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 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتابـ  من خالل األدلة والوثائق الكثريةـ  إثبات جانبني مهمني  

 يف إيران عرب مسريهتا التارخيية، وواقعها احلايل، ومها: 

عن    أول  يتزحزحوا  مل  األول،  الفتح  منذ  مسلمون  اإليرانيني  أن  بيان  ـ 

، وأهنم مل  إسالمهم شعرة واحدة، وأن إسالمهم كان صادقا كام أخرب رسول اهلل  

يتآمروا عىل اإلسالم بتحريف أحكامه، ول عىل املسلمني بإعالن احلرب عليهم،  

 كام يزعم املغرضون. 

التج من  الكثري  الكتاب  يف  عىل  وذكرنا  الدالة  والرباهني  والشواهد  ليات 

كل جوانب   يف  وتفعيال  وتفسريا  قراءة  الكريم  بالقرآن  اهتاممهم  من  ابتداء  ذلك، 

اهلل   بسنة رسول  اهتاممهم  ومثله  نصوصها،    احلياة..  إليهم  وصلت  ما  بحسب 

بقيمه   ومتحلون  لرشائعه،  ومنفذون  اإلسالم،  بعقائد  مؤمنون  ذلك  ألجل  وأهنم 

 الروحية واحلضارية، ما استطاعوا إىل ذلك سبيال.األخالقية و

وإنام    ثانيا  لنفسها،  احتكرته  أنانيا،  بدينها متسكا  تتمسك  مل  إيران  أن  بيان  ـ 

األول،   القرن  من  ابتداء  واملسلمني  اإلسالم  الوسائل خلدمة  كل  تستعمل  راحت 

 فيها.  حيث كانت أرضها منبعا لكل العلوم اإلسالمية، وحمال لتدريسها والكتابة

ففيها ظهرت أكرب تفاسري القرآن الكريم، وأكثر جمامع السنة النبوية، ومعظم  

 وكل العلوم العقلية والكونية.  ،ما كتب يف العقيدة والفقه واألخالق والعرفان

وفيها كانت املدارس التي نشأ فيها كبار العلامء، وتتلمذت فيها أجيال طويلة  

الم، وامتد يف األرض، لينرش هداية اهلل، ويلبس  من املسلمني، الذين استقر هبم اإلس

 يف كل عرص اللباس الذي يتناسب معه. 
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 السلسلة  مقدمة 

حمصورة فقط  اإلسالمية خيطئ الكثري من الناس حني يتصورون أن مطامع أعداء األمة 

 املدن التي كانت ول تزال قبلة لألحرار يف العامل. يف فلسطني أو يف القدس أو يف بعض تلك 

فاجلشع الستعامري واحلقد الغريب ل يكتفي بتلك الدولة، ول بتلك املدن التي تتشكل  

مطامعه وأحقاده إىل مجيع بالد العامل اإلسالمي، ليلتهمها دولة دولة، ومدينة  يد  منها، وإنام يمد  

 مدينة، وشارعا شارعا.

دولة أو مدينة أسلوبه ووسائله وذرائعه اخلاصة.. فقد رضب بغداد   وهو يستعمل لكل 

التي كانت عاصمة احلضارة والثقافة اإلسالمية لقرون عديدة، عرب استعداء إخواهنا من املدن 

العربية، ومن خالل قواعده فيها نرش اخلراب والدمار، ول يزال ينرش الفتنة، وبأياد وأموال  

حني نفسها  عىل  تكذب  يكون    عربية  أن  ويستحيل  والقدس،  فلسطني  مع  أهنا  مع  تتصور 

وكل تلك املدن املضمخة    ،من مل يكن مع العراق وبغداد والنجف وكربالء  فلسطني والقدس

 بعطر العلم واإليامن واحلضارة.

بت سورية بأموال عربية، وبمرتزقة عرب، يتومهون أهنم مع قضايا األمة،  وهكذا رُض 

الذين يشنعون عىل مع كوهنم أشد أعدائها، ش أو مل يشعروا.. حتى اإلسالميون  عروا بذلك 

الدول   وكل  وألمريكا  له  يباركون  راحوا  الغربية،  والضفة  لغزة  رضبه  الصهيوين  العدو 

تلك املراكز الكربى للحضارة اإلسالمية،    ،اإلمربيالية الغربية رضهبا لدمشق وحلب ومحص 

 ولقرون طويلة. 

مون أولئك املغفلني من العرب واملسلمني لينهشوا كل  هكذا نجد أعداء األمة يستخدو

مرة قطعة جديدة من أرض العامل اإلسالمي، ويركزون بصورة خاصة عىل العواصم احلضارية  

التي كانت بمثابة املنارات التي أضاءت للبرشية قرونا طويلة، ولذلك يريدون أن تنكس أعالم  
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 ا بريقها وإشعاعها.تلك املنارات، حتى ل يمتد ضياؤها أو يعود هل

واحلضارة   التاريخ  يف  املهم  دورها  يستبعد  أن  ألحد  يمكن  ل  التي  الدول  تلك  ومن 

.. تلك الدولة التي ل حتوي مركزا واحدا فقط من  ( اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية)اإلسالمية 

وقم   وشرياز  أصفهان  تضم  التي  البالد  فهي  جدا..  كثرية  مراكز  حتوي  بل  احلضارة،  مراكز 

أو حمدث  والكثري من املدن التي يرتبع يف كل شرب منها فقيه  وكاشان  وطهران  ونيسابور  ومشهد  

يرتبع يف كل قطعة منها أثر من آثار احلضارة .. و طبيب أو فلكي أو كيميائي أو أديب أو  أو مفرس  

 اإلسالمية، والقيم العظيمة املرتبطة هبا. 

ولذلك كانت احلمالت الشديدة عليها، ل من أمريكا أو إرسائيل وحدمها، وإنام من  

يكتفوا  لرضهبا، ومل  املتآمرين  ويدعون  إيران،  يشوهون  الذين راحوا  املغفلني  العرب  أولئك 

 أو العدو الصهيوين.  ،بدل أن تشيطن أمريكا وسائل إعالمهم تشيطنها  بل راحت كل بذلك،

وقف الذي وقفه السلفيون واحلركيون، حني عقدت  فلن ننسى أبدا ذلك املوإن نسينا  

بعض التفاقات يف مرص لفتح املجال للزيارات السياحية املشرتكة بني طهران والقاهرة، حينها 

يدعون إىل الذهاب إىل املطارات، ومنع كل سائح إيراين  راح السلفيون من معهم من احلركيني  

مرص  إىل  الدخول  وعبدة   ، من  واألمريكيون،  اإلرسائليون  فيه  يدخل  الذي  الوقت  نفس  يف 

 الشياطني واهلييز.. وكل من هب ودب. 

أكرب، وأنه    ا ولن ننسى أبدا تلك القنوات التي ل هم هلا إل تصوير إيران بكوهنا شيطان

ل هدم األمة، وتفريق صفها، واستعامر أرضها، واهليمنة عىل خرياهتا، يف نفس  ل غرض هلا إ

وبمئات املاليري من الدولرات لرتامب    ،الوقت الذي نرى فيه تلك اخلريات توهب هكذا جمانا 

 وزوجته وابنته.. وكل املقربني أو املبعدين منه. 

لقب   إيران  لبست  منذ  احلملة  هذه  بدأت  اإلس)وقد  فقط  ( الميةاجلمهورية  حينها   ،

و وصفوي  جمويس  مرشوع  إىل  منحتولت  جدا  مقربني  كانوا  فقد  ذلك،  قبل  أما   ها فاريس، 
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إساءة هلم  الشاهنشاهات   يستقبلون  أي  ويرفضون  أولئك باألحضان،  أن  هو  بسيط  لسبب   ،

 الشاهنشات كانوا أصدقاء ألمريكا وإرسائيل والغرب. 

يف   يقف  أن  مسلم  كل  عىل  الواجب  كان  للعامل  ولذلك  املوجهة  املؤامرات  هذه  وجه 

اإلسالمي، وملراكز احلضارة فيه، فالغرب ل يستهدف فقط ديننا وقيمنا، وإنام يستهدف كذلك 

 أرضنا، ويستعمل بعضنا بعضا وسيلة لتحقيق ذلك. 

يف   حاولت  هذا  عىل  السلسلةوبناء  هذه  هذه  عن  الذب  يف  الرشعي  بواجبي  أقوم  أن 

يمكن أن أنكر دورها العظيم عيل وعىل مجيع املسلمني.. فأكثر الرتاث    القطعة املباركة، التي ل

 . ها اإلسالمي الفقهي واألديب واللغوي والصويف جاءنا من

، أليب فرج األصفهاين،  (األغاين)وأذكر أن من أوائل كتب األدب التي شغفت هبا كتاب  

أت كل كتبها، وامتألت  وهو من أصفهان اإليرانية.. وهكذا كان من أوائل الشخصيات التي قر

تعظيام هلا، وأنا ل أزال شابا يافعا، أبو حامد الغزايل، وهو من طوس، وقربه قريب من مقام  

ومثله الفيض الكاشاين، وهو من كاشان، ومثلهام فريد الدين العطار  اإلمام الرضا يف مشهد...  

تتلمذنا عىل أيدهيم من    وهكذا كان أكثر األعالم الذينوأشعاره اجلميلة، وهو من نيسابور ..  

 من تلك البالد املمتلئة باجلامل والقيم الرفيعة. وحمدثني ومفرسين صوفية وفقهاء وشعراء 

تضم    التي  البالد  تلك  من  إيران  حتولت  مقدمات  غري  ومن  ،لكن مع ذلك كله، وفجأة

تفرعاهتا،  أكرب مراكز احلضارة، وأكثر حماضن العلم واملعرفة، ومهد املدارس اإلسالمية بجميع  

 إىل بلد املؤامرات عىل اإلسالم واملسلمني، وطيلة تارخيها.

الضخمة،   اإلعالمية  املؤسسات  ومعها  املأجورة،  األقالم  من  الكثري  حولتها  حيث 

فراحوا   ؛ ومعهام سيل كبري من املغفلني الطائفيني الذين أعمتهم األحقاد عن أن يبرصوا احلقائق

بني عوام الناس وخواصهم أن اإليرانيني ليسوا سوى   يشككون يف إسالم إيران، ويطرحون 

 . جموس تسرتوا باإلسالم ليقضوا عليه 



10 

 

وراحوا يبتدعون يف سبيل ذلك الكثري من املصطلحات الغريبة التي مل نسمع هبا طيلة  

و  الصفوي(،  )املرشوع  أمثال:  من  اإلسالمي  و)الفرس  التاريخ  الفارسية(  )اإلمرباطورية 

ريس( و)جاء دور املجوس(، وغريها، وهي من الكثرة بحيث ل حتتاج املجوس( و)اخلطرالفا 

توثيق، التثبت من    أي  أو  التأكد منها،  ألن اجلميع صار يسمعها ويرددها من غري أن حياول 

معانيها، ذلك أنه يسمعها من كبار رجال العلم والدين يف األمة، ومن كبار احلركيني والقيادات  

 . الجتامعية فيها 

والتي ل يمكن تفسريها هي أن أكرب من محل لواء العداء إليران، ويف    ،لكربى والطامة ا

املرشوع  حتقيق  إىل  يطمحون  أهنم  يدعون  الذين  اإلسالميون  أولئك  هم  اإلسالمي،  ثوهبا 

البالد   يف  قيمه  وحيققوا  اإلسالم،  أجماد  بذلك  ليستعيدوا  الواقع،  أرض  عىل  اإلسالمي 

احلاكمية التي جاءت النصوص املقدسة بالدعوة إليها يف كل    اإلسالمية، وحيققوا معها معاين

 جمالت احلياة. 

اإليرانية،   اإلسالمية  الثورة  نجاح  من  قصرية  فرتة  وبعد  خيونون  لكنهم،  راحوا 

الفقيه ) نظام  ويشيطنون   نظاما ،  (ولية  وقبله  عليه،  اإليراين، وصوت  الشعب  اعتمده  الذي 

وينفذها يف الواقع بطريقة علمية سمحة ممتلئة بكل    ،(هلل   ةاحلاكمي)يدعو إىل  حلكمه، وهو نظام  

 الشعب يف اختيار قادته ونوابه.  القيم احلضارية، مع مراعاة حقوق

املنتظر من باعتباره املرشوع    اإلسالميني  وكان  يفرحوا بذلك، وأن يساندوه  الذي أن 

الفقيه، ويكفرونه، ويعتربونه  لكنهم بدل ذلك راحوا يسبون  ظلوا طول أعامرهم ينادون به،  

متآمرا عىل اإلسالم.. وراحوا يمدون أيدهيم جلميع أعداء األمة التي ختلت عن كل مشاريعها،  

اجلمهورية   مثلته  الذي  الوعي  من  الزحف  ذلك  صد  هو  واألكرب  الوحيد  هدفها  لتجعل 

 بوقوفها مع مجيع القضايا العادلة.  اإلسالمية

يف   حاولنا  هذا  السوألجل  استعملها  لسلة هذه  التي  الشبهات  تلك  كل  نجمع  أن 
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لعتقادنا   اإلسالميون وغريهم لرضب اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وتشوهيها وشيطنتها،  

عنها، فالشبهات التي تطال اإلسالم  السكوت أن ذلك من الواجبات الكربى التي ل جيوز لنا 

أحكامه الفقهية، أو قيمه السلوكية.. بل    ل تكتفي فقط بالشبه املرتبطة بتصوراته العقدية، أو

الشبهات التي تطال شعوبه وبالده وتارخيه وحضارته.. ذلك أن تشويه  تتعدى ذلك إىل  هي  

 تلك الشعوب، ليس سوى تفريغ لإلسالم من كل املنتسبني إليه. 

مرنا به من الذب عن إخواننا املسلمني والنتصار هلم، ورد الظلم  هو يدخل ضمن ما أُ و

مكان،    ؛ معنه أي  يف  أو  إيران  يف  الطيبني  املؤمنني  إخوانه  يكفر  من  يسمع  ملسلم  جيوز  فال 

ظل ساكتا ل يتحرك للدفاع عنهم، ألنه يكون بذلك رشيكا للمتآمرين ويرميهم بالعظائم، ثم ي

 الظاملني. 

أشار هذا  الكريم    القرآن   وقد  يف  إىل  الرشعي  آَمُنوالواجب  ِذيَن  الَّ إِنَّ  تعاىل:﴿  ا  قوله 

وا ُأوَلئَِك َبْعُضُهمْ  ِذيَن آَوْوا َوَنرَصُ ْم َوَأْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َوالَّ َأْولَِياُء    َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ

 َحتَّى هُيَاِجُروا َوإِِن اْس 
ٍ
ء ِذيَن آَمُنوا َومَلْ هُيَاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوَلَيتِِهْم ِمْن ََشْ وُكْم  َبْعٍض َوالَّ َتنرَْصُ

يِن َفَعَلْيُكُم النَّرْصُ إِلَّ َعىَل َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي    ( 72﴾  )ألنفال: يِف الدِّ

فال يصح أن ينعم املسلم    ؛ ففي هذه اآلية الكريمة حض عىل نرص املؤمنني بعضهم بعضا 

بكل  يف إيران  يف الوقت الذي يصاب إخوانه    الطيبة والثناء العريض، والعافية والسمعة    باألمن

، من احلصار اجلائر، واحلرب الرضوس الظاملة، ومعهام كل تلك املكاييل التي ل  أنواع البالء 

 عد هلا من السباب والشتائم والتكفري والتبديع. 

ي مكان تعرضوا  أن نربهن عىل إسالمنا بنرصة إخواننا يف أ  وهكذا دعانا رسول اهلل  

قال   أذى، ففي احلديث  يظلمه، ول يسلمه، من كان يف  ):  له ألي  املسلم، ل  أخو  املسلم 

يوم   من كرب  كربة  عنه  اهلل  فرج  كربة  مسلم  فرج عن  يف حاجته، ومن  اهلل  كان  أخيه  حاجة 

بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم،  ..  القيامة، ومن سرت مسلام سرته اهلل يوم القيامة
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 ( 1) (كل املسلم عىل املسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله

وهكذا نجد النصوص املقدسة تدعونا إىل نرصة إخواننا يف كل أرض، ويف كل حال،  

يا رسول اهلل! أنرصه  ففي احلديث قال رسول اهلل   :)  انرص أخاك ظاملًا أو مظلومًا(، قيل: 

  (2) كيف أنرصه ظاملا؟(، قال:) متنعه من الظلم؛ فذلك نرصك إياه(مظلومًا، ف

وهكذا نص مجيع العلامء من مجيع املذاهب اإلسالمية عىل أنه ل جيوز للمسلم أن يسكت  

عن الذب عن غرض إخوانه إذا ما انتهك، حتى ل يكون رشيكا للمنتهكني، يقول الغزايل عند 

اإلسالمية ) األخوة  تعرض    ذبتعديده حلقوق  أو  بسوء  مهام قصد  غيبته  يف  أخيه  األخ عن 

فحق األخوة التشمري يف احلامية والنرصة وتبكيت املتعنت    ،لعرضه بكالم رصيح أو تعريض

وتغليظ القول عليه، والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصري يف حق األخوة..  

 حتركه الشفقة واحلمية  فأخسس بأخ يراك والكالب تفرتسك ومتزق حلومك وهو ساكت ل

للدفع عنك ومتزيق األعراض أشد عىل النفوس من متزيق اللحوم ولذلك شبهه اهلل تعاىل بأكل  

  (3) ((12احلجرات:  )حلوم امليتة فقال:﴿  َأحُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيتًا ﴾ 

طاع هذه الواجبات الرشعية التي  نحاول أن نطبق بقدر املستهذه السلسلةوهلذا، فإنا يف  

حترم علينا أن نسكت عن الظلم املوجه لعرشات املاليني من إخواننا الذين يغتاهبم يف كل حلظة  

 اإلعالم املغرض، واألقالم املأجورة، واخلطباء املغفلون، والسياسيون املتالعبون.. 

فلم أذكر أي مسألة إل  وقد التزمت يف هذه املقالت احلياد املطلق، واملوضوعية التامة، 

مشفوعة بأدلتها والوثائق التي تثبتها، ذلك أن الرشيعة التي أمرتنا بنرصة إخواننا والذب عنهم،  

ضوعيني وعلميني، وأل نتبع اهلوى، فاحلق أحق أن يتبع،  هي نفسها التي أمرتنا بأن نكون مو

 
 (. 2563، ومسلم رقم ) 171/  9(  رواه البخاري 1) 

 (.2256، والرتمذي رقم )70/  5(  رواه البخاري 2) 

 ( 181/ 2(  إحياء علوم الدين )3) 
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ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َوَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ }وقد قال اهلل تعاىل:    إِنَّ السَّ

اِمنَي هللَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوَل    }، وقال:  ( 36اإلرساء:  )  {َعنُْه َمْسُئوًل  ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ َياَأهيُّ

ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخ  ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َألَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ برٌِي باَِم َتْعَمُلوَن  جَيْ

 ( 8املائدة:  ) {

ذا نحن نسعد بكل من ينتقدنا، أو يصحح ما قد نورده من معلومات يرى خطأها،  وهل

ذلك أننا مل ندع عصمة إيران، ول الشعب اإليراين، كام مل ندع عصمة أي دولة أو أي شعب من 

الشعوب.. لكن نريد فقط من الذي ينتقد أو يرد أن ينتقد بعلم، وبموضوعية، وبحياد تام، وبام 

 كشفه الباطن يف هذا املجال..  و لكثري لألسف يدخل ختميناته وحدسه هو ظاهر.. ألن ا

إيران وأمريكا وإرسائيل يشكلون حلفا مشرتكا ملواجهة األمة،   لنا أن  حيث يذكرون 

  ، ومن وراء الكواليس  ، لبتهم بالدليل ذكروا لك أن ذلك جيري يف اخلفاءا وختريبها.. فإذا ما ط

 وما حتت الطاولة..  

املعلوم تلك  مصدر  اخلطريةفإذا سألتهم عن  أن    ات  يتومهون  ألهنم  جييبوك بيشء،  مل 

عىل تلك الدعاءات العريضة التي يدل    وحدها الدليلوكشفهم الباطن  أوهامهم وحدسهم  

 كل َشء عىل نقيضها. 

بال نرجم  أن  هنانا  تعاىل  اهلل  ألن  الدعاوى  تلك  أمثال  نحرتم  ل  نبني  وهلذا  أو  غيب، 

، وقد أحكامنا عىل سوء الظن، بل طولبنا بأن نتعامل بالظاهر، وأن نكل إىل اهلل النيات والرسائر

تنافسوا، ول    ،إياكم والظن: )قال رسول اهلل   فإن الظن أكذب احلديث، ول جتسسوا ول 

  (1)(تدابروا ول تباغضوا، وكونوا عباد اهلل إخوانا 

تعاىل: اهلل  قال  إِْثمٌ }  وقبله  الظَّنِّ  َبْعَض  إِنَّ  الظَّنِّ  ِمَن  َكثرًِيا  اْجَتنُِبوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا    {َياَأهيُّ

األنبياء هو سوء ظنهم  ( 12احلجرات:  ) املنحرفون عن  فيه  أكرب حجاب وقع  أن  اعترب  بل   ،

 
 ( 2/482(  رواه أمحد )1) 
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َأْكَثَر َمْن يِف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك  }بأنبيائهم، كام قال تعاىل:   َيتَّبُِعوَن إِلَّ  َوإِْن ُتطِْع  إِْن  َعْن َسبِيِل اهللَِّ 

 ( 116األنعام:  )  {الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إِلَّ خَيُْرُصونَ 

وهلذا، فإن عقولنا ل تستطيع أن تصدق تلك األراجيف والوساوس، يف نفس الوقت  

وى الذي ترى فيه اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تدفع الغايل والنفيس يف رصاعها مع مجيع ق

الستكبار العاملي من أجل مواقفها الشجاعة والصادقة من القضية الفلسطينية، ومن احلروب  

 الناعمة والصلبة التي تسلط عىل العامل اإلسالمي. 
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 مقدمة الكتاب 

اجلزء األول من هذه السلسلة التعريف بجانبني مهمني    هحياول هذا الكتاب الذي جعلنا 

 ، ومها: تارخيا وواقعا يف إيران 

ـ بيان أن اإليرانيني مسلمون منذ الفتح األول، مل يتزحزحوا عن إسالمهم شعرة    أول 

اهلل   رسول  أخرب  كام  صادقا  كان  إسالمهم  وأن  اإلسالم  واحدة،  عىل  يتآمروا  مل  وأهنم   ،

 . ، كام يزعم املغرضونعىل املسلمني بإعالن احلرب عليهم  بتحريف أحكامه، ول

عىل ذلك، ابتداء من    الدالةوذكرنا يف الكتاب الكثري من التجليات والشواهد والرباهني  

قراءة وتفسريا وتفعيال يف كل جوانب احلياة.. ومثله   الكريم  بالقرآن  اهتاممهم تارخيا وواقعا 

، وأهنم ألجل ذلك مؤمنون  نصوصها صلت إليهم  بحسب ما و  اهتاممهم بسنة رسول اهلل  

لرشائعاإلسالم  بعقائد ومنفذون  ما  ه،  واحلضارية،  والروحية  األخالقية  بقيمه  ومتحلون   ،

 استطاعوا إىل ذلك سبيال. 

ـ بيان أن إيران مل يكن متسكها بدينها متسكا أنانيا، احتكرته لنفسها، وإنام راحت    ثانيا 

الم واملسلمني ابتداء من القرن األول، حيث كانت أرضها تستعمل كل الوسائل خلدمة اإلس

 منبعا لكل العلوم اإلسالمية، وحمال لتدريسها والكتابة فيها. 

ففيها ظهرت أكرب تفاسري القرآن الكريم، وأكثر جمامع السنة النبوية، ومعظم ما كتب يف  

 العقيدة والفقه واألخالق والعرفان وكل العلوم العقلية والكونية. 

من  وفي طويلة  أجيال  فيها  وتتلمذت  العلامء،  كبار  فيها  نشأ  التي  املدارس  كانت  ها 

املسلمني، الذين استقر هبم اإلسالم، وامتد يف األرض، لينرش هداية اهلل، ويلبس يف كل عرص  

 اللباس الذي يتناسب معه. 

اد  وقد حاولنا يف هذا الكتاب كذلك أن نبني أن املرشوع احلايل إليران ليس سوى امتد
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ملرشوعها القديم يف خدمة اإلسالم، بل إن هذا املرشوع حاول أن يستفيد من كل ما حصل يف  

اإلسالمية   القيم  طرح  هم  حتمل  قوية،  إسالمية  دولة  خالهلا  من  ليؤسس  عرب،  من  التاريخ 

 بحسب ما هي عليه، بعيدة عن كل التحريفات التي وقعت عرب التاريخ. 

املرشوع كل الشبه التي يذكرها املغرضون، والتي عىل    وحاولنا أن نفند عند ذكرنا هلذا

وقد  لإلسالم،  اخلدمة  دولة  تكون  أن  بدل  لإلسالم،  العداء  دولة  إيران  من  حولوا  أساسها 

وطروحاهتم   كتاباهتم  خالل  من  املرشوع  هلذا  الفكريون  القادة  ذكره  ما  إىل  ذلك  يف  استندنا 

 املختلفة. 

 ام ييل: وقد قسمنا الكتاب إىل سبعة فصول، ك

قراءة وتدبرا    بالقرآن الكريم اإليرانيني  تعلق  : وذكرت فيه  إيران.. والقرآن الكريم أولـ   

وتفسريا وحفظا، ورددت فيه بتفصيل عىل تلك الشبه املغرضة التي تصور أن إليران قرآنا غري  

يف  قرآن املسلمني، وبينت أن مرشوع إيران احلديث ليس سوى حماولة لتطبيق القرآن الكريم  

 الواقع بجميع جمالته. 

ـ   النبوية ثانيا  والسنة  تلك  :  إيران..  عىل  فيه  يستعملها  ورددت  التي  املغالطات 

تصويرهم هلا بأهنا بلد البدعة والضاللة، وأنه ل عالقة  إيران من خالل  املغرضون، ليشوهوا هبا  

يف واقع    وقد ذكرت فيه أن إيران ليست متمسكة بسنة رسول اهلل  ،  هلا بسنة رسول اهلل  

، ويف مجيع مراحل التاريخ، فأكثر كتب السنة  حياهتا فقط، وإنام هي أكرب من خدم رسول اهلل  

 بار. رواية ودراية كتبت من طرف أعالمها الك

: وقد بينت فيه باألدلة الكثرية مدى التزام اإليرانيني  إيران .. والعقيدة اإلسالمية ثالثا ـ  

بالعقيدة اإلسالمية ونرصهتا من خالل من ظهر فيها من املتكلمني الذين مل يظهر مثلهم يف مجيع  

ي حياولون بالد العامل اإلسالمي، كام رددت فيه عىل تلك الشبه التي يذكرها املغرضون، والت

 من خالهلا شيطنة إيران وتكفريها. 
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: وبينت فيه من خالل األدلة الكثرية مدى اهتامم  إيران .. والرشيعة اإلسالمية رابعا ـ  

يف مجيع جمالت حياهتم، وأن املرشوع احلايل الذي ُأعلن بالرشيعة اإلسالمية اإليرانيني بتطبيق 

ل جتسيد  سوى  ليس  بسببه  عليها  املصادر  المي  اإلسلنظام  احلرب  الفقهاء من  استنطبه  الذي 

املعصومة.  الرشيعة  املقدسة  بخدمة  اإليرانيني  اهتامم  مدى  ذكرت  ذلك  إىل  باإلضافة   .

 اإلسالمية، والكتابة يف فقهها وأصوهلا، وضمن الرؤى املختلفة للمذاهب اإلسالمية. 

ة ـ مدى متسك  : وبينت فيه ـ من خالل األدلة الكثريإيران .. والقيم الروحية خامسا ـ  

روحي،   سمو  من  عليه  تنطوي  وما  التعبدية،  بشعائره  التزامهم  خالل  من  بالدين  اإليرانيني 

باإلضافة إىل ذكر الكثري من مسامهاهتم يف خدمة هذا اجلانب، من خالل كبار الروحانيني الذين 

 عاشوا فيها، وكتبوا يف التصوف والعرفان واحلياة الروحية. 

ـ   وا سادسا   .. األخالقية إيران  بالسلوك    :  لقيم  اإليرايني  اهتامم  مدى  فيه  وبينت 

اهتامم املرشوع اإلسالمي احلديث   بينت مدى  التي دفعتهم لذلك، كام  األخالقي، والدوافع 

 بتنمية هذا اجلانب يف الواقع الجتامعي والسيايس والقتصادي والثقايف وكل املجالت. 

مسامهات   فيه  ذكرت  وهي  كام  فيه،  والكتابة  األخالق،  لعلم  التأسيس  يف  اإليرانيني 

 املجال الذي كانت هلم الريادة فيه بجدارة.

ـ   احلضارية سابعا  والقيم   .. باحلضارة،  إيران  اإليرانيني  متسك  مدى  فيه  وبينت   :

ة  وعراقتهم فيها، ويف القيم املرتبطة هبا، وذكرت ـ من خالل األدلة الكثرية ـ أن مرشوعها لألم 

ليس مرشوعا استعامريا، ول تسلطيا، ول مرشوع هيمنة، وإنام هو مرشوع حضاري راق، يريد  

أن خيرج األمة من تبعيتها لتبني حياهتا وفق الرؤية اإلسالمية احلضارية التي جاء األنبياء مجيعا 

 لتحقيقها يف أرض الواقع. 

والتي اعتمدنا يف    هذه هي الفصول الكربى التي قسمنا عىل أساسها مباحث الكتاب، 

كتابتها عىل مصادر تارخيية وفكرية كثرية، ومن املدارس املختلفة، وقد وثقنا كل ذلك بحسب  
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 ما أطقنا، حتى يتمكن القارئ من العودة إىل املصادر والتأكد بنفسه. 

ـ اكتفينا بذكر النامذج من كل قضية نطرحها،   ـ لصعوبة اإلحصاء  ونحب أن نبني أننا 

ال من  أنه  والفقهاء  ذلك  واملحدثني  املفرسين  لكل  املخترص  الكتاب  هذا  يف  نؤرخ  أن  صعب 

واملتصوفة وعلامء الفلك والطب والفالسفة وغريهم.. ولذلك اكتفينا بذكر نامذج عنهم، وعن 

 كبارهم الذين أسسوا للمعارف، أو كانت هلم إسهاماهتم الكربى فيها. 

فة املرتبطة باملرشوع احلضاري اجلديد،  ومثل ذلك مل نفصل كثريا يف ذكر النواحي املختل

وقيم[،   نظام  ]إيران..  بـ  عنوناه  والذي  السلسة،  هذه  من  الثاين  بالكتاب  خصصنا  أننا  ذلك 

والذي تناولنا فيه الشبهات باملزيد من الردود العلمية املفصلة، كام وضحنا فيه القيم التي يتبناها 

 هذا النظام ومدى رشعيتها. 

جهدا كبريا يف البحث والتحقيق إل أننا ل ندعي العصمة، ولذلك    ونحن وإن كنا بذلنا 

يرسنا أن نجد من يوجهنا أو يصحح أخطاءنا، عىل أساس النصح والنقد البناء الذي ينهض  

بأمتنا، ألنا عند حديثنا عن إيران، مل نتحدث إل عن قطعة كريمة من بالد اإلسالم، وتكريمها 

 وين من شأنه. ل يعني حتقري غريها، ول الته

بالوقوف يف وجهه،   أمرنا  الذي يطاهلا، والذي  للظلم  وإنام خصصناها باحلديث، ردا 

ما  وهذا  عنه،  والدفاع  املظلوم،  لنرصة  للنهوض  تدعونا  الرفيعة  واألخالق  والرشع  فالعقل 

   حاولنا فعله يف هذا الكتاب، ونستغفر اهلل من التقصري يف أداء الواجب.
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 ريم الك   القرآن إيران.. و 

لعل اخلاصية األبرز التي متيز هبا املرشوع احلضاري اإليراين يف طبعاته القديمة، وطبعته  

. وذلك وحده الكريم، والذي يصل إىل حد العشق واهليام.  القرآناحلديثة هو ذلك التعلق ب

 . ، وينرشها معه دعاة الفتنة والطائفية كاف لصد كل التهم التي ينرشها اإلعالم املغرض 

الكريم باللغة العربية، مع مراعاة   القرآن مجيعا عامتهم وخاصتهم، يقرؤون  فاإليرانيون  

خمارج احلروف، وأحكام الرتتيل قدر املستطاع، وذلك وحده كاف للرد عىل اهتامهم بالشعوبية  

الكريم مرتمجا كام تفعل الكثري من الشعوب،    القرآن، ذلك أنه يف إمكاهنم أن يقرؤوا  ةالفارسي

 فوا بذلك، وجيدون الرخص من الفقهاء التي تتيح هلم ذلك..  ويكت

يقرؤون   بل  يفعلون..  ل  باللغة    القرآنلكنهم  املصاحف،  يف  أو  صالهتم،  يف  الكريم 

غضا طريا، كام يقرؤه إخواهنم من    القرآن العربية، التي حياولون تعديل ألسنتهم عليها لتقرأ  

إذا مروا العرب.. بل إن علامءهم، وأثناء تدريسهم لع العربية،  الذين ل يعرفون  الناس،  وام 

 لفارسية. لية أثناء دروسهم، ينطقون هبا أول بالعربية، ثم يرتمجوهنا بعد ذلك القرآنباآليات 

وأريافها،   وقراها  مدهنا  مجيع  واملوزعة عىل  إيران،  يف  املطبوعة  املصاحف  فإن  وهكذا 

وتشويه    إيران   غرضون عىل نرشها لتشويه وحدها كافية للرد عىل تلك الشبهة التي حيرص امل

، وهي ادعاؤهم أن إليران أو للشيعة مصاحفهم اخلاصة، وذلك كذب وهبتان شعبها املسلم 

 . عظيم

هي نفس املصاحف املوجودة يف كل بالد     كل مقاطعات إيران  فاملصاحف املنترشة يف

اخل املصحف  هذا  الناس  من  أحد  جيد  أن  أحتدى  وأنا  اإلسالمي،  يصوره العامل  الذي  اص، 

 اإلعالم، ويصوره دعاة الفتنة. 

ول حيتاج أحد من الناس للتنقل للتأكد من ذلك، ففي إمكان أي كان أن يفتح أي قناة  
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أو  إيرانية   فضائية هلا  إذاعة حملية  أي  ،  ل    القرآن ليسمع  تابعة  وبقراءات مجيلة جدا،  الكريم، 

 ن العرب. ختتلف عن تلك القراءات التي يقرؤه هبا إخواهنم م

اإليرانيني  نجد  كله  هذا  بتفسري    ،وفوق  هيتمون  اإلسالم،  بداية  الكريم،    القرآنومنذ 

وقد استمروا عىل ذلك النهج إىل اليوم.. ولذلك نرى يف املكتبات  ويعقدون املجالس لذلك،  

وة الكريم.. وهي ثر  القرآنالورقية واللكرتونية ثروة كبرية من كتب التفسري والعلوم املرتبطة ب

للتفسري   الكربى  املصادر  بأن  قلنا  إن  نبالغ  لن  إننا  بل  هبا،  الستهانة  ول  جتاهلها،  يمكن  ل 

 ملختلفة كانت من تأليف إيرانيني، كام سنرى. بأنواعه ا

اجلديد عىل   احلضاري  مرشوعهم  يبنون  راحوا  بل  اإليرانيون هبذا،  يكتف    القرآن ومل 

أنه صالح لكل زمان ومكان، وأن فيه احللول لكل    الكريم، باعتبار قداسته أول، ولعتقادهم 

بقوله  اخلميني  اإلمام  األكرب  قائدهم  ذلك  عن  عرب  كام  أو  رسالة    املشكالت،  إىل  وجهها  يف 

جيب أن نعلم أن احلكمة هي أن هذا الكتاب اخلالد األبدي إمنا هو ألجل هداية احلجيج: )
وأن تبقى   ،ويف أي قطب أو قطر وحىت قيام الساعة  ،وإرشاد البشرية من أي لون أو قومية

وإفهام   ،املسائل احلياتية املهمة حية سواء فيما خيص املعنوايت أو فيما يتعلق بنظام امللكية
ليست لعصٍر وجهٍة خاصة، وال يظن أن هدف إبراهيم وموسى وحممد   القرآنالناس أن مسائل  

   (1) على آهلم السالم خيتص بزمان خاص(عليهم و 
وينبغي عىل احلّجاج لبيت اهلل احلرام املحرتمني ألي قومية  ويقول يف نفس الرسالة: )

الكريم، ويقفوا يف مواجهة سيل الشياطني الذين يريدون   القرآنانتموا أن يرضخوا ألحكام  

اقتالع اإلسالم الذي طهر الرشق والغرب وعمالءهم الذين ل إرادة هلم، ويمدوا يد األخوة  

لبعضهم البعض وينتبهوا لآليات الكريمة التي تدعوهم إىل العتصام بحبل اهلل،  اإلسالمية  

وتنهاهم عن الختالف والتفرقة، وينبغي الستفادة أكثر عضويًا وسياسيًا من هذه الفريضة  

 
 .14احلج، اإلمام اخلميني، سلسلة الفكر والنهج اخلميني، ص(  أبعاد 1) 
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مصالح  ألجل  بحق  شّيدت  التي  الرشيفة  األمكنة  تلك  يف  اإلسالمية،  السياسية  العبادية 

لتفات إىل رس التضحية والفداء اإلبراهيمي ـ اإلسامعييل،  العامل، والوحدين واملسلمني يف  امل

حيث جيب الوقوف يف سبيل اهلل إىل حد التضحية والفداء بأعز وأغىل ثمرة وجوده والدفاع عن 

 (1) (األهداف اإلهلية 

القديم   اإليراين  احلضاري  املرشوع  قادة  مجيع  من  الكثرية  الدعوات  نجد  وهكذا 

الكريم قراءة وتدبرا وانفعال يف مجيع جمالت احلياة، أو كام   القرآنىل الهتامم بواحلديث منه إ

اإليراين األصيل،   البن  الغزايل  أبو حامد  ذلك  تعاىل:  عرب عن  قوله  ُخِذ  }تعليقا عىل  َياحَيَْيى 

ٍة  قراءته  وأخذه باجلد أن يكون متجردا له عند  ،أي بجد واجتهاد: ) (12مريم:  )  {اْلكَِتاَب بُِقوَّ

أو    :فقال  ،حتدث نفسك بيشء   القرآنإذا قرأت  )وقيل لبعضهم    ،منرصف اهلمة إليه عن غريه

وهذه الصفة تتولد من التعظيم فإن املعظم  (..  حتى أحدث به نفيس   القرآن َشء أحب إيل من  

ما يستأنس به القلب إن   القرآن ففي    ، للكالم الذي يتلوه يستبرش به ويستأنس ول يغفل عنه

والذي يتفرج   ، فكيف يطلب األنس بالفكر يف غريه وهو يف متنزه ومتفرج  ؛ كان التايل أهال له 

ميادين وبساتني ومقاصري وعرائس    القرآنإن يف    :فقد قيل   ،يف املتنزهات ل يتفكر يف غريها 

  ، ودخل املقاصري  ،وقطف من البساتني   ، فإذا دخل القارىء امليادين  ..وديابيج ورياضا وخانات

الديابيج  ،العرائس   وشهد الرياض  ،ولبس  يف  اخلانات  ، وتنزه  ذلك   ،وسكن غرف  استغرقه 

  (2) (وشغله عام سواه فلم يعزب قلبه ومل يتفرق فكره

الكريم   القرآنأهم جتليات اهتامم اإليرانيني ببناء عىل هذا سنحاول يف هذا املقال إثبات 

تارخيهم املرشق الروح اإليطيلة  السبب يف تلك  تزال  ، وكونه  التي صحبتهم قديام، ول  امنية 

 تصحبهم حديثا. 

 
 .17(  أبعاد احلج، اإلمام اخلميني، سلسلة الفكر والنهج اخلميني، ص1) 

 ( 281/ 1(  إحياء علوم الدين )2) 
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 : التأثر به و الكريم    القرآن تقديس  أول ـ  

الكريم،    القرآنتعاملهم مع  واإليرانيني  ملن يرى  يمكن اكتشافها بسهولة  وهي أول ميزة  

فالكثري من عاداهتم وتقاليدهم تويل املصاحف اهتامما خاصا، وتعطيها قداسة ل تعطيها ليشء  

 جباههم تكريام له. آخر.. فهم يقبلونه بمجرد ملسه، ثم يضعونه عىل  

أو غادروه جعلوا املصاحف فوق رؤوسهم، ثم ساروا أسفل  أي حمل  وهم إذا ما دخلوا  

 يكونوا يف كالءته وحفظه. منها تيمنا منهم بأن 

ينفعلون عندها، ويتأثرون، وهو  وهكذا   تنهمر  ربام  حاهلم عند قراءته أو سامعه؛ فهم 

 األدعية الواردة عن رسول اهلل حاهلم عند سامع  الدموع الصادقة اخلاشعة من عيوهنم، مثل 

 أو عن أهل بيت النبوة، والتي يرددوهنا كل حني. 

لو كان  ، وهو يتحدث عن فارس، وصدقها يف إيامهنا: )  ولعل ذلك ما أشار إليه قوله

   .سلامن الفاريس ، وأشار إىل (1) (من هؤلء-رجل  أو- يامن عند الثريا لناله رجال اإل

لكني موقن أهنا ليست  ول يمكنني أن أذكر سبب ذلك النفعال، وتلك الروحانية، و 

ـ كام يذكر بعض الباحثنيـ  عندما يعلل ظهور أكثر الكتابات العرفانية والصوفية    مرتبطة بالعرق 

من تلك املناطق، ذلك أين مؤمن بأن اهلل تعاىل خلق اخللق مجيعا من طينة واحدة، ومؤمن كذلك 

 أن سلوك اإلنسان هو الذي حيدد وجهته، وطريقة تعامله مع األشياء. 

قديس وما يصحبه من النفعال والتأثر يعود لتلك  ولذلك فإن السبب احلقيقي لذلك الت 

ة كل  ي التعاليم املقدسة التي يسمعها اإليرانيون ـ سنتهم وشيعتهم ـ يف املواعظ واملجالس العلم

 من آل بيت النبوة الذين شغفوا هبم. وعن ورثته  عن رسول اهلل حني 

ذي ل تنجو األمة إل  الكريم واعتربه الثقل األكرب ال  القرآنب  فقد أوىص رسول اهلل  

بالتمسك به، فقال: )إين تركت فيكم ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي، الثقلني وأحدمها أكرب  

 
 (  رواه مسلم، والرتمذي، والنسائي.1) 
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من اآلخر: كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي. أل وإهنام لن يفرتقا  

  (1) حتى يردا عيل احلوض(

اإليرانيون،و يقدسه  الذي  عيل  تعاليمه   اإلمام  امل  ،وحيفظون  كل  يف  ال،  حويرددوهنا 

باعتباره اإلمام األول بعد رسول  ويعلقوهنا كشعارات يف شوارعهم ومدارسهم ومساجدهم،  

ويقول: )كتاب اهلل تبرصون  ،  (2) ، ل يسبقكم بالعمل به غريكم(  القرآن)اهلل اهلل يف    يقول:   اهلل  

ض، ويشهد بعضه عىل بعض، ول خيتلف يف  به، وتنطقون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببع

اهلل( عن  بصاحبه  خيالف  ول  أحسن  ،  (3)اهلل،  فإنه  وتعاىل  تبارك  اهلل  كتاب  )تعلموا  ويقول: 

يف   ملا  شفاء  فإنه  بنوره  واستشفوا  القلوب،  ربيع  فإنه  فيه  وتفقهوا  املوعظة،  وأبلغ  احلديث 

)اعلموا أنه ليس عىل أحد بعد    ويقول: ،  (4)الصدور، وأحسنوا تالوته فإنه أحسن القصص(

قبل    القرآن  فاقة، ول ألحد  به عىل   القرآنمن  أدوائكم، واستعينوا  من غنى، فاستشفوه من 

 ( 5) ألوائكم(

هذا   )إن  احلسن:  اإلمام  قول  مناسبة  كل  ويف  حني،  كل  يسمعون  فيه    القرآنوهكذا 

الصفة، فإن التلقني حياة القلب  مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجل جال بضوئه، وليلجم  

 ( 6)البصري كام يمشى املستنري يف الظلامت بالنور(

الكريم، بقوله:    القرآنومثله قول اإلمام زين العابدين الذي عرب عن عالقته الروحية ب

 
 (   رواه أبو داود وغريه.1) 

 .47( هنج البالغة: الكتاب 2) 

 133البالغة: اخلطبة ( هنج 3) 

 150( حتف العقول: 4) 

 18/  10، رشح هنج البالغة لبن أيب احلديد: 176( هنج البالغة: اخلطبة 5) 

 6/   112/  78( البحار: 6) 
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 (1)معي(   القرآن)لو مات من بني املرشق واملغرب ملا استوحشت بعد أن يكون 

تأثريه اهلائل يف نفوس اإليرانيني، مما  وغريها كثري  رانية  الكلامت النو  لتلكوهكذا كان  

  وا ستنهض ي أن    واحاول والذين  وفر هلم القابلية لستقبال تعاليم قادة املرشوع احلضاري اجلديد،  

 الكريم، وجتاه أهل بيت النبوة.  القرآن شاعر اجلياشة جتاة تلك املمن خالل اهلمم 

  القرآن ز األزمات التي مرت هبا إيران، يذكر بحيث نجد أحاديث اإلمام اخلميني، ويف ع

الكريم، ويتحدث عنه حديث العارفني املحققني، الذين يدعون إىل تذوق معانيه، والعروج 

 من خالهلا إىل اهلل، وعدم الكتفاء بكسوة األلفاظ واحلروف. 

نحن نفخر، ويفخر شعبنا املتمسك  )  :يف بعض خطبه  ومن كلامته يف هذا املجال قوله

املمتلئة دعوة إىل الوحدة بني    القرآنبأننا أتباع مذهب هيدف إىل إنقاذ حقائق    القرآن إلسالم وبا 

املسلمني، بل البرشية باعتبارها أنجع عالج منقذ لإلنسان من القيود املكبلة لرجليه ويديه وقلبه  

  (2)(وعقله، والسائقة له إىل الفناء والعدم والرق والعبودية للطواغيت

ويقول يف وصاياه لبعض أولئك امللتفني به، والذين قدموا الغايل والنفيس يف سبيل تنفيذ  

)ا وإما تعاليمه:  وكاتبه،  متكلمة  بعظمة  إما  كتاب  وكل  كالم  كل  عظمة  أن  العزيز  أهيا  علم 

بعظمة مطالبه ومقاصده، وإما بعظمة نتائجه وثمراته، وإما بعظمة الرسول والواسطة، وإما 

املر إليه وحامله، وإما بعظمة حافظه وحارسه، وإما بعظمة شارحه ومبّينه، وإما بعظمة  سل 

وجوهرا  ذاتًا  العظمة  يف  دخيل  األمور  هذه  وبعض  إرساله.  وكيفية  إرساله  وقت    بعظمة 

  (3)(وبعضها عرضًا وبالواسطة، وبعضها كاشف عن العظمة 

عتباره حوى العظمة يف مجيع  الكريم، با   القرآن ثم يذكر أن هذه املعاين مجيعا متوفرة يف  

 
 .  13/   602/  2(  الكايف: 1) 

 . 17(  القرآن يف كالم اإلمام اخلميني، ص2) 

 .79صفحة  -(  منهجية الثورة اإلسالمية 3) 
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ومجيع هذه األمور التي ذكرناها موجودة يف هذه الصحيفة النورانية بالوجه  جوانبها، فيقول: )

ء منها األعىل واألوىف، بل هي من خمتّصاته بحيث أن أي كتاب اخر إما ألَّ يشرتك معه يف َش 

 أو ل يشرتك معه يف مجيع املراتب( أصاًل، 

العظمة التي تستدعي التقديس املطلق له، وابتدأ بعظمه املتكلم    ثم راح يفصل نواحي 

الذي مجيع أنواع العظمة    أما عظمة متكلمه ومنشئه وصاحبه، فهو العظيم املطلقبه، فقال: ) 

  رشحة من جتليات   والشهادة  املتصورة يف امللك وامللكوت، ومجيع أنواع القدرة النازلة يف الغيب

ة، ول يمكن أن يتجىّل احلق تعاىل بالعظمة ألحٍد وإنام يتجىل هبا  عظمة فعل تلك الذات املقدس 

 ( من وراء الف احلجب والرسادقات

( وأما عظمته بواسطة حمتوياته ومقاصده ومطالبه  وحتدث عن عظمة حمتوياته، فقال: 

فيستدعي ذلك عقد فصل عىل حدة، بل فصول وأبواب، ورسالة مستقلة، وكتاب مستقل حتى  

(، وهو يشري بذلك إىل ما ألفه حول عظمة حمتويات  ها يف سلك البيان والتحريريسلك نبذة من

والسياسية    القرآن  والجتامعية  والسلوكية  العرفانية  جوانبها  مجيع  من  تناوهلا  والتي  الكريم، 

 وكل جوانب احلياة، كام سنرى.  

عظمة  وأما  وحتدث عن عظمة الرسول الذي أنزل عليه، بلغة ذوقية عرفانية، فقال: )

املحمدي الذي جتىل   اجلمعي   املرسل إليه ومتحّمله، فهو القلب التقي النقي األمحدي األحدي

الذاتية  الشؤون  بجميع  تعاىل  احلق  النبوة  واألسامئية واأل  والصفاتية  له  فعالية، وهو صاحب 

وجوهرة   الكون،  وخالصة  اخلليقة  وأعظم  الربية،  أكرم  وهو  املطلقة،  والولية  اخلتمية، 

االوج  وصاحب  األخرية،  واللبنة  التحقق،  دار  وعصارة  واخلالفة ود،  الكربى،  لربزخية 

 العظمى( 

املغرضون   يذكر  ما  عكس  عىل  التحريف،  من  له  اإلهلية  احلراسة  عن  وحتدث 

ية الكريمة  فهو ذات احلق جّل جالله، كام قال يف اآل   ،وأما حافظه وحارسه والطائفيون، فقال: )
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ا َلُه حَلَافُِظونَ } :  املباركة ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ  (( 9احلجر: )  {إِنَّا َنْحُن َنزَّ

يف   العظمة  نواحي  سائر  عن  حتدث  التقديس    القرآن وهكذا  تستدعي  والتي  الكريم، 

القيم   وتشمل  للوجود،  الكربى  احلقائق  متثل  باعتبارها  ملعانيه،  املطلق  والنفعال  له،  املطلق 

   الكربى للسلوك. 

وهكذا نرى كل القادة والعلامء الذين أسسوا هلذا املرشوع احلضاري اجلديد، يشيدون  

روحية،  القرآنب قراءة  قراءته  إىل  ويدعون  وترتيله    الكريم،  بتجويده  فقط  الكتفاء  وعدم 

 والهتامم بمخارج حروفه. 

جتويد   حيبون  فاإليرانيون  اجلانب،  اهتاممهم هبذا  يعني عدم  ل  الكريم،    القرآنوذلك 

ومولعون بصفة خاصة ببعض القراء املرصيني كالشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغريه، وهم  

ىل انفتاحهم عىل العامل اإلسالمي، وعدم شعورهم  يقلدونه كثريا يف قراءهتم، وهو دليل كبري ع

بأي فوارق بينهم وبني سائر إخواهنم من املسلمني، ولذلك يستقبلون كل حني القراء من مرص  

 وغريها، وتعقد املجالس العامة هلم، ليستمع الناس إىل قراءهتم مع تتبعها يف املصاحف. 

شخص قائدهم احلايل السيد عيل  الكريم ب  القرآن ونحب أن نذكر نموذجا لذلك الولع ب

  القرآن أّول نغامت  : )(1)اخلامنئي، الذي حتدث عن نفسه وعن بداية عشقه للقرآن الكريم، فقال

والديت  قد سمعتها من  بدورها  ..  العذبة  لتقرأ  لنا بصوت    القرآن كنّا نجتمع حوهلا، نجلس، 

 ( عذب جّدًا ومؤّثر، وترشح لنا بعض آياته 

كانت  كيف  ، والقرآنوقصص    ،قصص أنبياء اهلل هلم  حتكي  ته  ثم ذكر كيف كانت والد

 .  الكريم القرآنحترص عىل أن تقّصها متامًا كام حيكيها 

الكريم    القرآنالكتاب حيث تعلام  إىل  هو وأخوه  السيّد جواد  ثم ذكر كيف أخذه والده  

 
الدراسات واألبحاث  (   1)  آية اهلل السيد عيل احلسيني اخلامنئي[، طهران: مركز  النصوص من كتاب ]سرية حياة  انظر هذه 

 .24السياسيّة، ص
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كان التالمذة جيلسون خلف  عىل الطريقة التي يدرس هبا يف سائر بالد العامل اإلسالمي، فقد )

، وكان كّل  القرآنمجيع احلارضين كانوا يقرأون و  ، ل املوّزعة بشكل دائري داخل الغرفةجاألر

 ( واحد يقرأ نصف صفحة 

لقد تعرفت عىل  ال: ) ثم يذكر كيف شغف يف شبابه الباكر بتالوة القراء املرصيني، فق

قراءة القّراء املرصّيني ورأيت بعدها أيّن نعم، ينقصني الكثري من ناحية القراءة وعندها كّملت  

 ( ما ينقصني

من أجل الستمتاع    التقاط موجة اإلذاعة املرصّية يف مشهدويذكر كيف كان جيتهد يف  

له التقاط موجاهتا بدقة، أو    بقراءة القراء املرصيني، وكيف كان يفرح فرحا شديدا عندما يتاح

 التي حيرضها من يذهب إىل مرص.  ،الكاسيتعندما تتاح له أرشطة 

وقد كان من املشايخ الذين تأثر هبم هو وجيله ـ كام يذكر ـ الشيخ مصطفى إسامعيل،  

إن مصطفى إسامعيل يقرأ  يف ذلك احلني، وقد برر إيثاره لقراءته بقوله: )القراء  وهو أحد كبار  

بعض القّراء يقرأ بالعتامد فقط عىل الصوت، ويكون هدفهم    .فات إىل املعانى واملفاهيم.باللت

قراءة مجيلة،   الذي يقرأ فيه  الوقت  أّما مصطفى إسامعيل ففي  الناس،  أداء حلن مجيل وَشْغل 

 يلفت الناس إىل املعنى( 

وا هبا يف سجون  له ولرفاقه أيام املحن التي مراملؤنس  الكريم هو    القرآنويذكر كيف كان  

ُجّرد من  ويف العتقال األّول، عندما ُنقل إىل السجن العسكري يف مشهد،  الشاه، وقد ذكر أنه 

 . فوافقوا ه،بحوزت القرآنيرتكوا طلب منهم أن مجيع وسائله، 

التي كانت حتدثها قراءة   التخفيف واملواساة  الكريم هلم، وهم يف    القرآنويذكر مدى 

عندما قام موّظفو السافاك بتعذيب  له  يف العتقال اخلامس  ن ذلك أنه  السجون واملعتقالت، وم

القوتشاين،  العامل   املوسوي  السّيد عباس  السيد عيل اخلامنئي أن عزاءه  املجاهد  الوحيد  يذكر 

اليشء الوحيد الذي كان يف هذا السجن مصدر عزاء  ):  ، يقول يف ذلكللقرآنكان يف قراءته  
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ندما عاد بعد إهناء التعذيب من زنزانته النفرادّية، كان يستمع إيل  للسّيد املوسوي، هو أّنه ع

بلساًم  لتكون  قبل، وقرأهتا عىل مسمعه  آيات خاّصة من  بدوري  انتقيت  للقرآن. وقد  قراءيت 

 جلراحه وراحًة لنفسه، ومقّوية لعزيمته( 

هلمم،  الكريم وسيلة لستنهاض ا  القرآنوهكذا يذكر كيف كان الثوار حينها يستعملون  

 ومواجهة الستبداد والظلم الذي يقوم به الشاه، وخمابراته. 

وما جرى مع بني    ،سورة البقرة ومن األمثلة عىل ذلك أهنم ـ كام يذكر ـ كانوا يدرسون  

بعد  إرسائيل أهنم  فيذكر  كيفية ذلك،  الثورية، ويصف  ليوصلوا من خالهلا رسائلهم  رشح ، 

املفرّسة  يةالقرآن  اآلياتتفسري   اآليات  يقرأ  أن  القارىء  لتستقر يف    يطلب من  بصوته اجلميل 

اآلن وقد فهمتم معنى هذه اآليات، فليأِت قارئنا العزيز ويتلوها بلحن النفس أكثر، ويقول: )

أكثر لتلتّذوا هبا  الناس كانوا قد فهموا معنى    ،وصوت حسن  يرتبطون به القرآنألّن  ، كانوا 

 بنحو أسهل( 

سيط عن مدى اهتامم اإليرانيني وخاصة يف مرشوعهم احلضاري اجلديد  هذا نموذج ب

 . الكريم قراءة وانفعال وتأثرا، وهو ما أفادهم ذلك النتصار الكبري القرآنب

الكريم قراءة ودراسة    القرآنولذلك أولواـ  بعد انتصار الثورة السالمّيةـ  عناية خاصة ب

جملس أعىل للقرآن  بعد النتصار مبارشة، ثم شكل الكريم لقرآن لإذاعة  وتدبرا؛ فأسست أول 

جلسات التالوة من خالل مشاركة القّراء من خارج طورت  يف مؤّسسة اإلذاعة والتلفزيون، و

 البالد وخاّصة القّراء املرصّيني.

كانت تعقد املجالس الكثرية للقرآن الكريم يف مجيع أنحاء البالد، ويف املؤسسات  وهكذا  

 ّية.  القرآنوالقيم  الثقافة  ، وتنرش من خالل ذلك  القرآنة، ليشب النشأ عىل حب  الرتبوية املختلف

حريصا عىل احلضور لتلك املجالس، وخاصة تلك التي  اخلامنئي،  وقد كان السيد عىل  

، أو أثناء املسابقات اخلاصة بالرتتيل والتجويد، وكان يديل بتوجيهاته أثناء  يف شهر رمضانتعقد  
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 . د الشعب متسكا هبا تلك القراءات ليزدا

( ـ:  اإليراين  الشعب  خماطبا  ـ  قوله  التوجيهات  تلك  أمثلة  ل  ومن  أن  جهدكم  اسعو 

  نسان كّل يوم ولو نصف صفحة؛ فهذه مجيعًا تقّرب اإل  القرآن. اقرأوا  .القرآن تقطعوا صلتكم ب

اهلل  والفتوحا إىل  والنرشاح  الروح  صفاء  لالنسان  جتلب  التي  هي  نفسها  األمور  وهذه  ت  ؛ 

 ( املعنوّية 

يف   قوله  أمثلتها  األّول  وومن  حكومة  مع  لقائه  اجلأعضاء  احلكومات  أهّيا  )ديدة:  من 

فمن أجل أن تتمّكنوا من عبور  ..  محلكم ثقيل وعملكم صعب    .. اإلخوة واألخوات األعّزاء 

  يومًا التي أمامكم بنحو جّيد، عليكم أن ترتبطوا باهلل.   1450هذا الطريق بسالم، ومتضوا الـ  

 ( يومّيًا؛ قدر ما تستطيعون واجعلوا هذا عادًة حتمّية لكم  القرآن حتاًم، اقرأوا 

تذكريا هلم به،  الكريم    القرآننسخًة من  وكان هيدي الوزراء يف أول توليهم لوظائفهم،  

 ودعوة هلم لرعايته أثناء أدائهم للمسؤوليات املناطة هبم. 

لتحقيق   مقدمة  ذلك  كل  يعترب  بوهو  الكامل  )   القرآنالنفعال  فيقول:  من  الكريم، 

واملوهوبني   التالوة،  وفّن  والذوق  الصوت  ذوي  شبابنا  أّن  السالمّية،  الثورة  بركات 

ـ بحمد اهلل ـ هذا امليدان وحّققوا نجاحات، ولكن هذه مجيعًا  واملستعّدين للتعّلم، قد وردوا 

 ( قرآنالوالتخّلق بأخالق  القرآنمقّدمات؛ مقّدمات لفهم 

اجلموع   خماطبا  جلسة  ويقول  جلسات  يف  التخّلق  ):  القرآنمن  هي  األسمى،  املسألة 

 ( القرآن ّية؛ جعل طريقة احلياة متطابقة مع القرآنباألخالق 

هذه جمرد شذرات تدل عىل مدى تقديس اإليرانيني للقرآن الكريم، وحبهم له، سواء  

 كانوا عامة بسطاء، أو كانوا أصحاب مسؤوليات ضخمة. 

 : الكريم وعلومه   القرآن الهتامم بتفسري  ثانيا ـ  

الكريم من لدن سلفهم األول إىل اليوم ذلك    القرآن أهم جتليات اهتامم اإليرانيني بمن  
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وبالصيغ املختلفة، ول نبالغ إن ذكرنا بأن أهم كتب التفسري  الكريم،    القرآنتفسري  الهتامم ب

رانية السبق.. وسنحاول هنا ـ باختصار ـ إثبات ذلك بأنواعه املختلفة كانت إيرانية املنشأ، وإي 

 من خالل ذكر بعض أهم ما ألفه اإليرانيون، وكان هلم السبق فيه. 

التفسري وأمهها، وهو   أنواع  من  نوع  بأول  باملأثور، ونبدأ  الذي    التفسري  التفسري  ذلك 

ه، باإلضافة إىل ما الكريم نفسه من البيان والتفصيل لبعض آيات  القرآنعىل ما ورد ىف  عتمد  )ي

 (1)(، أو عن الصحابة والتابعنيُنقل عن الرسول 

حيث نجد أهم كتاب يف هذا النوع من التفسري، بل أهم مرجع ترجع إليه مجيع التفاسري  

  - هـ  224) بن جرير الطربي ل (القرآن جامع البيان يف تأويل ) كتاب  ـ باتفاق مجيع املؤرخني ـ 

التفسريية،  فهو  ،  هـ(310 الروايات  من  قدر  ألكرب  آمل إيراين  وصاحبه  اجلامع  التابعة    من 

 .(2) زندرانحافظة ما مل

:  )يعترب تفسري ابن  ، وتأثريه فيام بعده من التفاسريتفسريهمبينا أمهية  وقد قال الذهبي  

ين الذين عنوا بالتفسري   جرير من أقوم التفاسري وأشهرها، كام يعترب املرجع األول عند املفرسِّ

لتفسري العقىل، نظرًا  النقىل، وإن كان ىف الوقت نفسه ُيعترب مرجعًا غري قليل األمهية من مراجع ا

ملا فيه من الستنباط، وتوجيه األقوال، وترجيح بعضها عىل بعض، ترجيحًا يعتمد عىل النظر  

العلامء ىف تفسري ابن جرير، لوجدنا أن  تتبعنا ما قاله  العقىل، والبحث احلر الدقيق.. ولو أننا 

قوا عىل أنه مرجع ل ِغنَى  الباحثني ىف الرشق والغرب قد أمجعوا احلكم عىل عظيم قيمته، واتف

 
 (.112/ 1(  التفسري واملفرسون )1) 

(.  2005  نسمة )عام  197470(  آمل هي مدينة يف حمافظة مازندران يف إيران وهي من أكرب مدن املحافظة ويبلغ عدد سكاهنا  2) 

كم.   6كم وعن أقدام سلسلة جبال الربز حوايل  18مرتًا عن سطح البحر، ويبعد مركز آمل عن شاطيء بحر قزوين  76ترتفع آمل 

كم شامل رشق مدينة طهران. كام تتمتع آمل بموقع مهم فهي املدخل لعدة مدن يف حمافظة مازندران. تتبع   180كام تبعد آمل حوايل 

 القرى ذات الطبيعة اجلميلة كام يمكن رؤية قمة جبل دماوند من مدينة آمل.  مدينة آمل العديد من
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  (1)عنه لطالب التفسري(

وذكر أسبقيته جلميع كتب التفسري، فقال: )ونستطيع أن نقول: إن تفسري ابن جرير هو  

لية من ناحية الفن والصناعة.. أما  لية زمنية، وأوَّ لية بني كتب التفسري، أوَّ التفسري الذى له األوَّ

أقدم كتاب الزمنية، فألنه  ليته  التفسريية    أوَّ املحاولت  إلينا، وما سبقه من  التفسري وصل  ىف 

ذهبت بمرور الزمن، ومل يصل إلينا شئ منها، اللَّهم إل ما وصل إلينا منها ىف ثنايا ذلك الكتاب  

ليته من ناحية الفن والصناعة، فذلك أمر يرجع إىل ما يمتاز   اخلالد الذى نحن بصدده.. وأما أوَّ

الطريقة   من  الكتاب  قيمته  به  له  كتابًا  للناس  أخرجه  حتى  مؤلفه،  فيه  سلكها  التى  البديعة 

  (2)ومكانته.(

)وكتابه  و قوله:  السيوطى  عن  جرير    - نقل  بن  حممد  تفسري  التفاسري    - يعنى  ل  أجَّ

وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه األقوال، وترجيح بعضها عىل بعض، واإلعراب، والستنباط،  

 تفاسري األقدمني( فهو يفوق بذلك عىل  

أنه مل ُيصنَّف مثل تفسري الطربى(، وقال أبو حامد   وقال النووى: )أمجعت األُمة عىل 

اإلسفرايينى: )لو سافر رجل إىل الصني حتى حيصل عىل كتاب تفسري حممد بن جرير مل يكن 

 ذلك كثريًا( 

لتي نشأ فيها أكرب  وقد شاء اهلل أن تكون املدينة التي ولد فيها الطربي هي نفسها املدينة ا

العرص  املفرسين يف هذا  )  أعالم  اآلميل  اهلل اجلوادي  فيلسوف،  ال(  1932ولد يف  الشيخ عبد 

وهو من تالمذة املفرس والفيلسوف  املعارصين،  علامء اإليرانيني  ال أحد أبرز  و  ،رجعاملفرس ووامل

إىل تفسريه الكبري    باإلضافةاجلوادي اآلميل  ، وللشيخ عبد اهلل  الكبري حممد حسني الطباطبائي 

  القرآن )معارف    (، القرآن تسنيم يف تفسري  ية من أمثال ) القرآنالكثري من الكتب حول املعارف  

 
 (149/ 1(  التفسري واملفرسون )1) 

 (.150/ 1(  التفسري واملفرسون )2) 
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)العقيدة من خالل الفطرة  و  ، الكريم(  القرآن )نظرية املعرفة يف  و   ، من خالل احلواميم السبع (

 الكريم(  القرآنيف 

عامل  يمكن اعتباره املؤسس هلا،    ية، بلالقرآنوهكذا نجد من أوائل من اهتم بالبالغة  

  400)   (1) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاينكان يسكن قريبا من تلك املدينة، وهو  

 القرآنوهو أحد اللًذين قيل عنهام: )مل يفهم ،  اإليرانية (2)(جرجان)املنتسب ملدينة  هـ( 471 - 

 واآلخر يف جرجان(  ، إل أعرجان أحدمها يف زخمرش

  ( دلئل اإلعجاز)مؤسس علم البالغة، ويعد كتاباه:  ـ بشهادة كل املؤرخني ـ  عترب  وي

الكريم    القرآنإعجاز  كان هدفه منهام هو  يف هذا املجال، وقد  ما ألف  من أهم    (أرسار البالغة)و

 القرآنرسالة يف إعجاز باإلضافة إىل ذلك ألف وفضله عىل النصوص األخرى من شعر ونثر، 

،  القرآين، وهي من أفضل ماُكتِب يف اإلعجاز  (القرآن الرسالة الشافية يف إعجاز  )بعنوان  الكريم  

الذي حاول البعض من خالله نفي البحث عن مدارك نفى فيها اجلرجاين القول بالرصفة،  وقد  

 . القرآين اإلعجاز 

والبالغة   باملأثور  بالتفسري  املرتبطة  املؤلفات  فيها  ولدت  التي  املدن  تلك  من  وقريب 

فخر الدين الرازي، ابن خطيب الري،  الشيخ  ف يف التفسري بالرأي  ية ولد أكرب من صنّ القرآن

يف   وباحث  وأصويل،  وفقيه  مفرس  فهو  خمتلفة،  ختصصات  بني  مجعوا  الذين  العلامء  من  وهو 

 ضيات، والطب، والفلك. الفيزياء، والريا 

من أكثر كتب التفسري حتقيقا    (مفاتيح الغيب )الذي سامه    (التفسري الكبري)ويعترب كتابه  

حممد السيد حسني الذهبي  ية، وما يرتبط هبا من العلوم املختلفة، وقد قال  القرآنوبحثا يف املعاين  

 
 . 238: 3وطبقات السبكي  298: 1(  وفيات األعيان 1) 

أسرتاباد، وهي إحدى املدن الشهرية يف إيران. وتقع يف  (  أو كركان )بالفارسية:گرگان(، وكانت تسّمى قدياًم أسرتاباذ أو  2) 

شاميل إيران حاليًا، وكانت جرجان مركز منطقة اسرتآباد.. وإليها ينتسب الرشيف اجلرجاين واملريداماد احلسيني الفيلسوف واملري 

 فندرسكي واللغوي النحوي عيل الفصيحي وكذلك األمني األسرتابادي.
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لك ألنه يمتاز عن غريه  عنه: )إن تفسري الفخر الرازى ليحظى بشهرة واسعة بني العلامء، وذ

العلم،   من  شتَّى  نواح  ىف  الواسعة،  الفيَّاضة  باألبحاث  التفسري،  كتب  ابن من  يصفه  وهلذا 

  (1)(إن الفخر الرازى مجع فيه كل غريب وغريبة )خلكان فيقول:  

أنوار التنزيل وأرسار  ) هـ( صاحب تفسري  691) ت    نارص الدين البيضاويوهكذا نجد  

أ( التأويل من  وهو  مدينة  ،  من  إيران  من  لسهولتها،  املتأخرون  اعتمدها  التي  التفاسري  شهر 

التي   املقررة  الدراسية  يعترب نموذجا للكتب  البيضاء، قرب شرياز، وتويف يف تربيز، وتفسريه 

 تعتمد التلخيص والتبسيط. 

علم كبري من  ية وحترير مفرداهتا ومصطلحاهتا  القرآنوهكذا نجد أكرب من اهتم باللغة   

ت  أعال  ( األصفهاين  الراغب  وهو  وغريه،  التفسري  يف  إيران  أهل    502م  من  وهو  هـ(، 

ية والتفسري الكتب التي ل تزال مراجع يف باهبا، ومل يسبق القرآن(، وقد كتب يف اللغة  أصفهان)

غريب   يف  )املفردات  كتابه  أمهها  ومن  متشاهبات  القرآنملثلها،  و)حل  و)جامع القرآن(   )

الرشيعة(   إىل مكارم  )الذريعة  أمثال  من  واآلداب  األخالق  كتبه يف  إىل  باإلضافة  التفاسري(، 

صيل النشأتني( يف احلكمة وعلم النفس، وغريها و)األخالق( ويسمى )أخالق الراغب( و)تف

 من الكتب. 

اإلشاري   التفسري  كتب  أقدم  نجد  املنوال  هذا  اهلل  كتاب  الصويف  وعىل  عبد  بن  سهل 

،  مدن حمافظة خوزستان املوجودة يف إيران  ىحدإ  (تسرت ) وهو من  ،  هـ(283)املتوىف:    التسرتي 

وعلامئه الصوفية  أئمة  أكرب  أحد  التسرتي  سهل  اإلخالص  وكان  علوم  يف  املتكلمني  م 

األ نعيم  أبو  عنه  قال  وقد  األفعال،  كتابه  صفهاينوالرياضيات وعيوب  يف  األولياء )  :  (حلية 

 )عامة كالم سهل يف تصفية األعامل، وتنقية األحوال عن املعايب واألعالل( 

أليب بكر أمحد بن عيل    (القرآنأحكام  ) وهكذا نجد أقدم كتب التفسري الفقهي كتاب  

 
 (208 /1(  التفسري واملفرسون )1) 



34 

 

ويقع  ،  القرآن هـ (، ويعد من أفضل وأسبق ما كتب يف أحكام  370  -   305لرازي اجلصاص )) ا

جملدات ثالثة  الري،  ،  يف  إىل  منسوب  رازي  إيران وهو  يف  طهران  مدينة  من  جزء    وهي 

 .(1) املعارصة

ومن التفاسري الكربى التي ألفها إيرانيون، وكانت مصادر كربى للتفسري يف مجيع العامل  

تفسري   طويلة  ولفرتات  الفرقان  القرآنغرائب  )اإلسالمي،  بتفسري  ( ورغائب  املعروف   ،

إمام  ،  نظام الدين حسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوريالنيسابوري الذي ألفه العالمة  

ومدينة   ،رنيسابو، وهو ينتسب إىل عاصمتني من عواصم احلضارة يف إيران يف عرصه املفرسين

 قم. 

من أقدم التفاسري باملأثور،  وهو  ،  هـ(  327  -  240)   ابن أيب حاتم الرازي ومنها تفسري  

مدينة  وعليه وعىل تفسري الطربي يعتمد هذا النوع من التفسري، وهو كام تدل عليه نسبته من  

 طهران. املوجودة حاليا يف الري، 

  -   240)  (3) الرازي (2) أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أيب حاتم احلنظيل ومؤلفه هو 

وبعده،    327 أبيه  مع  البالد  إىل  احلديث  يف طلب  رحل  احلديث،  كبار حفاظ  هـ(، وهو من 

وأدرك األسانيد العالية،كان إماما يف معرفة الرجال. قال أبو الوليد الباجي: ابن أيب حاتم ثقة  

 حافظ. 

والتعديل )اجلرح  مؤلفاته:  يف والتفسري  (، ومن  جملدات  ،  الفقه  ،  عدة  يف  صنف  كام 

 اختالف الصحابة والتابعني. و

 
( الري )بالفارسية:شهر ری( هي مدينة تارخيية أضحت اليوم جزًء من اجلنوب الرشقي ملدينة طهران يف إيران،  وإليها ينسب  1) 

هـ(  654-573هـ( الفيلسوف وعامل املنطق، ونجم الدين الرازي )766-694الكثري من األعالم من أمثال قطب الدين الرازي )

 الصويف املعروف، و.

 نظيل نسبة إىل درب حنظلة بالري. (  احل2) 

 99/  4؛ واألعالم للزركيل 55/   2؛ وطبقات احلنابلة 46/  3( تذكرة احلفاظ 3) 
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باإلضافة إىل هذه الكتب السنية، والتي كان هلا السبق عىل غريها يف هذا املجال، نجد  

كبار كتب التفسري الشيعية خترج من املدن اإليرانية، بل من نفس املدن التي صدرت منها تلك 

 ران سنتهم وشيعتهم. الكتب السنية، وهو دليل عىل األخوة التي كانت تربط بني مجيع سكان إي

التفسري،   يف  شيعي  كتاب  أشهر  ذلك  عىل  األمثلة  لعلوم  )تفسري  ومن  البيان  جممع 

عيل (القرآن  أليب  الفقيه،    ،   ، املفرسِّ العامِل،  املشهدى،  الطربسى  الفضل  بن  احلسن  بن  الفضل 

ث.   املحدِّ

بل اعتربه    ميزته أنه من التفاسري التي جتد رواجا وقبول عند كل من الشيعة والسنة، و

التفسري ية، وقد اعتمد فيه منهجية علمية مميزة، حيث يعتمد عىل  الفريقان من أقدم املصادر 

اللغة، ثم اإلعراب، ثم احلجة، ثم القراءة، ثم املعنى، ول يقترص عىل آراء مذهب دون آخر،  

ا سائر  عن  مميزًا  التفسري  هذا  صار  ولذلك  اإلسالمية،  املذاهب  مجيع  آراء  يذكر  لتفاسري،  بل 

 ومعرتفًا به من قبل األمة اإلسالمية قاطبة. 

ين،    ( التفسري واملفرسون)وقد نقل الذهبي يف   عن بعضهم قوهلم عنه: )إن عمدة املفرسِّ

أمني الدين، ثقة اإلسالم، أبو عىّل الفاضل بن احلسن بن الفضل الطربسى، كان من نحارير  

البيان، بيان كاف ودليل واف جلامعيته لفنون علامء التفسري، وتفسريه الكبري املوسوم بمجمع  

الفضل والكامل، ثم ملا وصل إليه بعد هذا التأليف كتاب الكشاف واستحسن طريقته، ألَّف  

تفسريًا آخر خمترصًا، شاماًل لفوائد تفسريه األول ولطائف الكشاف، وسامه اجلوامع، وله تفسري  

  (1)لفقه والكالم(ثالث أيضًا أخرص من األولني، وتصانيف أخرى ىف ا

وقد أشاد هبذا التفسري مجيع رواد التقريب بن املذاهب اإلسالمية، ومن بينهم الشيخ  

حممود شلتوت شيخ جامع األزهر الذي قال يف مقدمته إلحدى طبعاته: )إّن تفسري جممع البيان 

تفاسري   يفضل عىل مجيع  مزايا  فيه من  قبل علامء اإلسالم عىل اختالف    القرآنبام  املؤلفة من 

 
 (.74/ 2(  التفسري واملفرسون )1) 
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  (1)مذاهبهم طوال مئآت السنني(مسالكهم و

التقريب:    مجاعة  ووكيل   آنذاك  األزهر   اجلامع  شيخوقال عنه الشيخ عبد املجيد سليم،  

)هو كتاب جليل الشأن غزير العلم كثري الفوائد وحسن الرتتيب، ل أحسبني مبالغًا إذا قلت  

مراجع لعلومه وبحوثه، وجدت صاحب تعد  التي  التفسري  التفكر  إنه يف مقدمة كتب  ه عميق 

التدبر للنّاس  ،  متمكنا من علمه،  عظيم  قويا يف أسلوبه وتعبريه، شديد احلرص عىل أن جيىل 

 كثريا من املسائل التي يفيدهم علمها(

إيران   يف  املؤلفة  الشيعية  التفاسري  الصاىف) ومن  الفيض    (تفسري  حمسن  مال  ملؤلفه 

من  الكاشاين،   امل  (كاشان)ومؤلفه  اإليرانية  وتفسريه  (2) عروفةاملدينة  الروائية  ،  التفاسري  من 

)أي: تفسري اآليات بناء عىل ما ورد يف الروايات(، وهو تفسري خمترص وشامل، وكان موضع 

املفرس يستشهد كثريا  اهتامم  الطباطبائي  السيد حممد احلسني  فقد كان  الذين جاؤوا بعده،  ين 

  مجلته   عىل   –بأقوال مؤلفه يف تفسريه امليزان، وكان حممد هادي معرفة يقول عنه: )وهذا التفسري  

تأوياًل. وإن كان   أو   تفسرياً   إن  البيت  أهل  أئمة  عن  املرويات  جُلّل   اجلامعة  التفاسري  نفائس   من  –

بالنسبة    -ويقول عنه حممد عيل أيازي: هذا التفسري  ،  (3)بعض اخللط بني الغّث والسمني(فيه  

تفسري خمترص للقرآن الكريم، وكان يف السابق موضع اهتامم أهل العلم    - إىل التفاسري األخرى  

 والبحث يف احلوزات العلمية حتى تم تدريسه للطلبة يف احلوزة.

ية القديمة التي ألفت يف إيران، ومن علامء إيرانيني،  آنالقر هذه نامذج عن بعض التفاسري  

 كان هلم السبق يف املجالت التي كتبوا فيها..  

 
 (  الطربيس، جممع البيان لعلوم القرآن، املقدمة.1) 

بعد أصفهان وشرياز ويزد، فهي عريقة يف التاريخ يف (  وهي رابع أهم مدينة إيرانية من حيث وجود اآلثار التارخيية فيها  2) 

الفن املعامري اإليراين. كام أن كاشان ُتعرف عامليًا بسّجادها الذي تصنعه أنامل نسائها يف أغلب بيوهتا، فضالً عن مصانع السّجاد  

 احلديثة املوجودة يف هذه املدينة..

 .336، ص2(  التفسري واملفرسون، ج3) 
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التفسري   أولت  فقد  املعارصة،  إيران  يف  القرآينأما  ألف  ما  كل  فيها  أمهية ل يضاهيها   

املتقن  البديعة  التفاسري  ألفوا  الذين  الكثري من املفرسين  السابقة، حيث نجد  ة، والتي  العصور 

 حاولت أن تتجاوز املذاهب والطوائف اإلسالمية. 

ولعل من أهم تلك التفاسري ما ألفه العالمتان الكبريان الشيخ جعفر السبحاين، والشيخ  

 : نارص مكارم الشريازي 

،  الشيخ جعفر بن حممد حسني السبحاين اخلياباين التربيزي  هو العالمة الكبري، فأوهلام أما  

والذي مل    ،  (1)   الكالم والتفسري والفلسفة العامل اإليراين الكبري صاحب التآليف الكثرية يف علم  

متنعه فارسيته من التبحر يف اللغة العربية وتذوقها، وقد قال عنه الشيخ حممد تقي التسرتي يف  

بية كأديب  تقريضه لبعض كتبه: )والعجب أنكم رغم نشأتكم يف إيران أخذتم بناصية اللغة العر

  (2) مرصي أو بغدادي، فأتيتم بتعابري عرصية رائجة(

كان  و الثورة  أمن  قد  قائد  تالمذة  درسه  اإلاإلسالمية  برز  حرض  حيث  اخلميني،  مام 

يف   ( هتذيب األصول) بحاثه الصولية التي طبعت حتت عنوان  أ صويل لسبع سنوات، وقرر  األ

 م. 1955ثالثة أجزاء، سنة  

الكريم والدراسات    القرآنلت التي أولها اهتاممه  الكبري تفسري  وقد كان من أهم املجا 

ثم من فضل اهلل ومنته عىل عبده الفقري هو  ) :  املرتبطة به، وقد عرب عن ذلك يف بعض كتبه بقوله

الكريم قراءة وتفسريًا، مدة مديدة من عمري، منذ شبايب إىل هرمي، وقد   القرآن أين عشت مع  

موسوعتني باللغة العربية والفار سية، كام فرست عددا كبريا من سور    القرآن لفت يف تفسري  أ

 ( الكريم القرآن جزاءأ تفسري  عىل  العمر به يسنح بامين عازم إما اآلن فأ الكريم، و القرآن 

 
وتتبعها  (  وهو مؤسس مؤس1)  يف قم،  الكبرية  الثقافية اإلسالمية  املؤسسات  واملرشف عليها، وهي من  الصادق  اإلمام  سة 

 مؤسسات ومراكز فرعية أخرى.. 

(  انظر مقال بعنوان: منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني عصارة خربة علمية وثمرة مسرية حافلة، الشيخ حسن الصفار،  2) 

 م .. 2015/   11/   9جملة البصائر 
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فيه كتابه  صدر  ألتفسري املوضوعي للقرآن الكريم، حيث  اكان الشيخ السبحاين رائدا  و

له لألسف يف سائر املدارس اإلسالمية، حيث  نظريا  الذي ل نجد  ، و(القرآنمفاهيم  )الكبري  

الكريم كالتوحيد والصفات الهلية    القرآنساسية يف  من املواضيع والقضايا األتناول فيه الكثري  

 والنبوة واإلمامة واملعاد واحلكومة السالمية وغريها. 

( كتابًا 250تنوف عىل ) قائمة مؤلفات الشيخ السبحاين التي  باإلضافة إىل هذا نجد يف  

 ومعاجلة موضوعاته املختلفة.  ،الكريم  القرآن عرشات الكتب العلمية حول 

وقد أشار الشيخ حسن الصفار إىل أمهية كتابات الشيخ السبحاين يف التفسري عند عرضه  

وهو   تفاسريه،  تفسري  ) ألحد  يف  الطالبني  )إ  (املبني  القرآنمنية  الفكرية  بقوله:  الساحة  ن 

ية تستقبل اآلن مرشوعا قرآنيا واعدًا، يوفر فرصة رائعة ألبناء هذا اجليل من األمة، يف  السالم

آيات   معاين  عىل  احلياة   القرآنالتعرف  تطورات  يواكب  بام  مضامينها،  واستشفاف  الكريم، 

سلوب جذاب، بعيدا عن أاملعارصة، ويستجيب للتحديات الفكرية القائمة، بلغة واضحة، و

جزاء الصادرة من هذا التفسري  وسيجد من يطلع عىل األ.  والختصار املخل.سهاب اململ،  اإل

املمّيز، كيف يوّظف الشيخ السبحاين خربته وجتربته العلمية يف خمتلف حقول املعرفة، للغوص  

جل تقديم آللئ مضامينها ناصعة مرشقة بني يدي القارئ أيف اعامق معاين اآليات الكريمة، من  

 ( الكريم

ية معنى عقديًا، يربزه وجيّليه  فحينام تستبطن اآل ثم وصف طريقته يف التفسري، فقال: )

ية  ضواء بام خيدم هدف اآلية إىل حدث تارخيي، يسلط عليه األوحني تشري اآل.  بدقة ووضوح. 

والدروس.أمن   العربة  املذاهب  .  خذ  اختالف  ناقش  ترشيعيا،  حكام  اآلية  تضمنت  وإذا 

ًا، يتناول مقاصدها خالقيأوعندما تعالج اآلية بعدًا تربويًا    . .والفقهاء يف تشخيص ذلك احلكم

وهكذا جيد القارئ الكريم نفسه امام بحوث علمية مرّكزة،  . يف تزكية النفس وتقويم السلوك.
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   (1)  (وطرح معريف مكّثف، بلغة عرصية واضحة مرشقة

فهو   الثاين،  الشريازي أما  مكارم  نارص  الكبري  املعارصينأكرب  أحد    ،العالمة  ،  العلامء 

إيران،  الكبار يف    املشاركني والذي كان من   الثورة اإلسالمية يف  للنفي  وقد  قيام  عدة تعرض 

 من أبرز القيادات الدينية يف إيران. اليوم ، ويعد مرات 

وصدر يف    ،يف البداية باللغة الفارسية، وقد كتبه  (تفسري األمثل ) ومن كتبه يف التفسري  

وقد استغرق العمل فيه قرابة اخلمسة عرش    ، سبعة وعرشين جملًَّدا ثمَّ ترجم بعدها إىل العربية

ت من    هـ. 1410هـ ولغاية  1396عاًما امتدَّ

مزايا  ب  ومن  وضع  كونه  التفسري  سلسةهذا  العوام    ، عبارات  قبل  من  للفهم  قابلة 

حتى    ، ل يستعيص فهمه عىل الناسـ أ  كان ـ كام يذكر صاحبه اهلدف من كتابته  ألن  ،  واخلواص

يبتعد عن التعقيدات يف طرح املطالب  ، ولذلك نراه  العظيم  القرآن يتمكنوا من فهم وتدبُّر معاين  

 العلمية واملصطلحات الغامضة. 

واجهنا دوًما أسئلة وردت إلينا من  ذكر يف مقدمة التفسري دوافعه لتأليفه، فقال: )وقد  

عن التفسري األفضل. هذه األسئلة   - القرآناب املتعطِّش إىل نبع وخاصة الشب-خمتلف الفئات 

عن حتقيق ول عن تقليد وجييب عىل ما  القرآن تنطوي ضمنًيا عىل بحث عن تفسري يبنيِّ عظمة 

عن  وخيلو  الفئات،  كّل  جيدي  تفسري  وآمال..  وآلم  وتطلُّعات  احتياجات  من  الساحة  يف 

دة، وهذا    (2) التفسري دّون عىل أساس هذين اهلدفني(املصطلحات العلمية املعقَّ

ومن مزايا هذا التفسري كونه من التفاسري التي راعت التقريب بني املذاهب اإلسالمية،  

ل يرجع  فهو  املختلفة،  املدارس اإلسالمية  يشتمل عىل حتقيقات مهمة من  تفسري  حيث نجده 

 
(  انظر مقال بعنوان: منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني عصارة خربة علمية وثمرة مسرية حافلة، الشيخ حسن الصفار،  1) 

 م .. 2015/   11/   9جملة البصائر 

 ..5ص -1(  األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ج2) 
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  ، واملنار  ،للطباطبائي القرآنتفسري  ، وامليزان يف القرآنواجلامع ألحكام    ، جممع البيان للطربيس

الثقلني للحويزي  نور  الرازي  ،وتفسري  للفخر  الكبري    ، لسيد قطب  القرآن ظالل  و  ،والتفسري 

من الكتب، ويصيغ عباراهتا بلغة سلسلة مبسطة، يمكن فهمها لعوام    وتفسري املراغي وغريها 

 . الناس وخواصهم

الكريم وفهمه والتدبر فيه، والتي مل   لقرآناهذه جمرد نامذج عن اهتامم اإليرانيني بتفسري 

أكرب   هبم  أنيطت  الذين  القادة  كبار  أيضا  شملت  وإنام  املتفرغني،  واألساتذة  بالعلامء  تكتف 

 املهامت إبان الثورة اإلسالمية. 

، فقد كان يفرسه  الكريم   القرآن تفسري  ومنهم اإلمام اخلميني الذي كان له اهتامم كبري ب

الكريم    القرآنتفسري  )يف جمالسه املختلفة، وقد مجعت تلك املجالس يف تفسري خاص، سمي  

قسم الشؤون الدولية يف مؤسسة تنظيم ونرش  ، وقد نرشه  (املستخرج من آثار اإلمام اخلميني

 . مخسة جملداتيف  تراث اإلمام اخلميني 

 احلياة: الكريم يف    القرآن الهتامم بتفعيل  ثالثا ـ  

الكثرية   الدعوات  تلك  الكريم،  للقرآن  اإليرانيون  يوليها  التي  الهتامم  مظاهر  من 

لتفعيله يف احلياة، فهو الكتاب الذي حيوي مجيع القيم اإليامنية واألخالقية واحلضارية، وهو  

مدود إلنقاذ البرشية وختليصها من األهواء والستبداد وكل  املالكتاب الذي جعله اهلل حبله  

 (1)مل يتنكب الفتن(  القرآناإلمام الصادق: )من مل يعرف احلق من أنواع الفتن، كام قال 

)أن اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان، ول لناس  ورس ذلك كام عرب عنه هو  

 ( 2)دون ناس، فهو يف كل زمان جديد، وعند كل قوم غض إىل يوم القيامة( 

اإليرانيون من سال يفعلون  ولذلك محل  الهتامم، وكيف ل  النوع من  الزمان هذا  ف 

 
 .  702/   341/  1( املحاسن: 1) 

 8/   15/  92( البحار: 2) 
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صيحات   سمعوا  وقد  الرضا ذلك،  مشهدفيهم  اإلمام  من  خياطبهم  وهو   القرآنواصفا    ، ، 

: )هو حبل اهلل املتني، وعروته الوثقى، وطريقته املثىل، املؤدي إىل اجلنة، واملنجي  بقولهالكريم  

األلسنة، ألنه مل جيعل لزمان دون زمان، بل جعل  من النار، ل خيلق عىل األزمنة، ول يغث عىل  

دليل الربهان، واحلجة عىل كل إنسان، ل يأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه تنزيل من  

 ( 1)حكيم محيد(

اجلوادبعده  وسمعوا   نبذ    هموهو حيذر  ، اإلمام  معانيه    ،الكريم  القرآن من  أو حتريف 

اهلل عنهم علم الكتاب حني نبذوه وولهم عدوهم حني  : )كل أمة قد رفع  ، ويقول هلموقيمه

تولوه، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ول يرعونه،  

 (2)واجلهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية(

الدعوات  تلك  عىل  اإل  ،وغريها   وبناء  ودعاة  املجددين  من  الكثري  الذين  سار  حياء 

 عىل العامل اإلسالمي مجيعا. البالغ أنجبتهم إيران طيلة تارخيها، والذين كان هلم األثر 

اإليراين  لبيان هذا وتأكيده،  و املرشوع احلضاري  مثالني من  هنا عىل  نقترص  أن  نحب 

 القديم، ومثالني من املرشوع احلضاري اجلديد. 

األول أما   اإليراين  املثال  احلضاري  املرشوع  الذي  من  الغزايل  حامد  أبو  فهو  القديم،   

عاش وتربى يف مشهد، تلك املدينة التي ترشفت باإلمام الرضا، وكانت تعاليمه ل تزال تؤثر  

 فيها، والذي ل يشك أحد يف كونه حلقة مهمة يف تاريخ اإلحياء والتجديد اإلسالمي. 

ما تركزت عليه دعو الغزايل وقد كان من أهم  العودة   ة  الكريم،    القرآن إىل    اإلحيائية، 

ب الكتفاء  املعروف  وعدم  كتابه  ذلك  يف  وقد وضع  تأثري واقعي،  أي  قراءة جمردة عن  قراءته 

تدبر    (القرآن جواهر  ) مناهج  فيه  بني  مناحي  القرآنالذي  مجيع  يف  حقائقه  من  والستفادة   ،

 
 9/   130/  2( عيون أخبار الرضا : 1) 

 16/   53/  8( الكايف: 2) 
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ا املُسرَتِسُل يف  احلياة، وقد ذكر يف مقدمته غرضه من تأليفه، فقال: )إِين ُأَنبِّهك عىل َرقْ  َدتك، أهيُّ

دراسة   امُلتَِّخُذ  عىل   القرآن تاِلَوتِك،  تطوف  كم  إىل  ومُجَاًل،  معانيه ظواهر  ُف من  امُلَتلقِّ عماًل، 

ضًا عينيك عن غرائبها؟ َأَوَما كان لك أن تركب َمْتَن جُلَّتِها لُِتْبرِصَ عجائَبها؟  ساحل البحر ُمَغمَّ

اء أَطايِبِها؟ وتغوَص يف عمقها فتستغني بِنَْيِل جواِهرها؟ أَوما ُتَعريِّ  وتساَفر إىل جزائرها آِلجتِنَ

نفسَك يف احلرمان عن ُدَرِرها وجواهرها بإدمان النظر إىل سواحلها وظواهرها؟ أَوما َبلغك أن 

لنَي واآلخِريَن كام يتشعب عن سواحل    القرآن  البحر  هو البحر املحيط؟ ومنه يتشعَّب علُم األَوَّ

بالكربيت  املحي فظفروا  أمواجها  َغمرة  يف  خاضوا  أقوامًا  َتْغبُِط  أَوما  وجداِوهُلا؟  أهناُرها  ط 

َبْرَجَد األخرض؟   األمحر؟ وغاصوا يف أعامقها فاستخرجوا الياقوَت األمحَر، والُدرَّ األزَهَر، والزَّ

سي..   كيفية  إىل  دعائك  َبَركة  وُمرجَتيًا  إخائِك،  حقَّ  قاِضيًا  ُأرشدك  أنا  وَغْوصهم  وها  احتهم 

  (1) (وسباحتهم

الذي دعا فيه إىل   (إحياء علوم الدين)ونجد أمثال هذه الدعوة يف كل كتبه، وخاصة يف 

وعدم الكتفاء بظاهر التالوة، وقد كانت تلك اآلداب من أحسن ما ،  القرآن  حقائق  إىل   العبور

التعامل اإليامين مع   الكريم، ول يمكن ألحد أن يقرأها، وينفعل هلا دون أن    القرآن كتب يف 

 يتأثر بذلك، وتتغري قراءته للقرآن الكريم تغريا جذريا. 

ب الرفيع الذي سامه الغزايل  الكريم يف احلياة ذلك األد   القرآنومما له عالقة كربى بتفعيل  

  ، ه في  خطاب   بكل  املخصوص   أنهأثناء قراءته    القرآن قارئ    يقدر، ويعني به أن  (التخصيص )

  ل   )وكيف  ذلك،  فمثل   وعيدا   أو  وعدا   سمع  وإن  واملأمور،   املنهي  أنه   قدر  هنيا   أو  أمرا  سمع  فإن

  ونور  ورمحة  شفاء هو بل خاصة،   اهلل لرسول   اهلل رسول  عىل  أنزل ما  القرآن و هذا،  يقدر

 ( 2)  للعاملني(

 
 ( 21(  جواهر القرآن )ص: 1) 

 . 1/284(    إحياء علوم الدين: 2) 
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  العبد  يقرأ   كام   يقرؤه  بل   عمال،  القرآن   دراسة   تتخذ   ل   أن  ـ   الغزايل   يرى   كام  ـ   ذلك   ونتيجة

 دينار   بن  مالك  عن   ذلك  يف   الغزايل  وينقل  بمقتضاه،  ويعمل  ليتأمله،  إليه  كتبه   الذي  موله  كتاب

 ربيع   القرآن  أن  كام  املؤمن،   ربيع  القرآن  إن..  ؟القرآن  أهل   يا   قلوبكم  يف   القرآن  زرع  ما : ) قوله

 (1)(األرض

  كل   واعتبار،  الكريم   القرآن  مع  اجلدي  بالتعامل  إلـ كام يرى الغزايل ـ    ذلك  يكون  ول

 وإنام  مقصود،   غري سمرا مثالـ  ـ  قصصه  فليست بعينه،  شخص  كل حق  يف وفائدة حكمة   فيه ما 

 باعتبار الكريم القرآن نعمة بشكر  الكافة تعاىل  اهلل  أمر  هذا وألجل  تأملها،  ملن  تثبيتو  عرب  هي

نِْعَمَت اهللَِّ    ﴿ ، بل هو متعلق بكل مكلف، فقد قال تعاىل:     به   خمتص  غري  نزوله َواْذُكُروا 

ْكَمِة َيِعُظُكْم بِهِ   (2)(231)البقرة:  ﴾َعَلْيُكْم َوَما َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلكَِتاِب َواحْلِ

ذا املثال األول، ول يشك أحد يف تأثريه يف العامل اإلسالمي، ولفرتات طويلة جدا، بل  ه

بالغني إن زعمنا أن تأثريه ل يزال ساريا إىل اليوم، ويف كل املدارس اإلسالمية، ذلك مل نكون  

عية،  قد تناوله الفيض الكاشاين بالتهذيب، ونقله إىل املدرسة الشي  (إحياء علوم الدين)أن كتابه  

 لتصبح القيم التي ذكرها فيه مصدرا من مصادر الوحدة اإلسالمية. 

أما املثال الثاين، فهو باعث النهضة يف العرص احلديث، والذي كان له التأثري الفاعل يف  

واملفكرين الدعاة  بعده  كل  جاءوا  أبادي)  الذين  األسد  الدين  بوالذي    (مجال  لقب  اشتهر 

إيرانيا، ومل يكن أفغانيا، ولكن املصلحة والتقية دعته ألن يلقب بذلك مع كونه كان  باألفغاين  

 .(3)خوفا عىل دعوته من أن تغتال إذا علمت السلطات العثامنية خصوصا بأصله  اللقب

 
 . 1/285(    إحياء علوم الدين: 1) 

 . 1/285(    إحياء علوم الدين: 2) 

[: )وكان  34باألفغاين يف كتابه ]مجال الدين األسدابادي، ص(  قال مرزا لطف اهلل أسد آبادي ابن اخت مجال الدين املشهور  3) 

هها مظفر الدين شاه إىل مجال الدين بوثيقة سلمها عالء امللك  كشف حقيقة مجال الدين أمام السلطان عبد احلميد رضبة قاضية وجَّ

يعي خيتفي يف ثياب األفغاين، ويتّخذ املذهب سفري إيران يف تركيا إىل احلكومة الرتكية تثبت باألدلة القاطعة أن مجال الدين إيراين ش 
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الكريم، وتفعليه يف مجيع   القرآن وقد كان جوهر دعوة مجال الدين ينطلق من العودة إىل 

عىل العلامء واخلطباء واألئمة يف مجيع زوايا اإلسالم  قوله: )مناحي احلياة، أو كام عرب عن ذلك ب

أن يتواصلوا ويتحاوروا مع بعضهم البعض، وأن ينشؤوا مراكز هلم يف أنحاء األرض املختلفة،  

تعاليم   إىل  العامة  ويرشدوا  الوحدة  قضايا  ليبحثوا  فيها  واحلديث    القرآنجيتمعوا  الكريم 

ن املقدسة، وأّي مكان أقدس من بيت اهلل احلرام، ينهلوا  الرشيف، وجيمعوا الشتات يف األماك

فيمتلؤوا عزيمة وثباتًا بوجه املعتدين، ويقفوا عىل احتياجات الناس،    ،من فيوضاته الرمحانية

ويف هذا العمل نرش للعلوم ومحاية للدين وكذلك طرٌد للبدع وتنوير لألذهان، وتنظيم هذه 

ومس  العلمية  املدارج  سيحّدد  ظهرت  العملية  لو  وحتى  البدع،  باب  ويسّد  فرد  كل  ؤوليات 

   ( 1) البدعة، فإّن تواصل هذه الرشائح مع بعضها سيتيح وأدها يف مهدها لئال تنترش بني الناس(

وهو يرجع مجيع أنواع البالء والتخلف والفقر والستعامر التي حصلت للمسلمني إىل  

َوما كاَن َربَُّك لُِيْهلَِك اْلُقرى بُِظْلٍم  }ىل:  لذلك بقوله تعا الكريم، ويستدل    القرآن ابتعادهم عن  

ُمْصلُِحونَ  لألمة  ،  ( 117هود:  )  {َوَأْهُلها  حصل  الذي  اخللل  أسباب  منها  ويستخرج 

اإلسالمية، ويتساءل متعجبا: )كيف أتيح للكفار أن يظهروا عىل املسلمني؟ ما الذي جرى؟ 

لضعف والنحالل والوهن بعد عرص  كيف وصلت احلضارة اإلسالمية إىل ما وصلت إليه من ا 

 طويل من الزدهار والغلبة؟ كيف أضاع املسلمون مجيع تلك اإلمكانات والنعم؟( 

ُ  }ومن خالل قوله تعاىل:  الكريم نفسه،    القرآنثم يطرح احلل من خالل   إِنَّ اهللََّ ل ُيَغريِّ

و ُ   (2)(( 11الرعد: ) {ا ما بَِأْنُفِسِهمْ ما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ

التي تصف لألمة طريق اخلروج من   ـ هي  الدين  ـ كام يذكر مجال  الكريمة  فهذه اآلية 

 
 السني ستارًا حيتمي به(. 

 .46ـ  45(  األفغاين، اجلمود وانحطاط املسلمني، مقالت العروة الوثقى: 1) 

 ، مقالت العروة الوثقی.75ـ  64(  [( انظر: األفغاين، القضاء والقدر: 2) 
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أزماهتا، وهي نفس اآلية التي استند إليها كل املصلحني الذين جاءوا بعده، وقد قال معربا عن 

ثّم لكل حادث  إمعناها: )  ّن احلكيم املبدع هلذا الكون قد وضع لألشياء علاًل وأسبابًا، ومن 

ية بدورها ترّصح هبذه احلقيقة، وهي أّن نظام الكون  القرآنه ونتائجه اخلاصة به، واآليات  علل

حتكمه قوانني دقيقة وثابتة اصطلح عليها بالسنن اإلهلية، وأّن التزامها والتقّيد هبا يعني السري  

  (1)يف طريق اخلري والفالح، واحليد عنها يوجب الضالل واخلرسان(

كان حيارب كل من يدعو إىل  إدراك املستعمر هلذه احلقائق، وهلذا    وقد ذكر مجال الدين 

إّنه مؤمن بالكريم، ويقول يف ذلك: )   القرآنالعودة إىل     القرآن َحْسُب رجل الدين أن يقول: 

  (2)وآياته؛ لينفيه الستعامر إىل جزيرة اندومان(

ملن شاء أن  هذه بعض النامذج عن طروحات مجال الدين األسد آبادي، والتي يمكن  

الكريم، وأهنا فوق ذلك كانت   القرآنيرجع إليها، ويتأكد منها ليتبني له أهنا كلها تنطلق من  

 األسس الكربى التي قام عليها اإلصالح والتجديد يف العرص احلديث. 

أما املرشوع احلضاري اجلديد للجمهورية اإلسالمية اإليرانية؛ فيمكننا اعتباره قائام عىل  

م باتفاق مجيع قادته ومفكريه وزعامئه السياسيني وغري السياسيني، فكلهم دعوا  الكري  القرآن 

الكريم يف مجيع مظاهر احلياة الجتامعية والقتصادية والسياسية، واعتباره   القرآنإىل تفعيل  

 الدستور األعىل الذي يقوم عليه النظام اإلسالمي يف مجيع جوانبه.

بالدعوة إليه قائد املرشوع احلضاري اجلديد يف    وأول من دعا إىل هذا، ونرشه، واهتم 

  القرآن إيران اإلمام اخلميني، والذي مل يكن يدع مناسبة شعبية أو خاصة إل ودعا فيها إىل تفعيل  

 .الكريم يف مجيع مظاهر احلياة، باعتباره الوصية الكربى لرسول اهلل 

 
 العروة الوثقی.، 157ـ  148(  انظر: األفغاين، أسباب حفظ امللك: 1) 

 .206(  األفغاين، العروة الوثقى وجرائد اإلنجليز، مقالت العروة الوثقى: 2) 
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وتفريط األمة يف وصية النبي  ،  (1)  الثقلنيومن األمثلة عىل ذلك قوله تعليقا عىل حديث  

  :(فهم    ،ول سيام املسلمني بمختلف مذاهبهم   ، فهذا احلديث حجة بالغة عىل البرشية مجعاء

عليهم، وإن كان هناك من عذر للعامة بسبب    مسؤولون مجيعًا عن ذلك بعد أن متّت احلجة

هذه الوديعة    القرآن ن ما جرى عىل  ولنر اآلاطالعهم، فال عذر لعلامء املذاهب..  جهلهم وعدم  

ُيبكى منها دماً   اإلهلية، وتركة رسول اإلسالم   فقد   .. لقد رشعت نوائب مفجعة حرية أن 

والطواغيت   األنا  عباد  للقر   القرآن استغل  املعادية  للحكومات  وسيلة  واختذوه  ن،  آالكريم، 

كله من الرسول    القرآن علموا  احلقيقيني والعارفني باحلقائق احلقة ممن ت  القرآن  وأبعدوا مفرسي

 أبعدوهم بذرائع شتى( األكرم 

أخرجوا   )لقد  فقال:  اإلبعاد،  ذلك  مظاهر  بعض  ذكر  يزال    القرآنثم  وما  كان  الذي 

الدستور األعظم حلياة البرش وشؤوهنم املادية واملعنوية حتى يِردوا احلوض من امليدان، وأبطلوا  

الكتاب املقدس، وأسسوا أسس النحراف عن    حكومة العدل اإلهلي، وهي أحد أهداف هذا 

دين اهلل وكتابه والسنّة اإلهلية، فبلغ األمر حدًا خيجل القلم عن تبيانه، وكلام ارتفع هذا البنيان 

الكريم إىل حد بدا، وكأنه ل دور له يف اهلداية،    القرآناملنحرف ازداد النحراف، فقد عطلوا  

للعاملني، هدى  تنزل  الذي  الكتاب  األرسة   وهو  وعموم  بل  كافة،  املسلمني  جلميع  وحمورًا 

 ( 2) البرشية، والسمو هبا إىل ما جيب أن تسمو إليه، وإنقاذها من رشور الشياطني والطغاة(

ثم ذكر متأملا األدوار السلبية التي قام هبا علامء السوء من أجل إرضاء السالطني، فقال:  

وهم أسوأ من الطغاة اخلبثاء من فقهاء البالط،  )وبلغ النحراف درجة أن احلكومات اجلائرة و

احلق   القرآناختذوا   إلرادة  واملعاندين  الظلمة  أعامل  وتسويغ  الفساد  وترويج  للظلم  وسيلة 

 ( تعاىل

 
 : )إين تارك فيكم الثقلني، كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، فإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيّل احلوض(. (  وهو قوله 1) 

 .14(  القرآن يف كالم اإلمام اخلميني، ص 2) 
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الكريم لرتوجيها من طرف علامء السوء،    القرآنوذكر من مظاهر اإلفساد التي استغل  

تم، بسبب  د له من دور سوى يف املقابر واملآوهو كتاب اهلداية مل يع،  القرآنوواأسفاه أن  فقال: )

كان احلال كذلك وما زال، فأصبح الكتاب الذي    صدقاء،مرين واجلهلة من األآاألعداء واملت

والعاملني،   املسلمني  لتوحيد  وسيلة  يكون  أن  للتفرقة  ينبغي  وسيلة  أصبح  حلياهتم  ودستورًا 

كلّياً  ُعّطل دوره  أو  ينادي   ،وإثارة اخلالف،  الكبائر من  ُيعترب مرتكبًا لكربى  رأينا كيف  وقد 

والسنة    القرآن، وباحلكومة اإلسالمية ويتحدث بالسياسة. يف حني أن سرية الرسول األعظم  

ون السياسية، وأصبح وصف عامل الدين مألى بالنصوص املعنية بدور اإلسالم الكبري يف الشؤ

بالسيايس مرادفًا لوصفه بعدم الدين وما زال هذا الوصف موجودًا. وأخريًا آل احلال إىل أن 

ابتغاء حمو   الكربى  الشيطانية  القوى  إىل طبع    القرآنتعمد  الشيطانية    القرآن وحفظ مطامعها 

بأيدي احلك نطاق واسع، وتنفذ ذلك  تتظاهر  بخط مجيل، وتوزيعه عىل  التي  املنحرفة  ومات 

  (1) (القرآنباإلسالم زيفًا، وهي بعيدة عن تعاليمه، وهبذا املكر الشيطاين تعّطل 

  القرآن ل  وهو ل يكتفي بذلك األسف واحلرسة، وإنام يضع املنهج الذي من خالله يفعّ 

 ل اإلنسان. الكريم يف احلياة مجيعا، ابتداء باإلنسان نفسه، فاحلضارة ل يمكن أن تقوم بمعز

النفس   تطهري  رضورة  من  الغزايل  ذكره  ما  معارصة  بطريقة  يعيد  نراه  هذا،  وألجل 

لو مل تكن التزكية ملا ية، وتنفعل هلا؛ فيقول: ) القرآنوتربيتها وهتذيبها حتى ترتقي لفهم احلقائق 

 جيب تزكية النفوس وتطهريها من مجيع األدران، وأعظم األدران   أمكن تعليم كتاب احلكمة،

فام دام اإلنسان يف حجاب نفسه، فإنه ل يستطيع أن   النفس اإلنسانية واألهواء النفسية، هي  

فالذين يقفون خلف حجب عديدة ل    ،عن نفسه   القرآنالذي هو نور، كام يعرب    القرآنيدرك  

يمكنهم أن يدركوا النور، ويظنون أهنم يستطيعون دركه، لكنهم ل يقدرون عىل ذلك. ما دام  

مل خيرج من حجاب نفسه املظلم جدًا، وطاملا أنه مبتىل باألهواء النفسية، وطاملا أنه مبتىل   اإلنسان

 
 .16السابق، ص(  املرجع 1) 
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بالعجب، طاملا أنه مبتىل باألمور التي أوجدها يف باطن نفسه، وتلك الظلامت التي بعضها فوق  

  (1)(بعض، فإّنه ل يكون مؤهاًل لنعكاس هذا النور اإلهلي يف قلبه

)والوصفة   لكل  ـ  اخلميني  يذكر  كام  ـ  فهم  املناسبة  يريدون  ل    القرآنالذين  وحمتواه، 

النازلة املحدودة، بل يفهموا حمتواه ويزدادون سموًا ورقيًا كلام قرأوه، ويقرتبون من  صورته 

لذا جيب رفع ..  احلجب    فإن هذا ل يتحقق إلَّ أن تزول ،  مصدر النور واملبدأ األعىل كلام قرأوه 

النور كام هو هذه احلج تتمكن من رؤية هذا  يدركه، فأحد   ،ب حتى  أن  باإلنسان  يليق  وكام 

 (2) (األهداف هو تعليم الكتاب بعد التزكية، وتعليم احلكمة بعد التزكية 

ولذلك اهتم اإلمام اخلميني يف كتبه مجيعا بالدعوة إىل تزكية النفس، وتطهريها لتسمو  

احلقائق   هلا،  القرآنلفهم  وتنفعل  القابلية  ية،  توفري  يف  السبب  هي  الدعوات  تلك  كانت  وقد 

التي   أنواع احلروب  يتحمل مجيع  أن  الذي سار خلفه، واستطاع  اإليراين  الشعب  للكثري من 

 حورب هبا، ولول ذلك اإليامن، وتلك التزكية ملا استطاع أن يتحمل ذلك. 

الثاين  احل  واملثال  الثورة اإلسالمية  قائد  املرشوع اجلديد هو  استمر عىل  يف  والذي  ايل، 

الكريم يف مجيع مناحي احلياة، فال    القرآننفس هنج أستاذه اإلمام اخلميني يف الدعوة لتفعيل  

يكاد خيلو جملس من جمالسه إل ويذكر بذلك، وقد مجع له يف هذا كتاب كبري احلجم بعنوان:  

 ( الكريم القرآنالفكر اإلسالمي عىل ضوء )

ومنذ اخلطوات األوىل التي    القرآنصحيح أننا نجد ):أسفا ـومن ترصحياته فيه قوله ـ مت

الطاغوتية السلطنة  إىل  اإلسالمية  اخلالفة  حتّول  كاملية،    ، تلت  زائدة  إىل  الواقع  يف  حتّول  وقد 

سمي عن املجال احليايت للمسلمني، إلّ أن ما  اوخرج بشكل رسمي وإن مل يكن ذلك بشكل  

ل عمل األجهزة السياسية والعالمية املعقدة، يعدُّ حدث يف جاهلية القرن العرشين من خال 

 
 .90(  منهجية الثورة اإلسالمية، ص 1) 

 (  املرجع السابق.2) 
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  (1)(أخطر من ذلك بمراتب، وأكثر بعثًا عىل القلق بال ريب

هجر   هو  حياهتم  عن  اإلسالم  وعزل  للمسلمني  حصل  فيام  األكرب  السبب  أن  وذكر 

)  القرآن  فقال:  هي  الكريم،  أثرًا  وأكثرها  وسيلة  أكرب  فإّن  احلياة،  عن  اإلسالم  ُيعزل  ولكي 

وهذا بالتأكيد ما عمل له   ،عن املجال الذهني والقلبي والعميل لأُلمة اإلسالمية القرآنإخراج 

عرب   السبيل  هذه  سالكني  هلم،  الداخليون  والعمالء  األجانب  بشتى  املتسلطون  الستعانة 

  (2)األنامط والوسائل(

الكريم استطاع أن حيدث تغيريا كبريا يف الذين    القرآنستدلل عىل هذا، ذكر أن  ولال

( هذا:  عن  معربا  قال  وقد  جمردة،  قراءة  بقراءته  يكتفوا  ومل  حياهتم،  يف  هو    القرآنإّن  طبقوه 

والشفاء،   وامليزان  واحلياة،  والباطل،  احلق  بني  والفرقان  واهلدى،  والنور،  املقدس،  الكتاب 

تّم قبل كل َش   والذكر، ل  إذا  ء استيعابه فهاًم، وتطبيقه  تتم له هذه اخلصال بشكٍل عميل إلّ 

يف عرص احلكم السالمي يف الصدر األول، هو القول الفصل والكلمة    القرآنلقد كان  .  عماًل.

، يتمتعون بمكانة القرآنوكان مَحََلة    ، فإنه جيب أن يعرض عليه   األخرية، وحتى كالم الرسول  

الرسول    مرموقة كان  أن  بعد  املجتمع  القائل:    يف  التعليم  األمة  أعطى  ُأمتي،  )قد  أرشاف 

ومَحََلة   الّليل  استيعاب  (،  القرآنأصحاب  كان  واقعية.    القرآن لقد  قيمة  يشكل  وعماًل،  علاًم 

مالك قبول    القرآن، ولقد كان  القرآنعىل حلٍّ لكل مشكلة حياتية جيب الرجوع إىل     فللعثور

كان عليهم أن يعرفوا احلق والباطل من وجهة    ،أو أسلوب، أو مّدعى، ومعيارهأّي حديث،  

 ( 3) (ليشخصوا نامذجهام ومصاديقهام يف ميدان احلياة القرآن نظر 

ومنذ فقدت القوى احلاكمة عىل املجتمعات  ثم ذكر ما آل إليه األمر بعد ذلك، فقال: )

 
 (  الفكر اإلسالمي عىل ضوء القرآن الكريم، السيد عيل اخلامنئي.1) 

 (  املرجع السابق.2) 

 (  املرجع السابق.3) 
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اإلسالمية  القيم  عنها   ، املسلمة  يف    ،واغرتبت  احلق   القرآنورأت  وفرقان  باحلق  الناطق  وهو 

والباطل عقبة يف سبيلها، بدأ السعي احلثيث إلبعاد كالم اهلل عن ميدان احلياة، وُوجد عقيب  

خرة، والتقابل بني املتدينني  ذلك الفصل بني الدين واحلياة اإلجتامعية، والتفريق بني الدنيا واآل

الدن وأهل  الجتامعية  الواقعيني  احلياة  جمالت  إدارة  مركز  عن  السالم  وُأبعد  املقتدرين،  يا 

ُوجد   وهكذا  القلوب،  وزوايا  والبيوت  واملعابد  املساجد  عىل  ليقترص  املسلمة،  للمجتمعات 

 ( 1) د به من خسارة وعىل املدى الطويل( الفصل بني الدين واحلياة بكل ما عا 

 من هجر للقرآن الكريم، وعدم تطبيقه  وهو عند تعديده ألسباب ما حصل للمسلمني

األسباب الداخلية فقط، بل يذكر أن لألسباب اخلارجية دورها ل يذكر  يف مجيع مناحي احلياة  

قبل أن يتّم اهلجوم الواسع للمتسّلطني    القرآنومن الطبيعي أن  الكبري أيضا، يقول يف ذلك: ) 

يف املجال احليايت باملعنى احلقيقي إلّ أنه كان الغربيني الصليبّيني والصهاينة وإن مل يكن موجودًا  

الصليبي   اهلجوم  أن  ذلك غري  بينهم يف  تفاوت  وقلوهبم عىل  املسلمني  أذهان  يف  حيتل مكانة 

إهنم ل يستطيعون   ،الصهيوين يف القرن التاسع عرش مل يستطع أن يتحّمل حتى هذا القدر أيضاً 

ٍة    }ح أمر:  الذي يصدر بكل وضو  القرآن أن يتحّملوا وجود   ُقوَّ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  هَلُْم َما  وا  َوَأِعدُّ

اخْلَْيِل   ِرَباِط  بقول:    (60األنفال:  )  {َوِمْن  املُْْؤِمننَِي  }ويصدح  َعىَل  لِْلَكافِِريَن  اهللَُّ  جَيَْعَل  َوَلْن 

غضابًا  الذي يريد للمؤمنني أن يكونوا إخوة فيام بينهم، أشداء القرآن، ( 141النساء:  ) {َسبِياًل 

ل يمكن أن يتحّمله املتسلطون الساعون للسيطرة عىل أزّمة ُأمور    القرآن أعدائهم، مثل هذا    عىل 

 (2) (ء لدهيماملسلمني، وهنب كل َش 

ثم ذكر بأسف كيف استطاعت تلك املؤامرات الغربية والصهيونية إبعاد املسلمني عن  

ّن هؤلء املتسلطني أدركوا بكل وضوح إالكريم، بل حذفه متاما من حياهتم، فيقول: )  القرآن

 
 (  املرجع السابق.1) 

 (  املرجع السابق.2) 
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رغم هذا احلضور غري الكامل يف حياة األمة، لن يسمح لتسلُّطهم ونفوذهم أن يسلكا   القرآنأن  

بشكل كامل، وطبيعي أن ل متتلك ولن    القرآنسبيلهام املنشودين، لذا فقد وضعوا خطة حذف  

دائاًم   القرآن متتلك هذه اخلطة تطبيقًا عمليًا، ذلك أن اهللَّ تعاىل قد وعد األُمة اإلسالمية بحفظ  

أننا ل نستطيع أن نغض النظر عن نتائج ذلك السعي الواسع األبعاد الذي تّم من قبلهم    عىل 

 ( هبذا الصدد 

ألقوا اليوم نظرة عىل ميدان حياة املسلمني، فأين ثم خاطب مجيع املسلمني متسائال: )

تنظيم  القرآنجتدون   يف  أو  اإلقتصادية؟  النظم  يف  أو  احلكومات؟  أجهزة  يف  جتدونه  هل  ؟ 

يف  أو  يف املدارس واجلامعات؟  أو  خر؟  لناس بعضهم مع البعض اآلقات واملناسبات بني االعال

أو  يف تقسيم الثروات الوطنية بني فئات الشعب؟  أو  السياسة اخلارجية والعالقات بني الدول؟  

أو   قلياًل  تتأّثر هبم  التي  الشعوب  يف أخالقية املسؤولني يف املجتمعات اإلسالمية وكل فئات 

املسلمني؟  أو  ؟  كثريًا   الفردي للحكام  السلوك  الرجل واملرأة؟  أو  يف  العالقات بني  يف  أو  يف 

املرصفية؟   املعارشة؟  أو  األرصدة  أنامط  واإلجتامعية  أو  يف  العامة  احلركة  من  مكان  أي  يف 

للناس؟ ولنستثِن من كل هذه امليادين احلياتية املساجد واملاذن وأحيانًا بعد الربامج التي ل ُتعد 

 ( هلذا فقط؟ القرآن شيئًا من اإلذاعات رياًء وخداعًا لعامة الناس. ولكن هل جاء 

لقد كان السيد مجال قبل مئة سنة    ثم راح يردد ما ذكره مجال الدين األسد آبادي بقوله: ) 

عاد   حيث  األمر،  هلذا  وُيبكي  املقابر   القرآنَيبكي  يف  والتالوة  والتزيني  اإلهداء  عىل  يقترص 

لدى   القرآنالرفوف.. ولكن ماذا حدث يف املئة سنة هذه؟ ترى أل يبعث وضع  والوضع عىل  

 ( 1)(األُمة اإلسالمية عىل القلق؟

،  القرآنإّن احلديث كّله يرتكز عىل أن  مبينا حقيقة دور القرآن الكريم، فيقول: )  أجابثم  

اد، اإلنسان الذي ل  كتاب حياة اإلنسان، إنسان الالهناية، اإلنسان املتكامل، اإلنسان ذي األبع

 
 (  املرجع السابق.1) 
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حّد لتكامله، إّن هذا اهلادي واملعلم لإلنسان قادر عىل أن يرعاه يف كل العصور، وأن نظام احلياة 

يتعّلمه اإلنسان من   إنام  يتبعها   القرآنالالئق بالنسان،  التي جيب أن  ل غري، وأن األساليب 

لطغيان، والنحراف، والدناءة،  لريفع عن كاهله أنواع الظلم، والتفرقة والفساد، واجلهل، وا 

هذه  كل  وتعاليه،  رشده  سبيل  يف  عقبة  فكانت  الطويل  تارخيه  خالل  هبا  ابتيل  التي  واخليانة 

اهلداية   يف ظل  عملية  تكون  أن  يمكن  إّنام  الكتاب  القرآناألساليب  الذي طرحه  واملخطط  ية 

 (1) (الساموي للحياة اإلنسانية

جينيها املؤمنون إن هم عادوا إىل كتاب رهبم، وطبقوه يف مجيع  ثم ذكر مرغبا الفوائد التي  

 ( قائال:  اىل  نواحي حياهتم  العودة  باإلنسان، وهي  القرآنإّن  تليق  التي  إىل احلياة  ، هي عودة 

ب املؤمنني  عاتق  عىل  امللقاة  واملبلغون القرآناملهمة  والعلامء  به،  العارفون  طليعتهم  ويف   ،

م  القرآناىل  وإّن العودة  .  الدينيُّون. ، شعار لو يطرح بشكل حقيقي وجّدي، لستطاع أن يقدِّ

كام جيب أن ل تتحّمل الشعوب اإلسالمية وجود تلك القوى التي    ،الفارق بني احلق والباطل

 (2) القرآن(ل تريد أن تقبل مسألة العودة اىل 

الكريم،    لكنه ومع كل ذلك األمل الذي اعرتاه حني صور واقع هجر املسلمني للقرآن

وما فعله األعداء يف سبيل حتقيق ذلك، مل ينس أن ينرش األمل يف املسلمني عرب ذكر بعض مظاهر  

التجربة التي مارستها اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف سبيل إعادة تفعيل القرآن الكريم يف  

مر  آثار التآوُأصبنا ب  القرآن،إننا بعد أن ابتلينا كذلك بالبعد عن  اجلياة بجميع جوانبها، فقال: ) 

اىل    القرآن ضد   العودة  طعم  ذقنا  قد  العامليني،  األعداء  قبل  الثورة ،  القرآن من  انتصار  وإن 

اآل من  ليعّدان  اإلسالمية،  اجلمهورية  نظام  وإقامة  إيران،  يف  العظيمة  املباركة  اإلسالمية  ثار 

ويف عالقاته اإلجتامعية، ويف    إّن هذا الشعب ليشاهد اليوم يف ُأفق حياته، .  الكربى هلذه العودة.

 
 (  املرجع السابق.1) 

 املرجع السابق. ( 2) 
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شكل حكومته وحمتواها، ويف مناقبية قادته، ويف سياسته اخلارجية، ويف نظام التعليم والرتبية  

... إّن الذي هبَّ علينا حلد الن إنام هو نسيم  القرآينلديه، يشاهد يف كل ذلك ملعات من التعليم  

ة، ما زال مفتوحًا للوصول إىل بحبوحة هذه .. إلّ أن الطريق أمام السعي واحلركالقرآن يف جنة  

 ( 1)  (اجلنَّة الواقعية

وبذلك، فإن املستقبل الذي يرسمه السيد عيل اخلامنيئ للجمهورية اإلسالمية اإليرانية  

هو املزيد من التحقق بالقرآن الكريم يف الواقع، حتى تتنزل الربكات التي وعد اهلل هبا من يقيم  

 ه.كتبه، وحيفظ عهده ووصايا 

هذا جمرد نموذج عن بعض كلامته التي خياطب هبا األمة، ويدعوها فيها إىل العودة إىل  

ومن تأمل توجيهاته يف هذا املجال، وخصوصا يف املجالس القرآنية أو غريها القرآن الكريم،  

 جيد الكثري من الدرر واحلكمة التي تبني مدى تعظيم اإليرانيني للقرآن الكريم. 

لقى السيد عيل  أ الكريم    القرآنلدورة الثامنة والعرشين من مسابقات  اختتام اففي حفل  

  ، أنا سعيد جدًا ألن اهلل تعاىل وفقنا خطابا راقيا ممتلئا بالتوجيهات السامية قال فيه: )اخلامنئي  

ية الطيبة املحببة. استفدنا من  القرآنوله احلمد ألن نبقى أحياء ونشهد مرة أخرى هذه اجللسة  

التالوات التي قدمها اإلخوة األعزاء. نسأل اهلل أن حيرش مجيع هؤلء األعزاء وحيرشكم مجيعًا 

مع   مجيعًا  ب  القرآنوحيرشنا  نعيش  وأن  واآلخرة،  الدنيا  ب  ، القرآنيف  كون وي  ، القرآنونتنفس 

 (  . هذا هو أملنا . شفيعنا يف اآلخرة ويف يوم القيامة ول يشتكينا إىل اهلل  القرآن 

ما يمثل أمام أنظار املرء يف  ثم ذكر دور القرآن الكريم يف الوحدة اإلسالمية، فقال: )

لدينا نحن املسلمني عوامل احتاد    ،عامل اجتامع ووحدة   القرآنهذه املسابقات العاملية هو أن  

الكريم. مجيع املسلمني وكل الشعوب املسلمة خاضعة أمام    القرآنحدها وربام أمهها  عديدة أ

 من  كبري  جانب  عىل   هذه فرصة   ،الكريم، وتستلهم الدروس منه، وتروم القرتاب منه   القرآن 

 
 (  املرجع السابق.1) 
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الكريم إبعاد الشعوب املسلمة عن بعضها   القرآن  وأعداء  اإلسالم  أعداء  حاول  لقد  ، األمهية

وجعل بل  عن وفصلها،  الغفلة  عن  ناجم  هذا  األحيان.  بعض  بينها  فيام  وتتعادى  تتواجه  ها 

. حينام تكون مجيع الشعوب املسلمة مؤمنة هبذا الكتاب الساموي وهذه الرسالة الساموية  القرآن 

ها وسيلة لالجتامع والحتاد؟ لنجلس مجيعنا من  أفضل  سيكون  فام  العظيمة  اإلهلية  وهذه اهلدية 

 ( واإلهلية  اإلسالمية  املائدة املعنوية ونتزّود منها فهذا من أسباب العزة والقدرةعىل هذه 

الكريم وسيلة    القرآنلدينا غفلتان: إحدامها الغفلة عن أن  ثم ذكر سبب ذلك، فقال: )

ية والعرتاف بام وعدنا اهلل تعاىل  القرآنوالثانية الغفلة عن العتقاد باملفاهيم    ، لجتامع املسلمني 

الكريم. جيب أن نؤمن بالوعود اإلهلية. إذا آمنا بالوعود اإلهلية فسينفتح الطريق   القرآن به يف  

 ( أمام األمة اإلسالمية نحو العزة والوحدة والقتدار وتتخلص من التخلف 

ن أمثلة  ثم راح يستعرض ما قرئ من آيات قرآنية يف ذلك املجلس، ويعقب عليه، وم

ُكُم اهللُّ َفاَل َغالَِب  : اآليات التي تالها اآلن هذا األستاذ املرصي املحرتمذلك قوله: ) ﴿إِن َينرُصْ

َلُكْم﴾. إذا نرصكم اهلل فلن تستطيع أية قدرة النتصار عليكم. ﴿َوإِن خَيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي 

ن َبْعِدِه﴾. إذا مل ينرصكم اهلل ومل ي ُكم مِّ مدد لكم يد العون فمن سيعينكم؟ إنه سطر مرشق  َينرُصُ

أنظارها وفوق رؤوسها. ﴿إِن  أمام  راية تضعها  السطر وترفعه  الشعوب هذا  لتكتب  متألق. 

ُكُم اهللُّ َفاَل َغالَِب َلُكْم﴾. إذا نرصكم اهلل فلن تقدر أية    نفعل   فام.  عليكم   تتغلب  أن  عىل   قوة  َينرُصْ

  يذكره   أيضاً   هذا   اإلهلية؟   النرصة   تشملنا   حتى   نفعل  أن   جيب   ذاما .  مسألة   هذه   اهلل؟  ينرصنا   حتى

وا ﴿إِن : الكريم القرآن لنا  ُه﴾  َتنرُصُ نَّ اهللَُّ َمن َينرُصُ ُكْم﴾، ﴿َوَلَينرُصَ  ( اهللََّ َينرُصْ

لقد كانت جلستنا اليوم يف  ويف جملس آخر من جلسات األنس بالقرآن الكريم، قال: ) 

الفنية   والعروض  التالوات  بركات  من  انتهلنا  فقد  ومنشودة.  حلوة  جلسة  العذوبة،  غاية 

 ( ية التي ألقاها رجالنا وشبابنا األعزاءالقرآن

ثم ذكر بعض فوائد تلك اجللسات التي تقام يف مجيع بلدات وقرى اجلمهورية اإلسالمية  
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ية، هي األنس املتبادل  القرآنكربى هلذه اجللسات واملسابقات  إن إحدى املحاسن الاإليرانية: )

الستكبارية   السياسات  فإن  اآلخر.  بعضهم  مع  البلدان  خمتلف  من  املسلمني  اإلخوة  بني 

املختلفة تسعى جاهدة إلثارة الشقاق فيام بيننا والعمل عىل إقصاء الشعوب املسلمة بعضها عن 

عىل الشعوب اإلسالمية أن تعمل بعكس ذلك متامًا،  اآلخر، بل وتأليب بعضها ضّد اآلخر. و

وواحدة من هذه .  وأن توّطد األنس فيام بينها بكل ما أوتيت من قوة وبام أتيح هلا من سبيل. 

هو املحور املشرتك والنعمة اإلهلية الكربى   القرآنالُسُبل، هي إقامة مثل هذه اجللسات. فإن  

ينتهلوا   أن  اجلميع  وعىل  كافة.  وهذه للمسلمني  اإلهلية.  املعنوية  املائدة  هذه  بركات  من  معًا 

 للجميع الفرصة للنهوض هبذا العمل( ية، توّفر  القرآناجللسات واملسابقات 

إّن  ثم دعا كعادته إىل العودة إىل القرآن الكريم والتفاعل مع كل ما يدعو إليه، فقال: )

شبابنا وخمتلف أبناء الشعب    لدى  القرآن من الربكات األخرى هلذه اجللسات، تعزيُز األنس ب

، وهناك القرآن، واألمة اإلسالمية بعيدة عن  القرآنوالرشائح. وهذه حقيقة: أننا بعيدون عن  

ية! وما علينا إل أن نقّرب أنفسنا منه، وإن سعادة القرآنبوٌن شاسع بني واقع حياتنا واحلقائق  

 هيمه ومعارفه ودروسه( ومفا  القرآناألمة اإلسالمية مرهونة بأن تقرتب بنفسها من 

لدى الشباب    القرآن تعزيُز األنس بواملنهج الذي ذكره لتحقيق ذلك هو ـ كام يذكر ـ ) 

التغّلب عىل هذه   القرآن فلو متّسكنا ب..    وأبناء الشعب نساًء ورجالً  وهبديِِه، لكان بمقدورنا 

،  القرآن بد من التمّسك باملؤامرات، ولو واصلنا طريق اجلهاد، لكان النرص حليفنا ل حمالة. فال  

والعامل اإلسالمي بحاجة إىل التمّسك بحبل اهلل، وإرساء دعائمه، وتعزيز ثباته وصموده.. هذا 

 اإلسالمي يف الوقت الراهن(  ما حيتاج إليه العامل

اإليرانيني   تصور  التي  الدعاوى  تلك  عىل  نرد  حتى  بطوهلا  ذكرها  قصدنا  أمثلة  هذه 

دعوة جموسية، وهل يمكن عقال ملجويس أن يدعو إىل القرآن   بكوهنم جموسا، وكون دعوهتم 

الكريم بكل هذا احلامس، وهل هناك أي رئيس أو أي زعيم من أي دولة مسلمة حتدث بمثل  
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   ؟القرآن الكريم وتفعيله يف احلياةهذه احلامسة عن 

كتابا  الكريم  القرآن  يعترب  أن  وهو  واحد،  برشط  إل  ذلك  يقبل  أن  لعاقل  يمكن  ل 

اإليرانية   اإلسالمية  اجلمهورية  نعترب  أن  يمكن  فقط  حينها  للمسلمني..  وليس  للمجوس، 

 مجهورية جموسية، ومرشوعها مرشوعا جموسيا..  

 الكريم:   القرآن الهتامم برد الشبهات عن  رابعا ـ  

الك القرآن  ارتبطت  تعرض  متعددة  هلجامت  التارخيية  الفرتات  من  فرتة  كل  يف  ريم 

بحقيقته ومصدره وقيمته وأثره يف احلياة.. وقد استدعى كل ذلك وجود العلامء الربانيني الذين 

 يفندون احلجج، وينرشون اإليامن، ويردون عىل الشبه. 

أثبتوا  ن إيران،  وقد كان من أكابر الذين تولوا هذه الوظيفة يف األمة رجال كثريون م

بالرباهني اجلليلة كون القرآن الكريم هو رسالة اهلل اخلامتة إىل عباده، ولذلك فإن كل ما ورد فيه  

ومرسلها  مصدرها  عصمة  معصومة  هي  بل  املناقشة..  ول  اجلدل،  حتتمل  ل  مطلقة  حقائق 

 واملرسلة إليه. 

ا سنتحدث عنها بتفصيل عند  وبام أن هذه املسألة مرتبطة بنرصة العقيدة اإلسالمية، فإنن

 احلديث عن كبار أعالم املنارصين لإلسالم وعقائده ورشائعه يف الفصول اخلاصة بذلك. 

الذي  و، (1979 -  1919مرتىض مطّهري ) الشيخ الشهيد ونكتفي هنا بذكر ما أورده 

كثريا  ث  حتد  فقد،  (1)للجمهورية اإلسالمية اإليرانيةاملؤسسني  القادة الفكريني  كبار  يعترب من  

 يف كتبه عن القرآن الكريم بلغة علمية عقلية فلسفية تناسب هذه األجيال. 

 
(  هو العضو املؤسس يف شورى الثورة اإلسالمية يف إيران إبان األيام األخرية من سقوط نظام الشاه، ومن املنظرين مجهورية  1) 

ي، باإلضافة إىل اإلسالمية اإليرانية، وهوأحد أبرز تالمذة املفرس والفيلسوف اإلسالمي حممد حسني الطباطبائي و روح اهلل اخلمين

ذلك، فهو صاحب املؤلفات التأصيلية والعقائدية والفلسفية اإلسالمية، من أهم مميزاته بيان تعاليم اإلسالم والتشيع بعبارات سهلة، 

العلوم اإلسالمية املختلفة، وقد ترمجت إىل لغات  الوقت، له مؤلفات كثرية، يف فروع  وواضحة وسهلة، للجيل الصاعد يف ذلك 

 ، ويعدمطهري من أفراد الثورة اإلسالمية يف إيران وقادهتا املؤثرين. خمتلفة
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كتابه   يف  كتبه  ما  ذلك  عقائدية) ومن  عن    ( دراسات  احلديث  العلمّي  عند  اإلعجاز 

ق هلا  )بقوله:    والفكرّي للقرآن  ، كالتوحيد مثاًل،  القرآن لو أخذنا بعض املوضوعات التي تطرَّ

هلا كانت بنحٍو يفوق بكثرٍي ما كان سائدًا ومألوفًا يف العامل برّمته، حتّى    القرآن فسنرى أنَّ مقاربة  

وهذا خرُي دليٍل عىل إعجازه، ول سّيام أنَّه صدر عن رجٍل  ان سائدًا عند اليونان والرومان،  ما ك

. يٍّ رى، كاألخالق، والرتبية، والتعاليم، والقوانني،  وهكذا هو احلال يف املسائل األخ .  عريبٍّ ُأمِّ

الكريم بمستوى يفوق كّل مستوى كانت أو تكون عليه، حّتى إنَّه ُيلحظ أنَّ ما    القرآنفهي يف  

حول هذه املواضيع أرقى وأسمى ممّا جاء يف الروايات والفقه اإلسالِمّي حوهلا،    القرآنجاء يف  

ن التحريف، بينام تدخلت األيدي البرِشيَّة يف الروايات  وبقائه حمفوظًا م  القرآنوذلك لتواتر  

؟!  .  والفقه. يٍّ ُأمِّ ..  فكيف تكون مقاربُة هذه املوضوعات هبذا الرقّي وهي صاِدرٌة من رجٍل 

ذكر   واملطر،    القرآن وقد  الريح،  حول  ذكره  كالذي  الطبيعة،  جمال  يف  عديدة  مسائل  الكريم 

ال العلم يصل بني فرتٍة وأخرى إىل حقائق قد أثبتها واألرض، والسامء، واحليوانات. ول يز

.  آنذاك، وكانت ُتعَترَب من املواِرد املتشاهِبات.     سنة، ولكنَّها مل تكن مفهومةً   1400منذ    القرآن 

واألئّمة، الذين ذكروا أنَّ   الكريم قد وردت يف كالم النبِّي    القرآن وقابلِّيُة الكشف هذه يف  

   ( 1)(عناه، وأنَّه جديٌد عىل الدوام ل يبىل، وأنَّه ل خيتصُّ بزمان دون زمانمعِجٌز بلفظه وم  القرآن 

ومن الشبه التي اهتم اإليرانيون، وخاصة يف مرشوعهم احلضاري اجلديد بالرد عليها  

تلك النزعة التي حتاول أن جتعل من القرآن الكريم كتابا غريبا عن الواقع، وأنه ل يمكن فهمه  

إل   تطبيقه  الذين ول  إل  يفكها  ل  طلسامت،  جمموعة  منه  جتعل  أو  املعصومني،  طرف  من 

 انرصفوا عن الدنيا، وصاروا يتلقون الكشف واإلهلام. 

  وتأثريه   ، وأعادوا للقرآن الكريم واقعية فهمه وتطبيقه ةومن أبرز الذين فندوا هذه الشبه

ل يدركه إل  قرآن الكريم اإلمام اخلميني الذي تصدى بشدة للمنهج الباطني، الذي يرى أن ال 

 
 . 266(  دراسات عقائدية، الشهيد مطهري، ص 1) 
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للمدرسة   تصدى  كام  فهم    اإلخبارية املكاشفون..  تعطل  عىل القرآن  التي  معتمدة  مبارشة، 

 . التفسري باملأثور عن األئمة 

كل    جلميع املسلمنيوهلذا نراه يرصح كل حني بأن القرآن الكريم كتاب يمكن فهمه  

ملمتدة يف الرشق والغرب، منذ زمان إن هذا الكتاب وهذه املائدة ابحسبه، ومن ذلك قوله: )

الوحي حتى القيامة، يستفيد منها الناس مجيعا العامي والعامل والفيلسوف والعارف والفقيه..  

وحكامء   الفالسفة  منها  يستفيد  مسائل  فثم  استعداده،  قدر  عىل  منه  يستفيد  اإلنسان  وإن 

فهذه املائدة   ، فيد منها الفقهاءاإلسالم، وهناك مسائل يستفيد منها عرفاء اإلسالم، ومسائل يست 

املسائل السياسية    - أيضا - ، فإن فيه  القرآنعامة للجميع، وكام أن هذه الطوائف تستفيد من  

  (1) (والجتامعية والثقافية

وبناء عىل هذه  وهو يرد عىل الذين تصوروا الرصاع بني الظاهر والباطن، فيقول: )..  

النظرة، فمن متسك بالظاهر ووقف عىل بابه قرص وعطل، وترده اآليات والروايات املتكاثرة  

الدالة عىل حتسني التدبر يف آيات اهلل، والتفكر يف كتبه وكلامته، ومن سلك طريق الباطن بال نظر  

ظاهر ضل وأضل عن الطريق املستقيم، ومن أخذ الظاهر ومتسك به للوصول إىل احلقائق،  إىل ال

 (ونظر إىل املرآة لرؤية مجال املحبوب فقد هدي إىل الرصاط املستقيم، وتال الكتاب حق تالوته 

وبناء عىل ذلك ذكر املحاور الكربى التي يدور حوهلا القرآن الكريم، وهي ل ختتلف  

إىل معرفة اهلل، وبيان املعارف  حاور التي ذكرها الغزايل، وأمهها دعوة القرآن )كثريا عن تلك امل

اإلهلية من الشئون الذاتية واألسامئية والصفاتية واألفعالية، وأمهها يف هذا املقصد توحيد الذات  

ينبغي استكشافها  واألسامء واألفعال، وللتوحيد مدلولت اجتامعية وسياسية وسلوكية مجة 

ا، ومن يركز عىل التوحيد كمقصد أقىص ل ينبغي مطلقا جتميد آثاره العملية يف املجتمع وتفعيله

 (والسياسة والقتصاد وبقية مرافق احلياة

 
 (  انظر مقال بعنوان: رشوط فهم القرآن، اإلمام اخلميني، موقع هدى القرآن.1) 
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جيمع فيها بني الرؤية العرفانية الذوقية،  ، ووهكذا يسرتسل يف ذكر مجيع املقاصد القرآنية

رى أن أي أحد منها يزاحم اآلخر أو  واملنهج  العقيل الكالمي، والستنباطات الفقهية.. ل ي

 يرفضه. 

، اثنتني منهام مقبولة،  ثالث مناطقالكريم إىل  القرآن  مع  التعامل  قسم  وبناء عىل ذلك  

وبياهنا ورشحها،  القرآن  املفرس الكشف عن مقاصد  فيها  يتحرى  التي ،  ( منطقة التفسري)وهي  

واستفادة املعاين   (التفكري والتدبر  منطقة) . وفهذه هي مهمة التفسري التي يضطلع هبا املفرسون. 

والعظات األخالقية والرتبوية واإليامنية، وكذلك املفاهيم والدروس السياسية والجتامعية،  

ووعي السنن، وما شابه ذلك، وهذه منطقة واسعة تشمل لوازم الكالم ومصاديق املفاهيم،  

 .  لعرفاين.ومراتب احلقائق واملعاين، وما قام عليه الربهان العقيل أو ا 

املنطقة   املمنوع)املرفوضة فهي    الثالثة أما  بالرأي  التفسري  بناء عىل ما ورد يف  (منطقة   ،

برأيه إن أصاب مل يؤجر، وإن أخطأ خر )هوى( أبعد من القرآن  من فرس  الروايات من أن )

 ( السامء

لشبهة التي  اعليها تلك  الرد  بمنذ العصور األوىل  ومن الشبه التي اهتم العلامء اإليرانيون  

وليس هلم من سند  يثريها املغرضون، والتي يذكرون فيها أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن،  

وممن ل أثر هلم يف  اإلخباريني ممن أغرموا باجلمع دون التحقيق،  يف ذلك سوى ما كتبه بعض  

التحقيقي التأصييل،  مجيع املجتمعات الشيعية العربية وغري العربية، والتي يطغى عليها الطابع  

 . ل الطابع اإلخباري

حممد بن عيل بن بابويه  الشيخ  من قدامى اإليرانيني    ومن أوائل من رد عىل هذه الشبهة

ب  ( هـ   381  - هـ    305) القمي    الصدوق )ـ  املعروف  من ل حيرضه  )صاحب كتاب    (الشيخ 

األربعة    ،(الفقيه  الكتب  من  الشيعةوهو  لدى  هذ،  الكربى  عىل  رد  بقوله:  والذي  الشبهة  ه 

وهو ما يف  ، هو ما بني الدفتني  اعتقادنا يف القرآن الكريم الذي أنزله اهلل تعاىل عىل نبّيه حممد )
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  (1) (ومن نسب إلينا أّنا نقول أّنه أكثر من ذلك فهو كاذب، أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك

هـ (، والذي قال:    548)تويف   الشيخ أبو عيل الطربيس امللقب بأمني اإلسالم  ومنهم  

ومن ذلك الكالم يف زيادة القرآن ونقصانه فإنه ل يليق بالتفسري فأما الزيادة فمجمع عىل ..  )

إن يف القرآن :وأّما النقصان منه فقد روى مجاعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة  ،بطالهنا 

  قّدس   –   املرتىض   نرصه   الذي  وهو ،  خالفه  أصحابنا   مذهب   من  والصحيح   …صانًا  تغيريًا ونق

  (2) (الطرابلسيات املسائل جواب يف  الستيفاء  غاية  فيه الكالم  واستوىف –روحه  اهلل

الروايات من كتب السنة والشيعة   ا يسمى  مموهو يشري بوقوع اخلالف إىل ما ورد يف 

الشيخ  عليهم  أطلق  والذين  املدرستني،  من  اإلخباريون  إل  يقبله  مل  والذي  باملنسوخ تالوة، 

 . (3)أي الذين هيتمون باجلمع دون التحقيق (احلشوية )الطربيس لقب 

)وأما الكالم  هـ (، والذي قال:     460)تويف  شيخ الطائفة  امللقب ب لشيخ الطويس  ومنهم ا

 
 .  48(  العتقادات يف دين المامية ص1) 

 .. 15ص  1(  جممع البيان ج 2) 

من األمثلة عىل ذلك، والتي يتغاىض عنها لألسف من يرمون الشيعة بتحريف القرآن، ما رووه عن عمر بن اخلطاب أنه (   3) 

عن قال ـ وهو خيطب الناس عىل املنرب ـ ) ثم إنا كنا نقرأ فيام نقرأ من كتاب اهلل : )أن ل ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا  

 (1691( ومسلم )6830ن ترغبوا عن آبائكم( رواه البخاري )آبائكم، أو إن كفرا بكم أ

 ([ 3064ومنها: ) أل بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فريض عنا وأرضانا ( ]رواه البخاري )

الثا  ومنها ما رووه من أن سورة طويلة نزلت، ثم نسخت، ومل يبق من آياهتا إل ) لو كان لبن آدم واديان من مال لبتغى واديا ث

(، واستدلوا لذلك بأن أبا موسى األشعري أرسل إىل قراء أهل البرصة، فدخل عليه ثالث مائة رجل قد قرؤوا القرآن، فقال : )أنتم  

خيار أهل البرصة وقراؤهم، فاتلوه، ول يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم كام قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا  

والشدة برباءة فأنسيتها، غري أين قد حفظت منها : )لو كان لبن آدم واديان من مال لبتغى واديا ثالثا، ول يمأل   نشبهها يف الطول

جوف ابن آدم إل الرتاب(، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى املسبحات فأنسيتها، غري أين حفظت منها : ) يا أهيا الذين آمنوا مل 

( .. وغريها من الروايات الكثرية 1050شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ( رواه مسلم ) تقولون ما ل تفعلون ( فتكتب 

التي ل ختتلف عن الروايات التي يوردها أمثاهلم من إخباريي الشيعة، مع فارق خطري وهو أن مجيع حمققي الشيعة يرفضون تلك 

 الروايات، بينام أكثر حمققي السنة يقبلوهنا. 



