


23

أخبار الشيعة في العالم

تدمير مركز قيادة داعش بالفلوجة 6
المسلمون في المجتمع الكرواتي 7
داعش أعظم التهديدات... 8

ابنة سياسي ايطالي بارز تعتنق االسالم 9
الحكم على زعيم المعارضة البحرينية 10

المقاالت الثقافية

الروم ودورهم في عصر الظهور 11
دور اليهود المتخفين في تحريف 

الديانة النصرانية 4 14
قدماء الشيعة وعلم التصريف  17
قبيلة اللعنة - قبيلة الرحمة  20

المقاالت اإلمامة

على فى القرآن الكريم 23
صورة النبّى... 24

معرفة الّرب فى المدرستين 25
حديث النبویّ 27
موعود القرآن 28
وصي األنبياء 29

31 hاّم المؤمنين خديجة
35 fليلة القدر و االمام الّزمان

هو شهر الصبر 37



45

الّرد علی الشبهات

38  b عصمة األئمة

القصص و الروایات

اخالق المؤمن 42
ثواب األعمال 42
 عقاب األعمال 44
الحكايات  44

خاتم الحّب

أنا وجميع آبائى عبيداهلل  47

تقدیم الکتاب

التفكر، الثقافة واألدب والحضارة  48

ضیافة الکریم
سیّدامیرمحّمدماسولهای
شهررمضانهوشهرالهوشهرضیافتهسبحانهوتعالیلیُکّرمالعبادوهواشرفالشهور،شهر

یفتحفیهابوابالسماءوابوابالجنانوابوابالّرحمةویغلقفیهابوابجهنّم.
فیهذاالشهرالمبارکلیلةتکونعبادةاهللفیهاخیراًمنعبادتهفیالف
شهر،فانتبهفیهلنفسکوتبّصرکیفتقضیفیهلیلکونهارکوکیف

تصونجوارحکواعضائکعنمعاصیربّکوایّاک
وأنتکونفیلیلتکمنالنائمینوفینهارکمنالغافلینعنذکرربّک،فإیّاکیاایّهاالعزیز!أن
ینقضیعنکشهررمضانوقدبقیعلیکذنبمنالذنوبوأیاکأنتعدالمذنبینالمحرومینمن
اإلستغفاروالّدعاء.وصننفسکمّماقدحّرمهاهللومنأنتفطربمحرمعلیکواعملبماأوصی

.bبهالمعصومین
اذااصبحتصائمًافلیصمسمعکوبصرکوشعرکوجلدکوجمیعجوارکأیعنالمحرمات
بلالمکروهاتایضًا.فإنالصیاملیسمنالطعاموالشرابوحدهما.»فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم 

عن الکذب و غّضوا ابصارکم عّما حّرم اهلل و ال تنازعوا و ال تحاسدوا و التغتابوا و ال تماروا و ال تخالفوا 
و ال تسابّوا و ال تشاتموا و ال تظلموا و ال تسافهوا و التضاجروا و التغفلوا عن ذکر اهلل المتعال.«1

واعلمأنافضلاألعمالفیلیاليشهررمضانوایّامههوتالوةالقرآنالکریموینبغیاإلکثارمن
تالوتهفیهذاالشهر،ففیهکاننزولالقرآنوقدجاءفیالحدیث:»اّن لکّل شیٍء ربیعًا و ربیع القرآن 

هو شهر رمضان.«2
ویستحّبفیسائراألیامختمالقرآنختمةواحدةفیکّلشهرواقّلمارویفیذلکهوختمه
فیکّلستةایّامواّماشهررمضانفالمسنونفیهختمهفیکّلثالثةایّامویحسنأنتیّسرلهأن
یختمهختمةفیکّلیومویضاعفثوابالختماتإناهدیتإلیارواحالمعصومیناألربعةعشر،
صلواةاهللوسالمهعلیهم،یخّصکلمنهمبختمةویظهرمنبعضالروایاتأنأجرمهدیًاأنیکون

معهمbفییومالقیامة.وهوالموفّقوالمتسعان.

الهوامش:
1. شيخ حّر عاملی، حمّمد بن حسن، »وسائل الشيعة«، ج10، ص 166. 

2. کلينی، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، ج2، ص 630. 
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أعلنبیانعسکريعراقيالجمعة)2016/06/03م.(،عنتدمیرمرکزالقیادةلجماعة»داعش« 
االرهابیةفيمدینة»الفلوجة«بقصفنفذتهطائراتالتحالفالدولي،اسفرعنمقتلامیرهاالعسکري

وعشراتعناصرالجماعةممنیسمونبـاالنغماسیین.
وقالتخلیةاالعالمالحربيفيبیاننقلهموقع»السومریةنیوز«إن:

داعش  لعصابات  التابع  القیادة  مرکز  تدمیر  اسفرت عن  الفلوجة  مدينة  في  جوية  الیوم، ضربة  الدولي وجهت،  التحالف  طائرات 
االرهابیة والمدخل الرئیسي لشبکه اإلنفاق في منطقة البو جبیل والتي تمتد إلی حي الشهداء وحي نزال في المدينة.

مبیناان:العملیة نفذت بناءعلی معلومات دقیقة لجهاز المخابرات الوطني.
الفلوجة والعشرات ممن  الجديد لوالية  العسکري  مقتل مايسمی االمیر  ایضاعن الجویةاسفرت الضربة الخلیة،أن واضافت

يسمون االنغماسین الذين کانوا في اجتماع بالمکان المذکور.
مشیراالیأن:الجثث مازالت اآلن تحث األنقاض وتحاول عصابات داعش اخراجهم بواسطة الرافعات وهم في رعب شديد.

وکانقائدعملیاتتحریرالفلوجةالفریقعبد الوهاب الساعديأکدفياالولمنحزیران2016م.،استمرارعملیاتتحریر
مدینةالفلوجةمنسیطرةداعش،فیماأشارالیوجودمقاومةللجماعةفيمحاوراقتحامالمدینة.

http://www.alalam.ir/news :المصدر

تدمیر مركز قیادة داعش بالفلوجة ومقتل امیرها العسكري

زغرب-إکنا:أّکدالمشرفعلیالمستشاریةالثقافیةاإلیرانیةلدی»کرواتیا«أنالمسلمینیشّکلونجزءاًمهمًامنالمجتمع
الکرواتيالمتعددالثقافات.

وفیحوارخاصمع»وکالةاألنباءالقرآنیةالدولیة«)إکنا(أنهقالمهدی رضاإندولةکرواتیاتضّم200إلی250ألف
مسلمیشّکلون2بالمائةمنسکانها،مضیفًاأنمسلميکرواتیاقدجاءواإلیهذاالبلدمن»ألبانیا«،و»مقدونیا«،و»ترکیا«،

و»البوسنة«و»الهرسک«،وسائرالدولالواقعةفيمنطقة»البلقان«.
وأکدالمشرفعلیالمستشاریةالثقافیةاإلیرانیةلدیکرواتیاأنالمسلمینهمجزءالینفکمنالمجتمعالکرواتیالمتعدد
الثقافات،وأنثقافةهذاالبلدوعلمهاوفنهاوتعلیمهاالتتطوربدونتعاونومشارکةالمسلمین،مضیفًاأناإلسالمصاحب

البیتفيکرواتیاوالیشعرفیهابالغربة.
واعتبرأنالمسلمینفيکرواتیالهمحقوقمتساویةمعسائرالمواطنینمثلالیهود،والمسیحیینالکاثولیکیینواألرثوذکسیین،
مضیفًاأنالمواطنینالمسلمینخاللالسنواتالمائةاألخیرةقدبذلواکلجهودهملبناءالمجتمع،مقدمینمالدیهممناألموال

واألنفسفيهذهالساحة.
ولفتمهدیرضاإلیأنالسلطاتالسیاسیةوالدینیةالکرواتیةتعترفبالدورالفاعلوالبناءلـ»إیران«فیکرواتیا،موضحًا
أنهقالوزیرالثقافةالکرواتیالمسلم،حسن بکويتش،فيلقاءجریبینهوبینمستشارقائدالثورةاالسالمیةاالیرانیةفي
شؤوناألدیان،آيةاهلل الشیخ محمدعلي التسخیری،إنکرواتیاشهدتالمساعداتالتیقدمتهاایرانلهافيفترةکانتتخوض

فیالحروبالدامیةبمنطقةالبلقان.
الثقافیةاإلیرانیةلدیکرواتیافیجزءآخرمنکالمهإلیموقفالشعبالکرواتیمن وأشارالمشرفعلیالمستشاریة
التکفیریةوالمتطرفة، للتیارات المسلمینعدمدعمهم المواطنین المجتمعالکرواتیخاصة التکفیر،موضحًاأنمنمیزات

بحیثلمینضمأيمواطنلحداآلنإلیهذهالتیارات.

http://iqna.ir/fa/news :المصدر

المسلمون یشّکلون جزءاً مهماً من المجتمع الکرواتي
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اعتبرت»وزارةالخارجیةاألمریکیة«تنظیم»داعشاإلرهابي«أعظم التهديدات العالمیة،بالرغممنعدمتحقیقهأليانتصار
مهمفيساحةالمعرکةواسترجاع40بالمئةمناألراضيالتيسیطرعلیهامنذظهورهفي2014م.جاءذلکفيتقریر

سنويللخارجیةاألمریکیةعناإلرهابعام2015م.والمکونمنأکثرمن400صفحةوالذيکشفتعنه،الخمیس.
وقالالتقریرإن:تنظیم داعش ظل أعظم التهديدات العالمیة، بامتالکه قوة هائلة داخل »العراق« و»سوريا« بما في ذلك عدد کبیر 

من المقاتلین األجانب.
وأضاف:داعش بلغ قمة قدراته وسیطرته علی األراضي في العراق وسوريا في ربیع 2015م. لکنه بدأ يضعف في النصف الثاني 

من من عام 2015م.، حیث لم يحظ بأي انتصار مهم في العراق وسوريا بعد شهر مايو/ آيار.
واستطردالتقریر:مع نهاية عام 2015م.، تم تحرير 40 بالمئة من األراضي التي کان داعش يسیطر علیها في بداية السنة بینما 
في سوريا طردت القوات المحلیة، مقاتلیه من عدة مدن رئیسیة تقع علی الطرق التي تربط بین معقلي في الرقة السورية، و مدينة 

»الموصل« مستعیدة حوالي 11 بالمئة من األراضي التي سیطر علیها داعش في وقت سابق،وفق»رویترز«.
ولفتالتقریرإلیأنداعشبدأبتنفیذسلسلةمنالهجماتفي»فرنسا«و»لبنان«و»ترکیا«ماأظهرقابلیةالتنظیمعلیتنفیذ
هجماتممیتةخارجالعراقوسوریا،وهوماکشفضعفًافينظمومعاییراألمنالدوليللحدود.واعتبرالتقریرتنفیذهذه

الهجمات:من أجل صنع نصر في مواجهة الخسائر التي تکبدها في األراضي التي کان يسیطر علیها في العراق وسوريا.
وعلیصعیدمتصل،اعتبرتالخارجیةاألمریکیةأنمقتلزعیمتنظیمالقاعدةأسامة بن الدنعام2011م.:قد أضعف القاعدة 
بشکل کبیر، إال أنها مستمرة في کونها تهديد وتعتبر بمثابة محور إللهام الجماعات المرتبطة بها بما في ذلك القاعدة في شبه 

الجزيرة العربیة والقاعدة في المغرب اإلسالمي وجبهة النصرة والشباب والقاعدة في شبه القارة الهندية.
وأشارتفيالوقتنفسهإلیازدياد التوتربینالقاعدةوداعشفيعدةمناطقمختلفةمنالعالمخاللعام2015م.،والذي

قالالتقریرإنهسیعني:ازدياد العنف في عدة مناطق من العالم، خاصة أن القاعدة تحاول استعادة مکانتها.
واعتبرأنالقاعدةفيشبهالجزیرةالعربیة:تشکل خطراً علی »الیمن« والمنطقة و»الواليات المتحدة، وذلك بسبب تعثر جهود 
محاربة التنظیم، المتأثرة بالصراع الدائر في البالد )الیمن(،الفتًاإلیأن:داعش قد استغل ظروف االقتتال والفراغ السیاسي في 

الیمن لیؤسس موطئ قدم له هناك.

وتناولالتقریرالجهودالفرنسیةالمتظافرةمعقویاقلیمیةعسکریةمنأهمهاتشادوالنیجرالتيکشفبأنها:استطاعت إضعاف وزارة الخارجیة األمریكیة: داعش أعظم التهدیدات وحرب الیمن عززت اإلرهاب
قدرات تنظیم القاعدة في المغرب اإلسالمي والمرابطون بشکل کبیر في شمال »مالي« والساحل بشکل عام.

وشددالتقریرعلیأنالدعماألمریکيللقواتالصومالیةوبعثةاالتحاداألفریقيإلی»الصومال«)أمیصوم(قد:حافظ علی 
الضغط علی حرکة الشباب وأضعف قبضة الجماعة علی األراضي التي تسیطر علیها في بعض أجزاء الصومال،إالأنهلفتإلیأن:
الشباب زادت من هجماتها ضد قواعد بعثة اإلتحاد األفريقي ما أدی لتزايد أعداد الخسائر في صفوف قواتها وتأخیر الهجوم الذي 

کانت قوات امیصوم تعد العدة له.
وحافظتقائمةالخارجیةاألمریکیةللدولالراعیةلإلرهاب- وفقتصنیفها -علینفسمحتواهادونتغییرمنذرفعکوبا
منهالعامالماضيبعدمبادراتبینهاوبین»واشنطن«لتطبیعاألوضاعبینالبلدین،لتستمر»إیران«وسوریاو»السودان«
فيالقائمة.وتقومالخارجیةاألمریکیةبإصدارتقریرسنويعنأوضاعاإلرهابوالجماعاتالمسلحةفيمختلفأنحاء
العالم،لتقدیمهللکونغرسبحسبالقانوناألمریکي،لیصبحاألخیرمطلعًاعلیالموقفاألمریکيمنالتهدیداتالتيتمثلها

الجماعاتالمتطرفةعلیاألمنالوطنيللبالد.
وتجاهلتالخارجیةاألمریکیةتنظیم»بيد«وجناحهالمسلح»يبک«الذینتصنفهماترکیاباإلرهابیین،منتقریرها
السنويلعام2015م.عناإلرهابفيالعالم،فیماأبقتفیهعلیتصنیفمنظمة»بيکاکا«.وقالالتقریرالصادرالخمیس
إنهذینالتنظیمینشرکاء فاعلون لنا في العملیات العسکرية بسوريا.وأبقتالخارجیةاألمریکیةعلیتصنیفمنظمة»بيکا
کا«ضمنالجماعاتاإلرهابیة»الرئیسیة«فيترکیا،معتبرةأننشاطهاومنظمتي»حزبالتحریرالثوريالشعبي«و»صقور

حریةکردستان«:يهددان أمن کل من مصالح واشنطن وأنقرة.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

ابنة سیاسي ایطالي بارز تعتنق االسالم وتترك ایطالیا

الحدیثلوسائلاإلعالماإلیطالیةوالعالمیةإالعنخبرإعتناقإبنةأحدأبرزالوجوهالسیاسیةفي»ایطالیا«»اإلسالم«.
وهوماتسببفيحالةمنالغلیانالجماهیري.

مانويالالتياختارتاسمعائشةبعددخولهااإلسالمعنکاملقناعة،تکونابنةفرانکو بارباتوالبرلمانيالسابقمنحزب
»إیطالیاالقیم«عنمدینة»نابولي«.وفيتقریرنشرتهصحیفة»آیلجورنالي«اإلیطالیةقالتالفتاةالعشرینیة:إن الحجاب 
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دانتمنظمة»هیومنرایتسووتش«قرارمحکمةاستئنافالبحرینتشدیدالحکمبحقزعیمالمعارضةالبحرینیةالشیخ علي 
سلمان،ووصفتمحاکمتهبأنها»صوریة«.واعتبرتهیومنرایتسووتشأن:محکمة االستئناف ألغت قرار المحکمة االبتدائیة 
القاضي بتبرئته من الدعوة الی إسقاط الحکومة بالقوة، وفرضت عقوبة أشد )تسع سنوات( رغم وجود أدلة قوية علی أن المحاکمة 

األولی کانت غیر عادلة، وأن تهمتین من التهم التي اُدين بها تنتهکان حقه في حرية التعبیر.
وأضافتالمنظمة،ومقرها»نیویورک«،انالشیخسلمان:آخر ضحیة للحرب التي تشنها البحرين علی المعارضة، ولکنه لن 
يکون األخیر ما لم يحتّج حلیفا »البحرين« في »لندن« و»واشنطن« بصوت عال علی هذه المحاکمة الصورية. وقالجو ستورك،
نائبمدیرقسمالشرقاالوسطفيالمنظمة،إن:هذا المستوی من القمع لن يحقق االستقرار للبحرين، بل سیؤدي إلی نتیجة 

عکسیة تمامًا.
الیتسویة والتوصل المعارضة الحوارمع البحرینعلی السلطاتفي وکانتمنظماتحقوقیةوحکوماتغربیةحّضت
سیاسیةللتوتر.وکانتوقیفالشیخعليسلماننهایةالعام2014م.أثاراحتجاجاتواسعةوانتقاداتمنمنظماتحقوقیة

التزالمتواصلةحتییومناهذا.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

الحكم على زعیم المعارضة البحرینیة الشیخ علي سلمان

المقصودبـ»الروم«فياالحادیثالواردةعنآخرالزمان
وظهورالمهديfهوالشعوباالوربیة،ومنهمامتدادهم
فيالقروناالخیرةفي»أمریکا«.فهؤالءهمأبناءالروم،
الذین الروم ان یقال قد التاریخیة. أمبراطوریتهم وورثة
أنزلاهللتعالیفیهمسورةمنکتابهالعزیزوسماهاباسمهم،
غیر هم بعده، من والمسلمون nالنبي حاربهم والذین
هؤالء.فأولئکهمالبیزنطیونالذینکانتعاصمتهممدینة
رومافي»ایطالیا«،ثمصارتمدینة»القسطنطینیة«،حتی
وسموها سنة، 500 نحو قبل أخیرا المسلمون فتحها

»إسالمبول«ویلفظهاالناس»استنبول«.
الکریمة السورة نزول عند الروم أن صحیح والجواب:
کانوا عنهم، الشریفة االحادیث صدور وعند باسمهم،
المعروفة. البیزنطیة أو الرومیة االمبراطوریة أصحاب هم
امتدادهم هم بل غیرهم، لیسوا الفعلیین الغربیین ولکن
السیاسيوالحضاري،بلجزءمنهم.فإنالشعوبالفرنسیة
من حقیقیة أجزاء کانت وغیرها، وااللمانیة والبریطانیة
االمبراطوریةالرومیةفيثقافتهاوسیاستهاودینها،وتسمیتها
بالمستعمراتالرومانیةآنذاکالیلغيهذهالحقیقة.بلإن
أباطرةالرومالبیزنطیینأنفسهمعلیمدیااللفيسنةالتي
کانتعاصمتهمفیهاروماوقسطنطینیةلمیکونواکلهممن
أصلایطالي،والمنعرقواحد،بلمنأصولوأعراق
أن بعد أیضا، یونانیون فیهم کان وربما متعددة، أوربیة
أصبحت»الیونان«جزءامناالمبراطوریةالرومانیة.ولعل
هذاهوالسببفيأنهعندماضعفتاالمبراطوریةالرومیة
التقلیدیة،وأصبحتمحصورةفيالقسطنطینیةوماحولها،
ومحاصرةببحرالشعوباإلسالمیة،قاماالوربیونبادعاء
وغیرها »ألمانیا« في ملوکهم من عدد وتسمی وراثتها،
االمبراطوریات في التحول من النوع هذا إن بالقیاصرة.
والدولأمرطبیعي،حیثینتقلالحکمفیهامنبلدإلیبلد
ومنشعبإلیشعب،والینافيذلکبقاءاسمهااالساسي
التي الشریفة فاالحادیث هذا، وعلی االساسیة. وصفاتها
یسمیهم کان کما االصفر بني  أو الروم مستقبل تخبرعن
العرب،التقصدخصوصالرومالبیزنطییناالیطالیین،دون
هو وهذا لهم. التابعة وغیرها الفرنجیة والقبائل، الشعوب
یعبرون التاریخ، کتب في کما المسلمین، أن في السبب
عنهمبالرومالفرنجةأحیانا،ولکنهمفينفسالوقتیطلقون

علیهمجمیعااسمالروم،ویجمعونهافیقولوناالروام.
مضافاإلیذلک،فإنالمفهوممن»سورةالروم«الشریفة،
والحدیثفیهاعنشرکهمباهللتعالیوأحزابهموأشیاعهم
فياآلیات31-32،وفي»سورةالکهف«اآلیات12
و21وغیرها،أنالمقصودبهماالممواالحزابالمدعیة

اتباعالمسیحj.ومنالواضحأنزعامةالشعوبالمسیحیة
کانتبیدالروماالیطالیینوالقسطنطینیین،ثمورثهامنهم

الغربیون.

