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خارجية االحتالل: ليس لدينا أي أدوات لمواجهة االنتفاضة السياسية

على خلفية التخوف اإلسرائيلي من تصاعد حمالت المقاطعة لـ»إسرائيل«، و بعد تجاوز قرار تجميد العضوية في االتحاد 
العالمي لكرة القدم، قال مسؤول في الخارجية اإلسرائيلية إن »إسرائيل« ليس لديها أدوات لمواجهة ما اسماه »االنتفاضة 

السياسية.«
وقال تقرير للقناة اإلسرائيلية الثانية إنه بالرغم من الرضى اإلسرائيلي من نتائج المواجهة السياسية األخيرة التي انتهت بسحب 
الـ»فلسطينيين« اقتراحهم لتجميد عضوية إسرائيل في »فيفا«، غير أن المحافل السياسية تدرك أن الحديث يدور عن حدث 
واحد ضمن موجة آخذة في التوسع. وأضاف التقرير أنه »على خلفية التخوف من تنامي مقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها 

يحذر مسؤولون في الخارجية اإلسرائيلية من أنهم ال يمتلكون األدوات لمواجهة االنتفاضة السياسية.«
التقرير عن مسؤول  نقل  فيما  استخباريا وحشد قوى ومال،  تتطلب عمال  المقاطعة  المسؤولون إن مواجهة حمالت  وقال 

سياسي رفيع المستوى قوله: »نحن ال نعرف حتى من أين ستأتي الضربة القادمة. وكافة التقديرات ال تتعدى كونها تخمينات.«
وقال التقرير إن إسرائيل تدرك جيدا أن هناك محاوالت ال تتوقف لفرض مقاطعة على إسرائيل في الهيئات الدولية. مضيفا 

أن التقديرات تفيد بأنه طالما ينظر إلسرائيل كمن يعرقل التسوية ستكون المعركة  السياسية أكثر صعوبة و إيالما.
 وكانت صحيفة »يديعوت أحرنوت« نشرت صباح اليوم تقريرا يحذر من حمالت المقاطعة ضد إسرائيل، و حسب التقرير 
فإنه في إسرائيل يدركون أن أية مواجهة كهذه تؤدي إلى تراجع مكانة إسرائيل الدولية. و أشارت مصادر في الخارجية 
اإلسرائيلية إلى أن »إسرائيل موجودة في وضع تتوسل فيه إلى صديقاتها من أجل مساعدتها، وليس مؤكدا أنها ستتمكن غدا من 

طلب المساعدة مجددا«.
وأضافت المصادر ذاتها أن »هذه كرة قدم اليوم، وقد تكون كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة غدا، وتوجد دورة ألعاب أولمبية 
العام المقبل. وفي اللحظة التي تدخل فيها إلى حراك كهذا من التهديدات بالمقاطعة واإلقصاء، فإنك تدخل إلى فترة سيحاولون فيها 

إحراجك وجرك إلى مداوالت كهذه.«
من جانبها اعتبرت صحيفة هآرتس، أن الفيفا أخرجت إلسرائيل بطاقة صفراء، بعد أن قرر مؤتمرها تشكيل لجنة دولية تكون 

مهمتها مراقبة تعامل االحتالل اإلسرائيلي مع العبي كرة القدم الفلسطينيين، وبحث الممارسات العنصرية تجاههم.
وقالت  الصحيفة إن »النزاع في فيفا ينبغي أن يشعل مصباح تحذير أمام حكومة إسرائيل في سياق أوسع. فالجمود السياسي والبناء 
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شركة أميركية تنتج برمجية تتيح إمكانية التعرف على المساجد فى أميركا 

أنتجت شركة »مرسى تک« برمجية تتيح إمكانية التعرف على المساجد فى أميركا عبر اإلنترنت. 
موقع  فى  المصممة  البرمجية  هذه  أن  اإلنترنت  شبكة  على  اإلعالمى   »Morocco World News« موقع  وأفاد 
Islamically.com تتيح إمكانية رؤية المساجد فى أميركا، والتعرف على رجال دين هذه المساجد، واإلطالع على 

البرامج التى تقام فيها.
هذا وباإلضافة إلى أن موقع Islamically.com يشتمل على قسم يوفر للمسلمين وغيرالمسلمين األميركيين فرصة 

التفاعل المباشر مع رجال الدين.
وقال مؤسسة شركة »مرسى تک«، ياسين الكاريانى، فى تصريح له إن موقع Islamically.com يوفر فرصة اإلستفادة 

من المصادر اإلسالمية التى يقدمها رجال الدين األميركيون.
يذكر أن شركة »مرسى تک« تستضيف، 13 يونيو / حزيران للعام الجارى، ندوة فى والية »نيو جيرسى« األميركية، ومن 

المقرر أن يتم فيها التعريف بالبرمجية المذكورة.

االيسيسكو تدين التفجير اإلرهابى فى محيط مسجد االمام الحسين)ع( بالدمام 

أدان المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة)إيسيسكو(، التفجير االنتحارى اإلرهابى الذى استهدف مسجد 
»االمام الحسين)ع(« بمدينة الدمام شرقى السعودية. 

و أدان عبد العزيز بن عثمان التويجرى، المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- بشدة التفجير 
من  عدد  استشهاد  عن  أسفر  والذى  السعودية  شرقى  الدمام  بمدينة  »العنود«  مسجد  استهدف  الذى  اإلرهابى  االنتحارى 

األشخاص و مقتل االنتحارى.
وقال التويجرى إن قيام عناصر إرهابية باستهداف المساجد هو دليل على ضالل هؤالء اإلرهابيين المجرمين وبُعدهم تمامًا عن 

اإلسالم الذى يحرم قتل النفس المعصومة والفساد فى األرض.
وأكد التويجرى وقوف اإليسيسكو بقوة مع السعودية فى حربها على اإلرهاب الذى يستهدف أمنها وسالمة مواطنيها.

وقال إن من يقف وراء هؤالء اإلرهابيين ويدعمهم أيا كان وضعه سيلقى جزاءه العادل والرادع بإذن اهلل تعالى.

المصدر: موقع أیسیسکو

الطيران االمريكي يرفض رسميا ضرب تجمعات داعش

اكد السكرتير االعالمي في البيت االبيض، جوستن ارنست، االحد، عدم اعطاء الضوء االخضر في احيان عديدة للطيارين 
االمريكيين بضرب تجمعات لمقاتلي داعش.

وقال ارنست في تصريحات صحفية إن »طياري اف 18 االمريكيين لم يتلقوا اوامر بضرب عصابات داعش االرهابية لحرص بالده 
على عدم اصابة المدنيين«، مشيرا الى ان »الواليات المتحدة تضع شروطا وقوانين اشتباك صارمة جدا بعدم تنفيذ تلك الضربات.«

البيت  وبات معلوما ان الواليات »المتحدة االمريكية« تتعرض لتخبط سياسي سيما في تصريحات المسؤولين في داخل 
االبيض والرئيس باراك اوباما بشأن عدم الجديدة في محاربة تنظيم داعش او عدم امتالك استراتيجية واضحة للقتال.

وكان رئيس سلطة االئتالف المدني التي حكمت الـ»عراق« بعد 2003 بول بريمر قال في الـ 29 من آيار 2015 هناك حاليا 
نحو 14 غارة جوية ينفذها التحالف الدولة المكون من 62 دولة في اليوم الواحد، ثالثة أرباعها تعود دون قصف أهدافها، 
كما قال السيناتور األمريكي جون ماكين قبل ذلک إن حملتنا الجوية بالعراق غير مجدية حيث أن 75% من الطائرات تعود 

لقواعدها دون ضرب األهداف.

المصدر: الوکاالت العراقیة 

في المستوطنات تزود ذخيرة لإلستراتيجية الفلسطينية لعزل إسرائيل وتحويلها إلى دولة مجذومة في العالم. ونجحت إسرائيل في 
كبح معظم الخطوات ضدها، لكن كلما مر الوقت تصبح هذه المهمة أصعب أكثر.« 

المصدر : فلسطین الیوم 
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السعودية تعترف بان اكثر االرهابيين معظمهم سعوديون

أفادت أنباء صحيفة سعودية أنه بعد حادثة القديح اإلرهابية التي وقعت في الرابع من شعبان الجاري، تمكنت الجهات األمنية 
من ضبط 57 متهما في قضايا اإلرهاب وأمن الدولة، وهم 51 سعوديا، و ثالثة متهمين يحملون الجنسية اليمنية، ومتهم واحد 

من »سوريا« وآخر من »مصر«، واألخير من الـ»هند«.
و حسب ما ذكرته صحيفة )كل الوطن( أن عمليات الضبط قد بدأت في الخامس من شعبان بمتهم سعودي واحد، ثم جاء اليوم 
التالي زاخرا بعد اإلطاحة بـ16 متهما، وهم 14 سعوديا ويمني وسوري، وفي اليوم الثالث واصلت الجهات األمنية عمليات 
الضبط، وتمكنت من إيقاف 14 متهما جميعهم سعوديون ماعدا اثنين من اليمن. وفي اليوم الرابع لعمليات الضبط تم القبض 

على 12 سعوديا، إلى جانب متهم مصري وآخر هندي، وشهد يوم األربعاء الماضي اإلطاحة بـ12 متهما سعوديا.
وبدأ العام الهجري الجاري ونار اإلرهاب تستعر، إال أن األمن واجه هذه اآلفة وكان لها بالمرصاد في كل مناطق المملكة، 
وفقدت المملكة كثيرا من شهدائها »مواطنين ورجال أمن«، وفي المقابل ضبطت جهات االختصاص منذ بداية العام الجاري 

1436، نحو 1059 شخصا ما بين متهم باإلرهاب ومن ثبتت إدانتهم.
شكل  أشخاص،   3908 إلى  لتصل  ارتفعت  الموقوفين  أعداد  أن  الداخلية  وزارة  تنشرها  التي  اإلرهابيين  قوائم  وكشفت 
المضبوطون هذا العام ما نسبته قرابة 27%. وتضم القائمة منذ بداية الحرب ضد اإلرهاب داخل المملكة حتى ساعة كتابة هذا 

الخبر مواطني 41 دولة إلى جانب 18 متهما باإلرهاب من مجهولي الهوية.
وتصدر السعوديون القائمة بعدد بلغ 3285 شخصا، ثم جاء اليمنيون بعدهم بـ249 شخصا، فيما احتل السوريون المرتبة الثالثة 

بـ119 متهما في قضايا اإلرهاب وأمن الدولة.
المصدر: وکالة نون الخبریة

هيومن رايتس تتهم السعودية باستخدام أسلحة عنقودية باليمن

جددت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهاماتها للعدوان السعودي بإستخدام أسلحة عنقودية، تعرض أعدادا كبيرة من المدنيين 
للخطر في الـ»يمن«. 

ونقال عن موقع »دويتشه فيله«، فإن منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت مجددا العدوان السعودي، باستخدام أسلحة عنقودية 
قد تعرض أعداداً كبيرة من المدنيين والسيما األطفال للخطر.

لها، حالة اثنين من المدنيين على األقل أصيبا بهذه األسلحة التي تحظرها  و أوردت المنظمة التي تتخذ »نيويورك« مقراً 
معاهدة دولية.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش عن غارتين أخريين في الـ 23 من أيار/ مايو، في منطقة صعدة أيضًا، حيث استخدمت هذه 
القنابل.

وأضافت: »لكن الذخائر العنقودية التي ال تنفجر على الفور قادرة على أن تصيب بجروح أو تقتل الذين يلمسونها بعد ذلك.«
وقال اولي سولفانغ، الباحث في هيومن رايتس ووتش إن »على التحالف الذي تقوده السعودية أن يعرف أن استخدام األسلحة 

العنقودية المحظورة يؤذي المدنيين وخصوصًا األطفال منهم.«
وكانت المنظمة قد اتهمت العدوان السعودي في الثالث من أيار/ مايو باستخدام أسلحة عنقودية مصدرها الواليات المتحدة 

في غاراته الجوية ضد اليمن.

المصدر: موقع قناة العالم 
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حديث نبوّى: قاتل على أشقى الناس
الرحمة اإللهية في اآلخرة و يجب أن يكون هكذا ألن الشقي بإرادته قد ترك األوامر اإللهية  و من  الشقي محروم من 
األشقياء اثنان مشهوران و اللذان قد غرقا في بحر الظالم و الخسران األول من نحر ناقة النبي صالح و الثاني قاتل اإلمام 

.علي
و هنا نشير إلى بعض الروايات المنقولة من نبي اإلسالم في كتب أهل السنة و التي أشارت إلى قتل اإلمام علي و 

قد تنبأ باستشهاده.
 

قاتلک اشقی اآلخرین
روى الحافظ ابن كثير في »البداية والنهاية« بسنده عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اهلل، لعلي: »من 

أشقى األولين؟« قال: »عاقر الناقة«، قال: »فمن أشقى اآلخرين؟« قال: »اهلل و رسوله أعلم«، قال: »قاتلك.« 
وروى أيضا عن أبي حر بن أبي األسود عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: قال لي عبد اهلل بن سالم - وقد 
وضعت رجلي في غرز الركاب - ال تأت الـ»عراق«، فإنک إن أتيتها أصابک بها ذباب السيف، قال: »وأيم اهلل لقد قالها، واهلل 

لقد قالها لي النبي، لي قبله«، قال أبو األسود فقلت: تاهلل ما رأيت رجاًل محاربا يحدث بهذا قبلك غيرك.«1 

ما لک یا ابا تراب؟
وروى النسائي في الـ»خصائص« بسنده عن عّمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة 
من بطن ينبع، فلما نزلها رسول اهلل، أقام بها شهرا فصالح فيها بني مدلج، وحلفاءهم من ضمرة، فوادعهم، فقال لي علي

: »هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤالء، نفر من بني مدلج يعملون في عين لهم، فننظر كيف يعملون.« قلت: إن شئت. فجئناهم 
فنظرنا إلى أعمالهم ساعة، ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في ظل سور من النخل، وفي دقعاء من التراب.

