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اُنوئِیل َمتَّى  ِعمَّ
"

"

 یھ:تنب

بالضرورة رأي تمثل  جمیع اآلراء الواردة في ھذا الكتاب تعبر عن رأي المؤلف وال 
. كما أنھا ینبغي أن ال تمثل أي رأي ألي منظومة سیاسیة، منظومة دینیة، أو  أي كنیسة

 منظمات حقوقیة.
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 داءهـإلا
 
 احبائي  اعزائي وَ 

  االخوات األخوة وَ 

  ةعَ یْ المسلمین الشِّ  من

  یعتبرون الحقیقةالذین ھم في 

  المسیح الرب یسوععلى قلب غالین  وَ  أعزاء
 لھ كل المجد

 
 

 ھدیھم ھذا الكتاب المتواضعأُ 
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 تنبیھ:
الشیعة، خاصة أولئك الذین ینأون بأنفسھم عن األخوة األحباء أود أن أشیر ھنا إلى دماثة خلق  بدء ذي بدءا

و غمس أیدیھم في دماء األبریاء من المدنیین و سواھم من مختلف األعراق و األدیان و األفكار. السیاسة أ
ولطیف. ومع ذلك فأني ال أرید أن  طیببشكل ، فحسھم الروحي الصوفي یتضح جلیاً في تعاملھم مع اآلخرین

یدل أن ھذا الدین أو ذاك  و ھو أن دماثة األخالق أو الحس الصوفي ال یعني أو ،اغفل عن توضیح أمر ھام ھنا
على اختالف أدیانھم و  ،من البشر ونالكثیر ابقدر ما ھو خلق وحس إنساني نبیل یتحلى بھ ،ھو الحق

 وال یختص بدین أو طائفة بذاتھا. ،أعراقھم و ألوانھم و أفكارھم
 

، ُیعَرفون بالطیبة مسیحبالسید ال )١(قبل إیماني أتبع ھذا المذھب اإلسالمي شخصالشیعة، و أنا بالمناسبة كنت 
التي  ،السید المسیح نھجالمؤمن المسیحي. بل ھي أصل و أساس  وخلق و ھذه أیضاً من صفات .و التسامح

بكل محبة و عدالة و سالم و تسامح و غفران  ،بالتحلي بالخلق الرفیع و التعامل الراقي المؤمنتحث الشخص 
 أو العرقیة أو الفكریة. دون النظر النتماءاتھم الدینیة ،مع كافة البشر

 

أن الغرض من ھذا الكتاب ھو التھجم أو یفسر أي شخص من كل أعماق قلبي أن ال یفھم  وأتمنى أني أرجو
ھذا الكتاب ھو  ي أعتبر. بل أناإلمامیة كافة الشیعةدى أو رموزه التي تعتبر مقدسة ل ،على مذھب أھل البیت

 ،الذین یتعطشون لینبوع الحیاة الذي ال ینضب ،احبائي الشیعة وَ  ئياعزا وَ  أخواتي وَ  خوانيمجرد رسالة أل
. ذلك أنھ ، والحق الذي ال یشوبھ شكو الطریق الوحید إلى هللا ،والمحبة التي ال حدود لھا ،والسالم الغیر متناهٍ 

 بدیة.من أجل سعادتھم وحیاتھم األ ،من الغرق سوى التفتیش في الكتبلھم ال توجد سفینة نجاة أو طوق أمان 

 ." )٢(.فَتشوا الْكُتب َألنكُم تظُنونَ أَنَّ لَكُم فيها حياةً أَبديةً. وهي الَّتي تشهد لي"لقد قال السید المسیح: 

 

القرآن ذاتھ یشھد للسید ف الشیعة وسواھم من المسلمین أن القرآن معصوم من الخطأ. كافة المتفق علیھ لدى
تماماً  فیھا.الروح  بعد أن كونھا و بث كائنات حیة، خلق على والسلطانلھ القوة الوحید الذي كان ھ المسیح بأن

نَ  لَُكم أَْخلُقُ  أَنِّي( نفخ فیھ من روحھ. وھذه ھي شھادة القرآن للسید المسیح: ثم ،مثلما خلق هللا آدم ینِ  مِّ  الطِّ
ْیرِ  َكَھْیَئةِ   :اً آلھة البشر الباطلة أن یخلقوا ذباب كل القرآن یتحدى. وفي ذات الوقت )٣()ًراَطیْ  َفَیُكونُ  فِیھِ  َفأَنفُخُ  الطَّ

َھا َیا( ِ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  الَِّذینَ  إِنَّ  لَھُ  َفاْسَتِمُعوا َمَثلٌ  ُضِربَ  النَّاسُ  أَیُّ  .)٤()لَھُ  اْجَتَمُعوا َولَوِ  ُذَباًبا َیْخلُقُوا لَن هللاَّ

لن یسمح أن  لم وَ  اإللھ ھذا صنع ھذا الكون بما فیھ اإلنسان والطیر. وقد خالق وحید إلھ ال یوجد سوى 
 و سواھم: المسلمینالمأل من أمام أیضاً  وھذا ما یشھد بھ القرآنالخلق والتكوین.  یشاركھ أحد في مھمة

 .")٥(ْم َعلَى َبْعٍض َولََعال َبْعُضھُ ُكلُّ إِلٍَھ بَِما َخلَقَ لََّذَھبَ إًِذا َوَما َكاَن َمَعُھ ِمْن إِلٍَھ "

 ولیس ،(اآلب واإلبن وروح القدس) فھو غیر مركب في ثالثة اقانیم واحد ھو أن هللابالمسیحیون یؤمنون 
عن تشبیھھ أو تمثیلھ بمخلوقاتھ. لكن لتقریب  یسمو سبحانھهللا  .لذا ال یمكن رؤیتھ ،، وھو روحآلة ثالثة

   اصر، جسد وروح ونفس، وھم یمثلون كائن واحد ھو اإلنسان. ثالث عن لھالفكرة، فاf خلق اإلنسان لیكون 

              یدل على ھویتي المسیحیة.  بآخراستبدلتھ و  في السابق كان لي اسم إسالمي -١
  یوحنا. المقدس كما دونھ البشیر نجیلاإل ، الخامساإلصحاح  - ٣٩:اآلیة -٢
 .٩١:آیة ، ٢٣ سورة - المؤمنون سورة -٥          . ٧٣:آیة ، ٢٢ سورة - الحج ةسور -٤            .٤٩ :آیة ، ٣ سورة - عمران آل سورة -٣
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 مقدمة الكتاب
 

الحریة تلك الكلمة ذات األحرف القلیلة الكثیرة المعاني الصعبة المنال. الحریة تلك التي كان وال 
لسحري كافة شعوب العالم بمختلف مأكلھم ومشربھم على أنھا الحل ا زال یتطلع إلیھا بشغفٍ 

لحل الكثیر من المشاكل بكافة تنوعاتھا، الفردیة والجماعیة، الدینیة و السیاسیة واالقتصادیة. 
الحریة ذلك الحلم الجمیل الذي ظل وال یزال یراود الشعوب المستضعفة والمضطھدة والمقھورة 

قبل للحصول علیھا مھما كلفھم األمر. الحریة تلك التي لم یتم نیلھا والحصول علیھا من 
المجتمعات البشریة وخاصة المتقدمة منھا إال بعد نضال و كفاح و تضحیات جسام استمرت عدة 

 قرون من الزمن. 

 

لم تك الحریة في یوم من األیام مجرد مشروع شخصي، یتم نیلھ أو الحصول علیھ بمجھود 
عت شخصي. بل أنھا كانت والزالت تعتبر مشروع دولي وعالمي. ففي العصر الحدیث استطا

المجتمعات البشریة بكافة تنوعھا العرقي والجنسي والدیني واإلقلیمي، خاصة المتقدمة منھا، 
 یفترض بتلك القرارات والقوانین أن .بتبني قرارات دولیة حاسمة أقرتھا منظومة األمم المتحدة

سف ملزمة لكافة الدول دون استثناء، ومن ضمنھا الدول العربیة واإلسالمیة، التي ولأل تكون
أبسط حقوق  اھضتضطھد وتن تما لبثالتي  ةالشدید ال تزال تمارس وتطبق التعالیم اإلسالمی

أھم قرار صنعتھ البشریة ھو اإلعالن العالمي لحقوق وإلنسان في العالمین العربي واإلسالمي. ا
 و التي یجب مراعاتھا و احترامھا ،الذي كفل لكل إنسان حقوقھ المشروعة و الكاملة ،اإلنسان

 دون استثناء اي بند من بنوده أو مادة من مواده. ،من قبل كافة الدول و الشعوب و األفراد

 

الحریة قد تكون لھا مدلوالتھا األخرى غیر ما ھو أرضي أو ترابي. وھي ال تقل بأي حال من 
 األحوال عن مفھوم الحریة بمعناھا القانوني. بل الحري أن لھا مدلوالتھا السمائیة و اإللھیة،

، التحرر من أسر الرغبات الجسدیة، المشاكل النفسیةكالتحرر من عبودیة الخطیة، التحرر من 
 التحرر من ھذا العالم المادي. التحرر من الغضب اآلتي (یوم الحساب)، بل و

 

رُ  -یمكننا أن نرى أن السید المسیح  المنطلق امن ھذ أتى قد  -الذي من ضمن أسمائھ الُمَحرِّ
استفادت منھا منظومات إنسانیة قد  ھتعالیمفنسان ومشاكلھ في ھذا العالم. بحلول شاملة لإل

الذي  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في طي صفحات بجالء،وحقوقیة، ویمكنننا أن نرى ذلك 
. خاصة تلك التي في العھد الجدید ،تعالیم السید المسیح الواردة في الكتاب المقدس یتماشى و

 . انتصار لكل من یصبح ابن أو بنت للسید المسیح لھ كل المجدبحق یعد  وإن ذلك
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الحلول الشاملة التي أتى بھا السید المسیح ھي تحریر اإلنسان من العبودیة، ومن الخطیة وأسر ف
الشیطان واالرتقاء بھ روحیاً ونفسیاً. فإلى جانب تحریر اإلنسان من اإلنحطاط األخالقي 

ح على زرع المحبة بین جمیع البشر، و تبني السلم ونبذ والسلوكي، حث ودعم السید المسی
العنف، و نشر مبدأ التسامح والغفران بجانب تقییم اإلنسان على اساس أنھ إنسان بغض النظر 

الدینیة أو العرقیة أو الفكریة، إضافة إلى بناء وتكوین عالقة حمیمة  أو انتماءاتھ عن خلفیتھ
بنیة على المحبة المتبادلة بینھما، ولیس بناء على وراسخة بین المخلوق والخالق تكون م

. كل ذلك یتم عن طریق إرشاد الرب بروحھ معنىوال  منھا ھدفممارسة طقوس دینیة ال 
أو السالح أو النار والحدید  ،بالكلمة دونما استخدام قوة السیف العالقة یتمتلك تكوین  .القدوس

ألن اإلنسان ال یحتاج لوسیط یقربھ إلى  ،رجال الدین القة ال یجب أن یتدخل فیھاتلك العأو القھر. 
 .المجتمعاتأفسدوا ألنھم رجال السیاسة إلى هللا، وال 

 

، اإلمام اإلمامیة اإلثناعشریة الشیعة -من جانب آخر یقدم اإلسالم، خاصة مذھب أھل البیت 
اإلمام الحسین بن علي بن أبي طالب على أنھ شخصیة فذة ونادرة. فمن ضمن ما جاء بھ 

حسب المفھوم اإلسالمي، إصالح األمة اإلسالمیة و تحریر مستضعفیھا من  -الحسین ابن علي 
وذلك من خالل  ،الطاغیةومن الخالفة اإلسالمیة الغاشمة والمستبدة القوى الظالمة والفاسدة 

سین أحیائھ للشعائر اإلسالمیة الصحیحة لدین جده محمد رسول االسالم. لذلك استحق اإلمام الح
تم منحھ لقب صاحب النھضة التحرریة من قبل  على ذلك و بناء ابن علي أن ُیدعى اباً لألحرار.

لكننا نتذكر البشر في اصقاع العالم بھذا الفكر.  بعض علماء المسلمین. وقد أشغل ھؤالء العلماء
ھ خراب ، وما كانت بدایت"ما قام على أساس باطل نتیجتھ الحتمیة باطلةالقاعدة التي تقول "

ھ ھنا ھو تعالیم رسول اإلسالم المبنیة على یودمار نھایتھ الحتمیة أیضاً فساد وظلم. وما أعن
التفرقة بین البشر على أساس الدین والعرق والفكر. ولتوضیح ذلك نضرب على سبیل المثال ال 

نسان غیر الحصر بعض األمثلة البسیطة، فاإلسالم ال یعطي للشخص حریة المعتقد أو التفكیر. اإل
المسلم یعتبر نجس والمرتد یجب قتلھ. اإلسالم یقر الرق واإلتجار بالبشر (مثل امتالك وبیع 

تباع  أو بضاعة تجاریة حیث یتم معاملتھم و/أو معاملتھن وكأنھن سلعة وشراء ملكات الیمین)
تلك  یجرموأو حتى شبھ صریح یحرم  ،لم یأتي اإلسالم بنص صریحوالشي الیقیني أنھ  .وتشترى

 خطیر. إن تلك األمثلة وسواھا یعتبرھا القانون الدولي والحقوقیون انتھاك األفعال المحرمة دولیاً 
التي أقرھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. اإلمام الحسین بن  ،صریح ألبسط حقوق اإلنسان وَ 

كیف بعد ھذا في تلك التعالیم الظالمة لإلنسان. ف -رسول اإلسالم -علي لم یعارض جده محمد 
ُیدعى أباً لألحرار. إن من یتبنون ھذا الفكر اإلسالمي یظلمون معانى ومبادئ الحریة، سواء 

 أو الحریة الشمولیة التي أتى بھا السید المسیح. بمعناھا الحضاريالحریة 
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في كتابنا ھذا، سنستعرض بمشیئة اإللھ القدیر، الحقائق الجلیة التي تحیط بكال من الشخصیتین 
بن علي بن ابي طالب). لذا سنبحر سویاً نحو یح لھ كل المجد و اإلمام الحسین لسید المس(ا

الصورة البھیة  لناالمعرفة الحقیقیة التي ال یشوبھا لغط أو تحریف أو خرافة. و سیتجلى حینھا 
لذلك الشخص العظیم، الذي ھو وحده ولیس آخر یمكننا وصفھ بالصالح في قیادة البشر على 

الوانھم وأعراقھم وأدیانھم وأفكارھم. وھو وحده فقط یمكن وصفھ بشكل جلي بالمحرر اختالف 
بناء  وسید األحرار. فالمحرر الحقیقي ھو من ساھمت تعالیمھ الراقیة في نشر السلم العالمي و

 المحبة واإلخاء بین البشر جمیعاً و احترام الكرامة اإلنسانیة.

 

المتجسد من القدوس كیف نقارن اإللھ  :یتساءل يفالمسیح قد یعتقد البعض أنھا مقارنة ظالمة،
 :. وعلى طرف نقیض، یتساءل المسلمال نعلم عنھ إال النزر الیسیر جھة وبین شخص مخلوق

بأمة  - حسب المعتقد اإلسالمي -وھي أفضل أمة أخرجت للناس  ،كیف تقارنونا نحن المسلمون
 أخرى حرفت كتابھا.

 

وھي أن ھذ الكتاب یمكن النظر إلیھ على أنھ دراسة  ومختصرة،ة نجیب على ذلك بإجابة بسیط
 و ،الممثل الحقیقي لإلیمان المسیحيوحده دون سواه ، وھو مقارنة بین ما یعطیھ السید المسیح

الذي یقبلھ كال من الدلیل  في ذلك علىمستندین  ،ما یعطیھ اإلمام الحسین بن علي للبشریة
 .الطرفین

 

ذا الكتاب ھو توضیح وكشف ما خفي أو التبس على البعض. معتمدین الھدف األساسي من ھو
 ما . فالكثیر من األشخاص ال یحلل ما یقرأ أوو سواھافي ذلك على الكثیر من المراجع اإلسالمیة 

مشایخ اإلسالم أو سواء من  ،بعض الخطباء وھناك ھنایسمع من مواعظ وخطب، یلقیھا علیھم 
وھو الممثل  ،بالسید المسیح التي لھا عالقة لمواعظ والخطبا . خاصة تلكغیرھم من الوعاظ

أو بشخصیة االمام الحسین بن علي وھو أحد الممثلین الحقیقیین  ،للمسیحیة واألوحد الحقیقي
االنغضاض  ضحیة سھلة ولإلسالم. نتیجة لذلك یقع المسلم البسیط والمغلوب على أمره فریسة 

 أو عدم توفر معلومات وافیة ینیة والتاریخیة والعلمیة،الد األمورببعض نتیجة لجھلھ علیھا، 
. فال یجد مناص سوى االستسالم لتلقي تلك الكتب والمواعظ المشحونة بالمغالطات لدیھ

واألكاذیب بصدر رحب أحیاناً. وأحایین أخرى بالقھر والقوة. إذ قد تم سلب حریتھ وإرادتھ 
لم تعد لھ حریة إما االعتماد على نفسھ، ألنھ  بذلك. فأصبح عاجز علىھو بالكامل دون ان یشعر 
االطالع على أي كتاب یبین لھ بیده بقوانین ال تسمح لھ یتق تم نھ قدألأو  ،أو استطاعة في تفكیر

 وجود الحق في الطرف اآلخر. تلك الكتب التي تنیر ذھنھ بو من ضمنھا البدیھیة، الحقائق 
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مخصص لحمل تصورات أو فارغ یكون وعاء  وبحسب فكر مشایخ اإلسالم، فالمسلم یجب أن
 الجھل، أو التضلیل المتعمد، أو الكذب البحت، أو أو المتوارث إیمان مبني على الوھم المصطنع

أو غیر مقصود. وھذا ما أدى في كثیر من األحایین إلى االضطھاد  مقصودبشكل كان ذلك سواء 
لذا یمكننا أن نصف ذلك الوضع المزري  الدیني والقمع السیاسي في العالمین العربي اإلسالمي.

المجتمعات العربیة تلك  فاتكاً ھنا وھناك  تفشىینتشر و ی فتئ، الذي ما العصر بطاعون
. إذ كلما ازداد تطبیق الشریعة اإلسالمیة في بلد عربي المنال صعب العالجفاصبح  ،واإلسالمیة

 ن المسلم وغیر المسلم للمھانةأو إسالمي ازدادت حدة واحتمالیة تعرض حیاة وسالمة اإلنسا
أو  ،ھي إھانة كرامتھ والمساس بحیاتھ والمحصلة النھائیة. الممنھج واالضطھاد والتحقیر

قرھا اإلعالن العالمي لحقوق یأوھتك كامل أو أغلب حقوقھ المشروعة التي  ،سالمتھ الشخصیة
 . إضافة إلى المواثیق والعھود الدولیة اإلنسان

 

؟ وھل من یأبى إال أن الحقیقیة وھل من متطلع للحریةوالحكمة والحق؟  فھل من مصٍغ للعقل
الحیاة وفي  ،كرامةبعزة و الحیاة في ھذه  بالعیش یتحرر من األسر واألغالل والقیود، لیستمتع

 مع المسیح؟ بسعادة و سالمةاآلخرة 

 

 م٢٠١٠أكتوبر  ١٦متى عمانوئیل 
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 الفصل األول
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 باب األول: الحریة وحقوق اإلنسانال

 

 ما ھي الحریة وماذا تعني؟
 

ةً  قال ابن األَعرابي: َحرَّ َیَحرُّ َحراراً إِذا َعَتَق، وَحرَّ َیَحرُّ : في اللغة یَّ یَّة من ُحرِّ األَصل، وَحرَّ  ُحرِّ
ًة َعِطَش؛ قال الجوھري: فھذه الثالثة بكسر العین في الماضي و فتحھا في الرجلُ َیَحرُّ َحرَّ

وفي حدیث الحجاج: أَنھ باع ُمْعَتقاً في َحراِره؛ الحرار، بالفتح: مصدر من َحرَّ َیَحرُّ إِذا  .المستقبل
ةُ  صار ُحّراً، واالسم یَّ وقولھ  .الولد: أَن یفرده لطاعة هللا عز وجل وخدمة المسجد وَتْحِریرُ  .الُحرِّ

راً َفَتقَ  لْ منِّي؛ قال الزجاج: ھذا قول امرأَة عمران ومعناه تعالى: إِني نذرت لك ما في بطني ُمَحرَّ بَّ
داتك. الرقبة: عتقھا.  وَتْحِریرُ  .والُحرُّ من الناس: أَخیارھم وأَفاضلھم جعلتھ خادماً یخدم في ُمَتَعبَّ

ر: اً. الذي ُجعل من العبید حّراً فأُعتق. یقال: َحرَّ العبُد َیَحرُّ َحراَرًة، بالفتح، أَي صار ُحرّ  المحرَّ
: َعتِیقٌ  .والُحرُّ من الناس: أَخیارھم وأَفاضلھم : ُرَطُب  .وُحرُّ الفاكھِة: ِخیاُرھا .وفرس ُحرٌّ والُحرُّ

: كلُّ شيء فاِخٍر من ِشْعٍر أَو غیره .األََزاذ ةُ  .وُحرُّ كل أَرض: وَسُطھا وأَطیبھا .والُحرُّ والُحرَّ
ُب؛ قال طرفة: وَتْبِسمُ  یِّ : الطین الطَّ ْمِل، ِدْعٌص لھ َندُّ  والُحرُّ راً، َتَخلَّلَ ُحرَّ الرَّ عن أَْلَمى كأَنَّ ُمَنوِّ

ُرني َطْوفِي البِالَد وِرْحلَتِي، أَال ُربَّ  وُحرُّ الرمل وُحرُّ الدار: وسطھا وخیرھا؛ قال طرفة أَیضاً: ُتَعیِّ
: ال رمل فیھ ة: ال طین ف .یوٍم لي ِسَوى ُحّر داِرك وطیٌن ُحرٌّ  .یھا، والجمع َحرائِرُ ورملة ُحرَّ

ةُ: الكریمة من النساء.  والُحرَّ

 

ة ةٌ وسحابة ُحرَّ ةُ الكریمة؛ یقال: ناقة ُحرَّ ةٌ: بِْكٌر یصفھا بكثرة المطر. الجوھري: الُحرَّ  وسحابٌة ُحرَّ
ْرھَ  ٍة، َفَتَرْكَن كلَّ َقراَرٍة كالدِّ ِم أَراد كل سحابة أَي كثیرة المطر؛ قال عنترة: جاَدْت علیھا ُكلُّ بِْكٍر ُحرَّ

ُدھا .غزیرة المطر كریمة  .وُحرُّ الوجھ: ما بدا من الوجنة .وُحرُّ الَبْقِل والفاكھة والطین: َجیِّ

 

َقطِ  وَتْحِریُر الحساب: إِثباتھ مستویاً ال َغلََث فیھ وال  .وتحریر الكتابة: إِقامة حروفھا وإِصالح السَّ
رُ  .َسَقَط وال َمْحوَ  ِذی والُمَحرَّ ةُ: خالف األََمة .والُحرُّ بالضم: خالف العبد )١(.رُ النَّ . والُحرَّ

فاألّول ما خالف الُعبوِدّیة  والراء في المضاعف لھ أصالن: :الحاء حر )٢(.الرَقبة: ِعْتقُھا وَتْحریرُ 
ُن اْلَحُروِرّیة  ) ٣(والُحّرّیة. وَبرئ من العیب والنَّقص. یقال ھو ُحرٌّ بیِّ

 

 .ورابن منظ - لسان العرب -١
 . الجوھري - الّصّحاح في اللغة -٢
 .ابن فارس - اللغةمقاییس  -٣
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 معاني الحریة
 

لھا معاٍن سامیة كثیرة، فالكثیر من الفالسفة والمفكرین یرى الحریة  المعاصر الفكر فيالحریة 
 من عدة جوانب أو زوایا، فیمكن وصف الحریة كالتالي:

 )١(."الحریة ھي غیاب اإلكراه"

سواء كانت  وإنتاجھ اإلنسان ھي حالة التحرر من القیود التي تكبل طاقات بمعنى أن الحریة"
لشخص أو جماعة، التخلص من  العبودیة قیوداً معنویة، فھي تشمل التخلص من قیوداً مادیة أو

 .الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفیذ غرض ما، أو التخلص من اإلجبار والفرض
د بدون أي جبر أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار أو تحدید خیار من عدة ھي إمكانیة الفر الحریة

 ")١(.إمكانیات موجودة. مفھوم الحریة یعین بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما

 

 قانون أو فكر أو دین أو شریعة أو عقبة أو حاجز وجود عدم ھي اعتقادي حسب الشاملة الحریة
 كامل بشكل اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أقرھا التي حقوقھا/وقھحق ممارسة من الفرد یمنع

، فلھ/لھا حریة اعتناق اآلراء و األفكار والنظریات الفلسفیة و السیاسیة و الدینیة و ومطلق
االقتصادیة و االجتماعیة و النفسیة و العلمیة، والتعبیر عنھا بأي شكل من األشكال، على أن ال 

ومن  .إلى اإلضرار أو تجاوز أو سلب حقوق وحریات اآلخرین الممارسة أو یؤدي ذلك التعبیر
عدم تعریض سالمتھم الجسدیة و وضمنھا عدم االعتداء الجسدي على اآلخرین أو على حیاتھم، 

أو  ،عدم تعریض أموالھم و ممتلكاتھم للسلب والنھب، وعدم ھتك أعراضھموالنفسیة للخطر، 
 ،وعدم إرغام أي شخص سواء بالقوة أو التھدید .اءة والتحقیرتعریض كراماتھم للمھانة أو اإلس

فكر أو دین أو نظریة أو االنتماء لجماعة أو ترك الجزرة على اعتناق  أو بواسطة مبدأ العصا و
الحریة من الجانب الروحي ھو  علمیة. ودینیة أو فكریة أو سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو 

وسلطان الجسد  والعالم، وسلطان المادة ،ودرجاتھا كافة أنواعھاالتحرر من سلطان الشھوات ب
وھذه جمیعاً ال تتحقق ، وسلطان الھموم والمشاكل النفسیة، وسلطان الشیطان، وسلطان الخطیة 
 إال باتباع السید المسیح لھ كل المجد.

 

التي أقرتھا  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالتي استقیتھا من  الحریة ومبادئمعاني  بعضھذه 
یعد  . فھذا اإلعالنباریس في قصر شایو في ،م١٩٤٨ عاممن  دیسمبر ١٠ األمم المتحدة في

مكونات  الكثیر من. وجدیر بنا أن نشیر ھاھنا إلى أن المعذبة واإلنسانیة نصر كبیر لإلنسان بحق
 تعالیم السید المسیح لھ كل المجد.أساس على  قد بنیت اإلعالن ذلك

 الموسوعة الحرة. -موسوعة ویكیبیدیا -١
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 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالباب الثاني: 

 

 الدیباجة

االعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء األسرة البشریة وبحقوقھم المتساویة  لما كان
تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤھا  ولما كان الثابتة ھو أساس الحریة والعدل والسالم في العالم.

مال ھمجیة آذت الضمیر اإلنساني، وكان غایة ما یرنو إلیھ عامة البشر انبثاق قد أفضیا إلى أع
 عالم یتمتع فیھ الفرد بحریة القول والعقیدة ویتحرر من الفزع والفاقة.

 

من الضروري أن یتولى القانون حمایة حقوق اإلنسان لكیال یضطر المرء آخر األمر  ولما كان
من الجوھري تعزیز تنمیة العالقات الودیة بین  ولما كان إلى التمرد على االستبداد والظلم.

شعوب األمم المتحدة قد أكدت في المیثاق من جدید إیمانھا بحقوق اإلنسان  ولما كانت الدول،
األساسیة وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساویة وحزمت أمرھا على أن 

 ع مستوى الحیاة في جو من الحریة أفسح.تدفع بالرقي االجتماعي قدماً وأن ترف

 

الدول األعضاء قد تعھدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق  ولما كانت
لإلدراك العام لھذه الحقوق والحریات األھمیة  ولما كان اإلنسان والحریات األساسیة واحترامھا.

 الكبرى للوفاء التام بھذا التعھد.

 

على أنھ المستوى المشترك الذي  یة العامة تنادي بھذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانفإن الجمع
ینبغي أن تستھدفھ كافة الشعوب واألمم حتى یسعى كل فرد وھیئة في المجتمع، واضعین على 
الدوام ھذا اإلعالن نصب أعینھم، إلى توطید احترام ھذه الحقوق والحریات عن طریق التعلیم 

تخاذ إجراءات مطردة، قومیة وعالمیة، لضمان االعتراف بھا ومراعاتھا بصورة والتربیة وا
 عالمیة فعالة بین الدول األعضاء ذاتھا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانھا.

 

 ١المادة  

یولد جمیع الناس أحراراً متساوین في الكرامة والحقوق، وقد وھبوا عقالً وضمیراً  ·
 ح اإلخاء.وعلیھم أن یعامل بعضھم بعضاً برو
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 ٢لمادة ا

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا اإلعالن، دون أي تمییز،  -١
كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي 
 رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المیالد أو أي وضع آخر، دون

أیة تفرقة بین الرجال والنساء. وفضال عما تقدم فلن یكون ھناك أي تمییز أساسھ الوضع 
السیاسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ینتمي إلیھا الفرد سواء كان ھذا البلد 
أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصایة أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سیادتھ 

 قید من القیود.خاضعة ألي 

 ٣المادة 

 لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسالمة شخصھ. ·

 ٤المادة 

یجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ویحظر االسترقاق وتجارة الرقیق بكافة  ال ·
 أوضاعھما.

 ٥المادة 

یعرض أي إنسان للتعذیب وال للعقوبات أو المعامالت القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة  ال ·
 بالكرامة.

 ٦المادة 

 لكل إنسان أینما وجد الحق في أن یعترف بشخصیتھ القانونیة. ·

 ٧المادة 

كل الناس سواسیة أمام القانون ولھم الحق في التمتع بحمایة متكافئة عنھ دون أیة  ·
تفرقة، كما أن لھم جمیعا الحق في حمایة متساویة ضد أي تمیز یخل بھذا اإلعالن وضد 

 أي تحریض على تمییز كھذا.

 ٨مادة ال

لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة إلنصافھ عن أعمال فیھا اعتداء على  ·
 الحقوق األساسیة التي یمنحھا لھ القانون.
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 ٩المادة 

 ال یجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفاً. ·

 ١٠المادة 

ر قضیتھ أمام محكمة لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرین، في أن تنظ ·
مستقلة نزیھة نظراً عادالً علنیاً للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وأیة تھمة جنائیة توجھ 

 إلیھ.

 ١١المادة 

) كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئاً إلى أن تثبت إدانتھ قانوناً بمحاكمة علنیة  ١(  ·
 تؤمن لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھ.

خص من جراء أداة عمل أو االمتناع عن أداة عمل إال إذا كان ذلك ) ال یدان أي ش ٢(  ·
یعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت االرتكاب، كذلك ال توقع علیھ عقوبة أشد 

 من تلك التي كان یجوز توقیعھا وقت ارتكاب الجریمة.

 ١٢المادة 

مسكنھ أو مراسالتھ أو ال یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو  ·
لحمالت على شرفھ وسمعتھ، ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل ھذا التدخل 

 أو تلك الحمالت.

 ١٣المادة 

 ) لكل فرد حریة التنقل واختیار محل إقامتھ داخل حدود كل دولة. ١(  ·

 یھ.) یحق لكل فرد أن یغادر أیة بالد بما في ذلك بلده كما یحق لھ العودة إل ٢(  ·

 ١٤المادة 

) لكل فرد الحق في أن یلجأ إلى بالد أخرى أو یحاول االلتجاء إلیھا ھرباً من  ١(  ·
 االضطھاد.

) ال ینتفع بھذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غیر سیاسیة أو ألعمال تناقض  ٢(  ·
 أغراض األمم المتحدة ومبادئھا.
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 ١٥المادة 

 ) لكل فرد حق التمتع بجنسیة ما. ١(  ·

 ) ال یجوز حرمان شخص من جنسیتھ تعسفاً أو إنكار حقھ في تغییرھا. ٢(  ·

 ١٦المادة 

) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب  ١(  ·
 الجنس أو الدین، ولھما حقوق متساویة عند الزواج وأثناء قیامھ وعند انحاللھ.

ى الطرفین الراغبین في الزواج رضى كامالً ال إكراه ) ال یبرم عقد الزواج إال برض ٢(  ·
 فیھ

) األسرة ھي الوحدة الطبیعیة األساسیة للمجتمع ولھا حق التمتع بحمایة المجتمع  ٣(  ·
 والدولة.

 ١٧المادة 

 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غیره. ١(  ·

 ) ال یجوز تجرید أحد من ملكھ تعسفاً. ٢(  ·

 ١٨المادة 

ل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین، ویشمل ھذا الحق حریة تغییر دیانتھ لك ·
أو عقیدتھ، وحریة اإلعراب عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتھا سواء 

 أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

 ١٩المادة 

اق اآلراء دون لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة اعتن ·
أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود 

 الجغرافیة.

 ٢٠المادة 

 ) لكل شخص الحق في حریة االشتراك في الجمعیات والجماعات السلمیة. ١(  ·

 ) ال یجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعیة ما. ٢(  ·
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 ٢١المادة 

ل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما ) لك ١(  ·
 بواسطة ممثلین یختارون اختیاراً حراً.

 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة في البالد. ٢(  ·

) إن إرادة الشعب ھي مصدر سلطة الحكومة، ویعبر عن ھذه اإلرادة بانتخابات  ٣(  ·
ریة تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بین الجمیع أو نزیھة دو

 حسب أي إجراء مماثل یضمن حریة التصویت.

 ٢٢المادة 

لكل شخص بصفتھ عضواً في المجتمع الحق في الضمانة االجتماعیة وفي أن تحقق  ·
قوق بوساطة المجھود القومي والتعاون الدولي وبما یتفق ونظم كل دولة ومواردھا الح

 غنى عنھا لكرامتھ وللنمو الحر لشخصیتھ. االقتصادیة واالجتماعیة والتربویة التي ال

 ٢٣المادة 

) لكل شخص الحق في العمل، ولھ حریة اختیاره بشروط عادلة مرضیة كما أن لھ  ١(  ·
 حق الحمایة من البطالة.

 ) لكل فرد دون أي تمییز الحق في أجر متساو للعمل. ٢(  ·

یقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض یكفل لھ وألسرتھ عیشة الئقة ) لكل فرد  ٣(  ·
 بكرامة اإلنسان تضاف إلیھ، عند اللزوم، وسائل أخرى للحمایة االجتماعیة.

 ) لكل شخص الحق في أن ینشئ وینضم إلى نقابات حمایة لمصلحتھ ٤(  ·

 ٢٤المادة 

معقول لساعات  لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، والسیما في تحدید ·
 العمل وفي عطالت دوریة بأجر.

 ٢٥المادة 

) لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاھیة  ١(  ·
لھ وألسرتھ، ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وكذلك الخدمات 

لبطالة والمرض والعجز االجتماعیة الالزمة، ولھ الحق في تأمین معیشتھ في حاالت ا
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والترمل والشیخوخة وغیر ذلك من فقدان وسائل العیش نتیجة لظروف خارجة عن 
 إرادتھ.

) لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعایة خاصتین، وینعم كل األطفال بنفس  ٢(  ·
 الحمایة االجتماعیة سواء أكانت والدتھم ناتجة عن رباط شرعي أو بطریقة غیر شرعیة.

 ٢٦ة الماد

) لكل شخص الحق في التعلم، ویجب أن یكون التعلیم في مراحلھ األولى واألساسیة  ١(  ·
على األقل بالمجان، وأن یكون التعلیم األولي إلزامیاً وینبغي أن یعمم التعلیم الفني 
والمھني، وأن ییسر القبول للتعلیم العالي على قدم المساواة التامة للجمیع وعلى أساس 

 الكفاءة.

) یجب أن تھدف التربیة إلى إنماء شخصیة اإلنسان إنماء كامالً، وإلى تعزیز احترام  ٢(  ·
اإلنسان والحریات األساسیة وتنمیة التفاھم والتسامح والصداقة بین جمیع الشعوب 

 والجماعات العنصریة أو الدینیة، وإلى زیادة مجھود األمم المتحدة لحفظ السالم.

 اختیار نوع تربیة أوالدھم. ) لآلباء الحق األول في ٣(  ·

 ٢٧المادة 

) لكل فرد الحق في أن یشترك اشتراكاً حراً في حیاة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع  ١(  ·
 بالفنون والمساھمة في التقدم العلمي واالستفادة من نتائجھ.

أو  ) لكل فرد الحق في حمایة المصالح األدبیة والمادیة المترتبة على إنتاجھ العلمي ٢(  ·
 األدبي أو الفني.

 ٢٨المادة 

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحریات  ·
 المنصوص علیھا في ھذا اإلعالن تحققاً تاما.

 ٢٩المادة 

) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي یتاح فیھ وحده لشخصیتھ أن تنمو نمواً  ١(  ·
 حراُ كامالً.

الفرد في ممارسة حقوقھ وحریاتھ لتلك القیود التي یقررھا القانون فقط، ) یخضع  ٢(  ·
 یات العادلة للنظامــلتحقیق المقتض احترامھا و حریاتھ و لضمان االعتراف بحقوق الغیر و
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 العام والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع دیمقراطي.    

رسة تتناقض مع أغراض ) ال یصح بحال من األحوال أن تمارس ھذه الحقوق مما ٣(  ·
 األمم المتحدة ومبادئھا.

 ٣٠المادة 

لیس في ھذا اإلعالن نص یجوز تأویلھ على أنھ یخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق  ·
 في القیام بنشاط أو تأدیة عمل یھدف إلى ھدم الحقوق والحریات الواردة فیھ.
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 قد حسب المفھوم اإلسالميحریة المعتحقوق اإلنسان والباب الثالث: 

   

با بكر قد حارب العرب الذین أمن المسلم بھ لدى كافة المسلمین على اختالف طوائفھم أن  ان
ارتدوا عن دین اإلسالم، سواء كان ارتدادھم بالقول أو الفعل. فأصحاب محمد رسول اإلسالم قد 

ینِ  فِي إِْكَراهَ  الَ  " :عرفوا معنى قول كاتب القرآن آیة كانت وقد أدركوا متیقنین أنھا  )١("الدِّ
بي طالب باسترداد حقھ في أمنسوخة. بل أن الشیعة اإلمامیة یبررون عدم قیام علي ابن 

الخالفة، أو حتى عدم المطالبة بھا في وقتھا، مرجعین سبب ذلك إلى ردة العرب عن اإلسالم، 
اعتناق على  ارغامھم في ولفقد وقف مع الخلیفة األ .وانشغالھ بإرجاعھم مكرھین بقوة السیف

 مكرھین على ذلك. -رسول اإلسالم  - یام حیاة محمدأاإلسالم مجدداً كما اعتنقوه في 

 

 اإلكراه في الدین -١

من واضحة  وَ اإلسالم ال یتبني حریة المعتقد أو الدین أو الفكر وذلك حسب نصوص صریحة 
 :أُمھات الكتب اإلسالمیة الشیعیة اإلمامیة اإلثناعشریة

ورد في كتاب نھج البالغة أن اإلمام علي ابن ابي طالب كتب إلى مالك األشتر لما واله فقد  -أ
 نذیرا) صلعم( محمدا بعث سبحانھ هللا فان بعد مافیھ: "أ ءعلى مصر، وكان مما جا حاكماً 

ما  هللا وبعده، ف من االمر المسلمون تنازع) صلعم( مضى فلما،  المرسلین على ومھیمنا للعالمین
،  بیتھ ھلأ عن)صلعم( بعده من االمر ھذا تزعج العرب ان ببالي یخطر وال،  روعي في یلقي نكا

 فأمسكت یبایعونھ فالن على الناس انثیال اال راعني فما )صلعم( بعده من عّني منحوه انھ وال
 )صلعم( محمد دین محق الى یدعون ،االسالم عن رجعت قد الناس راجعة رأیت حتى بیدي
 من اعظم علي بھ المصیبة تكون،  ھدما او ثلما فیھ أرى ان وأھلھ االسالم أنصر لم ان تفخشی
 یتقشع وكما السراب یزول كما ، نما كا منھا یزول قالئل ایام متاع ھي انما التي والیتكم فوت

". فھذا نص وتنھنھ الدین وطمأن ، وزھق الباطل راح حتى االحداث تلك في فنھضت،  السحاب
 :اآلیةف. على اعتناق دین اإلسالم مجدداً إكراه الناس وارغامھم اإلمام علي ب مباردةى صریح عل

ینِ  فِي إِْكَراهَ  الَ  " وكأنھا لم تكن قد كتبت  ھو اإلمام علي یتجاھل تلك اآلیة اھوآیة منسوخة،  "الدِّ
ن لتلك اآلیة . فلو أمنسوخة حكماً  أي، عد لھ قیمة تذكرتأن حكمھا لم  األكید ، لعلمھالمصحففي 
المرتدین عن اإلسالم، وأیضاً  ةحاربملجیوش الجرارة لا الخلیفة األول تلكش لما جیَّ  مفعول أي

كامل لھ الذي قدم  ،اإلمام عليطبعاً ومن ضمنھم  - اإلسالم رسول - محمدلما سانده كبار صحابة 
 بالقوة. دعمھ ومساندتھ. فقد غض الطرف عن حقھ في الخالفة حتى عاد اإلسالم لقوتھ

 .٢٥٦ :آیة - البقرة سورة  -١
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ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َیْكفُْر : سبب نزول اآلیة ومن ثم نسخھاأن  -ب  َن الرُّ َبیَّ یِن َقد تَّ "الَ إِْكَراَه فِي الدِّ
 ُ ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى الَ انفَِصاَم لََھا َوهللاَّ َّfاُغوِت َوُیْؤِمن ِبا  نزلت قیل:   َسِمیٌع َعلِیٌم "بِالطَّ

 عن اإلسالم على یكرھھ وكان صبیح لـھ یقال أسود غالم لـھ كان األنصار من رجل في اآلیة
 إلى الشام ُتجار فقدم ابنان لـھ كان الحصین أبا یدعى األنصار من رجل في نزلت" وقیل مجاھد،
 إلى فدعوھما أبي الحصین ابنـا تاھمأ المدینة من الرجوع أرادوا فلما الزیت یحملون المدینة

 وسلموآلھ  علیھ هللا صلى هللا رسول الحصین أبو فأخبر الشام إلى ومضیا فتنصرا النصرانیة
ینِ  فِي إِْكَراهَ  الَ "  تعالى هللا فأنزل  ھما هللا أبعدھما: "وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فقال"  الدِّ

 َفالَ " هللا فأنزل طلبھما في یبعث لم حین النبي على نفسھ في الحصین أبو فوجد" "كفر من أول
كَ   وأمر نسخ ثم الكتاب أھل بقتال النبي یؤمر أن قبل ھذا وكان قال، اآلیة ")١(ُیْؤِمُنونَ  الَ  َوَربِّ
 منسوخة أنھا زید وابن مسعود ابن قال وھكذا السدي، عن براءة سورة في الكتاب أھل بقتال
 أوالد فترضع مقالتاً  تكون األنصار من امرأة كانت" وقیل محكمة ھي الباقون وقال )٢(السیف بآیة

 فقالوا األنصار من أناس فیھم إذا النضیر بنو أجلیت فلما منھم جماعة وفیھم اإلسالم فجاء الیھود
ینِ  فِي إِْكَراهَ  الَ " فنزلت وإخواننا أبناؤنا هللا رسول یا  اختاروكم فإن أصحابكم خیروا: "فقال" الدِّ

 .")٣(عباس ابن عن" فأجلوھم اختاروھم وإن منكم

 

ینِ  فِي إِْكَراهَ  الَ " قولھ معنى في قیل -ج : والضحاك وقتادة الحسن قال - أولھا: أقوال أربعة "الدِّ
 منسوخة إنھا: زید وابن السدي قال - الثاني. الجزیة منھم یؤخذ الذین خاصة الكتاب أھل في إنھا

ُموُھمْ  َحْیثُ  اْلُمْشِرِكینَ  َفاْقُتلُواْ " :قولھ حون بالحرب فیھا أمر التي باآلیات  َفإَِذا" :وقولھ ")٤(َوَجدتُّ
َقابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذینَ  لَقِیُتمُ   في نزلت إنھا: جبیر بن وسعید عباس ابن قال - الثالث ،")٥(الرِّ
ینِ  فِي إِْكَراهَ  الَ "  قیل - الرابع. االسالم على إكراھھم فأرید یھوداً  وكانوا االنصار أبناء بعض  الدِّ

 اسالمھ وصح الحرب، بعد رضي إذا ألنھ مكرھا، دخل إنھ حرب بعد فیھ دخل لمن تقولوا ال أي" 
ینِ  فِي إِْكَراهَ  الَ "  تقولون كیف قیل فان ،)٦(بمكره فلیس  بذلك المراد قلنا! علیھ یقتلون وھم"  الدِّ

 یكره ما فأما بوجوبھ، لوجھ فعل إذا القلوب أفعال نم ذلك ألن الحقیقة، في دین ھو فیما إكراه ال
 .")٧(كافراً  یكن لم الكفر كلمة على أكره من أن كما بدین، فلیس الشھادتین، إظھار من علیھ

 

 

 .٦٥: آیة ،النساء سورة -١
ُمونَ  َوالَ  اآلِخرِ  مِ بِاْلَیوْ  َوالَ  بِاfَِّ  ُیْؤِمُنونَ  الَ  الَِّذینَ  َقاتِلُواْ "  التوبة سورة - ٢٩ آیة آیة السیف ھي  -٢ مَ  َما ُیَحرِّ ُ  َحرَّ  ِمنَ  اْلَحقِّ  ِدینَ  َیِدیُنونَ  َوالَ  َوَرُسولُھُ  هللاَّ

  ."َصاِغُرونَ  َوُھمْ  َیدٍ  َعن اْلِجْزَیةَ  ُیْعُطواْ  َحتَّى اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذینَ 
 . الطبرسيالشیخ أبو علي الفضل  -القرآن تفسیر في البیان مجمع تفسیر -٣
ُموُھمْ  َحْیثُ  اْلُمْشِرِكینَ  َفاْقُتلُواْ  اْلُحُرمُ  األَْشُھرُ  انَسَلخَ  َفإَِذا" ٥ :آیة - التوبة رةسو -٤  َوأََقاُمواْ  َتاُبواْ  َفإِن َمْرَصدٍ  ُكلَّ  لَُھمْ  َواْقُعُدواْ  َواْحُصُروُھمْ  َوُخُذوُھمْ  َوَجدتُّ

الةَ  َكاةَ  َوآَتُواْ  الصَّ َ  إِنَّ  َسبِیلَُھمْ  َفَخلُّواْ  الزَّ ِحیمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ  ." رَّ
َقابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذینَ  لَقِیُتمُ  َفإَِذا" ٤ :آیة - محمد سورة -٥ وا أَْثَخنُتُموُھمْ  إَِذا َحتَّى الرِّ ا اْلَوَثاقَ  َفُشدُّ ا َفإِمَّ ا َبْعدُ  َمّنً  َذلِكَ  أَْوَزاَرَھا اْلَحْربُ  َتَضعَ  َحتَّى فَِداء َوإِمَّ

ُ  َیَشاء َوَلوْ  ِ  َسبِیلِ  فِي قُتِلُوا َوالَِّذینَ  بَِبْعٍض  َبْعَضُكم لَِّیْبلُوَ  َولَِكن ِمْنُھمْ  النَتَصرَ  هللاَّ  ."أَْعَمالَُھمْ  ُیِضلَّ  َفلَن هللاَّ
یرات غیر منطقیة من تبر هما بعدتبریر علماء اإلسالم عن معنى اإلكراه والتالعب بالكلمات من أجل تلمیع الصورة النمطیة لإلسالم. الرجاء مالحظة  -٦

 قرن من الزمن. ١٤أیضاً، ھذا ھو الخداع الذي دام 
 ي.الطوس شیخ الطائفة ابو جعفر محمد - القرآن لعلوم الجامع التبیان تفسیر -٧
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ینِ  فِي إِْكَراهَ  الَ (تفسیر المیزان، ضمن تفسیره لآلیة  آیة هللا السید الطباطبائي مؤلفیعلل  -د   )الدِّ
 باإلكراه یفت لم و الدم، و السیف على یبتن لم اإلسالم أن على الدالة اتآلیا إحدى وھذهبقولھ:" 

 السیف دین اإلسالم أن غیرھم و المنتحلین من الباحثین من عدة زعمھ ما خالف على العنوة و
 أن تقدم مما ویظھر". ویضیف أیضاً: " الدین ھذا أركان أحد ھو الذي بالجھاد: علیھ استدلوا

 انتھى". بعضھم ذكره كما السیف بآیة منسوخة غیر الدین في إكراه ال: قولھ أعني اآلیة
 

التاریخ یشھد  أن ، بلواالبتساماتالقبالت  بتبادل انتشرقد عاقل لن یقول إن اإلسالم  أيطبعاً 
أبو . وقد قال المرجع األعلى آیة هللا العظمى السید حسبواإلسالم بقوة السیف  انتشارعلى 

 تقوى وقد االسالمي الدین أركان أحد من الكفار مع الجھاد إن :")١(يالخوئالقاسم الموسوي 
 هللا صلى األكرم النبي رایة ظل في التوحید إلى الدعوة مع بالجھاد العالم في أمره وانتشر االسالم

 في ورد قد حیث التشریعیة، نصوصھ ضمن في بھ الكریم القرآن اھتم قد ھنا ومن وآلھ، علیھ
 أو یسلموا حتى المشركین الكفار مع المسلمین على والجھاد القتال وبوج الكثیرة اآلیات
". وھذه الفتوى تمثل اعتراف وإقرار صریح بأن اإلسالم لم یعطي خیار إال القتل، وھو ما یقتلوا
صورة مغایرة عما یتشدق بھ مشایخ اإلسالم من أن الدین اإلسالمي لم یكن دین سیف أو  یعطي
(المیزان في تفسیر القرآن) آیة هللا  مؤلف كتابدم، مثلما صرح بذلك تن على السیف والبلم ی

 السید محمد حسین الطباطبائي. وللداللة على عدم صحة ما ذھب إلیھ مؤلف تفسیر المیزان،
، فقد استشھد بروایة األنوار بحاركتابھ ما ذكره الشیخ محمد باقر المجلسي في أیضاً  نورد

 أبیھ عن محمد بن جعفر عن غیاث بن حفص عناریخي، فقال:" تتناسق والمنطق القرآني والت
اسِ  قُولُوا وَ " هللا قال الذمة أھل على فسیف أسیاف بخمسة) ص( محمدا بعث هللا إن قال  لِلنَّ

ِ  ُیْؤِمُنونَ  ال الَِّذینَ  قاتِلُوا" قولھ أخرى نسختھا ثم الذمة أھل في نزلت "ُحْسناً  َّfبِاْلَیْومِ  ال وَ  ِبا 
 أو الجزیة أداء إال منھم یقبل فلن اإلسالم دار في منھم كان فمن "صاِغُرونَ  َوُھمْ " إلى "رِ اْآلخِ 
 یقبل ال و ذبحھم ال و نكاحھم لنا حل ما الجزیة قبلوا فإذا ذراریھم تسبى و مالھم یؤخذ و القتل
تؤكد أن داللة أیضاً ورد في نفس المصدر روایة أخرى تفید و  .")٢(القتل أو الجزیة أداء إال منھم

إرغام أھل الكتاب بدفع الجزیة ما ھي إال وسیلة قھر واستبداد إلكراھھم على اعتناق اإلسالم في 
 ھل و الكتاب أھل على الجزیة حد ما) ع( هللا عبد ألبي قلت قال زرارة عنالمحصلة النھائیة: "

 إنسان كل من یأخذ ماإلما إلى ذلك فقال غیره إلى یجوز أن ینبغي ال یوصف شيء ذلك في علیھم
 یقتلوا أو یستعبدوا أن من أنفسھم فدوا قوم ھم إنما یطیق ما و مالھ قدر على شاء ما منھم

 َحتَّى" قال هللا فإن یسلموا حتى بھا منھم یأخذ أن لھ یطیقون ما قدر على منھم تؤخذ فالجزیة
 منھ یؤخذ لما یكترث ال ھو و صاغرا یكون كیف و قلت "صاِغُرونَ  ُھمْ  وَ  َیدٍ  َعنْ  اْلِجْزَیةَ  ُیْعُطوا

  .")٣( فیسلم لذلك یألم و منھ أخذ لما ذال یجد حتى ال قال

 .٣٦٣ الصفحة ، الجزء األول - الخوئي الموسوي القاسم أبو السید العظمى هللا آیة األعلى المرجع - الصالحین منھاج -١
  .أحكامھا و الجزیة -١٢ باب ،٩٧ الجزء - المجلسي باقر محمد الشیخ  - األنوار بحار -٢
 .أحكامھا و الجزیة -١٢ باب ،٩٧ الجزء - المجلسي باقر محمد الشیخ  - األنوار بحار -٣
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ینِ  فِي إِْكَراهَ  الَ "واضحة أن اآلیة:  تأكد لنا بنصوص صریحة وَ یمما سبق  ھي منسوخة، قال  "الدِّ
لیوفق بین الواقع  حاول التدلیس یذھب إلى ذلك الرأيومن لم  .بذلك جمع من علماء المسلمین

كراھیة وبین نصوص بالیة  ھفي ممارسة اإلسالم لإلكراه والتعسف إلرغام اآلخرین على اعتناق
 ،فعلي وقطعيبشكل قاموا وأھل بیتھ قد  رسول اإلسالم محمد ذلك أن ،لیس باإلمكان تطبیقھا

یین بممارسات غیر إنسانیة بحق الكثیر من المدن ،إسالمیة شیعیة صحیحة وحسب نصوص
، إضافة إلى (االسترقاق) وصلت إلى حد القتل والتعذیب والنفي والسبي واالستعباد ،األبریاء
وقد قمت بتقدیم أدلة وبراھین من افواه المراجع الكبار و  ھم بقوة السیف والسالح.أموال مصادرة

 .الباب من ھذا الفصل، فلیراجعھذا في  العلماء الشیعة اإلثناعشریة

 

 اإلسالم عن المرتدذیب أو تع/و قتل -٢

أن  وجوب قتل كل من یرفض أن یعتنق اإلسالم أوبوضوح تامین  اإلسالم ینص وبكل صراحة وَ 
أو  .)والصابئة وذلك بالنسبة للیھود والمسیحیین (والبعض أضاف إلیھم المجوس ،دفع الجزیةی

الفطري  للمرتد النسبةوب. الكتابالتخییر بین القتل أو اعتناق اإلسالم ألي شخص ال یعد من أھـل 
على ذلك نستشھد  للبرھنةبارد. و  بدم القتلالحتمي ب مواجھة مصیره سوى خیار لدیھ یوجد فال

توجیھ السؤال التالي إلى آیة هللا تم . فقد اإلثناعشریة مراجع الشیعةأكبر بنص صریح جداً ألحد 
 تفصیل؟بال للمرتد تعریفكم ھو ما السیستاني: يحسینال العظمى السید علي

 والفطري وملّي، فطري: قسمین على الكفر واختار االِسالم عن خرج من وھو المرتد": الجواب
 وجھان الكفر قبل التمییز بعد اسالمھ اعتبار وفي كفر، ثم كلیھا أو ابویھ احد اسالم على ولد من

 وینفسخ دهارتدا بمجرد زوجتھ منھ وتبین الحال، في یقتل انھ الفطري وحكم .االعتبار اقربھما
 التي اموالھ وُتقّسم شاءت، ان تتزوج ثم ـ تقدم ما على ـ الوفاة عدة وتعتد طالق، بغیر نكاحھا

 ورجوعھ توبتھ تفید وال موتھ، ینتظر وال كالمیت دیونھ اداء بعد ورثتھ بین ارتداده حین لھ كانت
 اشكال، شوب عن خلوی ال ولكنھ المشھور، على مطلقاً  المذكورة االحكام سقوط في االسالم الى
 المذكورات الثالثة االحكام عدا ما الى بالنسبة وأما. استتابتھ وجوب عدم في اشكال ال نعم

 بل المسلمة، من تزویجھ ویجوز عباداتھ وتصح بدنھ فیطھر وظاھراً، باطناً  توبتھ قبول فاألقوى
 بمجرد عنھ ببینونتھا القول على العدة من خروجھا قبل حتى السابقة زوجتھ على العقد تجدید لھ

 والقھریة والحیازة كالنجارة االختیاریة بأسبابھ الجدیدة االموال یملك انھ والظاھر االرتداد،
 تاب فان یستتاب، انھ فحكمھ ـ الفطري یقابل من وھو ـ الملّي المرتد واما. توبتھ قبل ولو كاإلرث

 تكن ولم صغیرة أو یائسة كانت أو لالدخو قبل االرتداد كان إذا زوجتھ نكاح وانفسخ قتل، وإالّ 
 ان علیھا وجب تحیض من سن في المرأة وكانت الدخول بعد االرتداد كان إذا وأما عدة، علیھا
 بقي العدة انقضاء قبل االسالم الى ارتداده عن رجع فان االرتداد، حین من الطالق عدة تعتد

 المرتد أموال تقسم وال. االرتداد عند ھعن بانت قد انھا انكشف وإالّ  االقرب على حالھ على الزواج
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 الثالثة في استتابة دون من قتلھ وجوب ففي ارتد ثم تاب وإذا غیره، أو بالقتل موتھ بعد إالّ  الملي
 عنھا اموالھا تنتقل وال تقتل فال امرأة كان لو واما رجالً، المرتد كان إذا ھذا. اشكال الرابعة أو

 كونھا أو الدخول عدم مع اعتداد بدون االرتداد بمجرد نكاحھا وینفسخ بالموت، إالّ  الورثة الى
 في مر كما الطالق عدة بمقدار وھي العدة انقضاء على االنفساخ توقف وإالّ  یائسة أو صغیرة
 قبلت تابت فان تتوب حتى الصالة على وتضرب علیھا ویضّیق المرتدة وتحبس). ٥٦٣( المسألة
 .)١("فطرة عن أو ملة عن مرتدة نتكو أن بین ذلك في فرق وال توبتھا،

 

علماء  البیةغصحتھا لدى  تأكدت وروایات أحادیث علىفالفتوى السابقة ھي مبنیة أساساً 
لدیھم. ویمكننا  المعصوم إلمامعن ا مرویة كونھااإلمامیة اإلثناعشریة، الشیعیة ومراجع الطائفة 

 تحلیھا كالتالي:

 

 االسالم على ولد الذي وھوبالغ والعاقل من الذكور، الشخص ال وھو :الفطري المرتد عقوبة -أ 
 :مسلم أحدھما أبوین من أو مسلمین أبوین من

 القتل فوراً ودون استتابة. ·

 (یبطل) وینفسخ ارتداده بمجرد زوجتھ منھ(تحرم)  وتبین ینفسخ عقد النكاح (الزواج)، ·
 بأي شخص آخر. شاءت ان تتزوج ثم .الوفاة عدة وتعتد طالق، بغیر(زواجھا)  نكاحھا

 .موتھ ینتظر وال كالمیت دیونھ اداء بعد ورثتھ بین ارتداده حین لھ كانت التي اموالھ ُتقّسم ·

 .االسالم الى ورجوعھ توبتھ تفید ال ·

(ألن الكافر یعد من  بدنھ فیطھرلو أسلم من جدید (مجبوراً ومكرھاً خوفاً من القتل)  ·
 على العقد تجدید لھ بل المسلمة، نم تزویجھ ویجوز عباداتھ وتصح األعیان النجسة)

(بحرمتھا علیھ)  عنھ ببینونتھا القول على العدة من خروجھا قبل حتى السابقة زوجتھ
 .االرتداد بمجرد

 

 ثم كفر عن أسلم من وھوالشخص البالغ والعاقل من الذكور،  وھو الملي: المرتد عقوبة -ب 
 :إلیھ ورجع ارتد

 .قتل وإالّ  تاب فان یستتاب، انھ ·

  أو یائسة كانت أو ولــالدخ قبل دادـــاالرت كان إذا تھــزوج زواج)ــ(عقد ال نكاح نفسخی ·

وقد  .السیستاني الحسیني علي السید العظمى هللا آیة األعلى المرجع بالنجف العلمیة الحوزة زعیم - الثالث الجزء - الصالحین منھاج - ٩٦٧ مسألة -١
 للسید السیستاني. نقلنا نص السؤال من الموقع اإللكتروني 
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 من سن في المرأة وكانت الدخول بعد االرتداد كان إذا وأما عدة، علیھا تكن ولم صغیرة
 الى ارتداده عن رجع فان االرتداد، حین من الطالق عدة تعتد ان علیھا وجب تحیض
 بانت قد انھا انكشف وإالّ  االقرب على حالھ على الزواج بقي العدة  انقضاء قبل االسالم

 .االرتداد عند عنھ) علیھ رمتح(

 .غیره أو بالقتل موتھ بعد إالّ  الملي المرتد أموال تقسم ال ·

 . اشكال الرابعة أو الثالثة في استتابة دون من قتلھ وجوب ففي ارتد ثم تاب إذا ·
 

 و، اإلناث منوعاقل  بالغ ي أي شخصوھ): فطرة عن أو ملة عن( ةالمرأة المرتد عقوبة -ج 
. فباإلضافة إلى فتوى السید ین، أو أحدھما مسلممسلم غیر وین مسلمین أوأب من ةالمولود

 بخصوص الخوئي القاسم ابو السید العظمى هللا آیة األعلى للمرجعأخرى  فتوىالسیستاني ھناك 
 على تنص، )١(الصالحین منھاج تكملة في ذكرھا تم اإلسالمي الدین عن المرتدة المرأة عقوبة
 :التالي

 فإن وتستتاب الطالق عدة وتعتد زوجھا من وتبین تقتل لم فطرة عن ولو المرأة ارتدت إذا" 
 ومنعت شدیدة، خدمة واستخدمت الصالة، أوقات في وضربت دائما حبست وإال فھو، تابت

 ".الثیاب خشن وألبست نفسھا، یمسك ما إال والشراب الطعام

 .تقتل ال ·

 .بالموت إالّ  الورثة الى عنھا اموالھا تنتقل ال ·

 كونھا أو الدخول عدم مع اعتداد بدون االرتداد بمجردعقد زواجھا) یبطل ( نكاحھا ینفسخ ·
 .الطالق عدة بمقدار وھي العدة انقضاء على االنفساخ توقف وإالّ  یائسة أو صغیرة

 .)نفسي تعذیب(بشكل دائم علیھا ویضّیق تحبس ·

 .(تعذیب جسدي) تتوب حتى الصالة على تضرب ·

 .)وجسدي نفسي تعذیب(ى درجة اإلرھاقتستخدم خدمة شدیدة إل ·

 .)وجسدي نفسي تعذیب(الثیاب خشنتلبس  و نفسھا، یمسك ما إال والشراب الطعام منعت ·
 

وى اإلسالمیة الشیعیة، االفت من خالل ھذهالصارخ لحقوق اإلنسان  االنتھاكوھكذا یتضح مدى 
 ینالمجتھدبدلیل قیام  ،أھل البیت منعن اإلمام المعصوم  صحتھا تَ بُ ثَ  قدعلى روایات  تْ یَ بنِ التي ُ

 .ذلك علىباستنباط األحكام الشرعیة منھا، ثم اإلفتاء بناء الشیعة اإلمامیة  علماء منالكبار 
 

 .٥٣ الصفحة - الخوئي الموسوي القاسم ابو السید العظمى هللا آیة - الصالحین منھاج تكملة -)٢٧١ مسألة( -١
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد تم وبنود من مواد إن نصوص غیر قلیلة نستنتج من ھذا و 
من القرآن وأحادیث  ةالمستسقاضربھا بعرض الحائط، وذلك بفضل التعالیم اإلسالمیة انتھاكھا و

، ٣المادة، ٢لمادة، ا١المادة: )١(كالتالي ھي انتھاكھاالتي تم  وأرقام تلك المواد أھل البیت.
 .١٩المادة، ١٨المادة، )٢(١٧ ةالماد، ٩المادة، ٧المادة، ٥المادة

 

 المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرارلتحٍد أیضاً تعتبر التي تعبر عن رأي اإلسالم،  ،وھذه الفتوى
 والتمییز التعصب أشكال جمیع على القضاء بشأن م١٩٨١ نوفمبر ٢٥ في المؤرخ ٣٦/٥٥رقم 

 ى منھ على ما یلي: ، فقد نصت المادة األولالمعتقد أو الدین أساس على القائمین

 أو بدین اإلیمان حریة الحق ھذا ویشمل. والدین والوجدان التفكیر حریة في الحق إنسان لكل -١
 والممارسة الشعائر وإقامة العبادة طریق عن معتقده أو دینھ إظھار وحریة یختاره، معتقد بأي

 من یحد لقسر أحد ضتعری وزجی ال -٢ .سرا أو وجھرا جماعة، مع أو بمفرده سواء والتعلیم،
 إظھار في المرء حریة إخضاع یجوز ال -٣ .اختیاره من معتقد أو دین لھ یكون أن في حریتھ

 النظام أو العام األمن لحمایة ضروریة تكون حدود من القانون یفرضھ قد لما إال معتقداتھ أو دینھ
  ."األساسیة وحریاتھم اآلخرین حقوق أو العامة األخالق أو العامة الصحة أو العام

 

أن أي عمل من شأنھ أن یشكل تمییز بین البشر األممي ذلك القرار  ت المادة الثالثة منوقد وصف
اتھ المصانة وحری وانتھاك صریح لحقوق اإلنسان إھانة للكرامة اإلنسانیةیعد  دینيعلى أساس 

 المعتقد أو الدین أساس على البشر بین التمییز یشكل" ت:نصحیث بموجب المواثیق الدولیة، 
 انتھاكا بوصفھ یشجب أن ویجب المتحدة، األمم میثاق لمبادئ وإنكارا اإلنسانیة للكرامة إھانة

 والواردة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن بھا نادى التي األساسیة والحریات اإلنسان لحقوق
 عالقات یامق وجھ في عقبة وبوصفھ اإلنسان، بحقوق الخاصین الدولیین العھدین في بالتفصیل

 ."األمم بین وسلمیة ودیة

 

 وفقاعلى أنھ:"  ت، فنصاألممي القرار ذلك وقد فصلت المادة السادسة جمیع الحقوق التي شملھا
 حریة في الحق یشمل المذكورة، المادة من ٣ الفقرة بأحكام ورھنا اإلعالن، ھذا من ١ للمادة
 أو العبادة ممارسة حریة) أ:(التالیة الحریات یشمل، فیما المعتقد، أو الدین أو الوجدان أو الفكر
 حریة) ب( ،األغراض لھذه أماكن وصیانة وإقامة ما، معتقد أو بدین المتصلة االجتماعات عقد

 واستعمال واقتناء صنع حریة) ج( المناسبة، اإلنسانیة أو الخیریة المؤسسات وصیانة إقامة
) د( ما، معتقد أو دین عادات أو بطقوس لةالمتص الضروریة واألشیاء المواد من الكافي القدر
 في المعتقد أو الدین تعلیم حریة) ھـ( المجاالت، ھذه حول منشورات وتوزیع وإصدار كتابة حریة

  المواد و البنود ذات العالقة. كامل لالطالع على ٢١إلى  ١٥الرجاء مراجعة الصفحات  -١
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 مالیة، وغیر مالیة طوعیھ، اھماتمس وتلقى التماس حریة) و( األغراض، لھذه مناسبة أماكن
 المناسبین الزعماء تخلیف أو انتخاب أو تعیین أو تكوین حریة) ز( والمؤسسات، األفراد من

 أیام مراعاة حریة) ح( معتقد، أو دین أي ومعاییر متطلبات لتلبیة بھم الحاجة تقضي الذین
 إقامة حریة) ط( معتقده، أو لشخصا دین لتعالیم وفقا الشعائر وإقامة باألعیاد واالحتفال الراحة
 القومي المستویین على المعتقد أو الدین أمور بشأن والجماعات باألفراد االتصاالت وإدامة

 انتھى. ."والدولي

 

 بقوة السالح قتل أو قتال غیر المسلمینوجوب  -٣

ادیث أحفأني لم اسرد  ،  %١٠٠ألضع القارئ الكریم في الصورة وحتى یتأكد مما نقولھ صحیح 
، إذ لربما شك بعضھم بصحتھا أو ضعفھا في اإلسناد بشكل مباشر عن طریق أھل البیت مرویة

 لشیعة اإلمامیة اإلثناعشریةل الدینیة مراجعالقمت بسرد فتاوي ألكبر  عوضاً عن ذلكأو المتن. 
 .ننقلھصحة ما إلى الكریم  القارئیطمئن في العصر الحدیث، وذلك من أجل أن 

 

 یجب فیمن:" بما یلي )١(في رسالتھ العملیة الخوئي القاسم ابو السید العظمى هللا ةآیأفتى  لقد
 دعوتھم یجب فإنھ الكتاب، أھل غیر المشركون الكّفار: األولى الطائفة :ثالث طوائف وھم قتالھ،

 روتطھّ  ُیقتلوا أو یسلموا أن إلى وجھادھم قتالھم وجب وإال قبلوا فإن واإلسالم، التوحید كلمة إلى
 من واحد غیر ذلك على ویدلّ  قاطبة، المسلمین بین ذلك في خالف وال .وجودھم لوث من األرض
 »)٢(باآلخرة الدنیا الحیوة یشرون الذین هللاّ  سبیل في لفلیقات«تعالى:  قولھ منھا الكریمة، اآلیات
 حّرض: «ىتعال وقولھ »)٣(fّ  كلّھ الدین ویكون فتنة تكون ال حتى وقاتلوھم: «تعالى وقولھ

 وقولھ »)٥(المشركین فاقتلوا الحرم األشھر انسلخ فإذا: «تعالى وقولھ »)٤(القتال على المؤمنین
 المأثورة والروایات .اآلیات من وغیرھا »)٦(كاّفة یقاتلونكم كما كاّفة المشركین وقاتلوا: «تعالى

 والقدر كثیرة، ـ اإللھیة الواجبات أھم ومن اإلسالم علیھ ُبني مّما وأنھ ـ الجھاد على الحثّ  في
 وھم الكّفار، من الكتاب أھل: الثانیة الطائفة .المشركین مع الجھاد ھو مواردھا من المتیّقن
 یعطوا أو یسلموا حتى مقاتلتھم یجب فإنھ والصابئة، المجوس بھم ویلحق والنصارى، الیھود
 ال الذین قاتلوا: «عالىت هللاّ  قال .والسّنة الكتاب علیھ ویدل صاغرون، وھم ید عن الجزیة

 الذین من الحقّ  دین یدینون وال ورسولھ هللاّ  حّرم ما یحّرمون وال اآلخر بالیوم وال باfّ  یؤمنون
 أھل اختصاص في الواردة والروایات »)٧(صاغرون وھم ید عن الجزیة یعطوا حتى الكتاب أُوتوا

 .نتھىا ."عنھ البحث وسیجيء كثیرة منھم الجزیة أخذ بجواز الكتاب

  .   ھـ١٤١٠ - والعشرون الثامنة: الطبعة ، ٣٦٠ الصفحة ،الجزء األول  - الخوئي الموسوي القاسم ابو السید العظمى هللا آیة - الصالحین منھاج -١
   .٥ :اآلیة التوبة، سورة -٥             .٦٥ :اآلیة األنفال، سورة -٤              .٣٩ :اآلیة ،األنفال سورة -٣                 .٧٤ :اآلیة النساء سورة -٢
 .٢٩ :اآلیة التوبة، سورة -٧                  .٣٦ :اآلیة التوبة، سور  -٦
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 مبنیة ھي ةأن الفتاوى الصادرة من المراجع الشیعیة اإلمامیة اإلثناعشریكما قلنا سابقاً حیث و
ل تلك تحلی یمكنناا لذ. لدیھم المعصوم اإلمام عن صحتھا تیقنت وروایات أحادیث على أساساً 
 :بما یلي الفتوى

 

 لوث من األرض وتطّھر ُیقتلوا أو یسلموا أن إلى وجھادھم غیر المسلمین قتال بووج ·
 .وجودھم

 القرآنیة. اآلیات من واحد غیر ذلك على ویدلّ  قاطبة، المسلمین بین ذلك في خالف ال ·

 .الجھاد على الحثّ  في المأثورة لروایاتبجانب ا

 ید عن الجزیة یعطوا أو یسلموا حتى والصابئة المجوسو والنصارى، یھودالة مقاتل یجب ·
 .والسّنة الكتاب علیھ ویدل صاغرون، وھم

 

ھذه قام بإصدار  اإلسرائیلیة الجنسیة ونیحملمن الذین  یھودال اتحاخامأن أحد جدالً لنفترض 
 أن إلى ھادھموج الیھود غیر قتال بووج: "تقرأ ھكذاذلك الحاخام  وكانت فتوىالفتوى؟ 
 مسلم كلرھا حینھا ألن یمقتھا ویستنك ،"وجودھم لوث من األرض وتطّھر ُیقتلوا أو یتھودوا

القتل أعمال تشجیع على  وبغیض، یز عنصري یممن تتلك الفتوى ؟ لما تحمل حول العالم
 سلی و جدالً  ھذا افترضاني  .عقائدیاً  المخالفینبدعوى تطھیر األرض من والمجازر الجماعیة 

على  الصھیونیة الدولة ھذه لسیاسات المؤیدین من لست ألنني العبریة الدولة عن دفاعاً 
 ر"تطھّ الفتوى: تلك بوضوح تام من خالل قراءتنا ھذه الجملة من  یتجلى لناما  ھذاف .اإلطالق
التمییز العنصري المبني لممارسة و  للكراھیة دعوى لیست أنھا، "وجودھم لوث من األرض

. ویمكننا ، أي القتل الجماعيجماعيال لتطھیرل صریحة وعلنیة دعوى انھا بلفحسب،  الدین على
في  ، وھو مما یؤسف لھ أیضاً  الفتوى ھذه في الشمئزازوالتعالي المثیر لروح الغطرسة تحسس 

  .الواقع

 

 المعتدي على اآلخرین الطرفیمثل  مناإلسالم ھو دین لنا أن  تبرھن الفتوى ھذهمن جانب آخر 
یتخلوا عن ، فأما أن وعلقم غیر المسلمین بأمرین أحالھما مر ماإلسال خیر. فقد لیس العكسو

 أن إلى " . وھذا ما نصت علیھ بوضوح تلك الفتوى:بدم بارد أو یقتلوا ،یسلموامعتقدھم و
 یزعم أن اإلسالم دین سالم ومحبة!!وبعد ذلك شخص ". فأرجوا أن ال یأتي ُیقتلوا أو یسلموا

 

أن ذلك األمر متفق علیھ لدى جمیع الطوائف  یرىاألعلى آیة هللا العظمى السید الخوئي  والمرجع
". قاطبة المسلمین بین ذلك في خالف وال" :تلك ، إذ یقول في فتواهدون استثناء اإلسالمیة

آیة بل ھي من وحي القرآن والعترة من أھل البیت، إذ یقول  ،من فراغ وحیثیات الفتوى لم تأت
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 في المأثورة الروایات بجانب. القرآنیة اآلیات من واحد غیر ذلك على ویدلّ  الخوئي:"سید هللا ال
 ".الجھاد على الحثّ 

 

 أو دفع الجزیة أو اعتناق اإلسالم سوىلیھود والنصارى والمجوس والصابئة فال یوجد خیار ل

ء اإلسالم بالحریة ھذا ما یدعیھ علماألیت شعري ف. آخرمفر لھم . فال یوجد بالسیف قتالً  الموت
 كیف:"  تلك التي قیلت عن لسانھ الخطاب بن عمر؟ أم مقولة في اإلسالم وحقوق اإلنسان

. والمضمونالمحتوى فقط شعارات فارغة  . إنھا"أحراراً؟ أمھاتھم ولدتھم وقد الناس تستعبدون
، شعبة بن ةللمغیر عبدالذي تم سبیھ من فارس ثم أصبح  )المجوسي( الجدیر ذكره أن ابا لؤلؤة

من قبل  المعتدى علیھم مواطنیھ الفرسلوطنھ و اً رأث ،عمر بن الخطاب الیاغتقام ب ذلك بعدثم 
 بحق وبشعة مجازر رھیبة ، حیث ارتكبواي ھناكاإلسالمالدین بحجة نشر  العربیة الجیوش
 ،الفرسال وأطفنساء  الكثیر من سبي ذلك فقد تم إضافة إلى الجلود. لھاتقشعر  األبریاء المدنیین
في عھد  ذلك. لقد حدث مقیدین باألصفاد والسالسل جلبھم إلى مدینة الرسول محمد ثمحیث تم 

خیر شاھد انفسھم المؤرخون المسلمون  سطرھاي توكتب التاریخ ال ،الخلیفة عمر بن الخطاب
ن في المسلمو قام بارتكابھاواحدة من تلك المجازر البشعة التي  األثیرقد ذكر ابن ف على ذلك.

 وما المجال القتلى فجللت ألف مائة منھم یومئذ وقتل:"  )١(یقول في تاریخھ حیثبالد فارس، 
 ."الوقیعة جلوالء فھي قتالھم من جللھا بما جلوالء فسمیت خلفھ امو یدیھ بین

 

مصادر على  أنھ تم بنائھاسلفاً  ذكرناالتي  ،السید الخوئيآیة هللا فتوى إلى  ونعرج مرة أخرى
، حیث السید الخوئيآیة هللا  بھ وھو أقر ،القرآن والروایات الصحیحة عن أھل البیت أحكام
روح اإلسالم الحقیقي من غیر  یضاً أتعكس  وتلك الفتوى ."والسّنة الكتاب علیھ ویدل :"یقول

قتل وتجرم تنتھك المعاھدات والمواثیق الدولیة التي تحرم  بحقرتوش أو تجمیل أو تلمیع. فھي 
دعوى تحریضیة علنیة  تعدھذه الفتوى  كذلكلمجرد رفضھ االنصیاع لقبول فكر أو دین. اإلنسان 

 أسھلفال یوجد طریقة  .القانون الدوليالتي یجرمھا  الجماعیة اإلبادة ارتكاب ىعلومباشرة 
بنشر ھذه الفتوى بشكل علني ومباشر إال من خالل بثھا إذاعیا، أو تضمینھا في كتاب، ثم طبعھ 

 جریمة منع اتفاقیة الفقرة (ج) من المادة الثالثة من نصتفقد  ي جمیع اصقاع العالم.وتوزیعھ ف
 المباشر التحریض) ج( :التالیة األفعال ىعل عاقبیُ " :على أنھ علیھا والمعاقبة الجماعیة اإلبادة

 بادةاإل مرتكبو یعاقب ". وقد نصت المادة الرابعة منھ أنھ"الجماعیة اإلبادة ارتكاب ىعل والعلني
 حكاما كانوا سواء الثالثة، المادة في المذكورة األخرى األفعال من فعل أي أو الجماعیة

ذلك  المادة الثانیة األفعال التي یعاقب علیھا بینتكذلك  ."أفرادا أو عامین موظفین أو دستوریین
 المرتكبة لیة،التا األفعال من أیا الجماعیة اإلبادة تعني االتفاقیة، ھذه في :"، حیث نصتالقانون

 :ھذه بصفتھا دینیة، أو عنصریة أو اثنیة أو قومیة لجماعة الجزئي أو الكلي التدمیر قصد ىعل

 .٣٦٥صفحة  ، الجزء الثاني -ابن األثیر -الكامل في التاریخ  -١
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 الجماعة، من أعضاء قتل(أ) 
 الجماعة، من بأعضاء خطیر روحي أو جسدي أذى إلحاق) ب(
 جزئیا، أو كلیا المادي تدمیرھا بھا یراد معیشیة لظروف ا،عمد الجماعة، إخضاع) ج(
 الجماعة، داخل األطفال إنجاب دون الحؤول تستھدف تدابیر فرض) د(
 ."ىأخر جماعة ىإل عنوة، الجماعة، من أطفال نقل) ھـ(
 

 تنتھك الصحیحة، ت، المبنیة على أحكام القرآن والروایاأن تلك الفتوى أیضاً  یمكننا القولو
 ھیئة أقرتھا التي، اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن وبنود مواد من الكثیر الحائط عرض بوتضر
 ،١ المادة :)١(ھي كما یلي المواد والبنود التي انتھكتھا تلك الفتوىتلك وأرقام  .المتحدة األمم

 .١٩ المادة و ١٨ المادة ،٧ المادة ،٥ المادة ،٣ المادة ،٢ المادة

 

 والمسلمین من غیر المسلمین والصبیان والمرأة لفانيا الشیخقتل جواز  -٤

 فیقول )٢()١٧ویسترسل آیة هللا العظمى السید ابو القاسم الخوئي الموسوي في المسألة رقم (
 تمحالة في  والمسلمین المسلمین غیر من والصبیان والمرأة الفاني الشیخأنھ یجوز قتل 

 والمرأة الفاني الشیخ الكفار من استثني قد:" اإلسالم أعداء قبل من بشریة كدروع استخدامھم
 لو نعم الكفار، بید أسروا الذین المسلمین من األسارى وكذا قتلھم، یجوز ال فإنھ والصبیان،

قد توصل  و ."علیھ متوقفة علیھم الغلبة أو معھم المقاتلة كانت إذا قتلھم جاز بھم األعداء تترس
طریق أھل  ثبت سندھا عنصحیحة  روایةد تیقنھ لالسید الخوئي إلى ذلك الحكم الشرعي بع

 مدائن من مدینة عن هللا عبد أبا سألت: قال غیاث، بن حفص روایة ذلك وتؤید البیت، فیقول:"
 ومنھم یقتلوا حتى بالمنجنیق ترمى أو بالنار تحرق أو الماء علیھا یرسل أن یجوز ھل الحرب،
 وال بھم، ذلك یفعل: " فقال والتجار؟ لمسلمینا من واألسارى الكبیر والشیخ والصبیان النساء
 ". كفارة وال للمسلمین علیھم دیة وال لھؤالء، عنھم یمسك

 

عن جذریاً أھل البیت في ھذه المسائل یختلف وفقھ یظن المسلم الشیعي بشكل خاطئ أن فكر 
ھم في ھذه بینخالف أي الحقیقة والواقع أنھ ال یوجد في أو السني. لكن  الوھابي السلفيالفكر 

 خطیرارخ وصتنتھك بشكل  ھي خیر شاھد على ذلك. فھي. وفتوى السید الخوئي بالذات المسألة
مجازر  ارتكابالتي تحرم وتجرم جمیع األفعال التي تؤدي إلى  ،الدولیة العھود والمواثیق جمیع

دون  لكن الواضح أن المذھب السلفي یصرح بذلك عالنیة .األبریاء لمدنیینلقتل  وأجماعیة 
  واتــاألخحباء من األخوة والحقیقة عن عامة األتلك أما علماء الشیعة فھم یحالون إخفاء  خجل،

 . العالقة ذات البنود و المواد تفاصیل على لالطالع ٢١ إلى ١٥ الصفحات مراجعة الرجاء -١
        .  ٣٧١ الصفحة ، الجزء األول - الموسوي الخوئيأبو القاسم  السید آیة هللا العظمى - الصالحین منھاج -٢
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التي مفادھا أن مذھب أھل البیت المجردة أن ال یعرفوا الحقیقة في  لعدم رغبتھمربما  .الشیعة
  .من العنف واإلرھاب خالٍ لیس ب

 

 النساء قتل جوازقد أفرد مسلم في صحیحھ باباً أطلق علیھ "بالنسبة ألھل السنة والجماعة ف
 بن یحیى   حدثنا :")١(فقال .والبیات معناه اإلغارة علیھم لیالً "، تعمد غیر من البیات في والصبیان

 بن سفیان أخبرنا یحیى  قال  عیینة ابن  عن  جمیعا  الناقد وعمرو   منصور بن وسعید   یحیى
 هللا صلى   النبي سئل  قال   جثامة بن الصعب   عن عباس ابن  عن  هللا عبید  عن  الزھري  عن   عیینة
  ."منھم ھم فقال   وذراریھم   نسائھم من فیصیبون   یبیتون  المشركین من  الذراري  عن  وسلم علیھ

 

اح  النووي اإلمام ویعلق  الَِّذي اْلَحِدیث َوَھَذا" :بقولھ السابق الحدیث على مسلم صحیحأحج ُشرَّ
َساء َوَقْتل َبَیاتھمْ  َجَواز ِمنْ  َذَكْرَناهُ  ْبَیان النِّ  َحنِیَفة َوأَبِي َمالِك َوَمْذَھب َمْذَھبَنا ُھوَ  ، اْلَبَیات فِي َوالصِّ

ُجل ُیْعَرف َال  بَِحْیثُ  بِاللَّْیلِ  َعلَْیِھمْ  ُیَغار أَنْ  ) َوَیبِیُتونَ ،  اْلَبَیات( َوَمْعَنى  .َواْلُجْمُھور  اْلَمْرأَة ِمنْ  الرَّ
بِيّ  ا  . َوالصَّ َراِريّ ( َوأَمَّ ْشِدید، لَُغَتانِ  یفَھاَوَتْخفِ  اْلَیاء َفبَِتْشِدیدِ  ) الذَّ  َواْلُمَراد، َوأَْشَھر أَْفَصح التَّ

َراِريِّ  َساء ُھَنا بِالذَّ ْبَیان وَ  النِّ  َمنْ  َعلَى اْإلَِغاَرة َوَجَواز، اْلَبَیات لَِجَوازِ  َدلِیل:  اْلَحِدیث َھَذا َوفِي .  الصِّ
ْعَوة َبلََغْتُھمْ    . "بَِذلِكَ  إِْعَالمھمْ  َغْیر ِمنْ  الدَّ

 

أھل عن  الصحیحةروایات ال ، المبنیة على أحكام القرآن والسید الخوئيآیة هللا العظمى  فتوىف
 وقت في المدنیین األشخاص حمایةالمتعلقة ب جنیف اتفاقیةصراحة أیضاً وبكل تنتھك  البیت،
م. فقد نصت المادة الثالثة من تلك ١٩٥٠ أكتوبر ٢١ التي بدء سریان مفعولھا في ،الحرب
 األطراف أحد أراضي في دولي طابع لھ لیس مسلح نزاع قیام حالة في" أنھ:  على یةاالتفاق

 :التالیة األحكام أدني كحد یطبق بأن النزاع في طرف كل یلتزم المتعاقدة، السامیة

 المسلحة القوات أفراد فیھم بمن العدائیة، األعمال في مباشرة یشتركون ال الذین األشخاص -١
 أو الجرح أو المرض بسبب القتال عن العاجزون واألشخاص سلحتھم،أ عنھم ألقوا الذین

 ضار تمییز أي دون إنسانیة، معاملة األحوال جمیع في یعاملون آخر، سبب ألي أو االحتجاز
 معیار أي أو الثروة أو المولد أو الجنس، أو المعتقد، أو الدین أو اللون، أو العنصر علي یقوم

 وتبقي أعاله، المذكورین باألشخاص یتعلق فیما التالیة األفعال ظرتح الغرض، ولھذا .آخر مماثل
 :واألماكن األوقات جمیع في محظورة

 والمعاملة والتشویھ، أشكالھ، بجمیع القتل وبخاصة البدنیة، والسالمة الحیاة علي االعتداء) أ(
 والتعذیب، القاسیة،

 الرھائن، أخذ) ب(
 جواز قتل النساء والصبیان في البیات من غیر تعمد. -الجھاد والسیر، صحیح مسلم ١- 
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 بالكرامة، الحاطة و المھینة المعاملة األخص وعلي الشخصیة، الكرامة علي االعتداء) ج(
 تشكیال مشكلة محكمة أمام سابقة محاكمة إجراء دون العقوبات وتنفیذ األحكام إصدار) د(

 انتھى ."المتمدنة الشعوب نظر في الالزمة القضائیة الضمانات جمیع وتكفل قانونیا،

 

 هللا آیةفتوى نھجت نفس النھج الذي جاء في قد  الصھیونیة الدولة حظتھ أنالجدیر ذكره ومال
، فلم ةاألراضي الفلسطینیة واللبنانیفي ، حیث تم قتل الكثیر من المدنیین الخوئي السید عظمىال

. فماذا یفھم في ذلك مسیحي أو درزي وأمسلم  بین مدني أو عسكري، كما لم تفرق بینتفرق 
؟ وھل صفق والمسیحیین والدروز من تلك الفتوى التي طبقتھا دولة إسرائیل على المسلمین

 و طربوا لتلك العملیات الحربیة التي قام الجیش الصھیوني ضد المدنیین ھناك؟!! المسلمون

 

  أو اإلتجار بالبشر )الیمین ملك(تجارة الرقیق  جواز -٥

شرع في سرد أدلتنا في انتھاك اإلسالم لحرمة األعراض والمتاجرة بالجنس أو البشر، أقبل أن 
لعلھا تذكرنا بتقوى هللا سبحانھ  ،لھ كل المجدأود أن أذكر حكمة عظیمة قالھا السید المسیح 

 أَنْ  ُتِریُدونَ  َوَكَما"  في تصرفاتنا وأفعالنا تجاه إخواننا وأخواتنا في اإلنسانیة، حیث قال: وتعالى
فھذه ھي القاعدة الذھبیة أي عامل اآلخرین . ")١(َھَكَذا بِِھمْ  أَْیضاً  أَْنُتمْ  اْفَعلُوا بُِكمُ  النَّاسُ  َیْفَعلَ 

المالحظ أن شیعة أھل البیت یعقدون مآتم دائمة طوال  لطف ومحبة كما تحب أن یعاملوك بھ.ب
الجیش  يقتلھ على أیدمعلى اإلمام الحسین وما جرى ألھل بیتھ من بعد فیھا السنة، ینوحون 

حیث تم  ،لصنیع بني أمیة التام ھو رفضھم واستنكارھم في ذلك األموي. وأكثر ما یشد انتباھي
مسبیة كانت أنھا خطئاً  یعتقدون ، التي)أخت اإلمام الحسین(سیدة زینب بنت اإلمام علي أسر ال

وال یوافقھم في ذلك أي مؤرخ مسلم،  ال یمت للواقع بصلةاألمر من سبایا أھل البیت. وھذا 
 أَْسَرى السیدة زینب وأھل بیت اإلمام الحسین . بل كانتسواء كان ذلك المؤرخ سني أو شیعي

األسیرة فبین السماء واألرض. ما ھو فرق في اإلسالم لفرق بین األسیرة والمسبیة اووحسب. 
شرائھا أو مضاجعتھا جنسیاً. وال یوجد في اإلسالم  وأیجوز بیعھا  ، لكن التحجز وربما تسجن

ن بیعھ یجوز حیث ،النساء الغیر مسلمات سبيیوجب مسلمات، بل الالنساء  سبيتشریع یجوز 
 معركة الطف. بعدن جنسیاً. وھذا مالم یحدث ألھل بیت اإلمام الحسین ومضاجعتھ نوشرائھ

 

إلى جواز امتالك المرأة  )٢()٢٢( لة رقمألقد أشار آیة هللا العظمى السید الخوئي ضمن المسو
ضمن الغنائم الحربیة التي یتقاسمھا أیضاً تعد  يالحرب، التفي  سبیھاالتي یتم الغیر مسلمة 

  في اربینـالمح الكفار من رواـأس قد لمونـالمس كان إذاال: "ـ، فقفیما بینھم لمونـالمس المقاتلون

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر لوقا. -اإلصحاح السادس  - ٣١ :اآلیة -١
 .٣٧٤-٣٧٣ :ص ، الجزء األول - الخوئي السیدآیة هللا العظمى  - الصالحین منھاج  -٢
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 ،علیھن واالستیالء بالسبي یملكوھن نعم. مر كما قتلھن یجز لم إناثاكانوا  فإن الحرب، أثناء
 مضافا - ذلك على وتدل یقتل، ال ممن وغیرھم والشیوخ البالغین،غیر  الذراري في الحال وكذلك

 المتعددة الروایات - المسلمین المقاتلین بین الحرب غنائم تقسیم في الجاریة القطعیة السیرة إلى
 قلت: قال النخاس، رفاعة معتبرة منھا الحرب غیر حال في حتى االسترقاق جواز على الدالة
 الجواري من أوالدھم فیسرقون الصقالبة على یغیرون الروم إن): السالم علیھ( الحسن ألبي

 في ترى فما التجار، إلى بغداد إلى بھم یبعثون ثم فیخصونھم الغلمان على فیعمدون والغلمان،
 ال: " فقال بینھم؟ كانت حرب غیر من علیھم ارواأغ وإنما سرقوا قد أنھم نعلم ونحن شرائھم

  )١()٣٦لة (أضمن المس قال أیضاً  و .""االسالم دار إلى الشرك من أخرجوھم إنما بشرائھم، بأس
 علیھ ستولىأ ما إن: "شارحاً أنواع الغنائم التي تكون ملك للمسلمین نتیجة ذلك القتال المسلح

 أنواع:  ثالثة على یكون المسلح بالجھاد الكفار من المقاتلون المسلمون

ذلك.  شاكل وما والحیوانات واألواني والفرش والفضة كالذھب منقوال یكون ما: األول عالنو
 .والنساء كاألطفال یسبى ما: الثاني عالنو

 .انتھى ."والعقارات كاألراضي منقوال یكون ال ما: الثالث النوع

 

 ،فتواه تلك بناءالتي أستند علیھا السید الخوئي في  وقبل تحلیلنا لھذه الفتوى والروایة الصحیحة
 التي لم تعد متداولة في أیامنا ھذه، مثل: ، وي وردت فیھاتأود أن أعرف بعض المصطلحات ال

اسُ  النخاس: خَّ  والنَّخاسة، النِّخاسة وِحْرفتھ َتْنَشط، حتى إِیاھا لَنْخِسھ بذلك سمي الدواب، بائع النَّ
اساً، قالرقی بائعُ  یسمى وقد  .)٢(األصل ھو واألَول َنخَّ

، الرق: قُّ ةُ  الِملك: بالكسر الرِّ قیقُ ، والُعبوِدیَّ  وقد مفعول بمعنى َفِعیل وجمع، واحد المملوك، والرَّ
فیق، الجماعة على ُیطلق قُّ : اللیث. واْسترقَّھ وأََرقَّھ العبدَ  َرقَّ  منھ تقول كالرَّ قیق الُعبودة، الرِّ  والرَّ
 العبید سمي: العباس أَبو. عبداً  صار أَي فالن َرقَّ  وقد .االسم بناء على منھ ؤخذی وال العبد،
 .)٣(وَیْخَضعون وَیِذلُّون لمالكھم َیِرقُّون ألَنھم َرقِیقاً 

 

 لأو الرجا ،أو األطفال (الغلمان) ،بیع وشراء النساء (الجواري)المتاجرة من اإلسالم ال یحرم 
كانت تعد تجارة رائجة ما بین و .في اإلسالم باحة وجائزةمتجارة ال تزال (العبید). فھي 

األول بقیادة  يعصر اإلسالمالعصور الخالفة اإلسالمیة المتالحقة، بدء من  على امتدادالمسلمین 
حرمتھا وجرمتھا المواثیق  حیث ،انقضاء القرن العشرینمحمد رسول اإلسالم وحتى قبیل 

 ممارسة تجارة الرقیق وتجیز  ل موریتانیا، ال تزال تصرحلكن بعض الدول اإلسالمیة، مث .الدولیة

 .٣٧٩ :الصفحة ، األول الجزء - الخوئي السید العظمى هللا آیة - الصالحین منھاج -١
 ابن منظور. -لسان العرب  -٢
 ابن منظور. -لسان العرب  -٣
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 . أراضیھا على

 

یتعامل اإلسالم  ظر وكیف ینتعرفنا  ، فھيتعد وثیقة مھمةوبالنسبة لفتوى السید الخوئي فھي 
 قد سلطت الضوء على األمور التالیة: - أي الفتوى - فھي. المرأة المسبیة باألخصو الرقیق،مع 

 .السالح بقوة امتالك المرأة الغیر مسلمة، أثناء الحرب، عن طریق سبیھاإمكانیة  ·

المتاجرة  یجوز تجاریة تعتبر سلعة ،الیمین ملكة القرآن علیھا یطلقالتي  ،المرأة المسبیة ·
 شرائھا في سوق النخاسة. بیعھا و ، حیث یجوزبھا

یعاملون ، حیث أیضاً  یعدون سلع تجاریة السالح بقوةسبیھم  تمیالذین الغلمان والشیوخ  ·
 .في سوق النخاسة شرائھم یجوز بیعھم وفكعبید 

 النساءالرقیق من بیع  یجوز االسترقاق حتى في حالة السلم. حیث یمكن شراء واإلسالم  ·
 رفاعة : مثل الحالة التي وردت في روایةوالغلمان والرجال الذین لم یتم سبیھم في حرب

 .النخاس

 

 االتفاقیةمواد وبنود  وخطیر بشكل صارخإن التعالیم اإلسالمیة في ھذا الشأن قد انتھكت 
 في حررتالتي  بالرق الشبیھة والممارسات واألعراف الرقیق وتجارة الرق إلبطال التكمیلیة

 شخص استرقاق یشكل :"، بأنھ٦ المادةمن  ١م. حیث نصت الفقرة ١٩٥٦ سبتمبر ٧ في نیفج
 في جنائیا جرما رقیق، ىإل عیالھ من آخر شخصا یحول أو نفسھ ھو یتحول بأن إغراؤه أو آخر،
 وینطبق. لھ ارتكابھم یثبت من العقاب یستحق االتفاقیة، ھذه في األطراف الدول قوانین نظر

كذلك عرفت  ."القصد ھذا ىعل مؤامرة في االشتراك أو التدخل أو المحاولة حالة في نفسھ األمر
) أ:(االتفاقیة ھذه ألغراضبعض المصطلحات الواردة في تلك االتفاقیة، إذ نصت أنھ:"  ٧ المادة
 وصفا م١٩٢٦ عام المعقودة بالرق الخاصة االتفاقیة في معرف ھو كما" الرق" مصطلح یعني
 أي" الرقیق" ویعني الملكیة، حق عن الناجمة السلطات علیھ تمارس شخص أي وضع أو لحال

 منزلة ذو شخص" المصطلح ویعني) ب(الوضع، ھذا في یكون أو الحالة ھذه في یكون شخص
 المذكورة الممارسات أو األعراف من أي نتیجة ھو وضع أو حال في یكون شخصا" مستضعفة

 التي األفعال جمیع ویشمل، ،"الرقیق تجارة" مصطلح يویعن) ج(االتفاقیة، ھذه من ١ المادة في
 رقیق، ىإل تحویلھ قصد ىعل للغیر عنھ التخلي أو احتجازه أو ما شخص أسر علیھا ینطوي
 التخلي، أفعال وجمیع مبادلتھ أو بیعھ بغیة ما رقیق احتیاز علیھا ینطوي التي األفعال وجمیع

 اتجار أي عموما، وكذلك، مبادلتھ، أو بیعھ دقص ىعل احتیازه تم رقیق عن مبادلة، أو بیعا
 .انتھى ."المستخدمة النقل وسیلة كانت أیا لھم نقل أو باألرقاء

 



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               37  
 

ضافة إلى انتھاكھ لالتفاقیة المشار إلیھا أعاله، فقد أنتھك اإلسالم أیضاً حقوق اإلنسان التي  او
 الموادویمكننا إیجاز تلك البنود األمم المتحدة من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. و اأقرتھ

 .٢٨ المادة وَ  ٩المادة ،٧المادة ،٦المادة ،٤المادة ،٣المادة ،٢المادة ،١المادة :)١(كالتاليالمنتھكة 

 

 وانولم یك ،الجواريبیع وشراء تجارة یمتھنون یمتلكون و وھم األشخاص الذین  ،أن النخاسین
باح لھم حریة التصرف في أألن اإلسالم  ،جواريفي تصرفاتھم الال أخالقیة مع ال هللا خائفین

یداعبونھن و . فقد كانوا الشابات التي كانت في الغالب األعم من النساء سلعتھم وملك یمینھم،
العكس ھو . بل وال یوجد عقاب شرعي في اإلسالم یجرم أو یحرم ذلك ،في الفراشیضاجعونھن 

 َوالَِّذینَ  ، حیث یقول: "الفعل الال أخالقي ذلك عملللمسلمین  القرآنكاتب الصحیح، حیث أجاز 
ُھمْ  أَْیَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِھمْ  َعلَى إِالَّ  َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ   .")٢(َملُوِمینَ  َغْیرُ  َفإِنَّ

 

 نالذی و: «تعالى قولھ :" بقولھتلك اآلیتین  )٣(وقد فسر آیة هللا السید محمد حسین الطباطبائي
 ما - قیل ما على - ھو و فرج جمع الفروج الثالث، اآلیات آخر إلى »حافظون لفروجھم ھم

 كانت سواء المواقعة عن االجتناب عن كنایة الفروج حفظ و النساء، و الرجال من ذكره یسوء
 فإنھم أیمانھم ملكت ما أو أزواجھم على إال: «قولھ و .ذلك غیر و البھائم بإتیان أو لواطا أو زنا

 أیمانھم ملكت ما و النساء، من الحالئل األزواج و الفروج، حفظ من استثناء »ملومین غیر
 .ىانتھ ."المملوكة الجواري و الحالئل األزواج مس في ملومین غیر فإنھم المملوكة الجواري

 

كن جواري تم  -حسب معتقد الشیعة  -أمھات األئمة المعصومین  نصفأن  لالنتباهومن المثیر 
بكلمة  بالتفوه. لن أسمح لنفسي تم اغتنامھن بطرق أخرىأنھن أو  ،ن من سوق النخاسةشرائھ

لكني سأفرد روایة ذكرھا الشیخ ومشاعر أخوتي وأخواتي األحباء من الشیعة. أو تجرح تخدش 
اإلمام مولد عن  متحدثاً  قال حیث ،منھا الشاھد على أسلط الضوء ثم، )٤(الكلیني في الكافي
 عن األشعري، محمد بن الحسین -١ .حمیدة: لھا یقال ولد أم أمھ " الكاظم:موسى بن جعفر 

: قال أبیھ عن الرحمن، عبد بن عیسى حدثنا: قال القمي السندي بن علي عن محمد، بن معلى
 عنده قائما السالم علیھ هللا عبد أبو وكان جعفر أبي على األسدي محصن بن عكاشة ابن دخل
 یظن من یأكلھ وأربعة وثالثة الصغیر والصبي الكبیر الشیخ یأكلھ حبة ةحب: فقال عنبا، إلیھ فقدم
 أبا تزوج ال شئ ألي: السالم علیھ جعفر ألبي فقال یستحب فإنھ حبتین، حبتین وكلھ یشبع ال أنھ
  لـأھ من اسـنخ سیجیئ إنھ أما: الـفق تومةـمخ رةـص یدیھ وبین قال التزویج؟ أدرك فقد هللا عبد

 .العالقة ذات البنود و المواد تفاصیل على لالطالع ١٨ إلى ١٥ الصفحات عةمراج الرجاء  -١
 من سورة المؤمنون. ٦َو  ٥ :اآلیتان -٢
 من سورة المؤمنون. ١١-١تفسیر اآلیات  -آیة هللا السید محمد حسین الطباطبائي  - القرآن تفسیر في المیزان  -٣
 .٤٧٦الصفحة  - السالم علیھما جعفر بن موسى الحسن أبي مولد ابب -الجزء األول  -الشیخ محمد یعقوب الكلیني  - الكافي  -٤
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 على یوما فدخلنا أتى، ما لذلك فأتى: قال جاریة، الصرة بھذه لھ فنشتري میمون، دار فینزل بربر

 فاشتروا فاذھـبوا قـدم، قد لكم ذكرتھ الذي النخاس عن أخبركم أال: فقال السالم علیھ جعفر أبي
 مریضتین جاریتین إال عندي كان ما بعت قد: فقال النخاس فأتینا: قال ة،جاری منھ الصرةبھذه 

 ھذه تبیعنا بكم: فقلنا فأخرجھما، إلیھما ننظر حتى فأخرجھما: قلنا األخرى، من أمثل إحداھما
 منك نشتریھا لھ قلنا دینار، سبعین من أنقص ال: قال أحسن ادینارا قلن بسبعین: قال المتماثلة

 وزنوا، فكوا: قال واللحیة الرأس أبیض رجل عنده وكان فیھا ما ندري وال بلغت ما الصرة بھذه
 ا،الشیخ: ادنو فقال أبایعكم لم دینارا سبعین من حبة نقصت إن فإنھا تفكوا ال: النخاس فقال

 الجاریة فأخذنا تنقص وال تزید ال دینارا سبعون ھي فإذا الدنانیر ووزنا الخاتم وفككنا فدنونا
 هللا فحمد كان، بما جعفر أبا فأخبرنا عنده قائم وجعفر السالم علیھ جعفر أبي على فأدخلناھا

 اآلخرة، في محمودة الدنیا، في حمیدة فقال حمیدة،: قالت اسمك؟ ما: لھا قال ثم علیھ وأثنى
 إال ءشي النخاسین أیدي في یقع وال وكیف :قال بكر: قالت ثیب؟ أم أنت أبكر عنك أخبریني
 أبیض رجال علیھ هللا فیسلط المرأة من الرجل مقعد مني فیقعد یجیئني كان قد: لتفقا أفسدوه،

 یا: فقال مرارا بھ الشیخ وفعل مرارا بي ففعل عني، یقوم حتى یلطمھ یزال فال واللحیة الرأس
 ."السالم علیھ جعفر بن موسى األرض أھل خیر فولدت إلیك خذھا جعفر

 

 منھاالباقر اإلمام  علمبعد أن  ، وذلكمعھان یفعلھ النخاس ما كابالسیدة حمیدة تعترف ا ھي فھ
، حیث نخاسالذلك في ید وملك یمین  سلعة تجاریة كونھاالرغم من ب ،مستغرباً أنھا ال تزال بكراً 

ال  ممارسات من -في ذلك الزمن  - النخاسونبما كان یفعلھ في نفس الوقت  ومقراً  مستفھماً قال 
 فاعترفت "!!؟أفسدوه إال ءشي النخاسین أیدي في یقع وال وكیف: قال ":بالجواري أخالقیة

 كان التي الال أخالقیةالمحاوالت  وممارسات تلك العن محمد الباقر  امإلملحینھا السیدة حمیدة 
و ھناك تأكید  ."المرأة من الرجل مقعد مني فیقعد یجیئني كان قد: فقالت " :النخاس معھایفعلھا 

، حیث الشنیع من قبل ذلك النخاس مرة بعد مرة ھذا األمرتكرار  یفید السید حمیدة قالتھآخر 
 إذ، جداً  مألوف شيء كانت األمور تلك أن الروایة من یظھر كما وھو ".مرارا بي ففعل "تقول: 

 حتى أو ممارستھا من الحرج أو بالضیق یشعرون یكونوا لم ولھذا، عندھم المحرمات من تكن لم
 .إعالنھا

 

من أجل ممارسة الجنس في المقام  تأكد إباحة اإلسالم لتجارة الرقیق الروایة لكتفي الحقیقة 
أن نصف أمھات أئمة أھل البیت  آنفاً وكما قلنا  مارسھا أئمة أھل البیت أنفسھم.قد  التي، األول

. فقد روي أخرى بطرق اغتنامھن تم أو، تم شرائھن من سوق النخاسة إماھن ، فكن جواري
 محمد القاسم أبو: " فھیا فإذا فقرأت: جابر قال :" )١(فیھ جاء مطولحدیث  الشیخ الصدوق في

  فاطمة أمھ المرتضى، طالب يـأب بن علي الحسن أبو. وھب بنت آمنة أمھ المصطفى، هللا عبد بن

 .٣٠٧ الصفحة - الصدوق الشیخ - النعمة وتمام الدین كمال  -١
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 علي بن الحسین هللا عبد أبو. البر علي بن الحسن محمد أبو. مناف عبد بن ھاشم بن أسد بنت
 أمھ العدل، الحسین بن علي محمد أبو وآلھ، علیھ هللا صلى محمد بنت فاطمة أمھما التقي،

 بنت هللا عبد أم أمھ الباقر، علي بن محمد جعفر أبو شاھنشاه، ابن یزدجرد بنت شھربانویھ
 القاسم بنت فروة أم أمھ الصادق، محمد بن جعفر هللا عبد أبو. طالب أبي - بن علي بن الحسن

 الحسن أبو. حمیدة اسمھا جاریة أمھ الثقة، جعفر بن موسى إبراھیم أبو. بكر أبي بن محمد بن
 جاریة أمھ الزكي، علي بن محمد جعفر أبو. نجمة اسمھا جاریة أمھ الرضا، موسى بن علي

 الحسن محمد أبو سوسن اسمھا جاریة أمھ األمین، محمد بن علي الحسن أبو. خیزران اسمھا
 ھو الحسن، بن محمد القاسم أبو .الحسن بأم وتكنى سمانة اسمھا جاریة أمھ الرفیق، علي بن

  انتھى. ."أجمعین علیھم هللا صلوات نرجس اسمھا جاریة أمھ القائم، خلقھ على تعالى هللا حجة

 

المعلوم أیضاً أن من و .جواريفھذه الروایة تشھد أن نصف أمھات األئمة من أھل البیت كن 
آیة هللا  فروضھ. فقد ذكرى اإلسالم لم یحرم االسترقاق، حتى لو اعتنق الرقیق اإلسالم وأد

عن أي شخص أو العبودیة  االسترقاق یسقطالسید الخوئي في منھاجھ أنھ ال یوجد دلیل  العظمى
 " :)١(یث یقولح ،األسرأو  السبيحتى لو أعتنق ذلك الشخص اإلسالم بعد  ،تم سبیھ في الحربی

 إلى بحاجة ذلك كل إن حیث العدم، ھو الظاھر االسترقاق؟ أو فداء أو من االسالم بعد علیھم وھل
 .ىانتھ ."علیھ دلیل وال دلیل،

 

 االختیاري البروتوكولكذلك  اإلسالم إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ینتھكھ لفإلى جانب انتھاك
الذي  االباحیة المواد وفي البغاء في األطفال واستغالل لاألطفا بیع بشأن الطفل حقوق التفاقیة

 ٢٦٣ المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار بموجب واالنضمام والتصدیق للتوقیع وعرض عتمدا
على أنھ منھ م. فقد نصت المادة األولى ٢٠٠٠ مایو ٢٥ في المؤرخ والخمسون الرابعة الدورة

 ھو كما اإلباحیة المواد وفي البغاء في األطفال غاللواست األطفال بیع األطراف الدول تحظر":
 ھذا لغرض " :على أنھ فنصتفقد  ،أما المادة الثانیة ."البروتوكول ھذا في علیھ منصوص

  :البروتوكول

 مجموعة أو شخص أي جانب من طفل نقل بمقتضاه یتم تعامل أو فعل أي األطفال ببیع ُیقصد )أ(
  العوض؛ أشكال من آخر شكل أي أو كافأةم لقاء آخر شخص إلى األشخاص من

 أي أو مكافأة لقاء جنسیة أنشطة لغرض طفل استخدام البغاء في األطفال باستغالل ُیقصد )ب(
  العوض؛ أشكال من آخر شكل

 یمارس كانت، وسیلة بأي طفل، أي تصویر اإلباحیة المواد في األطفال باستغالل ُیقصد )ج(
  الجنسیة لألعضاء تصویر أي أو صریحة جنسیة نشطةأ بالمحاكاة أو حقیقیة ممارسة

  .٣٧٤ الصفحة - ١ الجزء - الخوئيأبو القاسم الموسوي  السیدآیة هللا العظمى  - الصالحین منھاج -١
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 دولة كل تكفل - ١" :أنھ نصت المادة الثالثة على كما ."أساسا الجنسیة الرغبة إلشباع للطفل
 أو الجنائي قانونھا بموجب كاملة تغطیة التالیة نشطةواأل األفعال أدنى، كحد تغطي، أن طرف
 أساس على ترتكب كانت أو دولیاً  أو محلیاً  ترتكب الجرائم ھذه أكانت سواء فیھا العقوبات قانون
  :منظم أو فردي

ف ھو كما األطفال بیع سیاق في )أ(  بأي طفل قبول أو تسلیم أو عرض'١' :٢ المادة في معرَّ
 الطفل أعضاء نقل )ب( للطفل؛ الجنسي االستغالل )أ( :التالیة األغراض من لغرض كانت طریقة
 . انتھى"قسري لعمل الطفل تسخیر )ج( للربح؛ توخیاً 

 

الخامسة من نفس القرار ان األعمال الواردة في المادة الثالثة  المادة) من ١وقد اعتبرت الفقرة (
 ھي جرائم یعاقب علیھا القانون، فقد نصت على التالي:

 تستوجـب جرائم بوصفھا مدرجة ٣ المادة من ١ الفقرة فـي إلیھـا المشـار الجرائم تعتبر -١"
 بوصفھا وتدرج األطـراف الـدول بیـن قائمـة المجرمیـن لتسلیـم معاھدة أي في مرتكبیھا تسلیـم
 بین فیما الحق وقت في تبرم المجرمین لتسلیم معاھدة كل في مرتكبیھا تسلیم تستوجب جرائم

 .ىانتھ ."المعاھدات ھذه في علیھا المنصوص للشروط وفقاً  الدول ھذه

 

 الغیر مسلم قتل األسیر جواز -٦

بجواز قتل األسیر في بعض یامنا ھذه الذي ینفرد أربما كان اإلسالم ھو الدین الوحید في 
 بعضتوفر یتوقف على ذلك  وتطبیق ،قتل األسیرالتعالیم اإلسالمیة قد شرعت إن  .الحاالت

حسب وضع الحرب الناشبة بین المسلمین وخصومھم. فمنھا یختص بعمر األسیر أیضاً األمور، و
 ٩سنة للذكور و  ١٥ وجعلھالبلوغ سن ) الشیعي المذھب( الجعفري الفقھقد حدد وجنسھ. و

 حمران عن حمران، بن حمزة عن:"  )١(فقد روى الشیخ محمد یعقوب الكلیني .سنوات لإلناث
 وتقام التامة بالحدود یؤخذ أن الغالم على یجب متى: لھ قلت السالم علیھ جعفر أبا سألت: قال

 أو احتلم إذا: فقال بھ؟ یعرف حد فلذلك: قلت وأدرك، الیتم عنھ خرج إذا: فقال بھا؟ ویؤخذ علیھ
 لھ، واخذت بھا واخذ التامة الحدود علیھ أقیمت ذلك قبل أنبت أو أشعر أو سنة عشر خمسة بلغ
 مثل لیست الجاریة إن: قال بھا؟ ویؤخذ لھا وتؤخذ التامة الحدود علیھا تجب متى اریةفالج: قلت

 وجاز مالھا إلیھا ودفع الیتم عنھا ذھب سنین تسع ولھا بھا ودخل تزوجت إذا الجاریة إن الغالم
 أمره یجوز ال والغالم: قال بھا، لھا واخذ التامة الحدود علیھا وأقیمت والبیع الشراء في أمرھا

 قبل ینبت أو یشعر أو یحتلم أو سنة عشر خمسة یبلغ حتى الیتم من یخرج وال والبیع الشراء في
 ."ذلك

 .)تاما الحد علیھما یجب اللذین والجاریة الغالم حد( باب، ١٩٨ -١٩٧ :ص  ، ٧ الجزء - الكلینيمحمد بن یعقوب  الشیخ - الكافي -١
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 كان إذا األسیر قتل بوجوب) ٢٣( المسالة في الخوئي السید هللا آیة األعلى المرجع أفتى قدو 
 إذا....الحرب أثناء في المحاربین الكفار من أسروا قد المسلمون كان إذا ")١(فقال ،بالغاً  ذكراً 
وھذا األمر یكون  ."عنھم یسقط حینئذ القتل فإن أسلموا، إذا إال قتلھم فیتعین بالغین ذكورا كانوا

 بعد األسر كان إذا وأما:" )٢(عد توقفھا فیقول السید الخوئيساریاً قبل أن تتوقف الحرب. أما ب
 الثابت الحكم كان وحینئذ ذكورا، كانوا وإن منھم األسیر قتل یجوز فال علیھم والغلبة االثخان
 إذا الثالثة األحكام ھذه عنھم تسقط لاالسترقاق. وھ أو الفداء أو المن إما: أمور أحد علیھم

 كفروا الذین لقیتم فإذا: (تعالى قولھ علیھ ویدل بذلك، سقوطھا عدم الظاھر االسالم؟ اختاروا
 الحرب تضع حتى فداء وإما بعد منا فإما الوثاق فشدوا أثخنتموھم إذا حتى الرقاب فضرب

وقد بنى آیة هللا  ."الموضوع ھذا في الواردة اآلتیة زید بن طلحة معتبرة بضمیمة) أوزارھا
 بن طلحة معتبرة نص :"فقال منھاجھ لى روایة أستشھد بھا فيالسید الخوئي فتواه تلك بناء ع

 كان إذا :حكمین للحرب إن: یقول أبي كان: " یقول السالم علیھ هللا عبد أبا سمعت قال زید،
 بالخیار، فیھ السالم علیھ اإلمام فإن الحال تلك في أخذ أسیر فكل أھلھا یثخن ولم قائمة الحرب

 دمھ في یتشحط یتركھ ثم حسم، بغیر خالف من ورجلھ یده عقط شاء وإن عنقھ، ضرب شاء إن
 األرض في ویسعون ورسولھ هللا یحاربون الذین جزاء إنما: (وجل عز هللا قول وھو یموت حتى

 اآلخر والحكم -: قال أن إلى -) خالف من وأرجلھم أیدیھم تقطع أو یصلبوا أو یقتلوا أن فسادا
 فاإلمام أیدیھم في فكان الحال تلك على أخذ أسیر فكل أھلھا وأثخن أوزارھا الحرب وضعت إذا
 فصاروا استعبدھم شاء وإن أنفسھم فاداھم شاء وإن فأرسلھم، علیھم من شاء إن بالخیار فیھ

 "."عبیدا
 

تشیر إلى تعالیم اإلسالم الصریحة بممارسات علیھا، فالفتوى  ءوھنا أمور أود أن أسلط الضو
 :اآلتي، تتمثل في لحقوق اإلنسان والطفل واألسیر تحمل في طیاتھا انتھاكات بشعة

 سنة. ١٨ یبلغ لمیوجب اإلسالم قتل األسیر حتى لو كان طفل  ·
 الطفل والمتاجرة بھ من بیع أو شراء. استعبادیجوز اإلسالم  ·
 .مواجھة عقوبة تصل إلى اإلعدامأو اإلسالم،  اعتناقعلى  األسیریكره اإلسالم  ·
جمیع َو تستنكرھا تدینھا  وبشعةوبربریة  طرق وحشیةیجیز قتل األسیر ب اإلسالم ·

 .والمؤسسات الحقوقیة والقانونیة األعراف و المواثیق الدولیة
 كسخرة أو عبد. ھیجیز اإلسالم استرقاق األسیر واستخدام ·

 

  ،یتضح لنا جلیاً أن التعالیم اإلسالمیة تحط من كرامة اإلنسان وتنتھك حقوقھ بشكل صارخبھذا  و
 عرض الحائط المواثیق والعھود والقرارات الدولیة التالیة:وتضرب ب

 . ٣٧٤ الصفحة ، ١ الجزء - الخوئي الموسوي القاسم أبو السید العظمى هللا آیة - الصالحین منھاج  -١
 .٣٧٤ الصفحة ، ١ الجزء - الخوئي الموسوي القاسم أبو السید العظمى هللا آیة - الصالحین منھاج  -٢
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لألمم المتحدة بموجب  العامة الجمعیةالذي أقرتھ  الطفل حقوق إعالنبشكل صارخ  اإلسالم انتھك
م. فقد نص المبدأ ١٩٥٩ نوفمبر/الثاني تشرین ٢٠ في المؤرخ) ١٤-د( ١٣٨٦قرارھا رقم 

 بال طفل ولكل. اإلعالن ھذا في المقررة الحقوق بجمیع الطفل یتمتع أن یجباألول منھ على أنھ "
 أو الجنس أو اللون أو العرق بسبب تمییز أو تفریق أي دون الحقوق ھذهب یتمتع أن استثناء

 أو النسب أو الثروة أو االجتماعي، أو القومي األصل أو سیاسي، غیر أو سیاسیا الرأي أو الدین
  ."ألسرتھ أو لھ یكون آخر وضع أي

 

 بین الظروف، جمیع في الطفل، یكون أن یجبكما نص المبدأ الثامن من نفس القرار على أنھ "
 للتوقیع وعرضت اعتمدت، التي الطفل حقوق اتفاقیة أنكما  ."واإلغاثة بالحمایة المتمتعین أوائل

 ٢٠ في المؤرخ ٤٤/٢٥ المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار بموجب واالنضمام والتصدیق
 ":ى أنھالسن القانوني للطفل، فقد نصت عل األول الجزءمن ١ المادةحددت قد م، ١٩٨٩ نوفمبر

 الرشد سن یبلغ لم ما عشرة، الثامنة یتجاوز لم إنسان كل الطفل یعنى االتفاقیة، ھذه ألغراض
من نفس االتفاقیة  ٣٧المادة الفقرة (أ) من كما جرمت  ."علیھ المنطبق القانون بموجب ذلك قبل

، فنصت ةسن ١٨الذي یقل عمره عن  إنزال عقوبة اإلعدام أو التعذیب أو السجن المؤبد للطفل
 أو المعاملة ضروب من لغیره أو للتعذیب طفل أي یعرض أال) أ( :األطراف الدول تكفل "على أنھ:

 الحیاةى مد السجن أو اإلعدام عقوبة تفرض وال. المھینة أو الالإنسانیة أو القاسیة العقوبة
 فراجلإل إمكانیة وجود دون سنة عشرة ثماني عن أعمارھم تقل أشخاص یرتكبھا جرائم بسبب
 الطفل.". أما الفقرة (ب) من نفس المادة المشار إلیھا آنفاً فقد أكدت على حمایة حریة عنھم

 ویجب. تعسفیة أو قانونیة غیر بصورة حریتھ من طفل أي یحرم أال) ب( وعدم المساس بھا:"
 أخیر كملجأ إال ممارستھ یجوز وال للقانون وفقا سجنھ أو احتجازه أو الطفل اعتقال یجرى أن

 انتھى. ".مناسبة زمنیة فترة وألقصر

 

 االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكولالثالثة من  المادة وخطیر صارخ بشكل اإلسالم انتھككما 
 المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة األمم التفاقیة المكمل واألطفال، النساء وبخاصة باألشخاص،

 ر"اإلتجا بتعبیر یقصد )أ( :روتوكولالب ھذا ألغراض ": أنھ على الذي ینص الوطنیة عبر
 بالقوة التھدید بواسطة استقبالھم أو إیواؤھم أو تنقیلھم أو نقلھم أو أشخاص تجنید" باألشخاص

 استغالل أو الخداع أو االحتیال أو االختطاف أو القسر أشكال من ذلك غیر أو استعمالھا أو
 موافقة لنیل مزایا أو مالیة مبالغ تلقي أو بإعطاء أو استضعاف، حالة استغالل أو السلطة
 استغالل أدنى، كحد االستغالل، ویشمل. االستغالل لغرض آخر شخص على سیطرة لھ شخص
 أو االسترقاق أو قسرا، الخدمة أو السخرة أو الجنسي، االستغالل أشكال سائر أو الغیر دعارة

 االتجار ضحیة موافقة تكون ال) ب( األعضاء؛ نزع أو االستعباد أو بالرق، الشبیھة الممارسات
 اعتبار محل المادة ھذه من) أ( الفرعیة الفقرة في المبّین المقصود االستغالل على باألشخاص
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 یعتبر )ج(؛)أ( الفرعیة الفقرة في المبّینة الوسائل من أي فیھا اسُتخدم قد یكون التي الحاالت في
 حتى ،"باألشخاص اتجارا" االستغالل ضلغر استقبالھ أو إیواؤه أو تنقیلھ أو نقلھ أو طفل تجنید

 )د( المادة؛ ھذه من) أ( الفرعیة الفقرة في المبینة الوسائل من أي استعمال على ینطو لم إذا
 انتھى. ."العمر من عشرة الثامنة دون شخص أي" طفل" بتعبیر یقصد

 

ریم تلك جمیع الدول األعضاء الموقعة بتج بروتوكولوقد الزمت المادة الخامسة من نفس ال
 یلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد-١ :"، حیث نصت على التالياألفعال المذكورة في المادة الثالثة

 في البروتوكول، ھذا من ٣ المادة في المبین السلوك لتجریم أخرى وتدابیر تشریعیة تدابیر من
 أخرى تدابیرو تشریعیة تدابیر من یلزم قد ما طرف دولة كل أیضا تعتمد -٢ .عمدا ارتكابھ حال

 ھذه من ١ للفقرة وفقا المجرمة األفعال أحد ارتكاب في الشروع )أ( :التالیة األفعال لتجریم
 األفعال أحد في كشریك المساھمة )ب( القانوني؛ لنظامھا األساسیة بالمفاھیم رھنا وذلك المادة،

 أحد رتكابال آخرین أشخاص توجیھ أو تنظیم )ج( المادة؛ ھذه من ١ للفقرة وفقا المجرمة
 انتھى. ."المادة ھذه من ١ للفقرة وفقا المجرمة األفعال

 

 المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھدالسادسة من  المادة) من ٥الفقرة ( اإلسالم انتھك كما
 أشخاص ارتكبھا جرائم على اإلعدام بعقوبة الحكم یجوز ال " الذي ینص على أنھ والسیاسیة

 انتھى. ."بالحوامل العقوبة ھذه تنفذ وال ر،العم من عشرة الثامنة دون

 

 فقد نصت على التالي:  البروتوكولمن ذلك أما المادة الثامنة 

 .صورھما بجمیع بالرقیق واالتجار الرق ویحظر أحد، استرقاق یجوز ال. ١
 .للعبودیة أحد إخضاع یجوز ال. ٢
 ".اإللزامي العمل أو السخرة على أحد إكراه یجوز ال) أ. (٣

 

) من المادة ١، فقد نصت الفقرة (الحرب أسرى معاملة بشأن نیفج اتفاقیة اإلسالم نتھكیأیضاً و
 السامیة األطراف أحد أراضي في دولي طابع لھ لیس مسلح نزاع قیام حالة فيأنھ "الثالثة على 

 :التالیة األحكام أدني كحد یطبق بأن النزاع في طرف كل یلتزم المتعاقدة،
 المسلحة القوات أفراد فیھم بمن العدائیة، األعمال في مباشرة یشتركون ال نالذی األشخاص. ١

 أو الجرح أو المرض بسبب القتال عن العاجزون واألشخاص أسلحتھم، عنھم ألقوا الذین
 ضار تمییز أي دون إنسانیة، معاملة األحوال جمیع في یعاملون آخر، سبب ألي أو االحتجاز

 معیار أي أو الثروة، أو المولد أو الجنس، أو المعتقد، أو الدین أو اللون، أو العنصر علي یقوم
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 وتبقي أعاله، المذكورین باألشخاص یتعلق فیما التالیة األفعال تحظر الغرض، ولھذا .آخر مماثل
 القتل وبخاصة البدنیة، والسالمة الحیاة علي االعتداء) أ( :واألماكن األوقات جمیع في محظورة

 علي االعتداء) ج( الرھائن، أخذ) ب(والتعذیب، القاسیة، والمعاملة لتشویھ،وا أشكالھ، بجمیع
 وتنفیذ األحكام إصدار) د( بالكرامة، والحاطة المھینة المعاملة األخص وعلي الشخصیة، الكرامة

 الضمانات جمیع وتكفل. قانونیا تشكیال مشكلة محكمة أمام سابقة محاكمة إجراء دون العقوبات
 انتھى. ".المتمدنة الشعوب نظر في زمةالال القضائیة

 

في قبضة العدو،  / وقعنمن شارك في القتال ثم وقعوا / ھنالحرب، وھمأو أسیرات أما أسرى 
 بما یلي: ،على التوالي١٦َو  ١٥وَ  ١٤وَ  ١٣ الموادفقد نصت 

 
 تقترف أن ویحظر. األوقات جمیع في إنسانیة معاملة الحرب أسرى معاملة یجب: ١٣ المادة"

 انتھاكا ویعتبر عھدتھا، في أسیر موت یسبب مشروع غیر إھمال أو فعل أي الحاجزة الدولة
 أو البدني للتشویھ حرب أسیر أي تعریض یجوز ال األخص، ىوعل. االتفاقیة لھذه جسیما

 ال أو المعني لألسیر الطبیة المعالجة تبرره ال مما كان نوع أي من العلمیة أو الطبیة التجارب
 ضد األخص ىوعل األوقات، جمیع في الحرب أسرى حمایة یحب وبالمثل، .مصلحتھ في یكون
 من االقتصاص تدابیر وتحظر .الجماھیر وفضول السباب وضد التھدید، أو العنف أعمال جمیع
 .الحرب أسرى

 
 أن ویجب .األحوال جمیع في وشرفھم أشخاصھم احترام في حق الحرب ألسرى: ١٤ المادة
 ال معاملة یلقین أن حال أي ىعل ویجب. لجنسھن الواجب االعتبار بكل یراتاألس النساء تعامل

 التي المدنیة أھلیتھم بكامل الحرب أسرى یحتفظ .الرجال یلقاھا التي المعاملة عن مالءمة تقل
 تكفلھا التي الحقوق ممارسة تقیید الحاجزة للدولة یجوز وال. األسر في وقوعھم عند لھم كانت
 .األسر یقتضیھ الذي بالقدر إال خارجھ أو إقلیمھا في اءسو األھلیة، ھذه

 
 الطبیة الرعایة وبتقدیم مقابل دون بإعاشتھم حرب أسرى تحتجز التي الدولة تتكفل: ١٥ المادة
 .مجانا الصحیة حالتھم تتطلبھا التي

 
 ةبأی ورھنا وجنسھم، األسرى برتب یتعلق فیما االتفاقیة ھذه أحكام مراعاة مع: ١٦ المادة

 یتعین المھنیة، مؤھالتھم أو أعمارھم أو الصحیة حالتھم بسبب لھم تمنح أن یمكن ممیزة معاملة
 أساس علي ضار تمییز أي دون المساواة، قدم علي جمیعا تعاملھم أن الحاجزة الدولة علي

 .انتھى ."أخري مماثلة معاییر أي أو السیاسیة، اآلراء أو الدین، أو الجنسیة، أو العنصر،
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 قطع و حرق مزارع غیر المسلمین -٧

لعلھ لیس من المستغرب أن ال یعلم المسلم الشیعي أن رسول اإلسالم محمد قد قطع وحرق نخیل 
 أَوْ  لِّیَنةٍ  مِّن َقَطْعُتم َما أعدائھ، الذي برره فیما بعد أن إلھھ قد أمره بذلك، فقد قال كاتب القرآن:"

ِ  َفبِإِْذنِ  َھاأُُصولِ  َعلَى َقائَِمةً  َتَرْكُتُموَھا  .)١("اْلَفاِسقِینَ  َولُِیْخِزيَ  هللاَّ

 

 قطعتم ما: «تعالى قولھ على تلك اآلیة قائالً:" )٢(وقد علق آیة هللا السید محمد حسین الطبطبائي
 اللینة أن الراغب ذكر »الفاسقین لیخزي و هللا فبإذن أصولھا على قائمة تركتموھا أو لینة من

 علیھ هللا صلى( النبي أن: رووا نوع، دون منھا بنوع منھ اختصاص دون من الناعمة النخلة
 في الفساد عن تنھى كنت قد محمد یا: نادوه بعضھا قطع فلما نخیلھم بقطع أمر) وسلم وآلھ

 تركوھا أو نخلة من قطعوا ما بأن قولھم عن فأجیب اآلیة فنزلت تقطع النخیل بال فما األرض
 الفاسقین إخزاء منھا بالغة حكم و حقة غایات ھذا حكمھ في f و هللا فبإذن أصولھا على قائمة

 و محذوف على معطوف ھو و للتعلیل فیھ الالم »الفاسقین لیخزي و: «فقولھ .النضیر بنو ھم و
". وقال الشیخ أبو علي الفاسقین لیخزي و كذا و كذا لیفعل هللا بإذن الترك و القطع: التقدیر

 عن النخیل أنواع من كریمة نخلة أي »لینة من قطعتم ما«" :)٣(الفضل الطبرسي في تفسیره
 على قائمة تركتموھا أو« قتادة و عباس ابن عن العجوة سوى نخلة كل قیل و زید ابن و مجاھد

 سبحانھ هللا علم لكم سائغ ذلك كل بأمره أي »هللا فبإذن« تقلعوھا لم و تقطعوھا فلم »أصولھا
 رأوا إذا ألنھم بھ یھینھم و الیھود من »الفاسقین لیخزي و« أعداءه بھ لیذل فیھ أذن و ذلك

 هللا صلى( هللا رسول أمر وأضاف أیضاً قائالً: " ."لھم خزیا ذلك كان أموالھم في یتحكم عدوھم
 فما الفحشاء عن تنھى كنت قد محمد یا فنادوا فیھا التحریق و النخل بقطع) وسلم وآلھ علیھ
 »أصولھا على قائمة تركتموھا أو لینة من قطعتم ما« هللا فأنزل تحرقھا و النخل تقطع بالك
 انتھى. ".اآلیة

 

 )المسلمین غیر بالد احتالل(ومصادرة ممتلكاتھم  من أوطانھم نفي غیر المسلمین -٨

 الدولة العبریة من نفي للمواطنین العرب من فلسطین ومصادرة أني ال أود أن أقارن ما قامت بھ
 ھذه الدولة ھال أجد فرق بین ما فعلت في الواقع لكني .الحتالل)(ا ممتلكاتھم منذ نشأتھا

، والذي وما فعلھ محمد رسول اإلسالم بالیھود العرب في الجزیرة العربیة الصھیونیة بالعرب
من صحابتھ. فمن ضمن ما صادره رسول  كثیرة اإلمام علي وجموع سانده في ذلك ابن عمھ

 وللبرھنة على ذلك استشھدت باآلیات القرآنیة التالیة:فدك. مزارع العرب  اإلسالم من الیھود

 .الحشر سورة ،٥اآلیة:  -١
 تفسیر سورة الحشر. -آیة هللا السید محمد حسین الطباطبائي  -المیزان في تفسیر القرآن  -٢
 تفسیر سورة الحشر. -الفضل بن الحسن الطبرسي الشیخ أبو علي  -مجمع البیان في تفسیر القرآن  -٣
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لِ  ِدَیاِرِھمْ  ِمن اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  أَْخَرجَ  الَِّذي ُھوَ ن: "قال كاتب القرآ  َظَننُتمْ  َما اْلَحْشرِ  ِألَوَّ
ُھم َوَظنُّوا َیْخُرُجوا أَن انَِعُتُھمْ  أَنَّ نَ  ُحُصوُنُھم مَّ ِ  مِّ ُ  َفأََتاُھمُ  هللاَّ  ِفي َوَقَذفَ  َیْحَتِسُبوا لَمْ  َحْیثُ  ِمنْ  هللاَّ
ْعبَ  لُوبِِھمُ قُ   َكَتبَ  أَن َولَْوال األَْبَصارِ  أُولِي َیا َفاْعَتبُِروا اْلُمْؤِمنِینَ  َوأَْیِدي ِبأَْیِدیِھمْ  ُبُیوَتُھم ُیْخِرُبونَ  الرُّ

 ُ َبُھمْ  اْلَجالء َعلَْیِھمُ  هللاَّ ْنَیا فِي لََعذَّ ارِ  َعَذابُ  اآلِخَرةِ  فِي َولَُھمْ  الدُّ  .)١("النَّ

 

 :)٢( السید محمد حسین الطباطبائي على اآلیتین السابقتین بقولھویعلق آیة هللا

 لما تأیید »الحشر ألول دیارھم من الكتاب أھل من كفروا الذین أخرج الذي ھو: «تعالى قولھ "
 أھل من كفروا الذین بإخراج المراد و حكمتھ، و عزتھ و تعالى تنزھھ من السابقة اآلیة في ذكر

 بین و بینھم كان و المدینة خارج یسكنون كانوا الیھود أحیاء من حي رالنضی بني إجالء الكتاب
 النبي فأجالھم العھد نقضوا ثم علیھ ال و لھ یكونوا ال أن عھد) وسلم وآلھ علیھ هللا صلى( النبي

 الحشر و .هللا شاء إن التالي الروائي البحث في قصتھم ستأتي و) وسلم وآلھ علیھ هللا صلى(
 في بمعنى الالم و الموصوف، إلى الصفة إضافة من »الحشر ألول« و إزعاج،ب الجماعة إخراج
 من النضیر بني أخرج الذي هللا: المعنى و.٧٨: إسراء: »الشمس لدلوك الصالة أقم: «كقولھ
: بقولھ إخراجھم أھمیة إلى تعالى أشار ثم .العرب جزیرة من إخراجھم أول في دیارھم من الیھود

 أنھم ظنوا و« المنعة و الشدة و القوة من فیھم تشاھدون كنتم لما »یخرجوا أن ظننتم ما«
 ظنھم بحسب حصونھم عد و فیھا متحصنون ھم و هللا یغلبھم فلن »هللا من حصونھم مانعتھم

 كذا و تعالى إلیھ السابقة اآلیة في منسوب منھا إخراجھم أن لما المسلمین من ال هللا من مانعة
 ثم .متعددة حصون لھم كانت أنھ على داللة الكالم في و اآلیة، ذیل في قلوبھم في الرعب إلقاء
 بھ المراد و »یحتسبوا لم حیث من هللا فأتاھم: «بقولھ مزعمتھم في خبطھم و ظنھم فساد ذكر
 طریق من بل األبواب و الحصون طریق ھو و احتسبوه طریق من ال فیھم تعالى إرادتھ نفوذ

 القلب یمأل الذي الخوف الرعب و »الرعب قلوبھم في قذف و« القلوب طریق ھو و باطنھم
 سلطانھ قوة من ھذه و خروجھم بعد المؤمنین أیدي في تقع لئال »بأیدیھم بیوتھم یخربون«

 وفقھم و بذلك أمرھم حیث »المؤمنین أیدي و« أنفسھم بأیدي أراده ما أجرى حیث علیھم تعالى
 من تشاھدون بما »األبصار أولي یا« بالعظة واخذ و »فاعتبروا« إرادتھ إنفاذ و أمره المتثال

 و لیھربوا البیوت یخربون كانوا: قیل و .لرسولھ و لھ مشاقتھم قبال بھم الحكیم العزیز هللا صنع
 بیوتھم خربوا فقد حیاتھم نظام اختالل البیوت بتخریب المراد: قیل و .لیصلوا المؤمنون یخربھا
 ظاھر أن فیھ و .قتالھم على بعثوھم حیث المؤمنین بأیدي و الموادعة، نقضوا حیث بأیدیھم

 حیث من إلخ، »یحتسبوا لم حیث من هللا فأتاھم: «لقولھ بیان أنھ إلخ »بیوتھم یخربون: «قولھ
 في لعذبھم الجالء علیھم هللا كتب أن ال لو و: «تعالى قولھ .الموادعة نقض عن متأخر فھو أثره

 حقھم، في قضاؤه علیھم الجالء كتابة و الوطن ترك الجالء »النار عذاب اآلخرة في لھم و الدنیا

 .الحشر سورة - ٣َو  ٢اآلیتان:  -١
 آیة هللا السید محمد حسین الطباطبائي، تفسیر سورة الحشر. -المیزان في تفسیر القرآن  -٢
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 هللا قضى أن ال لو و: المعنى .السبي و القتل أو االستئصال عذاب الدنیا في بعذابھم والمراد
 السبي و القتل أو االستئصال بعذاب الدنیا في لعذبھم وطنھم ترك و دیارھم من الخروج علیھم

وینقل السید الطباطبائي الحوار الذي جرى  ".النار عذاب اآلخرة في لھم و قریظة ببني فعل كما
 مالنا، فأعطنا بالدك من نخرج محمد یا: قالوا بین رسول اإلسالم وقادة بني النضیر، فقال:"

 ما لنا و نخرج: قالوا ثم أیاما فبقوا ذلك یقبلوا فلم اإلبل، حملت ما لكم و تخرجون لكن و ال: فقال
 ذلك من شیئا معھ وجدنا فمن شیئا، منكم أحد یحمل ال و تخرجون لكن و ال: فقال اإلبل، حملت
 .انتھى ".ذلك على فخرجوا. قتلناه

 

یھودیة  قبیلة وحصون وأراض كاتممتل مصادرةبفھذا نص صریح یفید قیام رسول اإلسالم 
، فقد قال رسول اإلسالم األصلي من وطنھم ھمنفی من ثمو ،تحت تھدید السالح كاملة عربیة

 ".قتلناه ذلك من شیئا معھ وجدنا فمن شیئا، منكم أحد یحمل ال و تخرجون " :مھدداً بني النضیر
العرب المسلمین على یونیة تطبقھ الدولة الصھال تزال طبقتھ و قد ذاتھ میثاأل الفعلوھذا 

 ممتلكاتھم وأراضیھم وعقاراتھم تصادر و ھم من أوطانھمتنف . فھي قدوالمسیحیین والدروز
 ؟!!اآلن فعلھ الدولة العبریةتما فعلھ رسول اإلسالم وما بین . فما الفرق )احتالل(

 

اه، التي تجیز استدل آیة هللا العظمى السید أبو القاسم الموسوي الخوئي في بناء فتو ولذلك
(جواز  السالح بقوة المسلمون یغتنمھا التيغیر المسلمین  عقارات و أراضياالستیالء على 

 المسلمون علیھ أستولى ما إن: ")١()٣٦( المسألةفقال في  ،احتالل بالد غیر المسلمین)
 : أنواع ثالثة على یكون المسلح بالجھاد الكفار من المقاتلون

. ذلك شاكل وما والحیوانات واألواني والفرش والفضة كالذھب نقوالم یكون ما: األول النوع
 كاألراضي منقوال یكون ال ما: الثالث النوع .والنساء كاألطفال یسبى ما: الثاني النوع

 أو كاألراضي ینقل ال ما وھو: الثالث النوع أن:"أیضاً  )٢(وأضاف السید الخوئي". والعقارات
 ملك فھي الناس، قبل من الفتح حال محیاة وكانت عنوة وحةمفت األرض كانت فإن العقارات،

 كانت وإن وغیرھا، اآلتیة الحلبي صحیحة علیھ وتدل ، األصحاب بین خالف بال المسلمین لعامة
 ٤٣ مسألةالویضیف أیضاً في  ."األنفال من فھي لھا، رب وال طبیعیة محیاة كانت أو مواتا

 تقبیلھا في األمر ولي بید أمرھا للمسلمین عام ملك ھي التي عنوة المفتوحة األرض" :)٣(أن
 انتھى. ".وكیفا كما المصلحة من فیھ یراه ما حسب علیھا الخراج ووضع یرى، بالذي

 

 يـفِ  َوَقَذفَ  یِھمْ ــَصَیاصِ  ِمن اْلِكَتابِ  لِ ــأَھْ  نْ ـِ مّ  ُروُھمــَظاھَ  الَِّذینَ  َزلَ ـــَوأَن :"القرآن كاتبأیضاً  قالو

  .٣٧٩ الصفحة ، األول الجزء - الخوئي السید العظمى هللا آیة - لحینالصا منھاج -١
 .٣٨١ الصفحة ، ١ الجزء - الخوئي السیدآیة هللا العظمى  - الصالحین منھاج -٢
 .٣٨١ الصفحة ، ١ الجزء - الخوئي السیدآیة هللا العظمى  - الصالحین منھاج -٣
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ْعبَ  قُلُوبِِھمُ   لَّمْ  َوأَْرًضا َوأَْمَوالَُھمْ  َوِدَیاَرُھمْ  أَْرَضُھمْ  َوأَْوَرَثُكمْ  َفِریًقا ُرونَ َوَتأْسِ  َتْقُتلُونَ  َفِریًقا الرُّ
ُ  َوَكانَ  َتَطُؤوَھا  .)١("َقِدیًرا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

 

وسبي  قریظة بني قبیلةوأراضي وعقارات وممتلكات  حصناحتالل اآلیتان تشرعان  ھاتان
الذي  ما جرى بعد فتح الحصن الطباطبائي حسین محمد السید هللا آیة ویشرح. ذراریھم ونسائھم

 سعد إلى) وسلم وآلھ علیھ هللا صلى( هللا رسول بعث" : )٢(فیقول، لیلة ٢٥تم محاصرتھ لمدة 
 و أموالھم تغنم و نساؤھم و ذراریھم تسبى و مقاتلوھم یقتل بأن فیھم فحكم بھ فجيء معاذ بن
 عقار، للمھاجرین لیس و عقار ذو إنكم: لألنصار قال و األنصار دون للمھاجرین عقارھم أن

 و جل، و عز هللا بحكم فیھم حكمت لقد: لسعد قال و) وسلم وآلھ علیھ هللا صلى( هللا رسول فكبر
 اسم رقیع جمع أرقعة و أرقعة سبعة فوق من هللا بحكم فیھم حكمت لقد: الروایات بعض في

 منھم قتل: قیل و مقاتل، ستمائة: زعموا فیما كانوا و مقاتلیھم، هللا رسول فقتل. الدنیا سماء
 ھم و أسد بن لكعب قالوا أنھم روي و خمسین، و سبعمائة سبى و رجال خمسین و أربعمائة

 فقال بنا؟ یصنع ترى ما كعب یا: إرساال) وسلم وآلھ علیھ هللا صلى( هللا رسول إلى بھم یذھب
 هللا و ھو یرجع ال منكم یذھب من و ینزع ال داعيال أن ترون ال أ تقولون؟ موطن كل في أ: كعب
  كموضع ناحیة كل من علیھ شقھا قد فاختیة حلة علیھ هللا عدو أخطب بن بحیي أتي و. القتل

 وآلھ علیھ هللا صلى( هللا برسول بصر فلما بحبل، عنقھ إلى یداه مجموعة یسلبھا لئال األنملة
 أیھا یا :قال ثم یخذل هللا یخذل من لكنھ و داوتكع على نفسي لمت ما هللا و أما: فقال) وسلم
 فضرب جلس ثم إسرائیل بني على كتبت ملحمة قدرة و هللا كتاب هللا بأمر بأس ال إنھ الناس
 على أموالھم و أبناءھم و نساءھم) وسلم وآلھ علیھ هللا صلى( هللا رسول قسم ثم. عنقھ

 ."سالحا و خیال بھم فابتاع األنصاري یدز بن سعد مع نجد إلى منھم بسبایا بعث و المسلمین
 انتھى.