61 

 

يف زيادة القرآن ونقصه فمام ل يليق به، ألن الزيادة فيه جممع عىل بطالهنا، وأما النقصان فالظاهر  

من مذهب املسلمني خالفه وهو األليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نرصه املرتىض وهو  

  (1) الظاهر من الروايات(

قترص الرد عىل هذه الشبهة من األصوليني الشيعة فقط، بل كان لإلخباريني الكبار  ومل ي

الذي يعد   (الوايف)الفيض الكاشاين صاحب كتاب  الكبري  املحدث  ومنهم  أيضا سهم يف ردها،  

ُه َلكَِتاٌب َعِزيٌز  }الذي استدل بقوله تعاىل:  (    ه   1091تويف  من اجلوامع احلديثية املتأخرة )   َوإِنَّ

  ، (42،  41فصلت:  )  {( َل َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوَل ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم مَحِيدٍ 41)

ا َلُه حَلَافُِظونَ }:  وقوله ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ عىل عدم وقوع التحريف، وعلق   (9احلجر:  )  {إِنَّا َنْحُن َنزَّ

( بقوله:  يتطرعليهام  كيف  والتغيريعندئذ  التحريف  إليه  خمالف  ..  ق  التحريف  خرب  أن  مع 

   (2)(مكذب له فيجب رده واحلكم بفساده وتأويله ، لكتاب اهلل 

، والذي يمنعه كونه من املحدثني الكبار،  ( ـ    هـ   1037 )    (3)   حممد باقر املجليسومنهم  

وأن القرآن يستحيل  بل من الذين أوردوا روايات التحريف نفسها أن ينص عىل عدم صحتها،  

فإن قال قائل كيف يصّح القول بأن اّلذي بني الدفتني هو  )  حتريفه، وقد قال معربا عن ذلك:

كالم اهلل تعاىل عىل احلقيقة من غري زيادة ول نقصان وأنتم تروون عن األئمة عليهم السالم  

  بخالف   وهذا(    …أهّنم قرأوا ) كنتم خري أئمة أخرجت للناس ( وكذلك ) جعلناكم أئمة وسطا  

  التي   األخبار  أنّ   وهو   ،هذا  عن  اجلواب  مىض   قد :له  قيل   ؟  الناس  أيدي   يف   الذي  املصحف   يف  ما 

ومل نعدل عاّم يف    ،لك وقفنا فيها فلذ  ؛ بصحتها   تعاىل   اهلل  عىل   يقطع  ل   آحاد   أخبار   بتلك  جاءت 

 
 ..  3دمة تفسري التبيان ص (  مق 1) 

 .. 441ص  – 10ج  –(  عنه مفاهيم القرآن )العدل واإلمامة(، الشيخ جعفر السبحاين 2) 

تقي 3)  املوىل حممد  العامل اإلسالمي، وكان والده  املعروفة يف  العلمية  املراكز  آنذاك من  التي كانت  يف مدينة أصفهان  (  ولد 

هـ صاحب   430ؤلفات كثرية يف شتى الـمـجـالت يـنتهي نسبه إىل احلافظ أيب نعيم املتوىف عام  املجليس من مفاخر علامء الشيعة، له م

 الكتاب املعروف بـ حلية الولياء يف طبقات الصفياء.. 
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  (1)املصحف الظاهر عىل ما أمرنا به حسب ما بّيناه(

ألف   الشبهة خاصة بعدما  الرد عىل هذه  الكثرية يف  الكتب  ألفوا  أما املعارصون، فقد 

معتمدا   (فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب )هـ(، كتابه  1320النوري )ت اإلخباري  

 د، أو مكذوبة عىل األئمة. يفة السنعىل جمموعة من الروايات ضع 

للطهراين )ت   (كشف الرتياب يف عدم حتريف كتاب رب األرباب)ومن تلك الكتب  

ومنها  هـ( 1313 بالتحريف)،  القول  شبهة  عىل  الرشيف  الكتاب  الدين   ( حفظ  هبة  للسيد 

)ت   بتحريف  )ومنها    ،هـ( 1315الشهرستاين  القول  إبطال  يف  اخلطاب  فصل  عىل  احلجة 

لمريزا ل  (القرآن الربهان عىل عدم حتريف  )، ومنها  هـ(1372عبد الرمحن اهليدجي )ل  (الكتاب

لمريزا ل  ( القرآنآلء الرمحن يف الرد عىل حتريف  ) منها  و  ، م( 1954  - هـ  1374الربوجردي ) 

 ( اخلياباين  املدرس  الرحيم  الفرائد)منها  و   ، هـ(1318عبد  رشح  يف  الفوائد  للمريزا ( بحر   ،

 ،وغريها كثري. ـ( ه1319األشتياين ) ت  

بكتاب   رضوا  الشيعة  أن  يزعمون  الذين  املغرضني  أولئك  عىل  هنا  أرد  أن  وأحب 

النوري، وأهنم مل يقفوا منه أي موقف، بأن ذلك خطأ، بل خطيئة علمية، فقد ذكر الشيخ جعفر  

السبحاين ردة الفعل الشديدة التي قامت عىل الكتاب وصاحبه من احلوزات العلمية، فقال:  

، وقد  1298، وطبع سنة  1292ّم تأليف )فصل اخلطاب( عىل يد مَؤلفه النوري سنة  )وقد ت

العلامء   نفرة  من  ضوضاء  ويف  العزلة  وحشة  يف  نفسه  كتابه  نرش  منذ  النوري  املحّدث  َوَجَد 

والطلبة يف حوزة سامراء العلمية آن ذاك. وقد قامت ضّده نعرات، تتبعها شتائم وسّبات من 

يع أرجاء البالد الشيعّية، وهنض يف وجهه أصحاب األَقالم من ذوي احلمّية  نبهاء األُّمة يف مج

عىل اإِلسالم، ول يزال يف متناوش أهل اإِليامن، يسلقونه بألسنة حداد، عىل ما جاء يف وصف  

العاّلمة السيد هبة الدين الشهرستاين، عن موضع هذا الكتاب ومَؤلفه ونارشه، يوم كان طالبًا 

 
 .75ص92(  بحار األنوار ج1) 
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  (1) سامراء( شاّبًا يف حوزة

ثم ذكر ثناء علامء الشيعة عىل الكتب والرسائل التي ردت عىل النوري، ومنها رسالة  

مهدي  املريزا  كتبها  التي  )الربهان(  رسالة  عىل  تقريظًا  الشهرستاين  الدين  هبة  السيد  بعثها 

بقم   بنعمة هذا    1373الربوجردي  أولك  إذ  أنت شاكر مولك  )كم  فيها:  يقول  التأليف  هـ 

املنيف، لعصمة املصحف الرشيف عن وصمة التحريف، تلك العقيدة الصحيحة التي آنسُت  

هبا منذ الصغر أّيام مكوثي يف سامّراء، مسقط رأيس، حيث متركز العلم والدين حتت لواء المام  

كتاب   تأليفه  بشأن  النوري،  املحّدث  نزيلها  عىل  ثائرة  متوج  أراها  فكنت  الكبري،  الشريازي 

فصل اخلطاب( فال ندخل جملسًا يف احلوزة العلمية إّل ونسمع الضّجة والعّجة ضّد الكتاب  )

  (2) ومَؤّلفه ونارشه، يسلقونه بالسنة حداد(

ثم يعلق السبحاين عىل هذا التقريظ بقوله: )و هكذا هّب أرباب القلم يسارعون يف الرّد  

 يدعوا لبّث آرائه ونرش عقائده جماًل عليه ونقض كتابه بأقسى كلامت وأعنف تعابري لذعة، مل 

أيب القاسم    ول قيد شعرٍة، وممّن كتب يف الرّد عليه من معارصيه، الفقيه املحّقق الشيخ حممود بن 

)املتوىّف   الطهراين  باملعّرب  عدم  1313الشهري  يف  الرتياب  )كشف  أسامها  قّيمة  رسالة  يف   )

صفحة،    300قرب من أربعة آلف بيت يف  ( ت1302  2ج    17حتريف الكتاب( فرغ منها يف ) 

و فيها من الستدللت املتينة والرباهني القاطعة، ما أجلأ الشيخ النوري إىل الرتاجع عن رأيه  

 ( 3)  ء، وتأّثر كثريًا هبذا الكتاب(بعض اليش

)املتوىّف   الشهرستاين  حسني  حممد  السيد  العاّلمة  معارصه  عليه  الرّد  يف  )كتب  وقال: 

رسالة أسامها )حفظ الكتاب الرشيف عن شبهة القول بالتحريف(، و قد أحسن ( يف  1315

 
 .77، ص: 1موسوعة طبقات الفقهاء، ج(  1) 

 .87املرجع السابق، ص(  2) 

 .87املرجع السابق، ص(  3) 
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الكالم يف الدللة عىل صيانة القرآن عن التحريف ورّد شبهات املخالف ببيان واٍف شاٍف، و  

التعّسف   عن  بعيد  ظريف  ُأسلوب  يف  ولكن  اخلطاب،  فصل  عىل  رّد  واقعها  يف  الرسالة 

 ( 1)(والتحّمس املقيت 

ة الفكريني والسياسيني للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، فقد وقفوا بشدة ضد  أما القاد

 تلك الشبهات، ألهنا تتناقض مع مرشوعهم يف إعادة تطبيق القرآن الكريم يف احلياة. 

هؤلء   القرآن  اخلميني  اإلمام  ومن  بسالمة  فيها  ويذكر  إل  مناسبة  يدع  يكن  مل  الذي 

إن الواقف عىل عناية املسلمني بجمع القرآن وحفظه  : )الكريم من التحريف، ومن ذلك قوله 

 –  أخبار   من   فيها   ورد   وما   –   التحريف  – وضبطه قراءًة وكتابًة يقف عىل بطالن تلك املزعومة  

  أو   اجلعل   أمارات   عليه   تلوح   جمعول   أو   به   الستدلل   يصلح  ل  ضعيف   إما   –   متسكوا   حسبام 

 إنام   التحريف  وإن  والتفسري  التأويل  مسألة  إىل فريمي  منها   الصحيح  أما   بالعجب  يقض  غريب

  (2)فظه وعباراته (ل  يف ل  ذلك يف  حصل

وهو يشري بذلك إىل التحريف يف معاين القرآن بتأويلها أو رصفها عن معانيها، وهو مما  

كنا : فعن أيب سعيد اخلدري قال  عن وقوعه،  اتفقت عليه األمة مجيعا، بل أخرب رسول اهلل  

)إن منكم  :فرمى به إىل عيل، فقال ،  فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله  جلوسا ننتظر رسول اهلل  

يقات  القرآنرجال  تأويل  الناس عىل  تنزيله ،  ل  قاتلت عىل  بكر،  كام  أبو  قال  ،  ل:قال ،  أنا :قال 

  (3)ولكن خاصف النعل(، ل:قال ، أنا :عمر

ذلك البيت  نص  ومثل  أهل  التحريف    أئمة  من  النوع  هذا  مثل  وقوع  إمكانية  عىل 

جّهالً، ويموتون ضاّللً  كام قال اإلمام عيل: )إىل اهلل أشكو من معرش يعيشون  وحذروا منه،  

 
 .89املرجع السابق، ص(  1) 

 تقريرات درس اإلمام اخلميني. 165ص  2(  هتذيب األصول ج 2) 

 .. 88(  رواه النسائي يف اخلصائص، انظر: هتذيب اخلصائص ص 3) 
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ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حّق تالوته، ول سلعة أنفق بيعًا ول أغىل ثمنًا من 

ف عن مواضعه(  ،الكتاب   (1)إذا حرِّ

وقال اإلمام الباقر: )وكان من نبذهم الكتاب: أن أقاموا حروفه، وحّرفوا حدوده، فهم  

  (2) بهم حفظهم للرواية، والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية(يروونه ول يرعونه، واجلّهال يعج

ومل يكتف اإلمام اخلميني بالرد املجمل عىل تلك الشبهة، بل راح يناقش تلك الروايات  

الروايات الضعيفة التي ل  )  إىل ثالثة أقسام: ها  قسمالتي اعتمدها اإلخباريون، ويفندها، وقد  

ة التي تظهر عليها عالمات الوضع ق الروايات املختلو  . .يمكن الستفادة منها واألخذ هبا أبدا

 ( الروايات الصحيحةو .. ختالقوال

لو تأملنا فيها بدقة فسيتضح أن املقصود منها ليس هو التحريف  علق عليها بقوله: ) و

 (اللفظي )أي الزيادة والنقصان(، بل هو حتريف تفسريها ورشحها 

بشدة عىل  و رد  النوريقد  الذين هيتمون  املريزا  املحدثني  من  الكثري  مثل  إياه  معتربا   ،

إّنه لو كان األمر كام تّوهم  )دون التحقيق يف معانيها وأسانيدها، يقول يف ذلك:  بجمع الروايات  

الذي كان كتبه ل يفيد علاًم ول عماًل، وإّنام هو إيراد   ،صاحب فصل اخلطاب )املريزا النوري(

األلباب أولو  عنها  وتنّزه  األصحاب،  عنها  أعرض  ضعاف  أصحابنا   ، روايات  قدماء    ، من 

الثال  اهلل(كاملحّمدين  )رمحهم  والطويس  والكليني  )الصدوق  املتقّدمني  كتب    ، ثة  حال  هذا 

كاملستدرك، ول تسأل عن سائر كتبه املشحونة بالقصص واحلكايات الغريبة التي    ،روايته غالباً 

باجلدّ  منه  أشبه  باهلزل  الضعاف    ،غالبها  جلمع  اشتياقه  أّن  إل  متتّبع،  صالح  شخص  وهو 

ل  وما  والعجائب  املستقيم  والغرائب  والرأي  السليم  العقل  النافع.    ، يقبلها  الكالم  أكثر من 

حتى وقع ما وقع ممّا بكت عليه    ، والعجب من معارصيه من أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا

 
 .54، ص17(  الرشيف الريض، هنج البالغة، رشح حممد عبده،  اخلطبة1) 

 . 53ص، 16، كتاب الروضة، ح8(  الشيخ الكليني، الكايف،  ج2) 
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  (1) (الساموات، وكادت تتدكدك عىل األرض؟!

يف رد هذه الشبهة اخلطرية عىل إمجاع املسلمني عىل سالمة القرآن  اخلميني  وقد اعتمد  

التحريف،   )من  ذلك:  قال معربا عن  األمر وقد  كان  وأشباهه   ،فلو  ذكره هذا  كون   ،كام  من 

عليه   املؤمنني  أمري  وِذْكر  وفضلهم،  السالم  عليهم  البيت  أهل  بِذكر  اإلهلي مشحونًا  الكتاب 

لَِم مَلْ حيتّج بواحد من تلك اآليات النازلة والرباهني القاطعة  السالم وإثبات وصايته وإمامته، ف

املؤمنني أمري  من:  كّل  اإلهلي  الكتاب  واحلسن  ، من  ذر،    ، واحلسني  ،وفاطمة،  وأبو  وسلامن، 

باألحاديث    ، قداد، وعامراملو السالم  عليه  تشّبث  ومِلَ  السالم؟!  عليه  خالفته  إثبات  يف صدد 

أظهرهم بني  والقرآن  وأولده  النبوية،  املؤمنني  أمري  باسم  مشحونًا  القرآن  كان  ولو  ؟! 

يف حّجة الوداع آخر سنني    املعصومني وفضائلهم وإثبات خالفتهم، فبأّي وجه خاف النبي  

حتى ورد    ، من تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ  ،عمره الرشيف، وأخرية نزول الوحي اإلهلي 

إىل دواة وقلم حني موته للترصيح باسم    . ومِلَ احتاج النبي  أّن ﴿َواهللُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس﴾

   (2)(عيل ؟! فهل رأى أّن لكالمه أثرًا فوق أثر الوحي اإلهلي؟!

هذه جمرد نامذج عن مواقف اإليرانيني املتشددة من كل املقولت التي تريد أن ترصف  

بحجة وقوع التحريف فيه،  القرآن الكريم عن الواقع إما بحجة عدم فهمه إل للمعصومني، أو  

 أو بحجة إثارة الشبه حوله. 

والكتب املؤلفة يف ذلك كثرية جدا، ل يمكن التعريف هبا هنا مجيعا، ولذلك اكتفينا بام  

ذكره اإلمام اخلميني للرد عىل تلك الطروحات التي يطرحها من ل خياف اهلل، ول يتورع يف  

جديد اإلسالمي بكونه يقول بتحريف القرآن،  مواقفه حني يرمي هذا العمالق من عاملقة الت 

السخط ل تبدي املساوئ مع كونه قىض حياته مجيعا يف الدعوة إليه ورد الشبه عنه، ولكن عني 

 
 (  انظر مقال بعنوان: اخلميني والتفسري وقضية التحريف، د. حسان عبد اهلل. 1) 

 . 247-244، ص1(  انظر: اإلمام اخلميني، أنوار اهلداية، ج2) 
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 فقط، بل تصنعها أيضا. 
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 النبوية والسنة  إيران..  

الكريمة من بالد   القطعة  ليشوهوا هبا تلك  املغرضون،  يستعملها  التي  املغالطات  من 

كام ل  ،  املسلمني تصويرهم هلا بأهنا بلد البدعة والضاللة، وأنه ل عالقة هلا بسنة رسول اهلل  

 عالقة هلا بالقرآن الكريم.. 

الكريمة  ك الطائفة  من اعتبار السنة حكرا عىل تلتارخييا  وهم يستعملون يف ذلك ما شاع  

من طوائف املسلمني، واملتمثلة يف أصحاب املذاهب األربعة، وهذا خطأ كبري، وهو إن صلح 

اهلل   رسول  فسنة  دينيا،  به  التعبري  يصلح  ل  فإنه  وتارخييا،  به سياسيا  أن   التعبري  من  أعظم 

الناس، ورسول اهلل   للعاملني أعظم    حيتكرها أحد من  من أن يكتفي  الذي أرسله اهلل رمحة 

 باتباعه طائفة من الطوائف. 

فكل املسلمني مهام اختلفت طوائفهم يعرفون السنة، وحيرتموهنا، ويتبعوهنا، وإن كانت  

هلا خمتلفة، ورواياهتم هلا متباينة.. فلكل قوام رواهتم وحمدثوهم ورجاهلم، ول يصح مصادرهم  

ائف، لتستبعدها عن غريها من الطوأن تفرض طائفة من الطوائف ثقاهتا ورواهتا ورجاهلا عىل 

   نبيها، وهديه.

النبوية للسنة  املفهوم  هذا  عىل  وشموليته وبناء  اإلسالم  عدالة  مع  ينسجم  والذي   ،  

، والتي  بالسنة النبوية  نذكر بعض جتليات اهتامم اإليرانينينحاول يف هذا الفصل أن    ،وعامليته

 رأينا انحصارها يف ثالثة مظاهر كربى: 

باعتباره خاتم الرسل، وخري خلق  ،  : ذلك التعلق الشديد برسول اهلل  ل املظهر األو 

اهلل كلهم، وأنه يمثل اهلداية اإلهلية بأسمى صورها، وأنه القرآن الناطق، واألسوة احلسنة، التي  

 . ، كام ينهل منها مجيع األمةينهل منها مجيع الورثة

مذاهبهم وطوائف  بمختلف  اإليرانيني  عند  عليه  متفق  بأداء  فهم،  وهذا  يكتفون  ل  هم 
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، فالتعلق به وحمبته هي األساس الذي السنن، وإنام ينطلقون فيها من ذلك التعلق بصاحبها  

 إىل فعلها والقتداء به فيها.  تبنى عليه كل املامرسات التي دعانا رسول اهلل 

هلم  عالقة  ل  الشيعة  اإليرانيني  أن  وبسطاءهم  الناس  عوام  يومهون  املغرضني    لكن 

أئمتهم، وهم وامهون يف ذلك، فأساس تعلق الشيعة  ب، وأن عالقتهم حمصورة  برسول اهلل  

 ، ولول ذلك الرتباط، وتلك الوصية ملا تعلقوا هبم. بأئمتهم هو ارتباطهم برسول اهلل 

، ولذلك  (1) )حسني مني، وأنا من حسني(:فيه:   فهم إنام تعلقوا باإلمام احلسني لقوله  

 .يرون أن اتباع احلسني، وحمبته وتعظيمه هو نفس تعظيم رسول اهلل 

وهكذا سائر األئمة الذين اتفق عىل صالحهم وعلمهم وتقواهم وانتساهبم لرسول اهلل  

  .مجيع السنة والشيعة 

أما ما يدعيه املغرضون من أن الشيعة يفضلون اإلمام عليا أو غريه من األئمة عىل رسول  

فوهم كبري، وهو ناتج من ذلك التعايل عن سؤال أهل العلم منهم، أو مطالعة تراثهم  ،  اهلل  

اإلمام عيل بن أيب طالب من بعض  املحقق، والذي جيدون فيه أمثال هذه الرواية التي سئل فيها  

األحبار ـ بعد أن سمع كالمه العجب ـ: )يا أمري املؤمنني أفنبي أنت؟(، فقال له اإلمام عيل:  

  (2)( ، إنام أنا عبد من عبيد حممد)ويلك

الثاين  فيها،  املظهر  والتحقيق  النبوية  السنة  بجمع  وشيعتهم  سنتهم  اإليرانيني  اهتامم   :

والتعامل معها رواية ودراية، ولذلك ظهر فيهم حمدثون كثريون، وظهرت معهم أسفار حديثية  

 أصيل يف كال املدرستني. كثرية ل يمكن إلغاؤها، أو التهوين منها، ذلك أهنا ركن 

يدخلوا   مل  أهنم  اإليرانيني  عن  يذكرون  الذين  املغرضني  أولئك  عىل  رد  أكرب  هذا  ويف 

فإن كان األمر كذلك، فإن الثقة ترفع عن كل    ؛ اإلسالم اقتناعا وحمبة، وإنام دخلوه ليشوهوه

 
 . 3/  174(  التوحيد: 1) 

 ( 17111( وأمحد )144( وابن ماجه )3775(  رواه الرتمذي )2) 
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تني، ومنها تلك الكتب التي مجعت فيها األحاديث، والتي تعترب مراجع أساسية لكال املدرس

حديثية   ثروة  معها  أللغينا  ألغيناها  ولو  ومعاجم..  ومستخرجات  ومسانيد  وسنن  صحاح 

 كبرية، وسننا نبوية عظيمة. 

النبوية املطهرة يف مجيع    : اهتامم اإليرانيني بمختلف مذاهبهم بتطبيق السنةاملظهر الثالث 

ومهون أهنم يمكنهم الكتفاء  فلم يظهر فيهم أولئك املتكربون عليها، الذين يت  مناحي احلياة؛

أمثاهلم فهم حمدودون جدا، ول هيتم هبم اإلعالم، ول  بالقرآن الكريم بدهلا، وإن ظهر فيهم  

الشعب اإليراين، ذلك أهنم يصطدمون مع تعلقهم بأهل بيت النبوة الذين اعتربهم اإليرانيون 

 سفينة نجاهتم التي يتخلصون هبا من األهواء والبدع والضاللت. 

ليس    النبوية  أن تطبيق السنةما ذكرناه يف مناسبات كثرية من  ونحب أن نشري هنا إىل  

حمصورا يف تلك املظاهر البسيطة املحرتمة، بل هو يشمل مناحي احلياة مجيعا، فتطبيق السنة يف  

عىل  واحلرص  األمة،  قضايا  ومجيع  املستضعفني  مع  والوقوف  السيادة،  حتقيق  هي  السياسة 

 وللسياسة اإليرانية احلظ الكبري من هذه السنة.  .. الوحدة اإلسالمية 

تنطلوالسنن   عىل  الجتامعية  احلرص  من  بني  ق  والتكافل  والتنارص  واملودة  التآلف 

املسلمني مجيعا بغض النظر عن مذاهبهم وطوائفهم، بل حتى مع غري املسلمني الذين أمرنا أن 

 نؤلف قلوهبم، ونحرتم مقدساهتم.. وهذه سنة عظيمة، وللمجتمع اإليراين حظه الكبري منها.

مناحي احلياة لتمتد حتى لطريقة أكلنا ونومنا    وهكذا نجد السنن النبوية تتغلغل يف مجيع 

ولباسنا وكل حركاتنا لتضبطها بآداب النبوة.. وكل ذلك موجود يف املجامع احلديثية السنية  

. وإن كان هناك اختالف فهو  والشيعية، والتي ل ختتلف املسافات بينها كثريا يف هذا املجال.

بسبب رفض السنة نفسها، فهي أعظم من أن  ل    ،اختالف مربر باختالف املواقف من الرواة

 يرفضها مسلم. 

بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل الربهنة عىل هذه التجليات الثالثة لتعلق اإليرانيني  



71 

 

احلقد األعمى  تنطلق من  إشاعة ظاملة،  يشاع عنهم  ما  النبوية، وكون  البحث    ،بالسنة  ل من 

 الرصني. املوضوعي العلمي 

 : رانيني لرسول اهلل  أول ـ تعظيم اإلي 

مسلسالهتا   رأى  أو  إيران،  زار  فمن  مغرض،  إل  فيه  أن جيادل  يمكن  مظهر ل  وهذا 

  ناسبة ملوبأصوات عالية مجاعية  ،  وأفالمها، فسيشاهد الناس مجيعا يصلون عىل رسول اهلل  

ول  ، بل يكفي أن يصيح أحد يف الشارع، ليقول هلم: طلبا لشفائي، صلوا عىل رس ولغري مناسبة

، فإذا بكل من سمعه يردد بصوت عال: اللهم صل عىل حممد وآل حممد.. وهكذا تبدأ    اهلل

 .  سلسلة الصلوات، حيث يذكر كل أحد طلبه، ويشفعه بطلب الصالة عىل رسول اهلل

اإليرانيون   يوليه  الذي  التعظيم  ذلك  عىل  الشواهد  عرشات  من  واحد  شاهد  وهذا 

اهلل   ل،  لرسول  يولونه  بيته  وكيف ل  والتبعية، ويدينون ألهل  باإلسالم  له  يدينون  ه، وهم 

 بالولء والنرصة، وهل يمكن أن يوايل شخص أبناء رجل، ثم ل يوايل والدهم؟

املحبة باإلضافة للصلوات،   املرتبطة  ومن مشاهد تلك  املختلفة  للمناسبات  إحياؤهم 

اهلل   املناسبميالد رسول  به.. وغريها من  احتفالت  ، وبعثته واإلرساء  الكثرية، وهي  بات 

 . رسمية متتلئ هبا إيران مجيعا باملحارضات واملسابقات اخلاصة بالتعريف برسول اهلل 

موعد   حتديد  يف  والشيعة  السنة  بني  اخلالف  يرفع  حتى  اخلميني،  اإلمام  شاء  وقد 

سالمية،  الحتفال باملولد النبوي الرشيف أن جيعله أسبوعا كامال، وهو نفسه أسبوع الوحدة اإل

ربيع األول، بينام ترى املدرسة الشيعية أنه   12حيث أن املدرسة السنية ترى أن امليالد كان يف  

فجعل مجيع املدة  ؛ من نفس الشهر.. ومل يشأ اإلمام اخلميني أن يميل ألحد اجلانبني   17كان يف  

  (1)(أسبوع الوحدة اإلسالمية ) بينهام احتفال، وسامه 

 
سبوع الوحدة بقوله: )أنا شخصيًا كنت منفيًّا إىل بلوشستان. مل تكن األجهزة (  يذكر السيد عيل اخلامنئي سبب طرح فكرة أ1) 

األمنية تريد أن نامرس أي مسعى؛ لكن يف الوقت ذاته قلنا فلنَُقم بعمل نظهر من خالله الوحدة بني الشيعة والسنّة يف هذه املدينة؛ 
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تلك   مشاهد  كثريا،  ومن  اإليرانيون  عليه  حيرص  ما  كله  ذلك  إىل  باإلضافة  املحبة 

وأهل    ختلفة لرسول اهلل  املمن بيوهتم وحماهلم    ا ؤدوهنيسمونه بالزيارات، وهي زيارات يو

 بيته، وهي تتوزع عىل األيام واملناسبات، لتبقى ذكراهم دائام عطرة يف قلوهبم. 

العلم الكبري الشيخ عباس القمي يف كتابه  وعند التأمل يف تلك الزيارات التي أوردها  

، املمتلئ باألدعية والصلوات، نجد أنه ل تكاد ختلو زيارة ول دعاء من الصالة ( مفاتيح اجلنان)

 .، والثناء عليه عىل رسول اهلل 

الزيارة اخلاصة بيوم السبت،  املهمة واجلميلة يف ألفاظها ومعانيها  ومن تلك الزيارات  

وباللغة العربية، وهي حتوي معاين سامية    ،ساجد والبيوت اإليرانية كل سبتوالتي تردد يف امل 

 . يف التعريف برسول اهلل 

، أو ألمته  وسنذكر نصها هنا ألولئك الذين يتصورون اإليرانيني أعداء لرسول اهلل  

 م؟ودينه، وأسأهلم: هل يفعلون مثلها، أو ما هو دوهنا، حتى يرموا غريهم بام يرمونه به من هت 

التي تعترب لوحدها وثيقة كافية يف الدللة عىل مبلغ التعلق والتعظيم  تلك الزيارة  كيفية  و

، وكأنه بني يديه، ثم يقول  ، هي أن يستشعر املؤمن ـ كام يذكرون ـ رسول اهلل  لرسول اهلل  

هلل،  وأنك حممد بن عبد ا   ،وأشهد أنك رسوله   ،:  أشهد أن ل إلـه إل اهلل وحده ل رشيك لهله

ربك رسالت  بلغت  قد  أنك  ألمتك  ،وأشهد  باحلكمة    ، ونصحت  اهلل  سبيل  يف  وجاهدت 

احلسنة احلق  ،واملوعظة  من  عليك  الذى  باملؤمنني  ، وأديت  رؤفت  قد  عىل   ،وأنك  وغلظت 

احلمد هلل    ، فبلغ اهلل بك أرشف حمل املكرمني  ،وعبدت اهلل خملصا حتى أتاك اليقني   ،الكافرين

 
ربيع األول حسب   17ربيع األول حسب رواية أهل السنّة ويف    12ولدة النبي األكرم يف    -فخطرت عىل بالنا قضية أسبوع الوحدة  

وُقمنا بإجرائها بشكل عميل يف إيران شهر؛ أي أّننا احتفلنا من الثاين عرش حتى السابع عرش من ربيع األول. لقد كان   -رواية الّشيعة

والبارحة(]إطالق   اليوم  وليد  ليس  عميقًا،  فكرًا  الوحدة)هذا  النف   (أسبوع  أيام  عيل خالل  السيد  مكتب  موقع  إيرانشهر،  إىل  ي 

[، وبعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران طرحت هذه القضية من قبل اجلمهورية اإلسالمية يف إيران   2010أكتوبر    17خامنئي،  

 وتم اختاذ القرار بإقامة مؤمتر الوحدة اإلسالمية يف هذا األسبوع. 
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وآله حممد  عىل  صل  اللـهم  والضالل،  الرشك  من  بك  استنقذنا  صلواتك    ،الذي  واجعل 

وصلوات مالئكتك املقربني وأنبيائك املـرسلني وعبادك الصاحلني وأهل الساموات واألرضني  

ك ورسولك ونبيك وأمينك ومن سبح لك يا رب العاملني من األولني واآلخرين عىل حممد عبد

خلقك  من  وخالصتك وخريتك  وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك  وأعطه    ،ونجيبك 

الرفيعة  والدرجة  والوسيلة  والفضيلة  األولون   ، الفضل  به  يغبطه  حممودا  مقاما  وابعثه 

 ( واآلخرون

، ليسأل حاجته، ويتوسل به إىل اهلل قائال:  ثم يطأطئ رأسه تواضعا أمام رسول اهلل  

ُسوُل  }ـهم إنك قلت  الل) الرَّ َواْسَتْغَفَر هَلُُم  َفاْستَْغَفُروا اهللََّ  َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك  إِْذ َظَلُموا  ُْم  َوَلْو َأهنَّ

اًبا َرِحياًم   فصل    ، إهلي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنويب،  ( 64النساء:  )  {َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ

 (ا أتوجه بك وبأهل بيتك اىل اهلل تعاىل ربك وريب ليغفر يل عىل حممد وآله واغفرها يل، يا سيدن

:  يقولثم    (، إنا هلل وإنا اليه راجعون)ثالثا:    ثم يتذكر فقده، ويتأمل لذلك، ويقول خماطبا له

وحيث فقدناك فإنا   ،فام أعظم املصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي  ،أصبنا بك يا حبيب قلوبنا )

نا يا رسول اهلل صلوات اهلل عليك وعىل آل بيتك الطاهرين، هذا هلل وإنا اليه راجعون، يا سيد

فأضفني وأجرين فإنك كريم حتب الضيافة   ، وأنا فيه ضيفك وجارك  ، وهو يومك  ، يوم السبت

فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة اهلل عندك وعند    ،ومأمور باإلجارة

 ( علمه فإنه أكرم األكرمني  آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبام استودعكم من

الذي يعتربونه ملكهم  إمامهم الثامن، وهكذا يروون أن أسالفهم سألوا اإلمام الرضا، 

:  ويسلم عليه بعد الصالة؟ فأجاب    كيف يصىل عىل النبي واحلاكم احلقيقي عليهم، قائلني:  

اهلل وبركاته) اهلل ورمحة  يا رسول  ع  ، السالم عليك  بن  يا حممد  اهللالسالم عليك  السالم    ، بد 

السالم عليك يا    ، السالم عليك يا صفوة اهلل  ،السالم عليك يا حبيب اهلل  ،عليك يا خرية اهلل 

  ، وأشهد أنك قد نصحت ألمتك  ، وأشهد أنك حممد بن عبد اهلل  ،أشهد أنك رسول اهلل   ، أمني اهلل
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فجزاك اهلل يا رسول اهلل أفضل ما جزى نبيا   ، وجاهدت يف سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقني 

راهيم وآل إبراهيم إنك محيد  اللـهم صل عىل حممد وآل حممد أفضل ما صليت عىل إب ، عن أمته

 جميد(

الصحيفة   وهي  السجادية،  الصحيفة  يف  الصلوات  من  الكثري  نجد  املنسوبة  وهكذا 

وهي مملوءة باألدعية واملناجيات، ويف كل  لعابدين السجاد، ابن اإلمام احلسني،  لإلمام زين ا

 ، وبالصيغ املختلفة. مقطع منها نرى الصلوات عىل رسول اهلل 

، واحلاوية للمعارف الكثرية  ومن تلك الصلوات الواردة فيها، واخلاصة برسول اهلل  

)احلمد اهلل الذي من علينا بمحمد نبيه صىل ، لتمأل القلوب حمبة له وشوقا إليه:  املرتبطة به  

اهلل عليه وآله دون األمم املاضية والقرون السالفة، بقدرته التي ل تعجز عن شئ وإن عظم،  

ول يفوهتا شئ وإن لطف، فختم بنا عىل مجيع من ذرأ، وجعلنا شهداء عىل من جحد، وكثرنا 

، ونجيبك من خلقك، وصفيك من  بمنه عىل من قل. اللهم فصل عىل حممد أمينك عىل وحيك

فيك  وعرض  نفسه،  ألمرك  نصب  كام  الربكة،  ومفتاح  اخلري،  وقائد  الرمحة،  إمام  عبادك، 

للمكروه بدنه وكاشف يف الدعاء إليك حامته، وحارب يف رضاك أرسته، وقطع يف إحياء دينك  

في  وواىل  لك،  استجابتهم  عىل  األقصني  وقرب  جحودهم،  عىل  األدنني  وأقىص  ك رمحه، 

األبعدين، وعادى فيك األقربني. وأدأب نفسه يف تبليغ رسالتك، وأتعبها بالدعاء إىل ملتك 

  (1)وشغلها بالنصح ألهل دعوتك، وهاجر إىل بالد الغربة، وحمل النأي..(

التي حيرص اإليرانيون عىل أدائها يف املناسبات املختلفة.. وهي جمرد   إىل آخر الصالة 

رية، يرددوهنا، وكلها ـ وبحسب اطالعي الدقيق عليها ـ حتوي نموذج ومثال عن صلوات كث 

من املعارف واألشواق ما مل أره يف أي دواوين أخرى من دواوين الزيارات أو الصلوات عىل 

اهلل   السنية  رسول  املدرسة  يف  الصوفية  لدى  املمتلئة  املتداولة  اجلميلة  لغتها  إىل  باإلضافة   ،

 
 .31(  الصحيفة السجادية، ص1) 
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 .وكلها من صياغة أبناء اإلمام عيل، وأحفاد رسول اهلل بالبالغة، وكيف ل تكون كذلك، 

وقد كان لذلك كله أثره البالغ يف التحقق بالسنة النبوية املطهرة، ذلك أن السنة تنبني  

 عىل املحبة، فال يمكن أن نتبع من ل نحب، ول يمكن أن نحب من ل نعرف. 

الكثري من الكتب التي تعرف    وهلذا نجد يف الرتاث الذي تركه علامء السلوك اإليرانيني

 ، وجتعل ذلك مقدمة للدعوة لالستنان بسنته.  برسول اهلل 

ولعل من أقرب أمثلتها، وأكثرها انتشارا يف العامل اإلسالم كله، ذلك الكتاب الذي ألفه  

وسامه   الدين،  علوم  إحياء  كتب  مجلة  من  وجعله  اإليراين،  الطويس  املعيشة  ) الغزايل  آداب 

املحجة البيضاء يف هتذيب  )وهو نفسه املتداول يف املدرسة الشيعية ضمن كتب  ،  (وأخالق النبوة

اهلل  (اإلحياء برسول  تعريفا  شديد  باختصار  الكتاب  هذا  حوى  فقد   ، للتحقق ودستورا   ،

 بسنته. 

ء فأحسن خلقه  احلمد هللَّ الذي خلق كل َش )  : هبذه الديباجة املعربةوقد بدأه الغزايل  

فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخالقه ثم اختذه صفيه وحبيبه،    ّمدا  وترتيبه وأّدب نبيه حم

 (1)ووفق لالقتداء به من أراد هتذيبه، وحرم عن التخلق بأخالقه من أراد ختييبه(

رأيت أن أقترص يف هذا الكتاب عىل ذكر آداب رسول  ثم ذكر غرضه من الكتاب بقوله: )

أرسدها جمموعة فصال فصال، حمذوفة األسانيد، ليجتمع ، وأخالقه املأثورة عنه باإلسناد فاهللّ  

التي شهد آحادها عىل  فيه مع مجيع اآلداب جتديد اإليامن وتأكيده بمشاهدة أخالقه الكريمة 

القطع بأنه أكرم خلق اهللّ تعاىل وأعالهم رتبة، وأجلهم قدرا، فكيف جمموعها، ثم أضيف إىل  

لتي صحت هبا األخبار ليكون ذلك معربا عن مكارم  ذكر أخالقه ذكر خلقته، ثم ذكر معجزاته ا

األخالق والشيم، ومنتزعا عن آذان اجلاحدين لنبوته صامم الصمم، واهللّ تعاىل وىل التوفيق،  

املتحريين،   دليل  فإنه  الدين،  معامل  وسائر  واألحوال  األخالق،  يف  املرسلني  بسيد  لالقتداء 

 
 .96، ص: 3وم الدين، ج(  إحياء عل 1) 
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 ( 1) وجميب دعوة املضطرين( 

، ومن مزاياه  ويمكن اعتبار هذا الكتاب مع صغر حجمه متنا يف التعريف برسول اهلل  

الكربى كونه جيمع بني املدرستني، فهو يردد يف املحافل السنية، كام يردد يف املحافل الشيعية،  

ول يتوقف عن ترديده إل أعداء املدرستني الذين يكفرون الشيعة، بسبب تشيعهم، ويكفرون 

 بسبب تصوفه، وأشعريته. الغزايل 

اهلل   لرسول  واملحبة  باملعرفة  ممتلئا  إليران  القديم  احلضاري  املرشوع  كان  ،  وهكذا 

التي تتهم الشيعة بالولء لزرادشت بدل الولء   ومنطلقا منها، وهو ما يزيف تلك املقولت 

الوقت الذي مع أننا ل نجد قصيدة واحدة يف مدح زرادشت، ول ديانته يف نفس    لرسول اهلل  

 . نجد فيه الدواوين الكثرية التي ألفها إيرانيون يف مدح رسول اهلل 

العامة واخلاصة، ويرددون   ما كتبه أكرب وأشهر شاعر إيراين يعرفه  ولعل من أشهرها 

املعروف الشاعر  الشريازي  أشعاره، وينشدوهنا كل حني، وهو  الشعر    (2) سعدي  نظم  الذي 

والعربية،   قصبالفارسية  اهلل  ومن  رسول  مدح  يف  املرتمجة  اإليرانيون  ائده  يزال  ل  والتي   ،

 يرددوهنا، ويغنوهنا: 

يم  الشِّ مجيل  السجايا،   كريم 

 

األمم    شفيع  الربايا،   نبّي 

السبيل    هادي  الرسل،  إمام   هو 

 

جربيل    مهبط  اهلل،   وأمني 

القراءة    يعرف  مل  الذي  اليتيم،   إنه 

 

كثرية    كتبًا  نسخ   لكنه 

 
 

 .96، ص: 3(  إحياء علوم الدين، ج1) 

وقيم  2)  الواضح  اجلزل  بأسلوهبا  كتاباته  متيزت  فاريس،  ومتصوف  هو شاعر  اهلجري(  السابع  )القرن  الشريازي  (  سعدي 

عدد من مناطق وأقاليم  أخالقية رفيعة، مما جعله أكثر ُكتاب الفرس شعبية، فتخطت سمعته حدود البلدان الناطقة بالفارسية إىل  

. (البوستان)و   (الگلستان)العامل اإلسالمي، وبلغت الغرب أيضًا، حيث صنف كأحد أبرز الشعراء الكالسيكيني.. ومن أشهر آثاره:  

ه وكان من شدة تأثر سعدي باللغة العربية أن اعتربه بعض النقاد األدبيني أحد أبرز املؤثرين بالقصيدة العربية من ناحية ما أدخلت

 أشعاره من نظم موسيقية جديدة عرب اقتباس النظم العروضية الفارسية. 
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الرهبة سيف  عزمُه  سلَّ   وحني 

 

لهُ    إعجازًا  نصفني  القمر   انشق 

الدنيا   أفواه  يف  اسمه  تردد   وحني 

 

كرسى   ديوان   تصدع 

ل    بكلمة  الالت،  حطم   إنُه 

 

الُعزى    مكانة  العزيز  الدين   وحما 

فحسب    والُعزى،  الالت  حيطم   مل 

 

والكتب    واإلنجيل  التوراة  نسخ   بل 

الَفَلك   فجاوز  القدر،  ليلة   ركب 

 

املََلك    من  واجلاه،  بالتمكني،   ومىض 

اهلل    من  الُقربى،  تيه  يف   وجدَّ 

 

 حتى ختلف عنه جربيل يف سدرة املنتهى   

التبجيل     أثنى عليك اهلل، ومنحك 

 

جربيل    لك  تقديرًا  األرض   وقبل 

 خجلت أمام قدرتك، السامء العىل  

 

وماء    طينًا،  يزال  ل  وآدم  خملوق،   أنت 

إىل آخر القصيدة اجلميلة التي ذكرناها ألجل معانيها، ل ألجل ألفاظها، فهي مرتمجة،   

 يست موزونة، ول مقفاة، كام يف لغتها األصلية. ول

وقد كان كل ذلك أرضية صاحلة للمرشوع احلضاري اجلديد الذي تبناه الشعب اإليراين  

لتوافقه مع طبيعته الروحانية، وهلذا نجد كل القادة الفكريني والسياسيني يذكرون رسول اهلل  

  اإلنسان وبكون  اهلل،  عند  بمكانته  ويشيدون  حني،  التحقق   كل  يمكن  ل  الذي  الكامل 

 باإلنسانية من دون التواصل معه، والستنان بسنته. 

بعض   عىل  هنا  سنقترص  لكنا  جدا،  كثرية  وكتاباهتم  خطاباهتم  من  ذلك  عىل  واألمثلة 

أن   والطائفيون دون  املغرضون  إليها  أساء  التي  الشخصيات  منها، وخاصة من تلك  النامذج 

 ، ول بقراءة كتاباهتا.يكلفوا أنفسهم بالتعرف عليها 

الشيخ مرتىض مطهري،   اهلل  ومنهم  ألقى حمارضة مهمة عن رسول  بأسلوبه   الذي 

العقالين اجلميل، يف تلك الفرتة التي كان حيرض فيها للمرشوع احلضاري اجلديد، وقد نرشت  

عنوان   الكامل )حتت  اهلل  (اإلنسان  رسول  شخصية  يف  الكامل  مناحي  بعض  فيها  حدد   ، ،

 والتي جعلته حمل عناية إهلية خاصة، كام جعلته رساجا منريا للبرشية مجيعا. 
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فيها   جاء  )ومما  األسمى  قوله:  أو  النموذجّي  اإلنسان  أو  الكامل،  اإلنسان  معرفة  إّن 

واجبة علينا كمسلمني، ألّنه بحكم املثال والقدوة اّلتي ينبغي أن ُيقتدى هبا، وليس بحثنا هذا 

جمّرد بحث علّمي بحت وإّنام له فائدة عملّية كبرية، إذ من خالله نستطيع أن نشّخص الطريق 

 من اإلنسان واألّمة أن يسُلكاه للوصول إىل اإلنسان الكامل اّلذي يريده اّلذي أراد اإلسالمُ 

   (1) اإلسالم(

التعرف عىل   كيفية  املتفق عليه راح يعرض  املعنى  الكاملوانطالقا من هذا  ،  اإلنسان 

 طريقان: وهو كام يذكر 

( هو  ـ  مطهري  يذكر  كام  ـ  القرآنأوهلام  إىل  النبوّية  الكريم  الرجوع  نرى  لِ ،  والسنّة 

األوصاف اّلتي ذكرها لإلنسان الكامل، ولو بتعبري املسلم أو املؤمن الكامل، إذ املراد منهام هو  

اإلنسان اّلذي يصل إىل الكامل عىل ضوء تعاليم اإلسالم. ويف املقام يوجد الكثري من النّصوص  

 ( اّلتي يمكن الستفادة منها، 

متثل فيها الكامل اإلنساين يف أرقى درجاته،    وثانيهامـ  كام يذكرـ   هو الرجوع للنامذج الذي

 ، ويف ورثته الذين ورثوا أخالقه، كام ورثوا سنته. ومل يتمثل ذلك إل يف رسول اهلل 

، والتي يمكنها أن تؤثر  شخصّية اإلنسان الكاملثم حيدد الكيفية التي نتعرف هبا عىل  

ة نسبه وتاريخ ولدته، وإّنام تعني ما ل تعني دراسة هوّيته فقط، كمعرفيف حياتنا، فيذكر أهنا )

ذلك  خالل  من  لنستطيع  شخصّيته  حقيقة  عىل  التعّرف  تعني  بكثري،  ذلك  من  أعمق  هو 

هبا.  القتداء  عىل  قادرين  بالتايل  ونكون  القدوة،  مستحّقني  .  تشخيص  نكون  القتداء  وهبذا 

 ( لالتصاف بأّننا أتباع حمّمد 

والقرا باملستمعني  يتدرج  راح  الفلسفة  وهكذا  فيها  ختتلط  التي  املنهجية  بطريقته  ء 

 بالروحانية إىل الدرجة التي يقتنع فيها القارئ واملستمع أنه ل مناص له من اتباع رسول اهلل  

 
 (  انظر: اإلنسان الكامل، مرتىض مطهري، نرش: مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية، مركز نون للتأليف والرتمجة، ص. 1) 
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 ل لينال أجور اآلخرة فقط، وإنام ليتحقق بإنسانيته أيضا. 

الق مجيع  لدى  يردد  والروحانية  بالعقالنية  املمتزج  اخلطاب  نفس  نجد  ادة  وهكذا 

الذي كتب    اخلمينيالروحيني والسياسيني يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، ومن بينهم اإلمام  

الرسول  )قد مجعت بعض خطاباته يف هذا املجال يف كتاب بعنوان  ، و الكثري عن رسول اهلل  

 (اخلمينياإلمام يف فكر  األكرم 

هلل، وكوهنا أرشف مراتب الكامل    ومن ذلك قوله عند احلديث عن عبودية رسول اهلل  

أرفع  الكامل ومن  أعىل مراتب  املطلقة هي من  العبودّية  أّن  إىل  بّد من اإلشارة  اإلنساين: )ل 

أصالة وسائر    مقامات اإلنسانّية، ول نصيب ألحد من البرش منها سوى أكمل خلق اهلل حمّمد  

وعبادهتم  األوليا  عوجاء  عبودّيتهم  فقدم  سواهم  من  أّما  له،  تبعًا  السالم  عليهم  الُكّمل  ء 

  (1)وعبودّيتهم معّللة بأسباب أخرى(

، فيقول: )وملّا كان من  ومن خالل هذا املعنى يفرس املعراج الذي حصل لرسول اهلل  

نرى أّن قدم العبودّية وجذبة   غري املمكن الوصول إىل املعراج احلقيقّي املطلق إّل بقدم العبودّية،

تعاىل:   قال  لذا  والوصول،  القرب  معراج  إىل  املقّدسة  الذات  بتلك  ت  أرْسَ اّلتي  هي  الربوبّية 

ى بَِعْبِدِه...﴾، وهلذا أيضًا كان تأكيد العبودّية قبل الرسالة يف تشّهد الصالة  ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َأرْسَ

تحّقق يف السجدة. ولعّل يف ذلك أيضًا إشارة إىل أّن مقام  اّلذي يمّثل الرجوع من الفناء املطلق امل

  (2)الرسالة بالنتيجة هو ثمرة جلوهرة العبودّية(

مبينا مدى صلته باهلل، من خالل تلك    وهكذا يتحدث اإلمام اخلميني عن رسول اهلل  

، بينام هي  القابليات التي مل يطقها غريه، وهو يذكر أن تلك القابليات أصيلة يف رسول اهلل  

 . تبعية يف غريه بمقدار صلته برسول اهلل 

 
 .. 90ـ   89(  رّس الصالة، اإلمام اخلمينّي، ص 1) 

 ..10اخلمينّي، ص (  آداب الصالة، اإلمام 2) 
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تلك الفرية التي ينسبها املغرضون لإلمام  وهذه املقولة، أو هذا التعريف أكرب رد عىل  

ـ يف خطاب له عن   اخلميني، والتي متتلئ هبا املواقع والكتب، وكأهنا الكفر البواح، وهي قوله 

ـ املهدي  مجيع): اإلمام  األنبياء  جاء  من  لقد  العاملأا  يف  العدالة  قواعد  إرساء  مل    ،جل  لكنهم 

صالح البرشية وتنفيذ العدالة مل ينجح خاتم األنبياء الذي جاء إل  حتى النبي حممد    ،ينجحوا 

، مع أن األمر  ، وهم يتصورون أنه بقوله هذا فضل اإلمام املهدي عىل رسول اهلل  (1)يف ذلك(

   ليس كذلك.

تدل  ف كلها  املقدسة  ذكره؛النصوص  ما  اهلل    عىل  وأدى    فرسول  كامال،  الدين  بلغ 

يف عهده يف األرض مجيعا، مثلام ول العدالة  الرسالة، لكن الواقع مل يكن يسمح بانتشار الدين  

اإلمام املهدي، وذلك بسبب عدم توفر القابلية يف تلك املجتمعات، ل يف تقصري    سيحصل زمن

 . الرسول 

والذي  إىل هذا املعنى يف احلديث املعروف، الوارد يف الصحاح،    وقد أشار رسول اهلل  

التعديالت يف    شكا فيه رسول اهلل   املؤمنني عائشة قومه، وأنه كان ينوي إجراء بعض  ألم 

يا عائشة لول أن  ) :  خشيته منهم ومن ارتدادهم، جعله يرتكها، حيث قال هلا    الكعبة، لكن

قومك حديث عهد بجاهلية ألمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته باألرض،  

  (2) (وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم وجعلت له بابني بابا رشقيا 

أن يظنوا ألجل قرب   خيش رسول اهلل  ): وقد علق ابن حجر عىل هذا احلديث بقوله

عهدهم باإلسالم أنه غري بناءها لينفرد بالفخر عليهم يف ذلك، فيستفاد منه ترك املصلحة ألمن 

  (3)(الوقوع يف املفسدة، وترك إنكار املنكر خشية الوقوع يف أنكر منه

 
 . 46هـ، انظر كتاب هنج مخيني ص 1400/شعبان /15(  من خطبة القاها بمناسبة ذكرى مولد املهدي يف 1) 

 (2955(، وابن ماجه ح )2900(، والنسائي ح ) 875(، والرتمذي ح )1333(، ومسلم ح )1586(  البخاري ح )2) 

 ( 225/ 1(  فتح الباري )3) 
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  كاملة يف ذلك اجليل الذي عاش فيه رسول اهلل    تولذلك نرى أن القابلية لو توفر

أللغى الرق، وألغى معه الكثري من املظاهر السلبية التي جاء اإلسالم للتنفري منها، لكن مل يتسن 

 تنفيذها يف ذلك احلني، بسبب عدم توفر القابلية الكافية. 

عىل هذا املحمل،    وبناء عىل هذا، فإن كالم اإلمام اخلميني ينصب يف هذا  الجتاه، ويفرس

)عرضت عيل األمم، فرأيت النبي  حني حتدث عن األنبياء، فقال:    بل قد أشار إليه رسول اهلل  

  (1)(ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي وليس معه أحد

هذا   اخلطاب عىل  ذلك  بسبب  اخلميني  اإلمام  يتهمون  الذين  أولئك  بعض  وقد علق 

صور هذا النبي يأيت ومعه رهيط، تصغري لقلة عددهم، فهذا النبي ل ينقصه  احلديث بقوله: )فت

إخالص، ول ينقصه علم، ول ينقصه تأييد من اهلل تبارك وتعاىل، ول ينقصه معرفة بوسائل  

الدعوة، وطرق التأثري يف الناس، فهذه األمور األنبياء عليهم الصالة والسالم، هم أكمل الناس  

 ومعه الرهيط، ومن هذا نأخذ فائدة مهمة، وهي: أن اهلداية بيد اهلل عز  فيها، ومع ذلك يأيت 

وجل، وأن القلوب بيده، فاألنبياء يأتون إىل أقوامهم فام تفتح تلك القلوب، ليس نقصًا يف ذلك 

النبي، ول يف أسلوبه، وإنام هؤلء أعامهم اهلل عز وجل وأذهلم وأخزاهم، فحجبهم عن هذا 

  (2)دى(النور، وعن هذا اهل

طبق هذا اخلطاب عىل تلك املقولة التي قاهلا اإلمام اخلميني ألجاب نفسه    وغريه   ولو أنه 

الذي   ، وإنام يف النفوس املمتلئة بالدنسالتي ل تعي   يف العقول   ت بنفسه، ولكن املشكلة ليس

 . يعميها عن تبرص احلقائق، أو العرتاف هبا 

 : ثانيا ـ اهتامم اإليرانيني بسنة رسول اهلل  

تلك   ورشحا  ودراية  رواية  املطهرة  النبوية  بالسنة  اإليرانيني  اهتامم  جتليات  أهم  من 

 
 (54 /2(  اجلمع بني الصحيحني )1) 

 (  انظر: رشح كتاب رياض الصاحلني، د. خالد بن عثامن السبت. 2) 
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املصنفات الكثرية التي ألفها رجال ينتسبون لكل مدينة من مدن إيران.. ولو أننا طبقنا تلك 

لفقدنا   املقولة التي يرددها املغرضون عن موقف اإليرانيني من اإلسالم ومن سنة رسول اهلل  

 . ل يمكن تعويضها  كبريةيثية ثروة حد

منذ العهد األول، أي من عهد    أذلك أن عرص الهتامم باحلديث من لدن اإليرانيني ابتد

التدوين يف عهد  نشط  ثم  العرص  الرواية،  إىل  املختلفة  اإلسالمية  العهود  نشيطا طيلة  وبقي   ،

 احلارض. 

ـ أس ـ كعلم مستقل  إيران، ومن  ونحب أن نذكر هنا إىل أن علم احلديث نفسه  س يف 

اإلمام احلافظ أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن طرف اثنني من علامئها الكبار، أما أوهلام، فهو  

أول كتاب ظهر يف هذا هـ (، وذلك يف كتابه الذي يعد    360هـ ـ  265)    (1)خالد الرامهرمزي

 ( املحدث الفاصل بني الراوي والواعي كتاب )العلم اجلليل 

العل نوه  الفاضل(وقد  )املحدث  بكتابه  كثريًا  يف    ، امء  جامع  كتاب  أول  بانه  ورصحوا 

أصول احلديث، وباحتوائه عىل كثري من مسائل الفن صار أساسا ملا صنف بعده من الكتب يف  

ئمة هذا الشأن )يقصد به علوم  أكان اإلمام الرامهرمزي من  ):  عنهقال الذهبي  ،  أصول احلديث

لوم احلديث لح له ذلك. وذكره الثعالبي يف يتيمة الدهر: وتبني  احلديث( ومن تأمل كتابه يف ع

ووصف   وصفه  يف  الرتاجم  وأصحاب  العلامء  اقوال  ومن  العلمية  خالد  ابن  آثار  من  لنا 

  (2)(مصنفاته، وقد مجع بني العلم واألدب ونبغ يف احلديث والشعر وبرع يف الرواية والتأليف 

ا  الكتاب، فضل علم  ابتدأ  و   رجاله، و  حلديث وقد ذكر يف مقدمة  ثم  الرفيعة،  منزلتهم 

والراغب    ثم باب فضل الطالب لسنة رسول اهلل    الكتاب باب فضل الناقل لسنة رسول اهلل  

ختمه بباب  و  آدابه، و  املستن هبا، ثم باب النية يف طلب احلديث، ثم بباب أوصاف الطالب و  فيها 

 
 (  وهو من رامهرمز وهي مدينة يف حمافظة خوزستان، وتنتهي من اجلهة الغربية إىل مدينة أهواز مركز املحافظة املذكورة.. 1) 

 ( 81/ 3(  تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذهبي )2) 
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 املصنفون من رواة الفقه يف األمصار. 

ا  الكتاب  لأما  وهو  احلديث[،  علوم  ]معرفة  بعنوان  فهو  النيسابوريلثاين،    ، لحاكم 

 ، وهو أوسع من كتاب الرامهرمزي بالنسبة لعدد األنواع.  هـ(405  -  321)

ومل يكتف اإليرانيون بذلك التأصيل لعلم احلديث، وإنام دخلوا باب الرواية والدراية  

ذلك، ويتثبت منه سوى الذهاب إىل كتب  من باهبا الواسع، وما عىل من يريد أن يتحقق من  

الطبقات والرجال، لريى بنفسه ذلك الكم الكبري من املحدثني واحلفاظ الذين ولدوا يف إيران،  

 وانتسبوا إىل مدهنا، لريى ماذا سيبقى لو أزيلت أسامؤهم وكتبهم من دواوين أهل احلديث. 

امل املنهج   من  أو  البحث،  ذلك  عناء  من  القارئ  نريح  هنا  وحتى  فسنذكر  فيه،  تبع 

باختصار نامذج حمدودة جدا عن رجال من كبار املحدثني اإليرانيني بحسب املدن التي ينتسبون  

إليها، ومن شاء املزيد من ذلك، فام عليه سوى أن يكتب اسم املدينة اإليرانية، ثم يبحث يف  

شبهات املغرضني،    كتب الطبقات والتاريخ، لريى بعينه حقيقة ذلك الهتامم الذي يفند مجيع 

خلدمة   لدهيم  ما  كل  بذلوا  الذين  بصورة  ل  املتآمرين،  بصورة  اإليرانيني  يصورون  الذين 

 اإلسالم. 

 ـ املحدثون بنيسابور:    1

ل يف إيران وحدها، بل يف العامل    من مراكز احلضارة اإلسالمية الكربى  تعترب نيسابور 

أمجع حمدثيها،  اإلسالمي  بكثرة  مشهورة  وهي  األحاديث  واهتام،  بجمع  خصوصا  مهم 

الصحيحة، ولذلك اجتمع فيها كبار املحدثني الذين مجعوا الصحيح كمسلم وابن حبان وابن 

 خزيمة واحلاكم وغريهم. 

لإلسالم،   األوىل  العصور  من  احلديث  بجمع  أهلها  اهتم  أُ وقد  رجاهلا  ولذلك  فرد 

ة اإلسالمية يف إيران، وقد  احلضاركام سنرى يف الفصل املخصص ملراكز  وتارخيها بالتأليف،  

: )وقد نبغ فيها مجاعة من العلامء يف كل فن ما ل حيصی عددهم يف  عن ذلك بقولهبعضهم عرب 
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القرون األولی اإلسالمية، ل سيام يف فن احلديث والفقه، حتی فاقت نظاميُة نيسابور نظاميَة  

األ القرون  يف  العلمية  ورجاهلا  حمدثيها  عدد  بلغ  قيل  فقد  إلی  بغداد.  األولی    3000ربعة 

  (1) عاملًا(

ما كتبه اإلمام احلافظ  مما يرتبط باحلديث وعلومه  أفرد تارخيها ورجاهلا بالتأليف،    وممن

يف  405  -   321) احلاكم   البيهقي  ذكر  وقد  الصحيحني،  عىل  املستدرك  كتاب  صاحب  هـ(، 

تراجَم للشخصيات    ( جزءا مرتبا عىل حروف املعجم، ويضم 12)تاريخ بيهق( أنه يتأّلف من ) 

 هـ. 388هـ، وله تكملة فيها ذكر للشيوخ الذين ماتوا بعد سنة  380البارزة يف نيسابور إىل سنة  

ومن املحدثني الكبار يف نيسابور، والذين ل يمكن الستغناء عن أحاديثهم يف املدرسة  

، أو  ( الصحيح)كتاب  ، صاحب  هـ(  261  -هـ    206)   مسلم بن احلجاج النيسابوري السنية  

الصحيح) يف  الذي      (2) (اجلامع  املسلمني  عند  النبوي  احلديث  جوامع  كتب  أهم  أحد  يعترب 

الكريم،   القرآن  بعد  اإلطالق  عىل  الكتب  أصّح  ثالث  يعتربونه  إهنم  بل  السنية،  املدرسة 

 وصحيح البخاري. 

بل إن هناك، وخصوصا من املغاربة، من يفضله عىل صحيح البخاري، وذلك بسبب  

صنع  كام  ل  تقطيع،  دون  بأكملها  الحاديث  يرسد  فهو  تصنيفه،  يف  اتبعها  التي  املنهجية 

، وخصوصا لفاظ األالبخارى، ومنها رسده أسانيد احلديث قبل ذكره هلا، ومنها الهتامم بدقة  

 تلك التي وقع فيها اخلالف. 

به حظ  وقد ذكر ابن حجر العسقالين سبب ذلك التفضيل، فقال: )حصل ملسلم يف كتا 

بن  يفضله عىل صحيح حممد  الناس كان  أن بعض  مثله بحيث  مفرط مل حيصل ألحٍد  عظيم 

 
 علوم اسالمي، مولوي عبد احلميد. (  خراسان قديمي ترين پايگاه 1) 

عىل تسميته ولذلك وقع الختالف يف اسمه، فُذكرت له عدة تسميات، منها ]اجلامع[:    -يف كتابه الصحيح-(  مل ينص مسلم  2) 

ذكره الفريوزآبادي وابن حجر العسقالين وحاجي خليفة والقنوجي وغريهم، ومنها ]املسند الصحيح[: هكذا ساّمه اإلمام مسلم،  

 [ وغريها.. منها ]املسند الصحيح املخترص من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل  و
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إسامعيل، وذلك ملا اختص به من مجيع الطرق وجودة السياق واملحافظة عىل أداء األلفاظ كام 

هي من غري تقطيع ول رواية بمعنى، وقد نسج عىل منواله خلق عن النيسابوريني فلم يبلغوا  

ت منهم أكثر من عرشين إماما ممن صنف املستخرج عىل مسلم فسبحان املعطي  شأوه وحفظ 

  (1)الوّهاب(

ولذلك أمجع العلامء عىل فضله، فقد قال فيه أبو عيل النيسابوري: )ما حتت أديم السامء  

أصح من كتاب مسلم بن احلجاج يف علم احلديث(، وقال مسلمة بن القاسم القرطبي: )مسلم  

ابوري جليل القدر ثقة من أئمة املحدثني له كتاب يف الصحيح، مل يضع أحد بن احلجاج النيس

مثله(، وقال الذهبي: )كتاب نفيس كامل يف معناه، فلام رآه احلفاظ أعجبوا به(، وقال النووي:  

)ومن حقق نظره يف صحيح مسلم رمحه اهلل واطلع عىل ما أودعه يف أسانيده وترتيبه وحسن 

ن نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وانواع الورع والحتياط والتحري  سياقته وبديع طريقته م

واتساع  اطالعه  وكثرة  وانتشارها  متفرقها  وضبط  واختصارها  الطرق  وتلخيص  الرواية  يف 

روايته وغري ذلك ما فيه من املحاسن واألعجوبات واللطائف الظاهرات واخلفيات َعلَِم أنه  

يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره وذلك فضل اهلل  إماٌم ل يلحقه من بعد عرصه وقل من  

  (2)يؤتيه من يشاء(

- 223)  خزيمة النيسابوري احلافظ حممد بن اسحاق بن  ومن املحدثني الكبار بنيسابور  

والذي ،  وصاحب كتاب صحيح ابن خزيمة  ، امللقب بشيخ اإلسالم، وإمام األئمة  (هـ    311

فيه   حبان:  قال  بن  حاتم  وحيفظ  ) أبو  السنن  صناعة  حيسن  من  األرض  وجه  علی  رأيت  ما 

  (3)(ألفاظها الصحاح وزياداهتا حتی كان السنن كلها بني عينيه إل ابن خزيمة 

 
 . 127ص 10(  هتذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، ج1) 

عثامن بن عبد    - (  انظر هذه النصوص وغريها يف: صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط  2) 

 (62ص 1تقي الدين املعروف بابن الصالح )طبعة دار الغرب اإلسالمي: جالرمحن، أبو عمرو، 

 . 14/372(  سري أعالم النبالء 3) 
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  وهو ، العلوم أشتات  مجعوقال السبكي عنه يف ترمجته: )املجتهد املطلق، البحر العجاج  

  (1)األئمة( إمام

  (2) كثري: )هو من املجتهدين يف دين اإلسالم(وقال عنه ابن 

  (3)وقال عنه الذهبي: )احلافظ الكبري، انتهت إليه اإلمامة واحلفظ يف عرصه بخراسان(

بابن  كثريا  يشيد  تيمية  فابن  خصوصا،  السلفيون  يتبناها  التي  املقولت  من  وغريها 

لإليرا اهتامهم  ذلك، وبني  بني  يوفقون  كيف  أدري  مؤامرة عىل خزيمة، ولست  بكوهنم  نيني 

 ؟ اإلسالم، وأهنم ما دخلوا اإلسالم إل ليشوهوه

  321)   ( حممد بن عبد اهلل املشهور بـ )احلاكم النيسابوري   ومن كبار املحدثني بنيسابور: 

-  405( بـ  يلقب  الذي  املحدثني،  هـ(،  شيخ  العالمة،  الناقد،  احلافظ،  صاحب  اإلمام، 

أدرك األسانيد العالية بخراسان، والعراق، وما وراء النهر، وسمع من التصانيف(، وقيل فيه: )

ل، وكان من بحور العلم. كان إمام عرصه   ح وعدَّ ح وصحَّ ج ورجَّ نحو ألفي شيخ. صنّف وخرَّ

  (4)ة(ًا ثق يف احلديث، العارف به حق معرفته، صاحل

صاحب   الصحيحني )وهو  عىل  و (املستدرك  نيسابور)،  و (تاريخ  احلديث)،  ،  ( علوم 

وكتبه ل تزال تعتمد يف الرواية والدراية، ول يمكن ملن يدرس علوم احلديث أن يستغنى عن 

 . كتبه فيها، ذلك أهنا كانت من أوائل ما كتب يف املوضوع 

درك: )صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وقد قال الشيخ أمحد شاكر عن كتابه املست

يف   ألفت  التي  الكتب  أهم  هي  الثالثة  الكتب  هذه  للحاكم،  الصحيحن  علی  واملستدرك 

 
 (.3/109(  طبقات  الشافعية، )1) 

 . 9/156(  الثقات إلبن حبان، 2) 

 . 2/720(  تذكرة احلفاظ، 3) 

 (.17/163(  سري أعالم النبالء 4) 
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ومن العجيب أن هؤلء الثالثة الذين ، (1)الصحيح املجرد بعد الصحيحني للبخاري ومسلم(

د كان كثري الرتدد عىل ذكرهم كلهم من نيسابور، باإلضافة ملسلم، وإن شئنا أضفنا البخاري، فق

 . (2)  نيسابور، يف حال تلمذته، وحال أستاذيته

بنيسابور: املحدثني  كبار  حبان   ومن  ابن  صاحب  ،  هـ( 354  —هـ  270)   اإلمام 

)هو  والصحيح،   بأنه  القايض، شيخ الذي وصف  املؤرخ،  املحّدث،  احلافظ،  العالمة  اإلمام 

   (3) (والتعديلخراسان، من كبار أئمة علم احلديث واجلرح 

وهو الذي قال فيه قال أبو سعد عبد الرمحن بن أمحد اإلدرييس: )أبو حاتم كان من فقهاء  

الناس، وحّفاظ اآلثار، املشهورين يف األمصار واألقطار، عاملا بالطب والنجوم وفنون العلوم،  

 أّلف املسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، والكتب املشهورة يف كل فّن( 

ابن حبان مكثرا من احلديث والّرحلة  وقال   البلدان: )كان  ياقوت احلموي يف معجم 

تأّمل   ومن  غريه،  عنه  عجز  ما  احلديث  علوم  من  أخرج  واألسانيد،  باملتون  عاملا  والشيوخ، 

 تصانيفه تأّمل منصف، علم أن الرجل كان بحرا يف العلوم( 

حلديث عىل رأس سنة  وقال عنه ابن حجر العسقالين: )كان من أئمة زمان، وطلب ا

ثالث مئة.. وكان عارفا بالطب والنجوم والكالم والفقه، رأسا يف معرفة احلديث، صاحب  

 فنون، وذكاء مفرط، وحفظ واسع إىل الغاية( 

، والذي  (458- 384)  (4) محد بن حسني البيهقي أ احلافظ    ومن كبار املحدثني بنيسابور:

 
 .7-6(  مقدمة صحيح ابن حبان ص 1) 

أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومائتني، ووردها يف األخري سنة مخسني ومائتني، فأقام )(  قال احلاكم النيسابوري:  2) 

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن   -هبا مخس سنني حيدث عىل الدوام( ]تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  

 ([ 140ص 6ار الغرب اإلسالمي:جبن َقاْيامز الذهبي )طبعة د

 .298(  سري أعالم املحدثني ص 3) 

 (  بيهق من نواحي نيسابور، قد خرج منها ـ كام يذكر املؤرخون ـ ما ل حيصی من الفضالء املحدثني واألدباء الفقهاء.. 4) 
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)احلافظ   بأنه  الفقيه  وصف  الناقدالكبري  احلديث  ( األصويل  يف  مراجع كربى  وهو صاحب   ،

منها   عنها،  الستغناء  يمكن  ل  الكربی)وعلومه  و(السنن  الكربی)،  السنن  إلی  ،  ( املدخل 

  ( 1) ، والذي قال عنه  السبكي: )هذا كتاب ل يستغني عنه فقيه شافعي( (معرفة السنن واآلثار)و

من أمجع وأفضل ما    ، وهو( دلئل النبوة)ول  ومن أهم كتبه يف نظري كتابني متيز هبام، األ

النبوة، وقد قال عنه   البيهقي من عيون ما   كتب يف براهني  النبوة أليب بكر  ابن كثري: )دلئل 

 صنّف يف السرية والشامئل( 

 ، والذي قال عنه السبكي: )ل أعرف له نظريًا( (األسامء والصفات )والثاين 

كان البيهقي أوحد زمانه وفرد  عنه: )قال الذهبي   كل من ترمجوا له، البيهقيوقد أشاد ب

، وقال عنه: )لو شاء الذهبي أن يعمل لنفسه مذهبا جيتهد فيه لكان قادرا ( أقرانه وحافظ أوانه

 (2)عىل ذلك لسعة علومه، ومعرفته بالختالف(

البيهقي  ما من شافعي إل وللشافعي يف عنقه منة إل  )إمام احلرمني اجلويني:  وقال عنه  

 ( 3)(فإن له علی الشافعي منة لتصانيفه ونرصته ملذهبه وأقاويله 

وقال عنه ابن خلكان: )الفقيه الشافعي احلافظ الكبري املشهور، واحد زمانه، وفرد أقرانه  

أنواع  عليه يف  الزائد  ثم  احلديث،  يف  البيع  اهلل  عبد  أيب  احلاكم  كبار أصحاب  من  الفنون،  يف 

  (4)العلوم(

وكان   والتصنيف،  والفقه،  واحلديث،  اإلتقان،  يف  زمانه  أوحد  )كان  كثري:  ابن  وقال 

فقيها حمدثا، أصوليا.. ومجع أشياء كثرية نافعة، مل يسبق إىل مثلها، ول يدرك فيها، وكان فاضال  

 
 .4/9(  السبكي يف الطبقات 1) 

 . 18/163(  سري أعالم النبالء 2) 

 . 18/168، سري أعالم النبالء 11-4/10الكربی (  انظر: طبقات الشافعية 3) 

 (. 5(  دلئل النبوة للبيهقي حمققا )املقدمة/ 4) 
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 ( 1)  من أهل احلديث، مريض الطريقة(

الذين   املتقدمني  الرواة  من  الكثري  نجد  هؤلء  إىل  أهل  باإلضافة  رواياهتم  اعتمد عىل 

حييی بن حييی أبوبكر بن عبد الرمحن أبو    ومنهماحلديث، وخصوصا أصحاب الصحاح منهم،  

هـ ـ (. الذي تتلمذ عىل يديه البخاري ومسلم والدارمي وبن  142زكريا النيسابوري احلافظ ) 

مثل حييی بن  بشار والذهيل والبيهقي واآلخرون.. وقد قال عنه إسحاق بن راهويه: )ما رأيت 

الرشق   أهل  إمام  حييی  بن  حييی  )أصبح  وقال:  نفسه(،  مثل  رأی  أنه  أحسب  ول  حييی، 

(، وقال عنه عبد اهلل بن مات حييى بن حييى يوم مات وهو إمام ألهل الدنيا والغرب(، وقال: )

أمحد بن حنبل: )سمعت أيب يذكر حييی بن حييی فأثنی عليه خريًا وقال: ما أخرجت خراسان 

 ( 2) ابن مبارك مثله(بعد 

هذه جمرد نامذج عن كبار املحدثني من أهل نيسابور، والذين ل يمكن بحال من األحوال  

طلب من أولئك الذين يشككون يف  نأن نستغني عن جهودهم يف خدمة السنة النبوية، ونحن  

إيران، وإسالم أهلها، أن يرتكوا العودة هلذه املصادر، ألنه ل يستقيم أن يأخذوا أحاديثهم من 

 آمرين عىل اإلسالم، أو من املجوس الذين ل حظ هلم يف اإلسالم. الفرس املت

 ـ املحدثون بأصفهان:   2

أ وقد  من    صفهانتعترب  الكربى،  اإلسالمية  احلضارة  من  كانت  مراكز  الكثري  مقصد 

إلسالم، ولذلك أتيح لالعصور األوىل    ابتداء من  احلديث  وخاصة علم    ، وطلبة العلمالعلامء  

تنجب   أن  والذين املكبار  هلا  وغريهم،  واملؤرخني  والفقهاء  األدباء  لكبار  باإلضافة  حدثني 

 سنذكر بعضهم يف الفصول التالية من هذا الكتاب. 

هـ(    430  -هـ    336)   أبو نعيم األصفهاين ومن املحدثني الكبار الذين أنجبتهم أصفهان  

 
 (. 6(  دلئل النبوة للبيهقي حمققا )املقدمة/ 1) 

 . 10/512(  سري أعالم النبالء 2) 
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الرحالة حليوصاحب    ، املؤرخ  ومنها:  وغريه،  احلديث  يف  جدا  املهمة  األولياء،  املؤلفات  ة 

 واملسـتخرج عىل البخاري، ودلئل النبـّوة، وتاريخ أصفهان، ومعجم الصحابة.

من أمجع ما كتب يف بابه، حتى أن الكثري من الكتب التي    (حلية األولياء ) ويعد كتابه  

أتت بعده كانت عيال عليه، فقد مجع فيه أسامي مجاعة كبرية من العلامء واملحدثني والنساك 

  800تداء من قرن الصحابة والتابعني وتابعيهم ومن بعدهم، وقد اشتمل عىل زهاء  وغريهم اب

 )مل يصنف مثل حلية األولياء( :احلافظ الذهبي، وقد قال عنه ترمجة

أنجبتهم   الذين  الكبار  املحدثني  األ   أصفهان ومن  بن حممد  امللقب  صفهاين إسامعيل   ،

( السنة  أعالم    535  -  457بقوام  من  وكان  التفسري،  هـ(،  يف  )اجلامع(  كتبه  ومن  احلفاظ، 

)اإليضاح( يف التفسري، أربع جملدات، وتفسريان آخران، وتفسري بالفارسية،  و  ثالثون جملدة،

)سري السلف( يف تراجم الصحابة و  جزءا،   30)التذكرة( نحو  و  )دلئل النبوة(و  عدة جملدات،

جة يف بيان املحجة( و)إعراب  )الرتغيب والرتهيب( و)رشح الصحيحني( و)احلو  والتابعني،

  (1)القرآن( و)املبعث واملغازي(

تلميذه أبو سعد السمعاين: )كان إماًما يف فنون العلم يف التفسري واحلديث  عنه ال قوقد  

واللغة واألدب حافًظا متقنًا، كبري الشأن، جليل القدر، عارًفا باملتون واألسانيد، سمع الكثري  

قريًبا من ثالثة آلف    أصفهانله يف آخر عمره، وأمىل بجامع  بنفسه ونسخ، ووهب أكثر أصو

جملس، وكان حيرض جملسه مجاعة من الشيوخ والشبان ويكتبون، ووقت مقامي ما فاتني من 

أماليه َشء، وكان يميل عيّل يف كل أسبوع يوًما جملًسا خاًصا يف داره وأقرأ عليه يف كل أسبوع 

   (2) منه، وهو من شيوخ والدي رمحه اهلل(  يومني ... كتبت عنه الكثري واستفدت

اثنني:   غري  ويفهمه  احلديث  يعرف  من  بالعراق  رأيت  ما  يقول:  والدي  )كان  وقال: 

 
 (81ص 20(؛ سري أعالم النبالء أيضا للذهبي )ج51ص 4(  انظر: تذكرة احلفاظ للذهبي )ج1) 

 ( 120ص 2األنساب للسمعاين )ج(  2) 
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  (1)، واملؤمتن بن أمحد ببغداد(أصفهانإسامعيل اجلوزي ب

)أبو القاسم احلافظ إمام أئمة وقته، وأستاذ علامء  : قال أبو موسى املديني يف معجمهو

بمكة،  عرصه،   السنة يف زمانه، حدثنا عنه غري واحٍد من مشاخينا يف حال حياته  أهل  وقدوة 

... ول أعلم أحًدا عاب عليه قول ول فعال، ول عانده أحد إل ونرصه اهلل،    أصفهانوبغداد، و

ول يدخل عىل السالطني ول عىل املتصلني هبم، قد أخىل داًرا ،  وكان نزه النفس عن املطامع 

ه ألهل العلم مع خفة ذات يده، ولو أعطاه الرجل الدنيا بأرسها مل يرتفع عنده، أمىل من ملك

 ثالثة آلف ومخسامئة جملس، وكان ُيميل عىل البدهية( 

واملعني،   التفسري،  علم  وأما  مجاعة،  عىل  بقراءات  ختامت  عدة  قرأ  )وقد  وقال: 

م الفقه فقد شهرت فتاويه يف البلد واإلعراب، فقد صنف فيه كتاًبا بالعربية والفارسية، وأما عل 

  (2) والرساتيق، بحيث مل ينكر أحٌد شيئا من فتاويه يف املذهب، وأصول الدين، والسنة(

الطلحي  عنه  قال  و التميمي  القاسم  أبو  الكبري،  الفقيه  احلافظ  )اإلمام  كثري:  ابن 

  (3)يث ونقادهم( اجلوزي امللقب بقوام السنة، أحد أئمة الشافعية وجهابذة احلدصفهايناأل

  (، هـ  369  -   274)   أبو الشيخ األصفهاين   أصفهانومن املحدثني الكبار الذين أنجبتهم  

(، وقال: )سمع أصفهانبأنه )اإلمام، احلافظ، الصادق، حمدث    ( السري)الذي وصفه الذهبي يف  

أبو الشيخ يف سنة أربع وثامنني وهلم جرا، وكتب العايل والنازل، ولقي الكبار(، وقال: )قد كان  

من العلامء العاملني صاحب سنة واتباع لول ما يمأل تصانيفه بالواهيات(، وقال: )ويروي عنه  

أنه قال: ما عملت فيه حديثا إل بعد أن استعملته(، وقال: )عن بعض الطلبة قال: ما دخلت  

 يصيل(عىل أيب القاسم الطرباين إل وهو يمزح أو يضحك، وما دخلت عىل أيب الشيخ إل وهو  

 
 ( 252ص 1(  التقييد لبن نقطة )ج1) 

 ( 51ص 4(، وتذكرة احلفاظ له )ج371و 368ص 36(  تاريخ اإلسالم للذهبي )ج2) 

 (591ص 2(  طبقات الفقهاء الشافعيني لبن كثري )ج3) 
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ومشتهرة:   منترشة  تزال  ل  التي  مصنفاته  و( السنة  )ومن  و (العظمة  )،  ،  (السنن)، 

و(التفسري)و األعامل ) ،  و (ثواب  النبي)،  و(أخالق  والتنبيه)،  و(التوبيخ  و (الفوائد   ) ،   ، (  

 أصفهان(طبقات املحدثني ب)، و(التاريخ

من غري أهل أصفهان الذين أقاموا هبا مدة  باإلضافة إىل هؤلء نجد الكثري من املحدثني  

الذي أقام باصفهان   أبو سعيد الرازي طويلة، وخترج عىل أيدهيم الكثري من طلبة العلم، ومنهم  

، وهو صاحب املسند صفهان واستوطنها أسنة ثم رحل إلی العراق، ثم راجع منها إلی    45

 احلديث.  وغريه من كتب 

السجستاين  ومنهم   داود  أيب  بن  اهلل  عبد  أبوبكر  الذي  احلافظ  السنن،  قدم  صاحب 

حدثت من حفظي بإصفهان ستة وثالثني ألفًا ألزموين الوهم فيها يف سبعة  )فقال:    أصفهان،

، وهذا يدل  (1) (أحاديث، فلام انرصفت وجدت يف كتايب مخسة منها علی ما كنت حدثتهم به

 . بالسنة النبوية الرشيفةاهتامم الصفهانيني عىل مبلغ 

هذا من املدرسة السنية، أما املدرسة الشيعية، فقد كان يف أصفهان الكثري من املحدثني،  

، صاحب  (1111ـ    هـ   1037)    حممد باقر املجليس لعل من أشهرهم، وأكثرهم مجعا للحديث  

الكثرية،   الروائية  الرسول)ومنها  املؤلفات  آل  أخبار  يف رشح  العقول  كتاب    ( مرآة  رشح  يف 

 جملَّدًا.  26يعقوب الكليني يف    الكايف ملحمد بن

ملحمد    ( هتذيب األحكام) رشح عىل كتاب    ( مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار)ومنها  

 جملَّدًا بطبعته اجلديدة.  16بن احلسن الطويس، يقع يف  

، والذي يعد بحق من  (بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار)ومن أشهرها 

  100ديثيَّة عند الشيعة، بل عند املسلمني مجيعا، إذ تتجاوز عدد جملَّداته  أكرب املوسوعات احل

جملد، وترمجت كثري من جملَّداته إىل الفارسيَّة واألردويَّة واإلنگليزيَّة، ونحب أن ننبه هنا إىل أن  

 
 . 3/915(  تذكرة احلفاظ 1) 
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غرضه من كتابه هذا هومجع أكرب قدر من األحاديث والروايات من املصادر املختلفة حرصا 

احلف  صحيعىل  فيه  ما  كل  أن  يعني  ل  ولذلك  عليها،  السلفيون ظ  يفعل  ما  عكس  عىل  ح، 

والطائفيون حني يعمدون إىل الروايات الواردة فيها ويرمون هبا الشيعة من غري نظر يف موقفهم  

 منها. 

وأحب أن أشيد هنا بالدور التصحيحي الذي تقوم به اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف  

الشي الرتاث  بني  تنقيح  التفريق  يف  الطائفيون  يستثمرها  التي  املوسوعة  هذه  بينها  ومن  عي، 

 املسلمني. 

رئيس  طلب من  نارص مكارم شريازي،  أن العالمة    ( تسنيم لألنباء) وقد ذكرت وكالة  

وخرباء مركز األبحاث اإلسالمية يف مدينة قم، رضورة جتميع املصادر الشيعية وصيانتها، وقال  

وأكد أهنم يف حوزة قم  واستخالصه،  (بحار األنوار )مهاًم لغربلة كتاب  إهنم قد بدأوا مرشوعاً 

خالية من التحريف    (بحار األنوار)من كتاب    (طبعة جديدة)يعملون بشكل جاد عىل تدوين  

 . واألحاديث املوضوعة

والروايات   األحاديث  غربلة  حياولون  الكبري  املرشوع  هذا  خالل  ومن  أهنم  وأوضح 

جملدات من هذا الكتاب    110جملدات من أصل    6أهنم انتهوا من طباعة  الضعيفة والزائفة، و

 العمالق. 

ستحل العديد    ( بحار األنوار)لكتاب    ( الطبعة اجلديدة)شريازي إىل أن  العالمة الولفت  

احلالية،   املشاكل  الشيعي والكتب  كام  من  الفقه  العديد من مصادر  تعديل  شدد عىل رضورة 

 األخرى يف هذا املجال وفق متطلبات العرص احلارض.  

اإلسالمية   اجلمهورية  هبا  تقوم  التي  الكبرية  اجلهود  أن  عىل  دليل  الوكالة  ذكرته  وما 

تتعداها إىل    اإليرانية يف مرشوعها احلضاري اجلديد ل تقترص عىل تلك اجلوانب السياسية، بل

العصور   عرب  اعرتاه  الذي  والتغيري  والتبديل  التحريف  من  بتنقيته  نفسه،  الديني  التصحيح 
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 املختلفة. 

 ـ املحدثون بطهران:   3

قد يتصور البعض أنه ل يوجد علامء ول حضارة قديمة يف طهران بسبب قلة وجود  

 .واألصفهاين والطويس وغريها النسبة إليها يف معاجم الرجال، مثلام توجد النسبة للنيسابوري  

،  قرى مدينة الرياحلالية مل تكن قديام سوى قرية صغرية من  وسبب ذلك هو أن طهران  

ولذلك فإن من شاء أن يبحث يف حضارة طهران، فعليه أن يبحث يف حضارة الري، ومن شاء  

[، وهي نسبة  أن يعرف علامءها ورجاهلا الكبار، فعليه أن يبحث يف النسبة املعروفة بـ ]الرازي

 . بلغتها مشهورة جدا يف كتب التاريخ والرجال، وتدل عىل مبلغ احلضارة التي 

السمعاين  بعلم احلديث اهتامما بالغا، أشار إليه  الري، أو طهران احلالية،  وقد اهتمت  

وكتبت هبا عن مجاعة من الرازية    ،أقمت هبا قريبًا من أربعني يومًا يف انرصايف من العراق بقوله: )

 وهو عدد هائل مقارنة بمدة إقامته.، (1)(رب من الثالثني نفساً تق

هـ(، الذي وصف بأنه )حافظ    277  -   195)   أبو حاتم الرازي ومن كبار املحدثني فيها  

للحديث، من أقران البخاري ومسلم(، ومن كتبه )طبقات التابعني( وكتاب )الزينة( و)تفسري  

 القرآن العظيم( و)أعالم النبوة(  

 هـ (، وقد وصف بأنه  264  –  200)  بوزرعة عبيداهلل بن عبدالكريم الرازيأ   ومنهم 

ذاكره  وجالس أمحد بن حنبل و  ،قدم بغداد غري مرة  ، كان امامًا ربانيًا متقنًا حافظًا مكثرًا صادقاً )

  (2)وكثرت الفوائد يف جملسها(

اليوم:   إىل  تأليفها  منذ  للمحدثني  مصادر  كانت  التي  مؤلفاته  الرازيني،  ومن  فوائد 

الفوائد، الفضائل، أعالم النبوة، أو دلئل النبوة، كتاب السري، كتاب املخترص، كتاب الزهد،  

 
 (25/ 3(  األنساب ) 1) 

 . 26/ 3(  ) النساب للسمعاين 2) 
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كتاب األطعمة، كتاب الفرائض، كتاب الصوم، كتاب اآلداب، كتاب الوضوء، كتاب الشفعة،  

تا  يف  البخاري  خطأ  بيان  كتاب  والتعديل،  اجلرح  كتاب  العلل،  كتاب  األفراد،  رخيه،  كتاب 

التفسري، أجوبته عىل أسئلة الربذعي يف الضعفاء، أجوبته عىل أسئلة الربذعي يف الثقات، كتاب  

 أسامء الضعفاء، كتاب الصحابة، كتاب املسند. 

حممد بن جعفر قال: سئل أبو  روى قد ف، (1)حفظه وإتقانهقد اتفق مجيع املحدثني عىل و

مائتي ألف حديث، هل حنث؟ فقال: ل.  زرعة عن رجل حلف بالطالق: أن أبا زرعة حيفظ  

ثم قال أبو زرعة: أحفظ مائتي ألف حديث كام حيفظ اإلنسان ﴿ قل هو اهلل أحد ﴾، ويف املذاكرة  

 ثالثامئة ألف حديث. 

وقال صالح بن حممد: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن رجلني مائتي ألف حديث،  

 يب شيبة: عبد اهلل مائة ألف حديث. كتبت عن إبراهيم الفراء مائة ألف حديث، وعن ابن أ

وهلذا قال ابن راهويه: )كل حديث ل يعرفه أبو زرعة فليس له أصل(، وقال عبد اهلل  

بن أمحد: )ملا قدم أبو زرعة نزل عند أيب، فكان كثري املذاكرة له، فسمعت أيب يومًا يقول: ما 

 صليت غري الفرض؛ استأثرت بمذاكرة أيب زرعة عىل نوافيل(  

أبو يعىل املوصيل: )ما سمعنا بذكر أحد يف احلفظ إل كان اسمه أكرب من رؤيته، إل    وقال

أبا زرعة الرازي؛ فإن مشاهدته كانت أعظم من اسمه، وكان قد مجع حفظ األبواب والشيوخ 

 والتفسري، كتبنا بانتخابه بواسط ستة آلف حديث( 

 ا من الدنيا(وقال يونس بن عبد األعىل: )إن أبا زرعة أشهر يف الدني

الورع   عليه  يبني  والتعديل؛  اجلرح  يف  زرعة  أيب  كالم  كثريًا  )يعجبني  الذهبي:  وقال 

 واملخربة، بخالف رفيقه أيب حاتم؛ فإنه جراح( 

هـ[، وكان من الرواة    248  –  160]   حممد بن محيد الرازي   يف الري  ومن كبار املحدثني 

 
 (  انظر: اجلرح و التعديل لبن أيب حاتم، وسري أعالم النبالء للذهبي. 1) 
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من فاته حممد بن محيد، حيتاج أن ) أبو زرعة:  الكبار أصحاب األسانيد العالية، وقد قال عنه  

سمعت أيب يقول ل يزال بالري )قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل:    ، (ينزل يف عرشة آلف حديث

بن حييى ما تقول يف حممد   قلت ملحمد) قال أبو قريش احلافظ:  و  ، (علم ما دام حممد بن محيد حيا 

    (1)(ن محيد فقال أل تراين أحدث عنهب

هـ(، وقد روى عنه كبار املحدثني من أمثال    188)تويف     بو عبداهلل جرير الرازي أ ومنهم  

املبارك بن  الطياليسأو،  عبداهلل  املديني  أ و،  بوداود  ابن  وعيل  معني  بن  وحييي  حنبل  بن  محد 

   .(2)األئمة واألعالموغريهم من مشاهري 

كان من املكثرين    ،املعروف بالساّمن احلافظ  سامعيل بن عيل بن حسني الرازي إ ومنهم  

روي عنه اخلطيب وحممد بن عبداهلل بن جعفر بن ،  شيخ  4000سمع من نحو  من احلديث،  

:  عنه قال الكنائي (، كان حافظًا ثقة مكثراً ، ووصف بأنه )عبداهلل بن اجلنيد ابو احلسني الرازي

 ( ستاذنا متام الرازي وكان ثقة مأمونًا حافظًا مل أر أحفظ منه حديث الشامينيأتويف شيخنا و)

احلداد أوقال   واخلرب):بوبكر  احلفظ  يف  مثله  األهوازي:    (،مالقينا  أبو  عاملًا )وال  كان 

  (3)(باحلديث ومعرفة الرجال وما رأيت مثله يف معناه

، أما  من املدرسة السنية  املحدثني املنتسبني للري أو طهران احلايلهذه بعض النامذج عن  

حممد بن يعقوب بن إسحاق  الشيخ  ومن أشهرهم  املحدثون من الشيعة، فهم ل يقلون عنهم،  

،  من كبار فقهاء وحمدثي الشيعة وهو ـ باتفاق املؤرخني ـ    هـ (،   329ـ    255)   الكليني الرازي 

وهو أّول  در احلديثية األربعة عند الشيعة،   من أهم املصا كتاب الكايف الذي يعدّ وهو صاحب  

م وكان الناس يرجعون إليه يف مسائلهم اإلجتامعية والفقهية لفضله  (، ثقة اإلسال )من لّقب بـ  

 
 . 8/292، 2073(  انظر ترمجته بتفصيل يف: سري اعالم النبالء الرقم 1) 

 .26/ 3(  األنساب 2) 

 . 121/ 3(  معجم البلدان 3) 
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 .(1)وعلمه وتقواه

قال فيه ابن األثري: )أبو جعفر حممد بن يعقوب الرازي، الفقيه، اإلمام عىل مذهب أهل  

عليهم   مشهور( البيت  عندهم،  فاضل  كبري،  مذهبه،  يف  عامل  )عامل  ،  السالم،  الذهبي:  وقال 

 ( اإلمامية وصاحب املؤلفات املعروفة

وقد اتفق مجيع علامء الشيعة عىل الثناء عليه، فقد قال الشيخ الطويس: )حممد بن يعقوب  

عفر األعور،  يكنى أبا ج  )وقال يف رجاله:    (،الكليني، يكنّى أبا جعفر، ثقة، عارف باألخبار

أبو جعفر  )وقال النجاَش:  ،  (2) ( جليل القدر، عامل باألخبار، وله مصنفات منها كتاب الكايف

الكلينيشيخ أصحابنا يف وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم صنّف  

  (3) (الكتاب الكبري املعروف بالكايف، يف عرشين سنة

وأكثر الكتب األربعة  املدرسة الشيعية،  در احلديث لدى  من مصا   (،الكايف)ويعترب كتابه  

 اعتبارا بأقسامه الثالثة أصول الكايف، وفروع الكايف، وروضة الكايف. 

،  (4)(جل كتب الشيعة وأكثرها فائدةإن كتاب الكايف من أ )الشيخ املفيد:  عنه  ال  وقد ق

 (5)(لإلمامية مثله كتاب الكايف يف احلديث، الذي مل يعمل )وقال الشهيد األول:  

وأحب أن أنبه هنا كام نبهت سابقا إىل أن ثناء العلامء عليه، ل يعني صحته صحة مطلقة،  

ل   حتى  املجرد،  الصحيح  عليه  يطلقون  ما  الشيعة  عند  فليس  أحاديثه،  ينتقدون  ل  أهنم  أو 

 يضاهون ما يكتبه البرش بكتاب اهلل تعاىل. 

لعلامء املتأخرين جلملة من مروياته فال يقدح  أما تضعيف اوقد قال بعضهم يف ذلك: ) 

 
 .. 267 - 264(  انظر ترمجته والثناء عليه يف : الكليني والكايف، ص 1) 

 .429، رجال الطويس، ص (  الطويس2) 

 ..377(  النجاَش، رجال النجاَش، ص 3) 

 .70(  اعتقادات المامية، ص 4) 

 .27، ص 1(  الكايف، ج 5) 
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يف مكانته أو التقليل من شأنه، إذ ينبغي املالحظة أن للتضعيف والتصحيح معنيان عند اإلمامية  

طبقته  يف  ومن  الكليني  الشيخ  ويمثلهم  ـ  املتقدمني  عند  أحدمها  ـ  ،  ـ  املتأخرين  عند  والثاين 

ومع  ـ  احليل ومن يف طبقته  العالمة  باحلديث  ويمثلهم  القبول  هو  املتقدمني  عند  الصحيح  نى 

والعمل به لحتفائه بقرائن تدل عىل صحة صدوره، وهذا عندهم بغض النظر عن وثاقة رواة 

رواته  .  السند.  وثاقة  عندهم  ثبت  إذا  إل  صحيحًا  احلديث  يرون  ل  فهم  املتأخرون  أما 

ضافة إىل غياب القرائن إص،  باخلصوص.. والرس يف ذلك هو البتعاد زمنًا عن عرص صدور الن

لذا فإن ما سمعتموه من ، ن تفيد الطمئنان بالصدور يف قبول احلديث وعدمهأالتي يمكن هلا  

الشيخ  الذين كتب  املتقدمني،  املتأخرين دون  إنام كان باصطالح  الكايف  التضعيف لحاديث 

ر الصحيحة عن الصادقني  كتابه عىل منواهلم ورّصح يف بداية كتابه بأنه ذكر فيه اآلثا   الكليني

 )عليهم السالم( ليعمل هبا( 

وردا عىل الشبهة املقابلة هلذه، والتي يوردها بعض السلفية خصوصا يف رمي الشيعة بأنه  

ن الشيعة ليس عندهم  أودعوى املحاور السني  )ليس عندهم كتاب يف الصحيح املجرد، قال:  

ة امتاز هبا اتباع أهل البيت يف أخذهم  وإنام هي ميزة علمية عالي   ،كتاب صحيح ل تعد قدحاً 

املرب  أمام اهلل عز وجل، فلم يرضوا ألنفسهم العتامد عىل   ئللعقيدة والفقه الصحيح  للذمة 

الرجال   أو حتى عامل من علامء  مثاًل  الصدوق  أو  كالكليني  رأي شخص واحد غري معصوم 

أهل السنة يف أخذهم للحديث    خواننا إكام هو احلال عند  مطلقا،  باحلكم بصحة كتابه واألخذ به  

ولو نظرنا إىل املسألة نظرة علمية    ،للذمة   ئ فهذا من التقليد غري املرب  ، من كتايب البخاري ومسلم

فالشيعة ل يقرون بتواتر كتاب وصحته من الغالف إىل الغالف سوى كتاب اهلل عز    ،منصفة 

  (1)(وجل  

السنية مجيعا؛ بل ل ينطبق حتى    وما ذكره هذا الباحث الفاضل ل ينطبق عىل املدرسة

 
 (  موسوعة السئلة العقائدية، مركز األبحاث العقائدية، )بترصف( 1) 
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عىل املدرسة السلفية نفسها، ذلك أن الكثري من املحدثني نقد بعض أحاديث الصحيحني، سواء  

املتأخرين أو  املتقدمني  من  أحاديث  كانوا  لبعض  نقده  مربرا  األلباين  الشيخ  قال  وقد   ،

،  جاز للدارقطني أن ينتقدفكام أنه  ،  إن انتقاد أحاديث الصحيحني مل يغلق بابهالصحيحني: )

  (1)(وكذلك جيوز ملن تأهل بعده أن ينتقد

القاسمي    وقال الدين  مجال  الكبري  يف  املحدث  الوارد  السحر  حديث  لرد  تربير  يف 

؛    الصحاح: جًا يف الصحاح  )ول غرابة يف أن ل يقبل هذا اخلرب ملا برهن عليه، وإن كان خمرَّ

من النقد، سندًا أو معنى، كام يعرفوه الراسخون. عىل أن   وذلك ألنه ليس كل خمرج فيها ساملاً 

  (2) املناقشة يف خرب اآلحاد معروفة من عهد الصحابة(

 ـ املحدثون بقزوين:   4

بسبب موقعها السرتاتيجي،  ومناخها الطيب، وتضاريسها اجلميلة،    (3)تعترب قزوين

 م إىل اليوم. مركزا من مراكز احلضارة والعلم يف إيران منذ بداية اإلسال 

الكبري حممد بن يزيد بن ماجة  وقد ظهر فيها الكثري من املحدثني..  ومن أشهرهم احلافظ  

)هـ   273  ـهـ    209)   القزويني  بـ  املعروف  السنن،  كتاب  صاحب  ماجة (،  ابن  وهو  (،  سنن 

 يف املدرسة السنية.   سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية

وهو من الطبقة العارشة من   هـ(    237) تويف    البجيل القزويني عمرو بن رافع    ومنهم 

سمعت ابراهيم  ):  ـ  أحد أئمة اجلرح والتعديلـ  أبو حاتم  عنه  قال  ،  كباراآلخذين عن تبع األتباع

 
عيل الغساين، وأبو احلسني العطار، وأبو  (  منهم أبو احلسن الدارقطني، وأبو عيل النيسابوري، وأبو الفضل بن عامر، وأبو  1) 

(،  40-4/39مسعود الدشقي وأبو عبد اهلل الذهبي، انظر :  كتاب اإللزامات والتتبع  أليب احلسن الدارقطني،  ميزان العتدال  )

 (5/218( )475-2/471( )1/142(،  سلسلة األحاديث الضعيفة  )1/27(،  رشح مسلم للنووي  )344مقدمة الفتح  )

 (577/ 9(  حماسن التأويل )2) 

تبعد حوايل  3)  بإيران، وأكرب مدهنا.  بارد  130(  قزوين هي عاصمة حمافظة قزوين،  مناخ  كيلومرتًا غرب مدينة طهران، هلا 

 معلم معامري تارخيي. 2000وجاف، هبا أكثر من 
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قل  ). وقال أيضا:  (بن موسى يقول: ما بقي أحد ممن كان يطلب معنا العلم غري عمرو بن رافع

   (،حديثا منه من كتبنا عنه أصدق هلجة وأصح 

هـ(، وهو أيضا من    216، )تويف  حممد بن سعيد أبو سعيد الرازي ثم القزويني ومنهم  

حدث الراوي الثبت  الطبقة العارشة من  كبار اآلخذين عن تبع األتباع، وقد وصف بأنه )امل

روى عن عمرو بن ايب قيس وايب جعفر الرازي ويعقوب بن عبد اهلل القمي، وروى عنه    (،الثقة

بن عبدك وكثري بن شهاب  أبو بن وارة وحييى  بن مسلم  والنسائي و  زرعة وحممد  داود  ،  أبو 

   وغريهم.

هـ (، وهو من الطبقة احلادية    248)تويف    هارون بن موسى بن حيان القزويني ومنهم  

ابن ماجة وابنه  ه الكثري من املحدثني منهم  روى عن   من أوساط اآلخذين عن تبع األتباع،  عرشة  

،  رون القزويني وسعيد بن عمرو الربدعي وحممد ابن مسعود األسدي وأبو زرعة موسى بن ها 

 وغريهم. 

القزويني ومنهم   َيعىل  أبو  )   405)تويف    اخلليل بن عبد اهلل  بأنه  حافظ  هـ(وقد وصف 

كان فهاًم (، ومما قيل فيه: )جليل، كان حيدث كثريًا من حفظه، سمع أصحاب البغوي وغريه

 حافظًا ذكيا فريد عرصه 
ِ
 ( يف الَفْهم والذكاء

وصف بأنه   وقد،  هـ(   590)تويف    د بن إسامعيل امللقب بريض الدين أبو اخلري أمح ومنهم  

 (له تصانيف يف احلديث وغريه ، الشيخ اإلمام، العالمة، الواعظ، ذو الفنون، الفقيه الشافعي)

والذين سنعرض  وغريهم كثري، باإلضافة إىل أعالمها يف املجالت العلمية األخرى،  

 هلم يف الفصول اخلاصة هبم يف هذا الكتاب. 

 ـ املحدثون بطوس:   5

كانت   وقد  الرضا(،  )مشهد  اليوم  وتسمى  بإيران،  األثرية  التارخيية  املدن  من  وهي 

 عاصمة من عواصم احلضارة اإلسالمية، بسبب كثرة علامئها يف مجيع املجالت. 
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  255)تويف   ن حممد أبو عبد الرمحن الطويس متيم ب  منهم ،فكثريون،  منهم ثون  أما املحدّ 

متيم بن حممد بن طمغاج أبو عبد الرمحن الطويس  ) احلاكم:  عنه  ، قال  الكبريصاحب املسند  هـ(  

مجع   والتصنيف  والرحلة  احلديث  كثري  ثقة  الكبري  )حمدث  من   (املسند  مجاعة  عند  ورأيُته 

  (1)(مشاخينا 

،  وأمحد بن حنبل، وهدبة بن خالد، فروخشيبان بن :وسمع من، وقال الذهبي: )طوف 

،  وحرملة،  وحممد بن رمح،  وإبراهيم بن احلجاج السامي،  وعيل بن حجر،  وإسحاق بن راهويه

،  وسليامن بن سلمة اخلبائري ،  واحلارث بن مسكني،  وأيب الربيع الرشديني ،  وعيسى بن محاد

،  بن سفيان رفيقه  احلسن :وطبقتهم بخراسان واحلجاز ومرص والشام والعراق، وحدث عنه

وإنام حدث احلسن بن سفيان عن ولده ،  نعم سهوت،  وأبو عبد اهلل بن األخرم ،  وعيل بن محشاذ

  (2)عن متيم(، أيب بكر بن احلسن

هـ(، وقد وصف بأنه    252هـ ـ    166)    زياد بن أيوب بن زياد الطوسى البغدادى ومنهم  

د  و بع األتباع روى له البخاري وأبو داأحد احلفاظ الثقاة وهو من طبقة كبار األخذين عن ت)

 ( والرتمذي والنسائي 

(والذي  هـ  344ـ    250) ،  أبو النرض حممد بن حممد بن يوسف الطويس الشافعي ومنهم  

  (3) وصف بأنه )اإلمام احلافظ الفقيه العالمة القدوة شيخ اإلسالم شيخ املذهب بخراسان(

صحيح مسلم[، قال احلاكم: )رحلت  ومن أهم مصنفاته يف احلديث )املستخرج عىل  

فقال: جزأت   الكثرية،  الفتاوى  للتصنيف مع هذه  تتفرغ  إىل طوس مرتني، وسألته متى  إليه 

 الليل أثالثا؛ فثلث أصنف، وثلث أنام، وثلث أقرأ القرآن( 

 
 .60/ 6، وهتذيب التهذيب 536/ 2(  انظر: تذكرة احلفاظ 1) 

 (41/ 10) (  سري أعالم النبالء2) 

/ ترمجة رقم  3، وتذكرة احلفاظ   379/  6، واملنتظم لبن اجلوزي   264/  8(  انظر يف ترمجته: ترمجته يف األنساب للسمعاين   3) 

 .  368/ 2، وشذرات الذهب لبن العامد  313/ 3، والنجوم الزاهرة لبن تغري بردي  264/ 2، والعرب   861
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منه، وكان   ما رأيت يف مشاخيي أحسن صالة  بارع األدب،  إماما عابدا  وقال: )وكان 

ويقوم   الدهر،  املنكر..  يصوم  وينهى عن  باملعروف  يأمر  وكان  قوته،  من  بام فضل  ويتصدق 

سمعت أمحد بن منصور احلافظ يقول: أبو النرض يفتي الناس من سبعني سنة أو نحوها، ما  

 أخذ عليه يف فتوى قط( 

ثم قال احلاكم: )دخلت طوس وأبو أمحد احلافظ عىل قضائها، فقال يل: ما رأيت قط يف  

 م مثل أيب النرض ( بلد من بالد اإلسال

من الطبقة العارشة  هـ( وهو    159)تويف  عبد اهلل بن هاشم  الطوسى الراذكانى ومنهم  

ابن عيينة وحييى القطان وابن مهدي ووكيع ، وقد روى عنه  من كباراآلخذين عن تبع األتباع

صالح بن و  ابن خزيمة يف صحيحه و  مسلم ، كام روى عنه  وغريهم من مشاهري علم احلديث

 .  األسدي وأمحد بن سلمة وابن صاعد وحاجب بن اركني الفرغاين وغريهمحممد 

،   لكثرة عبادتهبالعابد  هـ( امللقب    253ـ    160)  عىل بن مسلم بن سعيد الطوسى ومنهم  

روى عن يوسف بن يعقوب بن املاجشون وهشيم وابن املبارك وعباد بن العوام وعباد بن عباد 

أيب   بن  زكريا  بن  نمري وحييى  الطياليس وابن  داود  وأيب  الوارث  عبد  بن  الصمد  زائدة وعبد 

 وغريهم. حييى بن معني وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائي ، كام وغريهم 

باإلضافة إىل هؤلء ازدهت طوس بالكثري من أعالم احلديث من املدرسة الشيعية، ومن  

بشيخ ، امللقب  هـ( 460-   385)  أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن الطويس أشهرهم  

األربعة  ، وهو  الطائفة الكتب  كتابني من  يعترب  مؤلف  أنه  الشيعة، كام  لدى  كبار املعتمدة  من 

 املتكلمني واملحدثني واملفرسين والفقهاء الشيعة.  

هـ يف سن الثالثة والعرشين وتتلمذ عىل يد الشيخ املفيد    408قدم الطويس العراق سنة  

هـ( ثالث سنوات    411سنوات وعىل يد ابن الغضائري )املتويف    هـ( مّدة مخس   413)املتويف  

هـ. وشارك   408وعند ابن احلارش البزاز، وابن أيب جيد، وابن الصلت والذي تويف بعد سنة  
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أسند ، وقد  هـ(   436هـ( يف بعض مشاخيه. أدرك السيد املرتض )املتويف    450ــ    372النجاَش ) 

وبذلك اجتمع حوله العلامء وتوجه    ،بأمراهلل كريس علم كالم بغدادإليه اخلليفة العبايس القائم  

من العلامء وظّل حمتفظا بمنصبه إىل أن سقطت بغداد   300إليه الطالب وكان من بني تالمذته 

 بيد األتراك السالجقة. 

كتب  وقد اتفق اجلميع عىل الثناء عليه، منهم الشيخ آقا بزرك الطهراين، الذي قال عنه: )

ا والرجال،  الشيخ  والتفسري واحلديث  الفقه وأصوله، والكالم  العلوم، من:  كافة  لطويّس يف 

واألدعية والعبادات.. وغريها. وكانت ـ ومل تزل ـ مؤّلفاته يف كّل علٍم من العلوم مآخَذ علوم  

الدين، بأنوارها يستضيئون، ومنها يقتبسون، وعليها يعتمدون.. ومل يدع الشيُخ الطويّس بابًا 

رقه، ول طريقًا إلّ سلكها، وقد ترك لنا نتاجًا طّيبًا متنّوعًا غّذى به عقوَل فطاحل عّدة إل ط 

 ( قروٍن وأجيال

احليل:   العالمة  يم  عظ   القدر،   جليل   الطائفة،   ورئيس   ووجههم،   اإلمامية   )شيخ وقال 

واألدب،   والكالم  واألصول،  والفقه  والرجال،  باألخبار  عارف  صدوق،  عني  ثقة  املتزلة، 

  (1)يع الفضائل تنسب إليه، صف يف كل فنون اإلسالم(ومج

الرجالية:   الفوائد  يف  العلوم  بحر  السيد    أعالم  ورافع  الطائفة   شيخ  جعفر   )أبو وقال 

يتعلق املعص  األئمة   بعد  الفرقة   إمام  احلقة،   الرشيعة  ما  كل  يف  اإلمامية  الشيعة  وعامد  ومني، 

 (باملذهب والدين، وحمقق األصول والفروع

من املكثرين من التأليف، وتعترب كتبه من أهم املصادر يف املدرسة الشيعية، وقد  هو  و

كان الشيخ خملصًا يف تآليفه، مل يطلب شهرًة أو رئاسة، ومل يكن منه مراء أو  قال بعضهم عنها: )

التوفيق حّتى جاءت كتبه متمّيزًة عن السابقني، إذ أصبحت مصدرًا ملعظم   له  مباهاة، فُكتب 

لقرون الوسطى، ُتستقى منها ماّدهُتم؛ ألهّنا حوت خالصة الكتب األصول بأسلوب  مؤّلفي ا 

 
 .. 249ص (  العالمة احليل، خالصة األقوال، 1) 
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والكالم   القرآن  يف  ومسائله  ورسائله  كتبه  من  كبري  عدد  إىل  إضافة  وافرة.  وبراهني  جديد 

 ( والعبادات والفقه والدعاء والرواية 

الذين حتولوا من املذهب  وأحب أن أنبه هنا إىل أن الكثري من املدرسة السنية يعتربونه من  

الشافعي إىل الشيعة، مثلام نص عىل ذلك تقي الدين السبكي  يف )طبقات الشافعية الكربى(،  

إىل   ينتمي  كان  ومصنفهم  الشيعة  فقيه  الطويس،  جعفر  أبو  عيل  بن  احلسن  بن  )حممد  فقال: 

م بغداد  مذهب الشافعي، له تفسري القرآن وأمىل أحاديث وحكايات تشتمل عىل جملدين، قدِ 

وتفقه عىل مذهب الشافعي، وقرأ األصول والكالم عىل أيب املفيد، فقيه المامية، وحّدث عن 

من   بمحرض  مرات  عدة  كتبه  أحرقت  وقد  احلسن،  عيل  أبو  ابنه  عنه  روى  احلفار،  هالل 

  (1)الناس(

مذهب  شافعيا، وإنام )تفقه عىل  ينفي كونه كان  ذلك، و يرد عىل  وقد رأيت بعض الشيعة  

الشافعي، وبقية املذاهب األخرى كاحلنفية، واملالكية، واحلنابلة، والظاهرية وغريها، وتضّلع 

هبا وكتب عنها الكثري، لكن ذلك ل يعني انه قد انتمى إىل أحد تلك املذاهب، علاًم بأن التاريخ 

 مل يذكر بأن الطويس كان شافعيًا، أو انه قد انتحل إحدى املذاهب األخرى( 

ألة بسيطة جدا، وهي ل حتتاج أي انفعال من أي طرف من األطراف، بل إهنا تثبت  واملس

بينها  التنقل  للعلامء  يتاح  اإلسالمية، بحيث  املدارس  بني  كانت  التي  واحلرية  التواصل  ذلك 

 كيف شاءوا. 

ب يسمى  ما  أن  عىل  كذلك  تدل  )وهي  الشيعيـ  احلايل  ( التمدد  بالنظام  له  عالقة  ل   ،

سالمية اإليرانية، ول بالدولة الصفوية، وإنام هي اختيارات شخصية مبنية عىل للجمهورية اإل

 قناعات علمية، ول عالقة هلا بالسياسة، ول بأي دولة من الدول. 

 ـ املحدثون بشرياز:   6

 
 (126/ 4(  طبقات الشافعية الكربى للسبكي )1) 
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شرياز مدينة  ولقرون    (1) تعترب  اإلسالمي،  العامل  يف  احلضارة  مراكز  أهم  من  اإليرانية 

 ختلفة، وهي التمثل التنوع احلضاري اجلميل الدال عىل سامحة اإلسالم. طويلة، ويف جوانبها امل

وقد ازدهر فيها علم احلديث رواية ودراية كام ازدهر يف سائر املدن اإليرانية، ومن كبار  

هـ(، وكان   382)تويف    أبو العباس أمحد بن منصور بن ثابت الشريازي   املحدثني الذين أنجبتهم 

ا طلب  يف  واسعة  رحلة  النيسابوري:  ذا  احلاكم  قال  طلب  )حلديث،  يف  الرحالة  أحد  كان 

احلديث، املكثرين من السامع واجلمع، ورد نيسابور سنة ثامن وثالثني وثالثامئة وأقام هبا سنني  

ثم خرج اىل هراة وانحدر منها اىل مرو الروذ، ودخل مرو ومجع من احلديث ما مل جيمعه غريه،  

،  (اىل شرياز، وصار يف القبول عندهم بحيث يرضب به املثل  ودخل العراق والشام، ثم انرصف

 .(2) وروي أنه كتب عن الطرباين ثالثامئة ألف حديث

هـ(، وهو من كبار  272، )تويف  احلسن بن عثامن أبو حسان الزيادي الشريازي ومنهم  

إدريس   بن  حممد  منه  سمع  ثقة،  بارعَا  فاضاَل  )كان  بأنه  وصف  وقد  الشافعي،  املحدثني، 

 وإسامعيل بن علية، ووكيع بن اجلراح( 

وهو من كبار حفاظ  هـ(،    405)تويف    أمحد بن عبد الرمحن  احلافظ الشريازي ومنهم  

قال عنه الذهبي: )اإلمام احلافظ الفقيه أبو عيل احلسن بن أمحد بن حممد بن الليث  احلديث،  

الشريازي ثم  و   ، الكيش  ارحتل  ببالد فارس:  األئمة  كبار  الصفار وأيب  من  إسامعيل  سمع من 

جعفر بن البخرتي وعبد اهلل بن درستويه ومجاعة ببغداد، ومن أيب العباس األصم وأيب عبد اهلل  

احلافظ   الرامهرمزي  الرمحن  عبد  بن  احلسن  ومن  بنيسابور،  األخرم  بن  يعقوب  بن  حممد 

معرف يف  متقدم  هو  وقال:  عليه  فأثنى  احلاكم  اهلل  عبد  أبو  ذكره  حافظ  بفارس..  القراءات  ة 

 
كم،  340(  تقع مدينة شرياز  عاصمة حمافظة فارس من حيث املوقع اجلغرايف، يف اجلنوب الغريب من إيران، وهي بمساحة 1) 

ومن اجلانب الرشقي   ثالث مدن إيران من حيث املساحة حيث تأيت مرتبتها بعد طهران ومشهد، وتنتهي من ناحية الشامل بأصفهان،

 حماطة بيزد وكرمان، ومن اجلنوب جتاور حمافظة هرمزكان، كام هي منتهية من اجلهة الغربية ببوشهر. 

 .532ص 8(  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، شمس الدين الذهبي:ج2) 



106 

 

أيام األصم ثم قدم علينا سنة    ،للحديث رحال هـ وسمعت منه. وذكره أبو    353قدم علينا 

عمرو بن الصالح يف طبقات الشافعية خمترًصا وقال: هو والد الليث وأيب بكر. وذكره أبو عبد 

زيد بن حم قال: ومن أصحابه  ثم  كثرًيا  وأثنى عليه  أهل شرياز  الصفار يف طبقات  بن اهلل  مد 

  (1)خلف احلافظ وحممد بن موسى احلافظ وأمحد بن عبد الرمحن املقرئ احلافظ(

 : ثالثا ـ عمل اإليرانيني بسنة رسول اهلل  

النبوية   السنة  أن  اليوم عىل  إىل  اإلسالم  ومنذ فجر  اإليرانيون سنتهم وشيعتهم،  اتفق 

ة التي يستلهم املؤمن منها مصدر من مصادر الترشيع، بل مصدر من املصادر األساسياملطهرة 

 ، وأنه ل يمكن أن يستغني عنها أبدا. وحياته ومواقفه قيمه وعقائده وشعائره ورشائعه

سنة  ال ويتجىل ذلك واقعيا من خالل الكثري من املامرسات التي ل نجد هلا دليال إل يف  

 ونتفق والذين يكادون ي،  الذين سبق ذكر بعضهم يف املبحث السابق  احلديثالتي سطرها علامء  

وإن  أكثر  يف   السنن،  يف  أصول  خيتلفون  البسكانوا  فروعها  من بعض  املواقف  عىل  بناء  يطة، 

 الرواة، أو من رشوط صحة احلديث. 

عدم اتصال السند، أو وجود علة    فاملدرسة السنية مثال تعترب من أسباب ضعف احلديث 

عية يف الكثري من ذلك، وتضيف إليها عدم  وتتفق معها املدرسة الشيقادحة يف راو من رواته..  

للعقل،  خمالفته  ، أو  األكثر قطعية  أو ملا ثبت يف السنة النبوية معارضة احلديث للقرآن الكريم،  

يكون  أو  واحد،  إل  ينقله  مل  ذلك  ومع  لنقله،  الدواعي  تتوافر  هام  أمر  عن  إِخبارًا  يكون  أو 

ض هذه الفروع فيه خالف بني املدرسة السنية  مع العلم أن بع  ،الراوي منارصًا للحاكم اجلائر 

 نفسها. 

، (2)لكذلك عىل أنه جيوز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعام  أكثرهم  وقد اتفق

 
 (161/ 3(  تذكرة احلفاظ للذهبي )1) 

ابن فهد احليّل، (  ومنهم من املدرسة الشيعية  2)  البهائي واألنصاري، وقبلهم  الثاين والشيخ  العاميل األول والعاميل  الشهيد 
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 والتي ل تتعارض مع أصول الرشيعة، وقواعدها العامة، وقدموا ذلك عىل الرأي. 

نيد قوية، ومع ذلك  ومن هذا الباب نجد الكثري من السنن عند الفريقني مل تثبت بأسا 

يعملون هبا بناء عىل انسجامها مع الرشيعة، وكوهنا مزيد تأكيد وبيان ملعانيها، باإلضافة إىل أن 

 ضعف احلديث ل يعني طرحه كليا. 

ويقبلون   الضعيفة،  األحاديث  الكثري من  يعتمدون  املدرستني  الوعاظ من  نجد  وهلذا 

أبو حامد الغزايل.. ومن أشهر    من اإليرانيني  يةالعمل هبا، ومن أشهر أمثلتهم يف املدرسة السن

من الذين اهتموا بجمع   ا وغريمه  عباس القمي ، وأمثلتهم يف املدرسة الشيعية الفيض الكاشاين

 . ونحوها  األدعية وفضائل األعامل 

يف العمل  مدرستي األمة  بني كال  كثرية  قواسم مشرتكة  أن نجد  وبناء عىل هذا يمكن  

، يفعل ذلك بداهة، ألنه ل يمكن أن حيب  املؤمن املحب لرسول اهلل  بالسنة املطهرة، وكون  

 ، ثم يرغب عن اتباعه. رسول اهلل 

وأحب أن أرد هنا عىل تلك املقولت التي يذكرها املغرضون، والتي يتصورون أن السنة  

صحيح غري  موقف  فهذا  السنة،  أهل  أنفسهم  يسمون  من  عىل  ألنه  حكر  أخالقي،  وغري   ،

 . يستعمل العصبية التي هنينا عنها يف احلكم عىل األشياء 

ل يقل عن اهتامم إخواهنم من املدرسة  بالسنن،    اكبري  ا للشيعة اهتامموالواقع يدل عىل أن  

ل يكمل من دون اللتزام بالسنن، فهم يرون أئمتهم ممثلني  ـ كام يرون ـ بل إن تشيعهم السنية، 

، ولذلك فإن كل ما يصدر منهم سنة نبوية رصحوا بذلك أو مل  ناطقني هبا، داعني إليها   ، للسنة 

 
ومنهم من مل جيوز العمل باخلرب الضعيف مطلًقا، ومنهم صاحب املدارك السيد حممد العاميل، حيث قال: )وما قيل من أّن أدّلة السنن 

 ّن اإلستحباب حكم رشعي فيتوقف عىل الدليل الرشعي كسائر األحكام( يتسامح فيها بام ل يتسامح يف غريها فمنظور فيه، أل

وهكذا وقع اخلالف بني أهل السنّة يف املسألة، فمنهم من جوز العمل باخلرب الضعيف يف خصوص فضائل األعامل، والرتغيب  

رب الضعيف مطلًقا، مثل ابن والرتهيب، ومنهم سفيان الثوري، و اخلطيب البغدادي، و ابن صالح.. ومنهم من رفض العمل باخل

 حزم األندليس الظاهري. 
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 يرصحوا. 

عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا  ):  وهم يفرسون بذلك قوله  

  (1)(عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة

للسنة   مالكا ممثال  يعترب  السنية كذلك نجد من  املدرسة  ففي  وليس يف ذلك أي غلو، 

اهلل   لرسول  بل  للسنة،  ممثلني  مشاخيهم  يعتربون  من  الصوفية  من  ونجد  وأفعاله،    بأقواله 

نفسه.. بل نجد من السلفية أنفسهم من يعترب ابن تيمية أو اإلمام أمحد ممثال للسنة، ومعربا عنها،  

أن اإلمام أمحد به يعرف املسلم من حيث نجد يف مصادرهم املعتربة  ،  يصدر عنه سنةوكل ما  

الزنديق، وأن نظرة من أمحد خري من عبادة سنة، وأن اهلل عز وجل يزوره يف قربه كل عام، وأن  

اهلل يباهي به املالئكة، وأن أحد احلنابلة رأى اهلل يف املنام فقال له اهلل: من خالف أمحد بن حنبل  

عذب، وأن اهلل أمر أهل السموات ومجيع الشهداء أن حيرضوا جنازة أمحد، وأن أهل السموات  

 . (2) من السامء السابعة إىل السامء الدنيا اشتغلوا بعقد األلوية لستقبال أمحد بن حنبل

اهلل   السلف،    وهلذا نجدهم عند ذكرهم لألقوال يف أي مسألة يذكرون رسول  مع 

القائلني،    ،)التكبري عىل اجلنائز أربع  من األمثلة عىل ذلك قول الربهباري:و وكأنه واحد من 

وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري واحلسن بن صالح وأمحد بن حنبل والفقهاء وهكذا 

  !) (3)قال رسول اهلل 

أئمته لرسوخ  اعتقادهم  بسبب  مواقفهم  يف  معذورون  هؤلء  كان  املعرفة  وإن  يف  م 

باحلديث وكيفية استنباط األحكام منه، فالشيعة أيضا معذورون، فهم أيضا يعتربون أئمتهم  

ابتداء من صغره الباكر إىل وفاته،  ،  ،تالميذ إلمامهم عيل الذي كان مصاحبا دائام لرسول اهلل  

 
 [ 2676[ حديث ] 44/ 5[، والرتمذي ] 4607[ حديث ] 611/ 2(  رواه أبو داود ] 1) 

 ( 184قراءة يف كتب العقائد املذهب احلنبيل نموذجًا )  (2) 

 .86رشح السنة، ص  (3) 
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 وأنه أخذ عنه كل َشء يرتبط بأصول الدين وفروعه، ثم نقله ألولده وأحفاده. 

واإلمام عيل، ل باعتبار أن اإلمام    هلذا نجد الشيعة كثريا ما يقرنون بني رسول اهلل  و

، فهم ل يقولون بذلك، وإنام مرادهم منه أنه التلميذ األكرب لرسول اهلل  عيل صنو لرسول اهلل  

 ابن السلفية من  السنة أحسن متثيل، وذلك ل خيتلف كثريا عن موقف  ، وأنه لذلك يمثل 

 أو اإلمام أمحد حني يعتربوهنام ممثال للسنة والرشيعة. تيمية 

فقد راح  ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره الشهيد مطهري يف كتابه عن اإلنسان الكامل،  

السنن   أكثر من تلك  الدين  املغيبة، والتي متثل جوهر  السنن  الكثري من  ينقل عن اإلمام عيل 

 ل. الفرعية البسيطة التي ترتبط ببعض هيئات األعام

اإلمام  [، واستنبطها مما ورد يف حوار  األمل العرفاينّ ومن ذلك تلك السنة التي سامها ]

ة، إّما ظاهرًا  )، وقوله له:  كميل بن زيادمع  عيّل   الّلهّم بىل! ل ختلو األرض من قائٍم هلل بحجَّ

 قدرًا، حيفظ  مشهورًا، وإّما خائفًا مغمورًا... أولئك واهلل األقّلون عددًا، واألعظمون عند اهلل 

هجم هبم   أشباههم.  قلوب  يف  نظراءهم، ويزرعوها  يودعوها  حّتى  وبّيناته،  حججه  هبم  اهلل 

العلم عىل حقيقة البصرية، وبارشوا روح اليقني، واستالنوا ما استوعره املرتفون، وأنسوا بام 

ولئك خلفاء  استوحش منه اجلاهلون، وصحبوا الدنيا بأبداٍن أرواحها معّلقة باملحّل األعىل، أ

  (1) (اهلل يف أرضه، والدعاة إىل دينه. آٍه آٍه شوقًا إىل رؤيتهم!

فهؤلء كام يصفهم األمري يتأملّون بسبب البعد عن اهلل والشوق  ثم علق عىل ذلك بقوله: )

إليه، فام مل يصل اإلنسان إىل اهلل فلن تفارقه حالة الضطراب، ولذا فإن الذّكر يكون له دواًء  

ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوهُبُْم بِِذْكِر اهللَِّ َأَل بِِذْكِر اهللَِّ َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب }  ( [28]الرعد:    {الَّ

ولذلك فإن السنة احلقيقية يف الصالة ـ كام يصف مطهري ـ هي أن حيصل لنا مثلام كان  

يغيب عن ـ كام يعرب مطهري ـ ) حيصل لإلمام عيل الذي كان يمثل السنة أحسن متثيل، فقد كان 

 
 ..214(  هنج البالغة، خطبة 1) 
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كّل ما حوله إذا دخل يف الصالة، مندجمًا بكلِّه يف معشوقه حّتى أهّنم إذا أرادوا اقتالع السهم من 

 هكذا أملًا هو خري من ملك الدنيا( جسمه، كانوا يستخرجونه حال الصالة. إّن 

 من ذلك الرصاع  واللتفات لتحقيق هذه السنة يف الواقع وتطبيقها هو ما يقي املسلمني

الذي حتدثه تلك اخلالفات اهلامشية حول فروع بسيطة كالقبض والسدل أو السجود عىل الرتبة  

وغريها.. والتي نجد لكل مذهب فيها أدلته، وكان يمكن جتاوزها والهتامم بالسنة احلقيقية  

 التي هي الستغراق يف املقصود من الصالة الذي هو التواصل مع اهلل. 

ا يشري إليه اخلميني كثريا، باعتباره اهلدف احلقيقي من الصالة، وقد قال عن  وهو نفس م

وأرسارها  وآداهبا  اخلفية  الصالة  نفسه  وسننها  رأى  السمّية،  مقام  للسائل  حتّقق  فإذا   ...(  :

سائر   ورأى  اهلل،  يف  وفانيًا  اهلل،  وعالمة  اهلل،  اسم  نفسه  ورأى  األلوهّية،  مقام  يف  مستغرقًا 

عىل هذه احلالة.. وإذا أصبح الويّل كاماًل أصبح متحّققًا بالسم املطلق ووصل إىل  املوجودات  

 ( 1)  التحّقق بالعبودّية املطلقة، فصار عبدًا حقيقّيًا هلل(

وعندما نقارن بني السنن التي اهتم هبا اإلمام اخلميني يف كتابه عن الصالة وأرسارها  

 جتاه السلفي نجد البون بينهام كبري جدا. مع تلك السنن التي اهتم هبا األلباين وال

الدين من الصالة، وحتويلها إىل معراج   تنبع من مقاصد  التي ذكرها اخلميني  فالسنن 

للمؤمن يعرج هبا إىل اهلل، ألن نفسه ل يمكن أن هتذب من دون تلك السنن املغيبة، بخالف  

مل تفعل سوى أن زادت الفرقة   السنن التي ذكرها األلباين، وتصور أن من خالفها مبتدع، ألهنا 

 بني األمة. 

من التكبري إىل    ]صفة صالة النبي  قد ذكر األلباين برصاحة دوافعه من تأليف كتابه  و

، والذي أثار فتنة كبرية بني املسلمني، فقال: )وملا كنت مل أقف عىل كتاب  التسليم كأنك تراها[

ألخواين املسلمني ممن مههم القتداء    جامع يف هذا املوضوع فقد رأيت من الواجب عيل أن أضع

 
 ..110اخلمينّي، ص (  آداب الصالة، اإلمام 1) 
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النبي    يف عبادهتم هبدي نبيهم   من   كتابا مستوعبا ما أمكن جلميع ما يتعلق بصفة صالة 

للنبي   التسليم بحيث يسهل عىل من وقف عليه من املحبني  القيام    التكبري إىل  حبا صادقا 

ف وهلذا  أصيل(،  رأيتموين  كام  )صلوا  احلديث:  يف  أمره  اجلد  بتحقيق  ساعد  عن  شمرت  إين 

وتتبعت األحاديث املتعلقة بام إليه قصدت من خمتلف كتب احلديث فكان من ذلك هذا الكتاب  

  (1)الذي بني يديك(

وبعد عرش سنوات من الفتنة بسبب ذلك الكتاب، مل يرتاجع عام فيه، ومل يتواضع، ليعترب  

طبعة جديدة من الكتاب: )ذلك ما كنت كتبته  ما رآه من سنن جمرد اجتهاد، وإنام راح يقول يف 

منذ عرش سنوات يف مقدمة هذا الكتاب وقد ظهر لنا يف هذه الربهة أن له تأثري طيب يف صفوف  

املؤمن إلرشادهم إىل وجوب العودة يف دينهم وعبادهتم إىل املنبع الصايف من اإلسالم:  الشباب  

العاملون بالسنة واملتعبدون هبا حتى صاروا   - واحلمد هلل    -الكتاب والسنة فقد ازداد فيهم  

 (2) معروفني بذلك(

إىل املسلمني، لكنها حتولت عندهم  فالصالة رمز لوحدة  بعينها..  الطائفية  أداة    وهذه 

املنتمية   املذاهب  بينهم وبني سائر  الشيعية فقط، بل  املدرسة  بينهم وبني  للتفرقة والطائفية ل 

 للمدرسة السنية. 

وبناء عىل هذا نرى تركيز املرشوع احلضاري اجلديد للجمهورية اإلسالمية اإليرانية عىل  

بادات، دون املبالغة يف  إحياء تلك السنن اخلفية املرتبطة باخلشوع والتقوى وحتقيق مقاصد الع

 اهليئات التي وقع فيها اخلالف. 

ومن السنن التي اهتم هبا املرشوع احلضاري اجلديد ـ أيضا ـ تلك السنن املغيبة املرتبطة  

أقواله ورسائله وخطاباته وكتبه،  باحلياة بجميع جوانبها، وهلذا نرى   اإلمام اخلمينّي يف مجيع 

 
 (. 40األلباين )ص:  (  صفة صالة النبي 1) 

 (. 40األلباين )ص:  (  صفة صالة النبي 2) 
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شري إىل مسريته الدعوية، وكيفية تطبيقها يف احلياة، إلعادة وي،  يتعّرض لسرية النبّي األعظم 

 إحياء اإلسالم من جديد. 

نزلت    - حسبام ينقل لنا التاريخ والروايات    - إّن أّول آية  ومن األمثلة عىل ذلك قوله: )

النبّي   آية    عىل  َربَِّك }هي  بِاْسِم  السالم عىل [ 1]العلق:    {اْقَرْأ  ، حيث تالها جربائيل عليه 

األكرم  ال والتعّلم..    ، رسول  القراءة  إىل  فيها  السورة: ودعا  هذه  نفس  يف  إِنَّ }  وجاء  َكالَّ 

ْنَساَن َلَيْطَغى )  هذه السورة هي أّول ما نزل من الوحي   ، [7،  6]العلق:    {( َأْن َرآُه اْستَْغنَى 6اإْلِ

أّن وجود الطغيان والطاغوت من   هام نتعّلم مناللتان    ما نزل منها اآليتان  ، ويف أّولعىل النبّي  

واحلكمة   الكتاب  تعليم  جيب  الطاغوت  سحق  أجل  فمن  األمور،  قائمة  حتتّل  اّلتي  األشياء 

فلو   يطغى،  فإّنه  يستغني  أن  إنسانًا جمّرد  دام  ما  فاإلنسان  والتزكية.  واحلكمة  الكتاب  وتعّلم 

ذا املقدار، ولو حصل عىل مقام  استغنى مالّيًا يطغى هبذا املقدار، ولو استغنى علمّيًا يطغى هب 

 ( 1) ( يطغى هبذا املقدار

ثم يبني خطور الطغيان، وكونه البدعة األعظم التي حتطم كل السنن النبوية، والذي قد  

السنة؛ فيقول: ) تبارك وتعاىل طاغية ألّنه  يقع فيه نفس املدعني أهنم عىل  ُيسّميه اهلل  ففرعون 

اية إهلّية، فأوصله هذا املقام إىل الطغيان. فاألشخاص  حصل عىل املقام، ومل يكن يف حصوله غ

اّلذين حيصلون عىل متاع الدنيا بدون تزكية النفس، فمهام حصلوا فإّن طغياهنم سوف يزداد.  

وإّن وبال هذا املال وهذا املنال وهذا املقام وهذا اجلاه وهذا املنصب، من األشياء اّلتي ُتعّرض  

احلياة الدنيا، وهي يف اآلخرة أكثر. إّن هدف البعثة هو أن    اإلنسان للمتاعب والصعوبات يف 

ختّلصنا من هذا الطغيان بأن نزّكي أنفسنا ونصّفيها ونخّلصها من هذه الظلامت. فلو حصل  

هذا التوفيق للجميع، ستضحى الدنيا نورًا واحدًا كنور القرآن، وجتّليًا لنور احلّق. كّل اخلالفات  

كّل   البرش،  بني  بني  املوجودة  املوجودة  اخلالفات  كّل  السالطني،  بني  املوجودة  اخلالفات 

 
 .389ـ  391، ص 14(  صحيفة اإلمام، ج 1) 



113 

 

ومرّد هذا إىل أّن اإلنسان يرى لنفسه مقامًا بسبب الطغيان املوجود يف النفوس،    األقوياء هي

التجاوز    ومنصبًا، لذلك يطغى، وحيث إّنه يطغى، يكون الطغيان سبَب جتاوزه. وعندما حيصل

ب ذلك  يف  فرق  ول  اخلالف،  املرتبة  حيصل  ففي  عليا؛  طغيان  مرتبة  أو  دنيا  طغيان  مرتبة  ني 

الصغرية كأن حيصل اخلالف يف قرية ّما بني أفرادها بسبب الطغيان، ويف مرتبة أعىل إذا حصل  

 ( اخلالف سيكون الطغيان أكثر

إّن هذه النزعة  )ثم حيدث تالميذه ومريديه من األمة مجيعا داعيا هلم إىل التواضع قائال:  

فلو اعتىل إنسان ما وارتفع فوق رؤوس    ،ية موجودة عند اجلميع ل يف فرعون وحدهالتجاوز

البرش فسوف يقول: أنا رّبكم األعىل. غاية البعثة هي السيطرة عىل نفوس العاصني ونفوس  

 (الطغاة واملتمّردين والواغلني يف العصيان والطغيان والتمّرد، ودفع هذه النفوس إىل التزكية 

إّن  ه هي السنة احلقيقية، بل هي هدف الرسالة النبوية بأكملها، فيقول: )ثم يبني أن هذ

وهدف البعثة هو دعوهتم    ، سبب كّل اخلالفات املوجودة بني بني اإلنسان عدم تزكية النفوس

إىل التزكية، فبواسطتها يتعّلمون احلكمة ويتعّلمون القرآن والكتاب أيضًا. وإذا زكت النفوس  

  (1)(سينتفي الطغيان

وهكذا نرى اإلمام اخلميني يف كل خطاباته يدعو إىل فهم السنة فهام صحيحا، بعيدا عن  

تلك اجلزئيات التي ركز عليها الطائفيون ليفرقوا صف األمة، وخيالفوا بذلك السنن الداعية  

 إىل وحدهتا وتآلف قلوهبا. 
عىل كل اخلالفات الفرعية، ومن األمثلة عىل ذلك قوله    تعايلالإىل  كل حني  يدعو  وهو  

يريد نبّي اإلسالم أن يوّحد الكلمة يف مجيع أصقاع العامَل. يريد أن تنضوي )   خطبه:يف بعض  

العامَل   أرجاء  مجيع  التوحيد  كلمة  تعّم  أن  يريد  التوحيد.  كلمة  حتت  الدنيا  مسالك  مجيع 
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  (1) (املأهول

رص اخلميني عىل الدعوة إليها مواجهة الظلم والنضال من  ومن السنن املغيبة التي حي

أجل ذلك، ل كام يفعل أولئك الذين يدعون السنة يف نفس الوقت الذي يؤيدون فيه أئمة الظلم  

كانت من أجل رفع الظلم عن الناس،   إّن بعثة الرسول واجلور، ومن خطبه يف ذلك قوله: )

القو يواجهوا  الناس أن  البعثة من أجل نجاة أخالق  من أجل أن يستطيع  الكربى، كانت  ى 

الناس ونفوسهم وأرواحهم وأجسادهم من الظلامت، ليخرج الناس من الظلامت إىل النور،  

العلم، خيرجهم من ظلمة اجلهل إىل نور العدالة ويدهلم عىل الطريق، ليقول    خيرجهم إىل نور 

  (2) (ول يتفّرقوا  هلم إّن مجيع املسلمني إخوة جيب عليهم أن يّتحدوا مجيعاً 

سبيل حتقيق   يف  والعناء  األمل  عنها هي حتمل  واملنجرة  السنة،  التابعة هلذه  السنن  ومن 

قد    لحظوا أنتم جّيدًا كيف أّن النبّي األكرم ، يقول اخلميني: )العدالة كام فعل رسول اهلل 

املظ هؤلء  ينقذ  أن  أجل  من  الناس،  تربية  أجل  من  اجلميع  من  أكثر  أيدي حتّمل  من  لومني 

  (3)(الظاملني

يتبوؤو   الذين  ألولئك  خاصة  هلا،  التنبيه  عىل  اخلميني  حيرص  التي  السنن  ن  ومن 

أّن جربائيل عليه السالم    ورد يف احلديثاملناصب، ويتحملون املسؤوليات التواضع، فيقول: ) 

ورفض قبوهلا،   ، فتواضع قد هبط من قبل اهلل تعاىل بمفاتيح خزائن األرض خلاتم النبّيني 

الكريم  ..    (4)   وافتخر بفقره الوحي اإلهلّي، وكانت روحه من   النبّي  اّلذي كان علمه من 

العظمة بحيث إهّنا بمفردها غلبت نفسّيات كّل البرش، إّن هذا النبّي قد وضع مجيع العادات  

حلقة   واختتم  الكتب،  مجيع  ونسخ  قدميه،  حتت  الباطلة  واألديان  بشخصه  اجلاهلّية  النبّوة 

 
 .32، ص 2(  صحيفة اإلمام، ج 1) 

 .434ـ  435، ص 13(  صحيفة اإلمام، ح 2) 

 .233، ص 13صحيفة اإلمام، ج(  3) 
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الكريم. وكان هو سلطان الدنيا واآلخرة واملترّصف يف مجيع العوامل بإذن اهلل، ومع ذلك كان 

تواضعه مع عباد اهلل أكثر من أّي شخص آخر. كان يكره أن يقوم له أصحابه احرتامًا، وإذا  

، آكل مثل العبيد دخل جملسًا مل يتصّدره، ويتناول الطعام جالسًا عىل األرض، قائاًل: إّنني عبدٌ 

  (1) (وأجلس جملس العبيد

كان حيّب أن يركب احلامر من دون    ّن رسول اهلل  قوله: )إعن اإلمام الصادق    ثم نقل

(، ثم علق عليه  رسج، ويتناول الطعام مع العبيد عىل األرض، وكان يعطي الفقراء بكلتا يديه 

أو غريه، وجيلس عىل األرض مع  كان ذلك اإلنسان العظيم يركب احلامر مع غالمه  )  بقوله:

العبيد. ويف سريته أّنه كان يشرتك يف أعامل املنزل، وحيتلب األغنام ويرّقع ثيابه وخيصف نعله  

ويأكل   واملساكني  الفقراء  وجيالس  بنفسه،  متاعه  وحيمل  ويعجن،  خادمه  مع  ويطحن  بيده، 

مع أّنه فضاًل عن مقامه   هذه وأمثاهلا، نامذج من سرية ذلك اإلنسان العظيم وتواضعه،  4معهم 

 ( 2)  (املعنوّي كان يف أكمل حالت الرئاسة الظاهرّية

السنن،   هذه  بأمثال  يذكرهم  مراتبهم  بمختلف  للمسؤولني  خطاباته  يف   نراه  وهكذا 

( وجه  فيقول:  يف  بحزم  الوقوف  هي  وتعاليمهم  السالم  عليهم  األنبياء  سرية  كانت  لقد 

راء واملستضعفني. فقد ورد أّن العرب كانوا إذا وفدوا الطواغيت، والتواضع للضعفاء والفق 

الناس عىل   يف الوقت اّلذي كان رسول اهلل  (  حمّمد؟: ) أيكم  عىل مسجد الرسول يسألون 

كان  ما  املقابل  يف  املدينة.  يف  األمور  كانت  هكذا  املدينة،  يف  تشكيلها  تّم  اّلتي  احلكومة  رأس 

ما بلغت ألّنه ك القدرة والقّوة، ألّنه ليخضع ألّي قدرة بلغت  منه  تعاىل ويستمّد  ان يرى اهلل 

  (3)(صاحب القدرة والغنى احلقيقّيني باألصالة لذا ما كان النبّي ليخضع ألّي مقتدٍر بالتبع

 
 .. 96ـ  95(  األربعون حديثًا، اإلمام اخلمينّي قدس رسه، ص 1) 

 .. 96ـ  95(  األربعون حديثًا، اإلمام اخلمينّي قدس رسه، ص 2) 

 ..451، ص 16(  صحيفة اإلمام، ج 3) 
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مع املسؤولني  يف لقائه  عىل التنبيه هلا، وخاصة  اخلمينّي  ومن السنن العظيمة التي حيرص  

عض الناس أّن الرفاه املاّدّي وحيازة األموال واألرايض  يعتقد بسنن العفاف والزهد، فيقول: )

اإلنسان،   يرتكبه  خطأ  هذا  لكّن  لإلنسان.  السعادة  جتلب  قد  البنوك  وحسابات  واحلدائق، 

فيتوّهم أّن السعادة هي بامتالك احلدائق واألرايض ومجع الثروة واإلجتار. عندما ندرس حالة  

م بيوت  يسكنون  اّلذين  واملساكني  يفوق  الفقراء  السعادة  من  حّظًا  نالوا  قد  نجدهم  تواضعة 

اّلذين يسكنون القصور، بل قد ل نجدها يف القصور. لقد كان هناك بيت متواضع يف صدر 

أبسط من هذه بيت  السالم،  الزهراء عليها  فاطمة  بيت  إّنه  أفراد،  أربعة  يتكّون من   اإلسالم 

كّل أرجاء العامل بالنور. إّن اإلنسان حيتاج   البيوت، لكّن هذا البيت كان حيمل رّسًا مألت بركاته

املتواضع،   الكوخ  هذا  ساكني  بركات  إىل  ويصل  الطويل  الطريق  هذا  ليقطع  كبري  جهد  إىل 

املتواضع مادّيًا، لكن روحّية هذا البيت بلغت أقىص املدى فال تصل إليها حّتى املالئكة. لقد  

ومثالً   املسلمني  بالد  مجيع  عىل  شّع  نورًا  بركانت  مألت  وخاّصة  تربوّيًا  األرجاء  مجيع  كاته 

 بالدنا( 

اّلذي كان يرأس كّل َشء    الرسول  ويضيف قائال ـ بتأثر شديد ل يستطيع كتامنه ـ: )

كان يعيش يف بيت ل يمكن أن نساويه بغرفة واحدة متوّسطة احلال مشاهبة يف جمتمعنا. كان يف  

ذا اإلنسان املتعايل يف مقامه كان نوره يشّع هذا البيت حجرات متعّددة الوظائف ومتواضعة. ه

ليصل إىل عامَل امللك وامللكوت، ولتّتسع آثار هذه احلجرة الرتبوية    من هذه احلجرة املتواضعة

أّنه حلّد اآلن ما أراده الرسول   من الرتبية مل يتحّقق بعد ومل    إىل مجيع أرجاء العامَل. صحيح 

ألّن   البرشّية،  إليه  الصالح  تصل  اخللف  يد  عىل  كبري  بشكل  سيتحّقق  رسمه  اّلذي  النموذج 

  (1) (املهدّي املوعود عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف عندما يأيت، وحيّقق بيديه املباركتني ذلك

( آخر:  حمل  يف  األكرم  ويقول  للرسول  املعييّش  الوضع  فلم    كان  البساطة،  غاية  يف 
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ّدي شخيّص، فلم يرتك إرثًا مادّيًا خلفه، مل يرتك إّل العلم  يستفد أبدًا من مقامه ومنصبه لنفع ما 

  (1)(اّلذي هو أرشف األمور، خاّصة العلم اإلهلّي اّلذي هو من عند اهلل تعاىل 

ومن السنن التي حرص اإلمام اخلميني عىل الدعوة إىل تفعيلها يف احلياة سنة املساواة،  

ومن خطاباته يف  لتفاخر والتمييز العنرصّي،  الستكبار واولذلك كان حيذر كل حني من بدع  

اّلذي كان املؤّسس األّول للكيان اإلسالمّي    اذهبوا وطالعوا سرية النبّي األكرم  ذلك قوله: )

واجلهادّي األّول. هل كان طالب سلطة وحكم؟ انظروا إىل أصحابه وأتباعه ستجدون األسود  

ن جيلس يف األعىل أو يف األسفل أو هنا واألبيض، اجلميع كان جيلس حول اجلميع ل يوجد م

مع أصحابه وكاّفة الناس كان عىل أساس املساواة   إّن تعامل وسلوك النبّي األعظم  ..  أو هناك

يف مجيع شؤون احلياة، حتّى عىل مستوى املجالسة واحلديث والنظر، فهو مل يكن لينظر إىل فرد  

َيقِسُم    كان رسول اهلل  )  اإلمام الصادق:يقول  آخر، بل كان حيادث وخياطب اجلميع،  ويستثني  

  (2)(حلظاته بني أصحابه، فينظر إىل ذا وينظر إىل ذا بالسوّية 

إّن احلاكم اإلسالمّي ليس  )   :ـبحضور مجع من الشباب الفرنسّيني  له  خطابويقول يف  

املسجد  يقصد  اّلذي  هو  اإلسالمّي  احلاكم  إّن  اآلخرين.  والسالطني  اجلمهورّيات   كرؤساء 

الصغري يف حمّلته ويستمع إىل حديث الناس ول يمّيز بني فقري وغنّي فكّلهم سواسية. فاألغنياء  

كانوا كبقّية الناس جيتمعون يف املسجد، والشخص الغريب إذا دخل عليهم ل يعرف من هو  

الرئيس ومن هو املرؤوس منهم، من هو صاحب املقام ومن هو من عاّمة الشعب. كان لباسهم  

اس الناس وسلوكهم مثل بقّية الناس، ويف إجراء العدالة، إذا اّدعى أحد أفراد املجتمع مثل لب

  (3)(عىل حاكم املسلمني، كان القايض حُيرض حاكم املسلمني إىل جانب املّدعي
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( آخر:  موضع  يف  األكرم  ويقول  قريش    النبّي  كان من  قريش  وجه  يف  وقف  اّلذي 

طب من  نفسه  يعّد  كان  لكنّه  وصاحب  أيضًا،  األرشاف  من  كان  أّنه  رغم  العادّية  الناس  قات 

فقراء ل   وكانوا  الثالثة  الدرجة  كانوا من  اجتمعوا حوله  واّلذين  شيئًا.  يملك  يكن  مل  عشرية 

يملكون شيئًا، حّتى أّن الرسول نفسه مل يكن يملك منزلً، كان يملك غرفة مصنوعة من ألياف  

  (1)(النخل، حّتى مسجده كان كذلك

هذه جمرد نامذج عن السنن املغيبة التي دعا إليها اإلمام اخلميني، والتي متثل يف حقيقتها  

التي   السنن  من  اجلزئيات  بتلك  شئنا  إذا  مقارنتها  ويمكننا  العليا،  وقيمه  الدين  هذا  غايات 

حيرص عليها الطائفيون، ويف سبيل خيربون الوحدة اإلسالمية، وكل القيم التي جاء هبا رسول  

 . اهلل

  عيل اخلامنئي يدعو إىل القتداء الكامل برسول اهلل  وعىل نفس هذا املنهج نجد السيد  

التعبدية   بالشعائر  املرتبطة  املحدودة  السنن  تلك  يف  ل  وتفاصيلها،  احلياة  جزئيات  كل  يف 

َن َلَقْد َكا }ظيم، يقول اهلل سبحانه:   واجبنا أن نقتدي هبذا العنينحن املسلم ونحوها، فيقول: )

، جيب أن نقتدي وهنتدي ونتأّسى بالنبّي   ، [21]األحزاب:   {َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ 

فال يكفي أن نقتدي بصالة ركعات عّدة، وإّنام الواجب أن نقتدي بسلوكنا وأقوالنا، بعالقتنا 

  ) (2)فة النبّي فيام بيننا، وبتعاملنا مع اآلخر، ول يتيرّس كّل هذا إّل من خالل معر

خطاباته األسس الكربى التي تدور حوهلا السنة النبوية، وهي  الكثري من  وقد حدد يف  

 : (3) سبعة، نخترصها فيام ييل 

أبناء األّمة باملعتقد والفكر السليمني،    . 1 نفخ روح اإليامن وتقويته وترسيخه وتغذية 

 
 . 457ـ  456، ص 8(  صحيفة اإلمام، ج 1) 
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 يف مّكة ورفع رايته يف املدينة بكّل اقتدار.   وهذا ما بارشه النبّي 

العدل والقسط، فمنطلق العمل كان يقوم عىل أساس العدل والقسط وإعطاء كّل  .  2

 ذي حّق حّقه دون أدنى مداهنة.  