الروم فی روایات الظهور
وقدوردذکرالرومفيأحادیثکثیرةمنأحادیثعصر
الظهور،منهاأحادیثفتنتهموسیطرتهمعلیبالدالمسلمین
التيتقدمذکرها.ومنها،أحادیثعنتحرکأساطیلهمإلی

.fبالدالعرب،قبیلظهورالمهدي
فعناالمامالصادقjقال:

»إذا رأيت الفتنة في بالد »الشام« فالموت حتی يتحرك بنو 
االصفر فیسیرون إلی بالد العرب، فتکون بینهم الوقائع.«1

مرحلة علی الظهور أحادیث في تطلق الشام وفتنة
السیطرة فتنة بعد الشام بالد في تکون التي الصراعات
االجنبیةعلیاالمةاالسالمیة...وهذایعنيأنالغربیین-
بنياالصفر-یجدونأنفسهممضطرینللتدخلالعسکري
المباشر،بعدأنیعجزواعنالسیطرةعلیمنطقةماحول
السیاسیة وتیاراتها أهلها مقاومة بسبب »فلسطین«،
مقاومة یواجه سوف العسکري تدخلهم وأن المتصارعة.
قال: jالمؤمنین أمیر وعن العربیة. البالد مسلمي من
»وينادي مناد في شهر رمضان من ناحیة المشرق عند الفجر: 
»يا أهل الهدی! اجتمعوا.« وينادي مناد من قبل المغرب بعد 
ما يغیب الشفق: »يا أهل الباطل! اجتمعوا.« وتقبل الروم إلی 
کهفهم  من  الفتیة  اهلل  فیبعث  الفتیة،  کهف  عند  البحر  ساحل 
وهما  خمالها،  وآخر  ملیخا،  له  يقال  رجل  منهم  کلبهم،  مع 

الشاهدان المسلمان للقائم.«2
للتحرک استمرارا یکون العسکري التحرک هذا ولعل

الروم ودورهم في عصر الظهور

11

هو الطريق الذي اختاره اهلل لي، أنا فخورة بنقاء روحي، هذا هو قانون اهلل، من أنا ألعارض ذلك؟
العیونالزرقاء،شابةفيالعشریناتمنعمرها،وذاتمستویجامعي،وصفتاإلسالمبأنهطریق والفتاةاإلیطالیةذات
الحجابکونهقانونسماوي،وذلکحسبما بعدارتداء بالراحةوالسکینة بأنهاصارتتشعر الروح،وقدقالت لصفاء
جاءفيإحدیتدویناتهاعلیوسائلالتواصلاالجتماعي.وشکلاعتناقمانویالاإلسالمصدمةلوالدهاحسبماأوردت
صحیفة»إلفاتوکوتیدیانو«اإلیطالیة،حیثنقلتعنبعضمعارفهأنهیعیشأوقاتاعصیبةبسببإسالمابنتهواعتقادهبأنها

اختارتدینامتشددا.
مانویالرحلتمعزوجهاالهنديالذيتعرفتعلیهفيالمرحلةالجامعیةورزقتمنهبولدین،ورغمحجابهافإنهاالتزال

تقدمالدعملوالدهاالسیاسيالشهیرالمرشحلخوضانتخاباترئیسمدینةنابولي.
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السابق،أوهونفسه.ویدلالحدیثعلیأنهیکونقریبا
منحرکةالظهور،النالنداءفيشهررمضانیتبعهتسلسل
في fالمهدي ظهور یکون حیث محرم، إلی االحداث
الغربي الجیش أن ویبدو منه. العاشر ویوم العاشر لیلة
الشام،فینزلفيعکاوصورکمافي یقصدسواحلبالد
بعضالروایات،وعندکهفالفتیةأصحابالکهف،أيفي
هذا في کما الترکي«، »السوري الساحل من »انطاکیة«

الحدیث.
والحکمةمنإظهارهمعندنزولالجیوشالغربیةفيتلک
الفترةالهامةأنیکونواآیةللمسیحیین،خاصةوأنأصحاب
المهديfیستخرجونمنغارفيانطاکیةالنسخاالصلیة
من»التوراة«و»االنجیل«کماتذکراالحادیث،ویحتجون
الفتیة الغارنفسکهف بهاعلیالروموالیهود.وقدیکون
أوکهفاآخر.وجاءفيبعضاالحادیثذکرمارقةالروم
الذینینزلونالرملةفيسنةظهورالمهديf،فعنجابر 
الجعفيعناالمامالباقرjقال:»وستقبل مارقة الروم حتی 
ينزلوا الرملة، فتلك السنة يا جابر! فیها اختالف کثیر في کل 

أرض من ناحیة الغرب.«3
وقدیکونهؤالءالمارقةمرتزقةغربیینمتطوعینللحرب
ویبدو الغرض. لهذا بفلسطین الرملة فینزلون الیهود، مع
ناحیة من الحدیث في المذکور باالختالف المقصود أن
المغربوالغرب،مغربالبالداالسالمیة،حیثیذکربعده
أنالخرابأولمایصیبالشام.ویمکنأنیکونالمقصود
خرابهابسببالغربیین.وممایلفتفيهذاالمجالماورد

عنأهلالبیتbفيتفسیرمطلعسورةالروم:
وُم * في  َأْدنَی اأْلَْرِض َو ُهْم ِمْن بَْعِد َغَلِبِهْم  »الم * ُغِلَبِت الرُّ
َو  بَْعُد  ِمْن  َو  َقْبُل  ِمْن  ْمُر  اأْلَ  ِ هلِلَّ ِسنیَن  بِْضِع  في    * َسَیْغِلُبوَن 
ِ َيْنُصُر َمْن َيشاُء َو ُهَو الَْعزيُز  َيْوَمِئٍذ َيْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنْصِر اهللَّ

حیم«.4 الرَّ
للمؤمنین أنهفسرنصراهلل jالباقر فقدوردعناالمام
بظهورالمهديfوکأنهنصرهعلیالروم.5ومنها،أحادیث
نزولعیسیj،ودعوتهإیاهمإلیاالسالمواتباعالمهدي

f،التيتفسرقولهتعالی:
اَعة...«،6»َو ِإْن ِمْن َأْهِل الِْکتاِب ِإالَّ لَُیْؤِمَننَّ بِِه  »َو ِإنَُّه لَِعْلٌم لِلسَّ

َقْبَل َمْوِتِه َو َيْوَم الِْقیاَمِة َيُکوُن َعَلْیِهْم َشهیدا«7
أهل من أحد من وما الساعة، آیات من الیة وإنه أي
عندما jبعیسی وسیؤمن إال والیهود النصاری الکتاب
ینزلهاهللإلیالدنیا،فیرونهویرونآیاته،قبلأنیتوفاهاهلل
تعالی.وقدوردأنعیسیjیحتجعلیالرومبالمهدي

f،ومایجریهاهلللهمنآیاتوبه عیسی بن مريم يحتج 
علی الروم8وسوفیکونلعیسیjبعدمعجزةنزولهمن
السیاسیة،وتثویر تغییراالوضاع السماءدورأساسيفي
نزوله في سنذکره کما حکوماتها، علی الغربیة الشعوب

وهي والروم، المسلمین بین الهدنة أحادیث ومنها، .j
االمام معهم یوقعها اعتداء عدم اتفاقیة أنها علی تدل
»القدس« معرکة بعد تکون أنها والمرجح .fالمهدي
أنطاکیة، - القدس - عکا مثلث في تدور التي الکبری
من وراءه السفیانيومن المهديfوجیوش بینجیش
القدس، ودخوله fالمهدي انتصار وبعد والروم، الیهود
jللمسیح یکون أن المرجح ومن .jالمسیح ونزول

دورالوساطةفیهاکماسنذکره.فعنالنبيnقال:
ال  وفتنة  الساعة...  يدي  بین  تکون  ستة  أعدد  عوف!  »يا 
يکون بیت من العرب اال دخلته، وهدنة تکون بینکم وبین بني 
االصفر. ثم يغدرونکم فیأتونکم تحت ثمانین غاية، تحت کل 

غاية إثنا عشر ألفا.«9
في البخاري أخرجه وقال لـلسلمي، الدرر« »عقد عن

»صحیح«ـهمنحدیثعوف بن مالك.وعنهnقال:
الرابعة علی يد رجل من آل  الروم أربع هدن،  »بینکم وبین 
هرقل، تدوم سنین )سنتین( فقال له رجل من عبد القیس يقال 
له السؤدد بن غیالن، من إمام الناس يومئذ، فقال: المهدي من 

ولدي.«10
نعیم أبي  الحافظ  أربعین من عشر الثاني الحدیث وهو
تفاقیة اال مدة أن االحادیث بعض وفي .fالمهدي في
سنتین بعد ینقضونها الغربیین ولکن سنوات، سبع تکون
فقطویغدرونبالمسلمین،ویأتونتحتثمانینغایةأي
رایةأوفرقةفينحوملیونجندي،فتکونالمعرکةمعهم
فيسواحلفلسطینوبالدالشامأیضا،وتکونعلیأثرها
انطالقةالمهديfإلیفتحأروباوالعالمغیراالسالمي،

کمایأتيفيحرکةظهورهالمقدس.

عالقة السفیاني بالروم
ومنها،أحادیثعالقةالسفیانيبالروم،وهروبمنیبقی
منأصحابهبعدهزیمتهإلیبالدالروم،ثممطالبةأصحاب
المهديfبهم،واسترجاعهم.فعناالمامالباقرjقال:

الروم،  إلی  امیة هربوا  بني  إلی  القائم وبعث بجیشه  قام  »إذ 
فیفعلون  ديننا،  في  تدخلوا  حتی  الندخلکم  لهم  فیقولون 
نزل  )أي  القائم  أصحاب  بحضرتهم  نزل  فإذا  ويدخلونهم. 
أصحاب  والصلح  االمان  طلبوا  الروم(  مواجهة  في  جیشهم 
القائم النفعل حتی تدفعوا إلینا أهل ملتنا فیدفعونهم إلیهم.«11
وأنه غربیة، السفیاني ثقافة أن أخری أحادیث تدل بل
یکونفيبالدالرومثمیأتيإلیبالدالشامویقومبحرکته
کماسنذکره،ففي»غیبة«الطوسی:يقبل السفیاني من بالد 

الروم متنصرا في عنقه صلیب، وهو صاحب القوم.12

فتح المهديf لبالد الروم
ودخولهم الروم، لبالد fالمهدي فتح أحادیث ومنها،

12

فياالسالمعلییده.والمرجحأنیکونذلکعلیأثر
ساحل علی العسکریة وحملتهم الهدنة، معاهدة نقضهم
فلسطینوبالدالشام،التيتنتهيبهزیمتهم.کماأنالمرجح
وأن ،fالمهدي مع الروم معارک أشد هذه تکون أن
یحدثبعدهافيشعوبهمتحولنحواالسالم.وفيبعض
االحادیث»يفتح المدينة الرومیة بالتکبیر في سبعین ألفا من 
المسلمین«13والیبعدأنیکونسقوطهذهالعاصمةالغربیة
الغربیینوتکبیرهم،والتيیشارکهمفیهااالمام بتظاهرات

المهديfوأصحابه.وعناالمامالباقرjقال:
»ثم تسلم الروم علی يده فیبني لهم مسجدا، ويستخلف علیهم 

رجال من أصحابه، ثم ينصرف.«14
والمرجحأنیکونللمسیحjالتأثیراالساسيفيتحول
الشعوبالغربیة،وأنیکونذلکفيفترةالهدنةالتيتدوم
وأن سنوات، ثالث أو سنتین fوالمهدي الغربیین بین
یکون أو الغرب، في المرحلة هذه في jعیسی یکون

أکثرتواجدهفیه.
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دور الیهود المتخفین في تحریف الدیانة النصرانیة 4
یوسفرشاد

الیهود المتخفون وأثرهم فی الکنیسة البروتستانیة
المسیحیة المذاهب من البروتستانی المذهب یعتبر
عباءة تحت من المذهب هذا خرج حیث المستحدثة
فی وذلک إصالحی کمذهب األم الکاثولیکیة الکنیسة
القرنالسادسعشرالمیالدیإالأنهیُعّدالمذهبالثانیمن
حیثعددأتباعهمنبینالمذاهبالمسیحیةقاطبةحیث
یصلعددالذینیعتنقونهذاالمذهبعلیمستویالعالم
أتباع بکثیرعدد یفوق ملیونمسیحیوهو حوالی700
منالمذاهبالمسیحیةالتی المذهباألرثوذکسیالذییُعدُّ

ظهرتإبانالقروناألولیللمیالد.
کمذهب »ألمانیا« فی البروتستانتی المذهب ظهور ومنذ
مارتن لوثروهویحاولإقصاءبل إصالحدینیعلیید
ومنافسةالکنیسةالکاثولیکیةفیأوروباقاطبةحیثانتشر
هذاالمذهبفیتلکالبقاعکانتشارالنارفیالهشیم،بل
یعدهذاالمذهبهوالغالبفیالوالیاتالمتحدةاألمریکیة
ولذلکازدادتأهمیةهذاالمذهبعلیالمذهبالعالمی

للمسیحیةأالوهوالکاثولیکیة...

ولکنکعادةالمسیحیةألنهملیسواعلیکلمةسواءانقسم
فاتباع وطوائف، تیارات عدة إلی البروتستانتی المذهب
ملیون وخمسین خمسة حوالی یضم اللوثری التیار
شخصومعظماتباعهموجودونفیألمانیاوشمالأوروبا
کـ«السوید«و»النرویج«و»الدنمارک«.ثمیلیهمنحیث
القوةتیارکالفن1وهوالمؤسسالثانیلإلصالحالدینیفی
ألمانیا،وتعتبرمدینة لوثروهوفرنسیولیس بعد أوروبا
الکالفینی، للتیار األساسیة العاصمة بـ»سویرا« »جینف«
ملیون خمسین حوالی المذهب هذا أتباع عدد ویبلغ
وسویسرا و»فرنسا« ألمانیا فی منتشرون وهم شخص،

وبالدأخریعدیدة.
اإلنجیلی التیار البروتستانتی المذهب من أیضًا انبثق ثم
وهوواسعاالنتشارفیالوالیاتالمتحدةاألمریکیة،ویقدر
عددأعضائهبمائتیملیوننسمة،ویقالأنهذاالعددمبالغ
من نسمة ملیون سبعمائة فإن أمر من یکن ومهما فیه،
أتباعالمذهبالبروتستانتیلیسبالعددالقلیلبالنسبةلعدد
الملیار تعدادهمحوالی یبلغ الذی الکاثولیک المسیحیین
بعد البروتستانت عدد قارنا إذا وخاصة قلیاًل، یزید أو
المسیحیة المذاهب من الثالث المذهب وهو األرثوذکس
المنتشرةحولالعالموالذییتواجدأتباعهفیالعالمالعربی
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ومنطقةالشرقاألوسطو»روسیا«و»رومانیا«و»صربیا«
و»بلغاریا«،ویبلغعدداألرثوذکسحولالعالمالثالثمئة
األقباط طوائف: فیهم ویدخل قلیاًل، یزید نسمة ملیون
وهم األرثوذکس الروم وطائفة بـ»مصر«، األرثوذکس
أتابعالکنیسةاألرمنیة،وطائفةالسریاناألرثوذکسوهم

أتباعالکنیسةالسوریة.
وعلیرغممنأقدمیةالمذهباألرثوذکسیعلیالمذهب
البروتستانتیإالأناألخیریفوقفیعددأتباعهالمذهب
تهافت یدلعلی فإنما إندل القدیم،وهذا األرثوذکسی
کذلک ویدل وتفصیاًل جملة المسیحیة الدیانة اعتقاد
علیمدیاختراقالیهودللکنیسةاألموأنتداعیاتهذا
االختراققدظهربوضوحمنخاللاالنشقاقاتوالصدوع
بل الخفیة وأیادیهم الیهود بفعل الکنیسة التیحدثتفی
المسیحیة المذاهب فی حدثت قد االنشقاقات هذه إن
والتیقسمتهاإلیمذاهبوطوائفوتیاراتعدیدةوهذا
ماحدثفیالمذهبالذیأسسهمارتنلوثرتحتدعوة

اإلصالحالدینیوالذییسمیبالبروتستانت.

التعریف بمعنی البروتستانت وبمؤسس ذلک المذهب 
وذلک االعتراض، أو الحتجاج بروتستانت: کلمة تعنی
بسبباحتجاجمارتنلوثرمؤسسالمذهبالبروتستانتی
وأتباعهعلیالکنیسةاألمالکاثولیکیةبـ»روما«وعلیالبابا
نفسه،وخاصةفیماکانیسمیبصکوکالغفران،وکذلک
اعتراضهمعلیتعالیمالبابواتالتیتخالف»اإلنجیل«.

یقولالقساإلنجیلیالدکتورحنا جرجس الخضری:
بینما کان لوثر يعمل جاهداً لیل نهار لبناء وتقدم الکنیسة فی 
ألمانیا، کان أعداء هذه الحرکة ال يألون جهداً إليقافها وشل 
حرکتها والقضاء علیها... ففی کل اجتماع تقريبًا، لمجلس األمة 
الکاثولیکیة  المقاطعات  »الدايت« کان ملوك وأمراء وحکام 
اجتمع  وعندما  وأتباعه،  لوثر  ومحاکمة  بمطاردة  يطالبون 
الدايت فی مارس )آذار( عام 1529م تقدم الملوك واألمراء 
هذا  فی   - لکنهم  بها  المطالبة  اعتادوا  التی  المطالب  بنفس 

اإلجتماع - طالبوا بمطالب أخری منها: 
1. إلغاء قرارات مجلس األمة التی صدرت عام 1526م التی 
کانت تمنح کل أمیر الحرية الکاملة فی حکم واليته بالطريقة 

التی يراها. 
الکاثولیکیة  المناطق  فی  )اللوثری(  اإلصالح  تقدم  منع   .2
کنائس  إقامة  ومنع  المناطق،  تلك  فی  التبشیر  بمنع  وذلك 

لوثرية فی أی مکان فیه کنیسة کاثولیکیة.
3. منع الحرية للکاثولیك للعبادة سواء فی المناطق الکاثولیکیة 
األمراء  أن  يعنی  التی شملها اإلصالح، وهذا  المناطق  أو فی 
اختیار  وحرية  العبادة  حرية  بإلغاء  يطالبون  کانوا  الکاثولیك 
محاولة  )أی:  کلیة  اإلصالح  علی  القضاء  وحاولة  المذهب، 

القضاء علی الحرکة اللوثرية فی ألمانیا(. 

أمراء  مع  الشمال  أمراء  اجتمع  الصارخ  الظلم  هذا  وإزاء 
القرار  هذا  ضد  احتجاجهم  وأعلنوا  الجنوب  من  مدينة   14
نحتج(  )نحن  قائلین:  األمة  فی مجلس  األغلبیة  اتخذته  الذی 
والقاضی  للقلوب  الفاحص  اهلل  أمام  نحتج   ،Weprotest
العادل، نحتج أمام الناس وکل الخالئق ألنه اليمکن أن نقبل 
أمراً کهذا مخالفًا هلل ولکلمته المقدسة، نحن نحتج ضد الظلم، 
االصطالح:  منها  اشتق  )بروتست(   Protest يحتج  وکلمة 
الظلم  الذين يحتجون ضد  )Protestant( أی:  بروتستانت 
والطغیان... فمن هذا التاريخ وفی »سبیرس« أو »سبیر« وهی 

مقاطعة فی ألمانیا ُدعی اللوثريون: بروتستانت.2
إذنفالبروتستانتیةحرکةاحتجاجیةأواعتراضیةخرجت
منرحمالکنیسةالکاثولیکیةاألم،وذلکلالحتجاجعلی
االحتجاجات رقعة اتسعت ثم الکنیسة رجال تصرفات
الکنیسةوقد بعضعقائد االعتراضات تلک حتیطالت
کانبدءتلکالطائفةونشأتهافیإحدیمقاطعاتألمانیا،
وتحدیداًفیمقاطعةسبیرسثمانتقلتکالنارفیالهشیم
لبقیةالدولاألوروبیة،بلوصلتإلیالقارةاألمریکیةالتی
تعتبرأکبرمحضنلتلکالطائفةعلیمستویالعالم،ومن
انتقلهذاالمذهبلبقیةقاراتالعالمبحیثأصبحمن ثمَّ
المذاهبالمسیحیةاألساسیة،وذلکبعدأنأصبحتحول
من ألمانیا فی لوثر مارتن قاده الذی الدینی اإلصالح
الصکوک أواعتراضواحتجاجعلیصور خالفصغیر
الکاثولیکألتباعهم الدین یبیعهارجال التیکان الغفران
طائلة أموال إلی األجور تلک تحولت ثم رمزیة بأجور
منهارجال یستفید کان التی الکاثولیکیة الکنائس داخل
القساوسة من الطائفة تلک ثراء بلغ حیث فقط الکنیسة
والرهبانمداهفیتلکالحقبةالمظلمةمنتاریخالکنیسة
من اإلصالحیین بین الخالف هذا فتحّول الکاثولیکیة،
خالفحولصکوکالغفرانإلیتحدکبیرللسلطةالبابویة
أوضاع علی حقیقیة ثورة فکانت المسیحی، العالم علی
الکنیسةومحاکمةعلنیةللباباوتصرفاتهالطائشةولرجاله
سلطة قوض مما والشهوات الملذات فی انغمسوا الذین
الباباورجالالکنیسةفینظراألتباعوذلکمماشاهدوه
الذی وفسادهم الکنیسة رجال نفوذ ازدیاد من وعاینوه
أصبحیزکماألنوف،مماجعلهؤالءالعامةیلتفُّونحول
الکنیسة لالنفصالعن مطالبهم ویؤیدون رجالاإلصالح
ومنها اإلصالح حرکة مهد ألمانیا فکانت روما، فی األم
خرجتحرکةاالحتجاج،واالعتراضضدالکنیسة،وکانت
إلی أساسًا موجهة األلمان الدین رجال ضد الشکاوی
البطارکةبسسبثرائهموانغماسهمفیالنعیمالدنیوی،فقد
کانعلیبعضاألساقفةوالرهبانأنیهیمنواعلیاقتصاد
مساحاتکبیرةوصلتإلیحوزةالکنیسةوإرادتهاوکانوا
یکونوا لم أنهم غیر مکللین، أو متوجین إقطاعیین سادة
دائمًامتسامحین،وکانرجالالدینهؤالءیتصرفونمثل
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أناستعلقتقلوبهمبالدنیاالکرجالنذرواأنفسهملعبادة
اهلل،ویزعمالرواةأنکثیراًمنهمکانوایذهبونفیمرکباتهم
لصحبةخطایاهممنالنساءإلیمجالسالدایتاإلقلیمیة
بطریرک وهو جانس جوهانس  لخص وقد االتحادیة، أو
قبیل األلمانیة الکنیسة مساوئ ومؤرخ ألمانی کاثولیکی

عهداإلصالحالدینیاللوثریفقال:
مع ظهور فساد رجال الدين والقساوسة فی ذلك الوقت ظهر 
رجال  بعض  اخترعها  التی  الغفران  بصکوك  ُيسمی  ما  أيضًا 
الدين لتوزيعها علی رعايا الکنیسة بمبالغ طائلة مما زاد من 
فساد رجال الدين من القساوسة والرهبان، وقد أصدر الباب 
لیو العاشر فی الیوم 15 من مارس عام 1517م أشهر صکوك 
إلی  يبادر  أن  اعتاد  مصرفی  ابن  )اللیو(  هذا  وکان  الغفران، 

إنفاق المال، وبخاصة علی اآلخرين.3
ومنالمعروفأنأصحابالمصارففیذلکالوقتکانوا

یهوداً.
وکاننصصکالغفرانیقول:

أال فلیرحمك... يسوع المسیح ويغفر لك بفضل ما لقی آالما 
بطرس  المبارکین  رسولیة  ومن  منه  بتفويض  وأنا  مقدسة 
هذه  فی  إلیَّ  به  وعهد  لی  منح  المقدس  البابا  ومن  وبولس، 
األجزاء أن ُأحلَّك أواًل من کل لوم دينی مهما کانت الطريقة 
التی تعرضت لها، ثم من کل خطاياك، ومن کل تجاوز للحدود، 
وکل إفراط فی الملذات مهما بلغت من الجسامة، بل حتی من 
ة البابوية، وبقدر ما يمتد  أی إثم تحتفظ بتقريره وإدراکه السدَّ
نطاق سلطان الکنیسة المقدسة أعفیك من کل عقاب تستقه 
المقدس  القربان  إلی  اآلثام، وأعیدك  هذه  بسبب  المطهر  فی 
للکنیسة وإلی البراءة والطهر اللذين حزمتها فس العماد، ولهذا 
فإنك عندما تموت ستغلق أمامك أبواب العذاب وتفتح لك 
الفضل سوف  هذا  فإن  اآلن  تمت  لم  وإذا  النعیم،  جنة  أبواب 
يظل فی أوج قوته عندما تصبح علی وشك الموت باسم األب 

واالبن والروح القدس.4
بعقولأتباعهامن الکنیسةورجالها بلغاستخفاف وهکذا
أسرعوا ممن السخافات هذه مثل قوا صدَّ الذین البلهاء
تلک أنواضعی بتغفیلهم معتقدین الصکوک تلک لشراء
الصکوکصادقینفیدعواهم،فکانتصفقةرائعةبالنسبة
لرجالالکنیسةألتباعهممنالرعاعوالدهماءالذینصدقوا
هذاالهراء،فیحینأنمایسمیبصکوکالغفرانلمیؤمن

بهبعضالقساوسة.
واالنحالل الفساد من المتالطمة األمواج تلک ظل فی
الخلقیوالتجرؤعلیاهللعزوجلمنقِبَلکثیرمنرجال
تعارض آراء بقوة ظهرت والمنحرفین الفاسدین الدین
تلک عارض ممن وکان والخزعبالت الخرافات تلک
االنحرافاتوالمتمثلةفیمایُسمیبصکوکالغفرانالتی
أثرتکثیراًفینفسیةالعدیدمنأتباعالکنیسةممنعاشوا
الذی لوثر مارتن الکنیسة تلک تعالیم کنف فی وتعلموا

أثرتفیهتلکالصورکثیراً.فکانمنالمتحمسینلتغییر
نبالغبنفقررالثورةعلی ذلکالوضعالشاذوالفاسدفأحسَّ
الکنیسةوقرررفعرایةالعصیانضدالکنیسةاألموتقویض
سلطةالبابا،فکانتدعوتهلمایسمیباإلصالحالکنسیأو
اإلصالحالدینیحسبمایحلولبعضأتباعهذاالمذهب

أنیطلقوهعلیأنفسهم.

