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قال البابا فرنسيس األحد: 
إن من الخطأ وصم اإلسالم بالعنف، وإن الظلم االجتماعي وعبادة المال من بين األسباب الرئيسية لإلرهاب.

أيام  خمسة  استمرت  زيارة  بعد  »روما«،  إلى  أقلته  التي  الطائرة  متن  على  للصحفيين  فرنسيس  البابا  وقال 
لـ»بولندا«: أعتقد أنه ليس من الصواب وصم اإلسالم بالعنف.

كنيسة في غرب  اقتحموا  يد مهاجمين،  قس كاثوليكي عمره 85 عاما على  قتل  بذلك على سؤال بشأن  يرد  البابا  وكان 
»فرنسا« وقاموا بذبح القس. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.
وقال: أعتقد أنه في كل األديان تقريبا هناك دائما مجموعة صغيرة متعصبة.

وأردف قائال: ال أحب الكالم عن العنف اإلسالمي؛ ألنه في كل يوم أطالع الصحف أرى العنف هنا في »إيطاليا«... شخص ما يقتل 
صديقته وشخص ما يقتل حماته. إنهم كاثوليك معمدون.

وقال إن هناك أسبابا مختلفة لإلرهاب.
وأضاف: أعرف أن من الخطر قول ذلك، ولكن اإلرهاب ينمو عندما ال يكون هناك خيار آخر، وعندما ُيعبد المال ويتم وضعه بدال 

من اإلنسان في قلب االقتصاد العالمي.
هذا أول أشكال اإلرهاب. هذا هو إرهاب أساسي ضد كل البشرية. فلنتحدث عن ذلك.

وعندما بدأ البابا زيارته يوم األربعاء )2016/07/28م.(، قال إن قتل القس وسلسلة من الهجمات األخرى دليل على أن 
»العالم في حرب« ولكن هذا لم يسببه الدين.

وقال للصحفيين على متن الطائرة، إن انعدام الفرص االقتصادية أمام الشبان في أوروبا مسؤول أيضا عن اإلرهاب.
وأضاف: أسأل نفسي كم عدد الشبان الذين تركناهم نحن األوروبيون مجردين من المثل، وليس لديهم عمل. ويلجأون بعد ذلك 

للمخدرات والخمر أو ينضمون إلى تنظيم الدولة اإلسالمية.

.http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر
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حشود كبيرة تجتمع في صنعاء تنديدا بالعدوان والحصار

احتشدت الجماهير اليمنية عصر االثنين يوم الـ27 من يوليو 2016م. في ميدان »السبعين« في العاصمة »صنعاء« تنديدا 
بالعدوان والحصار ومباركة لالتفاق السياسي بين انصار اهلل والموتمر الشعبي العام. 

وكانت اللجنة الثورية العليا في »اليمن« دعت »ابناء الشعب اليمني العظيم« لالحتشاد الكبير تعزيزا للجبهة الداخلية، في 
مواجهة العدوان والحصار، ومخططات االستعمار ومباركة لالتفاق السياسي بين انصار اهلل والموتمر الشعبي العام.

وحسب »مسيرة نت« شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، حشدا جماهيريا غير مسبوق لتأييد االتفاق السياسي بين أنصار اهلل 
وحلفاءه والمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه.

العاصمة حاملين أعالم الجمهورية  السبعين بجنوب  الرغم من األمطار والسيول، فقد قدم مئات اآلالف إلى ميدان  وعلى 
اليمنية ومرددين الشعارات المؤيدة لالتفاق السياسي التاريخي والمنددة باستمرار العدوان السعودي األميركي الغاشم.

ويمثل هذا الحشد استفتاء عاما من قبل اليمنيين لتأييد اإلتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم الـ28 من يوليو 2016م. بين 
أنصار اهلل والمؤتمر لتشكيل مجلس سياسي يدير شؤون البالد.

وردد المشاركون في التظاهرة الحاشدة العديد من العبارات الموحدة »بالروح بالدم نفديك يايمن«.
وبدأت فعاليات التظاهرة بآيات من الذكر الحكيم ثم بعدد من القصائد لعدد من الشعراء المقتدرين.

وبارك رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في كلمة له الحشد الجماهيري، داعيا بقية األحزاب السياسية اليمنية 
وحتى حزب اإلصالح، على الرغم من كل ما قدمه من خدمة للعدوان، لالنضمام إلى االتفاق الذي يخدم ويحمي الوطن.

وقال: ال مانع لدينا من أن يكون حزب االصالح شريكا في االتفاق الوطني بما يخدم المصحلة الوطنية.
وأضاف: نقف في هذا اليوم العظيم لنحيي بإكبار وإجالل الشعب اليمني العظيم الذي أبى إال أن شارك في هذه المسيرة الجماهيرية 

رغم كل الظروف والمعوقات. وتابع: 
مشاركتكم دليل على حبكم للنهج الثوري الذي يحب العزة والكرامة والشموخ، مؤكدا أن هذا النهج سيحافظ عليه الشعب اليمني 

لحماية المكتسبات الوطنية وسيمنع حدوث أي اختالل إداري في المستقبل.
وأعلن الحوثي تشكيل لجان في المحافظات الستقبال من يعود من المغرر بهم إلى الوطن.

كما دعا رئيس اللجنة الثورية العليا، المجلس السياسي األعلى بعد تشكيله إلى إعادة صياغة الدستور بما يخدم الوطن و 
المواطنين.

وعقب ذلك ألقى رئيس الكتلة الجنوبية أحمد القنع كلمة دعا فيها إلى الوقوف ومساعدة أبناء الوطن في المحافظات الجنوبية 
في دحر االحتالل. وحذر من الدسائس التي يحيكها عبيد المال السعودي بين أبناء اليمن الواحد.

الوطنية  القوى  بين  الموقع  السياسي  لالتفاق  المطلق  وتأييده  اليمني  الشعب  مباركة  أعلن  بيان  بصدور  التظاهرة  واختتمت 
المناهضة للعدوان. كما اعتبره تقدما هاما لإلرادة الشعبية اليمنية الطامحة لتحقيق االنتصار، وقال البد من اإلسراع في تشكيله 

للحفاظ على مؤسسات الدولة وتقوية تماسك الجبهة الداخلية لهزيمة العدوان ومرتزقته.
كما دعا بيان التظاهرة بقية األحزاب المناهضة للعدوان إلى مباركة االتفاق وتأجيل الخالفات الجانبية، مؤكدا على االستمرار 
في دعم مختلف الجبهات، ومواجهة العدوان بكل الوسائل الذي يسعى إلخضاع الشعب اقتصاديا من خالل الحصار المفروض 

على كل المستويات.
كما شدد على ضرورة االستمرار في إسناد المقاتلين الذين يحققون إنجازات كبيرة في معارك ما وراء الحدود ويلقنون العدو 

الدروس القاسية.
وأعرب البيان عن دعمه للوفد الوطني في الكويت الذي قال إنه قدم المخارج والحلول ويسعى إليجاد حل عادل ومنصف 

بما يكفل سيادة واستقالل هذا البلد.

.http://www.alalam.ir/news :المصدر
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زينب عقيل - العهد
بدأ القرضاوي عام 2008م. حملته التحريضية ضد الشيعة، مشيًرا بقلق إلى »محاوالت نشر التشيع« في الدول األفريقية. 
فولّى »اتحاد العلماء المسلمين« وجهه شطر تلك الدول، وخرج عام 2011م. بتقريٍر ميدانّي خاص عن التشيّع في أفريقيا.

التقرير الذي أُِعدَّ لـ »شريحة خاصة جًدا«، اعتمد كالم القرضاوي كـ»مدخل موضوعي« بحسب تعبيره. ويركز المدخل على 
أن نشر التشيّع يسير بعمل منّظم تخطط له »إيران«. وتم التعامل مع خطاباته التحريضية كأنها قاعدة علمية وأبرزها: 

أن القوم )أي إيران( مصممون على بلوغ غاية رسموا لها الخطط، ورصدوا لها األموال، وأعدوا لها الرجال، وأنشأوا لها المؤسسات.
إال أن نتائج التقرير جاءت مخالفة لتلك المقدمة التهويلية، إذ توصلت دراساتهم الميدانية والتي وسموها بالدقة والموضوعية، 
إلى أن 4 دول فقط من أصل 32 دولة أفريقية هي »نيجيريا« و»غانا« و»الكونغو« ومع قليل من التسامح »تونس«، تشهد 

حاالت تشيع، بنسبة 12.5 في المئة. وفي السياق المتناقض عينه، اكد التقرير أن التشيع ال يزال ضعيًفا.
وفي إطار نتائج البحث، ثبت أن نيجيريا هي »أكثر بالد أفريقيا من حيث انتشار التشيع فيها«. وبدا الكاتب محتفاًل وهو يشير 
الى البيوت والمراكز الشيعية التي تم إحراقها. لتكون النتيجة أن القتل هو الوسيلة المستخدمة لوقف المد الشيعي في نيجيريا.
وبعد صدور نتائج التقرير بدا استهداف الشيعة في نيجيريا ممنهًجا، بحجٍج وبغير حجج: األول يقوم به الجيش كاالعتقاالت 
الجماعية واالحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة، وتعذيب المعتقلين، والقتل خارج نطاق القضاء. وبدون حجٍج كتلك التي 

تشنّها بوكو حرام )الممولة سعوديًا( وتتوّعد بـ»محو« الشيعة.
والواقع أن التسمية الشيعية في نيجيريا تشير إلى مواقف سياسية أكثر منها مبادئ عقائدية. وفي هذا اإلطار يشّدد التقرير عينه 

على »خطورة االرتباط  بين التشيّع المذهبي والسياسي« فيقول:
إن خطورة التشيع تكمن في كونه ال يقتصر على الجانب العقائدي فقط، وإنما يشمل أيًضا الجانب السياسي، فكل من غّير والءه 

المذهبي يغّير معه الوالء السياسي.
النيجيرية   الحكومة  بين  العالقات  قطع  هو  الزكزكي  الشيخ  بقيادة  اإلسالمية  للحركة  األبرز  السياسي  الموقف  أن  والالفت 
وإسرائيل. وفي إطار هذه العالقات الموصوفة بالمتميزة، ال تكون عملية استهداف الجيش لمسيرة يوم القدس عام 2014م. 
مستغربة. والتي ذهب ضحيتها 33 شهيًدا، منهم ثالثة أبناء لـلشيخ الزكزكي. وفي وقت الحق أواخر العام 2015م.، بعث زعيم 
الحركة اإلسالمية برسالة إلى الحكومة النيجيرية، أّكد فيها على مطالبته بقطع العالقات مع اسرائيل، فجاء رّدها ممهوًرا بدم 
ما يقارب ألف شهيد، وتسوية حسينية بقية اهلل في زاريا على األرض. أما الالفت دون أن يكون مستغربًا، هو زيارة عراب 

العالقات السعودية اإلسرائيلية للحكومة النيجيرية، قبل الهجوم بوقت قليل.
ملحوظ،  تعتيٍم  عن  الغربي  لإلعالم  الصحفي  الرصد  يكشف  إذ  واضحة،  بالمباالة  المجزرة  مع  تعاطت  األجنبية  الصحافة 
وتجاهٍل لتقارير منظمة »هيومن رايتس واتش«. والتي أكدت على لسان مديرها أن: ما يرويه الجيش النيجيري عما جرى من 
أحداث ليس بالمنطقي، خاصًة وأن الهجوم جاء من ثالث مناطق مختلفة من زاريا. وقد أوقفت المنظمة أعمالها اإلنسانية في 

نيجيريا مؤخًرا بسبب تكرر االعتداء عليها من بوكو حرام.
أما في غانا والكونغو، فيعتبر التقرير أن: 

الوجود الشيعي في هذين البلدين، ظاهٌر بمؤسساته ومراكزه، وهو في تزايد مستمر. 
ويلفت في إطار حديثه عن غانا إلى: 

أّن بعض الجهود أدت إلى إضعاف هذا النشاط في اآلونة األخيرة! 
وفي إطار بحثي عن هذه الجهود، والتي تبدو بحسب المنطق الذي يحكم نمطها بأنها عنفية، ال يوجد إال مقاالٍت تحريضية 

من قبيل: غانا تتألم من أنياب التشيع فهل من مجيب؟  
الواقع أننا ال نعرف شيئًا عن هؤالء. وإذا كانت أنيابهم مغروزة، فلماذا ال يملكون منصًة إعالمية واحدة في عصر »جنون 
المجازر  التعتيم على  الغربي  اإلعالم  يمارس  ولماذا  التقرير؟  بها  اعترف  التي  الممانعة«  وما هي طبيعة »جهود  اإلعالم«؟ 

المرتكبة في هذه البالد، في الوقت الذي يكّرس فيه كّل أدواته لتغطية مقتل فردين في »كاليفورنيا«، وثالثة في »فرنسا«؟
تكمن األجوبة في جوهر ما قاله الشيخ الزكزي بأن: بوكو حرام )وأخواتها( هي نتاج الغرب المتعطش للنفط، وبالتالي، بعالقات 
الحكومات االفريقية »الممتازة« مع مملكة آل سعود، تلك العائلة التي تقف في المكان المناسب بين المسجد الحرام وآبار 

النفط

.http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

ذكر موقع »تايمز أوف إسرائيل« أن تل أبيب جددت األربعاء عالقاتها الدبلوماسية مع »جمهورية غينيا«، وهي دولة صغيرة 
ذات غالبية مسلمة تقع في غرب أفريقيا، وكانت قطعت عالقاتها مع الدولة اليهودية في عام 1967م.

شيعه نيوز/ وبحسب الموقع، فقد وقع المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلي، دوري غولد، على اتفاق مع إبراهيم خليل كابا، 
رئيس طاقم الرئيس ألفا كوندي، في »باريس«.

وقال غولد: هذا إغالق دائرة هام، الفتا إلى مرور حوالي 50 عاما منذ قيام حكومة كوناكري بقطع عالقاتها مع إسرائيل.
وبين أن: عدد الدول في القارة اإلفريقية التي ما زالت لم ]تنشئ عالقات مع إسرائيل[ آخذ بالتناقص باطراد، ونحن نأمل أال يعود 

هذا الرقم موجودا قريبا.
وأشار المدير العام لخارجية إسرائيل إلى أن: 

إسرائيل تدعو الدول التي ما زالت لم تجدد عالقاتها الدبلوماسية إلى السير على خطى غينيا؛ حتى نتمكن من العمل معا لصالح 
جميع شعوب المنطقة.

وال تربط إسرائيل حاليا عالقات رسمية بالنيجر وتشاد ومالي والصومال وجيبوتي وجزر القمر.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بجولة أفريقية قبل أيام، زار فيها سبع دول، في محاولة لتخطي العزلة 

الدولية والمقاطعة.
الدول  تربط إسرائيل عالقات جيدة مع  كانت  الستينات عندما  كانت سائدة في  التي  العالقات،  إلى إحياء  نتنياهو  وسعى 
تحت ضغوط مصرية  اإلفريقية  الدول  بعض  في 1973م. حين جمدت  ذلك  وتغير  استقاللها.  نالت حينها  التي  اإلفريقية 

عالقاتها مع إسرائيل.

.http://www.shia-news.com/ar/news ،المصدر: الوکالة الشيعية لألنباء

أول دولة إفريقية مسلمة تعيد عالقاتها بإسرائيل ودعوة لألخريات
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نهى عن  و  بتعظيم حرمتها  فأمر  العام،  اختصها دون شهر 
الظلم فيها.

و شهر ذوالقعدة كان من هذه االشهر الحرم األربعة؛ و قد 
زاد اهلل سبحانه و تعالى فى فضل شهر ذى القعده بما وقع 
وعد  منها  الّتى  و  التاريخية  الوقايع  و  الحوادث  من  فيها 
اهلل تبارك و تعالى موسى ألخذ »التوراة« فى »طور 
الميقات  فتم  أخرى  بعشرة  أتّمها  و  ليلة  ثالثين  سيناء« 
أربعين ليلة، كما فى قوله تعالى: »َوَواَعْدنَا ُموَسى َثاَلِثيَن لَْيَلًة 
ِه َأْربَِعيَن لَْيَلًة َوَقاَل ُموَسى أِلَِخيِه  َوَأْتَمْمَناَها بَِعْشٍر َفَتمَّ ِميَقاُت َربِّ

َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح َواَل َتتَِّبْع َسِبيَل الُْمْفِسِدينَ«7
و قال النبّى فى عظمة ليلة النصف من ذى القعدة: »إّن 
فى ذى القعدة ليلة مباركة و هى ليلة خمس عشرة ينظراهلل إلى 
عباده المؤمنين فيها بالّرحمة، أجر العامل فيها بطاعة اهلل أجر 

مأة سائح لم يعص اهلل طرفة عين.«8
صالة  المعتبر:»  الحديث  فى   اهلل رسول  عن  روى  و 
فى اليوم األحد من هذا الشهر عظيمة الفضل، فقال: اّيها 
الّناس من كان منكم يريد الّتوبه؟ فقالوا: كّلنا نريد الّتوبه يا 
رسول اهلل. فعّلمهم رسول اهلل صالة األحد من ذى القعده، 
و صفتها: أن يغتسل فى اليوم األحد و يتوضًا و يصّلى أربع 
ركعات يقرأ فى كّل منهما الحمد مّرة و سورة التوحيد ثالث 
ااّل  قوة  بكلمة الحول و ال  يختم  ثم  مّرة  المعوذتين  و  مّرات 
باهلل العلى العظيم، ثّم يقول يا عزيز و يا غّفار، إغفر لى ذنوبى 
و ذنوب جميع المؤمنين و المؤمنات، فإنّه اليغفر الذنوب ااّل 
انت. و من صّلى هذه الصالة، قبلت توبته و غفرت ذنوبه و 
رضى عنه خصماؤه يوم القيامة و مات على االيمان و ما سلب 
أبواه  فيه و يرضى عنه  نّيور  قبره و  الدين و يفسح فى  منه 
و يغفر ألبويه و لذرّيته و يوسع فى رزقه و يوفق به ملك 
الموت عند موته و يخرج الروح من جسده بيسر و سهولة. إن 

شاء اهلل تبارك و تعالى.«9

أسرار المراقبات
سيّد اميرمحّمد ماسوله اى

خصائص األشهر الحرم و منها شهر ذی القعدة
هى  و  متوالية  منها  ثاللة  أشهر،  اربعة  هى  الحرم  األشهر 
ذوالقعدة و ذوالحجة و المحّرم و شهر منفصل عنها و هو 
الحرم أحكاماً  خاصة و منها:  شهر رجب، و لهذه األشهر 
حرمة ابتداء قتال األعداء و زيادة الديات و تضاعف الثواب 

و الحسنات و ايضًا تضاعف الذنوب.
فى هذه األشهر، حّرم القتال منذ عهد ابراهيم الخليل و 
كان هذا التحريم نافذاً حتّى زمن الجاهليّة قبل اإلسالم و 
 و أتى باإلسالم، فأقّر و أكّد اإلسالم  عندما بُعث النبىِّ
اهلل  اشار  قد  و  الحرم  باألشهر  تسّمى  لذلك  و  حرمتها 
قتال  ابتداء  حرمة  الى  الكريم  كتابه  فى  تعالى  و  سبحانه 
األعداء فى هذه األشهر كما اشار إلى لزوم مقاتلة األعداء 

اذا انتقضوا حرمة هذه األشهر و بداء القتال.
َيْوَم   ِ ِكَتاِب اهللَّ َشْهًرا ِفي  َعَشَر  اْثَنا   ِ ِعْنَد اهللَّ ُهوِر  الشُّ َة  ِعدَّ »ِإنَّ 
ُم َفاَل  يُن الَْقيِّ َماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَها َأْربََعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ َخَلَق السَّ
ُيَقاِتُلونَُكْم  الُْمْشِرِكيَن َكافًَّة َكَما  َوَقاِتُلوا  َأْنُفَسُكْم  ِفيِهنَّ  َتْظِلُموا 

َ َمَع الُْمتَِّقيَن«1 َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اهللَّ
ْهِر الَْحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ  »َيْسَألُونََك َعِن الشَّ
ِ َوُكْفٌر بِِه َوالَْمْسِجِد الَْحَراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر  َعْن َسِبيِل اهللَّ
َحتَّى  ُيَقاِتُلونَُكْم  َيَزالُوَن  َواَل  الَْقْتِل  ِمَن  َأْكَبُر  َوالِْفْتَنُة   ِ اهللَّ ِعْنَد 
ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم  َيْرَتِدْد  َوَمْن  اْسَتَطاُعوا  ِإِن  ِديِنُكْم  َعْن  َيُردُّوُكْم 
َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  َأْعَمالُُهْم  َحِبَطْت  َفُأولَِئَك  َكاِفٌر  َوُهَو  َفَيُمْت 

َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن«2
»َفِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر الُْحُرُم َفاْقُتُلوا الُْمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم 
َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َتابُوا َوَأَقاُموا 

َ َغُفوٌر َرِحيٌم«3 َكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اهللَّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ الصَّ
ْهِر الَْحَراِم َوالُْحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى  ْهُر الَْحَراُم بِالشَّ »الشَّ
َ َواْعَلُموا  َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقوا اهللَّ

َ َمَع الُْمتَِّقيَن«4 َأنَّ اهللَّ
ْهَر الَْحَراَم َواَل  ِ َواَل الشَّ »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتِحلُّوا َشَعائَِر اهللَّ
ِمْن  َفْضاًل  َيْبَتُغوَن  الَْحَراَم  الَْبْيَت  يَن  آمِّ َواَل  الَْقاَلئَِد  َواَل  الَْهْدَي 
ِهْم َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم  َربِّ
وُكْم َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َأْن َتْعَتُدوا َوَتَعاَونُوا َعَلى الِْبرِّ  َأْن َصدُّ
 َ اهللَّ ِإنَّ   َ اهللَّ َواتَُّقوا  َوالُْعْدَواِن  ْثِم  اإْلِ َعَلى  َتَعاَونُوا  َواَل  َوالتَّْقَوى 

َشِديُد الِْعَقاِب«5
الَْحَراَم  ْهَر  َوالشَّ لِلنَّاِس  ِقَياًما  الَْحَراَم  الَْبْيَت  الَْكْعَبَة   ُ اهللَّ »َجَعَل 
َماَواِت  َيْعَلُم َما ِفي السَّ  َ لَِتْعَلُموا َأنَّ اهللَّ َذلَِك  َوالَْقاَلئَِد  َوالَْهْدَي 

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم«6 َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَأنَّ اهللَّ
األشهر الحرم أشهر كريمة فاضلة لها حرمة عنداهلل تعالى، 

11

سلطات آل سعود واستخدام ثالثة قوانين لتبرير قمعها

منظمة حقوقية: سلطات آل سعود تستخدم ثالثة قوانين لتبرير قمعها للمواطنين من مختلف الطوائف 
تهمت منظمة حقوقية سلطات آل سعود بإساءة استخدام ثالثة قوانين لمالحقة المنشّقين الذين ينتقدون الحكومة.