 

 ال تجاریةأو بضائع  سلع وكأنھن أصحابھ على قریظة بني وأطفال نساء اإلسالم رسول قسم لقد
 ربما أو( من تلك النسوة واطفالھن بعض باع أنھ ذلك من وأقسى. لھن إنسانیة مشاعر

 تعدادھم یتراوح كان الذياألسرى،  ھنرجال أما. والسالح الخیل على الحصول مقابل) أستبدلھن
فھؤالء . أجسادھم عن رؤوسھم فصل تم إذ، إعدامھم تم فقد ،شخص تسعمائة إلى ستمائة بین ما
 رسول أمر :")٣(، فقد قال آیة هللا الطباطبائيأسلحتھم جانباً ووضعوا استسلموا  قد كانواسرى األ
 دار في وجعلوا وثقواأ و فكتفوا بھم وأمر تھقبّ  في فجعل بسالحھم وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا
 رـفأم المدینة الى االسارى واــساق و:" )٤(تفسیره في انيـالكاش الفیض المولىیقول  و. "امةــأُس

 .األحزاب سورة -٢٧ وَ  ٢٦:اآلیتان  -١
 .األحزاب سورة من ٢٧ وَ  ٢٦تین: اآلی تفسیر ، الطباطبائي حسین محمد السید هللا آیة - القرآن تفسیر في المیزان  -٢
  .األحزاب سورة من ٢٧ اآلیة تفسیر ، الطباطبائي حسین محمد السید هللا آیة - القرآن تفسیر في المیزان  -٣
 .األحزاب سورة من ٢٧: آیة تفسیر ، الكاشاني الفیض الشیخ - الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي  -٤
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 فكان رجل رجل بإخراج مرأ امسى فلّما بالبقیع فحفرت بأخدود وآلھ علیھ هللا صلّى هللا رسول
 هللا رسول فقتلھم:" )١(ویقول آیة هللا السید محمد حسین الطباطبائي في تفسیره ".عنقھ یضرب

 انتھى. ".أیام ثالثة في والعشيّ  بالغداة البردین في وسلم وآلھ علیھ هللا صلى
 

 ھماألطفال الذكور لمجرد أن، فقد قتل بكثیر أنكى وأقسى من ذلكما ھو وقد فعل رسول اإلسالم 
ْعَرةُ  ظھور لمجرد أيأنبتوا،  قتل . أي أن رسول اإلسالم أمر بذاك أو الصبي ذلك )٢(عانة في الشِّ

، وذلك بسبب تفاوت سن البلوغ من من العمرعشر الرابعة  الثالثة عشر أو یبلغ لم أي طفل ذكر
ْعَرةُ علمیاً یبدئ ظھور  فطبیاً وَ  -شخص آلخر  بعض األطفال الذكور من سن الثانیة لدى  الشِّ

ویذكرني ذلك الفعل الشنیع بمقتل الطفل البريء محمد الدرة على أید القوات  .عشر تقریباً 
  .هللا رحمھ، فقد كان في سن الثانیة عشر من العمر عند مقتلھ اآلثمة الصھیونیة

 

 علیھما أبیھ عن لصادق،ا عنفي بحاره أنھ:"  )٣(الشیخ محمد باقر المجلسيالعالمة قد روى و
 فمن العانات على - قریظة بني یعني - یومئذ وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول عرضھم: قال السالم
 بن محمد بن جعفر عن :")٤(وقال أیضاً  ."بالذراري لحقأُ  أنبت یجده لم ومن قتلھ أنبت وجده
 عن أرطاة، بن اجالحج عن شھاب، أبي عن مھدي، بن المعلى عن كمیت بن الحسین عن نصیر

 علیھ هللا صلى هللا رسول على عرضنا: قال قریظة بني من رجل عطیة عن عمر بن الملك عبد
 ".فتركني عانة لي تكن فلم تركھ، عانة لھ تكن لم ومن قتلھ، عانة لھ كانت فمن وآلھ

 

 عن قد أخذتھا الحمیةبني قریظة أسرى ضمن كانت من وقد قتل رسول اإلسالم امرأة یھودیة 
 حیث  ،)٥(ارهـر ذلك المجلسي في بحـقومھا، ذكعن أھلھا وایضاً تدافع  كانتإذ  ،شرفھا وعرضھا

 من سورة األحزاب. ٢٧تفسیر اآلیة  ،آیة هللا السید محمد حسین الطباطبائي  - القرآن تفسیر في المیزان -١
ْعَرةُ  لھ یقال علیھما النابتُ  َعروالشَّ  الرجل، من الذكر وفوق المرأَة، من القُُبل فوق الشعر َمْنبِت العانة -٢  .الصواب ھو وھذا: األَزھري قال واإلِْسُب؛ الشِّ

 .)ابن منظور -لسان العرب (. عانتھ نبتتْ  إِذا الغالمُ  أَنبت
 .١٦١ الصفحة - ١٠٠المجلد  ، المجلسي العالمة - األنوار بحار  -٣
  .٢٤٧ وَ  ٢٤٦ص  – ٢٠ الجزء ، مجلسيالشیخ محمد باقر ال العالمة - األنوار بحار  -٤
 .٢٦٤ الصفحة - العشرون الجزء ، المجلسي باقر محمد الشیخ العالمة - األنوار بحار  -٥

الدرةمحمدالقتیلالطفل
 تعالىهللارحمھ
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 قبل یناظرھم بالیھود جاء وقد ، حجرا علیھ أرسلت كانت واحدة امرأة نسائھم من وقتل:" قال
  . "الحجر ذلك من تعالى هللا فسلمھ لھ مباینتھم

 

كذلك  االحتالل وتجرم تحرم التي الدولیة والعھود المواثیق من الكثیر تنتھك اإلسالم تعالیم أن
تحرم وتجرم قتل  أیضاً  .تعذیبھم أو األسرى قتل رمجوت رمحت كذلكو، بالبشر اإلتجارتحرم وتجرم 

، نفسھ اإلسالم رسول امارسھ لكن مما یؤسف لھ فعالً أن كل تلك األفعال قداألطفال النساء. 
 .ذكرناهوالقرآن خیر شاھد على ما 

 

 تقریر المصیر لھم بحق وعدم السماح  المحتلةمقدرات الشعوب  نھب -٩

بون شاسع. فالحرب ھي قتال بین طرفین  بینھماف ،فالفرق كبیرھناك فرق بین الحرب والغزوة. 
. وحسب جراء نزاع دیني أو سیاسي أو عرقي أو خالفھ، لكن الغزوة تعني القتال من أجل النھب

 ولم َیْغَنم لم إِذا الغاِزي وأَْخَفقَ  ،واْنتِھابھ الَعُدوِّ  ِقتالِ  إِلى السیرُ  والَغْزوُ  :)غزو( قال ابن منظور في
 وَغَزَواناً  َغْزواً  واْنتِھابِِھم قتالِِھمْ  إلى سارَ : الَعُدوَّ  َغْزواً  وَغَزاهُ  وفي القاموس المحیط: .َیْظَفرْ 

 .غازٍ  وھو وَغزاَوًة،

 

 على ذلك فیقول:" )١(ریة، ویعلق آیة هللا الشیخ جعفر السبحانيأیضاً ھناك فرق بین غزوة وس

 وھما آخر مصطلح أي من أكثر السیرة وُكّتاب المؤرخین كتابات في رائجان مصطلحان ھناك
 كان الّتي العسكریة العملیات تلك »الغزوة« من والمقصود، »السرّیة« وَ  »الغزوة: «لفظة

 حین على. بشخصھ قیادتھا ویتولى بنفسھ، فیھا یشارك ـ سلمو وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول
 فیھا یشترك ال نظامّیة وكتائب وفرق عسكریة مجموعات إرسال »السرّیة« من المقصود یكون

رُ  بل بنفسھ هللاّ  رسول  وقد .یریُدھا الّتي الوجھة إلى ویوّجھھا العسكرّیین قادتھ أحدَ  علیھا یؤمِّ
 ویعود .غزوة) ٢٦( أو) ٢٧( فكانت ـ وسلم وآلھ علیھ هللا ىصلَّ  ـ النبىّ  غزواتُ  اُحصیت

 اللتین »القرى وادي« غزوة و »خیبر« غزوة یعتبر المؤرخین بعض أن إلى العدد في االختالف
ھما اآلخر والبعض غزوتین فاصلة دون ومن تباعاً  حدثتا  ھذا نظیر وقع وقد.  واحدةً  غزوةً  عدَّ

 ،)٣٥( المؤرخون فأحصى أیضاً  ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ النبي سرایا تعداد في الخالف
 .انتھى ."سریة) ٦٦( حّتى و ،)٤٨( ،)٣٦(

 

  السبحاني هللا آیةالنھب، وعلى ھذا یذكر تال من أجل ـالقفي اللغة یعني وكما قلنا سابقاً أن الغزو 

  .٣٥، ص الجزء الثاني ، السبحاني جعفر الشیخ هللا آیة - المرسلین سید -١
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 .إضافة إلى السرایا التي بعثھا بنفسھ محمد اإلسالم رسول شارك فیھا التي الغزوات بعض
  :)١(فیقولالنسبة للسرایا بف

 من أكثر المدینة في ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول إقامة على یمضي یكن لم -١ "
 وقد »عبدالمطلب بن حمزة« ھو شجاع عسكرىّ  لقائد لواء أّول النبىّ  عقد عندما أشھر ثمانیة
 اّلتي التجاریة الطرق حیث األحمر البحر سواحل إلى بعثھم المھاجرین من رجال ثالثین على أّمره
 ثالثمائة في أبوجھل فیھا »العیص« في قریش قافلة فالتقوا التجاریة، قریش قافلة فیھا تمر

 بن مجدىّ « بھا قام لوساطة قتال یقع ولم تفرقا ولكنھما للقتال، فاصطّفوا مكة، أھل من رجل
 عیره في أبوجھل وتوّجھ المدینة، إلى راجعاً  حمزة فانصرف للفریقین، حلیفاً  كان الّذي »عمرو

 آخر لواءً  عقد حمزة، سرّیة هللاّ  رسولُ  فیھ بعث الّذي الوقت نفس في -٢ .مكة إلى وأصحابھ
 لقافلة التعرض بھدف ھاجرینالم من راكباً  ستین في وبعثھ عبدالمطلب، بن الحارث بن لعبیدة
 من عظیماً  جمعاً  بھا فلقي .»الُمرة ثنیة« بأسفل بالحجاز ماءً  بلغ حّتى فسار التجاریة، قریش
 »وقاص أبي بن سعد« أن إالّ  قتال بینھم یكن لم ولكن سفیان، أبي بقیادة مائتین یبلغ قریش
 وقد بالمسلمین سفیان أبي صفوف في كانا مسلمان رجالن التحق أنھ كما بسھم، یومئذ ُرميَ 

 ـ هللاّ  رسول بعث ـ٣ .بھم وااللتحاق المسلمین إلى للوصول وسیلة ذلك وجعال الكفار مع خرجا
 بقیادة اُخرى سرّیة الھجرة من االُولى السنة في القعدة ذي شھر في ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى

 تنقالت في للتحقیق ینالمھاجر من آخرین أشخاص ثمانیة رأس على »وقاص أبي بن سعد«
 یجدوا لم ولكنھم »الخّرار« منطقة بلغوا حّتى فخرجوا المدینة، خارج تحّركاتھا ورصد قریش

، فیقول آیة هللا بنفسھ قریشاً  اإلسالم ". وبالنسبة لمالحقة رسولالمدینة إلى فعادوا أحداً 
 علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول استعمل للھجرة الثانیة السنة من صفر شھر في ـ٤ :")٢(السبحاني

 مع بنفسھ وخرج الدینیة اُمورھا ادارة إلیھ وأناط »عبادة بن سعد« المدینة على ـ وسلم وآلھ
 معاھدةَ  وعقد واعتراضھ، التجاري قریش ركب لمالحقة واألنصار، المھاجرین من جماعة
 هللا صلَّى ـ عفرج قریش، من أحداً  یلق لم ولكنھ االبواء، بلغ حّتى» ضمرة بني« مع موادعة

 للھجرة الثانیة السنة من األول ربیع شھر وفي -٥ .المدینة إلى معھ ومن ھو ـ وسلم وآلھ علیھ
 سعد« أو »عثمان بن السائب: «المدینة على اُخرى مرة ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ استعمل

 من جبلٌ  وھو( َبواط بلغ حّتى قریشاً  یرید الرجال من مائتین رأس على ھو وخرج »معاذ بن
 كان الّتي قریش بقافلة یظفر لم ولكنھ) تقریباً  المدینة من كیلومتراً  ٩٠ ُبعد على ینبع بقرب جبال

 منتصف وفي -٦ . المدینة إلى فرجع قریش، من رجل مائة رأس وعلى »خلف بن اُمّیة« یقوُدھا
 مكة من تخرج التجاریة قریش قافلة أن الخبر جاءَ  للھجرة الثانیة السنة من االُولى جمادى شھر

 فخرج القافلة، تلك في أموالھا كل قریش جمعت وقد للتجارة، الشام ترید سفیان أبي بقیادة
 »العشیرة ذات« بلغ حّتى ھاــالعتراض أصحابھ من جمع في وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى هللاّ  رسول

 

  .٣٦إلى  ٣٣ :صفحات ، الثاني الجزء ، السبحاني جعفر الشیخ هللا آیة - المرسلین سید -١
 .٣٩ إلى ٣٦ :صفحات ، الثاني الجزء ، السبحاني جعفر الشیخ هللا آیة - المرسلین سید -٢
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 وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ وبقي ،»عبداألسد بن سلمة أبا« المرة ھذه المدینة على استعمل وقد
ثم  ."بھا یظفر لم ولكنھ قریش، قافلة ینتظر اآلخرة جمادى شھر أوائل إلى العشیرة ذات في ـ

 إلى ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول رجع أن بعد -٧ یضیف آیة هللا السبحاني فیقول:"
 كرز« ھاجم حّتى العشر تبلغ ال قالئل لیالي أالّ  بالمدینة یقم لم قریش قافلة من الیأس بعد المدینة

 فخرج .بالغداة للرعي سرحت قد كانت الّتي ومواشیھم المدینة أھل ابل على »الفھري جابر بن
 حّتى حارثة بن زید المدینة على استعمل وقد طلبھ في ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول

 ومن ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ رجع ثم یدركھ فلم جابر بن كرز وفاتھ بدر ناحیة من وادیا بلغ
 السنة من رجب شھر وفي -٨ .وشعبان رجباً و اآلخرة جمادى بقیة بھا فأقام المدینة إلى معھ

 رأس على »جحش بن عبدهللاّ « ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول بعث للھجرة الثانیة
 یجب اّلتي بالمھمة كتاباً  لھ كتب وقد التجاریة، قریش قافلة لمالحقة المھاجرین من رجال ثمانیة

 سرتَ  إذا حّتى فامِض  الَنَفر ھؤالء على اسَتعَملُتكَ  قد« :لھ قائال فیھ ینظر ال أن وأمره ینّفذھا، ان
 هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول لھ عّین ثم .»فیھ لما) نّفذ اي( امض ثم كتابي) افتح إي( فانُشر لیلتین
 یومین وساروا ورفقاؤه عبُدهللاّ  فانطلق .الیھا یتوّجھ أن یجب الّتي الوجھة ـ وسلم وآلھ علیھ

 هللا صلَّى ـ النبىّ  كتاب عبدهللاّ  فتح ثم ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  ولرس أمرھم كما كاملین
 بینَ  َنخَلة تنزلَ  حّتى فامض ھذا كتابي في َنَظرتَ  إذا«:فیھ فاذا فیھ، ما وقرأ ـ وسلم وآلھ علیھ
د وبركتھ هللاّ  اسم على والطائِفَ  مّكة  ارھمأخب من لنا) حّصل أي( وتعلّم قریشاً، بھا فترصَّ

 أمرني قد: الصحابھ قال الكتاب قرأ فلما .»تبعك فیمن ألمري وامضَ  أصحابكَ  من أحداً  والُتكرھنّ 
 آتیھ حّتى قریش قافلة بھا أرصد نخلة إلى امضيَ  أن ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول
 َفلینطلق، فیھا رغبوی الشھادة یرید منكم كان فمن منكم، أَحداً  استكره أن نھاني وقد بخبر، منھم
 أرادَ  ومن ، ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول ألمر فماض أنا فأّما فلیرجع ذلك كره ومن

 على فِسر ولكَ  ولِرسولھ fّ  مطیعون سامعون نحن: اجمعون أصحابھ فقال .اآلن فمن الرجعة
 لقریش قافلةً  فوجد نخلة جاء ّتىح أحدٌ  منھم یتخلَّف لم معھ ومن ھو فسارَ  شئَت، حیث هللاّ  َبَركة

 منھم، بالقرب المسلمون فنزل مكة، إلى الطائف من عائدة وھي »الحضرمي بن عمرو« یرأسھا
 عّمار أنھم العدو لیتصّور رؤوسھم حلقوا ومھّمتھم بأمرھم یعرف وال العدّو، یكتشفھم ال ولكي

 جانبھم وأمنوا اطمأنوا الحال هھذ على قریش رجالُ  رآھم فلما للعمرة مكة إلى الذھاب یعتزمون
 فیما للنظر عسكریة جلسة في بینھم فیما المسلمون تشاور ثم .منھم علیكم بأس ال ُعّمارٌ : وقالوا
 شھر من لیلة آخر وكانت( اللیلة تلك في) قریشاً  أي( القوم تركوا إذا أنھم: لھم فتبین عملھ یجب
 من قتل على فأجمعوا . الحرام الشھر خرج وان فیھ، قتالھم یمكن ولم الَحَرم، لدخلوا) رجب
 قائدھا »عبدهللاّ  بن واقدُ « ورمى القافلة، تلك باغتوا ھنا من معھم، ما وأخذ منھم، علیھ قدروا

 الحكم« و »عبدهللاّ  بن عثمان: «ھما نفرین إالّ  رجالُھ وفرَّ  فقتلھ، بسھم »الحضرمي بن عمرو«
 من فیھا ما مع بالقافلة وأصحابھ جحش بن عبدهللاّ  وعاد المسلمون، أسرھما حیث »كیسان بن

 .انتھى ."المدینة إلى واالسیرین قریش أموال
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 توضح الغایاته الشھادة التي شاھد من أھلھا"، فھل ھناك أكبر من ھذ دیقال "وشھوكما 
التي شرعھا الدین  من وراء الغزوات والسرایا أو ما یسمى بجھاد غیر المسلمین واألھداف
فلم تكن الغزوات من أجل النھب بل ألجل  مني خاطئ استنتاج ھذا أنوقد یقول قائل  ؟اإلسالمي

بل أن القرآن نفسھ  يالشخص رأیيلیس  أن ذلك السؤال: وأجیب على ھذا نشر الدین اإلسالمي.
شیخ الطائفة ذكر ، فقد ك سورة األنفاللأقصد بذ ، وذلك، فھنالك سورة بھذا المعنى یشرع

 االنفال أن( السالم علیھما هللا عبد وأبي جعفر أبي عن :")١(الطوسي الحسن بن محّمدالشیعیة 
 ال من ومیراث فیئاً، الفقھاء ویسمیھ). أھلھا عنھا انجلى إذا قتال بغیر الحرب دار من اخذ ما كل

 والموات األودیة وبطون واآلجام غصب، غیر من أیدیھم في كانت إذا الملوك وقطائع لھ، وارث
 حیث یصرفھ مقامھ للقائم وبعده وللرسول f ھو: وقاال. الفقھ كتب في ذكرناه امم ذلك وغیر
 للنبي كانت بدر غنائم إن: وقاال. شيء فیھ الحد لیس مؤنتھ یلزمھ ومن نفسھ مصالح من یشاء
) الغنائم( :")٢(السید الخوئي آیة هللاوقد ذكر  ."یعطیھم أن فسألوه خاصة، وآلھ علیھ هللا صلى

 على یكون المسلح بالجھاد الكفار من المقاتلون المسلمون علیھ استولى ما إن) ٣٦ مسألة(
 وقطایع األموال وصفایا الخمس منھ فیخرج: األول النوع أما :"قائالً  وأضاف". أنواع ثالثة

  رجو من القارئ الكریم التركیز على جملة أو". المقاتلین بین الباقي یقسم ثم كانت، إذا الملوك
وبھذا یتبرھن  .باقي بین المقاتلین" الواردة في فتوى آیة هللا السید الخوئي آنفة الذكر" یقسم ال

، وھو ما یطلق علیھ الفقھاء المسلمون وحسبالنھب  أجل من كان اإلسالمیة الغزواتلنا أن 
 .الغنائمب

 

ى ، وأقصد بذلك اإلغارة علاإلسالم رسول استمر الوضع على ما ھو علیھ في زمن محمد وھكذا
نشر دین ال برھان على صحة اتصالھ  تحت ستارالغنائم ما یسمى بالقبائل العربیة من أجل 

بخالق السماء. وبعد موت محمد رسول اإلسالم استمر أصحابھ على نفس المنوال، فواصلوا 
، فقد ذكر . وكان الھدف األسمى من ذلك ھو الثروة وحسبوال ھوادة رحمة بالاإلغارة والغزو 

تنامي الثروة المالیة للقرشیین جراء فرض الجزیة على  )٣(في تاریخھ الیعقوبيیعي المؤرخ الش
 قرب في إنما: فقالوا الكرم، في حنیف بن عثمان إلى الدھاقین واجتمعغیر المسلمین، فیقول:" 

 یحمل أن عمر إلیھ فكتب بذلك الخطاب بن عمر إلى فكتب بدرھم، منھ العنقود یباع المصر من
 من صناعة كل أھل من الجزیة یأخذ عمر وكان. الموضعین بقدر ھذا على ضعویو ھذا، من

 على یضع أن موسى أبي إلى عمر وكتب علي، فعل وكذلك علیھم، یجب ما بقیمة صناعتھم
 عثمان إلى وكتب الكوفة، أرض على حنیف بن عثمان وضع ما مثل الخراج من البصرة أرض

 العشرین بین ما یحمل فكان. شركاؤھم فإنھم اتھم،أعطی المدینة أھل إلى احمل ان: حنیف بن
  كثرت قد: قال و ،٢٠ سنة العطاء وفرض الدواوین مرـع دون و. ألف ألف الثالثین إلى ألف ألف

 من سورة األنفال. ١تفسیر اآلیة: - الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبي الطائفة شیخ - القرآن لعلوم الجامع التبیان -١
  .٣٧٩ الصفحة ، الجزء األول ، الخوئي السیدة هللا العظمى آی - الصالحین منھاج -٢
 .١٥٣-١٥٢ الصفحة - الجزء الثاني - الیعقوبي - الیعقوبي تاریخ -٣
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 بن وجبیر نوفل، بن ومخرمة طالب، أبي بن عقیل فدعا دیوانا، یجعل أن علیھ فأشیر األموال،
 فكتب. مناف عبد ببني وابدأوا منازلھم، على الناس اكتبوا: وقال مناف، عبد بن نوفل بن مطعم
 بن والحسین آالف، ثالثة في علي بن والحسن آالف، خمسة في طالب أبي بن علي الناس أول
 من بدرا شھد من وكل آالف، ثالثة في المطلب عبد بن بالعباس بدأ وقیل آالف، ثالثة في علي

 قریش كبار من مكة لوألھ آالف، أربعة في األنصار من بدرا شھد ومن آالف، ثالثة في قریش
 ممن منازلھم على قریش ثم آالف، خمسة في سفیان أبي بن ومعاویة حرب، بن سفیان أبي مثل
 اثني في وحفصة حبیبة وأم ولعائشة آالف، ستة آالف ستة المؤمنین وألمھات بدرا، یشھد لم

 عبد بنھوال آالف، أربعة في ولنفسھ آالف، خمسة آالف خمسة في وجویریة ولصفیة ألفا، عشر
 وفرض وسبعمائة، ستمائة في یھاجروا لم الذین مكة أھل وفي آالف، خمسة في عمر ابن هللا

 .انتھى ."مائتین في لربیعة، ثالثمائة، في ولمضر أربعمائة، فئ الیمن ألھل

 

:     )١(المازندراني الحسیني موسى السید ، یذكر لناالزمانیعرف قیمة الدینار في ذلك  الولمن 
 الوسط، من خردل حبة آالف ستة أي شعیر، حبة وسبعین باثنین أیضا الدینار وزن نیقدرو "

أي أن  ".غراما ٢٦٥/٤ ویساوي ونصفا، قیراطین الدانق ویعد دوانق، ثمانیة یساوي وھذا
ویبلغ سعر جرام الذھب وقت كتابة ھذه جرام من الذھب الخالص.  ٤٫٢٦٥دینار واحد یساوي 

كان  ، على سبیل المثال،وھذا یعني أن اإلمام الحسین بن علي دوالر أمریكي. ٥١السطور 
نیر الذین كانوا یرزحون تحت  المستضعفینأموال مغتصبة من من سنویة  خصص لھ عطیةی

، ھذا سنویاً  امریكي دوالر) ٠٠/٦٥٢٫٥٤٥( یعادل بمبلغ قدرت ،االحتالل اإلسالمي في العراق
كان و. وسواھم وأفریقیاوفارس والسند مصر شام و العدا األموال المجبیة من المستضعفین في 

حمل للخلیفة لة صغیرة في ذلك الوقت. أما المبلغ اإلجمالي الذي كان یُ یدارة دوإلذلك المبلغ یكفي 
 ٤،٣٥٠،٣٠٠،٠٠٠فھو یعادل ما بین  -من العراق وحدھا  -أو أمیر المسلمین في المدینة 

وھو ما یكفي إلدارة إمبراطوریة  سنویاً، یكيأمر دوالر ٦،٥٢٥،٤٥٠،٠٠٠دوالر أمریكي إلى 
لكن یتضح من سرد الیعقوبي أن مآل تلك األموال كانت تذھب لجیوب  .الزمانضخمة في ذلك 

 المسلمین انفسھم ولیس إلعمار البلدان المحتلة إسالمیاً.

 

حي مصر وحدھا كجزیة مفروضة على كل مسی أھلأیضاً أن ما كان یؤخذ من  )٢(ویذكر الیعقوبي
 وسائر اإلسكندریة العاص بن عمرو فتح السنة ھذه وفيملیون دینار، فیقول:"  ١٤یقدر بـِ كان 

 وخراج دینارا، رأس لكل رؤوسھم، خراج من دینار ألف ألف عشر أربعة واجتباھا مصر، أعمال
 في ذلك فزاد الروم، ملك ھرقل ومات ھرقل، أصحاب وأخرج إردبین، إردب مائة كل من غالتھم
  .أمریكي دوالر ٣،٠٤٥،٢١٠،٠٠٠ الراھنالمبلغ یعادل في وقتنا  ذلكو ."وضعفھم موھنھ

 .٩٦ :الصفحة ، المازندراني الحسیني موسى السید - المنیر العقد -١
 .١٥٤ :الصفحة ، الجزء الثاني ، الیعقوبي - الیعقوبي تاریخ -٢
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 ،كان یبلغ مائة ملیونم وحدھ )٢(ةالكوفذكر ان ما كان یؤخذ من سواد أھل  )١(بل أن ابن عبدالبر
، فقال:" فبلغت دوالر أمریكي ٢١،٧٥١،٥٠٠،٠٠٠ مبلغ قدره یعادل في أیامنا الحالیةما وھو 

 انتھى.. "مائة الف الفجبایة سواد الكوفة قبل أن یموت عمر بعام 

 

 تحرموسواھا من البلدان المحتلة إسالمیاً  وافریقیا وفارس والسند والعراق والشام مصر كانت
 االحتالل ذلك أن، البالد تطویر في إلیھ كونت ما أحوج ھي كانت الذي ،المنھوب المال ھذا من

 یرسل كان بل .ھناك من غیر المسلمینوالفقراء  المحتاجین على توزیعھ زییجیكن  لم اإلسالمي
ال یحترم  نھب مقدرات الشعوب بحجة نشر دین تم وھكذا. اإلسالمیة الخالفة لعاصمة بالكامل
الغزوات  تلك من الواضح أن الھدف منف. في البلدان المحتلة إسالمیاً  اإلنسان وحریاتھ حقوق

. فاإلنسان او طموح لھا حدود لم یكنھو الغنائم التي  مسلمةالغیر  للبلدانواالحتالل اإلسالمي 
 علیھ برھنا ما وھذا ،یجوز اإلتجار بھمف) یسبون ویملكون كالبھائم، ، والرجل(المرأة، الطفل

وعلى ھذا یذكر  .والذھب والفضة والعقارات واألراضيالماشیة والزروع إضافة إلى نھب . سلفاً 
 أستولى ما إن:")٣(یسمیھ بالغنائم، فیقولالذي آیة هللا العظمى السید الخوئي عن ذلك النھب، 

 ما: األول النوع: أنواع ثالثة على یكون المسلح بالجھاد الكفار من المقاتلون المسلمون علیھ
 ما: الثاني النوع. ذلك شاكل وما والحیوانات واألواني والفرش والفضة كالذھب منقوال یكون
 انتھى.". والعقارات كاألراضي منقوال یكون ال ما: الثالث النوع .والنساء كاألطفال یسبى

 

أو  ،دون ضغوط ممارسة معتقدھمحریة  ، الذین احتلت دیارھم،اإلسالم لم یعطي أھل الكتابو
و بفرض أ أجبروا على تغییر معتقدھم بقوة السالح حیثالسماح لھم بتقریر مصیرھم،  حتى

، فقد ومن ثم یرغم على اعتناق اإلسالم خوفاً من القتل جزیة یصعب على اإلنسان البسیط دفعھا
أن رسول اإلسالم محمد قد بعث بكتاب إلى رجال الدین المسیحیین  )٤(ذكر الیعقوبي في تاریخھ

 إلى هللا رسول محمد من هللا، بسم: نجران إلى وكتب:" ، فیقولفیھ یھددھم ویتوعدھمفي الیمن 
 ذلكم بعد أما ویعقوب، وإسحاق وإسماعیل إبراھیم إلھ إلیكم أحمد فإني هللا بسم: نجران أسقفة
 أبیتم فإن العباد، والیة من هللا والیة إلى وأدعوكم العباد عبادة من هللا عبادة إلى أدعوكم فإني

 انتھى. ."والسالم بحرب آذنتكم أبیتم وإن فالجزیة
 

 الدولي لعھدامنھا بالطبع التي  أغلب المواثیق والعھود الدولیة، و انتھكوبھذا یكون اإلسالم قد 
 المدنیة بالحقوق الخاص الدولي والعھد والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص

  الجمعیة رارــق بموجب واالنضمام والتصدیق توقیعـــلل ماھوعرض ماتم اعتمادھالذي  والسیاسیة

 م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢  -باب (عثمان) ، الطبعة األولى لدار الجیل  - ١٠٣٣صفحة  -المجلد الثالث  - رعبد الببن ا -في معرفة األصحاب  باالستیعا -١
  .)اللغة في الّصّحاح( قُراھما: والَبصرة الكوفة َسواد السواد: -٢
 . ٣٧٩ الصفحة - األول الجزء - الخوئي السید العظمى هللا آیة - لحینالصا منھاج -٣
 .٨١ الصفحة - الثاني الجزء – الیعقوبي - الیعقوبي تاریخ -٤
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 نصت فقد. م١٩٦٦ دیسمبر ١٦ في المؤرخ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠ رقم المتحدة لألمم العامة
 :التالي على منھما األولى المادة

 مركزھا تقریر في حرة الحق ھذا بمقتضى وھى بنفسھا، ھامصیر تقریر حق الشعوب لجمیع. ١
 .والثقافي واالجتماعي االقتصادي نمائھا لتحقیق السعي في وحرة السیاسي

 الطبیعیة ومواردھا بثرواتھا الحر التصرف الخاصة، أھدافھا وراء سعیا الشعوب، لجمیع. ٢
 مبدأ على القائم الدولي تصادياالق التعاون مقتضیات عن منبثقة التزامات بأیة إخالل دونما

 عیشھ أسباب من شعب أي انـحرم حال أیة في یجوز وال. الدولي القانون وعن المتبادلة المنفعة
 .الخاصة

 إدارة مسئولیة عاتقھا على تقع التي الدول فیھا بما العھد، ھذا في األطراف الدول على. ٣
 تقریر حق تحقیق على تعمل أن بالوصایة شمولةالم واألقالیم الذاتي بالحكم المتمتعة غیر األقالیم
 .المتحدة األمم میثاق ألحكام وفقا الحق، ھذا تحترم وأن المصیر

 

 دیسمبر/األول كانون ١٤ في المؤرخ) ١٧-د( ١٨٠٣ العامة الجمعیة قراركذلك ینتھك اإلسالم 
ألولى من ذلك ، حیث نصت الفقرة ا"الطبیعیة الموارد علي الدائمة السیادة" المعنونم ١٩٦٢

 ثرواتھا ىعل الدائمة السیادة في واألمم الشعوب حق ممارسة تتم أن یتوجب القرار على أنھ:"
أما الفقرة  ".المعنیة الدولة شعب ورفاه القومیة تنمیتھا لمصلحة وفقا الطبیعیة ومواردھا

 ثرواتھا ىعل السیادة في واألمم الشعوب حقوق انتھاك ر"یعتبأنھ: السابعة فقد أكدت على 
 الدولي التعاون إلنماء ومعرقال ومبادئھ المتحدة األمم میثاق لروح منافیا الطبیعیة ومواردھا

 ".السلم وصیانة

 

 قرار بموجب المأل ىعل ونشر اعتمدالذي  التنمیة في الحق إعالنبالفعل  نتھكیاإلسالم  كذلك
األولى  لمادةم. فقد نصت ا١٩٨٦ دیسمبر ٤ في المؤرخ ٤١/١٢٨ المتحدة لألمم العامة الجمعیة

 على التالي:

 إنسان لكل یحق وبموجبھ للتصرف قابل غیر اإلنسان حقوق من حق التنمیة في الحق. ١
 وسیاسیة وثقافیة واجتماعیة اقتصادیة تنمیة تحقیق في واإلسھام المشاركة الشعوب ولجمیع
 إعماال األساسیة الحریاتو اإلنسان حقوق جمیع إعمال فیھا یمكن التي التنمیة بھذه والتمتع

 .تاما

 المصیر، تقریر في الشعوب لحق التام اإلعمال على أیضا التنمیة في اإلنسان حق ینطوي. ٢
 اإلنسان، بحقوق الخاصین الدولیین العھدین من الصلة ذات األحكام مراعاة مع یشمل، الذي
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 ومواردھا ثرواتھا میعج على التامة السیادة ممارسة في للتصرف، القابل غیر حقھا، ممارسة
 .الطبیعیة

 

أن اإلسالم  ،الفصل ھذا من )٨(رقم السابقة والفقرة الفقرة ھذه خالل من ،یتضح لنا جلیاً  بھذاو
 المادة، ١ المادة التالیة: )١(مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانوخطیر قد انتھك بشكل صارخ 

 المادة، ١٤ المادة، ١٣ المادة، ١٢ المادة، ٩ ادةالم، ٧ المادة، ٥ المادة، ٤ المادة، ٣ المادة، ٢
 .٢٨ المادة، ٢٢ المادة، ٢١ المادة، ١٩ المادة، ١٨ المادة، ١٧

 

 الطوارئ حاالت في واألطفال النساء حمایة بشأنالخاص  عالناال ياإلسالمالدین أیضاً ینتھك 
 المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار بموجب المأل ىعل ونشر اعتمدالذي  المسلحة والمنازعات

 م، حیث نصت الفقرة الخامسة منھ بأنھ:"١٩٧٤ دیسمبر ١٤ في المؤرخ) ٢٩-د( ٣٣١٨رقم 
 في بما واألطفال، للنساء والالإنسانیة القاسیة والمعاملة القمع أشكال جمیع إجرامیة أعماال تعتبر
 وتدمیر الجماعي بوالعقا بالجملة واالعتقال بالرصاص رمیا واإلعدام والتعذیب الحبس ذلك

 األقالیم في أو العسكریة العملیات أثناء المتحاربون یرتكبھا التي قسرا، والطرد المساكن
 ".المحتلة

 

 المعقودة جنیف باتفاقیات الملحق األول اإلضافي البرتوكولكما أن تعالیم الدین اإلسالمي تنتھك 
، حیث نصت الدولیة لحةالمس المنازعات ضحایا بحمایة والمتعلقم ١٩٤٩ أغسطس ١٢ في

 أحد إبقاء بعدم األمر یحظربحرمة قتل أو التھدید بالقتل أي خصم أو أسیر حرب :"  ٤٠المادة 
أما المادة  ."األساس ھذا ىعل العدائیة األعمال إدارة أو بذلك، مصالخ تھدید أو الحیاة، قید ىعل

 فقد نصت على التالي: البرتوكولمن نفس  الحادي واألربعون

 من بھ یحیط لما كذلك بأنھ یعترف الذي أو القتال عن العاجز الشخص یكون أن یجوز ال. ١
 .للھجوم محال ظروف،

 :إذا القتال عن عاجزا الشخص یعد. ٢

 الخصم، قبضة في وقع) أ(

 االستسالم، في نیتھ عن بوضوح أفصح أو) ب(

 علي قادر غیر ثم ومن مرض أو جروح بسبب آخر نحو علي عاجزا أصبح أو الوعي فقد أو) ج(
 .نفسھ عن الدفاع

 . العالقة ذات البنود و المواد كامل على لالطالع ٢٠ إلى ١٥ :الصفحات مراجعة الرجاء  -١
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 .الفرار یحاول وأال عدائي عمل أي عن الحاالت ھذه من أي في یحجم أن شریطة

 الخصم قبضة في یقعون الذین الحرب ىأسر حمایة لھم تحق الذین األشخاص سراح یطلق. ٣
 القسم من الثالث الباب في المذكور النحو ىعل إجالئھم دون تحول عادیة غیر قتال ظروف في

 ."سالمتھم لتأمین المستطاعة االحتیاطات كافة تتخذ أن ویجب الثالثة، االتفاقیة من األول

 

م ضد لقد ذكرت بشكل موجز بعض النزر الیسیر من أھم االنتھاكات الخطیرة التي یقوم بھا اإلسال
 األخرى الصارخة االنتھاكات من والكثیر الكثیر ھناك یوجدالعھود والمواثیق الدولیة، وإال فأنھ 

 في نوردھا لم واإلسالمي العربي الوطن في اإلسالمیة الشریعة تطبیق نتیجة اإلنسان لحقوق
، رأةالم وحریات حقوق یخص ما الشنیعة االنتھاكات تلك ضمن ومن. اإلطالة خشیة ھذا كتابنا
 مثل أي أذكر لم إني. اإلسالمي العالم في النساء أغلبیة لدى واجتماعیة نفسیة آثار تركت التي
لألسف الشدید  التي والحریات الحقوق تلك تفاصیل بإسھاب شرحت كتب لوجود االنتھاكات لتلك
 یخص یماف كافیا یعد ذكرتھ ما أن أعتقد لكني. اإلسالمیة الشریعة أقدام تحت وسحقھا سلبھا یتم

 فقد. اإلسالم في اإلنسان وحقوق الحریة مفھوم على الضوء یسلط الذي، الفصل ھذا موضوع
 والعھود المواثیق تقرھا التي حقوقھ احترام أو اإلنسان بحریة یقر ال اإلسالم أن على برھنا

ماھي وعلى ھذا األساس فأن ما یتشدق بھ دعاة اإلسالم أن دینھم یحترم حقوق اإلنسان  .الدولیة
كما أن االدعاء أن اإلمام الحسین بن إال كذبة كبرى لم تعد تنطلي إال على البسطاء والجھالء. 

علي یعتبر أبا لألحرار مسألة غیر قابل للتصدیق، بسبب بسیط ھو عدم مخالفتھ لشریعة جده 
أنھ، أي في تلك التعالیم التي تدینھا وتستنكرھا الھیئات الحقوقیة. بل  -رسول اإلسالم  -محمد 

اإلمام الحسین قد شارك في حمالت االحتالل اإلسالمیة التي طالت وغطت ثالث قارات حول 
للمزید  وما یلیھا، ٣١٠الرجاء طالع الصفحةالعالم. ھي: قارة آسیا وقارة افریقیا وقارة أوروبا. 

 من التفاصیل.

 

خاٍف عنھ من تلك الحقائق القارئ الكریم ما كان  ویعيأني أرجو من هللا العلي القدیر أن یفھم 
عن المسلمین البسطاء، أو التكتم  التي لطالما حاول مشایخ اإلسالم إخفائھا والخطیرة، الجلیة
ر األخوة واألخوات األحباء من المسلمین افكأب وووقل عیونبحیث تكون غائبة عن  ،علیھا

 .على السواء الشیعة والسنة
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 انيالثلفصل ا
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  شخصیة السید المسیح: األول الباب

 

ولیس المقصود یعتبر السید المسیح رأس الكنیسة والمؤمنون بھ ھم أعضاء في جسده المبارك. 
حسب اللغة الیونانیة  -الكنیسة مبنى أو غرفة أو صالة مبینة من طابوق أو حجارة وإنما تعني ب
ومعناه الرب  یشوع"" بـِ یسوع بالعبریة یسمى الرب و. المسیح سوعجماعة المؤمنین بالرب ی -

 .یخلص
 

ولكنھ من  ،...الخالمسیح لھ طبیعتین، طبیعة بشریة كاملة: فھو كان یأكل ویشرب وینام ویتعب
ویقیم األموات ویعلم الغیب ولھ أیضاً طبیعة الھوتیة كاملة: فھو یخلق ویرزق  .غیر خطیة

 بآلبالصالة من اأو  بالدعاءذلك طلب لودون الحاجة  ،من نفسھ ویشفي المرضى بشكل ذاتي
 من الثالوث األقدس الثاني األقنومیعتبر  – المسیح الرب یسوع –. وھو لتحقیق ذلك السماوي

 عن والدتھ المعجزیة وَ العھد القدیم عن  ءأنبیاجمیع لقد تنبأ و. ب واألبن والروح القدس)(اآل
جمیع  نا نحنتخلیص من أجل لعالمناالذي یعني أنھ قد جاء  ،يعملھ الكفار الخالصي وَ مجیئھ 

وقد  ،بصورة بشریةظھر  أي -ھو هللا الظاھر بالجسد  حو الرب یسوع المسی. ناالبشر من خطایا
 :)١(نص بذلك اإلنجیل المقدس

 للَّه.  الَّذي إِذْ كَانَ في صورة اِهللا، لَم يحِسب خلْسةً أَنْ يكُونَ معادالً  ٢:٦
 لَكنه أَخلَى نفْسه، آخذاً صورةَ عبد، صائراً في شبه الناسِ.   ٢:٧
وإِذْ وجِد في الْهيئَة كَإِنسان، وضع نفْسه وأَطَاع حتى الْموت موت الصليبِ.  ٢:٨

)٢(  . عقل هللا الناطق أو نطق هللا العاقلالرب یسوع المسیح ھو الكلمة (اللوجوس) أي أیضاً 
 . اللَّه الْكَلمةُ وكَانَ اللَّه عند كَانَ والْكَلمةُ الْكَلمةُ كَانَ الْبدِء في  ١:١
 . اللَّه عند الْبدِء في كَانَ هذَا  ١:٢
 . كَانَ امم شيٌء يكُن لَم وبِغيرِه كَانَ بِه شيٍء كُلُّ  ١:٣
١:٤  يهف تاةُ كَانياةُ الْحيالْحو تكَان وراسِ نالن  
١:٥  ورالنيُء وضي يف ةةُ الظُّلْمالظُّلْمو لَم رِكْهدت. 

 .وحقّاً نِعمةً مملُوءاً اآلبِ من لوحيد كَما مجداً مجده ورأَينا بيننا وحلَّ جسداً صار والْكَلمةُ  ١:١٤

 الكتاب المقدس. ،إلى أھل فِیلِبِّي رسالة بولس الرسول ، الثاني اإلصحاح-  ٨إلى  ٦:اآلیات -١
 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر یوحنا.  ،األول  اإلصحاح-  ١٤واآلیة ،  ٥إلى  ١:اآلیات -٢



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               62  
 

أصبح  ثم هللا كان أنھ أو ،هللاصبح أثم إنسان  كانالسید المسیح أن المسیحیون  یعتقدلذا ال 
 غیر امتزاج أو اختالط بینھما. لكن من ،بالطبیعة البشریةبل أن المسیح ھو هللا المتحد  اً.إنسان

  

 نسب السید المسیحسلسلة 

یذكر و یعقوب.  اسحاق و یعود نسب السید المسیح من ناحیة الجسد إلى أبائھ داود و إبراھیم و
 :)١(، فیقولالثالثإلصحاح امفصل في  ھذا النسب العریق بشكل لوقاالبشیر 

 ولَما ابتدأَ يسوع كَانَ لَه نحو ثَالَثني سنةً وهو علَى ما كَانَ يظَن ابن يوسف بنِ هالي   ٣:٢٣
٣:٢٤   فوسنِ يا بننِ يي بلْكنِ منِ الَوِي بب ثَاتتنِ مب 
٣:٢٥  امنِ عا بياثتنِ مايِ بجنِ ني بلسنِ حب وماحنِ نب وص 
 بنِ مآثَ بنِ متاثيا بنِ شمعي بنِ يوسف بنِ يهوذَا   ٣:٢٦
 بنِ يوحنا بنِ رِيسا بنِ زربابِلَ بنِ شأَلْتئيلَ بنِ نِريِي   ٣:٢٧
 مودام بنِ عريِ بنِ ملْكي بنِ أَدي بنِ قُصم بنِ أَلْ  ٣:٢٨
 بنِ يوسي بنِ أَليعازر بنِ يورِمي بنِ متثَات بنِ الَوِي   ٣:٢٩
٣:٣٠   يماقينِ أَلانَ بوننِ يب فوسنِ يوذَا بهنِ يونَ بعمنِ شب 
٣:٣١  داونِ داثَانَ بنِ ناثَا بتنِ مانَ بنينِ ما بلَينِ مب  
 بنِ يسى بنِ عوبِيد بنِ بوعز بنِ سلْمونَ بنِ نحشونَ   ٣:٣٢
 بنِ عميناداب بنِ آرام بنِ حصرونَ بنِ فَارِص بنِ يهوذَا   ٣:٣٣
٣:٣٤   وراحنِ نب حارنِ تب يماهرنِ إِبب اقحنِ إِسب قُوبعنِ يب 
٣:٣٥  رنِ سب الَحنِ شب ابِرنِ عب نِ فَالَجو بعنِ رب وج 
٣:٣٦   كنِ الَموحِ بنِ نامِ بنِ سب ادفَكْشنِ أَرانَ بيننِ قب 
 بنِ متوشالَح بنِ أَخنوخ بنِ يارِد بنِ مهلَلْئيلَ بنِ قينانَ   ٣:٣٧
٣:٣٨  منِ آدب يتنِ شب وشنِ أَننِ اِهللا. باب 

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر لوقا. ،اإلصحاح الثالث  - ٣٨إلى  ٢٣اآلیات: -١
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 المسیح السیدوأسماء  القاب

القاب كثیرة ورد بعضھا في كتب انبیاء العھد القدیم، أي في التوراة اسماء والمسیح  للرب یسوع
في العھد الجدید، أي في األناجیل  تم ذكرھا أو اإلشارة إلیھاوالبعض اآلخر  ،كتب األنبیاء و

 ونسردھا على النحو التالي: ،األربعة والرسائل

قد وھو یعني أنھ  ،یسوع المسیح بھاعرف  القاب أشھر: المسیحع یسو، المسیحالسید  ·
 مسحھ هللا بقوة الروح القدس لیقدم الخالص لجمیع البشر.

 ، السید الرب، الرب یسوعالرب ،هللا ·
 ابن العلي ·
 هللا ابن ·
 ابن اإلنسان ·
 اإلنسان یسوع ·
 الكلمة ·
 الطبیب ·
 الضامن ·
 النبي ·
 الذي معناه هللا معنا. ،عمانوئیل ·
 ملك الملوك ·
 رب األرباب ·
 ملك إسرائیل ؛ ملك الیھود ؛ الملك ·
 مالك الرب ·
 الشفیع ·
 الفادي ·
 المخلص ·
 المنقذ ·
 المحرر ·
 ، نبع الحیاةخبز الحیاة ·
 حجر الزاویة ·
 النور ·
 نور العالم ·
 الحكمة ·
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 حمل هللا ·
 رئیس السالم ·
 الحبیب ·
 دقالصا ·
 األمین ·
 البار ·
 كوكب الصبح المنیر ·
 حالِ صَ المُ  ·
 الفخاري األعظم ·
 صخر الدھور ·
 الراعي الصالح ·
 الكاھن األعظم ·
 الباب ·
 القدوس ·
 األول واآلخر ·
 الحق ·
 الطریق ·
 الحیاة ·
 القیامة ·
 الكرمة ·
 العریس ·
 المعلم ·
 ، یسوعیسوع الناصري ·
 ابن داود ·
 ابن النجار ·

 

 تالمذة السید المسیح

. ١٢الرسل المقربون منھ كانوا  تلمیذاً ورسوالً، ولكن التالمیذ و ١٢المسیح أكثر من كان للسید 
 :)١(األربعة القانونیة األناجیل مھذكرت ماحسب تالمذة السید المسیح أسماءوفیما یلي 

 .الكاثولیكیة الكلدانیة نرساي لمار اإللكتروني الموقع -١
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 قبل وكان یسوعالرب  دعاه رسول ولأ وھو الجلیل في صیدا بیت من صیاد: أندراوس ·
 .المعمدان لیوحنا تلمیذ ذلك

 .الجلیل في صیدا بیت من صیاد وھو أندراوس أخو: بطرس سمعان ·
 الجلیل في صیدا بیت من: فیلبس ·
 الجلیل في صیدا بیت من: زبدي بن یعقوب ·
 .یعقوب وأخو الرعد بإبن الملقب: زبدي بن یوحنا ·
 نثنائیل أو برثولماوس ·
 حلفى بن یعقوب ·
اوس الملقب لَبَّاوس یھوذا ·  في حلفى بن كیھوذا اسمھ وُذكر حلفى بن یعقوب أخو: َتدَّ

 .اإلسخریوطي یھوذا لیس وھو اإلنجیل آیات بعض
 .الجبایة یجمع عشار وكان الجلیل في ناحوم كفر من: العشار متى ·
 یعنى الذي" توماس" اآلرامي االسم مشتق اسمھ أن حیث أیضاً  التَّوأم لھ یقال كان: توما ·

 .التَّوأم
 الغیور بسمعان أیضاً  ویلقب: القانوي سمعان ·
 موتھ بعد بماتیاس استبدالھ تم. الفضة من بثالثین یسوع باع الذي: اإلسخریوطي یھوذا ·

 .منتحراً 

 بالمسیح إیمانھم سبیل في استشھدوا عشر االثني الرسل جمیع فأن الكنسي التقلید بحسبو 
 بعد طبیعیا موتا مات الذي الوحید الرسول كان زبدي بن یوحنا أن عن تتحدث روایات وھناك

  .)١(الشیخوخة

 :)٢(اإلنجیل المقدس وقد ورد ذكرھم جمیعاً في 
٣:١٣   .هوا إِلَيبفَذَه مهادأَر ينا الَّذعدلِ وبإِلَى الْج دعص ثُم 
 يرسلَهم ليكْرِزوا وأَقَام اثْني عشر ليكُونوا معه ولْ  ٣:١٤
 ويكُونَ لَهم سلْطَانٌ علَى شفَاِء اَألمراضِ وإِخراجِ الشياطنيِ.   ٣:١٥
٣:١٦   .سطْرب مانَ اسعِسملَ لعجو 
٣:١٧  ) جِسرانوب ما اسملَ لَهعجو قُوبعا يا أَخنوحيي ودبز نب قُوبعيو .(دعيِ الرنأَيِ اب 
 ي وأَندراوس وفيلُبس وبرثُولَماوس ومتى وتوما ويعقُوب بن حلْفَى وتداوس وسمعانَ الْقَانوِ  ٣:١٨
٣:١٩  .تيا إِلَى بوأَت ثُم .هلَمي أَسالَّذ يوطيرخوذَا اِإلسهيو 

 

  .الكاثولیكیة الكلدانیة نرساي لمار إللكترونيا لموقعا-١ 
اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر مرقس. ،اإلصحاح الثالث  - ١٩إلى  ١٣اآلیات:  ٢- 
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 المسیح السید طفولةو میالد الباب الثاني: 

 

ما  الرابعفي العام  -من ناحیة الجسد  بیت داوود أبیھ - لحم بیت مدینة فيالمسیح  یسوع ولد
 بطریقة ھولدت وَ  ھحملت التيالبتول  مریم العذراءالسیدة  ھيمن ناحیة الجسد  أمھ و .دالمیال لقب

 حیث .جسدي اتصال يأ بدونو  - الثالثاألقنوم  - القدس الروح بواسطةوذلك  خارقة للطبیعة
 والدة لتكونهللا  اختارھا قد بأنھ لیخبرھا لھا جبرائیل المالك زیارة عن المقدس نجیلاإل یشیر
 :قا البشیرو، حیث یقول ل)١(المقدس في اإلنجیل ورد ذلك .اإلنسان المسیح عیسو

 وفي الشهرِ السادسِ أُرسلَ جِبرائيلُ الْمالَك من اِهللا إِلَى مدينة من الْجليلِ اسمها ناصرةُ   ١:٢٦
١:٢٧  .فوسي هماس داود تيب نلٍ مجرل ةطُوبخاَء مذْرإِلَى ع  .ميراِء مذْرالْع ماسو 
 ». سالَم لَك أَيتها الْمنعم علَيها! اَلرب معك. مباركَةٌ أَنت في النساِء«فَدخلَ إِلَيها الْمالَك وقَالَ:   ١:٢٨
 نْ تكُونَ هذه التحيةُ! فَلَما رأَته اضطَربت من كَالَمه وفَكَّرت ما عسى أَ  ١:٢٩
١:٣٠   :الَكا الْماِهللا. «فَقَالَ لَه دنةً عمنِع تدجو قَد كَألن ميرا مي يافخالَ ت 
١:٣١   .وعسي هينمستناً واب يندلتو نيلبحتس تا أَنهو 
 علي يدعى ويعطيه الرب اِإللَه كُرسي داود أَبِيه هذَا يكُونُ عظيماً وابن الْ  ١:٣٢
 ». ويملك علَى بيت يعقُوب إِلَى اَألبد والَ يكُونُ لملْكه نِهايةٌ  ١:٣٣
١:٣٤   :الَكلْمل ميرم الً«فَقَالَتجر رِفأَع تا لَسأَنذَا وكُونُ هي فكَي» « 
١:٣٥   :الَكالْم ابفَأَج» كنم لُودوالْم وسضاً الْقُدأَي كذَلفَل ظَلِّلُكت يلةُ الْعّقُوو كلَيلُّ عحي سالْقُد وحاَلر

 يدعى ابن اِهللا.
 

، م العذراءزوج المطوبة مری ،یوسف النجارلكذلك  أوحى هللا ُبَعْید حملھا بالمسیح بوقٍت قصیر و 
 :المنام في رؤیة خالل من وذلك )٢(بیسوع أن یقوم بتسمیة المولود

يا يوسف ابن داود الَ «ولَكن فيما هو متفَكِّر في هذه اُألمورِ إِذَا مالَك الرب قَد ظَهر لَه في حلْمٍ قَائالً:   ١:٢٠
ام ميرذَ مأْخأَنْ ت فخسِ. توحِ الْقُدالر نم وا هيهف بِلَ بِهي حَألنَّ الَّذ كأَتر 

١:٢١  ماهطَايخ نم هبعش لِّصخي هَألن وعسي همو اسعدتناً واب دلتفَس.« 

 -١ اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر لوقا. ،اإلصحاح األول  - ٣٥إلى  ٢٦اآلیات: 
.َمتَّى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ،اإلصحاح األول  - ٢٥إلى  ٢٠اآلیات:  ٢- 
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 :بِالنبِي الرب من قيلَ ما يتم لكَي كَانَ كُلُّه وهذَا  ١:٢٢
 ). معنا اَللَّه: تفِْسريه الَّذي( »عمانوئيلَ اسمه ويدعونَ ابناً وتلد تحبلُ الْعذْراُء هوذَا«  ١:٢٣
 . امرأَته وأَخذَ الرب مالَك أَمره كَما فَعلَ النومِ من يوسف استيقَظَ فَلَما  ١:٢٤
١:٢٥  لَما ورِفْهعى يتح تلَدا وهناب ا. الْبِكْرعدو هماس وعسي. 

في شخص الرب اشعیاء النبي  نبوةحقق ت عن ٢٣ و ٢٢في اآلیتین  َمتَّىوقد قصد البشیر 
وإلیكم  .المیالد قبل سنة ٧٠٠ حواليب المعجزیة تھوالدعن تلك قیلت  ، حیثلھ كل المجد یسوع
ُد َنْفُسُھ آَیًة: َھا اْلَعْذَراُء َتْحَبلُ ": )١(النبي اشعیاء سفر في الواردة  النبوة نص یِّ َولَِكْن ُیْعِطیُكُم السَّ

ھو هللا الذي قد أعطى في ھذه اآلیة والمقصود بالسید   اُنوِئیلَ «ْسَمُھ َوَتلُِد اْبناً َوَتْدُعو ا .»"ِعمَّ
مریم  ھيامرأة عذراء  من خالل تجسده ومجیئھ منعالمة للیھود عن مجیئھ المبارك للعالم 

ریدة فعالمة كانت  ذلك الحمل العذراوي ألن   " اآلیة تلھذا نص ،البتول ُد َنْفُسُھ آَیةً ُیْعِطیُكمُ  یِّ "السَّ
  وعن مجیئھ المبارك للعالم. الرب خاصة بالسیدو

 

  بمقتضاهبإصدار أمر إمبراطوري یتم  قیصر أغسطسالروماني  اإلمبراطورقام  اإلثناء تلك فيو
 :)٢(المقدس . حیث یخبرنا اإلنجیلبما فیھا الیھودیة والسامرة ،اإلمبراطوریة سكان كامل تعداد

٢:١  دامِ صاَألي لْكي تفو .ةكُونسكُلُّ الْم بتكْتبِأَنْ ي رصقَي طُسأُوغُس نم رأَم ر 
 وهذَا االكْتتاب اَألولُ جرى إِذْ كَانَ كريِينِيوس والي سورِيةَ.   ٢:٢
٢:٣   .هتيندإِلَى م داحوا كُلُّ وبتكْتيل يعمالْج بفَذَه 
٢:٤  ي دعفَصتيى بعدي تالَّت داود ةيندإِلَى م ةيودهإِلَى الْي ةراصالن ةيندم نيلِ ملالْج نضاً مأَي فوس نِهكَومٍ للَح 

 هتريشعو داود تيب نم 
 ليكْتتب مع مريم امرأَته الْمخطُوبة وهي حبلَى.   ٢:٥
٢:٦   .دلتا لهامأَي تمت اكنا هما همنيبو 
  فَولَدت ابنها الْبِكْر وقَمطَته وأَضجعته في الْمذْود إِذْ لَم يكُن لَهما موضع في الْمنزِلِ.  ٢:٧
٢:٨  رحي يندبتاةٌ معر ةالْكُور لْكي تكَانَ فو هِمتيعلَى رلِ عاللَّي اتاسرونَ حس 
 وإِذَا مالَك الرب وقَف بِهِم ومجد الرب أَضاَء حولَهم فَخافُوا خوفاً عظيماً.   ٢:٩

 

 الكتاب المقدس. ، النبي اشعیاء سفر ، السابع اإلصحاح - ١٤اآلیة:  -١
  اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر لوقا. ، اإلصحاح الثاني - ٥٢إلى  ١اآلیات:  -٢
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٢:١٠   :الَكالْم مبِ:«فَقَالَ لَهعيعِ الشمجكُونُ ليمٍ يظحٍ عبِفَر كُمرشا أُبا أَنافُوا. فَهخالَ ت 
٢:١١  هأَن دلو لَكُم موي الْيف ةيندم داود لِّصخم وه ِسيحالْم بالر. 
٢:١٢  دذْوي معاً فجضطاً مقَمفْالً مونَ طجِدةُ: تالَمالْع لَكُم هذهو .« 
٢:١٣   :نيلقَائاَهللا و نيحبسم اوِيمالس دنالْج نم ورهمج الَكالْم عةً متغب رظَهو 
 ». رضِ السالَم وبِالناسِ الْمسرةُالْمجد للَّه في اَألعالي وعلَى اَأل«  ٢:١٤
لنذْهبِ اآلنَ إِلَى بيت لَحمٍ وننظُر «ولَما مضت عنهم الْمالَئكَةُ إِلَى السماِء قَالَ الرعاةُ بعضهم لبعضٍ:   ٢:١٥

بالر ا بِهنلَمي أَعالَّذ عاقالْو رذَا اَألمه .« 
٢:١٦   .دذْوي الْمعاً فجضالطِّفْلَ مو فوسيو ميروا مدجوو نيرِعساُءوا مفَج 
٢:١٧   .بِيذَا الصه نع ميلَ لَهي قوا بِالْكَالَمِ الَّذربأَخ هأَوا رفَلَم 
٢:١٨  يلَ لَها قموا مبجعوا تعمس ينكُلُّ الَّذو .اةعالر نم م 
 وأَما مريم فَكَانت تحفَظُ جميع هذَا الْكَالَمِ متفَكِّرةً بِه في قَلْبِها.   ٢:١٩
٢:٢٠   .ميلَ لَها قكَم هأَورو وهعما سلَى كُلِّ مع هونحبسيونَ اَهللا ودجمي مهاةُ وعالر عجر ثُم 
 لَ بِه في الْبطْنِ. ولَما تمت ثَمانِيةُ أَيامٍ ليختنوا الصبِي سمي يسوع كَما تسمى من الْمالَك قَبلَ أَنْ حبِ  ٢:٢١
٢:٢٢  يملشإِلَى أُور وا بِهدعى صوسم ةرِيعش بسا حطْهِريِهت امأَي تما تلَمو  بلرل وهمقَديل 
٢:٢٣   .بلروساً لى قُدعدمٍ يحر حأَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ فَات :بوسِ الرامي نف وبكْتم وا هكَم 
 ولكَي يقَدموا ذَبِيحةً كَما قيلَ في ناموسِ الرب زوج يمامٍ أَو فَرخي حمامٍ.   ٢:٢٤
٢:٢٥  الْقُد وحالريلَ وائرةَ إِسزِيعت رظتناً ييقاً تارانُ كَانَ بعمس هماس يملشي أُورلٌ فجكَانَ رو .هلَيكَانَ ع س 
٢:٢٦  ِسيحى مرلَ أَنْ يقَب توى الْمرالَ ي هسِ أَنوحِ الْقُدبِالر هإِلَي يأُوح كَانَ قَدو  .بالر 
٢:٢٧  الن ةادع بسح ا لَهعنصيل اهوأَب وعسي بِيلَ بِالصخا دمدنعكَلِ. ويوحِ إِلَى الْهى بِالروسِ فَأَتام 
 أَخذَه علَى ذراعيه وبارك اَهللا وقَالَ:   ٢:٢٨
٢:٢٩  »ح ديا سي كدبع قطْلالَمٍ اآلنَ تبِس كلقَو بس 
٢:٣٠   كالَصا خترصأَب قَد ينيَألنَّ ع 
 الَّذي أَعددته قُدام وجه جميعِ الشعوبِ.   ٢:٣١
 ». نور إِعالَن لُألممِ ومجداً لشعبِك إِسرائيلَ  ٢:٣٢



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               69  
 

٢:٣٣   انبجعتي هأُمو فوسكَانَ يو .يهيلَ فا قمم 
٢:٣٤  :هأُم ميرمقَالَ لانُ وعما سمكَهاربو» .مقَاوت ةالَمعليلَ وائري إِسف ريِينامِ كَثيقو قُوطسل عضو ذَا قَدا إِنَّ هه 
٢:٣٥  م أَفْكَار لَنعتل فيس فِْسكي نف وزجضاً يأَي تأَنوةريقُلُوبٍ كَث ن .« 
٢:٣٦  م تاشع قَد ةريامٍ كَثي أَيةٌ فمقّدتم يهو ريأَش طبس نيلَ موئفَن تةُ بِننةٌ حبِين تكَانو نِنيس عبجٍ سوز ع

 بعد بكُورِيتها. 
٢:٣٧  انِنيثَمعٍ وبأَر وحلَةٌ نمأَر يهاراً.  وهنالً ولَي اتلْبطامٍ ووةً بِأَصابِدكَلَ عيالْه فَارِقةً الَ تنس 
٢:٣٨  ي أُوراًء فدف رِينظتنيعِ الْممج عم هنع تكَلَّمتو بالر حبست قَفَتو ةاعالس لْكي تف فَهِي .يملش 
 كُلَّ شيٍء حسب ناموسِ الرب رجعوا إِلَى الْجليلِ إِلَى مدينتهِم الناصرة.  ولَما أَكْملُوا  ٢:٣٩
٢:٤٠   .هلَيةُ اِهللا عمنِع تكَانةً وكْمئاً حلتموحِ مى بِالرقَوتيو ومني بِيكَانَ الصو 
 سنة إِلَى أُورشليم في عيد الْفصحِ. وكَانَ أَبواه يذْهبان كُلَّ   ٢:٤١
٢:٤٢   .يدالْع ةادكَع يملشوا إِلَى أُوردعةً صنةَ سرشا عتاثْن لَه تا كَانلَمو 
٢:٤٣  يو يملشي أُورف وعسي بِيا الصهِموعجر دنع يقب املُوا اَأليا أَكْممدعبا. ولَمعي لَم هأُمو فوس 
٢:٤٤   .ارِفعالْماِء واَألقْرِب نيب انِهطْلُبا يكَانمٍ ووةَ يِسريا مبذَه فْقَةالر نيب اهإِذْ ظَنو 
٢:٤٥   .انِهطْلُبي يملشا إِلَى أُورعجر اهجِدي ا لَملَمو 
 ة أَيامٍ وجداه في الْهيكَلِ جالساً في وسط الْمعلِّمني يسمعهم ويسأَلُهم. وبعد ثَالَثَ  ٢:٤٦
٢:٤٧   .هتوِبأَجو همفَه نوا مهِتب وهعمس ينكُلُّ الَّذو 
٢:٤٨   :هأُم لَه قَالَتا. وشهدان اهرصا أَبفَلَم»ل ينا بنِ!ييذَّبعم كطْلُبا نا كُنأَنو وكذَا أَبوكَذَا؟ ها هبِن لْتاذَا فَعم « 
 ». لماذَا كُنتما تطْلُبانِنِي؟ أَلَم تعلَما أَنه ينبغي أَنْ أَكُونَ في ما َألبِي؟«فَقَالَ لَهما:   ٢:٤٩
٢:٥٠  الَّذ ا الْكَالَممفْهي ا. فَلَمملَه ي قَالَه 
 رِ في قَلْبِها. ثُم نزلَ معهما وجاَء إِلَى الناصرة وكَانَ خاضعاً لَهما. وكَانت أُمه تحفَظُ جميع هذه اُألمو  ٢:٥١
٢:٥٢   ةمعالنو ةالْقَامو ةكْمي الْحف مقَدتفَكَانَ ي وعسا يأَماسِ.والناِهللا و دنع 

 

ومجيء المجوس من  ظھور نجم میالد السید المسیححادثة  )١(المقدسأیضاً یروي لنا اإلنجیل 
 :ھدایاھم لملك الیھود یسوع المسیححاملین المشرق 

  .َمتَّىاإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر  ،اإلصحاح الثاني  - ٢٣إلى  ١اآلیات: -١
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 إِلَى جاُءوا د  قَ الْمشرِقِ من مجوس إِذَا الْملك هريودس أَيامِ في الْيهودية لَحمِ بيت في وعيس ولد ولَما  ٢:١
يملشأُور  

 

٢:٢  نيلقَائ» :نأَي وه لُودوالْم كل؟ مودها الْينا فَإِننأَير همجي نرِقِ فشالْم نيأَتاو دجسنل لَه« . 
 . معه أُورشليم وجميع اضطَرب الْملك هريودس سمع فَلَما  ٢:٣
٢:٤  عماِء كُلَّ فَجسؤر ةنالْكَه ةبكَتبِ وعالش مأَلَهسو» :نأَي ولَد؟ يِسيحالْم«  
 : بِالنبِي مكْتوب هكَذَا َألنه يهوديةالْ لَحمِ بيت في: «لَه فَقَالُوا  ٢:٥
٢:٦  تأَنا وي تيمٍ بلَح ضوذَا أَرهي تى لَسرغالص نياِء بسؤوذَا رهَألنْ ي كنم جرخي ربدى معربِي يعش 

 . »إِسرائيلَ
٢:٧  ذئينا حعد سودريه وسجالْم اًسر قَّقحتو مهنانَ مممِ زجي النالَّذ رظَه . 
٢:٨  ثُم ملَهسإِلَى أَر تيمٍ بقَالَ لَحوا: «وبوا اذْهصافْحيقِ وقدنِ بِالتع بِيى الصتمو وهمتدجونِي وبِرفَأَخ كَيل يآت 

 . »لَه وأَسجد أَيضاً أَنا
 حيثُ فَوق ووقَف جاَء حتى يتقَدمهم الْمشرِقِ في رأَوه الَّذي النجم وإِذَا. ذَهبوا الْملك من سمعوا فَلَما  ٢:٩
 . الصبِي كَانَ

  جِداً عظيماً فَرحاً فَرِحوا النجم رأَوا فَلَما  ٢:١٠
 ذَهباً: هدايا لَه وقَدموا كُنوزهم فَتحوا ثُم لَه وسجدوا فَخروا أُمه مريم مع الصبِي ورأَوا بيتالْ إِلَى وأَتوا  ٢:١١
 . ومراً ولُباناً

٢:١٢  إِذْ ثُم يأُوح هِمي إِلَيلْمٍ فوا الَ أَنْ حجِعرإِلَى ي سودريفُوا هرصي انى طَرِيقٍ فرإِلَى أُخ هِمتكُور . 
 مصر إِلَى واهرب وأُمه الصبِي وخذ قُم: «قَائالً حلْمٍ في ليوسف ظَهر قَد الرب مالَك إِذَا انصرفُوا وبعدما  ٢:١٣

كُنو اكنى هتأَقُولَ ح َألنَّ. لَك سودريه عمزأَنْ م طْلُبي بِيالص كَهلهيل« . 
٢:١٤  ذَ فَقَامأَخو بِيالص هأُمالً ولَي فرصانإِلَى و رصم  
 . »ابنِي دعوت مصر من: «بِالنبِي الرب من قيلَ ما يتم لكَي هريودس وفَاة إِلَى هناك وكَانَ  ٢:١٥
٢:١٦  ذئينا حأَى لَمر سودريأَنَّ ه وسجوا الْمرخس بِه باً غَضلَ جِدسلَ فَأَرقَتو يعمج انيبالص يني الَّذف تيب 

 . جوسِالْم من تحقَّقَه الَّذي الزمان بِحسبِ دونُ فَما سنتينِ ابنِ منِ تخومها كُلِّ وفي لَحمٍ
٢:١٧  ذئينح ما تيلَ ما قيمبِإِر بِيالن : 
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٢:١٨  »توص عمي سف ةامالر حوكَاٌء نبوِيلٌ وعو رييلُ. كَثاحي ركبلَى تا عهالَدالَ أَوو رِيدى أَنْ تزعتت مهَألن 
 . »بِموجودين لَيسوا

  مصر في ليوسف حلْمٍ في ظَهر قَد الرب مالَك إِذَا هريودس مات فَلَما  ٢:١٩
 . »الصبِي نفْس يطْلُبونَ كَانوا الَّذين مات قَد َألنه إِسرائيلَ أَرضِ إِلَى واذْهب وأُمه الصبِي وخذ قُم: «قَائالً  ٢:٢٠
٢:٢١  ذَ فَقَامأَخو بِيالص هأُماَء وجضِ إِلَى ويلَ أَرائرإِس . 
٢:٢٢  نلَكا ولَم عمأَنَّ س سيالَوخأَر كلملَى يع ةيودهضاً الْيوع نع سودريه أَبِيه افأَنْ خ بذْهإِلَى ي اكنه .

 . الْجليلِ نواحي إِلَى فانصر حلْمٍ في إِلَيه أُوحي وإِذْ
 .»ناصرِياً سيدعى إِنه: «بِاَألنبِياِء قيلَ ما يتم لكَي ناصرةُ لَها يقَالُ مدينة في وسكَن وأَتى  ٢:٢٣

 

 :على اآلیات السابقھ بقولھ أیرونساید. أ ھنريویعلق خادم الرب 

. لوقا عند كبیرة تفاصیل في نجدھا، داود مدینة، لحم بیت في ربنا بمیالد المرتبطة الظروف إن"
 لمیالد تأریخاً  یعطینا وھذا. الملك ھیرودس أیام في المدینة تلك في ُولِد أنھ بالقول متى یكتفي

 سنوات بأربع المیالد قبل ُولِد فقد. سنوات بعدة عموماً  المقبول التدوین قبل أنھ على المسیح
 األفكار من الكثیر المؤرخون لھا قّدم التي األسئلة أحد ھو، حال كل على، لسؤالا ھذا. األقل على

 ألن لنا حاجة فال، بالضبط الدقیق التاریخ تحدید في مختلفین یزالون ال ألنھم ونظراً ، والدراسة
 اإلعالن طریق عن الموعود الملك بمیالد) المجوس( الحكماء الرجال علِم لقد. ھنا نناقشھ
 كان أنھ شعروا ولذلك، ٩ دانیال في التي العظیمة النبوءة زمن حسبوا قد یكونوا لم ام، اإللھي
 یوجد أن یمكن الذي المكان عن یستعلمون جاؤوا فإنھم، نجم أرشدھم وإذ. إسرائیل في حاضراً 

اْلَیُھوِد؟ َملِكُ  اْلَمْولُودُ  ُھوَ  أَْینَ  ذلك موقف من الذھول غایة في وكانوا" : "سؤالھم كان. فیھ
 شراً  الملوك أكثر أحد -الزمان ذلك في العرش على یتربع كان الذي السن في الطاعن البائس
 جواب عن منھم واستعلم، والكتبة الكھنة رؤساء مع اجتماع إلى دعا لقد. البالد حكموا الذین

 وااقتبس حیث ٢: ٥ میخا في الواردة النبوءة على دلّوه تردد وبدون. المشرقیین الزوار لتساؤل
ْغَرى لَْستِ  َیُھوَذا أَْرضَ  َلْحمٍ  َبْیتَ  َیا َوأَْنتِ : "فقرؤوا السبعینیة الترجمة من  َیُھوَذا ُرَؤَساءِ  َبْینَ  الصُّ

رٌ  َیْخُرجُ  ِمْنكِ  ألَنْ  فإن ذلك ومع المقدس؛ الكتاب یعرفون كانوا لقد".  إِْسَرائِیلَ  َشْعبِي َیْرَعى ُمَدبِّ
 المقدسة الكتابات كانت الذي بذلك لیرحبوا استعداد غیر على انواك أنھم برھنت تلت التي األحداث
 -للتو فعلیاً  ظھر قد كان إن- الطفل الملك ُیھلك أن قلبھ في اعتزم وقد، ھیرودس أما. عنھ تتحدث

 یذھبوا أن إلیھم طلب ثم األولى؛ للمرة الغامض النجم ظھور زمن عن المجوس مع تباحث فقد
 فیقدم أیضاً  ھو یذھب لكیما، ویخبروه إلیھ یعودوا أن، الطفل دواوج ما وإذا، لحم بیت إلى

 یرونھ عادوا الذي النجم یقودھم وإذ. تماماً  العكس نیتھ كانت، الواقع وفي. لھ واإلكرام االحترام
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 العائلة كانت الذي البیت مكان تحدید في صعوبة أیة یجدوا لم، أورشلیم یغادرون وھم جدید من
 كانوا الطفل مع ویوسف مریم أن االفتراض الخطأ من أنھ الواضح من. آنذاك فیھ تقیم المقدسة

 أن شك وال. مالءمة أكثر مسكن في اآلن كانوا لقد. الرعاة وجدھم حیث اإلسطبل في یزالون ال
 لھ وقدموا لھ سجدوا المجوس رآه وإذ. یسوع والدة على انقضت قد كانت أشھر حتى أو أسابیع

 الذي، واللبان والبّر؛ اإللھیة الطبیعة على یدل الذي، الذھب: بعنایة انتقوھا دق كانوا التي ھدایاھم
ماً  یشیر الذي، والمر البشریة؛ حیاتھ كمال بعطر ُیوحي  مریم راودت لقد. الكّفاري موتھ إلى ُمقدَّ
 ال. القدوس البنھا واإلجالل اإلكرام یقدمون المشرقیین الحكماء ھؤالء ترى وھي كثیرة أفكار

 انتھى. ."الغرباء أولئك خالل موجوداً  یكن لم ولعلّھ. ھنا یوسف ذَكریُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               73  
 

 وخدمة السید المسیحمعمودیة الباب الثالث: 
 

المعروف  – على ید یوحنا المعمدان المبارك عمره من الثالثین سن في وھو د السید المسیحتعمَّ 
بعد من  المباركةخدمتھ  بدأ وبعد ذلك .ابن زكریا لدى األحباء المسلمین بمسمى النبي یحي

 :إلى ذلك الحدث )١(المقدس اإلنجیلوقد أشار . ن یوماً یالتجربة في البریة التي استغرقت اربع
١:١   :نِ اللَّهِسيحِ ابالْم وعسجِيلِ يُء إِندب 
 جهِك مالَكي الَّذي يهيئُ طَرِيقَك قُدامك. ها أَنا أُرسلُ أَمام و«كَما هو مكْتوب في اَألنبِياِء:   ١:٢
 ». صوت صارِخٍ في الْبرية: أَعدوا طَرِيق الرب اصنعوا سبلَه مستقيمةً  ١:٣
١:٤  فغمل ةبوالت ةيودمعبِم كْرِزيو ةيري الْبف دمعا ينوحا. كَانَ يطَايالْخ ةر 
  معترِفني بِخطَاياهم. وخرج إِلَيه جميع كُورة الْيهودية وأَهلُ أُورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهرِ اُألردنِّ  ١:٥
١:٦   جِلْد نطَقَةً منماِإلبِلِ و ربو سلْبا ينوحكَانَ ياً. ويرالً بسعاداً ورأْكُلُ جيو هيقَولَى حع 
 يأْتي بعدي من هو أَقْوى مني الَّذي لَست أَهالً أَنْ أَنحنِي وأَحلَّ سيور حذَائه. «وكَانَ يكْرِز قَائالً:   ١:٧
١:٨  فَس وا هأَماِء وبِالْم كُمتدما عسِأَنوحِ الْقُدبِالر كُمدمعي .« 
 وفي تلْك اَأليامِ جاَء يسوع من ناصرة الْجليلِ واعتمد من يوحنا في اُألردنِّ.   ١:٩

١:١٠  ثْلَ حم وحالرو قَّتشان قَد اتاومأَى الساِء رالْم نم داعص وهو قْتلْولو .هلَيازِالً عن ةامم 
١:١١   :اتاومالس نم توكَانَ صو»!ترِرس ي بِهالَّذ بِيبنِي الْحاب تأَن .« 
١:١٢   ةيرإِلَى الْب وحالر هجرأَخ قْتلْولو 
١:١٣   نم برجماً يوي نيعبأَر ةيري الْبف اكنكَانَ هو .همدخكَةُ تالَئالْم تارصوشِ. وحالْو عكَانَ مو .طَانيالش 
١:١٤   اللَّه لَكُوتم ةاربِبِش كْرِزيلِ يلإِلَى الْج وعساَء يا جنوحي ملا أُسم دعبو 
 ». فَتوبوا وآمنوا بِاِإلنجِيلِ قَد كَملَ الزمانُ واقْترب ملَكُوت اللَّه«ويقُولُ:   ١:١٥
فَإِنهما كَانا وفيما هو يمشي عند بحرِ الْجليلِ أَبصر سمعانَ وأَندراوس أَخاه يلْقيان شبكَةً في الْبحرِ   ١:١٦

 صيادينِ. 
١:١٧   :وعسا يمي فَأَ«فَقَالَ لَهائرو لُماسِهيِ الناديص انريصا تلُكُمعج .« 
١:١٨   .اهبِعتا وماكَهبكَا شرت قْتلْوفَل 

 .مرقس البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ،اإلصحاح األول  - ٢٢إلى  ١اآلیات:-١ 
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١:١٩  نوحيي ودبز نب قُوبعأَى ييالً فَرقَل اكنه نم ازتاج ثُم .اكبالش انحلصي ةينفي السا فمهو اها أَخ 
١:٢٠   .اَءهرا وبذَهى وراَألج عم ةينفي السي فدبا زماهكَا أَبرفَت .قْتلْوا لماهعفَد 
١:٢١  تبي السف عمجلَ الْمخد قْتلْولو وماحن لُوا كَفْرخد ثُم  .لِّمعي ارصو 
١:٢٢  .ةبكَالْكَت سلَيلْطَانٌ وس لَه نكَم مهلِّمعكَانَ ي هَألن هيملعت نوا مهِتفَب 

 

 :، فیقول١٣إلى  ١على اآلیات من  أیرونساید. أ ھنري ویعلق خادم الرب

 سابق عن جداً  قلیلة بكلمات یخبرنا ثم هللا، خادم یعّرف إذ مفاجئ، نحو على روایتھ مرقس یبدأ"
 السارة هللا بشرى ھو" اْلَمِسیحِ  َیُسوعَ  إِْنِجیلِ . "لھ) الشیطان( وتجریب یسوع ومعمودیة المسیح،
 ذبیحة نفَسھ ولیقّدم للبشر قلبھ مكنونات لیكشف العالم ھذا إلى أتى الذي المبارك بابنھ المتعلقة
 الناس ویھیئ الرب یسبق رسول مجيء عن تنّبأ قد يمالخ كان. فدائنا ألجل عظیمة خطیئة
 ، )٣: ٤٠( أشعیاء عنھ تنبأ الذي البریة في الصارخ الصوت كان) المالك( الرسول ھذا. لمجیئھ

 إلى ھنا ُترجمت الكلمة. مستقیمة سبلھ ویجعلوا الرب طریق یعّدوا أن إلى إسرائیل سیدعو الذي
 ألوھیة على واضح تأكید ھذا وفي. القدیم للعھد نيالعبرا النص في "یھوه" ھي بینما" الرب"

 توحید حدِّ  إلى تنازل الذي السرمدي كان واتضاع وداعة في جاء الذي فذاك. المسیح یسوع ربنا
 عبودیة من انعتاَقنا ویشتري الفادي مخلَِّصنا یصیر لكیما خطیئتھا، عن بمعزل ببشریتنا ألوھیتھ
ِة، بریة في یعّمد یوحنا جاء. لھا ُعرضةً  كنا التي والدینونة الخطیئة  َنْھرِ  في فیغّطس اْلَیُھوِدیَّ
. ویتوبون بخطایاھم یعترفون كانوا الذین أولئك -الموت إلى یرمز كان الذي النھر ذاك -األُْرُدنِّ 
 ھذه. رسالتھ مع تجاوباً  واعتمدوا والمحیطة المجاورة الكورة كل من إلیھ كثیرون وخرج

 بحاجتھم واعترفوا الرسالة قبلوا بأنھم إقراراً  كانت ولكن كبیرة، أھمیة تبذا تكن لم المعمودیة
 هللا َحَمل إلى یتجھون كانوا التائبین ھؤالء أن) ٢٩: ١ یوحنا( من ونعلم. والمغفرة التطھیر إلى

 ألن اآلثمین للخطأة الفرصة ویتیح العالم، خطیئة یرفع أن مقدوره في كان الذي الوحید أنھ على
 ویعیش البریة یقطن وجدیاً  صارماً  رجالً : إیلیا یشبھ شخصاً  یوحنا كان لقد. هللا مع ایتصالحو

 ُیعلن كان بل إلیھ االنتباه لجذب یسعَ  لم. البري والعسل الجراد على یقتات ناسك، زاھد حیاة
 عندما". ِحَذائِھِ  ُسُیورَ  َوأَُحلَّ  أَْنَحنِيَ  أَنْ  أَْھالً  لَْستُ  الَِّذي ِمنِّي أَْقَوى ُھوَ  َمنْ  َبْعِدي َیأْتِي: "قائالً 

. اقتبلوه الذین أولئك القدس بالروح یعّمد سوف یوحنا إلیھ یشیر الذي الشخص ھذا سیظھر
 صاروا التي العطیة تلك القائم المسیح" سكب" عندما ذلك وبعد العنصرة في تحقق ھذا أن ونعلم

 واحد جسد إلى المؤمنین یعّمد لذيا القدس الروح عطیة وھي أال -آنذاك ویعرفونھا یبصرونھا
ا ِمنْ  َواْعَتَمدَ  اْلَجلِیلِ  َناِصَرةِ  ِمنْ  جاء قد َیُسوع أن نقرأ ذلك بعد. للخدمة ویكرسھم  فِي ُیوَحنَّ

 تعلیل أن وكیف ،)لیسوع تعمیده على( یوحنا اعتراض عن ھنا المقطع ھذا من نعلم ال. األُْرُدنِّ 
 تلك. المقدس الكتاب من أخرى كتابات في نقرأھا صةالق فھذه. النھایة في غلب قد الرب
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 لكي السماء من جاء الذي العمل التمام حتى ینجز أن على ربنا عھد عربون كانت المعمودیة
 جاء عندما الخدمة لھذه عالنیة تكرس قد یسوع وكان السماء، علیھا صادقت وھذه. بھ یقوم

 نفسھ مطابقاً  اعتمد الذي ذاك!»". ُسِرْرتُ  بِھِ  الَِّذي اْلَحبِیبُ  اْبنِي أَْنتَ : "«یقول األعالي من صوت
 عن ھنا تفاصیل لدینا لیس. الخطیئة عن المعصوم أنھ بذلك یعلن كان المعترفین الخطأة مع

 الحظ" (لِْلَوْقتِ " أنھ ثم، من ونعرف،). یسوع( یھوه عبد لھا یتعرض التي التجارب أو اإلغواء
وحُ  أَْخَرَجھُ لِْلَوْقِت  ،)منھ كثیرة أماكن في كما نجیلاإل مقدمة في الكلمة ھذه استخدام  إِلَى الرُّ
ِة، یَّ بُ  َیْوماً  أَْرَبِعینَ  ُھَناكَ  وَكانَ  اْلَبرِّ ْیَطانِ  ِمنَ  ُیَجرَّ  الشیطان تركھ وعندما. اْلُوُحوشِ  َمعَ  َوَكانَ . الشَّ
 من أفھم. اتضاعھ في تخدمھ أن الیسرھ وكان خالَقھا كان لقد. َتْخِدُمھُ  وصارت اْلَمالَئَِكةُ  جاءت

 ھذا على ُیجّرب لكیما البریة إلى یذھب ألن قاده أو یسوع دفع الذي ھو القدس الروح أن ذلك
 من كان. األشیاء كل في القدس الروح إرشاد تحت یكون أن اختار األرض، على كإنسان. النحو

 من كان ما إذا معرفة بغایة ھي ھتجربت تكن ولم. الكریمة خدمتھ یبدأ أن قبل ُیجّرب أن المالئم
 یزل، أو یخفق لن أنھ یبرھن أن بل الشدة، ساعة في الخطیئة في ویقع ویِزل یخفق أن المحتمل

 خاطئة طبیعةً  إلیھ ینسب من كلُّ  فادحاً  خطأً  یرتكبُ . بالمطلق الخطأ عن المعصوم الوحید ألنھ ذلك
 عندما كھذه مغلوطة مفاھیم أي من یحذرنا المقدس الكتاب إن. الخطیئة في الوقوع إمكانیةَ  أو

بَ  قد أنھ یخبرنا  عن منأى في ھو حرفي، بمعنى أو، -ُیخطئ لم ذلك ومع مثلنا، شيء كل في ُجرِّ
 ولم الخارج من كلھا كانت واإلغواءات. للخطیئة داخلیة نزعة أو نیة أیة لدیھ تكن لم. الخطیئة

 انتھى. ."قلبھ في نوع أي من استجابة لدیھ تجد
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 معجزات السید المسیحالباب الرابع: 
 

كائن من أحٌد یستطیع ال مامعجزات ال من صنعقد السید المسیح أن على ینص اإلنجیل المقدس 
 اإلصحاح في )١(المقدس من اإلنجیلیة آآخر البشیر یوحنا  ختموقد  كان أن یعدھا أو یحصیھا.

َنَعَھا َیُسوُع إِْن ُكتَِبْت َواِحَدًة َواِحَدًة َفلَْسُت أَُظنُّ أَنَّ اْلَعالََم َنْفَسُھ َوأَْشَیاُء أَُخُر َكثِیَرةٌ صَ "  :بقولھ ٢١
لنا كل ما صنعھ السید المسیح من یسجل لم  المقدس اإلنجیلف . "َیَسُع اْلُكُتَب اْلَمْكُتوَبَة. آِمینَ 
حیث  ٣٠رین واآلیة كما أخبر بذلك یوحنا في اإلصحاح العش ،معجزات باھرة وانما بعضاً منھا

اَم َتالَِمیِذِه لَْم ُتْكَتْب فِي ھَذا اْلِكَتابِ  ."" :یقول َوآَیاٍت أَُخَر َكثِیَرًة َصَنَع َیُسوُع قُدَّ

 

یكن المسیح إذ لم  .ةذاتیتھ ومشیئتھ القدر ناشئة من ناتجة والمسیح أنھا  السید تتمیز معجزاتو
قبل  ب السماويلآل تضرعیأو  یصليھ لم ُیَرى ألن ،في تحقیق ذلكیستخدم غیر قدرتھ ومشیئتھ 

  .فیكونكن  ءبل كان یقول للشي .)٢(من بعده وأمن قبلھ  ذلك األنبیاءكما كان یفعل  فعل المعجز

 

 في عرس قانا الجلیل معجزة تحویل الماء إلى خمر  -١
 

صیر عنب ع ت مجردكانھنا  ةأن الخمر المعنی إلى اإلشارةبنا عندما نذكر ھذه المعجزة فیجدر 
 الفریدة، . لقد انفرد البشیر یوحنا في ذكر ھذه المعجزةؤدي إلى السكرلم ت لھذا وحسب، صافي

یفسد العقل  لمأن الخمر المتحول من الماء في وقد أشار فیھا مالحظة رئیس المتكأ وشھادتھ 
 موھو عكس الخمر المسكر الذي یجعل شاربھ یسكر ومن ث ،ألنھ لم تتغیر حاسة الطعم لدیھ

شھادة رئیس المتكأ وردت في  تذوق أو تمییز طعم الشراب ولذتھ.الحاسة  فقدان إلى بھ یؤدي
 إلیھ: واالنتباه، لذا یجدر مالحظتھ البشیر یوحنامن اإلصحاح الثاني من إنجیل  ١٠ وَ  ٩اآلیتین 

 . هناك يسوع أُم وكَانت الْجليلِ قَانا في عرس كَانَ الثَّالث الْيومِ وفي  ٢:١
٢:٢  يعدضاً وأَي وعسي يذُهتالَمسِ إِلَى ورالْع. 
٢:٣   :لَه وعسي أُم قَالَت رمالْخ غَتا فَرلَمو»رمخ ملَه سلَي .« 
٢:٤   :وعسا يقَالَ لَه»دعي بتاعس أْتت أَةُ! لَمرا امي لَكي وا لم.« 
٢:٥  قَالَت هامِ أُمدلْخا: «لمهقَالَ م لَكُم لُوهفَافْع«. 

 اإلنجیل المقدس كما دونھ یوحنا البشیر. ،الحادي والعشرون  اإلصحاح - ٢٤اآلیة: -١
أو بعد صعوده  ،لى السماءقبل صعوده إ معھ واكانأولئك الذین سواء  ،بنفسھالذین بعثھم المسیح الذین أتوا بعد المسیح أي  الرسلاألنبیاء ونقصد ب -٢

 خاطفة. بائوال نعني بطبیعة الحال األنبیاء الكذبة الذین یأتون بثیاب الحمالن وھم من الداخل ذ للسماء.
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 الَثَةً. و ثوكَانت ستةُ أَجران من حجارة موضوعةً هناك حسب تطْهِريِ الْيهود يسع كُلُّ واحد مطْرينِ أَ  ٢:٦
٢:٧   :وعسي ماًء«قَالَ لَهانَ مرلَأُوا اَألجام .« .قا إِلَى فَولَأُوهفَم 
٢:٨   :مقَالَ لَه كَإِ«ثُمتيسِ الْمئوا إِلَى رمقَدقُوا اآلنَ وتوا. ». اسمفَقَد 
لَكن الْخدام الَّذين كَانوا قَد  -خمراً ولَم يكُن يعلَم من أَين هي  فَلَما ذَاق رئيس الْمتكَإِ الْماَء الْمتحولَ  ٢:٩

 دعا رئيس الْمتكَإِ الْعرِيس  -استقَوا الْماَء علموا 
٢:١٠   :قَالَ لَهو»تمالً وةَ أَوديالْج رمالْخ عضا يمإِن انسكُلُّ إِن تقَيأَب فَقَد تا أَنونَ. أَمالد ذئينوا فَحركى س

 ». الْخمر الْجيدةَ إِلَى اآلنَ
٢:١١  .يذُهتالَم بِه نفَآم هدجم رأَظْهيلِ ولا الْجي قَانف وعسا يلَهفَع اتةُ اآليايبِد هذه

كان رئیس " :فیقولمن اإلصحاح السابق،  ١٠ و ٩یتین آلا دولیم ماكدونال خادم الرب یشرح و
المتكإ ھو المنوط بھ االھتمام بإعداد الطاوالت والطعام. وما إن ذاق ما قُّدم إلیھ، حتى تحقق أنَّ 
شیًئا غیر طبیعي قد حصل. ولم یكن یعلم من أین ھذه الخمر. لكنھ علم أنھا كانت من نوعیة 

ا. لذا دعا العریس عل ى الفور. في أیامنا، كیف یجب أن یكون موقف المسیحیین من عالیة جّدً
: ٥تي١الخمر؟ الخمر، ُتستخدم أحیاًنا ألغراض طبیة، وھذا یتوافق كلًیا مع تعلیم العھد الجدید (

). ولكن، بسبب اإلساءات المرعبة الناتجة من التمادي في شرب الخمر، یرى معظم ٢٣
بالكلیة. فكل إنسان معّرض إلدمان الكحولیات. أّما المسیحیین المؤمنین ضرورة تجّنب الخمر 

الوقایة من ھذا الخطر، فتكون من طریق البعد التام عن المشروبات الكحولیة. ومن جھة أخرى، 
یحتاج أحدنا دائًما أن یأخذ بعین االعتبار ما تخلّفھ أفعالھ من تأثیر في اآلخرین. وبحسب بیئتنا، 

أحد األشخاص غیر المخلّصین وھو یشرب خمًرا. لذا، ینبغي لھ یخسر المؤمن شھادتھ إذا ما رآه 
یلفت رئیس المتكإ االنتباه إلى الفرق البارز بین طریقة تصّرف الرب یسوع،  االمتناع عن ذلك.

م الخمر الجیدة  وأسالیب التصّرف المألوفة لدى الناس. ففي العرس، كانت قد درجت العادة أن ُتقدَّ
طاعة الحاضرین تمییز مذاقھا الطّیب واالستمتاع بھ. أما بعد أن یكونوا قد أوالً، عندما یكون باست

أكلوا وشربوا حتى سكروا، لن یعود لدیھم تلك القدرة عینھا على تمییز نوعیة مشروباتھم. وفي 
ھذا العرس بالذات جاءت الخمر الجیدة أخیًرا. یتضمن كل ھذا بعض المعاني الروحیة العمیقة 

م عادًة للناس أفضل ما عنده، في البدایة؛ وھكذا یبسط أمام الشباب أفضل لنا. فالعالم یقدّ 
عروضاتھ الجّذابة، ومن ثّم، بعد أن یكونوا قد أضاعوا حیواتھم في الملذات الباطلة، ال یعود لدى 
العالم، آلخرة اإلنسان وشیخوختھ، سوى البقایا والحثالة. أّما الحیاة المسیحیة، فھي عكس ذلك 

ألنھا في تحّسن مستمر. كما أّن المسیح ُیبقي على الخمر الجیدة إلى النھایة والفرح فیھا تماًما، 
یلي الفاقة. وھذا النص الكتابي ینطبق أیًضا، وبشكل مباشر، على األمة الیھودیة. ففي ذلك 
الوقت لم تكن الدیانة الیھودیة لتعرف طعم الفرح الحقیقي. فالناس كانوا یدورون في دّوامة 
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بة من الطقوس واالحتفاالت، وھكذا فقدت الحیاة كل طعم في نظرھم. لقد كانوا محرومین رتی
الفرح اإللھي. لذا جاء الرب یسوع یعلّمھم بضرورة وضع إیمانھم فیھ. فھو القادر أن یحّول 
وجودھم الرتیب إلى حیاة فّیاضة فیھا شبع سرور. كما أن میاه الطقوس واالحتفاالت الیھودیة 

 .انتھى ."یلھا إلى خمر اختبار السعادة الحقیقیة في المسیحیمكن تحو

 

 ھلأ الى الرسول بولس رسالةالكتاب المقدس من شرب الخمر، حیث ورد في  أیضاً نا ذریحو
على ھذه  بھنام متىویعلق خادم الرب  ".)١(" :قولھ أفسس َوالَ َتْسَكُروا بِاْلَخْمِر الَِّذي فِیِھ اْلَخالََعةُ 

 فأنھ الحقیقیة، شخصیتھ غیر أخرى شخصیة یصبح بالخمر یسكر الذي اإلنسان أن اآلیة بقولھ:"
 روح ألن ذلك الطبیعیة، حالتھ في یعملھا أو بھا یتفوه أن یمكن ال أشیاء ویعمل بأقوال یتفوه

 انتھى. ."الحقیقي بالمؤمن یلیق ال ما وھذا علیھ، تھیمن التي ھي المسكر

 

 لیلشفاء ابن خادم الملك في الج -٢

وإنما  لیست المعجزة الثانیة ترتیباً  وھي -صنعھا السید المسیح في الجلیل المعجزة الثانیة التي 
 ذكرھا تفاصیلھا قدو - بعد رجوعھ من الیھودیة في منطقة الجلیل التي عملھا المسیح الثانیة

 :، حیث یقول)٢(المقدس اإلنجیل

٤:٤٦  ا الْجضاً إِلَى قَانأَي وعساَء يفَج .وماحي كَفْرِنف رِيضم هناب كللْمل مادكَانَ خراً. وماَء خالْم عنثُ صييلِ حل 
نه كَانَ ويشفي ابنه َألهذَا إِذْ سمع أَنَّ يسوع قَد جاَء من الْيهودية إِلَى الْجليلِ انطَلَق إِلَيه وسأَلَه أَنْ ينزِلَ   ٤:٤٧

 .تولَى الْمرِفاً عشم 
٤:٤٨   :وعسي فَقَالَ لَه»!بائجعو اتا آيورت ونَ إِنْ لَمنمؤالَ ت « 
٤:٤٩   :كلالْم مادخ نِي«قَالَ لَهاب وتملَ أَنْ يزِلْ قَبان ديا سي .« 
٤:٥٠   :وعسي قَالَ لَه»كنبا .باذْه يح .« .بذَهو وعسي ا لَهي قَالَهالَّت ةملُ بِالْكَلجالر نفَآم 
٤:٥١   :نيلقَائ وهربأَخو هبِيدع لَهقْبتازِلٌ اسن وا هيمفو»يح كنإِنَّ اب .« 
 ». أَمسٍ في الساعة السابِعة تركَته الْحمى«فَقَالُوا لَه:  فَاستخبرهم عنِ الساعة الَّتي فيها أَخذَ يتعافَى  ٤:٥٢
٤:٥٣   هتيبو وه نفَآم .يح كنإِنَّ اب وعسا ييهف ي قَالَ لَهالَّت ةاعالس لْكي تف هأَن اَألب فَفَهِم .كُلُّه 
٤:٥٤  ةٌ صةٌ ثَانِيضاً آيأَي هذيلِ.هلإِلَى الْج ةيودهالْي ناَء ما جلَم وعسا يهعن 

 . ، الكتاب المقدس رسالة بولس الرسول إلى أھل أفسس -اإلصحاح الخامس  - ١٨:اآلیة-١ 
 .یوحنا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، الرابع اإلصحاح - ٥٤ إلى ٤٦:اآلیات-٢ 
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  :بقولھمن اإلصحاح السابق  ٥٤-٥١ ه لآلیتینتفسیر ضمن بنكرتن بنیامین خادم الرب یعلق و

 تكلم الرب أن فیتضح. ساعات ثماني أو سبع نحو قانا عن تبعد كانت ناحوم كفر أن آنًفا قلت" 
 الذي الغربي الحساب على الشمس غروب نحو یعني النھار من السابعة الساعة الملك خادم مع

 وأستقبلھُ  الغد في انطلق ولكنھُ  اللیلة تلك یسافر أن المذكور یقدر فلم یوحنا البشیر یستعملھُ 
 كان أنھُ  فتحقق فیھِ  الشفاء ظھور وقت عن یستخبرھم نراهُ  ثم ابنھِ  بصحة یبشرونھُ  عبیدهِ  بعض
 أن یعني كلھُ  وبیتھُ  ھو فآمن. شفاءهِ  بخصوص یسوع كلمة فیھا صدرت التي الساعة نفس

 یسوع إلى خرجوا الذین السامریین في رأیناهُ  ما مع ھذا قابل الرب كلمة بموجب حصل الشفاء
 صنعھا ثانیة آیة أیًضا ھذه .عندھم یمكث أن وطلبوا بھِ  واعترفوا آمنوا ثم المرأة شھادة بواسطة

ل مرة أول ُعرس حضر قد كان الجلیل إلى الیھودیة من جاء لما یسوع  خمر إلى الماء وحوَّ
 رجع وحین عندھم معروف غیر بقى ولكنھُ  فرحھموی إسرائیل یبارك أن قادر وأنھُ  مجدهُ  وأظھر
 عدم بسبب وذلك الدون البركات من قلیالً  منھُ  ینالوا أن یقدرون داوبالك ضیقھم في وجدھم إلیھم

 .انتھى ."إیمانھم

 

 الرجل المقعد في بیت حسدا  شفاء -٣

اء رجل وھي تخص شفالمقدسھذه معجزة أخرى صنعھا السید المسیح یرویھا لنا اإلنجیل  )١(
 وقد ُشَفي فوراً بمجرد أن قال لھ السید المسیح قم وامش فقام متواصلة. سنة ٣٨ظل مقعداً لمدة 

 :ومشى حاالً  
٥:١   .يملشإِلَى أُور وعسي دعفَص ودهلْيل يدذَا كَانَ عه دعبو 
 لَها خمسةُ أَروِقَة. » بيت حسدا«ها بِالْعبرانِية وفي أُورشليم عند بابِ الضأْن بِركَةٌ يقَالُ لَ  ٥:٢
 في هذه كَانَ مضطَجِعاً جمهور كَثري من مرضى وعميٍ وعرجٍ وعسمٍ يتوقَّعونَ تحرِيك الْماِء.   ٥:٣
ة ويحرك الْماَء. فَمن نزلَ أَوالً بعد تحرِيك الْماِء كَانَ يبرأُ من أَي َألنَّ مالَكاً كَانَ ينزِلُ أَحياناً في الْبِركَ  ٥:٤

 .اهرتضٍ اعرم 
 وكَانَ هناك إِنسانٌ بِه مرض منذُ ثَمان وثالَثني سنةً.   ٥:٥
٥:٦  أَنَّ لَه ملعطَجِعاً وضم وعسي آهذَا ره  :رياً فَقَالَ لَهاناً كَثمأَ؟«زربأَنْ ت رِيدأَت « 
٥:٧   :رِيضالْم هابأَج»زِلُ قُدني ا آتا أَنمنيلْ باُء. بالْم كرحى تتم كَةي الْبِرينِي فلْقانٌ يسي إِنل سلَي ديا سي يام
رآخ .« 

 .یوحنا البشیراإلنجیل المقدس كما دونھ  ،لخامس ااإلصحاح  - ١٧ إلى ١اآلیات:-١ 
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٥:٨   :وعسي شِ«قَالَ لَهامو كرِيرلْ سمقُمِ. اح .« 
٥:٩   .تبمِ سوالْي كي ذَلكَانَ فى. وشمو هرِيرلَ سمحانُ وساِإلن رِئاالً بفَح 

٥:١٠   :يفي شلَّذل ودهفَقَالَ الْي»هإِن كرِيرلَ سمحأَنْ ت لُّ لَكحالَ ي !تبس .« 
٥:١١   :مهابشِ«أَجامو كرِيرلْ سمي احقَالَ ل وأَنِي هري أَبإِنَّ الَّذ .« 
٥:١٢   :أَلُوهشِ؟«فَسامو كرِيرلْ سماح ي قَالَ لَكانُ الَّذساِإلن وه نم .« 
٥:١٣  ي شا الَّذأَم .عمعِ جضوي الْملَ إِذْ كَانَ فزتاع وعسَألنَّ ي وه نم لَمعي كُني فَلَم يف 
٥:١٤   :قَالَ لَهكَلِ ويي الْهف وعسي هدجو كذَل دعب»رأَش كُونَ لَكئَلَّا يضاً لئْ أَيطخفالَ ت رِئْتب قَد تا أَنه .« 
 مضى اِإلنسانُ وأَخبر الْيهود أَنَّ يسوع هو الَّذي أَبرأَه. فَ  ٥:١٥
٥:١٦   .تبي سذَا فلَ همع هَألن لُوهقْتونَ أَنْ يطْلُبيو وعسونَ يدطْري ودهذَا كَانَ الْيهلو 
٥:١٧   :وعسي مهابى اآلنَ«فَأَجتلُ حمعلُ أَبِي يما أَعأَنو.« 

 

 كان" :بقولھ من اإلصحاح السابق ٩إلى  ٥اآلیات من على بنكرتن  بنیامینخادم الرب  یعلقو
 منذ اإلنسان ید من الشفاء قابل غیر بمرض ُمصاًبا كان. لھا ُیرثى حالة على الموصوف المسكین

 رجاء أقل لھُ  یكن لم حیثب البِْرَكة عند مكث ذلك ومع االنتظار من یفرغ صبرهُ  وكاد طویل زمان
 زماًنا لھُ  أن وعلم مضطجًعا یسوع رآهُ . الوسائط من أخرى بواسطة الشفاء على یحصل بأن

 فبخالف یسوع وأما الِبْرَكة طالًبا جاء قد كغیرهِ  اإلنسان ھذا كان تبرأ؟ أن أُترید: لھُ  فقال كثیًرا
 أن أُترید: بقولھُ  إلیھِ  نظرهُ  استلفت ھُ ولكن. علیھِ  نفسھُ  فعرض لیطلبھُ  ھو حیث إلیھِ  أتى قد ذلك

 مثاالً  أو رمًزا كانت ولكنھا الشافیة الرب قوة نوًعا أظھرت قد كانت البِْرَكة میاه بأن شك ال تبرأ؟
ا ضعیًفا  العتیدة الخیرات إلى والشارات الرموز سبیل على قدیًما إلسرائیل ترتَّب مما كغیرھا جّدً

 في أو كان ألي الشفاء تعرض أن البِْرَكة تقدر لم. إلیھِ  والُمشار المرموز ذاتھَ  الرب حضور عند
 الماء تحریك متوقًعا طویالً  زماًنا لھُ  كان الذي على یفتش أن فاستطاع یسوع وأما كان وقتٍ  أي

د وبدون  بحیث المزمن الخطیة بمرض الُمصاب اإلنسان حالة وھكذا تبرأ؟ أن أُترید: لھُ  قال تردُّ
 أفكارهُ  كانت كم الرب لسؤال جوابھِ  في نرى أننا غیر. واحدة بكلمة حاالً  یشفیھُ  أن قادر یسوع أن

 سید یا: المریض أجابھُ . بواسطتھا الشفاء یطلب وھو كابدھا التي والمشقَّات البِْرَكة في مشغولة
ك َمَتى البِْرَكة في ُیلقیني إنسان لي لیس  من یتضحف. آخر قدامي ینزل آتٍ  أنا بینما بل. الماء تحرَّ

. المالك زیارات من ینتفع أن یقدر فلم للمشي قوة كل أعدمھُ  قد كان مرضھُ  أن المحزن جوابھِ 
ا مثاالً  نراهُ  وبذلك  یحفظوهُ  لكي فیھم قوة وجود منھم طلب الذي الناموس تحت إسرائیل لحالة تاّمً

 لھُ  قال. بواسطتھِ  الشفاء انتظروا وعبًثا نعلم كما حفظھِ  عن عجزوا ولكنھم. بركاتھِ  وینالوا
 .انتھى ."ومشى سریرهُ  وحمل اإلنسان برئ فحاالً . وامشِ  سریرك احمل. قُم: یسوع
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 شعیرأالف رجل من سمكتین وخمسة أرغفة  إشباع خمسة -٤

عظیمة ورائعة جداً قام بصنعھا الرب یسوع المسیح حیث قام بإطعام خمسة آالف رجل معجزة 
 :)١(اإلنجیل المقدسه المعجزة الباھرة في وردت ھذوقد  غیر أطفالھم و نسائھم.

 بعد هذَا مضى يسوع إِلَى عبرِ بحرِ الْجليلِ وهو بحر طَبرِيةَ.   ٦:١
 وتبِعه جمع كَثري َألنهم أَبصروا آياته الَّتي كَانَ يصنعها في الْمرضى.   ٦:٢
٦:٣  وعسي دعفَص  .هيذتالَم عم اكنه لَسجلٍ وبإِلَى ج 
 وكَانَ الْفصح عيد الْيهود قَرِيباً.   ٦:٤
٦:٥   :سيلُبففَقَالَ ل هقْبِلٌ إِلَيرياً معاً كَثمأَنَّ ج ظَرنو هينيع وعسي فَعالَ«فَرؤأْكُلَ هيزاً لبخ اعتبن نأَي نِء؟م « 
 وإِنما قَالَ هذَا ليمتحنه َألنه هو علم ما هو مزمع أَنْ يفْعلَ.   ٦:٦
٦:٧   :سيلُبف هابِسرياً«أَجئاً ييش مهنم داحذَ كُلُّ وأْخيارٍ ليند يئَتبِم زبخ يهِمكْفالَ ي .« 
٦:٨  نم داحو قَالَ لَه  :سطْرانَ بعمو سأَخ ساوردأَن وهو هيذتالَم 
 » هنا غُالَم معه خمسةُ أَرغفَة شعريٍ وسمكَتان ولَكن ما هذَا لمثْلِ هؤالَِء؟«  ٦:٩

٦:١٠   :وعسئُونَ«فَقَالَ يكتي اسلُوا النعاج .«شع كَاني الْمكَانَ فو ةسمخ وحن مهددعالُ وجكَأَ الرفَات ريكَث ب
 .آالَف 
٦:١١  نم ككَذَلو .نيئكتا الْمطَويذُ أَعالَمالتو يذالَملَى التع عزوو كَرشفَةَ وغاَألر وعسذَ يأَخرِ  ونِ بِقَديكَتمالس

 ما شاُءوا. 
٦:١٢  فَلَم :هيذتالَموا قَالَ لبِعٌء«ا شيش يعضالَ ي كَيلَةَ لالْفَاض رسوا الْكعماج .« 
 كلني. فَجمعوا وملَأُوا اثْنتي عشرةَ قُفَّةً من الْكسرِ من خمسة أَرغفَة الشعريِ الَّتي فَضلَت عنِ اآل  ٦:١٣
  »إِنَّ هذَا هو بِالْحقيقَة النبِي اآلتي إِلَى الْعالَمِ!«الناس اآليةَ الَّتي صنعها يسوع قَالُوا:  فَلَما رأَى  ٦:١٤
.وحده الْجبلِ ىإِلَ أَيضاً انصرف ملكاً ليجعلُوه ويختطفُوه يأْتوا أَنْ مزمعونَ أَنهم علم فَإِذْ يسوع وأَما  ٦:١٥

 الشعب، یریح أن الرب أراد لقد" :بقولھ ١١وَ  ١٠آلیتینعلى ا دماكدونال ولیم خادم الرب یعلقو 
 كھذا مكان على العثور یكن لم. كثیر عشب فیھ مناسًبا مكاًنا اختار أنھ ولنالحظ. یتكئون بجعلھم

 .تعـومم نظیف مكان في معــالج كلیأ أن على حرص الرب لكن المنطقة، تلك في المألوف رـباألم

  . یوحنا البشیراإلنجیل المقدس كما دونھ  ،اإلصحاح السادس  - ١٥إلى  ١:اآلیات -١
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 أیًضا إلیھم نضیف أن یجب أنھ یعني وھذا ال،ـــالرج من اآلالف ھناك كان أنھ النص لنا یدّون
 المعجزة عظمة على ضواءاأل تسلیط إلى فیھدف »آالف خمسة« الرقم ذكر أّما. واألوالد النساء

 قبل الشكل بھذا تصّرف قد الرب كان وإن. ألجلھا وشكر األرغفة یسوع أخذ .ستحصل كانت التي
 لرفع طعامنا تناول قبل قلیالً  التوّقف بنا یجدر بالحري فكم لآلخرین، تقدیمھ أو الطعام تناول

ا قّیم رسد ھذا في ولنا. التالمیذ على الطعام وّزع ثم ومن. f تشكراتنا  العمل یتمم لم فالرب. جّدً
 بدوري وأنا بھ؛ القیام باستطاعتك ما تعمل أنت: ”قال من صدق وقد. بآخرین استعان بل كلھ،

 أرغفة عدد كان. “بھ القیام عن نحن نعجز ما سیعمل والرب بھ؛ القیام باستطاعتي ما أعمل
 بالتحدید النص لنا یذكر ال. یذالتالم على یوّزعھ الرب راح حین مدھش بشكل ازداد قد الخبز
 قد معجزیة، بطریقة والسمكتین، الخمسة األرغفة ھذه أن نعلم لكننا المعجزة، ھذه حصول لحظة

 على والسمك الخبز التالمیذ وزع ھذا، وبعد. الجمع ھذا كل إلشباع كافیة الرب یدي في أصبحت
 ما بقدر السمك من أعطوھم أنھم العبارة بصریح نقرأ ألننا ُشّح، أي ھناك یكن ولم. المتكئین

رنا. واءشا : عن جمیلة صورة القصة ھذه في لنا بأن Griffith Thomas توماس جریفث یذكَّ
 المعجزة ھذه أن كما. الكامل المخلِّص) ٣( والعاجزین؛ الضعفاء التالمیذ) ٢( الھالك؛ العالم) ١(

 وسمكتین أرغفة خمسة یأخذ أن یقدر عادي إنسان من فما. حقیقیة خلق عملیة تضمنت
 من المجال ھذا في صدق وقد. الناس من العدد ھذا كل إشباع من یمّكنھ بشكل ویكّثرھا صغیرتین

 كذلك. “كّسره عندما الحصاد فصل صار ثم الخبز، الرب بارك عندما الربیع فصل كان: ”قال
 .انتھى ."“رللتكثی قابلة غیر أرغفة ھي علیھا، البركة طلب دون من األرغفة: ”القول یصح

 

قالوا ھذا القول ألنھم كانوا یعرفون ما كتب " :فیقول ،١٤اآلیة  أمین ھالل خادم الربلنا یفسر  و
أُْشبُِع ُخْبزاً. اَبَرَكًة. َمَساِكیَنھَ َطَعاَمَھا أَُباِرُك  ) ألن ھذا١٥: اآلیة ١٣٢"(مزمورفي العھد القدیم "

:اآلیة ١٨أتي، وأیضا ما جاء في تثنیة اإلصحاح العدد یتكلم عن المسیا الملك الذي ال بد أن ی
كانوا على استعداد أن  .""١٥ بُّ إِلُھَك َنبِّیاً ِمْن َوَسِطَك ِمْن إِْخَوتَِك ِمْثلِي. لُھ َتْسَمُعونَ  ُیقِیُم لَك الرَّ

یقبلوه كالمسیا الذي سوف یخلصھم من نیر الرومان، ولكن لم یكن ھذا ھو الوقت المعّین الذي 
جمیع نبوات العھد القدیم ویأخذ الملك. ولم یكن وضع الجموع ھذا أي استعدادھم لقبولھ فیھ تتم 

كالمسیا ھو الوضع الصحیح، إذ كان ینبغي أن یركعوا ویسجدوا لھ كالفادي والمخلص من 
خطایاھم، والذي ینظر إلى المسیح اآلن كنبي فقط وال یلجأ إلیھ في طلب الخالص ال بد أن 

 .انتھى ."یتعرض للدینونة

 

 تالمیذهینقذ و  الماء علىیمشي  السید المسیح -٥

 :)١(ھذه آیة غایة في اإلعجاز واإلبھار وقد وردت في اإلنجیل المقدس

 .یوحنا البشیر دونھ االمقدس كم اإلنجیل ،اإلصحاح السادس  - ٢١إلى  ١٦:اآلیات -١



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               83  
 

 بحرِ ولَما كَانَ الْمساُء نزلَ تالَميذُه إِلَى الْ  ٦:١٦
٦:١٧  لَ وأَقْب قَد كَانَ الظّالَمو .وماحرِ إِلَى كَفْرِنحرِ الْببونَ إِلَى عبذْهوا يكَانةَ وينفلُوا السخفَد قَد وعسي كُني لَم

 .هِمى إِلَيأَت 
٦:١٨   .بهت ةيمظرِيحٍ ع نم رحالْب اجهو 
ن نوا قَد جذَّفُوا نحو خمسٍ وعشرِين أَو ثالَثني غَلْوةً نظَروا يسوع ماشياً علَى الْبحرِ مقْترِباً مفَلَما كَا  ٦:١٩

 السفينة فَخافُوا. 
٦:٢٠   :مافُوا«فَقَالَ لَهخالَ ت وا هأَن .« 
٦:٢١  و .ةينفي السف لُوهقْبوا أَنْ يضا.فَرهإِلَي بِنيوا ذَاهي كَانضِ الَّتةُ إِلَى اَألرينفالس تارص قْتلْول 

 :قائالً  ولیم ماكدونالدالرب  مخادلتوضیح ذلك یفسر لنا و 

 وادي عبر نزوالً  تھب فالریاح. وعنیف مفاجئ بشكل العواصف لھبوب عرضة الجلیل بحر كان"
ا عالًیا ترتفع األمواج تجعل حتى الجلیل، بحر لغتب إن وما ھائلة، بسرعة األردن نھر  فإن لذا. جّدً
 جّذفوا قد التالمیذ كان .المأمون باألمر لیس كھذا، وقت في البحر في الصغیرة المركبات سفر
 النظر وجھة من كانوا،). مترات كیلو والستة الخمسة بین( غلوة ثالثین أو وعشرین خمس نحو

 مقترًبا البحر على ماشًیا یسوع فنظروا تطلعوا المناسب، الوقت في ثم. عظیم خطر في البشریة،
. الجلیل بحر میاه على یمشي كان هللا فابن. أخرى مدھشة معجزة أمام ھنا نحن. السفینة من

 الذي البسیط األسلوب ولنالحظ. المدھش الشخص ھذا ھویة تماًما یدركوا لم ألنھم التالمیذ فخاف
 تعابیر یستخدم لم أنھ غیر الحقائق، أعظم إلینا ینقل كان. القصة هلھذ سرده في یوحنا استخدمھ
 ثم .الحقائق بسطة في كثیًرا مقتِصًدا كان بل الحدث، بعظمة نتأثر لجعلنا الفھم وعسرة عویصة

 لھم لَحقّ  إنسان، مجّرد كان فلو. »تخافوا ال ھو، أنا: «ومعّزیة مباركة بكلمات یسوع الرب نطق
 العظیم الشخص ھذا بحضور للخوف بعد داعي فال. وضابطھ العظیم الكون القخ لكنھ. یخافوا أن

 وقیادة میاھھ، تسكین أیًضا باستطاعتھ كان األمر، بادئ في الجلیل بحر صنع الذي أن كما. معھم
 أنا” تعني والتي ،»ھو أنا: «بالقول تالمیذه یسوع خاطب. الشاطئ إلى بسالم الخائفین تالمیذه

 تحققوا وعندما .نفسھ على یھوه اسم یسوع ُیطلق فیھا یوحنا إنجیل في مّرة يثان ھذه. “یھوه
. یقصدونھ كانوا الذي المكان في أنفسھم وجدوا وللوقت. السفینة في بھ رّحبوا یسوع، الرب أنَّھ
 یجّذفوا أن یلزمھم یعد لم. لھا تفسیر أي إعطاء دون من الوحي ذكرھا أخرى معجزة ھي ھذه
 ".!حًقا عجیب شخص من لھ فیا. الیابسة األرض إلى فوًرا أوصلھم یسوع لربا ألن ذلك. بعد

 .انتھى

 



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               84  
 

 أعمى المولود الرجل شفاء -٦

قیام السید المسیح بخلق خارقة لنوامیس الطبیعة تتمثل ب معجزة )١(المقدس یسجل لنا اإلنجیل
 :لرجل أعمى منذ الوالدة جدیدتین أو مقلتین عینین

٩:١  م وا هيمفو هتذُ وِالَدنى مماناً أَعسأَى إِنر ازتج 
٩:٢   :يذُهتالَم أَلَهى؟«فَسمأَع دلى وتح اهوأَب ذَا أَمطَأَ: هأَخ نم لِّمعا مي « 
٩:٣   :وعسي ابأَج»يهف الُ اللَّهمأَع رظْهتل نلَك اهوالَ أَبطَأَ وذَا أَخالَ ه . 
٩:٤  عأَنْ ي دأَح يعطتسالَ ي نيلٌ حي لَيأْتي .ارهن اما دلَنِي مسي أَرالَ الَّذملَ أَعمي أَنْ أَعغبنلَ. يم 
 ». ما دمت في الْعالَمِ فَأَنا نور الْعالَمِ  ٩:٥
٩:٦   نم عنصضِ ولَى اَألرفَلَ عتذَا وى. قَالَ هميِ اَألعنيطَلَى بِالطِّنيِ عيناً وفْلِ طالت 
٩:٧   :قَالَ لَهو»املْوس كَةي بِرِسلْ فبِ اغْترياً. ». اذْهصى بأَتلَ وساغْتى وضلٌ. فَمسرم هفِْسريي تالَّذ 
 » أَلَيس هذَا هو الَّذي كَانَ يجلس ويستعطي؟«انَ أَعمى قَالُوا: فَالْجِريانُ والَّذين كَانوا يرونه قَبالً أَنه كَ  ٩:٨
 ». إِني أَنا هو«وأَما هو فَقَالَ: ». إِنه يشبِهه«وآخرونَ: ». هذَا هو«آخرونَ قَالُوا:   ٩:٩

٩:١٠   :؟«فَقَالُوا لَهاكنيع تحفَتان فكَي « 
٩:١١   :ابِسلْ. «أَجاغْتو املْوس كَةإِلَى بِر بي: اذْهقَالَ لو ينيطَلَى عيناً وط عنص وعسي قَالُ لَهانٌ يسإِن

ترصفَأَب لْتساغْتو تيضفَم .« 
٩:١٢   :؟«فَقَالُوا لَهذَاك نقَالَ: » أَي»لَمالَ أَع.« 

 

  :، فیقول٦اآلیة على ولیم ماكدونالد ومفسر العھد الجدید  یعلق خادم الربو 

 فاقترح. األعمى عیني على وجعلھ الطین یسوع الرب صنع لماذا یوحنا البشیر لنا یذكر ال"
 خلقھما إلى یسوع الرب دفع الذي األمر مقلتین، إلى الرجل ھذا عیني افتقار فكرة بعضھم
 أن لألعمى، البصر یمنح وھو یسوع، حرص ىعل آخرون رّكز وبالمقابل،. بھما لتزویده

 والحقیرة الضعیفة األشیاء استعمال في دأب لقد. العالم نظر في محتقرة أسالیب كعادتھ، یستخدم،
 من مصنوعین ونساء رجاالً  یستخدم هللا یزال ما الحاضرة، أیامنا في وحتى. مقاصده لتتمیم
اً  للعمیان البصر لمنح األرض، تراب  .ىانتھ ."روحّیً

 

 .یوحنا البشیراإلنجیل المقدس كما دونھ  ،اإلصحاح التاسع  - ١٢إلى  ١:اآلیات-١ 
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 الموت من لعازر إقامة -٧

ثالثة حوادث أقام فیھا السید المسیح موتى وصیرھم أحیاء مرة أخرى. لنا اإلنجیل المقدس یذكر 
 :)١(عة أیامبأرب دفنھ و موتھبعد من الذي أقامھ من قبره  ،لعازركان أولئك من ضمن  و

١١:٣٢   :لَةً لَهقَائ هلَيرِج دنع ترخ هأَترو وعسثُ كَانَ ييإِلَى ح تا أَتلَم ميرفَم» تمي ا لَمنهه تكُن لَو ديا سي
 ». أَخي

 يبكُونَ انزعج بِالروحِ واضطَرب فَلَما رآها يسوع تبكي والْيهود الَّذين جاُءوا معها   ١١:٣٣
 ». يا سيد تعالَ وانظُر«قَالُوا لَه: » أَين وضعتموه؟«وقَالَ:   ١١:٣٤
١١:٣٥   .وعسكَى يب 
١١:٣٦   :ودهفَقَالَ الْي»هبحكَانَ ي فوا كَيظُران .« 
١١:٣٧   :مهنم ضعقَالَ ب؟أَلَ«ووتمضاً الَ يذَا أَيلَ هعجى أَنْ يميِ اَألعنيع حي فَتذَا الَّذه رقْدي م .« 
١١:٣٨   .رجح هلَيع عضو قَدةً وارغكَانَ مرِ واَء إِلَى الْقَبجو فِْسهي نضاً فأَي وعسي جعزفَان 
١١:٣٩   :وعسقَالَ ي»وا الْحفَعاررج .« :تيالْم تثَا أُخرم لَه امٍ«قَالَتةَ أَيعبأَر َألنَّ لَه نتأَن قَد ديا سي .« 
١١:٤٠   :وعسا ي؟«قَالَ لَهاللَّه دجم نيرت تنإِنْ آم :أَقُلْ لَك أَلَم .« 
أَيها اآلب أَشكُرك َألنك «عاً ورفَع يسوع عينيه إِلَى فَوق وقَالَ: فَرفَعوا الْحجر حيثُ كَانَ الْميت موضو  ١١:٤١

 سمعت لي 
١١:٤٢  كوا أَننمؤيل قُلْت فاقعِ الْومذَا الْجلِ هَألج نلَكي. ول عمسنيٍ تي كُلِّ حف كأَن تملا عأَننِيولْتسأَر  .« 
 » لعازر هلُم خارِجاً«ولَما قَالَ هذَا صرخ بِصوت عظيمٍ:   ١١:٤٣
١١:٤٤   :وعسي ميلٍ. فَقَالَ لَهدنبِم لْفُوفم ههجوو طَةبِأَقْم وطَاتبرم الَهرِجو اهديو تيالْم جرفَخ» لُّوهح

بذْهي وهعدو .« 
ثريونَ من الْيهود الَّذين جاُءوا إِلَى مريم ونظَروا ما فَعلَ يسوع آمنوا بِه.فَكَ  ١١:٤٥

 

 األمثلة أحد أمام ھنا نحن" :قائالً  ونواألربع ةیعلق خادم الرب ولیم ماكدونالد على اآلیة الثالثو 
 إلى بعضھم ألمح وقد. عالٍ  بصوت صرخ أنھ یسوع الرب عن ُذكر حیث الجدید العھد في النادرة

 .انتھى ."باسمھ لعازر المسیح یذكر لم لو سیقومون، كانوا القبور في الموتى جمیع أن
 

 .یوحنا البشیر كما دونھ اإلنجیل المقدس ، عشر الحادي اإلصحاح - ٤٥إلى  ٣٢:اآلیات -١
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 األبرص الرجل شفاء -٨

 :)١(اإلنجیل المقدس في المعجزة أبرص وقد ورد ذكر ھذهشفاء رجل الرب یسوع المسیح یشفي 

 ولَما نزلَ من الْجبلِ تبِعته جموع كَثريةٌ.   ٨:١
 ». يا سيد إِنْ أَردت تقْدر أَنْ تطَهرنِي«وإِذَا أَبرص قَد جاَء وسجد لَه قَائالً:   ٨:٢
٨:٣  قَائ هسلَمو هدي وعسي دالً: فَم»رفَاطْه أُرِيد .«.هصرب رطَه قْتلْولو 

 

 وسجد جاء أبرص وإذا " :، فیقول٣و ٢ناآلیتی ماكدونالد ولیمیشرح مفسر الكتاب المقدس و 
 واإلیمان شفائھ، على قادر الربّ  بأنّ  اإلیمان لدیھ كان فقد. الشفاء طالًبا بھ، مستغیًثا یسوع أمام

 وفي ومعٍد، وفّتاك كریھ ألّنھ للخطیة مناسبة صورة فھو البرص أّما. بیخی أن یمكن ال الحقیقي
اً. ل للشفاء قابل غیر حاالتھ بعض  الجسدي فاالحتكاك. أبرص شخًصا لیمسّ  أحد یكن مبشرّیً

 نجاسة إعالن في سبًبا االحتكاك ھذا كان للیھود، وبالنسبة. للعدوى اإلنسان یعّرض كان بالُبرص
 عندما ولكن. الشعب بقّیة مع یعبد إن معھا یستطیع یكن لم بحیث برص،األ مسّ  الذي الشخص

 یسوع لمخلّصنا فإنّ . الحال في البرص عنھ زال لھ، الشفاء بكلمات وتكلّم األبرص یسوع لمس
 .انتھى ."جدید من عابًدا یكون ألن المطھَّر اإلنسان ویؤھل الخطیة من ُیبرئ لكي السلطان

 

  غالم مشلول شفاء -٩

 :شفاء السید المسیح لغالم قائد روماني معجزة )٢(اإلنجیل المقدسوي لنا ویر

٨:٥   هإِلَي طْلُبي ئَةم دقَائ هاَء إِلَيج وماحنكَفْر وعسلَ يخا دلَمو 
  ».يا سيد غُالَمي مطْروح في الْبيت مفْلُوجاً متعذِّباً جِداً«ويقُولُ:   ٨:٦
٨:٧   :وعسي فَقَالَ لَه»يهفأَشي وا آتأَن .« 
٨:٨   :ئَةالْم دقَائ ابي. «فَأَجأَ غُالَمربةً فَقَطْ فَيمقُلْ كَل ني لَكقْفس تحلَ تخدقّاً أَنْ تحتسم تلَس ديا سي 
٨:٩  .لْطَانس تحانٌ تسضاً إِنا أَيي أَني  َألنأْتفَي ايت :رآخلو بذْهفَي بذَا: اذْههي. أَقُولُ لدي تحت دني جل

 ». ولعبدي: افْعلْ هذَا فَيفْعلُ
 .هذَائيلَ إِمياناً بِمقْدارِ اَلْحق أَقُولُ لَكُم لَم أَجِد والَ في إِسرا«فَلَما سمع يسوع تعجب وقَالَ للَّذين يتبعونَ:  ٨:١٠

 . البشیر متى كما دونھ  ساإلنجیل المقد ،اإلصحاح الثامن  - ٣إلى  ١:اآلیات-١ 
  .متى البشیر كما دونھ المقدس اإلنجیل ، الثامن اإلصحاح - ١٣ إلى ٥:اتاآلی-٢ 
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٨:١١  الْمارِقِ وشالْم نونَ مأْتيس ريِينإِنَّ كَث :أَقُولُ لَكُمي وف قُوبعيو حاقإِسو يمراهإِب عئُونَ مكتيارِبِ وغ
 اتاومالس لَكُوتم 

٨:١٢  انناَألس رِيرصكَاُء وكُونُ الْبي اكنه .ةارِجِيالْخ ةونَ إِلَى الظُّلْمحطْرفَي لَكُوتو الْمنا بأَمو .« 
٨:١٣  ل وعسقَالَ ي ثُم :ئَةالْم دقَائ»لَك كُنيل تنا آمكَمو باذْه .«.ةاعالس لْكي تف هأَ غُالَمرفَب

 

  بقولھ: المعجزةعلى ھذه  یعلق مفسر العھد الجدید ولیم ماكدونالدو 

 كان فإن. الیھود عند الظاھر التجاوب عدم مع صارخ تباین في ھنا یظھر المئة قائد إیمان إن"
 قائد كان. ذلك سیفعلون عندھم المحتقرون فالوثنّیون الملك، بالمسیح یعترف ال إسرائیل شعب
ا المئة ا عسكرّیً  الذي لغالمھ الشفاء طالًبا یسوع إلى جاء ھذا. جندي مئة عھدتھ في لھ رومانّیً
 فمعظم اعتیادّیة، غیر شفقة عن تعبیًرا ھذا طلبھ كان. مؤلم شدید شلل جراء من كثیًرا یعاني كان

 في رغبتھ یسوع الرب أبدى وعندما.بسیط بخادم االھتمام ھذا مثل ُیظھرون ال مثلھ الموّظفین 
 لست سّید یا: ”معناه ما فقال وعمقھ، إیمانھ حقیقة المئة قائد أظھر المریض، الخادم زیارة

 نأ تستطیع ألّنك ھناك، إلى لذھابك ضرورة ال حال كل وعلى. سقفي تحت تدخل أن مستحّقًا
، المشرفین من األوامر أتلقَّى ألّني السلطان، عن شیًئا أعرف فأنا. فقط كلمة تقول إذ تشفیھ  عليَّ

 القّوة لكلماتك تكون بالحري فكم. دائًما مطاعة وأوامري سلطاني، تحت للذین األوامر وأصِدر
 تیناللّ  المّرتین إحدى وھذه األممي؛ ھذا إیمان من یسوع تعّجب!“.عبدي مرض شفاء على 

 عدم رأى عندما كانت فیھا تعّجب التي األخرى فالحادثة. لإلیمان بالنسبة فیھما یسوع تعّجب
 هللا اختاره الذي الشعب إسرائیل، في ھذا بمقدار إیماًنا یجد لم إّنھ قال). ٦: ٦مر( الیھود إیمان

 العالم نم مختلفة أنحاء من سیجتمعون األمم أنّ  إلى یشیر جعلھ ما وھذا. قدیًما بنعمتھ
 حیث الخارجّیة الظلمة إلى الملكوت بنو ُیطرح بینما الملكوت، في اآلباء مع بالشركة لیستمتعوا

 الذین الجسد، حسب بالوالدة الیھود إلى تشیر عبارة الملكوت وبنو. بأسنانھم ویصّرون یبكون
 في فُیطّبق المبدأ ذاھ أّما. صدق عن أبًدا هللا إلى یرجعوا لم لكّنھم علیھم، ملًكا باf یعترفون

 - لكّنھم مؤمنة، مسیحّیة عائالت في وترّبوا ولدوا كثیرون أوالد فھناك. أیًضا الحاضر یومنا
 َمن األدغال سّكان ِمن أنّ  حین في المسیح، یرفضون ألّنھم الجحیم في سیھلكون - وأسفاه

 وكما اذھب المئة، لقائد یسوع قال ثمّ .اإلنجیل برسالة آمنوا ألّنھم السماوّیة باألمجاد سیتمّتعون 
 المئة قائد غالم ُشفي وھكذا. هللا بشخص الثقة قدر على تأتي اإلیمان مكافأة إنّ . لك لیكن آمنت

 الحادثة ھذه في نرى أن ویمكننا. المنزل عن بعیًدا یزال ما كان یسوع أنّ  الرغم على مباشرة،
 لھم، روحّیة امتیازات ال الذین مماأل مع یتعامل فھو لألمم؛ الحالیة یسوع خدمة إلى إشارة

 .انتھى ."معھم الجسد في حاضًرا لیس أّنھ مع الخطیة، شلل من فیشفیھم
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 شفاء حماة بطرس -١٠

 :)١(اإلنجیل المقدسھذه الحادثة في  وقد وردت ،السید المسیح یشفي حماة بطرس من الحمى

 حماته مطْروحةً ومحمومةً  ولَما جاَء يسوع إِلَى بيت بطْرس رأَى  ٨:١٤
٨:١٥  .مهتمدخو تى فَقَامما الْحهكَترا فَتهدي سفَلَم 

 

 یسوع دخل عندما: "آلیتین السابقتین، فیقولعلى ایعلق مفسر العھد الجدید ولیم ماكدونالد و 
 تترك عندما وعادة. ىالحمّ  فتركتھا یدھا فلمس ومحمومة، مطروحة حماتھ وجد بطرس، بیت

ا كان فقد الشفاء ھذا أّما ذلك، بعد ضعیًفا یكون ما، شخًصا الحّمى  حماة إنّ  حتى وكامالً، قوّیً
 لما بالجمیل للعرفان مناسًبا تعبیًرا ذلك وكان الرب؛ لتخدم وتقوم الفراش تترك أن قدرت بطرس

 بأن الشفاء، نلنا كّلما مثلھا، نعمل أن أیًضا نحن علینا وینبغي. المخلّص یسوع لھا صنعھ قد
 .انتھى ."جدیدین وقّوة بتكریس السّید نخدم

 

 مجموعة من المصابین بمرض الجنون و بأمراض متنوعة شفاء -١١

بأمراض  ینحادثة تقدیم مجموعة كثیرة من األشخاص المصابإلى  )٢(اإلنجیل المقدسویشیر 
 ھ المبارك:مبمجرد كلمة تخرج من ففشفاھم السید المسیح جمیعھم  ،الجنون وأمراض أخرى

 اهم ولَما صار الْمساُء قَدموا إِلَيه مجانِني كَثريِين فَأَخرج اَألرواح بِكَلمة وجميع الْمرضى شفَ  ٨:١٦
٨:١٧   :بِياَء النيعيلَ بِإِشا قم متي كَيل»ا ونقَامذَ أَسأَخ واهناضرلَ أَممح.« 

ولّما صار المساء وانتھي یوم " یضیف ولیم ماكدونالد معلقاً على اآلیتین السابقتین بقولھ:و
مین إلیھ ضحایا األرواح ٣٤-٢١: ١السبت (أنظر مرقس  )، اندفع إلیھ الشعب بجموع غفیرة مقدِّ

ألرواح الشّریرة. كثیًرا ما الشّریرة. كان ھؤالء الذین یستحّقون الشفقة مسكونین وتحت سیطرة ا
كانوا ُیظھرون معرفة وقّوة فائَقین، وفي أحوال أخرى كانوا ُیَعَذبون من قَِبل الشیطان. كان 
سلوكھم في بعض األحیان یشبھ سلوك المجانین، ولكّن العّلة كانت شیطانّیة وذلك بسبب تأثیر 

ألرواح بكلمة واحدة من شیطاني ولیس لمرض عقلي أو جسدي فیھم. ولقد أخرج یسوع تلك ا
ھو أخذ « ٤: ٥٣ اشعیاءفمھ الطاھر. شفى الرب یسوع أیًضا جمیع المرضى، متّمًما نبّوة 

 .انتھى ."»أسقامنا وحمل أمراضنا

 اإلنجیل المقدس حسب البشیر متى. ،اإلصحاح الثامن  - ١٥ وَ  ١٤اآلیتان: -١ 
 .متى البشیر حسب المقدس اإلنجیل ، الثامن اإلصحاح - ١٧ وَ  ١٦:اآلیتان -٢ 
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  تھدئة العاصفة وھیجان البحر -١٢

 اشارقد و . ، ألنھ خالقھا وموجدھاللسید المسیح وحده سلطان إبكام العواصف وھیجان البحار
 :السلطانإلى ھذا  )١(المقدس اإلنجیل

٨:٢٣   .يذُهالَمت هبِعةَ تينفلَ السخا دلَمو 
٨:٢٤   يمظع ابرطإِذَا اضماً. وائن وكَانَ هةَ وينفالس اجواَألم ى غَطَّتترِ ححي الْبثَ فدح قَد 
٨:٢٥   :نيلقَائ قَظُوهأَيو يذُهالَمت مقَدفَت»!كلها ننا فَإِننجن ديا سي « 
٨:٢٦   :مي اِإل«فَقَالَ لَهيلا قَلي نيفائخ الُكُما ب؟مانمي « .يمظوٌء عده ارفَص رحالْبو احيالر رهتانو قَام ثُم 
٨:٢٧   :نيلقَائ اسالن بجعفَت»هيعطيعاً تمج رحالْبو احيذَا! فَإِنَّ الره انسإِن أَي.« 

 

 بعواصفھ الجلیل بحر ُیعَرف" :على ھذه اآلیات الكریمة بقولھ دیعلق المفسر ولیم ماكدونالو 
 وادي في بقّوة تندفع فالریاح. ماخض زبد إلى فتحّولھا میاھھ تضرب التي القوّیة المفاجئة

 الجلیل بحر میاه على تھبُّ  وعندما. الضّیق المنحسر في سرعتھا زائدة الشمال، من آتیھ األردن
 إلى الغربي الجانب من یعبر یسوع بالر كان الحادثة، ھذه وفي. جًدا خطًرا أمًرا المالحة تصبح

 كل الخوف فیھم أخذ وقد التالمیذ أّما. السفینة في نائًما كان العاصفة، ھّبت وعندما الشرقي؛
 للشخص یلجأون كیف عرفوا بأنھم االعتراف ویجب. یساعدھم أن إلیھ متوّسلین أیقظوه مأخذ،

 ھدوء صار وإذ. واألمواج الریاح تھران إیمانھم، ضعف على وّبخھم أن فبعد الرب، أّما. الصحیح
 كان ولكم. المتواضع الراكب ذلك أطاعت أیًضا الطبیعة عناصر أن من الرجال تعّجب عظیم،

. الیوم ذلك السفینة في معھم كان الذي ھو وحافظھ الكون خالق أنّ  یعرفوا فلم ضعیًفا، إدراكھم
 األمواج كأنّ  األحیان بعض في لنا وویبد. آجالً  أم عاجالً  إن العواصف الرب تالمیذ كل یواجھ

 تبتلع أن تستطیع میاه فال. ”السفینة في معنا یسوع بأنّ  نعلم أن تعزیة من أحالھا وما. ستبتلعنا
 مثل الحیاة عواصف یھّدئ من ولیس. “والسماء والبرّ  البحر سّید فیھا یضطجع التي السفینة

 .انتھى ."یسوع الرب

 

 الشّریرة باألرواح المسكونین شفاء -١٣

 قد ذكرو للسید المسیح أیضاً سلطة شفاء األشخاص الذي تسلطت علیھم األرواح الشریرة. 
 :المعجزةذه ھ )٢(اإلنجیل المقدس

  .متى البشیر دونھ كمااإلنجیل المقدس  ، الثامناإلصحاح  - ٢٧ إلى ٢٣:اآلیات  -١
  .متى البشیر المقدس كما دونھ اإلنجیل ، الثامن صحاحاإل - ٣٢ إلى ٢٨:اآلیات   -٢
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ن جِداً حتى لَم يكُن ولَما جاَء إِلَى الْعبرِ إِلَى كُورة الْجِرجِسيني استقْبلَه مجنونان خارِجان من الْقُبورِ هائجا  ٨:٢٨
 أَحد يقْدر أَنْ يجتاز من تلْك الطَّرِيقِ. 

٨:٢٩  ص ا قَدمإِذَا هنِ: ولَيا قَائخا؟«رنذِّبعتل قْتلَ الْوا قَبنإِلَى ه ؟ أَجِئْتاللَّه ناب وعسا يي لَكا وا لَنم « 
 وكَانَ بعيداً منهم قَطيع خنازِير كَثرية ترعى.   ٨:٣٠
٨:٣١   :نيلقَائ هوا إِلَيطَلَب نياطيفَالش»تازِيرِ إِنْ كُننيعِ الْخإِلَى قَط بذْها أَنْ نا فَأْذَنْ لَننرِجخت .« 
٨:٣٢   :موا«فَقَالَ لَهضلَى ». امع نم فَعدان قَد ازِيرِ كُلُّهنالْخ يعإِذَا قَطازِيرِ ونيعِ الْخا إِلَى قَطوضموا وجرفَخ

 الْمياه. الْجرف إِلَى الْبحرِ ومات في
 
 

 »الجرجسّیین كورة« تقع" :، فیقولالمعجزةولیم ماكدونالد معلقاً على ھذه  خادم الرب یضیفو 
 مسكونین رجلین التقى ھناك، إلى یسوع وصل وعندما. الجلیل لبحر الشرقي الجانب على

ا عنیفة حالتھما وكانت الشّریرة، باألرواح  وكان قبور،ال في یعیشان المسكونان ھذان وكان. جّدً
 یسوع اقترب ولّما .مأمون غیر أمًرا المنطقة تلك إلى السفر جعال إّنھما حتى شدیًدا ھیاجھما

 من عرفا فقد »لتعّذبنا؟ الوقت قبل ھنا إلى جئت أ هللا، ابن یسوع یا ولك لنا ما: «قائلین صرخا
 كثیرین الھوت من أصحّ  الھوتھم كان الناحیة ھذه فمن. النھایة في سیھلكھم وأّنھ یسوع، ھو
 إلى ُیرَسلوا أن طلبوا الرجلین، من سیخرجھم المسیح أنّ  شعروا وإذ. المتحّررین العصرّیین من

 منحھم یسوع الربّ  أنّ  األمر في والغریب .المكان من قریًبا یرعى كان الخنازیر من قطیع
 حتى رئیسّیتین تینحقیق نتذّكر أن یجب الشیاطین؟ رغبة عند القدیر الرب ینزل كیف لكن. طلبتھم
 فھم األجساد، من التحّرر حالة یتجّنبون الشیاطین أنّ  أوالً،. ھذا الرب عمل فھم من نتمكن

 المخلوقات من أيّ  أو الحیوانات في یسكنون ذلك، تعّذر إذا أو الناس، في یسكنوا أن یریدون
 المسكونین من رجھمأخ یسوع أنّ  فلو استثناء، بال التخریب ھو الشیاطین غرض ثانًیا،. األخرى

 في یدخلوا أن لھم بسماحة الرب لكنّ . المنطقة تلك في الذین الناس على خطًرا لشّكلوا فقط،
 فإنّ . فقط الحیوانات على التخریبّیة قّوتھم قاصًرا والنساء، الرجال في دخولھم منع الخنازیر،

 إذا الخنازیر، إلى انتقلوا اوحالم. بعد أتى قد یكن لم الرب قِبل من نھائًیا علیھم للقضاء الوقت
 ُتظھر الحادثة ھذه إنّ . المیاه في ومات البحر إلى الجرف على من اندفع قد كلّھ الخنازیر قطیع

 الشیاطین من عدد یسكنھما أن لرجلین یمكن أّنھ كذلك وتبّین التخریب، ھو للشیاطین الھدف أنّ 
 ورجعوا الرعاة ھرب !راعبة حقیقة نم لھا یا). ١٣: ٥مر( الجنازیر من رأس ألفي إلھالك یكفي
 یسوع، لمالقاة وخرجت قامت كلّھا المدینة أنّ  النتیجة وكانت. لھم حدث بما فأخبروا المدینة إلى

 مذبحة أجل من یسوع إلى یوّجھ واالنتقاد الوقت ذلك ومنذ. تخومھم یترك أن منھ وطلبوا
 من أكثر قیمة البشریة للحیاة أعطى ھألنّ  ینصرف أن إلیھ ُطلب وقد لھا، لزوم ال التي الخنازیر

 سواء لكن. علیھم محّرمة الخنازیر فتربیة یھوًدا الجرجسیُّون ھؤالء كان إن. للحیوانات التي تلك
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 الربّ  شفاء من أكبر قیمة الخنازیر أعطوا ألّنھم دینونة تحت فھم یكونوا، لم أو یھوًدا كانوا
 .انتھى ."الشّریرة باألرواح للمسكونین

 

  خطایاهمفلوج وغفران رجل  شفاء -١٤

 ھبشفائ یبادرفھو لم  ،فریدة من نوعھا قد صنعھا الرب یسوع لرجل مفلوجالھذه المعجزة 
 :)١(المقدس اإلنجیل وقد وردت ھذه المعجزة العظیمة في .أیضاغفر لھ خطایاه قد بل  فحسب،

٩:١  هتينداَء إِلَى مجو ازتاجةَ وينفلَ السخفَد . 
ثق يا بني. مغفُورةٌ «وإِذَا مفْلُوج يقَدمونه إِلَيه مطْروحاً علَى فراشٍ. فَلَما رأَى يسوع إِميانهم قَالَ للْمفْلُوجِ:   ٩:٢

اكطَايخ لَك .« 
٩:٣   :فُِسهِمي أَنقَالُوا ف قَد ةبالْكَت نم مإِذَا قَوذَ«وه!فدجا ي « 
 لماذَا تفَكِّرونَ بِالشر في قُلُوبِكُم؟ «فَعلم يسوع أَفْكَارهم فَقَالَ:   ٩:٤
 أَيما أَيسر أَنْ يقَالَ: مغفُورةٌ لَك خطَاياك أَم أَنْ يقَالَ: قُم وامشِ؟   ٩:٥
قُمِ «حينئذ قَالَ للْمفْلُوجِ:  -» اِإلنسان سلْطَاناً علَى اَألرضِ أَنْ يغفر الْخطَايا ولَكن لكَي تعلَموا أَنَّ البنِ  ٩:٦

!كتيإِلَى ب باذْهو كاشرلْ فماح « 
٩:٧  .هتيى إِلَى بضمو فَقَام 

 اآلیات بقولھ:ھذه یعلق مفسر العھد الجدید ولیم ماكدونالد على و 

 قد كانت التي كفرناحوم إلى وجاء ثانیة، الجلیل بحر عبرَ  الرب الجرجسّیون رفض مابعد"
 الذي المكان ھو وھذا). ٣١-٢٩: ٤لو( إلھالكھ الناصرة أھل محاولة بعد خاّصة مدینتھ أصبحت

. بسیط فراش على مفلوًجا یحملون رجال أربعة إلیھ وجاء.معجزاتھ أقوى یسوع فیھ صنع 
). ١٢- ١: ٢مر( یسوع أمام السریر ودلّوا السقف الرجال نقب الجمع بسبب أّنھ مرقس ویخبرنا

 الرب أنّ  ولنالحظ. »خطایاك لك مغفورة بني، یا ثق: «للمفلوج قال إیمانھم، یسوع رأى فلّما
 امتدّ  وھكذا یسوع، إلى بالمفلوج اإلتیان على الرجال ھؤالء حثّ  الذي ھو فاإلیمان إیمانھم، رأى

 خطایاك لك فورةمغـ أوالً، للمفلوج فقال اإلیمان، ھذا الرب كافأ. للشفاء یسوع إلى المقُعد إیمان
 یطرح ذاــوھ. أوالً  العظمى البركة طىــفأع راض،ــاألع عالج بلــق ببــالس أزال األعظم فالطبیب

 

 .متى البشیر كما دونھ المقدس اإلنجیل ، التاسع اإلصحاح - ٧ وحتى ١:اآلیات-١ 
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 الكتبة بعض سمع عندما أیًضا؟ الخالص یمنحھ أن دون إنسان أي المسیح شفى ھل: السؤال
 ھو وحده هللا أنّ  ھي فالخالصة. بالتجدیف داخلھم في اّتھموه الرجل، خطایا غفران یعلن یسوع
 الكلّي یسوع، فقرأ. هللا ھو یسوع بأنّ  ُیسمعوا لم بالتأكید وھم الخطایا، یغفر أن یستطیع الذي

 أیسر أّیما: سألھم ثمّ  اإلیمان، بعدم قلوبھم في كان الذي الشرّ  على وانتھرھم ؛أفكارھم المعرفة،
 بنفس ھو االثنین قول إنّ  الواقع، في وامِش؟ قم: ُیقال أن أم خطایاك؛ لك مغفورة: ُیقال أن

 الناحیة من الثاني األمر في منھ أصعب بالعمل القول إثبات لكنّ  البشرّیة، الوجھة من السھولة
 ُیظھر ولكي.ظاھر غیر برھانھ األّول التصریح أن حین في ظاھًرا، برھاًنا یتطلّب إذ ة،البشریّ  

 لكي تنازل ،)كاf تكریمھ یجب ولذلك( الخطایا یغفر أن األرض على سلطاًنا لھ أنّ  للكتبة الربّ 
 واذھب فراشك احمل قم،: «وقال المفلوج إلى فالتفت. رؤیتھا یستطیعون معجزة أمامھم یصنع

 .انتھى ."»بیتك لىإ

 

 صبیة من الموت إقامة -١٥

 السید المسیح بإحیاءحیث قام في طي صفحاتھ  )١(العظیمة یوردھا اإلنجیل المقدسمعجزة الھذه 
 :صبیة رئیس مجمع یھودي اسمھ یایرس

نَّ ابنتي اآلنَ ماتت لَكن تعالَ وضع يدك إِ«وفيما هو يكَلِّمهم بِهذَا إِذَا رئيس قَد جاَء فَسجد لَه قَائالً:   ٩:١٨
 ». علَيها فَتحيا

٩:١٩  .يذُهالَمتو وه هبِعتو وعسي فَقَام 
 ولَما جاَء يسوع إِلَى بيت الرئيسِ ونظَر الْمزمرِين والْجمع يضجونَ   ٩:٢٣
٩:٢٤   :مةٌ«قَالَ لَهمائا نهنلَك تمت ةَ لَمبِيا فَإِنَّ الصوحنت .« .هلَيكُوا عحفَض 
 فَلَما أُخرِج الْجمع دخلَ وأَمسك بِيدها فَقَامت الصبِيةُ.  ٩:٢٥

 سرئی قاطع" بقولھ:العظیمة یعلق مفسر العھد الجدید ولیم ماكدونالد على ھذه المعجزة و 
 قّدام الرجل سجد. ماتت قد ابنتھ بأنّ  لیخبره اإللھّیة التدابیر تغّیر عن یتحّدث وھو یسوع المجمع

 من معونة ھذا مثل رئیس یطلب أن مستغرًبا كان. الحیاة إلیھا ویعید یذھب أن إلیھ متوّسالً  الرب
. ذلك فعلوا ھم إن بھم وازدراءھم لھم زمالئھم توبیخ یخافون كانوا الیھود القادة فمعظم یسوع،

ھ الرجل إیمان أكرم یسوع لكنّ    بنا تعود.موجودة ابنتھ كانت حیث البیت إلى تالمیذه مع بالتوجُّ
 النائحون كان البیت، ىــإل یسوع لــــوص فلّما. ماتت قد ابنتھ كانت الذي الرئیس إلى اآلن القّصة

 .متى البشیر كما دونھ المقدس جیلاإلن ، التاسع إلصحاحا - ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ و ١٩ و ١٨:اآلیات -١



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               93  
 

 الغرفة ُتخلى أن یسوع أمر. “المصطنع الحزن” أحدھم سّماه الذي األمر یولولون،المحترفون 
 الرب أنّ  الكتاب شّراح معظم ویعتقد. نائمة لكّنھا َتُمت لم الفتاة أنّ  لھم معلًنا الزائرین، من

ا ھنا »نائمة« كلمة یستعمل  الفتاة أنّ  ذلك مع یعتقدون البعض لكنّ . الموت إلى لیشیر مجازّیً
 ماتت كانت لو یقیمھا أن یستطیع كان یسوع أنّ  ینكر ال التفسیر ھذا ولكنّ . غیبوبة في كانت
 حین في إقامتھا في الفضل یأخذ أن ُیرد لم أّنھ لدرجة أمیًنا كان یسوع أنّ  على یشّدد أّنھ إالّ  فعالً،
 بھذه Sir Robert Anderson أندرسون روبرت السیر ّسكتم وقد. فعالً  ماتت قد تكن لم أّنھا

 ومھما.تمت لم إّنھا فقال یسوع أّما ماتت، بأّنھا قالوا واآلخرون الصبّیة أبا أنّ  إلى فأشار الفكرة، 
 حتى طویل وقت یمِض  ولم. الصبّیة وقامت... المعجزة فحدثت بیدھا الرب أمسك فقد األمر كان

 .انتھى ."المنطقة حاءأن كل في المعجزة خبر انتشر

 

 الدم شفاء امرأة نازفة -١٦

ن مجرد لمس طرف ثوبھ من قبل أأن یلمس المرضى لیشفیھم، بل بحاجة السید المسیح  یكنلم 
اإلنجیل لنا یسجلھا الرائعة و الباھرة ھذه المعجزة و. والفوري المریض یؤدي للشفاء الكامل

 :رب المجدضمن المعجزات الكثیرة التي صنعھا  )١(المقدس

٩:٢٠   بِهثَو بده تسمو هائرو نم اَءتج ةً قَدنةَ سرشع يتذُ اثْننمٍ مازِفَةُ دأَةٌ نرإِذَا امو 
 ». إِنْ مسست ثَوبه فَقَطْ شفيت«َألنها قَالَت في نفِْسها:   ٩:٢١
٩:٢٢  هرصأَبو وعسي فَتا فَقَالَ: فَالْت»فَاكش قَد كانةُ. إِمينا ابي يقث .«.ةاعالس لْكت نأَةُ مرالْم تيففَش 

 

  :الكریمة، فیقولاآلیات  ھذه ولیم ماكدونالد معلقاً علىمفسر العھد الجدید یضیف و 

 لم. سنة عشرة اثنتي الدم نزف عانت امرأة من المّرة ھذه وكانت! أخرى مّرة ُیقاَطع ھو وھا"
 إلیھ الوصول یسھل مّتزًنا، دائًما كان فلقد. ھكذا یعترضونھ الذین من قطّ  لیتضایق یسوع یكن

 بسرعة تتدھور حالتھا وصارت المرأة، ھذه عالج عن الطبّ  عجز .معھ والتحّدث بھ واالجتماع
 محتشدة الجموع شاھدت األقل على أو بیسوع، التقت ھذه الخطرة حالتھا وفي). ٢٦: ٥مر(

 شفائھا على قادر الربَّ  أنّ  تؤمن كانت ألّنھا ثوبھ، ھدب ومّست الجموع بین واندفعت حولھ،
 قد أّنھا لھا وأعلن إلیھا فالتفت. أبًدا الحقیقي اإلیمان یتجاھل ال ویسوع. بالفعل ذلك یرید وأّنھ

 .انتھى ."سنة عشرة اثنتي بعد مّرة أّول المرأة، شفیت الحال ففي ُشفیت،

 
  .متى ریالبش كما دونھ المقدس اإلنجیل ،التاسع  اإلصحاح - ٢٢ إلى ٢٠:آلیاتا-١ 
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 إعادة قوة البصر لرجلین أعمیین -١٧

وقد  ،أعمیین كانا رجلینلعادة البصر ھذه المعجزة الخارقة التي تتمثل في إالسید المسیح  صنع
 :المعجزة العظیمة )١(المقدس اإلنجیلھذه  ذكر

 ». ارحمنا يا ابن داود«ع مجتاز من هناك تبِعه أَعميان يصرخان ويقُوالَن: وفيما يسو  ٩:٢٧
٩:٢٨   :وعسا يمفَقَالَ لَه انيماَألع هإِلَي مقَدت تياَء إِلَى الْبا جلَمذَا؟«ولَ هأَنْ أَفْع ري أَقْدأَن اننمؤقَ» أَت :االَ لَه

»ديا سي معن .« 
 ». بِحسبِ إِميانِكُما ليكُن لَكُما«حينئذ لَمس أَعينهما قَائالً:   ٩:٢٩
 » انظُرا الَ يعلَم أَحد!«فَانفَتحت أَعينهما. فَانتهرهما يسوع قَائالً:   ٩:٣٠
 وأَشاعاه في تلْك اَألرضِ كُلِّها. ولَكنهما خرجا  ٩:٣١

لّما رحل یسوع من منطقة " یلي: ولیم ماكدونالد على تلك المعجزة الخارقة بماالمفسر ویعلق 
الرئیس، تبعھ أعمیان یطلبان اإلبصار. وبالرغم من أّن ھذین الرجلین كانا أعمیین، فقد كان 

ا الذي طال انتظاره » بن داودیا ا«عندھما تمییز روحي شدید. فنادیا الرب  ألّنھما عرفا أّنھ المسیَّ
ا المنتظر فأحد اإلثباتات على مصداقّیتھ، ھو أنّ  ھ والملك الشرعي. وقد عرفا أّنھ عندما یأتي المسیَّ

). ولّما امتحن یسوع إیمانھما بسؤالھ لھما ھل یؤمنان بأّنھ ١: ٦١سیعطي البصر للعمیان (إش 
وعندئٍذ لمس الطبیب العظیم منحھما البصر)، أجاباه بال ترّدد، نعم یا سّید.قادر أن یفعل ھذا (أي ی 

ا. إّن  أعُیَنھما وأّكد لھما أّنھما سیبصران ألّنھما آمنا وفي الحال انفتحت أعینھما فأبصرا جلّیً
؛ فقد قال یسوع “اإلیمان ھو اإلبصار”لكّن هللا یقول “ اإلبصار ھو اإلیمان”لسان حال البشر 

)، وقد ذكر كاتب الرسالة إلى العبرانّیین ٤٠: ١١(یو» أ لم أقل لك إن آمنِت ترین...؟: «لمرثا
كتبت إلیكم أنتم المؤمنین... لكي «)، وكتب یوحّنا یقول: ٣: ١١(عب» باإلیمان نفھم...«أّننا 

). فاf ال یرضى باإلیمان الذي یطالب بمعجزة مسبقة، فھو یریدنا أن ١٣: ٥یو١» (تعلموا...
ؤمن بكلّ بساطة ألّنھ ھو هللا القدیر. لماذا حّذر یسوع األعمیین من أن یخبرا أحًدا بشفائھما؟ ن

إنھ رّبما أراد الرب أن یتفادى أّیة حركة تھدف إلى  ٤: ٨لقد قلنا في معرض شرحنا لآلیة 
ا من تتویجھ ملًكا قبل األوان. فالناس كانوا غیر تائبین بعد، والرب لن یملك علیھم حتى یولدو

جدید. ھذا مع العلم بأّن حركة ثورّیة لصالح المسیح قد تجلب تدُخالً من الحكومة الرومانّیة ضّد 
الیھود. أِضف إلى ذلك أّنھ كان على الرّب أن یذھب إلى الصلیب قبل أن یتمّكن من الحكم ملًكا. 