 ،يحركنا برجله، وقد تربنا من تلک الدقعاء التي نمنا فيها، يومئذ قال رسول اهلل ،فنمنا فواهلل ما أهبنا، إال رسول اهلل
لعلي: »ما لك يا أبا تراب؟«  ثم قال: »أال أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟« قلنا: بلى يا رسول اهلل، قال: »أحيمر ثمود الذي 

عقر الناقة، والذي يضربك على هذه« و وضع يده على قرنه، »حتى يبل منها هذه«، وأخذ بلحيته.2
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لتخبضن هذه من هذه
روى اإلمام أحمد في المسند بسنده عن عبد اهلل بن سبع قال: سمعت عليا يقول: »لتخضبن هذه من هذه، فما ينتظر بي 

األشقى.« قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبي عترته. قال: »إذا تاهلل تقتلون بي غير قاتلي.« 
ورواه ابن سعد في طبقاته، والخطيب البغدادي في تاريخه.3 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي سنان الدؤلي: أنه عاد عليا في شكوى له شكاها، قال: فقلت له: لقد تخوفنا 
عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه، فقال: »لكني واهلل ما تخوفت على نفسي منه، ألني سمعت رسول اهلل، الصادق 
المصدوق يقول: إنك ستضرب ضربة هنا«، وأشار إلى صدغيه، »فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها، 

كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود.«4  
وعن عمر بن شيبة عن أبي عاصم النبيل، و موسى بن إسماعيل عن سكين بن عبد العزيز العبدي: أنه سمع أباه يقول: جاء 

عبدالرحمن بن ملجم يستحمل عليا فحمله، ثم قال: 
أريد حياته ويريد قتلي * عذيرك من خليلك من مراد  

أما أن هذا قاتلي، قيل: »فما يمنعك منه؟« قال: إنه لم يقتلني بعد. وأتى علي، فقيل له: »أن ابن ملجم يسم سيفه«، 
ويقول: إنه سيفتك بك فتكة يتحدث بها العرب، فبعث إليه فقال له: »لم تسم سيفک.« قال: لعدوي وعدوك، فخلى عنه، 

وقال: ما قتلني بعد.5

الهوامش:
1.  »البداية والنهاية«، 7 / 355. 

2. »هتذيب اخلصائص «، 86 - 78.
3. »تاريخ بغداد«، 5712، »الطبقات الكربى«، 3 / 22. 

4. املستدرك للحاكم 3 / 113.

5.  اإلستيعاب 3 / 60 - 61.
كرامات أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب فى كتب الّسنةالمصدر:  »اإلمامة وأهل البیت«، محمد بیومي مهران، ج 2 ص 316 -321 عن الموقع شیعه وب.

ما يأتي من الروايات غيض من فيض المعجزات و الكرامات التي ذكرها علماء السنة في كتبهم علما بأن هناك الكثير من 
المعجزات و الكرامات لإلمام علي عليه السالم و التي ذكرها الكتب الروائية و الحديثية ألهل السنة و يكفينا قراءة هذا 

العدد القليل من الروايات لكي نسكتشف عظمة هذا الرجل الكبير.

1. حدیث رد الشمس ألمیر المؤمنین
وهو من األحاديث التي نقلوها بعدة طرق، وقـد صنف الـحـافظ جـالل الدين السيوطي في ذلک مصنفًا مستقاًل سماه، 

»كشف اللبس في حديث رد الشمس«.1 
ومن طرقه ما أخرجه الطبراني في الـ»معجم الكبير« حيث قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ]...[، عن أسماء بنت 
عميس قالت: كان رسول اهلل يوحى إليه ورأسه في حجر علي، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس. فقال رسول 
اهلل: »اللهم إّن عليًا كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس.« قالت أسماء: فرأيتها غربت ورأيتها طلعت 

بعدما غربت.
و قـال ابن حجر الهيتمي في »الـصواعق المحرقة« أثناء حديثه عن كـرامات أمير المؤمنين: ومن كراماته الباهرة أن 
الشمس ردت عليه لما كان رأس النبي في حجره و الوحي ينزل عليه وعلي لم يصل العصر فما سري عنه إال وقد 

غربت الشمس، فقال النبي: »اللهم إنه كان في طاعتک وطاعة رسولک فاردد عليه الشمس فطلعت بعدما غربت.«
قـال ابن حجر الهيتمي بعـد ذلک: قال سبـط ابن الجـوزي: وفي الباب  حكاية عجيبة حدثني بها جماعة من مشايخنا 

بالـ»عراق«: 
أنهم شاهدوا أبا منصور المظفر بن أردشير القباوي الواعظ ذكر بعد العصر هذا الحديث ونمقه بألفاظه وذكر فضائل أهل البيت 

b فغطت سحابة الشمس، حتى ظن الناس أنها قد غابت فقام على المنبر وأومأ إلى الشمس وأنشد: 
ال تغربي يا شمـس حتى ينتـهي مدحي آلل المصطـفى ولنجله

على في القرآن الكريم: حبل اهلل المتين
نزل قوله جل ذكره: »و اعتصموا بحبل اهلّل جميعا« )آل عمران: 103(

فى تفسير هذه اآليه قيل:
 قال:  1. حّدث حسين بن خالدٍ عن علّي بن موسى الّرضا، عن أبيه عن آبائهb عن عليٍّ

قال: رسول اهلّل : »من أحّب أن يركب سفينة الّنجاة- و يستمسك  بالعروة الوثقى  و يعتصم بحبل اهلّل المتين فليوال علّيًا و 
ليأتّم بالهداة من ولده.« 1

2. روى أبان بن تغلب عن جعفر بن محّمد قال: »نحن حبل اهلّل- الّذي قال اهلّل: »و اعتصموا بحبل اهلّل جميعًا«  فالمستمسك 
بوالية علّي بن أبي طالٍب المستمسك بالبّر ]كذا[ فمن تمّسك به كان مؤمنًا، و من تركه كان خارجًا من اإليمان.«

3. ابن عمر روى عن رسول اهلّل  قال: »قال لي جبرئيل قال اهلل تعالى، والية علّي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني 
أمن من عذابي.«

الهوامش:
1. كذا يف الّنْسخة اْلكْرمانّية غْي أّن كلميْت:» عْن أبيه« يف اْلمْوردْين قْد سقطتا عْنها، و مها يف اْلمْورد الثّاين غْي مْوجودتْي يف الّنْسخة اْليمنّية أْيضاً، و مها 
مْوجودتان يف اْلمْوردْين يف أمايل الّشْيخ الّصدوق، و فيه أْيضاً:» عْن علّي ْبن موسى الّرضا عْن أبيه عْن آبائه علْيهم الّسالم ... فْليوال علّياً بْعدي و ْليعاد عدّوه 

و ْليْأمّت باْلداة مْن وْلده«. و يف الّنْسخة اْليمنّية:» مْن أحّب أْن يرْكب ... و يتمّسك  باْلعْروة اْلوْثقى و يْعتصم حبْبل الّله اْلمتي فْليتوّل علّياً ...«.

مصدر: حسكاني، عبید اهلل بن عبد اهلل، »شواهد التنزیل لقواعد التفضیل«، تهران، مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة، طبع اّول، 1411 ق.، ج 1، 
ص168- 170، حدیث رقم من 177الی 181. 
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 واثني عنانـك إن أردت ثنـاءهم أنسيت إذ كان الوقـوف ألجلـه
 إن كان للمـولى وقوفـك فليكن هـذا الـوقـوف لخيلـه ولرجلـه

 قالوا: فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت.2

2. من ذهب بصره بدعاء أمیر المؤمنین
قال ابن حجر الهيتمي أثناء الحديث عن معجزات أمير المؤمنين: ومن كراماته أيضًا: أنه حدث بحديث فكذبه رجل، فقال 

له: أدعو عليك إن كنت كاذبًا. قال: ادع. فدعا عليه، فلم يبرح حتى ذهـب بصره.3

3. ما نقله ابن بطوطة بشأْن المعجزات التي تحصل في النجف األشرف
يقـول ابن بطوطة في رحلتـه المشهـورة أثنـاء حـديثه عـن حـرم أمـير المؤمنين في النجف األشرف: 

السابع والعشرين من رجب وتسمى عندهم »ليلة  ليلة  الروضة ظهرت بها كرامات ألن بها قبر علي، فمنها أّن في  وهذه 
الثالثون  منهم  فيجتمع  والـ»روم«،  الـ»عراقين« و»خراسان« وبالد »فارس«  مقعد من  بكل  الروضة  تلك  إلى  يؤتى  المحيا« 
واألربعون نحو ذلك. فإذا كان بعد العشاء اآلخرة جعلوا فوق الضريح المقّدس و الناس ينتظرون قيامهم وهم ما بين مصل و ذاكر 

وتال و مشاهد للروضة. 
فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه أو نحو ذلك، قام الجميع أصحاء من غير سوء وهم يقولون: »ال إله إال اهلل، محمداً رسول اهلل، 
علّي ولي اهلل«، وهذا أمر يستفيض عندهم سمعته من الثقاة، ولم أحضر تلك الليلة، لكني رأيت بمدرسة الضياف ثالثة من الرجال 
أحدهم من أرض الروم، والثاني من »أصبهان«، والثالث من خراسان، وهم مقعدون فاستخبرتهم عن شأنهم فأخبروني أنهم لم 
يدركوا ليلة المحيا وأنهم منتظرون أوانها من عام آخر، وهذه الليلة يجتمع لها الناس من البالد ويقيمون سوقًا عظيمة مدة عشرة 
أيام، وليس بهذه المدينة مغرم وال مكاس وال وال إنما يحكم عليهم نقيب األشراف وأهلها تجار يسافرون في األقطار وهو أهل 

شجاعة وكرم وال يضام جارهم صحبتهم في األسفار فحمدت صحبتهم...4

4. ما رووه من تأیید و مناصرة  المالئكة المقربین ألمیرالمؤمنین
وقد رووه بأسانيد متعددة عن اإلمام الحسن، وقد رواه عن اإلمام الحسن واحد منه.

وقال الطبراني في »المعجم األوسط«: 
بن  سالم  قال حدثنا  الوراق،  أبان  بن  إسماعيل  قال جدثنا  الصوفي،  يحيى  بن  أحمد  قـال حدثنا  زهير،  بن  أحمـد  حدثنا 
أبي عمرة، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل قال: خطب الحسن بن علي بن أبي طالب، فحمد اهلل وأثنى عليه، وذكر 

أميرالمؤمنين عليا خاتم األوصياء و وصي خاتم األنبياء وأمين الصديقين والشهداء. ثم قال: 
»يا أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه األولون وال يدركه اآلخرون، لقد كان رسول اهلل يعطيه الراية فيقاتل، جبريل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره، فما يرجع حتى يفتح اهلل عليه، ولقد قبضه اهلل في الليلة التي قبض فيها وصي موسى، وعرج 

بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى ابن مريم، وفي الليلة التي أنزل اهلل عّز وجّل فيها الفرقان، واهلل ما ترك ذهبا وال 
فضلة وال شيئا يصر له وما في بيت ماله إال سبعمائة درهم وخمسين درهما فضت من عطائه أراد أن يشتري بها خادما ألم كلثوم، 

 ».ثم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد
ثم تال هذه اآلية قول يـوسف: »َواتََّبْعُت ِملََّة آبَائِي ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب«،5 ثم أخذ في كتاب اهلل فقال: »أنا 
ابن البشير وأنا ابن النذير، وأنا ابن النبّي وأنا ابن الداعي إلى اهلل بإذنه، وأنا ابن السراج المنير، وأنا ابن الذي أرسل رحمة 
للعالمين، وأنا من أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل البيت الذين افترض اهلل عز وجل مودتهم 

َة ِفي الُْقْربَى6.«7 وواليتهم فقال، فيما أنزل اهلل على محمد: »ُقْل اَل َأْسـَألُُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ

5. ما رووه بشأْن من شفي ببركة  أمیر المؤمنین ودعائه
قال السبكي في »طبقات الشافعية الكبرى«: روى أن عليًا و ولديه الحسن والحسين سمعوا قائال يقول في جوف 

الليل:
»يا من يجيب دعا المضطر في الظلم. يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفـدك حـول البيت وانتبهوا وعيـن جـودك 
يــا قيـوم لـم تنـم هب لي بجودك فضل العفو عن زللي يا من إليـه رجاء الخلق في الحرم إن كـان عفـوك ال يرجـوه ذو خطأ 

فمن يجـود على العاصـين بالنعم.« 
فقال علي لولده: »اطلب لي هذا القـائل«، فأتاه. فقال: أجب أمير المؤمنين، فأقبل يجر شقه حتى وقف بين 
يعظني  بالطرب والعصيان، وكان والدي  إني كنت رجاًل مشغواًل  فقال:  فما قصتك؟«  فقال: »قد سمعت خطابك،  يديه 
ويقول: إن هلل سطوات ونقمات وما هي من الظالمين ببعيد، فلما ألح في الموعظة ضربته، فحلف ليدعون علّي ويأتي مكة مستغيثا 
إلى اهلل، ففعل ودعا، فلم يتم دعاؤه حتى جف شقي األيمن فندمت على ما كان منى وداريته وأرضيته إلى أن ضمن لي أنه يدعو 

