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الحمد هلل الذي أتم علينا نعمه و رزقنا بلوغ عيد الفطر السعيد
يسرنا في »مجلة الصراط« أن نتقدم بأسمى آيات التهاني و 

التبريكات إلى مقام إمام العصرf وإلى األمة اإلسالمية بمناسبة 
حلول عيد الفطر المبارك، أعاده اهلل علينا وعلى األمة اإلسالمية 

أعوامًا مديده باليمن والخير والبركات سائلين المولى العلي القدير أن 
يتقبل صيامكم وقيامكم...

وكل عام وأنتم بخير.
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المراقبون للمشهد السياسي العراقي يتلمسون حالة من العنفوان يعيشها العراقيون وألّول مرة منذ 
عام 2003م.، خلقها انتصارهم الكبير على عصابات »داعش« في الفلوجة، بل هذا اإلنتصار خلق أيضا 
أرضية صلبة يمكن أن يبني عليها العراقيون عراقهم الجديد، الذي كان مهددا قبل هذا االنتصار بالتقسيم.

بمختلف  العراقيون  صنعه  الذي  الفلوجة،  إنتصار  يفتح  أن  يأملون  العراقي  الشعب  محبي  جعلت  العراقية  الحالة  هذه 
انتماءاتهم المذهبية والدينية والقومية، صفحة جديدة يعيدون خاللها تعزيز بناء لحمتهم الوطنية، التي تجلت بأروع صورها 
في التالحم الذي ظهر بين الجيش وقوات االمن والحشد الشعبي والحشد العشائري، وكان رمزا لإلنتصار التاريخي على 

الدواعش والجهات االقليمية والدولية الممولة والداعمة لها.
إنتصار الفلوجة وبشهادة كل الجهات الحيادية العراقية واالقليمية والدولية، هو اكبر انتصار يتحقق في المنطقة على داعش، 
وهذا اإلنتصار كان على يد عراقية خالصة، وهو إنتصار ال يمكن التقليل من شأنه، ويكفي أن نعرف أن »الفلوجة« عندما 
سيطرت عليها »القاعدة« عام 2004م.،  لم تتمكن القوات األمريكية من إستعادتها إال بشق األنفس وتقديم خسائر كبيرة، 

رغم كل اإلمكانيات الضخمة التي كانت بحوزة الجيش األمريكي.
بعد إنتصار الفلوجة، بدأت التحضيرات تجري على قدم وساق من أجل تحرير »الموصل«، وبالتالي إنقاذ »العراق« من شر 
داعش والفتنة الطائفية، ودفن مؤامرة تقسيم العراق وإلى األبد، وقد بانت نتيجة معركة الموصل من اآلن، بعد اإلنتصارات التي 

حققها العراقيون وهم في طريقهم إلى الموصل.
الدول  لجميع  إنتصارا  يكون  أن  المفترض  من  كان  والذي  الفلوجة  في  داعش  على  العراقي  اإلنتصار  ان  الشديد  لألسف 
والشعوب التي أبتليت بـداعش، يبدو انه لم يرق للبعض، حيث شاهدنا أن بعض الدول والجهات حاولت تعكير صفو هذا 
اإلنتصار، لخلق حالة من اإلحباط بين العراقيين، عبر هجمة سياسية وإعالمية ضخمة غير مسبوقة، استهدفت رمز اإلنتصار 
العراقي، وهو »الحشد الشعبي«، وقد وصلت هذه الهجمة غير المألوفة إلى حد التصريح وبشكل علني من قبل مسؤولين كبار 

في تلك الدول، عندما دعوا إلى »حل وتفكيك« الحشد الشعبي.
المراقبون للمشهد العراقي يرون في هذه الهجمة العنيفة والمتواصلة، على الحشد الشعبي، وفي هذا التوقيت بالذات، بأنها 
محاولة مكشوفة لوضع العراقيل أمام العراقيين، لمنعهم من تحرير الموصل، بعد فشلهم في الحيلولة دون انقاذ داعش وأخواتها 

في الفلوجة.

طريقة أداء الماكنة اإلعالمية الضخمة التي تتحرك هذه األيام للنيل من الحشد الشعبي، تكشف حجم الغضب الذي يتفجر الحشد الشعبي هو الشعب العراقي
في صدور الجهات الداعمة لـداعش في العراق، بعد إنتصار الفلوجة، كما يمكن أن ندرك، من حالة الغضب تلك، أهمية 
دور الحشد الشعبي في إفشال المؤامرة المعقدة التي كانت تستهدف العراق كوجود، وهو ما يؤكد أن العراقيين على الطريق 
الصحيح، لذا البد من يردوا على هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الحشد الشعبي، من خالل اإللتفاف أكثر حول هذا الحشد، 

وتقديم كل العون له، من أجل تحقيق اإلنتصار الكبير في الموصل.
رد العراقيون، سنتهم قبل شيعتهم، على الهجمة التي تستهدف الحشد الشعبي، بعد أن عرفوا أن الهدف منها هو وقف الزحف 
العراقي نحو الموصل وتحريرها من عصابات داعش، ففي يوم الجمعة 1 تموز / يوليو أقيمت أّول صالة جمعة موحدة بعد 
التحرير في »جامع عبد العزيز السامرائي« بمنطقة حي نزال وسط الفلوجة، بإمامة رئيس الوقف السني عبداللطيف الهميم 
و بحضور القيادات األمنية والعشائرية وعلماء الدين والمسؤولين ومدراء الدوائر، فيما أّكد رئيس »مجلس األنبار« صباح 

كرحوت، أن الفلوجة لبست ثوب التحرير وأن نازحي المدينة سيعودون إلى مناطقهم بعد عيد الفطر المبارك.
أما المتحدث باسم مقاتلي عشائر محافظة »األنبار« غسان العيثاوي فقد أّكد أن الحشد الشعبي هيئة حكومية ورسمية يحق 
لها المشاركة في كافة العمليات العسكرية لتحرير األرض العراقية من إرهاب داعش، منوها بالدور الكبير للحشد في عمليات 

الفلوجة.
بنفس القوة التي أدخل إنتصار الفلوجة، الثقة بالنفس واإليمان بالعراق الواحد والشعور الوطني، في قلوب العراقيين، وجعلهم 
بالمستقبل،  العراق، وجعلهم أكثر تشاؤما  الرعب واإلحباط، في قلوب أعداء  الوقت نفسه  بالمستقبل، أدخل في  أكثر امال 
فإنتصار الفلوجة سيعجل في تحرير الموصل، بمشاركة الحشد الشعبي الوليد المبارك لفتوى »الجهاد الكفائي« لسماحة السيد 
السيستاني، الذي لم يوقف زحف الدواعش صوب »بغداد« فحسب، بل سيطهر أرض العراق ليس من الدواعش فقط بل من 

كل تكفيري اندس في غفلة من الزمن بين العراقيين، وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على حق عندما قال:
اإلساءة للحشد الشعبي إساءة لكل العراقيين، فالحشد الشعبي هو الشعب العراقي من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

ملتقى المسلمين قرب القطب الشمالي

مسجدا »الرحمة« و»النور« بـالنرويج... ملتقى المسلمين قرب القطب الشمالي
أقرب  أنهما  ورغم  النرويجية،  »ترومسو«  مدينة  في  و»النور«  »الرحمة«  مسجدي  صغر  رغم  إكنا:   - ترومسو 
في  المتواجدين  المسلمين  وجمع  باإلسالم،  التعريف  في  كبيراً  دوراً  لهما  أن  إال  الشمالي،  للقطب  المساجد 

. ينة لمد ا
بشارع  األخضر  البناء  صاحب  الرحمة  مسجد  يوجد  أنه  الدولية)إكنا(«  القرآنية  األنباء  »وكالة  وأفادت 
تحول  أن  إلى  سنة،   20 قبل  منزاًل  كان  حيث  نسمة،  ألف   50 يسكنها  التي  ترومسو  مدينة  في  »كرونيكاتا« 

النبوي. والمسجد  الكعبة  صور  تزينه  لمسجد 
كما  عنه،  معلومات  على  والحصول  اإلسالم  على  التعرف  في  الراغبين  من  وغيرهم  المسلمين  المسجد  ويستقبل 

رمضان. في  اإلفطار  أثناء  المسلمين  بين  والتعرف  لاللتقاء  مناسبًا  مكانًا  يشكل 
كان  وإن  مسجد،  إلى  منزل  من  اآلخر  هو  تحول  الذي  النور  مسجد  يقع  الرحمة  مسجد  من  متر   300 بعد  وعلى 
وندوات  قرآنية  دروس  لألطفال  فيه  تقدم  كما  والنساء،  للرجال  مخصصة  أماكن  ويضم  سابقه،  من  حجمًا  أكبر 

اإلسالم. عن 
2006م.،  عام  إنشائه  في  بدأوا  إنهم  عليه،  يطلق  كما  »المركز«  أو  النور  مسجد  مؤسس  وينهام  أندري  وقال 

 : مضيفًا
مسجد  لبناء  ماليًا  دعمًا  لهم  قدم  المركز،  مسجد  تفقد  وبعد  فيها،  المسلمين  حال  ورأى  ترومسو  مدينة  زار  سعوديًا  إن 

لبنائه. ترخيص  منح  رفضت  المحلية  الحكومة  أن  إًل  المدينة،  في  لإلسالم  رمزاً  ليصبح  وكبير  جديد 
المسجد:  رواد  وأحد  »إريتريا«،  من  القادم  علي  محمد  اهلل  عبد  وأشار 

بالمدينة. الالجئين  مخيمات  في  يعيشون  وأفغان،  سوريون  بينهم  مسلم،  ألف  نحو  ترومسو  في  يوجد  إنه 
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أن  تنظيم داعش اإلرهابي، معتبراً  بأعمال  الكيان االسرائيلي  جيريمي كوربن تصرفات  البريطاني  العمال  شبه زعيم حزب 
داعش ال يمثل اإلسالم.

وأضاف كوربن أثناء تقديم تقرير وضع بعد عدة إتهامات للحزب بمعاداة السامية ان: اصدقاءنا اليهود ل يتحملون المسؤولية 
عن تصرفات حكومة نتانياهو اكثر مما يتحملها الصدقاء المسلمون عن تصرفات ما يسمى تنظيم الدولة السالمية.

اللوبي الصهيوني في »بريطانيا« انبرى سريعًا للدفاع عن الكيان االسرائيلي تحت ذريعة »معادة السامية« واعتبر الحاخام 
االكبر للمملكة المتحدة افرايم ميرفيس على »تويتر«، تصريحات كوربن بانها مسيئة، ومن شأنها أن تسبب المزيد من القلق 

أكثر من إعادة بناء الثقة داخل الطائفة اليهودية.
وكان حزب العمال البريطاني المعارض بدأ تحقيقا في نيسان/أبريل حول كيفية التصدي لمعاداة السامية، بعد تعليق عضوية 
رئيس بلدية »لندن« السابق كين ليفينغستون، وجاء تعليق الحزب لعضوية ليفينغستون بعدما قال إن هتلر كان يدعم الصهيونية 

عندما اقترح عام 1932م. نقل اليهود إلى ما يعرف حاليا باسم إسرائيل.
ودفاعا عن تصريحاته، قال ليفينغستون:

إن ما قاله حقيقة تاريخية وليست معاداة للسامية، لكن استغلها مؤيدو رئيس الوزراء األسبق طوني بلير داخل الحزب لتشويه سمعة 
كوربين.

وفي محاولة لتطويق األزمة، أكد زعيم الحزب أنه:
ل مكان لمعاداة السامية أو أي شكل من أشكال العنصرية في حزب العمال أو أي مكان آخر في المجتمع. 

وأضاف: سنعمل على التأكد من أن حزبنا يرحب بأفراد كل األقليات.

http://www.shia-news.com/ar/news :المصدر

زعيم حزب العمال البريطاني يشبه داعش بالكيان االسرائيلي

علي:  وأوضح 
لهم. كبيرة  أهمية  ويمثل  المسلمين،  غير  من  النرويجيين  لدى  باإلسالم  التعريف  في  يساهم  النور  مسجد  إن 

وأضاف: 
ل  الشمس   ، جداً صعبة  الطقس  أحوال  هنا،  من  ساعات   7 أو   6 الشمالي  القطب  يبعد  حيث  النرويج،  شمال  في  نحن 
مركزية  كنقطة  المسجد  وجود  لهذا  مشيراً:  الظالم،  يخيم  فقط  لها،  وجود  ل  الشتاء  فصل  في  بينما  رمضان،  في  تغرب 

لنا. جداً  مهم 
ويحمل  واألعياد،  الجنائز  أمور  في  ويساعد  الزواج  وثائق  على  الحصول  في  يساعد  المسجد  أن  إلى  علي  ولفت 
للحاجة  الوقت  ذات  في  مشيراً  عليه.  والمترددين  المسجد  مؤسسي  بجهود  منوهًا  للشباب،  بالنسبة  كبرى  أهمية 

والمعنوية. المادية  المساعدة  إلى 
قائاًل: المدرسة،  في  الصالة  أداء  عند  صعوبات  يواجهون  إنهم  »الصومال«،  من  القادم  موا  يوسف  محمد  وأوضح 
مشاكلنا. أكبر  هذه  األمر،  تكرار  بعدم  ونطالَب  والصراخ،  بالرفض  نواجه  المدرسة  في  أو  العمل  في  الصالة  نقيم  عندما 
وأضاف: سواء كنا في العمل أو في المدرسة أو في أي مكان آخر، عند وقت الصالة نترك كل شيء من أجل أدائها، 

ذلك.  عن  ثنينا  محاولة  أو  منعنا  عليهم  يجب  ل  لذلك 
 : مضيفًا

لكننا  يشاء،  ما  الجميع  يفعل  الستراحة  أثناء  الخارج؟  في  نصلي  كيف   ، جداً بارداً  الطقس  يكون  الشتاء  فصل  في 
علينا. ويصرخون  األمر  يرفضون  نصلي  عندما 

http://iqna.ir/ar/news إينا؛  المصدر: 
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إلى  العسكرية  المساعدات  في  النظر  بإعادة  الخارجية  وزارة  الحزبين  من  األمريكية«  الشيوخ  بـ»مجلس  أعضاء  طالبت 
»البحرين« في ظل الحملة التي تقودها السلطات البحرينية على المعارضة السياسية وتدهور حقوق اإلنسان.

و في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية األمريكي جون كيري، طالب أعضاء مجلس الشيوخ أن بإعادة النظر في مبيعات 
التعبير والتجمع، وفقًا  البحرينة للحق في حرية  السلطات  الخليج في حال عدم حماية  الرئيسي في  الحليف  األسلحة إلى 

لنسخة من الرسالة كشفت عنها سي إن إن.
وجاءت الرسالة موقعة من السناتور الجمهوري ماركو روبيو والسناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رون وايدن وتيم كين، بعد 

تسليم الخارجية األمريكية تقريراً إلى الكونغرس ينتقد البحرين أصدر في 21 يونيو الجاري.
ورأت الخارجية األمريكية أن تجريم ممارسة حرية التعبير تقوض ما أسمته التقدم الذي أحرزته البحرين منذ عام 2011م.، 
ولم تستبعد الوزارة أي قرارات قد تتخذها في هذا الشأن إال أنها لم ترد على أسئلة محددة حول مسألة المساعدات العسكرية 

إلى البحرين.
وكانت الخارجية األمريكية قد أدانت اإلجراءات الحكومية األخيرة ووصفتها بذات التداعيات الخطيرة على مستوى المنطقة، 

وحذرت من إن حالة سحب الجنسية عن الزعيم الشيعي األبرز في البالد الشيخ عيسى قاسم: 
سوف تزيد من تحويل البحرينيين عن مسار اإلصالح والمصالحة.

وكانت السلطات البحرينية قد أوقفت نشاط جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية قبل أيام ومن إسقاط جنسية آيةاهلل قاسم إضافة 
إلى ذلك اعتقال الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب.

http://www.shia-news.com/ar/news :المصدر

إعادة النظر في المساعدات العسكرية إلى البحرين

طهران ـ إكنا: أشار مترجم إيطالى للمصحف الشريف من أصل »ليبي«، ناصر عثمان الشريف، إلى أن الشباب اإليطاليين 
يتعطشون للمعارف القرآنية، مضيفًا أن ميلهم إلى اإلسالم يزداد يومًا بعد يوم.

وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية )إكنا(« أنه قال مترجم القرآن إلى اللغة اإليطالية، ناصر عثمان الشريف، المنحدر من 
أصل ليبي في تصريح أدلى به في مقر معرض القرآن الدولى بـ»طهران« إن ترجمته اإليطالية للقرآن جاءت بهدف تلبية 

حاجة الشباب اإليطاليين إلى تعّلم »القرآن«.
وأشار إلى أن هناك ترجمات قرآنية مختلفة قدتم تقديمها في إيطاليا إال أنها مختلفة عن بعضها البعض من حيث الفحوى 

فربما يؤدى بعضها إلى إنحراف الشباب، ولذلك قررت أن أقدم ترجمة قرآنية تخلو من أي خطأ وغموض.
وقلة  اإللهية،  للمعارف  اإليطاليين  من  العديد  تعطش  أن  مصرحًا  سنتين،  إستغرقت  القرآنية  ترجمته  أن  إلى  عثمان  ولفت 
المصادر اإلسالمية الموثوقة بها في هذا البلد، وكذلك إهتمامه بنشر اإلسالم في المجتمع اإليطالى تشكل أسباب كتابة هذه 

الترجمة.
جدير بالذكر أن ناصر عثمان الشريف هو من ضمن ضيوف القسم الدولى لمعرض القرآن الدولى بدورته الرابعة والعشرين فى 

طهران الذى إنطلقت فعالياته 13 يونيو/حزيران الجاري في »مصلى اإلمام الخمينى«.

http://www.farsnews.com/newstext ؛http://iqna.ir/ar/news :المصدر

ميل الشباب اإليطاليين إلی اإلسالم في إزدياد
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تكون »روسيا« وراء معركة االتراك مع السفياني. 
ومنها، أحاديث ثورة »آذربيجان« في مواجهة الترك. فعن 
االمام الصادق قال: »لبد لنا من آذربيجان ل يقوم لها 
شئ، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا على الثلج.«2 
وقد يفهم من قوله: »لبد لنا من آذربيجان ل يقوم لها 
شئ.« أنها حركة هدى في آذربيجان أو من أهلها، وأنه يجب 
وقد  القريبة،  العالمات  تبدأ  حتى  بعدها  والتريث  االنتظار 
تكون في مواجهة الروس كما يفهم من الحديث التالي عن 
النبي قال: »للترك خرجتان، خرجة فيها خراب آذربيجان، 
فينصر  الحجال،  الجزيرة يخيفون ذوات  وخرجة يخرجون في 
هذا  إلى  نظرنا  وإذا  العظم.«3  اهلل  ذبح  فيهم  المسلمين.  اهلل 
االخبار  أحاديث  من  يكون  أن  فيحتمل  بمفرده  الحديث 
إلى  وصلوا  حيث  االسالمية  للبالد  المغول  الترك  بغزو 
آذربيجان في المرحلة األولى وخربوها، ثم وصلوها إلى 
الذبح  فيهم  وكان  للمسلمين،  عليهم  النصر  وكان  الفرات، 
بينه  بالجمع  ولكن  وغيرها.  جالوت«  »عين  في  االعظم 
المقصود  يكون  أن  يحتمل  وغيره  المتقدم  الحديث  وبين 
بالترك فيه الروس، وتكون خرجتهم األولى قبل عالمات 
الظهور القريبة في احتاللهم آلذربيجان قبل الحرب العالمية 
الثانية وبعدها، والثانية خروجهم إلى الجزيرة التي هي إسم 
لمنطقة بين »العراق« وسوريا قرب منطقة قرقيسيا، فيكون 

خروجهم إليها من أجل معركتهم مع السفياني. 
ويكون معنى أن النصر للمسلمين فيها النصر غير المباشر 
بهالك أعدائهم الجبارين، الن معركة قرقيسيا كما ستعرف 
انتصارها  في  يكون  راية  أو  راية هدى  أطرافها  في  ليس 
ألّن   bواألئمة  النبي بها  بشر  وانما  للمسلمين،  نصر 
أحاديث  ومنها،  بعضهم.  بسيوف  الجبابرين  هالك  فيها 

الترك ودورهم في عصر الظهور 
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حركة  أحاديث  في  بالترك  المقصود  أن  عندنا  المرجح 
الظهور الشريفة هم الروس ومن حولهم من شعوب أوربا 
شعوب  ومن  تاريخيا،  مسيحيين  كانوا  وان  فهم  الشرقية. 
مستعمرات االمبراطورية الرومية، حتى أنهم ادعوا وراثتها 
وغيرهم.  »األلمان«  فعل  كما  بالقياصرة،  ملوكهم  وتسمى 
األوربي  األسيوي  الشرق  منطقة  قبائل  من  أوال،  أنهم  إال 
وفي  الشريفة  االحاديث  في  تسمى جميعا  التي  المتعددة، 
التاريخ االسالمي »قبائل الترك، وأمم الترك« فهذا اإلسم 
يشمل باإلضافة إلى ترك »تركيا« و»ايران«، قبائل التتار 

والمغول والبلغار والروس وغيرهم. 
فيهم،  تتأصل  ولم  متأخرة  وصلتهم  المسيحية  ألّن  وثانيا، 
بل ظلت قشرة سطحية وأسوأ حاال منها في شعوب أوربا 
الغربية، وظلت ما دينهم الوثنية هي الغالبة. ولعل هذا هو 
السبب في خضوعهم الطروحة الشيوعية المادية اإللحادية، 

وعدم نهوضهم لمقاومتها. 