أّما الرجالن فقد ا.فأّي شيء یعّوق طریقھ إلى الجلجثة، كان یتعارض مع خّطة هللا المعّینة سابقً  
 ا خبر معجزة شفائھما. ذلك أّنھما كان یخالجھما شعور شدید بالعرفان بالجمیل. وبینما نمیل ــأذاع

 .متى البشیر بحسب المقدس اإلنجیل ، التاسع اإلصحاح - ٣١إلى  ٢٧:اآلیات -١ 
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مر الرب للتعاطف معھما وإلبداء اإلعجاب بشھادتھما الحّیة، تبقى الحقیقة أّنھما عصیا أ
االستطالع السطحي بدالً من  ذلك بإثارة حبّ  بال شّك سّببا ضرًرا أكثر من الفائدة، و بوضوح، و

 ."االھتمام الذي یأتي بتأثیر الروح القدس. فحّتى العرفان بالجمیل لیس حّجة صالحة للعصیان
 .انتھى

 

  النطق لرجل أخرس إعادة -١٨

للرب ة كثیرالضمن المعجزات  )١(المقدس اإلنجیللھا لنا التي تشد االنتباه سجالمعجزة  أیضاً ھذه
  :لھ كل المجد یسوع

٩:٣٢   .هإِلَي وهمونٌ قَدنجم سرانٌ أَخسإِذَا إِن انارِجا خما هيمفو 
٩:٣٣   :نيلقَائ وعمالْج بجعفَت سراَألخ كَلَّمطَانُ تيالش رِجا أُخيلَ!لَ«فَلَمائري إِسذَا فثْلُ هقَطُّ م رظْهي م« 

 

 أوالً  یسوع أعطى" ولیم ماكدونالد تعلیقاً بسیطاً على ھذه المعجزة بقولھ:خادم الرب یضیف و
 یوجد أّنھ ویبدو. لألخرس كالًما یعطي اآلن ھو وھا للعمیان، بصًرا أعطى ثمّ  لألموات، حیاة

 روح ضرب لقد. الشھادة ذلك وبعد الفھم، ثمّ  أوالً، حیاةفال... المعجزات ھذه في روحي تعاقب
 ھؤالء یبارك الرب إنّ . یسوع إلى یحضره بأن اھتمّ  من ھناك وكان. بالخرس الرجل ھذا شّریر

 الروح خرج حالما !إلیھ باآلخرین لإلتیان یدیھ بین طّیعة أدوات كانوا الذین المجھولین األتقیاء
 والشھادة التسبیح في استعادھا التي النطق قّوة استخدم أّنھ شكّ  وال. األخرس تكلّم الشّریر

ة أن الشعب من العامة أدرك وقد. بالشفاء علیھ أنعم الذي للشخص  لم معجزات تشھد كانت األمَّ
 .انتھى ."مثیل لھا یسبق

 

 جموع غفیرة من المرضى ید یابسة إضافة إلى شفاء  -١٩

 ء ید یابسة على ید الرب یسوع المسیح لھ كل المجد:معجزة شفا )٢(ویسجل لنا اإلنجیل المقدس

١٢:١٠   :أَلُوهةٌ فَسابِسي هدانٌ يسإِذَا إِن؟«ووتبي الساُء فرلُّ اِإلبحلْ يه « .هلَيكُوا عتشي كَيل 
١٢:١١  :مفَإِ« فَقَالَ لَه داحو وفرخ كُونُ لَهي كُمنم انسإِن أَي ِسكُهما يأَفَم ةفْري حف تبي السذَا فقَطَ هنْ س
 ويقيمه؟ 

 

 .متى لبشیركما دونھ ا المقدس اإلنجیل ،التاسع  اإلصحاح -  ٣٣ وَ  ٣٢اآلیتان:-١ 
 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر الثاني اإلصحاح - ١٥ إلى ١٠:اآلیات-٢ 
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١٢:١٢  وه انُ كَمسفَاِإلن !وتبي السرِ فيلُ الْخعلُّ فحإِذاً ي !وفرالْخ نلُ مأَفْض « 
١٢:١٣   :انسِإلنقَالَ ل ثُم»كدي دى. ». مرةً كَاُألخيححص تادا. فَعهدفَم 
١٢:١٤  كُوهلهي كَيل هلَيوا عراوشونَ تيِسيالْفَر جرا خفَلَم 
 فَعلم يسوع وانصرف من هناك. وتبِعته جموع كَثريةٌ فَشفَاهم جميعاً.  ١٢:١٥

 

لما أوقع " :، فیقول١٥و  ١٤و  ١٣كدونالد على اآلیات ولیم ما مفسر الكتاب المقدس یعلقو 
مّد یده، عمل یسوع قادة الیھود في حفرة جشعھم، شفى الید الیابسة. ولما قال لإلنسان أن ی

اإلیمان مع اإلرادة البشرّیة، وھنا كوفئت الطاعة بالشفاء، وعادت الید صحیحة كاألخرى بعمل 
الخالق العجیب. ربما نفتكر أن الفریسیین كانوا قد ابتھجوا ألن اإلنسان، الذي لم یكن عندھم قوة 

لى یسوع غضًبا وال رغبة في مساعدتھ، قد ُشفي. لكن على العكس، فبدالً من ذلك غضبوا ع
شدیًدا وتآمروا على قتلھ. ولكْن لو كان ألي منھم ید یابسة، لفرح إذا ما نال شفاءھا في أي یوم 

علم یسوع أفكار أعدائھ وانصرف، إال أنھ، حیثما ذھب، اجتمعت الجموع من من أیام األسبوع. 
 .انتھى. "حولھ، وحیثما اجتمع المرضى شفاھم جمیًعا

 

  شفاء اعمى واخرس -٢٠

 :)١(اإلنجیل المقدس ذكرھا یصنعھا الرب یسوع المسیحمعجزه أخرى خارقة لنوامیس الطبیعة 

١٢:٢٢   .رصأَبو كَلَّمت سرى اَألخمى إِنَّ اَألعتح فَاهفَش سرأَخى ومونٌ أَعنجم هإِلَي رضأُح ذئينح 
 » أَلَعلَّ هذَا هو ابن داود؟«ا: فَبهِت كُلُّ الْجموعِ وقَالُو  ١٢:٢٣
».هذَا الَ يخرِج الشياطني إِالَّ بِبعلَزبولَ رئيسِ الشياطنيِ«أَما الْفَريِسيونَ فَلَما سمعوا قَالُوا:   ١٢:٢٤

 لم »داود ابن ھو ھذا ألعل«" على ھذه المعجزة الرھیبة قائالً: بنكرتن بنیامین ویعلق خادم الرب
 إلى أمیل وأصبحوا الذاتیة الغایات من الخالین البسطاء قلوب في تؤثر العجیبة أعمالھ تزل

 وجود ینكروا أن یقدروا لم وإذ ذلك، یحتملوا أن یقدروا فلم الرؤساء وأما. داود ابن بأنھ االعتقاد
 الحیاء من أو الضمیر من شيء فیھم بقى فما. للشیطان نسبوھا البشر قوة فوق الُمعجزة في قوة
 فكرروا ھنا وأما المسیح یجبھم ولم ،)٣٤:٩ إصحاح( القول ھذا قالوا قد منھم األفراد بعض كان

. داود ابن أنھ فیھ االعتقاد من الشعب لیمنعوا ذلك على كلمتھم واتفقت مًعا تشاورا أن بعد القول
  ھنالك الُعظام الرؤساء قبل من رسمي بطریق أورشلیم من أرسلوا قد إلیھم الُمشار أن حــوالُمرج

 .متى البشیر كما دونھ المقدس اإلنجیل ،عشر  الثانياإلصحاح  - ٢٤إلى  ٢٢اآلیات: -١ 
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 كما) ٢٢:٣ مرقس( ال؟ أم هللا من أھو حاسًما حكًما ویحكموا المسیح شأن في یفحصوا لكي
 .انتھى .")١٩:١ یوحنا( المعمدان یوحنا مع ھكذا وفعلوا سبق

 

 المسیح رداء طرفھم من المرضى بمجرد لمس جموع كثیرة فاءش -٢١

جموع غفیرة من المرضى بمجرد شفاء  والسلطان على قدرةالوحده دون سواه لسید المسیح ل
 : )١(اإلنجیل المقدس لنا الكبرى یدونھاھذه الحادثة المعجزیة و. ثوبھ طرفلمسھم 

١٤:٣٤  ضِ جاُءوا إِلَى أَروا جربا عفَلَم تاريسن 
١٤:٣٥  يعمج هوا إِلَيرضأَحو يطَةحالْم ةالْكُور لْكيعِ تملُوا إِلَى جسفَأَر .كَانالْم كالُ ذَلرِج فَهرى  فَعضرالْم 
١٤:٣٦  ن وهسلَم ينالَّذ يعمفَقَطْ. فَج بِهثَو بدوا هسلْمأَنْ ي هوا إِلَيطَلَبفَاَء.والُوا الش 

من الواضح جداً أن " ھنري أ. أیرونساید على تلك المعجزة الخارقة بقولھ:خادم الرب ویعلق 
یَساَرَت بسبب نعمتھ ورحمتھ وقدرتھ على  شھادة وأعمال یسوع قد أّثرت على الناس في َجنِّ

مرضاھم عند تحریرھم من عللھم وأمراضھم المزعجة؛ وجاءوا من كل األصقاع حولھ، لیضعوا 
قدمیھ. ومثل المرأة البائسة التي قرأنا عنھا، كانوا یشعرون أنھ إن لمَس ھؤالء المرضى 
الُمضایقون ولو ھدَب ردائھ فإنھم سُیشَفون، ویخبرنا اإلنجیل أن ھذه ھي كانت حقیقة الحال بأن 

ز إلیھ قدوس هللا كثیرین لمسوا ثوبھ فصاروا أصّحاء ُمعافین تماماً. إن ُھْدَب الثوب األزرق یرم
ذاك، السماوي، الذي نـزل إلى األرض ألجل فداء البشر. فاالحتكاك بھ كان یعني الحیاة 

 .انتھى ."والصحة

 

 كنعانیةامرأة بنت  شفاء -٢٢

  : )٢(اإلنجیل المقدسلنا  ھارطّ سَ  معجزة في المسیح یشفي بنت امرأة من األممالرب یسوع وایضاً 

١٥:٢١  ثُم جرو خسيع نم اكنه فرصاني إِلَى واحون وراَء صديصو . 
 مجنونةٌ ابنتي. داود ابن يا سيد يا ارحمنِي« :إِلَيه صرخت التخومِ تلْك من خارِجةٌ كَنعانِيةٌ امرأَةٌ وإِذَا  ١٥:٢٢

 . »جِداً
 

  .متى البشیر كما دونھ المقدس اإلنجیل ،عشر  الرابع حاإلصحا - ٣٦إلى  ٣٤ت:اآلیا -١ 
 .متى البشیراإلنجیل المقدس كما دونھ  ،عشر  الخامس اإلصحاح - ٢٨إلى  ٢١اآلیات: -٢ 
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١٥:٢٣  ا فَلَمهجِبي ةمبِكَل .مقَدفَت يذُهالَموا تطَلَبو هإِلَي نيلا: «قَائرِفْها اصهَألن يحصت راواَءن«! 
١٥:٢٤  ابفَأَج» :لْ لَمسإِلَى إِالَّ أُر افرخ تييلَ بائرإِس الَّةالض« . 
١٥:٢٥  تفَأَت تدجسو لَةً لَها: «قَائي ديي سنأَع «! 
١٥:٢٦  ابفَأَج» :سناً لَيسذَ أَنْ حخؤي زبخ نِنيالْب حطْريالَبِ ولْكل«.  
١٥:٢٧  فَقَالَت» :معا ني ديس .الَبالْكضاً وأْكُلُ أَيت نم اتي الْفُتقُطُ الَّذسي نم ةدائا مابِهبأَر« . 
١٥:٢٨  ذئينقَالَ ح وعسا يا: «لَهأَةُ يرام يمظع كانإِمي !كُنيل ا لَككَم ينرِيدت« .تيففَش ناابهت نم لْكت ةاعالس.

  :، فیقولیعلق مفسر الكتاب المقدس تادرس یعقوب ملطي على اآلیات السابقةو 

 نطق لماذا". للكالب؟ ویطرح البنین خبز یؤخذ أن حسًنا لیس: "قائالً  حدیثھ، السّید أكمل لقد"
 ھذا قال رّبما ولكنھ خلیقتھ، السّید یحتقر ال شك بال! كالًبا؟ فیدعوھم األمم یحتقر كان ھل ھكذا؟
ًدا ده كان ما مردِّ د لكي الیھود یردِّ  من إیماًنا أعظم صاروا كیف معلًنا كالًبا، الیھود ظنَّھم من یمجِّ
 الكثیرة الشرور وصنعھم باf، اإلیمان بإنكارھم األمم فإن أخرى، ناحیة ومن ھذا. أنفسھم البنین
 الكائنات تفعلھ ال ما فعلوا لألصنام، ذبائح بنیھم قّدمواو النار، في أطفالھم الكثیرون أجاز حتى
 كشف كما فینا، الخطیئة فعل عن یكشف إّنما األمم، عن الیھود تمییز یقصد ال إنھ. العاقلة غیر
 یا نعم: "قالت فقد. الملكوت أبناء العجیب بتواضعھا سبقت التي الكنعانّیة المرأة قلب أعماق عن

 .انتھى. "أربابھا مائدة من یسقط الذي الفتات من لتأك أیًضا والكالب سّید،

 

. العظیم إیمانھا أجل من یسوع فمدحھا" معلقاً على ھذه المعجزة قائالً:ماكدونالد  ولیمویضیف 
 الكالب من بأّنھا معترفة امرأة ھنا نرى إیمانھم، لعدم للخبز جوًعا األوالد عند نجد ال وبینما
 قد یسوع الرب كون وإنّ  ھذا. الحال في ابنتھا فُشفیت إیمانھا، ربال كافأ ولقد. إیاه طالبة تصرخ

 الروحي بالشفاء ُینعم وھو هللا یمین عن الحاضرة خدمتھ لنا یصّور ُبعد عن األممّیة االبنة شفى
ى القدیم الشعب أن حین في الدھر، ھذا أثناء في األمم على  .انتھى ."كأّمة جانًبا ُمَنحَّ

 

 والمشلولین والخرس والعمیان العرجان من كثیرة جموع شفاء -٢٣

 هیذكر ھذا ماو. عالجھا صعب أو تعددت مھما األمراضجمیع  شفاء على السلطان المسیح للسید
 :)١(المقدس اإلنجیل لنا

 

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح الخامس عشر  - ٣١إلى  ٢٩:اآلیات-١ 
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١٥:٢٩  نم وعسقَلَ يتان ثُم  .اكنه لَسجلِ وبإِلَى الْج دعصيلِ ولرِ الْجحانِبِ باَء إِلَى ججو اكنه 
١٥:٣٠  مقَد دنع موهحطَرونَ وريونَ كَثرآخلٌّ وشو سرخو يمعو جرع مهعةٌ مريكَث وعمج هاَء إِلَيفَج ي

 مفَاهفَش .وعسي 
١٥:٣١ بي يمالْعونَ وشمي جرالْعونَ وحصلَّ يالشونَ وكَلَّمتي سرا الْخأَوإِذْ ر وعمالْج بجعى تتونَ. حرص

 ومجدوا إِلَه إِسرائيلَ.

  :، فیقول معلقاً الرھیبة جزاالمع ھذه أیرونساید. أ ھنري المقدس الكتاب مفسر یشرحو 

 إلى كفرناحوم من دائرةً  أكملَ  وقد أما »ُھَناكَ  َوَجلَسَ  اْلَجَبلِ  إِلَى َوَصِعدَ .......  َیُسوعُ  اْنَتَقلَ  ُثمَّ «"
 انعطف فقد ،)ھیرودیا زوج فیلبس، حكم منطقة كانت التي( وإیتوریا الجلیل من الشمالي الجزء
 حالما. »َكثِیَرةٌ  ُجُموعٌ  إِلَْیھِ  َفَجاءَ «. تالمیذه مع جبلٍ  إلى وصعد الجلیل، بحر منطقة إلى یسوع
 وصعدوا الطرقات على الناس من غفیرةٌ  جموعٌ  احتشدت جوارھم، في جدید من صار أنھ عرفوا
. والُمقَعدین المرضى وأقرباءھم أصدقاءھم معھم أحضروا وقد علیھ، یجلس كان الذي الجبل

 أشعیاء( المسیانیة سلطتھ جدید ومن بذلك ُمظھراً  الكل، وشفى ونعمةٍ  رحمةٍ  في جمیعاً  فقابلھم
ُدوا«). ٦ -٤: ٣٥  من ُیشَفون وأقرباءھم أصدقاءھم القرویُّون ھؤالء رأى إذ. »إِْسَرائِیلَ  إِلَھَ  َمجَّ

 إذ ومّجدوه شعبھ، افتقد قد هللا بأن قلوبھم في اقتنعوا األمراض، ومختلف والعمى والعَرج الشلل
. إسرائیل مخلِّصَ  یكون أن ُیفَتَرض كان الذي ذاك اعتماد أوراق ھذه قدرتھ أعمال في میَّزوا

 بفرحٍ  اقتبلوا الذین ھم وتأثیراتھا الخطیئة من االنعتاق إلى والتوق بالحاجة شعروا الذین الشعب
 أطعم أخرى مناسبة عن نقرأ األصحاح من الختامي الجزء في. یسوع أعلنھ كما الملكوت إنجیل
 أربعة العدد كان المرة ھذه. جداً  صغیرة مؤونة وھلة ألول داب بما كثیرةً  جموعاً  یسوع الرب فیھا
 انتھى. ."واألطفال النساء إلى إضافة قبالً، آالف خمسة كان حین في رجل آالف

 

  من سبعة أرغفة من الخبز وصغار السمك رجل آالف ربعةأإشباع  -٢٤

وقد  آخر. آالف رجلحادثة إشباع أربعة آالف رجل ھي غیر حادثة إشباع السید المسیح لخمسة 
في اإلصحاح السادس عشر من إنجیل  المنفصلتینیسوع المسیح إلى تلك الحادثتین  أشار الرب

 :، فیقول لھ كل المجد١٠و  ٩ آلیتینافي  متى

٩   ذْتقُفَّةً أَخ كَمو اآلالَف ةسمالْخ اتزبخ سمونَ خذْكُرالَ تونَ؟ ومفْهى اآلنَ الَ تت؟أَحم 
والَ سبع خبزات اَألربعة اآلالَف وكَم سّالً أَخذْتم؟ ١٠
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طفالھم فقد أأما تفاصیل معجزة إشباع السید المسیح ألربعة آالف رجل إضافة إلى نسائھم و
 :٣٨إلى  ٣٢، اآلیات من وردت في اإلصحاح الخامس عشر من إنجیل متى

١٥:٣٢  ا تعفَد وعسا يأَمقَالَ: وو يذَهالَم» سلَيي وعكُثُونَ ممامٍ يثَالَثَةَ أَي معِ َألنَّ اآلنَ لَهملَى الْجع قفي أُشإِن
 ». لَهم ما يأْكُلُونَ. ولَست أُرِيد أَنْ أَصرِفَهم صائمني لئَلَّا يخوروا في الطَّرِيقِ

١٥:٣٣  الَمت فَقَالَ لَه :؟«يذُههددذَا ععاً همج بِعشى يتارِ حقْدذَا الْمبِه زبخ ةيري الْبا فلَن نأَي نم « 
١٥:٣٤   :وعسي مزِ؟«فَقَالَ لَهبالْخ نم كُمدنع فَقَالُوا: » كَم»كمارِ السغص نيلٌ مقَلةٌ وعبس .« 
١٥:٣٥  الْج رضِ فَأَملَى اَألرئُوا عكتأَنْ ي وعم 
١٥:٣٦   .عما الْجطَويذُ أَعالَمالتو يذَهالَمطَى تأَعو ركَسو كَرشو كمالسو اتزبخ عبذَ السأَخو 
 سالَلٍ مملُوَءة  فَأَكَلَ الْجميع وشبِعوا. ثُم رفَعوا ما فَضلَ من الْكسرِ سبعةَ  ١٥:٣٧
١٥:٣٨  .الَداَألواَء وسا الندا علٍ مجر ةَ آالَفعبوا أَرلُونَ كَاناآلكو 

 

) المنتقدین أو( بانتباه یقرأون ال الذین بعض إنّ " ویعلق ولیم ماكدونالد على ھذه المعجزة قائالً:
 بالتكرار، المقّدس الكتاب یّتھمون وھكذا اآلالف، الخمسة وإشباع الحادثة ھذه بین یخلطون

 عوًضا األخرى إحداھما وتكّمل مختلفتان الحادثتین أن ھي والحقیقة. الحساب وخطأ والتناقض
 جائعین، یصرفھم أن یرد ولم. الجمع عند من الطعام نفد الرب، مع أیام ثالثة بعد. التناقض عن

روا لئالّ    بإشباع تقضي التي المستحیلة المھّمة أمام تالمیذه تحّیر ثانیة ومّرة.الطریق في یخوَّ
 في وكما.السمك صغار من وقلیل أرغفة سبعة سوى لدیھم یكن لم المّرة ھذه ففي كھذا؛ جمع 

 التالمیذ وأعطى والسمك األرغفة وكسر وشكر الشعب، یسوع أتكأ فقد اآلالف، الخمسة حالة
 ال ما لیفعل ھو یتدّخل ثمّ  ومن ھم،باستطاعت ما یفعلوا أن تالمیذه من یتوّقع وھو. للتوزیع

 عدد وكان. الكسر من سالل سبعة ھناك كان وشبعوا الجمیع أكل وبعدما.علیھ ھم یقدرون 
 انتھى. ."واألوالد النساء عدا ما رجل آالف أربعة اآلكلین

 مصاب بالصرعشفاء شاب  -٢٥

 :)١(العجیبة التي صنعھا الرب یسوع في اإلنجیل المقدسترد ھذه المعجزة 

  لَه جاثياً رجلٌ إِلَيه تقَدم الْجمعِ إِلَى جاُءوا ولَما  ١٧:١٤

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح السابع عشر  - ١٨إلى  ١٤اآلیات:-١ 
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 . الْماِء في وكَثرياً النارِ في كَثرياً عويقَ شديداً ويتأَلَّم يصرع فَإِنه ابنِي ارحمِ سيد يا: «وقَائالً  ١٧:١٥
١٧:١٦  هترضأَحإِلَى و كيذالَمت وا فَلَمرقْدأَنْ ي فُوهشي« . 
١٧:١٧  ابفَأَج وعسا: «يهالْجِيلُ أَي رنِ غَيمؤوِي الْملْتى إِلَى الْمت؟ أَكُونُ مكُمعى إِلَى متم مت؟أَحلُكُم وهمقَد إِلَي 

 !» ههنا
١٧:١٨  هرهتفَان وعسي جرفَخ هنطَانُ ميالش .يففَش الَمالْغ نم لْكت ةاعالس. 

 

 الجبل من السید نزل لما" على اآلیات الكریمة السابقة بقولھ: بنكرتن بنیامین المفسر یعلقو 
 یطرد أن یقدر كان فإنھ. بھ یعتد فلم ذلك على معتاًدا كان كنھول المرعبة، الشیطان قوة لقى

 الرب كان). ٢٠ عدد( تالمیذه إیمان عدم وھو أھم. آخر شیًئا لقى ولكنھ واحدة بكلمة الشیاطین
 لعدم الروح ھذا إخراج من یتمكنوا لم ولكنھم الشریرة األرواح إلخراج سلطاًنا أعطاھم قد

 كانت أحتملكم؟ متى إلى معكم؟ أكون متى إلى« .ُیِطَعھم فلم لخروجبا أمروه أنھم بمعنى إیمانھم
 لم إن تنفعھم بماذا ولكن. العدو قوة كل من إسرائیل إلنقاذ بشخصھ حاضرة بِملئھا اإللھیة القوة
 عدم على لتالمیذه توبیخھ نھایة في ھذا قال »ھھنا إلى قدموه« الستعمالھا؟ إیمان لھم یكن

 أجرى فإنھ! ألطافھ أعظم فما. ضعفھم كان مھما شعبھ لحالة َیرثي أن على نعَیمت ال ألنھ إیمانھم
 انتھى. ."تالمیذه عنھ عجز الذي العمل بنفسھ

 

 األعمیین شفاء -٢٦

 :)١(التي صنعھا السید المسیح في اإلنجیل المقدسالخارقة وردت تفاصیل ھذه المعجزة 

٢٠:٢٩  ا تأَرِحي نونَ مارِجخ ما هيمفو ريكَث عمج هبِع 
ارحمنا يا سيد يا ابن «وإِذَا أَعميان جالسان علَى الطَّرِيقِ. فَلَما سمعا أَنَّ يسوع مجتاز صرخا قَائلَينِ:   ٢٠:٣٠

داود .« 
 » ارحمنا يا سيد يا ابن داود«كْثَر قَائلَينِ: فَانتهرهما الْجمع ليسكُتا فَكَانا يصرخان أَ  ٢٠:٣١
 » ماذَا ترِيدان أَنْ أَفْعلَ بِكُما؟«فَوقَف يسوع وناداهما وقَالَ:   ٢٠:٣٢
٢٠:٣٣   :ا!«قَاالَ لَهننيأَع حفَتنأَنْ ت ديا سي « 
 عينهما فَللْوقْت أَبصرت أَعينهما فَتبِعاه.فَتحنن يسوع ولَمس أَ  ٢٠:٣٤

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح العشرین  - ٣٤إلى  ٢٩:اآلیات-١ 
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 یسوع عبر فقد اآلن أّما" ولیم ماكدونالد یعلق على تلك المعجزة بقولھ:مفسر العھد الجدید 
 ارحمنا: «قائلین أعمیان صرخ المدینة بترك یھمّ  ھو فیماو. أریحا إلى ووصل بیرّیة من األردن

 كان الجسدي عماھما من بالّرغم أّنھ داود ابن للقب استخدامھما وأظھر. »داود ابن یا سّید یا
ا ھو یسوع أنّ  یمّیزان جعلتھما ثاقبة روحّیة رؤیة عندھما  للبقّیة رمًزا ھذان یكون وقد. المسیَّ
 من حالة في األُّمة تكون عندما للُملك رجوعھ عند المسیح أنَّھ بیسوع ستعترف التي المؤمنة

 الجمع حاول ).٧: ١رؤ ؛١٦: ٣كو٢ ؛٢٦، ٢٥: ١١رو ؛٧: ٤٢ ؛٥: ٣٥إش( الروحي العمى
 لم یریدانھ، عّما یسوع سألھما عندما و. لجاجة بأكثر یصرخان كانا لكّنھما األعمیین، إسكات

: قائلین احتیاجھما لبّ  مباشرة لھ كشفا بل صلواتنا، في نحن نفعل كما الّتفاصیل بسرد یستفیضا
 ولمس یسوع تحّنن إذ أیًضا محّددة استجابة المحّدد طلبھما نال لذا. »أعیننا تنفتح أن سّید یا«

 لھما المسیح لمس على Gaebelein جابلین ویعّلق. وتبعاه أعینھما أبصرت فللوقت أعینھما
 إنساًنا الربّ  شفى فكلّما. اإلنجیل ھذا في الشفاء للمسة يالرمز المعنى فعرفنا سبق: ”قائالً 

 مع الّرحیمة ومعامالتھ األرض على الشخصي حضوره تدبیر إلى إشارة ذلك في كان ما، بلمسة
 ُیلَمس عندما أو الجسد، في غائًبا یكون حیث منھ بكلمة یشفي كان عندما أّما. الیھودیة األّمة

 یقتربون الذین األمم شافًیا األرض عن بعیًدا فیھ الربّ  یكون الذي رالتدبی إلى رمز فذلك باإلیمان،
 مرقس وسرد الحادثة لھذه مّتى سرد بین الّتوفیق في الّصعوبات بعض توجد. “باإلیمان إلیھ

 فیما اثنین أعمیین یذكر فمّتى) ١: ١٩ ؛٤٣ -٣٥: ١٨لوقا  ؛٥٢-٤٦: ١٠مرقس( لھا ولوقا
 الّرجل یذكران ولوقا مرقس أنّ  بعضھم اقترح وقد. حًداوا أعمى ولوقا مرقس من كل یذكر

 خاّصًة، للیھود یكتب كونھ بحكم مّتى، یذكر فیما بارتیماوس، وھو األعمیین بین المعروف
 ویذكر ھذا). ١: ١٣كو٢( عندھم المقبولة للّشھادة األدنى الحدّ  ھو العدد ھذا ألنّ  اثنین أعمیین

 فتحصل لوقا في أّما. أریحا یغادر یسوع كان عندما حصلت تلك الّشفاء حادثة أنّ  مرقس و مّتى
 أریحا وھما أریحا، تدعیان مدینتان یوجد كان الواقع في لكن. أریحا من یقترب ویسوع الحادثة
 ویھمّ  الواحدة یترك یسوع كان بینما تلك الّشفاء معجزة حدثت ورّبما. الجدیدة وأریحا القدیمة
 انتھى. ."األخرى بدخول

 

 رة التین غیر المثمرةشج -٢٧

 :)١(المعجزة الرھیبة في اإلنجیل المقدسھذه تفاصیل وردت 
٢١:١٨   اعج ةينداجِعاً إِلَى الْمحِ إِذْ كَانَ ربي الصفو 
الَ يكُن منك ثَمر «قَطْ. فَقَالَ لَها: فَنظَر شجرةَ تنيٍ علَى الطَّرِيقِ وجاَء إِلَيها فَلَم يجِد فيها شيئاً إِالَّ ورقاً فَ  ٢١:١٩

دإِلَى اَألب دعالِ. ». بي الْحةُ فينالت تبِسفَي 

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح الحادي و العشرون  - ٢٢إلى  ١٨:اآلیات-١ 
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٢١:٢٠  :نيلوا قَائبجعت كيذُ ذَلالَمأَى التا رالِ؟« فَلَمي الْحةُ فينالت تبِسي فكَي « 
٢١:٢١   :وعسي ابلْ إِنْ «فَأَجفَقَطْ ب ةينالت رلُونَ أَمفْعكُّونَ فَالَ تشالَ تانٌ وإِمي إِنْ كَانَ لَكُم :أَقُولُ لَكُم قاَلْح

 الْبحرِ فَيكُونُ.  قُلْتم أَيضاً لهذَا الْجبلِ: انتقلْ وانطَرِح في
٢١:٢٢  هالُوننت نِنيمؤم الَةي الصف هونطْلُبا تكُلُّ مو.« 

 

 في أورشلیم إلى الربّ  رجع عندما" كدونالد على تلك المعجزة قائالً:ویعلق خادم الرب ولیم ما
 إال شیًئا فیھا یجد لم فلّما. جوعھ ُیشبع ثمًرا فیھا یجد أن متوّقًعا تین شجرة إلى جاء الصباح

 البشیر روایة وفي. الحال في التینة فیبست ،»األبد إلى بعد ثمر منك یكن ال: «قال فقط، ورًقا
 یسوع إدانة تبدو لذلك. التین موسم یكن لم بأّنھ معلًّقا یضیف) ١٤- ١٢: ١١( للحادثة مرقس

 أن للربّ  یمكن ال أّنھ نعرف ناولكن. مقبولة وغیر منطقّیة غیر وكأّنھا إثمارھا عدم بسبب للشجرة
 فیھا دارت التي األراضي في التین أشجار كانت الكتابّیة؟ الصعوبة ھذه نفّسر فكیف یخطئ،
 یبّشر ذلك وكان. األوراق ظھور قبل لألكل صالًحا مبكًرا ثمًرا تنتج المقّدس، الكتاب أحداث

 الشجرة، تلك في الحال كانت ماك المبكر، التین ظھور فعدم. العادي موسمھ في اآلتي بالمحصول
 الوحیدة المعجزة ھي وھذه. الحًقا الطبیعي موسمھا في تیًنا تحمل لن الشجرة أنّ  على دلیالً  كان
 الحادثة ھذه بعضھم أثار وقد. یحیي أن من بدالً  وأھلك یبارك أن عن عوًضا الربّ  لعن فیھا التي

 وال الكون، سّید هللا فھو المسیح؛ شخصب جھل عن ینمُّ  االنتقاد ذلك لكنّ . كتابّیة كصعوبة
 بأّنھ مسبًقا یسلِّم الذي االفتراض من ننطلق أن علینا لكن الخلیقة، في أعمالھ كل تفسیر نستطیع

 ولذلك البّتة، ثمًرا تحمل لن تلك التین شجرة أنّ  الربّ  عرف الحالة، ھذه ففي. حقّ  على دائًما
ا، عمالً  الشجرة لتلك المسیح لْعنُ  نكا. البستان من الشجرة یقلع كفالّح تصّرف  ما وھذا رمزّیً

 الترحیب ذلك حقیقة لنا المخّلص یكشف الحادثة ھذه ففي. الربّ  ینتقدون الذین حتى بھ ُیسلِّم
 كما إسرائیل أّمة التین شجرة وتمّثل. أورشلیم إلى بالدخول یھمّ  وھو بھ قوبل الذي الصاخب

 ھي ما أوراق فیھا كان األّمة إلى یسوع جاء فحینما. زیتونال وشجرة الكرمة أیًضا تمّثلھا كانت
 الثمر ذلك لرؤیة یتوق فكان یسوع أّما. للربّ  حقیقيّ  ثمر لدیھا یكن لم لكن اإلیمان، مظاھر إالّ 

 البّتة ثمر یظھر لن أّنھ الربّ  عرف مبّكر، ثمر الشجرة تلك في یكن لم وألّنھ. األّمة في الحقیقي
 عن مسبقة صورة الحادثة تلك كانت. التین شجرة لعن لذلك لمؤمن،ا غیر الشعب ذلك من

 الذي الوقت في أّنھ نتذّكر أن علینا لكن. میالدّیة ٧٠ السنة في األّمة على سیقع الذي القضاء
 إلى سترجع األّمة بقّیة فإنّ  األبد، إلى ثمر بال إسرائیل شعب من المؤمنین غیر فیھ سیبقى
 أنّ  ومع. األلفي الملك فترة وفي العظیمة الضیقة أثناء تثمر وفوس االختطاف، بعد المسیح
 الناس جمیع في أیًضا یصحّ  تطبیقھ فإنّ  القدیمة، باألّمة یختصّ  المقطع لھذا الرئیسي التفسیر

 في التینة یبست عندما تعّجبھم عن التالمیذ عّبر.الوضیع والسلوك الرفیع بالكالم یّتصفون الذین 
 فعلى. اإلیمان لدیھم توّفر إذا تلك من أعظم معجزات صنع بإمكانھم بأنّ  وعیس فأخبرھم الحال،
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 في تطلبونھ ما وكلّ . «»فیكون البحر في وانطرح انتقل: «للجبل یقولوا أن یمكنھم المثل، سبیل
 التي ھذه الصالة، استجابة مواعید أنّ  نوضح أن یجب ثانیة، ومّرة. »تنالونھ مؤمنین الصالة

 ھذا عن المقّدس الكتاب ُیعلِّمھ ما كل ضوء في نفھمھا أن ینبغي مشروطة، رغی كأّنھا تبدو
 وإّنما علیھ، الحصول ویتوّقع یرید ما یسأل أن للمؤمن یمكن أّنھ تعني ال ٢٢ فاآلیة. الموضوع

 انتھى. ."بمجملھ المقّدس الكتاب في المذكورة للشروط وفًقا یصلّي أن علیھ

 

 كة سم فممن  الجزیةدفع مال  -٢٨

في جیبھ. ترد ھذه المعجزة التي تبرھن أن  النقودالسید المسیح ھو الرازق فلم یكن بحاجة لحمل 
 :)١(الظاھر بالجسد في اإلنجیل المقدسالسید المسیح ھو هللا 

 معلِّمكُم يوفي أَما: «وقَالُوا بطْرس إِلَى الدرهمينِ يأْخذُونَ الَّذين تقَدم كَفْرِناحوم إِلَى جاُءوا ولَما  ١٧:٢٤
  »الدرهمينِ؟

 اَألرضِ ملُوك يأْخذُ ممن سمعانُ؟ يا تظُن ماذَا: «قَائالً يسوع سبقَه الْبيت دخلَ فَلَما. »بلَى: «قَالَ  ١٧:٢٥
  »اَألجانِبِ؟ من أَم بنِيهِم أَمن الْجِزيةَ أَوِ الْجِبايةَ

 . أَحرار الْبنونَ فَإِذاً: «يسوع لَه قَالَ. »اَألجانِبِ من: «بطْرس لَه قَالَ  ١٧:٢٦
١٧:٢٧  نلَكئَلَّا ول مهرثعن برِ إِلَى اذْهحأَلْقِ الْبةً وارنكَةُ صمالسي والَّت طْلُعالً تا أَوذْهى ختمفَ وتحا تفَاه جِدت 

 .»وعنك عني وأَعطهِم فَخذْه إِستاراً

  :، فیقول العظیمةعلى تلك المعجزة  أیرونساید. أ ھنري خادم الرب یعلقو 

 مطلوباً  كان ٣٠ خروج بحسب الذي الفضة من شاقل النصف كان ھنا إلیھ المشار الجزیة مال"
 رؤوس كضریبة وُیجنى یعتبر صار األیام مر وعلى. شعبلل إحصاء كل عند افتداء كمال دفعھ
. دفعھا قد یسوع كان إذا فیما وسألوه بطرس إلى الضریبة ھذه جامعوا جاء. الھیكل خدمات لدعم

 قلیل بعد كفرناحوم في المنـزل دخل عندما. باإلیجاب بطرس أجاب معلمھ، استشارة وبدون
 ِسْمَعاُن؟ َیا َتُظنُّ  َماَذا: "«علیھ السؤال فطرح عیسو سبقھ) منـزلھ ھذا یكون أن األرجح وعلى(

نْ   بدون بطرس أجاب". »األََجانِِب؟ ِمنَ  أَمْ  َبنِیِھمْ  أَِمنْ  اْلِجْزَیةَ  أَوِ  اْلِجَباَیةَ  األَْرِض  ُملُوكُ  َیأُْخذُ  ِممَّ
 ابن المسیح ھو یسوع بأن بطرس اعتراف من قصیرة برھة قبل ذلك كان. األجانب من أن تردد
  إِذاً ـفَ : "یسوع الـق فقد لذلك و المعینة؛ الضریبة ھذه عــدف من معفیاً  یكن فلم لذلك، و. يــالح هللا

 اإلنجیل المقدس كما دونھ متى البشیر. ،اإلصحاح السابع عشر  - ٢٧إلى  ٢٤اآلیات:-١ 
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 بطرس أمر كان من یفھم لم ممن أحد یعثر لئال و باآلخرین، اھتمامھ بدافع ولكن". أَْحَرارٌ  اْلَبُنونَ 
: لھ قائالً  وأضاف یصطادھا، التي السمكة ویأخذ الصنارة یلقي وأن الجلیل بحر إلى یذھب أن
 العملة أن نفترض أن بالضرورة لیس". َوَعْنكَ  َعنِّي َوأَْعِطِھمْ  َفُخْذهُ  إِْسَتاراً  َتِجدْ  َفاَھا َفَتْحتَ  َمَتى"

 إلى سقطت قد كانت أنھا بالحري بل اللحظة، تلك في عجائبیة بطریقة ُخلِقت قد كانت المعدنیة
 في علق الشاقل ولكن ابتالعھا، فحاولت البراقة الالمعة المادة ھذه إلى السمكة وانجذبت الماء،

 یسوع، قال كما ھناك النقدیة العملة كانت الیابسة إلى بطرس اجتذبھا فعندما ولذلك حنجرتھا؛
 لدیھ یكن لم أنھ حتى جداً  فقیراً  الوقت ذلك في یسوع كان ھل. انتقاد أي لتجنب استخدامھا وأمكن

 لبطرس لیؤكد الطریقة ھذه اختار لعلھ أو ذلك، الممكن من الضریبة؟ ھذه منھ یدفع آخر مال أي
 انتھى. ."الخلیقة كل رب أنھ حقیقة

 

 بركة الصید الوفیر من السمك -٢٩

في  بارك السید المسیح تالمذتھلقد ف. )١(اإلنجیل المقدسفي  الكبرى لقد وردت ھذه المعجزة
ید سولكن بعد أن وجھھم ال .طیلة رحلة صیدھم صید أي سمكة بمقدورھملم یكن  حیث ،صیدھم
دون أن  وفیرال سمكالیاد اصطتمكنوا عندھا من  ،بكلمة واحدة تخرج من فمھ المبارك المسیح

 :تتمزق شباك صیدھم
٢١:١  ن وعسضاً يأَي رذَا أَظْهه دعكَذَا: به رةَ. ظَهرِيرِ طَبحلَى بع يذالَملتل هفْس 
٢١:٢  با زنابيلِ ولا الْجقَان ني ميلُ الَّذائثَننو أَموالت قَالُ لَهي يا الَّذومتو سطْرانُ بعمكَانَ س انرآخ اناثْني ود

 .هِمضعب عم هيذتالَم نم 
٢١:٣   :سطْرانُ بعمس مقَالَ لَه»ديصَألت با أَذْهأَن .« :قَالُوا لَه»كعضاً مأَي نحن بذْهلُوا ». نخدوا وجرفَخ

 السفينةَ للْوقْت. وفي تلْك اللَّيلَة لَم يمِسكُوا شيئاً. 
٢١:٤  سي قَفو حبا كَانَ الصلَمو .وعسي هونَ أَنلَمعوا يكُوني يذَ لَمالَمالت نلَكو .ئاطلَى الشع وع 
٢١:٥   :وعسي ماماً؟«فَقَالَ لَهإِد كُمدنلَّ عانُ أَلَعلْما غي .« :وهابالَ!«أَج « 
٢١:٦   :مفَقَالَ لَه»ينفانِبِ السكَةَ إِلَى جبواأَلْقُوا الشجِدنِ فَتماَألي ا ». ةوهبذجونَ أَنْ يرقْدوا يودعي لَما وفَأَلْقَو

 .كمالس ةكَثْر نم 
٢١:٧   :سطْربل هبحي وعسي كَانَ ييذُ الَّذلْمالت كفَقَالَ ذَل»بالر وه .«الر هأَن سطْرانُ بعمس عما سفَلَم رزات ب

 بِثَوبِه َألنه كَانَ عرياناً وأَلْقَى نفْسه في الْبحرِ.
 

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر یوحنا. ،اإلصحاح الحادي والعشرون  - ١١إلى  ١:اآلیات-١ 
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بعيدين عنِ اَألرضِ إِالَّ نحو مئَتي ذراعٍ وهم  وأَما التالَميذُ اآلخرونَ فَجاُءوا بِالسفينة َألنهم لَم يكُونوا  ٢١:٨
 .كمكَةَ السبونَ شرجي 

 فَلَما خرجوا إِلَى اَألرضِ نظَروا جمراً موضوعاً وسمكاً موضوعاً علَيه وخبزاً.   ٢١:٩
٢١:١٠   :وعسي مقَالَ لَه»مالس نوا مماآلنَقَد مكْتسي أَمالَّذ ك .« 
٢١:١١  و .ِسنيمخثالَثاً وئَةً وكاً كَبِرياً ممئَةً سلتمضِ مكَةَ إِلَى اَألربالش ذَبجو سطْرانُ بعمس دعفَص هذه عم

 الْكَثْرة لَم تتخرقِ الشبكَةُ.
 

 التي الشبكة سحب إلى دعاھم واآلن" :، فیقول١١و ١٠على اآلیتین  ماكدونالد ولیمیعلق و
ه، بالحري بل إلعداده، ال السمك، تحوي  یكمن النجاح سرّ  أنّ ” سیتذكرون ھذا بفعلھم كانوا لعدَّ

 المقدس الكتاب لنا لكلمتھ". یحدد المطلقة الطاعة أساس على والتحّرك أمره، طوع العمل في
 ممتعة تفاسیر عدة ُعرضت لقد. سمكة وخمسون ثالثو مئة: الشبكة داخل السمك عدد بالتمام
. الزمن ذلك في العالم في المنتشرة اللغات عدد ذلك كان) ١: (الرقم لھذا محتملة بمعاني تتعلق

 المختلفة األنواع عدد) ٣. (اإلنجیل شبكة إلیھا ستصل التي العالم في والقبائل الشعوب عدد) ٢(
ح، الرقم ھذا إّنما. لمالعا في أو الجلیل، بحر في السمك من  الذین أولئك تنّوع إلى شك، وال یلمَّ

 استغرب لقد. وقبیلة وأّمة شعب كل إلى ینتمون إنھم: باإلنجیل الكرازة بواسطة یخلصون
 الذي هللا عمل” أنّ  على إضافي برھان ھذا وفي. تخّرقت قد الشبكة ھذه تكون أالّ  الصیادون

 من الشبكة صون على سیسھر فاf. “اإللھیة الموارد إلى اأبدً  یفتقر لن هللا، طریقة على نتممھ
 انتھى. ."التخّرق

 

 أخرس أصمَّ  شفاء -٣٠

 التي صنعھا الرب یسوع المسیح: ھذه المعجزة المبھرة أیضاً  )١(یسجل لنا اإلنجیل المقدسو 

 . علَيه هيد يضع أَنْ إِلَيه وطَلَبوا أَعقَد بِأَصم إِلَيه وجاُءوا  ٧:٣٢
٧:٣٣  ذَهفَأَخ ننِ ميعِ بملَى الْجع ةياحن عضوو هابِعي أَصف هيفَلَ أُذُنتو سلَمو هانسل  
٧:٣٤  فَعرو هظَرن وحاِء نمأَنَّ السقَالَ وو أَيِ. »إِفَّثَا: «لَه حفَتان . 
٧:٣٥  قْتلْولو حفَتانت اهلَّ أُذْنحاناطُ ورِب انِهسل كَلَّمتيماً وقتسم . 
٧:٣٦  ماهصقُولُوا الَ أَنْ فَأَوي دَألح .نلَكلَى ورِ عا قَدم ماهصوا أَوونَ كَانادني رياً أَكْثَركَث . 

 بشیر مرقس.اإلنجیل المقدس كما دونھ ال ،اإلصحاح السابع  - ٣٧إلى  ٣٢:اآلیات-١ 
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 !».يتكَلَّمونَ والْخرس يسمعونَ الصم جعلَ! حسناً شيٍء كُلَّ عملَ إِنه: «قَائلني الْغاية إِلَى وبهِتوا  ٧:٣٧

 المتوسط البحر ساحل من الربّ  ع"رج قائالً:ویعلق خادم الرب ولیم ماكدونالد على تلك المعجزة 
 لم حادثة حدثت وھناك. العشر بالمدن المعروفة المنطقة – الجلیل بحر من رقيالش الساحل إلى

 العاھة ھذه تسّببت رّبما. أعقد بأصمّ  الغیارى األصدقاء بعض أتى فقد. مرقس إنجیل في إال ُتسّجل
 األصوات إخراج على قادر غیر جعلھ بالمّرة األصوات سماع عدم ألنّ  أو َخْلقّي، تشّوه عن

 القادر غیر وبالتالي هللا، جھة من األصمّ  ءيالخاط یمّثل حال، كلّ  على وھو،. ةصحیح بطریقة
 أذنیھ، في أصابعھ وضع ثمّ . منفرًدا ناحیة على الرجل یسوع أخذ أوالً، .عنھ اآلخرین إخبار على
 ویطلق أذنیھ یفتح أن وشك على أّنھ اإلشارات بلغة الرجل یخبر وكأّنھ لسانھ، ولمس وتفل
 عن ھذا أنینھ وعّبر. هللا من سلطانھ أنّ  إلى مشیًرا السماء، نحو یسوع نظر ذلك بعد. لسانھ
 وھي) إفَّتِحْ : أو( »إفَّثا« قال وأخیًرا. البشريّ  الجنس على الخطّیة جلبتھ الذي األلم على حزنھ
 الربّ  وطلب. طبیعیَّین ونطق سمع على الرجل حصل للوقت .“إنفتِحْ ” تعني التي اآلرامیة الكلمة

 مھما البّتة، الطاعة عدم تبریر یمكن وال. تعلیماتھ تجاھلوا لكّنھم بالمعجزة، یخبروا أالّ  الناس إلى
. حسًنا شيء كلّ  عمل إّنھ: «وقالوا. العجیبة أعمالھ من المشاھدون ُبِھتَ  .حسنة الناس نّیة كانت
 في مثَلنا عاشوا لوو. بھ تكلّموا ما حقیقة یعرفوا ولم. »یتكلّمون والخرس یسمعون الصمّ  جعل

 محّبتھ، نفوسنا عرفت قد. بكثیر أعمق وشعور باقتناع ذلك لقالوا الجلجثة من األخرى الجھة
نا عمل لقد. مدحنا فاقت التي رحمتھ رحمتھ، لنا وأثبت  انتھى. ".!حسًنا شيء كلّ  َربُّ

 

 صیدا بیت في أعمى شفاء -٣١

 :)١(في اإلنجیل المقدسالمسیح  العظیمة للسید الرائعة وھذه المعجزة تفاصیل ترد 

٨:٢٢   هسلْمأَنْ ي هوا إِلَيطَلَبى ومأَع هوا إِلَيما فَقَدديص تياَء إِلَى بجو 
٨:٢٣  سو هلَيع هيدي عضوو هينيي عفَلَ فتو ةيارِجِ الْقَرإِلَى خ هجرأَخى وماَألع دذَ بِيئاً؟ فَأَخيش رصلْ أَبه أَلَه 
 ». أُبصر الناس كَأَشجارٍ يمشونَ«فَتطَلَّع وقَالَ:   ٨:٢٤
 ثُم وضع يديه أَيضاً علَى عينيه وجعلَه يتطَلَّع. فَعاد صحيحاً وأَبصر كُلَّ إِنسان جلياً.   ٨:٢٥
 ».الَ تدخلِ الْقَريةَ والَ تقُلْ َألحد في الْقَرية«لَى بيته قَائالً: فَأَرسلَه إِ  ٨:٢٦

 :، فیقول شارحاً على ھذه المعجزة ماكدونالد ولیمیعلق مفسر العھد الجدید و 

 .مرقس البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، الثامن اإلصحاح - ٢٦ إلى ٢٢:اآلیات-١ 
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ة أسئلة عدة فقط مرقس إنجیل في ورةالمذك المعجزة ھذه تثیر"  یسوع أخرج لماذا أوالً،. ھامَّ
 استخدم لماذا لمسھ؟ بمجّرد الرجل یشفِ  لم لماذا یشفیھ؟ أن قبل القریة خارج اإلنسان ذلك

 ھي ھذه( مباشرة؟ الصحیح البصر على اإلنسان یحصل لم لماذا كاللعاب؟ مألوفة غیر وسیلة
 أن الرجل یسوع منع لماذا وأخیًرا،). مراحل على تمت التي اجیلاألن في الوحیدة الشفاء عملیھ
نا إن قریتھ؟ في بالمعجزة یخبر . أعمالھ عن حساًبا لنا یقدم أن ُمجبًرا ولیس السلطان ُمطلَق ربَّ
 بینھا، ما في الشفاء حوادث وتختلف. ندركھ ال ربما أننا مع فعل، ما لكل معنى ذو سبب یوجد
 حالما ممیزة روحیة بصیرة على الناس بعض یحصل إذ. المسیح إلى ھتداءا حادثة كل مثل مثلھا

 تأكید في یدخلون ثمّ  ومن البدایة، في ظلیلة بطریقة آخرون یبصر حین في الرب، إلى یرجعون
 انتھى. ."لخالصھم كامل

 

 بركة الصید الوفیر من السمك -٣٢

ا. وھي غیر تلك التي تم ذكرھا في اإلصحاح الخامس من إنجیل لوق المعجزة العظیمةترد ھذه 
حدثت  المسیح ھذه المعجزة في بدایة خدمة الرب یسوعحدثت  فبینما. البشیر في إنجیل یوحنا

  :)١(بیاألخرى بعد الصل المعجزة

 سارت. وإِذْ كَانَ الْجمع يزدحم علَيه ليسمع كَلمةَ اِهللا كَانَ واقفاً عند بحيرة جني  ٥:١
٥:٢   .اكبلُوا الشغَسا ومهنوا مجرخ ونَ قَداديالصو ةريحالْب دننِ عيفَتاقنِ ويتينفأَى سفَر 
٥:٣  ثُم .رنِ الْبيالً عقَل دعبأَنْ ي أَلَهسانَ وعِسمل تي كَاننِ الَّتيتينفى السدلَ إِحخفَد  وعمالْج لِّمعي ارصو لَسج

 .ةينفالس نم 
 ». ابعد إِلَى الْعمقِ وأَلْقُوا شباكَكُم للصيد«ولَما فَرغَ من الْكَالَمِ قَالَ لِسمعانَ:   ٥:٤
 ». نأْخذْ شيئاً. ولَكن علَى كَلمتك أُلْقي الشبكَةَ يا معلِّم قَد تعبنا اللَّيلَ كُلَّه ولَم«فَأَجاب سمعانُ:   ٥:٥
٥:٦   .قرختت مهكَتبش تاراً فَصرياً جِدكاً كَثمكُوا سسأَم كلُوا ذَلا فَعلَمو 
٥:٧  أْتى أَنْ يراُألخ ةينفي السف ينالَّذ ِهِمكَائروا إِلَى شارا فَأَشذَتى أَختنِ حيتينفلَأُوا السما ووفَأَت .موهداعسيوا و

 في الْغرقِ. 
 ». اخرج من سفينتي يارب َألني رجلٌ خاطئٌ«فَلَما رأَى سمعانُ بطْرس ذَلك خر عند ركْبتي يسوع قَائالً:   ٥:٨
٥:٩  تاع إِذ .ذُوهي أَخالَّذ كمالس ديلَى صةٌ عشهد هعم ينالَّذ يعمجو هتر 

 

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر لوقا. ،اإلصحاح الخامس  - ١١إلى  ١:اآلیات-١ 
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الَ تخف! «. فَقَالَ يسوع لِسمعانَ: وكَذَلك أَيضاً يعقُوب ويوحنا ابنا زبدي اللَّذَان كَانا شرِيكَي سمعانَ  ٥:١٠
!اسالن طَادصكُونُ تاآلنَ ت نم« 

٥:١١  .وهبِعتٍء ويكُوا كُلَّ شرت رنِ إِلَى الْبيتينفاُءوا بِالسا جلَمو 

 عدة دروس ثمة" :، فیقول شارحاً على اآلیات السابقة ماكدونالد ولیممفسر العھد الجدید یعلق و
 لیعّلم منبًرا بطرس سفینة الرب استخدم لقد -  ١. بطرس دعوة حول النص من نستخلصھا

 نحن ولنا عجیبة، بطریقة یستخدمھ فھو نملك، ما كلّ  للرب سلّمنا إن ونحن. المحتشدة الجموع
 وصحبھ بطرس أن سیما وال السمك، توافر مكان على بطرس الربّ  دلّ  لقد -  ٢. منھ المجازاة

 دامت ما عقیمة والخدمة السمك، مكان یعلم المعرفة الكليّ  فالربّ . جدوى بال كّلھ اللیل عبوات
 بطرس أن ومع -  ٣. الرب إرشاد في یكمن المسیحي العمل نجاح سرّ  إن. وقّوتنا بحكمتنا تسیر
 ألقي ككلمت على. «مألى ِشباًكا النتیجة وكانت نّجار، من النصیحة َقبِل فقد خبرة، ذو سمك صّیاد

 -  ٤. الُمطلَقة والطاعة التعّلم وقابلیة التواضع أھمیة على یدلّ  أن شأنھ من جواب ھو ،»الشبكة
باك تخّرقت العمق في  رغبة بكل األمواج ونعتلِ  الشاطئ فلنترك ولذا. األسماك كثرة من الشِّ

 الشباك تمأل موراأل ھذه. والخسائر واألحزان لآلالم أیًضا وھكذا عمیقة میاه فلإلیمان. وتسلیم
ق، صارت شبكتھم -  ٥. أثماًرا  التي الخدمة إن). ٧ ،٦ع( الغرق في أخذتا والسفینتان تتخرَّ

ھھا  تؤتي التي المشاكل إنھا. ھذه مثل مشاكلَ  أجملَ  ما ولكن مشاكل، عن ُتسفِر یسوع الربُّ  یوجِّ
 بطرس نفس في أنشأت ھذه یسوع الربّ  مجد رؤیة إنّ  -  ٦. وفرًحا بھجةً  الحقیقي الصّیاد قلبَ 

 من كلّ  في تنشئ وكما ،)٥: ٦( إشعیاء نفس في قبلُ  من أنشأت كما والتقصیر، بالعجز شعوًرا
 صّیاد لیكون الرب دعاه الیومي، عملھ في منھمًكا بطرس كان بینما -  ٧. بھائھ في الملك یرى

 القلب كلّ  ومن نشاط وبكلّ  تعمل أن وسعك في ما اعمل إرشاًدا، تنتظر فبینما أنت، وھكذا. الناس
 لقد -  ٨. العمل إّبان اإلنسان هللا یقود ھكذا اإلبحار، إّبان السفینة ُتدیر الدّفة أن فكما. للرب كما
. “أحیاء الناس أخذ: ”أدقّ  بكلمة أو الناس، اصطیاد إلى السمك اصطیاد من بطرس المسیح دعا
 والحیاة المسیح إلى واحدة نفس اقتیاد بامتیاز بالمقارنة المحیط أسماك جمیع أھمیة ھي وما

 یسوع الربّ  وتبعوا شيء كلّ  تركوا السفینتین، ویوحنا ویعقوب بطرس أرسى عندما -  ٩ األبدیة؟
 لبقوا یتخذوه لم لو إذ األھمیة، من عالٍ  قدرٍ  على قرارھم كان وكم. عملھم أیام من یوم أنجح في

 ى.انتھ ."قط بھم سمعنا ما ولُكّنا سمك، صّیادي

 

 المنحنیة المرأة شفاء -٣٣

انحناء وتقوس ظھرھا لمدة ثماني عشرة سنة  من تشتكي كانت أمرأهالرب یسوع المسیح یشفي 
 على شفائھا من درةــــــفھي لم تجد طوال تلك المدة الزمنیة الطویلة أي شخص لھ الق متواصلة.
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 :)١(اإلنجیل المقدسفي  عظیمةال المعجزة ھذهذكر  تم وقدوى الرب یسوع المسیح. س تلك العاھة

١٣:١٠   تبي السعِ فامجالْم دي أَحف لِّمعكَانَ يو 
 لْبتةَ. وإِذَا امرأَةٌ كَانَ بِها روح ضعف ثَمانِي عشرةَ سنةً وكَانت منحنِيةً ولَم تقْدر أَنْ تنتصب ا  ١٣:١١
١٣:١٢  آها را: فَلَمقَالَ لَها واهعد وعسا ي»كفعض نلُولَةٌ محم كأَةُ إِنرا امي .« 
 ووضع علَيها يديه فَفي الْحالِ استقَامت ومجدت اَهللا.  ١٣:١٣

 :، فیقولیضیف خادم الرب ولیم ماكدونالد معلقاً على تلك المعجزة الباھرة و 

 المسؤول ھذا اعترض لقد. المجمع رئیس في ُیرى یسوع، الرب من الحقیقي ةاألمَّ  موقف إن"
ا إنحناًءا عانت قد المرأة ھذه وكانت. السبت في امرأة شفائھ بسبب المخلِّص على  في العمود حاّدً

 تعد لم إنھا حتى فیھا استفحل قد المرض ھذا وكان. سنة عشرة ثماني مدى على وذلك الفقري،
 ثم ُیسأل، أن دون من حتى الشافیة، بكلمتھ نطق قد كان یسوع والرب. البتة صاباالنت على تقدر

 انتھى. ."ظھرھا فاستقام یدیھ، علیھا وضع

 

 باالستسقاء مصاب رجل شفاء -٣٤

اإلنجیل بمجرد مسكھ. ویسجل لنا  ویشفي الرب یسوع المسیح رجل مصاب باالستسقاء
 رائعة:األكثر من  ھذه المعجزة )٢(المقدس

١٤:١   .هونباقروا يزاً كَانبأْكُلَ خيل تبي السف نييِسياِء الْفَرسؤر دأَح تياَء إِلَى بإِذْ جو 
١٤:٢   .هامقٍ كَانَ قُدستسانٌ مسإِذَا إِنو 
١٤:٣   :نييِسيالْفَرو نييوسامالن وعسأَلَ يلُّ اِإل«فَسحلْ ي؟هتبي الساُء فرب « 
١٤:٤  .أَطْلَقَهو أَهرأَبو كَهسوا. فَأَمكَتفَس 

 رؤساء أحد دعا سبت ذات" ھذه اآلیات الكریمة بقولھ: ماكدونالد ولیمیشرح المفسر و 
 بل المخلصة، الضیافة بدافع ذلك على ُیقِدم لم وھو. بیتھ في الطعام تناول إلى الرب الفریسیین

 رجالً  یسوع رأى وھناك. هللا ابن على بعلَّة للظفر الدینیون القادة یبذلھا كان كمحاولة ريبالح
 منتقدیھ فكر المخلّص قرأ. األنسجة لـــداخ اءــالم تراكم من جــنات بتوّرم أي باالستسقاء اًباــمص

 .اإلنجیل المقدس كما دونھ لوقا البشیر ،اإلصحاح الثالث عشر  - ١٣إلى  ١٠:اآلیات-١ 
 .لوقا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر الرابع اإلصحاح - ٤ إلى ١:اآلیات-٢ 
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 اإلجابة كثیًرا یحبون كانوا مستسقٍ  رجل شفاء.السبت في اإلبراء یحلّ  ھل بالتحدید سألھم عندما  
 یسوع أبرأ لذا،. الصمت مالزمة بالحري یؤثرون جعلھم جوابھم، دعم عن عجزھم أن إالّ  بالنفي،

 العمل، عن تكفّ  ال اإللھیة المحبة أن كما رحمة، عمل نظره في كان األمر فھذا. وأطلقھ رجلال
 انتھى. ".)١٧: ٥یو( السبت في ولو

 

  برص عشرة شفاء -٣٥

الرب یسوع ، حیث شفى )١(المقدس اإلنجیلفي  العقول تذھل وَ  تبھر التي المعجزة ھذهترد 
 : ابین بالبرصعشرة رجال كانوا مص الوقت ذات في المسیح

 وفي ذَهابِه إِلَى أُورشليم اجتاز في وسط السامرة والْجليلِ.   ١٧:١١
١٧:١٢   يدعب نقَفُوا مصٍ فَورالٍ بةُ رِجرشع لَهقْبتاس ةيلٌ إِلَى قَراخد وا هيمفو 
 ». ارحمنا يا يسوع يا معلِّم«وصرخوا:   ١٧:١٣
١٧:١٤   :مقَالَ لَهو ظَرفَن»ةنلْكَهل كُمفُسوا أَنأَروا وبوا. ». اذْهرقُونَ طَهطَلنم ما هيمفو 
 فَواحد منهم لَما رأَى أَنه شفي رجع يمجد اَهللا بِصوت عظيمٍ   ١٧:١٥
 ه عند رِجلَيه شاكراً لَه. وكَانَ سامرِياً. وخر علَى وجهِ  ١٧:١٦
١٧:١٧   :وعسةُ؟ «فَقَالَ يعسالت نوا؟ فَأَيرطَه ةُ قَدرشالْع سأَلَي 
 » أَلَم يوجد من يرجِع ليعطي مجداً للَّه غَير هذَا الْغرِيبِ الْجِنسِ؟  ١٧:١٨
 ».قُم وامضِ. إِميانك خلَّصك«الَ لَه: ثُم قَ  ١٧:١٩

 

مفسر العھد الجدید   ل"  على ھذه المعجزة بقولھ: ماكدونالد ولیمویعلق  الشكر عدم خطیة ُتشكِّ
 خالل القصة ھذه حصلت وقد. برص العشرة قصة توّضحھ ما وھذا. التلمیذ حیاة في آخر خطًرا
... قریة إلى داخل ھو وفیما .أورشلیم إلى طریقھ في والجلیل السامرة حدود یسوع الربّ  عبور

لین بعید من صرخوا بل مرضھم، بسبب منھ یقتربوا لم. برص رجال عشرة رآه  أن إلیھ متوسِّ
 أنھم یعني وھذا. للكھنة أنفسھم وُیروا یذھبوا أن إلیھم بطلبھ إیمانھم على كافأھم عندئذٍ . یشفیھم

 لشفائھم، قوة أیة یملك األخیر ھذا یكن لم. الكاھن ھمبلوغ لدى البرص من برأوا قد سیكونون
 في وانطلقوا الربّ  كلمة الُبرص أطاع. فعالً  َطَھروا قد بأّنھم لإلعالن المعّین الشخص كان لكنھ

 جمیعھم لدى كان.معجزي بشكل المرض من َطَھروا منطلقون ھم وفیما. الكھنة مسكن اتجاه 
  یا و د،ــالواح وھذا. الرب لیشكر ادــع العشرة جملة من فقط ًداــواح لكنّ  الشفاء، والــبن اإلیمان

 .لوقا البشیر كما دونھ المقدس اإلنجیل ، عشر السابع اإلصحاح - ١٩إلى  ١١اآلیات: -١ 
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ا، كان للعجب،  كل قطعوا قد كانوا والذین الیھودي الشعب لدى الممقوتین الجیران أحد أي سامرّیً
 یسوع؛ رجلي وعند للعبادة، الصحیح الجسماني الوضع ھو ھذاو وجھھ؛ على فخرّ . بھم عالقة

 كانوا فعالً  الشفاء نالوا الذین ألیس: معناه ما یسوع سأل عندئذٍ . للعبادة الصحیح الموضع
 انتھى. ."f مجًدا لیعطي منھم واحد أي یرجع لم اآلخرون؟ التسعة فأین عشرة،

 

 الكھنة رئیس عبد اذن ابراء -٣٦

ع إذن عبد رئیس الكھنة بعد أن قطعھا بطرس الرسول. لقد التحمت اإلذن في أرجع الرب یسو
  :)١(المقدس ھذه المعجزة في اإلنجیل ردتقد و. ومن قبل مكانھا وكأنھا لم تقطع أو تجرح

 تقَدمهم فَدنا من يسوع ليقَبلَه. ي -أَحد االثْني عشر  -وبينما هو يتكَلَّم إِذَا جمع والَّذي يدعى يهوذَا   ٢٢:٤٧
٢٢:٤٨   :وعسي ؟«فَقَالَ لَهانساِإلن ناب لِّمست لَةوذَا أَبِقُبها يي « 
 » يا رب أَنضرِب بِالسيف؟«فَلَما رأَى الَّذين حولَه ما يكُونُ قَالُوا:   ٢٢:٤٩
٢٢:٥٠  و برضى. ونمالْي هأُذْن فَقَطَع ةنيسِ الْكَهئر دبع مهنم داح 
٢٢:٥١   :وعسذَا!«فَقَالَ يوا إِلَى هعا.» دأَهرأَبو هأُذْن سلَمو 

 ال الطاعة طریق في سالكین كنا َمَتى" :قائالً اآلیات السابقة  بنكرتن بنیامینخادم الرب یشرح و
 في موضعین في نكون أن یقتضي إرشاًدا یرشدنا ال الروح ألن بعًضا بعضھا ناواجبات ُنناقض

 في ونقع ونغلط قیادتھِ  إدراك عن نقصر ضعفنا من أننا غیر مًعا عملین نعمل أن أو واحد وقت
د بدون ومكانھِ  وقتھِ  في شيء كل أكمل الذي سیدنا خالف عدیدة ِمراًرا حیرةٍ   كما والتباس تردُّ
م منھا فرغ ولكنھُ  الصالة وقت الصالة في جاھد ألنھُ  ھنا لنا یظھر  لكي البستان باب إلى وتقدَّ
 :فھو الخصوصي الفصل ھذا مقصد وأما علیھِ  الُمقبلین الجمع یواجھ

 مقدار أي إلى ھنا ونرى. لُیقبلھُ  یسوع من ودنا للجمع دلیالً  كان الذي یھوذا خیانة إلظھار -أوالً 
  .بقبلةٍ  اإلنسان ابن تسلیم عن یتردد ولم منھا محموالً  یھوذا قىفب القلب المال محبة ُتقسي

 وقت نیاًما كانوا بالسیف؟ نضرب أَ  ربَّ  یا: حیرتھم في قالوا إذ التالمیذ عمل سوء إلظھار -ثانًیا
 كثیرة أوقاًتا مثلھم نعمل أننا یخفى وال. التجربة وقت یتصرفون كیف یعرفوا فلم والصالة السھر

 الُمعیَّن الوقت في بالسیف ونضرب التجربة ُتفاجئنا ثم للصالة لنا الُمعطى لوقتا في ننام إذ
 عبد ضرب الذي ھو بطرس أن نعلم. الخ ھذا إلى دعوا: وقال یسوع فأجاب. والتسلیم للھدوء
  للذین الـق إذ یدــالس لطف ُیرینا أن یقصد ألنھُ  اسمھُ  یذكر ال اــلوق ولكن أُذنھُ  وقطع الكھنة رئیس

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر لوقا. ،اإلصحاح الثاني والعشرون  - ٥١إلى  ٤٧آلیات:ا-١ 
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ھا حتى قلیالً  یدهُ  یرخوا أن منھم طلب یعني. ھذا إلى دعوا یدیھِ  یربطون كانوا  األُذن إلى یمدَّ
 تحصل تيال الجروح ُیبرئ ما كثیًرا ألنھُ  لطفھُ  أعظم فما. فیبرئھا الغیور تلمیذهِ  بسیف المجروحة

ة كسیوف ھي التي ألسنتنا من لآلخرین  ."الجسدیة الغیرة في أو الغضب في استعملناھا إذا حادَّ
 انتھى.

 

 من الموت شاب حیاءإ -٣٧

 اإلنجیل ذكر لناأحیى الرب یسوع ثالثة أشخاص. منھا معجزة أحیاء شاب من الموت، وقد 
 :حدوثھا تفاصیل )١(المقدس

 . كَثري وجمع تالَميذه من كَثريونَ معه وذَهب نايِني تدعى مدينة إِلَى ذَهب اليالت الْيومِ وفي  ٧:١١
 . مدينةالْ من كَثري جمع ومعها أَرملَةٌ وهي ُألمه وحيد ابن محمولٌ ميت إِذَا الْمدينة بابِ إِلَى اقْترب فَلَما  ٧:١٢
 . »تبكي الَ: «لَها وقَالَ علَيها تحنن الرب رآها فَلَما  ٧:١٣
٧:١٤  ثُم مقَدت سلَمو شعالن قَفلُونَ فَواما: «فَقَالَ. الْحهأَي ابالش أَقُولُ لَك قُم« . 
٧:١٥  لَسفَج تيأَ الْمدتابكَلَّ وتيم هفَعإِلَى فَد هأُم . 
 . »شعبه اُهللا وافْتقَد عظيم نبِي فينا قَام قَد: «قَائلني اَهللا ومجدوا خوف الْجميع فَأَخذَ  ٧:١٦
٧:١٧  جرخذَا وه ربالْخ هني عكُلِّ ف ةيودهي الْيفيعِ ومج ةيطَ الْكُورحالْمة. 

 نایین كانت" على تلك المعجزة العظیمة بقولھ:معلقاً  ماكدونالد ولیم مفسر العھد الجدید یضیفو 
 موكب رأى حتى منھا یسوع الرب اقترب إن ما. كفرناحوم غربي جنوب واقعة صغیرة مدینة
 ثم. الثكلى األم على الرب فتحّنن. أرملة المرأة وحیًدا ابًنا المیت وكان. المدینة مغادًرا جنازة
 بأن الشاب أمر ھذا وبعد. الموكب وْقف بقصد ربما الفتى، جثة یحمل كان الذي النعش لمس
 وعلى الموت على السائد الرب قام عندئذٍ . الفتى وجلس الجثة، إلى الحیاة عادت وللوقت. یقوم

. عظیمة معجزة حصول شاھدوا أن بعد الناس، الخوف اعترى .أّمھ إلى الصبي بردّ  المرض
ا كان یسوع الرب بأن آمنوا ذلك، أثر وعلى. الحیاة إلیھ أعیدت فالمیت . هللا أرسلھ قد عظیًما، نبّیً
 نفسھ ھو كان یسوع أن أدركوا قد األرجح، على یكونوا، لم شعبھ، افتقد قد هللا إن بقولھم لكنھم

. ثابتة بطریقة وسطھم في یعمل كان هللا أنّ  لھم لتؤكد جاءت المعجزة ھذه بأن شعروا لقد. هللا
 عن الطبیب لوقا إنجیل في نقرأ. المحیطة الكورة جمیع في المعجزة ھذه خبر ذاعوا ھذا وبعد

 ،)٤٢: ٨( یایرس ابنة األرملة، ابن: لذویھم »وحیدین« كانوا أوالد ثالثة مع یسوع الرب تعامل
 انتھى. .")٣٨: ٩( بالشیاطین مسكوًنا كان الذي والولد

 .البشیر لوقا كما دونھإلنجیل المقدس ا ،اإلصحاح السابع  - ١٧إلى   ١١:اآلیات-١ 
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 السید المسیح قالباب الخامس: أخال
 

 الحلیمالمسیح الصبور 
 

 بین البشر بكل تواضع وَ فقد عاش  حلم المسیح ال ینافسھ حلم حلیم من األولین واآلخرین.
یقول  إذوالخصوم.  معاندیھ وظالمیھ وعلى المتكبرین واألعداءكافة على  وداعة وحلم وصبر

 :)١(الرسول عنھ بطرس

٢:٢٢   ،كْرم هي فَمف جِدالَ وةً، ويطلْ خفْعي ي لَمالَّذ 
 عدلٍ.الَّذي إِذْ شتم لَم يكُن يشتم عوضاً وإِذْ تأَلَّم لَم يكُن يهدد بلْ كَانَ يسلِّم لمن يقْضي بِ  ٢:٢٣

 

 

 : معلقاً  ، فیقولتلك اآلیات الكریمة ماكدونالد ولیمخادم الرب  ویشرح

 ؛)٢١: ٥كو٢( »خطیة یعرف لم. «خطیة أیة من لخلّوه وذلك خطایاه، أجل من رّبنا یتألم لم"
. بمكر مرة مشوًبا كالمھ یكن لم). ٥: ٣یو١( »خطیة فیھ ولیس« ،)العدد ھذا( خطیة یفعل ولم
 األرض ھذه على عاش شخص! ھذا في فّكر. الحق تغطیة إلى سعى حتى وال أبًدا، یكذب لم فھو
 یشتم یكن لم ُشتم، فإذ استفزازه، عند صبوًرا كان .المكر أو الغش من وخالیة كلًیا مستقیمة حیاة

ھت وعندما عوًضا،  متحّزًرا كان. نفسھ عن یدافع لم اتھامھ، وعند َیرّد، لم المالمات، إلیھ ُوجِّ
 وأصدق أعمق على لَِعالقة إنھا: یلي ما أحدھم بكت لقد. الذات تبریر شھوة من رائع بشكل

 صامتین فبقاؤنا. كلّھ ھذا من الرغم على الصمت ونلزم سبب، بال مدانین أنفسنا نرى أن تواضع،
 آالم من عاناه ما نتذكر عندما. برّبنا نبیالً  تمثُّالً  یشكل واإلساءات، اإلھانات علینا تنھال عندما
ر فكیف البتة، یستحقھا یكن لم الذي وھو أنواعھا، على  أو أنفسنا عن الدفاع في بعد نفكِّ

. “تھدیًدا تتضّمن أو فّظة، كلمة أیة الصامت لسانھ من یخرج لم. ”یھّدد یكن لم تألّم وإذ تبریرھا؟
 أنھ الكتشفوا بأنفسھم، ذلك جّربوا فلو. ضعفا اعتبروه إذ ھذا، صمتھ فھم أساؤوا مھاجمیھ ولعل

 وثق لقد الظلم؟ ھذا كل یحتمل جعلھ الذي الخفي معتمده كان ماذا. خارقة قوة بل ضعًفا، كان ما
fأیھا ألنفسكم تنتقموا ال: «عینھ النھج ھذا اتباع إلى مدعوون كذلك ونحن. بعدل یقضي الذي با 

 عدّوك جاع فإن. الرب یقول أجازي أنا النقمة لي مكتوب ألنھ. للغضب مكاًنا أعطوا بل األحّباء
 بل الشر یغلبنك ال. رأسھ على نار جمر تجمع ھذا فعلت إن ألنك. فاسقھ عطش نوإ. فأطعمھ

 انتھى. .")٢١- ١٩: ١٢رو( »بالخیر الشر أغلب

 
 . ، الكتاب المقدس رسالة بطرس األولى ،اإلصحاح الثاني  - ٢٣ وَ  ٢٢ان:اآلیت  -١
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ودیع. فھو ال  وَ السید المسیح بأنھ حلیم بعھدیھ القدیم والجدید،  ،لقد وصف الكتاب المقدس
 :، فیقول)١(سفره في عنھ اشعیاء النبيبذلك كما تنبأ  ،یخاصم وال یصیح وال یعلو صوتھ

 ممِ. هوذَا عبدي الَّذي أَعضده مختارِي الَّذي سرت بِه نفِْسي. وضعت روحي علَيه فَيخرِج الْحق لُأل  ٤٢:١
  يرفَع والَ يسمع في الشارِعِ صوته. الَ يصيح والَ  ٤٢:٢
٤٢:٣   .قالْح رِجخي انئُ. إِلَى اَألمطْفةً الَ يداميلَةً خفَتو فقْصةً الَ يوضضرةً مبقَص 
٤٢:٤  زالْج رظتنتضِ وي اَألرف قالْح عضى يتح كَِسرنالَ يلُّ وكالَ ي.هترِيعش رائ 

 
 
 

 :، فقال)٢(المقدس وقد أشار البشیر متى إلى تلك النبوءة في اإلنجیل

١٢:١٧   :بِياَء النيعيلَ بِإِشا قم متي كَيل 
١٢:١٨  »خفَي هلَيي عوحر عفِْسي. أَضن بِه تري سبِيبِي الَّذح هترتي اخالَّذ ايذَا فَتوه .قبِالْح ماُألم بِر 
١٢:١٩   .هتوارِعِ صوي الشف دأَح عمسالَ يو يحصالَ يو ماصخالَ ي 
١٢:٢٠   .ةرصإِلَى الن قالْح رِجخى يتئُ حطْفةً الَ ينخديلَةً مفَتو فقْصةً الَ يوضضرةً مبقَص 
١٢:٢١  ملَى اسعمِواُء اُألمجكُونُ ري ه.« 

 
 

 حبیبي اخترتھ، الذي فتاي ھوذا«"على اآلیات السابقة بقولھ:  بنكرتن بنیامینویعلق خادم الرب 
 قبل عبید f كان. »خادمي« أو »عبدي« معناھا »فتاي) «١٨ عدد( »نفسي بھ ُسرت الذي

 یجد لم انھ غیر. لھ عطاةالمُ  النعمة بحسب خدمتھ واحد كل وأكملوا الجسد، في ابنھ حضور
. خادم وصفة عبد صورة في الحبیب ابنھ أمامھ وقف لما ولكن. منھم أحد في الكامل سروره

 أنھ لھ وشھد تاًما، سروًرا نفسھ بھ ُسرت خدمتھ في اإللھیة الكماالت وُمظھًرا شخصھ، في كامالً 
 فھو) األصل حسب »نةدینو« أي( »بالحق األمم فیخبر علیھ روحي أضع« .وحبیبھ ُمختاره ھو
 اشعیاء( للدینونة أو للخالص كانت إن خدمة لكل) ١٦:٣ إصحاح( القدس بالروح ُمسح قد

 األُمم إلى تحول إسرائیل من كالملك ضَ فِ رُ  قد وإذ). ٤٣ ،٤٢:١٠ الرسل أعمال ؛٢ ،١:٦١
 ال«).١٠:١ األولى تسالونیكي( منھم إلیھ یلجأون الذین منھا مخلًصا الدینونة بأمر لُیخبرھم
 في تصرفھ جھة من ھذا) ١٩ عدد( »صوتھ الشوارع في أحد یسمع وال یصیح وال ُیخاصم
 یشتم یكن لم ُشتم إذ الذي« قیل كما والتواضع الحلم بغایة خدمتھ ُیكمل أنھ إذ النعمة مدة خدمتھ
  ذلك كان). ٢٣:٢ىـاألول رســبط( »بعدل یقضي لمن ُیسلم كان بل. یھدد یكن لم تألم وإذ. عوًضا

 .الكتاب المقدس ، اشعیاء سفر ، واألربعون الثاني اإلصحاح - ٤ إلى ١:اآلیات  -١
 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر الثاني اإلصحاح - ٢١ إلى ١٧:اآلیات  -٢



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               116  
 

 لیدین ثانیة مجیئھ في وأما. بذلك یلیق كما فتصرف القضاء إجراء ال النعمة إظھار وقتالوقت 
 والرب« النبي كقول بصوتھ حینئذ واألرض السماء سیرجف بل الصفة، بھذه فیتص فال أعداءه

 ).١٦:٣ یوئیل( »واألرض السماء فترجف صوتھ یعطي أورشلیم ومن ُیزمجر، صھیون من
 في ولطفھ رقتھ جھة من ھذا) ٢٠ عدد( »ُیطفئ ال ُمدخنة وفتیلة. یقصف ال مرضوضة قصبة«

 فمثل الروح، الُمنسحق عن عبارة المرضوضة القصبة فإن إلیھا، الُمحتاجین نحو من خدمتھ
 قد إذ تنطفئ كادت التي ھي الُمدخنة والفتیلة. یقصفھم وال وُیجبرھم. اللطف بغایة ُیعاملھم ھؤالء

 صارت التي المسكینة النفوس عن عبارة وھذه. ُتدخن ولكنھا تشتعل عادت فما زیتھا فرغ
 وأحیا المسیح افتقدھم ولكن الحالة ھذه على واكان الذین من فكم. تقریًبا الرجاء مقطوعة
 المسیح ُیطوبھم الذین صفات مع ھذا قابل! غیره من عبًثا ینتظرونھ كانوا ما ومنحھم رجاءھم

 جماھیر عن فضالً ) ٢٨:١١ إصحاح( الراحة ألجل إلیھ یدعوھم والذین) ١٢-٣:٥ إصحاح(
 تزال وال. المسیح وشفاھم الرجاء عنھم وانقطع شریرة وأرواح بأمراض ُمصابین كانوا الذین

 سمعتك، مقبول وقت في« یقول الرب مادام والتواضع بالحلم تتصف الحقیقیة المسیحیة الخدمة
 الحق یخرج حتى) ٢:٦ الثانیة كورنثوس( »خالص یوم اآلن ھوذا أعنتك، خالص یوم وفي

 الدینونة إجراء وقت لىإ الجمیع نحو والنعمة الحلم على یستمر أنھ أي النصرة إلى) الدینونة(
 مزمور( »غضبھ یتقد. قلیل عن ألنھ الطریق من فتبیدوا یغضب لئال االبن قبلوا« قیل كما

 العبارة إن). ٢١ عدد( »األُمم رجاء یكون اسمھ وعلى« .یرفضونھ الذین نصیب ھو ھذا) ١٢:٢
. بالحرف ال بالمعنى) ٤-١:٤٢ إشعیاء( من مقتبسة ھي) ٢١-١٨(من األعداد في ھنا الواردة

 ُتركت ھنا االقتباس وفي العبراني األصل إلى منھا السبعینیة الترجمة إلى أقرب ألفاظھا في وھي
 حتى ینكسر وال یكل ال« ھو العربیة الترجمة في العدد وھذا. الرابع العدد من األولى الجملة
 بحسب ھو راألخی الجزاء وھذا »شریعتھ الجزائر وتنتظر األرض في) الدینونة( الحق یصنع

 من الوحي وقصد. البشیر َمتَّى اقتبسھ كما »األمم رجاء یكون اسمھ وعلى« السبعینیة الترجمة
 أن -ثانًیا. تقدم كما اآلن تواضعھ مدة في المسیح خدمة یصف أن -أوالً : كلھا العبارة ھذه اقتباسھ
 تھى.ان. "النعمة زمان ینتھي عندما المسیح ید على القضاء إجراء بحقیقة ُیصرح

 

 المسیح الطبیب الطیب:

في مجتمعھ تلك ومن افضل الجمل والعبارات التي تصف السید المسیح في تعاملھ مع الناس 
 :قائالً الرسول، حیث وصف السید المسیح  بطرسالتي وردت على لسان 

"الْقُوسِ ووحِ الْقُداُهللا بِالر هحسم فكَي ةراصالن ني مالَّذ وعسي يعمي جفشيراً ويخ عنصالَ يي جالَّذ ة
)١( هعَألنَّ اَهللا كَانَ م يسلإِب هِملَيع لِّطستالْم ".

 

 .، الكتاب المقدسالرسل أعمال ، العاشر اإلصحاح -٣٨ :اآلیة -١
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   ناك من أجلالحثیث ھنا وھ لاالتجوملئ بالزیارات المتكررة و كان الجدول الیومي للسید المسیح 
یبادر ھو من أجل أن  صنعھوالمرضى. كل ذلك  طاةوالخُ  والمتألمین المحتاجین عن بحثال

د . الجزیل والشفاء الروحي والنفسي والجسدي الخیر صانعاً لھم  العون ید شخصیاً بمد لقد جسَّ
لم یكن  السید المسیح معنى الخیر قوالً وفعالً وبشكل جامع وشامل. فالخیر الذي عملھ و صنعھ

 قدم. أیضاً المحبةو  حسنھو العمل الجمیل والطیب والُخلُق الالذي نعنیھ الخیر فلھ حدود. 
مما ، فاتبعتھالشعب  تلك ةعظیمال اتھتصرفوقد جذبت  .نفسیاً و اً معنویاً وروحی مساعدتھ لآلخرین

بشكل وبدوره م. و ھو ما عكس یتملكھ اإلحساس بالسعادة والراحة والسالمنھم الفرد جعل 
من أعمال و. المتنوعة شرائحھ اختالف على ،لھ المجتمعوتقدیر واحترام جلي محبة إیجابي و

لكل من یعرفھ أو ال یعرفھ، البعید والقریب، الرجل الجسدي السید المسیح أیضاً الشفاء والعالج 
الصدیق، المؤمن بھ وغیر ھل، العدو والغني، العالم والجاو الفقیروالمرأة، الطفل والشیخ، 

 ،بالعرج بالخرس وَ  بالصمم وَ  بالشلل وَ  المؤمن. وقد شفى جمیع المرضى المصابین بالعمى وَ 
 من كان بھم روح نجس.المسیح وأي نوع آخر من المرض. أیضاً شفى 

 

وشعوره الداخلي العمیق كانت ناتجة عن إحساسھ والطیبة كل أعمال السید المسیح الخیرة 
لقد كان دافعھ الوحید لعمل ذلك الخیر كلھ ھو الحنو . والبشر األبویة تجاه ابنائھ ھمسؤولیتب

ذكر لنا اإلنجیل  وقدوالمحبة القلبیة لجمیع البشر بغض النظر عن انتماءاتھم العرقیة أو الدینیة. 
بصر جمعاً كَثرياً فَتحنن فَلَما خرج يسوع أَ" :، فیقول البشیر متىحنو ومحبة المسیح الفیاضة المقدس

)١( ماهضرفَى مشو هِملَيجمیع البشر إلى اإلیمان بھ من أجل أن یریحھم  وقد دعا السید المسیح ع ".

فقال یخاطب البشریة  ،من التعب والعناء النفسي والروحي الناتج من ثقل الخطیة والذنوب
)٢("جمعاء:   يعما جي ا إِلَيالَوعتكُما أُرِحيأَنالِ ومي اَألحيلالثَّقو بِنيعتالْم  ".

 

لن یعلوھا ُخلُق أي شخص آخر في جمیع اصقاع و لمفعالیة جداً، سمو أخالق المسیح أن 
لَیْخِدَمُھْم ال  شخصیاً  التاریخ. فمع أنھ سید البشر وخالقھم، إال أنھ جاء لنا وھذا ما أكده ،األرض

)٣(" :فقال ،ھمأن یخدموه  ريِينكَث نةً عيدف هفْسلَ نذبيلو مدخيلْ لب مدخيل أْتي ضاً لَمأَي انساِإلن نَألنَّ اب« ."

. ألن اإلنسان ال یستطیع أن یفدي ھم لَیْفدَیُھم بما ھو أغلى ما عنده ولیس أن یفدوه بل جاء أیضاً 
َألنه ماذَا ينتفع اِإلنسانُ لَو  ":. لذا قال المسیحالخالقوة. بل الفادي ھو نفسھ مھما أُوتى من مال أو ق

 .)٤(ربِح الْعالَم كُلَّه وخِسر نفْسه؟ أَو ماذَا يعطي اِإلنسانُ فداًء عن نفِْسه؟

 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر الرابع اإلصحاح - ١٤:اآلیة -١
 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر الحادي اإلصحاح - ٢٨:اآلیة -٢
 .مرقس البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، العاشر اإلصحاح - ٤٥:اآلیة -٣
 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر السادس اإلصحاح - ٢٦:اآلیة -٤
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 المسیح المتواضع

المتصف بالوداعة و  الصالح المعلّملتعلم منھ ألنھ ھو اا الرب یسوع إلى الخدمة بتواضع، ودعان
".   )١(" ، فقال:تواضعال كُمفُوسنةً لاحوا رجِدالْقَلْبِ فَت عاضوتمو يعدي وي َألننوا ملَّمعتو كُملَيلُوا نِريِي عمحا

نفْسه يرتفع يرفَع نفْسه يتضع ومن يضع من ".)٢(" :أیضاً  و قال
 

وأخالقھ السامیة تعد مضرب األمثال لكل من أراد تقویم  الفائقة وداعتھ تواضع المسیح الممیز وَ 
 أھمسواء مع خالقھ أو مع الناس أو مع نفسھ. فمن ووداعة بتواضع  لیعیش تھذیبھا نفسھ و

وقبولھ مخلص شخصي  ،یمو تبني نھجھ القو ،أھداف إتباع السید المسیح المتواضع والودیع
 ةالطمأنیننوال وكذلك  ،الروحیةلحیاة أي فرد ھو للحصول على ضمان نیل الراحة النفسیة و

مخلص كللنفس المتعطشة للبر والقداسة والسالم. فالسالم الذي یعطیھ الرب لمن یتبعھ ویقبلھ 
أحد منذ بزوغ شخصي لھ في ھذه الحیاة ھو سالم دائم و مضمون. ذلك السالم الذي لم یقدر 

سالَماً أَترك لَكُم. سالَمي «"  :، إذ قال لھ كل المجدأن یعطیھ ألتباعھ سوى السید المسیح خالتاری
)٣(". بهرالَ تو كُمقُلُوب طَرِبضا. الَ تأَن يكُمطأُع الَمي الْعطعا يكَم سلَي .يكُمطأُع

 

 ،وسطھم في تواضعبكل  كان یعیشناس وھمومھم، بل لم یعش السید المسیح بعیداً عن ال
یشاركھم ھمومھم وآالمھم. لقد كان أیضاً یعلمھم و یحثھم على التوبة واإلیمان بھ. فقد عاش مع 

قیام السید المسیح بكل تواضع بتعلیم و حث  )٤(المقدس یدون لنا اإلنجیلوالخطاة و العشارین. 
إلى بیتھ  -متى العشار -فذات مرة دعاه الوي بن حلفي  الخطاة على التوبة بینما ھو في وسطھم.

 فاستجاب المسیح لدعوتھ تلك. وقد ذھب إلى ھناك وجلس جنباً إلى جنب مع الخطاة والعشارین:

٢:١٣   .مهلَّمعِ فَعمكُلُّ الْج هى إِلَيأَترِ وحضاً إِلَى الْبأَي جرخ ثُم 
٢:١٤  ازتجم وا هيمفو  :فَقَالَ لَه ةايالْجِب كَانم دنساً عاللْفَى جح نب أَى الَوِينِي«رعبات .«.هبِعتو فَقَام 
٢:١٥  يذالَمتو وعسي عئُونَ مكتي طَاةالْخو ارِينشالْع نونَ مريكَانَ كَث هتيي بئٌ فكتم وا هيمفومهَألن وا  هكَان

  .وهبِعتو ريِينكَث
 مع ويشرب يأْكُلُ بالُه ما: «لتالَميذه قَالُوا والْخطَاة الْعشارِين مع يأْكُلُ رأَوه فَلَما والْفَريِسيونَ الْكَتبةُ وأَما  ٢:١٦

ارِينش؟ الْعطَاةالْخو« 

 البشیر متى. دونھ كمااإلنجیل المقدس  ،ادي عشر اإلصحاح الح - ٢٩:اآلیة -١
 .اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى ،اإلصحاح الثالث والعشرون  - ١٢:اآلیة -٢
 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر یوحنا. ،اإلصحاح الرابع عشر  - ٢٧:اآلیة -٣
 مرقس.اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر  ،اإلصحاح الثاني  - ١٧إلى  ١٣:اآلیات -٤
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٢:١٧   :مقَالَ لَه وعسي عما سطَاةً «فَلَملْ خاراً برأَب وعَألد آت ى. لَمضرلِ الْماُء إِلَى طَبِيبٍ بحاَألص اجتحالَ ي
ةبوإِلَى الت .« 

 

 فعل كما تالمیذه أرجل بغسل تواضع وبكل یقوم أن العصور مر على قائد أي یجرؤ لمكما أنھ 
 نھاإ. بمنشفة جففھا و تالمیذه أرجل غسل ثم واتزر الخادم العبد بدور قام حیث. المسیح السید
 أرجل جفف و غسل الذي الخالق إال ھو ما ذلك فعل الذي أن نعلم عندما خاصة ،التواضع قمة

، ةھذه الحادثة العظیم )١(یدون لنا اإلنجیل المقدسووال سواه.  المسیح مخلوقیھ. أنھ الرب یسوع
 :فیقول البشیر یوحنا

١٣:٢   هلِّمسأَنْ ي يوطيرخانَ اِإلسعموذَا سهي قَلْبِ يطَانُ فيأَلْقَى الش قَداُء وشكَانَ الْع نيفَح 
 ه خرج وإِلَى اللَّه يمضي يسوع وهو عالم أَنَّ اآلب قَد دفَع كُلَّ شيٍء إِلَى يديه وأَنه من عند اللَّ  ١٣:٣
 قَام عنِ الْعشاِء وخلَع ثيابه وأَخذَ منشفَةً واتزر بِها   ١٣:٤
 بِها. راً ثُم صب ماًء في مغسلٍ وابتدأَ يغِسلُ أَرجلَ التالَميذ ويمسحها بِالْمنشفَة الَّتي كَانَ متزِ  ١٣:٥
١٣:٦   :ذَاك فَقَالَ لَه .سطْرانَ بعماَء إِلَى سفَج»!لَيِسلُ رِجغت تأَن ديا سي « 
١٣:٧   :وعسي ابأَج»دعا بيمف مفْهتس كنلَكو عنا أَصا أَناآلنَ م تأَن لَمعت تلَس .« 
١٣:٨   :سطْرب قَالَ لَه»ت داً!لَنأَب لَيِسلَ رِجغ « :وعسي هابأَج»يبصي نعم لَك سفَلَي الَ أَغِْسلُك تإِنْ كُن .« 

 

  المحب الغفور  المسیح

المحبة ھي قلب اإلنجیل و صفة لصیقة و ذاتیة للرب یسوع المسیح. إذ لم یستطع أي شخص 
ید المحبة والغفران قوالً و فعالً سوى آخر في العالم كلھ على مر العصور و األزمنة في تجس

جسد تلك المحبة و الغفران في نفسھ و أفعالھ و تصرفاتھ فقد  ،لھ كل المجد الرب یسوع المسیح
 قال السید المسیح للجموع: )٢(تلقائي. ففي موعظتھ على الجبل و طبیعي و سلوكھ بشكل

٥:٤٣  »تو كقَرِيب بحيلَ: تق هأَن متعمس .كودع ضغب 
جلِ الَّذين يِسيئُونَ وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم: أَحبوا أَعداَءكُم. بارِكُوا الَعنِيكُم. أَحِسنوا إِلَى مبغضيكُم وصلُّوا َأل  ٥:٤٤

كُموندطْريو كُمإِلَي 
 

 .یوحنا البشیر كما دونھ قدسالم اإلنجیل ، عشر الثالث اإلصحاح - ٨إلى  ٢اآلیات: -١
 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ،الخامس  اإلصحاح - ٤٤َو  ٤٣ن:اآلیتا -٢
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قلب الرب یسوع المسیح كلھ مليء بالمحبة والحنو تجاه الجنس البشري. فمھما اخطأ ھذا 
لمسیح الم یكن  و. ھمفي قلبھ سوى المحبة والغفران تجاھ فلم یكنالمسیح  نحوالشخص أو ذاك 

عندما وألماً حزناً ، بل أن قلبھ كاد یتفطر قادة األدیانذلك أغلب  ما یفعلمثل یعامل المرأة بازدراء
لم یقم بإدانتھا، بل غفر لھا و أمرھا بالتوبة وعدم الرجوع  فھو. أتوا إلیھ بامرأة قیل أنھا زنت

، فیقول العظیمة نسانیةاإل ھذه الحادثة )١(المقدس جل لنا اإلنجیلویسلذات الفعل مرة ثانیة. 
 :یوحنا البشیر

٨:١   .ونتيلِ الزبى إِلَى جضفَم وعسا يأَم 
٨:٢   .مهلِّمعي لَسبِ فَجعالش يعمج هاَء إِلَيجحِ وبي الصكَلِ فيضاً إِلَى الْهأَي رضح ثُم 
٨:٣  الْفَرةُ وبالْكَت هإِلَي مقَدو طسي الْوا فوها أَقَاملَمي زِناً. وف ِسكَتأَةً أُمرونَ اميِسي 
٨:٤   :لِ «قَالُوا لَهعالْف ي ذَاتنِي فزت يهو ِسكَتأَةُ أُمرالْم هذه لِّمعا مي 
 » ا تقُولُ أَنت؟وموسى في الناموسِ أَوصانا أَنَّ مثْلَ هذه ترجم. فَماذَ  ٨:٥
وكَانَ يكْتب بِإِصبِعه قَالُوا هذَا ليجربوه لكَي يكُونَ لَهم ما يشتكُونَ بِه علَيه. وأَما يسوع فَانحنى إِلَى أَسفَلُ   ٨:٦

 علَى اَألرضِ. 
 » من كَانَ منكُم بِالَ خطية فَلْيرمها أَوالً بِحجرٍ!«لَهم:  ولَما استمروا يسأَلُونه انتصب وقَالَ  ٨:٧
 ثُم انحنى أَيضاً إِلَى أَسفَلُ وكَانَ يكْتب علَى اَألرضِ.   ٨:٨
حداً مبتدئني من الشيوخِ إِلَى اآلخرِين. وأَما هم فَلَما سمعوا وكَانت ضمائرهم تبكِّتهم خرجوا واحداً فَوا  ٨:٩

 .طسي الْوفَةٌ فاقأَةُ ورالْمو هدحو وعسي يقبو 
ونَ علَيك؟ أَما يا امرأَةُ أَين هم أُولَئك الْمشتكُ«فَلَما انتصب يسوع ولَم ينظُر أَحداً سوى الْمرأَة قَالَ لَها:   ٨:١٠

 » دانك أَحد؟
٨:١١   :فَقَالَت»ديا سي دالَ أَح .« :وعسا يضاً«فَقَالَ لَهي أَيئطخالَ تبِي واذْه .كينا أَدوالَ أَن.« 

 

 .الصلیب عود على معلقاً  اآلالم قمة فيألعدائھ وھو  حتىتتجلى عظمة محبة المسیح وغفرانھ و
في قلب السید المسیح قدر أنملة من كراھیة أو حقد تجاه من قبضوا علیھ واقتادوه إلى  فلم یدخل

 لھم یغفر أن السماوي باآل من طلب بشكل فعلي إلى درجة أنھلھم الصلیب. بل انعكست محبتھ 
، فیقول الرھیبھذا الحدث  )٢(المقدس سطر لنا اإلنجیلوقد یفعلون.  ما یجھلونكانوا  ألنھم

 :قاالبشیر لو
 .یوحنا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، الثامن اإلصحاح من ١١إلى  ١:اآلیات  -١
 .لوقا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، والعشرون الثالث اإلصحاح - ٣٤إلى  ٣٢:اآلیات  -٢
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٢٣:٣٢  .هعالَ مقْتينِ ليذْنِبنِ ميرنِ آخيضاً بِاثْناُءوا أَيجو 
٢٣:٣٣  لَما اووضم عِ إِلَى بِهضوي الْمى الَّذعدةَ« يمجمج« وهلَبص اكنه عنِ ميذْنِبداً الْماحو نع ينِهمي راآلخو 

نع ارِهسي. 
٢٣:٣٤   :وعسلُونَ«فَقَالَ يفْعاذَا يونَ ملَمعالَ ي مهَألن ملَه راغْف اهتا أَبإِ». يا.وهلَيوا ععراقْت هابيوا ثمساقْت ذ 

 

لم یسجل لنا التاریخ شخص محب و فھذه قمة المحبة و الغفران وبأحلى وأبھى وأجلى صورھا. 
یمكن إیجاز رسالة و عمل المسیح  في الحقیقة غفور رحیم أحب العالم مثل الرب یسوع المسیح.

َألنه هكَذَا أَحب اللَّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه ":)١(وھي، سالمقد اإلنجیلمن  واحدة آیةعلى األرض في 
 ."لَه الْحياةُ اَألبديةُ الْوحيد لكَي الَ يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُونُ

 

 رب القداسة المسیح رئیس السالم وَ 

. فالرب یسوع لم یستعمل بتاتاً أي )٢(یاء النبيالسید المسیح ھو رئیس السالم الذي تنبأ عنھ اشع
للكرازة  الرسلأرسل  اعندمالقادر على كل شيء، فمن أجل الكرازة باإلنجیل. بل أنھ أرضیة قوة 

أوصاھم جمیعاً أن یبدؤا بالسالم على كل بیت یدخلونھ. فإن كان أھل ذلك البیت مستحق لھذا 
ك السالم. بخالف ذلك أمرھم أن یخرجوا من ذلك البیت السالم وقبلوا اإلیمان بھ كانوا أھالً لذل

قدیر على نشر كلمتھ بالمحبة والسالم ولیس باستعمال  المحب غبار أرجلھم منھ. هللا نافضین
اع السالم في العالم وعلى مدى  العنف و السیف والرماح. فتعالیم الرب یسوع ھي التي خلقت ُصنَّ

یبیون في العصور الوسطى من حروب فھي مخالفة صریحة . أما ما قام بھ الصلالدھور واألزمنة
 یشھد بذلك: )٣(المقدس اإلنجیلو. لتعالیم السید المسیح التي تنبذ العنف جملة وتفصیالً 

١٠:١١  »رخى تتح اكنوا هيمأَقو قحتسا ميهف نوا مصا فَافْحوهملْتخد ةيقَر أَو ةيندةُ مأَيوا. وج 
١٠:١٢   هلَيوا علِّمس تيلُونَ الْبخدت نيحو 
 مكُم إِلَيكُم. فَإِنْ كَانَ الْبيت مستحقّاً فَلْيأْت سالَمكُم علَيه ولَكن إِنْ لَم يكُن مستحقّاً فَلْيرجِع سالَ  ١٠:١٣
١٠:١٤  سالَ يو لُكُمقْبالَ ي نمو اروا غُبفُضانو ةيندالْم لْكت نم أَو تيالْب كذَل نارِجاً موا خجرفَاخ كُمكَالَم عم

 .كُملجأَر 

  اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر یوحنا. ،اإلصحاح الثالث  -١٦:اآلیة -١
ُھ ُیولَُد لََنا " سفر اشعیاء:  ،اإلصحاح التاسع  - ٦اآلیة: -٢ َیاَسُة َعَلى َكتِفِِھ َوُیْدَعى اْسُمُھ َعِجیباً ُمِشیراً إَِلھاً َقِدیراً أَباً أَبَ ألَنَّ ِدّیاً َوَلٌد َوُنْعَطى اْبناً َوَتُكوُن الرِّ

الَمِ   ."َرئِیَس السَّ
 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، العاشر اإلصحاح - ١٥ إلى ١١:اآلیات -٣
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١٠:١٥  قأَقُولُ اَلْح كُونُ: لَكُمتضِ سَألر ومدةَ سورمعو موينِ يالَةٌ الدح االً أَكْثَرمتا احمم لْكتل ةيندالْم. 
 

لم إذ ، وحسب لقد أمر الرب یسوع جمیع رسلھ بأن یكرزوا باإلنجیل بالوسائل والطرق السلمیة
 :)١(أمرھم المسیح األخذ بھا ھي یأمر أو یوصي باستخدام العنف البتة. والوسائل السلمیة التي

 

١٠:٧   .اتاومالس لَكُوتم براقْت قَد هإِن :نيلوا قَائونَ اكْرِزبذَاه متا أَنيمفو 
١٠:٨  اناً أَعجم مذْتاناً أَخجم .نياطيوا شرِجى. أَختووا ميمصاً. أَقروا برى. طَهضرفُوا مطُوا. اش 
١٠:٩   كُمقاطني ماساً فحالَ نةً وضالَ فباً ووا ذَهنقْتالَ ت 

١٠:١٠  .هامطَع قحتسلَ مصاً َألنَّ الْفَاعالَ عةً ويذالَ أَحنِ ويبالَ ثَولطَّرِيقِ وداً لوزالَ مو 
 

 ،هللا ملكوت باقتراب والتبشیر الكرازة بمھمة القیام قبل ،رسلھ جمیع المسیح السید زود لقد
أو تزوید جنودھا  علیھا الحیازة على العالم دول من دولة أي تقدر ولن تستطع لم جبارة أسلحةب

 :في جذب النفوس العطشانة للبر وفیما یلي أسلحة المسیح. ، ألن فاقد الشي ال یعطیھبھا

البرص، سالح إقامة الموتى، سالح سالح المحبة والسالم، سالح شفاء المرضى، سالح تطھیر 
من حطام ھذه الدنیا  ءإخراج الشیاطین، سالح عدم النھب و السلب، سالح عدم اقتناء أي شي

من ذھب أو فضة أو نحاس وما شاكلھا، و سالح العطاء الفیاض للبشر دون مقابل منھم. ذلك 
 العطاء المجاني الموھوب لنا من خالق الكون.

 

ال  أي نوع من اإلغراءات الرخیصة إلقناع الناس لإلیمان بھ. فمثالً  یسوع بالر أیضاً لم یستخدم
ال  وكذلكوأشجار لغرض إمتاع النظر أحدائق  والتوجد جنة فیھا نساء لغرض المتع الجنسیة، 

إلشباع البطن. فحسب اإلیمان المسیحي ال توجد مثل تلك األشیاء  اطعمةتوجد مشروبات أو 
لسماء. بل أن السماء ستكون محطة نھائیة للمؤمنین للعیش والحیاة فیھا المادیة أو الحسیة في ا

 ةأن الرب قدوس وال یحب إال القداسة. المؤمن سیكون مثل المالئكذلك بقداسة مع الرب یسوع، 
 ما یؤكد ذلك: ) ٢(المقدس لرب األرباب وملك الملوك. وقد ورد في اإلنجیلفي التسبیح و التمجید 

 لَيه قَوم من الصدوقيني الَّذين يقُولُونَ لَيس قيامةٌ وسأَلُوه:وجاَء إِ  ١٢:١٨
ه امرأَته ويقيم يا معلِّم كَتب لَنا موسى: إِنْ مات َألحد أَخ وترك امرأَةً ولَم يخلِّف أَوالَداً أَنْ يأْخذَ أَخو«  ١٢:١٩
 خيه.نسالً َأل

اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح العاشر  -  ١٠إلى  ٧:اآلیات -١
 .مرقس البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ،الثاني عشر  اإلصحاح - ٢٥إلى  ١٨:اآلیات -٢
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 .نسالً يترك ولَم ومات امرأَةً اَألولُ أَخذَ. إِخوة سبعةُ فَكَانَ  ١٢:٢٠
 فَأَخذَها الثَّانِي ومات ولَم يترك هو أَيضاً نسالً. وهكَذَا الثَّالثُ.  ١٢:٢١
 فَأَخذَها السبعةُ ولَم يتركُوا نسالً. وآخر الْكُلِّ ماتت الْمرأَةُ أَيضاً.  ١٢:٢٢
 ». ونُ زوجةً؟ َألنها كَانت زوجةً للسبعةفَفي الْقيامة متى قَاموا لمن منهم تكُ  ١٢:٢٣
١٢:٢٤   :وعسي اب؟ «فَأَجةَ اللَّهالَ قُوو برِفُونَ الْكُتعلُّونَ إِذْ الَ تضذَا تهل سأَلَي 
 يكُونونَ كَمالَئكَة في السماوات. َألنهم متى قَاموا من اَألموات الَ يزوجونَ والَ يزوجونَ بلْ  ١٢:٢٥

 

 كل جعلالمسیح لم ُیكِره ولم ُیرغم اآلخرین على تصدیقھ واإلیمان بھ على اإلطالق. بل ان الذي 
 على من الزمن قرن عشرین ومنذ ودیاناتھم واعراقھم والوانھم لغاتھم اختالف على البشر

 الصلیب على الكفاري بعملھ واالعتراف ،یعوشف وفادي كمخلص وقبولھ وتصدیقھ بھ اإلیمان
التي فاقت كل  الفیاضة ومحبتھ ،على الناسالممیز وحنوه ، ةالعالیة والراقی ھكان بسبب أخالق

محبة، وغفرانھ الكبیر وخدمتھ ومساعدتھ لآلخرین، وشفائھ للمرضى بدون مقابل، و حلمھ 
للجمیع أنھ اآلتي  من خاللھاوبرھن  إضافة إلى معجزاتھ التي أثبت ،وصبره وصدقھ مع اآلخرین

شخص قبلھ وال بعده بمثلھا. إضافة إلى وجود نبوءات  ب. تلك المعجزات التي لم یأتباسم اآل
العظیمة التي تقوق  ھالمسیح، و بسبب سمو تعالیمھو عنھ في الكتاب المقدس تنص علیھ أنھ 

حیث أنھ  ،المسیح من الخطیة . ھذا إضافة إلى خلو الرب یسوعتتعالیم جمیع البشر مھما ارتق
من منكُم يبكِّتنِي علَى "  قال الرب یسوع عن نفسھ متحدیاً الیھود: فقدالقداسة. رب القدوس و

 ")١(خطية؟ فَإِنْ كُنت أَقُولُ الْحق فَلماذَا لَستم تؤمنونَ بِي؟

 

 :السابقة، فیقولاآلیة  ح فيقول المسیعلى  الكتاب المقدس ھالل أمین رویعلق مفس

من  – فقط واقفین كانوا للذین لیس التحدي السؤال ھذا یحمل". خطیة على یبكتني منكم من"
 حیاتھ في خطأ یجدوا لكي األناجیل في الكثیرون فتش. أجمع للعالم بل –الیھود في ذلك الوقت 

 البشر جمیع ألن الھوتھ على برھان قدوساً  وحده ھكذا وقوفھ وفي وفشلوا، القدوسة المباركة
 انتھى. ."هللا مجد وأعوزھم أخطأوا

 

 

 

 
 .یوحنااإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر  ، الثامناإلصحاح  - ٤٨:ةاآلی -١
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 الباب السادس: علم المسیح

 

 المسیح ھو الحكمة

للغة . والذي یعني با)٢() الوارد في بدء إنجیل یوحنااْلَكلَِمةُ ( )١(سأن السید المسیح ھو اللوجو
الیونانیة عقل هللا الناطق أو نطق هللا العاقل. فمعلوم أنھ ال توجد في اللغة العربیة كلمة مرادفة 

ھو  اللوجوس) یمكن أن تعطي ذات المعنى و المدلول بكل أبعاده. فسللكلمة الیونانیة (اللوجو
بأمور دینیة أو  ذات هللا والذي بھ ُخلِق كل شيء. لذا عندما نذكر أن السید المسیح كان یتحدث

أي  )٣(أنھ كان عالماً بھا منذ األزل. ذلك أن المسیح ھو هللا السرمدي ھنا دنیویة فنحن نقصد
أو أن علمھ  ،أو طرأ علیھ ،. فھو لم یكن یجھل أمر ما ثم علم بھ فیما بعد)٥(األبدي )٤(األزلي

مثلث األقانیم، اآلب و اإلبن اf الف. ء. فھو الحي القیوم والعلیم بكل شيكلي العلم ھحادث، بل أن
ئھ، وھكذا بدورھم دون انبیاء هللا ذلك الوحي في لجمیع أنبیا ىأوح قدھو الذي والروح القدس 
هللاِ  ِمنَ  ِبھِ  ُموحىً  ُھوَ  اْلِكَتابِ  ُكلُّ  .)٦("الرسول"  بولسقال  حیث الكتاب المقدس،

 

 بن صلئیل منح قد أنھقائالً  النبي سىمو هللا كلم وقدهللا منبع ومصدر المعرفة والفھم والحكمة. 
 :)٨(والمعرفة والفھم الحكمة روح )٧(حور بن وريا

 وقَالَ الرب لموسى:   ٣١:١
٣١:٢  »هموذَا بِاسهي طبس نم ورح ناورِي ب نيلَ بلْئصب توعد قَد !ظُران 
٣١:٣  كْموحِ اِهللا بِالْحر نم هلَاتمو ةعنكُلِّ صو رِفَةعالْممِ والْفَهو ة 

 
 

 :كاتب سفر الملوك النبي ارمیا، وقد قال فھمال حكمة والسلیمان الملك  وھبھو الذي قد الرب و
وھكذا اتصف  ".)٩(الْبحرِ شاطئ علَى الَّذي كَالرملِ قَلْبٍ ورحبةَ جِداً كَثرياً وفَهماً حكْمةً سلَيمانَ اللَّه وأَعطَى"

 هللا الحكیم. لدن الملك سلیمان بالحكمة والفھم بسبب تلك العطیة العظیمة التي حصل علیھا من 

 اللغة األصلیة التي كتب بھا اإلنجیل المقدس ھي اللغة الیونانیة. -١
ِ  ِعْندَ  َكانَ  لَِمةُ َواْلكَ  اْلَكلَِمةُ  َكانَ  اْلَبْدءِ  فِي" ، اإلصحاح األول ، إنجیل یوحنا: ١اآلیة: -٢  ."هللاََّ  اْلَكلَِمةُ  َوَكانَ  هللاَّ
 أي ال بدایة لوجوده و النھایة لوجوده. -٣
 أي ال بدایة لوجوده. -٤
 أي ال نھایة لوجوده. -٥
 .، الكتاب المقدسالثانیة تیموثاوس رسالة ، الثالث اإلصحاح - ١٦:اآلیة -٦
 بإنشاء خیمة االجتماع. : لم یكن نبیاً بل كان مكلف من هللاحور بن أوري بن صلئیل -٧
 .، الكتاب المقدس سفر الخروج ،اإلصحاح الحادي والثالثون  - ٣إلى  ١اآلیات: -٨
 .، الكتاب المقدس سفر الملوك األول -اإلصحاح الرابع  - ٢٩:اآلیة -٩
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ىن وأَمواالً وكَرامةً أَعطَيتك حكْمةً ومعرِفَةً وأُعطيك غ قَد" :المعنى نفس یفید ما )١(األیام أخبار في نجد و
كدعب نما لثْلُهكُونُ مالَ يو لَكقَب ينالَّذ لُوكلْما لثْلُهم كُني یقول سلیمان  )٢(وفي سفر األمثال ".لَم

والحكمة. بل  لمعرفةاولم فاf ھو منشأ الع ".والْفَهم الْمعرِفَةُ فَمه من. حكْمةً يعطي الرب َألنَّ "الحكیم:

 :)٣(أشار إلیھ الملك سلیمان في سفر األمثال الذي -أقنوم الحكمة  - الحكمة ھونفسھ  المسیحان 

 أَنا الْحكْمةُ أَسكُن الذَّكَاَء وأَجِد معرِفَةَ التدابِريِ. «  ٨:١٢
٨:١٣  التاَء ورِيبالْك .رالش ضغب بافَةُ الرخم .تضغيبِ أَباَألكَاذ فَمو رالش طَرِيقو ظُّمع 
 لي الْمشورةُ والرأْي. أَنا الْفَهم. لي الْقُدرةُ.   ٨:١٤
 بِي تملك الْملُوك وتقْضي الْعظَماُء عدالً.   ٨:١٥
٨:١٦  فَاُء كُلُّ قُضرالشاُء وسؤالر أَّسرتضِ. بِي تاَألر اة 
 أَنا أُحب الَّذين يحبوننِي والَّذين يبكِّرونَ إِلَي يجِدوننِي.   ٨:١٧
 عندي الْغنى والْكَرامةُ. قنيةٌ فَاخرةٌ وحظٌّ.   ٨:١٨
 فضة الْمختارة. ثَمرِي خير من الذَّهبِ ومن اِإلبرِيزِ وغَلَّتي خير من الْ  ٨:١٩
٨:٢٠   قلِ الْحبس طسي وى فشملِ أَتدي طَرِيقِ الْعف 
٨:٢١   .مهنائزلَأُ خأَمقاً ورِز يبحثُ مرفَأُو 
 اَلرب قَنانِي أَولَ طَرِيقه من قَبلِ أَعماله منذُ الْقدمِ. «  ٨:٢٢
 اَألزلِ مِسحت منذُ الْبدِء منذُ أَوائلِ اَألرضِ. منذُ   ٨:٢٣
٨:٢٤   .اهيةُ الْمريكَث ابِيعني كُنت إِذْ لَم .ئْتدأُب رغَم كُني إِذْ لَم 
٨:٢٥   .ئْتدالَلِ أُبلَ التالُ قَبالْجِب ترقَرلِ أَنْ تقَب نم 
٨:٢٦   كُني إِذْ لَم.ةكُونسفَارِ الْملَ أَعالَ أَوو ارِيرالَ الْبو دعب ضاَألر عنص قَد 
 لَما ثَبت السماوات كُنت هناك أَنا. لَما رسم دائرةً علَى وجه الْغمرِ.   ٨:٢٧
٨:٢٨  تددشا تلَم .قفَو نم بحالس تا أَثْبرِ.  لَممالْغ ابِيعني 
 لَما وضع للْبحرِ حده فَالَ تتعدى الْمياه تخمه لَما رسم أُسس اَألرضِ  ٨:٢٩

 .، الكتاب المقدساألول األیام أخبار سفر - األول اإلصحاح - ١٢:اآلیة -١
  .، الكتاب المقدساألمثال سفر - الثاني اإلصحاح - ٦:اآلیة -٢
 للمسیح صفة وذلك الحكمة مسح هللا أن كیف و ٢٣ اآلیةأخي القارئ  الحظ .، الكتاب المقدس األمثال سفر - الثامن اإلصحاح - ٣٠إلى ١:یاتاآل -٣

 .)الخالق( الصانع ھو كان الحكمة أن وكیف اإلصحاح ھذا من )٣٠ العدد( آیة آخر أیضاً  الحظ. نفسھ
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٨:٣٠   تكُنانِعاً وص هدنع تكُن.هامماً قُدائةً دفَرِح همٍ لَذَّتوكُلَّ ي 
 

وأَما  ":)١(الذي أشار إلیھ بولس الرسول في كورنثوس - الحكمة أقنوم -والمسیح ھو حكمة هللا 
 نيانِيونيوداً وهي :ينوعدلْمِسيحِلاِهللا فَبِالْم ةكْمحاِهللا و ةلرسالة إلى أھل في اأیضاً  عنھ یقولو ".قُو

 :)٢(رومیة

١٦:٢٦  ِإلطَاع يلاَألز رِ اِإللَهأَم بسح ةوِيببِ النمِ بِالْكُتاُألم يعمج بِه ملأُعاآلنَ و رظَه نلَكو اناِإلمي ة 
١٦:٢٧   .دإِلَى اَألب دجالْم ِسيحِ لَهالْم وعسبِي هدحيمِ وكِهللا الْحنيآم. 

  

ومنه أَنتم بِالْمِسيحِ يسوع الَّذي " : السید المسیح، فیقول )٣(الرسول بولس  یصفوفي كورونثوس 
 ".صار لَنا حكْمةً من اِهللا وبِراً وقَداسةً وفداًء

 

هو  من ":، فیقولبالوداعة – الحكمة أقنوم –الرب یسوع المسیح  )٤(ویصف الرسول یعقوب
ةكْمالْح ةاعدي ونِ فسالْح فرصبِالت الَهمرِ أَعفَلْي كُمنيب مالعو يمكح." 

 

 :شارحاً  ، فیقولولیم ماكدونالد على ھذه اآلیة الكریمةمفسر اإلنجیل المقدس ویعلق 

 عن یتكلَّم وعندما. ةالكاذب والحكمة الحقیقیة الحكمة بین الفرق اآلیات، ھذه في یعقوب، یبحث"
 لیس. یوم إلى یوم من یعیش كیف بل معرفة، من اإلنسان عند ما مقدار بذلك یقصد ال الحكمة،

 ففي. حًقا الحكیم الرجل صورة ذلك في ولنا. الصحیح تطبیقھا بل المھم، ھو المعرفة حیازة
دة الحكمة إنھ یسوع؛ الرب ھو الرجل ھذا الواقع،  ولكن). ٣٠: ١كو١ ؛١٩: ١١مت( المجسَّ
 لدینا كما). ٢٣ ،٢٢: ٥غل( الروح ثمر وُینتج المسیح، حیاة ُیظھر الذي ھو أیًضا الحكیم اإلنسان
ف إنھ العالمیة؛ الحكمة صاحب الرجل صورة م العالم، ھذا مبادئ بموجب یتصرَّ  جمیع فیجسِّ

مھا التي الصفات  كان إن .الداخل يف مقدسة سماویة حیاة على البتة سلوكھ یدل وال الناس، ُیعظِّ
. الحكمة من الناتج الودیع الروح مع الحسن بالتصرف ذلك یبرھن فسوف وعالًما، حكیًما إنساًنا
ًرا كان ما الحق، الحكمة تجسید یسوع، والرب  القلب ومتواضع ودیًعا كان بل متشامًخا، أو متكبِّ

 انتھى. ."فعالً  كماءالح لجمیع الممّیزة العالمة ھو الحقیقي التواضع إًذا،). ٢٩: ١١مت(

 .، الكتاب المقدسكورنثوسألھل  األولىالرسالة  -اإلصحاح األول  - ٢٤:اآلیة -١
 .، الكتاب المقدسرسالة بولس الرسول ألھل رومیة ، اإلصحاح السادس عشر  - ٢٧َو  ٢٦:اآلیتان -٢
 .، الكتاب المقدسكورنثوس ألھلاألولى  رسالةال - األول اإلصحاح - ٣٠:اآلیة -٣
 . ، الكتاب المقدسرسالة یعقوب ،اإلصحاح الثالث  - ١٣:اآلیة -٤
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 المسیحالرب یسوع ، أنبیاء العھد القدیم كتب علىالفاھم  المطلع وـوھ، الرسول بولسویصف 
 ."الْمذَّخرِ فيه جميع كُنوزِ الْحكْمة والْعلْمِ" :)١(كولوسي أھل إلى الرسالة فيعنھ فیقول 

 

  :، فیقول اآلیة ھذه ماكدونالد ولیم الرب خادم ویشرح

ر المسیح، في"  إدراك من لدیھم بما یتباھون الغنوسیون كان لقد. والعلم الحكمة كنوز جمیع مذخَّ
 أنَّ  یعتقدون كانوا. اإللھي اإلعالن صفحات علیھ تحتوى ما كل نظرھم، في بكثیر، یفوق وفھم
ح بولس لكنَّ . ةالمسیحی لدى أو المسیح لدى ما فوق إضافیَّة حكمة لدیھم  جمیع أنّ  ھنا یصرِّ
رة ھي والعلم الحكمة كنوز  ھو ما یتخّطوا أن للمؤمنین داعي ال لذا. الرأس المسیح، في مذخَّ

 وحتى المؤمن؛ غیر عن مخفيٌّ  لھو كنوز من المسیح في ما إنَّ . المقدس الكتاب في مكتوب
 ھو المسیح. علیھا یحصل نأ یستطیع حتى حمیم بشكل المسیح یعرف أن یلزمھ نفسھ المؤمن

 ُیستقصى، ال الذي غناه مدى اّتساع بفضل إنَّھ. والمورد والمحور، الرأس، باعتباره المؤمن في
 هللا، بصفتھ جوھره في علیھ ھو ما أساس وعلى الوصف، والفائقة محدودة الالّ  عظمتھ وبفضل

ة؛ واألدبیة خصیة،الش أمجاده ضوء وفى الفداء، وفى الخلق في أنجزه ما إلى باإلضافة  والوظیفیَّ
عین، أجناد یشتِّت جمیعھا ھذه بفضل ین، والوسطاء والمؤلّفین، المدَّ  الذین وسائر والُنقَّاد الروحیِّ

 ھو وھلة أّول للعین یظھر ما أّول إنَّ ) ُمختارة شذرة. (أجمعین علیھم ویتفّوق ضده، یجتمعون
ا بكثیر أقل ر العلم فكلّ . العدد ھذا یحتوي ِممَّ : القائل وھو متجّسًدا، الحق إنَّھ. المسیح في مذخَّ
 أّما. أعمالھ أو كلماتھ مع البتَّة یتعارض الحق من شيء وال. »والحیاة والحق، الطریق، ھو أنا«

ا والحكمة، العلم بین الفرق ا الحق، فھم ھو العلم: التالي النحو على تفسیره تمّ  ما فغالّبً  الحكمة أمَّ
باع على القدرة إلى فتشیر  انتھى. ."تعلُّمھ جرى الذي الحق اتِّ

 

لمن شاء، فیقول لھ كل المجد  الحكمة الحكمة فھو القادر أن یھباقنوم وألن السید المسیح ھو 
قال و. )٢("ُیَناقُِضوَھا أَوْ  ُیَقاِوُموَھا أَنْ  ُمَعانِِدیُكمْ  َجِمیعُ  َیْقِدرُ  الَ  َوِحْكَمةً  َفماً  أُْعِطیُكمْ  أََنا ألَنِّي :"

َرتْ  َواْلِحْكَمةُ  :"المبارك أیضاً یصف نفسھالسید المسیح   .)٣("َبنِیَھا َجِمیعِ  ِمنْ  َتَبرَّ

 

 جمیع من تبّررت والحكمة« :"تلك اآلیة، فیقول شارحاً  على ماكدونالد ولیمویعلق خادم الرب 
 ال والذي نھ،یكرمو الذین الرب تالمیذ ھم وبنوھا. نفسھ المخّلص ھنا تمّثل الحكمة إن. »بنیھا

 سیبررونھ الحقیقیین أتباعھ أن إالّ  یسوع، الرب ترفض قد فالجموع. أقلّیة سوى یشّكلون
ه ُیعلِنون(  انتھى. ."لشخصھ والوفاء والقداسة، بالمحبة، ةسمالمتَّ  بحیواتھم) برَّ

  .، الكتاب المقدسكولوسي أھل إلى الرسول بولس رسالة - الثاني اإلصحاح - ٣:اآلیة  -١
  اإلنجیل المقدس كما دونھ لوقا البشیر. ،اإلصحاح الواحد والعشرون  - ١٥:اآلیة  -٢
 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر لوقا. ،اإلصحاح السابع  - ٣٥:اآلیة  -٣
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 المسیح یعلم ما تخفي النفوس

ما یجول في خواطرنا وما تفكر بھ أنفسنا أو ما تنطوي  حتى یعلم، فھو والمعرفة كلي العلمهللا 
، سواء كان ذلك خیراً أم شراً. الرب یسوع القدوس ھو العلیم بما في وسرائرنا نوایاناعلیھ 

ما یفكره الناس أو یخالجھم من أفكار أو نوایا. بل أنھ كان بیظن  أو یخمنیكن  لم النفوس. فھو
لنا یدون والمطلع على القلوب واألفكار والنوایا. فھو خالقھم وجابلھم و یعلمھا یقیناً منذ األزل،

مكنونات  كشفبإظھار َو اإلنجیل المقدس بعض األمثلة لحاالت قام فیھا الرب یسوع المسیح 
 :، فیقول البشیر متى)١(وخفایا ونوایا النفوس

ثق يا بني. مغفُورةٌ : «وإِذَا مفْلُوج يقَدمونه إِلَيه مطْروحاً علَى فراشٍ. فَلَما رأَى يسوع إِميانهم قَالَ للْمفْلُوجِ  ٩:٢
اكطَايخ لَك.« 

٩:٣   :فُِسهِمي أَنقَالُوا ف قَد ةبالْكَت نم مإِذَا قَوو»!فدجذَا يه « 
٩:٤  ملفَع وعسي مهاذَا: «فَقَالَ أَفْكَارمونَ لفَكِّرت ري بِالش؟ فقُلُوبِكُم 

 

 : ، فیقول)٢(فس الحادثةن مرقس البشیرویدون 

 . »خطَاياك لَك مغفُورةٌ بني يا: «للْمفْلُوجِ قَالَ إِميانهم يسوع رأَى فَلَما  ٢:٥
 : قُلُوبِهِم في يفَكِّرونَ جالِسني هناك الْكَتبة من قَوم وكَانَ  ٢:٦
  »وحده؟ اللَّه إالَّ خطَايا يغفر أَنْ يقْدر من بِتجاديف؟ هكَذَا هذَا يتكَلَّم لماذَا«  ٢:٧
٢:٨  قْتلْوفَل رعش وعسي هوحبِر مهونَ أَنفَكِّركَذَا يي هف فُِسهِمفَقَالَ أَن ماذَا: «لَهمونَ لفَكِّرذَا تي بِه؟ فقُلُوبِكُم 

 

، ویقول متى )٣(تالمیذه بشأن الخبز المتبقي من معجزة إطعام الجموعالرب یسوع علم ما بفكر 
  :البشیر

 ولَما جاَء تالَميذُه إِلَى الْعبرِ نسوا أَنْ يأْخذُوا خبزاً.   ١٦:٥
١٦:٦   :وعسي مقَالَ لَهو»يوقدالصو نييِسيريِ الْفَرمخ نوا مزرحتوا وظُرانني .« 
١٦:٧   :نيلقَائ فُِسهِمي أَنوا فزاً«فَفَكَّربذْ خأْخن ا لَمنإِن .« 
١٦:٨   :مقَالَ لَهو وعسي ملزاً؟«فَعبذُوا خأْخت لَم كُمأَن اني اِإلمييلا قَلي فُِسكُمي أَنونَ ففَكِّراذَا تمل 

 اإلنجیل المقدس كما دونھ متى البشیر. ،اسع اإلصحاح الت - ٤إلى  ٢اآلیات: -١
 .مرقس البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، الثاني اإلصحاح - ٨ إلى ٥:اآلیات -٢
 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر السادس اإلصحاح - ٨ إلى ٥:اآلیات -٣
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قوة كانت تخرج  الرب یسوع المسیح ھو كلي العلم. ومعنى ذلك أنھ كان علیم أیضاً بمعرفة أي
الشخص ونیاتھ. اإلنجیل المقدس ذلك منھ أو من ثیابھ. بل أن لھ القدرة والعلم األكید بھویة 

یدون لنا حالة من تلك الحاالت العجیبة. ففي أحد المرات وبینما كان الرب یسوع یمشي مع أحد 
موت، أو إنھا رؤساء المجمع أسمھ یایرس، وذلك من أجل شفاء ابنتھ التي كانت توشك على ال

 و الزحام ذلك خوض وفي. یزحمونھ فكانوا الناس من غفیرة جموع تبعھ، ماتت بالفعل قد
التي كانت تحیط بشخصھ المبارك من كل جانب، فبكل تأكید الكثیر منھم قد لمس  الكثیرة الجموع

یة ثیابھ. علم الرب یسوع المسیح أنھ من بین أولئك كان أحدھم على وجھ الخصوص كانت لھ ن
، ویقول )١(الحصول على العالج و الشفاء من خالل لمس ثوبھ. وقد كشف السید المسیح ھویتھا

 : البشیر مرقس
٥:٢٤  .هونمحزوا يكَانو ريكَث عمج هبِعتو هعى مضفَم 
 وامرأَةٌ بِنزف دمٍ منذُ اثْنتي عشرةَ سنةً   ٥:٢٥
 أَردأَمت كَثرياً من أَطباَء كَثريِين وأَنفَقَت كُلَّ ما عندها ولَم تنتفع شيئاً بلْ صارت إِلَى حالٍ وقَد تأَلَّ  ٥:٢٦
٥:٢٧   هبثَو تسماٍء ورو نعِ ممي الْجف اَءتج وعسبِي تعما سلَم 
٥:٢٨   :ا قَالَتهَألن»إِنْ ميتفش هابيث لَوو تسس .« 
 فَللْوقْت جف ينبوع دمها وعلمت في جِسمها أَنها قَد برِئَت من الداِء.   ٥:٢٩
٥:٣٠  و هنم تجري خالَّت ةبِالْقُو فِْسهي نراً فاععِ شمالْج نيب وعسي فَتالْت قْتلْوابِي؟«قَالَ: فَليث سلَم نم « 
٥:٣١   :يذُهالَمت نِي؟«فَقَالَ لَهسلَم نقُولُ متو كمحزي عمالْج ظُرنت تأَن « 
 وكَانَ ينظُر حولَه ليرى الَّتي فَعلَت هذَا.   ٥:٣٢
٥:٣٣  رمفَةٌ وائخ يهو اَءتأَةُ فَجرا الْمأَمو .كُلَّه قالْح لَه قَالَتو ترا فَخلَ لَهصا حةً بِممالةٌ عدعت 
 ».يا ابنةُ إِميانك قَد شفَاك. اذْهبِي بِسالَمٍ وكُونِي صحيحةً من دائك«فَقَالَ لَها:   ٥:٣٤

 

سیفكر بھ رؤساء كان ا وفي حادثة أخرى، یدون لنا اإلنجیل المقدس علم المسیح المسبق بم
   :، فیقول البشیر مرقس)٢(الكھنة والكتبة والشیوخ الیھود

  والشيوخ والْكَتبةُ الْكَهنة رؤساُء إِلَيه أَقْبلَ الْهيكَلِ في يمشي هو وفيما. أُورشليم إِلَى أَيضاً وجاُءوا  ١١:٢٧
  »هذَا؟ تفْعلَ حتى السلْطَانَ هذَا أَعطَاك ومن هذَا تفْعلُ سلْطَان بِأَي: «لَه وقَالُوا  ١١:٢٨
١١:٢٩  ابفَأَج وعسا: «يأَنضاً وأَي أَلُكُمةً أَسمةً كَلداحونِي. وفَأَقُولَ أَجِيب لَكُم بِأَي لْطَانلُ سذَا أَفْعه: 

 .مرقس البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، لخامسا اإلصحاح - ٣٤ إلى ٢٤:اآلیات -١
 .مرقس البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر الحادي اإلصحاح - ٣٣ إلى ٢٧:اآلیات -٢
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 . »أَجِيبونِي الناسِ؟ من أَم كَانت السماِء من: يوحنا معموديةُ  ١١:٣٠
  بِه؟ تؤمنوا لَم فَلماذَا: يقُولُ السماِء من قُلْنا إِنْ: «نيقَائل أَنفُِسهِم في فَفَكَّروا  ١١:٣١
 . نبِي بِالْحقيقَة أَنه الْجميعِ عند كَانَ يوحنا َألنَّ. الشعب فَخافُوا. »الناسِ من قُلْنا وإِنْ  ١١:٣٢
 .»هذَا أَفْعلُ سلْطَان بِأَي لَكُم أَقُولُ أَنا والَ: «يسوع فَقَالَ. »نعلَم الَ: «فَأَجابوا  ١١:٣٣

 

 یسوع سأل قد الفریسي سمعان كان"عندما  :عن الحادثة التالیة أنھ دیقول ولیم ماكدونال
 في ظھرت نفسھ، الوقت وفي العداء. والفضولیة أ بدافع ربما معھ، لیأكل بیتھ إلى الحضور

 ورأسھ یأكل، مّتكًئا یسوع كان وبینما. طیب قارورة تحمل المرأة ھذه كانت. خاطئة امرأة المكان
 بدموعھا، رجلیھ تغسل راحت ثم. قدمیھ عند ووقفت المرأة ھذه جاءت الطاولة، من مقربة على

لھما بشعرھا، وتمسحھما  بعبادتھا إنھا. الثمن الكثیر بالطیب دھنتھما ھذا وبعد. مراًرا وتقبَّ
 أن یسوع الربّ  یستحق مّما أغلى شيء ال بأنھ اقتناعھا عن عّبرت لشكل،ا بھذا وتضحیتھا،

أجابھ المسیح إجابة فلقد علم یسوع ما كان یجول في خاطر سمعان الفریسي  ."لھ نقّدمھ
 :ذكرھا لنا البشیر لوقا، فیقول )١(مفحمة
٧:٣٦  أَلَهسو داحو نم نييِسيأْكُلَ أَنْ الْفَري هعم لَفَدخ تيب يِسيكَأَ الْفَراتو . 
  طيبٍ بِقَارورة جاَءت الْفَريِسي بيت في متكئٌ أَنه علمت إِذْ خاطئَةً كَانت الْمدينة في امرأَةٌ وإِذَا  ٧:٣٧
٧:٣٨  قَفَتوو دنع هيمقَد نم هائرةً وياكأَ بدتابولُّ تبت هيموعِ قَدمبِالد تكَانا ومهحسمرِ تعا بِشهأْسلُ رقَبتو 
هيما قَدمهنهدتبِالطِّيبِ و . 

 وما تلْمسه الَّتي الْمرأَةُ هذه من لَعلم نبِياً هذَا كَانَ لَو: «نفِْسه في قَالَ ذَلك دعاه الَّذي الْفَريِسي رأَى فَلَما  ٧:٣٩
يا! ههةٌ إِنئاطخ« . 

 . »معلِّم يا قُلْ: «فَقَالَ. »لَك أَقُولُه شيٌء عندي سمعانُ يا: «يسوع فَقَالَ  ٧:٤٠
 . خمسونَ اآلخرِ وعلَى دينارٍ مئَة خمس الْواحد علَى. مديونان لمدايِنٍ كَانَ«  ٧:٤١
  »لَه؟ حباً أَكْثَر يكُونُ أَيهما: فَقُلْ. جميعاً سامحهما يوفيان ما لَهما يكُن لَم وإِذْ  ٧:٤٢
٧:٤٣  ابانُ فَأَجعمس» :ي أَظُنالَّذ هحامفَقَالَ. »بِاَألكْثَرِ س ابِ: «لَهوبِالص تكَمح« . 
٧:٤٤  ثُم فَتإِلَى الْت أَةرقَالَ الْمانَ وعِسمل» :ظُرنأَت هذأَةَ؟ هري الْمإِن لْتخد كتياًء بملِ وَألج لَيرِج لَم طعت .

 . رأْسها بِشعرِ ومسحتهما بِالدموعِ رِجلَي غَسلَت فَقَد هي وأَما
 . رِجلَي تقْبِيلِ عن تكُف لَم دخلْت فَمنذُ هي وأَما تقَبلْنِي لَم قُبلَةً  ٧:٤٥

 .لوقا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ،السابع  اإلصحاح - ٥٠ إلى ٣٦:اآلیات -١
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٧:٤٦  تيبِز لَم نهدي تأْسا رأَمو يه فَقَد تنهبِالطِّيبِ د لَيرِج . 
٧:٤٧  نلِ مأَج كأَقُولُ ذَل لَك :قَد ترا غُفاهطَايةُ خريا الْكَثهَألن تبرياً أَحي. كَثالَّذو فَرغي يلٌ لَهقَل بحي 

 . »قَليالً
٧:٤٨  ا قَالَ ثُمةٌ: «لَهفُورغم لَك اكطَايخ« . 
 .»أَيضاً؟ خطَايا يغفر الَّذي هذَا من: «أَنفُِسهِم في يقُولُونَ معه الْمتكئُونَ فَابتدأَ  ٧:٤٩
 .»بِسالَمٍ اذْهبِي! خلَّصك قَد إِميانك: «للْمرأَة فَقَالَ  ٧:٥٠

 

فضرب  كانوا یظنون أنھم أبرار الیھودالمسیح علم مكنونات وخفایا نفوس مجموعات كبیرة من 
 :)١(، وقد نقل لنا ھذه الحادثة البشیر لوقا، فیقوللھم زیف ما كانوا یعتقدونلھم مثالً لیكشف 

 :الْمثَلَ هذَا اآلخرِين ويحتقرونَ أَبرار أَنهم بِأَنفُِسهِم واثقني لقَومٍ وقَالَ  ١٨:٩
١٨:١٠  »انانسا إِندعكَلِ إِلَى صيا الْهلِّيصيل داحفَ ويِسير راآلخو ارشع . 
 الْخاطفني الناسِ باقي مثْلَ لَست أَني أَشكُرك أَنا اَللَّهم: هكَذَا نفِْسه في يصلِّي فَوقَف الْفَريِسي أَما  ١٨:١١
نيمالظَّال اةنالَ الزثْلَ وذَا مارِ هشالْع . 
١٨:١٢  ومأَص رنِميي توعِ فباُألس رشأُعا كُلَّ وم نِيهأَقْت . 
 اللهم: قَائالً صدرِه علَى قَرع بلْ السماِء نحو عينيه يرفَع أَنْ يشاُء الَ بعيد من فَوقَف الْعشار وأَما  ١٨:١٣
 . الْخاطئَ أَنا ارحمنِي

 .»يرتفع نفْسه يضع ومن يتضع نفْسه يرفَع من كُلَّ َألنَّ ذَاك دونَ مبرراً بيته إِلَى نزلَ هذَا إِنَّ لَكُم أَقُولُ  ١٨:١٤
 

الرب یسوع علم أیضاً النفوس المتذمرة وما كان یخطر ببال و فكر بعض تالمیذه بسبب صعوبة 
 الرب لدى كان" على ھذه الحادثة فیقول: ماكدونالد ولیم. ویعلق )٢(استیعابھم لبعض تعالیمھ

 بقبول معترًفا اتبعھ شخص فكل. عشر االثني جماعة غیر كثیرون تالمیذ الوقت، ذلك في یسوع،
 یكونوا لم تالمیذه، بأنھم ُعرفوا الذین ھؤالء أنّ  إالّ . تالمیذه من بأنھ معروًفا بات تعالیمھ،
 الكالم ھذا إن: «تالمیذه بأنھم اّدعوا الذین من كثیرون قال واآلن،. حقیقیین مؤمنین جمیعھم

 كانوا ما قدر على استیعابھ علیھم الصعب من یكن لم. ُمعثِر تعلیمھ أن اعتبروا لقد. »صعب
 مالـــاحت على یقوى من: ”دونــیقص واـكان ،»یسمعھ أن یقدر من« ولھم،ـــوبق. قبولھ تونــیمق

 .لوقا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، الثامن عشر إلصحاحا -١٤ إلى ٩:اآلیات -١
 .یوحنا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، السادس اإلصحاح - ٦٣ إلى ٦٠:اآلیات -٢
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. باألمور الكاملة الرب معرفة على ھنا البرھان لنا جدید، من .“كھذا؟ منفِّر تعلیم إلى اإلصغاء
 من نزل بأنھ تصریحھ على یتذمرون كانوا أنھم عرف لقد. التالمیذ قالھ ما تماًما علم فیسوع

 لذا. األبدیة الحیاة لنوال دمھ وشرب جسده أكل للناس ینبغي أنَّھ تأكیده یُرقھم لم أنھ كما السماء؛
 انتھى. ".»یعثركم؟ أھذا: «سألھم

  »يسمعه؟ أَنْ يقْدر من! صعب الْكالَم هذَا إِنَّ: «سمعوا إِذْ تالَميذه من كَثريونَ فَقَالَ  ٦:٦٠
 

٦:٦١  ملفَع وعسي يف فِْسهأَنَّ ن يذَهونَ تالَمرذَمتلَى يذَا عفَقَالَ ه مذَا: «لَه؟ أَهكُمرثعي  
 ! أَوالً كَانَ حيثُ إِلَى صاعداً اِإلنسان ابن رأَيتم فَإِنْ  ٦:٦٢
٦:٦٣  اَلروح وي هيِي الَّذحا. يأَم دسفالَ الْج يدفئاً ييش .ي اَلْكالَمالَّذ كُمأُكَلِّم بِه وه وحاةٌ ريحو  

 

ھم فیمن عسى أن تساؤلول في خواطر تالمذتھ و جعلم أیضاً ما كان ی المسیح یسوع الربو 
ون الحاجة أن یتفوھوا بذلك ودون فأجابھم الرب یسوع على سؤالھم د یكون أعظم شخص فیھم؟

 :)١(ءالحاجة للمسیح أن یسمعھ، إذ أنھ العلیم والمحیط بكل شي

٩:٤٦  ملَهاخدو كْرف :نى مسكُونَ أَنْ عي ظَم؟ أَعيهِمف  
٩:٤٧  ملفَع وعسي كْرف ذَ قَلْبِهِمأَخلَداً وو هأَقَامو هدنع  
 هو جميعاً فيكُم اَألصغر َألنَّ أَرسلَنِي الَّذي يقْبلُ قَبِلَنِي ومن يقْبلُنِي بِاسمي الْولَد هذَا قَبِلَ من: «هملَ وقَالَ  ٩:٤٨
 »عظيماً يكُونُ

 

 المجید الملكوت حلول یتوّقعون التالمیذ یكن لم"قائالً:  ماكدونالد ولیمویعلق مفسر العھد الجدید 
 منذ بدأوا قد وكانوا. الملكوت في عظیمة مراكز َشْغل إلى أیًضا تّواقین كانوا بل وحسب، یًباقر

 كانت التي بالمسألة العالِـمَ  یسوع، الربّ  أنّ  إالّ  .فیھم األعظم عساه من حول یتجادلون اآلن
ا ھو قبلھ قد بذلك یكون باسمھ، ولًدا یقبل من كل أن وأوضح إلیھ، ولًدا أحضر تزعجھم، . شخصّیً

. التالمیذ َخلَد في تدور كانت التي العظمة بمسألة ھذا، لكل البتة عالقة ال أنْ  وھلة، أّولَ  یبدو، قد
 المحبة إن: التالي الشكل على كأنھا تظھر وضوحھا، عدم من الرغم وعلى العالقة، ھذه أن إالّ 

 لذا،. العالم یتجاوزھم من وبكل وبالضعفاء بالصغار المحبة، بدافع االھتمام، في تكمن الحقیقیة
 نفسھ أخلى من إلى یشیر كان ،»عظیًما یكون ھو جمیًعا فیكم األصغر إن: «بقولھ یسوع فإن

 في األعظم بأن الربّ  صرح ،٤: ١٨ متى وفي. لھم قیمة وال مرفوضین بمؤمنین لاللتصاق
  فاألمر ا،ـلوق یلإنج في ھنا أما. الصغیر الولد شاكلة على نفسھ، یضع الذي ھو السماوات ملكوت

 .لوقا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، التاسع اإلصحاح - ٤٨ إلى ٤٦:اآلیات -١
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 التحلَّي ضرورة إلى ھي الحالتین ِكلتا في واإلشارة. هللا أوالد بین باألصغر بالتشّبھ یتعلق
 انتھى. ."نفسھ المخلِّص شخص غرار على وذلك بالتواضع،

 

 المسیح یتنبأ بالغیب

و حكمة هللا. وبعد أن عرفنا أن  ،و ھو عقل هللا الناطق ،أن السید المسیح ھو العلیم علمنان بعد أ
سواء كان وقد أوحى وأخبر األنبیاء في العھد القدیم بجمیع النبوات.  منهللا المثلث األقانیم ھو 

عن مجیئ الرب للعالم بشخصھ المبارك القدوس، أو اإلخبار عن األمم  یتعلقذلك الوحي 
أو ما قالھ الرب أو الوحي الخاص بتوجیھ الشعب، والحضارات التي تعاقبت على حكم األرض، 

بعد تجسده المبارك. لذا لو أردنا أن نسرد كل ما ذكر في الكتاب  شخصیاً، وذلكیسوع المسیح 
القلیلة ات الحتجنا الكثیر من المجلدات لفعل ذلك. لكني سأكتفي ببعض األمثلة ءالمقدس من نبو

 سیحدث مستقبالً: كان عن تنبؤ الرب یسوع عمااً جد

 

 انتشار اإلیمان المسیحي في كافة القارات -١

تنبؤ الرب یسوع المسیح على انتشار بشارة اإلنجیل في جمیع انحاء  المقدس یذكر لنا اإلنجیل
: لَكُم أَقُولُ اَلْحق" :)٢(ال أیضاً لھ كل المجدوق ".وينبغي أَنْ يكْرز أَوالً بِاِإلنجِيلِ في جميعِ اُألممِ" :)١(العالم
 ."»لَها تذْكَاراً هذه فَعلَته بِما أَيضاً يخبر الْعالَمِ كُلِّ في اِإلنجِيلِ بِهذَا يكْرز حيثُما

 

 یمـدالق في تسمى كانت ،جداً  محدودة رافیةـجغ منطقة في نشأتقد  المسیحیة أن المعروف من
تنتمي حالیاً إلى دولة إسرائیل  وتلك المنطقةبالجلیل والیھودیة والسامرة وعبر األردن وسوریا. 

وجزء منھا تتبع دولة فلسطین، إضافة إلى أجزاء صغیرة من األردن وسوریا ولبنان. لقد كانت 
إذ لم  الدیانة الیھودیة ودیانات أخرى ھي السائدة والمسیطرة في تلك المنطقة وفي ذلك الوقـت.