لي حيث دعا علّي، فقدمت إليه ناقة فأركبته فنفرت الناقة ورمت به بين صخرتين فمات هناك. 
فقال له علي: »رضى اهلل عنك إن كان أبوك رضى عنك.« فقال: اهلل كذلك. فقام علي: »كرم اهلل وجهه وصلى 
ركعات، ودعا بدعوات أسرها إلى اهلل عز وجل.« ثم قال: »يا مبارك قم، فقام ومشى وعاد إلى الصحة كما كان.« ثم قال: 

»لوال أنك حلفت أن أباك رضي عنك ما دعوت لك.«8 

6. ما رووه بشأْن تكلیم أمیر المؤمنین الموتى في قبورهم
قال الحافظ ابن عساكر في تاريخه: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد اهلل بن دينار، عن سعيد بن المسيب قال: دخلنا مقابر 

المدينة مع علي بن أبي طالب، قام علي إلى قبر فاطمة وانصرف الناس. قال: فتكلم وأنشأ. يقول:
لكل اجتماع من خليلين فرقـة وإْن بقـائي بعـدكـم لقليـل
وإْن افتقادي واحدا بعد واحد دليـل أن ال يــدوم خـليـل

أرى علـل الدنيـا علي كثـيرة وصاحبها حتى الممات عليل
ثم نادى: »يا أهل القبور من المؤمنين تخبرونا بأخباركم أم تريدون أن نخبركم؟ السالم عليكم ورحمة اهلل.« قال سعيد 
بن المسيب: فسمعنا صوتًا: وعليك السالم ورحمة اهلل وبركاته يا أمير المؤمنين، خبرنا عما كان بعدنا. فقال علي: »أما 
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فقد سكنها  الذي شيدتم  البناء  اليتامى، و  فقد حشروا في زمرة  اقتسموها وأوالدكم  فقد  أموالكم  فقد تزوجوا، وأما  أزواجكم 
أعداؤكم، فهذه أخباركم عندنا فما أخبار ما عندكم؟« فأجابه ميت: قد تخرقت األكفان وانتثرت الشعور وتقطعت الجلود وسالت 

األحداق على الخدود وسالت المناخر بالقيح والصديد، وما قدمناه وجدناه، وما خلفناه خسرناه، ونحن مرتهنون باألعمال.9 

7. ما رووه بشأْن إخبار أمیر المؤمنین بشهادة  اإلمام الحسین في كربالء
قال أبوبكر بن أبي شيبة في »المصنف«10: روى عبد اهلل بن يحيى الحضرمي، عن أبيه: أنه سافر مع علي وكان صاحب 
مطهرته، حتى حاذى »نينوى« و هو منطلق إلى »صفين« فنادى: »صبرا أباعبد اهلل، صبرا أباعبد اهلل.« فقلت: ماذا أبا 
عبد اهلل؟ قال: »دخلت على النبي وعيناه تفيضان. قال: قلت: يا رسول اهلل، ما لعينيك تفيضان، أغضبك أحـد؟ قال: قام 

من عندي جبريل فأخبرني أن الحسين يقتل بشط الفرات فلم أملك عيني أن فاضتا.«
وأخرجه ابن أبي عاصم في »اآلحاد والمثاني« والطبراني في »المعجم الكبير« والبزار باإلسناد عن محّمد بن عبيد.11

وقال ابن األثير في »أسد الغابة«: غرفة األزدي يقال: له صحبة وهو معدود في الكوفيين. روى عنه أبو صادق، قال: وكان 
من أصحاب النبي ومن أصحاب الصفة، وهو الذي دعا له النبي أن يبارك له في صفقته، قال: دخلني شک من 
شأن علي فخرجت معه على شاطئ الفرات فعدل عن الطريق و وقف حوله فقال بيده: »هذا موضع رواحلهم ومناخ 
ركابهم ومهراق دمائهم بأبي من ال ناصر له في األرض وال في السماء إال اهلل، فلما قتل الحسين خرجت حتى أتيت المكان 
الذي قتلوه فيه فإذا هو كما قال ما أخطأ شيئًا. قال: فاستغفرت اهلل مما كان مني من الشک وعلمت أن عليا  لم يقدم إال 

بما عهد إليه فيه.12 

8. ما ذكروه بشأن من نادى من السماء بفضل أمیر المؤمنین
و قال ابن عساكر في تاريخه: روى سعيد بن محمد الحنظلي، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: »نادى مناد في السماء 

يوم بدر يقال له رضوان: »ال سيف إال ذو الفقار وال فـتى إال عـلي.«13
وقال الطبري في تاريخه: لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب األلوية أبصر رسول اهلل جماعة من مشركي قريش، 
 احمل عليهم، فحمل عليهم ففرق جمعهم، و قتل عمرو بن عبد اهلل الجمحي، قال: ثم أبصر رسول اهلل :فقال لعلي
جماعة من مشركي قريش فقال لعلي: احمل عليهم، فحمل عليهم ففرق جماعتهم، وقتل شيبة بن مالك أحد بن عامر بن 
لؤي، فقال جبريل: »يا رسول اهلل، إن هذه للمواساة.« فقال رسول اهلل: »إنه مني وأنا منه.« فقال جبريل: »وأنا 

منكما«، قال: فسمعوا صوتًا: ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عـلي.
قال أبو جعفر: فلما أتي المسلمون من خلفهم انكشفوا وأصاب منهم المشركون، وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم 
من البالء أثالثًا ثلث قتيل وثلث جريح وثلث منهزم، وقد جهدته الحرب، حتى ما يدري ما يصنع وأصيبت رباعية رسول 
اهلل السفلى وشقت شفته، وكلم في وجنتيه وجبهته في أصول شعره، وعاله ابن قميئة بالسيـف على شقه األيمن، وكـان 

الـذي أصابه عتبـة بن أبي وقاص.14

9. ما ذكروه بشأْن أنه عند شهادة أمیر المؤمنین
قال الحافظ ابن عساكر في تاريخه: ]...[ عن ابن شهاب قال: قدمت »دمشق« وأنا أريد الغزو فأتيت عبد الملك ألسلم 
عليه، فوجدته في قبة على فرش يفوق النائم والناس تحته سماطان. فسلمت عليه وجلست فقال: يا ابن شهاب، أتعلم ما 
كـان في بيت المقـدس صبـاح قتـل علي بن أبي طالب؟ قلت: نعم، قال: هلم، فقمت من وراء الناس حتى أتيت خلف القبة 
وحول وجهه فأحنى علي وقال: ما كان ؟ فقلت: لم يرفع حجر في بيت المقدس إال وجد تحته دم، قال: فقال: لم يبق أحد يعلم 

هذا غيري وغيرك، فال يسمعن منك. قال: فما تحدثت به حتى توفي.15 
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دعوة )االتصال( استدعاء الشياطين

اسماعيل شفيعى سروستانى

قال اإلمام علي بن موسى الرضا وهو يخاطب السيد عبدالعظيم الحسني:
»يا عبد العظيم، أبلغ عني أوليائي السالم وقل لهم أن ال يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبياًل... .«

على عكس القصة والرواية، فإنه ليس سهال قراءة المسرحية بدليل طريقة كتابتها وتنظيم أسطرها.
إن قارئ المسرحية يضطر أثناء القراءة إلعادة صياغة المشاهد واألحداث التي تقع ألبطال المسرحية وممثليها في ذهنه وأن 

يتماشى معها مشهدا مشهدا.
ومن بين المسرحيات الكثيرة التي قراتها أو سمعتها، هناك مسرحية تدور أحداثها حول المصير المؤلم والمحزن لعالم وأستاذ 
يدعى »الدكتور فاستوس« لفتت انتباهي. وقد كتب هذه المسرحية كاتب بريطاني يدعى كريستوفر مارلو في آخر عقد من 

القرن السادس عشر.
وكان الدكتور فاستوس وحيد زمانه في الحكمة واإللهيات والمنطق. وكان يجيد الطب والقانون، لكنه لم يكن قانعا وراضيا بهذا 
التفوق، لذلک ومن أجل تلبية طموحه الذي ال ينتهي لجأ إلى السحر والشعوذة وأدار ظهره لجميع المعتقدات الدينية آلبائه 
وأجداده. وأغلق األبواب بوجهه واستعان بالعلوم الغريبة والرقية والتمائم. ومضى قدما في هذا البحث والطلب إلى أن أفلح 

في لحظة ما في إقامة اتصال مع الشيطان.
ويرى فاستوس، شيطانا يدعى مفيستوفيليس يظهر من وراء ظهره. إنه يسعى جاهدا لجعل مفيستوفيليس يقوم على خدمته، 
لكن بما أن األخير هو في خدمة أمير الشياطين أي لوسيفر، لم يصبح في خدمة فاستوس لكنه يساهم في التوقيع على عقد 

دموي بين فاستوس والشيطان بفضل اصرار فاستوس وبوساطة من مفيستوفيليس كوسيط ورسول ألمير الشياطين.
وبموجب هذا العقد، يحصل فاستوس على أربعة وعشرين عاما من الحياة والتمتع بمساعدات ودعم مفيستوفيليس، وفي 

المقابل يوافق فاستوس على أن يقدم روحه في نهاية الموعد المقرر ويجعلها في خدمة الجحيم.
ويلبي الشيطان خالل هذه الفترة بعض طلبات فاستوس ويرد على أسئلته، لكن وبعد كل مرة من التمتع، يقترب فاستوس 

مرتبة أكثر إلى عتمة الروح والجحيم.
ويغوص فاستوس أكثر فأكثر في الظالم والعتمة متجاهال تنبيهات الملک الطيب الذي يلوم بين الفينة والفينة نفس فاستوس 
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ويدعوه إلى التوبة واإلنابة والعودة عن الحرص والعنجهية، ويقضي بالتالي أربعة وعشرين عاما من الحياة بطبيعة تتسم باإلثم 
متنفرا من جميع قيود العلم البشري.

ويمزج فاستوس اإلثم والذنب بشهوة السلطة والتحسين والمكر والخديعة وتتغلب عليه نشوة االنتصار ليجد نفسه بغتة في 
وضع ال يمكنه من الحديث عن اهلل والمسيح. وال يمر زمن حتى تسوء معيشته ويرحل عن هذه الدنيا بموت زؤام. ويعثر 

تالمذته على جسده ممثال به، بينما ذهبت روحه إلى الجحيم.
إن فاستوس هو المصير المحزن وتراجيديا اإلنسان الذي يبيع نفسه للشيطان.

ان مصير فاستوس هو ليس مصير عالم كبير من أهالي »ورتمبرغ« بـ»ألمانيا« فقط، بل هو مثال لعصر اإلنسان. قصة تاريخ 
طويل يمتد على مدى أربعمائة عام يتصف بصفات فاستوس. قصة إنسان يطغى عليه عطش السلطة والميل لالستيالء على 
جميع الحدود من دون رادع ووازع، ويدير ظهره لجميع السنن واألوامر والنواهي السماوية ليستحوذ على السلطة على جناح 

الذنب واإلثم والشعوذة والشيطان.
وقد طغت شهوة السلطة والهيمنة على فاستوس لدرجة ال تؤثر فيه نصائح وتنبيهات ملک الرحمة الذي يدعوه إلى تحاشي 

السحر والشعوذة وإلى العودة واإلنابة.
وفي أول لقاء جمعه مع مفيستوفيليس، يطلب فاستوس منه بأن يالزمه على الدوام وأن ينفذ له ما يريده، حتى وإن كان 
إخراج القمر من مداره أو إغراقاألرض بالمياه. ويقول مفيستوفيليس في بادئ األمر بأنه عبد إبليس وال يمكن له أن يسدي 

أي خدمة لفاستوس من دون إذن ابليس، لكن إبليس )لوسيفر( يعطي هذا اإلذن لكي يحقق فاستوس مطالبه.
ورغم أن مفيستوفيليس يذكره بداية بأن اللعنة األبدية تالحقة في هذه الواقعة وسيخلد في الجحيم وحيثما يذهب سيكون 

الجحيم معه وهو مع الجحيم، لكنه يعلن بغطرسة تامة ورقبة ممشوقة:
إن كان لي مكان بعدد نجوم السماء لكنت أسلمها كلها إلى مفيستوفيليس ... وسأكون بمساعدته ملكا على جميع األوطان وسأبني 
في السماء جسرا معلقا لكي أعبر من عليه المحيط. إني ساتسلق ذلك الجبل الذي يفصل أفريقيا عن أوروبا ... واآلن حيث حصلت 

على كل ما أردت، يجب أن أعلم ما األعمال الكبرى التي يمكن إنجازها بمدد علم السحر.
إن فاستوس الذي يعيش أجواء السلطة، هو كالمقامر الذي يضحي بكل شئ من أجل ابليس.