وقالت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في »البحرين« )ADHRB( إن السلطات تستخدم قوانين 
المؤسسة  او  الحكومة  ينتقدون  الذين  »لمالحقة  والمطبوعات  النشر  وقانون  اإلنترنت  ومكافحة جرائم  اإلرهاب،  مكافحة 

الدينية”.
العديد من  التشريعات »تنتهك حقوق اإلنسان األساسية«. واعتبرت أن  المنّظمة أن السعودية ومن خالل هذه  واوضحت 
القوانين المستخدمة على نطاق واسع لتجريم االنتقاد السياسي والديني للملك، والدولة، أو المؤسسة الدينية، »تعارض مع 

حق الجميع في حرية الرأي والتعبير«.
وبيّنت ان تلك القوانين: تستخدم لغة غامضة لتجريم مجموعة من األنشطة، بما في ذلك ممارسة حقوق اإلنسان األساسية مثل 

التعبير. مشيرة الى تعريف الحكومة »الغامض« لإلرهاب.
وعادة ما توجه السلطات الى المعارضين تهم »التحريض على النظام« و»التحريض على العنف«. وأشارت في هذا الصدد الى 

اعتقال الدكتور زهير كتبي واحتجازه لعد أشهر بعد ان دعا في مقابلة تلفزيونية الى إقامة ملكية دستورية.
كما واعتقلت السلطات في شهر نوفمبر من العام الماضي، الشاعر الفلسطيني أشرف فياض واتهمته بالردة، وهي تهمة تؤدي 

الى االعدام.
التعبير، وانتهاك  الغامضة لتجريم  للقوانين  للدكتور كتبي وفياض: تثبت استخدام الحكومة  السلطات  المنظمة أن إدانة  واكدت 

حقوق اإلنسان، وقمع مواطنيها من جميع الطوائف.

.http://www.shia-news.com/ar/news ،المصدر: الوکالة الشيعية لألنباء
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بعض الوقايع المهمة فی شهر ذی القعدة الحرام
• أليوم األّول: حسب الكثير من الروايات إّن فى غّرة شهر 
 hذى القعدة سنة173للهجرة، والدة السيّد فاطمة المعصومه
البيتb و اخت  أئمة اهل  الكاظم سابع  بنت االمام 

.bثامن أئمة اهل البيت ،االمام الرضا
• اليوم الحادى عشر: فى هذا اليوم فى سنة مأته و ثمانى و 

.اربعين)148( للهرجة كانت والدة اإلمام الرضاء
العبارات  فى  بموارٍد  جئنا  كما  عشرة:  الخامسة  الليلة   •
عباده  فيها  تعالى  اهلل  ينظر  المباركة  ليلة  إنّها  السابقه، 
المؤمنين بالّرحمة و المغفرة و أجر العامل فيها بطاعة اهلل 
أجر مأته سائح يعنى الصائم المالزم للمسجد، لم يعص اهلل 
طرفة عين و اُّكد فيها االخبار الواردة، اغتنام هذة الليلة و 
اشتغال فيها بالعبادة و الطاعة و الصالة و طلب الحاجات 
من اهلل سبحانه و تعالى: و قد ورد أنّه من سأل اهلل تعالى 

فيها حاجة اعطاه ما سأل.
• اليوم الثالث و العشرون: على بعض االقوال أُُستشهد فيه 
اإلمام رضا و من المسنون فيه زيارتة من قرب أو 
بُعد. قال السّيدبن طاووس فى »إقبال«: و رايُت فى بعض 
 تصانيف اصحابنا أنّه يستحّب أن يزار موالنا اإلمام الرضا

يوم ثالث و عشرين من ذى القعده من قرب أو بعد.
يعنى  دحواالرض  ليلة  إنّها  العشرون:  و  الخامسة  ليلة   •
ليلة  هى  و  الماء  على  الكعبه  تحت  من  االرض  انبساط 
بالعبادة  للقائم  كان  و  اهلل  فيها رحمة  تنزل  كريمة،  شريفة 

فيها، اجٌر جزيل.
أنا غالٌم،  و  أبى  مع  كنت  قال  الوشاء  علٍى  بن  الحسن  عن 
ينا عنداالمام الرضا ليلة خمسة و عشرين من ذى  فتعشِّ
القعدة، فقال اإلمام ألبى: »ليلة خمسة و عشرين من ذى 
القعدة ولد فيها ابراهيم و ولد فيها عيسى بن مريمh و 
فيها دحيت االرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان 

كمن صام ستّين شهراً.«10
هو  و  دحواالرض  يوم  إنّه  عشرون:  و  الخامس  اليوم   •
أحدااليّام االريعة الّتى خّصت بالصيّام بين ايّام الّسنه و قد 
جاء فى االخبار الواردة اّن صيامه يعدل صيام سبعين سنة 
و هو كّفارة لذنوب سبعين سنة، و قد أتت كلمات كثيرة فى 

اآلثار و األخبار الواردة فى فضل هذا اليوم العزيز.
من  األرض  دحا  جّل  اهلل عزو  الصادق: »إّن  االمام  عن 
عرفاٍت  من  دحاها  ثم  عرفاٍت  اى  ثمًّ  منًى  إلى  الكعبه  تحت 
إلى منى فاالرٌض من عرفاٍت و عرفاٌت من منٍى و منًى من 

الكعبه.«11
فى   جعفٍر البى  قلت  قال  الثمالى  حمزه  ابى  عن 
 :فقال العتيق؟  اهلل  سّماه  شىٍء  ألى  »المسجدالحرام« 
»إنّه ليس من بيت وضعه اهلل على وجه االرض إاّل له ربٌّ و 
سّكاُن يسكنونه غير هذا البيت فإنّه الرّب له إاّل اهلل عزوجل 

و هو الحّر ثّم قال إّن اهلل عّزوجل خلقه قبل االرض ثّم خلق 
االرض من بعده فدحاها من تحته.«12

يوم  أعمال  فى خالل  رساالتهم  فى  العلماء  بعض  قال  و 
دحوأالرض، إّن زيارة االمام الرضا فى هذا اليوم آكّد 

آدابه المنسونة.
األمام محمدبن  استشهد  القعدة:  األخير من شهر ذى  يوم   •
سنة  فى  الشهر  هذا  من  األخير  اليوم  فى   التّقى علٍى 
سّمه  قد  و  المشهور  على  البغداد  فى  عشرين  و  مائتين 
المتعصم العباسى و كانت شهادته سنتين و نصف من وفاة 
المأمون العباسى كما كان االمام يتنباء باستشهاده نفسه، 
هذه  تشعر  شهراً  بثالثين  المأمون  بعد  الفرج   :فيقول
الكلمة بما كان يعانيه من األذى و المحن من سوءمعاشرة 
المأمون له، حتّى اعتبر الموت فرجه الّذى يترقبه كما عانى 
حينما   ،الرضا اإلمام  العظيم  أبوه  عاناه  ما  المحن  من 
كّلما رجع  كان  و  أو »مرو«  بـ»طوس«  عندالمأمون  كان 
من المسجد الجامع يوم الجمعة رفع يديه إلى السلماء و هو 
ل  عرقان مغبّراً فقال: »إلهى إن كان فرجى فى موتى فعجِّ
وفاتى لساعتى.« و كان دائم الكآبة و الغّم حتّى قضى نحبه 
و قد توفّى االمام التقى و له من العمر خمٌس عشرون 
جّده،  قبر  خلف  الشريف  قبره  يقع  و  أشعر  بضعة  و  سنة 

األمام موسى الكاظم فى »الكاظمين«.
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السفياني 
ظهور  حركة  في  البارزة  الشخصيات  من  السفياني 
 ،الهدي لالمام  المباشر  اللدود  العدو  فهو   .المهدي
وان كان بالحقيقة واجهة للقوى الكافرة التي تقف وراءه كما 
ستعرف. وقد نصت االحاديث الشريفة على أن خروجه من 

 :الوعد االلهي المحتوم، فعن االمام زين العابدين
»إن أمر القائم حتم من اهلل، وأمر السفياني حتم من اهلل، وال 

يكون قائم اال بسفياني.«1 
وسنذكر جملة من مالمح شخصيته وحركته، ثم نستعرض 

أخباره متسلسلة كما ذكرتها االحاديث الشريفة.

اسم السفيانی و نسبه
إسمه ونسبه المتفق عليه بين العلماء أن تسميته بالسفياني 
نسبة إلى أبي سفيان النه من ذريته. كما أنه يسمى ابن آكلة 
االكباد نسبة إلى جدته هند زوجة أبي سفيان التي سميت 
بذلك النها حاولت أن تأكل كبد الحمزة سيد الشهداء بعد 

شهادته في أحد. فعن أمير المؤمنين علي قال: 
»يخرج ابن آكلة االكباد من الوادي اليابس. وهو رجل ربعة 
)أي مربوع( وحش الوجه، ضخم الهامة، بوجهه أثر الجدري، 
إذا رأيته حسبته أعور. إسمه عثمان وأبوه عيينه )عنبسة خ. ل( 
وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي 

على منبرها.«2
والمعروف بين الشيعة أنه من أوالد عنبسة بن أبي سفيان، 
ولعلهم لذلك اعتبروا )عيينة( في الحديث تصحيفا لعنبسة. 
أبي  بن  أنه من ولد عتبة  الطوسي  وفي حديث آخر رواه 
ويزيد  ومعاوية  عتبة  خمسة:  سفيان  أبي  وأوالد  سفيان.3 

وعنبسة وحنظلة. 
ولكن ورد في احدى رسائل أمير المؤمنين إلى معاوية 

النص على أنه من أبناء معاوية، جاء فيها: 
منكوس  جاف،  جلف  ملعون،  مشوم  ولدك  من  رجال  »وإن 
القلب، فظ غليظ، قد نزع اهلل من قلبه الرحمة والرأفة، أخواله 
إليه، ولو شئت لسميته ووصفته، وابن كم  كلب، كأني أنظر 
القتل  في  فيسرفون  فيدخلونها  المدينة  إلى  جيشا  يبعث  هو، 
والفواحش، ويهرب منهم رجل زكي نقي، الذي يمال االرض 
قسطا وعدال، كما ملئت ظلما وجورا. واني العرف إسمه وابن 

شخصيات آخر زمانية
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ص 217 أي مسيحيا بعد أن كان أصله مسلما. وتعبير يقبل 
من بالد الروم يعني أنه يأتي من هناك إلى بالد »الشام« 
ثم يقوم حركته. وأنه ينقل عاصمته في أحداث الظهور أمام 
زحف جيش المهدي من »دمشق« إلى الرملة بفلسطين 
التي ورد أنه تنزل فيها مارقة الروم. كما يدل على والئه 
للغربيين أن جماعته بعد هزيمته وقتله، يهربون إلى الروم 

ثم يسترجعهم أصحاب المهدي ويقتلونهم.
فعن ابن خليل االزدي قال: 

وا بَْأَسنا ِإذا  ا َأَحسُّ سمعت أبا جعفر يقول في قوله تعالى »َفَلمَّ
فيِه  ُأْتِرْفُتْم  ما  ِإلى   اْرِجُعوا  َو  َتْرُكُضوا  ال  َيْرُكُضون  ِمْنها  ُهْم 
إلى  القائم وبعث  قام  قال: »إذا  ُتْسَئُلون «  لََعلَُّكْم  َمساِكِنُكْم  َو 
بني أمية بالشام هربوا إلى الروم، فيقول لهم الروم الندخلكم 
حتى تنصروا، فيعلقون في أعناقهم الصلبان ويدخلونهم. فإذا 
بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا االمان والصلح، فيقول أصحاب 
القائم: النفعل حتى تدفعوا إلينا من قبلكم منا. قال فيدفعونهم 
إليهم. فذلك قوله تعالى: »ال َتْرُكُضوا َو اْرِجُعوا ِإلى  ما ُأْتِرْفُتْم 
الكنوز  عن  »يسألهم  قال:  ُتْسَئُلون «  لََعلَُّكْم  َمساِكِنُكْم  َو  فيِه 
وهو أعلم بها فيقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك 

دعواهم، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. بالسيف.«8 
أن السفياني شديد الصفرة به أثر العبادة مما يعني أنه يظهر 
بمظهر المتدين، ولكن ذلك يكون أول أمره فقط كما يذكر 
حديث آخر. بل يدك الحديث المتقدم عن مخطوطة ابن 
حماد ص 76: يقتل العلماء وأهل الفضل ويفنيهم، ويستعين 
بهم، فمن أبى عليه قتله. على أنه يحرص على إعطاء الطابع 
االسالمي لحركته، واعطاء الشرعية لحكمه، ويجبر العلماء 

على ذلك. ولعل تعبير يفنيهم مصحف عن يفثنهم. 

المراحل المختلفة لحرکة السفياني
السفياني  لحركة  تقتضي  االحاديث  في  المذكورة  الظروف 
المتعارف:  السياسيي  بالتعبير  أو  أن تكون عنيفة وسريعة، 
در اماتيكية دموية. فالوضع العالمي الذي تصل فيه درجة 
بالد  ووضع  الحرب.  حد  إلى  الكبرى  الدول  بين  الصراع 
القربة  في  الماء  مخض  فلسطين  فتنة  تمخضه  الذي  الشام 
ويعاني من الضعف واالنقسام. فعن االمام الصادق قال: 
المحتوم، وخروجه من أوله إلى آخره خمسة  »السفياني من 
عشر شهرا. ستة أشهر يقاتل فيها. فإذا ملك الكور الخمس، 

ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها يوما.«9 
و»حمص«  و»االردن«  دمشق  هي  الخمس  والكور 
منطقة  لحكم  مراكز  كانت  التي  و»قنسرين«  و»حلب« 

»سوريا« واالردن و»لبنان«. 

زمن الخروج السفيانی
وتحدد االحاديث وقت حركته بأنه يكون في شهر رجب، 

فعن االمام الصادق قال: »ومن المحتوم خروج السفياني 
ظهور  قبل  يكون  خروجه  أن  يعني  وهذا  رجب.«10  في 
المهدي بنحو ستة أشهر، النه يظهر في مكة في ليلة 
العاشر أو يوم العاشر من محرم من تلك )السنة(. ويعني 
الشام تتم قبل  السفياني على منطقة بالد  أيضا أن سيطرة 
ظهور المهدي، االمر الذي يمكنه من إرسال جيشه إلى 
أنصار  على  بزعمه  للقضاء  »الحجاز«  إلى  ثم  »العراق«، 

المهدي وحركته. 
مرحلة  ثالثة:  السفياني  حركة  مراحل  تكون  هذا،  وعلى 
غزوه  مرحلة  ثم  االولى.  أشهر  الستة  في  سلطته  تثبيت 
ومعاركه في العراق والحجاز. ثم مرحلة تراجعه عن التوسع 
 في العراق والحجاز، ودفاعه أمام زحف جيش المهدي
عما يبقى في يده من بالد الشام، وعن اسرائيل و»القدس«. 
وتشير رواية إلى عنف معاركه مع االبقع واالصهب وأنها 

تسبب دمار الشام، فعن االمام الباقر قال: 
الترك  الجابية، ونزول  الشام تسمى  »وخسف قرية من قرى 
في  ذلك  عند  كثير  واختالف  الرملة.  الروم  ونزول  الجزيرة، 
كل أرض، حتى تخرب الشام )وفي رواية وأول أرض تخرب 
راية  فيها:  رايات  ثالث  اجتماع  خرابها  سبب  ويكون  الشام( 

االصهب، وراية االبقع، وراية السفياني.«11 
أما في التسعة أشهر االخيرة من حكم السفياني فيخوض 
وأعوانهم  )الروس؟(  الترك  مع  أهمها حربه  كبيرة،  حروبا 
في  الممهدين  االيرانيين  مع  معاركه  ثم  »قرقيسيا«،  في 

العراق، ومعهم اليماني كما في بعض االحاديث. 
وبعد هزيمة السفياني في العراق والحجاز ينكفئ إلى الشام 
معاركه  أكبر   المهدي مع  له  تكون  و»فلسطين«، حتى 

على االطالق: معركة فتح القدس الكبرى. 

بداية
على  الروايات  تتفق  تكاد  دمشق  إلى  اليابس  الوادي  من 
منطقة  من  دمشق  خارج  من  حركته  يبدأ  السفياني  أن 
وقد  االردنية.  السورية  الحدود  على  درعا  أو  »حوران« 
اليابس واألسود.  بالوادي  منطقة خروجه  الروايات  سمت 

فعن أمير المؤمنين قال: 
رجل  وهو  اليابس،  الوادي  من  االكباد  آكلة  ابن  »يخرج 
ربعة، وحش الوجه، ضخم الهامة، بوجهه أثر الجدري. إذا 
رأيته حسبته أعور. إسمه عثمان وأبوه عنبسة )عيينة( وهو 
من ولد أبي سفيان. حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي 

على منبرها.«12
الوارد  والمعين  القرار  ذات  االرض  تفسير  في  ورد  وقد 

ذكرها في »القرآن الكريم« أنها دمشق.
وفي مخطوطة ابن حماد عن محمد بن جعفر بن علي قال: 
السفياني من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان، رجل ضخم 

الهامة، بوجهه آثار جدري، وبعينه نكته بياض. يخرج من 
ناحية مدينة دمشق من واد يقال له وادي اليابس. يخرج 

في سبعة نفر، مع رجل منهم لواء معقود.13
إن االحاديث االخرى تتفق على أن حركته سريعة وعنيفة، 
وأن شدة بطشه كانت أمرا معروفا للرواة الشيعة، حتى أن 
أحدهم يسأل االمام الصاق عما يفعله الشيعة إذا خرج، 

فعن )الحسن بن أبي العالء( الحضرمي قال: 
كيف   :-  الصادق االمام  أي   -  اهلل عبد  البي  قلت 
وجوهها  الرجال  »تغيب   :قال السفياني؟  خرج  إذا  نصنع 
منه. وليس على العيال بأس. فإذا ظهر على االكوار الخمس، 

يعني كور الشام فانفروا إلى صاحبكم.«14
وأنهم  وجماعته،  االبقع  هم  معارضيه  أقوى  أن  ويبدو 
المقصودون ببني مروان في رواية مخطوطة ابن حماد ص 
بني مروان ثالثة  يقتل  ثم  فيقتله.  المرواني  فيظهر على   :77
حتى   - االيرانيين  أي   - المشرق  أهل  على  يقبل  ثم  أشهر. 