الهوامش:
1. هو: جون کالفن )1509-1564م( مصلح دیين والهويت فرنسي، وهو 
مؤسس املذهب الکالفيين املنتشر فی سویسرا وفرنسا، وکان من أشد أتباع 
مارتن لوثر، وکان أتباعه یؤمنون إمیاناً شدیداً بأن کل إنسان له عمل يف الدنيا 
یقوده إلی مکانه يف اآلخرة... من أهم أعماله )تأسيس الدیانة املسيحية(، 

عن موقع ویکيبيدیا.
2. بتصرف من: »املصلح... مارت لوثر... حياته وتعاليمه... حبث تارخیي 

عقائدي الهويت«، بقلم الدکتور القس/ حنا جرجس اخلضري، دارالثقافة.
3. بتصرف من »قصه احلضارة«، 4/24.

4. املصدر السابق، 5/24. 

مجالي في للمسلمین الرئیسي المصدر هو »القرآن« إّن
nاألکرم للنبّي الخالدة المعجزة وهو والشریعة، العقیدة
اإللهي الکتاب لهذا الخدمات بأروع المسلمون قام وقد
السابقة، الشرائع لهمثیاًلبینأصحاب علیوجهالتجد
القرآن ظّلها في بقي قد علومًا کتابهم لفهم أّسسوا حتّی
مفهومًالألجیال،کماقاموابتفسیرهوتبیینمقاصدهبصور
شتی،الیسعالمقامذکرها.فأّدواواجبهمتجاهکتاباهلل
الشیعة بین فرق غیر من - مساعیهم اهلل العزیز-شکر

والسنّة.
إّنمدرسةالشیعةمنذأنارتحلالنبّياألکرمnإلییومنا
الذکر مختلفة،وخدمت أصعدة علی تفاسیر أنتجت هذا،
الحکیمبصورشتّی،نأتيبوجهموجز،لماألّففيالقرون

اإلسالمیةاأُلولی.
هم - nاألکرم الرسول بعد - bالبیت أهل أئّمة إّن
المفّسـرونالحقیقیونللقرآنالکریم،حیثفّسرواالقرآن
بالعلومالتينحلهمالرسولnبأقوالهموأفعالهموتقریراتهم
التيالتشّذعنقولالرسولnوفعلهوحجته،ومنالظلم
الفادحأننذکرالصحابةوالتابعینفيعدادالمفّسـرینوال

نعترفبحقوقأئّمةأهلالبیتوهمعدیلهباتفاقالجمیع.
jوهذامافعلهفيکتابهمحّمد حسین الذهبي،جعلعلیًّا
فيالطبقةالثالثةمنحیثنقلالروایةعنه،وجعلتلمیذه
bابن عباسفيالدرجةاألولی!1ولمیذکرعنبقیةاألئّمة
شیئًامعکثرةمانقلعنهمفيمجالالتفسیرمنالروایات

الوافرة.
أقول:ماإنارتحلالنبّياألکرمnحتّیعکفالمسلمون
من لفیفًا أّن أنّهموجدوا بید وتدبره، القرآن دراسة علی
القرآن. ألفاظ بعض فهم عن عاجزین کانوا المسلمین
غیر ألفاظًا یحوي أنّه إاّل الحجاز بلغة نزل وإن والقرآن
رائجةفیها،وربّماکانترائجةبینالقبائلاأُلخری،وهذا
النوعمناأللفاظماسّموهبـ»غریبالقرآن«وقدسألابن 
األزرق-رأسالخوارج-ابنعبّاسعنشيءکثیرمن
غریبالقرآنوأجابعنهمستشهداًبشعرالعرباألقحاح،

وقدجمعهاالسیوطيفي»إتقان«ـه.2
وبماأّنتفسیرغریبالقرآنکانالخطوةاأُلولیلتفسیره،
فقدألّفأصحابنافيإبّانالتدوینکتبًافيذلکالمضمار،

نذکرقلیاًلمنکثیر:

قدماء الشیعة وعلم التفسیر
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البکري)ت لـأبان بن تغلب بن رباح  القرآن«، 1.»غریب
141ه.ق.(3

2.»غریبالقرآن«،لـمحّمد بن السائب الکلبي،منأصحاب
4.jاإلمامالصادق

3.»غریبالقرآن«،لـأبي روق،عطیة بن الحارث الهمداني 
الکوفي التابعي،قالابن عقدة:کانمّمنیقولبوالیةأهل

5.bالبیت
4.»غریبالقرآن«،لـعبد الرحمن بن محّمد األزدي الکوفي،

جمعفیهماوردفيالکتبالثالثةالمتقّدمة.6
5.»غریبالقرآن«،لـلشیخ أبي جعفر أحمد بن محّمد الطبري 

اآلملي الوزير الشیعي)ت313ه.ق.(.7
وقدتوالیالتألیفحولغریبالقرآنفيالقرونالماضیة،
فبلغالعشرات،وکانأخیرها-الآخرها-ماألّفهالسّید 

محّمد مهدي الخرسانفيجزأین.8

مجازات القرآن
إذاکانالهدفمنهذهالکتببیانمعانيمفرداتالقرآن
وألفاظه،فإّنفيالجانباآلخرمنهلونآخرمنالتفسیر
یهدفلبیانمقاصدهومعانیهإذاکانتاآلیةمشتملةعلی
الکریم القارَی أخي إلیک واالستعارة. والکنایة المجاز
نماذجقلیلةمّماأُلّففيذلکالمجالبیدأعالمالشیعة:

1.»مجازالقرآن«،لـشیخ النحاة الفّراء يحییبنزياد الکوفي
)المتوفّیعام207ه.ق.(،وقدطبعأخیراًفيجزأین.9

الفتح  أبو  محّمد،  بن  جعفر  بن  لـمحّمد  القرآن«، »مجاز .2
الهمداني.قالالنجاشي:له کتاب »ذکر المجاز من القرآن«.10
بتلخیص المسّمی الرضي  لـلشريف  القرآن«، »مجاز .3
هذا في أُلّف ما أحسن وهو القرآن، مجازات في البیان

البابوهومطبوع.

التفسیر بصور متنّوعة
إلی المفّسـر فیه یعمد التفسیر، من آخر لون وهناک
کالمحکم خاّصة صلة تجمعها اآلیات من قسم توضیح
والمتشابه،والناسخوالمنسوخ،وآیاتاألحکام،وقصص
في الواردة واآلیات وأقسامه، القرآن، وأمثال األنبیاء،
مغازيالنبّيn،والنازلةفيحّقالعترةالطاهرة:إلیغیر
ذلکمنالموضوعاتالتيالتعّمجمیعآیاتالقرآن،بل

تختّصبموضوعواحد.
وکانعلماءالشیعةقدشارکواغیرهممنعلماءالمسلمین
فيهذاالجانبالحیويوالمهم،ورفدواالمکتبةاإلسالمیة
بهذهاألنواعمنالتفاسیر،ومنأرادأنیقفعلیهافعلیهأن
یرجعإلیالمعاجم،وأخصبالذکر:الذریعةإلیتصانیف

الشیعة.

الشیعة والتفسیر الموضوعي
إلی الراجعة اآلیات وتوّزع نجومًا، القرآن نزول إّن
نمطًاآخر، لنفسه متعّددة،یطلب موضوعواحدفيسور
الثاني النمط فإّن الترتیبي؛ بالتفسیر المعروف النمط غیر
یتّجهإلیتفسیرالقرآنسورةبعدسورة،وآیةبعدآیة،وأّما
النمطاألّولفیحاولفیهالمفّسـرإیراداآلیاتالواردةفي
الجمیعجملة وتفسیر البحث، موضوعخاّص،فيمجال

واحدةوفيمحّلواحد.
ومن القرآن، حول المؤلّفة المعاجم من المفّسـر فیستمّد
غیرها،فيالوقوفعلیاآلیاتالواردةفيجانبمعیّـن،
أفعاله أو اإلنسان، أو واألرض، السماء خلق في مثاًل
ویرفع واحدة، مّرة المجموع فیفّسـر األخرویة، وحیاته
إبهامآیةبآیةأُخری،ویخرجبنتیجةواحدة،وهذاالنوع
منالتفسیروإنلمیهتمبهالقدماءواکتفوامنهبتفسیربعض
الموضوعاتکآیاتاألحکام،والناسخوالمنسوخ،إاّلأّن
العاّلمة  ولعّل طریقه، في جهدهم بذلوا منهم المتأّخرین
هذا فتـح من أّول کان .ق.( )1037ـ1110ه المجلسي
بـ»بحار الموسومة موسوعته في مصراعیه علی البــاب
کتابه أبواب من باب کل أّول في أورد حیث األنوار«،
المتخّصصةجملةاآلیاتالواردةحولموضوعالباب،ثّم
لجأإلیتفسیرهاإجمااًل،ثّمأوردماجمعهمناألحادیث

التيلهاصلةبالباب.
حول النازلة اآلیات بتفسیر السطور هذه کاتب قام وقد
العقائدوالمعارفوخرجمنهحتّیاآلنسبعةأجزاءوانتشر

باسم»مفاهیمالقرآن«نسألاهللتعالیالتوفیقإلتمامه.

الشیعة والتفسیر الترتیبي
وأکثر القدماء بین الراسخ المنهج أّن علی تعّرفت قد
الشیعة فضالء قام وقد الترتیبي، التفسیر هو المتأّخرین
الحاضر العصر إلی له والتابعین علي اإلمام صحابة من
بهذاالنمطمنالتفسیر،إّمابتفسیرجمیعسوره،أوبعضها،
والغالبعلیالتفاسیرالمعروفةفيالقرونالثالثةاأُلولی،
هوالتفسیرباألثر،ولکنانقلبالنمطإلیالتفسیرالعلمي
والتحلیليمنأواخرالقرنالرابع.فأّولمنألّفمنالشیعة
علیهذاالمنهاجهوالشريف الرضي)359-406ه.ق.(
ثّم جزءاً،11 عشرین في التأویل« »حقائق کتاب مؤلّف
جاءبعدهأخوهالشريف المرتضيفسلکمسلکهفيأمالیه
هذا علی التألیف توالی ثّم والغرر«، »الدرر بـ المعروفة
460ه - 385( الطوسي األکبر  الشیخ  عصر من المنهاج
أجزاء فيعشرة القرآن« تفسیر في »التبیان مؤلّف .ق.(

کبار،إلیعصرناهذا.
فقدقامتالشیعةفيکّلقرنبتألیفعشراتالتفاسیروفق
أسالیبمتنّوعة،ولغاتمتعّددة.الیحصیهاإاّلالمتوّغلفي

18

المعاجموبطونالمکتبات.
المفّسـرین مشاهیر أسماء موجز علیوجه فهرسنا ولقد
عن قرن کّل وفّصلنا قرنًا، 14 في وأعالمهم الشیعة من
غیرهم ذکر ألّن منهم؛ بالمعروفین واکتفینا اآلخر، القرن
عسیرومحوجإلیتألیفحافل.فبلغعددهم122مفّسراً.
التي المقّدمة إلی الرجوع فعلیه بذلک اإللمام أراد ومن
قّدمناهالتفسیرالتبیانللشیخالطوسي،وألجلذلکنطوي

الکالمفيالمقام.

الهوامش:
1. الذهيب، »التفسري واملفّسـرون«، 1: 89 -90.

2. السيوطي، »اإلتقان«، 4: 55 - 88.
3. النجاشي، »الرجال«، 1: 73 | 6.

4. املصدر نفسه، 78 | 6.
5. ابن الندمي، »الفهرست«، 57؛ النجاشي، »الرجال«، 1: 78.

6. النجاشي، »الرجال«، 1: 78.
7. ابن الندمي، »الفهرست«، 58.

8. الطهراين آقا بزرك، »الذریعة«، 16: 50 | 208.
9. املصدر نفسه، 19: 351 | 1567.

10. النجاشي، »الرجال«، 2: 319 | 1054.
11. ولألسف مل توجد منه نسخة كاملة يف عصرنا احلاضر إالّ اجلزء اخلامس 

وهو یكشف عن عظمة هذا السفر ویدل على جاللة املؤّلف.

المصدر: آیة اهلل الشیخ جعفر السبحاني، »دور الشیعة في بناء الحضارة 
اإلسالمیة«، الطبعة األولى 1413هــ.ق.
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ووصفاوتبیاناللمنعطفالثانيالمهمللبشریة،یذکّردعاء
الندبةبماجریللنبينوح،ومندونأنیوردمقدمة
مطولةعنألفعاممناأللموالمعاناةوالجهدالذيبذله
نوحلدعوةقومهإلیالطریقالقویم،یتطرقالدعاء
النبينوحأياستقالله إلیآخرمقتطفمنحیاة

والمؤمنینمعه،للسفینةالتيصنعهابیده،ویقول:
ْیَتُه ... .« »َو بَْعٌض َحَمْلَتُه في ُفْلِکَك َو نََجّ

ومنذخلقةآدم،فانالبشریةالمستغنیةعنالشریعة
السالمة منتهی في واحدة« کـ»أمة عاشت المدونة،
والصحة.وتشیرآیاتمتعددةإلیهذهاألمةالواحدة:

ًة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا َو لَْواَل َکِلَمٌة َسَبَقْت  »َو َما َکاَن الَنّاُس ِإاَلّ ُأَمّ
بَِّك لَُقِضَي بَْیَنُهْم ِفیَما ِفیِه َيْخَتِلُفوَن.«1 ِمن َرّ

وهذاالکالمبیّنبصورةأوضحفي»سورةالبقرة«:
ِريَن َوُمْنِذِريَن  یَن ُمَبشِّ ُ النَِّبیِّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللَّ »َکاَن النَّاُس ُأمَّ
َو َأْنَزَل َمَعُهُم الِْکَتاَب بِالَْحقِّ لَِیْحُکَم بَْیَن النَّاِس ِفیَما اْخَتَلُفوا 

ِفیِه ... .«2
وشیثعاشأنبیاءبمنفیهمآدم،وقبلنوح
وإدریسوکانیوحیإلیهمعلیغرارسائراألنبیاء
اإللهیین.وفيهذهالدورات،کانالناسیعیشونکأمة
لمیحدثخالف لیستکبر،و واحدة.ولمیکنمستکبر
فان لذلک والمستکبرین. المستضعفین بین وخصومة
هؤالءلمیکونوابحاجةإلیأحکامتفصیلیةفیمایخص

القضایااالجتماعیةواالقتصادیةوالسیاسیة.
المستضعفین بین اندلع الذي والعداء المواجهة ومع
إلی الناس وانقسم الواحدة األمة زالت والمستکبرین،
األنبیاء تعالی اهلل بعث و مستضعفة. و مستکبرة فئتین،
حقوق عن للذود والحکمة الکتب معهم لیرسل
القسط وإقامة الظالمة العالقات لفسخ المستضعفین

والعدلبینالناس.
لذلکفقدنزلتأولشریعةمنذعهدنوح.ویقول

اهللتعالیفياآلیة34من»سورةسبأ«:
بَِما  ِإنَّا  ُمْتَرُفوَها  َقاَل  ِإاَلّ  نَِّذيٍر  ن  ِمّ َقْرَيٍة  ِفي  َأْرَسْلَنا  َما  »َو 

ُأْرِسْلُتم بِِه َکاِفُروَن.«
وکانالمستکبرونوالمترفون،یعتبرونأنصارنوح
بانهمأراذلوتوافهوکانوایطلبونمنهذاالنبيالعظیم

أنیطرداألنصارالمستضعفینمنعنده.
ِبیٍن.«3 »َقاَل الَْمَلُ ِمن َقْوِمِه ِإنَّا لََنَراَك ِفي َضاَلٍل ُمّ

وقدبُعثکلمناألنبیاءاإللهیینلقومما،فجماعةمن
المألوالمترفینوالمستکبرینتفاخرتبالمالواألبناء
األنبیاء لکن المستضعفین، علی للقضاء تسعی وکانت

وحسبمهمتهموقفوابصالبةوقوةبوجههؤالء.

قبیلة الرحمة: تجاوز األمة الواحدة
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ومنذهذاالعصرومعاضمحالل»األمةالواحدة«تکرس
تاریخ،انتشرتفیهمجموعتان،مستضعفةومستکبرةو

بطریقتيتفکیرورؤیةفيجغرافیااألرض.
جماعة بالوجهاء. المأل المختلفة، المصادر فسرت و
بذلک المجتمعمستندة تفرضحکمهاوسیطرتهاعلی
إلیالقوةوالسطوة،وتقمعمعارضیهاوتفرضموقعهامن

خاللممارسةالنفوذعلیالحکومات.
وهذهالوجوهالبارزة،التيتستندإلیالسلطةوالمکانة،
تجاههاوتسعی والمستضعفین انتباهاآلخرین تسترعي

لجعلالجماهیرتتماشیمعهاومعرؤیتها.
إنالمترفهوالرفیقوالصدیقالحمیمللمأل،أصحاب
الملذات في دائما والمنغمسون الهائلة، والمکنة النعمة
والشهوات.إنهذهالجماعةغارقةفيالرفاهیةواللذة
اإللهیة والمهمات الواجبات تأدیة عن غفلة وفي
أجل من الواجبات تأدیة عن وتحجم والسماویة،

اکتسابالمزیدمنالرخاءوالنعیم.
إنقصةسیرالتاریخبعدحقبةقصیرةمناألمةالواحدة،
والمستکبرین المستضعفین بین المواجهة قصة هي
األقوام بین والمترفون المأل بها یمر التي والمنعطفات
لحذفاألنبیاءالعظاموالمستضعفین،والفسادواإلفساد
النبي نبوة حول الکریم القرآن یقول و األرض. علی

نوحومصیرقومه:
ِإاَلّ  َسَنٍة  َألَْف  ِفیِهْم  َفَلِبَث  َقْوِمِه  ِإلَی  نُوًحا  َأْرَسْلَنا  لََقْد  »َو 

وَفاُن َو ُهْم َظالُِموَن.«4 َخْمِسیَن َعاًما َفَأَخَذُهُم الُطّ
ومعزوالسطوةالمستکبرینعلیاثرالطوفانالضخم،
قاموا لکنهم الزمن، من لردح راحة في األقوام کان
بوجه للوقوف الصفوفمنجدید أخریوشکلوا مرة
المؤمنین،إلیأنأرسلاهللالکریم،ومنمنطلقاللطف

والرحمة،الرسولالمحطملألصنام.

الهوامش:
1. سورة یونس )10(، اآلیة 19.

2. سورة البقرة، اآلیة 213.
3. سورة األعراف )7(، اآلیة 60.

4. سورة النساء )4(، اآلیة 35.

المصدر: اسماعیل شفیعي سروستاني، »قبیلة الرحمة«، صص 24-
.26

)قسم الموضوع هذا من السابق القسم في أشیر قد و
السحر(الکهنةیشکلونالرکناالخرللکاباال.

األدوات أکثر کانت المعجزة أن منه وعلما ابلیس إن
فاعلیةبتصرفاألنبیاء،دّربأفرادامنالبشرکانواتحت
مذهلة أعماال یصدر وکان الغیبیة الشؤون علی إمرته
معجزات ومفعول أثر لیحبط )ومازال( أیدیهم علی
مستمرا الکهنة مع تواصله وکان الناس. بین األنبیاء
ودائماعلیامتدادالتاریخاذکانومایزالیقومبتوجیه

زعماءالسلطةوالقدرةعلییدالکهنة.
النبي عهد حتی قابیل وقضیة البشریة حیاة بدء منذ
بوجه ووضوح بصراحة الکاباال تیار وقف ،jموسی
تنافس في الحقبة هذه في الکهانة دخلت کما النبوة.
مع اإلتصال الکهنة األنبیاء.ووظف معجزات مع سافر
الغیب عن لإلخبار واالجنة، الشیاطین وباقي ابلیس

وکانوایقومونباعمالغریبةومذهلة.
ومنذبعثةالنبيموسیj،وضعبرنامججدیدمنقبل
ابلیسموضعالتنفیذوکانعبارةعنالتلبیس.ومذاک،
لمیقفتیارالکاباالبصورةصریحةوسافرةبوجهالنبوة
ولمیکنالکهنةالعرافونفيخدمةالکابالیة.إنالکهانة
فيحقبةماقبلالنبيموسیjلمتحملعنواناغیرهذا
لکنهاحملتبعدموسیjعنوانالعرفانوالتصوف.إن
الکهانةتعنيالسلوکوالفعلالذيیتمعلیالنقیضمن
تیارقوانینالطبیعة.وقدحرمتالنبوةواألدیان،الکهانة
واعتبرتهاذنباکبیراوردیفاللکفر.وفيالفقهاالسالمي
هناکبابخاصحولحرمةالکهانةبجانبباقيأبواب
المحرمات.وبماأنهمیقومونباعمالمنخاللاللجوء
البدایة منذ قامت الکابالیة فان والشیاطین، ابلیس إلی
وبهدففرضالمزیدمنالهیمنةعلیالجماهیروبإرشاد
الریاضات ممارسة علی أشخاص بارغام ابلیس من
الروحیةلکيیصلواإلیمرتبةالکهانةوکانوایصلون.

فاالنسانهوکائنیستطیعمنخاللالتمرینوالریاضة
الروحیة،خرقالطبیعةوالقیامباعمالخارقة.

إنالمعجزةهيسلوکوعملیتمبخالفقوانینالطبیعة
أوإذناهلل.لکنالکهانةتتمبدونإذنورخصةمناهلل.
إنالکهانةتتمتأسیساعلیاإلذنالعاممناهللمثلهامثل
وکان ارتکابها. إمکانیة لإلنسان اهلل أعطی معصیة أي
الکهنةیفسرونأيحادثةبدءمنالوالدةغیرالطبیعیة
سحریة بتعابیر للموت، المختلفة األشکال إلی وصوال

وفوقطبیعیة....
وکانالشیطانقدعّلمالناسالسیماالکهنةعلیمدی

یؤدواقبیلة اللعنة: کهنة معبد السحر وأن وأعوانه. معه یتواصلون کیف السنین االف
المواقع. هذه إلی اذهبوا وأن والتقالید. اآلداب هذه
واذهبوافيهذهالمواقیتلکيتقیمواتواصال،وقددرب

الشیطانأنصاره.
مثلماأنأولیاءاهللعلموناقراءةاألدعیةواإلبتهال،وأین
ومتییجبالسعيللتواصلمععالمالملکوت.أيأن
الفرقیکمنفيأنهفيتلکالجهة،تلقتقبیلةالرحمة
المقابل وفي البشریة، إنقاذ أجل من التعلیمات هذه
التمائموالتعاویذ الزائفینولفق لّفقاألنبیاء ابلیس فان
بینما أنصاره. وجهز واألذکار األماکن ولفق الشیطانیة،

یوجدفيالمقابلأیضا.
فقدجهزأولیاءاهلل،أنصارهمباألدعیةواالدابوالتقالید.
بعین األخذ ویجب منافسة. الطریقة بهذه وحصلت
اإلعتبارباناالنسانیجبأنیمتحنویختبرفيهذا

الخضم،لتتحددنسبةتقیدهوالتزامه.
یأخذون یقیمونه، الذي ارتباطهم وبسبب الکهنة وکان
اآللهة علی مشاکلهم ویطرحون الناس من الهدایا

ویعالجونهابالتالي.
فمثالکانوایسألون:لقدفقدحصاني،أینهو؟فمنأین

کانهذاالکاهنیعرفهذاالشئ؟
المعلومات، هذه تعرف کانت الجنیة القوی أن وبما
کانتسریعةوحاضرةفيکلمکان،وکانتتردعلی
وکان للکهنة. الجواب وتنقل بسرعة الناس تساؤالت
کان ولذلک للناس. التساؤالت أجوبة یعطون الکهنة
الناسیعطونهدیةللکاهن.أيبصورةعلنیة،وکانواقد
لمسواآثارهذاالموضوع.خذواهذاالمثالالبسیطعلی

السرقةفصاعداإلیالکثیرمنالقضایااألکبر.