نموذج من االحاديث
وهذه نماذج من األحاديث التي ورد فيها ذكر دورهم في 
عصر الظهور. فمنها، أحاديث الفتنة األخيرة على المسلمين 
على يدهم ويد الروم والتي ال يمكن تفسيرها إاّل بهجمة 
مستمرة  والتي هي  المسلمين  بالد  والروس على  الغربيين 
في   fللمهدي التمهيد  بحركة  تعالى  اهلل  يكشفها  حتى 

االمة، ثم بظهوره المبارك أرواحنا فداه. 
ومنها، أحاديث حرب السفياني مع الترك، والمرجح أيضا 
أن يكون المقصود بهم الروس، ألّن السفياني حليف للروم 
واليهود، بل ورد أن حركته في منطقة »سوريا« و»األردن« 
صحت  ولو  سوريا،  على  الترك  سيطرة  أثر  على  تكون 
ثورة  فشل  بعد  تكون  النها  قصيرة  سيطرة  فهي  روايتها 
العلج االصهب: فإذا قام العلج األصهب وعسر عليه القلب 
)أي العاصمة أو المركز( لم يلبث حتى يقتل، ويطلب بدمه 

االكحل، فهناك يرد الملك إلى الشرك )الترك(.1
األصهب واألبقع في أحاديث الظهور هما الزعيمان المناوئان 
لحركة السفياني، اللذان ينتصر عليهما ويسيطر على المنطقة. 
ولم أحد أحاديث عن قتال السفياني للترك في »دمشق« 
أو حولها، ولكن وردت أحاديث كثيرة متواترة اجماال عن 
معركته العظيمة معهم في »قرقيسيا« على الحدود السورية 
المالحم  من  بأنها  المعركة  هذه  ووصفت  التركية،  العراقية 
كنز  على  صراع  سببها  وأن  قديم،  من  الموعودة  الكبرى 
يكتشف في مجرى »نهر الفرات« أو قرب مجراه في تلك 
بالترك  المقصود  المحتمل أن يكون  المنطقة. على أن من 
أن  ويحتمل  الروس،  وليس  تركيا  ترك  المعركة  هذه  في 
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يكون  أن  المرجح  ومن  والفرات.  الجزيرة  الترك  نزول 
المقصود بهم الروس النها تقارن نزولهم بنزول الروم الرملة 

بـ»فلسطين« والسواحل. 
وقد ذكرنا أن قرقيسيا على مقربة من الجزيرة التي تسمى 
لفظ  المفهوم من  »ديار بكر« و»جزيرة ربيعة«، وهذا هو 
جزيرة  وليس  التاريخ،  كتب  في  تطلق  عندما  الجزيرة 
العرب، أو جزيرة أخرى. وال ينافي ذلك أن الترك المغول 
نزلوا الجزيرة والفرات في زحفهم في القرن السابع الهجري، 
القريبة،  الظهور  من عالمات  يومذاك  بعضهم  وقد حسبها 
السفياني  مع  معركتهم  ثم  نزولهم  هي  القريبة  العالمة  فإن 
المغول  الترك  فتنة  فإّن أحاديث  وبالمناسبة  قرقيسيا.  في 
وغزوهم لبالد المسلمين هي من أحاديث المالحم ومعاجز 
النبي التي كان يعرفها المسلمون ويتداولونها في صدر 
المغولي  الغزو  أثناء  وتداولها  روايتها  كثرت  ثم  االسالم، 
وبعده، ولكنها تذكر انجالء فتنتهم وانتصار المسلمين، دون 
المهديf على أثرهم، كما في أحاديث  أن تذكر ظهور 

الترك التي نحن بصددها. 

نماذج من أخبار غزو المغول
وهذه نماذج من أخبار غزو المغول: 

فعن أمير المؤمنين قال: 
يلبسون  المطرقة.  المجان  وجوههم  كأن  قوما  أراهم  »كأني 
هناك  ويكون  العتاق.  الخيل  ويعتقبون  والديباج.  السرق 
ويكون  المقتول،  على  المجروح  يمشي  حتى  قتل،  استحرار 
المفلت أقل من المأسور.« فقال له بعض أصحابه: قد أعطيت 
يا أمير المؤمنين علم الغيب، فضحك وقال للرجل، وكان 
كلبيا: »يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي 
علم. وإنما علم الغيب علم الساعة وما عده اهلل سبحانه بقوله 
ُل الَْغْيَث َو َيْعَلُم ما ِفي اأْلَْرحاِم  اَعِة َو ُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ »ِإنَّ اهللَّ
َو ما َتْدري نَْفٌس ما ذا َتْكِسُب َغداً َو ما َتْدري نَْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض 
أنثى،  أو  ذكر  من  الرحام  في  ما  سبحانه  اهلل  فيعلم  َتُموت « 
وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون 
الغيب  لنبيين مرافقا. فهذا علم  الجنان  النار حطبا، أو في  من 
الذي ل يعلم أحدا إل اهلل، وما سوى ذلك فعلم علمه اهلل نبيه 

فعلمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري، وتضطم عليه جوانحى.«4

أحاديث قتال المهديf للترك
االمام  فعن  للترك،   fالمهدي قتال  أحاديث  ومنها، 
الصادق قال: »أول لواء يعقده المهدي يبعثه إلى الترك 
فيهزمهم، ويأخذ ما معهم من السبي والموال، ثم يسير إلى 
أول  أنه  يعني  يعقده  لواء  بأول  والتعبير  فيفتحها.«5  الشام 
في  ورد  وقد  شخصيا،  فيه  واليشارك   fيبعثه جيش 
االحاديث أنه يبعثه بعد خوله إلى العراق، وبعد أن يكون 
ويحتمل  والعراق.  »الحجاز«  لتحرير  معارك  عدة  خاض 

أن يكون المقصود بالترك هنا ترك تركيا، ولكن األقرب 
معركة  في  السفياني  يحاربهم  الذين  الروس  يكونوا  أن 
ثم  االخر،  منهم على  لطرف  النصر  يكون  ثم ال  قرقيسيا، 
يكون استئصالهم على يد المهديf، كما تذكر االحاديث، 
ويكون خراب بالدهم بالصواعق ومنها، أحاديث أن خراب 
بالد الترك بالصواعق، أي الزالزل. ويحتمل أن يقصد بها 
وسائل الحرب التي تصعق وتزلزل كالصورايخ مثال. ويبدو 
يكون  وأنه   ،fللمهدي أثر حربهم  على  يكون  ذلك  أن 
تدميرا واسعا ينهي قوتهم، حيث لم يرد لهم ذكر بعدها في 
أخبار الظهور، بل وردت عبارة عنهم بعد خرجتهم الثانية 
الروس،  أنهم  يرجح  مما  وهذا  بعدها«  ترك  »فال  تقول 
عن  الظهور  أخبار  في  النوع  هذا  من  تعبير  يرد  لم  حيث 

شعب مسلم.

الهوامش:
1. »إلزام الناصب«، ج 2، ص 224.

2. »غيبة النعماين«، ص 170.
3. »املالحم والفنت«، ص 32.

4. »هنج البالغة«، اخلطبة 128.
5. »بشارة االسالم، ص 185.

المقتبس من »عصر الظهور«، علی کورانی، مرکز النشر مکتب االعالم 
االسالمی، الطبعة االولی، شعبان 1408 ق.
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دور اليهود المتخفين في تحريف الديانة النصرانية 5
يوسف رشاد

اليهود المتخفون فی األندلس )المارانوس(
ما هی األندلس

أطلق المسلمون اسم األندلس على »شبه الجزيرة األبيرية« 
وهى تضم بالد »إسبانيا« و»البرتغال« وذلك عندما غزاها 
الفذ طارق بن زياد بأمر من أميره  القائد  بقيادة  المسلمون 
موسى بن نصير عام 92ق./ 711م. وذلك إبان عهد الدولة 

األموية.
المؤسس  قريش  صقر  المسمى  الداخل  عبدالرحمن  ويعتبر 
وذلك  »األندلس«  بالد  فى  اإلسالمية  للدولة  الحقيقى 
عام 750م.، وهو الذى بنى مدينة »قرطبة« التى أصبحت 
لـ»بغداد«  المنافسة  المدينة  واعتبرت  األندلس  عاصمة 
فى  كبير  دور  لألندلس  كان  فقد  العباسية.  الدولة  عاصمة 
من  كثير  باعتراف  وذلك  األروبية  الحضارة  على  التأثير 
توماس  السير  فيقول  الغرب.  بالد  فى  والمثقفين  الكتّاب 
-1846( البريطانيين  المستشرقين  كبار  من  وهو  أرنولد 

1930م.(:
إسبانيا  فى  اإلسالم  الظافرون  )المسلمون(  العرب  أدخل 
وايزابيال  فروناند  أصدر  1502م.  سنة  وفى  711م.  سنة 
الدين  شعائر  بإلغاء  يقضى  مرسومًا   - وزوجته  إسبانيا  ملك 
اإلسالمى فى جميع أنحاء البالد، ولقد كتبت إسبانيا اإلسالمية 
أنقى  من  صفحة  التاريخين،  هذين  بين  تقع  التى  القرون  فى 
الوسطى،  العصور  فى  أوروبا  تاريخ  فى  وأسطعها  الصفحات 
وقد امتد تأثيرها من ولية »بروفانس« ألى الممالك األوروبية 
األخرى، وأتت بنهضة جديدة فى العشر والثقافة، ومنها تلقى 
طالب العلم المسيحيون من الفلسفة اليونانية والعلوم ما أثار 

فى نفوسهم النشاط العقلى حتى جاء عصر النهضة الحديثة.1
فتحها  تم  أيبيريا(  جزيرة  )شبه  األندلس  أن  سبق،  كما 
إبان الخالفة األموية فى عهد الوليد بن عبدالملك، وظلت 
األندلس بعد ذلك خاضعة للخالفة األموية كإحدى الواليات 
ثم  الخالفة األموية سنة 132ق.  إلى أن سقطت  الرئيسة، 
استقلت األندلس عن الخالفة العباسية فى بغداد وأصبحت 
والية مستقلة، وخاصة بعد أن تمّكن عبدالرحمن بن معاوية، 
العباسيين ويهربا  وعبدالرحمن الداخل أن يفلتا من قبضة 
إلى أخوالهما فى الشمال األفريقى، ثم استقر بهما المقام فى 
السيطرة  بعد  التوسع  المسلمون  بالد األندلس. وقد واصل 
على معظم شبه جزيرة أيبيريا لينتقلوا شماال حتى وصولوا 
وسط »فرانسا« و»سويسرا«. وقد امتدت الدولة اإلسالمية 
فى بالد األندلس حتى سقطت آخر معاقل اإلسالم بها وهى 

مملكة »غرناطة« عام 1492م.
الممتدة حوالى  الفترة  وقد عامل أهل اإلسالم طيلة تلك 

الموافق  781ق.  عام  حتى  92ق.  عام  من  قرون  سبعة 
1492م. معاملة ملؤها اإلحسان والبر لغير المسلمين. وقد 
اعترف كثير من الغربيين بذلك. ومنهم توماس أرنولد الذى 

قال:
من  الطوائف  إلرغام  مدبرة  محاولة  أية  عن  نسمع  لم   ...
منظم  اضطهاد  أى  عن  أو  اإلسالم،  قبول  على  غيرالمسلمين 
تنفيذ  الخلفاء  اختار  المسيحى، ولو  الدين  استئصال  قصد منه 
التى  السهولة  بتلك  المسيحية  لكتسحوا  الخطتين  إحدى 
أقصى بها فرديناد وايزابيال دين اإلسالم من إسبانيا، أو التى 
جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتى مذهبًا يعاقب 
عليه متبعوه فى فرنسا أو بتلك السهولة التى ظل بها اليهود 

مبعدين عن »إنجلترا« مدة خمسين وثالثمائة سنة.2

نبذة عن تاريخ اليهود فی بالد األندلس
وضع اليهود قبل الفتح اإلسالمى فى إسبانيا

بعد السبى الثانى اليهودى على يد حاكم الرومان اإلمبراطور: 
وتحديداً  بـهدريان  والمشهور  هدريانوس،  إيليوس  ببليوس 
وخراب  »أورشليم«  مدينة  من  اليهود  وطرد  132م.  عام 
كما  المعمورة  أنحاء  فى  وتشريدهم  الثانية  للمرة  هيكلهم 

تقول مصادرهم. يقول اليهودى شاهين مكاريوس: 
إلى هنا )أى: إلى عهد اإلمبراطور الرومانى هدريان( ينتهى 
تاريخ اإلسرائيليين كأمة. فإنهم بعد خراب أورشليم تفرقوا فى 
جميع بالد اهلل، وتاريخهم فيما بقى من العصور ملحق بتاريخ 
الممالك التى توطنوا أو نزلوا فيها، وقد قاسوا فى غربتهم هذه 
الرومانيين حظروا عليهم دخول  فإن  العذاب والبالء،  صنوف 

أورشليم.3
بين  فمن  األرض،  أقطار  بين  اليهود  تشتت  وهكذا 
)إسبانيا  أيبيرية  جزيرة  شبه  اليهود  استوطنها  التى  البالد 
والبرتغال( وبقية البالد األروبية التى كانت تدين بالمسيحية 
الجانب  من  قرارات  عدة  صدرت  وقد  الوقت.  ذلك  فى 
المسيحى تمنع استخدام اليهود فى األعمال وتؤكد ضرورة 
منع  إلى  إضافة  يهودى،  يملكه  مسيحى  عبد  أى  عتق 
زواج المسيحيات باليهود. وكذلك منع الختان مع حرمان 
وبالطبع  الدينية،  وطقوسهم  شعائرهم  مزاولة  من  اليهود 
داخل  المقيمين  اليهود  على  تسرى  القرارات  هذه  كانت 
كبيرة  كتلة  الجزيرة  تلك  يهود  وكان  أيبريا.  جزيرة  شبه 
والتحامل،  والتعصب  البغض  موضع  كانوا  ولكنهم  عاملة، 
منذ  الكنيسة  والضطهاد، وكانت  الجور  ألوان  أشنع  يعانون 
وتتوسل  اليهود،  تنصير  تحاول  ونفوذها  ساعدها  اشتد 
قرارات  فصدرت  والمطاردة.  بالعنف  غايتها  تحقيق  إلى 
مسيحية،  غير  شعائر  يؤدى  من  كل  ورجم  وقتل  بحرق 
ومن  منهم  المسيحية  اعتناق  إلى  اليهود  بعض  اضطر  مما 
كرها ورياء )سنة  منهم  كثير  النصرانية  فاعتنق  يعتنقها،  لم 
616م. أى: قبل الفتح اإلسالمى(، ثم توالت عليهم مع ذلك 

14

15

صنوف الضطهاد والمحن. فركنوا إلى التآمر وتدبير الثورة، 
وتفاهموا مع إخوانهم يهود المغرب على المؤازرة والتعاون. 
وظلت تصدر القرارات المسيحية ضد اليهود والتى تقضى 
بتسليم كل اليهود سواء من اعتنق المسيحية منهم ومن لم 
أصبح  وبذلك  المسيحيين.  إلى  ممتلكاتهم  وكافة  يعتنقها، 
اليهود مستعبدين لدى المسيحيين وخاصة بعدما اكتشفت 
مؤامرتهم عام 694م. فقرر ملك »القوط« )إجيكا( فى بالد 
»طليطلة«  فى  األحبار  مؤتمر  واجتمع  بمعاقبتهم  إسبانيا 
خوارج  باعتبارهم  اليهود  معاقبة  وقرر  ذلك.  فى  للنظر 
على الدولة يأتمرون بسالمتها، وألنهم ارتدوا عن النصرانية 
التى اعتنقوها من قبل، وقرر الملك أن ينزع أمالكهم فى 
سائر الواليات اإلسبانية، وأن يشردوا ويقضى عليهم بالرق 
األبدى للنصارى. وأن يهبهم الملك عبيداً لمن شاء، وأال 
يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على اليهودية. وهكذا 

عصفت يد البطش والمطاردة باليهود أيما عصف.4

وهكذا كان حال يهود إسبانيا قبل الفتح اإلسالمى يعيشون 
والقهر واالضطهاد واالزدراء. وكان عدد  الضيق  حالة من 
يهودى.  ألف  مائة  يقارب  الوقت  ذلك  فى  إسبانيا  يهود 
وكان ملوك القوط فى إسبانيا يعاملون اليهود مثل ما كان 
أشد.  بل  المسيحية  األروبية  البلدان  سائر  أهل  يعاملهم 
وكانت العامة من الناس تعاملهم بغاية من الحنق والقسوة 
والوحشية لما كانوا يسمعونه من مواعظ القساوسة والرهبان 
حكاية عن »اإلنجيل«. وكان رجال الكنيسة وحكام الدولة 
ينهبون ويتلفون أموالهم بال حياء أو رحمة... ولذلك عندما 
سمع اليهود بالفتوحات اإلسالمية فى بالد المغرب ونتيجة 
لما القاه اليهود على أيدى المسيحيين من عنت واضطهاد 
بالدهم  إلى  المسلمين  دخول  إلى  تواقين  كانوا  فإنهم 
لتخليصهم من نير الظلم الجائر ويرون فى اولئك الفاتحين 
الذين يتركون لهم حرية إقامة شعائرهم مقابل جزية ضئيلة 
مالئكة منقذين.5 لذلك فقد لقى الفتح اإلسالمى لألندلس 
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ترحيبًا كبيراً من جانب اليهود...
أن غاية ما يقال فى هذا الموضوع أن اليهود الذين عاشوا 
تحت ظل القهر والظلم والضطهاد فى إسبانيا كانوا يتمنون 
من كل أعماقهم هزيمة نصارى القوط، فى إسبانيا وانتصار 
اليهود السلمى مع  اإلسالم لما كانوا يسمعونه عن تعايش 
المسلمين فى األقطار التى تم فتحها ووقعت تحت الحكم 
اإلسالمى العادل. وهذا ما تم لهم بالفعل بعد الفتح اإلسالمى 

لبالد األندلس.

اليهود فی ظل الحکم اإلسالمی األندلسی
كان الفتح اإلسالمى لشبه جزيرة أيبيريا )إسبانيا والبرتغال( 
البلدان  من  وماجاورها  البالد  لتلك  جديدة  عصر  فاتحة 
والجهل  الظلمات  من  تيه  فى  تعيش  كانت  التى  األروبية 
مناحى  يشمل جميع  العظيم  التطور  بدأ  وحيث  والتخلف. 
ثم  ومن  االجتماعية.  نظمها  جميع  وفى  العامة  الحياة 
انعكس هذا الفتح على يهود إسبانيا حيث لم يشهد تاريخ 
يهود  شهده  ما  األرض  بقاع  جميع  فى  اليهودى  الشتات 
على  وازدهار  ورخاء  واستقرار  وأمان  أمن  من  األندلس 
جميع المستويات الحياتية سواء االقتصادية أو الثقافية أو 
الحرية الدينية وذلك باعتراف اليهود أنفسهم فيقول ماكس 

مارجوليز وألكسندر ماركس وهما يهوديان:
كان من المؤكد أن هذا التغيير )أى: بعد الفتح اإلسالمى( قد 
أحدث عند اليهود رخاًء وظهر كثيرون منهم فى قوة اعتداد، 
كان العصر الزاهى الذى ازدهر من حكام بنى أمية امتداداً 
من عبدالرحمن )أى: الداخل، 755-788م.( ومن بعده قد 
العاصمة  وأصبحت  أوروبا  فى  دولة  أزهى  المملكة  جعل 
والحدائق  الغدائر  حلتها  وقد  للعلم  عظيمًا  مثاًل  »قرطبة« 
وقصورها ومساجدها المتألقة وما فيها من أثاث وأدوات 
الشعراء  ب  وقرَّ اجتذب  فقد  الحاكم  قصر  أما  فاخرة... 
فى  اليهود  اشترك  وقد  والعلماء.  العلم  ورجال  والفالسفة 
الزاخر  البحر  هذا  إلى  حماس  فى  فتقدموا  النشاط  هذا 
أرواحهم.  بها  يحيون  روحًا  منه  واكتسبوا  بالعلوم  الملىء 
وهكذا أخذ ضوء العلم اليهودى الذى كاد يختنق فى أقصى 
الشرق يشتعل من جديد فى الغرب. فعندما تحطم المركز 
اإلسبانية  اليهودية  على  يظهر  التقدمى  المركز  بدأ  البابلى 

لتبقى خمسمائة عام...6
األندلس  بالد  فى  للمسلمين  الحال  استقر  عندما  وهكذا 
منحوا اليهود حريات غير مسبوقة. فعاشوا فترة تعد نموذجًا 
عظميًا للمعاملة الحسنة بين أصحاب الحكم ورعاياهم من 
أصحاب الديانات األخرى وقد سّطر العديد من المؤرخين 
النصارى ذلك واعترفوا بفضل الحضارة اإلسالمية فيما هم 
اإلسبانى  المستشرق  يقول  وازدهار.  تقدم  من  اآلن  عليه 

جاينجوس:

المدينة،  لهذه  أشعة  أول  )األندلس(  إسبانيا  فى  سطعت  لقد 
التى نثرت ضوءها فيما بعد على جميع األمم النصرانية. وفى 
األخيرة  الجذوات  جمعت  العربية،  وطليطلة  قرطبة  مدارس 
للعلوم اليونانية بعد أن أشرقت على النطفاء، وُحفظت بعناية، 
إلى حكمة العرب، وذكائهم، ونشاطهم، يرجع الفصل فى كثير 

من أهم المخترعات الحديثة وأنفعها.7
وبداية  األندلس  بالد  فى  اإلسالمى  الحكم  انهيار  وبعد 
الحكم المسيحى الكاثوليكى للبالد، وذلك بسقوط مدينة 
المسيحى  الحكم  بداية  ففى  1496م.،  عام  »غرناطة« 
»قشتالة«،  منها  ممالك  عّدة  األندلس  فى  تكونت 
و»أرجون« وغرناطة، و»أشبيلية« و»سرقسطة« وغيرها، 
حيث قام اليهود بإعادة نفس الدور الذى لعبوه من قبل مع 
قاموا  فقد  مصالحهم،  تحقيق  سبيل  فى  وذلك  المسلمين، 
استعادة  أجل  من  الغازين  للمسيحيين  المساعدة  يد  بمد 
حربًا  باعتباره  اإلسالمى،  الحكم  من  والتخلص  إسبانيا 
فى  اليهود  يوطنون  المسيحيين  جعل  الذى  األمر  مقّدسة، 

المدن المفتوحة، بينما كانوا يطردون المسلمين منها...
وبدأ اليهود كعادتهم فى كل زمان ومكان، يركزون على رأس 
السلطة من خالل تغلغلهم فى المراكز الحساسة والمهمة عن 
على  من خالله  ويسيطرون  يحتكرونه  الذى  المال  طريق 
بين  وقويًّا  دائراً  الصراع  فكان  البالد.  فى  األمور  مقدرات 
فى  األم  والكنيسة  إسبانيا  فى  المسيحية  الطوائف  ملوك 
»روما« حول االستفادة من ثروات وأموال اليهود، مما كان 
اله أكبر األثر على التغلغل اليهودى وازدياد نفوذهم خاصة 
بعد ما أسند حكام الواليات اإلسبانية مهمة جباية األموال 
لبعض اليهود من الفقراء لصالح األغنياء المسيحيين. ومن 
المغتضبين  اليهود  لهؤالء  المسيحى  الشعبى  العداء  ثمَّ ظهر 