يدخل »الكوفة«. 
الشام  منطقة  في  الشيعة  أن  على  االحاديث  بعض  وتدل 
ال يكونون هم العدو االساسي للسفياني عند خروجه، بل 
جماعة االبقع واالصهب الذين هم أعداء للشيعة وللسفياني 

معا. فعن االمام الباقر قال: 
العالمات  لكم من عدوكم، وهو من  نقمة  بالسفياني  »وكفى 
لكم، مع أن الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين بعد 
خروجه لم يكن عليكم منه بأس، حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم. 
ذلك؟  كان  إذا  بالعيال  نصنع  فكيف  أصحابه:  بعض  له  فقال 
فقال: يتغيب الرجال منكم عنه فإن خيفته وشرته فإنما هي على 
شيعتنا، فأما النساء فليس عليهن بأس ان شاء اهلل تعالى. قيل 
إلى أين يخرج الرجال ويهربون منه؟ قال: من أراد أن يخرج 
البلدان.  بعض  إلى  أو  »مكة«  إلى  أو  »المدينة«  إلى  منهم 
امرأة  حمل  فتنته  وانما  مجمعكم.  فإنها  بمكة  عليكم  ولكن 

تسعة أشهر، وال يجوزها إن شاء اهلل تعالى.«15 
وهذا يدل على أن حملته على الشيعة في بالد الشام تبدأ 
في رمضان بعد خروجه. وتذكر الروايات أن سيطرته على 
المنطقة تكون قوية مطلقة حيث يتغلب على كل مصاعب 
الوضع الداخلي: فينقاد له أهل الشام إال طوائف من المقيمين 

على الحق يعصمهم اهلل من الخروج معه.16 
أقل ما يدل عليه استثناء طوائف من أهل الشام من االنقياد 
سوف  وغيرهم  الشيعة  من  الواعية  الجماعات  وأن  له 
في  المشاركة  عن  يمتنعوا  أن  تعالى  اهلل  بعصمة  يتمكنون 
حركته وفي أعماله العسكرية في العراق والحجاز. وال يبعد 
العاديين  المواطنين  لهم وضع سياسي مميز عن  أن يكون 
في دولة السفياني، يمكنهم من هذا القدر من االستقاللية، 
إلى سوريا. على  بالنسبة  الفعلي  اللبناني  الوضع  قبيل  من 
كل، يتفرغ السفياني من أعمال سيطرته على المنطقة، ويبدأ 
االيرانيين  لمواجهة  الكبير  جيشه  فيعد  الخارجية،  مهمته 
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كم هو يومئذ وعالمته.«
أنه:   ابن حماد«، ص 75 عن االمام وفي »مخطوطة 
جده  يكون  وقد  سفيان.«  أبي  بن  يزيد  خالدين  ولد  »من 
عنبسة أو عتبة أو عيينة أو يزيد من ذرية معاوية بن أبي 
عثمان  اسمه  أن  المشهور  ولكن  االلتباس.  فيرتفع  سفيان، 
كما ذكرنا. خبثه وطغيانه ويتفق رواة االحاديث على نفاقه 
 .وللمهدي وسوء سيرته، ومعاداته هلل تعالى ورسوله
وأعماله  شخصيته  عن  الفريقان  رواها  التي  واالحاديث 
واحدة أو متقاربة. كما في مخطوطة ابن حماد، ص 76 عن 
أبي قبيل قال: السفياني شر ملك، يقتل العلماء وأهل الفضل 
ويفنيهم. يستعين بهم، فمن أبى عليه قتله. وفي ص 80 عن 
بالمناشير،  وينشرهم  عصاه،  من  السفياني  يقتل  قال:  أرطاة 
ويطبخهم بالقدور، ستة أشهر. وفي ص 84 عن ابن عباس 
النساء، ويغلي  يبقر بطون  فيقاتل، حتى  السفياني  يخرج  قال: 

االطفال في المراجل. أي القدور الكبيرة. 
فعن االمام الصادق قال: 

»إنا وآل أبي سفيان أهل، بيتين تعدينا في اهلل. قلنا صدق اهلل 
وقالوا كذب اهلل. قاتل أبو سفيان رسول اهلل وقاتل معاوية 
بن أبي سفيان عليا بن أبي طالب وقاتل يزيد بن معاوية 

 4».والسفياني يقاتل القائم الحسين بن على
وعنه قال: 

في  رحله  قد طرح  السفياني(  بصاحب  )أو  بالسفياني  »كأني 
شيعة  )من(  برأس  جاء  من  مناديه:  فنادى  بالكوفة  رحبتكم 
علي فله ألف درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، 
يومئذ ال  إمارتكم  أما إن   ! ألف درهم  فيضرب عنقه ويأخذ 
تكون إال الوالد البغايا. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. قلت: 
يلبس  بقولكم،  يقول  منكم  رجل  قال:  ؟  البرقع  صاحب  من 
البرقع فيحوشكم فيعرفكم وال تعرفونه، فيغمز بكم رجال رجال. 

أما إنه ال يكون إال ابن بغي.«5 
وفي مخطوطة ابن حماد ص 82: وتقبل خيل السفياني في 
طلب أهل خراسان، فيقتلون شيعة آل محمد بالكوفة، ثم يخرج 

أهل خراسان في طلب المهدي.
إن الحمراء ذكرت ذلك بعض االحاديث، كالذي رواه في 
»ولذلك  طويل:  حديث  في  قال   المؤمنين أمير  عن 
آيات وعالمات. وخروج السفياني براية حمراء، أميرها رجل 
من بني كلب.«6 وهي ترمز إلى مظهره التقدمي، وسياسته 

الدموية. 

ثقافة و والؤه السياسي السفيانی
أنه غربي  السياسي وتدل االحاديث على  ثقافته و والؤه 
الثقافة والتعليم، وربما تكون نشأته هناك أيضا، ففي »غيبة 
السفياني  يقبل  قال:  مرسال  غالب  بن  بشر  عن  الطوسي« 
من بالد الروم منتصرا من عنقه صليب. وهو صاحب القوم.7 
والظاهر أن أصلها متنصرا كما رواها في »البحار«، ج 52 
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ويمر  العراق.  نحو  االقبال  اال  همة  له  يكون  فال  الممهدين 
جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها.17
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دور اليهود المتخفين في تحريف الديانة النصرانية 6
يوسف رشاد

المارانوس وتحريف الديانة المسيحية
يقول اهلل عز وجل:

»َو قالَِت الَْيُهوُد لَْيَسِت النَّصارى  َعلى  َشيْ ٍء َو قالَِت النَّصارى  
لَْيَسِت الَْيُهوُد َعلى  َشيْ ٍء َو ُهْم َيْتُلوَن الِْكتاَب َكذلَِك قاَل الَّذيَن 
ُ َيْحُكُم بَْيَنُهْم َيْوَم الِْقياَمِة فيما كانُوا  ال َيْعَلُموَن ِمْثَل َقْولِِهْم َفاهللَّ

فيِه َيْخَتِلُفون «1
ما  فيها  »التوراة«،  وعندهم   jبـعيسى اليهود  يكفر  أى 
بالتصديق،   jموسى لسان  على  عليهم  تعالى  اهلل  أخذ 
بعيسىj، وفى »اإلنجيل« ما جاء به عيسى بتصديق، وما 
جاء من التوراة من عند اهلل، وكل يكفر بما فى يد صاحبه.2

وهكذا يقول اإلنجيل فى إخبار موسىj بعيسىj كما 
ورد فى عدة مواضع من األناجيل. فيقول »إنجيل لوقا«:

وقل لهم هذا هو الكالم الذى كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه 
موسى  ناموس  فى  عنى  مكتوب  هو  ما  جميع  يتم  أن  البد 

واألنبياء والمزامير.3
ر  المسيحية غالبهم تنصَّ الذين تحّولوا إلى  ولذلك فاليهود 
عن غير اقتناع وإخالص. ولم تكن هذه الطائفة سوى طائفة 
غير شرعية، مارسوا طقوسهم الدينية فى الخفاء... ولذلك 
كان اليهود عادة ما يتحولون إلى المسيحية إال عندما تبرز 
بالتهديد،  شعورهم  عند  أو  مادية،  ووعود  فوائد  أمامهم 
مقبول على إخالصهم حتى ولوا  دليل  وليس هنالك أى 
أحرزوا مناصب إكليروسية )أى مناصب كهنوتية مسيحية( 
رفيعة... وقد كانت التحوالت فى »إسبانيا« كبيرة جّداً بين 
زمن مذبحة 1391م. فى »أشبيلية«، وطرد اليهود نهائيًا من 
م لكل متحول يهودى مكافأة  إسبانيا، وعندما حدث أن قُدِّ

مالية من الذهب عام 1297م. فى مدينة »ترانى«.
أحد  وال  حااًل،  اليهود  من   310 حواى  حوالى  تحّول 
يعلم كم كانت تدوم فوائد هذا التحول بالنسبة للمعتقدات 

المسيحية الحقيقية.4
المتنصرون  بها  قام  التى  الدينية  الممارسات  من  ويتضح 
اليهودى  العنصر  ن  المجتمع اإلسبانى مدى تمكُّ اليهود فى 
عقيدته  حساب  على  كان  ولو  مصالحه  لتحقيق  للسعى 

ودينه. يقول برنز يواكيم:
فنحن نجد أن أولئك المتحولين إلى المسيحية، كانوا يستمرون 
فى مراعاة واتباع عقائدهم وأساليبهم اليهودية فى العبادة، سّراً، 

رغم تظاهرهم بالتمسك بالديانة الجديدة )المسيحية(.
وقد أصبح هذا النوع الباطنى المرائى من اليهودية مشكلة 

كبرى بالنسبة للمسيحيين بعد طرد اليهود من إسبانيا.

أسلوب ممارسة المارانوس للشعائر المسيحية

المسيحية  إلى  تحولوا  الذين  المارانوس  يهود  مارس  لقد 
النصرانية  بالديانة  المتعلقة  الدينية  والطقوس  الشعائر 
كمحاولة منهم إلظهار صدق إخالصهم ووالئهم للمسيحية 
إلى  فيضطروا  المحن  عليهم  تشتد  كانت  عندما  وخاصة 

تعميد أطفالهم.
وألن النصارى ال يثقون ثقة تامة فى تحّول اليهودى إلى 
الكنيسة  عمدت  االحتياط،  قبيل  فمن  المسيحية  ديانتهم 
خصوصًا  التحويل  لحفلة  الخاصة  الطقوس  بعض  إلقامة 
المتحّول من  الكنيسة  التزمت  واليهود  اليهود،  عند تحويل 

اليهودية إلى المسيحية بأداء قسم معين وهو كالتالى:
* أُقسم قسمًا مغلظًا أننى أعتقد بأن الضحايا المسجلة فى 
الكبرى  المقدسة  للتضحية  بشائر  ما هى إال  القديم،  العهد 

للمسيح، كما عاناها على الصليب؛
* أُقسم أن قضية خالص اإلنسان من خالل المسيح، قد 
أعلن عنها الرب فى وعده إلبراهيم والرسل اآلخرين، وأن 
هذا األمر لم يُعره اإلسرائيليون أى اهتمام، بل على العكس 

صلبوا المخلص المنتظر، وهو المسيح نفسه؛
أنى عن طيب خاطر، وبشكل طوعى، ومن كل  أُقسم   *
قلبى، وروحى، وقدرتى أقبل شريعة المسيح وأرفض كل 
شريعة عداها وأنه طبقًا لدينى القديم الذى وضع فى العهد 
القديم يلزم شاهدان أو ثالثة إلقرار الحق، وإزهاق الباطل، 
وهم  شاهداً،  عشر  اثنا  أثبتها  قد  المسيح  حقيقة  ولكن 

حواريو المسيح االثنا عشر؛
* أُقسم أنه مع أن شعبى وأنا قد رفضنا المسيح سابقًا، إال 

أننا اآلن قد قبلناه فى مجده وُعاله؛
* و... .

إلى ديانته  اليهودى  النصارى فى عدم رجوع  وإمعانًا من 
اخترعوا وثيقة تسمى »البالسيتوم« وهى التى توجب على 
أن  بالمعمودية  د  تعمَّ أو  النصرانية  إلى  ل  تحوَّ يهودى  كل 
يوقِّع عليها، وإذا حاول اليهودى وعاد أو اشترك فى عيد 
الفصح اليهودى فكان يُعاقب بجلده مئة سوط مع مصادرة 

أمالكه وربما النفى من البالد.
وعلى الرغم من تلك التعهدات وااللتزامات إال أن اليهود 
المتنصرين لم يلتزموا بها ببراعة. فقد اتضح من فصح عدد 
ووثائق  )التفتيش(،  التحقيق  بمحاكم  الخاصة  الوثائق  من 
أخرى أن عدداً كبيراً من المسيحيين الجدد ظلوا متمسكين 
إطار  فى  سّرية  يهودية  حياة  إقامة  فى  ونجحوا  بعقيدتهم 
داخل  سّراً  اجتماعاتهم  تتم  كانت  حيث  تنظيمى،  طائفى 

منازل خاصة على مدى مائتى عام.
تقتضيها  التى  الشعائر  جميع  المارانوس  يهود  مارس  وقد 
الوقت  بعضهم ظل فى  العلن، ولكن  المسيحية فى  الديانة 
اليهودى  فكان  سّراً.  اليهودية  الديانة  شعائر  يمارس  ذاته، 
األحد  يوم  الكنيسة  إلى  ويذهب  أطفاله  د  يُعمِّ )المارانو( 
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حقيقية.  اعترافات  بأية  يُدلى  أن  دون  لالعتراف  ويذهب 
ويتناول القربان فى الكنيسة ثم يبصقه خارجها. وقد تأثرت 
عقيدتهم اليهودية بطول التخفى، فاختفت شعائر يهودية مثل 
الختان، والذبح الشرعى، واستخدام شال الصالة، وكثير من 
األعياد، واكتسبت الشعائر مالمح جديدة ابتعدت بهم تمامًا 

عن دينهم األصلى.
وكان أساس عقيدة المارانو هو اإليمان بأن الخالص يتم 
أو  الكنيسة  خالل  من  ال   jموسى شريعة  خالل  من 
المسيح، وكانوا يؤمنون بأن تنصيرهم القسرى هو جزء من 

العقاب اإللهى الذى حاق باليهود.

أسلوب ممارسة المارانوس لشعائرهم اليهودية
دينهم.  شعائر  إلقامة  التخفى  سياسة  المارانوس  اتبع  لقد 
فكانوا يحتفلون بأعيادهم المهمة كعيد الفصح وعيد الغفران 
يمارسونها  التى  الشعائر  أهم  الصوم من  الخفاء، وكان  فى 
أعيادهم.  أهم  كان  إستير  أن صوم  وكان  إخفائه.  لسهولة 
نطمهم  من  قصائد  أو  داود«  »مزامير  يتلون  كانوا  حيث 
باللغة الشائعة بينهم... وكان لديهم طقس يهدف إلى محو 
يهود  من  المتنصرين  ألن  وذلك  المسيحى.5  التعميد  أثر 
المسيحية،  التثليث  بعقيدة  يؤمنون  ال  كانوا  المارانوس 
النبى  ساللة  من  )ماشيح(  بمسيح  يؤمنون  كانوا  ولكنهم 
داودj، وليس المسيح عيسى ابن مريمj ألنه حسب 
اعتقادهم سوف يخلصهم من ذل تنصرهم القسرى، إال أنهم 
مع ذلك كانوا يستخدمون الصليب ويضعونه على صدورهم 
ظاهريًا؛ لذلك اعتادوا أن يصوموا، وقاموا بتأليف صالة خاصة 
لطلب السماح والغفران من الرب إله إسرائيل. هذا وقد مارس 
المارانوس شعائرهم اليهودية بطرق سّرية وخفية حتى ال يلفتوا 
يشعرون  نفسه  الوقت  وفى  لهم،  المسيحيين  المراقبين  أنظار 
ببعض األمان الداخلى فى أداء شعائر دينهم األصلى المحظور 

عليهم أداؤه فى الظاهر.6
دينهم  شعائر  بقية  إخفاء  المارانوس  يهود  استطاع  وهكذا 
والعزاء،  الدفن  مراسم  وحتى  وزواج  صالة  من  اليهودى 
الغفران  كعيد  عندهم  الرسمية  بأعيادهم  االحتفال  وكذلك 
التى  االحتفاالت  من  ذلك  وغير  الفصح  وعيد  )الكيبور( 
مما  أمرهم  اكتشاف  من  خوفًا  الخفاء  فى  يقيمونها  كانوا 

ضهم للعقاب الشديد. يُعرِّ
بعد إقامة محاكم التحقيق )التفتيش( تخطى يهود المارانوس 
الحكم  تحت  تقع  كانت  التى  والبرتغالية  األسبانية  الحدود 
المسيحية  الهرطقات  رفضت  والتى  الكاثوليكى  المسيحى 
المذهب  وأهمها  األونة  تلك  فى  ظهرت  التى  األخرى 
األوروبية  البالد  إلى  وهاجرت  البروتستانتى   المسيحى 
هؤالء  ومن  و»ألمانيا«  و»إنجلترا«  كـ»هولندا«  المجاورة 
تلك  إلى  هاجر  عندما  صراحة  يهوديته  عن  أعلت  من 

البالد ومنهم من ظل على إخفاء يهوديته وذلك لنيل بعض 
المكاسب والمناصب فى البالد التى هاجروا إليها، وخاصة 
من هاجر إلى األرض الجديدة التى اكتشفت آنذاك وهى 
إليها  هاجروا  التى  البالد  تلك  إن  وحيث  »أمريكا«... 
قام على  الذى  البروتستانتى  المذهب  لبدايات  مهداً  كانت 
إهدار حق الكنيسة الكاثوليكية فى احتكار تفسير نصوص 
الكتاب المقدس، مما فتح الباب أمام اليهود الختراق هذا 
المذهب عن طريق تفسير النصوص اإلنجيلية بما يتماشى 

وأهواء اليهود وبما يخدم مصالحهم وأهدافهم.
وقد تمكن كثير من اليهود المتخفين من اختراق هذا المذهب 
اليهود  قام  خالله  ومن  وجولة  صولة  فيه  لهم  وأصبحت 
بالترويج لفكرة أن اليهود هم شعب اهلل المختار ومنذ ظهور 
لليهود،  النصارى  تعظيم  فكرة  معه  نشأت  المذهب  ذلك 

وبدأ ظهور ما يسمى بالحركات الصهيونية - المسيحية. 
فى  األكبر  األثر  اليهودية  الخفية  لأليادى  كانت  وقد 
تأثر  الذى  البروتستانتى  المذهب  هذا  وأفكار  معتقدات 
كثيراً باليهودية بحيث أصبح هناك شبه تحالف مقدس بين 
البروتستانتية واليهودية بصورة عامة، وخلقت عالقة أكثر 
أفكار  من  تحمله  بما  المعاصرة  الصهيونية  بين  خصوصية 
ومعتقدات يهودية وبين البروتستانتية األصولية والتى خرج 
من رحمها اإلنجيليون األصوليون الذين يدافعون ويؤيدون 
ويباركون الدولة التى اغتضبت األرض من أهلها الحقيقيين 
»فلسطين« والتى تسمى إسرائيل ويمدونها بالمال والسالح 

سواء من األمريكان أو األوربيين اإلنجيليين.
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الجذور،  الراسخة  الطيّبة  الشجرة  هو  الشيعي  الفقه  إّن 
المتّصلة اأُلسس بالنبّوة، والتي امتازت بالسعة، والشمولية، 
المختلفة،  العصور  مسايرة  على  والقدرة  والدقّة،  والعمق، 
الحدود  تتخّطى  أن  دون  من  المتالحقة  والمستجّدات 

المرسومة في الكتاب والسنّة.
القرآن  على  اأُلولى  الدرجة  في  يعتمد  اإلمامي  الفقه  إّن 
الكريم، ثّم على السنّة المحّمدية المنقولة عن النبّي عن 
طريق العترة الطاهرة أو الثقات من أصحابهم والتابعين لهم 

بإحسان.
وكما يعتمد الفقه الشيعي على الكتاب والسنّة، فإنّه كذلك 
يتّخذ من العقل مصدراً في المجال الذي له الحّق في إبداء 
الرأي، كأبواب المالزمات العقلية، أو قبح التكليف بال بيان، 

أو لزوم البراءة اليقينية عند االشتغال اليقيني.
عن  الكاشف  اإلجماع  من  يستفيد  بل  بذلك،  يكتفي  وال 
مع  المعصوم  اإلمام  موافقة  أو  المسألة  في  النص  وجود 

المجمعين في عصر الحضور.
إّن الشيعة اإلمامية قّدمت في ظّل هذه اأُلسس األربعة فقهًا 
يتناسب مع المستجّدات، جامعًا لما تحتاج إليه اأُلّمة، ولم 

هذا،  يومنا  إلى   النبّي رحلة  منذ  االجتهاد،  باب  يقفل 
بل فتح بابه طيلة القرون، فأنتج عبر العصور فقهاء عظامًا، 
وموسوعات كبيرة، لم يشهد التاريخ لها ولهم مثيال، وإليك 
عرضًا موجزاً لمشاهير فقهائهم مع اإليعاز إلى بعض كتبهم 

في القرن الثاني والثالث.