كهنة السحر وقدرة الفراعنة
مشاعل ویضیئون لآللهة الطعام یعطون کانهؤالء لقد
واإلنس اآللهة بین وسیطا بوصفهم وکانوا المعابد،
یوصلونأوامراألربابإلیالناس.وکانتنذوروقرابین
الناستصلإلیالکهنة،وکانالفراعنةیهبونجزءمن
الغنائمالحربیةإلیهؤالء.لذلکفقدکانالکهنة،مقیمي
الناس یجعلون کانوا وهؤالء الفراعنة، سلطة دعائم

یطیعونأوامرالفراعنةباسماآللهة.
أساس علی القائمة والخفیة السریة المنظومة وکانت
خالل من یسعون هؤالء وکان الکهنة، بید السحر،
ذلکالقامةالتواصلفيالمعابد.وکانتالمعابدموضعا
وسریة، خفیة »مصر«، کهنة منظومة وکانت لالتصال
یحق وکان جوهرها. و أساسها یشکل السحر وکان

للکهنةفقطأنیدخلواجهازاآللهة.
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سکینة الّرسول
قالاهللتعالیفیمحکمکتابه:

َُسِکینَتَُهَعلیَرُسولِِهَوَعَلیالُْمْؤِمنِین.«1 أَنَْزَلاهللَّ »ثُمَّ
الحسکانی الحاکم »حنین«. وقعة إلی تشیر اآلیة هذا
رویفیکتابه»شواهدالتنزیل«فیتفسیرهذااآلیةعن
الضحاکبنمزاحمقال:»]هذه اآلية[ نزلت في الذين ثبتوا 
العباس و أبوسفیان بن  مع رسول اهللn يوم حنین: علّي و 

الحارث ]بن عبد المطلب [ في نفر من بني هاشم.«
وایضاحدثعنالحکمبنعتیبةأنّهقال:»أربعة ال شك 
2».فیهم أنهم ثبتوا يوم حنین؛ فیهم علي بن أبي طالب
قالالطبرسیفی»إعالمالوری«فيالشرحغزوةحنین:

إال nالنبي مع یبق فلم بأجمعهم انهزموا المسلمین أن
عشرةأنفستسعةمنبنيهاشمخاصةوعاشرهمأیمن
ابنأمأیمنفقتلأیمنوثبتالتسعةالهاشمیونحتیثاب
لهمعلی الکرة انهزموکانت إلیرسولاهللnمنکان
َُسِکینَتَُهَعلی أَنَْزَلاهللَّ المشرکین.وذلکقولهتعالی:»ثُمَّ
َرُسولِِهَوَعَلیالُْمْؤِمنِین.«یعنيعلیاومنثبتمعهمن
المطلبعنیمین العباسبنعبد بنيهاشموهمثمانیة
رسولاهللوالفضلبنعباسعنیسارهوأبوسفیانبن
الحارثیمسکبسرجهعندنفربغلتهوأمیرالمؤمنین
بینیدیهبالسیفونوفلبنالحارثوربیعةبنالحارث
ابنا المطلبومعتبوعتبة الزبیربنعبد وعبداهللبن

أبيلهبحوله.
للعباس قال عنه، القوم هزیمة nاهلل رسول رأی لما و
القوموذکرهمالعهد.فنادی وکانجهوریاصیتانادفي
العباسبأعلیصوته:»يا أهل بیعة الشجرة! يا أصحاب سورة 
البقرة! إلی أين تفرون اذکروا العهد الذي عاهدکم علیه رسول 
اهللn« فلمیسمعهاأحدإالرمیبنفسهاألرضوانحدروا
حتیلحقوابالعدووأقبلرجلمنبنيهوازنعلیجمل

لهأحمربیدهرایةسوداءوهویرتجز:
أنا أبو جرول ال براح 

حتی نبیح القوم أو نباح    

علی فی القرآن الکریم

بن علی أمیرالمؤمنین إلیه فصعد
بعیرهفصرعه ابیطالبفضربعجز
بقتل الهزیمة کانت و فقطره ضربه ثم
المسلمون وضع قتله لما و جرول أبي
سیوفهمفیهموأمیرالمؤمنینیقدمهم
حتیقتلأربعینرجالمنالقومثمکانت

الهزیمةواألسرحینئذ.«3

الهوامش:

1. سورة التوبه، اآلیة 26. 
التفضيل«،  لقواعد  التنزیل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  2. حسكاين، 
؛  ج 1  ق.   1411 اول،  طبع  اإلسالمية،  الثقافة  إحياء  جممع  الطهران، 

ص332-331.
3. طربسى، فضل بن حسن، »إعالم الورى بأعالم اهلدى«، الطهران، طبع 

ثالث، 1390 ق.، ص197.

»قصة کتاب في ديورانت ويل  کتب
الحضارة«:

يجب معرفة أن الديانة المصرية لم  تهتم 
جل  ينفقون  کانوا  الذين  فالکهنة  يذکر،  بشکل  باألخالق 
آداب  إلی  والتطرق  العزائم  وقراءة  الُرقی  بیع  علی  وقتهم 
الناس،  لتعلیم  الکافي  الوقت  يجدوا  لم  والشعوذة،  السحر 
يعلم  الموتی«  »خطاب  کتاب  أن  وحتی  األخالق.  مبادئ 
المؤمنین بان الطالسم التي تبرکت علی يد الکهنة ستستولي 
علی الناس رغم الصعوبات الموجودة أمام الوصول إلی دار 

السالم.
صحیحة، بصورة القضیة هذه دیورانت ویل طرح فقد

لکنهالیعرفسببذلک.
علی  يرکزون  کانوا  الصالح  بالعمل  يهتموا  أن  وقبل  إنهم 

تالوة األدعیة والعزائم والتعاويذ.1
بلأنهؤالءکانوایفتقدونإلیاآلداباالخالقیةاصال.
إنالدیانةالمصرلمتکنتهتمباألخالق.فهذهالدیانةلم
تکنتبحثأساساعناألخالق،النارتباطهمکانیقام
معکائناتکانتخارجةعننطاقجغرافیاالدینوما

قدمهاهللتحتعنوانالدین.
احتیاجاتهؤالء. یلبونجمیع الحقیقة کهنةفي وکان
بالخطر األحیان بعض في یشعرون األشخاص وکان
کانوا الخطر، ولصدهذا الماورائیة، الکائنات منجراء
یلجأونإلیهذهالعلوم،وکانوایطبقونأحیانابالتعاون
الفردیة الحیاة في خاصة برامج الکائنات، هذه مع
وکان والحضاریة. الثقافیة المیادین وفي واإلجتماعیة
العنصر بدور الغریبة، العلوم بواسطة یضطلعون الکهنة،
الوسیطبینسکانهذهالحضاراتوعالمالغیب.أيکان
المجال.وکانت الطریقویفسحون یفتحون کهنة هناک
العلومالالزمةإلقامةالتواصلبتصرفالکهنة.وهذایعني
أنالناسکانوایشاهدونهذهالکائناتویلمسوناألذی

الصادرعنها.
بمساندة وطبعا الجنیة القوی مع للتواصل السعي إن
مع اإلتصال اقامة علی الکهنة یساعد الغریبة، العلوم

القویالجنیة.
وإنشاءاهللسنتطرقوالقسماآلتيإلیالرکنالثالث

للتواصلإيالمخلوقاتغیرعادیةوالجن.

الهامش:
1. ویل دورانت، »قصة احلضارة« ، صص 243 – 244.

األستاذ  المحاضر:  السحر«،  معبد  »كهنة  محاضرة  من  المقتبس 
إسماعیل شفیعي سروستاني.
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الرسولn فی شبکة السحر
وضع بطریقة nالرسول اسم دفن معاوية أراد لقد و
األحادیثللوصولإلیذلکالهدف،فإنهذهاألحادیث
تحّققأهدافمعاویةلوقدرلهاالنشردونأنتلقیمواجهة.
استلهمت األخیره القرون فی نشأت التی فالـ»وهابیة«
هذه و االحادیث. هذه من سلطتها و قّوتها و قدرتها
األحادیثهیمصدرأفکارهاتجاهالرسولn،والتنفع
لم ما للوهابیة مواجهتهم و السنة و الشیعه علماء ردود

یعالجواهذهاألحادیثومالمیجتثواجذروها.
واّماالرسولnفیشبکةالسحر!

هذهالروایةمنقولةفي»صحیح«البخاریفیثالثةمواضع
وفی»صحیح«مسلمفیموضعواحد.

يفعله  ما  الشیء و  يفعل  انه  الیه  النبّی حتی کان يخّیل  ُسحر 
حتی کان ذات يوم دعا و دعا ثم قال: أشعرِت أن اهلل أفتانی 
فیما فیه شفائی. أتانی رجالن فقعد أحدهما عند رأسی و اآلخر 
عند رجلی. فقال أحدهما لآلخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. 
قال: و من طّبه؟ قال: لبید بن األعصم. قال: فی ماذا؟ قال فی 

مشط و مشتاقة و ُجّف طلعة ذکر.
النبّیn ثم  الیها  قال: فأين هو؟ قال: فی بئر َذروان. فخرج 
رجع. فقال لعائشة حین رجع: نخلها کانها رؤوس الشیاطین. 
فقلت: استخرجته؟ فقال: ال، أنا فقد شفانی اهلل و خشیت أن يثیر 

ذلك علی الناس شّرا ثّم ُدفنت البئر.1
یالهمنکالمبذیء!وهلهناکقبحأسوامنهذایمکن

نسبتهإلیشخص؟
فی امیرالمؤمنین عن ورد کالم الکالم هذا یقابل و

الخطبة195»نهجالبالغة«حیثقالفیها:
»و لقد قرن اهلل بهn من لدن ان کان فطیمًا أعظم ملك من 
العالم،  أخالق  محاسن  و  المکارم  طريق  به  يسلك  مالئکته 

لیله و نهاره.«2
آلیة ثانی أن أثبتت الخلفاء مدرسة لنصوص دراستنا اّن
لتبدیلأحکاماإلسالمعبارةعنمجموعةمناألحادیث
تسعیإلسقاطالرسولnوتحطیمشخصیتهالتدنّیبها
الیدونمستویالنبّوهبلالیدونمستویاإلنسانالهادی
بحیثیعلوعلیهالکثیرمنالناسالعادیینوبذلکتفقد
أحادیثهوأوامرهونواهیهفیالقضایاالدنیویةتأثیرها.و
یثبتمنخاللهاللجمیعأنهالخبرةلهفیاالمورالدنیویة
وأناستیعابهلهادونمستویعوامالناس؛لذلکقال:انتم 

اعلم بأمر دنیاکم!
ومنجانبآخرالقیمةلکالمهالذیمجدبهالبعضأو
ینسیو ما کثیراً ذاکرتهضعیفةو بل بعضًاآخر، به لعن
نقص، أعمالهمن لبیبًاوالتخلوا مفّکرا ذکیّاوال لیس

لذلکخرجیومًامنمنزلهالیالصالةلیئمالمسلمینوفی
اثنائهاذکرأنهمجنبفقالللمصّلین:اصبروا! اصبروا!!ثم

ذهبإلیمنزلهوغسلثمرجعالیالصالة.
ولیعلمالجمیعأنالرسولنسببعضالقرآنوذکرهعندما
المسجد.والدینوقدأبدیفیهارأیةو القرآنفی قرئ
یبدؤا أن السلطة- اصحاب المراد - للجمیع یکم لذلک
آراءهمفیهذهالقضیةوهذهاآلراءتعّدجزءاًمناإلسالم:
و بعده من الخلفاء فکذلک مجتهداً کان إذا الّرسول ألن
اینماکانتمصلحةتدعوهم بامکانهمأنیعملواآراءهم

لذلکویغیّروامنآرائهواجتهاداته.
أبعادها بجمیع احطنا و جیداً القضایا هذه استوعبنا فإذا
أمکنناأنندرکأّنالقومکیفصّوروااالسالموکیفتّم
تحریفحقائقهومفاهیه،کمایمکننامنخاللذلکتقدیر
ماعملهاالئّمهوماکانینبغیلهمعملهوماکانتمهّمتهم

فیعصراالمامةومامهّمتهمفیعصرالغیبةالصغری؟
bومالمنتفّهمتلکالقضایاالیمکنناأننعرفدوراألئّمة
وإنجازاتهم؛ألناألئّمةbعملواعلیإصالحماخّربه

هؤالءوإحیاءماأماتوهوبناءمادّمروه.

الهوامش:
1. البخاری122/4، کتاب بدء اخللق، باب صفة ابليس و جنوده، طبعة 
بوالق، و 137/7 و 138، کتاب الطب، باب السحر، باب هل یستخرج 
السحر؛ و مسند أمحد 50/6 و 55 و 63 و 96؛ و الطبقات الکربی 2/ 
4؛ و مسلم، کتاب السالم، ح 43؛ و ابن ماجه 173/2، کتاب الطّب، 

باب السحر، ح 3545. 
2. هنج البالغه، ص300، اخلطبة القاصعة، حتقيق صبحی الصاحل.

نقلها  الدین«،  أحیاء  فی  »دوراألئّمه  سّیدمرتضی،  المصدر: عسکری، 
الی العربیه: تحسین البدری، ج 1، صص 168-170؛ بالتخلیص.
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صورة النبّيn عند اهل السنة

من روایات ثالث االحتجاب باب في الدارمي نقل و
:nالرسول

رویعنجابر االنصاریعنالنبّیnانهقال:
»ما کّلم اهلّل أحدا قط إاّل من وراء حجاب.«1

وقدتمتاإلشارةفيهذهالعبارةإلیاآلیةالکریمة:
َمُه اهلَلُّ ِإاّل َوْحیًا َأْو ِمْن َوراِء ِحجاب...«2 »َو ما کاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَکلِّ
ورویعنابوموسی اشعریاّنرسولاهللnقال:حجابه 
خلقه  من  اهلّل  احتجب  قال: انه عمر بن  عبداهلل  عن و النار. 

بأربع: بنار، و ظلمة، و نور، و ظلمة.
ثمرویدارمیعناصحابروایاتاألخریثمقال:ففي 
بائن من خلقه،محتجب عنهم، ال يستطیع  أنه  دلیل  أيضا  هذا 
جبريل مع قربه إلیه الدنو من تلك الحجب،و لیس کما يقول 
هؤالء الزائغة: إنّه معهم في کّل مکان،و لو کان کذلك ما کان 
للحجب هناك معنی، ألن الذي هو في کل مکان ال يحتجب 
بشيء من شيء،فکیف يحتجب من هو خارج الحجاب کما هو 

من ورائه؟!
ومناآلیاتالتياستندإلیهاعلماءمدرسةالخلفاءاآلیة

الکریمة:
ِهْم َيْوَمِئٍذ لََمْحُجوبُوَن«3 »َکاّل ِإنَُّهْم َعْن َربِّ

ویقولالفخر الرازيفيتفسیرههذهاآلیة:

»يکشف الحجاب فینظر الیه المؤمنون و الکافرون ثم يحجب 
عنه الکافرون.«

ورویعن»مقاتل«انهقال:معنی اآلية أنهم بعد العرض و 
الحساب، ال يرون ربهم، و المؤمنون يرون ربهم.

لما حجب  قال: المالکی االمام مالك بن انس، ورویعن
أعداءه فلم يروه ال بد و أن يتجلی ألولیائه حتی يروه.وعن
محّمد بن ادريس،االمامالشافعی:لما حجب قوما بالسخط دل 

علی أن قوما يرونه بالرضا.4
ومالابن کثیرفيتفسیرههذهاآلیةنفسالمفهوموالمعنی

وقداستحسناستداللالشافعي.5

ما معنی »المحجوبون« فی اآلیة؟
أنّه أبیطالب بن علّي األعور،عن الحارث  رویعن 
والّذی  ال،  یقول: ظهره مولّیه برجٍل هو فإذا وق السُّ دخل

احتجب بالّسبع!
فضربعلّیظهره،ثّمقال:»من الّذی احتجب بالّسبع؟«

، يا أمیرالمؤمنین! قال: اهللُّ
قالعلّی:»أخطْأَت، ثکلتَك ُأمك، إّن اهلّل عّزوجّل لیس 

بیَنُه وبیَن خلِقِه حجاب؛ ألنّه معُهم أيَنما کانوا.«
قال:ما کّفارة ما قلُت، يا أمیرالمؤمنین؟

قالعلّي:»أن تعلم أّن اهلّل معك حیث ُکنت.«
قال:ُأطِعُم المساکین؟

معرفة الّرب فی المدرستین: اهلل وراء حجاب
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قالعلّي:»ال، إنّما حلفت بغیر ربّك.«6
فیالروایةاألخریقالالراوی:

سألتالرضاعليبنموسیعنقولاهللعزوجل
ِهْم َيْوَمِئٍذ لََمْحُجوبُوَن«،فقال: »َکاّل ِإنَُّهْم َعْن َربِّ

»إن اهلل تبارك و تعالی ال يوصف بمکان يحل فیه فیحجب 
عنه فیه عباده و لکنه يعني إنهم عن ثواب ربهم لمحجوبون.«7
وسألتهعنقولاهللعزوجل»َهْل َيْنُظُروَن ِإالَّ َأْن َيْأِتَیُهُم 

:في  ُظَلٍل ِمَن الَْغماِم َو الَْمالئَِکُة«،یقول ُ اهللَّ
»هل ينظرون إال أن يأتیهم اهلل بالمالئکة في ظلل من الغمام 

و هکذا نزلت.«8
قالوصيالنبيn:»لیس بین اهلل و مخلوقاته حجاب ألنه 
تفسیر nالنبي من الکالم هذا و يکونوا.« أينما  معهم 

لآلیتینالکریمتین.
اآلیةاالّول:

ِإْذ  َمَعُهْم  ُهَو  َو  اهلَلِّ  ِمَن  َيْسَتْخُفوَن  َو ال  اَلّناِس  ِمَن  »َيْسَتْخُفوَن 
ُتوَن ما ال َيْرضی ِمَن اَلَْقْوِل...«9 ُيَبیِّ

اآلیةالثانی:
»ما َيُکوُن ِمْن نَْجوی َثالَثٍة ِإاّل ُهَو رابُِعُهْم َو ال َخْمَسٍة ِإاّل ُهَو 
ساِدُسُهْم َو ال َأْدنی ِمْن ذلَِك َو ال َأْکَثَر ِإاّل ُهَو َمَعُهْم َأْيَن ما 

کانُوا...«10
والقصدأناهللمعهمهوأنهالشيءمخفیاعنهکمایقول

فيآخراآلیةالکریمة:
»َو کاَن اهلَلُّ بِما َيْعَمُلوَن ُمِحیطًا« وجاءفيأولاآلیةالثانیة:
ماواِت َو ما ِفي اأَْلَْرِض.« »َأ لَْم َتَر َأنَّ اهلَلَّ َيْعَلُم ما ِفي اَلسَّ

باآلیة البعض الستشهاد ردهم في النبي أوصیاء قال و
ِهْم َيْوَمِئٍذ لََمْحُجوبُوَن«إنکلمةالثواب الکریمة:»ِإنَُّهْم َعْن َربِّ
فيالتقدیروبناءعلیهذاتفسیراآلیةالکریمةکاآلتي:

»إنّهم عن ثواِب ربِّهم لََمحجوبوَن«،أيإنهممحرومونعن
ثوابربهم.

الهوامش:
1. الّرّد على اجلهمّية: ص 30؛ بيهقی، األمساء والّصفات، باب »ما جاء ىف 

إثبات البصر« : ص 181. 
2. سوره الشورى، اآلیة51. 
3. سورة املطّففني، اآلیة 15.

4. تفسري الفخر الرازى: ص 31 ح 96، چ مصر اّول. 
5. تفسري ابن كثري: ج 7 ص 241، چ بريوت 1385 ق.
6. التوحيد، صدوق، باب نفى املكان: ص 184 ح 21.

یـَْوَمِئٍذ  ْم  ِإنَـُّهْم َعْن َربِِّ 7. التوحيد، صدوق، باب تفسري قوله تعاىل: »َكالّ 
نور  تفسري  ص442؛   ،4 ج  برهان:  تفسري   ،162 ص   : َلَمْحُجوبُوَن« 

الثّقلني: ج 5 ص 532، فی تفسري اآلیة 15 من سورة املطّففني.
8. تفسري برهان: ج 1 ص 209؛ تفسري نور الثّقلني: ج 1 ص 173، در 

تفسري آیه 210 از سوره بقره.  
9. سورة النساء، اآلیة 108. 

10. سورة اجملادله، اآلیة 7.

نقلها  الدین«،  أحیاء  فی  »دوراألئّمه  سّیدمرتضی،  المصدر: عسکری، 
الی العربیه: تحسین البدری، ج 2، صص 300-304؛ بالتخلیص.
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»القرآنالکریم«کتاباعتبرهنبياإلسالمnواحدامن
الثقلینوقالفيهذاالموضوع:

بعدي،  تضلوا  لن  به،  تمسکتم  إن  ما  فیکم،  تارك  »إني 
أحدهما أعظم من اآلخر، کتاب اهلل، حبل ممدود من السماء 
إلی األرض، وعترتي أهل بیتي، ولن يفترقا حتی يردا علی 

الحوض، فانظروا کیف تخلفوني فیهما.«
والذيسمیالقرآنالثقلاألکبرأکدأنالقرآنالینفصل

.عنأمیرالمؤمنینعليبنأبيطالب
رویالحاکمفي»المستدرک«بسندهعنأبي سعید التیمي
عنأبي ثابت-مولیأبي ذّر-قال:کنت مع علييوم 
يدخل  ما  بعض  دخلني  واقفة  عائشة  رأيت  فلما  الجمل، 
فقاتلت  الظهر،2  صالة  عند  ذلك  عني  اهلل  فکشف  الناس، 
فأتیت  المدينة،  إلی  ذهبت  فرغ  فلما  ،أمیرالمؤمنین مع 
شرابا،  وال  طعاما  أسأل  جئت  ما  واهلل  إني  فقلت:  سلمة  أم 
ولکني مولی ألبي ذر، فقالت: مرحبا، فقصصت علیها قصتي. 
إلی  قلت:  مصائرها؟  القلوب  طارت  حین  کنت  أين  فقالت: 
حیث کشف اهلل ذلك عني عند زوال الشمس. قالت: أحسنت. 
والقرآن مع  القرآن،  مع  يقول: »علي   nسمعت رسول اهلل

علي، لن يفترقا حتی يردا علی الحوض.«3
»کنز في المتقي و القدیر«، »فیض في المناوي وذکره
في الطبراني عن قاال: و مختصرا، منهما کل العمال«،

»األوسط«.4
ورویابن حجر الهیثميفي»صواعق«ـه:أخرجالطبراني

فياألوسطعن أم سلمةقالت:سمعترسولاهللnیقول:حدیث النبوّي: علي مع القرآن والقرآن مع علي
»علي مع القرآن، والقرآن مع علي، ال يفترقان حتی يردا علی 

الحوض.«5
ورويأنهnقال-فيمرضموته:

»أيها الناس، يوشك أن أقبض قبضا سريعا، فینطلق بي، وقد 
قدمت إلیکم القول، معذرة إلیکم، أال إني مخلف فیکم کتاب 
ربي عز وجل، وعترتي أهل بیتي.« ثمأخذبیدعليفرفعها،
فقال: »هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، ال يفترقان حتی 

يردا علی الحوض، فاسألوهما ما خلفت فیهما.«6

الهوامش:
1. صحيح مسلم 15 / 179 - 180 ) بريوت 1981 ( ؛ مسند اإلمام 
أمحد 4 / 366 ؛ سنن البيهقي 2 / 148، 7 / 30 ؛ سنن الدارمي 2 / 
431 ؛ كنز العمال 1 / 45، 7 / 103؛ مشكل اآلثار 4 / 368؛ صحيح 

الرتمذي 2 / 308.
2. روى البخاري يف صحيحه ) 9 / 70 ( بسنده عن احلسن عن أيب بكرة 
قال: لقد نفعين اهلل بكلمة یوم اجلمل، ملا بلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم: أن 

فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: لن یفلح قوم، ولوا أمرهم امرأة.
3. املستدرك للحاكم 3 / 124.

