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ملخص البحث:

ورد اسم التوراة يف القرآن الكريم يف (١٦) موضعا(١) مل أجد فيها ما ينهي عن 
قراءهتا أو تدبرها، أما اإلنجيل فذكر (١٢) مرة عرشة منها ذكر معطوفا عىل التوراة. 

ينَ  وقد لفت نظري اإلشارة إىل النور يف التوراة واإلنجيل يف قوله تعاىل: ﴿الَّذِ
مْ  هُ رُ أْمُ يلِ يَ نْجِ ِ اإلْ اةِ وَ رَ مْ يفِ التَّوْ هُ نْدَ ا عِ تُوبً كْ هُ مَ ونَ ِدُ ي جيَ يَّ الَّذِ ُمِّ ولَ النَّبِيَّ األْ سُ تَّبِعُونَ الرَّ يَ
مْ  نْهُ عُ عَ يَضَ بَائِثَ وَ مُ اخلَْ يْهِ لَ مُ عَ َرِّ حيُ مُ الطَّيِّبَاتِ وَ ِلُّ هلَُ حيُ رِ وَ نِ املُْنْكَ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ بِاملَْعْ
وا النُّورَ  بَعُ اتَّ وهُ وَ ُ نَرصَ وهُ وَ رُ زَّ عَ نُوا بِهِ وَ ينَ آمَ الَّذِ مْ فَ يْهِ لَ انَتْ عَ لَ الَّتِي كَ الَ َغْ األْ مْ وَ هُ َ إِرصْ

﴾ (األعراف/١٥٧) ونَ لِحُ مُ املُْفْ هُ أُولَـٰئِكَ هُ عَ لَ مَ ي أُنْزِ الَّذِ

فهناك نور مذكور يف التوراة واإلنجيل يشري إىل النبي حممد  بحسب ما جاء يف 
نُور﴾ (املائدة/٤٤)   وَ دً ا هُ اةَ فِيهَ رَ لْنَا التَّوْ زَ ا أَنْ كتب التفاسري يؤكده قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
ا النَّبِيُّونَ  َ مُ هبِ ْكُ ثم يتابع القرآن الكريم يف اآلية نفسها بوصف هذه التوراة بأهنا: ﴿حيَ

وا﴾ لَمُ ينَ أَسْ الَّذِ

 ﴾ نُورٌ وَ   دً هُ فِيهِ  يلَ  نْجِ ِ اإلْ يْنَاهُ  آتَ تعاىل:﴿وَ قال  أيضا  اإلنجيل  يف  النور  وهذا 
(املائدة/٤٦)

فأين النور الذي أنزل بالتوراة واإلنجيل؟ أين النور الذي ال يطفأ، قال تعاىل: 
﴾ (الصف/٦) ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هِ وَ تِمُّ نُورِ اهللاُ مُ مْ وَ هِ اهِ وَ ئُوا نُورَ اهللاِ بِأَفْ ونَ لِيُطْفِ يدُ رِ ﴿يُ

إن  املفرسون  ذكر  وقد  الكريمة  اآليات  النور يف هذه  البحث داللة  هذا  تناول 
باعتامد  املنهج  فكان  التوراة  نور  األول  املبحث  عنوان  ليكون    حممد  هو  النور 
تفسري القرآن الكريم بالقرآن، يؤازره منهج تفسري القرآن الكريم بالسنة النبوية وقد 
 ، ورد يف السنة النبوية أن اهللا تعاىل خلق نور حممد وآله  قبل  أن خيلق النبي آدم
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قال رسول اهللا : {كنت أنا وعيل نوراً بني يدي اهللا تعاىل قبل أن خيلق آدم بأربعة 
م ذلك النور جزأين فجزء أنا وجزء عيل}.  عرش ألف عام فلامّ خلق اهللا آدم قسّ

أول  التكوين  سفر  من  األوىل  اآليات  يف  جاء  فقد  القديم  العهد  مع  وباملقارنة 
والشمس  واألرض  الساموات  خلق  قبل  نورا  خلق  تعاىل  اهللا  أن  التوراة  يف  سفر 

والكواكب. 