والوعي  العلم  .  3 واملعرفة  العلم  هو  النبوّي  النظام  يف  َشء  كّل  فأساس  واملعرفة، 

الوعي   طريق  عن  األّمة  حيّول  بل  عمياء،  حركًة  معنّي  اجّتاٍه  يف  أحدًا  حيّرك  ل  فهو  واليقظة، 

 واملعرفة والقدرة عىل التشخيص، إىل قّوة فّعالة ل منفعلة.  

ال.  4 ينبذ  النبوّي  فالنظام  واألخّوة،  اخُلرافية  الصفاء  الدوافع  تغّذهيا  اّلتي  رصاعات 

واألخّوة   بالصدق  تّتسم  أجواء  هي  فاألجواء  وحيارهبا.  والنفعية  واملصلحية  والشخصية 

 والتآلف واحلميمّية.  

األخالق  .  5 رذائل  من  ويطّهرهم  الناس  يزّكي  فهو  والسلوكّي،  األخالقّي  الصالح 

ْكَمةَ َويُ   }وأدراهنا، ويصنع إنسانًا خلوقًا ومزّكًى   يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ ]آل عمران:    {َزكِّ

يف عمله الرتبوّي   فالتزكية هي أحد املرتكزات األساس اّلتي كان يستند إليها النبّي  ،  [ 164

 مع أبناء األّمة فردًا فردًا لبناء اإلنسان.  

عّية والتسّول من اآلخرين،  القتدار والعّزة: فاملجتمع والنظام النبوّي ل يتمّيز بالتب.  6

ص موطن صالحه سعى   بل يتمّيز بعّزته واقتداره وإرصاره عىل اخّتاذ القرار؛ فهو متى ما شخَّ

 إليه وشّق طريقه إىل األمام.  

احلركة  .  7 بل  النبوّي،  النظام  يف  للتوّقف  جمال  فال  املّطرد:  والتقّدم  والنشاط  العمل 

دى أبنائه للقول إّن كّل َشء قد انتهى فلنركن إىل الّدعة!  الدؤوبة والتقّدم الدائم. ول معنى ل

مبعث لّذة ورسور وليس مدعاة للكسل وامللل واإلرهاق، بل    - بطبيعة احلال    -وهذا العمل  

 هو عمل يمنح اإلنسان النشاط والطاقة والندفاع.  

،  جلديديف مرشوع إيران احلضاري ا  هذه جمرد نامذج عن الرؤية الشمولية للسنة النبوية
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علها أداة للنهوض والتحرض والتحيل بجميع القيم التي جاء القرآن الكريم للدعوة وهي ما جي

إليها، فالسنة احلقيقية هي التي حتول املؤمن إىل إنسان قرآين، ل إىل إنسان طائفي مستكرب مغرور  

 مملوء بكل أنواع السلبية. 
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 إيران .. والعقيدة اإلسالمية 

وم عليها أي دين من األديان تلك التصورات واحلقائق التي  قي من أول األسس التي  

الكون  لعلة  تتأسس عليها نظرته  التي  املعارف  أو تلك  الوجود والكون واحلياة،  حيملها عن 

ومصريه واحلقائق التي ينبني عليها.. أو ما يطلق عىل ذلك مجيعا لقب ]العقيدة[ و]اإليامن[،  

 توجه الفكري. الو ذهب أاملدين أو العىل أساسها يصنف ف

ومع أن احلقائق والتصورات التي تنبني عليها عقائد اإليرانيني منذ دخلوا اإلسالم يف  

أيامه األوىل إىل اليوم هي نفس عقائد املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا، وهي نفس العقائد  

 هلام، واهتاممهم  التي نص عليها القرآن الكريم والسنة املطهرة التي بينا مدى التزام اإليرانيني 

تدخل   إيرانية وضالهلا وكفرها، وأهنا مل  املغرضني من يذكرون جموسية  أنا نجد من  إل  هبام، 

 اإلسالم أصال. 

ل الباكر  تارخيهم  ومن  اإليرانيني،  قلوب  هؤلء عىل  كيف شق  أدري  يحكموا  ولست 

 عليهم هبذا احلكم اخلطري؟ 

ْبُتْم يِف َسبِيِل  }وهم يذكرون هذا مع أهنم يقرؤون قوله تعاىل:   ِذيَن آَمُنوا إَِذا رَضَ َا الَّ َياَأهيُّ

اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ  ْنَيا َفِعنَْد اهللَِّ  اهللَِّ َفَتَبيَّنُوا َوَل َتُقوُلوا ملَِْن َأْلَقى إَِلْيُكُم السَّ

  {(  94ُل َفَمنَّ اهللَُّ َعَلْيُكْم َفَتَبيَُّنوا إِنَّ اهللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا )َمَغانُِم َكثرَِيٌة َكَذلَِك ُكنُْتْم ِمْن َقْب 

 [ 94]النساء:  

اهلل   رسول  أصحاب  من  ناس  يف  نزلت  أهنا  ودروسهم  يف خطبهم  معها    ويرددون 

ه رجل  ذهبوا يتطرقون، فلقوا أناسا من العدو فحملوا عليهم فهزموهم، فشد رجل منهم، فتبع

يريد متاعه، فلام غشيه بالسنان، قال: إين مسلم إين مسلم، فأوجره السنان، فقتله وأخذ متاعه،  

للقاتل: )أقتلته بعد أن قال إين مسلم( قال: يا    ؛ فقال رسول اهلل  فرفع ذلك إىل رسول اهلل  
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يا رسول اهلل مل  قلبه( قال:  قال: )أفال شققت عن  إنام قاهلا متعوذا،  )لتعلم  رسول اهلل  ؟ قال: 

    (1)أصادق هو أو كاذب؟(

ونفس اليشء يقال ألولئك الذين يتألون عىل اهلل، ويرمون اإليرانيني سلفهم وخلفهم  

بتلك الطامات الكربى من التكفري والتبديع والتضليل من غري أن حيققوا، ول أن يسألوا، ول  

 يناهلم إن هم فعلوا ذلك. أن يبحثوا، ولكن ملجرد اهلوى، أو ملجرد بعض املتاع الذي 

ولألسف فإن هذه اهلجمة العنيفة عىل اإليرانيني مل تشتد إل بعد نجاح الثورة اإلسالمية  

يف الواقع اإليراين، أما قبل ذلك، ويف عهد الشاه، خصوصا، فإنه مل يكن هناك اهتامم بإيران،  

متآمرين عىل اإل اعتبارهم جموسا، ول  يظهر حينها  بدينها، ومل  الشاه كان ول  أن  سالم.. مع 

 حينها يامرس دور الرشطي عليهم، وبمعونة أمريكية وإرسائيلية. 

ولتقريب الصورة ملن مل يعايش الواقع، نذكر أن إيران قبل الثورة اإلسالمية كانت أقرب  

أذربيجان دولة  إىل  السياسية  مواقفها  يف  تكون  شيعيةما  أغلبية  ذات  دولة  فهي  وفيها (2) ،   ،

وحوزات علمية، ومع ذلك ل نجد من هيتم هبا، أو يعترب األذريني جموسا    (3) حةمزارات وأرض

 أو كفرة أو متآمرين. 

والسبب بسيط، وهو تلك العالقات اجليدة التي تقيمها دولة أذربيجان مع إرسائيل، بل  

جارهتا   خالل  من  إيران  لرضب  خيطوط  اإلرسائيليني  أن  تذكر  اإلرسائيلية  الصحف  إن 

 
 (635/ 2(  رواه ابن أيب حاتم والبيهقي يف الدلئل، انظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور )1) 

ماليني   6% أي ما يقارب من    70(  يعترب املذهب المامي هو الثقل الكرب يف هذا البلد حيث تبلغ نسبة الشيعة اكثر من  2) 

  للمسلمني خاصة. %80شخص بالنسبة للعدد العام، وبنسبة 

(  توجد للشيعة مزارات مهمة يف هذا البلد حيث يرتدد عليها الناس بشكل كبري وملحوظ ويشد هلا الرحال من كل انحاء  3) 

ومزار يب يب هيبت الواقع يف اطراف باكو، وكذلك يوجد مزار   البالد ومن امهها مزار اخوات المام الرضا الواقع يف مدينة نارداران،

 هلم يف مدينة گنجة، وايضًا يوجد مزار واقع يف مدينة بيلغان يقال انه لنبي اهلل جارجيس.
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 .  (1) أذربيجان

، وأبعدها عن ذلك اخلنوع للغرب،  (2)لكن لو أن رجال مثل اخلميني ظهر يف أذربيجان

ومن تلك التبعية لالستكبار العاملي، وحول وجهتها عن إرسائيل ليضعها يف يد الفلسطينيني،  

واملروق  فإن احلرب حينها ستعلن عىل أذربيجان لتتحول إىل دولة كافرة مارقة، فالكفر عندهم  

املحور   وكل  وإرسائيل  بأمريكا  الكفر  هو  وإنام  دينه،  عن  مروقا  ول  باهلل،  كفرا  ليس 

 الستكباري.

بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل بيان تلك العالقة الشديدة التي تربط إيران منذ  

هلم بذلك، وذلك   تارخيها الباكر باإليامن والعقيدة اإلسالمية، وهو ما يؤكد شهادة رسول اهلل  

 عرب مظهرين كبريين: 

عقائد التي  التي يتبناها اإليرانيون، وخصوصا شيعتهم، بالالعقائد  بيان عالقة  ـ    األول 

يتبناها سائر املسلمني، وبيان مدى الشرتاك الذي تشرتك فيه العقيدة السنية بالعقيدة الشيعية،  

 وبذلك فإن الذي يكفر املدرسة الشيعية بسبب عقائدها، عليه أن يكفر املدرسة السنية أيضا.

دعوة إليها من  بيان الدور الذي قام به اإليرانيون لنرصة العقيدة اإلسالمية، والـ    الثاين 

 
أبريل   07حييى عياش، السبت،    -21(  انظر مقال بعنوان ]صحيفة إرسائيلية: احلرب مع إيران ستنطلق من أذربيجان، عريب1) 

[، إىل أن الوليات املتحدة وإرسائيل وقعتا  21[، وقد ورد فيه: )وأشارت صحيفة معاريف اإلرسائيلية يف تقرير ترمجته ]عريب 2018

يعتقدون أن باكو ستسمح  العسكرية مع بعض جريان إيران من ضمنها أذربيجان، لفتا إىل أن اإليرانيني  سلسلة من التفاقيات 

 لوليات املتحدة باإلقالع من قواعدها، لقرهبا من طهران( للقوات اجلوية إلرسائيل وا

(  وهلذا نرى الستكبار العاملي يستعمل كل وسائله الطائفية ليحول السكان األذريني من التشيع إىل التسنن خشية تأثرهم  2) 

يجانية، بشأن احتاملية حتويل بإيران، وقد ورد يف بعض الصحف هذا اخلرب: )انترش يف اآلونة األخري حديث، بني األوساط األذرب

سكان البالد من غالبية شيعية إىل أغلبية سنية، لفتني إىل أن باكو ترغب بحدوث هذا التحول حتى تصطف مع تركيا وكازاخستان، 

ول وليس مع إيران، ويف هذا السياق، يشري املحلل األذري، عيل عباسوف، إىل أن مثل هذا التحول حيدث، بسبب التوترات بني الد 

اإلسالمية السنية وإيران الشيعية ورغبة باكو يف تفضيل تركيا وكازاخستان عىل إيران(] أذربيجان ختطط للتحول الطائفي من دولة 

 إرم نيوز[ -شيعية إىل سنية لالبتعاد عن حمور إيران، املصدر: حنني الوعري 
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خالل املتكلمني الذين ظهروا فيها عرب التاريخ، والذي تشكل أبحاثهم وكتبهم أكرب مصدر يف  

 الرتاث اإلسالمية للعقيدة والعلوم املرتبطة هبا. 

هي أن اإليرانيني ليسوا  من خالل هذا الفصل  وبذلك فإن النتيجة التي سنخلص إليها 

ام كان هلم دور كبري يف نرشها، وصد الشبهات عنها، ل  متمسكني فقط بالعقيدة اإلسالمية، وإن

 يف إيران وحدها، وإنام يف العامل اإلسالمي أمجع، ويف مجيع الفرتات التارخيية. 

 أول ـ متسك اإليرانيني بالعقائد اإلسالمية 

تلك العقائد الكثرية التي ولدها الرصاع املذهبي، والذي  هنا  ل نريد بالعقائد اإلسالمية  

 ل عالقة هلا هبا. مع أنه الكثري من الفروع الفقهية والتارخيية ضمن العقائد   أدخل 

التي قررها   العقائد  الكريم، والتي نص عىل جمموعها قوله  القرآن  وإنام نريد هبا تلك 

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ  }تعاىل:   َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر  َلْيَس اْلرِبَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املرَْْشِ

 [ 177]البقرة:   {َواملاََْلئَِكِة َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيِّنيَ 

 إىل ثالثة أقسام:  اتفق أكثر العلامء عىل تقسيمها وهي العقائد التي 

ا، والصفات التي  يتنزه عنهويبحثون فيها عن وجود اهلل والصفات التي  اإلهليات،  .  1

 . جتب له، وما يرتبط بذلك من القضاء والقدر ونحومها 

النبوات، ويبحثون فيها  2 الكرام و.  ما  ، وما جيوز يف حقهم، وجيب عليهمما  الرسل 

   ب ونحومها. ، كام يبحثون عن براهني نبوهتم، وما جيب يف حقهم من الطاعة واألديستحيل

ما يتوقف اإليامن به عىل جمرد ورود السمع  ويقصدون هبا  السمعيات أو الغيبيات:  .  3

 كاملالئكة والقيامة واجلنة والنار، ونحوها. أو الوحي، وليس للعقل يف إثباهتا أو نفيها مدخل 

أبناء   املتكلمني من  فيها كل  العقائد اإلسالمية  األقسام، وانحصار  أشار إىل هذه  وقد 

املدارس اإلسالمية املختلفة، وذلك استنادا ملا ورد يف احلديث املعروف بحديث جربيل، فقد  

أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم  عندما سأله عن أركان اإليامن بقوله: )  أجابه  
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  (1)(اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه ورشه

يذكر   أضافها    فيهومل  التي  الكثرية  اإلضافات  للعقائد  تلك  خصوصا  السلفيون 

اإلسالمية، مثل اإليامن بالصحابة، واعتقاد تفاضلهم بحسب الرتتيب الذي حددوه، أو اإليامن 

  (2): )من مل يسمح عىل اخلفني فاهتموه عىل دينكم(كام قال بعضهم:  باملسح عىل اخلفني، أو

غريه هو ذلك اإليامن الوارد  وهكذا فإن اإليامن الذي نريده، والذي يتميز به املسلم عن  

القطعية، والتي حكمت   املطهرة، يف نصوصها  السنة  أكدته  ما  نفسه  الكريم، وهو  القرآن  يف 

باإليامن لكل من شهد أن ل إله إل اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، دون أن تلزمه بتلك اإللزامات  

إ  األمر  املذهبي، حتى وصل  الرصاع  أثناء  ألزم هبا  التي  بمعاوية يف  الكثرية  اإليامن  إدخال  ىل 

 .  (3) العقيدة اإلسالمية، وألفت الكتب الكثرية يف ذلك 

ل   باإلمامة  يرتبط  مما  عقائدهم  كتب  يف  الشيعة  يذكره  ما  أن  إىل  هنا  نشري  أن  ونحب 

، وإنام يقصدون هبا ما يطلقون  [أصول الدين] يقصدون هبا ـ كام ينص علامؤهم ومراجعهم ـ  

، أي أنه ل يمكن أن يكون الشخص شيعيا اثنا عرشيا، وهو ل يعرف  [أصول املذهب]عليه  

 األئمة، أو ل يسلم بكوهنم أئمة موىص هبم. 

وهذا مما ل حرج فيه، فلكل مذهب خصوصياته، وعقائده اخلاصة، التي من مل يسلم  

 
 ( 9( ومسلم )4777(  رواه البخاري )1) 

 .. 7/32 (  أخرجه أبو نعيم يف احللية2) 

(  من األمثلة عىل إدخال معاوية يف كتب العقائد ما قاله اآلجري يف )الرشيعة(، وهو من الكتب التي يعتمد عليها السلفية 3) 

عىل وحي اهلل عز وجل وهو القرآن بأمر اهلل عز وجل وصاحب رسول اهلل   يف تقرير العقائد: )معاوية رمحه اهلل كاتب رسول اهلل  

  بي  ومن دعا له الن   أن يقيه العذاب ودعا له أن يعلمه اهلل الكتاب ويمكن له يف البالد وأن جيعله هاديًا مهديًا.. وهو ممن قال

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه ﴾ )التحريم:   ( فقد ضمن اهلل الكريم له أن ل خيزيه ألنه ممن آمن برسول  8اهلل عز وجل ﴿ َيْوَم ل خُيِْزي اهللَُّ النَّبِيَّ َوالَّ

 (496/  3() الرشيعة ]  اهلل

خال املؤمنني    وقال ابن بطة يف )اإلبانة الصغرى(: )ترتحم عىل أيب عبد الرمحن معاوية بن أيب سفيان أخي أم حبيبة زوج النبي  

 [(  299أمجعني وكاتب الوحي وتذكر فضائله() اإلبانة الصغرى ] ص: 
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تي اختص  العقائد البهلا، أو يعتقد هبا، يعترب خارجا من ذلك املذهب، فاألشعري الذي ل يلتزم  

هبا األشاعرة، ويوافق املاتريدية يف مقولهتم، ل خيرج من اإلسالم ـ كام ينص األشاعرة ـ وإنام 

 خيرج من األشعرية إىل املاتريدية. 

وهكذا الصويف الذي ينتقل من القادرية إىل النقشبندية ل خيرج من اإلسالم، وإنام خيرج  

 األكمل يف الرتبية إىل طريقة أخرى. من طريقة كان يسلم هلا، ويعتقد أهنا املنهج 

املعنى عند نصهم عىل تلك اخلالفات الفرعية، واعتربوها  ولو أن السلفية التزموا هذا  

من أصول املذهب لكان ذلك مقبول ل حرج فيه، فاألمة كام أتيح هلا أن تتفق يف الكثري من 

 يكفر بعضها بعضا. املشرتكات، أتيح هلا كذلك أن ختتلف يف بعضها، ولكن من غري أن 

فإن   ذلك  وهلذا،  إىل  ويضيفون  العقائد،  مجيع  يف  املسلمني  سائر  مع  يتفقون  الشيعة 

، وأهنم سفينة  اعتقادهم يف أئمتهم باعتبارهم أئمة هدى، وأهنم املوىص هبم من رسول اهلل  

تعديدها  عند  املختلفة  اإلسالمية  الفرق  عند  نجدها  التي  العقائد،  من  ذلك  ونحو   النجاة، 

 لفضائل أئمتها، واعتبارهم سفينة نجاة، وأن اهلدى يف كالمهم. 

ابن   أو  يقول هبذا، خصوصا عند ذكرهم لإلمام أمحد  أكثر من  السلفية  وقد ذكرنا أن 

بل إن لقب ]السلفية[ مل يطلق عليهم إل لتعظيمهم لسلفهم، وهو  ،  تيمية أو ابن عبد الوهاب 

فارق بسيط، وهو أن ]الثنا عرشية[ تقرص السلف  ل خيتلف عن لقب ]الثنا عرشية[ إل يف  

واهلداية املرتبطة هبم عىل اثني عرش إماما، بينام ]السلفية[ تتجاوز ذلك الرقم بكثري، بل تصل به  

يعترب   عارصهم  من  عارص  من  أو  عارصهم  ومن  الصحابة  كل  ألن  اآللف..  عرشات  إىل 

 عندهم إماما يمكن تلقي الدين عنه. 

إليهم الكثري من املتأخرين الذين يعتربوهنبل إهنم ل يكتف    م ون بذلك، وإنام يضيفون 

األمثلة عىل ذلك قول  سلفا، وحيكمون هلم بحكم السلف رغم تلك احلواجز الزمني، ومن  

تيمية:   ابن  الواسطي يف  الدين  ابن ،  ثم واهلل ،  واهلل )عامد  السامء مثل شيخكم  أديم  ُيَر حتت  مل 
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وقيامًا يف حق اهلل تعاىل عند انتهاك ،  وحْلامً ،  وكرماً ،  واتِّباعاً ،  وخُلقاً ،  وحالً ،  وعماًل ،  علامً ،  تيمية

وأنفذهم وأعالهم يف انتصار احلق وقيامه  ،  وأصحهم علاًم وعزماً ،  أصدق النَّاس عقداً ،  حرماته

النبوة  ، ما رأينا يف عرصنا هذا َمن تستجيل  وأكملهم اتباعًا لسنَّة حممد  ،  وأسخاهم كّفاً ،  مهةً 

املحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إل هذا الرجل يشهد القلب الصحيح أن هذا هو التباع 

  (1)(حقيقة

نفسه   هو  تيمية،  ابن  يف  السلفية  تعتقده  والذي  الواسطي،  ذكره  الذي  الوصف  وهذا 

 الذي تعتقده الشيعة يف أئمتها، ولذلك ل مربر لكل تلك الشدة عليهم. 

 يكتفون بذلك، وإنام جيعلون أئمتهم قسامء للجنة والنار، فمن مل يعتقد  بل إن السلفية ل 

نص  كام    ضال كافر ليس له مأوى إل جهنم،  م، فإنه عندهم فضلهم ومل يسلم هلم أو راح ينتقده

عىل ذلك الشيخ ابن عثيمني حني ذكر أنه يشهد لبن تيمية باجلنة، ويشهد ألعدائه بالنار، فقال  

احلني[: )وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أمجع الناس عىل الثناء عليه  يف ]رشح رياض الص

  (2)إل من شذ، والشاذ شذ يف النار، يشهد له باجلنة عىل هذا الرأي(

بناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث أن نذكر بعض القضايا الكربى التي يكفر من خالهلا  

رسالة خطرية  اإليرانيني وخصوصا الشيعة منهم، معتمدين يف ذلك عىل ما ورد يف    املغرضون

أول السهام املسمومة املصوبة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بداية اعتامدها لنظام  ت من  كان

 ولية الفقيه. 

مؤلف   فإن  من  ولألسف  رجل  الرسالة  اإلسالمية،  هذه  احلركة  أنه  أبناء  يزعم  ممن 

مرشوع إلقامة الدولة اإلسالمية، بينام راح يغدر بالدولة التي تدعو إىل نفس ما يدعو  صاحب 

 إليه. 

 
 (. 311(  العقود الدرية، ) ص 1) 

 .573 - 570/ 4( رشح رياض الصاحلني 2) 
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الشيخ سعيد حوى يف كتابه )اخلميني: شذوذ يف العقائد ..شذوذ يف    وهذا الداعية هو

واقف(، والذي محل فيه محلة الشديدة، ل عىل شخص اخلميني فقط، وإنام عىل كل الشيعة،  امل

وذلك رغم أنه ينتمي ملدرسة )اإلخوان املسلمني( التي كان مؤسسها، والكثري من أتباعه يتبنون 

 التقارب بني املذاهب اإلسالمية. 

ول عجب يف ذلك،  لكن سعيد حوىـ  رغم ما يدعيه من تصوفـ  تكلم بلسان السلفية،  

ها للثورة رفقد كتب كتابه، وهو يف السعودية، يف فرتة حقدها الشديد عىل إيران خشية من تصدي 

 إليها أو إىل سائر دول اخلليج. 

احلركيني يف تبنيهم لنظرية املؤامرة بشكلها املعكوس، فقد راح يتصور أن الثورة  وكعادة  

إيران مؤامرة ضد الصحوة اإلسال وقد حتقق مية، فقد قال يف مقدمة رسالته: )اإلسالمية يف 

مصاحلهم عىل  الرشيدة  اإلسالمية  الصحوة  هذه  خطورة  من  اإلسالم  القاضية  ،  أعداء  وأهنا 

وتشاور كهنة املجوس  ،  فأعادوا لعبتهم القديمة اجلديدة،  املاحقة لغاياهتم التي خططوا هلا زماناً 

وأهله لإلسالم  الكيد  يريدون  اليهود  الواعية    وبان،  وأحبار  الصحوة  هذه  تشويه  بأن  هلم 

من  وإخراجها  لرضهبا  طريق  وأنجح  وسيلة  أفضل  الكريمة  النبيلة  مقاصدها  عن  وحرفها 

لسسها  وتدمريًا  لغاياهتا  حتريفًا  السليم  اإلسالمي  املتظاهرين  ،  مضموهنا  من  عليها  فسلطوا 

تالوا الوليد يف مهده وأول  عّلهم حيققون هلم ما خططوا له وبيتوا من سوء ليغ،  باإلسالم قوماً 

  (1) نشأته ونامئه (

تنفيذ املؤامرة؛ فقال: ) وهكذا كان األمر ؛ جاءت  ثم بني اآلليات التي تم من خالهلا 

التي مجعت بني الشعوبية يف   اخلمينية املارقة حتذو حذو اسالفها من حركات الغلو والزندقة 

العقيدة يف  والفساد  ا،  الرأي  مجاهري  بمشاهر  وعقيدة تتاجر  تارخيًا  باإلسالم  املتعلقني  ملثقفني 

فتتظاهر باإلسالم قولً وتبطن مجلة الشذوذ العقدي واحلركي الذي كان سمة مشرتكة  ، وتراثاً 

 
 . 3(  اخلميني: شذوذ يف العقائد ..شذوذ يف املواقف، سعيد حوى، ص1) 
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والصفوية والبابكية  األبامسلمية  من  اسالفها  من  للهالكني  جامعًا  واقع ،  وتراثًا  إىل  فيعيدوا 

جسدهتا  التي  والدمار  الرش  نزعات  كل  رشك   املسلمني  يف  الساقطة  املشبوهة  احلركات  تلك 

والعصيان والزندقة  عىل ،  الكفر  القائمة  الباطنية  الربامج  خمططات  كل  األذهان  إىل  وتعيد 

والتلبيس  عليه  ،  التدليس  حرب  وهي  اإلسالم  نرصة  وسلوكًا    –فتدعي  ومنهجًا   –عقيدة 

إسفي  الصف اإلسالمي وهي تدق صباح مساء  بالغرية عىل وحدة  إسفني يف  وتتظاهر  بعد  نًا 

الواحدة األمة  شاذة،  أركان  مذهبية  بنظرة  ذلك  إىل  يف  ،  متوسلة  املستضعفني  نرصة  وتزعم 

ثم هي ل  ، األرض وهي جتند األطفال والصغار وتدفعهم قرسًا وإجلاًء إىل حمرقة املوت الزؤام

منحرفة قوامها التلفيق تكتفي بكل هذا الرش األسود بل تقيم فلسفتها مجلة وتفصياًل عىل قراءة  

وجتدد  ،  فتأيت عىل رموزه وأكابر مؤسسيه هدمًا وتشوهيًا ومتوهياً ،  والتدليس لكل تاريخ املسلمني 

والتي ظن املخلصون ،  الدعوة بإرصار إىل كل الصفحات السلبية السوداء املاضية يف التاريخ

فلقد ،  اءهتا من جديدأهنا بادت فليس من مصلحة املسلمني ول يف صالح اإلسالم إعادة قر

 (1) (قاسى اجلميع من رشها ما ل حيرصه كتاب 

وهكذا راح بلغة خطابية يتبنى كل األطروحات التي نرشها السلفية حول الشيعة، مع  

العلم أن اخلميني ومجيع املؤسسني للثورة اإلسالمية مل يزيدوا شيئا يف التشيع، ومل ينقصوا منه،  

الن ذلك  هو  ما أضافوه  كل  يف عالج مشكالهتا،  بل  اجلاد  األمة، واخلوض  قضايا  فتاح عىل 

وكانت هذه فرصة للحركيني الذين كانوا ينتقدون سلبية التشيع، لكنهم راحوا يرمون إجيابيته،  

يف نفس الوقت الذي راحوا يفضلون عليه السلبيني من الشيعة، الذين مل يقوموا بأي حركة  

 تغيريية يف صالح األمة. 

يد حوى يذكر املقولت التي تنسب للخميني، والتي عىل أساسها اهتمه  وعندما راح سع

 . ، مل يزد عىل ما ذكره السلفيةواملؤامرة بالكفر

 
 . 4يد حوى، ص(  اخلميني: شذوذ يف العقائد ..شذوذ يف املواقف، سع1) 



130 

 

املبحث، مع إضافة بعض  يف هذا  عام ذكره من أسباب التكفري  سنحاول اإلجابة  ولذلك  

منهم خصوصا،  العقائد التي يركز السلفية من خالهلا عىل تكفري الشيعة عموما، واإليرانيني  

 من غري فهم ملقاصدهم فيها، ول مطالعة لكتبهم املعتمدة، أو مراجعهم املعتمدين. 

 ـ فرية الغلو يف األئمة:   1

من أكثر التهم التي يتهم هبا املرشوع اإلسالمي اإليراين، وعىل أساسه يكفر اإليرانيون  

غرر هبم ]الغلو يف األئمة[،  قادة وشعبا ما يطلق عليه السلفيون واحلركيون، ومن تبعهم من امل

السلفية   من  الفرية  هذه  قبول  يمكن  كان  وقد  ذلك،  ألجل  مرشكني  تكفر  ألهنا  واعتبارهم 

الصوفية وكل املسلمني هبذا العتبار، لكن العجب أن يورد هذه الفرية من يؤمن بالتصوف،  

 وهو يعرف أقوال الصوفية يف مشاخيهم ومقاماهتم. 

، والتي  اخلميني يف كتابه ]احلكومة اإلسالمية[مة التي قاهلا  وهم يوردون هلذا تلك الكل

: ) إن لإلمام مقامًا حممودًا ودرجة  :  اخترصوا هبا كل مرشوعه، وكأنه مل يقل سواها، وهي قوله

وإن من رضوريات  ،  سامية وخالفة تكوينية ختضع لوليتها وسيطرهتا مجيع ذرات هذا الكون

وبموجب ما لدينا من الروايات  ، لغه َمَلك مقرب ول نبي مرسلمذهبنا أن ألئمتنا مقامًا ل يب

األعظم   اهلل  رسول  فإن  أنوارًا    واألحاديث  العامل  هذا  قبل  كانوا  السالم  عليهم  والئمة 

إن لنا مع اهلل حالت ل يسعها )وقد ورد عنهم عليهم السالم :  ،  فجعلهم اهلل بعرشه حمدقني 

    (1)ملك مقرب ول نبي مرسل(

فانظر إىل اخلميني وهو يغلو يف حق  وقد مهد سعيد حوى لقتباسه هلذه الفقرة بقوله: )

  (2)(ائمته فيعطيهم العصمة والتدبري والعلم اإلهلي ويرفعهم فوق مقام األنبياء 

وقد نقل هذه العبارة كل من حتدث عن اخلميني، وعن مرشوعه يف الثورة اإلسالمية،  

 
 .52(  احلكومة اإلسالمية : ص 1) 

 . 7(  اخلميني: شذوذ يف العقائد ..شذوذ يف املواقف، سعيد حوى، ص2) 
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ره يف كتبه وخطاباته األخرى، واملمتلئة بالدعوة للتوحيد، وتفريد من غري أن يرجعوا إىل ما ذك

اهلل باخللق والتدبري، أو ما كتبه عن النبوة ومكانتها السامية، حتى يفهموا كالمه هذا عىل ضوئه  

 ك. لكالمك ذ

وكان من املمكن أن نخترص للقارئ هذا، ونأيت له بام ذكره اخلميني نفسه يف هذا املجال،  

ا أن نناقش العبارة نفسها، وكأنه مل يقل سواها، فهل يستحق حقا من قال تلك العبارة ولكنا آثرن

 .. سنجيب عن هذا من خالل الوجوه التالية: أن يكفر؟

ـ اخلميني قال هذه العبارة من باب املحبة والتعظيم للذين اتفقت األمة عىل حمبتهم    أول 

عتربهم سفينة نجاة، ولذلك هو مل يذكر  ، واوتعظيمهم، أولئك الذين أوىص هبم رسول اهلل 

تلك الكلامت يف حق كفرة ول منحرفني عن الدين، أو يف حق ناس مشكوك فيهم، وبناء عىل 

ذلك، قد حيمل كالمه عىل ما حيمل عليه كالم الصوفية يف مشاخيهم وتعظيمهم هلم، بل ما حيمل  

فضائل أئمتهم، ويربرون ذلك بأن عليه كالم السلفية أنفسهم عندما يكتبون الكالم الكثري يف  

 حبهم هو حب للسنة، والدعوة هلم هي دعوة للسنة. 

ولو ذهبنا إىل النصوص التي كتبها السلفية وسلفهم يف أئمتهم لوجدنا األمر ل خيتلف  

كثريا، بل ربام نجد من الغلو ما ل نجده عند اخلميني نفسه، ومع ذلك مل يقل أحد بكفر من قال  

 ذلك..  

أن ما ورد يف كلمته من املقام الرفيع لألئمة، والذي قد يتجاوز يف بعض مناحيه    ـ   ثانيا 

الفضل   أن  وهي  التفاضل،  يف  املعروفة  القاعدة  تلك  عىل  مبني  املقربني،  املالئكة  أو  األنبياء 

مراتب متعددة، وليس مرتبة واحدة، ولذلك قد يفضل الشخص بالنبوة، ولكن يفضل غريه  

 و موقف آخر.. عليه يف صفة أخرى، أ

وهو مما دلت عليه النصوص املقدسة، ففي احلديث املتفق عليه، واملروي يف جمامع كثرية  

  }، فنزلت عليه هذه اآلية: من كتب احلديث عن أبى مالك األشعرى قال : كنت عند النبى 
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ِذيَن آَمنُوا َل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم َتُس  َا الَّ قال: فنحن نسأله  ،  [ 101]املائدة:  {ْؤُكْم  َياَأهيُّ

إذ قال : )إن هلل عبادا ليسوا بأنبياء ول شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بقرهبم ومقعدهم من  

ورمى بيديه ثم قال حدثنا ،  فجثا عىل ركبتيه،  اهلل يوم القيامة(، قال: وىف ناحية القوم أعرابى

: ) هم عباد من  فقال النبى ، البرِش ىف وجه النبى  يارسول اهلل عنهم من هم؟ قال : فرأيت 

،  وقبائل شتى من شعوب القبائل مل تكن بينهم أرحام يتواصلون هبا ،  عباد اهلل من بلدان شتى

يتابذلون هبا  جيعل اهلل وجوههم نورا وجيعل هلم منابر من لؤلؤ  ،  يتحابون بروح اهلل،  ولدنيا 

  (1)الناس ول خيافون(وخياف ، ول ينزعون، قدام الناس

فهذا احلديث، والذي ورد بطرق كثرية جدا يف املصادر السنية، يدل عىل ما ذكرنا من أن  

الفضل مراتب متعددة، ولذلك ـ كام ورد يف احلديث ـ قد ينال بعض الناس فضال كبريا، مل يتح  

أو لغري ويل، فيكون لغريه ممن هو أفضل منه.. فالشهادة يف سبيل اهلل مثال قد تتاح لغري نبي  

 للشهيد فضل عليه فيها، ولكن فضله مرتبط هبا ل بغريها. 

حتى  الفضائل  كل  عامة يف    و وهذا األمر ليس خاصا بالفضائل املرتبطة بالبرش، بل ه

) من صىل الغداة يف مجاعة ثم قعد يذكر اهلل  :  املرتبطة باألعامل، ومن األمثلة عىل ذلك قوله  

  (2)تامة تامة تامة (،   ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرةحتى تطلع الشمس ثم صىل 

ـ   يدل  لكنه ل  أجره احلج والعمرة،  يساوي يف  العمل  أن هذا  يدل عىل  فهذا احلديث 

 حكمهام خاصا.  ظلباتفاق العلامء ـ عىل أن ذلك العمل مغن عن احلج والعمرة، بل ي

عىل تقدير صحته فالثواب ل  سئل الشيخ ابن عثيمني عن احلديث، فأجاب : )..  وقد  

قد يثاب اإلنسان عىل عمل قليل ثواب عمل كثري ؛ ألن الثواب فضل من اهلل عز  ،  قياس فيه

 
( وصححه وأقره 4/170،171( واحلاكم ىف املستدرك )13/51( والبغوى ىف رشح السنة )5/341،343(  رواه أمحد )1) 

 (2508ه )الذهبى وآخر من حديث أبى هريرة عند ابن حبان ىف صحيح

 (. 586(  رواه الرتمذي )2) 
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 (1)وجل يؤتيه من يشاء(

وهذا نفسه ما جياب به عىل ما ذكره اخلميني، ذلك أن األمة مجيعا متفقة عىل أن هذه  

اهلل   لرسول  تبعيتها  نتيجة  األمم،  من  أفضل من غريها  الرسل  األمة  أن  يذكرون  هم  بل   ،

عليهم الصالة والسالم يتمنون لو كانوا أتباعا له، وبذلك فإن فضل هذه التبعية ليس خاصا 

 .هو عام لكل املسلمني، باإلضافة إىل تلك التعبية الرشيفة لألئمة جلدهم  باألئمة فقط، بل 

ونحب أن نضيف إىل هذا املعنى ما ذكره اخلميني نفسه عند احلديث عن عبودية رسول  

النبوة    اهلل   هلل، وكوهنا أرشف مراتب الكامل اإلنساين، فقد ذكر فيه تلك املسافة اهلائية بني 

بّد من اإلشارة إىل أّن العبودّية املطلقة هي من أعىل مراتب الكامل ومن واإلمامة، فقال: )ل  

أصالة   أرفع مقامات اإلنسانّية، ول نصيب ألحد من البرش منها سوى أكمل خلق اهلل حمّمد 

وسائر األولياء الُكّمل عليهم السالم تبعًا له، أّما من سواهم فقدم عبودّيتهم عوجاء وعبادهتم  

  (2)ّللة بأسباب أخرى(وعبودّيتهم مع

املكانة   كون  يف  رصيح  نص  لألئمة،  العاليفهذا  بسبب  ليست  ة  وإنام  ذواهتم،  بسبب 

التبعية، وبام أن متبوعهم أرشف الرسل، فقد حتقق هلم  تبعيتهم لرسول اهلل   .. فالرشف يف 

 بسببه بعض ذلك الرشف. 

ما ذكره سع  رابعا  إن لإلمام مقامًا  ه: )د وحوى غريه من تكفري اخلميني بسبب قوليـ 

الكون هذا  ذرات  مجيع  وسيطرهتا  لوليتها  ختضع  تكوينية  وخالفة  سامية  ودرجة  (  حممودًا 

عجيب جدا، ذلك أن هذا املعنى معنى قرآين متت إليه اإلشارة إليه يف نصوص كثرية جدا، بل  

 نفسها. هو من مقتضيات اخلالفة، وكل املسلمني يقولون به، حتى أبناء املدرسة السلفية 

تعاىل عنه،   السالم، الذي أخرب اهلل  تأملنا يف قوله تعاىل عن صاحب سليامن عليه  فلو 

 
 (. 74/22(  اللقاء الشهري، )1) 

 .. 90ـ   89(  رّس الصالة، اإلمام اخلمينّي، ص 2) 
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َقاَل الَِّذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلكَِتاِب َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِليَْك }وعن قدراته العجيبة، فقال:  

ا ِعنَْدُه قَ  فاآلية الكريمة رصحية يف  ،  [ 40]النمل:    {اَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ َطْرُفَك َفَلامَّ َرآُه ُمْسَتِقرًّ

باخلطاب اإلتيان بعرش بلقيس يف حلظات، مع علمه    أّن سليامن عليه السالم طلب ممّن خّصهم 

عليه السالم باملسافة الشاسعة بني اليمن الذى هو مكان عرش بلقيس، وبني فلسطني التي كان 

م، فقام إليه الذى عنده علم من الكتاب، وجاء بذلك العرش بأقّل من  فيها سليامن عليه السال 

طرفة عني، وقد حتدث عن قدرته عىل ذلك بثقة عظيمة، ألنه يعلم أن اهلل تعاىل مكنه من ذلك،  

وجعل العرش حتت حتكمه وسلطته يمكنه أن حيرضه يف وقت وجيز، وهو طبعا مل يفعل ذلك  

 إل بعد أن طلب منه. 

أشار إليه القرآن الكريم عند حديثه عن القدرات التي وهبت للعفريت    وهو نفس ما 

نِّ َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإِينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ }من اجلن، فقال:   َقاَل ِعْفِريٌت ِمَن اجْلِ

ك العفريت من اجلّن القدرة اآلية واضحة يف أّن اهلل تعاىل قد أعطى لذلف،  [39]النمل:    {َأِمنٌي  

 ولكنها أقل من القدرة التي أوتيها صاحب سليامن من اإلنس.  التكوينية اخلارقة، 

وعىل ضوء هاتني اآليتني الكريمتني يمكننا فهم ما ذكره اخلميني، بل ما ذكره الكثري من  

عباده، سواء كانوا  الشيعة يف مسألة الولية التكوينية، فمعناها أن اهلل تعاىل يعطي املقربني من  

رسال، أو مل يكونوا كذلك قدرات عجيبة، قد يامرسوها يف حياهتم، وقد ل يامرسوها، وهي  

 تلك التي تسمى بالكرامة.. وهي مما اتفق عليه مجيع املسلمني. 

وكيف ل يتفقون عليه، وقد نص عليه القرآن الكريم، ليس يف حق الرسل فقط، وإنام  

بَِقُبوٍل َحَسٍن   }  اهلل تعاىل عن مريم عليها السالم:  ل قا يف حق غريهم أيضا، فقد   ا  َ َفَتَقبََّلَها َرهبُّ

ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرزْ  ا ُكلَّاَم َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ َلَها َزَكِريَّ ًقا َقاَل َياَمْرَيُم  َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسنًا َوَكفَّ

 [ 37]آل عمران:   {ِمْن ِعنِْد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب  َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهوَ 

فاآلية الكريمة تشري إىل أنه كان يف قدرة مريم عليها السالم أن حترض أي طعام تشاء يف  
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هلا،   خاضعة  كانت  الطعام  ذلك  ذرة يف  كل  بأن  يقال  أن  يمكن  وبذلك  وقته،  غري  وقته ويف 

 بها. ولطل

أحد   ينكر  أن  العجيب  من  بل  اخلميني،  قول  يفهم  القرآنية  املفاهيم  هذه  خالل  ومن 

املرتبط باهلل،   الدعاء، ذلك ذلك، فاملؤمن  موقن أنه    أنه   ل حيمل هم اإلجابة، وإنام حيمل هم 

 بمجرد صدقه يف طلب َشء، حيققه اهلل تعاىل له. 

َوَرُسوًل  }إليها قوله تعاىل:  وكان يف إمكاننا باإلضافة لتلك النصوص القرآنية أن نضيف  

ائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئةِ  الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه    إِىَل َبنِي إرِْسَ

ا بِإِْذِن اهللَِّ َوُأْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُأْحِي املَْْوَتى بِإِْذِن اهللَِّ َوُأَنبُِّئُكْم   باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َفَيُكوُن َطرْيً

ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمؤْ  ، وهي واضحة  [49]آل عمران:    {ِمننَِي  َتدَّ

يف كون املسيح عليه السالم ذكر أنه خيلق من الطني كهيئة الطري، فهل كان املسيح عليه السالم  

 مرشكا بذلك؟

الكريم عن   القرآن  التي ذكرها  الكثرية  النصوص  النص وغريه من  لكنا مل نذكر ذلك 

 بأن ذلك خاص باألنبياء دون غريهم.  سليامن عليه السالم وغريه من الرسل، حتى ل يقال

قوله:    خامسا  اخلميني  حوى عىل  أنكرها سعيد  التي  األمور  األئمة  ـ من  تعاليم  إن   (

خاصاً  جياًل  ختص  ل  القرآن  يوم  ،  كتعاليم  إىل  ومرص  عرص  يف كل  للجميع  تعاليم  وإنام هي 

   (2) السهو والغفلة( –مة أي األئ – و)إنه ل يتصور فيهم   (1) القيامة جيب تنفيذها واتباعها ( 

ولست أدري ما الرضر يف هذا، وهل يمكن ملؤمن أن يكفر مؤمنا بسبب هذا  القول..  

فاألمة مجيعا تعتقد أن املالئكة عليهم السالم ل يغفلون ل يسهون، فهل يعني هذا أهنم آهلة أو  

 أنداد هلل؟

 
 . 112(  احلكومة اإلسالمية : 1) 

 . 91(  املصدر نفسه : 2) 
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رات ما جيعله للمالئكة  وما الرضر يف أن جيعل اهلل يف بعض عباده الصاحلني من القد

 عليهم السالم، أليس ذلك يف قدرة اهلل؟

أخرب عن نفسه ببعض ذلك، فقال ـ عند بيانه لعذره يف الوصال يف    بل إن الرسول  

وهذا يدل  ،  (1)إين لست كهيئتكم، إين يطعمني ريب ويسقيني(الصوم الذي ل يطيق أحد ـ : )

اهلل   رسول  أن  كونه  عىل  من   مع  اهلل  من  العظيمة  املكانة  تلك  بسبب  له  كان  أنه  إل  برشا 

الصفات ما ل يطيق البرش أن يشاركوه فيها، ذلك أن الروح بقدر شفافيتها وطهرها وسموها 

 تكون قدرهتا وتأثريها عىل اجلسد نفسه. 

لعرصهم ل رضر فيه، ول حرج منه،   ثم إن ما ذكره اخلميني عن جتاوز تعليامت األئمة 

بل الكل يقوله، فالسلفية ل زالوا إىل اآلن يأخذون بكالم سلفهم، وهم يعتقدون أن تعاليمهم  

أئمتهم عىل  أقوال  يلتزمون  املذاهب ل زالوا  الزمان واملكان، وهكذا نرى أصحاب  تتجاوز 

يتجاوز الزمان، ومل جيز ألئمة  الرغم من طول املسافة بينهم.. ولست أدري مل جاز ألولئك أن  

 منبع النبوة الصايف هذا التجاوز؟   أهل البيت الذين هنلوا من

 ـ فرية القول بتحريف القرآن الكريم:   2

وهي الفرية الثانية التي بنى عليها سعيد حوى تكفريه للخميني وجلميع الشيعة، ومثله  

أي   يبذلوا  مل  الذين  الطائفيني  مدى صكل  من  التحقق  بذلك جهد يف  اكتفوا  وإنام  ذلك،  حة 

البحث النتقائي املبني عىل املزاج والرغبة، ل عىل التحقيق العلمي الصادق، ولذلك يظهرون 

 .ما يشاءون ويكتمون ما يشاءون

  ( َفصُل اخِلطاِب يف حَتريِف كِتاِب َربِّ األرباِب )وهلذا نجدهم كل حني يذكرون كتاب  

ريزا حسني بن حممد تقي النوري، ويرتكون عرشات الكتب التي ألفت يف الرد عليه، من أمثال  مل

حفظ الكتاب  ، وكتاب )للطهراين  (كشف الرتياب يف عدم حتريف كتاب رب األرباب)كتاب  

 
 (..1102(، برقم: )774/ 2(، ومسلم )1964(، برقم: )37/ 3(  البخاري، )1) 
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احلجة عىل فصل  ، وكتاب )للسيد هبة الدين الشهرستاين  (الرشيف عىل شبهة القول بالتحريف

الربهان عىل عدم  ، وكتاب )عبد الرمحن اهليدجيل  ( القول بتحريف الكتاب  اخلطاب يف إبطال

لمريزا ل  القرآن(آلء الرمحن يف الرد عىل حتريف  ، وكتاب ) لمريزا الربوجرديل  القرآن(حتريف  

اخلياباين  املدرس  الرحيم  الفرائد)وكتاب  ،  عبد  رشح  يف  الفوائد  األشتياين( بحر  للمريزا   ،  ،

حقائق ، وكتاب )لسيد عيل امليالين ل  (التحقيق يف نفي التحريف عن القرآن الرشيف وكتاب )

(  سالمة القرآن من التحريف، وكتاب )لسيد جعفر مرتىض العاميل ل  ( هامة حول القرآن الكريم 

 وغريها كثري،  .فتح اهلل املحمدي. ل

الذي    وهكذا نجدهم يأخذون بعض أقوال اخلميني التي يبني فيها التحريف املعنوي

أسباب   من  ذلك  وجيعلون  التاريخ،  عرب  الكريم  القرآن  مع  تعاملهم  أثناء  للمسلمني  وقع 

تنزيله،   الكريم معصوم يف  فالقرآن  املسلمني مجيعا،  املتفق عليه بني  أن ذلك من  تكفريه، مع 

ولكن ليس معصوما يف فهمه وتفسريه، وإل أصبح التفسري نفسه منزل من اهلل تعاىل، ومل يقل  

 لك أحد. بذ

يدع مناسبة إل ويذكر فيها بسالمة القرآن  وهم يف أثناء محلتهم عليه ينسون أنه كان ل  

الكريم من التحريف، ومن ذلك قوله: )إن الواقف عىل عناية املسلمني بجمع القرآن وحفظه  

 –  أخبار   من   فيها   ورد   وما   –   التحريف  – وضبطه قراءًة وكتابًة يقف عىل بطالن تلك املزعومة  

  أو   اجلعل   أمارات   عليه   تلوح   جمعول   أو   به   الستدلل   يصلح  ل  ضعيف   إما   –   متسكوا   سبام ح

 إنام   التحريف  وإن  والتفسري  التأويل  مسألة  إىل فريمي  منها   الصحيح  أما   بالعجب  يقض  غريب

  (1)فظه وعباراته (ل  يف ل  ذلك يف  حصل

الفصل   الفرية يف  الشيعة عىل هذه  أنه سبق أن حتدثنا عن رد  بناء عىل هذا، وبناء عىل 

وهي   أنفسهم،  السنة  بأهل  مرتبطني  مهمني  بوجهني  هنا  فسنكتفي  الكتاب،  هذا  من  األول 

 
 تقريرات درس اإلمام اخلميني. 165ص  2(  هتذيب األصول ج 1) 
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فرية موجهة من الطائفيني ضد الشيعة،    القرآنشهادة كبار أعالمهم عىل كون القول بتحريف  

لك الروايات  التي يرمي من خالهلا  الطائفيون الشيعة يوجد يف كتب املدرسة  والثاين أن أمثال ت

 السنية. 

لمؤمن الورع  عىل هذه الفرية، لكن لالرد  ونرى أن هذين الوجهني وحدمها كافيان يف  

اهلل خياف  الورع،  الذي  غري  أما  الردود،  ،  هذه  أمثال  يتجاهل  إىل  والذي  يذهب  بأن  فندعوه 

عن هذه املصاحف التي يتحدث عنها، ليخرجها للعامل، ويكون بذلك أكرب  إيران، ويفتش لنا  

 مكتشف يف التاريخ. 

 ـ رد علامء السنة عىل هذه الفرية:   أ 

مل يكتف علامء الشيعة وحدهم بالرد عىل هذه الفرية، بام فيهم اإلمام اخلميني نفسه كام  

ن العلامء والباحثني من املدرسة  ذكرنا ذلك سابقا، وإنام تصدى هلا أيضا الكثري من الصادقني م 

،  السنية، وخصوصا أولئك الذين تسنى هلم أن يرجعوا إىل مراجع الشيعة، أو يلتقوا بعلامئهم 

 أو يزوروا بالدهم. 

املبرشون حول حتريف   يبثها   التي  الشبهة  رده عىل  يف  اهلندي  اهلل  الشيخ رمحة  ومنهم 

م عىل  لألسف  فيها  اعتمدوا  والتي  الكريم،  الشيعةالقرآن  عىل  السلفية  يفرتيه  قال ا  فقد   ،  :

)القرآن املجيد عند مجهور علامء الشيعة اإلمامية الثني عرشية حمفوظ من التغيري والتبديل،  

  (1) ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه،فقوله مردود غري مقبول عندهم(

)الق  الصادق:  اإلمام  كتابه عن  قال يف  الذي  أبو زهرة  الشيخ حممد  بإمجاع  ومنهم  رآن 

وهو الذي ،  وهو سجل رشيعته،  املسلمني هو حجة اإلسالم األوىل، وهو مصدر املصادر له 

ْكَر  }قد حفظه اهلل تعاىل إىل يوم الدين كام وعد سبحانه إذ قالو  يشتمل عىل كّلها  ْلنَا الذِّ إِنَّا َنْحُن َنزَّ

ا َلُه حَلَافُِظونَ  عىل اختالف منازعهم يرونه كام يراه كل  (، وإن إخواننا اإلمامية  9)احلجر:  {َوإِنَّ

 
 ..  431(  إظهار احلق، ص 1) 
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وقال يف نفس الكتاب: )إن الرشيف املرتىض وأهل النظر الصادق من إخواننا  ،  (1) املؤمنني(

،  اإلثنا عرشية قد اعتربوا القول بنقص القرآن أو تغيريه أو حتريفه تشكيكا يف معجزة النبي  

 ( 2)  واعتربوه إنكارا ألمر علم من الدين بالرضورة(

الشبهة كثريا يف حمارضاته وكتبه، ومن   الذي رد عىل هذه  الغزايل  الشيخ حممد  ومنهم 

ذلك قوله: )سمعت من هؤلء يقول يف جملس علم : أن للشيعة قرآنا آخر يزيد وينقص عن 

قرآننا املعروف ! فقلت : أين هذا القرآن ؟ ! ولـامذا مل يطلع اإلنس واجلن عىل نسخة منه خالل  

ال الدهر  ؟  هذا  الفرتاء  هذا  يساق  ملـاذا  ؟   وعىل   الناس  عىل   الكذب   هذا  وملـاذا  …طويل 

  (3)(الوحي 

وحيز يف قلبي األمل    -ومنهم الشيخ حممد عيل الزعبي الذي قال: )لقد اتفق املسلمون  

اتفقوا عىل  -حني أصفهم بالسنة والشيعة بعد أن دعاهم اهلل مسلمني وريض هلم اإلسالم دينا  

الفقهية  عصمة   مذاهبهم  تعداد  عىل  فالسنيون  اآلن،  حتى  نـزوله  عهد  منذ  وحفظه  القرآن 

سواء أكانوا إمامية اثني عرشية أو زيدية أو  ،  والشيعة ،  والتي أصبحت يف ذمة التاريخ،  املعروفة

  الناس  أيدي  بني   املوجود  اهلل  كتاب  ينظرون   مجيعهم  …إسامعيلية : بـهرة أم موّحدين أم آغاخانية

، ووصل  ويعتقدون أنه هو نفسه الذي أنزله اهلل لرسوله حممد  ،  زل أن  كام   حمفوظا   ا معصوم

العامل يف مجيع عصورهم وهذا ما ،  الناس دون زيادة أو نقص  اتفق عليه مسلمو  ما  نعم هذا 

سجله مؤلفوهم وحمققوهم وخملصوهم ولو أردنا أن نقول للقارئ راجع كتاب كذا وصفحة  

 .   (4)الكتب( كذا ألذهبنا سجال بأسامء

ومنهم الشيخ سامل البهنساوي الذي قال : )إن الشيعة اجلعفرية الثني عرشية يرون كفر  

 
 .296(  اإلمام الصادق ص1) 

 .329(  اإلمام الصادق ص2) 

 .220(  دفاع عن العقيدة و الرشيعة، ص3) 

 . 239(  ل سنة ول شيعة ص 4) 
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وإن املصحف املوجود بني أهل  .. من حّرف القرآن الذي أمجعت عليه األمة منذ صدر اإلسالم

بام السنة هو نفسه املوجود يف مساجد وبيوت الشيعة وأنه ل يوجد منهم يف عرصنا من يقول  

القديمة عن مصحف فاطمة بل يقولون إن هذه روايات غري صحيحة   جاء يف بعض كتبهم 

  (1) مردودة كام أن أئمة الشيعة يف عرصنا يؤكدون ذلك(

هذا   فإن  أمر  من  يكن  )ومهام  قال:  الذي  دراز  اهلل  عبد  حممد  الدكتور  الشيخ  ومنهم 

ومنذ ثالثة عرش قرنا ،  فيه فرق الشيعةبـام  ،  املصحف هو الوحيد املتداول يف العامل اإلسالمي

الزمان الشيعة(و  ، من  فرق  أهم  اإلمامية،  الشيعة  رأي  هنا  الشيخ (2) نذكر  كالم  ذكر  ثم   ،

 الصدوق الذي سبق ذكرنا له. 

ومنهم الدكتور عيل عبد الواحد وايف الذي قال: )يعتقد الشيعة اجلعفرية كام يعتقد أهل  

هلل عز وجل املنـزل عىل رسوله املنقول بالتواتر واملدّون بني  السنة أن القرآن الكريم هو كالم ا

الرسول   من  بتوقيف  املرتبة  وآياته  بسوره  املصحف  اإلسالم  دفتي  ألصول  اجلامع  وأنه   ،

واخلالف بيننا وبينهم يف هذا الصدد يتمثل يف أمور شكلية وجانبية  ، أخالقه و عقائده ورشائعه

ن ول  بزيادة  القرآين  النص  متس  يف  ل  عليهم  تثريب  ول  تبديل  ول  حتريف  ول  قص 

  (3) اعتقادهم(

وقال:  )أما ما ورد يف بعض مؤلفاتـهم من آراء تثري شكوكا يف النص القرآين وتنسب  

أئمتهم  بعض  إليه،  إىل  تذهب  ما  بطالن  وتعتقدون  يقرونـها  ل  إىل  ،  فإنـهم  نسبتها  وبطالن 

انة رواتـها عندهم ومكانة الكتب التي وردت  مهام كانت مك،  أئمتهم ول نعدها من مذهبهم 

وبيان ا  هذه   لرد  أنفسهم   اجلعفرية  الشيعة  أئمة  من  كثري  تصدى  وقد فيها..   الكاذبة  ألخبار 

 
 .60(  السنة املفرتى عليها ص1) 

 .40 -39(  مدخل إىل القرآن الكريم ص 2) 

 .35الشيعة وأهل السنة ص(  بني 3) 
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 ( 1)  بطالنـها وبطالن نسبتها إىل أئمتهم وأنـها ليست من مذهبهم يف َشء(

ناء عىل ذلك  ومنهم الدكتور حممد عزة درَوزة الذي قال: )وبحيث يمكن القول بجزم ب

إن ما ورد يف الروايات التي جلها أو كلها غري وثيق السند مع ذلك من زيادات أو نقص يف  

ومن خمالفة للرتتيب مل يثبت عند املأل من أصحاب رسول اهلل وناتج ،  الكلامت واآليات والسور 

مـدسـوس  و  خمـرتعومنه ما يصح القول بقـوة : إنـه  ،  ولبس وعدم تثبت فأمهل،  عن وهم وخطأ

مغـرض وقصد  سيئـة  بدون .  بنيـة  احلقائـق  هذه  عىل  جممـعون  واملـؤلفيـن  العلامء  ومجهور 

  (2)ومن مجلة ذلك علامء ومؤلفو الشيعة اإلمامية(، خـالف 

ومنهم األديب الكبري مصطفى صادق الرافعي الذي قال: )والقرآن الكريم هو املوجود  

ل نقصان، وما ورد من أّن الشيعة اإلمامية يقولون بأن القرآن و  زيادةاآلن بأيدي الناس من غري  

إذن هو  –فالقرآن الكريم  ..  قد اعرتاه النقص هذا الدعاء أنكره جمموع علامء الشيعة األعالم  

اإلسالمية الدولة  قداسته  ،  عصب  اإلمامية عىل  الشيعة  مذهب  مع  السنة  أهل  مذاهب  تتفق 

به  األخذ  نسخة  .  ووجوب  والشيعة  وهو  السنة  لدى  رسم  ول  حرف  يف  ختتلف  ل  موحدة 

  (3)اإلمامية يف خمتلف ديارهم وأمصارهم(

: )إّن الشيعة من يوم    (4)ومنهم املحدث الكبري، الذي قال يف بعض احلصص التلفزيونية

أن برزوا إىل وقتنا هذا، ل نعرف هلم بني أيدينا ول بني أيدهيم، ل نعرف هلم مصحفًا آخر،  

  ف
ٍ
املوضوع انتهى والقضية منتهية واملعادلة صفرية ول حتتاج إىل أخذ ورد، ولكن حتتاج إىل َشء

من املجهود من خالله نبنّي للناس أن احلقيقة أّن الشيعة ليس هلم كتاب آخر ول مصحف آخر  

 ول هذه األشياء( 

 
 .37(  بني الشيعة وأهل السنة ص1) 

 .322(  القرآن وامللحدون ص 2) 

 . 75(  ( إسالمنا ص 3) 

 .5/10/2017(  أكذوبة مصحف الشيعة، قناة امليادين، حصة ألف لم ميم بتاريخ، 4) 
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)م عليها  يطلقون  والتي  السلفيون،  هبا  يتعلق  التي  الفرية  تلك  عىل  رد  صحف  ثم 

اسمه  (1)فاطمة( مصحف  بوجود  اّدعوا  علمية،  أمور  هذه  الشيعة،  بعض  )وحتى  فقال:   ،

مصحف فاطمة، هذا مصحف فاطمة عبارة عن أوراق ُسّميت صحفًا، وهذه الصحف كانت  

النبي   وفاة  بعد  فاطمة  بيت  يف  كتبت  أهنا  حقيقتها  من كثرية،  قاطبة  الشيعة  علامء  واّتفق   ،

وغري الصحيحة أنه ل يوجد يف هذا املصحف، أي يف    األولني واآلخرين بالروايات الصحيحة 

واحدة قرآنية  آية  الصحف،  عىل   ،هذه  بالترشيعات  يتعلق  ما  الصحف  هذه  يف  يوجد  ول 

اإلطالق، إنام هي وصايا وأسامء بعض الناس.. فمصحف فاطمة كذلك، ل يوجد َشء اسمه  

ن أين يأيت هؤلء الناس هبذا  مصحف فاطمة إطالقًا، هذه أكذوبة ليست حقيقية، أنا ل أدري م

 الكالم( 

ثم حتدث عن مصحف عيل بن أيب طالب، فقال: )هو مصحف مجعه اإلمام عيل كام مجع  

غريه من الصحابة وليست فيه زيادة ول نقصان، ولو كان هناك نوع من الزيادة أو النقصان فإن 

ينقطعوا عىل اإلطالق، هؤلء    اإلمام عيل عليه سالم اهلل له ذرية كبرية وله أتباٌع كثريون، ومل

كانوا سُيربزون هذه الختالفات بني املسلمني وكانوا سيبّينون هذه السورة عندكم كذا وهذه 

السورة عندنا كذا، وهذا مل حيدث عىل اإلطالق، فاملسلمون مجيعًا جممعون عىل أن املصحف  

 (إىل وقتنا هذا والذي بني دّفتي هذا الكتاب، من وقت رسول اهلل 

، والذي حاول أن  (2)ومنهم د. حممد سليم العوا يف كتابه ]العالقة بني السنة والشيعة[

يعالج فيه بإنصاف كبري الكثري من املشرتكات بني السنة والشيعة، مما صب عليه وابال من التهم  

 
يوجد به َشء من القرآن، وإنام فيه أخبار من  (  الشيعة اإلمامية يعتقدون أن لفاطمة كتابا يسمى ]مصحف فاطمة[، وأنه ل  1) 

يملك واحلوادث اآلتية عىل الناس، وليس بقرآن للشيعة كام يذكر السلفية، واملصحف يف اللغة يعني ما مجع يف الصحف سواء كانت 

 صحفا كتب فيها قرآن أم غريه.. 

ألقيت يف مقر نقابة الصحفيني بالقاهرة مساء األر 2)  الكتاب حمارضة  بدعوة من جلنة    2006سبتمرب/أيلول    6بعاء  (  أصل 

 .. 2007املتابعة يف النقابة وأذاعتها قناة اجلزيرة، وهو من منشورات دار الزمن، الرباط، الطبعة: األوىل 
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 بعد ذلك، بل راح الكثري يغيبه عن الساحة العلمية والبحثية بسبب موقفه ذلك. 

أثناء بحثه ذلك عند هذه الفرية، معلال ذلك بأن )كثريا من علامء أهل    وقد توقف طويال 

حمرف   القرآن  أن  يعتقدون  اإلمامية  الشيعة  أن  جازم  شبه  اعتقادا  يعتقدون  وعامتهم  السنة 

 بالنقص منه( 

ومن ترصحياته يف الكتاب حول تكذيب فرية حتريف القرآن الكريم عند الشيعة قوله:  

إخ  بيننا وبني  نبيا ورسول  )ما جيمع  ربا وبمحمد  تعاىل  باهلل  اإليامن  اإلمامية  الشيعة  واننا من 

تبارك وتعاىل، وكذلك اإليامن بالقرآن كتابا منزل من عند اهلل،   وبكل ما جاء به من عند اهلل 

 واللتزام باألحكام العملية من صالة وصيام وزكاة وحج( 

ضاوي نفسه يف كتابه )مبادئ  وهو يستشهد يف الكتاب بام نص عليه الشيخ يوسف القر

يف احلوار والتقريب بني املذاهب اإلسالمية(، والذي قال فيه: )ول خيالف مسلم سني أو شيعي  

املنزل عىل حممد   الناس هو كالم اهلل  الفاحتة إىل سورة  الدفتني من سورة  ما بني  ، به يف أن 

ه يستمد املوجهون واملربون بال  يستدل الفقهاء واملتكلمون وإليه يرجع الدعاة واملرشدون، ومن

 خالف بني أحد منهم وآخر عىل حرف فام فوقه أنه من كالم اهلل تعاىل( 

 ب ـ روايات التحريف وكتب املدرسة السنية: 

اعتربنا   لو  أنه  ذلك  جدا،  خطري  وجه  عليها  وهو  يعتمد  التي  الروايات  تلك  أمثال 

املدرسة  ، فإننا سنجد أمثاهلا يف  آن الكريماملفرتون يف ادعائهم بأن الشيعة يقولون بتحريف القر

وبذلك تعطي الذريعة ملن يريد أن يتهم السنة بالقول بتحريف القرآن، وذلك ما حصل  السنية،  

لألسف يف الواقع اإلسالمي، وجعل الكثري من املبرشين واملسترشقني واحلداثيني، يشككون 

 يف القرآن الكريم. 

عمي املديني  حممد  األستاذ  قال  هذه  وقد  عن  معربا  األزهر  بجامعة  الرشيعة  كلية  د 

،  إنام هي روايات رويت يف كتبهم .  فمعاذ اهلل ،  احلقيقة: )وأّمـا أن اإلمامية يعتقدون نقص القرآن
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وبينوا بطالنـها وليس يف الشيعة  ،  وأهل التحقيق من الفريقني قد زّيفوها .  كام روي مثلها يف كتبنا 

 يعتقد ذلك كام أنه ليس يف السنة من يعتقده( اإلمامية أو الزيدية من 

ثم ذكر مثال عىل ذلك، فقال: )وقد أّلف أحد املرصيني كتابا اسمه ) الفرقان ( حشاه  

ناقال هلا عن الكتب واملصادر عند ،  بكثري من أمثال هذه الروايات السقيمة املدخولة املرفوضة

الكتاب بعد أن بني بالدليل والبحث  وقد طلب األزهر من احلكومة مصادرة هذا  ،  أهل السنة

فرفع ،  فاستجابت احلكومة هلذا الطلب وصادرت الكتاب ،  العلمي أوجه البطالن والفساد فيه

 فحكم القضاء اإلداري يف جملس الدولة برفضها( ، صاحبه دعوى يطلب فيها تعويضا 

؟ أو يعتقدون    ثم تساءل بناء عىل هذا قائال: )أفيقال أّن أهل السنة ينكرون قداسة القرآن

اإلمامية الشيعة  ألفه فالن ؟ فكذلك  لكتاب  أو  لرواية رواها فالن ؟  القرآن  إنام هي  ،  نقص 

  (1)روايات يف بعض كتبهم كالروايات التي يف بعض كتبنا(

فقد روى ابن أيب داود بسنده إىل ابن شهاب الزهري، أنه  وما ذكره لألسف صحيح،  

كث  أنزل قرآن  أنه كان  )بلغنا  يعلم  ،  ريقال:  كانوا قد وعوه ومل  الذين  الياممة  يوم  فقتل علامؤه 

   (2) بعدهم ومل يكتب(

وروى عبد الرزاق الصنعاين يف املصنف عن سفيان الثوري، وهو من أئمة السلف قوله:  

النبي   أصحاب  من  أناسا  أن  فذهبت    )وبلغنا  مسيلمة  يوم  أصيبوا  القرآن  يقرؤون  كانوا 

  (3) حروف من القرآن(

أو  ورو البقرة  سورة  مثل  األحزاب  )كانت   : قال  جماهد  عن  الرب  عبد  ابن  احلافظ  ى 

 
 . 383و  382(  جملة رسالة اإلسالم العدد الرابع من السنة احلادية عرشة ص 1) 

نص عىل  81ح216ص1ة قطر املحققة من حمب الدين واعظ يف املجلد، ويف طبع31(  املصاحف أليب بكر بن أيب داود ص2) 

 صحة األثر عن الزهري. 

 .330ص7(  املصنف للصنعاين ج3) 
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 ( 1)ومل يذهب منه حالل ول حرام(، ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثري، أطول

يف   والتأخري  التقديم  عن  سئل  أنه  الزهري  عن  اإلسالم[  ]تاريخ  يف  الذهبي  وروى 

به  ،  احلديث فكيف  القرآن  يف  جيوز  )هذا   : فال فقال  احلديث  معنى  أصيب  إذا  احلديث  يف 

  (2) بأس(

َع  }وروى عبد بن محيد عن حممد بن سريين أنه سئل كيف تقرأ هذه اآلية   َحتَّى إَِذا ُفزِّ

َع َعْن ُقُلوهِبِمْ }(، أو ) فرغ عن قلوبـهم ( قال :  23)سبأ:  {َعْن ُقُلوهِبِمْ  قال : فإن ،  {َحتَّى إَِذا ُفزِّ

  (3) اء أهاب أن أقولـها(احلسن يقول بـرأيه أشي

َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها  }وروى الطربي عن احلسن البرصي أنه قال : يف قوله تعاىل:  

ِمنَْها  بَِخرْيٍ  ومن ،  أقرئ قرآنا، ثم نسيه فلم يكن شيئا   ( قال : إن نبيكم  106)البقرة: {َنْأِت 

  (4)القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرءونه(

سلمة ـ الذي يعتربه السلفية إماما كبريا من   وروى ابن الرضيس يف فضائله عن محاد بن

أئمتهم ـ قال : )قرأنا يف مصحف أيب بن كعب ) اللهم إنا نستعينك وتستغفرك ونثني عليك 

اخلري ول نكفرك ونخلع ونرتك من يفجرك (، قال محاد : هذه اآلن سـورة، وأحسبه قال : )  

شى عذابك ونرجو رمحتك إن اللهم إياك نعبد ولك نصىل ونسجد واليك نسعى ونحفد نخ

  (5)عذابك بالكفار ملحق(

تعاىل: قوله  يف  الربيع  عن  تفسريه  يف  الطربي  النَّبِيِّنيَ }وروى  ِميَثاَق  اهللَُّ  َأَخَذ  )آل  {َوإِْذ 

( يقول : ) وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب (، وكذلك كان يقرؤها الربيع )  81عمران: 

 
 .21رشح حديث رقم  275ص4(  التمهيد يف رشح املوطأ ج 1) 

 .. 241( ص ه140-121(  تاريخ اإلسالم حوادث )2) 

 .237ص5(  الدر املنثور ج3) 

 . 1448ح665ص1للطربي ج(  جامع البيان 4) 

 .420ص 6(  الدر املنثور ج5) 
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قال : وكذلك كان يقرؤها ، أوتوا الكتاب ( إنـام هي ) أهل الكتاب (وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين  

الربيع : أل ترى أنه يقول  .  أيب بن كعب بِِه  }قال  َلُتْؤِمنُنَّ  َمَعُكْم  ملَِا  ٌق  ُمَصدِّ ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل 

ُه  نَّ  ( 1) (قال : هم أهل الكتاب، ( يقول : لتؤمنن بمحمد ولتنرصنه 81)آل عمران: {َوَلَتنْرُصُ

تعاىل: قوله  يف  عبيد  أبو  َلَساِحَرانِ }وروى  َهَذاِن  إِْن  عمرو  63)طه:  {َقاُلوا  أيب  عن   )

كام يزيدون وينقصون يف    {َهَذاِن    }وعيسى ويونس : ) إن هذين لساحران ( يف اللفظ وُكـتب  

 .(2)الكتاب 

شاء أي أحد  هذه جمرد نامذج عن النصوص الواردة يف كتب املدرسة السنية، والتي لو  

الورع أل حيمله   باملؤمن  له بعض احلجة يف ذلك، لذلك كان األجدر  يواجههم هبا لكان  أن 

باملكاييل   املكتالني  من  كان  وإل  املقدسة،  ومصادره  دينه  تقويض  عىل  اآلخر  عىل  حقده 

ما املزدوجة، فهو إما أن يقر بام يف كتبه من ورود النقص والزيادة يف القرآن الكريم عىل حسب 

تدل عليه تلك الروايات، أو ينكرها، وعليه حينها أن يتعامل بنفس املعاملة مع ما ورد يف كتب  

 املدرسة الشيعية. 

السلفيون،  املوأحب أن أذكر هنا أن   الذي يشهره  الكتاب  النوري صاحب ذلك  ريزا 

ايات من مثل هذه الفرية اخلطرية عىل الشيعة، مل يكتف بالرومن خالله  ويبرشون به، ليفرتوا  

كتب الشيعة، وإنام ذكر الكثري منها من كتب السنة، وبذلك فإن الذي يساهم يف إشهار الكتاب  

 والدعوة إليه هو يف احلقيقة يرمي كال املدرستني هبذه الفرية اخلطرية. 

 الصحابة: املوقف من  ـ فرية    3

ثوهب يف  وخاصة  إيران،  عىل  واحلاقدون  املغرضون  فيها  يستند  عجيبة  فرية  ا  وهي 

بعيدة عنها، ول عالقة هلا هبا، بل إهنا  ل متت هلا بصلة، بل هي    بيناتاإلسالمي اجلديد إىل  

 
 .331ص3(  تفسري الطربي ج1) 

 .. ه210أليب عبيدة املتوىف  21ص2(  جماز القرآن ج2) 
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تدخل ضمن مؤامرات أعدائها، يف نفس الوقت الذي يغفلون فيه عن آلف، بل عرشات آلف  

هذه  من  خصوصا  اإلسالمية  الثورة  ولقادة  لإليرانيني،  الصحيح  املوقف  تبني  التي  الوثائق 

 ، التي جعلها األعداء قميص عثامن الذي به يعلنون احلرب عليها. القضية 

اته التي تبث  وفالكثري ممن يتحدث عن سب الصحابة، ولعنهم يستند ليارس احلبيب وقن 

من لندن، أو للهياري، وقناته التي تبث من واشنطن، وكالمها ليسا من إيران، وكالمها يعادي 

وكال اإليرانية،  اإلسالمية  قادة  اجلمهورية  يعترب  كالمها  بل  الفقيه،  ولية  نظام  يعادي  مها 

 اجلمهورية اإلسالمية من النواصب الذين جيب حرهبم. 

فهل يمكن عقال أن نستند ملثل هؤلء يف دعاوانا، يف نفس الوقت الذي نرتك فيه املراجع  

والعراق  الكبار تل وغريمها   إليران  أمثال  حتريم  يف  الفتاوى  يوم  كل  يصدرون  والذين  ك ، 

 الترصفات البشعة التي هتدد الوحدة اإلسالمية، بل يعتربوهنا مؤامرة عىل اإلسالم؟  

اإليرانيون   به  حيرتم  الذي  املدى  عىل  للدللة  الكربى  الوثائق  بعض  أذكر  أن  وقبل 

الصحابة، قادة وشعبا، أحتدى أي شخص أن يأتيني بشاهد واحد من قناة من القنوات التي  

، فيه لعن أو سب ألحد من الصحابة، أو ألي مقدس من مقدسات  أو العراقتبث من إيران  

 املدرسة السنية. 

لن جيد ذلك أبدا، ألن ذلك حمرم عىل كل من يؤمن بولية الفقيه التي أصدرت فتاواها 

املشددة يف حتريم التعرض للصحابة بام ل يليق مع مكانتهم، وقد تبنى هذه الفتاوى كل قادهتا  

نتهاء باخلامنئي، ومعهام كل املراجع الكبار الذين حيظون بماليني األتباع،  ابتداء من اخلميني وا

 ل يف إيران وحدها، بل يف مجيع العامل اإلسالمي. 

إليه املغرضون يف سب الصحابة،   ولذلك فإنه لو أحصينا ذلك اجلمهور الذي يستند 

 فلن جيدوا إل فئات حمدودة جدا، وهي من الشواذ الذين ل يقاس عليهم. 

يصح  وهلذا،   ـ  ل  وخلقا  دينا  اإليرانية ـ  اإلسالمية  اجلمهورية  عىل  حيملوا  أوزار    أن 
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أولئك الذين يسيئون إىل السنة يف املدرسة  اجلمهورية اإلسالمية أوزار  مل  حت ، كام ل  أعدائها 

السنية، سواء بتلك األفكار الشاذة التي نسمعها كل حني، أو بذلك العنف الذي تأسست منه  

 . ، وهي تدعي نسبتها للمدرسة السنيةمن اجلامعاتالكثري  

والفكريني  السياسيني  القادة  أقوال  من  النامذج  بعض  أذكر  أن  للجمهورية  وقبل   

حول الصحابة، أحب أن أذكر أن هلم دعاء خاصا للصحابة، يدعون به كل    اإلسالمية اإليرانية

 ا له لألسف يف املدرسة السنية. حني، مثلهم مثل مجيع الشيعة يف العامل، وهو دعاء ل نجد نظري

)اللهم وأصحاب حممد ) صىل اهلل عليه وآله ( خاصة الذين أحسنوا  ونص الدعاء هو:  

إىل   وسابقوا  وفادته،  إىل  وأرسعوا  وكانفوه  نرصه،  يف  احلسن  البالء  أبلوا  والذين  الصحبة، 

األزواج   وفارقوا  رسالته،  حجة  أسمعهم  حيث  له  واستجابوا  إظهار دعوته،  يف  واألولد 

حمبته،   عىل  منطوين  كانوا  ومن  به،  وانترصوا  نبوته،  تثبيت  يف  واألبناء  اآلباء  وقاتلوا  كلمته، 

منهم   وانتفت  بعروته،  تعلقوا  إذ  العشائر  والذين هجرهتم  مودته،  يف  تبور  لن  جتارة  يرجون 

وفيك،   لك  تركوا  ما  اللهم  هلم  تنس  فال  قرابته،  ظل  يف  سكنوا  إذ  من القرابات  وأرضهم 

عىل  واشكرهم  إليك،  لك  دعاة  رسولك  مع  وكانوا  عليك  اخللق  حاشوا  وبام  رضوانك، 

هجرهم فيك ديار قومهم، وخروجهم من سعة املعاش إىل ضيقه، ومن كثرت يف إعزاز دينك 

لنا  اغفر  ربنا  يقولون  الذين  بإحسان  هلم  التابعني  إىل  وأوصل  اللهم  مظلومهم.  من 

  (1)وإلخواننا(

املتدينني منهم خيصوهنم بالدعاء كل يوم ثالثاء، فمن أدعية يوم الثالثاء يف املدرسة  بل إن  

متام عدة املرسلني وعىل آله الطيبني الطاهرين،  و  اللـهم صل عىل حممد خاتم النبيني،)الشيعية:  

 ( واصحابه املنتجبني 

لثناء  باإلضافة إىل ذلك، فهم يرددون يف مساجدهم كل حني بأصواهتم الشجية ذلك ا

 
 ..4(  الصحيفة السجادية، الدعاء 1) 
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( فيه:  يقول  والذي  الصحابة،  من  السابقني  الصادقني  عن  عيل  اإلمام  قاله  الذي  أين العطر 

ذو   وأين  ؟  التيهان  ابن  وأين  ؟  عامر  أين  ؟  احلق  عىل  ومضوا  الطريق  ركبوا  الذين  إخواين 

الشهادتني ؟ وأين نظراؤهم من إخواهنم الذين تعاقدوا عىل املنية وأبرد برؤوسهم إىل الفجرة  

أوه عىل إخواين الذين تلوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه. أحيوا السنة وأماتوا  ؟  

  (1)(البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه

  ويرددون معها قوله يوم صفني، يوم فرض عليه الصلح: )ولقد كنا مع رسول اهلل  

م وأعاممنا،  وإخواننا  وأبناءنا  آباءنا  اللقم،  نقتل  عىل  ومضيا  وتسليام،  إيامنا  إل  ذلك  يزيدنا  ا 

عدونا  من  واآلخر  منا  الرجل  كان  ولقد  العدو،  جهاد  يف  وجدا  األمل،  مضض  عىل  وصربا 

يتصاولن تصاول الفحلني، يتخالسان أنفسهام أهيام يسقي صاحبه كأس املنون، فمرة لنا من  

بعدونا الكبت، وأنزل علينا النرص، حتى    عدونا، ومرة لعدونا منا. فلام رأى اهلل صدقنا أنزل 

استقر اإلسالم ملقيا جرانه ومتبوئا أوطانه، ولعمري لو كنا نأيت ما أتيتم ما قام للدين عمود،  

   (2) ول اخرض لإليامن عود(

ويقرؤون معها قوله يف تلك اخلطبة العصامء، التي ل نجد هلا نظريا يف املدرسة السنية يف  

، فام أرى أحدًا يشبههم منكم  وصف الصحابة، فقد قال عنهم: )لقد رأيت أصحاب حممد  

وخـدودهم   جباِهِهم  بني  يراوحون  وقيامًا  سّجدًا  باتوا  وقد  غربًا،  شعثًا  يصبحون  كانوا  لقد 

مثل اجلمر من ذكر معـادهم، كأن بني أعينهم ُركب املعزي من طول سجودهم،    ويقفون عىل 

إذا ذكر اهلل مهلت أعينهم حتى تُبلَّ جيوهبم، ومـادوا كمـا يميـد الشجـر يوم الريح العاصف،  

  (3)خـوفًا من العقاب ورجـاًء للثواب(

 
 .. 182(  هنج البالغة، اخلطبة 1) 

 ..56(  هنج البالغة، اخلطبة 2) 

 ..225د عبده ص (  هنج البالغة للرشيف الرىض رشح حمم 3) 
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بدون به،  وهكذا نجد النصوص الكثري يف الرتاث الشيعي، وخصوصا ذلك الذي يتع

 ويقرؤونه يف مساجدهم ودورهم ويف كل حمل. 

 ونقطة اخلالف بني السنة والشيعة يف املسألة ل تعدو أمرين: 

نقدهم، وخصوصا يف  األول  الصحابة، ولذلك جيوزون  يرون عصمة  الشيعة ل  أن   :

، ولذلك هم ل ينكرون كون إعراضهم عن اإلمام عيل باعتباره عندهم هو ويص رسول اهلل  

ذلك   عليهم  ينكرون  ولكن  الصحبة،  فضل  هلم  أن  ول  الصحابة،  من  عنه  أعرضوا  الذين 

 اإلعراض. 

، وأهنا أم املؤمنني، وأن هلا الكثري  وهكذا هم ل ينكرون كون عائشة زوجة لرسول اهلل  

له،   وحرهبا  عيل،  اإلمام  عىل  خروجها  عليها  ينكرون  ولكن  ذلك،  بسبب  الفضل  وهلذا  من 

املعتربة أن عليا بعد انتصاره يف معركة اجلمل مل يسئ إليها ومل يؤذها، بل    هم يف مصادريروون  

 . ردها مكرمة إىل بيتها، بعد أن عاتبها عىل خروجها الذي سبب فتنة للمسلمني

قال الذهبي: )روى إسامعيل بن أيب خالد،  ما تتفق معهم فيه املدرسة السنية، فقد  وهو  

فقالت: إين أحدثت بعد   ،ث نفسها أن تدفن يف بيتها عن قيس قال: قالت عائشة وكانت حتد

اهلل   )تعني  رسول  بقوله:  ذلك  عىل  علق  ثم  بالبقيع(،  فدفنت  أزواجه  مع  ادفنوين  حدثا، 

باحلدث: مسريها يوم اجلمل؛ فإهنا ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك، عىل أهنا ما فعلت ذلك 

  (1)(اهلل والزبري بن العوام ومجاعة من الكبار إل متأولة قاصدة للخري، كام اجتهد طلحة بن عبيد  

طلحة،   وهم  اجلمل،  أهل  قتال  يف  مصيبا  كان  عليا  أن  عىل  )وأمجعوا  الزيلعي:  وقال 

معهم  ومن  وعائشة،  معاوية  ،والزبري،  وهم  صفني،  عائشة    ،وعسكره   ، وأهل  أظهرت  وقد 

وهو عبد اهلل بن حممد   ،ق كام أخرجه ابن عبد الرب يف كتاب الستيعاب عن ابن أيب عتي  ، الندم

بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، قال: قالت عائشة لبن عمر: يا أبا عبد الرمحن، ما منعك 

 
 . 462/ 3( سري أعالم النبالء: 1) 
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فقالت: أما واهلل لو    -يعني ابن الزبري  -أن تنهاين عن مسريي؟! قال: رأيت رجال غلب عليك  

 ( 1) هنيتني ما خرجت(

أهنم شيعة له ـ بعد ذكره حلديث احلوأب: )ومجلة  السلفية  األلباين ـ والذي يزعم  وقال  

. فإن غاية ما فيه أن عائشة ملا علمت  .القول أن احلديث صحيح اإلسناد، ول إشكال يف متنه 

ينسب ألم   أن  يليق  ل  مما  ترجع! وهذا  مل  أهنا  يدل  ترجع، واحلديث  أن  عليها  كان  باحلوأب 

نا عىل ذلك أنه ليس كل ما يقع من الكمل يكون لئقا هبم، إذ ل عصمة إل هلل  املؤمنني. وجواب

الشيعة   األئمة  مصاف  إىل  يرفعه  حتى  حيرتمه  فيمن  يغايل  أن  له  ينبغي  ل  والسني  وحده. 

املعصومني! ول نشك أن خروج أم املؤمنني كان خطأ من أصله، ولذلك مهت بالرجوع حني  

د احلوأب، ولكن الزبري أقنعها برتك الرجوع بقوله: )عسى اهلل  عنعلمت بتحقق نبوءة النبي  

أن يصلح بك بني الناس( ول نشك أنه كان خمطئا يف ذلك أيضا. والعقل يقطع بأنه ل مناص  

من القول بتخطئة إحدى الطائفتني املتقاتلتني اللتني وقع فيهام مئات القتىل. ول شك أن عائشة  

واضحة، ومنها ندمها عىل خروجها، وذلك هو الالئق بفضلها   املخطئة ألسباب كثرية، وأدلة

 ( 2) وكامهلا، وذلك مما يدل عىل أن خطأها من اخلطأ املغفور بل املأجور(

الكباروهلذا عندما نرجع إىل أعالم   التاريخ،  ومراجعهم   الشيعة  نجدهم  ، وعىل مدار 

اهلل  حيرتون   رسول  بل  عرض  األنبياء،  مجيع  عرض  بل  عيرون  ،  عصمة  من  النبي  صمة 

يف عرضه، حتى لو اختلفوا مع بعض أمهات املؤمنني    عرضه، ولذلك مل يسيئوا لرسول اهلل  

ارتباطهم   املؤمنني وإن عصموا يف أعراضهم بسبب  أمهات  بسبب حرهبم لإلمام عيل.. ألن 

  باملعصوم إل أهنم ليسوا معصومني فيام عدا ذلك، وقد نص القرآن الكريم عىل ذلك، بل ذكر 

أن من نساء األنبياء من وقع يف الكفر ذاته.. وفرق كبري بني الكفر والفاحشة.. فالفاحشة ترتبط  

 
 (69/ 4( نصب الراية )1) 

 ( 70  - 69/  4( نصب الراية )2) 
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بعرض النبي، بخالف الكفر وغريه، فال عالقة لذلك بعرض النبي.. بل إن القرآن الكريم ذكر  

أن أبناء األنبياء أنفسهم ليسوا معصومني من الكفر، وقد قص علينا من قصة ابن نوح عليه  

 لسالم ما يثبت ذلك، وقص علينا من أمر امرأة نوح ولوط ما يدل عىل ذلك أيضا. ا

قال   الكبار يف هذا  وقد  الشيعة  الدين املوسوي، وهو من أعالم  السيد رشف  العالمة 

العرص، يف أجوبة مسائل جار اهلل: )من الوجوه التي اعتمد عليها الناصب موسى جار اهلل يف  

م يطولون ألسنتهم عىل عائشة، ويتكلمون يف حقها من أمر الفك تكفري الشيعة اإلمامية أهن

والعياذ باهلل ما ل يليق بشأهنا.. إىل آخر افكه وهبتانه.. واجلواب أهنا عند المامية، ويف نفس  

األمر والواقع أنقى جيبا، وأطهر ثوبا وأعىل نفسا وأغىل عرضا وامنع صوتا وارفع جنابا وأعز  

أن جيوز عليها غري النزاهة أو يمكن يف حقها ال العفة والصيانة، وكتب  خدرا واسمى مقاما من  

المامية قديمها وحديثها شاهد عدل بام أقول، عىل أن أصوهلم يف عصمة النبياء حتيل ما هبتها 

أستاذنا  وثقتها  الطائفة  فقيه  رصح  ولذا  عقال  وقوعه  متنع  وقواعدهم  بتاتا،  الفك  أهل  به 

الشيخ حممد ط نزاهة  املقدس  العقل من وجوب  يستقل بحكمه  بام  اهلل مقامه  أعىل  النجفي  ه 

األنبياء عن أقل عائبة ولزوم طهارة أعراضهم عن أدنى وصمة، فنحن واهلل ل نحتاج يف براءهتا  

اىل دليل، ول نجوز عليها ول عىل غريها من أزواج األنبياء واألوصياء كل ما كان من هذا 

 القبيل( 

ـ كام يقول    املرتىض علم اهلدى ردا عىل من نسب اخلنا اىل امرأة نوح   ثم نقل عن الرشيف

: )إن األنبياء عليهم الصالة والسالم جيب عقال ان ينـزهوا عن مثل هذه بذلك ابن تيمية نفسهـ   

احلال ألهنا تعر وتشني وتغض من القدر، وقد جنب اهلل تعاىل أنبياءه عليهم الصالة والسالم ما 

 يام هلم وتوقريا لكل ما ينفر عن القبول منهم( هو دون ذلك تعظ

ثم نقل اإلمجاع عىل ذلك، فقال: )وعىل ذلك امجاع مفرسي الشيعة ومتكلميهم وسائر  

 علامئهم( 
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ننتقد من   السنة، فقال: )نعم  يتفقون فيه مع  الشيعة هلا، وهو مما  انتقاد  ثم بني موضع 

[  33]األحزاب:    ﴾ َوَقْرَن يِف ُبُيوتُِكنَّ  ﴿:  أفعال أم املؤمنني خروجها من بيتها بعد قوله تعاىل

وركوهبا اجلمل بعد حتذيرها من ذلك وجميئها اىل البرصة تقود جيشا عرمرما تطلب عىل زعمها 

التي أمالت حربه وألبت عليه وقالت فيه ما قالت، ونلومها عىل أفعاهلا يف   بدم عثامن، وهي 

كيم بن جبلة ونستنكر أعامهلا يوم اجلمل  البرصة يوم اجلمل األصغر مع عثامن بن حنيف وح

األكرب مع أمري املؤمنني ويوم البغل حيث ظنت أن بني هاشم يريدون دفن احلسن املجتبى عند 

فكان ما كان منها ومن مروان، بل نعتب عليها يف سائر سريهتا مع سائر أهل البيت    جده  

 عليهم السالم( 

نفسه الذي تنص عليه كل املراجع الشيعية  وهذا الذي قاله رشف الدين املوسوي هو  

املعتمدة.. أما الروايات الباطلة التي اعتمدها عليها املغرضون فهي مرفوضة من مجيع املراجع 

 ملعارضتها العقل والفطرة والقرآن الكريم. 

  : هو أن الشيعة يقرصون لقب الصحبة ورشفها عىل من صحبوا رسول اهلل  الثاين 

ليهم يف القرآن الكريم، واعتبارهم من املهاجرين واألنصار، وهو خالف  حقيقة، وورد الثناء ع

، وهي بذلك ل تفرق  ما تتبناه املدرسة السنية التي جتعل الصحابة كل من رأى رسول اهلل  

 ، وبني أصحابه، مع أن الصحبة يف األصل ل تكون إل لعدد حمدود. بني قوم رسول اهلل 

اللقب،  جمرد  يف  ليست  اهلل    واملشكلة  رسول  رأى  من  كل  اعتبار  يف  وهم  وإنام   ،

عرشات اآللف من الناس، ثقات وعدول، يمكن أن يؤخذ عنهم الدين حتى لو مل يكن حظهم  

 . من الصحبة إل رؤية رسول اهلل 

إىل أصناف متعدد،    قوم رسول اهلل  يصنف  ، فإننا نجده  الكريم مع أننا لو عدنا للقرآن  

السابقني األولني، واملبايعني حتت الشجرة، واملهاجرين املهجرين  عن  حيث نجد فيه احلديث  

 فضلهم.  يثني عليهم ويذكروهؤلء مجيعا  عن ديارهم وأمواهلم، وأصحاب الفتح، 
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الوقت   نفس  يف  أخرلكنه  أصنافا  ضمن  يذكر  مجيعا  ذلك  بعد  لألسف  وضعت  ى، 

َومِمَّْن  }، كام قال تعاىل:  م النبي  ن الذين ل يعرفه ي املتسرتنياملنافقالصحابة، كاملنافقني.. أو  

َنْعلَ  َنْحُن  َتْعَلُمُهْم  َل  النَِّفاِق  َعىَل  َمَرُدوا  املَِْدينَِة  َأْهِل  َوِمْن  ُمنَافُِقوَن  اأْلَْعَراِب  ِمَن  ُمُهْم  َحْوَلُكْم 

َعظِيمٍ  َعَذاٍب  إِىَل  ُيَردُّوَن  ُثمَّ  َتنْيِ  َمرَّ هُبُْم  م [101]التوبة:    {َسنَُعذِّ أو  وضعفاء  ،  القلوب  رىض 

الذين خلطوا عمال  ، أو   ألهل الفتنة ني السامعاإليامن الذين ذكروا كثريا يف القرآن الكريم.. أو  

الفساق الذين  .. أو   عىل الرتداد عندما دارت عليهم الدوائر  نياملرشف .. أو  صاحلا وآخر سيئا 

املؤلفة قلوهبم  .. أو اإليامن يف قلوهبم  الذين مل يدخل نياملسلم .. أو ل يصدق قوهلم ول فعلهم

أمام  .. أو املولني  الذين يظهرون اإلسالم ويتآلفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم 

 . الكفار

مل يكونوا    وبذلك فإن القرآن الكريم يذكر لنا أن املسلمني الذين عارصوا رسول اهلل  

..  لذلك ضعفه، ويف مدى طاعة رسول اهلل  يف قوة اإليامن وكانوا خمتلفني  صنفا واحدا، بل  

ل يصح عند الشيعة اعتبارهم مجيعا عدول وثقات، أو القول بأهنم مجيعا هداة ومهتدين، وأنه 

 يصح القتداء بأي منهم، ألن ذلك سيعرض الدين للتحريف والتشويه. 

ال أو عن  وأحب أن أنبه هنا إىل اخلطأ الكبري الذي يذكره الكثري من املغرضني إما جه

يقولون بردة مجيع الصحابة، وأنه مل يبق منهم إل عدد    أن الشيعة  سوء قصد، وهي اعتبارهم

حمدود جدا، وهذا ناتج عن عدم مراجعة كتبهم، أو عدم التحقيق فيها، بل عن عدم الرجوع  

: ) إين فرطكم عىل احلوض  قال النبي   لكتب املدرسة السنية نفسها، فقد ورد يف الصحيحني

ثم حيال بيني  ،  لريدن عيل أقوام أعرفهم ويعرفوين،  ومن رشب مل يظمأ أبدا،  مر عيل رشب  من

ملن ،  سحقا ،  فأقول : سحقا ،  فيقال : إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك،  فأقول : إهنم مني ،  وبينهم

  (1) غري بعدي (

 
 (. 2290( ومسلم )  6212(  رواه البخاري ) 1) 
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ى  حت،  قال : ) لريدن عيل احلوض رجال ممن صاحبني أنه    ويف رواية أخرى عن النبي  

فليقالن يل : إنك ،  فألقولن : أي رب أصيحايب أصيحايب،  إذا رأيتهم ورفعوا إيل اختلجوا دوين

  (1)ل تدري ما أحدثوا بعدك (

يقصدون   ـ ل  ـ يف مدرستهم األصولية  الشيعة  فإن  احلقيقي،  بولذلك  مفهومها  الردة 

، وخمالفتها، وهم يقولون بأن وإنام يقصدون هبا تضييع وصية رسول اهلل  الذي هو الكفر،  

الكثري من الصحابة تداركوا ذلك بعد ذلك، ولذلك يضعوهنم من مجلة الصحابة املريض عنهم،  

 اإلمام عيل، واستامتتهم يف الدفاع عن خالفته الراشدة. مع خاصة بعد وقوفهم  

، لوجدنا كام كبريا جدا من الصحابة، كلهم ممن  ولو أننا رجعنا إىل كتب الطبقات لدهيم

)الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة(،  يقبلونه ويرتضون عنه، ومن األمثلة عىل ذلك كتاب  

ـ(، وهو علم من ه  1120)تويف  صدر الدين السيد عىل خان املدنى الشريازي احلسيني  وهو ل

تبتدئ بالصحابة،  ،  اثنتي عرشة طبقة  أعالم إيران الكبار يف علم الرجال، وقد رتب كتابه عىل 

 وقد ذكر فيه الكثري من كبارهم وأعالمهم. 

  الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء وحتى أوضح األمر أكثر أنقل خطابا واجه به  

أْن )..  عرصه، حيث قال هلم:   يف  الذين أشاعوا مثل هذه الفريقة  بعض الكتاب   ولكنّا نريد 

: أي طبق الكاتب  ذلك  أعيان نسأل من  الطبقة األوىل وهم  ؟  أراد هدم اإلسالم  يعة  الشِّ ات 

ديـ  أو الفاريسـ  وأيب ذر  صحابة النَّبي   وُخزيمة  ،  وعاّمر،  واملقداد،  وأبرارهم : كسلامن املحمَّ

هادتني  التيهان،  ذي الشَّ بري،  وحذيفة بن اليامن،  وأيب  وأخيه احلرب  ،  والفضل بن العبَّاس،  والزُّ

وأخيه خالد ابني سعيد العاص  ،  وأبان،  وأيب أيوب األنصاري،  بن عتبة املرقالوهاشم  ،  عبد اهلل

  (2)..(وأنس بن احلرث بن نبيه ، وُأيب بن كعب سيِّد ألقّراء، األمويني

 
 (. 2304( ومسلم )  6211(  رواه البخاري ) 1) 

 .161(  أصل الشيعة وأصوهلا، الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء، ص2) 
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يعة من الصحابةثم قال: ) وإثبات تشّيعهم من نفس كتب  ،  ولو أردُت أْن أعَد عليك الشِّ

مجعُت  .. وقد  وقد كفاين مؤونة ذلك علامء الَشيعة  ،  كتاب ضخمالسنَّة ألحوجني ذلك إىل إفراد  

) الستيعاب ( ونظائرها و  ) ُأسد الغابة ( و  ما وجدُته يف كتب تراجم الصحابة ) كاإلصابة ( 

كّلهم من شيعة عيل عليه    من الصحابة الَشيعة زهاء ثالثامئة رجل من عظامء أصحاب النبي  

الم   ( أكثر من ذلك   ولعل املتتبع يعثر عىل ، السَّ

وهذا العدد الذي ذكره كبري جدا، ذلك أنه حمصور يف كبار الصحابة، وطبعا هو ل يقصد  

من  التي خترج صاحبها  الكبائر  من  ذلك عندهم  اإلمام عيل، ألن  حاربوا  الذين  أولئك  هبم 

ضك )ل حيبك إل مؤمن ول يبغ  :خماطبا اإلمام عيل   نفسه، فقد قال   العدالة، بنص رسول اهلل  

  (1)إل منافق(

بل إن اإلمام أمحد الذي يزعم السلفية أنه إمامهم، بل إمام أهل السنة يقول بذلك، فقد  

حدث حممد بن منصور الطويس قال: كنّا عند أمحد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد اهلل، ما  

تنكرون من ذا؟   تقول يف هذا احلديث الذي يروى أّن عليًا قال: )أنا قسيم النار(؟ فقال: وما 

قال لعيل: )لحيّبك إلّ مؤمن ول يبغضك إلّ منافق(؟ قلنا: بىل. قال:    أليس روينا أّن النبي  

 .(2)فأين املؤمن؟ قلنا: يف اجلنة. قال: وأين املنافق؟ قلنا: يف النار، قال: فعيلٌّ قسيم النار 

حرمة ملعاوية ومن تبعه، ويروون يف  ى الشيعة ـ مثل الكثري من أهل السنة ـ  ولذلك ل ير

 . (3) ، وهي نفسها موجودة يف مصادر السنةاملحذرة منه  ذلك األحاديث الكثرية

الشيعة، لكن   يعتربهم  الذين  الكبار  الصحابة  أن هناك من  أنبه هنا كذلك  أن  وأحب 

الذي مل   عىل رأسهم أبو طالب عم رسول اهلل املدرسة السنية ترفضهم، بل تقول بكفرهم، و

 
 ، وغريه. 650/  2اه أمحد يف فضائل الصحابة (  رو1) 

 . 1/320( طبقات احلنابلة:2) 

 (  أوردنا الكثري منها يف كتاب معاوية بن أيب سفيان يف امليزان. 3) 
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يبذل أحد من الصحابة من اجلهد واملال ما بذله، لكن حظه يف املدرسة السنية لألسف صار 

أدنى من حظ أيب سفيان العدو اللدود لإلسالم، الذي صاروا يرتضون عليه وعىل ابنه يف نفس  

 . ون عليه بكونه من أهل جهنم، بل حيكمالوقت الذي حيرمون فيه الرتيض عىل أيب طالب

بناء عىل هذه التوضيحات الرضورية، سأذكر هنا نموذجني من املواقف اإليرانية ضد  

من يسبون الصحابة، وخصوصا يارس احلبيب، ومن يقف معه من املتآمرين عىل وحدة األمة  

،  ذج الثاين ، وأما النمو بالدفاع عن عرض رسول اهلل    اإلسالمية.. أما النموذج األول، فيتعلق

   فيتعلق بمواجهة الفلم املزمع إنتاجه إلثارة الفتنة بني املسلمني.

 املوقف من اهتام أم املؤمنني عائشة:   النموذج األول: 

النموذج الناطق    وهذا  أنفسهم موضع  التي يوجهها من يضعون  يبني مدى املظلومية 

العلام آلف  بل  مئات،  بل  عرشات،  يرتكون  حني  األمة،  باسم  القنوات  الرسمي  ومعهم  ء، 

الفضائية الكثرية، ليستمعوا ملراهق، ليست له شهادة علمية وغري معرتف به، يف أمر خطري جدا 

 . هو عرض رسول اهلل 

ولبنان   والعراق  إيران  يف  الكبار  الشيعة  مراجع  كل  لذلك  تصدى  من  أول  كان  وقد 

املوقف   ذلك  استنكروا  فكلهم  وغريها..  واهلند  وباكستان  وأصدروا والبحرين  الشنيع، 

 البيانات يف الرد عليه. 

أمثلتهم   اخلامنئي  ومن  عيل  يعترب  السيد  والعامل  الذي  إيران  يف  للشيعة  مرجع  أكرب 

يعترب  الذي  الفقيه  الويل  إىل كونه  باإلضافة  له   اإلسالمي،  فقد    ة طاعته واجب   املوالون  رشعيا، 

السؤال:   املذاهب  سئل هذا  أبناء  الفتن بني  إثارة  بأزمة منهج يؤدي إىل  )متر األمة اإلسالمية 

داخلية   لفتن  منشأ  يكون  مما  املسلمني،  صف  لوحدة  األولويات  رعاية  وعدم  اإلسالمية، 

عن  النظر  رصف  إىل  ويؤدي  واملصريية،  احلساسة  املسائل  يف  اإلسالمي  اجلهد  وتشتيت 

األمة اإلسالمية يف فلسطني ولبنان والعراق وتركيا وإيران   اإلنجازات التي حتققت عىل يد أبناء
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رموز   إىل  اإلساءة  يوجب  ما  طرح  املتطرف  املنهج  هذا  إفرازات  ومن  اإلسالمية،  والدول 

أتباع الطائفة السنية الكريمة بصورة متعمدة ومكررة، فام هو رأي سامحتكم فيام  ومقدسات 

رتنت من قبل بعض املنتسبني إىل العلم من يطرح يف بعض وسائل اإلعالم من فضائيات وان

أم املؤمنني السيدة عائشة واهتامها   إهانة رصحية وحتقري بكلامت بذيئة ومسيئة لزوج الرسول  

بام خيل بالرشف وو الكرامة ألزواج النبي أمهات املؤمنني رضوان اهلل تعاىل عليهن.. لذا نرجو  

ح ملا سببته اإلثارات املسيئة من اضطراب  من سامحتكم التكرم ببيان املوقف الرشعي بوضو

أتباع مدرسة أهل   النفيس بني املسلمني من  التوتر  وسط املجتمع اإلسالمي وخلق حالة من 

وبصورة  استغلت  اإلساءات  هذه  أن  علام  اإلسالمية،  املذاهب  من  املسلمني  وسائر  البيت 

نت لتشويش وإرباك منهجية من بعض املغرضني ومثريي الفتن يف بعض الفضائيات واإلنرت

  (1)الساحة اإلسالمية وإثارة الفتنة بني املسلمني(

بام خيل    فأجاب بقوله: )حيرم النيل من رموز إخواننا السنة فضال عن اهتام زوج النبي  

 ( برشفها، بل هذا األمر ممتنع عىل نساء األنبياء، وخصوصا سيدهم الرسول األعظم 

به كل حني إىل حرمة ذلك، وينبه إىل أنه دسائس  ومل يكتف بذلك، بل هو يشري يف خط

علويا  تشيعا  وليس  بريطانيا،  تشيعا  هذا  بمثل  املرتبط  التشيع  ويسمي  يسمى  أجنبية،  مثلام   ،

 التسنن الداعي إىل الفتنة تسننا أمريكيا ل تسننا نبويا. 

الشيعة   مراجع  من  الكثري  أصدرها  اخلامنئي  السيد عيل  أصدرها  التي  الفتوى  ونفس 

الشيخ  ا إيران وغريها، ومنهم  الشريازينارص  لكبار يف  الذي محل محلة شديدة عىل مكارم   ،

 يرتدي  جاهال  شخصا   أن  مؤخرا   سمعتم )حيث قال:  ،  (2)يارس احلبيب ومن يقف معه وخلفه

يعة إىل مقدسات بعض املذاهب، واهتم أحدى الش باسم أساء لندن  يف ويقيم الشيعة  علامء زي

 
 هـ. 1434شوال  4(  الستفتاء جاء بتوقيع: مجع من علامء ومثقفي األحساء، بتاريخ 1) 

 يارس احلبيب سفيه، والوهابيون أشد سفاهة منه.  -الشريازي(  انظر مقال بعنوان: الشيخ مكارم 2) 
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 ( هتمة عجيبة باطلة، وتكلم بكلامت بذيئة حول بعضهن   زوجات النبي

، بل هم ل يعدون كوهنم عمالء  أن مثل هؤلء األشخاص ل يمثلون الشيعةعىل وأكد 

أمحق، لكن األشد سفاهة    ا ما أن يكون عميال، أو هو سفيهإإن هذا الشخص  قال: ) فأو سفهاء،  

وقالوا متبجحني: لقد انكشف    ،أقواله ومحاقة منه هم بعض علامء الوهابية، حيث استندوا إىل  

ما يضمره الشيعة من عقائد! مع أن عددا كبريا من علامء الشيعة يف إيران ولبنان والدول العربية  

 ( وأوروبا أدانوا ترصحيات هذا املتلبس بزي رجال الدين، وقالوا إنه سفيه 

هنم جتاهلوا مجيع  والدليل عىل عدم منطقية الوهابيني أ : )وأضاف املرجع الشريازي قائال

اإلدانات التي صدرت عن علامء الشيعة لترصحيات احلبيب، واستندوا إىل كالم هذا األمحق أو  

ونحن نقول إن هذا الشخص املنحرف هو    ، العميل وجعلوه الدليل الوحيد إلصدار حكمهم

 ( كاذب وجاهل، إل أن الوهابيني متسكوا بكالمه ل غري

يلقاه، وتلقاه مؤلفاته، يف نفس الوقت  وحتدث عن نفسه مشريا إىل ذلك   الذي  الغبن 

  140لقد ألفت أنا ما يقارب  الذي يلقى فيه يارس احلبيب كل تلك األمهية، يقول يف ذلك: )

، كتابا يف العقائد، والتفسري، وسائر العلوم، ومل تشتمل عىل أي نسبة مشينة لزوجات النبي 

 ( م هذا اإلنسان العميلوذهبوا وراء كال  ، إل أهنم مل يعتمدوا عليها 

مشريا   ـ  اإلسالم  وقال  ضد  العاملي  الستكبار  حيوكها  التي  املعقدة  املؤامرات  :  ـ إىل 

يمكن أن تكون الدوافع وراء هذا الشخص وترصحياته هي مؤامرة أجنبية، ويكون الوهابيون )

املؤامرة  هذه  وراء  انساقوا  احلجاز  املؤامرة  ،يف  هذه  مع  متواطئني  يكونون  أجل    وبذلك  من 

 ( اجلو لتحقيق مصاحلهم يف املنطقة مالوقيعة بني املسلمني، وبذلك خيلوا هل 

أصحاب   بعض  يذكرها  التي  األعذار  تلك  إىل  أشار  قائالثم  املغرضة    : الدعايات 

ويطرحون هنا شبهة أخرى تقول: إذا كان مراجع الشيعة يدينون هذا السلوك فلام مل صمتوا  )

السلوك، وقلنا   أدنا هذا  توجيه اإلساءة إىل زوجات  إجتاهه؟! وهذا باطل ألننا  ننا ل نرتض 
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 نا هذا الكالم يف قناة الولية( نفسه، ونرش    وتكون هذه اإلساءة موجهة للنبي األكرم     النبي

هل  ، فقال: )ذكر هؤلء املغرضني بموقف اإلمام اخلميني من عرض رسول اهلل    ثم 

نيس الوهابيون أن اإلمام اخلميني حكم عىل سلامن رشدي بالرتداد ألن قسام كبريا من كتابه  

، إل أهنم مل تصدر عنهم أي إدانة لكتابه،    يوجه فيه اإلساءة إىل زوجات النبي  [آيات شيطانية]

وهذا يكشف عن   ، نراهم يتجاهلون كل هذه الشواهد ويستندون اىل كالم هذا املجنونواآلن  

أن هؤلء ل يمتلكون أي منطق. وطبعا هناك من علامء السنة املنصفني من أشاد بإدانتنا هلذا 

 ( الشخص

 امليسء للصحابة   النموذج الثاين: املوقف من الفيلم 

الوحدة اإلسالمية بتلك السباب واللعنات  مل يكتف يارس احلبيب املتآمر عىل اإلسالم و

التي يوجهها للصحابة، وإنام راح بدعم غريب يبرش بإنتاج فيلم ييسء للصحابة، وييسء بعدها 

 للشيعة يف العامل اإلسالمي مجيعا، ويضعهم يف حرب مع إخواهنم من أهل السنة. 

ل  ملرشوع قب ولذلك وقف كل مراجع الشيعة، وخصوصا اإليرانيني منهم يف وجه هذا ا

للفتنة، ول يمكننا استعراض كل فتاواهم يف ذلك، فلذلك نكتفي   بروزه، واستعامله وسيلة 

  .(1) ببعض كبارهم هنا 

  ستفتاء ايف معرض إجابته عىل  ، الذي أكد  نارص مكارم شريازيفمنهم املراجع الكبري  

اهدة هذا الفلم  ل شك يف أن من يدعم انتاج ونرش ومش):  هبذا اخلصوص عىل حرمته، بقوله 

قد ارتكب معصية كبرية، ل سيام يف الظروف الراهنة حيث أن إثارة أي اختالف بني املسلمني  

مسيئة   ترصفات  هكذا  عىل  يرتتب  أنه  كام  به.  واملرتبصني  اإلسالم  أعداء  خانة  يف  سيصّب 

اإلسالم أعداء  يد  فإن  قوي  وباحتامل  ثقيلة،  رشعية  في   مسؤولية  الفلم(  ينتجون  ه  )الذين 

 
(  انظر مقال بعنوان: مراجع الدين يف قم يفتون بحرمة اي تربع هلذا العمل املشبوه، ما هو مرشوع يارس احلبيب الفتنوي  1) 

 .. 2016يوليو  08اجلديد ؟ قناة العامل، اجلمعة 
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مبسوطة، وسيتحّمل كل من أسهم بشكل من األشكال يف دعم هذا الفلم، الدماء التي قد تراق  

جيب عليكم أن تبّلغوا اجلميع أن القائمني عىل إنتاج   .جراء ردود األفعال الغاضبة املحتملة. 

قل نفر  إهنم  بل  بصلة،  إلينا  يمتون  ول  منّا،  ليسوا  املسلمني،  بني  الفرقة  تثري  برامج  يل  هكذا 

البيت أهل  حمبي  من  طائفة  مشاعر  الزهراء؛    يستغلون  فاطمة  الطاهرة  السيدة  حمبي  سيام  ل 

 (طالقاً إ لتحقيق مآرهبم، وإن رسالة هكذا أفالم هي ليست رسالة اإلسالم وشيعة أهل البيت 

الشيخ   الكبري  املرجع  أفتى  بقوله:  نوري مهداينوهكذا  اخلاص هبذا،  الستفتاء  ، عىل 

ونرى يف أي مساعدة أو إبداء اي   ،بدا لصالح اإلسالم أاألنشطة ول نعتربها  نحن ضد هذه  )

 ( اهتامم أو مشاهدة للفيلم، حراما وخالفا للرشع

يف الظروف التي تعيشها  ، فقد قال: ) جعفر سبحاينومثلهام أفتى املرجع الكبري الشيخ  

ثارها األجانب والتي أدت اىل تقاتل  أالبلدان اإلسالمية يف الوقت احلارض والفتنة الكربى التي  

املسلمني وترشيد املاليني من العراقيني والسوريني من منازهلم وأوطاهنم ليلجأوا إىل الغرب،  

فإن إنتاج هكذا فيلم ل حيقق إل مطالب األعداء، وهو بعيد كل البعد عن العقل والتقوى وعىل 

 (ىل اإلثم هذا فإن انتاجه حرام وأي مساعدة مالية له، تعاون ع

الشيخ   فتوى  كلبايكاين:  وجاء يف  الشيعة  )لطف اهلل صايف  إن  قلنا مرارا وتكرارا  لقد 

وحمبي أهل البيت جيب أن يكونوا دائام حذرين وأن حيرصوا عىل نرش املعارف القرآنية والعرتة  

ل أو  النبوية وأن يتجنبوا القيام بأي عمل قد يؤدي اىل اإلساءة لإلسالم واملذهب ويسبب يف قت

 ( جرح الشيعة املضطهدين عىل يد أعداء اإلسالم أو ينتهي بترشيد البعض من أوطاهنم 

ومثلها   إيران،  يف  الشيعة  مراجع  كبار  أصدرها  التي  والفتوى  البيانات  أمثلة عن  هذه 

فتاوى كثرية يف العراق ولبنان واهلند وباكستان وغريها، لكن لألسف سنرى أنه يف حال إنتاج 

الفتنة من جديد، وكيف يزعم املغرضون أن الشيعة هم الذين مجعوا املال،  الفلم، كيف تث ار 

 وهم الذين حرضوا، وأن يد إيران اخلفية هي وراء كل ذلك. 
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 ـ فرية املوقف من البداء:   4

التهم التي يتهم هبا الشيعة بناء عىل عدم فهم مصطلحاهتم ما يمكن تسميته فرية   من 

أننا البداء، وهي مع كون الشيعة يقو التي تدل عليها، إل  لون هبا، بل هلم نصوصهم الكثرية 

سميناها فرية، ألن املغرضني الذين يتهمون الشيعة هبا، يفهموهنا بحسب أهوائهم، ل بحسب  

 ما ينص عليه املفرتى عليهم. 

التي حيملها   السيئة  الفهوم  تلك  إىل  الشريازي  العالمة نارص مكارم  الشيخ  أشار  وقد 

له  (1) درسة السنية حول البداء عند الشيعة  الكثري من امل ، فقال ـ حيدث عن بعض ما حصل 

الثابتة عند الشيعة اإلمامية، هو القول بالبداء.. وقد أنكرت عليهم   ـ: )إن من العقائد  معهم 

الشيعة من  البداء، ولكنهم لو كانوا واقفني عىل مراد  السنة أشد اإلنكار خصوصا يف مسألة 

عىل   البداء  أتيحت  جتويز  لو  جد:  عن  وأقول  الوفاق،  وألعلنوا  الستنكار،  لتوقفوا عن  اهلل 

الفرصة لعلامء الفريقني للبحث عن النقاط اخلالفية بعيدا عن التعصب والتشنج لتجىل احلق  

بأجىل مظاهره، وألقروا بصحة مقالة الشيعة، غري أن تلك أمنية ل تتحقق إل يف فرتات خاصة،  

أ علامء  أحد  سألني  املقام،  وقد  هذا  يف  أفصله  ما  بإمجال  فأجبته  البداء  حقيقة  عن  السنة  هل 

فتعجب عن إتقان معناه، غري أنه زعم أن ما ذكرته نظرية شخصية ل صلة هبا بنظرية اإلمامية  

إليه أوائل املقالت، ورشح عقائد  يف البداء، فطلب مني كتابا لقدماء علامء الشيعة، فدفعت 

 
ليها من متكلمي الشيعة األوائل إل أننا نجد الكثري يذكرها، ينقلها بعضهم  (  لألسف فإن هذه الشبهة مع وفرة الردود ع1) 

عن بعض، ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله الرازي يف تفسريه: )قالت الرافضة : البداء جائز عىل اهلل تعاىل ، وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر 

، ثم قال : إن هذا باطل ، ألن علم اهلل من لوازم   {اهللُّ َما َيَشاء َوُيثْبُِت  َيْمُحو    }له أن األمر بخالف ما اعتقده ، ومتسكوا فيه بقوله :  

[،مع كونه كان يعيش يف ذلك احلني  216:    4ذاته املخصوصة ، وما كان كذلك كان دخول التغري والتبدل فيه باطال( ]تفسري الرازي  

هذا، ومنهم الشيخ حممود بن عيل بن احلسن سديد الدين احلميص يف مدينة الري، وكان فيها الكثري من أعالم الشيعة الذين ينكرون 

 -  260(، ونقله األشعري )    ه  319الرازي صاحب كتاب ]املنقذ من التقليد واملرشد إىل التوحيد[، وقد سبقه إىل هذا البلخي )  

 هـ ( ونقله أبو احلسن النوبختي يف فرق الشيعة عن بعض فرق الزيدية.  324
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( فقرأمها بدقة، وجاء بالكتاب  ه  413  -   336بن النعامن املفيد ) الصدوق لشيخ األمة حممد  

بعد أيام وقال: لو كان معنى البداء هو الذي يذكره صاحب الكتاب فهو من صميم عقيدة أهل  

    (1)السنة ول خيالفون الشيعة يف هذا املبدأ أبدا(

مع العلم أن  ثم أجاب عىل ذلك بوجوه كثرية نحاول اختصارها وإعادة صياغتها هنا،  

كل ما ذكره من املتفق عليه عند الشيعة مجيعا، وإنام خصصنا بالذكر والقتباس باعتباره من 

للمرشوع   الفكريني  القادة  من  كذلك  ولكونه  احلديث،  العرص  يف  اإليرانيني  املراجع  كالم 

 احلضاري اجلديد للجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 

لبداء بتفصيل يف كتايب ]أرسار األقدار[، من خالل  وأحب أن أذكر هنا أنني قد تناولت ا 

يرتبط بام يسميه أهل   الشيعي،  باملفهوم  البداء  املقدسة، ذلك أن  النصوص  ما ورد حوله من 

 السنة بمنازعة األقدار، أو مدافعتها، وكذلك بام يمكن أن يطلق عليه املقادير املؤقتة. 

ت به النصوص يف احلث عىل اإليامن  ل يشبه التأكيد الذي ورد   (2) وقد ذكرت فيه أنه

،  بقدر اهلل وقضائه ومشيئته إل التأكيد الذي وردت به يف احلث عىل مدافعة ما نتومهه من أقدار

 فالرشع الذي أمرنا باإليامن بالقدر هو الذي أمرنا بمنازعة القدر. 

وأعظم أدبا،  بل إن الذي ينازع القدر أعرف باهلل من الذي يستسلم له وأكثر تواضعا  

بأقدار اهلل، فلذلك يستسلم ألي  الذي يتصوره جيعل من نفسه خبريا  فالذي يستسلم للقدر 

بينام الذي ينازع القدر يدرك أن أي حركة يفعلها أو  صل له يف حياته ويسميها قدر اهلل، عقبة حت 

(، فلذلك يعرف احلق 115 ﴾ )البقرة:  أي اجتاه اجته إليه هو قدر اهلل:﴿ َفَأْيناََم ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ

 ألهله، فيتأدب مع عامل احلكمة كام تأدب مع عامل القدرة. 

وهو أكثر معرفة ألنه يعرف اهلل بجميع أسامئه احلسنى وصفاته العليا، بينام املستسلم ل  

 
 ..428عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم، ص (  أضواء عىل 1) 

 .74(  النص املقتبس هنا بطوله من كتايب: أرسار األقدار، ص2) 
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 يعرف من أسامء اهلل إل ما يربر تواكله وعجزه. 

املؤمن القوي خري  ):، وبني القوة، فقال  بني حقائق التوحيد يف القدر  وهلذا مجع  

باهلل ول   ينفعك واستعن  ما  الضعيف، ويف كل خري، احرص عىل  املؤمن  اهلل من  إىل  وأحب 

تعجز، وإن أصابك َشء فال تقل: لو أين فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر اهلل وما شاء  

  (1)فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان(

زعة لريد األوهام عن التطبيقات اخلاطئة لإليامن بالقدر ملا  عىل هذه املنا   وقد حض  

أرأيت أدوية نتداوى هبا ورقى نسرتقي هبا وتقاة نتقيها هل ترد من قدر اهلل شيئا؟(  )قيل له: 

  (2)هي من قدر اهلل تعاىل() :فقال 

فإن ل يغنى حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما ينزل،  ): ويف حديث آخر، قال  

  (3) البالء ينزل فليقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة(

يقول اهلل يا ابن آدم انام هى أربع واحدة ىل وواحدة لك  ): وإىل هذا املعنى أشار قوله 

وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبني خلقى، فأما التى ىل فتعبدنى لترشك بى شيئا، وأما 

تكون اليه، وأما التى هى بينى وبينك فمنك الدعاء وعىل   التى لك فعملك أجزيك به أحوج ما 

  (4) اإلجابة، وأما التى بينك وبني خلقى فأت اىل الناس بام حتب أن يأتوه اليك(

فهذا احلديث نظم عالقات املؤمن حتى ل يطغى بعضها عىل بعض، ومن أهم ما نظمه  

عالقة املؤمن باهلل.. فاهلل هو الرب اإلله.. والعبد هو املربوب املتوجه هلل بالعبودية.. وأول ما  

ينازع العبد ربه يف ربوبيته فينفي قدره، وأن ل يتخىل عن وظائف   يقتضيه هذا التوجه أن ل 

 ته، بحجة قدر ربه.  عبودي

 
 ( رواه أمحد ومسلم وابن ماجة. 1) 

 ( رواه ابن حبان وغريه. 2) 

 ( رواه ابن عدي واحلاكم وتعقب واخلطيب.3) 

 ( رواه الطربانى.4) 
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، وأن من نازع األقدار كان خصام هلل، وللنظام  لألقدار  الكامل يف التسليمأما ما يقال بأن  

الذي أمر الرشع بالتسليم له تسليام مطلقا، وعدم منازعته  ، فاجلواب عليه هو أن الذي أراد اهلل

دور هلا إل حتطيم قلب    يف َشء، هو القدر الذي ليس لإلنسان فيه أي اختيار، ألن منازعته ل 

 صاحبها من غري أن يكون هلا أي تأثري عميل. 

الثاينأما   والتي  النوع  الختيارية،  باجلوانب  يرتبط  فيام  التسليم  من  يدخل  ما  وهو   ،

لإلنسان فيها اإلرادة املطلقة.. فمرادهم من ذلك املزاوجة واجلمع بني اإلقبال عىل العمل هبمة  

يعتقد تأثري الذي  العمل يف حصول املطلوب، وبني العتقاد بقدر اهلل، وأن كسب    املكتسب 

 اإلنسان أقرص من أن حيقق نفعا، أو يدفع رضا. 

الصالح، والسلوك   بالعمل  الظاهر  السلوك  السلوك بجانبيه:  يستقيم  النظرتني  فبكلتا 

 الباطن بأدب الباطن. 

وعان، منها ما هو ثابت  ورس التعامل مع األقدار هبذا النوع من التعامل هو أن األقدار ن

بأوقات معينة حمدودة، ولذلك قد يلحق كتبها قطعي، ومنها ما هو حمتمل مؤقت، أو مرتبط  

التغيري والتبديل، وهذه املقادير مما يطلع اهلل عليه املالئكة املوكلني بالعباد، أو من تقتض وظيفته  

 حدثني وامللهمني. التعرف عىل هذا النوع من املعارف، كاألنبياء واملرسلني وامل 

َيْمُحوا اهللَُّ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأمُّ    ﴿:وإىل هذا النوع من املقادير اإلشارة بقوله تعاىل 

 ( 39الرعد:)﴾  اْلكَِتاِب 

ل يغنى حذر  ):وإليها اإلشارة كذلك بالنصوص الواردة يف منازعة األقدار كقوله  

البالء لينزل فيلقاه الدعاء، فيعتلجان اىل يوم     ينزل، وإنمن قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما مل 

ل يرد القدر إل الدعاء، ول يزيد يف العمر ال الرب، وإن الرجل ليحرم  ):، وقوله  (1) القيامة(

 
 واخلطيب.( رواه ابن عدي واحلاكم وتعقب 1) 
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  (1) الرزق بالذنب يصيبه(

ما  من أحد الكتابني مها كتابان يمحو اهلل  )وقد ذكر ابن عباس يف تفسري اآلية السابقة: 

   (2) يشاء من أحدمها ويثبت ﴿ َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب ﴾ أي مجلة الكتاب(

َقْوا    ﴿:تعاىلومن النصوص املقدسة التي تشري إىل هذا قوله   َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلكَِتاِب آَمُنوا َواتَّ

النَِّعيمِ  َجنَّاِت  َوأَلَْدَخْلنَاُهْم  َسيَِّئاهِتِْم  َعنُْهْم  ْرَنا  تذكر  65املائدة: )  ﴾  َلَكفَّ الكريمة  اآلية  (، فهذه 

 تأثري األعامل يف جانب عالقة هؤلء العباد برهبم تعاىل.  

    تعاىل:﴿ ومثلها قوله  
ِ
اَمء َقْوا َلَفتَْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

ُبوا َفَأَخْذَناهُ  ( أي أن أرزاق اهلل مفتوحة  96ألعراف: )﴾  ْم باَِم َكاُنوا َيْكِسُبونَ َواأْلَْرِض َوَلكِْن َكذَّ

 عىل العباد، ولكن العباد هم الواقفون دون نزوهلا. 

ومثال هذا مثل من تفرض له جهة ما مبلغا حمددا أو جائزة معينة، وتشرتط عليه احلضور  

 لتسلمها، ولكنه يظل راضيا بفقره شاكيا منه غافال عام قدر له.

املقادير املشتملة عىل مصالح العباد متوقفة  النصوص املقدسة تدل عىل أن  ، فإن  لذلك

أخربنا   األعامر بآجاهلا إل أن رسول اهلل  ، ومن األمثلة عىل ذلك أنه مع كون  عىل أعامل العباد

فقال   املقدر،  العمر  فيه  يزاد  فليصل  ) :بام  أجله،  يمد يف  اهلل رزقه، وأن  يعظم  أن  من رسه 

  (3) رمحه(

أشار   عباس  وقد  املعنى  ابن  هذا  له:إىل  قيل  واألجل؟(،  )عندما  العمر  يف  يزاد  كيف 

َأْنُتْم  )فقال: قال اهلل تعاىل:﴿ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن طِنٍي ُثمَّ َقىَض َأَجاًل َوَأَجٌل ُمَسّمًى ِعنَْدُه ُثمَّ 

ونَ  حني ولدته إىل حني موته، واألجل الثاين  (، فاألجل األول أجل العبد من  2)األنعام: ﴾  مَترَْتُ

 
 ( رواه النسائي وابن ماجه وأمحد وأيب يعىل وابن منيع والطرباين. 1) 

 ( رواه ابن جرير وحممد بن نرص وابن املنذر وابن أيب حاتم واحلاكم وصححه.2) 

 ( رواه أمحد وأبو داود والنسائي. 3) 
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ـ من حني وفاته إىل يوم يلقاه يف الربزخ ل يعلمه إل اهلل؛ فإذا اتقى العبد   ـ يعني املسمى عنده

ربه ووصل رمحه زاده اهلل يف أجل عمره األول من أجل الربزخ ما شاء، وإذا عىص وقطع رمحه  

يزيده يف الربزخ(، فهذه الزيادة يف نفس العمر وذات  نقصه اهلل من أجل عمره يف الدنيا ما شاء، ف

 األجل كام هو ظاهر اللفظ. 

جعلتهم   والتي  الشيعة،  أئمة  عن  البداء  يف  الواردة  النصوص  كل  تفرس  هذا  عىل  بناء 

 هيتمون كثريا به باعتباره من العقائد الكربى التي هلا تأثريها السلوكي الكبري. 

ذكره العالمة نارص مكارم الشريازي يف الرد    وأحب أن أسوق هنا باختصار بعض ما 

 .(1) عىل هذه الشبهة من وجوه 

ـ اتفاق الشيعة عىل أنه سبحانه عامل باحلوادث كلها غابرها وحارضها، ومستقبلها،    أول

ل خيفى عليه شئ يف األرض ول يف السامء، فال يتصور فيه الظهور بعد اخلفاء، ول العلم بعد 

دقيقها وجليلها، حارضة لديه، وهذا وحده كاف يف الرد عىل الشبهة من   اجلهل، بل األشياء 

جذورها ذلك أن املغرضني يتصورون أن البداء يعني عدم علم اهلل باألحداث قبل وقوعها، 

وهذا مل يقل به الشيعة، ول نص عليه أئمتهم، فقد قال اإلمام عيل: )من زعم أن اهلل عز وجل  

  (2)س، فابرأوا منه(يبدو له من شئ مل يعلمه أم

وبناء عىل هذا وردت النصوص الكثرية عن أئمة أهل البيت يف بيان علم اهلل تعاىل املطلق  

باألشياء، فعن اإلمام عيل قال: )كل رس عندك عالنية، وكل غيب عندك شهادة(، وقال: )ل  

دبيب النمل عىل يعزب عنه عدد قطر املاء، ول نجوم السامء، ول سوايف الريح يف اهلواء، ول  

 الصفا، ول مقيل الذر يف الليلة الظلامء، يعلم مساقط األوراق، وخفي طرف األحداق( 

كعلمه   األشياء،  أن خيلق  قبل  باألشياء  عاملا  اهلل  يزل  )مل  الكاظم:  موسى  اإلمام  وقال 

 
 فام بعدها.  425(  أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم، ص 1) 

 ..  121:  4وايات الواردة يف حول علمه تعاىل يف بحار األنوار:  (  انظر الر2) 
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 باألشياء بعد ما خلق األشياء(  

قوله:   تفسري  يف  الصادق  اإلمام  اْلكَِتاِب }وقال  ُأمُّ  َوِعنَْدُه  َوُيْثبُِت  َيَشاُء  َما  اهللَُّ    {َيْمُحو 

: )فكل أمر يريده اهلل، فهو يف علمه قبل أن يصنعه، ليس شئ يبدو له إل وقد كان [ 39]الرعد:  

ىل إحاطة علمه بكل  يف علمه، إن اهلل ل يبدو له من جهل(، وغريها من الروايات التي تدل ع

 شئ قبل خلقه وحينه وبعده، وأنه ل خيفى عليه شئ أبدا.  

ـ أن النصوص املقدسة تدل عىل أن مصري العباد يتغري، بسبب حسن أفعاهلم أو    ثانيا   

السالم:   نوح عليه  تعاىل حاكيا عن  قوله  اًرا }سوئها، ومن ذلك  َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ َربَُّكْم  اْسَتْغِفُروا 

يُ 10) ِمْدَراًرا ) (  َعَلْيُكْم  اَمَء  َوجَيَْعْل  11ْرِسِل السَّ َلُكْم َجنَّاٍت  َوجَيَْعْل  بَِأْمَواٍل َوَبننَِي  َوُيْمِدْدُكْم   )

، فقد اعترب نوح عليه السالم الستغفار علة مؤثرة يف نزول املطر،  [ 12-10  ]نوح:   {َلُكْم َأهْنَاًرا  

 وكثرة األموال والبنني، وجريان األهنار. 

كذا أخرب القرآن الكريم عىل أن لألعامل السيئة تأثريها يف املقادير، ومن األمثلة عىل  وه

َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن }ذلك قوله تعاىل:   َقْرَيًة َكاَنْت آِمنًَة ُمْطَمئِنًَّة  َمَثاًل  َب اهللَُّ  َورَضَ

، وقوله:  [ 112]النحل:    { لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف باَِم َكاُنوا َيْصنَُعوَن  َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم اهللَِّ َفَأَذاَقَها اهللَُّ

وا َما بَِأْنُفِسِهْم َوَأنَّ ا} ُ ا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعىَل َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ً   {هللََّ َسِميٌع َعلِيمٌ َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ مَلْ َيُك ُمَغريِّ

   [ 53]األنفال:  

تعاىل:   الباب يفرس قوله  بَِأْنُفِسِهْم  }ومن هذا  َما  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  بَِقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ َل  اهللََّ    {إِنَّ 

وا َما بَِأْنُفِسِهْم  }، وقوله:  [11]الرعد:   ُ ا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعىَل َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ً َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ مَلْ َيُك ُمَغريِّ

َقْوا َلَفتَْحنَا َعَلْيِهْم  }، وقوله:  [ 53]األنفال:   { اهللََّ َسِميٌع َعلِيٌم  َوَأنَّ  َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

َيْكِسُبوَن   َكاُنوا  باَِم  َفَأَخْذَناُهْم  ُبوا  َكذَّ َوَلكِْن  َواأْلَْرِض   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  ،  [ 96]األعراف:    {َبَرَكاٍت 

 الكريمة التي تربط اجلزاء بالعمل. وغريها من اآليات 

وأئمة أهل البيت، والتي   ومن هذا الباب ما ورد يف الروايات الكثرية عن رسول اهلل 
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توضع يف كتب الشيعة يف باب البداء، ومنها ما روى الصدوق يف اخلصال عن أنس قال: قال  

 : )أكثر من صدقة الرس، فإهنا تطفئ غضب الرب جل جالله( رسول اهلل 

: )باكروا  منها ما روى يف عيون األخبار عن الرضا عن آبائه قال: قال رسول اهلل  و

 بالصدقة، فمن باكر هبا مل يتخطاها البالء(  

وروى الشيخ الطويس يف أماليه عن الباقر قال: قال أمري املؤمنني: )أفضل ما توسل به  

اخلطيئة، وت تذهب  فإهنا  الرس،  باهلل، وصدقة  اإليامن  الرب، وصنائع املتوسلون  طفئ غضب 

التي   الكثرية  الروايات  اهلوان(، وغريها من  السوء، وتقي مصارع  ميتة  فإهنا تدفع  املعروف، 

 يتفقون فيها مع املدرسة السنية.

تأثريا تربويا وسلوكيا كبريا، كام نص عىل ذلك نارص مكارم    لالعتقاد يف البداء ـ أن    ثالثا 

  ، وأن العبد قادر عىل تغيري مصريه بأفعاله وأعامله  ، إلثباتالعتقاد باملحو وا الشريازي بقوله: )

فترشيع  ،  وينمي نواة اخلري الكامنة يف نفسه  ، ل بد من أن يبعث الرجاء يف قلب من يريد أن يتطهر

التوبة  ،البداء قبول  ترشيع  الكبائر  ،والشفاعة   ،مثل  عن  بالجتناب  الصغائر  كلها   ، وتكفري 

ول    ، حتى ل ييأسوا من روح اهلل  ، يف قلوب العصاة والعتاة  ألجل بعث الرجاء وإيقاد نوره

قدرا النار  وأهل  األشقياء  أهنم من  بتصور  والعمل   ، يتولوا  السعي  من  فائدة  ل  فلعلم    ، وأنه 

  ، وله أن يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء   ،اإلنسان أنه سبحانه مل جيف قلمه يف لوح املحو واإلثبات 

ألن العبد   ، وليست مشيئته جزافية غري تابعة لضابطة عقلية،  ويشقي من يشاء  ،يسعد من يشاء 

ويدخل يف    ، فإنه خيرج من سلك األشقياء  ، ومتسك بالعروة الوثقى  ، وعمل بالفرائض  ، لو تاب 

وهكذا فإن كل ما قدر يف حقه من املوت واملرض والفقر والشقاء  ..  وبالعكس  ،صنف السعداء 

فجميع هذا من    ،وغري ذلك  ،وإكرام الوالدين  ،حموصلة الر  ،والصدقة  ،يمكن تغيريه بالدعاء

وعىل هذا فالعتقاد بذلك من رضوريات    ، باب الرمحة اإلهلية ألجل بث األمل يف قلب اإلنسان
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  (1)(الكتاب ورصيح آياته

ثم ساق الروايات التي تبني مدى اهتامم أئمة أهل البيت ببثت العقيدة يف نفوس املؤمنني  

ما عبد اهلل عز  ):  أهنام قال الباقر والصادق  حتى ل يضعفوا أو يكلوا، ومن ذلك ما روي عن  

  (2)وجل بشئ مثل البداء(

جر ما فرتوا من  لو يعلم الناس ما يف القول بالبداء من األ )  :عن الصادق أنه قال وروى 

  (3)الكالم فيه(

، ثم علق عليه بقوله:  (4)ما عظم اهلل عز وجل بمثل البداء() :  قالعن أيب عبد اهلل    وروى

بل ويبدو سبحانه يف نظر العبد   ،إذ لول اإلقرار بالبداء هبذا املعنى ما عرف اهلل حق املعرفة)

  ( ول حمو ما أثبته   ، يقدر عىل تغيري ما قدرهل    ، أنه مكتوف األيدي  ( بناء عىل عقيدة بطالن البداء)

َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعنُوا  }، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل عن اليهود:  (5) 

 [ 64]املائدة:    {باَِم َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيَشاءُ 

 فرية التقية وعالقتها بالنفاق: ـ    5

ل نكاد نجد مصدرا من املصادر التي حتدثت عن الشيعة أو إيران إل وحتدثت معهام  

النفاق من  واعتربهتا  التقية،  من  (6)عن  وشعبا  قادة  اإليرانيني  كل  أساسها  عىل  واعتربت   ،

 
 ..447(  أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم، ص 1) 

 . 107:  4(  البحار 2) 

 .. 7، التوحيد للصدوق ، باب البداء ، احلديث  115:  1(  الكايف 3) 

 .. 2(  التوحيد للصدوق ، باب البداء ، احلديث 4) 

 ..448أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم، ص (  5) 

 483، وتبديد الظالم ، إبراهيم سليامن اجلبهان :  84و  79(  من األمثلة عىل ذلك: الشيعة والتشيع ، إحسان إهلي ظهري :  6) 

واملفهوم الفاريس ، الدكتور حمّمد البنداري  ، والتشيّع بني مفهوم األئّمة 36و 35، والشيعة وحتريف القرآن ، حمّمد مال اهللّ : 483و

، والثورة اليرانية يف ميزان 173و 148و 126و 51و 50و  18و  17و 6، ورجال الشيعة يف امليزان ، عبد الرمحن الزرعي : 235: 

  : الشيخ حمّمد منظور نعامين   ، م ، والرصاع بني اإلسال 222و   187و  186و   185و  184و  183و  182و  180و  122اإلسالم 
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، أو يف خدمة القضية  املنافقني، حتى أهنم يعتربون كل تضحياهتم يف مواجهة الستكبار العاملي

 الفلسطينية جمرد تقية ونفاق ل عالقة هلا باحلقيقة والواقع. 

يف   أو  اإلسالمية  الوحدة  خدمة  يف  إيران  جهود  اعتبار  حد  إىل  هبم  بلغ  األمر  إن  بل 

التقريب بني املذاهب اإلسالمية جمرد تقية تريد منها التمدد والسيطرة، ول تريد منها أن تؤدي 

مؤمن من السعي إىل إصالح ذات البني وتوحيد صف املسلمني، وهم يقولون ما كلف به كل  

التي قدمها الشعب اإليراين جراء   ذلك مع علمهم باألرضار الشديدة والتضحيات العظيمة 

 تلك املواقف. 

ذلك   يف  واملرجع  خبيثا،  تأويال  ويؤول  إل  الطيبة  املواقف  من  موقفا  نجد  ل  وهكذا 

نجد املخالف املتمدد عىل أريكته، يتثاءب بكسل، ثم يقول: ما ترونه    التأويل هو التقية.. حيث

 (؟التقية ديني ودين آبائيأو تسمعونه جمرد تقية.. أمل يقل إمامهم: )

وهلذا ل نجد عند هؤلء املغرضني الطائفيني سوى الستنكار والنقد املمتلئ باحلقد،  

واؤهم من الكذب والبهتان، وإن رأوا حسنة  فهم إذا ما رأوا سيئة أضافوا إليها ما شاءت هلم أه 

 غمطوا أصحاهبا، وزعموا أن دافعهم إليها جمرد تقية. 

ولألسف فإن هؤلء الذين يطلقون مثل هذه الفرتاءات مل يكلفوا أنفسهم أن يطالعوا  

ما كتبه أعالم الشيعية يف القديم واحلديث، ومل يكلفوا أنفسهم أن يسألوا أعالمهم أو مراجعهم  

هموا منهم حقيقة التقية، وحظها من الرشعية، بل مل يكلفوا أنفسهم ليقرؤوا تراثهم الذي ليف

 يؤمنون به لريوا ما ورد فيها من النصوص املقدسة، ومن رشوح العلامء هلا. 