. مع ذلك فالرب یسوع أخبر بشكل یقیني على انتشار ھناكتكن المسیحیة بعد ھي الغالبة سكاناً 
 األمم و لیغطي كافة القارات ومن غیر استثناء. ناإلیمان المسیحي ما بی

 

 دمار ھیكل أورشلیم  -٢

   .مرقس البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر الثالث اإلصحاح - ١٠:اآلیة  -١
 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح السادس والعشرون  - ١٣یة:اآل  -٢
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بحیث لن یبقى ،تدمیره تدمیراً كامالً عن  أورشلیم وسلیمان في  ھیكلعن لقد تنبأ السید المسیح 
، حیث نقلھا لنا البشیر متى، )١(المقدس في اإلنجیل ةالنبوءوردت تلك  وقدأثر بعد عین.  لھ

 فیقول:

 ثُم خرج يسوع ومضى من الْهيكَلِ فَتقَدم تالَميذُه لكَي يروه أَبنِيةَ الْهيكَلِ.    ٢٤:١
٢٤:٢   :وعسي مرٍ الَ«فَقَالَ لَهجلَى حع رجا حنهه كرتالَ ي هإِن أَقُولُ لَكُم ق؟ اَلْحهذه يعمونَ جظُرنا تأَم 
!قَضني.« 

 

تذكر كتب التاریخ المعتبرة أن ذلك الھیكل العظیم قد تم تدمیره من قبل الجیش الروماني في العام 
تتحقق.  ةم على الرغم من المحاولة المضنیة لقائد ذلك الجیش تیطس أن ال یجعل تلك النبوء ٧٠

على ھذه النبوة بقولھ: اً معلق ماكدونالد ولیملكنھا تحققت بالكامل وبكل دقة. ویضیف خادم الرب 
 عوًضا زائل ھو بما انشغلوا فقد. الھیكل بناء بجمال إعجابھ مثلھم الربّ  ُیبدي أن التالمیذ أراد"

 الھیكل بناء بأنّ  یسوع أنذرھم لذلك. بالجوھر اعتنائھم من أكثر بالظالل واعتنوا خالد، ھو عّما
 جنوده لكنّ  الھیكل، ینقذ أن عبًثا تیطس حاول فلقد. حجر على حجر یبقى ال حتى تماًما سیدّمر
 منسكًبا المعدن سال الزینة ذھب النار أذابت وعندما. المسیح نبّوة بذلك محققین النار فیھ أشعلوا

 المذاب، الذھب إلى لیصلوا حجًرا حجًرا الحجارة الجنود أزاح وھكذا. الحجارة بین األسفل إلى
 أمام أورشلیم سقطت عندما میالدّیة ٧٠ سنة نونةالدی ھذه حدثت وقد. الرب أنبأ كما تماًما

 انتھى. ."تیطس بقیادة الرومانيّ  الجیش

 

  :ویضیف الموقع اإللكتروني لألنبا تكال بأنھ

 الحصن ھذا وبسقوط. علیھ استولواو  لیالً  أنطونیا حصن الرومان باغت م ٧٠ سنة یولیة في"
 الیوم في الیومیة الذبائح فتوقفت رشلیم،أو في الھیكل على أیدیھم لوضع ممھداً  الطریق أصبح
 آخر ولعل... الحرب في للدفاع األیدي كل إلي حاجة في كانوا الیھود ألن یولیھ من عشر السابع
 عندما ذبحھم تم الذین الیھود آالف كانت المحرقة مذبح على قدمت دماء وأغزرھا ذبیحة

 )٢(یوسیفوس روایة بحسب تیطس  كان وقد الرومان، ضد عنھ للدفاع ھیكلھم حول تجمھروا
 وعندما. انتصاره رىـذك یحفظ رائع معماري كعمل الھیكل على یبقي أن األمر بادئ في ینوي

 جثث فوق والدخان، اللھیب بین بصعوبة ریقھــط قـش داس،ــاألق دسـق یرانـالن ألسنة ددتـھ
 حالة في كانوا. جنوده كنل. النیران یحصر ما حتى والموت الحیاة بین كانت التي وتلك القتلى،

  یكن فلم الذھبیة الھیكل كنوز في والطمع الیھود أبداھا التي العنیدة المقاومة نتیجة ھستیري ھیاج

  .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، والعشرون الرابع اإلصحاح - ٢ وَ  ١:اناآلیت -١
 یھودا، منطقة تاریخ عن بكتبھ واشتھر للمیالد األول القرن في عاش مانيالرو الیھودي المؤرخ): فالفیوس یوسیفوس( ماتیتیاھو بن یوسف ھو -٢

 .الرومانیة اإلمبراطوریة على الیھودي والتمرد
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. منھ احترق ما أول ھيبالھیكل  المحیطة األروقة كانت التخریب، أعمال عن إیقافھم اإلمكان في
 الیھود أطلق اللھب ألسنة صاعدتت وعندما. الذھبیة البوابة عبر ناریة كتلة طرحت أن لبث ما ثم

 بآِخر یتعلقون وھم عزاءھم آخرون وجد بینما النار إخماد وحاولوا مفزعة، ھستیریة صرخات
 وسیعطي الھیكل حریق وسط هللا أن مؤداھا كاذب نبي نبوة یعلنوا أن في المسیا خالص في أمل

 كل تحول ما وسرعان ران،النی ألسنة تغذیة في الرومان الجنود تنافس لشعبھ، الخالص عالمة
 سنة أغسطس من العاشر في الھیكل أحرق وھكذا .السماء أضاءت ناریة شعلة إلى الضخم البناء

 انتھى. ".م٧٠

 

 رئیس وشعب " النبوة تقول ثم:" )١(النبوءة تلك إلى الخیر أبو بسیط عبدالمسیح القس ویشیر
 جناح وعلى…  بھا قضى وخرب حرب النھایة وإلى بغماره وانتھائھ والقدس المدینة یخرب آت

 المفسرون أجمع وقد ز٢٦،٢٧ ع" المخرب على المقضى ویصب یتم حتى مخرب األرجاس
 الذى الرومانى الجیش ھو" آت رئیس شعب" بعبارة المقصود أن على الكتابیون المحافظون،

 في یشیر والذى" جناح" إلى فتقسم" األرجاس جناح" أما. م٧٠ سنة والقدس أورشلیم دمر
. تحتھ االحتماء الیھود حاول الذى" الھیكل جناح" إلى تشیر وھنا الجیش، إلى القدیم العھد

 بـ ١٣:٨ ص في إلیھا أشیر والتي" رجسة" أو" رجاسة" أو" رجس" من" األرجاس"و
 إلیھا أشار والتي ،"المخرب الرجس" بـ ١١:١٢ ص و ٣١:١١ ص وفى" الخراب معصیة"

 دانیال عنھا قال التي الخراب رجسة" بـ العالم ونھایة أورشلیم دمار عن حدیثھ في المسیح السید
 عن یقول كما المقیتة، الوثنیة عبادتھا وأشكال الرجسة األصنام عبادة إلى عموماً  وتشیر ،"النبي

 رجاسة عشتروث"و" الموآبیین رجس كموش" والصنم" العمونیین رجس ملكوم" الصنم
 ."ودماره الرومان بواسطة الھیكل تدنیس إلى لمسیحا السید بھا أشار و". الصیدونیین

 

 ھذه في" الخراب رجسة" بین المسیح السید ربط وقد :"قائالً في نفس المصدر ویضیف أیضاً 
 النبي دانیال عنھا قال التي الخراب رجسة نظرتم فمتى" قولھ في م ٧٠ سنة الھیكل ودمار النبوة
 وفى". الجبال إلى الیھودیة في الذین لیھرب حینئذف. القارئ لیفھم. المقدس المكان فى قائمة
 فى قائمة" الخراب رجسة" یرون عندما الجبال إلى بالھرب لتالمیذه واضح تحذیر ھنا السید قول

 المقصود أن إلى" القارئ لیفھم" اإلنجیلي بھا علق التي األعتراضیة الجملة تشیر كما الھیكل،
 كان الذى یوسیفوس الیھودي المؤرخ یقول كما یاتھا،را وضعت التي الرومانیة الجیوش ھو ھنا

 بھ یحیط ما وكل ذاتھ المقدس اللھب والتھم المدینة إلى) الیھود( الثوار ھرب وبینما" لھا شاھداً 
 الجیش رایات وكانت ،"لھا ضحوا وھناك الشرقي الباب تجاه وأقاموھا رایاتھم الرومان احضر

 رأیتم ومتى بقولھ:" نفسھ السید أوضحھ ما وھذا المقدسة الفضیة النسور ھي الرومانى
 إلى الیھودیة في نــالذی لیھرب حینئذ. خرابھا أقترب دــق أنھ فأعلموا یوشــــبج محاطة أورشلیم

 .١٨٩-١٨٦ ات:صفح ، الخیر أبو بسیط المسیح عبد القس - دانیال سفر في والنبوة الوحى إعجاز -١
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 لیتم انتقام أیام ھذه ألن. یدخلوھا فال الكور في والذین. اً خارج فلیفروا وسطھا في والذین. الجبال
 فبعد دقیقة، حرفیة بصورة المسیح وإعالن النبي دانیال وءةنب تحققت وقد".  مكتوب ھو ما كل

 القوات مع المدینة سوریا حاكم Cestius سستیوس دخل المخلص میالد من سنة ٦٦
 استدعى ثم. مقدس مكان في ووقفوا الھیكل طحوائ من الجنود وقفز الھیكل وحاصر الرومانیة
 خراباً  وصار والھیكل المدینة ُدمرت سنوات أربع بعد ولكن المدینة، وغادر الجنود سستیوس

 الھیكل ودمار أورشلیم خراب أحداث على العیان شاھد یوسیفوس الیھودي المؤرخ یقول تماماً،
 الیوم اقترب السنین مرور وبعد واآلن ،بالنار هللا من طویل زمن منذ المقدس على حكم لقد: "

 الملك فیھ احرق الذى التاریخ نفس وـوھ ،)سبتمبر( Lous شھر من العاشر الیوم المحتوم،
 الھائل الحریق سبب الذى ھو) الیھود( الشعب كان اآلن ولكن. قرون من الھیكل نصر نبوخذ
 معركة ذلك وتبع ثانیة، رومانال الثوار ھاجم قصیرة بفترة تیطس أنسحب عندما أنھ إذ. وبدأه
 القوات فھزمت الداخلیة، الساحة داخل النار تطفئ كانت التي والقوات المقدس حراس بین حدثت

 أوامر ألى انتظار وبدون. مباشرة نفسھ الھیكل إلى شدید انتقام في وتعقبتھم الیھود الرومانیة
 ملتھبة قطعة علویة بقوة مندفعاً  كان الذى الجنود أحد انتزع الرھیب العمل ھذا من خوف وبدون

 منخفض ذھبي شباك فتحة من الملتھبة بالجمرة وقذف آخر، جندي ظھر على وقفز الصوف من
 دون لإلنقاذ وتزاحموا المأساة؛ أشعل رعب في الیھود صرخ اللھب ألسنة اندلعت وعندما… 

 بقوة یحرسونھ نواكا الذى المقدس المبنى ألن قوتھم ادخار أو حیاتھم اقتصاد في التفكیر
 ".أعینھم أمام یتالشى كان ھذا، مثل وتكریس

 

 حكم من الثانیة السنة في أورشلیم سقطت وھكذا ":في نفس الكتاب ویضیف أیضاً قائالً 
 الذین األسرى مجموع كان وقد" ،)"م٧٠ أكتوبر( جربیوس شھر من الثامن في فسبسیان

 في الطویل الحصار مدة ماتوا الذین مجموع كان كما ،٩٧٫٠٠٠ كلھا الحرب خالل أسروا
…  بالجنس الیھود من وأغلبھم) ألف ومائة ملیون( ١٫١٠٠٫٠٠٠ النھایة إلى األولى مراحلھ

 ھو الزحام وكان فجأة، الحرب وحاصرتھم الفطیر بعید لالحتفال كلھا الدولة من اجتمعوا الذین
 ما أن یوسیفوس الیھودي اھنوالك المؤرخ ویؤكد ".بالجوع وأخیراً  بالطاعون، أوالً  السبب
 تنبأ أن سبق ما ھو ،والثاني وخطیتھم، الیھود أثم ھو األول لسببان؛ كان والھیكل للمدینة حدث

 المرة ھذه في الیھود، أن یؤكد كما. والخراب الرجس ھذا عن ،النبي دانیال خاصة األنبیاء، بھ
 یقول ثم ومن لھ الرومان تدنیس في آخر سبباً  وكانوا بأنفسھم الھیكل دنسوا الذین ھم بالذات،

 مشھداً  نفسھ الھیكل كان" ".أورشلیم سكان أثم ألیس ضدنا؟ الرومانى بالجیش آتى الذى ما:"
 كانوا والسفاكون Zealots الغیورون ھؤالء إن" ".بأیدینا دنس وقد والزنا والقتل للخیانات

 أن تقول) دانیال نبوات إلى مشیراً ( قدیمة أقوال كانت ألنھ دولتھم، ضد النبوات إتمام في السبب
 على یحرض عندما حرب في بالنار سیحرق المقدس المكان وأن الوقت، ھذا في ستؤخذ المدینة
 جعلوا فقد ثم ومن األقوال ھذه الغیورون یصدق لم ولكن. هللا ھیكل ستدنس أیدیھم وأن الفتنة
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 األنبیاء كتابات یعرف ال من" ثانیھ يالنب دانیال اتوءنب إلى یشیر ثم ".اإلتمام أداة أنفسھم من
 أنھا تنبؤا قد ھم اإلتمام؟ وشك على اآلن وأنھا البائسة المدینة ضد الموجھة وءةوالنب القدماء
 هللا جلب لذلك مواطنیكم؟ بجثث والھیكل المدینة تمتلئ ألم. الدماء بإراقة أحد یبدأ عندما ستؤخذ

 ویقول  ".األرجاس ھذه بمثل الملیئة المدینة ویدمر الرومان، بواسطة لیطھرھا علیھا ناراً  نفسھ
 بالنار المقدس المكان یطھر أن وأراد ُدنست، ألنھا المدینة بدمار حكم قد هللا أن أعتقد" أیضاً 

 الخونة القساة الرجال بواسطة قطع إلى المدینة تمزقت لقد  ،"وأصدقائھا مدافعھا بھا لیوقف
 الجنود تأخر لو أنھ وأفترض" والنساء الرجال عواجیز منىت فقد ولذلك المتصنعین، الداخلیین
 أو فیضان غمرھا أو الزالزل ابتلعتھا قد المدینة لكانت األوغاد ھؤالء ضد المجيء في الرومان

 السید وءةونب النبي دانیال نبوءات تمت وھكذا ".سدوم كانت مثلما السماء، من رعد دمرھا
 في والنبوة الوحى وإعجاز عظمة على یدل ومذھل ئعرا وبتدقیق وبالتفصیل حرفیاً  المسیح
 .انتھى ."النبي دانیال سفر وفى المقدس الكتاب

 

،  )١(كتابھ في النبوءة تلك شروحات الیھود عن الخیر أبو بسیط عبدالمسیح القس ویستعرض
: المسیح لتالمیذ المعاصر) م١٠٠-٣٦( یوسیفوس الیھودي والمؤرخ الكاھن یقول :"فیقول

 الرجل ھذا تركھا كلھا األمور ھذه. دولتنا سیدمرون وأنھم الرومان بخصوص أیضاً  انیالد كتب(
 بأسلوب یتكلم كما تیطس، على" آتٍ  رئیس" عبارة ویطبق). هللا لھ كشفھا كما مكتوبة - دانیال -

 یكون وبالتالي. أورشلیم دمار بعد خاصة عصره، في السائد ھو كان یقولھ ما أن على یدل
 التفسیر أصبح) یوسیفوس تفسیر( التفسیر ھذا أن" مونتجمري یقول. ذلك قبل جاء دق المسیح

 األسابیع نبوءة في رأى الذى المسیحي، التفسیر إلى وانتقل استثناء؛ بدون السائد الیھودي
 "".المقدسة المدینة سقوط مع بالتساوي المسیح مجيء عن نبوءة السبعین،

 

 المیالدي الخامس وبدایة الرابع القرن نھایة في جیروم لقدیسا لنا یلخص: "أیضاً  قائالً  ویضیف
 لداریوس األولى السنة من سنھ، ٤٩٠ الـ حسبوا انھم ویقول النبوءة، لھذه الیھود تفسیر
 عن نبوءةو موتھ، عن نبوءة فیھا وجدوا و المسیح عصر إلى بھا وصلوا و) م.ق ٥٣٩(المیدى
 استند الذین الیھود أن مونتجمرى ویقول وتیطس انفسبسی قیادةتحت  الرومانى الجیش اقتراب
 ثالث أن واعتبروا الرومان، بواسطة أورشلیم دمار في النبوءة إتمام وجدوا جیروم علیھم

 والثالث وتیطس فسبسیان ید على أورشلیم دمار إلى تشیر األخیر األسبوع من ونصف سنوات
 كما. فسبسیان بأنھ" اآلتي ئیسالر" وفسروا. ھاردریان لحرب تشیر األخرى ونصف سنوات
 المسیح، یسوع إلى یشیر" المسیح" موت عن قولھ بأن سلموا قد الیھود أن یظھر انھ یضیف

 ویضیف، "لھ تكون لن الیھود مملكة ولكن" إلى بمھارة" لھ ولیس" عبارة وترجموا
 كلیمنتیھ،ال العظات رأى يـف أسبوع السبعین موضوع ھو كان أورشلیم دمار أن أیضا مونتجمرى

 .١٧٤- ١٧٢ ات:صفح  ، الخیر أبو بسیط المسیح عبد القس - دانیال سفر في والنبوة الوحى إعجاز -١
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 العصور في الیھود علماء من كثیرین عن مونتجمرى وینقل. "الخراب رجسھ تفسیر في
 في ديالتقلی الرأي اتبع التالي الیھودي التفسیر ویقول. النبوءة ھذه تفسیر في آراءھم الوسطى

 یقول وھكذا. ھادریان أو تیطس بواسطة أورشلیم دمار ھي النبوءة في النھایة نقطة أن اعتبار
 العشرین السنة فى بدأ األول األسبوع أن قولھ عزرا بن عن وینقل. وغیرھم عظرا وبن راشي
 أجزاء، سبعة إلى األسابیع قسمت ٩٧a,.Sanh بحسب" انھ أیضاً  ویقول "…ارتحشتا للملك
 لھذه الیھود لتفاسیر األمثلة بعض Shottgen عن وینقل "نھایتھا في المسیا یأتي أن جبی كان

 من المكرس المسیا، سوى لیس القدوسین قدوس" Nachmanides الربى قول منھا ،النبوءة
 الملك ھو ،األبدي البر" قولھ Haddarshan ھادرشان موسى الربى عن وینقل  "داود أبناء

 بھذه الجمارتین إشارة النج تفسیر وینقل ،عصره یھود عن جیروم ینقلھ ام نفس وھذا ،"المسیا
 أن والتلمودیة الربانیة التقالید عن نقالً  النج تفسیر ویقول. فسبسیان ضد الحرب إلى النبوءة

 المسیا" أن فیھا مكتوب ألنھ المقدسة الكتب أي الھاجیوجرافا، ترجمة أھملوا الترجوم كتاب
 الھیكل، وأخرب أورشلیم فیھ دمرت الذى الزمن، الوقت، في فعالً  جاء قد المسیا وان ؛"سیقطع
 .انتھى. "ومتخفى متألم جاء ولكنھ

 

 التنبؤ بالصلب والقیامة -٣

یسوع  أورد جمیع المبشرون األربعة متى و مرقس ولوقا ویوحنا في اإلنجیل المقدس تنبؤ الرب
من  بھ وصلبھ ودفنھ و من ثم قیامتھالمسیح عن القبض علیھ ومحاكمتھ وتعذیبھ واالستھزاء 

 الرھیبة: الحوادثالرب یسوع عن تلك فقد قال . في الیوم الثالث بین األموات

 
  
 :)١(النبوة الواردة في اإلنجیل بحسب البشیر متى - أ

١٦:٢١   بذْهي أَنْ يغبني هأَن هيذالَمتل ظْهِري وعسأَ يدتاب قْتالْو كذَل نوخِ ميالش نرياً مكَث أَلَّمتيو يملشإِلَى أُور
.قُومي ثمِ الثَّالوي الْيفلَ وقْتيو ةبالْكَتو ةناِء الْكَهسؤرو 

 

 :)٢(وأیضاً 

 نفراد في الطَّرِيقِ وقَالَ لَهم: وفيما كَانَ يسوع صاعداً إِلَى أُورشليم أَخذَ االثْني عشر تلْميذاً علَى ا  ٢٠:١٧

  علَيه بِالْموتها نحن صاعدونَ إِلَى أُورشليم وابن اِإلنسان يسلَّم إِلَى رؤساِء الْكَهنة والْكَتبة فَيحكُمونَ« ٢٠:١٨
 شیر متى.اإلنجیل المقدس كما دونھ الب ،اإلصحاح السادس عشر  - ٢١:اآلیة -١
  .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ،العشرون من اإلصحاح  - ١٩ إلى ١٧اآلیات: -٢
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٢٠:١٩  قُومي ثمِ الثَّالوي الْيفو وهبلصيو وهدلجيو أُوا بِهزهي كَيمِ لإِلَى اُألم هونلِّمسيو.« 
 

 :)١(مرقس البشیر بحسب اإلنجیل في الواردة النبوة - ب

  أَحد يعلَم أَنْ يرِد ولَم الْجليلَ واجتازوا هناك من وخرجوا  ٩:٣٠
٩:٣١  هكَانَ َألن لِّمعي يذَهالَمقُولُ تيو مإِنَّ لَه ناب انساِإلن لَّمسي إِلَى يداسِ أَيالن هلُونقْتفَي دعبلَ أَنْ وقْتقُ ييي ومف 

 .الثَّالث الْيومِ
 

 :)٢(وأیضاً 
 كَانوا يتبعونَ هم وفيما. يتحيرونَ وكَانوا يسوع ويتقَدمهم أُورشليم إِلَى صاعدين الطَّرِيقِ في وكَانوا  ١٠:٣٢
 :لَه سيحدثُ عما لَهم يقُولُ وابتدأَ أَيضاً عشر االثْني فَأَخذَ. يخافُونَ

 علَيه فَيحكُمونَ والْكَتبة الْكَهنة رؤساِء إِلَى يسلَّم اِإلنسان وابن أُورشليم إِلَى صاعدونَ نحن ها«  ١٠:٣٣
توبِالْم هونلِّمسيمِ إِلَى واُألم  

 .»يقُوم الثَّالث الْيومِ وفي ويقْتلُونه علَيه ويتفُلُونَ ونهويجلد بِه فَيهزأُونَ  ١٠:٣٤
 

 :)٣(لوقاالبشیر  بحسبالنبوة الواردة في اإلنجیل  - ج

 وفي ويقْتلُ والْكَتبة لْكَهنةا ورؤساِء الشيوخِ من ويرفَض كَثرياً يتأَلَّم اِإلنسان ابن أَنَّ ينبغي إِنه: «قَائالً  ٩:٢٢
 .»يقُوم الثَّالث الْيومِ

 

 :)٤(وأیضاً 
 ».ضعوا أَنتم هذَا الْكَالَم في آذَانِكُم: إِنَّ ابن اِإلنسان سوف يسلَّم إِلَى أَيدي الناسِ«  ٩:٤٤

 

 : )٥(یوحناالبشیر  بحسبالنبوة الواردة في اإلنجیل  -د

٢:١٩  ابأَج وعسوا: «يقُضذَا انكَلَ هيي الْهفو امٍ ثالَثَةأَي هيمأُق«. 
 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر مرقس. ،اإلصحاح التاسع  - ٣١ وَ  ٣٠:اناآلیت  -١
 .مرقس البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، العاشر اإلصحاح - ٣٤ إلى ٣٢:اآلیات  -٢
 .لوقا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، التاسع صحاحاإل - ٢٢:اآلیة  -٣
  .لوقا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، التاسع اإلصحاح - ٤٤:اآلیة  -٤
 .یوحنا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، الثاني اإلصحاح - ٢٢ إلى ١٩:اآلیات  -٥



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               140  
 

  »تقيمه؟ أَيامٍ ثالَثَة في أَفَأَنت الْهيكَلُ هذَا بنِي سنةً وأَربعني ست في: «الْيهود فَقَالَ  ٢:٢٠
 . جسده هيكَلِ عن يقُولُ فَكَانَ هو وأَما  ٢:٢١
 .يسوع قَالَه الَّذي والْكالَمِ بِالْكتابِ فَآمنوا هذَا قَالَ أَنه تالَميذُه تذَكَّر اَألموات من قَام فَلَما  ٢:٢٢

 

أمام عیون الشعب. فالعدو والصدیق، القریب والبعید،  بتفاصیلھا النبوة تلك أحداث وقد تحققت
قد تنبؤا عن  دیمـ. انبیاء كثر من العھد القبتمامھا النبوة تلكالكبیر والصغیر قد شھد بتحقق 

من األنبیاء وسواھم  ،النبي و اشعیاء النبي دواد الملكو موسى النبي  مثل، كذلكالصلیب 
  لمزید من التفاصیل.الباب السابع یرجى مراجعة  .اآلخرین
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 الباب السابع: نبوءات العھد القدیم عن الرب یسوع المسیح

 

 fمصدر المثلث األقانیم كان كما ذكرنا سابقاً أن هللا قد أوحى لجمیع انبیائھ في العھد القدیم. فا
عن مجيء المخلص والفادي  ھوضمن ما أوحى هللا ألنبیائھ كان  ومھم ومعرفتھم وحكمتھم. وعل

 الذي یسوع الرب عن النبوات من المئاتقد كتب أولئك األنبیاء فالذي یأتي في آخر األزمنة. 
عناھا بطرس الرسول  نفسھا التي. وتلك النبوات ھي دقة بكل تحققت في شخصھ المبارك، و

 :)١(قالنما حی

الَّذي ينبغي أَنَّ السماَء تقْبلُه إِلَى أَزمنة رد كُلِّ شيٍء الَّتي تكَلَّم عنها  لْمِسيح الْمبشر بِه لَكُم قَبلُ.ويرسلَ يسوع ا"
 ".اُهللا بِفَمِ جميعِ أَنبِيائه الْقديِسني منذُ الدهرِ

 

 والدة المسیح في بیت لحم -١

 نبوءة في اآلیة الثانیة من اإلصحاح الخامس من سفر میخا النبي:وردت ھذه ال

ذي يكُونُ متسلِّطاً علَى أَما أَنت يا بيت لَحمِ أَفْراتةَ وأَنت صغريةٌ أَنْ تكُونِي بين أُلُوف يهوذَا فَمنك يخرج لي الَّ«"
 ".»قَدميِ منذُ أَيامِ اَألزلِإِسرائيلَ ومخارِجه منذُ الْ

 

مالحظة أنھ كیف تم وصف السید المسیح في اآلیة السابقة بأنھ قدیم  أرجو من القارئ الكریم
ذلك ألنھ ذات هللا المتجسد في صورة بشر. وقد تحققت ھذه النبوة بالتمام، فقد ولد الرب  ،وأزلي

أن ھذه  )٢(متى في اإلنجیل المقدس بشیرال یؤكدفي بیت لحم. و  ،حسب الجسد ،یسوع المسیح
 :في بیت لحم النبوة قد تحققت عند میالد الرب یسوع المسیح

٢:٤   :مأَلَهسبِ وعالش ةبكَتو ةناِء الْكَهسؤكُلَّ ر عم؟«فَجِسيحالْم ولَدي نأَي « 
٢:٥   :َأل«فَقَالُوا لَه ةيودهمِ الْيلَح تيي بف :بِيبِالن وبكْتكَذَا مه هن 
٢:٦ عري ربدم جرخي كنوذَا َألنْ مهاِء يسؤر نيى برغالص توذَا لَسهي ضمٍ أَرلَح تيا بي تأَنبِي وعى ش

 ».إِسرائيلَ

 .المقدس، الكتاب سفر أعمال الرسل ، اإلصحاح الثالث  - ٢١ وَ  ٢٠اآلیتان: -١
 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح الثاني  - ٦إلى  ٤:اآلیات -٢
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 رجوع السید المسیح من مصر إلى إسرائیل -٢

 وردت ھذه النبوءة في اآلیة األولى من اإلصحاح الحادي عشر من سفر ھوشع النبي:
١١:١  »رصم نمو هتببيلُ غُالَماً أَحائرا كَانَ إِسنِي لَماب توعد. 

 

عندما كان  فلسطین إلى مصر من برجوعھتحققت ھذه النبوة في شخص الرب یسوع  حیث
 :، حیث یقولعلیھ متى البشیر أكدوھذا ما صبیاً. 

" :بِيبِالن بالر نيلَ ما قم متي كَيل سودريه فَاةإِلَى و اكنكَانَ هو» توعد رصم ننِيم١("».اب ( 

 

قد تحققت عندما رأى یوسف النجار  النبوة ھذه أن )٢(المقدس اإلنجیل في البشیر متى ویؤكد
 :إسرائیل إلى مصر من،عندما كان صبیاً،  المسیح السیدمالك الرب في حلم یأمره فیھ بأخذ 

 مٍ ليوسف في مصر فَلَما مات هريودس إِذَا مالَك الرب قَد ظَهر في حلْ  ٢:١٩
 ».الصبِي قُم وخذ الصبِي وأُمه واذْهب إِلَى أَرضِ إِسرائيلَ َألنه قَد مات الَّذين كَانوا يطْلُبونَ نفْس«قَائالً:   ٢:٢٠

 

 السید المسیح ھو النبي اآلتي -٣

في  النبوةأسباط إسرائیل. و قد وردت ھذه السید المسیح كنبيٍ من  ءتنبأ موسى النبي عن مجي
 التوراة: -وھو السفر الخامس من أسفار موسى الخمسة  )٣(سفر التثنیة

  يقيم لك الرب إِهلُك نبِياً من وسطك من إِخوتك مثْلي. له تسمعونَ.«  ١٨:١٥
 

 البشیر یوحنا في اإلنجیل یؤكد ذلك حیثھذه النبوة في شخص الرب یسوع المسیح.  تحققتوقد 
 ".»إِنَّ هذَا هو بِالْحقيقَة النبِي اآلتي إِلَى الْعالَمِ!«فَلَما رأَى الناس اآليةَ الَّتي صنعها يسوع قَالُوا:  " :)٤(المقدس
وجدنا الَّذي كَتب عنه موسى في الناموسِ «ه: فيلُبس وجد نثَنائيلَ وقَالَ لَ" :)٥(یذكر یوحنا البشیر وأیضاً 

ةراصالن ني مالَّذ فوسي ناب وعساُء: يبِياَألن٦(الرسل أعمال فيقال بطرس الرسول  و. "»و(: 

 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل - الثاني اإلصحاح - ١٥:اآلیة  -١
  .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل - الثاني احاإلصح - ٢٠ وَ  ١٩:اناآلیت  -٢
 .، الكتاب المقدسسفر التثنیة - الثامن عشراإلصحاح  - ١٥:اآلیة  -٣
 .یوحنا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل - السادساإلصحاح  - ١٤:اآلیة  -٤
 .یوحنا البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل - األولاإلصحاح  - ٤٥:اآلیة  -٥
 .، الكتاب المقدسأعمال الرسل -إلصحاح الثالث ا - ٢٢:اآلیة  -٦
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 "نَ في كُلِّ ما يكَلِّمكُم بِه.فَإِنَّ موسى قَالَ لآلباِء: إِنَّ نبِياً مثْلي سيقيم لَكُم الرب إِلَهكُم من إِخوتكُم. لَه تسمعو"

 

 السید المسیح ھو حجر الزاویة -٤

الزاویة الذي رفضھ قادة الشعب الیھودي من الفریسیین والكتبة. وقد  السید المسیح ھو حجر
 :)١(١١٨وردت ھذه النبوة في المزمور 

١١٨:٢٢   .ةاوِيالز أْسر ارص ونَ قَداؤنالْب هفَضي رالَّذ رجالْح 
 من قبلِ الرب كَانَ هذَا وهو عجِيب في أَعينِنا.  ١١٨:٢٣

 

 

 البناء، في حجر أھم ھو الزاویة حجربأن: " یعقوب تادرس القمصویقول مفسر الكتاب المقدس 
 أعلى في وھو مًعا الباب قوس یربط زاویة حجر یوجد وأیًضا األساس، في مًعا الحوائط یربط
 یقدر وال الباب، ینھار بدونھ ،V حرف شكل على والیسار الیمین عن بضلعیھ القوس یربط الباب
استشھاد الرب یسوع المسیح  )٢(البشیر متى یؤكدوفي العھد الجدید  ."المبنى إلى یعبر أن أحد

أَما قَرأْتم قَطُّ في «قَالَ لَهم يسوع:  ":، فیقوللھذه النبوة، وتحقیقھا في شخصھ القدوس المبارك
ر ارص قَد وونَ هاؤنالْب هفَضي رالَّذ رجبِ: الْحا؟الْكُتنِنيي أَعف جِيبع وهذَا وكَانَ ه بلِ الربق نم .ةاوِيالز أْس." 

 

 في جاءت التي بالكلمات الربّ  استشھد لقد ":مضیفاً بأنھ ویعلق خادم الرب ولیم ماكدونالد
 كان الربّ  قِبل من. الزاویة رأس صار قد البّناؤون رفضھ الذي الحجر« ،٢٣: ١١٨ المزمور

م فعندما. »أعیننا في عجیب وھو اھذ  قادة للبنائین؛ نفسھ الزاویة، حجر وھو المسیح، قدَّ
. فائدة بال أنھ حاكمین جانًبا وضعوه لذلك. بنائھم مخططات في مكان لھ عندھم یكن لم إسرائیل،

 ."بنائھ في حجر أسمى جعلھ إذ السیادة، مركز هللا وأعطاه األموات من قام موتھ بعد لكنھ

 

 العھد القدیم الخاصة بصلب السید المسیح تءانبو

 معاناتھ و المسیح السید صلبب تتعلق القدیم العھد انبیاء ذكرھا التي النبوات من الكثیر ھناك
 .. نذكر بعض منھا، وھي كما یليوقیامتھ من بین األموات ودفنھ وموتھ وآالمھ

 لمقدس.، سفر المزامیر، الكتاب ا ١١٨المزمور  - ٢٣ وَ  ٢٢اآلیتان: -١
 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح الحادي والعشرون  - ٤٢:اآلیة -٢
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 صلب السید المسیح والقرعة على لباسھ  -١

. العظیمة الحادثة وقوع تلك تاریخ من تقریباً  سنة ١٠٠٠ قبلوذلك  الصلیب عن الملكداود  تنبأ
َیدْیھ و قدمیھ، وتلك نبوة عن صلب یتنبأ عن قیام األشرار بثقب  ١٦و اآلیة  ٢٢ففي المزمور 

 يدي ثَقَبوا. اكْتنفَتنِي اَألشرارِ من جماعةٌ. كالَب بِي أَحاطَت قَد َألنه" : ، فیقولالرب یسوع المسیح
لَيرِجمن نفس المزمور یتنبأ داود النبي باقتراع الجنود بتقسیم ثیاب المسیح  ١٨وفي اآلیة . "و

معلوم أن الملك داوود لم من الو ."يقِْسمونَ ثيابِي بينهم وعلَى لباسي يقْترِعونَ ":، فیقولینھمفیما ب

. وقد تحققت ھذه النبوة ھاتقسیمأو  یثقب أحد یدیھ أو رجلیھ ولم یتم االقتراع على لباسھ أو ثیابھ
اإلنجیل إلى ذلك في ى البشیر وقد اشار متبالكامل وبكل دقة في شخص القدوس یسوع المسیح. 

 بينهم ثيابِي اقْتسموا: «بِالنبِي قيلَ ما يتم لكَي علَيها مقْترِعني ثيابه اقْتسموا صلَبوه ولَما ": ، فیقول )١(المقدس
 ."»قُرعةً أَلْقَوا لباسي وعلَى

 

  الرب یسوع یسحق رأس الحیة -٢

تنبأ بھا موسى  نبوءةھي ووردت في سفر التكوین (التوراة).  وقدات العھد القدیم ءأولى نبوھذه 
 بينك عداوةً واضع" :، فقد قالمن تاریخ واقعھ الصلب سنة ١٥٠٠ قبلوذلك الصلیب عن  النبي
نيبو اةرالْم نيبو كلسا نهلسنو .وه قحسي كاسر تانو نيقحست هبقأنطونیوس القسویعلق  ".)٢(»ع 

 فھو الرجل نسل یقل ولم. المسیح بتجسد نبوءة ھي إذن المسیح ھو: المرأة نسل  :" أن فكري
 سحق نسلھ أن لیظھر آدم ىإل المسیح بنسب لوقا رجع لذلك. بشر زرع بدون العذراء من ولد

 الرأي ھذا توارثت السامریة حتى مسیا نینتظرو اآلباء من القدماء كل وكان. الحیة رأس
 لحقت التي ومعاناتھ المسیح ألآلم تشیر ھذه: عقبھ تسحق :"قائالً ویضیف أیضاً  .")٤یو(

 ھذا وكل. بإنكاره بطرس وأقنع وصلبھ المسیح باضطھاد الیھود أقنع فالشیطان. البشریة بطبیعتھ
تم " ھو أن المسار الذي َعقَِبھُ  َحقِینَ َتسْ " من أحسن ما قرأت عن تفسیر اآلیةو ."الخالص لیعطل

وقد  .أحد قدمیھ، فھي نبوءة بالغة الدقة )٣(سحق بالفعل عقبورق تخدقھ في قدمي المسیح قد ا
ولَكن لَما جاَء "، فیقول: )٤(الرسولبولس  ذلك یؤكدالمسیح، حیث  الرب یسوع تممت في شخص

 هنلَ اُهللا ابسأَر ،انمّلُْء الزمينبالَ التننوسِ، لامالن تحت ينالَّذ يدفْتيوسِ، لامالن تحلُوداً توم ،أَةرنِ املُوداً موم".  

 اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح السابع والعشرون  - ٣٥:اآلیة -١
 . ، الكتاب المقدسسفر التكوین -اإلصحاح الثالث  - ١٥اآلیة: -٢
ر: القاف بكسر الَعقِب، -٣  .)اللغة في الّصّحاح( .مؤّنثة وھي القدم، مؤخَّ
 رسالة غالظیة ، الكتاب المقدس. ، اإلصحاح الرابع - ٥َو  ٤:اآلیتان -٤
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 الرب یسوع ُیسقى خالً  -٣

 :أن السید المسیح یسقى خالً لھ طعم العلقم، فقال )١(نیالمزمور التاسع والست الملك داود فيتنبأ 
ھ خالل أن ٣٤في اآلیة وقد ذكر البشیر متى  ."ونَ في طَعامي علْقَماً وفي عطَشي يسقُوننِي خالويجعلُ"

ممزوج بمرارة لھا طعم  جرعة من خلالسید المسیح  بإعطاءالرومان من جنود  الصلب قام
في اآلیة وأیضاً یذكر . ")٢(ا ذَاق لَم يرِد أَنْ يشربأَعطَوه خال ممزوجاً بِمرارة ليشرب. ولَمالعلقم، فقال:" 

٤٨ ":قَاهسو ةبلَى قَصا علَهعجو الا خلَأَهمةً وجنفذَ إِسأَخو مهنم داحو كَضر قْتلْول٣(و(". 

 

 قول:آنفة الذكر، فی ٣٤ على اآلیة أیرونساید. أ ھنريمفسر العھد الجدید ویعلق 

راً  شراباً  صلباً  بالموت علیھ المحكوم ُیعطى أن العادة جرت لقد " لَ  ُمخدِّ  احتمال علیھ لُیسھِّ
ن مشروب، ھكذا. بھ سیمرُّ  كان الذي الُمخیف التعذیب ر النبیذ من والمكوَّ ) الخلّ  أو( الُمتخمِّ

مَ  المّر، أو المرارة مع الممزوج  قد شيء أي یتناول أن لیرضى كان ما. رفضھ ولكنِّھ لیسوع، قُدِّ
". كذلك یعلق خادم الرب ومفسر الصلیب تحت. سیحتملھا كان التي اآلالم یخفف أو ذھنھ یخّدرُ 

 طویلة قصبة أحدھم استخدم سالفة الذكر، فیقول:" ٤٨على اآلیة  ماكدونالد ولیمالعھد الجدید 
 ٢١: ٦٩المزمور من تجنستن أن ویمكننا. شفتیھ من وقّربھا بالخلّ  مغموسة إسفنجة علیھا رفع
 انتھى. ."آالمھ أشكال زیادة إلى بل للمسیح، الرحمة إظھار إلى یرمي یكن لم العمل ھذا أنّ 

 

 االستھزاء بالسید المسیح -٤

بقیام بعض الجموع باالستھزاء  أیضاً سنة من صلب المسیح  ١٠٠٠وتنبأ الملك داود قبل 
يستهزِئُونَ بِي. يفْغرونَ الشفَاه وينغضونَ الرأْس قَائلني: [اتكَلَ علَى كُلُّ الَّذين يروننِي والسخریة منھ، فقال:" 

[بِه رس هَألن ذْهقنيل .هجنفَلْي بفقد ذكر متى)٥(ھذا ما حدث بالفعل للسید المسیح عند الصلیب .")٤(الر . 

يا « كَانَ الْمجتازونَ يجدفُونَ علَيه وهم يهزونَ رؤوسهم قَائلني:و " :فقال، بتفاصیلھا الحوادث تلك البشیر
وكَذلك رؤساُء الْكَهنة ». ناقض الْهيكَلِ وبانِيه في ثَالَثَة أَيامٍ، خلِّص نفْسك! إِنْ كُنت ابن اِهللا فَانزِلْ عنِ الصليبِ!

ضوخِأَييالشو ةبالْكَت عزِئُونَ مهتسي مهقَالُوا: ا و » كلم وا! إِنْ كَانَ ههلِّصخأَنْ ي رقْدا يفَم هفْسا نأَمو رِينآخ لَّصخ 

  .، الكتاب المقدس سفر المزامیر ، ٦٩المزمور  - ٢١ة:یاآل -١
 . یل المقدس كما دونھ متى البشیراإلنج ،اإلصحاح السابع والعشرون  - ٣٤اآلیة  -٢
  .البشیر متى دونھ كما المقدس اإلنجیل ، والعشرون السابع اإلصحاح - ٤٨:اآلیة -٣
  .، الكتاب المقدسسفر المزامیر ، ٢٢المزمور  - ٨َو  ٧:اآلیتان -٤
 .فكري أنطونیوس لقسا - تفسیر الكتاب المقدس -٥
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قَد اتكَلَ علَى اِهللا، فَلْينقذْه اآلنَ إِنْ أَراده! َألنه قَالَ: أَنا ابن  بِه!نؤمن إِسرائيلَ فَلْينزِلِ اآلنَ عنِ الصليب فَ
  .")١(»اِهللا!

 

وكیف استھزأ الیھود بالمسیح، فیقول عن  تفاصیل تلك الحوادثإلى مرقس البشیر  یشیركذلك 
 :ذلك

" هلَيفُونَ عدجونَ يازتجكَانَ الْمو:نيلقَائ مهوسؤونَ رزهي مهامٍ!« ، وأَي ي ثَالَثَةف هانِيبكَلِ ويالْه ضاقا ني آه  لِّصخ
خلَّص آخرِين «وكَذلك رؤساُء الْكَهنة وهم مستهزِئُونَ فيما بينهم مع الْكَتبة، قَالُوا:  »نفْسك وانزِلْ عنِ الصليبِ!

واللَّذَان صلبا ». لينزِلِ اآلنَ الْمِسيح ملك إِسرائيلَ عنِ الصليبِ، لنرى ونؤمن! وأَما نفْسه فَما يقْدر أَنْ يخلِّصها!
انِهريعا يكَان هع٢(م(". 

 

 الرب یسوع یحمل خطیة العالم  -٥

اإلصحاح یذكر في فھو سنة.  ٧٠٠ نحو قبلوذلك ب السید المسیح یصلعن ي النب اشعیاء تنبأ
 :في المسیح تھ بكل دقةانبوجمیع وقد تحققت . المسیح السیدعن آالم تفاصیل دقیقة  ٥٣

 من صدق خبرنا ولمنِ استعلنت ذراع الرب؟   ٥٣:١
٥٣:٢  ركَعخٍ وكَفَر هامقُد تبن .هِيهتشفَن ظَرنالَ مو هإِلَي ظُرنالَ فَنمالَ جو ةَ لَهورالَ ص ةابِسضٍ يأَر نقٍ م 
٥٣:٣  فَلَم قَرتحا منوهجو هنرٍ عتسكَمو نزالْح بِرتخماعٍ وجلُ أَوجاسِ رالن نذُولٌ مخمو قَرتحم .بِه دتعن  
 . لَكن أَحزاننا حملَها وأَوجاعنا تحملَها. ونحن حِسبناه مصاباً مضروباً من اللَّه ومذْلُوالً  ٥٣:٤
 نا. وهو مجروح َألجلِ معاصينا مسحوق َألجلِ آثَامنا. تأْديب سالَمنا علَيه وبِحبرِه شفي  ٥٣:٥
 كُلُّنا كَغنمٍ ضلَلْنا. ملْنا كُلُّ واحد إِلَى طَرِيقه والرب وضع علَيه إِثْم جميعنا.   ٥٣:٦
٥٣:٧  يهازج امأَم ةتامص ةجعكَنحِ وإِلَى الذَّب اقست اةكَش فَاه حفْتي لَمذَلَّلَ وفَت وا هأَم مظُل .فَاه حفْتي ا فَلَم 
٥٣:٨  هاِء أَنيضِ اَألحأَر نم عقُط هأَن ظُنكَانَ ي نم هي جِيلفذَ. وأُخ ةوننيالد نمو طَةغالض نلِ مأَج نم رِبض 

 ذَنبِ شعبِي؟ 
٥٣:٩  نع غَنِي عمو هرارِ قَبراَألش علَ معجو.شغ هي فَمف كُني لَملْ ظُلْماً ومعي لَم هلَى أَنع .هتوم د 

  اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى. ،اإلصحاح السابع والعشرون  - ٤٣إلى  ٣٩اآلیات: -١
 مرقس. البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، الخامس عشر اإلصحاح - ٣٢ إلى ٢٩:اآلیات -٢
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ةُ الرب بِيده رب فَسر بِأَنْ يسحقَه بِالْحزن. إِنْ جعلَ نفْسه ذَبِيحةَ إِثْمٍ يرى نسالً تطُولُ أَيامه ومسرأَما ال  ٥٣:١٠
 .حجنت 

 ن وآثَامهم هو يحملُها. من تعبِ نفِْسه يرى ويشبع وعبدي الْبار بِمعرِفَته يبرر كَثريِي  ٥٣:١١
٥٣:١٢  فْسن تولْمل كَبس هلِ أَنأَج نةً مغَنِيم قِْسماِء يظَمالْع عماِء وّزاَألع نيب لَه أَقِْسم كذَلل ةأَثَم عم يصأُحو ه

ذْنِبِنيي الْمف فَعشو ريِينةَ كَثيطلَ خمح وهو. 
 

 شك الأنھ:"  فكري أنطونیوس القسیقول مفسر الكتاب المقدس  ٥٣وفي مقدمة تفسیره للسفر 
 مع جدالھم نتیجة لكن. ١٢ القرن حتى الیھود فسره وھكذا المسیح، ھو ھنا الرب عبد أن في

 الیھود شعب ھو الرب عبد أن بعضھم فقال. آخر تفسیر عن یفتشوا أن اضطروا المسیحیین
 لھذا بمطالعتھم بالمسیح الیھود من كثیرون آمن ولقد. یوشیا والبعض أرمیا أنھ واقال والبعض

: ٥٣ - ١٣: ٥٢( الفصل ھذا الیھود أسقط الحدیثة، األیام وفي الجدید بالعھد ومقابلتھ الفصل
 المسیح قبل المسیح أالم عن كاملة نبوءة فھو األسبوعیة، للقراءة المنتخبة القراءات من) ١٢

) ١٠: ٥٣( إثم ذبیحة نفسھ جعل لقد شعبھ، یفدى حتى كانت اآلالم وھذه. سنة ٧٠٠ بحوالي
 انتھى. ."الفداء سر إلى وننظر هللا إلى نقترب النبوة وبھذه

 

في تحققت النبوات الواردة فیھ على حادثة الصلب، فوھذا السفر بحق یعد وكأنھ شاھد عیان 
 ن إتمامھا في المسیح، وھي كالتالي:وقد أكد المبشرو .بالكامل شخص الرب یسوع المسیح

 

 صمت المسیح - أ

 النبوة التالیة: فكري أنطونیوس القسیفسر 

" يهازج امأَم ةتامص ةجعكَنحِ وإِلَى الذَّب اقست اةكَش فَاه حفْتي لَمذَلَّلَ وفَت وا هأَم مظُلفَاه حفْتي بقولھ:" ،"ا فَلَم 

 ولم. للظلم نفسھ سلم أي = فتذلل ھو أما. زور بشھود لھ وأتوا ظالمة كانت حاكمتھم = ُظلِم
 بال أي = للذبح تساق كشاه وكان. وھیرودس وبیالطس قیافا أمام سكت فھو = فاه یفتح

 ھذا المسیح سكوت وكان وظلمھم، محاكمیھ نیة عرف وھو ألجلھ جاء ما یعرف فھو مقاومة،
 البشیر متى یؤكدو ."تعطل قد الفداء كان وإال ضدھم قوتھ یستخدم لم فھو قوتھ، على دلیل أبلغ

فَوقَف يسوع أَمام  یقول:"ففي شخص الرب یسوع،  تحققت حیث تلك، النبي اشعیاء نبوة إتمام
وبينما كَانَ رؤساُء الْكَهنة  ».ولُأَنت تقُ«فَقَالَ لَه يسوع:» أَأَنت ملك الْيهود؟«الْوالي. فَسأَلَه الْوالي قائالً:
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:بِيالَطُس ٍء. فَقَالَ لَهيبِش جِبي لَم هلَيكُونَ عتشي وخيالش؟«وكلَيونَ عدهشي كَم عمسا تأَم«  نالَ عو هجِبي فَلَم
 .")١(كَلمة واحدة، حتى تعجب الْوالي جِدا

 

 الیھود شكاوى كانت على اآلیات السابقة، فیقول:" ماكدونالد ولیم ویعلق مفسر العھد الجدید 
 لم الدینّیة الّتھم ولكنّ . اسـاألس ھذا على حاكموه وقد األولى، بالّدرجة دینّیة یسوع على الحقیقّیة

 عندما سّیةسیا تھم ثالث بھ ألصقوا ذلك، علموا وإذ. الرومانّیة المحاكم في وزن لھا یكن
) ٢( لالمبراطورّیة؛ تھدیًدا یسّبب فتنة قائد یسوع كان) ١) (٢: ٢٣لو( بیالطس إلى أحضروه

 اّدعى لقد) ٣( االمبراطورّیة؛ ازدھار یضعفون وبذلك الضرائب، یدفعوا أالّ  على الناس یحثّ  كان
 مّتى إنجیل يف یسوع یستجوب بیالطس ونرى. ومركزه االمبراطور سلطة بذلك مھّدًدا ملك، أّنھ

 ھذا جوابھ فأعقب. كذلك بأّنھ یسوع وأجاب الیھود، ملك ھو ھل سألھ فقد. الثالثة الّتھمة بشأن
 صمت من كثیًرا بیالطس تعّجب حینئذ. الیھود قادة قَِبل من علیھ واالفتراءات الشتائم من سیل

 أن للوالي یسبق لم اورّبم. اّتھاماتھم من واحد على وال بشيء یسوع یردّ  لم إذ علیھ، المّدعى
 انتھى. ".كھذا عنیف تھّجم أمام ھكذا یصمت أحًدا رأى

 

 آالم المسیح - ب

 :التالیة النبوة فكري أنطونیوس القس یفسرو

هو مجروح َألجلِ . ولَكن أَحزاننا حملَها وأَوجاعنا تحملَها. ونحن حِسبناه مصاباً مضروباً من اللَّه ومذْلُوالً "
كُلُّنا كَغنمٍ ضلَلْنا. ملْنا كُلُّ واحد إِلَى طَرِيقه  علَيه وبِحبرِه شفينامعاصينا مسحوق َألجلِ آثَامنا. تأْديب سالَمنا 

 حمل فھو الخطیة عن ناتجة ألحزانا = حملھا أحزاننا "، بقولھ:"والرب وضع علَيه إِثْم جميعنا.

 عنا نیابة احتمل ھو = سالمنا تأدیب. عقل كل یفوق الذي هللا سالم لیعطینا وأثارھا خطایانا
 ضربات عن نتجت التي الجروح أثار ھي = وبحبره السالم على حصلنا ھذا ونتیجة التأدیب
 = جمیعنا إثم علیھ الرب وضع وھكذا. واللطم واللكم المسامیر وجروح والشوك والقصبة السوط
 .هللا مجد وأعوزھم وفسدوا زاغوا فالجمیع جمیعنا

 

، یسوع الرب شخص فيبتمامھا  تحققت حیث، تلك النبي اشعیاء نبوة إتمام البشیر متى ویؤكد
خذَ عسكَر الْوالي يسوع إِلَى دارِ فَأَ حينئذ أَطْلَق لَهم باراباس، وأَما يسوع فَجلَده وأَسلَمه ليصلَب. :"فیقول

،ةيبكُلَّ الْكَت هلَيوا ععمجو ةالْوِالَي مراًء قرِد وهسأَلْبو هورا،:"فَعزِي نيالً موا إِكْلفَرضو كوش وهعضولَى وع ،هأْسر 

 اإلنجیل المقدس كما دونھ متى البشیر. ، اإلصحاح السابع والعشرون -١٤إلى  ١١اآلیات: -١
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:نيلقَائ زِئُونَ بِههتسيو هامثُونَ قُدجوا يكَانو .ينِهمي يةً فبقَصو»!ودهالْي كلا مي الَمذُوا  »السأَخو ،هلَيقُوا عصبو
.هأْسلَى رع وهبرضةَ وبالْقَص هتا اسم دعبلْبِولصل ا بِهوضمو ،هابيث وهسأَلْباَء ودالر هنوا ععزن ،أُوا بِه١(ز(". 

 

 باراباس بیالطس أطلق السابقة بقولھ:"اآلیات على  ماكدونالد ولیمویعلق مفسر العھد الجدید 
 بینما عرشھ؛ على یزال ما فالمجرم. العالم على تسیطر باراباس وروح الیوم ذلك ومنذ للجمع،

 عملّیة في ُیستخدم وكان. تقضي العادة كانت كما علیھ المحكوم ُجلِد ذلك بعد. مرفوض البارّ  الملك
 ظھره، على حارًثا ینزل السوط وكان. حاّدة معدنّیة بقطع ینتھي الجلد من كبیر سوط تلك الجلد
 یسلّم أن إالّ  یفعلھ شيء الضعیف للوالي یبقَ  ولم. دمھ من جداول مطلقةً  جسده جلَدةِ  كل فتشقّ 
 رّبما( الكتیبة كل علیھ وجمعوا الحاكم قصر إلى یسوع الوالي عسكر خذ .لُیصَلب للعسكر یسوع
ا ویصعب). الرجال من مئات بضع ُتعدّ  كانت  وضابطھ الكون فخالق ذلك، بعد حدث ما تصور جّدً
. المستحّقین غیر األشرار مخلوقاتھ وھم ومجرمین، متوّحشین جنود ید على شدیدة إھانات یعاني

ا، رداء وألبسوه عّروه فقد  أنّ  حیث فمن. لنا درس الّرداء ذلك في ولكنْ . الملك لرداء تقلیًدا قرمزّیً
 التي لخطایاي صورة الرداء ذلك بأنّ  فالفكرة ،)١٨: ١إش( بالخطیة الكتاب في مرتبط القرمز
 ضفروا ).٢١: ٥كو٢( لديّ  بةمحبّ  فكرة ھي البّر، رداء عليّ  یوَضع لكي یسوع على وضعت

 إكلیل لبس أّنھ نرى البشعة، سخریتھم تجاوزنا إذا ولكن. رأسھ على ووضعوه شوك، من إكلیالً 
 بوصفھ نعبده ولكّننا الخطیة ملك وكأّنھ بھ استھزأوا فقد. المجد إكلیل نحن نلبس لكي الشوك
 التي الید تلك أنّ  یعلموا ولم. للسخریة صولجاًنا أي قصبة، أیًضا وأعطوه. الخطاة مخلّص
 الكون سیادة بصولجان تمسك المثقوبة یسوع فید. العالم تحكم التي الید ذات ھي القصبة أمسكت
 على بصقوا بل بذلك، یكتفوا ولم. الیھود ملك بصفتھ ویخاطبونھ قّدامھ، یجثون وكانوا. بأجمعھ

 ھذا كل احتمل یسوع لكنّ . رأسھ على بھا وضربوه القصبة أخذوا ثمّ  الكامل، الوحید اإلنسان وجھ
 تكلّوا لئالّ  ھذه، مثل لنفسھ مقاومة الخطاة من احتمل الذي في فتفّكروا: «كلمة یقل ولم بصبر؛

 انتھى. ."للصلب بھ ومضوا ثیابھ، ألبسوه وأخیًرا )٣: ١٢عب( »نفوسكم في وتخوروا

 

 في قبر غني یدفن المسیح -ج 

 :تالیةال النبوة فكري أنطونیوس القس ویفسر

" ي فَمف كُني لَملْ ظُلْماً ومعي لَم هلَى أَنع .هتوم دنع غَنِي عمو هرارِ قَبراَألش علَ معجوشغ لھا:" بقولھ، " ه 

 :تفسیرین

 فھم القیامة، خبر لیكتموا الرشوة قبلوا قد وھم األشرار الرومان الجنود لحراسة تشیر قد -١

 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، والعشرون السابع اإلصحاح - ٣١ إلى ٢٦:اآلیات -١
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 .وسرقوه التالمیذ وأتى نیام كنا قالوا مرتشین، كاذبین

 مع دائًما یعملون كما بالنار لیحرق ھنوم ابن وادي في جسده یلقوا أن المخطط كان -٢
 عند غنى ومع = الغنى الرجل الرامي سفیو مقبرة في یدفن أن دبر هللا ولكن. المصلوبین

  . موتھ

 

، یسوع الرب شخص فيبتمامھا  تحققت حیث، تلك النبي اشعیاء نبوة إتمام البشیر متى ویؤكد
فَهذَا تقَدم  .ولَما كَانَ الْمساُء، جاَء رجلٌ غَنِي من الرامة اسمه يوسف، وكَانَ هو أَيضا تلْميذًا ليسوع :"فیقول

.دسطَى الْجعأَنْ ي ذئينح بِيالَطُس رفَأَم .وعسي دسج طَلَبو إِلَى بِيالَطُس ،يقن انبِكَت لَفَّهو دسالْج فوسذَ يفَأَخ 

ثُم ،ةرخي الصف هتحن ي كَانَ قَدالَّذ يددالْج رِهي قَبف هعضوى وضمرِ واب الْقَبلَى با عا كَبِريرجح جرح١(د(". 

 

 وھو الرامّي، یوسف یكن لم تلك اآلیات الكریمة، فیقول معلقاً:" ماكدونالد ولیمویفسر خادم الرب 
: ٢٣لو( بیالطس إلى یسوع بتسلیم القاضي المجلس رأي على موافًقا السنھدریم، في عضو

ا تلمیًذا الحین لكذ حتى بقي كان فإذا). ٥١  عرض بالحذر یضرب نراه اآلن فإّننا للمسیح، سّرّیً
 نتصّور أن ویمكننا. سّیده بدفن إذًنا منھ وطلب جرأة، بكلّ  بیالطس إلى تقّدم وھكذا. الحائط
 أجل من كھذه علنّیة وقفة یقف السنھدریم من عضو لكون الیھود وغضب بیالطس مفاجأة

 واالجتماعّیة االقتصادّیة لحیاتھ دفًنا یسوع لجسد الراميّ  یوسف ندف كان الحقیقة، في. المصلوب
 إذ الجسد یوسف أخذ .یسوع الربّ  قتل الذي النظام عن األبد إلى ھذا عملھ فصلھ فقد. والدینّیة

 الجدید قبره في وضعھ ثمّ  األقمطة، بین أطیاًبا ووضع نقّي، بكّتان بمحّبة وكّفنھ بیالطس لھ سمح
 قناة على وِضع قد الرحي حجر مثل كبیر بحجر القبر باب وأغلق. الصخر في تھنح قد كان الذي

 غنيّ  ومع قبره األشرار مع وُجِعل: «بقرون ذلك قبل إشعیاء تنّبأ وقد. أیًضا الصخر في منحوتة
 لتأكلھ ھّنوم وادي إلى بجسده یلقوا أن شّك، بال خّططوا، قد أعداؤه وكان). ٩: ٥٣( »موتھ عند

 مع یسوع ُیدفن لكي یوسف واستخدم خططھم أفّشل هللا ولكنّ . الثعالب أو ایات،النف نیران
 انتھى. ."األغنیاء

 

 قیامة المسیح -د

 :التالیة النبوة فكري أنطونیوس القس ویفسر
"، ةُ الرب بِيده تنجح.تطُولُ أَيامه ومسرأَما الرب فَسر بِأَنْ يسحقَه بِالْحزن. إِنْ جعلَ نفْسه ذَبِيحةَ إِثْمٍ يرى نسالً "

 أن إال المسیح دـض ھذا دبروا الذین ھم األشرار كان وإن=  بالحزن یسحقھ أن سر الرب فیقول:"

 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، والعشرون السابع اإلصحاح - ٦٠ إلى ٥٧:اآلیات  -١
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 حب ھناك فھل ونفرح، نحن نخلص حتى بالحزن ابنھ یسحق بان سر وھو هللا قصد في كان ھذا
 لحملھ باألكثر نفسًیا بل فقط جسدًیا یتألم لم فالمسیح = إثم ذبیحة نفسھ جعل. ھذا من أعظم
 = نسًال  یرى = نحن لُنقبل ُتِرك ھو البشر، في الذي الشر ومن. لھ الكل خیانة ومن العالم خطایا
. كثیرة حبوب ھناك لیكون سقطت التي الحنطة حبة ھو كان. فداھم الذین المؤمنین ھم النسل
 = تنجح بیده الرب ومسرة. القیامة عن نبوة وھذا بالموت حیاتھ تنتھي لن أي = أیامھ تطول
 انتھى. ."الناس خالص ھي الرب مسرة

 

، یسوع الرب شخص في بتمامھا تحققت حیث، تلك شعیاءإ نبوة إتمام متى البشیر ویؤكد
لَيس هو  الَ تخافَا أَنتما، فَإِني أَعلَم أَنكُما تطْلُبان يسوع الْمصلُوب.:«فَأَجاب الْمالَك وقَالَ للْمرأَتينِ :" لفیقو

يها فطَجِعضم بي كَانَ الرالَّذ عضوا الْمظُرا انلُما قَالَ! هكَم قَام ها، َألننهه.  قَد هإِن :هيذالَمتا قُوالَ لرِيعا سباذْهو
 .اتواَألم نم اقَامه وه بِقُكُمسيلِ إِلَى يلالْج .اكنه هنورا. تا هأَن قَد ا قُلْتا .»لَكُمتجرا فَخرِيعس نرِ مالْقَب فوبِخ 

 سالَم:«وقَالَ الَقَاهما يسوع إِذَا تالَميذَه لتخبِرا منطَلقَتان هما وفيما. تالَميذَه خبِرالت راكضتينِ عظيمٍ، وفَرحٍ
 إِلَى يذْهبوا أَنْ يِإلخوت قُوالَ اذْهبا. تخافَا الَ:«يسوع لَهما فَقَالَ .لَه وسجدتا بِقَدميه وأَمسكَتا فَتقَدمتا. »لَكُما

 .")١(»يروننِي وهناك الْجليلِ،
 

 وقال المالك فأجاب« تلك اآلیات الكریمة، فیقول معلقاً:" بنكرتن بنیامینویفسر خادم الرب 
. القبر إلى الفجر في) ١:١٦ مرقس( سالومة ومعھما المرأتان ھاتان حضرت لقد »للمرأتین

 الرب بقیامة وبشرھن بالسالم المالك كلمھن وقد. باالطیاب بالر جسد یدھن أن قصدھن وكان
. الرب جسد یحنطن لكي بالمحبة حضرن فأنھن. القیامة أمر أفكارھن عن بعیًدا كان كم ونرى
 كان الرب ألن وقتھ في یكن لم أنھ مع للرب القلبیة لمحبتھن برھاًنا العمل لھذا استعدادھن وكان

 ھدوء ولنالحظ) ٢٧:٢ الرسل أعمال( الكاملة لقداستھ نظًرا افسادً  جسده یرى أن دون قام قد
 كان الذي الموضع ینظرن أن النساء ودعا. هللا قِیل من أُرسل بمن یلیق كما تصرف فإنھ المالك
 إلى یسبقھم أنھ الرب، بقیامة التالمیذ وُیخبرن یذھبن أن أیًضا لھن وقال. فیھ اضطجع قد الرب

 وصدقتھ جًدا عمیًقا تأثًرا المالك بكالم فتأثرن ھناك یرونھ وأنھم لھم، وقال سبق كما الجلیل
 منھن وقبلَ  بالسالم وكلمھن الطریق في لھن ظھر نفسھ والرب التالمیذ، لُیخبرن بعجل وخرجن
 انتھى. ."السجود

 
 

 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، والعشرون الثامن اإلصحاح - ١٠ إلى ٥:اآلیات -١



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               152  
 

 السید المسیحومواعظ ثامن: حكم الباب ال

 

 حكم السید المسیح

ھذه من قصیرة المتناثرة ھنا وھناك في اإلنجیل المقدس. بعض الللسید المسیح الكثیر من الحكم 
 مطولة للرب یسوع المسیح. وھي كالتالي: الحكم اقتطعتھا من مواقف أو مواعظ

 .َمْوَتاُھمْ  َیْدفُِنونَ  اْلَمْوَتى َدعِ  ·
اءُ  اجُ َیْحتَ  الَ  ·  .اْلَمْرَضى َبلِ  َطبِیبٍ  إِلَى األَِصحَّ
 .َقلِیلُونَ  اْلَفَعَلةَ  َولَِكنَّ  َكثِیرٌ  اْلَحَصادُ  ·
اتِ  ُحَكَماءَ  ُكوُنوا ·  .َكاْلَحَمامِ  َوُبَسَطاءَ  َكاْلَحیَّ
ْلِمیذُ  لَْیسَ  · ِدهِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  اْلَعْبدُ  َوالَ  اْلُمَعلِّمِ  ِمنَ  أَْفَضلَ  التِّ  .َسیِّ
ْلِمیذَ ا َیْكفِي · ِدهِ  َواْلَعْبدَ  َكُمَعلِِّمھِ  َیُكونَ  أَنْ  لتِّ  .َكَسیِّ
 .ُیْعَرفَ  لَنْ  َخفِيٌّ  َوالَ  ُیْسَتْعلَنَ  لَنْ  َمْكُتومٌ  لَْیسَ  ·
ْمعِ  أُُذَنانِ  لَھُ  َمنْ  ·  .َفْلَیْسَمعْ  لِلسَّ
 !اْلَخُروفِ  ِمنَ  أَْفَضلُ  ُھوَ  َكمْ  اإلِْنَسانُ  ·
 .اْلَفمُ  َیَتَكلَّمُ  اْلَقْلبِ  َفْضلَةِ  ِمنْ  ·
الِحُ  اَإلِْنَسانُ  · الِحِ  اْلَكْنزِ  ِمنَ  الصَّ الَِحاتِ  ُیْخِرجُ  اْلَقْلبِ  فِي الصَّ یرُ  َواإلِْنَسانُ  الصَّ رِّ  اْلَكْنزِ  ِمنَ  الشِّ

یرِ  رِّ ُرورَ  ُیْخِرجُ  الشِّ  .الشُّ
رُ  بَِكالَِمكَ  ·  ُتَدانُ  َوبَِكالَِمكَ  َتَتَبرَّ
ْمعِ  أُُذَنانِ  لَھُ  َمنْ  ·  .َمعْ َفْلَیسْ  لِلسَّ
سُ  اْلَفمَ  َیْدُخلُ  َما لَْیسَ  · سُ  َھَذا اْلَفمِ  ِمنَ  َیْخُرجُ  َما َبلْ  اإلِْنَسانَ  ُیَنجِّ  .اإلِْنَسانَ  ُیَنجِّ
 .ُحْفَرةٍ  فِي ِكالَُھَما َیْسقَُطانِ  أَْعَمى َیقُودُ  أَْعَمى َكانَ  إِنْ  ·
ُزوا · ینَ  َخِمیرِ  ِمنْ  َتَحرَّ یِسیِّ ینَ  اْلَفرِّ وقِیِّ دُّ  .َوالصَّ
 .َیِجُدَھا أَْجلِي ِمنْ  َنْفَسھُ  ُیْھلِكُ  َوَمنْ  ُیْھلُِكَھا َنْفَسھُ  ُیَخلِّصَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  ·
 َعنْ  فَِداءً  اإلِْنَسانُ  ُیْعِطي َماَذا أَوْ  َنْفَسُھ؟ َوَخِسرَ  ُكلَّھُ  اْلَعالَمَ  َربِحَ  َلوْ  اإلِْنَسانُ  َیْنَتفِعُ  َماَذا ·

 َنْفِسِھ؟
 .َوْحَدُكَما َوَبْیَنھُ  َبْیَنكَ  َوَعاتِْبھُ  َفاْذَھبْ  وكَ أَخُ  إِلَْیكَ  أَْخَطأَ  إِنْ  ·
ُ  َجَمَعھُ  الَِّذي · قُھُ  الَ  هللاَّ  .إِْنَسانٌ  ُیَفرِّ
ُ  َوُھوَ  َواِحدٌ  إِالَّ  َصالِحاً  أََحدٌ  لَْیسَ  ·  .هللاَّ
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 .هللاَِّ  تِ َملَُكو إِلَى َغنِيٌّ  َیْدُخلَ  أَنْ  ِمنْ  أَْیَسرُ  إِْبَرةٍ  َثْقبِ  ِمنْ  َجَملٍ  ُمُرورَ  إِنَّ  ·
ِ  ِعْندَ  َولَِكنْ  ُمْسَتَطاعٍ  َغْیرُ  النَّاسِ  ِعْندَ  َھَذا ·  .ُمْسَتَطاعٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  هللاَّ
لُونَ  َكثِیُرونَ  · لِینَ  َوآِخُرونَ  آِخِرینَ  َیُكوُنونَ  أَوَّ  .أَوَّ
 .ُیْنَتَخُبونَ  َوَقلِیلِینَ  ُیْدَعْونَ  َكثِیِرینَ  ·
 .لَُكمْ  َخاِدماً  َیُكونُ  أَْكَبُرُكمْ  ·
ِضعْ  َنْفَسھُ  َیْرَفعْ  َمنْ  ·  .َیْرَتِفعْ  َنْفَسھُ  َیَضعْ  َوَمنْ  َیتَّ
اِخلِینَ  َتَدُعونَ  َوالَ  أَْنُتمْ  َتْدُخلُونَ  الَ  ·  !َیْدُخلُونَ  الدَّ
 !اْلَجَملَ  َوَیْبلَُعونَ  اْلَبُعوَضةِ  َعنِ  ُیَصفُّونَ  ·
الً  َنقِّ  · ْحَفةِ  اْلَكأْسِ  َداِخلَ  أَوَّ  .َنقِّیاً  أَْیضاً  ُجُھَماَخارِ  َیُكونَ  لَِكيْ  َوالصَّ
 !َخَراباً  لَُكمْ  ُیْتَركُ  َبْیُتُكمْ  ُھَوَذا ·
اِعيَ  أَْضِربُ  · دُ  الرَّ ةِ  ِخَرافُ  َفَتَتَبدَّ ِعیَّ  .الرَّ
ا · وحُ  أَمَّ ا َفَنِشیطٌ  الرُّ  .َفَضِعیفٌ  اْلَجَسدُ  َوأَمَّ
ْیفَ  َیأُْخُذونَ  الَِّذینَ  ُكلَّ  · ْیفِ  السَّ  !َیْھلُِكونَ  بِالسَّ
 .لَُكمْ  َوُیَزادُ  لَُكمْ  ُیَكالُ  َتِكیلُونَ  ِبھِ  الَِّذي لِ بِاْلَكیْ  ·
یَرةُ  األَْفَكارُ  َتْخُرجُ  النَّاسِ  قُلُوبِ  ِمنْ  · رِّ  .الشِّ
الً  َیُكونَ  أَنْ  أََحدٌ  أََرادَ  إَِذا ·  .لِْلُكلِّ  َوَخاِدماً  اْلُكلِّ  آِخرَ  َفَیُكونُ  أَوَّ
َماءِ ال فِي َكْنزٌ  لَكَ  َفَیُكونَ  اْلفَُقَراءَ  أَْعطِ  ·  .سَّ
ِ  ِعْندَ  ُمْسَتَطاعٌ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ·  .هللاَّ
ِ  َوَما لَِقْیَصرَ  لَِقْیَصرَ  َما أَْعُطوا · َّfِ  ِ َّfِ. 
 .أَْحَیاءٍ  إِلَھُ  َبلْ  أَْمَواتٍ  إَِلھَ  ُھوَ  لَْیسَ  ·
َماءُ  ·  .َیُزولُ  الَ  َكالَِمي َولَِكنَّ  َتُزوالَنِ  َواألَْرضُ  اَلسَّ
 .ُكلَِّھا لِْلَخلِیَقةِ  بِاإلِْنِجیلِ  َواْكِرُزوا ْجَمعَ أَ  اْلَعالَمِ  إِلَى اْذَھُبوا ·
 .ُیَدنْ  ُیْؤِمنْ  لَمْ  َوَمنْ  َخلَصَ  َواْعَتَمدَ  آَمنَ  َمنْ  ·
 َمَعُھْم؟ اْلَعِریسُ  َدامَ  َما َیُصوُمونَ  اْلُعْرسِ  َبنِي َتْجَعلُوا أَنْ  أََتْقِدُرونَ  ·
 ُتوافِقُھُ  الَ  َواْلَعتِیقُ  َیُشقُّھُ  َفاْلَجِدیدُ  َوإِالَّ  َعتِیقٍ  َثْوبٍ  لَىعَ  َجِدیدٍ  َثْوبٍ  ِمنْ  ُرْقَعةً  َیَضعُ  أََحدٌ  لَْیسَ  ·

ْقَعةُ   .اْلَجِدیدِ  ِمنَ  الَّتِي الرُّ
اسُ  َیْفَعلَ  أَنْ  ُتِریُدونَ  َكَما ·  .َھَكَذا بِِھمْ  أَْیضاً  أَْنُتمْ  اْفَعلُوا بُِكمُ  النَّ
یھِ  ِسَراجاً  ُیوقِدُ  أََحدٌ  لَْیسَ  ·  لَِیْنُظرَ  َمَناَرةٍ  َعلَى َیَضُعھُ  َبلْ  َسِریرٍ  َتْحتَ  َیَضُعھُ  أَوْ  اءٍ بِإِنَ  َوُیَغطِّ

اِخلُونَ   .النُّورَ  الدَّ
 .لُِیَخلِّصَ  َبلْ  النَّاسِ  أَْنفُسَ  لُِیْھلِكَ  َیأْتِ  لَمْ  اإلِْنَسانِ  اْبنَ  ·
 .هللاِ  لَِملَُكوتِ  حُ َیْصلُ  اْلَوَراءِ  إِلَى َوَیْنُظرُ  اْلِمْحَراثِ  َعلَى َیَدهُ  َیَضعُ  أََحدٌ  لَْیسَ  ·



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               154  
 

 .َحَصاِدهِ  إِلَى َفَعلَةً  ُیْرِسلَ  أَنْ  اْلَحَصادِ  َربِّ  ِمنْ  اْطلُُبوا ·
 .أَْرَسلَنِي الَِّذي ُیْرِذلُ  ُیْرِذلُنِي َوالَِّذي ُیْرِذلُِني ُیْرِذلُُكمْ  َوالَِّذي ِمنِّي َیْسَمعُ  ِمْنُكمْ  َیْسَمعُ  اَلَِّذي ·
 فِي ُكتَِبتْ  أَْسَماَءُكمْ  أَنَّ  بِاْلَحِريِّ  اْفَرُحوا َبلِ  لَُكمْ  َتْخَضعُ  ْرَواحَ األَ  أَنَّ  بَِھَذا َتْفَرُحوا الَ  ·

َماَواتِ   .السَّ
َھا أَْحَمُدكَ  · َماءِ  َربُّ  اآلبُ  أَیُّ كَ  َواألَْرِض  السَّ  َوأَْعَلْنَتَھا َواْلفَُھَماءِ  اْلُحَكَماءِ  َعنِ  َھِذهِ  أَْخَفْیتَ  ألَنَّ

 .لِألَْطَفالِ 
 .َیْسقُطُ  َبْیتٍ  َعلَى ُمْنَقِسمٍ  َوَبْیتٍ  َتْخَربُ  َذاتَِھا َعلَى ُمْنَقِسَمةٍ  َكةٍ َمْملَ  ُكلُّ  ·
 ِمْنھُ  أَْقَوى ُھوَ  َمنْ  َجاءَ  َمَتى َولَِكنْ  .أََمانٍ  ِفي أَْمَوالُھُ  َتُكونُ  ُمَتَسلِّحاً  َداَرهُ  اْلَقِويُّ  َیْحَفظُ  ِحیَنَما ·

ھُ  َكلَ  الَِّذي اْلَكاِملَ  ِسالََحھُ  َوَیْنِزعُ  َیْغلُِبھُ  َفإِنَّ عُ  َعلَْیھِ  اتَّ  .َغَناِئَمھُ  َوُیَوزِّ
 .َوَیْحَفُظوَنھُ  هللاِ  َكالَمَ  َیْسَمُعونَ  لِلَِّذینَ  ُطوَبى َبلْ  ·
 َیْنُظرَ  لَِكيْ  اْلَمَناَرةِ  َعلَى َبلْ  اْلِمْكَیالِ  َتْحتَ  َوالَ  ُخْفَیةٍ  فِي َوَیَضُعھُ  ِسَراجاً  ُیوقِدُ  أََحدٌ  لَْیسَ  ·

ا  .النُّورَ  ِخلُونَ الدَّ
راً  َیُكونُ  ُكلُّھُ  َفَجَسُدكَ  َبِسیَطةً  َعْیُنكَ  َكاَنتْ  َفَمَتى اْلَعْینُ  ُھوَ  اْلَجَسدِ  ِسَراجُ  ·  َكاَنتْ  َوَمَتى َنیِّ

یَرةً   .ُمْظلِماً  َیُكونُ  َفَجَسُدكَ  ِشرِّ
نْ  أُِریُكمْ  َبلْ  .أَْكَثرَ  َیْفَعلُونَ  َما مْ لَھُ  َلْیسَ  َذلِكَ  َوَبْعدَ  اْلَجَسدَ  َیْقُتلُونَ  الَِّذینَ  ِمنَ  َتَخافُوا الَ  ·  ِممَّ

مَ  فِي ُیْلقِيَ  أَنْ  ُسْلَطانٌ  َلھُ  َیْقُتلُ  َبْعَدَما الَِّذي ِمنَ  َخافُوا: َتَخافُونَ   َھَذا ِمنْ : لَُكمْ  أَقُولُ  َنَعمْ . َجَھنَّ
 !َخافُوا

 .َتْھلُِكونَ  َكَذلِكَ  َفَجِمیُعُكمْ  َتُتوُبوا لَمْ  إِنْ  ·
 .اْلُعْميَ  اْلُعْرجَ  اْلُجْدعَ : اْلَمَساِكینَ  َفاْدعُ  ِضَیاَفةً  َنْعتَ صَ  إَِذا ·
دٌ  اَْلِمْلحُ  ·  َفَیْطَرُحوَنھُ  لَِمْزَبلَةٍ  َوالَ  ألَْرٍض  َیْصلُحُ  الَ  ُیْصلَُح؟ َفبَِماَذا اْلِمْلحُ  َفَسدَ  إَِذا َولَِكنْ . َجیِّ

 .َخاِرجاً 
َدْینِ  َیْخِدمَ  أَنْ  َخاِدمٌ  َیْقِدرُ  الَ  · ھُ  َسیِّ ا ألَنَّ  اْلَواِحدَ  ُیالَِزمَ  أَوْ  اآلَخرَ  َوُیِحبَّ  اْلَواِحدَ  ُیْبِغضَ  أَنْ  إِمَّ

 .َواْلَمالَ  هللاَ  َتْخِدُموا أَنْ  َتْقِدُرونَ  الَ . اآلَخرَ  َوَیْحَتقِرَ 
ْخھُ  أَُخوكَ  إِلَْیكَ  أَْخَطأَ  إِنْ  · اتٍ  ْبعَ سَ  إِلَْیكَ  أَْخَطأَ  َوإِنْ  .لَھُ  َفاْغفِرْ  َتابَ  َوإِنْ  َفَوبِّ  َوَرَجعَ  اْلَیْومِ  فِي َمرَّ

اتٍ  َسْبعَ  إِلَْیكَ   .َلھُ  َفاْغفِرْ  َتائِبٌ  أََنا: َقائِالً  اْلَیْومِ  فِي َمرَّ
اسِ  ِعْندَ  اْلُمْسَتَطاعِ  َغْیرُ  ·  .هللاِ  ِعْندَ  ُمْسَتَطاعٌ  النَّ

 

 مواعظ السید المسیح 

الموعظة ( اةمالمسخطبة العصماء لعل من أشھر مواعظ السید المسیح تلك الموعظة العظیمة وال
 والسادسة الخامسة اإلصحاحات في المطولةالجلیلة و الموعظة ھذه وردتوقد . )على الجبل

 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل منعلى التوالي  والسابعة
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 الجبل على الموعظة

٥:١  لَسا جلِ فَلَمبإِلَى الْج دعص وعمأَى الْجا رلَمو  .يذُهالَمت هإِلَي مقَدت 
 فَعلَّمهم قَائالً:   ٥:٢
٥:٣  » .اتاومالس لَكُوتم موحِ َألنَّ لَهنيِ بِالراكسلْمى لطُوب 
 طُوبى للْحزانى َألنهم يتعزونَ.   ٥:٤
٥:٥   .ضرِثُونَ اَألري مهاِء َألنعدلْوى لطُوب 
 طُوبى للْجِياعِ والْعطَاشِ إِلَى الْبِر َألنهم يشبعونَ.   ٥:٦
 طُوبى للرحماِء َألنهم يرحمونَ.   ٥:٧
٥:٨   .ونَ اللَّهايِنعي مهاِء الْقَلْبِ َألنيقَألنى لطُوب 
 ه يدعونَ. طُوبى لصانِعي السالَمِ َألنهم أَبناَء اللَّ  ٥:٩

٥:١٠   .اتاومالس لَكُوتم مَألنَّ لَه لِ الْبِرأَج نم ينودطْرلْمى لطُوب 
٥:١١   .بِنيي كَاذلأَج نم ةيررش ةمكُلَّ كَل كُملَيقَالُوا عو وكُمدطَرو وكُمريإِذَا ع ى لَكُمطُوب 
٥:١٢  هتوا وحافْر .لَكُمقَب يناَء الَّذبِيوا اَألندكَذَا طَره مهفَإِن اتاومي السف يمظع كُمرلَّلُوا َألنَّ أَج 
٥:١٣  »طْرٍء إِالَّ َألنْ ييشل دعب لُحص؟ الَ يلَّحماذَا يفَبِم لْحالْم دإِنْ فَس نلَكضِ واَألر لْحم متأَنخ ح اسديارِجاً و

 من الناسِ. 
 أَنتم نور الْعالَمِ. الَ يمكن أَنْ تخفَى مدينةٌ موضوعةٌ علَى جبلٍ   ٥:١٤
 بيت. والَ يوقدونَ سراجاً ويضعونه تحت الْمكْيالِ بلْ علَى الْمنارة فَيضيُء لجميعِ الَّذين في الْ  ٥:١٥
 لسماوات. فَلْيضئْ نوركُم هكَذَا قُدام الناسِ لكَي يروا أَعمالَكُم الْحسنةَ ويمجدوا أَباكُم الَّذي في ا  ٥:١٦
 لأُكَملَ.  الَ تظُنوا أَني جِئْت َألنقُض الناموس أَوِ اَألنبِياَء. ما جِئْت َألنقُض بلْ«  ٥:١٧
من الناموسِ  فَإِني الْحق أَقُولُ لَكُم: إِلَى أَنْ تزولَ السماُء واَألرض الَ يزولُ حرف واحد أَو نقْطَةٌ واحدةٌ  ٥:١٨

 حتى يكُونَ الْكُلُّ. 
م الناس هكَذَا يدعى أَصغر في ملَكُوت السماوات. وأَما من فَمن نقَض إِحدى هذه الْوصايا الصغرى وعلَّ  ٥:١٩

 .اتاومالس لَكُوتي ميماً فظى ععدذَا يفَه لَّمعلَ ومع 
٥:٢٠  نييِسيالْفَرو ةبلَى الْكَتع كُمبِر زِدي إِنْ لَم كُمإِن :ي أَقُولُ لَكُمفَإِن  .اتماوالس لَكُوتلُوا مخدت لَن 
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 قَد سمعتم أَنه قيلَ للْقُدماِء: الَ تقْتلْ ومن قَتلَ يكُونُ مستوجِب الْحكْمِ. «  ٥:٢١
٥:٢٢  تسكُونُ مالً ياطب يهلَى أَخع بضغي نإِنَّ كُلَّ م :ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمقَا ور :يهقَالَ َألخ نمكْمِ والْح جِبو

 .منهارِ جن جِبوتسكُونُ مي قما أَحقَالَ: ي نمعِ ومجالْم جِبوتسكُونُ مي 
٥:٢٣   كلَيئاً عيش يكأَنَّ َألخ تذَكَّرت اكنهحِ وذْبإِلَى الْم كانبقُر تمفَإِنْ قَد 
 ربانك. فَاترك هناك قُربانك قُدام الْمذْبحِ واذْهب أَوالً اصطَلح مع أَخيك وحينئذ تعالَ وقَدم قُ  ٥:٢٤
قَاضي ويسلِّمك الْقَاضي كُن مراضياً لخصمك سرِيعاً ما دمت معه في الطَّرِيقِ لئَلَّا يسلِّمك الْخصم إِلَى الْ  ٥:٢٥

 إِلَى الشرطي فَتلْقَى في السجنِ. 
٥:٢٦   !رياَألخ الْفَلْس يوفى تتح اكنه نم جرخالَ ت :أَقُولُ لَك قاَلْح 
٥:٢٧  » .نزاِء: الَ تملْقُديلَ لق هأَن متعمس قَد 
 أَقُولُ لَكُم: إِنَّ كُلَّ من ينظُر إِلَى امرأَة ليشتهِيها فَقَد زنى بِها في قَلْبِه. وأَما أَنا فَ  ٥:٢٨
٥:٢٩  ضأَع دأَح كلهأَنْ ي لَك ريخ هَألن كنا عهأَلْقا وهفَاقْلَع كرثعى تنمالْي كنيع تلْفَإِنْ كَانالَ يو كقَى ائ

 .منهي جف كُلُّه كدسج 
ئك والَ يلْقَى جسدك وإِنْ كَانت يدك الْيمنى تعثرك فَاقْطَعها وأَلْقها عنك َألنه خير لَك أَنْ يهلك أَحد أَعضا  ٥:٣٠

 .منهي جف كُلُّه 
 ته فَلْيعطها كتاب طَالَقٍ وقيلَ: من طَلَّق امرأَ«  ٥:٣١
٥:٣٢  وزتي نمنِي وزا تلُهعجى ينالز لَّةعإِالَّ ل هأَترام طَلَّق نإِنَّ م :ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمنِي. وزي هطَلَّقَةً فَإِنم ج 
 :الَ تحنثْ بلْ أَوف للرب أَقْسامك. أَيضاً سمعتم أَنه قيلَ للْقُدماِء«  ٥:٣٣
٥:٣٤   اللَّه يسا كُرهاِء َألنمةَ الَ بِالستفُوا الْبلحالَ ت :ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمو 
 الْملك الْعظيمِ. والَ بِاَألرضِ َألنها موطئُ قَدميه والَ بِأُورشليم َألنها مدينةُ   ٥:٣٥
 والَ تحلف بِرأْسك َألنك الَ تقْدر أَنْ تجعلَ شعرةً واحدةً بيضاَء أَو سوداَء.   ٥:٣٦
 بلْ ليكُن كَالَمكُم: نعم نعم الَ الَ. وما زاد علَى ذَلك فَهو من الشريرِ.   ٥:٣٧
٥:٣٨  »عمس .بِِسن نسنٍ ويبِع نييلَ: عق هأَن مت 
٥:٣٩   راآلخ لْ لَهونِ فَحماَألي كدلَى خع كلَطَم نلْ مب روا الشقَاوِمالَ ت :ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمضاً. وأَي 
 اترك لَه الرداَء أَيضاً. ومن أَراد أَنْ يخاصمك ويأْخذَ ثَوبك فَ  ٥:٤٠
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 ومن سخرك ميالً واحداً فَاذْهب معه اثْنينِ.   ٥:٤١
٥:٤٢   .هدرفَالَ ت كنم رِضقْتأَنْ ي ادأَر نمو هطفَأَع أَلَكس نم 
٥:٤٣  »ودع ضغبتو كقَرِيب بحيلَ: تق هأَن متعمس .ك 
جلِ الَّذين يِسيئُونَ وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم: أَحبوا أَعداَءكُم. بارِكُوا الَعنِيكُم. أَحِسنوا إِلَى مبغضيكُم وصلُّوا َأل  ٥:٤٤

 كُموندطْريو كُمإِلَي 
٥:٤٥  مي السي فالَّذ اَء أَبِيكُمنوا أَبكُونت كَيلَى لع رطميو نيحالالصارِ ورلَى اَألشع هسمش رِقشي هفَإِن اتاو

 .نيمالظَّالارِ وراَألب 
٥:٤٦  كلُونَ ذَلفْعضاً يونَ أَيارشالْع س؟ أَلَيرٍ لَكُمأَج فَأَي كُمونبحي ينالَّذ متببإِنْ أَح هَألن   
  وإِنْ سلَّمتم علَى إِخوتكُم فَقَطْ فَأَي فَضلٍ تصنعونَ؟ أَلَيس الْعشارونَ أَيضاً يفْعلُونَ هكَذَا؟  ٥:٤٧
 فَكُونوا أَنتم كَاملني كَما أَنَّ أَباكُم الَّذي في السماوات هو كَاملٌ.  ٥:٤٨

٦:١  »أَنْ ت نوا مرِزتي احي فالَّذ أَبِيكُم دنع رأَج لَكُم سإِلَّا فَلَيو وكُمظُرني كَياسِ لالن امقُد كُمقَتدوا صعنص
 .اتاومالس 

٦:٢  فعِ وامجي الْمونَ فاؤرلُ الْمفْعا يوقِ كَمبِالْب كامقُد توصقَةً فَالَ تدص تعنى صتوا فَمدجمي كَيل ي اَألزِقَّة
 !مهرا أَجفَووتاس قَد مهإِن :أَقُولُ لَكُم قاسِ. اَلْحالن نم 

٦:٣   كينملُ يفْعا تم الَكمش فرعقَةً فَالَ تدص تعنى صتفَم تا أَنأَمو 
 ِء. فَأَبوك الَّذي يرى في الْخفَاِء هو يجازِيك عالَنِيةً. لكَي تكُونَ صدقَتك في الْخفَا  ٦:٤
٦:٥  »ايوي زفعِ وامجي الْمف نيملُّوا قَائصونَ أَنْ يبحي مهفَإِن نيائركَالْم كُنفَالَ ت تلَّيى صتمو كَيارِعِ لوا الش

قاسِ. اَلْحلنوا لرظْهي  !مهرا أَجفَووتاس قَد مهإِن :أَقُولُ لَكُم 
فَأَبوك الَّذي  وأَما أَنت فَمتى صلَّيت فَادخلْ إِلَى مخدعك وأَغْلق بابك وصلِّ إِلَى أَبِيك الَّذي في الْخفَاِء.  ٦:٦

 يرى في الْخفَاِء يجازِيك عالَنِيةً. 
٦:٧  ي هِمكَالَم ةبِكَثْر هونَ أَنظُني مهمِ فَإِنالً كَاُألماطب وا الْكَالَمركَرلُّونَ الَ تصا تمينحو .ملَه ابجتس 
٦:٨  أَلُوهسلَ أَنْ تقَب هونَ إِلَياجتحا تم لَمعي اكُمَألنَّ أَب .وا بِهِمهبشتفَالَ ت . 
٦:٩  » .كمسِ اسقَدتيل اتاومي السي فا الَّذانكَذَا: أَبه متلُّوا أَنفَص 

 ليأْت ملَكُوتك. لتكُن مشيئَتك كَما في السماِء كَذَلك علَى اَألرضِ.   ٦:١٠
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٦:١١   .موا الْينطا أَعا كَفَافَننزبخ 
٦:١٢  راغْفا.  ونإِلَي ذْنِبِنيلْمضاً لأَي نحن رفغا نا كَمنوبا ذُنلَن 
٦:١٣  إِلَى اَألب دجالْمةَ والْقُوو لْكالْم يرِ. َألنَّ لَكرالش نا منجن نلَك ةرِبجي تا فلْنخدالَ تو .نيآم .د 
 ناسِ زلَّاتهِم يغفر لَكُم أَيضاً أَبوكُم السماوِي. فَإِنه إِنْ غَفَرتم لل  ٦:١٤
٦:١٥   .كُملَّاتضاً زأَي وكُمأَب لَكُم رفغالَ ي هِملَّاتاسِ زلنوا لرفغت إِنْ لَمو 
٦:١٦  »ي مهفَإِن نيائركَالْم ابِِسنيوا عكُونفَالَ ت متمى صتمو قاَلْح .نيمائاسِ صلنوا لرظْهي كَيل مهوهجونَ وريغ

 .مهرا أَجفَووتاس قَد مهإِن :أَقُولُ لَكُم 
٦:١٧   كهجاغِْسلْ وو كأْسر نهفَاد تمى صتفَم تا أَنأَمو 
 َألبِيك الَّذي في الْخفَاِء. فَأَبوك الَّذي يرى في الْخفَاِء يجازِيك عالَنِيةً. لكَي الَ تظْهر للناسِ صائماً بلْ   ٦:١٨
 ونَ. الَ تكْنِزوا لَكُم كُنوزاً علَى اَألرضِ حيثُ يفِْسد السوس والصدأُ وحيثُ ينقُب السارِقُونَ ويسرِقُ«  ٦:١٩
 لَكُم كُنوزاً في السماِء حيثُ الَ يفِْسد سوس والَ صدأٌ وحيثُ الَ ينقُب سارِقُونَ والَ يسرِقُونَ بلِ اكْنِزوا   ٦:٢٠
 َألنه حيثُ يكُونُ كَنزك هناك يكُونُ قَلْبك أَيضاً.   ٦:٢١
٦:٢٢  نيع تفَإِنْ كَان نيالْع وه دسالْج اجرراً سيكُونُ ني كُلُّه كدسِسيطَةً فَجب ك 
 م كَم يكُونُ! وإِنْ كَانت عينك شريرةً فَجسدك كُلُّه يكُونُ مظْلماً فَإِنْ كَانَ النور الَّذي فيك ظَالَماً فَالظَّالَ  ٦:٢٣
نه إِما أَنْ يبغض الْواحد ويحب اآلخر أَو يالَزِم الْواحد ويحتقر اآلخر. الَ يقْدر أَحد أَنْ يخدم سيدينِ َأل«  ٦:٢٤

 الَ تقْدرونَ أَنْ تخدموا اللَّه والْمالَ. 
والَ َألجسادكُم بِما تلْبسونَ. أَلَيست  لذَلك أَقُولُ لَكُم: الَ تهتموا لحياتكُم بِما تأْكُلُونَ وبِما تشربونَ  ٦:٢٥

 الْحياةُ أَفْضلَ من الطَّعامِ والْجسد أَفْضلَ من اللِّباسِ؟ 
٦:٢٦  مالس وكُمأَبازِنَ وخإِلَى م عمجالَ تو دصحالَ تو عرزا الَ تهاِء: إِنمورِ السوا إِلَى طُيظُرا. اُنهقُوتي اوِي

 أَلَستم أَنتم بِالْحرِي أَفْضلَ منها؟ 
 ومن منكُم إِذَا اهتم يقْدر أَنْ يزِيد علَى قَامته ذراعاً واحدةً؟   ٦:٢٧
٦:٢٨  منت فقْلِ كَيالْح ابِقنلُوا زأَماسِ؟ تونَ بِاللِّبمتهاذَا تملزِلُ. وغالَ تو بعتو! الَ ت 
 ولَكن أَقُولُ لَكُم إِنه والَ سلَيمانُ في كُلِّ مجده كَانَ يلْبس كَواحدة منها.   ٦:٢٩
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ه هكَذَا أَفَلَيس بِالْحرِي جِداً فَإِنْ كَانَ عشب الْحقْلِ الَّذي يوجد الْيوم ويطْرح غَداً في التنورِ يلْبِسه اللَّ  ٦:٣٠
 يلْبِسكُم أَنتم يا قَليلي اِإلميان؟ 

 فَالَ تهتموا قَائلني: ماذَا نأْكُلُ أَو ماذَا نشرب أَو ماذَا نلْبس؟   ٦:٣١
٦:٣٢   اكُمَألنَّ أَب .ما اُألمهطْلُبا تكُلَّه هذا. فَإِنَّ هكُلِّه هذونَ إِلَى هاجتحت كُمأَن لَمعي اوِيمالس 
٦:٣٣   .لَكُم ادزا تكُلُّه هذهو هبِرو اللَّه لَكُوتالً موا أَونِ اطْلُبلَك 
٦:٣٤  موي ايكْفي .فِْسهنا لبِم متهي دَألنَّ الْغ دلْغوا لمتهفَالَ ت .هرش 

 الَ تدينوا لكَي الَ تدانوا «  ٧:١
٧:٢   .كَالُ لَكُميلُونَ يكت ي بِهلِ الَّذبِالْكَيونَ واندونَ تيندا تي بِهالَّت ةوننيبِالد كُمَألن 
 الَّتي في عينِك فَالَ تفْطَن لَها؟  ولماذَا تنظُر الْقَذَى الَّذي في عينِ أَخيك وأَما الْخشبةُ  ٧:٣
٧:٤   .نِكيي عةُ فبشا الْخهو نِكيع نرِجِ الْقَذَى منِي أُخعد :يكقُولُ َألخت فكَي أَم 
 ج الْقَذَى من عينِ أَخيك! يا مرائي أَخرِج أَوالً الْخشبةَ من عينِك وحينئذ تبصر جيداً أَنْ تخرِ  ٧:٥
٧:٦  ا وهلجا بِأَرهوسدئَلَّا تازِيرِ لنالْخ امقُد كُمرروا دحطْرالَ تالَبِ ولْكل سقَدطُوا الْمعالَ ت .قَكُمزمفَت تفلْتت 
٧:٧  »فْتوا يعوا. اقْرجِدوا تا. اطْلُبطَوعأَلُوا تاس .لَكُم ح 
٧:٨   .لَه حفْتي عقْري نمو جِدي طْلُبي نمذُ وأْخأَلُ يسي نَألنَّ كُلَّ م 
 أَم أَي إِنسان منكُم إِذَا سأَلَه ابنه خبزاً يعطيه حجراً؟   ٧:٩

 وإِنْ سأَلَه سمكَةً يعطيه حيةً؟   ٧:١٠
ذي في السماوات نْ كُنتم وأَنتم أَشرار تعرِفُونَ أَنْ تعطُوا أَوالَدكُم عطَايا جيدةً فَكَم بِالْحرِي أَبوكُم الَّفَإِ  ٧:١١

 .هأَلُونسي ينلَّذل اتريخ بهي 
٧:١٢  افْع بِكُم اسلَ النفْعونَ أَنْ يرِيدا تاُء. فَكُلُّ مبِياَألنو وسامالن وذَا هَألنَّ ه ضاً بِهِمأَي متكَذَا أَنلُوا ه 
نَ هم الَّذين ادخلُوا من الْبابِ الضيقِ َألنه واسع الْباب ورحب الطَّرِيق الَّذي يؤدي إِلَى الْهالَك وكَثريو«  ٧:١٣

 !هنلُونَ مخدي 
٧:١٤   !هونجِدي ينالَّذ ميلُونَ هقَلو اةيي إِلَى الْحدؤي يالَّذ الطَّرِيق بأَكْرو ابالْب قيا أَضم 
٧:١٥  »ئَابلٍ ذاخد نم مهنلَكو الَنمابِ الْحيبِث كُمونأْتي ينالَّذ ةاِء الْكَذَببِياَألن نوا مرِزتفَةٌ!  احاطخ 
 من ثمارِهم تعرِفُونهم. هلْ يجتنونَ من الشوك عنباً أَو من الْحسك تيناً؟   ٧:١٦
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٧:١٧  يداراً رأَثْم عنصةُ فَتيدةُ الررجا الشأَمةً ودياراً جأَثْم عنصت ةديج ةرجكَذَا كُلُّ شةًه  
 . الَ تقْدر شجرةٌ جيدةٌ أَنْ تصنع أَثْماراً رديةً والَ شجرةٌ رديةٌ أَنْ تصنع أَثْماراً جيدةً  ٧:١٨
 كُلُّ شجرة الَ تصنع ثَمراً جيداً تقْطَع وتلْقَى في النارِ.   ٧:١٩
٧:٢٠  ت مارِهمث نفَإِذاً م .مهرِفُونع 
ذي في لَيس كُلُّ من يقُولُ لي: يا رب يا رب يدخلُ ملَكُوت السماوات. بلِ الَّذي يفْعلُ إِرادةَ أَبِي الَّ«  ٧:٢١

 .اتاومالس 
٧:٢٢  أَلَي با ري با رمِ: يوالْي كي ذَلي فقُولُونَ ليونَ سريكَث نياطيا شنجرأَخ كمبِاسا وأْنبنت كمبِاس س

 وبِاسمك صنعنا قُوات كَثريةً؟ 
 فَحينئذ أُصرح لَهم: إِني لَم أَعرِفْكُم قَطُّ! اذْهبوا عني يا فَاعلي اِإلثْمِ!   ٧:٢٣
٧:٢٤  »ذي هالأَقْو عمسي نرِ. فَكُلُّ مخلَى الصع هتيى بنلٍ باقلٍ عجبِر ههبا أُشلُ بِهمعيو ه 
 مؤسساً علَى فَنزلَ الْمطَر وجاَءت اَألنهار وهبت الرياح ووقَعت علَى ذَلك الْبيت فَلَم يسقُطْ َألنه كَانَ  ٧:٢٥

 الصخرِ. 
 من يسمع أَقْوالي هذه والَ يعملُ بِها يشبه بِرجلٍ جاهلٍ بنى بيته علَى الرملِ.  وكُلُّ  ٧:٢٦
 !». فَنزلَ الْمطَر وجاَءت اَألنهار وهبت الرياح وصدمت ذَلك الْبيت فَسقَطَ وكَانَ سقُوطُه عظيماً  ٧:٢٧
٧:٢٨   هيملعت نم وعمالْج تهِتالَ باَألقْو هذه وعسلَ يا أَكْمفَلَم 
٧:٢٩  .ةبكَالْكَت سلَيلْطَانٌ وس لَه نكَم مهلِّمعكَانَ ي هَألن 
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 الباب التاسع: المسیح المحرر

 

ر المسیح ھو سجل لنا . فقد المعنى تشیر إلى ذلك یم، وقد وردت نبوات عنھ في العھد القدالُمَحرِّ
 یقولو، بأنھ المرسل لتحریر المنسحقینالمسیح واصفاً ما تنبأ بھ اشعیاء  )١(المقدس الكتاب

 قْرأَ،لي وقَام السبت يوم عادته حسب الْمجمع ودخلَ. تربى قَد كَانَ حيثُ الناصرة إِلَى وجاَء" :مرقس البشیر
عففَد هإِلَي فْراَء سيعإِش بِيا. النلَمو حفَت فْرالس دجو عضوي الْما كَانَ الَّذوبكْتم يهف: » هَألن لَيع بالر وحر

كَِسرِي الْقُلُوبِ ُألننالْم يفلَنِي َألشسأَر نياكسالْم رشنِي ُألبحسلَ مسأُررِ وصيِ بِالْبملْعبِاِإلطْالَقِ ول ورِينأْسلْمل ياد
ولَةقْبالْم بالر ةنبِس أَكْرِزو ةيري الْحف نيقحسنالْم.« ى ثُمطَو فْرالس هلَّمسمِ، إِلَى وادالْخ لَسجو .يعمجو ينالَّذ 

 "..»مسامعكُم في الْمكْتوب هذَا تم قَد الْيوم إِنه« :لَهم يقُولُ فَابتدأَ .إِلَيه شاخصةً عيونهم تكَان الْمجمعِ في
 

 تربى قد كان حیث الناصرة في، فیقول:" ماكدونالد ولیمویعلق مفسر العھد الجدید خادم الرب 
 على بھما یقوم یسوع الرب كان آخران أمران ثمة .السبت یوم عادتھ حسب المجمع دخل یسوع،

 وذات). ١: ١٠مر( كعادتھ اآلخرین یعلّم وكان ،)٣٩: ٢٢لو( كعادتھ یصّلي كان: العادة سبیل
 فتح اشعیاء، نبّوة فیھ مكتوب َدْرج إلیھ ُدفع وإذ. القدیم العھد من لیقرأ وقام المجمع دخل مرة

 ونصف األول العدد یقرأ وجعل اشعیاء، سفر من ٦١ احباإلصح الیوم ُیعرف ما إلى الدرج الرب
 في المكتوب ھذا تمّ  قد الیوم: «یسوع قال وعندما. المسّیا خدمة تصف كلمات – الثاني العدد

 تشمل أن ھام ألمر وإنھ. األّمة إلى الُمرَسل المسّیا ھو أنھ وضوح بكلّ  یقصد كان ،»مسامعكم
 عبر البشریة كاھل أثقلت طالما التي الكبرى المشاكل الجلیع أتى لقد. عظمى حقائق المسّیا خدمة

 للمأسورین ألنادي العبودیة؛. القلوب المنكسري ألشفي الحزن؛. المساكین ألبّشر الفقر؛: التاریخ
 یسوع أتى لقد باختصار،. الحریة في المنسحقین أرسل الظلم؛. بالبصر وللعمي اآلالم؛. باإلطالق

 حالً  نفسھ قّدم لقد. الحزینة العالم ھذا لشعوب جدیدة حقبة باقتراب المقبولة، الرب بسنة لیكرز
 ."الحلّ  ھو فالمسیح روحیة، أو جسدیة المشاكل كانت سواء ألنھ حق، وھذا یؤلمنا؛ ما لكلّ 

 انتھى.

 

، بذلك المبارك القدوس نفسھ ،لھ كل المجد ،وصف حیث، المحرر بال نزاع المسیح ھوالسید و
 ".)٢(حقيقَة تكُونونَ أَحراراًكُم االبن فَبِالْفَإِنْ حرر" :فقال

 اإلنجیل المقدس كما دونھ لوقا البشیر. ،اإلصحاح الرابع  - ٢١إلى  ١٦اآلیات:  -١
 .البشیر یوحنا دونھ كما المقدس اإلنجیل ،اإلصحاح الثامن   - ٣٦اآلیة:   -٢
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 لیس أنھ یسوع الرب ویتمیز"  ابقة:معلقاً على اآلیة الكریمة الس أمین ھاللخادم الرب یقول و
ولیم ماكدونالد على ھذه  مفسر العھد الجدید یعلق كذلك" .لآلخرین الحریة یعطي لكنھ حراً  فقط

 اختبروا فالذین. نفسھ المسیح شخص إلى تشیر ھنا ،»االبن« كلمة أن شك ال"  :اآلیة فیقول
 وینال الُمَخلِّص إلى ُیقبل شخص كل أن یعني وھذا. أحراًرا بالحقیقیة صاروا قد بفضلھ، التحریر

 ."الشریرة واألرواح والخرافات والناموس الخطیة عبودیة من بذلك یتحّرر األبدیة، الحیاة منھ

 

 ". )١(»وتعرِفُونَ الْحق، والْحق يحرركُم ویقول الرب یسوع المسیح:"

 - یحرركم والحق الحق وتعرفون :"ولھاآلیة الكریمة السابقة بق أمین ھالل ویشرح خادم الرب
 واإلنسان صفاتھ في f لنا أظھر الذي ھو ویظھرھا، األشیاء كل حقیقة یكشف الذي ھو والحق

 من نتحرر وبذلك الخالص ننال بشخصھ التعرف وفي. الحق ھو یسوع والرب صفاتھ، في
 .")٢٦: ٢ تي ٢( والشیطان) ٣٤: ٨ یو( الخطیة

 

فَاثْبتوا إِذًا في الْحرية الَّتي قَد حررنا الْمِسيح بِها، والَ ترتبِكُوا أَيضا  ":)٢(یةطالوقال بولس الرسول في غ
ةيودببِنِريِ ع." 

 

 الجدید العھد في المؤمن امتیاز إن على قول بولس الرسول، قائالً:" حنا ناشد ویعلق خادم الرب
 تحت مستعبدین كانوا ألنھم العبودیة روح في كانوا الذین القدیم العھد مؤمني بخالف الحریة ھو

 في یثبتوا أن الغالطیین المؤمنین من یطلب والرسول. رأینا كما الفقیرة الضعیفة العالم أركان
 لھم عالقة ال ألنھ عبودیة بنیر أیضاً  یرتبكوا وال الناموس نیر من بھا المسیح حررنا التي الحریة

 التي المرأة عن ٨ یوحنا في فنقرأ. ذلك لنا توضح اإلنجیل في حادثة دوتوج. النیر بھذا
 ھذه مثل أن أوصانا الناموس في موسى« قائلین زنا، في أمسكت وقد یسوع للرب أحضروھا

 حكم تنفیذ من البد لھم، قال أسفل إلى یسوع الرب انحنى أن وبعد ؟»أنت تقول فماذا ترجم
 بالحجر فلیرمھا خطیة بال منكم كان من ولكن ترجم، أن جبی. ینقض أن یمكن ال الذى الناموس

 لم فالناموس. مثلھا بالموت جمیعاً  علیھم وحكم الناموس دانھم الرب حضرة في وھنا. األول
 یخلص أن وحده استطاعتھ في الذى المسیح ولكن. ھم یخلصھم أن وال المرأة یخلص أن یستطع

 ولكنھا ھالكة خاطئة الرب إلى أحضروھا لقد. »ئيتخط وال ياذھب أدینك أنا وال« للمرأة قال
 بعد للیھود قال ثم والسالم، والفرح البر حیاة بموجبھا تحیا جدیدة حیاة بقوة حضرتھ من ذھبت

 للخطیة، عبد ھو الخطیة یفعل من إن. »أحراراً  تكونون فبالحقیقة االبن حرركم إن« ذلك
 ينعط لیتنا. یخطئ ال لكى قوة یعطیھ و ررهــــیح الذى ھو وحده المسیح لكن و یدینھ، والناموس

 .یوحنااإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر  ، الثامن اإلصحاح - ٣٢:اآلیة -١
 ، الكتاب المقدس. رسالة بولس الرسول إلى أھل غالطیة ،اإلصحاح الخامس  - ١اآلیة: -٢
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 ولكن الحریة؟ يتھیش ال يالذ ذا ومن ؟»الحریة في اثبتوا« القدس الروح لنداء صاغیة آذاناً  
 تحت وبالتالي الناموس تحت أنفسھم یضعوا أن أنفسھم تلقاء من یریدون األسف مع كثیرین

 »أحب ھكذا يوشعب« قدیماً  إرمیا بفم الرب قول ینطبق وعلیھم قدیماً، الغالطیین مثل العبودیة
 .انتھى .")٣١: ٥إر(

 

 قیودھم منكذلك  وحررھم لب، خطایاھم كل من البشرجمیع  المسیح یسوع الرب حرر لقد
 واألحمال األثقال من البشر حرر لقد. وجنونھم وشللھم وصممھم وخرسھم وعماھم وأمراضھم

 أجل من، مشروطة وغیر خالصة بمحبة كلھ ذلك فعل لقد. كاھلھم علىثقیل  عبئ كانت التي
 سواء قطعین لم وھو، ساریاً  یزال ال الكفاري المسیح عمل. استثناء دون و جمعاء البشریة

 سلطان من الرب حررنا لقد. للمؤمنین القدس الروح أرسل بعدماحتى  أو األرض على كان عندما
 محلھا أحل و، الیأس سلطان و الحزن سلطان و االضطراب سلطان و الغلق سلطان و الخوف
 و، الموت شوكة من كذلك المسیح حررنا و بل. األمل و الفرح و السالم و الطمأنینة و األمان

 سید أو األحرار يأبب أو بالمحرر یلقب أن ینبغي ھذا بعد فمن. جھنم ونار اإللھي الغضب من
 !!المسیح؟ یسوع الرب غیر األحرار

 

حریة عطایا جزیلة، ومن ضمنھا ال من المسیح السید یعطیھما  كل عاقل یتركإنسان  ھناكھل ف
 ؟!!والخسران المبین نھایتھ الحتمیة الھاویة ویسعى وراء سراب ،ال حدود لھاالتي 
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 الفصل الثاني
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 الباب األول: شخصیة اإلمام الحسین بن علي

 

التي تزوجھا اإلمام علي  فاطمة ابنتھ من محمد رسول اإلسالم حفید ھو علي بن الحسین اإلمام
تكنیھ . )١(یھ ھو "حرب"، وربما "الحسین" كان لقب لھبن أبي طالب. وكان أول أسم أطلق عل

ھ علي األكبر. واإلمام الحسین یعتبر اسمعلى الرغم من أن ابنھ البكر كان  )٢(الشیعة بأبي عبدهللا
 حول العالمالسكاني ھم دتعداثالث األئمة ترتیباً لدى الشیعة اإلمامیة اإلثناعشریة الذین یبلغ 

. و یتمركز أغلب ھؤالء الشیعة في الشرق )٣(ملیون شخص ٣٥٠إلى ٢٠٠ نتقریبا ما بی
وأفغانستان  نوسوریا ولبنان إضافة ألذربیجا )٤(األوسط مثل إیران والعراق ودول الخلیج العربیة

والباكستان. تعتقد الشیعة بعصمة جمیع األئمة ومن ضمنھم اإلمام الحسین بن علي. و العصمة 
الخطیة أو المعصیة تجاه هللا. كما أنھم یعتقدون أن جمیع  تعني الخلو من الخطأ أو عدم اقتراف

 بالضمائر) ع( األئمة علم في القول:" )٥(األئمة أیضاً یعلمون الغیب. وقد قال الشیخ المفید
 آل من األئمة إن: وأقول الصفات في لھم ذلك وكون الغیب بعلم علیھم القول وإطالق والكائنات

 ذلك ولیس كونھ، قبل یكون ما ویعرفون العباد بعض رضمائ یعرفون كانوا قد) ص( محمد
 في للطف إیاه وأعلمھم بھ تعالى هللا أكرمھم وإنما إمامتھم، في شرطا وال صفاتھم في بواجب
ولھم   ."السماع جھة من لھم وجب ولكنھ عقال بواجب ذلك ولیس بإمامتھم، التمسك و طاعتھم

إلسالم أوكل لھؤالء األئمة محكومیة و سلطان على أیضاً والیة تكوینیة مطلقة. بمعنى أن إلھ ا
التكوین، كأن یقولوا للشيء كن فیكون. و قد أشار إلى ذلك بكل وضوح أحد أبرز مراجع الشیعة 

) السالم علیھ( لإلمام ان" :یقولإذ ، )٦(اإلمام الخمینيآیة هللا العظمى في العصر الحدیث ھو 
 الكون، ھذا ذرات جمیع وسیطرتھا لوالیتھا تخضع یةتكوین وخالفة سامیة ودرجة محمودا مقاما
". لذا یعتقد الشیعة مرسل نبي وال مقرب ملك یبلغھ ال مقاما الئمتنا أن مذھبنا ضروریات من وان

أن لھؤالء القدرة المطلقة في الخلق و الرزق و التصرف بالشمس و القمر و النجوم والكون بما 
و ابنتھ فاطمة و  محمد اإلسالم رسولون ملزم بطاعة فیھ. بل و حسب معتقد الشیعة فأن الك

أمیر المؤمنین)، الحسن بن علي(اإلمام  اإلمامعلي بن أبي طالب( :ھم، إماماً  عشر ىاثن
السجاد)، محمد بن  اإلمامالشھید)، علي بن الحسین( اإلمامالمجتبى)، الحسین بن علي (

الكاظم)، علي بن  اإلمامموسى بن جعفر( الصادق)، اإلمامالباقر)، جعفر بن محمد ( اإلمامعلي(
الھادي)، الحسن بن  اإلمامالجواد)، علي بن محمد( اإلمامالرضا)، محمد بن علي ( اإلمامموسى(
 المھدي المنتظر).  اإلمامالعسكري)، محمد بن الحسن( اإلماممحمد(

 لمزید من التفاصیل. ١٦٩ :الصفحة وَ  ١٦٨ :رجاء مراجعة الصفحة -١
 ھـ في معركة الطف.٦١ سنة في یوم العاشر من المحرم رضیعاً  قتلأطفال اإلمام الحسین بن علي. ھو أصغر هللا الرضیع أو عبدعبدهللا  -٢
 % من العدد اإلجمالي للمسلمین في العالم.٢٠إلى  ١٠ نتقدر عدد الشیعة ما بیات المؤسسات العالمیة المختصة باإلحصاء جمیع الوكاالت و -٣
 سعودیة والكویت والبحرین وقطر واإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان.ال ھي دول الخلیج العربي: -٤
 .٥٢ :صفحة – الخمیني الموسوي هللا روح اإلمام -االسالمیة الحكومة كتاب -٦.                      ٦٧ :الصفحة – المفید الشیخ - المقاالت أوائل -٥



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               167  
 

 عن غاب وأنھ)، م٨٦٩( ھجریة٢٥٥ نةس في ولد قد أنھ الشیعة یعتقد الذي ھو األخیراإلمام  و
 إلھ من األمر منتظر - اآلن حتى - حي الیزال ھو و، عمره من السادسة في طفل وھو األنظار
 الثأر وایضاً ، جدید من الحقیقي اإلسالم نشرقیامھ ب ثم ومن، الكبرى غیبتھ من للخروج اإلسالم
 . )١(البیت أھل لمصاب

 

 النبي بعد اإلمامة أن على اإلمامیة اتفقت أنھ :" )٢(المقاالت و قد أشار الشیخ المفید في أوائل
) ع( الحسین ولد في بعد من و الحسین و الحسن و علي في ثم خاصة، ھاشم بني في ،)ص(

 ."العالم آخر إلى - السالم علیھما - الحسن ولد دون

 

 رسولالسلطة بعد وفاة  الذین مسكوا مقالیداألوائل من معتقدات الشیعة أیضاً أن الخلفاء الثالثة 
عثمان بن عفان یعتبرون فاسقین  عمر بن الخطاب وَ  وھم: أبو بكر الصدیق وَ  محمد اإلسالم

. لذلك فأن مصیر ھؤالء الثالثة ھو قعر جھنم خالدین فیھا محمد اإلسالم رسوللمخالفتھم وصیة 
لمحاربتھا إمام زمانھا  عائشة بنت أبي بكر تعد خائنة أیضاً  محمد اإلسالم رسولزوجة  أبداً. وَ 

 مخلدة في نار جھنم. -حسب المعتقد الشیعي  -اإلمام علي بن ابي طالب. لذلك أیضاً ھي 

 

یعتبرون خونة و فسقة  محمد اإلسالم رسولأیضاً فان الكثیر من أصحاب  الشیعة اعتقاد حسبو 
 . سالمباإل یؤمنشخص لم  كمصیر أي في الحیاة اآلخرة  مصیرھم سیكونو في ضالل، و 

 

 أن على الزیدیة من وكثیر اإلمامیة اتفقت في أوائل مقاالتھ أنھ :" )٣(وقد قال الشیخ المفید
 - المؤمنین أمیر بتأخیرھم وأنھم فاسقون، ضالل - السالم علیھ - المؤمنین أمیر على المتقدمین

 بظلمھم النار يوف ظالمون، عصاة - وآلھ علیھ هللا صلوات - هللا رسول مقام عن - السالم علیھ
 الناكثین أن على الخوارج و والزیدیة اإلمامیة واتفقتأیضاً:"  ویضیف الشیخ المفید ."مخلدون

 ،)ع( المؤمنین أمیر بحربھم ملعونون ضالل كفار أجمعین والشام البصرة أھل من والقاسطین
 أصحاب من عةوجما الزیدیة و اإلمامیة واتفقت وقال أیضاً:" ."مخلدون النار في بذلك وأنھم

 علیھ بخروجھم كفار الدین عن المارقین) ع( المؤمنین أمیر على الخوارج أن على الحدیث
 إكفارھم من ومنعوا. ذلك خالف على المعتزلة أجمعت و .مخلدون بذلك النار في وأنھم

 . انتھى."الجحیم في التخلید علیھم وأوجبوا التفسیق، على تسمیتھم في واقتصروا

 أبناءذلك  یشمل و. الحسین اإلمام ذریة من التسعة واألئمة والحسین والحسن وفاطمة علي بھ ویقصد. محمد اإلسالم رسول عائلة ھم البیت أھل -١
. البیت أھل من أیضاً  یعتبرون العباس بني. جعفر وبني عقیل وبني) طالب ابي بن علي إلى نسبة( كالعلویین طالب ابي بني أیضاً  یشمل و بل ،األئمة
 .بیتھ أھل إلى محمد اإلسالم رسول نساء ضم عدم أو ضم مسألة في متفقین غیر الشیعة طائفة و الجماعة و السنة ھلأ طائفة

 .                              ٤٠ :الصفحة ، المفید الشیخ - المقاالت أوائل -٢
 .٤٣ إلى ٤١:الصفحات ، المفید الشیخ - المقاالت أوائل -٣
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الشیعة  یزدریھم و یحتقرھم الذین ،محمد اإلسالم رسول صحابة ركبا أھم بعض نذكر یلي فیما و
الحسین في  اإلمام الحسن واإلمام  بسبب عدم مساندتھم لإلمام علي ابن ابي طالب، وابنائھ 

 :محمد اإلسالم رسولاسترداد حقھم في خالفة األمة اإلسالمیة، من بعد وفاة 

 عبیدة بن الجراح. ·
 العوام بن الزبیر ·
 هللا یدعب بن طلحة ·
 عوف بن الرحمن عبد ·
 وقاص أبي بن سعد ·
 الجراح بن عبیدة أبو ·
 زید بن سعید ·
 .الولید بن خالد ·
 معاویة بن أبي سفیان. ·
 أنس ابن مالك. ·
 عمر بن العاص. ·
 .الخطاب بن عمر بن عبدهللا ·
 .محمد اإلسالم رسول. إضافة للمئات من أصحاب ھریرة أبو ·

 

 مولده

و السنة التي ولد فیھا اإلمام الحسین. البعض یذھب إلى أنھ یختلف المسلمون الشیعة حول الیوم 
 لكنناولد في العام الثالث الھجري، والبعض اآلخر یرى أنھ ولد في السنة الرابعة من الھجرة. 

 الـیوم في مولده بإحیاء یحتفـلون الشـیعة، كل یكن لم إن، أغلب أن الراھـن وقتـنا في نشاھد
 .(یثرب) المدینةفي  ولد قد علي بن الحسـین اإلمام أن متفقون عةالشی. شعـبان شھر من الثالث

ضمن حدیث مطول لھ،  )١(األنوار بحار كتاب مؤلفرد أما فیما یخص بتسمیتھ عند والدتھ، فقد أو
 الحسین بن علي ن"ع أشار فیھ إلى میل والده اإلمام علي بتسمیتھ حرب عند والدتھ. حیث قال:

....... إلى  السالم علیھا فاطمة حدثتني: قالت عمیس بنت أسماء ثتنيحد: قال علیھم هللا صلوات
 یا :فقال وآلھ علیھ هللا صلى النبي جاءني و الحسین ولد حول بعد كان فلما: أسماء قالتقولھ: 
 ءشي أي: السالم علیھ لعلي قال ثم: قولھ إلى.......  بیضاء خرقة في فدفعتھ ابني، ھلمي أسماء
 النبي فقال حربا، اسمیھ أن أحب كنت وقد هللا رسول یا باسمھ ألسبقك كنت ما: قال ابني؟ سمیت
 یقرئك لىـاالع العلي محمد یا: فقال جبرئیل ھبط ثم وجل، عز ربي باسمھ أسبق ال و السالم علیھ

 .١١٢إلى  ١١٠:اتالصفح ، الجزء الثاني - المجلسي للعالمة الشیخ محمد باقر -األنوار بحار -١
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 صلى النبي قال ھارون، ابن باسم ھذا ابنك سم موسى من كھارون منك علي: لك ویقول السالم
 سمھ: جبرئیل قال عربي لساني: النبي قال شبیر: قال ھارون؟ ابن اسم وما: وآلھ علیھ هللا

 بكبشین وآلھ علیھ هللا صلى النبي عنھ عق سابعھ یوم كان فلما الحسین، فسماه الحسین،
 رأسھ وطلى ورقا، الشعر بوزن وتصدق رأسھ حلق ثم ودینارا، افخذ القابلة وأعطى أملحین

 . انتھى."الجاھلیة فعل الدم أسماء یا: وآلھ علیھ هللا صلى فقال. بالخلوق

 

ال یعتقدون بصحة الروایة  كذلكوالشیعة ، السنة ال یعتقدون بصحة الروایة الشیعیة أھل
و توثیق لغرض تأریخ معاً، و ذلك روایتین الكالً من  لكنني قبلتمن كتب أھل السنة.  ةالمستسقا

اعتقاد بصحة روایة لم یكن قبولي ذلك نابعاً عن وفي الماضي البعید.  حدثت فعالً معینة واقعة 
الروایة السنیة مذكورة في الكثیر من المراجع . ، أو محاباة روایة على أخرىعن روایة أخرى

 حدثنا" :القحیث  ،)١(حمد ابن حنبل في مسندهاإلمام أما حدث بھ  اإلسالمیة السنیة. ومن ضمنھا
 علي عن ھانئ بن ھانئ عن إسحاق أبي عن إسرائیل ثنا آدم بن یحیى ثنا أبي حدثني هللا عبد

 أروني فقال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فجاء حربا سمیتھ الحسن ولد لما قال عنھ هللا رضي
 هللا رسول فجاء حربا سمیتھ الحسین لد و لماف حسن ھو بل قال حربا قلت قال سمیتموه ما ابني
 ولد فلما حسین ھو بل قال حربا قلت قال سمیتموه ما ابني أروني فقال وسلم علیھ هللا صلى
 قال حربا قلت سمیتموه ما ابني أروني فقال وسلم علیھ هللا صلى النبي فجاء حربا سمیتھ الثالث

  ."ومشبر شبیر و برش ھارون ولد بأسماء سمیتھم قال ثم محسن ھو بل

 

الروایتان كافیتان من حیث االستشھاد بھما كورقة و مستند تاریخي فحسب. و ذلك لتوثیق حادثة 
تاریخیة. لذا یمكنني القول أن أسم الحسین كان حرب و ذلك أول ما سمي بھ عند والدتھ. و ربما 

لیغطي أسمھ الحقیقي.  ھل اختارهبذلك أن یصفھ أو یسبق علیھ بلقب  محمد اإلسالم رسولأراد 
على أن العرب كانت قد اعتادت أن تطلق على ابناءھا مسمیات مثل حرب و صخر و مرة 
والمغیرة وحمزة وعباس لكي تبث الرعب في نفس و قلب العدو. و ال تفید كل من الروایتین 

یقي. كان اسمھ الحق ذلكسواء الشیعیة أو السنیة أن أسم "الحسین" كان مجرد لقب لھ، أو أن 
كان لھم القاب قد عرفوا و  محمد اإلسالم رسولفمما الشك فیھ أن بعض من أھل بیت و أسالف 

. لكن بدراسة المراجع اإلسالمیة ةاشتھروا بھا، حتى ظن البعض خطئاً أنھا اسمائھم الحقیقی
لنا أنھا كانت مجرد القاب لھم و لیست  اتضحالشیعیة تبین أنھ ما كان یظن أنھا مسمیاتھم 

سمیاتھم الحقیقیة أو الفعلیة. فعلى سبیل المثال ال الحصر: علي بن أبي طالب كان ذلك لقب لھ، م
كان ذلك لقبھا،  الحسیناإلمام  بنت سكینة. و )٢(زید بن عبد مناف ھوبینما اسمھ الحقیقي 

 انكـــ -رسول اإلسالم جد -. وعبدالمطلب بن ھاشم )٣(أمیمة أو أمة أو آمنةھو  الحقیقي واسمھا

 .  ١١٨ :الصفحة وَ ،  ٩٨ :الصفحة - األول الجزء - أحمد اإلمام مسند -١
 .التفاصیل من لمزید ١٧٢ :الصفحة مراجعة رجاء  -٣                             .   التفاصیل من لمزید ١٧٥ :الصفحة مراجعة رجاء -٢
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لیس بمستغرب أن وھكذا. لذا  ) بن عمرو،عامر أو( شیبةذلك لقبھ. بینما اسمھ الحقیقي كان 
یكون االسم الحقیقي لإلمام الحسین ھو حرب و لیس حسین. وكي أكون أمیناً مع القارئ العزیز 
فیمكنني القول أیضاً أنھ لیس ھنالك ما یبرھن أو ینفي أن اسمھ الحقیقي ھو حرب أو حسین. 

سم الحقیقي السبب في ذلك یعود إلى طمس أو تحریف أكثر اآلثار الدالة أو التي تشیر إلى اال
. و أن سبب ذلك في اعتقادي یرجع إلى المكنة اإلعالمیة وضوح وَ بكل صراحة  نمام الحسیلإل

لخلفاء بني العباس، الذین اقاموا دولتھم على حساب مظلمة اإلمام الحسین وأھل بیتھ، و أیضاً 
 ألسالفھم و أرحامھم. القدسیة ورغبتھم في إضفاء نوع من البھرجة اإلعالمیة 

 

 قاب اإلمام الحسین بن عليال

لإلمام الحسین بن علي بن أبي طالب القاب كثیرة أطلقھا علیھ محبیھ و موالیھ من الشیعة، وھي 
 تمأل صفحات الكتب اإلسالمیة الشیعیة. و نذكر منھا ما یلي:

 الشھید اإلمام ·
 سید شباب أھل الجنة ·
 السبط ·
 ریحانة الرسول ·
 العبرة قتیل ·
 ابن الرسول ·
 ابن النبي ·
 وصيال ·
 ابن الوصي ·
 المجاھد ·
 المصلح ·
 ابو األحرار ·
 اإلمام المظلوم ·
 الغریب ·
 غریب كربالء ·
 المقتول بكربالء ·
 ابو عبدهللا ·
 األبيّ  القائد ·
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 الرشید ·
 الطیب ·
 الزكي ·
 الوفي ·
 السید ·
 المبارك ·
 هللا لمرضاة النافع ·
 أبو األئمة ·
 المبلغ ·
 الناصح ·
 النور ·
 الھادي ·
 المھدي ·
 الوفي ·
 الصابر ·
  الداعي ·
 المخلص ·
  صالحال العبد ·
 بالمعروف األمر ·
 المنكر عن الناھي ·
 المؤمنین ركن ·
   الدین دعامة ·
  القرآن شریك  ·
 الھدى مصباح ·
  ورسولھ هللا عن المبلغ  ·

 

 و أوالده زوجاتھ

تزوج اإلمام الحسین بن علي من نساء كثیرات. ھذا عدا الجواري من ملكات الیمین و سواھن 
 بكل دقة.الالئي لم أجد مصدر موثوق یطلعني على عددھن 
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 زوجاتھ:

 .الثقفي مسعود بن عروة بنت برةلیلي وقیل بل أسمھا  -١
أم ولد (جاریة) اسمھا سالفة، وقیل اسمھا غزالة، وقیل أن أسمھا خولة، وقیل أن اسمھا  -٢

 .الفرس ملك یزدجرد بنت شھربانوحرار، وقیل بل اسمھا شاه زنان أو جھان شاه أو 
 .الكندیة القیس امرئ بنت الرباب -٣
 .، وھي أم جعفر بن الحسین، ولم تذكر المصادر اإلسالمیة أسمھا كامالً عیةالقضا -٤
  .هللا عبد بن طلیحة بنت إسحاق أم -٥
 .)١(خلیفة بنت عائشة -٦
 .)١(الصدیق بكر أبي بن الرحمن عبد بنت حفصة -٧
 .)١(نفیل بن عمرو بن زید بنت عاتكة -٨

 

 :اإلمام الحسینء أبنا

 .الثقفي دمسعو بن عروة بنت (وقیل برة) ىلیل أمھعلي األكبر و  -١
وقیل أن  .الكندیة القیس امرئ بنت الرباب وأمھم والصغرى الكبرى وسكینة هللا وعبد محمد -٢

. آمنة أو أمینة، أو أُمیمة، اسمھا قیل - ُسكینة :ھما ولدین) ع(الحسین لإلمام ولدت الرّباب
 )٢(.إلیھ تنظر والّرباب الّطفّ  یوم قتل هللا، وعبد -علیھا وغلب بھ لقبت لقب وسكینة

 .القضاعیة وأمھ جعفر -٣
 .هللا عبد بن طلیحة بنت إسحاق أم نھمَّ وأُ ورقیة  وزینب فاطمة -٤
، لكن لیس ھنالك مصادر تاریخیة تثبت بلبنان قیل أن لدیھ بنت اسمھا خولة مدفونة في بعلبك -٥

 ذلك.
 بنت شھربانو أمھماقیل أن  .السجاد أو العابدین بزین اشتھر و األصغر وعلي األوسط، علي -٦

. ثم )یثرب( المدینة إلى و حملت إیران في وسبیھا أسرھا تم التي الفرس ملك جر الثالثیزد
 شرحفي كتابھ  المرعشي السید ذكر .الحسین اإلمام اإلمام علي بن أبي طالب إلبنھ اشتراھا
 بنات في قضاؤه وجھھ هللا كرم أقضیتھ ومن: " ١٤٩ الصفحة - ٣٢ الجزء - الحق إحقاق

 األبرار ربیع " كتابھ في الزمخشري العالمة یرویھ ما على وذلك فارس، ملوك آخر یزدجرد
 في كان الخطاب بن عمر خالفة في فارس بسبي المدینة إلى ءجي لما :هللا رحمھ فیقول ،"
 مااإلم فقال الثالث، البنات ببیع عنھ هللا رضي عمر رـفأم رد،ـلیزدج بنات ثالث السبي ذاـھ

 أمیر فسألھ. وقةالسّ  تبنا من غیرھن معاملة یعاملن ال الملوك تبنا إن: وجھھ هللا كرم علي
 یا یقومن: وجھھ هللا كرم فقال الحسن؟ أبا یا معھن العمل إلى ریقـــالط كیف: عمر المؤمنین

 . ٤٧١ إلى ٤٦٩ :الصفحة ، والعشرون السابع الجزء ، المرعشي السید - الحق إحقاق شرح -١
 لسماحة اإللكتروني الموقع – كوراني ألیس الدكتورة الكاتبة وَ  اإلعالمیة بقلم)" ع( الحسین اإلمام زوجة القیس امرئ بنت الّرباب"  بعنوان مقال -٢

 ذكر ذلك أیضاً السید محسن األمین في كتابھ الموسوم (أعیان الشیعة)، وغیره من علماء الشیعة. .الصدر حسین السید الفقیھ هللا آیة
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 فأخذھن اإلمام برأي عمر أخذ وقد. یختارھن من بھ قام ثمنھن بلغ ومھما المؤمنین، أمیر
 بكر، أبي بن محمد إلى بالثانیة ودفع عمر، بن هللا لعبد بواحدة دفع ثم عنھ، هللا رضي علي
 ."الحسین إلى بالثالثة ودفع

 

حیث قال:  )١(البالذريالتي تم سبیھا في سجستان، ذكر ذلك  سالفة ھيالسجاد اإلمام م وقیل أن أُ 
 -األصغر علیاً  أیضاً أن:" )٢(و قال ."سالفة تدعى سجستانیة اْلُحَسْین ْبن َعلِيّ  أم كانت و: الُواقَ " 

أن"  تاریخھ في للقول )٣(الیعقوبي ذھب بینما ."سالفة تسمى ولد أم وأمھ - أعقب الَِّذي َوُھوَ 
 الفتح يبأ ابن قال و ."غزالة سماھا الحسین وكان یزدجرد، بنت حرار وأمھ األصغر، يعل

:  وقیل یزدجرد بنت زنان شاه اسمھا كان بل:  وقیل ، غزالة اسمھا ولد أم أمھأن: " )٤(األربلي
 السالم علیھما الحسین بن علي أم اسم كانأنھ :"  )٥(المبرد محمد العباس أبووقال . "ذلك غیر

 ."خولة) اسمھا: (وقیل. النساء خیرات من النسب، معروفة یزدجرد ولد من سالفة

 

 في الزمخشري العالمة ساقھا التي الروایة مع تتماشى ال أحداث یوثقون المسلمون المؤرخون
 سرده ضمن) الجوھر ومعادن الذھب مروج( كتابھ في یذكر فالمسعودي". األبرار ربیع" كتابھ

 ھـرمز بن أبرویز كـسرى بن شـھریار بن یزدجـرد ملك ثـم:" أنھ، الساسـانیة للمملكة التاریخي
 أردشیر بن سابور بن ھرمز بن سابور بن یزدجر بن بھرام بن فیروز بن قباذ بن أنوشروان بن
 خراسان بالد من بمرو قتل أن إلى ملكھ فكان الساسانیة ملوك آخر وھو. بنساسان بابك بن

 وھي. عنھ هللاّ  رضي عفان بن عثمان خالفة من خلت ونصف سنین لسبع وذلك سنة عشرین
 أخرى صفحة في وقال ."مقتلھ وخبر ملكھ مقدار ذلك غیر وقیل الھجرة، من وثالثین إحدى سنة
 وثالثون خمس ولھ. ذكرنا ما حسب على ملوكھم من اآلخر یزدجرد وقتل: " الكتاب نفس من

 المسعودي. ف"ومرداوند وشاھین،، أدرك النساء ومن وفیروز، بھرام،: الولد من وخلف. سنة
 لمدة ملكاً  وظل سنة ١٥ بعمر كان ساسان مملكة عرش لىأعت عندما یزدجرد عمر أن یحدد ھنا

، ولم یكن من اسماء بنات یزدجرد ما یطابق والثالثون الخامسة سن عند وتوفي سنة عشرین
 اسم أي زوجة لإلمام الحسین بن علي.

  

إلى أن یزدجرد كان  )٦(ھجریة اشار الیعقوبي١٥َو ١٤و في معرض سرده ألحداث ما بین سنتي
  فیھ ھم ما الفرس رأت لمالمون على مملكتھ، فیقول أنھ: " ــن سنة عندما ھجم المسبعمر عشری

 .١٠٢ :صفحةالجزء الثالث،  ، للبالذري األشراف أنساب كتاب -١
 .٣ الجزء ، ١٤٦: الصفحة،  للبالذري األشراف أنساب -٢
 .٢٤٧ :الصفحة ، ٢ ج - الیعقوبي - الیعقوبي تاریخ -٣
من الجزء  ٨ :، و الصفحة٣٠٣ :صفحة ، الثاني الجزء -األربلي الفتح أبي بن عیسى بن علي الحسن بىأل ةاألئم معرفة في الغمة كشف كتاب -٤

 السادس واألربعون من كتاب بحار األنوار للعالمة الشیخ محمد باقر المجلسي.
 .          ١٤٣ :الصفحة ، ٢ ج - الیعقوبي - بيالیعقو تاریخ  -٦           ھـ.١٣٤٧ سنة بمصر صبیح على محمد بعةط،  ٩٣ :ص ، ٢ج : لمبردل الكامل -٥
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إن : قالوا ثم الفیرزان، و رستم قتل على اجتمعوا علیھم المسلمین وظھور المھانة و الضعف من
 فملكوه سنة، عشرین ابن وھو یزدجرد، وجدوا حتى كسرى ابن فطلبوا ألمرنا، إشتاتاً  ھذا في

 ".مملكةال واشتدت تدبیره، وحسن أمورھم، فضبط علیھم،

 

 .الصحة أو المصداقیة إلى ترقى ال فارس ملك ببنت الحسین اإلمام بزواج المتعلقة اتالروای إن
 الجاریة ھذه و ھویة اسمفیھ  یحددون رأي على اإلسالمیة المصادر اتفاق عدم ھو منھا ألسباب

 اسماء تةس من أكثر المرأة یكون أن یعقل فھل السجاد. علي ابنھ الحسین لإلمام أنجبت التي
 فقد. عقالنیتھا وعدم الروایات أصل في تضارب وجود آخر جانب ومن جانب من ھذا مختلفة؟

 ألنھا مقبولة غیر فوجدھا نفیسي سعید الدكتور اإلیراني الباحث أمثال الباحثین بعض حللھا
 رانأی تاریخ( كتابھ في الباحثذلك  أشار قد و. الموثقة التاریخیة األحداث مع تتعارض

 في تأسر حتى شھربانو باسم بنت أصال لھ تكن لم الثالث یزدجرد أن:" بالقول) جتماعياإل
 في یزدجرد أن كما. السجاد لإلمام أماً  وتكون الحسین باإلمام تتزوج لكي لعمر وتأخذ المدائن

 !".الزواج بعمر بنت لھ یكون ان تسنى فكیف عاما عشر خمسة عمره كان عمر خالفة فترة
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 اب الثاني: نسب اإلمام الحسین بن عليالب

 

 بن )طالب أبيب (و یكنى مناف عبد ھو اإلمام الحسین (أو حرب) بن اإلمام زید (و لقبھ علي) بن
 بن )مناف عبد لقبھالمغیرة (و  بن ھاشم) لقبھ(و  عمرو بن عبدالمطلب) لقبھ(و  شیبة أو عامر

 القرشي. كالب بن )قصي لقبھزید(و 

 

 بن علي حدثنا: قال ،)هللا رحمھ(المجاور عیسى بن علي ا"حدثنأنھ:  )١(دوقذكر الشیخ الص
 عطیة، بن مالك عن سنان، بن محمد عن المقري، علي بن محمد عن أبیھ، عن بندار، ابن محمد

 المؤمنین أمیر صعد: قال البصري، الحسن عن عالقة، بن سعید أبیھ عن سعید، بن ثویر عن
 عرفني فمن انسبوني، الناس، أیھا: فقال البصرة منبر) المالس علیھ( طالب أبي بن علي

 زید بن المغیرة ابن عمرو بن عامر بن مناف عبد بن زید أنا نفسي، أنسب فأنا وإال فلینسبني،
 بن طالب أبي بن علي أنك غیر نسبا لك نعرف ما ھذا، یا: فقال الكواء ابن إلیھ فقام كالب، بن

 زیدا سماني أبي إن لكع، یا: لھ فقال .كالب بن قصي بن فمنا عبد بن ھاشم بن المطلب عبد
 عامر المطلب عبد اسم وإن االسم، على الكنیة فغلبت مناف عبد أبي اسم وإن قصي، جده باسم
 المغیرة مناف عبد واسم االسم، على القلب فغلب عمرو ھاشم واسم االسم، على اللقب فغلب
 األقصى البلد من إیاھا لجمعھ - مجمعا العرب سمتھف زید قصي اسم وإن االسم، على اللقب فغلب
 انتھى. ".االسم على اللقب فغلب - مكة إلى

 

 أیضاً أن عبدالمطلب أنشأ یقول قاصداً ابنھ أبا طالب: )٢(و ورد في بحار األنوار

 تجارب ذو وھو مناف عبد*  بطالب كفیتھ من وصیت
 

أن عبد مناف ھو  و تشیر إلى تي  تذكرو ھذه قائمة ببعض المصادر و المراجع اإلسالمیة ال
œبي طالب:أل والفعلي االسم الحقیقي

/ شرح نھج البالغة ألبن أبي  ١٠٨والصفحة  ٣/ المستدرك للحاكم الجزء ٣مقاتل الطالبیین صفحة 
الصفحة  ١المجموع للنووي الجزء / ٢١٩الصفحة  ١٥الجزء و ١١الصفحة  ١الحدید المعتزلي الجزء

/ وسائل الشیعة (طبعة  ٦٨/ خصائص األئمة للشریف الرضي الصفحة  ٣٥فحة الص ٤الجزء و ٣٤٨
/ نبوة أبي  ٤٨١الصفحة  ١١(طبعة دار اإلسالمیة) الجزء - ٢٣١الصفحة  ١٦مؤسسة آل البیت) الجزء 

  ٥/ مدارك األحكام الجزء ١٢ـ  ٧طالب تألیف مزمل حسین المیثمي الغدیري (طبعة قم ـ ایران) الصفحة 

 .٨٥ :الصفحة -٣٥ :ج ، المجلسيالشیخ محمد باقر العالمة  - بحار األنوار  -٢                        .٧٠٠ :الصفحة ،مالي للشیخ الصدوق كتاب األ -١
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/ الھدایة  ٤٦٠الصفحة  ٣ق ١/ ذخیرة المعاد (طبعة قدیمة) للمحقق السبزواري الجزء ٢٥٧الصفحة 
/ العمدة البن البطریق  ٥٧للطبري(الشیعي) الصفحة اإلمامة  / دالئل ٩٥الكبرى للخصیبي الصفحة 

بحار األنوار  / ٢١عمدة الطالب البن عنبة الصفحة  - ١٧١/ لصفحة ٤١١و الصفحة  ٢٣الصفحة 
مناقب أھل البیت  / ١٤١و الصفحة  ١٣٨الصفحة  و ٦٦الصفحة  ٣٥الجزء و ٢٦٠الصفحة  ٢٢الجزء

مستدرك سفینة  / ٥٨٣الصفحة  ١٤حادیث الشیعة الجزءجامع أ / ٤٩"علیھم السالم" للشیرواني الصفحة 
الصفحة  ٧فتح الباري الجزء / ٢١٣الصفحة  ١شرح مسلم للنووي الجزء / ٥٥٤الصفحة  ٦البحار الجزء

 و ١٨٠الصفحة  ٨الجزء و ١٤٧الصفحة  ٢عمدة القاري الجزء / ٤٨٩الصفحة  ١٠الجزء و ١٥٠
 و ٢١٨الصفحة  ٢١الجزء و ٢٧٧الصفحة  ١٨جزءال و ١٧الصفحة  ١٧الجزء و ٢٢٧الصفحة  ٩الجزء
سر السلسلة العلویة ألبي  / ١٣٥الصفحة  ١اآلحاد والمثاني للضحاك الجزء / ١٢٥الصفحة  ٢٣الجزء

معرفة علوم الحدیث للحاكم  / ٩٢الصفحة  ١المعجم الكبیر للطبراني الجزء / ٣نصر البخاري الصفحة 
تفسیر مقاتل  / ١٠٨٩الصفحة  ٣الجزء و ٣٧٠الصفحة  ١ءاإلستیعاب الجز / ١٨٤النیسابوري الصفحة 

اإلكمال في أسماء الرجال  - ١٤١الصفحة  ٤تفسیر الثعلبي الجزء / ٣٤٢الصفحة  ١بن سلیمان الجزء
الصفحة  ٣و الجزء ١٢١و  ٩٣الصفحة  ١الطبقات الكبرى البن سعد الجزء / ١٦٣للتبریزي الصفحة 

طبقات خلیفة بن خیاط الصفحة /  ٢٤الصفحة  ١معین الجزءتاریخ ابن  / ٣٤الصفحة  ٤الجزء و ١٩
الثقات البن حبان  / ١٩٢الصفحة  ٦الجزء و ٤٨٢الصفحة  ٢الجرح والتعدیل للرازي الجزء / ٣٠

التعدیل والتجریح  / ١٤٣الصفحة  ١تاریخ بغداد الجزء / ١٣٥الصفحة  ٢الجزء و ٣٢الصفحة  ١الجزء
 و ١١٨الصفحة  ٣تاریخ مدینة دمشق الجزء / ١٠٧٤الصفحة  ٣الجزء و ٨٩١الصفحة  ٢للباجي الجزء

 ١أسد الغابة الجزء / ٣١٠الصفحة  و ٣٠٩الصفحة  ٦٦الجزء و ١٥و  ١٢و  ٧الصفحات  ٤٢الجزء
تھذیب الكمال للمزي  / ١٦الصفحة  ٤الجزء و ٤٢٢الصفحة  ٣الجزء و ٢٨٦و الصفحة  ٣١الصفحة 

األعالم للزركلي  / ٤٧٢الصفحة  ٢٠الجزء و ٥١و  ٥٠الصفحة  ٥الجزء و ٢٠٠الصفحة  ١الجزء
 ٢٣أنساب األشراف للبالذري الصفحة / ٢٠٣المعارف البن قتیبة الصفحة  / ١٣٠الصفحة  ٥الجزء

 .٧المجدي في أنساب الطالبین الصفحة /

 

األخرى الصحیحة  توسواھا من الروایا الذكر، والروایة السابقة ،كما یتضح من المراجع الكثیرة
اإلمام الحسین من أبیھ كان عبد مناف  جداالسم األصلي والحقیقي لأن والمتن التي تبرھن السند 

ویكنى بأبي طالب. وال توجد معلومات كافیة عن شخصیة وھویة ابنھ األكبر طالب. ربما كان 
طالب ھذا شخص حقیقي أو غیر ذلك. وھذا بطبیعة الحال لیس لھ ذات أھمیة في كتابنا ھذا على 

فالموضوع أكبر وأھم من ذلك بكثیر إلتصالھ بحقیقة ھامھ وجوھریة، تتعلق بما قیل  اإلطالق.
عن أن عبدالمطلب و آبائھ كانوا قوم موحدین. فقد قال الشیعة أن أول ما خلقھ إلھ اإلسالم كان 

. فأخذ ھذا النور ینتقل من آدم ثم البشر أبي آدم صلب فيالذي أودعھ  محمد اإلسالم رسولنور 
ح ثم وصل إلى إبراھیم فإسماعیل إبنھ ثم إلى عبدالمطلب فانقسم ھذا النور إلى شقین. إلى نو

نفسھ. و الشق اآلخر  محمد اإلسالم رسولثم استقر في  - عبدهللا - محمد أبيشق منھ ذھب إلى 
من ذلك النور ذھب إلى أبي طالب (عبد مناف) ومنھ انتقل إلى اإلمام علي بن أبي طالب فتفرع 

  یھ اإلمامین الحسن والحسین ثم إلى األئمة التسعة من ذریة الحسین.إلى ابن
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 على اإلمامیة اتفقت "شارحاً عقیدة الشیعة اإلمامیة في ھذا األمر أنھ: )١(المفید لشیخوقد قال ا
 - وجل عز - باf مؤمنون المطلب عبد بن هللا عبد إلى آدم لدن من) ص( هللا رسول آباء أن

 تقوم حین یراك الذي: (وجل عز - هللا قال واألخبار، بالقرآن ذلك في اواحتجو. لھ موحدون
 أرحام إلى الطاھرین، أصالب من ینقلني یزل لم): (ص( هللا رسول قال و). الساجدین في وتقلبك

 مات - هللا رحمھ - طالب أبا عمھ أن على وأجمعوا). ھذا عالمكم في أخرجني حتى المطھرات
 . انتھى."المؤمنین جملة في تحشر وأنھا التوحید، على كانت بوھ بنت آمنة وأن مؤمنا،

 

 عیسى بن ومحّمد الطیالسي، خالد بن محّمد " :في حدیث مطول أن )٢(األبرار حلیة فيأیضاً ورد 
 علیھما الباقر عليّ  بن محّمد جعفر أبو قال: قال الجعفي، یزید بن جابر عن بإسنادھما عبید، بن

 خلق أن خلقھ خلق من ابتدأ ما فأّول مجھول، وال معلوم وال غیره، شيء وال هللاّ  كان: السالم
-:یقول ان الى ......... عظمتھ نور من معھ  البیت أھل وخلقنا وسلم، وآلھ علیھ هللاّ  صلى محمدا

 شریك، أو ولد لھ یكون أن أنكر من وأّول ّهللا، عبد من أّول وسلم وآلھ علیھ هللاّ  صلى هللاّ  فرسول
 فما السالم علیھ آدم صلب ذلك بعد أودعنا ثمّ . وسلم وآلھ علیھ هللاّ  صلى هللاّ  رسول بعد ننح  ثمّ 

 تبّین إّال  صلب في استقرّ  وال صلب، إلى صلب من واألرحام، األصالب من ینتقل النور ذلك زال
 عبد بأمّ  فوقع المّطلب، عبد في صار حتى فیھ، استقرّ  الّذي وشّرف انتقالھ، منھ انتقل الّذي عن
 قولھ فذلك السالم، علیھ طالب أبي في وجزء ّهللا، عبد في جزء: جزئین النور فافترق فاطمة، هللاّ 

اِجِدینَ  فِي َوَتَقلَُّبكَ : تعالى  تعالى هللاّ  أجرانا ھذا فعلى نسائھم، وأرحام النبّیین أصالب في یعني السَّ
 في جرى مّمن لسنا أّنا زعم فمن وزماننا، عصرنا أوان في أخرجنا حتى واألرحام، األصالب في

 . انتھى."كذب فقد واألّمھات اآلباء ووّلدنا واألرحام، األصالب

 

 أن في )الساجدین في وتقلبك*  تقوم حین یراك الذي(:"في بحاره أن  )٣(المجلسي العالمةو ذكر 
 والعرش واألرض السماوات یخلق أن قبل وآلھ علیھ هللا صلى محمد نور خلق وتعالى تبارك هللا

 وإسحاق وإسماعیل وإبراھیم ونوحا آدم یخلق أن وقبل والنار الجنة والقلم واللوح والكرسي
 ةئم بأربع كلھم األنبیاء یخلق أن وقبل السالم علیھم وسلیمان وداود وعیسى وموسى ویعقوب

 باحأش كانوا السالم علیھم األئمة أن في یقول ان الى ...... سنة ألف وعشرین وأربع سنة ألف
 صلى هللا رسول قول في عام. ألف عشر بخمسة السالم علیھ آدم یخلق أن قبل العرش حول نور
 بسبعة الدنیا یخلق أن قبل من والحسین والحسن وفاطمة وعلیا خلقني هللا إن: وآلھ علیھ هللا

 بصل في قذفنا ثم ونمجده، ونقدسھ ونحمده هللا ونسبح العرش، قدام نور أشباح وكنا عام، آالف
. "الكفر سفاح وال الشرك، نجس یصیبنا وال األمھات، وأرحام االباء أصالب إلى أخرجنا ثم آدم،

 انتھى.

            .٤٦ وَ  ٤٥ ت:االصفح ، المفید الشیخ -المقاالت  أوائلكتاب  -١
 .١٩٨ :الصفحة ، ١٠٨ الجزء - المجلسي خالشی - األنوار بحار  -٣     .١٧إلى  ١٣ الصفحات: - ١ :الجزء - البحراني ھاشم للسید األبرار حلیة -٢
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 عشر ابناً ھم كالتالي: ىاثن محمد اإلسالم رسولجد  - عبدالمطلب – لقد كان لشیبة أو عامر

عبد هللا وأبو سفیان وأمیة وربیعة  :أكبر أبنائھ ومات على حیاة أبیھ ومن أبنائھ :الحارث -١
 .ونوفل وعبدالمطلب وأروى

 .وجمانة وأم ھانئ وعلي وجعفر طالب وعقیل :أبنائھ ، وعبد مناف -٢
 .اإلسالم مات قبل ،ضرار -٣
 .عةالطاھر وعبد هللا وحجل وقرة وضبا :ابنائھ اإلسالم من مات قبل ،الزبیر -٤
 .عتبة وعتیبة ومعتب ودرة :من أبنائھ لھبیلقب بأبي  وعبد العزى  -٥
 . مصعب -٦
 . المقوم -٧
 . قثم -٨
 . المغیرة -٩

 .محمد اإلسالم رسولوالد  عبد هللا -١٠
وعبید هللا وقثم ومعبد وعبد الرحمن وكثیر والحارث  وعبد هللا الفضل: وابنائھ ،العباس -١١

 .ام وأم حبیب وصفیة وآمنةوتم
 .: یعلى وعمارة وعامر وفاطمة، من ابنائھحمزة -١٢

 

 ،أروى ،أمیمة ،برة ،عاتكة، حكیم أمأیضاً ست بنات ھن:  - طلبعبدالم -و لشیبة أو عامر 
 .صفیة

 

 ھل كان عبدالمطلب موحد؟

: عبد ئھلقد سمى عبدالمطلب اثنین من ابنائھ بأسماء وثنیة. و ھما كما یتضح من أسماء ابنا
كانا صنمین أو وثنین یعبدان في الجاھلیة من قبل الوثنیین مناف و عبد العزى. فمناف و العزى 

 العرب ومن ضمنھا قبیلة قریش.