إن قصة فاستوس، هي قصة »استدعاء«. استدعاء قوى الشر المنتشرة وفتح أبواب مملكة الوجود لها. القوى التي تدخل 
عبر بوابات مملكة اإلنسان وبإذن اإلنسان وتضيق الخناق شيئا فشيئا على سائر القوى )القوى الرحمانية( وتفرض هيمنتها 
وسلطتها على جميع نواحي ومناطق تلک المملكة، لكي تنقل في آخر لحظة جسم اإلنسان وروحه الفاسدة والمشوهة إلى 

الجحيم لتزيد من عدد أنصارها.
وفي قصة الدكتور فاستوس، يبدا كل شئ مع استدعاء وارتباط وثم »عهد«. إن العهد المبرم يحدد مصيره ونهاية سيره وسفره.
شبه  غير  على  ليس  الشمولية،  ونزعته  ونهمه  الغربي  اإلنسان  جشع  يستعرض  الذي  عام«  ألربعمائة  الغربي  »التاريخ  إن 
بفاستوس وعهده مع ابليس. فالمسار واحد، بحيث أن جميع سنوات القرن العشرين تعرض مجمل األزمات والمآزق المتالزمة 

بفجائع وكوارث وعسف ونتائج هذا العهد غير الرحماني.
وكل ما حل بقصة الخلقة طوال التاريخ، منذ اليوم األول ومنذ إبرام عهد اإلنسان األول مع اهلل، تمثل في االمتثال والرضوخ 

ألوامر ونواهي ذلک الرب الجليل ونكث هذا العهد.
ْسَتِقيٌم* ِبيٌن* َوَأْن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط مُّ ْيَطاَن ِإنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ واآليات الكريمة : »َألَْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم َيا بَِني آَدَم َأن اّل َتْعُبُدوا الشَّ

َولََقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجِبالًّ َكِثيًرا َأَفَلْم َتُكونُوا َتْعِقُلوَن* َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن«، تبين بداية ونهاية نكث العهد مع اهلل تعالى 
وانعقاد العهد مع الشيطان الرجيم.

وربما يمكن القول بأن قصة مجئ اإلنسان وذهابه في االأرض على مدى القرون المتمادية هي قصة انعقاد العهد ونكث العهد 
مع مصدري الرحماني أو الشيطاني.

ويسري ويجري دائما وعلى امتداد التاريخ وعلى أديماألرض والعالقات اإلنسانية، نهران وتياران وسلسلتان تحتضن ببطانها 
عموم البشرية. وأحد التيار الذي أرسى عهده مع الشيطان وأصبح في خدمته لينتفع من ثمار هذه الصداقة، والثاني التيار الذي 

أرسى عهده مع اهلل ورسله، وأصبح في خدمته.
ويقول اهلل سبحانه وتعالى مخاطبا معاهدي إبليس: »ِاْصَلْوَها الَْيْوم بَِما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن«.

وبخالف ما يُتصور فإن جميع سبل اختراق الشيطان وجنوده لإلنسان، مغلقة. ويبذل إبليس جل جهده لفتح نافذة لينفذ من 
خاللها إلى مملكة اإلنسان.

وأول نافذة لالختراق والنفوذ في الشعور والوعي هي »الوسوسة واإلغواء«.
وعن اإلمام الصادق: »ما ِمن َمولود يولد إال على الفطرة، فابواه اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.«

إن سالح »الوسوسة« و »اإلغواء« الذي يستخدمه الشيطان لن يكون فاعال تجاه الذي أحكم إغالق جميع منافذ وحدود 
مملكة وجوده. ويخاطب الشيطان، اإلنسان يوم القيامة قائال:

ن ُسْلَطاٍن ِإالَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم لِي َفاَل  َ َوَعَدُكْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن لَِي َعَلْيُكم مِّ ا ُقِضَي اأَلْمُر ِإنَّ اهللَّ »... لَمَّ
الِِميَن لَُهْم َعَذاٌب َألِيٌم.« ا َأنَْا بُِمْصِرِخُكْم َوَما َأنُتْم بُِمْصِرِخيَّ ِإنِّي َكَفْرُت بَِما َأْشَرْكُتُموِن ِمن َقْبُل ِإنَّ الظَّ َتُلوُموِني َولُوُموْا َأنُفَسُكم مَّ

المصدر: اسماعیل شفیعی سروستانی،»استدعاء الشیاطین«، موقع الموعود.

استراتيجية اإلعالم اليهودي من الماضي التوراتي إلى الراهن الصهيوني

حسن الباش

يشكل اإلعالم في العقلية اليهودية أحد أهم الوسائل في تحقيق األهداف التوسعية والتحكم بمقدرات الشعوب والكيانات العالمية والسيطرة 
على االتجاهات الفكرية والنفسية لكثيرين من قادة الفكر في العالم والسيما الغربي منه.

وليس التفكير اليهودي بوسيلة اإلعالم وليد العصر الحديث إنما هو يمتزج بالنسيج النفسي والعقلي للشخصية اليهودية عبر التاريخ.
فعبر دراستنا لطبيعة هذه الشخصية في التوراة المحرفة من جهة وفي القرآن الكريم والتاريخ من جهة أخرى نكتشف أن عوامل عدة منها 
ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي صنعت في الشخصية اليهودية عقدة متأزمة ظلت تسري في العقل الباطني اليهودي منذ آالف السنين 
وحتى وقتنا الحاضر. هذه العقدة هي تحريف الحقيقة وتبني الكذب كجزء هام جداً من أساليب التعامل مع الوجود البشري والوجود 

الكوني بشكل عام.
وقد لعب حاخامات اليهود وكذلک مفكروهم الدور األبرز في حقن الشخصية اليهودية بمقولة خطرة هي ال حقيقة في الوجود إال حقيقة 
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اليهود. وهذه المقولة رددها جابوتنسكي الزعيم اليهودي العنصري المعروف قبل أكثر من مئة عام.
وإذا كان مفهوم اإلعالم قد تطور نظرياً وعملياً فإن مضمونه ال يبتعد كثيراً عما كان عليه لدى اليهود في الماضي الغابر. فهو نسق فكري 
ونفسي تلبّس الشخصية اليهودية وتلبسته حتى بات من الواضح أن هذا النسق إذا حاولنا تخليصه من بنية الشخصية اليهودية فإننا نقضي 

عليها. فمن الصعب فصل الشخصية اليهودية عن مكّوناتها وخاصة المكونات الفكرية والنفسية.
لقد قدم الكثيرون تعاريف عدة لإلعالم، وإذا حاولنا تعريفه في السياق اليهودي وجدنا أنه وسيلة نقل المعلومة كاذبًة وجعل الباطل حقيقًة 

والحقيقة باطاًل وسيلته الخداع، وحسب المصلحة اليهودية فالكبير يصبح صغيراً والصغير يجري تكبيره حتى يصبح ذا هالة ماردية.
ونستطيع أن نقول إذا أراد أي مخلوق أن يتعلم فن الخداع والكذب فما عليه إال أن يتبنى أساليب اإلعالم اليهودي قديمها وحديثها.

ويبدو أن كل أساليب التعامل التخاطبي التي اكتسبها اليهود عبر التاريخ أصبحت جزءاً من حياتهم يصعب التخلص منها.

تحریف القول وتغلیف الحقیقة بالباطل
وأول ما يبرز لنا في الشخصية اليهودية هو تحريف القول الذي خاطبهم به أنبياؤهم. وتبدأ سلسلة التحريفات من تحريف التوراة وطمس 
حقائقها التي نزلت على النبي موسى، إلى تبديل األقوال ومدلوالتها. وقد أشار »القرآن الكريم« إلى هذه التحريفات في أكثر من 

موضع.
يقول تعالى: 

ُفونَُه ِمْن بَْعِد ما َعَقُلوُه َو ُهْم َيْعَلُمون .«1  ِ ُثمَّ ُيَحرِّ »أَ َفَتْطَمُعوَن أَْن ُيْؤِمُنوا لَُكْم َو َقْد كاَن َفريٌق ِمْنُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اهللَّ
فتحريف كالم اهلل لم يجر عن غباء أو سذاجة. فعلماء اليهود يعرفونه حق المعرفة ويعلمون أنه الحق، لكن طبيعتهم التحريفية تأبى االنصياع 

للحق وتأبى الحقيقة. فزيفوا الواقع من خالل تزييفهم لكالم الحق وتحريفهم لكالم اهلل.
وجاءت آيات القرآن الكريم دقيقة في وصفها لنفسيتهم وطبيعة عقولهم فهم يحرفون كالم اهلل ويحاولون خداع األنبياء من خالل اعوجاج 
مقصود بكالمهم وألسنتهم، ولعل ذلک من أبشع أنواع الخداع حيث يلوون بلغتهم وحروف كالمهم ظناً منهم أنهم يخدعون من يسمع لهم.

يقول تعالى:
يِن...«2  ا بَِألِْسَنِتِهْم َو َطْعنًا ِفي الدِّ ُفوَن الَْكِلَم َعْن َمواِضِعِه َو َيُقولُوَن َسِمْعنا َو َعَصْينا َو اْسَمْع َغْيَر ُمْسَمٍع َو راِعنا لَيًّ »ِمَن الَّذيَن هاُدوا ُيَحرِّ

وطبيعة هذا التحريف ليست طبيعة آنية وليست أحادية الجانب فهي جزء من منهج متكامل من االعوجاج ونسف الحقائق.
يقول تعالى: 

ُكْم أَ َفال َتْعِقُلوَن * أَ َو ال  وُكْم بِِه ِعْنَد َربِّ ُ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّ ُثونَُهْم بِما َفَتَح اهللَّ »َو ِإذا لَُقوا الَّذيَن آَمُنوا قالُوا آَمنَّا َو ِإذا َخال بَْعُضُهْم ِإلى  بَْعٍض قالُوا أَ ُتَحدِّ
وَن َو ما ُيْعِلُنون .«3   َ َيْعَلُم ما ُيِسرُّ َيْعَلُموَن أَنَّ اهللَّ

فإذا كان منهجهم العقيدي يقوم أساساً على التزوير والخداع والتحريف فما بالنا ونحن نرى مناهجهم السياسية والتربوية تصنع تركيبة عقلية 
متكاملة تقوم على التزوير والتحريف والخداع؟

فأسس التزوير تقوم على أساٍس واحد من المصلحة الخاصة. فالنفسية التي جبلت على قلب كافة القيم والمثل البد أنها نفسية تجعل 
محور تعلقها األنا السلبية فهي نرجسية إلى حد المرض وهي ذاتية إلى حد الجنون.

وقد خبرهم السيد المسيح فوبخهم وقرّعهم بسبب تلفيقهم وخداعهم وقلب الحق إلى الباطل.
يقول المسيح: أيها الجيل غير المؤمن واألعوج إلى متى أبقى معكم وإلى متى أحتملكم جيل شرير خائن.4 ويقول: يا أوالد األفاعي كيف 

تقدرون وأنتم أشرار أن تتكلموا كالمًا صالحًا.5 ويقول: فهم ينظرون دون أن يبصروا ويسمعون دون أن يسمعوا أو يفهموا.6
من هنا بدأ اليهود ولم ينتهوا، وعبر مسيرتهم في الزمان استطاعوا أن يعمروا هيكاًل عظيماً من الكذب وصرحاً ال يُطال من التلفيق والباطل.
وإذا عدنا إلى تلمودهمـ  وهو الكتاب األهم لديهم من التوراةـ  نجد أن ذلک المنهج الخبيث الذي بثه حاخاماتهم هو التلقين المستمر 

ألتباعهم والذي يقدم لهم شرحاً مفصاًل ألساليب الكذب والخداع في القول والسلوك.
جاء في »التلمود«: يجب على اليهودي أال يجاهر بقصده الحقيقي حتى ال يضيع اعتبار الدين أمام أعين باقي األمم.

وقد أولى اليهود كل االهتمام ألساليب اإلعالم ووسائله، بل وضعوه ضمن استراتيجيتهم األولى إلى جانب قوة المال.
وقد كرس اليهود في بروتوكوالت حكماء صهيون االهتمام البالغ بالصحافة باعتبارها الوسائل األهم من حيث االنتشار وإيصال المعلومة 

للجميع.
جاء في البروتوكول الثاني عشر: ما الدور الذي تلعبه الصحافة في الوقت الحاضر؟ إنها تقوم بتهييج العواطف الجياشة في الناس وأحيانًا بإثارة 
المجادالت الحزبية األنانية التي ربما تكون ضرورية لمقصدنا. وسيكون علينا أيضًا أن نظفر بإدارة شركات النشر. فلن ينفعنا أن نهيمن على 

الصحافة الدورية بينما ال نزال عرضة لهجمات النشرات والكتب.
ويقول: األدب والصحافة هما أعظم قوتين تعليميتين خطيرتين، ولهذا السبب ستشتري حكومتنا العدد األكبر من الدوريات.

ويوضح هذا البروتوكول أساليب العمل اإلعالمية المستندة على الخداع والتزييف يقول: وباسم الهيئة المركزية للصحافة سننظم اجتماعات 
أدبية سيعطي فيها وكالؤناـ  دون أن يفطن إليهمـ  شارة للضمان وكلمات السر. وبمناقشة سياستنا ومناقضتها. ومن ناحية سطحية دائمًا 
بالضرورة. ودون مساس في الواقع بأجزائها المهمة سيستمر أعضاؤنا في مجادالت زائفة شكلية مع الجرائد الرسمية كي تعطينا حجة 

لتحديد خططنا بدقة أكثر.
وهذه اإلجراءات التي ستختفي مالحظتها على انتباه الجمهور ستكون أنجح الوسائل في قيادة عقل الجمهور وفي اإليحاء إليه بالثقة 
واالطمئنان إلى جانب حكومتنا. وبفضل هذه اإلجراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته في المسائل السياسية حينما 
يكون ضرورياً لنا أن نفعل ذلک، وسنكون قادرين على إقناعهم أو بلبلتهم بطبع أخبار صحيحة أو زائفة. حقائق أو ما يناقضها حسبما 

يوافق غرضنا.
وبهذه الوسائل واألسباب يقوم كبار حاخامات اليهود بوضع فلسفة عنصرية تجاه غير اليهود وكل ذلک لغاية واحدة صرحوا هم أنفسهم بها 
في البروتوكول الثالث عشر حيث يقول: ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد اإليمان وإذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا هي إثمار ملحدين 

فلن يدخل هذا في موضوعنا ولكنه سيضرب مثاًل لألجيال القادمة التي ستصغي إلى تعاليمنا القائلة بواجب إخضاع كل األمم تحت أقدامنا.