التقية، ونبني مدى   ـ أن نذكر أهداف  وبناء عىل ذلك، سنحاول هنا ـ باختصار شديد 

 
، 183و  165و  154و   152و  151و  150، والشيعة يف التصّور اإلسالمي ، عيل عمر فريج :  459و  458والوثنية ، القصيمي :  

، 118و 88و 5، والشيعة معتقدًا ومذهبًا ، الدكتور صابر عبد الرمحن طعيمة : 10و 9واخلطوطة العريضة ، حمّب الدين اخلطيب : 

 .104، والوشيعة ، موسى جار اهللّ : 79و  78و 73و 72الستار التونيس : ووبطالن عقائد الشيعة ، حمّمد عبد 
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قراء النصوص املقدسة، أن هلا غرضان رشعيان ممتلئان بالقيم  رشعيتها، وقد رأينا من خالل است

 األخالقية، أوهلام حفظ الوحدة اإلسالمية، وثانيهام حفظ القائمني عىل اإلسالم والدعاة إليه. 

 أ ـ حفظ الوحدة اإلسالمية: 

ويشري إىل هذا املقصد من التقية قوله تعاىل عىل لسان هارون عليه السالم يف حواره مع  

ْقَت َبنْيَ َبنِي   }موسى عليه السالم:  أخيه   َل َتْأُخْذ بِلِْحَيتِي َوَل بَِرْأيِس إيِنِّ َخِشيُت َأْن َتُقوَل َفرَّ

ائِيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل   [ 94]طه:   {إرِْسَ

السامري   مع  شدته  عدم  بسبب  أخيه  من  تلقاه  الذي  العتاب  ذلك  عن  جوابا  وذلك 

( َألَّ َتتَّبَِعِن َأَفَعَصْيَت  92َياَهاُروُن َما َمنََعَك إِْذ َرَأْيَتُهْم َضلُّوا )  }وأصحابه، وقال له يف ذلك:  

 [ 93،  92]طه:   {َأْمِري

ل هارون،  ذكرها  التي  العلة  السالم  عليه  موسى  قبل  فالفتنة  وقد  رشعية،  علة  كوهنا 

 الناجتة من التفرقة والرصاع كانت أكرب من تلك الوثنية التي وقع فيها السامري وأصحابه. 

يامرس هذا النوع من التقية حرصا عىل وحدة األمة اإلسالمية    وهكذا نجد رسول اهلل  

سألت رسول اهللّ  :  عائشة قالتيف بداية نشأهتا، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف احلديث عن  

  ِعجزت هبم النفقة  : قال  ؟ ما منعهم أن يدخلوه فيه : قلت ، هو من البيت  : فقال، عن احِلجر ،  

وا  ءذلك فعل قومك، ليدخلوه من شا )  :فام شأن بابه مرتفعًا، ل ُيصعد إليه إل بسّلم؟ قال  :قلت

م، لنظرت هل أغرّيه  عهد بكفر خمافة أن تنفر قلوهب  و وا، ولول أّن قومك حديثءويمنعوه من شا 

  (1)دخل فيه ما انتقص منه، وجعلت بابه باألرض(أف

عروة بن الزبري أّن عائشة  ومثله ما ورد يف مداراة بعض الناس خشية من رشهم، فعن  

ائذنوا له فبئس ابن العشرية، أو  )، فقال:  أخربته أّن رجاًل استأذن يف الدخول إىل منزل النبّي 

يا رسول اهللّ قلت ما قلت ثّم ألنت له    :  دخل أآلن له الكالم. فقلت لهفلاّم   (؛بئس أخو العشرية

 
 . 2955/   985:  2، سنن ابن ماجة  179:  2(  صحيح البخاري 1) 
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اّتقاء  ـ  أو وَدَعُه الناس  ـ  أي عائشة، إّن رّش الناس منزلة عند اهللّ من تركه  )  :يف القول؟ فقال 

يف هذا احلديث بأنه ترك مصارحة ذلك الشخص، اتقاء    ، فقد رصح رسول اهلل  (1)ُفحشه(

مل خيف عىل نفسه منه، وإنام حرص عىل الوحدة وتآلف القلوب،   مع أن رسول اهلل لفحشه، 

 ولو يف الظاهر. 

ويدخل يف هذا الباب كل األحاديث الواردة يف الدعوة للمداراة والصرب والتحمل، كام  

املؤمن الذي خيالط الناس، ويصرب عىل أذاهم  نه قال: )أ يف احلديث املعروف عن رسول اهلل  

، ول يمكن للمؤمن أو  (2)أعظم أجرًا من املؤمن الذي ل خيالط الناس ول يصرب عىل أذاهم(

غريه أن يصرب عىل الناس دون أن يدارهيم أو يتعامل معهم بام يشتهون من املعاملة، وإن مل يكن 

 راضيا عن ذلك.  

كيف أنتم يف قوم مرجت عهودهم وأماناهتم وصاروا  )  : أّنه قال   ومثله ما روي عنه  

قالوا أصابعه.  بني  وشّبك  نصنع  :حثالة؟  بأخالقهم،  )قال:    ؟كيف  الناس  وخالقوا  اصربوا 

بأعامهلم( الناس، وخمالقتهم  (3)وخالفوهم  يف خمالطة  للتقية  الدعوة  يف  وهو حديث رصيح   ،

 بأخالقهم. 

ؤلء الناس الذين حيتاج املؤمن إىل ممارسة التقية عند  وقد ورد يف النصوص ذم أمثال ه

اهلل   رسول  قال  احلديث  ففي  هلم،  )صحبته  فيهم :  املؤمن  يميش  قوم  القوم  بالتقية    بئس 

  (4)والكتامن(

نجد أئمة الشيعة جييزون أن يرتك املوايل هلم ما يراه  وبناء عىل هذه النصوص وغريها،  

 
، ورواه حمّدثو الشيعة باختالف يسري كام  4793و   4792و  4791/   251:    4، سنن أيب داود    38:    8(  صحيح البخاري  1) 

 .. 1 / 245:  2يف ُاصول الكايف:  

 . 89:  10، والسنن الكربى / البيهقي 4032/   1338:  2(  سنن ابن ماجة 2) 

 .. 2324/   113:  4(  كشف األستار، اهليثمي 3) 

 .. 491:  1(  رواه الديلمي يف مسند الفردوس، نقال عن اجلامع الصغري للسيوطي 4) 
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فالتقية  ..  مبطلة لعمله حرصا عىل عدم صدع وحدة األمةمن أحكام رشعية حتى لو كانت  

بل تعني كذلك احلرص  ،  بمفهومها عندهم ل تعني احلرص عىل النفس فقط حتى ل تؤذى 

 .  وعدم التسبب يف وقوع الشقاق بينها ،  عىل حفظ وحدة صف األمة

اجلعفي جابر  رواه  ما  ذلك  يف  الروايات  الباقر :  قال ،  فمن  جعفر  أبا  يل :  سألت    )إن 

قد سألوين أن ،  وبعضهم ل يعرف ـ  بعضهم يعرف هذا األمر ـ أي ولية أهل البيت ، جرياناً 

عًا يل، وأصيل هبم، أؤّذن هلم  وحترَّ  ، وصلِّ هبم ، )أّذن هلم : فقال؟ فخفت أن ل يكون ذلك موسَّ

  (1) األوقات(

لف  )من صىل معهم يف الصف األول كان كَمْن صىل خ:  وروي عن الصادق أنه قال

  (3))إذا صلَّيت معهم غفر لك بعدد َمْن خالفك(: وقال ،(2)األول( الصف يف  رسول اهلل 

وهو يبغض أصحابنا ،  إن لنا إمامًا خمالفاً :  قلت أليب عبداهلل الصادق :  قال   وعن أيب عيل 

فُكْن أول  ،  واهلل لئن كنت صادقًا ألنت أحق باملسجد منه،  )ما عليك من قوله :  فقال؟  كلهم

  (4) وُقْل خريًا(، وأحسن خلقك مع الناس، داخل وآخر خارج

أتصيل معهم يف  ،  )يا إسحاق:  قال يل أبو عبداهلل الصادق:  قال،  وعن إسحاق بن عامر

فإن املصيل معهم يف الصف األول كالشاهر سيفه يف  ؛  )صلِّ معهم:  قال،  نعم:  قلت؟  املسجد

  (5)سبيل اهلل(

،  )أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل :  سمعت أبا عبداهلل يقول :  وعن عبداهلل بن سنان قال

تبارك وتعاىل يقول يف كتابه،  ول حتملوا الناس عىل أكتافكم فتذّلوا لِلنَّاِس  :  إن اهلل  ﴿َوُقوُلوا 

 
 . 10996جامع أحاديث الشيعة، حديث رقم   ( 1) 

 . 10717وسائل الشيعة، حديث رقم   ( 2) 

 . 10718املرجع السابق ، حديث رقم   ( 3) 

 . 10721املرجع السابق ، حديث رقم   ( 4) 

 . 10723املرجع السابق ، حديث رقم   ( 5) 
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وصّلوا معهم  ،  واشهدوا هلم وعليهم،  واشهدوا جنائزهم،  عودوا مرضاهم:  ثم قال،  ُحْسنًا﴾

  (1)يف مساجدهم( 

،  خالقوا الناس بأخالقهم ،  )يا زيد :  أنه قال له،  عن جعفر بن حممد،  ام وعن زيد الشحّ 

وإن استطعتم أن تكونوا األئمة  ،  واشهدوا جنائزهم،  وعودوا مرضاهم،  صّلوا يف مساجدهم

رحم اهلل جعفرًا ما كان أحسن ،  هؤلء اجلعفرية:  فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا ،  واملؤذِّنني فافعلوا

فعل اهلل بجعفر ما كان أسوأ ما ،  هؤلء اجلعفرية:  إذا تركتم ذلك قالوا و .  ما يؤدِّب أصحابه

  (2) يؤدِّب أصحابه(

واحلديث القديم  يف  ومراجعهم  الشيعة  علامء  كبار  يفتي  قال  ،  وهكذا  املتقدمني  فمن 

،  بل أفضل ،  كاخلاصة،  )ويستحّب حضور مجاعة العامة  :الشهيد األول حممد بن مكي العاميل 

  مع   ويتأكد.  فيه  ‘ صىل معهم يف الصف األول كان كَمْن صىل خلف رسول اهللمن  :  فقد روي

  فيه   فيتمّ ،  ركوعهم  فجأه  لو  وتسقط،  النفس   حديث  مثل  ولو،  رّساً   اجلهرية  يف   ويقرأ.  املجاورة

  (3)سقط( وإل، أمكن إن

يصيّل  )حاشا أمري املؤمنني ـ عليًا ـ أن  : ومن املتأخرين قال السيد رشف الدين املوسوي

بًا هلل وأداًء ملا أمره اهلل به تقرُّ ـ ما كانت إل خالصة لوجهه  ،  إل  ـ أي اخللفاء  وصالته خلفهم 

به ع،  الكريم اقتدينا  أهل  ،  وقد  أئّمة مجاعة  من  بالصالة خلف كثري  اهلل عّز وجّل  إىل  فتقّربنا 

وُيثاب املصيّل .  ت وهذا جائز يف مذهب أهل البي.  خملصني يف تلك الصلوات هلل تعاىل،  السنّة 

الشيعي  خلف  بالصالة  ُيثاب  كام  السني  اإلمام  خلف  نشرتط  .  منّا  أّنا  يعلم  بمذهبنا  واخلبري 

كان شيعّياً  إذا  اجلامعة  إمام  يف  الشيعة،  العدالة  من  بالفاسق  الئتامم  بمجهول  ،  فال جيوز  ول 

 
 . 10724املرجع السابق ، حديث رقم   ( 1) 

 . 10995جامع أحاديث الشيعة، حديث رقم   ( 2) 

 .  651: 10حممد بن مكي العاميل، الدروس الرشعية، ضمن سلسلة الينابيع الفقهية، الصالة   ( 3) 
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  (1) أّما السنّي فقد جيوز الئتامم به مطلقًا(، احلال

السنية، فقد روي عن   املدرسة  أئمة  الكثري من  املوقف نجده عند  أنه    الشافعيونفس 

  اجلهر   ويرى،  الصبح  صالة   يف  الشافعي يرى القنوت  وكان،  حنيفة  أيب  مسجد  يف  الصبحصىل  

 ..  (2)هلل تأدبًا مع أيب حنيفة واحرتاما ألصحابها ببسم جيهر ومل يقنت   مللكنه  ، بالبسملة

القرطبي   ذكر  الفقهية وقد  املذاهب  أئمة  شأن  كان  ذلك  حنيفة  :  فقال،  أن  أبو  )كان 

وأصحابه والشافعي وغريهم يصلون خلف أئمة أهل املدينة من املالكية وإن كانوا ل يقرؤون 

وصىل أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه ل  ..  البسملة ل رسًا ول جهراً 

رغم أنه يرى أن خروج الدم بحجامة أو غريها ينقض  ، عديتوضأ فصىلَّ خلفه أبو يوسف ومل يُ 

  (3)الوضوء(

 ب ـ حفظ الدعاة إىل اإلسالم: 

وقد اخرتنا أن نعرب هبذا التعبري للتفرقة بني سعي اإلنسان حلفظ نفسه من أجل نفسه،  

احلفاظ  والذي قد يكون مذموما إن مل يصادف حمله املناسب، وبني التقية التي يقصد صاحبها  

 عىل نفسه، حتى يستطيع أن يؤدي دوره الدعوي يف أكمل صوره. 

وقد ذكر القرآن الكريم مثال لذلك بمؤمن آل فرعون، الذي أخرب أنه كان يكتم إيامنه،  

 يثني فرعون عاّم عزم عليه من جرم عظيم. واستطاع بسبب ذلك أن 

 الذين يتعرضون للبالء  ومن هذا الباب ورد يف النصوص املقدسة إجازة التقية للمؤمنني 

تعاىل:   قال  الدعوة اإلسالمية من دوهنم،  تستمر  أن  يمكن  َيتَِّخِذ }حرصا عليهم، ألنه ل  َل 

 إِ 
ٍ
ء لَّ َأْن َتتَُّقوا املُْْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللَِّ يِف ََشْ

 
 . 73: 4أجوبة مسائل موسى جار اهلل   ( 1) 
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 [ 28]آل عمران:   {نُْهْم ُتَقاًة مِ 

اهلل   رسول  يف عهد  التقية  املستضعفون  الصحابة  مارس  كتب  وهلذا  يف  روي  فقد   ،

فأخذهم املرشكون وألبسوهم  السرية يف شأن تعذيب املرشكني للمستضعفني من املسلمني: )..  

  (1) دوا إل باللً( فام منهم أحد إل وقد وآتاهم عىل ما أرا  ،أدراع احلديد وصهروهم يف الشمس 

أخذ املرشكون عاّمر بن يارس فعّذبوه حّتى باراهم يف بعض ما أرادوا،  ):  ويف حديث آخر

:  مطمئنًّا باإليامن، قال النبّي    :قال   ؟ : كيف جتد قلبك، فقال النبّي  فشكا ذلك إىل النبّي  

  (2)فإن عادوا فعد()

كال، إّن  )  : فقال  ، يا رسول اهللّ إّن عامرًا كفر   : عاّمرعن    لرسول اهلل  قيل  رواية أنه  ويف  

وهو    ، فأتى عاّمر رسول اهللّ  (عاّمرًا ميلء إيامنًا من فرقه إىل قدمه، واختلط اإليامن بلحمه ودمه

  (3)إن عادوا لك، فعد هلم بام قلت( ؟ما لك : يمسح عينيه ويقول يبكي، فجعل رسول اهللّ 

ل املراحل حتى بعد مرور مرحلة الستضعاف؛ فقد  وهكذا استمرت ممارستهم هلا يف ك

احلسن البرصي أّن عيونًا ملسيلمة الكّذاب أخذوا رجلني من املسلمني فأتوه هبام، فقال  روى  

أتشهد ايّن رسول اهللّ، فأبى ومل يشهد،    : نعم. قال  :قال   ؟ أتشهد أّن حمّمدًا رسول اهللّ  :ألحدمها 

، وأخربه بام سيلمة الكّذاب بام أراد، فأطلقه، فأتى النبّي  فقتلُه. وقال مثل ذلك للثاين فشهد مل

  (4)أّما صاحبك فمىض عىل إيامنه، وأّما أنت فأخذت بالرخصة():  جرى، فقال 

، فقد روي  وقد استمر الصحابة يف ممارسة هذا النوع من التقية بعد وفاة رسول اهلل  

 (5)(وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم إّنا لنكرّش يف )  : عن أيب الدرداء أّنه كان يقول

 
 . 53:  1(  سنن ابن ماجة 1) 
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وعاءين: فأّما أحدمها فبثثته، وأّما    وروي عن أيب هريرة قال: )حفظت من رسول اهللّ  

  (1)اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم(

( أن التقية هي التي محلت أبا هريرة عىل فعل  ه 852وقد ذكر ابن حجر العسقالين )تويف  

علامء الوعاء الذي مل يبثه عىل األحاديث التي فيها تبيني أسامي ُامراء  ذلك، فقد قال: )ومحل ال

السوء، وأحواهلم، وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ول يرصح به خوفًا عىل نفسه  

منهم، كقوله: )أعوذ باهللّ من رأس الستني، وإمارة الصبيان(. يشري إىل خالفة يزيد بن معاوية،  

أبو هريرة بقوله:  لهّنا كانت سنة   أراد  املنري قوله: )وانام  ابن  ثم نقل عن  ستني من اهلجرة(، 

  (2))ُقطع( أي: َقطع أهل اجلور رأسه، إذا سمعوا عيبه لفعلهم، وتضليله لسعيهم(

وقد كان حذيفة ريض اهللّ عنه  ):  ممارسة حذيفة بن اليامن للتقية، فقال الرسخيس    وحكى

ما روي التقية عىل  يستعمل  له  ممن  فقيل  رجاًل،  يداري  منافق!!  : أّنه  ولكني    :فقال   إّنك  ل، 

  (3) أشرتي ديني بعضه ببعض خمافة أن يذهب كّله(

وهكذا وردت يف الروايات ممارسة الكثري من الصحابة وغريهم التقية يف عهد معاوية  

كنت مع ابن عباس بعرفات، فقال ما  )  : سعيد بن جبري قال ومن بعده من األمراء الظلمة، فعن  

الناس يلبون فخرج ابن عباس من فسطاطه، فقال:  ؟ قلت: خيافون من معاوية،  يل ل اسمع 

  (4) يك فإهنم تركوا السنة من بغض عيل(لبيك اللهم لبيك، لب

ذلك   عىل  وبناء  بعدهم،  ومن  التابعني  عند  هبا  والعمل  بالتقية  القول  استمر  وهكذا 

 أجازها الفقهاء من مجيع املذاهب اإلسالمية. 

، وهو من كبار  (ه 490  ويف )ت  الرسخيسوكنموذج عىل ذلك من املذهب احلنفي ما ذكره  

 
 .41:  1(  رواه البخاري 1) 

 .175:  1(  فتح الباري، 2) 

 ..46:  24(  املبسوط ، الرسخيس 3) 

 . 253:  5(  سنن النسائي 4) 
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هذا النوع من التقية  ، ثم علق عليها بقوله: )تقّية عاّمر بن يارس وأصحابهفقهاء احلنفية، فقد ذكر  

وعّلق عىل كالم احلسن البرصي: )إّن  ،  (1) (جيوز لغري األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم

قي نفسه من العقوبة بام يظهره وإن وبه نأخذ، والتقية أن ي)التقّية جائزة إىل يوم القيامة(، بقوله:  

كان يضمر خالفه. وقد كان بعض الناس يأبى ذلك، ويقول إّنه من النفاق، والصحيح اّن ذلك 

َل َيتَِّخِذ املُْْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَليَْس    }:  جائز، لقوله تعاىل

َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة  ِمَن اهللَِّ  إِلَّ َأْن 
ٍ
ء ، وإجراء كلمة الرشك عىل اللسان [ 28]آل عمران:    { يِف ََشْ

  (2)  مكرهًا مع طمأنينة القلب باإليامن، من باب التقّية(

(، وهو من كبار فقهاء الشافعية، حيث قال  ه 505ويف  الغزايل )تومثله ذهب أبو حامد  

إعلم إّن الكذب ليس حرامًا لعينه، بل ملا فيه  (: )ما رّخص فيه من الكذببيان يف إحيائه عند )

من الرضر عىل املخاطب أو عىل غريه، فإّن أقّل درجاته أن يعتقد املخرب اليشء عىل خالف ما  

وُربَّ جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب    هو عليه فيكون جاهاًل، وقد يتعّلق به رضر غريه. 

الكالم وسيلة إىل املقاصد، فكّل  مأذونًا فيه، ورّبام كان واجبًا.. و   ونحمّصل لذلك اجلهل، فيك

إليه بالصدق التوّصل  وإِن أمكن والكذب مجيعًا، فالكذب فيه حرام،    مقصود حممود يمكن 

إليه بالكذب دون الصدق، فالكذب فيه مباح، إن كان حتصيل ذلك القصد مباحًا،   التوّصل 

ام اّن عصمة دم املسلم واجبة. فمهام كان يف الصدق سفك وواجب إن كان املقصود واجبًا، ك

  (3) (دم امرئ مسلم قد اختفى من ظامل، فالكذب فيه واجب

الغزايل  و عند  بنّي  الشيعة  يذكرها  التي  األحكام  نفس  وهي  بذلك،  املرتبطة  األحكام 

حمذور، فكان فلو صدق اإلنسان يف مواضع الرضر توّلد من صدقه  )  : فقال  حديثهم عن التقية، 

 
 .25:  24الرسخيس (  املبسوط ، 1) 
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حيصل   الذي  املحذور  اّن  علم  فإذا  القسط،  بامليزان  ويزن  باآلخر،  أحدمها  يقابل  أن  عليه 

وإن كان املقصود أهون من مقصود  ،  بالصدق أشّد وقعًا يف الرشع من الكذب فله أن يكذب

األمران بحيث يرتّدد فيهام، وعند ذلك، امليل إىل الصدق   الصدق، فيجب الصدق. وقد يتقابل

 ( 1)  (وىل، ألّن الكذب يباح لرضورة، أو حاجة مهّمةأ

ومثلهام نجد أعالم املذهب احلنبيل يذكرون التقية، وجييزوهنا يف حماهلا املناسبة هلا، فقد  

إذا  عىل  (  ه 620  ويفابن قدامة احلنبيل )تنص   املبتدع والفاسق إل  عدم جواز الصالة خلف 

فه، ففي هذه احلالة يمكنه أن يصيّل خلفه تقية ثّم  خاف ممّا يلحقه من رضر إن ترك الصالة خل)

  سمعت النبّي    :ه قال عن جابر بن عبد اهللّ األنصاري أن  ، واحتج عليه بام روي(يعيد الصالة 

ل تؤّمّن امرأة رجاًل، ول يؤّم أعرايب مهاجرًا، ول يؤّم فاجر مؤمنًا إل أن  )  :عىل منربه يقول 

  (2) (و سيفهيقهره بسلطان، أو خياف سوطه، أ

التقية يف حماهلا، فقد   ذكر  ومثلهم مجيعا أعالم املدرسة املالكية الذين اتفقوا عىل جواز 

( يف املدّونة الكربى عدم وقوع طالق املكره عىل نحو التقية، حمتّجًا ه 279  ويفاإلمام مالك )ت 

  (3)(ما من كالم يدرأ عنّي سوطني من سلطان إل كنت متكّلاًم به )  : بذلك بقول ابن مسعود

وهكذا نرى كل املذاهب الفقهية تقول بالتقية، وجتيزها للرضورة بناء عىل ما ورد يف  

املقدسة، النصوص  قال    ذلك من  قد حكي اإلمجاع يف ذلك، فقد  القاسمي:  بل  الدين  مجال 

استنبط األئمة مرشوعية التقية عند اخلوف، وقد   {إِلَّ َأن َتتَُّقوْا ِمنُْهْم ُتَقاًة    })ومن هذه اآلية:  

  (4) نقل اإلمجاع عىل جوازها عند ذلك اإلمام مرتىض اليامين يف كتابه ]إيثار احلق عىل اخللق[(

بذلك إىل قوله: )وزاد احلق غموضًا وخفاًء أمران: أحدمها: خوف العارفني    وهو يشري
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ـ مع قلتهم ـ من علامء السوء وسالطني اجلور وشياطني اخللق مع جواز التقية عند ذلك بنص  

القرآن، وامجاع أهل اإلسالم، وما زال اخلوف مانعًا من إظهار احلق، ول برح املحق عدّوًا ألكثر  

صّح  وقد  اهللّ  اخللق،  رسول  من  حفظت  األّول:  العرص  ذلك  يف  قال  أّنه  هريرة  أيب  عن    

  (1)وعاءين، أّما أحدمها فبثثته يف الناس وأّما اآلخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم(

ومل خيرج الشيعة عن إمجاع العلامء يف ذلك، ولذلك أفتوا بام أفتى به سائر األئمة، وربام  

التقية عنهم ما تعرضوا له من البالء طيلة التاريخ اإلسالمي، مما مل تتعرض  يكون سبب شهرة  

أنفسهم   حفظ  إىل  اضطروا  وهلذا  املعارضة،  من  يعتربون  كانوا  أهنم  ذلك  املذاهب،  سائر  له 

 ودعوهتم من ظلم الظلمة. 

وقد أشار إىل هذه الرضورة العالمة املرجع الشيخ جعفر السبحاين يف كتابه عن التقية،  

)ف السلطات  قال:  إّنام هو اخلوف من  وأبناء دينهم  اخواهنم  التقية بني  إىل  بالشيعة  دفع  الذي 

الغاشمة فلو مل يكن هناك يف غابر القرون ـ من عرص األمويني ثّم العباسيني والعثامنيني ـ أي 

الشيعة عىل   ، ضغط عىل  خري شاهد  والتاريخ  بدمائهم  دارهم خمّضبة  وعقر  بالدهم  تكن  ومل 

حياهت  ، ذلك ديوان  من  حتذفها  وأن  التقية  كلمة  الشيعة  تنسى  أن  املعقول  من  ولكن كان  ا، 

خواهنم كانوا أداة طّيعة بيد األمويني والعباسيني الذين كانوا يرون يف  يالألسف إّن كثريًا من إ 

فكانوا يؤلِّبون العامة من أهل السنّة عىل الشيعة يقتلوهنم    ، مذهب الشيعة خطرًا عىل مناصبهم

بل لكل من    ، ولذا ونتيجة لتلك الظروف الصعبة مل يكن للشيعة  ، يضطهدوهنم وينكلون هبم و

يملك شيئًا من العقل وسيلة إلّ اللجوء إىل التقية أو رفع اليد عن املبادئ املقدسة التي هي أغىل 

  (2)(عنده من نفسه وماله 

ونتيجة لذلك  بقوله: )  ثم ذكر الشواهد التارخيية الكثرية الدالة عىل ذلك، وعلق عليها 
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وأّما من   ، فقتل اآللف منهم  ،شهدت أوساط الشيعة جمازر بشعة عىل يد السلطات الغاشمة

واحلق    ،بقي منهم عىل قيد احلياة فقد تعرض إىل شتى صنوف التنكيل والرهاب والتخويف

الكب الظلم  ذلك  كل  رغم  باقية  الطائفة  هلذه  يبقي  أن  العجيبة  األُمور  من  إّن  والقتل  يقال  ري 

 (1) (الذريع

   ( فقال:  التقية،  ممارسة  الشيعة  عىل  ينكرون  الذين  السنيني  خاطب  األخ  ثم  كان  فلو 

وأن ل يضيق عليه يف   ، السنّي يرى التقية أمرًا حمّرمًا فليعمل عىل رفع الضغط عن أخيه الشيعي 

وليعذره يف عقيدته وعمله كام هو عذر ُأناسًا كثريًا خالفوا    ، احلرية التي سمح هبا اإلسالم ألبنائه

الكتاب والسنّة وأراقوا الدماء وهنبوا الدور فكيف بطائفة تدين بدينه وتتفق معه يف كثري من  

عنده جمتهدين يف بطشهم وإراقة دماء    وإذا كان معاوية وأبناء بيته والعباسيون كّلهم ،معتقداته

 ( 2) ؟(خمالفيهم فامذا يمنعه عن إعذار الشيعة باعتبارهم جمتهدين

ورد عىل تلك الفرتاءات التي تصور التقية باعتبارها تنظيامت رسية، بقوله: )إّن أكثر  

رس  مجاعات  تشكيل  هو  منها  الغاية  أن  ر  يصوِّ أو  يتصور  مستعملها،  عىل  التقية  َيعيُب  ية  من 

وهو   الرسية،  اإلحلادية  واألحزاب  الباطنيني  من  املعروف  هو  كام  والتخريب،  اهلدم  هدفها 

تصور خاطئ ذهب إليه ُأولئك جهال أو عمدًا دون أن يرّكزوا يف رأهيم هذا عىل دليل ما أو  

ُتلجئ الظروف القاهرة واألحكام   حجة مقنعة، فأين ما ذكرناه من هذا الذي يذكره، ولو مل 

فة هذا اجلموع املستضعفة من املؤمنني ملا كانوا عمدوا إىل التقية، وملا حتّملوا عبء اخفاء  املتعس

والنطع سالح ل ترتدد كل   السيف  أّن  إلّ  ترّدد،  إليها علنًا ودون  الناس  معتقداهتم ولدعوا 

 (3) احلكومات الفاسدة من التلويح هبا أمام من خيالفها يف معتقداهتا وعقائدها(

 
 .18(  املرجع السابق، ص1) 

 .18(  املرجع السابق، ص2) 

 . 3(  املرجع السابق، ص3) 
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هكذا عرض الشيخ جعفر السبحاين التقية بمفهومها اإلسالمي األصيل، والذي دلت  

يعارضه   والذي  السليمة،  اإلنسانية  الفطرة  ذلك  قبل  عليه  ودلت  املقدسة،  النصوص  عليه 

لألسف يكيل باملكاييل املزدوجة، ألنه جيوز لنفسه، ولطائفته ما ل جيوزه لغريها، وهو الظلم  

 بعينه. 

 اإليرانيني للعقيدة اإلسالمية   ثانيا ـ نرصة 

لجهود التي قام هبا علامء املسلمني يف التعريف بالعقيدة اإلسالمية  يؤرخ لل يمكن ملن  

ونرصهتا ورد الشبه املختلفة عنها أن يلغي ذلك الرتاث الكبري الذي تركه كبار العلامء اإليرانيني  

 ء مهم جدا ل يمكن الستغناء عنه. من خمتلف املدارس اإلسالمية، ول أن ينكره، ذلك أنه جز

فأكرب الكتب يف التوحيد وأصول الدين ألفت يف مدن إيرانية تنعت اليوم لألسف بكوهنا  

أرضا للمجوس، وكون أهلها مل يسلموا طواعية ورغبة، وإنام أسلموا لينفذوا مؤامرهتم عىل 

يف مثلها  يؤلف  مل  التي  الكتب  تلك  اعتبار  يمكن  هل  أدري  ولست  العقيدة األمة،  نرصة   

 ؟ ، أم لاإلسالمية من أدوات تلك املؤامرة املزعومة

أن   التأكد  شاء  ملن  ويمكن  الواقع،  هو  هذا  ولكن  هذا،  الكريم  القارئ  يستغرب  قد 

والرجال، وليس عليه سوى أن   الطبقات  الدين يف كتب  التوحيد وأصول  يبحث عن علامء 

إىل اآلن تسمى بأسامئها القديمة، وسيجد العجب    يكتب النسبة إىل املدن اإليرانية التي ل تزال

 العجاب. 

فسنكتفي   السابقة،  الفصول  يف  فعلنا  التوحيد  هنا  ومثلام  علامء  كبار  عن  نامذج  بذكر 

الذين أثروا الساحة العقدية اإلسالمية بمنتجاهتم العلمية، والتي ل تزال تدرس إىل  اإليرانيني 

يمكن   والتي  ماآلن،  كثري  عن  اخرتنا الستغناء  وقد  عنها،  الستغناء  يمكن  ول  غريها،  ن 

تقسيمها بحسب املدارس العقدية الكربى إىل الطائفتني الكبريتني الكريمتني يف اإلسالم: السنة  

 والشيعة. 
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 ـ علامء العقيدة من املدرسة السنية:   1

الكبري   التنوع  إيران ذلك  املؤلف يف  العقدي  التي نجدها يف الرتاث  املزايا  أهم  يف  من 

العلمية كانت   الروح  ما يدل عىل أن  الرتاث، وهو  إليها أصحاب ذلك  ينتمي  التي  املدارس 

فاملكتبات   اآلن،  إىل  نجدها  نزال  ل  ميزة  املختلفة، وهي  اإليرانية ومدارسها  املدن  يف  سائدة 

ة  اإليرانية حتوي مجيع أصناف الكتب، ومن مجيع املدارس اإلسالمية، واملجامع العلمية اإليراني

 تدرس مجيع املذاهب، ول تضيق بواحد منها. 

ومن األمثلة عىل ذلك أننا نجد علامء التوحيد من مدرسة أهل احلديث يعيشون يف بالد  

الكالم، فابن خزيمة مثال، والذي  الذي خيتلفون معهم اختالفا شديدا من علامء  واحدة مع 

بور تلك البلدة التي خرج منها يعتربه السلفية وأهل احلديث إمام أئمتهم كان يعيش يف نيسا 

 وغريهم كثري.  سعد النيسابوريكبار املتكلمني يف اإلسالم من أمثال أيب القاسم القشريي وأيب  

بناء عىل هذا سنذكر هنا نامذج خمترصة لكبار املتكلمني املنارصين للعقيدة اإلسالمية،  

ن خالل نسبتهم إىل املدن مع التعريف بأهم آثارهم التي تركوها يف املجال العقدي، وذلك م

 اإليرانية، كام فعلنا ذلك سابقا.

 املتكلمون من طهران: 

يف ذلك احلني قرية صغرية من قرى الري، حيث نجد الكثري  ونبدأ بطهران التي كانت  

من الرازيني ممن اشتهروا بالبحث يف العقيدة اإلسالمية، ونرصهتا، وعىل رأسهم أكرب متكلم  

الكثرية، وهو   املؤلفات  العقيدة وناظر فيها، وترك فيها  الدين  يف اإلسالم، ممن كتب يف  فخر 

 هـ(  606)تويف  الرازي 

احت له أن ينترص للعقيدة اإلسالمية ورد الشبه عنها هو امتالكه للكثري  وميزته التي أت

وطبيب   لغة  وعامل  ومؤرخ  ومفسـر  أصويل  متكلم  فهو  ذلك،  له  ختول  التي  األدوات  من 



185 

 

 . (1)وفيلسوف

ولد الفخر الرازي يف مدينة الري قرب طهران، يف أرسة اشتهرت بالعلم والفضل؛ فقد  

ية يف مدينة الري، وكان هو اآلخر أحد أئمة اإلسالم ومقدما يِف علم  كان أبوه أحد علامء الشافع

 الكالم، حيث درسه عىل ابن القاسم األنصاري تلميذ إمام احلرمني اجلويني. 

وقد ترك لنا الكثري من املصادر العقدية الكربى باإلضافة إىل تفسريه الكبري الذي يعترب  

ومنها  العقدية،  التفاسري  عن  مثاليا  و أصو  يف   األربعني   نموذجا  الدين،  ،  التقديس  أساسل 

ورشح  علم  يف  املتكلمني و  احلكامء  من  واملتأخرين  املتقدمني  أفكار  وحمصل  عيون  الكالم، 

واعتقادات  لبن  احلكمة األصول،    دراية  يف  العقول  واملرشكني، وهناية  املسلمني   فرق   سينا، 

وعصمة   القضاء   وكتاب واألنبياء  والقدر،  واملباحث  رسالة ،  العلم    احلدوث،  يف  املرشقية 

 . واحلكمة املنطق  يف  الكالم، وامللخص يف العالية  املطالب اإلهلي، و

عنها،   يستغنوا  أن  اإلسالمية  العقيدة  يف  للباحثني  يمكن  ل  مراجع كربى  كلها  وهذه 

قيدة وهلذا أثنى الكثري من العلامء عليه، وعىل جهوده يف مجيع املجالت، وخصوصا يف نرصة الع

 اإلسالمية. 

 : (2) فقد وصفه الصفدي بقوله 

الَِّذي  َواْلَبْحر  اْلعلاَمء   َعالَمة 

 

 َل َينَْتِهي َولُكل بحٍر َساحل   

 َما َدار يِف احلنك اللَِّسان وقلبت  

 

أنامل    ثناه  من  بَِأْحَسن   َقلام 

مخسة أشياء  وقال عنه: )كان شديد احلرص جدا يف العلوم الرشعية واحلكمة، اجتمع له   

أمثاله من  علمته  فيام  لغريه  اهلل  مجعها  الكالم   ، ما  عىل  القدرة  يف  العبارة  سعة  وصحة    ،وهي 

 
، البداية والنهاية 137/13، تاريخ اإلسالم للذهبي،  249/4-248( انظر يف ترمجة الرازي: وفيات األعيان، لبن خلكان  1) 

 .16-11، اإلمام الفخر الرازي حياته وآثاره للعامري،7/ 40/، شذارات الذهب لبن عامد احلنبيل، 65 13لبن كثري،

 (175/ 4( الوايف بالوفيات )2) 
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والذاكرة التي تعينه عىل ما يريده   ، واحلافظة املستوعبة  ،والطالع الذي ما عليه مزيد   ،الذهن

تقر األدلة والرباهنييف  قوة جدلية  ، ير  فيه  دقيق  ، وكان  له شعر    ،ونظره  باألدب  وكان عارفا 

 ( 1)  (وشعر بالفاريس لعله يكون فيه جميدا ، بالعريب ليس يف الطبقة العليا ول السفىل 

 وهكذا نجد الكثري من املتكلمني يف الري، والذين يغني عنهم مجيعا الفخر الرازي. 

 نيسابور: املتكلمون من  

  إمام احلرمني أيب املعايل اجلويني وهم كثريون جدا، ومن مدارس خمتلفة، وعىل رأسهم  

هـ(، الذي ولد ـ مثل الفخر الرازي ـ يف أرسة علمية، فقد كان فأبوه واحدا من 478  -هـ  419)

 علامء وفقهاء نيسابور املعروفني، وله مؤلفات كثرية يف التفسري والفقه والكالم. 

ن علامء الكالم الكبار، وقد قال عنه د. حممد الزحييل يف كتابه الذي ألفه عنه:  ويعترب م

)كان الدافع لدراسة أصول الدين أول، وتأكيده بدراسة الفلسفات املتنوعة، هو احلرص عىل 

الكفار  من  به  الطاعنني  حجج  وتفنيد  عنه،  األعداء  شبهات  ورد  إليه،  والدعوة  اإلسالم 

ة اإلسالمية، وامللحدين الذين انضووا حتت لواء املسلمني، وتسرتوا واملرشكني خارج الدعو

بني   الشبه  وإثارة  فيه،  والتشكيك  اإلسالم،  للدس عىل  الضالة،  الفرق  من  وغريها  بالباطنية 

املسلمني.. فصار دراسة أصول الدين وعلم الكالم وتدريسه والتأليف فيه السبيل القويم أمام  

العلامء ع فانكب  إمام احلرمني  املسلمني،  ما سلكه  فيه، وهو  ىل دراسته وتدريسه والتصنيف 

  (2)اجلويني(

وقال عنه احلافظ أبو حممد اجلرجاين: )هو إمام عرصه، ونسيج وحده، ونادرة دهره،  

  (3)عديم املثل يف حفظه، وبيانه ولسانه(

 
 (176/ 4( الوايف بالوفيات )1) 

 . 96-94( اجلويني ملحمد الزحييل، ص: 2) 

 .. 5/173( طبقات الشافعية الكربى: 3) 
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ألئمة عىل  وقال عنه تلميذه عبد الغافر الفاريس: )إمام احلرمني، فخر اإلسالم، إمام ا

الرساة واحلداة، عجام  بفضله  املقر  إمامته رشقا وغربا،  املجمع عىل  الرشيعة،  اإلطالق، حرب 

السعادة  وحرك ساعده  اإلمامة  حجر  رباه  بعده،  ترى  قبله، ول  مثله  العيون  ترى  مل  وعربا، 

هبا أوفر  مهده، وأرضعه ثدي العلم والورع، إىل أن ترعرع فيه وينع، أخذ من العربية وما يتعلق  

حظ ونصيب، فزاد فيها عىل كل أديب، ورزق من التوسع يف العبارة وعلوها ما مل يعهده من  

  (1)غريه(

وقد ألف الكتب الكثرية يف الفقه واألصول وعلم الكالم والسياسة الرشعية واجلدال  

واإلرشاد إىل قواطع وغريها، ومما كتبه يف نرصة العقيدة اإلسالمية: الشامل يف أصول الدين،  

األدلة يف أصول العتقاد، وملع األدلة يف قواعد عقائد أهل السنة واجلامعة، والعقيدة النظامية  

يف األركان اإلسالمية، وشفاء العليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلنجيل من التبديل، وقصيدة 

 عىل غرار قصيدة ابن سينا يف النفس، وغريها. 

هـ( امللقب باألستاذ اإلمام،    511)تويف    (2) األنصاري النيسابوري  أبو القاسم ومنهم  

النظر   سيف  املتكلمني،  إمام  السنة،  األشاعرة  (3) نارص  الكالم  علامء  كبار  من  كان  وقد   ،

 باإلضافة إىل اهتاممه بعلم التفسري، وعلم احلديث والتصوف.  

ومن مؤلفاته يف علم الكالم ]رشح اإلرشاد[، وهو من أشهر كتبه، وقد هنج فيه عىل  

طريقة األشاعرة، وخصوصا عىل طريقة شيخه أيب املعايل اجلويني؛ الذي ل يذكره إل بأجل  

 . (4)لقاب املشعرة بتوقريه واحرتامه والعرتاف له لإلمامة والفضلاأل

القاسم   أبو  )حاز  اإلسالمية:  الثقافة  يف  تأثريه  مدى  عن  الباحثني  بعض  قال  وقد 

 
 .. 5/174( طبقات الشافعية الكربى: 1) 

 . 99- 96/7( انظر يف ترمجته: طبقات الشافعية الكربى للتاج السبكي 2) 

 .27، ص: 1( الغنية يف الكالم، أبو قاسم األنصاري، املقدمة التعريفية باملؤلف: مصطفى حسنني عبد اهلادي، ج3) 

 .49( املرجع السابق، ص4) 
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األصول،   علم  ويف  والورع؛  والزهد  والعلم  الدين  يف  اإلمامة  يف  السبق  عىل  األنصاري 

ه والسلوك:  األخالق  ففي  والتفسري.  يف  والسلوك،  عرصه  فريد  الورع،  اإلمام،  الصويف،  و 

الفقه، بيته بيت الصالح والتصوف الزهد.. ويف أصول الدين: صنف تصانيف حسنة، وأخذ 

يف اإلفادة، وكان حسن الطريقة، دقيق النظر، واقفًا عىل مسالك األئمة وطرقهم يف علم الكالم،  

العا  كان  فقد  احلديث:  أصول  ويف  اإلشكال..  بمواضع  منهج بصريًا  ذا  للمسائل  املؤصل  مل 

منهجية   يناقش قضايا يف  الغنية؛ فنجده  كتابه  التأصيلية يف  الثقافة  تأثري هذه  قويم، وقد ظهر 

احلديث؛ مثل: مراتب نقل األخبار، وإفادة خرب الواحد العلم، والستدلل باخلرب فرع ثبوته،  

ن عساكر. كام أن عناية  وغريها. واألنصاري كذلك صاحب رواية؛ له روايات حكى بعضها اب

األنصاري باحلديث يف كتابه الغنية دراية أمر راسخ يف استدللته.. ويف التفسري: هو اإلمام  

املقدم؛ الذي يعتمد املفرسون ما أثر عنه من أقوال يف التفسري، مطمئنني مستأنسني بام رجحه،  

  (1)كام ذكر عنه أنه صنف يف التفسري(

باإلض فيه  صفة  أحسن  يف  ولعل  املتسامح  البعد  ذلك  هو  سابقا  ذكر  ما  كل  إىل  افة 

شخصه، والذي جعله ينأى عن التعصب والتكفري، فقد روي أنه ُسئل عن تكفري املعتزلة، فقال  

عظموه ألهنم  ل؛  فقال  احلديث،  أهل  عن  سئل  ثم  نزهوه،  ألهنم  لكال  (2) ل؛  اعتذر  فقد   ..

 الفريقني مع البعد الشديد بينهام.

هـ(، وهو من كبار علامء    449- هـ    373)   (3)   عثامن الصابوين النيسابوري أبو  ومنهم  

 العقيدة يف املدرسة السلفية، وصاحب أشهر كتبها ]عقيدة السلف أصحاب احلديث[ 

[ بأنه )اإلمام شيخ اإلسالم  السياق لتاريخ نيسابوروصفه عبد الغافر الفاريس يف كتابه ]

 
 .27( املرجع السابق، ص1) 

 .. 323/1( انظر: فخر الدين الرازي، تفسري مفاتيح الغيب 2) 

(: وأما لفظ )الصابوين( فقد ذكر السمعاين يف كتاب )األنساب(  2/  1( قال يف رشح عقيدة السلف للصابوين، نارص العقل )3) 

 أنه نسبة إىل عمل الصابون، وقال: هو بيت كبري بنيسابور الصابونية. 
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املحدث   املفرّس  التذكري  اخلطيب  جمالس  يف  املسلمني  وعظ  طريقته،  يف  وقته  أوحد  الواعظ، 

 نحوًا من عرشين سنة(  -يعني: بنيسابور - سبعني سنة، وخطب وصىل يف اجلامع 

وقال: )كان أكثر أهل العرص من املشايخ سامعًا وحفظًا ونرشًا ملسموعاته وتصنيفاته،  

سمع احلديث بنيسابور وبرسخس وهبراة  ومجعًا وحتريضًا عىل السامع، وإقامة ملجالس احلديث،  

 وبالشام وباحلجاز وباجلبال، وحدث بكثري من البالد، وأكثر الناس يف السامع منه( 

أبو   اإلمام  الوقت جمالسه، وأخذ  أئمة  أبيه، وحرض  مقام  الوعظ  )أقعد بمجلس  قال: 

ويث  جمالسه  حيرض  أسبابه، وكان  وهتيئة  تربيته  يف  الصعلوكي  حممد  بن  سهل  عليه،  الطيب  ني 

فورك،   بن  بكر  أيب  اإلمام  واألستاذ  اإلسفراييني  إسحاق  أيب  كاألستاذ  األئمة  وكذلك سائر 

وسائر األئمة كانوا حيرضون جملس تفسريه، ويتعجبون من كامل ذكائه وعقله وحسن إيراده  

الكالم عربيه وفارسيه، وحفظه لألحاديث، حتى كرب وبلغ مبلغ الرجال ومل يزل يرتفع شأنه  

صار إىل ما صار إليه، وهو يف مجيع أوقاته مشتغل بكثرة العبادات ووظائف الطاعات،    حتى

القنوت واستشعار  النفس، معروف بحسن الصالة وطول  العفاف والسداد وصيانة  بالغ يف 

 اهليبة حتى كان ُيرضب به املثل(

ـ    384]  (1) أمحد بن احلسني بن عيل بن عبد اهلل بن موسى البيهقي النيسابوريومنهم  

، وهي  رسوجرد خ  يف   ولد (، وقد ولد يف  اإلمام، العالمة، احلافظ[، الذي وصف بأنه )هـ 458

باحلركة العلمية الواسعة،  حينها  قرية من قرى بيهق بنيسابور، ونشأ يف بيهق التي كانت متوج  

 . علامء عصـره، يف سن مبكرة، ويكتب عنهم احلديثولذلك تسنى له أن يلتقي بالكثري من 

للعلم:  وقد   طلبه  مرحلة  نفسه، وعن  متحدثا عن    تسع   سنة   من  احلديث  كتبت)قال 

والرزاز  أ  بعض  وأدركت   وثالثامئة،  وتسعني  والصفار  األعرايب،  وابن  الرشقيني،  صحاب 

 
ابن  1)  ترمجته:  يف  انظر  األعيان(  وفيات  للسبكي  1/75خلكان  الشافعية  طبقات  للصفدي  1/124،  بالوفيات  الوايف   ،

2/316 .. 
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وإين منذ نشأت، وابتدأت يف طلب العلم أكتب أخبار سيدنا املصطفى  ..  واألصم وابن األخرم

  كانوا أعالم الدين، وأسمعها ممن محلها، وأتعرف أحوال روايتها ، وأمجع آثار الصحابة الذين

من حفظها، وأجتهد يف متييز صحيحها من سقيمها، ومرفوعها من موقوفها، وموصوهلا من  

مرسلها، ثم أنظر يف كتب هؤلء األئمة الذين قاموا بعلم الرشيعة، وبنى كل واحد منهم مذهبه  

رى كل واحد منه ريض اهلل عنهم مجيعهم قصد احلق فيام عىل مبلغ علمه من الكتاب والسنة، فأ

 (تكلف واجتهد يف أداء ما كلف 

أشهر   العقائد  مؤلفاتهمن  القرب  : يف  عذاب  وإثبات  والصفات،  واألسامء  العتقاد  ، 

شعب  ، والبعث والنشور ، وواهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث

واإليامن ق،  يف  األنبياء  وفاهتم حياة  بعد  وبورهم  والقدر،  والقضاء  )خمترص ،  شعب    اإليامن 

 . دلئل النبوة، وأحكام القرآن، واإليامن(

فقيه  وهو    ، هـ(369- هـ296)   أبو سهل حممد بن سليامن الصعلوكي النيسابوري ومنهم  

 . شافعي ومتكلم ونحوي ومفرس ولغوي وصويف 

وناظر وبرع، ثم استدعي إىل    .. هو حرب زمانه، وبقية أقرانه):  بقوله  احلاكموقد وصفه  

مل َيَر أهل  )وقال الفقيه أبو بكر الصرييف:  (،  أفتى ودرس بنيسابور نيفًا وثالثني سنة..  أصبهان

  (، ما رأينا مثل أيب سهل، ول رأى مثل نفسه )وقال الصاحب بن عباد:    (، خراسان مثل أيب سهل

احلاكم:   اهلل  عبد  أبو  وفقيهها )وقال  البلدة  مفتي  سهل  الشافعية  أبو  من  رأينا  من  وأجدل   ،

  (1)(بخراسان، وهو مع ذلك أديب شاعر نحوي كاتب عرويض، صحب الفقراء

 املتكلمون من أصفهان: 

باعتبار أصفهان كانت مركزا من مراكز احلضارة اإلسالمية، فقد ظهر فيها الكثري من  

 
 ( انظر يف ترمجته: سري أعالم النبالء، الذهبي، الطبقة العرشون، الصعلوكي. 1) 
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، العامل  (1)األصفهاين  أبو بكر بن ُفوَركأعالم العقيدة، ومن املدارس املختلفة، ولعل أشهرهم 

يقرب من املائة  ، له ما  أديبونحوي  وأصويل  و فقيه  ومفرس  ومتكلم  يف املجالت املختلفة، فهو  

 يف أصول الدين وأصول الفقه ومعاين القرآن وعلم احلديث. كتاب 

وهو من كبار من ردوا عىل السلفية املجسمة، وكان قد رأى أن السبب يف وقوعهم يف  

التشبيه ما ورد يف النصوص املقدسة من املتشابه الذي مل يفهموه حق فهمه، لذلك راح يشتغل  

يمكن اعتبارها مصادر يف هذا الباب، وقد أعانه  برد املحكم إىل املتشابه يف أكثر كتبه، والتي  

 عليه كونه نحويا وأديبا وله ذوق كبري يف اللغة العربية. 

كان سبب اشتغايل بعلم  وقد ذكر سبب ذلك الهتامم برد املتشابه إىل املحكم، فقال: )

بأص كنت  أين  فقيهفالكالم  إىل  أختلف  أن    ، هان  األرض)فسمعت  يف  اهلل  يمني  ،  (2) (احلجر 

واملعنى أنه وضع يف األرض للتقبيل والستالم ترشيًفا له كام رشفت اليمني وأكرمت بوضعها 

وأضيف احلجر إىل اهلل إضافة   ،للتقبيل دون اليسار يف العادة، فاستعري لفظ اليمني للحجر لذلك

فسألت ذلك الفقيه عن معناه فلم جُيب بجواب شاف، فُأرشدت إىل فالن من ،  ترشيف وإكرام

 ( تكلمني فسألته فأجاب بجواب شاف، فقلت لبد يل من معرفة هذا العلم فاشتغلت بهامل

وقد جعله ذلك يتعرض لكثري من املحن من طرف املجسمة الذين كانت متثلهم يف ذلك  

أنكر رسالة حممد مدعني أنه  السلطان حممود بن سبكتكني  وشوا به إىل  قد  ف  ، فرقة الكراميةاحلني  

  موته بإحضاره،  (3)بعد  فأمر  السلطان  عند  األمر  كذب  ،  فعظم  ظهر  يديه  بني  حرض  وملا 

 
وشيخ املتكلمني،   ( انظر يف ترمجته: اجلوهر الثمني يف بعض من اشتهر ذكره بني املسلمني، أبو بكر بن فوَرك رأس األشاعرة1) 

مكتبة 351-346ص:   الصعيدي، طبعة  املتعال  عبد  الشيخ/  تأليف  الرابع عرش،  إىل  األول  القرن  من  اإلسالم:  يف  املجددون   ،

 .11اآلداب، ص: 

 ( يشري إىل ما ورد يف احلديث: )احلجر األسود يمني اهلل يف أرضه(. 2) 

هذه التهمة من التهم التي اهتم هبا األشاعرة، فقال: )واملسئلة املشار إليها  ( ذكر تاج الدين السبكي وغريه من األشاعرة أن  3) 

وهي انقطاع الرسالة بعد املوت مكذوبة قدياًم عىل اإلمام أيب احلسن األشعري نفسه. وقد مىض الكالم عليها يف ترمجته. إذا عرفت 
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  ، الكرامية ملا أيست منه.. لكن  فأمر السلطان بإعزازه وإكرامه وإرجاعه إىل وطنه  ، املفرتين عليه

وعلمت أن الوشاية به مل تتم، وأن مكايدها وحيلها لن تؤت نتيجة، سعت إىل قتله فدفعت إليه  

 .  (1) عىل أثره  من دس له السم فامت 

محلت مقيدا  وقد قال حيدث عن نفسه وعن بعض املحن التي مر هبا منطرف املجسمة: ) 

وقع   النهار  أسفر  فلام  مهموما،  وكنت  مصبحا،  البلد  باب  فوافينا  الدين،  يف  لفتنة  شرياز  إىل 

بَِكاٍف َعْبدَ }برصي عيل حمراب يف مسجد عىل باب البلد، مكتوب عليه   ]الزمر:    {هُ َأَلْيَس اهللَُّ 

 قريب، فكان كذلك، ورصفوين بالعز(  ، فحصل يل تعريف باطني أين أكفى عن[36

رشح أوائل األدلة  ، وجمرد مقالت الشيخ أيب احلسن األشعرييف العقيدة:    مؤلفاتهومن  

األصول يف  وللكسبي  األصول ،  يف  واحلدود  الدين ،  أصول  يف  والنظامي  احلديث  ،  ُمْشكِل 

مشكل  املتشاهبة فيؤوهلا ويبني معانيها، وناول فيه عدًدا من األحاديث  وغريبه. وهو كتاب يت

 طبقات املتكلمني. ، ودقائق األرسار ، واآلثار

عنه   قال  فقد  األشاعرة،  من  وخصوصا  العلامء،  من  الكثري  عليه  أثنى  احلاكم  وقد 

عىل مجاعة من أحيا اهلل به بلدنا أنواًعا من العلوم ملا استوطنها، وظهرت بركته  )النيسابوري:  

 ( املتفقهة وخترجوا به

ابن عساكر: )و إيلَّ من  قال  الغافر بن إسامعيل يف كتابه  أبو احلسن عبد  الشيخ  أخربنا 

نيسابور قال: سمعت الشيخ أبا صالح أمحد بن عبد اهلل املؤذن يقول: كان األستاذ أوحد وقته  

وا للحارضين  ويدعو  املجلس  يعقد  الدقاق  عيل  بن  احلسن  عيل  البلد أبو  أعيان  من  لغائبني 

وأئمتهم فقيل له: قد نسيت ابن فورك ولن تدع له، فقال أبو عيل: كيف أدعو له وكنت أقسم  

 
ني قتل ابن فورك بقوله هلذه املسئلة ثم زعم ابن حزم أهنا  هذا فاعلم أن أبا حممد بن حزم الظاهري ذكر يف النصائح أن ابن سبكتك

قول مجيع األشعرية، قلت وابن حزم ل يدري مذهب األشعرية ول يفرق بينهم وبني اجلهمية جلهله بام يعتقدون، وقد حكى ابن 

 ة فيام حكاه القشريي( الصالح ما ذكره ابن حزم ثم قال: ليس األمر كام زعم بل هو تشنيع عىل األشعرية أثارته الكرامي

 .. 350-349( أبو بكر بن فوَرك رأس األشاعرة وشيخ املتكلمني، ص: 1) 
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  (1)(عىل اهلل البارحة بإيامنه أن يشفي علتي. وكان به وجع البطن تلك الليلة 

النحوي  هو األستاذ أبو بكر املتكلم األصويل األديب  )قال ابن خلكان يف الوفيات:  و

الواعظ األصبهاين، درس بالعراق مدة، ثم توجه إىل الري، فسمعت به املبتدعة، فراسله أهل  

وبلغت   املتفقهة،  عىل  بركته  وظهرت  ودارا،  مدرسة،  هبا  له  وينوا  عليهم،  فورد  نيسابور، 

مصنفاته قريبا من مائة مصنف، ودعي إىل مدينة غزنة، وجرت له هبا مناظرات، وكان شديد 

ىل ابن كرام، ثم عاد إىل نيسابور، َفُسمَّ يف الطريق، فامت بقرب بست، ونقل إىل نيسابور،  الرد ع

 ( ومشهده باحلرية ظاهر يزار، ويستجاب الدعاء عنده 

اإلمام اجلليل،    األستاذ أبو بكر األنصاري األصبهاين  ابن فورك: )لتاج السبكي وقال ا

،  عظا، ونحوا مع مهابة، وجاللة، وورع بالغواحلرب الذي ل جياري فقها، وأصول، وكالما، وو

  (2)(رفض الدنيا وراء ظهره، وعامل اهلل يف رسه وجهره، وصمم عىل دينه 

 املتكلمون من شرياز: 

ومنهم   الكبار،  العقيدة  علامء  من  بالكثري  شرياز  البيضاوي  حظيت  الدين  نارص 

أهل السنة واجلامعة، وهو   أحد علامء(، وقد وصف بأنه )هـ 685تويف  الشافعي ) (3) الشريازي

  (4)(فقيه وأصويل شافعي، ومتكلم وحمدث ومفرس ونحوي

كان   أبو القاسم عمر بن حممد بن أيب احلسن عيل البيضاويولد يف أرسة علمية، فأبوه  

 
 ( تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري. 1) 

 ( طبقات الشافعية الكربى للتاج السبكي، ترمجة: حممد بن احلسن بن فورك..2) 

شرياز التي نشأ هبا وتوىل فيها منصب قايض القضاة، ولقب بالتربيزي نسبة إىل تربيز حيث  ( لقب بالشريازي نسبة إىل مدينة 3) 

 تويف هبا، وبالبيضاوي نسبة إىل مدينة البيضاء بفارس قرب شرياز. 

- 5/393( شذرات الذهب لبن العامد )186/  1(كشف الظنون حاجي خليفة )50/  2( انظر: بغية الوعاة للسيوطي )4) 

( طبقات الشافعية الكربى لبن السبكي 254  -255( طبقات املفرسين لألدهنوي )242/  1فرسين للداودي )( طبقات امل 392

(5/59.) 
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وقد ذكر البيضاوي أنه أخذ    ،تقّلد القضاء بشرياز سنني عديدة ودرّس وأسمع وحدّث عاملا  

العايل ويل اهلل  )الفقه عن والده فقال:   املوايل الصدر  الفقه عن والدي موىل  اعلم أين أخذت 

الوايل قدوة اخللف وبقية السلف إمام امللة والدين أبو القاسم عمر قدّس اهلل روحه وهو عن 

در الدين: أيب احلسن عيل والده قايض القضاة السعيد فخر الدين: حممد بن اإلمام املايض ص

  (1) ( البيضاوي قدس اهلل أرواحهم 

[، والذي اعتربه  طوالع األنوار من مطالع األنظارومن مؤلفاته يف العقيدة اإلسالمية ]

اعتنوا به  العلامء  وذكر أن  ،  (أجل خمترص يف علم الكالم)  السبكي يف طبقات الشافعية الكربى

 [ مصباح األرواح]ذا الكتاب خمترصا سامه وضع هلكثريا ورشحوه رشوحا عديدة، وقد  

كذلك مؤلفاته  الكشافومن  خمترص  األصول و  ، :  يف  أيضا،  و  ،املنهاج  رشح  ورشحه 

رشح املطالع و  ،رشح املنتخب يف األصول لإلمام فخر الدينو  ،خمترص ابن احلاجب يف األصول 

 . اإليضاح يف أصول الدينو ، يف املنطق

اين جالل الدين  ومنهم   وَّ قاض، وفقيه شافعي، ومتكلم،  وهو  هـ(  918  - هـ  830)   الدَّ

 . رشح عددًا من الكتب املشهورة يف الفلسفة والتصوف ، وقد ومفرس، وفيلسوف 

ية عىل  حاشح العقائد العضدية، ورشح هياكل النور للسهروردي، ورشومن مؤلفاته:  

و  للرشواين،  الفاضل  آداب  احاشيرشح  لتجريد  القوشجي  حاشية عىل لكالم، وة عىل رشح 

حتتوي عىل مسائل من كل    (رسالة يف إثبات الواجبر القواعد املنطقية للقطب الرازي، و)حتري

 .(2)علم

  680) (3) عضد الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن ركن الدين الشريازيالقايض  ومنهم 

 
 (.184/ 1( مقدمة الغاية القصوى.)1) 

 . 221/ 2( انظر:: لوائح األنوار السنية ولواقح األفكار السنية، حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل، 2) 

، طبقات الشافعية لألسنوي  174/  6، شذرات الذهب  227/  1، البدر الطالع  196/  2الدرر الكامنة    ( انظر يف ترمجته:3) 

 .296، بغية الوعاة: 109/ 2
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إمامًا كان )  األشاعرة، وقد وصف بأنهمن كبار علامء  وقاٍض ومتكلم وفقيه ولغوي،  ـ(، وهو  

من  وغريه  الفقه  يف  مشاركًا  والعربية،  واملعاين  باألصول  قائاًم  مدّققًا،  حمّققًا،  املعقولت،  يف 

 (الفنون، وأنجب تالميذ عظامًا اشتهروا يف اآلفاق

اعتنى  ، والذي  املواقف يف علم الكالمومن أشهر مؤلفاته يف العقيدة اإلسالمية: كتاب  

ظل عمدة يف تدريس علم الكالم باألزهر وغريه من معاهد العلم  ل  ، ببه العلامء عناية بالغة

 وما زال كذلك إىل يومنا هذا وعليه رشوح كثرية.  ، فرتات طويلة

واقف،  الكواشف يف رشح امل ، وهو خمترص لكتابه املواقف، ومنها  جواهر الكالم: ومنها 

العضديةومنها   وهيالعقائد  ومنها  مشهورة    ،  اجلواهر،  عيون  ومنها  جة  هب لختصارها، 

التفسري يفالتوحيد، ومنها   القرآن، ومنها  حتقيق  تفسري  التنوير يف  العضدية يف   تكثري  الرسالة 

 رشح املقالة املفردة يف صفة الكالم. ت املتون، ومنها الوضع ضمن جمموع من مهام 

قايض القضاة عضد الدين  ) قال عنه تاج الدين السبكي يف طبقات الشافعية الكربى:  

مشاركا يف   والنحو،  والبيان،  واملعاين،  باألصلني،  عارفا  املعقولت،  يف  إماما  كان  الشريازي 

ويف املعاين    ( رشح املخترص)وغريه. ويف أصول الفقه    (املواقف )الفقه، له يف علم الكالم كتاب  

الغياثية)والبيان   العلم،    (. الفوائد  طلبة  عىل  وإنعام  جزيل،  ومال  مفرطة،  سعادة  له  وكانت 

  (1)(وكلمة نافذة

 املتكلمون من شهرستان: 

، وإليها ينسب الكثري من األعالم  يف إقليم فارس يف إيرانوهي مدينة من املدن الواقعة 

هـ( الذي 548  - هـ 479وخصوصا من الشيعة، وإليها ينتسب كذلك أبو الفتح الشهرستاين ) 

 يعترب من كبار املؤرخني لألديان واملذاهب اإلسالمية. 

عدد   بلغ  وقد  الفرق،  والتاريخ  والفلسفة  الكالم  وعلم  والفقه  التفسري  يف  ألف  وقد 

 
 ( طبقات الشافعية الكربى للسبكي.1) 
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مؤلفاته ما يزيد عىل عرشين مؤلفًا، ومنها امللل والنحل وهو أشهر كتبه، وهناية اإلقدام يف علم  

الفالس ومصارعة  ومفاتيح الكالم،  الفرد،  اجلوهر  يف  وبحث  واألمر،  اخللق  يف  وجملس  فة، 

األرسار ومصابيح األبرار، ورسالة يف املبدأ واملعاد، واملناهج يف علم الكالم، ودقائق األوهام،  

 وشبهات أرسطو وبرقلس وابن سينا ونقضها. 

 املتكلمون من طوس: 

إيران، وتسمى اليوم )مشهد الرضا(،  ـ كام ذكرنا سابقاـ  من املدن التارخيية األثرية بوهي  

عىل  وأشهرهم  املختلفة،  اإلسالمية  املدارس  من  املتكلمني  أعالم  من  الكثري  فيها  ظهر  وقد 

(،  هـ  505 - هـ  450)  أبو حامد حممد الغّزايل الطويس النيسابوري الصويف الشافعي اإلطالق

 والذي اشتهر يف الفنون العلمية املختلفة.  

فقد كتب يف نرصة العقيدة اإلسالمية جمموعة كتب ل تزال تدرس إىل  وباإلضافة إليها،  

وهو   ،، وهو كتاب يف عقيدة أهل السنة عىل طريقة األشاعرة[القتصاد يف العتقاداآلن منها ]

، وقد رشح آخر كتاب ألفه الغزايل قبل ختليه عن التدريس يف املدرسة النظامية ودخول العزلة

كتاب القتصاد يف كفاية العتقاد، ملؤلفه شهاب الدين ومن رشوحه  من قبل كثري من العلامء،  

 أمحد بن عامد األقفهيس. 

سامء اهلل احلسنى(، وهو  أ)املقصد األسنى يف رشح ومن كتبه املهمة والرائدة يف العقيدة  

كتاب فريد يف بابه تكلم فيه كالم الذائق املشاهد الذي عاش اإليامن، واستوىل عىل قلبه، ل كالم  

 من غلبت عليه صناعة املتكلمني وتدقيقاهتم. 

كـ   املجسمة  غلو  عىل  فيه  رد  وقد  الكالم(،  علم  عن  العوام  )إجلام  ومنها 
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يف هذا الكتاب  فإن الغزايل نارص، بالنسبة للعامة،  ولذلك  م،  وغريه   (2) و)املشبهة((1) )الكرامية(

 .(3)  التفويض، بعد أن نارص يف كتبه األخرى منهج التأويلمنهج 

يف   استرشت  التي  التكفري  ظاهرة  به  واجه  الذي  كتابه  املجال  هذا  يف  كتبه  أهم  ولعل 

[،  بني اإلسالم والزندقةفيصل التفرقة  زمانه، وأعطى قوانني مهمة لذلك، وهو كتابه املعروف ]

 طعن  من  سمعك  قرع   ملا   الفكر  منقسم  املشفق  األخ  أهيا   رأيتك  إين)  مقدمته:والذي يقول يف  

  خيالف   ما   فيها   أن  وزعمهم،  الدين  معامالت  أرسار  يف  املصنفة  كتبنا   بعض  عىل   احلسدة  من  طائفة

  يف   ولو   األشعري  مذهب  عن  العدول  وأن  املتكلمني،   واملشايخ  املتقدمني  األصحاب   مذاهب

   (4) وخرس( ضالل نزر َشء   يف  ولو ومباينته  كفر،  شرب قيد

  غريه   و أ  األشعري  عىل   قارص  احلق   أن  به  رأوا   الذي  امليزان   عن   املتعصبني   هؤلء   يسأل   ثم 

 وصفا   ليس   وأنه   ،تعاىل  هلل  البقاء  صفة   يف  خيالفه   األشعري،   أتباع  من  وهو  نفسه،   الباقالين  أن  مع

 
البغدادي،  م ـ وهي من الفرق املجسمة القائلة بأن اهلل تعاىل حمل للحوادث، انظر: عبد القاهر    869( أتباع حممد بن كرام ـ ت  1) 

 . 214، 202الفرق بني الفرق، ص

( وهو طوائف شتى اجتمعت عىل القول بتشبيه ذات اهلل تعاىل صفاته بغريها، انظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بني الفرق،  2) 

 .214ص

 ( دعا يف كتابه هذا إىل معاملة املتشاهبات بسبع وظائف هي:3) 

 ة وتوابعها من صفات احلوادث. التقديس: وهو تنزيه اهلل تعاىل عن اجلسمي

 التصديق: وهو اإليامن بأن ما ورد من النصوص حق، وأنه أريد هبا معنى يليق بجالل اهلل وعظمته.

 العرتاف بالعجز عن معرفة حقيقتها. 

 السكوت عن السؤال عن معناه، ألن كل ذلك بدعة، كام نص عليه اإلمام مالك. 

بالترصيف والتبديل للغة أخرى والزيادة فيها والنقصان منها واجلمع والتفريق...بل ل ينطق  اإلمساك عن الترصف يف ألفاظها  

 إل بذلك اللفظ وعىل ذلك الوجه من اإليراد واإلعراب والصيغة.

 كف الباطن عن البحث عنها والتفكري فيها.

تفصيل ذلك يف: الغزايل، إجلام العوام عن علم    التسليم ألهلها ممن يعلمون ما تشابه منه من األنبياء والراسخني يف العلامنظر

 .85ـ  54الكالم، ص:

 .147( الغزايل، فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة، ص4) 



198 

 

  بمخالفته   األشعري  من  األشعري  بمخالفته  بالكفر  أوىل  الباقالين  صار  مل)   الذات،  عىل   زائدا

  فقد  الزمان، يف السبق  ألجل ذلك  أكان الثاين؟ دون  أحدمها  عىل   وقفا  احلق صار ومل الباقالين؟

  الفضل   يف   التفاوت  ألجل  أم  عليه،  للسابق  احلق  فليكن  املعتزلة،   من  غريه  األشعري  سبق

 (1)الفضل؟( درجات  قدر  ومكيال ميزان فبأي والعلم؟

 ( 2) غريه؟( عىل  حجر فلم خمالفته  يف  للباقالين   رخص فإن)بقوله: ذلك  عىل  يعقب ثم 

  غلبة  اإلسالمية،  العصور   من  عرص  منها  خيلو   مل  والتي  الظاهرة، هذه  سبب  أن  يبني  وهو

  فإذا )ذلك:  يف  يقول   املجرد،  الفقه   بضاعتهم  ممن  وخاصة  املركب،   باجلهل   يسمى  ما   أو  اجلهل،

  تشغل   ول   عنه،  فأعرض  والتضليل،  التكفري  يف  خيوض  الفقه  جمرد  بضاعته  الذي  الفقيه  رأيت

  كثر  وألجله  اجلهل،  عنه  يصرب  ل   الطبع  يف  غريزة  بالعلوم  التحدي  فإن  ولسانك،  قلبك  به

 (3)الناس( بني اخلالف 

  رمحة   ضيقوا)و   املسلمني،  عوام  كفروا  الذين   العقائد  يف  املتكلمني   ببعض  هلؤلء  ويمثل

 (4)املتكلمني( من  يسرية  رشذمة عىل  وقفا  اجلنة  وجعلوا عباده،  عىل  الواسعة  اهلل

  بني   مشاعا  يبقى  ل حتى  والتضليل  التكفري  حق له  من   رشوط  يف   الغزايل   يتشدد  ولذلك

 وسخ   عن  طهرت   لقلوب   إل   هذا  ينكشف   ول :)الغزايل   يقول  حكمهم،   يف   هو   من   أو   العامة، 

  غذيت   ثم   ثالثا،  الصايف   بالذكر   نورت  ثم   ثانيا،  الكاملة  بالرياضة  صقلت  ثم   أول،  الدنيا   أوضار

 من   النور  عليها   فاض  حتى   خامسا   الرشع  حدود   بمالزمة   زينت  ثم  رابعا،  الصائب   بالفكر

 ( 5) النبوة( مشكاة

 
 .47( املرجع السابق، ص1) 

 .171( املرجع السابق، ص2) 

 .171( املرجع السابق، ص3) 

 .145( املرجع السابق، ص4) 

 .176( املرجع السابق، ص5) 
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لو طبقت يف   تقي  وبناء عىل ذلك وضع قوانني مهمة جدا يمكنها  عرصنا احلارض أن 

 املجتمعات اإلسالمية من ظاهرة التكفري بصورها املختلفة. 

وبذلك يمكن اعتبار الغزايل رائدا يف نواح كثرية، مثله مثل الفخر الرازي وابن فورك  

 والكثري من األعالم الذين أنجبتهم إيران طيلة تارخيها. 

 ـ علامء العقيدة من املدرسة الشيعية:   2

الكثري من الناس بسبب اهلجمة اإلعالمية الرشسة عىل إيران والشيعة عموما،  يتصور  

بينهام هائلة جدا، وهذا خطأ  املسافة  السنية، وأن  العقائد  الشيعية خمتلفة متاما عن  العقائد  أن 

كبري، وهو ناتج من عدم املطالعة والبحث، وإل فإن الباحث املنصف جيد أن املسافة التي تربط  

ة كاألشعرية مثال مع الشيعة أكرب بكثري من املسافة التي تربط بينها وبني املدرسة  مدرسة كبري

السلفية، وخاصة يف أمهات العقائد، ول يعدو اخلالف بينهام مسألة اإلمامة، ومن هم األئمة،  

 كام ذكرنا ذلك يف املبحث األول. 

وأهنا   التقية،  عن  ناشئة  القريبة  املسافة  هذه  إن  يقال:  ل  املعارصين،  وحتى  فعل  من 

فسأسوق نصوصا من املتون العقدية الشيعية التي يتبناها يف العامل اإلسالمي مجيعا، مثلام تتبنى  

 املدرسة السنية العقيدة الطحاوية أو اخلريدة أو اجلوهرة أو الواسطية، وغريها. 

ا  أئمة  الثامن من  اإلمام  الرضا، وهو  اإلمام  كتبه  ما  العقدية  املتون  لشيعة،  وأول تلك 

والذي كان له تأثريه الكبري يف نرش التشيع خاصة بعد رحلته إىل طوس، وقد كتب يف رسالته يف  

العقيدة التي ل يزال حيفظها الشيعة، ويرشحوهنا، يقول: )إن حمض اإلسالم شهادة أن ل إله  

ديرا، قديام،  إل اهلل وحده ل رشيك له، إهلا واحدا، أحدا، فردا، صمدا، قيوما، سميعا، بصريا، ق

قائام، باقيا، عاملا ل جيهل، قادرا ل يعجز، غنيا ل حيتاج، عدل ل جيور، وأنه خالق كل شئ،  

ليس كمثله شئ، ل شبه له، ول ضد له، ول ند له، ول كفو له، وأنه املقصود بالعبادة والدعاء  

قه، وسيد املرسلني  والرغبة والرهبة، وأن حممدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه وصفوته من خل
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وخاتم النبيني وأفضل العاملني، ل نبي بعده ول تبديل مللته ول تغيري لرشيعته، وأن مجيع ما جاء  

به حممد بن عبد اهلل هو احلق املبني، والتصديق به وبجميع من مىض قبله من رسل اهلل، وأنبيائه،  

 اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوَل ِمْن َخْلِفِه  َل َيْأتِيهِ }وحججه، والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي  

، وأنه املهيمن عىل الكتب كلها، وأنه حق من فاحتته إىل  [ 42]فصلت:    {َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم مَحِيدٍ 

ومنسوخه،   وناسخه  ووعيده،  ووعده  وعامه،  وخاصه  ومتشاهبه،  بمحكمه  نؤمن  خامتته، 

  (1) لوقني أن يأيت بمثله(وقصصه وأخباره، ل يقدر أحد من املخ

مع   املسلمون  فيها  يتفق  التي  العقدية  املسائل  مجيع  تقرير  يف  كاف  النص وحده  وهذا 

العقائد  سائر  أما  الكريم،  وبالقرآن  وبرسوله  باهلل  اإليامن  هو  العقائد  مبنى  أن  ذلك  الشيعة، 

ول يمكن ملن يؤمن    كاإليامن باملالئكة واليوم اآلخر وغريها فهي موجودة يف القرآن الكريم، 

 بالقرآن الكريم أل يؤمن هبا. 

ثم ذكر هلم ما اختص به الشيعة من العقائد املرتبطة بالولية، وهي كام ذكرنا موجودة  

عند كل طائفة، ولو مل ينصوا عليها، ذلك أنه ل يمكن ألحد أن يتبنى أي مذهب دون أن يثق 

 يف األئمة املؤسسني له. 

الت العقدية  املتون  العظيم  ومن  عبد  السيد  عليه  نص  ما  يتداولوهنا  الشيعة  يزال  ل  ي 

عند عرضه لعقيدته عىل اإلمام اهلادي، فقد روي عنه أنه قال: دخلت عىل سيدي   (2)احلسنى

عيل بن حممد، فلام برص يب، قال يل: مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا، فقلت له: يا بن 

 
 . 122 - 121: 2أخبار الرضا ( عيون 1) 

( هو عبد العظيم بن عبد اهلل بن عيل، من أصحاب اإلمام اهلادي، قال النجاَش: له كتاب خطب أمري املؤمنني، ورد الري  2) 

هاربا من السلطان وسكن رسبا )حفريا حتت األرض( يف دار رجل من الشيعة يف سكة املوايل فكان يعبد اهلل يف ذلك الرسب ويصوم  

هناره ويقوم ليله، وكان خيرج مسترتا، فيزور القرب املقابل قربه وبينهام الطريق، ويقول: هو قرب رجل من ولد موسى بن جعفر )عليه 

السالم(. فلم يزل يأوي إىل ذلك الرسب ويقع خربه إىل الواحد بعد الواحد من شيعة آل حممد )عليهم السالم( حتى عرفه أكثرهم. 

 (، ومات عبد العظيم بالري. 66 - 65: 2رجال النجاَش )
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رسول اهلل إين أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا أثبت عليه حتى ألقى اهلل عز وجل.  

با القاسم، فقلت: إين أقول: إن اهلل تبارك وتعاىل واحد ليس كمثله شئ، خارج فقال: هاهتا أ

من احلدين، حد اإلبطال، وحد التشبيه، وأنه ليس بجسم ول صورة ول عرض ول جوهر،  

بل هو جمسم األجسام ومصور الصور، وخالق األعراض واجلواهر، ورب كل شئ ومالكه  

  (1)له، خاتم النبيني فال نبي بعده إىل يوم القيامة(وجاعله وحمدثه، وإن حممدا عبده ورسو

ويف هذا النص رد عىل تلك الشبهة التي يثريها الكثري من املغرضني ويصورون فيها أن  

 الشيعة يقولون بالتجسيم، وهذا ما ترفضه مجيع مصادرهم، والنصوص الثابتة عن أئمتهم. 

الشيعة   يتبناها  يزال  التي ل  العقدية  املتون  الصدوق  ومن  الشيخ  ألفها  رسالة موجزة 

( جاء فيها: )اعلم أن اعتقادنا يف التوحيد: أن اهلل تعاىل واحد أحد، ليس كمثله  ه   381  -   306)

شئ، قديم، مل يزل، ول يزال سميعا بصريا، عليام، حكيام، حيا، قيوما، عزيزا، قدوسا، عاملا،  

رض.. وأنه تعاىل متعال عن مجيع قادرا، غنيا، ل يوصف بجوهر ول جسم ول صورة ول ع

صفات خلقه، خارج عن احلدين: حد اإلبطال، وحد التشبيه، وأنه تعاىل شئ ل كاألشياء، أحد 

صمد مل يلد فيورث، ومل يولد فيشارك، ومل يكن له كفوا أحد، ول ند ول ضد، ول شبه ول  

درك األبصار ول األوهام،  صاحبة، ول مثل ول نظري، ول رشيك له، ل تدركه األبصار وهو ي

وهو يدركها، ل تأخذه سنة ول نوم، وهو اللطيف اخلبري، خالق كل شئ ل إله إل هو، له اخللق 

واألمر تبارك اهلل رب العاملني، ومن قال بالتشبيه فهو مرشك، ومن نسب إىل اإلمامية غري ما 

التوحيد  التوحيد فهو كاذب، وكل خرب خيالف ما ذكرت يف  فهو موضوع خمرتع،    وصف يف 

وكل حديث ل يوافق كتاب اهلل فهو باطل، وإن وجد يف كتب علامئنا فهو مدلس.. واعتقادنا 

أن القرآن الذي أنزله اهلل تعاىل عىل نبيه حممد هو ما بني الدفتني، وهو ما يف أيدي الناس ليس  

 
 .. 37/  81( التوحيد: باب التوحيد والتشبيه: 1) 
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  (1)بأكثر من ذلك.. ومن نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب(

بعد هذا العرض املوجز للعقيدة اإلسالمية التي يتبناها الشيعة، نحب أن نلخص هنا  

ـ وهو من كبار علامء العقائد املعارصين يف إيران، بل يف    الشيخ جعفر السبحاينبعض ما ذكره  

املدارس   من  وغريهم  الشيعة  بني  والختالف  التفاق  مواضع  من  ـ  أمجع  اإلسالمي  العامل 

أضواء عىل قد عقد مطلبا بعنوان ]الفرق بني الشيعة اإلمامية واملعتزلة[ يف كتابه ]اإلسالمية، ف

 :(2)[، ومن مواضع التفاق والختالف التي ذكرها عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم

: أمجع املسلمون كافة عىل ثبوت أصل الشفاعة، وأهنا تقبل من الرسول األكرم  الشفاعة 

 تعيني املشفع، فقالت اإلمامية واألشاعرة: إن النبي يشفع ألهل الكبائر    ، إل أهنم اختلفوا يف

للمطيعني   إل  يشفع  ل  املعتزلة:  وقالت  النار،  من  بإخراجهم  أو  عنهم  العقاب  بإسقاط 

 املستحقني للثواب، وتكون نتيجة الشفاعة ترفيع الدرجة. 

الت املعتزلة: بل  : هو عند اإلمامية واألشاعرة مؤمن فاسق، وقحكم مرتكب الكبرية 

 منزلته بني املنزلتني، أي بني الكفر واإليامن. 

والنار  الرشع عىل ذلك،  اجلنة  إهنام خملوقتان اآلن بدللة  اإلمامية واألشاعرة:  قالت   :

 وأكثر املعتزلة يذهب إىل أهنام غري موجودتني. 

املنكر  عن  والنهي  باملعروف  اإلاألمر  فقالت  وجوهبام،  عىل  املسلمون  اتفق  مامية  : 

واألشاعرة: جيبان سمعا، ولول النص مل يكن دليل عىل الوجوب، خالفا للمعتزلة الذين قالوا:  

 بوجوهبام عقال. 

: اتفقت اإلمامية واألشاعرة عىل بطالن اإلحباط، وقالوا: لكل عمل حسابه  اإلحباط 

خيتص   واإلحباط  بالطاعات،  املعايص  ول  باملعايص  الطاعات  ترتبط  ول  بذنوب  اخلاص، 

 
 ( رسالة الصدوق يف اإلعتقادات. 1) 

 .378( أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم، ص2) 
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الثواب   تسقط  املتأخرة  املعصية  إن  قالوا:  حيث  املعتزلة  بخالف  يتلوه،  وما  كالرشك  خاصة 

 املتقدم، فمن عبد اهلل طول عمره ثم كذب فهو كمن مل يعبد اهلل أبدا. 

الظاهر يف متسكهم  الرشع والعقل  بالعقل، وتشدد أهل  املعتزلة يف متسكهم  : تشددت 

اإلمامية   وخالفهام  النص،  نعم  بظاهر  القضاء،  له جمال  فيام  للعقل سهام  فأعطوا  واألشاعرة، 

 أعطت اإلمامية للعقل جمال أوسع مما أعطته األشاعرة.  

التوبة  التوبة بفضل من اهلل ول جيب  قبول  قبول  اتفقت اإلمامية واألشاعرة عىل أن   :

 وب. عقال إسقاطها للعقاب، وقالت املعتزلة: إن التوبة مسقطة للعقاب عىل وجه الوج

بني  واملالئكة   التفاضل  املالئكة،  األنبياء  من  أفضل  األنبياء  أن  عىل  اإلمامية  اتفقت   :

 وأمجعت املعتزلة عىل خالف ذلك.

: اتفقت اإلمامية عىل أن اإلنسان غري مسري ول مفوض إليه، بل هو يف  اجلرب والتخيري 

 التفويض. ذلك املجال بني أمرين، بني اجلرب والتفويض، وأمجعت املعتزلة عىل 

لرسول  التكليف  التكليف  حاجة  أول  يف  بد  ل  أنه  عىل  واألشاعرة  اإلمامية  اتفقت   :

 وابتدائه من رسول، وخالفت املعتزلة وزعموا أن العقول تعمل بمجردها عن السمع.  

أما   األشاعرة،  فيها  ووافقت  املعتزلة  فيها  اإلمامية  خالفت  التي  األصول  مجلة  هذه 

 اإلمامية املعتزلة وخالفت األشاعرة، فمنها:   األصول التي وافقت فيها 

: إن هلل سبحانه صفات ذاتية كالعلم والقدرة، فهي عند  احتاد الصفات الذاتية مع الذات 

للذات زائدة عليها، وهي عند اإلمامية واملعتزلة متحدة مع  األشاعرة صفات قديمة مغايرة 

 الذات. 

العباد  من  أفعال  صادرة  اإلمامية  عند  هي  أو  :  جماز  بال  حقيقيا  صدورا  العباد،  نفس 

توسع، فاإلنسان هو الضارب، هو اآلكل، هو القاتل، هو املصيل، واستعامل كلمة ]اخللق[ يف  

والصالة،   والصوم  األكل والرضب  يقال: خلقت  فال  استعامل غري صحيح،  اإلنسان  أفعال 



204 

 

خملوقة هلل سبحانه، فليس لإلنسان   وإنام يقال: فعلتها، وأما األشاعرة فذهبوا إىل أن أفعال العباد 

بنظرية   قالوا  اجلرب  من  الفعل، وحتاشيا  يف حتقق  تأثري  أي  لقدرته  وليس  دور،  فيها صنع ول 

 الكسب، أي: إن اهلل هو اخلالق واإلنسان. 

: نص الشيعة عىل أن الستطاعة يف اإلنسان عىل فعل من األفعال تقارنه تارة،  الستطاعة 

لو أريد من القدرة العلة التامة فهي مقارنة، ولو أريد العلة الناقصة فهي  وتتقدم عليه أخرى، ف

 متقدمة، خالفا لألشاعرة فقد قالوا بالتقارن مطلقا. 

 : مستحيلة عند اإلمامية واملعتزلة، ممكنة عند األشاعرة.. رؤية اهلل باألبصار يف اآلخرة 

ل الكالم  حادث  فهو  فعله،  هو  اإلمامية  عند  سبحانه  كالمه  خالفا    :  وهذا  قديم، 

 لألشاعرة: فكالمه عبارة عن الكالم النفيس القائم بذاته، فهو قديم كقدم الذات. 

: ذهبت اإلمامية إىل أن العقل يدرك حسن بعض األفعال أو قبحها،  التحسني والتقبيح 

اإلمامية   خالفوا  وبذلك  والقبيح،  احلسن  إدراك  عن  العقل  عزلوا  فقد  لألشاعرة،  خالفا 

 يف الفروع املرتتبة عليه.   واملعتزلة 

بناء عىل هذا التمهيد الذي لبد منه، سنذكر هناـ  باختصارـ  كبار أعالم املدرسة الشيعية  

من اإليرانيني، وإن كان من الصعب تصنيفهم هبذا العتبار ألن ألكثر علامء الشيعة مسامهاهتم  

مكن اعتبار مجيعهم ـ فقهاء كانوا أو  يف العقائد باإلضافة إىل مسامهاهتم يف سائر العلوم، وهلذا ي 

حمدثني أو مفرسين ـ من علامء الكالم، ألهنم عادة ما حيتاجون إىل احلوار مع اآلخر ومناظرته،  

 وهو ما يستدعي إملامهم بعلم الكالم. 

الكبري العالمة  ذلك  عىل  األمثلة  الطويس   ومن  اجلهرودي  احلسن  بن  املشهور  حممد   ،

أحد أبرز الشخصيات يف تاريخ ، الذي يعترب  ( هـ  672  –   597ويس )بـاخلواجة نصري الدين الط

 الفكر اإلسالمي.  

كتبه يف   ملا  باإلضافة  والنجوم،  فله  والرياضّيات  والفلسفة،  واملنطق،  علوم األخالق، 
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مشاركات مهمة جدا يف نرصة العقيدة اإلسالمية، منها كتابه ]جتريد العتقاد[، وهو كتاب يف  

النصوص  حترير عقائد اإلما  بالعمق واإلحكام مع الختصار، فهو من أخرص  مية، ويتصف 

بشتّى   املسلمني  أعالم  بني  لتأليفه  األوىل  األيام  ومنذ  اشتهر  هنا  ومن  الشيعية،  الكالمية 

 مذاهبهم، وحظي باهتامم كبري من قبلهم رشحا وتعليقا وباللغتني العربية والفارسية. 

همة يف تاريخ علم الكالم، حيث متكن الطويس  وسبب ذلك هو أنه يمكن اعتباره نقلة م

من التلفيق بني الفلسفة املشائية والكالم الشيعي مما أدى إىل التقارب بني الفلسفة والكالم يف  

 .(1) الوسط الفكري الشيعي

واحلكيم   الفيلسوف  )متكن  فقال:  مطهري،  مرتىض  الشيخ  املعنى  هذا  إىل  أشار  وقد 

الدين من تصنيف كتاب كالمي يعد من أعمق الكتب الكالمية وأتقنها، املتبحر اخلواجة نصري  

الفريقني ومتكن   من  املتكلمني  باهتامم  الكتاب  حظي  ما - وقد  حد  الكالم من   - اىل  نقل  من 

  (2)أسلوب احلكمة اجلدلية، والقرتاب به من أسلوب احلكمة الربهانية(

ب يف  أثره  الطويس  اتبعه  الذي  املنهج  هلذا  كان  السنية،  وقد  الكالمية  الكتابات  عض 

)املتوىف   الدين الجيي  القايض عضد  املواقف، والتفتازاين    756وخاصة فيام كتبه  ه( يف كتابه 

 ه( يف كتابه املقاصد.  792)املتوىف 

وقد حظي الكتاب باهتامم كبري من لدن مجيع املسلمني سنتهم وشيعتهم، ولذلك رشح  

العالمة احليل  بـ ]كشف املراد يف رشح جتريد اإلعتقاد[،  رشوحا كثرية منها رشح   واملعروف 

األسفراييني   حممد  الدين  شمس  للشيخ  اإلعتقاد[،  جتريد  رشح  يف  العتامد  ]تعريد  ومنها 

)املتويف   املعروف  746البيهقي  العقائد[،  القواعد يف رشح جتريد  أو تشييد  ]تسديد  (، ومنها 

ان بن أمحد العامي األصفهاين، ومنها رشح بالرشح القديم، لشمس الدين حممود بن عبد الرمح

 
 .224( أمحد امحدي،نظرة إمجالية عىل مسرية الفلسفة بعد ابن رشد، ص1) 

 ..68، ص 2مية، مطهري، ج ( دراسة تعريفية بالعلوم اإلسال2) 
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 ( املوسوم بالرشح اجلديد، وغريها من الرشوح. 879الفاضل القوشجي )املتويف  

بإنكار  يكتف  مل  الشيعة  عىل  هجمته  أثناء  ويف  تيمية،  ابن  بأن  هنا  أذكر  أن  وأحب 

الشيعة  املتكلمني  أعالم  إىل  راح  وإنام  وتأويلها،  وتضعيفها  الصحيحة  يرميهم    األحاديث 

 باإلحلاد مثلام فعل مع الصوفية واألشاعرة وغريهم. 

الطويس،   الدين  نصري  التكفريية  تيمية  ابن  سهام  نالتها  التي  الشخصيات  تلك  ومن 

والذي رماه باإلحلاد واخليانة والكثري من التهم التي صارت يف عرصنا، وكأهنا حقائق مع أهنا  

 ئر علامء وفرق املسلمني. جمرد مفرتيات ل ختتلف عن مفرتياته عىل سا 

ونحن ل نريد أن نرد عليه انطالقا مما كتبه الشيعة، بل نرد عليه من خالل علم كبري من  

وهو من ، هـ(1332)ت  بالشيخ مجال الدين القاسمي أعالم احلديث يف املدرسة السنية، وهو 

)ل عربة برمي  :  ال ، فقد قول يمكن للسلفية أن يزايدوا عليه يف ذلك ، علامء احلديث والتفسري

شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وأمثاهلام رمحهم اهلل باإلحلاد مثل النصري الطويس وابن عريب  

وبعض األشاعرة املتأولني آليات الصفات وآثارها فإن ذلك منه ومن أمثاله محية مذهبية وغرية  

دره خلالف اخلصم أن حيمل  وقد عهد يف العامل الغيور الذي ل يتسع ص.  عىل نرصة ما قوي لديه 

،  وإل فالنصري قد علم أن له مؤلفات يف فن الكالم خدمت ورشحت.  عليه أمثال هذا وأعظم

.  وعقيدته ومرشبه وترمجته املحفوظة تربئه من مثل ذلك.  وكلها مما يربئه عن اإلحلاد والزندقة

ويقول ظاهره  ،  لتأويل وابن عريب حق الباحث معه املنكر عليه أن ينكر عليه موضعا ل حيتمل ا 

أول.  إحلاد نرشها  عقيدة  له  الرجل  أن  حسن،  إل  الفقه  يف  رميه  .  ومذهب  يسوغ  ل  فمثله 

   (1)باإلحلاد(

مع إقرارهم بكونه عاملا   (2)   وقد كان هذا املوقف سببا يف رمي السلفية له وطعنهم فيه

 
 . 274(  نقال عن: كتاب مجال الدين القاسمي وعرصه ص 1) 

(  انظر أقوال الشيخ ربيع بن هادي يف مجال الدين القاسمي يف ]بيان مايف نصيحة إبراهيم الرحييل من اخللل واإلخالل[ ص  2) 
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يف التفسري واحلديث وغريمها من العلوم الرشعية، وأنه ينهل من نفس املنابع التي ينهلون منها،  

 لكنه متيز عنهم بكونه ل يعتقد بعصمة ابن تيمية، ول خيضع له خضوعا مطلقا مثلام يفعلون. 

ذيفة الغامدي  سعد بن ح.  د.  أومثلام فعل القاسمي، فعل باحث سعودي متحرر هو  

  كلية اآلداب قسم التاريخ جامعة امللك سعود يف    أستاذ التاريخ اإلسالمي ودراساته الرشقية 

كتابه )سقوط  وذلك يف  ،  الذي رد عىل الكثري من األوهام التي يتعلق هبا السلفية هذا اجلانب

النقد والطرد  والذي نال بسببه حظه من  ،  ة بني احلقيقة واإلهتام(الدولة العباسية ودور الشيع

 . واحلرمان السلفي الذي ل يفرق يف الطرد بني املسائل العقدية والتارخيية 

كبته  ما  ذلك  أمثلة  و  ومن  الفوائد  منتدى صيد  ردا عىل  سليامن بن صالح اخلراَش يف 

دكتور يف جامعة امللك سعود يردد أكذوبة ):  بعنوانمقال  كتاب الدكتور الغامدي فقد كتب  

كتاٌب  :  فيه   جاء  ومما ،  (شيعية واإلهتام(  احلقيقة  بني  الشيعة  ودور  العباسية  الدولة  )سقوط 

صدر  ،  لألستاذ الدكتور سعد بن حذيفة الغامدي أحد منسويب جامعة امللك سعود قسم التاريخ 

قريًبا وكتب عىل طرته )دراسة جديدة لفرتة حاسمة من تاريخ أمتنا(وهذا ما أغراين لقتنائه  

إل أنني تفاجأت عندما رأيته يردد  ،  م الدكتور من جديد يف هذه القضيةمنتظًرا ماسيجود به قل

،  ات املؤرخنيوهو ما تتابع عليه ثق،  ما ردده الشيعة الرافضة من تكذيب ألي خيانة ألسالفهم

)ومع هذا فإن سؤالً  :  يقول الدكتور حماولً دفع هتمة اخليانة عن الرافضة،  فهذا اجلديد عنده

هل كان هولكو حمتاجًا إىل مساعدة املسلمني الشيعة ضد :  وهذا السؤال هويتبادر إىل الذهن  

يف احلقيقة مل  ؟  املسلمني السنة حتى نقبل أهنم كانوا أحد العوامل التي أدت إىل سقوط بغداد

لذلك فإننا نجد كام يظهر لنا ،  يكن هولكو حمتاجًا إىل مساعدة من أي فرد شيعيًا كان أم سنياً 

،  حتمل إن مل يكن من املستحيل أن يكون هلذه الطائفة من املسلمني أي دور فعال أنه من غري امل

سواء من داخل أو من خارج بغداد يف هجوم املغول ضد العاصمة العباسية بغداد وخالفتها 

 
(14-15 ]) 
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 ( السنية 

باإلضافة إىل الكم الكبري من املتكلمني يف التاريخ اإلسالمي، والذين نجد أسامءهم يف  

الرجال، فقد اهتمت إيران احلديثة، وخاصة يف مرشوعها احلضاري اجلديد  كتب الطبقات و

 بالعقيدة اإلسالمية، وتيسريها، وعرضها بثوب يتناسب مع حاجات العرص وتساؤلته. 

( املطهري  مرتض  الشيخ  الكبار  املعارصين  املتكلمني  ـ  1919ومن  م(  1979م 

سالمية بلغة علمية بسيطة سهلة متناسبة  الفيلسوف واملتكلم الذي استطاع أن يصيغ العقائد اإل

مع العرص، باإلضافة إىل مسامهته يف نجاح الثورة اإلسالمية اإليرانية التي عرفت كيف ختتار 

 قادهتا ورجاهلا يف الفكر والسياسة. 

وقد كان من أبرز تالمذة العالمة الكبري حممد حسني الطباطبائي وروح اهلل اخلميني،  

د تقي اخلونساري، وحممد صدوقي، والسيد شهاب الدين املرعيش وحسني الربوجردي، وحممّ 

الفلسفة   أعالم  من  وغريهم  الطهراين،  احلسيني  احلسني  وحممد  احلداد،  وهاشم  النجفي، 

 والعرفان وعلم الكالم. 

وكل مؤلفاته ـ حتى الفلسفية منها ـ يمكن اعتبارها من الكتب املنارصة للعقيدة، ذلك  

 فق رؤية إسالمية أصيلة. أنه يطرح كل املسائل و

ومن أهم مؤلفاته: وعلم الكالم واحلكمة العملية، وأصول الفلسفة واملذهب الواقعي  

واإلنسان   5) اإلهلي،  والعدل  املعرفة،  ومسألة  والزمان،  واحلركة  املاركسية،  ونقد  أجزاء(، 

: )اإلنسان واملصري، والدوافع نحو املادية، ومقدمة حول الرؤية الكونية اإلسالمية، ويشمل

واملجتمع   القرآن،  يف  واإلنسان  والوحي،  والنبوة  للعامل،  التوحيدي  واملفهوم  واإليامن، 

السرية  ويف  واملعاد،  والفطرة،  واخلامتية،  والقيادة،  واإلمامة  اخلالدة،  واحلياة  والتاريخ، 

 والتاريخ(، وغريها من الكتب.

د أشاد به كثريا يف مؤلفاته  وقد كان الشيخ مطهري من املقربني جدا من اخلميني، وق
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التي يمكن اعتبارها مجيعا رشحا لفكر اخلميني، وأسسا نظرية لنظام ولية الفقيه، وقد قال عنه  

يف كتابه )حول الثورة اإلسالمية(: )إنني درست اثنتي عرشة سنة تقريبًا عند هذا الرجل العظيم  

س، فكشفت أمورًا يف معنوياته مل تزد  )اخلميني(، لكن ذهبت إىل لقائه يف سفري األخري إىل باري

يف حرييت فحسب، بل ازداد إيامين به أيضًا. وعندما رجعت سألني الزمالء: ماذا رأيت؟ فقلت:  

رأيت فيه أربعَا: آمن هبدفه، فلو تكالبت عليه الدنيا، مل ترصفه عن هدفه.. وآمن بسبيله، فال  

له.. وآمن بقومه، فمن بني من أعرفهم،  يمكن رصفه عنه، وهو أشبه بإيامن الرسول هبدفه وسبي

مل أجد أحدًا يؤمن بمعنويات الشعب اإليراين مثله، فينصحونه أن متّهل قلياًل، فالناس قد تعبوا  

وفرتوا، فيقول: كاّل، ليس الناس كام تقولون، إنني أعرف الشعب أفضل منكم. ونرى صحة  

 يعًا، آمن برّبه( كالمه تتجىل يومًا بعد يوم.. وأخريًا، واألسمى منها مج

وهكذا نجد اخلميني يشيد كثريا بتلميذه الويف، ومن ذلك ما ذكره عنه بعد استشهاده:  

اإليراين   الشعب  وخاصة  اإلسالمية  واألمة  الكرام  واألولياء  اإلسالم  وأهنئ  أعزي  )إنني 

املرحوم احلاج املجاهد، بمصاهبم املؤسف بالشهيد اجلليل واملفكر الفيلسوف والفقيه الكبري  

الشيخ مرتىض مطهري قدس رسه؛ أما العزاء فباستشهاد ذلك الرجل الفّذ الذي قىض حياته  

الكريمة الغالية يف سبيل حتقيق األهداف اإلسالمية املقدسة والكفاح املتواصل مع كل األفكار  

رف اإلسالمية  امللتوية املنحرفة. ذلك الرجل الذي عّز له مثيل يف معرفة الدين اإلسالمي واملعا 

املختلفة وتفسري القرآن الكريم. أما أنا فقد فقدُت ولدًا عزيزًا، وقد ُفجعت بوفاته فكان من 

الشخصيات التي أعّدها ثمرة حيايت، وقد ثلم يف اإلسالم باستشهاد هذا الولد البار واملفكر  

هؤلء  أمثال  بوجود  نحظى  فألننا  التهنئة  وأما  َشء..  يسّدها  ل  ثلمة  الذين   اخلالد  الرجال 

إنني أهنّئ اإلسالم العظيم مريّب   يضّحون بأنفسهم ويشعون بالنور يف حياهتم وبعد وفاهتم. 

املّيتة وبالنور عىل  األجيال واهنّئ األمة اإلسالمية برتبية رجال يفيضون باحلياة عىل القلوب 

كان وسيكون يف  الظلامت. وإين وان خرست ابنًا عزيزًا كان كبضعة مني، ولكني أفتخر؛ بأنه  
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 اإلسالم وسيكون مثله( 

وهكذا قال عنه السيد عيل اخلامنئي مبينا آثاره الفكرية عىل نظام اجلمهورية اإلسالمية  

اإليرانية: )يوجد القالئل من العلامء من أمثال الشهيد مطهري، هبذه القوة الفكرية والروحية،  

كامال، وهلذا لبد من العمل    إن كل خطبة من خطبه يمكن أن تكون عنوانا وعمال ختصصيا 

الفكرية   املباين  متثل  مطهري  الشهيد  آثار  إن  كبري،  وبشكل  الفلسفي  وخطه  مبانيه  عىل 

 للجمهورية اإلسالمية( 

الذي له مشاركات يف العلوم الكثرية،    العالمة الكبري جعفر السبحاين التربيزي ومنهم  

القرآن الكريم، وله باإلضافة هلا  وقد سبق ذكره عند احلديث عن مسامهاته املميزة يف تفس ري 

 كتب كثرية يف العقائد اإلسالمية. 

مؤسسة   وهي  الصادق،  اإلمام  ملؤسسة  تأسيسه  هو  به  قام  الذي  األهم  العمل  لكن 

إسالمية ثقافية تربوية يرتكز نشاطها يف جمال التأليف والتحقيق، وتربية الكوادر املتخّصصة يف  

جل نرش اإلسالم املحمدي األصيل والتصّدي لألفكار املنحرفة الرد عىل الشبهات املثارة، من أ 

 والشبهات، بُأسلوب علمي، وبلغة هادئة بعيدة عن التشنج والتطّرف. 

ومن أهم املراكز التابعة هلذه املؤسسة املعهد املتخصص يف الدراسات الكالمية، الذي  

 خّصصة يف علم الكالم. هـ، لتخريج كوادر علمية مت  1412أسسه الشيخ جعفر السبحاين عام  

ومن أهداف املؤسسة ـ حسبام ذكر يف موقعها الرسمي ـ: )إعداد كوادر متخّصصة يف  

عن  اإلجابة  علامئنا،  من  القدماء  تركه  اّلذي  اإلسالمي  الرتاث  وإحياء  الكالم،  علم 

  (1) (الستفسارات الكالمية والشبهات اّلتي يثريها الغرب 

املجال إصدار جملة الكالم اإلسالمي، وهي جملة    ومن نشاطات هذه املؤسسة يف هذا

  هـ، إىل يومنا هذا. 1413كالمية فصلية، وقد استمرت بالصدور منذ عام  

 
 ( موقع الشيخ السبحاين.. 1) 
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 إيران .. والرشيعة اإلسالمية 

بالرشيعة اإلسالمية سواء عىل مستوى   الهتامم  اإليراين ذلك  التدين  أهم مظاهر  من 

العلمي والرتبوي والثقايف، فإيران،  اللتزام الشخيص والجتامعي، أو عىل مستوى   الهتامم 

وخاصة يف ثوهبا اإلسالمي اجلديد، مل ترتض رشيعة سوى اإلسالم، ومل ترتض نظاما سوى  

 ذلك النظام الذي استنطبه الفقهاء من املصادر املقدسة املعصومة. 

ربية  وهلذا مل تسم نفسها باسم ]اجلمهورية الفارسية[، كام تسمي الكثري من الدول الع 

نفسها  فسمت  اإلسالم،  باسم  تتسمى  أن  اختارت  وإنام  وقوميتها،  لغتها  بحسب  أسامءها 

]اجلمهورية اإلسالمية[، ل كمجرد شعار، وإنام كمرشوع كبري تسعي كل جهدها لتحقيقه يف  

 الواقع. 

يف الواقع اإليراين كثرية جدا، أمهها ذلك احلرص  بالرشيعة اإلسالمية  وجتليات الهتامم  

عىل عىل   أو  التعبدية،  الشعائر  مستوى  عىل  سواء  الدين،  جزئيات  من  جزئية  بكل  التمسك 

مستوى املعامالت بمختلف أصنافها، أو عىل مستوى الهتامم العلمي بحضور دورس العلامء  

 واملراجع واللتزام بتعليامهتم. 

ألي  وهذا طبعا ل يعني عصمة اإليرانيني، فذلك مل يتحقق يف أي عرص من العصور، و

دولة من الدول، ولكن يمكن اعتبار إيران احلالية، وبمناهجها الرتبوية والثقافية، وبمؤسساهتا 

العلمية واإلعالمية، تسري نحو حتقيق نسبة عالية من التدين الوسطي الصحيح الذي مل يمتزج 

ورثه التي  القيم  بتلك  وامتزج  النبوية،  السامحة  بتلك  اكتفى  وإنام  التشدد،  ول  ا بالعنف 

 ن عن آل بيت النبوة الذين امتألوا عشقا هلم. واإليراني

ومن خالل هذه املعاين نحاول يف هذا الفصل أن نثبت مدى متسك اإليرانيني بالرشيعة  

عرب انتخابات    اإليراين  اإلسالمية، وخاصة يف ظل نظامها اجلديد، والذي اختار فيه الشعب
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الويل   ذلك  الفقيه،  الويل  حيكمه  أن  نزهية  وإنام حرة  فقط،  باجتهاده  يكتفي  ل  الذي  املجتهد 

يف مجيع املجالت حتى يطبق الفقه اإلسالمي يف الواقع تطبيقا صحيحا متناسبا   يستشري اخلرباء 

 مع حاجات العرص وتغرياته. 

أن   اإليرانيون  استطاع  الرشعية  املصادر  عىل  املبني  الواقعي  الجتهاد  ذلك  عىل  وبناء 

واإلعالم  الرشعية للكثري من النوازل الواقعية يف القتصاد والسياسة  جيدوا الكثري من احللول  

والدفاع واملجتمع والرتبية وكل املجالت، وهي اجتهادات جديرة بأن يطلع عليها املقاومون  

، ليجدوا فيها من الرؤى التي  من أبناء احلركات اإلسالمية  للعلامنية، والدعاة للدولة اإلسالمية 

 حتقيق أهدافهم. تفيدهم يف 

 وقد قسمنا هذا الفصل بحسب ما ذكرنا إىل قسمني: 

لذلك،  األول  ودوافعهم  اإلسالمية،  بالرشيعة  اإليرانيني  متسك  مدى  فيه  تناولنا   :

وحاولنا أن نرد فيه باألدلة القطعية عىل تلك اهلجامت املغرضة التي تصورهم بصورة املجوس  

المية أي اهتامم، وتعترب التشيع سبب ذلك، مع أن واملالحدة الذين ل يعريون الرشيعة اإلس

 التشيع يف الواقع هو سبب التزامهم الديني. 

: تناولنا فيه انفتاح إيران عىل املذاهب اإلسالمية مجيعا، ذلك النفتاح الذي جتىل  الثاين 

املختلفة،    يف الثروة الفقهية واألصولية الكبرية التي أنتجها علامء إيرانيون عرب املراحل التارخيية

رد عىل تلك اهلجامت  أيضا  وكلها ل تزال مصادر معتربة لدى مجيع املذاهب الفقهية، ويف هذا  

التي تصور إيران بكوهنا دولة املؤامرة عىل اإلسالم، ل الدولة التي خدمت اإلسالم يف مجيع 

 املجالت، ويف مجيع العصور. 

 أول ـ متسك اإليرانيني بالرشيعة اإلسالمية: 

ا نسلم عقولنا لوسائل اإلعالم املغرض، ونسلمها لرجال الدين الطائفيني الذين  عندم

نتيجة خطرية جدا هي أن إليران ولإليرانيني دينا آخر  نخرج بخيدمون أهداف أعداء اإلسالم، 
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 م وشعائرهم خمتلفة متاما.هخمتلفا متاما عن اإلسالم، وأن رشائع

لنا بام أمرنا به ربنا من استعامل العقل واحلجة  وعماملغرضني واحلاقدين،    بينام إذا تركنا 

قال  عندما  العلمي،  املنهج  استعامل  من  به  تعاىل  اهلل  أمرنا  ما  َهاُتوا    }  :والربهان، وطبقنا  ُقْل 

ْن ُقْل َفْأُتوا بِالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها إِ }ليهود:  اخماطبا    ، وقال[ 111]البقرة:    {ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

 [ 93]آل عمران:   {ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

إذا فعلنا ذلك، وذهبنا إىل إيران، أو إىل مراجعها الكبار، أو إىل وليها الفقيه، أو إىل تراثها  

، أو إىل أبناء شعبها الذي يرتادون املساجد، وحييون املناسبات  ية الضخم يف الرشيعة اإلسالم

 ا متاما. الدينية املختلفة، فإننا نجد األمر خمتلف

فاإليرانيون يطبقون نفس الرشيعة التي نص عليها القرآن الكريم ابتداء من الصالة التي  

تقام يف مساجدها الكثرية، ويف كل مدينة أو قرية من قراها، ول ينسون بعد الصالة أن يستمعوا  

يؤدوا  أن  كذلك  ينسون  ول  املسلمني،  سائر  فيها  يقرأ  التي  املصاحف  نفس  من  يقرؤوا    أو 

الرواتب   أداء  عن  يغفل  ل  منهم  والكثري  صالهتم..  املسلمني  سائر  هبا  يعقب  التي  املعقبات 

 املستحبة قبل الصالة وبعدها كسائر املسلمني. 

وأغنياؤهم ل يغفلون عن أداء ما وجب يف أمواهلم من زكاة أو مخس، بحسب ما ينص  

 املسلمني. عليه فقه أئمتهم، والذي ل خيتلف كثريا عن فقه سائر أئمة 

ومن استطاع منهم احلج، فإنه ل يقرص يف ذلك، بل إهنم يعدون أنفسهم للحج قبل فرتة  

يهم تطبيق املناسك بنفس الطريقة  ، حتى تيرس عل  (1)طويلة جدا، وربام يقيمون جمسامت للحج

 
غريض، فبدل أن يشيدوا به راحوا يصورون للناس أن إيران وضعت كعبة أخرى بدل الكعبة  (  وقد أثار هذا لألسف نقمة امل1) 

التي حيج إليها سائر املسلمني، ومن ذلك ما نرشه موقع ]البوابة[ السعودي، حيث نرش فيديو وصورًا وخربًا حتت عنوان )بالفيديو.. 

ديو والصور خاصة بدروس تعليم أحكام احلج يلقيها وبشكل تفاعيل إيران تبني كعبة عىل أراضيها وتدعو الناس للحج(، مع أن الفي

عميل تطبيقي رؤساء بعثات احلج لتسهيل فريضة احلج حني وصول احلاج اإليراين إىل الديار املقدسة، كام أن هذا التقليد متبع يف  

 العديد من البلدان اإلسالمية لتهئية حجاجها لكي يؤدوا مناسك احلج بشكل صحيح.
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اهلل   رسول  طبقها  الفروع التي  بعض  يف  إل  ختتلف  ل  وهي  أئمتهم،  عن  رووها  والتي   ،

 البسيطة عن سائر ما نص عليه الفقهاء من سائر املذاهب. 

بل إننا نجد فوق ذلك كله أن كل فرد من اإليرانيني ـ مثل سائر الشيعة ـ يتخذ عاملا من  

إليه، ويقلده، حتى ل خيتلط عليه دينه، وحتى ل يبحث عن  الفتوى، يرجع  إماما يف  العلامء 

الرخص من خالل جتوله يف الكتب أو بني الفقهاء، وهي ميزة ل نجدها لألسف يف املدرسة  

سبب يف ظهور الكثري من الفتاوى الشاذة، بل أتاح الفتوى لكل من هب ودب  ت و ما  السنية، وه 

 ذلك. ه بمن غري أن تكون له اآلليات التي تسمح ل

املالية،   املعامالت  من  ابتداء  املسائل  كل  يف  دينهم  يستفتون عن  اإليرانيني  نجد  وهلذا 

الدين، وعند الرجوع إىل    واملحظورات من املأكولت واملرشوبات وامللبوسات، وسائر أمور

أمهات الكتب الفقهية، أو الرسائل العملية نجدها تتفق مع سائر املسلمني يف أكثر األصول،  

 وإن اختلفت معها يف بعض الفروع البسيطة. 

لكن األنظار احلاقدة لألسف ل تنظر لكل هذا، وتنظر فقط إىل ما يسمى بزواج املتعة  

وى فرع بسيط من فروع الرشيعة، ويوجد مثله يف املدارس  أو الزواج املؤقت، مع كونه ليس س

العريف، وزواج فرند، املسيار والزواج  وغريها من   وزواج املحلل،   السنية، حيث نرى زواج 

الناس يف حياهتم  أكثر  أنواع الزواج التي أجازها الفقهاء من باب الرضورة، والتي ل يطبقها  

 إل الشاذ والنادر منهم. 

با  األمر  أصحاب  وهكذا  إل  به  يسمع  يكاد  ل  حيث  إيران،  يف  املؤقت  للزواج  لنسبة 

جدا، فاآلباء اإليرانيون ـ كسائر اآلباء يف الدنيا ـ حريصون   ةالرضورات، ويف املواضع املحدود

عىل أن يزوجوا بناهتم زواجا دائام، ومن األكفاء، ول يسمحون أبدا بمامرسة ذلك النوع من  

ينصون عىل جوازه للرضورة، محاية للمجتمع من أن ينترش فيه أبناء    الزواج، وإن كان الفقهاء

 الفاحشة. 
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هبذا   والشيعة  إيران،  يرمون  الذين  فإن  بمنولألسف،  بالدهم  يف  سمون  يُ   يسمعون 

العازبات] ويشكون من كثرهتم، ومن ، ويسمعون كذلك باألبناء غري الرشعيني،  [األمهات 

م طبقوا ما نص عليه الفقهاء ـ بالنسبة هلؤلء ـ ما يسمى  ولو أهنحتمل الدولة ألعباء تكاليفهم،  

 رف آباء هؤلء، وملا وقعت املجتمعات اإلسالمية ضحية لنتشار الفاحشة. بالزواج املؤقت، لعُ 

وهلذا، فإن الفقه الذي يستند إليه اإليرانيون فقه واقعي يعالج املشكالت الواقعية، ول  

عنها،   الطرف  بيغض  منها  يتهرب  من  ول  الكثري  معها   ينسجم  أن  يمكن  ل  التي  املثاليات 

 الناس. 

احللول لكل املشكالت، بام فيها مشكلة النحراف    واأن يضعفقهاؤهم  وهلذا استطاع  

أن يتزوجوا زواجا مؤقتا برشط  ـ بحسب ما تنص عليه أدلتهمـ   هلؤلء  وا  األخالقي، حيث أتاح 

، وربام يكون ذلك آبائهم وأمهاهتمد نسبوا إىل  نتج عن ذلك الزواج أولالتوثيق، حتى إذا ما  

 سببا لتحول الزواج املؤقت إىل زواج دائم. 

لكل املشكالت  ـ  بناء عىل ما ورد يف املصادر املقدسة  ـ  وهكذا نجدهم يضعون احللول  

وهلذا نراهمـ  مثل سائر  ،  الواقعية يف مجيع أبواب الفقه من غري خروج منهم عن مصادر الرشيعة

ينصون عىل وجوب تقليد املجتهد احلي الذي يعيش الواقع، ويعرف مالبساته جيدا،   الشيعة ـ 

 حتى يفتي فيها بام يتناسب معها.

السياسية   اجلوانب  يف  بالرشيعة  للتمسك  يسعون  اإليرانيني  نرى  كله  ذلك  وفوق 

ر  والعالقات الدولية، وكل الشؤون الكربى التي ل نرى للفقهاء يف املدرسة السنية أي حضو

 فيها.

وهلذا فإن للويل الفقيه عندهم سلطة فوق كل سلطة، ذلك أنه يمكنه أن يلغي أي قرار  

أو غريها إن عارض الرشيعة، ومل يكن هناك أي أو القضاء،  خترجه احلكومة أو جملس الشعب  

 مسوغ رشعي لقبوله. 
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مالهتا  وبناء عىل هذا نجد الفقيه حارضا يف كل املجالت .. فهو يف البنوك يراقب معا 

السيناريوهات   يراقب  السينام  استديوهات  ويف  الرشيعة..  مع  لتتناسب  بدقة  ومصارفها 

  ، واحلوارات واملالبس والديكور حتى يتناسب مع الرشيعة.. وهكذا نجده حارضا يف كل حمل

لرتاقب سلوكات   واألزقة  الشوارع  يف  تنترش  الفقيه،  بأوامر  املؤمترة  األخالقية  الرشطة  حتى 

 ى ل تصطدم بالرشيعة. الناس، حت

بناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث أن نذكر املالمح الكربى للتدين اإليراين، والتي ل  

  باألدلة يمكن أن جيحدها إل حقود مغرض، أما العاقل، فإنه إن مل يتسن له الثقة بام نقول، أو  

الشيعي  الفقه  يراجع  أن  يمكن  فإنه  نوردها،  املعتمدة  التي  إيران ،  من مصادره  إىل  يذهب  أو 

أعراض   يف  اخلوض  عن  لسانه  يكف  وورعه  لدينه  واحرتاما  ذلك،  وقبل  ليتأكد،  نفسها 

 املسلمني، ويف ثلبهم بام هم بريئون منه. 

للجمهورية   املؤسسني  الفكريني  القادة  إىل  أدلة  من  نذكره  فيام  نرجع  أن  حاولنا  وقد 

ذلك   اإليرانية،  باإلسالمية  التمسك  نوع  يمثلون  الوقت  أهنم  يف  إيران  يف  املوجود  الرشيعة 

ملوكهم[ دين  عىل  ]الناس  يقال  كام  من   احلايل،  الكثري  عليه  كان  الذي  التوجه  نفس  وهو   ،

 اإليرانيني قبل الثورة اإلسالمية، وهلذا أتيح هلا أن تنجح. 

وقد ذكرنا هذا ردا عىل أولئك املغرضني الذين يأتون بالفتاوى من كل مصدر، وأحيانا 

يأتون بالنصوص من ]بحار األنوار[، وغريه متجاهلني أن ذلك تراث فيه الغث والسمني، وفيه  

ما يقبل ما يرفض، ومثله موجود يف املدرسة السنية، والعاقل هو الذي ل حيمل أي جهة جريرة  

 من انتسب إليها. 

تندون  ولألسف فإن كل الذين يردون عىل القادة الفكريني للجمهورية اإلسالمية، ل يس

إىل أحاديثهم، أو ما كتبوه يف كتبهم، وإنام يستندون جلهات أخرى، وهذا من الظلم املجحف،  

َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر    }الذي ل يرتضيه عاقل، فالعاقل هو الذي يطبق يف كل َشء قوله تعاىل:  
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]آل عمران:    {َواءً َلْيُسوا َس   }، ومعها قوله تعاىل عن أهل الكتاب:  [164]األنعام:    {ُأْخَرى  

 ، فهذه املقولة شعار للباحث املؤمن الذي ل حيمل أحدا مسؤولية أحد. [ 113

النصوص   لعرشات  املغرضني  أولئك  ترك  من  سابقا  ذكرناه  ما  ذلك  عىل  وكمثال 

والترصحيات من اإلمام اخلميني عن القرآن الكريم، وخلوه من التحريف والتبديل، ودعوته  

 م الرد عليه من خالل مقولت غريه.. وهذا ظلم كبري. لتفعيله يف احلياة، ث

فلكل مذهب أو مدرسة من انحرف هبا أو عنها انحرافا كليا أو جزئيا، ول يصح أن  

التي مل تكتف فقط بتصحيح  بالنسبة إليران  املنحرفني.. وكذلك األمر  املعتدلني وزر  نحّمل 

ن، وتصورها له، ولذلك يمكن مسار الدولة السيايس، وإنام صححت قبل ذلك فهمها للدي

املصاد إىل  أقرب  جعلته  كبرية،  تصحيحية  عملية  اإليراين  التشيع  كل  اعتبار  من  املقدسة،  ر 

العصور السابقة، حتى أن الطبقة املثقة من إيران اآلن ل ترتض تسمية التشيع، بل تعتربه نوعا  

 من التسمية الطائفية، وإنام تسميه ]اإلسالم املحمدي األصيل[

 لتعرف عىل األحكام الرشعية: الرجوع للفقهاء املجتهدين ل ـ    1

ـ  ملرجع  ا الشيعي  املصطلح  يف  العلم  جتهد  املعامل  الهو  ـ  درجات  أقىص  بلغ  الذي 

والجتهاد التي ختول له اإلفتاء، ورعاية بعض املصالح الدينية ملن يثقون فيه من عامة الناس؛  

 . (1)ة اإلسالمية، وتنفيذها فيعتربونه واسطة للتعرف عىل أحكام الرشيع

عامة الذين ل يستطيعون الجتهاد، ويف نفس  لوميزة هذا النظام هو تنظيم احلياة الدينية ل

الوقت ل جيدون يف أنفسهم القدرة عىل التمييز بني األقوال الفقهية والختالفات الواردة فيها،  

يبحثوا   أن  ـ  حرية  بكل  ـ  هلم  يتاح  الذين  عن  ولذلك  املرجعية  الفقهاء  درجة  إىل  وصلوا 

 
[، فقال: )جيب تقليد األعلم مع اإلمكان عىل  203و119كام نص عىل ذلك السيد اخلوئي يف كتاب ]الجتهاد والتقليد/(   1) 

األحوط، وجيب الفحص عنه.. املراد من األعلم من يكون أعرف بالقواعد واملدارك للمسألة وأكثر اطالعًا..وأجود فهاًم لألخبار، 

رجع يف تعيينه أهل اخلربة واإلستنباط.. ول جيوز تقليد غري املجتهد وإن كان من أهل العلم،  واحلاصل أن يكون أجود استنباطًا. وامل

 كام أنه جيب عىل غري املجتهد التقليد، وإن كان من أهل العلم(. 
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 والجتهاد، ليجعلوهم مراجع هلم، يرجعون إليهم يف أمور دينهم. 

والذي ينتقد هذا النظام مثل الذي ينتقد املريض الذي يبحث يف األطباء، ليجد طبييا  

واحدا ثقة يرى فيه القدرة عىل عالجه، أو اإلشارة عليه، فيتخذه طبيبه الشخيص الدائم الذي 

 .  ، أو الذي خيتار حماميا واحدا يعالج كل مشكلة حتل بهكلام احتاج إىل ذلكيلجأ إليه 

والشيعة يستندون يف هذا النظام إىل ما ورد عن أئمتهم الذين كانوا يرشدون أتباعهم إىل  

جلس يف مسجد املدينة  )األبان بن تغلب:  أنه قال  اإلمام الباقر  فقد روي عن    فقهاء بالدهم،

أي أن اإلمام اعتربه مرجعا ألهل ذلك   (1) (ب أن يرى يف شيعتي مثلكوأفت الناس، فإين أح 

 . املسجد

إئت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني  )  : أنه قال لبعض أتباعهاإلمام الصادق  وروي عن  

 ( 2)  (حديثًا كثريًا، فام رواه لك فاروه عني

دينك من زكريا بن  خذ معامل  عندما قال لبعض أتباعه: ) الرضا  ومثله روي عن اإلمام  

 (3)  (آدم القمي املأمون عىل الدين والدنيا 

وغريها من النصوص الكثرية التي استنبط منها الشيعة أنه جيب عىل العامي املقلد أل  

يكتفي بام يف الكتب من فتاوى، وإنام عليه أن يرجع إىل املجتهدين األحياء، ألهنم أدرى بالواقع،  

تنفي ، ذلك أن باب الجتهاد عند الشيعة مل يغلق مثلام حصل يف  يةذ األحكام الرشع وبكيفية 

 املدرسة السنية، بسبب التدخل السيايس. 

للمرجع، بحيث يصبح   تتاح  التي  النظام هو بعض الصالحيات  وامليزة األخرى هلذا 

قاضيا بني أتباعه، يساهم يف فك النزاعات بينهم بحسب األحكام الرشعية، باإلضافة إىل توليه  

 
 . 291، ص 30(  وسائل الشيعة، ج 1) 

 . 147، ص 27(  وسائل الشيعة، ج 2) 

 . 146، ص 27(  وسائل الشيعة، ج 3) 
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 يل وكالئه حل املشاكل التي قد يقعون فيها. أو تو

وهم لذلك يضعون له قداسة خاصة ختول له أن يكون له من السلطة يف قلوب الناس  

عقيدتنا يف املجتهد اجلامع )  العالمة حممد رضا املظفر: ما جيعلهم خيضعون له وألوامره، كام قال  

رئيس املطلق، له ما لإلمام يف الفصل  للرشائط، أنه نائب لإلمام يف حال غيبته، وهو احلاكم وال

يف القضايا واحلكومة بني الناس، والراد عليه راد عىل اإلمام والراد عىل اإلمام راد عىل اهلل تعاىل،  

  (1)(وهو عىل حد الرشك باهلل

  ، لمسامهات املاليةـ استقبال املرجع لوالتي أساء فهمهام املغرضون  ـ  ومن مزاياها أيضا  

ورد   التي  األصناف  لتوزيعها عىل  وإنام  لشخصه،  بينها ب  يالرشعاألمر  ل  هلا، ومن  توزيعها 

 .(2)املؤسسة الدينية نفسها، من املدارس الدينية، ونرش الكتب ونحوها 

عىل   والسياسيني،  الساسة  عن  متاما  مستقال  الشيعة  عند  الديني  النظام  جعل  ما  وهو 

ة السنية، والتي تأخذ أمواهلا من الدولة، والتي تفرض بعد خالف ما نراه يف املؤسسات الديني

 ذلك سلطتها عليها لكوهنا تابعة هلا. 

وهذا ل يعني استقاللية هذه املؤسسة عن الشعب، بل هي تابعة له، وختدم مصاحله،  

 عه. يتوز   يةعد إعطائها من ماله، وكيفوهو يراقبها ب

للكثري وتتعرض  الشعب،  مصالح  يف  تسعى  لذلك  احلكومات    وهي  من  األذى  من 

املتعاقبة بسبب ذلك، فهي ليست واسطة احلكومة إلرضاء الشعب، وإنام هي واسطة الشعب  

 
 ..45عقائد اإلمامية، املظفر، ص (  1) 

والعلامء، 2)  للطلبة،  سكن  وبيوت  واملكتبات،  كاملدارس،  عديدة،  أوقافًا  للمراجع  التابعة  العلمية  للحوزات  نرى  وهلذا    )

امل ما تشرتط وقفيتها إرشاف  فيها، وغالبًا  الوقف  الواقف ومتويل  إرادة  األوقاف:احرتام  العام إلدارة هذه  رجع  وغريها، والطابع 

ية العام، أي الذي يرجع اليه أكثرية الشيعة يف العامل، والذي حيرتم رأيه وتوجيهاته يف إدارة احلوزة وطلبتها.. ويقوم املرجع عادة برعا

هذه األوقاف ومساعدهتا ماليًا، لتواصل العمل هلدفها الذي نصت عليه وقفيتها، كام يقوم بتأسيس املرشوعات الالزمة للحوزة من 

 و مساكن أو مكتبات. مدارس أ
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 إلخضاع احلكومة. 

استطاع املعنى  هذا  عىل  بمساندة    وبناء  اإليراين  العلمية  املراجع  الشعب  أن  واحلوزة 

ر الذين قدسهم الشعب  لم يكن اخلميني سوى مرجع من املراجع الكبا ف  ؛ ينجح يف حتقيق ثورته 

 واحرتمهم، وكانوا يف مستوى ذلك التقديس والحرتام. 

ولذلك يمكن اعتبار نظام ولية الفقيه نوعا من تفعيل املرجعية، وإعطائها الصالحيات  

، كام نص عىل ذلك اخلميني بقوله: )املستفاد من املقبولة كام  (1)احلقيقية التي أتاحتها هلا الرشيعة

أن احلكومة مطلقًا للفقيه، وقد جعلهم اإلمام حكامًا عىل الناس، ول خيفى أن جعل  ذكرناه هو  

القايض من شؤون احلاكم والسلطان يف اإلسالم، فجعل احلكومة للفقهاء مستلزم جلواز نصب  

  (2) (القضاة، فاحلكام عىل الناس شأهنم نصب األمراء والقضاة وغريمها مما حتتاج إليه األمة

ا  قال  أكرب  ومثله  يعترب  والذي  اإليرانية،  اإلسالمية  للجمهورية  احلايل  القائد  خلامنئي 

مرجع فيها: )ولية الفقيه يف قيادة املجتمع وإدارة املسائل اإلجتامعية يف كل عرص وزمان من 

ومن أوصله اإلستدلل إىل  ،  عرشي، وهلا جذور يف أصل اإلمامة  أركان املذهب احلق اإلثني 

  (3)معذور، ولكن ل جيوز له بث التفرقة واخلالف (عدم القول هبا فهو  

ومن مزايا هذا النظام كذلك تلك احلرية الدينية التي جتعل عامة الناس أحرارا يف اختيار  

الفقهاء   سائر  من  معهم  املختلفني  مع  يتساحمون  كذلك  وجتعلهم  يقلدوهنم،  الذين  املراجع 

 واملراجع. 

لديني الذي نفتقده لألسف يف املدرسة السنية ـ  ومن أحسن األمثلة عىل ذلك التسامح ا 

 
(  هناك اجتاه آخر يف املدرسة الشيعية يرى أنه ليس للفقيه سوى الفتوى، وممن يمثلونه يف الواقع الشيعي السيد السيستاين  1) 

العراقي نفسه عن طريق اإلنتخابات، وأعطى الرشعية ملن ينتخبه الشعب،  العراق األكرب، والذي أفتى بأن حيكم الشعب  مرجع 

 ء وطلبة العلم أن ليدخلوا يف احلكم ومؤسساته، إل بقد الرضورة الترشيعية أحيانًا..ونصح العلام

 ..53(  اخلميني، الجتهاد والتقليد، ص 2) 

 ..23، ص 1(  اخلامنئي، أجوبة اإلستفتاءات، ج 3) 
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له بعضهم يعرتض عليه  بسبب التعصب بني املذاهب ـ ما أجاب به اخلميني عىل رسالة أرسلها  

املجتهدين،   بني  بالختالف  قبوله  أحد  فيها  إىل  يمل  مل  سلطة  من  له  بام  اخلميني  أن  وكيف 

، وقال له: )..  أفواه الطرف الذي خيالفهالطرفني، أو مل يستعمل السلطات املتاحة له لتكميم  

بل   منهام،  لطرف  تأييدا  نر حتى اآلن  بتأييدكم، ومل  الطرفني حيظيان  أن  ذلك  األكثر من  لعل 

والشواهد   . . ثم تؤيدون طرفا آخر يف مناسبة أخرى  ، نالحظ أنكم قد تؤيدون طرفا يف مناسبة

سني أو مؤسسة اإلعالم اإلسالمي، يف  فراد مجاعة املدرأنكم دافعتم عن  إعىل ذلك كثرية، مثال  

فراد مكتب اإلعالم اإلسالمي، وإذا دافعتم عن شورى املحافظة  أالوقت الذي دافعتم فيه عن  

  (1) (عىل الدستور فإنكم دافعتم عن شورى تشخيص املصلحة

( بقوله:  اخلميني  الكثريين فأجابه  وأمثالك  انصحك  فقهاء  بأن  ذكركم  أو   ،إين  كتب 

العسكرية   املجالت  له رأي يف  منهم  النظر، وكل  باختالف وجهات  العظام مملوءة  اإلسالم 

مجاع للفقهاء، وحتى يف  إففي بعض املسائل هناك  .  والثقافية والسياسية والقتصادية والعبادية. 

ن هذه الختالفات  إويف املايض ف  ، مجاع هناك قول أو أقوال ختالف اإلمجاعإ   املسائل التي فيها 

ل يتابع إل    نهإكثر الناس عليها قليال، والذي يعلم هبا فأتبت باللغة العربية مما جعل اطالع  ك

 ( املسائل التي هتمه

وبعد أن أصل له املسألة من الناحية الرشعية، وبحسب ما يدل عليه تاريخ الفقهاء يف  

يع أن نتصور أن  واآلن هل نستطاملدرسة الشيعية، بل يف مجيع املدارس اإلسالمية، قال له: ) 

هؤلء الفقهاء عندما اختلفت وجهات نظرهم كانوا يعملون خالفا ملا يريد اهلل سبحانه وتعاىل  

واليوم، واحلمد هلل، فإن كالم الفقهاء وأصحاب  ..  أبدا!!..  وخالفا للدين اإلسالمي وللحق؟!

 
الصادرة يف طهران (  النصوص املذكورة يف رسالة الشيخ األنصاري وجواب اإلمام عليها مأخوذة عن جريدة اطالعات  1) 

هـ ، انظر مقال بعنوان: الجتهاد املتنوع يف الدولة اإلسالمية يف فكر اإلمام اخلميني، حممد 1409ذي احلجة 9بتاريخ  18799عدد 

 حسني فضل اهلل، من كتاب: اإلمام اخلميني الفكر والثورة. 
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يه يف حياهتم  حيتاجون إل  النظر يبث يف الراديو والتلفزيون أو يكتب يف الصحف، ألن الناس

 ( العملية

ثم ذكر له أن هناك الكثري من النوازل، وأنه ل يمكن أن جيتمع الفقهاء فيها عىل قول  

مثال، يف مسألة حتديد امللكية ويف تقسيم  واحد، ألن لكل منهم وجهة نظره اخلاصة، فقال: ).. 

وال لألموال  املعقدة  املسائل  ويف  واإلنفاق  العامة  الثروات  ويف  يف  األرايض،  الصعبة  عملة 

البنوك، ويف األمور املالية والتجارة الداخلية واخلارجية واملزارعة واملضاربة واإلجارة والرهن 

الرسم   أمثال  الفنية  واملسائل  الثقافية  واملسائل  املدنية  والقوانني  والديات  احلدود  واقامة 

الطبيعة ساملة من والتصوير والنحت واملوسيقى والسينام واملرسح واخلط وغريه، ويف حفظ  

مسائل   ويف  اخلاصة،  واملمتلكات  البيوت  يف  املوجودة  حتى  األشجار،  قطع  ومنع  التلوث 

األطعمة واأللبسة واألرشبة، ويف مسألة حتديد النسل يف حالت الرضورة أو تعيني فواصل  

إنسان إلنسان آخر، ويف   الطبية وأمثال زرع أعضاء جسم  املشاكل  بني وليد وآخر، ويف حل 

سألة املعادن داخل طبقات األرض وفوقها ويف تغيري موضوعات احلالل واحلرام وتوسيع  م

وتضييق دائرة بعض األحكام يف األزمنة واألمكنة املختلفة، ويف املسائل احلقوقية حسب نظر  

املجتمع،   الفرد داخل  املجتمع اإلسالمي، وحدود حرية  املرأة يف  الرشيعة اإلسالمية، ودور 

مع   انجاز والتعامل  وكيفية  هلا،  التابعة  واملعسكرات  اللتقاطية  واألفكار  واملرشكني  الكفار 

الفرائض يف الرحالت اهلوائية والفضائية. واألهم من ذلك حاكمية ولية الفقيه يف احلكومة  

الناس واحلكومة،   ابتالء  حمل  هي  التي  املسائل  آلف  من  املسائل جزء  هذه  واملجتمع، وكل 

 ( حث الفقهاء واختالف وجهات نظرهموالتي كانت مورد ب

لتعرف عىل حكم  لوقد دعا يف رسالته تلك إىل البحث اجلاد من طرف الفقهاء مجيعا  

وغريها الرشيعة   النوازل  تلك  )،  يف  فقال:  جمتهد،  أي  رأي  يصادر  أن  جيوز  ل  ففي  وأنه  لذا 

ا لثورة تقتض أن احلكومة اإلسالمية جيب أن يكون باب الجتهاد مفتوحا دائام، ألن طبيعة 
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تطرح وجهات النظر الفقهية يف خمتلف املجالت، ول حيق ألحد احليلولة دون ذلك، ولكن 

برشط أن يكون الطرح بصورة صحيحة عىل األمور يف نطاق احلكومة واملجتمع من أجل بناء  

 ( وحدة والحتادجمتمع إسالمي يمكنه أن خيطط لصالح املسلمني ويدعو إىل ال 

من   فإن  إيروهلذا  يف  الديني  التسامح  الفقهية  اأكرب دلئل  املرجعيات  ن عدم مصادرة 

ل إىل  اخلميني يدعو عامة الناس  حتى التي ل ترى مسوغا لولية الفقيه، وهلذا نرى  املختلفة،  

الرجوع إىل   إىل  العملية، وإنام يدعوهم  الفقهية، والكتفاء برسالته  تبني مرجعيته يف األقوال 

 والفقهاء، للتعرف عىل أحكام الدين. املراجع 

بعد بيانه للنواحي العرفانية  ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف الرسالة التي وجهها للحجيج  

وتقرب اإلنسان من   ،إن املراتب املعنوية للحج هي رأسامل احلياة اخلالدة)يف احلج:  والذوقية  

ننفذ أحكام وقوانني احلج العبادية  أفق التوحيد والتنزيه، وسوف لن نحصل عىل النتيجة ما مل  

بشكل صحيح ولئق وشعرة بشعرة، عىل احلّجاج املحرتمني والعلامء املعّظمني مسؤويل قوافل  

العارفني   وعىل  احلج  مناسك  وتعّلم  تعليم  هو  مّههم  كل  ويكون  وقتهم  يرصفوا  أن  احلّجاج 

األوامر عن  أحد  يتخلف  ل  حتى  يرافقهم  من  حال   .. مراقبة  أّية  العلامء    عىل  وظيفة  هذه 

املوجودين يف القوافل يعني هي إحدى وظائفهم، وإن إحدى الوظائف املهمة أيضًا هي تعريف  

الذين يذهبون إىل احلج ويتحملون  الكثريين من األشخاص  إننا نرى  الناس بمسائل احلج، 

 املصاعب وهم ل يعرفون مسائل احلج ويصبحون مقّيدين بحركتهم هناك، وعندما يعودون

وبعد عدة سنوات يسألون أننا قد أنجزنا علمنا عىل الشكل التايل، فهل حّجنا صحيح أم ل؟ 

جلسات   يعقدوا  أن  العلامء  السادة  عىل  فيجب  ل؟  أم  أيضًا  إحرامنا  عىل  زلنا  ما  نحن  فهل 

للتدريس ويدّرسوا الناس آداب احلج، واجبات احلج، حمّرمات احلج، فإذا مل يتعّلموا اآلداب،  

عىل فليس   وجيب  يوميًا،  للناس  تعليمها  فيجب  والواجبات  املحرمات  أما  إشكال،  ذلك  يف 

الناس أيضًا الذهاب عند السادة العلامء حلضور هذه الدروس، فإذا ما انعقدت هذه الدروس  
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فيجب أن يذهبوا إليهم ويستمعوا ويتعلموا مسائل احلج حتى ل يصبحوا مأسورين فيام بعد 

  (1)(حدهم كيف كان طوايف، هل كان صحيحًا أم ل؟عند عودهتم ويتساءل أ

تبنتها لتقض عىل   هذه بعض مزايا املرجعية الدينية، والتي متنينا لو أن املدرسة السنية 

تلك الفوىض التي يسببها ترك املجتمع ألهواء املتعاملني ممن مل تتحقق فيهم الرشوط الرشعية  

 للفتوى، فيضلون وُيضلون. 

 الرشيعة لكل جوانب احلياة: ـ شمولية    2

املراجع  من  مرجع  ألي  علمية  رسالة  أو  شيعي،  فقهي  كتاب  ألي  مطالعتنا    عند 

ذلك أنه ل يكون املرجع مرجعا ، نجد األبواب الفقهية تشمل مجيع مناحي احلياة،  املعتمدين

تتعلق عموما   والتي إل إذا وصل به الجتهاد إىل اإلجابة عن كل األسئلة الفقهية التي ترد عليه،  

 . بجميع مناحي احلياة

فإن الرشيعة اإلسالمية التي يتبناها اإليرانيون هي نفسها الرشيعة التي يتبناها    ؛وبذلك

مجيع أبناء العامل اإلسالمي، فهي ل تقترص عىل الترشيعات املرتبطة بالعبادات، وإنام تضم إليها 

 الترشيعات املرتبطة بجميع شؤون احلياة. 

يميز   السيايس اإلسالمي يف مجيع    شيعةالوما  تبنيهم للمرشوع  باإلضافة إىل ذلك هو 

، والتي أجازت علامنية الدولة، وأن املدرسة السنية خالفا لبعض املذاهب يف  ،مراحل تارخيهم 

 للحاكم شؤون الدنيا، وللفقيه شؤون الدين. 

لذلك  وسبب   الشيعة  كانوا  تبني  الذين  البيت،  أهل  ألئمة  توليهم  من  هو  يعتربون 

إبان الفرتات املختلفة للدولة اإلسالمية، وهلذا شن عليهم وعىل أتباعهم    السياسية  املعارضة

 كل صنوف األذى. 

هذا؛  و من  يعيدون  انطالقا  املناسبات  من  ونحوها  لعاشوراء  بإحيائهم  الشيعة  فإن 

 
 . 20(  أبعاد احلج يف كالم اإلمام اخلميني، ص 1) 
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قيقها وجليلها، التذكري بأن الدين ليس شعائر تعبدية فقط، وإنام يدخل يف كل شؤون احلياة، د 

إن كل ما لدينا هو من ) :يف نجاح الثورة اإلسالمية ـ  قال اخلميني ـ مشيدا بدور عاشوراء  وقد

 ( عاشوراء

عاشوراء  نرى اهتامم اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد الثورة وقبلها بإحياء    وبناء عليه

)خت حتى  احلقيقية،  الثورية  الثوبأبعادها  خصوصية  مبارش  بشكل  بمضموهنا  تو   ،رةدم  ذكر 

مي الثورة الكربالئية من عوارض الزمن، حيث تبقى عاشوراء عىل طول اخلط  حتو..  التارخيي  

  (1) ( مؤججة لروح الثورة واملناعة

تصحيحية   بعملية  تقوم  راحت  بل  بذلك،  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  تكتف  ومل 

سالمية يف كل شؤون احلياة، فال يمكن كبرية للتدريس الديني، ليتناسب مع تفعيل الرشيعة اإل

 أن يطبق الرشيعة بصيغتها الشاملة الفقيه الذي يكتفي بالدراسة التقليدية للفقه اإلسالمي. 

الرسالة  وقد   إليها سابقا  قال اخلميني يف  ) التي أرشنا  املعنى:  فان مبينا هذا  ومن هنا، 

علم يف علوم احلوزة أناك شخص  الجتهاد يف الصطالح احلوزوي وحده ل يكفي، وإذا كان ه

ومن  الصالح  األفراد  تشخيص  يستطيع  ل  أو  العامة  املصلحة  تشخيص  يستطيع  ل  ولكن 

ف عام  وبشكل  املفيد،  غري  من  واملفيد  السياسية  إالطالح،  املجالت  يف  التشخيص  فاقد  نه 

املسائل احلكومية  والجتامعية وفاقد القدرة يف اختاذ القرار؛ إن هذا الشخص ل يعترب جمتهدا يف  

 ( 2) (والجتامعية ول يستطيع أن يمسك زمام أمور املجتمع بيده

النصائح   يوجه  اخلامنئي  عيل  السيد  اإلسالمية  للجمهورية  احلايل  القائد  نجد  وهكذا 

الكثرية للحوزة لتتناسب مع الواقع، ولتعالج مشكالته وفق رؤية اإلسالم األصيل، ل وفق 

 
 ان: عاشوراء احلسني وثورة اإلمام اخلميني ، من كتاب: اإلمام اخلميني.. الفكر والثورة.(  انظر مقال بعنو 1) 

(  انظر مقال بعنوان: الجتهاد املتنوع يف الدولة اإلسالمية يف فكر اإلمام اخلميني، حممد حسني فضل اهلل، من كتاب: اإلمام  2) 

 اخلميني الفكر والثورة.
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إّن الدين العلامنية التي تفصل الدين عن احلياة والسياسة، ومن توجيهاته يف ذلك قوله: )الرؤية  

املتدّين من  دينية يامرسها  يقترص عىل طقوس  الدين والدنيا ول  اإلسالمي يدعو إىل إصالح 

فهذه اخلصوصية تتطلب من احلوزيني أن ينطلقوا يف تقديرهم لألمر    .أجل اخلالص يف اآلخرة

ختطي متبٍن عىل ويف  اإلسالمي  الطرح  وأّن  العتبار  هذا  والرتبوي من  التعليمي  للعمل  طهم 

الدين هو رسالة احلياة التي    ،أساس أن  املشاكل واملصاعب  الوحيد للخالص من  والطريق 

بعد فيام  ستحلُّ  والتي  بالعامل  للمعضالت    ،حّلت  الناجعة  احللول  إعطاء  عىل  القادر  وهو 

    (1)نها املجتمعات البرشية(الجتامعية التي تعاين م

والسياسة)  :ويقول الدين  بني  الوحدة  بقضية  الهتامم  العمل  ،جيب  ويف  التفقه    .يف 

ول تزال    ، وليعلم األخوة أن فكرة فصل الدين عن السياسة هي آفة مل تستأصل بشكل كامل

السياسة  جيب تأصيل وترسيخ فكرة وحدة الدين و  ..إىل اآلن موجودة يف احلوزات مع األسف

والستنباط الفقهي عىل أساس إدارة النظام واملجتمع ل جمرد    ،يف احلوزة بحيث تكون الفقاهة 

    (1)اإلدارة الفردية(

باإلضافة إىل هذا، نرى قادة الثورة اإلسالمية يصبغون كل حكم من األحكام الرشعية  

دمة الرشيعة، وتكون بتلك الصبغة الشمولية لإلسالم، حتى تؤدي كل جزئية فيه دورها يف خ

 أساسا من األسس التي يقوم عليها النظام اإلسالمي. 

