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الملخ�ض

 الرسول أحاديث  يف  وبيانه  الكريِم،  القرآِن  يف  بيتِِه  وأهِل  ي  األُمِّ النبيِّ  )ذكُر  بـ  املوسوم  بحثي  يدور 

وأحاديث أهل البيت ( حول مسألتني مهمتني يف حياة كل مسلم: 

ي( التي ورد نعته هبا  يًَّا بمعنى ال يقرأ وال يكتب؟ أم أنَّ للفظ )ُأمِّ األوىل: هل أنَّ نبينا الذي بعثه اهلل لنا كان أمِّ

يف سورة األعراف معنًى آخر؟ وما الدليل القاطع عىل ذلك؟

الثانية: هل أنبأ اهلل عن األئمة من آل حممد ونعتهم يف كتابه القرآن الكريم والكتب السابقة، كام أنبأ عن نبيه 

حممد ونعته؟ وما الدليل القاطع عىل ذلك؟

والربط  القرآنية  اآليات  من  ملجموعة  التفسري  خالل  من  معًا  السؤالني  هذين  عن  اإلجابة  ل  يتكفَّ البحث 

املوضوعي بينها؛ وذلك باإلستناد إىل األدلة واملصادر واملراجع املعتربة.

ة املسلمة، بنو إسامعيل، أهل البيت.  الكلامت املفتاحية: األُّمي، ُأمُّ الُقرى، األُّميني، أهل الكتاب، األمَّ
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The Unlettered Prophet and his Family in the Holy Qura’an and its 

Clarification in the Messenger and Ahlulbait’s Hadiths
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Abstract

This research deals with two important issues in the life of every Muslim. First, was 
our Prophet, whom God sent to us, was illiterate in the sense that he could neither read 
nor write? Or does the term (Ummi), which he was referred to in Surat "Al-A’raf," have 
another meaning? What is the conclusive evidence for that?

Secondly, did Allah foretell the imams of Muhammad’ family and describe them in 
the holy books, the Holy Qur’an and the previous books, as he had foretell the Prophet 
Muhammad and his attributes? What is the conclusive evidence for that?

The research ensures the answers to these two questions by explaining a number 
of Qur'anic verses and highlighting the objective relation between them depending on 
evidence, sources and authentic references.

Keywords: unlettered, Umm al-Qura, the holders of the book, the Muslim nation, the 

children of Ismail, the people of the house.
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مة المقدَّ

لفظ  معنى  حــول  حمتدٌم  ــدٌل  ج ــزال  ي وال  كــان 
يف  به   حممد نبيَّه    اهلل  نعَت  الــذي  ـــي(  )األُمِّ
الرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  ﴿الَّ قال:  حيث  الكريم،  كتابه 
 ِ ...)157(... فَآِمُنواْ بِالّلِ َورَُسوِلِ الَِّبّ َّ ّمِ

ُ
الَِّبَّ ال

لََعلَُّكْم  َواتَّبُِعوهُ  َوَكَِماتِهِ  بِالّلِ  يُْؤِمُن  ِي  الَّ  ِّ ّمِ
ُ
ال

هذا  َجَعَل  ممَّا  األعــراف،  سورة   )158(َتْهَتُدوَن
كّل  حياة  يف  مهمتني  مسألتني  حول  يدور  البحَث 

مسلم ومسلمة، ومها: 

يًَّا  ُأمِّ كان  لنا  اهللُ  بعَثُه  الذي  نبيَّنا  أنَّ  هل  األوىل: 
ي( الذي  بمعنى ال يقرأ وال يكتب؟ أم أنَّ للفظ )ُأمِّ
ورد نعته به يف سورة األعراف معنًى آخر؟ وما الدليل 

القاطع عىل ذلك؟.

دعاء  يف  املسلمة(  ة  بـ)األمَّ املقصود  َمْن  الثانية: 
سورة  يف  الذبيح  إسامعيل  وولــده  اخلليل  إبراهيم 
ُذّرِيَّتَِنا  َوِمْن  لََك  ُمْسلَِمنْيِ  َواْجَعلَْنا  ﴿َربََّنا  البقرة: 
ًة ُمْسلَِمًة لََك.. )128( َربََّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسوًل  مَّ

ُ
أ

من  األئمة  عن  اهلل  أنبأ  هل  أي:   ،)129( ِمنُْهْم.. 
آل حممد  ونعتهم يف كتابه القرآن الكريم والكتب 
السابقة، كام أنبأ عن نبيه حممد ونعته؟ وما الدليل 

القاطع عىل ذلك؟.

السؤالني  هذين  عن  اإلجابة  ل  يتكفَّ البحث  هذا 
من  ملجموعة  املوضوعي  التفسري  خــالل  من  معًا 
إىل  باإلستناد  وذلك  بينها؛  والربط  القرآنية  اآليات 

تفسري القرآن بالقرآن، واللغة، واألحاديث املعتربة.

التمهيد:

كان   النبيَّ حممد أنَّ   - أطفال  ُعلِّْمنا - ونحن 
الوحي  ملك  عليه  نزل  ثمَّ  يكتب،  وال  يقرأ  ال  أميًَّا 
ملك  فقال  هلل،  يتعبَُّد  حــراء  غــار  يف  وهــو  جربئيل 
حممد:  النبيُّ  عليه  فردَّ  اِقــرْأ.  له:  )جربئيل(  الوحي 
عن  فضاًل  القراءة،  أحسن  ال  إيّن  أي  بقارئ.  أنا  ما 

الكتابة. 

ِمْن  َتتْلُو  ُكنَْت  ﴿َوَما  تعاىل:  قوله  ذلك  ويؤيد 
َلْرتَاَب  إًِذا  بَِيِمينَِك  ُه  َتُطُّ َوَل  كَِتاٍب  ِمْن  َقبْلِهِ 
زال  وما  العنكبوت.  سورة  من   )48(الُْمبِْطلُوَن
ما  إليه  فيوحي   حممد الرسول  عىل  هيبط  الوحي 
الرسول  ذ  إختَّ وقد  اآليــات،  أو  السور  من  اهلل  شاء 
كتَّابًا للوحي، فلامَّ مُجَِع صار كتابًا وقرآنًا ُيتىل من قبل 
حمبة  ة  أمَّ الرسول  َس  وأسَّ جيل،  بعد  جياًل  املسلمني 
باحلضارة  ى  ُتسمَّ عظيمة،  حضارة  شيََّدت  للعلم، 
الذين صنَّفوا كتبًا يف  العلامء  أنجبت من  اإلسالمية، 
ُهم كثرة، فكان  شتَّى العلوم واملعارف ما ال يمكن عدَّ
بكتاب  جاء  أنَّه   حممد الكريم  نبيِّنا  معجزات  من 
يعجز اجلنُّ واإلنُس وإن إجتمعوا عىل اإلتيان بمثله 
أنَّه  مع  واحــدة،  بسورة  أو  مثله،  من  سور  بعرش  أو 
يومًا  َيُدْر يف خلدنا  ومل  يكتب،  يقرأ وال  أميًَّا ال  كان 
القرى(،  )أمِّ  من  ألنَّه  عليه؛  أطلق  األمي  لفظ  أنَّ 
للفظة  أنَّ  ببالنا  خيطر  مل  أي  وبعثة،  ونشأة،  والدة، 
النبي  به  )ُاّمي( معنى آخر هو املقصود عندما ينعت 
أن  تستدعي  رضورة  من  هناك  هل  لكن   .حممد
يكون النبي حممد أمّيًا ال حيسن القراءة والكتابة؟! 
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هل تبطل معجزته الكربى )القرآن الكريم( إذا كان 
اخلليل  إبراهيم  ه  جدِّ ودين  والكتابة،  بالقراءة  عاملًا 
قبل البعثة؟! هل يسبب ذلك شك العقالء املنصفني 
برسالته؟! ويف قبال ذلك: أليس معيبًا أن يقول النبي 
إنَّ  والنصارى:  اليهود  من  الكتاب  ألهل   حممد
وصفي يف كتبكم، فقد نزلت البشارات يب عىل رسل 
اهلل يف كتبهم مثل التوراة واإلنجيل، ثمَّ عندما يقال له 
نا عىل وصفك فيهام،  التوراة، وهذا اإلنجيل دلَّ هذه 
أن  معيبًا  أليَس  والكتابة.  القراءة  أعرف  ال  فيقول: 
يأيت النبي حممد ويقول أريد أن أعلمكم الكتاب، 
ولكن أنا ال أحسن القراءة والكتابة، ثمَّ َمن علََّم عيلَّ 
ابن أيب طالب القراءة والكتابة وهو قد تربَّى يف حجر 

النبي حممد؟

واألمر اآلخر هو أنَّ مصطلح )أهل البيت( حيمل 
األّمي(  )النبي  مصطلح  عن  يقل  ال  ما  الداللة  من 
  البيت  ألهل  كان  وإذا  العميق،  باملعنى  وأكتنازه 
شأٌن عظيم يف الرسالة املحمدية، وهم ورثة األنبياء 
اإلهلية  الكتب  وال  الكريم  القرآن  يرش  مل  فكيف 
الكريم؟  القرآن  يف  ذكر  هلم  فهل  ذلك؟  إىل  السابقة 
وأين ذلك؟ وهل هلم ذكر يف الكتب السابقة؟ وأين 

ذلك؟

ل:  المبحث الأَوّ

ي واأهِل بيِتِه في القراآِن  ذكُر النبِيّ الأُِمّ
الكريِم

ًل: الن�شو�ُض القراآنيُة التي ورَدْت فيها لفُظ  اأَوّ
يين: ي والأِمّ الأِمّ

ال بدَّ من ذكر النصوص القرآنية التي وردت فيها 
القارئ  يكون  لكي  يني(؛  )األمِّ ولفظ  ي(  )األمِّ لفظ 
اللفظتِن،  هلاتنِي  القرآن  استعامل  مدى  من  بيِّنة  عىل 

وإليك ذكر النصوص القرآنية مورد البحث:

ِي  الَّ  َّ ّمِ
ُ
ال الَِّبَّ  الرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  -﴿الَّ

َواإِلْنِيِل..  اتلَّْوَراةِ  ِف  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيُِدونَُه 
إَِلُْكْم  الّلِ  رَُسوُل  إِّنِ  الَّاُس  َها  يُّ

َ
أ يَا  قُْل   )157(

ِي يُْؤِمُن  ِّ الَّ ّمِ
ُ
َجِيًعا..فَآِمُنواْ بِالّلِ َورَُسوِلِ الَِّبِّ ال

بِالّلِ َوَكَِماتِهِ َواتَّبُِعوهُ ))158 سورة األعراف.
ْسلَْمُتْم 

َ
أ
َ
ّمِّينَِي أ

ُ
الِْكَتاَب َوال ْوتُواْ 

ُ
ِيَن أ -﴿َوقُل ّلِلَّ

َعلَيَْك  فَإِنََّما  َّْواْ  تََول ِإَّون  اْهَتَدواْ  َفَقِد  ْسلَُمواْ 
َ
أ فَإِْن 

اْلََلُغ َواللُّ بَِصرٌي بِالْعَِبادِ ))20 سورة آل عمران. 
َمنُْه بِقِنَطاٍر يَُؤّدِهِ 

ْ
ْهِل الِْكَتاِب َمْن إِن تَأ

َ
-﴿َوِمْن أ

َمنُْه بِِديَناٍر لَّ يَُؤّدِهِ إَِلَْك إِلَّ 
ْ
ْن إِن تَأ إَِلَْك َوِمنُْهم مَّ

لَيَْس َعلَيَْنا  ُهْم قَالُواْ  نَّ
َ
بِأ َذلَِك  قَآئًِما  َما ُدْمَت َعلَيْهِ 

َوُهْم  الَْكِذَب  الّلِ  َعَ  َوَيُقولُوَن  َسبِيٌل  ّمِّينَِي 
ُ
ال ِف 

َيْعلَُموَن ))75 سورة آل عمران.
ِي َبَعَث ِف الّمِّينَِي رَُسوًل ّمِنُْهْم َيتْلُو  -﴿ُهَو الَّ
َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم  آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم 
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بنٍِي ))2 سورة  مُّ َضَلٍل  لَِف  َقبُْل  ِمن  َكنُوا  ِإَون 
اجلمعة. 