أموالهم لحق غيرهم من السادة المسيحيين.8
ثم بدأت تتوالى سلسلة من االضطهادات ضد اليهود األسبان 
وذلك يرجع إلى سببين رئيسيين وهما: السبب االقتصادى 
والمتمثل فى تعامل اليهود بالريا مع المسيحيين وسيطرتهم 
الصدور  فى  األحقاد  أثار  مما  البالد  فى  االقتصاد  على 
ضدهم. وكان اليهود الذين يشغلون مناصب رسمية وبخاصة 
فى المصالح المالية هدفًا طبيعيًا لإلقتصاد واالضطهاد. أما 
التى  وشعائره  وتعاليمه  اليهودى،  الدين  فهو  الثانى  السبب 
فأصبح  النصرانية.  وشرائع  تعاليم  من  كثيرا  تخالف  كانت 
هو  ما  وكل  المسيحيين.  لبعض  بغضيًا  يهودى  هو  ما  كل 
مسيحى بغضيًا لبعض اليهود. فأخذ المسيحيون يعيبون على 
رد  كانت  التى  العزلة  هذه  لهم  يغفروا  ولم  ُعزلتهم  اليهود 
فعل لتمييز غيرهم عليهم. وما كان يوجه إليهم من اعتداء 
وآدابهم  ولغتهم  اليهود،  مالمح  وبدت  األحياء.  بعض  فى 
المسيحيين  أعين  فى  كلها  بدت  وشعائرهم،  وأطعمتهم 
غريبة وكريهة، ولم تكن الشريعة اليهودية تبيح لليهود أن 

يأكلوا طعامًا مّسته يد غير يهودية، وخاصة من المسيحيين. 
إلى جانب قواعد أخرى اعتبرها كثير من المسيحيين أنها 
التى  القديمة  القواعد  يفسر  المسيحى  وكان  لهم،  إساءة 
وضعت قبل نشأة المسيحية بزمن طويل بأن اليهود يرون 
يعتبرون  اليهود  ألن  وذلك  نجس.  مسيحى  شىء  كل  أن 
أن المسيحيين من َعبََدة األوثان. ثم أخذ المسيحيون فى 
القرن الثانى عشر الميالدى يتهمون اليهود باختطاف أطفال 
المسيحيين ليقدموهم قربانًا إلى يهوه، أو ليتخذوا دماءهم 
دواء، أو يستعملوه فى صنع الخبز »الفطير« لعيد الفصح.9 
واتُّهم اليهود - كذلك - بأنهم يسمعون اآلبار التى يشرب 
منها المسيحيون، واتهمت اليهوديات بأنهن ساحرات، وقيل 
اشتد  لذلك  الشيطان.10  حزب  من  اليهود  من  كثيرين  إن 
التطهير  حمالت  وبدأت  إسبانيا  فى  اليهود  على  الغضب 
وذلك  »التفتيش«  تسمى  التى  التحقيق  ومحاكم  الدينى 
على  وحملهم  المسيحية  اعتناق  إلى  اليهود  على  للضغط 
ذلك قسراً واختيارهم بين اعتناق المسيحية وتعميدهم فى 

الكنائس المسيحية أو القتل واإلبعاد.
ومن اضطر منهم البقاء فى بالد األندلس تنصروا تقية أى 
عليهم  أطلق  ومن  يهوديتهم،  وأخفوا  المسيحية  أظهروا 

اليهود المتخفين أو المارانوس. 

التعريف بمعنی المارانوس
لم ينعم اليهود بعد سقوط الحكم اإلسالمى فى بالد األندلس 
من  إمارة  سقطت  كلما  وكانت  والزدهار.  واألمان  باألمن 
أو جزء من أجزائها فى  األندلس اإلسالمية  إمارات بالد 
يد قوات األمراء والملوك المسيحيين كام اليهود ال يالقون 
سوى االضطهاد واإلبادة. ومن ثمَّ كانوا يفّرون من مملكة 
اإلسالمية  الممالك  معاقل  آخر  سقطت  حتى  أخرى  إلى 
وزوجته  فرديناند  الملك  يد  على  غرناطة  إمارة  وهى 
أغسطس  شهر  من  الثانى  يوم  فى  وذلك  إيزابيال  الملكة 
عام 1492م. ثم كان قرار الطرد واإلبعاد لليهود ومن قبلهم 
بإيعاز  وذلك  األندلس  بالد  جميع  من  المسلمين  بالطبع 
من الكنيسة الكاثوليكية بروما والتى قررت: إما الطرد أو 
اإلبادة أو التنصير. فالذى قَبِل البقاء من المسلمين وتنصروا 
وأظهر  اليهود  من  بََقى  ومن  الموريسيكون،  عليهم  أطلق 
وقد  المارانوس  عليهم  أطلق  يهوديته  وأبطن  المسيحية 
اشتد هذا األمر بعد ظهور محاكم التحقيق )التفتيش(، وكان 
الكنيسة  شك  هو  المحاكم  تلك  إلنشاء  الرئيسى  السبب 
فى أن بعض المتحولين من ديانتهم اليهودية إلى المسيحية، 
سراً،  يمارسون  وأنهم  حقيقى  اقتناع  دون  ذلك  فعلوا  قد 
معهم  تجرى  فكانت  اليهودية.  ديانتهم  وطقوس  شعائرهم 
أو  جديتهم  من  للتأكد  االختبارات  لهم  وتُعقد  التحقيقات 
إخالصهم للديانة المسيحية التى أعلنوا عن اعتناقها. وقد 

ازدادت المالحقات والمحاكمات التى كانت تصدر أحكامًا 
عن  االرتداد  تهمة  عليهم  ثبتت  من  بحق  والحرق  بالقتل 
 ،1480 عامى  فى  المحاكم  تلك  ذروة  وبلغت  المسيحية 
الذى  العام  وهو  1497م.  عام  حتى  واستمرت  1481م. 
من  أو  اليهود  من  الحياة  قيد  على  ظل  من  معظم  فيه  فرَّ 
العربى  المغرب  بالد  إلى  مسيحيتهم  فى صدق  المشكوك 
المتخفين  اليهود  وبقية دول أوروبا، وهم من أُطلق عليهم 
أو كلمة المارانو أو المارانوس وقد شاعت هذه اللفظة كثيراً 
فى القرن السادس عشر الميالدى مع أن االختالفات فى 
ل أصل  الكلمة قد صاحبه لغط كبير، ولذلك سنُفصِّ أصل 

الكلمة حسب اللغات التى ُذكرت بها:
القديمة:  اإلسبانية  باللغة  تعنى  كلمة  وهى  المارانو:   .1

الخنزير؛
2. ماترانثا: كلمة إسبانية أيضًا ومعناها: الملعون؛

3. الُمرائِى: كلمة عربية ومعناها: المنافق؛
ألن  للعين،  ظاهر  ومعناها:  عبرية  كلمة  عيين:  مارئيت   .4

اليهودى يُظهر المسيحية ويُبطن اليهودية؛
5. محّورام أتاه: وهى أيضًا كلمة عبرية معناها: أنت مطرود 

من حظرة الدين؛11
آرامية جاءت فى  أثا: وهى عبارة  أو ماران  مازن أث   .6
اإلنجيل فى رسالة بولس إلى أهل »كورنثوس« تقول: إن 
كان احد ل يحب... يسوع المسيح فليكن أناثيما )أى: ملعونا(، 
ماران أثا... )االصحاح/ 22:16(، وهى تعنى: تعال يا ربنا، 

أوك ربنا أتى.
ه إلى المسيح،  وهذه كلمة )ماران أثا( بمثابة خطاب ُمَوجَّ
وكان محتومًا على اليهودى أن ينطق هذه الكلمة ويكررها 

كثيراً إلبعاد الشبهة عنه.
المكرهون  العبرية:  باللغة  وتعنى  األنوسيم  اسم  ويطلق   .7
الذين  واليهود  المارانوس  على  أمرهم  على  المغلوبون  أو 
اضطروا إلى إظهار المسيحية خوفًا على حياتهم من الموت 

أو الطرد من البالد مع إخفاء يهوديتهم؛
مصطلح  وهو  البرتغاليون:  اسم  أيضًا  عليهم  ويطلق   .8
الذين  المارانو  من  المتخفين  اليهود  إلى  لإلشارة  يستخدم 
خرجوا من شبه جزيرة أيبيريا )إسبانيا والبرتغال(، وكانت 
الدول الغربية التى هاجر إليها اليهود مثل »إنجلترا« تسمح 
لهم باالستقرار فيها باعتبارهم برتغاليين إسمًا، وهى تعلم 
يمارسون  هؤالء  وكان  فعاًل.  المارانوس  من  أنهم  جيداً 
المؤسسة  العلن. وكانت  وأحيانًا فى  الدينية سراً  شعائرهم 
الحاكمة فى أوروربا ذاك الوقت إلى الحل لحاجتها الشديدة 
الِحَرفيَّة  أو  المادية  الناحية  من  سواء  نفعهم  بسبب  لليهود 
والمهنية، وألنهم كذلك مادة استيطانية مهمة، حيث لم يكن 
بوسع تلك الحكومات استصدار التشريعات الالزمة لذلك 

بسبب البُغض والمعارضة الشعبية لتلك الفئة من اليهود؛
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9. ومن األسماء التى أطلقت أيضًا على طائفة المارانوس، 
المسيحيين  تعنى:  برتغالية  كلمة  وهى  نوفاس  كريستاوس 

الجدد؛
أيضًا،  المارانوس  بها  اشتهر  التى  األسماء  ومن   .10
كونفيرسوس وهى كلمة إسبانية تعنى: المهتدين أو المعتنقين 

للدين؛
اسم  عليهم  يُطلق  المارانوس  هؤالء  كان  وأخيراً   .11
التشويتاس فى شبه جزيرة »مايوركا«، إحدى الجزر التابعة 
أن  غير  خنزير،  لحم  تعنى:  إسبانية  كلمة  وهى  إلسبانيا، 
هناك نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مشتقة من كلمة 

تشوهينا وتعنى: يهودى بلهجة الجزيرة.
والبرتغالية  اإلسبانية  فى  تعنى  المارانوس  كلمة  أن  غير 
وحتى الفرنسية: المنافق، والدنىء، واللص، والكذاب، ونحو 

ذلك من صفات اللؤم والخسة.12
والتى  اإلسبانية  بالغة  الكلمة  اشتُهر عن أصل  اللفظ  وهذا 
تعنى: الخنزير وهى صفة ذم لكل اليهود الذين دخلوا الدين 
المسيحى عن غير اعتقاد أو تحت ضغط القتل أو الحرق أو 

الطرد واإلبعاد من البالد التى عاشوا فيها.
و سنتطرق إلى دور المارانوس في تحريف الديانةالمسيحية 

و أداءهم في العدد القادم إن شاء اهلل. 

الهوامش:
1. »الدعوة إلی اإلسالم«، ص 154، نقاًل عن قالوا عن اإلسالم للدکتور 

عمادالدین خليل، ص 231.
اإلسالم  قالوا عن  من  نقاًل  اإلسالم«، صص 99-98،  إلی  »الدعوة   .2

ص 266.
عن کتابنا:  نقاًل   ،77 ص  مکاریوس،  لشاهنی  اإلسرائيلينی«  »تاریخ   .3
»السبی األخری لبنی إسرائيل سيکون أیادی أبناء إمساعيل عليه السالم«، ص 

142، الناشر: دارالکتاب العربی، الطبعة األولی، 2009م.
)املصدر  األندلس«، صص 32-31  فی  اإلسالم  من »دولة  بتصرف   .4

السابق(.
5. املصدر السابق، ص 32.

6. »تاریخ الشعب اليهودی«، ص 55 )املصدر السابق(.
7. نقاًل عن »دولة اإلسالم فی األندلس«، ص 64.

ص  درویش،  هدی  للدکتورة  األندلس«  فی  املنتصرین  اليهود  »أسرار   .8
16، الناشر: عنی للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية، طبعة أولی، 

2008م.
9. راجع کتابنا: »التوراة العدو اللدود للسامية«، الناشر: دار الکتاب العربی.

10. »قصة احلضارة« لول دیورانت، 81/14.
11. »موسوعة اليهود واليهودیة والصهيونية« للدکتور عبدالوهاب امليسری، 

.364/3
درویش، ص  هدی  للدکتورة  املنتصرین«  اليهود  »أسرار  هامش:  انظر   12

.20

18

بجميع  ااِلسالمية  للثقافة  الثاني  المصدر  هي  السنّة  إّن 
»القرآن«  كتابة  بعد  أوجب  شيء  يكن  ولم  مجاالتها، 
حديث  كتابة  من  زيادة،  أو  نقص  من  وصيانته  وتدوينه 
الرسول وتدوينه وصيانته من الدّس والدجل، وقد أمر 
به الرسول ااَلكرم غير مّرة، فقد روى اِلمام أحمد عن 
عمر بن شعيب عن أبيه عن جّده أنّه قال للنبّي: يا رسول 
اهلل أكتب كّل ما أسمع منك؟ قال: »نعم.« قلت: في الرضا 
والسخط؟ قال: »نعم، فإنّه ل ينبغي لي أن أقول في ذلك 

إّل حّقًا.«1
ين حفظًا له، واحتياطًا عليه،  إّن اهلل سبحانه أمر بكتابة الدَّ
وإشفاقًا من دخول الريب فيه، فالعلم الذي حفظه أصعب 
ين أحرى بأن يكتب ويحفظ من دخول الريب  من حفظ الدَّ

والشّك فيه.2
عن  ينطق  وإنّما  الهوى  عن  ينطق  ال   النبّي كان  فإذا 
الوحي الذي يوحى إليه.3 فيجب حفظ أقواله وأفعاله أُسوة 
بكتاب اهلل المجيد، حتّى ال يبقى المسلم في حيرة من أمره، 

ويستغني عن المقاييس الظنّية واالستنباطات الذوقية.
وبالرغم من وضوح ااَلمر و أهميته القصوى إاّل أّن الخالفة 

ااِلسالمية باجتهاداتها حالت دون ذلك، بل وحاسبت عليه 
حتّى أّن الخليفة الثاني عمر بن الخّطاب قال لـاَبي ذر وعبد 
اهلل بن مسعود وأبي الدرداء: ما هذا الحديث الذي تفشون عن 

محّمد؟4
الخليفة سنّة فاتّبعه عثمان ومشى على  ولقد أضحى عمل 
إسالمية،  سنّة  الحديث  كتابة  ترك  فأصبح  معاوية،  خطاه 

وعّدت الكتابة شيئًا منكراً مخالفًا لها.
بحديث رسول  التحّدث  المنع عن  الكبرى هي  الرزيّة  إّن 
الوقت  نفس  في  المجال  وفسح  وتدوينه،  وكتابته   اهلل
للرهبان وااَلحبار للتحّدث بما عندهم من صحيح وباطل، 
ولقد أذن عمر لتميم الداري النصراني الذي استسلم في عام 

تسعة من الهجرة أن يقّص.5
أدرك  الخالفة،  منصب  العزيز  عبد  بن  عمر  تسنّم  ولما 
بكر بن حزم في  أبي  إلى  الحديث، فكتب  تدوين  ضرورة 
»المدينة«، أن يقوم بتدوين الحديث قائاًل: إّن العلم ل يهلك 

حّتى يكون سّراً.6
ومع ذلك فلم يقدر ابن حزم على القيام بما أمر به الخليفة؛ 
ألّن رواسب الحظر السابق المؤّكد من قبل الخلفاء حالت 

قدماء الشيعة وعلم الحديث
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دولة  وجاءت  اأُلمويين  دولة  زالت  أن  إلى  أُمنيته،  دون 
أبي  الحديث في عصر  بتدوين  المسلمون  فقام  العبّاسيين، 
القارَى  أخي  تعلم  وأنت  )143ق.(،  سنة  المنصور  جعفر 
الكريم أّن الخسارة التي لحقت بالتراث اإلسالمي من منع 
تدوين السنّة ال تجبر بتدوينه بعد مضي قرن ونيّف، وبعد 
موت الصحابة وكثير من التابعين الذين رأوا النور المحمدي 
وسمعوا منه الحديث، ولم يحّدثوا بما سّمعوه إاّل سّراً ومن 

ظهر القلب إلى مثله.
أضف إلى ذلك أّن األحبار والرهبان والمأجورين للبالط 

ااَلُموي نشروا كّل كذب وافتراء بين المسلمين.

اهتمام الشيعة بتدوين الحديث
في  كتب  عّدة  بتأليف   علي المؤمنين  أمير  اإلمام  قام 
األحكام  من  كثيراً  اهلل  رسول  أملى  فقد   ،النبّي زمان 
عنه  روى  وقد  علي،  بكتاب  واشتهر  اإلمام  وكتبها  عليه 
البخاري في صحيحه في باب »كتابة الحديث«7 وباب »أثم 
من تبّرأ من مواليه«8 وتبعه 7 ثّلة من الصحابة الذين كانوا 
شيعة له، وإليك أسماء من اهتّم بتدوين اآلثار وما له صلة 

بالدين، وإن لم يكن حديث الرسول.
1. قام أبو رافع صحابي الرسول بتدوين كتاب »السنن 

واألحكام والقضايا«.9
34ق.(  )ت  الفـارسي:  سلمان  الكبير  الصحـابي  وقام   .2
بعثه ملك  الذي  الرومي  الجاثليق  كتاب »حديث«  بتأليف 

.الروم بعد وفاة الرسول
قال الشيخ الطوسي: روى سلمان حديث الجاثليق الذي بعثه 

10.ملك الروم بعد النبّي
3. وألّف الصحابي الورع أبو ذر الغفاري المتوفّى سنة 32ق. 
اهلل رسول  بعد  األمور  فيها  يشرح  التي  »الخطبة«  كتاب 

11.
من  الشيعة  وأّما  الشيعة،  من  الصحابة  إلى  يرجع  ما  هذا 
 - منهم  التابعين  وتابعي  التابعين  أعني:   - الصحابة  غير 
فقد قام عدد منهم بتدوين السنّة إلى عصر الغيبة الكبرى، 
الرجال قديمًا  تآليفهم معاجم  بذكرهم و ذكر  وقد تكّفلت 
وحديثًا، وإليك عرضًا موجزاً من محّدثي الشيعة ومؤلّفيهم 

في القرن األّول وبداية القرن الثاني.

طبقات محّدثي الشيعة
الطبقة األولى

1. األصبغ بن نباتة المجاشعي، كان من خاّصة أمير المؤمنين
 روى عنه عهد األشتر، ووصيته إلى ابنه محّمد.12

كان   ،النبي مولى  المدني،  رافع  أبي  بن  اهلل  عبيد   .2
المؤمنين أمير  قضايا  كتاب»  له   المؤمنين أمير  كاتب 
الجمل وصّفين  المؤمنين  أمير  « وتسمية من شهد مع 

والنهروان.13
3. ربيعة بن سميع، له كتاب في زكاة النعم عن أمير المؤمنين

14.
4. سليم بن قيس الهاللي، أبو صادق، له كتاب مطبوع باسم 

»سليم بن قيس«.
خيار  من  تابعّي  عنه:  النجاشي  قال  رافع،  أبي  بن  علّي   .5
كاتبًا  وكان   ،المؤمنين أمير  مع  صحبة  له  كانت  الشيعة، 
له، وحفظ كثيراً، وجمع كتابًا في فنون من الفقه »الوضوء، 

والصالة، وسائر األبواب«.15
له  الشاعر،  الفاتك،  الفارس،  الحّر الجعفي،  6. عبيد اهلل بن 

16.نسخة يرويها عن أمير المؤمنين
 7. زيد بن وهب الجهني، له كتاب خطب أمير المؤمنين

على المنابر في الجمع واألعياد وغيرها.17

الطبقة الثانية
له   ،الحسين بن  علي  العابدين  زين  السّجاد  اإلمام   .1

الصحيفة الكاملة، المشتهرة بـ»زبور آل محّمد«.
)ت  اهلل،  عبد  أبو  الجعفي،  الحارث  بن  يزيد  بن  جابر   .2

128ق.(، له كتب.18
األخبار  أصحاب  شيخ  سعيد،  بن  يحيى  بن  لوط   .3
بـ»الكوفة«، له كتب كثيرة، أوردها الشيخ في رجاله وعّده 

19.cفي أصحاب الحسن والصادق
4. جارود بن منذر، الثقة، أورده الشيخ في أصحاب الحسن 

والباقر والصادقb له كتب.20

الطبقة الثالثة
:cوهم من أصحاب السّجاد والباقر

له   bوالصادقين السجاد  أصحاب  من  اإلسكاف،  برد   .1
كتاب.21

)ت  الثقة،  األزدى،  الثمالي  حمزة  أبو  دينار،  بن  ثابت   .2
وله  والزهد،  النوادر  وله  كتاب،  له  عنهم،  روى  150ق.(، 

تفسير القرآن.22
موالهم  العجلي،  المقّدم  أبو  الفارسي،  هرمز  بن  ثابت   .3

23.الكوفي، روى نسخة عن علّي بن الحسين
4. بّسام بن عبد اهلل الصيرفي، مولي بني أسد، أبو عبد اهلل، 

روى عن أبي جعفر وأبي عبد اهللb، له كتاب.24
5. محّمد بن قيس البجلي، له كتاب »قضايا أمير المؤمنين

25.»
 ،c6. حجر بن زائدة الحضرمي، روى عن الباقر والصادق

له كتاب.26
7. زكريا بن عبد اهلل الفياض، له كتاب.27

8. ثوير بن أبي فاختة، أبو جهم الكوفي، واسم أبي فاختة: 
سعيد بن عالقة.28

20

9. الحسين بن ثور بن أبي فاختة، سعيد بن حمران، له كتاب 
»نوادر«.29

10. عبد المؤمن بن القاسم بن قيس األنصاري، )ت 147ق.(، 
 ،cعّده الشيخ في رجاله من أصحاب السّجاد والصادقين

له كتاب.30
المتقّدمين  للمحّدثين  بابًا  الكشي  عمرو  أبو  خّصص  ولقد 
في  النجاشي  وتبعه   ، رجاله  في صدر  وجعله  الشيعة  من 
الرواة  أسماء  أورد  ثّم  بباب،  األولى  الطبقة  فخّص  رجاله 

على حسب الحروف الهجائية.
ولقد أجاد الشيخ الطوسي في التعّرف على طبقات الشيعة 
بعد رسول اهلل إلى عصره، فذكر األئّمة االثني عشر، وذكر 
أصحاب كّل إمام وفق الترتيب الزمني ، ثّم ذكر بابًا آخر 

باسم من لم يرهم ولكن روى عنهم بالواسطة.
أستاذنا  ألّفه  ما  هو  المجال  هذا  في  أُلّف  كتاب  وأحسن 
أخرج  الذي  البروجردي  المحّقق  النحرير  السيد  الجليل 
رجال الشيعة في 34 طبقة، من عصر الصحابة إلى زمانه 
)1292-1380ق.( فهذا الكتـاب يكشف عن سبق الشيعة 
في نظم الحديث وتدوينه، وأنّهم لم يقيموا لمنع الخلفاء وزنًا 
وأهل   األكرم النبّي  نصوص  وبذلك حفظوا  قيمة.  وال 
علماء  جميع  فعلى  اإلسالمي،  المجتمع  إلى  وقدموها  بيته 

المسلمين أن يتمّسكوا بهذا الحبل الذي هو أحد الثقلين.
أمير  اإلمام  عصر  من  الشيعة  لمحّدثي  موجز  عرض  هذا 
وأّما   cوالباقر السّجاد  عصر  إلى   علي المؤمنين 
الشيعة  قدماء  فصل  في  الكالم  فيأتي  األخرى  الطبقات 

والفقه؛ ألنّهم تجاوزوا التحديث إلى درجة االجتهاد.

