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القدس المحتلةـ  إكنا: أثار استثناء االحتالل الصهيوني للمساجد والمراكز اإلسالمية، من خريطة 
مفصلة أصدرها مؤخراً لمدينة القدس، تساؤالت كثيرة حيال تلك الخطوة.

من  اإلسالمية،  والمراكز  للمساجد  االحتالل  استثناء  اثار  أنه  )إكنا(  الدولية«  القرآنية  األنباء  »وكالة  وأفادت 
خريطة مفصلة أصدرها مؤخراً لمدينة »القدس«، تساؤالت كثيرة حيال تلك الخطوة، وسط تحذيرات من أن تكون 

في سياق اثبات »يهودية الدولة« التي يروج لها االحتالل بشكل كبير. وذكرت صحيفة »هآرتس« العبرية، أن وزارة سياحة 
االحتالل أصدرت مؤخراً خارطة مفصلة لمدينة القدس تظهر فيها الكنس اليهودية، وتتجاهل فيها بشكل كامل المساجد 

والمراكز اإلسالمية والكنائس المسيحية. 
وأكدت الصحيفة أن الوزارة أوعزت للمرشدين السياحيين المنتشرين في المدينة لمرافقة السياح خالل زيارتهم لها بتوزيع 

هذه الخرائط على السياح واعتمادها في تنظيم الزيارات السياحية المختلفة داخل القدس المحتلة. 
وأثارت هذه الخطوة األخيرة من الوزارة حفيظة المنظمات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة باعتبارها خطوة جديدة 

في طريق تهويد المدينة وجعلها حكراً على الجالية اليهودية فيها. 
ويأتي هذا التطور في اطار تضليل وعي السياح األجانب داخل المدينة المقدسة، وتسويق الرواية الصهيونية في أن القدس 

مدينة لليهود وأن غيرهم من المسلمين والمسيحيين عابرون فيها حتى أجل مسمى. 
ويحذر خبراء من خطورة تلك الخطوة، حيث ال يمكن عزلها عن بقية المخططات التهويدية في المدينة والهادفة إلى تعزيز 

الهوية اليهودية في القدس وطمس كل ما يشي بغير ذلك من وجود المقدسات اإلسالمية وأماكن العبادة المسيحية. 
وفي هذا السياق تنوه الصحيفة إلى تسارع الممارسات اإلسرائيلية التي تحاول حسم مسألة الهوية داخل مدينة القدس دون 
غيرها من المدن، حيث تعد المدينة هدفا للعديد من المحاوالت التهويدية فقد حرقت المساجد والكنائس على يد المتطرفين 

الصهاينة في كثير من الحاالت من دون محاسبة من قبل سلطات االحتالل في المدينة.

المصدر: االسالم اليوم

االحتالل الصهيوني يستثني المساجد من خرائط القدس 
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الرباطـ  إكنا: رحبت »المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة« )اإليسيسكو( بموافقة »اسبانيا« على إدراج برنامج دروس 
عن اإلسالم في التعليم، من أجل الحد من التطرف الديني، والترويج لوسطية اإلسالم واعتداله.

وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إكنا( أنه أشادت االيسيسكو بموافقة الحكومة االسبانية على إدراج برنامج دروس 
عن اإلسالم في المقررات التعليمية للمؤسسات االبتدائية واإلعدادية والثانوية في اسبانيا، الذي أشرفت اللجنة اإلسالمية 
في البالد على وضع مبادئه التوجيهية، واعتمدته وزارة التعليم كوسيلة للحد من التطرف الديني، والترويج لوسطية اإلسالم 

واعتداله، وتصحيح المعلومات الخاطئة عنه.
اإلعالنات،  لتفعيل  عمليًا  نموذجًا  يمثل  البرنامج  هذا  إن  التويجري،  عثمان  بن  العزيز  عبد  لإليسيسكو،  العام   المدير  وقال 
واالتفاقيات الدولية الداعية إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، والتحالف بين الحضارات، والتعايش بين أتباع األديان، واحترام 
التعدد الثقافي والديني، والتصدي لظاهرة اإلسالموفوبيا في المجتمعات األوروبية، ومواجهة التطرف، والعنف من خالل التربية 

على قيم التسامح والعيش المشترك.
العالم اإلسالمي،  الثقافي اإلسالمي خارج  العمل  وأبرز أن هذه المبادرة تنسجم مع توجهات االستراتيجية للمنظمة، حول 
الفكري  االنحراف  عوامل  من  الغربية  الدول  في  المسلمة  الجاليات  أبناء  تحصين  إلى  الداعي  التربوي  المجال  في  خاصة 
والحوار  والتواصل  والتفاهم  التعايش  قضايا  حول  لديهم  إيجابية  وقيم  اتجاهات  وتكوين  الخلقي،  واالنحالل  والسلوكي 

واإلنتاج واإلبداع الفكري والمادي، للمساهمة في التنمية الشاملة للمجتمعات الغربية التي يعيشون فيها. 
ودعا التويجري، »االتحاد األوروبي« و»مجلس أوربا« و»اليونيسكو«، إلى حث الحكومات األوروبية لالقتداء بما قامت 
به الحكومة االسبانية في إطار االلتزام باحترام الحقوق المدنية والثقافية والتربوية لألقليات الدينية، والمساهمة في اإلدماج 

الحقيقي لهذه األقليات وتحصينها من التطرف واإلرهاب.

المصدر: القدس العربی

اإليسيسكو ترحب بموافقة إسبانيا إدراج دروس عن اإلسالم في التعليم

قال الناطق الرسمي بإسم حركة انصاراهلل في اليمن انه:
في سياق التفاهمات األولية التي تؤدي الى وقف شامل لألعمال العسكرية في البالد وفتح آفاق واضحة للدخول في الحوار السياسي 
اليمني اليمني المزمع عقده منتصف ابريل الحالي برعاية االمم المتحدة، فقد تم التوافق على استمرار التهدئة على طول الشريط 

الحدودي بما في ذلك جبهة ميدي الحدودية.
واشار عبد السالم الى التوافق ايضًا على:

وقف االعمال العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية كخطوة أولى ووقف التصعيد العسكري في بقية محاور القتال وصوال الى 
الوقف الكلي للحرب واستكمال ملف المفقودين واالسرى وتجميع بياناتهم وتبادل الكشوفات بشأنهم.

http://ar.shafaqna.com/AR المصدر: وكاالت؛

انصاراهلل في اليمن: التوافق على استمرار التهدئة عند الحدود
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كانبرا ـ إكنا: أدان الدوری األسترالى لكرة القدم ونادی »كولينج وود« لكرة القدم، مبادرة بعض المتفرجين إلى وضع الفتة 
معادية لإلسالم أثناء مباراة كرة القدم بين فريق »كولينجوود«، ونادی »ريتشموند« فى ملعب مدينة »ملبورن«.

وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إكنا( أنه كتبت على هذه الالفتة بخط كبير عبارة أوقفوا بناء المساجد، باإلضافة إلى 
شعار الجبهة الوطنية الموحدة بوصفها حركة يمينية متطرفة تعارض المهاجرين والمسلمين. 

إذ أدان رئيس الدوری األسترالى لكرة القدم، جيلن مك التشالن، وضع هذه الالفتة، إعتبرها خطوة مثيرة للتفرقة، وجاهلة، 
ومؤلمة جداً، معتبراً أن مسؤولي األمن فى الدوری األسترالى لكرة القدم يدرسون حاليًا هذه القضية، ويمنعون حاملي الالفتة 

من الحضور فى الملعب.
هذا وباإلضافة إلى أنه أعلن نادی ريتشموند فى بيان له أن المواطنين المسلمين خاصة الالعب المسلم للنادی »بشار هولى« 

من حقهم أن اليصطبروا على الكراهية واألعمال المثيرة للتفرقة.
كما دعا نادی »كولينج وود« لكرة القدم أيضًا إلى منع حاملي الالفتة من الحضور فى ملعب ملبورن، مؤكداً أن هؤالء ليسوا 

ممثلي النادی.
بدوره، أدان وزير الخارجية األسترالى، جولى بيشاب، وضع الالفتة المعادية لإلسالم فى ملعب ملبورن، قائاًل: من المؤسف جداً 

أن ينتخب البعض مباراة كرة القدم ساحة للشؤون السياسية.

http://iqna.ir/fa/news :المصدر

الدوری األسترالی لکرة القدم يدين حمل الفتة معادية لإلسالم إلی ملعب ملبورن 

بكين - إكنا: تم برعاية المستشارية الثقافية اإليرانية لدی »الصين«، إصدار نشرة »فاطمة الزهراءh بنت نبى اإلسالم؛ أسوة 
للنساء المسلمات« اإللكترونية.

النساء  أسوة  اإلسالم؛  نبى  بنت   hالزهراء »فاطمة  نشرة  إصدار  تم  أنه  )إكنا(  الدولية«  القرآنية  األنباء  »وكالة  وأفادت 
 .hالمسلمات« اإللكترونية فى الصين، بمناسبة ذكری والدة السيدة فاطمة الزهراء

حسب التقرير، تم اصدار نشرة »فاطمة الزهراءh بنت نبى اإلسالم؛ أسوة النساء المسلمات« اإللكترونية باللغة الصينية، 
وبرعاية المستشارية الثقافية اإليرانية لدی الصين.

وتضم النشرة مقاالت حول شخصية فاطمة الزهراءh، ومكانة فاطمةh فى الصين وعند المسلمين، وكذلك خطبًا وأحاديث 
عن هذه السيدة الكريمة، وقصائد ومقاالت أدبية.

يذكر أن مسلمي مدينة »بكين« عاصمة الصين يقيمون مراسم تكريم السيدة فاطمةh فى المساجد كل سنة وبحلول شهر 
جمادی الثانى.

http://iqna.ir/fa/news :المصدر

إصدار نشرة إلكترونّية حول السيدة فاطمة الزهراءh في الصين
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في  وأوضاعه  »العراق«  أحداث  حول  الواردة  االحاديث 
ساحة  يكون  العراق  أن  منها  يظهر  كثيرة،  الظهور  عصر 
صراع ال تهدأ بين قوی متعددة وأنه تمر عليه أربعة عهود 

أو فترات: 
الفترة االولى: فترة تسلط الجبابرة على العراق مدة طويلة 
وخوف  ذريع  قتل  أهله  وشمول   ،fالمهدي ظهور  قبل 
أصحاب  الممهدون  يحرره  أن  إلى  قرار.  معه  لهم  اليقر 

الرايات السود؛
فيه  النفوذ  فيه، وصراع  قيام حكم االسالمي  الثانية:  الفترة 
بين االتجاه المؤيد للخراسانيين الممهدين، واالتجاه المؤيد 

للسفياني حاكم بالد »الشام«؛
ثم  بأهله،  وتنكيله  العراق،  السفياني  احتالل  الثالثة:  الفترة 
وهزيمتهم  الممهدين،  وااليرانيين  اليمانيين  جيش  دخول 

جيش السفياني وطرده من العراق؛
الفترة الرابعة: تحرير االمام المهديf العراق، وتطهيره من 
مؤيدي السفياني، وفئات الخوارج، وغيرهم واتخاذه مقرا 

لهf وعاصمة لدولته. 
المراحل  وقد وردت روايات عن أحداث فيه خالل هذه 

االربع مثل:
و  السفياني  قبل   fللمهدي المعادي  الشيصباني  خروج 
شهادة نفس زكية بظهر »الكوفة« في سبعين من الصالحين 
وخروج عوف السلمي من الجزيرة أو تكريت و منع أهل 
العراق من الحج ثالث سنين وخسف »البصرة« و خرابها 
قبيل ظهور المهديj وخسف في »بغداد« والحلة ودخول 
قوات مغربية أو غربية إلى العراق وخروج أحد الصالحين 
السفياني وخروج عدة  لمقاومة جيش  في مجموعة قليلة 
والسنة  الشيعة  من   fالمهدي على  الخوارج  من  فئات 
الواقعة  الدسكرة«  »رميلة  خوارج  منهم  فئة  أخطر  ولعل 
قرب »شهربان« في محافظة »ديالى« وفيما يلي نستعرض 

هذه الفترات بشئ من التفصيل.

الفترة االولى والثانية
من  العراق  أهل  على  البالء  شدة  أحاديثها  في  ما  وأبرز 
أصحاب  مع  الحكام  هؤالء  واختالف  الجبابرة،  حكامه 
االنصاري  اهلل  بن عبد  جابر  فعن  االيرانيين.  السود  الرايات 
قال: يوشك أهل العراق أن ال يجبى إليهم قفيز وال درهم. قلنا: 
من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك.1 والقفيز كيل 
للغالت، والمعنى أنه ال يكاد يصل إليهم مواد تموينية أو 
مساعدات مالية، بسبب االيرانيين وحربهم معهم وقد تكون 
هذه االزمة هي الجوع والخوف الموعود الذي وردت فيه 
رواية عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن على

»ولنبلونكم  تعالى:  اهلل  قول  عن   )jالباقر االمام  )أي   j
بشئ من الخوف والجوع.« فقال: »يا جابر ذلك خاص وعام. 
فأما الخاص من الجوع فالكوفة )فبالكوفة( يخص اهلل به أعداء 
آل محمد فيهلكهم وأما العالم فبالشام يصيبهم خوف وجوع ما 
أصابهم قط. أما الجوع فقبل قيام القائم وأما الخوف فبعد قيام 
القائم.«2 وال أجد وجها الن يكون الجوع خاصا بأعداء أهل 
البيتb إال أن يكون أزمة اقتصادية تعاني منها حكومة 
الشام  بالد  في  المذكور  الخوف  وهذا  العراق  في  الجبابرة 
وقد  ظهوره،  قبل  ينفي وجوده  ال   ،fالمهدي ظهور  بعد 
نصت الرواية التالية على أنه يكون شديدا في العراق قبل 
الباقرj قال: »يزجر الناس قبل قيام  الظهور، فعن االمام 
القائم عن معاصيهم بنار تظهر لهم في السماء، وحمرة تجلل 
السماء، وخسف ببغداد، وخسف ببلدة البصرة، ودماء تسفك 
بها، وخراب دورها، وفناء يقع في أهلها وشمول أهل العراق 
خوف ال يكون معه قرار.«3 وليس من الضروري أن تكون 
هذه العالمات متسلسلة حسب ما وردت في الرواية، بل قد 
يكون الخوف والخسف قبل االيات السماوية والظاهر أن 
نار السماء وحمرتها آية ربانية وليست نار انفجارات مثال.