4. فيض القدیر للمناوي 4 / 356، كنز العمال للمتقي اهلندي 6 / 153. 
5. ابن حجر اهليثمي: الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة ص 

191 ) دار الكتب العلمية - بريوت 1403 ه / 1983 (.
6. نفس املرجع السابق ص 194.

المصدر: کتاب »اإلمامة وأهل البیت، اإلمام علي واإلمامة«، المستبصر 
 342-340 صص  ج2،  مهران،  بیومي  محمد  الجامعي:  االستاذ 

بالتخلیص.
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الدین أتباع عدد یزداد یوم کل أن نشاهد أننا مع و
اإلسالميویفهمالناسأکثرمنالماضيالجوانبالجمیلة
الدیناإللهيولکنهلکیسبق لهذا العمیقة الوسیعةو و
أنیکونکلسکاناألرضمسلماولمتخلواألرضمن
الکفاروالمشرکینوالمنافقین.وقدوعداهللفيکتابهأنه
یصلیومیسیطرالدیناإلسالميعلیکلأرجاءاألرض

ولنیبقیأيانحراف.
قالاهللالکریمفی»القرآنالعظیم«:

َعَلی  لُِیْظِهَرُه  الَْحقِّ  ديِن  َو  بِالُْهدی   َرُسولَُه  َأْرَسَل  الَّذي  »ُهَو 
ِه َو لَْو َکِرَه الُْمْشِرُکون.«1 يِن ُکلِّ الدِّ

ویقولالمفسرونوالرواةأنزمنهذاالوعداإللهيهو
مهدي االمام أن یقولون و fمهدي اإلمام ظهور عصر

علیهالسالمینجزهذاالمهم.
رویعنسماعةعنأبيعبداهللاالمامالصادققال:

»إذا خرج القائم لم يبق مشرك باهلل العظیم، و ال کافر إال کره 
خروجه.«2

وایضًاقالعلي بن إبراهیم  فيقولهتعالی:»فإنها نزلت في 
القائم من آل محمد.«3

االمام الماضي الحسن أبي عن الفضیل بن  محّمد  روی
الکاظمقال:

 ِ ُيْطِفُؤا نُوَر اهللَّ َأْن  سألتهعنقولاهللعزوجل،»ُيريُدوَن 
بَِأْفواِهِهم.«4قال:

و  قلت   بأفواههم   المؤمنین أمیر  لیطفئوا والية  »يريدون 
اهلل متم نوره .«

فقال:»و اهلل متم اإلمامة لقوله عز و جل الذين  فآمنوا باهلل و 
رسوله و النور الذي أنزلنا فالنور هو اإلمام.«

:قال» قلت:»ُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهدی  َو ديِن الَْحقِّ
»هو الذي أمر رسوله بالوالية لوصیه و الوالية هي دين الحق 
قلت  لیظهره علی الدين کله  قال يظهره علی جمیع األديان عند 

قیام القائم.«
َکِرَه  لَْو  »َو  القائم   والية  نوره   متم  اهلل  و  اهلل   »يقول  فقال:
هذا  أما  نعم  قال  تنزيل  هذا  قلت  علي  بوالية  الُْمْشِرُکون«  

الحرف فتنزيل و أما غیره فتأويل.«5
ایضًارویعنأبي بصیرقال:

قالأبوعبداهللفيقولاهللعزوجل:»ُهَو الَّذي َأْرَسَل 
َرُسولَُه بِالُْهدی...اآلیة«فقال:

يخرج  حتی  تأويلها  ينزل  ال  و  بعد  تأويلها  نزل  ما  اهلل  »و 
و  العظیم  باهلل  کافر  يبق  لم   القائم خرج  فإذا   .القائم
ال مشرك باإلمام إال کره خروجه حتی أن لو کان کافرا أو 
مشرکا في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني کافر فاکسرني 

و اقتله.«6

ورویعنأبي المقدام،عنأبيجعفرانّهقال:»يکون أن موعود القرآن: اإلسالم یصبح عالمیا
7».nال يبقی أحد إال أقر بمحمد

الهوامش:
1. سورة التوبة، اآلیة 33؛ سورة الصف، اآلیة 9.

اول،  طبع  الطهران،  العّياشي«،  »تفسري  مسعود،  بن  حممد  عياشى،   .2
1380 ق.، ج2، ص87.

3. قمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، القم، طبع ثالث، 1404ق.، 
ج1، ص289. 

4. سورة الصف، اآلیة 9. 
5. كليىن، حممد بن یعقوب، »الكايف«، الطهران، العلمية االسالمية، طبع 

رابع، 1407 ق.، ج1، ص432. 
6. ابن بابویه، حممد بن على، »كمال الدین و متام النعمة«، الطهران، طبع 

ثانی، 1395ق.، ج2، ص670. 
7. حبراىن، سيد هاشم بن سليمان، »الربهان يف تفسري القرآن«، القم، طبع 

اول، 1374 هـ.ش.، ج2، ص770.
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وصّی االنبیاء
اسحاق النبّی

یمهدون و اهلل إلی الناس یدعون کانوا أولوالعزم األنبیاء
حضور من البد کان یموتون کانوا عندما و له الطریق
شخصلکيیروجمابقيمنهمویحییهوإنماکانهنک
أحدیؤديهذهالمهمةکانالناسینسونتعالیماألنبیاءو
یضلونولهذایبقياهللدوماحجتهعلیاالرضومنهمهو
وصي،أونبيأومنعلماءالدینوهمینظمونأعمالهم
اإللیهة باألوامر باالمتثال و األنبیاء طریق إلی بالنظر
یصلونإلیمکانةبإمکانهمهدایةالناسوطالبيالسعادة.
خاصة شریعة إنشاءهم بسبب العزم أولو األنبیاء کان و
مکانةعالیةواألنبیاءالذینکانوایأتونبعدهمفيالحقیقة
کانواأتباعهملکيیظهررسولمنأوليالعزموکانالنبي
و العزم أولي أنبیاء أشهر من الرحمان خلیل  إبراهیم 
الحجمنمیراثه.وکانمنذریةالنبيإبراهیمنبیانو
وقدأمراهللتعالیإبراهیمcهمااسحاقواسماعیل
أنیسلمبعدهمیراثهإلیاسحاق.کماقالاهللتعالی

فی»القرآن«:
َة َو الِْکتاَب  يَِّتِه النُُّبوَّ »َو َوَهْبنا لَُه ِإْسحاَق َو َيْعُقوَب َو َجَعْلنا في  ُذرِّ

الِحیَن.«1 ْنیا َو ِإنَُّه ِفي اآْلِخَرِة لَِمَن الصَّ َو آَتْیناُه َأْجَرُه ِفي الدُّ
قال أبيعبداهلل بنعمرعن مفضل ایضًارویعن

قلت: ما کان قمیص يوسف؟« یقول:»أ تدري  سمعته
 لما أوقدت له النار أتاه جبرئیل ال.قال:»إن إبراهیم
بثوب من ثیاب الجنة فألبسه إياه فلم يضره معه حر و ال برد 
فلما حضر إبراهیم الموت جعله في تمیمة2 و علقه علی إسحاق 
و علقه إسحاق علی يعقوب. فلما ولد يوسف علقه علیه 
فکان في عضده حتی کان من أمره ما کان فلما أخرجه يوسف 
ِإنِّي أَلَِجُد  بمصر من التمیمة وجد يعقوب ريحه و هو قوله- 
ُدون «3 فهو ذلك القمیص الذي أنزله  ريَح ُيوُسف  لَْو ال َأْن ُتَفنِّ
اهلل من الجنة قلت جعلت فداك فإلی من صار ذلك القمیص 
قال إلی أهله ثم قال کل نبي ورث علما أو غیره فقد انتهی 

4».nإلی آل محمد
رویعناالمامالصادق:»کان بین بشارة اهلل إلبراهیم 
بإسماعیل و بین بشارته بإسحاق خمس سنین أ ما تسمع لقول 
إنما  الِحین .«5 الصَّ ِمَن  َهْب لي   يقول: » َربِّ  إبراهیم ع حیث 
ْرناُه  سأل اهلل عز و جل أن يرزقه غالما من الصالحین، »َفَبشَّ
ْرناُه  بُِغالٍم َحلیم .«6 يعني إسماعیل من هاجر.«ثمقال:»َو بَشَّ
ِإْسحاق .«7 َو َعلی   َعَلْیِه  باَرْکنا  َو  الِحین  الصَّ ِمَن  نَِبیًّا  بِِإْسحاَق 
أن  زعم  فمن  بإسحاق  البشارة  قبل  إسماعیل  بذلك  يعني 
إسحاق أکبر من إسماعیل و أن الذبیح إسحاق فقد کذب بما 

أنزل اهلل عز و جل في القرآن من نبئهما.«8
وقدجاءفيالقرآنالکریمحوللحظةبشارةاهللللنبي

:ووالدةإسحاقإبراهیم
»َو لََقْد جاَءْت ُرُسُلنا ِإْبراهیَم بِالُْبْشری  قالُوا َسالمًا قاَل َسالٌم َفما 



ا َرأی  َأْيِدَيُهْم ال َتِصُل ِإلَْیِه  لَِبَث َأْن جاَء بِِعْجٍل َحنیٍذ * َفَلمَّ
نَِکَرُهْم َو َأْوَجَس ِمْنُهْم خیَفًة قالُوا ال َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسْلنا ِإلی  
بِِإْسحاَق  ْرناها  َفَبشَّ َفَضِحَکْت  قائَِمٌة  اْمَرَأُتُه  َو  لُوٍط *  َقْوِم 
َو ِمْن َوراِء ِإْسحاَق َيْعُقوَب * قالَْت يا َوْيَلتی  َأ َألُِد َو َأنَا 
َأ  بَْعلي  َشْیخًا ِإنَّ هذا لََشيْ ٌء َعجیٌب * قالُوا  َعُجوٌز َو هذا 
ِ َو بََرکاُتُه َعَلْیُکْم َأْهَل الَْبْیِت  ِ َرْحَمُت اهللَّ َتْعَجبیَن ِمْن َأْمِر اهللَّ

ِإنَُّه َحمیٌد َمجیٌد.«9
رویعنعبد الرحمن بن الحجاجعنأبيعبداهلل

فيقولهتعالی»َواْمَرأَتُُهقائَِمٌةفََضِحَکْت«،قال:
إبراهیم  و  سنة  تسعین   ابنة  يومئذ  هي  و  حاضت  »يعني 
ابن مائة و عشرين سنة قال و إن قوم إبراهیم نظروا إلی 
إسحاق ع و قالوا ما أعجب هذا و هذه يعنون إبراهیم و 
فلما کبر  ابننا يعنون إسحاق  سارة أخذا صبیا و قاال هذا 
يعرف  إبراهیم  لتشابههما حتی صار  هذا  يعرف هذا و  لم 
بیضاء.  طاقة  فیها  فرأی  لحیته  إبراهیم  فثنی  قال  بالشیب 
فقال اللهم ما هذا؟ فقال وقار. فقال اللهم زدني وقارا.«10
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لكل عوذة تعلق عليه.

3. سورة یوسف، اآلیة 94. 
العلمية االسالمية،  الطهران،  4. كليىن، حممد بن یعقوب، »الكايف«، 

طبع رابع، 1407 ق.، ج1، ص232.
5. سورة الصافات، اآلیة 100.
6. سورة الصافات، اآلیة 101. 
7. سورة الصافات، اآلیة 112.

اول،  طبع  القم،  األخبار«،  »معاين  على،  بن  حممد  بابویه،  ابن   .8
1403 ق.، ص391.

9. سورة هود، اآلیات 69- 73. 
باقر بن حممد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، دار  10. جملسى، حممد 
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hاّم المؤمنین خدیجة
h10 رمضان کرمي، ذکری وفاة خدجية الكربی

جعفرعبّاسالحائری
فهذهنُتٌَفأفرغتهافیبوتقةالتألیف،فجاءتسبائکذهبیًّة
والشرف، بالفضیلة النساء المؤمنین،وأحظی أُّم منحیاة
والدةسیّدةنساءالعالمین:خديجة بنت خويلدh.وتحّریُت
حقائق فتجّلت المصادر، أوثق تألیفه أردُت ما فیجمع
باألبصار،وقدکّلفنیذلک برقهایذهب ناصعةیکادسنا
متاعبومصاعب،فاستسهلتُهاراجیاشفاعتهایومالحشر،

ومناهللأستمّدالتوفیقوأسألهالمعونة.وإلیکالبیان.

فضائلها ومناقبها
القرشی  محّمد  بن  يوسف  بن  محّمد  العاّلمة، الشیخ قال
مناقبها: سبُق  1و من  المتوفّیسنة658: الشافعی، الکنجی 
هدايتها.2وبشارتهاللنبّیnومشورتهامعورقةبننوفل

فیأمررسولاهللnفیبدءالوحی.
رسول  کان  محّمد: بن  هشام  قال الجوزی: ابن  سبط  قال
اهللnيوّدها ويحترمها ويشاورها فی اُموره کّلها،3وکانت 
علیها  يتزّوج  ولم  به  آمنت  امرأٍة  أّول  هی  و  وزير صدقٍ،4
فی حیاتها أبدا، و جمیع أوالده منها إاّل إبراهیم بن مارية لما 

نذکر.5
أتی  قال: هريرة أبی  حدیث من أیضا، الصحیحین وفی
قد  خديجة  هذه  محّمد  يا  فقال:   nاهلل رسول   جبرئیل
من  الجّنة  فی  ببیٍت  وبّشرها  ربّها،  من  السالم  فاقرأها  أتتك 

قصب ال صخٌب فیه وال نََصب.6
المختلفة، األصوات والّصخب المجّوف، الدّر الَقَصب

والنصبالتعب.
قصور إاّل وإصالح تعب من بیٍت لکّل البّد أنّه معناه و
تربیة تعبتفی لما بنائها.وقیل: تعبفی فإنّهاال الجنّة

األوالدحصلتلهاالراحةبالمناسبة.
وفیالصحیحینأیضاأّنعائشةقالت:ما ِغرُت7 علی أحٍد 
 ، من نساء رسول اهللn ماِغرُت علی خديجة، وما رأيُتها قطُّ
ولکن کان رسول اهللn ُيکثُر ذکرها، وربّما يؤتیالشاة فیقّطع 
لم  کأنّه  فأقول:  خديجة.8  صدائق  إلی  بها  ويبعث  أعضاءها، 
نیا امرأة إاّل خديجة! فیقول: إنّها کانت، وکانت،  يکن فی الدُّ

وکان لی منها األوالد.9
وفیروایةعنعائشةقالت:فأدرکتنی الغیرة يوما، فقلُت: 
وهل کانت إاّل عجوزا، قد أْخلَف اهللُ لك خیرا. قالت: فغضَب 
خیرا  لی  أخلَف  ما  اهلِل  »و   :nوقال شعره،  مقّدم  احتز  حّتی 
منها، لقد آمنْت بی إْذ کفَر الناس، وصّدقْتنی إْذ کّذبنی الناس، 
وواَسْتنی10 بمالها إْذ حرمنی الناس، و رزقنی اهللُ أوالدها إْذ 
حرمنی أوالد النساء.« قالت: فقلت فی نفسی: واهلل ال أذکرها 

بسوٍء أبدا.11
فی  أربع خطط   nاهلل رسول  خّط  قال: عّباس ابن  عن و
األرض، فقال: أتدرون ما هذا ؟ قلنا: اهلل ورسوله أعلم، فقال 
رسول اهللn: »أفضل نساء الجّنة أربع: خديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محّمدh ومريم بنت عمران، وآسیة بنت مزاحم 

امرأة فرعون.«12
وجاءفی»البحار«:أّناهللتعالیأعطیعشرةأشیاءلعشرة
منالنساء:التوبةلحّواءزوجةآدم،والجماللسارةزوجة
آلسیة والحرمة أیّوب، زوجة لرحمة والحفاظ إبراهیم،
والعقل ، یوسف زوجة لزلیخا والحکمة فرعون، زوجة
لبلقیسزوجةسلیمان،والصبرلبرخانةاُّمموسی،والصفوة
لمریمأُّمعیسی،والرضالخدیجةزوجةالمصطفی،والعلم

13.hلفاطمةزوجةالمرتضی

کیفّیة إسالمها
جاءفی»سیرةالنبّیn«لـابن هشام:أّولالناسإیمانا
عبد  عن البحار فی و خدیجة. و  علیٌّ nاهلل برسول
الرحمن بن میمون،عنأبیه،قال:سمعُتابن عّباس14یقول:
أّول من آمن برسول اهللn من الرجال علّی15 ومن النساء 

خديجة رضوان اهلل علیها.
،وعنعیسی بن المستفادقال:حّدثنیموسیبنجعفر
بدءاإلسالم،کیف ابنمحّمدعن أبیجعفر قال:سألت

أسلمعلّی؟وکیفأسلمتخدیجةh؟
:فقاللیموسیبنجعفر

إنّك  واهلل  أما  ومبتدأه،  العلم  أصول  تطلب  أن  إاّل  »تأبی 
لتسأل تفّقها، قال موسی: فقال لی أبی: إنّهما أسلما، دعاهما 
رسول اهللn فقال: يا علی ويا خديجة ُتسلما وأطیعا ُتهديا.

.nفقاال: فعلنا وأطعنا، يارسول اهلل
ومواثیق  شروطا  لإلسالم  إّن  لکما:  يقول  جبرئیل  إن  فقال: 
فابتدئا بما شرط اهلل علیکما لنفسه ولرسوله أن تقوال: نشهد 
أن ال إله إاّل اهلل، وحده ال شريك له فی ملکه، ولم يلده والٌد، 
ولم يّتخذ صاحبًة، وأّن محّمدا عبده ورسوله أرسله إلی الناس 
کاّفًة، بین يدی الساعة، ونشهد أّن اهلَل ُيحیی وُيمیُت ويرفُع 

ويضُع، وُيغنی ويفقُر، ويفعُل ما يشاء، ويبعُث مْن فی الُقُبور.
قاال: شهدنا.

وإسباغ الوضوء، وغسل الجنابة فی الحّر والبرد، وإقام الصالة، 
وأخذ الزکاة من حّلها ووضعها فی أهلها، وحّج البیت، وصوم 
وصلة  الوالدين،  وبّر  اهلل،  سبیل  فی  والجهاد  رمضان،  شهر 
عند  والوقوف  بالسوية،  والقسم  الرعّیة،  فی  والعدل  الرحم، 
الُشبهة إاّل اإلمام فإنّه ال شبهة له، وطاعة ولّی األمر بعدی، 
واحدا  بعده  من  واألئّمة  موتی،  وبعد  حیاتی  فی  ومعرفته 
من  والبراءة  اهلل،  أعداء  ومعاداة  اهلل،  أولیاء  ومواالة  فواحدا، 
تیٍم  األحزاب  من  والبراءة  وأشیاعه،  وحزبه  الرجیم  الشیطان 
وعدّی واُمّیة وأشیاعهم وأتباعهم، والحیاة علی دينی وسّنتی 



ودين وصّیی وسّنته، إلی يوم القیامة، والموت علی مثل ذلك، 
رة عنه، وترك شرب  متأخِّ متعّدية وال  غیر شاّقة ألمانته وال 

الخمر، ومالحاة النساء.
يا خديجة! فهمِت ما َشَرَط علیك ربُّك؟

قالت: نََعْم، وآمنُت وصّلیُت ورضیُت وسّلمُت.
قال علّی: وأنا علی ذلك.

فقال: يا علّی، ُتبايع علی ما شرطُت علیك؟ 
قال: نعم.

قال: فبسَط رسوُل اهللn کفَّه فوضَع کفَّ علیٍّ فی کّفه، فقال: 
منه  تمنُع  مّما  تمنعنی  وأن  علیك،  شرطُت  ما  علی  بايعنی 

نفسك.
فبکی علّی وقال: بأبی واُّمی، ال حول وال قّوة إاّل باهلل.

الکعبة، ورشدَت ووّفقَت  اهتديَت ورّب   :nفقال رسول اهلل
وأرشدك اهلل. يا خديجة، ضعی يدِك فوَق يد علّی فبايعی 

له، علی أنّه ال جهاد علیك.
.فبايعْت علی مثل ما بايع علّی

ثّم قال: يا خديجة، هذا علیٌّ موالك ومولی المؤمنین وإمامهم 
بعدی.