 

 تعریف الصنم و الوثن:

 اللغة علماء تعریف في والصنمتعریف شامل لمعنى الصنم والوثن إذ یقول:"  )١(یضع جواد علي
 ذھب، أو خشب، من وعمل ،"مثال" كالتمثال صورة لھ كان وما هللا، دون من إلًھا اتخذ ما ھو
 من متخذة جثة الصنم: بعضھم وقال. األرض جواھر من غیرھا أو حدید، أو نحاس، أو فضة، أو

 :جثة یكون أن فیھ فالشرط هللا، إلى بھ متقربین حجارة، أو خشب، أو ذھب، أو نحاس، أو فضة،

 .الساقي دار:  الناشر ، ٧١ :الصفحة ، م٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢ الرابعة الطبعة -علي جواد الدكتور - اإلسالم قبل العرب تاریخ في المفصل  -١
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. غیره أو حجر من كان ما الصنم أن وذكر. جثة بال الصورة الصنم: وقیل. حیوان أو إنسان جثة
 ."وثن فھو صورة، أو جسم لھ یكن لم فإن صورة أو جسم لھ كان ما بأنھ الصنم بعضھم وعرف

 نصوص في الواردة القدیمة العربیة كلماتال من فھي" وثن" كلمة وأما :")١(ویضیف أیضاً 
 ذبصم بخرفم درا وثنن ولیذبحن: "مثل النصوص في الكلمة ھذه استعمال من ویظھر. المسند
 الوثن إن". ذكًرا أو أنثى صحیًحا، ذبًحا السنة في مرة للوثن ولیذبح" أي ،"وذكرم أنثیم صححم

 . انتھى."لكریما القرآن في الصنم بمعنى أي اإللھ، إلى یرمز الذي ھو

 

 :منافالوثن  -١

 عبد" قریش تسمي كانت فیھ مناف، لھم وكان: "في كتابھ (األصنام) أنھ )٢(الكلبي ابن عنھ قال
ولم تكن الحیض من النساء تدنو من أصنامھم، وال  نصبھ؟ من وال كان، أین أدري وال" مناف

 وھو، یعمر بن عبدهللا بن سقی بن بلعاء یقول ذلك ففيتمسح بھا. إنما كانت تقف ناحیة منھا. 
 :أبرص وكان، اللیثي الشداخ

 العوافي بھ تلوذ وصحبتھ* ذمام على الحریز ابن تركت

 ضعاف أیاتیم من صوایح* إال الخیل صدور یصرف ولم

 مناف من العوارك كمعتنز* منھ الطیر تركت قد وقرنٍ 

 

 قال الجاھلیة، أصنام من نمص )مناففي كتابھ المفصل إلى أن:" ( )٣(علي جواد الدكتور و یشیر
 وال كان، أین أدري وال" مناف عبد" قریش تسمي كانت فیھ مناف، لھم وكان: "الكلبي ابن عنھ
 ھذا أخدمتھ أمھ وكانت. مناف عبد سمي بھ "و. ھذیل من رجال أیًضا بھ وُسمي". نصبھ؟ من

 ".الصنم

 :قیس بن بلعاء یقول وفیھ

 مناف من العوارك ركمعتب...  منھ الطیر تركت وقد وقرن

 

 كان أنھ الشأم عرب بین" مناف" اسم ورود من یتبین والدكتور جواد علي، فیقول :" ویضیف
نھا كتابة في اسمھ على عثر وقد. كذلك عندھم معبوًدا إلًھا  على" معن أبو: "اسمھ شخص َدوَّ

  اإللھ صورة لحجرا على حفرت و بركة،ـــوال بالسعد علیھ لیمن مناف، اإللھة إلى بھا توجھ حجر

 .الساقي دار:  الناشر - ٧٢:الصفحة – م٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢ الرابعة الطبعة -علي جواد الدكتور -اإلسالم قبل العرب تاریخ في المفصل  -١
 .م١٩٢٤ -ھـ ١٣٤٣ ،طبعة دار الكتب المصریة بالقاھرة  - ٣٢:الصفحة  -كتاب "األصنام" ألبي ھشام محمد بن محمد الكلبي  -٢
 .٢٧٠- ٢٦٩تان:الصفح ، العشرون الجزء ، علي جواد الدكتور - اإلسالم قبل العرب تاریخ في المفصل  -٣
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 بھ المرموز الصناعي رأسھ شعر عارضیھ على یتحدر "لھ لحیة ال رجل" ھیئة على" مناف"
 في غالًبا ترى كما قالدة، جیده ویزین ناعمان، خطان وحدقتیھ جفنیھ وحول الشمس، اإللھة على

 ینعطف الذي اإللھي طیلسانھ طرف ویرى ردائھ، طیات صدره وعلى السوریین، ةاآللھ تصاویر
 الكتابة ھذه فحصوا الذین المتخصصون ذھب وقد. بھ ویعقد األیمن إلى فیتصل األیسر كتفھ من
 آخر، إلھ مع" مناف" اسم فیھا ورد حوران، في وجدت كتابة على عثر وقد.حوران من أنھا إلى
 االسم فیھا وجد أخرى كتابة على عثر وقد". MN, PHA" الشكل ھذا ىعل فیھا مناف اسم ورد
 واحد، شيء باالسمین المراد أن على یدل مما ،Manaphius" منافیوس: "الصورة ھذه على
 انتھى. ."مناف اإللھ ھو

 

 الوثنیة اآللھةأحد عن الوثن مناف أنھ "  -على موقعھا اإللكتروني  - رو قالت موسوعة األساطی
كن النساء في  عندما ولكن .اإللھ ھذا تمثال النساء تداعبكانت و. اإلسالم قبل مكة، في مةالقدی

 ". انتھى.منھ باالقتراب نلھ یسمح یكن لمالدورة الشھریة فأنھ 

 

 الوثن "العزى" -١

 ُیعرف بأبي ، وھو الذي ىعبد العزالثاني (أو األول) الذي أطلقھ عبدالمطلب على أبنھ  االسموھو 
  .لھب

ى -العرب - أتخذوا ثم:" العزى عنمتحدثاً   في كتابھ (األصنام) )١(الكلبي ابن قال و  وھي الُعزَّ
 :")٢(" ویضیف قائالً .العزى قبل بھا سمت العرب سمعت أني ذلك و. ومناة الالت من أحدث

 كانت. أسعد بن ظالم العزى أتخذ الذي وكان. العرب بھ سمت ما أقدم من كعب بن )العزى وعبد(
 و. مكة من العراق إلى المصعد یمین عن، ریْ الُغمَ  بإزاء، ُحراضٌ  لھا یقال، الشامیة نخلة من ادٍ بو

ا علیھا فبنى. أمیال بتسعة البستان إلى عرق ذات فوق ذلك  فیھ یسمعون وكانوا. -بیتا - ُبسِّ
 .قریش عند األصنام أعظم وكانت". العزى عبد" بھا ُتَسمى قریشٌ  و العرب وكانت. الصوت
 . انتھى."بالذبح عندھا ویتقربون ھال ویھدون یزورونھا وكانوا

 

 وعبادة عبادتھا وترك الجاھلیة في تألھ قد وكان: نفیل بن عمرو بن زید یقول:" )٣(ایضاً  ویقول
 :األصنام من غیرھا

 الصبور الجـــلد یفعل كذلك**  جمیعا والـزى الالت تركت

 م.١٩٢٤ -ھـ ١٣٤٣ –طبعة دار الكتب المصریة بالقاھرة  ، ١٧ :الصفحة -الكلبي كتاب "األصنام" ألبي ھشام محمد بن محمد -١
 م.١٩٢٤ -ھـ ١٣٤٣ –طبعة دار الكتب المصریة بالقاھرة  ، ١٨ :الصفحة -كتاب "األصنام" ألبي ھشام محمد بن محمد الكلبي -٢
 م.١٩٢٤ -ھـ ١٣٤٣ –لمصریة بالقاھرة طبعة دار الكتب ا ، ٢٢و  ٢١ :ص -كتاب "األصنام" ألبي ھشام محمد بن محمد الكلبي -٣
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 أزور نمٍ ــغ بني صنمي وال**  ابنتیھا وال أدین زىــالع فال

 صغیر حلمي إذ الدھر في لنا**  اــــــــَربًّ  وكان أزور ھبال وال
 

 نبیھ هللا بعث حتى كذلك العزى تزل فلممن نفس الكتاب:"  )١(٢٣ :ویضیف أیضاً في الصفحة
. قریش على ذلك فاشتد. فیھا القرآن ونزل عبادتھا عن ونھاھم ألصناما من وغیَرھا فعابھا

 الذي مرضھ) مناف عبد بن شمس عبد ابن أمیة بن العاص بن سعید وھو( أُحیحة أبو ومرض
 تبكي الموت أمن أحیحة أبا یا یبكیك ما: فقال. یبكي فوجده یعوده لھبٍ  أبو علیھ فدخل. فیھ مات
 حیاَتك ُعبَِدتْ  ما وهللا: لھب أبو قال. بعدي العزى تعبد ال أن أخاف ولكني. ال: قال منھ بد وال

 شدة وأعجبھ! خلیفة لي أن علمت اآلن: أحیحة أبو فقال! لموتك بعدك عبادتھا تتركُ  وال ألجلك،
 . انتھى."عبادتھا في نصبھ

 

 اآللھة من مناة و الالت مثل العزى و قائالً :" )٢(أما الدكتور جواد علي فیذكر في المفصل
 العزى اسم ذكر قد و. والصفویین النبط وعد الشأم، بالد عرب و العراق عرب عند المعبودة

 رجال من Isaac of Antioch األنطاكي إسحاق وأشار المیالد، بعد المؤلفة المصادر في مرتین
 ودعاھا Beth – Hur" حور بیت" مدینة عن حدیثھ في العزى اسم إلى للمیالد، الخامس القرن

 في المذكورة" كوكبة" أي ،Kawkabta" كوكبتا" أن یظن و". كوكبتا" وسماھا ،Beltis بـ
 عند العزى وھو الصباح، عند یظھر الذي الكوكب تعني كوكب، أنثى ھي السریانیة، المصادر

" بصرى" مدینة في معبًدا لھا اتخذوا حیث. النبط عند Venus" الزھرة" بھا ویراد الجاھلیین
 أنھا على Procopius ،"بروكوبیوس" نص وقد". إیل بیت"بـ عرف" رم" منطقة في
 ملكة" ھي العزى لعل و .المستشرقین بعض رأي على القمر عن كنایة ھي و". أفرودیت"

 أھل أن: فیھ جاء وقد ،"أرمیا" سفر في المذكورة Melekheth Hash – Shama السماء
 الجاھلیون كان قد و. السماء إلھة: اإللھة كتل إلى بھ یتقربون كعًكا، یصنعون كانوا" أورشلیم"

 ،"عزى أمت: "ھو امرأة اسم ورود من یظھر و. "السماء كوكب" إلى الكعك و بالخبز یتقربون
 العرب أحد قدم قد و ھناك معروفة كانت العزى عبادة أن جنوبي، عربي نص في ،"العزى أمة

. للعزى قرباًنا األسرى ینحرون الحیرة، كملو لخم، آل كان قد و .اإللھة ھذه إلى ذھب من تمثاًال 
 راھبة مائة بأربع ضحى" السماء ماء بن المنذر" أن السریان المؤرخین بعض زعم قد و

  ."للعزى
 

  كانوا العرب أن )األنطاكي إسحاق(وذكر:" )١(في نفس المصدر جواد علي أیضاً  ریضیف الدكتو و

 م.١٩٢٤ -ھـ ١٣٤٣ ،طبعة دار الكتب المصریة بالقاھرة  ، ٢٣الصفحة  -يكتاب "األصنام" ألبي ھشام محمد بن محمد الكلب  -١
 .الساقي دار:  الناشر - ٢٣٨الصفحة  – م٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢ الرابعة الطبعة -علي جواد الدكتور -اإلسالم قبل العرب تاریخ في المفصل  -٢
 .الساقي دار:  الناشر - ٢٤٣- ٢٣٩: ص – م٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢ الرابعة الطبعة -علي جواد الدكتور -اإلسالم قبل العرب تاریخ في المفصل  -٣
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" كوكبتا"بـ یقصد و لھا، فینحرونھم" كوكبتا" للكوكبة قـــرابین البنات و األوالد یقدمون
 ابن وذكر . بالذبائح إلیھا تتقرب و إلیھا، تھدي و تزورھا و للعزى، تتعبد قریش كانت و.العــزى
 الالت و: "تقول و بالكعبة تطوف كانت قریًشا أن و قریش، عند األصنام أعظم كانت أنھا الكلبي

 كانوا و". لترتجى شفاعتھن وإن العال، الغرانیق فإنھن. األخرى الثالثة مناة و العزى، و
 حراض، وادي من شعًبا لھا حمت قد قریش كانت و. إلیھ یشفعن ھن و هللا، بنات ھن: یقولون

 الغبغب، لھ یقال ھدایاھم، فیھ ینحرون منحر لھا نوكا الكعبة، حرم بھ یضاھون سقام لھ یقال
 حین بأصنامھا تستعین قریش كانت و .عندھا كان و حضرھا فیمن ھدایاھم لحوم یقسمون فكانوا

. بذكرھا النفوس في النشاط و الھمة لتبعث الحرب؛ في العون منھا تستمد و بھا تستجیر تحارب،
". أجل و أعلى هللا: "المسلمون فقال" ھبل اعل بل،ھ اعل" "سفیان أبو" نادى أحد یوم كان فلما
 و ."لكم مولى ال و موالنا هللا: "المسلمون فقال" لكم عزى ال و العزى لنا": "سفیان أبو" فقال
 األصنام من شیًئا یعظمون العرب من بھا أقام من و بمكة قریش تكن ولم: أیًضا الكلبي ابن یقول

 بالزیارة غیرھا دون تخصھا قریش فكانت العزى، فأما. مناة ثم الالت، ثم العزى، إعظامھم
 مناة تخص الخزرج و األوس وكانت للعزى قریش كخاصة الالت تخص ثقیف وكانت. والھدیة
 قریش إقبال في رأي الكلبي البن و .للعزى أي ،"لھا معظًما كان كلھم و اآلخرین، ھؤالء كخاصة

 ذلك و. الھدیة و بالزیارة غیرھا دون تخصھا شقری فكانت العزى، فأما: "یقول إذ. العزى على
 و .علیھا قریش إقبال في السبب ھو قریش من العزى بیت قرب فجعل". منھا لقربھا أظن فیما
 بینھا وقارن ونسر، ویعوق، وسواع، ود،: األصنام على تكلم حین نفسھ الرأي ھذا یرى ھو

 دفعھا التي األصنام الخمسة في یرون ایكونو ولم: "قال إذ ومناة؛ والعزى الالت األصنام وبین
 قال و ".منھم لبعدھم كان ذلك أن فظننت. ذلك من قریًبا وال ھذه في كرأیھم.... لحي بن عمرو

: فقال. یوًما ذكرھا وسلم، علیھ هللا صلى هللا، رسول أن بلغنا قد و" األصنام كتابھ في الكلبي ابن
 بالنذور العزى إلى یتقدم فیمن كان و ".وميق دین على وأنا عفراء، شاة للعزى أھدیت لقد

 والغنم، اإلبل من لھ ما بخیر العزى یأتي كان والده أن خالد ذكر الولید، بن خالد والد والھدایا،
 و نصر و جشم و غطفان و سلیم بنو للعزى تعبد ممن و .أیام ثالثة عندھا ویقیم للعزى، فیذبحھا

 غطفان قبائل ارتبطت وقد. كنانة بنو و مضر جمیع و خزاعة و باھلة و غني و. بكر بن سعد
 كانت سمرة العزى" أن )الحموي یاقوت( ذكر لقد حتى خاصة، بصورة تقدیسھا و العزى بعبادة

 كعبة"بـ البیت عرف قد و". سدنة لھا وأقاموا بیًتا، علیھا بنوا وكانوا یعبدونھا، لغطفان
 أسد وبنو ھاشم، بن حلفاء سلیم بن بطن ،)شیبان لبنى صنم( العزى أن الطبري وذكر". غطفان

 ومضر وكنانة قریش من الحي ھذا یعظمھ بیًتا كانت" وأنھا صنمنا، ھذا: یقولون العزى، عبد بن
 حامیة العزى تعد كانت قریًشا أن الظاھر و. صنًما لھا اتخذت بأن ثقیف، لھا تعبدت قد و". كلھا

 على حراض وادي في سقام لھ یقال للصنم، قریش حمتھ شعب العزى لحرم كان و .لھا وشفیعة
 على فیھ التعدي یجوز ال آمًنا موضًعا الحمى ھذا صار دــق و. للكعبة حرم اتخاذ في قریش طریقة

 القردي تم الھذلي جندب أبي قول فذاك المكان بحرمة یخل بعمل القیام ال و شجره، قطع وال أحد،
 :بھا لھ حلفھا فذكر یھواھا، كان امرأة في



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               183  
 

 

 سقام فروع أحمت التي بفرع...  غلیظة یمیًنا جھًدا حلفت قدل

 سعد بن لغطفان بیت: بس: یقول إذ أسعد؛ بن ظالم إلى )العزى بیت( بناء )الكلبي ابن( وینسب
 رأي لما عوف، بن مرة بن مالك بن ربیعة بن أسعد بن ظالم بناه. تعبده كانت عیالن قیس بن

 حجًرا أخذ و: العباب ونص. البیت فذرع المروة، و الصفا نبی یسعون و بالكعبة یطوفون قریًشا
 یطوفون بیت لقریش غطفان، معشر یا: قال و قومھ، إلى فرجع المروة، من حجًرا و الصفا من

: فقال الحجرین وضع و البیت، قدر على بیًتا فبنى شيء، لكم لیس و المروة، و الصفا و حولھ
 بن هللا عبد بن ھبل بن جناب بن زھیر فأغار الحج عن بھ فاجتزئوا المروة و الصفان ھذان
 وهللا أما: قالوا )صداء بني( أن أخرى روایة في وجاء .بناءه ھدم و ظالًما، فقتل الكلبي، كنانة

 بنو ذلك فولیت عائذه، یھاج ال و شجره، یعضد ال و صیده، یقتل ال مكة، حرم مثل حرًما لنتخذن
 على ھم و ذلك، ففعلوا ظالم بن رباح حائطھ بناء و الحرم أمر على القائم كان ثم. عوف بن مرة
 یكون ال هللا و: قال جناب، بن زھیر علیھ أجمعوا ما و ھذا فعلھم بلغ فلما بس، لھ یقال لھم ماء
 تمكن و غطفان، غزا حتى قومھ في سار ثم أبًدا، حرًما تتخذ غطفان أخلي ال و حي، أنا و ذلك

 ذكر و .ھدمھ و الحرم عطل و بھ، غطفان من أسیر رقبة قطع و الحرم، على استولى و منھا،
 سعد بن غطفان عبدتھا سمرة أو كنانة، بني و لقریش كان صنم العزى أن األخبار، أھل بعض

 بتسعة البستان إلى عرق ذات فوق .)أسعد بن ظالم( منھم اتخذھا من أول. عیالن قیس بن
 بساء، وقیل ُبًسا، وسماه بیًتا علیھا بنى ائف،بالط وقیل مكة، بقرب الشامیة بالنخلة أمیال،

 بن خالد هللا رسول إلیھا فبعث الصوت، فیھا یسمعون وكانوا للكعبة، مضاھاة سدنة لھا وأقاموا
 ھدم البیت أن تقدم مما یظھر و .السمرة وأحرق السادان وقتل البیت فھدم الفتح، عام الولید،
 عام الثانیة والمرة ظالم، بانیھ ذاك إذ وقتل جناب، بن زھیر ید على الجاھلیة، في مرة: مرتین
 بني من أو مرة، بن صرمة بني من فكانوا العزى، سدنة أما و .الولید بن خالد ید على الفتح

 من فھم. منصور بن سلیم بن عتبة بن الحارث بن رفاعة بن عبس بن مرة بن جابر بن شیبان
 ثم السلمى حرمي بن دبیة( للعزى سادن آخر انك و .ھاشم بني حلفاء سلیم بني من شیبان، بني

 وفي. الثالث الشجرات أو الشجرة وقطعة والبیت الوثن ھدمھ بعد الولید بن خالد قتلھ ،)الشیباني
 بن أفلح سادنھا كان و ثمان، سنة رمضان شھر من بقین لیال لخمس كان العزى ھدم أن: روایة
: لھ فقال حزین، وھو یعوده لھب أبو علیھ دخل ةالوفا حضرتھ فلما. سلیم بني من السلمي النضر
 أقوم فأنا تحزن، فال: لھب أبو قال. بعدي من العزى تضیع أن أخاف: قال حزیًنا؟ أراك مالي
 بقیامي یًدا عندھا اتخذت قد كنت العزى، تظھر إن: لقي من لكل یقول لھب أبو فجعل بعدك علیھا

 َتبَّتْ { وتعالى تبارك هللا فأنزل أخي فابن یظھر، أراه وما العزى، على محمد یظھر إن و علیھا،
 سادن آخر یكن لم النضر بن أفلح أن على صحت إن الروایة ھذه تدل و }َوَتبَّ  لََھبٍ  أَبِي َیَدا

 وردت أخرى قصة القصة ھذه وتشبھ .وفاتھ بعد كان إنما و حیاتھ، في یكن لم الھدم أن و للعزى
 العاص بن سعید وھو أحیحة، أبو مرض فلما. لھب وأبي  أحیحة أبي عن نفسھ، الموضوع في
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 العزى عبادة بالھ شغل ما أھم كان فیھ، مات الذي مرضھ مناف، عبد بن شمس عبد بن أمیة بن
 حیاتك عبدت ما هللا و رد: األمر علیھ مھوًنا لھب أبو أجابھ فلما بعده، من تعبد ال أن وخشیتھ

 أن علمت اآلن: "فقال. عنھ أفرج و الجواب، ھذا سره! لموتك بعدك عبادتھا تترك وال ،"ألجلك"
 فلما الفتح، عام وذلك العزى، على بالقضاء أمر الرسول أن الكلبي ابن یروي و ".خلیفة لي

 تجد فإنك نخلة، بطن ائت: لھ فقال الولید بن خالد بعث مكة وسلم علیھ هللا صلى النبي افتتح
: فقال شیًئا؟ رأیت ھل: السالم علیھ إلیھ جاء فلما ھا،فعضد فأتاھا. األولى فاعضد سمرات، ثالث

: قال شیًئا؟ رأیت ھل: فقال السالم، علیھ النبي أتى ثم. فعضدھا فأتاھا الثانیة؟ فاعضد: قال ال،
 عاتقھا، على یدیھا واضعة شعرھا، نافشة بحبشیة ھو فإذا. فأتاھا. الثالثة فاعضد: قال. ال

 خالد، إلى نظر فلما. سادتھا وكان السلمي، ثم الشیباني حرمي بن دبیة وخلفھا بأنیابھا، تصرف
 :قال

 وشمري الخمار ألقي خالد على...  تكذبي ال شدي أعز

 وتنصري عاجًال  بذل تبوئي...  خالًدا الیوم تقتلي إال فإنك

 :خالد فقال

 أھانك قد هللا رأیت إني...  سبحانك ال كفرانك، عز یا

 النبي، أتى ثم السادن دبیة قتل و الشجرة، عضد ثم. حممة يھ فإذا رأسھا، ففلق ضربھا ثم
 بعد تعبد لن أنھا أما. للعرب بعدھا عزى وال العزى، تلك: فقال فأخبره وسلم، علیھ هللا صلى
 .انتھى ."الیوم

 

نجد أن العزى ھو من ضمن األصنام التي كان یعبدھا  النجم سورةمن ٢٠وَ ١٩في اآلیتین 
ى الالَّتَ  مُ أََفَرأَْیتُ  :المشركون الَِثةَ  َوَمَناةَ ) ١٩( َواْلُعزَّ  .)٢٠( األُْخَرى الثَّ

  

أنفسھم اإلثناعشریة و أود ھنا أن استشھد ببعض األقوال و اآلراء من مفسري الشیعة اإلمامیة 
 .سیرھم لآلیتین السابقتینتف كتبھم في، فالرجاء مراجعة حول تفسیر اآلیتین السابقتین

:" القرآن تفسیر في المیزانمؤلف كتاب  طبائياالطب حسین محمدالسید  آیة هللاقال  ·
 وصف في اختلفوا وقد الجاھلیة، لعرب معبودة كانت ثالث أصنام ومناة والعزى والالت

 ".العرب من یعبدھا من وفي علیھ، منصوبة كانت الذي موضعھا وفي صورھا،

 

 ولما :"القرآن تفسیر في البیان مجمعمؤلف كتاب  الطبرسي الحسین بن الفضلو قال  ·
 الالت أفرأیتم{ فقال المشركین خاطب بأن سبحانھ عقبھا األقاصیص ھذه سبحانھ هللا قصَّ 
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 هللا دون من تعبدونھا التي اآللھة ھذه عن أخبرونا أي} األخرى الثالثة ومناة والعزى
 ."هللا بنات المالئكة أن وتزعمون المالئكة معھا وتعبدون

 

 لعلوم الجامع التبیانصاحب كتاب  الطوسي محمد جعفر أبو عفریةشیخ الطائفة الج وقال ·
 العرب كانت أصنام اسماء}  األخرى الثالثة ومناة والعزى الالت أفرأیتم{  وقولھ:" القرآن

 ثقیف كانت صنم والالت عظیمة، سمرة شجرة وھي غطفان، تعبدھا كانت والعزى تعبدھا،
 عن أخبرونا: لھم فقیل یعبدونھا كانوا زاعةوخ لھذیل عظیمة صخرة كانت ومنات تعبدھا،

 فوبخھم هللا، بنات المالئكة ان وتزعمون المالئكة معھا وتعبدون تعبدونھا التي اآللھة ھذه
 أخبرونا والمعنى}  األخرى الثالثة ومناة والعزى الالت{  ھذه}  أفرأیتم{  فقال تعالى هللا
 ."شيء والصفات اآلیات ھذه من الھ ھل هللا دون من تدعونھا التي اآللھة ھذه عن

 

 هللا كالم تفسیر في الصافيفي كتابھ  الكاشاني الفیضوقال مفسر القرآن العالمة  ·
 اصنام ھي}  األُْخَرى الّثالَِثةَ  َوَمناةَ ) ٢٠}.{ ( َواْلُعّزى الالّتَ  أََفَرأَْیُتمُ ) ١٩{ (:" الوافي
 بالسمن الّسویق یلت كان رجل صورة اّنھ على التاء بتشدید الالّت وقرئت لھم كانت

 كانوا فاّنھم قطعھ اذا مناه من فعلة ومناة االعزّ  تأنیث اصلھا قال والعّزى الحاجّ  ویطعم
 كأّنھم النوء من مفعلة أنھا على منأة وقرىء منى ومنھ القرابین عندھا یذبحون

 صنم ةومنا امرأة والعزى رجل الالت قال القمي .بھا تبركا عندھا األنواء یستمطرون
 ."امیال سّتة على الحرم من الخارج بالمسلك

 

 بیان تفسیرفي كتابھ  شاه علي بسلطان الملقب الجنابذي محمد السلطانو قال العالمة  ·
ىٰ ٱوَ  لالَّتَ ٱ أََفَرأَْیُتمُ { :" العبادة مقامات في السعادة الَِثةَ ٱ َوَمَناةَ  ْلُعزَّ  اخبرونا اى}  ألُْخَرىٰ ٱ لثَّ

 اّنھم: وقیل! هللا؟ بنات ھي او! ینفعون؟ او یضّرونكم تعبدونھا تيال اآللھة ھذه عن
 هللا دون من وعبدوھا صورھم على اصنامھم وصّوروا هللا بنات المالئكة انّ  زعموا

 انّ : وقیل العزیز، من والعّزى هللا، من الالّت: فقالوا هللا اسماء من اسماء لھا واشتّقوا
 رجل صورة على نحتوه صنماً  كان: قیل الّتاء، بتشدید الّتّ ال وقرئ اصلّیة، الالّت فى الّتاء
 اّنھا: وقیل صنم، والعّزى لثقیٍف، صنماً  كان الالّت انّ : وقیل الحاّج، ویطعم الّسویق یلتّ 

 كانت ومناة فقطعھا، الولید بن خالد هللا رسول الیھا فبعث الغطفان یعبدھا شجرة كانت
 والّثالثة یعیدونھا، الكعبة في اصناماً  كانت ثالثتھا: لوقی والمدینة، مّكة بین بقدید صنماً 
 ."بیانّیین نعتین وكانتا االخرى وكذلك لمناة نعتٌ 

 

 هللا كتاب تفسیر في األمثل في كتابھ الموسوم الشیرازي مكارم ناصر الشیخآیة هللا وقال  ·
 عظمة یاتوآ والمعراج والوحي بالتوحید المتعلقة األبحاث بیان بعدما لفظھ:"  المنزل
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 معتقداتھم عن ویتحدث فینقضھا المشركین، أفكار القرآن یتناول السماء، في األحد الواحد
 الالت مثل أصنامكم أن فھل خلقھ في وآیاتھ هللا عظمة أدركتم أن بعد: فیقول.. الخرافیة
 والعزى الالت أفرأیتم: تضركم أو تنفعكم أن بإمكانھا" مناة" وھو الثالث والصنم والعزى

 "!األخرى؟ الثالثة مناةو
 

بعد أن سردنا كل ما لھ عالقة بالوثنین أو الصنمین (مناف) و (العزى)، وخاصة من تلك 
. تبین لنا بما ال یدع مجال للشك أو الریبة، أن ةاإلمامیة اإلثناعشری ةیالمصادر اإلسالمیة الشیع

 نسب وأسالف اإلمام الحسین لم یكن یخلو من المشركین الوثنیین.

 

ن الروایات التي تمأل الكتب و المصادر الشیعیة و غیرھا، التي مفادھا أن نور النبوة أو أنوار إ
ثم انتقل ذلك النور من ، أھل البیت أو أشباح أھل البیت قد خلقت قبل آدم أو الكون بآالف السنین

طالب.  و اإلمام علي بن أبي محمد اإلسالم رسولصلب آدم ثم إلى صلب عبدالمطلب ومن ثم إلى 
كل فحوى تلك الروایات ال یوجد لھا برھان تاریخي یثبت صحة أو صدق قائلھا. إذن فأسالف 

إلى  اإلمام الحسین بن علي كانوا غیر موحدین. وھذا ما ثبت لدینا ببراھین تاریخیة ساطعة.
 .عشریةاإلمامیة اإلثنا جانب البراھین و األدلة القرآنیة، وھو ما یؤمن بھ كافة المسلمون الشیعة

 

 موحد؟ عبدالمطلب كان ھل: السابق سؤالنا على فاإلجابة لذا
  

 ونیعرفونوا یك لمو أجداد عبدالمطلب  فعبدالمطلب. ال طبعاً  ،تأكید بكل و ثقة بكلأقولھا 
 - األقل على - ابنائھ من اثنین على أطلق قد ھو فھا. محیاتھ لحظات من لحظة في الوحدانیة
 و عاشوا قد فأجداده. العرب الوثنیین من آبائھ آلھة و لھتھآل تقربھ و تعبده على تدل مسمیات

 كان فعبدالمطلب. األحجار و األوثان و األصنام بعبادة المتمثلة، تلك الوثنیة دیانتھم على ماتوا
 لألدلة قراءتنا خالل من لنا تأكد ما وھذا .واألوثان الذین عبدوا األصنام العرب كبقیة مشركاً 

 علماء ید في یوجد وال. السابقة الصفحات في وضحناھا و سقناھا التي ،موثقةال التاریخیة
 الواقع مع تصطدم التي البائسة الروایات تلك سوى، العكس یثبت برھان أو دلیل أي اإلسالم

 بني من الخلفاء صنیعة و نتاجإال  ھيما  الروایات تلك أن ویظھر. و األدلة القرآنیة التاریخي
 القدسیة من نوع اضفاء و، الوثني أسالفھم ماضي صورة تلمیع منھا الھدف نكا ي، التالعباس
 مقامھم إلى األنظار ولفت تمجیدھم أجل من، متعمد بشكل التاریخ تحریف إلى إضافة. علیھم

 .اإلسالم إلھ عند المصطنع

 

 دءاً و على نقیض ما یؤمن و یسلم بھ المسلمون الشیعة بطھارة أسالف اإلمام الحسین بن علي ب
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  نجد أن القرآن ال یساندھم ، من عبدالمطلب و ھاشم و سواھما من أجداده العرب في الجاھلیة 
بل   .. فالقرآن ذاتھ ینسف ھذا الرأي من جذوره نسفاً كامالً بالذات فیما ذھبوا إلیھ في ھذا الشأن

، و الجاھلیة في . ذلك ألن أجداد اإلمام الحسین كانوا جمیعھم مشركینأیضاً  مقتل في یضربھ و
فالقرآن ینعت المشركین بالنجاسة  .طي صفحات ھذا الكتابفي  آنفاً  ھذا ما قمنا بالبرھنة علیھ

 . حیث یقول كاتب القرآن:التوبة سورةمن ٢٨ولیست الطھارة. و ھذا ما ورد نصاً في اآلیة 

َھا َیا" َما آَمُنواْ  الَِّذینَ  أَیُّ  ".اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  َرُبواْ َیقْ  َفالَ  َنَجسٌ  اْلُمْشِرُكونَ  إِنَّ

 

 بعض المفسرین الشیعة اإلمامیة مصادروھذه بعض اآلراء و األقوال قد استسقیتھا مباشرة من 
 بخصوص معاني اآلیة السابقة: اإلثناعشریة

 :"أنھ  القرآن تفسیر في المیزان كتاب مؤلف طبائياالطب حسین محمد السید آیة هللا قال ·

 المؤمنین أمر یفید العرفي المتفاھم بحسب الحرام المسجد ركینالمش دخول عن النھي
 نجساً  بكونھم المسجد دخولھم منع تعالى تعلیلھ وفي الحرام، المسجد دخول عن بمنعھم
 كیف وھي الحرام، للمسجد والنزاھة الطھارة من نوع كاعتبار لھم القذارة من نوع اعتبار
 ."ذلك وغیر بالرطوبة ممالقاتھ باجتناب الحكم وراء آخر أمر كانت

 
 تفسیر في البیان مجمع كتاب مؤلف الطبرسي الحسین بن الفضلالشیخ أبو علي  قال و ·

 وظاھر العین نجس الكافر إن الفقھاء من قوم فقال الكافر نجاسة في واختلف :"القرآن
 من والنصارى الیھود امنعوا كتب أنھ العزیز عبد بن عمر عن وروي ذلك على یدل اآلیة

. وعن اآلیة}  نجس المشركون إنما{  تعالى هللا قول نھیھ واتبع المسلمین مساجد ولدخ
 إلیھ ذھب ما یوافق وھذا فلیتوضأ صافحھم فمن المشركین تصافحوا ال: قال الحسن

 أیدیھما كانت وإن یده یغسل أن وجب رطبة ویده الكافر صافح من أنَّ  من أصحابنا
 وأفعالھم اعتقادھم لخبث نجساً  هللا سّماھم إنما: نآخرو وقال بالحائط مسحھما یابستین
 قال للحج مكة دخول من یمنعون إنما: قالوا. المساجد دخول للذمي وأجازوا وأقوالھم

 دخول من فمنعوا یتوضؤون وال ویحدثون یغتسلون وال یجنبون ألَنھم نجساً  سماھم قتادة
 ."المسجد دخول لھ یجوز ال الجنب ألَن المسجد

 
 القرآن لعلوم الجامع التبیان كتاب صاحب الطوسيمحمد  جعفر أبوخ الطائفة شی وقال ·

 ان ویأمرھم انجاس المشركین أن فیھ یخبرھم للمؤمنین تعالى هللا من خطاب ھذا :"أن
 وھي الیھ، أشار الذي أي ھذا عامھم بعد الحرام المسجد یقربوا أن من المشركین یمنعوا

 قول وھو - الوداع حجة بعده وكانت. المشركین براءة افیھ نبذ التي الھجرة من تسع سنة
 وغیره عطاء قول في - كلھ الحرم الحرام بالمسجد والمراد - المفسرین من وغیره قتادة
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 النون بفتح - نجس: قیل مفرد استعمل فاذا نجساً، یسمى اللغة في مستقذر شيء وكل -
 وال أنجاس، الكفار أن یقتضي آلیةا وظاھر. سواء واالنثى الذكر على ویقع - معاً  والجیم
 القذر مجرى أجري شركھم ألن المساجد، من شيء دخول من یمكنوا أن ذلك مع یجوز
 او یده كانت إذا یده یغسل ان علیھ وجب كافر، ید باشر من ھذا وعلى تجنبھ، یجب الذي

 فحصا من: الحسن وقال. بالحائط مسحھا یابستین ایدیھما كانت وإن. رطبة المشرك ید
 ."یفصل ولم فلیتوضأ، مشركاً 

 

 هللا كالم تفسیر في الصافي كتابھ في الكاشاني الفیض العالمة القرآن مفسر وقال ·
َھا َیآ) ٢٨{ ( :"الوافي َما َءاَمُنواْ  الَِّذینَ  أَیُّ  ".باطنھم لخبث}  َنَجسٌ  اْلُمْشِرُكونَ  إِنَّ

 

المشركین، وھذا  ةسانجعن ما یسمى ب یعون جیداً اإلمامیة اإلثناعشریة إذن فالمفسرون الشیعة 
كل المشركین، لكنھم یعتقدون بنجاسة  أیضاً . و ھم وضوح وَ  ما نص علیھ القرآن بكل صراحة

على العرب.  الوثنیینمن  مام الحسینإلا في الوقت ذاتھ ال یؤمنون بنجاسة المشركین أجداد
یعتقدون أن أسالف اإلمام  بل .الخبث القذارة وَ  بالنجاسة وَ لھم القرآن ونعت  الرغم من وصف

 الحسین كانوا مؤمنین وموحدین، وھذا ما أثبتنا بطالنھ بالدلیل التاریخي والقرآني.

 

الشیعة  ءھذا ما صرح بھ بعض المفسرین الشیعة حول نجاسة المشرك. أما بالنسبة للفقھاإذن 
 أشھر من الذي یعد ،يالسید أبو القاسم الخوئي الموسوآیة هللا العظمى فقد أفتى اإلمامیة، 

 في أشارقد ف ، بنجاسة الكافر.الحدیث العصر في اإلمامیة اإلثناعشریة الشیعة ومراجع علماء
حسب  -و من ضمنھا  ،و بالتفصیل الممل جمیع األعیان التي أسماھا بالنجسة )١(العملیة رسالتھ
 :عشرة وھي النجسة األعیان عدد في "اإلنسان الكافر، فقال: - الفقھي اعتقاده

  

 أو باألصل، األكل محرم سائلة نفس لھ حیوان كل من والغائط البول: والثاني األول ·
 فبولھ األكل، محلل كان أو سائلة لھ نفس ال ما أما الموطوء، و كالجالل بالعارض،

 .طاھران وخرؤه،
 

 لھ نفس ال ما مني وأما لحمھ أكل حل وإن سائلة نفس لھ حیوان كل من المني: الثالث ·
 .فطاھر ئلةسا

 

 المبانة أجزاؤھا وكذا األكل محلل كان وإن السائلة النفس ذي الحیوان من المیتة: الرابع ·
 .صغارا كانت وإن منھا

 

 .والعشرون الثامنة الطبعة -١٠٩ إلى ١٠٦ :الجزء األول، الصفحات ،الخوئي القاسم أبو السیدآیة هللا العظمى  -الصالحین  منھاج  -١
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 السمك، كدم سائل لھ نفس ال ما دم أما السائلة، النفس ذي وانالحی من الدم: الخامس ·
 .طاھر فإنھ ونحوھا والقمل، والبرغوث،

 

 دون ورطوباتھما وفضالتھما أجزائھما بجمیع البریان والخنزیر الكلب،: والسابع السادس ·
 .البحریین

 
 المسكر النبیذو الخمر غیر في الحكم لكن - أقسامھ بجمیع باألصالة المائع المسكر: الثامن ·

 فھو - بالعارض مائعا وصار غلى وإن - كالحشیشة الجامد وأما االحتیاط، على مبني
 طھارتھ فالظاھر األخر، األجسام أو األخشاب من المتخذ السبیرتو وأما حرام، لكنھ طاھر

 .أقسامھ بجمیع
 

 الذي الشعیر ماء منھ ولیس الشعیر، من متخذ مخصوص شراب وھو: الفقاع: التاسع ·
 .األطباء یصفھ

 

 وجحد االسالم انتحل أو االسالم غیر ایند انتحل أو دینا ینتحل لم من وھو: الكافر: العاشر ·
 المعاد انكار نعم الرسالة، إنكاره إلى جحده رجع بحیث االسالمي، الدین من أنھ یعلم ما

 لخارجي،وا والذمي، والحربي، األصلي، والكافر المرتد، بین فرق وال مطلقا، الكفر یوجب
 .األحوط وھو نجاستھ فالمشھور الكتابي أما الكتابي، غیر في ھذا والناصب، والغالي،

 

السید الخوئي في كتابھ منھاج الصالحین معتبراً أن اإلنسان  آیة هللا العظمى ھذا ما افتى بھ
 وَ  الكلب البول وَ  الكافر من األعیان النجسة. فھو یعتقد أن نجاستھ تعادل نجاسة الغائط وَ 

َما( منطوق اآلیة ، ولكن ھذا معنىالمعتقد الخنزیر. لست أنا من یقول أو یعتقد بھذا  اْلُمْشِرُكونَ  إِنَّ
السید الخوئي. إن أغلب أو كل فقھاء الطائفة آیة هللا حسبما رآه و فھمھ و آمن بھ  )َنَجسٌ 

و لیست  -ن نجاسة اإلمامیة اإلثناعشریة یفتون على ھذا النحو أیضاً. وھنا یتضح بكل جالء أ
السید آیة هللا  اأسالف اإلمام الحسین بن علي من المشركین العرب ھو كما وصفھ -طھارة 

 الخوئي بنفسھ. 

 

َما(القرآنیة  اآلیةمفھوم  إن  الخوئيابو القاسم  السید هللا آیة فتوىبجانب  )َنَجسٌ  اْلُمْشِرُكونَ  إِنَّ
 لحقوق العالمي إلعالنة مؤلمة لضربتوجیھ ساھمتا بشكل مباشر أو غیر مباشر في  قد تلك

 بممارسة المسلم اإلنسان رضیح و یشجعحیث أن ھذا المفھوم اإلسالمي الشیعي . اإلنسان
 نتھاكوبھذا یمكن أن یمثل ذلك نوع من اال. دینیة أسس علىاإلنسان  أخیھ ضد العنصري التمییز
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 ممارسة التمییز العنصري لىع المنطوي تصریحفحوى ذلك ال بسبب ،اإلعالن لذلك الخطیر
 هبنود و هموادفي  )١(اإلنسان لحقوق العالمي إلعالنل اتاالنتھاك تلكویمكن إیجاز  .الدیني
 .٧المادة،٢المادة، ١المادة :التالیة

 

بعیداً ذلك اإلنسان حتى لو كان  ،تعالیم اإلیمان المسیحي ال تعلم أو تصور أن اإلنسان نجسان 
و تعالى، أو مشرك. فالمسیحیة تسمو باإلنسان عالیاً، وھي ال تصف عن عبادة هللا سبحانھ 

ألن هللا خلق ذلك  ،بذلك أو سواھم من البشر بالنجاسة كما نعتھم القرآن ،الوثنیین أو المشركین
خلق األنسان كي یكون لھ إرادة حرة وعقل و  ھاإلنسان على صورتھ و مثالھ األدبي. بمعنى أن

، وقد أعطاه هللا سبحانھ وتعالى السلطان على باقي الحیوانیة تسمو بھ عنمحبة وأخالق 
عدم یتمثل بالمخلوقات الغیر عاقلة. فحاشا f بعد ھذا أن ینعت اإلنسان بالنجاسة، بسبب تافھ 

 اإلیمان بھ. 

 

عقل عاقل أو قانون إنساني  من الظلم أن تجري على اإلنسان أحكام و ممارسات ال یقرھاإن 
عالن العالمي لحقوق اإلنسان یرفض ھكذا ممارسات عنصریة ضد اإلنسان تكون بل أن اإلنزیھ. 

 .أو سواھا مبنیة على أسس دینیة

  

على اإلعالن العالمي حتى سمو لھ كل المجد تلسید المسیح الراقیة للیم اتعال أن والجدیر ذكره
لغیر عاقلة تعتبر حسب، بل أن جمیع الحیوانات اولحقوق اإلنسان. فاإلنسان لیس وحده الطاھر 

ورد  فقددنسة. ال نجسة أوبال أو ینعتھا المقدس اإلنجیل لم یجعلھا، حیث مخلوقات طاھرة أیضاً 
 :رؤیا بطرس الرسول وما أوحاه هللا إلیھ بھذا المعنى، فقال )٢(في سفر أعمال الرسل

١١:٥  » ةبي غَيف تأَيلِّي فَرافَا أُصي ةيندي مف تا كُنأَن نم افأَطْر ةعببِأَر الَّةدم ةيمظع الََءةثْلَ مازِالً ماًء نا: إِنيؤر
 .ى إِلَياِء فَأَتمالس 

 فَتفَرست فيه متأَمالً فَرأَيت دواب اَألرضِ والْوحوش والزحافَات وطُيور السماِء.   ١١:٦
١١:٧  عمسكُلْ. وو حاذْب سطْرا بي ي: قُمالً لتاً قَائوص ت 
١١:٨   .جِسن أَو نِسي قَطُّ دلْ فَمخدي لَم هَألن با ركَالَّ ي :فَقُلْت 
١١:٩  .تأَن هسجناُهللا الَ ت هرا طَهاِء: ممالس نةً مثَانِي تونِي صابفَأَج 

 

 .العالقة ذات البنود و المواد على لالطالع ٢١ إلى ١٥ :الصفحات اجعةمر الرجاء -١
 ، الكتاب المقدس. سفر أعمال الرسل -اإلصحاح الحادي عشر  - ٩إلى  ٥اآلیات: -٢
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 الباب الثالث: معجزات اإلمام الحسین بن علي
 

. تمعان: الفو عدة اللغة ي"ف ھي)١(كما یعرفھا آیة هللا العظمى السید ابو القاسم الخوئيالمعجزة 
 أي زیدا أعجزت: ویقال فاتھ، أي الفالني االمر أعجزه: فیقال. كالتعجیز إحدائھ. العجز وجدان
 المناصب من لمنصب المدعي یأتي أن االصطالح في و. وھعاجزاً  جعلتھ أو ،عاجزاً  وجدتھ
یضاً  وأضاف أ ."دعواه صدق على شاھدا غیره عنھ ویعجز الطبیعة نوامیس یخرق بما اإللھیة

 العلوم ببعض العالم أو والمشعوذ، الساحر یظھره ما علیھ المصطلح االعجاز من ولیس"
 حسب المفھوم اإلسالمي.  ،كما أن الكرامات تحدث لألولیاء و الصالحین". الدقیقة النظریة

 

 و للمعجزة شروط و ضعھا العلماء المسلمون. نلخصھا فیما یلي:

مثل فلق البحر  .عادةخارقة لل تكون أنبمعنى  سبحانھ هللا إال علیھا یقدر ال مما تكون أن -١
 للنبي موسى.

. بمعنى أن النبي أو الرسول یأتي بھا وجل عز هللا على الرسالة مدعي بھا یستشھد أن -٢
 إلثبات أنھ مرسل أو مبعوث من هللا سبحانھ و تعالى. 

النبي أو  . بمعنى أنمعجزة بكونھا المستشھد بھا المتحدي دعوى وفق على تقع أن -٣
الرسول یتحدى قومھ باإلتیان بمعجزة و تتحقق وفقاً لما قال سابقاً لیثبت نبوتھ. و ال 
تتناقض ھذه المعجزة لتثبت عكس ما تحدى بھ النبي ویكون عندھا مجرد نبي كاذب. كأن 

 یقول نبي أنھ سیصنع معجزة ثم ال یتحقق ذلك أو یتحقق النقیض.
. بمعنى أن ال یتمكن شخص المعارضة وجھ على المتحدي بھ أتى ما بمثل أحد یأتي الن أ -٤

 آخر من اإلتیان أو أن یكرر نفس المعجزة التي عملھا أو صنعھا ذلك النبي.
أن تكون علنیة یشاھدھا المحتج علیھم أو المرسل إلیھم. بمعنى أن ال تحدث المعجزة فیما  -٥

بل تكون علنیة یشاھدھا  بینھ و بین نفسھ، أو فیما بینھ وبین مجموعة صغیرة من البشر.
 العشرات أو المئات أو اآلالف من البشر المرسل إلیھم.

أن تكون لھا ھدف أو غایة، أو منافع روحیة أو جسدیة أو مادیة. بمعنى أن تعم بالفائدة  -٦
 و المنفعة لشخص واحد أو لقومھ أو للبشر جمیعاً.

 

ھو معتقد الشیعة اإلمامیة في ذلك. اإلمام الحسین بن علي لم یكن نبي أو مرسل من هللا. وھذا 
فعالً  الحسینلذا إن كانت ھناك ثمة كرامات أو لنسمیھا جدالً معجزات منسوبة إلیھ. فھل اإلمام 

 ؟مؤلفین أیادي سطرتھا تخیالت و إبداعي نتاج فقط ھي أمقد صنع تلك الكرامات أو المعجزات؟ 

 .٣٣ :صفحة ،بو القاسم الموسوي الخوئي السید اآیة هللا العظمى  -البیان في تفسیر القرآن   -١
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 المعجزات ظھورعلى قدرة أھل البیت واألئمة بصنع المعجزات فقال:"  )١(وقد علق الشیخ المفید
 منھم بكونھ جاءت وقد قیاسا، ممتنع وال عقال بواجب لیس الذي الممكن من فإنھ واإلعالم علیھم

 اآلثار، وصحیح السمع جھة من علیھ فقطعت واالنتشار التظاھر على األخبار - السالم علیھم -
 إلى المنتمین من وكثیر وتأباه، فیھ تخالف نوبخت وبنو اإلمامة أھل جمھور الباب ھذا في ومعي

 ."لألنبیاء یوجبونھ كما عقال یوجبونھ اإلمامیة

 

 في الحقیقة أنھ ال یمكن الوثوق أو االعتماد على كتب مشحونة بكم ھائل و ضخم من روایات قد
قد تم تدوین تلك الروایات بعد قرون طویلة من فتم تألیفھا و جمعھا من بعد وفاة صاحب الشأن. 

قد وقعت معجزیة ھذا إن صح أنھ كانت ھنالك أحداث وعلى  مقتل اإلمام الحسین بن علي.تاریخ 
د قام ن قاإلمام الحسی صحة تلك الروایات التي تزعم أن تثبت مناللنا  فینبغي. القبیل ھذا من فعالً 

قبل شروعنا بتحلیل النصوص اوالً  نفسھ القرآن نفحصلذا أرى أن . فعالً بصنع المعجز
قد أستوفى كامل  - محمد اإلسالم رسول -القرآن ذاتھ یشھد أن جده  لالروائیة. بمعنى: ھ

الشروط التي وضعوھا شیوخ اإلسالم انفسھم في تحقیق صنع أو اإلتیان بالمعجزة، أم ال؟ و 
لمعجزات  محمد اإلسالم رسولمن ذلك ھو رغبتنا في التأكد من حقیقة أو عدم حقیقة صنع ھدفنا 

 في حیاتھ.

 

 نفإذا كانت اإلجابة على سؤالنا السابق باإلیجاب. عندھا سنخطو الخطوة التي تلیھا فاحصی
ن صنعھا اإلمام الحسین. و إن تبین لنا أ قدالتي تتحدث عن معجزات  ذاتھاومحللین الروایات 

عندھا سنصرف النظر عن أي ، لم یستوف أو یحقق شروط اإلتیان بمعجزة محمد اإلسالم رسول
قول أو رأي یشیر إلى وجود معجزات صنعھا اإلمام الحسین. وذلك بسبب بسیط جداً ھو إن كان 

 عجز عن اإلتیان بالمعجز، فكم ھو أعجز أن یصنعھا شخص آخر.قد  محمد اإلسالم رسول

 

 خارقة لنوامیس الطبیعة معجزة -آیة ن قوم قریش یطلبو
 

 ،القرآن سور من آیة ومنھا ، اإلشارة و العالمة فمنھا. معانٍ  بعدة تأتي القرآن في) اآلیة( مفردة
 أو معونة غیر منبمثلھا  یأتوا أن للبشر قدرة ال التي) الطبیعة لنوامیس الخارقة المعجزة( ومنھا
 من مرسل صادق نبي بھا یأتي التي المعجزة ھيھذا  بناكتا في عنیناھا التي اآلیة. إلھي تدخل

 لیس التي و الجمیع أمام مرئیة و ظاھرة المعجزة تلك تكون أن شریطة. وتعالى سبحانھ هللا
  یدعي الذي خصــــالش نفس من صادرة تكون أن و. بمثلھا اإلتیان البشر من شخص أي بمقدور

 .٦٧ وَ  ٦٨ :تانالصفح ، المفید الشیخ - المقاالت أوائل -١
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 أو الخسوف أو الكسوف ینسب أن السماء من مرسل أنھ یدعي لشخص یجوز فال. النبوة
 الظواھر من فھذه، الشمس غروب وَ  شروق نفسھ إلى ینسب أن أو. نفسھ إلى الفیضانات

 أن بالنبوة المدعي الشخص على بل. اإلنسان في مجریاتھا تدخل دون بحدوثھا المسلم الكونیة
 و فحصت فقد لي بالنسبة. البشر قدرة و إرادة عن وخارج مألوف وغیر فرید بشيء یأتي

 أنھ إما استثناء بدون و - اإلسالم قبل - نبي كل أن فوجدت آیة وآیة سورة سورة القرآن درست
 ألنبیائھ استجابقد  هللا أن أو، رسالتھ و نبوتھ صدق تثبت) للعادة خارقة معجزات( آیة أُْعِطيَ  قد

 وجھ على من إبادتھم و ھالكھما إلى أدى مما اقوامھم ىعل السماوي عقابھ و ھغضب بإنزال
 قد - اإلسالم قبل - األنبیاء من نبي أن فیدی دلیل أو إشارة أي القرآن في أجد لم وأیضاً . األرض

 أجد ولم. قومھ لیریھا) معجزة( بآیة وتعالى سبحانھ هللا یمده أن في تشكك أو تھاون أو تردد
 تثبت) معجزة( بآیة یمده أن تعالى و سبحانھ هللا سأل - اإلسالم قبل - األنبیاء من نبي أي أیضاً 
 متنعقد ا - اإلسالم قبل - األنبیاء من نبي أي كذلك أجد ولم. بتاتاً  طلبھ َفُرفِضَ  رسالتھ، أو نبوتھ

 من نبي أي أیضاً  أجد ولم. بھ اإلیمان عدم من علیھم ھخوفمدعیاً  لقومھ بالمعجزة یأتي أن
 . آخر سبب ألي المعجز بصنع قومھ طلب رفض أو امتنع قد - اإلسالم قبل - األنبیاء

 

 - اإلسالم قبل - الرسل و األنبیاء أید علي تحققت التي الباھرة المعجزات جمیع إن الواقع في
 یةبوحدان یؤمنوا أن أو ،األوثان عبادة یتركوا أن إلقناعھم فھي إما .للبشرو رأفة  رحمة كانت

 والكثیرة الخارقة المعجزات مثل سماوي، ھدف لتحقیق صادق كبرھان أو .تعالى و سبحانھ هللا
. مصر من إسرائیل بني یخرج أن أجل من وذلك .وسواه فرعون أمام النبي موسى عملھا التي
 و سامیة أھداف لتلك المعجزات كان و .التصور فوقت خارقة معجزات عملالسید المسیح  أیضاً 

السید  الھوت على الدالة المقدس الكتاب في النبوات تحقیق و المحبة، و الخالص: منھا سماویة
: أحدھما ضربان المعجزاتُ  أن:" )١(لقد قال الشیخ أبو علي الفضل الطبرسي في تفسیره .المسیح

 ،یقع لم أو اإلیمان منھ وقع سواء إظھاره من البدّ  الضرب وھذا بھ إال النبوة معرفة یصح ال ما
 الصفتین ھاتین عن خرج وما سبحانھ هللا یظھره أیضاً  فھذا اإلیمان في لطفاً  یكون ما: الثاني و

 . انتھى."سبحانھ یفعلھ ال المعجزات من

 

 من األمثلة بعض ذكرت )أ( الفقرةلقد قسمت موضوع المعجزات في القرآن إلى فقرتین. ففي 
 آیاتنظم  في أو الطبیعة أو بالكون لتأملبا العرب القرآن كاتب فیھا حث التي القرآنیة اآلیات
فقد  )ب( الفقرة فيأما  .بالمعجز اإلتیان محمد اإلسالم رسول من ھمطلب من بدالً ، ذاتھا القرآن

سردت جمیع الوعود التي أعطاھا كاتب القرآن للعرب بأنھ سیصنع لھم أو یأتیھم بالمعجز. و 
 في ھذا األمر. محمد ماإلسال رسولكیف تجاوبت تلك القبائل العربیة مع 

 

  .اإلسراء سورةمن  ٥٩ :تفسیر اآلیة ، الطبرسي الفضلعلي  أبو - القرآن تفسیر في البیان مجمع  -١
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 آیات قرآنیة تدعوا قوم قریش للتأمل في الكون و الطبیعة أو تدبر نظم آیات القرآن - أ
 

اإلتیان  منھ ناسال فتطلب. الراھن زمننا فيالنبوة  یدعي شخص یأتي أن عزیزي القارئ تصور
خارقة لقوانین الطبیعة حتى یمكنھم الوثوق بھ و لیبرھن لھم بواسطتھا صحة و صدق  معجزةب

 تأملوا بمعجزة اإلتیان مني تطلبوا أنمن  بدالً : قائالً  الناس علىبالنبوة  المدعي ذلك فیرد. نبوتھ
  ."یتفكرون لقوم ارةإش ھي األخضر العشب من الماعز أكل أن:" انظروا الكون، و الطبیعة في

 إجابة أو رد ھكذا بمجرد تصدیقھ یمكننا ھل شخص؟ ھكذا عن تصورنا أو شعورنا سیكون فماذا
 ؟في ذلك دعواه صدق أو ھل المطلوب منھ اإلتیان بمعجزة حقیقیة تبرھن ؟منھ صادرة إنشائیة

 

 و الكون في لتأملبالقد حث و دعا كاتب القرآن قبیلة قریش و سواھا من القبائل العربیة األخرى 
 نبوة صحة تؤید هللا من ھي) إشارة أو عالمة( اآلیات/ اآلیةم تلك أن ھمإقناع بغیة .الطبیعة
. إن الكثیر من القبائل العربیة في ذلك الوقت كانوا یعلمون أنھ یوجد إلھ محمد اإلسالم رسول

حسب أنھ كان صادق في أن یثبت لھم ف محمد اإلسالم رسولسماوي اسمھ هللا. لكنھم أرادوا من 
ادعائھ بالنبوة، أو أنھ كان مرسل من هللا، من خالل صنعھ أو إتیانھ لھم بمعجزة. أي معجزة 
حتى لو كانت تلك المعجزة یتیمة و وحیدة. فالقرآن نفسھ یقر أن قبیلة قریش كانوا مؤمنین بأن 

 قرآنیة التي تثبت ذلك:كل ما ھو موجود في الكون ورائھ خالق اسمھ هللا. وھذه بعض اآلیات ال

ِ  َوأَْقَسُمواْ  · َّf١(.بَِھا لَُّیْؤِمُننَّ  آَیةٌ  َجاَءْتُھمْ  لَئِن أَْیَماِنِھمْ  َجْھدَ  بِا(  

نْ  َسأَْلَتُھم َولَئِن · َماَواتِ  َخَلقَ  مَّ رَ  َواألَْرضَ  السَّ ُ  لََیقُولُنَّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ  )٢(.ُیْؤَفُكونَ  َفأَنَّى هللاَّ

لَ  مَّن َسأَْلَتُھم ئِنَولَ  · زَّ َماء ِمنَ  نَّ ُ  َلَیقُولُنَّ  َمْوتَِھا َبْعدِ  ِمن األَْرضَ  بِھِ  َفأَْحَیا َماء السَّ ِ  اْلَحْمدُ  قُلِ  هللاَّ َّfِ 
 )٣( .َیْعقِلُونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  َبلْ 

نْ  َسأَْلَتُھم َولَئِن · ُ  لََیقُولُنَّ  َخَلَقُھمْ  مَّ  )٤( .ُیْؤَفُكونَ  َفأَنَّى هللاَّ
 

. لذا فقد طلبت محمد اإلسالم رسولكان كل ھم قبیلة قریش ھو التأكد من صدق و صحة نبوة 
أن یصنع لھم معجزة. أي معجزة حتى لو  -على مدى ثالث و عشرین سنة  -منھ مراراً و تكراراً 

أن  كانت وحیدة و یتیمة، كل ذلك من أجل أن یثقوا و یتأكدوا و یصدقوا دعواه. و من ثم یمكنھم
یؤمنوا بھ كنبي مرسل من السماء. لقد كان ذلك الطلب حق مشروع لھم و ال غبار علیھ. فلم تكن 

 مرـــوالقیرھم لیالً و نھاراً بخلق السموات األرض أو الشمس ــة لشخص یقوم بتذكــقریش بحاج

 .١٠٩:اآلیة ،سورة األنعام  -١
 .٦١:آیة ، العنكبوت سورة -٢
 .٦٣ :آیة ، العنكبوت سورة -٣
 .٨٧: آیة ، الزخرف سورة -٤
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 فطاحل و اللغة أھل ألنھم. القرآن آیات نظم لتدبر أیضاً  محتاجین یكونوا ولم لعلمھم السابق بذلك.
 یھددھم أو یذكرھم لشخص بحاجة یكونوا لم تأكید بكل و أیضاً . الفصیح العربي والشعر األدب
إن جاءھم  ا باf أن یصدقوهوحلفو ابل أنھم أقسمو .اإلسالم سبقت التي األقوام من العبر بأخذ

وحیدة ویتیمة. وھذا ما أقر بھ كاتب القرآن، تلك بمعجزة خارقة لنوامیس الطبیعة، حتى لو كانت 
ِ  َوأَْقَسُمواْ حیث یقول :"  َّf١(بَِھا لَُّیْؤِمُننَّ  آَیةٌ  َجاَءْتُھمْ  َلئِن أَْیَمانِِھمْ  َجْھدَ  بِا(". 

 

ل دائم و متكرر أن یقنع قبیلة قریش والقبائل العربیة األخرى لكن كاتب القرآن حاول كثیراً و بشك
بقبول صحة نبوتھ بعدة طرق، منھا: تذكیره ایاھم وأحیاناً تھدیده ایاھم بإشاراتھ الكثیرة والمملة 

إلـى التأمل في الطبیعة و الكون، أو التدبر في آیات  -في القرآن  -و المستمرة و المتكررة 
 ذلكلقد سألھم أن یفعلوا . اإلسالم سبقت التي األقوام ومصیر حال في لنظرا أو أو نظمھ. القرآن
بصنعھ أو اتیانھ لھم بمعجزة. و إلیكم قائمة  محمد اإلسالم رسولالملح ل ھمطلبتكرار  عن عوضاً 

  بأغلب النصوص الدالة على قولنا في ھذا األمر، وھي آیات قرآنیة كثیرة:
 

 ٢٥:آیة -مكیة  -األنعام سورة -١

ةً  قُلُوبِِھمْ  َعلَى َوَجَعْلَنا إَِلْیكَ  َیْسَتِمعُ  مَّن َوِمْنُھم  الَّ  آَیةٍ  ُكلَّ  َیَرْوا َوإِن َوْقًرا آَذانِِھمْ  َوفِي َیْفَقُھوهُ  أَن أَِكنَّ
لِینَ  یرُ أََساطِ  إِالَّ  َھَذا إِنْ  َكَفُرواْ  الَِّذینَ  َیقُولُ  ُیَجاِدلُوَنكَ  َجاُؤوكَ  إَِذا َحتَّى بَِھا ُیْؤِمُنواْ   .األَوَّ

 ٤:آیة - مكیة - األنعام سورة -٢

نْ  َتأِْتیِھم َوَما نْ  آَیةٍ  مِّ ِھمْ  آَیاتِ  مِّ  .ُمْعِرِضینَ  َعْنَھا َكاُنواْ  إِالَّ  َربِّ

  ١٠٥:آیة - مكیة - یوسف سورة -٣

َماَواتِ  فِي آَیةٍ  مِّن َوَكأَیِّن ونَ  َواألَْرِض  السَّ  .ُمْعِرُضونَ  َعْنَھا َوُھمْ  َعلَْیَھا َیُمرُّ

 ١١:آیة – مكیة - النحل سورة -٤

ْرعَ  بِھِ  َلُكم ُینبِتُ  ْیُتونَ  الزَّ ِخیلَ  َوالزَّ َمَراتِ  ُكلِّ  َوِمن َواألَْعَنابَ  َوالنَّ ُرونَ  لَِّقْومٍ  آلَیةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  الثَّ  .َیَتَفكَّ

 ١٣:آیة – مكیة – النحل سورة -٥

ُروَن.َوَما َذَرأَ لَُكْم فِي األَْرِض ُمخْ  كَّ  َتلًِفا أَْلَواُنُھ إِنَّ فِي َذلَِك آلَیًة لَِّقْوٍم َیذَّ

  ٦٥:آیة – مكیة –سورة النحل  -٦

َماء َماء َفأَْحَیا بِِھ األَْرَض َبْعَد َمْوتَِھا إِنَّ فِي َذلَِك آلَیًة لَِّقْوٍم َیْسَمُعوَن. ُ أَنَزلَ ِمَن السَّ  َوهللاَّ

 .١٠٩: اآلیة ، األنعام سورة -١
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 ٦٧:آیة – مكیة –سورة النحل -٧

ِخُذوَن ِمْنُھ َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا إِنَّ فِي َذلَِك آلَیًة لَِّقْوٍم َیعْ  ِخیِل َواألَْعَناِب َتتَّ  قِلُوَن.َوِمن َثَمَراِت النَّ

 ٦٩:آیة – مكیة –سورة النحل  -٨

ِك ُذلُالً  َمَراِت َفاْسلُِكي ُسُبلَ َربِّ ْخَتلٌِف أَْلَواُنُھ فِیِھ ِشَفاء ُثمَّ ُكلِي ِمن ُكلِّ الثَّ  َیْخُرُج ِمن ُبُطونَِھا َشَراٌب مُّ
ُروَن. اِس إِنَّ فِي َذلَِك آلَیًة لَِّقْوٍم َیَتَفكَّ  لِلنَّ

 ٤٤:آیة – مكیة –سورة العنكبوت -٩

َماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحقِّ إِنَّ فِي َذلَِك آلَیًة لِّْلُمْؤِمنِیَن. ُ السَّ  َخلََق هللاَّ

 ٩:آیة – مكیة –سورة سبأ -١٠

َشأْ َنْخِسْف بِِھُم األَْرضَ  َماء َواألَْرِض إِن نَّ َن السَّ أَْو ُنْسِقْط  أََفلَْم َیَرْوا إِلَى َما َبْیَن أَْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھم مِّ
نِیٍب. َماء إِنَّ فِي َذلَِك آلَیًة لُِّكلِّ َعْبٍد مُّ َن السَّ  َعلَْیِھْم ِكَسًفا مِّ

  ٣٣:آیة – مكیة –سورة یس -١١

ا َفِمْنُھ َیأُْكلُوَن.  َوآَیٌة لَُّھُم األَْرُض اْلَمْیَتُة أَْحَیْیَناَھا َوأَْخَرْجَنا ِمْنَھا َحّبً

 ٣٧:آیة – مكیة –سورة یس -١٢

ْظلُِموَن. َھاَر َفإَِذا ُھم مُّ  َوآَیٌة لَُّھْم اللَّْیلُ َنْسَلُخ ِمْنُھ النَّ

 ٤١:ةآی – مكیة –سورة یس -١٣

َتُھْم فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن. یَّ ا َحَمْلَنا ُذرِّ  َوآَیٌة لَُّھْم أَنَّ

  ٤٦:آیة – مكیة –سورة یس -١٤

ِھْم إِالَّ َكاُنوا َعْنَھا ُمْعِرِضیَن. ْن آَیاِت َربِّ ْن آَیٍة مِّ  َوَما َتأِْتیِھم مِّ

 ١٤:آیة – مكیة –سورة الصافات -١٥

 ْسِخُروَن.َوإَِذا َرأَْوا آَیًة َیْستَ 

 ٢:آیة – مكیة –سورة القمر  -١٦

. ْسَتِمرٌّ  َوإِن َیَرْوا آَیًة ُیْعِرُضوا َوَیقُولُوا ِسْحٌر مُّ

 ١٨٥ :آیة – مكیة –سورة األعراف  -١٧
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ُ ِمن َشْيٍء َوأَْن َعَسى أَن َیُكونَ  َماَواِت َواألَْرِض َوَما َخلََق هللاَّ َقِد اْقَتَرَب  أََولَْم َینُظُروْا فِي َملَُكوِت السَّ
 أََجلُُھْم َفبِأَيِّ َحِدیٍث َبْعَدهُ ُیْؤِمُنوَن.

 ١٠:آیة – مكیة –سورة یوسف  -١٨

ْن أَْھِل اْلقَُرى أََفلَْم َیِسیُروْا فِي األَْرِض َفَین ُظُروْا َكْیَف َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إِالَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْیِھم مِّ
َقوْا أََفالَ َتْعقِلُوَن.َكاَن َعاقَِبُة الَّ   ِذیَن ِمن َقْبلِِھْم َولََداُر اآلِخَرِة َخْیٌر لِّلَِّذیَن اتَّ

 ٩:آیة – مكیة –سورة الروم  -١٩

ةً  ِمْنُھمْ  أََشدَّ  َكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمن الَِّذینَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْیفَ  َفَینُظُروا األَْرِض  فِي َیِسیُروا أََولَمْ   واَوأََثارُ  قُوَّ
ا أَْكَثرَ  َوَعَمُروَھا األَْرضَ  َناتِ  ُرُسلُُھم َوَجاَءْتُھمْ  َعَمُروَھا ِممَّ ُ  َكانَ  َفَما بِاْلَبیِّ  َكاُنوا َولَِكن لَِیْظلَِمُھمْ  هللاَّ
 .َیْظلُِمونَ  أَنفَُسُھمْ 

 ٤٤:آیة – مكیة –سورة فاطر  -٢٠

ًة َوَما َكاَن أََولَْم َیِسیُروا فِي األَْرِض َفَینُظُروا َكْیَف َكاَن عَ  اقَِبُة الَِّذیَن ِمن َقْبلِِھْم َوَكاُنوا أََشدَّ ِمْنُھْم قُوَّ
ُھ َكاَن َعلِیًما َقِدیًرا. َماَواِت َوال فِي األَْرِض إِنَّ ُ لُِیْعِجَزهُ ِمن َشْيٍء فِي السَّ  هللاَّ

 ٢١:آیة – مكیة –سورة غافر  -٢١

ًة  أََو لَْم َیِسیُروا فِي األَْرِض َفَینُظُروا َكْیَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذیَن َكاُنوا ِمن َقْبلِِھْم َكاُنوا ُھْم أََشدَّ ِمْنُھْم قُوَّ
ِ ِمن َواٍق. َن هللاَّ ُ بُِذُنوبِِھْم َوَما َكاَن َلُھم مِّ  َوآَثاًرا فِي األَْرِض َفأََخَذُھُم هللاَّ

 ٨٢:آیة – مكیة –سورة غافر  -٢٢

ًة  أََفلَْم َیِسیُروا فِي األَْرِض  َفَینُظُروا َكْیَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذیَن ِمن َقْبلِِھْم َكاُنوا أَْكَثَر ِمْنُھْم َوأََشدَّ قُوَّ
ا َكاُنوا َیْكِسُبوَن.  َوآَثاًرا فِي األَْرِض َفَما أَْغَنى َعْنُھم مَّ

 ١٠:آیة – مدنیة –سورة محمد  -٢٣

ُ َعلَْیِھْم َولِْلَكافِِریَن أََفلَْم َیِسیُروا فِي األَْرِض َفَینُظُروا َكیْ  َر هللاَّ َف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذیَن ِمن َقْبلِِھْم َدمَّ
 أَْمَثالَُھا.

 ٦:آیة – مكیة –سورة ق   -٢٤

اَھا َوَما لََھا ِمن فُُروٍج. نَّ َماء َفْوَقُھْم َكْیَف َبَنْیَناَھا َوَزیَّ  أََفلَْم َینُظُروا إِلَى السَّ

 ٥٣:آیة – یةمك –سورة األعراف  -٢٥

نَ   ا بِاْلَحقِّ َفَھلَھلْ َینُظُروَن إِالَّ َتأِْویلَُھ َیْوَم َیأْتِي َتأِْویلُُھ َیقُولُ الَِّذیَن َنُسوهُ ِمن َقْبلُ َقْد َجاَءْت ُرُسلُ َربِّ
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ا َنْعَملُ َقدْ  ا  لََّنا ِمن ُشَفَعاء َفَیْشَفُعوْا لََنا أَْو ُنَردُّ َفَنْعَملَ َغْیَر الَِّذي ُكنَّ َخِسُروْا أَنفَُسُھْم َوَضلَّ َعْنُھم مَّ
 َكاُنوْا َیْفَتُروَن.

 ١٨٥:آیة – مكیة –سورة األعراف  -٢٦

ُ ِمن َشْيٍء َوأَْن َعَسى أَن َیُكوَن َقِد اْقتَ  َماَواِت َواألَْرِض َوَما َخلََق هللاَّ َرَب أََولَْم َینُظُروْا فِي َملَُكوِت السَّ
 یٍث َبْعَدهُ ُیْؤِمُنوَن.أََجلُُھْم َفبِأَيِّ َحدِ 

 ١٠٩:آیة – مكیة –سورة یوسف  -٢٧

ْن أَْھِل اْلقَُرى أََفلَْم َیِسیُروْا فِي األَْرِض َفَین  ُظُروْا َكْیفَ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إِالَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْیِھم مِّ
َقوْا أََفالَ َتْعقِلُوَن. َكاَن َعاقَِبُة الَِّذیَن ِمن َقْبلِِھْم َولََداُر اآلِخَرةِ   َخْیٌر لِّلَِّذیَن اتَّ

 ٣٣:آیة – مكیة –سورة النحل  -٢٨

َك َكَذلَِك َفَعلَ الَِّذیَن ِمن َقْبلِِھْم وَ  ُ َھلْ َینُظُروَن إِالَّ أَن َتأْتَِیُھُم اْلَمالئَِكُة أَْو َیأْتَِي أَْمُر َربِّ َما َظلََمُھُم هللاَّ
 ُھْم َیْظلُِموَن.َولَِكن َكاُنوْا أَنفُسَ 

 .٣٢إلى  ٢٤ :آیات – مكیة –سورة عبس  -٢٩

ا (٢٤َفْلَینُظِر اإلِنَساُن إِلَى َطَعاِمِھ ( ا َصَبْبَنا اْلَماء َصّبً ) َفأَنَبْتَنا ٢٦) ُثمَّ َشَقْقَنا األَْرَض َشّقًا (٢٥) أَنَّ
ا ( ا (٣٠) َوَحَدائَِق ُغْلًبا (٢٩) َوَزْیُتوًنا َوَنْخال (٢٨) َوِعَنًبا َوَقْضًبا (٢٧فِیَھا َحّبً ) ٣١) َوَفاِكَھًة َوأَّبً

َتاًعا لَُّكْم َوِألَْنَعاِمُكْم (  ).٣٢مَّ

 ٧إلى  ٥ :اآلیات – مكیة –سورة الطارق  -٣٠

اء َدافٍِق (٥َفْلَینُظِر اإلِنَساُن ِممَّ ُخلَِق ( َراِئِب (٦) ُخلَِق ِمن مَّ ْلِب َوالتَّ  ).٧) َیْخُرُج ِمن َبْیِن الصُّ

 ٢١إلى  ١٧ :اآلیات – مكیة –سورة الغاشیة  -٣١

َماء َوإِلَى) ١٧( ُخلَِقتْ  َكْیفَ  اإلِبِلِ  إِلَى َینُظُرونَ  أََفال  ُنِصَبتْ  َكْیفَ  اْلِجَبالِ  َوإِلَى) ١٨( ُرفَِعتْ  َكْیفَ  السَّ
رْ ) ٢٠( ُسِطَحتْ  َكْیفَ  األَْرِض  َوإِلَى) ١٩( َما َفَذكِّ رٌ  أَنتَ  إِنَّ  .)٢١( ُمَذكِّ

 

 علیھم رده و)، خارقة معجزة( بآیة محمد رسول اإلسالم یأتیھم بأن قریش إلحاح -ب

 ١١٨ :آیة –مدنیة  - البقرة سورة -١

ُ  ُیَكلُِّمَنا لَْوالَ  َیْعلَُمونَ  الَ  الَِّذینَ  َوَقالَ " ْثلَ  َقْبلِِھم ِمن الَِّذینَ  َقالَ  َكَذلِكَ  آَیةٌ  َتأْتَِیَنا أَوْ  هللاَّ  َشاَبَھتْ تَ  َقْولِِھمْ  مِّ
ا َقدْ  قُلُوُبُھمْ  نَّ  ."ُیوقُِنونَ  لَِقْومٍ  اآلَیاتِ  َبیَّ
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 تفسیر في البیان مجمعفي كتابھ  الطبرسي الفضل بن الحسن بن الفضل علي أبوالشیخ  قال
 التوحید إنكارھم في حالھم سبحانھ بین لما: المعنى ضمن تفسیره لآلیة السابقة أن:" القرآن

 التعنت طریق ذلك في وسلوكھم النبوات في خالفھم بذكر عقبھ والداأل اتخاذ علیھ وادعائھم
 عباس ابن عن والیھود مجاھد عن النصارى وھم}  یعلمون ال الذین وقال{  فقال والعناد

 على یقتصروا ولم المحاالت سألوا الذین ألنھم األقرب وھو، وقتادة الحسن عن العرب ومشركو
 إلى اآلیات ینبوعاً  األرض من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن واوقال )١(المعجزات من واتضح ظھر ما
 بھ المراد الـق نــوم، تابـالك أھل من لیسوا أنھم ینــفب یعلمون ال بأنھم ھمــوصف ألنھ و رھاــآخ

 داللة ال وھذا هللا ابن المسیح قالوا الذین وھم ولداً  هللا اتخذ وقالوا قبلھا قال ألنھ قال النصارى
 أضافوا قد العرب مشركي أن على آخرین قوم عن فیخبر یستأنف ثم قوماً  یذكر أن وزیج ألنھ فیھ

 انتھى. ".ولداً  هللا اتخذ قال من جملة في فدخلوا البنات سبحانھ هللا إلى أیضاً 

 

 معناه وقیل نبي بأنك فیخبرنا معاینة یكلمنا ھال أي}  هللا یكلمنا لوال{  قولـھ وأضاف أیضاً أن:"
 آیة تأتینا أي}  آیة تأتینا أو{  وقولـھ األنبیاء من وغیره موسى كلم كما بكالمھ یكلمنا ھال

 بعضھا أشبھ أي}  قلوبھم تشابھت{ . لدعوتھم موافقة آیات األنبیاء جاءت كما لدعوتنا موافقة
 الیھود كقول والعناد والتعنت حجة غیر من األَنبیاء على واالعتراض والقسوة الكفر في بعضاً 

 لنبینا العرب وقول السماء من مائدة علینا أنزل للمسیح النصارى وقول جھرة هللا رناأ لموسى
 دق{  وقولـھ بھ أتواصوا سبحانھ هللا قال ولذلك ذھباً  الصفا لنا حّول وسلموآلھ  علیھ هللا صلى
آلھ و علیھ هللا صلى محمد نبوة صحة بھا یعلم التي )١(والمعجزات الحجج یعني}  اآلیات بینا

 فكذلك لذلك فأیقنوا بھ االستدالل یجب الذي الوجھ من بھا یستدلون أي}  یوقنون لقوم{  لمسو
 الدالة الباھرات اآلیات من ظھر فیما أن فیھ والمعنى أولئك أیقن كما توقنوا حتى أنتم فاستدلّوا

 تكونل اقترحوھا التي اآلیات یؤتوا لم لم قیل فإن، والعناد التعنت ترك لمن كفایة صدقھ على
 اقترحوه ما إظھار في أن سبحانھ هللا علم ولو بالمصالح ذلك في االعتبار قلنا آكد؟ علیھم الحجة

 . انتھى."مصلحة إظھارھا في یكن لم أنھ علمنا یظھرھا لم فلما ألظھرھا مصلحة اآلیات من

 

 ٣٥ آیة - مكیة - األنعام سورة -٢

َماء فِي ُسلًَّما أَوْ  األَْرِض  فِي َنَفًقا َتْبَتِغيَ  أَن اْسَتَطْعتَ  َفإِنِ  ُھمْ إِْعَراضُ  َعلَْیكَ  َكُبرَ  َكانَ  َوإِن"  السَّ
ُ  َشاء َولَوْ  بِآَیةٍ  َفَتأْتَِیُھم  ."اْلَجاِھلِینَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفالَ  اْلُھَدى َعلَى لََجَمَعُھمْ  هللاَّ

 ُثمَّ : المعنى :"أن آلیةلتلك ا تفسیره ضمن القرآن تفسیر في البیان مجمع في الطبرسيالشیخ  قال
 كان وإن{ آلھ وسلم و علیھ هللا صلى لنبّیھ مخاطباً  فقال یؤمنون ال الكفار ھؤالء أن سبحانھ َبیَّن
 نـم وامتناعھم دینك قبول و اإلِیمان عن انصرافھم و}  إعراضھم علیك{  اشتد و عظم أي}  كبر

 .محمد اإلسالم لرسول المنسوبة المعجزات یقةحق لمعرفة وما یلیھا ٢٢٣ :الصفحة مراجعة الرجاء  -١
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 في نفقاً {  وتتخذ تطلب أي}  تبتغي أن{  لك وتھیأ قدرت أي}  استطعت فإن{  وتصدیقك اتباعك
     ودرجاً }  السماء في{  مصعداً  أي}  سلماً  أو{  األَرض جوف في ومسكناً  سربا أي}  األَرض

 فتأتیھم: وقیل. ذلك فافعل الكفر ترك على وتجمعھم ناإلِیما إلى تلجئھم حجة أي}  بآیة فتأتیھم{ 
 انتھى. ."ذلك من وأظھر أفضل آیة ال یرید عباس ابن عن فافعل بھ آتیناھم مما أفضل بآیة
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لَ  لَْوالَ  َوَقالُواْ " ھِ  مِّن آَیةٌ  َعَلْیھِ  ُنزِّ بِّ َ  إِنَّ  قُلْ  رَّ لَ  نأَ  َعلَى َقاِدرٌ  هللاَّ  ."َیْعلَُمونَ  الَ  أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ  آَیةً  ُیَنزِّ

 تفسیره ضمن القرآن تفسیر في البیان مجمع كتابھ في الطبرسيأبو علي الفضل  الشیخ قال
 لوال وقالوا{  تقدم ما على عاطفاً  فقال الكفار أقوال حكایة إلى سبحانھ عاد ثم :"أنھ السابقة لآلیة
 من بھ أتى فیما معارضتھ من عجزوا لّما قریش رؤساء عن إخبار ھذا } ربھ من آیة علیھ نزل

   آخر موضع في سبحانھ فقال ثمود وناقة موسى كعصا األَولین آیات ثلـم علیھ اقترحوا القرآن
 هللا إن{  محمد یا}  قل{  ھنا ھا وقال] ٥١: العنكبوت[ } الكتاب علیك أنزلنا أنا یكفھم أولم{ 

 ولكن{  یسألونھا كما آیة: وقیل. الزجاج عن ھدى على تجمعھم آیة أي}  یةآ ینزل أن على قادر
 في وما نزولھا عند یؤمنوا لم إذا لھم االستئصال وجوب من إنزالھا في ما}  یعلمون ال أكثرھم

 أنّ  یعلمون ال أكثرھم ولكن معناه: وقیل. المصلحة من اآلیات من أوتوه ما على بھم االقتصار
 بھذه المسلمین على الملحدة اعترضت وقد وتدبر نظر لمن وكفایة مقنعاً  اآلیات من أنزلنا فیما
 سؤال عند لذكرھا نزلھا لو إذ آیة محمد على ینزل لم تعالى هللا أن على تدل إنھا فقالوا اآلیة

نا قد لھم فیقال إیاھا المشركین  المصلحة ألَن یؤتوھا لم وتلك مخصوصة آیة التمسوا أنھم بیَّ
 الباھرة المعجزات من وآتیتھم القرآن من نبوتھ على الدالة اآلیات أنزل وقد إیتائھا عن منعت
 بّین وقد نبوتھ وصحة صدقھ لعرفوا النظر حق بعضھا في أو فیھا نظروا لو ما )١(شاھدوھا التي
 } المالئكة إلیھم نزلنا أننا ولو{  فقال یؤمنوا لم التمسوه ما علیھم أنزل لو أنھ اخرى آیة في

 لوال وقالوا{  آخر موضع وفي] ١١١: األنعام[ } لیؤمنوا كانوا ما{  قولـھ إلى] ١١١: األنعام[
 ما منھا ینزل هللا قدرة في یعني] ٥٠: العنكبوت[ } هللا عند اآلیات إنما قل ربھ من آیة علیھ أنزل
 "..بھ اعترضوا ما یسقط و یشاء
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ِ  اْ َوأَْقَسُمو" َّfَما قُلْ  بَِھا لَُّیْؤِمُننَّ  آَیةٌ  َجاَءْتُھمْ  لَئِن أَْیَمانِِھمْ  َجْھدَ  بِا ِ  ِعندَ  اآلَیاتُ  إِنَّ َھا ُیْشِعُرُكمْ  َوَما هللاَّ  أَنَّ
 ."ُیْؤِمُنونَ  الَ  َجاَءتْ  إَِذا

 تفسیر في البیان مجمع كتابھ فيالطبرسي  الحسن بن الفضل علي أبوالعالمة الشیخ  ذكر و
 أن تخبرنا محمد یا قریش قالت:"أن سبب النزول ھو أنھ  السابقة لآلیة تفسیره ضمن القرآن
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 كان عیسى أن وتخبرنا عیناً  عشرة اثنتا منھ فینفجر الحجر بھا یضرب عصا معھ كان موسى
 هللا رسول فقال نصّدقك حتى اآلیات من بآیة فأتنا ناقة لھم كانت ثمود أن وتخبرنا الموتى یحیي
 وابعث ذھباً  الصفا لنا اجعل قالوا"  بھ آتیكم أن تحبُّون شيء أيّ : " وسلم وآلھ علیھ هللا صلى

 باf ائتنا أو لك یشھدون المالئكة وأرنا باطل أم تقول ما أحقٌّ  عنك نسألھم حتى موتانا بعٍض  لنا
 ولونتق ما بعض فعلتُ  فإن" وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول فقال قبیالً  والمالئكة

 هللا صلى هللا رسول المسلمون وسأل أجمعین لنّتبعنك فعلت لئن وهللا نعم قالوا"  أتصّدقونني
 أن یدعو وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول فقام یؤمنوا حتى علیھم ینزلھا أنوسلم  وآلھ علیھ
 یصّدقوا لم إن ولكن ذھباً  الصفا أصبح شئت إن لھ فقال) ع( جبرائیل فجاءه ذھباً  الصفا یجعل

 بل: " وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول فقال تائبھم یتوب حتى تركتھم شئت وإن عذبتھم
 ."القرظي كعب بن ومحمد الكلبي عن اآلیة ھذه تعالى هللا فأنزل"  تائبھم یتوب

 

 فواحل أي }وأقسموا{فقال اآلیات سألوه الذین الكفار حال سبحانھ بینَّ  ثم: المعنىوأضاف قائالً :"
 }fسألوه مما}  آیة جاءتھم لئن{  بھ الوفاء مظھرین مجتھدین مجّدین أي}  أیمانھم جھد با   
 مالكھا تعالى وهللا}  هللا عند{  والمعجزات األعالم أي}  اآلیات إنما{  محمد یا}  قل بھا لیؤمننَّ { 

 إلى متوّجھ ابالخط}  یشعركم وما{  ألنزلھا إنزالھا في صالحكم علم فلو علیھا والقادر
 ظنُّوا ألَنھم وغیره الفراء عن المؤمنین إلى متوجھ ھو: وقیل. زید وابن مجاھد عن المشركین

 . انتھى."معناه مرَّ  قد}  یؤمنون ال جاءت إذا أنھا{  آلمنوا اآلیات إلى أجیبوا لو أنھم
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َما قُلْ  اْجَتَبْیَتَھا لَْوالَ  واْ َقالُ  بِآَیةٍ  َتأْتِِھم لَمْ  َوإَِذا" بِعُ  إِنَّ بِّي ِمن إِلَيَّ  ُیوَحى َما أَتَّ ُكمْ  ِمن َبَصائِرُ  َھَذا رَّ بِّ  رَّ
 ."ُیْؤِمُنونَ  لَِّقْومٍ  َوَرْحَمةٌ  َوُھًدى

 لآلیة تفسیره ضمن القرآن تفسیر في البیان مجمع كتابھ في الطبرسيالشیخ أبو علي  قالو
 كذبوا بآیة جئتھم إذا محمد یا إنك معناه}  اجتبیتھا لوال قالوا بآیة تأتھم لم ذاوإ{  :"أنھ  السابقة

 وحي تقولـھ ما كل فلیس نفسك قبل من بھ جئتنا ھال ویقولون یقترحونھا عنھم أبطأت وإذا بھا
 اخترتھا ھال قالوا مقترحة بآیة تأتھم لم إذا معناه: وقیل. والزجاج ومجاھد قتادة عن السماء من
 محمد یا}  قل{  .مسلم وأبي والجبائي عباس ابن عن بھا یأتیك أن ربك فتسأل نفسك قبل من
 تعالى هللا یفعلھا وإنما عندي من باآلیات آتي لست أي}  ربي من إليَّ  یوحى ما أتبع إنما{     لھم

 وال الوحي أتبع وإنما الخلق اقتراح بحسب ال ذلك في المصلحة من یعلم ما حسب على ویظھرھا
 ھذا}  ربكم من بصائر ھذا{  .السؤال في إذنھ بعد إالّ  اآلیات إنزال أسألھ أن لي ولیس أتعداه
      دینھ أمور بھا اإلنسان یبصر ربكم من ساطعة وبراھین واضحة وحجج ظاھرة دالئل القرآن

 خص}  یؤمنون لقوم{  والدنیا الدین في ونعمة الرشد إلى تھدي وداللة أي}  ورحمة وھدى{ 
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 أفعال أن على داللة اآلیة ھذه وفي الكفار من غیرھم دون بھا المنتفعون ألنھم بالذكر مؤمنینال
 ."والقیاس بالرأي یعمل أن یجوز ال وأنھ للوحي تابعة وأقوالھ وسلم وآلھ علیھ هللا صلى النبي
 انتھى
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نَ  ِحَجاَرةً  َعلَْیَنا َفأَْمِطرْ  ِعنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ُھوَ  اَھذَ  َكانَ  إِن اللَُّھمَّ  َقالُواْ  َوإِذْ " َماء مِّ  بَِعَذابٍ  اْئتَِنا أَوِ  السَّ
 ."أَلِیمٍ 

 ضمن القرآن تفسیر في البیان مجمع كتابھ فيالطبرسي  الحسن بن الفضل علي أبوالشیخ  قال
 إن اللھم{  الكفار ھؤالء قال أي قالوا إذ محمد یا واذكر أي }قالوا وإذ{ :"السابقة لآلیة تفسیره

 حجارة علینا فأمطر{  علیھ نحن ما دون}  عندك من الحق ھو{  محمد بھ جاء الذي}  ھذا كان
 لذلك والقائل مؤلم شدید أي}  ألیم بعذاب ائتنا أو{  لوط قوم على أمطرتھ كما}  السماء من

 أبي قول من ھذا أن ینالصحیح في وروي ومجاھد جبیر بن سعید عن أیضاً  الحارث بن النضر
 واألَجر والثواب الخیر یطلب وإنما بالحق هللا في العذاب طلبوا لم فیقال ھنا ھا ویسأل جھل

 وإذا هللا من بحق لیس سلمآلھ و علیھ هللا صلى النبي بھ جاء ما أن یعتقدون كانوا أنھم والجواب
 وفي السماء من إال یكون ال طارواإلِم السماء من أمطر قال لم ویقال شيء یصبھم لم حقاً  یكن لم

: والثاني .السماء غیر عال مكان من الحجارة إمطار یكون أن یجوز أنھ: أحدھما :جوابان ھذا
 . انتھى."بمن البیان طریق على أنھ
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ھِ  مِّن آَیةٌ  َعلَْیھِ  أُنِزلَ  لَْوالَ  َوَیقُولُونَ " بِّ َما َفقُلْ  رَّ ِ  َغْیبُ الْ  إِنَّ َّfِ  ْنَ  َمَعُكم إِنِّي َفانَتِظُروا  ."اْلُمنَتِظِرینَ  مِّ

 آلیةتلك ا مفسراً  القرآن تفسیر في البیان مجمع كتابھ في الطبرسيالشیخ أبو علي الفضل  قال
 ھال أي}  ربھ من آیة علیھ أنزل لوال ویقولون{  فقال الكفار ھؤالء عن سبحانھ حكى ثم :"أنھ 
 النظر إلى معھا یحتاجون فال بصدقھ ةالمعرف إلى الخلق تضطرُّ  ربھ من یةآ محمد على أنزل

 وإنما نبوتھ على الدالة )١(بالمعجزات أتاھم قد ألنھ صدقھ على تدل معجزة یطلبوا ولم واالستدالل
 بالتكلیف الغرض فإن المعرفة إلى االضطرار من یمنع التكلیف ألَن التمسوه ما إلى هللا یلجئھم لم

 ناقضاً  ذلك یكون وكان فكیف ثواباً  استحقوا لما ضرورة المعرفة كانت ولو للثواب ضالتعری
 قبل األُمور مصالح ویعلم الغیب یعلم الذي إن محمد یا فقل معناه}  f الغیب إنما فقل{  للغرض

  في ما فیعلم خافیة علیھ فىــتخ ال كونھا بعد و كونھا قبل األَشیاء یعلم لنفسھ العالم هللا ھو كونھا
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 اقترحوھا التي اآلیة یفعل ال لذلك و ینزلھ فال صالح إنزالھ في لیس ما ویعلم فینزلھ صالح إنزالھ
 بالقھر تعالى هللا عقاب فانتظروا أي}  فانتظروا{  تدبیر حسن من ذلك في لما الوقت ھذا في

 النصرة وعدني تعالى هللا ألَن}  المنتظرین من معكم إني{  اآلخرة في والعقاب الدنیا في والقتل
 . انتھى."المؤمنین إعزاز منتظر فإني الكافرین إذالل فانتظروا معناه: وقیل. علیكم

 

  ٧ آیة - مدنیة - الرعد سورة -٨

ھِ  مِّن آَیةٌ  َعلَْیھِ  أُنِزلَ  لَْوال َكَفُرواْ  الَِّذینَ  َوَیقُولُ " بِّ َما رَّ  ."َھاد َقْومٍ  َولُِكلِّ  ُمنِذرٌ  أَنتَ  إِنَّ

معلقاً على تلك  القرآن تفسیر في البیان مجمع كتابھ في الطبرسيالشیخ أبو علي الفضل  قال
 عباس ابن عن والعصا الناقة مثل}  ربھ من آیة علیھ أنزل لوال كفروا الذین ویقول{  :"اآلیة

 لكل أن هللا فأعلم وعیسى موسى آیات مثل فالتمسوا بھا أتى التي اآلیات غیر طلبوا الزجاج الوق
 لك نؤمن لن{  :قولھ في كما اآلیات اقتراح في طریقتھم سوء بیَّن سبحانھ أنھ والمعنى ھادٍ  قوم
 } قبیالً  والمالئكة باf تأتي أو{  قولـھ إلى] ٩٠:اإلسراء[ } ینبوعاً  األرض من لنا تفجر حتى

 تعالى هللا یظھر لم وإنما نشاء ما منھ نأخذ حتى ذھباً  لنا الصفا اجعل قالوا وكما] ٩٢:اإلسراء[
 إلى یؤّدي فكان كافر كل كذلك و أخرى آیة آخرون قوم القترح أولئك أجاب لو ألنھ اآلیات تلك
ف أي منذر أنت نماإ معناه أن: أحدھا أقوال فیھ}  ھاد قوم ولكل منذر أنت إنما{  .نھایة غیر  مخوِّ
 ھذا وعلى والجبائي وعكرمة الضحى وأبي الحسن عن اآلیات إنزال إلیك ولیس قوم لكل وھاد

 بالظرف والمعطوف الواو بین وفّصل منذر على عطف وھاد خبره ومنذر مبتدأ أنت فیكون
 والضحاك جبیر بن وسعید عباس ابن عن تعالى هللا ھو والھادي محمد ھو المنذر أن: والثاني
 عن یرشدھم وداع یھدیھم نبي ھاد قوم ولكل محمد یا منذر أنت إنما معناه أن: والثالث ومجاھد

 إلى داع كل بالھادي المراد أن: والرابع زید وابن والزجاج وقتادة أخرى روایة في عباس ابن
 . انتھى."الحق

 

  ٢٧ آیة - مدنیة - الرعد سورة -٩

ھِ  مِّن آَیةٌ  َعلَْیھِ  أُنِزلَ  لَْوالَ  َكَفُرواْ  الَِّذینَ  َوَیقُولُ " بِّ َ  إِنَّ  قُلْ  رَّ  .أََنابَ  َمنْ  إَِلْیھِ  َوَیْھِدي َیَشاء َمن ُیِضلُّ  هللاَّ

 تفسیر في البیان مجمع كتابھ فيالطبرسي  الحسن بن الفضل علي أبو العالمة الشیخ قالو
 ھال أي}  ربھ من آیة علیھ أنزل لوال كفروا الذین ویقول{  :"السابقة لآلیة تفسیره ضمن القرآن

 أنھ فاعتقدوا المنزلة اآلیات في یتفكروا لم أنھم ویجوز یقترحھا ربھ من معجزة محمد على أنزل
 إن{  محمد یا}  قل{  بھا )١(منھم جھالً  القول ھذا فقالوا اآلیات بتلك یعتدوا ولم آیة علیھ ینزل لم
 وجوه في القول مضى وقد یھــــمعاص وعظم لھأفعا بسوء الجنة ریقـط عن}  یشاء من یضل هللا

 لمعرفة حقیقة المعجزات المنسوبة لرسول اإلسالم محمد. وما یلیھا ٢٢٣ :الرجاء مراجعة الصفحة  -١
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 . انتھى."إلعادتھ معنى فال والھدى اإلضالل

 

 ٥٩ آیة - مكیة - اإلسراء سورة  -١٠

ْرِسلَ  أَن َمَنَعَنا َوَما" بَ  نأَ  إِالَّ  بِاآلَیاتِ  نُّ لُونَ  بَِھا َكذَّ اَقةَ  َثُمودَ  َوآَتْیَنا األَوَّ  َوَما بَِھا َفَظلَُمواْ  ُمْبِصَرةً  النَّ
 ."َتْخِویًفا إِالَّ  بِاآلَیاتِ  ُنْرِسلُ 

 نرسل أن منعنا وما:"{أنھ القرآن تفسیر في البیان مجمع كتابھ فيالطبرسي  الفضلالشیخ  قال
 التي اآلیات إرسال منعنا ما التقدیر أن :أحدھا أقوال یھف ذكر} األولون بھا كذب أن إلى باآلیات
ل قولھم في قریش اقترحتھا التي اآلیات نرسل لم إنا ومعناه األولین تكذیب إال سألوھا  لنا حوِّ
ر ذھباً  الصفا  المعاجلة فیستحقوا یؤمنوا لم أرسلناھا لو ألنا ذلك غیر إلى ینبوعاً  األرض لنا وَفجِّ

بوا اقترحوھا آیات إلى األمم من األولین أجبنا مال أنا كما بالعقوبة بناھم بھا فكذَّ  بعذاب عذَّ
 حكمنا ومن االستئصال عذاب وجب بھا كذَّب إذا أنھ المقترحة اآلیة حكم من ألن االستئصال

 ولماوسلم  وآلھ علیھ هللا صلى محمد لشرف االستئصال بعذاب نعذبھم ال أن اآلیات ھذه في النافذ
 أمتھ وألن مؤمن ولد لھ یولد ومن وینصره بھ یؤمن من فیھم وألن المصلحة من ذلك في یعلم
 الواضحات اآلیات من وأنزلنا ذلك إلى نجبھم لم فلذلك القیامة یوم إلى مؤبدة وشریعتھ باقیة

 نرسل ال إنا معناه أن: والثاني .المعذرة بھ وتنقطع الحجة بھ تقوم ما )١(البینات والمعجزات
 قبلھم كان من أن ماـك فیھ فائدة ال عبثاً  إیاھا إنزالنا فیكون عندھا یؤمنون ال بأنھم العلمن اآلیات

 وھذا بھ إال النبوة معرفة یصح ال ما: أحدھما ضربان والمعجزاتُ  .اآلیات إنزال عند یؤمنوا لم
 فھذا اناإلیم في لطفاً  یكون ما: والثاني یقع لم أو اإلیمان منھ وقع سواء إظھاره من البدّ  الضرب

: والثالث .سبحانھ یفعلھ ال المعجزات من الصفتین ھاتین عن خرج وما سبحانھ هللا یظھره أیضاً 
 آثار على وأنتم عندھا یؤمنوا ولم مثلھا سألوا وأسالفكم آباءكم ألن اآلیات نرسل ال أنا المعنى أن

 . انتھى."مسلم أبي عن أنتم تؤمنون ال ھم یؤمنوا لم فكما مقتدون أسالفكم

 

 ٩٣إلى ٩٠من :اآلیات - مكیة - اإلسراء سورة -١١

ْؤِمنَ  لَن َوَقالُواْ " ةٌ  لَكَ  َتُكونَ  أَوْ ) ٩٠( َینُبوًعا األَْرِض  ِمنَ  لََنا َتْفُجرَ  َحتَّى لَكَ  نُّ ِخیلٍ  مِّن َجنَّ  َوِعَنبٍ  نَّ
رَ  َماء ُتْسقِطَ  أَوْ ) ٩١( َتْفِجیًرا ِخاللََھا األَْنَھارَ  َفُتَفجِّ ِ  َتأْتِيَ  أَوْ  ِكَسًفا َعلَْیَنا َزَعْمتَ  اَكمَ  السَّ َّfبِا 

َماء فِي َتْرَقى أَوْ  ُزْخُرفٍ  مِّن َبْیتٌ  لَكَ  َیُكونَ  أَوْ ) ٩٢( َقبِیالً  َواْلَمالئَِكةِ  ْؤِمنَ  َولَن السَّ كَ  نُّ  َحتَّى لُِرقِیِّ
لَ  ْقَرُؤهُ  ِكَتاًبا َعلَْیَنا ُتَنزِّ ُسوالً  َبَشًرا إِالَّ  ُكنتُ  َھلْ  َربِّي ُسْبَحانَ  قُلْ  نَّ  .")٩٣( رَّ

 تفسیره ضمن القرآن تفسیر في البیان مجمع كتابھ فيالطبرسي  الفضل علي أبوالشیخ  قال
 وـوأب ربیعة ابنا وشیبة عتبة وھم قریش من جماعة إن عباس ابن قال: النزول :"السابقة اتلآلی

 زات المنسوبة لرسول اإلسالم محمد.لمعرفة حقیقة المعج وما یلیھا ٢٢٣ :الرجاء مراجعة الصفحة  -١
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 ھشام بن جھل وأبو المغیرة بن والولید األسود بن وزمعة المطلب بن واألسود حرب بن سفیان
 بن والنضر الحجاج ابنا ومنبھ ونبیھ وائل بن والعاص خلف بن وأمیة أمیة أبي بن هللا وعبد

 و فكلِّموه محمد إلى ثواـابع ھمبعض قال و الكعبة عند اجتمعوا ھشام بن البختري وأبو الحارث
 ظناً  إلیھموسلم  وآلھ علیھ هللا صلى فبادر لك اجتمعوا قد قومك أشراف أن إلیھ فبعثوا خاصموه

 وناكـدع إنا محمد یا فقالوا إلیھم فجلس رشدھم على حریصاً  وكان أمره في لھم بدا أنھم منھ
 الدین وعبت اآللھة شتمت قومك على أدخلت ما قومھ على أدخل أحداً  نعلم فال إلیك لنعذر

قت األحالم وسفھت  تطلب كنت إن و ناكـأعطی ماالً  لتطلب بھذا جئت كنت فإن الجماعة وفرَّ
دناك الشرف  وآلھ علیھ هللا صلى فقال األطباء لك طلبنا علیك غلبت علة كانت وإن علینا سوَّ

 فھو بھ جئت ما قبلتم فإن اً كتاب وأنزل رسوالً  إلیكم هللا بعثني بل ذلك من شيء لیس"  :وسلم
 بلداً  أضیق أحد لیس فإذن: قالوا"  بیننا هللا یحكم حتى أصبر ترّدوه وإن واآلخرة الدنیا في حظكم

 من لنا یبعث وأن والعراق الشام كأنھار أنھاراً  لنا ویجري الجبال ھذه یسیر أن ربك فاسأل منا
 هللا صلى النبي فقال باطل أم أحق تقول عما لنسألھم صدوق شیخ فإنھ قصي فیھم ولیكن مضى
 یصّدقك ملكاً  یبعث أن ربك فاسأل ذلك تفعل لم فإن قالوا"  بعثت بھذا ما: " وسلم وآلھ علیھ

 وقد بعثت بھذا ما: " وسلم وآلھ علیھ هللا صلى فقال ذھب من وقصوراً  وكنوزاً  جنات لنا ویجعل
 كما السماء علینا فأسقط قالوا"  وبینكم نيبی یحكم فھو وإال قبلتم فإن بھ هللا بعثني بما جئتكم
 نؤمن ال: منھم قائل وقال"  فعل شاء إن هللا إلى ذاك"  الـق ذلك فعل شاء إن ربك أن زعمت

 أبي بن هللا عبد معھ وقاموسلم  وآلھ علیھ هللا صلى النبي فقام قبیالً  والمالئكة باf تأتي حتى
 عرضوا ما قومك علیك عرض محمد یا: فقال مطلبال عبد بنت عاتكة عمتھ ابن المخزومي أمیة
 ال فوهللا تفعل فلم بھ تخوفھم ما تعجل أن سألوك ثم تفعل فلم أموراً  ألنفسھم سألوك ثم تقبلھ فلم

 المالئكة من نفر معك ویأتي أنظر وأنا فیھ ترقى ثم السماء إلى سلَّماً  تتخذ حتى أبداً  بك أؤمن
 هللا أعاھد وأنا اآلباء وشتم اآللھة سبُّ  إال أبى إنھ جھل أبو وقال لك یشھد وكتاب لك یشھدون
 لما حزیناً وسلم  وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول فانصرف رأسھ بھ ضربت سجد فإذا حجراً  ألحملن

 عقَّب القرآن إعجاز تقّدم فیما سبحانھ بیَّن لّما: المعنى  .اآلیات سبحانھ هللا فأنزل قومھ من رأى
 لن وقالوا{  فقال ذلك لھم لیس ما اآلیات من واقترحوا والطغیان الكفر أبوا بأنھم البیان ذلك

 من لنا تشّقق أي}  األرض من لنا تفجر حتى{  النبوة من تدعي فیما نصّدقك لن أي}  لك نؤمن
 جنة لك تكون أو{  مكة وسط في الماء منھ ینبع عیناً  أي}  ینبوعاً {  الماء قلیلة فإنھا مكة أرض

 أي}  خاللھا{  الماء من}  األنھار فتفجر وعنب نخیل من{  تستره أي األشجار جّنھت ما وھي} 
 زعمت كما السماء تسقط أو{  .األشجار تحت الماء یجري حتى تشقیقاً  أي}  تفجیراً {  وسطھا

 كما وقولـھ وقتادة ومجاھد عباس ابن عن بعض على بعضھا تركب قد قطعاً  أي}  كسفاً  علینا
فتنا كما معناه زعمت  تأتي نبي أنك زعمت كما معناه وقیل وانفطارھا السماء انشقاق من بھ خوَّ

 كفیالً  یكون حتى واحدة بكل تأتي ومعناه كفیالً  أي}  قبیالً  والمالئكة باf تأتي أو{  بالمعجزات
 المالئكة بأَصناف تأتي أي القبیلة جمع ھو وقیل والضحاك عباس ابن عن تقول بما لنا ضامناً 
 أي قبیالً  نشاھدھم حتى الشيء یقابل كالشيء لنا مقابلین معناه وقیل مجاھد عن قبیلة قبیلة
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 القوم أن على یدل وھذا وقتادة الجبائي عن صدق ودعوتك حق بأنك ویشھدون نعاینھم مقابلة
 ومجاھد عباس ابن عن ذھب من أي}  زخرف من بیت لك یكون أو.{ شركھم مع مشبھة كانوا

 لرقیك نؤمن ولن{  تصعد أي}  السماء في ترقى أو{  الحسن عن النقوش الزخرف وقیل وقتادة
 من كتاباً  منا واحد كل على تنزل حتى نصدقك لم ذلك فعلت ولو أي}  نقرؤه كتاباً  علینا تنزل حتى
 } منشرة صحفاً  یؤتى أن منھم امرء كل یرید بل{  قولھ مثل وھو نقرؤه نبوتك بصحة شاھداً  هللا
 ذلك وفي سوء كل من لھ وبراءة قبیح كل من لھ تنزیھاً  أي}  ربي سبحان قل].{ ٥٢: المدثر[

 توجبھ لما الفاعل بالتدبیر العالم فھو سبحانھ هللا إلى وھي اآلیات تتخیرون أنكم الجواب من
 لھ ألن عبیده علیھ یحكم أن عن لھ تعظیماً  معناه وقیل مني إیاھا لطلبكم وجھ فال المصلحة

 تعالى هللا أن العتقادھم هللا إلى السماء في وترقى باf تأتي قالوا لما إنھم لوقی، علیھم الطاعة
 معناه وقیل والنزول المقابلة علیھ تجوز حتى األجسام بصفة كونھ عن ربي سبحان قل قال جسم

 ھذه أن معناه}  رسوالً  بشراً  إال كنت ھل{  .لالقتراحات تابعاً  المعجزات یفعل أن عن لھ تنزیھاً 
 من یقدر لم كما بھا آتي أن بنفسي أقدر فال یفعلھا وأن بھا یأتي أن البشر طاقة في لیس یاءاألش
 فال )٢(فعل وقد )١(المصلحة حسب على المعجزة اآلیات یظھر إنما تعالى وهللا الرسل من قبلي كان

 انتھى. ."البشر بھ یطالب ال بما تطالبوني

 

  ١٣٣ آیة - مكیة - طھ سورة -١٢

ھِ  مِّن بِآَیةٍ  َیأْتِیَنا لَْوال َوَقالُوا" بِّ َنةُ  َتأْتِِھم أََولَمْ  رَّ ُحفِ  فِي َما َبیِّ  ."األُولَى الصُّ

 تفسیره ضمن القرآن تفسیر في البیان مجمع كتابھ في الطبرسيالشیخ أبو علي الفضل  قال
 بآیة{  وسلم وآلھ علیھ هللا صلى محمد}  یأتینا لوال{  الكفار یعني}  وقالوا{  :"أنھ السابقة لآلیة

 الصحف في ما بینة تأتھم أولم{  الناقة نحو األنبیاء، بھ أتى كما علیھ اقترحناھا}  ربھ من
 لما أھلكناھم التي األمم أنباء من األولى الكتب في ما بیان القرآن في یأتھم أولم أي}  األولى

 أنا ولو{  أولئك كحال اآلیة سؤال في حالھم یكون أن یؤمنھم فمادة بھا كفروا ثم اآلیات اقترحوا
 وآلھ علیھ هللا صلى محمد بعث قبل من أي}  قبلھ من بعذاب{  قریش كفار یعني}  أھلكناھم

}  رسوالً {  أرسلت ھال أي}  إلینا أرسلت لوال ربنا{  القیامة یوم}  لقالوا{  القرآن ونزولوسلم 
}  نذل أن قبل من{  فیھا بما ملنع أي}  آیاتك فنتبع{  دینك إلى ویرشدنا طاعتك إلى یدعونا
 . انتھى."جھنم في}  ونخزى{  بالعذاب

 

 ٥ آیة - مكیة - األنبیاء سورة -١٣

 معرفة یصح ال ما: أحدھما ضربان المعجزاتُ  " أن: اإلسراء سورة من ٥٩ :لآلیةھ سابقاً عند تفسیره لھذا المفسر بذاتھ یناقض نفسھ حینما قا -١
 وما سبحانھ هللا یظھره أیضاً  فھذا اإلیمان في لطفاً  یكون ما: والثاني یقع لم أو اإلیمان منھ وقع سواء إظھاره من دّ الب الضرب وھذا بھ إال النبوة
 . "سبحانھ یفعلھ ال المعجزات من الصفتین ھاتین عن خرج

 .محمد اإلسالم لرسول المنسوبة المعجزات حقیقة لمعرفة یلیھا وما ٢٢٣ :الصفحة مراجعة الرجاء -٢
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لُونَ  أُْرِسلَ  َكَما بِآَیةٍ  َفْلَیأْتَِنا َشاِعرٌ  ُھوَ  َبلْ  اْفَتَراهُ  َبلِ  أَْحالمٍ  أَْضَغاثُ  َقالُواْ  َبلْ "  ."األَوَّ

 تفسیر في البیان مجمع كتابھ فيالطبرسي  الفضل بن الحسن بن الفضل علي أبوالشیخ  قال
 بآیة فلیأتنا معناه}  األولون أرسل كما بآیة فلیأتنا{  :"أنھ السابقة لآلیة تفسیره ضمن القرآن
 مثل بآیة: عباس ابن قال. األنبیاء من األولون بھا أتى كما العام و الخاص یستدركھا ظاھرة
 انتھى. ".إمھال معھا یكون ال التي باآلیات اقترحوا: الزجاج وقال. والعصا الناقة

 

 ٤ آیة - مكیة - الشعراء سورة -١٤

َشأْ  إِن" لْ  نَّ ن َعلَْیِھم ُنَنزِّ َماء مِّ  ."َخاِضِعینَ  لََھا أَْعَناقُُھمْ  َفَظلَّتْ  آَیةً  السَّ

 ضمن القرآن تفسیر في البیان مجمع كتابھ فيالطبرسي  الحسن بن الفضل علي أبوالشیخ  قال
 تلجئھم وعالمة داللة أي}  آیة السماء من علیھم ننزل نشأ إن{  :" السابقة لآلیة تفسیره

 انتھى. ".منقادین}  خاضعین{  اآلیة لتلك أي}  لھا أعناقھم تفظل: { اإلیمان إلى وتضطرھم

 

من رسول اإلسالم محمد و بإلحاح شدید جداً أن یریھم معجزة.  وتكراراً  مراراً لقد طلبت قریش 
وحیدة.، فقط ألجل أن یثبت لھم صدق نبوتھ. لكنھ ما لبث أن  حتى لو كانت تلك المعجزة یتیمة وَ 

بعض األحیان. و أحایین أخرى كثیرة كان یتذرع لھم بأسباب تمنعھ  یسألھم أن یعطوه مھلة في
یعدھم بأنھ سیصنع المعجز، و یھددھم  ىمن اإلتیان بالمعجز حتى یأذن لھ إلھھ. و أحایین أخر

في ذات القوت إنھ إن لم یؤمنوا بھ كنبي مبعوث سیحل علیھم عقاب وعذاب من السماء. و 
ولیس آیة بمعنى  -أتیتكم بآیة، قاصداً بھا إشارة أو عالمة قد أحایین كثیرة جداً كان یقول لھم 

معجزة خارقة لنوامیس الطبیعة. لكن المفسرین الشیعة مثلھم في ذلك كمثل باقي المفسرین 
السنة، قد توھوا القارئ المسلم. فقد جعلوه یعتقد فعالً بوجود معجزات حقیقیة لیس فقط لرسول 

م الحسین بن علي. فمع أن المشركین أنفسھم قد تحدوا رسول اإلسالم محمد، بل وأیضاً لإلما
حجارة من السماء، أو ینزل علیھم  ماإلسالم محمد طالبین منھ أن یمطر على ھامات رؤوسھ

عذاب إلھي من السماء. إال أن رسول اإلسالم لم یستجب لمطلبھم ذلك، في إشارة إلى عجزه 
 وإلھھ على تحقیق ذلك.

 

 الشیخحسب ما ذكرھا  -التي طلبتھا قریش من رسول اإلسالم محمد  معجزاتالقائمة ب وفیما یلي
 في كتابھ مجمع البیان في تفسیر القرآن: الطبرسي الحسن بن الفضل علي أبو

 معجزة أن یكلمھم هللا بشكل مباشر أو أن یسمعوا صوتھ. ·
 .ثمود ناقة و موسى عصامعجزة مشابھة ل ·
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 .ذھباً  الصفا معجزة تحویل ·
 .العراق و الشام كأنھار أنھارً أن تجري تحتھا و الجبال یریسمعجزة ت ·
في ادعائھ  محمد اإلسالم رسولموتاھم حتى یسألوھم عن صدق  بعٍض معجزة أحیاء  ·

 بالنبوة.
 ھ.ل یشھدون المالئكةمعجزة أن یریھم  ·
 .قبیالً  المالئكة ومعجزة أن یأتي هللا  ·
 معجزة أن یأتیھم بكتاب من السماء. ·
 علیھم. ماءالسمعجزة إسقاط  ·
  .لوط قوم على أمطرت مشابھة لتلك الحجارة التي ھمعلی معجزة إمطار السماء حجارة ·
 معجزة إنزال عذاب سماوي حتى یتیقنوا أنھ مرسل من هللا. ·
. وقد أعطوا محمد أن محمد اإلسالم رسول معجزة كیفما كان نوعھا تدل على صدق نبوة ·

 یختار تلك المعجزة بنفسھ.
 ھ. او یأتي نفر من المالئكة.یصّدق لكاً ممعجزة أن ینزل  ·
 .ذھب من وقصوراً  كنوزاً  و جناتمعجزة عمل  ·
 السید المسیح. –معجزة مشابھة ألي معجزة صنعھا موسى أو عیسى  ·
 .والعام الخاص یستدركھا ظاھرة معجزة ·

 

إذ قد رفض االستجابة لقریش  .الشمس وضوح واضحةو كانت جمیع ردود كاتب القرآن 
ضاً تاماً. وكان طلبھم الملح یتمثل في رغبتھم الجامحة بمشاھدة معجزة وحیدة وطلباتھا رف

بعقل واٍع قادر على استشفاف ذلك  قارئیصنعھا محمد رسول اإلسالم أو إلھھ. إن كل دارس و 
الرفض بوضوح. وقد الحظت أیضاً أن ردود إلھ اإلسالم في القرآن تبدوا غیر واضحة ألغلب 

منھم طبعاً الشیخ أبو علي الطبرسي، صاحب كتاب التفسیر المسمى و من ض .التفسیر رجال
بمجمع البیان في تفسیر القرآن. فقد أمكنني مالحظة تخبط المفسرین و ارتباكھم و تناقضھم في 
تفسیرھم لبعض آیات و سور القرآن. بحیث أنھ وصل تخبطھم إلى درجة جعلتھم یفقدون تمییز 

ین كثیرة بمعنى إشارة أو عالمة، وأحیاناً بمعنى آیة قرآنیة، معنى لفظة (آیة) التي تأتي أحای
وأحایین تأتي بمعنى معجزة خارقة لقوانین الطبیعة. وإلیكم موجز لردود إلھ اإلسالم على قریش، 

سألوا رسولھ أن یصنع لھم معجزة. ھذه الردود قد اقتبستھا بشكل مختصر حسبما وردت  الذین
 :الطبرسي الحسن بن الفضل علي أبوالقرآن للشیخ  في كتاب مجمع البیان في تفسیر

 بینا اآلیات لكم من قبل.لقد  ·
 هللا قادر أن یھدیكم. ·
 وجوب استئصالكم من األرض إن لم تؤمنوا. ·
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 وتدبر. نظر لمن وكفایة مقنعاً  اآلیات من أنزلنا فیما أنّ  تعلمون ال أكثركم ·
 هللا قادر أن یصنع معجزة.أن  ·
 ألنزلھا. إنزالھا في صالحكم علم فلو علیھا والقادر مالكھا وھو المعجزات ھي من عند هللا ·
 المصلحة. من یعلم ما حسب على ویظھرھا تعالى هللا یفعلھا إنما ·
 .السؤال في إذنھ بعد إالّ  اآلیات إنزال أسألھ أن لي ولیس أتعداه وال الوحي أتبع إنما  ·
 .زات ھو هللافي إنزال المعج األُمور مصالح ویعلم الغیب یعلم الذي إن ·
 تعالى. هللا عقاب فانتظروا ·
 المؤمنین. إعزاز منتظر فإني الكافرین إذالل انتظروا ·
ف أي منذر محمد إنما ·  .اآلیاتعمل  لھ ولیس قوم لكل وھاد مخوِّ
 هللا. ھو والھادي محمد ھو المنذر أن ·
 یرشدھم. وداع یھدیھم نبي ھاد قوم ولكل ،منذر محمد إنما ·
 معاصیھ. وعظم أفعالھ بسوء الجنة طریق نیشاء ع من یضل هللا إن ·
 بالعقوبة. المعاجلة فتستحقوا تؤمنوا لم أرسلناھا لو ·
 فیھ. فائدة ال عبثاً  إیاھا إنزالنا فیكون عندھا تؤمنون، ال بأنكم لعلمنا اآلیات نرسل ال إنا ·
 اآلیات. إنزال عند یؤمنوا لم قبلكم كان من أن ·
 بھا آتي أن أقدر بنفسي فال یفعلھا وأن بھا یأتي أن البشر طاقة في لیس األشیاء ھذه أن ·

 الرسل. من قبلي كان من یقدر لم كما
 اقترحوا لما أھلكناھم التي األمم أنباء من األولى الكتب في ما بیان القرآن في یأتھم أولم ·

 كفروا. ثم اآلیات
 لو نشاء ألنزلنا معجزة تجعل أعناقكم لھا منقادین. ·

 

ب القرآن على قبیلة قریش. فھذه الردود جمیعھا تدل وتبرھن بشكل كان ھذا مختصر لردود كات
مطلق، وبما ال یدع مجال للشك أو الریبة أنھ لیس ھنالك ثمة معجزة صنعھا محمد رسول 

على  كثیراً  یكن لممحمد  رسول اإلسالمقریش من  اإلسالم. الجدیر بالذكر ان كل ما طلبتھ
لكنھ لم یكن مستعد أن یستجیب یدة فریدة ویتیمة. . فقد خیروه أن یأتي بمعجزة وحاإلطالق

 لمطلبھم في ذلك. بل كل ما فعلھ ھو أن اجابھم بردود غیر مقنعة البتة. 

 

 رسول محمد صنع عدم على وأكیدة واضحة إشارة امفیھاثنتان  ناآیت العنكبوت سورة فيأیضاً 
 إلى فیھ ھاجر یوم آخر وحتى ةبالنبو الدعائھ األول الیوم منذ . أيمكة في معجزة ألي اإلسالم
نظرة  ءنا لنصوص تلك اآلیات. أود من القارئ العزیز أوالً إلقاقبل الشروع في تحلیللكن  .المدینة

..ترتیبھا النزوليكاملة للسور المكیة حسب القائمة ال على
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 جدول السور المكیة
ترتیب 
 النزول

 ترتیب المصحف السورة

 ٩٦ العلق ١
 ٦٨ القلم ٢
 ٧٣ لالمزمّ  ٣
 ٧٤ المّدثر ٤
 ١ الفاتحة ٥
 ١١١ المسد ٦
 ٨١ التكویر ٧
 ٨٧ األعلى ٨
 ٩٢ اللیل ٩

 ٨٩ الفجر ١٠
 ٩٣ الضحى ١١
 ٩٤ الشرح ١٢
 ١٠٣ العصر ١٣
 ١٠٠ العادیات ١٤
 ١٠٨ الكوثر ١٥
 ١٠٢ التكاثر ١٦
 ١٠٧ الماعون ١٧
 ١٠٩ الكافرون ١٨
 ١٠٥ الفیل ١٩
 ١١٣ الفلق ٢٠
 ١١٤ الناس ٢١
 ١١٢ التوحید ٢٢
 ٥٣ النجم ٢٣
 ٨٠ عبس ٢٤
 ٩٧ القدر ٢٥
 ٩١ الشمس ٢٦
 ٨٥ البروج ٢٧
 ٩٥ التین ٢٨
 ١٠٦ قریش ٢٩
 ١٠١ القارعة ٣٠
 ٧٥ القیامة ٣١
 ١٠٤ الھمزة ٣٢
 ٧٧ المرسالت ٣٣
 ٥٠ ق ٣٤
 ٩٠ البلد ٣٥
 ٨٦ الطارق ٣٦
 ٥٤ القمر ٣٧
 ٣٨ ص ٣٨
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 ٧ األعراف ٣٩
 ٧٢ الجن ٤٠
 ٣٦ یس ٤١
 ٢٥ الفرقان ٤٢
 ٣٥ فاطر ٤٣
 ١٩ مریم ٤٤
 ٢٠ طھ ٤٥
 ٥٦ الواقعة ٤٦
 ٢٦ الشعراء ٤٧
 ٢٧ النمل ٤٨
 ٢٨ القصص ٤٩
 ١٧ اإلسراء ٥٠
 ١٠ یونس ٥١
 ١١ ھود ٥٢
 ١٢ یوسف ٥٣
 ١٥ الحجر ٥٤
 ٦ األنعام ٥٥
 ٣٧ الصافّات ٥٦
 ٣١ لقمان ٥٧
 ٣٤ سبأ ٥٨
 ٣٩ الزمر ٥٩
 ٤٠ غافر ٦٠
 ٤١ فّصلت ٦١
 ٤٢ الشورى ٦٢
 ٤٣ الزخرف ٦٣
 ٤٤ الدخان ٦٤
 ٤٥ الجاثیة ٦٥
 ٤٦ األحقاف ٦٦
 ٥١ الذاریات ٦٧
 ٨٨ الغاشیة ٦٨
 ١٨ الكھف ٦٩
 ١٦ النحل ٧٠
 ٧١ نوح ٧١
 ١٤ إبراھیم ٧٢
 ٢١ األنبیاء ٧٣
 ٢٣ المؤمنون ٧٤
 ٣٢ السجدة ٧٥
 ٥٢ الطور ٧٦
 ٦٧ الملك ٧٧
 ٦٩ الحاقّة ٧٨
 ٧٠ المعارج ٧٩
 ٧٨ النبأ ٨٠
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 الشیخ محمد ھادي معرفة.حجة اإلسالم كتاب التمھید في علوم القرآن، لسماحة  المصدر:
 

سورة  -ي السورة المكیة ما قبل األخیرة ، فأن سورة العنكبوت ھأعالهو كما یتضح من الجدول 
حسب الترتیب النزولي. وقد وردت في ھذه السورة آیتان توضحان أن كاتب القرآن  -المطففین 

لم یحاج قریش أو یجادلھم بمعجزة قد صنعھا في مكة طوال مكوثھ ھناك وحتى قبیل الھجرة 
خالل  -اشار إلیھا المفسرون الشیعة  بوقت قلیل. بل على العكس تماماً فأن المعجزة الوحیدة التي

القرآن و حسب. و لم یكن تفسیر علماء الشیعة معجزة كانت ھي  -٥١و  ٥٠تفسیرھم لآلیتین 
اآلیتین ناجم عن رأیھم الشخصي في ذلك، بل كان نتیجة إقرار واضح من كاتب القرآن  اتینلھ

 ال كاتب القرآن:حیث ق ،عدم وجود معجزة لرسول اإلسالم سوى القرآن ذاتھبنفسھ 
 

ھِ  مِّن آَیاتٌ  َعلَْیھِ  أُنِزلَ  لَْوال َوَقالُوا بِّ َما قُلْ  رَّ ِ  ِعندَ  اآلَیاتُ  إِنَّ َما هللاَّ بِینٌ  َنِذیرٌ  أََنا َوإِنَّ ا َیْكفِِھمْ  أََولَمْ *  مُّ  أَنَّ
 .)١(ُیْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َرىَوِذكْ  لََرْحَمةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َعلَْیِھمْ  ُیْتلَى اْلِكَتابَ  َعلَْیكَ  أَنَزْلَنا

 

 من سورة العنكبوت: ٥١و  ٥٠الشیعة لآلیتین  المفسرینأقوال 
 

 القرآن تفسیر في البیان مجمع -١

 آیة علیھ أنزل لوال{ قال الشیخ أبو علي الفضل الطبرسي في تفسیره لآلیتین السابقتین أن :"
 من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن لواوقا{ : قولھ في اقترحوھا التي اآلیات بھ أراد}  ربھ من

 كآیة آیة سألوا إنھم: وقیل. ذھباً  الصفا یجعل وأن اآلیات] ٩٠: اإلسراء[ } ینبوعاً  األرض
 آیة غیر واآلیات المعجزات من بھ أتى ما وجعلوا حیة العصا وقلب البحر فلق من) ع( موسى
 ینزلھا}  هللا عند اآلیات إنما{  لھم دمحم یا}  قل{  تعالى هللا فقال العوام بین للشبھة إلقاء وحجة

 وألمتھ لھ أصلح ھو ما منھا نبي كل على وینزل عباده مصالح من یعلم ما بحسب ویظھرھا
 منذر أي}  مبین نذیر أنا وإنما{  منھا بفن نبي كل جاء وإنما كلھا األنبیاء آیات تتفق لم ولذلك

 من بصدقي یشھد ما سبحانھ هللا علف وقد والباطل الحق طریق مظھر هللا معصیة من مخّوف
م لّما: المعنى .)٢(المعجزات  أنزلنا أنا ھمـیكف أولم{ فقال انھـسبح ھمـأجاب اتــلآلی طلبھم تقدَّ

  داللة رآنــالق إنزال في أن انھــسبح بیَّن}  علیھم یتلى{  رآنــالق أي}  الكتاب{  محمد یا} یكــعل

             .٥١ وَ  ٥٠:اآلیتان - العنكبوت سورة -١
 .محمد اإلسالم لرسول المنسوبة المعجزات حقیقة لمعرفة یلیھا وما ٢٢٣ :الصفحة مراجعة الرجاء -٢

 ٧٩ النازعات ٨١
 ٨٢ االنفطار ٨٢
 ٨٤ االنشقاق ٨٣
 ٣٠ الروم ٨٤
 ٢٩ العنكبوت ٨٥
 ٨٣ المطففین ٨٦
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 إلى الوصول في یحتاج فال الحجة بھ وتقوم العلة معھ تنزاح بالغة وحجة الئحة ومعجزةواضحة 
 فیھ عىترا للعلة إزاحة كونھا مع المعجزات إظھار أن على غیره إلى نبوتھ بصحة العلم

 سبحانھ هللا أظھر ولو غیرھا إظھار یجز لم منھا نوع إظھار في المصلحة كانت فإذا المصلحة
 ذلك اقتضت كما االستئصال بعذاب إھالكھم الحكمة القتضت یؤمنوا لم ثم اقترحوھا التي اآلیات

 داللة ذاھ وفي االستئصال بعذاب األمة ھذه یعذب ال أن سبحانھ هللا وعد وقد السالفة األمم في
 جمیع عن كافیاً  جعلھ ألنھ اإلِعجاز درجات أعلى في وأنھ المعجز في كان القرآن أن على

 أي}  لرحمة{  القرآن في إن معناه}  ذلك في إن{  .الحاجة ینافي حدّ  بلوغ والكفایة المعجزات
 أو روتذكی أي}  وذكرى{  بالجنة وفاز الثواب نال بھ وعمل تبعھ من ألن الموقع عظیمة نعمة

 انتھى. ".بھ یصّدقون أي}  یؤمنون لقوم{  موعظة

 

 القرآن لعلوم الجامع التبیان -٣

 على انزل ھال: قالوا انھم الكفار عن حكى م"ثأنھ:  الطوسي محمد جعفر ابو الطائفة شیخو قال 
 حیة، العصا وقلب البحر فلق من: موسى كآیة وآیة یقترحونھا، آیة یریدون ربھ؟ من آیة محمد
 یعلم ما بحسب ویظھرھا ینزلھا}  هللا عند اآلیات إنما{  محمد یا لھم}  قل{  لھم تعالى هللا فقال
 من الحق طریق}  مبین{  هللا معصیة من مخوف منذر أي}  نذیر أنا وإنما{  خلقھ مصالح من

 .الباطل طریق

 أنزل كما آیات او اقترحوھا آیات محمد على أنزل ھال: قالوا أنھم الكفار عن تعالى هللا حكى لما
 یعني}  الكتاب{  محمد یا}  علیك أنزلنا أنا یكفھم أولم{  لھم هللا قال وعیسى، موسى على

 بھ وتقوم العلة معھ ینزاح بالغة وحجة واضحة داللة القرآن في أن فبین}  علیھم یتلى{  القرآن
 مع هللا، عند من مبعوث وأنھ نبوتھ بصحة العلم إلى الوصول في غیره إلى معھ یحتاج ال الحجة

 اظھار في المصلحة كانت فاذا. المصلحة فیھا یراعى العلة إلزاحة كونھا مع المعجزات اظھار أن
 القتضت یؤمنوا، لم ثم اقترحوھا التي االعالم هللا اظھر ولو غیرھا، إظھار یجز لم منھا نوع

 بعذاب تعذب ال األمة ھذه أن هللا وعد وقد الماضیة، االمم في اقتضت كما استئصالھم المصلحة
 .انتھى ".} األولون بھا كذب أن إال باآلیات نرسل أن منعنا وما{  قال كما االستئصال،

 

  القرآن تفسیر في المیزان -٤

 قل ربھ من آیات علیھ أُنزل لوال وقالوا: { تعالى قولھ أن: " طبائياالطب حسین محمد السیدوقال 
 وسلم وآلھ علیھ هللا صلى النبي وأمر الكتاب ذكر لما}  نمبی نذیر أنا وإنما هللا عند اآلیات إنما
 الظالمون الكافرون وھم بھ یؤمن ال من ومنھم بھ یؤمن من منھم وأن بھ إلیھ ویدعوھم یتلوه أن

 على واقتراحھم النبوة آیة ھو الذي بالقرآن اعتنائھم عدم إلى بعدھا واآلیتین اآلیة ھذه في أشار
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 أُنزل لوال وقالوا: { فقولھ .عنھ والجواب غیره بآیات یأتیھم أن وسلم وآلھ علیھ هللا صلى النبي
 و بآیة لیس أنھ منھم تعریضاً  القرآن غیر بآیات یأتیھم أن منھم اقتراح}  ربھ من آیات علیھ
: قولھم وفي یرید، ما لـك على وىـیق غیبیة إلھیة وةـق ذا ونـیك أن یجب النبي أن منھم زعماً 
 :كقولھم سخریة نوع بآیات یأتینا لوال: یقولوا أن دون علیھ، أُنزل لوال

 } الصادقین من كنت أن بالمالئكة تأتینا ما لو لمجنون إنك الذكر علیھ نزل الذي أیھا یا{ 

عي من أن زعمھم عن جواب}  هللا عند اآلیات إنما قل: { وقولھ]. ٧ـ٦: الحجر[  الرسالة یدَّ
 ال شاء وكیفما أراد ما متى ینزلھا هللا عند اآلیات بأن رادأ ما كل على بھا یقدر غیبیة قوة یدعي

 شأن بقصر بیاناً  زاده ثم هللا یشاء أن إال شيء النبي إلى فلیس غیره علیھا القدرة في یشاركھ
 }. مبین نذیر أنا إنما: { بقولھ فحسب اإلِنذار في وسلم وآلھ علیھ هللا صلى النبي

 وتمھید توطئة اآلیة آخر إلى}  علیھم یتلى الكتاب علیك ناأنزل إنا یكفھم أولم: { تعالى قولھ
 علیھ هللا صلى للنبي والخطاب لِإلنكار واالستفھام بآیة، لیس إنھ بالقرآن تعریضھم عن للجواب

 ویعرفون فیسمعونھ علیھم یتلى وھو علیك أنزلناه الذي الكتاب ھذا آیة یكفیھم أي وسلم وآلھ
 انتھى. ."للمؤمنین وتذكرة رحمة مملوّ  وھو اإلِعجاز من مكانتھ

 

 الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي -٥

 آَیاتٌ  َعلَْیھِ  أُْنِزلَ  لَْوالَ  َوَقالُوا) ٥٠{ ( أنھ: " الكاشاني بالفیض الملقب محسن محمد لمولىوقال ا
ھِ  ِمنْ  َما قُلْ {  آیات وقرء) ع( عیسى ومائدة) ع( موسى وعصا صالح ناقة مثل}  َربِّ  اتُ اآلیَ  إِنَّ
َما{  تقترحونھ بما فآتیكم املكھا لست یشاء كما ینزلھا}  هللاِ  ِعْندَ   من لیس}  ُمبِینٌ  َنِذیرٌ  أََنا َوإِنَّ

 أَْنَزْلَنا أَّنا{  اقترحوه عّما مغنیة ایة}  َیْكفِِھمْ  أََولَمْ ) ٥١{ ( .اآلیات من اعطیت بما اإلِنذار االّ  شأني
 آیة ھو والذي الكتاب ذلك في أي}  َذلِكَ  فِى إِنّ {  علیھم تالوتھ یدوم}  ِھمْ َعلَیْ  ُیْتلَى اْلِكَتابَ  َعلَْیكَ 

 ھّمھ لمن وتذكرة}  ُیْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َوِذْكَرى{  عظیمةً  لنعمة}  لََرْحَمةً {  مبّینة وحّجة مستمّرة
 انتھى. ."التعّنت دون اإلِیمان

 

 :حدة من المعجزات التالیةرسول اإلسالم أن یصنع لھم وامن محمد  لقد طلبت قریش

 اآلیات -من قبل كما وردت في سورة اإلسراء رسول اإلسالممعجزات قد اقترحوھا على  ·
ْؤِمنَ  لَن َوَقالُواْ  وھي: " ٩٣إلى ٩٠من  أَوْ ) ٩٠( َینُبوًعا األَْرِض  ِمنَ  لََنا َتْفُجرَ  َحتَّى لَكَ  نُّ

ةٌ  لَكَ  َتُكونَ  ِخیلٍ  مِّن َجنَّ َماء ُتْسقِطَ  أَوْ ) ٩١( َتْفِجیًرا ِخاللََھا األَْنَھارَ  رَ َفُتَفجِّ  َوِعَنبٍ  نَّ  َكَما السَّ
ِ  َتأْتِيَ  أَوْ  ِكَسًفا َعلَْیَنا َزَعْمتَ  َّfأَوْ  ُزْخُرفٍ  مِّن َبْیتٌ  لَكَ  َیُكونَ  أَوْ ) ٩٢( َقبِیالً  َواْلَمالئَِكةِ  بِا 
َماء فِي َتْرَقى ْؤِمنَ  َولَن السَّ كَ  نُّ لَ تُ  َحتَّى لُِرقِیِّ ْقَرُؤهُ  ِكَتاًبا َعلَْیَنا َنزِّ   ُكنتُ  َھلْ  َربِّي َحانَ ـــُسبْ  قُلْ  نَّ
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ُسوالً  َبَشًرا إِالَّ   ").٩٣( رَّ

 حیة.  العصا وقلب البحر فلق من موسى كآیة آیة ·
 وعیسى. موسى على أنزلت كما آیات ·
 القرآن. غیر بآیات یأتیھم أن ·
 عیسى. و مائدة موسى وعصا صالح ناقة مثلمعجزة  ·

 

 :لألسباب التالیةطلبات قریش إلھ اإلسالم رفضھ المطلق على  وقد برر

 .تغني عن إنزال المعجزات بالغة وحجة الئحة ومعجزة واضحة داللة القرآن إنزال في أن ·
 علیك. أنزلناه الذي الكتاب ھذا آیة یكفیھم ·
 علیھم. تالوتھ وھو القرآن یدوم اقترحوه عّما مغنیة یةیكفیھم آ ·

 

ألي  معجزةأي  یصنع لم اإلسالم رسول محمدالقرآنیة تثبت وتبرھن بشكل ساطع، أن  ھذه اآلیات
في ذلك تم رفضھا رفضاً تاماً من قبل إلھ اإلسالم. بحجة  قریش اتطلبكل  أن بل. قبیلة عربیة

من  ٥١واھیة ھي أن معجزة رسول اإلسالم الوحیدة ھي القرآن. وھذا ما نصت علیھ اآلیة 
 ل صراحة و وضوح.سورة العنكبوت بك

 

من القارئ  درسول اإلسالم محمد إلى المدینة. أو ةھجر بعدحدیثي عن ما جرى  ءقبل أن أبدا
……العزیز أن یلقي نظرة على الجدول أدناه الذي یوضح ترتیب السور المدنیة نزوالً.

…
…

…جدول السور المدنیة
…

ترتیب 
 النزول

 ترتیب المصحف السورة

 ٢ البقرة ٨٧

 ٨ األنفال ٨٨

 ٣ آل عمران ٨٩

 ٣٣ األحزاب ٩٠

 ٦٠ الممتحنة ٩١

 ٤ النساء ٩٢

 ٩٩ الزلزال ٩٣

 ٥٧ الحدید ٩٤
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 ٤٧ محمد ٩٥

 ١٣ الرعد ٩٦

 ٥٥ الرحمان ٩٧

 ٧٦ اإلنسان ٩٨

 ٦٥ الطالق ٩٩

 ٩٨ البیّنة ١٠٠

 ٥٩ الحشر ١٠١

 ١١٠ النصر ١٠٢

 ٢٤ النور ١٠٣

 ٢٢ الحج ١٠٤

 ٦٣ المنافقون ١٠٥

 ٥٨ مجادلةال ١٠٦

 ٤٩ الحجرات ١٠٧

 ٦٦ التحریم ١٠٨

 ٦٢ الجمعة ١٠٩

 ٦٤ التغابن ١١٠

 ٦١ الصف ١١١

 ٤٨ الفتح ١١٢

 ٥ المائدة ١١٣

 ٩ براءة ١١٤
 

 .الشیخ محمد ھادي معرفة حجة اإلسالم كتاب التمھید في علوم القرآن، لسماحة المصدر: 
 

كانت ال تزال قریش تطالبھ بصنع معجزة  و حتى بعد ھجرة رسول اإلسالم محمد إلى المدینة،
 رسول أن لمالحظتبرھن لھم أنھ كان صادق في ادعائھ بالنبوة. لكن ا - على األقل -واحدة 
لقد ظل عاجزاً عن فعل ذلك حتى  .معجزةبأي  یأتیھم كان ال یزال عاجز في أن محمد اإلسالم

لي. وأقصد بذلك سورة الرعد وقت نزول السورة السادسة و التسعون من حیث الترتیب النزو
 التي تعد السورة العاشرة نزوالً في المدینة، و الثالث عشر ترتیباً في المصحف. 

 

ولكي یتضح لنا المزید من عدم قدرة إلھ اإلسالم تأیید رسولھ محمد بمعجزة یتیمة. قمت أیضاً 
 .٢٧اآلیة  وَ  ٧بدراسة تحلیلیة آلیتین وردتا في سورة الرعد، ھما اآلیة 
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  ٧ آیة – مدنیة – الرعد سورة -١

الرعد ھي مدنیة. أي نزلت في المدینة التي ھاجر إلیھا محمد رسول اإلسالم واستقر بھا  سورة
 االثنيحتى وفاتھ. وھذا متفق علیھ لدى جمیع الطوائف اإلسالمیة، ومن ضمنھم الشیعة اإلمامیة 

إلھ اإلسالم مساندة رسولھ من ھذه السورة برھان ساطع على عجز  ٧. وتعتبر اآلیة ةعشری
 محمد بمعجزة. حتى لو كانت تلك المعجزة وحیدة و یتیمة. حیث یقول كاتب القرآن في تلك اآلیة:

ھِ  مِّن آَیةٌ  َعلَْیھِ  أُنِزلَ  لَْوال َكَفُرواْ  الَِّذینَ  َوَیقُولُ "  بِّ َما رَّ  ."َھاد َقْومٍ  َولُِكلِّ  ُمنِذرٌ  أَنتَ  إِنَّ
 

تلك اآلیة القرآنیة حسب المنطوق اإلسالمي الشیعي. ولكي تكون الدراسة و لفھم فحوى و معانى 
مبینة بشكل منطقي و بعیدة عن التھریج أو التجریح. أوردت كالعادة بعض تفاسیر علماء الشیعة 

 اللثام المحیط عن معنى ھذه اآلیة القرآنیة: بأنفسھملیمیطوا  ةاإلمامیة اإلثناعشری

 

 رآنالق تفسیر في البیان مجمع - أ

 من آیة علیھ أنزل لوال كفروا الذین ویقول{ :"الطبرسي الحسن بن الفضل علي أبو لشیخوقال ا
 فالتمسوا بھا أتى التي اآلیات غیر طلبوا الزجاج وقال عباس ابن عن والعصا الناقة مثل}  ربھ
 في تھمطریق سوء بیَّن سبحانھ أنھ والمعنى ھادٍ  قوم لكل أن هللا فأعلم وعیسى موسى آیات مثل

 :قولھ في كما اآلیات اقتراح

 باf تأتي أو {: قولـھ إلى] ٩٠:اإلسراء[ } ینبوعاً  األرض من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن{ 
 لم وإنما نشاء ما منھ نأخذ حتى ذھباً  لنا الصفا اجعل قالوا وكما] ٩٢:اإلسراء[ } قبیالً  والمالئكة

 رــكاف كل وكذلك أخرى آیة رونـــآخ قوم ترحــالق ئكأول أجاب لو ألنھ اآلیات تلك تعالى هللا یظھر
 .نھایة غیر إلى یؤّدي فكان

ف أي منذر أنت إنما معناه أن: أحدھا أقوال فیھ}  ھاد قوم ولكل منذر أنت إنما{   لكل وھاد مخوِّ
 أنت فیكون ھذا وعلى والجبائي وعكرمة الضحى وأبي الحسن عن اآلیات إنزال إلیك ولیس قوم

 أن: والثاني بالظرف والمعطوف الواو بین وفّصل منذر على عطف وھاد خبره نذروم مبتدأ
 ومجاھد والضحاك جبیر بن وسعید عباس ابن عن تعالى هللا ھو والھادي محمد ھو المنذر

 ابن عن یرشدھم وداع یھدیھم نبي ھاد قوم ولكل محمد یا منذر أنت إنما معناه أن: والثالث
 إلى داع كل بالھادي المراد أن: والرابع زید وابن والزجاج ةوقتاد أخرى روایة في عباس
 انتھى. ."الحق

 

  القرآن لعلوم الجامع التبیان - ب
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 ذكرھم تقدم الذین الكفار ھؤالء ان تعالى هللا اخبر: "الطوسي محمد جعفر أبو الطائفة شیخقال 
 بحیث االنھار تفجیر نحو من عنھم هللا حكى ما مثل یقترحونھا آیة محمد على انزل ھال یقولون
 الى السماء من كتاب وإنزال أھلھا على لتتسع اماكنھا عن مكة جبال ونقل البالد سقي سألوا

 أمرھا إنما الیك اآلیات أمر لیس لھ تعالى هللا فقال الیھا، دعاھم التي األمور فیھ یقرؤن االرض
 وجھ على لھم معلم اي}  منذر أنت إنما{  و العباد مصالح من یعلمھ ما على ینزلھا هللا الى

 خمسة معناه في وللناس. الحق الى یھدیھم}  ھاد قوم ولكل{  وعقابھ، هللا معاصي لھم التخویف
 :اقوال

 .الحق الى الداعي ھو الھادي ان فیھ بخالف عباس ابن عن روي - احدھا
 .أمة كل نبي انھ: زید وابن وقتادة مجاھد قال - والثاني
 ان: والضحاك مجاھد عن وروایة جبیر بن وسعید عباس ابن عن اخرى روایة في - الثالث

 .هللا ھو الھادي
وآلھ  علیھ هللا صلى محمد انھ: وعكرمة الضحى وأبو روایة في وقتادة الحسن قال - الرابع
 .الجبائي اختیار وھو وسلم،

 ممعصو عصر، كل امام ھو الھادي إن) ع( هللا عبد وأبي جعفر، ابي عن روي ما - والخامس
 انتھى. ".الباطل وتعمد الغلط علیھ یؤمن

 

 القرآن تفسیر في المیزان -ج

 كفروا الذین ویقول: { تعالى قولھ:" في تفسیره، أن طبائي االطب حسین محمد لسیداآیة هللا قال 
 الحق بین القاضیة اآلیة اآلیة بھذه المراد لیس اآلیة آخر إلى}  ربھ من آیة علیھ أُنزل لوال

 قبل بالسیئة ویستعجلونك{  :بقولھ السابقة اآلیة في المذكورة وھي لألُمة ھلكةالم والباطل
 حق من لكان ذلك أُرید ولو ذلك، على السیاق إعانة لعدم وذلك لھا تكراراً  یكون بأن}  الحسنة

 .الخ لوال ویقولون یقال أن الكالم

 على تدل القرآن غیر خرىأُ  آیة وسلم وآلھ علیھ هللا صلى النبي على یقترحون أنھم المراد بل
 أُخرى آیة ویسألون بھ یعبأون وال الكریم القرآن أمر یحقرون وكانوا الرسالة دعوى في صدقھ
}  آیة علیھ أُنزل لوال: { قولھم في فكان السالم علیھم وغیرھما وعیسى موسى أُوتي كما معجزة

 .للقرآن منھم تعریض

 وفي وسلم وآلھ علیھ هللا صلى للنبي جواب فإعطاء } ھاد قوم ولكل منذر أنت إنما: { قولھ وأما
 جواباً  یستحقون ال أنھم لھم تعریض إیاھم الجواب یبلغ أن أمره وعدم دونھم إلیھ الخطاب توجیھ

 - زعمھم على مبني اآلیة اقتراحھم أن وذلك والفھم العقل من الالزم القدر وفقدھم بھ فقھھم لعدم
 للرسول یكون أن الواجب من أن على - الباب ھذا في القرآن عنھم حكى مما كثیر علیھ یدل كما
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 أن والحال .منھ أُرید ما یوجد أن وعلیھ أراد ما یوجد أن فلھ یرید ما كل على مطلقة غیبیة قدرة
 عن یستكبروا أن ویحذرھم هللا عذاب لینذرھم إلیھم هللا أرسلھ مثلھم بشراً  إال لیس الرسول
 إلى شيء كل یھدي أنھ خلقھ في اریةــــالج اإلِلھیة السنة على ناءب األرض في دواـیفس و عبادتھ
 .ومعادھم معاشھم صالح فیھ ما على عباده ویدل المطلوب كمالھ

 نشوراً  وال حیاة وال موتاً  وال نفعاً  وال ضراً  لنفسھ یملك ال مثلھم بشر رسول ھو بما فالرسول
 فاقتراحھا شاء وكیف شاء إن ینزلھا هللا إلى افأمرھ اآلیات وأما ربھ رسالة تبلیغ إال علیھ ولیس
 .محض جھل الرسول على

 وإنما ذلك من شيء إلیك ولیس - آیة أفضل القرآن وعندھم - آیة علیك یقترحون إنھم: فالمعنى
 ھادیاً  قوم كل في یبعث أن عباده في هللا سنة جرت وقد اإلِنذار طریق من تھدیھم ھاد أنت

 انتھى. ."یھدیھم

 

 اإلمامیة الشیعة المفسرین أقوال حسب -ة كانت قریش تطلب من محمد رسول اإلسالم فكالعاد
 معجزة خارقة لنوامیس الطبیعة، مثل: - اإلثناعشریة

 عصا موسى.و ناقة صالح  ·
 .٩٣إلى اآلیة  ٩٠الواردة في سورة اإلسراء من اآلیة  –المعجزات التي اقترحوھا  ·
 االنھار. تفجیر ·
 البالد. سقي ·
 أھلھا. على لتتسع اماكنھا عن مكة جبال نقل ·
 محمد رسول اإلسالم دعاھم التي األمور فیھ یقرؤون االرض الى السماء من كتاب إنزال ·

 الیھا.
صدق رسول اإلسالم  على تدل القرآن غیر أُخرى )الطبیعة لنوامیس خارقة معجزة( آیة ·

 الرسالة. دعوى في محمد
 وعیسى. موسى أُوتي كما معجزة ·

 

 علماء الشیعة حسب تفسیر  - المعجزةتلك صنع  ھرفض في إلھ اإلسالمالذي أبداه  رتبریو كان ال
 :ھو لألسباب التالیة - اإلثناعشریة اإلمامیة

ف أي منذرھو  محمد رسول اإلسالم إنما · اآلیات  إنزال إلیھ ولیس قوم لكل وھاد مخوِّ
 الخارقة لنوامیس الطبیعة). ات(المعجز

 هللا. ھو والھادي محمد ھو المنذر أن ·
 .عقابھ و هللا ةمعصی لھم التخویف وجھ على لھم أن محمد رسول اإلسالم مجرد معلم ·
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 ویحذرھم هللا عذاب لینذرھم إلیھم هللا أرسلھ مثلھم بشراً  إال لیس اإلسالم رسول محمد أن ·
 األرض. في ویفسدوا عبادتھ عن یستكبروا أن

 المعجزات( اآلیات وأما ،إلسالمإلھ ا رسالة تبلیغ إال اإلسالم رسول علي محمد لیس ·
 على فاقتراحھا شاء وكیف شاء إن ینزلھا هللا إلى فأمرھا )الطبیعة لنوامیس الخارقة
 محض. جھل الرسول

 آیة. أفضل القرآن وعندھم -) الطبیعة لقوانین خارقة معجزة(آیة  علیك یقترحون إنھم ·
 جرت وقد اإلِنذار طریق من تھدیھم ھاد أنت وإنما ذلك من (یا محمد) شيء إلیك لیس ·

 .یھدیھم ھادیاً  قوم كل في یبعث أن عباده في هللا سنة
 

  ٢٧ آیة – مدنیة – الرعد سورة -٢

معجزة في  أيأیضاً ھذه اآلیة برھان ساطع في إثبات عدم استطاعة محمد رسول اإلسالم صنع 
 حیاتھ. حیث قال كاتب القرآن:

ھِ  مِّن آَیةٌ  َعلَْیھِ  لَ أُنزِ  لَْوالَ  َكَفُرواْ  الَِّذینَ  َوَیقُولُ  بِّ َ  إِنَّ  قُلْ  رَّ  .أََنابَ  َمنْ  إِلَْیھِ  َوَیْھِدي َیَشاء َمن ُیِضلُّ  هللاَّ

 

  القرآن تفسیر في البیان مجمع - أ

 علیھ أنزل لوال كفروا الذین ویقول{  :"الطبرسي الحسن بن الفضل علي أبو لشیخاالعالمة قال 
 في یتفكروا لم أنھم ویجوز یقترحھا ربھ من معجزة محمد على أنزل ھال أي}  ربھ من آیة

 منھم جھالً  القول ھذا فقالوا اآلیات بتلك یعتدوا ولم آیة علیھ ینزل لم أنھ فاعتقدوا المنزلة اآلیات
 معاصیھ وعظم أفعالھ بسوء الجنة طریق عن}  یشاء من یضل هللا إن{  محمد یا}  قل{     بھا
 .إلعادتھ معنى فال والھدى اإلضالل وجوه في القول مضى وقد

 معناه}  هللا بذكر قلوبھم وتطمئن آمنوا الذین{  بالطاعة إلیھ رجع أي}  أناب من إلیھ ویھدي{ 
 وتسكن هللا عند من بھ جاء ما وقبول نبیھ ونبوة صفاتھ جمیع على هللا بتوحید اعترفوا الذین

 فیھ الذي والقول ذكراً  العلم یسمى دوق للنفس المعنى حصول والذكر إلیھ وتأنس هللا بذكر قلوبھم
 ذكر إلى قلبھ یطمئن بأنھ ھنا ھا المؤمن هللا وصف وقد ذكراً  یسمى أیضاً  للنفس الحاضر المعنى

 وأنعامھ ثوابھ یذكر أنھ باألول المراد ألن قلبھ وجل هللا ذكر إذا بأنھ آخر موضع في ووصفھ هللا
 وانتقامھ عقابھ یذكر أنھ وبالثاني إلیھ فیسكن ىتجاز ال التي وأیادیھ تحصى ال التي وآالءه
 ."قلبھ ویوجل فیخافھ

 

 القرآن لعلوم الجامع التبیان - ب
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 الذین الكفار عن اآلیة ھذه في تعالى هللا حكى أنھ :" الطوسي محمد جعفر أبو الطائفة شیخقال و
  .ومعجزة عالمة یعني}  آیة{  محمد على}  أنزل لوال{  یقولون انھم وصفھم

 لم لما وذلك ربھ، من انزلت انھا ویعلمون یقترحونھا، ربھ من آیة علیھ انزل ھال المعنىو
 منھم جھالً  القول ھذا فقالوا اآلیات، بتلك یعتدوا لم بھا اتى التي اآلیات مدلول فیعلموا یستدلوا،

 اءیش من على یحكم انھ بمعنى}  یشاء من یضل هللا إن{  لھم یقول ان نبیھ هللا فأمر بھا،
 الجنة طریق عن}  یشاء من یضل{  المراد یكون ان ویجوز الحق، طریق عن ضل اذا بالضالل

 ال سفھ ذلك الن الحق، عن االضالل بذلك یرید ان یجوز وال معاصیھم، وعظم أفعالھم بسوء
 .تعالى هللا یفعلھ

 ویھدیھ نةبالج بھا والعمل هللا طاعة الى رجع لمن یحكم اي}  أناب من إلیھ ویھدي{  وقولھ
 - ھنا ھا - بھا والمراد الغي، طریق من بدالً  الرشد طریق الى تؤدي التي الداللة والھدایة. الیھا

 طریق عن بالمارّ  العدول واالضالل. لصاحبھ ومدحاً  لقدره، رفعاً  الجنة طریق بسلوك لھ الحكم
 طریق وسلوك الجنة طریق عن بالعدول لھ الحكم - ھنا ھا - والمراد الھالك، طریق الى النجاة
 انتھى. ."مرة بعد مرة رجع اذا نوبة ینوب ناب: یقال بالتوبة، الحق الى الرجوع واإلنابة النار،

 

  القرآن تفسیر في المیزان -ج

 آیة علیھم أنزل هللا إنالسابقة :" في تفسیره لآلیة طبائياالطب حسین محمد لسیداآیة هللا و قال 
 وھو هللا إلى األمر لكن بھ لكانت هللا مشیئة غیر من أحد یةھدا أمكنت لو القرآن مثل معجزة
 من لھ فما هللا یضلل ومن والمكر الكفر أھل من الضالل علیھم كتب من ھدایة یرید ال سبحانھ

 یشاء من یضل هللا إن قل ربھ من آیة علیھ أُنزل لوال كفروا الذین ویقول: { تعالى قولھ .ھاد
 أنھ بھ أرادوا وإنما}  ربھ من آیة علیھ أُنزل لوال{  الكفار قول ىإل عود}  أناب من إلیھ ویھدي

 یعدون ال وھم لھ واستجابوا بھ الھتدوا ربھ من آیة وسلم وآلھ علیھ هللا صلى النبي على أُنزل لو
}  یشاء من یضل هللا إن قل: { بعده قولھ المعنى ھذا إرادتھم على والدلیل .آیة إلیھ النازل القرآن

: بعد وقولھ}  جمیعاً  األمر f بل{  قولھ إلى}  الجبال بھ سیرت قرآناً  أن ولو: { بعد ھوقول الخ
: إلیھم یلقیھ أن نبیھ آمراً  بقولھ قولھم عن تعالى فأجاب .اآلیة آخر إلى} السبیل عن وصدوا{
 وایھتد حتى اآلیة إلى لیس األمر أن فأفاد} أناب من إلیھ ویھدي یشاء من یضل هللا إن قل{

 ویھدى یشاء من یضل سبحانھ هللا إلى والھدایة اإلِضالل أمر بل نزولھا بعدم ویضلوا بنزولھا
 أشار منتظمة غیر جزافیة مشیئة مدار یدور األمر أن منھ یتوھموا أن یؤمن لم لما و .یشاء من
 األمر أن فبین}  أناب من إلیھ ویھدي: { قولھ من یشاء من إلیھ ویھدي: قولنا بتبدیل دفعھ إلى
 من ھدایة یشاء تعالى أنھ وذلك مستمر متقن ونظام دائمة سنة على جاریة تعالى هللا مشیئة إلى

 ولم الحق إلى والرجوع اإلِنابة بصفة تلبس فمن ینب ولم أعرض من ویضل إلیھ ورجع أناب
 كان وإن الطریق عن ضل ذلك دون كان ومن الحقة الدعوة بھذه هللا ھداه األھواء بأغالل یتقید
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 ھنا ومن .یؤمنون ال قوم عن والنذر اآلیات تغن وما معجزة كانت وإن اآلیات تنفعھ ولم مستقیماً 
 ویھدي إلیھ ینب لم من بمشیئتھ یضل هللا إن: تقدیر على الخ،}  یضل هللا إن: { قولھ أن یظھر
 تعالى إلیھ راجع}  إلیھ یھدي{  في}  إلیھ{  ضمیر أن أیضا ویظھر .إلیھ أناب من بمشیئتھ إلیھ
 وآلھ علیھ هللا صلى النبي إلى راجع أنھ وآخرون القرآن، إلى راجع أنھ بعضھم ذكره ما وأن

 انتھى. ."وجیھ غیر وسلم

 

 المفسرین أقوال حسب - اإلسالم رسول محمد من ال تزال تطلب و بإلحاح شدید قریش كانت
 :الطبیعة امیسلنو خارقة معجزة أن یصنع لھم - اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة

 یقترحھا، أي معجزة كیفما كانت من اختیاره. ربھ من معجزة ·
 .و معجزة عالمة محمد على أنزل لوال ·
 یقترحونھا. ربھ (معجزة خارقة لنوامیس الطبیعة) من آیة علیھ انزل ھال ·
 الھتدوا ربھ من) الطبیعة لنوامیس خارقة معجزة( محمد رسول اإلسالم آیة على أُنزل لو ·

 .آیة إلیھ النازل القرآن یعدون ال وھم لھ ابواواستج بھ
 

 - اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة المفسرین أقوال حسب -یجیب قریش  انمحمد إلھ اإلسالم  فأمر
 ما یلي:ب

 معاصیھ. وعظم أفعالھ بسوء الجنة طریق عن یشاء من یضل هللا إن ·
 هللا عند من بھ جاء ما لوقبو نبیھ ونبوة صفاتھ جمیع على هللا بتوحید اعترفوا الذین ·

 إلیھ، أولئك یھدیھم إلى اإلسالم. وتأنس هللا بذكر قلوبھم وتسكن
 الحق. طریق عن ضل اذا بالضالل یشاء من على یحكم هللان  ·
 الیھا. ویھدیھ بالجنة بھا والعمل هللا طاعة الى رجع لمن یحكم هللاأن  ·
 .إلیھ أناب من ئتھبمشی إلیھ ویھدي إلیھ ینب لم من بمشیئتھ یضل هللا إن ·
 حتى )الطبیعة لنوامیس الخارقة المعجزة( اآلیةب مرتبط لیس والھدایة اإلِضالل أمر أن ·

فھو الذي  سبحانھ هللا إلى والھدایة اإلِضالل أمر بل نزولھا. بعدم ویضلوا بنزولھا یھتدوا
 .یشاء من ویھدى یشاء من یضل

 
معجزة. وھذا ما  أيلم یصنع  اإلسالم سولر محمدلذا أستطیع القول واثقاً و بكل تجرد، أن 

ألحداث جرت بینھ وبین قبیلة قریش. فكل وقائع تلك  - حتى اآلن -تبرھن لنا خالل سردنا 
یصنع لھم آیة (معجزة خارقة  نأن قریش كانوا یسألونھ، وبإلحاح شدید جداً، أ داألحداث تشھ

و إشارة) طبیعة أو كونیة مثل تسخیر لنوامیس الطبیعة). والمؤكد أنھم لم یسألوه آیة (عالمة أ
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الشمس و القمر لإلنسان. وذلك ألجل إثبات صحة نبوتھ. ألنھا مما ال یصح اإلستدالل بھ على 
أحد من البشر في شروقھا أو  صحة نبوة األنبیاء. ذلك أن الشمس و القمر ال یحتاجان معونة

للغة و فطاحل الشعر والبالغة واألدب غروبھا. ولم یسألوه أیضاً عن نظم آیة قرآنیة، ألنھم أھل ا
یثبت قیام  العربي الفصیح. لكن الحقیقة الساطعة ھي أنھ لیس ھنالك ثمة برھان قرآني واحد

محمد رسول اإلسالم بصنع أي معجزة. بل أن العكس ھو الصحیح، أي أن القرآن ذاتھ یثبت و 
 یقبل أن نفسھ مع أمین شخص للك ینبغيلذا  یؤكد أن رسول اإلسالم لم یصنع أي معجزة البتة.