الهوامش:
1. سورة البقرة، آية 75.

2. سورة النساء، آية 46.
3. سورة البقرة، آيات 77-76.

4. إجنيل مىت 17:19.
5. مىت 34:12. 

6. مىت 13:13ـ  15.
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اإلسالم مستعد بذاته لالنتشار

من اكبر تلک الحقائق الصحيحة المرتسمة في سجل الكون وعالم الواقع هو دين االسالم على مبّلغه السالم، ذلک الدين 
الذي اضحى قرونًا طويلة يناطح االديان الشهيرة، وفي اقطار المعمورة، يقنع في نشر اوامره وتعاليمه الصحيحة بسهولة ذاته 
و بساطتها و اتفاقه مع العلم الصحيح كتفًا بكتف و يكتفي بتنزيه تعاليمه عن كل باطل يمجه الذوق السليم، وعن كل خرافة 

تصد عن نيل الحقائق، وعن كل وثنية تمنع تأثير دين اهلل عّز وجّل في تهذيب البشر و تكميل النفوس المستعدة.
وألجل ذلک نفسه قد عبر حكماء االفرنج عن سرعة انتشار االسالم في المسكونة كنور البرق بسرعة تشبه خرق العادة، 

وتحيروا في تحليل ذلک حسب الفواعل الظاهرية واالسباب الكونية.
المحيط االطلسي من  العرب« و معظم »آسيا« إلى عاصمة »الصين« جنوبًا والى سواحل  وحسبک استنارة في »جزيرة 

»افريقيا« غربًا واستضاءة آفاقها بوميض برق ظهر من شمس بطحاء وبدر الحرم.
يقول مسيو هنري الفرنسي في كتاب »االسالم« ما معناه: ان السبب الوحيد في انتشار االسالم بسرعة تشبه خرق العادة ورغبة 
العموم اليه والدخول فيه بأدنى تبصر وانتباهة، انما هو امر مفرد ال تثنيه فيه، ذلك االمر هو بساطة دين االسالم وبساطة تعاليمه 

وخلوصه عن الخرافات وعما يصعب على العقول قبوله.
ومما يؤيد هذا االعتقاد كثيراً ان االسالم لم يجد لنفسه يومًا ما، دعاة ومبشرين كالدعاة المسيحيين مثاًل ولم يبذل احد قباًل 

في سبيل ترويجه في البالد االجنبية قوة مالية أو غيرها.
كما نشرت العلم تأييد لـمسيو مونتيه لما طرحه مسيو هنري في العدد األول من سنتها الثانية جاء فيه:

شيعة قطر وحرّية الّتّحرك

قطر جغرافیًا
»قطر« شبه جزيرة تحيط بها مياه الخليج من 
ثالثة جوانب، من الشمال، و الشرق والغرب. 
اّما من جهة الجنوب فتحدها المملكة العربية 
ويقوم  النفطية،  الدول  من  وقطر  السعودية. 
وبعض  الطبيعي  والغاز  النفط  على  اقتصادها 
سكان  يبلغ  الخفيفة.  التحويلية  الّصناعات 
قطر وفقًا لبعض التقارير الصادرة عام 2006 
بـ900 الف تقريبًا، وتبلغ مساحتها )11427( 
كم تقريبًا. اهم مدنها »الدوحة« وهي العاصمة 

السياسية و المركز التجاري.

واقع  قطر الدیمغرافي/ الدیني
الحنبلي  بالمذهب  القطريين  اغلبية  يدين 
فإن  الباحثين،  لتقارير  ووفقًا  انه  اال  )السني( 
من  إلى%10  تصل  قطر  في  الشيعة  نسبة 
لتقرير  وفقًا  فيها  القطريين  السكان  مجموع 
لعام  قطر  في  األمريكية  السفارة  نشرته 
2007م. وهم منسجمون مع األكثرية هناك، 

يقول االستاذ الجامعي مسيو مونتيه، االستاذ الجامعي »السويسري« من خطبة له:
انتشر االسالم منذ بداياته انتشاراً لم تنتشر ديانة مثله وال يزال هذا االنتشار على ما هو عليه من القوة والسرعة.

ان نجاح االسالم يرجع إلى تعاليم القرآن والحديث والتوحيد السياسي ولوجود االخوية الدينية عند المسلمين والتي من 
برنامجها نشر الدين االسالمي.

ان االسالم ينتشر في نفسه أي بالمسلمين انفسهم، الن كل مسلم يعتبر  نفسه مبشراً لديانته.
فالمسلم ـ حتى من هو على قدر بسيط من التعلم ـ هو على اعتقاد راسخ بدينه وهذه الصفة هي من مميزات االسالم الذي 
يستولي على معتنقه تمام االستيالء، وهذا ال ينفى وجود بعض ضعيفي االعتقاد، ولكن االكثرية  هم كما ذكرنا، ولهذا نراه 

يبشر بدينه اينما حل وحيثما رحل.
فترى المسلم يجتذب القلوب اليه مستعينا بكل  الوسائل التي تتفق مع حال االهلين وتالئم امزجتهم، وهنا تتالقى االسباب 

الدينية باالسباب االجتماعية واالقتصادية.
ان في االسالم تمدينا وهو قوة من قوى هذا الدين.

ان االسالم ال يزال ينتشر ويمتد حتى بازاء الديانات ذوات التبشير والبعثات الدينية، وان له فيها المقام االول.
اماكن لم تطأها  الهائل في أي زمن من االزمان وفي  بها على االنتشار  التنبوء  التي ال يمكن  الظروف  ويمكن ان تساعد 
تعاليمه، ومهما يكن االمر فانه ال جدال في انه غير جامد بل في حركة مستمرة، وان عدد انصاره في ازدياد مضطرد، فقد 

اجتاز وتجاوز »المحيط« ونشر في مختلف االصقاع.

المصدر: صدی المهدی، العدد: 4/ رمضان/1430ه؛ عن مقال نشرته مجلة العلم الصادرة في النجف األشرف في العددین الثالث والرابع من سنتها 
األولى 1328هـ ـ 1910 م.
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ويتمتعون بحقوق المواطنة على قدم المساواة مع مواطنيهم السنة.

اصل الشیعة القطریین
ينحدر شيعة قطر من أصل عربي،  وهم »البحارنة« أي الذين ينحدرون من اصل بحريني، او من اإلحساء، والقطيف في 
السعودية. واصول البحارنة تعود الى قبائل عربية عريقة مثل قبيلة بني ربيع وعبد قيس. وتعود اصول كثير من عوائلهم الى 

عدنان وقحطان و لغتهم هي العربية. والقسم الثاني من شيعة قطر هم العجم، وهم من اصول ايرانية وبلوشية.

قبائل شیعة قطر:
ومن هذه القبائل:

- الشرشني )كبيرهم غلوم عبد اهلل شعبان الشرشني(؛
- الفردان )كبيرهم حسين الفردان(؛

- الحيدر )كبيرهم حيدر سليمان حيدر(؛
- رضواني )كبيرهم خليل الرضواني(؛

وهناك أيضًا:
الحداد، الصيقل، الخزاعي، الحايكي، الماجد، بو كشيشة، النجار، االنصاري، المال،اليوسف، الصايغ، المرهون، جرمن، الشيبة، 

الصفار، الخياط، الشاعر. 

انتشار شیعة قطر على خارطتها
ينتشر الشيعة القطريون في: منطقة الهالل، النعيجة، المطار، الروضة، والدفنه، النجمة، المنتزه، فريج الغانم، دوحة جديدة، فريج 

عبد العزيز، ابو هامور، المنصورة،ولهم وجود في بقية المناطق.

واقع التحرك الشیعي القطري
أوال- الواقع الديني

الشيعة  يمارس  البلدان،  حيث  الحال في سائر  والطائفة، وكما هو  المذهب  للسكان على أساس  ليس هناك أي تصنيف 
القطريون شعائرهم و احتفاالتهم الدينية و منها الشعائر الحسينية بحرية في مساجدهم وحسينياتهم العديدة والمنتشرة في 

قطر.
وفي عام 2005م. انشأت لهم شعبة قضائية خاصة بالمذهب الجعفري، تبّت بقضايا الزواج و الطالق و الميراث و غيرها، و 

كانوا قبلها يرجعون في مثل هذه القضايا إلى المحاكم الشرعية القطرية وهي سنية بطبيعة الحال.

ثانيًا- الواقع السياسي واالجتماعي
بالرغم من ان العضوية في مجلس الشورى والمجلس البلدي ليس على أساس الطائفة، اال انه يوجد عضو شيعي واحد في 

مجلس الشورى الذي يعينه امير الدولة، ويوجد عضو آخر في المجلس البلدي المركزي الذي ينتخب اعضاؤه بالكامل.

ثالثًا- الوضع االقتصادي
الناتجة عن  الثروة  الوضع االقتصادي لشيعة قطر اليختلف عن وضع مواطنيهم السنة، فكال الطائفتين استفادت من توزيع 

الموارد الطبيعية الغنية باألمارة.

ابرز الشخصیات الشیعیة القطریة
في قطر شخصيات فاعلة  من الشيعة، رفدت الحياة هناك بنشاطاتها المتميّزة، ومنهم وعلى سبيل المثال:

.الشيخ عبد العزيز عبد اهلل الحبيب- وله الدور الفاعل في تأسيس حسينية الرسول -
- الحاج حيدر سلمان حيدر- عضو مجلس الشورى.

- الحاج ناصر ابو كشيشة عضو المجلس البلدي.
- الحاج خليل ابراهيم رضواني- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر.

- الحاج حسين الفردان- رجل اعمال ناشط.
- الحاج عبد العزيز صالت- مدير شركة المالحة القطرية.

- الشيخ شاكر اليوسف اول عالم دين قطري.
- الشيخ الدكتور ناصر خطيب وامام مسجد البحارنة، وقاضي المحكمة الجعفرية.

- الشيخ فضل النجار - تاجر قطري.
- الحاج محمد اكبر الشرشني - رجل اعمال.

المؤسسات القطرية الشيعية

مصدر: صدی المهدی، العدد: 2/ رجب/1430هـ.ق.
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عدم تحريف القرآن الكريم

ضرورة الدراسة وتحریر محّل النزاع
إّن موضوع نفي التّحريف عن »القرآن الكريم« يعتبر من القضايا التي تحظى بأهمية فائقة، ألنّنا إذا لم نستطع اثبات صيانة 
القرآن من التّحريف والذي يشمل )النقص، الزيادة، التغيير والتبديل في اآليات والكلمات والسور( عندها سيكون أي استدالل 
أو استنباط مشوبًا بالشّک والترّدد، ألنّه ـ ومع احتمال كون اآليات التي استفيد منها في االستدالل آيات محرفة ـ سيكون 
االستنباط مغايراً لإلرادة اإللهية، ومع هذا االحتمال يكون االستدالل ذا نتيجة غير مطلوبة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
فإّن هناك عالقة وثيقة بين »إعجاز القرآن« و»عدم التّحريف؛ ذلک ألّن القرآن الكريم يشتمل على نظم ومضمون يفوقان 
قابلية اإلنسان وأّى عمل من شأنه االخالل بهذا النظم والمضمون، سيمّكن من االتيان بمثل القرآن، وسيكون هذا العمل دون 
اإلعجاز، ومن هنا فإن اإلذعان لمسألة تحريف القرآن يتطلب اِنكار اإلعجاز القرآني، ويترتب على هذا نفي نبّوة الّرسول 

األكرم، ألّن نبّوته منوطة باالعجاز القرآني.
وبغّض النظر عما تقدم، فإن اعتبار الّروايات الواردة عن الرسول واألئمة االطهارb ناشئ من موافقتها للقرآن، وباألخّص 
في حال تعارض هذه الّروايات مع غيرها فاننا نعتمد على القرآن، فإذا كان هناك تحريف في القرآن فإن اعتبار الّروايات 
سيكون مخدوشًا تبعًا لذلک، باعتبار أّن القرآن ألقى تفسير وبيان الوحي على عاتق السنة الشريفة حيث ورد: »وأنزلنا إليك 
الذكر لتبّين للناس ما نزل إليهم...«1، »... ويعّلمهم الكتاب والحكمة...«2 وعلى هذا األساس تكون حجية الّروايات حدوثًا وبقاًء 

معتمدة على القرآن.3

الّتحریف وتحریر محّل النزاع
تحريف الشيء لغًة: إمالته والعدول به عن موضعه إلى جانب، وهذا مأخوذ من حرف الشيء بمعنى طرفه وجانبه. يقال َحَرفُت 
الشيء وحّرفته أي أخرجته عن مواضعه واعتداله ونّحيته عنه إلى جهة الحرف وهو الطرف للشيء.4 وتحريف الكالم أن 

تجعله على حرف من االحتمال يمكن حمله على الوجهين.5
وإذا أردنا تقسيم التّحريف تقسيمًا اجماليًا، فإّن تحريف الكالم ومن ضمنه تحريف القرآن ينقسم إلى قسمين:

1. الّتحريف المعنوي،
2. الّتحريف اللفظي.