الهوامش:
1. »مسند أمحد«، 2: 207.

2. اخلطيب البغدادي، »تقييد العلم«، 70.
3. اقتباس من قوله سبحانه: »صما َضلَّ صاحُبُكم وما غوى * وما ینطُق عن 

اهلوى * إْن هو إالّ وحٌي یُوحَى«، النجم: 2ـ4.
4. »كنز العمال«، 10: 293 | 29479. وفيه: ما هذه ااَلحادیث اليت 

قد أفشيتم عن رسول اهلل يف اآلفاق.
5. »كنز العمال«، 10: 281.
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لقد كانت األمم السالفة، تعرف قبلنا، عوالم الغيب و كانت 
تستأنس بشكل أدق مع الكائنات التي كانت تقطنها. إن 
جهل هذه األمم كان أقل من العصريين الذين يحسبون 
ابتعدنا  قد  الحاضر  الجيل  إننا  شئ،  كل  يعرفون  أنهم 
عن الحقائق و اقترنا من العالم الواقعي. و كلما ابتعدت 
البشرية و اقتربت من العصر الحديث، كلما ابتعدت عن 
و  والفيزيائي،  الملموس  الواقع  من  اقتربت  و  الحقائق 
بالتالي فان مجال الرؤية أصبح أكثر ضيقا وصغر العالم 

ومعرفتنا تجاه العالم وازداد جهلنا.
 :عن عدد العوالم فقال سئل اإلمام الصادق

»إن هلل عز و جل اثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر 
من سبع سماوات و سبع أرضين ما ترى عالم منهم أن هلل 

عز و جل عالما غيرهم و أنا الحجة عليهم.«1
إن عدد العوالم كثيرة جدا و كبيرة لدرجة. أنها أكبر من 
في هذه  تعيش  و  نشاهدها،  التي  واألرضين  السماوات 
وآل  محّمد  أن  األلطف  و  األجمل  و  كائنات.  العوالم، 
االن  و  العوالم.  محّمدb هم حجة على سكان جميع 
لنذهب إلى أبعد من األجواء المحيطة بنا، سنواجه طائفة 
لجميع سكان  امام  و  الهيين و حجة  قوما هم حجج  و 
كافة العوالم حتى و إن كان سكان تلك العوالم اليعرفون 
أحدهم االخر؛ إذ أن اإلمام ذكر أن عدد تلك العوالم هي 

اثني عشر الف عالَم. 

ائّمهb و المالئکة
و في العوالم الماورائية الخارجة عن مدى رؤيتنا هناك 
كم هائل من المالئكة يقيمون. و جاء في »تفسير القمي«، 
حينما سئل اإلمام الصادق: هل المالئكة أكثر أم بنو 
لعدد مالئكة اهلل في  بيده  نفسي  الذي  قال: »و  آدم؟ 
في  ما  و  األرض،  في  التراب  عدد  من  أكثر  السماوات- 
يقدسه- و  فيها ملك يسبحه و  السماء موضع قدم إل و 
موكل  ملك  فيها  و  إل  مدر-  ل  و  األرض شجرة  في  ل 
بها- يأتي اهلل كل يوم بعملها و اهلل أعلم بها، و ما منهم أحد 
إل و يتقرب كل يوم إلى اهلل- بوليتنا أهل البيت و يستغفر 
عليهم  يرسل  أن  اهلل  يسأل  و  أعداءنا-  يلعن  و  لمحبينا- 

العذاب إرسال.«2
إننا نمشي في كل لحظة بين مليارات مليارات الكانات 
الموكلة من قبل اهلل من بين المالئكة لكننا ننكر وجودها. 
المالئكة موكال لكل شئ و  بين  تعالى عين من  إن اهلل 
االنسان،  و  الزهرة  و  والشجرة  للحجر  حتّى  امرء  لكل 
واحد  موكلين،  منا  لكل  عين  فقد  المثال،  سبيل  فعلى 
الجميلة  والنقطة  يمينه  على  واالخر  الجسم  يسار  على 

المالئكة قبيلة الّرحمة: حجج الکائنات هذه  كل  أن  هي   الصادق اإلمام  كالم  في 
 محمد آل  بوالية  تقر  مشاهدتها،  نستطيع  ال  التي 
آل  أعداء  وتلعن   محمد آل  وشيعة  لمؤمني  وتبتهل 

 .محمد
عدد  عن  موضع  في   علي المؤمنين  أمير  وسئل 

المالئكة وموضع آخر عن أنواعها، فقال: 
»إن هلل تبارك و تعالى مالئكة لو أن ملكا منهم هبط إلى 
منهم من  و  أجنحته  كثرة  لعظم خلقه و  ما وسعته  األرض 
لو كلفت الجن و اإلنس أن يصفوه ما وصفوه لبعد ما بين 
مفاصله و حسن تركيب صورته و كيف يوصف من مالئكته 
من سبعمائة عام ما بين منكبيه و شحمة أذنيه و منهم من 
يسد األفق بجناح من أجنحته دون عظم بدنه و منهم من 
السماوات إلى حجزته و منهم من قدمه على غير قرار في 
لو  الهواء األسفل و األرضون إلى ركبتيه و منهم من  جو 
لو  منهم من  و  لوسعتها  المياه  إبهامه جميع  نقرة  في  ألقي 
ألقيت السفن في  دموع  عينيه  لجرت  دهر الداهرين- فتبارك 

اهلل أحسن الخالقين .«3
و الملفت أن جميع هذه المالئكة وبكل ضخمها وعظمتها، 

هي في خدمة األنبياء واألوصياء. 
وجاء في »عيون أخبار الّرضا« و »كمال الدين« و 
المؤمنين ورسول اهلل قال  أمير  الى  بسند يصل 
أكرم  و ل  مني   أفضل   خلقا  اهلل   خلق   اهلل: »ما  رسول 
فأنت  اهلل!  رسول  »يا  فقلت:   :علي قال  مني«  عليه 
تبارك  اهلل  إن  علي!  »يا   :فقال جبرئيل؟«  أم  أفضل 
و  المقربين  مالئكته  على  المرسلين  أنبياءه  فضل  تعالى  و 
فضلني على جميع النبيين و المرسلين و الفضل بعدي لك 
يا علي و لألئمة من بعدك. فإن المالئكة لخدامنا و خدام 
محبينا. يا علي ! الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون 

بحمد ربهم  و يستغفرون للذين آمنوا بوليتنا...«4

األئّمةb و األجّنة
أي  الثاني،  الكائن  إلى  مباشرة  نتطرق  المالئكة  بعد  و 
فقبل  االنسان.  وقبل  المالئكة  بعد  خلق  الذي  الجن 
خلق النبي آدم، كان الجن قد خلقوا باالف السنين 
اهلل مع  يعبد  كان  ابليس  بان  لنعرف   .قبل خلق آدم
المالئكة باكثر من خمسة االف سنة قبل خلق آدم. إن 
األجنة ليست مجردة مثل المالئكة. لكن وجودها لطيف، 

فهي لطيفة من حيث الجسم. 
و قد صنّف االمام الصادق الجن إلى ثالثة أصناف: 
»الجن  ثالثة أصناف  صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء و 

صنف حيات و كالب و صنف يحلون و يظعنون .«5
و الجن مثلها مثل االنسان، فيهم الصالح والطالح، و ليسوا 
كلهم صالحين. فصنف منهم وصل الى موقع يطير فيه مع 
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المالئكة وصنف طالحون و متمردون و رئيسهم ابليس. 
فابليس اللعين، هو أكبر من الكل، له جنود. إقراوا سوة 
الجن، فيها معلومات جيدة، و يقول اهلل سبحانه وتعالى 

في سورة الجن: 
َفُأولَِئَك  َأْسَلَم  َفَمْن  الَْقاِسُطوَن  َوِمنَّا  الُْمْسِلُموَن  ِمنَّا  »َوَأنَّا 

ْوا َرَشًدا.«6  َتَحرَّ
و من بينهم المصلحون و المؤمنون و المطيعون و الذين 

يبحثون عن الصراط المستقيم.  
فهم  االنسان،  مع  التواصل  يتحاشون  الصلحاء،  األجنة 
بدقة،  الشريعة  يراعون  إنهم  العمل.  هذا  يتحاشون 
الكائنات  هذه  فان  لذلك  والتقوى؛  بالورع  ويلتزمون 
الكائنات أذى  ال يصدر عنها أذى وال يصدر عن هذه 
لالنسان أو الجن والطمع واإلستبداد، و عندما ال يملكون 
االخرين  على  اإلستيالء  يريدون  وال  واستبدادا  طمعا 
مع  التواصل  عن  يبحثون  ال  فانهم  باللذات،  والتمتع 
يسمحون  ال  الصلحاء  األجنة  وقادة  زعماء  إن  اإلنس. 

لألجنة الصلحاء بالتواصل مع االنسان.
 .bاالجنّة الصلحاء هم المطيعون ألمر األئّمة

روى عن جابر عن أبي جعفر االمام الباقر قال: 
»بينا أمير المؤمنين على المنبر إذ أقبل  ثعبان  من  ناحية 
باب من أبواب المسجد. فهم الناس أن يقتلوه. فأرسل أمير 
المؤمنين أن كفوا. فكفوا و أقبل الثعبان ينساب   حتى 
 .المؤمنين أمير  على  فسلم  فتطاول  المنبر.  إلى  انتهى 
فأشار أمير المؤمنين إليه أن يقف حتى يفرغ من خطبته. 

و لما فرغ من خطبته أقبل عليه فقال: من أنت؟ 
فقال: عمرو بن عثمان خليفتك على الجن و إن أبي مات 
و أوصاني أن آتيك فأستطلع رأيك و قد أتيتك يا أمير 

المؤمنين! فما تأمرني به و ما ترى. 
أن  و  اهلل  بتقوى  أوصيك   :المؤمنين أمير  له  فقال 

تنصرف فتقوم مقام أبيك في الجن فإنك خليفتي عليهم. 
فودع عمرو أميرالمؤمنين و انصرف فهو خليفته على الجن.« 
فقلت له: جعلت فداك فيأتيك عمرو و ذاك الواجب عليه؟ 

قال: »نعم.«7
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الفردية واإلجتماعية،  بيئتنا وفي حياتنا  نواجه كلنا في 
وتقع  حسباننا.  في  تدخل  لم  جمة،  وتطورات  أحداثا 
حياتنا  في  سواء  تقع  وتطورات  حوالينا،  في  أحداث 
الفردية أو حياتنا اإلجتماعية، ال يمكن كشفها بالقواعد 
األحداث  بتلك  استمتعنا  سواء  العادية.  والحسابات 
ولم  كرهناها  أم  لدينا،  محبذة  وكانت  بها  ورضينا 
لبيتنا وأسرتنا أو إلجتماعنا. وبما  نستسغها. أكانت تقع 
أننا اعتدنا وجعلونا نعتاد وعودونا خطأ انه يمكن قياس 
كل شئ بقواعد الهندسة والرياضيات والكم، فاننا نصاب 
بالقلق والتوتر عندما نمر بقضية ال تقع ضمن نطاق هذه 
القواعد. ويبدو أننا نواجه أحيانا سؤاال كبيرا ال نجد له 
جوابا ومن أين حدث ونقول باننا كنا قد شاهدنا كل شئ 
وقمنا بحساب كل شئ، وهكذا أمر ال يجب أن يحدث، 
لكنه حدث. وما كان علينا أن نمر بهكذا عقبة، فمن أين 
أتت هذه العقبة؟ وال نكتشف سببها. وبال شك فان في 

مقدمة هذه األمور هي مشيئة وقضاء اهلل تعالى. 
ليس هناك كارثة أقسى من أن يصاب االنسان بالغرب 
الرؤية  في  ويتجلى  البحت  والمادي  الفيزيائي  والعالم 
بهكذا  يصابون  آياؤنا  يكن  ولم  والسطحية.  الظاهرة 
ابتالء من قبل. وفي العصر الحديث وفي التاريخ الغربي 
الحديث، وبما أن العالم الفيزيائي والمادي اكتسى اصالة 
وأصاب في تعاليمه الرسمية، البشرية شيئا فشيئا، فظنت 
المحسوس  الفيزيائي  العالم  هذا  هو  العالم  أن  البشرية 
يمكن  التي  الكائنات  هذه  هي  الكائنات  وأن  فحسب 
والعوامل  العوالم  مجموعة  وغفلت  فحسب،  مشاهدتها 
قد  الحديثة  المدرسية  العلوم  وأن  السيما  المرئية.  غير 

صّعدت من هذه القضية. 
الجاهلية  إن  للكثيرين،  يروق  ال  هذا  كالمي  أن  وربما 
العلم  وأن  الوضعية  هذه  شّددت  قد  الحديثة  والجهالة 
غافلين،  وبقينا  الجهل  هذا  أذكى  قد  الحديث  المدرسي 
الفيزيائي  العالم  إلى  استند  الذي  الحديث  العلم  أن  أي 
كافة  دفنا  أننا  لدرجة  اكتسحنا  قد   )positivism(
التعاليم السابقة والتقليدية واإللهية والمقدسة والسماوية 
والوحيانية وحتى الشيطانية في زاوية ما وانشغلنا بالعالم 
العوالم  الفيزيائي. واالن إن غفلناها، فهل ضاعت تلك 
في  هي  اختبأت  فهل  إليها،  نذهب  لم  إننا  والعوامل؟ 
المخابئ؟ كاّل! هي موجودة. إن العوالم والعوامل المختلفة 
واألشخاص الذين يعيشون في تلك العوالم، ال يتبعوننا 
الوضعية  بالمعرفة  فأتينا  بالغرب،  منبهرين  الننا أصبحنا 
الحديثة وأغمضنا أعيننا وقلنا بانه الليل، وهم قالوا ليال 

فهل انتهى كل شئ؟ كال!قبيلة اللعنة: التواصل مع الكائنات الماورائية
الطبيعة  ماوراء  في  قائم  هو  ما  يعني  الطبيعة  وماوراء 
فيزيائي  هو  الذي  المادة  عالم  هو  الطبيعة  من  والمراد 
إن  والكمية،  الرياضية  وملموس، ويدخل في حساباتنا 
مادية،  غير  وعوالم  ماورائية،  عوالم  هو  الطبيعة  ماوراء 
ال عالم واحد بل يبدأ من عالم المجردات البحت ويتجه 
نزوال. ويتم في الدراسات والعلوم الدينية اطالق تسمية 
ماوراء الطبيعة على العوالم غير المرئية والغيبية. إن العالم 
غير المشهود هو عالم الغيب وغير القابل للرؤية، وعالم 

الشهود هو العالم الذي يمكن مشاهدته. 
و قد أشير إلى العالم الماورائية في النصوص اإلسالمية 
بعالم الغيب و الذي يشتمل على عالم الملكوت و عالم 
الجبروت و أشرف المخلوقات و ماوراء الطبيعة جبرائيل.
أنكارنا  أدى  فهل  الماورائية،  العوالم  وأنكرنا  جئنا  لقد 
العوالم؟  تلك  ومحو  وضياغ  واختفاء  غياب  إلى  هذا 
كال، فهي كانت ومازالت وستكون موجودة. النها كانت 
كذلك،  وستكون  ومؤثرة  موجودة  االن  وهي  موجودة 
لقد  الجهل،  هذا  في  تورطنا  لقد  وأداؤها.  وظيفتها  ولها 
في  أشياء  نرى  حيث  واالن  اإلنكار،  باب  من  دخلنا 
الحياة اليومية الروتينية، ونجرب وقائع ال يمكن تسويتها 
ولم تندرج ضمن الحسابات، أصبحنا نمر بمشاكل جادة. 
إن هذه األمور تعود إلى عوالم وعوامل تقع خارج العالم 
الكمي والفيزيائي والملموس أي العالم المادي والطبيعي، 
وهناك عوالم أخرى وكائنات أخرى، تدخل في تلك 
تدخل  كما  االجتماعية  حياتنا  إلى  والعوامل،  العوالم 
واإلجتماعية  الفردية  حياتنا  وتقتحم  وأعمالنا،  حياتنا 
وال  عنها  نرض  لم  وإن  حتى  عليها  وتؤثر  وتتدخل 
الوقت  في  يقال  كما  أو  العكس،  يقع  أن  أو  نعرفها. 
الحاضر، تحدث مفاجأة لنا، ولم نكن نفكر بها وال نحلم 
بها. ونماذجها كثيرة. وتعود إلى الشئ الذي قلته، وثمة 
هذه  من  تجعل  بحيث  والعوامل  العوالم  من  مجحموعة 
العالقات  في  وتتدخل  وحقيقة  أثر  ذا  والعوامل  العوالم 
الفردية والجماعية للناس، فتكون حلوة ومحبذة أحيانا، 

ومرة أحيانا أخرى، وتربك الكثير من حساباتنا.
أكبر من  أنها  العوالم كثيرة جدا وكبيرة لدرجة  إّن عدد 
هذه  في  وتعيش  نشاهدها،  التي  واألرضين  السموات 
المخلوقات   اإلمام علي كائنات. وقد صنف  العوالم 

هكذا: 
»قد كان في السماوات و األرض خلق من خلق اهلل يقدسون 
اهلل و يسبحونه و يعظمونه بالليل و النهار ل يفترون. فإن اهلل 
عز و جل لما خلق األرضين خلقها قبل السماوات ثم خلق 
المالئكة روحانيين لهم أجنحة يطيرون بها حيث يشاء اهلل. 

يقدسونه  السماوات  أطباق  بين  فيما  فأسكنهم 
و  إسرافيل  منهم  اصطفى  و  النهار.  و  الليل 
ميكائيل و جبرئيل. ثم خلق عز و جل في األرض 

خلق  دون  فخلقهم  أجنحة  لهم  روحانيين  الجن 
المالئكة و حفظهم أن يبلغوا مبلغ المالئكة في الطيران و غير 
ذلك. فأسكنهم فيما بين أطباق األرضين السبع و فوقهن 
يقدسون اهلل الليل و النهار ل يفترون. ثم خلق خلقا دونهم 
لهم أبدان و أرواح بغير أجنحة يأكلون و يشربون . نسناس 
أشباه خلقهم و ليسوا بإنس و أسكنهم أوساط األرض على 
ظهر األرض مع الجن يقدسون اهلل الليل و النهار ل يفترون. 
و كان الجن تطير في السماء. فتلقى المالئكة في السماوات 
فيسلمون عليهم و يزورونهم و يستريحون إليهم و يتعلمون 
منهم الخبر. ثم إن طائفة من الجن و النسناس الذين خلقهم 
اهلل و أسكنهم أوساط األرض مع الجن تمردوا و عتوا عن 
أمر اهلل، فمرحوا و بغوا في األرض بغير الحق و عال بعضهم 
على بعض في العتو على اهلل تعالى حتى سفكوا الدماء فيما 
بينهم و أظهروا الفساد و جحدوا ربوبية اهلل تعالى. و أقامت 
و  طاعته  و  اهلل  رضوان  على  الجن  من  المطيعون  الطائفة 
باينوا الطائفتين من الجن و النسناس الذين عتوا عن أمر اهلل 
تعالى. فحط اهلل أجنحة الطائفة من الجن الذين عتوا عن أمر 
اهلل و تمردوا فكانوا ل يقدرون على الطيران إلى السماء و 
إلى مالقاة المالئكة لما ارتكبوا من الذنوب و المعاصي.«1

قال العاّلمة المجلسي في »بحار«ه: 
الجّن  أّن  في  المسلمين  بين  بل  اإلمامية  بين  خالف  ل 
والشياطين أجسام لطيفة ُيرون في بعض األحيان ول يرون 
في بعضها ، ولهم حركات سريعة وقدرة على أعمال قوّية، 
ويجرون في أجساد بني آدم مجرى الدم، وقد يشّكلهم اهلل 

بحسب المصالح بأشكال مختلفة وصور متنّوعة.2
والجن مثلها مثل االنسان فيهم الصالح والطالح، وليسوا 
كلهم صالحين، فصنف منهم وصل الى موقع يطير فيه مع 
ابليس.  ورئيسهم  ومتمردون  طالحون  وصنف  المالئكة 
والذين  والمطيعون  والمؤمنون  المصلحون  بينهم  ومن 

يبحثون عن الصراط المستقيم.   
الصلحاء  الجن،  الصنفين من جماعة  بين  تواصل  ويقام 
والطلحاء،  الصلحاء  اإلنس  من  الصنفين  مع  والطلحاء، 
والبشرية تصنف أيضا إلى أصناف مختلفة فمنهم الصلحاء 

ومنهم الطلحاء. »قد أفلح المؤمنون أولئك المقربون«. 
وكان الكهنة الذين يقيمون في المعبد ويحكمون الناس 
ويتكلمون، يقيمون ارتباطا مع القوى الجنية، مع صنف 
مع  التواصل  يتحاشون  الصلحاء  األجنة  الن  الطالحون. 
االنسان، فهم يتحاشون هذا العمل. إنهم يراعون الشريعة 
بدقة، ويلتزمون بالورع والتقوى لذلك فان هذه الكائنات 
الكائنات أذى  ال يصدر عنها أذى وال يصدر عن هذه 

لالنسان أو الجن والطمع واإلستبداد، وعندما ال يملكون 
االخرين  على  اإلستيالء  يريدون  وال  واستبدادا  طمعا 
مع  التواصل  عن  يبحثون  ال  فانهم  باللذات،  والتمتع 
يسمحون  ال  الصلحاء  األجنة  وقادة  زعماء  إن  اإلنس. 