 :قال الشيخ المفيد
 ،fقد جاءت االثار بذكر عالمات لزمان قيام القائم المهدي
خروج  فمنها  ودالالت.  وآيات  قيامه،  أمام  تكون  وحوادث 
الملك  في  العباس  بني  واختالف  الحسني  وقتل  السفياني 
الدنياوي وكسوف الشمس في النصف من رمضان، وخسوف 
القمر في آخره على خالف العادات وخسف بالبيداء وخسف 
بالمغرب وخسف بالمشرق وركود الشمس من عند الزوال إلى 
أوسط أوقات العصر وطلوعها من المغرب وقتل نفس زكية 
بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين. ذبح رجل هاشمي بين 
رايات  واقبال  الكوفة«  »مسجد  حائط  وهدم  والمقام  الركن 
سود من قبل خراسان وخروج اليماني وظهور المغربي بمصر 

العراق ودوره في عصر الظهور 
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احتلت »السعودية« المركز الثالث عالميا في حجم اإلنفاق على األسلحة، حيث أنفقت 87,2 مليار دوالر.
وأكد معهد »ستوكهولم« ألبحاث السالم في تقرير صدر حديثًا، أن حجم اإلنفاق العالمي على األسلحة ارتفع العام الماضي 

بنسبة واحد بالمئة، مقارنة بعام 2014، وبلغ 1676 مليار دوالر.
وحسب المعهد بقيت »الواليات المتحدة« في العام الماضي على قمة اإلنفاق العسكري بمبلغ 596 مليار دوالر، بتراجع بنسبة 

2,4 بالمئة عن عام 2014م.
واحتلت »روسيا« المركز الرابع، تليها »بريطانيا« في المركز الخامس.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

السعودية تحتل المركز الثالث عالميا في حجم اإلنفاق على األسلحة



وتملكه الشامات ونزول الترك الجزيرة ونزول الروم الرملة 
وطلوع نجم بالمشرق يضئ كما يضئ القمر، ثم ينعطف حتى 
يكاد يلتقي طرفاه وحمرة تظهر في السماء وتنتشر في آفاقها 
ونار تظهر بالمشرق طويال وتبقى في الجو ثالثة أيام أو سبعة 
أيام وخلع العرب أعنتها وتملكها البالد وخروجها عن سلطان 
العجم وقتل أهل مصر أميرهم وخراب الشام، واختالف ثالث 
ورايات  مصر  إلى  والعرب  قيس  رايات  ودخول  فيه  رايات 
كندة إلى خراسان وورود خيل من قبل الغرب حتى تربط بفناء 
الحيرة واقبال رايات سود من المشرق نحوها وبثق في الفرات 
حتى يدخل الماء أزقة الكوفة وخروج ستين كذابا كلهم يدعي 
يدعي  كلهم  طالب  أبي  آل  من  عشر  اثني  وخروج  النبوة 
االمامة لنفسه واحراق رجل عظيم القدر من بني العباس بين 
جلوالء وخانقين وعقد الجسر مما يلي الكرخ بمدينة السالم 
وارتفاع ريح سوداء بها في أول النهار وزلزلة حتى ينخسف 
كثير منها وخوف يشمل أهل العراق وبغداد، وموت ذريع فيه، 
ونقص من االموال واالنفس والثمرات وجراد يظهر في أوانه 
وفي غير أونه، حتى يأتي على الزرع والغالت وقلة ريع لما 
يزرعه الناس واختالف صنفين من العجم وسفك دماء كثيرة 
فيما بينهم وخروج العبيد عن طاعات ساداتهم وقتلهم مواليهم 
ومسخ لقوم من أهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازير وغلبة 
العبيد على بالد السادات ونداء من السماء حتى يسمعه أهل 
االرض، كل أهل لغة بلغتهم ووجه وصدر يظهران للناس في 
إلى  يرجعوا  حتى  القبور  من  ينشرون  وأموات  الشمس  عين 
بأربع وعشرين  يختم ذلك  ثم  ويتزاورون.  فيتعارفون  الدنيا 
مطرة، تتصل فتحيا به )بها( االرض بعد موتها، وتعرف بركاتها 
ويزول بعد ذلك كل عاهة عن معتقدي الحق من شيعة المهدي
نحوه  فيتوجهون  بـ»مكة«  ظهوره  ذلك  عند  فيعرفون   .f
من(  )وجملة  جملة  ومن  االخبار  بذلك  جاءت  كما  لنصرته، 
هذه االحداث محتومة، ومنها مشروطة واهلل أعلم بما يكون، 
وانما ذكرناها على حسب ما ثبت في االصول، وتضمنها االثر 

المنقول وباهلل نستعين.4 
وما ذكره تعداد مجمل لعالمات الظهور البعيدة والقريبة، وال 
يقصد أنها متسلسلة حسب ما عددها أيضا فمنها عالمات 
قريبة ال يفصلها عن ظهورهf أكثر من أسبوعين، مثل قتل 
النفس الزكية أو الرجل الهاشمي بين الركن والمقام. بل هو 
 fفي الحقيقة جزء من حركة الظهور النه رسول المهدي
مثل  قرون عديدة   fالمهدي يفصله عن ظهور  ما  ومنها 
اختالف بني العباس فيما بينهم، وظهور المغربي في »مصر« 
بالمحتوم  وقصده  الفاطميين  حركة  في  الشامات  وتملكه 
والمشروط من هذه العالمات أن منها حتمي الوقوع على 
كل حال، كما ورد في عدة عالمات النص على حتميتها، 
مثل السفياني واليماني وقتل النفس الزكية والنداء السماوي 
والخسف بجيش السفياني وغيرها ومنها مشروط بأحداث 
قبل  أخری في علم اهلل سبحانه ومقاديره، واهلل االمر من 

ومن بعد، فيها وفي غيرها.

أو  مكة،  في  الزكية  النفس  بالحسني  المقصود  أن  يبدو 
الغالم الذي يقتله جيش السفياني في المدينة قرب ظهور 
المهديf وإن كان يحتمل أنه سيد حسني صاحب حركة 
االسالمية في العراق، فقد ورد في بعض الروايات »وتحرك 

الحسني«. 
فناء  في  تنزل  التي  المغرب  خيل  في  روايات  وردت  قد 
يكون  الحدث  هذا  وأن  الكوفة،  قرب  تستقر  أي  الحيرة، 
المفيد  نص  في  الملفت  ولكن  قربه  أو  السفياني  أيام  في 
الحيرة.  بفناء  تربط  حتى  الغرب  قبل  من  خيل  وورود  قوله: 
الغرب  لفظها  وهل  روايتها  في  للتدقيق  الباب  يفتح  وهذا 
أم المغرب ويفتح المجال ال حتمال أن تكون هذه القوات 
غربية تدخل العراق لمعاونة السفياني في مواجهة أصحاب 
الرايات السود، أو تكون قبل السفياني. بل ينبغي التحقيق 
في كل رواية ورد فيها ذركر الجيش المغربي وأهل المغرب، 
والرجوع إلى النسخ المخطوطة فقد يكون االصل الجيش 
الرايات  المشرق  برايات  والمقصود  الغرب  وأهل  الغربي 
لمواجهة  اليماني  قوات  مع  تدخل  التي  الخراسانية  السود 
السفياني عندما يغزو العراق. أما بثق الفرات وفيضانه في 
الكوفة، فقد ورد في االحاديث أنه يكون في سنة الظهور، 
ينبثق  الفتح  سنة(  )أو  عام  قال:   الصادق االمام  فعن 
الفرات حتى يدخل أزفة الكوفة.5 وشهادة الشيخ المفيد بأن 
هذه العالمات واالحداث ثبتت في االصول الحديثية تعطي 
رواياتها قيمة كبيرة بل يمكن القول باالطمئنان إلى صحة 
إلى  أقرب  وكونه  قدره،  وجاللة  لدقته  المفيد  صححه  ما 
المصادر والتابعين واالئمة عليهم السالم، حيث توفي رحمه 

اهلل سنة 413 هجرية.

الفترة الثالثة
غزو  أحاديثها  وتصف  البصرة  وخراب  السفياني،  غزو 
بشيعة  خاصة  بأهله،  وتنكيله  واحتالله،  العراق  السفياني 
المهدي وأهل البيتb وقد تعرضنا لها في حركة السفياني 
ويفهم من مجموعها أن السلطة في العراق تكون ضعيفة إلى 
حد ال تستطيع أن ترد حملة السفياني ال عسكريا وال شعبيا. 
ثم ال تستطيع أن تمنع دخول القوات اليمانية وااليرانية التي 
تدخل العراق لمواجهة قوات السفياني. كما أن من المحتمل 
من  بطلب  العراق  إلى  السفياني  الجيش  دخول  يكون  أن 
قتال يخوضه  الروايات عن  تكون  وأن  الضعيفة،  حكومته 
عن  تتحدث  وغيرها  وبغداد  الدجيل  في  السفياني  جيش 
قتاله مع فئات ثائرة عليه. كما يفهم من الرويات أن القوات 
وااليرانية يكون لها تأييد شعبي من العراقيين، وأن الناس 
بها ويساعدونها في تعقب قوات  المستضعفين يستبشرون 

السفياني.

خراب البصرة
أما خراب البصرة فرواياته ثالثة أنواع: 

بالخسف  وخرابها  الزنج  بثورة  وخرابها  بالغرق  خرابها 
والغرق وأكثر كلمات أمير المؤمنين الواردة في خطبه 
وغيرها في »نهج البالغة« تقصد الخرابين االولين اللذين 
وقعا في زمن العباسيين كما ذكر عامة المؤرخين وبعضها 
تقصد خرابها االخير بالخسف الذي هو من عالمات ظهور 

المهديf. قال في الخطبة رقم 13: 
»كنتم جند المرأة، وأتباع البهيمة، رغا فأجبتم، وعقر فهربتم. 
أخالقكم دقاق، وعهدكم شقاق، ودينكم نفاق، وماؤكم زعاق. 
المقيم بينكم مرتهن بذنبه، والشاخص عنكم متدارك برحمة 
من ربه. كأني بمسجدكم كجؤجؤ سفينة، وقد بعث اهلل عليها 

العذاب من فوقها ومن تحتها، وغرق من في ضمنها.« 
عدا  ما  تغرق  البصرة  أن  إخباره  فأما  الحديد:  أبي  ابن  قال 
المسجد الجامع بها، فقد رأيت من يذكر أن كتب المالحم تدل 
على أن البصرة تهلك بالماء االسود ينفجر من أرضها، فتغرق 
ويبقى مسجدها والصحيح أن المخبر به قد وقع. فان البصرة 
بأجمعها  غرقت  اهلل،  بأمر  القائم  أيام  في  مرة  مرتين،  غرقت 
ولم يبق منها اال مسجدها الجامع بارزا بعضه كجؤجؤ الطائر، 
بحر  من  الماء  جاءها   .المؤمنين أمير  به  أخبر  ما  حسب 
الفرس، ومن  المعروف االن بجزيرة  الموضع  فارس من جهة 

جهة الجبل المعروف بجبل السنام وخربت دورها وغرق كل ما 
في ضمنها وهلك كثير من أهلها وأحد هذين الغرقين معروفة 

عند أهل البصرة يتناقله خلفهم عن سلفهم. 
زمن  في  أيضا  وقعت  التي  الزنج  ثورة  بسبب  خرابها  أما 
أمير  به  أخبر  فقد  الرابع،  القرن  منتصف  في  العباسيين 
التي   128 الخطبة  قبيل  من  مرة،  من  أكثر   المؤمنين
قال فيه: »يا أحنف، كأني به وقد سار بالجيش الذي ال يكون 
يثيرون  خيل،  لجم، وال حمحمة  والقعقعة  لجب،  غبار وال  له 
الرضي:  الشريف  قال  النعام.«  أقدام  بأقدامهم كأنها  االرض 
يومئ بذلك إلى صاحب الزنج. ثم قال: »ويل لسكككم 
النسور  كأجنحة  أجنحة  لها  التي  المزخرفة،  والدور  العامرة، 
وخراطيم كخراطيم الفيلة، من أولئك الذين ال يندب قتيلهم، 
وال يفقد غائبهم.« وثورة الزنج بقيادة القرمطي مشهورة في 
التاريخ، وقد انطبقت عليها االوصاف التي وصفها  مصادر 
بها أمير المؤمنين بشكل دقيق فكانت ردة فعل للظلم 
من  جيشها  وكان  والمستضعفين،  العبيد  واضطهاد  والترف 
الذي  خرابها  وأما  لهم  الذين الخيل  الحفاة  العبيد  الزنوج 
عدة  فيه  ورد  فقد   ،fالمهدي ظهور  عالمات  من  هو 
في  المذكورة  المؤتفكات  من  البصرة  أن  تذكر  روايات 
بالخسف  بأهلها  المنقلبات  المدن  أي  الكريم«  »القرآن 
وبقيت  مرات  ثالث  ائتفكت  البصرة  وأن  االلهي،  والعقاب 
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دور اليهود المتخفين في تحريف الديانة النصرانية 2
يوسف رشاد

األدلة علی تحريف بولس اليهودی للدين المسيحی
1. فی االعتقاد

قبل الخوض في نقض بولس اليهودي لالعتقاد الذي جاء 
به عيسي النبّي المرسل من رب العالمين، أراد بولس 
أن يُضفي علي نفسه هالة من القديسة ويدعي زوراً وكذبًا 
وبهتانًا أن ما يقوله وما يميله علي أتباعه هو من عنداهلل، 

وما هو من عند اهلل. 
يقول الدكتور تسلر: 

حيث قام )أي: بولس( بإلغاء الكثير من العقائد الصحيحة والتي 
التزم بها عيسي من قبله.1

اعتقاد  بولس  خالف  كيف  القادمة  الفقرة  في  نري  سوف 
السيد المسيح في كثير من االعتقاد. فسنجد أننا أمام 
لدي  واعتقاد  مفهوم  ترسيخ  علي  وعناد  وتصميم  إصرار 
المتلقين عنه بألوهية المسيح وأنه ابن اهلل تعالي عن ذلك 
علّوا كبيرا، ففي كل رسائله بال استثناء نجد أنه دائمًا يبدأ 

بتلك العبارة: 
نعمة لكم وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح.