التوراة  يف  وصفاهتم  معه  والذين  حممد  عن  البحث  فكان  الثاين  املبحث  أما 
(من  طْأَهُ﴾  شَ جَ  رَ أَخْ عٍ  رْ زَ كَ يلِ  نْجِ ِ اإلْ يفِ  مْ  ثَلُهُ مَ وَ اةِ  رَ التَّوْ يفِ  مْ  ثَلُهُ ﴿مَ بأن  واإلنجيل 

الفتح/ ٢٩) فقد ذكروا بالرمز كي ال حيرفه اليهود.

وقد ذكر يف اآليات األوىل من سفر التكوين أن اهللا تعاىل خلق الزرع وبزره قبل أن 
خيلق النبات الذي حيرثه اإلنسان ويسقيه املطر، ومل أجد يف تفاسري التوراة واإلنجيل 

تفسرياً ملعنى هذا الزرع وبزره وهو مطابق للزرع وشطئه يف القرآن الكريم.

غصنه  أو  فرخه  أي  الزرع  شطء  معنى  أن  عىل  والتفاسري  املعاجم  أمجعت  فقد 
واحلسن  فاطمة  بأن  ترصح  الرشيفة  األحاديث  من  عددا  البحث  وذكر  وفرعه، 

 . وأن علياً غصن شجرة رسول اهللا  هم أفراخ رسول اهللا  واحلسني

وقد ذكر البحث أيضا موارد ذكر الزرع والبرش بالفرخ يف التوراة واإلنجيل. 

الكلامت املفتاحية: نور، شطء، الزرع، الشجرة، فرخ، غصن، فرع. 
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Abs tract

The name of the Torah was men�oned in the Holy Quran for 16 �mes 
, it is not found what prevents us from reading or managing it, but the 
Gospel men�oned 12 �mes , ten of them men�oned in the Bible. 

I have no�ced the reference to light in the Bible and the Bible in 
the verse 

اةِ  رَ التَّوْ يفِ  مْ  هُ نْدَ عِ ا  تُوبً كْ مَ هُ  ونَ ِدُ جيَ ي  الَّذِ يَّ  ُمِّ األْ النَّبِيَّ  ولَ  سُ الرَّ تَّبِعُونَ  يَ ينَ  ﴿الَّذِ
مُ  يْهِ لَ عَ مُ  َرِّ حيُ وَ الطَّيِّبَاتِ  مُ  هلَُ ِلُّ  حيُ وَ رِ  املُْنْكَ نِ  عَ مْ  اهُ نْهَ يَ وَ وفِ  رُ بِاملَْعْ مْ  مهُ رُ أْمُ يَ يلِ  نْجِ ِ اإلْ وَ
وهُ  رُ زَّ عَ نُوا بِهِ وَ ينَ آمَ الَّذِ مْ فَ يْهِ لَ انَتْ عَ لَ الَّتِي كَ الَ َغْ األْ مْ وَ هُ َ مْ إِرصْ نْهُ عُ عَ يَضَ بَائِثَ وَ اخلَْ

﴾ (األعراف/١٥٧) ونَ لِحُ مُ املُْفْ هُ أُولَـٰئِكَ هُ عَ لَ مَ ي أُنْزِ وا النُّورَ الَّذِ بَعُ اتَّ وهُ وَ ُ نَرصَ وَ
The light is men�oned in the Torah and Gospel to refer to the 

Prophet Muhammad (God’s Blessings and Peace Be Upon Moham-
med and His Family) according to the books of interpreta�ons con-
firmed by the verse:

نُور﴾ (املائدة/٤٤)  وَ دً ا هُ اةَ فِيهَ رَ لْنَا التَّوْ زَ ا أَنْ ﴿إِنَّ
and then follow the Koran in the same verse as the Torah as: Sur-

render This is the light in the Bible also says: “And the Bible gave him 

وا﴾ لَمُ ينَ أَسْ ا النَّبِيُّونَ الَّذِ َ مُ هبِ ْكُ ﴿حيَ
This light in the Bible also said:

نُورٌ ﴾ (املائدة/٤٦)  وَ دً يلَ فِيهِ هُ نْجِ ِ يْنَاهُ اإلْ آتَ ﴿وَ
Where is the light that was revealed in the Torah and the Gos-

pel? Where is the light is inex�nguishable  , the Almighty said: 
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﴾ ونَ افِرُ الْكَ هَ  رِ كَ لَوْ  ووَ هِ  نُورِ تِمُّ  مُ اهللاُ  وَ مْ  هِ اهِ وَ بِأَفْ اهللاِ  نُورَ  ئُوا  لِيُطْفِ ونَ  يدُ رِ ﴿يُ
(الصف/٦)

In this verse, the interpreters men�on that the light is Muham-
mad (God’s Blessings and Peace Be Upon Mohammed and His Fam-
ily) to be the �tle of the first topic, the light of the Torah was the 
approach to the adop�on of the interpreta�on of the Koran in the 
Koran, supported by the interpreta�on of the Koran in the Prophet-
ic Sunnah has been men�oned in the Sunnah that God created 
the light of Muhammad And his family before the Prophet creat-
ed Adam (peace be upon him), said the Messenger of Allah(God’s 
Blessings and Peace Be Upon Mohammed and His Family): (I was on 
the light of God before the Almighty created Adam about fourteen 
thousand years when God created Adam sec�on of that light two 
parts one was I and the other part was Ali). 

In comparison with the Old Testament, the first verses of Gene-
sis have the first book in the Torah that God created light before the 
crea�on of the heavens, the earth, the sun, and the planets. 

The second topic was the search for Muhammad and those with 
their descrip�ons in the Bible and the Bible that 

طْأَهُ﴾ (من الفتح/ ٢٩) جَ شَ رَ عٍ أَخْ رْ زَ يلِ كَ نْجِ ِ مْ يفِ اإلْ ثَلُهُ مَ اةِ وَ رَ مْ يفِ التَّوْ ثَلُهُ ﴿مَ
 they were men�oned in the symbol so as not to deviate by 

the Jews

It is men�oned in the first verses of the Book of Genesis that 
God created the plant and its branches before he created the plant 
which man plows and rain, and I found in the interpreta�ons of the 
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Torah and the Gospel an interpreta�on of the meaning of this plant 
and its branch is iden�cal to plan�ng and slaughtered in the Ko-
ran The scholars men�oned that Fa�ma, Al-Hassan and Al-Hussain  
(peace be upon them) are the offspring of the Messenger of Allah, 
and that Ali is the branch of the tree of the Messenger of Allah

The research also men�oned the verses of man and his branch in 
the Torah and the Gospel

keywords: interpreta�on, light, inaugura�on, plant, tree , seed, 
branch, bough



م.د. زهور كاظم صادق زعيميان

٣٠٠

املقدمة

القرآن الكريم ظاهره أنيق، باطنه عميق، كتاب اهللا اخلالد ومعجزة خاتم رسله 
 وقد تناوله العلامء منذ أربعة عرش قرنا من كل اجلوانب التفسريية، نحوا ورصفا 

وداللة وما يزال العلامء يبحثون يف نبعه الذي ال ينضب. 

واملشرتك  بالرتادف  غنية  جعلها  القدم  وهذا  حيّة،  قديمة  لغة  العربية  اللغة  إن 
اللفظي، فللكلمة الواحدة ظالل من املعاين العديدة مرتبطة باملعنى الرئيس وجتتمع 
وغصن  الزرع،  فرع  عىل  تطلق  قد  مثال  فرخ  فكلمة  مشرتكة،  بصفة  املعاين  هذه 
صور  الكريم  القرآن  ويف  األم،  املشرتك  األصل  جيمعهام  االنسان،  وابن  الشجرة، 
أكثر من  الواحدة  للكلمة  فتكون  البالغية  الصور  تتالقح  بالغية ال حرص هلا وقد 
صورة فتولد رمزا قابالً للتأويل يف فضاء الكتب الساموية التي جيمعها مصدر واحد 

ال ريب فيه. 