ُيَرى  وأن  معانيها،  َفْهم  يف  التدقيق  من  بدَّ  وال 
هلا  املختلفنِي  التفسرييِن  ُيقيََّم  وأن  ورودهــا،  سياق 
هلا  يوجد  إذ  تعاىل،  اهلل  شاء  إن  البحث  هذا  هناية  يف 

تفسريان:

القراءة  يعرف  ال  الــذي  هو  ــي(،  ـ )األُمِّ ل:  األوَّ
والكتابة.

إىل  النسبة  إْذ  املكي،  العريب  هو  ي(،  )األُمِّ الثاين: 
ي. مدينة )ُأمِّ الُقَرى(، وهو أحد أسامء مكة: ُأمِّ

القرآن  يف  تني  مرَّ ــي(  ـ )األمِّ لفظة  وردت  إذن 
الكريم، ويف سورة األعراف حرصًا، كام وردت لفظة 
تني يف سورة آل عمران،  ات، مرَّ )األميِّني( ثالث مرَّ

ة يف سورة اجلمعة. ومرَّ

يني(  ي( أو )األُمِّ ويمكننا أن نالحَظ أنَّ لفظ )األُمِّ
املقابل  الكتاب، وكأنَّه قسيمه  جاء مقرتنًا بذكر أهل 

له، وسيظهر أثناء البحث سبب ذلك وحكمته. 

ثانيًا: معنى لفظة )الأُّمي ( في اللغة العربية:

لـ)أّم  نسبة  هي  العربية  اللغة  يف  ــي(  )األُمِّ لفظة 
كانت  إذ  مكة،  قرية  أو  مكة،  مدينة  وهي  القرى(، 
ة، منها: ُأّم القرى)1(، كام قال  ى )مكة( بأسامء عدَّ تسمَّ
ُنِذَر  وَْحيَْنا إَِلَْك قُْرآنًا َعَربِيًّا تّلِ

َ
اهلل تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك أ

َريَْب  َل  اْلَْمِع  يَوَْم  َوتُنِذَر  َحْولََها  َوَمْن  الُْقَرى  مَّ 
ُ
أ

عِريِ ))7 سورة  َوفَرِيٌق ِف السَّ اْلَنَّةِ  فَرِيٌق ِف  فِيهِ 

مكة،  هنا  القرى(  )أمِّ  لفظة  من  فاملراد  الشورى، 
الزمن  يف  املدينة  عىل  القريَة  اسم  يْطِلقوَن  كانوا  إذ 
اهلل  قال  القرآين،  االستعامل  جاء  وبذلك  القديم)2(، 

تعاىل:

ْهلََها 
َ
أ َخْذنَا 

َ
أ إِلَّ  ِبٍّ 

نَّ ّمِن  قَْرَيٍة  ِف  رَْسلَْنا 
َ
أ ﴿َوَما 

سورة   )94( َُّعوَن  يَضَّ لََعلَُّهْم  اء  َّ َوالضَّ َساء 
ْ
بِاْلَأ

َم  وَن )امُلُدن(: )ُقَرى(، كام تقدَّ األعراف، وعليه ُيَسمُّ
ون  يف اآلية السابعة من سورة الشورى، فكانوا يسمُّ
مكة: )أمَّ القرى(، أي أمَّ املدن؛ ملا هلا من شأٍن مركزي 
والدينية؛  االقتصادية  اجلهتني:  من  العرب  حياة  يف 
فة(، وغالبًا ما كان  حيث فيها بيت اهلل )الكعبة املرشَّ
كبري  شأٌن  هلم  وكان   ،حممد النبيِّ  آباء  فيها  يقُطُن 
ره عنهم، فهم رؤساء  نتصوَّ ممَّا  أكثر  العرب  يف حياة 
رسم  يف  شأن  من  هلم  ملا  دينيًا)3(؛  أقلَّ  وال  العرب، 
العرب، وحفظ أصالتهم، وحفظ دين  خطط حلفظ 
حممد  جعفر  أيب  اإلمام  فعن   ،وإسامعيل إبراهيم 
البيت،  والة  إسامعيل  بنو  يزل  »ل  قــال:   الباقر
هم، وأمَر دينِهم، يتوارثونه كابرًا  يقيمون للناس حجَّ

عن كابر..«)4(.

بأنَّه  عليها  ُأْشــِكــَل   - ــي  ُأمِّ  - النسبة  هذه  لكنَّ 
إليه  للمضاف  النسبة  أي  قروي،  يقال:  أن  يفرتض 
ل،  ال للمضاف، فالنسبة تكون للجزء الثاين ال لألوَّ
لـ)أمِّ  النسبة  فمثاًل  لغتهم،  يف  العرب  عادة  هي  كام 
احلىص(: )حصوي(، كام أنَّ النسبة لـ)أيب اخلصيب(: 
للجزء  ينسب  ُأم  أو  ألب  مضافًا  كان  فام  خصيبي. 
أي  ل،  األوَّ للجزء  ال  إليه  للمضاف  أي  الــثــاين، 
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للمضاف، كام هو معروف يف قواعد النحو العريب)5(.

)أمِّ  إىل:  نسبة  قــروي،  قلنا:  لو  نا  أنَّ ــواب:  واجل
وهي  أخرى،  بنسبة  النسبة  هذه  اللتبست  القرى(، 

النسبة لكلمة )قرية(؛ إْذ النسبة إليها: قروي.

لـ)ُأمِّ  نسبة  يني(  أو)األُمِّ ــي(  )األُمِّ فلفظة  وعليه 
الكريم  القرآن  به  َر  ذكَّ ديني  مصطلح  فهو  الُقرى(، 
من  أيضًا  ديني  مصطلٌح  هو  الذي  الكتاب(،  )أهَل 
)األُّمي(  أي  األوىل،  فتعني  الكريم؛  القرآن  تأسيس 
ِ إبراهيَم وإسامعيَل، وأنَّ  من كان عىل دين النبينيِّ
مرتبط  أنَّه  أي  املرشفة،  الكعبة  إىل  ي  األُمِّ أي  ُه،  َحجَّ
املتمثلة  العليا  ومرجعيتها  القرى(،  )أّم  بمدينة  دينيًا 
النبي  ذرية  من  الصفوة  أي   ،حممد الرسول  بآباء 
 :الباقر اإلمــام  ثنا  حدَّ كام   ،الذبيح إسامعيل 
للناس  يقيمون  البيت،  والة  إسامعيل  بنو  يزل  »ل 
كابر..«،  عن  كابرًا  يتوارثونه  دينِهم،  وأمَر  هم  حجَّ
أو )األصالب الشاخمة( عىل حدِّ تعبري بعض زيارات 
اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب، »أشهُد أنََّك 
ُكنَت نورًا يف األصاِب الشاخمة، ل ُتنَِجْسَك اجلاهليُة 
ِت ثياهبا«، كام وتعني  امَّ بأنجاِسها، ول ُتْلبِْسَك من ُمْدهَلِ
النبي  دين  عىل  كان  من  )كتايب(  لفظة  أي  الثانية، 
موسى أو دين النبي عيسى، وهذا هو املفهوم 
ِيَن  من االستعامل القرآين كام يف قوله تعاىل: َوقُل ّلِلَّ
َفَقِد  ْسلَُمواْ 

َ
أ فَإِْن  ْسلَْمُتْم 

َ
أ
َ
أ ّمِّينَِي 

ُ
َوال الِْكَتاَب  ْوتُواْ 

ُ
أ

بَِصرٌي  َواللُّ  اْلََلُغ  َعلَيَْك  فَإِنََّما  َّْواْ  تََول اْهَتَدواْ ِإَّون 
تعاىل  اهللَ  أنَّ  أْي  عمران،  آل  سورة   )20( بِالْعَِبادِ 

تنِي لدينه:  يدعو نبيَُّه لدعوِة أمَّ

من  واألنبياء   إسحاق للنبي  تابعة  إحدامها: 
هم  فسامَّ  ، وعيسى  موسى  النبينِي  مثل  ذريته، 
من  مة  املتقدَّ اآلية  يف  كام  اْلكَِتاَب(،  ــوْا  ُأْوُت بـ)الذين 

سورة آل عمران.

من  والصفوة   إسامعيل للنبي  تابعة  وثانيهام: 
هم  بحجِّ األوىل  ة  األُمَّ عن  يتميَّزون  والذين  تِه،  ذريِّ
العتيق  البيت  وهو  للناس،  اهلل  وضعه  بيٍت  ل  أوَّ إىل 
)الكعبة املرشفة(، والكائن يف أمِّ القرى)مكة(، حيث 

يِّنَي(. هم )َاألُمِّ سامَّ

  ي )محمد( واأهل بيته  الأُِمّ النبي  ثالثًا: 
:ة النبي اإبراهيم من ذرِيّ

زوجته(  أو   إبراهيم النبي  هاجر)َأَمُة  أنجبت 
سمع  اهللَ  ألنَّ  إسامعيل؛  ه  فسامَّ إبراهيم  للنبي  ولدًا 
إىل  هاجر  ِه  أمِّ مع  بأخذه  أمَرُه  اهللَ  ولكنَّ  فيه،  دعاَءُه 
ببكة،  اهلل  بيت  قواعد  عند  ووضعه  ــاران)6(،  ف برية 
كثرية  ــور  أم ــرت  وج  ،اهلل بأمر  وطنه  إىل  ــاد  وع
أن  ُتها  قمَّ كان   ،إبراهيم للنبي  صعبة  وإبتالءات 
تعاىل،  هلل  قربة  إسامعيل  ولده  يذبح  أنَّه  رؤيا  رأى 
مكة،  يف  عاش  حيث  إسامعيل،  كرب  بعدما  وذلــك 
وحيده   إسامعيل ولــَده   إبراهيم النبي  وأنبأ 
األمر  لذلك  إسامعيل  فأسلم  الرؤيا،  بتلك  يومذاك 
اإلهلي الصعب، وأجاب والده بمنتهى األدب، إذ مل 
يقل لوالده إبراهيم: اِْذَبْحنِي كام أمرك اهلل تعاىل؛ ألنَّ 
لفظة )اِذَبْح( تؤمل أبيه، ولكن قال: )اِْفَعْل ما ُتؤَمُر(، 
امتثاالً  َسلََّم إسامعيل  أبه، وبذلك  يا  إنََّك مأموٌر  أي 
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اهلل  أنبأ  كام  حلياًم  وكان  حمتسبًا،  صابرًا  اإلهلي  لألمر 
َ اهلل  نبيَّه إبراهيم به من قبل، ﴿َرّبِ  عنه حيث برشَّ
نَاهُ بُِغَلٍم َحلِيٍم  ْ اِلنَِي )100( فَبَشَّ َهْب ِل ِمَن الصَّ
َرى 

َ
أ إِّنِ  ُبَنَّ  يَا  قَاَل  ْعَ  السَّ َمَعُه  بَلََغ  ا  فَلَمَّ  )101(

بَِت 
َ
أ يَا  قَاَل  تََرى  َماَذا  فَانُظْر  ذَْبَُك 

َ
أ ّنِ 

َ
أ الَْمَناِم  ِف 

ابِرِيَن  ُ ِمَن الصَّ اْفَعْل َما تُْؤَمُر َسَتِجُدِن إِن َشاء اللَّ
))102 سورة الصافات.

إرادته  اهلل  أظهر  ذبحه  عىل  إبراهيم  أوشك  وملَّا 
كبٍش  وذبح  إسامعيل،  إبقاء  وهي  ذلك،  يف  اجلدية 

فداًء له، كام قال اهلل تعاىل فيام اقتصَّ لنا من قصته: 

يَا  ْن 
َ
أ َونَاَدْيَناهُ  لِلَْجبنِِي )103(  َوتَلَُّه  ْسلََما 

َ
أ ا  ﴿فَلَمَّ

ْؤَيا إِنَّا َكَذلَِك َنْزِي  قَْت الرُّ إِبَْراهِيُم )104( قَْد َصدَّ
الُْمْحِسننَِي )105( إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلَلَء الُْمبنُِي )106( 
الصافات.  سورة   )107( َعِظيٍم  بِِذبٍْح  َوفََدْيَناهُ 
ى بالذبائح يف  ومنذ ذلك اليوم وإىل ما شاء اهلل يضحَّ

أرض منى إحياًء هلذه الشعرية.