بالترتيب حتي نؤكد  العبارات من رسائله  عند سرد تلك 

علي أن هذا البولس أو شاؤل اليهودي أراد من خالل بث 
تلك الرسائل علي نشر عقيدة مغايرة ومخالفة تمامًا لعقيدة 
المسيح عيسي وكذلك حوارييه وتالمذته. إن رسائل 
بولس تمثل اكثر من نصف إنجيل النصاري، لذا فال عجب 
وال استغراب إذا قيل إن بولس هو مؤسس الديانة المسيحية 
وواضح أسسها واعتقادها التي تخالف تمام المخالفة أسس 

 .وتعاليم واعتقاد عيسي ابن مريم
من  تحوله  قصة  الرسل  أعمال  فى  بولس  سرد  أن  بعد 
المواضع  من  كثير  فى  والمتناقضة  النصرانية  إلى  اليهودية 
فيستهلها  رومية  أهل  إلى  رسائله  يبدأ  بعضها  ذكرنا  التى 

بقوله:
اهلل  المفرز إلنجيل  المدعو رسواًل  المسيح  ليسوع  عبٌد  بولس 
الذى سبق فوعد به أنبياءه فى الكتب المقدسة عن ابنه الذى 
صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعّين ابن اهلل بقوة من 
جهة روح القداسة بالقيامة من األموات، يسوع المسيح ربنا...

إلى أن يقول: 
نعمة لكم وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح.2 

فهذه أول رسائله حسب ترتيب اإلنجيل الذی بين أيدينا ثم 
فى رسالته إلى أهل كورنثوس يقول: 
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لما فرغ  البحراني قال:  لـابن ميثم  النهج  الرابعة. ففي شرح 
أمير المؤمنين من أمر الحرب الهل الجمل )من أمر أهل 
الجمل( أمر مناديا أن ينادي في أهل البصرة أن الصالة جامعة 
لثالثة أيام )من غد إن شاء اهلل( وال عذر لمن تخلف اال من 

حجة أو عذر، فال تجعلوا على أنفسكم سبيال. 
جاء في »تفسير نور الثقلين« في تفسير قوله تعالى: »وجاء 
فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة«6 أن المؤتفكات هي 
عن  أهوى«7  »والمؤتفكة  تعالى:  قوله  تفسير  وفي  البصرة 
االمام الصادق قال: »هم أهل البصرة، وهي المؤتفكة.« 
مدين  وأصحاب  إبراهيم  »وقوم  تعالى:  قوله  تفسير  وفي 
والمؤتفكات« عن االمام الصادق: »أولئك قوم لوط، 
ائتفكت عليهم: انقلبت عليهم.« وفيه نقال عن كتاب »من ال 
يحضره الفقيه« عن جويرية بن مسهر العبدي قال: أقبلنا مع 
أمير المؤمنين من قتل الخوارج حتى إذ قطعنا في أرض بابل 
الناس،  ونزل   المؤمنين أمير  فنزل  العصر،  حضرت صالة 

 :فقال علي
»أيها الناس إن هذه االرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثالث 
مرات )وفي خبر آخر مرتين( وهي تتوقع الثالثة وهي إحدى 

المؤتفكات.« 
يتبع...

الهوامش:
1. »البحار«، ج 51 ص 92.

2. املصدر السابق، ج 52، ص 222.
3. املصدر السابق، صص 221 - 222.

4. »االرشاد«، ص 336؛ يف »البحار«، ج 52، صص 219 – 221.
5. »البحار«، ج 52، ص 217.

6. سورة احلافة، اآلیة 9.
7. سورة النجم، اآلیة 53.

المقتبس من »عصر الظهور«، علی کورانی، مرکز النشر مکتب االعالم 
االسالمی، الطبعة االولی، شعبان 1408 ق.
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نعمة لكم وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع.3
ثم يكرر نفس العبارة فى رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس.4 
هذا إلى جانب تأكيده الدائم بين ثنايا رسائله على تأكيد 
أهل  إلى  رسالته  ففى  وضوحًا  أكثر  بعبارات  المعنى  هذا 
بل  باإلنسان  وال  الناس  من  ال  رسول  بولس  يقول:  غالطية 

بيسوع المسيح واهلل األب ومن ربنا يسوع المسيح.5
ثم يقول فى افتتاحية رسالته إلى أهل أفسس: 

نعمة لكم وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح، مبارك اهلل 
أبو ربنا يسوع المسيح.6

وهذا تأكيد وتدعيم لترسيخ نظريته فى اعتقاد ألوهية عيسى 
وبنوته إلى اهلل عز وجل وتعالى اهلل علّوا كبيرا عما يقوله 

هذا الكذاب والمفتری على اهلل الكذب.
الذی  المعنى  يؤكد على هذا  فيلبى  أهل  إلى  وفى رسالته 

أراد أن يرسخه فى أذهان من يراسلهم:
نعمة لكم وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح.7

األولى  تسالونيكى  أهل  إلى  يفتتح رسائله  العبارة  وبنفس 
فى  وكذلك  والثانية،  األولى  ثاوس  تيمو  وإلى  والثانية، 
رسالته إلى تيطس وكذلك إلى أهل فليمون. أما فى رسالته 
إلى بنى جلدته من العبرانيين فلم يبدأ رسالته بتلك الجملة 
المعهودة ولكن بدأها بتغيير الصيغة حيث أضفى األسلوب 

الفلسفى عليها فقال:
اهلل بعد ما كلم اآلباء باألنبياء قديمًا بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا 
فى هذه األيام واألخيرة فى ابنه الذى جعله وارثا لكل شىء 
الذى به أيضًا عمل العالمين الذى هو بهاء مجده ورسم جوهره 
تطهيراً  بنفسه  صنع  بعدما  قدرته  بكلمة  األشياء  كل  وحامل 
لخطايانا جلس فى يمين العظمة فى األعالى، صائراً أعظم من 

المالئكة بمقدار ما ورث اسمًا افضل منهم.8
إلوهية  إلى  يتطرق  لم  أنه  نالحظ  الرسالة  هذه  ففى 
يرفضون  العبرانيين  من  اليهود  أن  يعلم  ألنه   عيسى
ذلك ألنهم ال يؤمنون بعيسى كالنبى، ولكن فى رسالته أكد 
على معنى النبوة وجاء بلفظ صريح وواضح وهو قوله:  فى 
ابنه الذى جعله وارثًا لكل شىء. وذلك لعلمه أن العبرانيين 
بولس  غيّر  ولذلك  المعنى،  وهذا  المفهوم  هذا  سيرفضون 
أسلوب عبارته التى كان يبدأ بها رساالته إلى البالد والمدن 

والتى أشرنا إليها أنفًا.
ويضاف إلى ذلك تعليقاته أو تصريحاته المرزية التى كان 
يرسلها إلى بعض الحواريين أو ممن تتلمذوا على المسيح 
وأما  يقول:  يوحنا  إلى  األولى  رسالته  ففى   ،عيسى

شركتنا نحن فهى مع األب ومع ابنه يسوع المسيح.9
ويقول فى نفس الرسالة

أيها األوالد ال يضلكم أحد، ممن يفعل البر فهو بار، كما أن 
ذلك بار، من يفعل الخطية فهو من إبليس من البدء يخطىء، 
ألجل هذا أظهر ابن اهلل لكى ينقض أعمال إبليس، كل من هو 
مولود من اهلل ال يفعل خطية ألن زرعه يثبت فيه وال يستطيع 

أن يخطىء ألنه مولود من اهلل.
يقول »القرآن الكريم«:

َمُد * لَْم َيِلْد َو لَْم ُيولَْد * َو لَْم َيُكْن  ُ الصَّ ُ َأَحٌد * اهللَّ »ُقْل ُهَو اهللَّ
لَُه ُكُفواً َأَحٌد«10

ابن  عيسى  العتقاد  والمخالف  الخاطىء  االعتقاد  فهذا 
أتباع  وكيان  أذهان  فى  بولس  يرسخه  أن  أراد   مريم

المسيحية وقد كان له ما أراد.
إن بولس يعتبر المؤسس األول لمفهوم الفداء فإنه يقول فى 

رسالته إلى أهل رومية: 
بالمسيح  هلل  أحياًء  ولكن  الخطية  عن  أمواتًا  أنفسكم  احسبوا 

يسوع ربنا.11
وعلماء الالهوت النصرانى يفسرون ذلك بأن اإلنسان يری 
بدمه  اشتراه  المسيح  السيد  وأن  ثمنها  دفع  قد  أن خطيئته 
 – واعتقادهم  زعمهم  – حسب  الغفران  ينال  لكى  وذلك 
فى  بولس  ابتدعها  التى  والخالص  الفداء  عقيدة  هى  هذه 

الديانة المسيحية.

2. فی الشريعة
عنها  يقول  والتى  باآلرامية  الناموس  معناها  والشريعة، 

 :المسيح عيسى
التظنوا أنى جئت ألنقض الناموس أو األنبياء، ما جئت ألنقض 
بل ألكمل، فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء واألرض 
ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الناس  وعلم  الصغرى  الوصايا  هذه  إحدى  نقض  فمن  الكل، 

هكذا يدعى أصغر فى ملكوت السموات.12
نفسها  هى   عيسى اهلل  نبى  عليها  كان  التى  فالشريعة 
شريعة موسى مع ما جاء به من تحليل بعض األشياء 
التى حرمها اهلل عز وجل على بنى اسرائيل لتعنتهم وصلفهم.
 bاألنبياء التى ورثها عن   وكانت من شريعة موسى
إسرائيل.  بنى  أنبياء  ورثها  وقد  الختنان،  شريعة  قبل  من 
بذلك.  يُقرُّ  و  يعترف  الجديد  العهد  هو  الذی  واإلنجيل 
ولكن بولس أو شاؤل كان له رأی آخر عن هذه الشريعة 
عجب  ومن  جديدة  شريعة  واختلق  وابتدع  وحّرف  فبّدل 
تعاليم وناموس عيسى واتبعوا  تركوا  النصاری قد  أن 
ناموس وتعاليم بولس. فماذا قال بولس عن الختان؟ يقول:

فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعديا 
يحفظ  األغرل  كان  إن  إذاً  غرله،  ختانك  فقد صار  الناموس 
أحكام الناموس أفما تحسب غرلته ختانًا وتكون الُغرلة التى 
من الطبيعة وهى تكمل الناموس تدينك أنت الذى فى الكتاب 
والختان تتعدى الناموس، ألن اليهودى فى الخفاء هو اليهودى. 

وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو الختان.13
اهلل  نبى  جاءبها  التى  الختان  شريعة  بولس  نسخ  وهكذا 
ختان  ال  الروح  ختان  هو  الختان  أن  وادعى   عيسى

الجسد.

على   عيسى شريعة  فى  بولس  تحريفات  تقتصر  لم 
الختان فقط، ولكنه ابتدع واخترع آراء و أفكارا عن الجسد 
 يقلها عيسى أو  يعرفها  لم  والمرأة  الزواج  و  والجنس 
ابتدع  التى  واآلراء  التعاليم  هذه  فكل  األسف  ومع  البتة 
األولى  رسالته  فى  فيقول  الزواج.  عن  والعزوف  الرهبانية 

إلى أهل كورنثوس:
وأما من جهة األمور التى كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن ال 
يمس امرأة... ولكن أقول هذا على سبيل اإلذن ال على سبيل 
األمر، ألنى أريد أن يكون جميع الناس كما أنا... ولكن إن لم 

يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا.14
أی أن الزواج عنده شر البد منه.

وهكذا أبدل بولس شرائع عيسى وناموسه بشرائعه التى 
اخترعها وناموسه الذی أصبح هو ناموس جميع النصاری 

.قاطبة تمامًا كما أبدل وحّرف عقائد عيسى

الهوامش:
1. »اخلدیعة الکربي، الدکتور روبرت تسلر، الفصل األول، تناقضات الميکن 

جتاهلها.
2. رسالة بولس إلی أهل رومیة، اإلصحاح األول / 7:1.

3. کورنثوس، اإلصحاح األول / 3.
4. اإلصحاح األول / 2.
5. اإلصحاح األول 4/1.

6. اإلصحاح األول / 3:1.
7. اإلصحاح األول / 2.

8. العربانینی، اإلصحاح األول / 4:1.
9. اإلصحاح األول / 3.

10. سورة اإلخالص / 4:1.
11. رومیة، 11:6.

12. متی، اإلصحاح اخلامس، / 20:17.
13. رومیة، اإلصحاح الثانی / 29:25.

14. کورنثوس، اإلصحاح السابع.
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إن أول دّون الصرف أبو عثمان المازني، و كان قبل ذلك 
و  الظنون،  كشف  في  ذكره  كما  النحو،  علم  في  مندرجًا 

شرحه أبو الفتوح عثمان بن جني المتوفى في 392 هـ.ق.1
بن  محمد  األئمة  نجم  كتبه  ما  الصرف  في  كتاب  أبسط  و 
الحسن األسترآبادي الغروي، و له شرح الشافية في الصرف، 
الخطر  النحو و كال كتابيه جلياًل  الكافية في  له شرح  كما 

محموداً األثر، قد جمع بين الدالئل والمباني.
قال في »كشف الظنون«: للكافية شروح أعظمها شرح الشيخ 
رضّي الدين محمد بن الحسن الطوسي األسترآبادي النحوي. 
قال السيوطي: لم يؤلف عليها، بل و ال غالب كتب النحو مثله 
جمعًا و تحقيقًا، فتداوله الناس و اعتمدوا عليه، و له فيه أبحاث 

كثيرة و مذاهب ينفرد بها، فرغ من تأليفه سنة 683 هـ.ق.