تركيز   من  نراه  ما  ذلك  عىل  األمثلة  لتحقيق  احلج  عىل  اخلميني  ومن  مناسبة  باعتباره 

وحتقيق  العاملي،  الستكبار  مواجهة  برضورة  املسلمني  بني  الوعي  وبث  اإلسالمية،  الوحدة 

 الرشيعة اإلسالمية. العدالة الجتامعية وفق 

فبعد أن ذكر الكثري من اجلوانب العرفانية التي تصل املؤمن باهلل أثناء أدائه للمناسك،  
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راح يذكر اجلوانب األخرى املغيبة، فاحلج ـ بحسب طروحاته ـ  ليس جمرد شعائر تؤدى، وإنام 

جلميع مناحي    هو مناسبة عظيمة لتحقيق الكثري من القضايا التي تدل عليها شمولية اإلسالم

 احلياة.

  : ، وبعد ذكره للجوانب العرفانية منها رس املناسكعند حديثه عن  ، ومن أقواله يف ذلك

ورجم العقبات هو    ،إن الطواف حول الكعبة املرّشفة يعني أن اإلنسان لن يطوف لغري اهلل )

اإل شياطني  تقتلعوا  أن  اهلل  عاهدوا  ترمجون  عندما  وأنتم  واجلن،  اإلنس  شياطني  نس  رجم 

محلوا من  ا . اليوم كل العامل اإلسالمي أسري بيد أمريكا، . والقوى العظمى من البالد اإلسالمية

للعامل اإلسالمي، رسالة أن ل ختضعوا ل القارات املختلفة  غري اهلل ول  اهلل رسالة إىل مسلمي 

 (1) (تكونوا عبيدًا ألحد

عندما تلفظون  شعائر احلج؛ فقال: )  وملزيد من التفصيل راح يبني هلم املعاين التي ختتزهنا 

لّبيك لّبيك، قولوا ل جلميع األصنام، وارصخوا ل لكل الطواغيت الكبار والصغار، وأثناء  

الطواف يف حرم اهلل حيث يتجىل العشق اإلهلي، خّلوا قلوبكم من اآلخرين، وطّهروا أرواحكم  

اهلل  لغري  خوف  أي  من  ،من  تربأوا  اإلهلي،  العشق  موازاة  والصغرية   ويف  الكبرية  األصنام 

زلمهم، حيث إن اهلل تعاىل وحمّبيه تربأوا منهم، وأن مجيع أحرار العامل  أ والطواغيت وعمالئهم و

بريئون منهم. وحني تلمسون احلجر األسود أعقدوا البيعة مع اهلل أن تكونوا أعداء ألعداء اهلل  

كنتم وكيفام كنتم. ل حتنوا رؤوسكم،    ورسوله والصاحلني واألحرار، ومطيعني وعبيدًا له، أينام 

واطردوا اخلوف من قلوبكم، واعلموا أن أعداء اهلل وعىل رأسهم الشيطان األكرب جبناء وإن 

كانوا متفوقني يف قتل البرش ويف جرائمهم وجناياهتم. أثناء سعيكم بني الصفا واملروة اسعوا  

هانت كل األمور الدنيوية، وتنتهي  سعي من يريد الوصول إىل املحبوب، حتى إذا ما وجدمتوه  

الرتباطات   وتزول كل  الشيطانية،  واحلبائل  املخاوف  وتزول كل  والرتددات،  الشكوك  كل 

 
 . 17(  أبعاد احلج يف كالم اإلمام اخلميني، ص 1) 
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اهلل.   عباد  أرست  التي  والطاغوتية  الشيطانية  القيود  وتنكرس  احلرية،  وتزدهر  املادية،  القلبية 

وعرفان، إحساس  حالة  يف  وأنتم  وعرفات  احلرام  املشعر  إىل  موقف    سريوا  أي  يف  وكونوا 

مطمئني القلب لوعد اهلل احلق بإقامة حكم املستضعفني. وبسكون وهدوء فّكروا بآيات اهلل  

من  واطلبوا  العاملي،  براثن الستكبار  من  واملستضعفني  املحرومني  بتخليص  وفكروا  احلق، 

تذهبون   عندما  ذلك  بعد  النجاة،  ُسبل  حتقيق  الكريمة  املواقف  تلك  يف  تعاىل  منى  احلق  إىل 

طريق  يف  َشء  وأحب  بأثمن  هناك  التضحية  حيث  احلّقة  اآلمال  تتحقق  أن  هناك  واطلبوا 

علموا أنه ما مل تتجاوزوا هذه الرغبات والتي أعالها حب النفس وحب  ااملحبوب املطلق، و

الشيطان،   ارمجوا  احلال  هذه  ويف  املطلق.  املحبوب  إىل  تصلوا  لن  فسوف  هلا،  التابع  الدنيا 

الشيطان من أنفسكم وكرروا رجم الشيطان يف مواقع خمتلفة بناء عىل األوامر اإلهلية،  واطردوا  

  (1) (رش الشياطني وأبنائهم عنكم لدفع

وهكذا راح يذكر بالوحدة اإلسالمية يف احلج، والتي تتعاىل عىل كل اخلالفات الفرعية،  

 واملسلامت النتباه إىل أن  ينبغي عىل مجيع اإلخوة واألخوات املسلمنييقول خماطبا احلجيج: ) 

عىل  وينبغي  املسلمني،  بني  األخوة  عرى  وتوثيق  التفاهم  إجياد  احلج  فلسفة  مهامت  إحدى 

املفكرين واملعممني طرح مسائلهم األساسية، السياسية والجتامعية مع اآلخرين من إخواهنم،  

حاب  امء وأصوتقديم القرتاحات من أجل رفعها وحلها ووضعها بترّصف وحتت نظر العل

إىل بالدهم  التجّمع ،  الرأي عند عودهتم  الفلسفات الجتامعية هلذا  أن إحدى  نعلم  أن  جيب 

العظيم من مجيع أنحاء العامل توثيق عرى الوحدة بني أتباع نبي اإلسالم، أتباع القرآن الكريم  

يف مقابل طواغيت العامل، وإذا ل سمح اهلل أوجد بعض احلّجاج من خالل أعامهلم خلاًل يف هذه 

 (2)(وعذاب اهلل القادر اجلبار ك سيوجب سخط رسول اهلل  الوحدة أّدت إىل التفرقة، فذل 
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وهو ـ خالفا لتلك الطروحات املغرضة التي تصف اإليرانيني بالتعايل ـ يدعو حجاج  

ويطبقوا معهم مجيع   عليهم،  ويتعارفوا  املسلمة،  الشعوب  حجاج  أن خيالطوا مجيع  إىل  شعبه 

األعراق   عىل  تتعاىل  التي  اإليامنية  األخوة  فيقول:  آداب  واملذاهب،  واللغات  واألولوان 

احلّجاج املحرتمون املوجودون يف جوار بيت اهلل وحمل رمحته، تعاطوا برفق ومروءة وأخوة  )

إسالمية مع مجيع عباد اهلل، واعتربوا اجلميع ـ ودون النظر إىل اللون واللسان واملنطقة واملحيط  

 ( 1)  (وا عىل أعداء اإلسالم واإلنسانيةطرـ منكم، وكونوا مجيعًا يدًا قرآنية واحدة حتى تسي

إن احلج هو أفضل مكان لتعارف الشعوب اإلسالمية حيث يتعّرف املسلمون  ويقول: )

وجيتمعون يف ذلك البيت املتعّلق   ،عىل إخواهنم وأخواهتم يف دين اإلسالم من مجيع أنحاء العامل 

املفردات   أن يضعوا جانبًا  احلنيف وبعد  إبراهيم  دين  وباتباع  املجتمعات اإلسالمية،  بجميع 

األول وبيتهم  أرضهم  إىل  يرجعون  والقومية،  والعرقية  األخالق  ،  واأللوان  مراعاة  ومع 

صفاء   ويتمظهر  يتجىل  والتجمالت  اجلدال  واجتناب  اإلسالمية  اإلسالمية  الكريمة  األخوة 

 ( 2)  ة املحمدية يف مجيع أنحاء العامل(وأبعاد تنظيم األم

املدرسة   من  إخواهنم  يفعل  مثلام  املناسك  مجيع  للتزام  الشيعة  احلجاج  يدعو  إنه  بل 

السنية، ويدعوهم إىل الصالة خلفهم، وعدم النفراد بالصالة، أو إقامة مجاعات بديلة، ويعترب  

تيس التي  الترصفات  )كل  فيقول:  اجلهل،  من  اإلسالمية  الوحدة  إىل  الكعبة  ء  حول  طوفوا 

بالطواف املتعارف عىل النحو الذي يقوم به مجيع احلّجاج. واحرتزوا من األعامل التي يفعلها 

املذهب ويف   لوهن  التي زكون موجبة  األعامل  من  باملطلق  اجلاهلون، واحرتزوا  األشخاص 

وجيب عىل األخوة  ،  سنّة لزم ومربئ ما مل ُيقطع باخلالف الوقوفني فإن أتباع حكم قضاة أهل ال

اإليرانيني وشيعة سائر الدول الحرتاز من األعامل اجلاهلة التي تؤدي لتفرقة املسلمني، وينبغي  
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وضع  من  والحرتاز  املنازل،  يف  مجاعة  الصالة  واجتناب  السنّة.  أهل  مجاعات  بني  احلضور 

ناب الرمتاء عىل القبور املطهرة واألعامل التي تكون مّكربات الصوت خالف املتعارف، واجت

   ( 1) ( أحيانًا خمالفة للرشع احلنيف

نجد   يردد وهكذا  دور    اخلامنئي  عن  يتحدث  حيث  املعاين  التعبديةنفس  يف    الشعائر 

إّن احلياة مدرسة وخمترب لبّد أن  حتقيق القيم اإلسالمية يف واقع احلياة، ويقدم لذلك بقوله: )

العامل واحلياة أوجدها خالق  التي  والنظريات  القوانني  فيها مجيع  إىل    ،نطبق  الوصول  ليمكن 

حياتنا  جيب معرفتها وصياغة    ،هذه القوانني التي هي سنن اهلل يف خلقه  .نتيجة عالية ومرضية

تلك هي مسؤولية    .ولبد أيضًا من معرفة النفس واستكشاف ذخائرها واحتياجاهتا   ،وفقًا هلا 

  ، اإلنسان وواجبه العظيم الذي بمجرد أدائه يكون اإلنسان قادرًا عىل التحرك الواعي الناجح

   (1)(فال حيالفه التوفيق  ، أو يكون عن غري وعي ، ولوله ل يمكن التحرك

والدين عرب  التعبدية يف حتقيق هذا اهلدف، فيقول: ) لك يبني دور الشعائر  وانطالقا من ذ

حتديده للهدف والجتاه والطريق والوسيلة يمنح اإلنسان أيضًا القدرة والزاد الرضوري لقطع 

ذكر    ، الطريق هو  الطريق  هذا  سالكو  حيمله  متاع  أهم  والرجاء    ،هللاوإّن  الطلب  روح  وإّن 

   (1)(هذا التحليق ـ إّنام تتفرع وتتولد من ذكر اهلل  والطمئنان ـ وهي أجنحة 

ويبني اآللية التي يقوم هبا ذكر اهلل يف حتقيق النصياع التام لرشيعته بصيغتها الشمولية،  

نصب    ،أي منتهى الكامل واحلسن  ،وهو التصال به تعاىل  ، إّن ذكر اهلل جيعل اهلدففيقول: )

  ، وجيعل السائر حاسًا وحذرًا بالنسبة إىل الطريقة والوسيلة  ،وحيول دون الضياع  ، العني دوماً 

  ، وحيفظه من النزلق والنخداع باملظاهر اخلالبة  ، ويمنحه قّوة القلب والطمئنان والنشاط
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 (1) (أو اخلوف من املنغصات

املجتمع اإلسالمي  وبذلك، فإن تلك الشعائر ـ بحسب ما ينص عليه اخلامنئي ـ جتعل )

أ مسلموكل جمموعة  فرد  األنبياء  ، و  إليه مجيع  اإلسالم ودعا  حدده  الذي  الطريق  يف    ،خيطو 

ومن هنا يسعى الدين جاهدًا وبمختلف الطرق    ، باستقامة ودون توقف أو تراجع إذا مل ينس اهلل

 (1) (والوسائل إلحياء ذكر اهلل يف قلوب املتدينني بشكل دائم 

  ، جرس منّبهة مجيعا، فالصالة ـ كام يذكر ـ )وهو يعترب الهتامم بالصالة اهتامما بالرشيع

وتعطي    ،إهنا تزود اإلنسان بربنامج وتريد منه عهداً   ،ومنذر يف خمتلف ساعات الّليل والنهار

إهّنا تدعوه خالل الزمان الذي يكون فيه منشغاًل غري    .لليله وهناره معنى وتشعره بقيمة الزمن

وأّن عليه أن جيّد  ،إىل انقضاء يوم ورشوع آخر ملتفت إىل مض الزمن وانقضاء العمر وترشده

لقد انقىض جزء من العمر بال استثامر فيجب أن   ؛ويتحمل مسؤولية أكرب وأن يفعل ما هو أهم

 (1) (فلنسع لنيله قبل فوات األوان ، إذ اّن اهلدف عظيم ، يكون أكثر سعيًا وعطاءً 

ألجل أن    ، املعنى ونوع العطاءمع فارق يف  )  ، الوطني للدولوهو يشبه الصالة بالسالم  

تعمد   ،وبنائه عىل هذا النمط الفكري  ، ترّسخ الدولة أصوهلا ومتبنياهتا الفكرية يف ذهن الشعب

إىل تكرار قراءة السالم الوطني الذي يمثل خالصة الشكل املقبول لنمط احلياة وأهدافها لدى 

وتلقينهم أهنم    ،نحو من الفكرار السالم الوطني سبب لتثبيت الناس عىل هذا التكرف  ،الدولة

يعني    ، إذ إّن نسيان أصول وأهداف الدولة  ؛والسائرون باجتاه تلك األهداف  ،أتباع هذا الوطن

ويعلمهم    ، هذا التكرار جيعلهم مستعدين للخدمة يف هذه اجلبهة  .تغيري املسار وعدم انتهاجه

  ،أذهاهنم أسس الدولةويرشدهم إىل املسؤوليات والواجبات وحييي يف    ، املخططات والطرق

 
 .10(  املرجع السابق، ص1) 

 .10(  املرجع السابق، ص2) 

 .11(  املرجع السابق، ص3) 



232 

 

   (1) (وهيّيئهم للعمل ، ويزودهم ـ حينئذ ـ بالشجاعة واجلرأة واإلقدام ، ويعنّي هلم الوظيفة

وهلذا نرى الهتامم الكبري الذي توليه اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية للمساجد، ليس  

الوعي الديني ومواجهة  وسائل لبث    ا باعتبارها حمال ألداء الشعائر التعبدية فقط، وإنام باعتباره

أحيوا الثورة داء التي تشن عليها وعىل اإلسالم، كام قال اخلميني معربا عن ذلك: )كل أنواع الع

  (2)(من خالل املساجد، التي تعترب حصون اإلسالم املنيعة 

اسعوا يف إعادة املساجد إىل ما كانت عليه يف صدر اإلسالم،  )وقال شارحا لعبارته تلك:  

 (3)نه ليس يف اإلسالم عزلة أو اعتزال(أولتنتبهوا إىل 

ويوضح يف كلمة أخرى ما هو املقصود بالضبط من إعادة املسجد إىل ما كان عليه يف  

اإلسالم  لل)  فيقول:   ، صدر  مركزا  دوما  اإلسالم  صدر  ويف  اإلسالم  يف  املسجد  تحرك كان 

منه    ، اإلسالمي املسلمني  وكان اإلعالم اإلسالمي يبدأ من املسجد، وتنطلق اجليوش وقوى 

الكفار  اإلسالم   املعتدين   لدحر  لواء  حتت  مركزا    ، وإدخاهلم  كان  اإلسالم  صدر  يف  فاملسجد 

 ( 4) (للتحرك والنطالق دوما 

األكرم)ويقول:   الرسول  زمن  يف  احلرام واملساجد  املسجد  للحروب،      كان  مركزا 

عىل املسائل العبادية    ومركزا للقضايا الجتامعية والسياسية، فلم يقترص دور مسجد الرسول  

كالصالة والصوم، بل كانت املسائل السياسية أكثر من ذلك وكان يبدأ من املسجد متى ما أراد  

 (5) ( تعبئة الناس وإرسال اجليوش 

إلسالمية اإليرانية، والتي تبني مدى سعيهم  هذه جمرد نامذج عن ترصحيات قادة الثورة ا
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احلركة اإلسالمية   تتبناه  ما  نفس  احلياة، وهي  الرشيعة اإلسالمية يف مجيع جمالت  يف  لتطبيق 

جلميع مناحي احلياة، كام نص عىل ذلك الشيخ   التي ترى شمولية اإلسالم املدرسة السنية، و

اإلسالم نظام شامل،  التعاليم بقوله: )من رسالة    األصل األول من ركن الفهمحسن البنا يف  

  وهو خلق وقوة أو رمحة وعدالة،   دولة ووطن أو حكومة وأمة،   يتناول مظاهر احلياة مجيعا. فهو:

أو علم وقضاء،  ثقافة وقانون  أو كسب وغنى،   وهو  أو    وهو مادة وثروة  وهو جهاد ودعوة 

  (1)(صادقة وعبادة صحيحة، سواء بسواء  كام هو عقيدة جيش وفكرة،

أدبيات   جمرد  اإلسالمية  احلركات  تذكره  ما  أن  هو  بينهام  الفرق  وشعارات  لكن 

لكنها   نظرية،  ليحقق حتولت  وطروحات  حني  كل  يتقدم  ملموس،  واقع  إىل  اإليرانيني  عند 

اإلسالم   صالحية  بعدم  العلامنيون  يرددها  التي  املقولت  عىل  ويقض  الواقع،  يف  اإلسالم 

 عدا جمال الشعائر التعبدية.  للتطبيق يف جمالت احلياة

وكان األحرى بأبناء احلركات اإلسالمية الستفادة من هذه التجربة الواقعية، وحماولة  

رؤاهم مع  لتنسجم  عليها، ومدرستهم  تصحيحها  احلرب  يشنون  راحوا  لألسف  لكنهم   ،

الثورة اإلسالمية نجحوا يف  قادة  لكون  يكون ذلك فقط حسدا  أل  أرجو  أدري مل..    ولست 

 . ، وعرب تارخيهم احلركي الطويلحتقيق ما عجز عنه كل قادة احلركات اإلسالمية 

 ثانيا ـ خدمة اإليرانيني للرشيعة اإلسالمية: 

كبار   هبا  قام  التي  الكبرية  األداور  هيمل  أن  اإلسالمي  للترشيع  مؤرخ  ألي  يمكن  ل 

لإلسالم، ذلك أن املذاهب الفقهية  الفقهاء واألصوليني من اإليرانيني، ومنذ العصور األوىل  

مجيعا تدين بالكثري من مصادرها وتراثها يف هذه الناحية جلميع املدن اإليرانية، وخصوصا املدن 

 الكربى التي كانت مراكز للحضارة اإلسالمية. 

وسنحاول هنا أن نذكر نامذج من الفقهاء واألصوليني يف املدارس اإلسالمية الكربى  

 
 .25 -(  نقال عن : يف التدريب الرتبوي، مصطفى حممد الطحان ، ص1) 
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ين عىل ترمجاهتم املخترصة، وملن شاء أن يبحث عن املزيد عنهم، يمكنه  تدل عىل ذلك، مقترص

أن يراجع اهلوامش التي وضعنا فيها مصادر ترمجتهم، ليتبني له من خالهلا األيادي البيضاء هلذا 

 الشعب الكريم يف خدمة اإلسالم واملسلمني طوال التاريخ. 

 ـ إيران .. واملدرسة الشافعية:   1

أكرب املصادر الفقهية واألصولية يف املدرسة الشافعية ألفت يف إيران،    يمكننا اجلزم بأن

نامذج خمترصة جدا عن أسامء بعض هؤلء اإليرانيني  نذكر  وبأياد إيرانية، وللدللة عىل ذلك  

تلك  تأثري  عن  يبحث  أن  يمكنه  التفصيل،  شاء  وملن  املجال،  هذا  يف  كتبهم  بعض  أسامء  مع 

 يف تاريخ الترشيع اإلسالمي. املصادر يف الكتب املؤلفة 

البيهقيفمنهم   احلسني  بن  أمحد  بكر  فقهاء    458  -   384)   (1) أبو  كبار  من  هـ(، وهو 

وحمدث من  يالشافعية  ومكثر  نحرير،  وأصويل  كبري،  )حافظ  ترمجته:  يف  ذكر  كام  وهو  هم، 

ب  التصنيف، غلب عليه احلديث واشتهر به ورحل يف طلبه، وكان من أكثر الناس نرصا ملذه 

 الشافعي( 

وقد قال إمام احلرمني يف حقه: )ما من شافعي املذهب إل وللشافعي عليه منة إل أمحد  

البيهقي، فإن له عىل الشافعي منة(، وسبب ذلك كونه أول من مجع نصوص اإلمام الشافعي،  

اخلالف(،   و)كتاب  الصغري(،  و)السنن  الكبري(،  )السنن  مؤلفاته:  ومن  جملدات،  عرش  يف 

 و)مناقب الشافعي(، وغريها كثري. 

هـ(، وهو فقيه    502  -  415)  (2) أبو املحاسن عبد الواحد بن إسامعيل الروياين ومنهم 

شافعي،  درس بنيسابور وميافارقني وبخارى، ويعترب أحد أئمة مذهب الشافعي، اشتهر بحفظ  

 
/   1األعيان  ، وفيات  3/    3( وهو منتسب إىل بيهق وهي قرى جمتمعة بنواحي نيسابور، انظر يف ترمجته: طبقات الشافعية  1) 

 .131/  1، واألعالم للزركيل 202/  1، واللباب 304/  3، وشذرات الذهب 75

 ؛ وسري النبالء. 324/  4، واألعالم للزركيل 264/  4( طبقات الشافعية للسبكي 2) 
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ظي( ؛ وقيل فيه:  املذهب حتى حيكى عنه أنه قال: )لو احرتقت كتب الشافعي ألمليتها من حف

)شافعي عرصه(، ويل قضاء طربستان ورويان وقراها، ومن مؤلفاته: )البحر( وهو من أوسع 

 كتب املذهب الشافعي؛ و)الفروق( ؛ )احللية( ؛ و)حقيقة القولني( 

هـ(، وهو فقيه،  450  -  348)  (1) القايض أبو الطيب طاهر بن عبد اهلل الطربيومنهم  

فعية، ولد يف آمل، وهي مدينة يف حمافظة مازندران يف إيران، ومن أصويل جديل، من أعيان الشا 

مؤلفاته: )رشح خمترص املزين(، يف فروع الفقه الشافعي، و)رشح ابن احلداد املرصي( وكتاب  

 يف )طبقات الشافعية(، و)املجرد( 

الرازيومنهم   الدين  العقيدة    606  -  544)  (2)   فخر  يف علامء  ذكره  الذي سبق  هـ( 

؛ و)املحصول( يف أصول  اإلسالم الرشيعة اإلسالمية: )معامل األصول(  مؤلفاته يف  ية، ومن 

 الفقه. 

الشافعيومنهم   الرازي  الفتح سليم بن أيوب  هـ(، وهو فقيه،    447  -  360)  (3) أبو 

مقرئ، حمدث، قال ابن عساكر: وكان فقيها مشارا إليه صنف الكثري يف الفقه وغريه، ودرس،  

العلم بصور، وانتفع به مجاعة، منهم الفقيه نرص حدث عن: حممد بن وهو أول من نرش هذا  

الرازي وأيب   البصري  التميمي واحلافظ أمحد بن حممد بن  امللك اجلعفي وحممد بن جعفر  عبد 

حامد اإلسفراييني وتفقه به وغريهم، ومن مؤلفاته: )البسملة(، و)غسل الرجلني(، وله تفسري  

 كبري شهري وغري ذلك.  

هـ(، وهو   489  -  426) (4) و املظفر منصور بن حممد املعروف بابن السمعاين أب ومنهم  

من أهل مرو، وكان فقيها أصوليا مفرسا حمدثا متكلام، تفقه عىل أبيه يف مذهب أيب حنيفة النعامين  

 
 .37/  5، ومعجم املؤلفني 321/   3، واألعالم 247/  2، وهتذيب األسامء واللغات 176/  3( طبقات الشافعية 1) 

 . 203/  7؛ واألعالم للزركيل 47/  2؛ والفتح املبني يف طبقات األصوليني 33/  5( طبقات الشافعية الكربى 2) 

 . 388/  4، وطبقات السبكي 231/  1، هتذيب األسامء واللغات 645/  17( سري أعالم النبالء 3) 

 . 20/  13م املؤلفني ؛ ومعج160/  5؛ والنجوم الزاهرة 21/  4( طبقات الشافعية لبن السبكي 4) 
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حتى برع، ثم ورد بغداد ومنها إىل احلجاز، وملا عاد إىل خرسان دخل مرو وألقى عصا السفر،  

أيب حنيفة وقلد الشافعي، وتسبب ذلك يف قيام العوام عليه، فخرج إىل طوس  رجع عن مذهب  

ثم قصد نيسابور، ومن مؤلفاته )القواطع يف أصول الفقه(، و)الربهان( يف اخلالف وهو يشتمل  

 عىل قريب من ألف مسألة خالفية؛ و)تفسري القرآن( 

املنذرومنهم   بن  إبراهيم  بن  كبار    319  -  242)  (1) النيسابوري  حممد  من  هـ(، وهو 

الفقهاء املجتهدين، مل يكن يقلد أحدا؛ لكن عده الشريازي يف الشافعية، ولقب بشيخ احلرم،  

يف   و)األوسط  الفقه؛  يف  )املبسوط(  مؤلفاته:  ومن  العلامء،  اختالف  بيان  يف  تصانيفه  وأكثر 

 العلامء(. السنن( ؛ و)اإلمجاع والختالف( ؛ و)اإلرشاف عىل مذاهب أهل العلم( و)اختالف 

إبراهيم بن حممد األسفرايينيومنهم   إىل    418  - )   (2) أبو إسحاق  هـ(، وهو منسوب 

)إسفرايني( وهي بلدة بنواحي نيسابور، وهو فقيه وأصويل شافعي، قيل إنه بلغ رتبة الجتهاد  

وكان شيخ أهل خراسان يف زمانه، أقام بالعراق مدة ثم رحل إىل أسفرايني فبني له هبا مدرسة،  

لزمها ودرس فيها، وبه تفقه القايض أبو الطيب الطربي، وعنه أخذ الكالم واألصول عامة  ف

أصول   يف  وتعليقته  جملدات  مخس  الدين(  أصول  يف  )اجلامع  مؤلفاته:  ومن  نيسابور،  شيوخ 

 الفقه. 

هـ(، وقد كان    406  -  344)  (3) أبو حامد أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفرائينيومنهم  

 زمانه، وانتهت إليه رئاسة املذهب، ومن مؤلفاته )رشح املزين( يف تعليقة نحو  إمام الشافعية يف

 من مخسني جملدا، وله تعليقة يف أصول الفقه. 

 
 .126/  2؛ وطبقات الشافعية 84/  6؛ واألعالم للزركيل 5، 4/  3( تذكرة احلفاظ 1) 

/   1، واللباب  209/    3، وشذرات الذهب  45، وطبقات الشافعية لبن هداية ص106( طبقات الفقهاء للشريازي ص2) 

43 . 

 . 178/  3؛ وشذرات الذهب 42لبن هداية ص ؛ وطبقات الشافعية 103( طبقات الفقهاء للشريازي ص3) 
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هـ(، وهو منسوب    438 -)  (1) عبد اهلل بن يوسف بن حممد بن حيويه، اجلويني ومنهم 

املروزي وأيب   القفال  الشافعية، أخذ عن  فقهاء  كبار  نيسابور، وهو من  بنواحي  إىل )جوين( 

الطيب الصعلوكي، قال عنه الصابوين: )لو كان من بني إرسائيل لنقلوا إلينا شامئله، ولفتخروا 

ته: )الفروق( ؛ و)السلسلة(  به(، وهو والد عبد امللك اجلويني امللقب بإمام احلرمني، ومن مؤلفا 

 ؛ و)التبرصة( ؛ و)التفسري( 

  -   419)  (2) أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني، إمام احلرمنيومنهم  

هـ(، وهو كام ذكر يف ترمجته: )من أعلم أصحاب الشافعي، جمتمع عىل إمامته وغزارته،    478

تفقه عىل والده، وأتى عىل مجيع مصنفاته وترصف فيها حتى زاد عليه يف التحقيق والتدقيق.  

إمام   له  قيل  فلهذا  املذهب،  طرق  وجيمع  ويفتي  يدرس  وباملدينة  سنني  أربع  بمكة  جاور 

. وتوىل اخلطابة بمدرسة النظامية بمدينة نيسابور، وفوض إليه األوقاف وبقى عىل ذلك احلرمني

الشافعية،   فقه  يف  املذهب(  دراية  يف  املطلب  )هناية  منها:  كثرية  مؤلفات  له  سنه(،  ثالثني 

 و)الشامل( و)اإلرشاد ( يف أصول الدين، و)الربهان( يف أصول الفقه. 

ال ومنهم   أمحد  بن  عيل  احلسن  النيسابوريأبو  فقيه    468  - )  (3) واحدي  وهو  هـ(، 

؛   )البسيط(  مؤلفاته:  ومن  حمدثا،  بارعا  عاملا  إماما  وكان  التفسري،  يف  عرصه  واحد  شافعي، 

 و)الوسيط( ؛ و)الوجيز( كلها يف التفسري؛ و)أسباب النزول( 

النيسابوري ومنهم   الفتح نارص بن سلامن  هـ(، وهو من علامء    552  -   489)  (4) أبو 

ومن  ال أقرانه،  عىل  فيه  السبق  قصب  حاز  الكالم،  يف  بارعا  مناظرا  إماما  حمدثا  كان  شافعية. 

 مؤلفاته: )كتاب يف علم الكالم(

 
 . 290/  4؛ واألعالم للزركيل 209؛  208/  3( طبقات السبكي 1) 

 . 306/   4، واألعالم 249/  3، وطبقات الشافعية 341/  3( وفيات األعيان 2) 

 . 26/  7؛ ومعجم املؤلفني 104/  5؛ والنجوم الزاهرة 289/  3( طبقات الشافعية لبن السبكي 3) 

 . 488/  6، وهدية العارفني 70/  13، ومعجم املؤلفني 311/  8، واألعالم للزركيل 317/  4( طبقات الشافعية 4) 
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البيعومنهم   بابن  الشهري باحلاكم، يعرف    -   321: )(1) حممد بن عبد اهلل بن محدويه، 

ور وحدها من  (، وهو من حفاظ احلديث واملصنفني فيه. من أهل نيسابور. سمع بنيساب405

نحو ألف شيخ، وبغريها من نحو ألف، كان يرجع إليه يف علل احلديث وصحيحه وسقيمه.  

نحو   و)تاريخ   300وحفظ  الصحيحني(؛  عىل  )املستدرك  مؤلفاته:  ومن  حديث،  ألف 

 نيسابور(؛ و)معرفة علوم احلديث( 

هـ(، وهو    478  -  426)  (2)  أبو سعد عبد الرمحن بن مأمون بن عيل النيسابوري ومنهم  

ـ كام ذكر يف ترمجته ـ أحد األئمة الرفعاء من فقهاء الشافعية، كان فقيها حمققا وحربا مدققا، برع 

الفرائض   الفقه واألصول واخلالف، ومن مؤلفاته: )تتمة )اإلبانة( للفوراين(، وكتاب يف  يف 

 خمترص، وكتاب يف أصول الدين خمترص. 

هـ(،    362  -)؟    (4) ، ويعرف بابن عفريس  (3) أمحد بن حممد، أبو سهل، الزوزين  ومنهم  

وهو فقيه من فقهاء الشافعية، ومن مؤلفاته: )مجع اجلوامع( اخترصه من كتب الشافعي، وذكر  

السبكي يف الطبقات أنه مجع يف هذا الكتاب القديم واملبسوط واألمايل ورواية املزين يف اجلامع 

 الكبري واملخترص. 

  323  -  242)  (5) بن حممد بن عدي، اجلرجاين السرتاباذيأبو نعيم عبد امللك  ومنهم  

هـ(، وهو فقيه حمدث، حافظ، أصويل، قال عنه أبو الوليد حسان بن حممد: )مل يكن يف عرصنا 

 
 . 473/  5؛ وتاريخ بغداد 85/  3؛ وميزان العتدال 64/  3( طبقات الشافعية للسبكي 1) 

؛ ومعجم املؤلفني  388/    3الذهب  ؛ شذرات  62، وطبقات الشافعية لبن اهلداية ص  223/    3( طبقات الشافعية للسبكي  2) 

 . 98/   4، واألعالم 166/  5

 (  نسبته إىل زوزن )وهي بلدة كبرية حسنة بني هراه ونيسابور( 3) 

/   2، ومعجم املؤلفني  201/    1، واألعالم  28، وطبقات الشافعية لبن هداية ص  227/    2( طبقات الشافعية الكربى  4) 

103 . 

والنهاية  5)  البداية  احلفاظ  183/    11(  الشافعية  816/    3، وتذكرة  الذهب  335/    3، وطبقات  ،  299/    2، وشذرات 

 . 191/  6، ومعجم املؤلفني 309/  4األعالم، 
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رأيت   )ما  النيسابوري:  عيل  أبو  وقال  منه(،  بخراسان  الصحابة  وأقاويل  للفقهيات،  أحفظ 

ظ املوقوفات واملراسيل كلها كام نحفظ نحن بخراسان بعد ابن خزيمة مثل أيب نعيم كان حيف 

 املسانيد(. قال محزة السهمي: )كان مقدما يف الفقه واحلديث( 

  -   376)  (1) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشريي الشافعيومنهم  

هـ(، وهو شيخ خراسان يف عرصه. فقيه، أصويل، حمدث. حافظ، مفرس، متكلم، أديب،   465

ن و)الرسالة  ناثر،  الكبري(،  )التفسري  له  ويقال  التفسري(،  يف  )التيسري  مؤلفاته:  ومن  اظم، 

 القشريية(، و)لطائف اإلشارات( 

، وهو  هـ(   350)توىف يف حدود   (2)ومنهم أمحد بن احلسني بن سهل، أبو بكر، الفاريس

مدة  ف وأقام  فارس  بالد  قضاء  توىل  رسيج.  وابن  املزين  عىل  تفقه  شافعي.  ثم  قيه  ببخارى، 

  "بنيسابور. ومن مؤلفاته: )عيون املسائل يف نصوص الشافعي(، و)الذخرية يف أصول الفقه(،  

 كتاب النتقاد عىل املزين( ومنهم. 

  417  -  327)  (3)هو عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل، أبو بكر، املعروف بالقفال املروزي

، ومن مؤلفاته )رشح فروع ابن احلداد(  هـ(، وهو فقيه شافعي، شيخ اخلراسانيني من الشافعية

 يف الفقه. 

الشافعيومنهم   املروزي  الرسخيس  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الفرج    -   432)  (4) أبو 

هـ(، قال فيه ابن السمعاين: )أحد أئمة اإلسالم، ومن يرضب به املثل يف اآلفاق بحفظ  494

 
 .6/  6، ومعجم املؤلفني 180/   4، واألعالم 83/  11، وتاريخ بغداد 243/  3( طبقات السبكي 1) 

، ومعجم 111/    1(، واألعالم  23افعية لبن هداية ص )، وطبقات الش287  -  286/    1( طبقات الشافعية الكربى  2) 

 . 192/  1املؤلفني 

 . 127/  3؛ واللباب 26/  6؛ ومعجم املؤلفني 45/  1؛ وهدية العارفني 45( طبقات الشافعية لبن اهلداية ص 3) 

/    5املؤلفني  ، ومعجم  263/    2، وهتذيب األسامء واللغات  400/    3، وشذرات الذهب  221/    3( طبقات الشافعية  4) 
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 مذهب الشافعي(، ومن مؤلفاته: )كتاب األماين( يف الفقه. 

هـ(، وهو متكلم فقيه، أصويل،    406  - )  (1) حممد بن احلسن بن فورك األصفهاين   ومنهم 

 ولغوي، ومن مؤلفاته: )مشكل اآلثار(، )تفسري القرآن( ؛ و)النظامي( يف أصول الدين. 

املروزيومنهم   أمحد  بن  إبراهيم  فقيه شافعي،    340  - )؟    (2) أبو إسحاق  ، وهو  هـ( 

 اق بعد ابن رسيج، ومن مؤلفاته: )رشح خمترص املزين( انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعر

هـ(، وهو أحد األئمة من  340)تويف    (3) أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزيومنهم  

فقهاء الشافعية، رشح املذهب وخلصه، وأقام ببغداد دهرا طويال يدرس ويفتي. وخترج به أئمة  

 كأيب زيد املروزي، والقايض أيب أمحد أمحد بن برش املروروذي مفتي البرصة. 

(، وهو  هـ  430)تويف    (4) أبو عيل احلسني بن شعيب بن حممد السنجي، الشافعي ومنهم  

اجلويني   حممد  وأبو  املروزي  القفال  بكر  أيب  عن  بخراسان  الفقه  أخذ  عرصه،  يف  مرو  فقيه 

)املجموع(،   وكتاب  القاص،  بن  العباس  أليب  التلخيص(  )رشح  مؤلفاته:  ومن  وغريمها، 

و)رشح خمترص املزين(، و)رشح الفروع(، لبن احلداد. وكلها يف فروع الفقه الشافعي، ومجع  

 ي. مسند الشافع

هـ(، والفاشان نسبة    371  -   301)  (5) أبو زيد حممد بن أمحد الفاشاين الشافعيومنهم  

إىل قرية من قرى مرو، حدث عن حممد بن يوسف الفربري، وعمر بن علك املروزي، وحممد 

بن عبد اهلل السعدي وغريهم. وروى عنه اهليثم بن أمحد الصباغ، وعبد الوهاب امليداين، وأبو  

 ظا ملذهب الشافعي(عبد اهلل احلاكم وغريه. وقال اخلطيب: )كان أحد أئمة املسلمني حاف

 
 . 208/  9؛ ومعجم املؤلفني 240/  4؛ والنجوم الزاهرة 21/  4( الطبقات الكربى لبن السبكي 1) 

 .4/  1؛ والوفيات 255/   2؛ وشذرات الذهب 22/  1( األعالم 2) 

 . 429/   15، سري أعالم النبالء 11/  6( تاريخ بغداد 3) 

 .11/  4، ومعجم املؤلفني 258/  2، واألعالم 48ة لبن هداية وطبقات الشافعي 401/  1( وفيات األعيان 4) 

 .108/  2، وطبقات الشافعية 141/  4، والنجوم الزاهرة 76/  3( شذرات الذهب 5) 
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هـ(، وهو فقيه شافعي أصويل،    505  -   450)   (1) أبو حامد حممد بن حممد الغزايلومنهم  

الشافعي:   املذهب  يف  املشهورة  الفقهية  مؤلفاته  من  ومتصوفا،  متكلام،  كونه  إىل  باإلضافة 

من   املستصفى )البسيط( ؛ و)الوسيط( ؛ و)الوجيز( ؛ و)اخلالصة(، ومن كتبه يف أصول الفقه  

 ومسالك  واملخيل  الشبه  بيان  يف  الغليل   شفاء ، وصولاأل  تعليقات  من  واملنخول،  علم األصول 

   . التعليل

[ أحد الكتب األربعة  املستصفى من علم األصولكتاب الغزايل ]وجتدر اإلشارة إىل أن 

اذه  [ ألستالربهانالتي عىل أساسها كتبت كل كتب أصول الفقه عىل طريقة املتكلمني، وثانيهام ]

احلرمني   النيسابوريإمام  م.  اجلويني  وقد  هـ    478)  اإلمام فخر  (،  وتلخيصها  بجمعها  قام 

 هـ ( يف كتابه ) املحصول (  606الدين الرازي ) م . 

هـ(، وهو فقيه شافعي،    467  -  393)  (2) أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازيومنهم  

النظامية   له  بنيت  الشافعي،  املذهب  رئاسة  إليه  انتهت  متواضعا،  ورعا  فصيحا  مناظرا  كان 

اخلالف،   يف  و)النكت(  الفقه،  يف  )املهذب(  مؤلفاته:  ومن  وفاته،  حني  إىل  هبا  ودرس 

 و)التبرصة( يف أصول الفقه. 

 (3) املعروف بابن أيب مريم   لفاريس الفسوي أبو عبد اهلل نرص بن عيل الشريازي ا ومنهم  

بعد   الرشعية    565)تويف  األمور  يف  إليه  واملرجوع  وأديبها  وعاملها  شرياز  خطيب  هـ(، 

القرآن(؛   )تفسري  مؤلفاته:  ومن  الكرماين،  محزة  بن  حممود  عنه  أخذ  األدبية،  واملشكالت 

 و)املوضح يف القراءات الثامن( 

هـ(، وهو    461 -   388)   (4) بن حممد الفوراين، املروزيأبو القاسم عبد الرمحن  ومنهم 

 
 . 277/  1؛ والوايف بالوفيات 247/  7؛ واألعالم للزركيل 180 -  101/  4( طبقات الشافعية 1) 

 . 68/  1، ومعجم املؤلفني 451/  2، واللباب 349/  3وشذرات الذهب ، 88/  3( طبقات الشافعية الكربى 2) 

 . 90/  13؛ ومعجم املؤلفني 491/  6؛ وهدية العارفني 314/  2؛ وبغية الوعاة 224/  19( معجم األدباء 3) 

 . 102/   4، واألعالم 225/  3، وطبقات السبكي 433/  3( لسان امليزان 4) 
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فقيه، أصويل، كان مقدم الشافعية بمرو، ومن مؤلفاته: )اإلبانة( يف مذهب الشافعية، و)تتمة  

 اإلبانة( و)العمدة( 

  780)  (1) أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد الشريازي الشافعي الشهري بابن اجلزريومنهم  

ح- جمود،  مقرئ،  وهو  عمر  ؟(،  أيب  ابن  الصالح  له  وأجاز  العلوم.  بعض  يف  مشارك  افظ، 

النرش(،   ابن املحب وابن قايض شهبه وغريهم، ومن مؤلفاته: )رشح طيبة  أبو بكر  واحلافظ 

 و)رشح مقدمة التجويد(، و)رشح مقدمة علوم احلديث( 

تويف  )  (2) أبو سعيد عبد اهلل بن عمر نارص الدين البيضاوي، الشريازي، الشافعيومنهم  

هـ(، وهو فقيه، مفرس، أصويل، حمدث، ويل قضاء القضاة بشرياز، أخذ الفقه عن والده  685

ومن   وغريهم،  الغزايل  حامد  أيب  اإلسالم  حجة  الدين  زين  وعن  سعيد  أيب  الدين  ومعني 

مؤلفاته: )منهاج األصول إىل علم الوصول(، و)الغاية القصوى يف دراسة الفتوى( يف فروع 

الشافعي، البيضاوي، و)رشح   الفقه  بتفسري  املشهور  التأويل(، وهو  التنزيل وأرسار  و)أنوار 

 مصابيح السنة( للبغوي. 

هـ(، وهو    623  -   557)   (3) القزويني  أبو القاسم عبد الكريم بن حممد الرافعي ومنهم  

الوجيز   رشح  )العزيز  سامه  الذي  الكبري  الرشح  مؤلفاته:  ومن  الشافعية،  الفقهاء  كبار  من 

(، وقد تورع بعضهم عن إطالق لفظ العزيز جمردا عىل غري كتاب اهلل فقال )فتح العزيز  للغزايل

 يف رشح الوجيز( ؛ و)رشح مسند الشافعي( 

هـ(، وهو    414)تويف   (4) أبو حاتم حممد بن احلسن القزويني، الطربي الشافعيومنهم 

 د( فقيه، أصويل، ومن مؤلفاته: )كتاب احليل( يف الفقه، و)جتريد التجري

 
 . 193/  2، والضوء الالمع 129/  1اء ( غاية النهاية يف طبقات القر1) 

 .97/  6، ومعجم املؤلفني 220/  4، ومرآة اجلنان 309/  13، والبداية والنهاية 59/  5( طبقات الشافعية 2) 

 . 3/  2؛ وفوات الوفيات 119/  5؛ وطبقات الشافعية للسبكي 179/  4( األعالم للزركيل 3) 

 . 158/  12، ومعجم املؤلفني  207/  2األسامء واللغات ، وهتذيب 12/  4( طبقات الشافعية 4) 
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القزويني ومنهم   الكريم  عبد  بن  الغفار  عامل    665)تويف    (1) عبد  فقيه  وهو  هـ(، 

رشح  يف  و)العجائب  الصغري(،  )احلاوي  مؤلفاته:  ومن  الشافعية،  فقهاء  من  باحلساب، 

 اللباب(، وكالمها يف فروع الفقه الشافعي، وكتاب يف )احلساب(  

(، وهو فقيه وأصويل شافعي، كان هـ   350)  (2) أبو عيل احلسني القاسم الطربيومنهم  

مؤلفاته:   ومن  كهال،  هبا  وتويف  فيها  ودرس  بغداد  سكن  فنون،  عدة  يف  بارعا  عاملا  إماما 

 )اإلفصاح( يف فروع الفقه الشافعي، و)املحرر( وهو أول كتاب صنف يف اخلالف املجرد. 

(، وهو  335)تويف    (3) أمحد بن أيب أمحد، الطربي الشافعي، املعروف بابن القاصومنهم  

فقيه شافعي، ومن مؤلفاته: )التخليص يف فروع الفقه الشافعي(، و)أدب القايض(، و)كتاب  

 املواقيت(، و)فتاوى( 

هـ(، وهو  470)تويف    (4)حممد بن عبد امللك بن خلف، الطربي السلمي الشافعيومنهم  

القاص( يف فروع الفقه    فقيه، صويف، ومن مؤلفاته: )الكناية( يف الفقه، و)رشح املفتاح لبن

 الشافعي، و)املعني عىل مقتىض الدين( 

هـ(، وهو فقيه،  450  -  348)  (5) القايض أبو الطيب طاهر بن عبد اهلل الطربيومنهم  

احلديث   بغداد، سمع  بطربستان، واستوطن  آمل  يف  ولد  الشافعية،  أعيان  جديل، من  أصويل 

الشافعي،  بجرجان، ونيسابور، وبغداد، ومن مؤلفاته: )رشح خم الفقه  املزين(، يف فروع  ترص 

 و)رشح ابن احلداد املرصي( وكتاب يف )طبقات الشافعية(، و)املجرد( 

 
 . 267/  5، ومعجم املؤلفني 157/   4، واألعالم 167/  4، ومرآة اجلنان 118/  5( طبقات الشافعية 1) 

 . 270/  3، ومعجم املؤلفني 328/  3، والنجوم الزاهرة 217/  2( طبقات الشافعية لبن السبكي 2) 

، ومعجم  252/    2، وهتذيب األسامء واللغات  149/    1، ومعجم املؤلفني  86/    1واألعالم  ،  339/    2( شذرات الذهب  3) 

 .479املطبوعات ص 

 . 127/  7، واألعالم 256/  10، ومعجم املؤلفني 76/  3( طبقات الشافعية 4) 

 .37/  5ني ، ومعجم املؤلف 321/   3، واألعالم 247/  2، وهتذيب األسامء واللغات 176/  3( طبقات الشافعية 5) 
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هـ(، وهو  1033  -   976)  (1) عبد القادر بن حممد احلسيني، الطربي، الشافعيومنهم  

أعيان  من  املسائل  )عيون  مؤلفاته:  ومن  العلوم،  أنواع  يف  مشارك  ناثر،  ناظم،  أديب،  عامل، 

الرسائل(، و)اآليات املقصورة عىل األبيات املقصورة(، و)حسن الرسيرة عىل حسن السرية(،  

وله رسائل علمية منها: )إفحام املجاري يف أفهام البخاري(، و)سل السيف عىل حل كيف(  

 وغريها. 

)تويف بعد  (2) أبو عبد اهلل احلسني بن حممد بن عبد اهلل احلناطي الطربي الشافعيومنهم  

 ـ(، وهو فقيه، حمدث، ومن مؤلفاته: )الكفاية يف الفروق(، و)الفتاوى( ه 400

 (3) أبو احلسن عيل بن حممد الطربي، امللقب بعامد الدين، املعروف بإلكيا اهلرايس ومنهم  

هـ(، وهو فقيه شافعي، مفرس، أصويل، متكلم، وتفقه عىل )إمام احلرمني( وهو   504 -   450)

وح الغزايل،  بعد  تالمذته  الصفار  أجل  حممد  ابن  احلسن  عيل  وأيب  احلرمني(  )إمام  عن  دث 

وغريمها. ودرس بالنظامية، ووعظ. ومن مؤلفاته: )أحكام القرآن(، و)لوامع الدلئل يف زوايا 

 املسلسل(، و)شفاء املسرتشدين يف مباح املجتهدين(، و)التعليق يف أصول الفقه(  

  400)تويف    (4) املعروف بالزجاجي أبو عيل احلسن بن حممد الزجاجي، الطربي،  ومنهم  

هـ(، وهو حمدث وفقيه شافعي، توىل القضاء، أخذ العلم عن ابن القاص، والقايض أيب الطيب  

الشافعي، و)زيادة  الفقه  )التهذيب( يف فروع  آمل، ومن مؤلفاته:  فقهاء  الطربي، وأخذ عنه 

 املفتاح(، و)كتاب الدر(  

هـ(، وهو فقيه شافعي،    498  -   418)   (5) يأبو عبد اهلل احلسني بن عيل الطربومنهم  

 
 . 303/  5، ومعجم املؤلفني 168/   4، واألعالم 371/  2، والبدر الطالع  457/  2( خالصة األثر 1) 

 . 48/  4، ومعجم املؤلفني  254/  2، وهتذيب األسامء واللغات 160/  3( طبقات الشافعية 2) 

 . 149/  5واألعالم ، 220/  7، ومعجم املؤلفني 8/  4، وشذرات الذهب 241/  4( طبقات الشافعية 3) 

 .284/  3، ومعجم املؤلفني 36، وطبقات الفقهاء ص 146/  3( طبقات الشافعية 4) 

 . 79، 66، طبقات ابن هداية اهلل ص 349/  4، الطبقات للسبكي 744/  2( طبقات ابن الصالح 5) 
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العمري بخراسان،   إمام احلرمني، تفقه عىل نارص  نزيل مكة وحمدثها، وفقيهها، وكان يدعى 

وعىل القايض أيب الطيب الطربي ببغداد، ثم لزم أبا إسحاق الشريازي حتى برع يف املذهب،  

 واخلالف، وصار من أكابر أصحابه ودرس بنظامية بغداد. 

جمرد نامذج عن كبار الفقهاء واألصوليني اإليرانيني من من املدرسة الشافعية، ومن    هذه

 شاء املزيد يمكنه الرجوع لكتب الرجال، وخاصة ما تعلق منها برجال املذهب الشافعي. 

 ـ إيران .. واملدرسة احلنفية:   2

من   يعترب  الذي  الشافعي  املذهب  بدراسة  اهتامم  لإليرانيني  كان  املذاهب  مثلام  أكثر 

 اإلسالمية انتشارا، نراهم هيتمون باملذهب احلنفي، ولو بدرجة أقل. 

هـ(،    158  -  110)   ( 1)زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي فمن كبار احلنفية من اإليرانيني  

امل  أيب حنيفة  تالميذ  من  بل  احلنفية،  فقهاء  كبار  من  أصبهان، وهو  من  بارشين، ومن  وأصله 

وقد قال متحدثا عن نفسه: )ما خالفت أبا حنيفة يف قول إل وقد كان ،  سأكثرهم أخذا بالقيا 

 أبو حنيفة يقول به( 

عن إبراهيم بن سليامن، قال: )كان إذا جالسناه ـ أي زفر ـ مل نقدر أن  ومما روي يف مناقبه  

نذكر الدنيا بني يديه، وإذا ذكرها واحد منا قام عن جملسه وتركه ىف موضعه، وكنا نحدث فيام 

 بيننا أن اخلوف قتله( 

وقال شداد: )سألت أسد بن عمرو أأبو يوسف أفقه أم زفر؟ فقال: )زفر أورع( قلت:  

 عن الفقه سألتك، قال: )يا شداد بالورع يرتفع الرجل( 

املروزي ومنهم   رستم،  بن  إبراهيم  بكر  من  211)تويف    (2) أبو  حنفي  فقيه  وهو  هـ(، 

أيب حنيفة، وسمع من مالك  أخذ عن حممد وغريه من أصحاب  بن احلسن،  أصحاب حممد 

 
 . 78/  3؛ والفوائد املضية؛ واألعالم للزركيل 244؛  243/  1( اجلواهر املضية 1) 

 .9، والفوائد البهية ص38/  1اجلواهر املضيئة  ( 2) 
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مؤلفاته:   ومن  فامتنع،  القضاء  عليه  املأمون  وعرض  وغريهم،  سلمة  بن  ومحاد  والثوري 

 )النوادر(  كتبها عن حممد.  

هـ(،    189)كان حيا قبل    (1) أبو سهل موسى بن نصري، أو ابن نرص الرازي،  ومنهم  

وهو فقيه من أصحاب حممد بن احلسن الشيباين، تفقه عليه أبو عيل الدقاق وأبو سعيد الربدعي،  

ومن   عنه،  احلديث  روى  من  آخر  وهو  زهري،  أيب  مغراء  بن  الرمحن  عبد  عن  احلديث  روى 

 مؤلفاته: )كتاب الشفعة(، و)كتاب املخارج( 

  181  -   118)  (2) بد الرمحن، احلنظيل بالولء، املروزيعبد اهلل بن املبارك، أبو ع ومنهم  

ومحيدا  التيمي  وسليامن  السفيانني  وسمع  حنيفة  أبا  صاحب  احلديث،  كثري  فقيها  كان  هـ(، 

الطويل، حدث عنه خلق ل حيصون من أهل األقاليم منهم عبد الرمحن بن مهدي وحييى بن 

لوا: )مجع العلم والفقه واألدب والنحو  معني وأمحد بن حنبل عد مجاعة من أصحابه خصالة فقا 

واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل والعبادة والسداد يف الرواية وقلة الكالم  

يف   و)الدقائق  القرآن(،  )تفسري  مؤلفاته:  ومن  أصحابه(،  عىل  اخلالف  وقلة  يعنيه  ل  فيام 

 الرقائق(، و)رقاع الفتاوى( 

هـ(، وهو من رجال احلديث    211)تويف    (3) منصور الرازي أبو يعىل معىل بن  ومنهم  

املصنفني فيه، ومن أصحاب أيب يوسف وحممد بن احلسن صاحبي أيب حنيفة، حدث عن مالك 

وسليامن بن بالل وحممد بن ميمون الزعفراين واهليثم بن محيد الغساين وأيب يوسف وحممد بن 

وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو ثور وغريهم.  احلسن وغريهم، وروى عنه ابنه حييى وأبو خيثمة  

 
 . 49/  13، ومعجم املؤلفني 216، والفوائد ص 74، وتاج الرتاجم ص 188/  2( اجلواهر املضية 1) 

؛ وهدية 295/    1؛ وشذرات الذهب  253/    1؛ وتذكرة احلفاظ  103؛ والفوائد البهية ص  281/    1( اجلواهر املضية  2) 

 . 438/  5العارفني 

 . 189/  8، واألعالم 215، والفوائد البهية ص 177/  2، واجلواهر املضيئة 238/  10هتذيب التهذيب ( 3) 
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 وطلب للقضاء غري مرة فأبى، ومن مؤلفاته: )النوادر(، و)األمايل( يف الفقه. 

هـ(، من أهل قم، ثم قدم نيسابور، إمام    305)تويف    (1)عيل بن موسى بن يزداد ومنهم  

 احلنفية يف عرصه، وله كتب يف الرد عىل أصحاب الشافعي، ومن مؤلفاته )كتاب الضحايا( 

، نسبة إىل ميدان، موضع بنيسابور،    (2) أبو بكر حممد بن إبراهيم الرضير امليداين ومنهم  

شيخ كبري عارف باملذهب قلام يوجد مثله يف  قال الذهبي: من أئمة احلنفية، وقال اللكنوي: هو  

األعصار، حدث عن أيب حممد املزين، وعنه ميمون بن عيل امليموين. وله مناظرات مع أمحد بن 

 نرص العيايض أخي أيب بكر العيايض. 

النيسابوري احلنفي ومنهم   إمام    305)تويف    (3) أبو احلسن عيل بن موسى  هـ(، وهو 

سابور لإلفادة، وخترج به الكبار وبعد صيته، وطال عمره، وكان احلنفية يف عرصه، تصدر بني

وتفقه   مالح،  بن  معاوية  بن  الرازي وحممد  بن محيد  من حممد  ومعرفة، سمع  رحلة  صاحب 

احلاكم   أمحد بن حممد بن نرص وغريه، ذكره  أبو بكر  عنه  الثلجي، حدث  بمحمد بن شجاع 

نا عاملي خراسان يف مذهب أيب حنيفة،  فعظمه وفخمه، وقال: )هذا وأبو سعيد اخلرشاين كا 

 خترج هبام مجاعة من الكبار(، ومن مؤلفاته: )أحكام القرآن( 

هـ(، الشهري    334)تويف    (4) أبو الفضل حممد بن حممد املروزي، السلمي البخيل ومنهم  

 بـ )احلاكم الشهيد(، وكان عامل مرو وإمام احلنيفة يف عرصه، ويل قضاء بخارى، ثم ويل الوزارة 

 لبعض األمراء الساسانية، ومن مؤلفاته: )الكايف( ؛ و)املنتقى( كالمها يف الفقه احلنفي. 

 
 . 119؛ وطبقات الفقهاء للشريازي ص 380/  1( اجلواهر املضية 1) 

 . 281/  3، واللبان 155، والفوائد البهية ص6/  2( اجلواهر املضيئة 2) 

 .31، وتاج الرتاجم ص 380/   1، واجلواهر املضية 178/  5 ، واألعالم236/  14( سري أعالم النبالء 3) 

 . 242/  7؛ واألعالم للزركيل 195؛ والفوائد البهية ص 112/  2( اجلواهر املضية 4) 
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  592  -)  (2) املشهور بقاضيخان   ( 1) احلسن بن منصور بن حممود األوزجندي ومنهم  

ومن  احلنفية،  كتب  يف  دائرة  متداولة  وفتاواه  املرشق،  يف  احلنفية  فقهاء  كبار  من  وهو  هـ(، 

 مؤلفاته: )الفتاوى( و)األمايل( و)رشح اجلامع الصغري( 

النسفي األصفهاين ومنهم   الدين  الربكات حافظ  أبو    (3) عبد اهلل بن أمحد بن حممود، 

مال مدققا رأسا يف الفقه واألصول، بارعا يف احلديث  هـ(، وهو فقيه حنفي كان إماما كا  701)

القوي والضعيف،   التمييز بني  القادرين عىل  املقلدين  باشا من طبقة  ابن كامل  ومعانيه، عده 

وعده غريه من املجتهدين يف املذهب، ومن مؤلفاته )كنز الدقائق(، وهو متن مشهور يف الفقه؛  

 الوايف؛ )واملنار( يف أصول الفقه. و)الوايف( يف الفروع؛ و)الكايف( يف رشح 

هـ(، وهو   370 -  305)  (4) أبو بكر أمحد بن عيل، الرازي املعروف باجلصاص ومنهم  

من فقهاء احلنفية، انتهت إليه رئاسة احلنفية يف وقته. كان إماما، رحل إليه الطلبة من األفاق.  

و يقبل،  فلم  اخلطاب  عليه  وأعيد  فامتنع،  القضاء  ييل  أن  يف  )أحكام  خوطب  مؤلفاته:  من 

 القرآن( ؛ و)رشح خمترص شيخه أيب احلسن الكرخي( ؛ و)رشح اجلامع الصغري( 

الطربي ومنهم   الناطفي  العباس أمحد بن حممد بن عمر  هـ(، وهو  446)تويف    (5) أبو 

و)اهلداية(   والفروق(  و)األجناس  )الواقعات(،  مؤلفاته:  ومن  الري،  أهل  من  حنفي  فقيه 

  فروع الفقه احلنفي. و)األحكام( كلها يف

 
 (  )أوزجند( بلدة بنواحي أصبهان قرب فرغانة. 1) 

 ؛ واألعالم للزركيل.64؛ والفوائد البهية ص 205/  1( اجلواهر املضية 2) 

 . 192/   4؛ واألعالم 270؛ واجلواهر املضية ص 101الفوائد البهية ص ( 3) 

؛ و)اإلمام أمحد بن عيل الرازي اجلصاص(  256/    11؛ والبداية والنهاية  156/    1؛ واألعالم  84/    1( اجلواهر املضية  4) 

 للدكتور عجيل جاسم النشمي. 

 . 140/  2، ومعجم املؤلفني 207/  1واألعالم ، 36، والفوائد البهية 113/  1( اجلواهر املضيئة 5) 
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 ـ إيران .. واملدرسة املالكية:   3

من أعالم املالكية الكبار الذين أنجبتهم إيران، والذين كانوا من أوائل من ألف يف الفقه  

هـ(وهو األمري،    213ـ    142)  (1) أبو عبد اهلل أسد بن الفرات اخلراساين النيسابورياملالكي  

 . سمع من مالك بن أنس املوطأ وغريهالقايض، الفقيه، فاتح صقّلية،  

تفقه بعيل بن زياد الّتونيس، ثم ارحتل إىل املرشق فسمع مالكا،  وقد ذكر يف ترمجته أنه )

املسائل وتفريعاهتا ومل يكن مالك يرغب يف مثل ذلك،   الغوص يف  له رغبة كبرية يف  وكانت 

تقل أسد إىل العراق، فلقي أبا يوسف، ولزم حممد بن احلسن وتفقه به وأخذ بمذهبه، ثم  فان

عاد إىل مذهب مالك ولزم أصحابه املرصيني، ومجع مسائله ملحمد بن احلسن وما سمعه من  

علم أيب حنيفة بالعراق، وسأل ابن القاسم أن جييبه فيها عىل مذهب مالك فأجابه إىل ما طلب،  

لكتب باألسدية، كتبها عنه أهل مرص وأهل القريوان، واشتهر هبا، وقد منعها وسميت تلك ا

من سحنون، لكن سحنون حصل عليها، ومحلها إىل ابن القاسم بمرص، فعرضها عليه، وكاشفه  

أمالها عىل أسد من حفظه،   أشياء كثرية ألنه كان  القاسم  ابن  فيها  فقيه، فغري  عنها مكاشفة 

إىل أسد بأن يعارض كتبه بكتب سحنون ملا أجرى فيها من تعديل،  وهّذهبا مع سحنون، وكتب  

األسدية   وتركوا  سحنون،  هتذيب  عىل  ذلك  بعد  الناس  اقترص  وقد  بذلك،  أسد  يرض  فلم 

حسب سامع أسد، وهذا ما محل أسدا عىل امليل أخريا إىل كتب أيب حنيفة، وسمعها منه أكثر من  

 ( ميل إىل مذهب الكوفيني بالقريوانكان ي

ال الّشريازي: )واقترص الناس عىل التفقه يف كتب سحنون، ونظر سحنون فيها نظرا  ق

آخر، فهذهبا وبوهبا ودوهنا وأحلق فيها من خالف كبار أصحاب مالك ما اختار ذكره، وذيل  

أبواهبا باحلديث واآلثار، إل كتبا منها مفرقة بقيت عىل أصل اختالطها يف السامع، فهذه هي  

ونة واملختلطة؛ وهي أصل املذهب، املرجح روايتها عىل غريها عند املغاربة،  كتب سحنون: املد

 
 . 309 -  291/ 3(  ترتيب املدارك: 1) 
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وإياها اخترص خمترصوهم، ورشح شارحوهم، وهبا مناظرهتم ومذاكرهتم، ونسيت األسدية  

 فال ذكر هلا اآلن( 

هـ(، وهو من    226  -   142)  (1) أبو زكريا حييى بن حييى احلنظيل، النيسابوري ومنهم  

تالميذ اإلمام مالك املبارشين، حيث قرأ عليه املوطأ ولزمه مدة لالقتداء به، وهو معدود يف  

الفقهاء من أصحاب مالك، كان من سادات أهل زمانه علام ودينا ونسكا وإتقانا، روى عن 

البخاري ومسلم   مالك وسليامن بن بالل واحلامدين وأيب األحوص وأيب قدامة وغريهم. وعنه 

 وروى الرتمذي عن مسلم عنه وغريهم. 

)تويف   (2) القايض أبو بكر حممد بن أمحد بن اجلهم، يعرف بابن الوراق املروزي ومنهم  

هـ(، وقد ذكر يف ترمجته أنه )اإلمام الثقة، الفاضل، العامل بأصول الفقه القايض العادل،  329

ة يف مذهب مالك منها كتاب يف بيان السنة،  سمع القايض إسامعيل وتفقه به، ألف كتبا جليل

 وكتاب مسائل اخلالف، واحلجة يف مذهب مالك( 

  ( 3) أبو احلسن عيل بن أمحد البغدادي، األهبري الشريازي، املعروف بابن القصار ومنهم  

هـ(، وهو فقيه، مالكي أصويل، حافظ، ويل قضاء بغداد. تفقه بأيب بكر األهبري   398)تويف  

قه أبو ذر اهلروي والقايض عبد الوهاب وحممد بن عمروس وغريهم. قال أبو  وغريه، وبه تف

ذر: هو أفقه من رأيت من املالكيني، وقال الشريازي: ل أعرف للاملكيني كتابا يف اخلالف أكرب  

 من كتابه، ولعله يعني كتابه املسمى: )عيون األدلة وإيضاح امللة يف اخلالفيات(  

)تويف    (4)   املعروف بالقّطان   محزة أبو إسحاق النيسابوري   إبراهيم بن حممود بن ومنهم  

 
 . 223/  9، واألعالم 349، والديباج املذهب ص  58، وشجرة النور الزكية ص 296/  11( هتذيب التهذيب 1) 

 . 79  – 78/  1( شجرة النور الزكية 2) 

 .12/  7ومعجم املؤلفني ، 199، والديباج 92( شجرة النور الزكية ص 3) 

، وبغية  141، وجذوة املقتبس:  25/  1. تاريخ ابن الفريض: 91، وخمترص املدارك لبن رشيق:  429/  4(  ترتيب املدارك:  4) 
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هـ( وهو فقيه مالكي، تفقه بعبد اهلل بن عبد احلكم، وسمع يونس بن عبد األعىل، وأمحد   299

املالكية، وأئمة اخلراسانيني فيهم،   القايض عياض: )وكان من فقهاء  منيع، وغريمها، قال  بن 

ودرس املذهب بنيسابور، وهو آخر من درس هبا مذهب مالك رمحه اهلل ذكر ذلك أبو نرص بن 

 اكول احلافظ( م

هـ(، وهو فقيه، حافظ،    226ـ    142)(1)   حامد بن أمحد املروزي ثم النيسابوري ومنهم 

عامل خراسان، صحب مالك، ومحل عنه املوطأ ، وروى عن الّليث بن سعد، وسليامن بن بالل،  

 وغريمها، وروى عنه البخاري، ومسلم، وإسحاق بن راهوايه، وغريهم. 

 أكتب العلم عن أحد أوثق يف نفيس منه، ومن الفضل بن  قال إسحاق بن راهويه: )مل 

الفقه،   بنيسابور، وله حظ من  له حال  الرب: )كانت  أبو عمر بن عبد  الّسيناين(، وقال  موسى 

وكان ثقة مأمونا مرضيا، روى عنه مجاعة من أهل بلده وغريهم(، وكان أمحد بن حنبل يثني  

أيب يذكر حييى بن حييى النيسابوري فأثنى عليه  عليه، قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: سمعت  

خريا، وقال: ما أخرجت خراسان بعد ابن املبارك مثل حييى بن حييى، كان من ورعه يشك يف  

 احلديث كثريا، حتى سموه الشكاك. 

وقال أبو بكر بن إسحاق: )مل يكن بخراسان أعقل من حييى بن حييى، وكان أخذ تلك  

ه اهلل، أقام عليه ألخذها سنة بعد أن فرغ من سامعه، فقيل له يف  الشامئل من مالك بن أنس رمح 

 ذلك فقال: إنام أقمت مستفيدا لشامئله، فإهنا شامئل الصحابة والتابعني( 

 : احلنابلة ـ إيران .. ومدرسة    4

من املذاهب الفقهية التي اهتم هبا اإليرانيون منذ بداية تأسيسها املذهب احلنبيل، حتى  

إمام املذهب نفسه إىل مدينة مرو اإليرانية، كام قال الزركيل يف األعالم يف  أن بعضهم ينسب  

 
 .224امللتمس: 

 (1369/ 3(  مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )1) 
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 ( هـ( أمحد حممد بن بن حنبل، أبو عبد اهلل، الشيبايّن    241  -   164ترمجته: )اإلمام ابن َحنَْبل 

 (1)الوائيل، إمام املذهب احلنبيّل، وأحد األئمة األربعة. أصله من مرو، وكان أبوه وايل رسخس(

اإليرانية   املدن  أنجبتهم  الذين  احلنابلة  أعالم  إبراهيم  ومن  بن  إسحاق  يعقوب  أبو 

هـ(، وهو من تالميذ اإلمام أمحد املبارشين، قال أبو يعىل: )خدم    275  -  218)  (2) النيسابوري 

 إمامنا أمحد بن حنبل، وهو ابن تسع سنني( 

املروزي ومنهم   الكوسج  منصور  بن  إسحاق  يعقوب  وهو    251  )تويف   (3) أبو  هـ(، 

كذلك من أصحاب اإلمام أمحد املبارشين، ومن رجال احلديث، سمع سفيان بن عيينة وحييى  

بن سعد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم، وروى عنه إبراهيم بن إسحاق احلريب وعبد 

الرتمذي  وأبو زرعة، وأبو عيسى  الصحيحني،  أمحد بن حنبل، والبخاري ومسلم يف  بن  اهلل 

ثقة مأمون.  وغ بن منصور  النسائي: إسحاق  الرمحن  بن احلجاج وأبو عبد  قال مسلم  ريهم. 

وقال أبو يعىل: كان إسحاق عاملا فقيها وقد دون عن اإلمام أمحد املسائل يف الفقه، ومن مؤلفاته:  

 )املسائل( يف الفقه.  

النيسابوري ومنهم   هاين  بن  إبراهيم  إسحاق  من   265)تويف    (4) أبو  وهو  كبار    هـ(، 

أصحاب اإلمام أمحد، كان أحد أئمة احلديث، وحدث عن أيب عبيد اهلل العييش، ويعىل وحممد  

ابني عبيد وغريهم، نقل عن اإلمام أمحد بن حنبل مسائل كثرية. وكان أمحد يقول: )إن كان يف  

ام  البلد رجل من األبدال، فأبو إسحاق النيسابوري(، ويروى أن اإلمام أمحد اختفى يف داره أي 

 املحنة. 

 
 (.203/ 1(  األعالم للزركيل )1) 

 . 109 – 108/  1( طبقات احلنابلة 2) 

 . 239/  2، ومعجم املؤلفني 289/   1، واألعالم 123/  2، وشذرات الذهب 113/  1( طبقات احلنابلة أليب يعىل 3) 

 . 41/  3، والنجم الزاهرة 149/  2، وشذرات الذهب 27/  1( طبقات احلنابلة أليب يعىل 4) 
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  (1) أبو بكر عبد اهلل بن سليامن بن األشعث بن إسحاق، بن أيب داود، السجستاين ومنهم  

هـ(، وهو ـ كام يذكر يف ترمجته ـ )اإلمام العالمة احلافظ شيخ بغداد، صاحب    316  -   230)

التصانيف. رحل به والده من سجستان، فطوف به رشقا وغربا وأسمعه من علامء ذلك الوقت،  

والشام،   واملدينة  والكوفة،  وبغداد،  والبرصة،  وفارس،  وأصبهان  واجلبال  بخراسان،  سمع 

وا ومرص،  خرشم  ومكة،  عيل  عن  وحدث  حافظا.  عاملا  فهام  وكان  بغداد  واستوطن  جلزيرة. 

املروزي وأيب داود سليامن بن معبد السنجي وسلمة بن شبيب وحممد بن حييى الذهيل وأمحد  

الشافعي   بكر  وأبو  املقرئ  جماهد  بن  بكر  أبو  عنه  روى  وغريهم.  النيسابوري  األزهر  بن 

 والدارقطني وغريهم( 

 سند(، و)السنن(، و)التفسري(، و)القراءات(، و)الناسخ واملنسوخ( ومن مؤلفاته: )امل 

 ـ إيران.. واملدارس السنية األخرى:   5

ومن   إيران،  يف  الفقهاء  من  الكثري  ظهر  الكربى  السنية  املدارس  تلك  إىل  باإلضافة 

هلم  املدرسة السنية نفسها، لكنهم مل يتسن هلم أن يكون هلم تالميذ ينرشون مذاهبهم، أو كان  

 تالميذ، وكانت هلم مذاهب، ولكنها اندثرت، ومل يعد هلا وجود. 

هم متاما، فال تزال أقواهلم الفقهية، تدرس يف الفقه املقارن، وهناك  ءوذلك ل يعني إلغا 

 من يأخذ هبا يف الرتجيح والختيار.

بامتياز،   إيرانيا  كان  الذي  الظاهري،  املذهب  مؤسيس  هؤلء  أئمته    فأكثرومن 

هـ(، وهو    270  -   201)   (3) أبو سليامن داود بن عيل بن خلف األصبهاين ، وأوهلم  (2) نإيرانيو

والسنة   الكتاب  بظاهر  ألخذها  بذلك  سميت  والتي  الظاهرية،  املدرسة  إليه  تنسب  الذي 

 
 . 222/  3، والنجوم الزاهرة 221/  13، وسري أعالم النبالء 433/  2ال ، وميزان العتد 51/  2( طبقات احلنابلة 1) 

 (  حتى ابن حزم ذكر يف ترمجته أنه فاريس األصل. 2) 

 . 419/  2، واجلواهر املضية 377، واألنساب للسمعاين ص 8/  3( األعالم 3) 
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 وإعراضها عن الرأي والقياس، وكان داود أول من جهر هبذا القول. 

 قال النووي عنه: )فضائل داود، وزهده، وورعه، ومتابعنه للسنة مشهورة( 

بًا للشافعي،  وقال الّصَفدي: )كان زاهدًا متقلِّ  اًل كثري الورع...وكان من أكثر الناس تعصُّ

من  كثري  مجع  وتبعه  مستقل  مذهب  صاحب  كتابني،وكان  عليه  والثناء  فضائله  يف  وصنَّف 

الظاهرية،وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. قيل إنه كان حيرض جملسه أربعامئة صاحب طيلسان 

 أخرض، وكان من عقالء الناس(

حممد بن عيل الّداوودي: )اإلمام احلافظ املجتهد الكبري... كان إمامًا    وقال شمس الدين

 فاضاًل صادقًا ورعًا(

الوقت رئيس أهل الظاهر بصرٌي بالفقه،   وقال الذهبي: )اإلماُم، البحُر، العالمة، عاملُ 

يه ِديٌن  عاملٌ بالقرآن،حافٌظ لألثر، رأٌس يف معرفة اخلالف، من أوعيِة العلِم، له ذكاٌء خارٌق، وف

 متنٌي(  

إمامًا   وسقيمه،  باحلديث صحيحه  بصريًا  وكان  التصانيف،  )صنّف  السيوطي:  وقال 

 ورعًا ناسكًا زاهدًا. كان يف جملسه أربعامئة صاحب َطْيَلسان أخرض( 

 وقال السبكي: )وكان أحد أئمة املسلمني وهداهتم... وقد كان موصوفًا بالدين املتني( 

هـ(، كان فقيها  297 - 255، )(1) د األصبهاين، الظاهري أبو بكر حممد بن داو ومنهم 

عىل مذهب أبيه مناظرا، وعاملا أديبا، وشاعرا فصيحا إخباريا، تصدر للفتيا بعد والده وخلفه  

يف حلقته، قال الذهبي: )له برص تام باحلديث، وبأقوال الصحابة، وكان جيتهد ول يقلد أحدا(،  

الزهرة يف اآلداب وا الفقه، والوصول يف معرفة األصول،  ومن مؤلفاته:  لشعر، والتقيص يف 

 والفرائض واملناسك.  

 
 . 109/  13، سري أعالم النبالء 256/  5، تاريخ بغداد 460( الفهرست ص1) 
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(، كان إماما  287  -  206)  (1) قايض أصبهان    أبو عاصم أمحد بن عمرو النبيل ومنهم  

القول   مذهبه  وكان  احلديث.  طلب  يف  واسعة  رحلة  له  ورعا،  صاحلا  ظاهريا  فقيها  حافظا 

يف فتنة الزنج فأعاد من حفظه مخسني ألف حديث،    بالظاهر وترك القياس. وقيل ذهبت كتبه 

 ومن مؤلفاته: )املسند الكبري(، و)اآلحاد واملثاين(، وكتاب )السنة( و)الديات( 

إيران، وكانت هلم مدارسهم اخلاصة   أنجبتهم  الذين  الفقهاء   (2) الليث بن سعدومن 

هـ(، فأصله فاريس من أصفهان، ومما قيل يف ترمجته: )كان أحد أشهر الفقهاء يف    175  - 94)

زمانه، فاق يف علمه وفقهه إمام املدينة املنورة مالك بن أنس، غري أن تالمذته مل يقوموا بتدوين 

يقو  الشافعي  ل:  علمه وفقهه ونرشه يف اآلفاق، مثلام فعل تالمذة اإلمام مالك، وكان اإلمام 

)الليث أفقه من مالك إل أن أصحابه مل يقوموا به(.. بلغ مبلغا عاليا من العلم والفقه الرشعي  

بحيث إن متويل مرص، وقاضيها، وناظرها كانوا يرجعون إىل رأيه، ومشورته، عرف بأنه كان 

 كثري التصال بمجالس العلم( 

كان الليث فقيه البدن،  وقال حييى بن بكري: )ما رأيت أحدا أكمل من الليث(، وقال: )

 عريب اللسان، حيسن القرآن والنحو، وحيفظ احلديث والشعر، حسن املذاكرة( 

املنذرومنهم   بن  إبراهيم  بن  كبار    319  -  242)  (3) النيسابوري  حممد  من  هـ(، وهو 

الفقهاء املجتهدين، مل يكن يقلد أحدا؛ لكن عده الشريازي يف الشافعية، ولقب بشيخ احلرم،  

يف   و)األوسط  الفقه؛  يف  )املبسوط(  مؤلفاته:  ومن  العلامء،  اختالف  بيان  يف  تصانيفه  وأكثر 

 م( و)اختالف العلامء(السنن( ؛ و)اإلمجاع والختالف( ؛ و)اإلرشاف عىل مذاهب أهل العل

قال فيه النووي: )ابن املنذر النيسابوري اإلمام املشهور أحد أئمة اإلسالم، املجمع عىل  

 
 182/  1؛ واألعالم للزركيل 184/  11؛ والبداية والنهاية 195/  2؛ وشذرات الذهب 193/  2تذكرة احلفاظ ( 1) 

 . 207/  1؛ وتذكرة احلفاظ 438/  1؛ ووفيات األعيان 115/  6(  األعالم 2) 

 .126/  2؛ وطبقات الشافعية 84/  6؛ واألعالم للزركيل 5، 4/  3( تذكرة احلفاظ 3) 
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إمامته وجاللته ووفور علمه، ومجعه بني التمكن يف علمي احلديث والفقه، وله املصنفات املهمة  

التحقيق يف العلامء، وله من  فيه    النافعة يف اإلمجاع واخلالف وبيان مذاهب  كتبه ما ل يقاربه 

أحد، وهو يف هناية من التمكن من معرفة احلديث، وله اختيار فال يتقّيد يف الختيار بمذهب  

 (1)بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل(

إماًما   وقال السبكي: )ابن املنذر النيسابوري كان  وأحبارها،  األمة  هذه  أعالم  أحد 

 (2)جمتهًدا، حافًظا ورًعا(

هـ(، وهو    242  -   159)   (3) أبو حممد حييى بن أكثم بن حممد بن قطن املروزي ومنهم  

حسن   األدب،  كثري  الشهرة،  عايل  صدوق،  )فقيه  ترمجته:  يف  قيل  ومما  املشهور،  القايض 

 املعارضة(

قال ابن خلكان: كانت كتب حييى يف الفقه أجل كتب، فرتكها الناس لطوهلا.. وله كتب  

 ورده عىل العراقيني سامه ]التنبيه[، وبينه وبني داود بن عيل مناظرات.  يف األصول وكتاب أ

هـ(، وكان له مذهب فقهي    310  -   224)  (4) أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ومنهم  

خاص، وله اختيار من أقوال الفقهاء، وقد تفرد بمسائل حفظت عنه، ومن مؤلفاته: )اختالف  

 الفقهاء(، و)كتاب البسيط يف الفقه(، و)جامع البيان يف تفسري القرآن(، و)التبصري يف األصول( 

ابور، طاف البالد جلمع  هـ(، وهو من نيس  238  -   161)   (5) إسحاق بن راهويه ومنهم  

احلديث، وأخذ عنه أمحد والشيخان، قال فيه اخلطيب البغدادي: )اجتمع له الفقه واحلديث  

 
 . 197\2تاب هتذيب األسامء واللغات  (  النووي ك1) 

 . 2/126(  طبقات الشافعية 2) 

 . 167/  5، واألعالم 191/  14، وتاريخ بغداد 179/  11، وهتذيب التهذيب 197/  5( وفيات األعيان 3) 

 . 294/  6؛ واألعالم للزركيل 498/  3؛ وميزان العتدال 145/   11؛ والبداية والنهاية 251/  2( تذكرة احلفاظ 4) 

 .108؛ والنتقاء ص 216/  1( األعالم للزركيل؛ وهتذيب التهذيب 5) 
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 واحلفظ والصدق والورع والزهد(

هـ(، وهو إمام يف الفقه    294  -  202)   (1) أبو عبد اهلل حممد بن نرص املروزي ومنهم  

بعدهم يف األحكام، نشأ بنيسابور،  واحلديث. كان من أعلم الناس باختالف الصحابة فمن  

ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتويف هبا. روى عن حييى بن حييى النيسابوري 

وإسحاق بن راهويه، وإبراهيم بن املنذري وغريهم. وعنه ابنه إسامعيل، وحممد بن إسحاق  

ديث، و)ما خالف به  الرشادي وغريمها. وومن مؤلفاته: )القسامة( يف الفقه، و)املسند( يف احل

 أبو حنيفة عليا وابن مسعود(، و)السنة(  

هـ(،    272  -  180)بعد    (2) أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب الفراء النيسابوري ومنهم  

ذكر يف ترمجته أنه كان وجه مشايخ نيسابور عقال وعلام وجاللة وحشمة، سمع حفص بن عبد 

ى ويعىل بن عبيد وغريهم، وحدث عنه برشين الرمحن الفقيه جعفر بن عون وعبيد اهلل بن موس

يفتي يف   قال احلاكم: كان  احلكم وأمحد بن األزهر والنسائي يف سننه وابن خزيمة وغريهم، 

الفقه واحلديث والعربية ويرجع إليه فيها. قال عيل بن احلسن الدرابجردي: أبو أمحد عندي ثقة  

 مأمون. ووثقه مسلم، وذكره ابن حبان يف الثقات.  

 ـ إيران.. واملدرسة الشيعية:   6

مما يدل عىل مدى تغلغل التشيع يف إيران، وأنه ليس وليد الفرتة الصفوية فقطـ  كام يزعم  

إيران، ويف   الشيعة ظهروا يف  الفقهاء واملحدثني واملفرسين من  الكثري من  ـ هو أن  املرجفون 

طويلة، بل ظهروا يف ظل دول  العصور األوىل من اإلسالم، وقبل أن يظهر الصفويون بمدة  

 كانت تقمع الشيعة، وحتارصهم. 

 
 . 346/   7، واألعالم 315/  3، وتاريخ بغداد 489/  9( هتذيب التهذيب 1) 

، وطبقات احلفاظ ص  606/    12، وسري أعالم النبالء163/    2، وشذرات الذهب  319،  388/    9( هتذيب التهذيب  2) 

262 . 
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نكتفي    ولذلكول يمكننا يف هذا املحل اإلحاطة هبم، فقد ألفت فيهم املؤلفات الكثرية،  

بذكر بعضهم هنا، ثم نعقب عليهم بذكر بعض املعارصين الذين ازدهر يف عهدهم التأليف يف  

  مجيع العصور السابقة. العلوم املرتبطة بالرشيعة، كام مل يزدهر يف

هـ(، ومما ذكر يف ترمجته: )شيخ   299)املتوىف    أبو القاسم سعد بن عبد اهلل القمي فمنهم  

هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، كان قد سمع من حديث العامى ـ أي أهل السنة ـ شيئا كثريا،  

 (1وسافر لطلب احلديث، لقى من وجوههم، وصنف كتبا كثرية() 

وكتاب  ومن   الطهارة،  كتاب  منها:  كتب،  عىل  يشتمل  وهو  الرمحة  كتاب  مؤلفاته: 

 (. 2احلج) الصالة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وكتاب جوامع 

ونقل النجاَش، عن احلسني بن عبيد اهلل )ابن الغضائري( قال: جئت باملنتخبات إىل أيب  

ل، بل حدثني أيب وأخي عنه، وأنا القاسم بن قولويه أقرأها عليه، فقلت: حدثك سعد، فقال:  

 (. 3مل أسمع من سعد إل حديثني) 

هـ(، وهو ـ كام ذكر    369)املتوىف    (4)   أبو القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي ومنهم  

يف ترمجته ـ من مشايخ اإلمامية وأعياهنا، قال النجاَش: أبو القاسم من خيار أصحاب سعد،  

هم يف احلديث والفقه، روى عن: أبيه وأخيه عن سعد، وعليه  وكان من ثقات أصحابنا وأجالئ

قرأ شيخنا أبو عبد اهلل املفيد الفقه، ومنه محل، وكل ما يوصف به الناس من مجيل وفقه فهو  

فوقه، ثم ذكر أسامء كتبه، وقال: قرأت أكثر هذه الكتب عىل شيخنا أيب عبد اهلل املفيد رمحه اهلل  

 (. 5رمحه اهلل) وعىل احلسني ابن عبيد اهلل 

 
 . 465برقم  ( الرجال للنجاَش:1) 

 .318( الفهرست للطويس: برقم 2) 

 . 465( الرجال للنجاَش: برقم 3) 

 . 243/ 1(  موسوعة طبقات الفقهاء، 4) 

 . 316( الرجال للنجاَش: برقم 5) 
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له   ثقة،  القاسم(  )أبا  يكنى  القمي  قولويه  بن  حممد  بن  جعفر  الطويس:  الشيخ  وقال 

 (. 1تصانيف كثرية عىل عدد أبواب الفقه) 

الصدوقومنهم   احلسني  بن  عيل  بن  املحدثني    381  - 306)   حممد  رئيس  وهو  هـ(، 

)صدوق   ترمجته:  يف  قيل  وقد  ووجههم،  اإلمامية  فقيه  كذلك  وهو  اإلطالق،  عىل  الشيعة 

الطائفة، املولود بدعوة صاحب األمر، املخصوص بحق رعايته وألطافه، الشيخ الفقيه املحدث  

حمتد طيب وبلدة عريقة  أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي، ولد يف 

يف مدينة قم، وتربى يف بيت رفيع عرف بالصالح والعلم وزعامة الدين، وقد تتلمذ عىل أبيه  

مع  والسامع  السامع  لتبادل  العلم  حوارض  إىل  واختلف  قم  من  هاجر  ثم  يديه،  عىل  وخترج 

  (2)  املحدثني وأئمة العلم(

وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان،  قال النجاَش عنه: )أبو جعفر، نزيل الري، شيخنا  

هـ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، ثم ذكر أسامء كتبه   355وكان ورد بغداد سنة  

وذكر أنه ينقل كتب الصدوق عن طريق والده وهو عيل بن أمحد ابن العباس النجاَش، وهو  

 (3وسمع كتبه() الواسطة الوحيدة بينه وبني الصدوق، فإن الوالد قد تتلمذ عىل الصدوق 

وقال الطويس عنه: )جليل القدر، حفظة، بصري بالفقه واألخبار والرجال، له مصنفات  

 ( 4كثرية() 

و قال يف فهرسته: )حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي، يكنى أبا جعفر،  

مثله يف حفظه  كان جليال، حافظا لألحاديث، بصريا بالرجال، ناقدا لألخبار، مل ير يف القميني  

 
 .141( الفهرست للطويس: برقم 1) 

 . 244/ 1(  موسوعة طبقات الفقهاء، 2) 

 . 1050، برقم 311( الرجال للنجاَش: 3) 

 .495الرجال: (  الطويس: 4) 



260 

 

 (1وكثرة علمه، له نحو من ثالثامئة مصنف وفهرست كتبه معروف() 

وقال اخلطيب البغدادي: )كان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة، حدثنا عنه حممد  

 (2بن طلحة النعايل() 

و قال الذهبي: )رئيس اإلمامية، أبو جعفر حممد بن العالمة عيل بن احلسني ابن موسى  

ا بابويه  له  بن  يقال  املثل،  حفظه  يف  يرضب  الرافضة،  بني  السائرة  التصانيف  لقمي، صاحب 

 (3( مصنف() 300)

وقال ابن إدريس: )كان ثقة، جليل القدر، بصريا باألخبار، ناقدا لآلثار، عاملا بالرجال،  

 ( 4حفظة، وهو أستاذ شيخنا املفيد حممد بن حممد بن النعامن() 

هـ(، وهو من الفقهاء الذين مجعوا بني    460  - 385)  حممد بن احلسن الطويس ومنهم  

احلديث والفقه، ومما قيل يف ترمجته: )يمتاز الشيخ حممد بن احلسن الطويس عن أكثر معارصيه  

الكبريين  بأنه كان ذا مواهب كثرية، ففي حني أنه حمدث كبري، وألف للشيعة اإلمامية اجلامعني 

الفقه.. وقد تتلمذ عىل علمني كبريين للشيعة    )التهذيب( و)الستبصار( فهو فقيه متضلع يف 

أستاذه  رحيل  بعد  اإلطالق  عىل  للشيعة  ومرجعا  للفقه،  علام  فصار  واملرتىض،  املفيد  مها: 

الرشيف املرتىض، وصارت كتبه مرجعا ومصدرا لرواد العلم، حتى أضحى كتابه )النهاية( يف  

 ( 5) جمرد الفقه كتابا دراسيا عدة قرون(

النجاَش يف حقه: )حممد بن احلسن بن عيل الطويس، أبو جعفر، جليل من أصحابنا،  قال  

 ثقة، عني، من تالمذة شيخنا أيب عبد اهلل( 

 
 . 709، برقم 184( الفهرست للطويس: 1) 
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و قال العالمة: )شيخ اإلمامية، ورئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم املنزلة، ثقة، عني،  

يع الفضائل تنسب  صدوق، عارف باألخبار والرجال والفقه واألصول والكالم واألدب، ومج

إليه، صنف يف كل فنون اإلسالم، وهو املهذب للعقائد يف األصول والفروع، واجلامع لكاملت  

 ( 1النفس يف العلم والعمل() 

وقال املحقق الربوجردي: )وأنت إذا نظرت إىل كلامته يف الكتابني )الطهارة والصالة(  

اخلالفية، كمسألة مسح الرجلني، وما أفاده يف مقام اجلمع وما جادل به املخالفني يف املسائل  

بني األخبار واختياراته يف املسائل، وما يستند فيه إليها، وما يورده من األخبار يف كل مسألة،  

واألصولني   األدبية  العلوم  حتصيل  يف  الطويل  عمره  رصف  وأنه  السبعني  أبناء  من  ختيلته 

والوفاق، وطاف البالد يف طلب أحاديث الفريقني وما والقراءات والتفسري ومسائل اخلالف  

يتعلق هبا من اجلرح والتعديل، حتى صار له قدم راسخ يف مجيع العلوم الدينية، ولو قيل لك 

ليش  هذا  ان  وقلت  ذلك  ألنكرت  وعرشين  ثامن  أو  أربع  أبناء  من  حدثا  شابا  كان  إنه 

 ( 2عجاب() 

، فتارة ألف يف الفقه عىل مسلك  (3)شتىو قد خدم الشيخ الطويس علم الفقه بأساليب 

يف جمرد   ]النهاية[  ب  وأسامه  األسانيد  النصوص عن  احلديث، فجرد  األخباريني وأصحاب 

الفتاوى، وكان الكتاب كتابا دراسيا إىل زمن املحقق احليل قبل تأليف الرشائع، كام ألف يف الفقه  

املجتهدين، وقال يف مقدمته: إنه    عىل مسلك املجتهدين وأسامه ب ]املبسوط[ وآثر فيه طريق 

كتاب مل يصنف مثله، ول نظري له بني كتب األصحاب، ول يف كتب املخالفني، إىل أن قال: إن 

أصحابنا ألفوا األخبار وما رووه من رصيح األلفاظ، حتى أن مسألة لو غري لفظها وعرب عن 

 
 . 148(  اخلالصة: 1) 
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 ( 1ها.)معناها بغري اللفظ املعتاد هلم، تعجبوا منها، وقرص فهمهم عن

فكتابه   باخلالفيات،  العلم  وهو  ثالث،  نمط  عىل  كتاب  بتأليف  الفقه  خدم  انه  كام 

]اخلالف[ يعد فقها مقارنا يوقف القارئ عىل آراء فقهاء خمتلف النحل، وهو ليس ممن جيمع 

اآلراء املختلفة يف املسائل الفقهية دون إجراء موازنة بينها، بل يذكر اآلراء ويقومها ويوازهنا  

 جيح ما اختاره عىل غريه من اآلراء. برت

وقد ذكر الشيخ جعفر السبحاين خصائص فقه الشيخ الطويس ودوره يف الفقه الشيعي،  

 :(2)فذكر منها 

وقد  1 واملرتىض،  املفيد  أستاذيه  هنج  الفقهية  وتآليفه  فتاواه  يف  الطويس  الشيخ  اتبع   .

عليه أستاذاه، فأحاط بآراء املذاهب  أتيحت له فرصة الوقوف عىل الكتب الفقهية أكثر مما وقف  

 األخرى إحاطة تامة ل نجد مثيلها يف كتب املفيد واملرتىض. 

. بلغ التفريع والتخريج عىل يده القمة، فام ترك فرعا إل خاضه ويعد كتابه املبسوط  2

خري شاهد عىل ذلك، وقد مىض عىل تأليفه قرابة عرشة قرون ومع ذلك مل يؤلف كتاب مثله،  

ب مع كونه حيتوي عىل دورة فقهية كاملة، لكنه سلس األلفاظ، سهل التناول، موجز يف  والكتا 

 النقل، خمترص يف الستدلل، عىل خالف ما نراه يف كتايب )التذكرة( و)املنتهى( 

. استخرج قواعد عقلية واعتمد عليها يف مقام التفريع، وبذلك رد عىل خصامء الشيعة  3

، قال يف أول )املبسوط(: )إين ل أزال أسمع معارش خمالفينا من وصمة العار التي ألصقوها هبم 

املتفقهة واملنتسبني إىل علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا اإلمامية، ويستنزرونه، وينسبوهنم  

القياس   ينفي  من  وإن  ومناقضة،  حشو  أهل  إهنم  ويقولون:  املسائل،  وقلة  الفروع  قلة  إىل 

كثرة إىل  له  طريق  ل  ومجهوره    والجتهاد  ذلك  جل  ألن  األصول،  عىل  التفريع  ول  املسائل 

 
 .2/ 1(  املبسوط: 1) 
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يف   نظروا  ولو  ألصولنا،  تأمل  وقلة  بمذهبنا،  منهم  جهل  وهذا  الطريقني؛  هذين  من  مأخوذ 

أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من املسائل موجود يف أخبارنا ومنصوص عليه تلوحيا 

جمرى   جيري  احلجة  يف  قوهلم  الذين  أئمتنا  النبي  عن  أو    قول  عموما،  أو  خصوصا،  إما 

ترصحيا، أو تلوحيا، وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع، فال فرع من ذلك إل وله مدخل  

يف أصولنا وخمرج عىل مذهبنا ل عىل وجه القياس، بل عىل طريقة يوجب علام وجيب العمل  

الذمة، وغري ذلك مع أن أكثر الفروع عليها ويسوغ الوصول إليها من البناء عىل األصل، وبراءة  

هلا مدخل فيام نص عليه أصحابنا، وإنام كثر عددها عند الفقهاء لرتكيبهم املسائل بعضها عىل 

بعض وتعليقها والتدقيق فيها، حتى أن كثريا من املسائل الواضحة دق لرضب من الصناعة  

 وإن كانت املسألة معلومة واضحة( 

(،  1هـ( )   515)توىف    فة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس أبو عيل بن شيخ الطائ ومنهم  

قرأ عىل أبيه مجيع تصانيفه، وروى عنه، وعن سالر بن عبد العزيز الديلمي وغريه، وكان من 

كبار العلامء، فقيها، حمدثا، راوية لألخبار، قال عنه ابن حجر مثنيا عليه: )احلسن بن حممد بن 

سمع من والده وأيب الطيب الطربي واخلالل والتنوخي، ثم  احلسن بن عيل الطويس، أبو عيل  

صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد عيل، سمع منه: أبو الفضل بن عطاف، وهبة اهلل السقطي،  

 ( 2هـ كان متدينا()  500وحممد بن حممد النسفي، وهو يف نفسه صدوق مات يف حدود 

املرشد إىل سبيل التعبد، ورسالة يف  و من آثاره الفقهية: رشح النهاية ألبيه أيب جعفر، و

 (. 3اجلمعة، وكتاب األنوار) 

هـ(،    548  -471)   أمني الدين أبو عيل الفضل بن احلسن بن الفضل الطربيس ومنهم  

 
ايران   -جلد، مؤسسة اإلمام الصادق )عليه السالم(  14( موسسه امام صادق )ع(. گروه علمى، موسوعة طبقات الفقهاء،  1) 
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وقد قيل يف ترمجته: )الشيخ اإلمام الطربيس، ثقة، فاضل، دين، عني، له تصانيف، منها: )جممع 

، )الوسيط( يف التفسري يف أربعة أجزاء، )الوجيز( يف  البيان( يف تفسري القرآن يف عرشة أجزاء 

التفسري أيضا، )إعالم الورى بأعالم اهلدى(، إىل غري ذلك من اآلثار ذكرها منتجب الدين قال:  

شاهدته وقرأت بعضها عليه، يروي عن الشيخ أيب الوفاء املقري الرازي، وعن الشيخ أيب عيل 

 (1إىل غري ذلك من األسانيد() الطويس، والشيخ حسكا جد منتجب الدين،  

الطربيس، برصف   تفسري  أن  )واحلق  واملفرسون[:  ]التفسري  كتابه  يف  الذهبي  عنه  قال 

النظر عام فيه من نزعات تشيعية، وآراء اعتزالية، كتاب عظيم يف بابه، يدل عىل تبحر صاحبه يف  

حها لنا صاحبه يف تناسق فنون خمتلفة من العلم واملعرفة، والكتاب جيري عىل الطريقة التي أوض

عن تكلم  فإذا  عنها،  يتكلم  التي  النواحي  من  ناحية  كل  يف  جييد  وهو  مجيل،  وترتيب   تام، 

عن  تكلم  وإذا  أجاد،  للمفردات  اللغوية  املعاين  عن  تكلم  وإذا  أجاد،  ووجوهها  القراءات 

  أسباب النزول ورشح القصص استعرض األقوال وأفاض، وإذا تكلم عن األحكام، تعرض 

ملذاهب الفقهاء وجهر بمذهبه ونرصه إن كانت هناك خمالفة منه للفقهاء، وإذا ربط بني اآليات  

القرآن   لنا عن حسن السبك ومجال النظم، وإذا عرض ملشكالت  آخى بني اجلمل، وأوضح 

ألصحاهبا  معزوة  املفرسين  من  تقدمه  من  أقوال  ينقل  وهو  البال،  وأراح  اإلشكال  أذهب 

تار منها... إىل أن قال: واحلق أن يقال انه ليس مغاليا يف تشيعه، ول متطرفا ويرجح ويوجه ما خي

 ( 2يف عقيدته( 

هـ(، ومما قيل يف    698)كان حيا عام    الشيخ عامد الدين احلسن بن عيل الطربي ومنهم  

ترمجته: )متكلم، فقيه، معارص للمحقق الطويس واملحقق احليل، وأقواله منقولة يف كتب الفقه،  

 
اجلنات:  1)  ترمجته يف روضات  أنظر  الشيعة:  357/  5(   الوسائل:  398/  8، أعيان  الشيعة؛ مستدرك  أعالم  / 3، طبقات 

 . (جممع البيان )، و قد ترجم له يف مقدمة تفسري24/  20، الذريعة: 387

 . 104/ 2املفرسون للذهبي: (  التفسري و 2) 
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ون عنه فيها بالعامد الطربي، وبعامد الدين الطربي، وقد نقل شيخنا الشهيد الثاين رأيه يف  ويعرب

رسالة اجلمعة، وليس رأيه إل أن وجوب اجلمعة موقوف عىل حضور السلطان العادل املبسوط  

 ( 1اليد() 

و قال األفندي التربيزي: )هو عامل، فاضل، متبحر، جامع، دين، كان من أفاضل علامء  

ستان، ومن املعارصين لنصري الدين الطويس، وقد ألف يف غري واحد من املوضوعات تربو  طرب

)املنهج( يف فقه العبادات، واألدعية واآلداب الدينية، وكتاب    كتابا، ففي الفقه ألف   17عىل  

الفرضية والنقلية، و)هنج اإليامن إىل هداية اإليامن( وهو   الدين وفروعه  )العمدة( يف أصول 

 (2 الفروع الفقهية، إىل غري ذلك من التآليف() أيضا يف

وغريمها   واألصول  الفقه  يف  الشيعة  علامء  من  املتأخرين  بن  ومن  حسن  حممد  السيد 

الشريازي  إسامعيل احلسيني  بن  )  1312ـ    1224)  (3) حممود  ترمجته:  قيل يف  كان  هـ(، ومما 

ه رئاسة اإلمامية العامة يف عرصه وطار فقيها، عاملا، ماهرا، حمققا، مدققا، ورعا، تقيا، انتهت إلي

 صيته واشتهر ذكره ووصلت رسائله التقليدية وفتاواه إىل مجيع األصقاع( 

أستاذه   إفادات  وتلخيص  والنهي،  األمر  اجتامع  يف  رسالة  األصولية:  مؤلفاته  من 

 . األنصاري، ورسالة يف املشتق 

الرشتي ومنهم   اهلل  الشيخ    1312  -1234)   (4) عبد  )هو  ترمجته:  يف  قيل  ومما  هـ(، 

حبيب اهلل بن حممد عيل الرشتي، أحد األكابر من تالميذ شيخنا األنصاري، تلقى دروسه يف  

مسقط رأسه رشت، ثم ارحتل إىل قزوين، فمكث فيها مدة حتى برز يف الفقه واألصول، ثم  
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ملا تويف أستاذه تردد إىل أندية  غادرها إىل النجف األرشف فحرض درس صاحب اجلواهر، و

دروس شيخنا األنصاري، وقد وقف عىل منزلته ومكانته يف العلم ولزمه طيلة عمره، وملا لبى  

 شيخنا األنصاري دعوة ربه استقل بالتدريس والتأليف( 

ومن كتبه يف الفقه واألصول: )بدائع األصول( يف أصول الفقه، و)املشتق(، و)القضاء  

 (1) إلجارة( والشهادات(، و)ا

هـ(، وهو من مدينة خوي اإليرانية،  1413ـ    1317)   السيد أبو القاسم اخلوئيومنهم  

ويعد من أبرز فقهاء الشيعة ومراجع التقليد يف القرن الرابع عرش اهلجري، تتلمذ عىل يد كبار  

العلامء يف النجف األرشف وخترج عىل يديه الكثري من األعالم والشخصيات العلمية، تسلم  

 أستاذه اخلوئي. البعض منهم سّدة املرجعية الشيعية بعد رحيل 

بارزًا فيها، وتعّد   العلمية وكان أستاذًا  الرائجة يف احلوزة  العلوم  الكثري من  وقد تعّلم 

 نظرياته األصولية والفقهية والرجالية والتفسريية من النتاجات الفكرية التي يشار إليها بالَبنان. 

اممه خالهلا عىل  تسلم السيد اخلوئي مقام مرجعية الشيعة العامة لسنني عديدة صّب اهت

نرش اإلسالم يف سائر بقاع املعمورة، كام شّيد الكثري من املؤسسات العلمية والثقافية يف شّتى  

 بلدان العامل.

كتبت عىل شكل تقريرات لدروسه كتبها تالميذه: دراسات يف علم  ومن مؤلفاته التي  

الدورة   فيها  قرر  الشاهرودي  اهلاشمي  عيل  السيد  تلميذه  بقلم  الثالثة  األصول  األصولية 

الفياض وهي دورة  الشيخ حممد إسحاق  بقلم  الفقه  ملحارضاته، ومنها حمارضات يف أصول 

القاسم   أبو  السيد  تلميذه  بقلم  الستنباط  اخلوئي كثريًا، ومنها مباين  السيد  امتدحها  أصولية 

نها رسالة  الكوكبي التربيزي، ومنها مصابيح األصول: بقلم السيد عالء الدين بحر العلوم، وم 

يف األمر بني األمرين بقلم حممد تقي اجلعفري، ومنها مصباح الفقاهة يف املعامالت: بقلم حممد 

 
 بقلم السيد أمحد احلسيني.  (القضاء  )(  له ترمجة ضافية يف مقّدمة كتابه1) 
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عيل التوحيدي الذي وصفه السيد اخلوئي عند تقريظه للكتاب باملتتبع املدقق واسع الطالع،  

ا يف  حمارضات  ومنها  التربيزي،  الغروي  عيل  بقلم  املكاسب:  رشح  يف  التنقيح  لفقه  ومنها 

اجلعفري: بقلم السيد عيل اهلاشمي الشاهرودي، ومنها املستند يف رشح العروة الوثقى: بقلم  

مرتىض الربوجردي، ومنها حترير العروة الوثقى: بقلم قربانعيل حمقق الكابيل، ومنها دروس يف  

 الفقه اجلعفري: بقلم السيد مهدي اخللخايل. 

احلديث، ومنها البيان يف تفسري القرآن،  : معجم رجال  التي كتبها بنفسه   ومن مؤلفاته 

 وقد حظي باهتامم الباحثني منذ األيام األوىل لصدوره عىل مستوى احلوزة واجلامعة. 

ومنها رسالة يف نفحات اإلعجاز: كتاب كالمي يدافع فيه عن إعجاز القرآن الكريم،  

مريكان املعرف لنفسه  رّد فيه عىل رسالة ]حسن الجياز يف إبطال اإلعجاز[ التي لفقها بعض ال

 .(1)بنصري الدين الظافر يف إنكار إعجاز القرآن

ومنها معجم رجال احلديث، ويعد من أهم املصنفات التي شهدها تاريخ علم الرجال  

حيث مل يدون مثله كتاب جامع، مع مدخل مفصل يف املجلد الول تعرض فيه ملجموعة من  

قبيل:   الرجال من  الرضوية يف علم  او البحاث  الوثاقة  تثبت  بامذا  الرجال؛  اىل علم  احلاجة 

الكتب األربعة؛   العامة؛ نظرة يف روايات  التوثيقات  العامة؛ مناقشة سائر  التوثيقات  احلسن؛ 

 األصول الرجالية، إضافة اىل ترمجة جلمع غفري من الرواة. 

منهاج   تكملة  لرسالة  استدليل  رشح  وهو  الصاحلني:  منهاج  تكملة  مباين  ومنها 

 صاحلني ذكر فيه مبانيه ودليل الفتاوى املدرجة يف الرسالة. ال

منهم السيد عيل السيستاين، وهو من أكرب  و ، فكثريون جدا،  ن و املعارص فقهاء الشيعة  أما  

هـ يف    1349مراجع الشيعة يف العامل، وإليه يرجع كثري من الشيعة يف تقليدهم، وقد ولد سنة  

الده هو العامل السيد حممد باقر، ووالدته هي كريمة  مدينة مشهد من أرسة علمية معروفة، فو

 
 . 24/246(  أقا بزرك الطهراين، الذريعة اىل تصانيف الشيعة، 1) 
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العالمة املرحوم السيد رضا املهرباين الرسايب، وجّده األدنى هو العامل اجلليل السيد عيل الذي 

 .(1) ترجم له العالمة الشيخ آغا بزرك الطهراين يف طبقات أعالم الشيعة

املختلفة عند مجع من العلامء األعالم،  ويف بلده مشهد درس الفقه واألصول واملعارف  

منهم آية اهلل املريزا حممد مهدي األصفهاين، وآية اهلل املريزا مهدي األشتياين صاحب التعليقة  

قم   يف  العلمية  احلوزة  اىل  انتقل  ثم  القزويني،  واملريزا هاشم  السبزواري،  منظومة  عىل رشح 

الطباطبائي السيد حسني  الكبري  املرجع  بحوث  الفقه،    فحرض  وأصول  الفقه  يف  الربوجردي 

وتلقى عنه الكثري من خربته الفقهية ونظرياته يف علم الرجال واحلديث، كام حرض درس الفقيه  

الفقهية   البحوث  وحرض  النجف،  إىل  انتقل  ثم  الكوهكمري،  احلجة  حممد  السيد  الكبري 

والش اخلوئي  املوسوي  القاسم  أبو  السيد  الكبريين  للعلمني  احليل،  واألصولية  حسني  يخ 

ولزمهام مدة طويلة، وحرض خالل ذلك أيضا بحوث بعض األعالم اآلخرين منهم السيد  

 احلكيم والسيد الشاهرودي. 

قال عنه د. حممد حسني الصغري: )الرجل عاش منعزل يف النجف طيلة نصف قرن من  

، أجيز بالجتهاد هـ   1380الزمان، مٌهه الدرس والتدريس فقط وقد نال مرتبة الجتهاد يف عام  

من ذلك الوقت. يدرس درسه وحيرض دروس اآلخرين من املراجع العظام. وهو قارئ جيد 

الرأساملية بدقائقها وهو   الفلسفات املعارصة فهو يعرف الشيوعية بدقائقها وهو يعرف  لكل 

،  يعرف الوجودية بدقائقها، كام لديه ولع خاٌصا باحلكمة والفلسفة فقد درسهام دراسة جمدية 

وهو حيرتم كل أحد، ويرحب بكل أحد، ويعظم أهل الدين ويقابل الصامدين بمبادئهم مقابلة  

املبدأ   يف سبيل  بأعامرهم  وقد ضحوا  بانتهازيني.  ليسوا  ان هؤلء  يعرف  خاصة ألنه  روحية 

  (2) والثبات عىل املبدأ. وهو يعي مشكالت العرص بكل حذافريها(

 
 (  انظر: السرية الذاتية، موقع السيد السيستاين.1) 

 (  شبكة العراق الثقافية. 2) 
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الطائ ضد  وقوفه  الكربى  ميزاته  تقولوا  ومن  )ل  املشهورة:  املقولة  صاحب  وهو  فية، 

إخواننا السنة بل قولوا أنفسنا(، وكان له الدور األكرب يف إمخاد الفتنة الطائفية يف العراق بني  

م، فعىل الرغم من أن أكثر التفجريات يف العراق كانت  2006ـ    2004السنة والشيعة ما بني  

ام السنة هبذه التفجريات، عازيا هذه التفجريات اىل  حتدث يف األحياء الشيعية إل أنه رفض اهت

مؤامرات خارجية حتاول متزيق النسيج الجتامعي للشعب العراقي، كام وكان له دور بارز بعد 

هجوم داعش عىل العراق، حيث أصدر فتوى اجلهاد الكفائي مما سببت يف حضور اآللف من  

 الشباب إىل مقابلة داعش. 

زهد، فمع كونه من كبار املراجع يف العامل اإلسالمي، وتأتيه  ومن صفاته التواضع وال 

احلقوق الرشعية من رشق األرض وغرهبا لكنه ليملك بيتا، بل يستأجر دارا بسيطة قديمة  

 .(1)البنيان يف أحد األحياء النجفية القديمة

  والتأليف ومن املعارصين أيضا، والذين مل تشغلهم احلياة السياسية عن البحث والعلم  

، القائد احلايل للثورة اإلسالمية يف إيران، وهو من مواليد مدينة  (2) السيد عيل احلسيني اخلامنئي

 م يف عائلة علمية.   1939مشهد عام  

وله الكثري من املؤلفات يف املجالت املختلفة، منها: الستفتاءات، واإليامن، والتوحيد،  

يف الفكر اإلسالمّي، ودروس يف معرفة اإلسالم، ودروس  والنبّوة، واإلمامة، والولية، وبحث  

يف الفكر اإلسالمّي، والفهم الصحيح لإلسالم، ودروس يف العقائد، وتفسري القرآن، والقرآن 

والعرتة، ودروس يف القرآن، واملرشوع العام للفكر اإلسالمّي يف القرآن، ودروس يف احلديث،  

حياة األئّمة عليهم السالم، واهلجرة، ومعرفة اإلمام  وقبس من هنج البالغة، وعنرص اجلهاد يف  

عيّل عليه السالم، وآلم اإلمام عيل عليه السالم وآلمنا، واحلياة السياسيَّة لإلمام الصادق عليه  

 
 (  انظر سريته الذاتية يف موقعه.1) 

 عية املعارف اإلسالمية الثقافية.(  انظر يف ترمجته: اإلمام اخلامنئي دام ظله القائد املرجع، مج2) 



270 

 

السالم، والشخصية السياسيَّة لإلمام الرضا عليه السالم، وكتاب اجلهاد )بحث اخلارج للسيد 

م، ودروس يف األخالق، ومن أعامق الصالة، وبحث يف الصرب،  القائد(، واحلكومة يف اإلسال 

جملدات(، وأربعة كتب رجالّية رئيسّية، ودور    5وخصائص اإلنسان املسلم، وسؤال وجواب ) 

السالم،   السجاد عليه  الثأر، وجهاد اإلمام  الثامن، وبحث يف  اهلند، والفّن  ثورة  املسلمني يف 

حكم الصائبة، ومناسك احلج، والكلامت القصار،    وبحث فقهّي يف اهلدنة، وبحث فقهّي يف

 والشيخ املفيد وهوّية التشّيع، والعودة إىل هنج البالغة. 

باإلضافة إىل ذلك، فقد ترجم الكثري من الكتب إىل اللغة العربية، ومنها ترمجة تفسري يف  

كت وترمجة  السالم،  عليه  احلسن  اإلمام  صلح  كتاب  وترمجة  قطب،  لسّيد  القرآن  اب  ظالل 

 املستقبل هلذا الدين. 

هذه جمرد نامذج عن بعض اخلدمات التي قدمها اإليرانيون للرشيعة اإلسالمية، وهي  

دليل عىل مدى تغلغل الدين يف نفوسهم وقلوهبم يف مجيع مراحلهم التارخيية، ذلك أنه ل يمكن 

 ألحد من الناس أن هيتم بيشء، ويكتب فيه دون أن يكون له تأثر به، وعشق له. 
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 إيران .. والقيم الروحية 

إيران منذ بداية اإلسالم إىل  ربام يكون الهتامم باجلوانب الروحية هو السمة البارزة يف  

اليوم، ذلك أن أكرب مشايخ السلوك، وأكثر الرتاث الروحي، ما كان منه من املدرسة السنية أو  

 . ت له عالقة بإيران، ومدهنا املدرسة الشيعية كان

يزي وأبو  وفاجلنيد  البسطامي  الطويس د  النيسابوري و  الرّساج  الدقاق  عيل  وأبو    أبو 

ابن ووفريد الدين العطار  القاسم القشريي والغزايل والكاشاين وصدر املتأهلني وحيدر اآلميل  

 وغريهم كثري هم من أبناء إيران.  تركة 

وهكذا فإن أكثر الرتاث الصويف، وخاصة املصادر األوىل منه، نجدها ألفت يف إيران،  

للطويس،   واللمع  للكاشاين،  البيضاء  واملحجة  للغزايل،  الدين  علوم  إحياء  أمثلتها  ومن 

وغريها من الكتب  والرسالة للقشريي، ومتهيد القواعد لبن تركة، واألسفار لصدر املتأهلني..  

 ادر الكربى للعرفان والتصوف واحلياة الروحية يف اإلسالم. تشكل املصالتي  

ول نبالغ إن قلنا بأن هذا اجلانب يف حياة اإليرانيني هو الذي أتاح هلم النتصار عىل  

كان  اخلميني  أن  ذلك  الطواغيت،  من  وغريه  الشاه،  ظالل  يف  عاشوه  الذي  الستبداد  ذلك 

  قد مجع مع تلك املواصفات فثلها اإليرانيون..  يمتلك مجيع املواصفات الروحية التي خيضع مل

 األبعاد السياسية والثورية التي قلام نجدها جتتمع يف شخص واحد.  الروحية

، أو نستمع إىل خطبه ودروسه املسجلة، نجده  اخلميني وهلذا، فإننا عندما نطالع تراث  

ألزمات السياسية،  هيتم باجلوانب الروحية، أكثر من اهتاممه بأي جانب آخر، حتى يف أحلك ا

 كان يوجه خطابه الروحي لشعبه، مفعام باحلياة، والرقة واجلامل. 

مريده:   قوله يف خماطبة  ذلك  األمثلة عىل  العزيز...  )  ومن  عزم  اأهيا  ذا  لتصبح  جتهد 

فأنت إنسان صوري، بال    ، وإرادة، فإنك إذا رحلت من هذه الدنيا دون أن يتحقق فيك العزم 
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العامل عىل هيئة إنسان، ألن ذلك العامل هو حمل كشف الباطن وظهور  لب، ولن حترش يف ذلك  

و اجلوهر  إالرسيرة،  هذا  منه  وخيتطف  العزم  تدرجييا،  اإلنسان  يفقد  املعايص  عىل  التجرؤ  ن 

عزم عىل اهلجرة إىل احلق تعاىل، وأجعل ظاهرك ظاهرا إنسانيا،  ا. جتنب املعايص، و.الرشيف

طلب من اهلل تعاىل يف اخللوات العون عىل بلوغ هذا اهلدف  ادخل يف سلك أرباب الرشائع، واو

وأهل بيته عليهم السالم حتى يوفقك اهلل عىل ذلك، ويعصمك من   ستشفع برسول اهلل  او

املزالق التي تعرتضك، ألن هناك مزالق كثرية تعرتض اإلنسان أيام حياته، ومن املمكن أنه يف  

السعي إلنقاذ نفسه، بل قد ل هيتم بإنقاذ نفسه،   حلظة واحدة يسقط يف مزلق مهلك، يعجز من

  (1)(بل ربام ل تشمله حتى شفاعة الشافعني. نعوذ باهلل منها 

أهيا العزيز؛ كن ذاكرا لعظمة ربك، وتذكر نعمه وألطافه، وتذكر أنك يف  ويقول له: )

عليك  ،حرضته شاهد  جن  ،وهو  عىل  تغلب  الكربى  املعركة  هذه  ويف  عليه،  التمرد  ود  فدع 

جعل من مملكتك مملكه رمحانية وحقانية، وأحلل فيها عسكر احلق تعاىل حمل جنود  االشيطان، و

الشيطان، كي يوفقك اهلل تبارك وتعاىل يف مقام جماهدة أخرى، ويف ميدان معركة أكرب تنتظرنا 

  ، نفسك اآلمالل تعلق عىل  و  .. الباطن، ويف املقام الثاين للنفس  وهي اجلهاد مع النفس يف العامل 

تعاىل  اهلل  يعمل غري  أحد  ينهض  نفسه بترضع وخشوع، كي    ،ألنه ل  تعاىل  فاطلب من احلق 

 ( 2)  (يعينك يف هذه املجاهة لعلك تنترص

وهكذا نجد خطاباته ودروسه وكتبه مشحونة بأمثال هذه العظات، التي خياطب فيها  

 النفوس والعقول واألرواح لتعود لرهبا، وتعيش يف صحبته. 

ومل يكن ذلك جمرد خطابات خياطب هبا مريديه وشعبه، وإنام كانت معاين يعيشها، كام  

الليل،   قيام  منه حرصه عىل  املقربني  معه، وقد ذكر كل  أو عاش  يذكرها عنه كل من عارشه 

 
 . 8(  األربعون حديثا، اخلميني، ص1) 

 .12(  األربعون حديثا، اخلميني، ص2) 
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ومجيع النوافل، وكثرة قراءته للقرآن، ورعه الشديد من كل الشبهات، ومن األمثلة عىل ذلك 

النقطة التي ينبغي اللتفات اليها هنا تكمن يف ذلك الترضع  ف بعض ذلك: )بعضهم يص ما قاله  

ن نرى  أنحن قد سمحت لنا الظروف    ، مام يف صالة الليلتلك املناجاة التي كان يعيشها اإلويف  

ىل جانبه، وحتى يف تلك إهلي يف الليايل احلالكة حيث كنا دائام  مام املحرض اإلأترضعاته وبكاءه  

ن التي  فيها  الليلة  املستشفىإ قل  مقررا    ، ىل  التايل،  أوكان  اليوم  يف  جراحية  عملية  له  جترى  ن 

يف   اجلميع  مرأى  عىل  املشاهد  هذه  عرضت  وقد  الصالة،  اىل  وقام  كعادته  نومه  من  استيقظ 

التلفزيون حيث تم التقاطها بواسطة كامريا خفية، ولكن مقطعا من الفيلم مل يعرض ملصلحة  

مناجاة   ولو  اإل ما، وهو حلظات  اجلالل،  يف حمرض حرضة ذي  وبكائه  كنت  أمام  ن أ متنى  أ ين 

نه يف الوقت الذي مل يكن للخوف مكان يف حياة أمام اجلميع، حتى يعلموا  أيعرض هذا املقطع  

خر يقف  حدا، كان يف اجلانب اآلأ حدا ول خيشى  أمام حيث كان يقف وحيدا فريدا ل خياف  اإل

   (1)(دموعه بشكل ل مثيل له مام بارئه يبكي ويرجتف وتنهمر  أ

يعترب ذبح احليوانات خارج املسلخ ممنوع    [نوفل لوشاتو ]يف  وقال آخر، يذكر ورعه: )

كل من هذا آنا ل : )أقامة المام، فقالإ يام ذبح خروف يف مكان  حد األأيف  و  ، حسب القوانني 

  ، كيلو من الربتقال  2رتيت  شخرجت ذات يوم وا(.. ونه خمالف لقانون هذه الدولةأل  ، اللحم

الربتقال؟ ملاذا كل هذا  الثمنإ  : فقلت  ،وعندما رأين تساءل:  لعدة    ، نه رخيص    ، يام أويكفينا 

 ا، نك اشرتيت الربتقال هبذه الكمية ونحن ل نحتاجهأول  لقد ارتكبت اثمني، األ)مام:  فقال اإل

ن يشرتيه  آالء، ويمكنه  ن بسبب الغمن مل يشرت الربتقال حلد اآلاحلي  نه ربام يوجد يف  أوالثاين  

 ( 2) (لفقراءثم أمر بإعطائه ا،(هبذا السعر الزهيد

وهكذا نجد األمثلة الكثرية التي يتناقلها حمبوه، والتي وضعت فيها الكتب، والتي كان  

 
 ( 36(  قبسات من حياة المام )ص: 1) 

 ( 45(  قبسات من حياة المام )ص: 2) 
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القيم   الكثري من  له بني شعبه فقط، وإنام يف إحياء ونرش  القابلية  الكبري ل يف توفري  الدور  هلا 

 واألخالقية التي بنيت عىل أساسها اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. الروحية 

بالقيم   إيرانيني  اهتامم  أهم جتليات  نذكر  أن  الفصل  وانطالقا من هذا نحاول يف هذا  

 الروحية، وقد رأينا أهنا ثالثة جتليات كربى: 

ف  أوهلا  العميقة  الروحية  اجلوانب  عىل  والرتكيز  التعبدية،  بالشعائر  بدل  الهتامم  يها، 

 اجلوانب الشكلية. 

الهتامم باملجاهدات السلوكية التي وردت يف النصوص املقدسة، وذكرها أئمة   وثانيها 

 أهل البيت، واستفادها منهم الصوفية والعرفاء. 

املقدسة ويف    وثالثها  النصوص  ما ورد يف  الروحية، وفق  باألذواق واملعارف  الهتامم 

 الروايات الشارحة هلا. 

ليات الثالث كافية للدللة عىل أن مفهوم التدين يف إيران ـ وخاصة يف ظل  وهذه التج

الظواهر والشعارات، وإنام يمتد إىل أعمق   ـ ليس حمصورا يف تلك  نظامها اإلسالمي اجلديد 

التي   التجربة اإليرانية عن جتارب احلركات اإلسالمية  يميز  النفس اإلنسانية، وهو ما  أعامق 

والسلو التصوف  خرافة  احتقرت  واعتربهتا  الصوفية،  الطرق  معها  واحتقرت  الباطني،  ك 

 وضاللة، وهلذا مل تستطع أن تنجح يف أي مرشوع من مشاريعها.

اإليراين،   الروحي  الرتاث  يف  ورد  ما  عىل  التجليات  هذه  عىل  للدللة  اعتمدنا  وقد 

للطبيعة اإليرانية،  وخصوصا ما سجله قادة ثورهتا اإلسالمية، باعتبارهم يمثلون امتدادا طبيعيا  

   ونوع التدين الذي حيكمها. 

 أول ـ اهتامم اإليرانيني بالشعائر التعبدية: 

تعترب الشعائر التعبدية من صالة وقراءة قرآن وذكر ودعاء وغريها هي الوسائل التي  

اعتربهتا الرشيعة بنصوصها املقدسة معارج لرقي الروح، وتواصلها مع رهبا سبحانه وتعاىل،  
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هتم هبا كل علامء السلوك ومشايخ الرتبية، وشنعوا عىل من قرص يف الرشيعة، أو اختذ ولذلك ا

أهنم يصلون إىل حالة يسقط    ا مجاعة زعموغريها وسائل للوصول، كام روي عن اجلنيد قوله يف  

فقيل له يف    ، مل يرتك أوراده يف حال نزاعه(، وروي أنه  ولكن إىل سقر   ، وصلوا: )عنهم التكليف 

   (1)(وهذه صحائفي تطوي ،ومن أوىل مني بذلك: )فقال  ،ذلك

وهكذا شدد أئمة أهل البيت ـ الذين اعتربهم اإليرانيون مشاخيهم الروحيني ـ يف التنفري  

من كل سلوك غري السلوك الذي جاءت به الرشيعة للسري التحققي، ذلك أن كل سلوك مبتدع 

 قرب منه. إنام يبعد عن اهلل، أكثر مما ي

وهلذا وردت عباراهتم يف النهي عن صحبة أدعياء التصوف من املبتدعة، ل الصوفية   

ذلك النوع من  قول المام الصادق عندما سئل عن  امللتزمني بالرشيعة، ومن األمثلة عىل ذلك

إهنم أعداؤنا، فمن مال إليهم فهو منهم وحيرش معهم، وسيكون أقوام، يّدعون حبنا ):  الصوفية

ميلون إليهم ويتشبهون هبم، ويلقبون أنفسهم بلقبهم، ويقولون أقواهلم، أل فمن مال إليهم  وي

فليس منا، وإّنا منه براء، ومن أنكرهم ورد عليهم، كان كمن جاهد الكفار بني يدي رسول اهلل  

)(2)  

اجلديد   اإليراين  احلضاري  للمرشوع  الروحيني  القادة  اهتامم  نرى  بالشعائر  وهلذا 

التعبدية، وإشاعتها، والدعوة إليها عرب الوسائل املختلفة، وتوفري كل اإلمكانات املتاحة ألدائها 

 والتشجيع عليها، لتكون مرقاة لألرواح للتحقق بالقرب اإلهلي. 

أن   يمكن  ل  التي  الكربى،  التعبدية  الشعائر  خالل  من  ذلك  عن  نامذج  هنا  وسنذكر 

 ون التزامها. تتحقق القيم الروحية من د

 ـ الهتامم بالصالة وأبعادها الروحية:   1

 
 . 265(  انظر: إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: 1) 

 (57ص  2(  سفينة البحار للمحدث القمي ج2) 
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عند مطالعة كل الرتاث الروحي الذي ألفه اإليرانيون يف عصورهم السابقة نجد ذلك  

عليه   كان  بام  يتأسون  ذلك  يف  وهم  حتملها،  التي  الروحية  والقيم  بالصالة،  الشديد  الهتامم 

 با رشعيا ل مناص هلم منه. وأئمتهم الذين اعتربوا اتباعهم واج رسول اهلل 

وكيف ل يفعلون ذلك، وهم يرددون كل حني، وبشغف وشوق كبريين تلك الوصايا  

وقائدهم   إمامهم  اختذوه  الذي  أيب طالب  بن  املؤمنني عيل  أمري  هبا  يويص  كان  التي  العظيمة 

ام قرئ وشيخهم الروحي؛ فقد كان من وصاياه الكربى التي تردد يف كل املساجد اإليرانية ـ كل

ـ  البالغة  ) هنج  فإهّنا :  هبا،  وتقّربوا  منها،  واستكثروا  عليها،  وحافظوا  الّصالة،  أمر  تعاهدوا 

َمْوُقوتاً ﴿ كِتابًا  املُْْؤِمننَِي  َعىَل  أكاَنْت  سئلوا:  ﴾..  حني  النّار  أهل  جواب  إىل  تسمعون  ما ﴿ ل 

وإهّنا لتحّت الّذنوب حّت الورق، وتطلقها ﴾..  املَُْصلِّنيَ ( قاُلوا مَلْ َنُك ِمَن  42َسَلَكُكْم يِف َسَقَر )

باحلّمة تكون عىل باب الّرجل، فهو يغتسل منها يف اليوم   إطالق الّربق، وشّبهها رسول اهللّ 

قد عرف حّقها رجال من املؤمنني،  . و والّليلة مخس مّرات، فام عسى أن يبقى عليه من الّدرن.

ِرجاٌل ل  ﴿ة متاع، ول قّرة عني من ولد ول مال، يقول اهللّ سبحانه:  اّلذين ل تشغلهم عنها زين

كاةِ   الزَّ
ِ
الِة وإِيتاء كان رسول اهللّ  [.. و132طه:  ] ﴾ُتْلِهيِهْم جِتاَرٌة ول َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهللَِّ وإِقاِم الصَّ

    :له باجلنّة، لقول اهللّ سبحانه الّتبشري  بالّصالة بعد  أَ ﴿نصبا  الِة واْصَطرِبْ  وْأُمْر  بِالصَّ ْهَلَك 

 ( 1)  (، فكان يأمر هبا أهله ويصرب عليها نفسه ﴾َعَلْيها 

طوبى لنفس أدت إىل رهبا فرضها، وعركت بجنبها بؤسها،  ويف خطبة أخرى، يقول: )

وهجرت يف الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افرتشت أرضها، وتوسدت كفها، يف  

دهم، وجتافت عن مضاجعهم جنوهبم، ومههمت بذكر رهبم  معرش أسهر عيوهنم خوف معا 

ذنوهبم،   استغفارهم  بطول  وتقشعت  ُهُم  }شفاههم،  اهللَِّ  ِحْزَب  إِنَّ  َأَل  اهللَِّ  ِحْزُب  ُأوَلئَِك 

 
 (199( هنج البالغة: اخلطبة رقم)1) 
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  (1) [(22]املجادلة:   {املُْْفلُِحوَن 

منذ سالف   اإليرانيني  نفوس  تفعل فعلها يف  الوصايا وغريها كثري  وهكذا كانت هذه 

العصور، وهلذا ل نعجب من ذلك الهتامم الشديد الذي أوله القادة الروحيون إليران احلديثة  

بالصالة، حتى أن لكال القائدين: اخلميني واخلامنئي كتبا حوهلا وحول أرسارها وأعامقها، عىل 

الش مع  واملواجهة  الثورة  فرتة  يف  يؤدوهنا  كانوا  التي  الكبرية  األعباء  تلك  كل  من  اه الرغم 

 وأزلمه، أو يف يف فرتة النتصار واملواجهة مع قوى الستكبار العاملي. 

ويرسنا أن نذكر بعض رؤاهم هنا، ل باعتبارها متثل أشخاصهم فقط، وإنام باعتبارها  

متثل نوع اهتاممهم بالصالة، لنكتشف الفرق بني رؤيتهم ورؤية الطائفيني الذين ل ينظرون إىل  

جمموعة طقوس وحركات يصنفون من خالهلا املسلمني إىل سنة ومبتدعة،  الصالة إل باعتبارها  

 ناسني أن أعظم سنة يف الصالة هي اخلشوع وحضور القلب والرتقي هبا إىل اهلل. 

ونذكرها كذلك لتكون جتربة ألولئك احلركيني الذين يريدون إعادة اإلسالم للحياة،  

الرؤية   ل  العلامنية،  الرؤية  وفق  باملعارضة  ولكن  انشغاهلم  فرتة  يف  نراهم  ولذلك  الدينية، 

 السياسية يغفلون عن الهتامم بمثل هذه القضايا، وكأهنا ليست لب الدين وعامده وعمقه. 

بخالف ذلك نرى اخلميني ـ وهو قائد أكرب ثورة ناجحة يف القرن العرشين ـ يتحدث  

أو    ،رس الصالة قدم به لكتابه ]   عن الصالة بأشواق روحية عالية؛ فهو يقول يف الدعاء الذي 

وأبرئنا من جهالة العجب وضاللة    ،اللهم اهدنا الرصاط املستقيم اإلنساين[: )صالة العارفني

القدس   ومقام  الروحاين،  العروج  ألرباب  األنس  حمفل  إىل  بالدخول  لنا  واسمح  الكرب، 

الظلامنية األنانية  حجب  بصائرنا  العرفانية، وارفع عن  القلوب  النورانية    ،ألصحاب  والنية 

إىل   األربع  التكبريات  ونكرب  املترضعني،  للمصلني  الصاليت  احلقيقي  املعراج  إىل  نصل  حتى 

ضامئرنا  عن  واكشف  الغيبية،  األرسار  أبواب  لنا  وافتح  وامللكوت،  للملك  األربع  اجلهات 

 
 .217( هنج البالغة: خطب 1) 
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ف التعلقات  وارص  ،أستار األحدية لننال مناجاة أهل الولية ونفوز بحالوة ذكر أرباب اهلداية 

واجعلها مرصوفة إليك، وأغمض عيوننا عن األغيار الذين هم شياطني    ،القلبية لنا عن الغري

  (1)(إنك ويل اهلداية والتوفيق ، ونورها بجاملك اجلميل ، طريق السلوك

وهو يركز يف كتابه عىل املعاين الروحية يف الصالة، وكوهنا املعراج الذي يعرج به املؤمن  

قد تبني واتضح عند أرباب املعارف  اء يف مرحلة السلوك أو الوصول، فيقول: ) إىل اهلل، سو

اإلهلية أن اإلنسان السالك ما دام يف السري إىل اهلل والسلوك إىل جانب اهلل، فصالته وكذلك 

سائر مناسكه تفرتق عن تلك التي للويل الكامل الذي أهنى سريه ووصل إىل الغاية القصوى 

وامل الكاميل  ألن للعروج  قوسني(  )قاب  أنس  حمفل  يف  قدمه  ووضع  املعنوي،  الروحي  عراج 

الوصول ورفرف  العروج  براق  فصالته  اهلل  إىل  والسري  السلوك  يف  دام  ما  وبعد   ، السالك 

وصورة مشاهدات مجال املحبوب من دون إعامل    ، الوصول تكون صالته خارطة التجليات

ا  ،روية يف تركيبها  وظهور آثار الباطن يف    ،لغيب إىل الشهادةبل تكون من قبيل رساية حكم 

  (2)(الظاهر

وهو يرى أن هذا النوع من الصالة ل يمكن أن يؤيت ثامره إل بحضور القلب، واخلشوع  

( ذلك:  يف  يقول  سواها،  عمن  هبا  منشغال  الصالة  صاحب  جيعل  الذي  علمت  التام،  بعدما 

فاألفضل واألهم أن يكون اإلنسان بصدد معاجلة النفس، وإذا كانت    ، مراتب حضور القلب

يده قارصة عن الوصول إىل ذيل مجيع مراتبه فال أقل من أن يرصف مهته يف حتصيل بعض مراتبه  

 (3) ( ول تكون موردا للقبول يف جنابه املقدس   ، الذي تسقط العبادة بأقل منه عن درجة العتبار

فليعلم أن منشأ حضور القلب  القلب يف الصالة، فيقول: )ويبني كيفية حتصيل حضور  

 
 .3(  رس الصالة، أو صالة العارفني، اخلميني، ص1) 

 .10(  املرجع السابق، ص2) 

 .15(  املرجع السابق، ص3) 
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يف أي عمل من األعامل وسبب إقبال النفس عليه وتوجهها إليه أن يتلقى القلب ذلك العمل  

 ( 1) ( ويعده من املهامت ،بالعظمة

إذا أجاز لك السلطان حضورك  ثم يرضب عىل ذلك مثال يبسط به هذا املعنى، فيقول: ) 

فحيث أن هذا املقام    ، وجعلك موردا للتوجه والتلطف بحرضة اجلميع  ، ظيميف حمفل أنسه الع

  ، فلهذا حيرض قلبك بتاممه يف ذلك املحرض   ، ويتلقاه القلب بالعظمة واألمهية  ، عظيم يف قلبك

وخماطبات السلطان وحركاته وسكناته. ويكون قلبك   ،وحيافظ عىل مجيع خصوصيات املجلس

وعىل خالف ذلك إذا كان   ، ول يغفل عنه ولو للحظة  ،ل حارضا يف املحرض يف مجيع األحوا

املكاملة معه وتكون    ، املخاطب غري مهم القلب يف  تافها فال حيصل لك حضور  القلب  ويراه 

 (2) (غافال عن حالته وأقواله 

ومن خالل هذا املثال يبني سبب الغفلة التي جتعل املصيل غافال يف صالته، غري مستفيد  

ومن هنا يعلم السبب يف عدم  يف ترقية روحه، والعروج هبا إىل اهلل، فيقول: )  من ثامرها العظيمة

حضور قلوبنا يف العبادات وغفلتها عنها. فنحن لو أمهتنا املناجاة للحق تعاىل ومناجاة ويل نعمنا 

بمقدار ما هتمنا املكاملة مع خملوق عادي ضعيف ملا حصل لنا هذا القدر من النسيان والغفلة  

تعاىل    ،والسهو  باهلل  اإليامن  ضعف  من  ناشئ  والتسامح  التساهل  هذا  أن  جدا  املعلوم  ومن 

وبالرسول وبأخبار أهل بيت العصمة، بل هذه املساهلة ناشئة من التساهل باملحرض الربويب  

إن ويل النعم هو الذي دعانا إىل مناجاته وحرضته بلسان األنبياء  ..  ومقام القدس للحق تعاىل

 ( 3)  (آنه املقدس، وفتح لنا أبواب املكاملة واملناجاة معهواألولياء بل بقر 

وهكذا نرى اخلميني ل يذكر أبدا تلك املعاين التي يذكرها الطائفيون من الهتامم بشكل  
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الصالة وحركاهتا مع الغفلة عن حقيقتها، وإنام يويل كل اهتاممه لكيفية حتصيل حضور القلب،  

 املقصد األعىل من الصالة. واخلشوع، وذكر اهلل الذي هو 

هلذا ل نراه يف كتابه ذلك يناقش أي مذهب، أو جيادل أي فقيه، أو يسخر من أي صالة،  

كلام رشعنا وإنام يشن نقده عىل تلك الصالة الفارغة من حمتواها، أو كام عرب عن ذلك بقوله: )..  

الربويب وحضور جنابه فكأهن التي هي باب من أبواب حمرضه  لنا لنشتغل  يف الصالة  ا فرصة 

واخلواطر الشيطانية، فكأن الصالة مفتاح الدكان أو آلة املحاسبة أو أوراق    ،باألفكار املتشتتة

 ( 1)  (فال حيتسب هذا إل من وهن اإليامن وضعف اليقني دون غريمها  ،الكتاب

الفقهاء   كتب  يف  البحث  هو  ليس  للصالة،  احلياة  إلعادة  يراه  الذي  احلل  فإن  وهلذا، 

حدثني للرتجيح بني اهليئات املختلفة، وإنام هو يف تعظيم اهلل، فال يمكن للمصيل أن يعظم  وامل

يا أهيا العزيز تفكر  الصالة، وهو ل يعظم من يتوجه إليه هبا، يقول يف ذلك ـ خماطبا مريده ـ: )

وفهم النفس    ،وشمر ذيل اهلمة عن ساقيك   ، وراجع أخبار أهل بيت العصمة  ، قليال يف حالتك

بالتفكر والتدبر أن هذه املناسك وخصوصا الصالة وباألخص الفرائض منها سبب للسعادة 

وبحسب الروايات    ، واحلياة يف عامل اآلخرة، ومنبع الكاملت ورأس مال احلياة يف تلك النشأة

الكثرية يف األبواب املتفرقة ورضب من الربهان ومشاهدة أصحاب الكشف والعيان، إن لكل  

ملقبولة صورا غيبية هبية ومتثال ملكوتيا أخرويا يصاحب اإلنسان ويرافقه يف مجيع من العبادات ا

الشدائد ويساعده يف مجيع  الغيبية  الغيبية    ، النشآت  الصور  احلقيقة هي  يف  اجلسامنية  اجلنة  بل 

امللكوتية لألعامل ومسألة جتسم األعامل من األمور التي ل بد أن تعد من الواضحات. والعقل  

يتوافقان فيها. وتلك الصور الغيبية تابعة حلضور القلب وإقباله والعبادة التي ل يؤتى    والنقل 

 ( 2)  (من القلب وإقباله ساقطة عن درجة العتبار، وغري مقبولة جلناب احلق  هبا بتوجه
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وهو يورد يف ذلك الروايات الكثرية عن أئمة أهل البيت وتعظيمهم للصالة، ودعوهتم  

)كان عيل بن   : أيب جعفر قالر نامذج عن ذلك اخلشوع، ومنها ما رواه عن للخشوع فيها، ويذك 

وكان إذا قام    ،فإذا سجد مل يرفع رأسه حتى يرفض عرقا   ،احلسني إذا قام إىل الصالة تغري لونه 

 (1) يف الصالة كأنه ساق شجرة ل يتحرك منه إل ما حركت الريح منه(

  ، فسقط رداؤه عن منكبه  ،  بن احلسني يصيل )رأيت عيل   : عن أيب محزة الثاميل قالوروى  

  ، وحيك أتدري بني يدي من كنت  : فسألته عن ذلك فقال  : قال  ،فلم يسوه حتى فرغ من صالته 

كال إن اهلل  )فقال:    ،جعلت فداك هلكنا   :فقلت   ، إن العبد ل تقبل منه صالة إل ما أقبل منها 

 ( 2) متمم ذلك للمؤمنني بالنوافل( 

نرى   تفضيل  وهنا  يف  الطائفيون  إليها  يستند  التي  الروايات  تلك  بني  الكبري  الفارق 

صالهتم عىل صالة غريهم من املؤمنني، مع أهنا ل هتتم إل بفروع وهيئات وقع فيها اخلالف  

صلوات   بني  الفوارق  جتعل  والتي  اخلميني  أوردها  التي  الروايات  تلك  وبني  املسلمني،  بني 

هبهم هي يف مدى حضور قلوهبم فيها، ل يف حركاهتم وسكناهتم  املسلمني مهام اختلفت مذا

 وهيئاهتم، التي ل يؤاخذون عليها ما داموا يتبعون فيها من يثقون يف اجتهاده وفقهه. 

البيت وحتليلها، وإنام   ول يكتفي اخلميني بإيراد تلك الروايات الواردة عن أئمة أهل 

الشيخ العارف الكامل شاه هيم؛ فيقول: )كان  ينقل أيضا جتارب العارفني ممن سلك عىل أيد

آبادي روحي فداه يقول: )إن اإلنسان يف حال الذكر ل بد أن يكون كمن يمرن الطفل عىل 

الذكر  ، التكلم القلب  يلقن  أن  اإلنسان  ليتكلم، فكذلك عىل  اإلنسان ذاكرا    ، ويلقنه  دام  وما 

الباطن يساعد  فالظاهر  القلب  بتعليم  ومشغول  فيساعد   ،باللسان  القلب  لسان  انفتح  فإذا 

الباطن الظاهر، كام أن تلقني الطفل أيضا كذلك، فام دام اإلنسان يلقنه الكالم فهو يساعده وإذا  
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ففي   السابق.  بالتعب  يذهب  نشاط  اإلنسان  يف  فيدب  لسانه  الكالم عىل  ذلك  الطفل  أجرى 

العون واملساعد املعلم  يأخذ  النهاية  املعلم ويف  منه. وإذا واظب اإلنسان يف  البداية يساعده  ة 

العبادية   تعتاده وتكون األعامل  النفس  الرتتيب مدة فإن  الصالة واألذكار واألدعية عىل هذا 

كاألعامل العادية ل حيتاج حلضور القلب فيها إىل أعامل الروية بل تكون مثل األمور الطبيعية  

 ( 1) (املعتادة

والنصائح العامة، وإنام نراه يضع احللول واآلليات  ول يكتفي اخلميني بتلك الوصايا  

التنفيذية لكل قضية يطرحها، مثلام هو شأنه يف مجيع املسائل، فهو يف كتابه عن أعامق الصالة،  

 يتناول الصالة ركنا ركنا، بل يتناول رشوطها ومستحباهتا، ويبني املعاين املرتبطة هبا. 

هو عند اخلاصة إقامة الصلب يف  [: )القيام أرسار  ومن ذلك مثال قوله عند حديثه عن ]

والقيام باإلنذار   ، واخلروج من التدثار  ،وتشمري الذيل إلطاعة األمر   ،احلرضة املقدسة للحق

ثُِّر ) } َا املُْدَّ ْ ) 2( ُقْم َفَأْنِذْر )1َياَأهيُّ رْ 3( َوَربََّك َفَكربِّ [ والستقامة  4  -  1]املدثر:    {( َوثَِياَبَك َفَطهِّ

ومن أعىل مراتب اإليامن .  وعدم امليل إىل اإلفراط والتفريط.   ،والعدل يف امللكات  ،القيف األخ

ول يصل    ، ول الرجاء عىل اخلوف  ، الوقوف بني يدي اهلل عىل نحو ل يغلب اخلوف عىل الرجاء

التجلد ول يكون اجلزع إىل حد  ..  فإنه يف مذهب األحبة من أشد املنكرات  ،الصرب إىل مقام 

للرضا  املنايف  والوعيد    ،اإلفراط  والوعد  اجلزاء  يوم  معه  يرى  نحو  عىل  الطمئنان  ويكون 

 (2)(قائام

عند العامة العزم عىل الطاعة خوفا    [: )النيةالنيةومن ذلك قوله عند حديثه عن ]أرسار  

وإن مل    ، عرفة العزم عىل الطاعة هيبة وتعظيام )فاعبد ربك كأنك تراهوعند أهل امل..  أو طمعا 

وعند األولياء  ..  وعند أهل اجلذبة واملحبة العزم عىل الطاعة شوقا وحبا   ، تكن تراه فإنه يراك(
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اجلناب   يف  والفناء  وذاتا  استقالل  املحبوب  مجال  مشاهدة  بعد  وغريا  تبعا  الطاعة  عىل  العزم 

 (1) (فعالالربويب ذاتا وصفة و

هو عند اخلاصة عبارة عن اخلروج  [: )أرسار الركوع]ومن ذلك قوله عند احلديث عن 

وللخيانة  املعرفة  أهل  عند  للدعوى  املستلزم  اخلدمة  يف  والستقامة  باألمر  القيام  منزل  من 

منزل   والترضع  والستكانة  والفتقار  الذل  منزل  يف  والدخول  املحبة،  أهل  عند  واجلناية 

وعند أصحاب القلوب عبارة عن اخلروج عن مقام القيام هلل إىل مقام القيام باهلل،  ،  ني املتوسط

وعن مشاهدة القيومية إىل مشاهدة أنوار العظمة، وعن مقام توحيد األفعال إىل مقام توحيد 

 ( 2)  (األسامء، وعن مقام التديل إىل مقام قاب قوسني، كام أن السجود هو مقام )أو أدنى

وهكذا نجده يتناول الصالة جزءا جزءا، ويبني مراتب السالكني والعارفني يف التعامل  

، أو الروايات  معها، وهو يستند يف ذلك كله ملا ورد يف القرآن الكريم، أو أحاديث رسول اهلل  

 الواردة عن أهل بيت النبوة، أو التجارب الروحية التي استفادها من شيوخه. 