فقهاء الشيعة في القرن الثاني
الهدى أئمة  البيت وعلى أيدي  تخّرجت من مدرسة أهل 

b عّدة من الفقهاء العظام ال يستهان بعددهم، فبلغوا الذروة 
وبريد  مسلم،  بن  ومحّمد  أعين،  بن  كـزرارة  االجتهاد،  في 
أفاضل خّريجي  بن معاوية، والفضيل بن يسار، وكّلهم من 
مدرسة أبي جعفر الباقر وولده الصادقc فأجمعت الطائفة 

على تصديق هؤالء، وانقادت لهم في الفقه والفقاهة.
ويليهم في الفضل لفيف آخر، هم أحداث خّريجي مدرسة 
أبي عبد اهلل الصادقj، أمثال: جميل بن دراج، و عبد اهلل 
بن مسكان، وعبد اهلل بن بكير، وحّماد بن عثمان، وحّماد بن 

عيسى، وأبان بن عثمان.
وهناك ثّلة أُخرى يعّدون من تالميذ مدرسة اإلمام موسى 

قدماء الشيعة والفقه اإلسالمي
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عبد  بن  يونس  منهم:   cالرضا الحسن  أبي  وابنه  الكاظم 
الرحمن، ومحّمد بن أبي عمير، وعبد اهلل بن المغيرة، والحسن 

بن محبوب، والحسين بن علّي بن فضال، وفضالة بن أّيوب.1
وأكثر هؤالء من فقهاء القرن الثاني وأوائل القرن الثالث.

الثاني،  القرن  في  والحديث  الفقه  في  الشيعة  أعالم  هؤالء 
آثاراً  خّلفوا  ولقد   bالبيت أهل  مدرسة  خّريجو  وكّلهم 
علمية باسم األصل، والكتاب، والنوادر، والجامع، والمسائل، 

وعناوين أخرى.

أصحاب الجوامع الفقهية في القرن الثالث
من  كبيرة  جملة   bالبيت أهل  مدرسة  من  تخّرج  لقد 
أعاظم الفقهاء؛ أوقفوا علمهم في خدمة هذا الدين الحنيف؛ 
نهم اهلل  فشّمروا عن سواعدهم، وسّخروا أنفسهم قدر ما مكَّ
تعالى عليه، فخلَّفوا جوامع فقهيّة مهّمة كانت وال زالت خير 

زاد للمسلمين، ومن هؤالء األعالم:
1. يونس بن عبد الرحمن، الّذي وصفه ابن النديم في فهرسته 
وكتاب  الكبير،  والجامع  اآلثار،  جوامع  له  زمانه،  بعاّلمة 

الشرائع؛
زمانه،  أهل  أوثق  كان  الذي  البجلي،  يحيى  بن  صفوان   .2

صنّف ثالثين كتابًا؛
3 و 4. الحسن والحسين ابنا سعيد بن حّماد األهوازي، صنّفا 

ثالثين كتابًا؛
5. أحمد بن محّمد بن خالد البرقي، )ت 274هـ (، صاحب 

كتاب »المحاسن« وغيره؛
6. محّمد بن أحمد بن يحيى األشعري القّمي، )ت 293هـ (، 

صاحب »نوادر الحكمة« وكتاب »الجامع« المعروف؛
 ،) 221هـ  )ت  البزنطي،  نصر  أبي  بن  محّمد  بن  أحمد   .7

صاحب الجامع المعروف. 

فقهاء الشيعة في القرن الرابع
هؤالء هم فقهاء الشيعة في القرن الثالث وتليهم عّدة أُخرى 

في القرن الرابع نذكر أسماءهم على وجه اإلجمال:
وفقيهها،  الشيعة  شيخ  عقيل،  أبي  بن  علي  بن  الحسن   .1
المعاصر  الرسول«،  آل  بحبل  »المتمّسك  كتاب  صاحب 

لـلكليني؛
2. علّي بن الحسين بن بابويه، )ت 329هـ (، صاحب كتاب 

»الشرائع«؛
3. محّمد بن الحسن بن الوليد القمي، شيخ القميين وفقيههم 
ومتقّدمهم، مات سنة 343هـ، ولقد بلغ في الوثاقة والدقة 
تصحيحاته  في  الصدوق  الشيخ  إليه  يسكن  حد  على 

وتضعيفاته؛
و  الصدوق،  الشيخ  أُستاذ  قولويه،  بن  محّمد  بن  جعفر   .4
ثقات  إنّه من   : عنه  النجاشي  يقول  الزيارات،  كامل  مؤلّف 

أصحابنا وأجاّلئهم في الفقه والحديث؛
 ) محّمد بن علّي بن الحسين الصدوق )306 ـ 381هـ   .5

مؤلّف »من ال يحضره الفقيه« و»المقنع« و»الهداية«؛
)ت  بالـإسكافي،  المعروف  الجنيد  بن  أحمد  بن  محّمد   .6

385هـ (.
قال عنه النجاشي: وجه في أصحابنا، ثقة جليل القدر، صنّف 
الشيعة  تهذيب  كتاب  ومنها  كتبه،  فهرس  ذكر  ثّم  فأكثر، 

ألحكام الشريعة، وكتاب األحمدي للفقه المحّمدي.

مشاهير الفقهاء في القرن الخامس
وفي القرن الخامس نبغ فقهاء كبار، ازدان الفقه الشيعي بل 
 336( المفيد  الشيخ  ومنهم:  وآرائهم،  بأسمائهم  اإلسالمي 
والشيـخ   ) 436هـ  ـ   355( المرتضى  والسّيد  413هـ(  ـ 
الكراجكي )ت 449هـ ( والشيخ الطوسي )385 - 460هـ 
وابن   ،) )ت463هـ  »المراسم«  مؤلّف  الديلمي  وسالر   )
البّراج )401 - 489هـ ( مؤلّف »المهّذب«، وغيرهم من 

الذين مألت أسماؤهم كتب التراجم والرجال.
ومن أراد الوقوف على حياتهم وكتبهم فعليه الرجوع إلى 
إلى  الذريعة  كتاب  بالذكر  وأخص  الرجالية،  الموسوعات 

تصانيف الشيعة.
الحضارة  بناء  في  الشيعة  لمشاركة  موجز  عرض  هذا 
علماء  أّن  اهلل  ويشهد  الفقهي.  المستوى  على  اإلسالمية 
الشيعة قاموا بهذه الجهود في ظروف قاسية ورهيبة، وكانت 
مطاردتهم  عن  ينفّكون  ال  ومرتزقتها  الظالمة  الحكومات 
ذلك  ومع  السيف،  على  وعرضهم  السجون  في  وإيداعهم 
نرى هذا اإلنتاج العلمي الهائل في مجال الفقه. والذي لو 
تأمل فيه علماء المسلمين بفرقهم المختلفة، وتجنّبوا أهواء 
وعمق  الفكر،  سعة  من  فيه  بما  ريب  بال  وا  ألقرُّ التعصب، 

النظر، وغزارة االنتاج.
الفقه  في  المبسوط  ألّف  الذي  الطوسي  الشيخ  هو  هذا 
المقارن )في 8 أجزاء( في زمن كانت الفتن الطائفية على 
العسرة،  المخاضات  هذه  في  الضحية  هم  والشيعة  أوجها، 
والتي امتدت ألسنتها نحو الشيخ الطوسي نفسه، فُأحرقت 

داره، ومكتبته
في »كرخ بغداد«، فالتجأ سّراً إلى النجف األشرف، تاركًا 
من  هؤالء  وأين  قرن،  نصف  قرابة  فيه  عاش  الذي  بلده 
واستقبلتهم  واالستقرار،  بالهدوء  تنّعموا  الذين  الفقهاء 
أبيات  مقابل  وأُجيزوا  رحب،  بصدر  الحاكمة  السلطات 
صغيرة  رسالة  أو  كتيب  أو  الرخيص،  الشعر  من  معدودة 

بالهبات والعطايا.
عالقة  على  مشهورين  علماء  كان  العلماء  هؤالء  من  و 
مباشرة مع الحجة الحية هلل تعالى صاحب الزمان.إن الشيخ 
مفيد و الذي كان استاذ فقهاء كبار كالسيد مرتضى و الشيخ 

المهدي و  بإرسال رسائل لإلمام  الطوسي كان مفتخرا 
 جاء في حكاية جميلة من حياته إشراف األمام المهدي

على أعماله و تصرفاته و نقرأ هذه الحكاية:
األيام سأل أحد من سكان قرية من قرى  و في يوم من 
ابنها حي في  بغداد الشيخ مفيد أن إمرأة حامل توفيت و 
بطنه هل يجب شق بطنها و إخراج الولد أم يجب دفنها مع 
الولد ؟فقال الشيخ مفيد: ادفنوا األم مع الولد. و كان الرجل 
في طريقه للوصول إلى قريته و فجأة شاهد راكبا و أمره 

لكي يقف و قال: 
قال الشيخ مفيد شقوا بطن اإلمرأة و أخرجوا الطفل ثم قوموا 

بضماد جسمها وادفنوها.
مدة  بعد  الثانية.  بالفتوى  و عكمل  األمر  هذا  الرجل  فقبل 
ذهب إلى بغداد و نقل ما كان سمعه في الطريق فقال الشيخ 

مفيد: 
أنا لم أرسل أحدا حامال بهذه الرسالة و يتبين أن الراكب كان 

اإلمام المهدي و أني لست أهال لإلفتاء. 
و هكذا أغلق بابه أمام الناس و تجنب عن اإلفتاء. ما لبث 

حتى وجد توقيعا  من اإلمام المهدي قائال: 
»عليكم اإلفتاء و نحن نسددكم و نحفظكم عن الخطأ نحن ال 

نترككم لكي تقعوا في األخطاء.« 
و بعده قام الشيخ مفيد بإصدار الفتاوى كالسابق.2

الهوامش:
رجال  وراجع   ،466،  322،  206 »الرجال«،  الكشي،  عمرو  أبو   .1

النجاشي يف ترمجتهم وذكر آثارهم ومنزلتهم يف الفقه.
بیان  در  باب صز،   ،PDF تنکابنی،  مریزا حممد  العلماء«،  2. »قصص 

احواالت حممد بن نعمان ملقب به شیخ مفید، صص 984-983.

المصدر: آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني، »دور الشيعة في بناء الحضارة 
اإلسالمية«، الطبعة األولى 1413هــ.ق.
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وسفر  سير  في  مهما  منعطفا  يعد   jإبراهيم عهد  إن 
هذا  وفي  المستضعفين.  حضور  و  األرض  في  االنسان 
المكرم  النبي  لهذا  الكبرى  المجاهدات  هناك  العهد، 
عن  فضال  المترفين،  و  المالئين  و  المستكبرين  ضد 
و  بني اسرائيل  وجوده؛  شجرة  من  مهمين  فرعين  تفرع 
حلة  في  أنفسهم  المستكبرون  جهز  وقد  بني إسماعيل. 
جديدة و أصبحوا منظمين و مجربين و مسلحين تماما 
و  لحذفهم  المستضعفين  أي  بني اسماعيل  بوجه  ليقفوا 
بالتالي فرض هيمنتهم و سيادتهم في إطار نظام سياسي 

و اقتصادي و اجتماعي.

بداية إمامة الصالحين
اليهود، و زعما ببقاء دين موسىj في فرع بني اسرائيل، 
وفي تحريف سافر، قدموا إسحاقj على أنه ذبيح اهلل 
وأصروا على ذلك، في حين أن غصن اإلمامة والخالقة 
الدائمة انبثق من شجرة ابراهيم وآل ابراهيمb الطيبة، 

ومن نسل اسماعيلj )ذبيح اهلل( ومن ثم أثمر.
من  األنبياء  غصن  بقصر  علمهم  ورغم  بني اسرائيل  إن 
 ،jبني اسرائيل، وانتهائه بعهد نبوة ورسالة النبي عيسى
إسماعيل  تجاه  حقدا  الحسد،  منطلق  من  أبدوا 
وآل محّمدb من نسل اسماعيل. ويقول اهلل تعالى في 

القرآن الكريم:
»َأْم َيْحُسُدوَن الَنّاَس َعَلى َما آَتاُهُم اهللُّ ِمن َفْضِلِه َفَقْد آَتْيَنآ 

ْلًكا َعِظيًما.«1  آَل ِإْبَراِهيَم الِْكَتاَب َو الِْحْكَمَة َو آَتْيَناُهم ُمّ
لمقام   ،jآدم النبي  لغبطة  تكرارا  كان  الحسد  هذا  إن 
محّمد و المحّمدb، اذ اقترب ادم من الشجرة الممنوعة 
تحت إيحاءات ووساوس ابليس، رغم نهي اهلل له بعدم 
اإلقتراب منها، وأصبح بالتالي جاهزا ومستحقا لإلبتعاد 
وفي  األرض.  عرش  إلى  الهبوط  و  الحضور  جنة  عن 
منعطف آخر، إنخدع بنواسرائيل وحسدوا بني اسماعيل 
بالشك  جعلهم  الفعل  هذا  إن   .)bوآل محّمد )محّمد 
التي  والمنزلة  المقام  عن  اإلبتعاد  يستحقون  و  جاهزين 

منحها اهلل إياهم.
و هذه الوساوس الشيطانية أثرت على قابيل، عندما اطلع 
على مقام وصاية و خالفة هابيل بعد آدمj، وهم بقتله.

إمامة  فان  الكثيرة،  والروايات  اآليات  إلى  وإستنادا 
ونبوة محّمد وآل محّمدb، أرسيت وبنيت على الهيكلية 

.jالصلبة إلبراهيم خليل الرحمن

الشجرة المبارکة
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و نقل العرباص بن سارية عن رسول اهلل ما مضمونه 
أنه عندما كان آدمj طينا، كنت أسمى في أم الكتاب، 
إني  تاريخي،  بدأ  متى  بصراحة  وأقولها  النبيين،  خاتم 
التي  اللحظة  تاريخي كانت  بان أول لحظة من  أخبركم 

طلبني فيها ابراهيم الخليل من اهلل.6 
وفي المصادر الشيعية، ينقل علي بن ابراهيم أن رسول 

اهلل قال: »إنه نتيجة دعوة ابراهيم.«7 
وقال رسول اهلل: »لكل نبي إمام من األنبياء السابقين 

وإمامي أبي إبراهيم.«8 
 :jنتيجة دعوة وطلب إبراهيم ويأتي كالم رسول اهلل
ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعِلُّمُهُم  »َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمّ

يِهْم ِإنََّك َأنَت الَعِزيُز الَحِكيُم.«9  الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة َوُيَزِكّ
الكريم،  القرآن  ويبين  ذلك.  تؤكد  كثيرة  آيات  وثمة 
أنه  بما في ذلك   ،jابراهيم النبي  الكثير من أوصاف 

كان على صراط مستقيم وعبدا مطيعا ورائد التوحيد. 
ِمَن  َوَما َكاَن  َحِنيفًا  ِإْبَراِهيَم  ِمَلَّة  اَتِّبْع  َأِن  ِإلَْيَك  َأْوَحْيَنا  »ُثَمّ 

الُمْشِرِكيَن.«10 
ويقدم اهلل تعالى، هذا النبي العظيم على أنه أسوة حسنة 

وقدوة لآلخرين ويقول:
ْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلِلَِّ َوُهَو ُمْحِسٌن َواَتَّبَع  »َو َمْن َأْحَسُن ِديًنا ِمَمّ

ِمَلَّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َواَتَّخَذ اهلَلُّ ِإْبَراِهيَم َخِلياًل.«11
النبي ابراهيمj ودينه الحنيف، هو افتتاح االسالم  إن 
والذي  الزمان،  آخر  لنبي  والمتكامل  العالمي  والدين 
يد  على  العالمي  التوحيدي  الحكم  تأسيس  إلى  يؤدي 
آخر وصيه، ويزول بذلك وإلى األبد ظلم وجور اليهود 

الشموليين.

الهوامش:
1. سورة النساء )4(، اآلیة 54.

2. »تفسری الربهان«، ذیل اآلیة 35 من سورة النور.
3. »الدر املنثور«، ج 5، ص 49، نقال عن »التاریخ املنسي لالسالم«، 

السید حسن موسوي زجناين، 1385.
4. »التاریخ املنسي«، ص 13.

5. املصدر السابق، ص 11.
6. »التاریخ املنسي لإلسالم«، نقال عن »الدر املنثور«، ج1، ص 139.

7. املصدر السابق، نقال عن »نور الثقلني«، ج 1، ص 130.
8. املصدر السابق، نقال عن »مسند أمحد«، ج1، ص 429.

9. سورة البقرة )2(، اآلیة 129.
10. سورة النحل )16(، اآلیة 123.

سروستاني، ترجمة: کاظم شماعيان، الطهران، موعود، الطّبَعة األولی، 
1435 هـ- 2014 م.، صص 24- 40 بالتخليص.

11. سورة النساء )4(، اآلیة 125.