قدماء الشيعة وعلم اللغة
و نريد بعلم اللغة: االشتغال بألفاظ اللغة من حيث أصولها، 
و اشتقاقاتها و معانيها، و هو يعد بحق من العلوم اإلنسانية 
الحضارة  صرح  إقامة  في  مباشر  بشكل  ساهمت  التي 
جملة  المهم  العلم  هذا  ميدان  في  ظهر  قد  و  اإلسالمية، 

مهمة أصبحت زاداً  الشيعة، خلفوا آثاراً  واسعة من علماء 
لطالب العلم و المعرفة، و من هؤالء األفاضل:

أبو عبدالرحمان الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي 
األزدي

من  أول  و  اللغة  ضبط  من  أول  هو  و  األدب  أهل  سيد 
استخرج علم العروض إلى الوجود، فهو أسبق العرب إلى 
تدوين اللغة و ترتيب ألفاظها على حروف المعجم ، فألف 
كتابه »العين« الذي جمع فيه ما كان معروفًا في أيامه من 
على  ذلك  رتب  و  قواعدها،  و  وأحكامها،  اللغة،  ألفاظ 
من  الحروف حسب مخارجها  لكنه رتب  الهجاء،  حروف 
العين  بدأ بحرف  فالشفتين، و  فاألسنان،  فاللسان،  الحلق، 
و ختمها بحروف العلة واي و سمي الكتاب بأول لفظ من 

ألفاظه.2
النور  رأي  لكنه  النسخة،  عزيز  مخطوطًا  الكتاب  كان  و 

أخيراً و طبع محققًا.
و الخليل بن أحمد الذي ال يشك أحد في تشيعه من أعالم 
القرن الثاني الهجري، قال المرزباني: أنه ولد عام مائة من 

قدماء الشيعة وعلم الصرف

الهجرة و توفي سنة 170 أو 175 هـ.ق. و قال ابن قانع: إنه 
توفي سنة 160 هـ.ق.3

جعفر  بن  محمد  بتمامه  أورده  اإلمامة،  في  كتابًا  ألف  قد 
أسماه  يذكره و  لم  ما  استدرك عليه  و  كتابه  المراغي في 

الخليلي.
قال النجاشي: محمد بن جعفر بن محمد، أبو الفتح الهمداني 
كتاب  له  الكالم،  يتعاطى  كان  بـالمراغي  المعروف  الوادعي 
»مختار األخبار«، كتاب »الخليلي في اإلمامة«، كتاب »ذكر 

المجاز من القرآن«.4
قال العالمة في الخالصة: كان الخليل بن أحمد أفضل الناس 
في األدب و قوله حجة فيه و اخترع علم العروض، و فضله 

أشهر من أن يذكر و كان إمامي المذهب.5
و قال ابن داود: الخليل بن أحمد شيخ الناس في علوم األدب، 

فضله و زهده أشهر من أن يخفى، كان إمامي المذهب.6

أبان بن تغلب بن رباح الجريري
من أصحاب الباقر و الصادق، قال النجاشي: كان قارئًا من 

وجوه القراء، فقيهًا، لغويًا، سمع من العرب و حكى عنهم.7
و قال ياقوت: ذكره أبو جعفر الطوسي في مصنفي اإلمامية. 
و قال: هو ثقة جليل القدر عظيم المنزلة، و قال: كان قارئًا، 

فقيهًا، لغويًا، نبيهًا، ثبتًا.8

ابن حمدون النديم
شيخ أهل اللغة و وجههم و أستاذ أبي العباس ثعلب.9

أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي
األديب اللغوي، صاحب الجمهرة في اللغة، مات هو و أبو 
اللغة  علم  مات  الناس:  فقال  واحد،  يوم  في  الجبائي  هاشم 
اللغة« على منوال كتاب  ألف كتاب »جمهرة  الكالم. و  و 
»العين« للخليل، و اختصره الصاحب بن عباد و سماه جوهرة 

الجمهرة.10

الصاحب بن عباد
عظيم الشأن، جليل القدر في العلم و األدب، و ألف الصدوق 
) 306 - 381 هـ ( كتاب »عيون أخبار الرضا« ألجله، 
و من كتبه في اللغة »المحيط« عشر مجلدات، قد عرفت 
تلخيص »الجوهرة«، و أما تشيعه فحّدث عنه و ال حرج.

و هكذا فإننا نتوقف عند هذا الحد من إيراد نماذج من كبار 
القدماء الذين شاركوا المسلمين في تأسيس العلوم العربية 

و تطويرها، و من أراد التفصيل فليطلبه من محاله.11

قدماء الشيعة وعلم العروض
كما أسلفنا سابقًا من أن الشيعة بمفكريها كانت هي مبتكرة 

النبي  علم  باب   jعلي اإلمام  من  بتوجيه  النحو  لعلم 
األكرمn، فإنها أيضًا المبتكرة لعلم العروض و المؤسسة 

لبنيانه الشامخ، و إليك أسماء بعض رواده و رجاله:

الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري
قال ابن خلكان: هو الذي استنبط علم العروض و أخرجه إلى 
الوجود و حصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها خمسة 

عشر بحراً.12

كافي الكفاة الصاحب بن عباد
الطائر الصيت، له كتاب االقناع في العروض.13

و قد توالى التأليف بعده إلى عصرنا هذا، و من أراد التفصيل 
فليرجع إلى المعاجم حول مصنفات الشيعة اإلمامية.

و من أبرز ما ألف في العروض أخيراً أثران:
-1301( الشهرستاني  الدين  هبة  الشريف  لـلسيد  أحدهما 

1386هـ.ق.( أسماه »رواشح الفيوض في علم العروض« 
و قد طبع في »طهران« 1324هـ.ق.

ثانيهما منظومة رصينة قيمة قلما رأی الدهر مثلها لـلشيخ 
مصطفى التبريزي )1298-1338هـ.ق.( شرحها العالمة أبو 
المجد الشيخ محمد رضا االصفهاني )1286-1362هـ.ق.( 

و أسماها »أداء المفروض في شرح ارجوزة العروض«.

الهوامش:
1. »كشف الظنون«، 1م/249، مادة )كافیة(.

2. »آداب اللغة العربیة«، 428-427.
3. »املامقاين«، تنقیح املقال، 403/1، برقم 3739.

4. النجاشي، »الرجال«، 318/2، برقم 318.
5. العالمة احللي، »اخلالصة«، القسم األول 67.

6. ابن داود احللي، »الرجال«، القسم األول، 88، برقم 574.
7. النجاشي، »الرجال«، 73/1، برقم 6.

8. یاقوت، »معجم األدباء«، 107/1.
9. الطوسي، »الفهرست«، 56/11؛ و قد تقدم ذكره يف أساتذة النحو.

10. اخلطیب البغدادي، »تاریخ بغداد«، 195/2.
11. الحظ »تأسیس الشیعة« للسید الصدر. فقد ترجم فیه 24 شخصاً 
كلهم من أقطاب علم اللغة، و للمناقشة يف بعض ما ذكره و إن كان جمااًل 

لكنه ال حيط من عظم اجلهد الذي بذله يف طریق تألیفه.
12. »وفیات األعیان«، 244/2، برقم 220.

13. قال يف »كشف الظنون«، 140/1، االقناع يف العروض أليب القاسم 
)385هـ.ق.(؛  سنة  املتويف  بالصحاب  املعروف  الوزیر  عباد  بن  إمساعیل 

»كشف الظنون«، 132/1.

المصدر: آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني، »دور الشيعة في بناء الحضارة 
اإلسالمية«، الطبعة األولى 1413هــ.ق.
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والعبادة  السجدة  مكان  تعني  التي  »المسجد«  فمفردة 
و الخضوع أمام اهلل تعالى، ورد ذكرها في 28 آية في 

الـ»قرآن الكريم«،
للسجدة.   مكان  أول  الحرام«  »المسجد  يعتبر  كما 
ولمعرفة تاريخ وماضي المسجد، نعود إلى حديث لإلمام 

السجاد وأشير هنا إليه إجماال.
فقد قال اإلمام ما مضمونه إنه: 

عندما خلق آدم وأمرت المالئكة بالسجدة، أحتجت 
المالئكة بانه هل تريد أن تخلق كائنا يفسد في األرض؟
فان  اخر  وبتعبير  تَْعَلُمون .  ال  ما  أَْعَلُم  ِّي  إِن اهلل  فقال 
المبكر. لذلك  بالخجل بسبب حكمها  المالئكة أصيبت 
فانها لجأت إلى العرش اإللهي. و قد اهتم اهلل بالمالئكة 
»البيت  في  كبير  مسجد  ببناء  أمر  و  الرحمة  باب  من 
المعمور« في السماء الرابعة،  بمسافة أربعمائة عام. و قد 
بني هذا المسجد و تقرر الطواف حوله. لذلك فان الكعبة 

األولى قد بنيت هناك.
بنى تحت  و  عليهم رحمته  وأنزل  إليهم  اهلل  نظر  وقد   ...«
بالياقوت  وغطاه  الزبرجد  من  أعمدة  أربعة  من  بيتا  عرشه 
المعمور،  البيت  في  األربعة  األعمدة  بنيت  وقد  األحمر 
ذلك  وعرف  اهلل.  عرش  بمحاذاة  األولية  الكعبة  وتشكلت 

البيت بـ»الضراع.« 
ويقال: »أن سبعين ألفا من المالئكة ترد يوميا على البيت 
المعمور وتطوف حوله ومن ثم تخرج وال تعود إليه أبدا. 
ويستمر هذا حتى القيامة الكبرى. و بعدها صدر األمر، بان 
السماء  في  الموجود  المسجد  و  الكعبة  هذه  بمحاذاة  يتم 
عندها  و  األرض.  في  مثله  بناء  المعمور،  والبيت  الرابعة 
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أرسل اهلل المالئكة إلى األرض و أمر بان يبنوا له بيتا في لألوثان. 
األرض يحاكي هذا البيت. و أمر اهلل خلقه في األرض بان 
يطوفوا حول هذا البيت، مثلما تطوف المالئكة وأهل السماء 

حول البيت المعمور.«1
على  وبمحاذاته  المعمور  البيت  بعد  الكعبة  بنيت  وقد 
حسب  و  العرش.  حتى  الكعبة  تستمر  و  األرض. 
المعمور هي:  للبيت  األربعة  األركان  فان   ،المعصوم

سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر.
و قيل، بان أول ما قام به النبي آدم بعد هبوطه من 

السماء إلى األرض هو الطواف حول بيت اهلل.2 
لكي  آدم  خلق  قبل  أتخذت  تمهيدات  أن  يعني  هذا  و 
للعبادة وأن يجد  يتمكن آدم من تلبية إحتياجه الذاتي 

سبيال إلى السماء أيضا. 

حجراألسود يذكر عهد ألست
لقد هبط آدم لكنه لم يطرد. فقد هبط وتاب وتوفر على 

اثر هذه التوبة الطريق لعودته ثانية إلى الجنة.
َل  َأَوّ »ِإَنّ  عمران«:  آل  من »سورة  لآلية 96  تفسيرا  و 
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّْلَعالَِميَن.« قال  بَْيٍت ُوِضَع لِلَنّاِس لََلِّذي بَِبَكّ

اإلمام الصادق ما مضمونه:
الكعبة و وضع أساسها  أن آدم كان أول من بنى حلقة 
و أول من غطاها بستارة وأول من قصد الكعبة وغطاها 

بستارة من جلد.3
إن أحد أهم الموضوعات التي يجب أال ينساها االنسان 

هو »العهد مع اهلل«. عهد أزلي وميثاق أولي. 
الجميع منذ األزل و أخذ على بني آدم  و قد جمع اهلل 
َربَُّك  َأَخَذ  »َوِإْذ  ألست«،  بـ»عهد  سمي  والعهد  الميثاق 
َأنُفِسِهْم  َعَلى  َوَأْشَهَدُهْم  َيَّتُهْم  ُذِرّ ُظُهوِرِهْم  ِمن  آَدَم  بَِني  ِمن 
َألَْسُت بَِربُِّكْم َقالُوْا بََلى َشِهْدنَا َأن َتُقولُوْا َيْوَم الِْقَياَمِة ِإنَّا ُكَنّا 

َعْن َهَذا َغاِفِليَن.«4 
اإلقرار  عليها[  وقعنا  ]وكلنا  أوجه:  ثالثة  اآلية  لهذه  و 
خاتم  ورسالة  بنبوة  اإلقرار  ووحدانيته؛  اهلل  بربوبية 
 األنبياء، وإبرام العهد حول والية علي أمير المؤمنين

 .bوأوصيائه المطهرين
و كان اهلل قد أمر ملكا يدعى حجر جنب اآلدم لكي 
يدكره عهد ألست و عندما ترك األدم األولى و الواجب 

نسى عهده .
و كما قلت فان »الحجر األسود« كان ملكا من عظماء 
المالئكة جعله اهلل مع آدم في الجنة يذكره الميثاق و يجدد 
عنده االقرار في كل سنة فلما عصى آدم 
وأخرج من الجنة أنساه اهلل العهد والميثاق، 
فلما تاب اهلل على آدم حول ذلك الملك 

أول معبد
إن أول معبد نار صنعه قابيل كما قلنا، تحول إلى أول 
معبد ومن أجل إغواء قابيل، استحوذ ابليس على قابيل 
لم  لكنه  أخيه،  قتل  على  األخری  تلو  المرة  وأرغمه 

يكتف بذلك.
فالقى بحبل على رقبة قابيل، وكان يستيطع بواسطة ذلك 
ليس إرغامه على ارتكاب الجرائم الواحدة تلو االخری، 
بل تحويله إلى مصدر لبدعة جديدة في الحقل الثقافي 
والمادي لالنسان بعد قابيل. واقعة مريرة حدثت ووضع 
الحجر األساس للمعابد الشيطانية والثقافة المعبدية. في 

حين لم يكن هذا شئ في سنة أي من األنبياء العظام. 
 ونقل عن قتادة عن اإلمام الصادق ما مضمونه: 

فماذا  لعنته،  إلهي،   :آدم قال  ابليس  جاء  عندما  »أنه 
يعرف؟

قال: السحر.
قال: ماذا يقرأ؟ 

قال: الشعر.
قال: ماذا يكتب؟

 قال: الوشم. 
 قال: ماذا يأكل؟

قال: كل جيفة وكل ما ال يذكر اسم اهلل عليه. 
قال: ماذا يشرب؟
قال: كل مسكر. 
قال: أين مكانه؟ 

قال: الحمام.
قال: أين يجلس؟
قال: في األسواق.

قال: ما هو صوته؟
قال: العزف على الناي.