 .حتى اآلن أو عكس ما أوردناه نقیض قرآنیة ببراھین یبحث بنفسھ مؤكداً  أن األقل علىذلك. أو 

 

 المعراج و اإلسراء و القمر اقشقان

 اإلسراءو القمر شقبعض المعجزات لمحمد رسول اإلسالم في القرآن، مثل  دووجالبعض یزعم ب
صوص تلك اآلیات التي یعتقد البعض أنھا تشیر أن رسول اإلسالم قد لذا قمت بتحلیل ن. والمعراج

صنع تلك المعجزات المزعومة. لذا تحلیلي ھو قائم ومبني فقط على تفاسیر الشیعة اإلمامیة 
 و بعض المراجع الشیعیة األخرى. .اإلثناعشریة

 

 أوالً: انشقاق القمر

عد السورة السابعة والثالثون من حیث وردت آیة شق القمر في سورة مكیة ھي القمر، والتي ت
حیث یقول كاتب  -وما یلیھا ٢١٠رجاء أنظر جدول السور المكیة في الصفحة  -الترتیب النزولي 

 القرآن:

اَعةُ  اْقَتَرَبتِ "   ".اْلَقَمرُ  َوانَشقَّ  السَّ

 

ى معنف لقد ذھب أغلب المفسرین إلى أن محمد رسول اإلسالم قد شق القمر إلى نصفین اثنین.
اآلیة ببساطة حسب جمیع التفاسیر اإلسالمیة الشیعیة والسنیة ھو: أن أحدى عالمات دنو 

 یوم القیامة انشقاق القمر. اقترابو

 

 اقتربت: «تعالى قولھفي كتابھ المیزان في تفسیر القرآن أن "  طبائياالطبالسید  آیة هللا فقد قال
 و جدا، قربت أي »الساعة اقتربت: «ولھفق القرب في زیادة االقتراب »القمر انشق و الساعة
 بعض عن بعضھ انفصل أي}  القمر وانشق: { وقولھ .القیامة فیھ تقوم الذي الظرف ھي الساعة
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      أنھ : القرآن تفسیرفي كتابھ القمي  ابراھیم بن عليویذكر الشیخ  ."شقتین فرقتین فصار
 القیامة إال وآلھ علیھ هللا صلى هللا سولر بعد یكون فال القیامة قربت: قال}  الساعة اقتربت{ "

 زیادة اقتربت في: اللغة." وقال الطبرسي في معنى اقترب أنھ في" والرسالة النبوة انقضت وقد
 ".قدر على مبالغة زیادة اقتدر في أن كما قرب على مبالغة

 

:  أنھ القرآن لعلوم الجامع التبیان كتابھ في الشیعیة الطائفة شیخ الطوسيأبو جعفر محمد  وقال
    وفي وقربت دنت أي}  اقتربت{  فقولھ أوانھا، وقرب الساعة بدنو تعالى هللا من اخبار ھذا" 
 المعنى اعداد طلب) افتعل( اصل ألن القدرة، على مبالغة) اقتدر( في أن كما مبالغة،}  اقتربت{ 

). اخذ( من) اتخذ( وكذلك اتخاذه، في المبالغة في شوى أتخذ إذا) اشتوى( نحو بالمبالغة
 تعالى هللا وجعل. القیامة فیھا یكون التي الساعة اقتربت تقدیره: الطبري وقال. القیامة والساعة

 و القمر انشق وتقدیره وتأخیر، تقدیم اآلیة وفى معھا، المذكور القمر انشقاق دنوھا عالمات من
من  فسره مانفسھ فی ناقضی أخرى مرة فعاد تفسیره في الطبطبائي السید أما ".الساعة اقتربت

 انتھى. ."الساعة اقتراب لوازم من القمر انشقاق بأن إشعار من تخلو ال واآلیة"  فقال قبل،

 

فبناءاً على ھذا التفسیر ینبغي أن نسلم أن تلك اآلیة كانت مجرد تنبأ أو اخبار بالغیب عن حادثة 
القیامة الوشیك الحدوث في ذلك  ستقع في المستقبل القریب جداً، وھي خاصة بحلول و اتیان یوم

سنة من نزول تلك اآلیة كان یعني فعالً أن القیامة كانت على  ١٤٣٠. فھل مرور أكثر من الزمن
 وشك االقتراب في حیاة أو بعید موت رسول اإلسالم؟ 

 

ینبغي علینا أن نأخذ مفھوم اآلیة بشكل كامل و دون تجزئة معناھا. فلإلجابة على سؤالنا 
المفسرین فقد اخطأ كاتب القرآن في تنبأه جمھور قول إن كان ھذا ما ذھب إلیھ السابق: أ

قرن من الزمن ولم یتحقق ما تنبأ  ١٤الساعة. ألنھ قد مضى حتى اآلن أكثر من ودنو  بباقترا
حسب زعم  - عنھ من أن یوم القیامة كان سیقع في وقت وشیك جداً بعید شقھ للقمر إلى نصفین

وبھذا لم تتحقق نبوءة كاتب القرآن. غیر أن المعنى الصحیح لآلیة ھو ما غالبیة المفسرین. 
 معنى: قالوا حیث والبلخي وعطاء الحسن منھمالمسلمین " ذھب إلیھ جمع آخر من المفسرین

  .")١(الوقوع لتحقق الماضي بلفظ عبر وإنما الساعة قیام عند القمر سینشقُّ } القمر انشق:{ قولھ

 

 اإلسالم لرسول معجزة ھناك تكون لن أنھو وضوح تام  أعلنھا بكل صراحة قد اإلسالم إلھ إن بل
 قبل األنبیاء قد أتت بھا التي المعجزات تلك نأل: ھو أوالھما - اإلسالم إلھقول  حسب - لسببین
 صنعھا التي زاتـالمعج تلك من القصد كان أنھ: ثانیھما و. أقوامھم قبل من تكذیبھا مـــت قد محمد

 .سورة القمر ، ١ :تفسیر اآلیة - الطبطبائي السیدآیة هللا  -القرآن تفسیر في المیزان  -١
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 : القرآن كاتب قال حیث. فحسب أقوامھم تخویف منھا الھدف كان - اإلسالم رسول قبل - األنبیاء

ْرِسلَ  أَن َمَنَعَنا َوَما"  بَ  أَن إِالَّ  ِباآلَیاتِ  نُّ لُونَ  بَِھا َكذَّ اَقةَ  ودَ َثمُ  َوآَتْیَنا األَوَّ  َوَما بَِھا َفَظلَُمواْ  ُمْبِصَرةً  النَّ
 .")١(َتْخِویًفا إِالَّ  بِاآلَیاتِ  ُنْرِسلُ 

 

، وھي السورة الخمسون من حیث اإلسراء ورةمن س ٥٩ یةاآل ت ھذه المعاني فيوردلقد 
یب أنھا نزلت بعد سورة القمر التي تعد السابعة و الثالثون من حیث الترت أيالترتیب النزولي. 

سورة تفصل بین  ١٢و ھذا یعني أن ھنالك  وھي السورة التي فیھا آیة انشقاق القمر. -النزولي 
. فھذه اآلیة بحق تنسف نسفاً الرأي القائل بحدوث انشقاق للقمر في اإلسراء و القمرسورتي 

وا حیاة محمد رسول اإلسالم. ألن ھذه اآلیة أیضاً لم تعني أو تقصد أن قریش ھم الذین قد كذب
ألن محمد في الحقیقة لم یصنع لھم أي معجزة على اإلطالق. و إنما اآلیة تشیر فقط  -المعجزات 

 قد معجزات. وھذا ماالھم الذین عناھم القرآن بتكذیب أنبیائھم بعد إتیانھم ب آخرین اقوامإلى 
 فھمھ و أكده المفسرون الشیعة بكل صراحة. 

 

 :اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة المفسرین أقوال حسباآلیة  معنى

 

  القرآن تفسیر في البیان مجمع -١

 بھا كذب أن إلى باآلیات نرسل أن منعنا وما{ أنھ:"  الطبرسي الفضل علي أبوالشیخ  العالمة قال
 األولین تكذیب إال سألوھا التي اآلیات إرسال منعنا ما التقدیر أن: أحدھا أقوال فیھ ذكر}  األولون
ل قولھم في قریش اقترحتھا التي اآلیات نرسل لم إنا ومعناه ر ذھباً  الصفا لنا حوِّ  األرض لنا وَفجِّ
 أجبنا لما أنا كما بالعقوبة المعاجلة فیستحقوا یؤمنوا لم أرسلناھا لو ألنا ذلك غیر إلى ینبوعاً 
بوا اقترحوھا آیات إلى األمم من األولین بناھم بھا فكذَّ  یةاآل حكم من ألن االستئصال بعذاب عذَّ

 نعذبھم ال أن اآلیات ھذه في النافذ حكمنا ومن االستئصال عذاب وجب بھا كذَّب إذا أنھ المقترحة
 وألن المصلحة من ذلك في یعلم ولما سلمآلھ وو علیھ هللا صلى محمد لشرف االستئصال بعذاب
 میو إلى مؤبدة وشریعتھ باقیة أمتھ وألن مؤمن ولد لھ یولد ومن وینصره بھ یؤمن من فیھم

 بھ تقوم ما البینات والمعجزات الواضحات اآلیات من وأنزلنا ذلك إلى نجبھم لم فلذلك القیامة
 .المعذرة بھ وتنقطع الحجة

 ال عبثاً  إیاھا إنزالنا فیكون عندھا یؤمنون ال بأنھم لعلمنا اآلیات نرسل ال إنا معناه أن: الثاني
 ال ما: أحدھما ضربان والمعجزاتُ  اتــــــاآلی لإنزا عند یؤمنوا لم قبلھم كان من أن كما فیھ فائدة

 .اإلسراء ورةس ، ٥٩ :یةاآل -١
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 یقع لم أو اإلیمان منھ وقع سواء إظھاره من البدّ  الضرب وھذا بھ إال النبوة معرفة یصح
 الصفتین ھاتین عن خرج وما سبحانھ هللا یظھره أیضاً  فھذا اإلیمان في لطفاً  یكون ما: والثاني

 .سبحانھ یفعلھ ال المعجزات من

 وأنتم عندھا یؤمنوا ولم مثلھا سألوا وأسالفكم آباءكم ألن اآلیات نرسل ال أنا المعنى أن: والثالث
 .مسلم أبي عن أنتم تؤمنون ال ھم یؤمنوا لم فكما مقتدون أسالفكم آثار على

 ومعناه مبصرة النھار آیة وجعلنا قال كما مبصرة آیة أراد بینة أي}  مبصرة الناقة ثمود وآتینا{ 
 من الھدى بھا یبصروا حتى لھم وتبین تبصرھم وقیل إبصار ذات وقیل ظاھرة واضحة داللة

 أي}  بھا فظلموا{  اقترحوھا التي الصفة على الصخرة من المخرجة صالح ناقة وھي الضاللة
 نرسل وما{  وبعقرھا بسببھا أنفسھم ظلموا وقیل هللا عند من بأنھا وجحدوا اآلیة بتلك فكفروا
 أو وزجراً  للناس عظة إال األنبیاء على نظھرھا التي اآلیات نرسل ال أي}  تخویفاً  إالّ  باآلیات
 انتھى. ."یؤمنوا لم إن هللا عذاب من لھم تخویفاً 

 

  العبادة مقامات في السعادة بیان تفسیر -٢

ْرِسلَ  أَن َمَنَعَنآ َوَما{  أنھ:" الجنابذي محمد العلماء سلطانوقال   قریش اقترحھا التي}  آلَیاتِ ٱبِ  نُّ
بَ  أَن إِالَّ {  لُونَ ٱ بَِھا َكذَّ  ومحّمد) ص( محّمد اّمة لنھلك كّنا وما بتكذیبھم واستوصلوا فأھلكوا}  ألَوَّ
 اآلیات انزال لمنع سبباً  صار باآلیات الّسابقة االمم تكذیب انّ  المعنى او بھم، رحمةً  فیھم) ص(

اَقةَ ٱ َثُمودَ  آَتْیَنا{  قد}  وَ {  ثمود الى یرون اال اضیةالم االمم اسناخ من ھؤالء النّ   يالّت}  لنَّ
 بصر ذا صار او وضح اذا ابصر من او بصیرٍة، ذا جعلھ اذا أبصره، من}  ُمْبِصَرةً {  اقترحوھا

 نوبتھا تتعّدى ال كانت حیث الباطن وبالبصر الّظاھر بالبصر مبصرةً  كانت الّناقة فانّ  بصیرٍة، او
 فما}  َتْخِویفاً  إِالَّ  آلَیاتِ ٱبِ  ُنْرِسلُ  َوَما{  انفسھم عقرھا بسبب أي}  بَِھا َفَظلَُمواْ {  یومھا شرب في
 انتھى. ."اقتراحھا على یتجّرئون لھم

 

 القرآن تفسیر في المیزان -٣

 وما : {تعالى قولھفي تفسیره لتلك اآلیة القرآنیة:"  طبائياالطب حسین محمد لسیداآیة هللا وقال 
 بما اآلیة اتصال وجھ تقدم قد اآلیة آخر إلى}  األولون بھا كذب أن إال باآلیات نرسل أن منعنا
 من فیھم بما مستحقون - كأولیھم وآخروھم - الناس أن افادت السابقة اآلیة أن ومحصلھ قبلھا

 أن القرى على هللا قضى وقد الشدید، العذاب أنواع وسائر الھالك لحلول والفسق الفساد غریزة
 السابقین فإن یقترحونھا التي باآلیات نرسل أن منعنا الذي ھو وھذا شدیداً  عذاباً  تعذب أو تھلك
 فلو سابقیھم خلق في الالحقون وھؤالء فأھلكناھم، بھا فكذبوا إلیھم فأرسلناھا اقترحوھا منھم

 یرید ما و ھم،بسابقی حل كما محالة ال بھم الھالك فحل بھا لكذبوا اقتراحھم حسب اآلیات أرسلنا
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 اقتراحھم من سیحكیھ بما ارتباطاً  لآلیتین أن یظھر وبھذا .بالعقوبة یعاجلھم أن سبحانھ هللا
 السورة من ٩٠ اآلیة}  ینبوعاً  األرض من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن وقالوا: { بقولھ اآلیات

 نرسل أن نعنام وما: { فقولھ .واحدة دفعة نزلت أنھا السورة آیات وظاھر اآلیات، آخر إلى
 لحكمھ معقب وال یحكم سبحانھ وهللا عنھ، وكفھ یفعلھ أن یرید عما الغیر قسر ھو المنع}  باآلیات

 من لھ مانعاً  آلیاتھ األولین تكذیب فكون فیكون، كن لھ قال شیئاً  أراد إذا القاھر الغالب وھو
 عن خالیاً  التكذیب خلق من فیھم ارتكز ما إلى بالنظر الفعل كون ذلك بعد المقترحة اآلیات إرسال

 مطلقاً  المصلحة عن خالیاً  أو والھالك بالعقوبة یعاجلھم ال أن هللا أراد أُمة إلى بالنسبة المصلحة
 اآلیات إرسال بین المنافاة إن: فقل شئت وإن .المقترحة باآلیات یؤمنون ال عامتھم بأن للعلم

 تعلق وبین لالستئصال المستتبع لھمسبی سالكین اآلخرین وكون األولین تكذیب مع المقترحة
 إیتاء عن عبر بذلك لإلشعار وكأنھ .استعارة بالمنع اآلیة في عنھا عبر األُمة ھذه بإمھال المشیئة
 یمنع الناس فطر في الفساد وتعرق التكذیب لكن للنزول وتتداعى تتعاضد كأنھا باإلِرسال اآلیات

 المضایف باألولین الھالكة األُمم عن لتعبیرا}  األولون بھا كذب أن إال: { وقولھ .ذلك من
 من آلخرھا واحدة أُمھ الحقیقة في فھم األولین أُولئك آخر ھؤالء أن إلى إیماء فیھ لآلخرین

 بھذا سمعنا وما:{ یقولون كانوا ولذلك لصدرھا ما الحكم من ولذیلھا ألولھا، ما الغریزةو الخلق
 لم أنا اآلیة فمعنى كان وكیف .الكلمة ھذه ذكر ویكررون] ٣٦: القصص[ } األولین آبائنا في

 بھا وكذبوا یؤمنوا لم أرسلناھا لو ألنا - قریش ھم والمقترحون - یقترحونھا التي اآلیات نرسل
 فأھلكناھم بھا فكذبوا إیاھا اقتراحھم بعد األولین إلى أرسلناھا أنا كما االستئصال عذاب فیستحقوا

 كالمھ من مواضع من یظھر كما ونظرة مھلة بعد إال نعذبھم ال أن األُمة ھذه على قضینا لكنا
 ال بأنھم لعلمنا اآلیات نرسل ال أنا: أحدھما :آخرین وجھین الكریمة اآلیة معنى في وذكروا .تعالى

 وھذا اآلیات إنزال عند یؤمنوا لم قبلھم من أن كما فیھ فائدة ال عبثاً  إنزالھا فیكون عندھا یؤمنون
 ال رسولھ یؤتیھا هللا فإن النبوة ثبوت علیھا یتوقف التي اآلیات وأما المقترحة یاتاآل في یتم إنما

 غیر وأما منھ، لطفاً  أیضاً  یظھرھا هللا فإن سبحانھ منھ لطف نزولھا في التي اآلیات وكذا محالة
 سالفكموأ آباءكم ألن اآلیات نرسل ال أنا المعنى أن: وثانیھما .إنزالھا في فائدة فال النوعین ھذین
 ال ھم یؤمنوا لم فكما مقتدون أسالفكم آثار على وأنتم نزل ما عند بھ یؤمنوا ولم مثلھا سألوا

 أن غیر من السابقین المعنیین من وتمییزه مسلم أبي عن منقول الثاني والمعنى .أنتم تؤمنون
 ثمود}  بھا فظلموا مبصرة الناقة ثمود وآتینا: { وقولھ .صعوبة من یخلو ال أحدھما على ینطبق

 قولھ في ما حد على البینة الظاھرة والمبصرة آیة، الناقھ آتاھم ولقد صالح قوم ھم
 والتقدیر لمحذوف صفة أو الناقة صفة وھي ،]١٢: اإلسراء}[ مبصرة النھار آیة وجعلنا:{تعالى

 بینة ةظاھر آیة كونھا حال أو بینة ظاھرة كونھا حال الناقة ثمود قوم وآتینا والمعنى مبصرة آیة
 ان أي}  تخویفاً  إال باآلیات نرسل وما: { وقولھ .بھا مكذبین ظلموا أو بسببھا أنفسھم فظلموا
 االستئصال عذاب تستتبع التي اآلیات من كانت فإن واإلِنذار التخویف باآلیات اإلِرسال في الحكمة

 تخویف ففیھا غیرھا من كانت وإن اآلخرة، في النار وعذاب الدنیا في بالھالك تخویف ففیھا
 والوحشة الخوف إیجاد بالتخویف المراد یكون أن البعید من ولیس .العقبى بعقوبة وإنذار
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 ربكم فإن تخوف على یأخذھم أو{  :تعالى قولھ في ما حد على االستئصال عذاب دون ما بإرسال
 ال ناأل المقترحة باآلیات نرسل ال أنا اآلیة معنى محصل فیرجع] ٤٧: النحل[ } رحیم لرؤوف

 بمشاھدتھا لیحذروا تخویفاً  اآلیات من نرسل ما نرسل وإنما االستئصال بعذاب نعذبھم أن نرید
 انتھى. ."بعضھم إلى الوجھ ونسب وافظع منھا أشد ھو عما

 

 القرآن تفسیر  -٤

 بھا كذب أن إال باآلیات نرسل أن منعنا وما: {قولھ أن:" القمي ابراھیم بن عليوقال الشیخ 
} تخویفاً  إال باآلیات نرسل وما بھا فظلموا مبصرة الناقة ثمود وآتینا{  قریش في نزلت } األولون
 علیھ جعفر أبي عن الجارود أبي روایة وفي .باآلیات نرسل أن منعنا وما قولھ على فعطف
 قومھ سألھ وآلھ علیھ هللا صلى محمداً  أن وذلك}  باآلیات نرسل أن منعنا وما: { قولھ في السالم

 كذب أن إال قومك إلى باآلیات نرسل أن منعنا وما یقول هللا إن قال جبرائیل فنزل بآیة أتیھمی أن
 قومك عن أخرنا فلذلك أھلكناھم بھا یؤمنوا فلم آیة قریة إلى أرسلنا إذا وكنا األولون بھا

 انتھى. ."اآلیات

 

  القرآن لعلوم الجامع التبیان  -٥

}  باآلیات نرسل أن منعنا وما{ أنھ: " الطوسيبن محمد وقال شیخ الطائفة الشیعیة أبو جعفر 
 ینبوعا، االرض من لنا وفجر ذھباً  الصفا لنا حول: قولھم من قریش اقترحتھا التي اآلیات یعني
 قول وھو قبلھم، فیمن كسنتي امھلھم لم یؤمنوا فلم حولتھ، إِن إِني اآلیة هللا فأنزل ذلك، وغیر
 منھ، منع قد فكأنھ علیھ القادر من الفعل وقوع معھ یصح ال ما وجود والمنع. جریج وابن قتادة

 ھؤالء بھا یكذب لئال باآلیات نرسل لم إِنا والحقیقة هللا، صفات في الصفة ھذه إِطالق یجوز وال
 أن إِال{  تعالى قولھ یكون أن یجوز: قوم وقال. بالعقوبة المعاجلة فیستحقوا قبلھم، من كذَّب كما

}  األولون بھا كذب أن{ باآلیات نرسل ان منعنا ما وتقدیره زایدة،) إِال( تكون}  األولون بھا كذب
 التكذیب، ھو}  كذب أن{  ومعنى. االولین تكذیب مع أرسلناھا بل إِرسالھا من ذلك یمنعنا لم أي
      قال كما) الواو( بمعنى"  إِال"  یكون ان ویحتمل. قیامك أرید بمعنى تقوم ان أرید: تقول كما
. علیھم لھم حجة فال منھم، ظلموا والذین معناه } ظلموا الذین إِالّ  حجة علیكم للناس یكون لئال{ 

 إِرسالھا، من نمتنع لسنا أي األولون بھا كذب وإِن باآلیات نرسل أن منعنا وما المعنى ویكون
 رفع یةالثان) أن( و. علیھا"  منعنا"  بوقوع نصب موضع في االولى) أن( و بھا كذبوا وإِن

     وقولھ .الثانیة) أن( لـ والفعل االمم، من االولین تكذیب إِال اآلیات إِرسال منعنا وما والمعنى،
 من والھدى العبر، من فیھا بما الناس تبصر مبصرة معناه}  مبصرة الناقة ثمود وآتینا{ 

 مبصرة: زجاجال حكى إِبصار، ذات انھا المراد یكون أن ویجوز السعادة، من والشقاء الضاللة
) َمفعلة( وكل وَمنحلة، َمجبنة مثل َمبصرة: الفراء قال لھم، تبین معناه وبالكسر مبینة، بمعنى



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               229  
 

. مسمنة ملبنة، عشب ھذا: العرب تقول والتأنیث، الجمع عن أغنت) فاعل( موضع وضعتھ
 ھینةم وكالم مبولة، سراب تقول فاظھرھما، والواو، الیاء من كان وان. منحلة مجبنة والولد
 وقولھ .مضیئاً  اي } مبصراً  والنھار{  تعالى هللا قال مضیئة، مبصرة ومعنى :عنترة قال للرجال

 فخالفوا ذلك، عن نھاھم النھ ذلك، في هللا وعصوا نحروھا ألنھم[ بالناقة یعني}  بھا فظلموا{ 
 نرسل وما{  ولھوق .باھرة معجزة بانھا إِیاھا بتكذیبھم ظلموا معناه] بھا ظلموا: وقیل. ونحروھا

 ."ومعاصیھ هللا عقوبة من العباد لتخویف إِال ونظھرھا اآلیات نبعث لم اي}  تخویفاً  إِال باآلیات
 انتھى.

 

 تحلیل اآلیة
 

ْرِسلَ  أَن َمَنَعَنا اآلیة "َوَما نصالمقطع األول ل نىامع بَ  أَن إِالَّ  بِاآلَیاتِ  نُّ لُونَ  بَِھا َكذَّ  حسب ،" األَوَّ
 :اإلمامیة اإلثناعشریة، ھو التالي الشیعة نیالمفسرأقوال 

 تكذیب إال سألوھا التي(المعجزات الخارقة لنوامیس الطبیعة)  اآلیات إرسال منعنا ما ·
 األولین.

 بالعقوبة. المعاجلة فیستحقوا یؤمنوا لم أرسلناھا لو ألنا ·
بوا اقترحوھا آیات إلى األمم من األولین أجبنا لما أنا · بناھ بھا فكذَّ  االستئصال. بعذاب معذَّ
 االستئصال. عذاب وجب بھا كذَّب إذا أنھ المقترحة اآلیة حكم من ألنلم ننزل اآلیات  ·
 ھذه في النافذ حكمنا منألن  )الطبیعة لنوامیس الخارقة المعجزات( اآلیات نرسل لم ·

 محمد. لشرف االستئصال بعذاب نعذبھم ال أن اآلیات
 وألن المصلحة من ذلك في یعلم لما )الطبیعة نوامیسل الخارقة المعجزات( اآلیات ننزل لم ·

 إلى مؤبدة وشریعتھ باقیة أمتھ وألن مؤمن ولد لھ یولد ومن وینصره بھ یؤمن من فیھم
 القیامة. یوم

 عندھا یؤمنون ال بأنھم لعلمنا )الطبیعة لنوامیس الخارقة المعجزات( اآلیات نرسل لم ·
 .فیھ فائدة ال عبثاً  إیاھا إنزالنا فیكون

 المعجزات. إنزال عند یؤمنوا لم قبلھم كان منألن  اآلیات ننزل لم ·
 آثار على وأنتم عندھا یؤمنوا ولم مثلھا سألوا وأسالفكم آباءكم ألن اآلیات نرسل ال أنا ·

 أنتم. تؤمنون ال ھم یؤمنوا لم فكما مقتدون أسالفكم
 بھم. رحمةً  فیھم) ص( ومحّمد) ص( محّمد اّمة لنھلك كّنا ماألنا  اآلیات ننزل لم ·
 اآلیات. انزال لمنع سبباً  صار باآلیات الّسابقة االمم تكذیب انّ  ·
 الماضیة. االمم اسناخ من ھؤالء النّ  اآلیات ننزل لم ·
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 باآلیات نرسل أن منعنا الذي ھو وھذا شدیداً  عذاباً  تعذب أو تھلك أن القرى على هللا قضى ·
 .(المعجزات الخارقة لنوامیس الطبیعة)

 ال بھم الھالك فحل بھا لكذبوا اقتراحھم حسب باآلیات أرسلنا لوألن  اآلیات نرسل لم ·
 بالعقوبة. یعاجلھم أن سبحانھ هللا یرید وما بسابقیھم، حل كما محالة

 لنوامیس الخارقة المعجزات( اآلیات. إرسال من لھ مانعاً  آلیاتھ األولین تكذیب كون ·
 )الطبیعة

 یؤمنون. ال بأنھم لعلمنا )الطبیعة لنوامیس رقةالخا المعجزات( اآلیات نرسل ال أنا ·
 

إلھ اإلسالم  إقرار ھذا التفسیر الصریح من مفسري الشیعة اإلمامیة اإلثناعشریة یبرھن و یدلل
عن إنزال أو صنع أو اإلتیان بالمعجز على ید محمد رسول اإلسالم. و تعد ھذه ضربة  بامتناعھ

معجزة شق القمر  بما فیھاالم قد صنع معجزة، في مقتل لكل رأي یزعم أن محمد رسول اإلس
المزعومة. أیضاً فإن إلھ اإلسالم لم یقل أنھ قد امتنع عن تزوید أو مساندة رسولھ بمعجزة 

قد آمنوا برسلھم بسبب  -قبل اإلسالم  -فحسب، بل أنھ أیضاً قد نفى أن یكون أقوام األنبیاء 
 سبحانھ وتعالى بھا مؤكداً صدق نبواتھم أیدھم هللا حیثالمعاجز الباھرة التي صنعوھا لھم، 
 وصحة رساالتھم منھ سبحانھ وتعالى.

 

 الشیعة المفسرین أقوال حسب" َتْخِویًفا إِالَّ  ِباآلَیاتِ  ُنْرِسلُ  َوَما" :اآلیةالمقطع األخیر من  معانىو 
 :، ھياإلثناعشریة اإلمامیة

 عظة إال األنبیاء على نظھرھا لتيا )الطبیعة لنوامیس الخارقة المعجزات( اآلیات نرسل ال ·
 .یؤمنوا لم إن هللا عذاب من لھم تخویفاً  أو وزجراً  للناس

 واإلِنذار. التخویف باآلیات اإلِرسال في الحكمة ان ·
 االستئصال. عذاب دون ما بإرسال والوحشة الخوف إیجاد ·
 .وافظع منھا أشد ھو عما بمشاھدتھا لیحذروا تخویفاً  اآلیات من نرسل ما نرسل إنما ·
 .ومعاصیھ هللا عقوبة من العباد لتخویف إِال ونظھرھا اآلیات نبعث لم ·

 

على ید أنبیاء و رسل هللا  اتإلظھار المعجز ةني السامیاالمعجھلھ بإلھ اإلسالم  یبديوھنا أیضاً 
 رحمة بالعباد ولیست تخویف. الذین سبقوا اإلسالم كانتمعجزات األنبیاء  لسبحانھ وتعالى. فك

فرق بین المعجزة التي ھي رحمة للعباد، وبین عقاب سماوي الذي ھو انتقام من العصاة. فھناك 
في صنع معجزة یتیمة أو إنزال عقاب سماوي على قریش، وذلك سواء وقد اخفق إلھ اإلسالم 
 بأدلة تاریخیة وقرآنیة.
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 الباھرة بالمعجزات یأتون األنبیاء

 الباھرة بالمعجزات اإلتیان على - اإلسالم قبل - یاءاألنب قدرة تثبت القرآن من أمثلةأوردت ھنا 
 . البشر من المؤلفة األلوف جریانھا و حدوثھا على شھد والتي

 

 : )١(بالغیب التنبؤ و الموتى واحیاء والشفاء الخلق معجزة -١

ُكمْ  مِّن بِآَیةٍ  ِجْئُتُكم َقدْ  أَنِّي إِْسَرائِیلَ  َبنِي إِلَى َوَرُسوالً *  بِّ نَ  لَُكم أَْخلُقُ  أَنِّي رَّ ینِ  مِّ ْیرِ  َكَھْیَئةِ  الطِّ  الطَّ
ِ  بِإِْذنِ  َطْیًرا َفَیُكونُ  فِیھِ  َفأَنفُخُ  ِ  بِإِْذنِ  اْلَمْوَتى َوأُْحیِي َواألَْبَرصَ  األَْكَمھَ  َوأُْبِرئُ  هللاَّ ُئُكم هللاَّ  ِبَما َوأَُنبِّ

ِخُرونَ  َوَما َتأُْكلُونَ  ْؤِمنِینَ  ُكنُتم إِن لَُّكمْ  آلَیةً  لِكَ ذَ  فِي إِنَّ  ُبُیوتُِكمْ  فِي َتدَّ  .مُّ

 

 :)٢(السماء من مائدة نزول -٢

لَ  أَن َربُّكَ  َیْسَتِطیعُ  َھلْ  َمْرَیمَ  اْبنَ  ِعیَسى َیا اْلَحَواِریُّونَ  َقالَ  إِذْ *  نَ  َمائَِدةً  َعلَْیَنا ُیَنزِّ َماء مِّ  َقالَ  السَّ
قُواْ  َ  اتَّ ْؤِمنِینَ  ُكنُتم إِن هللاَّ أُْكلَ  أَن ُنِریدُ  َقالُواْ ) ١١٢( مُّ  َصَدْقَتَنا َقدْ  أَن َوَنْعلَمَ  قُلُوُبَنا َوَتْطَمئِنَّ  ِمْنَھا نَّ

اِھِدینَ  ِمنَ  َعلَْیَھا َوَنُكونَ  َنا اللَُّھمَّ  َمْرَیمَ  اْبنُ  ِعیَسى َقالَ ) ١١٣( الشَّ نَ  َمائَِدةً  َعلَْیَنا أَنِزلْ  َربَّ َماء مِّ  السَّ
لَِنا ِعیداً  لََنا َتُكونُ  َوَّ نكَ  َوآَیةً  َوآِخِرَنا ألِّ اِزقِینَ  َخْیرُ  َوأَنتَ  َواْرُزْقَنا مِّ ُ  َقالَ ) ١١٤( الرَّ لَُھا إِنِّي هللاَّ  ُمَنزِّ
ُبھُ  َفإِنِّي ِمنُكمْ  َبْعدُ  َیْكفُرْ  َفَمن َعلَْیُكمْ  ُبھُ  الَّ  َعَذاًبا أَُعذِّ نَ  أََحًدا أَُعذِّ  ).١١٥( اْلَعالَِمینَ  مِّ

 

 لكنا –المقدس اإلنجیل تخالف التي سردھا طریقة و القرآنیة الروایات صحة على ناتحفظ مع* 
 .أنفسھم بھ ألزموا بما لزموھما مبدأ على بھا أتینا

 

 :كما ورد في سورة األعراف  علیھم غلبتھ و فرعون سحرة موسى النبي تحدي -٢

ِبینٌ  ُثْعَبانٌ  ِھيَ  َفإَِذا َعَصاهُ  َفأَْلَقى) ١٠٦( اِدقِینَ الصَّ  ِمنَ  ُكنتَ  إِن بَِھا َفأْتِ  بِآَیةٍ  ِجْئتَ  ُكنتَ  إِن َقالَ *  مُّ
اِظِرینَ  َبْیَضاء ِھيَ  َفإَِذا َیَدهُ  َوَنَزعَ ) ١٠٧(  َعلِیمٌ  لََساِحرٌ  َھَذا إِنَّ  فِْرَعْونَ  َقْومِ  ِمن اْلَمألُ  َقالَ ) ١٠٨(لِلنَّ
نْ  ُیْخِرَجُكم أَن ُیِریدُ ) ١٠٩(  اْلَمَدائِنِ  فِي َوأَْرِسلْ  َوأََخاهُ  أَْرِجھْ  َقالُواْ ) ١١٠( ُمُرونَ َتأْ  َفَماَذا أَْرِضُكمْ  مِّ

َحَرةُ  َوَجاءَ ) ١١٢( َعلِیمٍ  َساِحرٍ  بُِكلِّ  َیأُْتوكَ ) ١١١( َحاِشِرینَ  ا إِن ألَْجًرا لََنا إِنَّ  َقالُواْ  فِْرَعْونَ  السَّ  ُكنَّ
ُكمْ  َنَعمْ  َقالَ ) ١١٣( اْلَغالِِبینَ  َنْحنُ  ِبینَ  نَ لَمِ  َوإِنَّ ا ُموَسى َیا َقالُواْ ) ١١٤( اْلُمَقرَّ ا ُتْلقِيَ  أَن إِمَّ  أَن َوإِمَّ

ُكونَ  ا أَْلقُواْ  َقالَ ) ١١٥( اْلُمْلقِینَ  َنْحنُ  نَّ  بِِسْحرٍ  َوَجاُؤوا َواْسَتْرَھُبوُھمْ  النَّاسِ  أَْعُینَ  َسَحُرواْ  أَْلَقْوا َفَلمَّ
 اْلَحقُّ  َفَوَقعَ ) ١١٧( َیأِْفُكونَ  َما َتْلَقفُ  ِھيَ  َفإَِذا َعَصاكَ  أَْلقِ  نْ أَ  ُموَسى إِلَى َوأَْوَحْیَنا) ١١٦( َعِظیمٍ 
َحَرةُ  َوأُْلقِيَ ) ١١٩( َصاِغِرینَ  َوانَقلَُبواْ  ُھَنالِكَ  َفُغلُِبواْ ) ١١٨( َیْعَملُونَ  َكاُنواْ  َما َوَبَطلَ   ِدینَ ـــَساجِ  السَّ

 .١١٥إلى  ١١٢اآلیات:  -سورة المائدة  -٢                                         .٤٩ :آیة - عمران آل سورة -١
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ا َقالُواْ ) ١٢٠(  ).١٢٢( َوَھاُرونَ  ُموَسى َربِّ ) ١٢١( اْلَعالَِمینَ  بَِربِّ  آَمنَّ
 

 .لھم موسىالتي صنعھا  ةمعجزال بسبب باf آمنوا فرعون سحرة فإن - القرآنیة الروایة حسب*
ما كان یجب أن  فھذا السلوك ھو. باf السحرة و من ثم آمنوا فإن كانت تلك المعجزة قد أخافت

كافة العرب حتى یؤدي ذلك إلى إیمان  ،یسلكھ إلھ اإلسالم بصنع المعجزات على ید رسولھ محمد
لما كان رسول بحاجة الستعمال بطرق سلمیة لو تحقق ذلك ف بھ، ومن ضمنھم قبیلة قریش.

 اإلسالم.العنف والحروب إلرغام العرب باعتناق 

 

 قد أو صنع المعجزات على ید األنبیاء الصادقین اآلیات نزول أنمن  القرآنزعم كاتب  فإن، لذا
وھو بذلك یخالف ویجھل أو یتجاھل . دقیق غیر قول ھو ھم،أقوامأدى إلى تكذیبھم من قبل 

 نفسر ذامابف، المعجزات إرسال من األساسي الھدف ھو التخویف كان إذاتاریخ األنبیاء أیضاً. ف
، قال كاتب القرآن متحدثاً عن المائدة ورةمن س١١٠ اآلیة ففي إذن. األنبیاء صنعھا التي اآلیات

 :معجزات المسیح

ُ  َقالَ  إِذْ  دتُّكَ  إِذْ  َوالَِدتِكَ  َوَعلَى َعلَْیكَ  نِْعَمتِي اْذُكرْ  َمْرَیمَ  اْبنَ  ِعیَسى َیا هللاَّ اسَ  ُتَكلِّمُ  اْلقُُدسِ  بُِروحِ  أَیَّ  النَّ
ْوَراةَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعلَّْمُتكَ  َوإِذْ  َوَكْھالً  اْلَمْھدِ  فِي ینِ  ِمنَ  َتْخلُقُ  َوإِذْ  َواإلِنِجیلَ  َوالتَّ ْیرِ  َكَھْیَئةِ  الطِّ  الطَّ

 َوإِذْ  بِإِْذنِي اْلَمْوَتى ُتْخِرجُ  َوإِذْ  بِإِْذنِي َواألَْبَرصَ  األَْكَمھَ  َوُتْبِرئُ  بِإِْذنِي َطْیًرا َفَتُكونُ  فِیَھا َفَتنفُخُ  بِإِْذنِي
َناتِ  ِجْئَتُھمْ  إِذْ  َعنكَ  إِْسَرائِیلَ  َبنِي َكَفْفتُ  بِینٌ  ِسْحرٌ  إِالَّ  َھَذا إِنْ  ِمْنُھمْ  َكَفُرواْ  الَِّذینَ  َفَقالَ  بِاْلَبیِّ  .مُّ

 

خالیة  یتضح لنا جلیاً أنھا كانت ،المسیح السید صنعھا التي و بنظرة سریعة على تلك المعجزات
 :حیث قال كاتب القرآن عن تلك المعجزات ،شعبھلتماماً من أي تخویف لقومھ أو 

اسَ  ُتَكلِّمُ  -١  َوَكْھالً  اْلَمْھدِ  فِي النَّ

ینِ  ِمنَ  َتْخلُقُ  -٢ ْیرِ  َكَھْیَئةِ  الطِّ  َطْیًرا َفَتُكونُ  فِیَھا َفَتنفُخُ  بِإِْذنِي الطَّ

  َواألَْبَرصَ  األَْكَمھَ  َوُتْبِرئُ  -٣

  اْلَمْوَتى ُتْخِرجُ  َوإِذْ  -٤

ُئُكم -٥ ِخُرونَ  َوَما َتأُْكلُونَ  ِبَما َوأَُنبِّ  ُبُیوتُِكمْ  فِي َتدَّ

 

بھ  یشھدما وھذا  بتاتاً. تخویفلم تكن ألجل ال النبي موسىالتي صنعھا  المعجزاتفان وأیضاً 
 :ذاتھ، حیث قال كاتب القرآن القرآن
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َعَصاكَ  اْضِرب َفقُْلَنا ِمھِ لَِقوْ  ُموَسى اْسَتْسَقى َوإِذِ  -١  َعلِمَ  َقدْ  َعْیًنا َعْشَرةَ  اْثَنَتا ِمْنھُ  َفانَفَجَرتْ  اْلَحَجرَ  بِّ
ْشَرَبُھمْ  أَُناسٍ  ُكلُّ  ْزقِ  ِمن َواْشَرُبواْ  ُكلُواْ  مَّ ِ  رِّ  )١(.ُمْفِسِدینَ  األَْرِض  فِي َتْعَثْوا َوالَ  هللاَّ

بِینٍ  َوُسْلَطانٍ  اِبآَیاتِنَ  ُموَسى أَْرَسْلَنا َولََقدْ  -٢  )٢(.مُّ

َعَصاكَ  اْضِرب أَنِ  ُموَسى إِلَى أَْوَحْیَنا -٣ ْودِ  فِْرقٍ  ُكلُّ  َفَكانَ  َفانَفلَقَ  اْلَبْحرَ  بِّ  )٣(.اْلَعِظیمِ  َكالطَّ

بِینٍ  َوُسْلَطانٍ  ِبآَیاتَِنا ُموَسى أَْرَسْلَنا َولََقدْ  -٤  )٤(.مُّ

لَُماتِ ٱ ِمنَ  َقْوَمكَ  أَْخِرجْ  أَنْ  َنآبِآَیاتِ  ُموَسىٰ  أَْرَسْلَنا َولََقدْ  -٥ ْرُھمْ  لنُّورِ ٱ إِلَى لظُّ امِ  َوَذكِّ ِ ٱ ِبأَیَّ َّf  َِّفي إِن 
ارٍ  لُِّكلِّ  آلَیاتٍ  ٰذلِكَ   )٥(.َشُكورٍ  َصبَّ

َحَرةُ ٱ َفأُْلقِيَ   -٦ داً  لسَّ ا َقالُۤواْ  ُسجَّ  )٦(.َوُموَسىٰ  َھاُرونَ  بَِربِّ  آَمنَّ

بِینٍ  َوُسْلَطانٍ  بِآَیاتَِنا َھاُرونَ  َوأََخاهُ  وَسىٰ مُ  أَْرَسْلَنا ُثمَّ   -٧  )٧(.مُّ

 
وھكذا یتأكد لنا أن الزعم أو الرأي القائل بأن محمد قد شق القمر إلى نصفین ھو محض كذب، ال 

 ما ھذا و تسانده و ال تعاضده آیات القرآن ذاتھ. بل أن القرآن نفسھ یضرب ذلك الراي في مقتل.
 قیام تثبتتعضد أو  وحیدة قرآنیة آیة نجد لمحیث . البحث اتھ على بساطقمنا بدراستھ وإثب

 سابقاً  قالوما ینبغي مالحظتھ أیضاً أن الشیخ الفضل الطبرسي قد . معجزة بصنع اإلسالم رسول
 معرفة یصح ال ما: أحدھما ،ضربان المعجزاتُ :" أن اإلسراء سورة من ٥٩ لآلیة تفسیره عند

 یكون ما: والثاني ،یقع لم أو اإلیمان منھ وقع سواء إظھاره من البدّ  ربالض وھذا بھ إال النبوة
 ال المعجزات من الصفتین ھاتین عن خرج وما سبحانھ هللا یظھره أیضاً  فھذا اإلیمان في لطفاً 

إلھ اإلسالم لم ُیظھر أي معجزة لقریش في كال من الحالتین التي ساقھما أن  . "سبحانھ یفعلھ
غیر قادرة لإلیمان بمحمد رسول اإلسالم بسبب  قریشھذا الذي جعل قبیلة الشیخ الطبرسي. و

 عدم صنعھ لمعجزة تؤكد صحة نبوتھ، سواء أدت تلك المعجزة إلى اإلیمان بھ أو لم تؤد إلى ذلك.

 

 

 
 .٦٠ :آیة ، ٢ سورة - البقرة سورة  -١
 .٩٦ :آیة ، ١١ سورة - ھود سورة  -٢
 .٦٣ :اآلیة ، سورة الشعراء  -٣
 .٢٣ :آیة - ٤٠ سورة  ، رغاف سورة  -٤
 .٥ :آیة ، إبراھیم سورة  -٥
 .٧٠ :آیة ، طھسورة   -٦
 .٤٥ :آیة ، المؤمنون سورة  -٧
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 ثانیاً: اإلسراء و المعراج

ن یؤمنون إیماناً كامالً ومطلقاً أن محمد رسول اإلسالم قد أُسري بھ إلى بیت یجمیع المسلمان 
واضحة وال جدال علیھا وردت في  المقدس ثم ُعرج بھ إلى السماء. وھناك نصوص صریحة وَ 

 . تشیر إلى ذلكالقرآن 

 

لكن حتى یمكننا أن نطلق على ھاتین الحادثتین مسمى معجزة، یجب أن نستحضر شروط صحة 
في الصفحة سابقاً والتي أشرت إلیھا  -اإلتیان بمعجزة التي وضعوھا شیوخ اإلسالم أنفسھم 

معجزة فعالً، وإال فال. ھذه  االشروط قبلنا أنھتلك من ھذا الكتاب . فإن أنطبق علیھا كافة  ١٩١
ما قالھ كاتب القرآن عن تلك الحادثتین بین من ناحیة ومن ناحیة أخرى قد قمت بعمل مقارنة 

وبین شواھد تاریخیة كان لھا عالقة وثیقة بما قیل في القرآن. والھدف من ذلك ھو تبیان صحة 
 الروایة القرآنیة من عدمھا.

 

 لقرآن:قال كاتب ا

نَ  لَْیالً  ِبَعْبِدهِ  أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ "   َحْولَھُ  َباَرْكَنا الَِّذي األَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  مِّ

ھُ  آَیاتَِنا ِمنْ  لُِنِرَیھُ   ِمیعُ  ُھوَ  إِنَّ  ".)١(اْلَبِصیرُ  السَّ
 

 :ثناعشریةاإل اإلمامیة الشیعة المفسرین أقوال حسب اآلیةمعنى 
 

 

  القرآن تفسیر في البیان مجمع -١

 المعراج قصة في الواردة األخبار جملة فمن:" أنھ الطبرسي الفضل علي أبو الشیخ العالمة قال
 محمد یا قم فقال بمكة وأنا) ع( جبرائیل أتاني: " قال وسلم وآلھ علیھ هللا صلى النبي أن روي ما

 بالبراق) ع( جبرائیل فأتى وإسرافیل میكائیل ومعھ یلجبرائ فإذا الباب إلى وخرجت معھ فقمت
 الفرس كعرف وعرفھ البقر كذنب وذنبھ اإلِنسان كخدّ  خّده البغل ودون الحمار فوق وكان

 اركب فقال طرفھ منتھى خطوة فخذیھ من جناحان ولھ الجنة من رحل علیھ اإلِبل كقوائم وقوائمھ
 إلى انتھیت فلما"  قال أن إلى الحدیث ساق ثم " المقدس بیت إلى انتھیت حتى ومضیت فركبت

 بیت في وصلیت العزة رب عند من والكرامة بالبشارة السماء من نزلت مالئكة إذا المقدس بیت
 أخذ ثم وعیسى موسى وصف ثم األنبیاء من رھط في إبراھیم لي بشَّر، بعضھا وفي، المقدس
  ماالً ــــوج حسناً  مثلھا أر لم السماء إلى جمعرا فإذا علیھا فأقعدني صخرة إلى بیدي) ع( جبرائیل

 .١ :آیة - اإلسراء سورة -١
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 بي صعد ثم، عليَّ  یسّلمون ومالئكتھا وملكوتھا عجائبھا ورأیت الدنیا السماء إلى فصعدت
 إلى بي صعد ثم، زكریا بن ویحیى مریم ابن عیسى فیھا فرأیت، الثانیة السماء إلى جبرائیل
 صعد ثم، إدریس فیھا فرأیت الرابعة السماء إلى بي صعد ثم، یوسف افیھ فرأیت الثالثة السماء

 یموج كثیر خلق فیھا فإذا السادسة إلى بي صعد ثم، ھارون فیھا فرأیت الخامسة السماء إلى بي
 وفي ".ومالئكة خلقاً  فیھا أبصرتف السابعة إلى بي صعد ثم، الكروبیون وفیھا بعض في بعضھم
) ع( إبراھیم السابعة السماء في ورأیت موسى السادسة السماء في رأیت"  ھریرة أبي حدیث

 وكلمتھ ربي كلَّمني ثم"  قال أن إلى ذلك ووصف"  علیین أعلى إلى متصاعدین جاوزناھا ثم قال
 بھ حدثت أصبحت فلما مكة إلى رجعت ثم المنتھى وسدرة العرش ورأیت والنار الجنة ورأیت
بني بالناس  شھرین مسیرة سرت أنك أتزعم: عدي بن مطعم وقال"  والمشركون جھل أبو فكذَّ

 الذي سبحان: { المعنىثم أضاف الشیخ الطبرسي قائالً أن :"  ".كاذب أنك أشھد ساعة في
 بھ یراد وقد الصفات من بھ یلیق ال عما اسمھ عزَّ  f وإبراء تنزیھ كلمة سبحان}  بعبده أسرى

 هللا قدرة من عجیب وھو وسلم وآلھ علیھ هللا صلى محمداً  عبده سیَّر الذي سبحان یعني التعجیب
 وقد بمعنى وأسرى باللیل وسرى غیره بھ وأشرك قدره حق هللا یقدر لم ممن وتعجیب تعالى
ى  تعجباً  التسبیح صار للتسبیح سبباً  العجب مشاھدة كان إذا أنھ التأویل في والوجھ بالباء ھنا عدَّ
 وقال}  الحرام المسجد من.{ بسنة الھجرة قبل اللیل ذلك كان قالوا}  لیالً {  عجب أي سبح فقیل
 أبي بن علي أخت ھانئ أم دار من وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا برسول أسري المفسرین أكثر

 في اللیلة تلك نائماً  وسلم وآلھ علیھ هللا صلى وكان المخزومي وھب أبي بن ھبیرة وزوجھا طالب
 كان وقتادة الحسن وقال مسجد كلھا والحرام ومكة مكة ھنا الحرام بالمسجد المراد وأن بیتھا

 األقصى قال وإنما المقدس بیت یعني}  األقصى المسجد إلى: { الحرام المسجد نفس من اإلسراء
 من حولھ فیما البركة جعلنا أي}  حولھ باركنا الذي{  الحرام المسجد وبین بینھ المسافة لبعد

 آخر موضع من إلیھم یجلب أن إلى یحتاجوا ال حتى والخصب واألمن والنبات واألثمار األشجار
 مجاھد عن المالئكة ومھبط األنبیاء مقر جعلناه بأن حولھ فیما البركة جعلنا أي حولھ باركنا وقیل

 المشركون تفرق لھم مقام ودار لألنبیاء متعبداً  صار لما ألنھ الشرك عن مقدساً  صار وبذلك
 لنریھ{  .والدنیا الدین بركات فیھ اجتمع فقد التطھیر لتقدیسوا الشرك من مطھراً  فصار عنھم

 أراه أن ومنھا ھناك إلى مكة من واحدة لیلة في إسراؤه ومنھا حججنا عجائب من أي}  آیاتنا من
 : الناس بھا أخبر التي العجائب من ذلك وغیر السماء إلى بھ عرج وأن واحد بعد واحداً  األنبیاء

ق من الألقو}  السمیع ھو إنھ{   ."والمعراج اإلسراء من فعل بما}  البصیر: { كّذب أو بذلك صدَّ
 .انتھى

 

  العبادة مقامات في السعادة بیان -٢

نَ {  لیلٍ  بعض}  لَْیالً  بَِعْبِدهِ  أَْسَرىٰ  لَِّذيٱ ُسْبَحانَ { :" أنھ الجنابذي محمد العلماء سلطان وقال  مِّ
 فى ھو الّذى االقصى المسجد الى او القّدس بیت فى الّذى}  ألَْقَصىٱ ْلَمْسِجدِ ٱ إِلَىٰ  ْلَحَرامِ ٱ ْلَمْسِجدِ ٱ
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 انّ  كما ملكوتھ وھو مظھره االقصى المسجد الّذى المعمور بالبیت المسّمى الّرابعة الّسماء
رى ملكوتھ، وھو مظھره او الحرام المسجد  اللّیل فذكر بالّلیل الّسیر وھو بمعنىً  واالسراء والسُّ

 بالباء الّتعدیة بین الجمع قبیل من ولیس فقط بالباء وتعدیتھ الّتأكید، او الّتجرید، ىعل مبنىّ  بعده
 سائر عن ممتازان وكالھما ومصر الّشام المقّدس بیت حول فانّ }  َحْولَھُ  َباَرْكَنا لَِّذيٱ{  والھمزة

 بركات كثرة معلوم الّرابعة الّسماء فى ھو الّذى المعمور والبیت جنس، كلّ  من الّنعم بكثرة البالد
 .انتھى ."حولھ ما

 

 القرآن تفسیر في المیزان -٣

 قولھ" أن:  القرآنیة اآلیة لتلك تفسیره في طبائياالطب حسین محمد السیدآیة هللا  وقال
 التنزیھ بمعنى للتسبیح مصدر اسم سبحان. اآلیة آخر إلى} لیالً  بعبده أسرى الذي سبحان:{تعالى

 أي تسبیحاً  هللا سبحت}  هللا سبحان{  فتقدیر فعلھ مقام قائم مطلق مفعول وھو مضافاً  ویستعمل
 یالئم إنما اآلیات سیاق لكن للتعجب یستعمل ما وكثیراً  قدسھ بساحة یلیق ال ما كل عن نزھتھ
 السیر والسرى واإلِسراء .للتعجب كونھ على بعضھم أصر وأن البیان من الغرض لكونھ التنزیھ
 یختص والسیر لیالً، بھ سار أي بھ وأسرى وسرى لیالً  سار أي وأسرى سرى: یقال باللیل

 باللیل لھ تم اإلِسراء ھذا أن الفائدة من ویفید فیھ مفعول}  لیالً : { وقولھ .واللیل یعمھ أو بالنھار
 ھو}  األقصى المسجد إلى: { وقولھ .فجرھا یطلع ان قبل واحدة لیلة في والمجيء الرواح فكان
 لكونھ األقصى المسجد سمي وقد البعد والقصى}  حولھ باركنا الذي: { قولھ بقرینة المقدس بیت
 مكة وھو المخاطبین من معھ ومن وسلم وآلھ علیھ هللا صلى النبي مكان إلى بالنسبھ مسجد أبعد
 بعض إراءه وھي اإلِسراء غایة بیان}  آیاتنا من لنریھ: { وقولھ .الحرام المسجد فیھا التي

 كما سبحانھ هللا أراھا التي اآلیات ھذه عظمة على داللھ السیاق وفي - من لمكان - اإلِلھیة اآلیات
 ربھ آیات من رأى لقد{  :بقولھ المعراج حدیث فیھ یذكر كالمھ من آخر موضع في بھ صرح

 إنھ أي آیاتھ إلِراءة بھ إلِسرائھ تعلیل}  البصیر السمیع ھو إنھ: { وقولھ]. ١٨: النجم[ }الكبرى
 أن استدعى ما حالھ من ورأى عبده مقال من سمع وقد بأفعالھم بصیر عباده والألق سمیع
 التكلم إلى الغیبة من التفات اآلیة وفي .الكبرى آیاتھ من ویریھ لیالً  بھ فیسري اإلِكرام ھذا یكرمھ

 فیھ والوجھ السابقة الغیبة إلى رجوع ثم}  آیاتنا من لنریھ حولھ باركنا: { قولھ في الغیر مع
 والكبریاء العظمة ساحة عن صدر انما اآلیات إراءه من علیھ ترتب وما اإلِسراء أن إلى شارةاإلِ 

: قیل ولو الكبرى، بآیاتھ لھ هللا وتجلى العظمى السلطنة فیھ فعملت والجبروت العزة وموطن
 ھوكبریائ بعظمتھ أسرى من تنزیھاً  لینزه: والمعنى .النكتة لفاتت ذلك غیر أو آیاتھ من لیریھ
 األقصى المسجد إلى الحرام المسجد من واحدة لیلة جوف في محمد بعبده وسلطانھ قدرتھ وبالغ
 ألنھ ذلك بھ فعل وإنما الكبرى، آیاتة وكبریائھ بعظمتة لیریھ حولھ بارك الذي المقدس بیت وھو

 .انتھى ."التكرمة ھذه یكرم أن خلیق أنھ حالھ من ورأى مقالھ من سمع بما علم بصیر سمیع
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 القرآن تفسیر  -٤

 هللا صلى هللا رسول عن السالم علیھ الصادق روى"  :ھأن القمي ابراھیم بن علي الشیخ وقال
 یدي بین وحمزة یساري عن وجعفر یمیني عن وعليٌّ  باألبطح راقد أنا بینا: قال أنھ وآلھ علیھ
 وأشار ھذا إلى: فقال ؟جبرائیل یا بعثت أیھم إلى یقول منھم وقائل المالئكة أجنحة بخفق أنا وإذا
 سید عمھ وھذا أمتھ في وخلیفتھ وختنھ ووزیره وصیھ وھذا وحواء آدم ولد سید ھو: قال ثم إلي

 دعھ المالئكة مع الجنة في بھما یطیر خصیبان جناحان لھ جعفر عمھ ابن وھذا حمزة الشھداء
 داعیاً، وبعث مأدبة واتخذ داراً  بنى ملك مثالً  لھ واضربوا قلبھ ولیعي أذناه ولتسمع عیناه فلتنم
 ثم قال أنا، والداعي الجنة والمأدبة الدنیا والدار هللا فالملك: " وآلھ علیھ هللا صلى النبي فقال

 وآیات األنبیاء محاریب علیھ وعرض المقدس بیت إلى بھ وأسرى بالبراق جبرائیل أدركھ
 آنیھ في ماء لھم وإذا لقریش بعیر رجوعھ في فمر مكة إلى لیلتھ من ورده فیھا فصلى األنبیاء
 لقریش قال أصبح فلما یطلبونھ وكانوا لھم بعیراً  أضلو كانوا وقد ذلك باقي وأھرق منھ فشرب

 األنبیاء وآیات األنبیاء محاریب علي فعرض المقدس بیت إلى اللیلة ھذه في بي أسرى قد هللا إن
 ذلك باقي وأھرقت منھ فشربت ةآنی في ماء لھم وإذا وكذا كذا موضع في لكم بعیر مررت وإني
 كم سلوه محمد من الفرصة أمكنكم قد: هللا لعنھ جھل أبو فقال لھم، بعیراً  أضلوا كانوا وقد

 كم لنا فصف المقدس بیت دخل قد من ھھنا إن محمد یا: فقالوا والقنادیل، فیھا األساطین
 فجعل وجھھ تجاه المقدس البیت صورة فعلق جبرائیل فجاء ومحاریبھ؟ وقنادیلھ أساطینھ
 وتصدیق لھم فقال قلت، عما ونسألھم العیر تجيء حتى: قالوا أخبرھم فلما سألوه بما یخبرھم

 إلى ینظرون وأقبل أصبحوا فلما أحمر، جمل یقدمھا الشمس طلوع مع علیكم تطلع العیر أن ذلك
 الشمس طلوع مع العیر طلعت إذ كذلك ھم فبینا الساعة تطلع الشمس ھذه ویقولون العقبة
 ضل ھذا، كان لقد: فقالوا وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول قال عما فسألوھم أحمر جمل یقدمھا

 ."عتواً  إالَّ  ذلك یزدھم فلم الماء اھریق وقد وأصبحنا اً  ماء ووضعنا وكذا كذا موضع في لنا جمل
 انتھى.

 

  القرآن لعلوم الجامع التبیان  -٥

 داللة فیھ و إِالَّ  شيء لیس معناه" :أن الطوسي محمد بن رجعف أبو الشیعیة الطائفة شیخ وقال
 التعظیم في والسبح هللا، سبحان قال أي تسبیحاً  سبح: وقولھم بھ، یلیق ال مما هللا تنزیھ على

 :الشاعر قال لغتان، سرى یسرى وسرى اسراء اسرى اللیل، سیر واالسراء. فیھ الجري
 لیت اھاسر عن یلتني ولم     سریت دجى ذات ولیلة

 هللا وعبد حذیفة، قراءة ذلك ویقوي االسراء، وقت تقلیل على اللیل، بعض معناه}  لیالً {  وقولھ
 منزلھا في كان سلمآلھ و علیھ هللا صلى النبي أن: طالب ابي بنت ھاني أم وروت}  اللیل من{ 

 الحرم أن يھان أم عن وروي. الحرام المسجد نفس في كان: وقتادة الحسن وقال. بھ أسري لیلة
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 الحسن قول في - داود بن سلیمان مسجد وھو المقدس، بیت ھو االقصى والمسجد. مسجد كلھ
 وقال. الحرام المسجد وبین بینھ المسافة لبعد األقصى،: لھ قیل وانما - المفسرین من وغیره
 بیت الى بھ أسري ثم. الحرام المسجد في المغرب وسلموآلھ  علیھ هللا صلى النبي صلى: الحسن

 ذلك، كذبوا المشركین بھ اخبر فلما الحرام، المسجد في الصبح فصلى رجع، ثم لیلة في المقدس
 في رأى وما المقدس بیت عن یسألون وجعلوا! واحدة؟ لیلة في شھر مسیرة یسیر: وقالوا

 مملوءاً  مغطاً  قعباً  طریقھ في رأى انھ اخبرھم ثم. یعرفونھ بما شیئاً  شیئاً  لھم فوصفھ طریقھ،
 تحمل الشام طریق في لھم كانت إِبل صفة لھم ووصف كان، كما غطاه ثم كلھ الماء فشرب ماء

 الیوم ذلك في فقعدوا أورق، جمل یقدمھا الشمس طلوع مع كذا یوم تقدم فقال المتاع،
 العیر وهللا ھذا آخر وقال. تأت ولم أشرقت، قد الشمس وهللا ھذه: منھم قائل فقال یستقبلونھا،

 وكان العناد، لوال واضحة وداللة باھرة، لھ معجزة ذلك فكان محمد، ذكر كما اورق، لجم یقدمھا
 تعالى قال ولذلك كغیره، داللة إِلى یحتاج انھ ال وسلم وآلھ علیھ هللا صلى لھ حجة االسراء نفس

 نھأل بصیرتھ، بھ وازدادت یقینھ بھا تأكد التي اآلیات جملة من االسراء فكان}  آیاتنا من لنریھ{ 
 وأكثر أصحابنا وعند .لذلك التأكید وجھ على ھذا فكان اآلیات، من لھ تقدم بما نبوتھ علم قد كان

 بلغ حتى وأت السماء الى اللیلة تلك في بھ عرج انھ: ایضاً  الجبائي وذكره التأویل، أصحاب
 معرفة بھ ازداد ما واالرض السموات آیات من هللا واراه السابعة، السماء في المنتھى سدرة

 الى الحرام المسجد من االسراء القرآن بھ یشھد والذي منامھ، دون یقظتھ في ذلك وكان ویقیناً،
 ومجاري بالثمار یعني}  حولھ باركنا الذي{  وقولھ .بالخبر یعلم والباقي األقصى، المسجد
. مقدساً  جعلھ ولذلك والصالحین، االنبیاء من حولھ جعلنا بمن حولھ}  باركنا{  وقیل االنھار،

 وصفھم حتى األنبیاء رأى كان أنھ روي و .اعتبار فیھا التي العجائب من} آیاتنا من لنریھ{
 المبصرات یدرك أن یجب أنھ تعالى منھ اخبار}  البصیر السمیع ھو إِنھ{  وقولھ .واحداً  واحداً 

 انتھى. ."اآلفات علیھ یجوز وال حي ألنھ وجدت، اذا والمسموعات

 
 

 اآلیة تحلیل
 

الشیعة اإلمامیة  حسب المفسرین -اإلسراء والمعراج  تسلسل أحداث یروي  اإلسالم رسول مدمح
 :فیقو ما یلياإلثناعشریة، 

 باألبطح. راقد أنا بینا ·
 .وخرجت معھ فقمت محمد یا قم فقال بمكة وأنا) ع( جبرائیل أتاني ·
 بالبراق.) ع( جبرائیل فأتى ·
 المقدس. تبی إلى انتھیت حتى ومضیت فركبت اركب فقال ·
 المقدس. بیت إلى انتھیت فلما ·
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 فیھا. یتفصل األنبیاء وآیات األنبیاء محاریب علي عرض ·
 السماء. إلى معراج فإذا علیھا فأقعدني صخرة إلى بیدي) ع( جبرائیل أخذ ثم ·
 الدنیا. السماء إلى فصعدت ·
 الثانیة. السماء إلى جبرائیل بي صعد ثم ·
 الثالثة. السماء إلى بي صعد ثم ·
 الرابعة. السماء إلى بي عدص ثم ·
 الخامسة. السماء إلى بي صعد ثم ·
 السادسة. إلى بي صعد ثم ·
 السابعة. إلى بي صعد ثم ·
 وكلمتھ. ربي كلَّمني ثم ·
 مكة. إلى رجعت ثم ·
بني. بالناس بھ حدثت أصبحت فلما ·  فكذَّ
 .يطریق في یترأ وما المقدس بیت عن يیسألون قریش كانوا ·
 ذلك". باقي وأھرقت منھ فشربت یةآن في ماء قال لھم:" أن لھم ·
 كان". كما غطاه ثم كلھ الماء فشرب ماء مملوءاً  مغطاً  قعباً  طریقھ في رأى انھ:" اخبرھم ·
 وقنادیلھ أساطینھ كم لنا فصف المقدس بیت دخل قد من ھھنا إن محمد یا: فقالوا ·

 ومحاریبھ؟
 سألوه. ماب یخبرھم فجعل وجھھ تجاه المقدس البیت صورة فعلق جبرائیل فجاء ·
 مع كذا یوم وأنھا تقدم المتاع، تحمل الشام طریق في لھم كانت إِبل صفة لھم وصف ·

 الشمس. طلوع
 

 ھو، اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة المفسرین حسبالمكان الذي أُسري منھ محمد رسول اإلسالم و

 :أحد األماكن التالیة 

 وھب أبي بن ھبیرة ازوجھ و ،طالب أبي بن علي أخت ھانئ أم دار من بھ أسري ·
 بیتھا. في اللیلة رسول اإلسالم نائماً تلك وكان المخزومي

 مكة. ھنا الحرام بالمسجد الحرام. و المراد المسجد نفس من اإلسراء كانمكة:  ·
 المیالني في الحسیني علي المدینة. حسبما ذكر السیدمن أودیة األبطح: ویقصد بھ وادي  ·

 عبقات خالصة في األزھار نفحات(ثامن من كتابھ الجزء ال من ٣٧٥و  ٣٧٤الصفحتین 
 دقاق فیھ الذي المسیل لمطلق اسم»  األبطح«  أن عرفت ، حیث قال أنھ :" إذ)األنوار
 جاء ما صحة في ریب عندك یبق لم الكریمة، بمكة خاص لمكان اسماً  ولیس ، الحصى
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 إطالق من مانع ال إذ الناحیة، ھذه من تیمیة ابن أورده ما وبطل المذكور، الحدیث في
 .المنورة" بالمدینة األودیة بعض على االسم ھذا

 لیلة في المقدس بیت الى بھ أسري ثم الحرام المسجد صلى المغرب في .الحرام المسجد ·
 الحرام. یعني أُسري بھ من نفس المسجد الحرام. المسجد في الصبح فصلى رجع، ثم

 

 :یلي ما ھو، اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة المفسرین حسب المفسرین حسب -المسجد األقصى 

 ومكة. الحرام المسجد وبین بینھ المسافة لبعد األقصى قال وإنما المقدس بیت یعني ·
 الّرابعة. الّسماء في ھو الّذى االقصى المسجد ·
 داود. بن سلیمان مسجد وھو المقدس، بیت ھو االقصى المسجد ·

 

حیث لم یشاھدھا أو یرھا  –بإجماع كل المفسرین  - لیالً  ان حادثة اإلسراء والمعراج قد وقعت
الذي قد أخبر قومھ عنھا. فلم یكن ھناك شاھد عیان  نفسھأحد. بل أن محمد رسول اإلسالم ھو 

وحید على حدوثھا، سواء كان ذلك من المسلمین أو سواھم من عرب قریش. و عند تطبیق 
على ھذه الحادثة  -ھذا الكتاب من  ١٩١الواردة في صفحة  -شروط صحة اإلتیان بالمعجزة 

یتضح لنا جلیاً وبدون ریب عدم إمكانیة تسمیتھا بالمعجزة أبداً. ألنھ لم ینطبق علیھا أي شرط 
من الشروط الستة التي وضعھا العلماء المسلمون بأنفسھم. ھذا من جانب ومن جانب آخر فأن 

ي أي رأي غإلسراء تكذب و تلالتي وردت فیھا حادثة ا - اإلسراء -من نفس السورة  ٥٩اآلیة 
 ٢٣٠إلى  ٢٢٥الرجاء مراجعة الصفحات من یزعم أن محمد كان قد أعطي معجزة في حیاتھ. 

 من ھذا الكتاب.

 

ھناك أیضاً براھین تاریخیة تنسف ھذا الرأي من جذوره. حیث أن الروایة القرآنیة تخالف السرد 
فبیت  -اإلسالمیة البدیلة لھیكل سلیمانالتسمیة  -التاریخي الموثق ألحداث جرت لبیت المقدس 

المقدس الذي تتحدث عنھ أو تشیر إلیھ كل كتب التفاسیر اإلسالمیة، كان المقصود بھ ھیكل الملك 
 المؤرخین كل أجمعسلیمان بن داوود، الذي سماه بعض المفسرین بمسجد سلیمان بن داود. وقد 

حیث لم  ،م٧٠ سنة تیطس في الروماني القائد ید علىأن ذلك الھیكل قد تم تدمیره تدمیراً كامالً 
 -یبق لھ أي أثر البتة. و یأتي ذلك تحقیقاً لنبوءة تنبأ بھا السید المسیح عن دمار ذلك الھیكل 

 .)١(سنة من وقائع و أحداث ذلك التدمیر ٣٧قبل نحو  -بیت المقدس 

 

 

 .النبوءة ھذهل عن من التفاصی للمزید الكتاب ھذا منوما یلیھا   ١٣٣ :صفحة راجع رجاء -١
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سلیمان  ھیكل(إلى دمار بیت المقدس  )١(وقد أشار الشیخ علي الكوراني في كتابھ عصر الظھور
 وفلسطین القدس في وقعت التي االضطرابات والمؤرخون األناجیل تذكر :" فقالفي أورشلیم)، 

 فقام نفسھم،أ الیھود وبین والرومان، الیھود بین كانت والتي م ٦٨ - م ٥٤ نیرون عھد على
 المنطقة، على ملكا م ٧٠ سنة تیطس ابنھ بتعیین) Vespasian - فسبازیان( فسبسیان القیصر

 تیطس واخترق وضعفوا، مؤنھم نفدت حتى الیھود فیھا فتحصن القدس على بحملة تیطس وقام
 نم أزالھ و وأحرقھ الھیكل ودمر بیوتھم ودمر الیھود، من األلوف وقتل المدینة واحتل السور

 ویذكر .روما إلى الباقین االحیاء وساق ،موضعھ إلى الناس یھتدي یعد لم بحیث تماما، الوجود
 الیھود من بلغ الحملة ھذه في القتلى عدد أن ١١٠ ص واالشراف التنبیھ كتابھ في المسعودي

كذلك ذكر آیة هللا الشیخ مكارم  انتھى. ."مالیین ثالثة أي ألف، آالف ثالثة والمسیحیین
 بیت فیھا بني: "فقالخالل حدیثة عن دمار ذلك الھیكل، نقالً عن بعض المفسرین،  )٢(یرازيالش

 المالحظ( وخرابھ بھدمھ الرومي" طیطوس" ذلك بعد لیقوم األخمنیین ملوك عھد على المقدس
 إلى خرابھ على بقي وقد) السابق التفسیر في ذكر الذي"  طرطوز"  یطابق"  طیطوس"  أن

 انتھى. ".فلسطین المسلمون فتح عندما لثانيا الخلیفة عصر
 

التي ساقتھا كتب بعض التفسیر ومفادھا أن قریش كانوا قد سألوا رسول اإلسالم        اذن فالروایة
 ومحاریبھ؟ وقنادیلھ أساطینھ كم لنا فصف المقدس بیت دخل قد من ھھنا إن محمد یا: فقالوا" 

تلك  كانت"، سألوه بما یخبرھم فجعل وجھھ اهتج المقدس البیت صورة فعلق جبرائیل فجاء
 بعض المسلمین، وذلك لألسباب التالیة:وخیال الروایة مجرد خرافة من إبداع 

موجوداً  -ھیكل سلیمان أو مسجد سلیمان بن داود  -لم یكن بیت المقدس أو المسجد األقصى  - أ
لم یبقى لھ أثر بعد م و٧٠في ذلك الوقت، حیث أنھ قد تم تدمیره بشكل كامل و تام في عام 

 ذلك على اإلطالق.

رآھا  لم یكن ھناك اساطین أو قنادیل أو محاریب عندما أدعى محمد رسول اإلسالم بأنھ - ب
 عنھا بعد سؤالھم لھ عن ذلك. قریشأو عندما أخبر  ،أُسري بھ إلى المسجد األقصى عندما

 الفترة في الملك عبد بن الولید األمويتم بناءه من قبل الخلیفة قد المسجد األقصى الحالي  - ج
سنة من  ٩٠أكثر من  بعد. أي )میالدیة ٧١٤ - ٧٠٩/  ھجریة ٩٦ - ٩٠( بین ما الواقعة

) القدیم( األول األقصى المسجد انقاض تم بنائھ على وقد حادثة اإلسراء والمعراج المزعومة.
وقبل . میالدیة) ٦٤٤-٦٣٤/ھجریة ٢٣-١٣( الخطاب بن عمر الخلیفة بناه الذي ذاك ھوو

ذلك التاریخ لم یكن ھناك أي مسجد أو ھیكل أو معبد سوى ھیكل سلیمان الذي دمر بالكامل 
 م.٧٠سنة 

 .٧٠: الصفحة ، العاملي الكوراني علي الشیخ - الظھور عصر كتاب -١
 .٤٠٧: الصفحة ، ٨ ج ، الشیرازي مكارم ناصر الشیخ العظمى هللا آیة - المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل -٢
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ولوضع النقاط على الحروف، دعونا نفتح عقولنا و أذھاننا لما یقول أھل فلسطین عن بالدھم، 
 -على موقعھ اإللكتروني  - لإلعالم الفلسطیني المركزفكما یقال أھل مكة أدرى بشعابھا. فیذكر 

 :، فیقولمتحدثاً بإسھاب عن المسجد األقصى

ي العمارة اإلسالمیة، أن مبنى المسجد األقصى لقد بات معروفاً بین الباحثین والمختصین ف "
المبارك الحالي، ھو المسجد األقصى الثاني، باعتبار أن المسجد األقصى األول (القدیم) ھو ذاك 

میالدیة)، بعد الفتح  ٦٤٤-٦٣٤ھجریة/  ٢٣-١٣الذي بناه الخلیفة الراشدي عمر بن الخطاب (
یة ،حیث كان یقوم في الجھة الجنوبیة میالد ٦٣٦ھجریة/ ١٥اإلسالمي لبیت المقدس سنة 

الشرقیة للحرم الشریف والذي امتاز بناؤه بالبساطة المتناھیة، وعلى ما یبدو أن ھذا المسجد لم 
یصمد طویالً أمام تقلبات العوامل الطبیعیة المؤثرة وذلك لبدائیة إنشائیتھ، حتى قام األمویون 

جد األقصى المبارك الخلیفة األموي الولید بن بنى المس بتأسیس وبناء المسجد األقصى الحالي.
ھجریة/  ٩٦-٩٠میالدیة) ، في الفترة الواقعة ما بین (٧١٥-٧٠٥ھجریة/  ٩٦-٨٦عبد الملك (

میالدیة) فقد أكدت ذلك وثائق البردى (أوراق البردى) التي احتوت على مراسالت ٧١٤-٧٠٩
میالدیة) وأحد حكام ٧١٤-٧٠٩ھجریة/ ٩٦-٩٠بین قرة بن شریك عامل مصر األموي (

الصعید، حیث تضمنت كشفاً بنفقات العمال الذین شاركوا في بناء المسجد األقصى، مما یؤكد أن 
یتألف المسجد األقصى من رواق  الذي بنى المسجد األقصى ھو الخلیفة الولید بن عبد الملك.

ملون مصفح بألوان أوسط كبیر یقوم على أعمدة رخامیة ممتداً من الشمال إلى الجنوب، یغطیھ ج
الرصاص وینتھي من الجنوب بقبة عظیمة الھیئة والمنظر، كرویة الشكل تقوم على أربعة 
دعامات حجریة تعلوھا أربعة عقود حجریة، نتج عنھا أربعة مثلثات ركنیة لتكون بمثابة القاعدة 

صخرة المشرفة) التي تحمل رقبة القبة والقبة نفسھا والتي تتكون من طبقتین (قبتین: مثل قبة ال
داخلیة وخارجیة، زینت من الداخل بالزخارف الفسیفسائیة البدیعة، وأما من الخارج فقد تم 
تغطیتھا بصفائح النحاس المطلیة بالذھب (مثل قبة الصخرة)، ولكنھا استبدلت حدیثاً بألواح من 

صخرة الرصاص، وذلك للزوم أعمال الترمیم التي تمت فیھا على یدي لجنة إعمار قبة ال
ویحف الرواق األوسط من كال جانبیھ الغربي والشرقي، ثالثة أروقة  والمسجد األقصى المبارك.

القسم الغربي، فقد   في كل جانب جاءت موازیة لھ وأقل ارتفاعاً منھ. أما األروقة الواقعة في
في الفترة غطیت باألقبیة المتقاطعة المحمولة على العقود والدعامات الحجریة والتي تم إنشاؤھا 

المملوكیة. وأما القسم الشرقي فقد غطي بسقوف خرسانیة تقوم على أعمدة وعقود حجریة، تم 
ویدخل إلى  م).١٩٤٣-١٩٣٨ترمیمھا وإعادة بنائھا على یدي المجلس اإلسالمي األعلى (

المسجد األقصى من خالل أبوابھ السبعة التي فتحت في واجھتھ الشمالیة والذي یؤدي كل منھا 
إحدى أروقة المسجد السبعة، ھذا ویتقدم الواجھة الشمالیة المذكورة، واجھة أخرى عبارة  إلى

عن رواق تمت إضافتھ في الفترة األیوبیة والذي یمتد من الشرق إلى الغرب، یتألف من سبعة 
عقود حجریة تقوم على دعامات حجریة. وعوضاً عن تلك األبواب السبعة، فقد فتح بابان آخران 

ن الجھة الغربیة والشرقیة للمسجد، وباب واحد في الجھة الجنوبیة وذلك في فترات في كل م
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في ضوء  األمویون ھم من بنى المسجد األقصى المبارك.وأضاف المركز قائالً أن :" ."متأخرة
الحفریات التي جرت في الجھة الجنوبیة للمسجد األقصى، والتي كشفت النقاب عن المخطط 

رة األمویة في بیت المقدس، من خالل البقایا المعماریة واألثریة لخمسة المعماري لدار اإلما
مبان ضخمة عبارة عن قصور وقاعات كبیرة، دلت وأكدت تاریخ األمویین العریق في بیت 

أراء عدیدة فیما یخص تاریخ بعض  ولقد غیرت ھذه االكتشافات الجدیدة، نظریات و المقدس.
، مثل األثر الذي یعرف بإسطبل سلیمان وباب الرحمة وغیرھا، المعالم األثریة في الحرم الشریف

وكان قد علق في أذھان العدید من الباحثین والمختصین على أن تاریخ تلك المعالم یعود لفترات 
سبقت الفتح اإلسالمي لبیت المقدس، ولكن ما أن ظھرت ھذه المكتشفات الجدیدة، حتى غیرت 

باحثین إلى إعادة بحوثھم ودراساتھم في ضوء (دار اإلمارة) ھذه اآلراء والمفاھیم مما اضطر ال
وانطالقاً من ھذا الواقع الجدید، ال بد لنا أن نقول، أن األمویین لم یغفلوا ولو للحظة  األمویة.

واحدة عن قدسیة بیت المقدس ومكانتھا في اإلسالم. فنراھم ترجموا ھذا االھتمام بالفعل والعمل، 
م المعماریة الضخمة التي قاموا بتنفیذھا في منطقة الحرم الشریف، وذلك من خالل مشاریعھ

حیث بدأ المسیرة المعماریة المباركة ھذه الخلیفة األموي عبد الملك بن مروان في بناء قبة 
الصخرة المشرفة، وكأنھ أوصى ابنھ الخلیفة الولید بن عبد الملك، الذي امتاز عھده بالرخاء 

بذلك، أوصاه إلكمال ھذه المسیرة، فقام ببناء المسجد األقصى ودار وكثرة البناء، حتى اشتھر 
ولسوء الحظ، أنھ لم تسعفنا المصادر التاریخیة في وصف المسجد  اإلمارة ومعالم أخرى.

األقصى في الفترة األمویة، في حین أننا نجد اإلشارات التاریخیة العدیدة التي تذكر اسم الخلیفة 
ألقصى، فبعضھم أشار إلى الخلیفة عبد الملك والبعض اآلخر إلى ابنھ األموي الذي بنى المسجد ا

ومھما یكن من أمر، سواء الذي بناه الخلیفة عبد الملك أو ابنھ الخلیفة الولید، أو  الخلیفة الولید.
بدئ البناء فیھ في عھد عبد الملك وأكمل في عھد الولید. فإن خالصة القول أن األمویین ھم 

ولقد كانت مساحة المسجد األقصى المبارك في  بنوا المسجد األقصى المبارك. و الذین اختطوا
العھد األموي أكبر بكثیر مما ھي علیھ اآلن، وقد ظل المسجد قائماً بتخطیطھ األصلي األموي 

میالدیة، حیث تھدم جانبیھ الغربي والشرقي جراء الھزة األرضیة  ٧٤٦ھجریة/ ١٣٠حتى سنة 
 .انتھى ."ةالتي حدثت في تلك السن

 

على ما تقدم من تحلیل و دراسة مستفیضة لنصوص اآلیات القرآنیة ذات العالقة بمزاعم  بناء
قد صنع معجزة في حیاتھ. والتي لم نجد أي دلیل أو  اإلسالم رسولأن  یدعون الذینلبعض ا

یقة ھامة برھان من القرآن نفسھ یعضد ھكذا مزاعم. إذ قد تبین و تأكد لنا بالبراھین الساطعة حق
وجوھریة، أال وھي أن رسول اإلسالم محمد لم یصنع أو یأتي بأي معجزة على اإلطالق. وإن كل 

 ما قیل خالف ذلك ال یسانده أي دلیل قرآني. بل أن القرآن یضرب تلك اآلراء في مقتل. 
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نبي أنھ یتحتم و یجب على كل  )١(وقد ذكر آیة هللا العظمى السید أبو القاسم الموسوي الخوئي
صادق أن یفعل المعجز الخارق لنوامیس الطبیعة كدلیل وحید على صدقھ، وإن لم یستطع فعل 

 من اإللھیة السفارة أن أیضا الضروري "ومن ذلك فأنھ یعد نبي كاذب. إذ یقول بالنص:
 أن ھذا ونتیجة الراغبون، علیھا الحصول في ویرغب المدعون، لھا یكثر التي العظیمة المناصب

 شاھدا یقیم أن السفارة لمدعي بد فال وإذن. بالھادي المضل ویختلط بالكاذب، صادقال یشتبھ
 العادیة االفعال من الشاھد ھذا یكون وال التبلیغ، في وأمانتھ الدعوى، في صدقھ على یدل واضحا

 یكون وإنما .الطبیعیة النوامیس یخرق بما الطریق فینحصر بنظیرھا، یأتي أن غیره یمكن التي
 یقع أن یمكن فال الطبیعیة، للنوامیس خرق فیھ المعجز الن المدعي، صدق على دلیال زاالعجا

 إقداره كان دعواه، في كاذبا النبوة مدعي كان فلو منھ، وإقدار تعالى، هللا من بعنایة إال أحد من
. تعالى الحكیم على محال وذلك بالباطل، وإشادة بالجھل إغراء تعالى هللا قبل من المعجز على
 ."بنبوتھ سبحانھ الحق رضا عن وكاشفة صدقھ، على دالة كانت یده على المعجزة ظھرت فإذا

 انتھى.

 

من أن اإلمام الحسین  أیضاً وھكذا یمكننا القول بأنھ ال توجد ھناك أي مصداقیة لما ُزعم أو قیل 
قة بن علي كانت لھ معجزات. ألنھ إن كان محمد رسول اإلسالم قد عجز أن یصنع معجزة خار

لنوامیس الطبیعة، حتى لو كانت تلك المعجزة وحیدة و یتیمة، فاألحرى أن ال یستطیع أن یفعلھا 
 شخص أخر، وأقصد بذلك اإلمام الحسین بن علي.

 

لذلك  یذعن. ثم خاص بشكل والقرآن - للكتب بتفتیشھ إال الحق عن لكل باحث مناص فال إذن
 من أغالل العبودیةمن أسر الجھل و  حررالت ألنھ بذلك سیمكنھ من الحق الساطع بكل تواضع،

 .ضمان الحیاة األبدیة (السعادة في الدار اآلخرة)لو

  

 

 
 

 
 .٣٥ :صفحة ،السید أبو القاسم الموسوي الخوئي  آیة هللا العظمى -البیان في تفسیر القرآن   -١
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 الباب الرابع: علم اإلمام الحسین بن علي 

 

اإلمام الحسین م األئمة من أھل البیت الذي من ضمنھم علعندما یتحدث المسلمون الشیعة عن 
، فھم یقصدون ویعتقدون بشمولیة علمھم في كل شيء. مثل علمھم و إحاطتھم بالعلوم بن علي

وعلمھم بلغات البشر، و كذلك  البشریة، النفس ھواجس و بأفكار معلمھالشرعیة اإلسالمیة، و
وعلمھم ، األنبیاء وكتب واإلنجیل بالتوراة مھعلمعلمھم بلغات الطیور والحشرات و الدواب، و

 بالحقائق العلمیة وعلمھم بالغیبیات.
 

فبالنسبة لعلم وإحاطة اإلمام الحسین بالعلوم الشرعیة اإلسالمیة فھي لیست بذات أھمیة البتة 
لبسطھا في كتابنا ھذا. ذلك أن اإللمام الكامل بالعلوم الشرعیة یعد أحد أھم المؤھالت الرئیسیة 

 .بعید أو قریب من ال ى ذلكإل نتطرق لن لذا التي یجب لعالم الدین المسلم الحیازة علیھا.
 

 القول في ھذا المعنى أن:" )١(أما بالنسبة لعلم اإلمام الحسین بن علي باللغات فیقول الشیخ المفید
 واجب الو منھم ذلك یمتنع لیس إنھ: وأقول اللغات وسایر الصنایع بجمیع) ع( األئمة معرفة في
 كانوا قد) ص( محمد آل أئمة بأن تصدیقھ یجب عمن أخبار جاءت قد و والقیاس العقل جھة من

 ".نظر منھا بھ القطع في ولي. الثبات على جھتھا من بھ القطع وجب ثبت فإن ذلك، یعلمون
 

 الحسین أنّ  ي"رو أنھ: )١(الشیرازي حسن السیدقال آیة هللا  فقد الحیوانأما بالنسبة لعلمھ بلغات 
 عالماً  یكون أن االمام شرط من ألن الحیوانات أصوات عن صغره حال في سئل) السالم علیھ(

 التیمي الحارث بن إبراھیم بن محمد روى ما ىفقال: عل الحیوانات أصوات حتى اللغات بجمیع
 فآخره شئت ما عش آدم بن یا:(یقول فانھ النسر صاح إذا :قال انھ) السالم علیھ(الحسین عن

 الّطاووس صاح وإذا) البلیات كاشف یا و الخفیات عالم یا:(یقول البازي صاح وإذا )الموت
 على الرحمن:(یقول الدّراج صاح وإذا).لي فاغفر بزینتي واغتررت نفسي ظلمت موالي:(یقول

: تقول الدجاجة قرقرت وإذا) ذكره ینس لم هللا عرف من:(یقول الدیك صاح وإذا) استوى العرش
 والیوم باf آمنت:(یقول الباشق صاح وإذا) حقّ  یا هللا یا الحق وقولك الحق أنت لحقا الھ یا(

 لم هللا أطاع من:(یقول العقاب صاح وإذا) ترزق هللا على توّكل:(تقول الحدأة صاحت وإذا ).اآلخر
 سالنا من البعد:(تقول البومة صاحت وإذا) حقاً  حقاّ  هللا سبحان:(یقول الشاھین صاح وإذا) یشق
 اللّھمّ : (یقول )٢(الكركي صاح وإذا) الحالل بالرزق ابعث رازق، یا:(یقول الغراب صاح وإذا) انس

 .                         ١٠٨إلى  ١٠٥ :ص ،الشیرازي حسن السیدآیة هللا  - الحسین اإلمام كلمة -١
 طائر یشبھ مالك الحزین.الكركي  -٢
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 صاحت وإذا) أذاھم من نجى الناس عن تخلّى من:(ولـیق اللقلق صاح إذا و) عدّوي من احفظني
 وإذا) هللا عصى من أشقى ما:(یقول الھدھد صاح وإذا) غفرانك هللا یا غفرانك: (تقول البّطة
 الھ ال هللا أنت:(یقول )٢(الدبسي صاح وإذا) هللا یا والنجوى السرّ  عالم یا: (یقول )١(القمري صاح
 الببغاء صاح وإذا) خافیة علیھ یخفي ال من سبحان:(یقول )٣(العقعق صاح وإذا) هللا یا سواك
 صاح وإذا) هللا یسخط مّما هللا استغفر:(یقول العصفور صاح وإذا) ذنبھ غفر رّبھ ذكر من: (یقول
 صاحت وإذا) قرب الحق، قرب:(تقول )٤(القبجة صاحت وإذا) حقاً  حقاً  إالّ  الھ ال:(یقول البلبل

 هللا إال إلھ ال(:یقول )٦(السوذنیق صاح وإذا) الموت عن أغفلك ما آدم بن یا:(تقول )٥(السماناة
 وإذا) صمد یا فرد یا أحد یا واحد یا:(تقول )٧(ةالفاخت صاحت وإذا) هللا خیر وآلھ هللا سول محمد
 كل على تب موالي:(تقول القنبرة صاحت وإذا ).النار من أعتقني موالي:(یقول )٨(الشقراق صاح
 )٩(الشفنین صاح وإذا) شقیت ذنبي تغفر لم ان:(یقول الورشان صاح وإذا) المؤمنین من مذنب
 صاحت وإذا) هللا سوى معبود ال:(تقول النعامة صاحت وإذا) العظیم العلي باf إالّ  قوة ال:(یقول

 صاحت وإذا) الحمد لك هللا یا التوابین توبة قابل یا:(وتقول الحمد سورة تقرأ فأنھا الخطافة
 صاح وإذا ).واعظاً  بالموت كفى:(یقول الحمل صاح وإذا) وحده هللا إالّ  الھ ال:(تقول )١١(الزرافة
 صاح وإذا) مھمّ  مھم هللا أمر:(یقول األسد زأر وإذا) ذنبي فقلّ  الموت عاجلني:(یقول الجدي
: یقول الفیل صاح وإذا) هللا وھو یرى وال یرى من یدي بین أنت آدم یابن مھالً  مھالً :(یقول الثور

 وإذا) هللا یا متكبر یا جبار یا عزیز یا:(یقول الفھد صاح وإذا) حیلة وال قوة موتال عن یغني ال(
 ربنا سبحان: (یقول الفرس صھل وإذا) سبحانھ الجبارین مّذل سبحان:(یقول الجمل صاح

 الویل:(یقول )١٠(آوى ابن صاح وإذا) أبداً  یضیع فلن هللا حفظ ما:(یقول الذئب صاح وإذا) سبحانھ
 األرنب صاح وإذا ).ذالّ  بالمعاصي كفى:(یقول الكلب صاح وإذا) المّصر للمذنب الویل الویل
 الغزال صاح وإذا) غرور دار الدنیا:(یقول الثعلب صاح وإذا) الحمد لك هللا یا تھلكني وال:(یقول
 االیل صاح وإذا) موالي یا ھلكت وإالّ  اغثني: (یقول الكركدن صاح وإذا) االذى من نّجني:(یقول
) سبحانھ بالقدرة تعزز من سبحان:(یقول النمر صاح وإذا) حسبي الوكیل ونعم هللا حسبي(:یقول
 شيء الشر:(تقول العقرب سبحت وإذا) رحمن یا عصاك من أشقى ما: (تقول الحیة سبّحت وإذا

 اآلیة ھذه تال ثمّ  رّبھ بھ یحمد تسبیح ولھ إالّ  شيء من هللا خلق ما): السالم علیھ(قال ثمّ  ).وحش
حُ  إِالَّ  َشْيءٍ  مِّن إِنوَ (  انتھى. .")َتْسبِیَحُھمْ  َتْفَقُھونَ  الَّ  َولَِكن بَِحْمِدهِ  ُیَسبِّ

ُة، بالضم: َضْرٌب من الَحَمامِ  القمري -١  .، والُقْمِریَّ
 .الدكنة لونھ البري الحمام من قسم: الدبسي -٢
 .الغرابیات فصیلة: طائر من العقعق -٣
 .كبك: بالفارسیة لھا یقال الحجل، تشبھ طائرة: القبجة -٤
 .الدجاجیات رتبة من صغیر طائر ھوو الساماناة: لعلھ قصد طائر السمان -٥
 .الصقر: السوذنیق -٦
 : نوع من الحمام.الفاختھ -٧
 .األلوان زاھي الطیور من نوع: الشقراق -٨
 .الحمام من نوع: - الشین بكسر - الشفنین -٩

 : حیوان من الفصیلة الكلبیة.آوى ابن -١٠
 یح ألن لیس لھا حبال صوتیة، ولكنھا تصدر أنین خفیف یصعب سماعھ، أو أن تثغي بصوت واطي جداً.الزرافة ال یمكنھا أن تص -١١
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بن  اإلمام الحسیناألئمة من أھل بیت محمد رسول اإلسالم، ومن ضمنھم وأما فیما یخص علم 
 ئمةاال أن باب( في )١(الكافي الكلیني في كتابھ ذكرفقد  ،بالتوراة واإلنجیل وكتب األنبیاءعلي 
) أن: لسالم علیھم والرسل واالنبیاء المالئكة إلى خرجت التي العلوم جمیع یعلمون السالم علیھم

 عن شمون، بن الحسن بن محمد عن زیاد، بن سھل عن الحسن، بن ومحمد محمد بن علي "
 قال السالم علیھ هللا عبد أبي عن سماعة، عن القاسم، بن هللا عبد عن الرحمن، عبد بن هللا عبد
 مالئكتھ علیھ أظھر فما ورسلھ، وأنبیاءه مالئكتھ علیھ أظھر علما: علمین وتعالى تبارك هللا إن

 على وعرض ذلك أعلمنا منھ شئ في f بدا فإذا بھ استأثر وعلما علمناه، فقد وأنبیاءه ورسلھ
 علم یعلمون مالسال علیھم األئمة أنباب في (أیضاً  )٢(الكلینيوقال  ."قبلنا من كانوا الذین األئمة

 بن ومحمد محمد بن أحمد أنھ:")علیھم هللا صلوات الشئ علیھم یخفى ال وانھ یكون وما كان ما
 سیف عن حماد، بن هللا عبد عن األحمر، إسحاق بن إبراھیم عن الحسین، بن محمد عن یحیى،
 عین؟ یناعل: فقال الحجر في الشیعة من جماعة السالم علیھ هللا عبد أبي مع كنا قال التمار

 ثالث - البنیة ورب الكعبة ورب: فقال عین علینا لیس: فقلنا أحدا نر فلم ویسرة یمنة فالتفتنا
 أیدیھما، في لیس بما وألنبئتھما منھما أعلم أني ألخبرتھما والخضر موسى بین كنت لو - مرات

 حتى كائن ھو وما یكون ما علم یعطیا ولم كان ما علم أعطیا السالم علیھما والخضر موسى الن
 انتھى. ."وراثة وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول من ورثناه وقد الساعة تقوم

 

الذي  ،الكلیني یعقوب بن محمدالتي ساقھا الشیخ  تویظھر من فحوى تلك الروایاكما یتبین و
مثلھ في ذلك كمثل البخاري ومسلم من الرواة السنة. ف .الشیعةالثقاة لدى الرواة یعتبر أحد أھم 

 الروایات تعد تلككل منھم قد جمع وألف أحادیث من بعد موت أصحابھا بمئات السنین. لذا ال ف
ذلك أن ال دلیل  ة إعالمیة كانت تسوق لبضاعة قدیمة قد عفى علیھا الزمن.نمك سوى مطابع و

، بجانب من الزمن بقرون طویلةیعضد صحتھا سوى أنھا قیلت ودونت بعد وفاة صاحب الشأن 
 رواتھا قبل تدوینھا عدى الراوي األخیر الذي تم أخذ الروایة منھ شفاھیة.وفاة جمیع 

 

یعتبر القرآن أھم وثیقة إسالمیة یمكن اإلعتماد علیھ عند تحلیلنا لمواضیع عقائدیة. وحیث أن لذا 
 كانوامن تلك المواضیع المھمة ھو ما یعتقده األحباء الشیعة بأن أئمة آل محمد رسول اإلسالم 

ومن ضمنھم اإلمام الحسین. وھذا ما یصرح بھ عالنیة بعض من علماء الشیعة  ،لغیبا یعلمون
 )٣(كتابھ في الشیرازي الحسیني محمد السید اإلمامالعظمى  هللا ةیآ. إذ قال ةاإلمامیة اإلثناعشری

خالل معرض حدیثة عن علم فاطمة بنت محمد رسول اإلسالم  ")السالم علیھا( الزھراء فقھمن "
 ."سبحانھ مشیئتھ حسب) السالم علیھم( المعصومین سائرك الغیب تعلم) علیھا هللا لواتص(أنھا"
  
 .٢٥٥ :الصفحة ،  الجزء األول ، الكلیني یعقوب بن محمد الشیخ - الكافي -١
 ٢٦١ وَ  ٢٦٠:الصفحة الجزء األول ، ، الكلیني یعقوب بن محمد الشیخ - الكافي -٢
 .٦ صفحة ،الشیرازي الحسیني محمد السید اإلمام العظمى هللا ةیآ - ")السالم علیھا( الزھراء فقھ منكتاب " -٣
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 التیقن ھو المرة ھذه ذلك من والھدف. أخرى مرة نفسھ القرآن أفحص أن مرغماً  نفسي أجد لذا
بصحة أو عدم صحة ما ذھبت إلیھ الشیعة وسواھم من الطوائف اإلسالمیة األخرى إلى أن إلھ 

الغیب آلخرین من البشر، أو أن أھل البیت كان لھم القدرة على اإلسالم قد منح أو وھب علمھ ب
معرفة مكنونات النفس البشریة أو لغات الحیوان. ولكي نتأكد من صحة تلك األقوال التي تزعم 
أن إلھ اإلسالم قد وھب لمحمد وأھل بیتھ تلك العلوم أم ال، فقد فحصت بنفسي القرآن صفحة 

ق العلمیة والتاریخیة والجغرافیة. فإن كان ما تحدث بھ القرآن صفحة وآیة آیة وقارنتھا بالحقائ
عن تلك العلوم كان صحیحاً ولم یشبھ أي خطأ، قمنا بالخطوة التي تلیھا من فحص وتحلیل لتلك 

 الروایات على أساس منطقي. وإن ثبت لدینا العكس ھو الصحیح صرفنا النظر عنھا. 

 

 تالي:كال ما، ھقسمینوقد قسمت ھذا البحث إلى 

 علم بالغیب. -١
 الحقائق العلمیة الحدیثة. -٢

 
 العلوم في القرآن

 ِعْلم الَغْیب -١

ھي األمور الغیر مشاھدة و الغیر مرئیة. فعلم الغیب ھو مختص بالخالق سبحانھ  الغیبب یقصد
وتعالى. فھو القادر على معرفة األمور المستورة و الغیر ظاھرة للمخلوقات، عالماً بھا علم ذاتي 

تحدث مستقبالً أو تلك التي بالفعل قد وقعت بالماضي، أو أنھا تحدث اآلن، ولكن ما من بأنھا س
فاf سبحانھ وتعالى ھو العلیم و المحیط بكل شيء و . أحد یدركھا أو یعلمھا سواه تبارك اسمھ

المدرك لكل أمر ألنھا جمیعاً حاضرة عند شخصھ القدوس. فلیس ھناك ما یسمى بالمستقبل أو 
 أو الماضي أمام حضرتھ المباركة، ألنھ خالق الزمن و فوق الزمن وال یتجاوزه الزمن.الحاضر 

 

ذاتھ، حول إخبار إلھ اإلسالم رسولھ محمد  القرآن من لقد قمت بسرد دلیل واحد في ھذا الكتاب
كما  .بأمور غیبیة تخص إیمان قریش بمكة. إذ كان من المفترض أن تتحقق تلك النبوءة بكل دقة

حلیل نصوص قرآنیة أخرى زعم البعض من المسلمین أنھا كانت نبوءة عن نشؤ دولة قمت بت
 إسرائیل وظھور المقاومات اإلسالمیة.
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 إلھ اإلسالم یخبر رسولھ بمصیر إیمان قبیلة قریش 
 

لقد أعلم إلھ اإلسالم رسولھ محمد بخبر غیبي یتعلق بالمصیر الحتمي و الیقیني إلیمان األكثریة 
، حیث یقول یس سورةمن  )٨ وَ  ٧( تیناآلیش. وقد ورد ذلك الخبر الغیبي في من قبیلة قری
 كاتب القرآن: 

ا َقْوًما لُِتنِذرَ "  ."ُیْؤِمُنونَ  ال َفُھمْ  أَْكَثِرِھمْ  َعلَى اْلَقْولُ  َحقَّ  َلَقدْ *  َغافِلُونَ  َفُھمْ  آَباُؤُھمْ  أُنِذرَ  مَّ

 

رجاء  -ادي واألربعون حسب تاریخ نزولھا مكیة. وتأتي في المرتبة الحھي سورة سورة یس و
. والمالحظ أن الغالبیة العظمى من المسلمین ال ٢١٠مراجعة جدول السور المكیة في صفحة 

 یفقھون معنى ھاتین اآلیتین. بل كل ھمھم حین قراءتھا ھو االستحصال على الثواب وحسب.
ا قبلھا والتي ما بعدھا. وقد جاءت فھما آیتان سجعیتان تتناغم مع السلم الموسیقى لآلیات التي م

 َوَسَواءفكاتب القرآن یقول فیھا () ٨ وَ  ٧(السابقتین  اآلیتین في) تأكیداً لما ورد ١٠اآلیة (
 أنھم ال یؤمنون.من قریش ) یعني بذلك غالبیة أھل مكة ُیْؤِمُنونَ  الَ  ُتنِذْرُھمْ  لَمْ  أَمْ  أَأَنَذْرَتُھمْ  َعلَْیِھمْ 

 

 اإلثناعشریة اإلمامیة شیعةال المفسرین أقوال

 

  القرآن تفسیر في البیان مجمع -١

 لتنذر{  فقال بعثتھ في الغرض سبحانھ بیَّن ثم :"أنھ الطبرسي الفضل علي أبو الشیخ العالمة قال
 في كانوا ألنھم قبلھم آباؤھم ینذر لم قوماً  هللا معاصي من بھ لتخّوف أي} آباؤھم أُنذر ما قوماً 
 أنفسھم من نذیر یأتھم لم: وقیل. قتادة عن السالم علیھما ومحمد عیسى بین الفترة زمان

 ما حسب بالكتاب أنذرھم من یأتھم لم معناه: وقیل. الحسن عن غیرھم من جاءھم وإن وقومھم
 بن كخالد نبي ھو من وسلم علیھ هللا صلى نبینا قبل العرب في كان قال من قول على وھذا آتیت
 فھم{  عكرمة عن آباؤھم أنذر كما قوماً  لتنذر معناه: وقیل. ھماوغیر ساعدة بن وقس سنان

 ذھاب وھو السھو مثل والغفلة العذاب نزول من بھ هللا أنذر وعّما القرآن تضمنَّھ عما}  غافلون
 وجب أي}  أكثرھم على القول حق لقد{  فقال أخرى مرة سبحانھ أقسم ثم .النفس عن المعنى
 علم في ذلك سبق وقد كفرھم على ویموتون}  یؤمنون ال فھم{  ھمعلی العقاب واستحقاق الوعید

 أنھ وذلك یؤمنون ال فھم یؤمنون ال أنھم أكثرھم على القول سبق لقد تقدیره: وقیل. تعالى هللا
 انتھى. ."علیھم قولھ فحقَّ  یؤمنون ال أنھم مالئكتھ أخبر سبحانھ
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  القرآن لعلوم الجامع التبیان -٢

 أنزل إنھ معناه} قوماً  لتنذر{ قولھ ":أن الطوسي محمد بن جعفر أبو الشیعیة الطائفة شیخ وقال
 بنبوة أنذروا قریشاً  بھ اراد قبل من}  آباؤه أنذر ما{ قوماً  هللا معاصي من بھ لتخوف القرآن
 .آباؤھم أنذر الذي مثل قوماً  لتنذر معناه: عكرمة قال - احدھما :قوالن معناه في: وقیل محمد،
 عیسى بین الفترة زمان في یعني - قبلھم آباؤھم ینذر لم قوماً  لتنذر معناه: قتادة قال - الثاني

 ومثل. العذاب نزول من هللا أنذر وعما القرآن تضمنھ عما}  غافلون فھم{  السالم علیھما ومحمد
 بعد النفس عن الشيء ذھاب وھو النسیان ومثلھ النفس عن المعنى ذھاب وھو السھو، الغفلة

 باستحقاق وجب اي}  أكثرھم على القول حق لقد{  انھ مقسما تعالى اخبر ثم .فیھا حضوره
 انتھى. ".هللا علم في سبق وقد لذلك،}  یؤمنون ال فھم{  النار بإدخالھم العقاب

 

 القرآن تفسیر في المیزان -٣

 لتنذر:{لھقو ":أن القرآنیة اآلیة لتلك تفسیره في طبائياالطب حسین محمد السید هللا آیة وقال
 صفة والجملة نافیة} ما{ و والتنزیل لِإلرسال تعلیل}  غافلون فھم آباؤھم أُنذر ما قوماً 
 فھم آباءھم ینذر لم قوماً  وتخوف لتنذر القرآن علیك وأنزل أرسلك إنما والمعنى} قوماً {:لقولھ

 فإن األدنون آباؤھم بآبائھم فالمراد بھم یلحق ومن قریش ھو كان إن بالقوم والمراد .غافلون
 كھود آخرون رسل العرب إلى أُرسل وقد هللا، ذبیح إسماعیل النبي فیھم كان آبائھم من األبعدین
 الرسالة عموم إلى نظراً  المعاصرین الناس جمیع المراد كان وإن السالم، علیھم وشعیب وصالح
 السالم علیھ سىعی ھو وسلم وآلھ علیھ هللا صلى قبلھ بالرسالة معروف رسول فآخر أیضاً  فكذلك

 وقد الفھم إلى منھا یسبق الذي ھو اآلیات تركیب في ذكرناه ما أن واعلم .الفترة زمان وبینھما
: تعالى قولھ .المطوالت فلیراجع أرادھا من تركناھا الفھم عن بعیدة أُخر وجوھاً  ذلك في أوردوا

 على القول ووجب ثبت لقد أقسم أي للقسم الالم} یؤمنون ال فھم أكثرھم على القول حق لقد{
 انتھى ".القول علیھم یصدق مصادیق صیرورتھم علیھم القول بثبوت والمراد أكثرھم،

 

  المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -٤

 القرآن لنزول األصلي الھدف تشرح التالیة اآلیة ":أن الشیرازي مكارم ناصر الشیخ آیة هللا وقال
 أن المسلم من. آلبائھم نذیر یأت لم إنھ أي غافلون فھم مآباؤھ أنذر ما قوما ولتنذر یلي كما

 یؤول بما الكریم القرآن یتنبأ ثم" ثم أضاف قائالً " مكة في المشركون ھم القوم بھؤالء المقصود
 إحتمل .یؤمنون ال فھم أكثرھم على القول حق لقد :تعالى فیقول والمشركین الكفار مصیر إلیھ

 اإللھي الوعید ذلك أنھ الظاھر .ھنا" القول" من المراد في تماالتاالح من العدید ھنا المفسرون
 حق ولكن السجدة سورة من) ١٣( اآلیة في ورد ما فمثلھ جھنم، في بالعذاب الشیطان أتباع لكل
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 نقرأ الزمر سورة من) ٧١( اآلیة في كذلك. أجمعین والناس الجنة من جھنم ألمألن مني القول
 كل قطعوا الذین أولئك یخص ذلك فإن حال كل على .الكافرین على العذاب كلمة حقت ولكن

 عنادھم وأوصلوا بأجمعھا، الھدایة منافذ علیھم وأغلقوا وتعالى، سبحانھ باf لھم ارتباط
 للعودة، طریق أي لدیھم ولیس أبدا، یؤمنوا لن فھم نعم األعلى، الحد إلى وحماقتھم وتكبرھم

 انتھى. ."خلفھم الجسور كل دمروا قد ألنھم

 

 اآلیة تحلیل

على الرغم من إثباتنا ببراھین قویة في عدم قدرة رسول اإلسالم من صنع أي معجزة في حیاتھ، 
قد كان لمحمد أو إلھھ أي  القائل أنھوعلى الرغم من عدم وجود أي دلیل قرآني یعضد الزعم 

إبادتھم، أو أي سیطرة أو قدرة على قریش، مثل إنزال عقاب إلھي من السماء علیھم، ومن ثم 
أفعال أخرى تدل على قوة إلھیة، سوى محاربتھم بقوة السیف واإلغارة على قوافلھم التجاریة، 

. إال أننا نجد ان رجال التفسیر ینشغلون المسلحة وھو ما كان یستطیع فعلھ حتى رجال العصابات
ألمور، أو لتبریر بمليء صفحات كتبھم بالمزاعم الغیر مبرھن على صحتھا، إما لجھلھم بحقائق ا

 أفعال وتصرفات كاتب القرآن تجاه خصومھ، أو لتضلیل القارئ المسلم.

 

لذا قمت بطرح اسئلة جوھریة تمس حقیقة النبوءة التي تنبأ بھا كاتب القرآن في اآلیتین 
السابقتین حول إیمان قبیلة قریش. وذلك حتى یسھل و یتضح لنا جلیاً الحقائق التي یحاول 

 :ھي واسئلتيائھا عن المسلمین، المفسرون اخف
 

 بعض فھمھ حسبماھل اآلیتان السابقتان تعد نبوءة عن مصیر إیمان قبیلة قریش  - أ
 اإلثناعشریة؟ اإلمامیة الشیعة المفسرین

 :ھي اإلجابة

 بما الكریم القرآن " یتنبأآنفاً أنھ: )١(نعم، فقد قال أحد المفسرین الذین استشھدنا بتفسیره ·
 ".والمشركین لكفارا مصیر إلیھ یؤول

 

 الشیعة المفسرین اغلب ما فھمھحسب من ھم الذین أُرسل إلیھم محمد رسول اإلسالم - ب
 ؟اإلثناعشریة اإلمامیة

 اإلجابة ھي:

 .١٣٣ :الصفحة ، ١٤ الجزء:  ، الشیرازي مكارم ناصرالشیخ  العظمى هللا ةیآ - المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -١
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 بھم. یلحق ومن قریش ·
 مكة. في لمشركونا ھم ·

 

 الشیعة المفسرین اغلب فھمھ حسبما ما معنى كلمة "القول" في اآلیتین السابقتین - ج
 اإلثناعشریة؟ اإلمامیة

 :ھي اإلجابة
 علیھم. العقاب واستحقاق الوعید وجب ·
 .النار بإدخالھم العقاب باستحقاق وجب ·
 جھنم. في بالعذاب الشیطان أتباع لكل اإللھي الوعید ذلك أنھ ·

 

 اإلثناعشریة؟ اإلمامیة الشیعة المفسرین اغلب فھمھ حسبما معنى "أكثرھم ال یؤمنون"ما  - د

 :ھي اإلجابة
 تعالى. هللا علم في ذلك سبق وقد كفرھم على یموتون ·
 علیھم. قولھ فحقَّ  یؤمنون ال أنھم مالئكتھ أخبر سبحانھ أنھ وذلك یؤمنون ال فھم ·
 هللا. علم في سبق وقد لذلك،} یؤمنون ال مفھ{  النار بإدخالھم العقاب باستحقاق وجب اي ·
 مصادیق صیرورتھم علیھم القول بثبوت والمراد أكثرھم. على القول ووجب ثبت لقد ·

 القول. علیھم یصدق
 خلفھم. الجسور كل دمروا قد ألنھم للعودة، طریق أي لدیھم ولیس أبدا، یؤمنوا لن ·

 

حول مفھومھم  اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعةویمكننا أن نختصر آراء الغالبیة من المفسرین 
 لمعنى اآلیتین السابقتین، بالتالي:

لقد أرسل إلھ اإلسالم محمد إلى مشركي قبیلة قریش، الذین لم یأتھم نبي منذ عیسى، وذلك من 
 وعّما القرآن تضمنَّھ عماإلھ اإلسالم. و حیث أنھم غفلوا  معاصي من ھمخوفی و ھمنذرأجل أن ی

و لسبب تجاھلھم رسولھ. لذا  -والنسیان السھوھنا بمعنى  والغفلة - العذاب نزول منبھ  أنذر
الوعید بإدخالھم جھنم. و فسیموت الغالبیة منھم على غیر  ھماستحقاق بووجأقسم إلھ اإلسالم ب
غیر مؤمنین. وإن ذلك كان في علم إلھ اإلسالم السابق (علم یموتون وھم ملة اإلسالم، أي 

 ئكتھ بعدم إیمان األكثریة من مشركي مكة، فحق قسمھ علیھم.الغیب) حیث أخبر مال

 

 رینـــان الجزیرة العربیة من المعاصــریش، والكثیر من سكــرب من قــمن الثابت تاریخیاً ان الع
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لرسول اإلسالم قد آمنوا بإلھ اإلسالم قبل موتھم. فاآلیة واضحة وضوح الشمس في رابعة النھار 
بمكة دون سواھم. فالسورة مكیة باتفاق جمیع الطوائف اإلسالمیة.  في أنھا خاصة بالمشركین

 المسلم من حیث قال" )١(الشیخ مكارم الشیرازيآیة هللا العظمى وقد سلم بتلك الحقیقة الساطعة 
 ".مكة في المشركون ھم القوم بھؤالء المقصود أن

 

ئھم باختالف األدوار. أن المفسرین، بشكل عام، یتراجعون عن مواقفھم وآراكذلك والمالحظ 
وأقصد بِـ "األدوار" ھو تغیر مزاج كاتب القرآن. لذا ھم ال یستقرون عند رأي محدد وثابت، بل 

 ألجل، أو األمور بحقائق لجھلھمنراھم یذھبون یمنة ویسرة. وفي اعتقادي أنھم یفعلون ذلك إما 
أو ربما تضلیلھ. فدعونا  ألجل تشویش القارئ المسلم ذلك یفعلون انھم أو، القرآن كاتب عیون

 العظمى هللا ةیآنرى كیف یتراجع المفسرون في آرائھم، و لنأخذ على سبیل المثال ال الحصر، 
  :یس سورة من) ٨ وَ  ٧(، فھو یقول خالل تفسیره لآلیتین رأیھ ، الذي دائماً ما یغیرالشیرازي

 النبوءة أن یعني ھذاقولھ  و .)٢("مكة في المشركون ھم القوم بھؤالء المقصود أن المسلم من "
 .مكة في مشرك فرد كل تشمل

 

 الرؤوس من األكثریة تلك ھم المقصود أن" أن غیر رأیھ مائة وثمانون درجة، فیقول: ما لبثثم 
 قریش قبیلةسادات  فقط تخص النبوءة أن یعني ھذا و.)٣("أبدا تؤمن لم التي الكافرة المشركة

 .سواھم دون مكة فيمن المشركین 

 

 م یخالف رأییھ السابقین تماماً في موضع آخر، فیقول:ث

 أن ھذاقولھ  عنيمو. )٤("المشركین أكثریة ولیس والنفاق الكفر أئمة ھم بھم المقصود أن"
وھذا  .بمكة قریش مشركي أكثریة ولیس ،المدینة في والمنافقون الیھود ھم تیناآلی في المقصود

 مدینة، لذلك نزلت سورة المنافقون في المدینة.في مكة بل في ال نفاقخطأ. فلم یكن ھناك 
 

 وقال في موضع آخر:

 .خلفھم الجسور كل دمروا قد ألنھم للعودة، طریق أي لدیھم ولیس أبدا، یؤمنوا لن فھم نعم "
 وھذا یعني أن الغالبیة من أفراد قبیلة قریش سیموتون على الشرك ولیس على اإلیمان. .)٥("

 

  .١٣٣ :الصفحة ، ١٤ :ج – الشیرازي مكارم ناصر الشیخآیة هللا العظمى  ، المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -١
 .١٣٣: الصفحة،  ١٤: ج – الشیرازي مكارم ناصر الشیخ العظمى هللا آیة،  المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -٢
 .١٣٤:  الصفحة - ١٤ :ج – يالشیراز مكارم ناصر الشیخ العظمى هللا آیة ، المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -٣
 .١٣٦ :الصفحة ، ١٤ :ج ، الشیرازي مكارم ناصر الشیخ هللا آیة ، المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -٤
 .١٣٤:  الصفحة - ١٤: ج – الشیرازي مكارم ناصر الشیخ العظمى هللا آیة،  المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -٥
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. )١("مكة فتح بعد أسلموا العرب مشركي أكثر "إن :قولفی، ذلك في رأیھ یغیر ما سرعان لكنھ
برسول  قد آمنوا ،قریش قبیلةومن ضمنھم  ،العرب مشركي من الغالبیة أن ھذایعني قولھ و

 .قبل موتھممحمد اإلسالم 
 

لذا أستطیع أن أستنتج من آراء المفسرین أن كاتب القرآن قد تنبأ بالمصیر الحتمي والیقیني لكفر 
مكة، وھو ما قد أقسم وحلف علیھ إلھ اإلسالم. وھو الذي أیضاً قد اشھد مالئكتھ غالبیة أھل 

لك عقوبة على غفلتھم سھواً أو توأخبرھم بمصیر كفر األكثریة من أھل مكة حال موتھم. و
نسیاناً بالنذیر محمد رسول اإلسالم. فكان عقوبتھم النار خالدین فیھا، فأنھم ما كانوا لیؤمنوا أبداً 

ان ذلك في علم إلھ اإلسالم السابق (علم الغیب). لكن الحقیقة الواضحة وضوح الشمس و قد ك
قد فشلت فشل ذریعاً  - التي یفترض أنھا كانت من علم الغیب -في رابعة النھار، أن تلك النبوءة 

ولم تتحقق إطالقاً. فقد شھد وسجل لنا التاریخ إیمان كافة أفراد قبیلة قریش في مكة، 
فھم  .مكة فتح فیھا تم التي السنة وھي، الھجرة من الثامنة السنة في ین اإلسالموخضوعھم لد

 مكارم الشیخ العظمى هللا ةیآبالفعل قد ماتوا وھم مؤمنون برسول اإلسالم. وھذا ما أكده 
 في تعالى: یدخلون قولھ بمفاد مكة فتح بعد أسلموا العرب مشركي أكثر إن إذ قال:" )٢(الشیرازي

و شاركوه في  اإلسالم رسول محمد". بل أن آالف من المكیین قد التحقوا بجیش فواجاأ هللا دین
ِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذاغزواتھ وحروبھ ضد القبائل العربیة األخرى. بقي أن نعرف أن سورة الفتح (  هللاَّ

اسَ  َوَرأَْیتَ *  َواْلَفْتحُ  ِ  ِدینِ  فِي َیْدُخلُونَ  النَّ كَ  بَِحْمدِ  َفَسبِّحْ *  أَْفَواًجا هللاَّ ھُ  َواْسَتْغفِْرهُ  َربِّ اًبا َكانَ  إِنَّ ) َتوَّ
للقرآن، أي ما قبل  النزولي الترتیب حسب ھي سورة مدنیة وتعد السورة المائة والثانیة عشر

. لذا وما یلیھا ٢١٥في الصفحة رقم  المدنیة السور جدولرجاء راجع  - السورتین األخیرتین
مان قریش، بل قالھا كاتب القرآن بعد عدة سنوات من فتح مكة، فان سورة الفتح لم تتنبأ عن إی

وبناءاً على ھذا لم یكن لدى رسول اإلسالم أو اھل بیتھ،  وقبیل موت رسول اإلسالم بوقت قصیر.
بعلم الغیب. ألنھ إن كان  -حجمھ  ضئالمھما  -ومن ضمنھم اإلمام الحسین بن علي، أي إلمام 

بمصیر إیمان قریش الذي كان یعتبر حادثة مستقبلیة قریبة جداً  كاتب القرآن قد فشل في التنبؤ
بالنسبة لرسول اإلسالم، فباألحرى أن ال یتمكن شخص آخر غیره من أن ینال ذلك العلم. واقصد 

 بذلك اإلمام الحسین بن علي.

 

 اإلسالمیة المقاومات ظھور و إسرائیل دولة بنشؤ القرآن تنبؤ

 

 تنبأ بنشؤ دولة إسرائیل الحدیثة، و كذلك ظھور المقاومة اإلسالمیةھناك من یزعم أن القرآن قد 
  الثاني فـالنص في ترویجھ تم قد مــالزع ھذا أن مالحظتھ رـوالجدی. بریةـالع الدولة لتلك المضادة

 .١٣٤ الصفحة - ١٤ ج - الشیرازي مكارم ناصر الشیخ العظمى هللا آیة - المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -١
 .١٣٤ الصفحة - ١٤ ج - الشیرازي مكارم ناصر الشیخ العظمى هللا آیة - المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -٢
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الرأي  بذلك زعم من أول كان )١(قطب سیدمن القرن العشرین الماضي. ومن المحتمل جداً أن 
أیضاً الشاذ، الذي لم یخالف فیھ كل آراء المفسرین من المتقدمین والمتأخرین فحسب، بل و

 خالف فیھ رأي القرآن ذاتھ.

 

أن  - خاصة القدماء -أننا قد تركنا الحكم في ذلك للقرآن نفسھ. فإن فھم أحد من المفسرین 
القرآن قد تنبأ عن واقعة ستحدث في المستقبل، سلمنا بذلك وقبلناه. أما إذا تبین لنا أن القرآن 

ي الغابر، عندھا قمنا بتوضیح ھذا األمر كان یسرد فقط أحداث تاریخیة قد وقعت فعالً في الماض
 تفسیره عند وصف سرد األحداث )٢(السید الطباطبائي آیة هللا للقارئ الكریم. الجدیر ذكره أن

 التي القصة أصل وأما حیث قال:" - ولیست من علم الغیب -بالقصة  أدناه المذكورة لآلیات
 ".التعویل عنھا یسلب عجیباً  تالفاً اخ فیھا الروایات اختلفت فقد الكریمة اآلیات تتضمنھا

 

 األَْرِض  فِي لَُتْفِسُدنَّ  اْلِكَتابِ  فِي إِْسَرائِیلَ  َبنِي إِلَى َوَقَضْیَنا ":)٣(اآلیات التالیة ذكر كاتب القرآنلقد 
َتْینِ  ا َولََتْعلُنَّ  َمرَّ  َفَجاُسواْ  َشِدیدٍ  َبأْسٍ  أُولِي لََّنا ًداِعَبا َعلَْیُكمْ  َبَعْثَنا أُوالُھَما َوْعدُ  َجاءَ  َفإَِذا َكبِیًرا ُعلُّوً
َیارِ  ِخاللَ  ْفُعوالً  َوْعًدا َوَكانَ  الدِّ ةَ  لَُكمُ  َرَدْدَنا ُثمَّ  مَّ  أَْكَثرَ  َوَجَعْلَناُكمْ  َوَبنِینَ  بِأَْمَوالٍ  َوأَْمَدْدَناُكم َعلَْیِھمْ  اْلَكرَّ
 ُوُجوَھُكمْ  لَِیُسوُؤواْ  اآلِخَرةِ  َوْعدُ  َجاءَ  َفإَِذا َفلََھا أََسأُْتمْ  َوإِنْ  ألَنفُِسُكمْ  أَْحَسنُتمْ  أَْحَسنُتمْ  إِنْ  َنفِیًرا

لَ  َدَخلُوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َولَِیْدُخلُواْ  ةٍ  أَوَّ ُرواْ  َمرَّ ُكمْ  َعَسى َتْتبِیًرا َعلَْوا َما َولُِیَتبِّ مْ  َوإِنْ  َیْرَحَمُكمْ  أَن َربُّ  ُعدتُّ
مَ  َوَجَعْلَنا ُعْدَنا  ."َحِصیًرا ْلَكاِفِرینَ لِ  َجَھنَّ

 

 اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة المفسرین أقوال
 

  القرآن تفسیر في البیان مجمع -١

 إسرائیل لبني سبحانھ أمره تقدم لّما: المعنى:" أنھ الطبرسي الفضل علي أبو الشیخ العالمة قال
 أخبرناھم أي}  سرائیلإ بني إلى وقضینا: { فقال علیھم جرى وما منھم كان ما بذكر ذلك عقَّب

 أن فیھ شك ال حقاً  أي}  مرتین األرض في لتفسدن: { التوراة في أي}  الكتاب في{  وأعلمناھم
 وأخذ الظلم بالفساد وأراد، المقدس بیت وھي كرتین تسكنونھا التي البالد في سیفسدون خالفكم
 بن یحیى قتل والثاني. یازكر قتل األول فسادھم كان: وقیل. الدماء وسفك األنبیاء وقتل المال
 من ملكاً  األكتاف ذا سابور علیھم هللا سلَّط ثم قالوا، زید وابن مسعود وابن عباس ابن عن زكریا
  وقیل. بابل من خرج رجل وھو نصر بخت یحیى قتل في علیھم وسلط زكریا قتل في فارس ملوك

 .١٠ط  -٢٢١٤ صفحة -الرابع  زءجال -ة مثل التطرف والتكفیر في مصر)تم إعدامھ بتھم سیاسیة و دینی سني مفسرسید قطب (  القرآن، ظالل -١
 من سورة اإلسراء. ٨إلى  ١تفسیر اآلیات من  -آیة هللا السید محمد حسین الطباطبائي ، القرآن تفسیر في المیزان -٢
 .اإلسراء سورة ، ٨ إلى ٤: اآلیات -٣
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 قـال. إسحاق بن محمد عن أنفھ حتف مات زكریا وأن یحیى قتل والثاني شعیا قتل األول الفساد
) ع(داود فقتلھ جالوت األول كان وقیل بابل ملوك من ملك الثاني وفي نصر بخت األول في وأتاھم
 یقطع فال ھو ما یبین ولم األرض في فسادھم ذكر سبحانھ إنھ وقیل. قتادة عن نصر بخت والثاني

 الناس ولتظلمن ولتستكبرن أي}  اً كبیر علواً  ولتعلن{  .الجبائي علي أبي عن ذكر مما شيء على
 جاء فإذا{  .لسخطھ والتعرض تعالى هللا على الجرأة وھو ھنا العتو نظیر والعلو عظیماً  ظلماً 
 بمعنى ھنا والوعد فیھما تفسدون اللتین المرتین أولى وقت جاء فإذا معناه}  أوالھما وعد

 األولى المرة في إلفسادكم وعودالم وقت جاء إذا أي بھ المفعول موضع المصدر ووضع الموعود
 ونجدة وقوة شوكة أولي لنا عباداً  علیكم سلَّطنا أي}  شدید بأس أولي لنا عباداً  علیكم بعثنا{ 

 الشیاطین أرسلنا{  :قولھ مثل وھو وعتوكم كفركم على جزاءً  لكم خاذلین وبینھم بینكم وخلّینا
 بقتالكم مؤمنین قوماً  أمرنا معناه یلوق .الحسن عن] ٨٣: مریم} [ أزاً  تؤزھم الكافرین على

 أن یجوز وقیل، الجبائي عن ذلك یقتضي بعثنا وقولھ لنا عباداً  تعالى قولـھ ظاھر ألن وجھادكم
 لحرب األنبیاء من نبي فتألفھم كافرین یكونوا أن ویجوز ھؤالء بجھاد f أمرھم مؤمنین یكونوا
 أي}  الدیار خالل فجاسوا{   .مسلم أبي نع والفساق الكفار من نظرائھم على وسلّطھم ھؤالء
 وعداً  وكان{  الزجاج عن یقتلوه لم أحد منھم بقي ھل وینظرون یترددون الدیار وسط فطافوا
 بني یا لكم رددنا أي}  علیھم الكرة لكم رددنا ثم{  .فیھ خلف ال كائناً  موعوداً  أي}  مفعوالً 

 أي}  وبنین بأموال وأمددناكم{  علیھ كان ما على ملككم وعاد علیھم وأظھرناكم الدولة إسرائیل
 عدداً  أكثر أي}  نفیراً  أكثر وجعلناكم{  والقوة العدة لكم ورددنا وأوالدكم أموالكم لكم وأكثرنا

 فنفع وأفعالكم أقوالكم في أحسنتم إن معناه}  ألنفسكم أحسنتم أحسنتم إن{  .أعدائكم من وأنصاراً 
      العقبى في وتثابون الدنیا في أعدائكم على تنصرون إلیكم واصل وثوابھ علیكم عائد إحسانكم

 إلیھا عائدة اإلساءة مضرة ألن أیضاً  أنفسكم إلى أسأتم فقد أسأتم وإن معناه}  فلھا أسأتم وإن{ 
 یقال كما}  ألنفسكم أحسنتم أحسنتم إن: { قولھ مقابلة في ألنھ التقابل وجھ على فلھا قال وإنما

 المختص وأنت اإلساءة منتھى أنت قولك معنى وألن نفسھ إلى أساء قابللی نفسھ إلى أحسن
   : تعالى كقولھ فعلیھا بمعنى فلھا قولـھ إن وقیل إلى موضع الالم وضع فلذلك متقارب باإلساءة

 حمل أمكن وإذا والعقاب الجزاء فلھا معناه وقیل اللعنة علیھم أي] ٢٥: الرعد[ } اللعنة لھم{ 
 على جاریاً  الكالم لیكون إسرائیل لبني الخطاب وھذا عنھ یعدل ال أن فاألولى ھرالظا على الكالم
 بین اعتراضاً  فیكون وسلم علیھ هللا صلى نبینا ألمة خطاباً  یكون أن ویجوز والنظام النسق
 بني أن بیِّن لما فكأنھ الحكایة إلى یعود ثم یعظ ثم شیئاً  یحكي والواعظ الخطیب یفعل كما القصة
 على وأظفرھم توبتھم قبل تابوا لما ثم قوماً  علیھم سلّط األرض في وبغوا علوا لما لإسرائی
 ترغیباً  إلیھ ضرره عاد أساء ومن وإلیھ إحسانھ نفع عاد أحسن من بأن أمتنا خاطب عدوھم
 مرتین األرض في لتفسدن قولھ من األخرى المرة وعد أي}  اآلخرة وعد جاء فإذا{  .وترھیباً 
 في فسادكم وعد جاء أو األخیرة المرة في األرض في الفساد على الجزاء وعد اءج بھ والمراد
 على والعدوان الفساد من عنكم هللا أخبر ما فیھ یكون الذي الوقت أي األخیرة المرة في األرض
 بالقتل لیسوؤوكم دیاركم ودخلوا وغلبوكم أعداؤكم غزاكم أي}  وجوھكم لیسوؤوا{  .العباد
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 كبراءكم لیسؤوا معناه وقیل أحزنتھ إذا وسوائیة ومسائیة مساءة أسوءه ھسئت یقال واألسر
 بیت أي}  المسجد ولیدخلوا{  .األصاغر مساءة وإھانتھم األكابر مساءة وفي ورؤساءكم

 عن الحرام بالمسجد كّنى كما البلد عن األقصى المسجد وھو بالمسجد فكّنى ونواحیھ المقدس
 دخلوه كما: { االستیالء بعد إال المسجد دخول یمكنھم ال ألنھ لبلدا على ولیستولوا ومعناه الحرم

 ومعناه ذلك یذكر لم وإن أیضاً  المسجد دخلوا قد األولى المرة في أن على بھذا دلَّ }  مرة أول
 ولیدّمروا أي}  تتبیراً  علوا ما ولیتبروا: { مرة أول أولئك دخلھ كما المسجد ھؤالء ولیدخل
 والمضاف المصدر بتأویل الفعل مع ما یكون أن ویجوز تدمیراً  بالدكم من یھعل غلبوا ما ویھلكوا
 انتقامھ بعد}  یرحمكم أن: { إسرائیل بني یا}  ربكم عسى. { علوھم مدة لیتبروا أي محذوف

 إلى بكم عدنا الفساد إلى عدتم وإن معناه}  عدنا عدتم وإن: { طاعتھ إلى ورجعتم تبتم إن منكم
 األولى بعد عادوا إنھم قال عباس ابن عن مضى فیما فعلناه كما علیكم لیطوالتس لكم العقاب

 وجعلنا: { القیامة یوم إلى الجزیة منھم ویأخذون یقتلونھم المؤمنین علیھم هللا فسلَّط والثانیة
 القصة في المفسرون اختلف: القصة .عباس ابن عن ومحبساً  سجنا أي}  حصیراً  للكافرین جھنم
 .اإلیجاز سبیل على األھم ھو ما جملتھا من نورد أن فاألولى شدیداً  اختالفاً  ینالكرت ھاتین عن

 وقیل، بختنصر وقیل، فارس ملك علیھم هللا فسلّط األولى المرة في إسرائیل بنو عتا لما قالوا
 بابل ملك نصر بخت إن وقیل، المقدس بیت وفتح وحاصرھم إلیھم فخرج، بابل ملوك من ملكاً 
 وخرب المقدس بیت على فظھر لھ أب ال لزانیة وكان نمرود جیش من كانو سنحاریب بعد

 ذراریھم وسبى ألفاً  سبعین یحیى دم على وقتل المسجد في الجیف وألقى التوراة وأحرق المسجد
 سنة مائة یده في فبقوا بابل إلى بھم وذھب ألفاً  سبعین وسبى أموالھم وأخرج علیھم وأغار

 باf عارفاً  فارس ملوك من ملكاً  فأمر بالرحمة علیھم هللا تفضل ثم وأوالدھم المجوس یستعبدھم
ھم وتعالى سبحانھ  والطاعة المستقیم الطریق على سنة مائة بھ فأقاموا المقدس بیت إلى فردَّ
 فخرب أنطیاخوس اسمھ الروم ملوك من ملك فجاءھم والمعاصي الفساد إلى عادوا ثم، والعبادة

 إسحاق بن محمد وقال .حذیفة عن وسباھم الرومیة ملك غزاھم لوقی أھلھ وسبى المقدس بیت
 بھم نزل ما أول وكان عنھم یتجاوز وهللا األحداث وفیھم تعالى هللا یعصون إسرائیل بنو كان

) ع( بعیسى بشَّر الذي ھو وشعیا، زكریا مبعث قبل شعیا إلیھم بعث تعالى هللا أن ذنوبھم بسبب
 الملك فمرض ویسدده یرشده شعیا كان ملك إسرائیل لبني انوك وسلم علیھ هللا صلى وبمحمد

 ومات الملك فبرأ شعیا سبحانھ هللا فدعا رایة ألف بستمائة المقدس بیت باب إلى سنحاریب وجاء
 ثم أخذه من خلفھ وأرسلوا فھرب سنحاریب منھم نفر خمس إال منھم ینج ولم سنحاریب جمع
 سنین بسبع ذلك بعد سنحاریب وھلك فأطلقوه بھم نزل بما قومھ لیخبر بإطالقھ سبحانھ أمر

 أمرھم ومرج إسرائیل بني ملك وھلك سنة عشرة سبع فلبث ابنھ ابن نصر بخت واستخلف
 وأمرھم بلیغة بعظات ووعظھم خطیباً  فیھم شعیا فقام بعضاً  بعضھم فقتل الملك في وتنافسوا

وا ونھاھم  سبط من أرمیا إلیھم هللا فبعث نشاربالم الشجرة فقطعوا شجرة ودخل فھرب بقتلھ فھمُّ
 ما وفعل المقدس بیت وجنوده نصر بخت ودخل أمرھم من رأى لما بینھم من خرج ثم ھارون

 كان ذلك سبب إن أیضاً  وقیل .األولى الدفعة ھذه وكانت إسرائیل بني بسبایا بابل إلى رجع ثم فعل
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 أمھا وبلغ یحیى فنھاه امرأتھ بنت جیتزو أن أراد إسرائیل بني ملك أن وذلك زكریا بن یحیى قتل
 منھم نصر بخت قتل حتى یغلي زكریا بن یحیى دم یزل لم إنھ وقیل قتلھ على وبعثتھ علیھ فحقدت
 في المقتول ھو زكریا بن یحیى أن الجمیع وذكر الدم سكن ثم ألفاً  وسبعین اثنین أو ألفاً  سبعین
 غزا إنما وقیل سنین وعشر سنة مائتا الثانيو األول الفساد بین كان مقاتل قال .الثاني الفساد

 قتلوا حین وذلك والروم فارس ملوك الثانیة المرة وفي نصر بخت األولى المرة في إسرائیل بني
 عمر بناه حتى خراباً  ذلك بعد یزل فلم المقدس بیت وخرب ألفاً  وثمانین مائة منھم فقتلوا یحیى

 وفي جالوت األولى المرة في غزاھم إنما وقیل اً خائف إال رومي ذلك بعد یدخلھ فلم الخطاب بن
 .انتھى ".أعلم وهللا نصر بخت الثانیة

 

  القرآن لعلوم الجامع التبیان -٢

 بمعنى: أقسام أربعة على القضاء:" أن ،الطوسي محمد بن جعفر أبو الشیعیة الطائفة شیخ وقال
 یقضي وهللا{  كقولھ الحكم فصل وبمعنى } سماوات سبع فقضاھن{  قال كما واالحداث، الخلق
         كقولھ خباراإل وبمعنى } إیاه إِال تعبدوا ال أن ربك وقضى{  كقولھ األمر وبمعنى } بالحق

 انھم من المذكور، االمر من یكون بما واعلمناھم اخبرناھم يأ } إسرائیل بني إِلى وقضینا{ 
 قال .هللا عباد على یتجبرون اي عظیماً  اي كبیراً، علواً  ویعلون مرتین، االرض في سیفسدون

 ملكھم وكان داود، قتلھ ان الى جالوت االولى المرة في علیھم المبعوث: وقتادة عباس ابن
 وقال سنحاریب ھو: جبیر بن سعید وقال نصر، بخت ھو: المسیب ابن سعید وقال .طالوت
 على وتغلبھم ظلماً  سالنا قتلھم ھو: ذكره الذي والفساد .كفاراً  وكانوا العمالقة، ھم: الحسن
 انھا اخباره ھو بالمعاصي هللا قضاء ان على تدل واآلیة .بغیا دیارھم واخراب قھراً  اموالھم

 ھو والوعد .عقوباتھم ووقت آجالھم فناء وقت یعني}  أوالھما وعد جاء فلما{  وقولھ .تكون
 أولي لنا عباداً  یكمعل بعثنا{  وقولھ .بھ المفعول موضع المصدر ووضع - ھنا ھا - بھ الموعود

 وبینكم، بینھم خلّینا انا: الحسن قال - احدھما :قوالن}  بعثنا{  معنى في قیل}  شدید بأس
 تؤزھم الكافرین على الشیاطین أرسلنا أنا:{ قال كما ومعاصیكم، كفركم، على جزاء لكم، خاذلین

 وتخللوا ترّددوا اي}  الدیار لخال فجاسوا{  وقولھ. بقتالكم امرناھم: علي ابو قال - الثاني } أّزاً 
 :حسان قال وجوساناً، جوساً  أجوس جست: یقال الدور، بین

 العساكر عرض االعداء بھ فجاس    محمد بسیف القى الذي ومنا

}  مفعوالً  وعداً  وكان{  وقولھ. باستقصاء الشيء طلب الجوس: وقیل بسیفھ، قتال تخللھم معناه
 الرجعة یعني}  علیھم الكرة لكم رددنا{  لھم قال ثم بھ، اأخبرن ما على محالة ال كائناً  أي

 اي}  نفیراً  أكثر وجعلناكم{  وكثرناكم أَعناكم أي}  وبنین بأموال وأمددناكم{  علیھم والنصرة
 كعبید نفیر جمع}  نفیراً {  یكون أن یجوز: الزجاج قال التمییز، على ونصبھ انصاراً، اكثر
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 وعاد فقتلھ نصر، بخت على هللا بعثھ ھمدان من رجالً  أن وازعم: الفراء قال. ومعین وضنین
 إِن{  المكلفین من لخلقھ تعالى هللا یقول: "قائالً أیضاً  وأضاف ".فعاشوا إسرائیل بني إِلى الملك

        طاعة ھي التي الجمیلة واالفعال الغیر، الى اإلنعام من الحسنة االفعال فعلتم اي}  أحسنتم
}  أَسأتم{  وظلمتموه الغیر إِلى}  أسأتم وإِن{  الیكم واصل ذلك، ثواب الن ،}  ألنفسكم أحسنتم{ 

}  ألنفسكم أحسنتم{  قولھ لیقابل}  فلھا{  قال وإِنما الیكم، واصل وعقابھ ذلك وبال ألن النفسكم
 حروف ان على نفسھ، الى اساء لیقابل نفسھ إِلى احسن: یقال كما فإِلیھا، اسأتم ان والمعنى

 والمعنى. } لھا أوحى ربك بأن{ تعالى قال معانیھا، تقاربت اذا بعض مقام بعضھا یقوم اتالصف
 وعد جاء فإِذا{  .متقارب باالساءة، المختص وانت االساءة، منتھى في انت ومعنى. الیھا اوحى

 علیكم المبعوثین یعني}  المسجد ولیدخلوا وجوھكم لیسؤوا{  اآلخرة المرة وعد یعني}  اآلخرة
 االولى الدفعة في یدخلوھا لم بأعیانھم ھؤالء الن غیرھم، یعنى االولى المرة في}  دخلوه كما{ 
 والحدید الزجاج من انكسر ما وكل واحد، والدمار والھالك، فالتبار}  تتبیراً  علوا ما ولیتبروا{ 

 جاء فإِذا: وتقدیره محذوف) اذا( وجواب علیھ، غلبوا ما}  تتبیراً  علوا ما{  ومعنى. تبر والذھب
 .أنتھى ".لیسؤوا بعثناھم: وقیل. وجوھكم لیسؤوا اآلخرة وعد

 

 القرآن تفسیر في المیزان -٣

    :تعالى قولھ:" أن ،القرآنیة اتاآلی لتلك تفسیره في طبائياالطب حسین محمد السید هللا آیة وقال
 قال}  كبیراً  اً علو ولتعلن مرتین األرض في لتفسدن الكتاب في إسرائیل بني إلى وقضینا{ 

: وجھین على منھما واحد وكل فعالً، أو ذلك كان قوالً  األمر فصل القضاء: المفردات في الراغب
    :وقال بذلك، أمر أي}  إیاه إال تعبدوا أال ربك وقضى: { قولھ اإلِلھي القول فمن وبشري إلھي

 أعلمناھم أي الحكم في والفصل باالعالم قضاء فھذا}  الكتاب في إسرائیل بني إلى وقضینا{ 
 ومن ". مقطوع ھؤالء دابر أن األمر ذلك إلیھ وقضینا"  ھذا وعلى جزماً  وحیاً  إلیھم وأوحینا

    :وقولھ .} بشيء یقضون ال دونھ من یدعون والذین بالحق یقضى وهللا: { قولھ اإلِلھي الفعل
 بدیع{:نحو منھ اغوالفر اإلِبداعي إیجاده إلى إشارة} یومین في سماوات سبع فقضاھن{ 

 یكون الحاكم حكم فإن بكذا الحاكم قضى نحو البشري القول ومن: قال }.واألرض السماوات
 انتھى}  نذورھم ولیوفوا تفثھم لیقضوا ثم} {  مناسككم قضیتم فإذا{  البشري الفعل ومن بالقول،
 بذلك ویشھد التعديو بالظلم الطغیان عن كنایة اآلیة في وھو االرتفاع ھو والعلو .الحاجة موضع
 وجعل األرض في عال فرعون إن: { قولھ المعنى ھذا وفي التفسیر، عطف اإلِفساد على عطفھ
: التوراة وھو الكتاب في قاطعاً  إخباراً  إسرائیل بني وأعلمنا وأخبرنا اآلیة ومعنى }. شیعاً  أھلھا
 یتبعھا وما فلسطین أرض وھي األرض في ستفسدون إسرائیل شعب أنكم القول ھذا وأُحق أُقسم

 وعد جاء فإذا: { تعالى قولھ .عظیماً  طغیاناً  وتطغون كبیراً  علواً  وتعلون مرة بعد مرة مرتین
 إال والمكروه الشدة والبأساء والبأس البؤس: الراغب قال الخ،}  لنا عباداً  علیكم بعثنا أوالھما
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. تنكیالً  وأشد بأساً  أشد وهللا ونح النكایة في والبأساء والبأس أكثر والحرب الفقر في البؤس أن
 فالن بني یجوس فالن تركت: یقال الدیار في التخلل الجوس: المجمع وفي .الحاجة موضع انتھى

 وجستھ حستھ فقد ووطأتھ خالطتھ موضع كل: عبید أبو قال یطؤھم، أي ویدوسھم ویجوسھم
 وعد جاء فإذا: { ھوقولوقال ایضاً":  .)انتھى(. باستقصاء الشيء طلب الجوس: وقیل: قال

 اإلِفسادتان وھما المرتین إلى راجع التثنیة وضمیر الخ،}  لتفسدن: { قولھ على تفریع}  أوالھما
 على والنقمة النكال من هللا وعدھم ما أوالھما بوعد والمراد األولى، اإلِفسادة بھا فالمراد

 أنھ على ذلك ویدل ،إنجازه وقت عن كنایة الوعد ومجيء الموعود، بمعنى فالوعد إفسادھم
 مرتین األرض في لتفسدن: قیل فكأنھ إنجازاً  یذكرا ولم وعدین مرتین إفسادھم على وعدھم
 .السیاق معونة ذلك كل"  الخ"  األولى المرة وعد جاء فإذا منھما كل على االنتقام نعدكم ونحن
 لیذلوكم إلیكم موأرسلناھ انھضناھم أي}  شدید بأس أولي لنا عباداً  علیكم بعثنا: { وقولھ

 وال .الخ}  شدید بأس أولي: { قولھ واإلِذالل لالنتقام البعث كون على والدلیل منكم، وینتقموا
 والنھب والسبي واألسر الذریع القتل من فیھ كان ما مع إسرائیل بني إلى مجیئھم عد في ضیر

 بغیر وبغیھم وعلوھم رضاأل في إفسادھم على المجازاة سبیل على كان ألنھ إلھیاً  بعثاً  والتخریب
 وبذلك .ألنفسھم الظالمین ھم كانوا ولكن علیھم وتأییدھم أعدائھم ببعث هللا ظلمھم فما الحق،
"  الخ} "  علیكم بعثنا: { بقولھ المراد إن: قال من قول على یدل الكالم من دلیل ال أن یظھر
 وذلك ذلك،}  عباداً {  قولھ}  ابعثن: { قولھ ظاھر القتضاء وجھادكم بقتالكم مؤمنین قوماً  أمرنا

 عد من مانع ال وكذا المجازاة، سبیل على كان ما بعد فیھ مانع ال إلھیاً  بعثاً  ذلك عد أن عرفت لما
 أن یجوز: قال من قول ونظیره }. شدید بأس أولي: { قولھ من تعقبھ ما مع f عباداً  الكفار
 نبي فتألفھم كفاراً  یكونوا أن ویجوز ء،ھؤال بجھاد هللا أمرھم مؤمنین المبعوثون ھؤالء یكون

 على یرد ما نظیر علیھ ویرد والفّساق، الكفار من أمثالھم على وسلطھم ھؤالء لحرب األنبیاء من
 وقت جاء فإذا والمعنى الزماً  حتماً  القضاء لكون تأكید}  مفعوالً  وعداً  وكان: { وقولھ .سابقھ
 عباداً  الناس من علیكم وأنھضنا بعثنا مرتین سادكمإف من األولى المرة على وعدناه الذي الوعد

 واذھبوا فأذلوكم دیاركم في وتوسطوا أرضكم والغلبة بالقھر فدخلوا شدیدة وشدة بأس أولي لنا
 الكرة لكم رددنا ثم: { تعالى قولھ .عنھ محیص ال مفعوالً  وعداً  وكان وسؤددكم وعلوكم استقاللكم

 الرجعة معناه الكرة: المجمع في قال}  نفیراً  أكثر لناكموجع وبنین بأموال وأمددناكم علیھم
 العبید: قیل كما نفر جمع یكون أن ویجوز: الزجاج قال الرجال من العدد والنفیر والدولة،
 وینفرون ینصرونھ الذین رھطھ ونافرتھ ونفیره ونفره اإلِنسان ونفر والكلیب، والمعیز والضئین

 بعد أعدائھم على لھم الدولة ستعود إسرائیل بني أن ظاھرھاو ظاھر، اآلیة ومعنى .)انتھى( معھ
 الدولة ھذه وأن واسترقاقھم استعبادھم من ویتخلصون ویقھرونھم فیغلبونھم األولى المرة وعد

 وجعلھم وبنین بأموال إمدادھم الزم ھو كما الزمان من بھا معتد برھة في تدریجاً  إلیھم سترجع
 بل اشعار}  فلھا أسأتم وإن ألنفسكم أحسنتم أحسنتم إن: { التالیة ةاآلی في قولھ وفي .نفیراً  أكثر
 كانت إنما أعدائھم على إسرائیل لبني الكرة رد وھي الواقعة ھذه إن السیاق بمعونة داللة

 كان إنما اآلخرة وعد إنجاز أن كما ذلك قبل إساءتھم وبال ذاقوا ما بعد اإلِحسان إلى لرجوعھم
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  : تعالى قولھ وأضاف أیضاً قائالً:" ."اإلِحسان إلى ھذا رجوعھم بعد ساءةاإلِ  إلى ثانیاً  لرجوعھم
 علوا ما ولیتبروا مرة أول دخلوه كما المسجد ولیدخلوا وجوھكم لیسوؤا اآلخرة وعد جاء فإذا{ 

 من}  وجوھكم لیسوؤا: { وقولھ .والدمار الھالك بمعنى التبار من اإلِھالك التتبیر}  تتبیرا
 لِإلیجاز، محذوف مقدر بفعل متعلق قیل ما على وھو أحزنھ إذا فالناً  زید ساء: لیقا المساءة

 الذلة آثار وبدو فیھا والكآبة الحزن بظھور وجوھكم لیسوؤا بعثناھم والتقدیر للغایة والالم
 : وقولھ .والنھب والسبي الذریع القتل من فیكم یرتكبونھ بما علیھا االستعباد وصغار والمسكنة

 - المقدس بیت - األقصى المسجد ھو بالمسجد المراد}  مرة أول دخلوه كما المسجد لواولیدخ{ 
 أنھم أوالً  داللة الكالم وفي مجازاً، المقدسة األرض جمیع بھ المراد أن بعضھم ذكره بما یعبؤ وال
 خولھمد أن وثانیاً  لِإلیجاز، قبالً  یذكر لم وإنما عنوة المسجد دخلوا أیضاً  األولى المرة وعد في

 لمجازاة المبعوثین المھاجمین ھؤالء بأن الكالم یشعر وثالثاً  والتخریب، للھتك كان إنما المسجد
 أي}  تتبیرا علوا ما ولیتبروا{  :وقولھ .أوالً  علیھم بعثوا الذین ھم منھم واالنتقام إسرائیل بني

 البالد، ویخربوا األبنیة مواویھد األموال ویحرقوا النفوس فیقتلوا إھالكاً  علیھ غلبوا الذي لیھلكوا
 والمعنى تتبیرا، علوھم مدة ولیتبروا: الكالم وتقدیر مضاف بحذف مصدریة ما یكون أن واحتمل

 عباداً  علیكم بعثنا: { قولھ أعني الوعدین بین والمقایسة .بالسیاق وأوفق الفھم إلى أقرب األول
 وقد وأمر إسرائیل بني على أشد كان الثاني أن یعطي الخ}  وجوھكم لیسوؤا: { وقولة الخ}  لنا

 }. تتبیرا علوا ما ولیتبروا: { تعالى قولھ ذلك في وكفى آخرھم عن فیھ ویبیدوا یفنوا أن كادوا
 بظھور وجوھكم لیسوؤا بعثناھم اإلِفسادتین من الثانیة وھي اآلخرة المرة وعد جاء فإذا والمعنى
 الذي ولیھلكوا مرة أول دخلوه كما األقصى لمسجدا ولیدخلوا والمسكنة الذلة وبدو والكآبة الحزن
 وإن یرحمكم أن ربكم عسى: { تعالى قولھ .وإفناء إھالكاً  علیھ مروا الذي ویفنوا علیھ غلبوا
 التضییق - ذكروه ما على - وھو الحصر من الحصیر}  حصیراً  للكافرین جھنم وجعلنا عدنا عدتم

 أن ربكم عسى: { وقولھ .علیھم ضیقوا أي] ٥: التوبة[ } واحصروھم{  :تعالى قال والحبس
 یتوبوا أن تقدیر على للرحمة ترج وھو السیاق یفیده ما على الثاني البعث بعد أي}  یرحمكم

 اإلِفساد إلى تعودوا وإن أي}  نعد تعودوا وإن: { قولھ بدلیل واإلِحسان الطاعة إلى ویرجعوا
 حصیراً  للكافرین جھنم وجعلنا والنكال، العقوبة إلى نعد ربكم ورحمكم عنھ رجعتم ما بعد والعلو،
 التكلم من التفات}  یرحمكم أن ربكم عسى: { قولھ وفي .خروجاً  منھ یستطیعون ال حابساً  ومكاناً 