اإللهية  )الخارطة  الرحمة  قبيلة  المصدر: 
اسماعيل شفيعي  الندبة(،  دعاء  في  العامة 
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الشجرة  إلى  مواضع  سبعة  في  الكريم  القرآن  يشير 
المباركة. ويقول اهلل تعالى في اآلية 35 من سورة النور:
َماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح  ُ نُوُر السَّ »اهللَّ
يٌّ ُيوَقُد ِمْن  َجاَجُة َكَأنََّها َكْوَكٌب ُدرِّ الِْمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ
َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتونٍَة اَلَشْرِقيٍَّة َو اَلَغْربِيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء 
ُ لُِنوِرِه َمْن َيَشاُء  َولَْو لَْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر َيْهِدي اهللَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم.« ْمَثاَل لِلنَّاِس َو اهللَّ ُ اأْلَ َو َيْضِرُب اهللَّ
و فسرت الشجرة المباركة ال شرقية وال غربية، في الكثير 
من الروايات، بشجرة آل إبراهيمb المباركة. و نقل جابر 
عن اإلمام محّمدالباقرj عن رسول اهلل ما مضمونه 

أن ابراهيمj هو أصل وجذور الشجرة المباركة.2
ونقل ابن مردوية عن أبي هريرة عن رسول اهلل أن 

 3.jالمراد من الشجرة الطيبة، هو قلب ابراهيم
وجاء في كتب األدعية حول هذه الشجرة المباركة: أنه 
 ،jاإلمام علي  ،الّزمان و  العصر  إمام  يزور  عندما 

يقول:
»الّسالم على الشجرة النبوية و الدوحة الهاشمية.«

المشتركة لشهر  السجادj في األعمال  و يقول اإلمام 
شعبان، أقراوا كل يوم هكذا:

موضع  و  النبّوة  شجرة  المحّمد  و  محّمد  على  صّل  »الّلهم 
الرسالة.«

و جاء في »دعاء الندبة«:
 :وقال رسول اهلل«

»أنا وعلّي ِمن َشجرة واِحدة وسائر الناس ِمن َشَجر َشتى.«
و على أي حال فان الروايات المتعلقة بشجرة إبراهيم، 
جاءت في تفسير »نور الثقلين« في ذيل اآلية. لذلك و 
نظرا إلى الروايات و األدعية و الزيارات المذكورة آنفا، 
فان جذور دين المسلمين، تعود إلى إبراهيم و أن محّمدا 

وآل محّمدb هم إدامة هذه الشجرة.4
ونقل صالح بن سهل الهمداني عن اإلمام الصادقj، قال: 
»أن اهلل يقصد بالشجرة المباركة، شجرة إبراهيم خليل اهلل.«5

فان خليل الرحمنj، أرسى في حياته وبامر من اهلل، 
أسس صرح اإلسالم وقيام غصن بني اسماعيل من هيكل 
الشجرة المباركة، وعمل من خالل ترك بصمات بارزة 
بما فيها تجديد بناء »الكعبة« وتنفيذ مراسم القربان، على 
آخر  نبي  بعثة  و  العامة  اإللهية  بالخارطة  الجميع  تذكير 

الزمان وأهل بيته.
إن دفن النبي إسماعيلj في صحن »المسجد الحرام« 
اإلدعاء.  هذا  على  آخر  مؤشر  اسماعيل«  »حجر  وفي 
 jلذلك يمكن إعتبار أن النبي إبراهيم خليل الرحمن
 jابراهيم عهد  إعتبار  ويمكن  اإلسالم،  مؤسس  هو 
بداية تاريخ والدة االسالم. وجاء في مصادر أهل السنة:

قبيلة الّرحمة: التاريخ المنسي والشجرة المبارکة
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الشياطين  مع  يتواصلون  كانوا  الكهنة  فان  قلنا،  كما 
بواسطة العلوم الغريبة، وكانوا يصدون الخطر عن الناس 

بشكل ما. وأداتهم هي السحر والشعوذة. 
بتصرف  للتواصل  قاعدة  الحقيقة  في  يضع  السحر  إن 
كان  القدم  منذ  الغريبة.  العلوم  من  جزء  وهو  الكهنة، 
المصريون والسومريون واألثوريون واليونانيون والهنود، 
وكان  المعابد،  جميع  في  الكهنة  وكان  معابدا،  يملكون 
هؤالء الكهنة يقيمون التواصل مع القوى الشيطانية، وكان 
هؤالء يريدون أداة. وكانت أداة التواصل هي العلوم التي 

تسمى العلوم الغريبة. 
العلوم  هذه  إلى  اللجوء  عمر  إن  بتجرؤ  القول  ويمكن 
بعمر  هو  الخفية،  الحقائق  لكشف  والماورائية  الغريبة 
النبي  زمن  منذ  والوجود،  الكون  في  االنسان  حضور 
آدم وقابيل فصاعدا وإلى االن. واليوم حيث يبدو أن 
الفيزياء،  وعلوم  بالفيزياء  منهمكة  العالم  شعوب  مجمل 
فان مجموعة خاصة من الناس، تسعى من خالل العلوم 

الغريبة لفرض هيمنتها وسلطتها على المجتمعات.
إن نتحدث عن األمم القديمة والعلوم الغريبة والكائنات 
طريق  عن  التواصل  على  يقتصر  ذلك  فان  الماورائية، 
غير  الجنية  الماورائية  القوى  مع  والكهنة  الغريبة  العلوم 
كاهن  هناك  للمعبد،  قدم  موطئ  كل  وفي  الرحمانية. 
والعلوم  للسحر  قدم  موطئ  ويوجد  للتواصل،  ومحاولة 
أن  إال  فاعلة  تكون  لن  الغريبة  العلوم  وهذه  الغريبة، 
تكون مصحوبة بكسر الحدود اإللهية أي الذنب والشرك 

والفساد الن صفقة ما يجب ان تحصل. 

البابليون، رواد العلوم الغريبة
ففي مستهل هذا التاريخ، تبرز أمامنا شخصية مثل حمورابي 
لفترة  وملك  مشّرعا  فاتحا  وكان  – 2123 ق.م(   2081(
43 عاما... وأقام من خالل مسلته التاريخية الكبيرة، نظاما 

وأسلوبا في تلك الديار... .
كان البابليون رائدين في العلوم الغريبة و إن حضارتهم 
بين  في  وتأسست  الحضارات  جميع  من  أقدم  هي 
النهرين، فضال عن أن هؤالء أقاموا تواصال وثيقا للغاية 
بالنبي  ألقى  من  كانوا  وهؤالء  الماورائية.  الكائنات  مع 

ابراهيم في النار.
إن »برج بابل« يتألف من سبعة طوابق، كل طابق منه بلون 
خاص، إن شكل البرج وانتخاب األلوان وعدد الطوابق، 
يرتبط بالعلوم الغريبة والقوى الشيطانية. أن التواصل بين 
خاصة،  وتنقالت  للغاية،  خاصة  مراحل  له  العلوم  هذه 
هو  الخبيثة  القوى  ومجئ  ذهاب  أن  معرفة  يكفي  لكن 

أسهل عن طريق المواقع الخاصة.قبيلة اللعنة: بابل، رائد فی العلوم الغربية
كانت بالد نمرود ثاني بالد تقام على 
األرض. فان »بابل« التي تعتبر البالد 
الثانية على وجه المعمورة، كانت مكان 

سكن وإقامة نمرود والضحاك وملوك كنعان.

بالد نمرود
ومن حيث الخلفية الروائية، فان بابل كانت البالد الثانية 
التي شيدت على األرض، كما أن النبي ابراهيم ألقي 
البابليين هي أقدم  البالد. إن حضارة  النار في هذه  في 
من جميع الحضارات وتأسست في بين النهرين وحسب 
وقصورا  مبان  تملك  كانت  البالد  هذه  فان  القصص، 

وبروجا عديدة. 
برج  بناء  خالل  من  سيكون  أنه  يظن  كان  نمرود  أن 
إله  إلى  والنظر  السماء  إلى  الوصول  على  قادرا  ضخم، 

 .ابراهيم
إن »برج بابل« يتألف من سبعة طوابق، كل طابق منه 
وعدد  األلوان  وانتخاب  البرج  شكل  إن  خاص،  بلون 
الشيطانية.  والقوى  الغريبة  بالعلوم  يرتبط  الطوابق، 
للغاية،  مراحل خاصة  له  العلوم  بين هذه  التواصل  وأن 
ومجئ  ذهاب  أن  معرفة  يكفي  لكن  خاصة،  وتنقالت 
القوى الخبيثة هو أسهل عن طريق المواقع الخاصة. إن 
بان  التواصل. ولذلك تشاهدون  المباني مؤثرة في هذا 
األمم التي كانت تقيم تواصال وارتباطا مع هذا الموضوع 
ومع هذه الكائنات ومع هذه العلوم، كانت مبانيها بشكل 
خاص. فان البابليين والكهنة البابليين كانوا في الطليعة 

في هذا الخصوص. 
يقال عندما سمع نمرود أشياء عن إله ابراهيم، بنى هذا 
البرج لمشاهدة ومحاربة إله ابراهيم. لكي يعلوه ويقاتل 
إله ابراهيم. أتعرفون أن نتيجة القتال كانت أنه تم إلقاء 
إبراهيم في النار وأصبحت النار بردا وسالما عليه بإذن 

اهلل.

بابل بالد الترف والملذات
بابل  بالد،  أي  تضاه  لم  القديمة،  الحضارات  بين  ومن 
اآللهة  وكان  الملذات.  في  واإلنغماس  الترف  من حيث 
الزرقاء  والقبة  آنو  فيهم  بمن  اآللهة،  أقدم  الفلكيون، 
والشمس وننار والقمر وبل أو بعل، أي األرض، حيث 
يعود جميع البابليين إلى صدره بعد الموت. وكان الصنم 
البالد  هذه  سكان  وكان  بعل.  يسمى  للبابليين  األكبر 

يؤمنون أنهم سيعودون إلى صدره بعد الموت. 

بابليون والکائنات الماورائية
اشتهر البابليون بإلمامهم بالعلوم الغريبة. وكانوا يملكون 
الجنائن المعلقة التي تعد إحدى العجائب السبع في العالم. 
وقد توصل المؤرخون الغربيون في بحوثهم ودراساتهم 
من  البابليين  إلى حضارة  ترقى  اي حضارة ال  أن  إلى 

حيث األوهام والخرافات.
وكان الكهنة يفسرون أي حادثة بدء من الوالدة غير الطبيعية 
وصوال إلى األشكال المختلفة للموت، بتعابير سحرية وفوق 
السحر  مع  غريبا وعجيبا  ارتباطا  يقيمون  طبيعية... وكانوا 

والشعوذة.1
في  كانوا  البابليين  والكهنة  البابليين  فان  أخرى  بعبارة 
الطليعة في هذا الخصوص. وهم متقدمون في علوم الهيئة 
الكائنات  إلى  للوصول  يستخدمونها  وكانوا  والفلك، 

الماورائية. 

الهوامش:
1. »قصة احلضارة«، ویل دیورانت، ج 1، ص 387.

2. نفس املصدر، ص 218.

المقتبس من محاضرة »التواصل مع الكائنات الماورائية«، المحاضر: 
األستاذ إسماعيل شفيعي سروستاني.
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hشئونات السّيدة فاطمة المعصومة
سيّد اميرمحّمد ماسوله اى

اهل  أئّمة  سابع  بنت  هى   ،hالمعصومة فاطمة  السيدة 
بن  على  بن  محّمد  جعفربن  بن  موسى  االمام   ،bالبيت
حسين بى على بن ابى طالبb و فاطمة الزهراءh بنت 
 و هى اخت اإلمام على بن موسى الرضا رسول اهلل

.bثامن األئّمة اهل بيت من آل محّمد
موسى  بن  على  اإلمام  و   hالمعصومة فاطمة  السيّدة 
الرضا، هما من أّم واحدة و هى السيّدة نجمة و قيل لها 
البنين و سميّت بـطاهرة بعد والدة  اّم  تكتم ايضًا و كنيتها 
و  الكثيرة  األخبار  قد ورد فى فضلها  الرضا و  اإلمام 

كانت معروفة بالتقوى فى ذلك الزمان.
اإلمام موسى  بيت  المعصومةh ولدت فى  فاطمة  السيّدة 
بن جعفرالكاظم و قد فتحت هذه الّسيدة الجليلة عينها 
من  يعانى  كان  الّذى   ،ابيها محنة  ايّام  فى  الّدنيا  على 
الظروف  بسبب  و  الجائرين  السجون  فى  الّسجن  مرارة 
الصبعة الّتى فرضتها العباسيّين على اإلمام، فقد اصبح 
والدة  تاريخ  على  دقيق  بشكل  الوقوف  جّداً  العسير  من 

.hالّسيدة المعصومة
و حسب الكثير من الروايات فاّن والدتهاh كانت فى غّرة 

شهر ذى القعدة الحرام سنة 173 للهجرة.
الّشريف  االسم  هذا  يقترن  و  فاطمة   ،hاسُمها كان 
و  المعصومة  فاطمة  األغلب؛  األعم  فى  فيقال  بالمعصومة 
قد ورد »المعصومة« فى روايٍة عن الرضاء، حيث قال: 

»من زار المعصومة بقم، كمن زارنى.«1
و المعصومة هى صفة لها أو اسٌم آخر و هذه التسمية تدّل 
النزاهة،  اّن السيّدة فاطمةh قد بلغت من الكمال و  على 

مرتبة شامخة. 
فالعصمة تعنى: الحفظ و والوقايه و المعصوم هو الممتنع عن 
جميع محارم اهلل سبحانه و تعالى و ايضًا اّن من األلقاب 
الخاصة بتلك الّسيدة الجليلة، كريمة اهل البيتb و قد 
اشتهر  كما   ،bالبيت اهل  سائرنساء  دون  من  به  عرفت 
اللقب من دون  بهذا  قبلها  المجتبى من  الحسن  اإلمام 

.سائر الّرجال فكان يقال له كريم اهل البيت
و  والدها  من  يوم  كّل  تستفيد   hالمعصومة السيّدة  كانت 
أخيها المعصومينh بحيث وصلت الى مقام رفيع من العلم 

اإلمام على الرضا مسافرين و لم يكونا حاضرين فى 
المدينة، فاغتم الجمع ألنّهم لم يجدو حّجة اهلل تعالى و يقدر 
بلدهم و عندما  الى  الرجعة  على جواب مسائلهم فأرادو 
رأت السيّدة المعصومةh حزن هؤالء النفر، أخذت منهم 
أسئلتهم الّتى كانت مكتوبة و اجابت عليها و عندئذ تبّدل 
الى  مسائلهم  بجواب  ظفرهم  مع  رجعوا  و  بفرٍح  حزنهم 
ديارهم راجحين مفلحين و لكنّهم فى الطّريق و فى خارج 
المدينة التّقوا باإلمام الكاظم و حدثوه بما جرى عليهم 
المسائل  ابنته على تلك  بعدما رأى اإلمام جواب  و 

أثنى عليها بعبارة مختصره قائاًل: »فداها ابوها«.
كان العباسيّين يؤذون اوالد النبّى كثيراً و خاصة االمام 
و  اآلالم  و  الجور  منهم  االمام القى  فإّن   الكاظم
القسوة كثيرة و هذه اآلالم كانت تؤلم القلب الطاهر السيّدة 
هو  للعائلة  و  لها  الوحيد  المسلمى  كان  و   hالمعصومة

.أخوها اإلمام علىٍّ الرضا
البالد،  على  العباسيّين  ظالمة  حكومة  استحكمت  بعدما 
اُمر بإعتقال اإلمام الكاظم و سجنه و من هنا حّرمت 
السيّدة المعصومةh من والدها و شعرت بالحزن الّشديد 
أقّل من عشر سنوات  كان عمرها حينذاك  و  فقده  على 

على المشهور و يقال اقواٌل اُخرى ايضًا.
فى  سجن  الى  سجن  من  ينتقل   الكاظم اإلمام  كان 
السنتين األخرتين من حياته و سبب التنقل بين هذه 
بقتل  السجن  صاحب  يأمر  كان  هارون  أن  هو  السجون 
األمام الكاظم لكن لم يقدر احد من هؤالء على هذا 
العمل الشنيع و أبى كّل منهم، عند ألى اّن سّمه السندى بن 

من  بالكثير  عارفة  صارت  و  الفضيلة  و 
االحكام  و  االسالميّة  المسائل  و  العلوم 

الشرعيّة و ايّام صباها.
فى أحد تلك ايّام أتى جماعة من شيعة 
يعرضوا  لِكى  المدينة  الى   ،bالبيت اهل 
اإلمام موسى  الدينيّة على  أسئلتهم  بعض 
و  معدنه  من  العلم  يأخذوا  و   الكاظم
لكن كان االمام الكاظم و كذلك انبه 

شاهك بأمٍر من هارون.
بعد موت هارون و فى ايّام حكومت ابنه 
 المأمون العبّاسى و بعد أن يجبر المأمون، اإلمام الرضا
انتهت  المدينة،   مغادرته مرو  ألى  الحضور  على 
 ،hالمعصومة فاطمة  السيّدة  حياة  فى  السعيدة  اللحظات 
عائلٍة  جميع  على  جّداً  العيش  استعصب   رحلية فعيد 

.hخاصة السيّدة فاطمة المعصومة اإلمام الكاظم
و  »مرو«  الى   الرضا اإلمام  سفر  على  سنة  هضمت 
عزيزهم  من  المدينة  فى   النبى البيت  اهل  حرموا 
فاطمة  السيّدة  بجواره.  الّرحمة  يستعشرون  كانوا  الّذى 
المعصومةh كبقيّة أخوتها و أخواتها قّل صبرها و كانت 

.hكّل يوم تجزع لفراق أخيها
السيّدة  أخته  الى  رسالة   اإلمام كتب  ااِليّام  هذه  فى 
محتوى  من  شىًء  النعرف  إنّنا  و   hالمعصومة فاطمة 
فاطمة  السيّدة  قدرت  الرسالة  هذه  بسبب  ولكن  ذلك 
المعصومةh أن تتحّرك نحو مرو و بسرعة جهزت عّدة 
السفر و تهيأت القافلة للسير و بعد اخذ االحتياجات لهذه 
المسافرة الطويلة، خرجت السيّدة فاطمة المعصومةh مع 
بعض إخوة اإلمام و أبناء إخوته من المدينة الى مرو. 
 hكانت فى هذه القافلة المباركة، السيّدة فاطمة المعصومة
و يرافقها ستّة من اخواتها، هم: فضل، جعفر، هادى، قاسم، 
 hهارون و زيد على المشهور و ايضًا بعض ابناء إخواتها

و عدد من العبيد و الجوارى.
حوصر  ايران،  فى  ساوه  المدينة  الى  القافلة  وصلت  فلّما 
من قِبل عّمال المأمون و وقعت بينهم معركة فقتلوا جائرو 
هارون  جرحوا  الباقى  شّرد  و  عليه  قدروا  من  الحكومة 
 hو لم يبق مع السيّدة فاطمة المعصومة أخااألمام الرضا
غير أُخيها هارون و هو جويح ثّم هجموا عليه و هويتنا 
السيّدة  من  بمرأى  كّله  ذلك  كان  و  فقتلوه.2  الّطعام  ول 
أبنائهم  و  أخوتها  مقتل  فقد شاهدت   hالمعصومة فاطمة 
و رأت تشّرد من بقى منهم، فماذا سيكون حالها فى هذه 
اللحظات؟ و لذا مرضتh،3 إّما بسبب حزنها الشديد على 
اهل بيتها، أو بسبب الّسّم الّذى سقيت به من قبل االعداء 
و إّما بسبب الجراحات الواردة عليها فى معركة الّتى وقعت 
بين اهل قافلتها و بين جنود العباسيّين و بناء على هذا لم 

 hيمكنها مواصلة السير. فتوّجهت نحو مدينة قم و سألت
عن المسافة بين ساوه و بين قم، فقيل لها عشرة فراسخ، 
يتقدمهم  إلستقبالها،  خرجوا  قم،  الى  يحملها  أن  فأمرت 
فمكث   .hبضيافتها فتشرف  االشعرى  خزرج  بن  موسى 
يوًم  عشر)17(  سبعة  قم  فى   hالمعصومة فاطمة  السيّدة 
ثّم مات4 أو بأحسن األقوال استشهدتh قبل أن تحظى 
برؤية أخيها اإلمام الرضا، و كان ذلك فى يوم العاشر 

من شهر ربيع الثانى سنة 201 للهجرة.

hفضل زيارتها
و   ،hزيارتها على  التأكيد  الروايات،  من  العديد  فى  ورد 
انّ اهلل سبحانه و تعالى قد جعل الجنّة ثواباً  لمن زارها و من 

تلك الروايات:
 ،ـ  اّن عّدة من اهل الّذى دخلوا على ابى عبداهلل الصادق
فقالوا: نحن من اهل الّرى، فقال: »مرحبًا إخواننا من اهل 

:قم.« فقالوا: نحن من اهل الّرى، فأعاد الكالم ثّم قال
»اّن هلل حرمًا و هو مّكة و اّن للّرسول و سلم حرمًا و هو 
المدينة و اّن الميرالمؤمنين حرمًا و هو الكوفة و اّن لنا 
تسّمى  اوالدى  من  إمرأة  فيها  ستدفن  و  قم  بلدة  هو  حرماً و 

فاطمة فمن زارها وجبت له الجّنة.« 
ابنه  يولد  أن  قبل   منه الكالم  هذا  كان  و  الّراوى:  قال 

5.اإلمام الكاظم
و فى رواية أُخرى: روى عن اإلمام الصادق انّه قال: 
لرسول اهلل حرما و هو  إّن  »إّن هلل حرمًا و هو مّكة، أال 
اال  الكوفة،  هو  اّن ألميرالمؤمنين حرمًا و  و  أال  المدينه، 
ثالثة  ثمانية ابواٍب  للجّنة  اّن  أال  الصغيرة،  الكوفة  قم،  اّن  و 
بنت  فاطمة  اسمها  ولدى  من  امراٌة  فيها  ُتقبُض  قم،  الى  منها 

موسىh و تدّخل بشفاعتها شيعتى الجّنة بأجمعهم.«6
ـ روى عن سعٍد عن على بن موسى الرضاh، قال: »يا 
بنت  فاطمة  قبر  فداك  جعلُت  فقلت:  قبر.«  لنا  عندكم  سعُد 
االمام موسى الكاظمc؟ قال: »نعم و من زارها عارفًا 

بحّقها فله الجّنة.«
ـ روى عن ابى جعفر محّمدتقى الجواد انّه قال: »من 

زار قبر عّمتى بقم، فله الجنة.«7

الهوامش:
1. »ریاحني الشریعة« ، ج5، ص35؛

عاملی،  مرتضی  جعفر  للسّید  الّسالم«،  علیه  الرضا  االمام  »حیاة   .2
ص428؛

.»3. »احلیاة السیاسیة لالمام الرضا
4. »تاریخ قم«، ص213.