قال: ما هي مصائده؟
قال: النساء.«3

أول ساحر
إن ابليس هو أول ساحر، وسنتطرق إليه الحقا. وجاء 
حول أبناء قابيل: أن بيوراسب كان يعمل بواسطة السحر 
و كان يطغى في األرض، و عندما كان يقصد شيئا من 
مملكته، كان ينفخ في شبّور )بوق( مصنوع من ذهب، و 
اليهود  فان  ولذلك  يطلبه.  كان  ما  لديه كل  كان يحضر 

ينفخون في الشبّور.4
و  األرض،  في  العصيان  بعمر  هو  السحر،  عمر  إن 
و  أبنائه.  و  قابيل  وبعد  ابليس  نبع من حضور  العصيان 

ِتَك أَلُْغِوَينَُّهْم  أن ابليس وبعد طرده كان قد أقسم »َفِبِعزَّ
َأْجَمِعيَن.«1 ففي المرة األولى نصب كمينا لـآدم وفي 
المرة الالحقة لـهابيل و قابيل. فرمى الحسد من هابيل في 
قلب قابيل و هيأه لقتل أخيه. فقتل قابيل، هابيل. و قرب 

اإلثنان قربانهما هلل. 
من  بحزمة  قابيل  جاء  و  سمينة  بجذعة  هابيل  فجاء 
زرع من ردئ زرعه. فقرب هابيل جذعة سمينة و كان 
ردئ  من  زرع  من  حزمة  قابيل  قرب  و  غنم  صاحب 
زرعه. و كانت عالمة قبول القربان، أن نزلت نار فأكلت 
قربان هابيل و تركت قربان قابيل. فغضب. فصنع على 
فيه إلى أن  البقاء  للنار وقرر  ابليس معبدا  اثر وسواس 

يُقبل قربانه. و هكذا تم وضع الحجر األساس للمعبد. 
و حتى قبل ذلك لم يكن هناك معبد البتة. 

إبليس  فجاء  مضمونه:  ما   الباقر اإلمام  عن  ونقل 
عند قابيل وأثر الشيطان على االنسان هو كالدماء التي 
هابيل،  من  قبل  اهلل  إن  له:  قال  و  العروق.  في  تجري 
ولم يقبل منك. فوسوس إبليس لقابيل بأن أوالد هابيل 
سيفتخرون على أوالدك ويقولون بأنا أوالد من قبل اهلل 
قربانه... وتحّكم فيه هذا الخيال حتى حسد قابيل أخاه 

هابيل وعزم على قتله لئال يكون منه نسل.2
وعلى النقيض من التصور، يقول عامة الكتاب والمؤرخين 
في تحليل وضع االنسان والثقافات: إن األناس يريدون 
عبادة اهلل، لكن البعض منهم أضاع الطريق ويعبد األوثان. 
إبليس  يد  على  آدم  يختطف  فبداية  بحت.  خطأ  فهذا 
و من ثم يصبح االنسان عابد أوثان وشيطان و عجل. 
فيصطاد أوال على يد ابليس ومن ثم يتحول إلى عابد 
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ال يمكن العثور على أي انسان في أي حقبة تاريخية ال يسأل وال يمكن العثور على أي انسان ال يعبد؛ 
لكن ماذا يعبد فهذا شئ اخر. فال يمكن العثور في أي حقبة من التاريخ على انسان ال يعبد اهلل أو األوثان. 
إن عامة الواجبات واألحكام واألوامر والنواهي اإللهية تلبي مطالب االنسان، وبما أن أول انسان تطأ 

قدماه األرض، يحمل هذا الطلب، فيجب تلبيته على الفور.
 لذلك فان خالق االنسان يعرف أن السؤال والعبادة كامنة في ذات االنسان، ويعرف أن هذا االنسان 

الواقف على قدميه، يطلب العبادة. 
لذلك فان كل شئ يجب أن يكون معدا مسبقا للعبادة... و لهذا السبب فان عمر المعابد طيلة التاريخ هي 
بعمر البشرية.  وإسمحوا لي القول بان عمر المعابد هي أطول من عمر االنسان نفسه؛ الن مكان العبادة 
يجب أن يكون قد جهز قبل خلق االنسان، و كانت ثمة كائنات قبل االنسان، كان عليها أن تعبد اهلل. 
لذلك فان عمر العبادة وعمر مكان العبادة يتقدمان على عمر االنسان. وهذه نقطة يعرفها إبليس تماما. 

ولهذا السبب فان تقدم المسجد هو بتقدم الخلقة.
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قد انتقل السحر و الشعوذة و العصيان من بني قابيل إلى 
هنا،  من  و  الحقا.  ذلك  إلى  سنتطرق  و  بني إسرائيل، 

وجدت سلسلتان:
سلسلة الهابيليين وهي قبيلة الرحمة.  
وسلسلة القابيليين وهي قبيلة اللعنة. 

الهوامش:
1. سورة ص، اآلیة 82. 

حماليت،  رسول  الكايف«،  من  »الروضة  یعقوب،  بن  حممد  الكلیين،   .2
طهران، العلمیة االسالمیة للنشر، الطبعة االوىل، 1364، ج 1، صص 

 .163 – 162
والعامل  السماء  »ترمجة كتاب  والعامل،  السماء  باقر،  اجمللسي، حممد   .3
7، ص  ج   ،1351 االوىل،  الطبعة  طهران،   ،54 ج  األنوار«،  لبحار 

 .219
4. املسعودي، علي بن احلسنی، »إثبات الوصیة«، صص 26 – 27.

المقتبس من محاضرة »فجر الخلق«، المحاضر: األستاذ إسماعيل 
شفيعي سروستاني.

.في صورة درة بيضاء فرماه من الجنة إلى آدم
أنه  من  بأكثر  يعرفه  ال  وهو  إليه  آنس  إليه  نظر  فلما 
جوهرة وأنطقه اهلل عز وجل ثم تحول إلى صورته التي 
كان مع آدم في الجنة فقال آلدم: أين العهد والميثاق 
فوثب إليه آدم و ذكر الميثاق وبكى وخضع له وقبله و 
جدد االقرار بالعهد و الميثاق ثم حوله اهلل عز وجل إلى 
 جوهرة الحجر درة بيضاء صافية تضئ فحمله آدم

على عاتقه و جاء به إلى المسجد الحرام.
و هبط جبرئيل ومعه قماشة بيضاء من السماء و أظهر له 
مكان  الكعبة و وضعا الحجر األسود في مكانه. و إلى 

يوم القيامة، فان أي انسان شأنه شأن أبيه آدم، يخطأ.
الحرام  المسجد  التوبة واإلنابة إن يقصد  عليه من أجل 
السماء  إلى  يديه  ويرفع  األسود،  الحجر  وركن  والكعبة 

ليجدد العهد والميثاق.

تاريخ الكعبة 
تلك  إن  آدم،  النبي  وفاة  بعد  بانه  الروايات  في  وجاء 
القماشة من الجنة التي كانت قد جاءت و حددت مكان 
الجنة  الجنة ودعائم من  أشياء من  فيها  كانت  الكعبة و 
ذهبت إلى األعلى، وبنى أبناء آدم في تلك البقعة كعبة 
الحالية،  الكعبة  وهذه  الحالية.  الكعبة  هي  و  حجرية.5 
التي بقيت وتمددت لتصعد إلى األعلى والبيت المعمور 
و تصل إلى تحت عرش اهلل. و على أي حال، فقد أعيد 

بناء هذا  البيت مرارا.
و بنيت من قبل وصي آدم، الول مرة، و بعدها في 
طوفان  واقعة  في  و  الطوفان.  حتى  األنبياء  سائر  عهد 
نوح، غمرت المياة جميع األماكن وتدمرت ما عدا 

الكعبة فانها لم تزل.
الوحيد  والمكان  الماء  تحت  األماكن  جميع  ذهبت  لقد 

الذي لم تغمره المياه هو الكعبة. 
نقل أبو الوليد عن وهب بن منبه رواية طويلة جاء في 
نهايتها: ...و بعد أن أمات اهلل، آدم، رفع تلك الخيمة 
إلى األعلى. و قام أبناء آدم ببناء بيت في موقع تلك الخيمة 
من الحجر و الطين، و كان هذا البيت دائرا و قائما، و كل من 

جاء بعدهم، كان يجدد بناء البيت.6 
و نقل يزيد بن محاربي عن أبي عبد اهلل إذ قال: »إن 
اهلل تعالى أغرق في عصر نوح جميع نقاط العالم، إال البيت. 
البيت  سمي  إنما  العتيق،  بالبيت  سمي  اليوم  ذلك  منذ  و 

العتيق ألنه أعتق من الغرق.«7
و ما معنى العتيق؟ أي الذي أعتق وتحرر. و يطلق على 
النه  العتيق؟  البيت  يقولون  ولم  العتيق.  البيت  الكعبة، 

أعتق من الغرق. 

و في السنوات الالحقة، غطى التراب، الكعبة، حتى عصر 
النبي ابراهيم. وكان النبي اسماعيل وأمه بعيدان 

عن النبي إبراهيم.
و قد سافر إبراهيم ثالث مرات إلى الحجاز لرؤيتهما، 
البناء. و جاء في  الثالثة، جاء أمر باعادة  الرحلة  و في 

تفسير »مجمع البيان«: 
اهلل  فارسل  الكعبة،  يبني  أين  يعرف  يكن  لم  إبراهيم  إن 
ريحا عاتية أزالت التراب الذي كان يغطي القواعد الرئيسية 
واتضحت  نوح  طوفان  اثر  دمرت  قد  كانت  والتي  للكعبة 

القواعد.8 
لذلك فان النبي إبراهيم أعاد بناء هذا البيت.
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2. كردي مكي، حممد طاهر، التاریخ القومي ملكة وبیت اهلل احلرام، ترمجة 
هادي انصاري، مكتبة احلج، 1377، ص 2. 

3. إبن بابویه، حممد بن علي، خمتارات الصدوق، طهران، فیض كاشاين، 
الطبعة االوىل، 1376، ج 2، ص 32. 

4. سورة األعراف، اآلیة 172. 
5. جامع األحادیث، الشیعة، كتاب احلج، ج 10، ص 13. 

6. املصدر السابق.
7. إبن بابویه، حممد بن علي، علل الشرائع، ترمجة ذهين، مؤمننی للنشر، 
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علی األعراف الرجال
قال الحكيم فى محكم كتابه:

»َو َعَلى اأْلَْعراِف ِرجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيماُهْم.« )اعراف: 46(
فى  التنزيل«  »شواهد  كتاب  فى  الحسكانى  الحاكم  قال 

تفسير هذه اآلية:
عن سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا 
عند علي فأتاه عبد اهلل بن الكواء. فقال: يا أمير المؤمنين 
 :فقال ِرجال.«  اأْلَْعراِف  َعَلى  »َو  اهلل:  قول  عن  أخبرني 
»ويحك يا ابن الكواء! نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة و 
النار فمن ينصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة، و من أبغضنا 

عرفناه بسيماه فأدخلناه النار.« 
اأْلَْعراِف  َعَلى  »َو  قوله:  في  عباس   ابن  عن  الضحاك  عن 
الصراط  من  عال  موضع  »األعراف:   ]:قال[ ِرجال«  
عليه العباس و حمزة و علي و جعفر يعرفون محبيهم ببياض 

الوجوه- و مبغضيهم بسواد الوجوه «

المصدر: حسكاني، عبيد اهلل بن عبد اهلل، »شواهد التنزيل 
لقواعد التفضيل« - تهران، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، 

طبع اول، 1411 ق.، ج 1،  ص263- 265.

صورة النبّيn عند اهل السنةعلی فی القرآن الکريم
التجسيم

لقد الحظنا فى مقاالت السابقة أن حكومة الخلفاء أسقطت 
الروايات التى احتوت على مدح و تمجيد لعظماء اإلسالم. 
أو تقبيح و ذم ألعدائه، أسقطتها عن االعتبار و الحجية عن 
الرسولn الحديث التالى: »انما انا بشر أرضى كما يرضى 
البشر و أغضب كما يغضب البشر...« أی انه ينطق متأثراً 

بحاالت الرضا و الغضب.
من  مجموعة  وضع  هو  األعظم  و  كله  ذلك  من  األهم  و 
األحاديث من قبل رواة يحظون باالعتماد و الثقة الكبيرين 
 nفى مدرسة الخلفاء، حاولت أن ترسم شخصية للرسول

هى أدنى مستوی و شأنًا من شخصية ای انسان عادی.
األحاديث التى تكّفلن بهذه المهّمة المشؤومة و استهدفت 
اسقاط اإلسالم موجودة فى »صحيح البخاری« و مسلم و 
عشرات من المصادر األخری، لكنّا نعتمد فى بحثنا صحيح 

البخاری باعتبار شأنه الرفيع.
و لقد وردت روايات حول اللعب بالدمية و التمثال و منها 

رواية نقلت عن أم المؤمنين:
»كنُت ألعب بالبنات عند النبّىn، و كان لى صواحب يلعبن 
معى، فكان رسول اهللn، إذا دخل يتقّمعن منه فيّسربُُهنَّ الىَّ 

فيلعبَن معى.«1
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التماثيل من وجهة نظر اإلسالم
و فيما يختص التماثيل و الدمى التى كانت تلعب بها عايشة 
فنراجع ما ثبت من رؤية لإلسالم فى هذا المجال، و ننقل 
بعض ما ورد من روايات فى هذا الباب، و اول الروايات 

ننقلها عن امّ المؤمنين عائشه:
فقام  تصاوير.  فيها  الصغيرة[  ]السادة  نمرقة  اشترت  انها 
النبىn بالباب فلم يدخل. فقلت: اتوب الى اهلل مّما اذنبُت. 

قال: »ما هذه النمرقة؟« قلت: لتجلس عليها و توّسدها....2
 nو في روايات قد يتجاوز عددها العشرة اكّد رسول اهلل

ما يأتى:
»اّن اشّد الناس عذابًا عند اهلل يوم القيامة المصّورون.«

و فى روايات اخری جاء:
لهم:  يقال  و  القيامة،  يوم  يعّذبون  الصور  هذه  اصحاب  »ان 

أحيوا ما خلقتم.«
و فى اخری:

»من صّور صورة فى الدنيا كّلف يوم القيامة أن ينفخ فيها و 
ليس بنافخ.«3

كما نری الحديث المذكور الذي يدل على عدم اهتمام النبي 

26

بالتمثال و الدمية يتناقض تماما بالروايات التي جاءت في 
كتب أهل السنة في نهي صنع التمثال .و لكن السؤال الذي 
لهذا  الحديث؟ أهم هدف  لماذا تم وضع هذا  نفسه  يطرح 
الوضع أن ينقصوا من شأن النبيn إلى أنسان عادي لكي 

يكون كالمه مساويا لكالم األشخاص اآلخرين العاديين.
الموضوعة في  األحاديث  بعض آخر من  إلى  و سنتطرق 

األرقام التالية.إن شاء اهلل.