لألجنة الصلحاء بالتواصل مع االنسان.
إن جميع الكتب السماوية والمصادر تتحدث عن ذلك، 
وأول جني أقام ارتباطا مع االنسان، كان ابليس. وأول 
تواصل أقيم مع انسان، كان تواصل ابليس مع النبي آدم
 وحصل ما حصل حيث تعهد ابليس باغواء االنسان.

الفضول  حس  بسبب  تتم  التواصل  حاالت  بعض 
السيما  الناس  بعض  إن  اإلنسان،  لدى  واإلستطالع 
الشبان، لجأوا إلى الكتب الهائلة والمصادر على االنترنت. 
والتعاويذ والعزائم والطالسم واالرتباط بالجن و... وتلقى 
البعض دروسا وتعليما خاطئا وناقصا وأوجدوا مشاكل 

النفسهم ال يستطيع أحد حلها.
الرئيسية  القيادة الشيطانية  ومن جهة أخرى، فان مراكز 
يقيم  لكي  السرعة،  وجه  على  ذلك  يحصل  أن  تريد 
اسرائيل  بني  ابليس،  عمالء  إن  الكوني،  حكمه  ابليس 
سريعا،  الحكم  هذا  إقامة  يريدون  الخفية،  واألوساط 
تزداد  لذلك  الناس،  وتلويث  تدنيس  هو  إليه  والسبيل 
الذنوب والتلوث يوما بعد يوم. وعلى أثر تلوث الناس، 
مع  الحقيقي  المعنوي  التواصل  عن  بعدا  يزدادون  فانهم 
التلوث  لهذا  األولية  النتائج  إحدى  إن  الوقت.  مرور 
المعنوية  العوالم  من  والسخط  والكراهية  اإلنكار  هو 

والمقدسات الدينية والشرائع.
وشكل ذلك إحدى أدوات التواصل في العلوم الخاصة.

وكانت العلوم تقسم في قديم الزمان إلى قسمين: العلوم 
الغريبة والخفية والمستترة والعلوم الجلية. والعلوم الغريبة 
هي مجموعة من العلوم التي كانت تحفظ بعيدا عن متناول 
الناس العاديين وكان كهنة المعابد يستخدمونها وحدهم. 
وفي المجتمعات االسالمية، وكان البعض يلجأ إلى العزلة 
مع  إتصاال  ويقيمون  والمغارات،  الكهوف  في  واإلقامة 
الغريبة.  العلوم  هي  وهذه  و...  التعاويذ  ويقرأون  الجن، 
الغريبة، عاما. وهذا  العلوم  الجزء من  واليوم أصبح هذا 
النوع من العلم يحظى بتشعبات وتفرعات كبيرة أحصوا 
واألعداد  والجفر  الرمل  علم  فها  بما  منها،  فرعا  ثالثين 
و... . وفي التقسيم العام، قسموا هذه العلوم الغريبة إلى 
العلوم  والليمياء والهيمياء والسيمياء والريمياء.  الكيمياء 
الخمسة. وكان واحدا منها جار وأقوى لدى بعض األمم، 
والجزء االخر ضعيفا. ال شأن لنا معها. والشرع المقدس 

ال يجيز لنا أن نخوض هذه العلوم.
إن فنون السحر والشعوذة هي جزء من العلوم.
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الفنون السحرية و السحر
ما هو معروف في الكتب التخصصية حول العلوم الغريبة 
و بعض الفنون السحرية بين السحرة من قديم األزمان 
2.تسخير  الخدعة،  و  الشعوذة   .1 هو:  هذا  يومنا  حتى 

الجن، 3.الطالسم، 4.التنجيم، 5.كهانة و عرافة.

تسخير الجن
إن التسخير من باب التفعيل بمعنى التشغيل و اإِلْخَضاع 
التسخير علم من  و  أَْجٍر  باَِل  أحد  تَْشِغيل  و  اإِلْذاَلل  و 

فروع العلوم الغريبة .
يشغلون  أدعية  و  أوراد  باستخدامهم  السحرة  كان  و 
غير  غايات  سبيل  في  منها  يستفيدون  و  مخلوقات 

رحمانية.

الهوامش:
1. »حبار األنوار« )ط - بریوت(، ج 54، صص 323-322.

2. نفس املصدر، ج 60، ص 283.

المقتبس من محاضرة »التواصل مع الكائنات الماورائية«، المحاضر: 
األستاذ إسماعيل شفيعي سروستاني.
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السابقون األّولون
قال اهلل الحكيم فى محكم كتابه:

لُوَن ِمَن الُْمهاِجِريَن َو اأْلَْنصاِر َو الَِّذيَن اتََّبُعوُهْم  ابُِقوَن اأْلَوَّ »َو السَّ
ُ َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه، َو َأَعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجِري  بِِإْحساٍن َرِضَي اهللَّ

َتْحَتَها اأْلَْنهاُر- خالِِديَن ِفيها َأبَداً ذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم.«1
روى عالمه حسكانى فى تفسير هذة اآلية المباركة عن عبد 
الرحمن بن عوف 2 قال: هم ستة من قريش أولهم إسالما علي 

 .بن أبي طالب
]تعالى [:  قوله  في  عباس   ابن  عن  الضحاك  عن  روى  و 
»السابقون األولون«  قال: علي بن أبي طالب، و حمزة و 

عمار، و أبو ذر، و سلمان و مقداد. 
حّدث سليم بن قيس عن الحسن بن علي  أنه حمد اهلل و 
أثنى عليه و قال: »السابقون األولون  اآلية، فكما أن للسابقين 
طالب  أبي  بن  علي  ألبي  كذلك  بعدهم-  من  على  فضلهم 

فضيلة على السابقين بسبقه السابقين .«
و قال ابن عباس  في قوله تعالى: و السابقون األولون : نزلت 
صلى  و  برسوله  و  باهلل  باإليمان  كلهم  الناس  سبق  علي  في 
هذه  نزلت  ففيه  الهجرتين  هاجر  و  البيعتين-  بايع  و  القبلتين 

اآلية. 
قال:  زيد،  بن  أسامة  أخبرني  اسناده:  فى  الحسكانى  قال 
جاء العباس و علي يستأذنان على رسول اهلل. فقال 
 :هل تدري ما لهما؟« قلت: ل. قال« :لي رسول اهلل

»لكني أدري ائذن لهما.« قال: فأذنت لهما، فدخال. 
فقال علي: »يا رسول اهلل من أحب أهلك إليك ؟«  

قال: »فاطمة.«
قال: »إنما أعني من الرجال.« 

قال: »من أنعم اهلل عليه و أنعمت عليه.« 
قال: »ثم من؟« 
قال: »ثم أنت.« 

قال العباس: يا رسول اهلل جعلت عمك آخرهم! 
قال: »إّن عليا سبقك بالهجرة.«

علی فی القرآن الکريم

الهوامش:
1. سورة التوبة، اآلیة 100. 

2. كذا يف النسخة اليمنية، و مثلها يف احلدیث:)127( 
من ترمجة أمری املؤمننی من تاریخ دمشق.

و قد سقطت عن النسخة الكرمانية الكلم السبع:»عن 
أبيه، عن عبد الرمحن بن عوف«.

و احلدیث رواه أیضا ابن حجر من طریق العقيلي يف 
ترمجة احلسن بن علي اهلمداين من كتاب لسان امليزان: 
ج 2 ص 227.  و رواه أیضا بسنده عن العقيلي ابن 
املؤمننی أمری  ترمجة  من  احلدیث:) 128(  عساكر يف 

الربكان  أبو  أخربنا  قال:   2 ط   93 ص   ،1 ج  دمشق:  تاریخ  من   
األمناطي، أنبأنا حممد بن املظفر بن بكران، أنبأنا أبو احلسن العتيقي، أنبأنا 
أنبأنا  بن عبدوس،  أنبأنا حممد  العقيلي،  أبو جعفر  أنبأنا  بن أمحد،  یوسف 
القاسم  بن  اهلمداين، عن محيد  علي  بن  احلسن  أنبأنا  بن موسى،  إمساعيل 
بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه ]عن جده[ عن عبد الرمحن بن 
عوف... و رواه أیضا حممد بن سليمان املتوىف بعد العام:) 300( يف أواخر 
اجلزء الثاين يف احلدیث:) 211( من مناقب علي الورق 62 ب قال: ] و[ 
عن حممد بن منصور، عن إمساعيل بن موسى عن احلسن بن علي اهلمداين 
عن محيد بن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف يف 

قوله تعاىل...

لقواعد  التنزيل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  حسكاني،  المصدر: 
التفضيل«، الطهران، طبع اول، 1411 ق.، صص 333- 336.
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الرسول و نزول الوحی
مدرسة  فى  الوحى  نزول  كيفية  فى  الّروايات  جاءت  قد 
الخلفاء بأربعة أو خمسة أشكال و صور. و الروايات هى:
1. جاء فى الرواية منقولة عن أّم المؤمنين عائشة مايلى:

أول ما بدئ به رسول اهلل من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم فكان ل يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح فكان يأتي 
يتزود  و  العدد  ذوات  الليالي  التعبد  وهو  فيه  فيتحنث  حراء 
فجئه  حتى  لمثلها  فتزوده   .خديجة إلى  يرجع  ثم  لذلك. 

الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه. فقال: اقرأ. 
فغطني حتى  فأخذني  بقارئ.  أنا  ما  فقلت:   النبي له  فقال 
بلغ مني الجهد. ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني. فقال: 
اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني 
الجهد. ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ 
علم اإلنسان ما لم يعلم. فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل 
ذهب  حتى  فزملوه  زملوني.  زملوني،  فقال:   خديجة على 

عنه الروع. 
قد خشيت  وقال  الخبر  وأخبرها  لي  ما  خديجة!  يا   :فقال
أبدا،  اهلل  يخزيك  ل  فواهلل  أبشر  كال  له:  فقالت  نفسي.  على 
وتقري  الكل  وتحمل  الحديث  وتصدق  الرحم  لتصل  إنك 

الضيف وتعين على نوائب الحق. 

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخو أبيها وكان امرأ 
تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية 

من اإلنجيل ما شاء اهلل أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. 
فقالت له خديجة: أي ابن عم! اسمع من ابن أخيك. 

فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ 
فأخبره النبي ما رأى. 

فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل  على موسى يا ليتني فيها 
جذعا أكون حيا...1

2. الرواية الثانية منقولة عن شخص يُدعى عبداهلل بن شّداد 
يوضح فيها الخوف الذى انتاب الرسول عند الوحى و أشارت 

له الرواية السابقة:
أتى جبريل محمدا فقال: يا محمد! اقرأ. قال: وما اقرأ. 
باسم  اقرأ  قال:  اقرأ.  وما  قال:  اقرأ.  محّمد!  يا  قال:  ثم  فضمه. 
 ربك الذي خلق. حتى بلغ »ما لم يعلم«. فجاء إلى خديجة
فقال: يا خديجة! ما أراه إل قد عرض لي2 قالت: كال واهلل 

ما كان ربك يفعل ذلك بك وما أتيت فاحشة قط...3
3. و الرواية األكثر تفصياًل فى هذا المجال هى رواية ُعبيد 
على  الوحى  هبوط  حادث  وصفت  حيث  الليثي  عمير  بن 

الرسول ألّول مّرة كالتالي:
فكان رسول اهلل يجاور ذلك الشهر من كل سنه، يطعم من 
جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول اهلل جواره من شهره 
ذلك، كان أول ما يبدأ به- إذا انصرف من جواره- الكعبه قبل 

صورة النبّي عند اهل السنة

ان يدخل بيته، فيطوف بها سبعا، او ما شاء اهلل من ذلك، ثم 
يرجع الى بيته، حتى إذا كان الشهر الذى اراد اهلل عز و جل 
فيه ما اراد من كرامته، من السنه التى بعثه فيها، و ذلك فى 
شهر رمضان، خرج رسول اهلل الى حراء- كما كان يخرج 
لجواره- معه اهله، حتى إذا كانت الليله التى اكرمه اهلل فيها 
برسالته و رحم العباد بها، جاءه جبريل بأمر اهلل ]فقال رسول 

اهلل ص فجاءنى و انا نائم بنمط من ديباج، فيه كتاب، فقال:
اقرا، فقلت: ما اقرا؟]...الى قال[ يقول: يا محمد، أنت رسول 

اهلل، و انا جبريل. 
قال: فرفعت راسى الى السماء، فإذا جبرئيل فى صوره رجل 
صاف قدميه فى أفق السماء. يقول: يا محمد، أنت رسول اهلل 
و انا جبرئيل قال: فوقفت انظر اليه، و شغلنى ذلك عما اردت، 
فما اتقدم و ما أتأخر، و جعلت اصرف وجهى عنه فى آفاق 
زلت  فما  كذلك،  رايته  ال  منها  ناحيه  فى  انظر  فال  السماء 
 واقفا ما اتقدم امامى، و ل ارجع ورائى، حتى بعثت خديجه
رسلها فى طلبى، حتى بلغوا مّكه و رجعوا إليها و انا واقف فى 
مكانى ثم انصرف عنى و انصرفت راجعا الى اهلى، حتى اتيت 
القاسم،  أبا  يا  فقالت:  مضيفا  فخذها  الى  فجلست   ،خديجه
اين كنت؟ فو اهلل لقد بعثت رسلى فى طلبك، حتى بلغوا مّكه 

و رجعوا... 
]الى قال:[ قلت لها: ان األبعد لشاعر او مجنون، فقالت: أعيذك 
باهلل من ذلك يا أبا القاسم! ما كان اهلل ليصنع ذلك بك مع 
ما اعلم منك من صدق حديثك، و عظم أمانتك، و حسن 
رايت  لعلك  بن عم!  يا  ذاك  ما  و  خلقك، و صله رحمك! 

شيئا؟ 
قال: فقلت لها: نعم ثم حدثتها بالذى رايت، فقالت: ابشر يا بن 
عم و اثبت، فو الذى نفس خديجه بيده انى ألرجو ان تكون 
نبى هذه المه، ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت الى 
ورقه بن نوفل بن اسد- و هو ابن عمها، و كان ورقه قد تنصر 
و قرأ الكتب، و سمع من اهل التوراه و النجيل فاخبرته بما 

أخبرها به رسول اهلل انه راى و سمع. 
لئن  بيده،  ورقه  نفس  الذى  و  قدوس!  قدوس،  ورقه:  فقال 
كنت صدقتنى يا خديجه، لقد جاءه الناموس الكبر- يعنى 
بالناموس جبرئيل الذى كان ياتى موسى- و انه لنبى هذه 

المه، فقولى له. 
بقول  فاخبرته   ،الى رسول اهلل  فليثبت فرجعت خديجه
ورقه، فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم، فلما قضى 
رسول اهلل جواره، و انصرف صنع كما كان يصنع، و بدا 
بالكعبه فطاف بها فلقيه ورقه بن نوفل، و هو يطوف بالبيت، 

فقال: يا بن أخى، أخبرنى بما رايت او سمعت. فاخبره رسول 
هذه  لنبى  انك  بيده،  نفسى  الذى  و  ورقه:  له  فقال   ،اهلل
المه، و لقد جاءك الناموس الكبر الذى جاء الى موسى، و 
لتكذبنه و لتؤذينه، و لتخرجنه، و لتقاتلنه، و لئن انا أدركت 
ذلك لنصرن اهلل نصرا يعلمه ثم ادنى راسه فقبل يافوخه، ثم 

انصرف رسول اهلل، الى منزله....4
عكرمة عن عبداهلل بن  الحادثة فى رواية  4. و قد وصفت 

عّباس كالتالي:
فبينا رسول اهلل على ذلك وهو بأجياد، إذ رأى ملكا واضعا 
إحدى رجليه على األخرى في أفق السماء يصيح: يا محمد! أنا 

جبريل، يا محّمد، أنا جبريل. 
رأسه  رفع  كلما  يراه  وجعل  ذلك،  من   اهلل رسول  فذعر 
 : وقال  خبره  فأخبرها  خديجة  إلى  سريعا  فرجع  السماء،  إلى 
ول  قط  شيئا  األصنام  هذه  بغض  أبغضت  ما  واهلل  خديجة  يا 
الكهان، وإني ألخشى أن أكون كاهنا، قالت: كال يابن عم ل 

تقل ذلك، فإن اهلل ل يفعل ذلك بك أبدا...5

5. و قد نقل كالم الرسول ص فى الرواية ُعروة بن الزبير 
كالتالي:

»يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، لقد خشيت أن أكون 
كاهنا...«6

تقييم الروايات
يوجد فى سند الروايات خمسة رواة ينتهى سند كل رواية 
بعبارة أخرى  اليهم و  السند  انه نسب  أو  منهم،  الى واحد 
فإن هؤالء هم المبدأ و االساس ألسانيد تلك الروايات و 
هم امّ المؤمنين عائشة و عبداهلل بن شداد و ُعبيد بن ُعمير و 

عبداهلل بن عبّاس و عروة بن الزبير.
شهد  قد  هؤالء  من  واحد  يكن  لم  بأنّه  يشهد  التاريخ  و 

الحادث ألنّهم لم بوالدوا آنذاك.7

حکم القرآن القاطع
و  مفهومها  و  الروايات  نّص هذه  فى  »القرآن«  يعّد حكم 
محتواها قاطعًا. فالتدقيق و التتبع فى القرآن يكشف لنا عن 
أن نبّوة الرسول ص لم تكن حادثة غيرمتوقعة أو غامضة، 

بل انها طرحت على أصعدة مختلفة و بأشكال متنوعة.
و لقد عّد االيمان بنبّوته ميثاقًا مؤكّداً أخذ مّمن سبقة من 
لنصرته و إعانته و بشر  العهد  بإبرام  األنبياء و قد طولبوا 

كبار االنبياء اممهم ببعثته.
و جاء اسمه مع بعض من أنصاره و أعوانه فى »التوراة« 
الكتاب و  و »اإلنجيل« و قد كان اسمه مألوفًا عند أهل 
كانوا يعرفون جميع خصائصه و صفاته و يؤمنون بها تارة 

و ينكرونها تارة أخرى.
و نبحث باختصار فى تلك اآليات التى تناولت الموضوع 

الذى ذكرناه آنفًا:

األية األولی
ِحْكَمٍة  َو  ِكتاٍب  ِمْن  آَتْيُتُكْم  لَما  يَن  النَِّبيِّ ميثاَق   ُ اهللَّ َأَخَذ  ِإْذ  »َو 
ٌق لِما َمَعُكْم لَُتْؤِمُننَّ بِِه َو لََتْنُصُرنَُّه قاَل َأ  ُثمَّ جاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ
َأْقَرْرُتْم َو َأَخْذُتْم َعلى  ذلُِكْم ِإْصري قالُوا َأْقَرْرنا قاَل َفاْشَهُدوا 
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اِهدين .«8 َو َأنَا َمَعُكْم ِمَن الشَّ
تصّرح اآلية بوضوح بأن اهلل أخذ من النبيين ميثاق اليمان 
بمحّمد ص و تصديقه و نصرته إذا عاصروه و أدركوه، ثم 

أمرهم اهلل أن يأخذوا هذا الميثاق نفسه من اممهم.

اآلية الثانية
ِ ِإلَْيُكْم  »َو ِإْذ قاَل عيَسى اْبُن َمْرَيَم يا بَني  ِإْسرائيَل ِإنِّي َرُسوُل اهللَّ
راً بَِرُسوٍل َيْأتي  ِمْن بَْعِدي  قًا لِما بَْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوراِة َو ُمَبشِّ ُمَصدِّ

ناِت قالُوا هذا ِسْحٌر ُمبين .«9 ا جاَءُهْم بِالَْبيِّ اْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّ
الفارسية  الترجمة  فى  البشارات  تلك  من  نماذج  وجدنا 
و  الفرنسى،  ف.لمنه  القسيس  بها  قام  التى  يوحنا  ألنجيل 
رابنسن و هو قسيس  بها  قام  التى  العربية  الترجمة  كذا فى 
انجليزى. و البشارات موجودة فى فصل رابع عشر، اآليات 
16 و 17 و 25 و 26 و فى الفصل الخامس عشر اآلية 26 
و فى الفصل السادس عشر، اآليات 7 و 12 و 13 و 14 
و فيها االشارة الى اسم فارقليط الذى هو نفسه بريكليتوس 
اليونانى و أحمد العربي و قد ذكرت له صفات و خصائص.10

اآلية الثالثة
يَّ الَّذي َيِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم  ُسوَل النَِّبيَّ اأْلُمِّ »الَّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَّ
ْنجيِل َيْأُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َو َيْنهاُهْم َعِن الُْمْنَكِر َو  ِفي التَّْوراِة َو اإْلِ
ُم َعَلْيِهُم الَْخبائَِث َو َيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم  باِت َو ُيَحرِّ يِّ ُيِحلُّ لَُهُم الطَّ
ُروُه َو نََصُروُه  َو اأْلَْغالَل الَّتي  كانَْت َعَلْيِهْم َفالَّذيَن آَمُنوا بِِه َو َعزَّ

َو اتََّبُعوا النُّوَر الَّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأولِئَك ُهُم الُْمْفِلُحون .«11

اآلية الرابعة
اُء َعَلى الُْكفَّاِر ُرَحماُء بَْيَنُهْم  ِ َو الَّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللَّ »ُمَحمَّ
ِ َو ِرْضوانًا سيماُهْم في   َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهللَّ داً  عًا ُسجَّ َتراُهْم ُركَّ
َمَثُلُهْم ِفي  التَّْوراِة َو  َمَثُلُهْم ِفي  ُجوِد ذلَِك  َأَثِر السُّ ُوُجوِهِهْم ِمْن 
ْنجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتوى  َعلى  ُسوِقِه  اإْلِ

اَع لَِيغيَظ بِِهُم الُْكفَّار...«12 رَّ ُيْعِجُب الزُّ
و المالحظ هنا أن الرسول لم يكن التوحيد الذى ذكرت 
التوراة و اإلنجيل. بل حتّى انصاره  له صفات و عالئم فى 
اللذين  المقدسين  الكتابين  فى  و صفات  عالئم  لهم  ذكرت 

نزال قبل االسالم بقرون.