قالت: صدقَت يارسول اهللn قد بايعتُه علی ما قلَت، أشهد 
اهلل واُشهدك بذلك، وکفی باهلل شهیدا وعلیما.16

hوفاة خدیجة الطاهرة
فاطمة  جعلت  ،hخديجة توّفیت  »لما  :الصادق عن و

تلوُذ برسول اهللnوتدوُر حوله، وتقول: أبه، أين اُّمی؟«
قال:»فنزل جبرئیل فقال له: ربّك يأمرك أن تقرأ فاطمة 
السالم وتقول لها: إّن اُّمك فی بیت من قصب ِکعابُه حمراء 
بنت  مريم  وبین  آسیة  بین  أحمر،  ياقوت  وُعَمده  ذهب،  من 

عمران.«17
شعافة  عن  أبان  عن 18»الحسین »مقتل فی وجاء
الخزاعی،أّنأبا أمامة الباهلیقال:دخلرسولاهللnعلی
خدیجةبنتخویلدامرأته،وهیبالموت.فشکتإلیهشّدة
کربالموت،فبکیرسولاهللnودعالهاثّمقاللها:

المؤمنین  ُأّمهات  خیر  أنت  ياخديجة!  مقدم،  خیر  »اقدمی 
العالمین إاّل مريم بنت عمران وآسیة  وأفضلهّن وسّیدة نساء 
جعل  قد  مّنی،  کرٍه  علی  خديجة  يا  أسلمتك  فرعون.  امرأة 
للمؤمنین بالکره خیرا کثیرا، الحقی يا خديجة بُأّمك حّواء فی 
الجّنة، و بُاختك سارة ُأم إسحاق. آمنت باهلل جل جالله بعث 
إبراهیم إلی مهاجرة األرض المقّدسة، وهی أرض األنبیاء 
فما  إسحاق،  له  فولدت  إبراهیم  فتزّوجها  العباد  يحشر  وإلیها 
يوم  إلی  مثله  إسحاق  يسّمی  مولودا  تلد  وال  النساء  ولدت 

القیامة، وهو أبو الموالی، فما يمنع الموالی أن يفاخروا بأبیهم 
إاّل  فخر  وال  أال   ،hسارة واُّمهم  إبراهیم  وجّدهم  إسحاق، 

باإلسالم.
ُسّرية،  إبراهیم  اّتخذها  قبطّیة،  عجمّیة  إسماعیل  ُأّم  وکانت 
فولدت له إسماعیل قبل تولّد إسحاق بسبع سنین، فما ولدت 
القیامة،  يوم  إلی  مثله  إسماعیل  اسمه  غالما  تلد  وال  النساء 
وهو أبو العرب فما بال العرب يفاخرون الموالی، وهما زوجتا 
إبراهیم فی الجّنة مع أزواج کثیرة أنشأهّن اهلل تعالی من نهر 
العرش  وإلی  العرش  تحت  من  ينفجر  الجّنة  وسط  فی  سائح 

يعود، يرجع أّوله إلی آخره ويکّر آخره علی أّوله.
اقدمی يا خديجة علی ُأختك ُأّم موسی وهارونc التی ربط 
اهلل علی قلبها بالصبر، لتکون من المؤمنین، وأوحی اهلل إلیها 
کما أوحی إلی األنبیاء والمرسلین واسمها صافیة بنت األکلب.
واقدمی علی ُأختك کلثم بنت عمران أخت موسی وهارون 
اَل  َوُهْم  ُجُنٍب  َعْن  بِه  فَبُصَرْت  یِه  ُقصِّ صافیة:  لها  قالت  التی 
َيْشُعُروَن.19أخبرنی جبرئیل أن کلثمة من أستر نساء العالمین، 

وأشّدهّن حیاًء، ماتت عذراء لحیائها وعبادتها.
لهما  مثل  ال  ومريم  آسیة  ياخديجة  ُأختیك  علی  واقدمی 
للذين آمنوا من  العالمین، جعلهما اهلل عّزوجّل مثاًل  من نساء 
الرجال والنساء، يقتدی بهما کّل مؤمن ومؤمنة، لم يحلفا باهلل 
يمینا قّط، َوَجاًل من اهلل وتعظیما له، کانتا ال تحیضان طّهرهما 
اهلل وفّضلهما به علی نساء العالمین. وإّن ربّی زّوجنیهما لیلة 
فی  يا خديجة،  فهما ضّرتاك  المنتهی،  بی عند سدرة  أسری 

الجّنة وأخواتهّن من اُّمهات المؤمنین.«
له: قالت ثّم - بالموت ثقیلة وهی - فضحکتخدیجة
»هنیئا يارسول اهلل، بارك اهلل لهما فیك، وبارك لك فیهما، 
الحمد هلل الذی أقّر عینك بهما، ما هما ضّرتای، يارسول اهلل؛ 

ألنه ال غیرة بیننا، لکّنهما ُأختای.«
فقالالنبّیn:»هذا واهلل الحّق المبین وتمام الیقین والفضل 

فی الدين.«
فقیل:»يارسول اهلل، أفمن ُأّمهات المؤمنین هما؟«قال:»أّما 
ُأّمتی  نیا فال، ألنّهما مضتا لسبیلهما قبل أن أبعث فی  الدُّ فی 

وسبقنی موتهما.«20

nوصایاها لرسول اهلل
جاءفی»الزهراء«21للکفائیقال:ولّمااشتّدمرضخدیجة
قالت:يارسول اهللn اسمع وصايای: أّواًل: فإنّی قاصرة فی 

حّقك فاعفنی يارسول اهلل.
بلغِت  فقد  تقصیرا،  منك  رأيت  ما  وکاّل،  حاشا   :nقال
أموالك  بذلت  التعب، ولقد  بجهدك، وتعبت فی داری غاية 

وصرفت فی سبیل اهلل مالَِك.
قالت: يارسول اهلل، الوصّیة الثانیة: أوصیك بهذه، وأشارت
إلیفاطمةh، فإنّها يتیمة غريبة من بعدی، فال يؤذينها أحٌد 
من نساء قريش وال يلطمّن خّدها وال يصیحّن فی وجهها وال 

يريّنها مکروها.22

وأّما الوصّیة الثالثة: فإنّی أقولها البنتی فاطمة وهی تقول لك، 
فإنّی مستحیة.

و hبفاطمة فدعت الحجرة من خرج و nالنبّی فقام
تقول:  اُّمی  إّن  ألبیك:  قولی  عینی  وقّرة  حبیبتی  يا  قالت:
إنّی خائفة من القبر، أريد منك رداءك الذی تلبسه حیننزول 
الوحی تکّفننی فیه، فخرجت فاطمة، وقالت ألبیها ماقالت أّمها 

خديجة.
أّمها بهإلی الّرداءإلیفاطمة،وجاءت النبّی،وسّلم فقام
أخذ hخدیجة توفّیت فلّما عظیما. سرورا به فسّرت
رسولاهللnفیتجهیزهاوغّسلهاوحنّطهافلّماأرادأن
إن  اهلل!  رسول  يا  وقال:  جبرئیل األمین هبَط یکّفنها
لك:  ويقول  واإلکرام  بالتحّیة  ويخّصك  السالم  يقرئك  اهلل 
فی  مالها  بذلت  فإنّها  عندنا،  من  خديجة  کفن  إّن  محّمد  يا 
هذا  اهلل!  رسول  يا  وقال: بکفن، جبرئیل فجاء سبیلنا.

کفن خديجة، وهو من أکفان الجّنة أهداه اهلل إلیها.
به بماجاء و أّواًل الشریف، بردائه nفکّفنهارسولاهلل
من  کفٌن  و  اهلل،  من  کفٌن  کفنان: لها فکان ثانیا، جبرئیل
رسوله. ثّمصّلیعلیها،ونزلفیقبرها،ولمیکنیومئذ
سنّةالجنازة.وحزنالنبّیnعلیهاحزناشدیدا،وحزنت
ُأّمی؟ أين  وتقول: بأبیها تلوذ فجعلت لفراقها، hفاطمة

وألّحتعلیهبالقول:أين ُأّمی، أين ُأّمی؟
فاطمة  تقرأ  أن  يأمرك  إّن ربّك  قال: و فنزلجبرئیل
السالم وتقول لها: ُأّمك فی بیٍت من َقَصٍب کعابه من َذَهٍب، 
وُعَمُدُه من ياقوت أحمر، بین آسیة امرأة فرعون ومريم بنت 

عمران.

الهوامش:
الطالب فی مناقب علّی بن أبی طالبb، ص215 ط جنف  1. کفایة 

)املؤّلف(.
)2( الحظ الصحيح من السرية )1 / 245( )الشطری(

3. البحار ج16 /10، و ج19 ص348 وفی روایة فی صحيح مسلم: 
ابناألثري  »إّنی قد ُرزقت حّبها« فضائلها، اجلامع الصحيح ج5 ص702، 

فيجامع األصول ج1 ص80 حدیث2435. )الشطری(.
4. تراجم سّيدات بيت النبّوة ص231 عن السرية البن إسحاق ج2 ص57 

وتاریخ الطربی ج2 ص229 وعيون األثر ج1 ص130 )الشطری(.
5. تذکرة اخلواّص )ص70(ط النجف )املؤّلف( وفی البحار ج16 ص10، 
علی  النبّی  یتزّوج  مل  قالت:  أهّنا  عائشة  عن  )ص359(  الطالب  وکفایة 
خدجية حّتی ماتت. أخرجه مسلم فی صحيحه کما سقناه وهذا دليل علی 
جاللة قدرها وإکرام النبّی)ص( هلا برتک التزویج عليها حال حياهتا واملداومة 
الولد،  منها  »ورزقنی  وقال)ص(:  عنها.  اهلل  رضی  مماهتا  بعد  ذکرها  علی 
 / االستيعاب ج1  الثمني: 26،  السمط  فی  النساء« کما  من  دون غريها 

1824)الشطری(.
6. سنن الرتمذی 5 / 659، وذکر قریبا منه فی کنز العّمال 13 / 690، 
مقتل  فی  واخلوارزمی  ص174،  املوّدة  ینابيع  فی  احلنفی  القندوزی  وذکره 
احلسني ص26، وهو فی صحيح البخاری ج5 ص47 48 وصحيح مسلم 

باب فضائلها)الشطری(.
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7. من الغرية)املؤّلف(.
8. مناقب علّی بن أبی طالب ص339 ذکر قریبا منه ابن اجلوزی فی صفة 
 / اإلصابة ج8  املوّدة ص170،  ینابيع  احلنفی  القندوزی   ،4  /  2 الصفوة 
السمط   ،1823 /  4 االستيعاب  فضائلها ح435،  مسلم  62، صحيح 

الثمني: 26،.
9. صحيح مسلم، باب فضائلها ح2437، اإلصابة ج4 ص283)الشطری(.

10. من املواساة)املؤّلف(.
11.  اإلصابة فی متييز الصحابة 4 / 284 وفيها بدل )سوء أبدا( بنسبة 
أبدا، االستيعاب 4 / 1824، صحيح مسلم باب فضائلها ح2437، صفة 
الصفوة 2 / 4 وذکر قریبا منه الذهبی فی سري أعالم النبالء )2 ص112(

)الشطری(.
12. البحار ج6 ص132 نقاًل عن اخلصال للشيخ الصدوق)املؤّلف(.

13. حبار األنوار )34/43 ح39 باب3(.
14. هو عبداهلل بن العّباس کان حمّبا لعلّی عليهالسالم وتلميذه، حاله فی 
اجلاللة واإلخالص ألمري املؤمنني عليهالسالم أشهر من أن خیفی، وقد ذکر 
اخلالصة  راجع  ذلک،  من  أجّل  فيه، وهو  قدحا  تتضّمن  أحادیث  الکشی 
ص5. وقال احملّب الطربّی فی ذخائر العقبی ص336: عبداهلل بن العّباس 
یکّنی أبا العّباس، أُّمه اُّم الفضل، ولد قبل اهلجرة بثالث سنني بالشعب قبل 

خروج بنی هاشم، وتوّفی بالطائف سنة مثان وسّتني.)املؤّلف(.
15. جاء فی ج1 ص224 من سرية ابن هشام أّول ذََکٍر من الناس آمن 
برسول اهلل)ص( وصّلی معه وصّدق مبا جاء به من اهلل تعالی علّی بن أبی 

طالب عليهالسالم وهو ابن عشر سنني یومئٍذ )املؤلف(.
16. الطرف ص5 ط النجف لرضّی الدین أبی القاسم علّی بن موسی بن 

جعفر بن حمّمد بن طاوس احلسنی احلسينی املتوّفی سنة 664)املؤّلف(.
17. البحار ج6 ص121 نقاًل عن أمالی املفيد)املؤلف(.

18. القصص: 11.
19. أدرج فی املنت هنا: »مع عائشة« وأضاف: »ومل یکن رسول اهلل)ص( 

تزّوج عائشة وال غريها، وال حتته یومئذ غري خدجية وحدها«.
قال صاحب التعليق عليه: هذا اخلرب ال تذکره الشيعة، ألهّنم مل یعرفوا شعافة، 

خصوصا وقد صرّح بتثنية ضمري آسية ومرمي ومل جيمع للثالث )املؤّلف(.
20. مقتل احلسني للمقرم ) ص 28(.

21. الزهراء ج1 ص100 ط النجف )املؤلف(.
یقة h؟ من حرق باِبا  22. أقول: ليتِک حاضرٌة تـََرْی ما حلَّ بابنتک الصدِّ

! ولطم خّدها، وِإسقاط جنينها! )املؤلف(.

المصدر: مجلة علوم الحدیث، محرم- جمادی الثانیة 1423 - العدد 
11، ص 55- 117؛ بالتخلیص.
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fلیلة القدر و االمام الّزمان
سعیدابومعاش
شهر اسمه شهر في اهلل ضیافة إلی نذهب سنة کل فی
رمضانوتتکررلیاليالقدردونأننسألأنفسناماهي
حقیقةهذهاللیلةالعظیمة؟هلسبقأنسألناماذاینزلفي
هذااللیلة؟منهوالروحولماذاتنزلالروحوالمالئکة

فيلیلةالقدروسیرعونإلیمن؟
رویأبو القاسم علّی بن محّمد الخّزاز القّمی الرازیمنعلماء
القرنالرابعبإسنادهمنطریقالعاّمه،عنأبیجعفرمحّمد
لعبداهلل قال أمیرالمؤمنین أّن :bآبائه عن علّی، بن
بنالعبّاس:»إّن لیله القدر فی کّل سنه، وإنّه تتنزل فی تلك 
اللیله أمر السنه، ولذلك األمر واله بعد رسول اهللn«،فقال
أئّمه  ُصلبی  من  وأحد عشر  قال:»أنا  هم؟ من  عبّاس: ابن

محّدثون.«1
في وصفت قد و مجهول و عجیب مخلوق الروح إن

الروایاتأنشأنهاأکبروأعظممنالمالئکة:
رویسعد بن عبداهلل،بإسنادهعنأبی بصیر،قال:کنتمع
فقال: ولد، إذا اإلمام أمر من شیئًا فذکر عبداهلل أبی
ُجعلت  له: فقلت القدر.« لیله  فی  الروح  زياده  »استوجب 
فداك، ألیس الروح جبرئیل؟فقال:»جبرئیل من المالئکه، 
ُل  والروح أعظم من المالئکه، ألیس أّن اهلل عّزوجّل يقول: »َتنزَّ

وُح؟«2 المالئَِکُه و الرُّ
مایجبأنیلفتاهتمامناإلیلیاليالقدرهونزلالروح
والمالئکةفيکلسنةعلیأحدأوشيءلـ»ألمر«والتي
علیهم عشر االثنا األئمة .إن القدر سورة في إلیها اشیر
السالمیعتبرونسورةالقدرمنالشواهدالتيتثبتأننبوة

النبيnاستمربالوصایةواإلمامة.
رویعنأبیجعفر،قال:

»يا معشر الشیعه! خاصموا بسوره »إنّا َأنَزلَناُه فی لَیَلِه القَدر« 
بعد  الخلق  علی  وتعالی  تبارك  اهلل  لحّجه  إنّها  فواهلل  ُتفلجوا، 

رسول اهللn وإنّها لسّیده دينکم، وإنّها لغايه علمنا. 
أنَزلَناُه  إنّا  الُمبین  يا معاشر الشیعه! خاِصموا بـ»حم والِکتاِب 
فی لَیَلٍه ُمباَرکٍه إنّا ُکّنا ُمنِذِرين«3 فإنّها لواله األمر خاّصه بعد 
رسول اهلل. يا معشر الشیعه! يقول اهلل: »َوإن ِمن أّمٍه إاّل َخاَل 

فیها نَذيٌر«.4 
قیل:يا أبا جعفر! نذيرها رسول اهللn محّمد؟5

فقال: »صدقت، فهل کان نذيراً وهو خلّو )حّی( من البعثه 
فی أقطار األرض؟«

فقالالسائل:ال. 
قالأبوجعفر: »أرأيت بعیثه ألیس نذيره کما ان رسول 
لم  فکذلك  قال:  بلی.  فقال:  نذير؟  اهلل  من  بعثته  فی   nاهلل
يمت محّمد إاّل وله بعیث نذير. قال: فإن قلت ال فقد ضّیع اهلل 
من فی أصالب الرجال من أمته. قال: وما يکفیهم القرآن؟ قال: 

راً. قال: وما فّسَر رسول اهلل؟ قال: بلی،  بلی، إن وجدوا له مفسِّ
قد فّسره لرجٍل واحٍد، وفّسر للمه شأن ذلك الرجل هو علّی 

.بن أبی طالب
قالالسائل: يا أبا جعفر! کان هذا أمر خاّص ال يحتمله العاّمه؟

قال:»أبی اهلل أن ُيعبَد إاّل سّراً حّتی يأتی أبان أجله الّذی 
 hخديجه مع   nاهلل رسول  کان  انّه  کما  دينه،  فیه  يظهر 

مستتراً حّتی أمره باالعالن.«
قالالسائل: فینبغی لصاحب هذا الّدين أن يکتم؟ 

قال: »أو ما کتم علّی بن أبی طالب يوم أسلم مع رسول 
اهللn حّتی أظهر أمره؟

قال: بلی. 
قال: فکذلك أمرنا حّتی يبلغ الکتاب أجله.«6

وعنهبإسنادهعنداود بن فرقد،قال:حّدثنیيعقوبقال:
فقال: القدر. لیلة عن عبداهلل أبا یسأل رجاًل سمعت
أخبرنی عن لیلة القدر کانت أو تکون فی کل عام؟ فقالأبو

عبداهلل:»لو ُرفعت لیله القدر لرفع القرآن.«7
رویالکراجکّیبإسنادهعنأبیبصیر،عنأبیعبداهلل
فیقولهعّزوجّل:»َخیٌر ِمن ألِف َشهٍر«قال:هی ُملك بنی 
وُح فیها بِإذِن َربِّهم« أی من  ل المالئکُه والرُّ أمّیه.وقوله:»َتَنزَّ

عند ربِّهم علی محّمٍد وآل محّمد »ِمن ُکلِّ أمٍر َسالٌم.«8
ورویعلّی بن إبراهیمفیمعنی:»إنّا َأنَزلَناه فی لَیَلِه الَقدر و 
َما أدراَك ما لیله القدر«:فهو القرآن ُأنزل إلی البیت المعمور 
طول  فی   nاهلل رسول  وعلی  واحده،  ُجمله  القدر  لیله  فی 
القدر  لیلة  الَقدِر« ومعنی  لَیَلُه  ما  أدراَك  عشرين سنه، »وما 
ر فیها اآلجال واألرزاق وکّل أمٍر يحدث من  أّن اهلل تعالی يقدِّ
موت أو حیوه أو خصٍب أو جدب أو خیٍر أو شرٍّ کما قال اهلل: 

»ِفیها ُيْفَرُق ُکلُّ َأمٍر َحکیم« إلی سنه. 
ل المالئکه  وُح فیها« قال، قال: تنزَّ ل الَمالئِکُه و الرُّ قوله: »تنزَّ
وروح الُقدس علی إمام الزمان، ويدفعون الیه ما قد کتبوه من 
هذه األمور... إلیأنقال:وقیل ألبی جعفر: تعرفون لیله 

القدر؟ فقال: »وکیف ال نعرف والمالئکه تطوف بنا فیها.«9

نتیجة و فائدة مهّمة
رونقاطبهأّناآلیه:»لَیَلُه  أواًل:اتّفقعلماءالقرآنوالمفسِّ
وُح ِفیها بإذِن  ُل الَمالئَِکُه و الرُّ الَقدر َخیٌر ِمن ألِف َشهٍر * َتَنزَّ
َربِّهم ِمن ُکلِّ أمٍر«غیرمنسوخه،وأّنحّکمهاجاٍرمعدوام

القرآنإلییومالقیامه؛
ثونکافهفیتفسیراآلیه: ثانیًا:اتّفقعلماءالتفسیروالمحدِّ
بمقّدرات nالنبّی علی تنزل کانت والروح المالئکه أّن
العالمکّلهمنخیرأوشر،أوحیاهوممات،أویُسروعسر،
nومنکّلأمٍرفیلیلهالقدرمنکّلسنه،ولذاکانالنبّی
یأمرالمسلمینباحیاءلیالیالقدربالصالهوالدعاءوالتضّرع

إلیاهللعّزوجل؛



ثالثًا:تواترتاألخبارعنأئّمتنااألطهارbوخلفاءرسول
والروح المالئکه أّن صحاحنا فی عشر، اإلثنی nاهلل
nفیکّلعام،فبعدالنبّیnتتنّزلعلیهمبعدوفاهالنبّی
وقائد الحّق، إمام بعده من وخلیفته وصیّه علی تنّزلت
بعده ومن ،طالب أبی بن علّی أمیرالمؤمنین الخلق
علیوصیِّهبالحّقاإلمامالحسنبنعلّیالسبط،ومن
،الشهید علّی بن الحسین الحّق إمام أخیه بعدهعلی
ومنبعدهعلیوصیّهزینالعابدینوسیِّدالساجدینإمام
إمام وصیِّه علی بعده ومن ،الحسین بن علّی الحّق
الحّقمحّمدبنعلّیالباقر،ومنبعدهعلیوصیّهإمام
الحّقجعفربنمحّمدالصادق،ومنبعدهعلیوصیّه
علی بعده ومن ،الکاظم جعفر بن موسی الحّق إمام
بعده ومن ،الرضا موسی بن علّی الحّق إمام وصیِّه
علیوصیّهإمامالحّقمحّمدبنعلّیالجوادومنبعده
ومن ،الهادی محّمد بن علّی الحّق إمام وصیِّه علی
،بعدهعلیوصیِّهإمامالحّقالحسنبنعلّیالعسکرّی
ومنبعدهعلیوصیِّهالخلفالصالحاإلمامالمنتظرالحّجه
بنالحسنالمهدیصاحبالزمانfأرواحنالهالفداء.

إّنثبوتحکملیلهالقدرجارمعبقاءالقرآنالمجیدوأنّها
أّن الصادقون البیت أهل أئّمه أخبر وقد منسوخه، غیر

المالئکهوالروحتتنّزلعلیهمفیکّلعاممنذوفاهرسول
اهللnوحتّیاآلن،ولمیزعمأحدمنالمخالفینمطلقًا

بنزولالمالئکهوالروحعلیهفیلیلهالقدر.

الهوامش:
1. کفایه األثر 221.

2. تفسري الربهان 481:4 ح 1.
3. سورة الدخان، اآلیة 3.
4. سورة فاطر، اآلیة 24.

5. تفسري الربهان 484:4 ح 7.

6. تفسري الربهان 484:4 ح 7.
7. نفس املصدر 486:4 ح 14.

8. کنز الفوائد 475.
9. تفسريالقّمّی 431:2.

المصدر: »االمام المهدیf فی القرآن و الّسنة«، ص 526- 539؛ 
بالتلخیص و و التصرف.
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عنأبيجعفرمحّمدبنعليقال:
شعبان من آخرجمعة في الناس nاهلل رسول »خطب

فحمداهللوأثنیعلیهثمقال:
أیهاالناسإنهقدأظلکمشهرفیهلیلةخیرمنألفشهر
وهوشهررمضانفرضاهللصیامهوجعلقیاملیلةفیه
بتطوعصالةکمنتطوعبصالةسبعینلیلةفیماسواهمن
الشهور.وجعللمنتطوعفیهبخصلةمنخصالالخیرو
البرکأجرمنأدیفریضةمنفرائضاهلل.ومنأدیفیه
فریضة فیهسبعین أدی کمن کان اهلل فرائض من فریضة
فیماسواهوهوشهرالصبر.وإنالصبرثوابهالجنة.وهو
شهرالمواساة.وهوشهریزیداهللفیهفيرزقالمؤمن.و
منفطرفیهمؤمناصائماکانلهبذلکعنداهللعزوجل

عتقرقبةومغفرةلذنوبهفیمامضی.
فقیلله:یارسولاهلل!لیسکلنایقدرعلیأنیفطرصائما.