ِة نزول  وولد للنبي إبراهيم ولٌد آخر بعد قصَّ
ه إسحاق؛ ألنَّه سيسحق  العذاب عىل قوم لوط، وسامَّ
ه  برشَّ كام  والطغيان،  والكفر  الرشك  وبذريته  به  اهللُ 
ويكنَّى  يعقوب  اسمه  إسحاق،  والده  يعقب  بولد 
وسيكون  األنبياء،  مواريث  إليه  تنتهي  بإرسائيل، 
من نسله أنبياء كثر، فاستبرش إبراهيم به وبذريته، 
وهذا ما يفهم من جمموعة من اآليات وردت يف سور 
نَاهُ  ْ ة من القرآن الكريم، كام يف قوله تعاىل: ﴿َوبَشَّ عدَّ
َعلَيْهِ  َوَباَرْكَنا   )112( اِلنَِي  الصَّ ّمَِن  نَبِيًّا  بِإِْسَحَق 
َْفِسهِ  ّلِ َوَظالٌِم  ُمِْسٌن  ُذّرِيَّتِِهَما  َوِمن  إِْسَحَق  َوَعَ 

ُمبنٌِي ))113 سورة الصافات. إذن ذكر اهلل تبارك 
وتعاىل بشارتني إلبراهيم يف سورة الصافات:

نَاهُ  ْ األوىل:  البشارة بوالدة الغالم احلليم، ﴿فَبَشَّ
وأمر  ًا،  نصَّ اسمه  يذكر  ومل   )101( َحلِيٍم  بُِغَلٍم 
وفداه  عنه،  الذبح  رفع  ثمَّ  بذبحه،  إبراهيم  والــده 
  َعِظيٍم )107(  بِِذبٍْح  ﴿َوفََدْيَناهُ  بكبش من اجلنة 

سورة الصافات.

ح باسمه،  الثانية: البشارة بوالدة إسحاق، وقد رصَّ
)112( اِلنَِي نَاهُ بِإِْسَحَق نَبِيًّا ّمَِن الصَّ ْ ﴿َوبَشَّ

ا  أمَّ عليهام.  وتعاىل  تبارك  اهلل  بركة  جرت  وقد 
إِْسَحَق(،  َوَعىَل  َعَلْيِه  )َوَباَرْكنَا   ، بنيِّ فاألمر  إسحاق 
فََضِحَكْت  قَآئَِمٌة  تُُه 

َ
﴿َواْمَرأ تعاىل:  قوله  يف  وكام 

نَاَها بِإِْسَحَق َوِمن َوَراء إِْسَحَق َيْعُقوَب )71(  ْ فَبَشَّ
َشيًْخا  َبْعِل  َوَهـَذا  َعُجوٌز  نَاْ 

َ
َوأ دِلُ 

َ
أ
َ
أ َويْلََت  يَا  قَالَْت 

ِمْن  َتْعَجبنَِي 
َ
أ قَالُواْ   )72( َعِجيٌب  ٌء  لََشْ َهـَذا  إِنَّ 

ْهَل اْلَيِْت إِنَُّه 
َ
ْمرِ الّلِ رَْحَُت الّلِ َوَبَرَكتُُه َعلَيُْكْم أ

َ
أ

ِيٌد ))73 سورة هود. َحِيٌد مَّ
ا إسامعيل فسيتضح ذلك بعد ذكر اآليات من  أمَّ

سورة البقرة وحتليلها.

وبوالدهتام )إسامعيل وإسحاق( كام قصَّ اهلل علينا 
يف سورة الصافات صار للشجرة اإلبراهيمية املباركة 

فرعان مباركان، مها:

األصغر،  الفرع  وهو  اإلسحاقي،  الفرع  األول: 
إسحاق،  النبي  وهو  إبراهيم،  للنبي  األصغر  للولد 
بالنبي عيسى  ذريته  األنبياء من  وقد ختمت سلسلة 
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األم،  طرف  من  إسحاق  ذريــة  من  فهو  مريم،  ابن 
الصديقة  البتول  العذراء  به  حتمل  أن  اهلل  شاء  حيث 
العظيم من غري مقاربة رجل، بل  مريم بنت عمران 
بنفخة من ملك الوحي جربائيل، وكان يبرشِّ بمجيء 
ِعيَسى  َقاَل  ﴿َوإِْذ  املكي:  يعني  ي،  األُمِّ العريب  النبي 
ًقا  اِئيَل إيِنِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم ُمَصدِّ اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إرِْسَ
ا بَِرُسوٍل َيْأيِت ِمْن َبْعِدي  ً ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبرشِّ
ُد َفَلامَّ َجاَءُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمبنٌِي  اْسُمُه َأمْحَ

) )6 سورة الصف. وكام قال اهلل تبارك وتعاىل: 

َيُِدونَُه  ِي  الَّ  َّ ّمِ
ُ
ال الَِّبَّ  الرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  ﴿الَّ

َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِف اتلَّْوَراةِ َواإِلْنِيِل﴾؛ وألنَّ العرب 
الفرات  بني  ما  قبائلهم  وأهــمُّ  جلُّهم  يسكن  كان 
واليمن، كان البدَّ من تعيني املنطقة اجلغرافية واملدينة 
التي سيبعث فيها ذلك النبي، الذي هو خاتم النبيني 

وخامس الرسل من أويل العزم.

األكرب  الفرع  وهو  اإلسامعييل،  الفرع  والثاين: 
إسامعيل،  النبي  وهو  إبراهيم  للنبي  األكرب  للولد 
فة،  املرشَّ الكعبة  بقرب  مة  املكرَّ مكة  يف  سكن  الذي 
بسكنى  واملمتحن  )إبراهيم(،  أبيه  بفراق  واملمتحن 
واٍد غرِي ذي زرٍع هو والصفوة من ذريته: ﴿َربََّنا إِّنِ 
ْسَكنُْت ِمْن ُذّرِيَِّت بَِواٍد َغرْيِ ذِي َزْرٍع ِعنَْد بَيْتَِك 

َ
أ

فْئَِدةً ِمَن الَّاِس 
َ
َلةَ فَاْجَعْل أ ِم َربََّنا ِلُقِيُموا الصَّ الُْمَحرَّ

َتْهوِي إَِلِْهْم َواْرزُْقُهْم ِمَن اثلََّمَراِت لََعلَُّهْم يَْشُكُروَن 
))37 سورة إبراهيم، واملمتحن بالذبح، فوعد اهلل 
ِة  وقصَّ الكعبة،  بناءمها  بعد  وإسامعيل)**(  إبراهيم 
خامتهم  وهو  رسول،  نبي  أعظم  هلام  هيب  أن  الذبح 

وسيدهم، وهيب هلام أيضًا اثني عرش سيِّدًا وإمامًا من 
هلم عيل بن أيب طالب ثم احلسن واحلسني  ذريتهام، أوَّ
ولدا عيل وفاطمة بنت حممد سيدة نساء أهل اجلنة، 
السجاد  أئمة من ذرية احلسني وهم: )عيل  ثم تسعة 
وحممد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعيل 
الرضا وحممد اجلواد وعيل اهلادي واحلسن العسكري 
وجه  عىل  هلل  احلجج  خاتم  هو  واملهدي  واملهدي(، 
هَلُم النبي آدم، وهو الذي ينتسب من  األرض كام أنَّ أوَّ
جهة األب إىل النبي إسامعيل، فلونه لوٌن عريب، ومن 
جهة األمِّ إىل النبي إسحاق)7(، وهو الذي يغيب غيبة 
والرسل  األنبياء  بخط  يشكُّ  من  يشكُّ  حتى  تطول 
ثم  حممد)8(،  بآل  يرتاب  من  ويرتاب  واألوصياء، 
د  فيوحِّ الظلامء)9(،  الليلة  يف  ُد  يتوقَّ كالشهاب  يظهر 
ُمِلَئْت ظلاًم  األَُمَم، ويمأُل األرَض قسطًا وعدالً، كام 
ويظهر  والعدل،  التوحيد  دولة  فيقيم  ــورًا)10(،  وج
دين حممد الذي هو دين األنبياء والرسل  )آدم 
 ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى()11( كام وَعَد اهلل

يف كتبه الكريمة: 

نَّ 
َ
أ اّلِْكرِ  َبْعِد  ِمْن  ُبورِ  الزَّ ِف  َكَتبَْنا  ﴿َولََقْد 

اِلُوَن )105( إِنَّ ِف َهَذا  رَْض يَرُِثَها ِعَبادَِي الصَّ
َ
اْل

َلََلًغ لَِقْوٍم َعبِِديَن ))106 سورة األنبياء.

: رابعًا: الوعد الإلهي للنبي اإبراهيم

بالنبي   وإسامعيَل إبراهيَم  وجلَّ  عزَّ  اهللُ  َوَعَد 
وباألئمة  املرسلني،  سيِّد  هو  الذي   حممد اخلاتم 
االثني عرش األطهار ، كام ورَد ذكُر ذلك يف القرآن 
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َربُُّه  إِبَْراهِيَم  ابَْتَل  البقرة﴿ِإَوذِ  سورة  يف  الكريم 
ُهنَّ قَاَل إِّنِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما قَاَل  َتمَّ

َ
بَِكلَِماٍت فَأ

 )124( الِِمنَي  الظَّ َيَناُل َعْهِدي  قَاَل َل  ُذّرِيَِّت  َوِمن 
ِمن  ُِذواْ  َواتَّ ْمناً 

َ
َوأ ّلِلنَّاِس  َمَثابًَة  اْلَيَْت  َجَعلَْنا  ِإَوذْ 

َقاِم إِبَْراهِيَم ُمَصلًّ وََعِهْدنَا إَِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل  مَّ
ُجودِ  ِع السُّ كَّ ائِفِنَي َوالَْعاكِفِنَي َوالرُّ ن َطّهَِرا بَيِْتَ لِلطَّ

َ
أ

ا آِمًنا  َذا بََلً ـَ )125( ِإَوذْ قَاَل إِبَْراهِيُم َرّبِ اْجَعْل َه
ْهلَُه ِمَن اثلََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهم بِالّلِ َواْلَوِْم 

َ
َواْرُزْق أ

هُ  ْضَطرُّ
َ
أ ُثمَّ  قَلِيًل  َمّتُِعُه 

ُ
فَأ َكَفَر  َوَمن  قَاَل  اآلِخرِ 

يَرَْفُع  )126( ِإَوذْ  الَْمِصرُي  َوبِئَْس  الَّارِ  َعَذاِب  إَِل 
َتَقبَّْل  َربََّنا  اْلَيِْت ِإَوْسَماِعيُل  ِمَن  الَْقَواِعَد  إِبَْراهِيُم 
ِميُع الَْعلِيُم )127( َربََّنا َواْجَعلَْنا  نَت السَّ

َ
ِمنَّا إِنََّك أ

رِنَا 
َ
َوأ ََّك  ل ْسلَِمًة  مُّ ًة  مَّ

ُ
أ ُذّرِيَّتَِنا  َوِمن  لََك  ُمْسلَِمنْيِ 

الرَِّحيُم  اُب  اتلَّوَّ نَت 
َ
أ إِنََّك  َعلَيَْنآ  َوتُْب  َمَناِسَكَنا 

)128( َربََّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسوًل ّمِنُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم 
إِنََّك  َوُيَزّكِيِهْم  َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  آيَاتَِك 
ّمِلَّةِ  يَرَْغُب َعن  َوَمن   )129( اَلِكيُم  الَعزِيُز  نَت 

َ
أ

نَْيا  إِبَْراهِيَم إِلَّ َمن َسفَِه َنْفَسُه َولََقِد اْصَطَفيَْناهُ ِف ادلُّ
اِلنَِي )130( إِذْ قَاَل َلُ َربُُّه  ِإَونَُّه ِف اآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ
ْسلَْمُت لَِرّبِ الَْعالَِمنَي )131( َوَوصَّ بَِها 

َ
ْسلِْم قَاَل أ

َ
أ

إِبَْراهِيُم بَنِيهِ َوَيْعُقوُب يَا بَِنَّ إِنَّ اللَّ اْصَطَف لَُكُم 
 )132( ْسلُِموَن  مُّ نُتم 

َ
َوأ إَلَّ  َتُموُتنَّ  فََل  ادّلِيَن 

سورة البقرة.

وولــده  إبراهيم  دعــوة  تظهر  ــات  اآلي هــذه  ففي 
اخلاتم  النبي  والدة  طلب  يف  واضــحــة  إسامعيل 
ة  وها بـ)األمَّ واألئمة من آل حممد  معه، حيث سمَّ

املسلمة(، وأنَّ اإليامن هبذه الدعوة املستجابة من امللَّة 
اإلبراهيمية التي ال ُيسَمُح بالرغبة عنها واإلعراض، 
النبي  وكذا  هبا،  باإليامن  ــَدُه  ِوْل إبراهيم  وىصَّ  وقد 
واضح  هو  كام  هبا  باإليامن  أوالده  يويص  يعقوب 
لذكر  املجال  يسع  وال  آنفًا،  املــذكــورة  ــات  اآلي يف 

النصوص التوراتية التي تؤيد ذلك. 