الهوامش:
1. »البخاری«31/8، »کتاب األدب«، باب االنبساط الی الناس، طبعة 

بوالق.
2. صحیح البخاری68/7، کتاب اللباس، باب کره القعود علی الصورة و 

169/7، و باب من مل یدخل بیتاً فیه صورة.
3. الروایات جتدوهنا فی العناوین التالیة: صحیح البخاری 167/7، کتاب 
بیتا  اللباس باب عذاب املصّورین، حدیثان و 169/7 باب من مل یدخل 

فیها صورة.

رجل و قدم اهلل في روايات مدرسة الخلفاء: و قد ذكر ابن 
خزيمة في كتاب التوحيد عدة روايات و رواية أبي هريرة 
أكثر تفصيال من بينها .و قد ذكرت هذه الرواية في »صحيح 
البخاري«، و»صحيح المسلم«، و»سنن الترمذي«، و»مسند 
أحمد«، و»تفسير الطبري«، و»تفسير ابن كثير«، و»تفسير 

السيوطي« و... .
النار  تحاجت  قال:   nالنبي عن  هريرة،  أبي  عن  روی 
والمتجبرين. وقالت  بالمتكبرين  أوثرت  النار:  فقالت  والجنة. 
الجنة: فما لي ال يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. 
فقال اهلل للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. 
وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل 
النار فال تمتلئ. فيضع قدمه عليها.  واحدة منكم ملؤها. فأما 

فتقول: قط قط. فهنالك تمتلئ. ويزوي بعضها إلى بعض.1
فى »الصحيح البخاری« و »المستدرك الحاكم« و التفاسير 
للطبری، إبن كثير و السيوطى روی فى تفسير اآلية »َيْوَم 
ُجوِد َفالَيْسَتِطيُعوَن«2 عن  ُيْكَشُف َعْن ساٍق َو ُيْدَعْوَن ِإلَى اَلسُّ
»يكشف  يقول:   nالنبي سمعت  قال:  الصحابى  ابى سعيد 
ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من 

كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره 
طبقا واحدا.«3

 :nو أشاروا في تفسير هذه الرواية نقال عن نبي اإلسالم
سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما 
التي  الجبَّار في صورة غير صورته  فيأتيهم  قال:  ننتظر ربنا، 
ربنا،  أنت  فيقولون:  ربكم،  أنا  فيقول:  مرة،  أول  فيها  رأوه 
تعرفونه،  آية  وبينه  بينكم  فيقول: هل  األنبياء،  إال  يكلمه  فال 
فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ]...[ 

فيدخلون الجنة...«4

التفسير »يکشف الساق« فی کتب الشيعة
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اهلل االمام الصادق قال: 
سألته عن قول اهلل عز و جل يوم يكشف عن ساق. قال 
 :كشف إزاره عن ساقه و يده األخری على رأسه. فقال

»سبحان ربي األعلى.«5
و يقصد اإلمام الصادق من الكالم المذكور أن اهلل منزه 
من أن يكون له الساق كالبشر كما أن الشيخ صدوق قد ذكر 
هذا بعد نقل هذه الرواية كما أن وضع اإلمام الصادق يده 

معرفة الّرب فی المدرستين: قدم و ساق اهلل
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على رأسه يدل على أن هذا الكالم غير الئق.
فى رواية األخری عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد 
 :في قوله عز و جل يوم يكشف عن ساق، قال اهلل
اإلزار.  عنها  إلى ساقه فكشف  أشار  ثم  الجبار.«  »تبارك 
أفحم  قال  يستطيعون  فال  السجود  إلى  يدعون  »و   :قال
الُْقُلوُب  بََلَغِت  »َو  األبصار  الهيبة و شخصت  دخلتهم  و  القوم  
الَْحناِجَر- خاِشَعًة َأْبصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َو َقْد كانُوا ُيْدَعْوَن ِإلَى 

ُجوِد َو ُهْم سالُِموَن.«6 السُّ
كتاب  مؤلف  )الصدوق(  بابويه  ابن  علي  بن  محمد  قال 
»التوحيد«: قوله تبارك الجبار و أشار إلى ساقه فكشف 
الذي  بالساق  الجبار أن يوصف  تبارك  به  يعني  اإلزار  عنها 

هذا صفته .7

بيان معنى كشف الساق 
فى اللغة العربية، »كشف الساق« هنا كناية عن شدة األمر.

بن  نافع  ان  عباس  ابن  مسائله عن  في  الطستي  أخرج  و 
األزرق ساله عن قوله »َيْوَم ُيْكَشُف َعْن ساٍق« قال: عن شدة 
اآلخرة. قال: و هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت 
قول الشاعر: قد قامت الحرب بنا على ساق؟ و قال: هو االمر 

الشديد المفظع من الهول يوم القيامة.8
كتابه  في  الكريمة  اآلية  هذا  اإلصفهاني  راغب  فسر  قد  و 

مفردات ألفاظ القرآن كابن عباس و تالميذه.9
»معجم  كتاب  في  عصرنا  في  المصريون  العلماء  يقول  و 

ألفاظ القرآن الكريم«: 
كناية عن  هنا  الساق  الكشف عن  َعْن ساٍق:  يُْكَشُف  يَْوَم 

شدة األمر.10
و كما رأينا لقد شرح اإلمام الصادق في جوابه العلمي 

نفس المعنى و بينه هكذا.
و بناء على هذا بدراسة األقوال المذكورة في تفسير اآلية 
الكريمة من زمن الصحابة حتى عصرنا الحاضر يتبين لنا 
أن الكشف عن الساق كان معروفا عند العرب بشدة األمر.

الهوامش:
1. صحیح مسلم، كتاب اجلّنة وصفة نعیمها، باب النار یدخلها اجلّبارون: 
ص 2186 و 2187 و 2188، ح 35 و 36 و 38؛ صحیح البخارى، 
كتاب التفسري، تفسري سوره ق، باب قوله: »َو تـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِیٍد« : ج 3 
ص 128؛ وكتاب التوحید، باب قوله تعاىل: »َو ُهَو اَْلَعزِیُز َاحلَِْكیُم ُسْبحاَن 

2. سورة القلم، اآلیة 42. 
3. صحیح البخارى، كتاب التفسري، تفسري سورة القلم »یوم یكشف عن 
ساق« : ج 3 ص 139 حدیث را به طوراختصار آورده است؛ صحیح 
مسلم، كتاب االميان، باب معرفة طریق الرؤیة: ص 167-168 ح 302؛ 
سنن أىب داوود، كتاب الرقائق، باب ىف سجود املؤمننی یوم القیامة: ج 2 ص 
326؛ مسند امحد: ج 3 ص 17؛ تفسري الطربى: ج 29 ص 24، تفسري 

ابن كثري: ج 4 ص 407؛ الدر املنثور: ج 6 ص 254 و 256.
4. صحیح البخارى، كتاب التوحید، باب قوله تعاىل »ُوُجوٌه یـَْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإىل 

ا ناِظَرٌة« : ج 4 ص 189. َربِّ
اول،  طبع  القم،  )للصدوق(«،  »التوحید  على،  بن  حممد  بابویه،  ابن   .5

1398ق.، ص155، حدیث رقم3.
6. املصدر السابق، حدیث رقم 2. 

7. املصدر السابق.
8. سیوطی، الدر املنثور: ج 6 ص 254. 

9. مفردات ألفاظ القرآن، واژه »سوق«.
10. معجم الفاظ القرآن الكرمي، واژه »سوق«.

نقلها  الدين«،  أحياء  فی  »دوراألئّمه  سّيدمرتضی،  عسکری،  المصدر: 
الی العربيه: تحسين البدری، ج 2، صص 264-270؛ بالتخليص.

و لقد ذكرت في روايات عديدة في كتب الشيعة و أهل 
 jأبي طالب بن  نادی علي   nنبي اإلسالم أن  السنة 
بلقب أمير المؤمنين و قد تم التأكيد في كلها على أن هذا 
اللقب و المكانة عند المؤمنين أبلغه اهلل لرسوله ثم نادي 
يعرف  لكي  اللقب  بهذا   jطالب أبي  بن  علي  الرسول 
الناس أيضا مكانة عليj. و نشير هنا إلى بعض هذه 

الروايات:
روی الحاكم في »المستدرك« بسنده عن عبد اهلل بن سعد 
إلي  قال رسول اهللn: »أوحي  قال:  أبيه  بن زرارة عن 
في علي ثالث: إنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر 

المحجلين.« قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد.1
في   nقال بطريقين:  العمال«  »كنز  في  المتقي  ذكره  و 
قصر  إلى  بي  انتهى  السماء  إلى  بي  عرج  »لما  أحدهما: 
من لؤلؤ، فراشه من ذهب يتألأل، فأوحى إلي ربي في علي 
ثالث خصال: إنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر 

المحجلين.«2
رسول  قال   :jعلّي قال  قال:  الشعبي  عن  رواية  وفي 
اهللn: »مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقين«، فقيل لعلي: 
فأي شئ كان من شكرك؟ قالj: »حمدت اهلل تعالى على 
يزيدني مما  ما أوالني، وأن  الشكر على  آتاني، وسألته  ما 

أعطاني.«3
 :nوفي »نهج البالغة« روی عن نبّى

لي.  بينه  رب  يا  فقلت:  عهدا،  علي  في  إلي  عهد  اهلل  »إن 
قال: إسمع: إن عليا راية الهدى، وإمام أوليائي، و نور من 
فقد  أحبه  من  المتقين.  ألزمتها  التي  الكلمة  هو  و  أطاعني، 

أحبني، و من أطاعه فقد أطاعني، فبشره بذلك. حديث النبوّیn: انَت اميرالمؤمنين، يا علّی!
فقلت: قد بشرته يا رب. فقال: أنا عبد اهلل و في قبضته، فإن 
يعذبني فبذنوبي لم يظلم شيئا، و أن يتم لي ما وعدني، فهو 

أولى، و قد دعوت له. 
قد  قال:  بك.  اإليمان  ربيعه  اجعل  و  قبله،  أجل  اللهم  فقلت: 
به  لم أختص  البالء،  أني مختصه بشئ من  فعلت ذلك، غير 

أحدا من أوليائي. 
فقلت: رب، أخي وصاحبي. قال: إنه سبق في علمي، إنه لمبتل 

ومبتلى.«4

الهوامش:
1. املستدرك للحاكم 3 / 137. 

2. كنز العمال 6 / 157. 
3. حلیة األولیاء 1 / 66.

الفكر - بريوت  دار   (  167  / البالغة 9  احلدید: شرح هنج  أيب  ابن   .4
.) 1967

 ،2 ج  مهران،  بيومی  محمد  البيت«،  وأهل  »اإلمامة  المصدر: کتاب 
ص 100.

َربَِّك َربِّ اَْلِعزَِّة َعّما َیِصُفوَن« : ج 4 ص 182-183؛ سنن 
الرتمذى، كتاب اجلّنة، باب ما جاء ىف خلود اهل اجلّنة واهل 
الّنار: ج 4 ص 692؛ توحید ابن خزميه، باب اثبات الّرجل لّله 
عّزوجّل: ص 92-98؛ مسند امحد: ج 2 ص 276 و 314 
و 507 و ج 3 ص 13 و 141 و 230؛ تفسري الطربى: ج 
26 ص 105؛ تفسري ابن كثري: ج 4 ص 226-228؛ الدر 

املنثور: ج 6 ص 106.
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قال اهلل تعالى فى اآلية 54 من سورة المائدة: 
 ُ »يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهللَّ
ٍة َعَلى الْكاِفرين .« بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َو ُيِحبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمنيَن َأِعزَّ
تفاسير  و  معان  األخری  كاآليات  الشريفة  اآلية  لهذا  و 
عديدة و مختلفة و بعضها ظاهري و بعض آخر تدل على 
األخبار الغيبية في المستقبل. كما أن بعض المفسرين في 
تفسيرهم هذه اآلية قالوا أنها حول اجتماع أصحاب إمام 

العصرf و أعوانه عند قيامه ضد الظلم.
 عن سليمان بن هارون العجلي، قال: سمعت أبا عبد اهلل
يقول: »إن صاحب هذا األمر محفوظ له ]أصحابه [، لو ذهب 
الناس جميعا أتى اهلل ]له [ بأصحابه، و هم الذين قال اهلل عز 
بِها  لَْيُسوا  َقْومًا  بِها  ْلنا  َوكَّ َفَقْد  هُؤالِء  بِها  َيْكُفْر  »َفِإْن  جل:  و 
»َفَسْوَف  فيهم:  جل  و  عز  اهلل  قال  الذين  هم  و  بِكاِفِرينَ ،« 
ٍة َعَلى  ُ بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َو ُيِحبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمِنيَن َأِعزَّ َيْأِتي اهللَّ

الْكاِفِريَن.«
عن سليمان بن هارون، قال: قلت لإلمام الصادق: إن 
بعض هؤالء العجلية يزعمون أن سيف رسول اهللn عند عبد 

اهلل بن الحسن.«موعود القرآن: الرجال الذين يحبون اهلل و اهلل يحبهم
إال  عينيه،  من  بواحدة  أبوه  ال  و  رآه  ما  اهلل  »و   :فقال
أن يكون رآه أبوه عند الحسين. و إن صاحب هذا األمر 
محفوظ له، فال تذهبن يمينا و ال شماال، فإن األمر- و اهلل- 
أن  اجتمعوا على  األرض  و  السماء  أهل  أن  لو  اهلل  و  واضح، 
ما  فيه،  اهلل  وضعه  الذي  موضعه  عن  ]األمر[  هذا  يحولوا 
استطاعوا. و لو أن الناس كفروا جميعا حتى ال يبقى أحد لجاء 

اهلل لهذا األمر بأهل يكونون من أهله.« 
الَِّذيَن آَمُنوا َمْن  َأيَُّها  ثم قال: »أما تسمع اهلل يقول: »يا 
ُيِحبُّونَُه  َو  ُيِحبُُّهْم  بَِقْوٍم   ُ َيْأِتي اهللَّ َفَسْوَف  ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم  َيْرَتدَّ 
ٍة َعَلى الْكاِفِرينَ ؟« و قال في آية أخرى:  َأِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمِنيَن َأِعزَّ
ْلنا بِها َقْومًا لَْيُسوا بِها بِكاِفِرينَ ؟«  »َفِإْن َيْكُفْر بِها هُؤالِء َفَقْد َوكَّ