و الذى الحظنا فى جميع اآليات السابقة و اكّده القرآن 
قرائن  و  االنجيل  و  التوراة  من  دالئل  ايّدته  و 

مطروحة  رسولنا  نبّوة  قضية  كون  هو  تاريخية 
نبينّا  ظهور  قبل  مالبساتها  و  خصائصها  بتمام 
اهل  من  كثير  عند  مألوفا  الرسول  كان  قد  و 
بلده  اهل  كذلك  و  العرب  مشركى  و  الكتاب 

النصارى،  اليهود و  الغرباء و االباعد و علماء  و 

الروحية  و  الجسمية  للخصائص  شاملة  معرفتهم  كانت  و 
للرسول و كذا كتابه و دينه.

 الرسول يكون  ال  أن  هذا  كل  بعد  الممكن  من  فهل 
عارفًا بمصيره و شخصيته...؟
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و حسب مدرسة الخلفاء بما انه هلل تعالى اليد و الرجل و 
المكان و الجوارح األخرى إلهو قابل للرؤية أيضا و هذا 
البخاري  كتب  في  المنقولة  الروايات  خالل  من  نفهمه  ما 
،ومسلم، وأبي داواد والترمذي، وأحمد بن حنبل، والسيوطي 

نقال عن أبي هريرة.
روى عن أبى هريرة قال: 

قال أناس: يا رسول اهلل!  هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ 
فقال: هل تضاّرون فى الّشمس ليس دونها سحاب؟!  

قالوا: ل، يا رسول اهلل!  
قال: هل تضارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟!  

قالوا: ل، يا رسول اهلل!  
قال: فإنّكم ترونه يوم القيامة كذلك. 

فيّتبع  فليّتبعه.  شيئا  يعبد  كان  من  فيقول:  النّاس،  اهلل  يجمع 
من كان يعبد الّشمس و يّتبع من كان يعبد القمر و يّتبع من 
كان يعبد الّطواغيت و تبقى هذه األّمة فيها منافقوها. فيأتيهم 
اهلل فى غير الّصورة الّتى يعرفون؛ فيقول: أنا ربّكم!  فيقولون: 
نعوذ باهلل منك!  هذا مكاننا حّتى يأتينا ربّنا. فإذا أتانا ربّنا، 
عرفناه. فيأتيهم اهلل فى الّصورة الّتى يعرفون؛ فيقول: أنا ربّكم!  

فيقولون: أنت ربّنا. فيّتبعونه و يضرب جسر جهّنم. 
ثّم أفاض أبو هريرة فى روايته عن جهنّم و كيف ينجى اهلل 
الموّحدين من عذابها. ثّم قال: و يبقى رجل مقبل بوجهه 

على النّار، فيقول: 
يا رّب، قد قشبنى ريحها، و أحرقنى ذكاؤها؛ فاصرف وجهى 
عن النار! فال يزال يدعو اهلل. فيقول: لعّلك إن أعطيتك أن 
تسألنى غيره! فيقول: ل و عّزتك ل أسألك غيره. فيصرف 

وجهه عن الّنار. 

ثّم يقول بعد ذلك: يا رّب، قّربنى إلى باب الجّنة!  فيقول: أ ليس 
أغدرك!  ما  آدم!  ابن  ويلك  غيره؟  تسألنى  ل  أن  قد زعمت 
فال يزال يدعو. فيقول: لعّلى إن اعطيتك ذلك، تسألنى غيره؟ 
و  اهلل من عهود  فيعطى  غيره.  أسألك  عّزتك ل  و  فيقول: ل 
مواثيق أن ل يسأله غيره. فيقّربه إلى باب الجّنة. فإذا رأى ما 

فيها، سكت ما شاء اهلل ان يسكت. 
ثّم يقول: رّب، أدخلنى الجّنة!  ثّم يقول: أو ليس قد زعمت أن 

ل تسألنى غيره؟ ويلك يا ابن آدم! ما أغدرك! 
فيقول: يا رّب، ل تجعلنى أشقى خلقك. فال يزال يدعو حّتى 
يضحك. فإذا ضحك منه، أذن له بالّدخول فيها، فإذا دخل فيها 
قيل: تمّن من كذا، فيتمّنى. ثّم يقال له: تمّن من كذا. فيتمّنى، 
حّتى تنقطع به األمانّى. فيقول له: هذا لك و مثله معه. قال أبو 

هريرة: و ذلك الّرجل، آخر أهل الجّنة دخول.1
و لكنه يجب أن نعلم ما هو القصد الحقيقي من رؤية اهلل و 

الذي نشاهد مصطلحاته في اآليات القرىنية و الروايات.

ال يمكن رؤية اهلل بالعين الظاهري
نقطتين:  النبي حول مفهوم »الرؤية«  بين أوصياء  و قد 
للرؤية  األول: قد اكد األئمة أن اهلل بصورة عامة غير قابل 
و الثاني: لقد ردوا عن االستدالالت الخاطئة المنتشرة حول 
رؤية اهلل بصورة جزئية و نكتفي في هذا المجال غلى نموذج 

في الكتب الروائية.
- عن أبي عبد اهلل قال: 

»جاء حبر إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين! هل 
رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره؟ 
قال: و كيف رأيته؟ قال: ويلك ل تدركه العيون في مشاهدة 

األبصار و لكن رأته القلوب بحقائق اإليمان.«2
- روى عن صفوان بن  يحيى قال: سألني أبو قرة المحدث أن 
أدخله على أبي الحسن الرضا فاستأذنته في ذلك فأذن 
لي فدخل عليه. فسأله عن الحالل و الحرام و األحكام حتى 
بلغ سؤاله التوحيد. فقال أبو قرة: إنا روينا أن  اهلل  عز و جل  
و  الكالم   لموسى فقسم  اثنين  بين  الكالم  و  الرؤية  قسم  

لمحمد الرؤية. 
 :فقال أبو الحسن

»فمن المبلغ عن اهلل عز و جل إلى الثقلين الجن و اإلنس »ل 
ُتْدِرُكُه اأْلَْبصاُر َو ُهَو ُيْدِرُك اأْلَْبصار«3 َو »ل ُيِحيُطوَن بِِه ِعْلمًا«4 

َو »لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ٌء«5 أ ليس محمدا؟ 
قال: بلى. 

جميعا  الخلق  إلى  رجل  يجي ء  »فكيف   :قال
فيخبرهم أنه جاء من عند اهلل و أنه يدعوهم إلى اهلل 
ُيْدِرُك  ُهَو  َو  اأْلَْبصاُر  ُتْدِرُكُه  بأمر اهلل و يقول  »ل 
اأْلَْبصاَر« َو »ل ُيِحيُطوَن بِِه ِعْلمًا لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ء« 
هو  و  علما  به  أحطت  و  بعيني  رأيته  أنا  يقول  ثم 
على صورة البشر أ ما تستحيون ما قدرت الزنادقة 

معرفة الّرب فی مدرستين: رؤية اهلل
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أن ترميه بهذا أن يكون يأتي عن اهلل بشي ء ثم يأتي بخالفه 
من وجه آخر.« 

قال أبو قرة: فإنه يقول »َو لََقْد َرآُه نَْزلًَة ُأْخرى « 6 
ما  على  يدل  ما  اآلية  هذه  بعد  »إن   :الحسن أبو  فقال 
رأى حيث. قال : »ما َكَذَب الُْفؤاُد ما َرأى  « يقول ما كذب فؤاد 
محّمد ما رأت عيناه ثم أخبر بما رأى فقال »لََقْد َرأى  ِمْن 
ِه الُْكْبرى« فآيات اهلل عز و جل غير اهلل و قد قال  »َو  آياِت َربِّ
ل ُيِحيُطوَن بِِه ِعْلما« فإذا رأته األبصار فقد أحاطت به العلم  و 

وقعت المعرفة.« 
فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات. 

للقرآن،  مخالفة  الروايات  كانت  »إذا   :الحسن أبو  فقال 
كذبت بها و ما أجمع المسلمون عليه أنه ل يحاط به علَم »ل 

ُتْدِرُكُه اأْلَْبصاُر َو لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ء.«7.«8
لألجسام  ميزة  الرؤية  أن  القول  يمكن  النمهاية  في  و 
و  »كالروح  الجسد  لها  ليس  التي  الموجودات  و  المادية 
الطاقة الكهربيائية« ال ترى. على سبيل المثال أثر الكهرباء 
تستخدم  آخر  مكان  في  و  النور  هو  الكهرباء  عمود  في 
الحيوانات  و  اإلنسان  في  الروح  اثر  و  األجهزة  لتحريك 

وجود الحركة فيها.
و اهلل ليس جسدا مادايا لكي يرى بالعين بل آياته و آثاره 
الربوبية األخرى  الصافت  الحكمة و  العلم و  القدرة و  من 

على منظرنا.

الهوامش: 
1. صحيح خبارى، كتاب األذان، باب فضل السجود 1/102، و كتاب 
التفسری، تفسری سورة الّنساء، باب قوله تعاىل: »ِإنَّ اهلَل ال َیْظِلُم ِمْثقاَل َذرٍَّة« 
الصراط جسر جهّنم 4/93- باب  الرقاق،  3/80-81، و كتاب   . . .

ا  یـَْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإىل َرهبِّ التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: »ُوُجوٌه  94، و كتاب 
معرفة طریق  باب  االميان،  مسلم، كتاب  ناِظَرٌة« 4/188-189. صحيح 
الرؤیة163/-166، ح 299، 167/-171، ح 302. مهچننی در: ص 
167، ح 300، سنن اىب داوود، كتاب السنة، باب ىف الرؤیة 4/233-
234، ح 4729 و 4730 و 4731. سنن ابن ماجه، كتاب املقّدمة، 
باب ما أنكرت اجلهمّية63/-64، ح 177 و 178 و 179 و 180. سنن 
ترمذى، كتاب اجلّنة، باب ما جاء ىف رؤیة الرّب تبارك و تعاىل 10/19، و 
باب ما جاء ىف خلود أهل اجلّنة و أهل الّنار 10/21. مسند امحد 3/16 و 
17، 4/12. تفسری الدر املنثور، تفسری آیة 22 از سورة قيامت 6/290-

291؛و تفسری خازن 4/298 و 299 و 336 و 337. 
2. توحيد صدوق، باب ما جاء ىف الّرؤیة، ص109، ح 6. 

3. األنعام: 103. 
4. طه: 110. 

5. الشورى: 11. 
6. النجم: 13. 
7. شوری: 11

8. توحيد صدوق، باب ما جاء ىف الّرؤیة110/-112، ح 9. 

الدين«، ج2،  أحياء  فی  المصدر: عسکری، سّيدمرتضی، »دوراألئّمه 
صص 376 - 387؛ بالتخليص. 

حديث فى الرواياة المتعددة عن الرسول، اّن علّى بن 
ابى طالب هو سيّد العرب. 

أبي  بن  ليث  بسنده عن  نعيم في حليته  أبو  الحافظ  روى 
سليم عن ابن أبي ليلى عن سيدنا الحسن بن علي قال: 
قال رسول اهلل: »ادعوا لي سيد العرب.« فقالت عائشة: 
ألست سيد العرب؟ فقال: »أنا سيد ولد آدم، وعلي سيد 
العرب.« فلما جاء أرسل إلى األنصار فأتوه، فقال لهم: »يا 
معشر األنصار، أل أدلكم على ما إن تمسكتم به، لن تضلوا 
علي  »هذا   :قال اهلل،  رسول  يا  بلى  قالوا:  أبدا؟«  بعده 
بالذي  فإن جبريل أمرني  فأحبوه بحبي، وأكرموه بكرامتي، 

قلت لكم، عن اهلل عز وجل.«1
بن  سلمة  عن  بسنده  تاريخه  في  البغدادي  الخطيب  روى 
 ،النبي على   طالب أبي  بن  علي  مر  قال:  كهيل 
سيد  إلى  تنظري  أن  سرك  »إذا  لها:  فقال  عائشة،  وعنده 
العرب، فانظري إلى علي بن أبي طالب.« فقالت: يا نبي اهلل، 
وسيد  المسلمين،  إمام  »أنا   :فقال العرب؟  سيد  ألست 
المتقين، إذا سرك أن تنظري إلى سيد العرب، فانظري إلى 

علي بن أبي طالب.«2
عبد اهلل بن  بسنده عن  الحاكم في »المستدرك«  و روى 
أسعد بن زرارة قال: قال رسول اهلل: »أوحي إلي في 
الغر  وقائد  المتقين،  وإمام  المسلمين،  سيد  إنه  ثالث:  علي 

المحجلين.« قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد.3
و ذكره المتقي في »كنز العمال« بطريقين، قال في أحدهما: 
»لما عرج بي إلى السماء، انتهى إلى قصر من لؤلؤة، فراشه 
من ذهب يتألأل، فأوحى إلي ربي في علي ثالث خصال: إنه 

سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين.«4
قال  قال:  الشعبي  عن  بسنده  حليته  في  نعيم  أبو  روى 
علي: قال لي رسول اهلل: »مرحبا بسيد المسلمين، 
من  كان  شئ  »فأي   :لعلي فقيل  المتقين.«  وإمام 
آتاني،  ما  على  تعالى  اهلل  »حمدت   :قال شكرك؟« 

وسألته الشكر على ما أولني، وأن يزيدني مما أعطاني.« 5
قال  قال:  أنس  عن  بسنده  الحلية6  في  نعيم  أبو  وروى 
قام  ثم   - وضوءا«  لي  أسكب  أنس،  »يا   :اهلل رسول 
فصلى ركعتين، ثم قال: »يا أنس، أول من يدخل عليك 
الغر  وقائد  المسلمين،  وسيد  المؤمنين،  أمير  الباب،  هذا  من 
المحجلين، وخاتم الوصيين«، قال أنس: قلت: اللهم اجعله 
رجال من األنصار وكتمته. إذ جاء علي فقال: »من 
هذا يا أنس؟« فقلت: علي. فقام مستبشرا فاعتنقه، ثم جعل 
يمسح عرق وجهه بوجهه، ويمسح عرق علي بوجهه، 
قال علي: »يا رسول اهلل، لقد رأيتك صنعت شيئا، ما 
صنعت بي من قبل.« قال: »و ما يمنعني وأنت تؤدي 

عني، وتسمعهم صوتي، وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي.« حديث النبوّی: علی سّيد العرب
قال و رواه جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن أنس نحوه.

الهوامش:
1. حلية األولياء 1 / 63. 
2. تاریخ بغداد 11 / 89. 

3. املستدرك للحاكم 3 / 137. 
4. كنز العمال 6 / 157.

5. حلية األولياء 1 / 66، هنج البالغة 9 / 170.
6. حلية األولياء 1 / 63 - 64.

المصدر: کتاب »اإلمامة وأهل البيت، اإلمام علي واإلمامة«، المستبصر 
بيومي مهران، ج 2، صص 323 - 327  الجامعي: محمد  االستاذ 

بالتخليص.
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إن لكلمات اهلل تعالى بطون مختلفة أي يمكن لنا انطباعات 
ظاهرية منها كما يمكننا فهم و انطباع معان أعمق تسمى 
بالمعاني الباطنية. و يقول بعض المفسرين قد يكون لكلمات 
اهلل أكثر من 70 معنى باطنيا و كل شخص حسب علمه و 
قدرته في الفهم يمكنه استيعاب و فهم المعاني من اآليات 
و كلمات اهلل تعالى. و ال شك أنه لألنبياء و األوصياء فهم 
تلقوا علمهم من  الكريمة ألنهم  أكثر عمقا لآليات  أدق و 
اهلل تعالى و هم الذين يشرحون و يبينون لنا أعمق المعاني 

لآليات و ال سبيل للخطأ في تفسيرهم لآليات.
قال اهلل تعالى فى »قرآن كريم«:

َيْوَم   ِ اهللَّ ِكتاِب  في   َشْهراً  َعَشَر  اْثنا   ِ اهللَّ ِعْنَد  ُهوِر  الشُّ َة  ِعدَّ »اِنَّ 
ُم َفال  يُن الَْقيِّ ماواِت َو اأْلَْرَض ِمْنها َأْربََعٌة ُحُرٌم ذلَِك الدِّ َخَلَق السَّ
َتْظِلُموا فيِهنَّ َأْنُفَسُكْم َو قاِتُلوا الُْمْشِركيَن َكافًَّة َكما ُيقاِتُلونَُكْم 

َ َمَع الُْمتَّقين .«1 َكافًَّة َو اْعَلُموا َأنَّ اهللَّ
قال المفسرون فى تفسير هذه اآلية:

عن زرارة قال: قال أبوعبد اهلل : سئل أبي عن قول اهلل: 
»قاِتُلوا الُْمْشِركيَن َكافًَّة َكما ُيقاِتُلونَُكْم َكافَّة، َو قاِتُلوُهْم َحتَّى 

 ». ِ يُن هلِلَّ ل َتُكوَن ِفْتَنٌة َو َيُكوَن الدِّ
فقال: »إنه ]تأويل [ لم يجئ تأويل هذه اآلية، و لو قد قام 
قائمنا بعده سيرى- من يدركه ما يكون من تأويل هذه اآلية، 
الليل- حتى ل يكون شرك  بلغ  ما   ليبلغن دين محمد و 

]مشرك [ على ظهر األرض كما قال اهلل .«2 
عن جابر الجعفي قال: سمعت الباقر يقول: عن تأويل 

قول اهلل عز و جل: 
َيْوَم   ِ اهللَّ ِكتاِب  في   َشْهراً  َعَشَر  اْثنا   ِ اهللَّ ِعْنَد  ُهوِر  الشُّ َة  ِعدَّ »ِانَّ 
ُم َفال  يُن الَْقيِّ ماواِت َو اأْلَْرَض ِمْنها َأْربََعٌة ُحُرٌم ذلَِك الدِّ َخَلَق السَّ

 :َتْظِلُموا فيِهنَّ َأْنُفَسُكْم فتنفس صعدا.« ثم قال
»يا جابر أما السنة جدي رسول اهلل و شهورها الثنا عشر من 
جدي أمير المؤمنين إلى الخلف المهدي من ولد الحسين اثنا 

موعود القرآن: اثنا عشر شهور عند اهلل

عشر إماما و أما األربعة الحرم منا فهم أربعة أئمة باسم واحد 
الحسين و علي بن موسى و  المؤمنين و علي بن  علي أمير 
علي بن محمد و اإلقرار بهؤلء الدين القيم  فال تظلموا فيهن 

أنفسكم  و تجعلوهم بالسواء جميعا.«3 
عن ابن عباس قال سمعت رسول اهلل يقول : 

»معاشر الناس اعلموا أن )اهلل تعالى جعل لكم(  بابا من دخله 
أمن من النار و من الفزع األكبر.« فقام إليه أبو سعيد الخدري 

فقال: »يا رسول اهلل اهدنا إلى هذا الباب حتى نعرفه.« 
 :قال

»هو علي بن أبي طالب سيد الوصيين و أمير المؤمنين و أخو 
رسول رب العالمين  و خليفة اهلل على الناس أجمعين   معاشر 
الناس من أحب أن يتمسك   بالعروة الوثقى التي  ل انفصام لها 
فليتمسك بولية علي بن أبي طالب فإن وليته وليتي 
و طاعته طاعتي معاشر الناس من أحب أن يعرف الحجة بعدي 
الناس )من أراد أن  فليعرف علي بن أبي طالب ]معاشر 
و  بعدي [   أبي طالب  بن  بعلي  فليقتد  اهلل و رسوله(   يتولى 
اهلل  عبد  بن  جابر  فقام  علمي  فإنهم خزان    ذريتي  من  األئمة 
جابر  يا  فقال  األئمة  عدة  ما  و  اهلل  رسول  يا  فقال  األنصاري 
سألتني رحمك اهلل عن اإلسالم بأجمعه عدتهم عدة الشهور و 
هي   عند اهلل اثنا عشر شهرا في كتاب اهلل يوم خلق السماوات 
بن  لموسى  انفجرت  التي  العيون  عدة  عدتهم  و  األرض    و 
اثنتا  منه  فانفجرت  ]الحجر[   بعصاه  حين ضرب   عمران
عشرة عينا  و عدتهم عدة نقباء بني إسرائيل ]قال اهلل تعالى [  
و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا  فاألئمة يا جابر! اثنا عشر ]إماما[  
أولهم علي بن أبي طالب و آخرهم القائم المهدي صلوات 

اهلل عليهم.«4

الهوامش:
1. سورة التوبة، اآلیة 36.

اّول،  طبع  الطهران،  العّياشي«  »تفسری  مسعود،  بن  حمّمد  عياشى،   .2
1380 ق.، ج2، ص56.

الكربى«، بریوت، 1419 ق.،  بن محدان، »اهلدایة  3. خصيىب، حسنی 
ص377.

و  املؤمننی  أمری  مناقب  من  منقبة  »مائة  امحد،  بن  حممد  شاذان،  ابن   .4
األئمة«، قم، طبع اول، 1407ق.، ص 72.