:nفقال
»إناهللتبارکوتعالیکریمیعطيهذاالثوابمنکملمن

الیقدرإالعلیمذقةمنلبنیفطربهاصائماأوشربةمنهو شهر الصبر
أکثرمنذلکومن یقدرعلی تمیراتال أو ماءعذب

خفففیهعنمملوکهخففعنهحسابه.
و إجابة آخره و مغفرة وسطه و رحمة أوله شهر هو و
العتقمنالناروالغنیبکمفیهعنأربعخصالخصلتین

ترضوناهللبهما.وخصلتینالغنیبکمعنهما:
وأمااللتان:ترضوناهللبهمافشهادةأنالإلهإالاهللو

أنيرسولاهلل.
وأمااللتانالغنیبکمعنهما:فتسألوناهللفیهحوائجکم
والجنةوتسألوناهللفیهالعافیةوتتعوذونبهمنالنار.«

المصدر: ابن بابویه، محّمد بن على الصدوق، »الخصال«، القم، طبع 
اول، 1362هـ.ش.، ج1، ص259.
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التدلیلعلیالعصمة.

• األدلة النقلیة على عصمة اإلمام
الدلیل األول

:jقالاهللتعالیفي»سورةالبقرة«لنبیهإبراهیم
يَِّتي َقاَل اَل َيَناُل َعْهِدي  »ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمن ُذرِّ

الِِمیَن«6 الظَّ
دلتهذهاآلیةعلیالعصمةألنالمذنبظالمولملنفسه

لقولهتعالی:
َنْفِسِه«7 »َفِمْنُهْم َظالٌِم لِّ

الدلیل الثاني
قالاهللتعالی:

ُسوَل َوُأْولِي اأَلْمِر  »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطیُعوْا اهللَّ َوَأِطیُعوْا الرَّ
ِمنُکْم«8

أن یجب طاعتهم الواجب األمر أولي أن فیها: والدلیل
هذه لهم لتجب تعالی اهلل موافقةألحکام أوامرهم تکون
الطاعةوالیتسنیهذاإالبعصمتهمإذلووقعالخطأمنهم

لوجباإلنکارعلیهموذلکینافيأمراهللبالطاعةلهم.9

الدلیل الثالث
أهل إلیعصمة األحزاب« سورة من 33 »اآلیة ذهبت
 ُ اهللَّ ُيِريُد  »ِإنََّما  تعالی: قوله وهي فیهم نزلت الذین البیت
فبعد َتْطِهیًرا« َرُکْم  َوُيَطهِّ الَْبْیِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُکُم  لُِیْذِهَب 
إثباتنزولهافيأهلالبیتالذينصعلیهکلمناإلمام 
و»الدر الصحیحین« و»مستدرک »مسند«ه، في أحمد
و»تفسیر الترمذي، و»سنن« العمال« و»کنز المنثور«،
بغداد«، و»تاریخ النسائي«، و»خصائص الطبري«،
و»اإلستیعاب«لـابن عبد البر،و»الریاضالنضرة«لـلمحب 
الطبري،و»مسند«أبي داوودو»أسدالغابة«،جمیعهؤالء
والحسن النبيnوعليjوفاطمة نزلتفي إنها قالوا

10.bوالحسین
ویتساءلالعلماءعنمعنیذهابالرجسلینتهواإلیأنه
نفيکلذنبوخطأعنهمواإلرادةهناتکوینیةالتشریعیة

لوضوحأنالتشریعیةمرادهلکلالناس.
والیلزممنهاإللجاءلماسبقأنذکرناهمنأنالعصمةمدد

• أدلتها العقلیة على عصمة اإلمام
الدلیل األول

یقولالعالمة الحليفيکتابه»األلفین«:
من  لیست  علة  إلی  وعدمها  وجودها  في  تحتاج  الممکنات 
أخری  علة  إلی  التحتاجت  جنسها  من  کانت  لو  إذ  جنسها. 
واجبة غیر ممکنة، کذلك الخطأ من البشر ممکن. فإذا أردنا 
رفع الخطأ الممکن يجب أن نرجع إلی المجرد من الخطأ وهو 
المعصوم، وال يمکن افتراض عدم عصمته ألدائه إلی التسلسل 
أو الدور. أما التسلسل فإن اإلمام إذا لم يکن معصوما احتاج 
إلی إمام آخر، ألن العلة المحوجة إلی نصبه هي جواز الخطأ 
الخطأ الحتاج إلی إمام آخر فإن  الرعیة، فلو جاز علیه  علی 
کان معصوما وإال لزم التسلسل، وأما الدور فلحاجة اإلمام إذا 
لم يکن معصوما للرعیة لترده إلی الصواب مع حاجة الرعیة 

لالقتداء به.1

الدلیل الثاني
العصمة،ألن معنی یتضمن اإلمام مفهوم إن الشیعة یقول
اإلماملغةهوالمؤتمبه:کالرداءاسملمایرتدیبه،فلوجاز
علیهالذنبفحالإقدامهعلیالذنبإماأنیقتدیبهأو
ال،فإنکاناألولکاناألولکاناهللتعالیقدأمربالذنب
وهذامحال،وإنکانالثاني-خرجاإلمامعنکونهإماما
وبین به مؤتما کونه وجوب بین التناقض رفع فیستحیل
وجوباألمربالمعروفوالنهيعنالمنکرإالبتصورأن

العصمةمتضمنةفيمفهوماإلماموالزمةلوجوده.2

الدلیل الثالث
اإلمامحجةاهللفيتبلیغالشرعللعبادوهوالیقربالعباد
إنسانا، کونه منحیث المعصیة ویبعدهمعن الطاعة من
والمنحیثسلطتهفإنبعضالرؤساءالذینادعواإلمامة
کانوافجرةالیصحاالقتداءبهم.فإذاأمروابطاعةاهللکانوا

مصداققولهتعالی:
»َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِالِْبرِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُکْم«3

وفيمثلهذهالحاالتالیثقالمکلفبقولهمولهعذره،
کون حیث من ال اهلل طاعة من الناس تقریب أن فثبت
اإلمامإماما،وإنمامنحیثکونهمعصوماحیثالیکون

للناسعذرعصیانهتصدیقالقولهتعالی:
ُسِل«4، ٌة بَْعَد الرُّ »لَِئالَّ َيُکوَن لِلنَّاِس َعَلی اهللِّ ُحجَّ

واألئمة،حججاهللکالرسلسواءبسواء،ألناإلماممنصوب
منقبلاهللتعالیلهدایةالبشر.5

هذهثالثةأدلةمنکثیرمناألدلةالعقلیةالتياعتمدوهافي

عصمة األئمة 

مناهللتعالیواستعدادمنالعبد.
هذهبعضأدلةالشیعةفيالعصمةوهيکماتری
وجه فما والعقل، والسنة الکتاب من منتزعة
نسبتهاإلیعبد اهلل بن سبأ؟وأینموضعالصدق
منتلکالنسبة،إنالقارئمنحقهأنیسأل
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هؤالءالکتابهلاطلعواعلیمصادرالفکرالشیعيعند
ماکتبواعنالشیعةأمال،فإنکاناألولفمامعنیهذا
الخبطوهذهالنسبالباطلة،وإنکانالثانيفماهوالمبرر
لهوللخوضفيأمورلمیطلعواعلیهاألیسلهمرادعمن

مقاییساألدباإلسالميالذيرسمهاهللتعالیبقوله:
ْمَع َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد ُکلُّ  »َواَل َتْقُف َما لَْیَس لََك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

ُأولـِئَك َکاَن َعْنُه َمْسُؤواًل«11
هذه علیهم یأبی العلمي المنهج إن ذاته الوقت وفي
ففکرة إذا إلیغیرمصادرها األشیاء التخرصاتونسبة
العصمةحتیولوکانتأدلتهاغیرناهضة،فالیجوزأن
خلقها وهمیة شخصیة إلی وتنسب مصدرها عن تنحی

الحقدوافتعلهاالهوی.

• موقف السنة من العصمة 
قبلالدخولبالموضوعألفتالنظرإلیقصةتحکیولها
إلی مدیناجلب أنشخصا موضوعناوهي: في داللتها
قال: المدعي؟ لهذا  مدين  أنت  هل  الحاکم: فسأله الحاکم
تشبه القصة هذه إن للدين. منکر  ولکني  مدين  أنا  نعم، 
الوقت وفي بالعصمة القول علینا ینکر من موقف تماما

ذاتهیقولبها.
لضمانوصول اإلمام في العصمة نشترط إنما أننا علی
أحکاموعقائدصحیحة،ولضماناجتنابالمفارقاتالتي
قدتنشأمنکوناإلمامغیرمعصوم،والنریدمنالعصمة
من لهم فإن األئمة، نضعهعلیصدور تکونوساما أن
فضائلهممایکفیهمکماأنناالنسبحفيبحرمنالطوبائیة،
ألننانعیشدنیاالواقعبکلمفارقاتها،إننامنوراءالقول
من نراهم من سنخ من یکون أن باإلمام نربأ بالعصمة
فماهي والسلوکیة السنخ نفس من کان لو الناس،ألنه
منه أکثر هو من الناس وفي الناس یحکم حتی میزته
استقامةومؤهالتوقابلیة،تلکهياألمورالتينریدها
نوع نوعآخرغیر المعصوممن أن العصمةال منوراء

اإلنسانکماقدیتصورالبعض.

فالعصمة في نظرنا
ضابطیؤديإلیحفظشریعةاهللتعالینظریاوصیانتها
ذلک لمثل یذهبون السنة وأساطین تطبیقیا، العبث من
بهاوإلیک القول نفسهینکرونعلینا الوقت ولکنهمفي

نماذجمنأقوالهملتعرفصحةمانسبناهلهم:
عصمة علی رده معرض في الرازي یذهب الرازي:  .1
معصوم، إمام إلی حاجة ال أن إلی الشیعة: عند اإلمام
وذلکألناألمةحالإجماعهاتکونمعصومةالستحالة
:nاجتماعاألمةعلیخطأ،بمقتضیحدیثرسولاهلل

»ال تجتمع أمتي علی ضاللة.«12
الحدیث، هذا صحة وعدم صحة عن النظر غض ومع
نسألهلمثلهذااإلجماعممکنبحیثیضمکلمسلم
فيشرقاألرضوغربها،قدیکونالجوابإنالمسلمین
یمثلونفيهذااإلجماعبأهلالحلوالعقد،وهنانسأل:
منهموماعددهم؟وهلهممحصورونفيمکانمعین؟
وماالدلیلعلیذلک؟ثمنسأل:هلالمجموعإالضمفرد
إلیفردفإذاجازالخطأعلیاألفرادجازعلیالمجموع
المکونمناألفراد.إناإلمام ابن تیمیةیجیبعلیذلک
ألن األفراد أخطأ إذا المجموع. یخطأ أن یلزم ال بأنه
اللقمة مثل ومثلها األفراد، في توجد ال خاصیة للجمع
الواحدةالتشبعبینمامجموعاللقمیشبع،والعصاالواحدة
یقول أن إلی یکسر، العصيال تکسرفيحینمجموع

:nقالرسولاهلل
»الشیطان مع الواحد وهو مع االثنین أبعد.«13

وماأدريماهووجهالشبهبینکوناللقمتشبعبعکس
ال واألفراد یعصم المجموع کون وبین الواحدة، اللقمة
بنسبة اإلشباع قابلیة تحمل اللقمة ألن وذلک تعصم،
من األفراد هذه اجتمعت مثلها إلی ضمت فإذا معینة.
قابلیةاإلشباعفکونتإشباعاکامال،وکذلکالعصاتحمل
وأین کافیة، قوة کونت لمثها فإذاضمت القوة نسبةمن
الصحة من نسبة یکون ال فإنه المخطئ الفرد من هذا
بالعکس بل صحیحا، مجموعا کونت لغیرها ضمت إذا
فالفردیمثلهنانسبةمنالخطأإذاضمتلمثلهاتضاعف
الفارق،هذا القیاسمع الخطأوکونخطأکبیرا،إنهذا
منناحیة،ومنناحیةأخریفإنابنتیمیةلمینففکرة
العصمةوإنمانفیأنتکونلواحدلیسإالفکأنالعقدة
أنتکونلواحد،أمالونسبتلجماعةفالإشکالومن
الثقة ناحیةثالثةإنهإنمااشترطالعصمةلألمةمنأجل
وضمانسالمةاألحکاموهوعینالهدفالذيتذهبإلیه

الشیعة:

رأي ابن تیمیة في العصمة 
إن قولهم: عند الشیعة علی رده عند تیمیة ابن قال
النبيوذلک بعدموت منه بد المعصومال اإلمام وجود
تتغیر واألحوال للموضوعات، تبعا تتجدد األحکام ألن
فهم وفي »القرآن« تفاسیر في االختالف علی وللقضاء

األحادیثوغیرذلک.
ولوکانتعصمةالنبيnوکمالالدینکافیینلماحدث
االختالف،فثبتأنهالبدمنإماممعصومیبینلنامعاني
آخر إلی مراده هو کما الشرع مقاصد لنا ویعین القرآن
السنة  ال يسلم أهل  تیمیة: ابن فقال المقام. ماذکروهفي
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ذلك  ألن  الوحي  انقطاع  بعد  للشرع  حافظا  اإلمام  يکون  أن 
حاصل للمجموع، والشرع إذا نقله أهل التواتر کان ذلك خیرا 
وتبلیغه،  القرآن  فالقراء معصومون في حفظ  الواحد،  نقل  من 
والمحدثون معصومون في حفظ األحاديث وتبلیغها، والفقهاء 

معصومون في الکالم واالستدالل.14
ویختلفهناابنتیمیةعنالرازي.فإذاکانتالعصمةعند
من لجماعة تیمیة ابن عند فهي األمة، لمجموع الرازي
الناسکالقراءوالفقهاءوالمحدثین،وهنایشترطابنتیمیة
العصمةلضمانحفظمضمونالشریعةکماهوالحالعند
اآلخرینمنالشیعةوغیرهم،فماالذيأجازهالمجموعة

ومنعهاعنفرد؟
عشر األربعة یتجاوز ال الشیعة عند المعصومین عدد إن
وهممجموعةمنتخبةخصهااهللتعالیبکثیرمنالفضائل
العصمة علیهم نستکثر فلماذا المسلمین. فرق بإجماع

ونجیزهالغیرهممجردسؤال؟
جمهور أن القول یمکن العصمة في السنة جمهور رأي
السنةیصححونالحدیثالمرويعنالنبيnوهوقوله:

»أصحابي، کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.«15
والزمهذاالحدیثعصمةالصحابةکماسیردبهالتصریح
منبعضهم،ألنصحةاالقتداءبأيمنهمومتابعتهفيالظلم
من الحاصل وهو للذنب مرتکبا کونه حال حصلت لو
کونهغیرمعصومفمعناهاألمرمناهللتعالیباتباعالعاصي
والظالم،ولولنفسهوإذالمیتابعویعملبماأرادهالنبيفإن

معناهترکأمرالقرآنألنهقال:
ُسوُل َفُخُذوُه«16 »َوَما آَتاُکُم الرَّ

والصحابيهناینقلأمرالرسولn،فإنقلتإناهللتعالی
أمرنابأننأخذالحدیثمنالعادلالثقةلقولهتعالی:

َفَتَبیَُّنوا َأن ُتِصیُبوا  بَِنَبٍأ  الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُکْم َفاِسٌق  َأيَُّها  »َيا 
َقْوًما بَِجَهالٍَة«17

التيدلتبمفهومهاعلیحجیةخبرالعادل،ونحنالنأخذ
األمرإالمنالعادلمنهم،قلت:إنذلکیدلبالمفهومعلی
أنفیهمغیرالعادلحینئذوهوالمطلوب.وعلیالعمومإن
الزمالحدیثالمذکورعصمةالصحابة،وماسمعنامنینکر
علیهؤالءفلماذاإذاقالالشیعةبعصمةأئمتهمینتقدون؟

التفتازاني والعصمة 
کتابه في السنة علماء أجالء من وهو التفتازاني یقول

»شرحالمقاصد«:
علی  باإلجماع  العصمة:  وجوب  عدم  علی  أصحابنا  احتج 
إمامة أبي بکر وعمر وعثمان مع اإلجماع علی أنهم لم تجب 
عصمتهم، وإن کانوا معصومین بمعنی أنهم منذ آمنوا کان لهم 

ملکة اجتناب المعاصي مع التمکن منها.18

وفيهذاالنصأمور:
1.إنالتفتازانيهنایصرحبعصمةالخلفاءالثالثة.

2.یقولإنعصمتهمغیرواجبة،بمعنیأنهمالیقسرون
التکوینیة باألمور األحکام تعلق یتصور فال وإال علیها
وإنمامجالاألحکامالسلوکاالختیاريواالستعدادلقبول

العصمةأمرمخلوقفیهم.
3.مفادکالمهأنالعصمةملکةتمنعصاحبهامنمقارفة
یقوله ما عین وهذا االختیار سلب نحو علی ال الذنب
الشیعةفيأئمتهمولیرجعمنشاءإلیبحثالعصمةفي
یا الجعجعة هذه فلماذا هذا وعلی الشیعة، الکالم کتب

مسلمون؟

شمس الدین األصفهاني ونور محمد والعصمة
األول األصفهاني الدين  وشمس  محمد نور  الحافظ  یذهب 
في»تاریخمزارشریف«،والثانيکمانقلهعنه»الغدیر«
إلیأنالخلیفةعثمانمعصوم19وقدنقلهعنکتابه»مطالع

األنظار«.والرجالنمنعلماءأهلالسنة.

اإلیجي والعصمة 
الرحمن اإليجيصاحبکتاب»المواقف«في عبد  یذهب
نفسالکتابإلیعصمةالخلفاءوعلیالنحوالذيقالبه
توجب فیهمال ملکة أنها أي عنه ذکرناه فیما التفتازاني
سلباالختیار20وهومنعلماءالسنةوقدکشفتلناهذه
علماء بل بالعصمة بالقول ینفردون ال الشیعة أن الجولة
السنةیذهبونلذلک،إذاًفماهووجهنسبتهاإلیعبداهلل

بنسبأوماهووجهنقدالشیعةعلیالقولبها؟
ومؤلفیهم السنة کتب نقد للقارئ أحشد أن أرید ال أنا
ولکن بذلک، طافحة کتبهم فإن العصمة موضوع حول
سأستعرضلکرأيکاتبیعیشفيالقرنالعشرینوفي
السنة أهل أکثر الحقمن وأیم بالذاتوهو الذرة عصره
الذینقرأتلهماعتداالفيالکتابةعنالشیعةولکنمع
إني عملها. تعمل النفوس في الرواسب تبقی کله ذلک
أعتقدأنهذاالرجلقدبحثفيکتبالشیعةوغیرهمقبل
أنیکتبکتابهوذلکلمارأیتلهمنکثرةالمصادرمع
افتراضأنهاطلععلیآراءأهلالسنةفيهذهالمواضیع
فلماذااإلنکارعلیالشیعةدوناآلخرینوإذاکانلمیطلع

وهوماأستبعده،فلماذایکتب؟

الهوامش:
1. »األلفني«، العالمة احللي، ص 54.

2. »األربعني«، الرازي، ص 434.
3. سورة البقرة، اآلیة 44.

4. سورة النساء، اآلیة 165.
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5. »هنایة اإلقدام«، الشهرستاين، ص 85.
6. سورة البقرة، اآلیة 124.

7. سورة فاطر، اآلیة 32.
8. سورة النساء، اآلیة 49.

9. »كشف املراد«، العالمة احللي، ص 124.
10. أنظر »فضائل اخلمسة من الصحاح الستة«، ج 5، ص 219 فصاعدا.

11. سورة اإلسراء، اآلیة 36.
12. املستصفى مبحث أركان اإلمجاع.

13. نظریة اإلمامة 117.

14. نظریة اإلمامة 120.
15. »طبقات الفقهاء«، الشريازي، ص 3.

16. سورة احلشر، اآلیة 7.
17. سورة احلجرات، اآلیة 6.

18. »شرح املقاصد«، بتوسط الغدیر لألميين، ج 9، ص 375.
19. »الغدیر«، ج 9، ص 375. 

20. »الغدیر«، األميين، ج 9، ص 375 و ج 7، ص 140. و»املواقف«، 
ص 399.

المصدر: »هویة التشیع«، الدكتور الشیخ أحمد الوائلي.



اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

:قالالصادق
»التوبة،حبلاهللومددعنایتهوالبدللعبدمنمداومةالتوبةعلیکلحالوکلفرقة

منالعبادلهمتوبة.
فتوبةاألنبیاءمناضطرابالسروتوبةاألولیاءمنتلوینالخطراتوتوبةاألصفیاءمنالتنفیسوتوبةالخاصمناالشتغال
بغیراهللتعالیوتوبةالعاممنالذنوب.ولکلواحدمنهممعرفةوعلمفيأصلتوبتهومنتهیأمرهوذلکیطولشرحه

هاهنا.
فأماتوبةالعام،فأنیغسلباطنهمنالذنوببماءالحسرةواالعترافبجنایتهدائماواعتقادالندمعلیمامضیوالخوف
علیمابقيمنعمرهوالیستصغرذنوبهفیحملهذلکإلیالکسلویدیمالبکاءواألسفعلیمافاتهمنطاعةاهللو
یحبسنفسهمنالشهواتویستغیثإلیاهللتعالیلیحفظهعلیوفاءتوبتهویعصمهعنالعودإلیماأسلفویروضنفسه
فيمیدانالجهدوالعبادةویقضيعنالفوائتمنالفرائضویردالمظالمویعتزلقرناءالسوءویسهرلیلهویظمأنهاره
ویتفکردائمافيعاقبتهویستعینباهللسائالمنهاالستقامةوسراءهوضراءهویثبتعندالمحنوالبالءکیالیسقطعن

درجةالتوابین.
فإنفيذلکطهارةمنذنوبهوزیادةفيعلمهورفعةفيدرجاته.

ُ الَّذيَن َصَدُقوا َو لََیْعَلَمنَّ الْکاِذبین  .«1 قالاهللعزوجل،»َفَلَیْعَلَمنَّ اهللَّ

الهامش:
1. سورة العنکبوت، اآلیة 3.

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، اإلمام السادس، »مصباح الشریعة«، بیروت، اعلمی، طبع اول، 1400ق.، ص 99-97.

اخالق المؤمن: فی التوبة الحقیقیة

ثواب األعمال: فضل شهر رمضان و ثواب صیامه 

حدثنامحمد بن إبراهیمعناسنادهعنسعید بن جبیرقال:سألتابن عّباس:ما لمن صام رمضان و عرف حقه؟ 
قال:

تهیأ يا ابن جبیر! حتی أحدثك بما لم تسمع أذناك و لم يمر علی قلبك فرغ نفسك لما سألتني عنه فما أردته إال علم األولین و 
اآلخرين. 

قالسعیدبنجبیر:فخرجتمنعندهفتهیأتلهمنالغد.فبکرتإلیهمنطلوعالفجرفصلیتالفجرثمذکرالحدیثفحول
وجههإليفقال:

اسمع مني ما أقول سمعت رسول اهللn يقول: 
»لو علمتم ما لکم في رمضان لزدتم هلل شکرا. 

إذا کان أول لیلة منه، غفر اهلل ألمتي الذنوب کلها، سرها و عالنیتها و رفع لکم ألفي ألف درجة و بنی لکم خمسین مدينة. 
و کتب اهلل لکم يوم الثاني بکل خطوة تخطونها في ذلك الیوم عبادة سنة و ثواب نبّي و کتب لکم صوم سنة. 

و أعطاکم اهلل يوم الثالث بکل شعرة علی أبدانکم قبة في الفردوس من درة بیضاء في أعالها اثنا عشر ألف بیت من النور في کل 
بیت ألف سرير علی کل سرير حوراء يدخل علیکم کل يوم ألف ملك مع کل ملك هدية. 

و أعطاکم اهلل يوم الرابع في جنة الخلد سبعین ألف قصر في کل قصر سبعون ألف بیت في کل بیت خمسون ألف سرير علی کل 
سرير حوراء و مع کل حوراء ألف وصیفة خمار إحداهن خیر من الدنیا و ما فیها. 