والمراد من الّتحريف المعنوي هو، التحليل واالستنتاج الخاطئ والتفسير والتبرير لكالم معين بما يخالف المقصود الحقيقي 
للمتكلم، وبالتأكيد فإن القرآن الكريم قد تعرض لمثل هذا النوع من التّحريف، إذ نرى اإلمام علي بن أبي طالب في »نهج 
التّحريف فيقول: »إلى اهلل اشكو من معشر يعيشون ُجّهااًل  البالغة« يشكو إلى اهلل سبحانه وتعالى من حدوث مثل هذا 
ويموتون ُضاّلاًل ليس فيهم سلعة أبوُر من الكتاب إذا ُتلي حقَّ تالوته، وال سلعة أنفق بيعًا وال أغلى ثمنًا من الكتاب إذا ُحّرف عن 

مواضعه.«6
وقد أخبر عن وقوع مثل هذا التّحريف في المستقبل فقال: »وإنّه سيأتي عليكم من بعدي زمان... وليس عند أهل ذلك 

الزمان سلعة أبور من الكتاب اذا تلي حق تالوته وال أنفق منه اذا ُحّرف عن مواضعه.«7
والقرآن الكريم كذلک يذكر بأّن هناك نوعًا من هذا التّحريف تعرضت له الُكتب السماوية السابقة، فيقول: »ُيحرفون الكلم عن 

مواضعه.«8 و»يحرفونه من بعد ما عقلوه.«9 وآيات اُخرى نظير اآلية الحادية واألربعين من سورة المائدة.
المصحف  في   النبّي بإشارة  أو  نزولهما  والسور حسب  اآليات  ترتيب  في  ليس  الخالف  وموضع  اللفظي  الّتحريف  اما 

الموجود فإّن تأليف اآليات والسور في القرآن ال مساس له بالتحريف وموضع النزاع.
كما إّن القرآن الذي نزل على الرسول األكرم محّمد من زمان النزول وإلى وقتنا الحاضر لم يضف إليه أي شيء ولم يفقد 
بالمرة، بل ان المسلمين قاموا بحفظه وكتابته وقد قُرئ بشكل ال مثيل له من التواتر من جيل إلى جيل حتى وصل إلى أيدينا 
بهذه الصورة، وهذا الموضوع من ُمسلمات التاريخ أيضا، ومن الموضوعات التي تحظى باجماع واتفاق كّل المسلمين وحتى 

غير المسلمين من المفكرين والعلماء.
فموضع الخالف في التّحريف اللفظي، هو التغيير في إعراب الكلمات، أو تغيير اآليات والكلمات، أو حذف بعض اآليات أو 

الكلمات والحروف من القرآن الكريم.
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وألجل اثبات نفي التّحريف بهذا المعنى عن القرآن الكريم استُدل باآليات والّروايات والشواهد التاريخية واألدلة العقلية... 
وغيرها.

Ｎ آیات القرآن
1. اآلية الكريمة: »إنّا نحن نّزلنا الذكر وإنّا له لحافظون.«10

وهذه اآلية تتكون من جملتين:
األولى: نزول القرآن من اهلل سبحانه وتعالى بتأكيدين »إّن« و»نحن«، واالستفادة من ضميري الجمع »نا« و»نحن« والتأكيد 
يدل بشكل ُمسّلم وقطعي على عظمة هذا األمر، ويزيل الشک والترّدد عند بعض األشخاص الذين قد أشارت اآليات السابقة 
إليهم.11 فذاك البعض يشک أو ينكر أّن اهلل سبحانه وتعالى له دخل في القرآن الكريم ويذهب إلى أن بعض الُقُدرات غير 
اإللهية لها يد في ذلک، فنرى أّن اهلل سبحانه وتعالى يستفيد من ضمير الجمع والتأكيد وينفي تدخل أية قوة غيره في ذلک، 

وينّص على نفي التّحريف وصيانة القرآن حال التنزيل.
الثانية: ونرى فيها أّن اآلية المباركة تتحّدث ـ بأداة التوكيد »إّن« والم التوكيد وضمير الجمع ووصف الجمع ـ عن أّن اهلل 

31

سبحانه وتعالى حافظ وحارس للقرآن بشكل أكيد بعد نزوله، وسياق هذه الجملة يدل على عظمة الموضوع وقطع الشک 
والترديد، وألّن حفظ القرآن بعد النزول ُذكر بشكل مطلق، فهذا اإلطالق يشمل حفظ القرآن من التّحريف اللفظي أيضًا، ومعلوم 
أّن أهمية أّى حفظ ال يرقى إلى درجة حفظ القرآن من هذا النوع من التّحريف. هذا وظاهر اآلية يدّل على حفظ القرآن 
الكريم باعتباره كالم اهلل ورسالته دون فرق بين آية وآية أو سورة وسورة. وعلى هذا االعتبار يكون حفظ القرآن بأجمعه هو 
المقصود من اآلية الكريمة، وال دليل على صّحة ما ذهب إليه بعضهم من أن هذه اآلية تشير إلى حفظ مجموعة خاصة من 
اآليات، مثل اآليات التي نزلت إلى زمان نزول هذه اآلية )أي اآلية التاسعة من سورة الحجر( وال يخفى خالف هذا الرأي 

لظاهر اآلية الشريفة.
وإذا كان المقصود من الحفظ هو الصيانة والحراسة، فحمل الحفظ على علم واطالع اهلل سبحانه وتعالى بالقرآن خالف ظاهر 
اآلية الشريفة، ألّن أيّا من علماء اللُّغة لم يتبَنَّ هذا الرأي، إضافة إلى أّن ظاهر اآلية الكريمة يشير إلى الحفظ من كّل جهة، 
أما أن نخّص بالحفظ القدرة على تحدي الشبهات التي يطرحها المعاندون والنسخ أو اإلتيان بمثله فإّن ذلک مجرد اّدعاء، 

حيث ال يمكن ان نقصر اآلية على ذلک.
2. قوله تعالى: »إّن الذين كفروا بالذكر لّما جاءهم وِانّه لكتاب عزيز * ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم 

حميد«12
وال يوجد أي شک في كون المقصود من »الذكر« في هذه اآلية هو الكتاب العزيز، حيث وصفته بأوصاف ثالثة العزيز، ال 
يأتيه الباطل وتنزيل من حكيم حميد وفي الوصفين األولين داللة قاطعة على عدم تحريف القرآن، أّما الصفة الثالثة فتشير إلى 

منشأ هذه الصفات وسّرها.
والعزيز مشتق من العّزة، بمعنى الذي ال ُيغَلب وال ُيْقهر من قولهم أرٌض َعزاز، أي: ُصْلَبٌة.13

والباطل نقيض الحق وهو ما ال ثبات له عند الفحص عنه،14 وبطل الشيء بطالنا: َفَسَد أو سقط حكمه.15
وصفة العزيز تدل على نفي التّحريف عن القرآن، ألّن التّحريف يستلزم قبول الغلبة والتجاوز، وهذا األمر ال ينسجم مع عزة 

القرآن الكريم.
وكذلک نستفيد من الصفة الثانية للداللة على نفي التّحريف ألنّه مع أخذ اعجاز القرآن الكريم بنظر االعتبار ـ حيث نرى 
االنسجام والمتانة في العلوم والمعارف القرآنية وسيادة الحق المقرون بالنظم، الذي اتصفت به اآليات والجمل القرآنية في كّل 
سورة حاكما على كافة أجزاء القرآن ـ فيكون كّل تغيير أو تبديل من شأنه أن يلحق خلاًل بإعجاز القرآن ومعارفه، ويكون 
القرآن حينئذ مصداقًا للفاني والفاسد. في حين أّن اآلية تنفي هذا األمر عن القرآن في أّى زمان وأّى شكل من األشكال 
وحيث إّن الباري تعالى إذا أراد أن يجعل المعارف القرآنية في متناول يد اإلنسان فإنّه يضعها من دون أّى نقص أو خلل، 
والتّحريف يمثّل نقصًا كبيرا ويمثل مصداقًا بارزاً لدخول الباطل على القرآن، ويكون نقضًا لغرض الباري ال ينسجم مع حكمته 
سبحانه وتعالى الواردة في قوله تعالى )تنزيل من حكيم حميد(، وذكرنا سالفا أّن هذا التعبير دليل وحكمة على حصانة القرآن 

ومنعته وعزته.
وعند مقارنة هذه اآلية باآلية التاسعة من سورة الحجر، مع األخذ بنظر االعتبار المفاد والبيان نرى أّن القرآن الكريم منيع 
مستحكم من الخارج عزيز ُمصان وُمحصن من الداخل بسبب حراسة اهلل سبحانه وتعالى وصيانته له من كّل طارئ حيث 

ضمن الباري تعالى ذلک.
نعم هناك شبهة أخرى تذهب إلى احتمال أن اآليات التي نستند إليها في نفي التّحريف هي آيات محرفة وهي ليست من 
القرآن، وهذه الشبهة ال أساس لها باعتبار أن احتمال التّحريف ال يسقط النّص عن االعتبار، وصرف احتمال التّحريف يقتضي 
ضرورة التحقيق في التّحريف أو عدمه عن ذلک النص، وإذا لم نعثر على دليل على التّحريف فهذا يعني أّن اعتبار النص يبقى 

ثابتا وال يوجد أي خلل في االستدالل به.
وعندما نقيس تلک اآليات التي يستدل بها على نفي التحريف مع سائر آيات القرآن ال نجد أّى فرق بينهما في األوصاف 

اإلعجازية الّتي تتعّلق بجميع آيات القرآن.
هذا مضافا إلى عدم عّد أحد من مّدعي التحريف لهذه اآليات ضمن اآليات المحّرفة في نظرهم ومّما يدعم قولنا الّروايات 

التي وردت في شأن نزول اآلية.16
3. ومن اآليات التي تؤيّد نفي التّحريف، آيات تنزيه القرآن من الّريب وقد أشارت هذه اآليات إلى نزول القرآن من الباري 

تعالى، وكذلک نفت الّريب عنه في نزوله وحدوثه، قال تعالى: »تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رّب العالمين.«17
فيه هدًى  الكتاب ال ريب  »ذلك  تعالى:  قال  وبقائه،  الّريب في هدايته  كتاب هداية ومنزها عن  القرآن  تؤكد كون  وكذلک 

للمتقين.«18
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ومن الواضح أّن أي تحريف وتغيير في القرآن يوجب ورود الريب عليه ويستلزم الشک والتشويش الدائم في النفس، بأّن 
القرآن في جميع  الّريب مطلقا في  للهداية قد تغير وحرف وبدل. وهذا ينافي انكار  الكتاب الذي يجب أن يكون مصدراً 

وجوهه لوجود النكرة في سياق النفي في اآلية الكريمة.
4. وهناك آية اخرى نستدل بها على نفي التّحريف، قال تعالى: »وقال الرسول يا رّب إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.«19

وهذه الشكوى من الرسول االكرم تكون قائمة إذا كان القرآن مصونا من أي نوع من التّحريف، حيث يعتبر القرآن الحبل 
المتين الممتد من قبل الباري تعالى بين هؤالء ليتعلقوا به فيكون سبيال لنجاتهم، وإذا تركوه ولم يعملوا بتعاليمه يصير مهجورا، 
وأّما إذا كان محرفا فهذه الشكوى تصبح لغوا ألنَّ القرآن حينئذ ال يوصف بأنّه الحبل المتين الممتد ليتعلقوا به وينجوا، والّن 
الرسول االكرم لم يشتک من احتمال تغيير وتحريف القرآن الكريم بل اشتكى من عدم العمل به وهجره، وهذا يدل على 

أن القرآن سيظل مصونا من أّى نوع من التّحريف والتبديل إلى يوم القيامة.

Ｎ األحادیث
استدّل العلماء بطوائف من األحاديث لنفي تحريف القرآن:

هما لن يفترقا حتى يردا عليه  ـّ 1. أحاديث الثقلين: الثقالن هما الكتاب والعترة الّلذان خلفهما النبى في أمته وأخبر أن
الحوض وأمر األمة بالتمسک بهما. وهذه األخبار متظافرة من طرق الفريقين.20 واالستدالل بها على عدم التّحريف في الكتاب 
التّحريف، ولكن  المنزل، لضياعه على االّمة بسبب وقوع  بالكتاب  التمسک  بالتحريف يستلزم عدم وجوب  القول  إّن  هو: 

وجوب التمسک بالكتاب باق إلى يوم القيامة لصريح أخبار الثقلين، فيكون القول بالتحريف باطاًل جزما.21
2 ـ أحاديث كثيرة مأثورة عن أهل البيتb، تدّل على صيانة القرآن من التّحريف إّما تصريحا أو تلميحا؛ فمنها ما جاء 
في أدعية كتاب »الصحيفة السجادية وهذا بال نزاع أول كتاب في اإلسالم وصل إلينا بعد القرآن من سيد الساجدين اإلمام 
ف.  علىّ بن الحسين )استشهد اإلمام سنة 94 هـ.( وفيه وصف اإلمام القرآن بأوصاف22 ال يمكنها أن تتعّلق بقرآن محرَّ

وشهادة اإلمام أبي عبداهلل الصادق بقوله: »... ما بين الدفتين قرآن ]ال زيادة فيه وال نقصان[.«23
وأيضًا قول اإلمام أبي الحسن علىبن محمد العسكري في رسالته إلى أهل األهواز، فقد كتب: »اجتمعت األمة قاطبة 
ال اختالف بينهم في ذلك أّن القرآن حق ال ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة االجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل 

اهلل مهتدون... .«24
ومنها ما جاء في رسالة اإلمام أبي جعفر الباقر إلى سعد الخير: »... وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحّرفوا حدوده... 