فاملراد من قوهلام: ﴿َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمنْيِ لََك﴾ 
درجة  إىل  التامِّ  بالتسليِم  لك   ) )ُمَسلَِّمنْيِ اِجعلنا  أي 
ولو  ألمــرك،  إمتثاالً  بالنفس  للتضحية  اإلستعداد 
وإعالًء  اهلل  مرضاة  سبيل  يف  ولَدُه  الوالُد  يذبَح  بأْن 
لكلمته، وصرب الوالد الرحيم والولد البار عىل الذبح 
من غري جرٍم ارتكباه، وال شكَّ أنَّ هذا بالٌء مبنٌي من 
اهلل لعباده الذين اصطفى، بل ملالئكته املقربني وعباده 
املؤمنني؛ إْذ قد يشك بعبثية هكذا تكليف، ثمَّ يرتقي 

الشك إىل خط األنبياء والرسل. 

ة الم�شلمة في القراآن الكريم: خام�شًا: الأَمّ

ل ما ينبغي أن نورده يف هذا املبحث مسألتنِي أو  أوَّ
متنِي مهمتنِي؛ لكي نصل لنتيجة صحيحة، ومها:  مقدِّ

املسألة األوىل: ألَّف علامء اللغة العربية والدراسات 
القرآنية ُكُتبًا يف علٍم اسموه علم الوجوه والنظائر أو 
األشباه والنظائر)12(؛ إْذ تنبهوا لظاهرة مهمة، حيث 
عّدة  مرات  عدة  ترد  قد  الواحدة  اللفظة  أنَّ  وجدوا 
كلِّ  يف  واحد  بمعنى  ليس  ولكن  الكريم،  القرآن  يف 
جاءت  )اخلري(  لفظة:  فمثاًل  ة،  عدَّ ملعاٍن  بل  املوارد، 
بكثرة يف القرآن الكريم، ولكن ليست بمعنى واحد، 
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ٌة يَْدُعوَن  مَّ
ُ
فمثاًل يف قوله تعاىل: ﴿َوتْلَُكن ّمِنُكْم أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ 
ْ
إَِل اْلَرْيِ َوَيأ

ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن ))104 سورة آل عمران، 
ُ
َوأ

ا يف  وتعني يف هذه اآلية: العدل واإلصالح)13(. وأمَّ
قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اإِلنَساَن لَِرّبِهِ لََكُنوٌد )6( ِإَونَُّه َعَ 
 .)8( لََشِديٌد اْلَرْيِ  ِلُّبِ  )7( ِإَونَُّه  لََشِهيٌد  َذلَِك 
شديدًا،  حبًَّا  حيبُُّه  َمْن  اهلل  ذمَّ  لذا  ــال)14(؛  امل فتعني: 
وال يعقل أن يكون املراد من لفظ )اخلري( هنا الفعل 
احلسن، فكم يوجد من فرق بني املعنى األول واملعنى 

الثاين؟!

الكريم  القرآن  يف  وردت  ــة(،  )األُمَّ لفظة  وهكذا 
بمعنى: عرص من  تأيت  فقد  ة:  عدَّ معاين  وهلا  ات،  مرَّ
ٍة  مَّ

ُ
أ  ِ

﴿َولُِكّ تعاىل:  قوله  يف  كام  البرشية،  العصور 
بمعنى:  وتــأيت  يونس.  ســورة   )47( ــوٌل....  رَُّس
ْهِل 

َ
أ ّمِْن  َسَواء  ﴿لَيُْسواْ  تعاىل:  قوله  يف  كام  اجلامعة 

ٌة قَآئَِمٌة َيتْلُوَن آيَاِت الّلِ آنَاء اللَّيِْل َوُهْم  مَّ
ُ
الِْكَتاِب أ

يَْسُجُدوَن ))113 سورة آل عمران. وتأيت بمعنى 
َجَعلَْناُكْم  ﴿َوَكَذلَِك  تعاىل:  قوله  يف  كام  ة(،  )األئمَّ
َوَيُكوَن  الَّاِس  َعَ  ُشَهَداء  َُكونُواْ  تّلِ وََسًطا  ًة  مَّ

ُ
أ

سورة   )143(....َشِهيًدا َعلَيُْكْم  الرَُّسوُل 
البقرة. فهنا جاءت بمعنى )األئمة(. وبذلك جاءت 

.)15(الروايات عن أهل البيت

ُد املعنى الوارد للفظة هو  املسألة الثانية: إنَّ ما حيدِّ
ا  الً، والسنَّة الرشيفة إن وجدت ثانيًا. وأمَّ السياق أوَّ
الوجوه  كتب  مثل  اللغة،  وكتب  اللغوية  املعاجم 
تعطي  فقد  اللغوية،  والنظائر  األشباه  أو  والنظائر، 

ة، ولكن هي ال حتدد معناها  للفظة الواحدة معاين عدَّ
حددت  وإن  دقيقًا،  حتديدًا  ذاك  أو  النص،  هذا  يف 
ترد  أن  إالَّ  اللهم  قبال إجتهادهم،  أن نجتهد يف  فلنا 
يف  البيت  أهل  أو  الرسول،  عن  القطعية  النصوص 

بيان معناها فنقف عنده.

لفظة  تكون  أن  الـــرضوري  مــن  فليس  وعليه 
القرآن  واحد يف  بمعنى  )املسلمني(  أو  )املسلمون(، 
وكلمة  )مــســلــم(،  كلمة  نستعمل  فقد  الــكــريــم، 
)مسلمون( و)مسلمني( بمعنى من شهد الشهادتني 
ومدى  إيامنه  حقيقة  نعرف  أن  دون  وصام،  وصىلَّ 
القرآين  التعبري  تسليمه هلل وأوامره، وقد ُتستعمل يف 
املرتبة  أي صاحب  التام،  بالتسليم  املسلِّم هلل  بمعنى 
وهذا  اإلهلي،  العلم  يف  والرسوخ  اليقني  من  العليا 
ُمْسلَِمنْيِ  َواْجَعلَْنا  ﴿َربََّنا  تعاىل:  قوله  من  املراد  هو 
البقرة:  سورة  ََّك﴾  ل ْسلَِمًة  مُّ ًة  مَّ

ُ
أ ُذّرِيَّتَِنا  َوِمن  لََك 

ــده  وول اخلليل  إبراهيم  وصــل  ــد  وق ــة128،  ــ اآلي
إسامعيل إىل هذه املرتبة من التسليم، حيث أقدما 
اليها  ، كام وصل  الذبح طائعنِي وُمَسلَِّمنْيِ هلل  عىل 
 حممد أعني  ذريتهام،  من  األطهار  األئمة  بالفعل 
ة  بـ)ُأمَّ الكريم  القرآن  عنها  عــربَّ  والتي   ، وآلــه 
ُمْسِلَمة()16( كام يف قوله تعاىل املتقدم: ﴿َربََّنا َواْجَعلَْنا 

ََّك﴾. ْسلَِمًة ل ًة مُّ مَّ
ُ
ُمْسلَِمنْيِ لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنا أ

قوله:  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  عنهم  َث  حتدَّ وكذلك 
َوَما  اْجَتَباُكْم  ُهَو  ِجَهادِهِ  َحقَّ   ِ اللَّ ِف  ﴿وََجاهُِدوا 
بِيُكْم 

َ
أ ّمِلََّة  َحَرٍج  ِمْن  ادّلِيِن  ِف  َعلَيُْكْم  َجَعَل 

َهَذا  َوِف  َقبُْل  ِمن  الُْمْسلِمنَي  اُكُم  َسمَّ ُهَو  إِبَْراهِيَم 
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ُشَهَداء  َوتَُكونُوا  َعلَيُْكْم  َشِهيًدا  الرَُّسوُل  ِلَُكوَن 
النبيُّ  ى  سمَّ فقد  احلج.  سورة   )87( الَّاِس  َعَ 
إبراهيُم حممَد وآَل حممٍد يف سورة احلج بـ)املسلمنَي(، 
َم  تقدَّ كام  البقرة  سورة  يف  اهلل  من  طلبهم  قد  وكان 
﴿َربََّنا  منهم:  رسوالً  فيهم  يبعث  أن  وطلب  ذكره، 
ََّك  ْسلَِمًة ل ًة مُّ مَّ

ُ
َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمنْيِ لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنا أ

اُب الرَِّحيُم  نَت اتلَّوَّ
َ
رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُْب َعلَيَْنآ إِنََّك أ

َ
َوأ

)128( َربََّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسوًل ّمِنُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم 
إِنََّك  َوُيَزّكِيِهْم  َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  آيَاتَِك 
الَعزِيُز اَلِكيُم ))129 سورة البقرة، وعليه  نَت 

َ
أ

ًة  مَّ
ُ
أ ُذّرِيَّتَِنا  ﴿َوِمن  فهذا هو املراد من طلبهام من اهلل 

ََّك﴾، فحرف اجلر )ِمْن( يفيد التبعيض هنا،  ْسلَِمًة ل مُّ
ة ُمَسلَِّمة( ومضحية يف  تنا )ُأمَّ نا اِجعل بعض ذريَّ أي ربَّ
ُقُه األحاديث الكثرية واملتواترة  سبيلك، وهذا ما تصدِّ
عن رسول اهلل يف فضل أهل بيته  من جهة)17(، 
ُقُه سريُة أهِل البيِت واألحداُث التي صاَرْت  وما تصدِّ
اآلن ناجزة من جهة أخرى)18(. وهذا معنى احلديث 
الوارد عن رسول اهلل: »أنا دعوة أيب إبراهيم«)19(، 
ومعنى ما ورد عن باقر أهل البيت: »فنحن واهلل 
ُتُه، وإالَّ  دعوة إبراهيم التي َمْن هوانا قلُبُه ُقبَِلْت حجَّ

فا يا قتادة«)20(. 

أيضًا.   إسامعيل النبي  عىل  جرت  الربكة  إذن 
وقد ورد ذكر هذا الدعاء واستجابته يف التوراة التي 
ُأنزلت عىل النبي موسى الكليم، فقد أورد النعامين 
أنَّ  )يف  الرابع  الباب  يف  الغيبة  كتابه  يف  )ت369هـ( 
ه:  م من اهلل باختياره( ما نصُّ األئمة اثنا عرش إمامًا وأهنَّ

وبرهانًا  داللًة  الباب  هذا  تعاىل  اهلل  بإذن  وَيِزيُد   ...«
ة عىل كلِّ خمالف معاند وشاكٍّ  وتوكيدًا جتب به احلُجَّ
متحري، بذكر ما ُنِدب إليه يف التوراة وغريها من ذكر 
األئمة االثني عرش؛ ليعلم القارئ هلذا الكتاب احلق 
كلام رشح أضاءت رسجه، وزهرت مصابيحه، وهبر 
التوراة، ممَّا يدلُّ عىل األئمة االثني  نوره فيام ثبت يف 
قصة  من  فيها  ل،  األوَّ السفر  يف  ذكــره  ما   عرش
اهلل  خاطب  وما  ســارة،  قصة  إنقضاء  بعد  إسامعيل 
 : وجلَّ عزَّ  قوله  وولدها  أمرها  يف  إبراهيم  به  تعاىل 
ما  سمعُت  وقد  إسامعيل،  يف  دعــاءك  أجبت  »وقد 
باركته، وسأكثره جدًا جدًا، وسيلد اثني عرش عظياًم، 
بن  أقرأين عبداحلليم  أئمة كشعٍب عظيم«.  أجعلهم 
رجل  عليه  أماله  ما   - اهلل  رمحه   - السمري  احلسني 
من  سليامن  بن  احلسني  له  يقال  جان  بأرَّ اليهود  من 
هتم،  علامء اليهود هبا، من أسامء األئمة بالعربانية وعدَّ
من  يبعث  أنَّه  قرأه  فيام  وكان  لفظه،  عىل  أثبته  وقد 
ى  يسمَّ  – إشموعيل  الــتــوراة  يف   - إسامعيل  ولــد 
آله  من  ويكون  سيدًا،  يكون  حممد،  يعني  )مامد(، 
اثنا عرش رجاًل، أئمة وسادة يقتدى هبم، وأسامؤهم: 
دوموه.  ذبريا. مفسورا. مسموعا.  قيذوا.  »توقبيت. 