 یرحم أن تعالى ربوبیتھ یقتضیھ الذي األصل أن إلى اإلِشارة فیھ الوجھ وكأن الغیبة إلى الغیر مع
 الخلقة خط عن ینحرفوا أن إال فطرتھم إلیھ ویرشد تھمخلق یقتضیھ ما على جروا أن عباده

 أن السیاق فاحتاج الرب وصف ذكر یوجب النكتة ھذه إلى واإلِیماء الفطرة، صراط عن ویخرجوا
}  یرحمكم أن ربكم عسى: { بقولھ النكتة استوفیت لما ثم الغیبة إلى الغیر مع التكلم عن یتغیر
 اآلیات تتضمنھا التي القصة أصل وأماكذلك قائالً :"  ". وأضافعلیھ كان ما إلى الكالم عاد

 ھنا ھا إیرادھا تركنا ولذلك التعویل، عنھا یسلب عجیباً  اختالفاً  فیھا الروایات اختلفت فقد الكریمة
 استقلوا منذ إسرائیل بني على نزل وقد .والخاصة العامة من الحدیث جوامع فلیراجع أرادھا من

 ما ینطبق أن یمكن - تاریخھم یضبطھ ما على - اثنتین فوق كثیرة ةھام نوازل والسؤدد بالملك
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 النكایتین ھاتین إحدى أن عندھم كالمسلم ھو الذي لكن منھا اثنتین على اآلیات ھذه تضمنتھ
 قبل بابل ملوك من) نصر كد نبو( نصر بخت بید علیھم جرى ما ھي اآلیات إلیھما تشیر اللتین
 إسرائیل بني یحمي وكان عھده، جبابرة من وشوكة قوة ذا ملكاً  وكان .تقریباً  قرون بستة المیالد
 فخرب عنوة فتحھا ثم بالدھم وحاصر بھا لھم قبل ال بجیوش إلیھم فسار علیھ وتمردوا فعصوه

 یبق ولم العام بالقتل النفوس وأباد األنبیاء وكتب التوراة وأحرق األقصى المسجد وھدم البالد
 فلم بابل إلى معھ وسیرھم فأسرھم الرجال وضعفاء والذراري النساء من قلیلة شرذمة إال منھم

 طویالً  زماناً  وبعده نصر بخت حیاة زمن طول دافع عنھم یدفع وال حام یحمیھم ال ھناك یزالوا
 بني من األسرى على تلطف وفتحھ بابل العظام الفرس ملوك أحد كورش الكسرى قصد حتى

 المسجد - الھیكل تعمیر على وأعانھم المقدسة، ألرضا إلى الرجوع في لھم وأذن إسرائیل
 وخمسین نیف في وذلك التوراة لھم یكتب أن كھنتھم أحد لعزراء وأجاز األبنیة وتجدید - األقصى

 المقدس بیت لتخریب أوالً  المبعوث أن الیھود تاریخ من یظھر والذي. المیالد قبل سنة وأربعمائة
 إلیھم سیر إسبیانوس الروم قیصر ھو ثانیاً  والمبعوث ،سنة سبعین خراباً  وبقي نصر بخت ھو

 یكون أن البعید من ولیس .تقریباً  بقرن المیالد قبل القوم وأذل البیت فخرب طوطوز وزیره
 بملكھم تذھب ولم جمعھم تفن لم األخرى الحوادث فإن اآلیات في المرادتان ھما الحادثتان

 اجتمع ثم كورش زمن إلى وسؤددھم بجمیعھم ذھب نصر بخت نازلة لكن بالمرة واستقاللھم
 زمن إلى ذلك على یزالوا فلم شوكتھم و بقوتھم وأذھبت الروم علیھم غلب ثم برھة بعده شملھم
 بأن إشعاراً  فیھا أن اآلیات تفسیر في إلیھ اإلِشارة تقدمت ما إال یبعده وال .اإلِسالم ظھور

 الكرة لكم رددنا ثم: { قولھ وأن بأعیانھم قوم نیةوالثا األولى المرة في إسرائیل بني إلى المبعوث
 فإذا: { قولھ وأن أوالً، علیھم المبعوثین القوم على إسرائیل بني من الكرة بأن مشعر}  علیھم

 عباداً : { قولھ من تقدم ما إلى الجمع ضمیر برجوع مشعر}  وجوھكم لیسوؤا اآلخرة وعد كان
 على إسرائیل بني غیر من كرة المراد یكون أن لجواز ظاھرة داللة غیر من إشعار لكنھ }. لنا

 غیر من بسیاقة الكالم علیھ یدل ما إلى عائداً  الجمع ضمیر یكون وأن بھا ینتفعون وھم أعدائھم
 .أنتھى ".أوالً  المبعوثین ھم ثانیاً  المبعوثون یكون أن السیاق إیجاب

 

  المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -٤

 تدخل اإلشارة ھذه بعد:" في تفسیره، أنھ الشیرازي مكارمناصر  الشیخ لعظمىا هللا ةیآ وقال
 الكتاب في إسرائیل بني إلى وقضینا: فتقول باألحداث، المليء إسرائیل بني تاریخ إلى اآلیات

 استخدمت أنھا إال معان، عدة لھا"  قضاء"  كلمة .كبیرا علوا ولتعلن مرتین األرض في لتفسدن
 ارض ھي األخرى اآلیات بقرینة - اآلیة في"  األرض"  من المقصود أما"  المإع"  بمعنى ھنا

 ما تفصل تلیھا التي اآلیة .ربوعھا في المبارك األقصى المسجد یقع التي المقدسة فلسطین
 عقوبة أنھا على ذلك تلي التي والحوادث إسرائیل لبني الكبیرین اإلفسادین إلى إشارة من أجملتھ
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 لنا عبادا علیكم بعثنا والعدوان والظلم الفساد ألوان وارتكبتم أوالھما وعد جاء ذافإ: فتقول إلھیة
 خالل فجاسوا :عنكم للبحث دیاركم یدخلون الشجعان المحاربون القوم وھؤالء .شدید بأس أولي
 اإللھیة اإللطاف أن إلى ذلك بعد تشیر ثم .مفعوال وعدا وكان: منھ مناص ال األمر وھذا .الدیار
 علیكم الكرة لكم رددنا ثم: فتقول أعدائكم، على النصر في تعینكم وسوف لتشملكم، دستعو

 تعودوا أن أمل على بكم اإللھي واللطف المنة وھذه .نفیرا أكثر وجعلناكم وبنین بأموال وأمددناكم
 وإن ألنفسكم أحسنتم أحسنتم إن: ألنھ والذنوب القبائح وتتركوا أعمالكم وتصلحوا أنفسكم إلى
 تعود خیر أو سوء من اإلنسان یعملھ ما محصلة أن إذ ثابتة، سنة عن تعبر اآلیة إن .فلھا أتمأس

 وإذا بنفسھ، یلحقھ الواقع في فھو باآلخرین، سوءا أو أذى یلحق عندما فاإلنسان نفسھ، إلیھ
 العقوبة توقظھم لم األسف مع فھم إسرائیل، بنو أما لنفسھ، الخیر فعل فإنما لآلخرین، عمل

 األرض في الثاني اإلفساد باتجاه تحركوا بل مجددا، اإللھیة النعم عودة نبھتھم وال ألولى،ا
 حین أنھ الثاني المشھد وصف في اآلیة تقول .والتكبر والغرور والجور الظلم طریق وسلكوا

 آثار أن درجة إلى البالء بكم ویحیق المحاربین من جحافل تغطیكم سوف اإللھي الوعد یحین
 منكم ویأخذون بل .وجوھكم لیسؤوا اآلخرة وعد جاء فإذا: وجوھكم على تظھر الغمو الحزن

 سیحتلون بل بذلك، یكتفون ال وھم .مرة أول دخلوه كما المسجد ولیدخلوا: المقدس بیت حتى
 التوبة أبواب فإن الحالة ھذه وفي تتبیرا علوا ما ولیتبروا :آخرھا عن ویدمرونھا بالدكم جمیع

 نعود فسوف بالتوبة لنا عدتم إن أي عدنا عدتم وإن .یرحمكم أن ربكم عسى :ةمفتوح اإللھیة
 ففي الدنیا في جزاؤكم ھذا كان وإذا. بالعقوبة علیكم عدنا لإلفساد عدتم وإن بالرحمة، علیكم

 .انتھى ".حصیرا للكافرین جھنم وجعلنا: جھنم مصیركم اآلخرة

 

 الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي  -٥

 َوَقَضْیَنا) ٤{ ( في تفسیره أنھ:" الكاشاني بالفیض الملقب مرتضى بن محسن محمدالمولى  وقال
 فِي لَُتْفِسُدنَّ {  الّتوراة في}  اْلِكَتابِ  فِي{  مبتوتاً  مقضّیاً  وحیاً  إلیھم وأوحینا}  إِْسَرائِیلَ  َبنِي إِلَى

َتْینِ  األَْرِض  ُھَما َوْعدُ  َجاءَ  َفإَِذا) ٥{ ( }. بِیراً كَ  ُعلُّواً  َولََتْعلُنَّ {  افسادتین}  َمرَّ  عقاب وعد}  أُولَٰ
 أُْولِيِ {  لنا َعبیداً  قرأ أنھ السالم علیھ عليّ  عن الجوامع في }. لََّنا ِعَباداً  َعلَْیُكمْ  َبَعْثَنا{  أولیھما

َیارِ  ِخالَلَ {  لطلبكم ترّددوا}  َفَجاُسوا{  شدیدٍ  الحرب في وبطش قّوة ذوي}  َشِدیدٍ  َبأْسٍ  }  الدِّ
ْفُعوالً  َوْعداً  َوَكانَ {  والّسبي والغارة للقتل وسطھا  ُثمَّ ) ٦{ ( .یفعل أن بدّ  ال عقابھم وعد وكان}  مَّ

ةَ  لَُكمُ  َرَدْدَنا  َوَبنِینَ  ِبأَْمَوالٍ  َوأْمَدْدَناُكم{  علیكم بعثوا الذین على}  َعلَْیِھمْ {  والغلبة الدولة}  اْلَكرَّ
 إلى للذھاب والمجتمُعون قومھ من الّرجل مع ینفر من والّنفیر كنتم مّما}  َنفِیراً  أْكَثرَ  َوَجَعْلَناُكمْ 

 ".علیھا وبالھا فانّ } َفلََھا أََسأُْتمْ  َوإِنْ {  لھا ثوابھ ألنّ }  ألَنفُِسُكمْ  أْحَسنُتمْ  أْحَسنُتمْ  إِنْ )٧({ .العدوّ 
 اآلیة وتال إلیھ أسأت وال أحد إلى نتأحس ما السالم علیھ عليّ  عن الجوامع فيوأضاف أیضاً:" 

      یغفر ربّ  فلھا أسأتم وان السالم علیھ الّرضا عن العیون وفي .ازدواجاً  بالالم ذكر وإّنما قیل
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 لیسوؤا بعثناھم}  ُوُجوَھُكمْ  لَِیُسوُؤا{  اآلخرة المّرة عقوبة وعقد}  اآلِخَرةِ  َوْعدُ  َجآءَ  َفإَِذا{ 
 على لیسوء وقرىء علیھ أوالً  ذكره لداللة فحذف فیھا المساءة ثارآ بادیةً  لیجعلوھا وجوھكم
لَ  َدَخلُوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َولَِیْدُخلُوا{  وبالّنون البعث أو الوعد أي التوحید ةٍ  أوَّ ُروا َمرَّ  ولیھلِكوا}  َولُِیَتبِّ

ُكمْ  َعَسى) ٨({  }. َتْتِبیراً {  علّوھم مّدة أو علیھ واستولوا غلبوه ما}  َعلَْوا َما{   َیْرَحَمُكمْ  أن َربُّ
مَ  َوَجَعْلَنا{  عقوبتكم إلى ثالثة مّرة}  ُعْدَنا{  أخرى نوبة}  ُعدُتمْ  َوإِنْ  }  َحِصیراً  لِْلَكافِِرینَ  َجَھنَّ

 الكبیر والعّلو ویحیى زكرّیا بقتل االفسادتین فّسروا والعاّمة أبداً  منھا الخروج یقدرون ال محبساً 
 علیھم الكرة وردّ  وجنوده نصر بخت بأس أولي والعباد الناس وظلمھم هللا طاعة عن باستكبارھم

 هللا بتسلیط اآلخرة ووعده علیھم دانیال وتملیكھ الشام إلى اسراءھم اسفندیار بن برّدَبْھَمنْ 
 .انتھى ".أخرى مّرة علیھم الفرس

 

 العبادة مقامات في السعادة بیان  -٦

 }إِْسَرائِیلَ  َبنِي إِلَىٰ  َوَقَضْیَنآ:"{تفسیره في شاه علي بسلطان الملقب الجنابذي محمد السلطان وقال
 ألَْرِض ٱ فِي لَُتْفِسُدنَّ {  الّنبّوة اخبار او ةاالّتور}  ْلِكَتابِ ٱ فِي{  بقضائنا اسرائیل بنى اخبرنا أي

َتْینِ   لََّنآ ِعَباداً  َعلَْیُكمْ  َبَعْثَنا{  اولیھما عقاب وعد}  أُوالُھَما َوْعدُ  َجآءَ  َفإَِذا َكِبیراً  ُعلُّواً  َوَلَتْعلُنَّ  َمرَّ
 ،)ع( یحیى وبقتل) ع( زكرّیا بقتل االفساد يومّرت اسرائیل بنى في اآلیة تنزیل}  َشِدیدٍ  َبأْسٍ  أُْولِي

 كانت االولى والعقوبة ،)ع( االنبیاء طاعة عن وخروجھم وطغیانھم استكبارھم الكبیر والعلوّ 
 علیھم دانیال وتملیكھ اساریھم اسفندیار بن بھمن بردّ  علیھم الكّرة وردّ  جنودهو یختنّصر ید على

 مّرة علیھم الفرس بتسلیط كانت الّثانیة والعقوبة ثانیاً، العباد على وتسلّطھم البالد فى وتبّسطھم
 لَ ِخالَ  َفَجاُسواْ {  وجنوده یختنّصر شدید بأسٍ  اولى لنا عباداً  فقولھ ھذا وعلى قیل، كذا اخرى،

َیارِ ٱ  َوْعداً  َوَكانَ {  والّنھب واالسر للقتل دیاركم من الخفّیة المواضع وتفّحصوا تجّسسوا}  لدِّ
ْفُعوالً   .انتھى ."حتماً }  مَّ

 

 اآلیة تحلیل

تضلیل القارئ المسلم من خالل اقتطاع نصوص بیعمد بعض العلماء والشیوخ من المسلمین 
َالةَ  َتْقَرُبوا َال (ة اآلیات أو تجزئتھا. فھم كمن یقرأ اآلی المقطع الثاني من ) دون أي یكمل بقیة الصَّ

. لذلك ولسبب رغبتي بتوضیح األمور المبھمة التي لھا عالقة بتفسیر )ُسَكاَرى َوأَْنُتمْ اآلیة (
اآلیات آنفة الذكر، فقد طرحت عدة أسئلة ربما كانت تراود فكر القارئ الكریم. وقد أجبت علیھا 

 تبھ رجال التفسیر من علماء الشیعة اإلمامیة اإلثناعشریة.مستعیناً بما ك
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ھل سبق كتاب سماوي القرآن في التنبؤ بفساد بني إسرائیل لمرتین متتالیتین، وما أعقبھ من  ·
موجودة  تكان اأنھ أحداث تاریخیة بعد ذلك؟ وما ھو ذلك الكتاب السماوي؟ وھل القرآن اعترف

 الكتاب؟أصالً في ذلك 

 ھذه األسئلة ھي: اإلجابة على

قد  ،الكتاب المقدسو یقصد بذلك  -) كما یسمیھا رجال التفسیرالتوراة( -ُكُتب األنبیاء فَ  ،نعم ·
و  في یھوذا والسامرة. قد أحاطت بالیھود تراجیدیةمن أحداث  تالھاتنبأ عن تلك األحداث وما 

 (القدس الشریف) في أورشلیم القدس دمار ھیكل سلیمانالدامیة  تلك األحداث كان من ضمن
قد في أصقاع المعمورة. وقد أقر القرآن أن هللا  الیھود لمرتین متتالیتین. ونتیجة لذلك تشتت

التي یسمیھا القرآن بـِ  - المقدس الكتاب -في التوراة مسبقاً(علم الغیب)  الیھود ذلكبأخبر وأعلم 
 ات فعالً النبوء تلك تحققت قدو. سنة قبل تحقق تلك النبوءات ٦٠٠، وذلك بنحو "الكتاب"

فتفاصیل أحداثھا موجودة أصالً في الكتاب  .قرون خمسة من بأكثر اإلسالم مجيء قبل بتمامھا
فان بني إسرائیل لم یكونوا فقط على علم ودرایة بتلك األحداث، . المقدس باعتراف القرآن نفسھ

عنھم. فقد عاصروا  بل أنھم أیضاً كانوا شھود عیان في تحقق ما تنبأ بھ االنبیاء الیھودي
وعلى  ،السبي والقتل والتشرد والجوع ودمار بیوتھم و معابدھم وآالم وجربوا بكل مرارة قساوة

إن كان ھنالك ثمة و رأسھا ھیكل النبي سلیمان، الذي تم تدمیره وحرقة حتى لم یبقى لھ أثر البتھ.
فالفضل ، ة أورشلیم القدسإخبار بالغیب عن أمور ستجري في المستقبل المنظور أو البعید لمنطق

ال إلى كاتب  ،لكتاب المقدس، الذین دونوا الوحي اإللھي في االیھود نبیاءاذن ینبغي أن یعود لأل
 .الذي اقتبس مما كان فیھ، ومنھا بالطبع ھذه الحوادث التاریخیة القرآن

 

َتْینِ  األَْرِض  فِي ُتْفِسُدنَّ لَ  اْلِكَتابِ  فِي إِْسَرائِیلَ  َبنِي إِلَى باآلیة " َوَقَضْیَنا المقصود ما ·  َولََتْعلُنَّ  َمرَّ
ا  َكبِیًرا"؟ حسبما فھمھ العلماء من المفسرین الشیعة اإلمامیة اإلثناعشریة. ُعلُّوً

 :ھو، السؤال ھذا على اإلجابة

 ال حقاً  أي} مرتین األرض في لتفسدن: {التوراة في أي} الكتاب في{ وأعلمناھم أخبرناھم أي ·
 ).الطبرسي(. المقدس بیت وھي كرتین تسكنونھا التي البالد في سیفسدون فكمخال أن فیھ شك

 االمر من یكون بما واعلمناھم اخبرناھم اي}  إسرائیل بني إِلى وقضینا{  كقولھ اإلخبار بمعنى ·
 یتجبرون اي عظیماً  اي كبیراً، علواً  ویعلون مرتین، االرض في سیفسدون انھم من المذكور،

 ).الطوسي(. هللا عباد على

 أنكم القول ھذا وأُحق أُقسم: التوراة وھو الكتاب في قاطعاً  إخباراً  إسرائیل بني وأعلمنا أخبرنا ·
  مرة بعد رةـم مرتین یتبعھا وما طینــفلس أرض وھي األرض في سدونــستف رائیلــــإس شعب
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 .)الطباطبائي(. عظیماً  طغیاناً  وتطغون كبیراً  علواً  وتعلون

 ألَْرِض ٱ فِي لَُتْفِسُدنَّ { الّنبّوة اخبار او الّتوراة} ْلِكَتابِ ٱ فِي{ بقضائنا سرائیلا بنى اخبرنا أي ·
َتْینِ   ).الجنابذي(}. َكِبیراً  ُعلُّواً  َولََتْعلُنَّ  َمرَّ

         الّتوراة في} اْلِكَتابِ  ِفي{ مبتوتاً  مقضّیاً  وحیاً  إلیھم وأوحینا} إِْسَرائِیلَ  َبنِي إِلَى َوَقَضْیَنا{ ·
َتْینِ  األَْرِض  فِي لَُتْفِسُدنَّ {   ).الكاشاني الفیض( }. َكبِیراً  ُعلُّواً  َولََتْعلُنَّ {  افسادتین}  َمرَّ

 أعلمناھم أي الحكم في والفصل باالعالم قضاء فھذا}  الكتاب في إسرائیل بني إلى وقضینا{  ·
 ).الطباطبائي(. جزماً  وحیاً  إلیھم وأوحینا

 

 َدَخلُوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َولَِیْدُخلُواْ  ُوُجوَھُكمْ  لَِیُسوُؤواْ  اآلِخَرةِ  َوْعدُ  َجاءَ  َفإَِذا " باآلیة المقصود ما -ج
لَ  ةٍ  أَوَّ ُرواْ  َمرَّ  .اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة أغلب المفسرین فھمھا حسبما ؟"َتْتبِیًرا َعَلْوا َما َولُِیَتبِّ

للوحي اإللھي على المفسرین المسلمین لو رجعوا كان من السھل جداً  السؤال: ھذا على اإلجابة
. لكنھم فضلوا فوراً  عرفوا اإلجابة الصحیحةل ن، إذلكتاب المقدسالذي دونھ األنبیاء الیھود في  ا

الظلمة على النور، فجاءت تفسیراتھم لھذه اآلیة في غیر محلھا. إذ كان أغلبھا یخالف األحداث 
 فقال:" وأما ،الطباطبائي السید محمد حسین آیة هللا تخبطأدرك ذلك الالتاریخیة الموثقة. وقد 

 عنھا یسلب عجیباً  اختالفاً  فیھا الروایات اختلفت فقد الكریمة اآلیات تتضمنھا التي القصة أصل
 .والخاصة" العامة من الحدیث جوامع فلیراجع أرادھا من ،ھنا ھا إیرادھا تركنا ولذلك التعویل،

 :، فقد قالوا العجب العجاب، مثلأیضاً  تفسیراتھم التعویل على نالذا ال یمكن

 یحیى فنھاه امرأتھ بنت یتزوج أن أراد إسرائیل بني ملك أن وذلك زكریا بن یحیى قتل كان ·
 بخت قتل حتى یغلي زكریا بن یحیى دم یزل لم إنھ وقیل قتلھ على وبعثتھ علیھ فحقدت أمھا وبلغ
 ھو زكریا بن یحیى أن الجمیع وذكر الدم سكن ثم اً ألف وسبعین اثنین أو ألفاً  سبعین منھم نصر

 .الثاني الفساد في المقتول

 غزاھم وقیل أھلھ وسبى المقدس بیت فخرب أنطیاخوس اسمھ الروم ملوك من ملك فجاءھم ·
 وسباھم. الرومیة ملك

 المقدس بیت وخرب ألفاً  وثمانین مائة منھم فقتلوا یحیى قتلوا حین وذلك والروم فارس ملوك ·
 إنما وقیل خائفاً  إال رومي ذلك بعد یدخلھ فلم الخطاب بن عمر بناه حتى خراباً  ذلك بعد یزل فلم

 .أعلم وهللا نصر بخت الثانیة وفي جالوت األولى المرة في غزاھم

 .بأعیانھم قوم والثانیة األولى المرة في إسرائیل بني إلى المبعوث ·

 :وجوھكم على تظھر والغم الحزن آثار نأ درجة إلى البالء بكم ویحیق المحاربین من جحافل ·
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 ولیدخلوا: المقدس بیت حتى منكم ویأخذون بل .وجوھكم لیسؤوا اآلخرة وعد جاء فإذا 
 عن ویدمرونھا بالدكم جمیع سیحتلون بل بذلك، یكتفون ال وھم .مرة أول دخلوه كما المسجد
 .آخرھا

 .أخرى مّرة علیھم الفرس هللا بتسلیط اآلخرة وعده ·

ü ١(اإلِسالم ظھور زمن إلى ذلك على یزالوا فلم شوكتھم و بقوتھم وأذھبت الروم ھمعلی غلب(. 
أحداث تدمیر  تفاصیللمعرفة  وما یلیھا ١٣٣الرجاء مراجعة الصفحات (ھي اإلجابة الصحیحة) 

 .ھیكل سلیمان وما حل بالیھود
 

قد وقعت في الماضي بالمختصر المفید أن القرآن كان یسرد قصة ألحداث تاریخیة  القول أستطیع
البعید. و كانت تلك فیما مضى نبوءات قد تنبأ بھا أنبیاء العھد القدیم، والسید المسیح أیضاً. فقد 
تحققت ھذه النبوءات بأكثر من خمسة قرون قبل مجيء اإلسالم. وقد أقر آیة هللا السید محمد 

 أصل وأما حیث قال:" –ولیس من علم الغیب –بأن تلك كانت مجرد قصة  )٢(حسین الطباطبائي
 عنھا یسلب عجیباً  اختالفاً  فیھا الروایات اختلفت فقد الكریمة اآلیات تتضمنھا التي القصة

 ".التعویل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورة اإلسراء.من  ٨إلى  ١اآلیات من تفسیر  -الطباطبائي حسین محمد السید هللا آیة - القرآن تفسیر في لمیزانا  -١
 من سورة اإلسراء.  ٨إلى  ١تفسیر اآلیات من  -آیة هللا السید محمد حسین الطباطبائي - القرآن تفسیر في لمیزانا  -٢
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وإلعطاء المزید من التوضیح للقارئ الكریم، فقد سردت أدناه أصل تلك النبوءات المتعلقة 
باإلفسادین الذي اقترفھما بنو إسرائیل، وكیف عاقبھم هللا سبحانھ. ویرجع تاریخ أقدم نبوءة عن 

سنة قبل المیالد. وقد ذكر  ٦٠٠سنة قبل مجيء اإلسالم، أو  ١٢٠٠ا اإلفسادین إلى نحو تلكم
 بسبب إسرائیل بنى سیعاقب هللا أن )٢(النبي أرمیا تنبأ أنھ:" )١(الخیر أبو بسیط المسیح عبد القس

ُكمْ  أَْجلِ  ِمنْ : اْلُجُنودِ  َربُّ  َقالَ  َھَكَذا لَِذلِكَ  ( سنة سبعین مدة بابل إلى بالسبي خطایاھم  َتْسَمُعوا لَمْ  أَنَّ
َمالِ  َعَشائِرِ  ُكلَّ  َفآُخذُ  أُْرِسلُ  َھَئَنَذا لَِكالَِمي بُّ  َیقُولُ  الشِّ  َوَدَھشاً  َخَراباً  األَْرِض  َھِذهِ  ُكلُّ  َوَتِصیرُ ... الرَّ
ُعوبُ  َھِذهِ  َوَتْخِدمُ   قررتھ ما لینفذ ورشلیمأ إلى نصر نبوخذ وجاء. )٣()َسَنةً  َسْبِعینَ  َبابِلَ  َملِكَ  الشُّ
. م.ق ٦٠٥ سنة في .الھیكل وأحرق دمرھا حتى مرات ثالث أورشلیم وحاصر ومشیئتھ هللا إرادة
 بعض وأخذ لسلطانھ وخاضع لھ وكتابع باسمھ یحكم أن یھویاقیم للملك وسمح المدینة أحتل
َرَفاءِ  َوِمنَ  ْلكِ اْلمُ  َنْسلِ  َوِمنْ  إِْسَرائِیلَ  َبنِي ِمنْ ( الفتیة من وعددا الھیكل كنوز  من وكان. )٤()الشُّ

 بقیة وأخذ ثانیة نصر نبوخذ جاء. م.ق ٥٩٧ سنة وفى .الثالثة الفتیة ورفاقھ )٥(دانیال ضمنھم
 ورجل وضابط أمیر ١٠٫٠٠٠ و یھویاقیم الملك وأخذ بابل إلى ونقلھم وكنوزه الھیكل أواني
 الذین جملة من وكان. الشعب اكینمس إال یھوذا في یترك ولم والمھرة الصناع وجمیع شرطة
 الملك صدقیا لیعاقب الثالثة للمرة جاء. م.ق ٥٨٦ سنة يوف .)٦(والنبي الكاھن حزقیال أخذھم

بِّ  َبْیتَ  َوأَْحَرقَ (األسوار كسر ثم المدینة فحاصر علیھ، تمرده على  ُبُیوتِ  َوُكلَّ  اْلَملِكِ  َوَبْیتَ  الرَّ
ار أَْحَرَقَھا َظَماءِ اْلعُ  ُبُیوتِ  َوُكلَّ  أُوُرَشلِیمَ   صدقیا أبناء قتل بالكامل المدینة أحرق أن وبعد ،)٧()بِالنَّ

 .")٨(واألغالل بالسالسل مقیداً  بابل إلى وقاده نفسھ صدقیا عیني وقلع یھوذا، ملوك وأخر الملك
 انتھى.

 .٦وَ  ٥ :صفحة ، الخیر أبو بسیط المسیح عبد القس - دانیال سفر في والنبوة الوحى إعجاز -١
 خمس مسافة على الواقعة عناتوت قریة في م، ق ٦٤٥ سنة حواليولد  -ویقیم یعلي هللا: ویعني" یھو یرمي: "العبریة في اسمھ أرمیا النبي: -٢

 .اورشلیم شرقي الى الشمال من كیلومترات
ُكمْ  أَْجلِ  ِمنْ : ُجُنودِ الْ  َربُّ  َقالَ  َھَكَذا "لَِذلِكَ سفر أرمیا النبي:  ،اإلصحاح الخامس والعشرون  - ١٢–٨اآلیات: -٣  ُكلَّ  َفآُخذُ  أُْرِسلُ  َھَئَنَذا لَِكالَِمي َتْسَمُعوا لَمْ  أَنَّ

َمالِ  َعَشائِرِ  بُّ  َیقُولُ  الشِّ رَ  َوإِلَى الرَّ انَِھا ُكلِّ  َوَعلَى األَْرِض  َھِذهِ  َعلَى بِِھمْ  َوآتِي َبابِلَ  َملِكِ  َعْبِدي َنُبوَخْذَنصَّ ُمُھمْ  َحَوالَْیَھا الشُُّعوبِ  هِ َھذِ  ُكلِّ  َوَعَلى ُسكَّ  َفأَُحرِّ
ةً  َوِخَرباً  َوَصفِیراً  َدَھشاً  َوأَْجَعلُُھمْ  َربِ  َصْوتَ  ِمْنُھمْ  َوأُبِیدُ . أََبِدیَّ َراجِ  َوُنورَ  األَْرِحَیةِ  َصْوتَ  اْلَعُروسِ  َوَصْوتَ  اْلَعِریسِ  َصْوتَ  اْلَفَرحِ  َوَصْوتَ  الطَّ  َوَتِصیرُ . السِّ

 ."َسَنةً  َسْبِعینَ  َبابِلَ  َملِكَ  الشُُّعوبُ  َھِذهِ  َوَتْخِدمُ  َوَدَھشاً  َخَراباً  األَْرِض  َھِذهِ  ُكلُّ 
َنةِ  فِي ":النبي دانیال سفر ، األول اإلصحاح - ٦ –١:اآلیات -٤ الَِثةِ  السَّ رُ  َذَھبَ  َیُھوَذا َملِكِ  َیُھوَیاقِیمَ  ُمْلكِ  ِمنْ  الثَّ  وُرَشلِیمَ أُ  إِلَى َبابِلَ  َملِكُ  َنُبوَخْذَنصَّ

بُّ  َوَسلَّمَ . َوَحاَصَرَھا . إَِلِھھِ  َبْیتِ  ِخَزاَنةِ  إِلَى اآلنَِیةَ  َوأَْدَخلَ  إَِلِھھِ  َبْیتِ  إِلَى ِشْنَعارَ  أَْرِض  إِلَى بَِھا َفَجاءَ  هللاَِّ  َبْیتِ  آنَِیةِ  َبْعِض  َمعَ  َیُھوَذا َملِكَ  َیُھوَیاقِیمَ  بَِیِدهِ  الرَّ
َرَفاءِ  َوِمنَ  اْلُمْلكِ  َنْسلِ  َوِمنْ  إِْسَرائِیلَ  َبنِي ِمنْ  ُیْحِضرَ  بِأَنْ  ِخْصَیانِھِ  َرئِیسَ  َنزَ أَْشفَ  اْلَملِكُ  َوأََمرَ   ِحْكَمةٍ  ُكلِّ  فِي َحاِذقِینَ  اْلَمْنَظرِ  ِحَسانَ  فِیِھمْ  َعْیبَ  الَ  فِْتَیاناً  الشُّ

ةٌ  ِھمْ فِی َوالَِّذینَ  بِاْلِعْلمِ  َفْھمٍ  َوَذِوي َمْعِرَفةً  َوَعاِرفِینَ  ینَ  ِكَتاَبةَ  َفُیَعلُِّموُھمْ  اْلَملِكِ  َقْصرِ  فِي اْلُوُقوفِ  َعَلى ُقوَّ  َیْومٍ  ُكلَّ  َوِظیَفةً  اْلَملِكُ  لَُھمُ  َوَعیَّنَ . َولَِساَنُھمْ  اْلِكْلَدانِیِّ
 َوِمیَشائِیلُ  َوَحَنْنَیا َدانِیآلُ : َیُھوَذا َبنِي ِمنْ  َبْیَنُھمْ  اْلَملِِك. َوَكانَ  أََمامَ  َیقِفُونَ  نَِھاَیتَِھا َوِعْندَ  ِسنِینَ  َثالَثَ  لَِتْربَِیتِِھمْ  َمْشُروبِھِ  َخْمرِ  َوِمنْ  اْلَملِكِ  أََطایِبِ  ِمنْ  بَِیْوِمھِ 

 ".َوَعَزْرَیا
 والثاني م،.ق ٦٠٦ سنة یھویاقیم أیام األول السبي في ُسبي األول أن غیر حزقیال مثل بابل إلى وُسبي ق.م ٦١٨عام  أورشلیم في ُولد دانیال النبي: -٥

 یرى. فتیة الثالثة مع الكلدانیة تعلم داود، نسل من الملكي البیت من یكن لم إن یھوذا سبط من وكان شاب، وھو بابل إلى ُحمل. الثاني الغزو في
 .م.ق ٥٣٤و توفي سنة عاًما ٨٤ حوالي عاش أنھ البعض

َؤَساءِ  َوُكلَّ  أُوُرَشلِیمَ  ُكلَّ  "َوَسَبى :لثانيالملوك ا سفر ، الرابع والعشرون اإلصحاح -١٦ –١٤:اآلیات -٦ ، آالَفِ  َعَشَرةَ  اْلَبأِْس، َجَبابَِرةِ  َوَجِمیعَ  الرُّ  َمْسبِيٍّ
اعِ  َوَجِمیعَ  نَّ  َسَباُھمْ  األَْرِض  َوأَْقِوَیاءَ  َوِخْصَیاَنھُ  اْلَملِكِ  َونَِساءَ  لِكِ اْلمَ  َوأُمَّ . َبابِلَ  إِلَى َیُھوَیاِكینَ  َوَسَبى. األَْرِض  َشْعبِ  َمَساِكینُ  إِالَّ  أََحدٌ  َیْبقَ  لَمْ . َواألَْقَیانِ  الصُّ

اعُ  آالٍَف، َسْبَعةُ  اْلَبأِْس، أَْصَحابِ  َوَجِمیعُ . َبابِلَ  إِلَى أُوُرَشلِیمَ  ِمنْ  نَّ  ".َبابِلَ  لَىإِ  َبابِلَ  َملِكُ  َسَباُھمْ  اْلَحْرِب، أَْھلِ  األَْبَطالِ  َوَجِمیعُ  أَْلٌف، َواألَْقَیانُ  َوالصُّ
بِّ  َبْیتَ  َوأَْحَرقَ الثاني: "  الملوك سفر ، والعشرون الخامس اإلصحاح - ١٠ – ٩ :اآلیات -٧  اْلُعَظَماءِ  ُبُیوتِ  َوُكلَّ  أُوُرَشلِیمَ  ُبُیوتِ  َوُكلَّ . اْلَملِكِ  َوَبْیتَ  الرَّ

ارِ  أَْحَرَقَھا ینَ  ُجُیوشِ  ُكلُّ  َمَھاَھدَ  ُمْسَتِدیراً  أُوُرَشلِیمَ  أَْسَوارِ  َوَجِمیعُ  ِبالنَّ  ."الشَُّرطِ  َرئِیسِ  َمعَ  الَِّذینَ  اْلِكْلَدانِیِّ
ا َبنِي الثاني: "َوَقَتلُوا الملوك سفر - والعشرون الخامس اإلصحاح - ٧:ةاآلی -٨ ا َعْیَنيْ  َوَقَلُعوا َعْیَنْیِھ، أََمامَ  ِصْدقِیَّ ُدوهُ  ِصْدقِیَّ  ُنَحاسٍ  ِمنْ  بِِسْلِسلََتْینِ  َوَقیَّ

 ".َبابِلَ  إِلَى بِھِ  اُءواَوجَ 
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كان ذلك تفصیل بعض الشي لإلفساد األول الذي اقترفھ بني إسرائیل وما نجم عنھ من سبي وقتل 
وجوع وھدم ألورشلیم وھیكل الملك سلیمان بن داود. أما النبوءات المتعلقة باإلفساد الثاني وما 

من سابقھ. فقد أدت إلى  الیھود علىنتج عنھ من معاناة و تنكیل كان ھذه المرة أنكى وأقسى 
. ھادریان الرومانى اإلمبراطور ید علىم ١٣٤اقصائھم من األرض المقدسة بشكل تام في سنة 

 تیطس وولده فسبسیان ید على م٧٠ سنھوكانت أورشلیم قد دمرت وأحرق ھیكلھا بشكل كامل 
 ِفيعن ذلك فقال:"  )١(نبيالذي تمكن من إبادة نحو ملیون یھودي عدا األسرى. وقد تنبأ دانیال ال

َعاتِكَ  اْبتَِداءِ  كَ  ِألُْخبَِركَ  ِجْئتُ  َوأََنا األَْمرُ  َخَرجَ  َتَضرُّ لِ . َمْحُبوبٌ  أَْنتَ  ألَنَّ ْؤَیا َواْفَھمِ  اْلَكالَمَ  َفَتأَمَّ  .الرُّ
َسةِ  َمِدیَنتِكَ  َوَعلَى َشْعبِكَ  َعلَى قُِضَیتْ  أُْسُبوعاً  َسْبُعونَ   اْلَخَطاَیا َوَتْتِمیمِ  اْلَمْعِصَیةِ  لِ لَِتْكِمی اْلُمَقدَّ
ْؤَیا َولَِخْتمِ  األََبِديِّ  بِاْلبِرِّ  َولُِیْؤَتى اإلِْثمِ  َولَِكفَّاَرةِ  ةِ  الرُّ ُبوَّ وسِ  َولَِمْسحِ  َوالنُّ وِسینَ  قُدُّ  َواْفَھمْ  َفاْعلَمْ  .اْلقُدُّ

ھُ  ئِیسِ  اْلَمِسیحِ  إِلَى َھاَوَبَنائِ  أُوُرَشلِیمَ  لَِتْجِدیدِ  األَْمرِ  ُخُروجِ  ِمنْ  أَنَّ  َوِستُّونَ  َواْثَنانِ  أََسابِیعَ  َسْبَعةُ  الرَّ
ینَ  اْثَنْینِ  َوَبْعدَ . األَْزِمَنةِ  ِضیقِ  فِي َوَخلِیجٌ  ُسوقٌ  َوُیْبَنى َیُعودُ  أُْسُبوعاً   اْلَمِسیحُ  ُیْقَطعُ  أُْسُبوعاً  َوِستِّ
َھاَیةِ  َوإِلَى بَِغَماَرةٍ  َواْنتَِھاُؤهُ  َواْلقُْدسَ  یَنةَ اْلَمدِ  ُیْخِربُ  آتٍ  َرئِیسٍ  َوَشْعبُ  لَھُ  َولَْیسَ   َوِخَربٌ  َحْربٌ  النِّ
لُ  األُْسُبوعِ  َوَسطِ  َوفِي َواِحدٍ  أُْسُبوعٍ  فِي َكثِیِرینَ  َمعَ  َعْھداً  َوُیَثبِّتُ  .بَِھا قُِضيَ  بِیَحةَ  ُیَبطِّ ْقِدَمةَ  الذَّ  َوالتَّ
بٌ  األَْرَجاسِ  َجَناحِ  َوَعلَى السید بذلك أیضاً وقد تنبأ  ."بِ اْلُمَخرَّ  َعلَى اْلَمْقِضيُّ  َوُیَصبَّ  َیتِمَّ  َحتَّى ُمَخرَّ

 ُثمَّ  ")٢(سنة قبل دمار القدس و ھیكل سلیمان، حیث ورد في اإلنجیل المقدس ٣٧المسیح بحولي 
مَ  اْلَھْیَكلِ  ِمنَ  َوَمَضى َیُسوعُ  َخَرجَ   أََما: «َیُسوعُ  لَُھمْ  َفَقالَ . اْلَھْیَكلِ  َیةَ أَْبنِ  ُیُروهُ  لَِكيْ  َتالَِمیُذهُ  َفَتَقدَّ

ھُ  لَُكمْ  أَقُولُ  اَْلَحقَّ  َھِذِه؟ َجِمیعَ  َتْنُظُرونَ    .")٣(»!ُیْنَقضُ  الَ  َحَجرٍ  َعلَى َحَجرٌ  َھُھَنا ُیْتَركُ  الَ  إِنَّ

 

 الحقائق العلمیة الحدیثة -٢
لم تكن لھ القدرة على صنع المعجز، في مواضیع سابقة أثبتنا بالدلیل القاطع أن اإلمام الحسین 

ولم یؤتى علم من الغیب. وفي موضوعنا الحالي اكشف النقاب عن حقیقة طالما كثر فیھا الھرج 
 ، من السنة والشیعةاإلسالم علماءوالمرج. وھي تعد القشة األخیرة التي یحاول من خاللھا 

في الكثیر من  الحدیث لمالع ققد سب القرآن أن المسلمین عامة واُیفھم أن ومریر ائسب بشكل
عدم ترك اإلسالم. باألعداد الغفیرة من المسلمین  كبححتى یتمكنوا من وذلك المعارف الحدیثة، 

 .الحدیثة العلمیة والحقائق االكتشافاتبالمعارف و العالم سبققد   القرآنفقد زعموا أن 
 

ومن ضمنھم اإلمام  ،ھل البیتاإلمامیة اإلثناعشریة یؤمنون بالمطلق أن العترة من أ والشیعة
 الـــحیث ق )٤(السید كمال الحـــیدري العالمــة ذلكإلى ار ــأش وقدق. ــرآن الناطـــھم الق ،الحسین

 .، الكتاب المقدسمن اإلصحاح التاسع من سفر دانیال النبي ٢٧-٢٣اآلیات:  -١
  ونھ البشیر متى.اإلنجیل المقدس كما د ،من اإلصحاح الرابع والعشرون  ٢َو  ١اآلیتان:  -٢
 .عن تلك األحداث التفاصیل من لمزیدوما یلیھا  ١٣٣ :الصفحات مراجعة رجاء  -٣
 .١٦وَ  ١٥صفحة: ، الحیدري كمال السید العالمة ، والوجودیة االجتماعیة االثار في دراسة: القران في التقوى  -٤
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 الفرق لكن ، واحدة قةحقی ھما بل ، الكریم بالقران التمسك وراء شیئا لیس بالعترة التمسك نا:"
 الصادق االمام عن ورد لذا الصامتة، العترة القرآن ھو وان الناطق، القرآن ھم العترة ان بینھما

 الى یھدي انھ: « »اقوم ھي للتي القرآن یھدي ھذا ان: «تعالى قولھ ظل في) السالم علیھ(
 وانا الصامت، الكتاب كذل):«السالم علیھ( المؤمنین امیر قالھ ما معنى یتضح ومنھ. »اإلمام
 ".المتجسد القرآن ھو نھأ عنى بل ن،آالقر باسم الناطق ھو انھ بذلك یعني فال.  »الناطق الكتاب

 

 عام عاشوراء بمناسبةالقاھا  )١(المدرسي تقي محمد السید العظمى هللا یةآل كلمةفي ومما جاء 
 أن البد الحسین هللا عبد أبي نھضة أسرار بعض نفھم أن نرید حینما نحنفیھا:"  قال، ھـ١٤٣٣

 تعرفھ أن أردت فإذا الناطق، القرآن ھو كان علیھ هللا سالم الحسین اإلمام ألن لماذا؟ القرآن نقرأ
 الكریم الكتاب ھذا من تجعل أن حاول ثم الكریمة، آیاتھ في تتدبر أن وحاول الصامت القرآن فاقرأ
 ."السالم علیھ الحسین هللا عبد أبي قیام خفایا لمعرفة صافیة مرآة القرآن العزة رب كتاب

 

وھا نحن نبحر مرة أخرى في رحلة جدیدة، الھدف منھا الوصول إلى معرفة الحقیقة دون 
حسب ما یطلق علیھ بعض ،  سواھا. فإن كان القول بوجود سبق علمي في القرآن الصامت

الحدیث للشیعة اإلمامیة  صحیح، انتقلنا إلى الروایات المبسطة في كتبھو قول   ،علماء الشیعة
اإلثناعشریة، التي تزعم بأن الرسول محمد و العترة من أھل بیتھ، ومن ضمنھم اإلمام الحسین 

)، قد كانوا عالمین ومحیطین بالعلوم والمعارف الحدیثة، فنشبعھا دراسة الناطق القرآن( بن علي
من القرآن، صرفنا عنھ النظر، كان مجرد زعم ال یقوم علیھ دلیل تبین لنا أن ذلك . وإن تحلیلو

قرون مضي وتجاھلناه. ألنھ كما قلنا سابقاً أن تلك الكتب قد تم تألیفھا وتدوین األحادیث فیھا بعد 
 طویلة من بعد وفاة اإلمام الحسین بن علي.

 

الجدیر ذكره أن الدین الحق ال یحتاج إلى حمالت دعائیة، أو ترویج قائم على تزویر الحقائق، و
الذي فھمھ العرب األقحاح. فكاتب القرآن قد  ،لي أعناق اآلیات لیاً یسلبھا المعنى الحقیقي إلى وال

ذكر غیر ما مرة أن القرآن قد كتب بلسان عربي واضح ومفھوم للناطقین بالعربیة، ومع ذلك 
 لم یفھم المفسرون العرب وسواھم معانیھ الحقیقة إال في القرن العشرینیفاجئنا اإلعجازیون أنھ 

بِینٍ  َوقُْرآنٍ  اْلِكَتابِ  آَیاتُ  تِْلكَ  الرَ "وما تاله. وھذا یخالف ما قالھ وردده كاتب القرآن:   َوَلَقدْ "،")٢(مُّ
ُھمْ  َنْعلَمُ  َما َیقُولُونَ  أَنَّ  َعَربِيٌّ  لَِسانٌ  َوَھَذا أَْعَجِميٌّ  إِلَْیھِ  ُیْلِحُدونَ  الَِّذي لَِّسانُ  َبَشرٌ  ُیَعلُِّمھُ  إِنَّ
بِینٌ  بِینٍ  َعَربِيٍّ  ِبلَِسانٍ "،")٣(مُّ ْعرَ ٱ َعلَّْمَناهُ  َوَما "ال أیضاً:ـوق "،)٤(مُّ  ِذْكرٌ  إِالَّ  وَ ـھُ  إِنْ  َلھُ  َینَبِغي َوَما لشِّ

مقال الموقع اإللكتروني لشبكة مزن الثقافیة. وجزء من ذلك ال -"الناطق القران ھو علیھ هللا سالم الحسین اإلمام: المدرسي المرجعمقال بعنوان " -١
 . المدرسي تقي محمد السید العظمى هللا آلیةموجود ایضاً على الموقع الرسمي 

 .الحجر سورة ، ١اآلیة: -٢
 سورة النحل. ، ١٠٣االیة: -٣
 سورة الشعراء.                     ، ١٩٥اآلیة: -٤
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بِینٌ  َوقُْرآنٌ   ".)١(مُّ

 

كریة والدینیة والسیاسیة، فكل قانون الحریات الدولي للجمیع حریة التعبیر عن آرائھم الف كفللقد 
إنسان لھ الحق الكامل والمطلق في الترویج آلرائھ سواء كانت صائبة أم خاطئة، شریطة أال 

األمم المتحدة. لكن بكل تأكید ھیئة قامت وتأسست ألجلھ  والمبادئ التيتتنافى واألعراف والقیم 
ان عن آراء خادعة وكاذبة وبطرق لیس من األخالق أو القیم اإلنسانیة النبیلة أن یروج اإلنس

 ملتویة.

  

إلى  فكرھا أوفإذا وصل األمر لمجموعة دینیة أو سیاسیة أو فكریة متعصبة لدینھا أو آرائھا 
درجة یخدعون فیھا اآلخرین ألغراض رخیصة، فینبغي حینھا وضع اللوم وحده وحسب على 

 تلكھم وال قوة. و قد الحظت أن تلك الفئة بعینھا، وعدم تعمیمھ على الجمھور الذي ال حول ل
 قد وصلوا إلى مرحلة ھستیریة، آلت بھم إلى - المزعوم العلمي لإلعجاز المروجون - الفئة

 ،عالمیة فضاء وكاالت بواسطةمسبقاً  التقاطھا تم صور تزویر إلى إضافة ،وھمیة قصص تألیف
 و تاریخیة غرافیةج رسومات فحوى تغییر وكذلك. الحدیثة العلوم في متخصصون علماء أو

 السذج علىالفاسدة  بضاعتھمل یروجواكل ذلك عملوه من أجل أن . التخصصات بكافة وعلمیة
 .األحباء المسلمین من والبسطاء

 

 و تزویر حمالت إلى بحاجة لیسوا، فكر أو عقیدة أو دین بصحة یؤمنون الذین األشخاص إن
الذین یعملون كل ما  -الوھمي  - العلمي ازاإلعج قیلكن ھذا ال ینطبق  بالتأكید على فر. تدلیس

حتى أني ال استطیع  ،تزویرال و فبركةیستطیعوا عملھ بكل جد ومثابرة. فھم لم یألوا جھداً في ال
رْ  الواقعسوى أنھ في  وصف ذلك  ،المریر والیأس اإلحباط جراءحرجة مرضیة  حالة عن ُیَعبِّ

یقبلون  المسلمینألخوة واألخوات من أحبائنا ا من اآلالف المؤلفة یرون وھم بھ أُصیبوا الذي
 الخالص المجاني المعطى لھم من السید المسیح.

 

 فھمھا ما وحسب، وحدھا العربیة اللغة ھو ،وجد إن، القرآن في المبھم بتفسیر الحكملذلك ف
 أقوال خالل من ذلك من التأكد ناویمكن. وأصحابھرسول اإلسالم  محمد عاصروا الذین العرب
، اللغة العربیةبمعارف وقواعد وأدب اللغة  واسع اضطالع على ھم الذین والمفسرین ثینالمحد
صدر  فيالتاریخیة  األحداث بمجریاتلمعرفتھم الكبیرة  إضافة، التي كتب بھا القرآنذاتھا 
 .اإلسالم

 

 سورة یس. -٦٩اآلیة: -١
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التي قمت بدراستھا  ،تفقط من تلك االدعاءاالقلیلة بعض األمثلة في ھذا الكتاب لقد ذكرت 
 یطلق علیھا أو ما، قرآنال في التي العلمیة المزاعم و األوھام تلك تفنید بغیة ،وتحلیلھا شخصیاً 

من فتلك.  فكتابنا ھذا لم یتطرق لسرد او تفنید كل المزاعم واألوھام .العلمي باإلعجاز البعض
 بحاثة وذھن یقظ، تلك الكتب واالیمكنھ أن یطلع ویقرأ بقلب واٍع وعیون متفتحفد االستزادة ییر

من المسلمین  . بعض أولئك العلماءاختصاص وأصحاب مؤھلون علماء بإعدادھا قامقد  التي
من یعد  وھو) يمِ لْ العِ  زاَ جَ عْ اإلِ  مھْ وَ (الذي ألف كتاب أسماه  منتصر طارق الدكتور مثل، أنفسھم

الذي ألف كتاب  كامبلمیول كتورالدأیضاً  .من جمھوریة مصر العربیة المسلمین العلماء أحد
من  یعد ھو و) والعلم التاریخ نور في المقدس والكتاب القرآن(مشھور في ھذا المضمار أسماه 

وھناك كتب أخرى كتبھا بعض األخوة واألخوات بعد ھجرھم لإلسالم، . المسیحیین العلماء أحد
 الذي ،النعماني هللا فضل رشاكوقبولھم الرب یسوع إلھاً ومخلصاً شخصي لحیاتھم، مثل األخ 
من خالل مجھوداتھ الجادة  ،ساھم بتثقیف ونشر الوعي بین األخوة األعزاء من المسلمین

 بین القرآن إعجازومن ضمنھا كتابھ ( .النقدیة عن اإلسالمالتثقیفیة والكتب  ألیفتوالھادفة ب
وواضح بشكل سلس  تناول فیھ موضوع اإلعجاز العلمي المزعوم الذي،  )البھتان و الحقیقة
الشراح من اقوال  والنبویة باألدلة القرآنیة واألحادیث  جمیع مؤلفاتھ مَ عَّ . وقد دَ الفھم وسھل

 المسلمین.المحدثین والرواة والمفسرین من العلماء 
 

 ما ذھبنا إلیھمبرھنین فی، المسماة باإلعجاز العلمي األوھام تلك النزر القلیل من بذكر لقد اكتفیت
كان یعلم  (القرآن الناطق) أن اإلمام الحسین بن عليعلى اإلطالق من صحة ن أنھ ال سابقاً م

، ذلك أن القرآن (الصامت) ال توجد فیھ معلومة علمیة العصریة واالكتشافاتالمعارف الحدیثة 
 .الذي كتب فیھأو الزمان وحیدة تفرد بھا وحده عن اآلخرین في نفس العصر 

 

 نسر الواقعجریان الشمس نحو نجم ال -أ

ْمُس َتْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لََّھا َذلَِك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعلِیمِ "  قال كاتب القرآن:  ".)١(َوالشَّ

النسر “نحو نجم  الشمس وجریان حركة على تدل اآلیة ھذه أن العلمي اإلعجاز قیفر دعيی
لم یأت أو یتفوه أي مفسر  في مجرة درب التبانة. لكن القارئ والدارس الیقظ یدرك أنھ ”الواقع

أو محدث أو عالم من المسلمین القدماء بقول أو تفسیر یعطي ذلك المعنى الذي زعمھ فریق 
الغربیین الغیر العلماء بواسطة فھا ااكتش تلك الحقائق تمأن  فأنھ من المسلم بھاإلعجاز العلمي. 

 في العصر الحدیث.مسلمین 

 

 .٣٨ آیة ، یس سورة -١
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. لذا یجب أن ال نقول "ویلٌ فیھلسابقة ینبغي فھمھا ضمن السیاق التي أتت لفھم اآلیة او
التھم ساھون". وھذا ما یفعلھ فریق صللمصلین" ثم نصمت بل نكمل بقیتھا "الذین ھم عن 

 اآلیةدون أن یذكر السیاق التي أتت بھ تلك  ،قتطعھایاإلعجاز العلمي الذي یبرز آیة وحیدة أو 
 ذلك من أجل أن یتمكن القارئ  اآلیات التي أتت قبل اآلیة المذكورة أعاله، وأصالً. لذا قمت بسرد 

قولھ:" من نفس السورة  ٣١فقد ورد في اآلیة  بشكل أفضل. الصحیح و فھم المعنى من الكریم
نْ  َقْبلَُھم أَْھلَْكَنا َكمْ  َیَرْوا أَلَمْ  ُھمْ  اْلقُُرونِ  مِّ یوجھ كاتب القرآن كالمھ  "، وھناَیْرِجُعونَ  الَ  إِلَْیِھمْ  أَنَّ

ف سبحانھ كفار مكة  ":بقولھ ذلك )١(الطبرسي الفضل فسر الشیخ حیث .من قریش للعرب ثم خوَّ
یعلم ھؤالء الكفار {كم أھلكنا قبلھم من القرون} أي كم قرناً  ھؤالء یعلم فقال {ألم یروا} أي ألم

كاتب  استفھمعالمین بما  ". طبعاً قریش كانواأھلكناھم مثل عاد وثمود وقوم لوط وغیرھم
 اْلَمْیَتةُ  األَْرضُ  لَُّھمُ  َوآَیةٌ  :"٣٤وَ  ٣٣كاتب القرآن فیقول في اآلیتین  یضیف. ثم منھمالقرآن 
ا ِمْنَھا َوأَْخَرْجَنا أَْحَیْیَناَھا اتٍ  فِیَھا َوَجَعْلَنا َیأُْكلُونَ  َفِمْنھُ  َحّبً ِخیلٍ  ِمن َجنَّ ْرَنا َوأَْعَنابٍ  نَّ  ِمنْ  افِیھَ  َوَفجَّ
} لَُّھمُ  َوآَیةٌ  { سبحانھ قال ثم ". ویقول الشیخ ابو علي الطبرسي في تفسیره لھذه اآلیة:"اْلُعُیونِ 

 األرض أي} أَْحَیْیَناَھا اْلَمْیَتةُ  األَْرضُ  { البعث على قدرتنا على لھم قاطعة وحجة وداللة أي
ا ِمْنَھا َناَوأَْخَرجْ  { بالنبات أحییناھا تنبت ال التي المجدبة القحطة  مثل یتقوتونھ حبّ  كل أي} َحّبً
 فِیَھا َوَجَعْلَنا {.یأكلون الحب فمن أي} َیأُْكلُونَ  َفِمْنھُ {الحبوب من وغیرھا واألرز والشعیر الحنطة
اتٍ  ِخیلٍ  ِمن {بساتین أي} َجنَّ ْرَنا { ومنافعھما أنواعھما لكثرة النوعین خصَّ  وإنما} َوأَْعَنابٍ  نَّ  َوَفجَّ
رنا أي} اْلُعُیونِ  ِمنْ  فِیَھا  لیسقوا الماء من عیوناً  الجنات تلك في أو المیتة األرض تلك في وفجَّ
لم ، فھو وقد حاج كاتب القرآن قریش بما یمكنھم رؤیتھ والمشاھد لھم ."والنخیل الكرم بھا

كاتب  ھدوه بأم أعینھم، فھذه آیة (عالمة وإشارة) یحتج بھاایشبما لم أو  هبما لم یرو یحاججنھم
ال تضیف أي  كان مجرد معلومات بدائیة اآلیات تلكما ذكرتھ وحتى اآلن كل  القرآن على قریش.

 الَِّذي ُسْبَحانَ  ثم یسترسل كاتب القرآن فیقول:" سبق علمي یفوق علم أي فرد في قبیلة قریش.
ا ُكلََّھا األَْزَواجَ  َخلَقَ  " وفي معنى ھذه اآلیة یقول َیْعَلُمونَ  ال اَوِممَّ  أَنفُِسِھمْ  َوِمنْ  األَْرضُ  ُتنبِتُ  ِممَّ

ه ثم الشیخ افضل الطبرسي:" مھا نفسھ سبحانھ نزَّ  یستحق الذي ھو أنھ على بذلك داالٍّ  وعظَّ
 عن وبراءة وتعظیماً  تنزیھاً  أي} ُكلََّھا األَْزَواجَ  َخلَقَ  الَِّذي ُسْبَحانَ  فقال الشكر وغایة الحمد منتھى
 وكذلك لألنثى الذكر مشاكلة على فالحیوان األشیاء من واألشكال األصناف خلق للذي السوء
ا { قال فلذلك أشكال ونحوھما والكرم والتین أشكال والحبوب النخل  من أي} األَْرضُ  ُتنِبتُ  ِممَّ
ا{ وإناثاً  ذكوراً  أَزواجاً  أوالداً  منھم وخلق أي} أَنفُِسِھمْ  َوِمنْ  { النبات سائر  مما} َیْعلَُمونَ  ال َوِممَّ

وأرجو التكریز ھنا على قولھ  ."بھم خبره یّتصل ولم یشاھدوه فلم البحار وقعر األرض بطون في
ا( ) الذي یفید أن قریش كانوا عالمین بكل ما كان یسرده كاتب القرآن من أمور َیْعلَُمونَ  ال َوِممَّ

اأنھا (َ ظاھرة ومرئیة أمامھم، أما األمور التي كانت غیر مشاھدة فقد أقر كاتب القرآن  ال ِممَّ
َھارَ  ِمْنھُ  َنْسلَخُ  اللَّْیلُ  لَُّھمْ  َوآَیةٌ  :"٣٧في اآلیة  ). ثم یقول كاتب القرآنَیْعلَُمونَ   ُھم َفإَِذا النَّ

ْظلُِمونَ   اللَّْیلُ  { رىــأخ لھم وداللة أي} لَُّھمْ  َوآَیةٌ  { :"یخ الطبرسي ھذه اآلیة بقولھــ" ویفسر الشمُّ

 من سورة یس.         ٣٧-٣١ :تفسیر اآلیات - الطبرسي الفضل علي أبو الشیخ العالمة - القرآن تفسیر في البیان مجمع  -١
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َھارَ  ِمْنھُ  َنْسلَخُ   هللا ألن كان كما مظلماً  الھواء فیبقى الشمس ضوء ونخرج منھ ننزع أي} النَّ
: وقیل .ظلماً م یبقى وأزیل كشط أي الضیاء منھ سلخ فإذا الشمس بضیاء الھواء یضيء سبحانھ

َھارَ  ِمْنھُ  َنْسَلخُ  { سبحانھ قال إنما  كالقشر النھار جعل و لظلمتھ كالجسم اللیل جعل تعالى ألنھ} النَّ
ْظلُِمونَ  ُھم َفإَِذا { قولھ و كالجسم فھو أصل اللیل و كالكسوة فھو عارض النھار وألن  أي} مُّ

 فھي معروفة ومحسوسة ،لومات بدائیةمعكانت ". وھذه أیضاً فیھ لھم ضیاء ال اللیل في داخلون
. ثم تأتي اآلیة ، بحكم المشاھدة البصریةفي ذلك العصر یةعربلفي تلك المجتمعات األي فرد 

ضمن احتجاجھ على قبیلة قریش بعالمة وإشارة أخرى  موضوع البحث، فیقول كاتب القرآن
 ."اْلَعلِیمِ  اْلَعِزیزِ  َتْقِدیرُ  َذلِكَ  لََّھا لُِمْسَتَقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمسُ  "تثبت صحة ادعائھ بالنبوة أنھ:

 

 الشیعة اإلمامیة اإلثناعشریة ن منمفسریالأقوال 
 

  القرآن تفسیر في البیان مجمع -١

 وداللة معناه} لھا لمستقر تجري والشمس:"{أنھ الطبرسي الفضل علي أبو الشیخ العالمة قال
  :لأقوا}  لھا لمستقر{  قولھ وفي الشمس لھم أخرى

 عن الدنیا تنقضي حتى تجري تزال فال الدنیا انقضاء عند أمرھا النتھاء تجري أنھا: أحدھا
 إلى لھا قرار ال أي واحد لھا مستقر ال ومعنى ھذا ومعنى: مسلم أبو قال. المفسرین من جماعة
 . الدنیا انقضاء

 أقصى إلى تجري أنھا: وثالثھا. قتادة عن یختلف وال تعدوه ال واحد لوقت تجري أنھا: وثانیھا
 وال تتجاوزھا ال غایة االرتفاع في لھا أن والمعنى تتجاوزھا ال والصیف الشتاء في منازلھا
 تقدیر ذلك{  مستقرھا فھو عنھا تقصر وال تتجاوزھا ال غایة الھبوط في ولھا دونھا تنقطع
 ال الذي}  العلیم{  شيء علیھ یخفى ال الذي}  العلیم{  شيء یعجزه ال الذي القادر أي}  العزیز
 .انتھى ".شيء علیھ یخفى

 

  القرآن لعلوم الجامع التبیان -٢

 والشمس{ قال:" في تفسیره لتلك اآلیة الطوسي محمد جعفر أبو الشیعیة الطائفة شیخ وقال
 :اقوال ثالثة المستقر معنى في وقیل. اخرى آیة} لھا لمستقر تجري

 .الدنیا انقضاء عند أمرھا النتھاء - احدھا

 .تختلف وال تعدوه ال لھا واحد لوقت: قتادة قال - الثاني
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 قال ومن. إلى أي}  لھا لمستقر{  معنى المبرد وقال. الغروب في منازلھا ابعد إلى - الثالث
 الصیف منقلب إلى انتھت كلما أنھا}  لھا لمستقر{  معنى قال أبداً  تتحرك بل تستقر ال الشمس

} العلیم العزیز تقدیر ذلك{ قال ثم. الصعود إلى عادت الشتاء بمنقل بلغت وإذا الرجوع في عادت
} قدرناه والقمر{ قال ثم یفعلھ؟، بما العالم یضام، ال الذي القادر إال ذلك على الشمس قدر من أي

 .انتھى ".یفسره فعال لھ قدر نصب ومن}  تجري والشمس{  قولھ على عطف رفع فمن

 

 القرآن تفسیر في المیزان -٣

    : تعالى قولھ:" أن القرآنیة اآلیة لتلك تفسیره في طبائياالطب حسین محمد السید هللا یةآ وقال
}  لھا لمستقر: { وقولھ حركتھا جریھا}  العلیم العزیز تقدیر ذلك لھا لمستقر تجري والشمس{ 

 كتتحر أنھا والمعنى مكان، أو زمان اسم أو میمي مصدر والمستقر للغایة، أو إلى بمعنى الالم
 زمن أو أجلھا بانقضاء وسكونھا استقرارھا اي مستقرھا إلى تنتھي حتى أو مستقرھا نحو

 حول دوریة حركة لھا یثبت الحسي النظر فظاھر حركتھا وھو جریھا وأما. محلھ أو استقرارھا
 نحو انتقالیة حركة سیاراتھا مع لھا أن وتكشف بالعكس تقضي العلمیة األبحاث لكن األرض
 على الدنیوي النظام دام ما تجري تزال ال الشمس أن المعنى فمحصل كان وكیف .عالواق النسر
 یرجع المعنى وھذا النظام، ھذا ویبطل الدنیا فتخرب أجلھا بانقضاء وتسكن تستقر حتى حالھ

}  لھا مستقر ال تجري والشمس: { وغیرھم البیت أھل إلى المنسوبة القراءة معنى إلى بالمآل
 الدال الجري ظاھر خالف فھو مركزھا حول الوضعیة حركتھا على جریھا لحم وأما .قیل كما

 تقدیر المذكور الجري أي}  العلیم العزیز تقدیر ذلك: { وقولھ .مكان إلى مكان من االنتقال على
 .انتھى ".أفعالھ في الصالح جھات یجھل وال إرادتھ في غالب یغلبھ ال ممن وتدبیر

 

 المتأھلین صدر تفسیر -٤

ْمسُ ٱوَ { :"في تفسیره لآلیة المتأھلین صدر وقال  }ْلَعلِیمِ ٱ ْلَعِزیزِ ٱ َتْقِدیرُ  َذلِكَ  لََّھـا لُِمْسَتَقرٍّ  َتْجِري لشَّ
 كأول الدورة، آخر فلكھا في الشمس حركة إلیھ تنتھي الذي المّقدر، الُمَوقَّت الحدّ  ھو: الُمْسَتَقر

 نقطة بھ یراد أن ویحتمل آخرین، عند غیره أو الدور، أول جعلھ من عند سنة، كل في الَحَمل
 أو األنظار، عند جرمھا وصغر األبصار، عن الشمس وُبْعد الحركة، بطء غایة فیھا التي األْوج،
 األفق، فوق حركتھا مدة إلیھا تتوجھ التي المغرب، نقطة بھ یراد أو الحضیض، نقطة من مقابلھا

 من مقابلھا نقطة أو عیوننا، مرائي في عنھا ترجع ثم یوم، كلَّ  مسیرھا في إلیھا تبلغ حتى
 اآلخر، النصف في حركتھا تخالف الیومي، مدارھا من النصفین أحد في حركتھا فإذا المشرق،
 وُمستَقرٍّ  معین، حد من المختلفتین الحركتین بین فیما بد وال الناظرین، موضع إلى بالقیاس

 الحد، بھ یراد أن ویحتمل .الستِْقراِره ودالمعھ المسافر كمنزل منھ، وتبتديء إلیھ تنتھي خاص
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 بلوغھا حدُّ  وھو الصاعد، مدارھا نصف َقْطع عند النھار، منتصف في ارتفاعھا غایة فیھ الذي
 تحت اللیل نصف دائرة مع مدارھا تقاطع نقطة من مقابلھ أو األفق، فوق النھار نصف دائرة
ھا یكون أن ویحتمل .األفق  فاستقّرت سیرھا، وكمّیة جریھا مقدار علیھ هللا أقرّ  الذي أجلھا مستقرُّ
 تشابھ منھا، یراد أن أیضاً  ویحتمل .السنة مقدار وھو علیھ، هللا فطر عما تغّیر غیر من علیھ

 مستقر على فكأنھا والبطء، السرعة في اختالف وال وانعطاف، رجوع غیر من المختّصة حركتھا
 السفل، جانب إلى ھوى، وال سكون وال استواء وال انحراف غیر من وضعھا ثبات یراد أو واحد،

 وتقدیر مدیم، حافظ تدبیر على حركتھا، وتشابھ وضعھا، ثبات لیدل العلو، جانب إلى ارتفاع وال
 داعي ألن تستقر، ال تجري تزال ال: أي"  لھا مستقرَّ  ال: " مسعود ابن قراءة وفي .علیم عزیز

 بل بھا، الكائنات وانتفاع بالسافل التفاتاً  وال یاً،غضب أو شھویاً  حیوانیاً  غرضاً  لیس حركتھا
قاً   الغیر واألنوار الدائمة الخیرات من عنده لما وطلباً  زلفى، هللا إلى وتقرباً  بارئھا، إلى تشوُّ

: وقیل ". ذلك لیس"  بمعنى"  ال"  یكون أن على"  لھا مستقر ال: " أیضاً  وقرئ .المتناھیة
 الحثیث، والسیر الجري ذلك - القیامة یوم وھو - جریھا وینقطع ھفی یستقر الذي الوقت المستقر

 االفھام، دقائق الدقیق حسابھ في تكلُّ  الذي والوجھ التقدیر، ذلك على األول المبدء طلب في
 الحیوان ونشوء السافالت، الكائنات نفع مع علیھ وتترتب واألوھام، العقول استنباطھ في وتتحیر
 القّیوم إلى والتقرب األعظم، بالخیر التشّبھ ھي التي األصلیة، غایتھ ،النظام ھذا على والنبات
 العزیز بتقدیر إالّ  ھو ما العدم، ظلمة عن لھا المخرج العالم، لحقائق والكرم الوجود بنور المّنور
 كل في والنظام الخیر بوجوه علماً  والمحیط مقدور، كل على والغالب عباده، فوق القاھر العلیم،
 باسطة، ونعمتھ دائمة رحمتھ تكون أن فیجب شامالً، وعلمھ كاملة، قدرتھ كانت ما وكل معلوم،
 واإلستمرار والتمام الفضیلة ونھایة النظام، في الخیر غایة على منھ الموجودات وجود ویكون
 .انتھى ."والدوام

 

 الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي  -٥

 الیھ ینتھي معّین لحدّ }  لََھا لُِمْسَتَقرٍّ  َتْجِرى َوالشَّْمسُ  )٣٨:" { (أن الكاشاني الفیض المولى وقال
 فاّنھا لھا سكون ال اي الّراء بنصب لھا مستقرّ  ال السالم علیھما عنھما المجمع وفي. دورھا

 .انتھى }". اْلَعلِیمِ  اْلَعِزیزِ  َتْقِدیرُ  َذلِكَ {  دائماً  متحّركة

 

  المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل  -٦

 اآلیة ھذه .لھا لمستقر تجري والشمس:" الشیرازي مكارم ناصرالشیخ  العظمى هللا ةیآ وقال
 فللمفسرین الحركة؟ تلك من المقصود ھو ما أما مستمر، بشكل الشمس حركة بوضوح تبین

 الحركة تلك األرض، حول الظاھریة الشمس حركة إلى إشارة ذلك إن: بعضھم قال :متعددة أقوال
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 إشارة إنھ: آخرون وقال .ذاتھا الشمس عمر نھایة ھو الذي العالم عمر آخر إلى ستستمر التي
 الشمس بأن نعلم ألننا التوالي، على والجنوب الشمال نحو والشتاء الصیف في الشمس میل إلى

 وتعود شماال، درجة) ٢٣(مدار في لتدخل الشمال، بطرف الربیع بدء في اعتدالھا خط عن تمیل
 خط على وتستمر الخریف بدایة عند اعتدالھا خط إلى تنتھي حتى قلیال القلی الصیف بدء مع

 حتى اعتدالھا خط باتجاه تتحرك الشتاء بدء ومن الشتاء، بدء حتى الجنوب باتجاه ذلك سیرھا
 األرض حركة عن ناجمة الواقع في الحركات تلك جمیع أن وبدیھي. الربیع بدء عند ذلك تبلغ
 وآخرون .الشمس حركة وكأنھا تبدو ظاھرا كانت وإن مدارھا، طخ عن وانحرافھا الشمس حول

 دراسات أثبتت حیث نفسھا، حول بالدوران الموضعیة الشمس حركة إلى إشارة اآلیة اعتبروا
 بخصوص ظھرت التي التفاسیر وأحدث وآخر .نفسھا حول تدور الشمس أن قطعي بشكل العلماء

 ضمن معین باتجاه منظومتھا مع الشمس ركةح من أخیرا العلماء كشفھ ما ھو اآلیة، ھذه
 أطلقوا جدا بعید نجم باتجاه حركتھا أن وقیل منھا، جزءا الشمسیة المجموعة تكون التي المجرة

 جملة تكون أن ویمكن بینھا، فیما تتضارب ال إلیھا المشار المعاني ھذه كل ". وجا"  اسم علیھ
 یتم وسوف كشفھا، إلى العلم یصل لم رىأخ ومعاني المعاني تلك جمیع إلى إشارة" تجري" 

 الف ومائتي ملیون یعادل الذي الشمس كوكب حركة فإن حال، كل وعلى .المستقبل في كشفھا
 هللا لغیر مقدورا لیس الالمتناھي، الفضاء ھذا في ومنظمة دقیقة بحركة األرض، حجم مرة

 تقدیر ذلك آخرھا في تضیف آلیةا فإن لذا الالمتناھي، وبعلمھ قدرة كل قدرتھ تفوق الذي سبحانھ
 السنة نظام إلى یشیر اآلیة تعبیر أن فھو اآلیة ھذه تفسیر في قیل ما آخر أما .العلیم العزیز

 اإلنسان لحیاة یعطي الذي النظام ذلك المختلفة، األبراج عبر الشمس حركة عن الناشئ الشمسیة
 .انتھى ".نواحيال مختلف من حیاتھ تنظیم إلى یؤدي معینا وبرنامجا نظاما
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 اآلیة تحلیل
 

فھم الصحیح للقارئ الكریم قمت بطرح األسئلة التالیة واإلجابة علیھا مستعیناً لمن أجل إیصال ا
 بآراء المفسرین الشیعة اإلمامیة اإلثناعشریة.

ھل أستشھد كاتب القرآن ھذه اآلیة كدلیل مشاھد ومرئي أي عالمة و إشارة من ضمن  - أ
 ت األخرى(آیة) لالحتجاج على قریش؟العالمات واإلشارا

 ورد المفسرون األقوال التالیة:أوقد  ،نعم :اإلجابة 

 الطبرسي).الشیخ ( .الشمس لھم أخرى وداللة ·
 الطوسي).الشیخ ( .اخرى آیة} لھا لمستقر تجري والشمس{ ·

 

جري أن الشمس تمامیة اإلثناعشریة اإلة یمن الطائفة الشیع القدماءھل فھم المفسرون  - ب
 ذھب إلى نجم النسر الواقع؟وست

ولم یتبادر إلى ذھنھم  ،ھذا القول على اإلطالق القدماء اإلجابة: ال، لم یقل أي أحد من المفسرین
تلك االكتشافات رض اتخالف وتعأھل البیت عن طریق روایات  ورودبسبب  وذلك البتة، ھذا األمر

 جع.فلیرا،  -ھـ  -السؤال . وقد بینت ذلك في الحدیثة العلمیة

 

 َتْجِري َوالشَّْمسُ  "القرآنیة اآلیةمنطوق ماذا فھم المفسرون الشیعة اإلمامیة اإلثناعشریة من  -ج
 لََّھا"؟ لُِمْسَتَقرٍّ 

اإلجابة: اختلف المفسرون في ذلك كثیراً، لكن لم یقل أي مفسر من مفسري الشیعة اإلمامیة 
 التالیة: آرائھمسوى  حدیثة أي حقائق علمیةوجود عن  اإلثناعشریة

 ومعنى الدنیا. تنقضي حتى تجري تزال فال الدنیا انقضاء عند أمرھا النتھاء تجري أنھا ·
 (الطبرسي). .الدنیا انقضاء إلى لھا قرار ال أي واحد - لھا مستقر ال - ومعنى ھذا

 ).الطبرسي( .یختلف وال تعدوه ال واحد لوقت تجري أنھا ·

 في لھا أن والمعنى تتجاوزھا ال الصیفو الشتاء في منازلھا أقصى إلى تجري أنھا ·
 تقصر وال تتجاوزھا ال غایة الھبوط في ولھا دونھا تنقطع وال تتجاوزھا ال غایة االرتفاع

 ).الطبرسي( .مستقرھا فھو عنھا

 .(الطوسي) .الغروب في منازلھا ابعد إلى ·
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 إلى انتھت كلما أنھا}  لھا لمستقر{  معنى قال أبداً  تتحرك بل تستقر ال الشمس قال من ·
 ).الطوسي( .الصعود إلى عادت الشتاء منقلب بلغت وإذا الرجوع في عادت الصیف منقلب

 بانقضاء وسكونھا استقرارھا اي مستقرھا إلى تنتھي حتى أو مستقرھا نحو تتحرك أنھا ·
 (الطباطبائي). .محلھ أو استقرارھا زمن أو أجلھا

 .األرض حول دوریة ركةح لھا یثبت الحسي النظر فظاھر حركتھا وھو جریھا ·
 ).الطباطبائي(

 بانقضاء وتسكن تستقر حتى حالھ على الدنیوي النظام دام ما تجري تزال ال الشمس أن ·
 القراءة معنى إلى بالمآل یرجع المعنى وھذا النظام، ھذا ویبطل الدنیا فتخرب أجلھا

 ).الطباطبائي(.قیل كما} لھا مستقر ال تجري والشمس: {وغیرھم البیت أھل إلى المنسوبة

 الدورة، آخر فلكھا في الشمس حركة إلیھ تنتھي الذي المّقدر، الُمَوقَّت الحدّ  ھو: الُمْسَتَقر ·
 المتأھلین). (صدر.آخرین عند غیره الدور،أو أول جعلھ من عند سنة، كل في الَحَمل كأول

 وصغر ،األبصار عن الشمس وُبْعد الحركة، بطء غایة فیھا التي األْوج، نقطة بھ یراد ·
 ).المتأھلین صدر( .الحضیض نقطة من مقابلھا أو األنظار، عند جرمھا

 في إلیھا تبلغ حتى األفق، فوق حركتھا مدة إلیھا تتوجھ التي المغرب، نقطة بھ یراد ·
 فإذا المشرق، من مقابلھا نقطة أو عیوننا، مرائي في عنھا ترجع ثم یوم، كلَّ  مسیرھا
 بالقیاس اآلخر، النصف في حركتھا تخالف الیومي، ھامدار من النصفین أحد في حركتھا

 خاص وُمستَقرٍّ  معین، حد من المختلفتین الحركتین بین فیما بد وال الناظرین، موضع إلى
 ).المتأھلین صدر(.الستِْقراِره المعھود المسافر كمنزل منھ، وتبتدئ إلیھ تنتھي

 مدارھا نصف َقْطع عند ر،النھا منتصف في ارتفاعھا غایة فیھ الذي الحد، بھ یراد ·
 تقاطع نقطة من مقابلھ أو األفق، فوق النھار نصف دائرة بلوغھا حدُّ  وھو الصاعد،
 ).المتأھلین صدر(األفق. تحت اللیل نصف دائرة مع مدارھا

ھا ·  غیر من علیھ فاستقّرت سیرھا، وكمّیة جریھا مقدار علیھ هللا أقرّ  الذي أجلھا مستقرُّ
 ).المتأھلین صدر( .السنة مقدار وھو لیھ،ع هللا فطر عما تغّیر

 والبطء، السرعة في اختالف وال وانعطاف، رجوع غیر من المختّصة حركتھا تشابھ ·
 ).المتأھلین صدر( واحد. مستقر على فكأنھا

 وال السفل، جانب إلى ھوى، وال سكون وال استواء وال انحراف غیر من وضعھا ثبات ·
 ).المتأھلین صدر.(حركتھا وتشابھ وضعھا، تثبا لیدل العلو، جانب إلى ارتفاع
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 حركتھا داعي ألن تستقر، ال تجري تزال ال: أي"  لھا مستقرَّ  ال: " مسعود ابن قراءة في ·
قاً  بل بھا، الكائنات وانتفاع بالسافل التفاتاً  وال غضبیاً، أو شھویاً  حیوانیاً  غرضاً  لیس  تشوُّ
 الغیر واألنوار الدائمة الخیرات من عنده لما وطلباً  زلفى، هللا إلى وتقرباً  بارئھا، إلى

 ).المتأھلین صدر. (المتناھیة

 ).المتأھلین صدر(القیامة. یوم وھو - جریھا وینقطع فیھ یستقر الذي الوقت المستقر: قیل ·

 الكاشاني). (الفیض.دورھا الیھ ینتھي معّین لحدّ  ·

 ).الكاشاني الفیض.(دائماً  متحّركة فاّنھا لھا سكون ال ·

 العالم عمر آخر إلى ستستمر التي الحركة تلك ،األرض حول الظاھریة الشمس حركة ·
 الشیرازي). (.ذاتھا الشمس عمر نھایة ھو الذي

 بأن نعلم ألننا التوالي، على والجنوب الشمال نحو والشتاء الصیف في الشمس میل ·
 )٢٣( مدار في لتدخل الشمال، بطرف الربیع بدء في اعتدالھا خط عن تمیل الشمس

 بدایة عند اعتدالھا خط إلى تنتھي حتى قلیال قلیال الصیف بدء مع وتعود شماال، درجة
 الشتاء بدء ومن الشتاء، بدء حتى الجنوب باتجاه ذلك سیرھا خط على وتستمر الخریف
 ).الشیرازي.( الربیع بدء عند ذلك تبلغ حتى اعتدالھا خط باتجاه تتحرك

 

لشیعة اإلمامیة اإلثناعشریة أن العلماء في الغرب (الغیر ھل اعترف أو لمح بعض المفسرین ا -د
 مسلمین) ھم من اكتشفوا الحقائق العلمیة ولیس كاتب القرآن؟ 

في تفسیره إلى تلك الحقیقة التي  الشیرازي مكارم ناصر الشیخ هللا اإلجابة: نعم، فقد أشار آیة
 ھذه عن فیقول ،)مسلمین لیسوا موھ( الغرب العلمیة كان وراءاھا علماء االكتشافاتمفادھا أن 

 الشمس حول األرض حركة عن ناجمة الواقع في الحركات تلك جمیع أن بدیھي ":الظاھرة
 اآلیة اعتبروا وآخرون. الشمس حركة وكأنھا تبدو ظاھرا كانت وإن مدارھا، خط عن وانحرافھا

 بشكل العلماء دراسات أثبتت حیث نفسھا، حول بالدوران الموضعیة الشمس حركة إلى إشارة
 ظھرت التي التفاسیر وأحدث وآخر:" قائالً  أیضاً  ویضیف". نفسھا حول تدور الشمس أن قطعي

 معین باتجاه منظومتھا مع الشمس حركة من أخیرا العلماء كشفھ ما ھو اآلیة، ھذه بخصوص
 جدا بعید نجم باتجاه حركتھا أن وقیل منھا، جزءا الشمسیة المجموعة تكون التي المجرة ضمن
 .انتھى".  وجا"  اسم علیھ أطلقوا

 

 المثبت ":الغربھل رأي أھل البیت فیما یخص حركة الشمس یسانده ویعضده قول علماء  -ھـ 

 ؟"علمیاً بأن الشمس تتجھ نحو نجم النسر الواقع
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 أھل لرأي المخالف الغرب علماء أقوال ذكر قد الطباطبائي حسین محمد السید هللا أن آیة اإلجابة:
 البیت الخاطئ، و ضرب أھل برأي فأخذ، بخصوص سیر الشمس نحو نجم النسر الواقع یتالب

تسیر الشمس ال  أن ذلك ویعلل .، على الرغم من صحتھ علمیاً  الحائط عرض الغرب علماء رأي
 ال وإنما تجري وال تستقر إال بانقضاء أجلھا وخراب الدنیا، أي، ثم تستقر عندھا نقطة معینة نحو
 جریھا وأما" فقال ،(القرآن الناطق) أھل البیتالعترة من ي أالدنیا حسب ر انقضاء إلى لھا قرار
 العلمیة األبحاث لكن األرض حول دوریة حركة لھا یثبت الحسي النظر فظاھر حركتھا وھو

 كان وكیف. الواقع النسر نحو انتقالیة حركة سیاراتھا مع لھا أن وتكشف بالعكس تقضي
 وتسكن تستقر حتى حالھ على الدنیوي النظام دام ما تجري تزال ال مسالش أن المعنى فمحصل
 القراءة معنى إلى بالمآل یرجع المعنى ھذا و النظام، ھذا ویبطل الدنیا فتخرب أجلھا بانقضاء

 .انتھى". قیل كما}  لھا مستقر ال تجري والشمس{  :وغیرھم البیت أھل إلى المنسوبة

 

الذین اطلعوا على تلك النظریة العلمیة المتأخرین ن المفسرین میعد طبعاً السید الطباطبائي 
تجري بشكل متواصل حتى  تظلالحدیثة. لكن المفسرین القدماء یرون أن الشمس ال تستقر بل 

) الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي( في تفسیره الكاشاني الفیض المولى وقد نقلیوم القیامة. 
 الّراء بنصب لھا مستقرّ  ال السالم علیھما عنھما:" ن الناطق) أنھعن العترة من أھل البیت (القرآ

 .انتھى ".دائماً  متحّركة فاّنھا لھا سكون ال اي

 

بسیاق  فعالً أخلت قد یفھم منھ ما قالھ المفسرون المتأخرون من معاني  مع أن سیاق اآلیة ال
َھارَ  ِمْنھُ  َنْسَلخُ  اللَّْیلُ  لَُّھمْ  ةٌ َوآیَ :" اآلیة التي بدأت بحرف العطف على ما سبقة من اآلیة السابقة  النَّ

ْظلُِمونَ  ُھم َفإَِذا الشیخ الطوسي) و (الشیخ قال كال من المفسرین (على اساسھا التي ، و"مُّ
 ادعائھاستدل بھا كاتب القرآن على صحة أخرى آیة أخرى أي عالمة وإشارة  االطبرسي) أنھ

 لھم أخرى وداللة معناه} لھا لمستقر تجري والشمس:" {أنھ الطبرسيالفضل قال فقد  .بالنبوة
وقد  ."اخرى آیة} لھا لمستقر تجري الشمس{ قال الطوسي:" أبو جعفر ". وقال الشیخالشمس

یعطي المعنى وھو  ،اآلیةسیاق ذكر آیة هللا الشیرازي اقوال بعض المفسرین حسبما فھموه من 
، ولیس المة التي كانوا یرونھا بأم أعینھمكاتب القرآن على قریش بھذه العالصحیح عن احتجاج 

 األرض، حول الظاھریة الشمس "حركةفقال:  ،جریان الشمس أو سیرھا نحو نجم النسر الواقع
فھذا ھو  ".ذاتھا الشمس عمر نھایة ھو الذي العالم عمر آخر إلى ستستمر التي الحركة تلك

دبر أن یقرأ سورة یس من بدایتھا علم القرآن الناطق والصامت على السواء. فعلى كل متمبلغ 
أدلة وعالمات وإشارات  مستخدماً  ،حتى یعلم عین الیقین أن كاتب القرآن كان یحاج قریش

على صدق نبوتھ. فقد بدئت  ،الكونیةوالطبیعة  الظواھرو یةالتاریخ معلومة لھم مثل الحوادث
  ".)١(اْلُمْرَسلِینَ  لَِمنَ  كَ إِنَّ  اْلَحِكیمِ  َواْلقُْرآنِ  یس "السورة بھذه اآلیات: تلك مطلع

 ، سورة یس. ٣ - ١آیة:  -١
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 "الشمس تجري" أنھا تعني أو تدل من اآلیة اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة ونالمفسر فھم ھل -و
 حول مركزھا ؟ الشمس دوران على

یھا لم تعنھذه الحقیقة العلمیة أن  آیة هللا السید محمد حسین الطباطبائي ذكرفقد  ال،اإلجابة : 
 مركزھا حول الوضعیة حركتھا على جریھا حمل :" وأماآلیة القرآنیة، فقالل فھمھ حسبمااآلیة 

 .انتھى .مكان" إلى مكان من االنتقال على الدال الجري ظاھر خالف فھو

 

 تعني أنھا" تجري الشمس" اآلیة من اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة نیالمفسربعض  فھم ھل -و
 ؟األرض، وھو نفس ما فھمتھ قریش وكاتب القرآن حول الشمس دوران على أو تثبت تدل أو

تعاكس لكنھا  ثابتة حقیقة ھذه أن الطباطبائي حسین محمد السید هللا آیة ذكر فقد، نعم:  اإلجابة
 لھا یثبت الحسي النظر فظاھر حركتھا وھو جریھا وأما المكتشفة حدیثاً، فقال:" العلمیةالحقائق 

". أما آیة هللا العظمى الشیخ ناصر بالعكس تقضي العلمیة األبحاث لكن رضاأل حول دوریة حركة
 حركة إلى إشارة ذلك إن: بعضھم قال: متعددة أقوال للمفسرینمكارم الشیرازي فقد قال:" 

 نھایة ھو الذي العالم عمر آخر إلى ستستمر التي الحركة تلك األرض، حول الظاھریة الشمس
 ."ذاتھا الشمس عمر
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 موضع الجنین في بطن أمھ  -ب

اء ِمن ُخلِقَ * ُخلَِق  ِممَّ  اإلِنَسانُ  َفْلَینُظرِ  ": كاتب القرآن  قال لقد ْلبِ  َبْینِ  ِمن َیْخُرجُ *  َدافِقٍ  مَّ  الصُّ
َرائِبِ   ".)١(َوالتَّ

 

بدوا ت اآلیةف، ، أو أقوال للعترة من أھل البیت (القرآن الناطق)تفسیر بأي االستعانة بدون حتىو
: والمفسرین المحدثین أقوال حسب ومعناھا. النھار رابعة في الشمس وضوحكجداً  واضحة
لكن . صدرھا بین مما یخرج المرأة وماء، ظھره من یخرج الرجل ماء، ماءین من یتكون الجنین
 وتخصیب تلقیح ھو تھمھمو، الرجل خصیة في یتكون منويال الحیوان أن، علمیاً  الثابت

 ماء" فالطب الحدیث ال یعترف بما یسمى. الجنین بذلك فیتكون، المرأة رحم في ویةاألنث البویضة
"الحیوان  الرجل نطفة أن كما، المرأة صدر أو تنتج في تتكون ال ةویضالبوأیضاً . "لمرأةا

 العلمي اإلعجاز فریق یدعي ذلك مع. الرجل ظھر أو صلب في أو ینتج تكونی الالمنوي" 
، أمھ بطن في الجنین موضع تحدید في القرآن أسبقیة على تدل الثالث اتاآلی تلك ان )الوھمي(

 بطن داخل الجنین صورةحتى  زوروا قد الوھمي اإلعجاز فریق طبعاً ( .باألسفل الصورة حسب
 :، فھذه فضیحة من فضائحھم)باألسفل التيالصورة  لیست لكنھا، أمھ

 

 

، ذھبوا إلى تأویل اآلیاتزه بأشواط طویلة. فتجاولم یقف ذلك الفریق عند ھذا الحد، بل أیضاً 
 محاوالتنفس الوقت. وفي  في ومضحك مقزز بشكلو ،سیاقھا منلیاً أخرجھا  أعناقھا ولي

 خداع أجل من، العربیة اللغةومرادفات  كلمات لمعاني واضح تدلیسقاموا ب، ومریرة ائسةب
 في علمي لخطأ وجود ال بأن اعھمقنألجل ا أو، البسطاء المسلمین من األعزاء األخوةو العامة
 ساطعة الحقائق حیث، البائسة والتاالمح تلك تنفع فلم، الراقع على الخرق اتسع لقد. القرآن
 .رشید وعقل لب ذي لكل جلیة

 .٧إلى  ٥، اآلیات: الطارق سورة  -١

 المشیمة
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 الشیعة اإلمامیة اإلثناعشریةأقوال المفسرین 

 
 

 مجمع البیان في تفسیر القرآن -١

یعني  {فلینظر اإلنسان}علي الفضل الطبرسي في تفسیره لآلیات السابقة:"  خ أبوقال الشی
واالستدالل من أّي شيء خلقھ هللا  المكذب بالبعث عن مقاتل {ممَّ خلق} أي فلینظر نظر التفكر

ذكر من أّي شيء  ثم .ابتدأه من نطفة قادر على إعادتھ وكیف خلقھ وأنشأه حتى یعرف أن الذي
المرأة یعني المني الذي یكون منھ  خلق من ماء دافق } أي من ماء مھراق في رحمخلقھ فقال { 

الحجاز یجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثیر من  الولد عن ابن عباس قال الفراء: وأھل
    وصف سبحانھ ذلك الماء فقال  ثم .ناصب ولیل نائم وقد ذكرناه قبل كالمھم نحو ّسر كاتم وھمّ 

القالدة من الصدر عن ابن عباس قال عطاء  الصلب والترائب } وھو موضع { یخرج من بین
والولد ال یكون إال من الماءین. وقیل: الترائب الیدان والرجالن  یرید صلب الرجل وترائب المرأة

. عن الضحاك وسئل عكرمة عن الترائب فقال ھذه ووضع یده على صدره بین ثدییھ والعینان
الصدر  والصدر عن مجاھد والمشھور في كالم العرب أنھا عظاموقیل: ما بین المنكبین 

 انتھى. ."والنحر

 

 التبیان الجامع لعلوم القرآن -٢

 وقولھ {فلینظر:" السابقة لآلیاتوقال شیخ طائفة الشیعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
مماذا خلقھم هللا. ثم  اإلنسان مم خلق} أمر من هللا تعالى للمكلفین من الناس أن یفكروا ویعتبروا

فالدفق ھو صب الماء الكثیر باعتماد قوي،  { بین تعالى مماذا خلقھم فقال { خلق من ماء دافق
منھ الولد یكون دفقاً وھي النطفة التي یخلق هللا منھا الولد إنساناً  ومثلھ الدفع، فالماء الذي یكون

موضع  ثم بین ذلك من أي .ة راضیةغیره، وماء دافق معناه مدفوق، ومثلھ شّر كاتم، وعیش أو
الظھر، والترائب جمع  یخرج ھذا الماء، فقال { یخرج من بین الصلب والترائب } فالصلب ھو

وھو مأخوذ من تذلیل حركتھا  -عباس  في قول ابن -تریبة وھو موضع القالدة من صدر المرأة 
 كالتراب. 

   :قال المثقب

 ج لیس بذي غصونكلون العا       ومن ذھب یشن إلى تریب

    :وقال آخر

 شرقاً بھ اللبات والنحر     والزعفران على ترائبھا
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تخرج من ظھره، ونطفة المرأة من صدرھا، فاذا غلب ماء الرجل خرج  وقیل: إن نطفة الرجل
 انتھى. ."شبھ أھل بیت أبیھ وإذا غلب ماء المرأة خرج إلى شبھ أھل بیت أمھ الولد إلى

 

 القرآن رتفسی في المیزان -٣

    : تعالى قولھ :"أن القرآنیة اتاآلی لتلك تفسیره في طبائياالطب حسین محمد السید هللا آیة وقال
 والجملة إنساناً؟ هللا صیره الذي ھو وما خلقھ؟ مبدأ ھو ما أي} خلق مم اإلِنسان فلینظر{

 كل كانت وإذ المعنى ومحصل السیاق بحسب بفحواھا علیھ تدل وما السابقة اآلیة على متفرعة
 إلى سیرجع أن اإلِنسان فلیذعن عملھا ینسى أو تفنى أن غیر من وعملھا بذاتھا محفوظة نفس
 أنھ ویتذكر خلقھ مبدأ إلى اإلِذعان ھذا لتحصیل ولینظر ذلك یستبعد وال عمل بما ویجزي ربھ
 على یقدر صفتھ ھذه ماء من خلقھ بدأ فالذي .والترائب الصلب بین من یخرج دافق ماء من خلق

 هللا وھو الفاعل ذكر وترك للمفعول مبنیاً } خلق: {بقولھ اإلِتیان وفي .الموت بعد وإحیائھ رجعھ
 ماء من خلق: {تعالى قولھ .الخ} ماء من خلق: {قولھ ونظیره أمره، ظھور إلى إیماء سبحانھ

 عن وابج والجملة المني ھو الدافق والماء وسرعة بدفع وسیالنھ الماء تصبب الدفق} دافق
} والترائب الصلب بین من یخرج: {تعالى قولھ }.خلق مم: {قولھ إلیھ یھدي مقدر استفھام
 قبلھا وما اآلیة في كلماتھم اختلفت وقد .الصدر عظم وھي تریبة جمع والترائب الظھر، الصلب
 نالبد من المحصور البعض} والترائب الصلب بین: {بقولھ المراد أن والظاھر عجیباً، اختالفاً 

 انتھى. ."الصدر وعظام الظھر عظام جداري بین

 

 الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي -٤

 صّحة لیعلم}  ُخلِقَ  ِممَّ  اإلِنسانُ  َفْلَیْنُظرِ ) ٥{ (:" ات آنفة الذكرلآلیالكاشاني  الفیض المولى وقال
 فیھ صبّ  الّدفق}  دافِقٍ  ماءٍ  ِمنْ  ُخلِقَ ) ٦{ ( .عاقبتھ في ینفعھ ما االّ  حافظھ على یملي فال اعادتھ

ْلبِ  َبْینِ  ِمنْ  َیْخُرجُ ) ٧{ ( .بقّوة تخرج التي النطفة قال القّمي دفع رائِبِ  الصُّ  صلب بین}  َوالتَّ
 انتھى. ."صدرھا وھي المرأة وترائب الّرجل

 

  المنزل هللا كتاب تفسیر في األمثل -٥

 القرآن أخذ.. وبھذا .خلق مم اإلنسان فلینظر ":أن الشیرازي مكارم ناصر العظمى هللا ةیآ وقال
 ینتظر أن وبدون .اإلنسان منھ خلق عما مستفھما خلقھم، أول إلى وأرجعھم الجمیع بأیدي الكریم

 تسبح الذي الرجل ماء وھو دافق، ماء من خلق: استفھامھ على القرآن یجیب أحد من الجواب
 الصلب." والترائب الصلب بین من یخرج: المراد تقریب في ویستمر .بدفق ویخرج الحیامن، فیھ



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               286  
 

 عظام - اللغة علماء بین مشھور ھو ما على - وھي ،)تریبة( جمع":  الترائب"  و: الظھر": 
 الترائب: أجمعون اللغة أھل قال: العرب لسان في منظور ابن یقول وكما .وضلوعھ العلیا الصدر
 في( لإلنسان األمامي القسم ھاإن: منھا للترائب، أخرى معان وذكرت .الصدر من القالدة موضع

 ما أو الصدر، عظام إنھا والعینان، والرجالن الیدان إنھا ،)اإلنسان ظھر ھو الذي الصلب، قبال
 بعض نذكر وأدناه، .یساره من وأربعة الصدر یمین من أضالع أربعة: وقیل منھ، الترقوتین یلي

 .المباركة اآلیة في الواردة"  ئبوالترا الصلب"  من المراد بخصوص للمفسرین الكثیرة اآلراء
 مظھر الرجال في ألن النساء، إلى إشارة"  الترائب"  و الرجال، إلى إشارة"  الصلب"  - ١

 وبویضة الرجل حیمن ذكر بصدد فاآلیة وعلیھ، .واللطافة الرقة مظھر النساء وفي الصالبة،
 الترائب"  و الرجل، ظھر إلى إشارة"  الصلب"  - ٢ .اإلنسان خلق نطفة تتشكل ومنھما المرأة،

 إرادة، - ٣ .وصدره ظھره بین ما تقع التي الرجل نطفة اآلیة مراد فیكون صدره، إلى إشارة" 
 في إن: قیل - ٤ .لبدنھا والجزء األمامي ظھرھا بین یكون ألنھ امھ، رحم من الجنین خروج
 تكن لم علمیة حقائق معرفة فیھما إذ األعجاز، وجوه من ووجھا التنزیل، أسرار من سرا اآلیتین
 خصیة منشأ في وجدنا األجنة علم إلى رجعنا وإذا .أخیرا العلم عنھا كشف وقد حینذاك معروفة
 الرجل خصیة أن ثبت فقد األلباب، حیرت التي اآلیات، ھذه لنا یفسر ما المرأة ومبیض الرجل

 وسط بین أي لجنین،ا كلیة مجاورة في یقعان الجنین في ظھورھما بدایة في المرأة ومبیض
 إلى تدریجیا ینتقالن الجنین نمو مع ثم) الترائب( للصدر السفلى واالضالع) الصلب( الفقرات
 تولید لجھاز األصلي والمحل والمرأة الرجل نطفة من تركیبا یمثل اإلنسان تكون أن وبما األسفل،
 معروفا یكن لم ما وھذا. رالتعبی ھذا لذلك القرآن أختار والترائب، الصلب بین ھو فیھما النطفة
 بین ویقع الكلي یجاور تكوینھما بدء في والمبیض الخصیة من كل إن: أخرى وبعبارة .حینذاك
 على ویشكل. الضلوع أسفل ومقابل تقریبا الفقري العمود منتصف بین ما أي والترائب، الصلب

 من یمر فھو الترائب،و الصلب بین من یخرج دافق ماء: یقول إنما القرآن إن:  ب التفسیر ھذا
 أثناء بینھما تولیده محل إلى ویشیر ذلك، المذكور التفسیر یقول ال حین في الخروج، حال بینھما
 مراد - ٥ .نقاش من یخلو ال الضلوع بأسفل"  الترائب"  تفسیر أن إلى باإلضافة الجنیني، النمو
 الخارج إلى یقذف عندما ولذا البدن، أجزاء جمیع من مأخوذ الحقیقة في ألنھ المني، ھو اآلیة،
"  الصلب"  مقصود فیكون بأجمعھ، البدن فتور وبعده كلھ البدن وھیجان انفعال مع یقترن فإنھ

 إن: أیضا وقیل - ٦ .والخلفي اإلمامي اإلنسان، بدن قسمي تمام الحال ھذه في"  الترائب"  و
 والكبد، القلب ثم اإلنسان، ظھر في الواقع الشوكي النخاع ھو المني لتكوین األساس المصدر
: اآلیة قالت األساس ھذا وعلى المذكورین، المكانین بین واآلخر الصدر، أضالع تحت یقع فاألول

 فاآلیات الحاصل، الغموض لدفع المبحوثة اآلیات إلى الرجوع ویكفینا .والترائب الصلب بین من
 وعلیھ الرجل، على إال یصدق ال وھذا ،" دافق ماء"  بقرینة المرأة، دون الرجل ماء إلى تشیر
 منصبا البحث لیكون الدائرة، ھذه من المرأة إخراج فینبغي وعلیھ، ". یخرج"  في الضمیر یعود
 وقسمھ الرجل ظھر ھما"  والترائب الصلب"  و .اآلیة في إلیھ المشار وھو فقط، الرجل على

 أي من خال واضح، لتفسیرا وھذا .المنطقتین ھاتین من یخرج إنما الرجل ماء ألن األمامي،
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 قد اآلیة تكون أن ویمكن كما .المصطلحین بخصوص اللغة كتب في ورد ما مع ینسجم تكلف،
 یكن لم ما سیكشف المستقبل وربما بعد، اكتشافھا إلى یتوصل لم مھمة علمیة حقیقة إلى أشارت

 انتھى. ."بالحسبان

 

   العبادة مقامات في السعادة بیان   -٦

 كانت واّنھا ماّدتھ الى فلینظر أي}  ُخلِقَ  ِممَّ  إلِنَسانُ ٱ َفْلَینُظرِ {  ":أنلعلماء الجنابذي سلطان ا وقال
 على یقدر خالقھ انّ  ویعلم حكیماً، علیماً  قادراً  خالقاً  لھ انّ  یعلم حّتى واخّسھ موجود اضعف
آءٍ  ِمن ُخلِقَ {  .اعادتھ لحال فیعمل اعادتھ  المدفوق، بمعنى فالّدافق ّوةبق صّبھ الماء دفق}  َدافِقٍ  مَّ

 الماء دفق استعمل: وقیل والّتعریق، بالّتبخیر البدنّیة البلّّیة الّرطوبات بقّوة دافع ماء المعنى او
ْلبِ ٱ َبْینِ  ِمن َیْخُرجُ {  .بقّوةٍ  المنصب بمعنى الّدافق فیكون الزماً  َرآئِبِ ٱوَ  لصُّ  بالّضمّ  الّصلب}  لتَّ

 ولى ما او الّصدر عظام والّترائب الُعجب، الى الكاھل لدن من لّذىا العظم بالّتحریك والّصلب
 من واربع الّصدر یمنة من اضالعٍ  اربع او والّترقوتین، الّثدیین بین ما او منھ، الّترقوتین

 معظم علیھ كما الّتحقیق انّ  اعلم، .القالدة موضع او والعینان، والّرجالن الیدان او یسرتھ،
 فھى البیضتین الى وتنزل البدن جمیع فى تفضل وھى الّرابع الھضم فضلة الّنطفة انّ  الحكماء

 فى ادخل الكلیتان كان لّما لكن والّترائب، بالّصلب لھا اختصاص ال البدن اجزاء جمیع من تخرج
 المرأة، ترائب وبین الّرجل صلب بین من یخرج قال المرأة في والّثدیان الّرجل في الّنطفة اصالح

 انّ  المنظور او البدن، كثافات محلّ  وھى والمرأة الّرجل اجواف من تخرج الّنطفة نّ ا المقصود او
 صلب بین من الّنطفة تخرج فكأّنھ الّنطفة اصالح في ادخل والمرأة الّرجل في والّترائب الّصلب
 انتھى. ."ترائبھا بین ومن المرأة صلب بین ومن ترائبھ، بین ومن الّرجل

 

 تحلیل اآلیات

والعصور الحدیثة، ومرجع ذلك تأثر ت ما بین المفسرین في العصور القدیمة ناك تفاوھ
المفسرین المعاصرین لإلعجازیین. لكن كما یقال حبل الكذب قصیر. لذا وألجل إفھام القارئ 
الكریم وتنبیھھ لتلك المغالطات التي یحاول اإلعجازیین جعلھا صحیح والصحیح غلط. لذا أجد 

 وضیح تلك األمور ووضع النقاط على الحروف.نفسي ملزم أخالقیاً بت

 

اآلیات القرآنیة في الحقیقة فیھا اخطاء علمیة واضحة، لكن اإلعجازیین قلبوا األمر، حیث حولوا 
الخطاء  العلمي إلى كشف وسبق علمي. ذلك ال ینطوي على العقالء من المسلمین وسواھم وإنما 

 على البسطاء من البشر.
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توجیھ بعض األسئلة التي من الممكن أن تراود فكر القارئ المسلم، وأجیب لذا سأقوم كالعادة ب 
 علیھا من منطلق فھم المفسرین الشیعة اإلمامیة لمنطوق تلك اآلیات التي سردناھا آنفاً.

 

اء ِمن ُخلِقَ (بالماء في اآلیة ما المقصود  - أ  )، بمعنى ھل ھو المني (النطفة) أم اإلنسان؟َدافِقٍ  مَّ

 ھذا السؤال، یذكر المفسرون اإلجابات التالیة:اإلجابة على 

 . (الطبرسي).المني یعني المرأة رحم في مھراق ماء من أي ·
 فالماء الدفع، ومثلھ قوي، باعتماد الكثیر الماء صب ھو فالدفق} دافق ماء من خلق{ ·

 . (الطوسي).النطفة وھي دفقاً  یكون الولد منھ یكون الذي
. المني ھو الدافق والماء وسرعة بدفع وسیالنھ الماء تصبب الدفق} دافق ماء من خلق{ ·

 (الطباطبائي).
 .بقّوة تخرج التي النطفة قال القّمي دفع فیھ صبّ  الّدفق} دافِقٍ  ماءٍ  ِمنْ  ُخلِقَ ) ٦{( ·

 ).الكاشاني الفیض(
 ).الشیرازي( .بدفق ویخرج الحیامن، فیھ تسبح الذي الرجل ماء وھو دافق، ماء من خلق ·
 دفق استعمل: وقیل والّتعریق، بالّتبخیر البدنّیة البلّّیة الّرطوبات بقّوة فعدا ماء المعنى ·

 ).الجنابذي( .بقّوةٍ  المنصب بمعنى الّدافق فیكون الزماً  الماء

 

اء ِمن ُخلِقَ (المفسرین الشیعة أجمعوا أن المعنى في اآلیة  مما سبق یتضح لنا جلیاً أن كل  مَّ
 س اإلنسان.ولی ،ھو المني (النطفة) )َدافِقٍ 

 

ْلبِ  َبْینِ  ِمن َیْخُرجُ (من المقطع األول من اآلیة  المقصود ما  - ب َرائِبِ  الصُّ الذي  ھل بمعنى)، َوالتَّ
 اإلنسان؟ أم) النطفة( المني ھوالمقصود بھ ھنا  )یخرج(

 :التالیة اإلجابات المفسرون یذكر، السؤال ھذا على اإلجابة

 ).الطبرسي. (}والترائب الصلب نبی من یخرج{ فقال الماء ذلك سبحانھ وصف ·
. }والترائب الصلب بین من یخرج{ فقال الماء، ھذا یخرج موضع أي من ذلك بین ·

 ).الطوسي(
 ).طبائياالطب. (عجیباً  اختالفاً  قبلھا وما اآلیة في(المفسرون)  كلماتھم اختلفت وقد ·
 على إال یصدق ال وھذا ،"دافق ماء" بقرینة المرأة، دون الرجل ماء إلى تشیر فاآلیات ·

 (الشیرازي). ".یخرج" في الضمیر یعود وعلیھ الرجل،
 فھي البیضتین الى وتنزل دنــالب یعــجم في تفضل يــوھ الّرابع الھضم لةــفض الّنطفة انّ  ·
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 الكلیتان كان لّما لكن ،والّترائب بالّصلب لھا اختصاص ال البدن اجزاء جمیع من تخرج
 الّرجل صلب بین من یخرج قال المرأة في والّثدیان لالّرج في الّنطفة اصالح في ادخل
 ).الجنابذي. (المرأة ترائب وبین

 .البدن كثافات محلّ  وھى والمرأة الّرجل اجواف من تخرج الّنطفة انّ  المقصود ·
 ).الجنابذي(
 تخرج فكأّنھ الّنطفة اصالح في ادخل والمرأة الّرجل في والّترائب الّصلب انّ  المنظور ·

. ترائبھا بین ومن المرأة صلب بین ومن ترائبھ، بین ومن الّرجل صلب بین من الّنطفة
 ).الجنابذي(

 

 عدا السید الطباطبائي الذي لم یدلو بدلوه ،الشیعةالمفسرین  كل أن جلیاً  لنا یتضح سبق مما
ْلبِ  َبْینِ  ِمن َیْخُرجُ ( المقطع األول من اآلیة معنى أن أجمعوا، قد بشكل واضح رَ  الصُّ  ھو) ائِبِ َوالتَّ

 .اإلنسان ولیس)، النطفة( المني

 

) راجع للماء (المني)، فما َیْخُرجُ (بعد أن عرفنا أن المفسرین الشیعة قد أجمعوا أن الذي  -ج
 ؟(المني أو النطفة) الماء ذلك المقصود بالصلب والترائب الذي یخرج منھ

 :التالیة اإلجابات المفسرون یذكر، السؤال ھذا على اإلجابة

 . (الطبرسي).عباس ابن عن الصدر من القالدة موضع ھورائب: الت ·
 . (الطبرسي).الضحاك عن والعینان والرجالن الیدان ·
 . (الطبرسي).مجاھد عن والصدر المنكبین بین ما: الترائب ·
 . (الطبرسي).والنحر الصدر عظام أنھا العرب كالم في المشھور :الترائب ·
 قول في - المرأة صدر من القالدة موضع وھو تریبة جمع والترائب الظھر، ھو الصلب ·

 . (الطوسي).عباس ابن
 . (الطباطبائي).الصدر وعظام الظھر عظام جداري بین البدن من المحصور ·
 ).الكاشاني الفیض. (صدرھا وھي المرأة وترائب الّرجل صلب بین ·
 اءعلم بین مشھور ھو ما على - وھي ،)تریبة( جمع":  الترائب"  و: الظھر":  الصلب ·

 أھل قال: العرب لسان في منظور ابن یقول وكما. وضلوعھ العلیا الصدر عظام - اللغة
 ( الشیرازي)..الصدر من القالدة موضع الترائب: أجمعون اللغة

  والّترائب ،)٢(الُعجب الى )١(لــالكاھ لدن من الّذى ظمـــالع بالّتحریك والّصلب بالّضمّ  الّصلب ·

م الكاِھلُ  -١  (لسان العرب : ابن منظور). .فَِقر ِستُّ  فیھ األَعلى الُثلث وھو العُنق َیلي مما ھرالظ أَعلى مَقدَّ
ْلب أَسفل في الذي العظمالعجب:  -٢ وابِّ  من الَعِسـیبُ  وھو الَعُجز، عند الصُّ                 ).منظور ابن:  العرب لسان( .الدَّ
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 ).الجنابذي. (منھ الّترقوتین ولى ما او الّصدر عظام 

 ).الجنابذي. (والّترقوتین الّثدیین ینب ما ·
 ).الجنابذي( .یسرتھ من واربع الّصدر یمنة من اضالعٍ  اربع ·
 ).الجنابذي. (والعینان والّرجالن الیدان ·
 ).الجنابذي( .القالدة موضع ·

 

من  وحدھملكن فقھاء اللغة العربیة، وھم  .من الواضح أن المفسرین لم یتفقوا على معنى واحد
بِینٌ  َعَربِيٌّ  لَِسانٌ  َوَھَذا:" في ھذه المسألة بالذات، لقول كاتب القرآنم یستطیع أن یحك قد و". )١(مُّ

":  الترائب"  و: الظھر":  الصلب"  :"صرح آیة هللا الشیخ ناصر مكارم الشیرازي بذلك، فقال
 وكما. وضلوعھ العلیا الصدر عظام - اللغة علماء بین مشھور ھو ما على - وھي ،)تریبة( جمع
 ."الصدر من القالدة موضع الترائب: أجمعون اللغة أھل قال: العرب لسان في منظور ابن یقول

 انتھى.

 إذن الصلب ھو الظھر. والترائب، جمع تریبة، وھي موضع القالدة من صدر المرأة.

 

ھل أقر بعض المفسرین تلمیحاً أن القرآن خاطئ في تلك المسألة؟ مسألة تكون المني  -د
 ھر الرجل أو تكون وخروج ماء المرأة من صدرھا؟وخروجھ من ظ

 :التالیة اإلجابات المفسرون یذكر، السؤال ھذا على اإلجابة

 كما الّتحقیق انّ  اعلم، نعم، فالمفسر الجنابذي خالف القرآن في تلك المسألة بكل وضوح، فقال:"
 الى وتنزل لبدنا جمیع في تفضل وھى الّرابع الھضم فضلة الّنطفة انّ  الحكماء معظم علیھ

". ومع ذلك فأن والّترائب بالّصلب لھا اختصاص ال البدن اجزاء جمیع من تخرج فھي البیضتین
أخطأ في تلك المسألة التي  قد المني یتكون في الخصیتین ولیس من جمیع البدن. فكاتب القرآن

رسول محمد و الطب) وأرسطو بھذه األقوال ب(أ أبقراطكانت من المسلمات في عصره. وقد سبق 
 َیْخُرجُ (خالل شرحة لآلیة  الشیرازي المتألھین صدر، فقد ذكر من الزمنقرون اإلسالم بعشرة 

ْلبِ  َبْینِ  ِمن َراِئبِ  الصُّ  جمیع عن المني انفصال في واألطّباء الحكماء اختلف :")٢(، فقال)َوالتَّ
 فأرسطو األجزاء، فمختل أو األجزاء متشابھ المني كون وفي فقط، األنثیین عن أو األعضاء
 لیس أّنھ إلى وشیعتھ أبقراط وذھب األنثیین، من النفصالھ األجزاء تشابھ  إلى ذھبوا وشیعتھ
 بھ، شبیھ العظم ومن بھ، شبیھ اللحم من فیخرج البدن، كلّ  من یخرج ألّنھ األجزاء، متشابھ

  اختالف حسب متخالفة احقائقھ بل الحقیقة، متشابھة یرــغ زاؤهـفأج األجزاء، یعــجم في ذاــوھك

 ، سورة الطارق.٧تفسیر اآلیة:  - الشیرازي المتألھین صدر، المشھور بالشیرازي إبراھیم بن محمد صدرا مال - المتألھین صدر تفسیر -١
 سورة النحل. ، ١٠٣االیة: -٢
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". الحسّ  عند مّتصل االمتزاج متشابھ بل األمشاج، متشابھ غیر فھو عنھا، ینفصل ما حقائق
 .انتھى

 

 ؟اإلعجاز العلمي في ھذه اآلیات ت فكرةمن أین أت -ھـ 

اإلعجازیون ومن تبنى فكرھم مثل آیة هللا  تناسىقد  ھیمكنني القول أن، السؤال ھذا على إلجابةول
الشیخ ناصر مكارم الشیرازي أن ما قد اتفق علیھ المفسرون ھو خروج ماء (المني) من بین 

، وقد أثبتنا ذلك من عنى في ذلك خروج اإلنسانولم یكن الم ،ظھر الرجل وصدر المرأة
تفاسیرھم. لكن اإلعجازیون لووا عنق اآلیة بحیث جعلوھا تشیر إلى مكان الجنین في بطن أمھ 

 أسرار من سرا اآلیتین في إن: قیل عوضاً عن ذلك الماء (ماء الرجل وماء المرأة) فقال:"
 وقد حینذاك معروفة تكن لم علمیة حقائق معرفة فیھما إذ األعجاز، وجوه من ووجھا التنزیل،

 المرأة ومبیض الرجل خصیة منشأ في وجدنا األجنة علم إلى رجعنا وإذا. أخیرا العلم عنھا كشف
 بدایة في المرأة ومبیض الرجل خصیة أن ثبت فقد األلباب، حیرت التي اآلیات، ھذه لنا یفسر ما

 واالضالع) الصلب( الفقرات وسط بین أي الجنین، كلیة مجاورة في یقعان الجنین في ظھورھما
 اإلنسان تكون أن وبما األسفل، إلى تدریجیا ینتقالن الجنین نمو مع ثم) الترائب( للصدر السفلى

 الصلب بین ھو فیھما النطفة تولید لجھاز األصلي والمحل والمرأة الرجل نطفة من تركیبا یمثل
على  المعنى القرآن لم یكن یقصد ذلككاتب عاً طب ."التعبیر ھذا لذلك القرآن أختار والترائب،
 ھو فیھما النطفة تولید لجھاز األصلي والمحل والشي المضحك قول الشیخ الشیرازي"اإلطالق. 

لم یقف عند ھذا  أیضاً  والشیخ الشیرازي ". وھذا رأي خاطئ علمیاً أیضاً.والترائب الصلب بین
 أشارت قد اآلیة تكون أن ویمكن ازیین، فقال:"، متأثراً بھلوسة اإلعجبأشواطالحد بل تجاوزه 

 یكن لم ما سیكشف المستقبل وربما بعد، اكتشافھا إلى یتوصل لم مھمة علمیة حقیقة إلى
  ".بالحسبان

 

فیذكر أن معنى ما ذكر سابقاً، نفسھ فیالشیخ الشیرازي یعود مرة أخرى لیناقض  على أن
 المرأة، دون الرجل ماء إلى تشیر فاآلیات ل:"(یخرج) راجع إلى ماء (مني) الرجل وحده، فیقو

 وعلیھ،".  یخرج"  في الضمیر یعود وعلیھ الرجل، على إال یصدق ال وھذا ،"دافق ماء" بقرینة
 في إلیھ المشار وھو فقط، الرجل على منصبا البحث لیكون الدائرة، ھذه من المرأة إخراج فینبغي

 من یخرج إنما الرجل ماء ألن األمامي، وقسمھ الرجل ظھر ھما" والترائب الصلب" و. اآلیة
 اللغة كتب في ورد ما مع ینسجم تكلف، أي من خال واضح، التفسیر وھذا. المنطقتین ھاتین

 انتھى. ."المصطلحین بخصوص
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 الجنین تطور - ج

ِكینٍ  َقَرارٍ  فِي ُنْطَفةً  هُ َجَعْلَنا ُثمَّ  ِطینٍ  مِّن ُساللَةٍ  ِمن اإلِنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ  "لقد قال كاتب القرآن:  ُثمَّ  مَّ
ْطَفةَ  َخلَْقَنا  أَنَشأَْناهُ  ُثمَّ  لَْحًما اْلِعَظامَ  َفَكَسْوَنا ِعَظاًما اْلُمْضَغةَ  َفَخلَْقَنا ُمْضَغةً  اْلَعلََقةَ  َفَخلَْقَنا َعَلَقةً  النُّ
ُ  َفَتَباَركَ  آَخرَ  َخْلًقا  .)١(اْلَخالِقِینَ  أَْحَسنُ  هللاَّ

 

 اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة مفسرینال أقوال
 

 القرآن تفسیر في البیان مجمع -١

 على سبحانھ قال ثم: المعنى:" السابقة لآلیات تفسیره في الطبرسي الفضل علي أبو الشیخ قال
 اسم وھو) ع( آدم ولد باإلِنسان المراد} طین من ساللة من اإلِنسان خلقنا ولقد{ القسم وجھ

 من سالً  الظھر من یسل الماء بالساللة وأراد ومجاھد عباس ابن عن یعالجم على فیقع الجنس
 تلك سلت نطفة من یقول: الكلبي قال. منھ آدم خلق طین من تولدت ألنھا آدم طین من أي طین

} جعلناه ثم{ .قتادة عن األرض أدیم من استل ألنھ) ع( آدم باإلِنسان أراد: وقیل. طین من النطفة
أَ  بأن الماء فیھ مكن الرحم یعني} مكین قرار في نطفة{ اإلِنسان وھ الذي آدم ابن یعني  ُھیَّ

 مفّسر} مضغة العلقة فخلقنا علقة النطفة خلقنا ثم{ .لھ جعل الذي أَمده بلوغ إلى فیھ الستقراره
 العظام فكسونا{ عظاماً  اللحم من المضغة تلك جعلنا أي} عظاماً  المضغة فخلقنا{ الحج سورة في

 حتى الرحم في اإلِنسان أحوال تنقل سبحانھ بیَّن. كاللباس العظام على اللحم أنبتناف أي} لحماً 
 أي} آخر خلقاً  أنشأناه ثم{ نعمتھ وكمال صنعتھ وعجائب حكمتھ بدائع على لیَنّبھ خلقھ استكمل

 الشعر نبات ھو: وقیل. والضحاك والشعبي وعكرمة ومجاھد عباس ابن عن الروح فیھ نفخنا
 هللا فتبارك{ الحسن عن وأنثى ذكراً  أنشأناه ثم یعني: وقیل. قتادة عن الفھم عطاءوإ واألسنان

 یزل لم قدیم بأنھ التعظیم استحق معناه: وقیل .وثبت خیره ودام هللا تعالى أي} الخالقین أحسن
 خلقھ في تفاوت ال ألنھ الخالقین أحسن وقال. الثبوت ھو الذي البروك من مأخوذ ألنھ یزال وال

 اآلیة ھذه في حذیفة وقال .شیئاً  منھ لتقطع قستھ إذا األدیم خلقت یقال التقدیر، الخلق وأصل
 فعل على یطلق قد الخلق اسم أن على دلیل ھذا وفي الصانعین خیر وھو هللا ویصنع تصنعون

 مقدراً  الشيء إیجاد الخلق من المراد فإن فقط سبحانھ f الخلق في الحقیقة أن إال تعالى هللا غیر
 }واألمر الخلق لھ أال{قولھ  ودلیلھ وتعالى سبحانھ هللا من یكون إنما وھذا فیھ تفاوت ال تقدیراً 

 علیھ هللا صلى هللا لرسول یكتب كان سرح أبي بن سعد بن هللا عبد أن وروي] ٥٤: األعراف[
 أمالھا فلما الخالقین أحسن هللا فتبارك ببالھ خطر} آخر خلقاً { قولھ إلى بلغ فلما وآلھ وسلم

 ولو مرتداً  بمكة فلحق إليّ  یوحى نبيٌّ  فأنا إلیھ یوحى نبیاً  كان إن: هللا عبد قال. كذلك هللا رسول
  قيـالش ھذا لكن منا دــالواح نــم ذلك یتفق أن یمتنع وال معجزاً  یكون ال القدر ذاــھ فإن ھذا صحَّ 

 .١٤ -١٢، اآلیات:  المؤمنون سورة -١
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 علیھ هللا صلى للنبي والحسد الكفر من صدره في كان لما نفسھ لىع شّبھ أو علیھ اشتبھ إنما
 .انتھى". وسلم وآلھ

 

 القرآن لعلوم الجامع التبیان -٢

 تعالى هللا یقول:" السابقة لآلیات الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبو الشیعة طائفة شیخ وقال
 المراد: ومجاھد باسع ابن فقال} طین من ساللة من اإلنسان{ خلق: انھ القسم، وجھ على

 آدم، باإلنسان المراد: قتادة وقال. ساللة من خلق الذي آدم إلى یرجع ألنھ انسان، كل باإلنسان
 كأنھا منھ، تخرج التي الشيء صفوة والساللة. طین من استل: وقیل. األرض أدیم من استل ألنھ

 كتقدیم ثفلھ، على متقدمة ألنھا وكدره، ثفلھ، قبل تجري التي الشيء صفوة والساللة. منھ تستل
 والجمع. وسلیلة ساللة أیضاً  والولد ساللة النطفة تسمى وقد. اآلخرة على واالجر السلف

 :الشاعر قال وسالئل، سالالت،

 بغل تجللھا أفراس سلیلة     عربیة مھرة إال كنت وھل

 :آخر وقال

 حصین غیر كان فرج ساللة     غضنفرا االدیم عضب بھ فجاءت

 :آخر وقال

 بالسالئل أسالبھا في یقذفن

 :آخر وقال

 سالئلھ باألنوف ال القود على     تشابھت المھارى منھا نتجت إذا

 والمستخرج نطفة، من المخلوق ألنھ المشاھد، الجسم ھذا ھو االنسان أن على داللة اآلیة وفي
 التركیب علیھ یصح ال شيء او البسیط، الجوھر انھ من: قوم الیھ یذھب ما دون ساللة، من

 المعنى} مكین قرار في نطفة جعلناه ثم{ وقولھ .وغیره معمر الیھ یذھب ما على واالنقسام،
 منھا هللا یخلق التي المني ماء من القطرة وھي} نطفة{ آدم نسل من ولد من وھو االنسان، جعلنا

 كل طفةن ومن إنساناً  االنسان نطفة من هللا فیخلق التناسل، في العادة مجرى على الحیوان،
 أمده بلوغ الى فیھ الستقراره ھیئ بأن لذاك، مكین أي} مكین{ ومعنى. جنسھ من ھو ما حیوان

 هللا فبین جامدة، كانت إذا الدم من القطعة فالعلقة} علقة النطفة خلقنا ثم{ وقولھ .لھ جعل الذي
 انھ اخبر ثم. اللحم من القطعة وھي مضغة، العلقة یجعل ثم علقة، النطفة تلك یصیر أنھ تعالى
 قرأ فمن. عاصم عن بكر وأبي عامر ابن قراءة وھي"  عظماً "  وقرئ}. عظاماً { المضغة یجعل

 على یدل جنس اسم فألنھ"  عظماً "  قرأ ومن. العظم أقطاع من االنسان في ما أراد} عظاماً {
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 ثم ولھوق. الكسوة تكسى كما فوقھا، ینشئھ} لحماً  العظام{ تلك یكسو انھ تعالى بین ثم .ذلك
 األسنان نبات: وقیل - ومجاھد عباس ابن قول في - فیھ الروح بنفخ یعني} آخر خلقاً  انشأناه{

 أحسن هللا فتبارك{ قال ثم. انثى او ذكر معناه} آخر خلقاً { وقیل. والفھم العقل واعطاء والشعر،
 البروك، من وذمأخ وھو یزال، وال یزل، لم قدیم بأنھ التعظیم استحق} تبارك{ ومعنى} الخالقین

 لو ألنھ الحقیقة، على یخلق قد االنسان ان على داللة فیھ} الخالقین أحسن{ وقولھ الثبوت.  وھو
 قال كما التقدیر، الخلق وأصل. معنى} الخالقین أحسن{ لقولھ كان لما هللا، إال بخالق یوصف لم

 :الشاعر

 .انتھى". یفري ال ثم یخلق القوم وبعـض    خلقت ما تفري وألنت

 

 القرآن تفسیر في المیزان -٣

: تعالى قولھ:" أن القرآنیة اآلیات لتلك تفسیره في طبائياالطب حسین محمد السید هللا آیة وقال
 والقرار الماء، مطلق على یطلق وربما الماء من القلیل النطفة} مكین قرار في نطفة جعلناه ثم{

 وصفت المتمكن والمكین النطفة، فیھا تستقر التي الرحم بھ والمراد مبالغة المقر بھ أُرید مصدر
 .فیھا متمكنة مستقرة النطفة لكون أو والفساد الضیعة من النطفة حفظ في لتمكنھا الرحم بھ

 طین من ساللة من أوالً  خلقناه كما الرحم ھي متمكن مستقر في نطفة اإلِنسان جعلنا ثم: والمعنى
 فكسونا{ قولھ إلى} علقة النطفة خلقنا ثم: {لىتعا قولھ .ذاك إلى ھذا من خلقھ طریق بدلنا أي

 الكتاب من السابق الجزء في الحج سورة من ٥ اآلیة في اآلیة مفردات بیان تقدم} لحماً  العظام
} آخر خلقاً  أنشأناه ثم: {تعالى قولھ .لطیفة بالكنایة استعارة} لحماً  العظام فكسونا: {قولھ وفي

 كما وتربیتھ إحداثھ والنشأة النشء أن كما وتربیتھ الشيء إیجاد - الراغب ذكره كما - اإلِنشاء
 خلقاً  أنشأناه ثم: {فقال اإلِنشاء إلى الخلق من السیاق غیر وقد .ناشئ السن الحدیث للشاب یقال
 ما یقارنھ وال یتضمنھ كان ما حدیث أمر حدوث على للداللة الخ، خلقناه ثم: ُیقال أن دون} آخر

 وغیر وطعم لون من وخواصھا أوصافھا في النطفة خالفت وإن مثالً  ةالعلق فإن مادة من تقدمھ
 كالبیاض یماثلھ لم وإن یجانسھ ما والخواص األوصاف ھذه من كل مكان النطفة في أن إال ذلك

 وقدرة وعلم حیاة لھ الذي اإلِنسان وھو أخیراً  هللا أنشأه ما بخالف لون جمیعاً  وھما الحمرة مكان
 السابقة المراحل في سنخھ من یسبق لم بأنا عنھ نحكي الذي وھو لذاتا جوھر من لھ ما فإن

 لھ ما یناظر شيء فیھا سبق وال شيء، لحماً  المكسوة والعظام والمضغة والعلقة النطفة أعني
 في بالعدم. والضمیر مسبوق حادث منشأ فھو والعلم والقدرة كالحیاة واألوصاف الخواص من

 أُنشئ الذي فھو باللحم مكسوة عظاماً  المخلوق لِإلنسان - یاقالس یعطیھ ما على -} أنشأناه{
 كان فقد وقدرة، وعلم حیاة ذا موجوداً  عاجزة جاھلة میتة مادة وھو بدل أي آخر خلقاً  وأحدث

 تلك فھو والخواص، والصفات الذات في سابقتھ یغایر وھو برز ثم وخواصھا صفاتھا لھا مادة
 لھ وإنما صفات، وال ذات في یشاركھا ال إذ بھا ولیس إنساناً، صارت التي فإنھا السابقة المادة
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 .للقلم كالكاتب لآللة اآللة ذي استعمال مقاصدھا سبیل في یستعملھا بھا وتعّلق معھا اتحاد نوع
 ھم بل جدید خلق لفي إنا األرض في ضللنا أئذا وقالوا{ :قولھ مثل من یستفاد الذي ھو وھذا
 فالمتوفى ،]١١ـ١٠: السجدة}[بكم وكل الذي الموت ملك اكمیتوف قل كافرون ربھم بلقاء

 اختلف وقد .بھ ولیس البدن ھو األرض في الضال والمتالشي اإلِنسان، ھو الموت عند والمأخوذ
 ما مع كاملة بینونة لھ بثم عطف ما أن وجھھ في قیل وقد وثم، بالفاء اآلیة مفردات في العطف
 ،} آخر خلقاً  أنشأناه ثم{ ،} علقة النطفة خلقنا ثم} {نطفة جعلناه ثم: {قولھ في كما علیھ عطف

 عظاماً  المضغة فخلقنا مضغة العلقة فخلقنا: {كقولھ بالفاء عطف والبعد البینونة بتلك یكن لم وما
 - البرك أصل: الراغب قال} الخالقین أحسن هللا فتبارك: {تعالى قولھ }.لحماً  العظام فكسونا
: قال. اللزوم معنى منھ واعتبر ركبھ ألقى البعیر وبرك: قال. لبعیرا صدر - فالسكون بالفتح
 قال الشيء في اإلِلھي الخیر ثبوت والبركة - فالسكون بالكسر - بركة الماء محبس وسمي
 في الماء ثبوت فیھ الخیر لثبوت بذلك وسمي} واألرض السماء من بركات علیھم لفتحنا: {تعالى

 وعلى یحس ال حیث من یصدر اإلِلھي الخیر كان ولما: قال .الخیر ذلك فیھ ما والمبارك البركة،
. بركة وفیھ مبارك ھو محسوسة غیر زیادة منھ یشاھد ما لكل قیل یحصر وال یحصى ال وجھ

 تقدم وقد خلقھ على ویفیضھ بھ یجود الذي الكثیر بالخیر اختصاصھ تعالى منھ فالتبارك .انتھى
 وتركیب األشیاء إیجاد وھو تقدیره في كلھ الكثیر الخیر ھذاف التقدیر بمعنى أصلھ في الخلق أن

. الكثیر" الخیر ینتشر ذلك ومن وراءھا ما وتناسب أنفسھا بین فیما تتناسب بحیث أجزائھا
 .انتھى

 

 الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي -٤

 ِمن ُسالََلةٍ  ِمن نَسانَ اإلِ  َخلَْقَنا َولََقدْ ) ١٢:" {(الذكر آنفة لآلیات الكاشاني الفیض المولى وقال
 من اصلھا والنطفة نطفة یصیر الذي والشراب الطعام من الصفوة الساللة قال القّمي}.ِطینٍ 

 جلّ  قولھ معنى فھذا الطین اصل من والطعام والشراب الطعام صفو من ھو والساللة الساللة
 في ثمّ  االنثیین في یعني قال}  َمِكینٍ  َقَرارٍ  يفِ  ُنْطَفةً  َجَعْلَناهُ  ُثمَّ ) ١٣. {(ِطینٍ  ِمن ُسالَلَةٍ  من ذكره

ْطَفةَ  َخلَْقَنا ُثمَّ ) ١٤{( .الّرحم  الِعَظامَ  َفَكَسْوَنا ِعَظاماً  اْلُمْضَغةَ  َفَخلَْقَنا ُمْضَغةً  اْلَعلََقةَ  َفَخلَْقَنا َعلََقةً  النُّ
 َخْلقاً  أَنَشأَْناهُ  ُثمَّ { افیھم التوحید على العظم وقرء الحج سورة اوایل في تفسرھا سبق قد} لَْحماً 
 . في}اْلَخالِقِینَ  أَْحَسنُ  هللاُ  َفَتباَركَ { فیھ الّروح نفخ ھو قال السالم علیھ الباقر عن .القّمي}آَخرَ 

 قال وتعالى تبارك هللا ان قال خالق الجلیل الخالق وغیر سئل انھ السالم علیھ الرضا عن التوحید
 مریم بن عیسى منھم خالقین وغیر خالقین عباده في انّ  أخبر وقد ِقینَ الَخالِ  أَْحَسنُ  هللاُ  َتَباَركَ 
 .انتھى". خوارٌ  لھ جسداً  عجالً  لھم خلق والّسامريّ  هللا باذن الّطیر كیھئة الّطین من خلق

 

   العبادة مقامات في السعادة بیان   -٥
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 انّ  بینھما ناسبةالم ووجھ المؤمنون افلح قد على عطف:" أن الجنابذي العلماء سلطان وقال
 الفعلّیة الى القّوة عن وخروجھ العدم وشوائب الماّدة نقائص عن خالصھ عن عبارة المؤمن فالح
 الفعلّیات الى القوى من وخروج الماّدة نقائص وعن العدم من خالص ایضاً  خلقتھ مراتب واّول
 فانّ  آثارھا بحسب لكم ةالمشھود خلقتھ مثل فالحة انّ : وقال العطف بھذا فالحة صّحة علّل فكأّنھ

 الّشيء من انسلّ  ما والّساللة المعنى، بھذا حاالً  یكون ان ویجوز الّدنیا، الّنشأة مثل اآلخرة الّنشأة
 االولى ومن والّطین، الّساللة من خاّصین نوعین كانا باّنھما لالشعار والّطین الّساللة ونّكر

 ابتدائّیة او لساللٍة، صفة بمحذوفٍ  متعلّقة تبعیضّیة او بیانّیة والّثانیة بخلقنا متعّلقة ابتدائّیة
 والمراد ساللة، من قولھ من بدل بعدھا ما مع ھي او لساللة، صفة بمحذوفٍ  او بساللٍة، متعلّقة

 نطفًة، تسّمى ان وقبل والّترائب االصالب من انفصالھا قبل الّنطفة وبالّساللة الجنس باإلنسان
 االعضاء او العروق او الكبد او المعدة في المھضوم الغذاء او طلقاً م الغذاء او آدم طین وبالّطین

 باإلنسان المراد: وقیل المعروف، الّطین من وابلغ اتمّ  خلطة بالماء خلیط تراب بوجھٍ  الكلّ  فانّ 
 يفِ { مستقّراً } ُنْطَفةً  َجَعْلَناهُ  ُثمَّ { االرض. ادیم من المأخوذ الّتراب وبالّساللة البشر، ابو) ع( آدم

ِكینٍ { الّشيء فیھ یستقرّ  ما بفتحھما والقرارة القرار} َقَرار  من او الموضع بمعنى المكان من} مَّ
 .الّرحم المكین بالقرار والمراد االقتدار، بمعنى الّتمّكن من او الملك، عند المنزلة بمعنى المكانة

ْطَفةَ  َخلَْقَنا ُثمَّ {  اتى} ُمْضَغةً  ٱْلَعلََقةَ  َفَخلَْقَنا{ علقةً  الّنطفة من ناخلق او} َعلََقةً { الّنطفة صّیرنا أي} ٱلنُّ
 الى الّرحم في الّنطفة استقرار اّول من الّزمان امتداد الى لإلشارة االولى الفقرة في بثمّ 

 َفَخلَْقَنا{ والمضغة العلقة بین تراخى ال فاّنھ مضغةً  العلقة صیرورة بخالف منعقداً  دماً  صیرورتھا
 الجنین بدن في العظام یتمّیز لم ما فاّنھ العظام صورة اّوالً  وصّورنا صّیرنا یعنى} اماً ِعظَ  ٱْلُمْضَغةَ 

 تمّیزھا ولیس مخصوٍص  بنحوٍ  موضع كلّ  في اللّحوم فانّ  الّلحوم تصویر یتصّور ال
 أَنَشأَْناهُ  مَّ ثُ  لَْحماً  ٱْلِعَظامَ  َفَكَسْوَنا{  وخصوصّیاتھا العظام ھي الّتي محالّھا بتمّیز االّ  وخصوصّیاتھا

 المكّونات في یستعمل الخلق فانّ  الخلق عن االنشاء مرتبة بتراخي لالشعار بثمّ  اتى}  آَخرَ  َخْلقاً 
 كالموالید، ومّدة ماّدة الى یحتاج بما الخلق یخصّ  وقد المجّردات، فى واالنشاء الماّدّیات،
 المجّردة بالمتقّدرات واالنشاء ناصر،والع كالّسماوات المّدة دون الماّدة الى یحتاج بما واالختراع

 من درجةً  اعلى االنشاء یكون المعنیین وبكال الكلّ  عن بالمجّردات واالبداع والمّدة، الماّدة عن
 یكون ال بل فرجة بال مضغةً  العلقة كصیرورة لیس االنسان نفس انشاء انّ  الى ولالشارة الخلق،
 كسوة بین فیكون الوضع اّیام اّول او الحمل اّیام آخر االّ  بدنھ عن ممتازة االنسان نفس انشاء
ُ  َفَتَباَركَ {  تراخ نفساً  انشائھ وبین لحماً  العظام َّfخاّصة كلمة وھذه وتقّدس تنّزه بمعنى}  ٱ fبا 

 الّنماء بمعنى البركة من اصلھ كان وان وتعظیمھ الّشىء من الّتعّجب مقام فى یقال المعنى بھذا
 عظیم امر االنسان نفس انشاء انّ  الى لالشارة الكلمة بھذه االنشاء عّقب ت،الخیرا فى والّزیادة

 یقل ولم الغیبة الى الّتكلّم من والتفت الّنقص، وصمة عن منشئھ وینّزه منھ یتعّجب ان ینبغى
 انّ  یعنى}  ٱْلَخالِقِینَ  أَْحَسنُ {  تتغّیر وال مخاطباتھم في كاألمثال صارت الكلمة ھذه النّ  تباركنا

 كثیرة والّصّناع والقوى المالئكة من لخلقھ فوسائطھ هللا في منحصرة كانت ان الحقیقّیة الخالقّیة
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 وقوىً  وآلةٍ  ومددٍ  وماّدةٍ  سابقٍ  مثالٍ  من شيءٍ  الى خلقھ فى احتیاجھ لعدم الكلّ  احسن تعالى وهللا
 .انتھى. واعضاء" وجوارح

 

ا الحقائق العلمیة الحدیثة. فقد وقع كاتب أن مراحل تكون الجنین الواردة في القرآن ال تقرھ
 لھ عالقةالقرآن في اخطاء علمیة كثیرة، وال یمكن بأي حال من األحوال أن یكون كاتب القرآن 

 العالم بتكوین الجنین ومراحل خلقھ.  ،لخالق الوحیدبا

 

وایات ، حتى لو كانت تلك الرالروایات الصحیحة المرویة من رجال ثقات فقط المسلمون یقبلون
في أیامنا الحالیة المسلمین بعض . تحمل في طیاتھا أخطاء علمیة وجغرافیة وتاریخیة والھوتیة

، أي الذین ال یقبلون الحدیث ینالقرآنی أنفسھم على وااطلقانفصلوا عن طوائفھم الرسمیة، و
یة علمیة وجغرافیة وتاریخ أخطأیحمل لكن ماذا لو أن القرآن نفسھ النبوي جملة وتفصیالً. 
 ملة وتفصیالً؟ج، فھل سیرفضھ المسلمون ولغویة وامالئیة والھوتیة

 

لدیھم كتب حدیث ف، الجماعةالمسلمون الشیعة مثلھم في ذلك مثل جماعة أھل السنة طائفة 
ن ال تأخذان أو تسلمان بصحة الحدیث المروي من الطائفتیكل من موثوقة ورجال ثقات. لكن 

االستشھاد بروایات من كتب الحدیث الخاصة بالطائفة الشیعیة الطائفة األخرى. ألجل ذلك قمت ب
إلى حد بعید بتلك  ةشابھتمواحدة أو  معانیھاوتكون موضوعاتھا التي  ،اإلمامیة اإلثناعشریة

 كتابمن الجانب السني روى البخاري في فالروایات الموجودة في صحیحي البخاري ومسلم. 
 سلیمان أنبأني شعبة حدثنا الملك عبد بن ھشام الولید وأب حدثنا ، فقال :"القدر في باب القدر

 وھو وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول حدثنا قال هللا عبد عن وھب بن زید سمعت قال األعمش
 یكون ثم ذلك مثل علقة ثم یوما أربعین أمھ بطن في یجمع أحدكم إن قال المصدوق الصادق
 أو أحدكم إن فوهللا سعید أو وشقي وأجلھ برزقھ بأربع فیؤمر ملكا هللا یبعث ثم ذلك مثل مضغة
 الكتاب علیھ فیسبق ذراع أو باع غیر وبینھا بینھ یكون ما حتى النار أھل بعمل یعمل الرجل
 غیر وبینھا بینھ یكون ما حتى الجنة أھل بعمل لیعمل الرجل وإن فیدخلھا الجنة أھل بعمل فیعمل
 ". انتھى.ذراع إال آدم قال فیدخلھا النار أھل بعمل فیعمل الكتاب علیھ فیسبق ذراعین أو ذراع

 

 :التالي ھو، السابقة الروایة من تلك والشاھد

 (نطفة). یوما أربعین أمھ بطن في یجمع أحدكم إن ·
 . یوم ٨٠أربعین یوم أخرى، أي بعد أي  .ذلك مثل علقة ثم ·
 .یوم ١٢٠ أي، أخرى یوم أربعینبعد  أي. ذلك مثل مضغة یكون ثم ·
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 الكلیني یعقوب بن محمد الشیخ اإلسالم ثقة روى فقد، اإلثناعشري اإلمامي الشیعي لجانبا من و
 أیوب أبي عن محبوب، ابن عن عیسى، بن محمد بن أحمد عن یحیى، بن محمد :")١(في الكافي

 فتطرح المرأة یضرب الرجل عن السالم علیھ جعفر أبا سألت: قال مسلم بن محمد عن الخزاز،
 دینارا، أربعون علیھ: فقال العلقة؟ فتطرح یضربھا: فقلت دینارا، عشرون علیھ :فقال النطفة؟

 لھ صار وقد فتطرحھ فیضربھا: قلت دینارا، ستون علیھ: قال المضغة؟ فتطرح فیضربھا: قلت
 خلقة صفة فما: قلت السالم، علیھ المؤمنین أمیر قضى وبھذا كاملة، الدیة علیھ: فقال عظم؟
 إذا الرحم في فتمكث الغلیظة النخامة مثل بیضاء تكون النطفة: فقال ھا؟ب تعرف التي النطفة
: فقال بھا؟ تعرف التي العلقة خلقة صفة فما: قلت علقة، إلى تصیر ثم یوما أربعین فیھ صارت

 ثم یوما، أربعین النطفة عن تحویلھا بعد الرحم في تمكث الجامدة المحجمة الدم كعلقة علقة ھي
 فیھا حمراء لحم مضغة ھي: قال بھا؟ تعرف التي وخلقتھا المضغة صفة ماف: قلت مضغة، تصیر

 كان إذا: فقال عظما؟ كان إذا خلقتھ صفة فما: قلت عظم، إلى تصیر ثم مشتبكة، خضر عروق
  انتھى. ."كاملة الدیة فیھ فإن كذلك كان فإذا جوارحھ ورتبت والبصر السمع لھ شق عظما

 

 عن غالب، بن هللا عبد عن محبوب، ابن عن أبیھ، عن إبراھیم، بن علي :")٢(وروى أیضاً، فقال
 امرأة ضرب رجل عن السالم علیھما الحسین بن علي سألت: قال المسیب بن سعید عن أبیھ،
 حد فما قلت دینارا، عشرین علیھ فإن نطفة كان إن: فقال میتا بطنھا في ما فطرحت برجلھ حامال

 وھو طرحتھ وإن: قال یوما، أربعین فیھ فاستقرت الرحم في وقعت إذا التي ھي: فقال النطفة؟
 الرحم في وقعت إذا التي ھي: فقال العلقة؟ حد فما: قلت دینارا، أربعین علیھ فإن علقة؟

 حد فما: قلت دینارا، ستین علیھ فإن مضغة وھو طرحتھ وإن: قال یوما، ثمانین فیھ فاستقرت
 وإن: قال یوما، وعشرین مائة فیھ فاستقرت الرحم في وقعت إذا التي ھي: فقال المضغة؟

 دیة علیھ فإن العقل روح فیھ نفخ قد الجوارح مزیل ولحم عظم لھ مخلقة نسمة وھو طرحتھ
 عدا بروح: قال روح؟ بغیر أو ذلك كان أبروح حال إلى بطنھا في تحولھ أرأیت: لھ قلت كاملة،
 ما الحیاة عدا روح فیھ كان أنھ ولوال النساء وأرحام الرجال أصالب في المنقول القدیم الحیاة
 انتھى. ."الحال تلك في وھو دیة یقتلھ من على إذا كان وما الرحم في حال بعد حال عن تحول

 

 بن مصطفى السیدعنھ  ، فقد قالالذي حدث بالروایة الثانیة إبراھیم بن علي لراويلبالنسبة 
 بن إبراھیم بن علي :" ٣٤٧٤/٤قم: تحت ر )٤(الرجال نقد في كتابھ التفرشي الحسیني الحسین

 فأكثر، سمع المذھب، صحیح معتمد، ثبت، الحدیث، في ثقة القمي، الحسن أبو القمي،: ھاشم
 ینـــالحس بن علي:  عنھ روى كتب، لھ. النجاشي رجال عمره، وسط في )٣(وأضرّ  ، كتباً  وصنف

 .٣٤٥ :الصفحة ، ٧ ج - الكلیني یعقوب بن محمد الشیخ - الكافي -١
 .٣٤٧ :الصفحة – ٧ ج - الكلیني یعقوب بن محمد الشیخ - لكافيا -٢
 بمعنى أصبح ضریراً، أي أصیب بالعمى في منتصف عمره. -٣
 .٢١٨ ، الصفحة:الثالث الجزء - التفرشي الحسیني الحسین بن مصطفى السید، الرجال نقد -٤
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  ھو وھذا. ستالفھر ماجیلویھ، بن علي بن ومحّمد الطبري العلوي حمزة بن الحسن محّمد وأبو
 ."األخبار كتب من یظھر كما كثیراً  الكلیني یعقوب بن محّمد عنھ روى الذي

 

 بن مصطفى السیدعنھ  ، فقد قالالذي حدث بالروایة األولى محمد بن یحیى وفیما یخص الراوي
:     یحیى بن محّمد :"٨١١/ ٥١٦٧ تحت رقم: )١(الرجال نقد في كتابھ التفرشي الحسیني الحسین

: أخبرني كتب، لھ الحدیث، كثیر عین، ثقة، زمانھ، في أصحابنا شیخ القّمي، العّطار جعفر أبو
 كثیر قمي، الكلیني،:  عنھ روى. النجاشي رجال أبیھ، عن أحمد، ابنھ عن أصحابنا، من عّدة

 ".الشیخ رجال ،) الّسالم علیھم(  األئّمة عن یرو لم من في ، الروایة

 

، لكن یتیناالروالمروي عنھم تلك  اآلخرین األشخاصبعض ل في علماء الرجابعض قد یختلف 
ما قالھ البخاري في صحیحھ، والذي سبق أن ذكرناه في الصفحة  قد وافقتا تلكما الروایتان

 التالي:لنا یتضح مما سبق . لذا ٢٩٧

 مكوث النطفة في رحم المرأة أربعین یوم.مدة  ·
 .یوم ٨٠أي  خرآ یومأربعین  المرأة رحم العلقة في مكوث مدة ·
  .یوم ١٢٠، أي األخرى یوم غیر الثمانین یوم مكوث المضغة في رحم المرأة أربعین مدة ·

 

 نور في المقدس والكتاب القرآن( كتاب مؤلف كامبل ولیم وأضع االستنتاج األخیر للدكتور
 القرآن، في مرات خمس) المفرد بصیغة) (علقة( كلمة جاءتحیث یقول:" )، والعلم التاریخ

 نمو مراحل من مرحلة لتصف قرآنیة، آیات خمس في واحدة، مرة) َعلَق( الجمع بصیغة جاءتو
 مِّن ُنْطَفةً  َیكُ  أَلَمْ : " )المبكر المكي العھد من( ٣٩-٣٧: اآلیات ٧٥ القیامة سورة تقول .الجنین

نِيٍّ  ى َفَخلَقَ  َعلََقةً  َكانَ  ُثمَّ  ُیْمَنى مَّ ْوجَ  ِمْنھُ  َفَجَعلَ  َفَسوَّ َكرَ  ْینِ الزَّ  ٤٠غافر سورة وتقول". َواألُنَثى الذَّ
ْطَفةٍ  ِمن ُثمَّ  ُتَرابٍ  مِّن َخلََقُكم الَِّذي ُھوَ :")المتأخر المكي العھد من( ٦٧:اآلیة  ُثمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  نُّ

ُكمْ  لَِتْبلُُغوا ُثمَّ  ِطْفالً  ُیْخِرُجُكمْ  ى أََجالً  َولَِتْبلُُغوا َقْبلُ  ِمن ُیَتَوفَّى مَّن َوِمنُكم ُشُیوًخا لَِتُكوُنوا ُثمَّ  أَُشدَّ َسّمً  مُّ
 المدني والعھد والمتأخر المكي العھد من( ٥ اآلیة ٢٢ الحج سورة وتضیف". َتْعقِلُونَ  َولََعلَُّكمْ 
َھا َیا :"فتقول المعلومات، بعض) المبكر اسُ  أَیُّ نَ  َرْیبٍ  فِي ُكنُتمْ  إِن النَّ ا اْلَبْعثِ  مِّ ن َناُكمَخلَقْ  َفإِنَّ  مِّ
ْطَفةٍ  ِمن ُثمَّ  ُتَرابٍ  ْضَغةٍ  ِمن ُثمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  نُّ َخلََّقةٍ  مُّ نَ  ُمَخلََّقةٍ  َوَغْیرِ  مُّ  َما األَْرَحامِ  فِي َوُنقِرُّ  لَُكمْ  لُِّنَبیِّ
ى أََجلٍ  إِلَى َنَشاء َسّمً ُكمْ  لَِتْبلُُغوا ُثمَّ  ِطْفال ُنْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  مُّ  إِلَى ُیَردُّ  مَّن َوِمنُكم ُیَتَوفَّى مَّن نُكمَومِ  أَُشدَّ
تْ  اْلَماء َعلَْیَھا أَنَزْلَنا َفإَِذا َھاِمَدةً  األَْرضَ  َوَتَرى َشْیًئا ِعْلمٍ  َبْعدِ  ِمن َیْعلَمَ  لَِكْیال اْلُعُمرِ  أَْرَذلِ   َوَرَبتْ  اْھَتزَّ

 معالجة اآلیات أكثر تقدم ١٤ -١٢ آلیةا ٢٣ المؤمنون سورة ولكن ."َبِھیجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمن َوأَنَبَتتْ 
ن ُساللَةٍ  ِمن اإلِنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ :" ) المتأخر المكي العھد من وھي( للموضوع  َجَعْلَناهُ  ُثمَّ  ِطینٍ  مِّ

ِكینٍ  َقَرارٍ  فِي ُنْطَفةً  ْطَفةَ  َخلَْقَنا ُثمَّ  مَّ  َفَكَسْوَنا ِعَظاًما اْلُمْضَغةَ  ْقَناَفَخلَ  ُمْضَغةً  اْلَعلََقةَ  َفَخلَْقَنا َعلََقةً  النُّ
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ُ  َفَتَباَركَ  آَخرَ  َخْلًقا أَنَشأَْناهُ  ُثمَّ  لَْحًما اْلِعَظامَ   ال أن لألحیاء دارس كل ویعرف ."اْلَخالِقِینَ  أَْحَسنُ  هللاَّ
 الراغب قال .كبرى علمیة مشكلة یخلق وھذا الجنین، تكوین في) العلقة( لمرحلة وجود

 التي العلقة ومنھ الجامد، الدم( علقة عن) القرآن ألفاظ مفردات معجم( ابھكت في األصفھاني
 محمد على أُنزل ما أول وكان .)بالشيء التشبُّث والَعَلق حبلت المرأة وعلِقت الولد، منھا یتكون

كَ  بِاْسمِ  اْقَرأْ ( فاتحتھا وتقول ،٢و ١:٩٦ العلق سورة مكة في القرآن من  قَ َخلَ  َخلَقَ  الَِّذي َربِّ
 ھو ذلك) بالشيء یتشبَّث ما( یعلُق ما إلى تشیر علق: (بوكاي د ویقول. )َعَلقٍ  ِمنْ  اإلِنَسانَ 
 مترجمي بوكاي د وینتقد .)٢٣١ ص) (المعنى ھذا من مشتق معنى الدم وجلطة األول المعنى
 ھنا ثالباح ُیضل ما فأكثر( :فیقول) علقة( لكلمة ترجمتھم في والفرنسیة اإلنكلیزیة إلى القرآن
 منتشرة زالت ما التي الفقرات بعض وتفسیرات ترجمات أن فالواقع المفردات مشكلة ھو أیضاً 

 بھذا الخاصة اآلیات عن تماماً  مغلوطة فكرة یقرأونھا الذین العلم لرجال تعطي عصرنا في
ل التفسیرات ھذه معظم تقول المثال سبیل على الموضوع  أو) دم جلطة( من ابتداءً  اإلنسان بتشكُّ

 ھذه مثل المیدان ھذا في المتخصص العالِم مطلقاً  یقبلھا ال المقولة وھذه) التحام( من ابتداءً 
ر تجعلنا المالحظة  إلى للوصول العلمیة والمعارف اللغویة المعارف القتران الكبرى األھمیة نتصوَّ

 أن بوكاي د یرید فكیف. )٢٢٧و ٢٢٦ ص) (التناسل عن القرآنیة المقوالت معنى إدراك
 أو) یعلق ما( أو) التحام( یترجموھا أن یریدھم الفرنسیة؟ أو لإلنكلیزیة) علقة( كلمة یترجموا

 لو كما حقیقیة، امتدادات بواسطة بالرحم البویضة استقرار یتحقق( ویقول) بالشيء یتشبَّث ما(
 ص) (بالرحم تتعلق البویضة تجعل التي ھي االمتدادات وھذه األرض في تضرب بذوراً  كانت
 یتشبث ما( إن البویضة؟ ِذكر أین ولكن العلم لحقائق أقرب وھو ممكن، الكالم وھذا ).٢٣٠

 وبالطبع البویضة ونواة المني نواة اندماج من بل وحده، المنوي السائل من یتكون ال) بالشيء
 یتشبث ما( إن: وثانیاً  .الحقیقة من ینتقص ولكنھ خطإ، ارتكاب بالضبط لیس أمر ذكر إغفال فإن

 أشھر ثمانیة مدة) عالقاً ( یستمر ولكنھ ،)ُمضغة( یصبح حتى التعلُّق عن یتوقف ال) بالشيء
 اللحم یغطیھا ثم عظاماً، تصبح) المضغة( إن اآلیات تلك تقول: وثالثاً  .یولد حتى ونصف

 َنْكُسوَھا ُثمَّ  ُننِشُزَھا َكْیفَ  اْلِعَظامِ  إِلَى َوانُظرْ ( ٢:٢٥٩ البقرة سورة في یتكرر ما وھذا) العضالت(
 العظام أن والحقیقة اللحم، یكسوه ثم أوالً، یتكون العظمي الھیكل أن ھذا من ویتضح) لَْحًما

ن في یأخذان واللحم  على قادراً  الجنین یكون الثامن األسبوع نھایة وفي واحد، وقت في التكوُّ
 تكوین ویبدأ عضالت،ال وتتواجد غضروفیة، تصبح الضلوع ألن العضلیة، الحركات ببعض اإلتیان
 الشھر في الغضروف أطراف إلى تصل أن إلى العمود في وتنتشر الضلوع أطراف عند العظام
 العاشر األسبوع منذ أنھا ولو الثامن، األسبوع ببدایة الحركة على قادرة العضالت وتكون الرابع

 فإن لرابع،ا األسبوع في مضغة تصبح العلقة إن قلنا فلو .وتنمو تتطور عشر الثاني إلى
 القرآن یقول كما قبل، من موجودة كانت عظاماً  تكسو وال العظام، مع موجودة تكون العضالت

 معروفة المخّلقة المضغة ثم العلقة فكرة كانت ھل: سؤالنا ونكرر .حل بغیر المشكلة وتبقى
 المبكر، اإلجھاض عند الجنین یرى ال المرء إن ؟)آیة( لھم لتكون والمدینة مكة أھل عند مفھومة

 والمدینة مكة أھل فھم ماذا ترى شھرین العمر من البالغة المشیمة إال المضغة یشبھ ما یرى وال
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 أنس عن: األول الحدیث)  العلقة یذكران حدیثان ( بالقیامة؟ لیؤمنوا ویقنعھم لیدفعھم ھذا كل من
 قلبھ، عن فشقَّ  فصرعھ فأخذه الغلمان، مع یلعب وھو هللا رسول أتى جبریل أن مالك بن

 من طست في غسلھ ثم الشیطان حظ ھذا: فقال سوداء، علقة منھ واستخرج القلب فاستخرج
 مرضعتھ یعني( أمھ إلى یسعون الغلمان وجاء مكانھ في أعاده ثم ألََمھ، ثم زمزم، بماء ذھب

 ذلك أثر أرى كنتُ  وقد: أنس قال اللون منتقع وھو فاستقبلوه قُتل قد محمداً  إن: فقالوا) حلیمة
 لكلمة مبكر استعمالٌ  الحدیث ھذا من ویظھر. )١:٢٣١ الحلبیة السیرة( صدره في المخیط

 د وال تركي د من المقترحة المعاني تثبت ال ولكنھا سوداء، دم كتلة لتعني اسُتخدمت) علقة(
 هللا، رسول حّدثنا: هللا عبد قال وھب، بن زید فعن الثاني الحدیث أما  .أسعد محمد وال بوكاي،

 یكون ثم نطفة، یوماً  أربعین أمھ بطن في خلقھ ُیجَمع أحدكم إن( قال المصدوق، الصادق وھو
  اكُتب: لھ وُیقال كلمات، بأربع فیؤمر َملَكاً  هللا یبعث ثم ذلك، مثل مضغة یكون ثم ذلك، مثل علقة
 تكون ما ىحت لیعمل منكم الرجل فإن الروح فیھ ُینفخ ثم سعید، أو وشقيٌّ  وأََجلھ ورزقھ عملھ
 بینھ یكون ما حتى ویعمل النار أھل بعمل فیعمل كتابھ علیھ فیسبق ذراع إال الجنة وبین بینھ

 ج الخلق بدء كتاب البخاري،) (الجنة أھل بعمل فیعمل الكتاب، علیھ فیسبق ذراع، إال النار وبین
 وھذا  .)علیھ متفق - ٨٢ رقم حدیث المصابیح ومشكاة - بالقاھرة الشعب دار ط ١٣٥ ص ٤

 ٤٠ یبقى المني إن القول في واضحة وأخطاؤه ومسلم، البخاري رواه وقد محمد، عن الحدیث
) یوماً  ١٢٠ ومجموعھم( یوماً  ٤٠ المضغة ثم) یوماً  ٨٠ ومجموعھما( یوماً  ٤٠ العلقة ثم یوماً،

 في وأن المرأة، داخل أسبوع من أقل لمدة حیة تبقى المنویة الجرثومة أن الحدیث العلم أثبت وقد
 الحدیث ھذا ولكن والعظام المخ عدا ما وتطورت، نمت قد الجنین أعضاء تكون یوماً  ٧٠ مدة

 الحدیث ھذا بوكاي د ویذكر علمي خطأ وھو یوماً، ٨٠ بعد إال مضغة یصیر ال الجنین إن یقول
 ص) (الحدیثة العلمیة المعلومات مع یتفق ال الحدیث ھذا في الجنین تطور وصف( ویقول
 یؤمنون العامة كان ما یرینا ولكنھ) علقة( كلمة معنى تحدید في الحدیث ھذا یساعدنا وال. )٢٨١

فیقول  كامبل ولیم لدكتورویضیف ا ."متعددة فقھیة بمشاكل یواجھنا أنھ ولو محمد، عصر في بھ
 ام حدیث كان وإن فیھ؟ الواردة الفقھیة التعالیم تضعف حدیث في العلمیة األخطاء ھلمتسائالً:" 

 حدیث؟ ألي صحیح النقل أن نتأكد وكیف آخر؟ حدیث أي صدق نضمن فكیف مدسوساً، أو ضعیفاً 
 ". انتھى.العلمیة؟؟ ومداركھ محمد معرفة إال یقدم ال الحدیث ذلك كان إن الحدیث من نقبل وماذا

 

 نزول الحدید -د

َناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ قال كاتب القرآن:"   ِباْلقِْسطِ  النَّاسُ  لَِیقُومَ  َواْلِمیَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُھمُ  َزْلَناَوأَن بِاْلَبیِّ
ُ  َولَِیْعلَمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ  َشِدیدٌ  َبأْسٌ  فِیھِ  اْلَحِدیدَ  َوأَنَزْلَنا َ  إِنَّ  بِاْلَغْیبِ  َوُرُسلَھُ  َینُصُرهُ  َمن هللاَّ  َقِويٌّ  هللاَّ
 ".)١(َعِزیزٌ 

 .٢٥ :آیة، سورة الحدید  -١
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 تسمى نجوم من األرض إلى تىأ قد الحدید أن تثبت اآلیة تلك ان، العلمي اإلعجاز علماء یزعم
 مادة ألن، المرات الفآب شمسنا حجم بعضھا حجم وتعادل الحجم ھائلة نجوم وھي، المستعرات

لكن بعد أن  .العلمیة النظریة تلك عكس یقول القرآن لكن. شمسنا من تنتج أن یمكن ال دیدالح
 قرأنا التفاسیر وجدنا أن علماء اإلعجاز العلمي لم یكونوا صادقین البتة.