الوفاء،  مؤسسات  طبعة  57، ص 228،  ج  اجمللسی،  »حباراالنوار«،   .5
بریوت.

6. حبارالنوار، ج 99، ص 226.
7. کامل الزیارات للشیخ ابن قولویه، باب 106، ص 536، ح 2.
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لمحة من حياة شمس الشموس
1. کالمه النافذ

المحدث  قرة  أبو  سألني  قال:  يحيى   بن  صفوان  عن  روى 
 الرضا الحسن  أبي  على  أدخله  أن  شبرمة،  صاحب 
له. فدخل فسأله عن أشياء من الحالل و  فاستأذنه فأذن 
الحرام و الفرائض و األحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد. 

فقال له: أخبرني جعلني اهلل فداك عن كالم اهلل لموسى. 
فقال: »اهلل أعلم بأي لسان كلمه بالسريانية أم بالعبرانية.« 

فأخذ أبو قرة بلسانه، فقال: إنما أسألك عن هذا اللسان. 
فقال أبو الحسن: »سبحان اهلل عما تقول و معاذ اهلل أن 
و  تبارك  لكنه  و  متكلمون-  به  هم  ما  يتكلم  أو  خلقه  يشبه 

تعالى  ليس كمثله شي ء و ال كمثله قائل و ال فاعل.« 
قال: كيف ذلك؟ 

المخلوق  ككالم  ليس  لمخلوق  الخالق  »كالم   :قال
لمخلوق و ال يلفظ بشق فم و لسان و لكن يقول له كن فكان 
النهي من غير  و  األمر  به موسى من  ما خاطب  بمشيته 

تردد في نفس.« 
فقال أبو قرة: فما تقول في الكتب؟ 

فقال أبو الحسن: »التوراة و اإلنجيل و الزبور و الفرقان و 
كل كتاب أنزل كان كالم اهلل أنزله للعالمين نورا و هدى و هي 
كلها محدثة و هي غير اهلل حيث يقول  »َأْو ُيْحِدُث لَُهْم ِذْكراً«1  
ِهْم ُمْحَدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َو ُهْم  و قال  »ما َيْأتيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِّ

َيْلَعُبون«2    و اهلل أحدث الكتب كلها التي أنزلها« 
فقال أبو قرة: فهل تفنى؟

سوى  ما  أن  على  المسلمون  »أجمع   :الحسن أبو  فقال 
اهلل فان و ما سوى اهلل فعل اهلل و التوراة و اإلنجيل و الزبور 
و الفرقان فعل اهلل أ لم تسمع الناس يقولون رب القرآن و إن 
القرآن يقول يوم القيامة يا رب هذا فالن و هو أعرف به منه 
قد أظمأت نهاره و أسهرت ليله فشفعني فيه و كذلك  التوراة 
و اإلنجيل و الزبور و هي كلها محدثة مربوبة أحدثها من  ليس 
كمثله شي ء هدى لقوم يعقلون فمن زعم أنهن لم يزلن معه فقد 
أظهر أن اهلل ليس بأول قديم و ال واحد و أن الكالم لم يزل 

معه و ليس له بدء و ليس بإله.« 
قال أبو قرة: و إنا روينا أن الكتب كلها تجي ء يوم القيامة و 
الناس في صعيد واحد صفوف قيام لرب العالمين ينظرون حتى 

ترجع فيه ألنها منه و هي جزء منه فإليه تصير. 
المسيح  في  النصارى  قالت  »فهكذا   :الحسن أبو  قال 
إنه روحه جزء منه و يرجع فيه و كذلك قالت المجوس في 
النار و الشمس إنهما جزء منه ترجع فيه تعالى ربنا أن يكون 
المتجزي ألن كل  يأتلف  إنما يختلف و  متجزيا أو مختلفا و 
متجز متوهم و الكثرة و القلة مخلوقة دالة على خالق خلقها.« 
فقال أبو قرة: فإنا روينا أن اهلل قسم الرؤية و الكالم بين نبيين 

فقسم لموسى الكالم و لمحمد الرؤية؟ 

فقال أبو الحسن: »فمن المبلغ عن اهلل إلى الثقلين الجن 
و اإلنس أنه  »ال ُتْدِرُكُه اأْلَْبصار« و »َو ال ُيحيُطوَن بِِه ِعْلما« 

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

قال أبو الحسن: »فكيف يجي ء رجل إلى الخلق جميعا 
بأمر  اهلل  إلى  يدعوهم  أنه  و  اهلل  أنه جاء من عند  فيخبرهم 

اهلل و يقول إنه  »ال ُتْدِرُكُه اأْلَْبصار« و »َو ال ُيحيُطوَن 
أنا رأيته  َكِمْثِلِه َشيْ ء« ثم يقول  ِعْلما« و »لَْيَس  بِِه 

به  أحطت  و  بعيني 
على  هو  و  علما 
أ  البشر  صورة 
ما  تستحيون  ما 
الزنادقة  قدرت 
بهذا  ترميه  أن 
أتى  يكون  أن 
بأمر  اهلل  عن 

يأتي  ثم 

من  بخالفه 
وجه آخر.« 

قرة:  أبو  فقال 
»َو  يقول   إنه 

نَْزلًَة  َرآُه  لََقْد 
ُأْخرى « 3  

أبو  فقال 
 :  لحسن ا

اآلية  هذه  بعد  »إن 
الُْفؤاُد ما  ما يدل على ما رأى حيث قال  »ما َكَذَب 

َرأى «4   يقول ما كذب فؤاد محمد ص ما رأت عيناه ثم 
ِه الُْكْبرى «5    أخبر بما رأت عيناه. فقال : »لََقْد َرأى  ِمْن آياِت َربِّ
فآيات اهلل غير اهلل و قال  » َو ال ُيحيُطوَن بِِه ِعْلما«6  فإذا رأته 

األبصار فقد أحاط به العلم و وقعت المعرفة.«
 فقال أبو قرة: فتكذب بالرواية؟ 

للقرآن  مخالفة  الرواية  كانت  »إذا   :الحسن أبو  فقال 
كذبتها و ما أجمع المسلمون عليه أنه ال يحاط به علما و ال 

تدركه األبصار و ليس كمثله شي ء«
ِمَن  لَْياًل  بَِعْبِدِه  َأْسرى   الَّذي  »ُسْبحاَن  اهلل   قول  عن  سأله  و 

الَْمْسِجِد الَْحراِم ِإلَى الَْمْسِجِد اأْلَْقَصى «7   
فقال أبو الحسن: »قد أخبر اهلل تعالى أنه أسرى به ثم 
أخبر أنه لم أسرى به فقال  »لُِنِرَيُه ِمْن آياِتنا«8  فآيات اهلل غير 
اهلل فقد أعذر و بين لم فعل به ذلك و ما رآه« و قال  »َفِبَأيِّ 
ِ َو آياِتِه ُيْؤِمُنون «9   فأخبر أنه غير اهلل.«  َحديٍث بَْعَد اهللَّ

أبو  قرة: أين اهلل؟ فقال 
أبو  فقال 
 :  لحسن ا
و  مكان  »األين 
هذه مسألة شاهد 
فاهلل  غائب  من 
ليس  تعالى 
ال  و  بغائب 
يقدمه قادم و هو 
مكان  بكل 

د  جو مو
صانع  مدبر 
ممسك  حافظ 
و  السماوات 

األرض.« 
قرة:  أبو  فقال 
فوق  هو  ليس  أ 
ما  دون  السماء 

سواها؟ 
»هو   :الحسن أبو  فقال 
ِفي  الَّذي  ُهَو  »َو  و  األرض   في  و  السماوات  في  اهلل 
ُرُكْم ِفي  ماِء ِإلٌه َو ِفي اأْلَْرِض ِإلهٌ « و »ُهَو الَّذي ُيَصوِّ السَّ
اأْلَْرحاِم َكْيَف َيشاء« و »َو ُهَو َمَعُكْم َأْيَن ما ُكْنُتم «  و هو الذي  
ماِء َو ِهَي ُدخان «  و هو الذي  » اْسَتوى   » ُثمَّ اْسَتوى  ِإلَى السَّ
اُهنَّ َسْبَع َسماوات «  و هو الذي  استوى على  ماِء َفَسوَّ ِإلَى السَّ
العرش- قد كان و ال خلق و هو كما كان إذ ال خلق لم ينتقل 

مع المنتقلين.« 
فقال أبو قرة: فما بالكم إذ دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟ 

من  بضروب  خلقه  استعبد  اهلل  »إن   :الحسن أبو  فقال 
عباده  فاستعبد  مستعبد  و  إليه  يفزعون  مفازع  هلل  و  العبادة 
بالقول و العلم و العمل و التوجه و نحو ذلك استعبدهم بتوجه 
الصالة إلى الكعبة و وجه إليها الحج و العمرة و استعبد خلقه 
إلى  رفعها  و  األيدي  ببسط  التضرع  و  الطلب  و  الدعاء  عند 

السماء لحال االستكانة و عالمة العبودية و التذلل له.« 
قال أبو قرة: فمن أقرب إلى اهلل المالئكة أو أهل األرض؟ 

فإن  الذراع  و  بالشبر  تقول  الحسن: »إن كنت  أبو  قال 
األشياء كلها باب واحد هي فعله ال يشغل ببعضها عن بعض 
يدبر أعلى الخلق من حيث يدبر أسفله و يدبر أوله من حيث 
يدبر آخره من غير عناء و ال كلفة و ال مئونة و ال مشاورة و 
ال نصب و إن كنت تقول من أقرب إليه في الوسيلة فأطوعهم 
له و أنتم ترون أن أقرب ما يكون العبد إلى اهلل و هو ساجد و 
رويتم أن أربعة أمالك التقوا أحدهم من أعلى الخلق و أحدهم 
من أسفل الخلق و أحدهم من شرق الخلق و أحدهم من غرب 
الخلق فسأل بعضهم بعضا فكلهم قال من عند اهلل أرسلني بكذا 
و كذا ففي هذا دليل على أن ذلك في المنزلة دون التشبيه و 

التمثيل.« 
فقال أبو قرة: أ تقر أن اهلل محمول؟

فقال أبو الحسن: »كل محمول مفعول و مضاف إلى غيره 
محتاج فالمحمول اسم نقص في اللفظ و الحامل فاعل و هو 
في اللفظ ممدوح و كذلك قول القائل فوق و تحت و أعلى 
َفاْدُعوُه  الُْحْسنى   اأْلَْسماُء   ِ هلِلَّ تعالى  »َو  قال  اهلل  و أسفل و قد 
بِها«10  و لم يقل في شي ء من كتبه إنه محمول بل هو الحامل 
في البر و البحر و الممسك للسماوات و األرض و المحمول 
ما سوى اهلل و لم نسمع أحدا آمن باهلل و عظمه قط قال في 

دعائه يا محمول.« 
قال أبو قرة: أ فتكذب بالرواية أن اهلل إذا غضب يعرف غضبه 
كواهلهم  في  ثقله  يجدون  العرش  يحملون  الذين  المالئكة 

فيخرون سجدا فإذا ذهب الغضب خف فرجعوا إلى مواقفهم؟
فقال أبو الحسن: »أخبرني عن اهلل تبارك و تعالى منذ 
لعن إبليس إلى يومك هذا و إلى يوم القيامة فهو غضبان على 

إبليس و أوليائه أو عنهم راض؟«
فقال: نعم هو غضبان عليه. 

قال: »فمتى رضي فخف و هو في صفتك لم يزل غضبان 
عليه و على أتباعه؟« ثم قال: »ويحك كيف تجترئ أن 
ما  أنه يجري عليه  إلى حال و  بالتغير من حال  تصف ربك 
يجري على المخلوقين سبحانه لم يزل مع الزائلين و لم يتغير 

مع المتغيرين.« 
و  قام  حتى  جوابا  يحر  لم  و  قرة  أبو  فتحير  صفوان  قال 

خرج.11 

2. علمه السابغة
محمد بن يحيى الصولي عن ابن ذكوان قال سمعت إبراهيم 
بن العباس يقول : ما رأيت الرضا سأل عن شي ء قط و 
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أدعوا إلی سبيل اهلل
قال اهلل الحكيم فى محكم كتابه:

ِ َعلى  بَِصيَرٍة َأنَا َو َمِن اتََّبَعِني «1 »ُقْل هِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإلَى اهللَّ
روى عالمه حسكانى فى تفسير هذة اآلية المباركة عن عبد 
الحميد عن أبي جعفر االمام الباقر قال: »ال نالتني شفاعة 
جدي إن لم يكن هذه اآلية نزلت في علي خاصة: »ُقْل هِذِه 
 ِ ِ َعلى  بَصيَرٍة َأنَا َو َمِن اتََّبَعني  َو ُسْبحاَن اهللَّ َسبيلي  َأْدُعوا ِإلَى اهللَّ

َو ما َأنَا ِمَن الُْمْشِركين «  لفظا واحدا.«2
و حدث عن نجم عن أبي جعفر قال: 

سألته عن قول اهلل تعالى: 
ِ َعلى  بَصيَرٍة َأنَا َو َمِن اتََّبَعني«  »ُقْل هِذِه َسبيلي  َأْدُعوا ِإلَى اهللَّ

 :قال
 ».و من اتبعني  علي بن أبي طالب«

و روى عن زيد بن علي قال: 
»قال رسول اهلل  في قول اهلل تعالى: قل هذه سبيلي اآليه،  
أدعو  ما  إلى  يدعو  الرجل  بعد  الرجل  يزال  بيتي ال  أهل  من 

إليه.«
و عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد في هذه اآلية: 

علی فی القرآن الکريم

رأيته  ال 
يشتم أحدا 
مواليه  من 
ما  و  مماليكه  و 
علمه  إال  نقل  رأيته 
و ال رأيت أعلم منه 
الزمان  في  كان  بما 
و  عصره  و  وقته  إلى 
كان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شي ء 
فيجيب عنه و كان كالمه كله و جوابه و تمثله 
انتزاعات من القرآن و كان يختمه في كل ثالث و يقول 
لو أني أردت أختمه في أقرب من ثالث لختمت و لكني 
ما مررت بآية قط إال فكرت فيها و في أي شي ء أنزلت و 

في أي وقت فلذلك صرت أختمه في كل ثالث.12

3. اخالقه الکريمة
في رواية أخرى عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن العباس 
أنه قال: ما رأيت و ال سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن 
الرضا و شاهدت منه ما لم أشاهد من أحد و ما رأيته 
قطع على أحد كالمه حتى  رأيته  بكالمه و ال  أحدا  جفا 
مد  و ال  عليها  يقدر  أحدا عن حاجة  رد  ما  و  منه  يفرغ 
رجليه بين يدي جليس له قط و ال رأيته يشتم أحدا من 
في  يقهقه  رأيته  ال  و  تفل  رأيته  ما  و  مماليكه  و  مواليه 
نصبت  و  إذا خال  كان  و  التبسم  كان ضحكه  بل  ضحكه 
مائدته أجلس على مائدته مواليه و مماليكه حتى البواب 
و السائس و كان قليل النوم بالليل كثير السهر يحيي أكثر 
لياليه من أولها إلى الصبح و كان كثير الصوم و ال يفوته 
صيام ثالثة أيام في الشهر و يقول ذلك صوم الدهر و كان 
كثير المعروف و الصدقة في السر و أكثر ذلك يكون منه 
في الليالي المظلمة فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فال 

تصدقوه. 

الهوامش:
1. سورة طه، اآلیة 13.

2. سورة البقرة، اآلیة 21.
3. سورة النجم، اآلیات 13، 11، 18.
4. سورة النجم، اآلیات 13، 11، 18.
5.سورة النجم، اآلیات 13، 11، 18.

6. سورة طه، اآلیة 110.
7. سورة اإلسراء، اآلیة 1.
8. سورة اإلسراء، اآلیة 1.
9. سورة اجلاثیة، اآلیة 5.

10. سورة األعراف، اآلیة 179.
أهل  على  »اإلحتجاج  على،  بن  امحد  طربسى،   .11
اّول،  طبع  مرتضی،  طباعة  املقّدس،  املشهد  اللجاج«، 

1403 ق.، ج 2، ص405- 408.
الطهران،  اهلدى«،  بأعالم  الورى  »إعالم  بن حسن،  12. طربسى، فضل 

طباعة اسالمیة، طبع ثالث، 1390 ق.، ص327.
13. املصدر السابق، ص 331.

أدعوا إلى اهلل على بصيرة، قال: 
ال  و  إال ضال،  أحد  ينكره  ال  البيت  أهل  اهلل واليتنا  و  »هي 

ينتقص عليا إال ضال.«

الهوامش:
1. سورة یوسف، اآلیة 108. 

2.  كذا في أصلي كليهما، و هذا ال يقال إال بعد ذكر سندين- أو أسناد- للحديث 
ثم ذكره إلى آخره ثم يقال روياه- أو رووه- لفظا واحدا، و لعله كان األصل هكذا- بعد 

ختام الحديث:.

لقواعد  التنزيل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  حسكاني،  المصدر: 
التفضيل«، الطهران، طبع اول، 1411 ق.، ص372- 375.
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الروايات التي تقل من شأن نبي اإلسالم
في  كثيرا  التي ساهمت  الروايات  إلى  التطرق  نريد  هنا  و 
الروايات  هذه  بعض  في  نجد  و   النبّي صورة  تشويه 
أنه تم تفضيل بعض األشخاص على النبيّ بشكل من 
النبي قول  على  رأيهم  يرجح  لكي  يستعد  بها  يؤمن 
خاصة إذا كان هذه اآلراء متناقضا بقول النبّي و يترك 

.ما قاله النبّي
و منها ما رويت عن خليفة و مغيرة :

عن المغيرة بن شعبة:
-أن رسول اهلل أتى على سباطة بني فالن فبال قائما 

قال حماد بن أبي سليمان ففحج رجليه.1
جاء فى الرواية الثانية عن حذيفة قال: أتى النبي سباطة 

قوم، فبال قائما، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ.2
التشديد.  هذا  يشدد  أن صاحبكم ال  لوددت  قال حذيفة: 
فلقد رأيتني أنا ورسول اهلل نتماشى. فأتى سباطة خلف 
فأشار  منه.  فانتبذت  فبال.  يقوم أحدكم.  كما  فقام  حائط. 