25».
ومنها صحيحة أبي بصير قال: سألت اإلمام الصادق في قوله تعالى: »أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم...« وما 
يقوله الناس: ما باله لم يُسّم عليًّا وأهل بيته. قال: »إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسّلم نزلت عليه الصالة ولم يسّم لهم 

ثالثا وال أربعا حتى كان رسول اهلل هو الذي فّسر لهم ذلك... .«26
ه لم يأت ذكرهم في الكتاب نّصا وإْن كانوا مقصودين بالذات من العمومات الواردة في القرآن كثيراً، وقد نبّه  ـّ فقد قّرر أن
على ذلک الرسول في كثير من المواقف أّولها حديث يوم اإلنذار، وآخرها حديث الغدير، واآليات في جميع هذه الموارد 
كثيرة، جمع جّلها الحاكم الحسكاني في كتابه »شواهد التنزيل« وغيره، وهذه الصحيحة حاكمة على جميع الّروايات التي تدّل 

على ذكرهم في الكتاب. ونحن نعلم أّن ذكرهمb في الكتاب بالنعوت واألوصاف ال بالتسمية المتعارفة.
3. الّروايات التي بصدد بيان علّو القرآن ومقامه ومعرفة شأنه في حياة اإلنسان.

منها ما عن اإلمام الحسن عن جّده األطهر رسول اهلل: »... هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم... وهو 
الفصل ليس بالهزل... .«27

وعن أمير المؤمنين علي: »فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حّجة اهلل على خلقه... .«28
وفي خطبة فاطمة في أمر فدك: »... ومعنا كتاب اهلل بّينة بصائره، وآي فينا منكشفة سرائره، وبرهان منجلية ظواهره... فيه بيان 

حجج اهلل المنورة، وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبّينانه الجالية و... .«29
وعن اإلمام الحسن بن علي: »إّن هذا القرآن فيه مصابيح الّنور وشفاء الصدور... .«30

وعن أبي عبداهلل: »إّن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الّدجى و... .«31
وروايات اُخرى عن أهل البيتb وهي كثيرة جداً تركناها خوف اإلطالة.32

4. الّروايات الواردة في عرض األخبار على الكتاب مطلقًا وترك العمل بما لم يوافقه أو لم يشبهه وستأتي جملة منها.
5. الّروايات المتظافرة في أبواب الفقه وغيره في آداب تالوة القرآن وغيرها الّتي جمعت في أبواب عديدة كروايات »باب 

االستشفاء بالقرآن«، »باب التوسل بالقرآن«، »باب حفظ القرآن«، »باب حملة القرآن«، »باب قراءة القرآن«، »باب استماع 
القرآن«، »باب كتابة القرآن«، »باب الحلف بالقرآن« و... ويشمل كّل باب منها عشرات الّروايات.33

فمجموع هذه الّروايات على اختالف أصنافها يدّل داللة قاطعة على أّن القرآن الموجود هو القرآن النازل على النبّى من 
دون أي تغيير أو تحريف. ولو كان القرآن الموجود محّرفًا ـ نعوذ باهلل ـ لما بقي أثر لهذه األبواب وما شابهها.

Ｎ الشواهد التاریخیة
إّن الشواهد التاريخية الكثيرة تدّل على أّن القرآن الكريم متواتر بجميع أجزائه تواتراً قطعيًا، فالمسلمون اعتنوا عناية فائقة 
على مدى التأريخ بحفظ القرآن الكريم وضبطه وقراءته ورسمه، ألنسهم العظيم به ولقداسته في نفوسهم ولحساسيتهم الشديدة 

تجاه حصول أّى تغيير فيه، كّل هذا منع من حصول أي تغيير أو تبديل فيه على مدى التاريخ.
فباالضافة الى استدالل علماء اإلمامية باألدلة القرآنية والحديثية; اعتمدوا على الشواهد التاريخية، وإليک بعضهم:

- الشريف المرتضى علي بن الحسين علم الهدى )ت 436(: قال في كتابه »الذخيرة في علم الكالم«: قد بّينا صّحة نقل القرآن 
ل وال مغيَّر وأن العلم بأّن هذا القرآن الذي في أيدينا هو الذي ظهر على يد  ه غير منقوص وال مبدَّ ـّ في المسائل الطرابلسيات، وأن

رسول اهلل كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المصّنفة المشهورة واألشعار المدّونة.
وذكرنا أّن العناية اشتدت بالقرآن، والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم تبلغه في نقل الحوادث والوقائع والكتب 
المصّنفة... واّن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه كالعلم بجملته وأنه يجري في ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصّنفة ككتاب 

سيبويه والمزني... ومعلوم أّن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء... .34
ه مضبوط في  ـّ - المولى المحقق األردبيلي )ت 993 هـ.( قال: ... ولّما ثبت تواتره ـ أي القرآن ـ فهو مأمون من اإلختالل مع أن
ه معدود حرفا حرفا وحركة حركة وكذا طريق الكتابة وغيرها مّما يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك  ـّ الكتب حتى أن

والنقص... .35

Ｎ الدلیل العقلي
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يستنتج بعض األعالم من الدليل اآلتي الذي يعتمد على بعض المقدمات، صيانة القرآن عن التّحريف:
1. إّن اهلل عّز وجّل بحكمته أنزل القرآن لهداية الناس؛

2. إّن هذا الكتاب هو خاتم الكتب السماوية، كما أّن المرسل به هو خاتم األنبياء؛
مّما يؤدي  فهو  الصحيح،  الطريق  للناس  يبين  يأتي رسول آخر  أو  كتاب آخر  ينزل  القرآن ولم  التّحريف في  ثبت  إذا   .3

باألجيال اآلتية بعد التّحريف الى التيه والضياع وهو طبعًا ليس بتقصير منهم؛
4. ال يمكن نسبة هذا الضياع واإلهمال إلى اهلل عّز وجّل، ألنّه يؤدي إلى نقض الغرض الذي من أجله بعث اهلل االنبياء لهداية 

البشرية.
إذن فالقرآن يجب أن يكون مصونًا من كّل تحريف.36 وقد قّرر هذا الدليل بأشكال مختلفة ينتج منها بالبداهة حكم العقل 

بمخالفة وقوع التّحريف في القرآن الكريم.37

ملحوظة
مع وجود األدلّة المتقدمة في نفي وقوع التّحريف، واالطالع على آراء علماء اإلمامية حول هذا الموضوع يمكن االذعان لهذه 
النكتة، وهي أّن صيانة القرآن عن التّحريف هو مذهب محققي الشيعة واجماع الطائفة، ويندر وجود مخالف في هذا األمر، 

وإليک بعض من ادعى االجماع بصيانة القرآن عن التّحريف عبر القرون:
- في القرن الخامس: الشريف المرتضى علم الهدى )ت 436 هـ.(: ... وقد بّينا... أّن القرآن كان على عهد النبّى مجموعا 
مؤلفًا على ما هو عليه اآلن... غير منثور وال مبثوث وذكرنا أيضًا أّن من يخالف هذا الباب من اإلمامية والحشوية ال يعتد بخالفهم 

و... .38
- في القرن السادس: أمين اإلسالم الطبرسي )المتوفّى في 548 هـ.(. قال: ... أّما الزيادة فيه فمجمع على بطالنها، وأّما النقصان 
منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العاّمة أنَّ في القرآن تغييراً ونقصانًا، والصحيح من مذهب أصحابنا خالفه... .39

- في القرن الثالث عشر: الشيخ جعفر الكبير )كاشف الغطاء(40 )ت 1228 هـ.(. قال في كتابه القيّم »كشف الغطاء«: ... ال زيادة 
فيه من سورة وال آية من بسملة وغيرها وال كلمة وال حرف. وجميع ما بين الدّفتين مما يتلى كالم اهلل تعالى بالضرورة من المذهب 

بل الدين وإجماع المسلمين وأخبار النبّى واألئمة الطاهرينb وإن خالف بعض من ال يعتّد به... .

الهوامش:
1. سورة النحل )16(: اآلية 44.
2. سورة اجلمعة )62(: اآلية 22.

3. سوف يأيت الحقاً توضيح أكثر لذه النقطة.
4. التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي: ج 2، ص 197 مادة »حرف«.

5. مفردات الفاظ القرآن: ص 228.
6. هنج البالغة، اخلطبة 17 والكايف: ج 1، ص 151.

7. هنج البالغة: اخلطبة 147.
8. سورة النساء )4(: اآلية 46.
9. سورة البقرة )2(: اآلية 75.

10. سورة احلجر )15(: اآلية 9.
11. »وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون * لو ما تأتينا باملالئكة ان كنت من الصادقي * ماننّزل املالئكة اال باحلق وما كانوا اذاً منظرين«، سورة احلجر 

)15(، اآليات 8-6.
12. سورة فصلت )41(: اآلية 41 ـ 42.

13. مفردات الفاظ القرآن: ص 564، مادة »عز«.
14. نفس املصدر: ص 129، مادة »بطل«.

15. مصباح املني: ج 1، ص 51، مادة »بطل«.
16. مثل: كان رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله وسّلم يهتّم لعشرة أشياء فآمنه اهلل منها وبّشره هبا... منها عدم تبديل القرآن بعده وبشارته تعاىل حبفظ القرآن بإنزاله: 

)إنّا حنُن نزلنا الذكر وإنّا له حلافظون(حبار األنوار: ج 43، ص 34.
17. سورة السجدة )32(: اآلية 32.

18. سورة البقرة )2(: اآلية 2.
19. سورة الفرقان )25(: اآلية 30. هناك آيات اُخرى يف هذا اجملال تركوها رعاية االختصار.

20. انظر مصادر هذه الرواية يف: كتاب »كتاب اهلل وأهل البيت يف حديث الثقلي من مصادر أهل السنة« والوامش التحقيقية لكتاب املراجعات )لالمام عبد 

احلسي شرف الدين( للشيخ حسي الراضي: ص 327، فقد أهنى طرق اسناده إىل مخسة وثالثي صحابياً من رواة حديث الثقلي مع ذكر مصادر الرواية من 
الصحاح والسنن والتفسي وغيه كسنن الرتمذي )اجلامع الصغي: ج 5، ص 621، ح 3786( قال الرتمذي: »ويف الباب عن أيب ذّر وأيب سعيد وزيد بن أرقم 
وحذيفة بن أسيد« ومصابيح السنة للبغوي: ج 2، ص 278 ومسند أمحد: ج 3، ص 17، 26، 59، 14 وج 4، ص 118، ح 11561، وص 54، ح 

11211 ومسند عبد بن محيد: ص 108، ح 204 ومستدرك احلاكم: ج 3، ص 533 و...
21. ملزيد من التفصيل حول االستدالل حبديث الثقلي يف نفي الّتحريف وإبطال الشبهات راجع كتاب: البيان يف تفسي القرآن للسيد اخلوئي: ص 211 وما بعدها.

22. كالدعاء الثاين واألربعي.
23. األصول الستة عشر: ص 111.

24. حبار األنوار: ج 2، ص 225 وج 5، ص 68.
25. فقد أوردها الكليين باسناد صحيح، الكايف: ج 8، ص 53 رقم 16. ومبعناه يف كتاب فضائل القرآن البن الضريس: ص 26.

24. الكايف: ج 1، ص 286 واآلية 59 من سورة النساء.
26. تفسي العياشي: ج 1، ص 3، رقم 2 وص 6 رقم 11.

27. هنج البالغة: اخلطبة 181.
28.كتاب بالغات النساء: ص 28، وكتاب السقيفة، للجوهري، كما عنه يف كشف الغمة: ص 483.

29. الكايف: ج 2، ص 600.
30. نفس املصدر.

31. كما ورد يف عيون أخبار الرضا عليه السالم: ج 2، ص 87 وما بعده واألمايل )للطوسي(: ج 2، ص 193 وما بعده. وقد مجع كثي منها يف كتاب »عّدة 
الداعي« البن فهد احللي: ص 327 ـ 364 وكتاب »احلياة«: الباب السادس: ج 2، ص 41 وما بعدها.

32. انظر: حبار األنوار; كتاب القرآن: ج 92، ص 13 ـ 34 وص 175 ـ 372 وأيضاً ج 93 كتاب القرآن، واحلياة: الباب السادس: ج 2، ص 41 وما بعدها.
33. الذخية يف علم الكالم: ص 361 ـ 364 وأيضا املسائل الطرابلسيات عن جممع البيان: ج 1، ص 15.

34. جممع الفوائد والربهان: ج 2، ص 218.
35. هذا من تقريرات حضرة االستاذ اجلوادي اآلملي »مّد ظله« يف رسالة »نزاهة القرآن عن الّتحريف« خمطوط.

36 ـ ومن علماء اإلمامية الذين ذكروا هذا الدليل: احملقق التربيزي يف »اوثق الوسائل بشرح الرسائل«: ص 91 والنهاوندي يف تفسيه »نفحات الرمحن يف تفسي 
القرآن وتبيي الفرقان«: ج 1، ص 11 والسيد أبو القاسم اخلوئي يف »البيان يف تفسي القرآن«: ص 27.

37. الذخية يف علم الكالم: ص 363.
38. جممع البيان يف تفسي القرآن: ج 1، الفن اخلامس، ص 15.

39. كشف الغطاء: كتاب القرآن: ص 299.
40. قواني االصول: ص 99 عن »الربهان« للربوجردي: ص 112.

المصدر: الدكتور فتح اهلل المحمدي، سالمة القرآن من التحریف وتفنید اإلفتراءات على الشیعة اإلمامیة )عرض ونقد آلراء الدكتور ناصربن علي القفاري، 
إحسان إلهي ظهیر، محمد مال اهلل، وآخرین(، صص 14-64 بالتلخیص.