و أعطاکم اهلل يوم الخامس في جنة المأوی ألف مدينة في کل مدينة سبعون ألف بیت في کل بیت سبعون ألف مائدة علی کل مائدة 
سبعون ألف قصعة في کل قصعة ستون ألف لون من الطعام ال يشبه بعضه بعضا. 

و أعطاکم  اهلل يوم السادس في دار السالم مائة ألف مدينة في کل مدينة مائة ألف دار في کل دار مائة ألف بیت في کل بیت 
مائة ألف سرير من ذهب طول کل سرير ألفا ذراع علی کل سرير زوجة من الحور العین علیها ثالثون ألف ذؤابة منسوجة بالدر 
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و الیاقوت تحمل کل ذؤابة مائة جارية. 
و أعطاکم اهلل يوم السابع في جنة النعیم ثواب أربعین ألف شهید و أربعین ألف صّديق. 

و أعطاکم اهلل يوم الثامن مثل عمل ستین ألف عابد و ستین ألف زاهد. 
و أعطاکم اهلل يوم التاسع ما يعطي ألف عالم و ألف معتکف و ألف مرابط. 

و أعطاکم اهلل يوم العاشر قضاء سبعین ألف حاجة و يستغفر لکم الشمس و القمر و النجوم و الدواب و الطیر و السباع و کل حجر 
و مدر و کل رطب و يابس و الحیتان في البحار و األوراق علی األشجار. 

و کتب اهلل لکم يوم حادي عشر ثواب أربع حجات و أربع عمرات کل حجة مع نبّي من األنبیاء و کل عمرة مع صّديق أو شهید. 
و جعل اهلل لکم يوم ثاني عشر أن يبدل اهلل سیئاتکم حسنات و يجعل حسناتکم أضعاف ]أضعافا[ و يکتب لکم بکل حسنة ألف 

ألف حسنة. 
و کتب اهلل لکم يوم ثالث عشر مثل عبادة أهل مکة و المدينة و أعطاکم اهلل بکل حجر و مدر ما بین مکة و المدينة شفاعة. 

 و سلیمان و بعدهم داود و عیسی و موسی و بعدهما إبراهیم و نوحا و يوم رابع عشر فکأنما لقیتم آدم
و کأنما عبدتم اهلل مع کل نبي مائتي سنة. 

و قضی لکم يوم خامس عشر کل حاجة من حوائج الدنیا و اآلخرة و أعطاکم اهلل ما أعطی أيوب و استجاب اهلل دعاءکم و استغفر 
لکم حملة العرش و أعطاکم اهلل يوم القیامة أربعین نورا عشرة عن يمینکم و عشرة عن يسارکم و عشرة أمامکم و عشرة خلفکم. 

و أعطاکم اهلل يوم سادس عشر إذا خرجتم من القبر ستین حلة تلبسونها و ناقة ترکبونها و بعث اهلل إلیکم غمامة تظلکم من حر 
ذلك الیوم. 

و إذا کان يوم سابع عشر يقول اهلل عز و جل: »إني قد غفرت لهم و آلبائهم و رفعت عنهم شدائد يوم القیامة.« 
و إذا کان يوم ثامن عشر أمر اهلل تبارك و تعالی جبرئیل و میکائیل و إسرافیل و حملة العرش و الکرسي و الکروبین 

]الکروبیین [ أن يستغفروا ألمة محمدn إلی السنة القابلة و أعطاکم اهلل يوم القیامة ثواب البدريین. 
و إذا کان يوم التاسع عشر لم يبق ملك في السماوات و األرض إال استأذنوا ربهم في زيارة قبورکم کل يوم و مع کل ملك هدية 

و شراب. 
فإذا تم لکم عشرون يوما بعث اهلل إلیکم سبعین ألف ملك يحفظونکم من کل شیطان رجیم و کتب اهلل لکم بکل يوم صمتم صوم 
مائة سنة و جعل بینکم و بین النار خندقا و أعطاکم ثواب من قرأ التوراة و اإلنجیل و الزبور و الفرقان و کتب اهلل لکم بکل ريشة 

علی جبرئیل عبادة سنة و أعطاکم ثواب تسبیح العرش و الکرسي و زوجکم بکل آية في القرآن ألف حوراء. 
و يوم أحد و عشرين يوسع اهلل علیکم القبر ألف فسخ و يرفع عنکم الظلمة و الوحشة و يجعل قبورکم قبور الشهداء و يجعل 

.وجوهکم کوجه يوسف بن يعقوب
و يوم اثنین و عشرين يبعث اهلل إلیکم ملك الموت کما يبعث إلی األنبیاءb و رفع عنکم هول منکر و نکیر و يدفع عنکم هم 

الدنیا و عذاب اآلخرة. 
و يوم ثالث و عشرين تمرون علی الصراط مع  النبیین و الصديقین و الشهداء و الصالحین  و کأنما أشبعتم کل يتیم في أمتي و 

کسوتم کل عريان من أمتي. 
و يوم رابع و عشرين ال تخرجون من الدنیا حتی يری کل واحد منکم مکانه في الجنة و يعطی کل واحد منکم ثواب ألف مريض 

.و ألف غريب خرجوا في طاعة اهلل و أعطاکم اهلل ثواب عتق ألف رقبة من ولد إسماعیل
و يوم خامس و عشرين بنی اهلل لکم تحت العرش ألف قبة خضراء علی رأس کل قبة خیمة من نور يقول اهلل تبارك و تعالی: »يا 
أمة أحمد! أنا ربکم و أنتم عبیدي و إمائي. استظلوا بظل عرشي في هذه القباب و کلوا و اشربوا هنیئا فال خوف علیکم و ال أنتم 
تحزنون.  يا أمة محمد! و عزتي و جاللي ألبعثنکم إلی الجنة يتعجب  منکم األولون و اآلخرون و ألتوجن کل واحد منکم بألف تاج 
من نور و ألرکبن کل واحد منکم علی ناقة خلقت من نور زمامها من نور في ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب و في کل حلقة قائم 

علیها ملك من المالئکة بید کل ملك عمود من نور حتی يدخل الجنة بغیر حساب .« 
و إذا کان يوم سادس و عشرين ينظر اهلل إلیکم بالرحمة فیغفر لکم الذنوب کلها إال الدماء و األموال و قدس بینکم کل يوم سبعین 

مرة من الغیبة و الکذب و البهتان. 
و إذا کان يوم سابع و عشرين فکأنما نصرتم کل مؤمن و مؤمنة و کسوتم سبعین ألف عاري و خدمتم ألف مرابط و کأنما قرأتم 

کل کتاب أنزل اهلل علی أنبیائه. 
و يوم ثامن و عشرين جعل اهلل لکم في جنة الخلد مائة ألف مدينة من نور و أعطاکم اهلل في جنة المأوی مائة ألف قصر من فضة و 
أعطاکم اهلل في جنة النعیم مائة ألف دار من عنبر أشهب و أعطاکم اهلل في جنة الفردوس مائة ألف مدينة في کل مدينة ألف حجرة 
و أعطاکم اهلل في جنة النعیم مائة ألف منبر من مسك في جوف کل منبر ألف بیت من زعفران في کل بیت ألف سرير من در و 

ياقوت علی کل سرير زوجة من الحور العین. 
و إذا کان يوم تاسع و عشرين أعطاکم اهلل ألف ألف محلة في جوف کل محلة قبة بیضاء في کل قبة سرير من کافور أبیض علی 
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عقاب األعمال: عقاب حّب الدنیا و عبادة الطاغوت 

نقلشیخ صدوقعنابه)ره(قالحدثنيمحمد بن يحیی العطارعناسنادهعنأبیهسعید الحلوانيعنأبيعبداهللاالمام
الصادققال:

»بینا عیسی ابن مريم في سیاحته إذ مر بقرية فوجد أهلها موتی في الطريق و الدور. فقال: إن هؤالء ماتوا بسخط و لو ماتوا 
بغیرها تدافنوا.«

فقال أصحابه وددنا تعرفنا قصتهم. فقیل له نادهم: يا روح اهلل! 
فقال: يا أهل القرية! فأجابه مجیب منهم لبیك يا روح اهلل! قال: ما حالکم و ما قصتکم؟ 

قال: أصبحنا في عافیة و بتنا في الهاوية. 
فقال: ما الهاوية؟ 

فقال: بحار من نار فیها جبال من النار. 
قال: و ما بلغ بکم ما أری؟ 

قال: حب الدنیا و عبادة الطاغوت. 
قال: و ما بلغ بکم من حب الدنیا؟ 

قال: کحب الصبي ألمه إذا أقبلت فرح و إذا أدبرت حزن. 
قال: و ما بلغ من عبادتکم الطاغوت؟ 

قال: کانوا إذا أمرونا أطعناهم. 
قال: فکیف أجبتني من دونهم؟ 

قال: ألنهم ملجمون بلجم من نار علیهم  مالئکة غالظ شداد و إنني کنت فیهم و لم أکن منهم. فلما أصابهم العذاب أصابني معهم 
فأنا معلق بشعرة أخاف أن أنکب في النار. 

فقال عیسی ألصحابه: النوم علی دبر المزابل و أکل خبز الشعیر يسیر مع سالمة الدين.«

المصدر: ابن بابویه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، القم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص254.

nقرة عین الرسول
j15 رمضان کرمي، ذکری والدة احلسن بن علی بن أيب طالب

عنحذيفة بن الیمانقال:بینارسولاهللnفيجبلأظنهحریأوغیرهومعهأبو بکروعمروعثمانوعليjوجماعة
منالمهاجرینواألنصاروأنسحاضرلهذاالحدیثوحذیفةیحدثبهإذأقبلالحسنبنعليjیمشيعلیهدوءو
وقارفنظرإلیهرسولاهللnوقال:»إن جبرئیل يهديه و میکائیل يسدده و هو ولدي و الطاهر من نفسي و ضلع من أضالعي 
هذا سبطي و قرة عیني بأبي هو.«فقامرسولاهللnوقمنامعهوهویقولله:»أنت تفاحتي و أنت حبیبي و مهجة قلبي.«و

الحکایات

ذلك السرير ألف فراش من السندس األخضر فوق کل فراش حوراء علیها سبعون ألف حلة و علی رأسها ثمانون ألف ذؤابة و کل 
ذؤابة مکللة بالدر و الیاقوت. 

فإذا تم ثالثون يوما کتب اهلل لکم بکل يوم مر علیکم ثواب ألف شهید و ألف صديق و کتب اهلل لکم عبادة خمسین سنة و کتب اهلل 
لکم بکل يوم صوم ألفي يوم و رفع لکم بعدد ما أنبت النیل درجات و کتب لکم براءة من النار و جوازا علی الصراط و أمانا من 
العذاب و للجنة باب يقال له الريان ال يفتح ذلك إلی يوم القیامة ثم يفتح للصائمین و الصائمات من أمة محمدn ثم ينادي رضوان 

خازن الجنة: »يا أمة محمد! هلموا إلی الريان فتدخل أمتي من ذلك الباب إلی الجنة.
فمن لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له و ال حول و ال قوة إال باهلل العلي العظیم.«

المصدر: ابن بابویه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، صص70-69.
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أخذبیدهفمشیمعهونحننمشيحتیجلسوجلسناحولهننظرإلیرسولاهللnوهوالیرفعبصرهعنهثمقال:»أما 
إنه سیکون بعدي هاديا مهديا هذا هدية من رب العالمین لي ينبئ عني و يعرف الناس آثاري و يحیي سنتي و يتولی أموري في 
فعله ينظر اهلل إلیه فیرحمه رحم اهلل من عرف له ذلك و برني فیه و أکرمني فیه.«فماقطعرسولاهللnکالمهحتیأقبلإلینا
أعرابيیجرهراوةلهفلمانظررسولاهللnإلیهقال:»قد جاءکم رجل يکلمکم بکالم غلیظ تقشعر منه جلودکم و إنه يسألکم 
من أمور إن لکالمه جفوة.«فجاءاألعرابيفلمیسلموقال:أيکم محمد؟قلنا:و ما تريد؟قالرسولاهللn:»مهال.«فقال:
يا محمد! لقد کنت أبغضك و لم أرك و اآلن فقد ازددت لك بغضا.قالفتبسمرسولاهللnوغضبنالذلکوأردناباألعرابي
إرادة.فأومأإلینارسولاهللnأناسکتوا.فقالاألعرابي:يا محمد! إنك تزعم أنك نبي و إنك قد کذبت علی األنبیاء و ما 
معك من برهانك شي ء.قالnله:»يا أعرابي! و ما يدريك؟«قال:فخبرني ببرهانك.قالn:»إن أحببت أخبرك عضو من 
أعضائي فیکون ذلك أوکد لبرهاني؟«قال:أ و يتکلم العضو؟قالn:»نعم. يا حسن! قم فازدری األعرابي نفسه.«1وقالهو

مایأتيویقیمصبیالیکلمني.قالn:»إنك ستجده عالما بما تريد.«فابتدرهالحسنjوقال:»مهال يا أعرابي 
بل فقیها إذن و أنت الجهول  ما غبیا سألت و ابن غبي       
شفاء الجهل ما سأل السئول  فإن تك قد جهلت فإن عندي      

تراثا کان أورثه الرسول و بحرا ال تقسمه الدوالي       
لقد بسطت لسانك و عدوت طورك و خادعت نفسك غیر أنك ال تبرح حتی تؤمن إن شاء اهلل.«فتبسماألعرابيوقال:هیه.2

:jفقاللهالحسن
»نعم. اجتمعتم في نادي قومك و تذاکرتم ما جری بینکم علی جهل و خرق منکم فزعمتم أن محمدا صنبور3 و العرب قاطبة تبغضه 
و ال طالب له بثأره و زعمت أنك قاتله و کان في قومك مئونته فحملت نفسك علی ذلك و قد أخذت قناتك بیدك تؤمه 
تريد قتله فعسر علیك مسلکك و عمي علیك بصرك و أبیت إال ذلك فأتیتنا خوفا من أن يشتهر و إنك إنما جئت بخیر يراد 
بك أنبئك عن سفرك خرجت في لیلة ضحیاء إذ عصفت ريح شديدة اشتد منها ظلماؤها و أطلت سماؤها و أعصر سحابها فبقیت 
محرنجما کاألشقر إن تقدم نحر و إن تأخر عقر4 ال تسمع لواطئ حسا و ال لنافخ نار جرسا تراکمت علیك غیومها و توارت عنك 
نجومها فال تهتدي بنجم طالع و ال بعلم المع تقطع محجة و تهبط لجة في ديمومة قفر بعیدة القعر مجحفة بالسفر إذا علوت مصعدا 
ازددت بعدا الريح تخطفك و الشوك تخبطك في ريح عاصف و برق خاطف قد أوحشتك آکامها و قطعتك سالمها فأبصرت فإذا 

أنت عندنا فقرت عینك و ظهر رينك و ذهب أنینك.«
قال:من أين قلت يا غالم هذا کأنك کشفت عن سويد5 قلبي و لقد کنت کأنك شاهدتني و ما خفي علیك شي ء من أمري و 
کأنه علم الغیب.فقالله:ما اإلسالم؟فقالالحسنj:»اهلل أکبر أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أن محمدا عبده و 
رسوله فأسلم و حسن إسالمه و علمه رسول اهللn شیئا من القرآن.«فقال:يا رسول اهلل! أرجع إلی قومي فأعرفهم ذلك فأذن 
له.فانصرفورجعومعهجماعةمنقومهفدخلوافياإلسالم.فکانالناسإذانظرواإلیالحسنjقالوا:لقد أعطي ما 

لم يعط أحد من الناس.6

***
قبر عمره آالف سنة

j21 رمضان کرمي، ذکری استشهاد علی بن أيب طالب
عنأم کلثومبنتعليjقالت:

 .hو فاطمة nأنقال:»يا بني إن أنا مت. فغسالني ثم نشفاني بالبردة التي نشفتم بها رسول اهللjآخرعهدأبيإلیأخوي
ثم حنطاني و سجیاني علی سريري. ثم انتظرا حتی إذا ارتفع لکما مقدم السرير. فاحمال مؤخره.«

فخرجتأشیعجنازةأبيحتیإذاکنابظهرالغريرکزالمقدم.فوضعناالمؤخر.ثمبرزالحسنjبالبردةالتينشفبها
رسولاهللnوفاطمةh.فنشفبهاأمیرالمؤمنینj.ثمأخذالمعولفضربضربة.فانشقالقبرعنضریح.فإذاهو

بساجةمکتوبعلیها:»بسم اهلل الرحمن الرحیم. هذا قبر ادخره نوح النبي لعلي وصي محمد قبل الطوفان بسبعمائة عام.«
فانشقالقبر.فالأدريأغارسیديفياألرضأمأسريبهإلیالسماءإذسمعتناطقالنابالتعزیة:»أحسن اهلل لکم العزاء 

في سیدکم و حجة اهلل علی خلقه.«7

الهوامش:
.j1. أي احتقره االعراىب لصغر سنه

2. هيه: كلمة تقال لشي ء یطرد و هي أیضا كلمة استزادة.
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3. قال الجزري: فيه: أن قریشا كانوا یقولون ان حممدا صنبور. أى أبرت ال عقب له. و أصل الصنبور سعفة تنبت يف جذع النخلة ال يف األرض و قيل: هى النخلة 
املنفردة اليت یدق أسفلها. أرادوا أنه إذا قطع انقطع ذكره كما یذهب أثر الصنبور النه ال عقب له.

4. من كالم لقیط بن زرارة یوم جبلة و كان على فرس أشقر، یقول: ان جریت على طبعك فتقدمت اىل العدو قتلوك و ان أسرعت فتأخرت منهزما أتوك من ورائك 
فعقروك، فاثبت و الزم الوقار. راجع »جممع االمثال«، ج 2، ص 140.

5. سوید: بتصغري الرتخيم، أصله أسيود تصغري أسود.
6. جملسى، حممد باقر بن حممد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، الطبع الثاين، 1403ق.، ص 333.

7. ابن طاووس، عبد الكرمي بن امحد، »فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني علّي بن أيب طالبj يف النجف«، ایران، قم، منشورات الرضي ، الطبع األّول، 
أنا وجمیع آبائی عبیداهللصص35-34.

یامحمدبنعلي،تعالياهللوجلعمایصفون،سبحانهوبحمده،لیسنحنشرکاءه
فيعلمهوالفيقدرتهبلالیعلمالغیبغیرهکماقالفيمحکمکتابهتبارکت
مواِت َوااْلَْرِض الَْغْیَب ِاالَّ اهللُ«1واناوجمیعآبائيمن اسماؤه»ُقْل ال َيْعَلُم َمْن فِي السَّ

االولین،آدمونوحوابراهیموموسيوغیرهممنالنبیینومناآلخرینمحمدرسولاهللوعليبن
ابيطالبوغیرهمممنمضيمناالئمةصلواتاهللعلیهماجمعیناليمبلغایاميومنتهيعصري،

َعبیداهللعزوجل.
یقولاهللعزوجل»َو َمْن اَْعَرَض َعْن ِذْکري َفِانَّ لَُه َمعیَشًة َضْنکًا َو نَْحُشُرُه َيْوَم الِْقیَمِة اَْعمي * قاَل َربِّ لَِم 

َحْشُرتني اَْعمي َو َقْد ُکْنُت بِصیراً * قاَل َکذلَِك اََتْتَك آياُتنا َفَنسیَتها َو َکذلَِك الَْیْوَم ُتْنسي«2
یامحمدبنعلي،قدآذاناجهالءالشیعةوحمقاؤهمومندینهجناحالبعوضةارجحمنه،فاشهداهلل

الذيالالهاالهووکفيبهشهیداورسولهمحمداnومالئکتهوانبیائهواولیائهbواشهدکواشهدکلمن
سمعکتابيهذا،انابريءالياهللواليرسولهممنیقولانانعلمالغیبونشارکهفيملکهاویحلنامحالسوي

المحلالذيرضیهاهلللناوخلفنالهاویتعديبناعماقدفسرتهلکوبینتهفيصدرکتابيواشهدکمانکلمننبرأ
منهفاناهللیبرأمنهومالئکتهورسلهواولیاؤه.

وجعلتهذاالتوقیعالذيفيهذاالکتابامانةفيعنقکوعنقمنسمعهانالیکتمهالحدمنمواليوشیعتي
حتيیظهرعليهذاالتوقیعالکلمنالموالي،لعلاهللعزوجلیتالفاهمفیرجعوناليدیناهللالحقوینتهونعما
الیعلمونمنتهيامرهوالیبلغمنتهاه،فکلمنفهمکتابيوالیرجعاليماقدامرتهونهیتهفقدحلتعلیه

اللعنةمناهللوممنذکرتمنعبادهالصالحین.3

و مما خرج عن صاحب الزمانf ردا علي الغالة من التوقيع جوابا لكتاب كتب اليه علي یدي حممد بن علي بن هالل الكرخي.

الهوامش:
1.سورةنمل)27(،اآلیة65.

2.سورةطه)20(،آیات127-124.
3.طبرسي،»االحتجاج«،ج2،ص473،طبیروت.
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و واضح ان لكل تاريخ، ثقافة وحضارة. فهناك الكثير من احلضارات 
التي نشات في ربوع الكرة االرضية واضمحلت بعد حني و اعطت 
مكانها حلضارة اخرى. وال شك انها اثرت جزئيا على بعضها االخر، 
بيد ان ما مييزها عن بعضها بعضا وحتى ما يشكل بطاقة تعريف 
لها، هو باطنها اي »الثقافة« مثلما ان الفكر يشكل باطن الثقافة. 
ان الفارق بني احلضارة اليونانية وحضارة العصر االسالمي، ال يكمن 
و ال  الناس و مالبسهم  وازياء  البنية املعمارية  و  املباني  في شكل 
حتى في عالقاتهم االجتماعية بل في الرؤية الكلية اخلاصة التي 
التعاريف عن نشاتها  و  الكون  اي االنطباع عن  ارست اساسهما؛ 
هذا  من  و  االنسان.  عن  قدمته  الذي  التعريف  بالتالي  و  غايتها  و 
التمايز بني احلضارات ال يكمن في »الصورة  و  التباين  املنطلق فان 
اخلارجية للعالقات و املباني« بل يعود الى »ذاتها«، وليس من املمكن 
تقدمي درك شامل و متكامل عن ثقافة قوم ما او حضارتهم من دون 

معرفتهما.

إنکتاب»التفکر،الثقافةواألدبوالحضارة«منمؤلفاتإسماعیل شفیعي سروستانيالمؤلفقدتطرقفيهذاالکتابإلی
الحضارةفيعصرناهذاوجذورهاوأصولها.

قدواجهتمهذاالسؤاللمایختلفمظهرالمدنالمختلفةعناألخری،لماذاتختلفالمالبسومظهراألبنیةوبناءالمدنو
وسائلالتنقلوالوجباتالغذائیة؟وقدأکدالکاتبفيهذاالکتابأنالحضاراتتبنیعلیمبادیءالثقافاتوالثقافات

تبیعلیمبادیءاألفکار.ولهذاانتخبعنوانالتفکر،الثقافةواألدبوالحضارةلهذاالکتاب.
وقامالباحثفيهذاالکتاببدراسةمحطاتالتحولوالتغیرللفکرواألدبفيستةفصولویؤکدعلیأنالحضارةالحالیة

نابعةعنأيتفکرواإلنسانفيمسیرتهنحوالکمالیجبأنیختارأيطریق؟

.http://mouood.org/arabicبإمکانکمالمشاهدةوالقراءةهذاالکتابفي