وصّی االنبياء
اسرائيل بن اسحاق

و باستجابة دعاء إبراهيم قد جعل اهلل في ذريته بركة 
و قداستمرت سلسلة االنبياء و األوصياء من ذريته و هذا 
فرعين  ذا  كبيرة  شجرة  كان   إبراهيم كأن  أبناءه  من 
فرع طويل و فرع قصير و قد استمرمن فرع اسحاق ذرية 
 األنبياء و الفرع األطول و التي استمر حتى نبي اإلسالم
و أوصياءه من فرع إسماعيل و بني إسماعيل. و ولد من 
أبناء إسحاق بنو إسرائيل و إسرائيل حسب الروايات 
اإلسم اآلخر ليعقوب ابن اسحاق و قد اشار اهلل في 

»القرآن الكريم« إلى هذا اإلسم:
َم ِإْسرائيُل َعلى   لَِبني  ِإْسرائيَل ِإلَّ ما َحرَّ عاِم كاَن ِحالًّ  »ُكلُّ الطَّ

نَْفِسه .«2
االمام  أبي جعفر  عن  أبيه  عن  سدير  بن  حنان  عن  روى 
الباقر قال: قلت له: أخبرني عن يعقوب حين قال لولده  
اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه  أ كان علم أنه حي و قد 
 :فارقه منذ عشرين سنة و ذهبت عيناه  عليه من البكاء؟ قال
»نعم علم أنه حي حتى إنه دعا ربه في السحر أن يهبط عليه 
ملك الموت فهبط عليه ملك الموت بأطيب رائحة و أحسن 
صورة. فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أ ليس سألت 

اهلل أن ينزلني عليك؟ قال: نعم. 
قال: ما حاجتك يا يعقوب؟ 

قال له: أخبرني عن األرواح تقبضها جملة أو تفاريقا قال تقبضها 
أعواني متفرقة و تعرض علي مجتمعة. قال يعقوب: فأسألك 
بإله إبراهيم و إسحاق و يعقوب، هل عرض عليك في األرواح 

روح يوسف؟ فقال: ل. فعند ذلك علم أنه حي. 
ُسوا ِمْن ُيوُسَف َو َأِخيِه َو ل َتْيَأُسوا  فقال لولده :ِ »اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

ِ ِإلَّ الَْقْوُم الْكاِفُرون .«  ِ ِإنَُّه ل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللَّ ِمْن َرْوِح اهللَّ
:و كتب عزيز مصر3 إلى يعقوب

»أما بعد فهذا ابنك اشتريته  بثمن بخس دراهم و هو يوسف و 
اتخذته عبدا و هذا ابنك بنيامين قد سرق و أخذته فقد وجدت 

متاعي عنده و اتخذته عبدا.« 
فما ورد على يعقوب شي ء كان أشد عليه من ذلك الكتاب. 

 :فقال للرسول مكانك حتى أجيبه. فكتب إليه يعقوب
»بسم اهلل الرحمن الرحيم من يعقوب إسرائيل اهلل بن إسحاق بن 

إبراهيم خليل اهلل. 
و  ابني  اشتريت  أنك  فيه  تذكر  كتابك  فهمت  فقد  بعد  أما 
 اتخذته عبدا و أن البالء موكل ببني آدم  إن جدي إبراهيم
ألقاه نمرود ملك الدنيا في النار فلم يحترق و جعلها اهلل عليه 
بردا و سالما و إن أبي إسحاق أمر اهلل جدي أن يذبحه بيده 
فلما أراد أن يذبحه فداه اهلل بكبش عظيم و إنه كان لي ولد لم 
يكن في الدنيا أحد أحب إلي منه و كان قرة عيني و ثمرة فؤادي 
فأخرجوه إخوته ثم رجعوا إلي و زعموا أن الذئب أكله فاحدود 

بذلك ظهري و ذهب من كثرة البكاء عليه بصري و كان له أخ 
من أمه كنت آنس به فخرج مع إخوته إلى ما قبلك ليمتاروا لنا 
طعاما فرجعوا إلي و ذكروا أنه سرق صواع الملك و قد حبسته 
و إنا أهل بيت ل يليق بنا السرق و ل الفاحشة. و أنا أسألك 
بإله إبراهيم و إسحاق و يعقوب، إل مننت علي به و تقربت إلى 

اهلل و رددته.« 
إلي فلما ورد الكتاب إلى يوسف  أخذه و وضعه على وجهه 
و قبله و بكى بكاء شديدا. ثم نظر إلى إخوته فقال لهم  »َهْل 
َعِلْمُتْم ما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َو َأِخيِه ِإْذ َأْنُتْم جاِهُلونَ « َفـ»قالُوا َأ ِإنََّك 
ُ َعَلْينا ِإنَُّه َمْن  أَلَْنَت ُيوُسُف  قاَل َأنَا ُيوُسُف َو هذا َأِخي َقْد َمنَّ اهللَّ

َ ل ُيِضيُع َأْجَر الُْمْحِسِنين .«  َيتَِّق َو َيْصِبْر َفِإنَّ اهللَّ
ُ َعَلْينا َو ِإْن ُكنَّا  فقالوا له كما حكى اهلل عز و جل : »لََقْد آَثَرَك اهللَّ
 ُ لَخاِطِئيَن قاَل ل َتْثِريَب َعَلْيُكُم الَْيْوم .« أي ل تخليط »َيْغِفُر اهللَّ

اِحِمين .« لَُكْم َو ُهَو َأْرَحُم الرَّ
ثم قال االمام الباقر: »فلما ولى الرسول إلى الملك بكتاب 
يعقوب رفع يعقوب يده إلى السماء، فقال: يا حسن الصحبة يا 
كريم المعونة! يا خير إله! ائتني بروح منك  و فرج من عندك. 
فهبط جبرئيل عليه. فقال له: يا يعقوب! أ ل أعلمك دعوات يرد 

اهلل عليك بصرك و ابنيك ؟ قال: نعم. 
قال: قل: يا من لم يعلم أحد كيف هو إل هو! يا من سد السماء 
بالهواء و كبس األرض  على الماء و اختار لنفسه! أحسن األسماء 
ائتني بروح منك و فرج من عندك. قال فما انفجر عمود الصبح 

حتى أتي بالقميص فطرح عليه و رد اهلل  عليه بصره و ولده .«4
و يتبين من الرواية أن ليعقوب كاألنبياء اآلخرين قدرة 
 يعقوب سلم  قد  .و  الغيبية  األمور  عن  األخبرا  كسب 

أماناته إلى يوسف و قد أوصى ابناءه حول دين آباءه.
َ اْصَطفى  لَُكُم  ى بِها ِإْبراهيُم بَنيِه َو َيْعُقوُب يا بَِنيَّ ِإنَّ اهللَّ »َو َوصَّ
يَن َفال َتُموُتنَّ ِإلَّ َو َأْنُتْم ُمْسِلُمون * َأْم ُكْنُتْم ُشَهداَء ِإْذ َحَضَر  الدِّ
َيْعُقوَب الَْمْوُت ِإْذ قاَل لَِبنيِه ما َتْعُبُدوَن ِمْن بَْعدي قالُوا نَْعُبُد ِإلَهَك 
َو ِإلَه آبائَِك ِإْبراهيَم َو ِإْسماعيَل َو ِإْسحاَق ِإلهًا واِحداً َو نَْحُن 

لَُه ُمْسِلُمون .«5
مع أن يوسف كان النبي التالي بعد يعقوب إال أنه لم 
تدم ذرية األنبياء منهما و سنتطرق غلى هذا الموضوع في 

الحلقات القادمة. إنشاء اهلل.

الهوامش:
1. جملسى، حممد باقر بن حممد تقى، »حبار األنوار«، بریوت، طبع ثاين، 

1403 ق.، ج 12 ؛ ص217 عن »أنوار التنزیل«، ج1، ص 486. 
2. سورة آل عمران، اآلیة 93. 

3. لعل املراد ان یوسف كتب ذلك، و كان عنوان الكتاب: من عزیز مصر إىل 
یعقوب. و یأيت بعد ذلك» فلما ورد الكتاب إىل یوسف« و باجلملة فال خيلو 

عن اشكال.
4. جملسى، حممد باقر بن حممد تقى، حبار األنوار ، ج 12، ص 244- 246 

عن »تفسری القمي«، ص 328- 329.
5. سورة البقرة، اآلیات 132 و 133.
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من هو صادق آل محمدb؟
سيّد امير محّمد ماسوله اى
اعظم اهلل سبحانه و تعالى أجورنا و أجوركم فى الخامس و 
العشرين من شّوال المكّرم، يوم استشهاد االمام أبى عبداهلل 

.الصادق
اّن االكالم عن شخصية االمام الصادق الّذى هو سادس 
ِمّمن   ،bالنبّوة االئّمة األطهار األثنى عشر من اهل بيت 
عن   الّرسول نّص  و  الّرجس  من  تعالى  اهلل  طّهرهم 
خالفتهم من بعده، امر مشكل اليقوم به ااّل األمثل من اهل 
العلم و التحقيق فألمثل و اليمكن استكناه هذه الشخصيّة 
و الوقوف على مراتبها ألحد منهم و اليكم نماذج مّما قالوه 

فيه عليه الّصالة و الّسالم.

منزلة االمام الصادق عند األعالم
• قال مالك بن أنس:1 ما رأت عيًن و ل سمعت أذن و لخطر 
على قلب بشر أفضل من جعفر بن محّمد الصادق علمًا و عبادة 

و رعًا. 
و ايضًا قال: اختلفت اليه زمانًا فما كنُت اراه اّل على ثالث 
رايته  ما  و  القرآن  يقرأ  اما  و  صائم  اما  و  مصّل  إّما  خصال 

يحدث اّل على طهارة.2

• قال ابوحنيفه:3 ما رأيت أفقه من جعفر بن محّمد.4
الناس  ما علم  لول جعفر بن محّمد  قال:  أنّه  أبى حنيفة  عن 

مناسك حّجهم.5
للـشافعى:  قلُت  راهوية:  بن  اسحاق  قال  حجر:  ابن  قال   •

كيف جعفر بن محّمد عندك؟ قال الشافعى:6 ثقة.
البيت فقها و علمًا و  كان من سادات اهل  ابن حّبان:7  • قال 

فضاًل يحتج بحديثه.
يقول:  ابى   الّرازى:8 سمعُت  ابى حاتم  بن  عبدالرحمن  قال   •

جعفر بن محّمد ثقة ل يسأُل عن مثله.
و قال: سمعُت ابا زرعه و سئل عن جعفر بن محّمد عن 
أبيه و سهيل بن أبى صالح عن ابيه و العالء عن أبيه أيّما 

أصّح؟
قال: ل يقرُن جعفر بن محّمد الى هؤلء.9 

• قال المنصور الدوانيقى:10 اّن جعفر بن محّمد كان مّمن قال 
ِعباِدنا«11 و  ِمْن  اْصَطَفْينا  الَّذيَن  الِْكتاَب  َأْوَرْثَنا  »ُثمَّ  فيه:  اهلل 

كان مّمن اصطفى اهلل و كان من السابقين بالخيرات.12
 bقال ابوحاتم محّمد حّيان:13 كاَن من سادات اهل البيت •

فقهًا و علمًا و فضاًل.14
• قال ابوعبدالرحمن محّمد السلمى:15 فاق جميع أقرانه من 
اهل البيتb و هو ذو علِم غزير و زهد بالغ فى الدنيا و ورع 

تام عن الشهوات و ادب كامل فى الحكمة.16
الناطق ذو  و منهم اإلمام  ابونعيم احمد بن عبداهلل:17  قال   •

اقبل   ،الصادق محّمد  بن  جعفر  ابوعبداهلل  السابق  الزمام 
نهى عن  و  الخشوع  و  العزلة  آثر  و  الخضوع  و  العبادة  على 

الئاسة و الجموع.18
أقام  قد  و  عنه:  السلمى  قاله  ما  الشهرستانى19 على  قال   •
على  يفيض  و  إليه  المنتمين  الشيعة  يفيد  مّدة  بالـ»مدينة« 
الموالين له اسرار العلوم ثم دخل الـ»عراق« و أقام بها مّدة، 
ما تعّرض لإلمامة قط و لنازع فى الخالفة أحد و من غرق 
فى بحر المعرفة لم يطع فى شط و من تعّلى الى ذروة الحقيقة 

لم يخف من حّط.20
»فصل  فى  الحافظى21  محّمد  بن  محّمد  ابوالفتح  قال   •

الخطاب«: اّتفقوا على جاللة الصادق و سيادته.22
ما  العلوم  من  عنه  الناس  نقل  المالكى:23  ابن الصّباغ  قال   •
البلدان  سائر  فى  ذكره  و  صيته  انتشر  و  الركبان  به  سارت 
بيته ما نقل عنه من  العلماء عن أحد من اهل  و لم ينقل من 

الحديث.24
محّمد  بن  )جعفر  هو  الشافعى:25  طلحة  بن  محّمد  قال   •
علوم  ذو  ساداتهم  و   bالبيت اهل  عظماء  من   )الصادق
جّمٍة و عبادة موفورة و أوراٍد متواصلة و زهادٍة بينة و تالوٍة 
كثيرة، يتتبع معانى القرآن الكريم و يستخرج من بحره جواهره 
و يستنتج عجايبه و يقسم أوقاته على انواع الطاعات بحيث 
كالمه  استماع  و  اآلخرة  تذّكر  رؤيته  نفسه،  عليها  يحاسب 
قسماته  نرو  الجّنة،  يورث  بهدية  اإلقتراء  و  الّدنيا  فى  يزهد 
شاهد أنه من ساللة النبّوة و طهارة افعاله تصدع أنه من ذّرية 
الّرسالة، نقل عنه الحديث و استفاد منه العلم جماعة من األئّمة 

و اعالمهم...
و عدّوا أخذهم عنه منقبة شّرفوا بها و فضيلة اكتسبوها. و أما 
انواعها  الحاصر و يحارفى  مناقبه و صفاته فتكاد تفوت عّد 
فهم اليقظ الباصر حّتى أّن من كثرة علومه المفاضة على قلبه 
و  عللها  تدرك  ل  الّتى  األحكام  صارت  التقوى،  سجال  من 
العلوم الّتى تقصر األفهام عن اإلحاطة بحكمها، تضاف اليه و 

تروى عنه.26
• عن عمرو بن ابى المقدام: كنُت اذا نظرت الى جعفر بن محّمد 

علمت أنه من ساللة النبيين.28
• قال ابن خلكان:29 جعفر بن محّمد الصادق احد الئمة 
الثنى عشر على مذهب اإلمامية و كان من سادات اهل البيت 
و لّقب بالصادق لصدقه فى مقالته و فضله اشهر من ان يذكر 
و له كالم فى صنعة الكيميا... و دفن بابقيع فى قبر فيه ابوه 
محّمد الباقر و جّده علّى زين العابدين و عّم جّده الحسن 
بن علّى رضى اهلل عنهم اجمعين. فلّله دّره من قبر ما اكرمه 

و أشرفه.30
 محّمد بن  جعفر  سمعُت  أبى األسود:31  بن  صالح  عن   •
بعدى  احد  يحدثكم  ل  فإنّه  تفقدونى  أن  قبل  سلونى  يقول: 

مثل حديثى.32
• قال الشبلنجى:33 كان جعفر الصادق رضى اهلل عنه مجاب 

الّدهوه و إذا سأل اهلل شيئًا لم يتّم قوله اّل و هو بين يديه.34
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مدة في حفظ السورة.5
وهنا عّقب السيوطي على الكالم المتقّدم بقوله: 

كالطب  العلم  من  فن  في  كتابًا  قوم  يقرأ  أن  تمنع  فالعادة 
والحساب ول يستشرحونه، فكيف بكالم اهلل الذي هو عصمتهم 

وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.6
تعالى  اهلل  وحي  من  هي  نّة  السُّ أّن  اأُلّمة  علماء  فِقه  وقد 
 اهلل رسول  طاعَة  افترض  الذي  الكتاب  مع  ومقرونٍة 
وحتّم على الناس اتّباَع أمره، وهنا نورد جملًة من أقوال 

فقهاء أهل السنّة:
1. قال أبو حنيفة: لول السّنة ما فِهم أحٌد مّنا القرآن، ولم يزِل 
الناس فيهم صالٌح ما دام فيهم من َيطلب الحديث، فإذا طلبوا 

العلم بال حديٍث فسدوا.7
2. وقال مالك: إّياكم ورأي الرجال ، واّتبعوا ما ُأنِزل إليكم 
موا  من ربّكم، وما جاء عن نبّيكم وإْن لم تفهموا المعنى فسلِّ
لعلمائكم ول تجادلوهم فإّن الجدال في الدين من بقايا النفاق.8
3. وقال الشافعي: كّل شيء خالف أمر رسول اهلل سقط 
ول يكون معه رأي ول يقاس، فإّن اهلل تعالى قطع العذر بقول 
َأمر هو  رسول اهلل فليس ألحد معه أمر ول نهي غير ما 
به )و( كل ما حكم به رسول اهلل فهو مما فهمه من القرآن 
لقوله: »إنّي ل ُأحّل إّل ما أحّل اهلل في كتابه ول ُأحّرم إّل 

ما حّرم اهلل في كتابه.«9
 10!4. وقال أحمد بن حنبل: أو ألحد كالم مع رسول اهلل

يقصد به السنّة بأنواعها.
5. وقال الشوكانّي: إن ثبوت حّجّية الّسّنة المطّهرة واستقاللها 
بتشريع األحكام ضرورة دينّية، ول يخالف في ذلك إّل من ل 

حّظ له في اإلسالم.11
إذن فأصل عالقة السنّة بالقرآن هي عالقة البيان والشرح 
والتوضيح، كما صدع القرآن الكريم نفسه بذلك، حين قال 
َل ِإلَْيِهْم«12 فبيان السنة للقرآن إنّما هو  َن لِلنَّاِس َما نُزِّ :»لُِتَبيِّ
لتوضيح مشكله، وتخصيص عاّمه، وتقييد مطلقه، وما إلى 
العقائد  في  المؤمنين  البتالء  محاًل  تكون  أمور  من  ذلك 
واألحكام، فالقرآن بمثابة الدستور الذي يحدد الخط العام 
السنّة  وتأتي  والمجتمع،  الفرد  في حياة  لإلسالم ومسيرته 
بعمومه  القرآن  خّطها  التّي  العريضة  الخطوط  هذه  لتبيّن 
ومحكمه وإطالقه ومجمله لتأخذ دور التخصيص والتقييد 
والتفصيل بما شاءت لها السماء أن تبيّن ذلك، حتّى قيل 
بتالوته، وهو  أُمرنا بكتابته، وتعبّدنا  الوحي َوحيان: وحٌي 

السيد مهدي الجابري
وها هنا شبهة يثيرها مخالفونا بإلحاح، فيقولون : لماذا ذكر 
اهلل اسم زيد بن حارثه بصراحه في »القرآن« بسبب مسألة 

فقهية وذلك في قوله تعالى: 
»َوِإْذ َتُقوُل لَِلِّذي َأْنَعَم اهللُ َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك 
َوَتْخَشى  ُمْبِديِه  اهللُ  َما  نَْفِسَك  ِفي  َوُتْخِفي  اهلَل  َواَتِّق  َزْوَجَك 
ْجَناَكَها  ْنَها َوَطًرا َزَوّ ا َقَضى َزْيٌد ِمّ الَنّاَس َواهللُ َأَحُقّ َأن َتْخَشاُه َفَلَمّ
ِإَذا  َأْدِعَيائِِهْم  َأْزَواِج  ِفي  َحَرٌج  الُْمْؤِمِنيَن  َعَلى  َيُكوَن  َل  لَِكْي 

َقَضْوا ِمْنُهَنّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اهلِل َمْفُعوًل«1
 bالحسين الحسن وال  علّي وال  اسم  يذكر  لم  في حين 

في مسألة عقدية فعدم ذكر أسمائهم يستلزم نفي إمامتهم.

رد الشبهة:
ونجيب على هذه الشبهة بعدة خطوات وهي كاآلتي:

الخطوة األولى: في بيان العالقة بين السنة والقرآن
في هذه الخطوة نحاول أن نبين العالقة بين القرآن والسنّة 
الشريفة الواردة عن النبي األعظم، وهل يجوز االستغناء 
عنها واالكتفاء بالقرآن الكريم في معرفة العقائد واألحكام؟

قال تعالى في محكم كتابه العزيز : 
يُكْم  َوُيَزكِّ آَياِتَنا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ِمْنُكْم  َرُسوًل  ِفيُكْم  َأْرَسْلَنا  »َكَما 

ُمُكْم َما لَْم َتُكونُوا َتْعَلُموَن«2 ُمُكُم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة َوُيَعلِّ َوُيَعلِّ
فهذه اآلية الكريمة يفهم منها أّن تعليم القرآن الكريم وبيانه 
للناس هو من المهام الرئيسة لرسول اهلل وهذا مما ال 
شك فيه وال إشكال، ولكن حصل نزاع بين أهل السنّة في 
كمية البيان الذي اضطلع به رسول اهلل للقرآن فهل بيّن
 وفّسر كل آيات القرآن أو أنّه اقتصر على تفسير بعضها 
فقط؟ أقوال: فمنهم من استدل برواية عائشة التي تقول: »ما 
كان النبي يفّسر شيئًا من القرآن إّل آيًا بعدد علمهّن إّياه 
من  اآليات  بعض  وفّسر  بيّن   أنّه يعني  وهذا  جرئيل.3 

القرآن فقط.
ومنهم من قال: إّن رسول اهلل قد فّسر كّل آيات القرآن، 
وقد نقل السيوطي في اإلتقان كالمًا لـابن تيمية هذا نصه: 

يجب أن يعلم أّن النبي بّين ألصحابه معاني القرآن، كما 
ِإلَْيِهْم«4  َل  نُزِّ َما  لِلنَّاِس  َن  »لُِتَبيِّ تعالى:  فقوله  ألفاظه،  لهم  بّين 

يتناول هذا وهذا. 
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: 

حّدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد اهلل 
بن مسعود وغيرهما، أنّهم كانوا إذا تعلموا من النبي عشر 
والعمل،  العلم  من  فيها  ما  يعلموا  حّتى  يتجاوزوها  لم  آيات 
قالوا: فتعّلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا، ولهذا كانوا يبقون 

عدم التصريح بأسماء األئمةb في القرآن 1

القرآن الكريم.
ووحي لم نؤمر بكتابته، ولم نتعبد بتالوته وهو 

السنّة.13
روى البخاري بسنده قال: 

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور 
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الواشمات  عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل قال: لعن اهلل 
والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
اهلل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت 
لي ل  فقال: وما  لعنت كيت وكيت  أنك  بلغني  إنه  فقالت: 
ألعن من لَعن رسوُل اهلل ومن هو في كتاب اهلل، فقالت: لقد 
قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت 
َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم  »َوَما  قرأت  أما  وجدتيه  لقد  قرأتيه 
َوَما نََهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا«14 قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، 
قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري فذهبت 
ما  لو كانت كذلك  فقال:  تر من حاجتها شيئًا،  فلم  فنظرت 

جامعتنا.15
مقام  لدينا هذا األمر، وجب - ونحن في  تقّرر  أْن  وبعد 
رة  المفِسّ السنّة  إلى  الرجوع   - الشبهة  هذه  على  الرد 
هي  إذ   bوالحسين والحسن  علي  في  النازلة  لآليات 
التي صرحت بأسمائهم وباالستناد إلى قوله عّز ذكره »َوَما 
ِإنَّ  اهلَل  َواتَُّقوا  َفاْنَتُهوا  َعْنُه  نََهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم 
التصريح تصريحًا قرآنيًا كما  الِْعَقاِب«16 فيكون  َشِديُد  اهلَل 

ال يخفى.