ثم قال: »إن أهل هذه اآلية هم أهل تلك اآلية.«

فيما  »المحجة  طالب،  زکی،  سليمان -  بن  هاشم  بحرانی،  المصدر: 
نزل في القائم الحجةf«، قم، دارالموده، 1437ق.، ج1، ص65-
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وصّی االنبياء
سام وصّی نوح النبّی

النبى بعد 950 سنة من هداية قومه، بحمل  قام نوح 
عدد قليل من الناس والمخلوقات األخری معه فى السفينة1 
وأغرقت بقية الناس، من المتمردين والفجار،2 و من جملتهم 
مع   ،نوح حضرت  فرزند  جمله  از  كنعان3  نوح،  ابن 
اآلخر المتمردين والفجار.3 ثم بعد العاصفة التي وقعت في 
عصر نوح النبي، بقى الموحدون فى العالم فقط. عاش 
نوح فترة قليلة بعد العاصفة وأمره اهلل لكي يعين خليفة 

له لكي يهىي الناس بعده ويبين الطريق إلي اهلل.
االمام  اهلل  عبد  أبي  عن  الديلم  أبي  بن  الحميد  عبد  روی 

الصادق قال: 
 بعد الطوفان خمسمائة سنة ثم أتاه جبرئيل  عاش نوح«
فقال: يا نوح  إنه قد انقضت نبوتك و استكملت أيامك فانظر 
إلى االسم األكبر و ميراث العلم و آثار علم النبوة التي معك. 
فادفعها إلى ابنك سام . فإني ال أترك األرض إال و فيها عالم 
بين  فيما  نجاة  يكون  و  هداي   به  يعرف  و  طاعتي  به  تعرف 
مقبض النبي و مبعث النبي اآلخر و لم أكن أترك الناس بغير 
حجة لي و داع إلي و هاد إلى سبيلي و عارف بأمري فإني 
قد قضيت أن أجعل لكل قوم هاديا أهدي به السعداء و يكون 

حجة لي على األشقياء.«
قال: »فدفع نوح االسم األكبر و ميراث العلم و آثار 
علم النبوة إلى سام  و أما حام و يافث فلم يكن عندهما علم 
ينتفعان به قال و بشرهم نوح بهود و أمرهم باتباعه و 
أمرهم أن يفتحوا الوصية في كل عام و ينظروا فيها و يكون 

عيدا لهم .«4
 :و قد روی عنه

و  ثمانمائة  منها  سنة  ثالثمائة  و  سنة  ألفي   نوح »عاش 
خمسين سنة قبل أن يبعث و ألف سنة إال خمسين عاما و هو 
في قومه يدعوهم و خمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة و 
نضب الماء فمصر األمصار و أسكن ولده البلدان ثم إن ملك 
الموت جاءه و هو في الشمس. فقال: السالم عليك. فرد عليه 
نوح. قال: ما جاء بك يا ملك الموت. قال: جئتك ألقبض 
روحك. قال: دعني أدخل من الشمس إلى الظل. فقال له: نعم. 
فتحول. ثم قال: يا ملك الموت! كل ما مر بي من الدنيا مثل 
فقبض  به  أمرت  لما  فامض  الظل.  إلى  الشمس  من  تحويلي  

».روحه
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1. كلیىن، حممد بن یعقوب، »الكايف«، الطهران، طبع رابع، 1407 ق.، 
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يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما.4
ومقتضى عدم افتراق العترة عن »القرآن الكريم«، هو بقاء 
العترة إلى جنب القرآن إلى يوم القيامة، وعدم خلّو زمان 
من االزمنة منهما، النّهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض.
يقول ابن حجر: وفي أحاديث الحث على التمّسك بأهل البيت 
يوم  إلى  به  للتمسك  منهم،  متأّهل  انقطاع  عدم  إلى  إشارة 
القيامة، كما أّن الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أمانًا الهل 

االرض.5

الطائفة الثانية: روايات »ال تخلو االرض من قائم هلل 
بحّجة«

كلمات  في  مختلفة  بعبارات  الحديث  هذا  مضمون  ورد 
االعالم من الفريقين منهم االسكافي المعتزلي في »المعيار 
والموازنة«، وابن قتيبة في »عيون االخبار«، واليعقوبي في 
تاريخه، وابن عبدربّه في »العقد الفريد«، وأبو طالب المّكي 
في »قوت القلوب«، والبيهقي في »المحاسن والمساوئ«، 

والخطيب البغدادي في تأريخه وغيرهم.6
يقول ابن أبي الحديد: كي ال يخلو الزمان ممن هو مهيمن هلل 
تعالى على عباده، ومسيطر عليهم، وهذا يكاد يكون تصريحًا 
بمذهب االمامّية، إاّل أّن أصحابنا يحملونه على أّن المراد به 

االبدال.7
وفي صالة عيسىj خلف رجل من هذه  ابن حجر:  وقال 
داللة  الساعة،  قيام  وقرب  الزمان،  آخر  في  كونه  مع  االّمة، 

للصحيح من االقوال، أّن االرض ال تخلو من قائم هلل بحّجة.8
أّما في المجاميع الحديثيّة الشيعيّة، فقد وردت المئات من 
الروايات التي تؤّكد هذه الحقيقة، وهي أّن االرض ال تخلو 

من حّجة هلل تعالى، وأنّها لو خلت لساخت بأهلها.
بحيث  االنوار«،  »بحار  في  منها  جملة  مراجعة  ويمكن 

بلغت زهاء 120 رواية بهذا المضمون أو ما يقرب منه.
ومن أمثلة ذلك:

1. عن االمام الصادقj: »ولوال ما في االرض مّنا لساخت 
بأهلها... ولم تخل االرض منذ خلق اهلل آدم من حّجة هلل فيها 
ظاهر مشهور أو غائب مستور، وال تخلو إلى أن تقوم الساعة 

من حّجة هلل فيها.«9
2. قال الصادقj: »لو لم يبَق في االرض إاّل رجالن لكان 

أحدهما الحّجة.«10

دالئل استمرار االمامة
لقد تطرقنا في الرقم السابق إلى اآليات القرآنية التي تؤكد 
على استمرار اإلمامة و هي الدليل األول و نتطرق في هذا 

العدد إلى الدليل الثاني و هو الروايات.

الطريق الثاني: الروايات
ظاهرة  أّن  إلى  تشير  الروايات  من  متعّددة  طوائف  هناك 

االمامة مستمّرة غير منقطعة، نقف عند بعضها:

الطائفة االولى: روايات حديث الثقلين
فعاًل،  متواتر  هو  بل  متواتراً،  يكون  يكاد  الحديث  هذا 
مختلف  في  والسنة  الشيعة  من  رواته  مجموع  لوحظ  إذا 
النقل ونقيصته،  الرواة في زيادة  الطبقات، واختالف بعض 
تقتضيه طبيعة تعّدد الواقعة التي صدر فيها، ونقل بعضهم له 

بالمعنى، وموضع االلتقاء بين الرواة متواتر قطعًا.
الباحثين،  اعتماد  موضع  يكون  الن  الحديث  وحسب 
و»سنن«  مسلم،  »صحيح«  من  كل  رواته،  من  يكون  أن 
وابن  داود  أبي  النسائي، و»سنن«  الدارمي، و»خصائص« 
ماجة، و»مسند« أحمد، و»مستدرك« الحاكم، و»ذخائر« 
وأن  العّمال« وغيرهم،  االولياء«، و»كنز  الطبري، و»حلية 
والثعلبي،  الرازي،  أمثال  المفسرين  كتب  بروايته  تعنى 

والنيسابوري، والخازن، وابن كثير، وغيرهم.
والسير،  واللغة،  التاريخ،  كتب  من  الكثير  إلى  باالضافة 

والتراجم.
هذا  يملكه  ما  الشهرة  من  يملك  حديثًا  أّن  أظن  وما 
المحرقة«  »الصواعق  في  حجر  ابن  أوصله  وقد  الحديث، 

إلى نيّف وعشرين صحابيًّا.
طرقًا  بذلك  التمسك  لحديث  أّن  اعلم  ثم  كتابه:  في  يقول 
المرام  غاية  وفي  نّيف وعشرين صحابّيًا.1  كثيرة وردت عن 
طرق  ومن  حديثًا،   39 إلى  السّنة  طرق  من  أحاديثه  وصلت 

الشيعة إلى 82 حديثًا.2
بل في »نفحات االزهار في خالصة عبقات االنوار« لالمام 
السيد حامد حسيني الكهنوي، ذكر أّن هذا الحديث: رواه عن 
ثالثمائة  يقل عن  ال  وما  ثالثين صحابّيًا،  من  أكثر   nالنبي
عالم من كبار علماء أهل السّنة، في مختلف العلوم والفنون، 
في جميع االعصار والقرون، بألفاظ مختلفة وأسانيد متعّددة، 
والتفسير  الحديث  وأئّمة  والمسانيد  الصحاح  أرباب  وفيهم 

والتاريخ، فهو حديث صحيح متواتر بين المسلمين.3
تركت  إنّي  أرقم:  بن  زيد  رواية  في  كما  الحديث،  ولسان 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضّلوا بعدي، كتاب اهلل حبل ممدود 
من السماء إلى االرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حّتى 

استمرار اإلمامة وديمومتها )القسم الثاني(

الطائفة الثالثة: روايات »من مات ولم يعرف إمام زمانه«
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الموسوعات  عن  فضاًل  السنيّة  الحديث  كتب  وتناقلت 
نقله  فقد  مختلفة،  بألفاظ  الحديث  الشيعيّة، هذا  الحديثيّة 
والطبراني،  حّبان،  وابن  حنبل،  وابن  ومسلم،  البخاري، 
االثير  وابن  االصفهاني،  نعيم  وأبو  النيسابوري،  والحاكم 
والسرخسي،  والبيهقي،  والدوالبي،  والطيالسي،  الجزري، 
وابن أبي الحديد، والنووي، والذهبي، وابن كثير، والتفتازاني، 
والهيثمي، والمتقي الهندي، وابن الربيع الشيباني، والقندوزي 

الحنفي، واالسكافي المعتزلي، وغيرهم.11
يستشكل  قد  وهي:  نكتة،  إلى  هنا  االشارة  من  والبّد 
مثل  في  ترد  التي  الروايات  هذه  من  جملة  على  بعٌض 
هذه البحوث بأنّها ضعيفة السند، إاّل أّن هذا االشكال غير 
محّلها، الّن هذه  الثابتة في  العلميّة  الموازين  تام بحسب 
الروايات ليست هي آحاد، حتّى يمكن االشكال السندي 
تكون  أن  إّما  بنحو  بمكان،  الكثرة  من  هي  وإنّما  فيها، 
مثل  في  أنّه  الواضح  ومن  ذلك،  من  قريبة  أو  متواترة، 
هذه الحالة ال مجال للبحث السندي فيها، طبعًا مع مراعاة 
أشار  التي  والذاتيّة  الموضوعيّة  والعوامل  الخصوصيّات 
إليها أستاذنا الشهيد الصدر في نظريّة حساب االحتماالت، 
فإنّه مع االخذ بعين االعتبار تلك العوامل، فال ريب في 
حصول االطمئنان للباحث المنصف، في صدور كثير من 
.bوأئّمة أهل البيت nهذه االحاديث عن النبي االكرم
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أو ما يقرب من مضمونه، مثل: »من مات وليس 
مات  »من  أو  جاهلّية.«  ميتة  مات  بيعة  عنقه  في 
أو  جاهلّية.«  موتة  موتته  فإّن  إمام،  عليه  وليس 

»من مات بغير إمام مات ميتة جاهلّية«.



اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

:قال الصادق
»ال يعظم حرمة المؤمنين إال من قد عظم اهلل حرمته على المؤمنين و من كان أبلغ حرمة 
هلل و رسوله كان أشد تعظيما لحرمة المؤمنين و من استهان لحرمة المؤمنين فقد هتك ستر 

 :nإيمانه قال النبي
»إن من إجالل اهلل إعظام ذوي القربى في اإليمان.« 

قال رسول اهللn: »من لم يرحم صغيراً و ال يوقر كبيراً فليس منا« 
ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّار« و اشتغل  و ال تكفر مسلمًا تكفره التوبة إال من ذكر اهلل في كتابه قال اهلل تعالى:  »ِإنَّ الُْمناِفقيَن ِفي الدَّ

بشأنك الذي أنت به مطالٌب .«

المصدر:منسوب به جعفر بن محمد، اإلمام السادس، »مصباح الشريعة«، بيروت، اعلمی، طبع اول، 1400ق. ص69.

اخالق المؤمن: في حرمة المؤمنين

ثواب األعمال: نرفع درجاتنا في الجنة بذكر واحد
و قد تم تقديم طريق سهل إلضافة الحسنات و إمحاء الذنوب و رفع الدرجات في الجنة في الروايات:

 :قال أبو عبد اهلل
»أيما مؤمن سجد هلل سجدة لشكر نعمة من غير صالة كتب اهلل بها عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات 

في الجنان.«1
و قد تم تقديم طريق سهل إلضافة الحسنات و إمحاء الذنوب و رفع الدرجات في الجنة في الروايات:

علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اهلل بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي االمام الكاظم عما أقول في سجدة الشكر 
 :فقد اختلف أصحابنا فيه. فقال

»قل - و أنت ساجد-: اللهم إني أشهدك و أشهد مالئكتك و أنبياءك و رسلك و جميع خلقك أنك اهلل ربي و اإلسالم ديني و 
محمدا نبيي و عليا و فالنا و فالنا إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى و من عدوهم أتبرأ اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثالثا اللهم إني 
أنشدك بإيوائك على نفسك   ألوليائك لتظفرنهم بعدوك و عدوهم أن تصلي على محمد و على المستحفظين من آل محمد. اللهم 
إني أسألك اليسر بعد العسر ثالثا ثم ضع خدك األيمن على األرض و تقول يا كهفي حين تعييني المذاهب و تضيق علي  األرض 

بما رحبت   و يا بارئ خلقي رحمة بي و قد كان عن خلقي غنيا صل على محمد و على المستحفظين من آل محمد. 
ثم ضع خدك األيسر و تقول: يا مذل كل جبار و يا معز كل ذليل قد و عزتك بلغ بي مجهودي- ثالثا ثم تقول-: يا حنان يا منان 

يا كاشف الكرب العظام ثالثا ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة- شكرا شكرا ثم تسأل حاجتك إن شاء اهلل تعالى.«2 
عن سليمان بن حفص المروزي قال: 

كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر في سجدة الشكر. فكتب إلي: 
»مائة مرة شكرا شكرا و إن شئت عفوا عفوا.«3 

الهوامش:
1. ابن بابویه، حمّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص35.