إلى فجئت.3
نتماشى،   والنبي أنا  رأيتني  قال:  حذيفة  عن  روى  و 
فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، فبال، 
حتى  عقبه  عند  فقمت  فجئته،  إلي  فأشار  منه،  فانتبذت 

فرغ.4
مع أن هذه الروايات جاءت في الكتب المهمه ألهل السنة 
ما  نشاهد  المهمة  المصادر  مراجعتنا  و  بدراستنا  أننا  إال 

يناقضه.
عن عائشة قالت من حدثكم أن رسول اهلل بال قائما فال 

تصدقوه ما كان يبول إال جالسا.5
ذهب  إذا  كان   النبي أن  شعبة  بن  المغيرة  عن  روى  و 

صورة النبّي عند اهل السنة

المذهب أبعد قال فذهب لحاجته.6
 عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول اهلل

إلى الخالء وكان إذا أراد الحاجة أبعد.7
عن عمر قال رآني النبي وأنا أبول قائما فقال: »يا 

عمر! ال تبل قائما.« فما بلت قائما بعد.8
عن جابر بن عبد اهللَّ قال: نهى رسول اهلل أن يبول قائما.9

األعما ل  و  االوامر  و  األقوال  و  الكلمات  كل هذه  مع  و 
التي تقول أن  الروايات  المخالفة ما هي أسباب نشر هذه 
نقول  نحن ال  قائما؟  يبول  كان  باهلل -  العياذ   - النبّي

شيئا فالقاري الفاطن يجد جوابه فيما نذكره:
البول  العرب  شأن  من  وكان  ماجة:  ابن  السنن  فى  جاء 

قائما.10
َّه قال: رأَيت  وحدثني عن مالك، عن عبد اهللَّ بن دينار، أَن

عبد اهلل بن عمر يبول قائما.11
و أما السؤال الذي يطرح نفسه ما هي أسباب وضع هذه 
الروايات بالنسبة إلى شخصية النبّي و كيف كانت يتم 

وضعها؟
الحياة المادية الغارقة في اللهو و الفسق و المجون و الفساد 
كانت  ما  الشهوات  و  الملذات  بحر  في  غرقهم  و  للخلفاء 
سيرة  تعارض  كانت  و   النبّي خالفة  ادعاءهم  تناسب 
ضربة  تسدد  التناقضات  هذا  أن  البديهي  من  و   النبّي
قوية السس حكمهم و بناء على هذا لكان من الضروري 
انتساب روايات للنبّي تبرر تصرفاتهم في خالفة النبي 

و تصورها مشروعة .
و  الطرب  مجالس  لهم  يكون  أن  يريدون  الخلفاء  كان  و 
كما  لهم  مباحا  األخري  المنهيات  و  الموسيقى  حفالت 
نجدها في الكتب التاريخية و االدبية كاألغاني ألبي الفرج 
لكي  إلى وضع روايات  يحتاجون  كانوا  كثيرا.  اإلصفهاني 
تبرر ما يفعلونه لكي يقولوا للناس ان النبّي ايضا كان 

يتصرف هكذا. 

الهوامش:
1. مسند)امحد(4/246. 

2. صحیح)خبارى(1/37، باب البول عند صاحبه، و 2/48، باب البول 
عند سباطة قوم؛  ابن ماجه، باب ما جاء ىف البول قائما305/ و 306؛  
دارمى 1/171؛ صحیح)مسلم(، كتاب الطهارة73/؛ مسند)امحد(5/394 
و 402؛ نسائى، باب الرخصة ىف البول قائما من كتاب الطهارة؛ سنن)اىب 

داوود(، كتاب الطهارة 1/7؛ سنن ترمذى 1/30. 
3. املصادر السابقة.
4. املصادر السابقة.

5. سنن)نسائى(، كتاب الطهارة 1/26؛ ترمذى، باب هشتم؛ ابن ماجه، 
باب چهاردهم؛ مسند)امحد(6/192 و 213. 

6. سنن)نسائى(، كتاب الطهارة 1/17-18، باب ابعاد احلاجة. 
بن  مسند)امحد  احلاجة؛  ابعاد  باب  الطهارة،  سنن)نسائى(، كتاب   .7
الطهارة1/؛  باب  داوود(،  سنن)اىب  237؛  و   4/224 و  حنبل(3/443 

ترمذى، ابواب الطهارة، باب 16. 
8. سنن)ترمذى(، كتاب الطهارة، باب 16؛ سنن)ابن ماجه(، باب 23؛ 

مسند)امحد(4/396 و 399 و 413. 
9. -سنن)ابن ماجه(، كتاب الطهارة، باب 41، 1/112، ىف البول قائما؛ 

ترمذى، باب هشتم. 
10. سنن)ابن ماجه(، كتاب الطهارة، باب چهاردهم. 

11. املصدر السابقه.

نقلها  الدين«،  أحياء  فی  »دوراألئّمه  سّيدمرتضی،  المصدر: عسکری، 
الی العربيه: تحسين البدری، ج 1، صص 179-195؛  بالتخليص.
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يوم  ينتظر  من  عالمات  أن  العلماء  كبار  أحد  يقول  كان 
ظهور اإلمام المهدي واضح من أعماله. مثله مثل من 
و  يستقبله  لكي  يهيي  فهو  محبوبا  و  مكرما  ضيفا  ينتظر 
يستضيفه باكل وجه ممكن و يلبس أجمل و انظف مالبسه.

والذي ينتظر فرجه يعمل ما يعمله األصدقاء الحقيقيين. 
يرسخ منزل قلبه وروحه على أساس البرامج المستندة إلى 
لوصوله يكون جاهزا  لكي  الدين ويطهر جسمه و روحه 
اهلل  ذكرهم  قد  الذين  المنتظرين  من  الشخص  هذه  و   

في كتابه:
قال اهلل تعالى فى »قرآن كريم«:

 ِ هلِلَّ الَْغْيُب  ِإنََّما  َفُقْل  ِه  َربِّ ِمْن  آَيٌة  َعَلْيِه  ُأْنِزَل  ال  لَْو  َيُقولُوَن  »َو 
َفاْنَتِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم ِمَن الُْمْنَتِظرين  .«1

قال المفسرون فى تفسير هذه اآلية:
عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا قال: سألته 
انتظار  أن  تعلم  ليس  فقال: »أ و  الفرج،  عن شي ء في 
ِمَن  َمَعُكْم  ِإنِّي  »َفاْنَتِظُروا  يقول:  اهلل  إن  الفرج-  من  الفرج 

الُْمْنَتِظرين «2 
 و روى عن يحيى بن أبي القاسم، قال: سألت الصادق

عن قول اهلل عز و جل: »الم ذلَِك الِْكتاُب ال َرْيَب فيِه ُهدًى موعود القرآن: اهلل منتظًر
لِْلُمتَّقيَن الَّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب  .«3

الحجة  هو  الغيب:  و   علي شيعة  »المتقون:   :فقال
القائم، و شاهد ذلك قول اهلل عز و جل: »َو َيُقولُوَن لَْو ال ُأْنِزَل 
ِ َفاْنَتِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم ِمَن  ِإنََّما الَْغْيُب هلِلَّ َفُقْل  ِه  َعَلْيِه آَيٌة ِمْن َربِّ

الُْمْنَتِظرين  .«4
 :الرضا قال  قال:  نصر،  أبي  بن  محمد  بن  أحمد  عن 
الفرج! أما سمعت قول اهلل عز و  انتظار  الصبر و  »ما أحسن 
جل: »َو اْرَتِقُبوا ِإنِّي َمَعُكْم َرقيب«5   و »َفاْنَتِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم 
الفرج على  إنما يجي ء  فإنه  بالصبر،  فعليكم  الُْمْنَتِظرين  «،  ِمَن 

اليأس، فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم.«6

الهوامش:
1. سورة یونس، اآلیة 20.

اول،  طبع  الطهران،  العّیاشي«  »تفسری  مسعود،  بن  حمّمد  عیاشى،   .2
1380 ق.، ج2، ص138. 

3. سورة البقره، اآلیات 3-1. 
4. حبراىن، سّید هاشم بن سلیمان، »الربهان يف تفسری القرآن«، القم، طبع 

اول، 1374 هـ. ش.، ج 3، ص21. 
5. سورة هود، اآلیة 93. 

6. حبراىن، سّید هاشم بن سلیمان، املصدر السابق.

وصّی االنبياء
يوسف الّصديق

إن قضية يوسف من أغرب الحكايات القرآنية. يوسف 
الذي سمي في الروايات بـ»الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم«1 ورث 
فى  تعالى  اهلل  قال  كما  االنبياء.  علوم  اهلل  بأمر  و  ابيه  عن 
ُه آَتْيناُه ُحْكمًا َو ِعْلمًا َو َكذلَِك نَْجِزي  ا بََلَغ َأُشدَّ شأنه: »َو لَمَّ

الُْمْحِسنيَن.«2 
 ،قال فى الكتب التاريخية و الرواييّة فى يوسف النبّى
هو من الملوك الذى يبعثه اهلل فى األرض. روى عن أبي 

حمزة الثمالي عن أبي جعفر االمام الباقر قال : 
بعد  أربعة  إال  األرض-  في  ملوكا  أنبياء  يبعث  لم  اهلل  »إن 
نوح: أولهم ذو القرنين و اسمه عياش، و داود، و سليمان، 
و يوسف. فأما عياش  فملك  ما بين  المشرق  و المغرب، و أما 
داود فملك ما بين الشامات إلى بالد إصطخر، و كذلك كان 
ملك سليمان، فأما يوسف فملك مصر و براريها لم يجاوزها 

إلى غيرها.«3
»َربِّ   :يوسف لسان  على  كتابه  فى  تعالى  اهلل  قال 
فاِطَر  اأْلَحاديِث  َتْأويِل  ِمْن  َعلَّْمَتني   َو  الُْمْلِك  ِمَن  آَتْيَتني   َقْد 
َتَوفَّني   اآْلِخَرِة  َو  ْنيا  الدُّ ِفي  ي  َولِيِّ َأْنَت  اأْلَْرِض  َو  ماواِت  السَّ

الِحيَن.«4 ُمْسِلمًا َو َألِْحْقني  بِالصَّ
أنه كان على  السالم  و من صفات و ميزات يوسف عليه 
القرآنية  اآليات  في  ذكر  كما  األحالم  تفسير  بعلم  اطالع 
يُق َأْفِتنا في  َسْبِع  دِّ أنه  »يوسف الصديق«: »ُيوُسُف َأيَُّها الصِّ
الذين  هم  الصديقون  ِعجاٌف...«5  َسْبٌع  َيْأُكُلُهنَّ  ِسماٍن  بََقراٍت 

وصلوا إلى درجة يحقق اهلل تعالى كلما يقولونه.
إن النبي يوسف مع أنه بقي سنين في األسر و السجن 
إال أنه لم يترك التوحيد و كان يعرف اهلل الواحد و يدعو له 
في »مصر« التي كان فيها اآلالف من اآللهة. كما قال اهلل 

تعالى فى »القرآن« على لسانه:
»َو اتََّبْعُت ِملََّة آبائي  ِإْبراهيَم َو ِإْسحاَق َو َيْعُقوَب ما كاَن لَنا َأْن 
ِ َعَلْينا َو َعَلى النَّاِس  ِ ِمْن َشيْ ٍء ذلَِك ِمْن َفْضِل اهللَّ نُْشِرَك بِاهللَّ
ْجِن َأ َأْرباٌب  َو لِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْشُكُروَن * يا صاِحَبِي السِّ
اُر  * ما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ  ُ الْواِحُد الَْقهَّ ُقوَن َخْيٌر َأِم اهللَّ ُمَتَفرِّ
ُ بِها ِمْن ُسْلطاٍن ِإِن  ْيُتُموها َأْنُتْم َو آباُؤُكْم ما َأْنَزَل اهللَّ َأْسماًء َسمَّ
ُم َو لِكنَّ  يُن الَْقيِّ ِ َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ذلَِك الدِّ الُْحْكُم ِإالَّ هلِلَّ

َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن.«6 
و كان النبي يوسف إضافة على العلوم اإللهية الموهوبة 
عبد  أبي  عن  قميصه  فى  روى  كما  لألنبياء.  وارثا  إلية 

اهلل قال: 
»أ تدري ما كان  قميص  يوسف  ؟... إّن إبراهيم لّما 
أوقدت له الّنار أتاه جبرئيل بثوب من ثياب الجّنة فألبسه 
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إّياه فلم يضّره معه حّر و ال برد فلّما حضر إبراهيم الموت 
 و عّلقه إسحاق جعله في تميمة و عّلقه على إسحاق
في  فكان  عليه  عّلقه   يوسف ولد  فلّما   يعقوب على 
عضده حّتى كان من أمره ما كان فلّما أخرجه يوسف بمصر من 
الّتميمة وجد يعقوب ريحه و هو قوله- »ِإنِّي أَلَِجُد ريَح ُيوُسَف 
ُدون «   فهو ذلك القميص الّذي أنزله اهلّل من الجّنة  لَْو ال َأْن ُتَفنِّ
قلت جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص قال إلى أهله.« 
ثّم قال: »كّل نبّي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى آل 

7».bمحّمد
 النقطة المهمة حول استمرار الوصاية و النبوة بعد يوسف

هي أن النبوة لم تستمر في ذريته بسبب ترك أواله.
روى عن يحيى بن أكثم عن علّي بن موسى الرضا قال: 
»... فنزل جبرئيل فقال له: يا يوسف! أخرج يدك. فأخرجها 
فخرج من بين أصابعه نور. فقال: ما هذا الّنور يا جبرئيل؟ فقال: 
هذه الّنبّوة. أخرجها اهلّل من صلبك؛ ألنّك لم تقم ألبيك. فحّط 
اهلّل نوره و محا الّنبّوة من  صلبه  و جعلها في ولد الوى أخي 
َتْقُتُلوا  »ال  قال  يوسف  قتل  أرادوا  لّما  ألنّهم  ذلك  و  يوسف 
و   - ذلك  له  اهلّل  فشكر  الُْجب . «  َغيابَِت  في   َألُْقوُه  َو  ُيوُسَف 
لّما أرادوا أن يرجعوا إلى أبيهم من مصر و قد حبس يوسف 
 ُ أخاه قال »َفَلْن َأْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّى َيْأَذَن لي  َأبي  َأْو َيْحُكَم اهللَّ
لي  َو ُهَو َخْيُر الْحاِكمين  « فشكر اهلّل له ذلك- فكان أنبياء بني 
إسرائيل من ولد الوى و كان موسى من ولد الوى  و هو 
موسى بن عمران بن يهصر بن واهث ]واهب [ بن الوى بن 

8».... bيعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
و هكذا نرى أن الوصاية استمرت في ذرية الوي لكي يبدأ 

.فصل جديد مع بعثة موسى
جمع  الوفاة   يوسف حضرت  »لما   : اهلل رسول  قال 
بشدة  حدثهم  ثم  عليه  أثنى  و  اهلل  فحمد  بيته  أهل  و  شيعته 
تنالهم يقتل فيها الرجال و تشق بطون الحبالى و تذبح األطفال 
حتى يظهر اهلل الحق في القائم من ولد الوى بن يعقوب و هو 
رجل أسمر طوال و نعته لهم بنعته. فتمسكوا بذلك و وقعت 
القائم  قيام  بني إسرائيل  و هم منتظرون  الشدة على  الغيبة و 
أربع مائة سنة حتى إذا بشروا بوالدته و رأوا عالمات ظهوره 
و اشتدت عليهم البلوى و حمل عليهم بالخشب و الحجارة...«9

الهوامش: 
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الرتاث العربی، طبع ثانی، 1403 ق.، ج 12، ص218.
2. سورة یوسف؛ اآلیة 22. 

اول،  طبع  الطهران،  العّیاشي«،  »تفسری  مسعود،  بن  حمّمد  عیاشى،   .3
1380 ق.، ج2، ص340. 
4. سورة یوسف، اآلیة 101. 
5. سورة یوسف، اآلیة 46. 

6. سورة یوسف، اآلیات 40-38. 
7. كلیىن، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، الطهران،علمیة اسالمیة، طبع رابع، 
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9. ابن بابویه، حمّمد بن على، »كمال الّدین و متام النعمة«، الطهران، طبع 
ثانی، 1395ق.، ج1، ص145.
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أنه قال: قال علي بن أبي طالبj يوم الشورى...: »نشدتكم 
باهلل هل فيكم أحد أقرب إلى رسول اهلل في الرحم ومن 
جعله رسول اهلل نفسه وابناه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟« 

قالوا: اللهم ال.21

• حديث عبد اهلل بن عباس:
أخرجه أبو نعيم في »دالئل النبوة«.22

أبو  أخرج  قوله:  المنثور«  »الدر  في  السيوطي  عن  وجاء 
نعيم في الّدالئل من طريق الكلبّي عن أبي صالح عن ابن 

عبّاس.23

• حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري:
وذكره  المسير«،24  »زاد  في  الجوزي  ابن  روايته  أخرج 
السيوطي في »الدر المنثور« فقال: أخرج الحاكم وصححه 

عن جابر.25
الحاكم،  وَأخرج  فقال:  القدير«  »فتح  في  الشوكاني  وذكره 
جابر،26  عن  الّدالئل  في  نعيم  وَأبو  مردويه،  وابن  وصّححه، 

وروى عنه اآلجّري في »الشريعة«.27

• حديث سعد بن أبي وقاص:
رواه مسلم في صحيحه،28 وأخرجه ابن المنذر في تفسيره.29
وقال السيوطي في »الدر المنثور«: وأخرج مسلم والّترمذّي 
أبي  بن  سعد  عن  سننه  في  والبيهقّي  والحاكم  المنذر  وابن 

وقاص قال... .30
وأخرجه الشوكاني في »فتح القدير«،31 والمباركفوري في 
»تحفة األحوذي«،32 وقال عياض السبتي في »الشفا« عن 

سعد بن أبي وقاص به.33

• حديث سعيد بن زيد:
أخرجه الطبري في تفسيره.34

• حديث جد سلمة بن عبد يشوع:
النبوة«،35 وأخرجه ابن كثير  نعيم في »دالئل  أبو  أخرجه 

في »السيرة النبوية«،36 وكذلك في »البداية والنهاية«.37

:jحديث زيد بن علي بن الحسين •

السيد مهدي الجابري
2. خبر تصريح النبي بأسمائهمb في آية المودة

• حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد بن حنبل في »فضائل الصحابة«،1 وأخرجه 
في  الثعلبي  أخرجه  لفظه  وبعين  معجمه،2  في  الطبراني 
»األمالي  في  والشجري  والبيان«،3  »الكشف  تفسيره 
عن  نقاًل  الكبير  تفسيره  في  الرازي  وأورده  الخميسية«،4 

»كشاف« الزمخشري.5
أنهم  ذكر  العقبى«:  »ذخائر  في  الطبري  الدين  محب  وقال 
َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَألُُكْم  اَل  »ُقْل  تعالى:  قوله  في  إليهم  المشار 
اَل  نزلت»ُقْل  لما  قال  ابن عباس  الُْقْربَى«، عن  ِفي  َة  الَْمَودَّ ِإالَّ 
َة ِفي الُْقْربَى«، قالوا: يا رسول اهلل!  َأْسَألُُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ
»علّي  قال:  مودتهم؟  علينا  وجبت  الذين  هؤالء  قرابتك  من 

وفاطمة وابناهما.« أخرجه أحمد في المناقب.6
وأخرجه النسفي في تفسيره »مدارك التنزيل«،7 والزيلعي 

في »تخريج أحاديث الكشاف«.8
وأخرجه الهيثمي في »مجمع الزوائد«،9 وأخرجه المقريزي 
تفسيره  في  السعود  أبو  وأخرجه  األسماع«،10  »إمتاع  في 
في  القاري  الهروي  علي  والمال  السليم«،11  العقل  »إرشاد 
»مرقاة المفاتيح«،12 وإسماعيل حقي المعروف بـأبي الفداء 
في  األنجري  الفاسي  العباس  أبو  وأخرجه  تفسيره،13  في 
»فتح  في  الشوكاني  وأخرجه  المديد«،14  »البحر  تفسيره 
في  خان  صديق  محمد  الطيب  أبو  وأخرجه  القدير«،15 
»تحفة  في  المباركفوري  أيضًا  وأخرجه  البيان«،16  »فتح 

األحوذي«.17

• حديث عبد اهلل بن مسعود:
أخرجه أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي - صاحب »المسند 
الكبير« - في »مسند« عبد اهلل بن مسعود، في ما رواه عنه 

زّر بن حبيش.18

• حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري:
أخرجه أبو نعيم في »حلية األولياء«.19

• حديث أبي أمامة الباهلي:
أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق«.20