الخطوة الثانية: تصريح النبي بأسمائهمb في آيات
1. خبر تصريح النبي بأسمائهمb في آية التطهير

• حديث أّم سلمة:
فِمن رواة هذا الحديث من الصحابة أّم سلمة، قالت: لما 
َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  اهللُ  ُيِريُد  »ِإنَّما  اآلية:  هذه  نزلت 
وفاطمة  عليًا   اهلل رسول  دعا  َتْطِهيرا«،  َرُكْم  َوُيَطهِّ الَْبْيِت 
وحسنًا وحسينًاb، فجّلل عليهم كساء خيبريًا، فقال: »اللهم 
رهم تطهيرا.«  هؤلء أهل بيتي، اللهم أذهْب عنهم الرجس وطهِّ

قالت أّم سلمة: ألسُت منهم؟ قال: أنِت إلى خير.17
عنها  رواه  حيث  عنها،  الحديث  رواية  استفاضت  وقد 
عشرة من الصحابة، وهم عطاء بن يسار أخرج روايته عنها 
الصحيحين«،18  النيسابورّي في »المستدرك على  الحاكم 
نن الكبرى«،19 وابن عساكر في »تاريخ  والبيهقّي في »السُّ

مدينة دمشق«20 وغيرهم.
وشْهر بن َحْوشب، أخرج روايته عنها الطبرانّي في »المعجم 
الكبير«،21 وأخرجها في »المعجم األوسط«،22 وروى عنه 
الطبرّي في تفسيره23 وابن عساكر في »تاريخ دمشق«،24 

وغيرهم.
وأبو سعيد الخدري، أخرج روايته عنها الطبرّي في تفسيره،25 
والّطحاوي في »مشكل اآلثار«،26 والحاكم الحسكانّي في 
سندها  ينتهي  روايًة  عشر  اثنا  فأورد  التنزيل«،  »شواهد 
جميعهًا إلى أبي سعيد الخدري عن أّم سَلمة،27 وأخرجها 

أيضًا ابن عساكر في »تاريخ دمشق«،28 وغيرهم.
تفسيره.29  في  الطبرّي  عنها  روايته  أخرج  هريرة،  وأبو 

وأبو ليلى الِكْندي، أخرج روايته عنها أحمد بن حنبل في 
مسنده،30 وممن أخرج روايته عن أمِّ سلمة أيضًا الحاكم 

الحسكاني في »شواهد التنزيل«.31
»المعجم  في  الطبرانّي  روايته  أخرج  سعيد،  بن  وحكيم 
في  الطحاوي  عنها،  روايته  أخرج  وممن  الكبير«،32 
»مشكل اآلثار«،33 وممن أخرج روايته عنها، محمد بن 

جرير الطبرّي في تفسيره.34
الطبرّي  عنها  روايته  أخرج  ُزمعة،  بن  وهب  بن  اهلل  وعبد 
في تفسيره »جامع البيان«،35 وأخرج روايته عنها أيضًا، 
روايته  أخرج  وممن  الكبير«،36  »المعجم  في  الطبرانّي 
التنزيل«،37  »شواهد  في  الحسكانّي  الحاكم  أيضًا،  عنها 

وأخرجها أيضًا الطحاوي في »مشكل اآلثار«.38
جعفر  أبو  سلمة  أم  عن  روايتها  أخرج  الهمدانّية،  وَعمرة 
أخرج  وممن  اآلثار«،39  مشكل  »شرح  في  الطحاوي 
روايتها عن أمِّ سلمة أيضًا الحاكم الحَسكاني في »شواهد 

التنزيل«.40
وَعمرة بنت أفعى، أخرج روايتها عن أم سلمة ابن عساكٍر 
أّم  عن  روايتها  أخرج  وممن  دمشق«،41  »تاريخ  في 
التنزيل«42  »شواهد  في  الحَسكاني  الحاكم  أيضًا،  سلمة 
وابن األعرابي في معجمه43 والطحاوي في »شرح مشكل 

اآلثار«.44
أّم سلمة، أحمد  الّطفاوي، أخرج روايته عن  ووالد عطّية 
ابن  أيضًا،  عنها  روايته  وأخرج  مسنده،45  في  حنبل  بن 
عساكر في »تاريخ دمشق«46 وأخرجه أيضًا الطبراني في 

»المعجم الكبير«.47
فهؤالء جميُعهم رَووا حديث الكساء عن أمِّ سَلمة.

حديث سعُد بن أبي وّقاص:
أخرج روايته النسائي في »الخصائص والسنن«48 وبنفس 
في  الحاكم  وأخرجه  الكبرى«،  »الّسنن  في  رواه  السند 
مستدركه،49 والبزار في مسنده،50 وأخرجه أيضًا الطبرّي 
في  الطحاوي  جعفر  وأبو  البيان«،51  »جامع  تفسيره  في 

»مشكل اآلثار«، مع اختالف يسير في األلفاظ.52

• حديث عمر بن أبي سَلمة:
وأخرجه  األلباني.  وصّححه  سننه،53  في  رِمذّي  التِّ رواه 
الطبرّي في تفسيره »جامع البيان«،54 ورواه أيضًا الطحاوي 

في»شرح مشكل اآلثار«.55

• حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق«.56 ورواه الحاكم 
الحسكاني في »شواهد التنزيل«،57 والطبرّي في تفسيره 

»جامع البيان«.59
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• حديث عبد اهلل بن عباس:
أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق«،60 وأخرجه أيضًا 
الحاكم الحسكاني في »شواهد التنزيل«،61 وابن أبي عاصم 
في »السنة«،62 والحاكم النيسابوري في »المستدرك على 
الصحيحين«، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. 
أيضًا  وأخرجه  »صحيٌح.«62  التلخيص:  في  الذهبي  وقال 
بن  عمر  مسنده63 جميعهم من طريق  في  بن حنبل  أحمد 

ميمون.
وأخرجه البيهقّي في »دالئل النبوة«،64 والحاكم الحسكاني 
في »شواهد التنزيل«،65 وابن كثير في »السيرة النبوية«66 

من طريق عباية بن ربِعّي.
وأخرجه الحاكم الحسكاني في »شواهد التنزيل«،عن أبي 

صالح، عن ابن عباس67 به.

• حديث واثلة بن األسقع الليثّي:
أُخرجت روايته لحديث الكساء في كثيٍر من مصادر أهل 

نة، منها مصنَّف ابن أبي شيبة.68 السُّ
في  كذلك  وأخرجه  حنبل،69  بن  أحمد  »مسند«  ومنها، 
صحيحه،71  في  حّبان  ابن  وأخرجه  الصحابة«،70  »فضائل 

والحاكم النيسابوري في »المستدرك على الصحيحين.72

• حديث عائشة:
رواه مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحه.73

والحاكم  »الشريعة«،74  في  اآلُجّري  بكر  أبو  وأخرجه 
النيسابوري في »المستدرك على الصحيحين«.75

الكبرى«.76  »الّسنن  في  البيهقيُّ  أيضًا  هذا  وروى حديثها 
حديٌث  وهذا  وقال:  السنّة«،  »شرح  في  البغوّي  وأخرجه 
صحيٌح أخرجه مسلٌم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن 

بشر، عن زكريا، عن مصعب.«77
وأخرجه الطبريُّ في تفسيره،78 وقد روى عنها جوابا على 
 ،سؤاٍل سألْتها أّم مجمع عن أحبِّ الناس إلى رسول اهلل
فقالت: لقد رأيُت رسول اهلل جمع عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا 
بثوب. ثّم قال: اللهم هؤلء أهُل بيتي وخاّصتي فأذِهْب عنهم 
ْرهم تطهيراً، فقلُت: يا رسول اهلل أنا من أهلك؟  الرجس وطهِّ

ْي فإنك إلى خير.«79 قال: تنحَّ

• حديث جعفر بن أبي طالب:
على  »المستدرك  في  النيسابورّي  الحاكم  أخرجه 

الصحيحين«.80 وبعين لفظه أخرجه البّزار في مسنده.81

• حديث أنس بن مالك:
لفظه رواه كّل من  رواه عنه أبو داود في مسنَده،82 وبعين 
ابن أبي شيبة في مصنّفه،83 وأحمد بن حنبل في »فضائل 

والترِمذّي  »المنتَخب«،85  في  حميد  بن  وعبُد  الصحابة«،84 
والمثاني«،87  »اآلحاد  في  عاصم  أبي  وابن  ُسننه،86  في 
شيبة،  أبي  ابن  وأخرج  القدير«:  »فتح  في  الشوكاني  وقال 
المنذر،  وابن  جرير،  وابن   ، وحّسنه  والترِمذي،  وأحمد، 
الحديث  وَذكر  أنٍس،  عن  مردويه  وابن  والطبرانّي وصّححه، 

بعين لفظه.«88 وغيرهم.
صحيح  حديث  هذا  وقال:  مستدركه،  في  الحاكم  وأخرجه 
في  الذهبي  عنه  وسكت  يخرجاه.  ولم  مسلم  شرط  على 

»التلخيص«.89

• حديث أبي الحمراء هالل بن الحارث:
أخرجه الثعلبّي في تفسيره »الكشف والبيان«.90

وأخرجه يحيى بن عبد السالم في تفسيره،91 وابن أبي شيبة 
أن  وبعد  اآلثار«،  »مشكل  في  والطحاوي  مصنّفه،92  في 
ذكره قال: وفي هذا دليٌل على أهل هذه َمن ُهم.«93 والطبراني 

في معجمه،94 وغيرهم.

• حديث أبي برزة األسلمي:
أخرجه الهيثمي في »مجمع الزوائد«.95

*** يتبع... 
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اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

: قال االمام الصادق
»التواضع  أصل  كل  شرف  نفيس  و مرتبة رفيعة و لو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق لنطق 

عن حقائق ما في مخفيات العواقب.
و التواضع ما يكون هلل و في اهلل و ما سواه مكر و من تواضع هلل، شرفه اهلل على كثير من عباده. 

سئل بعضهم عن التواضع. قال: هو أن يخضع للحق و ينقاد له و لو سمعه من صبي و كثير من أنواع الكبر يمنع من استفادة 
العلم و قبوله و االنقياد له و فيه وردت اآليات التي فيها ذم المتكبرين و ألهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماوات من 
المالئكة و أهل األرض من العارفين قال اهلل تعالى  »َو َعَلى اأْلَْعراِف ِرجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيماُهم .«1  و قال تعالى أيضا: »َمْن 
ٍة َعَلى الْكاِفِرين «2  و قال تعالى أيضا: ً» ِإنَّ  بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َو ُيِحبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمِنيَن َأِعزَّ  ُ َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهللَّ

وا َأْنُفَسُكم . «4  ِ َأْتقاُكم «3  و قال تعالى  »َفال ُتَزكُّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ
و أصل التواضع من إجالل اهلل و هيبته و عظمته و ليس هلل عز و جل عبادة يرضاها و يقبلها إال و بابها التواضع و ال يعرف 
ْحمِن الَِّذيَن َيْمُشونَ  َعَلى  ما في معنى حقيقة التواضع إال المقربون من عباده المتصلون بوحدانيته. قال اهلل عز و جل : »َو ِعباُد الرَّ

اأْلَْرِض َهْونًا َو ِإذا خاَطَبُهُم الْجاِهُلوَن قالُوا َسالما«5 
و قد أمر اهلل تعالى أعز خلقه و سيد بريته محّمدا بالتواضع. فقال عز و جل: »َو اْخِفْض َجناَحَك لَِمِن اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمِنين « 6

التام الحقيقي إال  التواضع، مزرعة الخشوع و الخضوع و الخشية و الحياء و إنهن ال يتبين إال منها و ال يسلم الشرف  و 
للمتواضع في ذات اهلل تعالى .«

الهوامش:
1. سورة االعراف، اآلیة 46. 

2. سورة املائده، اآلیة 54. 
3. سورة احلجرات، اآلیة 13. 

4. سورة النجم، اآلیة 33. 
5. سورة الفرقان، اآلیة 63. 

6. سورة الشعراء، اآلیة 215. 

المصدر: جعفر بن محّمد، اإلمام السادس، »مصباح الشريعة«، بيروت، اعلمی،طبع اّول، 1400ق. صص 74-72.

اخالق المومن: في التواضع 

ثواب األعمال: ادخال السرور علی المؤمنين

روى ابن بابويه، الشيخ الصدوق عن أبه فى كتابه »ثواب االعمال و عثاب االعمال« عن اسناده عن سدير الصيرفي قال: 
كنت عند أبي عبد اهلل االمام الصادق ، فذكروا عنده المؤمن. فالتفت إلي فقال: 

»يا أبا الفضل! أ ل أحدثك بحال المؤمن عند اهلل؟« 
قلت: بلى. 

 :فحدثني قال
»إذا قبض اهلل روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء. فقال: ربنا عبدك فالن و نعم العبد كان لك سريعا في طاعتك، بطيئا في 

معصيتك، و قد قبضته إليك فما ذا تأمرنا من بعده؟«
قال: »فيقول اهلل لهما: اهبطا إلى الدنيا و كونا عند قبر عبدي فاحمداني و سبحاني و هلالني و كبراني و اكتبا ذلك لعبدي 

حتى أبعثه من قبره.« 
ثم قال: »أ ل أزيدك؟« 

فقلت: بلى. 
فزدني، فقال: »إذا بعث اهلل المؤمن من قبره، خرج معه مثال يقدمه أمامه. فكلما رأى المؤمن هول من أهوال القيامة. قال له  
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المثال، ل تحزن و ل تفزع و أبشر بالسرور و الكرامة من اهلل عز و جل. فما زال يبشره بالسرور و الكرامة من اهلل عز و جل حتى 
يقف بين يدي اهلل جل جالله فيحاسبه  حسابا يسيرا و يأمر به إلى الجنة و المثال أمامه. فيقول له المؤمن رحمك اهلل نعم الخارج 
خرجت معي من قبري ما زلت تبشرني بالسرور و الكرامة من اهلل عز و جل حتى رأيت ذلك فمن أنت فيقول له المثال أنا السرور 

الذي كنت تدخله على أخيك المؤمن في الدنيا خلقني اهلل منه ألسترك ]ألسرك [.«

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق،ص200.
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عقاب األعمال: ذا وجهين و ذا لسانين 

نقل الشيخ الصدوق فى كتابه عن اسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي  عبد اهلل االمام الصادق  قال: »من لقي المسلمين بوجهين 
و لسانين جاء يوم القيامة و له لسان من نار.«

و روى عن رسول اهلل : »يجي ء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه و آخر من قدامه يتلهبا ]يتلهبان [ نارا حتى يلهبا 
جسده ثم يقال له هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين و لسانين يعرف بذلك يوم القيامة.«

و روى عن أبي جعفر االمام الباقر انّه قال: »بئس العبد عبدا ]عبد[ يكون ذا وجهين و ذا لسانين يطري أخاه شاهدا و يأكله 
غائبا إن أعطي حسده و إن ابتلي خذله.« 

و روى عنه: »بئس العبد عبدا ]عبد[ همزة لمزة يقبل بوجهه و يدبر بآخر.«
أبي حماد رفعه الى رسول اهلل انّه قال: »قال اهلل عز و جل لعيسى ابن مريم: يا عيسى! ليكن لسانك في السر و العالنية 
لسانا واحدا و كذلك قلبك احذر نفسك و كفى بي خبيرا ل يصلح لسانان في فم واحد و ل سيفان في غمد واحد و ل قلبان في 

صدر واحد و كذلك األذهان.«

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص269

الحکايات

شأن الصدقة عند اهلل
شوال، ذکری اإلستشهاد اإلمام الصادق

عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال: 
خرج أبو عبد اهلل في ليلة قد رشت السماء و هو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شي ء فقال: »بسم 

اهلل اللهم رده علينا.« 
فأتيته فسلمت عليه فقال: »معلى؟« قلت: نعم جعلت فداك! فقال لي: »التمس بيدك فما وجدت من شي ء فادفعه إلي.« 
فإذا أنا بخبز منتثر فجعلت أدفع إليه ما وجدت فإذا أنا بجراب من خبز فقلت: جعلت فداك احمله علي؟ فقال: »ل أنا 

أولى به منك و لكن امض معي.« 
فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف و الرغيفين تحت ثوب كل واحد منهم حتى أتى على آخره. 

 :ثم انصرفنا. فقلت: جعلت فداك! يعرف هؤلء الحق؟ فقال
»لو عرفوا لواسيناهم بالدقة و الدقة هي الملح إن اهلل لم يخلق شيئا إال و له خازن يخزنه إال الصدقة. فإن الرب تبارك و 
تعالى يليها بنفسه و كان أبي إذا تصدق بشي ء وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله و شمه ثم رده في يد السائل و ذلك 

أنها تقع في يد اهلل قبل أن تقع في يد السائل فأحببت أن أناول ما وليها اهلل تعالى إن إذا ناولها اهلل وليها.

المصدر: »بحاراال نوار«، ج 93، صص 126-125 و صص 8-127 و ج 47، ص 20، ح 17.
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من اكل من اموالنا شيئا فانما يأكل في بطنه نارا
اّما ما سألت عنه، من الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها، فلئن كان كما يقولون 

ان الشمس تطلع من بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان فما ارغم انف 
الشيطان بشي ء مثل الصلوة فصلها و ارغم انف الشيطان.

و اّما سألت عنه من امر الوقف علي ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل مالم يسلم 
فصاحبه فيه بالخيار و كلما سلم فال خيار لصاحبه فيه، احتاج ام لم يحتج، افتقر اليه او استغني عنه.
و اّما ما سألت عنه امر من يستحل ما في يده من اموالنا، او يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير 

 :امرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه يوم القيمة و قد قال النبي
»المستحل من عترتي ما حرم اهلل ملعون علي لساني و لسان كل نبي مجاب.«

فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا و كانت لعنة اهلل عليه لقوله عزوجل: 
»اَل لَْعَنُة اهلِل َعَلي الّظالِميَن.«1

و اّما ما سألت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما يفضل من 
دخلها الي الناحية احتسابا لالجر و تقربا اليكم، فال يحل الحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك 

في مالنا. من فعل شيئا من ذلك بغير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه و من اكل من اموالنا شيئا فانما يأكل في بطنه 
نارا و سيصلي سعيرا.

و اّما ما سألت عنه من امر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة و يسلمها من قيم يقوم بها و يعمرها و يؤدي من 
دخلها خراجها و مؤنتها و يجعل ما يبقي من الدخل لناحيتنا، فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الصنيعة قيما 

عليها، ال يجوز ذلك لغيره... .2

.fعن ايب احلسنی حممدبن جعفر االسدي، قال كان فيما ورد علي من الشيخ ايب جعفٍر حممدبن عثمان العمري يف جواب مسائلي ايل صاحب الزمان

الهوامش:
1. سورة هود )11(، اآلیة 18.

2. »حباراالنوار«، ج 53، ص 182.

مشرف  كان  لوجه،  وجها  املنفرد  القتال  في  بشدة  يُصاب  أحد  كان  إن 
املسابقات، يستطلع آراء املشاهدين. فإن أشاروا بإصبع اإلبهام إلى أعلى 
أو لوحوا مبناديل كان ذلك عالمة العطف والرحم وإن أشاروا باإلبهام إلى 
أسفل كان ذلك يعني أن الغالب يجب أن يقتل املغلوب. وكل مقاتل كان 
يبدي كرهه من املوت كان يثير سخط اجلمهور وكان يضطر إلبراز الشجاعة 
باسياخ ساخنة. وكان القتل األكثر يعرض عن طريق القتال اجلماعي إذ كان 
ألوف األشخاص يقاتلون فيه بوحشية ... وكان عبيد يقاتلون مبالبس خاصة 
وقضيب حديدي باليد يطعنون به الذين يسقطون على األرض لكي ال يكونوا 

تظاهروا باملوت.
بازدو عام 1753 في الدمنارك من قبل اكادميية كان قد أسسها  لقد دعي 
امللك آنذاك لتنشئة األمراء، كأستاذ لآلداب. وقام بتأسيس معهد كان يولي 
الشبان  بأن  يؤمن  بازدو  وكان  البدنية.  للعمليات  أهمية خاصة  برنامجه، 
يجب أن يتخلوا عن القومية والدين ويسعون الستكمال حسن النوايا وحب 
اإلنسان. وكان بازدو يقول بأن العالم هو وطن اجلميع. و كان يدرك بأنه يجب 
تعويد اجلسم على حتمل الصعاب وإنفاق املزيد من الوقت لهذا الغرض. لذلك 
فإنه حذف املواد الزائدة واملرهقة من برامج املعهد وأعطى مكانها للرياضات 

البدنية..

إن »كتاب قصة الرياضة في الغرب« من آثار إسماعيل شفيعي سروستاني يبين األسس الفكرية و العقائدية للرياضة االحترافية.
و قام الكاتب بدراسة الثقافة القديمة للغربيين في »الروم« و»اليونان« و يرى ان الرياضة الحديثة نتيجة لالفكار الهمجية و 
االنتهازية و النفعية للطبقة المترفة و قامت هذه الطبقة بترويج هذا النوع من الرياضة لغبقاء الناس في الفقر الثقافي. و بعبارة 

أخرى تستثمر الرياضة الحديثة زمنا و تكاليف كثيرة للناس في المجتمع في سبيل مصالح الطبقة المرتفة و القلية المسلطة.
و في القسم النهائي للكتاب يقوم الكاتب بالكشف عن دور أهداف السياسيين في الرياضة االحترافية الحديثة.

و يقدم الكاتب بداية صورة عن مسيرة التطورات التاريخية و الثقافية للرياضة الغربية من العهد القديم حتى عصر إحياء اولمبيا 
ثم يقوم بتقويم االسس النظرية و الثقافة و األخالق السائد على الرياضة في الغرب.

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