يف كتابه عن الصالة، والذي سامه ]من أعامق الصالة[ يتحدث  ومثله، نرى اخلامنئي  

إذا   إل  الرشعية  أغراضها  تؤدي  ل  وأهنا  لإلنسان،  روحي  حمرك  أكرب  باعتبارها  الصالة  عن 

معانيها  يف  وإنام  فقط،  وحركاهتا  شكلها  يف  ل  الرشيعة،  وصفته  ما  بحسب  صاحبها  أقامها 

األّمة حيث اجلسم والفكر والروح اإلنسانية عىل   اإلسالم يف صميموأعامقها، يقول يف ذلك: )

العمل، ويستخدم هذه الثالثة بأمجعها إلسعادها، والصالة أيضًا تصنع هذا اليشء نفسه مع 

الفرد، إذ إّنه عند الصالة يكون كّل من جسمه وروحه وفكره يف حال العمل والفعالية: اجلسم:  

واجل والركوع  واللسان  والرجلني  اليدين  والسجود.بحركات  ولوس  يف  .  بالتفكر  الفكر: 

التأمل   من  دورة  واجتياز  والوسائل  األهداف  إىل  عمومًا  تشري  التي  الصالة  ألفاظ  مضامني 
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الروح: بذكر اهلل والتحليق يف جّو من املعنويات الروحية،  . ووالرؤية اإلسالمية بشكل جممل.

   ( 1)(شوع وخشية اهلل يف الروح ومنع القلب من الركون إىل التفاهات والفراغ، وغرس بذرة اخل

ـ هي خالصة   اخلامنئي  ـ بحسب رؤية  الصالة  فإن  )الدين،  ولذلك  بني  ففيها  اجلمع 

بني الدنيا واآلخرة، سواء يف الّلفظ أو يف املحتوى أو يف  وبني املادة واملعنى،  والروح واجلسم،  

  (2) (احلركات

( الشكل  بذلك  للصالة  املؤدي  أّنه  يعمل مجيع طاقواملسلم  يعني  تعاليه،  اته يف طريق 

 (3) (يستعمل يف آن واحد مجيع مكانياهتا اجلسمية والفكرية والروحية يف هذا األمر 

التي تؤدى يف الصالة، نرى اخلامنئي   ومثلام فعل اخلميني يف رشحه ألعامق احلركات 

أرسار التكبري:  يفعل نفس الشيئ، ولكن بتبسيط أكرب، مراعاة لنوع املخاطبني، فهو يقول يف  

، وألجل الدخول يف عمل عظيم يوضع مدخل  ]اهلل أكرب[   يبدأ املصيل مناجاته هبذه اجلملة)

من أن يوصف، أكرب من أن يقاس باألرباب املتخذة عىل مّر العصور،    [اهلل أكرب ]  مفعم بالعظمة 

التي يمكن أن خيشاها اإلنسان أو يطمع فيها، وأكرب   من أن  أكرب من مجيع القدرات والقوى 

 (4) (يتمكن شخص من نقض قوانينه

( التكبري؛ فيقول:  املتذوق ملعاين  املقيم للصالة  الكلمة يف نفس  إذا  ثم يذكر تأثري هذه 

أدرك العبد هذه السنن، وانتخب يف ضوئها طريق سعيه وجّده، فأّي قوة عجيبة حيتوهيا عند 

ر بشكل كامل بأن جهوده كانت موفقة،  إّنه يشع  ،كرب، وأّي أمل مفعم يعيشهأاستذكاره أّن اهلل 

 (5) (وأّن عاقبة عمله خري، وينظر إىل مستقبله وطريقه بسعادة وأمل
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ويتحدث عن أرسار قراءة البسملة التي هلا أمهيتها اخلاصة يف الصالة وغريها يف الفقه   

قّدمة مجيع  هذه اجلملة، )البسملة(، هي مقّدمة مجيع السور، مقّدمة الصالة، مالشيعي؛ فيقول: )

أعامل اإلنسان املسلم وحركاته، أي إّن بداية مجيع األعامل تتّم باسم اهلل فقط.كّل ما لإلنسان،  

ومجيع مظاهر عيشه وحياته هي باسم اهلل. يفتتح املسلمون أّيامهم باسم اهلل، وباسمه خيتتمون  

ه ليبارشوا أعامهلم  أعامهلم يف النهار، وبذكره يأوون إىل فراشهم، وبعونه يرفعون رؤوسهم من

وذكره باسمه  احلياة  املسلم  يوّدع  املطاف  هناية  ويف  جديد.  من  الدار    ،اليومّية  إىل  ويمض 

 ( 1)(اخلالدة

وقد متنيت لو أن مثل هذه الكلامت وصلت إىل أولئك املغرضني الطائفيني الذين يرمون   

حيا  تكون  من  مرشكا  يكون  أن  يمكن  وهل  بالرشك،  وقادهتم  اهلل،  اإليرانيني  بسم  كلها  ته 

 ومشاعره كلها متوجهة بصدق إىل اهلل؟

كّل محد  ويتحدث اخلامنئي عن أرسار الفاحتة التي ل تصح الصالة من دوهنا، فيقول: )

كّل   جَمَمع  منه، وكّل رمحة تصدر عن جانبه، وهو  باهلل، ألّن كّل عظمة وجالل  وثناء خيتّص 

كّل  تصُدُر  وجوده  فيِض  ومن  احلميدة،  وإحسان،    اخلصال  مجيل  وكلُّ  واحلسنات  اخلريات 

طريق   يف  تبذل  التي  اجلهود  جلمع  وموّجهًا  واملعروف،  لإلحسان  محدًا  إذًا،  محده،  فيكون 

 (2) (اإلحسان

وخياطب املغرورين الذين يشعرون بأن كل َشء عندهم من حوهلم وقوهتم، فيقول:  

ها من فيض اهلل ورمحته وعطفه  عىل كل من يرى يف نفسه خصلة من اخلصال املحمودة أن يعدّ )

تقّبل   سجاياه  من  وجعل  اإلحسان،  بذور  اإلنسان  فطرة  أودع  الذي  هو  اهلل  إّن  إذ  ولطفه، 

الطيبة   طريق  يف  أخرى  وسيلة  وهو  التصميم،  عىل  القدرة  ومنحه  والفضيلة،  الحسان 
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تعطيل    إّن هذه الرؤية تغلق بوجه اإلنسان أبواب العجب والغرور، وحتول دون،  واإلحسان

 (1) (اخلصال احلميدة، والقدرات اخلرّية فيه 

ويف مجلة )رّب  فيقول: )   [2]الفاحتة:   {َربِّ اْلَعاملَنِيَ }ثم يتحدث عن أرسار قوله تعاىل:  

أّن وراء هذا العامل   العاملني( نستشعر وجود العامل والعوامل األخرى وترابطها؛ فيحس املصيل 

الطوق الذي افرتضه حلياته، توجد عوامل وأفالك وجمّرات  ووراء رؤيته الضيقة، وخلف هذا  

إّن هذا الشعور يميت فيه النظرة الضّيقة، القصرية   ، أخرى، وأّن رّبه رّب مجيع هذه الكائنات

لعبوديته هلل تعاىل، وتبدو    بالفرحاملدى، ويمنحه اجلرأة وروح التنقيب والبحث، واإلحساس  

من جهة أخرى يرى مجيع الكائنات؛ البرش واحليوانات  ، وله عظمة عبادة اهلل وجالهلا العجيب

والنباتات واجلامدات والساموات، وعوامل الوجود التي ل حتىص، ّكلها خملوقات هلل، وأّنه هو  

اّن رّبه ليس فقط رب لعرقه أو شعبه أو لإلنسانية بأمجعها، بل هو   مديرها ومدّبرها، ويفهم 

النبتة الضعيفة، رّب السموات واملجرات والكواكب.  أيضًا رب تلك النملة الصغرية وتلك  

وبإدراكه هلذه احلقيقة يشعر بأّنه ليس وحيدًا، ويعلم أّنه متصل بجميع ذّرات العوامل، ومجيع 

هذه  وإّن  معه،  واملسافرون  إخوته  الناس  وإّن  الناس،  وبجميع  والكبرية،  الدقيقة  الكائنات 

 ( 2)  (واحدالقافلة العظيمة متجهة بأمجعها نحو هدف 

إن هذا الرتباط والتصال جيعله يرى نفسه مكّلفًا وملتزمًا  ويذكر هذه املعرفة، فيقول: )

املوجودات   بقية  وبمعرفة  ومعونتهم،  الناس  هبداية  مكّلفًا  الكائنات،  جلميع  بالنسبة 

  (3) (واستخدامها يف الطريق الصحيح واملناسب للهدف من خلقها 

و حركة من حركات الصالة، يبني املشاعر التي يشعر هبا  وهكذا يتحدث عن كل كلمة أ 
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املؤمن، وتأثريها يف سلوكه، ول يمكننا ذكر كل ذلك هنا، عىل الرغم من مجال املعاين واألرسار 

 التي ذكرها، والتي ل نرى يف خطابه فيها متييزا بني أي مدرسة من املدارس اإلسالمية. 

امل املشاعر  يف  قوله  هنا  أذكر  أن  تعاىل:وأحب  لقوله  املؤمن  بقراءة  َنْعُبدُ }رتبطة  اَك    {إِيَّ

أنواع  [5]الفاحتة:   بكل  وقادهتا  إليران  يتوجهان  اللذين  اجلناحني  لكال  رسالة  باعتبارها   ،

ألولئك  وثانيهام  مرشكني،  بكوهنم  وقادهتا  إيران  يصورون  الذين  للسلفيني  أوهلام  التكفري، 

 يفهم القرآن وأعامقه احلركية. احلركيني الذين تصوروا أهنم وحدهم من 

( بقراءهتا:  املرتبطة  املشاعر  قيود  يقول اخلامنئي يف  يفكَّ  بتلفظه هذه اجلملة  إّن املصيل 

اهلل  يديه ورجليه ورقبته، وجييب داعي  اهلل عن  الذين   ، عبودية غري  األلوهية  ويرفض مّدعي 

مقيد  البرش  من  كربى  رشحية  جعل  يف  السبب  التاريخ  مّر  عىل  العبودية  كانوا  بأغالل  ين 

والستضعاف واألرس، ويقرب نفسه ومجيع املؤمنني باهلل أكثر إىل طاعة اهلل والنصياع ألوامره.  

واخلالصة أّنه بقبوله العبودية هلل يتحرر من مجيع العبوديات األخرى وبذلك يسلك نفسه يف  

 (1) (سلك املوحدين احلقيقيني 

إّن العرتاف بأّن العبودية منحرصة باهلل  فيقول: )ثم يفصل آثار ذلك عىل احلياة مجيعا،  

فقط هو واحد من أهم األصول الفكرية والعملية يف اإلسالم ومجيع األديان الساموية، والذي 

أّن اهلل فقط هو الذي ينبغي أن يكون معبودًا، وأن ل   يعرّب عنه )انحصار األلوهية باهلل(، أي 

ًا من ل يفهمون هذه احلقيقة بشكل صحيح، فكانوا  لقد كان هناك دوم،  يعبد أحد سوى اهلل

يستنتجون منها أمورًا خاطئة وحمدودة، ولذا وقعوا غافلني يف عبودّية غري اهلل؛ إهّنم ظنّوا أّن  

عبادة اهلل تكون فقط بتقديسه ومناجاته، وبام أّن هؤلء كانوا يصّلون هلل ويناجونه فقط، فكانوا  

 (2) (دوا سوى اهلل عىل يقني كامل من أهنم مل يعب
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إّن العبادة يف اصطالح القرآن  ثم يبني شمولية العبودية هلل كل مناحي احلياة، فيقول: )

ه   واحلديث عبارة عن )الطاعة والتسليم والنقياد املطلق( لألمر والقانون والنظام الذي يوجَّ

التقديس واملناجاة أم من  لإلنسان يف أّي مقام أو قدرة، سواء كان هذا النقياد وهذه الطاعة مع  

وعىل هذا فكّل الذين ينصاعون للنظم والقوانني واألوامر الصادرة من أية قدرة غري  ،  دوهنام

اهلل، وعمل   بعضًا من رشيعة  ترك  أّنه  هلا، ولو  األنظمة واملوجدون  تلك  تعاىل، هم عباد  اهلل 

البتة بقانون اهلل سبحانه، فإّنه سيك ون كافرًا متجاهاًل احلقيقة  ببعض آخر. وأما من ل يعمل 

 ( 1) (الواضحة والساطعة لوجود اهلل، منكرًا إياها اعتقادًا أو عمالً 

جمرد   ليست  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  الروحيني  القادة  عند  الصالة  فإن  وهبذا 

شعرية تؤدى، وإنام هي منهج حياة، حيمل كل التصورات التي يقوم عليها اإلسالم، بجوانبه  

 حية والجتامعية والسياسية واألخالقية وغريها. الرو

 ـ الهتامم بقراءة القرآن الكريم وتدبره:   2

سبق وأن ذكرنا يف الفصل األول من هذا الكتاب مدى اهتامم اإليرانيني بالقرآن الكريم  

يف   ولعلامئها  هلا،  تدين  املختلفة  بأنواعها  التفسريية  الثروة  معظم  أن  وكيف  وتفسريا،  قراءة 

 ديم واحلديث. الق

التي يرميها املغرضون، والتي جتعل لإليرانيني قرآنا غري   وذكرنا تفاهة تلك الشبهات 

عليه   يدل  ل  وهبتان،  زور  ذلك  كل  إن  وقلنا:  مصاحفهم،  غري  ومصاحف  املسلمني،  قرآن 

 الواقع، ول التاريخ. 

احلض املرشوع  يبديه  الذي  التعامل  سمو  مدى  ـ  شديد  باختصار  ـ  هنا  اري  وسنذكر 

اجلديد إليران للقرآن الكريم، ول نبالغ إن قلنا: إن هذا املرشوع هو مرشوع قرآين بالدرجة  

يعترب   وهو  الكريم،  القرآن  من  العملية  وتطبيقاته  النظرية  فلسفته  يستمد  أنه  ذلك  األوىل، 
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للمعاين  وتأكيدا  وبيانا  تفسريا  األئمة  عن  الواردة  والروايات  الرشيفة،  النبوية    األحاديث 

تؤخر   التي  اإلخبارية  والشيعية  السنية  املدارس  بعض  تفعل  مثلام  هبا،  يعارضه  القرآنية، ول 

 القرآن الكريم، وترمي بمعانيه الكثرية بسبب تقديمها لبعض األحاديث أو الروايات. 

وهلذا نجد القادة الفكريني للثورة اإلسالمية مثل اخلميني واخلامنئي ومطهري ومصباح  

يل والسبحاين ومكارم الشريازي وغريهم كثري، يذكرون يف جمالسهم، وعند  يزدي وجوادي آم

كل قضية يطرحوهنا آيات من القرآن الكريم ينطلقون منها، ليؤسسوا عليها بعد ذلك مباحثهم،  

 بل إهنم خيصون القرآن الكريم بجوامع يف التفسري، تدل عىل عمق تعاملهم معه. 

ة لقراءة القرآن الكريم للتحقق بالطهارة النفسية،  وبناء عىل ذلك، نرى اهتاممهم بالدعو

 والسمو الروحي، ذلك أن القرآن الكريم حسبام يرد يف تعابريهم هو املعراج املوصل إىل اهلل. 

كان يقرأ القرآن  من اخلميني مدى عشقه للقرآن الكريم، فقال: )املقربني  بعض  وقد ذكر  

وقلام اتفق أن زرناه يف هذه   ،وقبل صالة الظهر والعرص واملغرب والعشاء  ،بعد صالة الفجر

  ، كان يقرأ يوميا عرشة أجزاء من القرآن،  األوقات دون أن نراه مستغرقا بتالوة القرآن الكريم

  (1) وهذا يعني أنه كان خيتم القرآن كل ثالثة أيام(

سه تلك الشفافية الروحية التي  وهكذا نجده يف كل اآلثار التي نقلت عنه، أو كتبها بنف

يتحدث هبا عن القرآن الكريم، باعتباره احلبل املمدود من اهلل إلنقاذ عباده وختليصهم والعروج 

 هبم. 

ومن أحاديثه اجلميلة التي يرغب فيها شعبه يف قراءة القرآن الكريم، والتعمق يف معانيه،  

والغرض من  الكريم  القرآن  قوله: ) إهلية،  آيات  العظيم،  هو  الكتاب  املجيء هبذا  البعثة هو 

وتالوة هذا الكتاب العظيم واآلية اإلهلية العظيمة، ورغم أن مجيع العامل هو آيات احلق تعاىل،  

لكن القرآن الكريم هو عصارة اخلليقة، وعصارة األشياء التي جيب أن تتم يف البعثة، فالقرآن  
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تبارك وتع الباري  اىل للبرش بواسطة نبيه األكرم، ليستفيد كل  الكريم عبارة عن مائدة أعدها 

  (1) (إنسان بمقدار استعداده

القرآن   حيقرون  الذين  الشيعة  من  اإلخباريني  أولئك  عىل  رد  أبلغ  الكلامت  هذه  ويف 

الكريم، ويعتربونه يف املرتبة الثانية، والثقل األصغر، وفيه رد كذلك عىل أولئك الطائفيني الذين 

 يرانيني ل عالقة هلم بالقرآن، ول اهتامم هلم به. يصورون للعامة بأن اإل

منهم   املثقفني  ـ  مجيعا  بطبقاهتم  شعبه  كل  لرتغيب  الوسائل  كل  يستعمل  واخلميني 

والعوام ـ يف الستفادة من القرآن الكريم باعتباره كتابا للجميع، ويعطي كل شخص بحسب  

الرشق والغرب، ومنذ زمان الوحي وحتى  هذا الكتاب وهذه املائدة املمتدة يف  قابليته، فيقول: )

الناس اجلاهل والعامل والفيلسوف والعارف والفقيه  منه كل  القيامة، هو كتاب يستفيد    ، يوم 

  (2) (والكل يستفيدون منه

نه يف الوقت الذي  أأي ثم يفصل ـ بتحليل عرفاين مجيل ـ كيفية حصول ذلك؛ فيقول: )

إىل   الغيب  مرتبة  نازل من  كتاب  يف عامل  هو  املوجودون  نحن  عندنا  ومنبسط  الشهود،  مرتبة 

الطبيعة، يف نفس الوقت الذي هو فيه منزل من ذلك املقام، ووصل إىل املوضع الذي يمكننا 

اجلاهل   الناس  مجيع  منها  يستفيد  مسائل  عىل  حيتوي  الذي  الوقت  يف  وإنه  منه،  الستفادة 

سائل ختتص بالعلامء الكبار والفالسفة العظام،  والعارف والعامل وغري العامل، فإنه حيتوي عىل م

والعرفاء الكبار، واألنبياء واألولياء، إذ أن بعض مسائله ل يتمكن من دركها سوى أولياء اهلل  

استعداداهتم،   بمقدار  الناس  منه  ويستفيد  عنهم  الوارد  التفسري  إل من خالل  وتعاىل،  تبارك 

ء اإلسالميني ومسائل يستفيد منها الفقهاء الكبار،  وثمة مسائل يستفيد منها الفالسفة واحلكام

وهذه املائدة عامة للجميع، وكام أن هذه الطوائف تستفيد منه فإن فيه أيضا املسائل السياسية  

 
 ..91(  منهجية الثورة اإلسالمية ص1) 

 (  املرجع السابق.2) 



291 

 

الكتاب   هذا  يف  موجودة  مجيعا  أن  إذ  العسكرية،  وغري  والعسكرية  والثقافية  والجتامعية 

 (1)(املقدس

ريد عىل أولئك اإلخباريني الذين يتصورون أن القرآن  وهو يكرر هذا املعنى كل حني، ل

الكريم ل يمكن تناوله إل من خالل العرتة، ومثله أولئك السلفيني من املدرسة السنية الذين 

الغرض من نزول هذا الكتاب  حيجرون فهم القرآن أو تفسريه إل للسلف، ولذلك يذكر أن )

النبي األكرم هو لكي يصبح بعثة  متناول أيدي اجلميع، حتى    املقدس، ومن  الكتاب يف  هذا 

 ( 2) (يستفيدون منه بمقدار سعتهم الوجودية والفكرية

ومع األسف فلم  وهو يتأمل لتقصري األمة يف القرآن الكريم، أو حتريفها ملعانيها، فيقول: )

ي نتمكن نحن ول البرشية، ول علامء اإلسالم الستفادة من هذا الكتاب املقدس باملقدار الذ 

 ( 3) (ينبغي الستفادة منه

كل   منها  ليستنبطوا  والعتبار  بالتدبر  القرآنية  املعاين  حييوا  بأن  للجميع  ويكرر دعوته 

( فيقول:  احلياة،  ن  هذا شؤو  نحو  عقوهلم  وتسخري  أفكارهم،  استخدام  اجلميع  عىل  جيب 

فالقرآن جاء    ،الكتاب العظيم حتى نتمكن من الستفادة منه بمقدار استعدادنا وكام هو عليه

لتستفيد منه مجيع الطبقات كل بمقدار استعداده، وطبعا فإن بعض اآليات ل يمكن أن يفهمها 

اهلل  رسول  بواسطتهم    إل  فهممها  علينا  بتعليمه وجيب  اآليات    ، واملتعلم  الكثري من  وإن 

وعقوهلم   أفكارهم  استخدام  عليهم  جيب  حيث  اجلميع،  أيدي  متناول  يف  هي  األخرى 

 ( 4) (دوا منها مسائل للحياة، سواء يف هذه الدنيا أو احلياة األخرىليستفي

وهو يذكر أن اهلدف من قراءة القرآن الكريم ليس فقط استنباط شؤون احلياة، وإنام قبل  
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َلَقْد َمنَّ اهللَُّ َعىَل املُْْؤِمننَِي  }ذلك وبعده تزكية النفس وتطهريها، وهو يستنبط هذا من قوله تعاىل:  

ْكَمةَ إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسوًل ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِ  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ ]آل    {ِه َوُيَزكِّ

الغاية من التالوة، فالتالوة تكون ، ويعلق عليها بقوله: )[164عمران:   فقد تكون هذه هي 

ألجل التزكية والتعليم، وتعليم اجلميع.. تعليمهم احلكمة التي هي من هذا الكتاب أيضا، إذن  

الو نزول  هو  البعثة  ليزكوا  فهدف  هو  البرش  عىل  القرآن  تالوة  وهدف  القرآن،  ونزول  حي 

أنفسهم وينقذوا نفوسهم من هذه الظلامت، حتى تتمكن أرواحهم وأذهاهنم بعد ذلك أن تفهم  

فاهلدف هو التزكية ألجل فهم الكتاب واحلكمة فال يستطيع أي إنسان وأي   ، الكتاب واحلكمة 

 (1)(املتنزل إىل مرتبة الشهادة نفس أن تدرك هذا النور املتجيل من الغيب

وهو هبذا يرد عىل أولئك احلداثيني الذين ظهروا يف عرصه، ويف عرصنا، والذين راحوا  

كسائر   عاديا  نصا  باعتباره  الكريم،  القرآن  فهم  يف  البرشية  ومناهجهم  أهواءهم  يستعملون 

 صدره، وعظمته. النصوص، وهو ما حرمهم من فهم القرآن، ذلك أنه ل يفهمه إل من عرف م

وهلذا، فإن اخلميني يرى أن كل التفاسري ل متثل القرآن، أو ل يمكنها أن حتيط به، ذلك  

إن تفسري القرآن ليس من املهام التي  الذي يستحيل اإلحاطة به، يقول يف ذلك: )  أنه كالم اهلل 

ألفوا عىل طوال    يستطيع أمثالنا أداء حقها، بل إن علامء الطراز األول ـ من العامة واخلاصة ـ

الباب، ومساعيهم مشكورة بال شك، ولكن كل واحد   التاريخ اإلسالمي كتبا كثرية يف هذا 

منهم مل يقم بأكثر من تفسري احد وجوه القرآن الكريم وفقا لتخصصه والوقت الذي كان لديه  

 ( 2)(وحتى هذا فليس من املعلوم انه كان بشكل كامل 

التفاسري املختلفة التي ألفها العلامء من املدرستني  ثم راح يستعرض نامذج عن ذلك من 

السنية والشيعية، مبينا أهنا مجيعا جمرد فهوم حمدودة، وأن عطاء القرآن الكريم دائم التنزل، ل  
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 ينفذ أبدا، وأنه ل حيتاج سوى الوعاء الطاهر الذي يتقبل معانيه، ويتحمل تنزلته. 

م أدوات التفسري، وإنام راحوا يتطفلون عىل  وهو يرد عىل أولئك الذين مل تكتمل لدهي 

وقد ظهر يف اآلونة األخرية أشخاص ليسوا من أهل  القرآن، وحيملونه ما ل حيتمل، فيقول: )

التفسري أصال أرادوا حتميل ما لدهيم من أفكار عىل القرآن والسنة، حتى إن فئة من اليساريني  

أهدافهم التي هلم، وهؤلء ل عالقة هلم  والشيوعيني عمدت إىل التمسك بالقرآن أيضا لنفس  

 (1)(أصال بالتفسري ول بالقرآن، فام يريدونه هو خداع شبابنا بام يقدمونه هلم عىل أنه هو اإلسالم

وبناء عىل ذلك يفرق بني التدبر الشخيص للقرآن الكريم، وبني تفسريه، والذي ل حيق  

في أدواته،  لديه  تكتمل  مل  ما  عليه  يتجرأ  أن  )ألحد  إىل  قول:  بعد  يصلوا  مل  للذين  ينبغي  ل 

للشباب، غري   ينبغي  فال  التفسري،  مضامر  يدخلوا  أن  العلمي  النضوج  العالية من  املستويات 

املطلع عىل هذه املسائل، وعىل املعارف اإلسالمية، والذين ل إطالع هلم عىل اإلسالم ـ اقتحام  

هؤل  أمثال  تطفل  أن  حدث  وإذا  القرآن،  تفسري  ينبغي  ميدان  فال  معينة،  وأهداف  لغايات  ء 

اإلسالم   يف  املمنوعة  األمور  فمن  التفاسري،  هذه  ملثل  وزنا  يقيموا  أو  أمهية،  يولوا  أن  لشبابنا 

التفسري بالرأي كان يعمد أيا كان إىل فرض آرائه عىل القرآن، فليطبق املادي أفكاره عىل بعض  

القرآن ويؤوله وفق رأيه،   القرآنية، ويفرس  أو أن يعتمد أحد أصحاب اآلراء املعنوية  اآليات 

والروحية إىل تأويل كل ما يف القرآن الكريم، ويفرسه بام يعتقده هو، لذا جيب علينا أن نحرتز  

 ( 2) (من كليهام من مجيع هذه اجلهات

واخلميني مع اهتاممه الشديدة باجلوانب الروحية، واملعاين العميقة يف القرآن الكريم،  

يها إل من سار يف طريق التزكية، ينتقد بشدة أولئك الذين يقرصون القرآن والتي ل يصل إل

( فيقول:  احلياة،  يف  التأثري  عن  ويعزلونه  املعاين،  تلك  عىل  نزول  الكريم  من  مدة  مض  بعد 
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اإلسالم، اهتمت جمموعات خمتلفة من أهل العلم بمعنويات اإلسالم، وركزوا أنظارهم عىل 

استمر الوضع  رتبطة باملعنويات وهتذيب النفس وما وراء الطبيعة..تلك اآليات والروايات امل 

لفرتة طويلة عىل هذه الشاكلة حيث كان الهتامم معدوما أو ضعيفا بتلك األحكام الجتامعية  

والسياسية وقضايا الساعة، وهؤلء وقعوا من هذا الطرف أي اقترصت اهتامماهتم عىل هذه 

ال واألحكام  الجتامعية  ذلك املسائل  إىل  ينظرون  كانوا  أولئك  فقط.  احلكم  وقضايا  سياسية 

اجلانب من الورق لفرتات سابقة كالفالسفة والعرفاء واملتصوفة وأمثاهلم، وكان كالمهم يدور  

حول بيان هذه املعنويات، ويدعون الناس إىل هذه اجلهات املعنوية اإلسالمية، حتى إن بعضهم  

ردة بشأن األمور الطبيعية واملتحدثة عن قضايا الجتامع حاول إرجاع اآليات أو الروايات الوا

كانوا  فهم  اجلانب،  بذلك  مرتبط  اجلميع  أن  ويعتربون  املعنوية،  األمور  تلك  إىل  والسياسة 

ويغضون  فقط،  املعنويات  إىل  ينظرون  واإلسالم...  للقرآن  الباطني  اجلانب  إىل  ينظرون 

بشأن   الواردة  والروايات  املواضيع  عن  اإلسالمية،  أبصارهم  والسياسة  اإلسالمي،  احلكم 

 1  (والقضايا الجتامعية، وإعامر هذا العامل، وهذه هي الغفلة 

ويعلل ذلك، بأهنم  ،  نفسه   غفلة عن اإلسالموهو ل يعتربها غفلة فقط، وإنام يعتربها  

هيتموا به،  ينظرون إىل اإلسالم من زاوية واحدة فقط، أما اجلانب اآلخر وعامل طبيعته فإهنم مل  )

حيتاجها  التي  األمور  تلك  بجميع  وهيتم  أيضا،  الطبيعة  بعامل  هيتم  اإلسالم  أن  يعلموا  ومل 

أمثال   أن هؤلء األشخاص  ابتىل هبا اإلسالم هي  التي  البتالءات  فإن إحدى  لذا  اإلنسان، 

يع اآليات  املتكلمني، واألكثر منهم الفالسفة، واألكثر منهم العرفاء والصوفية، أرادوا تفسري مج

 ( 2) (الواردة يف القرآن الكريم تفسريا معنويا.. اهتموا بالباطن وغفلوا عن الظاهر

الغارق يف   ذلك  اخلميني بصورة  الذين يصورون  أولئك  بليغ عىل  رد  ويف كلامته هذه 
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متاهات العرفان والتصوف، ويرمونه بالغنوصية، وهو ناتج عن عدم قراءهتم لكل آثاره؛ فهم  

بعض ما يقرؤون تصوراهتم، ويلزمونه بفهومهم، ل بواقع احلال، وإل فإنه كام يقبل  يبنون عىل  

ما صح من املعاين العميقة للقرآن الكريم، والتي يذكرها الفالسفة والعرفاء، ل يقترص عليها،  

 بل يرى من التقصري والغفلة الكتفاء هبا. 

امل يف  يتعمق  ل  الذي  املقابل  الطرف  عىل  يرد  كذلك  أن  وهو  ويتصور  القرآنية،  عاين 

إن ابتالء اإلسالم أخذ منحنى آخر  معانيها هي تلك املعاين الظاهرة املادية املحدودة، فيقول: )

نا الذين تعلموا العلوم املادية، حياولون تفسري مجيع آيات القرآن ءنا وعلاميوهو أن شبابنا ومثقف

عا  طبيعيا  تفسريا  املعنوية  باألمور  اخلاصة  أيضا،  والروايات  باإلسالم  مهتمون  وهؤلء  ديا، 

تفهامن  مل  الطائفتان  وهاتان  واحد،  جانب  ينظرون لإلسالم من  ألهنم  أيضا،  غافلون  لكنهم 

،  فاإلسالم ل يدعوا إىل املعنويات فقط، ول يدعوا إىل املاديات فقط   اإلسالم بمعناه احلقيقي،

من أجل بناء اإلنسان وتربيته يف مجيع    نه يدعوا إىل كليهام، فقد جاء اإلسالم والقرآن الكريم إ

 (1) (أبعاده

ومن املعاين التي نرى اهتامم اخلميني هبا ما يطلق عليه ]املقاصد الكربى للقرآن الكريم[،  

علم أن هذا الكتاب الرشيف ـ كام رصح هو به ـ كتاب  وهو يلخص هذه املقاصد يف قوله: )ا

وهادي سلوك اإلنسانية ومريب النفوس وشايف األمراض القلبية، ومنري طريق اإلسالم    ، اهلداية

نزل هذا الكتاب الرشيف  أوباجلملة: فإن اهلل تبارك وتعاىل ـ لسعة رمحته عىل عباده ـ  .  إىل اهلل.

وقدسه  قربه  مقام  املغلولني    من  وخالص  املظلم،  الدنيا  سجن  يف  املسجونني  لستخالص 

ل واألماين، وإيصاهلم من حضيض النقص والضعف واحليوانية إىل أوج الكامل  بأغالل اآلما 

القرب   مقام  إىل  الوصول  بل  امللكوتيني،  مرافقة  إىل  الشيطان  جماورة  ومن  اإلنسانية،  والقوة 

وحصول مرتبة لقاء اهلل التي هي أعظم مقاصد أهل اهلل ومطالبهم، فمن هذه اجلهة هذا الكتاب  
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احلق والسعادة، وبيان كيفية الوصول إىل هذا املقام، وحمتوياته إمجال هي    هو كتاب الدعوة إىل

  (1) (ما له دخل يف هذا السري والسلوك اإلهلي، أو يعني السالك واملسافر إىل اهلل

املقصد   ذلك  بناء عىل  الكربى  الكريم  القرآن  مقاصد  أن من  النفوسويذكر    ، هتذيب 

، ولذلك يدعو إىل قراءة القرآن الكريم  حتصيل السعادةوتطهري البواطن من أرجاس الطبيعة، و

 من هذه الزاوية ل من غريها من الزوايا، والتي قد تنحرف عن مقاصده. 

ويرضب املثل عىل ذلك بالقصص القرآين، فهو ليس قصصا للتسلية أو للتاريخ، وإنام  

رآنية كقصة آدم  وألجل هذه النكتة كررت القصص الق هو للرتبية والتهذيب، يقول يف ذلك: )

األنبياء   وسائر  وإبراهيم  والسالم،  وموسى  الصالة  قصة  عليهم  كتاب  الكتاب  هذا  فليس 

وتاريخ، بل هو كتاب السري والسلوك إىل اهلل، وكتاب التوحيد واملعارف واملواعظ واحلكم،  

املوعظة  منها  وتأخذ  القاسية،  القلوب  يف  يؤثر  لكي  التكرار  هو  األمور  هذه  يف    ، واملطلوب 

وبعبارة أخرى إن من يريد أن يريب ويعلم وينذر ويبرش فال بد له أن يرزق مقصده بالعبارات  

املختلفة والبيانات املتشتتة، فتارة يف ضمن قصة وحكاية وأخرى يف ضمن تاريخ ونقل، حينا 

املختلفة   النفوس  من  كل  تتمكن  حتى  والرموز  واألمثال  بالكناية  وحينا  اللهجة  برصاحة 

تشتتة الستفادة منها، وحيث أن هذا الكتاب الرشيف ألجل سعادة مجيع الطبقات  والقلوب امل 

النوع اإلنساين يف حالت القلوب والعادات واألخالق   وسلسلة البرش قاطبة، وخيتلف هذا 

واألزمنة واألمكنة، ول يمكن أن تكون دعوته عىل نحو واحد، فرب نفوس ل تكون حارضة  

هجة وإلقاء اصل املطلب بنحو عادي، ول تتأثر هبذا النحو، فال بد ألخذ التعاليم برصاحة الل

هلا   ل شغل  نفوس  املقصد، ورب  إياهم  فيفهم  تفكريهم،  كيفية  وفق  هؤلء  دعوة  تكون  أن 

بالقصص واحلكايات والتواريخ، وإنام عالقتها بلب املطالب، ولباب املقاصد، فال يوزن هؤلء  

واحد،   بميزان  األوىل  الطائفة  هلا مع  وقلوب  واإلنذار،  التخويف  مع  تتناسب  قلوب  ورب 
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الكتاب الرشيف باألقسام املختلفة،   الناس هذا  الوعد والتبشري، فلهذه اجلهة دعا  األلفة مع 

والفنون املتعددة، والطرق املتشتتة والتكرار ملثل هذا الكتاب لزم وحتمي، والدعوة واملوعظة  

النفوس ل حيصل    غة، وما يتوقع منها وهو التأثري يفمن دون تكرار وتفنن خارجة عن حد البال

 ( 1) (من دون تكرار

هذه جمرد نامذج عن دعوات اخلميني لستعامل القرآن الكريم للتهذيب والرتبية وكل  

شؤون احلياة، وهو ما يؤكد ما ذكرنا من الطابع القرآين للثورة اإلسالمية اإليرانية، وهو ما أتاح 

عدت عن كثري من األطروحات اإلخبارية التي تتعارض مع القرآن الكريم،  هلا النجاح، ألهنا ابت

 وجتعلها أقرب إىل األسطورة منها إىل الواقع. 

 : والذكر   الدعاء ـ الهتامم ب   3

مما تتميز به املدرسة الشيعية عن املدرسة السنية كثرة األدعية واملناجيات، والتي يروهيا  

يف مناسبات خمصوصة، كاألدعية املرتبطة باأليام واألحوال  الشيعة عن أئمتهم، وهي تقرأ إما  

املختلفة، أو عامة تقرأ كل حني، ومنها كذلك ما يرتقي سنده إىل األئمة إىل التواتر، ومنها ما 

 ينزل إىل ما دون ذلك بكثري. 

وهم ـ باعتبارها ـ من األعامل املستحبة ـ ل يبالغون يف البحث عن أسانيدها، ما دامت  

 نها ل تتناقض مع القرآن الكريم والسنة القطعية. مضامي

وقد حرص القادة الفكريني للجمهورية اإلسالمية اإليرانية عىل الهتامم هبذه األدعية  

ونرشها يف املساجد والقنوات الفضائية وغريها، باعتبارها من أحسن وسائل الرتبية والرقي  

 الروحي. 

لعقائد والسلوك، ذلك أهنا تعلم الترضع  فمضامني تلك األدعية تغني عن أكثر كتب ا 

 إىل اهلل، وكيفية خماطبته، باإلضافة إىل كوهنا حتمل الكثري من املضامني األخالقية الرفيعة. 
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وهلذا نرى اخلميني يف كل حني هيتم هبذه األدعية، ويرد عىل من يزهد فيها، بل يؤلف  

ئك الذين يزهدون فيها، ويرغبون  الكتب يف رشحها، وقد قال يف كتابه عن البسملة ينتقد أول

الذين يبعدون الناس األدعية ـ كام فعل كرسوي حيث دعا إىل يوم حلرق كتب العرفان عنها: )

ل يفقهون أن   ، وما هي طبيعة تأثريه يف النفوس  ،هؤلء ل يعرفون ما الدعاء   ـ  وكتب األدعية

ـ بكيفية  ؤحتى الذين يقر  ، مجيع هذه اخلريات والربكات هي من قراء نفس هذه األدعية وهنا 

  (1)(وهم خري من تاركيها  ،يتأثرون هبا   مهن إولو بصورة ببغاوية ف ، ضعيفة ـ ويرددون ذكر اهلل

حق إعطاءها  أو  الصالة  إقامة  إىل  يرتقوا  مل  الذين  باملصلني  لذلك  املثل  ها،  ويرضب 

املصيل ـ ولو وفق ولكنهم مع ذلك أحسن حال من الذين ل يصلون أصال، يقول يف ذلك: )

ولحظوا    ، راجعوا ملفات اجلرائم..  أدين مراتب إقامة الصالةـ  هو خري من تاركها وأكثر هتذيبا 

نسبة مرتكبيها من طلبة العلوم الدينية ونسبة غريهم من مرتكبي جرائم الرسقة ورشاب اخلمر  

هناك يف هذه الطائفة ـ املعممني ـ من تسلل إليهم ول شك لكن هؤلء ليسوا ل من ،  غريها و

أما أهل الدعاء والعاملون بشعائر    ، ستغالله فقط هل الصالة ولغريها تسرتوا هبذه الظاهر ل

وإن    ، اإلسالم باآلخرين  مقارنة  جنائية  ملفات  هلم  قليل  كفليست  فهو  َشء  من  هناك  ان 

  (2)(جدا

يبني أثر الدعاء الذي غاب عن أذهان أولئك الذين دعوا إىل حرق كتب األدعية، أو  و

فال ينبغي أن خيتفي الدعاء    ،للدعاء وأمثاله دخل وتأثري يف نظم هذا العاملزهدوا فيها، قال: )

املجتمع أوساط  الدعاء  ، من  عن  يعزفوا  أن  لشبابنا  ينبغي  الدعوة    ،ل  الصحيح  من  وليس 

  ، فهذا يعني تضييع الطريق إىل القرآن   ، اء حتت شعار الدعوة لعودة القرآنللعزوف عن الدع

  ، فالشيطان يدعو إىل ترك الدعاء واحلديث لفسح املجال للقرآن   ، هذه من الوساوس الشيطانية

 
 م..1992 -هـ  1412،  1، ط، 76، 75، 74ص،   (حمارضات معرفية)(  تفسري البسملة 1) 
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  ،وأمثال هؤلء ل يستطيعون األخذ بالقرآن،  يقول جيب أخذ القرآن واإلعراض عن احلديث 

  (1)  (فهذه من وساوس الشيطان التي ختدع اإلنسان

ويدعو هؤلء إىل النظر إىل الواقع، ومن هو أكثر تأثريا يف املجتمع هل أولئك املتكاسلني  

املقدسة،   مصادره  مجيع  من  الدين  أخذوا  الذين  أم  الكريم،  بالقرآن  الكتفاء  زعموا  الذين 

الذين كانوا من أهل احلديث والذكر والدعاء  عىل هؤلء الشباب أن يالحظوا هل أن  فيقول: )

(،  نحن أهل القرآن )وكانوا يزعمون    ،أم الذين مل يكونوا من أهل ذلك   ، خدموا املجتمع أكثر 

مجيع هذه اخلريات واملربرات التي تروهنا ومجيع هذه األوقاف املخصصة ملطلق األمور اخلريية  

التي تروهنا  ملطلق األمور اخلريية وإلعانة الضعفاء    ومجيع هذه األوقاف املخصصة  ،وإلعانة 

الذكر والدعاء والصالة ل من غريهم  املؤمنني من أهل  حتى األعيان ،  هي من عمل هؤلء 

  ، األثرياء الذين بنوا ـ فيام مىض ـ املدارس واملصحات وأمثال ذلك إنام كانوا من أهل الصالة

الناس أذهان  ينبغي أن يغيب عن  ا   ، وهذا األمر ل  لعكس جيب ترسيخه جيب جعل  بل عىل 

 (2) (الناس متوجهني هلل تعاىل 

املجتمع   لرتبية  السبل  أفضل  إليها هي  األدعية والدعوة  بأن نرش  وهو يذكر كل حني 

ن إذا جتاوزنا كل هذه األمور فإوهتذيبه وتأهيله للوصول إىل الرقي احلضاري، يقول يف ذلك: )

إىل  الوصول  عىل  اإلنسان  تعني  املطلق  األدعية  أمور    ، الكامل  وتسيري  إدارة  عىل  تعني  وهي 

 (3)ع(هبذه األدعية وهبذه األمور الواردة عن اهلل ورسوله تتم تربية املجتم..  البالد

وهو خياطب هؤلء الذين يزهدون الناس يف األدعية، والعودة إىل القرآن الكريم بام ورد  

ون القرآن فهو يمدح الدعاء  ؤإن كنتم تقرويقول: )يف القرآن نفسه من احلض عىل األدعية،  
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ْبُتْم َفَسْوَف َيُكوُن لَِزاًما }  ويدعو الناس له: ]الفرقان:    {ُقْل َما َيْعَبُأ بُِكْم َريبِّ َلْوَل ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّ

 (1)(إذن فالذين يدعون إىل ترك الدعاء واألخذ بالقرآن يرفضون القرآن أيضا  ، [77

عىل  باألدعية    وبناء  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  من  الكبري  الهتامم  نرى  هذا 

واملناجيات الكثرية، ونرشها يف املساجد وعرب وسائل اإلعالم املختلفة، وتيسري احلصول عىل 

كتبها، بل توزيعها كهدايا جمانية، حتى أن الصحف تذكر أنه ل يكاد يوجد بيت يف إيران ليس  

 ، وخصوصا ]مفاتيح اجلنان[ الذي استوعب مجيع كتب األدعية. فيه أمثال هذه الكتب

يلتحق   جماهد  لكل  لتسليمه  يدعو  كان  أنه  حتى  به  الهتامم  شديد  اخلميني  كان  وقد 

بني   أي  حينها،  املغرض  اإلعالم  أشاع  وقد  يو   ( 1988- 1980) باجلبهة،  اخلميني  زع بأن 

، بسبب العنوان الذي حيمله  املتطوعني يف اجليش اإليراينمفاتيح بالستيكية للجنة عىل الشباب  

 الكتاب. 

وأحب أن أشري هنا إىل أن هذا الهتامم بالدعاء بني اإليرانيني ليس وليد القادة الفكريني  

ألفها  املجال  هذا  يف  ألفت  التي  الكتب  أكثر  أن  بدليل  ذلك،  قبل  كان  وإنام  فقط،  احلاليني 

 تب انتشارا. إيرانيون، وكانت من أكثر الك

كتاب لألدعية والزيارات، أّلفه الشيخ  [، وهو أشمل مفاتيح اجلنانولعل أمهها كتاب ] 

القمي وعّباس  جمموعة  ،  عىل  واملناجكبرية  يشتمل  األدعية،  واألعامل  تا يمن  والزيارات،   ،

الدينية  والّسنن  اآلداب  باأليام والشهور فضاًل عن  القمي  ،  اخلاّصة  الشيخ عباس  وقد أرفق 

 هبامش كتابه مفاتيح اجلنان، وُطبع الكتابان معًا.] الباقيات الصاحلات]ابه اآلخر كت

وأحب أن أشري هناـ  كذلك إىلـ  كتاب مهم يف األدعية متنيت لو أن املدرسة السنية تبنته،  

،  دعاء ومناجاة  54كتاب يشمتل عىل  ، وهو  لإلمام السجاد  [الصحيفة السجاديةوهو كتاب ]

يف العقائد والعرفان والسلوك، وقد كتب بلغة قوية مجيلة مستمدة من اللغة  وهو مدرسة كاملة  
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 القرآنية. 

القرآن   بعد  التالية  املرتبة  يف  يوضع  فهو  الشيعة،  عند  كبري  الكتاب شأن  الكريم  وهلذا 

 [ إنجيل أهل البيت] و [ زبور آل حممد، ويسمى عندهم ]وهنج البالغة

ال املعارف  من  الكثري  الكتاب  حوى  كوقد  واملالئكة،  عليا،  الغيب،  وعامل  اهلل،  معرفة 

والقتصادية،   الجتامعية  واألمور  األخالقية،  والفضائل  األنبياء،  ومكانة  األنبياء،  ورسالة 

 ونعم اهلل، وآداب الدعاء، وتالوة القرآن، والصالة. 

  50اآلغا بزرك الطهراين يف الذريعة ما يقارب  وملكانته الكبرية رشح رشوحا كثرية، ذكر  

 رشحًا للصحيفة، من أشهرها: رياض السالكني لـابن معصوم املدين.  

التواتر: وقد قال   وقد رويت هذه الصحيفة باألسانيد الكثرية جدا، والتي بلغت حد 

الطهراين بزرك  أغا  زين ):  عنها   الشيخ  المام  اىل  سندها  يرجع  التي  الوىل  الصحيفة  هي 

العابدين.. والتي خصها األصحاب بالذكر يف إجازاهتم واهتموا براويتها منذ القديم وتوارث  

بني  اذلك اخللف عن السلف وطبقة عن طبقة، وتنتهي روايتها اىل اإلمام الباقر وزيد الشهيد  

  (1)(اإلمام زين العابدين

حموذكر   أن  الشيخ  املجليس  تقي  يساوي  أمد  )ما  سند  ألف  ألف  عىل  تزيد  سانيدها 

 ( 2)املليون( يف نقل الصحيفة وروايتها 

والذي رأيت من أسانيد الصحيفة بغري هذه األسانيد فهي أكثر من أن حتىص  )وقال:  

ول شك يف أهنا من كالم سيد الساجدين أما من جهة اإلسناد فإهنا متواترة من طرق الزيدية  

 ( ا أيض

ابن اجلوزي يف  باإلضافة إىل ذلك، فقد رويت مقاطع منها يف املصادر السنية، مثل سبط  

 
 .18، ص 15(  آقا بزرك الطهراين، الذريعة، ج 1) 
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 .(1)  واحلافظ سليامن بن إبراهيم القندوزي يف ينابيع املودة ،خصائص األئمة 

ومع كل هذا نجد إمهال كبريا هلذه الصحيفة من املدرسة السنية، يف نفس الوقت الذي  

 الصوفية ذات املضامني الغريبة، واللغة الركيكة.  نجدهم يرددون بعض األدعية 

والسبب يف ذلك كله هو تلك القطيعة بني املدرستني، وكأهنام دينان منفصالن، وقد ذكر  

أن   النجفي  بعضهم  املرعيش  الشيخ أرسل  السيد  العالمة  إىل  الصحيفة مع رسالة  نسخة من 

املعروف،    1358تويف  )جوهري  الطنطاوي   التفسري  فكتب يف جواب رسالته:  هـ( صاحب 

ومن الشقاوة إّنا إىل اآلن مل نقف عىل هذا األثر القّيم اخلالد يف مواريث النبوة، وأهل البيت،  )

  (2)(وإيّن كّلام تأملتها رأيتها فوق كالم املخلوق، ودون كالم اخلالق

إن  فقال: ) [،  خصائص األئمةكتابه ]سبط ابن اجلوزي يف  وقد أثنى عليها من أهل السنة  

التكلم   التعليم عىل املسلمني يف اإلمالء واإلنشاء وكيفية  العابدين حق  لعيل بن احلسني زين 

التحدث   آداب  املسلمون  ليعرف  يكن  مل  فلوله  تعاىل؛  الباري  من  احلاجة  واخلطاب وطلب 

ن وطلب احلوائج من اهلل تعاىل؛ إن هذا اإلمام عّلم البرش كيف يستغفرون اهلل وكيف يستسقو 

 ( 3) (ويطلبون الغيث منه تعاىل وكيف يستعيذون به عند اخلوف من األعداء لدفع رشورهم

ومن نامذج األدعية البليغة الواردة يف الصحيفة السجادية، والتي ل نجد هلا نظريا يف كل  

باملناجيات يسمى  ما  السني لألسف،  اخلمسة عرش، وهي مناجيات تشمل معاين    (4) الرتاث 

 . .(5) إىل مخسة عرش صنفا خمتلفة مصنفة 

فمنها مناجاة التائبني.. وهي مناجاة تبدأ هبذا املقطع اجلميل الذي يمأل النفس بجميع  

 
 .. 599، ص 2 - 1(  القندوزي، ينابيع املودة، ج 1) 

 .37(  مقدمة املرعيش النجفي للصحيفة السجادية، ص 2) 

 . 45 -43(  نقالً: عن مقدمة املرعيش عىل الصحيفة، ص 3) 

 باراة ومباريات[( مجع ُمنَاَجاة : ُمنَاَجيَات، بقلب األلف إىل أصلها الياء، وذلك مثل: ]م4) 
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معاين العبودية واخلضوع هلل، وكأهنا تعلم التائب كيف يقف بني يدي ربه مترضعا معرتفا منبيا:  

التباعد منك لباس مسكنتي  ) ألبستني اخلطايا ثوب مذلتي وجللني  وأمات قلبي عظيم  إهلي 

فوعزتك ماأجد لذنويب سواك غافرا    ،جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أميل وبغيتي وياسؤيل ومنيتي

لديك بالستكانة  وعنوت  إليك  باإلنابة  خضعت  وقد  جابرا  غريك  لكرسي  أرى  فإن   ،ول 

أعوذ فبمن  جنابك  عن  رددتني  وإن  ألوذ  فبمن  بابك  من  خجلتي    ،طردتني  من  أسفاه  فوا 

  (1) (وافتضاحي وواهلفاه من سوء عميل واجرتاحي

وثانيها مناجاة الشاكني، وهي مناجاة يتوجه فيها العبد إىل اهلل تعاىل شاكيا إليه أعداءه  

الذين حيولون بينه وبني التوجه إليه، وأوهلم النفس األمارة بالسوء، يقول السجاد يف مناجاته:  

إليك  ) ولسخطك إهلي  مولعة  وبمعاصيك  مبادرة  اخلطيئة  وإىل  أمارة  بالسوء  نفسا  أشكو 

تسلك يب مسالك املهالك وجتعلني عندك أهون هالك كثرية العلل طويلة المل إن   ،متعرضة 

لة والسهو ترسع يب إىل  بالغف  مسها الرش جتزع وإن مسها اخلري متنع ميالة إىل اللعب واهلل ومملوة 

. إىل آخر املناجاة التي تزرع يف نفس تاليها تلك املعاين التي أكد  .(2) (وبةاحلوبة وتسوفني بالت

 عليها القرآن الكريم، والتي ختترص العداوة يف النفس والشيطان والقلب القايس الغليظ. 

وثالثها مناجاة اخلائفني، وهي مناجاة ختترص لتاليها كل املعاين التي متأل قلبه باخلوف،  

الرفيع، وما يثمره من سلوك حتققي وختلقي.. يقول السجاد يف بداية هذه   بل ترفعه إىل مقامه 

إهلي أتراك بعد اليامن بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدين أم مع رجائي لرمحتك املناجاة: )

وصفحك حترمني أم مع استجاريت بعفوك تسلمني؟ حاشا لوجهك الكريم أن ختيبني! ليت  

لعناء ربتني؟ فليتها مل تلدين ومل تربني وليتني علمت أمن أهل  شعري أللشقاء ولدتني أمي أم ل

فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفيس. إهلي هل    ،السعادة جعلتني وبقربك وجوارك خصصتني
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لعظمتك ساجدة  خرت  وجوها  جمدك   ، تسود  عىل  بالثناء  نطقت  ألسنة  خترس  أو 

  (1) ..(وجاللتك

مناجاة   وهي  الراجني،  مناجاة  فضله  ورابعها  ويف  اهلل  يف  الرجاء  بمعاين  القلب  متأل 

العظيم، لتضع املداوم عليها يف هذا املقام الرفيع، وما يثمره من قيم سلوكية وعرفانية.. يقول  

يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ماعنده بلغه مناه وإذا أقبل  السجاد يف مقدمة هذه املناجاة: )

إهلي    ، يان سرت عىل ذنبه وغطاه وإذا توكل عليه أحسبه وكفاهعليه قربه وأدناه وإذا جاهره بالعص

من الذي نزل بك ملتمسا قراك فام قريته ومن الذي أناخ ببابك مرجتيا نداك فام أوليته؟ أحيسن  

أن أرجع عن بابك باخليبة مرصوفا ولست أعرف سواك موىل بالحسان موصوفا؟ كيف أرجو  

واخللق واألمر لك أأقطع رجائي منك وقد أوليتني  غريك واخلري كله بيدك وكيف أؤمل سواك  

  (2)(أم تفقرين إىل مثيل وأنا أعتصم بحبلك؟! ،مامل أسأله من فضلك

، وهي مناجاة متأل القلب بالرغبة يف اهلل والتعرف عليه والسري  الراغبنيوخامسها مناجاة  

ك فلقد حسن ظني بالتوكل  إهلي إن كان قل زادي يف املسري إليإليه، يقول السجاد يف مقدمتها: )

وإن   ، عليك وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرين باألمن من نقمتك

وإن أنامتني الغفلة عن الستعداد    ،كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك

  (3)(فقد نبهتني املعرفة بكرمك وآآلئك للقائك

الشاكرينوسادسها   مقام  ،  مناجاة  إىل  عليها  واملداوم  هلا،  القائل  ترفع  مناجاة  وهي 

إهلي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع الشكر، وتعرفه بحقيقته ومنازله، وفيها يقول السجاد: ) 

طولك وأعجزين عن إحصاء ثنائك فيض فضلك وشغلني عن ذكر حمامدك ترادف عوائدك 

 
 . 143/  94( بحار األنوار: 1) 

 .. 144/  94( بحار األنوار: 2) 

 .. 145/  94( بحار األنوار: 3) 



305 

 

  ، عرتف بسبوغ النعامء وقابلها بالتقصريوهذا مقام من ا  ، وأعياين عن نرش عوارفك توايل أياديك

مال والتضييع وأنت الرؤوف الرحيم الرب الكريم الذي ل خييب قاصديه  وشهد عىل نفسه باآل

ول يطرد عن فنائه آمليه بساحتك حتط رحال الراجني وبعرصتك تقف آمال املسرتفدين فال  

  (1)(بالستقابل آمالنا بالتخييب والياس ول تلبسنا رسبال القنوط وال

، وهي مناجاة حتث عىل طاعة، وتعلم املناجي هبا كيف جيعل  املطيعني هلل  وسابعها مناجاة

اللهم امحلنا يف سفن  اهلل مقصده األعىل واألهم واألوىل من كل َشء.. يقول السجاد فيها: )

واجعل   وقربك  ودك  حالوة  وأذقنا  حبك  حياض  وأوردنا  مناجاتك  بلذيذ  ومتعنا  نجاتك 

فإنا بك ولك ول وسيلة لنا إليك   ،جهادنا فيك ومهنا يف طاعتك وأخلص نياتنا يف معاملتك

 ( 2) (إل أن

، وهي مناجاة التوجه الصادق هلل، واإلرادة اخلالصة له، والتي  املريدينوثامنها مناجاة  

ِذيَن ﴿َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع  الصادقني:    عرب عنها قوله تعاىل يف وصف أصحاب رسول اهلل   الَّ

ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه﴾ ]الكهف:   ، وقد عرب السجاد يف هذه املناجاة [28َيْدُعوَن َرهبَّ

فأنت ل غريك مرادي عن معنى هذه اإلرادة وحدودها ووجهتها، فقال ـ خماطبا اهلل تعاىل ـ: )

منى قرة عيني ووصلك  لسواك سهري وسهادي ولقاؤك  نفيس وإليك شوقي ويف    ولك ل 

وإىل هواك صبابتي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي وقربك غاية    ،حمبتك وهلي

ويف مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف    ، سؤيل

توبتي وجميب دعويت وويل    ،كربتي زلتي وقابل  أنييس يف وحشتى ومقيل عثريت وغافر  فكن 

ول تقطعني عنك ول تبعدين منك يا نعيمي وجنتي ويادنياي وآخريت   ،مغني فاقتيعصمتي و 
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  (1) يا أرحم الرامحني(

وتاسعها مناجاة املحبني، وهي مناجاة ممتلئة بمعاين املحبة هلل، والشوق إليه واألنس به،  

العارف  آمال  غاية  هي  التي  العالية  املقامات  تلك  يف  عليها  املدمن  صاحبها  تضع  ني  وهي 

ِذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف  املحققني، والتي عرب عنها اهلل تعاىل بقوله:   َا الَّ ﴿َياَأهيُّ

بُّوَنُه ﴾ ]املائدة:  
بُُّهْم َوحُيِ

إهلي من ذا الذي .. يقول السجاد يف هذه املناجاة: )[54َيْأيِت اهللَُّ بَِقْوٍم حُيِ

إهلي فاجعلنا  ،رام منك بدل ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولذاق حالوة حمبتك ف

ممن اصطفيته لقربك ووليتك وأخلصته لودك وحمبتك وشوقته إىل لقائك ورضيته بقضائك 

وأعذته من هجرك وقالك وبوأته مقعد الصدق يف    ،ومنحته بالنظر إىل وجهك وحبوته برضاك

لعبادتك  وأهلته  بمعرفتك  وخصصته  ملشاهدتك   ،جوارك  واجتبيته  إلرادتك  قلبه  وهيمت 

فيام عندك وأهلمته ذكرك وأوزعته شكرك واخليت وجهه   فؤاده حلبك ورغبته  لك وفرغت 

  (2)(وشغلته بطاعتك

املتوسلنيوعارشها   تعاىل  مناجاة  هلل  العابدين  زين  اإلمام  فيها  يتوسل  مناجاة  وهي   ،

إهلي ليس يل  . يقول فيها: ). بفضله وعطفه ورأفته وأسامئه احلسنى، ويستشفع فيها بالنبي  

إ إليك  نبي  وسيلة  نبيك  رمحتك وشفاعة  إل عوارف  إليك  ذريعة  يل  رأفتك ول  ل عواطف 

فاجعلهام يل سببا إىل نيل غفرانك وصريمها يل وصلة إىل الفوز    ، الرمحة ومنقذ المة من الغمة

وقد حل رجائي بحرم كرمك وحط طمعي بفناء جودك فحقق فيك أميل واختم    ،برضوانك

الذ صفوتك  من  واجعلني  عميل  كرامتك باخلري  دار  وبوأهتم  جنتك  بحبوحة  أحللتهم  ين 

 ( 3) (وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك وأورثتهم منازل الصدق يف جوارك
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، والتي يعرب فيها اإلمام السجاد عن معنى الفتقار  مناجاة املفتقرين  منها احلادية عرشة  و

ل القيم واألخالق الرفيعة،  اخلالص هلل، والذي هو ذروة مقام املعرفة والتحقيق، وهو أساس ك

( السجاد:  فيها  عطفك يقول  إل  ليغنيه  وفقري  وحنانك  لطفك  إل  لجيربه  كرسي  إهلي 

وإحسانك وروعتي ليسكنها إل أمانك وذلتي ليعزها إل سلطانك وأمنيتي ليبلغنيها إل  

 فضلك وخلتي ليسدها إل طولك وحاجتي ليقضيها غريك وكريب ليفرجه سوى رمحتك 

إل لقاؤك وشوقي    ورضي ليكشفه غري رأفتك وغلتي ليربدها إل وصلك ولوعتي ليطفيها 

إليك ليبله إل النظر إىل وجهك وقراري ليقر دون دنوي منك وهلفتي ليردها إل روحك 

وسقمي ليشفيه إل طبك وغمي ليزيله إل قربك وجرحي ليربئه إل صفحك ورين قلبي  

  (1).(وسواس صدري ليزحيه إل أمرك. لجيلوه إل عفوك و

، وهي مناجاة تدل عىل املنهج احلقيقي للتعرف عىل  العارفني مناجاة منها عرشة   والثانية

اهلل، وهو التوجه اخلالص إليه، فال يعرف باهلل إل اهلل، ول يضع بذور اإليامن واملحبة يف القلب  

َدُهْم بُِروٍح ِمنُْه ﴾ ]املجادلة:  غريه، كام قال تعاىل:   ياَمَن َوَأيَّ ..  [ 22﴿ُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبُِم اإْلِ

)ي املناجاة:  هذه  يف  السجاد  بجاللك قول  يليق  كام  ثنائك  بلوغ  عن  اللسن  قرصت  إهلي 

وعجزت العقول عن إدراك كنه مجالك وانحرست البصار دون النظر إىل سبحات وجهك 

إهلي فاجعلنا من الذين ترسخت    ، ومل جتعل للخلق طريقا إىل معرفتك إل بالعجز عن معرفتك

فهم إىل أوكار   ،صدورهم وأخذت لوعة حمبتك بمجامع قلوهبم  الشوق إليك يف حدائق  أشجار

املالطفة   بكأس  املحبة  حياض  ومن  يرتعون  واملكاشفة  القرب  رياض  ويف  يأوون  الفكار 

قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن   ،يكرعون ورشايع املصافات يردون

ئرهم وانرشحت بتحقيق املعرفة عقائدهم وضامئرهم وانتفت خماجلة الشك عن قلوهبم ورسا 
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  (1)(.. صدورهم

الذكر  الذاكرين  مناجاة  منها عرشة    والثالثة آداب  هلل  الذاكر  تعلم  مناجاة  وهي   ،

إهلي  واحلضورمع اهلل، وتبني قيمته وأمهيته ودوره يف التحقق بمعرفة اهلل، يقول فيها السجاد: )

ن ذكري لك بقدري لبقدرك وما لول الواجب من قبول أمرك لنزهتك عن ذكري إياك عىل أ

عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل حمال لتقديسك ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك عىل 

لنا بدعائك وتنزهيك وتسبيحك  فأهلمنا ذكرك يف اخلالء واملالء والليل    إهلي   ،ألسنتنا وإذنك 

و اخلفي  بالذكر  وآنسنا  والرضاء  الرساء  ويف  والرسار  والعالن  بالعمل  والنهار  استعملنا 

إهلي بك هامت القلوب الواهلة وعىل معرفتك   ،الزكي والسعي املريض وجازنا بامليزان الويف

أنت    ،مجعت العقول املتباينة فال تطمئن القلوب إل بذكرك ول تسكن النفوس إل عند رؤياك

ن واملعظم يف  املسبح يف كل مكان واملعبود يف كل زمان واملوجود يف كل أوان واملدعو بكل لسا 

وأستغفرك من كل لذة بغري ذكرك ومن كل راحة بغري أنسك ومن كل رسور بغري    ،كل جنان

  (2) (..قربك ومن كل شغل بغري طاعتك

، وهي ترمجة لكل ما ورد يف القرآن الكريم من  املعتصمني   مناجاة  منها عرشة    والرابعة

إليه،   والفرار  اهلل،  إىل  اللجوء  إىل  فيها الدعوة  يقول  حصونه..  يف  والتحصن  به،  والستعاذة 

( البائسني  السجاد:  عاصم  ويا  اهلالكني  ويامنجي  العائذين  ويامعاذ  الآلئذين  مالذ  يا  اللهم 

وياراحم املساكني ويا جميب املضطرين ويا كنز املفتقرين وياجابر املنكرسين ويامأوى املنقطعني  

ويا  اخلائفني  وياجمري  املستضعفني  جئنيويانارص  الال  وياحصن  املكروبني  أعذ   ، مغيث  مل  إن 

ألذ بأذيال    بعزتك فبمن أعوذ وإن مل  التشبث  الذنوب إىل  ألوذ؟ وقد أجلأتني  بقدرتك فبمن 

عفوك وأحوجتني اخلطايا إىل استفتاح أبواب صفحك ودعتني السأة إىل الناخة بفناء عزك 

 
 . 150/  94( بحار األنوار: 1) 

 .. 151/  94( بحار األنوار: 2) 



309 

 

ا حق من اعتصم بحبلك أن خيذل  وم ، ومحلتني املخافة من نقمتك عىل التمسك بعروة عطفك

  (1)(.. ول يليق بمن استجار بعزك أن يسلم أو هيمل؟ 

الدنيا  الزاهدين  مناجاة  منها عرشة    واخلامسة من  السجاد  فيها  يستعيذ  مناجاة  وهي   ،

وإغرائها وتالعبها بأهلها، وهي تعلم املدمن عليها التايل هلا قيمة الزهد وأمهيته ودوره يف السري  

لنا حفر مكرها وعلقتنا التحققي والتخلقي، يقول فيها السجاد: ) إهلي أسكنتنا دارا حفرت 

الغرتار   من  نعتصم  وبك  خدعها  مكائد  من  نلتجي  فإليك  غدرها  حبائل  يف  املنايا  بأيدي 

إهلي    ،هبا املتلفة حالهلا املحشوة باآلفات املشحونة بالنكبات بزخارف زينتها فإهنا املهلكة طال

فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك وانزع عنا جالبيب خمالفتك وتول أمورنا بحسن   فزهدنا 

  (2)(. .كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة رمحتك وأمجل صالتنا من فيض مواهبك

هذه جمرد نامذج ومقتطفات قليلة جدا بجنب ذلك الرتاث الكبري الذي تركه لنا السجاد،  

 وتركته لنا العرتة الطاهرة من أدعية وأذكار ومناجاة.. كلها متتلئ باملعاين السامية الرفيعة..  

تتعرض   أهنا  من  املتطرفون  يروجها  التي  األكاذيب  تلك  كل  من  ختلو  مجيعا  وهي 

م بالطعن واإلساءة.. بل إهنا عىل العكس من ذلك، فمن األدعية الواردة يف  للصحابة أو لغريه

الدعاء   ذلك  السجاد  بإمامهم  اقتداء  الشيعة  يرددها  يزال  ل  والتي  السجادية،  الصحيفة 

فقط، بل لصحابة مجيع األنبياء عليهم السالم، وهو    املخصص للصحابة.. ل لصحابة النبي  

[ املسمى  عىل  الدعاء  الرسلالصالة  الفصل  [،  مصدقيهمو   أتباع  يف  ذكره  لنا  سبق  والذي 

 السابق.

)ال السجاد:  يقول  بإحسان،  هلم  للتابعني  الدعاء  فيها  نجد  إىل وهكذا  وأوصل    لهم 

جزائك،    ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليامن خري  :التابعني هلم بإحسان الذين يقولون
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بصريهتم، ومل   ومضوا عىل شاكلتهم، مل يثنهم ريب يف   الذين قصدوا سمتهم، وحتروا وجهتهم، 

هلم، يدينون بدينهم،    خيتلجهم شك يف قفو آثارهم والئتامم هبداية منارهم، مكانفني وموازرين

وصل عىل التابعني من   وهيتدون هبدهيم، يتفقون عليهم، ول يتهموهنم فيام أدوا إليهم. أللهم

أزوا وعىل  الدين،  يوم  إىل  هذا  وعىل يومنا  ذرياهتم،  وعىل  صالة   جهم،  منهم  أطاعك  من 

ومتنعهم  جنتك،  رياض  يف  هلم  وتفسح  معصيتك،  هبامن  الشيطان،    تعصمهم  كيد  من  هبا 

والنهار إل طارقا يطرق بخري،    وتعينهم هبا عىل ما استعانوك عليه من بر، وتقيهم طوارق الليل

عندك، وترك النهمة فيام حتويه أيدي   فيام وتبعثهم هبا عىل اعتقاد حسن الرجـاء لك، والطمع  

وتزهدهم يف سعة العاجل وحتبب إليهم العمل    العباد لرتدهم إىل الرغبة إليك والرهبة منك، 

عليهم كل كرب حيل هبم يوم خـروج النفس من    لالجل، والستعداد ملا بعد املوت وهتون

النار وطول اخللود فيها، وتصريهم إىل  من حمذوراهتا، وكبة    وتعافيهم مما تقع به الفتنة   ،أبداهنا 

 (1) (أمن من مقيل املتقني 

لكن التكفرييني لألسف ل ينظروف ملئات األدعية املمتلئة بمثل هذه املعاين السامية،  

ويذهبون إىل بعض األدعية التي ورد اخلالف يف شأهنا، وهي ل تشكل إل جزءا ضئيال جدا  

 لتحققية والتخلقية..  من ذلك الرتاث العظيم من املعاين ا

وحتى تلك التي يشريون إليها ليس فيها أي ترصيح بأي اسم من األسامء، بل هي تشري  

إىل وجود من سعى إىل تغيري الدين وتبديله وحتريفه وتشوهيه.. وكل ذلك صحيح وإن وقع 

 اخلالف يف املصاديق. 

م ليس التحقق ول  لكن التكفرييني ل ينظرون إىل كل ذلك، ول هيتمون به، ألن هدفه

التخلق، وإنام هدفهم تفريق األمة وتشتيتها، ولو بحرماهنا من ذلك الرتاث العظيم الذي أوىص  

   بأصحابه، ودعا إىل التمسك هبم، والهتداء هبدهيم.  رسول اهلل 
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 ـ الهتامم باحلج والزيارات وأبعادها الروحية:   4

اإليرانيون قديام، ول يزالون هيتمون هبا حديثا  من وسائل الرتبية الروحية التي اهتم هبا 

احلج وما يرتبط به وبغريه من زيارات، فلكليهام هدف واحد هو تذكر أحداث تارخيية مرتبطة  

باألنبياء وورثتهم، ويف نفس الوقت فرصة لتالقي املؤمنني، وممارسة كثري من العبادات اجلامعية  

 بأرواحهم. التي توحد قلوهبم، وتطهر نفوسهم، وتسمو 

وقد أشار إىل هذه املعاين وغريها اخلميني يف رسائله وخطبه للحجاج، والتي مجعت يف  

[، والتي دعا فيها إىل تفعيل مقاصد احلج، وعدم  أبعاد احلج يف كالم اإلمام اخلمينيكتاب ]

اخلطط   ووضع  صفوفهم،  وتوحيد  املسلمني،  بني  الوعي  لبث  مناسبة  أكرب  فاحلج  تعطيها؛ 

 أعدائهم. ملواجهة 

ومن أقواله يف ذلك ـ وهو يشري إىل املعاين التي عىل احلجاج أن يالحظوها أثناء حجهم  

لتفات إليها، أن مكة املكرمة واملشاهد من النقاط املهمة التي ينبغي عىل احلجاج الكرام الـ : )

وهي مكان ،  ألحداث الكبرية لنهضة األنبياء واإلسالم ورسالة النبي األكرم  لاملرشفة مرآة  

هذا املكان الذي يذكرنا باملصائب والصعوبات التي حتملها ونزل فيه األنبياء وجربيل األمني، 

السنني  النبي األكرم   وإذا ما أخذنا بعني العتبار ..  يف سبيل اإلسالم والبرشية لعدد من 

النهضة  هذه  إنجازات  احلفاظ عىل  أكثر مسؤولية  النبي، عرفنا  لبعثة  الصعبة  وهذه   الرشوط 

الرسالة اإلهلية، وكم عانى النبي األكرم وأئمة اهلدى )عليهم السالم( من الغربة ألجل دين 

واإلهانات   التهم  من  جيزعوا  أو  هيابوا  ومل  ووقفوا  استقاموا  لقد  الباطل.  وإزهاق  احلق 

ويف نفس الوقت استمروا وأكملوا  ،  وجراحات ألسنة أمثال أيب هلب وأيب جهل وأيب سفيان

رغم احلصار القتصادي يف شعب أيب طالب، ومل يستسلموا ومل هينوا، ومن بعدها   طريقهم

احلروب   يف  وتواجدوا  اهلل،  رسالة  وتبليغ  احلق،  دعوة  سبيل  يف  واملرارات  اهلجرات  حتملوا 

وغري   هبداية  املاملتتالية  قاموا  املنافقني،  كثرة  ورغم  املؤامرات  من  اآللف  رغم  وهم  تكافئة 
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مة عالية وصلبة حيث تشهد صخور وحىص مكة واملدينة وصحارهيا وجباهلا وإرشاد الناس هب

 ( 1) (وأزقتها وأسواقها عىل آثار تبليغ رسالتهم

ومن املعاين املرتبتة عىل هذا، والتي يدعو اخلميني يف خطبه احلجاج إىل اللتفات إليها  

مظاهر الرشك، ذلك أهنم  الرباءة من الطواغيت واملجرمني الذي يعترب توليهم أكرب مظهر من  

يمثلون األعداء احلقيقيني للنبوة واألديان، ول يكتمل التدين إل بالرباءة منهم، ومن أقواله يف  

( من ذلك:  التوحيد  نداء  رفع  لقد  األصنام،  لتحطيم  األوحد  املركز  هي  املعظمة  الكعبة  إن 

ملهدي العزيز املوعود روحي  وسريفعه حبيب اهلل ولده ا  ، الكعبة إبراهيم اخلليل يف أول الزمان

  (2) (فداه يف آخر الزمان، وسيبقى مرتفعا 

القادة   وخصوصا  الشيعة،  أن  يتومهون  الذين  أولئك  عىل  رد  أبلغ  النص  هذا  ويف 

ويفضلون   الكعبة،  أو  مكة  يكرهون  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  والسياسيني  الفكريني 

 ة، وهذا من البهتان العظيم. عليهام املشاهد واملزارات املرتبطة باألئم

فاملصادر الشيعية مجيعا، وأوهلا اآلثار املنقولة عن أئمتهم تعظم الكعبة، وكل املحال التي  

، وهم يعتربون احلج واجبا رشعيا عىل املستطيع، كام نص عىل ذلك كان فيها رسول اهلل  

امل الصاحلة التي ل ترقى  القرآن الكريم، بينام ل يعتربون الزيارات إل من املستحبات واألع

 إىل الوجوب، فكيف تغني عن احلج؟

أما ما ورد عنهم من نصوص يف ذلك، فهو ل خيتلف عن تلك النصوص التي وردت  

قوله   أمثال  من  السنية  املصادر  يف  نجدها  التي  الرشيفة  األحاديث  )يف  مائة  :   سبح  من 

مائة مرة بالغداة، ومائة بالعيش:    بالغداة، ومائة بالعيش: كان كمن حج مائة حجة، ومن محد

ومن هلل مائة بالغداة ومائة بالعيش: كان كمن ،  كان كمن محل عىل مائة فرس يف سبيل اهلل

 
 . 10(  أبعاد احلج يف كالم اإلمام اخلميني، ص 1) 

 .11(  املرجع السابق، ص2) 
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أعتق مائة رقبة من ولد إسامعيل، ومن كرب اهلل مائة بالغداة ومائة بالعيش: مل يأت يف ذلك اليوم  

 ( 1) (د عىل ما قالأحد بأفضل مما جاء به، إل من قال مثل ما قال، أو زا

ليعلـم علاميف أجر من ذهب    ومثله قوله   أو  ففي  ،  إىل املسجد حلضور درس علم 

تاما ) احلديث:   له كأجر حاج  يعلمه، كان  أو  يتعلم خريا  أن  إل  يريد  املسجد ل  إىل  من غدا 

  (2) (حجته

قوله   أجر من ذهب    ومثلهام  فيه  يف  ليصيل  املسجد عىل وضوء؛  ففي    ،املكتوبة إىل 

من خرج من بيته متطهرا إىل صالة مكتوبة فأجره كأجر احلاج املحرم ومن خرج إىل  ) احلديث:  

 ( 3) (تسبيح الضحى ل ينصبه إل إياه فأجره كأجر املعتمر

يصيل صالة الصبح يف مجاعة، ويمكث يف املسجد يذكر اهلل  يف أجر من    ومثلهم قوله  

ثم قعد يذكر اهلل حتى   ، من صىل الغداة يف مجاعة):  يصيل ركعتني تعاىل حتى تطلع الشمس، ثم  

من ، ويف رواية: ) (4)(تطلع الشمس ثم صىل ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة 

 ( 5) (صىل الصبح ثم جلس يف جملسه حتى متكنه الصالة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتني

األعامل تغني عن احلج، أو أن هلا األفضلية املطلقة عىل  فلم يقل أحد من الناس أن هذه 

احلج، وهكذا يفرس ما ورد عن األئمة يف فضل جتشم املشاق لزيارة اإلمام احلسني أو غريه من 

 األئمة، ملا يف تلك الزيارة من فوائد دينية كثرية ل يمكن أن يعوضها عمل آخر. 

ناه السلفية، ويعتقدون إمامته ـ إىل هذا  ـ والذي يتبالشيخ ابن عثيمني  وقد أشار الشيخ  

: )من جلس يف مصاله بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس  املعنى، عندما سئل عن قوله  

 
 (  رواه الرتمذي. 1) 

 (  رواه الطرباين يف الكبري، وصححه األلباين.2) 

 (  رواه أبو داود، وحسنه األلباين. 3) 

 (  رواه الرتمذي، وحسنه األلباين. 4) 

 اين يف األوسط، وصححه األلباين. (  رواه الطرب5) 
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 ؟ هل أن من فعل هذا فله مثل أجر احلج والعمرةو  ، كان كحجة وعمرة تامة تامة(

اب عمل  قد يثاب اإلنسان عىل عمل قليل ثوفالثواب ل قياس فيه ، فأجاب بقوله: ).. 

  (1)(كثري ؛ ألن الثواب فضل من اهلل عز وجل يؤتيه من يشاء 

وبذلك ل معنى لتلك احلملة الشديدة التي تشن عىل الشيعة بسبب تعظيمهم ملقامات  

أئمتهم، وزيارهتم هلم، فهم يزوروهنم ويف نفس الوقت يقومون باحلج الذي يعتقدون وجوبه،  

 ول يرون أن أحدمها مغن عن اآلخر. 

العلم أن الكثري من مقاصد احلجج تتحقق يف تلك الزيارات، حيث جيتمع املؤمنون   مع

من كل مكان، ويف تلك األماكن جيدون الكثري من أهل العلم والصالح، وقد يكون ذلك سببا 

 يف تغري حياهتم مجيعا. 

املدرسة   عدا  ما  السنية  املدارس  مجيع  إن  بل  بالشيعة،  خاصة  تكن  مل  الزيارات  وهذه 

لفية يؤمنون بزيارة األولياء والصاحلني وتأثريها يف حياهتم، بل إن  الكثري منهم يقدمون  الس

قيمته   يعرفون  وهم  ذهبوا،  احلج  إىل  ذهبوا  ما  إذا  حتى  احلج،  عىل  الزيارات  تلك  أمثال 

 ومقاصده.

ومثل ذلك مثل الذي يقال له: ل ينبغي أن حتج قبل أن تزور إمام املسجد، وجتلس إليه،  

لم منه، حتى إذا ما ذهبت إىل احلج كان ذلك مؤثرا فيك، مفيدا لك، ومل تبق يف أي َشء  وتتع

 ربام يبطل عليك حجك. 

التاريخايف كتابه ]  الزين حممد حسني  الشيخ  وقد ذكر   [ بعض مشاهداته مع  لشيعة يف 

 وغريه؛  أبناء املدرسة السنية، وتعظيمهم ملقامات أوليائهم من أمثال الشيخ عبد القادر اجليالين

مقامات األولياء كثرية يف بالد اإلسالم، ويزورها املسلمون، ويتربكون هبا إل ما شذ فقال: ) 

 ( منهم، بل قد يتربكون بمن زارها وحيرتمونه أكرب احرتام، وخصوصا أهل مرص وحلب

 
 (. 74/22(  اللقاء الشهري )1) 
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وإليك قصة شاهدهتا بنفيس، بل عىل األصح جرت  ثم ذكر قصة حدثت له، فقال: )

هـ حيث سافرت يومئذ من بغداد إىل حلب، ومنها إىل    1342ألوىل سنة  مجادى ا  15معي يف  

بريوت، واجتمعت يف حمطة القطار احللبية بثالثة نفر من احللبيني عليهم أهبة اجلاللة وسيامء  

التقوى حتى أن أحدهم قد أسدل عىل وجهه منديال وسد أنفه بإصبعيه من فوق املنديل ملا رأى 

ا يرشبون  اللبنانيني  القطار،بعض  يف  قطع   خلمر  حمل  عن  ابتداء  سألتهم  أنني  القصة  وجممل 

التذاكر للركاب، فأجابوا: ذلك هو، وأشاروا إىل جهة من جهات املحطة، وقبل أن أذهب إىل  

رايح؟   وين  قالوا:  اجلهة  بغدادفقلت:  تلك  يف  بريوت وكنت  إىل  فقالوا:  رايح  يف  ،  أصحيح 

قلت:  بغداد؟   صحيح ،  أنعم،  قالوا:  اجلرأي،  القادر  عبد  سيدنا  مقام  رأيته  قلت:  يالين؟  ت 

فأقبلوا فورا عىل جبهتي يقبلوهنا قبالت حارة، ثم ذهبوا معي بأمجعهم وقطعوا يل تذكرة   .طبعا.

السفر ومحلوا أسبايب إىل القطار، وجلسوا حويل يتحدثون عن مناقب عبد القادر وكراماته حتى  

حدثهم عن مقامه الفخم، وبنائه البديع، إىل أن جاء  بلغوا هبا إىل أعىل مراتب الغلو، ورحت أ 

وقت )الرتويقة(، فقمت وأتيت بام كان باقيا لدي من الزاد الذي صحبته معي من بغداد وقدمته  

إليهم ودعوهتم إليه )وكان فيه فتيت كعك وبعض متريات( فاختارومها عىل غريها، وابتدأوا 

ثم تقاسموا التمريات ولف كل سهمه بورقة،    بقسمة الفتيت؛ فالتهم كل سهمه بلهفة مدهشة،

معتذرين: نبقيها للربكة، ثم قاموا وجاءوا بزادهم الفاخر، فأكلنا مجيعا. ول تسل عن   - وقالوا  

  (1) (خدمتهم يل طول الطريق حتى وصلنا بريوت وافرتقنا قرسا

النفر أو يرميهم  فهل يسوغ يل أو ألي مسلم أن يبهت هؤلء  ثم علق عىل ذلك بقوله: )

بقول: )إهنم حيرتمون كلمة قادري أو بغدادي عن كلمة حجي( أو بأن )من زار عبد القادر أكثر  

احرتاما وطهارة عندهم ممن زار مكة( ؟ اللهم ل؛ ألن ذلك هبتان عظيم، وفتق بني املسلمني  

املستعمر عىل  فيسهل  يتسع،  لئال  فاتقيه،  وصد  رتقه  غيور  مسلم  بكل  الدخول    كبري، خليق 

 
 .204(  الشيعة يف التاريخ، حممد حسني الزين، ص1) 
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  (1) (منه

من تعلق عامة املسلمني من املدرسة السنية باألولياء    الزينحممد حسني  الشيخ  وما ذكره  

كتب   يف  نرى  بل  فقط،  بالعامة  خاصا  ليس  هبم،  وتربكهم  ملقاماهتم  وزيارهتم  والصاحلني، 

وخصوصا  املقامات،  لزيارة  الرحال  يشدون  الذين  األعالم  من  الكثري  والرجال  التاريخ 

، وخصوصا مقام اإلمام الرضا يف مشهد، والذي حتول إىل مركز من    (2) قامات أهل البيتم

 مراكز احلضارة بسبب ذلك الهتامم الكبري، واجلموع الكبرية التي كانت جتتمع حوله. 

ابن حبانوقد ذكر   ]  احلافظ  فقال:  الثقات يف كتابه  له،  مقررا  قرب  )وقربه  [ ذلك  ـ أي 

  ، نا باذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قرب الرشيد قد زرته مرارا كثريةبساإلمام عيل الرضا ـ  

وما حلت يب شدة يف وقت مقامي بطوس فزرت قرب عىل بن موسى الرضا صلوات اهلل عىل 

وهذا شئ جربته    ،جده وعليه ودعوت اهلل إزالتها عنى إل أستجيب يل وزالت عنى تلك الشدة

اهلل    ،مرارا أماتنا  كذلك  بيته  فوجدته  وأهل  املصطفى  حمبة  وعليهم    صلواتعىل  عليه  اهلل 

   (3) أمجعني(

السلفية   الوهاب وغريه من  بن عبد  الشيخ حممد  لتكفري  الكربى  إن من األسباب  بل 

بني   مشرتكا  قاسام  كانت  التي  والزيارات،  املقامات  تلك  بسبب  هو  وعامتها  األمة  لعلامء 

 التيار السلفي. املسلمني مجيعا، ومل يشذ عنهم فيها إل 

قبله تكفري   املقامات وزيارهتا، حصل  إيران بسبب تلك  ومثلام حيصل اآلن من تكفري 

 عنهـ(  1339تويف  سئل الشيخ عبداهلل بن عبداللطيف ) مماثل ل يقل عنه للدولة العثامنية، فقد  

 
 .205(  املرجع السابق، ص1) 

الذي ذكر عنه اخلطيب  2)  أبو عىل اخلالل  املحدث  الكثرية عن ذلك، ومنها ومنهم  األمثلة  ]كلكم كفرة[  (  ذكرنا يف كتاب 

البغدادي هذه الرواية، قال: )أخربنا أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي، قال: سمعت احلسن بن إبراهيم أبا عيل اخلالل، يقول: ما 

 ([ 442/ 1مهني أمر فقصدت قرب موسى بن جعفر، فتوسلت به إل سهل اهلل تعاىل يل ما أحب(] تاريخ بغداد )

 (457/  8( الثقات )3) 
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العثامنية،  من مل يعرف كفر الدولة  )  :بقوله  فأجاب،  وليتهم   واختار  العثامنية  الدولة  يكفر  مل  من

ومل يفرق بينهم وبني البغاة من املسلمني مل يعرف معنى ل إله إل اهلل، فإن اعتقد مع ذلك أن 

وهذا هو الشك يف كفر من كفر باهلل وأِرك به، ومن    ،مسلمون فهو أشد وأعظمالعثامنية  الدولة  

 ( 1) (ةجرهم وأعاهنم عىل املسلمني بأي إعانة فهي ردة رصحي 

 ثانيا ـ اهتامم اإليرانيني بالسلوك التحققي: 

وهو ما يعرب عنه عندهم، وعند مجيع الشيعة بالعرفان العميل، ويقصدون به كل الوسائل  

التي تستعمل للسري إىل اهلل والتقرب منه، ويمكن اعتبار أكثر ما كتب يف هذا املجال، كتب يف  

صوفيتها من أمثال أيب حامد الغزايل الطويس الذي ترك كتبا إيران، وخصوصا عىل يدي كبار  

يعترب موسوعة كاملة يف السري   الذي  الدين[  كثرية يف هذا املجال، وأمهها كتابه ]إحياء علوم 

 التحققي والتخلقي. 

عملية  الطوات  ، والذي ذكر فيه اخل(2)[منهاج العابدينومنها كتابه الذي ينسب إليه ] 

التي  عقبات  ومن اللتزكية مشبهًا هلا بالطريق الذي يسلكه الشخص للوصول إىل مقصوده،  ل

السالك جتاوزها:  تعرتض  كيف  الغزايل  وبني  العلم،  التوبة...  عقبة  عقبة  عقبة  .  ثم  ثم 

 ( ثم عقبة احلمد والشكر .  ثم عقبة القوادح..  ثم عقبة البواعث. .  ثم عقبة العوارض..العوائق. 

كتبو الذين  اإليرانينيومن  من  املجال  هذا  يف  هوازن  أبو    ا  بن  الكريم  عبد  القاسم 

بـ    القشريي اليوم، واملعنون  إىل  الصوفية  املتداول بني  املشهور  كتابه  النيسابوري، وخاصة يف 

 [ الرسالة القشريية]

)تويف  ومنهم   الطويس  الرساج  اهلل  عبد  نرص  الفقراامل   هـ(   378أبو  بطاووس  ء،  لقب 

[ والذي ذكر فيه املنهج الصويف يف السلوك، كام ذكر فيه  مع يف التصوف اللوصاحب كتاب ]

 
 . 8/242( الدرر السنية،  1) 

 (  هو كتاب ُينسب إىل أيب حامد الغزايل، غري أن هناك خالفا يف ذلك. 2) 
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 طبقات الصوفية وعلومهم ومصطلحاهتم وأقواهلم وأحواهلم.  

ا الكاشاينومنهم  فيض  حمسن  ]ه  1091)تويف  ،  (1) ملال  كتاب  صاحب  املحجة  ـ( 

اإلحياء هتذيب  يف  يف  البيضاء،  خمالفات  من  رآه  ما  بعض  هتذيب  خالله  من  أراد  والذي   ،]

اإلحياء، ل عالقة هلا بالسلوك، باإلضافة إىل ذكر الروايات عن أهل البيت مما مل يذكره الغزايل،  

تأليفه وقد ذكر يف مقدمة كتابه   فرأيت أن أهذبه هتذيبًا يزيل عنه ما فيه من )..  قال:  ، فسبب 

البه كّلها عىل أصول أصيلة حُمكمة ل يتطرق إليها شك ول ريب،  الوصمة والعيب، وأبني مط

إليها يف بعض األبواب ما ورد عن أهل البيت من األرسار املختصة هبم، وأخترص    وأضيف 

بعض مباحثه بنظم فرائده، وحذف زوائده، لكي يزيد فيه رغبة متناوليه، وأفّصل أبوابه الطويلة  

  (2) (بفصول قصرية

السهروردي  أبو حفص ومنهم   الدين  الطريقة    632ـ    539)  (3) شهاب  هـ(، مؤسس 

املعارف ]صاحب كتاب  و  ،  السهروردية الصوفية  السلوك الصويف وآدابه، وقد عوارف  [ يف 

الشيخ اإلمام العامل القدوة الزاهد العارف املحدث شيخ اإلسالم أوحد  أنه )وصفه الذهبي ب

شهاب الدين شيخ وقته يف علم احلقيقة، وانتهت إليه  كان  : )، وقال عنه ابن النجار( الصوفية

 ( الرياسة يف تربية املريدين، ودعاء اخللق إىل اهلل، والتسليك

ومنها:   وآدابه،  الصويف  السلوك  يف  مؤلفاته  املعارفوأكثر  وعوارف  يف  ،  البيان  نغبة 

 
(  هو حممد حمسن بن الشاه مرتىض بن الشاه حممود، املدعو باملوىل حمسن الكاشاين، أحد أعالم القرن احلادي عرش للهجرة، 1) 

بورود العالمة ماجد البحراين هناك، فأخذ العلم منه ومن  ولد ونشأ يف بلدة قم، ثم انتقل إىل كاشان، ثّم ارحتل إىل شرياز بعد سامعه

صدرالدين الشريازي املعروف باملال صدرا، وتزوج ابنتة يف شرياز، وغادرها إىل كاشان، وبقي فيها حتى تويف. وقد كتب يف التفسري 

ها: تفسري الصايف، والوايف، واملحجة واحلديث والفقه واألخالق وسائر أصناف املعارف، وقد بلغت كتبه قرابة مائتي كتاب، من أمه

البيضاء، وبعد انشغاله بالتدريس والتأليف أصبح بعد ذلك إمام اجلمعة يف مدينة كاشان، ومن العلامء املشهورين فيها. ]انظر: املحجة 

 .[ 30، ص، 1البيضاء، عيل اكرب غفاري، مقدمة املحقق، ج 

 .. 44، ص، 1(  املحجة البيضاء، ج 2) 

 .143: 5وطبقات الشافعية  143و  138: 13، والبداية والنهاية 380: 1انظر ترمجته يف: وفيات األعيان (  3) 
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القرآن  وتفسري  املحبوب ،  مواصلة  إىل  القلوب  وجذب  والطري،  والسري  النصائ ،  ح رشف 

 .اإليامنية وكشف الفضائح اليونانية

التي ترشح   الكتب  تلك  املجال، وخاصة  الكثرية يف هذا  الكتب  املتأخرين نجد  ومن 

 ]منازل السائرين[، وغريها من كتب السلوك. 

الروحيون للجمهورية اإلسالمية اإليرانية هذا اجلانب اهتامما كبريا،   القادة  وقد أوىل 

ينتمون  منهم  الكثري  من   باعتبار  الكثري  تتبنى  مدرسة  وهي  التشيع،  يف  العرفانية  املدرسة  إىل 

بعض   يف  أو  املصاديق  يف  معها  ختتلف  ولكنها  السنية،  املدرسة  يف  الواردة  الصوفية  املعاين 

حتى   هذبه  والذي  الدين،  إحياء علوم  من  الكاشاين  موقف  ذلك عن  ذكرنا  مثلام  املضامني، 

 يتناسب مع املدرسة الشيعية. 

مع املدرسة الشيعية ل يعنيـ  كام يذكر املغرضونـ  حتوله إىل دين باطني غنويص    وتناسبه

ل عالقة له بالرشائع والشعائر اإلسالمية، وإنام نعني به ما عرفت هذه املدرسة من تقديم النص  

عىل الجتهاد، ومراعاة الرجوع يف كل التفاصيل ألئمة أهل البيت، وهو ما يعني احلفاظ عىل 

أن طي أي   علماوبكل معانيها الظاهرة والباطنة، كام عرب عن ذلك اخلميني بقوله: )  الرشيعة

بآداب   اإلنسان  يتأدب  مل  الرشيعة، وما  بظاهر  بالبدء  إل  يمكن  ل  اإلهلية،  املعارف  طريق يف 

الرشيعة احلقة، ل حيصل له َشء من حقيقة األخالق احلسنة، كام ل يمكن أن يتجىل يف قلبه  

املعرفة وتتكشف له العلوم الباطنية وأرسار الرشيعة. وبعد انكشاف احلقيقة، وظهور أنوار  نور  

 (1) (املعارف يف قلبه ل بد من الستمرار يف التأدب باآلداب ارشعية الظاهرية أيضا 

ومن هنا نعرف بطالن دعوى  ثم رد عىل من خيالف ذلك من أدعياء التصوف؛ فقال: )

ىل العلم الباطن يكون برتك العلم الظاهر(، أو )ل حاجة إىل اآلداب  من يقول: )إن الوصول إ 

الباطن( العلم  إىل  الوصول  بعد  يقول هبا،    ،الظاهرية  إىل جهل من  ترجع  الدعوى  وأن هذه 

 
 .29(  رشح األربعني حديثا، اخلميني، ص1) 
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  (1) (وجهله بمقامات العبادة ودرجات اإلنسانية

ا أدق  مراعاة  إىل  الدعوة  عىل  حيرص  مجيعا  العرفانية  كتبه  يف  نراه  يف  وهلذا  لتفاصيل 

أهيا العزيز، كن دقيقا  األحكام الرشعية، فهو خياطب مريده حمذرا له من دقائق الرياء، قائال: )

ستنطقها عن الدافع يف األعامل اخلرية، واألمور  اوحاسب نفسك يف كل عمل، و  ، يف أعاملك

؟ هل تريد الرشيفة، فام الذي يدفعها إىل السؤال عن مسائل صالة الليل أو عىل ترديد األذكار

تتفّهم أحكام صالة الليل وُتعلمها قربة إىل اهلل، أو تريد أن توحي إىل الناس بأهنا من أهل صالة 

أن  .  الليل؟. وحتاول  اخلفاء،  يف  تعطيها  التي  الصدقات  عىل  أحد  يطلع  ل  أن  ترىض  ل  ملاذا 

الدال  ]  س باعتبار أنتتحدث عنها ليّطلع عليها الناس؟ إذا كان ذلك هلل، وتريد أن يتأسّى به النا 

ولكن ،  فإن إظهار حسن، وأشكر اهلل عىل هذا الضمري النقي والقلب الطاهر [  عىل اخلري كفاعله

يف املناظرة واجلدال مع النفس، وأن ل ينخدع بمكرها وإظهارها له العمل    اليكن اإلنسان حذر

ب السمعة وهو من املرائي بصورة عمل مقدس. فإن مل يكن هلل، فرتكه أوىل، ألن هذا من طل

بإلقائه يف سّجني يأمر  بل  املنان عمله،  اهلل  يقبل  امللعونة. ولن  الرياء  أن   ، شجرة  وجيب علينا 

  (2)(نستعيذ باهلل تعاىل من رشِّ مكائد النفس، فإن مكائدها خفية جداً 

وهو يف كل كتبه خيتلف متاما مع أولئك الذين يّدعون املعرفة باهلل، بينام يامرسون كل  

واع اإلرجاء، والتساهل مع األحكام الرشعية، بحجة رمحة اهلل الواسعة، ومن األمثلة عىل أن

( ـ:  وخطورته  الرياء  عن  حديثه  معرض  يف  ـ  قوله  والعلم  ذلك  والعبادة  الطاعة  ألهل  ويل 

والديانة الذين عندما يفتحون أبصارهم ويقيم سلطان اآلخرة قدرته، يرون أنفسهم من أهل  

بل وأسوأ من أهل الكفر والرشك، بحيث أن صحفية أعامهلم تكون أشد سوادا   كبائر املعايص، 

واملرشكني الكفار  صحائف  تكون ،  من  ملن  الويل  جهنم،  وطاعته  بصالته  يدخل  ملن  الويل 

 
 .29(  املرجع السابق، ص1) 

 .72(  املرجع السابق، ص2) 



321 

 

. أهيا املسكني املرائي، أنت مرشك، وأما . وصالته أبشع مما يمكن تصوره  صورة صدقته وزكاته

إن اهلل يرحم بفضله العايص إن شاء، لكنه يقول إنه لن يرحم املرشك إذا رحل    ،العايص فموحد 

  (1)(من الدنيا بدون توبة

الشطحات   تلك  فيها  ليس  وبلغة واضحة  والرتهيب،  الرتغيب  يستعمل  نراه  وهكذا 

التي نراها عادة يف كتب الذين خلطوا العرفان بالغنوصيات الرشقية والغربية، فهو يقول ملريده:  

يا أهيا العزيز؛ فّكر لتجد سبيال لنجاتك، واعلم أن الشهرة ين هؤلء الناس َوهٌم باطل، إهنا  )

ليست بيشء. إن قلوب هؤلء التي لو أكلها عصفورا ملا شبع، إن هي إل قلوب ضعيفة تافهة،  

اهلل   قوة  هي  القوة  قوة.  ول  له  حول  ل  الضعيف  املخلوق  هذا  وإن  َشء  عىل  هلا  طاقة  ول 

قدسة، فهو الفاعل املطلق ومسبب األسباب. ولو اجتمع الناس مجيعا وكان بعضهم لبعض  امل

  ، ظهريا، ملا استطاعوا أن خيلقوا ذبابة، وإذا سلبت منهم الذبابة شيئا ملا استطاعوا اسرتجاعه منها 

 ( 2)  (كام جاء يف اآلية الكريمة

أدق آداب الرشيعة، بل إنه يدعو  وهلذا نرى ذلك الورع الذي يدعو من خالله إىل التزام  

إىل مراعاة الحتياط حتى يف األمور التي نص فيها الفقهاء عىل اجلواز، ومن األمثلة عىل ذلك 

علم بأن العلامء  ما عقب به عىل ما ذكره الفقهاء من املحال التي جتوز فيها الغيبة، حيث قال: )ا

  ، حرمة الغيبة تبلغ يف كلامت بعضهم العرشة والفقهاء ـ رضوان اهلل عليهم ـ استثنوا مواردًا من  

األبحاث   لبيان  ساحة  الصفحات  هذه  تكون  ل  حتى  وتعدادها،  عرضها  بصدد  ولسنا 

 (3)(الفقهية 

فيقول:   فيه إىل الحتياط،  الذي يدعو  يذكر موقفه  الفقهاء، راح  قاله  بام  أقر  أن  وبعد 

 
 .74(  املرجع السابق، ص1) 

 .74(  املرجع السابق، ص2) 

 .346السابق، ص(  املرجع 3) 



322 

 

حالة الطمئنان أبدًا من مكائد والذي جيب أن نذكره هنا هو أن عىل اإلنسان أن ل يعيش  )

النفس، بل جيب أن يتحرك يف منتهى احلذر والحتياط، ول يكون يف صدد التربير ـ لغيبته ـ  

بالبحث عن عيوب   لنفسه  املستثناة فيسمح  املوارد  املورد هو من  يقول أن هذا  بأن  باألعذار 

ن أن خَتدع اإلنسان عن طريق  إن مكائد النفس بالغة الدقة، فيمك،  الناس وإشاعتها يف املجتمع

 (1) (الرشع، وتِزّجه يف مهلكة 

، بعد أن يردع  غيبة املتجاهر بالفسقورضب مثال عىل ذلك بام يذكره الفقهاء من جواز 

النفيس لغيبته هو  وينصح، فقال معقبا عىل ذلك: ) الدافع  يتأمل اإلنسان بأن  ولكن جيب أن 

املنكر النهي عن  ـ  الرشعي اإلهلي  ـ    الداعي  نفسانية  أهواء شيطانية، ورغبة  الباعث،  أن  أو  ـ 

فإن كان اهلدف الدافع اإلهلي ـ النهي عن املنكر ـ كان عمله من العبادات،  ..  العداوة والتشفي 

بل كانت غيبته هذه بنّية إصالح املتجاهر بالفسق واإلساءة إليه، من أوضح مصاديق اإلحسان 

ولكن إذا كان قصده مشوبًا بالفساد وامليول النفسانية،    ، لكواإلنعام إليه وإن مل يشعر املغتاب بذ

فال بد من ختليص النية ـ من غري الدافع اإلهلي ـ والصفح عن أعراض الناس وحرماهتم عند  

 ( 2)  (عدم وجود هدف صحيح

بل إن تعويد  وهو يدعو إىل ترك املتشاهبات، حرصا عىل عدم الوقوع يف احلرام؛ فيقول: )

الغي عىل  أيضاً النفس  بحاهلا  يرّض  اجلائزة،  األحوال  يف  الرشور    ، بة  نحو  متيل  النفس  ألن 

والقبائح، فمن املحتمل أن ينجّر رويدًا رويدًا من املوارد اجلائزة إىل مرحلة أخرى وهي املوارد  

ومن  املحرمات  محى  ألهنا  جوازه،  رغم  حممود،  غري  الشبهات  يف  الدخول  أن  كام  املحرمة، 

يف احلمى يفض إىل الدخول يف املحرمات. جيب عىل اإلنسان مهام أمكن   املمكن أن القتحام

أن يبعد النفس عن الغيبة يف األحوال املسموحة، وحيرتز عن األمور التي حيتمل أن يكون فيها 
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 ( 1)  (طغيان للنفس

وهكذا نرى كتابه ]رشح األربعني حديثا[ مملوءا بمثل هذه املعاين الراقية التي جتنب فيها  

 ما وقع فيه بعض الصوفية من الطامات والشطحات والتساهل مع الرشيعة. 

ويمكن اعتبار هذا الكتاب من أحسن ما كتب يف هذا الباب، وهيتم به اخلطباء والوعاظ  

اإليرانيون كثريا، باعتباره مادة تربوية علمية وعظية، هلا دورها الرتبوري الكبري، فقد استطاع 

راحل السلوك وكيفيته بطريقة سهلة بسيطة جذابة، وفوق ذلك جعل  فيه اخلميني أن يعرب عن م

 تلك املعاين منطلقة من النصوص املقدسة، ورشوحا هلا. 

ولألسف ل نجد اهتامما كبريا به يف املدرسة السنية، مع أمهيته البالغة، وكونه ـ كالسلوك  

 الروحي مجيعا ـ ل فرق فيه بني املدارس اإلسالمية. 

ه أذكر  أن  بني  وأحب  املوجود  التقارب  مدى  تبني  والتي  التزكية  يف  أقواله  بعض  نا 

املدارس اإلسالمية يف هذا الباب، ذلك أن كل ما ذكره ل خيتلف عام يذكره سائر علامء السلوك 

هلا   عالقة  ل  بأوهام  الشيعة،  عند  الروحي  السلوك  يصور  من  عىل  بليغ  رد  وهو  معان،  من 

 بالواقع. 

أنه  ،  النبي  عن آبائه عن    جعفر الصادقيث، رواه بسنده إىل  فقد بدأ كتابه بأول حد

،  ( وبقى عليهم اجلهاد األكرب   ،مرحبا بقوم قضوا اجلهاد األصغر) بعث رسية، فلام رجعوا، قال:  

  (2)جهاد النفس()فقيل: يا رسول اهلل وما اجلهاد األكرب؟ قال:  

اعلم أن اإلنسان  اإلنسان ـ: )ثم علق عليه بقوله ـ مبينا رضورة السلوك للتحقق بحقيقة  

غيبية   باطنية  ونشأة  بدنه،  هي  دنيوية  ملكية  ظاهرية  نشأة  وعاملان:  نشأتان  له  عجيب،  كائن 
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الغيب وامللكوت مقامات   التي هي من عامل  ملكوتية تكون من عامل آخر، إن لروح اإلنسان 

مها    ، ودرجات  أربعة أقسام حينًا ثانيًا،  بصورة عامة إىل سبعة أقسام حينًا، وإىلعلامء السلوك  قسَّ

رابعاً  ثالثًا، وإىل قسمني حينًا  أقسام حينًا  املقامات والدرجات جنود  .وإىل ثالثة  . ولكل من 

السعادة وتدعوها  األعىل  امللكوت  نحو  النفس  جتذب  وعقالنية  شيطانية   ،رمحانية  وجنود 

ائاًم جدال ونزاع بني  وهناك د  ،وجهالنية جتذب النفس نحو امللكوت السفيل وتدعوها للشقاء

هذين املعسكرين، واإلنسان هو ساحة حرهبام، فإذا تغلبت جنود الرمحن كان اإلنسان من أهل  

وأما ، السعادة والرمحة وانخرط يف سلك املالئكة وُحرِشَ يف زمرة األنبياء واألولياء والصاحلني

الغضب، وُحرِشَ يف  إذا تغلب جند الشيطان ومعسكر اجلهل، كان اإلنسان من أهل الشقاء و

  (1) (زمرة الشياطني والكفار واملحرومني

مقامات  انطالقا من هذا املعنى راح يتحدثـ  مثلام يتحدث صوفية املدرسة السنيةـ  عن  و

 . كيفية جماهدهتا والنفس وأوجه سعادهتا وتعاستها 

الذين  ول يمكن ذكر ذلك مجيعا هنا، ولكن نشري إىل بعض ما ذكره من باب الرد عىل  

طرحها  التي  النبيلة  القيم  أن  ذلك  اإلسالم،  عن  متاما  خمتلفا  آخر  دينا  للشيعة  أن  يصورون 

الذين جيلسون عىل  بال أولئك  النفس، ل ختطر حتى عىل  اخلميني يف كتابه عن كيفية جماهد 

األرائك يتثاءبون، ثم يطلقون أحكامهم التكفريية من غري بحث ول دراسة ول اطالع، وإنام 

   و اهلوى املجرد.ه

، فهو البداية التي يبدأ  [التفكر فأول ما تبدأ به املجاهدات النفسية ـ كام يذكر اخلميني ـ ] 

( السري إىل اهلل.. ويبني اخلميني كيفيته؛ فيقول:  يفكر اإلنسان هبا  املقام هو أن  التفكر يف هذا 

باب الدعة والراحة، ووهبه  بعض الوقت يف أن موله الذي خلقه يف هذه الدنيا، ووّفر له كل أس

ساملة ذات منافع حتريِّ ألباب اجلميع، والذي رعاه وهيَّأ له كل هذه السعة    جساًم سلياًم وقوي
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وأسباب النعمة والرمحة من جهة وأرسل مجيع هؤلء األنبياء، وأنزل كّل هذه الكتب، وأرشد 

اه مالك امللوك؟. هل أن وجود  ودعا إىل اهلدى.. هذا املوىل ماذا يستحق منا؟ وما هو واجبنا جت

التي نشرتك فيها مع  الشهوات  النعم، هو فقط ألجل هذه احلياة احليوانية وإشباع  مجيع هذه 

هل لألنبياء الكرام، واألولياء العظام، واحلكامء  . و احليوانات أو أن هناك هدفًا وغاية أخرى؟.

الرشع وحيذروهنم من الشهوات  الكبار، وعلامء كل أمة الذين يدعون الناس إىل حكم العقل و

احليوانية ومن هذه الدنيا البالية، عداًء ضد الناس أم أهنم كانوا مثلنا ل يعلمون طريق صالحنا 

  (1)(نحن املساكني املنغمسني يف الشهوات؟!

ثم يذكر اإلجابة املنسجمة مع العقل عىل هذه التساؤلت التي يطرحها املتفكر؛ فيقول:  

ر حلظة واحدة، عرف أن اهلدف من هذه النعم هو َشء آخر، وأن الغاية من إن اإلنسان إذا  ) فكَّ

عىل  وأن  ذاهتا،  بحدَّ  الغاية  هي  ليست  احليوانية  احلياة  هذه  وأن  وأعظم،  أسمى  اخللق  هذا 

اإلنسان العاقل أن يفكر بنفسه، وأن يرتحم عىل حاله ونفسه املسكينة، وخياطبها قائاًل: أيتها 

تي قضيت سني عمرك الطويلة يف الشهوات، ومل يكن نصيبك سوى احلرسة النفس الشقية ال

اهلدف   طريق  يف  قلياًل  وسريى  امللوك،  مالك  من  وأستحي  الرمحة،  عن  ابحثي  والندامة، 

أيام   السعادة بشهوات  تلك  تبيعي  الرسمدية، ول  اخللد والسعادة  إىل حياة  املؤدي  األسايس 

الصعوبات املضنية الشاقة. فّكري قليال يف أحوال أهل  قليلة فانية، التي ل تتحصل حتى مع  

الدنيا، من السابقني والالحقني وتأميل متاعبهم وآلمهم كم هي أكرب وأكثر بالنسبة إىل هنائهم،  

 ( 2) (يف نفس الوقت الذي ل يوجد فيه هناء وراحة ألي شخص 

ىل بال املريد يف  وبعد أن جييب عىل الشبهات املختلفة التي قد يوسوس هبا الشيطان ع

 [ وهي  التحققي،  السلوك  مراحل  من  الثانية  املرحلة  يذكر  سلوكه،  بني  العزم أول  والذي   ،]
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العزم هو جوهر اإلنسانية، ومعيار   إنَّ أمهيته من خالل ما ذكره عن بعض مشاحيه الذي قال: )

 (1) (ن اختالف درجات اإلنسان باختالف درجات عزمه إميزة اإلنسان، و

العزم الذي يتناسب وهذا املقام، هو أن يوطن اإلنسان  بني كيفية التحقق به؛ فقال: )ثم  

نفسه عىل ترك املعايص وأداء الواجبات، ويتخذ قرارًا بذلك، ويتدارك ما فاته يف أيام حياته،  

والعقل   الرشع  حيكم  بحيث  ورشعيًا،  عاقاًل  إنسانًا  ظاهره  من  جيعل  أن  عىل  يسعى  وبالتايل 

الظاه  ما  حسب  وفق  ينظم سلوكه  الذي  هو  الرشعي  واإلنسان  إنسان.  الشخص  هذا  بأن  ر 

ويتأسى به    ، يقتدي بالنبي العظيم  يتطلبه الرشع، يكون ظاهره كظاهر الرسول األكرم  

وهذا أمر ممكن، ألن جعل الظاهر مثل    ،يف مجيع حركاته وسكناته، ويف مجيع ما يفعل وما يرتك

 ( 2) (فرد من عباد اهللهذا القائد أمر مقدور ألّي 

ولست أدري ما هو موقف الذين يتصورون أهنم حيتكرون السنة من هذا النص الذي  

قاله اخلميني، والذي يدعو فيه إىل التزام السنة بكل مفرداهتا، ومن دون التفريط يف أي جزئية  

الذي مل يرتك من جزئياهتا.. أليس هلذا الرجل احلق أيضا يف أن يطلق عليه لقب السني؟ وهو  

سنة من السنن إل وطبقها، ابتداء من شخصه، وانتهاء بالدولة التي أقامها، وحرص عىل أن 

 ينتهج فيها هنج النبوة يف كل ترشيع من ترشيعاهتا. 

 [ العزم، وهي  بعد  السالك  إليها  التي يصل  الثالثة  املرحلة  اخلميني  يذكر  املشارطة  ثم 

واملحاسبة  املع  ،[ واملراقبة  نفس  يف  وهي  كتبوا  من  وكل  القيم  وابن  الغزايل  ذكرها  التي  اين 

 السلوك. 

املشارط هو الذي يشارط نفسه يف أول يومه عىل  وقد رشح كيفية تنفيذ املشارطة بقوله: )

أن ل يرتكب اليوم أي عمل خيالف أوامر اهلل، ويتخذ قرارا بذلك ويعزم عليه. وواضح أن 
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ر يسري للغاية، ويمكن لإلنسان بكل سهولة أن يلتزم به.  لف أوامر اهلل، ليوم واحد، أمأترك ما ي

ومن املمكن أن يصور لك إبليس  ،  فاعزم وشارط وجرب، وأنظر كيف أن األمر سهل يسري

فادرك أن هذه هي من تلبيسات هذا اللعني، فالعنة قلبًا   ، اللعني وجنده أن األمر صعب وعسري

هذا  ستصدق  ذلك  فعند  واحد،  ليوم  وجرب  قلبك،  من  الباطلة  األوهام  وأخرج  وواقعًا، 

  (1) (األمر

تنفيذ   كيفية  )  املراقبة ورشح  عملك  بقوله:  إىل  املشارطة  مدة  طوال  تنتبه  أن  وكيفيتها 

ما شارطت. وإذا حصلـ  ل سمح اهللـ  حديث لنفسك وفقها، فتعترب نفسك ملزمًا بالعمل وفق  

بأن ترتكب عماًل خمالفًا ألمر اهلل، فاعلم أن ذلك من عمل الشيطان وجنده، فهم يريدونك أن  

الوساوس   تلك  باهلل من رشهم، واخرج  فالعنهم واستعذ  ترتاجع عامًّ اشرتطته عىل نفسك، 

نفيس أن ل أقوم يف هذا اليوم ـ وهو يوم  إين اشرتطت عىل  )  الباطلة من قلبك، وقل للشيطان:

عمري، فقد أنعم وتلّطف عيلًّ واحد ـ بأ ي عمل خيالف أمر اهلل تعاىل، وهو ويل نعمتي طول  

أديت حق   ملا  األبد  بقيت يف خدمته إىل  أين  بالصحة والسالمة واألمن وألطاف أخرى، ولو 

بسيط   أيف برشط  ل  أن  الالئق  من  فليس  منها، وعليه  أن  واحدة  ـ  اهلل  إن شاء  ـ  وآمل  كهذا، 

 (2)(ينرصف الشيطان، ويبتعد عنك، وينترص جنود الرمحن

فهي أن حتاسب نفسك لرتى هل    ،وأما املحاسبةاملحاسبة بقوله: )ورشح كيفية تنفيذ  

أّديت ما اشرتطت عىل نفسك مع اهلل، ومل ختن ويل نعمتك يف هذه املعاملة اجلزئية؟ إذا كنت قد  

شكر اهلل عىل هذا التوفيق، وإن شاء اهلل ييرس لك سبحانه التقدم يف أمور دنياك وفيت حقًا فا 

وآخرتك، وسيكون عمل الغد أيرس عليك من سابقه، فواظب عىل هذا العمل فرتة، واملأمول  

أن يتحول إىل ملكة فيك بحيث يصبح هذا العمل بالنسبة إليك سهال ويسريًا للغاية، وستحسُّ  
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س يف طاعة اهلل تعاىل وترك معاصيه، ويف هذا العامل بالذات، يف حني أن هذا عندها باللذة واألن

هلل   بطاعتك  ـ  وملتذًا  مستمتعًا  وجيعلك  يؤثر  اإلهلي  اجلزاء  لكن  اجلزاء  عامل  هو  ليس  العامل 

وابتعادك عن املعصية ـ وأعلم أن اهلل مل يكلفك ما يشق عليك به، ومل يفرض عليك ما ل طاقة  

 (1) ( ة لك عليه، لكن الشيطان وجنده يصورون لك األمر وكأنه شاق وصعب لك به ول قدر

هذه جمرد نامذج عن بعض املراحل البتدائية للسري التحققي كام يرشحه اخلميني، وقد  

رأينا من خالهلا مدى انسجامه مع الرشيعة، ومدى قرب املسافة التي يتحدث من خالهلا مع 

نراه   بل  املدارس اإلسالمية،  فيها من سائر  التي وقع  الطامات  الكثري من  يتجنب  فوق ذلك 

 حتدث يف هذا الباب. 

وهلذا ل نجد يف الرتاث العرفاين الذي تركه إل الدعوة للتزام الرشيعة ظاهرا وباطنا، 

 ألنه ل يمكن أن يتحقق السالك بأي حقائق عرفانية من دوهنا. 

الورع والتقوى واحلرص عىل  ولذلك ننصح أولئك الذين يرمون هذا الرجل املمتلئ ب

كام  ل  كتبها  كام  كتبه  يطالعوا  وأن  أنفسهم،  يراجعوا  أن  والزور  البهتان  ألوان  بكل  الرشيعة 

  : قالتعاىل إن اهلل  يف احلديث القديس: )  حرفها الدجالون، ول ينسوا أن يقرؤوا معها قوله  

  (2)من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب(

أحاديثه، فهو برش، وليس معصوما  أن    ؛ وإن وجدوا أي هفوة يف حديث من  فعليهم 

غريهم   يرموا  ل  حتى  والصاحلني،  العلامء  من  يقدسوهنم  من  مع  يتعاملون  كام  معه  يتعاملوا 

 بالقذاة، وينسون اجلذع يف أعينهم. 

 واق واملعارف الروحية: ثالثا ـ اهتامم اإليرانيني باألذ 

ل يقترص اهتامم اإليرانيني عىل ما ذكرنا من أنواع السلوك الروحي سواء ما ارتبط منه  
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بالشعائر التعبدية، أو ما ارتبط بالرياضات واملجاهدات الروحية، فكل ذلك ليس سوى وسيلة  

تحقق بالوصال  لتحقيق الغاية العظمى من السلوك، وهي التقرب إىل اهلل، والتعرف عليه، وال

 معه. 

وكل هذه املعاين نجدها يف الرتاث الروحي اإليراين، والذي انترش منه لسائر بالد العامل  

النظري،   بالعرفان  اهتموا  الذين  واملتأخرين  املتقدمني  من  الشخصيات  فأكثر  اإلسالمي؛ 

 اإليرانية.نجدهم من نيسابور أو أصفهان أو طوس أو شرياز أو غريها من عواصم احلضارة 

ولنثبت هذا نحاول أن نذكر هنا بعض النامذج عن املتقدمني املؤسسني للعرفان النظري،  

منهم،   املتأخرين  عن  عن  ونامذج  بنامذج  اإليرانية،  ونحتم  اإلسالمية  اجلمهورية  قادة 

 ومؤسسيها. 

 ـ نامذج عن اهتامم سلف اإليرانيني بالعرفان:    1

عند مطالعة أي كتاب من كتب طبقات الصوفية، سواء تلك التي ألفها إيرانيون أمثال:  

للعطار، أو تلك التي ألفها غريهم،    تذكرة األولياءاللمع للطويس، أو الرسالة للقشريي، أو  

التصوف   أساسها  عىل  وأسس  مقولهتم،  نقلت  والذين  للعرفان،  املؤسسني  أكرب  أن  نجد 

 سواء عاشوا يف إيران، وبثوا معارفهم يف مدهنا، أو انتقلوا منها إىل غريها.   اإلسالمي، إيرانيون، 

املعتربين، بعض   وسأذكر هنا باختصار شديد من مصدر من مصادر تراجم الصوفية 

النامذج عن أمثال هذه الشخصيات، وبعض مقولهتا يف العرفان، ومدى تأثريها، لنعرف من 

العلوم  خالهلا أن مسامهة اإليرانيني يف خد العرفان ل تقل عن مسامهاهتم يف خدمة سائر  مة 

 اإلسالمية. 

وهو    إيرانيا،  وليس  مرصي،  كتبه  معتربا  مرجعا  هنا  أختار  أن  تعمدت  كتاب  وقد 

الصوفية(   السادة  تراجم  ىف  الدرية  العارفني للشيخ  )الكواكب  تاج  بن  الرؤوف  عبد    حممد 

 ما كتب يف هذا الباب من كتب املتأخرين.   أشهرمن    ، والذي يعتربهـ(  1031  -  952املناوي )
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أقوال   بذكر  مشفوعة  الرتاجم  يعرض  نراه  وإنام  فقط،  تاريخ  كتاب  ليس  أنه  وميزته 

 أصحاهبا، وأطروحاهتم، وأعامهلم، وحكمهم.. وغري ذلك. 

ولعل أهم شخصية يمكننا أن نبدأ هبا هي شخصية اجلنيد، ذلك الذي أمجع الصوفية  

أنه سيدهم، فهم يل الطائفة[، والذي كان أصله من هناوند، وهي  عىل  من  مدينة  قبونه ]سيد 

 . (1) القديمةيرانية املدن اإل

هـ(، وقد وصفه املناوي بقوله: )هو املزّين    297)تويف    (2)أبو القاسم اجلنيد بن حممدوهو  

بفنون العلم، املتوّشح بجالبيب الّتقوى واحللم، املنّور بخالص اإليقان، املؤّيد بثابت اإليامن،  

كالمه   كان  والّصواب،  للبيان  فيه  املوّفق  اخلطاب،  بمحكم  العامل  الكتاب،  بمودوع  العامل 

باألدلّ  وبيانه  مربوطا،  املنشأ،  بالنصوص  بغدادّي  األصل،  هناوندّي  وهو  مبسوطا،  منوطا  ة 

القواريرّي الزّجاج نسبة حلرفة أبيه، سّيد الّطائفة، ومقّدم اجلامعة، وإمام أهل اخلرقة، وشيخ 

القبول   من  بعده، رزق  الّسلوك يف زمنه فمن  أهل  العارفني، مرجع  التصّوف، هبلوان  طريق 

  (3)وصواب القول ما مل يقع لغريه(

بن كيسانومنهم   بقوله: )(،  هـ  106تويف  )  (4)   طاووس  املناوي  كان من  وقد وصفه 

فضالء الّصاحلني، و علامء العابدين، وعظ و تكّلم عىل املنابر، و حرض جملسه األعيان و األكابر،  

صىّل الّصبح بوضوء العشاء أربعني  ،  وأدرك مخسني صحابّيا ..  أصله من الفرس، و أّمه محريّية 

  (5) (و حّج أربعني حّجة، سنة

و كان عظيم الورع، جّدا، ففعل ابن له كتابا عىل لسانه إىل عمر بن عبد  )قال الغزايل:  

 
 (  تقع يف منطقة جبلية إىل اجلنوب من جبال زاغروس. 1) 

 . 255/ 10، حلية األولياء 155(  طبقات الصوفية 2) 

 571، ص: 1( الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج3) 

 .3/ 4األولياء ، حلية 537/ 5، طبقات ابن سعد 375الزهد ألمحد بن حنبل (  4) 
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العزيز، فأعطاه ثالث مئة دينار، فباع طاووس ضيعة له، فبعث هبا إىل عمر، هذا مع أّن الّسلطان 

  (1)(فهذه هي الّدرجة العليا يف الورع، مثل عمر 

الكثري من أعالم السلوك والعرفان يف كتب  نجد  هذين العلمني الكبريين  باإلضافة إىل  

، التي خرج منها الكثري من الصوفية،  نيسابور مدينة  الرجال والطبقات، وخصوصا من أهل  

محدون  وأسست فيها الكثري من الثكايا، ومن الشخصيات النيسابورية التي ترجم هلا املناوي: 

) (2)النّيسابورّي القّصار   بقوله:  املناوي  وصفه  وقد  الكبار،  ،  األئّمة  أحد  القّصار،  محدون 

باهرة   باهية  وكراماته  مناقبه  وشمس  وافرة،  وافية  وديانته  مفيدة،  وكلامته  سديدة،  مواعظه 

  (3)(سافرة، وهو شيخ املالمتية. صحب النّخشبّي وغريه 

اإلمام أبو حفص النّيسابوري،  قوله: )، وقد وصفه ب(4) عمرو بن سلمة احلّدادومنهم  

شيخ خراسان، كان عظيم الشان، عايل املقام، واضح الربهان، مباركا عىل صوفّية اإلسالم،  

وتربيته عائدة عليهم بصالت املعارف التي ل حترصها األقالم، مشكور الّسرية يف الرّسّ واجلهر،  

الكاملة الفتّوة  له  الّدهر،  وأفراد  العرص،  نوادر  األبيوردي،  من  صحب  الّشاملة،  واملروءة   ،

  (5) (وغريمها  وتتلمذ للحريي 

فقال: )و أمره،  ابتداء  ينفخ، غاب فكره يف ذكر حمبوبه،  ذكر  فبينام غالمه  كان حّدادا، 

فغاب عن احلّس البرشّي الّظاهر، ونيس أن خيرج احلديد من الكري باآللة وأخرجه بيده، فصاح 

بال كلبتني، فرماه به، وخرج سائحا يف الرّبّية وهو يقول: رشط املحّبة  الغالم: احلديد يف يدك  

 (الّتسرّت والكتامن ل الفتضاح واإلعالن

 
 ( 138/ 2إحياء علوم الدين )(  1) 

 . 122/ 4، صفة الصفوة 114/ 1، الرسالة القشريية 231/ 10، حلية األولياء 123(  طبقات الصوفية 2) 

 . 592، ص: 1(  الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج3) 

 . 106/ 1، الرسالة القشريية 229/ 10، حلية األولياء 115(  طبقات الصوفية 4) 

 . 686، ص: 1(  الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج5) 
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دخل عىل مريض يعوده، فقال: آه، فقال: ممّن؟ فسكت، فقال: مع من؟  وروى عنه أنه  

 (ل يكون أنينك شكوى ول سكوتك جتّلدا)فقال: كيف أكون؟ قال: 

أنه   عنه  عىل  ملّ وروى  كأّنام  معه  األدب  من  أصحابه  فرأى  اجلنيد،  لقيه  بغداد  قدم  ا 

عنوان  الّظاهر  يف  األدب  حسن  ألّن  فقال:  امللوك.  بآداب  أّدبتهم  له:  فقال  الّطري،  رؤوسهم 

 ألدب الباطن، فقد قال عليه الّسالم: )لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه(. 

النّيسابورّيةومنهم   كانت من املصطفيات العابدات  وصفها بقوله: )، والتي  (1) فاطمة 

املرصي النّون  أستاذة ذي  والعارفات، وهي  رأيت يف  ،  ما  وقال:  البسطامي،  يزيد  أبو  زارها 

عمري إّل رجال وامرأة، واملرأة فاطمة النّيسابورية، وما أحّدثها عن مقام من املقامات إّل وكان 

  (2)(أجّل منها  وقال ذو النّون: ما رأيت ، اخلرب هلا عيانا 

له الّلسان النّاطق،  ، وقد وصفه بقوله: ) (3) عبد اهللّ بن حممد املرتعش النّيسابوريومنهم  

..  واخلاطر الفائق، وكان للحّق قّوال، وعىل الولة صّوال، كبريا قدره، مثريا ذكره، منريا بدره

يف   الّشبيّل  ثالثة:  الّتصّوف  يف  الّدنيا  عجائب  يقال:  النّكت،  وكان  يف  واملرتعش  اإلشارات، 

  (4) (وجعفر اخللدي يف احلكايات

كان شيخ ، وقد وصفه املناوي بقوله: ) (5) حممد بن إبراهيم الّزّجاجّي النّيسابورّي ومنهم  

عرصه، وفخر مرصه، خري حرب تقتبس الفوائد من نوره، وتغرتف من بحره وجوده، كم جاور  

ملّا رحل احلجيج وأقام، وكم طاب له القرار بطيبة! وطّهر   بني زمزم واملقام! وألقى عصا سفره 

وأزال عيبه، وكم اسرتوح بظّل نخلها والّسمرات! ومتىّل بمشاهدة احلجرة    هبا من أراد الّسلوك

 
 . 147/ 4، أعالم النساء 66/ 1، طبقات الشعراين 123/ 4(  صفة الصفوة 1) 

 . 694، ص: 1(  الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج2) 

 . 161/ 1، الرسالة القشريية 221/ 7، تاريخ بغداد 355/ 10، حلية األولياء 349طبقات الصوفية  (3) 

 . 110، ص: 2( الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج4) 

 . 177/ 1، الرسالة القشريية 376/ 10، حلية األولياء 431( طبقات الصوفية 5) 
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غريه يسّح عىل قرب ترهبا العربات، وكم كتب له بالوصول وصول! فلم يكن بينه  و  الرّشيفة 

  (1) ل( وبني الّرسول رسو 

من أعظم  ، وقد وصفه املناوي بقوله: ) (2) مد بن أمحد بن جعفر النّيسابورّي حم ومنهم  

مشايخ نيسابور يف وقته، إمام عال يف أفق الّتوفيق جمده، وأنار يف دياجي املشكالت واملعضالت  

 (3)( زنده، وزكا يف روض الّلطائف فرعه وأصله، ونفذ يف غرض املعارف رحمه ونصله

احلسن بن عيل، األستاذ  ، وقد وصفه املناوي بقوله: ) (4) عيل الّدقاق احلسن بن  ومنهم  

أبو عيل الّدّقاق النّيسابورّي، الشافعّي، لسان وقته، وإمام عرصه. كان فارها يف العلم، مبسوطا 

القشريّي .. وهو أستاذ  يف احللم، حممود الّسرية، جمهود الرّسيرة، جنيدّي الطريقة، رسّي احلقيقة

 (5) (قال الغزايل عنه: كان زاهد زمانه، وعامل أوانه، و سالة( صاحب )الرّ 

التي دخلت منذ فرتة طويلة ضمن جغرافية مدينة طهران، والتي ظهر    مدينة الري ومنها  

،  (6) حييى بن معاذ الرازيفيها الكثري من أعالم املتكلمني يف العرفان النظري والعميل، ومنهم  

هـ(، وقد وصفه املناوي بقوله: )املادح الشّكار، القانع الّصّبار، كان آمرا باملعروف،    258)تويف  

مهابة تزعزع كّل جّبار متعّدي الطور، لزم  و   ر، له سطوة تكّف األيدي عن اجلور،ناهيا عن املنك

  (7) احتمل الّشداد توّصال إىل العتاد(و استلّذ الّسهاد حتّريا للوداد، و احلداد توّقيا من املعاد، 

 
 . 125، ص: 2الصوفية، ج( الكواكب الدرية ىف تراجم السادة 1) 

 . 125/ 1، طبقات الشعراين 243، طبقات األولياء  505( طبقات الصوفية 2) 

 . 111، ص: 2(  الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج3) 

 . 1064/ 3، تذكرة احلفاظ 93/  3، العرب 326/ 9، الكامل يف التاريخ 226( تبيني كذب املفرتي 4) 

 180، ص: 2تراجم السادة الصوفية، ج( الكواكب الدرية ىف 5) 

 

 . 101/ 1، الرسالة القشريية 51/ 10، حلية األولياء 107( طبقات الصوفية 6) 

 . 727، ص: 1(  الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج7) 
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)كان عن حّظه حائدا،  ، وقد وصفه املناوي بقوله:  (1)عبد اهللّ بن حممد الّرازّي ومنهم  

 (2)   وملشهوده عابدا مشاهدا، ذا رتبة يف الّتصّوف ركنها منيع، ومنزلة عالية طودها شامخ رفيع(

هـ(، وقد وصفه املناوي بقوله:    353)تويف    (3)   الّرازّي الّشعراين عبد اهللّ بن حممد  ومنهم  

ألسامع، ويف املجاهدة واملالزمة ما ل يستطاع، انتفع الّصوفّية  كان له من الّرياضة ما تعجز عنه ا )

به وبتعليمه، وصاروا نبالء من توقيفه وتفهيمه، وكان يدري الّطريق وعللها، وتفاصيل أحواهلا  

 ( 4)  ومجلها(

الّرازيومنهم   يوسف  بن  النّاس،  (5)حممد  عن  )املتخيّل  بقوله:  املناوي  وصفه  وقد   ،

 ( 6)  باإلخالص، تارك الّتزّين والّتصنّع، مفارق التلّون والّتمّتع(املتحيّل 

أوليائها وصاحليها،   بكثرة  التي اشتهرت    ومنهم وغريهم كثري، ومنها مدينة أصفهان 

األصفهاينّ  الفّرخان  بن  اهللّ  عبد  بن  بقوله:    276)تويف    (7)  سهل  املناوي  وصفه  وقد  هـ(، 

الّذكر غري ضنني، وعلمه مقرون باإلخالص، ونفسه جمتهدة   )صويّف، دينه متني، ولسانه بدوام

  (8)يف حتصيل الّزاد ليوم اإلشخاص، وكان جماب الّدعوة(

هـ(، وقد وصفه املناوي بقوله: )من    276)تويف      (9)  عيل بن سهل األصفهاين ومنهم  

اب القفار قدماء مشايخ أصفهان، وأقران اجلنيد، صحب النّخشبّي، وابن معدان وغريمها، وج

 
 . 148/ 1، الرسالة القشريية 345/ 10، حلية األولياء 288(  طبقات الصوفية 1) 

 . 679، ص: 1الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج( الكواكب 2) 

 . 181/ 1، الرسالة القشريية 451(  طبقات الصوفية 3) 

 . 164، ص: 2( الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج4) 

 . 238/ 10، حلية األولياء 185(  طبقات الصوفية 5) 

 165، ص: 2( الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج6) 

 . 339/ 2، ذكر أخبار أصبهان 212/ 10(  حلية األولياء 7) 

 . 648، ص: 1(  الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج8) 

 .14/ 2، ذكر أخبار أصبهان 404/ 10، حلية األولياء 233(  طبقات الصوفية 9) 
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والبالد، وما هاب الوحش واجلاّلد، وقطع املفاوز بحّظ هابط، وعزم صاعد، وسام كّل باذل،  

 ( 1)  وانتجع كّل راعد، إىل أن أقمر ليله احلالك، بعد ما تطّور يف أطوار واقتحم املهالك(

األصفهاين  ومنهم   يوسف  بن  زاهد،  (2) حممد  )عابد  بقوله:  املناوي  وصفه  وقد   ،

اشتهرت فضائله، وعامل عارف ظهرت براهني خريه ودلئله، وكان يلّقب عروس الّزهاد،  

لكثرة اجلّد والجتهاد، والّتشمري والرتياد، يف الّتبادر والّتسابق إىل املعاد، وكان إذا أصبح كأّن 

وكان يقول لنفسه: هب أّنك عامل أو قاض أو صالح ماذا    وجهه وجه عروس، لكثرة مناجاته

 ( 3)  كان ل ينام الّليل أبدا، بل يضطجع بعد الفجر ساعة، ثم يقوم(و ن وراء ذلك؟يكو

لعل أولئك الذين امتألت قلوهبم حقدا عىل إيران    ،وغريهم كثري، وإنام ذكرناهم هنا 

، وهل يمكن هؤلء مجيعا، وخدماهتم للسلوك الروحي   أن يرتاجعوا ويتفكروا يف ني واإليراني

 جمويس أو متآمر عىل اإلسالم. يفعل ذلك أن 

 ـ نامذج عن اهتامم املتأخرين من اإليرانيني بالعرفان:    2

النظري   بناء عىل تلك املعارف الكثرية التي أسس هبا املتقدمون من الصوفية للعرفان 

والتأصيالت املرتبطة هبا، وكان من أوائل من اهتم   والعميل ظهرت يف فرتة لحقة التحقيقات

بذلك الكثري من األعالم اإليرانيني، والذين ل يمكن اإلحاطة هبم هنا لكثرهتم، فلذلك نقترص  

فمنهم   منهم،  نامذج  النّيسابورّي عىل  الّسلمي  الّرمحن  عبد  وصفه  ،  هـ(  412)(4)أبو  والذي 

بقوله: ) يقتدى  املناوي  بأنوار أحواله ومقاماته إمام  أهل  ،  بمقالته، وزاهد هيتدى  سمع من 

الّرواية، وأخذ عن أرباب الّدراية، ورحل إىل األقطار، وبلغ املقاصد واألوطار، ثم كّر راجعا 

 
 . 683، ص: 1( الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج1) 

 .225/ 8، حلية األولياء 21/ 2املحدثني بأصبهان (  طبقات 2) 

 . 443، ص: 1( الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج3) 

 

 . 140/ 5، لسان امليزان 256/ 4، النجوم الزاهرة  313( طبقات األولياء 4) 
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كان .. وإىل خراسان، وصار عاملها وصوفّيها وحمّدثها املشار إليه ببديع البيان، ورؤوس البنان

وّفق يف مجيع علوم احلقائق، ومعرفة طريقة الّتصّوف، وافر اجلاللة،  شيخ الّطريق يف وقته، امل 

[ عن أبيه وجده، ومجع من الكتب ما مل يسبق إىل ترتيبه، وبلغت  أخذ ]التصوف ،  عظيم الّشأن

 ( 1) (تصانيفه نحو املئة

مؤلفاته:   التفسري(ومن  إشاري)حقائق  تفسري  وهو  التصوف،    ،  أهل  طريقة  عىل 

الصوفية(  غلطات    و)طبقات  يف  و)رسالة  العارفني(  و)مناهج  التصوف(،  يف  و)مقدمة 

آداهبم(   ومناقب  الفقراء  زلل  و)بيان  الفقر ورشائطه(  املالمتية( و)آداب  الصوفية( و)رسالة 

و)السؤالت( و)سلوك العارفني( و)عيوب النفس ومداواهتا(    و)الفتوة( و)آداب الصحبة( 

لصوفية( و)كتاب الربعني يف احلديث( و)درجات  و)الفرق بني الرشيعة واحلقيقة( و)آداب ا

 املعامالت( 

النّيسابوري ومنهم   هوازن  بن  الكريم  بقوله:    465)(2) عبد  املناوي  وصفه  وقد  هـ(، 

التي    [ الرسالة ]األستاذ أبو القاسم القشريّي، امللّقب زين اإلسالم، اإلمام مطلقا وصاحب  )

إمام األئمة، وجميّل ظلامت    ورقى   واألصالة التي جتاوز هبا فوق الفرقد  ،سارت مغربا ومرشقا 

كان فقيها .. والّضالل املدهلّمة، شيخ املشايخ أستاذ اجلامعة، مقّدم الطائفة، اجلامع للّطريقني

من رفعاء الشافعية، أصوليا متحققا، متكّلام سنّيا حمّدثا، حافظا مفرسا مفتيا، نحويا لغوّيا أديبا،  

تبا شاعرا، مليح اخلّط جدا، شجاعا بطال، أمجع أهل عرصه عىل أّنه سّيد زمانه، وقدوة وقته  كا 

،  مل ير مثل نفسه، ول رأى الّراؤون مثله يف كالمه وبراعته، مجع بني الرّشيعة واحلقيقة،  وأوانه

ا عىل أّنه  أّما املجالس يف الّتذكري والقعود بني املريدين، وأجوبة أسئلتهم عن الوقائع فأمجعوو

 
 . 200، ص: 2( الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج1) 

 . 88/ 10، الكامل 280/ 8املنتظم ، 271( تبيني كذب املفرتي 2) 
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 (1)(عديم النّظري فيه، وتصانيفه يف ذلك مشهورة 

والسلوك:   التصوف  يف  الكبري  تأثريها  هلا  كان  التي  مؤلفاته  الكبري(  ومن  )التفسري 

و)الّتحبري يف الّتذكري( و)آداب    أمجعت عليها مجيع الطرق الصوفية،و)الرسالة( املشهورة التي  

األسئلة(   أصول  يف  األجوبة  و)عيون  )اجلواهر(  وكتاب  اإلشارات(  و)لطائف  الصوفية( 

الّسامع(   )أحكام  وكتاب  و)الصغري(  الكبري(  القلوب  )نحو  وكتاب  )املناجاة(  وكتاب 

 . ها و)األربعني( وغري

، صاحب املؤلفات  هـ(   730)تويف  عبد الرزاق مجال الدين بن أمحد الكاشاين  ومنهم  

)رشح منازل  ، و )اصطالحات الصوفية( ، و)كشف الوجوه الغر(الكثرية يف التصوف، ومنها  

 تأويالت القرآن(، و) السائرين(

الشاعر الصويف املشهور، والذي  ،  ( 627ـ    545النيسابوري )   فريد الدين العّطار ومنهم  

أرسار  ومنطق الطري، وإهلي نامه،    : ومن كتبه،  ناهزت مائتي ألف بيته التي  أشعاراشتهرت  

 ، وغريها. رشح القلبوحيدر نامه، وجواهر الذات،  وتذكرة األولياء، ونامه، 

، تلك املنظومة املميزة التي حاول  (2) ]منطق الطري[  لكن أشهرها منظومته املعروفة ب

،  الطيور يها  أن يعرب فيها عن كال العرفانني النظري والعميل بطريقة رمزية مميزة، والتي صور ف

واملسمى  وهي   املطلق  والسلطان  واألمجل  األكمل  الطائر  صوب  برحلة  [،  السيمرغ ]تقوم 

واختارت الطيور اهلدهد ليكون رئيسا هلم ومرشدا، فطفقت الطيور تقدم التربيرات املختلفة  

وبعضها راحت تسأل عن الطريق شتى األسئلة، واهلدهد جييب    ،حتى ل تتكبد مشاق الرحلة

ويفند كل األوهام وحيثهم للتخىل عن كل العالئق واملىض نحو عشق األكمل من   ،هذاعن كل  

 
 . 187، ص: 2( الكواكب الدرية ىف تراجم السادة الصوفية، ج1) 

(. )بديع حمّمد مجعة، ترمجة ودراسة(. بريوت: دار األندلس للطباعة والنرش  2002(  منطق الطري. العّطار، فريد الدين. )2) 

 والتوزيع. 
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ثم    ،وادى الطلب   :وخيربهم عن األودية التى سيمرون هبا   ،خالل املواعظ والقصص املختلفة

وأخريا الفناء والبقاء، وهكذا انطلقوا    ، ثم احلرية  ، ثم التوحيد  ، ثم الستغناء  ،ثم املعرفة   ، العشق

ومات من مات حتى وصل ثالثون طائرا إىل احلرضة لريفع   ،تكبدوا املشاق عىل أنواعها مجيعا و 

 احلجاب. 

وهكذا عرب اإليرانيون عن العرفان النظري والعميل بالطرق املختلفة، والتي امتزجت    

  فيها املواعظ بالفلسفة بالشعر، وبكل ألوان الكتابة، والتي جتتمع مجيعا يف كوهنا تتوجه إىل اهلل، 

 وتعرف به، ومتأل القلوب شوقا إليه. 

وكلها بال استثناء ـ مهام اختلفت مشارهبا وطرائقها ـ تعظم الرشيعة اإلسالمية، وتتبنى  

املعارف القرآنية، وختضع هلا، وإن كانت ختتلف يف فهمها، أو يف تأويلها، ولكنها مجيعا تعتقد  

الطائفيني الذين مل يعرفوا إيران، ول  أهنا مرشهبا ومنهلها العذب، ويف ذلك كله رد بليغ عىل  

أوليائها  وعىل  عليها،  وحيكمون  اهلل،  عىل  يتألون  الوقت  نفس  ويف  تارخيها،  ول  أعالمها، 

 وعلامئها بام مل حييطوا بعلمه. 

 ـ نامذج عن اهتامم قادة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بالعرفان:    3

اإلسالمية اإليرانية ذلك البعد الروحي الذي  لعل من األسباب الكربى لنجاح الثورة  

العلم   جمالس  يف  منهم  ظل  من  أو  الرفيعة،  املناصب  منهم  تولوا  من  سواء  قادهتا؛  به  اتسم 

 والبحث والدراسة. 

ذلك أن الشعب اإليراين، رأى يف أولئك القادة من طهارة النفوس، وسمو األرواح، ما  

والرو اإليامن  قيم  من  أئمته  عن  يسمعه  القيم  كان  من  وغريها  والعفاف  والطهارة  حانية 

الكريمة.. وهلذا نرى اإليرانيني ل يزالون يتربكون بآثار اخلميني، ألهنم مل ينظروا إليه باعتبار 

أولياء اهلل   باعتباره وليا من  قبل ذلك وبعده  إليه  البلد، وإنام نظروا  أكرب شخصية سياسية يف 

 الصاحلني. 
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يستبعد منهم هذا املوقف، فالرجل ترك تراثا جليال يف كل  ومن طالع تراث اخلميني، ل  

جمال من جمالت العرفان، حتى الشعر الصويف، نجده جييده ويتقنه، وكأنه فريد الدين العطار،  

 أو جالل الدين الرومي. 

التي حتلق فيها   العرفان  السامية من  التي تدل عىل تلك اآلفاق  الروحية  فمن قصائده 

   ه، التي ينتهج فيها منهج الرمز الصويف بجامله وجالله: باعياترروحه قوله يف بعض 

 أنا فراشة شمِع صبوح وجهك  

 أنا املفتون بممشوق بان قامتك 

 أنا املهيج املضطرب يا سيد احلسن من فراقك  

 أل فارفع احلجاب عني، ارفعه، فأنا مفتضح بك  

 وقال يف رباعية أخرى:  

 ماذا أفعل إن مل أكن عىل طريق دارك؟

 ماذا أفعل إن مل أكن رسابا لوجهك؟

 !   شعرك من  وترٍ  أسري –  الروحي – إن العامل 

 فام أفعل أنا إن مل أكن رهني كل شعرك؟! 

 وقال يف رباعية أخرى:  

 حني أنظر أهيا األحباء جيدا بتفكر  

 أخرج من قيد وجودي كله  

 و مكربا، مكربا أوجه وجهي نحو املحبوب  

 و أنزع عني خرقتي، وأنقلب درويشا  

 وقال يف رباعية أخرى:  

 أهيا احلبيب، نحن مجيعا مبتلون بحبك !! 
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 كلنا حمرتقون بتذكر صورة وجهك ! 

 إن تبعدنا وإن تقبلنا عندك  

 فنحن مقيمون ثابتون يف درب آلم فراقك  

 وقال يف رباعية أخرى:  

 أي من القلوب شوق إىل سواك  ليس يف 

 ليس لنا إلك متقٌد وجمري ! 