هذار. يثمو. بطور. نوقس. قيدموا«. 

وسئل هذا اليهودي عن هذه األسامء يف أي سورة 
ا يف مشيل سليامن، يعني قصة سليامن،  هي؟ فذكر أهنَّ
هنِّبّي  شمعتيخا  »وليشمعيل  قوله:  أيضًا  منها  وقرأ 
تي أوتو وهيفريتي أوتو وهرييتي أوتو بمئد مئد  برخَّ

شنيم عاسار نسيئيم يولد ونتتيو لغوي غادل«. 
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صلب  من  خيرج  »أنَّه  الكالم:  هذا  تفسري  وقال 
إسامعيل ولٌد مبارٌك، عليه صايت وعليه رمحتي، يلد 
يرتفعون ويبجلون، ويرتفع  اثني عرش رجًا  آله  من 

اسم هذا الرجل وجيلُّ ويعلو ذكره«. 

وقرأ هذا الكالم والتفسري عىل موسى بن عمران 
بن  فيه إسحاق  اليهودي فصححه، وقال  ابن زكريا 
ذلك،  مثل  الفسوي  اليهودي  بختويه  بن  إبراهيم 

وقال سليامن بن داود النوبنجاين مثل ذلك«)21(.

التي  والأحداث    البيت  اأهل  �شيرة  �شاد�شًا: 
جرت عليهم.

 إنَّ الوقائع التارخيية التي جرت عىل أهل البيت
مديات  كشفت  عليهم  ت  مــرَّ التي  ــداث  ــ واألح
تسليمهم هلل ، ومدى انتساهبم للشجرة اإلبراهيمية 

والفرع اإلسامعييل، مثل:

رسول . 1 فراش  يف   طالب أيب  بن  عيل  مبيت 
اهلل عند اهلجرة، حيث أخربه النبي أنَّه قد نزل 
الوحي من اهلل يأمره باهلجرة إىل املدينة، فقال له 
عيل بن أيب طالب: أتنجو يا رسول اهلل إذا نمت 
له  فقال  عيل،  يا  نعم  النبي:  له  فقال  بفراشك؟ 
فنام عيلٌّ  يا رسول اهلل،  : اذهب فداك نفيس  عيلٌّ

يف فراشه يفديه بنفسه)22(.
يف معركة أحد حيث فرَّ املسلمون يف اجلولة الثانية . 2

وأصحابه  الوليد  بن  خالد  فحمل  املعركة،  من 
عيل  عنه  فحامى  ليقتلوه،   اهلل رسول  عىل 
وطرد  الطاهرة،  بنفسه  وفداه   طالب أيب  ابن 
الكتائب عنه، فاثخن باجلراح، وغريه الذ باجلبال 

وشعاهبا فرارًا)23(.
3 . ،احلسني اإلمام  واستشهاد  كربالء  معركة 

وعظم   ، البيت  أهل  تسليم  مدى  ظهر  فقد 
األليمة  والفاجعة  الواقعة  هذه  يف  تضحيتهم 

لقلب كلِّ حر)24(.

المبحث الثاني: 

ة والأحاديث  و�شف النبي واأهل بيته في ال�شَنّ

في اأهل بيته ًل: اأحاديث ر�شول اهلل اأَوّ

 يف فضل أهل بيته لقد صدرت من رسول اهلل
أحاديث كثرية يف مواقف عّدة، يصعب عىل الباحث 
كتب  يف  منترشة  األحاديث  وهذه  كلها،  هبا  اإلملــام 
الفريقني، ونجدها يف كتب األحاديث  املسلمني من 
وكتب  والتفاسري  والتواريخ  السري  وكتب  عمومًا، 
فضائل  لذكر  َصٍة  خمصَّ كتٍب  يف  نجدها  وقد  أخرى، 
»يا   :اهلل رسول  قول  ذلك  فمن   . البيت  أهل 
ال  أنَّه  إالَّ  موسى  من  هــارون  بمنزلة  منِّي  أنت  عيل 
وعيل  العلم  مدينة  »أنا   :وقوله بعدي«)25(،  نبي 
باهبا«)26(، وقوله: »إينِّ تارٌك فيكم الثقلني: كتاب 
ام  اهلل وعرتيت أهل بيتي، وإنَّ اللطيف اخلبري أنبأين أهنَّ
 :وقوله احلــوض«)27(،  عيلَّ  يردا  حتى  يفرتقا  لن 
نجى  ركبها  من  نوح  كسفينة  فيكم  بيتي  أهل  »مثل 
ومن ختلََّف عنها غرق«)28(، وقوله: »إنَّ هذا األمر 
من  كلُّهم  خليفة،  عرش  اثنا  يملك  حتى  ينقيض  لن 

قريش«)29(. 
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هبا،  يستهان  ال  كبرية  منزلة  هلم  البيت  أهل  إذن 
وهم أهل علم ينبغي للمسلم أن ينهل منهم كام ينهل 

من القرآن الكريم.

ثانيًا: هل تعَلّم النبي محمد عند اأحد؟

ى التعليم عند  ْثنا التأريُخ أنَّ النبيَّ حممدًا تلقَّ مل حيدِّ
ذلك  ويف  والكتابة،  القراءة  حتَّى  الناس،  من  أحد 
كون  واملشكِّ املرتابون  يقول  ال  لكي  إهلية؛  حكمة 
من  العلم  وهذا  التعاليم  هبذه  جاء  أنَّه  النبي  برسالة 
ُكنَت  ﴿َوَما  يقرأها  كان  التي  الكتب  ومن  معلميه، 
إًِذا  بَِيِمينَِك  ُه  َتُطُّ َوَل  كَِتاٍب  ِمن  َقبْلِهِ  ِمن  َتتْلُو 
العنكبوت،  ســورة   )48( الُْمبِْطلُوَن  ــاَب  َلْرتَ
الناس،  عىل  ش  يشوِّ مضلاًل  وإعالمًا  لغطًا  فيحدثوا 
مل  أنَّه  ثبت  فإذا  البداية،  من  الطريق  عليهم  اهللُ  فسدَّ 
يتعلم عند أحٍد من الناس، فمن أين جاء بكلِّ ذلك 

العلم والتعاليم؟.

وهذا التساؤل املنطقي هو ما يريده اهلل من عباده؛ 
لكي يصلوا إىل احلقائق، وأنَّ النبي حممد جاء هبا 
من جهة عامل الغيب، من عند اهلل ؛ حيث ال يوجد 

تفسري منطقي سوى ذلك. 

لكنَّ عدم تعلم النبي حممد عند أحٍد من الناس، 
ال ينفي أنَّ له قناة معرفية يتعلم منها، وينهل ما يريد 
امللكات  من  شاء  ما  وحيوز  والعلوم،  املعارف  من 
الناس  ألقرب  نرجع  أن  علينا  هنا  من  والكامالت، 
سيَّام  ال  به،  الناس  أعرف  م  ألهنَّ عنه؛  ليحدثونا  إليه 
يمينًا  نذهب  أن  وثقة، ال  إطالع  م حمل  أهنَّ عرفنا  إذا 

الكريم  رسولنا  عن  ومعلوماتنا  أفكارنا  يف  وشامالً 
واإلنسانية،  الرمحة  نبي  نبينا  لنا  قال  وقد   ،tحممد
النبي حممد: »أنا مدينُة العلِم وعيلٌّ باهُبا، فمن أراد 
العلم فليأهتا من باهبا«، فلامذا ال نبحث يف تراث عيل 
ه الذي تربَّى عىل يديه  ابن أيب طالب، وهو ابن عمِّ
وعاش معه؛ ليحدثنا عن هذا األمر، ويف تراث أهل 

البيت  الذين رزقهم اهلل فهمه وعلمه؟!.

لقد ورد يف إحدى خطب اإلمام عيل يف كتاب هنج 
البالغة الذائع الصيت وصف النبي حممد قائاًل: 
َأْعَظَم  َفطِياًم  َكاَن  َأْن  َلُدْن  ِمْن   بِِه اهلل  َقَرَن  »وَلَقْد 
َمَلٍك ِمْن َمَائَِكتِِه، َيْسُلُك بِِه َطِريَق امْلََكاِرِم، َوحَمَاِسَن 

َأْخَاِق اْلَعاَلِ، َلْيَلُه َو هَنَاَرُه...«)30(.

ويف حديٍث عن اإلمام جعفر الصادق: »كان 
ألحٍد  يفرش  ال  الكعبة  بفناء  له  ُيْفَرُش  عبداملطلب 
فيمنعون من  يقومون عىل رأسه  ُوْلٌد  له  غريه، وكان 
دنا منه، فجاء رسول اهلل وهو طفٌل يدرج حتى جلس 
عىل فخذيه، فأهوى بعُضهم إليه لينحيه عنه، فقال له 

عبد املطلب: دِع ابني، فإنَّ امللك قد أتاه«)31(.

وعلمية  معرفية  قناة   اهلل لرسول  كــان  إذن 
 غني  مفتوحة عىل السامء مبارشة، فهو بفضل اهلل 
 
ْ
عن تعليم البرش، ثمَّ ما معنى قول اهلل تعاىل له: ﴿اقَْرأ
ِي َخلََق )1( َخلََق اإِلنَساَن ِمْن َعلٍَق  بِاْسِم َرّبَِك الَّ
ْكَرُم ))3 سورة العلق، إذا كان 

ً
 َوَربَُّك ال

ْ
)2( اقَْرأ

رسول اهلل ال حيسن القراءة والكتابة؟!.
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لر�شول   علي الإمام  و�شف  اأهمية  ثالثًا: 
اهلل

 ل وصف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يشكِّ
لرسول اهلل حممد يف كتاب هنج البالغة أمهية بالغة 

: لنا ملعرفة أحوال نبيِّنا؛ ذلك ألنَّ

مع . 1 عاش   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري 
سنة،  ثالثني  من  أكثر  له  مالزمًا   ،اهلل رسول 
ودقائق  تفاصيل  يعرف  لكي  كافية  املدة  وهذه 
حياة رسول اهلل، فقد قال اإلمام عيلٌّ عن نفسه 
يف الكوفة أيام خالفته: »َوَقْد َعلِْمُتْم َمْوِضِعي ِمْن 
ِصيَصِة،  َرُسوِل اهللِ بِاْلَقَراَبِة اْلَقِريَبِة، َوامْلَنِْزَلِة اخْلَ
نِي إىَِل َصْدِرِه،  َوَضَعنِي يِف ِحْجِرِه َوَأَنا َوَلٌد، َيُضمُّ
نِي  َوُيِشمُّ َجَسَدُه،  نِي  َوُيِمسُّ فَِراِشِه،  يِف  َوَيْكنُُفنِي 
ْ َء ُثمَّ ُيْلِقُمنِيِه، َوَما َوَجَد  َعْرَفُه، َوَكاَن َيْمَضُغ الشَّ
َقَرَن  َوَلَقْد  فِْعٍل.  يِف  َخْطَلًة  َواَل  َقْوٍل،  يِف  َكْذَبًة  يِل 
ِمْن  َمَلٍك  َأْعَظَم  َفطِياًم  َكاَن  َأْن  َلُدْن  ِمْن   بِِه اهلل 
َوحَمَاِسَن  امْلََكاِرِم،  َطِريَق  بِِه  َيْسُلُك  َمَائَِكتِِه، 
َباَع  بُِعُه اتِّ َأْخَاِق اْلَعاَلِ، َلْيَلُه َوهَنَاَرُه، َوَلَقْد ُكنُْت َأتَّ
َأْخَاِقِه  َيْوٍم ِمْن  َيْرَفُع يِل يِف ُكلِّ  ِه،  ُأمِّ َأَثَر  اْلَفِصيِل 
يِف  جُيَاِوُر  َكاَن  َوَلَقْد  بِِه،  بِااِلْقتَِداِء  َوَيْأُمُريِن  َعَلاًم، 
جَيَْمْع  َوَلْ  ي،  َغرْيِ َيَراُه  َواَل  َفَأَراُه  بِِحَراَء،  َسنٍَة  ُكلِّ 
 ََِّغرْيَ َرُسوِل اهلل ْسَاِم  اإْلِ َيْوَمئٍِذ يِف  َواِحٌد  َبْيٌت 
َساَلِة،  َوَخِدجَيَة َوَأَنا َثالُِثُهاَم، َأَرى ُنوَر اْلَوْحِي َوالرِّ

ِة«)32(. َوَأُشمُّ ِريَح النُُّبوَّ
األكرب، . 2 يق  الصدِّ هو  بل  صادق  املؤمنني  أمري 

وبذلك جاء احلديث عن رسول اهلل وعنه)33(. 
أمري املؤمنني عامل دقيق املالحظة.. 3
الكريم، . 4 القرآن  من  معارفه  يستقي  املؤمنني  أمري 

ومنها وصف النبي حممد، فقد ورد يف احلديث 
عن رسول اهلل أنَّه قال: »عيلٌّ مع القرآن والقرآن 
احلوض«)34(.  عيلَّ  يردا  حتى  يفرتقا  لن  عيل  مع 
بعض  دراسة  خالل  من  أيضًا  ذلك  ثبت  كام 

الباحثني)35(.
النظري، . 5 منقطعة  فصاحة  يمتلك  املؤمنني  أمري 

ولديه قدرة عىل التصوير بدقة.