 

 اإلثناعشریة اإلمامیة الشیعة من المفسرین أقوال

 

 القرآن تفسیر في البیان مجمع -١

 لقد{ فقال سبحانھ أقسم ثم:" السابقة لآلیة تفسیره في طبرسيال الفضل علي أبو الشیخ قال
 یتضمن الذي المكتوب} الكتاب معھم وأنزلنا{ والمعجزات بالدالئل أي} بالبینات رسلنا أرسلنا
 أي} والمیزان{ والقرآن واإلِنجیل كالتوراة والحرام الحالل من الخلق إلیھ یحتاج وما األحكام
 بن ومقاتل والجبائي زید ابن عن بھ یوزن الذي الكفتین ذا میزانال السماء من معھم وأنزلنا
 بالعدل أي} بالقسط{ معامالتھم في} الناس لیقوم{ المیزان صفة أنزلنا معناه: وقیل. سلیمان
 قتادة عن] ١٧: الشورى[ }والمیزان بالحق الكتاب أنزل الذي هللا{كقولھ  بالعدل وأمرنا والمراد
: قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول عن عمر ابن عن روي} الحدید ناوأنزل{ .حیان بن ومقاتل

 أھل وقال"  والملح والماء والنار الحدید أنزل األرض إلى السماء من بركات أربع أنزل هللا إن" 
: الزمر[ }أزواج ثمانیة األنعام من لكم وأنزل{كقولھ  وأحدثناه أنشأناه الحدید أنزلنا معنى المعاني

 ھّیأنا ھنا أنزلنا معنى: قطرب وقال الحدید كان بأمرنا معناه: فقال مقاتل ذھب ذاھ وإلى] ٦
 من آدم مع أنزل: وقیل. لكم وھیأناه بالحدید أنعمنا أي للضیف یھیأ ما وھو الُنُزل من وخلقنا
 بھ یمتنع أي}  شدید بأس فیھ{  عباس ابن عن والمطرقة والكلبتان السندان وھي العالة الحدید
 فیھ: مجاھد قال كما للضرب وآلة للدفع آلة آلتان منھ یتخذ أنھ والمعنى الزجاج عن بھ بویحار

 واإلِبرة والفأس السكین مثل معاشھم في بھ ینتفعون ما یعني} للناس ومنافع{ وسالح جّنة
 معطوف} بالغیب ورسلھ ینصره من هللا ولیعلم{ وقولھ .اآلالت من الحدید من یتخذ مما وغیرھا

 وجھاد موجودة ینصره من نصرة هللا ولیعلم بالعدل لیعاملوا أي بالقسط الناس لیقوم ھقول على
 غیر من والنظر باالستدالل الواقع بالعلم أي} بالغیب{ وقولھ موجوداً  رسولھ مع جاھد من

 علیھ یعترض أن من منیع أي} عزیز{ أعدائھ من االنتقام على} قوي هللا إن{ بالبصر مشاھدة
 سبحانھ أنھ قبلھا بما اآلیة} مصیبة من أصاب وما{ قولھ اتصال وجھ: النظم .ئھوسما أرضھ في
 ال: فقال والملّمات المصائب مقاساة على األعواض ببیان عقَّبھ الطاعات على الثواب بّین لما

 وإن جزائنا من باألضعاف نعوضھ فعلنا من كانت فإن ّما مصیبة أصابتھ من عوض علینا یذھب
 لو المصیبة ألن اآلیة} تأسوا لكیال{ بقولھ ذلك أّكد ثم منھم ذلك فباستیفائنا دناعبا فعل من كان

 لیس الذي الخسران في الحزن كل الحزن فإن والحزن األسى الزداد العاقبة في عوض بغیر كانت
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 بما لعباده لطف سبحانھ أنھ فبیَّن اآلیة} بالبینات رسلنا أرسلنا لقد{ بقولھ ذلك عقب ثم جبران لھ
 انتھى.  .الخیالء" وترك والخضوع الخشوع إلى دعوی

 

 القرآن لعلوم الجامع التبیان -٢

 ثم:" السابقة لآلیة تفسیره في الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبو الشیعة طائفة شیخ وقال
 معھم وأنزلنا{ الواضحة والحجج الدالئل یعني} بالبینات رسلنا أرسلنا لقد{ فقال تعالى اقسم

 وانزلنا أي} والمیزان{ والقرآن واالنجیل كالتوراة الیھ الخلق یحتاج ما فیھ مكتوباً  أي} الكتاب
 االمور فى بالعدل یعني} بالقسط الناس لیقوم{ العدل بھ المراد: وقیل. الكفتین ذو وھو المیزان

 الىتع هللا ان وروي. الحدید انزل الذي انھ تعالى هللا من إخبار} شدید بأس فیھ الحدید وأنزلنا{
 منھ، بد وال صحیح وھذا السماء، من - والكلیتین والمطرقة السندان یعني - العالءة آدم مع أنزل
 یتولى آالت إلى وینتھي قبلھا، بآالت إال وغیرھا حدید من آالت یفعل أن یمكنھ ال منا الواحد الن
 ومنافع{ بھ اربویح بھ یمتنع أي} شدید بأس فیھ{ وقولھ .كبیراً  علواً  هللا تعالى صنعھا هللا

 بھا ینتفع آالت من الحدید من یتخذ ما وجمیع وآالتھم كأدواتھم للناس منافع وفیھ أي} للناس
 ولیعلم بھ، النفع من فیھ لھم لما ذلك فعلت أي} ورسلھ ینصره من هللا ولیعلم{ وغیرھا كالسكین

 هللا ینصر أي} ببالغی{ موجوداً  جھاداً  نبیھ مع یجاھد ومن موجودة، بنصرة ینصره من هللا
 احد یقدر ال لھ مقدوراً  یكون أن یصح ما على قادر أي} عزیز قوي هللا إن{ وباطناً  ظاھراً  ورسلھ

 محذوف إنھ - أحدھما :قوالن} یبخلون الذین{ قولھ جواب فى: وقیل. منعھ على وال قھره على
 یستحقون فھم ونیبخل الذین وتقدیره } الجبال بھ سیرت قرآناً  أن ولو{ قولھ  فى حذف كما

 جزاء على بجزاءین فعطف} یتولى ومن{ قولھ جواب جوابھ أیضاً : وقیل .والعقوبة العذاب
 .انتھى". الجواب حذف انھ إال آتك وتحسن تقم إن: تقول كما واحد، جزاءیھما وجعل واحد،

 

 القرآن تفسیر في المیزان -٣

: تعالى قولھ :"أن القرآنیة السابقة یةلآل تفسیره في طبائياالطب حسین محمد السید هللا آیة وقال
 استئناف الخ،} بالقسط الناس لیقوم والمیزان الكتاب معھم وأنزلنا بالبینات رسلنا أرسلنا لقد{

 قیام ذلك من الغرض وأن والمیزان الكتاب وإنزال الرسل بإرسال الدین تشریع معنى بھ یتبین
 أمر أن ویتبین بالغیب هللا ینصر من تمیزلی الحدید وبإنزال بذلك وامتحانھم بالقسط الناس

 .فاسقون منھم وكثیر بعضھم أُمة كل من یھتدي یزالوا ولم الناس بین مستمراً  یزل لم الرسالة
 جانب من مرسلون أنھم بھا یتبین التي البینات باآلیات أي} بالبینات رسلنا أرسلنا لقد: {فقولھ

 معھم وأنزلنا: {وقولھ .القاطعة والحجج الواضحة والبشارات الباھرة المعجزات من سبحانھ هللا
 اعتقاد من الدین معارف على المشتمل كتاباً، فیصیر یكتب أن یصلح الذي الوحي وھو} الكتاب
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 والمیزان: {وقولھ .والقرآن واإلنجیل والتوراة إبراھیم وكتاب نوح كتاب: خمسة وھو وعمل
روا} بالقسط الناس لیقوم  لیقوم: {قولھ وأخذوا األثقال، بھ یوزن الذي ینالكفت بذي المیزان فسَّ
 في بالعدل الناس لیقوم المیزان وأنزلنا: والمعنى المیزان بإنزال متعلقة غایة} بالقسط الناس

 باالجتماع، اإلنسان حیاة فقوام األشیاء بین والنسب األوزان باختالل یخسروا فال معامالتھم
 في المعامالت وقوام والسلع، األمتعة في والمبادالت ھمبین الدائرة بالمعامالت االجتماع وقوام
 بالمیزان یراد أن - أعلم وهللا - یبعد وال .المیزان شأن وھو بینھا النسب بحفظ األوزان ذوات
 حیاة قوام بھ الذي وھو وأعمالھم، اإلنسان أشخاص عقائد بھ یوزن الذي ھو الدین فإن الدین
 من الناس لحال المتعرض للسیاق مالئمة أكثر المعنى وھذا ومنفردین، مجتمعین السعیدة الناس
 ھنا بالمیزان المراد: وقیل. الدین أمر في ومساھلتھم وجدھم قلوبھم وقسوة خشوعھم حیث
 األنعام من لكم وأنزل{ :تعالى كقولھ أنھ الظاھر} الحدید وأنزلنا: {وقولھ .العقل: وقیل العدل
 ھو إنما إنزاالً  األرض في الخلق تسمیة أن اآلیة تفسیر في تقدم وقد ،]٦: الزمر[ }أزواج ثمانیة

 عنده التي خزائنھ من لھا إنزاالً  یكن لم ما بعد الكون في األشیاء ظھور یسمي تعالى أنھ باعتبار
 }معلوم بقدر إال ننزلھ وما خزائنھ عندنا إال شيء من وإن{ :تعالى قال الشھادة إلى الغیب ومن

 ویغلب التأثیر في الشدة ھو البأس} للناس ومنافع شدید بأس فیھ: {وقولھ]. ٢١: الحجر[
 حاجة ذات الدفاع وأنواع والمقاتالت الحروب تزال وال والقتال، الدفاع في الشدة في استعمالھ

 من فیھ ما وأما .واستخرجھ لھ البشر تنبھ منذ منھ المعمولة األسلحة وأقسام الحدید إلى شدیدة
 .الصنائع من بھا یرتبط وما الحیاة شعب جمیع في دخل فلھ البیان إلى جیحتا فال للناس المنافع
 وأنزلنا والتقدیر محذوف على معطوفة غایة} بالغیب ورسلھ ینصره من هللا ولیعلم: {وقولھ
 مجتمع عن دفاعاً  سبیلھ في الجھاد ورسلھ بنصره والمراد الخ، ینصره من هللا ولیعلم لكذا الحدید
 منھ، غیبتھم أو منھم غیبتھ حال في كونھ بالغیب النصر وكون الحق، لكلمة وبسطاً  الدین

} عزیز قوي هللا إن: {بقولھ اآلیة وختم .ینصر ال ممن تمیزھم ورسلھ ینصره بمن بعلمھ والمراد
 ال غیره من منھم المتمثل لیتمیز ھو إنما بالجھاد لھم تعالى أمره أن إلى اإلشارة وجھھ وكأن

 للذلة سبیل ال عزیز إلیھ للضعف سبیل ال قوي تعالى إنھ ینصره ناصر إلى تعالى منھ لحاجة
 .انتھى. إلیھ"

 

 الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي -٤

َناتِ  ُرُسلَنا أَْرَسْلَنا لََقدْ ) ٢٥:" {(الذكر آنفة لآلیة الكاشاني الفیض المولى وقال  بالحجج} بِاْلَبیِّ
 الكتاب اآلیة ھذه في السالم علیھ الصادق عن الكافي في }.ِكتابَ الْ  َمَعُھمُ  َوأَْنَزْلَنا{ والمعجزات

 الكتاب یدعى مما عرف واّنما قال االنبیاء مع كان الذي شيء كلّ  علیم بھ یعلم الذي األكبر االسم
 عزّ  هللا فأخبر وابراھیم وشعیب صالح كتاب وفیھا نوح كتاب فیھا والفرقان واالنجیل التوارة

 ابراھیم صحف فأین السالم علیھما وموسى ابراھیم صحف االولى لّصحفا لفي ھذا انّ  وجلّ 
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 األكبر االسم السالم علیھ موسى وصحف األكبر االسم إبراھیم صحف إنما السالم علیھ
 الجوامع وفي .السالم علیھ االمام المیزان قال القّمي بالعدل} بِاْلقِْسطِ  النَّاسُ  لَِیقُومَ  َواْلِمیَزانَ {

 َوأَْنَزْلَنا{ بھ یزنوا قومك ُمرْ  وقال السالم علیھ نوح الى فدفعھ بالمیزان نزل یلجبرئ انّ  روي
 علیھ المؤمنین امیر عن التوحید وفي .منھ مّتخذة الحروب اآلت فانّ } َشِدیدٌ  َبأْسٌ  فِیھِ  اْلَحِدیدَ 
 االّ  صنعة من اذما} لِلنَّاسِ  َوَمنافِعُ { لھ خلقھ ذلك انزالھ عنھ االحتجاج وفي .السالح یعني السالم

 من بركات اربع انزل وجلّ  عزّ  هللا انّ  وآلھ علیھ هللا صلّى النبيّ  عن المجمع في .آلتھا والحدید
ُ  َولَِیْعلَمَ { والملح والماء والنار الحدید انزل األرض الى السماء } بِاْلَغْیبِ  َوُرُسلَھُ  َیْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ

 تعلیالً  یتضّمن فاّنھ قبلھ ما علیھ دلّ  محذوف على والعطف الكافر مجاھدة في االسلحة باستعمال
َ  إِنَّ {  بالجھاد امرھم واّنما نفسھ الى یفتقر ال} َعِزیزٌ { اھالكھ اراد من إھالك على} َقِويٌّ  هللاَّ

 .انتھى". فیھ االمتثال ثواب ویستوجبوا بھ لینتفعوا

 

   العبادة مقامات في السعادة بیان -٥

َناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ :" {السابقة لآلیة تفسیره في الجنابذي ءالعلما سلطان وقال  أي} بِٱْلَبیِّ
 َمَعُھمُ  َوأَنَزْلَنا{ علیھم فلیقبل االیمان اراد فمن صدقھم على الّدالّة المعجزات او الّرسالة بأحكام
 فى) ع( الّصادق عن ورد ولھذا صورھا االلھّیة والملل الّتدوینّیة والكتب الّنبّوة كتاب أي} ٱْلِكَتابَ 

 واّنما: قال) ع( االنبیاء مع كان الّذى شيءٍ  كلّ  علم بھ یعلم الّذى االكبر االسم الكتاب اآلیة ھذه
 وشعیب صالحٍ  كتاب وفیھا نوحٍ  كتاب فیھا والفرقان واالنجیل الّتوراة كتاب یدعى مّما عرف

َذا إِنَّ {وجلّ  عزّ  هللا فأخبر) ع( وابراھیم ـٰ ُحفِ  لَفِي َھ ) ع( }َوُموَسىٰ  إِْبَراِھیمَ  ُصُحفِ  ٱألُولَىٰ  ٱلصُّ
 موسى وصحف االكبر االسم) ع( ابراھیم صحف اّنما ابراھیم؟ صحف فاین] ١٩-١٨:األعلى[
 ذوى من آخر شيءٌ  بھ یقاس كلّما المیزان} بِٱْلِقْسطِ  ٱلنَّاسُ  لَِیقُومَ  َوٱْلِمیَزانَ { االكبر االسم) ع(

 المّلّیة القالبّیة الّشرائع واحكام سلطنتھم في الّسالطین وسیرة البّنائین وخیوط نوالقبا الكّفتین
 بھ الّناس یقوم الّذى المیزان لكنّ  الّسماوّیة، والكتب والوالیة والولىّ  والّرسالة والّرسول والعقل
 بالقسط اسالنّ  لقیام میزانٌ  سواھا كلّما فانّ  االمر وولىّ  واحكامھا وقبولھا الوالیة ھو بالقسط
 الّذى االكبر االسم وھما والّرسالة الّنبّوة ھو الّرسل مع الّذى بالكتاب فالمراد بھا، اّتصالھ بشرط

 من نزلت يالّت الوالیة ھو بالمیزان والمراد صورتھما، وكتبھم الّرسل وشرائع فیھ شيءٍ  كلّ 
 ولّما بالقسط، بھا ّناسال لیقوم اوصیائھم فى بعدھم وظھرت الّرسل بشرّیة الى العالى مقامھا

 اعظم من بالوالیة میزانان ھما اللّتان والّرسالة والّنبّوة العدل میزان ھي ياّلت الوالیة كانت
 فقال بعدھا الحدید واضاف الحدید ذكر قبل الغایة بھذه أتى بالقسط بھا الّناس قیام اسباب

 غایة ترّتب الحدید ذكر من المنظور كان المّ  لكن مطلقاً  او الّرسل مع یعنى} ٱْلَحِدیدَ  َوأَنْزْلَنا{
 انزال ومعنى الّرسل، مع الحدید وانزلنا: یقال ان فاالولىٰ  سبقھ ما وعلى علیھ الّرسل نصرة
 موجوداً  كان العالم ھذا في موجودٍ  كلّ  انّ  المقصود او ایجاده، المعادن فى یتكّون اّنھ مع الحدید
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 َبأْسٌ  فِیھِ { والفساد الكون عالم الى العوالم تلك من نزل ثمّ  فوقھ يالّت العوالم وفى المثال عالم في
 بھ واالنسان الحیوان حیاة وقطع بھ الحیوان من والمفاصل االعضاء قطع من یرى كما} َشِدیدٌ 

ُ  َولَِیْعلَمَ { والّصنائع الّصّناع اكثر آالت منھ النّ } لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ { َّfٱْلَغْیبِ بِ  َوُرُسلَھُ  َینُصُرهُ  َمن ٱ {
 وقولھ لینصره ظرف ھو او الّناصر، من بالغیب هللا حالكون او هللا، من بالغیب الّناصر حالكون

َ  إِنَّ { الحدید نزول عن تأخیره وجھ مضى وقد الّناس لیقوم قولھ على عطف لیعلم تعالى َّfَقِويٌّ  ٱ 
 وال مراده من لھ مانع ال عزیز اراد ما كلّ  على یقدر قوىّ  ّنھأل نصرتكم الى لھ حاجة ال} َعِزیزٌ 
 .انتھى". الموافق المؤمن من والمنافق الكافر وامتیاز بذلك اختباركم اراد واّنما علیھ غالب

 

 المتألھین صدر تفسیر   -٦

 المالئكة وھم - منھ المبعوثین الرسل أرسل أنھ سبحانھ أقسم:" الشیرازي المتألھین صدر وقال
. والمیزان الوحي معھم وأنزل الباھرة، والمعجزات بالحجج - تسلیموال التقدیس علیھم واألنبیاء

 عّقبھ ولھذا والمعامالت، األعمال إلى لإلرشاد والثاني والتعلیمات، العلوم إلى للھدایة واألول
 نزل) السالم علیھ( جبرائیل أن روي .بالعدل معاملتھم في: أي - بالقسط الناس لیقومَ : بقولھ

 بن ومقاتل. والجبائي زید ابن وعن ". بھ َیِزُنوا َقْوَمكَ  ُمرْ : " وقال نوح إلى فدفعھ بالمیزان
 قتادة وعن .- سر وفیھ - بھ یوزن الكّفتین ذا المیزان السماء من معھم وأنزلنا: معناه سلیمان
ُ {  :كقولھ بالعدل، الناس أمرنا أي المیزان، صفة أنزلنا معناه: حیان بن ومقاتل َّfلَ أَنزَ  ٱلَِّذيۤ  ٱ 
 للذبّ  الحروب آالت منھ یتخذ الذي - الحدید وأنزلنا ].١٧:الشورى[ } َوٱْلِمیَزانَ  بِٱْلَحقِّ  ٱْلِكَتابَ 

 إالَّ  ودنیاً  دیناً  الناس بھ منفعة من ما إذ الناس، ومنفعة الفساد أھل ولبأس اإلسالم، بیضة عن
 وآلھ علیھ هللا صلّى( هللا رسول عن عمر ابن روى .وغیرھما والزراعة كالكتابة آلتھا والحدید

 والماء الحدید أنزل: األرض إلى السماء من بركات أربع أنزل - وجل عز - هللا إن: " قال) وسلّم
 تخلق إنما الكونیة الحوادث ألن منھا، اإلنشاء: المعنى أھل عند اإلنزال ومعنى".  والملح والنار

: الحدید أنزلنا: قولھ فمعنى األرضیة، قابلةال والمواد السماویة، الفاعلة األسباب بتوسط هللا من
نَ  لَُكمْ  َوأَنَزلَ {  :كقولھ وأحدثناه، أنشأناه  المعنى ھذا وعلى]. ٦:الزمر[ } أَْزَواجٍ  َثَمانَِیةَ  ٱألَْنَعامِ  مِّ

َمآءِ  ِمنَ  َوأَنَزْلَنا{  :قولھ أمثال ُیحمل أیضاً   حیاضاً  لیست السموات فإن] ٤٨:الفرقان[ } َمآءً  ٱلسَّ
 الحدید كان بأمرنا: معناه: " فقال مقاتل ذھب ھذا شبھ وإلى للدواب، اصطبالً  وال للمیاه غدراناً و

 أنعمنا: أي للضیف، ُیھّیأ ما وھو الُنزل، من"  ھّیأنا"  ھنا ھا"  أنزلنا"  معنى: قطرب وقال ".
 والكلبتان ندانالس: حدید من أشیاء خمسة ومعھ الجنة من آدم نزل: " وقیل .لكم وھیأنا، بالحدید

 ینصره من هللا لیعلم: وقولھ .والمسحاة المرّ  ومعھ: وروي ". واإلبرة والمطرقة والمیقعة
 من نصرة هللا ولیعلم بالعدل، لیعاملوا: أي - بالقسط الناس لیقوم: قولھ على معطوف ،- ورسولھ
 على فاً معطو یكون أن ویحتمل. السالح وسائر والرماح السیوف باستعمال ورسلَھ ینصره

 .- هللا لیعلم أنزلھ: أي لمحذوف، صلة والالم تعلیالً، متضمن حال فإنھ قبلھ، ما علیھ دلّ  محذوف
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 بمجرد عنھم غائباً  ورسلھ ینصره: أي ،"  ینصره: " في المستكنّ  من حال - بالغیب: وقولھ
 وال نھینصرو: عباس ابن قال كما حسّیة، مشاھدة غیر من واالستدالل بالنظر الواقع العلم

 وإنما نصرة، إلى یفتقر ال منیع ،- عزیز - إھالكھ، أراد من إھالك على ،- قوي هللا ان .یبصرونھ
 ولیجمعوا اآلجل، في بھ األمر بامتثال الثواب ویستوجبوا العاجل، في بھ لینتفعوا الجھاد كلفھم

 .انتھى. اآلخرة" في والمغفرة الدنیا في الرحمة بین

 

 تحلیل اآلیة

 األنعام من لكم وأنزل{المفسرین أن معنى إنزال الحدید ھو مشابھ إلنزال األنعام  باغلأجمع 
أن البھائم أو األنعام قد  -الوھمي  - اإلعجاز العلمي فریق. فھل یضن ]٦: الزمر} [أزواج ثمانیة

مثلما روي عن محمد رسول اإلسالم، حیث أنھ أخرى؟ أو  نیازكنزلت من السماء أو من نجوم/
أو    ."والملح والماء والنار الحدید أنزل األرض إلى السماء من بركات أربع أنزل هللا نإ قال:"

 والمطرقة والمیقعة والكلبتان السندان: حدید من أشیاء خمسة ومعھ الجنة من آدم نزل"
  ". واإلبرة

 

 فإنزال الحدید كما فھمھ العلماء الشیعة وغیرھم من الطوائف اإلسالمیة، ھو ما یلي:

 وھیأناه بالحدید أنعمنا أي للضیف یھیأ ما وھو الُنُزل من وخلقنا ھّیأنا ھنا أنزلنا ىمعن ·
 (الطبرسي)..لكم

. عباس ابن عن والمطرقة والكلبتان السندان وھي العالة الحدید من آدم مع أنزل: وقیل ·
 (الطبرسي).

 السماء، من - ینوالكلیت والمطرقة السندان یعني - العالءة آدم مع أنزل تعالى هللا ان روي ·
 بآالت إال وغیرھا حدید من آالت یفعل أن یمكنھ ال منا الواحد الن منھ، بد وال صحیح وھذا

 (الطوسي). .كبیراً  علواً  هللا تعالى صنعھا هللا یتولى آالت إلى وینتھي قبلھا،

} جأزوا ثمانیة األنعام من لكم وأنزل: {تعالى كقولھ أنھ الظاھر} الحدید وأنزلنا: {وقولھ ·
 ھو إنما إنزاالً  األرض في الخلق تسمیة أن اآلیة تفسیر في تقدم وقد ،] ]٦: الزمر[

 خزائنھ من لھا إنزاالً  یكن لم ما بعد الكون في األشیاء ظھور یسمي تعالى أنھ باعتبار
 ننزلھ وما خزائنھ عندنا إال شيء من وإن: {تعالى قال الشھادة إلى الغیب ومن عنده التي

 ).الطبطبائي( ].٢١: الحجر} [وممعل بقدر إال

 ).الكاشاني الفیض. (لھ خلقھ ذلك انزالھ ·
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 ترّتب الحدید رـذك من ظورــالمن كان لّما نــلك مطلقاً  او الّرسل عــم یعنى} ْلَحِدیدَ ٱ َوأَنْزْلَنا{ ·

 الّرسل، مع الحدید وانزلنا: یقال ان فاالولىٰ  سبقھ ما وعلى علیھ الّرسل نصرة غایة
 ھذا في موجودٍ  كلّ  انّ  المقصود او ایجاده، المعادن في یتكّون اّنھ مع الحدید لانزا ومعنى
 عالم الى العوالم تلك من نزل ثمّ  فوقھ الّتي العوالم وفى المثال عالم في موجوداً  كان العالم
 ).الجنابذي. (والفساد الكون

 هللا من تخلق إنما الكونیة الحوادث ألن منھا، اإلنشاء: المعنى أھل عند اإلنزال ومعنى ·
: الحدید أنزلنا: قولھ فمعنى األرضیة، القابلة والمواد السماویة، الفاعلة األسباب بتوسط
نَ  لَُكمْ  َوأَنَزلَ : { كقولھ وأحدثناه، أنشأناه  ھذا وعلى]. ٦:الزمر} [ أَْزَواجٍ  َثَمانَِیةَ  ألَْنَعامِ ٱ مِّ
َمآءِ ٱ نَ مِ  َوأَنَزْلَنا: { قولھ أمثال ُیحمل أیضاً  المعنى  السموات فإن] ٤٨:الفرقان} [ َمآءً  لسَّ
: " فقال مقاتل ذھب ھذا شبھ وإلى للدواب، اصطبالً  وال للمیاه وغدراناً  حیاضاً  لیست
 الُنزل، من"  ھّیأنا"  ھنا ھا"  أنزلنا"  معنى: قطرب وقال".  الحدید كان بأمرنا: معناه
 ).المتألھین صدر( .لكم ،وھیأنا بالحدید أنعمنا: أي للضیف، ُیھّیأ ما وھو

 والمیقعة والكلبتان السندان: حدید من أشیاء خمسة ومعھ الجنة من آدم نزل: " وقیل ·
 ).المتألھین صدر (.والمسحاة المرّ  ومعھ: وروي".  واإلبرة والمطرقة

 

، ألنھ لم یتفوه أي مفسر یفھم ویفقھ -الوھمي  -وھكذا ال صحة لما روجھ فریق اإلعجاز العلمي 
 غة العربیة بذلك القول الغیر صحیح، أي نزول الحدید من المستعرات. الل

 

الوھمي بذلك بل استمروا في التدلیس والتزویر فزعموا غیر  -ولم یكتفي فریق اإلعجاز العلمي 
ویسرني أن أنقل ما كتبتھ أیدیھم في ) من سورة الحدید إعجاز رقمي. ٢٥صادقین أن في اآلیة (
 یلي:ھذا المضمار، وھو ما 

 ھو القرآن في الحدید سورة رقم أن والعجیب) ٥٧( التقریب على ھو للحدید الذري الوزنأن "
 بالعدد یسمى ما وھذا إلكتروناً،) ٢٦( فھو الحدید ذرة في اإللكترونات عدد أما!! أیضاً ) ٥٧(

 یدالحد فیھا ذكر التي اآلیة أن والعجیب. الطبیعة عناصر من عنصر لكل ثابت عدد وھو الذري
 ". انتھى.للحدید الذري العدد نفس) ٢٦( ھو البسملة مع اآلیة ھذه رقم الحدید، سورة في

 

بإمكان أي شخص أن یتأكد بنفسھ بخطأ ھذه المعلومات التي ساقھا ذلك الفریق البائس. فالوزن 
. أما عدد اإللكترونات ٥٥٫٨٤٥ الذري للحدید قد تم وزنھ بكل دقة وھو یساوي بكل دقة وتأكید

المصحف سور وآیات . ومن المتعارف علیھ أن من قام بترتیب ٢٥ولیس  ٢٦ي الحدید فھو ف
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من  بأكملھاالحالي ھو الخلیفة اإلسالمي عثمان بن عفان، وھناك آیات وسور قد تم حذفھا 
 المصحف في أیامھ. وكتابنا ھذا لن یسرد تلك األمور ألنھا خارجة عن موضوعنا.

 

، الحدیثة العلمیة االكتشافات یخالفون أو یجھلون الذین فقط لمفسرینا لیس أنھ لنا یتجلى وھكذا
 الحدیثة العلمیة فاالكتشافات). الناطق القرآن( البیت أھل من والعترة) الصامت( القرآن وأیضاً  بل
 .آخر واد في، الصامت أو الناطق سواء، والقرآن واد في

 

 بن الحسین اإلمام أن من أیضاً  قیل أو ُزعم الم مصداقیة أي ھناك توجد ال بأنھ القول یمكننا لذا
كاتب القرآن أو  كان إن ألنھ یعلم الغیب أو أنھ یعلم لغات الحیوان أو المعارف الحدیثة. كان علي

 بذلك وأقصد، أخر شخص یعلم ذلك ال أن فاألحرى لم یكن یعلم بذلك، - اإلسالم رسول - محمد
 .علي بن الحسین اإلمام
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 اإلمام الحسین بن علي حروب: الخامساب الب
 

 :غزواتھ

اإلسالمیة في حیاة جده محمد رسول أو السرایا الغزوات  یشاركلم  بن علي اإلمام الحسین
بسبب صغر سنھ في ذلك الوقت. لكنھ شارك الحمالت اإلسالمیة على البلدان غیر اإلسالم 
. وشارك أیضاً الحروب التي دارت بین بعد أن شب وتعلم فنون القتال والفروسیة وذلك المسلمة

 الخوارج، ومعاویة بن أبي سفیان، وعائشة بنت أبي بكر.  مثل:والده اإلمام علي وخصومھ 

 

إّن اإلمام أبا األحرار ": یصف اإلمام الحسین القرشي شریف باقرالشیخ  اإلسالم حجةلقد قال 
الحیاة، وقادوا المسیرة اإلنسانیة من ألمع القادة المصلحین الذین حّققوا المعجز على مسرح 

نحو أھدافھا وآمالھا، ودفعوا بھا إلى إیجاد مجتمع متوازن تتحّقق فیھ الفرص المتكافئة التي 
لم یأتي  الشیخأن ذلك استغرابي الوحید ھو œ.")١(ینعم فیھا الناس على اختالف قومّیاتھم وأدیانھم

كنت أود أن اسألھ الغریب.  االستنتاجصل لذلك ، أو كیف توفیما ذھب إلیھ یھأبدلیل واحد یدعم ر
الصفحات  فيالقوانین اإلسالمیة التي ذكرناھا  وعائلتھ الفاضلة : لو طبقت ومورست علیھالتالي
في سوق النخاسة؟ وھل سیرضى لو  وحفیدتھ ابنتھسیرضى لو بیعت كان فھل  ،٥٨إلى  ٢٢من 

 ھلأو  ؟سیراً بعد القبض علیھ من الخصومعاماً أن یقتل أ ١٦أن أحد اوالده الذي ال یتجاوز 
؟ أو ھل سیرضى لو احتلت بالده بالسیف البتار ضرب عنقھیتم سیرضى أن یتخلى عن معتقده أو

سالم؟ أو ھل سیرضى لو تم نھب مقدرات شعبھ ولم یسمح لھم بتقریر اإلبدعوى نشر دین غیر 
كتابي ھذا حتى یعرف كیف أن  أن یصل إلیھ من كل أعماق قلبي أني أتمنى .الخ ... مصیرھم؟

في جعل مالیین من البشر في ثالث قارات من العالم، بشكل كبیر اإلمام الحسین قد ساھم 
وملكات الیمین. وقد الحصول على الثروة  ویفكر سوىلم یكن یفقھ  احتاللیرزحون تحت نیر 

 .٥٨ -٢٢الصفحات: فلیراجع  ،برھنا على ذلك بالدلیل الذي یقبلھ كافة اتباع مذھب أھل البیت

 

احتالل البلدان الغیر مسلمة بحجة نشر دین حمالت  الحسین اإلمام ما یھمني ھنا ھو مشاركة أن
حریاتھ. فقد غزى واحتل بلدان تقع في ثالث قارات مختلفة، و اإلنسانال یحترم أبسط حقوق 

 القرشي شریف اقرب الشیخ اإلسالم حجة ھي: قارة آسیا وقارة افریقیا، وقارة أوروبا. وقد ذكر
  اّتجھ ذيـــال اإلسالمي الجیش إلى انضمّ  :")٢(فتح طبرستان، فقال قد شارك فیما سماه أن الحسین

 

 .١٠: صفحة،  األول الجزء، القرشي شریف باقر الشیخ اإلسالم حجة - الحسین األمام حیاة -١
 .٣٩٤ ، صفحة: لاألو الجزء، القرشي شریف باقر الشیخ اإلسالم حجة - الحسین األمام حیاة -٢
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 حسناً  بالءً  الجیش فأبلى،  العاص بن سعید قیادتھ على وكان)، ھـ ٣٠( سنة طبرستان فتح إلى
 سالم اشترك وقد " :)١(، فقالالبیاتي جعفر وافقھ في ذلكوقد  ."ضافراً  ورجع یده على هللا وفتح

 ذیل في رعشيالم السید الحق إحقاق شرحوأورد مؤلف كتاب  ".طبرستان فتح في علیھ هللا
 جیوش مع ینتقلمن الجزء السابع والعشرون بأن اإلمام الحسین كان: " األولى الصفحة

" وفي نفس .وقسطنطینیة وطبرستان جرجان وغزو إفریقیة فتح في األرض أقطار إلى المسلمین
 التي الجیش في القسطنطینیة غزا أن اإلمام الحسین: " یقول السید المرعشي الصفحة أیضاً 

 .ىانتھ ."إلیھ دمشق من طریقھ في بحلب زاجتا

 

 خارطة توضح مشاركة اإلمام الحسین في احتالل بلدان تقع في ثالث قارات مختلفة

 
 

الكریم أن السید المسیح لم یسمح لتالمذتھ ورسلھ باستخدام العنف في نشر  القارئوأود أن أذكر 
 ،في الماضي قام بھا دائیة أو إرھابیة،أو ع من أي أعمال حربیة تماماً  فالمسیح بريءتعالیمھ. 

، ومن الشرقأو  من الغربذلك باسم المسیح، سواء كان  أي شخص الحاضریقوم بھا في أو 
، ھعن الدفاع أراد عندمابطرس الرسول  المجد كل لھ المسیح السید زجرفقد  ضمنھم الصلیبیین.

 ".!َألنَّ كُلَّ الَّذين يأْخذُونَ السيف بِالسيف يهلكُونَ رد سيفَك إِلَى مكَانِه.«:")٢(الشھیرةقال مقولتھ ف

 اإلصحاح السادس والعشرون، اإلنجیل المقدس كما دونھ متى البشیر. -٥٢:اآلیة -٢         .١٣١:الصفحة ، البیاتي جعفر - الحسینیة األخالق كتاب  -١

غزوات اإلمام الحسین بن 
علي بن أبي طالب في ثالث 
قارات من العالم كما وثقھا 

المؤرخون المسلمون 
 أنفسھم.
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بھذا الشأن، أي من یأخذ بالسیف  یحقالھ السید المس ماصحة  وتؤكد وفي حادثة غریبة تؤید
في معركة الطف  بعد مقتل اإلمام الحسین بن علي ىما جر )١(الیعقوبي، یروي لنا بالسیف یھلك

 ابن مصعب رأس یدیھ وبین مروان، بن الملك عبد على دخلت: بعضھم قال ، فیقول:"ھـ٦١سنة 
 رأیت: قلت رأیت؟ وما :قال! باعج الموضع ھذا في رأیت لقد! المؤمنین أمیر یا: فقلت الزبیر،

 یدي بین زیاد بن هللا عبید رأس ورأیت !زیاد بن هللا عبید یدي بین علي بن الحسین رأس
 ورأیت الزبیر، بن مصعب یدي بین عبید أبي بن المختار رأس ورأیت عبید، أبي بن المختار

 بن مصعب قتل وكان. بھدمھ وأمر البیت، ذلك من فخرج: قال. یدیك بین الزبیر بن مصعب رأس
 ."٧٢ سنة القعدة ذي في الزبیر

 

 مقتل اإلمام الحسین بن علي أسباب 

 ١٠ الموافق ھـ٦١سنة  في الیوم العاشر من محرم اإلمام الحسین بن علي في معركة الطف قتل
فیما یطلق علیھ اآلن مدینة  النواویس من مقربة علىحیث وقعت تلك المعركة  م.٦٨٠اكتوبر 

حادثة مقتلھ، بل وتم تغییر بعض في الشیعة  نمھوریة العراق. لقد بالغ المؤرخوكربالء في ج
مثل  على البسطاء من المسلمین الشیعة. أكبرنفسي المصطلحات واستبدالھا كي یكون لھا تأثیر 

بدالً من  " على السیدة زینب بنت اإلمام علي (اخت اإلمام الحسین)مسبیة"مفردة إطالق 
 فلیراجع.  ٣٤ھذا األمر في الصفحة ، وقد وضحت "أسیرة"

 

یعتقد الشیعة أن السبب الوحید الذي أدى إلى مقتلھ ھو رفض اإلمام الحسین مبایعة یزید بن 
وھو رغبة اإلمام الحسین في  ،یخفیھ علماء الشیعةھام معاویة الخلیفة األموي. لكن ھناك أمر 

عشرات اآلالف من شیعتھ بالكوفة.  حیث تم مبایعتھ من قبل ،اإلسالمیة الخالفةاعتالئھ عرش 
. لكن الشیعة في ألجل ذلك الھدف إلى ھناك بصحبة عائلتھ وشیعتھ وارتحلترك المدینة قد ف

أو الوصول إلى الكوفة  ،سوى الرجوع إلى المدینة اتخیارمن بقى لھ تی ،فلم ھناك الكوفة خذلتھ
أما  ھ خلیفة شرعي للمسلمین.وتنصیب نفس ،ھناكمن لمحاربة األمویین عسكریة  لبناء قاعدة

 .ھنا وھناكالمتواجدة قوات االحتالل اإلسالمیة  مشاركةھو أن یستمر في فالخیار الثالث 

 

ما حدث بدئت بسرد ، فقد وبراھین أدلة لھ مصداقیة ومستند علىوحتى یكون حدیثي بھذا الشأن 
 :")٢(الشیرازي حسن السید هللا یقول آیةو . مع بعض التعلیقات شدید، باختصار ،لإلمام الحسین

  یا: الـوق) السالم علیھ( أجابھ برأیھ) السالم علیھ( الحسین أخیھ على الحنفیة بن محمد أشار لّما

 .٢٦٥ :الصفحة ، الثاني الجزء - الیعقوبي - الیعقوبي تاریخ -١
 ).م٢٠٠٠- ھـ١٤٢١( الثانیة الطبعة. ٢٤٣ وَ  ٢٤٢: ص، الشیرازي حسن السید -) ع(الحسین اإلمام كلمة -٢
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الكالم  الحنفّیة بن محمد فقـطع معاویة، بن یزید بایعت لما مأوى وال ملجأ، یكن لولم وهللا أخي
 نصحت فقد خیراً، هللا جزاك أخي یا: قال ثمّ  ساعة معھ) السالم علیھ( الحسین فبكى وبكى،

 أخي بنوو وأخوتي أنا لذلك تھّیأت وقد مّكة، إلى الخروج على عازم وأنا بالصواب، وأشرت
 لي فتكون بالمدینة، تقیم أن علیك فال أخي یا أنت وأّما رأیي، ورأیھم أمري وأمرھم وشیعتي،

 ھذه وكتب وبیاض بدواة) السالم علیھ( الحسین دعا ثمّ  .امورھم من شیئاً  عّني تخفي ال عیناً 
 طالب أبي بن عليّ  بن الحسین بھ أوصى ما ھذا الرحیم الرحمن هللا بسم( :محمد ألخیھ الوصّیة

 وأنّ  لھ شریك ال وحده هللا إالّ  إلھ ال أن یشھد الحسین أنّ  الحنفّیة بابن المعروف محّمد أخیھ إلى
 ال آتیة الساعة وأنّ  حّق، والنار الجّنة وأنّ  الحّق، عند من بالحقّ  جاء ورسولھ، عبده محمداّ 

 وإّنما ظالماً  وال مفسداً  وال بطراً  وال أشراً  أخرج لم وأّني القبور، في من یبعث هللا وأنّ  فیھا، ریب
 عن وأنھى بالمعروف آمر أن ارید) وآلھ علیھ هللا صلى( جّدي اّمة في اإلصالح لطلب خرجت
 فاf الحق بقبول قبلني فمن) السالم علیھ( طالب ابي بن علي وأبي جّدي بسیرة وأسیر المنكر،

 الحاكمین، خیر وھو بالحق القوم نوبی بیني هللا یقضي حّتى أصبر ھذا عليّ  ردّ  ومن بالحق أولى
 الحسین طوى ثم: قال .انیب وإلیھ توّكلت علیھ باf إالّ  توفیقي وما إلیك أخي یا وصّیتي وھذه

 ".اللیل جوف في وخرج وّدعھ ثم محمد أخیھ إلى ودفعھ بخاتمھ، وختمھ الكتاب) السالم علیھ(

 

، مكة نحو توجھھ قبیل، ھ ابن الحنفیةمن أخی طلب اإلمام الحسینھو المالحظ في ھذه الروایة 
بما  هأن یخبر فقد أمرهفي المدینة،  وعما سیحدث لألمور ان یكون مراقب ومن ثم العراق،
أما األمر  ."امورھم من شیئاً  عّني تخفي ال عیناً  لي فتكون حیث قال لھ"ھناك،  یستجد من أمور

ة كما فعل من كان قبلھ كجده محمد الثاني فھو رغبة اإلمام الحسین أن یسیر باألمة اإلسالمی
للمسلمین وحسب،  ألمة كخلیفةلالسیاسیة  تھوال یتأتى ذلك إال من خالل قیاد .وأبیھ اإلمام علي

 الحق بقبول قبلني فمن) السالم علیھ( طالب ابي بن علي وأبي جّدي بسیرة أسیر حیث قال:"
fرغبة اإلمام  ".بالحق القوم وبین بیني هللا یقضي حّتى أصبر ھذا عليّ  ردّ  ومن بالحق أولى فا

  .وسواھم قبل مبایعتھ من شیعة الكوفةحتى الحسین تلك في تولي الخالفة اإلسالمیة كانت 

 

ومن المعلوم أن معاویة بن أبي سفیان واإلمام الحسن قد تصالحا على أمر الخالفة، حیث تنازل 
 مجدداإلیھ الخالفة تلك على أن تعود معاویة صالح الخالفة اإلسالمیة لعرش الحسن عن اإلمام 

من بالمعاھدة وأوصى بالخالفة  بتلك . لكن معاویة نكثفور وفاة معاویة إلمام الحسینألخیھ اأو 
مجدداً عرش الخالفة في استعادة . ولھذا السبب طمح الحسین عوضاً عن ذلك لیزید أبنھبعده 

، حیث نص تلك المعاھدة الدین شرف ینالحس عبد السید العظمى هللاّ  آیة وقد ذكر لبني ھاشم.
 معاویة، إلى االمر تسلیم :األولى المادة ،الفریقان وقعھا التي المعاھدة صورة ھي والیك :")١(قال

 .الصالحین الخلفاء وبسیرة ،)وآلھ علیھ هللا صلى( رسولھ وبسنة هللا بكتاب یعمل أن على

 .٢٦٢ إلى ٢٥٩ات: الصفح الموسوي العاملي، الدین شرف السیدالعظمى آیة هللا  -) ع( الحسن صلح  -١
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 ولیس الحسین، ھحدث فألخی بھ حدث فان بعده، من للحسن االمر یكون أن :الثانیة المادة
 .أحد إلى بھ یعھد أن لمعاویة

 .بخیر اال علیا یذكر ال وأن بالصالة، علیھ والقنوت المؤمنین أمیر سب یترك أن :الثالثة المادة

. االمر تسلیم یشملھ فال الف آالف خمسة وھو الكوفة، المال بیت في ما تثناءاس :الرابعة المادة
 العطاء في ھاشم بني یفضل وأن درھم، الف الفي عام كل الحسین إلى یحمل أن معاویة وعلى

 وأوالد الجمل یوم المؤمنین أمیر مع قتل من أوالد في یفرق وأن شمس، عبد بني على والصالت
 .ابجرد دار خراج من ذلك یجعل وأن درھم، الف الف بصفین معھ قتل من

 وعراقھم شامھم في هللا، أرض من كانوا حیث آمنون الناس أن على:" الخامسة المادة
 ال وأن ھفواتھم، من یكون ما معاویة یحتمل وان واألحمر، األسود یؤمن وأن ویمنھم، وحجازھم

 كانوا، حیث علي أصحاب أمان وعلى"  ".باحنة العراق أھل یأخذ ال وأن مضى، بما أحدا یتبع
 أنفسھم على آمنون وشیعتھ علي أصحاب وأن بمكروه، علي شیعة من أحدا ینال ال وأن

 ویوصل بسوء، منھم الحد یتعرض وال شیئا، علیھم یتعقب ال وان وأوالدھم، ونسائھم وأموالھم
 للحسن یبغي ال أن وعلى"  "...كانوا حیث علي أصحاب أصاب ما وعلى حقھ، حق ذي كل إلى
 یخیف وال جھرا، وال سرا غائلة، هللا، رسول بیت أھل من الحد وال الحسین، ألخیھ وال علي، بن

ویضیف آیة هللا السید شرف الدین، فیقول في نفس المصدر:"  ".اآلفاق من أفق في منھم، أحدا
 معاویة إلى -) ع( الحسن إلى معاویة رسول یعني - عامر بن هللا عبد كتب ثم (: قتیبة ابن قال

 علیھ وبذل بخاتمھ، وختمھ بخطھ، ذلك جمیع معاویة فكتب علیھ، أمالھا كما الحسن شروط
 عبد إلى بھ ووجھ الشام، أھل رؤساء جمیع ذلك على وأشھد المغلظة، واالیمان المؤكدة، العھود

 تامخ في معاویة كتبھا التي الصیغة نص غیره وذكر .)الحسن إلى فأوصلھ عامر، ابن هللا
 سفیان أبي بن معاویة وعلى:" بحرفھ لفظھ بما بھا، الوفاء من علیھ هللا واثق فیما المعاھدة

 وكان .نفسھ من هللا أعطى وبما بالوفاء، خلقھ من أحد على هللا أخذ وما ومیثاقھ، هللا عھد بذلك،
 ". انتھى.الروایات أصح على - ٤١ سنة األولى جمادى من النصف في ذلك

 

لھا حتى قبل ویستعد یتھیأ  فأخذ ،خلیفة للمسلمین صبحبأن یكبیر مام الحسین طموح إللقد كان ل
أن یقتل كالقتلة التي  مسبق. إذ لم یكن لدیھ أي نیة أو علم وفاة الخلیفة معاویة بن أبي سفیان

قد أخبره أنھ  –رسول اإلسالم  –محمد  التي قیلت أن جده تفي كربالء. أما الروایاستكون 
على  أدلتنا. أما وحید على مصداقیتھا ، وال یوجد دلیلالمصداقیةالعراق فكلھا ینقصھا  سیقتل في

برھنا  . وقد٢٥٤إلى  ٢٤٨في الصفحات من بالتفصیل  افقد سردناھ تعدم مصداقیة تلك الروایا
 أو إلھ اإلسالم على التنبؤ بالغیب، فلیراجع. -رسول اإلسالم  -على عدم قدرة محمد  خاللھا
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المادة األولى معاویة بن أبي  تلزمط الواردة في تلك المعاھدة، حیث ایق على بعض النقلي تعلو
اإلمام الحسین ألخیة  كتبھافي وصیة كذلك ، وورد "الصالحین الخلفاء بسیرة"أن یحتذي سفیان 

 ابي بن علي وأبي جّدي بسیرة أسیر "ایقول فیھأنھ سیحتذي بسیرة من كان قبلھ، ف ابن الحنفیة
بن  لإلمام الحسین نسابقاً من أنھ ال یمك ذھبت إلیھ". وھذا یعني ویؤكد ما )السالم علیھ( طالب
وذلك باعتالئھ عرش  لھاوخلیفة  ھا السیاسيان یسیر باألمة اإلسالمیة دون أن یكون قائد علي

، ةمن تلك المعاھدالمادة الثانیة  منطوقھو  األمر أكثر تأكید ذلكوما یجعل  .اإلسالمیة الخالفة
 ."الحسین فألخیھ حدث بھ حدث فان بعده، من للحسن االمر یكون أن :"ً على نصتحیث 

 

، إسالمیاً  فھو یتعلق بتقسیم ثروات البلدان المحتلةتعلیقي على المادة الرابعة من تلك الوثیقة أما 
 فال الف آالف خمسة وھو الكوفة، المال بیت في ما استثناء " :على حیث نصت تلك المادة

جراء  -السكان األصلیین  -  الكتاب أھل". فذلك المبلغ ھو مال مستحصل من االمر تسلیم ملھیش
 السید ، یذكرفي ذلك الزمن . ولمن ال یعرف قیمة الدرھمكبیرمبلغ  وكانت ،فرض الجزیة علیھم

 أیضا الدینار وزن ویقدرون، فیقول :")١(في كتابھ العقد المنیر المازندراني الحسیني موسى
 دوانق، ثمانیة یساوي وھذا الوسط، من خردل حبة آالف ستة أي شعیر، حبة وسبعین نینباث

 ."غراما ٩٨٥/٢ والدرھم حبة ٦٦ أي غراما ٢٦٥/٤ ویساوي ونصفا، قیراطین الدانق ویعد
 ).قیراط ٢٤جرام من الذھب الخالص (عیار ٢٫٩٨٥أي أن درھم واحد تعادل قیمتھ 

 

، مبلغ وقت كتابة ھذه السطور ،قیراط) ٢٤الخالص (عیار الذھبواحد من جرام  قیمةبلغ تو
دوالر أمریكي. كل  ٧٦١،١٧٥،٠٠٠درھم یعادل  ٥،٠٠٠،٠٠٠ دوالر أمریكي. إذن ٥١قدره 

یعطي فكرة  ذلكو. الحقاً  سیأخذه اإلمام الحسن، وبغض النظر عما سیفعل بھالضخم ذلك المبلغ 
الرجاء مراجعة ف .من الفصل األول من ھذا الكتاب ) من الباب الثالث٩سابقاً في الفقرة ( اقلناھ

للمزید من التفاصیل. أما نصیب اإلمام الحسین من ذلك التنازل فھو  ٥٨إلى  ٥٣الصفحات: 
المادة  ذكرتھدرھم سنویاً، وھذا ما  ٢،٠٠٠،٠٠٠ مبلغ قد خصص لھفنصیب األسد كما یقال، 
 الف الفي عام كل الحسین إلى یحمل أن معاویة على :"، حیث نصت أنھالرابعة من تلك الوثیقة

لذا فتنازل دور أمریكي سنویاً.  ٣٠٤،٤٧٠،٠٠٠ الراھنةذلك المبلغ یعادل في أیامنا ف". درھم
لو إذ  . لم یكن مجاني أو ألجل سواد عیون عامة المسلمین ،بشكل مؤقت ،أھل البیت عن الخالفة

تقاضى اإلمامان الحسن والحسین ھذه  األمر من أجل مصلحة البسطاء من المسلمین لما ذلك كان
 السؤالأطرح أود أن و. عرش الخالفةعن المؤقت تنازل الالملیارات من الدوالرات من أجل 

امة وكربحریة أن یعیش  یرغبكل شخص على  وضمیر حي،  تلكیم إنسانكل  التالي على
، لھ سنوي مبلغیص صتم تخ ، قدفي السعودیةولنفترض أنھ ، ھذا لو أن أمیر في زماننا وعدالة:

  أمیر أنھ بمجرد، سنةكل في بن علي  الحسین اإلمام یتسلمھ كان الذي الضخم المبلغ سـنف یعادل

 .٩٦ الصفحة ، المازندراني الحسیني موسى السید - المنیر العقد  -١



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               316  
 

ذلك  إلى ذلك األمیر ومن یقوم بتخصیص السعودي ألن ینظر الشعب ،إمارة عن تنازلھ أو لمجرد
في زماننا  !!؟جماعة نزیھة وعادلة أملصوص؟ و ظلمةجماعة من الأنھم على  لھالضخم  المبلغ

میزانیة  قرن من الزمن كان ذلك المبلغ یعتبر ١٤لكن قبل  .یعتبر ذلك المبلغ ضخم وحسب ھذا
اإلمام الحسین قدوة  یكون أن یمكنھل فدیر بالد بأكملھا. ییمكن أن إذ كان بحد ذاتھا، ضخمة 

؟ ومن أین؟ من أموال مجبیة من من غیر جھد أو استحقاق یتلقى مبلغ ضخم كھذا للبشر وھو
من ھل وأو یقتلوا. مرغمین إما أن یدفعوھا ف، ال حول لھم وال قوةفي األرض  مستضعفین

 من جانب آخر .، بعد كل ھذاأو أبي األحرار لألحرار سیدبالحسین  اإلمام یسمىأن  أیضا الممكن
إذ یقول  ،یخلد فیھ إلى الراحةلك بیت متیلدرجة أنھ لم یكن  شة الفقراءعاش السید المسیح عی

للثَّعالب أَوجِرةٌ «فَقَالَ لَه يسوع:  ».يا معلِّم، أَتبعك أَينما تمضي« فَتقَدم كَاتب وقَالَ لَه::" )١(الوحي اإللھي
 ."»ابن اِإلنسان فَلَيس لَه أَين يسنِد رأْسهولطُيورِ السماِء أَوكَار، وأَما 

 

 كان عندما على اآلیتین السابقتین بقولھ:" ماكدونالد ولیمویعلق مفسر العھد الجدید خادم الرب 
 من واثق كاتب إلیھ تقّدم الشرقي، الجانب إلى ناحوم كفر من الجلیل بحر لعبور یستعدّ  یسوع
ًدا نفسھ،  أي النفقة، حساب یحسب بأن الرب َطالبھ لھ جوابھ وفي. الّطریق كل بعھیت أن متعھِّ

 اإلنسان ابن وأّما أوكار، السماء ولطیور أوجرة للثعالب: یسوع لھ فقال. «النفس إنكار حیاة
 كانت لكن بھ، خاص بیت لھ یكن لم العلنّیة یسوع الرب خدمة ففي. »رأسھ یسند أین لھ فلیس
فعالً ال توجد مقارنة  انتھى. ."للنوم مكاًنا عادة یجد كان حیث بھ حیبللتر مفتوحة بیوت توجد

 انتھى. ."بین السید المسیح واإلمام الحسین في كل جوانب الحیاة، خاصة الروحیة واألخالقیة

 

فیما ( المال بیت من ھائلة بثروة باالحتفاظ البیت أھل رغبةلیل یثبت دأیضاً في المادة الرابعة و
 اإلسالم حجةوھذا یثبت خطأ ما ذھب إلیھ  .على حساب اآلخرین )ل المسلمینیسمى ببیت ما

الذي قال، ضمن تمجیده اإلمام الحسین ودوره اإلصالحي المزعوم  القرشي شریف باقر الشیخ
 على الناس فیھا ینعم التي المتكافئة الفرص فیھ تتحّقق متوازن مجتمع إیجاد :")٢(في المجتمع

فلقد اشترط أھل  ،ما اسھل الكالم اإلنشائي الذي یعوزه الدلیلف". یانھموأد قومّیاتھم اختالف
 عبد بني على والصالت العطاء في ھاشم بني یفضل أنفي تلك المعاھدة " -البیت على معاویة 

 أوالد في یفرق أن لیس ذلك فحسب بل أن أھل البیت اشترطوا أیضاً على معاویة أن:" ".شمس
". بمعنى أن درھم الف الف بصفین معھ قتل من وأوالد الجمل یوم المؤمنین أمیر مع قتل من

مبنیة على اساس من قاتل في معركة على  األفضلیة خلقوا طبقیة اجتماعیة تكونقد أھل البیت 
بنفسھا عن تلك  تنأىالتي  األبیة الحرة و النفوس تأباهمعركة أخرى. فیالھ من فكر غریب 

  ت على:"ــألخیر من المادة الرابعة من تلك المعاھدة، فقد نصالممارسات العنصریة. أما المقطع ا

 .١٠: ص،  ١ الجزء، القرشي باقرالشیخ  - الحسین األمام حیاة -٢     ، اإلنجیل المقدس كما دونھ البشیر متى.الثامناإلصحاح  - ٢٠َو  ١٩اآلیتان:  -١
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ر آیة هللا العظمى السید یذك) ابجرد دارـ (لِ تعریفھ  وفي". ابجرد دار خراج من ذلك یجعل أن
 دار( یقول:"فمن كتابھ صلح الحسن(ع)،  ٢٦٠عبدالحسین شرف الدین في حاشیة الصفحة 

 القدیمة بالفارسیة المدینة أو البلد ھي: جراد أو وجرد. األھواز حدود على بفارس والیة) ابجرد
ذا أن أھل البیت قد ویعني ھ .")ابجرد دار مدینة( بمعنى ابجرد دار فتكون الحدیثة، والروسیة

ى معركة مصروفات أوالد قتلى معركة صفین وأوالد قتل قیمةاشترطوا على معاویة أن یمول 
كان ، الذي بدوره ابجرد دار مدینة مال بیتمن  ،موالین لإلمام علي آباؤھمالجمل، الذین كان 

، الیھود( ھناك الكتاب أھل المستضعفین من األصلین السكانمن یستحصل أو یجبي أموالھ 
 من خالل فرض جزیةوذلك  )السیف بقوة دیارھم احتالل تم الذین والمجوس الصابئة، النصارى

أخذھا من بدالً من  قتالھم من أموالھم الخاصةالبیت على أیتام  لینفق أھ لمفلماذا . یھمعل ةظباھ
 ؟!!ألمریكیةالمستضعفین ھناك، خاصة أنھم كانوا یمتلكون ثروات تعادل ملیارات من الدوالرات ا

 

التي تنتھك  -رسول اإلسالم  -تلك ھي تعالیم أھل البیت التي ال تختلف إطالقاً عن تعالیم محمد 
في الفصل األول من  تلك االنتھاكاتمن بعض  بكل صراحة حقوق وحریات اإلنسان. وقد وضحنا

ان الدم والمال مص بعزة وكرامةعیش یرید ال فكر أھل البیت ال یقبلھ أي إنسان حرھذا الكتاب. ف
أن تأتي قوة خارجیة تغزو  شخص نزیھ : ھل یقبلاألسئلة التالیةأطرح أود أن  لذا. والعرض

 ؟من نصیب قوات االحتالل ھاتكون عوائدتفرض علیھ ضریبة، شریطة أن ف ؟وتحتلھبالده 
 دفع شخصذلك الوإن رفض  ؟العدوأطفال جنود  وأسر  إعانة :ل، مثھنفقاتفتذھب في دفع قیمة 

 ؟كارھاً  ومعتقده عن دینھ یتنازل أو ،یتم ضرب عنقھ ،المفروضة علیھ ،تلك الضریبة

 

وبعائلتھ وأطفالھ وأقاربھ  وفعلت ذلك بھ ،محتلةو  غازیةفلیفكر المسلم فیما لو أتت قوة اجنبیة 
قبل  ،یقضوضمیر حي وعقل واع فقط فلیفكر بقلب  ، فماذا سیكون ردة فعلھ؟وكامل شعبھ وبالده

أحب ولیتذكر الحكمة القائلة "تأمل في ذلك، لفرصة ل ھترك لنفسلیبعاطفة. ف ، ربماجیبیأن 
 ."لنفسك ما تحب لغیرك

 

أما المادة الخامسة من تلك المعاھدة فقد اشترط أھل البیت على معاویة بن أبي سفیان بعدم 
 أمان وعلى :"تلك المادة  ھالمسلمین الشیعة خاصة، وھذا ما نصت علیبالتنكیل أو  االعتداء
 وشیعتھ علي أصحاب وأن بمكروه، علي شیعة من أحدا ینال ال وأن كانوا، حیث علي أصحاب
 الحد یتعرض وال شیئا، علیھم یتعقب ال وان وأوالدھم، ونسائھم وأموالھم أنفسھم على آمنون
"  .. ".كانوا حیث علي أصحاب أصاب ما وعلى حقھ، حق ذي كل إلى ویوصل بسوء، منھم

 غائلة، هللا، رسول بیت أھل من الحد وال الحسین، ألخیھ وال علي، بن للحسن یبغي ال أن وعلى
على ھذه الفقرة من تلك وتعلیقي . "اآلفاق من أفق في منھم، أحدا یخیف وال جھرا، وال سرا
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 ماسة بحاجة غیر مسلم آخر ینبغي على أي مسلم أن یعلم ویعي أن أي أنسانأنھ  المعاھدة ھو
 یتعرض وال شیئا، علیھم یتعقب ال وان وأوالدھم، ونسائھم وأموالھم أنفسھمعلى " مانلألأیضاً 
دون بذلك تمتع الحق بال وحده لمسلمللیس ف ".حقھ حق ذي كل إلى ویوصل بسوء، منھم الحد
قد  أنھم ،أھل البیت في تلك المادة شروطمن یتضح . لكن من أصحاب الدیانات األخرى سواه

شخص  أين فقط، وخاصة الشیعة منھم. فاإلسالم ال یحترم حقوق وحریات حصروھا في المسلمی
نقالً عن رأي أفتى بھ آیة هللا  )١(التبریزي جواد المیرزاوقد ذكر آیة هللا العظمى غیر مسلم، 

: ١٢٨٩ سؤالغیر واجب حفظھا، فقد قال:"  النصارى أموالمفاده أن  ،العظمى السید الخوئي
 بحیث أموالھم، وحفظ حفظھم المسلمین على یجب ھل المسلمین، مع یعیشون الذین النصارى

كذلك أفتى آیة هللا الخوئي  ."لھا الحفظ یجب ال: الخوئي النظام؟ حفظ أنواع من نوعا ذلك یعتبر
بحجة  -، إذ یجوز قتلھ إلنسان الكتابيالنفس البشریة لأي احترام لحیاة  اإلسالم فيجد بأنھ ال یو
 لو: ١٢٦٧ سؤال :")٢(، فقالاك مفسدة أو ترتب على ذلك إخالل بالنظاممالم یكن ھن -السرقة 

 أو الیھودي( قتلھ؟ للمسلم یحل فھل مالھ، یسرق وھو الیھودي أو النصراني المسلم فاجأ
 االسالم في احترام لھ یكن لم وإن الذمي، غیر والكتابي الكتابي غیر الكافر: الخوئي ).النصراني

 انتھى. ."العالم وهللا أخرى، مفسدة أو بالنظام االخالل علیھ ترتب إذا یماف قتلھ یجوز ال أنھ إال
 

ونعرج مرة إلى أصل موضوعنا، فنقول ان اإلمام الحسین قد حاول جذب أكبر عدد من النفوس 
ل یقبحتى ذلك  أقد بدفبني ھاشم. مجددا لعرش الخالفة اإلسالمیة  استعادةلتأییده ومساندتھ في 

مروان بن الحكم كر آیة هللا السید حسن الشیرازي أن عامل معاویة في المدینة موت معاویة. ویذ
 روي:" )٣(كتب لمعاویة یخبره بأنھ في حالة توجس من أن یثور اإلمام الحسین علیھ، فیقول قد
 ذكر عثمان بن عمرو فإنّ  بعد، أّما: المدینة على عاملھ وھو معاویة إلى كتب الحكم بن مروان أنّ 
 یأمن ال أّنھ وذكر علي، بن الحسین إلى یختلفون الحجاز أھل ووجوه العراق أھل من رجاالً  أنّ 

 أیضاً  ھذا یكون أن آمن ولست ھذا، یومھ الخالف یرید ال أّنھ فبلغني ذلك عن بحثت وقد وثوبھ،
 أّما :")٤(فكتب معاویة إلى عاملھ مروان بن الحكم ."والسالم ھذا، في برأیك إليّ  فاكتب بعده لما
 شيء، في للحسین تعّرض أن فإّیاك الحسین، أمر من فیھ ذكرت ما وفھمت كتابك بلغني فقد د،بع

 على ینزل ولم ببیعتنا، وفى ما شيء في لھ نعّرض أن نرید ال فإّنا تركك، ما حسیناً  واترك
". ثم أرسل معاویة بكتاب إلى اإلمام الحسین والسالم صفحتھ، لك یبد مالم عنھ فاكمن سلطاننا،

 فدعھا، رغبة تركتھا أظّنك فقد حّقاً  كانت إن عنك امور إليّ  انتھت فقد بعد أما :")٥(ل فیھیقو
 انت فإّنك باطالً  بلغني الّذي كان وإن بالوفاء، لجدیر ومیثاقھ عھده هللا أعطى من إنّ  هللا ولعمر
 ما ىـــومت ،أنكرك كرنيـــتن ما متى فإنك أوف، هللا ولعھد فاذكره، نفسك وعظ لذلك، الناس أعزل

 . ٤١٨ الصفحة - ٢ ج - التبریزي جواد المیرزا - النجاة صراط -١
  .٤١١ الصفحة - ٢ ج - التبریزي جواد المیرزا - النجاة صراط -٢
  . ٢٢٧، صفحة: الشیرازي حسن السید هللا آیة -)السالم علیھ( الحسین اإلمام كلمة -٣
   .٢٢٧: صفحة، الشیرازي حسن السید هللا آیة -)السالم علیھ( الحسین اإلمام كلمة -٤
 .٢٢٨َو  ٢٢٧: ص، الشیرازي حسن السید هللا آیة -)السالم علیھ( الحسین اإلمام كلمة -٥
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 الناس عرفت فقد فتنة، في یدیك على هللا یرّدھم وأن االمة، ھذه عصا شقّ  فاّتق ،كأكد تكدني
 والذین السفھاء فّنكیستخ وال) وآلھ علیھ هللا صلى( محمد والّمة ولدینك لنفسك فانظر وبلوتھم،

، یعنفھ ویأنبھ على عملیات في كتاب مطول فرد اإلمام الحسین على معاویة ."یعلمون ال
، ومما جاء في ذلك األمویة بحق الموالین لإلمام علي الموت فرق بھا قامت التياالغتیاالت 

 ما فكدني) كدنيت أكدك وإن تنكرني أنكرتك إن إّني: (قلت فیما وقلت :")١(المطول ما یلي الكتاب
 قد الّنك نفسك على منھ أضرّ  أحد عليّ  یكون ال وأن فّي، كیدك یضّرني ال أن أرجو فإّني لك، بدا

 بقتلك عھدك نقضت ولقد بشرط، وفیت ما ولعمري عھدك نقض على وتحّرصت جھلك ركبت
 یكونوا نأ غیر من فقتلتھم والمواثیق، والعھود واإلیمان الصلح بعد قتلتھم. الذین النفر ھؤالء
 لو لعلّك أمر مخافة فقتلتھم حّقنا، وتعظیمھم فضلنا، لذكرھم إالّ  بھم ذلك تفعل ولم وقتلوا، قاتلوا

 واستیقن بالقصاص، معاویة یا فأبشر .یدركوا أن قبل ماتوا أو یفعلوا أن قبل متّ  تقتلھم لم
 ألخذك بناس هللا ولیس صاھا،أح إالّ  كبیرة وال صغیرةً  یغادر ال كتاباً  تعالى f أنّ  واعلم بالحساب،

 ببیعة للناس وأخذك الغربة دار إلى دورھم من أولیائھ ونفیك التھم على أولیاءه وقتلك بالظّنة،
 دینك وتبّرت نفسك خّسرت وقد إالّ  أعلمك ال بالكالب، ویلعب الخمر یشرب حدث، غالم ابنك

 ألجلھم، التقيّ  الورع وأخفت الجاھل السفیھ مقالة وسمعت أمانتك وأخربت رعّیتك وغششت
 انتھى. ."والسالم

 

بمحاوالتھ السریة في ترتیب لمعاویة  أو یقر یجھرأن اإلمام الحسین باستطاعة  یكن لمطبعاً 
صفوفھ لمواجھة الدولة األمویة. لكن كتابھ إلى معاویة یوضح أنھ كان معارض لمعاویة خاصة 

ام الحسن. وأكثر ما یشدني في كتاب في نقضھ لشروط وثیقة الصلح المعقودة بینھ وبین اإلم
جده . لكن لھبعض الموالین  التي اغتالتاألمویة لفرق الموت الشدید اإلمام الحسین استنكاره 

كانت تغتال خصومھ بأمر منھ، وقد كان ، حیث  أیضاً كانت لھ فرق موت  -رسول اإلسالم  -محمد 
ذلك في  الیعقوبي ر المؤرخ الشیعي. وقد ذكأبي طالب عضو فعال في تلك الفرق اإلمام علي بن
، تلك ر إلى قیام رسول اإلسالم ببعث بعض أصحابھ لتنفیذ عملیات االغتیالاأشتاریخھ، حیث 

 بقتل الضمري أمیة بن عمرو فوجھ. المشركین من قوم قتل في أصحابھ من قوما وبعث یقول:"ف
 بشر بن وعباد سالمة بن لكانس نائلة وأبا مسلمة بن محمد وبعث. یقتلھ فلم حرب بن سفیان أبي
. النضیر في فقتلوه الیھودي األشرف بن كعب قتل في أوس بن والحارث جبر بن عبس وأبا

 عتیك بن هللا عبد وبعث. فقتلھ الخیبري الیھودي رزام بن الیسیر إلى رواحة بن هللا عبد وبعث
 بن سالم قتل في یرھمأم عتیك وابن سنان بن ومسعود األسود بن وخزاعي ربعي ابن قتادة وأبا
 فاقتلھ حیا أصبتھ إن :للموجھ وقال حدعھ أبي ابن قتل في وبعث. بخیبر فقتلوه الحقیق أبي

  قیس بن اعةـرف قتل في حدرد أبي بن هللا عبد وبعث. فمات حیة لسعتھ قد فأصابھ بالنار، وأحرقھ

  .٢٢٩: ص، الشیرازي حسن السید هللا آیة -)السالم علیھ( الحسین اإلمام كلمة -١
، حیث ٩٢٥تحت رقم ٢٧٤ :صفحة،  الثاني الجزء. عده السید األمین من أعیان الشیعة في ٧٨ الصفحة ، الجزء الثاني - الیعقوبي - الیعقوبي تاریخ -٢

 ".التاریخ صاحب بالیعقوبي المعروف واضح یعقوب أبي بن أحمد اسمھ واضح ابن ":قال عنھ
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 أمیة بن العاص أبي بن المغیرة بن معاویة قتل في طالب أبي بن علي وبعث فقتلھ، الجشمي
  .أنتھى". فقتلھ

 

 غریب أنفھا ھو رسول اإلسالم قد سبق األمویین في اغتیال خصومھ، فما الفرق بینھما إذن. 
عما صنع  او یتجاھل یغض الطرففي حین  تلكالحسین أفعال معاویة المشینة  اإلمام یستنكر

 ؟!!ةالمشین األفعالتلك  ارتكاباألمویین في سبق قد  ھحیث أن ،رسول اإلسالم بخصومھ جده
اإلمام الحسین یستنكر فعل معاویة اآلثم بنفي بعض الموالین لھ، متناسیاً أن جده رسول أیضاً 

 وعقاراتھمبعد أن صادر واحتل حصونھم  وذلك من بالدھا كذلك، اإلسالم قد نفى قبیلة كاملة
، عن تلك الحوادث البشعة لمزید من التفاصیلما یلیھا و ٤٥ :صفحةالرجاء راجع  - موممتلكاتھ

أن  في تصوري .التي لم بادر فیھا رسول اإلسالم بعملیات إبادة جماعیة ضد مدنیین أبریاء
في جمیع  علیھ أن یتحلى بالعدالة والنزاھة ینبغي أن یكون سید لألحرار یجبالشخص الذي 

ل بمكیالین. فإن كان اإلمام الحسین قد أدان وأن یعامل الناس بمعیار واحد فال یكی ،األمور
جده فعال فما لھ قد التزم الصمت تجاه تصرفات وأبحق المسلمین، تلك  تصرفات معاویة اإلرھابیة

فالمسلم وغیر مسلم  ؟!!التي یشیب لھا الولدان، بحق غیر المسلمین - رسول اإلسالم - محمد
 لھم أحاسیس إنسانیة ال تقل عن اآلخر.

 

شیعة أھل البیت  بادرتھـ، ٦٠رجب سنة األول من في  ت معاویة بن أبي سفیانوبعد مو
مساندتھم الكاملة لھ في استرجاع  ابالعراق بإرسال الرسل والكتب لإلمام الحسین یعلنون فیھ

 ھالك الكوفة أھل بلغ :")١(قد اشار إلى ذلك الشیخ المفید، حیث قالو كرسي الخالفة اإلسالمیة.
 ابن من كان وما بیعتھ، من وامتناعھ السالم علیھ الحسین خبر وعرفوا بیزید، فأرجفوا معاویة
 صرد، ابن سلیمان منزل في بالكوفة الشیعة فاجتمعت مكة، إلى وخروجھما ذلك، في الزبیر
  تقبض قد حسینا وإن ھلك، قد معاویة إن: سلیمان فقال علیھ، هللا فحمدوا معاویة ھالك فذكروا

 ناصروه أنكم تعلمون كنتم فإن أبیھ، وشیعة شیعتھ وأنتم مكة، إلى خرج وقد ببیعتھ، القوم على
 بل ال،: قالوا نفسھ، في الرجل تغروا فال والوھن الفشل خفتم وإن فأعلموه،( عدوه ومجاھدو

 علي بن للحسین الرحیم الرحمن هللا بسم :فكتبوا ،:) قال دونھ، أنفسنا ونقتل عدوه، نقاتل
 ، مظاھر بن وحبیب شداد، بن ورفاعة نجبة، ابن والمسیب صرد، بن لیمانس من السالم علیھما
 إال إلھ ال الذي هللا إلیك نحمد فإنا علیك، سالم :الكوفة أھل من والمسلمین المؤمنین من وشیعتھ

 فابتزھا األمة ھذه على انتزى الذي العنید، الجبار عدوك قصم الذي f فالحمد: بعد أما .ھو
 وجعل شرارھا، واستبقى خیارھا قتل ثم منھا، رضى بغیر علیھا وتأمر فیئھا، وغصبھا أمرھا،

 لعل فأقبل إمام، علینا لیس إنھ. ثمود بعدت كما لھ فبعدا ،) وأغنیائھا جبابرتھا( بین دولة هللا مال
  وال جمعة في معھ نجمع لسنا ارةـــاإلم قصر في بشیر بن والنعمان الحق؟ على بك یجمعنا أن هللا

 .                                     ٣٧َو  ٣٦ :الصفحة ، ٢ ج - المفید الشیخ - رشاداإل -١
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 ثم. هللا شاء إن بالشام نلحقھ حتى أخرجناه إلینا أقبلت أنك بلغنا قد ولو عید، إلى معھ نخرج
 رجافخ ،)١(بالنجاء وأمروھما وال، ابن هللا وعبد الھمداني مسمع بن هللا عبد مع الكتاب سرحوا

 انتھى. ."رمضان شھر من مضین لعشر ، بمكة السالم علیھ الحسین على قدما حتى مسرعین

 

، حیث یقول الشیخ الكوفة من شیعة أیضاً  كثیرةأخرى الحسین مجموعات  اإلمام إلى توقد كتب
 هللا عبد بن الرحمن عبد( و الصیداوي مسھر بن قیس أنفذوا ان أھل الكوفة قد:" )٢(المفید

 وخمسین مائة من نحو ومعھم السالم علیھ الحسین إلى السلولي عبد ابن وعمارة) األرحبي
 ھانئ بن ھانئ إلیھ وسرحوا آخرین یومین لبثوا ثم .واألربعة واالثنین الرجل من صحیفة
 من علي بن للحسین الرحیم، الرحمن هللا بسم: إلیھ وكتبوا الحنفي، هللا عبد بن وسعید السبیعي

 غیرك، لھم رأي ال ینتظرونك، الناس فإن ھال، فحي: بعد أما .والمسلمین ینالمؤمن من شیعتھ
 بن ویزید أبجر بن وحجار يربع بن شبث وكتب .والسالم العجل، العجل ثم العجل، فالعجل
): التیمي عمرو بن محمد( و الزبیدي الحجاج بن وعمرو ،) قیس بن عروة( و رویم بن الحارث

 الرسل وتالقت .والسالم مجند، لك جند على شئت فإذا الثمار، أینعتو الجناب اخضر فقد: بعد أما
 بن مسلم عمھ ابن إیفادثم قرر اإلمام الحسین  ". الناس عن الرسل وسأل الكتب فقرأ عنده، كلھا

 لھ البیعة أخذ ألجل وذلك، الشیعیة الكثافة ذات - علي اإلمام والده عاصمة - الكوفة إلى عقیل
 بن نیالحس من الرحیم الرحمن هللا بسم : ")٣(مام الحسین لشیعتھ بالكوفةفكتب اإل. ھناك ھممن

 آخر وكانا بكتبكم، علي قدما وسعیدا ھانئا فإن: بعد أما .والمؤمنین المسلمین من المأل إلى علي
 علینا لیس أنھ: جلكم ومقالة وذكرتم، اقتصصتم الذي كل فھمت وقد رسلكم، من علي قدم من
 من وثقتي عمي وابن أخي إلیكم باعث وإني. والحق الھدى على بك یجمعنا أن هللا لعل فأقبل إمام
 قدمت ما مثل على منكم والفضل الحجا وذوي ملئكم رأي اجتمع قد أنھ إلي كتب فإن بیتي، أھل
 بالكتاب، الحكم إال اإلمام ما فلعمري. هللا شاء إن وشیكا علیكم أقدم كتبكم، في وقرأت رسلكم بھ

 انتھى.  ".والسالم هللا، ذات على نفسھ الحابس الحق، بدین الدائن لقسط،با القائم

  

 المختار دار في نزل قال الشیخ المفید أنھ وفور صول رسول الحسین مسلم بن عقیل الكوفة "و
 فكلما إلیھ، تختلف الشیعة وأقبلت. المسیب بن سلم دار الیوم تدعى التي وھي عبید، أبي بن

 وبایعھ یبكون، وھم السالم علیھما علي بن الحسین كتاب علیھم قرأ اعةجم منھم إلیھ اجتمع
 یخبره السالم علیھ الحسین إلى هللا رحمھ مسلم فكتب ألفا، عشر ثمانیة منھم بایعھ حتى الناس
 عنھ هللا رضي عقیل بن مسلم إلى تختلف الشیعة وجعلت. بالقدوم ویأمره ألفا عشر ثمانیة ببیعة
 أنتھى.. ")٥(مكانھ علم حتى

 . السرعة: النجاء -١
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بن ربیعة  مسلم بن هللا عبدیزید بذلك حلیف بني أمیة  األمويالخلیفة  أخبروكان ضمن من 
 الشیعة فبایعتھ الكوفة، قدم قد عقیل بن مسلم فإن: بعد أما :"ذلك رمي، وقد ورد في كتابھالحض

 مثل ویعمل أمرك ینفذ قویا، رجال إلیھا فابعث حاجة الكوفة في لك یك فإن علي، بن للحسین
 انتھى. .")١(یتضعف ھو أو ضعیف رجل بشیر بن النعمان فإن عدوك، في عملك

 

بن عقیل أن یقدم إلى الكوفة ان على وشك أن تنجح، فقد دعاه ابن عمھ خطة اإلمام الحسی كانت
 ا"أمّ : )٢(إلیھ، حیث یقول في كتابھ الذي بعثھ رجل من شیعتھ ھناك ألف عشر ثمانیةبعد أن بایعھ 

 ألفاً، عشر ثمانیة منھم بایعني وقد معك، الكوفة أھل جمیع وأنّ  أھلھ، یكذب ال الرائد فإنّ  بعد،
بدء یزید یتشاور ف. أصبحت األمور تتسارع وتیرتھا "والسالم ھذا، كتابي تقرأ حین الاإلقب فعّجل

هللا بن  الذي أشار على یزید أن یولي عبید –سرجون  –مولى معاویة في أمر اإلمام الحسین مع 
 فإنھ: بعد أما :")٣(، فكتب یزید إلى ابن زیادبشیر بن النعمانزیاد على الكوفة بدالً من عاملھ 

 عصا ویشق الجموع یجمع بھا عقیل ابن أن یخبروني الكوفة، أھل من شیعتي إلي بكت
 تثقفھ حتى الخرزة طلب عقیل ابن فتطلب الكوفة، تأتي حتى ھذا كتابي تقرأ حین فسر المسلمین،

بن زیاد الكوفة واستقر بھا ھناك فعل  عبید هللاوبعدما وصل  ."والسالم تنفیھ، أو تقتلھ أو فتوثقھ
الشیعة  صفوفتفریق  في نجح وقد الجیش األموي،قدوم من  ھ فتمكن من إخافة الشیعةأفاعیل

أن  )٤(ذكر الشیخ المفیدویمسلم بن عقیل، رسولھ ابن عمھ عن وإبعادھم الموالین لإلمام الحسین 
 الطاعة أھل فمنوا الناس على أشرفوا ثم فجمعھم،بن زیاد قد بعث إلى أشراف الكوفة " عبید هللا

 الشام من الجند وصول وأعلموھم والعقوبة، الحرمان العصیان أھل خوفوا و والكرامة، دةالزیا
 تعجلوا وال بأھالیكم الحقوا الناس أیھا: فقال تجب، أن الشمس كادت حتى كثیر وتكلم. إلیھم

 هللا أعطى وقد أقبلت، قد یزید المؤمنین أمیر جنود ھذه فإن للقتل، أنفسكم تعرضوا وال الشر،
 ویفرق العطاء، ذریتكم) یحرم أن( عشیتكم من تنصرفوا ولم حربھ على تممتم لئن: عھدا یراألم

 من بقیة لھ تبقى ال حتى بالغائب، والشاھد بالسقیم ءالبري یأخذ وأن الشام، مغازي في مقاتلتكم
 الناس سمع فلما .ذلك من بنحو األشراف وتكلم. أیدیھا جنت ما وبال أذاقھا إال المعصیة أھل

 ویجئ یكفونك، الناس انصرف،: فتقول أخاھا أو ابنھا تأتي المرأة وكانت یتفرقون، أخذوا قالھمم
 فیذھب انصرف، والشر؟ بالحرب تصنع فما الشام، أھل یأتیك غدا: فیقول وأخیھ ابنھ إلى الرجل

 نفسا) ثالثون إال معھ( وما المغرب وصلى عقیل ابن أمسى حتى یتفرقون زالوا فما. فینصرف بھ
 نحو متوجھا المسجد من خرج النفر، أولئك إال معھ وما أمسى قد أنھ رأى فلما المسجد، في

". فجمیع إنسان معھ لیس فإذا الباب من خرج ثم عشرة، منھم ومعھ األبواب بلغ فما كندة، أبواب
 قد ھجروه و تركوه وحیداً. باألمس اإلمام الحسین لدیھ اشیعة الكوفة الذین بایعو

  .٤٢: الصفحة،  ٢ ج - المفید الشیخ - اإلرشاد -١
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 . ٤٣ - ٤٢: الصفحة،  ٢ الجزء - المفید الشیخ - اإلرشاد -٣
                      .٥٤ - ٥٣: الصفحة،  ٢ الجزء - المفید الشیخ - اإلرشاد -٤



املُحرر و سيِّد اَألحرارِ اجلَلي السيد املَِسيح أمِ احلُسين بِن علي؟                                                                                               323  
 

، ھـ٦٠التاسع من ذي الحجة سنة في الیوم قتل مسلم بن عقیلفقبیل م سراعاً، ثم جرت األحداث
إلى اإلمام  طلب مسلم من محمد ابن األشعث أن یحمل وصیتھ و رسالتھ الشفھیة التالیة

 یقتل، حتى یمسي أنھ یرى ال القوم، أیدي في أسیر وھو إلیك بعثني عقیل ابن إن :")١(الحسین
 كان الذي أبیك أصحاب مفإنھ الكوفة، أھل یغرك وال بیتك بأھل وأمي أبي فداك ارجع :یقول وھو

اإلمام كان  ."رأي لمكذوب ولیس كذبوك قد الكوفة أھل إن القتل، أو بالموت فراقھم یتمنى
 إذ لم یأتھ أي خبر أو كتاب من الكوفة تزوده بآخر. جرى لرسولھ ابن عقیلقد ما الحسین ال یعلم 

 تحتالمزید من المنظمین یطمح بمدة أقامتھ بمكة كان ال یزال خالل  ھأن ثھناك، حیالمستجدات 
استرجاع كرسي الخالفة اإلسالمیة مجدداً لبني ھاشم،  فيضمن جھوده المضنیة  ، وذلكلواءه

 مسلم خروج یوم في العراق إلى مكة من السالم علیھ الحسین توجھ :")٢(فقد ذكر الشیخ المفید
 القعدة وذا شواالو رمضان وشھر شعبان بقیة بمكة مقامھ بعد - الترویة یوم وھو - بالكوفة
 أھل من نفر بمكة مقامھ مدة إلیھ اجتمع قد وكان ستین، سنة الحجة ذي من خلون لیال وثماني
 ولما :")٣(". وأضاف الشیخ المفیدوموالیھ بیتھ أھل إلى انضافوا البصرة، أھل من ونفر الحجاز

 من وأحل والمروة، الصفا بین وسعى بالبیت طاف العراق، إلى التوجھ السالم علیھ الحسین أراد
 یزید إلى فینفذ بمكة علیھ یقبض أن مخافة الحج تمام من یتمكن لم ألنھ عمرة، وجعلھا إحرامھ

 خبر یكن ولم شیعتھ، من إلیھ انضم ومن وولده بأھلھ مبادرا السالم علیھ فخرج معاویة، بن
 انتھى. ."ذكرناه ما على خروجھ یوم لخروجھ بلغھ قد مسلم

 

حتى شخص في العالم، حیث لم یعلم  أيمثلھ في ذلك كمثل  ،یعلم الغیب لم یكنن اإلمام الحسی إن
بزمن  قبیل وصولھ العراق إال. بل أنھ لم یعلم ذلك بالكوفة جرى البن عمھ ابن عقیلكان یبما 

نص ذلك  )٤(الشیخ المفیدفقد سجل لنا خالل مسیره إلیھا،  حیث كتب إلى أھل الكوفة ،قصیر جداً 
 والمسلمین، المؤمنین من إخوانھ إلى علي بن الحسین من الرحیم الرحمن هللا مبس :"الكتاب
 جاءني عقیل بن مسلم كتاب فإن: بعد أما .ھو إال إلھ ال الذي هللا إلیكم أحمد فإني علیكم، سالم
 لنا یحسن أن هللا فسألت بحقنا، والطلب نصرنا على ملئكم واجتماع رأیكم بحسن فیھ یخبر

 مضین لثمان الثالثاء یوم مكة من إلیكم شخصت وقد األجر، أعظم ذلك على ثیبكمی وأن الصنیع،
 علیكم قادم فإني وجدوا، أمركم في فانكمشوا رسولي علیكم قدم فإذا الترویة، یوم الحجة ذي من
 قبل إلیھ كتب مسلم وكان :")٥(وأضاف الشیخ المفید ".هللا ورحمة علیكم والسالم ،ھذه أیامي في
. تتأخر فال سیف ألف مائة ھاھنا لك إن: الكوفة أھل إلیھ وكتب لیلة، وعشرین سبعب یقتل أن

 أخذه القادسیة إلى انتھى إذا حتى السالم علیھ الحسین بكتاب الكوفة إلى مسھر بن قیس فأقبل
 انتھى. ".زیاد بن هللا عبید إلى فأنفذه نمیر بن الحصین
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عن طریق رجل كوفي من بني لقد علم اإلمام الحسین بمقتل مسلم بن عقیل وھانئ بن عروة 
 والمنذر سلیمان بن هللا عبد روى :")١(الحدث، فیقول تفاصیل ذلكلنا الشیخ المفید  ویذكرأسد، 

 في السالم علیھ بالحسین اللحاق إال ھمة لنا تكن لم حجنا قضینا لما: قاال األسدیان المشمعل بن
 دنونا فلما بزرود، لحقنا حتى مسرعین نیاقنا بنا ترقل فأقبلنا أمره، من یكون ما لننظر الطریق،

 فـفوق السالم، علیھ الحسین رأى حین الطریق عن عدل قد الكوفة أھل من برجل نحن إذا منھ
 ھذا إلى بنا اذھب: لصاحبھ أحدنا فقال نحوه، ومضینا ومضى، تركھ ثم یریده كأنھ الحسین
 السالم، وعلیكم :فقال علیك، السالم: فقلنا إلیھ انتھینا حتى فمضینا الكوفة، خبر عنده فإن لنسألھ

 لھ وانتسبنا فالن، بن بكر أنا: قال أنت؟ فمن أسدیان، ونحن: قلت أسدي،: قال الرجل؟ ممن: قلنا
 عقیل بن مسلم قتل حتى الكوفة من أخرج لم نعم،: قال وراءك، الناس عن أخبرنا: لھ قلنا ثم

 هللا صلوات الحسین لحقنا حتى فأقبلنا .السوق في بأرجلھما یجران ورأیتھما عروة، بن وھانئ
 فقلنا السالم، علینا فرد علیھ فسلمنا نزل حین فجئناه ممسیا، الثعلبیة نزل حتى فسایرناه علیھ

 أصحابھ وإلى إلینا فنظر سرا، شئت وإن عالنیة، حدثناك شئت إن خبرا عندنا إن هللا، رحمك: لھ
 نعم،: (قال أمس؟ عشي استقبلتھ الذي الراكب ترأی: لھ فقلنا"  ستر ھؤالء دون ما: " قال ثم

 رأي ذو منا امرؤ وھو مسألتھ، وكفیناك خبره، لك استبرأنا وهللا قد: فقلنا) مسألتھ أردت وقد
 في یجران ورآھما وھانئ، مسلم قتل حتى الكوفة من یخرج لم أنھ حدثنا وإنھ وعقل، وصدق
 الحسین. ھكذا عرف "علیھما هللا رحمة ون،راجع إلیھ وإنا f إنا: " فقال: بأرجلھما السوق

أن اإلمام یعلم إذا أراد أن من الكلیني في الكافي  زعممقتل ابن عقیل، فلم یكن یعلم الغیب، كما 
 لألسف الشدید. ،في ذلكالم إنشائي یحتاج إلى المصداقیة، وال توجد مصداقیة كیعلم. فكل ذلك 

 

الشیخ ذلك عزة بالثأر من قتلة مسلم بن عقیل، ذكر الالحمیة ووقد أخذت بالحسین وبني عمومتھ 
 ال وهللا: فقالوا" مسلم قتل فقد ترون؟ ما: "فقال عقیل بني إلى فنظر :")٢(حیث یقول ،المفید
 في خیر ال: "وقال السالم علیھ الحسین علینا فأقبل ذاق، ما نذوق أو ثأرنا نصیب حتى نرجع

اإلمام الحسین وأصحابھ  واجھ ،ء مسیره نحو الكوفةأثناقال الطبرسي أنھ  ."ھؤالء بعد العیش
 الظھیرة، حر في السالم علیھ الحسین مقابل وخیلھ ھو وقف حتى فجاء التمیمي، یزید بن الحر"

 صالة فحضرت.. فارس ألف في نمیر بن الحصین یقدم القادسیة، من یزید بن الحر ءمجي وكان
 هللا وحمد القوم إلى انصرف سلم فلما فھ،خل الحر وصلى السالم علیھ الحسین فصلى الظھر،
 ونحن عنكم، f أرضى یكن ألھلھ الحق وتعرفوا هللا تتقوا إن إنكم الناس أیھا:(وقال علیھ وأثنى

 ما المدعین ھؤالء من علیكم األمر ھذا بوالیة أولى وسلم وآلھ علیھ هللا صلى محمد بیت أھل
 وكان بحقنا، والجھل لنا، الكراھة إال أبیتم إنف والعدوان، بالجور فیكم والسائرین لھم، لیس
 أنا: الحر لھ فقال).عنكم انصرفت رسلكم علي بھ وقدمت كتبكم، ، بھ أتتني ما غیر االن رأیكم
  بن عقبة یا: (ابھــأصح لبعض السالم علیھ ینــالحس فقال! تذكر التي الكتب ھذه ما أدري ما وهللا

 .٧٥:ةالصفح،  الثاني الجزء - المفید الشیخ - اإلرشاد -٢                      .٧٤-٧٣: الصفحات،  ثانيال الجزء - المفید الشیخ - اإلرشاد -١
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 یدیھ، بین فنثرت صحفا مملوءین خرجین فأخرج).إلي كتبھم فیھما اللذین الخرجیناخرج  سمعان
 بك نقدم حتى فارقكن ال أن لقیناك إذا أمرنا وقد إلیك، كتبوا الذین ھؤالء من لسنا: الحر لھ فقال

: ألصحابھ قال ثم) ذلك من إلیك أدنى الموت: (السالم علیھ الحسین لھ فقال. هللا عبید على الكوفة
 وبین بینھم القوم حال لینصرفوا ذھبوا فلما). انصرفوا: (فقال فركبوا،) فاركبوا قوموا(

 من غیرك لو أما: الحر لقا).یزید ابن یا أمك ثكلتك: (للحر السالم علیھ الحسین فقال االنصراف
 لي ما وهللا ولكن بالثكل، أمھ ذكر تركت ما علیھا أنت التي الحال مثل على وھو لي یقولھا العرب

: قال) ترید؟ فما: (السالم علیھ الحسین لعلیھ. فقا نقدر ما بأحسن إال سبیل من أمك ذكر إلى
 اأدعك. وتراد ال وهللا إذا: قال).أتبعك ال وهللا إذا: (لهللا. قا عبید األمیر إلى بك أنطلق أن أرید

 بك أقدم حتى أفارقك ال أن أمرت إنما بقتالك، أومر لم إني: الحر قال بینھما الكالم كثر فلما القول،
 لعل هللا عبید إلى ویكتب األمیر إلى أكتب حتى والقادسیة العذیب طریق عن ھھنا فتیاسر الكوفة،

 السالم علیھ الحسین رأمرك. فسا من ءبشي ابتلى أن من فیةالعا فیھ یرزقني بأمر یأتي أن هللا
 قاتلت لئن أشھد فإني نفسك، قي هللا أذكرك إني: لھ یقول وھو یسایره أصحابھ في الحر وسار

 عمھ البن األوس أخو قال ما وسأقول! تخوفني؟ أفبالموت: (السالم علیھ الحسین للتقتلن. فقا
 :فقال مقتول إنك: وقال عمھ ابن فخوفھ وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول نصرة یرید وھو

 الصالحین الرجال وآسى مسلما وجاھد حقا نوى ما إذا الفتى على عار بالموت وما سأمضي
ویتحدث الشیخ  .")١(عنھ تنحى الحر ذلك سمع فلما) مجارما وودع مثبورا وفارق بنفسھ

 على سلم إلیھم انتھى فلما لھ، نجیب على راكب فإذا:")٢(، فیقولبعد ذلكعما حدث  الطبرسي
 زیاد، بن هللا عبید من كتابا الحر إلى ودفع وأصحابھ، السالم علیھ الحسین على یسلم ولم الحر
 وعلى خضر غیر في بالعراء إال تنزلھ وال كتابي یبلغك حین بالحسین فجعجع: بعد أما: فیھ فإذا
 ."والسالم أمري، بإنفاذك یأتیني حتى یفارقك وال یلزمك أن رسولي أمرت وقد ماء، غیر

 

هللا  یكن شحیح في تلك المناطق، لكن الخطة التي وضعھا عبید ملقد كان الجو حارا لكن الماء ل
على اإلمام الحسین، حیث بدأ یغیر في النفسي ما ترك أثره  ابن زیاد كانت تؤتي أكلھا. وھذ

بع الشیخ الطبرسي الحوار الذي جرى لم یكن لھ خیارات إال قلیلة. ویتافقرارتھ بشكل متسارع 
 فأخذھم :")٣(فقال نصیحة زھیر بن القین لھ، ھتجاھلو ،بین الحر بن یزید وبین اإلمام الحسین

 في ننزل ویحك دعنا: (الحسین لھ فقال قریة، في وال ماء غیر على المكان ذلك في بالنزول الحر
 بعث قد رجل ھذا ذلك، أستطیع ال وهللا ال :قال .- الغاضریة و نینوى یعني -) ھذه أو القریة ھذه
 یكون أراه ما وهللا إني: القین بن زھیر فقال :")٥(ویضیف الشیخ الطبرسي قائالً  ."علي )٤(عینا
   من علینا ونـــأھ الساعة ھؤالء قتال إن هللا ولـــرس ابن یا ترون، ما أشد إال ترون الذي ھذا بعد

  .٤٥٠- ٤٤٨ ات:الصفح ، المجلد األول ، الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم -١
  .٤٥٠:الصفحة ، الجزء األول ، الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم -٢
  .٤٥١:الصفحة،  األول الجزء ، الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم -٣
 .٤٥١:الصفحة،  ١ج،  الطبرسي ، الھدى بأعالم الورى إعالم - ٥                هللا بن زیاد لمراقبة األوضاع ھناك. عین: أي جاسوس قد بعثھ عبید -٤
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 ما: (السالم علیھ الحسین فقال. بھ لنا قبل ال من بعدھم لیأتینا فلعمري بعدھم، یأتینا من من قتال
وفي  ".وستین إحدى سنة المحرم من الثاني الخمیس یوم في وذلك نزل، ثم) بالقتال ألبدأھم كنت

لیھ، أي یوم الجمعة وصل جیش قوامة أربعة آالف فارس بقیادة عمر بن سعد، فنزل الیوم الذي ی
ویذكر  .بعیدة عن مورد الماء محصور في منطقةكان بینما اإلمام الحسین  ،في قریة نینوى

إلى اإلمام الحسین یسألھ  الحنظلي قیس بن قرة الشیخ الطبرسي أن عمر بن سعد بعث برسولھ
 إذا فأما أقدم، أن ھذا مصركم أھل إلي كتب( :")١(الحسینفأجابھ  ،وفةعن سبب توجھھ نحو الك

 حربھ من هللا یعافیني أن أرجو: قال المقالة ھذه عمر سمع فلما ).عنكم أنصرف فأنا كرھوني
 إلیھ بعثت بالحسین نزلت حیث فإني: بعد أما: هللا لعنھ زیاد بن هللا عبید إلى وكتب وقتالھ،
 یسألوني رسلھم وأتتني البالد ھذه أھل إلي كتب: فقال یطلب، وماذا مھأقد عما فسألتھ رسولي
 مخالبنا علقت إذ االن :قال الكتاب زیاد ابن قرأ فلما .عنھم منصرف فأني كرھوني إذ فأما القدوم

 وفھمتھ، كتابك بلغني فقد: بعد أما: سعد بن عمر إلى وكتب مناص حین والت النجاة یرجو بھ
 ."والسالم رأینا رأینا ذلك فعل ھو فإذا أصحابھ، وجمیع ھو لیزید یبایع نأ الحسین على فاعرض

 

سفك دمائھ ودماء أھلھ المواجھة وحصیف من اإلمام الحسین أن یتقھقر بدالً من  كان ذلك رأي
فعبید هللا بن  ،رحـى شقي یننوعاً ما. فقد وقع بخر أذلك جاء مت رارهلكن ق .وأطفالھ ال أجل شيء

غزى واحتل بلدان العالم. فاآلن  آخرماكر وال یوجد في قلبھ رحمة، تماماً كأي قائد زیاد داھیة و
أبى. ویخبرنا الشیخ  مأذلك على اإلمام الحسین بن علي أن یجلس على طاولة المفاوضات شاء 

 ال أن خشیت قد: سعد بن عمر قال الجواب ورد فلما :")٢(ما جرى بعد ذلك، فیقولبالطبرسي 
 وبین وأصحابھ الحسین بین حل أن: إلیھ األثر في زیاد ابن كتاب وورد ،)٣(العافیة زیاد ابن یقبل

". كانت نیة ابن سعد !!عفان بن عثمان الزكي بالتقي صنع كما قطرة منھ یذوقوا فاال الماء،
التفاوض من أجل حل سلمي یرضي جمیع األطراف، لكن العداء الفاحش بین بني أمیة وبین بني 

لقي ذلك بكثیر. فھا ھو ابن زیاد یرید الثأر واالنتقام لمقتل الخلیفة عثمان الذي ھاشم أكبر من 
زیاد  نأداة طیعة في ید اب قوي الشخصیة بل لم یكن ابن سعد مع ذلك .عطشان بیتھ في مصرعھ

 بن عمرو الوقت في سعد ابن بعث :")٤(فقد نفذ توجیھاتھ بكل دقة، ویقول الشیخ الطبرسي
 یستقوا أن وأصحابھ الحسین بین وحالوا )٥(الشریعة على فنزلوا فارس ةخمسمائ في الحجاج

  ."أیام بثالثة السالم علیھ الحسین قتل قبل وذلك منھ،

  

 .٤٥١ :الصفحة ، ١ ج ، الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم -١
 .٤٥٢ :الصفحة – ١ ج ، الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم -٢
 فھو رزقاً  أَو فضالً  یطلُب جاَءك من كلُّ  وھو عاٍف، العافیة من لواحدُ بن منظور: اوفي لسان العرب ال  .الھدنة :ھا ھنا حسب سیاق الحدیثمعنا العافیة: -٣

 .وُمْعَتفٍ  عافٍ 
 .٤٥٢ :الصفحة ، الجزء األول – الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم -٤
ْرعةُ  .منھا الماء إِلى ُیْنَحدر التي ضعُ الموا: والَمْشَرعةُ  والشِّراعُ  الشَّریعةُ  -٥  التي الشاربةِ  َمْوِردُ  وھي الماء َمْشَرعةُ : العرب كالم في والشَّریعةُ  والشِّ

عوھا وربما وَیْسَتقُوَن، منھا فیشربون الناس َیْشَرُعھا  ال اِعدًّ  الماء یكون حتى َشریعةً  تسمیھا ال والعرب منھا، وتشَرب َتْشَرعھا حتى دوابَّھم َشرَّ
 ابن منظور). -ھ (لسان العرب ل انقطاع
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 رأى ولما:" )١(فیقول، الحسین اإلمام معسكر جانب من كان یحدث ما الطبرسي الشیخ یسرد ثم
: سعد بن عمر إلى أنفذ لقتالھ مددھم و سعد بن عمر العساكـر مع نزول السالم علیھ الحسین

جلس القائدان في اجتماع سري فأخذا  لقد ."طویال )٢(فتناجیا فاجتمعا) لقاءك أرید أني(
یتفاوضان حول إیجاد طریقة تنھي الوضع المتأزم. وكما قلت آنفاً أن الحسین أصبح یتقلب في 

فھم ، ملتویةصنع قراراتھ. ھنا یقلب علماء الشیعة الحقیقة ویفسرونھا للبسطاء الشیعة بطریقة 
لو حكم  ھاق الحق لجمیع البشر، وأنیجعلون المسلم الشیعي یعتقد ان الحسین خرج لمصلحة إحق

 اثریاءمن  شخصیة ثریةاإلمام الحسین كان مجرد  في الواقع انلعاش الناس في عزة وكرامة. 
، فیما سمي اإلمام الحسنومعاویة بین ما االتفاق المبرم  حسب ،خلیفةبني ھاشم أراد أن یكون 

و تربیة أبناء معابده في  غیر مسلم اإلسالم ال یقر وال یعترف بحریة اإلنسان الف. بصلح الحسن
أطفالھ حسب ما یدین بھ. ففكر وثقافة اإلمام الحسین ال تتعدى ھذا اإلطار. وھنا أنقل بعض 

آیة هللا العظمى  أفتى داإلمام الحسین: فقومن ضمنھم  ،الفتاوي التي تعبر عن فكر أھل البیت
 بأدیانھم االعتناق على أوالدھم یربوا ال أن الذمة أھل على یشترط :")٣(السید أبو القاسم الخوئي

 مجالس في الحضور من یمنعوا بأن - نحوھا أو المجوسیة أو النصرانیة أو كالیھودیة -
 الطریقة، اختیار في سبیلھم تخلیة علیھم بل أوالدھم، مع واالختالط تبلیغاتھم ومراكز المسلمین
 على دلت وقد االسالمیة، الطریقة وھي للفطرة الموافقة الطریقة یختارون أنھم الحال وبطبیعة

 یولد مولود من ما: " قال أنھ السالم علیھ هللا عبد أبي عن األعور عثمان بن فضیل صحیحة ذلك
 هللا صلى هللا رسول أعطى وإنما ویمجسانھ، وینصرانھ یھودانھ اللذان فأبواه الفطرة، على إال

 وال أوالدھم یھودوا ال أن على بأعیانھم أولئك رؤوس عن الجزیة وقبل الذمة وسلم وآلھ علیھ
وبناء على تلك الفتوى، قال في الفتوى  ." "لھم ذمة فال الیوم الذمة أھل أوالد وأما ینصروا،

أو استرقاقھم لمجرد أنھم علموا  ،أو سبي نسائھم وذراریھم ،التي تلیھا بجواز قتل أھل الذمة
 الذمة بشرائط الكتاب أھل أخل إذا :")٤()٨٢( سألةمأوالدھم دینھم الذي ولدوا علیھ!، فیقول في ال

 استرقاقھم؟ أو قتلھم لھ أو مأمنھم إلى ردھم األمر ولي على ھل وعندئذ منھا، خرجوا قبولھا بعد
 قولھ ذلك على ویدل الذمة، عن خروجھم بعد لھم أمان ال إنھ حیث الثاني ھو األقوى: قوالن فیھ

 وذمة هللا ذمة منھ برئت منھم ذلك فعل فمن: " آنفا متقدمةال زرارة صحیحة ذیل في السالم علیھ
 لزوم أن الظاھر ومن لھ، أمان ال أنھ ھو البراءة ظاھر فإن"  وسلم وآلھ علیھ هللا صلى رسولھ

 قبلوا فإن باإلسالم االعتناق إلى یدعوھم أن األمر ولي على فإذن، .لھ أمان نوع مأمنھ إلى الرد
وقد  ."أیضا استرقاقھم وبین وذراریھم، نسائھم وسبي قتلھم بین یرالتخی فالوظیفة وإال فھو،

 ألھل یجوز ال:")٥()٨٥منھا، فقال في المسألة ( مأفتى بعدم جواز بناء الكنائس أو ترمیم المنھد
  واــخرج أحدثوھا وإذا الم،ــاالس بالد في النیران وبیوت عــوالصوام والبیع الكنائس إحداث الذمة

 .٤٥٣-٤٥٢ تان:الصفح ، ١ ج - الطبرسي الشیخ - الھدى أعالمب الورى إعالم -١
ْجوُ  -٢ رُّ : النَّ وا: وَتناَجْوا القومُ  واْنَتجى .النَّْجوى واالسم ناَجْیُتھ، وكذلك ساَرْرتھ، أَي َنْجواً  َنَجْوُتھ: یقال اثنین، بین السِّ  ابن منظور). -. (لسان العربَتسارُّ
 .٣٩٨ الصفحة ، ١ ج - الخوئي السید - الصالحین منھاج -٣
 .٣٩٩ وَ  ٣٩٨تان:الصفح ، الجزء األول – الخوئي السید - الصالحین منھاج -٤
 .٤٠٠وَ  ٣٩٩ تان:الصفح ، ١ ج - الخوئي السید - الصالحین منھاج -٥
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 یشترط لم إذا وأما العقد، ضمن في إحداثھا عدم اشترط إذا ھذا. ذلك بعد لھم أمان فال الذمة عن
 األمور ھذه كانت إذا وأما .ملزمة مصلحة فیھ رأى إذا ھدمھا األمر يلول ولكن منھا، یخرجوا لم

 ھدمھا األمر ولي فعلى وشوكتھ االسالم لمظاھر منافیا إبقاؤھا كان إن فحینئذ الفتح قبل موجودة
 ."العقد ضمن في اشترط إذا ھدمھا علیھم أن كما علیھا، إقرارھم من مانع فال وإال وإزالتھا،

 انتھى.

 

داً إلى صلب الموضوع، فبعد أن انتھى الطرفان من التفاوض، یقول الشیخ الطبرسي ونعود مجد
ما بن زیاد بما توصال إلیھ. وأود أن أذكر القارئ الكریم أن  كتب القائد ابن سعد إلى عبید هللا

إضافي یثبت ویؤكد أن اإلمام الحسین قد غیر رأیھ ألجل حقن دمھ الطبرسي یعتبر دلیل  هیذكر
لھ وأصحابھ. ولك لیس عیباً في حد ذاتھ، لكن ذلك یؤكد أن الحسین لم یكن كما یصوره ودم أطفا

الكثیر من تلك الشعارات الطنانة بجانب مشایخ الشیعة بأنھ المصلح والمحرر وسید األحرار، 
حقیقة وال مصداقیة، سوى أنھ ناشئ من وھم تولد من رغبة بني العباس وبني  لھاالتي لیس 

:" )١(سترجاع الخالفة في آخر أیام الدولة األمویة. على كل یقول الشیخ الطبرسيأبي طالب في ا
 النائرة، أطفأ قد تعالى هللا فإن: بعد أما: زیاد بن هللا عبید إلى وكتب مكانھ إلى عمر رجع ثم

 أو أتى منھ الذي المكان إلى یرجع أن عھدا أعطاني حسین ھذا األمة، أمر وأصلح الكلمة، وجمع
 یأتي أن أو علیھم، ما وعلیھ لھم ما لھ المسلمین من رجال فیكون الثغور من ثغر إلى ریسی أن

 ولألمة رضا لك ھذا وفي رأیھ، وبینھ بینھ فیما فیرى یده في یده فیضع یزید المؤمنین أمیر
 أحد الخیارات التالیة: ، كان اإلمام الحسین بینالتفاوضذلك ونتیجة  ."صالح

 للمدینة،  ھرجوع -١
 بقوات االحتالل اإلسالمیة المتواجدة في ثالث قارات من قارات العالم. ھقالتحا -٢
 التفاوض المباشر مع الخلیفة یزید بن معاویة. -٣

 

أن اإلمام الحسین یمكن أن یضع یده بید یزید. فھم یتناسون أن  یریدون تصدیقطبعاً الشیوخ ال 
ك ذلك الوضع اإلمام الحسین بارقد ، ووضع یده بید معاویة بن أبي سفیانقد اإلمام الحسن 

إلى  واأشراف مكة عندما توصل بیدوضع یده  قد -رسول اإلسالم  -أیضاً جده محمد و. نفسھ
 ،قبلھكانوا تصالح مع الخلفاء ممن قد لیس علي بن أبي طالب و. أإبرام صلح الحدیبیةھدنة و 

 ذلك إذن.  حیث كان یقدم لھم النصائح، خاصة العسكریة. فال یوجد دلیل عقلي یمنع

 

 الكتاب هللا عبید قرأ فلما :")٢(یقول الشیخ الطبرسيو، لكن ابن زیاد لما قرأ كتاب ابن سعد ذھل
 اه الھاشمیین ـیمأل قلب ابن زیاد تجكان أن الحقد الذي  ."قومھ على مشفق ناصح كتاب ھذا: قال

 .٤٥٣ ص: ، ١ ج - الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم -٢   .          ٤٥٣ ص: ، ١ ج - الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم -١
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المفاوضات التي توصل إلیھا ابن سعد مع اإلمام  تلك عجبھ نتائجتفیبدو واضحاً أنھ لم جداً، 
أن ینزل الحسین على حكمھ، ومما ورد في كتابھ ذلك یقول یأمره كتب إلى ابن سعد  لذاالحسین، 
 لتعتذر وال السالمة، لتمنیھ وال لتطاولھ، وال عنھ، لتكف الحسین إلى بعثكأ لم إني :")١(الطبرسي

 فابعث واستسلموا حكمي على وأصحابھ الحسین نزل فإن انظر شافعا، عندي لھ لتكون وال لھ،
 قتلت فإن مستحقون، لذلك فإنھم بھم وتمثل تقتلھم حتى إلیھم فازحف أبوا ان لي سلما، إلي بھم

 شیئا الموت بعد یضر ھذا أن أرى ولست!! ظلوم عاق فإنھ وظھره، صدره لالخی فأوطئ الحسین
 انتھى. ".بھ ھذا لفعلت قتلتھ قد لو: قلتھ قد قول على ولكن

 

 على أسالفھ جرى بما ربما، الماضي في جرتقد  أحداث من والثأر االنتقام یریدكان  أن ابن زیاد
وذلك  بالتمثیل بقتلى قریش في بدر -سالم إلارسول  -فقد بادر محمد . بني ھاشمعلى اید  بدر في

 وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول أمر :")٢(یذكر الشیخ الطبرسيو، جثثھم في بئر ھناك برمي
مما  قریش من مورد الماءمقاتلي منع رسول اإلسالم  ". وقبل ذلكبدر قلیب في القتلى تلقى أن

في  عسكري جید مثال -رسول اإلسالم  -د لقد كان محم .أدى إلى عطشھم وھزیمتھم بسھولة
ویذكر آیة هللا الشیخ  .رسول اإلسالم محمدتصرفات طابق تتصرفاتھ ف،  نظر ابن زیاد فیما یبدو

 باقتراح محنكاً  وعسكریاً  مجرباً  فارساً  وكان »منذر بن الحباب« تقدم :"أنھ )٣(جعفر السبحاني
 هللاّ  أنزلكھُ  منزال المنزل ھذا أرأیت هللاّ  رسول یا: الق إذ ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ النبي إلى

 هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول فقال والمكیدة؟ والحرب الرأي ھو أم عنھ نتأخر وال نتقدمھ أن لنا لیس
 بمنزل لیس ھذا فانَ  هللاّ  رسول یا: فقال .»والمكیدة والحربُ  الرأىُ  ھو َبل: « ـ وسلم وآلھ علیھ

 نبني ثم القُلُب، ءما ورا) العین ندفن اي( فنغّور فننزلھ القوم، من ماء دنىأ حّتى بالناس فانھض
 علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول فقال . یشربون وال فنشربَ  القوم نقاتل ثم ماء فنملؤه حوضاً  علیھ
 فسار َمعھ وَمن ـ وسلم وآلھ علیھ هللا صلَّى ـ هللاّ  رسول فنھض .بالرأي أشرتَ  لقد ـ وسلم وآلھ

 على حوضاً  وبنى فغّورت،) اآلبار( بالقُلُب أمر ثم علیھ، نزل القوم من ماء أدنى أتى إذا ّتىح
المقاتلین فعالً قد أخذ العطش مأخذه في ". و اآلنیة فیھ قذفوا ثم ماءً  فملى علیھ نزل الذي القلیب

اإلسالم التجاریة من سطو محمد رسول  مأساساً للدفاع عن قوافلھ اجاءوجیش قریش، الذي من 
 مشایخ اإلسالم من أن قریش كانت ھي المعتدیة، فھذا مااللھ لیس كما یروجھ فھو  .وأصحابھ

، نعم یوجد تبریرات ال یقبلھا عقل لكن ال یوجد علیھ دلیل تاریخي حتى من المصادر اإلسالمیة
الشیخ  ما ذكره آیة هللالمصطنع  المبنیة على الوھمومن تلك التبریرات . على ذلك یوجد دلیل

 أیدي على مكة في صودرت قد كانت المسلمین أموال إنّ  وحیث :")٤(السبحاني، حیث یقولجعفر 
  أن إلى قریش والــبأم فاظــباالحت أموالھم، الستعادة نـللمسلمی مناسباً  انـك تـالوق إنّ ـف ریش،ــق

 .٤٥٣ الصفحة - ١ ج - الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم -١
 ١٧١ الصفحة - ١ ج - الطبرسي الشیخ - الھدى بأعالم رىالو إعالم -٢
 .٦٩، صفحة:الثاني الجزء آیة هللا الشیخ جعفر السبحاني ، - المرسلین سید -٣
 .١٢١َو  ١٢٠:ص، السبحاني جعفر الشیخ هللا آیة - المحّمدیة السیرة -٤
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 فیما یقسمونھا حرب كغنائم المال ھذا في یتصرفون فإّنھم وإالّ  المصادرة، أموالھمإلیھم  یعیـدوا
و مما  .لمسلمین في مكةلأن قریش قد صادرت أموال وحید یفید وطبعاً ال یوجد دلیل . "بینھم

األمانات  بإرجاع بن أبي طالب یؤكد ذلك أن محمد رسول اإلسالم قد أمر ابن عمھ اإلمام علي
 ذلك، االعرجي رزھی السید یذكرو، علیھ المستحقة الدیون تسدید إلى إضافة بحوزتھ كانتالتي 
 رد أجل من أیام عدة مكة في بالبقاء) ع( علیاً  أمر یثرب الى) ص( النبي ھاجر عندما ")١(فیقول

" في نفس المصدر ویقول أیضاً  ."أیضاً  المدینة الى للھجرة االستعداد ثم الدیون، وقضاء الودائع،
 ھجرة بعد بمكة) ع( اقام فقد العظیمة، مناقبھ من بمنقبة یختمھا لم ما مكة) ع( علي یترك مول

وطبعاً مسألة تسدید الدیون تحتاج إلى أموال  الدیون". ویقضي الودائع یردّ  ایاماً ) ص( النبي
من جانب  ؟قد تم مصادرتھا فعالً  فمن أین لإلمام علي أن یسددھا لو أن أموال المسلمین لقضائھا،

قام بإعادة األموال المنھوبة من  قد -رسول اإلسالم  -دلیل تاریخي یفید أن محمد  ال یوجدآخر 
الشیخ السبحاني  آیة هللا ر. ویذك، بعد احتاللھ مكة بقوة السالحقوافل قریش التجاریة ألصحابھا

 المعلومات إنّ  :")٢(كانت تقدر بخمسین ألف دینار، فیقول التجاریة أن قیمة ما تحملھ تلك القافلة
 كلّ  فیھا شارك لقریش كبرى قافلة أنّ  تَوكد) لموس وآلھ علیھ هللا صلى( الرسول لدى تجمعت التي
 بن سفیان أبو ویقودھا دینار، ألف بخمسین وتقّیم بعیر، ألف بضائعھا ویحمل بأموالھم، مّكة أھل

  دوالر أمریكي. ١٠،٨٧٥،٧٥٠". أي أن قیمتھا تعادل رجالً  أربعین في حرب،

 

قام ونھب القوافل التجاریة، فقد  لم یكن رسول اإلسالم الشخص الوحید الذي انفرد باإلغارةو
قادمة من على قافلة أیضاً قام بالسطو  ، حیثمحمدجده سیرة كذلك باالقتداء باإلمام الحسین 

. وقد ذكر أحداثھا ابن أبي الحدید معاویة بن أبي سفیانالخلیفة كانت تخص الیمن باتجاه دمشق، 
 وثب بالمدینة مر فلما معاویة إلى الیمن من حمل مال كان :")٣(في شرح نھج البالغة، فیقول

: معاویة إلى وكتب وموالیھ، بیتھ أھل في وقسمھ فأخذه ،)السالم علیھ( علي بن الحسین علیھ
 ماال تحمل الیمن من بنا مرت عیرا فإن بعد، أما سفیان، أبي بن معاویة إلى علي بن الحسین من

 إلیھا احتجت وإني أبیك، بنى النھل بعد بھا وتعل دمشق خزائن لتودعھا إلیك وطیبا وعنبرا وحلال
 بن الحسین إلى المؤمنین أمیر معاویة هللا عبد عند من: معاویة إلیھ فكتب .السالم و. فأخذتھا

 ماال تحمل الیمن من بك مرت عیرا أن تذكر يَّ عل ورد كتابك فإن بعد، أما علیك، سالم :علي
 إلیھا احتجت وأنك أبى، بنى النھل بعد بھا علوأ دمشق، خزائن ألودعھا يَّ إل وطیبا وعنبرا وحلال

 وأیم منھ، المخرج علیھ ثم بالمال، أحق الوالي نأل يَّ إل نسبتھا إذ بأخذھا جدیرا تكن ولم فأخذتھا
 رأسك في أن أخي بن یا ظننت قد ولكني منھ، حظك أبخسك لم ،يَّ إل صار حتى ذلك ترك لو هللا

 أتخوف وهللا ولكني ذلك، عن وأتجاوز قدرك، لك ففأعر زماني في ذلك یكون أن وبودي نزوة
 :كتابھ أسفل في وكتب ناقة، فواق ینظرك ال بمن تبتلى أن

 

 .االعرجي زھیر السید - )ع( طالب أبي بن علي لالمام االجتماعیة السیرة: االكبر الصدیق -١
  .١٢٠:صفحة، السبحاني جعفر الشیخ هللا آیة - المحّمدیة السیرة -٢
 .٤٠٩ الصفحة - ١٨ ج ، الحدید أبي ابن - البالغة نھج شرح -٣
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 العلل في اـیوم بالسائغ جئت   اـم لیس أو علي بن حسین یا
 لعجل ینــحس من ذاــــــھ إن   بھ رـــتؤم مــول الـــالم أخذك

 فعل ما ینـــحس من واحتملنا   لھا بــنغض مــول زناھاـأج قد
 ملــــتحت ال ةـثبو ديـــبع لك   لــاالم ذا يـعل بن ینــحس یا
 لــاالج لقــبالخ منك ھاــفألی    اــــــشاھدھ يــــأنن وديـــوب

 انتھى. ".العذل السیف سبق دـق عنده   نــبم لىــتص أن بـأرھ إنني                     

 
، فقاموا كالعادة استشاط غضباً  والبعضاعتبر بصحة تلك الروایة وسلم بھا، بعض علماء الشیعة 

 أولئك العلماء ومن ضمن .ال یقبلھا عقل عاقل ، تلك التبریرات التيتھاصح عدمبع تبریراتھم بوض
 األكاذیب من - عندنا - الثانیة والحكایة: قلت :")١(الذي یقول ،العلوم بحر مھدي محّمد السّید

 فان القضیة، تلك تصدیق ویأبى الدنیة ھذه عن یجل - السالم علیھ - الحسین مقام فان الباطلة،
 قد الحال أن إال نقیر، وال فتیل غیرھا في وال العیر في لمعاویة ولیس لھ كانت وان كلھا، الدنیا
 ذلك ولیس. الحال ھذه مثل في شنیع المال اخذ على والتوثب وموادعة، مسالمة حال كانت

 الیمن، من یزید إلى المحمول للورس) ع( كتعرضھ وال قریش، لعیر - ص - النبي كتعرض
 ألسنة كف إال ذلك من یمنع لم ولو األولى، بخالف واالختالف، المباینة حال وقعا قد مافإنھ

 وفیھ. والمعابثة المطایبة سبیل بذلك یسلك أن إال لكفى علیھ الطعن سبیل والمبتغین لھ المخالفین
 رسول محمد أنھو اه، ووسعلى تبریرات السید بحر العلوم  ي البسیطوتعلیق". أخرى حزازة

 یعتبر بشخص ذلك والحال فكیف ، بسیط مسلم شخص أي یقتدیھ أن جدیر بصنیع أتى قد الماإلس
 ألخیھ وصیتھ ضمن ، فقد قال،ذلك علىھو بنفسھ  نص ما حسب جده بسیرة یسیر ان یرید إمام
ومن جانب آخر لم یكن الوضع أو . ٣١٣: صفحة راجع -" جّدي بسیرة وأسیر: " الحنفیة ابن

ویكفینا  دلیل.ل ھمن غیر تقدیم السید بحر العلوم ، كما أدعى بذلكوموادعة مسالمة وقت الحال
یعنفھ ویؤنبھ فیھ على قتل الشیعة تاب أرسلھ اإلمام الحسین لمعاویة برھان ذلك ما ورد في ك

 أنكرتك إن إّني: (قلت فیما وقلت:" )٢(المطول الكتاب ذلك في قال مماو، ألھل البیت لیناالمو
 عليّ  یكون ال وأن فّي، كیدك یضّرني ال أن أرجو فإّني لك، بدا ما فكدني) تكدني أكدك وإن تنكرني

 وفیت ما ولعمري عھدك نقض على وتحّرصت جھلك ركبت قد الّنك نفسك على منھ أضرّ  أحد
 والعھود واإلیمان الصلح بعد قتلتھم الذین النفر ھؤالء بقتلك عھدك نقضت ولقد ، بشرط

 فضلنا، لذكرھم إالّ  بھم ذلك تفعل ولم وقتلوا، قاتلوا یكونوا أن غیر من فقتلتھم والمواثیق،
. یدركوا أن قبل ماتوا أو یفعلوا أن قبل متّ  تقتلھم لم لو لعلّك أمر مخافة فقتلتھم حّقنا، وتعظیمھم

 وال صغیرةً  یغادر ال كتاباً  تعالى f أنّ  واعلم بالحساب، واستیقن بالقصاص، معاویة یا فأبشر
 من أولیائھ ونفیك التھم على أولیاءه وقتلك بالظّنة، ألخذك بناس هللا ولیس أحصاھا، إالّ  كبیرة

  ال بالكالب، ویلعب مرــالخ ربــیش دث،ـح غالم كــابن ببیعة ناسـلل وأخذك الغربة دار إلى دورھم

 .٤٨ :الصفحة ، ٤ ج ، العلوم بحر السید - الرجالیة الفوائد -١
 . ٢٢٩: ص، الشیرازي حسن السید هللا آیة - )مالسال علیھ( الحسین اإلمام كلمة -٢
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 مقالة وسمعت أمانتـك وأخربت رعّیتك وغششتدینك  وتبـّرت خّسرت نفسك وقد إالّ  أعلمك
  ".والسالم ألجلھم، التقيّ  الورع وأخفت الجاھل السفیھ

 

سعد  مقتل اإلمام الحسین بن علي، فبعد أن كتب ابن زیاد كتابھ لعمر بن أسبابونرجع إلى سرد 
االستسالم الكامل ومن غیر  بمعنى .بجسده التمثیلیأمره على إنزال الحسین على حكمھ أو قتلھ و

 قال قرأه فلما سعد، بن عمر إلى هللا عبید بكتاب شمر فاقبل :")١(الطبرسي الشیخ یقولو،  شروط
 لبین أبیھ نفس نإ حسین، وهللا یستسلم ال علي، بھ قدمت ما هللا قبح دارك، هللا قرب ال مالك؟ :لھ

 ال،: قال الجند، وبین بیني فخل وإال أمیرك أمر امض صانع، أنت ما اخبرني: شمر قال جنبیھ،
 ."الرجالة على أنت وكن ذلك أتولى أنا ولكن لك، كرامة وال

 

قتل نفس وف یس ھأن إلدراكھأن یستسلم لعبید هللا بن زیاد،  بن علي اإلمام الحسین رفضلقد 
وأصحابھ. إذ وأقاربھ ضحى بأھلھ وأطفالھ ألجل ذلك  .ھا ابن عمھ مسلم بن عقیلالقتلة التي نال

سفك الحاجة لدون وأصحابھ وأقاربھ لسلمت عائلتھ وأطفالھ للسلطات األمویة لو سلم نفسھ 
أما السید  .وارواحھم فدوه بأنفسھمقد أن أھل بیتھ وأصحابھ  الشیعةویقول المؤرخون  دمائھم.

، فقد فدانا بنفسھ فسھ المباركة ألجلنا وألجل تحریرنا ألنھ أحبنا محبة أبدیةالمسیح فقد ضحى بن
آخر سوى المخلص الفادي یسوع المسیح، الذي  إنسانالمباركة إذ ال یستطیع أحد أن یفدي 

وقد  ".)٢(ذَا يعطي اِإلنسانُ فداًء عن نفِْسه؟َألنه ماذَا ينتفع اِإلنسانُ لَو ربِح الْعالَم كُلَّه وخِسر نفْسه؟ أَو ما:" قال

، فھو الحي الذي یعطي غلب الرب یسوع الموت وصعد إلى السماء لیعد لنا مكاناً عنده ھناك
ال یمكن أن یعطي الحیاة  ،فھو میت بن علي اإلمام الحسینأما . لمن آمن بھ ،الحیاة األبدیةویھب 
ال  ءفاقد الشي"وكما یقال  سھ، فكیف یستطیع أن یحرر آخرین؟، وكان عاجز عن تحریر نفلغیره
 ."یعطیھ

 

   إتمام تدوینتم بنعمة ومشیئة المسیح 
 الخامس الثالثاءفي یوم  ھذا الكتاب

 من شھر یونیو عام 
 م.٢٠١٢ 

 

 

 
 . ٤٥٤الشیخ الطبرسي ، الجزء األول، صفحة:  –إعالم الورى بأعالم الھدى   -١
 .متى البشیر دونھ كما المقدس اإلنجیل ، عشر سادسال اإلصحاح - ٢٦:اآلیة  -٢
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 في الكتاب احسب تسلسل ورودھ البحثمراجع 

 

 الكتاب المقدس. )١
 القرآن. )٢
 بن منظور.ا -معجم لسان العرب  )٣
 .الجوھري - الصحاح في اللغة )٤
 ابن فارس. - اللغة مقاییس )٥
 .الحرة الموسوعة -ویكیبیدیا موسوعة )٦
 والمواثیق الخاصة بحقوق وحریات اإلنسان. تالمعاھداقرارات األمم المتحدة المتعلقة ب )٧
 الشریف الرضي. - البالغة نھج )٨
 . الطبرسي الفضل علي أبو الشیخ -القرآن تفسیر في البیان مجمع )٩

 .الطوسي محمد جعفر ابو الطائفة شیخ - القرآن لعلوم الجامع التبیان )١٠
 .طبائيالطبا آیة هللا السید محمد حسین - في تفسیر القرآن المیزان )١١
 .الخوئي الموسوي القاسم أبو السید العظمى هللا آیة األعلى المرجع - الصالحین منھاج )١٢
 .المجلسي باقر محمد الشیخ - األنوار بحار )١٣
 .السیستاني الحسیني علي السید العظمى هللا آیة األعلى المرجع - الصالحین منھاج )١٤
 .الخوئي الموسوي سمالقا ابو السید العظمى هللا آیة - الصالحین منھاج تكملة )١٥
 .الثاني الجزء -األثیر ابن - التاریخ في الكامل )١٦
 .مسلم صحیح )١٧
 شرح صحیح مسلم لإلمام النووي. - المنھاج )١٨
 .الكلیني یعقوب محمد الشیخ - الكافي )١٩
 .الصدوق الشیخ - النعمة وتمام الدین كمال )٢٠
 .الكاشاني الفیضالمولى  الشیخ - الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي )٢١
 .الثاني الجزء،  السبحاني جعفر الشیخ هللا آیة - المرسلین دسی )٢٢
 .الیعقوبي - الیعقوبي تاریخ )٢٣
 .المازندراني الحسیني موسى السید - المنیر العقد )٢٤
 .البر عبد ابن - األصحاب معرفة في االستیعاب )٢٥
 .الكاثولیكیة الكلدانیة نرساي لمار اإللكتروني الموقع )٢٦
 .أیرونساید. أ ھنري -المقدس تفسیر العھد الجدید من الكتاب  )٢٧
 .ماكدونالد ولیم - المقدس الكتاب من الجدید العھد تفسیر )٢٨
 .بھنام متى - المقدس الكتاب من الجدید العھد تفسیر )٢٩
 .بنكرتن بنیامین - المقدس الكتاب من الجدید العھد تفسیر )٣٠
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 .أمین ھالل - المقدس الكتاب من الجدید العھد تفسیر )٣١
 .ملطي یعقوب تادرس - المقدس الكتاب تفسیر )٣٢
 .تكال لألنبا اإللكتروني الموقع )٣٣
 .الخیر أبو بسیط المسیح عبد القس - دانیال سفر في والنبوة الوحى إعجاز )٣٤
 .یعقوب تادرس القمص - المقدس الكتاب تفسیر )٣٥
 .فكري أنطونیوس القس - المقدس الكتاب تفسیر )٣٦
 .حنا ناشد - المقدس الكتاب تفسیر )٣٧
 .لمفیدا الشیخ - المقاالت أوائل )٣٨
 .الخمیني الموسوي هللا روح اإلمامآیة هللا العظمى  -االسالمیة الحكومة كتاب )٣٩
 .األول الجزء - أحمد اإلمام مسند )٤٠
 .والعشرون السابع الجزء ، المرعشي السید - الحق إحقاق شرح )٤١
 و اإلعالمیة بقلم)" ع( الحسین اإلمام زوجة القیس امرئ بنت الّرباب"  بعنوان مقال )٤٢

 .كوراني ألیس دكتورةال الكاتبة
 .لبالذريا -  األشراف أنساب كتاب )٤٣
 .األربلي الفتح أبي بن عیسى بن علي الحسن ألبى - األئمة معرفة في الغمة كشف )٤٤
 .لمبردا - الكامل )٤٥
 .المسعودي - الجوھر ومعادن الذھب مروج )٤٦
 .نفیسي سعید الدكتور - اإلجتماعي أیران تاریخ )٤٧
 .الصدوق لشیخا - األمالي كتاب )٤٨
 .البحراني ھاشم لسیدا - األبرار حلیة )٤٩
 .علي جواد الدكتور -اإلسالم قبل العرب تاریخ في المفصل )٥٠
 .الكلبي محمد بن محمد ھشام ألبي -" األصنام" كتاب )٥١
 .اإللكتروني موقعھا - األساطیر موسوعة )٥٢
 .الجنابذي محمد السلطان - العبادة مقامات في السعادة بیان )٥٣
 .الشیرازي مكارم ناصر الشیخالعظمى  هللا آیة - زلالمن هللا كتاب تفسیر في األمثل )٥٤
 .الخوئي الموسوي القاسم ابو السیدآیة هللا العظمى  – القرآن تفسیر في البیان )٥٥
 .معرفة ھادي محمد الشیخ اإلسالم حجة سماحة - القرآن علوم في التمھید كتاب )٥٦
 .القمي ابراھیم بن علي الشیخ - القرآن تفسیر )٥٧
 .العاملي الكوراني علي الشیخاحة سم - الظھور عصر كتاب )٥٨
 .اإللكتروني موقعھ - لإلعالم الفلسطیني المركز )٥٩
 .الشیرازي حسن السید هللا آیة - الحسین اإلمام كلمة )٦٠
 .الكلیني یعقوب بن محمد الشیخثقة اإلسالم  - الكافي )٦١
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 يالحسین محمد السید اإلمام العظمى هللا ةیآ -)" السالم علیھا( الزھراء فقھ من" كتاب )٦٢
 .الشیرازي

 العالمةحجة اإلسالم  - والوجودیة االجتماعیة االثار في دراسة: القران في التقوى )٦٣
 .الحیدري كمال السید

 ، "الناطق القران ھو علیھ هللا سالم الحسین اإلمام: المدرسي المرجع" بعنوان مقال )٦٤
 الموقع على ایضاً  موجود المقال ذلك من وجزء. الثقافیة مزن لشبكة اإللكتروني الموقع

 .المدرسي تقي محمد السید العظمى هللا آلیة الرسمي
 .المتأھلین صدر - المتأھلین صدر تفسیر )٦٥
 البخاري. -صحیح البخاري  )٦٦
 .التفرشي الحسیني الحسین بن مصطفى السید، الرجال نقد )٦٧
 .كامبل ولیم لدكتورا - والعلم التاریخ نور في المقدس والكتاب القرآن )٦٨
 .القرشي شریف باقر الشیخ اإلسالم حجة - الحسین األمام حیاة )٦٩
 .البیاتي جعفر - الحسینیة األخالق كتاب )٧٠
 .العاملي الموسوي الدین شرف السید العظمى اإلمام هللا آیة -) ع( الحسن صلح )٧١
 .التبریزي جواد المیرزاآیة هللا العظمى  - النجاة صراط )٧٢
 .األمینمحسن  السیدآیة هللا العظمى  - الشیعة أعیان )٧٣
 .المفید الشیخ - اداإلرش )٧٤
 .الحلي نما ابن الشیخ - األحزان مثیر )٧٥
 .الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن الشیخ - الھدى بأعالم الورى إعالم )٧٦
 .السبحاني جعفر الشیخ هللا آیة - المحّمدیة السیرة )٧٧
  .االعرجي زھیر السید -ع طالب أبي بن علي لإلمام االجتماعیة السیرة: االكبر الصدیق )٧٨
 .الحدید أبي ابن - البالغة نھج شرح )٧٩
 .العلوم بحر السید - الرجالیة الفوائد )٨٠
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 للمراسلة أو االستفسار عن محتویات ھذا الكتاب

 أرجو الكتابة إلى عنوان البرید اإللكتروني الموضح باألسفل.  

 مع اإلشارة إلى اسم الكتاب واسم المؤلف في رسائلكم:

jclsoww@yahoo.co.uk 
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 ٩٥...................................   المرضى من رةیغف جموع إلى ةإضاف ابسةی دی شفاء - ١٩
 ٩٦........................................................................   واخرس اعمى شفاء - ٢٠
 ٩٧....................   حیالمس رداء طرف لمسھم بمجرد المرضى من رةیكث جموع شفاء - ٢١
 ٩٧....................................................................   ةیكنعان امرأة بنت اءشف - ٢٢
 ٩٨.......................   نیوالمشلول والخرس انیوالعم العرجان من رةیكث جموع شفاء - ٢٣
 ٩٩....... .............  السمك وصغار الخبز من أرغفة سبعة من رجل آالف أربعة إشباع - ٢٤
 ١٠٠..............................................................   بالصرع مصاب شاب شفاء - ٢٥
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 ١٠١............................................... .............................  نییاألعم شفاء - ٢٦
 ١٠٢.................................................................   المثمرة ریغ نیالت شجرة - ٢٧
 ١٠٤...... ......................................................  سمكة فم من ةیالجز مال دفع - ٢٨
 ١٠٥...........................................................   السمك من ریالوف دیالص ةبرك - ٢٩
 ١٠٦.........................................................................   أخرس أصمَّ  شفاء - ٣٠
 ١٠٧........................ .......................................  دایص تیب في أعمى شفاء - ٣١
 ١٠٨...........................................................   السمك من ریالوف دیالص بركة - ٣٢
 ١٠٩.....................................................................   ةیالمنحن المرأة شفاء - ٣٣
 ١١٠...........................................................   باالستسقاء مصاب رجل شفاء - ٣٤
 ١١١.........................................................................  برص عشرة شفاء - ٣٥
 ١١٢ .............................................................  الكھنة سیرئ عبد اذن ابراء - ٣٦
 ١١٣....................................................................   الموت من شاب اءیإح - ٣٧

 ١١٤....................................................................................   الخامس الباب
 ١١٤............................................... ..............................  حیالمس دیالس أخالق
 ١١٤...........................................................................   میالحل الصبور حیالمس
 ١١٦...........................................................................   بیالط بیالطب حیالمس

 ١١٨................................................................................   المتواضع حیلمسا
 ١١٩...........................................................................   الغفور المحب حیالمس
 ١٢١....................................... ....................  القداسة رب وَ  السالم سیرئ حیالمس
 ١٢٤....................................................................................   السادس الباب
 ١٢٤.......................................................................................   حیالمس علم

 ١٢٤...............................................................................   الحكمة ھو حیالمس
 ١٢٨..................................................................   النفوس تخفي ما علمی حیالمس
 ١٣٣....................................... .......................................  بیبالغ تنبأی حیالمس

 ١٣٣.................................................   القارات كافة في حيیالمس مانیاإل انتشار -١
 ١٣٣..........................................................................   میأورشل كلیھ دمار -٢
 ١٣٨......................................................................   امةیوالق لببالص التنبؤ -٣

 ١٤١......................................................................................   السابع الباب
 ١٤١........................... ......................  حیالمس سوعی الرب عن میالقد العھد نبوءات

 ١٤١..................................................................   لحم تیب في حیالمس والدة -١
 ١٤٢...............................................   لیإسرائ إلى مصر من حیالمس دیالس رجوع -٢
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 ١٤٢...............................................................   اآلتي النبي ھو حیالمس دیالس -٣
 ١٤٣....... ......................................................  ةیالزاو حجر ھو حیالمس دیالس -٤

 ١٤٣............................................   حیالمس دیالس بصلب الخاصة میالقد العھد نبوءات
  ١٤٤ھ  .................................................. لباس على والقرعة حیالمس دیالس صلب -١
 ١٤٤.................................... .........................  ةیالح رأس سحقی سوعی الرب -٢
 ١٤٥......................................................................   خال سقىیُ  سوعی الرب -٣
 ١٤٥...................................................................   حیالمس دیبالس االستھزاء -٤
 ١٤٦.............................................................   العالم ةیخط لحمی سوعی الرب -٥
 ١٤٧.................................................................................   حیالمس صمت -أ

 ١٤٨........................ .........................................................  حیالمس آالم - ب
 ١٤٩.................................................................   غني قبر في دفنی حیالمس - ج
 ١٥٠.................................................................................   حیالمس امةیق -د

 ١٥٢.......................................................................... ............  الثامن الباب
 ١٥٢.....................................................................   المسیح السید ومواعظ حكم
 ١٥٢................... ............................................................  حیالمس دیالس حكم

 ١٥٤............................................................................   حیالمس دیالس مواعظ
 ١٥٥.............................................................................   الجبل على الموعظة

 ١٦١...................................................................... ................  التاسع الباب
 ١٦١...................................................................................   المحرر حیالمس

 ١٦٥..................... الفصل الثاني  ................................................................
 ١٦٥اإلمام الحسین بن علي  .......................................................................... 

 ١٦٦.......................................................................................   األول الباب
 ١٦٦................................................................   ليع بن نیالحس اإلمام ةیشخص
 ١٦٨..............................................................................................   مولده
 ١٧٠................... .................................................  علي بن نیالحس اإلمام القاب

 ١٧١.................................................................................   أوالده و ھزوجات
 ١٧٢ھ  ............................................................................................ زوجات
  ١٧٢..............................................................................   الحسین اإلمام أبناء
 ١٧٥.......................................................................................   الثاني الباب
 ١٧٥............................ ........................................بن علي   نیالحس اإلمام نسب

 ١٧٨......................................................................   موحد؟ عبدالمطلب كان ھل
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 ١٧٨.......................................................................... .  الوثن و الصنم فیتعر
 ١٧٩...................................................................................   مناف الوثن -١
 ١٨٠....................... .........................................................  "العزى" الوثن-٢

 ١٩١.......................................................................................   الثالث الباب
 ١٩١.................................................................   علي بن نیالحس اإلمام معجزات

 ١٩٢...................................   عةیالطب سیلنوام خارقة عجزةم – ةیآ طلبونی شیقر قوم
 ١٩٤....  القرآن اتیآ نظم تدبر أو عةیالطب و الكون في للتأمل شیقر قوم تدعوا ةیقرآن اتیآ - أ

 ١٩٨... ... علیھم رده و)، خارقة معجزة( بآیة محمد اإلسالم رسول یأتیھم بأن قریش إلحاح-ب
 ٢١٢.............................   العنكبوت سورة من ٥١ و ٥٠ نیتیلآل عةیالش نیالمفسر أقوال

 ٢٢٣............................................................    المعراج و اإلسراء و القمر انشقاق
 ٢٢٣..................... ..........................................................  القمر انشقاق: أوالً 

 ٢٣١...............................................................   الباھرة بالمعجزات یأتون األنبیاء
 ٢٣٤........................................................................   المعراج و اإلسراء: اً یثان

 ٢٤٥............................................................................. ..........  الرابع الباب
 ٢٤٥......................................................................   علي بن نیالحس اإلمام علم

 ٢٤٨.......................... .......................................................  القرآن في العلوم
 ٢٤٨.................................................... .................................  بیْ الغَ  ِعْلم -١
 ٢٤٩...........................................   شیقر لةیقب مانیإ ریبمص ھرسول خبری اإلسالم ھإل

 ٢٥٤...............................   ةیاإلسالم المقاومات ظھور و لیإسرائ دولة بنشؤ القرآن تنبؤ
 ٢٦٩......................................................................   ثةیالحد ةیالعلم الحقائق -٢
 ٢٧٢........... ...........................................  الواقع النسر نجم نحو الشمس انیجر - أ

 ٢٨٣ھ  ................................................................. أم بطن في نیالجن موضع -ب
 ٢٩٢.................................................................................   نیالجن تطور - ج
 ٣٠١........................................................... ........................  دیالحد نزول -د

 ٣١٠.....................................................................................   الخامس الباب
   ٣١٠..... .............................................................  علي بن نیالحس اإلمام حروب
 ٣١٠ھ  ............................................................................................ غزوات
 ٣١٢............................................................   علي بن نیالحس اإلمام مقتل أسباب
 ٣٣٣.............................................. .  الكتاب في ورودھا تسلسل حسب البحث مراجع

 ٣٣٦عنوان المراسلة  .................................................................................. 
 ٣٤٢..................................................... .........................................  تنویھ
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 تنویھ
 

 عن الحق جادین بالبحثاألخوة واألخوات اللكل 
 الحق باالقتباس من ھذا الكتاب لھم

 وزیعھ.وطبعھ ونشره وت
 المؤلف.