3435



3637

اخالق المؤمن: في الصوم 

: قال الصادق
»قال النبي: الصوم جنة من آفات الدنيا و حجاب من عذاب اآلخرة. فإذا صمت فانو بصومک كف النفس عن الشهوات و 
قطع الهمة عن خطوات الشيطان و الشياطين و أنزل نفسک منزلة المرضى ال تشتهي طعاما و ال شرابا و توقع في كل لحظة 
شفاك من مرض الذنوب و طهر باطنک من كل كذب و كدر و غفلة و ظلمة يقطعک عن معنى اإلخالص لوجه اهلل تعالى. 

قيل لبعضهم إنک ضعيف و إن الصيام يضعفک، قال إني أعده بشر يوم طويل و الصبر على طاعة اهلل أهون من الصبر على 
عذابه.

و قال رسول اهلل: قال تعالى: الصوم لي و أنا أجزي به. و الصوم يميت مراد النفس و شهوة الطبع و فيه صفاء القلب و 
طهارة الجوارح و عمارة الظاهر و الباطن و الشكر على النعم و اإلحسان إلى الفقراء و زيادة التضرع و الخشوع و البكاء و 
حبل االلتجاء إلى اهلل تعالى و سبب انكسار الهمة و تخفيف السيئات و تضعيف الحسنات و فيه من الفوائد ما ال يحصى و 

كفى بما ذكرناه منه لمن عقله و وفق الستعماله؛ إن شاء اهلل تعالى .«

المصدر: المنسوب بجعفر بن محمد، االمام السادس علیه السالم، »مصباح الشریعة«، بیروت، اعلمی، طبع اّول، 1400ق.، ص 135- 136.

 عقاب من أفطر يوما من شهر رمضان 

الشيخ الصدوق  روى فى كتابه »ثواب االعمال و عقاب االعمال«:
أبي ره قال حدثني محمد بن علي بن أبي عمران الهمداني عن يونس بن حماد الرازي قال سمعت أبا عبد اهلل يقول:  

»من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح اإليمان منه.«

المصدر: ابن بابویه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص236.

ثواب الصوم

ثواب من صام یوما في سبیل اهلل عّز و جلّ 
روى عن أبي جبير عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل : »من صام يوما في سبيل اهلل كان كعدل سنة يصومها.«

ثواب من صام یوما في الحر و أصابه ظمأ
روى عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد اهلل االمام الصادق : »من صام يوما في الحر فأصابه ظمأ وكل اهلل عّزوجّل به ألف 
ملك يمسحون وجهه و يبشرونه حتى إذا أفطر قال اهلل عّزوجّل ما أطيب ريحك و روحك مالئكتي اشهدوا أني قد غفرت له.«  

ثواب من ختم له بصیام یوم 
ايضًا روى عن جابر عن أبي جعفر االمام الباقر قال: »من ختم له بصيام يوم دخل الجنة.«

ثواب الصائم یحضر قوما یأكلون 
حّدث عن الـسكوني عن أبي عبد اهلل قال: قال رسول اهلل: »ما من صائم يحضر قوما يطعمون إال سبحت أعضاؤه و 

كانت صالة المالئكة عليه و كانت صالته استغفارا.«

ثواب اإلفطار على الماء
و روى ابن سنان عن أبي عبد اهلل قال: »اإلفطار على الماء يغسل ذنوب القلب.«
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ثواب من أفطر في دار أخیه 
داود الرقي قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول:  »إلفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين 

ضعفا.«
و جميل بن دراج قال: قال أبو عبد اهلل : »من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب اهلل 

له صوم سنة.«

المصدر: ابن بابویه، محمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص82-52.

حكايات

سالم اهلل علی الخدیجة
10 شهر رمضان، رحلة اّم املؤمني خدجیة الغرّاء

أبا هريرة قال:
 أتى جبريل النبي. فقال: 

»يا رسول اهلل! هذه خديجة قد أتتك. معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من ربها عّزوجّل و 
مني. و بشرها ببيت في الجنة من قصب. ال صخب فيه وال نصب.« 1

٭٭٭
خزائن العلم

15 شهر رمضان، والدة موالنا الکرمي، احلسن اجملتبی

يوسف بن سعد قال:
قام رجل إلى الـحسن بن علي بعد ما بايع معاوية، فقال: 

سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين.
 فقال: »ال تؤنبني رحمک اهلل فإن النبي أري بني أمية على منبره فساءه ذلک فنزلت »إنا أعطيناك الكوثر«2 يا 
محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت »إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر«3  يملكها 

بنو أمية يا محمد. 
قال القاسم، فعددناها فإذا هي ألف يوم ال يزيد يوم وال ينقص.4

الهوامش:
1. النيسابوری، مسلم، »صحيح مسلم«، ج2، باب فضائل خدجیة أم املؤمني، حديث رقم 2432.

2. سورة الکوثر، آية 1.
3. سورة القدر، آيات 3-1.

4. ترمذی، حمّمد، »اجلامع الصحيح سنن الرتمذی«، ج5، باب ومن سورة القدر، حديث رقم 3350.

 آخر خطبة لالمام على

قد تواترت  علي االمام على بن ابى طالب األخبار باستيالء أصحاب معاوية على البالد و قدم عليه عاماله على الـ»يمن« 
و هما عبيد اهلل بن عباس و سعيد بن نمران لما غلب عليهما بسر بن أبي أرطاة فقام على المنبر ضجرا بتثاقل أصحابه عن 

 :الجهاد و مخالفتهم له في الرأي فقال
ما هي إال الكوفة أقبضها و أبسطها إن لم ]يكن [ تكوني إال أنت تهب أعاصيرك  فقبحك اهلل-

]و تمثل بقول الشاعر[
لعمر أبيك الخير يا عمرو إنني 

على وضر من ذا اإلناء قليل 
::ثم قال

أنبئت بسرا قد اطلع اليمن  و إني و اهلل ألظن أن هؤالء القوم سيدالون منكم  باجتماعهم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم و بمعصيتكم 
إمامكم في الحق و طاعتهم إمامهم في الباطل و بأدائهم األمانة إلى صاحبهم و خيانتكم و بصالحهم في بالدهم و فسادكم فلو 

ائتمنت أحدكم على قعب  لخشيت أن يذهب بعالقته.  
اللهم إني قد مللتهم و ملوني و سئمتهم و سئموني. فأبدلني بهم خيرا منهم و أبدلهم بي شرا مني. 

اللهم مث قلوبهم  كما يماث الملح في الماء. أما و اهلل لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم :  
        هنالك لو دعوت أتاك منهم  

فوارس مثل أرمية الحميم
  

ثم نزل من المنبر و هذا آخر خطبة له. لّما ضرب أمير المؤمنين حّف به العّواد و قيل له: يا أمير المؤمنين أوص، 
:اثنوا لي وسادة. ثّم قال :فقال

»الحمد هلّل حّق قدره مّتبعين أمره و أحمده كما أحّب و ال إله إاّل اهلّل الواحد األحد الّصمد كما انتسب .  
أّيها الّناس كّل امرئ الق في فراره ما منه يفّر و األجل مساق الّنفس إليه و الهرب منه موافاته. كم أطردت األّيام أبحثها عن مكنون 

هذا األمر فأبى اهلّل عّز ذكره إاّل إخفاءه. هيهات علم مكنون. 
أّما وصّيتي فأن ال تشركوا باهلّل جّل ثناؤه شيئا و محّمدا فال تضّيعوا سّنته. أقيموا هذين العمودين و أوقدوا هذين المصباحين و 

خالكم ذم   ما لم تشردوا حّمل كّل امرئ مجهوده و خّفف عن الجهلة رّب رحيم و إمام عليم و دين قويم. 
أنا باألمس صاحبكم و أنا اليوم عبرة لكم و غدا مفارقكم. إن تثبت الوطأة في هذه المزلّة  فذاك المراد و إن تدحض القدم فإنّا كّنا 
في أفياء أغصان و ذرى رياح و تحت ظّل غمامة اضمحّل في الجّو متلّفقها  و عفا في األرض محّطها و إنّما كنت جارا جاوركم 
بدني أّياما و ستعقبون مّني جّثة خالء ساكنة بعد حركة و كاظمة بعد نطق ليعظكم هدّوي و خفوت إطراقي و سكون أطرافي فإنّه 
أوعظ لكم من الّناطق البليغ وّدعتكم وداع مرصد للّتالقي غدا ترون أّيامي و يكشف اهلّل عّز و جّل عن سرائري و تعرفونّي بعد خلّو 

مكاني و قيام غيري مقامي. 
إن أبق فأنا ولّي دمي و إن أفن فالفناء ميعادي و إن أعف فالعفو لي قربة و لكم حسنة فاعفوا و اصفحوا ... أ ال تحّبون أن يغفر اهلّل 

لكم. 
فيا لها حسرة على كّل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حّجة أو تؤّديه أّيامه إلى شقوة جعلنا اهلل و إّياكم مّمن ال يقصر به عن طاعة 

اهلّل رغبة أو تحّل به بعد الموت نقمة فإنّما نحن له  و به.«
ثّم أقبل على الحسن فقال: »يا بنّي ضربة مكان ضربة و ال تأثم.«

الهوامش:
1. ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل، »شرح هنج البالغة البن أيب احلديد«، قم، مكتبة آية اهلل املرعشي النجفي ، طبع اّول، 1404ق.، ج 1، ص 332.

2. کليىن، حممد بن يعقوب، »الكايف«، هتران، دارالکتب االسالمّية، الطبع الرّابع، 1407 ق.، ج 1، ص299- 300.
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حكم موالنا اميرالمؤمنين على بن ابى طالب)ع(- 31

 :عن اإليمان. فقال و سئل اميرالمؤمنين على
»اإليمان على أربع دعائم: على الّصبر و اليقين و العدل و الجهاد. 

و الّصبر منها على أربع شعب: على الّشوق و الّشفق و الّزهد و التّرقّب. فمن اشتاق إلى الجنّة 
استهان  الّدنيا  في  زهد  من  و  المحّرمات.  اجتنب  النّار  من  أشفق  من  و  الّشهوات  عن  سال 

بالمصيبات و من ارتقب الموت سارع ]في [ إلى الخيرات. 
العبرة. و سنّة  الحكمة و موعظة  الفطنة و تأّول  اليقين منها على أربع شعب: على تبصرة  و 
األّولين فمن تبّصر في الفطنة تبيّنت له الحكمة و من تبيّنت له الحكمة عرف العبرة و من عرف 

العبرة فكأنّما كان في األّولين. 
و العدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم و غور العلم و زهرة الحكم و رساخة الحلم. 
فمن فهم علم غور العلم و من علم غور العلم صدر عن شرائع ]الحلم [ الحكم و من حلم لم 

يفّرط في أمره و عاش في النّاس حميدا. 
و الجهاد منها على أربع شعب: على األمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و الّصدق في المواطن 
و شنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شّد ظهور المؤمنين و من نهى عن المنكر أرغم أنوف 
المنافقين و من صدق في المواطن قضى ما عليه و من شنئ الفاسقين و غضب هلّل، غضب اهلّل 

له و أرضاه يوم القيامة. 
و الكفر على أربع دعائم: على التّعّمق و التّنازع و الّزيغ و الّشقاق. فمن تعّمق، لم ينب إلى 
الحّق؛ و من كثر نزاعه بالجهل، دام عماه عن الحق ؛ و من زاغ ساءت عنده الحسنة و حسنت 
عنده الّسيّئة و سكر سكر الّضاللة؛ و من شاّق وعرت عليه طرقه و أعضل عليه أمره و ضاق 

عليه مخرجه. 
و الّشّک على أربع شعب: على التّماري و الهول و التّرّدد و االستسالم. فمن جعل المراء ديدنا 
لم يصبح ليله؛ و من هاله ما بين يديه  نكص على  عقبيه؛  و من ترّدد في الّريب وطئته سنابک 

الّشياطين؛ و من استسلم لهلكة الّدنيا و اآلخرة هلک فيهما.«

مصدر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل، »شرح نهج البالغة البن أبي الحديد«، قم، 
مؤسسه الطبع تأليفات فيض اإلسالم ، الطبع االّول، 1404ق. ج 18 ؛ ص142-143، حكمة 

رقم 31.

الستقبال شهر رمضان المبارك
سعيد الفتالوي الطويرجاوي

هالل الفرح والخير هاللک يرمضان
ضيوف االله نْكون نفخر عله اديان

بجاهک شهر رمضان يظهر فرجنه
ر االكوان راية نصرنه وتنوِّ

نّور شهر رمضان من هل علينه
بيه اجمل االيام مولد ولينه

ومبارك الرحمن بيه ويفضله
كل الشهور تكون بعده وتبجله

كلمن نوه عله الصوم يلگه الكرامه
جنة و سرور يشوف يوم القيامه

گلب اليصوم يكون مابي ضغينه
ويتهجم عله الناس مو بس علينه

اتمنه وبرمضان كون التقيكم
كلكم يهل االحباب روحي افتديكم

باالفتتاح يكون اول دعائي
واتمنه عهدي يكون للحق والئي

بيه الذنوب تروح ربنه المسامح
بس بشرط لِيصوم يعفي ويصالح

اجمل ليالي نعيش نحزن عليها
نقره ادعيه وقرآن كل ليله بيها

نزور الولي الكرار حامي الحميه
ونزور الحبيب حسين ونزور اخيه

اغله الليالي البيه ليلة شكبرها
هالليله بالقرآن عالي قََدرها