ومن هنا سيكون وصفه للرسول الكريم يف غاية 
األمهية، وجدير بالدراسة، وعند دراسته ال نجد بتاتًا 
كان ال حيسن  الرسول  أنَّ  إىل  بعيد  من  ولو  يشري  ما 
القراءة والكتابة، بل عىل خالف ذلك هناك نصوص 

توحي أنَّه كان يعرف القراءة والكتابة:

َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه  دًا  حُمَمَّ َأنَّ  »َوَأْشَهُد  قوله:  منها   -
َواْلكَِتاِب  امْلَْأُثوِر،  َواْلَعَلِم  امْلَْشُهوِر،  يِن  بِالدِّ َأْرَسَلُه 
ِمِع...«)36(،  الاَّ َياِء  َوالضِّ اطِِع،  السَّ َوالنُّوِر  امْلَْسُطوِر، 
حيسن  ال  وهــو  املسطور  بالكتاب  يرسله  فكيف 
ما  يعلِّم  كيف  أي  للناس؟  يعلمه  أن  ويريد  قراءته، 
ال حيسن قراءته وكتابته؟ إذ كان من مهامه أن يعلم 
األمة الكتاب واحلكمة كام أنبأ اهلل تعاىل: لََقْد َمنَّ 
نُْفِسِهْم 

َ
ُ َعَ الُْمْؤِمننَِي إِذْ َبَعَث فِيِهْم رَُسوًل ِمْن أ اللَّ

الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم  آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم  َيتْلُو 
ُمبنٍِي  َضَلٍل  لَِف  َقبُْل  ِمْن  َكنُوا  ِإَوْن  َواْلِْكَمَة 

))164 سورة آل عمران.

- ومنها قوله يف وصف احلياة اجلاهلية: »َفُهْم 
فِيَها َتائُِهوَن َحائُِروَن، َجاِهُلوَن َمْفُتوُنوَن، يِف َخرْيِ َداٍر 
َورَشِّ ِجرَياٍن، َنْوُمُهْم ُسُهوٌد، َوُكْحُلُهْم ُدُموٌع، بَِأْرٍض 
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َعاملَُِها ُمْلَجٌم، َوَجاِهُلَها ُمْكَرٌم...«)37(.

ُأ  َوجَلَ ِه،  ِسِّ َمْوِضُع  ُهْم   النبي آل  يعني  »ومنها 
ُكُتبِِه،  َوُكُهوُف  ُحْكِمِه،  َمْوئُِل  و  ِعْلِمِه،  َوَعْيَبُة  َأْمِرِه، 
اْرتَِعاَد  َوَأْذَهَب  َظْهِرِه،  اْنِحنَاَء  َأَقاَم  هِبِْم  ِدينِِه،  َوِجَباُل 

َفَرائِِصِه«)38(.

فمن هذا الَعامِل؟ وكيف يكون عاملًا وهو ال حيسن 
كامالً  أقلُّ   اهلل رسول  أيكون  والكتابة؟  القراءة 
 أنَّ أهل البيت  كهوف  منه؟ ثمَّ ينبُئنا اإلمام عيلٌّ

كتب رسول اهلل، أي عند رسول اهلل كتب. 

َوَلْيَس   دًا حُمَمَّ َبَعَث  اهللََّ  »إِنَّ   :ومنها قوله -
َفَساَق  ًة،  ُنُبوَّ ِعي  َيدَّ َواَل  كَِتابًا،  َيْقَرُأ  اْلَعَرِب  ِمَن  َأَحٌد 
ْم،  َمنَْجاهَتُ َغُهْم  َبلَّ َو  َتُهْم،  حَمَلَّ َأُهْم  َبوَّ َحتَّى  النَّاَس 

ْم، َواْطَمَأنَّْت َصَفاهُتُْم«)39(. َفاْسَتَقاَمْت َقنَاهُتُ

دًا )صىل  َبَعَث حُمَمَّ فقول اإلمام عيل:  »إِنَّ اهللََّ 
اهلل عليه وآله ( َوَلْيَس َأَحٌد ِمَن اْلَعَرِب َيْقَرُأ كَِتابًا، َواَل 
كتابًا  يقرأ  حممد  فجاء  وهو:  مفهوم،  له  ًة«  ُنُبوَّ ِعي  َيدَّ
النصوص  كل  فتَّشنا  لو  وهكذا  ة.....  نبوَّ عي  ويدَّ
 النبي حممد املأثورة عن اإلمام عيل يف وصف 
بمعنى  النبي،  أمية  إىل  ما يشري رصاحة  فإنَّنا ال نجد 
وصف  وهكذا  والكتابة،  القراءة  عىل  قدرته  عدم 

 .األئمة من آل حممد لرسول اهلل

في   الر�شا الإمام  عن  غريبة  رواية  رابعًا: 
و�شف النبي

 وردت رواية عن اإلمام عيل بن موسى الرضا
القراءة  يعرف  يكن  مل  حممد  النبي  أنَّ  منها  يفهم  قد 

والكتابة، يف مناظرة له مع أحد رؤساء األديان ُيدعى 
رأس اجلالوت، قال فيها اإلمام الرضا: »وكذلَك أمُر 
ُه  أنَّ آياتِِه  بعَثُه اهللُ، ومن  بِه كلُّ رسوٍل  حممٍد وما جاَء 
كان يتياًم فقريًا راعيًا أجريًا، ل يتعلَّم كتابًا، ول خيتلف 
األنبياِء  فيه قصُص  الذي  بالقرآِن  ثمَّ جاَء  إىل معلِّم، 
بقي  وَمْن  َمْن مىض  وأخباُر  حرفًا،  حرفًا  وأخباِرِهم 

إىل يوم القيامة«)40(.

فقوله: »ل يتعلم كتابًا، ول خيَتلِْف إىل معلٍِّم« عند 
القراءة  يعرف  ال  تعني  ال  الكالم  معنى  يف  التدقيق 
والكتابة، وإنَّام تعني مل يكن يتعلم التوراة أو اإلنجيل 
عند معلٍم من علامء أهل الكتاب، لكي ُيْشَكَل عليه 
بأنَّه جاَء بقصِص األنبياِء واألخبار باملغيَّبات ممَّا درس 
من الكتب، وممَّن تعلم عنده من أساتذته. وعليه أن 
جاء  أين  من  احلق:  عن  والباحث  املنصف  يتساءل 
يتعلَّم عند أهل  أنَّه مل  املعلومات مع  حممد بكل هذه 

الكتاب وال كان يقرأ يف كتبهم؟!.

وعليه ليس له تفسري إالَّ أن نعرتف أنَّ الوحي قد 
، ونقرَّ بنبوته وبعثته  جاء إىل حممد بأمر اهلل عزَّ وجلَّ
اإلمام  قوله  يريد  ما  وهــذا   ، وجــلَّ عزَّ  اهلل  قبل  من 

الرضا لرأس اجلالوت. 

ه  جدِّ وصــف  الرضا  ــام  اإلم عن  يغيب  وكيف 
ْت بِِه  َ اإلمام جعفر الصادق لرسول اهلل: »... َبرشَّ
َلْتُه  وتأمَّ بنعتِها،  العلامُء  بِه  وَنَطَقْت  ُكُتبِها،  يف  األنبياُء 
ال  وهاشميٌّ  يدانى،  ال  ٌب  مهذَّ بوصِفها،  احلكامُء 
للعباِد،  رمحًة  ابتعَثُه  ُيسامى...  ال  وأبطحٌي  ُيــواَزى، 



د. عبداهلل العبادي
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البياُن  فيه  الكتاَب  إليِه  اهللُ  ــزَل  وأن للباِد،  وربيعًا 
يتَّقون،  لعلَُّهم  عوٍج  ذي  غرَي  عربيًا  قرآنًا  والتبياُن، 
قد  وديــٍن  َلُه،  فصَّ قد  بعلٍم  وهنَجُه  للناِس،  بيَّنَُه  قد 

أوضَحُه...«)41(، وهذا حمال بحقِّ اإلمام الرضا.

بمعنى  ي(  )األُمِّ بصفة  التعلق  ملاذا  أدري  ولسُت 
الصفات  هذه  كلِّ  وترك  يكتب،  وال  يقرأ  ال  الذي 
البهية اجلميلة للنبي املختار؟! وكأنَّ اإلعجاز بالقرآن 
حيسن  البعثة  قبل  عاملًا  كان  النبي  أنَّ  قلنا  إذا  يبطل 
القراءة والكتابة، نعم علمه مل يكن من خالل تعلمه 
يف مدرسة وعند معلٍِّم برشي كام أشري له يف البحث 
سابقًا، وال يوجد يف كتب السري والتواريخ أنَّ النبي 

كان خيتلف إىل معلِّم.

ي خام�شًا: بقية الروايات الواردة في معنى الأَُمّ
ي(  تفاوتت الروايات الواردة يف تفسري لفظة )األمِّ
َل له الباحث، وبني ما هو غري  بني ما يطابق ما توصَّ
َل  واضح يف املوافقة أو املخالفة، وبني ما خيالف ما توصَّ
له الباحث، ولنعرض إحدى هذه الروايات، وهي ما 
ل إليه الباحث، وهي رواية عن إمامنا  يوافق ما توصَّ
أيب جعفر حممد اجلواد، فقد روى الشيخ الصدوق 
يف كتابه )عيون أخبار الرضا( عن شيخه ابن الوليد 
عن سعد بن عبداهلل عن اخلشاب عن عيل بن حسان 
)اإلمام  أيب جعفر  رفعه عن  أسباط وغريه  بن  وعيل 
حممد اجلواد( »قال: قلُت: إنَّ الناس يزعمون أنَّ 
رسول اهلل ل يكتب ول يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم اهلل، 
ِي  الَّ : ﴿ُهَو  أنَّى يكون ذلك وقد قال اهلل عزَّ وجلَّ
آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم  َيتْلُو  ّمِنُْهْم  رَُسوًل  الّمِّينَِي  ِف  َبَعَث 

َكنُوا  ِإَون  َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم 
اجلمعة.  سورة   )2( بنٍِي  مُّ َضَلٍل  لَِف  َقبُْل  ِمن 
أن  ُيِْسُن  وليس  واحلكمَة  الكتاَب  ُمُهم  يعلِّ فيكون 
ي؟ قال  ي األمِّ فلَِم ُسمِّ يقرأ أو يكتب؟! قال: قلت: 
]أي اإلمام اجلواد[: ُنِسَب إىل مكة، وذلك قول اهلل عزَّ 
مَّ 

ُ
ُنِذَر أ وَْحيَْنا إَِلَْك قُْرآنًا َعَربِيًّا تّلِ

َ
: ﴿َوَكَذلَِك أ وجلَّ

الُْقَرى َوَمْن َحْولََها﴾ سورة الشورى، فـ)أمِّ القرى(: 
ي؛ لذلك«)42(. مكة، فقيل: ُأمِّ

ل من و�شف النبي محمد باأَنّه  �شاد�شًا: َمْن اأَوّ
ل يح�شن القراءة والكتابة؟

بنو أمية إىل احلكم   ملَّا وصَل أعداُء رسوِل اهلل
النفاق  أهل  وبمساندة  النفاق،  فن  اتقنوا  أن  بعد 
الذين تقدموهم، عملوا عىل حتطيم شخصية الرسول 
ألسن  عىل  روايــات  بوضع  وذلك  ًا؛  رسَّ  الكريم
اها أن تنطبع صورة عن رسول  منافقي الصحابة، مؤدَّ
الصورة احلقيقية؛ اهلدف  املسلم غري  اهلل يف ذهن 

منها غرضان:

ألنَّه  حممد؛  النبي  عىل  حقدهم  تنفيذ  ل:  األوَّ
ودينهم   ،اهلل دون  يعبدوهنا  التي  أصنامهم  حطَّم 
اخلمر و....  والزنا ورشب  الربا  به  يستحلون  الذي 

فوضعوا روايات تقلل من شأنه.