 ما من أحد ل حيمل حبك..أنت يف قلبه 

 أل َفْلُتَلبِّ رصخة قلبنا  

 وقال يف رباعية أخرى:  

 القلب الذي ل يذكرك ليس بقلب، 

 و القلب الذي ل خيفق بحبك ليس سوى طني  

 و من ليس له طريٌق عىل حملَّتك  

 ليس له خرٌي من حياته املجردة من أي ثمر  

 وقال يف رباعية أخرى:  

 أل إن حاجبك هو قبلة صاليت 

 و ذكرك هو ما حيّل عقدة رسي  

 و إنني ألشيح بوجه حاجتي عن العاملني مجيعا  

 إن يكن طرف حلاظك ملّبيًا حاجتي  

فافية، ولذلك،  وغريها من رباعياته وقصائده الكثرية التي تدل عىل روح يف منتهى الش 

وحركاته  ف مواقفه  كل  أن  ذلك  أبدا،  يعرفه  أن  يمكن  ل  منه،  اجلانب  هذا  يعرف  مل  من  إن 

 وسكناته كانت مرتبطة بام يمليه عليها هذا اجلانب من شخصه. 
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ذلك الشعر اجلميل، وإنام كتب يف كل معانيه،   ومل تقترص كتابات اخلميني العرفانية عىل 

 قيق والذوق الرفيع. وبلغة جيتمع فيها العلم الد

وهو ـ خالفا ملا يتوهم الكثري ـ مل يكن مقلدا يف العرفان، ول كان خاضعا لكل ما كتب  

فيه، بل كان يمحص، ويميز الطيب من اخلبيث، ويتكلم عن جتربة وذوق، وهلذا كان حيذر من 

 يقرأ كتب العرفان من الغرتار، فالعرفان سلوك قبل أن يكون علوما. 

األمثلة   ومنها  ومن  وغريهم،  ألهله  العرفانية  وصاياه  يف  اخلميني  ذكره  ما  ذلك  عىل 

اإلنشغال بالعلوم حتى  ..  بنتياالتي طلبت منه بعض الوصايا: )   (1) وصيته لزوجة ابنه فاطمة  

العرفان والتوحيد إذا كان لكتناز الصطالحات هو حاصل أو ألجل نفس تلك العلوم، فإنه  

وإذا كان البحث عن ،  اهلدف بل يبعده عنه )العلم هو احلجاب األكرب(ل يقرب السالك من  

فذلك مصباح الطريق ونور اهلداية، )العلم نور يقذفه   ،وهو نادٌر جداً   ،احلق وعشقه هو اهلدف 

وللوصول إىل يسري منه يلزم التهذيب والتطهري والتزكية؛  ،  (2)اهلل يف قلب من يشاء من عباده(

وتطهري القلب من غريه فضاًل عن التهذيب من األخالق الذميمة التي حيتاج هتذيب النفس  

اخلالص منها إىل كثرٍي من املجاهدة وفضال عن هتذيب العمل مما هو خالف رضاه جل وعال،  

الطليعة، واملستحبات بقدر  التي هي يف  الواجبات  قبيل  الصاحلة، من  واملواظبة عىل األعامل 

 ( 3) (يوقع اإلنسان يف العجب واألنانية  امليسور وبالقدر الذي ل

( هلا:  وعظمة  ويقول  النفس  بحقارة  اجلهل  لغاية  نتيجتان  والغرور  العجب  ابنتي: 

رغم كل هذا التقدم  ،  اخلالق، إذا فكر اإلنسان قلياًل يف عظمة اخللقة باملقدار الذي وصل البرش

ظومات الشمسية واملجرات،  إىل َشء يسري منه، يدرك حقارة وضآلة نفسه وكل املن  ،العلمي

 
السيد حممد باقر سلطان طباطبائي وزوجة ابن اخلميني، وقد طلبت منه وصايا عرفانية،  (  السيدة فاطمة طباطبائي، وهي ابنة  1) 

 فأجاهبا برسالة موجودة ضمن وصاياه العرفانية..

 .5/45(  املحجة البيضاء /2) 

 .109(  وصايا عرفانية، اخلميني، ص3) 



342 

 

  (1)(ويفهم قليال من عظمة خالقها وخيجل من ُعجبه وأنانيته وغروره ويشعر باجلهل

ما دام الشباب يف يدك فجدي يف العمل ويف هتذيب القلب وكرس األقفال  ويقول هلا: )

ورفع احلجب، فإن آلف الشباب الذين هم أقرب إىل أفق امللكوت يوفقون لذلك ول يوفق 

القيود واألغالل واألقفال الشيطانية إذا ُغفل عنها يف )مرحلة( الشباب ترضب  ..  هرم واحد 

من مكائد الشيطان الكربى والنفس  ..  جذورها يف كل يوم يمض من العمر وتصبح أقوى  

ويؤخران  الشيخوخة،  وزمان  العمر  آخر  يف  باإلصالح  اإلنسان  يعدان  أهنام  منه  األخطر 

اهلل إىل الزمان الذي تصبح فيه شجرة الفساد وشجرة الزقوم قوية واإلرادة التهذيب والتوبة إىل  

 ( 2)  (والقدرة عىل التهذيب ضعيفتني بل ميتتني

يقي   حتى  العميل،  والعرفان  النظري  العرفان  بني  دائام  يمزج  اخلميني  نرى  وهكذا 

املعارف، وهلذا نراه يكثر  السالك من كل ألوان الغرور التي قد جتعله يدعي ما مل يصل إليه من 

 من التحذير من العجب والغرور والتعايل والتعامل، ويدعو بدهلا إىل العبودية والتواضع. 

وهلذا مل يقع ـ رغم تراثه العرفاين الكبري ـ يف ذلك الدخن الكبري الذي امتألت به كتب  

تبهم، واستفاد منها،  ابن عريب أو اجلييل أو القونوين أو غريهم، مع كونه تعامل معهم، ودرس ك

 ولكنه استطاع أن يميز بني ما يقبل منها، وما يرفض. 

وربام يكون السبب يف عدم وقوعه يف ذلك اخللط الذي وقع فيه الكثريون بني حقائق  

باللتزام   إل  العرفان  يف  يوص  مل  وهلذا  البيت،  بأهل  الشديد  ارتباطه  هو  وأوهامه،  العرفان 

، فهي التي متثل خط العرفان السليم من كل وهم، وهلذا كان بأدعية أهل البيت ومناجياهتم 

 هيتم بدعاء السحر، ورشحه يف كتاب عرفاين يف منتهى اجلامل والعلمية والتبسيط. 

ومن األدعية التي كان هيتم هبا كثريا، هو وسائر قادة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،   

 
 .111(  املرجع السابق، ص1) 

 .113(  املرجع السابق، ص2) 
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  ب للمؤمن عىل كيفية خطاب ربه، وقد قال عنها ، والتي هي بمثابة تدري(1) املناجاة الشعبانية

ونه إّل دعاء املناجاة ؤأنا مل أر يف األدعية، أي دعاء قيل بأن مجيع األئمة كانوا يقر)اخلميني:  

املناجاة   ،الشعبانية ألن  الشعبانية،  املناجاة  غري  آخر  بدعاء  يدعون  كانوا  األئمة  بأّن  أر  ومل 

  (2) ( اهلل عزوجل  ةميع لضيافالشعبانية هي إلعدادكم، إلعداد اجل

البيت كانوا  )اخلامنئي:  عنها  يقول  و إنَّ املناجاة الشعبانّية املأثورة والتي ُرِوي أنَّ أهل 

البليغ،   يداومون عليها هي أحد األدعية التي ل ُيمكن إجياد َنظري ملعانيها العرفانّية، ولساهنا 

فيعة، عىل األْلسنة اجلارية ويف املحاورات العادّية،  وملضامينها العالية جدًا، املليئة باملعارف الرَّ 

بِِمثل تلك األْلسنة النَّموَذج الكاِمل ِمن   .. بل ليس مُمكنًا أصاًل أن ُتنشأ  إنَّ هذه املناجاة، هي 

الّربوبّية   الّذات  وحَمبوبه،  معبوده  يَدي  بني  واْصطِفاًء،  ُقْربًا  الصاحلني  اهلل  عباد  أكثر  ع  ترضُّ

إ  سة.  وطلب  املقدَّ احلاجة  إظهار  كيفيَّة  يف  ُأسوٌة  أيضًا  وهي  املعارف،  من  درٌس  جهة  ِمن  هّنا 

  (3)(اإلنسان املؤِمن من اهلل 

والتأمل يف هذه املناجاة، واملعاين السامية التي حتملها، يدل عىل رس اهتامم هؤلء القادة  

ب يل كامل النقطاع إليك،  )إهلي هالكبار هبا، وترغيب شعبهم فيها، فمن املقاطع الواردة فيها:  

وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى خترق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إىل معدن 

ولحظته   فأجابك،  ناديته  ممن  واجعلنى  إهلي  قدسك،  بعزِّ  معلقة  أرواحنا  وتصري  العظمة، 

 
الشعب1)  املناجاة  يف  (   األولياء  الترضع ووصف حال  من  اإلمام عيل، وحتتوي عىل نامذج  الشيعة عن  مناجاة يروهيا  انية هي 

الشعبانية  )ومناجاته  التربيزي:  امللكي  اهلل  آية  عنها  يقول  شعبان،  شهر  فيى  املناجاة  هذه  الشيعة  يقرأ  ما  وغالبًا  اهلل،  مع  عالقتهم 

هنا ويستأنسون بشعبان من أجلها، بل ينتظرون جميئ شعبان ويشتاقون إليه من أجلها  معروفة، وهي مناجاة عزيزة عىل أهلها، حيبو 

العبد مع اهلل جل جالله، وبيان وجوه األدب التي ينبغي أن نلتزمها ونتأّدب هبا عندما  ويف هذه املناجاة علوم مّجة يف كيفية تعامل 

 التربيزي، املراقبات، الفصل الثامن يف اعامل الشعبان املعظم[نسأل اهلل تعاىل حوائجنا، وندعوه سبحانه ونستغفره( ]امللكي 

 .31، ص. 13(  صحيفة نور، ج. 2) 

 هـ ـ كاشان. 1422شعبان  25(  من خطاب له 3) 
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  (1) فصعق جلاللك(

اإلنقطاع هذا هو اخلروج من منزل األنا  كامل  وقد علق عىل هذا املقطع اخلميني بقوله: )

إىل   إهلية  هبٌة  وهو  الغري.  عن  والنقطاع  به  واللتحاق  وكل شخص،  كل َشء  ومن  واإلنية 

اللحظ إثر  يقع  الذي  اجلالل  من  احلاصل  الصعق  بعد  اخلّلص  أبصار    .. األولياء  ُتنّور  مل  وما 

ب باقية فال سبيل إىل معدن ومادامت هذه احلج  ،القلوب بضياء نظرته ل خُترق حجب النور

التعّلق بعّز القدس ول حتصل مرتبة التديل  َفَتَدىلَّ }  العظمة، ول حتصل األرواح عىل  َدَنا    {ُثمَّ 

  (2) (وأدنى من ذلك الفناء املطلق والوصول املطلق ،[ 8]النجم:  

مصادر   باعتبارها  األدعية  عىل  احلث  من  يكثر  العرفانية  وصاياه  يف  نراه  ذلك  ومثل 

العرفان النظري والعميل، وهلذا استطاع أن حيفظ العرفان الشيعي من كل ذلك الدخن الذي 

 أصاب العرفان السني. 

ومن أمثلة حثه عىل اللتزام باألدعية والتأمل فيها ودورها يف بناء اإلنسان وتقريبه من  

( قوله:  التي خالقه  هي  األدعية  وهذه  النهضات،  هذه  أمثال  مصدر  هي  األدعية  توجه    هذه 

وحب   تعلق  تقليل  إىل  يؤدي  التوجه  هذا  ونفس  قراءهتا،  أحسن  لو  الغيبي  للمبدأ  اإلنسان 

يولد  العكس هو  يمنع اإلنسان عن احلركة والنشاط، كال، بل عىل  لنفسه، وهذا ل  اإلنسان 

حركة ونشاطا أيضا لدي اإلنسان ولكن ليس من أجل نفسه، يل إنه يدرك أنه جيب أن يتحرك 

 ( جل خدمة عباد اهلل، فهي خدمة هللوينشط من أ

( قائال:  هذا،  ينتقدون  ملن  الشديد  لومه  يوجه  إنام  ثم  األدعية  لكتب  املنتقدون  أولئك 

يفعلون ذلك لكوهنم جهلة مساكني ل يعرفون كيف أن كتب األدعية هذه تصنع اإلنسان، فأي 

اة الشعبانية ودعاء كميل،  تصنعه األدعية األدعية الواردة عن أئمتنا، كاملناج -عظيم   -إنسان  

 
 .91/97(  بحار األنوار 1) 

 .109(  وصايا عرفانية، اخلميني، ص2) 
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إن الذي يقرأ املناجاة الشعبانية هو نفسه  ..  ودعاء اإلمام سيد الشهداء يوم عرفه، دعاء السامت

الذي يشهر السيف أيضا هذه املناجاة كان يقرأها مجيع األئمة، ومل أر فيام يتعلق بسائر األدعية  

الوصف   هذا  مثل  هلا    - األخرى  األئمة  مجيع  وجياهد   والذي  - قراءة  السيف  يشهر  يقرأها 

هذه األدعية خترج اإلنسان من هذه الظلامت وعندما خيرج منهام يصبح عامال يف سبيل  .  الكفار.

هلل.  قائام  اهلل،  يف سبيل  مقاتال  يدعي  .  اهلل،  كام  احلركة والعمل  اإلنسان عن  ل حتجز  األدعية 

قرصوا  أولئك   والذين  ما  كل  معتربين  الدنيا  هذه  عىل  لكنهم  آماهلم  الذهنيات  من  راءها 

..  سيصلون إىل حيث يرون أن هذه الذهنيات هي العينيات وما كانوا يرونه عينيا هو الذهنيات 

تعني   التي  هي  األدعية،  كتب  وسائر  اجلنان  ومفاتيح  البالغة  وهنج  واخلطب  األدعية  هذه 

  (1) (اإلنسان ليصبح إنساناً 

العرفان النظري، وهي تبني مدى ارتباطه بالقيم التي  هذه نامذج عن موقف اخلميني من  

أنه قد وقع يف   يتصورون  املرجفني، والذين  ترد كذلك عىل أولئك  البيت، وهي  ذكرها أهل 

املتاهات التي وقع فيها الذين خلطوا التصوف النقي بالكثري من اخلرافات التي استوردوها من  

   املرشق واملغرب. 

 
 .76(  رس الصالة أو صالة العارفني، اخلميني، ص1) 
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   ية خالق والقيم األ إيران ..  

ل يمكن ملجتمع أن يتم تدينه أو حترضه من غري أن تكون له جمموعة من القيم األخالقية  

ذلك أن الدين يف جوهره ليس سوى قيام أخالقية رفيعة جاء  ،  طبقها يف حياتهيؤمن هبا، و ي التي  

اهلل  األنبياء   رسول  ذلك  عىل  نص  كام  إليها،  ألمُتَم    بقوله:   للدعوة  ُبِعثُت  مكارَم  )إنَّام 

واعترب أن أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم أخالقا، فقال : )أكمل املؤمنني إيامنا، أحسنهم  ،  ( 1) األخالق( 

: ) إن أحبكم إيّل وأقربكم مني يف  ، وجعل اخللق مقياسا للتحقق بالكامل اإلنساين، فقال    ( 2) خلقا( 

مني   وأبعدكم  إيّل  أبغضكم  وإن  أخالقا،  حماسنكم  جمالس  الثرثارون  اآلخرة  أخالقا  مساوئكم 

 ( 3) املتفيهقون املتشدقون( 

ومن خالهلا  بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل بيان مدى متسك اإليرانيني بالقيم األخالقية،  

وما    ، نرى مدى متسكهم بالدين الصحيح األصيل، ذلك أن أول عالمات التدين املزيف سوء اخللق 

 السلبية الكثرية يف الواقع. ينشأ عنه من أمراض نفسية هلا آثارها  

وكذلك نرى من خالله مدى حترضهم؛ فاحلضارة ليست تقدما ماديا فقط، وإنام هي قبل  

 ذلك وبعده قيم أخالقية، ترفع اإلنسان إىل املحل الكريم الذي أكرمه اهلل به. 

وى  ولبيان ذلك حاولنا أن ننظر إىل مدى اهتامم اإليرانني بالقيم األخالقية، سواء عىل مست 

تراثهم العريق، الذي يعرب عن الواقع الجتامعي التارخيي، أو عىل مستوى الواقع املعيش الذي نراه  

 اآلن من خالل حياهتم الجتامعية أو مواقفهم السياسية ونحوها. 

خلصنا إليها، هي أن إيران يف الوقت احلايل، متثل ـ اجتامعيا وسياسيا وتراثيا ـ  والنتيجة التي  

 
 املوطأ. (   رواه مالك يف 1) 

 (  رواه أمحد، وأبو داود، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم. 2) 

(  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه، والطرباين، والبيهقي، وكذا الرتمذي وزاد قالوا: يا رسول اهلل: ما املتفيهقون؟ قال:  3) 

 )املتكربون( 
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ا  القيم  التدين  مجيع  نموذج  متثل  هي  وبذلك  إليها،  بالدعوة  اإلسالم  جاء  التي  النبيلة  ألخالقية 

 ركنا أساسيا ل يمكن الستغناء عنه. األصيل، الذي يعترب األخالق  

لعلمنا أن كل ما حصل  قراءة منصفة،  بل إننا لو ختلينا عن أحقادنا وقرأنا الواقع اإليراين جيدا  

سكها بالقيم األخالقية التي مل  العقود األخري كان نتيجة لتم   إليران من حروب وحصار وظلم يف 

ح هلا أن تتخىل عن مبادئها ألجل حتقيق مصاحلها، فهي دولة مبدئيةـ  شعبا ونظاماـ  وهلذا ابتليت  م س ت 

 بكل أولئك األعداء. 

كثريا،  والذين يقارنوهنا بغريها من الدول اإلسالمية، وخصوصا تركيا ودول اخلليج خيطئون  

إيران  قد كان يف إمكان  ألهنم ينظرون إىل التقدم املادي، ول ينظرون إىل التقدم يف القيم واألخالق، و 

من التقدم املادي والرخاء القتصادي لو أهنا تنازلت  عىل ما حيصل عليه غريها  الكثري    عىل   أن حتصل 

 مدى تغلغل القيم األخالقية يف  هذا ما يربهن عىل كام تنازلت تركيا ودول اخلليج، لكنها مل تفعل، و 

املجتمع والسياسة اإليرانية، ذلك أن السياسة مل تكن لتقف تلك املواقف الصلبة لول وجود حضانة  

 شعبية ملواقفها. 

بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل أن نذكر جتليات القيم األخالقية يف إيران عىل اجلانبني  

 التاليني: 

أن الرتاث اإليراين يزخر بكتابات كثرية حول األخالق، بل ل  ـ جانب الرتاث، ذلك    أول 

 علم األخالق، وأصوله الكربى من تأليف علامء إيرانني. كتب  نبالغ إن ذكرنا بأن أمهات  

ـ جانب الواقع، وذلك من خالل مطالعة الواقع الجتامعي والسيايس والتعرف عىل    ثانيا 

 القيم األخالقية التي حتكمه وأسباب ذلك. 

 ول ـ القيم األخالقية والرتاث اإليراين: أ 

مثلام اكتشفنا سابقا الدور الريادي للعلامء اإليرانيني يف املجالت العلمية املختلفة، فإننا 

عند البحث يف الرتاث األخالقي نكتشف نفس النتيجة، فأول من كتب يف هذا العلم فالسفة  
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 ن إسهاماهتم الكثرية يف هذا اجلانب. وأدباء ومفكرون وعلامء إيرانيون، ول تزال إىل اآل

وسنحاول هنا أن نذكر نامذج عن ذلك من خالل املنهجني الكبريين املتبعني يف دراسة  

 األخالق: املنهج الفلسفي، واملنهج الديني. 

 ـ الرتاث الفلسفي واألخالق:   1

ويبحث   نظري،  قسمني:  إىل  األخالق  علم  املطلق)عن  ُيقّسم  اخلري  وفكرة    ، أسس 

[،  فلسفة األخالق، ويطلق عليه ](1) (الفضيلة من حيث هي بغّض النظر عن املصاديق واألفراد

و عن  وعميل،  احلواس)يبحث  حتت  تقع  التي  اخلري  كالوفاء   ، مصاديق  اخلارجية  والفضائل 

(، وكل ذلك أيضا بطريقة فلسفية، وقد يدمج ببعض النصوص  باألمانة واإلحسان إىل املعوزين 

 الدينية املؤيد ملا يقتضيه العقل. 

وعند مراجعة الرتاث اإلسالمي، وما ألف فيه يف كال اجلانبني نجد للمسامهات اإليرانية  

أبو  الريادة يف ذلك كله، فأول من ألف يف علم األخالق النظري، باتفاق مجيع علامء األخالق  

يعقوب،   بن  أمحد  بابن  عيل  الرازي  املعروف  يهـ[،  421  -  325] مسكويه  أكرب  والذي  عّد 

: )هتذيب األخالق  وقد ترك الكثري من الكتب الرائدة يف جماهلا، ومنها ،  مسلم   يفيلسوف أخالق

)اهلوامل   العدل(،  يف  )رسالة  األصغر(،  و)الفوز  السعادات(،  و)ترتيب  األعراق(،  وتطهري 

 ، وغريها، والتي كان هلا أثرها بعد ذلك يف كل ما كتب حول األخالق. والشوامل( 

[، بل  املعلم الثالثالفلسفية يف هذا املجال ـ لقب ـ ]وكان يطلق عليه ـ بسبب إسهاماته  

، ذلك أنه أسس  أكثر انتظاما من فلسفة الفارايب  هفلسفة ما بعد الطبيعة عندإن حممد إقبال يعترب  

عرشة يعقد  القسم األول من الفوز األصغر  نظريته يف األخالق عىل اإليامن باهلل، وهلذا نراه يف  

القسم الثاين عرشة فصول خمترصة حول معرفة النفس  قد يف  يعو   ،ثبات الصانعإ  فصول حول 

 عرشة فصول أيضًا تدور حول النبوة. يعقد القسم الثالث من الكتاب املعاد، ويف و

 
 ..56ـ53صانظر: فلسفة األخالق يف اإلسالم،الشيخ حممد جواد مغنية، (  1) 
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ومن الذين كانت هلم مسامهاهتم الفلسفية الكربى يف علم األخالق، وخاصة التطبيقية  

نصري الدين  ، املشهور بـاخلواجة  حممد بن احلسن اجلهرودي الطويس منها، بل يعد رائدا فيها،  

، الذي ألف يف املجالت العلمية والفلسفية املختلفة، وكان رائدا هـ(  672  –  597)   الطويس 

 فيها مجيعا، ومنها كتبه يف علم األخالق، وخاصة التطبيقة منها، والذي يعد بحق رائدا فيها. 

من أهم اآلثار يف  [، الذي يعترب نارِصّي أخالُق  ومن أشهر كتبه فيها الكتاب املعروف ]

هي:  تشمل األخالق التطبيقية بجميع فروعها، ويتكون من ثالثة أقسام  ، وهو  احلكمة العملية 

 وسياسة املدن.   ، وتدبري املنزل  ،األخالق

الطويس أبدع يف كتابه هذا بام مل يسبقه  نصري الدين  ذكر املؤرخون لعلم األخالق أن  وقد  

فالسفة العرص اإلسالمي من ، ذلك أن  ول يف العرص اإلسالمي  ،العهد اليوناين  يفل  أحد  إليه  

قبله قد أّلفوا يف كليات احلكمة النظرية إلّ أّن هذا الكتاب يعترب أّول أثر يف احلكمة العملية،  

تلو الذين  الفالسفة  اختذه  أيضًا  السبب  حيتذى    هوهلذا  احلكمة  به  نموذجًا  كليات  تدوين  يف 

 العملية. 

قطب الدين حممود  ومن اإليرانيني الذين كانت هلم إسهاماهتم الفلسفية يف هذا املجال  

من علامء الرياضيات والفلك والفيزياء  وهو  هـ(  710)توىف  بن مسعود بن مصلح الشريازي  

 [ دّرة التاجالكبار، باإلضافة إىل ذلك كتب يف علم األخالق يف موسوعته ]والفلسفة 

قاض، وفقيه شافعي، ومتكلم،  وهو  هـ( 918 -هـ   830)  واين جالل الدين الد ومنهم 

، وقد كتب يف  رشح عددًا من الكتب املشهورة يف الفلسفة والتصوف  ، وقدومفرس، وفيلسوف 

األخالق   عنوان  جمال  حتت  نارصي  جديدًا ألخالق  جاليل ]حتريرًا  إىل  [أخالق  فيه  أضاف   ،

بلغة   نارصي  أخالق  من  اقتبست  التي  والسنة  املوضوعات  الكتاب  أخرى من  فوائد  سلسة 

 . الغزايل وفخر الدين الرازيأيب حامد  ومؤلفات أهل الرشيعة مثل أيب احلسن املاوردي و

هـ(، امللقب بالفاضل النراقي، وكان    1245ــ    1185)  الكاشاين   أمحد النراقي ومنهم  
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املنطق، والفقه، واألصول، والكالم، والفلسفة   آثاره وغريأديبًا وشاعرًا، درس  له  ها، وكان 

  والفقه   األصول   لسيام  العلوم،   ألكثر  جامعاً   فاضالً   عاملاً   كان)حمسن األمني:  فيها، وقد قال عنه  

  (1)(بالفارسية بليغاً  شاعراً  والرياضيات، 

  أيب  بن  مهدي  حممد  املوىل  بن  أمحد  املوىل  الشيخ  هو)قال عنه الشيخ أقا بزرك الطهراين:  و

 وكان  مطاع،  ورئيس  متبحر   ولمع  جليل،   ومصنف  بارع  وفقيه  كبري  عامل  الكاشاين،  النراقي   ذر

قراء، شفيعًا عىل الضعفاء، ساعيًا الف   عىل   عطوفاً   األخيار  والبرار  التقياء   العلامء   من   اهلل   رمحه 

  (2)(يف قضاء احلوائج، باذلً جهده يف إنجاز مطالب املحتاجني

  الديب،   والشاعر   النبيه   الفقيه  والفاضل   العابد  العامل )قال عنه الشيخ عباس القمي:  و

  (3) (الفحول فحل العجاج، والبحر  الوهاج، والرساج

القضايا   طرح  يف  والدين  الفلسفة  بني  فيها  مزج  والتي  األخالق،  يف  كتبه  أهم  ومن 

[ املشهور  كتابه  السعاداتاألخالقية  وهوجامع  والتطبيقية  [،  النظرية  األخالق  يف  ،  كتاٌب 

يف احلديث    البعدين الفلسفي والعقيل وميزته الكربى التي أهلت له كل تلك الشهرة اشتامله عىل  

 اجلانبني الديني والتطبيقي. عن القضايا األخالقية، باإلضافة لشتامله عىل 

الباب األول  ية، ففي  جتمع أهم وأكثر املسائل األخالق  الكتاب يشتمل عىل ثالثة أبوابو

تأثري املزاج عىل و يتضمن مواضيع كّلية لعلم األخالق ومبانيها، من قبيل جتّرد النفس وبقائها،  

األخالق،  و األخالق،   عىل  الرتبية  وغايته،  وتأثري  موضوعه  لرشف  األخالق  علم  رشف 

 . النفس وأسامؤها وقواها األربع وأّن غاية السعادة هو التشّبه بمبدأ اخللقو

يف  و األخالق،  تناول  أقسام  الثاين  )احلكمة  والباب  األربع  الفضائل  عن  فيه  بحث 

 
 ..184، ص 3أعيان الشيعة، ج (  1) 

 .. 116، ص 10الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ج (  2) 

 ..85القمي، الفوائد الرضوية، ص (  3) 
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الفضائل   يدرك  بنفسه  النظري  العقل  أّن  العدالة  حقيقة  ويف  والعّفة(،  والشجاعة  والعدالة 

 حّد الوسط )العتدال( وما سواه )اإلفراط والتفريط( يف األخالق. ووالرذائل،  

جاء  ، واحلميدة، يشتمل عىل مقّدمة وأربعة مقامات  الباب الثالث األخالقوتناول يف  

يف املقّدمة طريقة حفظ العتدال للفضائل األخالقية، ويبحث فيها عن معاجلة النفس بنحو  

عام ومعاجلتها عىل وجه خاّص، ويبحث يف املقامات عن القوة العاقلة وما يتعلق بقوة الغضب  

ة الرذائل والفضائل للقوى الثالث أو ما من أمور وعن رذائل وفضائل قوة الشهوة، ومطالع

 يتعلق لقوتني منها دون أخرى. 

به   جاءت  وما  الفالسفة،  قاله  ما  بني  املزج  ذلك  ـ  ذكرنا  كام  ـ  الكربى  الكتاب  وميزة 

الرشيعة، من غري أن يعطي الفلسفة فوق قدرها، بل هو يعتقد أن ما جاء به الفالسفة ل يمكن 

ل ريب يف أن التزكية موقوفة  ، وقد قال يف مقدمة كتبه يذكر ذلك: )مقارنته بام جاءت به الرشيعة

عىل معرفة مهلكات الصفات ومنجياهتا، والعلم بأسباهبا ومعاجلاهتا، وهذا هو احلكمة احلقة  

والسعادة   احلقيقة،  للحياة  املوجبة  وهي  جهلها،  ألحد  يرخص  ومل  أهلها،  اهللّ  مدح  التي 

شفا  عىل  هلا  والتارك  الشهوات  الرسمدية،  نريان  أحرقته  وربام  اهللكات،  و جرف  كان ،  قد 

قوة   إليه  أدت  ما  عىل  وتبيينها،  ومجعها  وتدوينها.  نرشها  يف  يبالغون  احلكامء  من  السلف 

ملا جاءت الرشيعة النبوية )عىل صادعها ألف صالة ، و أنظارهم، وأدركوه بقرائحهم وأفكارهم

وبي وهتذيبها،  األخالق  حتسني  عىل  حثت  يف  وحتية(  اضمحل  بحيث  وتفصيلها  دقائقها  نت 

جنبها ما قرره أساطني احلكمة والعرفان، وغريهم من أهل امللل واألديان، إل أنه ملا كان ما 

ورد منها منترشا يف موارد خمتلفة، ومتفرقا يف مواضع متعددة، تعرّس أن حييط به اجلل فال بد من 

يف  فجمعت  للكل،  تناوله  ليسهل  واحد  موضع  يف  من    ضبطه  ورد  ما  خالصة  الكتاب  هذا 

الرشيعة احلقة مع زبدة ما أورده أهل العرفان واحلكمة عىل هنج تقّر به أعني الطالبني، وترس به 
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  (1)(أفئدة الراغبني

بو حممد  أومن الشخصيات اإليرانية الرائدة يف علم األخالق، والتي يمكن ذكرها هنا  

فريوز  الكاتب والشاعر واملرتجم الكبري، وأصله من    (ه   145  -   109)  (2) عبد اهلل بن املقفع

 ل تزال تسمى هبذا السم.  آباد هي مدينة إيرانية

ومن مؤلفاته املهمة املرتبطة باألخالق، والتي كان هلا تأثريها الكبري املمتد إىل العرص  

ص تدور  [، والذي صاغ فيه الكثري من القيم األخالقية عىل شكل قصكليلة ودمنةاحلايل كتاب ]

احليوانات، وتتضمن عدة مواضيع من أبرزها العالقة بني احلاكم واملحكوم، باإلضافة إىل  بني  

 .  املواعظ من احِلكم والكثري  

يبحث يف السلطان وآدابه،  ، وهو  أدب النفس ، الذي يعني به  األدب الكبريومن كتبه  

والنصائ احلكم  بعض  ويعرض  وآداهبم،  األصدقاء  ومعاملة  الصداقة  العلم  ويف  لطالب  ح 

 واألدب. 

سامه بذلك متييزًا له من )األدب الكبري( لصغر حجمه، وحتدث  واألدب الصغري:  ومنها  

الرأي  أهل  أقوال  وحفظ  العقول،  إنامء  يف  األدب  وتأثري  األدب،  إىل  العقل  حاجة  عن  فيه 

 واملشورة، والقتداء بالصاحلني، واألخذ عن احلكامء. 

لة كتبها ابن املقفع للخليفة املنصور، يذّكره فيها بأحوال  رسالة الصحابة: هي رسا ومنها  

وجنده،   وأعوانه  صحابته  وبشأن  اخلالفة،  بالد  بشأن  إليه  نظره  يوجه  أن  ينبغي  وما  رعيته، 

 ودراسة أحواهلم وتنظيمها. 

هذه نامذج عن بعض الفالسفة اإليرانيني القدامى الذين كتبوا يف األخالق، ويمكن أن  

الكثري إليهم  أمثال  يضم  من  املعارصين  من  اليزدي   مصباح  تقي  (  م   1934ولد  )  الشيخ 

 
 .35، ص: 1جامع السعادات، ج(  1) 

 .220، القفطي: تاريخ احلكامء 222: 5انظر يف ترمجته: الذهبي: سري النبالء (  2) 
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اإليراين الكبري الذي كتب يف املجالت املعرفية الكثرية، وخصوصا الفلسفية  عامل  الفيلسوف وال

مؤسس مؤسسة اإلمام اخلميني للتعليم والبحث العلمي،  ومنها فلسفة األخالق، وهو  ،  منها 

وأحد أبرز تالمذة املفرس والفيلسوف اإلسالمي حممد    ،عضو جملس خرباء القيادة يف إيرانو

 أشهر فيلسوف إسالمي يف الوقت الراهن. ، باإلضافة إىل كونه حسني الطباطبائي

وم مؤلفات  وكل   خمتلفة،  زوايا  وتتناوهلا من  لألخالق،  اهلل نها:  تنظر  ومعرفة  معرفة  ، 

والَكْون اإلنسان ،  ومعرفة  السبيل ،  ومعرفة  الدليل ،  ومعرفة  القرآن،  ومعرفة  يف  ،  األخالق 

القرآنية ، و  القرآن)ثالثة أجزاء(  الرؤية  ،  القرآن  يف  والسياسة احلقوق  ، واملجتمع والتاريخ يف 

التوحيد يف النظام العقائدي ، ولكريم اإلمامة والولية يف القرآن ا، واحلرب واجلهاد يف القرآنو

رشح برهان ، و  دروس يف العقيدة اإِلسالمية)ثالثة أجزاء(، وويف النظام القيمي يف اإِلسالم 

أجزاء( و  الشفاء)أربعة  الشفاء لبن سينا )جزءان(،  اهليات  األربعة  ، و  رشح  رشح األسفار 

تعليقة عيل هناية  ، و  طبائي )جزءان( رشح هناية احلكمة للعالمة الطبا ، ولصدر الدين الشريازي 

دروس  ، وخالصة عدة بحوث فلسفية ، و  املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة)جزءان(، واحلكمة 

الفلسفة  ويف  املقارنة،  واليديولوجية  املاركسية،  ألصول  موجز  ونقد  حصون ،  عن  الذود 

حوار ُمبني حول  ، و املعارف اإلنسانيةأصول ، ويف ضياء البارقة ، و   اآليديولوجية)ستة أجزاء(

األساسية واألفكار  ولقاءاهلل ،  هنج  ،  يف  القرآن  والبالغة جتيل  احلبيب،  طريق  عىل  ،  السائرون 

واحلرية و والدين  األخالق ،  فلسفة  حول  وكلمة  األخالق،  فلسفة  يف  ودروس  فلسفة  ، 

واألخالق  األخالقية ،  املذاهب  ودراسة  ونقد  ل،  الذات  جديد  معرفة  من  وبنائها  بناء ،  نحو 

والذات اإلسالمي ،  العرفان  عن  البحث  ويف  اإِلسالمية،  لإلدارة  التمهيدية  ،  املتطّلبات 

 .. وغريها كثري. يف احلكمة واإلرشاق  تأّمالت و

فيها،   بحث  التي  املجالت  سعة  خالهلا  من  لنعرف  املؤلفات  هذه  أسامء  ذكرنا  وقد 

املؤسسات اإليرانية املهمة، لنعرف من خالهلا مدى تغلغل الفلسفة  وخاصة وهو يرأس تلك  
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اإلسالمية بأنواعها املختلفة يف املؤسسات اإليرانية، سواء ما كان منها ذا طابع علمي، أو ما 

كان ذا طابع سيايس، وهي فلسفة متتزج بالدين، بل تنطلق منه، وليست فلسفة إحلادية، ول  

 من الدين.  حداثية، ول عندها أي نفور 

 ـ الرتاث الديني واألخالق:   2

نقصد بالرتاث الديني ذلك الرتاث الذي بني انطالقا من املصادر املقدسة من الكتاب  

والسنة وغريمها، وهو ل يعني خلوه من البحث الفلسفي والعقيل، فالعقل أداة تستعمل يف كل  

 املجالت. 

واهتاممه باألخالق، نجد أكرب املصادر التي ألفت  وعند البحث يف هذا النوع من الرتاث  

 فيه إيرانية بامتياز، وسأذكر هنا نامذج عن أكرب ما ألف فيه، لنرى مدى مصداقية ذلك. 

الفلسفي   العقيل  البحث  فيها  وامتزج  األخالق،  يف  ألفت  التي  الكتب  أوائل  فمن 

أ منها  استفاد  والتي  الراغب األصفهاين،  الديني، مؤلفات  كثريا يف  بالبحث  الغزايل  بو حامد 

الرائدة يف علم األخالق،  من الكتب   ، وهو ( الذريعة إىل مكارم الرشيعة كتابه ) ، وأمهها (1)كتبه

ما يتعلق بالقوى ، والعقل، والعلم، والنطق ، وأحوال اإلنسان، وقواه، وفضيلتهوتناول فيه:  

 ها.  .. وغريالعدالة، والظلم، وما يتعلق بالقوى الغضبية، والشهوية

( فقال:  كتابه؛  لتأليف  دوافعه  كتابه  مقدمة  يف  األصفهاين  الراغب  ذكر  قد  وقد  كنت 

كتاب   من  أمليته  فيام  القرآن] أرشت  تأويل  يف  البيان  الرشيعة    [ حتقيق  أحكام  بني  الفرق  إىل 

أو  هبا  ثناؤه  جل  الباري  وصف  من  يتحاشى  ل  ملا  اسم  هي  املطلقة  املكارم  فإن    ومكارمها، 

احلكمة، واجلود، واحللم، والعلم، والعفو، وإن كان وصفه تعاىل بذلك عىل حد   بأكثرها نحو

 
([: قيل أن اإلمام: حجة اإلسالم الغزايل، كان يستصحب  827/  1الظنون عن أسامي الكتب والفنون )(قال يف ]كشف  1) 

كتاب )الذريعة( دائام، ويستحسنه لنفاسته، ومن األمثلة عىل ذلك كذلك ما ذكره د. حممد يوسف موسى، يف كتابه ]تاريخ األخالق، 

 ]تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني[ للراغب.   [ من أن الغزايل أخذ يف كتابه ]معارج القدس [، من194ص
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العبادات وتتناول  ذلك  تتناول  األحكام  وإن  البرش،  به  يوصف  مما  باكتساب  ،  أرشف  وإنه 

املعني  اهللَّ  بكونه خليفة  يوصف  أن  اإلنسان  يستحق  اأْلَْرِض    }بقوله:    املكرمة  يِف  َجاِعٌل  إِينِّ 

أن   ، [30]البقرة:    {َخلِيَفًة   النفس، كام  وأرشت أن خالفة اهلل عز وجل ل تصح إل بطهارة 

وقد استخرت اهللَّ اآلن، وعملت يف ذلك كتاًبا ،  أرشف العبادات ل تصح إل بطهارة اجلسم 

ليكون ذريعة إىل مكارم الرشيعة، وبينت كيف يصل اإلنسان إىل منزلة العبودية التي جعلها اهلل  

وكيف يرتقى عنها إذا وصلها إىل منزلة اخلالفة التي جعلها اهللَّ تعاىل رشفا   لألتقياء، تعاىل رشًفا  

والشهداء يكتسب  ،  للصديقني  عماًل  وإبرازمها  علاًم،  ومكارمه  الرشع  أحكام  بني  فباجلمع 

وأرشدك،  وفقك اهللَّ    - ورغبني أهيا األخ الفاضل  ،  ويتم التقوى، ويبلغ إىل جنة املأوى  العال،

يف تصنيفه ما رأيت من تشوقك أن تزين ما وليه اهللَّ من حسن َخْلقك   -وأعاذك من رش نفسك  

ل وراءه   وُخُلقك بام تتوله من حتسني أدبك، وإكامل مروءتك، فام أجدر رواك الصبيح أن حتصِّ

 (1) الرأي الصحيح( 

ألخالق ذلك املزج بني  ومن أهم مزايا الكتاب، والتي جتعله من الكتب الرائدة يف علم ا

ما ورد يف النصوص املقدسة، وما أورده الفالسفة واحلكامء من املسلمني وغريهم، وبذلك كان 

 الكتاب مصدرا من املصادر املهمة والرائدة يف علم األخالق.

[، وهو  فصيل النشأتني وحتصيل السعادتني ت ومن كتبه األخرى يف علم األخالق كتاب ] 

يبحث يف حقيقة اإلنسان، وماهيته، وغاية    واملؤسسة لألخالق، وهو  من أهم الكتب املرغبة 

كل ذلك بأسلوب استدليل متني، مع اإلكثار من الستشهاد بالنصوص  و  ،وجوده، ومصريه 

 . القرآنية، واآلثار، وأقوال العلامء

ومن الكتب الرائدة يف علم األخالق كتب أيب حامد الغزايل الكثرية، ذلك أن معظمها  

[، الذي يعترب أكرب كتاب يف األخالق، مجع فيه  إحياء علوم الدين باألخالق، وخاصة ] يرتبط  

 
 ( 59( الذريعة اىل مكارم الرشيعة )ص: 1) 
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تراث كل من سبقه بطريقة علمية مبسطة جعلت منه أشهر الكتب وأكثرها تأثريها عىل امتداد  

 التاريخ واجلغرافية اإلسالمية. 

يزهدوا فيه، وينفروا  وقد قال فيه بعض املعارصين ردا عىل السلفيني الذين تعودوا أن  

من أفضل الكتب وأعظمها يف تزكية النفس وتصفيتها من الشوائب    [إحياء علوم الدينمنه: )]

العبادة  واآلفات، ويف معرفة اإلنسان خبايا نفسه ودخائلها، وكيف يعاجلها، ومعرفة حقيقة 

ص بكلمتني، تقرأمها  يف كلِّ باب من   وروحها، والكتاب كلُّه يقوم عىل قاعدة أساسيَّة، تتلخَّ

أبوابه، أو فصل من فصوله: تصحيح املعاملة مع اهلل تعاىل، ومع عباد اهلل عىل أساس من العلم  

ى، إذ كان إحياء ملا خفت   والعمل، مع الستهداء بفهم السلف وأحواهلم.. وهو اسم عىل مسمَّ

اجل اإلمام  هذا  فنهض  النَّاس،  حياة  من  آثاره  ت  واحمَّ الدين،  علوم  من  إلحيائها نوره  ليل 

وجتديدها، ووضعها يف مسارها الصحيح، وبؤرة التأثري والتغيري، فأحيا بعمله األّمة، وجّدد  

ة بالعتناء والهتامم،   األُمَّ ته خيار  النَّاس، وتلقَّ القبول بني  له  انبعاثها.. وهو كتاب كتب اهلل 

اإل ة  ُحجَّ الغزايلُّ  اإلمام  جيل، ومؤّلفه  بعد  جياًل  به  املعتربون وانتفعت  األئّمة  له  سالم شهد 

)الغزايل   رَي:  السِّ يف  مؤلِّفه  الذهبي  اإلمام  وصف  وقد  قرنه،  اإلسالم يف  د  وه جمدِّ وعدُّ بذلك، 

ة اإلسالم، أعجوبة الزمان(، ويكفي الكتاب ومؤلِّفه شهادة أنَّ كلَّ   الشيخ اإلمام البحر، ُحجَّ

اقتفى آثاره، واستفاد منه، ودونكم التاريخ َمْن أتى بعده، وكتب فيام كتب نسج عىل منواله، و

  (1)(يشهد بام أقول، وهو شاهد صدق، وحكم عدل 

البيضاء[  ]املحجة  إىل هتذيبه  باإلحياء، والتي سعت  املتأثرة  الكتب  لمال حمسن  ل  ومن 

والذي اشتهر يف البيئة الشيعة مثل اشتهار اإلحياء يف البيئة      ، هـ( 1091فيض الكاشاين )تويف 

فيها، كسوء فهم بعض  ة، وميزة  السني انتقد  التي  تطهري اإلحياء من األشياء  البيضاء  املحجة 

 الصوفية للتوكل، أو اجلوع الشديد ونحو ذلك. 

 
 لإلمام الغزايل، عمر بن عبد املجيد البيانوين.  (إحياء علوم الدين )(  انظر مقال بعنوان: نظرات يف كتاب 1) 
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اإليرانيني    ومن من  األخالق  يف  كتبوا  السبزواري  الذين  احلسني  بن  احلسن  عيل  أبو 

بالشيعي  ، البيهقي  سنة  )  (1)املعروف  حيا  كام  753كان  )(،وهو  مرتمجوه:  فاضل  وصفه  عامل 

 [ مصابيح القلوب يف املواعظ والنصائح(، ومن مؤلفاته يف األخالق ]متكلم عارف واعظ

كله ذلك  إىل  اإليراين  باإلضافة  األخالقي  الرتاث  يف  الروائية    نرى  الكتب  من  الكثري 

، وأشهرها  شيعيةب من كتب احلديث سواء من املصادر السنية أو الا والتي ل يكاد خيلو منها كت

فعال  عالق، احلاوي ملحاسن األخالق ومعامل األمكارم األ يف إيران، وأكثرها تداول كتاب: ]

النبي  واآل سرية  من  الئمة    داب،  وحالت  حالته،  وسائر  وأوصافه،  وأخالقه،  وآدابه 

يب  [ أل املعصومني عليهم السالم وما روت يف ذلك عنه وعن أهل بيته صلوات اهلل عليه وعليهم

 . عالم القرن السادس اهلجري، من أنرص احلسن بن الفضل الطربيس

املراجع والعلامء   فأكثر  هنا لكثرهتا،  كتبهم  يمكن عد  املتأخرون واملعارصون، فال  أما 

األحاديث   خالل  من  أو  الكريم،  القرآن  خالل  من  سواء  األخالق،  يف  صنفوا  املتأخرين 

قلية، من أمثال نارص مكارم الشريازي الذي والروايات، أو من خالل البحوث الفلسفية والع 

 ألف موسوعة حول األخالق يف القرآن الكريم. 

وهكذا نرى القادة الفكريني للثورة اإلسالمية اإليرانيني هيتمون بالكتابة يف األخالق،  

باعتبارها ركنا أساسيا من أركان الثورة اإلسالمية، ومنهم الشيخ مرتىض مطهري الذي رد يف  

كتبه عىل كل الرؤى واملدارس الفلسفية التي حتاول التنصل من القيم واألخالق، وقد عرض  

خالقية بطريقة علمية فلسفية دينية مبسطة، كان هلا تأثريها الكبري يف األجيال التي تبنت  القيم األ

الطبقة  الثورة واحتضنتها وحتملت األعباء الكبرية يف سبيلها، وقد قال عنه اخلميني: )أويص  

(،  املفّكرة والطاّلب اجلامعّيني أّل َيَدعوا قراءة كتب األستاذ العزيز )الشهيد مرتىض مطّهري

فقد كان عاملًا باإلسالم والقرآن الكريم    ول جيعلوها ُتنسى جّراء الدسائس املبغضة لإلسالم،

 
 . 60  - 50: 27(  أعيان الشيعة 1) 
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واملعارف اإلسالمّية املختلفة، فريدًا من نوعه.. وإّن كتاباته وكلامته كّلها بال أّي استثناء    والفنون 

  (1)(سهلٌة ومربِّية

العلامء من ) اخلامنئي:  وقال عنه   القوة    يوجد القالئل من  أمثال الشهيد مطهري، هبذه 

الفكرية والروحية، إن كل خطبة من خطبه يمكن أن تكون عنوانا وعمال ختصصيا كامال. وهلذا 

لبد من العمل عىل مبانيه وخطه الفلسفي وبشكل كبري. إن آثار الشهيد مطهري متثل املباين  

  (2)(الفكرية للجمهورية اإلسالمية 

ارها كتبا أخالقية، وإن كانت كل كتبه ختدم هذا اجلانب بنحو  ومن كتبه التي يمكن اعتب

اإلنسان ، واإلنسان الكامل، وكتاب طهارة الروح، وخليفة اهلل اإلنسان الكاملمن األنحاء:  

نظام حقوق  ، وفلسفة األخالق ، واحلكم والنصائح، والرؤية اإلهلية والرؤية املادية، ووالقدوة

 . هدف احلياة، و نقد املاركسية ، وقتصادي النظري يف اإلسالمالنظام ال، واملرأة يف اإلسالم 

 ثانيا ـ القيم األخالقية والواقع اإليراين: 

من خالل مطالعة الواقع اإليراين سواء عىل املستويات الجتامعية التي يمثلها الشعب،  

األخالقية حمال كبريا،  أو عىل املستويات السياسية التي متثلها املؤسسات احلاكمة نجد أن للقيم  

املجتمعات اإلسالمية   بالكثري من  الواقع اإليراين  يتجىل من خالل مقارنة  وظهورا واضحا، 

 وغري اإلسالمية. 

الالحمدود   السخاء  العظيمة، وذلك  التضحيات  تلك  برهان عىل ذلك هو  أكرب  ولعل 

والضغ  احلصار  من  أربعة عقود  طيلة  وقيادته  اإليراين  الشعب  أبرزه  مل  الذي  ذلك  وط، ومع 

يستسلم ومل خيضع، بل بقي حمافظا عىل قيمه ومبادئه وثورته وموقفه من قضايا األمة، بل إنه  

 يزداد كل يوم قربا من حتقيق مبادئه الكربى التي هنض من أجلها.

 
 . 5صمن مقدمة كتاب اإلنسان الكامل، مطهري، (  1) 

 . 6املرجع السابق، ص(  2) 
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انطالقا من هذا نحاول يف هذا املبحث بيان مدى متسك اإليرانيني شعبا وحكومة بالقيم  

ودوافع حني  األخالقية،  كل  ينبهرون  الذين  ألولئك  جديدة  جتربة  ذلك  ليكون  لذلك،  هم 

بالتجربة اليابانية أو األملانية أو املاليزية أو الرتكية، لكنهم حيتقرون التجربة اإليرانية، مع كوهنا  

 أكثر التجارب قربا من القيم التي جاءت هبا الرشيعة اإلسالمية. 

 ـ القيم األخالقية والواقع الجتامعي:   1

حتى   العصور،  من  عرص  أي  يف  املجتمعات  من  جمتمع  أي  بعصمة  نقول  ل  أننا  مع 

العصور التي ازدهت باألنبياء واألولياء الكبار، لكننا مع ذلك ل نستطيع أن نضع املجتمعات  

 مجيعا يف حمل واحد. 

يغلب فساده صالحه،   ما  ما يغلب صالحه فساده، ومنها  فاملجتمعات كاألفراد منها 

يتمحض للفساد، فال جتد فيه شيئا من الصالح.. وهكذا نجد منها ما يسري يف طريق   ومنها ما 

 الصالح، ومنها ما يسري يف طريق الفساد. 

وعند تطبيق هذه املعايري عىل الواقع الجتامعي اإليراين نجد أنه قد حقق نسبة كبرية من  

ا اعتربت  التي  واملدنية،  الدينية  الكثرية  املؤسسات  بفعل  األكرب،  الصالح  مرشوعها  إلنسان 

ما يمكن أن يؤدي إىل   املناسبة للصالح، وتبعد عنه كل  البيئة  له  فراحت تستثمر فيه، وتوفر 

 الفساد. 

فمنذ قامت الثورة اإلسالمية اإليرانية اهتمت باملجتمع، واعتربته األساس الذي يتم  

الثورة، وهلذا مل تبال بكل   فيه نجاحها، واعتربت القيم األخالقية هي املعيار األكرب ملدى نجاح

تلك الصيحات التي تتهمها بالتفريط يف حقوق اإلنسان، أو كوهنا ليست دولة ليربالية تعطي  

احلرية لشعبها ليامرس ما يشاء، بل إن قادهتا كانوا يرصحون بمواقفهم ضد الليربالية الغربية،  

 وأهنم مع احلرية املنضبطة بالضوابط الرشعية. 

ألقاب الدولة وصف ]الديمقراطية[، ل لكوهنا ل تؤمن بحرية األفراد    وهلذا مل تضع يف
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يف اختيار ممثليهم، وإنام لكوهنا تؤمن بأن القيم األخالقية التي متثلها الرشيعة هي التي حتكم،  

 ل األهواء التي يمثلها أي كان.

مرة، يقول  وهلذا نرى اخلميني ينتقد الديمقراطية التي تنحرف بالشعوب، ويرى أهنا مؤا 

و يف  أحرار يف السالم يف بيان عقائدهم  أوالناس    اإلسالم، الديمقراطية مندرجة يف  يف ذلك: )  

املوضوعأ يف  مؤامرة  ثمة  تكن  مل  ما  اجليل  ،عامهلم  جتر  مسائل  يطرحوا  ىل  إ   اإليراين  ومل 

  (1) (النحراف

التي حييكها هلم   املؤامرات  الشباب أل يقعوا يف  ينصح  يريد من  وهلذا  الغرب، والتي 

التي يتيحها هلم، يقول يف ذلك: )أ  دعو الشباب  خالهلا استعبادهم عرب تلك احلريات املزيفة 

مر حتمل  ن ل يضّحوا بالستقالل واحلرية والقيم اإلنسانية حتى ولو تطلب األ أفتياٍت وفتيانًا  

والتواجد يف مراكز  ،  خللقييف مقابل الرتف الزائد ووسائل اللهو والتحلل ا؛  املعاناة والصعاب

  (2)(البغاء التي يشيعها الغرب وعمالؤه من باعة الوطن يف أوساطهم

والليربالية،   احلرية  اسم  الغرب حتت  يشيعه  الذي  الستعامر  من  نوعا  ذلك  أن  ويرى 

( بلدكمفيقول:  لبناء  لتحقيق  ،  هبوا  أكثر  أو  لعقد  العناء  وحتمل  اجلهد  بذل  يستحق  فاألمر 

 (  لبالدنا وختليصها من أنياب هذه الذئاب املتوحشة الستقالل 

وهلذا يرى أن عىل الدولة أن تقف يف وجه كل َشء يمكن أن يؤثر يف القيم األخالقية  

ينبغي أن حتكم املجتمع، وأوهلا الفن الذي حظي بتوجيهات كثرية من طرف اخلميني،   التي 

قبول القرآين، هو ذلك الفّن الكاشف عن إّن الفن الوحيد اّلذي حيظى بال: )(3)ومن أقواله فيه

حقيقة اإلسالم املحمدّي األصيل، إسالم أئّمة اهلدى عليهم السالم، إسالم الفقراء والبائسني،  

 
 ..359منهجية الثورة السالمية، مقتطفات من أفكار وآراء اإلمام اخلميني، ص(  1) 

 . 7/5/ 1989من الوصية السياسية الهلية، بتاريخ (  2) 

 الكلامت القصار، اإلمام اخلميني قدس رسه، إعداد ونرش: مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية.(  3) 
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 ( إسالم احلفاة، إسالم املضطهدين عىل طول التاريخ املرير واملخجل

( للرأويقول:  مدّمرة  صاعقة  يكون  اّلذي  الفّن  هو  النقّي  اجلميل  الفّن  ساملّيني  إّن 

والشيوعّيني مّصايص الدماء، وهو الفّن املحّطم إلسالم الرتف والعبث، لإلسالم اللتقاطّي،  

إسالم املساومة والذّل والتقاعس، إسالم املرتفني غري املبالني بآلم غريهم، وبكلمة واحدة أْن 

 (يكون مبيدًا لإلسالم األمريكّي 

( يشويقول:  اّلذي  هو  العشق  مدرسة  يف  ومبهامت  الفّن  غوامض  إىل  ويشري  ّخص 

 ( املشاكل الجتامعّية والقتصادّية والسياسّية والعسكرّية 

هو صورة واضحة للعدالة والكرامة والقسط،   إّن الفّن يف العرفان اإلسالمّي ويقول: ) 

 (وهو جتسيد مأساة اجلياع املغضوب عليهم من قبل القّوة والثروة

والهتامم فقط بالفّن اّلذي ُيعّلم طريق مقارعة    من بني الفنون جيب الشتغالويقول: ) 

 ( وحماربة ناهبي العامل

بالنسبة لفنّانينا فال ُيمكنهم أْن يتخّلوا عن مسؤولّياهتم واألمانة اّلتي محلوها  ويقول: )

عىل عواتقهم إّل يف حالة واحدة ل غري هي بعد أْن يتيّقنوا أن مجاهريهم قد وصلت إىل حياهتم  

 ( ظّل عقيدهتا فقط دون العتامد عىل الغرياخلالدة يف 

إّن إخراج مرسحّية تنسجم مع األخالق اإلنسانّية اإلسالمّية حتتاج إىل جهد،  ويقول: )

 ( وكذلك السينام، فلو أرادت أْن تكون هكذا فإّن ذلك يتطّلب منها وقتًا كبرياً 

أّما بشأن  باألخالق، يقول يف ذلك: )وهكذا كان موقفه من كل ألوان التسلية التي تعبث  

ما ُيسمى بالتسلية فإّن اإلسالم يرفض كّل ما يؤْدي باإلنسان للشعور بالعبثّية والتغّرب عن 

الذات. وَمنع اإلسالم السكر واخلمر، ومنع كذلك األفالم اّلتي ُتبعد اإلنسان عن األخالق  

 ( السامية 

اإلسالمية اجلمهورية  يف  القوانني  رشعت  التعليامت    وهلذا  هذه  أساس  عىل  اإليرانية 
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وغريها، والتي كان اخلميني وكل قادة الثورة حريصني عىل بثها، وإقناع املجتمع هبا، عىل الرغم  

حقوق   بمصادره  إيران  تتهم  والتي  املغرض،  اإلعالم  يقودها  التي  الكبرية  احلملة  تلك  من 

 اإلنسان.

ور املؤسسات اإليرانية يف نرش القيم  انطالقا من هذا نحاول يف هذا املطلب أن نذكر د

اإلقناع  طريق  عن  إما  فيه  الصالح  من  نسبة  أكرب  لتحقيق  الجتامعي،  الواقع  يف  األخالقية 

واهلداية، أو عن طريق الزجر واحلزم، وقد رأينا أنه يمكن اختصارها يف نوعني من املؤسسات:  

إيران خاضعا للمؤسسة الدينية،    املؤسسات الدينية، واملؤسسات املدنية، وإن كان اجلميع يف 

 حتت وصاية ولية الفقيه. 

 أ ـ املؤسسات الدينية ودورها يف نرش القيم األخالقية: 

غريها   أو  علمية  حوزات  أو  حسينيات  أو  مساجد  كانت  سواء  الدينية  للمؤسسات 

اصة  تأثريها الكبري يف املجتمع اإليراين، فمراجع وعلامء ووعاظ وقراء إيران حيظون بمكانة خ

يف املجتمع، قد ل نجد نظريا هلا يف غريها من املجتمعات اإلسالمية، ومع أن ذلك قد حيمل  

بعض السلبيات، لكنه يف نفس الوقت يتيح للمؤسسة الدينية من األدوار ما يمكنها أن تؤدي 

 من خالله واجباهتا اإلصالحية.

ا هلذه  بالدعوة  يتوجهون  اإلسالمية  الثورة  قادة  كل  نرى  تؤدي  وهلذا  ألن  ملؤسسات 

طريق  نحو  به  السري  أو  املجتمع  متزيق  حياول  من  كل  من  سلبيا  موقفا  تقف  وأل  أدوارها، 

ل   اليشء  فاقد  أن  ذلك  رجاهلا،  وإصالح  املؤسسات،  تلك  إصالح  ذلك  وأول  النحراف، 

 يعطيه. 

ا،  بأل يكتفوا باملعارف التي تعلموهطلبة احلوزة العلمية،  خياطب  اخلميني  وهلذا نرى  

فيقول:   األخالقية،  القيم  إليها  يضموا  أن  عليهم  اهلرم  ) وإنام  نحو  تسريون  الشباب  أنتم 

املوت  الشيوخ نقرتب من  الذي   ،والشيخوخة، ونحن  العلمي  التقدم  بمدى  فأنتم عىل علم 
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الدراس العام  هذا  يف  اكتسبتموها  التي  املعارف  وحجم  فعلتموه    ،أحرزمتوه  الذي  ما  ولكن 

األخالق وتزكية النفس وحتصيل اآلداب الرشعية واملعارف اإلهلية؟ أية خطوة  بالنسبة لتهذيب  

  (1) (إجيابية خطوتم؟ وهل كان لديكم برنامج لذلك؟

وهو يدعو إىل إصالح احلوزة العلمية، حتى تؤدي دورها يف إخراج العلامء الصاحلني،  

( فيقول:  العمل،  ويرتكون  العلم،  حيفظون  الذين  العلامء  إىل  إن  ل  بحاجة  العلمية  احلوزات 

املوضوعات   تدريس  مع  جنب  إىل  جنبًا  املعنوية  والعلوم  األخالقية  املسائل  وتعلم  تعليم 

الوعظ واإلرشاد    ، العلمية الروحية واإليامنية وجمالس  القوى  فاإلرشادات األخالقية وتربية 

رضوري الرتبي  ، أمر  ودروس  والرتبوية،  األخالقية  الربامج  تكون  أن  والتهذيب،  ينبغي  ة 

ـ رائجة   ـ عليهم السالم  بعثة األنبياء  التي مثلت اهلدف األساس من  املعارف اإلهلية  وتعليم 

   ( 2)(وشائعة يف احلوزات العلمية 

( اهتامم  ويقول:  حمط  هم  ممن  األعالم  واملدرسون  العظام  الفقهاء  هيتم  أن  املفيد  من 

هم خالل تدريسهم وأبحاثهم، وأن يركزوا أكثر  اجلامعةـ  احلوزةـ  العلمية، برتبية األفراد وهتذيب

كام ينبغي لطلبة العلوم الدينية أن ل يتوانوا يف سبيل اكتساب    ،عىل القضايا املعنوية واألخالقية

امللكات الفاضلة وهتذيب النفس، وأن هيتموا بالواجبات املهمة واملسؤوليات اخلطرية امللقاة 

 (3) (عىل عاتقهم 

: ) ويقولـ  مبينا األد  أنتم الذين تدرسون اليوم يف هذه املراكز  وار العظيمة التي تنتظرهمـ 

كل    ، العلمية أن  تتصوروا  ل  وهدايته؛  املجتمع  قيادة  زمام  الغد  يف  تتسلموا  ألن  وتتطلعون 

واجبكم أن حتفظوا حفنة من املصطلحات، بل تقع عىل عاتقكم مسؤوليات أخرى أيضًا. ينبغي  

 
 .13اجلهاد األكرب أو جهاد النفس، اخلميني، ص(  1) 

 .13املرجع السابق، ص(  2) 

 .14املرجع السابق، ص(  3) 
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وها يف هذه احلوزات بحيث إذا ما ذهبتم إىل مدينة أو قرية وفقتم إىل  لكم أن تبنوا أنفسكم وترب

قد هذبتم   أن تكونوا  العلمية  مغادرتكم احلوزات  منكم عند  يؤمل  أهاليها وهتذيبهم.  هداية 

وتعاليمه   اإلسالم  ألحكام  وتربيته وفقًا  اإلنسان  بناء  من  تتمكنون  بنحو  وبنيتموها  أنفسكم 

األخالقية إذا   ، وقيمه  مراحل    ولكن  خالل  أنفسكم  إصالح  عن  ـ  اهلل  سمح  ل  ـ  عجزتم  ما 

ـ   الناس  ستضلون  ذهبتم  أينام  فإنكم  واألخالقية،  املعنوية  الكاملت  تكتسبوا  ومل  الدراسة، 

 ( 1)  (ون إىل اإلسالم وإىل علامء الدينوالعياذ باهلل ـ وتسيئ

ة العظيمة التي تناط  بل إنه يعترب كل طالب علم مل هيذب نفسه حتى تتناسب مع املسؤولي

( يقول هلم:  املجتمع،  يف  لإلسالم، وعنرصا فاسدا  مشوها  بمسؤولياتكم يف  به  تعملوا  مل  إذا 

احلوزات العلمية ومل تفكروا بتهذيب أنفسكم، واقترص مهكم عىل تعلم عدد من املصطلحات  

سمح اهلل ـ   وبعض املسائل الفقهية واألصولية، فإنكم ستكونون يف املستقبل عنارص مرضة ـ ل 

الناس   إضالل  يف  ـ  باهلل  والعياذ  ـ  تتسببوا  أن  املمكن  ومن  اإلسالمي،  واملجتمع  لإلسالم 

ترتكبون  فإنكم  عملكم،  وسوء  سلوككم  بسبب  وضل  إنسان  انحرف  ما  فإذا  وانحرافهم. 

بذلك أعظم الكبائر، ومن الصعب أن تقبل توبتكم. كام لو أن شخصًا اهتدى بكم فإن ذلك 

 ( 2)  (ا طلعت عليه الشمس، كام ورد يف احلديث الرشيفخري لكم مم

ولذلك يرى أن الواجب يف حقهم هو التورع حتى عن املباحات التي قد تيسء إليهم،  

( فيقول:  به،  لالقتداء  نموذجا  باعتباره  العامل  إىل  ينظر  املجتمع  جسيمة  ألن  مسؤوليتكم  إن 

األمور مباحة لعامة الناس إل أهنا ل    للغاية.. وواجباتكم غري واجبات عامة الناس. فكم من 

جتوز لكم، وربام تكون حمرمة عليكم. فالناس ل تتوقع منكم أداء الكثري من األمور املباحة،  

فكيف إذا ما صدرت عنكم ـ ل سمح اهلل ـ األعامل القبيحة غري املرشوعة، فإهنا ستعطي صورة  
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اء. فإذا شاهد الناس عماًل أو سلوكًا من سيئة عن اإلسالم وفئة علامء الدين. وهنا يكمن الد

أحدكم خالفًا ملا يتوقع منكم، فإهنم سينحرفون عن الدين ويبتعدون عن علامء الدين، وليس  

إذا ما رأى ..  عن ذلك الشخص. وليتهم ابتعدوا عن هذا الشخص وأساءوا الظن به فحسب

هنم ل ينظرون إىل ذلك بأنه من الناس ترصفًا منحرفًا أو سلوكًا ل يليق من أحد املعممني، فإ 

املمكن أن يوجد بني املعممني أشخاص غري صاحلني، مثلام يوجد بني الكسبة واملوظفني أفراد  

  . منحرفون وفاسدون. لذا فإذا ما ارتكب بقال خمالفة، فإهنم يقولون إن البقال الفالين منحرف. 

ولكن إذا ما قام أحد املعممني بعمل ل يليق، فإهنم ل يقولون: إن املعمم الفالين منحرف، بل  

 ( 1)  (يقولون إن املعممني سيئون

كنت أرى يف  ويذكر تأثري العلامء الصاحلني يف املجتمعات، فيقول متحدثا عن نفسه: )

ملتزمني بآداب الرشع إىل    بعض املدن التي كنت أذهب إليها يف فصل الصيف، أهايل تلك املدن

والسبب يف ذلك كام اتضح يل، هو أنه كان لدهيم عامل صالح ومتق. فإذا كان العامل    ،حد كبري

الورع والصالح يعيش يف جمتمع أو مدينة أو إقليم ما، فإن وجوده يبعث عىل هتذيب أهايل تلك 

رأينا أشخاصًا كان وجودهم    لقد..  املدينة وهدايتهم، وإن مل يكن يامرس الوعظ واإلرشاد لفظاً 

يبعث عىل املوعظة والعربة.. إن جمرد النظر إليهم كان يبعث عىل التعاظ والعتبار. وأنا أعلم  

اآلن إمجالً أن مناطق طهران ختتلف عن بعضها. فاملنطقة التي يقطنها عامل ورع ومتق، يكون 

فني الفاسدين معماًم وأصبح أهاليها مؤمنني صاحلني. ويف حملة أخرى حيث أصبح أحد املنحر

 ( إمامًا للجامعة وفتح دكانًا له، تراه خيدع الناس ويلوثهم وحيرفهم

ويف مقابل هؤلء الصاحلني يذكر نامذج عن علامء السوء، وكيف سامهوا يف اإلساءة إىل  

إن غالبية الذين تظاهروا بالتدين وتسببوا يف انحراف كثريين وإضالهلم،  املجتمعات، فيقول: )

الرياضات  ك ومارسوا  الدينية  العلمية  املراكز  يف  درسوا  هؤلء  فبعض  العلم.  أهل  من  انوا 
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النفسية، حتى إن مؤسس إحدى الفرق الضالة قد درس يف حوزاتنا العلمية هذه، ولكن نظرًا  

ألن دراسته مل تكن مقرتنة بتهذيب النفس وتزكيتها، مل خيط عىل الرصاط املستقيم، ومل يتمكن 

إبعاد   اإلنسان من من  يتخلص  مل  فإذا  الفضائح.  الرذائل، فكانت عاقبته كل تلك  نفسه عن 

فالعلم عندما يكون يف  ،  اخلبائث، فإن دراسته وتعلمه ل جتديه نفعًا بل تلحق به أرضارًا أيضاً 

أرضية غري صاحلة، سوف ينبت نبتًا خبيثًا ويصبح شجرة خبيثة. وكلام تكدست هذه املفاهيم  

املظل  القلب  فأكثريف  أكثر  ازدادت احلجب  املهذب،  الفاسد ..  م غري  العامل  ومن هنا كان رش 

 (1) (بالنسبة لإلسالم أخطر وأعظم من كل الرشور 

هذه نامذج عن دعوة اخلميني إلصالح املؤسسة الدينية، والتي يقوم عليها العبء األكرب  

األ الهتامم  اإليراين  النظام  أوىل  وهلذا  الجتامعي،  اإلصالح  املؤسسة  يف  هذه  بتوجيه  كرب 

العميل  بالعرفان  املرتبطة  املواد  بينها إضافة  لذلك، ومن  الكفيلة  الربامج  وإصالحها ووضع 

واألخالق لدراسة الطلبة، باإلضافة للرقابة املشددة هلذه املؤسسة حتى ل يتخرج منها إل من 

 هو أهل لذلك. 

رية يف التعامل مع األطروحات  باإلضافة إىل ذلك، قام النظام اإليراين بإصالحات كب

الدينية، وخاصة تلك املرتبطة بأهل البيت، حيث استعمل كل الوسائل لتصحيح تلك الصور  

 اخلاطئة عنهم، وعن العالقة هبم، وكوهنا كافية يف النجاة من دون عمل ول تقوى ول صالح. 

اب إليهم وحده  ولذلك استعمل كل الوسائل إلشاعة القيم املرتبطة هبم، واعتبار النتس

ل يكفي، بل املنتسب الصادق هلم هو الذي يسعى للتحقق بالقيم التي دعوا إليها، وطبقوها يف  

)ي ذلك:  يف  اخلميني  يقول  التشيع  حياهتم،  وحب  التشيع  ادعاء  جمرد  أن  الناس  بعض  توهم 

املحذورات   من  حمرم  كل  اقرتاف  باهلل  والعياذ  له  يسوغ  والعصمة  الطهارة  بيت  أهل  وحب 

  ، إن هذا اليسء احلظ مل ينتبه بأن الشيطان قد ألبس عليه األمر،  الرشعية ويرفع عنه قلم التكليف
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وحيرش    ، فيخشى عليه يف هناية عمره أن تسلب منه هذه املحبة اجلوفاء التي ل جتدي ول تنفع

ينة  إن ادعاء املحبة من دون دليل وب .  ويف صفوف نواصب أهل البيت.   ،يوم القيامة صفر اليدين 

ثم أقوم بكل    ،ل يكون مقبولً إذ ل يمكن أن أكون صديقك وأضمر لك احلب واإلخالص

. إن شجرة املحبة تنتج وتثمر يف اإلنسان املحب والعمل  .ما هو مناقض لرغباتك وأهدافك

فإذا مل حتمل تلك الشجرة هذه الثمرة فالبد من معرفة أهنا مل    ؛حسب درجة املحبة ومستواها 

أهدافهم  تكن حمبة حق  يشاركهم يف  الذي  البيت هو  أهل  يقية وإنام هي حمبة ومهية.. فمحب 

ويعمل عىل ضوء أخبارهم وآثارهم.. وإن املؤمن إذا مل يعمل بمتطلبات اإليامن وما تستدعيه  

حمبة اهلل وأوليائه ملا كان مؤمنًا وحمبًا، وإن هذا اإليامن الشكيل واملحبة اجلوفاء من دون جوهر  

  (1) ( في ويزول أمام حوداث بسيطة وضغوط يسريةومضمون ينت

تنظم   التي  الكثرية  والقوانني  البيانات  الرسمية  املؤسسات  أصدرت  هذا  عىل  وبناء 

الطقوس التي كانت متارس يف البيئة الشيعية، والتي أساء بعضها ألهل البيت، ووضع بدهلا  

 األخالقية ألهل البيت، وتنرشها. الكثري من املراسم اجلديدة التي متثل القيم 

والعقوبة   ومنعه  التطبري  بتحريم  املشددة  األوامر  تلك  والفتاوى  البيانات  تلك  ومن 

يؤسفني أن أقول إن أمورًا جرت خالل  عليه، ومن تعليامت اخلامنئي يف هذا املجال، قوله: ) 

وأعتقد أن أيادي تقف وراءها، أمورًا جرت أثارت الشبهات لدى كل من    ، األعوام املاضية

رآها، منذ القدم كان متعارفًا أن يرضب الناس أيام العزاء أجسادهم باألقفال ثم حتدث العلامء  

الذي  العمل اخلاطئ  العادة جمددًا، ما هذا  العادة، واليوم ظهرت هذه  عن ذلك فزالت تلك 

  (2)(أيضًا من مجلة هذه األمور، ويعترب عماًل غري مرشوع  يقوم به البعض )التطبري(

اعلم  وخياطب أولئك الذين يدافعون عن مثل هذه السلوكات املبتدعة املشينة؛ فيقول: )
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من املناسب أن يتحدث فالن عن التطبري، وما دخله يف األمر،  ليس  أن البعض سيقول لكم  

ات )السيوف(، كال ل يصح ذلك، لو كانت  كان حريًا هبم أن يدعهم يرضبون الرؤوس بالقام

الراحل   إمامنا  أيام حياة  املاضية سائدة  السنوات  هلا يف  يروجون  بدأوا  التي  )التطبري(  مسألة 

رضوان اهلل عليه لوقف اإلمام بوجهها، إنه عمل خاطئ البعض يمسكون بالقامات ويرضبون  

هل سمعتم أن أحدًا راح ..  زاء؟هبا رؤوسهم ليغرقوا بدمائهم، عالم ذلك؟ وهل يعترب ذلك ع 

يرضب رأسه بالسيف لفقده عزيزًا من أعزته؟ هل يعترب ذلك عزاء؟ كال، إنه وهم، ول يمت  

  (1) (ذلك إىل الدين بصلة، وما من شك بأن اهلل ل يرىض ذلك

والعقوبة   منعه  بل  ذلك حتريام شديدا،  بتحريم  الفقيه،  الويل  باعتباره  أوامر  أصدر  ثم 

كلام فكرت يف األمر رأيت أنني ل يمكنني السكوت عن هذا العمل الذي هو  : )عليه؛ فقال

إنني غري   العمل، فإنني غري راض عنه،  بالتأكيد عمل غري مرشوع وبدعة، فليكفوا عن هذا 

من  عدد  جيتمع  كان  أحيانًا  بالتطبري،  التظاهر  يريد  شخص  كل  عن  قلبي  كل  من  راض 

هبذا   ويقومون   
ٍ
ناء ركن  يف  بذلك األشخاص  التظاهر  وعن  الناس  أعني  عن  بعيدًا  العمل 

أم غري مرشوع، فقد كان   كأمامهم، ومل يكن أحد يتدخل يف شؤوهنم مرشوعًا كان عملهم ذا

يتم ضمن نطاق حمدود، ولكن إذا تقرر أن خيرج عدة آلف من الناس فجأة يف أحد شوارع  

السيوف، فإننا لن نقبل بذلك،  طهران أو قم أو مدن أذربيجان أو خراسان ويرضبوا رؤوسهم ب

ل أدري من أين يأيت هذه األمور لتنترش يف    ،وهذا أمر غري مرشوع لن يريض اإلمام احلسني 

 (2)(جمتمعاتنا اإلسالمية وجمتمعنا الثوري؟!

وبناء عىل هذا وضعت العقوبات التي حتمي قيم أهل البيت من أن تصبح لعبة بأيدي  

عادة السيئة يف إيران، كام اندثر غريها من العادات، وكان األحرى املشوهني هلا؛ فاندثرت هذه ال
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أن   ويشعرا  ورسور،  بفرح  والتوجيهات  التصحيحات  هذه  أمثال  يستقبلوا  أن  باإلسالميني 

تلك  كل  إىل  ينظرون  ل  لألسف  لكنهم  أي وقت مىض،  من  التسنن  إىل  أقرب  التشيع صار 

شيع بنقل صور املطربين مع أن كل املراجع  التصحيحات، ويكتفون أثناء نقدهم إليران وللت

 املعرتف هبم ينكرونه، ويرفضونه، ويعتربونه بدعة، بل إن القوانني اإليرانية جترمه. 

وبدل لتلك الطقوس املسيئة يقوم النظام باستعامل كل ما من شأنه أن يعيد العالقة بأهل  

وجمالس الوعظ التي تنرش قيم  البيت إىل إطارها الصحيح، وهلذا نراهم يشجعون عىل األدعية  

 أهل البيت. 

وباملناسبة، فإن هناك تراثا أخالقيا كبريا موجود يف املصادر احلديثية الشيعية، وهو كفيل  

وحده بنرش القيم األخالقية وتعميمها، واجلمهورية اإلسالميةـ  عرب مؤسساهتا املختلفة الدينية  

عالقة من خالله بأهل البيت، يقول اخلميني  واإلعالمية والثقافية ـ تسعى لنرشه، لتصحيح ال

 ( به:  والستنارة  دراسته  إىل  الدعوة  األخبار يف  دراسة  يف  راغبًا  كنت  إن  العزيز:  أهيا  يا 

)أصول الكايف( حتى تعرف مدى   واألحاديث، فراجع الكتب الرشيفة لألخبار وخاصة كتاب 

وإن كنت من التائقني للبيان   ،لفاضلةاهتامم املعصومني عليهم الّسالم باخللق الكريم واملبادئ ا 

  ، العلمي وكلامت العلامء فراجع الكتب األخالقية، مثل كتاب)طهارة األعراق( لبن ُمْسَكَوْيه 

حتى تستوعب آثار ونتائج   (1)وكتب النراقيني،  وكتب املجليس   ،وكتب املرحوم فيض الكاشاين

الفض اقتناء  عن  غنًى  يف  نفسك  وجدت  وإن  األخالق.  يف  مكارم  رضورة  تلمس  ل  أو  يلة، 

 ( البتعاد عن اخللق السيئ، فحاول أن تعالج جهلك الذي هو رأس األمراض

املعاين   يعمق  خالهلا  الروايات، ومن  تلك  الكثري من  مواعظه ودروسه  يف  يورد  وهو 

جعفر   اإلمام  عن  الرواية  يف  ورد  ملا  عرضه  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  املجتمع،  يف  األخالقية 
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َيُكوُن املُْؤِمُن ُمْؤِمنًا ََحّتى َيُكوَن َخائِفًا َراِجيًا َولَ َيُكوَن َخائِفًا  لتي يقول فيها: ) الصادق، وا لَ 

  (1) َراِجيًا َحّتى َيُكوَن َعاِماًل ملَِا خَيَاُف َوَيْرُجو(

َمَثُل من  )ثم علق عليها بقوله:   َمَثَل من ل يعمل وينتظر رمحة ربه ويرجو رضوانه  إّن 

يرجو املسبِّب دون أن ُيِعدَّ األسباب، َوَمَثُل الفاّلح الذي ينتظر الزرع من دون أن يبذر األرض  

أو هيتم هبا وبإروائها أو يقض عىل موانع الزرع. إن مثل هذا النتظار ل يسمى بالرجاء، بل هو  

عامل راجيًا تزكية  وإن َمَثُل من مل ُيصلح أخالقه أو مل يبتعد عن املعايض فينهض بأ  ،بله ومحاقة 

النتيجة   يثمر  ل  الزرع  هذا  أن  الواضح  ومن  سبخة،  أرايض  يف  البذر  يودع  من  َمَثُل  نفسه، 

ة كافة األسباب التي يمتلكها اإلنسان كام أمر  ئ فالرجاء املستحسن واملحبوب هو هتي،  املتوخاة

املة، وحسب هدايته ـ  اهلل هبا واستغالهلا حسب القدرة التي زوده هبا احلق املتعال بعنايته الك

عز وجل ـ إياه إىل طرق الصالح والفساد، ثم ينتظر ويرجو احلق املتعال أن يتّم عنايته السابقة  

جتاه األسباب التي وّفرها من قبل، وحيقق األسباب التي ل تدخل حتت إرادته واختياره من 

واملفاسد املوانع  ويزيل  األخال،  بعد،  أشواك  من  قلبه  العبد  نظف  وأحجار  فإذا  الفاسدة  ق 

واإليامن  النافع  الصايف  العلم  بامء  وسقاها  األعامل،  بذور  فيها  وبذر  وسباختها،  املوبقات 

بمثابة  تعد  التي  وأمثاهلا  والرياء  العجب  مثل  واملوانع  املفسدات  من  وخلصها  اخلالص، 

احلق، وجيعل    األعشاب الضارة العائقة لنمو الزرع، ثم انتظر ربه املتعايل ورجاه أن يثّبته عىل 

  (2) (عاقبة أمره إىل خري، كان هذا الرجاء مستحسناً 

ومن الوسائل التي استعملتها املؤسسة الدينية باإلضافة إىل نرشها ألحاديث أهل البيت  

والقيم املرتبطة هبم، األدعية الكثرية الواردة عنهم، والتي حيوي أكثرها مضامني أخالقية يف  

 غاية اجلودة. 

 
 . 11وح  5/ح 2أصول الكايف، (  1) 

 .263األربعون حديثا، ص(  2) 
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األمثلة ع القنوات  ومن  كل  حني، ويف  يبث كل  الذي  األخالق  دعاء مكارم  ذلك  ىل 

بعض   يف  السجاد  اإلمام  فيه  يقول  حيث  متكاملة،  أخالقية  مدرسة  وحدة  وهو  اإليرانية، 

للهم صل عىل حممد وآله، وسددين ألن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من مقاطعه: )

طعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إىل  هجرين بالرب، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكايف من ق

وحلني بحلية الصاحلني، وألبسني زينة  . حسن الذكر، وأن أشكر احلسنة، وأغض عن السيئة.

املتقني، يف بسط العدل، وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصالح ذات البني،  

، وحسن السرية، وسكون الريح،  وإفشاء العارفة، وسرت العائبة، ولني العريكة، وخفض اجلناح

غري   عىل  واإلفضال  التعيري،  وترك  التفضل،  وإيثار  الفضيلة،  إىل  والسبق  املخالقة،  وطيب 

املستحق، والقول باحلق وإن عز، واستقالل اخلري وإن كثر من قويل وفعيل، واستكثار الرش وإن 

و اجلامعة،  ولزوم  الطاعة،  بدوام  يل  ذلك  وأكمل  وفعيل،  قويل  من  البدع،  قل  أهل  رفض 

 ( ومستعمل الرأي املخرتع 

وهكذا نجد يف كل األدعية مضامني أخالقية عالية، تقوم بأداء دورها اإلصالحي الذي  

 ل يمكن أن تعوضه املواعظ ول الدروس ول املحارضات. 

 ودورها يف نرش القيم األخالقية:   املدنية   ب ـ املؤسسات 

كبرية، هلا حضورها القوي يف املجتمع والسياسة؛ فإن كام أن يف إيران مؤسسات دينية  

هلا كذلك مؤسسات مدنية، مثل سائر الدول، لكن الفرق بينهام هو أن هذه املؤسسات ـ وإن 

كان املسؤولون الكبار فيها منتخبني من طرف الشعب ـ إل أهنم حمكومون بالقوانني الثابتة التي  

، ل يتجاوزوهنا، وهذا ما تقتضيه ولية الفقيه، كام  جتعلهم يتحركون يف إطار الرشيعة وقيمها 

 سنرى ذلك بتفصيل يف اجلزء الثاين من هذه السلسلة. 

وبناء عىل ذلك؛ فإن وزارة كوزارة الثقافة مثال، ليست مهمتها يف اجلمهورية اإلسالمية  

نام مهمتها اإليرانية رعاية اإلنتاج الثقايف، والتشجيع عليه، وتسلية الشعب من خالله فقط، وإ
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األكرب هي إرشاد الشعب إىل القيم النبيلة، ومحايته من كل ما يمكن أن ييسء إليه، وهلذا، نرى 

[، وهي حتظى بميزانية كبرية، لتؤهلها ألداء  وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالميأهنم يسموهنا ]

 دورها يف نرش القيم الروحية واخللقية يف املجتمع. 

،  للجمهورية اإلسالمية اإليرانية  مبادئ السياسة الثقافيةاص بوقد جاء يف املنشور اخل

السياسة الثقافية، إنام هي سياسة  ما ييل: )  (1)   املجلس األعىل للثورة الثقافيةوالذي صادق عليه  

الثورة اإلسالمية، والثورة اإلسالمية هتدف لكي تكون الثقافة اإلسالمية مبدأ وأساسًا يف مجيع  

الشؤون الفردية والجتامعية للبالد. وهلذا جيب أن ل يغيب عن األذهان أن الثورة اإلسالمية  

ب اإلمكانات والقدرات والطاقات واجلهود  ثورة ثقافية. ولبّد أن تــُعّبئ عىل أحسن وجه أغل

الشؤون مجي  يف  ثقافية  حركة  وصنع  والنضج  التكامل  حتقيق  أجل  من  –  كلها   نقل  مل  إن  – ع 

السياسة الثقافية للجمهورية اإلسالمية مستلهمة من الرؤية اإلسالمية  و  . الفردية والجتامعية.

ة النظرة التوحيدية عىل مجيع شؤون هيمن    للكون واإلنسان وقائمة عىل أسس ومبادئ من قبيل:

احلياة الفردية والجتامعية، والدور األساس والتأثري الكبري لالعتقاد بأصول الدين وفروعه  

خلود  ، و)كالوحي، النبوة، اإلمامة، العدالة، واملعاد، والتربي والتويل( عىل املجتمع اإلسالمي 

الذايت بصفته خليفة اهلل يف  قوة    اإلنسان وكرامته ورشفه  إرادة، ويمتلك  ذا  األرض، وخمتارًا 

التعقل والنتخاب خالل مسرية تقرير املصري، وكذلك دور العقل والتجربة يف استمرار حركته  

 ( التكاملية

ومن املبادئ التي جاء فيها مما له عالقة بنرش القيم اخللقية، وارتباطها باإليامن والتوحيد:  

املعنوية والفضائل األخالقية، وتكوين روح الستقالل واحلرية  قدرة اإليامن عىل خلق القيم  )

املجتمع يف  اإلنسانية  العالقات  وتوثيق  وفاعلية    .. واإلباء  اإلنسان  لدى  الرتبوي  التأثري 

استعدداته وطاقاته البنّاءة باجتاه بناء جمتمع موحد، مناشد للعدل، جمد يف طلب العلم، مؤمن 

 
 الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، موقع وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي .انظر: مبادئ السياسة (  1) 



373 

 

العلمي،  باجلهاد والجتهاد، موصوف بال النقد والتحقيق  عتدال والواقعية.. وتسوده روح 

أصالة القيم املعنوية والفضائل األخالقية يف املجتمع . ويستفيد من العرب والتجارب التارخيية. 

الناس.  الكرامة والفضيلة لدى  تعيني درجة  التقوى والعلم والجتهاد يف  .  اإلسالمي ودور 

و اإلجيابية  بالعوامل  اإلنسان  ومسؤولية  تأثر  والثقافية،  الجتامعية  البيئة  يف  السائدة  السلبية 

اشرتاك  حق  ومنح  والعدل  القسط  وحتقيق  املجتمع  سالمة  حفظ  حيال  اإلسالمي  النظام 

الشعب يف مجيع األمور ، مع وجوب القضاء عىل األسباب والعوامل التي تساعد عىل ظهور  

 ( لستبداد والتسلط والستكبارالكفر والنفاق والفقر والفساد السيايس والظلم وا

إىل  واملصادر   الرجوع  هي  ـ  مبادئها  حتدد  حسبام  ـ  الوزارة  هذه  تتبناها  التي  الفكرية 

تعليامت قادهتا الفكريني، وعىل رأسهم اخلميني، وقد جاء يف املنشور من ضمن املبادئ التي  

مية تسري حسب أفكار وآراء  فالسياسة الثقافية لنظام اجلمهورية اإلسالتتبناها وزارة الثقافة: )

وفتاوى سامحة اإلمام اخلميني بصفتها أهم مؤثر يف اإلسالم املحمدي األصيل، ومتيزه عن 

فدائرة معاين الكلامت املستخدمة يف  ،  سائر أنواع الطروحات السالمية داخل البالد وخارجها 

إلسالمية املوصوفة يف  لئحة السياسة الثقافية ومصاديقها حمددة بحدود مستلهمة من املبادئ ا

خط اإلمام الفكري والفقهي ووصاياه اإلهلية السياسية القيمة. فلو وجدت بني سلسلة كلامت  

إليها  الرجوع  يمكن  أيضًا  فهناك حمكامت  مبهمة،  أو  متشاهبة  عبارات  النص،  هذا  وعبارات 

العرفانية والثقا ،  لتفسري تلك املتشاهبات  مثلام  –فية والفنية  فأفكار اإلمام وآراؤه يف املضامري 

  السياسة   هبا   هتتدي  وحلول   دليل  بمنزلة  –  والجتامعية   والقتصادية   السياسية  املجالت  يف  هي

  التلفزيونية  واملسلسالت  واألفالم املوسيقى  أنواع  بشأن اإلمام  قاله   وما . للبالد والفنية  الثقافية

فكالم هذا الرجل العظيم  ،  الشأنذا  ه  يف  إرشاد  ودليل   هداية   مصباح  يعد   وغريها   والرياضية 

 ( عىل صعيد الفكر والثقافة قد طبع عىل صحائف القلوب والنفوس

نجدها   املنشور،  إليها  أشار  التي  اخلميني  تعليامت  إىل  رجعنا  إذا  فإننا  هذا،  وبناء عىل 
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 تعطي القيم األخالقية أمهية كبرية عىل أساسها يتحرك كل منتوج ثقايف مسموح به يف إيران. 

نحن ضّد السينام اّلتي تؤّدي براجمها إىل إفساد  األمثلة عىل ذلك قوله عن السينام: ) ومن

   (1) (أخالق شبابنا وختريب ثقافتنا اإلسالمّية

بل إنه يعتربها من مؤسسات الفساد التي جيب تطهريها من الرذائل، وإحالل الفضائل  

عداء من خالهلا إفساد املجتمع لتسهيل  بدهلا، مثلام ينبغي أن ُيفعل مع كل املحال التي يريد األ

لتطويع  الشاه وغريه  يتحدث بأسف عام مورس يف عهد  السيطرة عليه، يقول يف ذلك، وهو 

 ( اإليراين:  نشاهداملجتمع  فنحن  فيها.  وزادوا  شّباننا  أمام  الفساد  أبواب  فتحوا  بالدنا      لقد 

وأعلم بأّن دولكم كذلك أيضًا. إّننا نشاهد أّن مراكز الفساد يف بالدنا واّلتي جتّر الشّبان نحو  

الفساد وتقض عىل أصالتهم هي كثرية... فقد جّردونا من كّل َشء وسلبوا من شّباننا اخلاّصّية  

ا، ثّم ليقوموا بعد ذلك اّلتي جيب عىل الشّبان أن يمتلكوها، وأرادوا أن يأخذوا قّوة الشّبان منّ

  (2)(بنهب ذخائرنا ليصبح شّباننا ل مبالني

وبناء عىل هذا كانت التعليامت الصارمة من مجيع اجلهات الرسمية يف مواجهة كل ما  

كل   فيه  فتحت  الذي  الوقت  نفس  يف  للمجتمع،  أبواهبا  يفتح  أو  الرذيلة،  يشجع  أن  يمكن 

إىل  يدعو  ثقايف  لتشجيع كل نشاط  اإلنسان وفق األبواب  ويبني  الروحية واألخالقية،  القيم   

 الرؤية اإلسالمية. 

املوقف   هلذه  إيران  العاملي  الستكبار  دول  من  وغريها  وأمريكا  أوروبا  صنفت  وقد 

وغريه من ضمن الدول التي هتضم حقوق اإلنسان، وذلك كوهنا مل تسمح للجهات املعادية  

 هيل السيطرة عليه. باستغالل هذه النواحي إلفساد املجتمع، وتس

املمتلئة باإلباحية والرذيلة،   الغربية  الدول  ول نستغرب أن تكون هذه الهتامات من 

 
 .. 243الكلامت القصار، اإلمام اخلمينّي قدس رسه، ص (  1) 

 .. 178منهجية الثورة اإلسالميّة، ص (  2) 
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والتي أتاحت قوانينها كل ما هيدم القيم اإلنسانية، ولكن العجب أن يصدر اإلنكار عىل قوانني  

ول بعض  إيران املرتبطة باألخالق من بعض الدول العربية، وخصوصا من السعودية، حيث يق

من  [: ) حجاب النساء يف إيران.. باإلكراه!كتاب جريدة من جرائدها الرسمية، حتت عنوان: ]

عام   السالمية  اجلمهورية  ظهور  منذ  الجتامعية،  إيران  سياسات  اليوم،  إ  1979أغرب  ىل 

رصار عىل فرض احلكومة والسلطات املعنية، )احلجاب الجباري( عىل كل النساء يف احلياة اإل

اإل العا  يشمل  احلجاب  مكان،  وكل  واملدارس  والدوائر  الطالبات  مة  وكبارا،  صغارا  ناث 

خرى عىل )احلجاب الجباري(  أ وثمة مالحظات .. مهات، الشاباتواملوظفات، البنات واأل 

عاما، فهي تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تتبنى مثل هذه السياسة    35الذي تتبناه ايران منذ  

ن تغريت بعض اليشء هذه السياسة يف دولة  أمل السالمي كله، وبخاصة بعد  بحق النساء يف العا 

وربام حتى السودان، وان كان احلال متشاهبا يف مناطق هيمنة    ، مثل اململكة العربية السعودية 

  (1) (طالبان بأفغانستان

ين حرية اختيار املرأة للباسها، وطاعتها للرشيعة عن رضا  أ   ويتساءل الكاتب منتقدا:) 

دون   املسلمة    ..كراه؟إوقناعة  تتحجب  الدول  أوملاذا  عرشات  يف  احلجاب  ارتداء  ترفض  و 

ندونيسيا وغريها، بينام يقوم رجال الدين وقادة الثورة أسالمية، ومنها تركيا مثال وباكستان واإل

الختالط  كراه واملالحقة ومنع  جبار واإلما الذي حققته سياسة اإل..؟ بفرض احلجابيران  إيف  

يرانيون عىل خطى رضا شاه ملاذا يسري املتعصبون اإل..    عاما من نجاح الثورة؟  35بعد نحو  

جرب النساء عىل خلع احلجاب بالكراه ومل ينجح، بينام حياول  أهبلوي، الذي فرض السفور و 

ركان أهل يمكن فرض كل    كراه ؟نصار احلرس الثوري، فرض احلجاب باإلأرجال الدين و

ملاذا  ..  كراه كذلك، من صالة وصيام وحج ملن هو قادر وغري ذلك؟يرانيني باإلعىل اإل   السالم

يران )مدرسة( كوريا الشاملية وصني ماوتس تونغ يف تطبيق احلجاب والزي املوحد،  إ تفضل  

 
 ، جريدة الوطن.  16/ 2014/12حجاب النساء يف إيران.. باإلكراه!، خليل عيل حيدر، (  1) 
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غلبية الفتيات والنساء احلجاب.. دون أول تلتفت اىل عرشات الدول السالمية التي ختتار فيها  

 ( ؟1979ن الدنيا تغريت كثريا منذ عام  أأل تشعر القيادة اليرانية .. مي؟جبار حكوإ

راحت   الوسط( وهكذا  )الرشق  غري    صحيفة  عىل  احلجاب  فرض  عىل  تتهكم 

)اللباس الرشعي( يطبق عىل مجيع النساء يف اجلمهورية السالمية  املسلامت، فقد كتبت تقول: 

اإل  اإلمن  ايرانيات وغري  وحتى غري  اإل أ ملسلامت(!، ويرانيات  كان  لو  املسلمون  قول:  خوان 

مسكوا برقاب املرصيني واملرصيات يف حماولتهم الفاشلة، لكان هذا مصري الرجال والنساء يف  أ

  (1) (قباط!أمرص، من مسلمني و

( آخر:  مقال  يف  اجلريدة  نفس  الشورى(  وتقول  )جملس  أو  اإليراين،  الربملان  يقوم  ل 

لنساء إيران، بل يطالب بعض أعضائه بمزيد من )الدعم املادي واملايل(  لألسف، بدور املنقذ  

وصفه   ما  ينتقد  عادل(،  حداد  عيل  )غالم  النائب  املثال  سبيل  عىل  فنرى  واألصفاد.  للقيود 

)بتدهور أوضاع اللتزام باحلجاب يف إيران يومًا بعد يوم(. وطالب احلكومة بتقديم )دعم مايل  

لألزياء املنتجة  أن   للرشكات  ُيذكر  اإلسالمي(،  )الزي  ارتداء  تشجيع  هبدف  اإلسالمية(، 

الرشطة تلقي القبض عىل األفراد أحيانًا بتهمة ما تسميها بـ)عدم اللتزام باحلجاب اإلسالمي(  

 (2)(يف املدن الكربى أو تكتفي بتوجيه إنذار هلم 

ومتعلق  شخصية،  مسألة  احلجاب  أن  تتصور  وغريها  الصحف  هذه  فإن    ولألسف، 

بالقناعات الشخصية، ومل تعلم أنه مرتبطة باملجتمع، فمن روافد النحراف الجتامعي التربج 

والتحلل اخللقي الذي يبديه أي عضو فيه، لذلك كان عىل الدولة التي تقدر اإلنسان، والقيم  

ا،  التي حتكمه أن تعترب هذا اجلانب، وتوليه أمهيتها، ول هيمها بعد ذلك من يوافقها أو خيالفه 

 فالقيم اخلليقة تدخل ضمن األمن القومي ألي دولة. 

 
 . 2012/2/23الرشق الوسط،  ( 1) 

 . 2014/5/31الرشق األوسط، (  2) 
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السعودية   الصحف  هتكمت  وقد  َشء،  بكل  وإنام  فقط،  باللباس  يرتبط  ل  واألمر 

لألسف باجلرائد اإليرانية التي مل تظهر صورة عاملة رياضيات إيرانية فازت بجائزة عاملية كربى 

 خارج إيران بسبب عدم ظهورها باحلجاب.   

لربوفيسورة اإليرانية )مريم مريزا خاين(، أول امرأة  : )ا ( 1) بعض الصحف    حيث ورد يف 

  ، يف التاريخ تفوز بميدالية )فيلدز( املرموقة التي تشبه من حيث األمهية جائزة نوبل يف العلوم

وقد عرب اإليرانيون والرئيس روحاين عن فرحهم وفخرهم بالنجاز، ولكن الصحافة احتارت  

كيف تنرش صورة عاملة الرياضيات اإليرانية، إذ كانت ل ترتدي حجاجًا، حيث يلزم القانون  

البالد خارج  ُكن  لو  العلن، حتى  يف  بالظهور حمجبات  النساء  ممثلة    ، اإليراين  عىل  ُحكم  وقد 

فيلم  إيرانية   ملدة عام وتسعني جلدة، بسبب ظهورها من دون حجاب يف  ،  سرتايل أبالسجن 

الصحف  و نرشهتا  كام  اإليرانية  الرياضية  العاملة  صورة  نقلت  الكويتية،  )القبس(  صحيفة 

رقبة أذن ول  دون شعر ول  من  فكانت  تنرشها،  كيف  نفسها  احتارت هي  التي  ..  اإليرانية 

عدّ و )إيران(  الرسمية  رأسها الصحيفة  عىل  ورسمت  بالفوتوشوب،  مريزخاين  صورة  لت 

حجابًا، أما )كيهان( املحافظة فقد جتاهلت احلدث كليًا كي ل حترجها الصورة، بينام نرشت  

 معظم الصحف األخرى صورة قديمة ملريم عندما كانت يف إيران وترتدي احلجاب( 

عن  يغفلون  املواضيع  هذه  بأمثال  املحجوبني  هؤلء  فإن  الكبرية    ولألسف،  األدوار 

املتاحة للمرأة اإليرانية، واملناصب الرفيعة التي تتولها، والحرتام العظيم الذي جتده، ذلك 

أهنم يقرصون نظرهم إىل جسد املرأة واستعامله للفتنة دون مالحظة ما للمرأة من أدوار نافعة  

 يمكن أن تؤدهيا للمجتمع. 

األ  تلك  عىل  اإلسالمية  الثورة  قادة  نص  ومنهم  وقد  احلياة،  تفعيلها  إىل  ودعوا  دوار 

إن املرأة يف النظام اإلسالمي تتمتع باحلقوق ذاهتا التي يتمتع هبا الرجل،  اخلميني الذي قال: )

 
 . 19/ 2014/8منها القبس الكويتية، (  1) 
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التي   التعليم والعمل والتملك والنتخاب والرتشيح، ويف خمتلف املجالت  بام يف ذلك حق 

بيد أن هناك أمورًا تعد مزاولتها من   ، ها يامرس الرجل دوره فيها، للمرأة احلق يف ممارسة دور

قبل الرجل حرامًا ألهنا تقوده إىل املفاسد، وأخرى حيظر عىل املرأة مزاولتها ألهنا توجد مفسدة،  

لقد أراد اإلسالم للمرأة والرجل أن حيافظا عىل كياهنام اإلنساين، فهو ل يريد للمرأة أن تصبح 

اخلارج من أن اإلسالم يتعامل مع املرأة بخشونة وعنف  ألعوبة بيد الرجل، وإن ما يرددونه يف  

ل أساس له من الصحة وهو دعاية باطلة يروج هلا املغرضون، وإل فإن الرجل واملرأة كالمها 

  (1) (يتمتع بصالحيات يف اإلسالم. وإذا ما وجد تباين فهو لكليهام، وإن ذلك عائد إىل طبيعتهام

مي والغريب يف التعامل مع املرأة، حيث كان الغرب  ويذكر الفرق بني النظامني: اإلسال

حيرتم الشاه، ونظامه يف تعامله مع املرأة رغم استبداده وفساده الكبري يف نفس الوقت الذي يشن 

إن األفالم املغرضة املسمومة،  فيه محالته عىل معاملة النظام اإلسالمي للمرأة، يقول يف ذلك: )

ملرأة يف اخلمسني عامًا السوداء من احلكم البهلوي اخلبيث،  وأحاديث اخلطباء اجلهلة، حولت ا

إىل   للتأثر هبذه األجواء،  استعداد  الاليت كن عىل  النساء  إىل جمرد سلعة، وقد عملوا عىل جر 

إىل   اجلرائم،  تلك  جانب  عىل  اإلطالع  يف  يرغب  من  فليعد  ذكرها،  عن  القلم  يعف  أماكن 

ل يف عهد رضا خان بدءًا بفرتة إجبار النساء عىل الصحف واملجالت وأشعار األوباش واألراذ

السفور والتخيل عن احلجاب اإلسالمي فصاعدًا... سود اهلل وجوههم وحتطمت أقالمهم التي  

  (2) (تدعي التنوير

وقد برهن الواقع اإليراين بعد ما يقارب األربعني سنة من عمر الثورة اإلسالمية عىل  

إليها  اخلميني، بل دعت إليها قبل ذلك الرشيعة اإلسالمية؛  صحة كل األطروحات التي دعا  

فاملرأة اإليرانية اآلن حتظى باحرتام كبري، وتتوىل مناصب رفيعة، وتنجح نجاحات باهرة يف كل  

 
 .25، وانظر: املرأة يف فكر اإلمام اخلميني، ص7/12/1978من لقاء له بتاريخ (  1) 

 .23، وانظر: املرأة يف فكر اإلمام اخلميني، ص5/5/1980من كلمة بمناسبة يوم امرأة. بتاريخ (  2) 
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املجالت، وخصوصا املجالت املرتبطة بالعلم والبحث العلمي، كام سنرى ذلك إن شاء اهلل  

 من هذه السلسلة. بتفصيل يف حمله من اجلزء الثاين 

 ـ القيم األخالقية والواقع السيايس:   2

أو   الداخل  مستوى  عىل  سواء  اإليرانية  للسياسة  املحركة  املبادئ  مطالعة  خالل  من 

اخلارج نرى مدى حتكم القيم األخالقية فيها؛ فهي سياسة تنبع من املبادئ األخالقية قبل أن 

 تنبع من املصالح املؤقتة. 

تلك احلروب والضغوطات التي تتعرض هلا كل حني، ذلك أهنا لو  وهذا ما يفرس كل  

انتهجت منهج املصلحة والرباغامتية، وختلت عن مبادئها ونرصهتا للمستضعفني، لوجدت من  

أعدائها قبول كبريا، ولتعاملوا معها مثلام يتعاملون مع تلك الدول التي مل تعرف يف أي حلظة  

 راطية، ول صناديق النتخابات، ول حقوق اإلنسان. من حياهتا أي لون من ألوان الديمق 

التي   التعليامت  تنبع من تلك  الداخل واخلارج  إيران يف  انتهجتها  التي  السياسة  وهذه 

 كان اخلميني وكل قادة الثورة اإلسالمية يوجهون هبا مسرية الثورة منذ انطالقتها. 

[، والتي أوىص هبا  مام اخلميني الوصية اإلهلية السياسية لالوعند مطالعة ما يطلق عليه ]

قبل وفاته، وقرئت بعدها، والتي نجد هلا تأثريها الكبري يف السياسة اإليرانية نجد مدى اهتاممه  

 بالقيم األخالقية يف حتريك السياسة الداخلية واخلارجية. 

فيام يتعلق بالسياسة الداخلية واألحزاب والنتخابات واملبادئ   (1) فمام ذكره يف وصيته

ن نواب  من األمور الرضورية أيضًا، تديّ التي حتكمها قوله يف البند السابع من بنود الوصية: )

جملس الشورى السالمي، فقد رأينا مجيعًا أٌية إرضار حمزنة حلقت باإلسالم وبإيران نتيجة عدم  

نحرافه منذ الفرتة التي تلت النهضة الدستورية وحتى عهد النظام  صالحية جملس الشورى وا

 
النصوص مقتبسة من: الوصية اإلهلية السياسية لالمام اخلميني، وهي موجودة يف حمال كثرية منها كتاب: صحيفة 1)  ( هذه 

 الثورة اإلسالمية، وموقع المام اخلميني، وغريها. 
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من   ياهلا  املفروض.  الفاسد  النظام  ذلك  عهد  وأخطرها  سواها  كان  والتي  املجرم،  البهلوي 

لقد  ،  مصائب وخسائر مدمرة حلت بالبالد والشعب عىل أيدي هؤلء العبيد التافهني املجرمني

ة مظلومة خالل اخلمسني عامًا األخريةـ  من العهد البائد  أدى وجود أكثرية مصطنعة مقابل أقلي 

ـ إىل متكن إنجلرتا والحتاد السوفيتي وأمريكا بعد ذلك من مترير كل ما أرادوه عىل أيدي هؤلء  

احلركة   تال  ما  فمنذ  والهنيار.  الدمار  حافة  اىل  البالد  جر  مما  اهلل  عن  الغافلني  املنحرفني 

يبًا من مواد الدستور األساسية، وقد تم ذلك قبل عهد رضا خان الدستورية مل يطبق َشء تقر 

وحواَش   السفاك  النظام  وعرب  واإلقطاعيني،  الباشوات  من  وحفنة  للغرب  املأمورين  عرب 

 ( 1) (البالط وأزلمه يف عهد النظام البهلوي

إىل   دعا  إيران  هبا  مرت  والتي  اخلميني،  ذكرها  التي  القاسية  التجربة  هذه  عىل  وبناء 

العدو،  ا خيرتقهم  ل  حتى  واألخالقي  الديني  بالتزامهم  والهتامم  النواب،  اختيار  يف  لتشدد 

أما اآلن، وحيث أصبح مصري البالد ـ  ويمرر مشاريعه التدمريية من خالهلم، يقول يف ذلك: )

صبح النواب منبثقني  أوبلطف اهلل وعنايته ومهة الشعب العظيم ـ بأيد املواطنني أنفسهم، حيث  

واد اجلامهري يتم انتخاهبم ملجلس الشورى اإلسالمي دون تدخل احلكومة أو الباشوات،  من س

،  سالم وحرصهم عىل مصالح البالد دون وقوع أي انحراففإن املؤمل أن حيول التزامهم باإل

لصالح  ـ  ومستقباًل  حارضًا  ـ  انتخابية  دورة  كل  يف  يصوتوا  أن  الشعب  أبناء  أويص  فإين  لذا 

امللت والتزامهم  املرشحني  الصلبة  إرادهتم  من  انطالقًا  اإلسالمية  واجلمهورية  باإلسالم  زمني 

  (2) (بأحكام اإلسالم وحرصهم عىل مصالح البالد

ثم ذكر أن العادة جارية بأن أمثال هؤلء ل يكونون من الطبقة املرتفة املستغرقة يف الدنيا،  

وأكثر إحساسا بحاجاهتم، يقول:    بل يكونون من عامة الناس، وهم لذلك أكثر احتكاكا هبم، 

 
 .. 40(صحيفة الثورة اإلسالمية، اخلميني، ص 1) 

 .41(  املرجع السابق، ص2) 
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ول شك أن مثل هؤلء املرشحني يكونوا غالبًا من الطبقات الجتامعية الوسطى ومن بني  )

املحرومني غري املنحرفني عن الرصاط املستقيم نحو الغرب أو الرشق، ومن غري امليالني نحو  

المور املعارصة والسياسات    املدارس العقائدية املنحرفة، ومن املتعلمني املطلعني عىل جمريات

 ( 1)  (اإلسالمية

ولضامن استمرار املبادئ يف التحكم يف السياسة اإليرانية يدعو العلامء إىل عدم العتزال،  

وأويص العلامء املحرتمني ـ ل سيام املراجع العظام ـ  أو ترك احلرية املطلقة للسياسيني، يقول: )

ند انتخاب رئيس اجلمهورية أو نواب املجلس، وأن  أن ل يعتزلوا قضايا املجتمع، خصوصًا ع 

ل يكونوا غري مكرتثني هبذه األمور. فكلكم رأيتم ـ واألجيال الالحقة ستسمع بذلك ـ كيف  

قام ممتهنو السياسة من عمالء الرشق والغرب بعزل الروحانيني الذين وضعوا احلجر األساس  

اة، وكيف أن الروحانيني أيضًا ابتلعوا الطعم  للملكية الدستورية بعد أن حتملوا املشاق واملعان

ن التدخل يف أمور البالد واملسلمني مما ل يليق بمقامهم،  أالذي ألقاه هلم ممتهنو السياسة فظنوا 

الدستورية   باحلركة  احلق  الذي  األمر  للغرب،  للمأسورين  إياه  تاركني  امليدان  من  فانسحبوا 

ما حيتاج جرب إىل زمن طويل والدستور والبالد واإلسالم  املوانع ،  انه  أزيلت  أن  واآلن وبعد 

بحمد اهلل تعاىل، وتوفرت األجواء احلرة املناسبة ملشاركة مجيع الرشائح الجتامعية مل يبق من  

 (2) (عذر، والتساهل بأي أمر من أمور املسلمني من الذنوب الكبرية التي ل تغتفر 

ختلفة كل حني ملراقبة احلكومة وكل  وهو ل يكتفي بذلك، بل حيذر الشعب بأطيافه امل

أجهزهتا، لتبقى دائام يف خط املبادئ التي سنتها الرشيعة، والقيم التي جاءت هبا، يقول يف ذلك:  

 أن يسعى ـ وبمقدار استطاعته وبامله من التأثري يف خدمة اإلسالم والوطن وأن  )
ٍ
فعىل كل امرء

واملنبهرين بالغرب أو الرشق واملنحرفني  حيول بجد ـ دون نفوذ عمالء القطبني املستعمرين،  
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العظيم اإلسالم  هنج  املتمثلني  ،  عن  اإلسالمية  والدول  اإلسالم  أعداء  بأن  اجلميع  وليعلم 

بخفة   األخرى  اإلسالمية  والبلدان  بلداننا  يف  يتغلغون  إنام  الكربى  الدولية  الناهبة  بالقوى 

مستغلني  الستعامر  شباك  يف  البلدان  تلك  ليوقعوا  ذاهتا ومهارة  البلدان  تلك  شعوب  أبناء     ،

كونوا يقظني، راقبوا بحذر، وما أن تشعروا بأول خطوة تغلغل هبوا للمواجه ول متهلوهم،  

 ( 1)  (واهلل معينكم وهو حافظكم

وبناء عىل هذا نرى يف إيران املؤسسات الكثرية التي ل نجد نظريا هلا يف العامل أمجع، وهي  

من   عادة  تتكون  ونحوها،  مؤسسات  القوانني  يف  خمتصني  إىل  باإلضافة  دين  وعلامء  فقهاء 

باإلضافة للمنتخبني من طرف الشعب.. وذلك حتى تضمن بقاء املبادئ اإلسالمية كام هي من 

 دون أن تتحكم فيها التقلبات واألهواء. 

أطالب  وقد أشار اخلميني يف وصيته إىل هذه اجلوانب، وكررها كثريا، ومن ذلك قوله: )

أن يرّصوا عىل عدم قبول  ممث ـ  العرص والعصور اآلتية  ـ يف هذا  الشورى اإلسالمي  يل جملس 

أوراق اعتامد العنارصاملنحرفة التي تتمكن يف وقت ما من فرض متثيلها عىل الناس بالدسائس  

كام ،  واأللعيب السياسية، وأن حيولوا دون وصول حتى عنرص خمرب عميل واحد إىل املجلس

األقليات التي    أويص  النتخابية  الدورات  من  العربة  يأخذوا  أن  رسميًا  هبا  املعرتف  الدينية 

بأدياهنم   امللتزمني  ممثليهم  انتخاب  عىل  حيرصوا  وأن  البهلوي،  النظام  عهد  يف  جرت 

امليالة للمدارس اإلحلادية   وباجلمهورية اإلسالمية، غري املرتبطني بالقوى اإلستعامرية، وغري 

النية واأل أو،  املنحرفة واإللتقاطية خوة،  طلب من مجيع النواب أن يتعاملوا فيام بينهم بحسن 

ـ وليكونوا مجيعًا إوليسعوا مجيعًا   ـ ل سمح اهلل  املنحرفة عن اإلسالم  ىل أن ل تسن القوانني 

 ( 2)  (أوفياء لالسالم وألحكامه الساموية، سعيًا يف نيل سعادة الدنيا واآلخرة

 
 .43(  املرجع السابق، ص1) 

 .43(  املرجع السابق، ص2) 
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أطالب أعضاء صيانة الدستور املحرتمني  بقوله: )   ستورصيانة الدوهكذا أوىص أعضاء  

وأوصيهم ـ سواء يف هذا اجليل أم الجيال القادمة ـ أن حيرصوا عىل أداء واجباهتم اإلسالمية  

ن حياذروا من الوقوع حتت تأثري أية سلطة، وأن حيولوا دون سن أوالوطنية بكل دقة وحزم، و

ور، دون األخذ بنظر العتبار أية اعتبارات أخرى، وأن  القوانني املخالفة للرشع املطهر والدست

  ينتبهوا إىل مصالح البالد التي جيب أن تتحقق عرب األحكام الثانوية تارة، أو عرب ولية الفقيه 

 (1) (تارة أخرى

وهكذا أوىص الشعب بأن يؤدي دوره يف حفظ املبادئ والقيم التي قامت عليها الثورة  

ه الفاعلة يف اختيار ممثليه من الذين يتوسم فيهم النزاهة والصالح،  اإلسالمية، وذلك بمشاركت

وأويص الشعب املجيد بأن يسجل حضورًا فاعاًل يف مجيع النتخابات، سواء  يقول يف ذلك: )

انتخابات رئاسة اجلمهورية أو انتخابات اخلرباء لتعيني شورى القيادة أو القائد، وعليهم أن 

قرتاع وفق الضوابط املعتربة. فمثاًل يف انتخاب اخلرباء لتعيني شورى حيرصوا عىل إمتام عملية ال 

القيادة أو القائد عليهم أن ينتبهوا جيدًا، فإذا تم جتاوز املوازين الرشعية والقانون يف انتخاب  

إىل خسائر ل   يتعرض اإلسالم والبالد  أن  املمكن  ما يف ذلك، فمن  اخلرباء وحصل تساهل 

عىل هذا األساس، فإن عدم  ، وا سنكون اجلميع مسؤولني أمام اهلل تعاىليمكن جرباهنا، وحينه

مشاركة الشعب ـ بمراجعه وعلامئه العظام وجّتاره وكسبته وفالحيه وعامله وموظفيه ـ حيمل  

اجلميع املسؤولية عن مصري البالد واإلسالم، سواٌء بالنسبة هلذا اجليل أم األجيال القادمة. وقد  

 (2) (املشاركة يف بعض الظروف ذنبًا من أكرب الكبائر  يكون التساهل وعدم 

( فيقول:  ينتخبونه؛  ملن  الرشعية  املواصفات  هلم  يبني  اختيار  ثم  عند  اجلميع  ليحرص 

واملجتمع  املستضعفني  حرمان  ملسوا  ممن  يكونوا  أن  عىل  املجلس  ونواب  اجلمهورّية  رئيس 

 
 .44(  املرجع السابق، ص1) 

 .44(  املرجع السابق، ص2) 
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ال ألبناء  الرفاهية  حتقيق  يعتزمون  وممن  أشعبومظلوميتهم،  وليجتبنوا  التجار  ،  ولئك 

غري   والشهوات  امللذات  يف  الغارقني  املرفهني  والشهرة،  للوجاهة  الساعني  من  واإلقطاعيني 

 (1)   (القادرين عىل إدراك مرارة احلرمان ومعاناة اجلائعني واحلفاة

املختلفة، وهي  هذه نامذج عن توجيهات اخلميني، التي بينت عليها القوانني اإليرانية  

القيم األخالقية يف تسيري السياسة الداخلية للبالد بكل أجهزهتا،   ترينا بوضوح مدى تغلغل 

وطبعا ذلك ل يمنع من وقوع الخرتاقات، والتمثيل اليسء، ولكن ذلك حمدود جدا، ويمكن 

 ألجهزة الرقابة املختلفة أن حتد منه، أو متنع امتداد آثاره. 

، فهي حمكومة باملبادئ والقيم األخالقية مثل السياسة الداخلية،  السياسة اخلارجية أما  

الستكبار  وجه  يف  وقوفها  مراحلها  أحلك  ويف  اإلسالمية،  الثورة  فعلته  ما  أول  كان  وهلذا 

 العاملي عىل الرغم من إدراكها للثمن الذي يمكن أن تدفعه يف سبيل ذلك. 

اليوم يرصحون بمواجهتهم ألمريكا،    فقد كان اخلميني وكل قادة الثورة اإلسالمية وإىل

الذي  الوقت  ويف  الرسطانية،  الغدة  ويسموهنا  إرسائيل،  ومثلها  األكرب،  الشيطان  ويسموهنا 

املبادئ الكربى  الفلسطينيني نرى من  القرن، وإىل جتاهل حقوق  العرب إىل صفقة  فيه  يدعو 

إ بل  الفلسطينيني،  حقوق  وبجميع  مجيعا،  بفلسطني  إيامهنا  املقاومة  إليران،  لقوى  مدادها 

 الفسلطينية بكل ما حتتاجه من دعم. 

( اإلسالم:  للعامل  وجهها  التي  بياناته  بعض  يف  اخلميني  أهيا  يقول  يا  العامل  مسلمي  يا 

املستضعفون الرازحون حتت نري الظاملني! اهنضوا واحتدوا ودافعوا عن إسالمكم ومقدراتكم،  

ه  القرن  هذا  فان  األقوياء،   عىل   املستضعفني   انتصار  قرن   –  اهلل   بإذن  – و  ول ختشوا صخب 

  (2)(الباطل عىل  احلق  وانتصار املستكربين

 
 .45(  املرجع السابق، ص1) 

 . 125، ص 15صحيفة النور ، ج  6/9/1981(  نداء اإلمام إىل حجاج بيت اهلل 2) 
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( آخر:  بيان  يف    املواقف   يف  املتواجدون  املسلمون   ليعلم  األول  العدو  أمريكا وقال 

باملرشف جيدًا  وقومياهتم،  مذاهبهم  بمختلف  الكريم  أة،  والقرآن  لإلسالم  األصيل  العدو  ن 

هي القوى العظمى، خصوصًا أمريكا ووليدهتا الفاسدة إرسائيل، التي      األعظم والرسول  

تنظر إىل بلدان العامل اإلسالمي بعني الطمع، ول تتورع عن اإلقدام عىل أية جريمة أو مؤامرة  

ن رّس نجاحهم يف هذه املؤامرة الشيطانية يكمن يف  إمن أجل هنب ثرواهتا ومواردها الطبيعية. و

ويف موسم احلج من املمكن أن يقوموا بدفع   ،ة بني صفوف املسلمني بأي نحو كانبثهم الفرق

بعض املاليل املرتبطني هبم إلشاعة أجواء الختالف بني الشيعة والسنة، والتشديد عىل هذه 

الظاهرة الشيطانية إىل درجة جتعل بعض البسطاء يصدقوهنا ويمسون سببًا يف الفرقة والفساد.  

خوات من الفريقني أن يتنبهوا إىل ذلك، وأن يعلموا بأن هؤلء ُعمي القلوب  عىل األخوة واأل 

الضالني إنام ينوون باسم اإلسالم والقرآن املجيد وسنة الرسول، إبعاد املسلمني عن اإلسالم  

أمريكا  بان  أن يعلموا  األقل حرفهم عنها. عىل األخوة واألخوات  أو عىل  والسنة،  والقرآن 

سس اإلسالم، ألهنام تريان يف اإلسالم والقرآن والسنة أشواكا يف طريقهام،  وإرسائيل تعاديان أ

بوجههم   انتفضت  والسنة،  القرآن  هلذا  باتباعها  إيران  أن  ذلك  وهنبهام،  أطامعهام  دون  حتول 

  (1)وثارت وانترصت(

ويذكر اخلميني السبب الذي من أجله عادى الغرب، وبعض الدول اإلسالمية إيران،  

 الدفاع  هو  – املعتدين  العامل  ناهبي نظر  وجهة  من  – ميع يعلم اليوم أن ذنبنا احلقيقي اجل)فقال:  

لتحل حمل النظام الطاغويت الظامل.   اإلسالمية   اجلمهورية  حلكومة  دعائم   وإرساء   اإلسالم،   عن

والعمل بتعليامت القرآن الكريم، وإعالن وحدة     إن ذنبنا وجريرتنا هي إحياء سنة الرسول

يف   املحرومة  الشعوب  ودعم  العاملي،  الكفر  مؤامرة  ملواجهة  والسنة،  الشيعة  من  املسلمني 

 
،  19. صحيفة النور، ج 1984/ 30/8د مؤمتر احلج وعيد األضحى املبارك، بتاريخ (  من بيان اإلمام اخلميني بمناسبة عق 1) 

 .46ص 
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ران، وإعالن احلرب ضد هذه فلسطني وأفغانستان ولبنان، وإغالق السفارة اإلرسائيلية يف إي

الشعوب   عن  والدفاع  العنرصي،  التمييز  وحماربة  العاملية،  والصهيونية  الرسطانية  الغدة 

أمريكا  القذر مع  البهلوي  النظام  التي وقعها  العبودية  وإلغاء معاهدات  املحرومة،  اإلفريقية 

  (1)الناهبة للعامل(

بالقيم األخالقية، ننقل هنا بعض    وحتى نوضح مدى تشبع السياسة اخلارجية إليرانية

النصوص من قائد من القادة الفكريني للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وهو يف نفس الوقت  

، الذي ألف الكتب والرسائل الكثرية  الشيخ مصباح اليزديتلميذ من تالميذ اخلميني، وهو  

 ها قوانينها املختلفة. حول الرؤى الفكرية والفلسفية التي تستمد اجلمهورية اإلسالمية من

[،  القيم األخالقية ودورها يف العالقات الدوليةوقد كتب يف هذا املوضوع حتت عنوان ]

إىل  غري السالمية  مبينا املبادئ الرشعية التي حتكم العالقات الدولية، وقد صنف فيه الدول  

 :(2) صنفني 

األول  التيالصنف  الدول  املسلمني  :  حقوق  أن  حترتم  ويرى  وبني  ،  بينهم  العالقة 

)العدالة(   تتحدد   املسلمني  كأصل  الجتامعية،  القيم  يف  الكلية  للمعايري  أصل    ،طبقًا  أو 

 )اإلحسان(، ويرجع يف حالة التزاحم بني هذه األصول إىل أصول )األولوية( 

  .. قابلها املسلمون باملثل املجتمعات التي حترتم حقوق املسلمني ية، فريى أن )العدال أما 

يجب عىل املسلمني أن حيرتموا اتفاقاهتم مع الكفار ما داموا )أي الكفار( حيرتموهنا. وحتى يف  ف

ول ينبغي تعدي ،  حالة جتاوز الكفار عىل املسلمني، فيجب أن يكون رد املسلمني باملقدار نفسه 

 ( ذلك

القيم األخالقية  فكام أن املجتمع السالمي حمكوم يف د، )اإلحسانوأما   اخله لبعض 

 
 . 116، ص 20، صحيفة النور، ج 28/7/1978(  من بيان لإلمام بتاريخ 1) 

 (  القيم األخالقية ودورها يف العالقات الدولية، الشيخ مصباح يزدي. 2) 
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القيم   تطرح  كذلك  واملحرومني،  والفقراء  املساكني  إىل  أن حيسنوا  بعضهم  عىل  توجب  التي 

فاملجتمعات التي حترتم حقوق املسلمني وترتبط  ،  نفسها بحدود معينة مع املجتمعات األخرى

ن املنساب  معهم بمعاهدات معينة، تكون هي كذلك موضع احرتام املسلمني وحمل عطفهم فم

جدًا أن جيد هؤلء املسلمني إىل جانبهم يف حالة تعرضهم إىل الكوارث واملصائب كالزلزل  

والسيول واملجاعات وغريها. وهذا األصل جتري مراعاته ضمن قاعدة )األولوية( أي تقديم  

حاجة املجتمع السالمي عىل غريه، وتقديم املساعدات يف حالة عدم التزاحم إىل املحتاجني  

 (من املسلمني ومن الكفار غري املحاربني

املحافظة عىل  وبناء عىل هذا يرى إمكانية إقامة عالقات طيبة مع غري املسلمني برشط )

 اإلسالمي( املحافظة عىل سمعة املسلمني واملجتمع ، وسيادة املسلمني

رى  أن تقام عالقات املجتمع السالمي مع املجتمعات األخوهلذا ل يصح ـ كام يذكر ـ )

بحيث تكون للكفار اليد العليا يف هذه العالقات، مما قد خيدش سيادة املسلمني واستقالهلم،  

 (وجيعل للكافرين عليهم سبياًل 

قيمهم التي يعتزون هبا، ويوجبها السالم  ول يصح كذلك أن يتخىل املسلمون عن ) 

الغرب يستنكر  فقد  باطلة،  اجتامعية  قيم  مع  وانسجامًا  كافر  لعرف  املرأة  إرضاء  حجاب  يون 

ويستهجنون حشمتها ونوع لباسها، لكن ذلك ل يسوغ تساهلها يف هذا األمر بحجة مسايرة  

 ( العرف والنحراف معه وعدم استفزازه

املسلمني، أو حتارهبم، وهي التي يطلق عليها  ل حترتم حقوق  : الدول التي  الصنف الثاين 

ملنظور اإلسالمي ـ كام يرى الشيخ يزدي ، وهي كذلك ل يصح يف ااسم )املحاربني(اصطالحا  

 ـ أن تعلن عليها املواجهة أو احلرب بعيدا عن القيم واألخالق اإلسالمية. 

ب القيام  ـ  يزدي  يرى  كام  ـ  اإلسالمي  املنظور  يف  يصح  ل  اآلخرين  ولذلك  استعامر 

ة الدقيقة.  وحني يلتقي الفريقان، كان يدعو السالم إىل نوع من القيم األخالقي )واستخدامهم،  



388 

 

الكفار  أو  الكفار  احرتام  موضع  املقدسات  هذه  كانت  سواء  املقدسات،  احرتام  مثاًل:  منها 

اليهود    .. واملسلمني  أو  املسيحيون  أقامها  التي  العبادة  الكنائس، وأماكن  كذلك جيب احرتام 

.  وليس ألحد أن يتعرض لشيخ أو طفل أو أي شخص حمايد مل يشارك يف احلرب. ،  لعبادة اهلل

فهذه األصول وغريها، أوجب السالم اللتزام هبا، حتى مع أشد أعداء السالم، ومل يتسامح 

 ( يف تطبيقها، إل إذا بادر العدو إىل خرقها 

لقد أراد السالم للحرب  ويلخص يزدي أصول أخالق التعامل مع املحاربني بقوله: )

مب للعدو ول  استغفال  تكون حربًا شجاعة رشيفة واضحة فال  قبل  أن  إذ ل حرب  له،  اغتة 

اإلعالن وإذا ما وقعت احلرب فال جمال لعمليات اإلبادة أو احلرق، حتى إحراق منازل العدو 

ومزارعه التي متده بالغذاء واملال، إل إذا جلأ العدو إىل ذلك. فاحلرب حتسم يف ميدان القتال،  

رسى الذين وضع السالم  وما بعد احلرب يأيت دور األ،  وباألسلحة املتعارفة يف ذلك العرص

باسهاب الفقه  كتب  عنها  وحتدثت  الروايات،  أوضحتها  معهم،  للتعامل  واحلرب  ،  أصولً 

ليست هدفًا يف السالم، حتى احلرب الدفاعية ـ كاحلرب مع البغاة، فهي حمدودة بحدود رفع 

 اإلسالمي( الظلم ودفع التجاوز عىل النظام وفرض األمن 

القيم األخالقية التي حتكم العالقات الدولية يف املنظور اإلسالمي  هذه بصورة عامة  

، وهي التي تعمل أجهزة الدولة يف تنفيذها عىل اإليرانية  بحسب رؤية قادة الثورة اإلسالمية 

وبناء عليها تصدر الفتاوى املختلفة من ولية الفقيه، والتي هلا السلطة العليا يف  ،  أرض الواقع

 . رجقضايا الداخل واخلا 

األعىل للثورة  فتوى املرشد  الفتاوى األخالقية الكربى،  أحسن النامذج عن تلك  ومن  

، والتي صدرت  دمار الشاملأسلحة الاستخدام  بحرمة    عيل اخلامنئيالسيد    اإلسالمية يف إيران

علنتها احلكومة اليرانية يف بيان رسمي يف اجتامع الوكالة الدولية للطاقة  ، ثم أم  2003عام  

فيينا الذري )ة يف  فيها:  يقول  والتي  إلإ  نعتقد ،  أسلحة    ی ضافًة  النووي، سائر صنوف  السالح 
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والشعب    ،البرشية  ی الدمار الشامل كاألسلحة الكيمياوية وامليكروبية متثل خطرًا حقيقيًا عل

اإليراين باعتباره ضحية لستخدام السالح الكيمياوي يشعر أكثر من غريه من الشعوب بخطر  

وختزي علإنتاج  وهو  األسلحة،  من  األنواع  هذه  سبيل    ین  يف  إمكاناته  كافة  لوضع  استعداد 

إننا نعترب استخدام هذه األسلحة حرامًا، وإّن السعي حلامية أبناء البرش من هذا البالء    ، مواجهتها 

 ( 1) (عاتق اجلميع  یالكبري واجبًا عل

أربعة    بعدمن ذلك قوله  وهو يشري كل حني إليها، ويبني دوافعها الرشعية واألخالقية، و

عقد   من  عام  الأيام  النووي  الربنامج  إنتاج   ی فتو  لقدأصدرنا )  : 2015تفاقية حول  بحرمة 

النووي قبل سنوات، وذلك لتعارضها مع الرشع واألخالق، لكن األمريكان رغم   السالح 

أهنم يعرتفون أحيانًا بأمهية هذه الفتوى، يكذبون وهيددون يف إعالمهم ويزعمون أن هتديداهتم  

  (2) (هي التي حالت دون إنتاج السالح النووي اإليراين

وقد عد الكثري من الذين يعرفون إيران، ومبادئها، ويثقون يف مصداقيتهم هذه الفتوى  

التكنولوجيا النووية السلميةحلأكرب ضامن   أعداء اجلمهورية  اعتربها  ، بل  ركة ايران يف مسار 

   آلية جيدة لاللتزام بالتفاق.الذي اعترب الفتوى  وباما أباراك  أنفسهم كذلك، بام فيهم 

 
 سمي ملكتب خامنئي. (  انظر: حتريم اسلحة الدمار الشامل، املوقع الر1) 

خامنئي، 2)  اهلل  آية  ملكتب  الرسمي  املوقع  طهران،  مصىل  يف  اخلامنئي  عيل  السيد  بإمامة  املبارك  الفطر  عيد  صالة  إقامة    )

18/07/2015 . 
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 القيم احلضارية و إيران ..  

ل نريد بالقيم احلضارية هنا ذلك املفهوم اخلاطئ الذي يتصوره الكثري، وعىل أساسه  

يصورون الغرب اآلن بأنه وصل إىل قمة احلضارة، حيث جيعلون من هذا املصطلح قارصا عىل 

مع  انية،  ذلك الرفاه املادي، أو تلك القيم املمتلئة باألنانية، والتي حترص عىل بعض القيم اإلنس

َوِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب  }ف يف املوازين عند التعامل معها، كام قال اهلل تعاىل عن أهل الكتاب:  ي تطفال

ِه إَِلْيَك إِلَّ   ِه إَِلْيَك َوِمنُْهْم َمْن إِْن َتْأَمنُْه بِِدينَاٍر َل ُيَؤدِّ َعَلْيِه َقائاًِم َما ُدْمَت  َمْن إِْن َتْأَمنُْه بِِقنَْطاٍر ُيَؤدِّ

يِّنَي َسبِيٌل  ُْم َقاُلوا َلْيَس َعَلْينَا يِف اأْلُمِّ  [75]آل عمران:   {َذلَِك بَِأهنَّ

قيم مادية، ل عالقة هلا باحلضارة احلقيقية، والدليل عىل  اآلن  فالقيم التي حتكم الغرب  

حتققت فيه كل  و  ، ذلك هو أن هذا الغرب الذي يتصور الكثريون أنه وصل إىل هناية التاريخ

هو نفسه الغرب الذي استعمر بالد املستضعفني، وانتهب خرياهتا قرونا طويلة،  اإلنسانية،  املثل  

والسلطة   السيادة  له  لتبقى  بعض،  عىل  بعضهم  املستضعفني  اآلن  حيرض  الذي  نفسه  وهو 

عليهم. ذات  .  والستكبار  الفلسات  وكل  واإلحلاد  اإلباحية  ينرش  الذي  الغرب  نفسه  وهو 

 توجهات املادية، والتي ل تعطي أي قيمة لألخالق، ول للقيم الرفيعة. ال

اإلسالميني   بعض  وقع  التي  املادية  القيم  تلك  احلضارية  القيم  من  نريد  ل  ولذلك، 

لألسف أسارى هلا، فصاروا يقيسون نجاح أي حكومة أو دولة بمستوى رخائها القتصادي،  

 قية واحلضارية احلقيقية التي حتملها. وتقدمها املادي، ل بمستوى القيم األخال 

باعت   التي  الدول  إيران، ويقيسوهنا عىل مثيالهتا من  يشنون احلملة عىل  نراهم  وهلذا 

ذممها، ومل تبال بالقيم الدينية ول األخالقية، واكتفت ببعض الرخاء القتصادي، املصحوب  

 بالتبعية للغرب والفكر الغريب. 

ة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف أحاديثهم الكثرية التي  وقد أشار إىل هذا املعنى قاد
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..  عربوا فيها عن رؤاهم حول مفهوم احلضارة والقيم املرتبطة هبا، ومن ذلك قول اخلامنئي: ) 

خرجت مهزومة من ساحة المتحان من   ،رغم مع كّل ما فيها ومع كّل اّدعاءاهتا   ،ضارةاحل

األ يامرسها هؤلء  التي  األعامل  العدالة  خالل  والظلم وعدم  إشعال احلروب  من  مريكيون، 

هتديد و . ومن أبرز جتارب هذه احلضارة، إشعال احلروب، . والغرور والسلوكّيات غري العاقلة

رصف رساميل طائلة عىل احلروب حتت مرّبرات ل يمكن الوثوق  وقتل األبرياء،  و السالم،  

 1( هبا 

يفة التي يزعمها الغرب بقيادة أمريكا مع تلك  ثم يدعو إىل املقارنة بني هذه احلضارة املز 

( فيقول:  املسلمون؛  أسسها  التي  هذهاحلضارة  بني  الغربية،   قارنوا  احلضارة   احلضارة  وبني 

وسوريا    الروم أي مناطق    ـ   اإلسالمّية عندما فتح املسلمون املناطق الغربّية يف العامل اإلسالمي

ملوا مع اليهود واملسحّيني بأسلوب جعل الكثريين الراشدين، حيث تعا فاء  يف زمان اخلل  ـاليوم  

ألهّنم    ،ويف بلدنا إيران استسلم الكثري من الناس من دون مقاومة  ،منهم يتوّجهون نحو اإلسالم

يذكر  ، وشاهدوا مروءة ورمحة ومداراة املسلمني لألعداء، لذلك جاءوا بأنفسهم إىل اإلسالم

يرّددون عبارة: إّننا مل نر يوًما مجياًل  أهلها  ، كان  البالدبعض  التاريخ أّنه عندما دخل املسلمون  

 2( يف حياتنا كهذا اليوم 

اهلل   رسول  فيه  الذي عاش  العرص  ذلك  احلضارة هي  قمة  يعترب  نراه  ، عىل  وهكذا 

الرغم من كل ذلك الزهد الذي عاشه مع أصحابه، ولكن القيم اإليامنية كانت هي املتحكمة  

ذلك يف  يقول  ) والسائدة،  وصحابته  :  املكّرم  اإلسالم  رسول  استطاع  اإلسالم،  صدر  يف 

وخلفاؤه العظام بالعتامد عىل اهلل أن يؤّسسوا حضارًة تارخيّيًة عظيمًة. لقد كانوا أيًضا، يف مقابل  

القوى العظمى يف زماهنم، قّلة يف الظاهر، لكّن اإليامن أمّدهم بالقّوة، فاستطاعوا حتقيق عظمة  

 
 (.15/10/2001()23/7/1380من كالم له يف لقاء مسؤويل النظام ) 1
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 ( ت قروًنا، مِلَ ل يمكننا نحن ذلك يف التاريخ امتدّ 

لقد أّسس النبّي يف زمانه ويف مّدة قصريةـ  يف ظرف عرش سنواتـ  بنيان  ) وأضاف يقول:  

النبّي.  عظمة  تّتضح  هنا  عظيمة.  النبّوة .  حضارٍة  قدرة  هي  بنحو    ،وهذه  الناس  صنع  لقد 

لته بادىء األمر عبارة واستخدمهم بنحو أمكنه أن يصنع بتلك العّدة القليلة ـ حيث كانت دو

 1  ( عن مدينة واحدة تضّم، عّدة آلف من األفراد، أساًسا بنيت فوقه حضارة عظيمة

بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل أن نبني القيم احلضارية الكربى التي تبنتها إيران يف  

ه ومثله العليا،  واقعها احلايل، أو يف تارخيها الطويل، وهي قيم تنبع من اإلسالم بعقائده وأخالق 

 وقد رأينا من خالل استقراء التاريخ والواقع أنه يمكن تصنيفها إىل أربعة قيم كربى، هي: 

َا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم    }: ونريد به ما دعا إليه قوله تعاىل:  أول ـ النفتاح احلضاري  َياَأهيُّ

 {َل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبرِيٌ ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِ 

، فاملسلم املتحرض ل ينغلق عىل [59]الفرقان:    {َفاْسَأْل بِِه َخبِرًيا    }، وقوله:  [13]احلجرات:  

مجيع   من  ويتناول  الشعوب،  مجيع  عىل  وينفتح  األرض،  يف  يسري  وإنام  علمها نفسه،  موائد 

 وخربهتا مع حمافظته عىل هويته وشخصيته وقيمه. 

: ونريد به املسامهة يف إنتاج املعرفة وتطويرها وخدمة اإلنسانية  ثانيا ـ اإلبداع احلضاري 

من خالهلا، وهو ما أشارت إليه تلك النصوص املقدسة التي تذكر داود عليه السالم وتليني  

وكي القرنني  ذي  تذكر  أو  له،  التي  احلديد  بالخرتاعات  املستضعفني  ينقذ  أن  استطاع  ف 

 اخرتعها. 

:  ونريد به املسامهة يف خدمة اإلنسانية، وعدم الشح عليها بأي ثالثا ـ تصدير احلضارة 

 معرفة أو علم يمكنه أن يساهم يف تطويرها. 

اِدُلوا َأْهَل }: ونريد به ما نص عليه قوله تعاىل:  رابعا ـ احلوار احلضاري  اْلكَِتاِب    َوَل جُتَ

 
 (. 7/11/2000اجلمعيّة اإلسالميّة للطلبة اجلامعينّي )خطاب القائد يف لقاء أعضاء  1
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ِمنُْهْم   َظَلُموا  ِذيَن  الَّ إِلَّ  َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ بني  [ 46]العنكبوت:    {إِلَّ  العالقة  ترسم  فهي   ،

املسلمني وغريهم من املساملني، وهي عالقة مبينة عىل احلوار ل عىل الرصاع كام تتبناها الرؤية  

 الغربية. 

هبذه القيم األربعة، ومدى مسامهتها يف    وسنحاول يف هذا الفصل بيان مدى حتقق إيران 

 خدمة مجيع البالد اإلسالمية، بل غريها من البالد من خالهلا. 

والنتيجة التي خلصنا إليها هي أن إيران يف أقل أحواهلا مركز كبري من مراكز اإلشعاع  

يلغي   أن  أول  عليه  اإلسالمية،  اخلارطة  من  يشطبها  أن  يريد  والذي  اإلسالمي،  احلضاري 

حلضارة اإلسالمية، وكل القيم اجلميلة التي حتملها، ويلغي معها كل ذلك الرتاث الفلسفي  ا

بل ل يمكن تصور   به،  اإليرانيون، والذي ل يمكن الستهانة  كتبه  الذي  والعلمي والديني 

 احلديث عن احلضارة اإلسالمية من دون احلديث عنه. 

فيه يقع  التي  اجلريمة  فإن  إىل    ا لذلك  يوجهون سهام حرهبم  الذين  املغرضون  أولئك 

يوجهون حرهبم لإلسالم  هي كوهنم ـ يف حقيقة األمر ـ    ،إيران، ويعتربوهنا مؤامرة عىل اإلسالم

نفسه، ألن إيران يف كل تارخيها مثلت اإلسالم أحسن متثيل، وأعطت صورة مجيلة عن احلضارة 

 اإلسالمية بأرقى مظاهرها. 

 والنفتاح احلضاري: أول ـ إيران  

، والتأثري  التعرف عليها كل الثقافات والعلوم، ونريد بالنفتاح احلضاري الحتكاك ب

 وعدم النغالق عىل الذات، إما استعالء عىل اآلخر، أو خوفا منه.  فيها، والتأثر هبا، 

وهو مقدمة لكل إبداع حضاري، ذلك أنه ل يمكن أن تقوم أي حضارة من احلضارات  

 ستناد إىل غريها، والستفادة منها، والبناء عىل مكتسباهتا، فاحلضارة ل وطن هلا. دون ال

وعند التأمل يف املنتجات احلضارية اإليرانية يف العلوم املختلفة نجد أنه كان لالنفتاح 

دوره الكبري يف كل تلك اإلبداعات اجلديدة التي جاء علامء إيران يف املجالت املختلفة، والتي  



394 

 

 عضها يف املبحث الثاين من هذه الفصل. سنرى ب

وبناء عليه سنقترص هنا عىل جمموعة نامذج من القديم واحلديث، وكيف انفتحت عىل  

 اآلخر يف نفس الوقت الذي حافظت فيه عىل ذاهتا وقيمها وهويتها. 

 ـ املتقدمون من اإليرانيني والنفتاح احلضاري:   1

ي  فريوز آباد ال   عبد اهلل بن املقفعتيل املظلوم  من أقدم األمثلة عىل ذلك وأحسنها ذلك الق

األدبية    (ه   145  -   109) الروائع  تلك  وصاحب  الكبري،  واملرتجم  والشاعر  الكاتب  ذلك 

األدب  [، و]كليلة ودمنةوالفلسفية التي كان هلا تأثريها الكبري يف الثقافة اإلسالمية من أمثال ]

[، وغريها، والتي استطاع أن ينقل فيها الكثري من الرتاث اهلندي األدب الصغري[، و]الكبري

 صياغة مقبولة رشعا وعقال وذوقا، حتى بدا وكأهنا من إبداعه اخلاص. والفاريس، ويصيغه ب

، والذي عرب عن اهتاممه بكل  هـ(   505  -هـ    450)   أبو حامد الغزايل الطويس ومنها  

الثقافات، بل بكل األديان واملذاهب، وحماولته التعرف عليها عن كثب، لستكناه أرسارها،  

منذ راهقت البلوغ، قبل    ـ)ومل أزل يف عنفوان شبايب  وفهم أغوارها، وقد قال معربا عن ذلك: 

أقتحم جلة هذا البحر العميق، وأخوض    ـ بلوغ العرشين إىل اآلن، وقد أناف السن عىل اخلمسني  

اجلبان احلذور، وأتوغل يف كل مظلمة، وأهتّجم عىل كل   غمرته خوض اجلسور، ل خوض 

وأستكشف أرسار مذهب كل    مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة،

عىل  أطلع  أن  وأحب  إل  باطنيًا  أغادر  ل  ومبتدع،  ومتسنن  ومبطل،  حمق  بني  ألميز  طائفة، 

باطنيته، ول ظاهريًا إل وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته، ول فلسفيًا إل وأقصد الوقوف عىل 

وجماد كالمه  غاية  عىل  اإلطالع  يف  وأجتهد  إل  متكلاًم  ول  فلسفته،  إل  كنه  صوفيًا  ول  لته 

وأحرص عىل العثور عىل رس صفوته، ول متعبدًا إل وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، ول  

 (1)زنديقًا معطاًل إل وأحتسس وراءه للتنبه ألسباب جرأته يف تعطيله وزندقته(

 
 (109(  املنقذ من الضالل )ص: 1) 
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اسم الفلسفة أو علوم  وعرب عنه يف تعامله مع الرتاث األجنبي الذي كان حيمل حينها  

 ، حيث وجد يف عرصه صنفني من التعامل معها. ألوائلا

ف األول؛  الصنف  عليها،  أما  العام  الرأي  وتأليب  الثقافات،  لتلك  الكيل  الرفض  ريى 

وتكفري أو تبديع كل من يبحث أو خيوض فيها، فلم تكن عالقة هذا التيار بتلك الثقافات إل  

األحيان، معظم  يف  املسبق  احلكم  نقدها    عالقة  يكن  الربهان ومل  يعتمد  ل  ظاهريا  نقدا  إل 

 . العلمي، ول احلجة املنطقية، ألن املنطق نفسه من الفلسفة

وهذا الصنيف يشبه كثريا التيار السلفي وما شاهبه من التيارات يف عرصنا، ودولته تشبه  

 . دولة طالبان أو دولة داعش املنغلقتني عىل ذاهتام، والرافضتني لآلخر رفضا كليا 

بالصديق   يسميهم  وهو  املضللة،  األفكار  لنتشار  سببا  التيار  هذا  الغزايل  اعترب  وقد 

كون خسوف القمر عبارة عن انمحاق  ومن األمثلة التي ذكرها عنهم إنكارهم    ،(1)اجلاهل  

ضوء القمر بتوسط األرض بينه وبني الشمس، وأنكروا اهلندسة واحلساب واملنطق والفلك 

الثقافات األجنبية،   ألن مصدر  ،(2)وغريها  الرشعية،   ذلك هو  النصوص  تصادم  أهنا ل    مع 

يقول الغزايل: )وأعظم ما يفرح به امللحدة أن يرصح نارص الرشع بأن هذا وأمثاله عىل خالف  

، مع أن الرشع مل يتعرض هلذه العلوم نفيا ول  (3) الرشع، فيسهل عليه طريق إبطال الرشع(  

 . (4) رض لألمور الرشعيةول يف هذه العلوم تع   إثباتا،

وقد انجر عن هذا املنهج نوع من الشعور بالتصادم بني العقل والدين، فإن تلك القضايا  

ورفض العلامء    من الوضوح والدقة، وبراهينها من الوضوح والقوة بحيث ل يمكن رفضها؛
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وروبا هلا بحجة منافاهتا للدين كذب عليه، وخدمة للملحدين واملشككني، وهو ما حصل يف أ 

عندما أنكرت الكنيسة الكثري من الكشوف العلمية التي تتناىف مع موروثاهتا اليونانية وغريها،  

 مما أدى إىل النفور من الكنيسة، والتمكني لإلحلاد. 