2. كلیىن، حممد بن یعقوب، »الكايف«، الطهران، علمیة اسالمیة، طبع رابع، 1407 ق.، ج 3، ص325- 326.
3. املصدر السابق، ص 326.

عقاب األعمال: غضب اهلل عند غضب المؤمن 
قد تم التأكيد في الروايات على أن المؤمن هو من يؤمن بوالية علي بن أبي طالب1 و قيل أنه لواليته أجر كبير عند 
اهلل و وصل هذا األمر إلى حد أن اهلل يعاقب من يؤذي المؤمن و سنتطرق إلى بعض الروايات في هذا المجال و التي أشار 

إليها الشيخ صدوق في كتاب »ثواب األعمال و عقاب األعمال«. 
المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اهلل االمام الصادق يقول: »قال اهلل عز و جل  ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن و 
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إلهي ال تمقتني
j1 رجب، ذکری والدة حممد بن علی الباقر

»كشف الغمة« عن أفلح مولى أبي جعفرj قال: 
خرجت مع محمد بن عليj حاجا فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى عال صوته فقلت بأبي أنت و أمي إن 
الناس ينظرون إليك فلو رفعت بصوتك قليال فقال لي: »ويحك يا أفلح و لم ال أبكي لعل اهلل تعالى أن ينظر إلي منه برحمة 

فأفوز بها عنده غدا.«
ثم طاف بالبيت ثم جاء حتى ركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من كثرة دموع عينيه و كان 

إذا ضحك قال اللهم ال تمقتني.1

***
عالج المريض و إسالم الطبيب النصراني
j3 رجب، ذکری استشهاد علی بن حممد النقی اهلادی

عن أبي الحسين بن علي البكاء، عن زيد بن علي بن زيد، قال: 
مرضت مرضا شديدا. فدخل علي الطبيب النصرانى و قد اشتدت بي العلة. فأصلح لي دواء بالليل لم يعلم به أحد و قال: خذ 
تداو فيه مدة عشرة أيام فإنك تتعافى إن شاء اهلل تعالى. و خرج من عندي نصف الليل و ترك الدواء فما بعد عني إال أتاني 
نصر غالم أبي الحسن عليj فاستأذن علي و دخل معه هاون فيه مثل ذلك الدواء الذي أصلحه الطبيب بتلك الساعة و 
قال لي: موالي يقول لك الطبيب استعمل لك دواء مدة عشرة أيام نحن إنما بعثنا لك هذا الدواء فخذ منه مرة واحدة تبرأ بإذن 

اهلل تعالى من ساعتك. 
قال زيد: و اهلل علمت أن قوله حق فأخذت ذلك الدواء من الهاون مرة واحدة فتعافيت من ساعتي و رددت دواء الطبيب 
عليه و كان نصرانيا فرآني في صبحة يومي و سألني مذ رآني معافى من علتي ما كان السبب في عافيتي و لم رددت عليه 
الدواء فحدثته عن دواء أبي الحسنj و لم أكتم عنه شيئا فمضى إليهj و أسلم على يده و قال: يا سيدي هذا علم المسيح 

و ليس يعلمه أحد إال من يكون مثله...2

***
عالم بما في قلب الضيف

j 10 رجب، ذکری والدة حممد بن علی التقی اجلواد
عن أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن 

حمزة عن محمد بن علي الهاشمي قال: 
دخلت على أبي جعفرj صبيحة عرسه ببنت المأمون و كنت تناولت من الليل دواء فأول من دخل عليه في صبيحته أنا 
و قد أصابني العطش و كرهت أن أدعو بالماء. فنظر أبو جعفرj في وجهي و قال: »أراك عطشان.« قلت: أجل. قال: »يا 

الحکايات

ليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن.«
عن أبي عبد اهلل قال: »ما من مؤمن يخذل مؤمنا أخاه و هو يقدر على نصرته إال خذله اهلل في الدنيا و اآلخرة.«

و قال أبو عبد اهلل : »إن اهلل عز و جل خلق المؤمنين من نور عظمته و جالل كرامته فمن طعن عليهم أو رد عليهم قولهم فقد 
رد اهلل في عرشه و ليس من اهلل في شي ء إنما هو شرك الشيطان.«

و روی عنه ايضًا:  »ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إال مات بشر ميتة و كان يتمنى أن يرجع إلى خير.«2

الهوامش: 
1. قال رسول اهللn يف قوله )عز و جل(:  »ألقیا يف جهنم كل كفار عنید« )ق:24( قال: »نزلت يف و يف علي بن أيب طالب ، و ذلك أنه إذا كان یوم القیامة 
شفعين ريب و شفعك یا علي، و كساين و كساك یا علي، مث قال يل و لك یا علي: ألقیا يف جهنم كل من أبغضكما، و أدخال اجلنة كل من أحبكما، فإن ذلك 

هو املؤمن.« )طوسى، حممد بن احلسن، »األمايل«، قم، طبع اّول، 1414ق.، ص 368.(
2. ابن بابویه، حممد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، طبع ثانی، 1406 ق. ص238- 239.
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غالم! اسقنا ماء.« فقلت في نفسي الساعة يأتونه بماء مسموم و اغتممت لذلك. فأقبل الغالم و معه الماء. فتبسم في وجهي. 
ثم قال: »يا غالم ناولني الماء.« فتناول الماء فشرب. ثم ناولني فشربت و أطلت عنده. فعطشت، فدعا بالماء. ففعل كما فعل 

في المرة األولى. فشرب ثم ناولني و تبسم. 
)قال محمد بن حمزة فقال لي محمد بن علي الهاشمي:( و اهلل إني أظن أن أبا جعفر يعلم ما في النفوس كما تقول الرافضة.3

***
شفقة األسد لحمل لبؤته

j25 رجب، ذکری استشهاد موسی بن جعفر الکاظم
خرج موسى بن جعفرj في بعض األيام من المدينة إلى ضيعة له خارجة عنها فصحبته و كان راكبا بغلة و أنا على حمار. 
فلما صرنا في بعض الطريق، اعترضنا أسد. فأحجمت خوفا و أقدم أبو الحسنj غير مكترث به. فرأيت األسد يتذلل ألبي 
الحسنj و يهمهم فوقف له أبو الحسنj كالمصغي إلى همهمته. و وضع األسد يده على كفل بغلته و خفت من ذلك 
خوفا عظيما. ثم تنحى األسد إلى جانب الطريق و حول أبو الحسنj وجهه إلى القبلة و جعل يدعو. ثم حرك شفتيه بما 
لم أفهمه. ثم أومأ إلى األسد بيده أن امض. فهمهم األسد همهمة طويلة و أبو الحسنj يقول آمين آمين. و انصرف األسد 
حتى غاب عن أعيننا. و مضى أبو الحسن لوجهه و اتبعته. فلما بعدنا عن الموضع لحقته فقلت: جعلت فداك ما شأن هذا األسد 

 :jفلقد خفته و اهلل عليك و عجبت من شأنه معك. قال
»إنه خرج يشكو عسر الوالدة على لبؤته و سألني أن أدعو اهلل ليفرج عنها. ففعلت ذلك و ألقي في روعي أنها ولدت له ذكرا. 
فخبرته بذلك. فقال لي امض في حفظ اهلل، فال سلط اهلل عليك و على ذريتك و على أحد من شيعتك شيئا من السباع فقلت 

آمين.«4

الهوامش:
1. »حبار«، ج 46، ص 290.

2. »هدایة الكربى«، حضیىن، ص 314.
3. »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد«، ج 2، ص 292.

4. »اخلرایج واجلرایح«، ج 2، ص 649؛ »حباراال نوار«، ج 48، ص 58، ح 67.
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حين أخرج...
اّما ما سألت عنه، ارشد اهلل وثبّتك من امر المنكرين لي من اهل بيتنا و بني عّمنا 
فاعلم انّه ليس بين اهلل عّزوجّل و بين احد قرابة، و من انكرني فليس منّي و سبيله 

سبيل ابن نوح... 
و اّما اموالكم فما نقبلها ااّل لتطهروا، فمن شاء فليصل و من شاء فليقطع، فما آتانا اهلل خير مّما آتاكم، 
و اّما ظهور الفرج فانّه الي اهلل عّزوجّل، كذب الوقّاتون، و اّما قول من زعم اّن الحسين عليه الّسالم لم 

يقتل، فكفر و تكذيب و ضالل.
و اّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حّجتي عليكم و انا حّجة اهلل عليكم.

و اّما المتلبّسون باموالنا، فمن استحّل منها شيئا فاكله فانّما يأكل النّيران.
و اّما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حّل الي وقت ظهور امرنا لتطيب والدتهم و ال تخبث.

و اّما ندامة قوم قد شّكوا في دين اهلل علي ما وصلونا به فقد اقلنا من استقال و ال حاجة لنا في صلة الّشاكين.
و اّما عّلة ما وقع من الغيبة فاّن اهلل عّزوجّل يقول »يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتْسَألُوا َعْن اَْشياَء ِاْن ُتْبَدلَُكْم َتُسُؤُكْم.«1

انّه لم يكن احد من آبائي ااّل وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه و انّي اخرج حين اخرج و ال بيعة الحد من الّطواغيت 
في عنقي.

واّما وجه االنتفاع في غيبتي فكاالنتفاع بالّشمس اذا غيّبتها عن االبصار الّسحاب و انّي المان الهل االرض كما اّن 
النّجوم امان الهل الّسماء، فاغلقوا الّسؤال عّماال يعنيكم و ال تتكّلفوا علي ما قد كفيتم و اكثروا الّدعاء بتعجيل 

الفرج فاّن ذلك فرجكم و الّسالم عليك يا اسحق بن يعقوب و علي من اتّبع الهدي.

عن اسحق بن یعقوب، قال سألت حمّمدبن عثمان العمري ان یوصل يل كتابا قد سألت فیه عن مسائل اشكلت علّیي فورد الّتوقیع خبّط موالنا صاحب الّدار
.j

الهوامش:
1. سورة املائدة )5(، اآلیة 101.

2. شیخ طوسي، »الغیبة«، ص 176.
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كلما مت احلديث عن اجلاهلية، يبدو وكأن اجلاهلية تعود إلى العصور 
اإلنسان،  عقالنية  عصر  حيث  اليوم  عنها  احلديث  وأن  السالفة 
التمعن  ومع  لكن  اإلنسانية،  احلضارة  ويخالف  عبثي  حديث  هو 
هذه  بأن  جند  املعاصر،  لإلنسان  يحصل  وما  اجلاهلية  مفهوم  في 
اليوم أيضا بتالبيب اإلنسان. ومن  املشكلة الكبرى، قد أمسكت 
أجل دراسة املوضوع بشكل دقيق، نطرح عدة أسئلة وجنيب عليها: 
اجلاهلية  لفظة  استخدام  الصحيح  من  وهل  اجلاهلية؟  هي  ما 
لإلنسان املعاصر رغم التطور العلمي الهائل الذي حققه اإلنسان 

في القرون األخيرة؟
الكرمي(  القرآن  بتعبير  األولى  )اجلاهلية  األولى  اجلاهلية  معنى  ما 
وعالمات  مالمح  هي  وما  الثانية(؟  )اجلاهلية  احلديثة  واجلاهلية 

اجلاهلية في عصرنا احلاضر؟

إن مفردة الجاهلية تأخذ بالقارئ على الفور إلى ألف وأربعمائة عام إلى الوراء. إلى عصر وجيل اعتبرا جهالء بسبب االتصاف 
ببعض الصفات والقيام ببعض الممارسات التي تعرف بالجاهلية لدی أصحاب الثقافة والحضارة.

فكلمة الجاهل تكون أحيانا مرادفة لـعديم االطالع والعلم و البدوي و عديم الثقافة واألدب ومن يتصف بالعصبية ودناءة الطبع 
ويمارس القتل والنهب والسلب، وتحمل في جنباتها مفهوما عن الذم و اللوم. 

ويری مؤلفو المناهج الدراسية والمؤرخون وخبراء العلوم االجتماعية بأن التحول عن الصفات المذكورة واالبتعاد عن بعض 
األعمال المذمومة مثل وأد البنات يعد الفاصل بين عصرين و زمنين. العصر األول ما يعرف بـعصر الجاهلية والعصر الثاني الذي 

يتميز عن العصر الذي سبقه بصفات مثل العلم واألدب وضبط النفس وتجنب الدنس والرذائل.
والبد من التساؤل هنا: هل إن البشرية قد تجاوزت حقا عصر الجاهلية واتصفت بجميع الصفات التي يمكن أن نزعم من 

خاللها بأن االنسان قد بلغ عصر العلم والمعرفة وضبط النفس؟ 
إن صفات مثل القتل والنهب والسلب وشرب الخمر والتعصب المذموم و وأد البنات وعبادة األصنام والتبرج تنسب عادة إلى 
عصر الجاهلية، ويتم تقليد إنسان العصرالحاضر بوسام التقدم والتحضر واالبتعاد عن ممارسات و أوصاف عصر الجاهلية، 

لكن هل يتم اإلتيان حقا بمستندات حقيقية تستطيع أن تبرئ ساحة اإلنسان المعاصر من تهمة الجاهلية؟ 
يذكر أن كتاب »الجاهلية الحديثة« بقلم إسماعيل شفيعى سروستانى، يفتح آفاق مختلفة أمام القراء الكرام و يوفر لهم إمكانية 
المطالعة والدراسة العميقة في كل عنوان وفصل منه و من ميزاته أنه يمكن طرحه بين الفئات المختلفة في الجامعة خاصة 
في األسرة ونعتقد أنه بمطالعته يوفر األرضية المناسبة للقاریء إلعادة النظر في بعض أنماط حياته لكي يفهم ما يدور حوله.

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