الثاين: لكي يتَّسع هلم املجال فيام يفعلونه من أمور 
 اهلل رسول  كان  إذا  ألنَّه  احلنيف؛  الرشع  ختالف 
يتَّصف هبذه الصفات التي افرتوها وعلَّموا األجيال 
عليها، وأنَّه يتصف بمثل هذه الصفات ويفعل مثل 
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هذه األفعال، ويقع يف مثل هذه األخطاء بحجة كونه 
برش، وبحجة هذا ما جاءت به األخبار عنه، فإذا كان 
األمر كذلك فال حرَج عىل خليفته أن يتصف بمثل 

صفاته ويعمل مثل أعامله)43(. 

بكلِّ صالفة عىل حتطيم شخصية عيل  كام عملوا 
ة منه، بالرباءة منه،  ابن أيب طالب علنًا، وتنفري األمَّ
وسبِّه عىل املنابر، وقاتلوه جمتهدين يف قتاله يف معركة 
عليهم  ويتسرت  عثامن  قتلة  حيمي  أنَّه  عني  مدَّ صفني، 
وبعد  الرشعيني،  عثامن  دم  أولياء  ــم  وأهنَّ بالباطل، 
م مأجورون عىل قتاهلم لإلمام  ذلك ادَّعى اتباعهم أهنَّ
م جمتهدون، واملجتهد إْن أصاب  عيل؛ وذلك ألهنَّ

فلُه أجران، وإْن أخطأ فله أجٌر واحد)44(. 

تنتِه معركتهم مع اإلمام عيل بصفني، فتتبعوا  ومل 
وأذلوهم  وقتلوهم  والتابعني  الصحابة  من  أنصاره 
الكوفة  املرصين  أهل  من  وتتبعوا شيعته  وقهروهم، 
علومهم  بنرش  هلم  يسمحوا  ومل  فقتلوهم،  والبرصة 
 ،طالب أيب  بن  عيل  إمامهم  من  تعلموها  التي 
وتوجهاهتم  تنسجم  وأحاديث  أفكار  نرش  وتبنَّوا 
مجلة  ومن  مبطَّن،  بشكٍل  وأهله  لإلسالم  املعادية 
القراءة  الرسول مل يكن حيسن  األفكار كون  هذه 

والكتابة)45(. 

ثمَّ ُمِزَجْت هذه الفكرة مع فكرة اإلعجاز فانطلت 
أنَّ  البحث  تبنيَّ من خالل  املسلمني، وقد  عىل عامة 
هناك فرقًا كبريًا بني كون النبي حممد مل يتعلَّم عند 

برش، وكونه ال حيسن القراءة والكتابة.

ي مدٌح  �شابعًا: و�شف ر�شول اهلل محمد بالأُِمّ
وتعريف ل ذم

هذا ما يمكن أن يشمَّ من قوله تبارك وتعاىل:
ِي َيُِدونَُه  َّ الَّ ّمِ

ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل الَِّبَّ ال ﴿الَّ

ُمُرُهم 
ْ
يَأ َواإِلْنِيِل  ــْوَراةِ  اتلَّ ِف  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا 

لَُهُم  َوُيِحلُّ  الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِالَْمْعُروِف 
َعنُْهْم  َوَيَضُع  اْلََبآئَِث  َعلَيِْهُم  َوُيَحّرُِم  ّيَِباِت  الطَّ
آَمُنواْ  ِيَن  فَالَّ َعلَيِْهْم  َكنَْت  الَِّت  ْغَلَل 

َ
َوال إِْصَُهْم 

َمَعُه  نزَِل 
ُ
أ َِي  الَّ الُّوَر  َبُعواْ  َواتَّ وهُ  َونََصُ ُروهُ  وََعزَّ بِهِ 

َها الَّاُس إِّنِ  يُّ
َ
ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن )157( قُْل يَا أ

ُ
أ

َماَواِت  َلُ ُملُْك السَّ ِي  إَِلُْكْم َجِيًعا الَّ رَُسوُل الّلِ 
رِْض ل إِلَـَه إِلَّ ُهَو ُيْيِـي َوُيِميُت فَآِمُنواْ بِالّلِ 

َ
َوال

ِي يُْؤِمُن بِالّلِ َوَكَِماتِهِ َواتَّبُِعوهُ  ِّ الَّ ّمِ
ُ
َورَُسوِلِ الَِّبِّ ال

لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن ))158 سورة األعراف.
ومن خالل هذا البحث يمكن أن نستنتج أنَّ كلمة 
اإلبراهيمي  النبي  بمعنى  مدحًا  تكن  مل  إْن  ــي(  )ُأمِّ
اإلسامعييل العريب، أي أنَّ النبي اخلاتم من ذرية النبي 
بمعنى  ًا  ذمَّ ليست  فهي  إبراهيم،  النبي  بن  إسامعيل 
مميزة  صفة  إعطاء  ــام  وإنَّ يكتب،  وال  يقرأ  ال  الــذي 
القرى(.  )أمِّ  مكة  من  يبعث  أنَّه  وهي  اخلاتم،  للنبي 
آخر  نبي  منها  يبعث  التي  اجلغرافية  الرقعة  فتحديد 
العزم سيعني كثريًا  الزمان وخامس الرسل من أويل 
لالهتداء إليه؛ إْذ مل يبعث أحٌد من أويل العزم من مكة 
ل أويل  التي فيها الكعبة املرشفة، فالنبي نوح وهو أوَّ
وكذلك  العراق،  أرض  يف  ُبعث  الرسل  من  العزم 
ا  ا النبي موسى ففي أرض مرص، أمَّ النبي إبراهيم، أمَّ
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النبي عيسى ففي أرض الشام.

ي( ترد عىل لسان اإلمام زين  )األُمِّ إنَّا نجد لفظة 
العابدين عيل بن احلسني مع جمموعة من األلفاظ 
القريبة هلا واملبينة أو املرادفة هلا يف أحد أدعيته، حيث 
ُل إليَك، وبُِحْرَمِة  ِة اإلساِم َأتوسَّ يقول: »...اللهمَّ بذمَّ
الُقريشَّ  يَّ  األمِّ النبيَّ  وبُحبِّيَّ  عليَك،  َأْعَتِمُد  القرآِن 
الُزْلَفَة  َأْرُجــو  املدينَّ  املكيَّ  التهاميَّ  العريبَّ  اهلاشميَّ 
لديَك...«)46(، فال يمكننا أن نتصور أنَّ اإلمام زين 
ُل  أتوسَّ قائاًل  حممد،  بالنبيِّ  اهلل  إىل  ُل  يتوسَّ العابدين 
اليك يا إهلي بالنبي الذي ال حيسن القراءة والكتابة؛ 
إْذ ال معنى هلذا الكالم، ومن الواضح أنَّ هذه اللفظة 
ة النبي إسامعيل  ي( بمعنى الذي ينتسب إىل أمَّ )األُمِّ
األخرى  األلفاظ  تناسب  التي  هي  مكة  يف  الساكن 
 ،»... املكيَّ التهاميَّ  العريبَّ  اهلاشميَّ  »الُقريشَّ  مثل: 
معنى  حتديد  يف  السياق  بأمهية  القول  م  تقدَّ وقــد 
اإلسامعيليني  تعني  )األميِّني(  فلفظة  وعليه  اللفظة، 
هم إىل مكة )أم القرى( أو العرب، يف  أو الذين حجَّ
قبال أهل الكتاب التي تعني اإلرسائيليني أو اليهود 

والنصارى. 

الخاتمة:

باإلسالم  املتخفني   اهلل رســول  أعــداء  سعى 
كانت  التي  الرشك  وطريقة  بأصنامهم  أطاح  بعدما 
فلم  الكريم،  شخصه  من  النيل  إىل  املثىل  طريقتهم 
يقدروا أن يسبُّوه عىل منابر املسلمني كام صنعوا بأخيه 
حتريف  عىل  فعملوا   ،طالب أيب  بن  عيل  ووصيه 

سريته العطرة، وتشويه سمعته الزكية، وذلك بوضع 
ال  املسلمني،  ُكُتب  يف  وها  دسُّ عليه،  كثرية  أحاديث 
يسع البحث لذكرها، لكن تناولنا إحداها وهي أمية 
الرسول بمعنى جهله بالقراءة والكتابة، وجاء اليوم 
صدقًا  املحبون  حّقًا  )املسلمون  فيه  حياسُب  الذي 

لشخص الرسول( مثَل هذه الزخارف واألكاذيب. 

وإنَّ ممَّا أعاهنم عىل ذلك أمران: 

ل: أنَّ السلطة كانت بأيدهيم لزمٍن غري قليل،  األوَّ
فسخروها لنرش الباطل.

هلا  العربية  اللغة  يف  الواحدة  الكلمة  أنَّ  الثاين: 
املقايل  السياق  طريق  عن  معناها  يفهم  ة،  عدَّ معاين 
حسب  القرآنية  الكلامت  بعض  وا  ففرسَّ املقامي،  أو 

أهوائهم، وأعاهنم عىل ذلك قوٌم آخروهم.

هذا البحث تكفل البيان الصحيح للفظ )األّمي( 
الُكُتب  يف   حممد الكريم  لنبينا  نعتًا  ورد  الــذي 
السابقة كام ذكر ذلك القرآن الكريم، بل كشف عن 
ٌ هبم أيضًا يف الُكُتب السابقة  أنَّ أهل بيته الكرام مبرشَّ
القرآن الكريم والّسنة  فضاًل عامَّ ورد من ذكرهم يف 

املطهرة.
الهوام�ض

)أمم(. ( 1) مادة  اجلوهري، ج5، ص1863،  )الصحاح، 
وينظر: تفسري الصايف للفيض الكاشاين 2: 242.

)ظ: لسان العرب، ابن منظور، ج15، ص177، مادة ( 2)
)قرا(.

ظ: السرية النبوية، سامي البدري، ص48-44.( 3)

الكايف، الكليني، ج4، ص210، ح17.( 4)
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ظ: النحو الوايف، عباس حسن، ج4، ص713، املسألة ( 5)
.177

ظ: السرية النبوية، سامي البدري، ص40.( 6)

كتابه  يف  العسكري  مرتىض  العالمة  كتبه  ما  ظ:   )**(
ذكر  حيث  بعدها،  وما  ص538  ج1،  يف  املدرستني  معامل 
التكوين،  سفر   – القديم  العهد  يف  وحتديدًا  التوراة،  بشارة 
يف  املتداولة  التوراة  من   ،20-18 الرقم   ،17 اإلصحاح 

عرصنا. 

وما ( 7) ص81  ج1،  املهدي،  اإلمام  أحاديث  ظ: معجم 
رسول  »قال  نصه:  ما  ص122  يف  جاء  فقد  بعدها. 
 ، يِّ رِّ الدُّ كالقمر  وجهه  ولدي،  من  املهدي   :اهلل
اللون لوٌن عريب، واجلسُم جسٌم إسائييل، يمأُل األرض 
السامء  أهل  بخافته  يرىض  جورًا،  ملئت  كام  عدالً، 
وأهل األرض، والطري يف اهلواء، يملك عرشين سنة«.

أصول الكايف، الكليني، ج1، ص237، كتاب احلجة، ( 8)
الباب )137(، باب يف الغيبة، ح2 وح3.

املصدر نفسه، ص241، ح22.( 9)

ظ: سنن الرتمذي، ج9، ص74. سنن أيب داود، كتاب ( 10)
املهدي، ج2، ص7.

الباب ( 11) النعامين،  إبراهيم  بن  حممد  الغيبة،  كتاب  ظ: 
 ،27  ،26 األحاديث:   ،238  -237 عرش،  الثالث 

.28

تأليف ( 12) والنظائر،  األشباه  ألفاظ  كتاب  مثاًل:  ظ 
عبدالرمحن بن حممد بن سعيد األنباري. 