3. خبر تصريح النبي بأسمائهمb في آية المباهلة
:jحديث أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب •

أمير  مناشدة  خبر  في  تاريخه  في  عساكر  ابن  أخرجه 
المؤمنينj في الشورى بسند ينتهي إلى عامر بن واثلة، 

عدم التصريح بأسماء األئمةb في القرآن 2

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره.38

• حديث علباء بن أحمر اليشكري:
أخرجه الطبري في تفسيره،39 وأخرجه المقريزي 

في »إمتاع األسماع«.40

39

• حديث شهر بن حوشب:
أخرجه اآلجري في »الشريعة«.41

• حديث ابن جريج المكي:
أخرجه ابن المنذر في تفسيره.42

الخطوة الثالثة: في ذكر األجوبة النقضية
إننا ال نعّلم القرآن كيف يصوغ بيانه، فالمولى سبحانه هو 
أعرف بالمصلحة في ذلك، ولكن عندنا بعض النقوضات 

على أصحاب هذه الدعوى نُلزمهم باإلجابة عليها، منها:

النقض األّول:
عدم ذكر القرآن ألسماء الخلفاء الثالثة الذين تسّلموا زمام 
لهم  صريٌح  ذكٌر  يرد  لم  فهم   ،اهلل رسول  بعد  األمور 
في القرآن الكريم، فهل هذا يعني إنكاراً لخالفتهم وعدم 

مشروعيتها؟

النقض الثاني: عدم ذكر كثير من مسائل الفروع
التّي  القرآن  في  األمور  بعض  ذكر  عدم  دعوى  كانت  لو 
من  كثيراً  لرددنا  رّدها  إلى  مدعاة  فيها  الخالف  نشب 
اختصت  والتّي  القرآن  في  تذكر  لم  التّي  الفروع  مسائل 
السنّة بنقلها فقط، مع أّن الخالف فيها قد نشب على أوِجِه، 
ومع ذلك لم ينبس أحد ببنت شفة برّد هذه المسائل من 
من  أكثر  مضت  وقد  اليوم  نحن  فها  قبولها،  وعدم  السنّة 
أهل  بين  اآلن  إلى  قائمًا  الخالف  زال  وما  سنة،   1400
السنّة و الشيعة حول ما يصح السجود عليه وما ال يصح، 
وما  والتربة  التراب  السجود على  بصحة  يقولون  فالشيعة 
أنبتته األرض دون غيره، بينما أهل السنّة يقولون بجوازه 
على الفراش ونحوه، وال يخفى على أحد ما للصالة من 
أهمية قصوى في اإلسالم، والسجود ركن من أهم أركانها، 
ومع ذلك لم يصرح القرآن على كيفيته، هل يُقتصر به على 
سبحانه  أنّه  مع  والسجاد،  الفراش  على  يجوز  أو  التراب 
األمة  أنّه سيقع في  ويعلم  الخالف  مطلع حتمًا على هذا 
السجود  يصح  فيما  واحدة  بكلمة  يصّرح  لم  ذلك  ومع 
عليه وال يصح، بل ثبت كّل ذلك من طريق السنّة، وكانت 
عليه  السجود  يصح  ما  لبيان  الوحيد  الطريق  هي  السنّة 
من  الكثير  الكثير  السجود  غير  نجد  وهكذا  يصح...  وال 

المسائل العقدية والفقهية.

النقض الثالث: عدم ذكر جملة من أهم المسائل 
العقائدية

إن التعبير الذي يترّدد اليوم على مسامعنا كثيراً من بعض 

 النبي بقبر  التبرك  أّن  هو  المسلمين  من  المتطرفين 
واألئمةb شرك.

للشرك من أهمية قصوى بل  البصير ما  وال يخفى على 
يعّد أهم مسألة عقدية على اإلطالق، قال تعالى: »ِإنَّ اهلَل 
َوَمْن  َيَشاُء  لَِمْن  َذلَِك  ُدوَن  َما  َوَيْغِفُر  بِِه  ُيْشَرَك  َأْن  َيْغِفُر  اَل 
ُيْشِرْك بِاهلِل َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما«43 نقول: فإذا كان التبرك 
لم  فلماذا  يّدعون،  كما  النبي واألئمةb، شرك  بقبر 
أهمية  له من  ما  مع  القرآن،  في  األمر صراحة  يذكر هذا 
قصوى كما ذكرنا، وإذا سألتهم عن االستدالل على شرك 
المتبركين هنا جاؤوك بأدلة من السنّة يفهمونها هم على 

أنّها تفيد الشرك والخروج عن التوحيد للمتبرك.
نقول: فإذا أمكن أن تثبتوا شرك كّل من تبرك بقبر النبي
 واألئمةb من طريق السنّة، فكذلك يمكن إثبات 
َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  اهللُ  ُيِريُد  تعالى:»ِإنََّما  قوله  في  المراد  أّن 
َرُكْم َتْطِهيًرا«،44 وقوله تعالى: »ُقْل  ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َوُيَطهِّ الرِّ
َة ِفي الُْقْربَى«45 وقوله تعالى:  اَل َأْسَألُُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ
»َفُقْل َتَعالَْوا نَْدُع َأْبَناَءنَا َوَأْبَناَءُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا 
َوَأْنُفَسُكْم«46 هم علي وفاطمة والحسن والحسينb ومن 
نفس الطريق الذي أثبتم به الشرك للمتبرك، وهو السنّة 

الشريفة، والتفريق بينهما تحّكم واضح.

النقض الرابع: النقض بذكر المتشابهات في القرآن 
وعدم االقتصار على ذكر المحكمات

التصريح باسم علي والحسن والحسين أنّه ينبغي  دعوى 
هنا  ينقضه  والصريح  الواضح  بالبيان  األمة  لتهتدي   b

ورود المتشابه في القرآن والغاية منه، قال تعالى: 
ُأمُّ  ُهنَّ  ُمْحَكَماٌت  ِمْنُه آَياٌت  الِْكَتاَب  َعَلْيَك  َأْنَزَل  الَِّذي  »ُهَو 
ا الَِّذيَن ِفي ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن  الِْكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشابَِهاٌت َفَأمَّ
َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ 
َنا َوَما  اِسُخوَن ِفي الِْعْلِم َيُقولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ اهللُ َوالرَّ

لَْباِب«47 ُر ِإالَّ ُأولُو اأْلَ كَّ َيذَّ
فقط  المحكمات  ذكر  على  القرآن  يقتصر  لم  فلماذا 
وجاء  والصريح،  الواضح  المحكم  بالبيان  األمة  لتهتدي 
حين  مرض  قلوبهم  في  للذين  فتنة  وكان  بالمتشابهات، 

أصّروا على اتّباعه فزاغوا عن الصراط المستقيم؟!
بغاية  لنا  يظهر  وبراهين  أدلة  من  تقدم  ما  جميع  ومن 
علي  المؤمنين  أمير  باسم  صّرح  قد  القرآن  أن  الوضوح 
بن أبي طالبj وسائر أئمة أهل البيتb وذلك على 
القرآن  من  بقوله  األخذ  على  المنصوص   النبي لسان 
نفسه  أمراً كان أو نهيًا، فعاًل أو تقريراً بل وبكل ما أتى به
َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ ، حيث قال سبحانه: »َوَما آَتاُكُم 
نََهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَُّقوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َشِديُد الِْعَقاب«،48 فقوله

 وحي مثل القرآن، ودليل ذلك أيضًا من القرآن؛ إذ 
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قال عّز من قائل: »َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي 
ُيوَحى«.49

الهوامش:
1. »فضائل الصحابة«، 2: 669.
2. »املعجم الكبری«، 11 : 444.
3. »تفسری«، الثعليب، 8 : 310.

4. »األمايل اخلمیسیة«، 1 : 194.
5. »مفاتیح الغیب«، 27 :595.

6. »ذخائر العقىب«، 25.
7. »تفسری النسفي«، 3 : 253.

8. »ختریج أحادیث الكشاف«، 3 : 234.
9. »جممع الزوائد«، 7 : 103.

10. »إمتاع األمساع«، 11 : 179.
11. »تفسری أيب السعود«، 8 : 30.
12. »مرقاة املفاتیح«، 9 : 3963.

13. »روح البیان«، 8 : 311.
14. »البحر املدید يف تفسری القرآن اجملید«، 5 : 211.

15. »فتح القدیر«، 4 : 615.
16. »فتح البیان يف مقاصد القرآن«، 12 : 298.

17. »حتفة األحوذي«، 9 : 90.
18. »املسند للشاشي«، 2: 127، ح 664.

19. »حلیة األولیاء«، 3 : 201.
20. »تاریخ دمشق«، 42 : 66-65.

21. »تاریخ دمشق«، ابن عساكر، 42 : 431.
22. »دالئل النبوة«، أيب نعیم، 1 : 354.

23. »الدر املنثور«، 2 : 231–232.
24. »زاد املسری«، ابن اجلوزي، 1 : 289.

25. »الدر املنثور«، 2 : 231.

26. »فتح القدیر«، 1 : 398.
27. »الشریعة«، اآلجري، 5 : 2201.

28. »صحیح مسلم«، 4 : 1871/ ح 2404.
29. »تفسری ابن املنذر«، 1 : 229.

30. »الدر املنثور«، 2 : 233.

31. »فتح القدیر«، 1 : 399.
32. »حتفة األحوذي«، 8 : 278–279.

33. »الشفا بتعریف حقوق املصطفى«، عیاض السبيت، 2 : 106–107.
34. »تفسری الطربي«، 6 : 482.

35. »دالئل النبوة«، أيب نعیم، 5 : 385–388.
36. »السریة النبویة«، ابن كثری، 4 : 101–103.

37. »البدایة والنهایة«، ابن كثری، 5 : 64–65.
38. »تفسری الطربي«، 6 : 480.

عن  روى  الیشكري.  أمحر  بن  علباء   .482 :  6 الطربي«،  »تفسری   .39
عكرمة موىل ابن عباس. قال أمحد: ال بأس به، ال أعلم إال خریاً، وذكره ابن 

حبان يف الثقات. مرتجم يف التهذیب.
40. »إمتاع األمساع«، املقریزي، 14: 67–69.

41. الشریعة، اآلجري، 5 : 2203.
سعد  أيب  املصطفى«،  »شرف  229؛   :  1 املنذر«،  ابن  »تفسری   .42

اخلركوشي، 5 : 367.

43. سورة النساء، اآلیة 48.
44. سورة األحزاب: اآلیة 33.
45. سورة الشورى، اآلیة 23.

46. سورة آل عمران، اآلیة 61.
47. سورة آل عمران، اآلیة 7.

48. سورة احلشر، اآلیة 7.
49. سورة النجم: اآلیات 3 و 4.

http://imamhussain.org/ourbelieves :المصدر

اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

: قال االمام الصادق
»قال رسول اهلّل: »المعتبر في الّدنيا عيشه فيها كعيش الّنائم يراها و ال يمّسها.« و هو 

يزيد ]يزيل [ عن قلبه و نفسه باستقباحه معامالت المغرورين بها ما يورثه الحساب و العقاب و يبّدل بها ما يقّربه من رضا 
اهلّل تعالى و عفوه و يغسل بماء زوالها مواضع دعوتها إليه و تزيين نفسها إليه. 

فالعبرة تورث صاحبها ثالثة أشياء: 
العلم بما يعمل؛

و العمل بما يعلم؛
و العلم بما ال يعلم.

و العبرة أصلها أّول يخشى آخره و آخر قد تحّقق الّزهد في أّوله و ال يصّح االعتبار إاّل ألهل الّصفاء و البصيرة. 
قال اهلّل تعالى:  »َفاْعَتِبُروا يا ُأولِي اأْلَْبصار.«1 

ُدور.«2  قال تعالى أيضا: »َفِإنَّها ال َتْعَمى اأْلَْبصاُر َو لِكْن َتْعَمى الُْقُلوُب الَّتي  ِفي الصُّ
فمن فتح اهلّل عين قلبه و بصيرته باالعتبار، فقد أعطاه منزلة رفيعة و ملكا عظيمًا.«

الهوامش:
1. سورة احلشر، اآلیة 2. 
2. سورة احلج، اآلیة 46.

المصدر: جعفر بن محّمد، اإلمام السادس، »مصباح الشريعة«، بيروت، اعلمی،طبع اّول، 1400ق. صص201.

اخالق المومن: في العبرة

ثواب األعمال: اقرب العبد

روى سعد بن عبد اهلّل معنعنًا عن معاوية بن عّمار قال سمعت أبا عبد اهلّل االمام الصادقj و هو يقول:
»إّن العبد إذا أطال الّسجود حيث ال يراه أحٌد قال الّشيطان وا وياله أطاعوا و عصيت و سجدوا و أبيت.«

و روى عنهj ايضًا: » أقرب ما يكون العبد إلى اهلّل و هو ساجٌد.«

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق،ص34.

عقاب األعمال: أّی جسم ال يحرق في النار؟

 : قال قال رسول اهلّل bنقل الشيخ الصدوق فى كتابه عن اسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه
»يؤمر برجال إلى الّنار فيقول اهلّل عّز و جل  لمالك قل للّنار ال تحرقي لهم أقداما فقد كانوا يمشون بها إلى المساجد و ال تحرقي لهم 
وجوها فقد كانوا يسبغون الوضوء و ال تحرقي لهم أيديا فقد كانوا يرفعونها بالّدعاء و ال تحرقي لهم ألسنة فقد كانوا يكثرون تالوة 
القرآن قال فيقول لهم خازن الّنار يا أشقياء ما كان حالكم قالوا كّنا نعمل لغير اهلّل عّز و جّل فقيل لنا خذوا ثوابكم مّمن عملتم لهم.«

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص224-223.
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الحکايات

ال يؤثر قول الناس علی عبد المؤمن
j11 ذی القعدة، ذکری والدة علی بن موسی الرضا

عن علي بن محمد الدقاق عن محمد بن موسى السمان عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر قال: 
 jو عنده يونس بن عبد الرحمن إذ استأذن عليه قوم من أهل »البصرة« فأومأ أبو الحسن jكنا عند أبي الحسن الرضا

إلى يونس: 
»ادخل البيت. فإذا بيت مسبل عليه ستر و إياك أن تتحرك حتى يؤذن لك.« 

فدخل البصريون فأكثروا من الوقيعة و القول في يونس و أبو الحسنj مطرق حتى لما أكثروا فقاموا و ودعوا و خرجوا 
فأذن يونس بالخروج. فخرج باكيا فقال: جعلني اهلل فداك إني أحامي عن هذه المقالة و هذه حالي عند أصحابي. فقال له أبو 

 :jالحسن
»يا يونس فما عليك مما يقولون إذا كان إمامك عنك راضيا يا يونس حدث الناس بما يعرفون و اتركهم مما ال يعرفون كأنك 
تريد أن تكذب على اهلل في عرشه يا يونس و ما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درة ثم قال الناس بعرة أو بعرة و قال الناس 

درة هل ينفعك شيئا.« 
 :jفقلت: ال. فقال

»هكذا أنت يا يونس إذا كنت على الصواب و كان إمامك عنك راضيا لم يضرك ما قال الناس.«1

عطاء اإلمام وسؤال اهلل
j30 ذی القعدة، ذکری استشهاد حممد بن علي اجلواد
روى علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال: 

كنت عند أبي جعفر الثانيj إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل الهمداني و كان يتولى له فقال له: جعلت فداك اجعلني 
:jأنت في حل.« فلما خرج صالح من عنده قال أبو جعفر« :jمن عشرة آالف درهم في حل فإني أنفقتها. فقال له أبو جعفر
»أحدهم يثب على ]أموال حق[ آل محمد و فقرائهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم فيأخذه ثم يقول اجعلني في حل أ تراه ظن ]بي[ 

أني أقول له ال أفعل و اهلل ليسألنهم اهلل يوم القيامة عن ذلك سؤاال حثيثا.«2

الهوامش:
1. »حباراألنوار«، ج 2، ص 65، ح 5.

2. »الغیبة«، الطوسي، كتاب الغیبة للحجة، النص، ص 352.

حسيبنا اهلل ونعم الوکيل
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قد وقفنا علي هذه الرقعة و ما تضمنته فجميعه جوابنا و ال مدخل للمخذول الضال 
المضل المعروف بالعزاقري لعنه اهلل في حرف منه و قد كانت اشياء خرجت اليكم علي 

يدي احمد بن هالل و غيره من نظرائه و كان من ارتدادهم عن االسالم مثل ما كان من هذا عليهم 
لعنة اهلل و غضبه، فاستثبت قديما في ذلك.

فخرج الجواب اال من استثبت فانه ال ضرر في خروج ما خرج علي ايديهم و ان ذلك صحيح.
:jو روي قديما عن بعض العلماء و الصلوة انه سئل عن مثل هذا بعينه في بعض من غضب اهلل عليه و قال

العلم علمنا و ال شي ء عليكم من كفر من كفر فما صح لكم مما خرج علي يده برواية غيره من الثقات رحمهم 
اهلل، فاحمدوا اهلل واقبلوه و ما شككتم فيه اولم يخرج اليكم في ذلك اال علي يده فردوه الينا لنصححه او 

نبطله، و اهلل تقّدست اسماؤه و جّل ثناؤه ولّي توفيقكم و حسيبنا في امورنا كّلها و نعم الوكيل.1

عن ايب احلسن حمّمدبن امحد بن داود القّمّي، قال وجدت خبّط امحد بن ابراهیم الّنوخبيّت و امالء ايب القاسم احلسني بن روح، رضي اهلل عنه، علي ظهر كتاب 
فیه جوابات و مسائل انفذت من قم یسأل عنها، هل هي جوابات الفقیه علیه الّسالم او جوابات حمّمد بن علّي الّشلمغايّن النّه حكي عنه انّه قال هذه 

املسائل انا اجبت عنها فكتب الیهم علي ظهر كتاهبم.

الهامش:
1. »حباراألنوار«، ج 53، ص 150.
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لقد ولد الغرب، ال مبعنى ومفهوم اجلغرافيا الترابية الواقعة على ضفاف 
"البحر األبيض املتوسط" وال مبعنى اجلغرافيا الثقافية اخلاصة التي اعتمدت 
نظرة عاملية محددة واقحمتها في مجال فكري مختلف عن معرفة الروح 
الشرقية، بل كحقبة من التاريخ والثقافة بأصول وفروع خاصة. وأمضى 
مراحله التكوينية وألقى في عنفوان شبابه بظالله على مجمل الثقافات 
واحلضارات واجملاالت النظرية غير الغربية إلى أن سار نحو الزوال التدريجي 

وجرب غروب تاريخه. 
 ويطلق أصحاب الثقافة والدراسات الثقافية على هذا األفول والغروب اسم 
نهاية التاريخ. وال شك بأن ضوضاء التكنولوجيا وزحام احلضارة احلديثة في 
الغرب وولع واستعجال سكان الشرق للحصول على التكنولوجيا واحلداثة، 
يحول دون الدرك الكامل لهذا األفول والغروب واإلقرار واالعتراف بنهاية هذا 

التاريخ.

إن كتاب »الغرب و آخر الزمان« لألستاذ إسماعيل شفيعي سروستاني هو الكتاب الثامن و العشرين من كتب الدراسات الثقافية 
لمركز الموعود الثقافي و قد كتب حول ثالثة محاور.

الفصول األولى يتم تقديم مقتطفات من نظريات و وجهات النظر للمثقفين الغربيين حول نهاية الثقافة الغربية و نقرأ في هذه 
الفصول وجهات النظر لمفكرين مثل كريستوفر مارلو، وغوته، و آلدوس هاكسلي، و جورج اورول و غيرهم.

القسم اآلخر كما يقول الكاتب يتعلق به نوع من الحرص على العودة و الذي نشاهده بين سكان الغرب. هذا الحرص نشاهده 
في االصولية الدينية في العقود األولى من قرن العشرين لكي يدق جرس تاريخي جديد باسم الدين و اهلل.

و القسم األخير من الكتب يتطرق إلى سقوط و افول التاريخ الغربي و الهواجس من هذه الظروف.
و يشبه المؤلف هذه الظروف إلى ألم  المخاض و الذي يبشر بتاريخ جديد يشرق من الشرق و يسلط على الغرب.

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