وما ذكره الغزايل عن هذا الصنف وموقفه من العلوم، يشبه متاما موقف السلفيني يف  

وخص  الكثرية،  العلمية  احلقائق  من  للنصوص  عرصنا  مصادمتها  بحجة  منها،  الفلكية  وصا 

 املقدسة. 

ويرى القبول الكيل ملا ورد يف  أما الصنف الثاين، فهو عىل النقيض من الصنف األول،  

تلك الفلسفات والثقافات، وطرح الدين بسببها، والنخداع بمظاهرها، يقول الغزايل معربا  

فإين رأيت طائفة يعتقدون يف أنفسهم    د،)أما بع  عن هذا التيار يف مقدمة )هتافت الفالسفة(:

واستحقروا   التميز عن األتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء قد رفضوا وظائف اإلسالم، 

شعائر الدين، بل خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطا يصدون عن 

 (1)سبيل اهلل، ويبغوهنا عوجا(

متاما   يشبه  راحوا  وهو  والذين  وغريهم،  احلداثيني  من  التنوير  يدعون  الذين  أولئك 

يتالعبون بحقائق الدين، ويؤولوهنا، ويرفضون الكثري منها، بغية الذوبان يف اآلخر، وختليص  

 اإلسالم من كل خصوصياته وحقائقه وقيمه. 

الذوبان ذلك  الثقافات، ويرى أن مصدر  تلك  التيار يف  ينتقد ذوبان هذا  ل    والغزايل 

يرجع إىل حتكيم املوازين العقلية بقدر رجوعه إىل أوهام وخيالت وأسباب النفسية، وهو يعد 

 منها: 

إطناب طوائف من متبعيهم يف وصف عقوهلم ودقة علومهم، وأهنم مع كل ذلك الذكاء   .1

 منكرون للرشع متنصلون من تكاليفه. 

 
 . 38(    هتافت الفالسفة ص1) 



397 

 

هلم،   .2 استدراجا  املعرفية  مطالبهم  عىل  العامة  عليهم  مصادرهتم  أوردوا  ما  إذا  أنه  بحيث 

إشكال تذرعوا بأن هذه العلوم غامضة، وأهنا أعىص العلوم عىل األفهام الذكية، ول يمكن  

التوصل إىل فهمها إل بتقديم الرياضيات واملنطق،وهذا كله استدراج نفيس للوصول هبم  

 إىل حالة النبهار التام املؤدي إىل ا خلضوع الكيل. 

حتى ظن من ينظر    م الطبيعية واهلندسية واملنطقية مع اآلراء امليتافيزيقية، اخللط بني العلو .3

 يف منطقهم فرياه مستحسنا أن سائر علومهم مؤيدة بتلك الرباهني.  

وكل هذه األسباب التي ذكرها الغزايل وغريها لذوبان هذا الفريق يف تلك الثقافات ل  

و حالة من النبهار الساذج، والتأثر العاطفي  ترجع إىل براهني عقلية، أو حجج منطقية، وإنام ه 

 الذي ل حيكمه العقل، ول يستند إىل احلجة. 

وبديال عن ذينك الصنفني يقرتح الغزايل صنفا ثالثا، هو وسط بني الصنفني، ويتمثل يف  

التمييز بني املقبول واملرفوض من تلك الثقافات؛ فيقبل ما دل عليه الرشع والعقل، ويرفض ما 

أن أكثرها وبناء عىل هذا األساس قسم الغزايل علوم الفالسفة إىل ستة أقسام مبينا  ه،  يرفضان

 يمكن قبوله والستفادة منه، وأنه ل رضر منه عىل الدين. 

وعلم    احلساب واهلندسة،ومن األمثلة عىل ذلك قبوله الرياضيات، وما يتعلق هبا من  

العامل، ي  هيئة  )ل  أنه  الغزايل  يقرر  كام  أمور  وحكمها  الدينية،بل هي  باألمور  منها  َشء  تعلق 

هناك بل إنه جيعلها من الفروض الكفائية ما دام  ،  (1) برهانية ل سبيل إىل جما حدهتا بعد فهمها(  

   .(2) ، وهو ل حيذر سوى من استغالهلا استغالل عقديا ل عالقة هلا بهحيتاج إليها من 

قبوله   عليها  األمثلة  املنطقية ومن  واملقاييس  ملتعلقة  ا  العلوم  األدلة  طرق  يف  بالنظر 

تركيبها، وكيفية  الربهان  مقدمات  أنه    ورشوط  رأي باعتبار  يف  ـ  بالدين  منها  َشء  يتعلق  ل 
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الغزايل ـ إل ما حشيت به من أمثلة تتناقض وتتعارض مع األصول الدينية، وألجل ذلك ألف  

 وحشاها بدل من ذلك باألمثلة الفقهية. كمعيار العلم وغريه،  الغزايل كتبه املنطقية، 

طب وكيمياء  بام تشتمل عليه ذلك احلني من    العلوم الطبيعية ومن األمثلة عليها قبوله  

وفلك وغريها، ويرى الغزايل عدم تعرضها للدين، ولذلك ل ينبغي خمالفتهم يف َشء منها إل  

جعلها الطبيعة فاعلة بذاهتا،  ل يف ، وهو ل يعتب عىل هذه العلوم إ بام هدى إليه الدليل العلمي

أن الطبيعة مسخرة هلل تعاىل، ول  املطلع عليها )علم يأثناء مطالعة هذه العلوم أن يدعو  ولذلك 

والطبائع   والنجوم  والقمر  والشمس  فاطرها،  جهة  من  مستعملة  هي  بل  بنفسها،  تعمل 

 (1) مسخرات بأمره، ل فعل ليشء منها لذاته( 

فيها الفالسفة عن  [، والتي يبحث  العلوم السياسية قبوله بام سامه ]  ومن األمثلة عليها 

احلكم املصلحية املتعلقة باألمور الدنيوية، ول يرى الغزايل لذلك أي تعلق بالدين، بل يمكن 

ومن   الستفادة من أبحاثهم فيها باعتبارها مستمدة ـ كام يرى ـ من كتب اهلل املنزلة عىل األنبياء، 

 . (2)ة عن سلف األنبياء احلكم املأثور

 وهذا املوقف هو الذي أكسب الغزايل فكرا سياسيا متينا حيتاج إىل مزيد دراسة.  

وكالمهم فيها ـ كام يلخصه الغزايل ـ يرجع  ، العلوم األخالقيةومن األمثلة عليها قبوله ب

النفس وأخالقها وأجناسها وأنواعها وكيفية معاجلتها وجماهدهتا، و ل  وه   إىل حرص صفات 

الصوفية   كالم  من  مأخوذ  فيها  كالمهم  أن  يرى  بل  الرشع،  تناقض  ل  باعتبارها  ردها  يرى 

ولذلك فإن الستفادة منهم  ،  الذين مل خيلو من وجودهم أي عرص من العصور  (3) واملتأهلني  
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 . (1) تلق ملزيد من التجارب والفوائد التي مل متنعنا الرشيعة من األخذ هبا 

التقسيم ل اللبيب من كل علومهم ما عدا ما  بعد هذا   يرى الغزايل حرجا أن يستفيد 

عارض الرشع منها، ألن معرفة احلق مطلب كل عاقل، واحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو  

 أحق هبا. 

من   يسمع  بالذي  ذلك  ويشبه  فالسفة،  كوهنم  بمجرد  عليهم  يرد  من  عىل  ينكر  وهو 

هذا كالم نرصاين، ول يتوقف    ويقول:   ول اهلل( فينكره، النرصاين قول: )ل إله إل اهلل عيسى رس

 .  (2)ريثام يتأمل أن النرصاين كافر باعتبار هذا القول أو باعتبار إنكار نبوة حممد 

وبسبب هذا الفكر املتفتح املنتقي استفاد الغزايل من الفالسفة، وضمن ذلك كتبه بعد  

لقى بسبب ذلك النقد الالذع من كثري من  مزجه بالنصوص الرشعية، أو بعد أسلمته، وقد  

دخل بطون الفالسفة ثم أراد أن   الطاعنني، كقول ابن العريب املالكي: )إن شيخنا هذا ]الغزايل[

 (3) خيرج فام قدر( 

وقد حصل له ذلك العرتاض يف حياته، فقال جميبا: )ولقد اعرتض عىل بعض الكلامت  

ومل تنفتح   من الذين مل تستحكم يف العلوم رسائرهم،   يف تصانيفنا يف أرسار علوم الدين طائفة 

أن  األوائل، مع  الكلامت من كلامت  تلك  أن  املذاهب بصائرهم، وزعمت  إىل أقىص غايات 

الكتب   بعضها من مولدات اخلواطر، ول يبعد أن يقع احلافر عىل احلافر، وبعضها يوجد يف 

 (4) الرشعية، وأكثرها موجود معتاد يف كتب الصوفية(

الكالم   ثم يعقب عىل ذلك منكرا: )وهب أهنا ل توجد إل يف كتبهم، فإذا كان ذلك 
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هيجر   أن  ينبغي  فلم  والسنة،  الكتاب  خمالفة  عىل  يكن  ومل  بالربهان،  مؤيدا  نفسه  يف  معقول 

 (1) وينكر؟( 

 ـ املتأخرون من اإليرانيني والنفتاح احلضاري:   2

املتأخرين واطالعهم عىل ثقافة اآلخر واستفادهتم منها، فهي  ل يمكننا هنا ذكر نامذج  

من الكثرة بحيث ل يمكن اإلحاطة هبا، وبناء عىل هذا سنقترص عىل قادة اجلمهورية اإلسالمية  

أولئك  مقابل  النفتاح يف  بذلك  العامل، وأعطوا صورة مرشفة  انفتحوا عىل  اإليرانية، وكيف 

 م الستفادة من تراث األجانب بحجة أهنا علوم كفار. املنغلقني الذين حجروا عىل أنفسه

وعدم   اإلسالمية،  املذاهب  كل  عىل  النفتاح  النفتاح  ذلك  مظاهر  من  مظهر  وأول 

الوحدة  إىل  يدعون  اإلسالمية  الثورة  قادة  نرى  وهلذا  املذهب،  أو  املدرسة  داخل  التقوقع 

 ستامع ملا يقوله الطائفيون يف ذلك.اإلسالمية، وإىل التقريب بني املذاهب اإلسالمية، وعدم ال

ومن خطابات اخلميني يف هذا املجال، والتي وجهها إىل احلجيج يف موسم احلج باعتباره 

أهيا احلّجاج املحرتمون لقد اجتمع العامل حول بعضه  حمال لجتامع مجيع املسلمني قوله هلم: ) 

فيجب أن تتخذوا إجراءات    البعض، ويتبادل اآلراء يف مصالح اإلسالم ومشاكل املسلمني،

رضورية حلل هذه املشاكل والوصول إىل األهداف اإلسالمية املقّدسة وابحثوا يف طرق وسبل  

بني   املشرتكة  السياسية  املسائل  وابحثوا يف  اإلسالمية،  واملذاهب  الطوائف  مجيع  بني  الوحدة 

ء اإلسالم ملسلمي  مجيع الطوائف اإلسالمية وابحثوا إلجياد حل للمشاكل التي أوجدها أعدا 

  (2)(العامل والتي يعترب أمهها تفرقة صفوف املسلمني 

ليثبت هلم أنه ل حل خلروج املستضعفني من نري   وهو يستعمل كل أنواع الستدلل 

طريق واحد  املتسكربين إل باحتادهم ووحدهتم ونبذهم لكل ما يفرق بينهم، يقول يف ذلك: )
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ر هذه املآيس ويقطع دابر الفساد ويعيد وحدة املسلمني  ويقتلع جذو  ،ساس لكل السبل األهو  

هذه الوحدة التي   ، بل وحدة مجيع املستضعفني وكل املستضعفني واملكبلني بالسالسل يف العامل 

يؤكدها ويكررها اإلسالم الرشيف والقرآن الكريم، وجيب حتقيقها يف الواقع من خالل الدعوة 

دعوة مكة املعظمة عندما جيتمع املسلمون ألداء فريضة  والتبليغ هبا بشكل واسع، ومركز هذه ال

خياطب اهلل إبراهيم خليل اهلل ليدعو الناس إىل احلج، ويأتون من مجيع األقطار ليشهدوا .  احلج.

ليأتوا   ،منافع هلم ومنافع للمجتمع، منافع سياسية، ومنافع اقتصادية، ومنافع اجتامعية وثقافية

. وجيب عىل ذّرية آدم كلها أن .عّز ثمرة يف حياته يف سبيل اهلل ويروا نبيهم الذي قدم أغىل وأ 

جانبًا كل ما عدا اهلل. شمسًا كان   ى فلينظروا كيف حّطم األصنام، وكيف أبعد ورم  ه تتأسى ب

جيب عىل اجلميع التأيس بأيب التوحيد، وأيب األنبياء عظامء  .  أم قمرًا، هياكل، حيوانات أو برشًا.

 (1) (الشأن

( واملجتمعات  ووقال:  الناس  دعوة  العظيم،  الجتامع  هذا  يف  الوظائف  مجلة  من 

اخلطباء   عىل  ينبغي  حيث  املسلمني  فئات  بني  الختالفات  ورفع  الكلمة  لوحدة  اإلسالمية 

جبهة   وتشكيل  إجياد  سبيل  يف  ويسعوا  احليايت  األمر  هذا  إىل  يبادروا  أن  واملفكرين  والعلامء 

وحدة اجلبهة، ووحدة الكلمة، وشعار ل إله إل اهلل أن للمستضعفني حيث إهنم يستطيعون ب

يتحّرروا من أرس القوى الشيطانية لألجانب واملستعمرين واملستثمرين، ويتغلبوا عىل املشاكل  

 ( 2)  (بوحدهتم وأخّوهتم

ليسمع اجلميع هذه احلقيقة، إن أعداء اإلسالم يسعون بكل قّوهتم إلجياد التفرقة  وقال: ) 

املجتمعات اإلسالمية ويسعون بأي وسيلة وحتت أي عنوان إلجياد النزاعات   والختالف بني

الكامل من جديد عىل مجيع  تتهّيأ األرضية الصاحلة لتسّلطهم  املسلمني، والتي بتحقيقها  بني 
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جيب   اجلهة  هذه  ومن  الثروات،  لنهب  هجومهم  ذلك  عىل  ويساعدهم  اإلسالمية،  الدول 

 (1) (تفرقة وهذا تكليف رشعي وإهلي الحرتاز عن أي عمل يؤدي إىل ال

وبناء عىل هذا أسست يف إيران الكليات التي تدرس املذاهب اإلسالمية املختلفة، ومن  

يزور مكتباهتا وجامعاهتا يتعجب من ذلك التنوع املعريف املوجود فيها، والذي ل نجده لألسف  

 يف مكتبات املدارس السنية. 

ادة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية النفتاح عىل  ومن مظاهر النفتاح احلضاري لدى ق

العامل، وعىل مجيع الشعوب، ولعل أكرب من يمثل ذلك النفتاح اخلميني الذي استبدل ذلك 

الطرح الذي يقسم اإلسالميون عىل أساسه البرش إىل مسلمني وكفار، ويعتقدون أن الرصاع 

من   استمده  جديد،  بتقسيم  والكفر،  اإلسالم  بني  املستكربون قائم  وهو  الكريم،  القرآن 

 واملستضعفون.. ففي املستكربين مسلمون وغري املسلمني.. ويف املستضعفني كذلك. 

( وصيته:  يف  اخلميني  اهلادفة  يقول  اخلارجية  السياسة  جمال  يف  اخلارجية  وزراء  أوىص 

تها التدخل  حلفظ الستقالل ومصالح البالد وإقامة العالقات احلسنة مع الدول التي ليس يف نيّ 

حاذروا وبكل حزم من أي أمٍر تشوبه شائبة التبعّية بكل أبعادها، ولتعلموا  ،  يف شؤوننا الداخلية 

ض البالد ـ رغم ظاهرها اخلداع أو ما حتققه من منافع مؤقتة ـ   بأّن التبعّية يف بعض األمور يعرِّ

اإلسالمية وإيقاظ قادهتا وكونوا دعاة اسعوا لتحسني عالقاتكم مع الدول    . . إىل كارثة مدمرة

ليبادر العلامء األعالم، واخلطباء املوقرون يف الدول اإلسالمية  .  للوحدة والحتاد فاهلل معكم.

إىل دعوة احلكومات لتحرير أنفسها من التبعّية للقوى األجنبية الكربى، وليتفقوا مع شعوهبم  

عليهم  حمالة،  ل  النرص  عانقوا  فعلوا  إذا  ونبذ   فإهنم  الوحدة  إىل  الشعوب  يدعوا  أن  أيضًا 

العنرصية املخافة لتعاليم اإلسالم، ومد يد الخوة إىل إخواهنم يف اإليامن يف أي بلد كانوا ومن 

أي عنرص فإن اإلسالم يعّد اجلميع اخوة، ولو أن هذه الخوة حتققت يومًا ما هبمة احلكومات  
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  (1) ( كرب قوة يف العامل أكيف أن املسلمني يشكلون  والشعوب وبتأييد اهلل العيل، فسيظهر للعيان

إنكم لو  وهكذا نرى اخلامنئي يسري عىل نفس الدرب يف تقسيم العامل، يقول يف ذلك: )

نظرتم اآلن إىل املشهد اجلغرايف هلذا العامل يف تقسيامته وممارساته السياسية، لوجدتم عىل ماذا  

رون امتالكهم لك  ل َشء عىل هذه األرض، والذين ينظرون باحتقار يستند أولئك الذين يتصوَّ

لكل الشعوب ويسيطرون ظلاًم وعدوانًا عىل املصادر البرشية واملادية، وهم قوى الستكبار،  

فعىل ماذا يعتمد هؤلء؟ إن أهم ما يعّولون عليه هو اإلحياء للشعوب بأن قوهتم قوة ل منازع 

 ( 2) (هلا 

س قارصا عىل السياسة وحدها، بل إنه يتجاوزها إىل  وهذا املظهر من مظاهر النفتاح لي

 النفتاح الثقايف والفكري ويف املجالت املختلفة. 

ونحب أن نذكر هنا نموذجا عن ذلك من كلامت قائد الثورة اإلسالمية احلايل نفسه،  

وكيف ينفتح عىل الثقافات بأنواعها املختلفة، ولعل أكرب دليل عىل ذلك ترمجته لبعض كتب  

، وكتابه  ظالل القرآن لسّيد قطب قطب وثناؤه العريض عليها، ومنها ترمجته لتفسري يف  سيد  

 ، وغريها. املستقبل هلذا الدين 

يف   يقول  مجيعا،  منها  والستفادة  املعارف،  كل  مطالعة  إىل  حني  يدعو شعبه كل  وهو 

، هو أحد أفضل  والكتاب اجلّيد ،إّن الكتاب هو نافذة عىل العامل الواسع للعلم واملعرفة ذلك: )

فالشخص اّلذي ليس لديه ارتباط هبذا العامل اجلميل واملحيي، )عامل    . وسائل الكامل البرشي.

اإلهلية   املعارف  أكثر  من  وأيضًا  اإلنسانية  النتاجات  أهّم  من  حمروٌم  شّك  بال  هو  الكتاب(، 

لتوفيٌق عظيٌم لإلنسان  والبرشية. إهّنا خلسارة عظيمة لألّمة اّلتي ل شأن ألبنائها بالكتاب، وإّنه 

 
 .27الوصية اإلهلية السياسية، ص(  1) 
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 ( 1) (أن يأنس بالكتاب، وأن يكون يف حالة استفادة دائمة منه، فيتعّلم أشياء جديدة

الكتاب اّلذي أقرأه يؤّثر يف  ويتحدث عن نفسه، وعن مدى تأثري الكتاب فيه، فيقول: )

فجزٌء من انعكاساته يظهر بالتأّثر، لكن هناك جزًء آخر   ،نفيس، أي أّنه ينفذ إىل أعامق وجودي

ناتج عن ارتباطي بالناس، وعن كون قضايا الناس ونبض التحّرك العاّم للمجتمع يف يدي،  

األمور. بغافٍل عن هذه  لكم  . ولست  أقول  أن  إأريد  كتابكم هذا، ومقالتكم هذه، وهذا :  ّن 

اذا يشتبه علينا األمر عند تقييم نتاجاتنا ونتصّور أّن الفيلم، وهذا الشعر، كّلها مؤّثرة جّدًا. مل

 (2)(هذا العمل قليل األثر؟

ذلك:   يف  يقول  منها،  العرب  وأخذ  الشعوب،  كل  تاريخ  يف  البحث  إىل  يدعو  وهو 

أعّزائي! بعض منكم مّطلع عىل التاريخ جّيدًا. أنا أيضًا مّطلع عىل التاريخ. لقد قرأت مرارًا )

ات السبعني والثامنني سنًة املاضية وما قبلها، سطرًا سطرًا. وأنا ـ العبد صفحات تاريخ السنو

 ( 3)(الفقري ـ يل يف باب شبه القاّرة اهلندية مطالعات مطّولة، وقد أّلفت كتابًا يف هذا املجال أيضاً 

الرواية، ويذكر عن نفسه مدى   إنه يدعو شعبه إىل مطالعة الكتب األدب، وكتب  بل 

ليس يل يف مقولت السينام والفنون التصويرية وأمثاهلا مثل هذه ول يف ذلك: )اهتاممه هبا، يق

اخلربة، هنا أكون مستمعًا عادّيًا. لكن يف الشعر والرواية، لست إنسانًا عادّيًا، لقد قرأت الكثري  

ستارًا  هناك  أّن  سُتفاجؤون  الرويس،  األدب  عىل  نظرًة  ألقيتم  إذا  املوجودة.  اآلثار  هذه  من 

طريف السور هذا، توجد أعامل عظيمة مرتبطة     من الوسط، أي أّن هناك سورًا، وعىل موصولً 

جتدون هلا    (5)يأو ألكيس تولستو  (4) بالطرفني. لكن عندما تنظرون مثاًل يف أعامل شولوخوف

 
 م 25/12/1993رسالة بمناسبة ابتداء أسبوع الكتاب،  يف  (1) 

 م. 29/6/1992يف لقاء له بأعضاء جمّمع الكتّاب املسلمني،  (2) 

 م. 23/7/2001يف لقاء له مع املثّقفني والفنّانني،  (3) 

 (. 1984-  1905ميخائيل ألكساندر وفيتش شولوخوف )  (4) 

 (.1945-1883)ألكيس نيكول يفيتش تولوستوي   (5) 
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وله روايات كثرية، وهو من كّتاب الثورة   ، . ألكيس تولستوي هذا، كاتب قوّي جّداً .مذاقًا آخر 

كتاباته. الروسية  يف  اجلديد  العهد  مذاق  وجتدون  كتاب    . ،  يف  ترون  والسلم]بينام    [ احلرب 

فتلك   (1)لتولستوي األخرية،  الستني سنًة  فرتة  آثار  ترون  لكنّكم ل  الروسية،  القومية  اآلثار 

 ( 2) (حقبة أخرى وآثار أخرى ومرتبطة أساسًا بمكان آخر

الكثرية يف   نتيجة كثرة اشتغايل  املجال األديب، فيقول: )وهو يذكر عن نفسه مطالعاته 

بالروايات املتنّوعة، يمكن أن أبدي رأيي. لعّلني قرأت عىل امتداد هذه السنوات الثالثني أو  

الكّتاب يف   القصص ألهّم  الروائية، آلف  بالكتب  فيها  اهتممت  اّلتي  األربعني من عمري، 

ملضمون هي تلك القصص املحّققة لكّل هذه إّن أفضل القصص هي اّلتي يتكامل فيها ا  . العامل.

الرشوط، ولكنّها غري مبارشة، أّما لو سّلطتم الضوء يف القّصة عىل مسألة ما، وُعلم كيف ستّتجه  

 (3)(القّصة فيام بعد، فالقّصة عندها سوف تفشل

  وهو ـ مثلام ذكرنا عن ابن املقفع والغزايل ـ يدعو إىل غربلة ما يرتجم من كتب اآلخر، أو 

يصاغ صياغة جديدة حتفظ الدين واألخالق، ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره عن نفسه، فقال:  

أّي مشكلة  ) لدينا  الواقع ليس  يومًا أحد املرتمجني املشهورين واملحمودين، واّلذي يف  جاءين 

ترمجها   اّلتي  الرواية  قرأت  قد  وكنت  الناس.  من  مجاعة  مع  ولئق،  فهو شخص حمرتم  معه، 

أربعة    واملؤّلفة من  مؤّلفًة  روايًة  قرأت  قد  كوين  من  تعّجب  أّنه  الظاهر  جمّلدات..  أربعة  من 

كانت هناك مسألتان سّيئتان يف ذلك الكتاب. األوىل، أّن ، جمّلدات، ُترمجت عن اللغة الفرنسية

كان حيتوي عىل مشاهد شهوانية حلّب عبثي، قد ُفّصلت تفصياًل دقيقًا من قبل    املجّلد األّول 

تب، من دون أن تكون األحداث الرئيسة للرواية بحاجة إليها، وكان يمكن للمرتجم أن الكا 

 
 (. 1910 - 1828ليو نيكولو تولوستوي ) (1) 

 م. 1991/ 25/11يف لقاء له بجمع من الفنّانني،  (2) 

 م. 3/1/1994، "شاهد"يف لقاء له باملدراء واملنتجني يف املسلسل التلفزيوين  (3) 
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فاملرتجم مل يتعّهد بذكر كّل مطلب كتبه املؤّلف بعينه، ويمكنه أن يقول إّننا   ،حيذف الكثري منها 

. املسألة الثانية،  . حذفنا هنا عرش صفحات أو مخسة أسطر لكوهنا غري مناسبة، فال مانع من ذلك

ين وبني شخص ملحد، بحيث يسعى كّل طرف من خالل   كانت حوارًا بني كاهن يؤمن بالدِّ

النهاية   لكن يف  أيضًا،  الكالم  أو عرضه عليه. ويطول  رأيه عىل اآلخر  إىل فرض  الستدلل 

أّن اإلحلاد   ،ينترص هذا امللحد! قلت له: إّن هذه ليست حقيقة  املسألة. أنت نفسك ل تعتقد 

اعي لك ألن تنرص هذا امللحد؟ ذلك الفصل األخري اّلذي هو كالم امللحد،  صحيح، فام الد

 ( 1)(عبارة عن صفحة واحدة، لو كنت حذفته، فال ضري يف ذلك 

يف   اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  يف  اإلعالم  وزارة  تقوم  كيف  نرى  هذا  عىل  وبناء 

ضاء لبعض شعبها، فهي مل  التعامل مع األفالم األجنبية التي خصصت بعض املحطات هلا، إر

 ترتكها كام هي، وإنام تقوم بحذف كل املشاهد املنافية لألخالق والقيم الدينية. 

واخلامنئي من خالل مطالعاته الكثرية يشري كثريا عىل اإلعالميني والفنانني بام حيتاجه  

لت لبعض  قبل عّدة سنوات ق) الواقع اإليراين من إبداعات فنية، ومن األمثلة عىل ذلك قوله: 

األصدقاء، ملاذا ل تنتجون أفالمًا عن معّوقي احلرب؟.. كنُت قد قرأُت كتابًا ُأّلف عن جريح 

أّن فيلاًم ُأنتج عن ذلك الكتاب.. لقد طبع الروس أنفسهم هذا   معّوق رويس، وسمعُت بعدها 

بدايات  الكتاب ووّزعوه. وكان هذا أيضًا من كتبهم الدعائية. وقع هذا الكتاب بني يدّي يف  

حتكي قّصة طّيار تسقط طائرته فُتقطع رجله. رأيت أّن كّل    [قّصة إنسان واقعّية] واسمه    ،الثورة

طّيار أو كّل جريح ُقطعت رجله أو فقد برصه، لو قرأ هذا الكتاب، سوف يشعر بالطمئنان 

تاب؟ ول  والّرضا. ونحن اّلذين لدينا كّل هؤلء اجلرحى املعّوقني، ملاذا ل نكتب مثل هكذا ك

 ( 2)(ننتج هكذا فيلم؟ فهذا من نقائصنا 

 
 م. 22/10/2006يف لقاء له بالقيّمني عىل إحياء أسبوع الكتاب،  (1) 

 م. 25/11/1992ير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ومسؤويل الوزارة، يف لقاء له بوز  (2) 
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من   يمنع  ل  أنه  إل  األكرب  الشيطان  واعتبارها  ألمريكا،  الشديد  عدائه  مع  واخلامنئي 

مطالعة إنتاجها العلمي أو الثقايف، بل هو يدعو إىل ذلك، ويذكر عن نفسه أنه يفعل ذلك، ومن 

الفرصة لقراءة بعض الكتب اّلتي ُكتبت عن الوضع إذا تسنّت لكم  األمثلة عىل ذلك قوله: )

الجتامعي يف أمريكا، سوف تلتفتون إىل هذه املسألة.. لقد قرأُت كتبًا عديدة يف هذا املجال، ل  

عىل سبيل املثال، قرأُت يف جمال القضايا النتخابية، كتابًا   أعلم إن كنتم قد قرأمتوها أيضًا أم ل.. 

ف هاورد  األمريكي  كتٌب  (1)استللكاتب  الكاتب  وهلذا  اليسارية.  بميوله  نسبيًا  املعروف   ،

أخرى أيضًا.. بالطبع هو كاتب روائي. كتابه يتناول سرية طفل هتاجر عائلته يف بدايات القرن  

العرشين من إحدى الدول األوروبية إىل أمريكا. ويولد هذا الطفل يف أمريكا، حيث يصبح 

بعدها، يصبح حماميًا، ومن ثّم يرتّشح لالنتخابات. لقد ُفّصل يف  مواطنًا أمريكيًا وفق القوانني.  

القرن،   ذاك  بأوائل  مرتبط  األمر  هذا  التفتوا،  أمريكا.  يف  النتخايب  الوضع  الكتاب  ذلك 

بالعرشينات والثالثينات، بعد ذلك، ساء الوضع بدرجات، وذلك باعرتاف كّل من لديه خربة 

ع.. يف الواقع، إّن من يعنّي املرّشحني هو املال والقّوة يف هذا املجال وكتب حول هذا املوضو

 ( 2) (الدعائية للرشكات الكربى املسيطرة عىل أمور البلد كاّفة

اإلسالم   ومتثل  كافية،  نامذج  وهي  العامل،  عىل  اإليرانيني  انفتاح  مدى  عن  نامذج  هذه 

أولئك الذين يذوبون يف  األصيل يف مقابل أولئك الذين ينغلقون عىل أنفسهم انغالقا تاما، أو  

 اآلخر، ويتخلون عن شخصيتهم يف سبيل ذلك. 

 ثانيا ـ إيران.. واإلبداع احلضاري: 

عرفنا يف الفصول السابقة الكثري من مظاهر اإلبداع الذي قام به اإليرانيون يف التعامل  

ني  مع العلوم اإلسالمية ابتكارا وتطويرا، وهو مظهر من مظاهر احلضارة التي يرست للمسلم 

 
 (. 2000ـ  1914هاورد فاوست ) (1) 

 م. 5/12/1996يف لقاء له بجمع من املنّظامت الطالبية يف جامعات البالد،  (2) 
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مع   ورشائعهم،  التعامل  وعقائدهم  والرباهني  مصادرهم  هلا،  املختلفة  العروض  عرب  وذلك 

 الكثرية الدالة عليها. 

  ؛ وقد أشار إىل هذه الناحية كل من أرخ للعلوم العربية واإلسالمية يف القديم واحلديث 

ن ]فصل  كلهم يذكر ما قاله ابن خلدون يف تفسري ذلك، حيث قال يف مقدمته يف فصل بعنواو

العجم أكثرهم  اإلسالم  يف  العلم  محلة  أن  ) يف  املّلة  [:  يف  العلم  محلة  أّن  الواقع  الغريب  من 

  ، اإلسالمّية أكثرهم العجم ل من العلوم الرّشعّية ول من العلوم العقلّية إّل يف القليل النّادر

وإن كان منهم العريّب يف نسبته فهو أعجمّي يف لغته ومرباه ومشيخته مع أّن املّلة عربّية وصاحب  

  (1)(رشيعتها عريبّ 

والّسبب يف ذلك  ثم حاول أن يعتمد عىل نظريته يف احلضارة لبيان سبب ذلك؛ فقال: )

أّوهلا مل يكن فيها علم ول صناعة ملقتىض أحوال   املّلة يف  وإّنام أحكام    ، الّسذاجة والبداوةأّن 

وقد عرفوا مأخذها من   ، الرّشيعة اّلتي هي أوامر اهلل ونواهيه كان الّرجال ينقلوهنا يف صدورهم

أمر   يعرفوا  مل  عرب  يومئذ  والقوم  وأصحابه.  الرّشع  صاحب  من  تلّقوه  بام  والّسنّة  الكتاب 

إليه حاجة. وجرى األمر عىل ذلك زمن   الّتعليم والّتأليف والّتدوين ول دفعوا إليه ول دعتهم

الّصحابة والّتابعني وكانوا يسّمون املختّصني بحمل ذلك. ونقله إىل القّراء أي اّلذين يقرؤون 

الكتاب وليسوا أّمّيني ألّن األّمّية يومئذ صفة عاّمة يف الّصحابة بام كانوا عربا فقيل حلملة القرآن 

ء لكتاب اهلل والّسنّة املأثورة عن اهلل ألهّنم مل يعرفوا األحكام  يومئذ قّراء إشارة إىل هذا. فهم قّرا

  (2)(الرّشعّية إّل منه ومن احلديث اّلذي هو يف غالب موارده تفسري له ورشح 

وهكذا بعد انتهاء العرص األول، ودخول الكثري من أهل البالد املفتوحة إىل اإلسالم،  

ت مجعا وتصنيفا وحتليال وحتقيقا، يقول ابن خلدون:  بدأ الدور هلم يف التعامل مع تلك الروايا 
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فلاّم بعد النّقل من لدن دولة الّرشيد فام بعد احتيج إىل وضع الّتفاسري القرآنّية وتقييد احلديث  )

ثّم احتيج إىل معرفة األسانيد وتعديل النّاقلني للّتمييز بني الّصحيح من األسانيد    ،خمافة ضياعه

اج أحكام الواقعات من الكتاب والّسنّة وفسد مع ذلك الّلسان فاحتيج وما دونه ثّم كثر استخر

الستنباطات   يف  ملكات  كّلها  الرّشعّية  العلوم  وصارت  النّحوّية  القوانني  وضع  إىل 

والستخراج والّتنظري والقياس واحتاجت إىل علوم أخرى وهي الوسائل هلا من معرفة قوانني  

و الستنباط  ذلك  وقوانني  البدع العربّية  لكثرة  باألدّلة  اإليامنّية  العقائد  عن  والّذّب  القياس 

واإلحلاد فصارت هذه العلوم كّلها علوما ذات ملكات حمتاجة إىل الّتعليم فاندرجت يف مجلة  

وقد كنّا قّدمنا أّن الّصنائع من منتحل احلرض وأّن العرب أبعد النّاس عنها فصارت    ، الّصنائع

 ( 1) (ها العرب وعن سوقها العلوم لذلك حرضّية وبعد عن 

ثم فرس مراده من العجم، وكون اإليرانيني أول املرادين باعتبار أهنم أول الشعوب غري   

( فقال:  اإلسالم،  يف  دخلت  حترضا  يف  العربية  هم  من  أو  العجم  هم  العهد  لذلك  واحلرض 

ا من الّصنائع  معناهم من املوايل وأهل احلوارض اّلذين هم يومئذ تبع للعجم يف احلضارة وأحواهل

واحلرف ألهّنم أقوم عىل ذلك للحضارة الّراسخة فيهم منذ دولة الفرس فكان صاحب صناعة  

النّحو سيبويه والفاريّس من بعده والّزّجاج من بعدمها وكّلهم عجم يف أنساهبم. وإّنام رّبوا يف  

وكذا محلة    ، ن بعدهمالّلسان العريّب فاكتسبوه باملربى وخمالطة العرب وصرّيوه قوانني وفنّا مل

احلديث اّلذين حفظوه عن أهل اإلسالم أكثرهم عجم أو مستعجمون بالّلغة واملربى لّتساع  

وكذا محلة علم الكالم وكذا أكثر    ،وكان علامء أصول الفقه كّلهم عجام كام يعرف  ،الفّن بالعراق

: )لو تعّلق العلم  ه ومل يقم بحفظ العلم وتدوينه إّل األعاجم. وظهر مصداق قول ،املفرّسين

  (2)بأكناف الّسامء لناله قوم من أهل فارس(
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ومع احرتامنا لرأي ابن خلدون، ولكنا ل نتفق معه فيه، فالعرب كغريهم من األجناس  

كان يمكنهم بالتعلم وخمالطة املتحرضين أن تتحقق فيهم القدرة عىل ما ذكره من صناعة، وكان 

ا، وكام حصل مع الكثري منهم، ولكن السبب احلقيقي يف  يمكن أن يبدعوا يف ذلك لو أرادو

ذلك هو ما ذكره من احلديث الرشيف، وهو صدق الفرس يف إسالمهم، صدقا جعلهم ينذرون 

 كل حياهتم له. 

اهلل   منها رسول  التي حذرهم  الدنيا  أن  إل  العرب، فهم مع صدق إسالمهم    وأما 

ذلك عن  نفسه  خلدون  ابن  عرب  كام  أو  ) اجتذبتهم،  فقال:  هذه ؛  أدركوا  اّلذين  العرب  وأّما 

الّدولة العّباسّية وما دفعوا   الّرئاسة يف  البداوة فشغلتهم  إليها عن  احلضارة وسوقها وخرجوا 

الّدولة وحاميتها وأويل   القيام بالعلم، والنظر فيه، فإهّنم كانوا أهل  القيام بامللك عن  إليه من 

حال العلم حينئذ بام صار من مجلة الّصنائع. والّرؤساء  سياستها مع ما يلحقهم من األنفة عن انت

العجم   من  به  قام  من  إىل  ذلك  ودفعوا  إليها  جيّر  وما  واملهن  الّصنائع  عن  يستنكفون  أبدا 

كّل   محلتها  حيتقرون  ول  وعلومهم  دينهم  فإّنه  به  القيام  حّق  هلم  يرون  زالوا  وما  واملوّلدين. 

عرب مجلة وصار للعجم صارت العلوم الرّشعّية غريبة  الحتقار. حّتى إذا خرج األمر من ال

النّسبة عند أهل امللك بام هم عليه من البعد عن نسبتها وأمتهن محلتها بام يرون أهّنم بعداء عنهم  

مشتغلني بام ل يغني ول جيدي عنهم  يف امللك والّسياسة كام ذكرناه يف نقل  املراتب الّدينّية.  

 (1)(لّسبب يف أّن محلة الرّشيعة أو عاّمتهم من العجم فهذا اّلذي قّررناه هو ا

النصيب   ابن خلدون كان  العلوم والعقلية والكونية، فهي كام ينص  وهكذا األمر مع 

وأّما العلوم العقلّية أيضا فلم تظهر يف املّلة إّل بعد أن متّيز  األوفر فيها للعجم، يقول يف ذلك: )

واستقّر العلم كّله صناعة فاختّصت بالعجم وتركتها العرب وانرصفوا    ، محلة العلم ومؤّلفوه

عن انتحاهلا فلم حيملها إّل املعّربون من العجم شأن الّصنائع كام قلناه أّول. فلم يزل ذلك يف  
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األمصار اإلسالمّية ما دامت احلضارة يف العجم وبالدهم من العراق وخراسان وما وراء النّهر.  

ك األمصار وذهبت منها احلضارة اّلتي هي رّس اهلل يف حصول العلم والّصنائع فلاّم خربت تل

ذهب العلم من العجم مجلة ملا شملهم من البداوة واختّص العلم باألمصار املوفورة احلضارة.  

العلم والّصنائع.   العامل وإيوان اإلسالم وينبوع  أّم  اليوم يف احلضارة من مرص فهي  أوفر  ول 

ارة يف ما وراء النّهر ملا هناك من احلضارة بالّدولة اّلتي فيها فلهم بذلك حّصة  وبقي بعض احلض

من العلوم والّصنائع ل تنكر. وقد دّلنا عىل ذلك كالم بعض علامئهم من تآليف وصلت إلينا 

إىل هذه البالد وهو سعد الّدين الّتفتازايّن. وأّما غريه من العجم فلم نر هلم من بعد اإلمام ابن 

 (1)  (طيب ونصري الّدين الّطويّس كالما يعّول عىل هنايته يف اإلصابةاخل

العلوم،   تاريخ  يف  الباحثني  من  الكثري  ومثله  خلدون،  ابن  من  الترصيح  هذا  بناء عىل 

هذا   يف  املعرفة    املبحثنحاول  جمالت  يف  وإبداعاهتم  اإليرانيني  أدوار  بعض  عىل  التعرف 

 : العناوين التالية من خاللية واللغوية واألدبية، وذلك املختلفة، وخصوصا العقلية والكون

 ـ اإليرانيون واإلبداع يف العلوم اللغوية واألدبية:   1

اهتامم   العربية  عىل  وحقدها  إيران  عن  املغرضون  يذكره  ما  نفي  عىل  األدلة  أكرب  من 

بة الفارسية عىل اإليرانيني منذ دخلوا اإلسالم باللغة العربية، وكتابتهم هبا، واعتامدهم يف كتا 

الرغم من كوهنم كانوا ذوي حضارة قديمة، وكان هلم خطهم اخلاص،   العريب، عىل  احلرف 

وفوق ذلك كله خدماهتم الكثرية التي قدموها لعلوم اللغة العربية، حتى أهنم كانوا املؤسسني  

 ألكثرها. 

، ووضع دستوره الذي ل نزال  وأول من بسط علم النحو فأكرب علامء النحو وإمامهم،  

هـ    148)  (2)   سيبويه أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب امللقب ب نستعمله يف مدارسنا وجامعاتنا  
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بشرياز، وهبا قربه، وهو صاحب أشهر    البيضاء   بقرية   ولد فارسية،  أرسة  من   وهو   ، هـ(  180 -

 كتاب يف النحو ]الكتاب[ 

كنا نجلس مع  )قال عنه ابن عائشة:  بفضله عىل علم النحو كل من أرخ له،  وقد اعرتف  

سيبويه النحوي يف املسجد، وكان شاًبا مجياًل نظيًفا، قد تعلق من كل علم بسبٍب، ورضب يف  

  (1)(كل أدب بسهٍم، مع حداثة سنِّه وبراعته يف النحو 

الذهبي:  و البرص)قال  ثم  الفاريس،  العرب،  حجة  النحو،  الفقه  إمام  طلب  قد  ي. 

واحلديث مدة، ثم أقبل عىل العربية، فربع وساد أهل العرص، وألف فيها كتابه الكبري الذي ل  

  (2)(يدرك شأوه فيه. قيل فيه مع فرط ذكائه حبسة يف عبارته، وانطالق يف قلمه 

مل ُيعمل كتاب يف علم من العلوم مثل كتاب سيبويه؛ وذلك أن الكتب  )قال املربد:  و

  (3)(نَّفة يف العلوم مضطرة إىل غريها، وكتاب سيبويه ل حيتاج َمْن َفِهَمه إىل غريه املص

النحو كتابا مثله ومجيع كتب الناس عليه  ) :  هقال اجلاحظ يف كتابو مل يكتب الناس يف 

  (4)(عيال

األندليس:  و صاعد  وحديثها  )قال  قديمها  العلوم  من  علم  يف  ُألِّف  كتاًبا  أعرف  ل 

فاشتمل عىل مجيع ذلك العلم، وأحاط بأجزاء ذلك الفن غري ثالثة كتب، أحدها: املجسطي  

لبطليموس يف علم هيئة األفالك، والثاين: كتاب أرسطوطاليس يف علم املنطق، والثالث: كتاب  

  (5)(سيبويه النحوي؛ فإن كل واحد من هذه مل يشّذ عنه من أصول فنِّه َشء إل ما ل خطر له 
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أحد أئمة  ،  هـ(   377  -   288)   (1) الفاِريساحلسن بن أمحد بن عبد الغفار  َأُبو َعيِل  ومنهم  

املدن اإليرانيةولد يف فسا ،  العربية اللغة    تراثًا حافالً ، وقد ترك  (2) ، وهي مدينة من  يف علوم 

  والشعر،   ،( جزآن)  سيبويه  وتعاليقجملدًا(،    ، )يف عرشينالتذكرة يف علوم العربيةوآداهبا، منها:  

  املعاين،   من  الزجاج  أغفله  ما   يف  واإلغفال  النحو،  وجواهر(،  القراءات  ِعلل  يف)  واحلجة

 (. النحو يف ) العوامل و واملمدود، واملقصور 

وسئل يف حلب وشرياز وبغداد والبرصة أسئلة كثرية فصنف يف أسئلة كل بلد كتابًا، 

 و)املسائل البرصيات(، و)احللبيات(، و)البغداديات(   ، منها )املسائل الشريازية(

واحد زمانه  )قال عنه السيوطي:  وقد اعرتف بفضله عىل اللغة العربية كل من ترجم له،  

د   (3) ( يف ِعلم العربية... وقال كثري من تالمذته: إنَّه أعلُم من املربِّ

وجَرْت بينه وبني أيب الطيب املتنبي  كان إماَم وقته يف ِعلم النحو...  )وقال ابن خلكان:  

م عنده، وعلْت منزلته،   جمالس، ثم انتقل إىل بالد فارس، وصِحَب عضَد الدولة ابن بويه، وتقدَّ

  (4) (حتى قال عضد الدولة: أنا غالم أيب عيل الفسوي يف النحو

الفريوزأبادي:   يعقوب  بن  حممد  إسحاق )وقال  أيب  عىل  النحو  قرأ  العالَّمة    اإلمام 

وأحسن   فعظَّمه،  الدولة  عضَد  وَصِحب  رئاسُته،  إليه  وانتهْت  النحو،  يف  وَبَرع  الزجاج.... 

  (5) (إليه

 
 (1   )( للزركيل  )180،  2/179األعالم  واللغة  النحو  أئمة  تراجم  يف  والبلغة  اهلوامش،  مع  األعيان  1/14(،  وفيات   ،)

(2/80) 

 كم. 145(  تقع يف حمافظة فارس وهي مركز مقاطعة فسا، وتبعد عن شرياز مركز املحافظة 2) 

 ( 1/496ُبغية الوعاة )(  3) 

 ( 2/80وفيات األعيان )(  4) 

 ( 1/13البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )(  5) 
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وَعَلْت منزلُته يف النحو حتى قال قوم من تالمذته هو  )وقال عنه اخلطيب البغدادي:  

د وأعلم منه، وصنَّف كتًبا عجيبة حسنة مل ُيسبق إىل مثلها، واشتهر ِذْكُره يف اآلفاق،    فوق املربِّ

اق مثل عثامن بن جني، وعيل بن عيسى الشريازي، وغريمها، وَخَدم امللوك،   وَبَرع له غلامن ُحذَّ

أنا  يقول:  الدولة  أيِب يقول: سمعت عضَد  الدولة، فسمعُت  م عند عضد  ونفق عليهم، وتقدَّ

 ( 1)(غالُم أيب عيلٍّ النحوي الفسوي يف النحو 

  189-   119)  (2) عبد اهلل بن هبمن بن فريوز الكسائي   أبو احلسن عيل بن محزة بن ومنهم  

الريمن أصول    ، وهوهـ( إمامو.  إيرانية ودفن يف مدينة  والنحو،    ا كان  اللغة  إنه  يف  يعد بل 

 .  سابع القراء السبعة، باإلضافة إىل كونه املؤسس احلقيقي للمدرسة الكوفية يف النحو

القرآن وموصوله، وكتاب يف القراءات، وكتاب  معاين القرآن ومقطوع  ومن مؤلفاته:  

الكبري العدد   ، النوادر  النحو، وكتاب اختالف  النوادر األصغر، وخمترص يف  وكتاب    ،وكتاب 

وكتاب    ،وكتاب املصادر   ، وكتاب القراءات   ، وكتاب العدد  ، وكتاب احلروف  ، قصص األنبياء

 اهلجاء وغريها. 

، وهو من  هـ(   276ـ    213)  (3) الدينوريأبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة  ومنهم  

الدينور   مهذان،  مدينة  من  القريبة  هبا  اإليرانية  كثري  وكان  عهده  والفقهاء  يف  العلامء  من 

 الذين درس عىل أيدهيم. واملحدثني، 

تأويل مشكل  ، و عيون األخبار، وغريب احلديث، وتفسري غريب القرآنومن مؤلفاته:  

إصالح ، واملعارف، والختالف يف اللفظ، وأدب الكاتب ، واحلديثتأويل خمتلف  ، و القرآن 

 ، وغريها كثري. الشعر والشعراء ، واملعاين الكبري، والغلط )وهو إصالح غلط أيب عبيد(

 
 (7/275تاريخ بغداد )(  1) 

 .138وطبقات النحويني   94، 81ونزهة اللبا   403: 11وتاريخ بغداد  330: 1وابن خلكان  535: 1غاية النهاية (  2) 

 .103: 3ومعجم األدباء  45: 1وإنباه الرواة  546و  485الولة والقضاة (  3) 



415 

 

كان صادقًا فيام كان يرويه، عاملًا باللغة، والنحو، وغريب القرآن  )ابن النديم:  عنه  قال  

  (1)(يف والتأليف ومعانيه، والشعر، والفقه؛ كثري التصن 

نًا فاضاًل، وهو صاحب التصانيف املشهورة )وقال اخلطيب البغدادي:   (2)(كان ثقة ديِّ

 ( 3) (كان فاضاًل يف اللغة والنحو والشعر؛ متفنّنًا يف العلوم)وقال أبو الربكات األنباري:  

نًا فاضاًل، وله التصانيف )وقال ابن اجلوزي:     (4)(املشهورة كان عاملًا ثقة ديِّ

الرمحن بن حممد اجلرجاينومنهم   بن عبد  القاهر    ، هـ(471  -   400)  (5) أبو بكر عبد 

أن كتابه    املؤرخون لعلم البالغة يعترب  اإليرانية، و  جرجان  مدينة مؤسس علم البالغة، وهو من  

 هو الكتاب األول يف بيان اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم.  [ دلئل اإلعجاز]

مؤلفاته:   النحوومن  يف  واإليضاح  واجلمل،  القرآن،  وإعجاز  يف  ،  الشافية  الرسالة 

البالغة، و دلئل اإلعجاز، واإلعجاز آرائه يف    ،أرسار  كتابيه األخريين، معظم  أورد يف  وقد 

 علوم البالغة العربية. 

، وهو  ـ( 729) (6) بن حممد جمد الدين الشريازي الفريوزآباديحممد بن يعقوب  ومنهم  

ة بكارزين بشرياز يف  ببلد  ولد   والدب،   اللغة   ويعترب من كبار أئمة صاحب القاموس املحيط،  

 منها   كان  شرياز   جنوب  مدينة  وهي  آباد[ ]فريوزإيران حاليًا، واشتهر بالفريوز آبادي نسبة إىل 

 . وجده أبوه

حتل حمل  [  القاموس]حتى كادت كلمة    [القاموس املحيط ]ذاعت شهرة معجمه  وقد  

 
 (. 85الفهرست )ص (  1) 

 (.10/170تاريخ بغداد )(  2) 

 . (209نزهة األلباء )ص (  3) 

 (.5/102املنتظم )(  4) 
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معجمه  [ املعجم] تداول  لكثرة  وذلك  مرتادفان،  لفظان  أهنام  الناس  من  كثري  حسب  إذ   ،

 وانتشاره.

ترك   والنحو  60نحو  وقد  واللغة  واحلديث  الكريم  القرآن  علوم  يف  وغريها،    كتابًا 

حتبري  ، ووالقابوس الوسيط، اجلامع ملا ذهب من كالم العرب شامميطالقاموس املحيط،   ومنها:

والشني  بالسني  التعبري  يف  و املوشني،  جملدين،  يف  سعاد(  )بانت  قصيدة  ورشح  الروض  ، 

ألوف  إىل  اسامن  له  فيام  واملسلوف،  املثلثة،  الغرر  يف  املبثثة،  والدرر  مخسة  ،  يف  الكبري.  املثلث 

وجملدات أسام،  يف  الغيث،  الليثأنواء  وء  اخلندريس،  أسامء  يف  األنيس،  و اجلليس  مقصود  ، 

اإلعراب علم  يف  األلباب،  العزيز، وذوي  الكتاب  لطائف  التمييز، يف  ذوي  و بصائر  تفسري  ، 

الكتاب وفاحتة  واللغة،  النحاة  أئمة  تراجم  يف  والبلغة،  أصبهان،  تاريخ  يف  األذهان،  ،  نزهة 

األن و مشارق  رشح  يف  العلية،  األرسار  النبوية شوارق  ووار  الفسيح ،  بالسيل  الباري،  منح 

تسهيل طريق الوصول، إىل األحاديث الزائدة عىل جامع ، واجلاري، يف رشح صحيح البخاري

 ، وغريها كثري. األصول

ازيُّ القزويني، املعروف بالرازي ومنهم   الرَّ  (1)   أمحد بن فارس بن زكريا، أبو احلسني 

 وإليها   فيها،  فتويف  الري  إىل  انتقل  ثم   مهذان،  يف  مدة  وأقام  قزوين،  من  أصله  ،(م 1004– 941)

 نسبته. 

كتاب املجمل، ومتخري    وغريها، ومنها:  صنف كتبًا كثرية يف اللغة والفقه والسريةوقد  

، ومقدمة نحو، ودارات    األلفاظ، وفقه اللغة، وغريب إعراب القرآن، وتفسري أسامء النبي

 العرب، ومقاييس اللغة. 

أنه    ومن ـ  املختصون  يذكر  كام  ـ  اللغوية  كتاباته  معجميه  مزايا  يف  [،  ملجمل]اانفرد 

بطريقة خاصة تنسب إليه وحده، فإضافة إىل اتباعه البجدية العادية انفرد بفكريت    [املقاييس ]و
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متيز بغزارة املادة اللغوية التي ظهرت من خالل  ، وقد  األصول واملقاييس جلميع مفردات اللغة 

املستوى تناوله   األربعة:  اللغة  ملستويات  شاملة  دراسته  وجاءت  اللغوية،  املسائل  لبعض 

كالنحت   تناوهلا  التي  اللغوية  الظواهر  عن  فضاًل  والدليل،  والنحوي،  والرصيف،  الصويت، 

 واألضداد والرتادف واإلتباع وغريها. 

امل أ ومنهم   الصفهاين،  الطالقاين،  القزويني،  عباد  بن  إسامعيل  القاسم  عروف  بو 

  كته شار، باإلضافة ملدباءاألعلامء والمن كبار  ـ(، وكان  ه  385  -   326) ،  (1) بالصاحب بن عباد 

يف خمتلف العلوم كاحلكمة والطب واملنطق، وكان حمدثًا ثقة، شاعرًا مبدعا، وأحد أعيان العرص  

 كان وزيرًا، ومن نوادر الوزراء الذين غلب عليهم العلم واألدب. والبوهيي.  

العلم  )الثعالبي:  عنه  قال   يف  حَمَلِّه  ُعُلوِّ  عن  لإلفصاح  أرضاها  عبارة  حترضين  ليست 

ة الزمان، وينبوع واألدب وجاللة شأن ه يف اجلود والكرم، هو صدر املرشق، وتاريخ املجد، وُغرَّ

 ( العدل واإلحسان

الطرحيي:   بن  ) وقال  الصاحب  أقرانه.  فيها  والكتابة، وفاق  الشعر  الصاحب بني  مجع 

عباد عامل، فاضل ماهر، شاعر أديب، حمقق متكلم، عظيم الشأن جليل القدر يف العلم واألدب  

ين وال  ( دنيا والدِّ

يوان  ، ودديوان رسائل، والكشف عن مساوئ املتنبي ، واملحيط يف اللغةمن مؤلفاته:  

اإلبانة ، واإلمامة، وجوهرة اجلمهرة، وأسامء اهلل وصفاته ، وعنوان املعارف يف التاريخ، وشعر

 ، وغريها. القضاء والقدر، والشواهد، والفصول املهذبة، والوقف والبتداء، وعن اإلمامة

هـ(، من أئمة    356ـ    284)  (2) األصفهاين عيل بن احلسني بن حممد  أبو الفرج  ومنهم  

 األدب، األعالم يف معرفة التاريخ واألنساب والسري واآلثار واللغة واملغازي. 
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أبو الفرج األصبهاين العالمة النساب األخباري احلافظ اجلامع بني  ) احلموي:  قال عنه  

الدراية: ل أعلم ألحد أحسن من تصانيفه يف فنّها وحسن استيعاب ما سعة الرواية واحلذق يف  

  (1) (يتصّدى جلمعه، وكان مع ذلك شاعرا جميداً 

هو أصبهاين األصل بغدادي    [ األغاين]األصبهاين صاحب كتاب  )قال ابن خلكان:  و

ول تعدادهم،  املنشأ، كان من أعيان أدبائها، وأفراد مصنفيها، وروى عن عامل كثري من العلامء يط 

  (2)(وكان عاملًا بأيام الناس واألنساب والسري

كان أبو الفرج حيفظ من الشعر واألغاين واألخبار واآلثار واألحاديث  )قال التنوخي:  و

املسندة والنسب ما مل أر قط من حيفظ مثله، وحيفظ دون ذلك من علوم آخر منها اللغة والنحو  

املنادمة شيئًا كثريًا، مثل علم اجلوارح والبيطرة ونتف    واخلرافات والسري واملغازي، ومن آلة

الظرفاء   وإحسان  العلامء  إتقان  جيمع  شعر  وله  ذلك،  وغري  واألرشبة  والنجوم  الطب  من 

  (3)(الشعراء

الذهبي:  و نقل  )قال  يف  بحرا  كان  الفرج،  أبو  األخباري  العالمة  األغاين  صاحب 

  (4) والعجب أنه أموي شيعي!(  ، العرب، جيد الشعراآلداب، وكان بصريا باألنساب وأيام 

البغدادي:   اخلطيب  عاملًا  ) قال  كان  باألصبهاين:  املعروف  الكاتب  األموي  الفرج  أبو 

بأّيام الناس واألنساب والسرية، وكان شاعرًا حمسنًا، والغالب عليه رواية األخبار واآلداب،  

  (5)(وصنَّف كتبًا كثرية

ابن خلدون:  و الفرج الصبهاين كتابه يف الغاين مجع فيه  )قال  أبو  القايض  وقد ألف 

 
 . 52ص  2معجم األدباء، احلموي، ج(  1) 

 . 307، ص 3وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ج (  2) 

 .195املحارضة، التنوخي، ص نشوار (  3) 

 .  202، ص 16سري أعالم النبالء، الذهبي، ج (  4) 

 .397ص  11تاريخ بغداد، اخلطيب، ج(  5) 



419 

 

أخبار العرب وأشعارهم وأنساهبم وأيامهم ودوهلم وجعل مبناه عىل الغناء يف املائة صوتا التي  

  ، ولعمري إنه ديوان العرب  ،فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه  ، اختارها املغنون للرشيد

ات املحاسن التي سلفت هلم يف كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر  وجامع أشت

التي يسمو إليها األ  ، الحوال ول يعدل به كتاب يف ذلك فيام نعلمه ديب ويقف  وهو الغاية 

  (1) (عندها وأنى له به

أهم كتبه وأشهرها ]و ) هو  جملدا، و  25[ يف  كتاب األغاينمن  الغناء  حيوي  تاريخ فن 

يب، ما من مغن إل وأفرد له أبو الفرج حّيزًا خيصه ويتحدث عنه وعن أخباره وفنه متوسعًا العر

يف ذلك ما أمكنه، ل يألوا جهدًا يف هذا املجال، ول يقرص. وقد حاول أبو الفرج السري عىل 

نس  طريقة معارصه يف إسناد األخبار فجاء بسلسلة الرواة الذين أوصلوا اخلرب إليه أخريًا، ومل ي

ويدرس كتاب األغاين يف كثري من   .. أن يذكر الروايات كلها، وكأهنا أراد بذلك أن يوثق كتابه

 (  الدول العربية كمصدر من مصادر الرتاث 

 [ مؤلفاته  الطالبينيومن  و مقاتل  عرص  [،  منذ  طالب  أيب  ذرية  من  للشهداء  فيه  ترجم 

سواء  هـ،    313ى األول سنة  إىل الوقت الذي رشع يؤلف فيه كتابه، وهو مجاد  رسول اهلل  

أكان املرتجم له قتيل احلرب أو رصيع احلرب أو رصيع السم يف السلم، وسواء أكان مهلكه يف  

 وقد رتب مقاتلهم يف السياق الزمني.   ، يف مهربة أثناء تواريه من السلطان و السجن أ

أ األخرى:  مؤلفاته  القيانومن  وأ خبار  الطفيليني،  وخبار  العرب ،  وأيام  اإلماء  ، 

والشواعر الغرباء،  وأدب  السامع،  وأدب  والنوادر،  والخبار  األوغاد  ،  يف  واملعيار  الفرق 

وواألحرار الشعراء ،  واملامليك  املغنني،  والغلامن  القبائل  ،  اخبار  يف  والنتصاف  التعديل 

 ، وغريها كثري. وانساهبا 

إيران، وكانت هلم مسا  أنجبتهم  الذين  اللغويني  الرائدة يف  هذه نامذج عن كبار  مهاهتم 
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علوم اللغة العربية نحوها ورصفها وغريبها وبالغتها، بحيث يمكن اعتبارهم املؤسسني الرواد  

 هلا، أما غريهم ممن كتب يف اللغة، فأكثر من أن نعده أو نحصيه يف هذا املحل. 

كام  وهذا كله يدل عىل اهتامم الفرس بالعربية، وأهنم ل حيقدون عليها، ول يتنكرون هلا،  

يذكر املغرضون، بل إهنم ـ كام رأينا ـ يكشفون بلغة علمية من نواحي إعجازها ما مل يكتشفه  

 العرب أنفسهم. 

 يون واإلبداع يف العلوم العقلية: يران ـ اإل   2

أن   منصف  باحث  ألي  يمكن  والباحثون  ل  الفالسفة  به  قام  الذي  الدور  يعزل 

العلمية   املجالت  فيها ل  اإليرانيون يف  بأن فضلهم  يعرتف  منهم،  الصادق  إن  بل  املختلفة، 

اجلوانب   مثل  مثله  منازع،  بال  اجلانب  هذا  يف  اإلسالمية  احلضارة  رواد  فهم  أحد؛  يوازيه 

 األخرى. 

وربام يكون سبب ذلك ما ورثوه من حضارة سابقة، كان هلا تأثريها فيهم، وهو تأثري  

 ؤمنون ل يشكك أحد يف ذلك إل املغرضون. منهجي ل فكري، فهم يف أفكارهم مسلمون م

إليهم كل    ابن خلدونوقد عرب   إنه ينسب  العقلية، بل  عن مدى مترسهم يف اجلوانب 

وأما الفرس، فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم  ): أنواع الفلسفة حتى اليونانية منها؛ فقال

ولقد يقال: إن هذه   ، اتصال امللكعظياًم، ونطاقها متسعًا، ملا كانت عليه دولتهم من الضخامة و

العلوم، إنام وصلت إىل يونان منهم، حني قتل اإلسكندر دارا وغلب عىل مملكة الكينية، فاستوىل  

أن املسلمني ملا افتتحوا بالد فارس، وأصابوا من كتبهم وصحائف    إل  ،عىل كتبهم وعلومهم

ن اخلطاب يستأذنه يف شأهنا  علومهم، ما ل يأخذه احلرص كتب سعد بن أيب وقاص إىل عمر ب

فكتب إليه عمرأن اطرحوها يف املاء. فإن يكن ما فيها هًدى، فقد هدانا اهلل    ، وتنقيلها للمسلمني

فطرحوها يف املاء أو يف النار، وذهبت علوم الفرس    ؛بأهدى منه، وإن يكن ضاللً فقد كفاناه اهلل



421 

 

  (1) (فيها عن أن تصل إلينا 

هذه احلادثة التي ذكرها ابن خلدون، ول دقة كون أصل الفلسفة  ولسنا ندري مدى دقة  

اليونانية من الفرس، ولكن الذي ندريه أن أكثر الفلسفات أصالة يف اإلسالم وقربا منه كانت  

 ذات منابع إيرانية. 

، وهي التي وضعها  احلكمة اإلرشاقية الفلسفة أو  ومن األمثلة عىل ذلك ما يطلق عليه  

ب أ  حييى  الفتوح  السهروردي بو  أمريك  بن  حبش  املشهور ن  املقتول   ،  السهروردي  ،  ( 2) باسم 

فيلسوف إرشاقي، شافعي املذهب، ولد يف سهرورد الواقعة شامل    (، وهوهـ  587  -  549)

إيران،   ولتوهم  وغريب  املعتقد  فساد  إليه  البعض  نسب  أن  بعد  الدين  بأمر صالح  مقتله  كان 

، وكل ذلك زور وهبتان،  بالكفر واخلروج عن الدينصالح الدين أن السهروردي يفتن ابنه  

كبار  من  يعتربونه  أنفسهم  السنية  املدرسة  صوفية  إن  بل  إيامنه،  يف  شك  ل  مؤمن  فالرجل 

 األولياء، وهم ينشدون يف جمامعهم قصيدته املعروفة، والتي خياطب فيها اهلل تعاىل بقوله: 

األَرواُح  إَِليُكُم  حَتنُّ   َأبدًا 

 

 َوِوصاُلُكم َرحياهُنا َوالراُح  

 َوُقلوُب َأهِل ِودادكم َتشتاُقُكم  

 

َترتاُح   لقائكم  َلذيذ   َوإِىل 

َتكّلفوا   للعاِشقنَي  َرمحًة   َوا 

 

 سرت املَحّبِة َواهلَوى َفّضاُح  

الفلسفة  ب  علام  علامء عرصهباإلضافة إىل ذلك، فقد كان فقيها شافعيا معتربا، وكان أكثر    

رسائل يف  [، ومن مؤلفاته:  حكمة اإلرشاق]ويسمي مذهبه الذي عرف به    ،واحلكمة واملنطق  

،  األربعون اساًم ، ورسالة خمترصة ، و املشارع واملطارحات، ووهياكل النور  ، اعتقادات احلكامء

اإلدريسية و واألسامء  البرص،  وكتاب  األصول،  يف  والتنقيحات  القديس،  والرقيم  رسالة  ،، 

 . عقل
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نذكر   أن  يذكر  ونحب  كام  ـ  أمره  حقيقة  عن  يعرب  ل  القتل  من  له  حصل  ما  أن  هنا 

ـ  وقد   املتطرفون  الدين،  لباس  تلبس  أن  أسباب شخصية، حاولت  تم ألجل  القتل  أن  ذلك 

حصل مثل ذلك لعبد اهلل بن املقفع املؤمن الشهيد الذي قتل ظلام، وحصل للحالج وغريه، بل  

املدرس تتبناه  الذي  الغزايل  حامد  أبا  اهتم  إن  وصوفيتها،  فقهائها  كبار  من  وتعتربه  السنية،  ة 

 بالكفر، وأحرقت كتبه، وذلك ل يدل عىل كونه كام ذكروا. 

، والتي  فلسفة احلكمة املتعالية ومن الفلسفات األصيلة والرائدة التي ولدت يف إيران  

ـ    980)     ( 1) صدر املتأهلني املعروف ب   ال صدرا حممد بن إبراهيم القوامي الشريازي امل وضعها  

ـ كام يذكر  طرحه  والقرآن، وكان  بني الفلسفة والعرفان  ، والذي حاول أن جيمع فيها  هـ( 1050

فالقى من    ، وفاق حدود عرصه مما صعب عىل معارصيه أن يقبلوه  ،متطورا جدااملؤرخون له ـ 

، مثلام حصل للكثري من فكفر ورمي بأبشع التهم  ،معارصيه صنوف املضايقات بسبب ذلك

   سفة والصوفية. الفال

السّيد حمّمد باقر اخلونساري يف روضات اجلنّات: )كان فائقًا عىل من تقّدمه من  قال عنه  

أساس   منّقحًا  الطويس،  الدين  نصري  مولنا  زمن  إىل  الراسخني  والعلامء  الباذخني،  احلكامء 

 اإلرشاق واملّشاء بام ل مزيد عليه( 

يف تصوير آرائه باختالف العبارات والتكرار،  الشيخ حمّمد رضا املظّفر: )بالغ  عنه  قال  و

حسبام أويت من مقدرة بيانية، وحسبام يسعه موضوعه من أدائه باأللفاظ، وهو كاتب موهوب  

لعّله مل نعهد له نظريًا يف عرصه ويف غري عرصه من أمثاله من احلكامء، وإذا كان ُأستاذه اجلليل  

ذه ناف عليه وكان أكثر منه براعة ومتّكنًا من البيان السّيد الداماد يسمى أمري البيان، فإّن تلمي
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  (1)السهل(

األصفهاين:  و حسني  حمّمد  الشيخ  األسفار  ) قال  كتاب  أرسار  يفهم  أحدًا  أعلم  لو 

 ( لشددت إليه الرحال للتَّلمذة عليه وإن كان يف أقىص الديار

ه،  يعترب من أهم كتب ، والذي  احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة العقلية :  مؤلفاتهومن  

السفر باحلق ، والسفر من اخللق إىل احلق  حيث عرض فيه فلسفته، وقد قسمه إىل أربعة أسفار:

 باحلق يف اخللق. ، والسفر احلق إىل اخللق باحلق، والسفر من يف احلق

ييل األسفار من حيث األمهية، وقد  ، وهو الشواهد الربوبية يف املناهج السلوكيةومنها: 

من  اآلخرين  نظريات  يناقش  أن  دون  األسفار  يف  وردت  التي  نفسها  املعلومات  فيها  أورد 

 . الفالسفة 

واملعادومنها:   اإلهليات  ،  املبدأ  عىل  ويشتمل  احلجم،  حيث  من  الثاين  الكتاب  وهو 

وكذلك الطو وهناياهتا،  ومقاماهتا  الناطقة  النفس  وظهور  تكوين  كيفية  يف  ودرس  بيعيات، 

هذا مباح   عىل   حيتوي يف  اإلرشاقية واضحة  النزعة  القارىء  واملنامات، ويالحظ  النبوات  ث 

كان مال صدرا متعمدًا يف إطالقه هذا )الكتاب، ويقول سيد حسني نرص يف مقدمته للكتاب:  

العنوان عىل أثر ضخم كهذا ليثبت توجهه إىل السابقة التارخيية ملبحث املبدأ واملعاد. واستفاد  

كرره  الذي  العنوان  الفكر    من  ببنية  أفكاره  عالقة  مدى  يدرك  القارىء  جيعل  حتى  مرارًا 

 ( اإلسالمي الغنية، وذلك، دون التقيد بام ورد لدى غريه من الفالسفة املشائني 

املشاعرومنها:   املاهية، وحتتوي  ، و رسالة  الوجود واعتبارية  تدور حول مسألة أصالة 

 ثامنية مشاعر يف رشح الوجود واملاهية وكيفية حتققهام.  عىل 

ف ، وقد  مفاتيح الغيب ومنها:   عندما اكتملت فلسفته، وهو كبري احلجم، مرتَّب عىل    هألَّ

من الكتب اجلوامع، إذ مزج فيه    عرشين مفتاحًا كل مفتاح له فواتح، ويمتاز هذا الكتاب بكونه 
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ديث مزجًا أنيقًا، ودمج فيه العنارص املتقابلة يف ظاهر  الفلسفة بالعرفان ومزجهام بالكتاب واحل

 . والرشح والتفسري والكالم والعرفان الفلسفة ملكاتب املاضية  طريقةاإلفهام ويف ال 

املتصوفة  ، وهو  كرس أصنام اجلاهليةومنها:   الشريازي  فيه  انتقد  كتاب صغري احلجم، 

 . وآراءهم، وذلك بغية تفريقهم عن العرفانيني

العاملومنها:   حدوث  يف  ورسالة  اجلوهر  ،  من  وقسم  احلركة  مبحث  عىل  تشتمل 

يف   فصلها  والتي  وجسامنية  (األسفار)واألعراض  املادي،  العامل  حدوث  أثبت  أيضًا  وفيها   ،

 النفس، وهذه الرسالة كان كتبها قبل فرتة العزلة، وقد أورد بعض األمثلة منها يف األسفار.  

 ، وغريها كثري. تفسري مجلة من السور يشتمل، و التفسري الكبريومنها: 

هـ(،    1041)تويف    (1)حممد باقر األسرتآبادي، وهو  املريداماد ومن فالسفة إيران الكبار  

درس مدة والفارسية،   العربية  باللغة وشاعراً   وفيلسوفًا، فقيهاً  وكان الثالث[،  ]املعلم امللقب بـ 

بالتحقيق يف آثار الفالسفة سيام ابن سينا، ثم سافر إىل  طويلة يف مدينة مشهد، وكان مشتغاًل  

،  قزوين وأقام مدة هبا، ثم سافر إىل كاشان، وبالنهاية إىل أصفهان واهتم بـالفلسفة اإلسالمية

 والتدريس والتأليف يف خمتلف العلوم. ، ها ئوأسهم يف إحيا 

يف   املؤلفات  من  الكثري  ترك  والكال وقد  اإلرشاقية،  واحلكمة  واهلندسة،  الفلسفة  م، 

،  املتني   احلبل ، واملستقيم   الرصاط ، ويف احلكمة  القبسات، منها:  والرشيعة والتفسري، واحلديث،  

و امللكوت   خلسة و واإليامن  تقويم،  اإلهلية  األُفق،  احلكمة  يف  واملبني  ،  الساموية   الرواشح، 

العامل وقدمه  اإليامضاتو والتوفيق بني رأيي احلكيمني يف    اجلمع ، ووالترشيفات يف حدوث 

العامل وحدوث  زماناً   رسالة ،  وقّدمه  ذاتًا  العامل  حدوث  ويف  شبه    اللوامع ،  رّد  يف  الربانية 

السبع الشداد، يف فنون   كتاب، ويف حتقيق مفهوم الوجود   رسالة، و يف املنطق  رسالة ، والنرصانية

،  يف خلق األعامل   رسالة هى، واملنت  ۃسدر، ويف فنون العلوم والصناعات  سالةر، و من العلوم

 
 . 153:  12و   261و   237: 2، والذريعة  114: 1روضات اجلنات (  1) 



425 

 

البداء   نرباسو معنى  حتقيق  يف  والضياء  احلد   رشح ،  يف  وثيالستبصار،  اجلرب    رسالة ،  يف 

 يف إبطال الزمان املوهوم.  رسالة ، ووالتفويض، يف نفيهام وإثبات األمر بني األمرين

الذي  صدر املتأهلني  تلميذه الفيلسوف الكبري    منهمالعلامء، ووقد أثنى عليه الكثري من  

  اإلهلية،   والعلوم  الدينية،  املعامل  يف  وأستاذي  وسندي،  )سيدييف رشح أصول الكايف:  قال عنه  

احلكيم  اليقين  واألصول   احلقيقية،  واملعارف األطهر،  املقّدس  العامل  األنور،  األجل  السيد  ية، 

والبدر املنري، عالمة الزمان،    ،يد عرصه، وصفوة دهره، األمري الكبرياإلهلي، والفقيه الرباين، س

السم الدوران،  بالنور    یأعجوبة  عقله  اهلل  قدس  احلسيني  الداماد  بباقر  امللقب  بمحّمد، 

  (1) (الرباين

  حكيم   القدر،  جليل  فاضل،  )عامل:  [أمل اآلمل]عنه الشيخ احلر العاميل يف كتابه    قالو

  (2)والعربية( بالفارسية شاعراً  وكان البهائي،  لشيخنا  معارص  العقليات، يف ماهر  متكّلم، 

  عديم   األماثل،   عني   األنام،  ومالذ   اهلامم،   السيد )الشيخ أسد اهلل الكاظمي:    وقال عنه 

ل، عمدة األفاضل، منار الفضائل، بحر العلم الذي ل يدرك ساحله، وبر الفضل الذي ل  املامث

مراحله،   أتطوى  آثاره  من  واملستفاد  الفنون،  أنواع  أنواره  املصون،    حكاماملقتبس من  الدين 

 ( 3)(الفقيه املحدث األديب احلكيم 

الفيلسوف   عنه  ايزوتسنو]  الياباينوقال  هيكو  املشهور    الداماد  باقر   )حممد:  [ توَش 

واحد من أعالم الفلسفة اإلسالمية يف العهد الصفوي، واشتهاره باللقب الفاخر ــ    دامادريبامل

يعنى املعلم الثالث ــ يدل عىل شهرة عظيمة له يف الفلسفة اإلسالمية، شهرًة ل معارض هلا،  

  (4)(وهذا اللقب حيكي عن علّو مرتبته يف الفلسفة اإلسالمية يف عرصه وبعده
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الرازي أبو عبد اهلل حممد )أو حممود(  ومنهم   الرازي   ، بن حممد  الدين  ويعرف    ، قطب 

، ومن هـ( هو عامل باحلكمة واملنطق، من أهل الري  766  -   694)  (1) أيضا بالقطب التحتاين 

بني آراء الفخر الرازي والنصري الطويس عىل أن يوفق فيه  حاول  ، )املحاكامت( يف املنطقكتبه:  

عرف بالرسالة  تو ، القواعد املنطقية يف رشح الشمسية( )حترير، وكتاب )اإلشارات( لبن سينا 

والقطبية  املنطق،  يف  األنوار(  مطالع  رشح  يف  الرسار  )مطالع    ،)لوامع  لكتاب  رشح  وهو 

 )حتقيق معنى التصور والتصديق( ، و رسالة يف )الكليات وحتقيقها( ، واألنوار( لألرموي 

أكثر   إيران،  باإلضافة إىل هؤلء وغريهم، نرى أن  الفالسفية حصلت يف  املساجالت 

ومن أمثاهلا كتاب ]هتافت الفالسفة[ للغزايل، والذي كان له تأثريه الكبري يف مسرية الفلسفة يف  

 العامل اإلسالمي. 

أصحاب   الفالسفة،  كبار  من  الكثري  ظهر  فقد  املعارصون،  وخاصة  املتأخرون،  أما 

الكري القرآن  عرض  حتاول  التي  األصيلة  الرؤى الفلسفة  مع  منسجمة  عقالنية  بطريقة  م 

أبرز  من  ُيعد  الكبري، والذي  فكر  امل فيلسوف وال فقيه والمرتىض مطهري  املختلفة، ومن أشهرهم  

 . للفلسفات املاديةاملتصدين 

اآلميل ومنهم   اجلوادي  اهلل  الكبري،    فيلسوف ال..(  -   1932)   عبد  مؤسس  املعارص 

ية، وهو من أشهر املفرسين والفالسفة يف الوقت  مؤسسة اإلرساء للبحوث يف مدينة قم اإليران

 . الراهن

مؤسس  و،  الكبريعامل  الفيلسوف وال..(  -  1934)   الشيخ تقي مصباح اليزدي ومنهم  

 . عضو جملس خرباء القيادة يف إيرانومؤسسة اإلمام اخلميني للتعليم والبحث العلمي، 

معها العلوم الرشعية، فصار  وغريهم كثري، ذلك أن الكثري ممن مارس الفلسفة مارس  

 أكثر نسبة إليها من نسبته للفلسفة. 
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 اإليرانيون واإلبداع يف العلوم الكونية: ـ    3

عليه   يطلق  ما  تارخيهم  فرتات  خمتلف  يف  اإليرانيون  فيها  برز  التي  املجالت  أهم  من 

للحضارة اإلسالمية أن ]العلوم الكونية[، أو ]العلوم املحضة[؛ وهلذا نجد يف الكتب املؤرخة  

 أكرب الشخصيات، وأكثر املنجزات، كانت إيرانية. 

هـ(،    313  -   251)  (1)أبو بكر حممد بن حييى بن زكريا الرازيومن األمثلة عىل ذلك  

خمرتع تقطري  ، وهو  الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء واملنطق واألدب  العامل يف 

الطب يف  واستخدامه  وله  ،  الكحول  املراهم،  وصنع  اجلراحة،  خيوط  ابتكر  من  أول  وهو 

 مؤلفات يف الصيدلة سامهت يف تقدم علم العقاقري.  

أعظم  [ بقوله: )شمس اهلل تسطع عىل الغرب]يف كتاهبا    [سيغريد هونكهوقد وصفته ]

أطباء اإلنسانية عىل اإلطالق، حيث ألف كتاب احلاوي يف الطب، الذي كان يضم كل املعارف  

عام    400م وظل املرجع الطبي الرئييس يف أوروبا ملدة 925الطبية منذ أيام اإلغريق حتى عام 

  (2) (بعد ذلك التاريخ

الرسائل يف الري،  عمل رئيسا ملستشفى  قد  و الكثري من    ، شتى جمالت األمراض   وله 

، وكان يعترب  وكتب يف كل فروع الطب واملعرفة يف ذلك العرص، وقد ترجم بعضها إىل الالتينية

 .  املراجع الرئيسية يف الطب حتى القرن السابع عرش  من

وكتاب املنصور  ،  تاريخ الطب  ، ومنها: كتاب ومقال يف خمتلف جوانب العلوم  200وله  

 . الذي يتضمن الوصف الدقيق لترشيح أعضاء اجلسم، ألدوية املفردةاكتاب ، ويف الطب 

كتبه   أهم  الطبومن  يف  احلاوي  الذي  كتاب  كتب،  أكثر  من  وصفه    ه يعترب  وقد  أمهية 

بموسوعة عظيمة يف الطب حتتوي عىل ملخصات كثرية من مؤلفني إغريق وهنود إضافة إىل  
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وي كتبه من اللغة العربية إىل اللغة الالتينية  وقد ترجم احلا  ،مالحظاته الدقيقة وجتاربه اخلاصة

وقد أعيد طبعه مرارا يف البندقية يف القرن   1486وطبع ألول مرة يف بريشيا يف شامل إيطاليا عام  

 السادس عرش امليالدي. 

له من   الكثرية تعرض ملا تعرض  العلمية  أنه بسبب إسهاماته  إىل  ونحب أن نشري هنا 

كفري، ونسبوا إليه كتبا ومقالت، وكلها مدسوسة عليه، ومل يصلنا ذكرنا من الفالسفة إىل الت

 َشء منها، بل ما وصل إلينا يدل عىل كونه مؤمنا مسلام كسائر الفالسفة واألطباء وغريهم. 

د.   بكتبه  املختص  املعارص  الباحث  العبدقال  اللطيف  رسالته    عبد  يف  للدكتوراه  عنه 

رائه الفلسفية والتي  آيب بكر الرازي و ؤلفات املنسوبة أل امل ) :[فلسفة أيب بكر الرازي]املوسومة 

يب حاتم  نام أخذت من خمطوطة منسوبه ألإنبياء، يف احلقيقة مل يصل َشء منها  دين واألالتطعن ب

ومتكلم   فيلسوف  )وهو  )إالرازي  اسمه  من أسامعييل(  مقتطفات  فيها  وضع  النبوة(  عالم 

البعض   األأمؤلفات مللحد جمهول زعم  الصفحة  الرازي،  أبو بكر  املخطوطة  نه  وىل من هذه 

كام أن أليب بكر الرازي ..  والذي كان يرد عليه أبو حاتم  ،فال يعرف اسم الشخص  ، مفقودة

  (1)[(أرسار التنزيل يف التوحيد]وآخر اسمه  [إن للعبد خالقا ]كتابا اسمه 

الرازيومنهم   الرمحن بن عمر بن سهل الصويف  ،  هـ(  376ـ    291)  أبو احلسني عبد 

اعتربه  كان عامل فلك  و أعظم فلكيي اإلسالمكبري، وقد  ، وكان املؤرخ جورج سارطون من 

النجوم   مواضع  ملعرفة  له  ومعلاًم  فلكيًا  اختذه  الذي  الدولة  عضد  البوهيي  للخليفة  صديقًا 

وقد قام عضد الدولة ببناء مرصد خاص للصويف    ، فة وحركة األجرام الفلكيةوالكواكب املختل

 يف شرياز مما ساعده يف القيام بإنجازاته الفلكية. 

ها وحدد أبعادها عرضًا وطولً يف   : يف علم الفلك  ومن إسهاماته َرَصَد النجوم، وعدَّ

ثم رسم خريطة للسامء حسب فيها مواضع   ،السامء، ولحظ نجومًا مل يسبقه إليها أحد من قبل

 
 .43،ص 1977خالق الطبيب للرازاي، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، د.عبد اللطيف حممد العبد، حتقيقه لكتاب، أ(  1) 
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 ووضع فهرسًا للنجوم لتصحيح أخطاء من سبقوه.  ،النجوم وأحجامها ودرجة ملعان كل منها 

من أعظم  )حيث يصفه ألدوميييل بأنه    وقد اعرتف األوربيون بدقة مالحظاته الفلكية

املبارشة املالحظات  من  دقيقة  بسلسلة  هلم  ندين  الذين  الفرس  هذا ..  الفلكيني  يقترص  ومل 

الفلكي العظيم عىل تعيني كثري من الكواكب التي ل توجد عند بطليموس، بل صحح أيضًا 

املحدثني الفلكيني  بذلك  ومكن  فيها،  أخطأ  التي  املالحظات  من  عىل كثريًا  التعرف  من   

 ( الكواكب التي حدد هلا الفلكي اليوناين مراكز غري دقيقة

يعترب   ذلك  إىل  وأقدارها  باإلضافة  الكواكب  ألوان  تغري  وُيالحظ  َيرصد  فلكي  أول 

)وحدة لقياس السطوع(، وأيضًا كان أول من رسَم احلركة الصحيحة متامًا للكواكب. وهو  

أندروميدا،   جمرة  وجود  لحظ  من  بـأول  ولطخة سحابية]  ووصفها  لحَظ  [،  من  أول  كان 

 وجود سحابتي ماجالن الكربى والصغرى. 

وقد صحح الكثري من األخطاء يف وصف بطليموس ملواضع النجوم، وذلك يف كتابه  

لكل كوكبة وللنجوم التي تقع يف    دقيقة وقام بوضع حدود   ، صور الكواكب الثامنية واألربعني

والت هلا  امُلتخيلة  خارجها الصورة  كان   ،ي  )حيث  وأقدارها  النجوم  كل  مواقع  فيه  ووصف 

القدماء ُيصنفون النجوم ضمن ستة أقدار، وكانوا ُيضطرون إىل تقدير ملعاهنا لعدم توفر أدوات  

 دقيقة لقياسه( من رصده اخلاص هلا. 

تحركة )كان العرب القدماء ُيسمون النجوم  املكتاب الكواكب الثابتة غري  :  مؤلفاتهومن  

الثابتةبال السيارة(   ،كواكب  بالكواكب  الرئيسة  و  ،والكواكب  الكتب  أحد  سارطون  يعّده 

أما الكتابان اآلخران، فأحدمها لبن يونس،    ،الثالثة التي اشتهرت يف علم الفلك عند املسلمني

 ويتميز كتاب الكواكب الثابتة بالرسوم امللونة لألبراج والصور الساموية.   ، واآلخر أللغ بك

صور الكواكب الثامنية  ، وكتاب األرجوزة يف الكواكب الثابتة  :األخرى  فاتهومن مؤل

   ت.كتاب تطارح الشعاعا ، و كتاب التذكرة، ورسالة العمل باألسطرلب ، وواألربعني
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سبق ذكره،  هـ(، الذي    672  –  597)  (1) نصري الدين الطويس   العالمة الكبري  همومن

احلضارة اإلسالمية، ومن إسهاماته الكربى يف الفلك يعترب أحد أبرز الشخصيات يف تاريخ  و

ـ فقد   أي ان األرض هي مركز الكونـ  مركزية الرض  وقته حول  املفهوم السائد يف  أنه فند  

 وحل معدل املسار.  ، جياد بدائل لهإنتقد الطويس هذا النظام وحاول ا

من  و الطويس  ريإمتكن  طريقة  نقضت  بداع  الطويس  بمزدوجة  بعد  فيام  عرفت  اضية 

أنه  حيث أثبت الطويس    ،ما خطية أو دائريةإوالتي كانت تنص عىل أن احلركة    ،نظرية أرسطو

املمكن   حركت أمن  من  خطية  حركة  تنتج  دائرينين  حلل  ا و  ،اني  التقنية  هذه  شكالية  إستعمل 

مزدوجة  الكثري من الباحثني أن ويعتقد  ب،  النظام البطلمي، ومعدل املسار للعديد من الكواك

م لتصل إىل عامل  1453الطويس وجدت طريقها إىل مكتبة الفاتيكان بعد فتح القسطنطينية عام  

الذي اعتمد عليها يف نظريته الشهرية مركزية الشمس والتي    [نيكولس كوبرنيكوس]الفلك  

 . (2) رض هي مركز الكون ن األأهنت العتقاد السائد بأغريت مفاهيم علم الفلك جذريا و

ذلك   إىل  كان باإلضافة  والذي  مراغة  مرصد  يف  مالحظاته  خالل  من  الطويس  متكن 

أفضل املراصد يف ذاك الوقت، أن يضع اجلدول األدق حلركة الكواكب يف ذاك الوقت يف كتابه  

ذلك   يف  وأستغرق  األخليني  فلكي    12الزيج  جدول  عىل  الكتاب  هذا  حيتوي  حيث  سنة. 

مواقع الكواكب وأسامء النجوم وقد أستخدم بشكل واسع حتى اكتشاف نظام مركزية  حلساب  

كام استطاع حتديد معدل النحراف السنوي ملحور األرض    ،الشمس لنيكولس كوبرنيكوس

 . 50.2سنة، وهي قريبة من الدرجة املكتشفة حديثا وهي \درجة 51وهي 

 
ص(   1)  األمني،  حسن  الطويس،  الدين  ونصري  واملغول  اإلسامعيليون  ترمجته:  يف  الدين  54انظر  نصري  خواجة  والعالمة   ،

اجلابري ، ، و حسني  416ص    9، وأعيان الشيعة، ج21الطويس ، حممد تقي مدرس رضوي ، تعريب عيل هاشم األسدي ، ص  

،  نصري الدين الطوسى حياته وفلسفته ،دكتوراه،  345، ص 1999نصري الدين الطويس تاريخ وحضارة ، جملة آداب املستنرصية ، 

 . 26ع  3344عبد الرمحن املراكبى، ا .د / حممد عبد الستار نصار، بكلية أصول الدين بالقاهرة 

 .9نصري الدين الطويس، خالد العاين، ص  (  2) 
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كتابه  و يف  قال  حيث  التبانة  درب  ملجرة  دقيقا  وصفا  يضع  أن  من  الطويس  متكن 

ن درب التبانة خملوقة من عدد هائل من النجوم الصغرية املتقاربة، ولشدة صغرها [: )إالتذكرة]

، وهذا ما تم اكتشافه بعد ثالث  (وتركيزها تبدو كرقع غيمية لذلك تكون قريبة من لون احلليب 

ن املجرة مكونة من عدد هائل من النجوم  أل جاليليو املرقاب ليكتشف بقرون عندما استعم

 اخلافتة.

  تويف )  (1) أبو الفتوح غياث الدين عمر بن إبراهيم اخليام املعروف بعمر اخليام ومنهم  

 . عامل وفيلسوف وشاعر، ُولَِد يف مدينة نيسابور، وتويف فيها ، وهو هـ(  515

بكونه شاعرا، فقد كان من علامء الرياضيات، حيث اشتهر باجلرب واشتغل    ته رغم شهرو

وهو    م،يف حتديد التقويم السنوي للسلطان ملكشاه، والذي صار التقويم الفاريس املتبع إىل اليو 

قطع   بواسطة  الثالثة  الدرجة  من  جربية  ومعادلت  املثلثات  حساب  طريقة  اخرتع  من  أّول 

استخ من  أول  وهو  العربية  املخروط،  الكلمة  العلمية    [ َشء] دم  الكتب  يف  رسمت  التي 

الذي أصبح رمزًا    [x]( وما لبثت أن استبدلت بالتدريج باحلرف األول منها  Xayالربتغالية )

عامليًا للعدد املجهول. وقد وضع اخليام تقويام سنويًا بالغ الدقة، وقد توىل الرصد يف مرصد 

 أصفهان.

يف الرياضيات حيث حلَّ معادلت الدرجة الثانية بطرق  إىل عمله  كذلك  ترجع شهرته  و

وجربية جزئية    ،هندسية  هندسية  حلول  إىل  ووصل  كلها،  وحاول حلها  املعادلت  نظم  كام 

ملعظمها. وقد بحث يف نظرية ذات احلدين عندما يكون األس صحيحًا موجبًا، ووضع طرقًا  

أيضًا، وق الفلك  برع يف  النوعية. كام  الكثافة  السلطان ملكشاه سنة  إلجياد  منه    467د طلب 

م مساعدته يف تعديل التقويم الفاريس القديم. ويقول سارطون إن تقويم اخليام    1074هـ/ 

 كان أدق من التقويم اجلرجيوري.

 
 .119، وتاريخ حكامء اإلسالم  162أخبار احلكامء (  1) 
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الحتيال  ، ورشح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس:  مؤلفاته باللغة العربية ومن  

جسم   يف  والفضة  الذهب  مقداري  النوعيةملعرفة  الكثافة  قياس  طريقة  وفيه  منهام،  ،  مركب 

 . رباعيات اخليام، ورسالة يف املوسيقى و

هذه جمرد نامذج عن بعض إسهامات إيران يف التطور العلمي يف العصور السابقة، أما  

إسهاماهتا يف العرص احلديث، وخاصة يف مرشوعها احلضاري اجلديد، فال يمكن وصفها، ألهنا 

لسابقة، مع كوهنا عاشت طيلة هذه الفرتة يف ظل األحقاد الدولية املسلطة  تفوق كل العصور ا

عليها، ويف ظل احلصار املجحف، ولكنها استطاعت أن تتغلب عىل ذلك، وتتفوق عىل دول  

 كثرية مل حتارص ومل حتارب، بل وفر هلا كل الدعم. 

[ بصحيفة  يرانإنظرة عىل التطور التكنولوجي والعميل يف  وقد ورد يف مقالة بعنوان ]

ية، الستثامر املمنهج سالمومنذ نجاح ثورهتا اإل  إيران واصلت  )  الوقت اللكرتونية هذا اخلرب: 

يف الصناعة التي تعتمد عىل البحوث والتنمية املكّثفة، مما جعل العدو قبل الصديق يشهد هلا 

املجا  البالد وعىل خمتلف  التي حتققه  التكنولوجي  الفكرية والتقدم  اآل،  لتبالثورة  ن  وحتتل 

العلم  الحصائيات  العلم بحسب  إنتاج  حيث  جدًا من  متقدمة  كربيات    ةيمرتبة  التي جترهيا 

املؤسسات املتخصصة، سواء من حيث حجم املقالت العلمية العاملية التي تنرش يف املجالت  

  تيب ر بذلك يف ت  إيراناملحكمة أو من حيث الخرتاعات والتجارب العلمية الفريدة، وتفوقت  

  (1) النتاج العلمي والتكنولوجي عىل كل من سويرسا وتركيا(

يف  املجالت  ومن   العلمي  التطور  عن  املقال  صاحب  ذكرها  النانو  جمال  :  إيرانالتي 

  ، تكنولوجيا، وبحوث اخلاليا اجلذعية، وعلوم الوراثة، واهلندسة الكيميائية، وبحوث الفضاء

 واهلندسة الزراعية، وأنظمة التصالت بالليزر، وعلوم الكمبيوتر واإللكرتونيات، وغريها. 

 
نظرة عىل التطور التكنولوجي والعميل يف إيران، صحيفة الوقت اللكرتونية، ويف املقال التوثيقات اخلاصة بام ذكره (  انظر: 1) 

 صاحبه.



433 

 

الرشق األوسط للسياحة املرضية،    قبلة لسكانأصبحت   إيران وذكر صاحب املقال أن 

فغانستان وأغلب دول الرشق األوسط  أذ يتدفق آلف املرىض من العراق وسوريا ولبنان وإ

اع خمتلفة من الرسطان إىل مركز الدم وزرع النخاع يف مستشفى الدكتور  الذين يعانون من أنو

اجلذعية األكثر تقدما يف العامل، بالضافة اىل توافد   ا رشيعتي الذي له بنك من خمزونات اخلالي

البالد( املركز األول لزراعة   مئات مرىض الكبد من الرشق الوسط اىل مدينة شرياز )وسط 

 الكبد يف املنطقة. 

حققت تقدمًا كبريًا يف هذا املجال، ويتحدث    إيرانن  إيتعلق بزراعة األعضاء، ف  اموفي

يون عن قفزة كبرية حققها هذا النوع من اجلراحة منذ أوائل الثامنينات، ول  يراناملختصون اإل

من قبل النظام العراقي من    إيرانينكرون دور احلاجة التي نشأت نتيجة احلرب املفروضة عىل  

عام  إىل   80عام   البرشي،    88  الطب  من  اجلانب  هذا  تنمية  يف  واملعاقني  اجلرحى  ذ  إوكثرة 

ن وبدون الستعانة بأي مساعدة خارجية توفري العضو املطلوب  يني اآليرانبمقدور األطباء اإل

القلب إىل   الكلية إىل  ابتداًء من  املجال  الناجحة يف هذا  العملية اجلراحية  أو من حيث إجراء 

إىل الكبد وغريها، وبعد أن كان هذا اجلانب يعاين من التخلف أصبح قسم زراعة    منخاع العظ

 األعضاء من األقسام املتطورة. 

األبحاث التي أعدت حول التطور العلمي يف  ويذكر صاحب املقال أنه من املتوقع أن  

جنوب  ستصعد إىل الدرجة األوىل يف جمالت القتصاد والعلوم والتكنولوجيا يف منطقة  إيران

والبلدان  األوسط  والرشق  القرغيزية،  واملناطق  الوسطى،  آسيا  تضم  )التي  آسيا  غرب 

   املجاورة(

بحاث  أأول سفينة  دشنت  ية،  يرانية اإل سالماجلمهورية اإلذكر صاحب املقال أيضا أن  و

ية، وتضم خمتربات متطورة يرانعابرة للمحيطات، تابعة لوزارة العلوم والبحاث والتقنيات اإل

الخا  بأبحاث  هلذه   فيزياء صة  ويمكن  البحرية،  والكيمياء  البحرية،  األحياء  وعلم  البحرية، 
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عقدة بحرية ومن دون احلاجة اىل الرسو يف املوانئ، كام    15يوما برسعة   45السفينة أن تبحر لـ

 آلف مرت.   3يمكنها أخذ عينات من رسوبات قاع البحر عىل عمق  

أرخى بظالله بشكل كبري عىل املنجزات    إيراني يف  العلم  التطور وذكر صاحب املقال أن  

   .ديدة الدفاعية اجلتسليحية ال  ا عن منجزاهتكل حني  إيرانتكشف  ذ  إالدفاعية يف البالد،  

حذر رئيس  أخطر عدو له يف املنطقة، إذ    إيرانوهو ما خيشاه الكيان الصهيوين الذي يعترب  

اإلرسائييل، اللواء هرتيس هليفي، من التطور العلمي  شعبة اإلستخبارات العسكرية يف اجليش  

ية، واصفًا إياه باخلطر الذي حيدق بإرسائيل، وأشار إىل أن يرانية اإلسالماملطرد للجمهورية اإل

علميًا، وهم قادرون عىل سد الفجوة رسيعًا بني    ( الدولة العربية) يني ينجحون باللحاق بـيراناإل

 .(1) اجلانبني

هليفي:   وبني  ) وقال  بيينا  ستنشب  احلرب  كانت  إن  األعوام    إيرانتسألونني  خالل 

، إل أهنا ليست  إيرانالعرشة املقبلة، وإجابتي ستكون مفاجئة لكم، فنحن نخوض حربًا مع  

يني  يرانحربًا عسكرية مبارشة، بل هي حرب تكنولوجية، إذ إن مهندسينا يقاتلون املهندسني اإل

 . (أكثر رضاوة لحقاً اليوم، وهذه احلرب ستتحول إىل 

و إرسائيل  بني  التكنولوجي  الوضع  تقدير  هليفي  مليئة    إيرانووصف  بعبارات 

بالتشاؤم، إذ أشار إىل أن احلرب التي خيوضها اجلانبان يف امليدان التكنولوجي تتمحور حول  

يملكاهنا  التي  العسكرية  والقدرات  واألسلحة  ببعض  )وقال    ،اإلستخبارات  حاليًا  نتمتع 

عيني  لقد تضاعف عدد اجلامعات وعدد الطالب اجلام  ،تلحق بنا وبرسعة  إيرانالتفوق، إل أن  

الثورة اإل  إيرانيف   اليوم بنحو عرشين ضعفًا، بينام تضاعفت    1979ية عام  سالممنذ  ولغاية 

 ( هذه املعاهد واجلامعات يف إرسائيل فقط ثالثة أضعاف ونصف ضعف

 
ترشين    2جريدة األخبار،  اإلثنني  انظر مقال بعنوان: تطور إيران العلمي والتكنولوجي... يقلق إرسائيل، حييى دبوق،  (   1) 

 .2015الثاين 
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تكنولوجية مع  )وأضاف يقول:   ، وهي حرب يف غاية األمهية،  إيرانإننا نخوض حربًا 

اإل الطالب  يلتحقويرانوعدد  الذين  واهلندسة  يني  والتكنولوجيا  العلوم  بمجالت  ن 

 ( والرياضيات، وصل إىل حدود السامء 

[ يقول صاحبه اإلعالمي الكبري سامي  .. أين نحن؟!إيرانهذه  ويف مقال آخر بعنوان: ]

)(1)كليب و :  الشيعة  نكره  نحن  وارسائيل  إيرانملاذا  الغرب  ملاذا  معرفة  اآلن  تريدون  هل  ؟ 

دورها؟  إيرانخيشيان   ختاف  اخلليج  دول  وملاذا  املعلومات.. إ،  هذه    تقرير   حسب  ليكم 

  2013  عام   مطلع  من  العلوم   بانتاج  عامليا   17  املركز   ىلإ  صعدت  إيران  رويرتز،  طوموسن

  يف   النمو   معدل   يف   عامليا   الول   املركز   إيران  حتتل .. ومتخصصا   علميا   مقال   2925  بانتاجها 

زادت    2008  حتى  96  عام  منو  .. سنوات  3  كل  النتاج  ويتضاعف  املنشور  العلمي  النتاج

  الثورة  قبل تنحرص كانت املتخصصة العلمية املقالت.. وضعفا   18من انتاجها العلمي   إيران

  الفا،   167  عىل   يقترص  الثورة  قبل  كان  الطالب  عدد.. والفا   20 ختطت  ناآل  مقال، 400  نحو

عدها.  ب  86  اىل  الثورة،  قبل  باملئة  50  من  ارتفعت  املتعلمني  نسبة.. و ماليني  الربعة   يقارب  اآلن

  نفقت أ.. وباملئة من املقبولني يف اجلامعات هن من الناث  60وصلت اىل حمو شبه كامل لألمية.  

  اكثر   إيران   صدرت أ  2012  عام.. و ي العلم  البحث   عىل   2011  عام   دولر   مليار   6.3  إيران 

وكتاب  نسخة   مليون  250  من   كثر أ  وتطبع ،  كتاب   عنوان   الف   38  من   ولاأل   املركز  حتتل ، 

  يف  السيارات   بانتاج  12  املرتبة   حتتل.. والكتب يف الرشق الوسط والعارش عامليا   باصدارات

  صناعيني  قمرين  طلقتأ.. والعام  يف سيارة مليون   من اكثر. الوسط الرشق يف والوىل العامل،

و الفضاء  من  حياً   إيران  وأعادته   قردا  وارسلت  حميل،   بتصنيع  الفضاء  ىلإ   يف  نرش   مقال  يف.. 

لننس هارفرد ذلك ان ابرز الزمالء املتخرجني يف  )كان العنوان:    2008آب    18  يف   نيوزويك 

  طالب   ابرز  بان  2003  عام   فوجئوا  العريقة  ستانفورد  جامعة   مسؤولو(.. و العامل هم يف إيران

 
 ..  2015أغسطس  07انظر املقال يف موقع قناة العامل، (  1) 
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  للعلوم   رشيف   جامعة  من  مجيعاً   جاءوا  الدكتوراه   شهادة  لنيل  اللكرتونية   اهلندسة  فرع

 ( يةيراناإل والتكنولوجيا 

( قال:  اإلحصائيات وغريها،  هلذه  الكاتب  إيراد  وإيران مطوقة  وبعد  حصل  كل هذا 

الـ   اآلن  تستعيد  حني  فكيف  ودائعها    120وحمارصة،  من  دولر  وكيف  مليار  ذا  إاملجمدة؟ 

م الصواريخ والسلحة والقامر الصناعية والخرتاعات العلمية وغريها عىل أ ضفنا اىل ما تقدَّ

حدى إحد اخلائفني من إيران  أهل زار  .  أيدي جيل من الشباب مل تتخط اعامرهم الثالثني عاما. 

هنا تقارب بأناقتها ونظافتها وهندستها أعرق مدن الغرب؟ هل عرف أحدنا أمدهنا؟ هل رأى  

 ؟(ن اإليراين هيدي زوجته ورودا طيلة السنة وحيرتمها ويقدرها أكيف  

ن تكون  أفضل  أنا اعتز بعروبتي، و ثم قال معربا عن مشاعره الشخصية جتاه إيران: )أ

أو اإلمارات أو مرص أو اجلزائر أو  السعودية أو الكويت أو قطر أو سوريا  كي دولة عربية،  أ

السودان أو املغرب أو اليمن أو حتى جيبويت والصومال وجزر القمر، هبذه األمهية لكي نكون 

كشعوب عربية خلفها، لكن بدلً من البكاء عىل دور إيران، وتشكيل القوى العسكرية لصد  

فلنوظف   تلك،  أو  الدولة  هذه  يف  خلدمة أ دورها  كام وظفتها  والتقدم    موالنا  والعلم  النسان 

 ( والتكنولوجيا 

( فقال:  إيران؛  املعلنة عىل  للحرب  احلقيقي  السبب  لهنا  ثم ذكر  إيران  خيشى  الغرب 

ببساطة ستنافسه علميا، لهنا لو اقرتحت بعد حني مثاًل مفاعال كهربائيًا نوويًا يف دولة عربية  

سيكون   نامية  الورويبأ أو  سعره  من  الضعاف  بعرشات  القدرات،    ، قل  هبذه  دولة  وألن 

  والغرب   انزعاجًا،   الكثر  وحدها .. إرسائيل  رسائيلإن تلعب دورا حموريا كبريا يزعج  أتستطيع  

 موقع  من   ففاوضت  عالية،   عسكرية  بقدرات  علومها   سندت أ  ألهنا   إلّ   إيران   يفاوض  جاء  ما 

كامب دايفيد مرورا بمدريد لامل، ل كمفاوضاتنا املذلة منذ  ل  بحاجة  األخرى  هي  ألهنا   القوة

اهلاشمية  اليوم.. ول ننسى وادي عربة ملك    نووية،   قنابل  عندها   إيران  نعم   ..واوسلو حتى 
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  نحذو   نأ  وعسى  النووية،   العلمية  قنابلها   يرانإل  فمربوك   ، والتقدم  واملعرفة   العلم   قنابل   لكنها 

 ( رها دو من  الشكوى بدل  ما  يوماً  حذوها 

إيرادنا ألكثر ما أورده هذا اإلعالمي املوضوعي املنصف يف مقاله هذا  ول نملك بعد  

إل أن ندعو كل أولئك املشككني واملغرضني إىل زيارة املواقع العلمية إليران، ومالحظة مدى 

تفوقها، وحماولة الستفادة منها يف خدمة املسلمني، والقضايا اإلسالمية؛ فالتطور اإليراين ليس  

 إنام هو للمسلمني مجيعا، بل هو للبرشية مجيعا.إليران وحدها، و

 ثالثا ـ اإليرانيون.. وتصدير احلضارة: 

األخالقية   والقيم  والعلوم  الثقافة  تصدير  احلضارة[  ]تصدير  القيمة  هبذه  نقصد 

والروحية وغريها لسائر بالد العامل اإلسالمي، بل سائر بالد العامل، هنوضا بالواجب الرشعي  

َوَكَذلَِك }و من مقتضيات الشهادة التي وصفت هبا هذه األمة، كام قال تعاىل:  املرتبط بذلك، وه

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ  [ 143]البقرة:    {َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

هذه الشهادة،    دولة من دول العامل اإلسالمي أن متتلك مقوماتكل  ولذلك كان عىل  

وأن تسعى لتطبيقها، حتى تكون أسوة ونموذجا يمثل القيم اإلسالمية الرفيعة، ويكون فوق  

 ذلك قبلة لألحرار واملستضعفني وطلبة العلم. 

وقد كانت إيران يف فرتات كثرية من تارخيها قبلة لطلبة العلم وأساتذته، يفدون إىل مدهنا  

ولو طبقنا هذا املقياس عىل علامء املسلمني الذين من كل حدب وصوب للتعلم أو للتعليم..  

 درسوا يف املدن اإليرانية، أو دّرسوا فيها، لوجدنا كام كبريا جدا.

فنيسابور مثال كان هبا مدارس كثرية، ودرس فيها الكثري من العلامء من كل الفنون، من  

أمثال   من  إليها،  ينتسبون  ل  ) الذين  دريد   املقصورة   القصيدة  صاحب هـ(  321-   223ابن 

واللغة  يف   واجلمهرة  وناقد  ولغوي  أديبوهو    ،( هـ  429  –   350)   الثعالبي  منصور  أبو، 

  اجلُرجاين  احلسن  أبو[، ونيسابور  ]جاحظ  بـ  يلقب  وكان  الدهر،  يتيمة   الشهري  الكتاب  وصاحب
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  الفضل  وأبو[،  وخصومه املتنبي  بني  ]الوساطةملشهور ا الكتاب  صاحب  ،( هـ392 –  هـ322)

بن الشهرية  املقامات  صاحب  الزمان،  ببديع   املشهور(  هـ398  –  358)   اهلمذاين وحممد   ،

وغريهم كثري  هـ( صاحب الصحيح،  256  -   194إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ) 

ممن مل نذكرهم يف املحدثني واملفرسين واللغويني، مع كوهنم عاشوا فرتات طويلة من أعامرهم  

 ربام ماتوا فيها. يف إيران، و

فمنذ الفتح اإلسالمي ونيسابور مركز من مراكز احلضارة وقبلة ألهل العلم، ابتداء من  

الدولة األموية، ثم العباسية، ثم الدول املستقلة عن اخلالفة، وإن تبعتها اسمًيا، من أمثال الدولة  

ارية يف إيران وهراهـ 259  –  205الطاهرية يف خراسان )  ت وما وراء النهر،  (، والدولة الصفَّ

هـ(، والدولة  390  –  261(، والدولة السامانية يف بالد ما وراء النهر وغريها )هـ 298  –   254)

 ( اهلند  وبعض  النهر  وراء  وما  إيران  ومعظم  غزنة  يف  الدولة  هـ 579  –  349الغزنوية   ،)

 ( هـ583  – 432السلجوقية الكربى ) 

احل  قيمتها  عن  حوقل  ابن  الكبري  اجلغرايف  عرب  الدولة  وقد  عهد  يف  والعلمية  ضارية 

الطاهرية والدولة الصفارية، بقوله: )كانت دار اإلمارة بخراسان ىف قديم األيام بمرو وبلخ إىل  

عند  أمواهلا  وعظمت  وغزرت  وكربت  فعّمرت  نيسابور،  إىل  نقلوها  فإهنم  الطاهرّية،  أيام 

بم واألدباء  الكّتاب  انتاهبا  حتى  هبا  وقطوهنم  إياها،  العلامء  توّطنهم  إليها  وطرأ  هبا،  قامهم 

مّر األّيام من   العلامء كثرة ونشأ هبا عىل  نيسابور من  إيثارهم هلا، وقد خّرجت  والفقهاء عند 

  (1) الفقهاء من شهر اسمه وسمق قدره وعال ذكره(

وقال احلموي: )نيسابور معدن الفضالء ومنبع العلامء، مل أر فيام طفت من البالد مدينة  

  (2)مثلها(كانت 

 
 ( 434/ 2صورة األرض، ابن حوقل )(  1) 

 . 4/331معجم البلدان ص (  2) 
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التي هي قواعد خراسان ويقال هلا   وقال الرحالة ابن بطوطة: )هي أحد املدن األربع 

دمشق لكثرة فواكهها وبساتينها ومياهها وحسنها، وخترتقها أربعة من األهنار، وأسواقها حسنة  

  (1) مشعة، ومسجدها بديع وهو يف وسط السوق(

يقر كثري  خلق  الطلبة  من  مدارسها  )يف  حسان  وقال:  من  وهي  والفقه،  القرآن  ؤون 

مدارس تلك البالد، ومدارس خراسان والعراقيني وبغداد ومرص وإن بلغت الغاية من اإلتقان 

 واحلسن فكلها تقرص عن مدرسة نيسابور( 

وقال بعض املعارصين معربا عن ذلك: )وقد نبغ فيها مجاعة من العلامء يف كل فن ما ل  

اإلسالمية، ل سيام يف فن احلديث والفقه، حتی فاقت نظاميُة  حيصی عددهم يف القرون األولی  

نيسابور نظاميَة بغداد. فقد قيل بلغ عدد حمدثيها ورجاهلا العلمية يف القرون األربعة األولی إلی  

  (2)عاملًا( 3000

للحافظ   نيسابور[  ]تاريخ  كتاب  أمهها  ومن  بالتأليف،  ورجاهلا  تارخيها  أفرد  ولذلك 

النيساب ) احلاكم  ومنها ،  الصحيحني  عىل   املستدرك  كتاب   صاحب (  هـ405  –  321وري 

النيسابوري  الفاريسِّ  إسامعيل  بِن  الغافر  أيب احلسن عبد  للحافظ  نيسابور[،  لتاريخ  ]السياق 

نيسابور[، لإلمام احلافظ تقي  ،  (هـ 529  –  451) لتاريخ  السياق  ]املنتخب من كتاب  ومنها 

 (  هـ641  – 581الدين أيب إسحاق إبراهيم بن حممد الرصيفيني احلنبيل ) 

مدارسها   كثرة  العلم  لطلبة  قبلة  تكون  أهلتها ألن  التي  الكربى  مزاياها  كان من  وقد 

سالمي كانت يف نيسابور، وكان اسمها  ومكتباهتا وجوامعها؛ فأول مدرسة أنشئت يف العامل اإل

 املدرسة البيهقية وذلك يف القرن الرابع اهلجري.  

ثم أنشئ بعدها مدارس كثرية منها أربع مدارس أنشأها السلطان حممود بن سبكتكني  

 
 (401رحلة ابن بطوطة )ص (  1) 

 احلميد. (  خراسان قديمي ترين پايگاه علوم اسالمي، مولوي عبد 2) 
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 ( أعقب    مسعود   السلطان  وبغريها   هبا   أنشأ   كام   ، (هـ 421  –   367الغزنوي  الذي  األول، 

  الدولة   أن  من  الرغم  وعىل .  اإلسالمية  املدارس  من  عدًدا(  ـه431  –   421السلطان حممود ) 

 . النظامية  كاملدارس حمددة  مناهج ذات  تكن  مل  فإهنا  املدارس، تلك  عىل  ترشف  كانت

عند حديثها    (1) ومن مكتباهتا الكربى مكتبة الصابوين، والتي ذكرهتا املصادر التارخيية

إيران، وطلب منهم إعداد تفسري   قام بجمع علامء  عن خلف بن أمحد أمري سيستان، والذي 

شامل للقرآن الكريم حيتوي عىل مجيع األحاديث وأقوال املفرسين السابقني، والقراءات. وقد  

ألف دينار، ونتج عن ذلك تأليف تفسري واسع يشتمل عىل مئة    20رصد هلذا املرشوع مبلغ  

وهذا التفسري الفريد قد ُأودع يف مكتبة الصابوين بنيسابور ليفيد منه الطلبة والباحثون..    جزء 

 غري أّن هذا الكتاب ضاع ـ يف مجلة ما ضاع من هذه املكتبة ـ يف اهلجوم عىل نيسابور. 

هـ(    477ومنها مكتبة الشجري، التي أنشأها مسعود بن نارص الشجري )املتوىف سنة  

الكتب يف ذلك إىل جوار   نفائس  املكتبة من  نيسابور، وكانت حمتويات هذه  مسجد عقيل يف 

 الوقت. 

القيام هبا حاكم   توىّل  التي  العمرانية  السعدّية، وهي من األعامل  املدرسة  ومنها مكتبة 

 نيسابور أبو نرص بن سبكتكني، أخو السلطان حممود الغزنوي.

إسامعيل بن عيل بن منيش السرتآبادي،  ومنها مكتبة أيب سعيد، والتي بنها أبو سعيد  

 العارف والواعظ النيسابوري. 

ومنها مكتبة املدرسة البيهقية، والتي ُأنشئت يف نيسابور قبل املدرسة النظامية بسنوات  

 كثرية، وكان موئاًل للعلامء والباحثني. 

درسة  ومنها مكتبة مدرسة الشوافع، وهي من أقدم مدارس إيران ومكتباهتا، ويف هذه امل

 
خ، ج  (   1)  ، نرش وزارة الثقافة والفن، طهران  28ص    2انظر: نبذة تارخيية عن مكتبات إيران، تأليف: ركن الدين مُهايون َفرُّ

 م(  1968
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 درس أبو عيل الدّقاق وأبوالقاسم الُقَشريي. 

ومدرسة   املشطي،  مدرسة  أمثلتها:  ومن  باملدارس،  امللحقة  املكتبات  إىل  باإلضافة 

السووي، ومدرسة أيب عيل الدّقاق، ومدرسة الشّحامي، واملدرسة القشريية، ومدرسة أيب نرص  

 بن أيب اخلري، ومدرسة السمعاين، وغريها. 

مد كانت  أصفهان وهكذا  ذكر    (1) ينة  وقد  الكربى،  اإلسالمية  احلضارة  مراكز  من 

القزويني سبب ذلك الهتامم هبا من أهل العلم، فقال: )أصفهان مدينة عظيمة، من أعلی املدن 

ومشاهريها، جامعة ألشتات األوصاف احلميدة من طيب الرتبة وصحة اهلواء وعذوبة املاء  

 ( 2) صورة أهلها وحذقهم يف العلوم والصناعات(وصفاء اجلو وصحة األبدان وحسن 

احلسني   بن  محزة  ذلك  فعل  وممن  بالتصنيف،  ذلك  ألجل  ورجاهلا  تارخيها  أفرد  وقد 

هـ( يف كتابه )التاريخ الكبري(، وأبو الشيخ ابن حيان يف كتابه )طبقات    360األصفهاين )ت  

صحابة والتابعني ومن تبعهم  علاًم من ال  660املحدثني بأصفهان(، والذي تضمن تعريفا لنحو  

هـ( يف كتابه )ذكر  430من جهابذة املحدثني، وأبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين )املتوىف:  

والقادمني   أصفهان  حمدثي  من  شخص  ألفي  لنحو  التعريف  تضمن  الذي  أصفهان(  أخبار 

 عليها.. وغريها من الكتب الكثرية. 

فقال: )خرج من أصفهان من العلامء واألئمة    وقد عرب عن كثرة علامئها ياقوت احلموي، 

يف كل فن ما مل خيرج من مدينة من املدن بأسناد عالية، فإن أعامر أهلها تطول، وهلم مع ذلك 

ی  إل   نسب   ومنعناية وافرة بسامع احلديث، وهبا من احلفاظ خلق ل حيصون وهلا عدة تواريخ..  

 
كيلومرتًا، وقد فاقت    420أو    313(  وهي تقع يف وسط ايران، ومتيل إلی غرهبا أكثر، وهي يف جنوب العاصمة تبعد عنها  1) 

ستعدادها للزراعة وعذوبة مائها وطيب هوائها علی أكثر املدن اإليرانية، ومما زاد يف حسن موقعها ومجاهلا أهنا تقع بجودة تربتها وا

 علی ضفة النهر املشهورة بـ  ]زاينده رود[ وهو جيري اليوم داخلها، ولعل هذا سبب اهتامم أهل العلم هبا.. 

 .296(  آثار البالد وأخبار العباد ص 2) 
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 ( 1)أصفهان من العلامء ل حيصون(

هـ(، فقد راح خياطب أهل  241هلل املقرئ حممد بن عيسی األصفهاين)تأما أبو عبد ا

الري يفخر عليهم قائال: )يا أهل الري من الذي أفلح منكم؟ إن كان ابن األصفهاين فمنا، وإن 

كان إبراهيم بن موسی فمنا، وإن كان جرير فمنا، وإن كان اخلط فجّدي علمكم ما أفلح منكم  

  (2) حتی متوتوا كمدًا(إل رجل واحد ولن أقول لكم  

وهكذا كانت الكثري من املدن اإليرانية عواصم ومراكز علمية كربى يفد إليها الطلبة  

واألساتذة من مجيع بالد العامل اإلسالمي، وقد ساهم ذلك يف تصديرها للحضارة اإلسالمية  

 ليس للدول اإلسالمية فحسب، وإنام للعامل أمجع. 

ويف بداية النهضة اإلسالمية يف العرص احلديث نرى كذلك كبار دعاة التجديد والنهضة  

باعث   رأسهم  أمجع، وعىل  اإلسالمي  العامل  يف  اليقظة  ليبعثوا  إيران،  من  اإلسالمية خيرجون 

واملفكرين   الدعاة  كل  يف  الفاعل  التأثري  له  كان  والذي  احلديث،  العرص  يف  بن  النهضة  حممد 

هـ(، والذي اشتهر بلقب باألفغاين مع كونه    1315  -   1254)  (3) األسد أبادي  صفدر احلسيني 

 .(4) كان إيرانيا، ومل يكن أفغانيا 

فمن املتفق عليه عند كل املؤرخني للفكر واحلركات اإلسالمية احلديثة اعتباره العقل  

املذا بني  التقريب  حركة  حتى  وشيعيها،  سنيها  اإلسالمية،  احلركات  جلميع  هب  امللهم 

 
 . 210، 1/209معجم البدان (  1) 

 . 2/105(  طبقات املحدثني أليب الشيخ ابن حيان  2) 

 . 299 -  293: 2وتاريخ الصحافة العربية  102 - 27: 1تاريخ األستاذ المام (  3) 

وأنه كان  (   4)  بالقرب من مهدان،  آباد  أسد  إيرانيًا من  أنه كان  الباحثني، ويذكرون  أكثر  إليه  ما ذهب  شيعيًا جعفري  وهذا 

املذهب، بالرغم من حرصه عىل تلقيب نفسه باألفغاين، وانخراطه يف علامء أهل السنة يف مجيع البلدان اإلسالمية التي زارها أو أقام 

فيها، ومن األدلة التي ذكروها لذلك: )وجود عائلة مجال الدين يف إيران، وعدم وجود أي أثر هلا يف أفغانستان.. أن اسم والد مجال 

بإيران ومشكالهتا أكثر من اهتاممه بأي قطر  الدين  البطل ممزق الصفوف.. اهتامم مجال  إيراين شيعي يعني:  الدين ]صفدر[، اسم 

 إسالمي آخر.. إجادة مجال الدين اللغة الفارسية باللهجة اإليرانية.. متجيد مجال الدين لإليرانيني وإشادته بذكائهم( 
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 اإلسالمية، كان مجال الدين أول من دعا هلا. 

ـ إيراين، لكن املصلحة والتقية دعته ألن يلقب   وهو ـ خالفا ملا يشاع من كونه أفغانيا 

بذلك اللقب، أو كام عرب عن ذلك الكاتب واملؤرخ )عيل الوردي( بقوله: )وقد متّيز السيد مجال  

جتامعي والسيايس الذي حيل فيه، ومتثل ذلك يف  الدين بقدرة خارقة عىل التكّيف مع املحيط ال

يقترص   ومل  آبادي،  واألسد  والسطنبويل  والكابيل،  واحلسيني،  األفغاين،  فهو  ألقابه..  تغيريه 

التكّيف عىل ألقابه، بل كان زّيه هو اآلخر يتبدل حسب ظروف وتقاليد املجتمع الذي حيل فيه،  

إىل واخلرضاء  والبيضاء،  السوداء  العامئم  وكوفية  فمن  وعقال  تركي،  أو  أزهري  طربوش   

حجازية، فحني وصل السيد مجال الدين إىل أسطنبول كان يف زي سيد أفغاين عىل جبة وكساء  

وعاممة عجراء، فرشع بتعّلم الّلغة الرتكية حتى متّكن بعد مدة وجيزة من أن يتكّلم هبا ويكتب،  

ان يلبس العقال والكوفية، وعندما وحني سافر إىل أوربا لبس الطربوش، ولكنه يف احلجاز ك

وصل إىل ايران خلع السيد مجال الدين زّيه األفغاين الذي عرف به يف تركيا ومرص وتزّيا بزي 

السوداء عىل رأسه، والعباءة عىل كتفيه، واملداس   العاممة  الشيعة حيث وضع  سّيد من علامء 

  (1) األصغر يف قدميه ولقب نفسه باحلسيني(

تقية التي مارسها مجال الدين مل يكن يقصد هبا حراسة نفسه، بقدر ما  ونرى أن هذه ال

كان يريد هبا حراسة دعوته، والتي كان يمكن أن تغتال يف اللحظة األوىل التي يعلن فيها عن 

أصله اإليراين، ولذلك مل يكن يذكره إل عندما دعته احلاجة إىل ذلك، حني وقف خماطبًا الشاه 

خر بنفيس أن أرى عاهل ايران قد استيقظ من سباته العميق، وأخذ يفكر  بقوله: )أستطيع أن أف

يف تعمري البالد ورقيها ويثق يب، نعم إنني إيراين أسد آبادي، وإن كافة العلوم بحمد اهلل خمزونة  

دماوند هذا  أن أطمس جبل  أستطيع  إىل وحديت، وصغر جسمي فإين  تنظر  يف صدري، فال 

 
 .. 273، ص 3عراق احلديث، ج مالمح اجتامعية من تاريخ ال(  1) 
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  (1)بقبضة يدي الصغرية(

ال مرزا لطف اهلل أسد آبادي ابن اخت مجال الدين املشهور باألفغاين يف كتابه )مجال  وق

الدين األسدابادي(: )وكان كشف حقيقة مجال الدين أمام السلطان عبد احلميد رضبة قاضية  

إىل   تركيا  يف  إيران  سفري  امللك  عالء  سلمها  بوثيقة  الدين  مجال  إىل  شاه  الدين  مظفر  هها  وجَّ

ال  إيراين شيعي خيتفي يف ثياب األفغاين،  احلكومة  الدين  تثبت باألدلة القاطعة أن مجال  رتكية 

  (2)ويّتخذ املذهب السني ستارًا حيتمي به(

وقد أشاد به كل القادة الفكريني والسياسيني للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، ومنهم  

آبادي األسد  الدين  مجال  السيد  )إن  عنه:  قال  الذي  مطهري  احلركاة مرتىض  يف  الرائد  هو   ،

وكشف   اإلسالمية  الصحوات  بتحريك  بدأ  من  أول  هو  املنرصم.  القرن  خالل  اإلصالحية 

والقضاء   لإلصالح  احللول  وقّدم  اإلسالمية  املجتمعات  مهوم  عن  موضوعية  برؤية 

عليها...كانت حركته ذات طابع فكري واجتامعي يف آن واحد... قد حظي السيد مجال الدين 

البلدان والعامل  للزمان  دقيقة  بمعرفة  -  وحيويته   حركته  بفضل  –  املعارَصين له وبمعضالت 

احلكم   يف  الداخيل  اإلستبداد  يتصدر  تشخيصه  حسب  عنده.  عالجها  املطلوبة  اإلسالمية 

والستعامر اخلارجي قائمة أهّم املشكالت املتجذرة يف املجتمعات اإلسالمية فقام بالتصدي 

 ل حياته يف هذا السبيل( هلام، وأخريًا بذ

ومنها:   أزمتهم،  من  املسلمني  خلروج  حلول  الدين  مجال  يراها  التي  الطرق  وخلص 

)مناهضة املستبدين يف استئثارهم باحلكم، عرب تثقيف الشعب وتفهيمه مبدأ وجوب النضال  

مني  السيايس عىل أساس الدين والرشيعة.. التزّود بالعلوم والصناعات احلديثة.. وعودة املسل

إىل الرشيعة األصلية ونبذ اخلرافة والبدع والزوائد التي ُأحلقت باإلسالم عىل مدى العصور،  

 
 ..305املصدر السابق، ص (  1) 

 ( 34مجال الدين األسدابادي، ) ص (  2) 
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برأي السيد أن هذه العودة إىل الرشيعة اإلسالمية األوىل، ل تتم إل من خالل العودة إىل القرآن 

اإلسالم   وبأن  بالرشيعة  والعقيدة  والثقة  الصالح..  السلف  وسرية  املوثقة  كرشيعة  والسنة 

والستعامر  الداخيل  اإلستبداد  عىل  والقضاء  املسلمني  حترير  عىل  قادر  عقدية،  ومنظومة 

اخلارجي وأن يقدم العزة والسعادة للمسلمني.. ومعارضة الستعامر اخلارجي بجميع أشكاله  

جسد  يف  واجلهاد  الكفاح  روح  وبث  اإلسالم..  ووحدة  والثقافية..  واإلقتصادية  السياسية 

اإلسالمي الذي يلفظ أنفاسه األخرية. قام باسرتجاع أصل اجلهاد إىل األذهان والذي املجتمع  

قد أصبح مهجورًا، كام اعترب نسيانه عاماًل رئيسيًا يف ختّلف املسلمني.. والتصدي للذهول أمام  

  (1)احلضارة الغربية(

الداعي   الرجل  الكبري، ذلك  الدين  لإلسالم واهلامم  وقال عنه اخلامنئي: )السيد مجال 

واملناهض، الكبري، أفضل مكان وجده مناسبًا لنهضته، هي مرص، ومن ثم تالمذته حممد عبده 

   (2) واآلخرين، هكذا سوابق احلركات اإلسالمية يف مرص(

ونرى هذا البعد كذلك يف الثورة اإلسالمية اإليرانية التي مل تكتف بالدعوة إلصالح  

من   مركز  إىل  وحتويلها  نموذجها إيران،  تصدير  إىل  دعت  وإنام  اإلسالمية،  احلضارة  مراكز 

 النهضوي يف العامل اإلسالمي مجيعا، وهو ما كان سببا فيام حصل هلا من حروب وحصار. 

تبعيتها   عن  تتخىل  أن  اإلسالمي  العامل  لدول  يرىض  ل  العاملي  الستكبار  أن  ذلك 

افية، وهلذا كان من أكرب هتمه إليران ما  للغرب، ول أن تتحىل بقيم الرشيعة بصورهتا النقية الص

 . ورشف ، بقدر ما هي مدحمسيئة  يطلق عليه ]تصدير الثورة[، والتي نرى أهنا ليست هتمة 

من خالل مطالعة تراث اخلميني وغريه من القادة الفكريني إليران، نجد إيامهنم هبذا  ف

الثورة(، ولكن ليس كام يفهم املغرضون، أي صورة التصدير بالسالح وإجياد   املبدأ )تصدير 

 
 .. 29-20احلركات اإلسالمية يف القرن األخري يف دراسة إمجالية، املطهري، مرتىض، ص(  1) 

 . 2011فرباير  4يف خطبة له قبيل صالة اجلمعة يف تاريخ  (  2) 
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النقالبات العسكرية ونحوها، وإنام يقصدون به دعوة العامل اإلسالمية للخروج من اهليمنة  

 تحقق بالذاتية اإلسالمية، وما حتويه من قيم.  الغربية، وال

ومن األمثلة عىل ذلك قول اخلميني يف خطابه لسفراء األقطار اإلسالمية بمناسبة عيد  

هـ: )إننا نعترب األقطار اإلسالمية مجيعًا جزءًا من وجودنا دون أن يعني ذلك 1400الفطر عام 

بام متتع به الشعب اإليراين من مزايا اخلالص   أن تفقد وجودها املستقل، وإنام نريد هلا أن تتمتع 

مداها  يتسع  أن  احلالة  نريد هلذه  احلياتية،  منابعه  أيدهيا عن  الكربى، وقطع  القوى  براثن  من 

 لتشمل كل الشعوب(.  

الشعوب وكل   تستيقظ كل  الثورة أن  بتصدير  نعني  بقوله:)إننا  الثورة  ويفرس تصدير 

 التسلط(  احلكومات وتتخلل من قيود التبعية و

ويضيف: )إننا ثرنا لنحيي اإلسالم، ومن ثم لنصدر الثورة ـ بمشيئة اهلل ـ إىل كل مكان،  

ذلك إننا أخوة وأحبة، مما يزيد فينا األمل للعمل سوية وبكل ما نستطيع لتعميم هذا اجلهاد 

 وحتقيق هذا اهلدف( 

إىل   الثورة  تصدير  عىل  عزمنا  نعلن  إذ  )إننا  اخلطاب:  نفس  يف  األقطار  ويقول  كل 

اإلسالمية بل كل األقطار التي يرزح فيها املستضعفون حتت نري املستكربين، فإنام نريد من ذلك 

أن نحيي يف الشعوب روح التحرك ضد املستكرب الفتاك، ونردم تلك اهلوة بني الشعب واحلكم  

 املسلط عليه(  

والنهضوي    فالتصديرـ  حسب هذه النصوص وغريهاـ  يعني تصدير النموذج احلضاري

 اإليراين جلميع العامل اإلسالمي مع احلفاظ عىل املزايا املحلية اخلاصة بكل بلد.  

، فقد  1980وهذا ما يربز بوضوح عند خطابه ملجموعة من الباكستانيني يف خريف عام 

قال هلم: )هل تتصورون أن هدف اخلطط الستعامرية هو القضاء عىل إيران؟ كال، إن اهلدف  

عىل  القضاء  األقطار    هو  يعم  إنه  فحسب،  واحد  قطر  عىل  يقترص  األمر  فليس  اإلسالم، 
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 اإلسالمية مجيعًا( 

وهكذا نرى املغرضني أيضا يشوهون مصطلحا حضاريا أصدره بعض فالسفة وعلامء  

القرى(،   )أم  مصطلح  وهو  ملإيران،  نسب  الفيزياء  والذي  رئيس مجعية  جواد لرجياين  حمد 

لح يقصد به التخطيط لتحويل إيران إىل مركز حضاري لألمة  والرياضيات يف إيران، وهو مصط

للمصطلح  عالقة  ول  متثيل،  أحسن  اإلسالم  يمثل  حتى  اإلسالمي،  للعامل  بل  اإلسالمية، 

 باهليمنة عىل مكة املكرمة ول غريها، ألن اهلدف أكرب بكثري، وهو هدف حضاري ل استعامري.

م صادقني  كانوا  لو  املغرضني  إمكان  يف  نفس  وكان  إىل  بالدهم  يدعو  أن  أنفسهم  ع 

الدعوة، حتى تتنافس بالد العامل اإلسالمي يف التحقق باألفضلية، والنموذج احلضاري الراقي  

 الذي يؤهلها ألن تصبح أم املدن والقرى، ومركز احلضارة. 

لكنهم، ل ينظرون إل بعيون حسدهم وحقدهم، وهلذا تتحول املصطلحات يف أذهاهنم  

 لرشعية الصحيحة إىل معان سقيمة، متثل أهواءهم وأحقادهم، ول متثل احلقيقة.من معانيها ا

 رابعا ـ إيران واحلوار بني احلضارات: 

السلمية   رؤيتها  من  فيها  وانطلقت  ومثلتها،  إيران  إليها  التي دعت  الكربى  القيم  من 

ثل الرؤية  للتعامل مع القضايا العاملية ما يصطلح عليه ]حوار احلضارات[، وهو مصطلح يم

اإلسالمية يف التعامل بني الشعوب، يف مقابل الرؤية الغربية التي تتبنى ]رصاع احلضارات[،  

والذي  هنتنجتون،  صامويل  ـ  وكتاب  ملقال  كعنوان  ـ  صاغه  والذي  احلضارات[  ]صدام  أو 

ة  ادعى فيه بأن رصاعات مابعد احلرب الباردة لن تكون بني الدول القومية واختالفاهتا السياسي

  .(1) واإلقتصادية، بل ستكون الختالفات الثقافية املحرك الرئييس للنزاعات بني البرش

التاريخ   ]هناية  فوكوياما  فرانسيس  أطروحة  عىل  عىل  هبا  لريد  النظرية  هذه  صاغ  وقد 

 
ا: نظرية رصاع احلضارات والسرتاتيجية األمريكية، مهام السليم،   املركز الديمقراطى العربى،  انظر مقال مفصال يف هذ(  1) 
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الديمقراطية   الباردة، ستكون  بنهاية احلرب  واإلنسان األخري[، والتي ذكر فيها فوكوياما أنه 

 الليربالية الشكل الغالب عىل األنظمة حول العامل.  

رصا بأن  وجادل  قارصة،  نظرة  اعتربها  هنتغتون  لن  لكن  الباردة  احلرب  مابعد  عات 

تكون بني الدول القومية واختالفاهتا السياسية واإلقتصادية، بل ستكون الختالفات الثقافية  

 املحرك الرئييس للنزاعات بني البرش يف السنني القادمة. 

ومل يكتف بذلك، بل راح يضع خارطة للحضارات التي حيتمل أن حيدث الرصاع بينها،  

ا )احلضارة   : الصينية،  وهي  واحلضارة  اليابانية،  واحلضارة  الالتينية،  واحلضارة  لغربية، 

واحلضارة   ، املسلمة(  األغلبية  ذات  الدول  )كل  اإلسالمية  واحلضارة  اهلندية،  واحلضارة 

 األرثوذكسية، واحلضارة األفريقية، واحلضارة البوذية( 

ه مارست كل ألوان  وقد تبنت أمريكا ومعها الستكبار العاملي هذا الطرح، ومن خالل

 اهليمنة عىل العامل اإلسالمي حتى جتعله عاجزا عن أي مواجهة حضارية. 

خامتي   حممد  الرئيس  تقدم  بالرصاع  املمتلئة  احلاقدة  العنرصية  النظرة  هذه  مقابل  ويف 

رئيس اجلمهورية السالمية اإليرانية يف ذلك احلني، بمرشوع ]حوار احلضارات[ نال اهتاممًا 

 .(1) عام حوار احلضارات 2001عامليًا واسعًا، وأعلنت منظمة المم املتحدة عام 

  ( صدام احلضارات )وقد ذكر بعض الباحثني الفرق بني النظريتني، فقال: )إن مفهوم  

إيديولوجية جازمة، ومطلقة، تقسم العامل إىل صديق وعدو، وقريب وبعيد، ويف النهاية تؤدي 

بني البلدان واحلضارات. وبالطبع نعلم أن هذه الرصاعات بسبب    للعداوة، ونشوء الرصاعات

مفهوم   لكن  املنطقة،  الصغرية، ودول  بالبلدان  الغربية وقوهتا سوف تؤول لإلرضار  السلطة 

بعكس ما سبق ل يقسم العامل إىل صديق وعدو، ويرى أن مجيع   (حوار احلضارات والثقافات)

يريد السالم والسعادة والديمقراطية واملجتمع الشعوب هي صاحبة حق واستقالل سيايس، و

 
 ، موقع إيران والعرب.. 2العدد  -حمارضات حول حوار احلضارات، حمّمد عيل آذرشب، ثقافتنا (  1) 
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  (1) املدين للشعوب كلها، ويدعو احلكومات للتعايش السلمي، واملشاركة يف بناء حياة البرش( 

العامل   بلدان  يف  الثقافية  مستشارياهتا  عرب  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  قامت  وقد 

املؤمترات، ونرشت الكتب واإلصدارات    بنشاطات كثرية للدعاية هلذا احلوار، وأقامت حوله 

 املختلفة، وهي ل تزال متثل هذا املرشوع، وتتصدر الدعوة إليه يف العامل أمجع. 

بعض   يف  جامعي  مسجد  أمحد  السيد  اإلسالمي  والرشاد  الثقافة  وزير  قال  وقد 

نتها إيران النشاطات املقامة هلذا الغرض يذكر مدى رشعية هذه القيمة، وكوهنا من القيم التي تب

طيلة تارخيها: )أعتقد أن احلضارة اإلسالمية بسبب قيامها عىل أساس معريف اهتمت بشكل  

خاص باحلرية والعقالنية.. وهذه احلضارة باتساع صدرها ألفكار املخالفني وآرائهم قد وّفرت  

ّل  اجلّو لعرض وجهات النظر املختلفة، ونشهد يف التاريخ أن سعة الصدر هذه كّلام ضاقت، ق

 التنوع الفكري، وضاقت دائرة العقالنية أكثر، مما يؤدي إىل أفول هذه احلضارة( 

ثم ذكر تطبيق إيران هلذا املرشوع يف تارخيها؛ فقال: )ومن نامذج هذا الستيعاب احلميد  

وقفّية   نذكر  أن  رشيدي)نستطيع  خان) ووقفّية    (ربع  ربع   (مدرسة  وقفّية  ففي  شرياز..  يف 

العربية   إىل  سنويًا  الكتب  من  جمموعة  لرتمجة  ميزانية  ختصيص  عىل  الواقف  ينّص  رشيدي 

والفارسية )اللغتني العلميتني آنئذ(، وإرساهلا إىل البلدان األخرى، واملخاطبون يف هذه الوقفية  

.. ويف وقفية مدرسة خان هم أهل الصني واهلند، ومها من األقاليم احلضارية الكربى يومذاك

بشرياز خيصص الواقف ريع املوقوفة عىل إرسال بعثة من أفراد هذه املدرسة إىل أرجاء العامل  

ليجمعوا الكتب املختلفة يف دائرة العلوم واملعارف واحلكمة، أو ليستخدموها ويضعوها حتت  

ن هذه الوقفة  ترصف طالب املدرسة، هذه احلركة توقفت برهة من الزمن، ول عجب أن تكو

 مقرونة تقريبًا بعرص بدء أفول احلضارة اإلسالمية، وبنمّو احلضارة الغربية وازدهارها أيضًا(

وبناء عىل ذلك الهتامم ظهرت الكثري من الدراسات العلمية التي حتاول أن جتعل من  

 
 محدان، موقع معابر. حوار احلضارات من منظور علامء الجتامع يف إيران، غسان (  1) 
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تامع د. عيل هذه النظرية نظرية علمية تقنع هبا العامل أمجع، ومن تلك الدراسات دراسة عامل الج

 :( 1)أصغر صباغ پور ، والتي ذكر فيها احتياجات احلوار ورضوراته عىل الصورة التالية

: فكل حضارة حتتاج إىل التعامل مع البيئات التي حتيط هبا ألجل  الحتياجات احلضارية 

ساعدنا بقائها، وتفاعلها.. ويف هذه احلالة يبدو أن النظرة الدينامية إىل جانب النظرة الساكنة ت

عىل تقوية احلضارة اخلاصة بنا، ففي النظرة الساكنة نعد احلضارة بمثابة بناء، ونظام ميكانيكي  

، ونظام مفتوح له حياة، ووجود   كحد أعىل، يف حني أهنا يف احلالة الدينامية تبدو كعضو حيٍّ

، ولديه القابلية للنمو. ويف عاملنا اليوم تتعلق دينامية احلضارات وبقائها  بارتباطها ببعضها  حيٌّ

 البعض. 

: إن كل حكومة ونظام سيايس جيران وراءمها جذورمها احلضارية.  الحتياجات الدولية 

باملضامني   تتأثر  وغريها،  واحلرب،  والدبلوماسية  العاملي،  السالم  إىل  احلكومات  نظرة  وإن 

ومات بأن الفكرية والثقافية واحلركية للحكومات. ويتيح حوار احلضارات هذه الفرصة للحك

تعرض خالصة حضارهتا لألخرى ليصلوا إىل ميثاق عاملي، ولتنخفض احلوادث املرة، وغري  

املستساغة التي حصلت يف املايض )كاحلروب( إىل حدها األدنى، لتصل الشعوب إىل حالة من  

 الثبات والستقرار يف قالب من السالم العاملي. 

: ل بد لكل بلد من أجل الوصول  ية الحتياجات القتصادية، والجتامعية، والسياس 

القومي   واألمن  األرض  ووحدة  والستقالل  الذات  صيانة  حتقيق  من  الوطنية  املصالح  إىل 

املصالح   إىل  الوصول  يف  احلضارات  حوار  فكرة  تساعد  وقد  اجليدة،  القتصادية  واألوضاع 

 الوطنية، وما يليها، عرب عمليات معقدة تارة، وواضحة وجلية تارة أخرى. 

وبذلك يمكن اعتبار إيران نموذجا متفردا يف القيم احلضارية، ذلك أهنا مل متارس أي  

 
، طهران، 3عيل اصغر صباغ پور، گفتگوى متدهنا در جهان متغري، )= حوار احلضارات يف عامل متغري(، جملة گفتامن، العدد  (   1) 

 . 175 – 173، ص 1999
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طيلة   مارسته  ما  بل كل  العامل،  دول  من  دولة  أي  مع  الستكبار  أو  الستعامر  أنواع  من  نوع 

 تارخيها هو  احلوار عرب النتاج العلمي والثقايف. 

ال باملؤامرة عىل  يتهموهنا  املغرضني  نجد  لألسف  الوقت  لكن  نفس  يف  اإلسالمي  عامل 

الذي يزكون فيه تركيا واخلالفة العثامنية التي كانت عبئا ثقيال عىل األمة، وكانت مصدرا من  

مصادر الستبداد الذي أخرها قرونا طويلة، وعندما حصل الستعامر لتلك الدول مل تنهض  

جتبيها  كانت  التي  الرضائب  تلك  ولتعويض  اكتفمنها   لنجدهتا،  وإنام  موقف  ،  بالوقوف  ت 

 . أحيانا، والداعم للمستعمرين أحيانا كثرية  املتفرج 
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 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب ـ من خالل األدلة والوثائق الكثرية ـ إثبات جانبني مهمني يف إيران  

 عرب مسريهتا التارخيية، وواقعها احلايل، ومها: 

ـ بيان أن اإليرانيني مسلمون منذ الفتح األول، مل يتزحزحوا عن إسالمهم شعرة    أول 

اهلل   رسول  أخرب  كام  صادقا  كان  إسالمهم  وأن  اإلسالم  واحدة،  عىل  يتآمروا  مل  وأهنم   ،

 بتحريف أحكامه، ول عىل املسلمني بإعالن احلرب عليهم، كام يزعم املغرضون. 

ليات والشواهد والرباهني الدالة عىل ذلك، ابتداء من  وذكرنا يف الكتاب الكثري من التج

اهتاممهم بالقرآن الكريم قراءة وتفسريا وتفعيال يف كل جوانب احلياة.. ومثله اهتاممهم بسنة  

بحسب ما وصلت إليهم نصوصها، وأهنم ألجل ذلك مؤمنون بعقائد اإلسالم،   رسول اهلل 

الروحية واحلضارية، ما استطاعوا إىل ذلك ومنفذون لرشائعه، ومتحلون بقيمه األخالقية و

 سبيال. 

ـ بيان أن إيران مل تتمسك بدينها متسكا أنانيا، احتكرته لنفسها، وإنام راحت تستعمل    ثانيا 

كل الوسائل خلدمة اإلسالم واملسلمني ابتداء من القرن األول، حيث كانت أرضها منبعا لكل  

 فيها.  العلوم اإلسالمية، وحمال لتدريسها والكتابة

ففيها ظهرت أكرب تفاسري القرآن الكريم، وأكثر جمامع السنة النبوية، ومعظم ما كتب يف  

 العقيدة والفقه واألخالق والعرفان، وكل العلوم العقلية والكونية. 

من   طويلة  أجيال  فيها  وتتلمذت  العلامء،  كبار  فيها  نشأ  التي  املدارس  كانت  وفيها 

اإلسالم، وامتد يف األرض، لينرش هداية اهلل، ويلبس يف كل عرص  املسلمني، الذين استقر هبم  

 اللباس الذي يتناسب معه. 
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