األصفهاين، ( 13) الراغب  القرآن،  غريب  يف  املفردات 
الدقائق  كنز  تفسري  وانظر  )خري(.  مادة  ص212، 
ج3،  املشهدي،  رضا  حممد  للعالمة  الغرائب،  وبحر 

ص189.

إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم، احلسني بن ( 14)

حممد الدامغاين، ص167. 

ينظر:  تفسري الصايف للفيض الكاشاين، ج1، ص366.( 15)

سورة البقرة، اآلية: 128.( 16)

ظ: كتاب املراجعات للعالَّمة عبد احلسني رشف الدين ( 17)
 ،8 رقم  املراجعة  الرايض،  حسني  حتقيق  املوسوي، 

ص71.

كتبت كتب كثرية يف سريهتم، ينظر مثاًل: إعالم الورى ( 18)
ر النظيم يف مناقب  بأعالم اهلدى للعالمة الطربيس. الدُّ
حاتم  بن  يوسف  الدين  مجال  للشيخ  اللهاميم  األئمة 
منتهى  اهلجري(.  السابع  القرن  أعالم  )من  الشامي 
اآلمال يف سرية املصطفى واآلل للشيخ عباس القمي.  

تفسري عيل بن إبراهيم القمي، ج1، ص62. ( 19)

ح485، ( 20) ص311،  ج8،  الكليني،  الكايف،  روضة 
حديث اإلمام الباقر مع قتادة البرصي.

الرابع(، ( 21) القرن  أعالم  )من  النعامين  الغيبة،  كتاب 
ص108- 109. 

ظ كتاب: أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، جعفر جواد ( 22)
اخللييل، ص37. وأسد الغابة يف معرفة الصحابة، ابن 

األثري، ترمجة عيل بن أيب طالب، ج4، ص19. 

اإلرشاد إىل حجج اهلل عىل العباد، الشيخ املفيد، ج1، ( 23)
ص78.

ظ مثاًل: كتاب مقتل اإلمام احلسني، للسيد عبدالرزاق ( 24)
م. املقرَّ

عيل ( 25) مناقب  باب  ص200،  ج2،  البخاري،  صحيح 
باب  ص120،  ج7،  مسلم،  صحيح  طالب.  أيب  بن 
من فضائل عيل بن أيب طالب. سنن الرتمذي، ج13، 
وح3730.   3725 ح  عيل،  مناقب  باب  ص171، 
ج1.  العسكري،  مرتىض  املدرستني،  معامل  وينظر: 

ص514-512. 
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ج1، ( 26) العسكري،  مرتىض  املدرستني،  معامل  ظ: 
عند  احلديث  هذا  إسناد  ج  خرَّ فقد  ص516-515، 

املسلمني.

ظ: صحيح مسلم، ج7، ص، باب فضائل عيل بن أيب ( 27)
طالب. سنن الرتمذي، ج13، ص199، باب مناقب 
مسند  ص30.  النسائي،  خصائص  النبي،  بيت  أهل 
مستدرك   .59  ،26 ص17،  ج3،  حنبل،  بن  أمحد 

الصحيحني، ج3، ص109. 

املستدرك ( 28)  .139 ج1،  للطرباين،  الصغري  املعجم 
للحاكم، ج2، ص343، وج3، ص150.

عرش، ( 29) االثني  األئمة  عىل  النصوص  يف  األثر  كفاية 
الرابع  القرن  أعالم  )من  القمي  اخلزاز  حممد  بن  عيل 
اهلجري(، ص111، ذكر مؤلفه فيه األحاديث املروية 
باألسناد إىل الصحابة إىل رسول اهلل أنَّه نصَّ مرارًا عىل 

كون األئمة من بعده اثنا عرش إمامًا.

القاصعة، ( 30) اخلطبة  الريض،  الرشيف  مجع  البالغة،  هنج 
اخلطبة 192. 

الباب ( 31) احلجة،  كتاب  ص324،  ج1،  الكايف،  أصول 
)168(، باب مولد النبي ووفاته، ح26.

 هنج البالغة، مجع الرشيف الريض، اخلطبة ( 32)
القاصعة، خطبة رقم 192.

ص357، ( 33) ج38،  املجليس،  العالَّمة  األنوار،  بحار 
الباب )65( باب أنَّه صلوات اهلل عليه سبق الناس إىل 
اإلسالم واإليامن والبيعة والصلوات زمانًا ورتبًة، وأنَّه 

الصديق األكرب.

ج3، ( 34) الشهري)املستدرك(،  كتابه  يف  احلاكم  رواه 
كتاب  من   )611( التخرجية  وانظر  ص124، 
املراجعات للعالمة عبداحلسني رشف الدين املوسوي، 

بتحقيق وتعليق حسني الرايض.

القرآين يف كتاب هنج البالغة، للدكتور ( 35) ظ مثاًل: األثر 
ام. عباس الفحَّ

هنج البالغة، اخلطبة رقم )2(.( 36)

املصدر نفسه.( 37)

املصدر نفسه.( 38)

املصدر نفسه، اخلطبة رقم )33(.( 39)

عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق، ج1، ص129، ( 40)
الباب )12( باب ذكر جملس الرضا مع أهل األديان.

أصول الكايف، الكليني، ج1، ص 321، كتاب احلجة، ( 41)
الباب )168( باب مولد النبي ووفاته، ح17.

وانظر ( 42) الصدوق،  الشيخ  الرضا،  اإلمام  أخبار  عيون 
أيضًا،  الصدوق  للشيخ  األخبار(  )معاين  كتاب: 
بيته، فقد أورد  النبي وأهل  ص53، باب معاين أسامء 

رواية أخرى بسنٍد آخر يف هذا املعنى.

ص35-30. ( 43) البدري،  سامي  النبوية،  السرية  ظ 
اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، الشيخ املفيد، 

ج1، ص312-309.

ظ: معامل املدرستني، العالمة مرتىض العسكري، ج1، ( 44)
ص345- 397، كتامن فضائل اإلمام عيل ونرش سبه 

ولعنه والسبب فيهام.

سامي ( 45) النبوية،  السرية  مصادر  دراسة  إىل  املدخل  ظ: 
البدري، ص42-37.

الطويس ( 46) احلسن  بن  حممد  الشيخ  د،  املتهجِّ مصباح 
)ت460هـ(، ص410، من دعاء لإلمام زين العابدين 

ى بدعاء السحر أو دعاء أيب محزة الثاميل. يسمَّ

الم�شادر والمراجع:

* القرآن الكريم

يف  ــة  دراس البالغة  هنج  كتاب  يف  الــقــرآين  ــر  األث  -
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ام، منشورات الفجر،  املضمون والشكل، د. عباس الفحَّ

بريوت – لبنان، ط1، 2010م.

طبعة  األثري،  ابن  الصحابة،  معرفة  يف  الغابة  ُأسد   -

دار إسامعيليان، طهران – إيران.

املفيد  الشيخ  العباد،  عىل  اهلل  حجج  إىل  اإلرشــاد   -

العكربي ت413هـ(، طبعة  النعامن  بن  )حممد بن حممد 

ط1،  إيــران،   – قم  الــرتاث،  إلحياء  البيت  آل  مؤسسة 

1413هـ.

- إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم، احلسني 

بن حممد الدامغاين، حققه عبد العزيز سيد األهل، ط دار 

العلم للماليني، ط4، 1983م.

يعقوب  بــن  )حمــمــد  الكليني  ــايف،  ــك ال أصـــول   -

ت329هـ(، ط مؤسسة التاريخ العريب، بريوت – لبنان، 

ط1، 1430هـ - 2009م.

جواد  جعفر  د.  طالب،  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري   -

اخللييل، ط دار اإلرشاد، بريوت – لبنان، ط2، 2001م.

باقر  )حممد  املجليس  العالمة  األنـــوار،  بحار   -

ت1110هـ(، حتقيق جلنة من العلامء واملحققني بإرشاف 

األعلمي،  الشاهرودي، ط مؤسسة  النامزي  الشيخ عيل 

بريوت – لبنان، ط1، 2008م. 

- تفسري الصايف، الفيض الكاشاين )الشيخ حمسن ت 

إيران،   – طهران  الصدر،  مكتبة  منشورات  1091هـ(، 

ط1، 1422هـ.

- تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب، الشيخ حممد بن 

حممد رضا القمي املشهدي، حتقيق حسني دركهاين، نرش 

شمس الضحى، طهران – إيران، ط1، 1430هـ.

- تفسري عيل بن إبراهيم القمي، صححه وعلق عليه 

دار  ط  اهلدى،  مكتبة  منشورات  املوسوي،  طيب  السيد 

الكتاب، ط3، 1404هـ.

داود  أبــو  األشعث  بن  سليامن  داود،  أيب  سنن   -

السجستاين األزدي، ط دار الفكر، بريوت – لبنان.

- سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي السلمي، 

– السعودية،  ط دار احلضارة للنرش والتوزيع، الرياض 

ط2، 2015م.

- السرية النبوية، سامي البدري، ط دار الفقه، قم - 

إيران، ط2، 1423هـ.

- الروض الداين إىل املعجم الصغري للطرباين، حتقيق 

 – بريوت  اإلسالمي،  املكتب  ط  حممود،  شاكر  حممود 

لبنان، ط1، 1985م.

ــاح الــعــربــيــة(،  ــح ــاج الــلــغــة وص - الــصــحــاح )تـ

الغفور  عبد  أمحد  حتقيق  محَّاد(،  بن  اجلوهري)إسامعيل 

ط4.  لبنان،   – بريوت  للماليني،  العلم  دار  ط  عطار، 

1990م.

- صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، ط 

دار ابن كثري، دمشق – سوريا، ط1، 2002م. 

- صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي، ط دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان. 

- عيون أخبار اإلمام الرضا، الشيخ الصدوق )حممد 

بن عيل بن احلسني ت381هـ(، ط مؤسسة املراقد املقدسة 

العاملية، النجف األرشف – العراق، ط1. 2012م.



د. عبداهلل العبادي
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- الكايف، الكليني )حممد بن يعقوب ت329هـ(، ط 

دار الكتب اإلسالمية، قم – إيران.

- كفاية األثر يف النصوص عىل األئمة االثني عرش، 

الرابع  القرن  أعــالم  القمي)من  از  ــزَّ اخل حممد  بن  عيل 

اهلجري(، حتقيق حممد كاظم املوسوي وعقيل الربيعي، 

قم – إيران، 1430هـ.

- كتاب الغيبة، حممد بن إبراهيم النعامين، حتقيق عيل 

أكرب غفاري، النارش مكتبة الصدوق، طهران إيران، دون 

ذكر سنة الطبع. 

- لسان العرب، ابن منظور )حممد بن مكرم اإلفريقي 

املرصي(، ط دار صادر، بريوت – لبنان.

- املدخل إىل دراسة مصادر السرية النبوية والتأريخ 

إيران،   – قم  كيميا،  مطبعة  البدري،  سامي  اإلسالمي، 

ط1، 1423هـ.

الدين  رشف  عبداحلسني  العالمة  املراجعات،   -

بريوت  ط2،  الرايض،  حسني  وتعليق  حتقيق  املوسوي، 

– لبنان، 1982م.

احلاكم  عبداهلل  أبو  الصحيحني،  عىل  املستدرك   -

 – القاهرة  والنرش،  للطبع  احلرمني  دار  ط  النيشابوري، 

مرص، ط1، 1997م.

- مصباح املتهجد، الشيخ الطويس )حممد بن احلسن 

حسني  الشيخ  طبعه  عىل  وأرشف  صححه  ت460هـ(، 

ط1،  لبنان،   – بــريوت  األعلمي،  دار  ط  األعلمي، 

1998م. 

ط  العسكري،  مرتىض  العالمة  املدرستني،  معامل   -

مؤسسة البعثة، طهران – إيران، ط1، 1992م.

- معاين األخبار، الشيخ الصدوق )حممد بن احلسني 

انتشارات  ط  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق  ـــ(،  ت381ه

إسالمي، قم – إيران، 1379هـ.

- معجم أحاديث اإلمام املهدي، تأليف اهليئة العلمية 

يف مؤسسة املعارف اإلسالمية، النارش مؤسسة املعارف 

اإلسالمية، قم – إيران، ط2، 1428هـ.

األصفهاين  الراغب  القرآن،  غريب  يف  املفردات   -

)احلسني بن حممد(، النارش مكتبة نزار مصطفى الباز.

مؤسسة  النارش  الــريض،  الرشيف  البالغة،  هنج   -

املرشفة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش 

قم – إيران، 1413هـ.