وهذه الصور تنتج من تفكيك النص فقد يكون النص منتجا للداللة املتعددة، 
وكلام أعدنا القراءة والتدبر نتفاجأ بقدرة اآلية عىل إنتاج معنى جديد وصورة جديدة 

يرسمها التفاعل احلاصل بني القارئ واآلية الكريمة. 

تتبعت الباحثة آيتني من القرآن الكريم متثل رمزا ملحمد وآله  برشّ هبام بالتوراة 
واإلنجيل فكان الرمز األول هو حصة املبحث األول من البحث وتناولت فيه آية 
تشري إليالنور املذكور يف التوراة يف سورة املائدة، وقد أمجع املفرسون أن هذا النور 
الثاين  الرمز  أما  النور،  آل حممد جزء من هذا  أن  تثبت  أدلة  إىل حممد وهناك  يشري 
فكان للمبحث الثاين وهو الزرع وشطؤه وقد ذكر هذا الرمز مرة واحدة يف سورة 
الفتح، والقرآن الكريم نزل بعد حتريف التوراة وهذا يعني أن النور والزرع وشطأه  
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 . ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هِ وَ تِمُّ نُورِ اهللاُ مُ موجودان يف التوراة بعد التحريف؛ لقوله تعاىل وَ

نُ  ا نَحْ ه التحريف، قال تعاىل: إِنَّ و شطء حممد بالقرآن الكريم -الذي مل يمسّ
بالرمز،  بالتوراة واإلنجيل   (احلجر/٩)- موجود  افِظُونَ لَهُ حلََ ا  إِنَّ رَ وَ كْ الذِّ لْنَا  زَّ نَ
وهو ما سيتبني يف هذا البحث؛ فام كان يف محاية الباري عزّ اسمه ال يمكن للبرش 

تنقيصه وحتريفه. 

ومجعت نتائج البحث باخلامتة ثم قائمة باملصادر التي استند إليها البحث. 

أهداف البحث

تكمن أهداف البحث يف تدبر آليات قرآنية مهمة جدا تدعو املسلمني إلجراء 
بحوث موازنة بني القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل. 

إن ما يصفه القرآن الكريم بأنه نور موجود يف التوراة واإلنجيل يبقى موجودا 
يف  موجود  بأنه  الكريم  بالقرآن  لذكره  غ  مسوّ فال  ف  حرّ إذا  ألنه  التحريف؛  بعد 
أهل  أمام سؤال  املسلمني سيقفون عاجزين  فإن  وإال  ليس موجودا؛  التوراة وهو 
التوراة واإلنجيل، وذِكر حممدليس باالسم وانام بالرمز كي ال يطاله التحريف، 
به  ليحاجوا  الرمز  هذا  عن  يبحثوا  أن  باملسلمني  حري  الكريم  القرآن  نزول  وبعد 

 .األديان األخر

األسئلة التي جييب عنها البحث:

كلمة  معنى  توضيح  يف  والتفاسري  احلديث  كتب  مع  العربية  املعاجم  تتفق  هل 
شطء الواردة يف القرآن الكريم ومرة واحدة؟

هل ورد هذا الرمز يف التوراة واإلنجيل؟
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أين نجد النور الذي ذكر يف القرآن الكريم بأنه يف التوراة يف قوله تعاىل: {إِنَّا 
}(املائدة/٤٤)؟  نُورٌ  وَ دً ا هُ اةَ فِيهَ رَ لْنَا التَّوْ زَ أَنْ

منهج البحث

طبيعة املادة البحثية ألزمت الباحثة أن يكون منهج البحث حتليليا وصفيا مقارنا. 

أدوات البحث

القرآن الكريم، والكتاب املقدس، واملعاجم، وكتب اللغة، والتفاسري، وكذلك 
الرجوع إىل خمطوطات قمران املعروفة بـ (التوراة املنحولة). 

كيفية حتليل النتائج

العربية  املعاجم  يف  عنها  والبحث  (شطء)  و  (النور)  لفظة  عىل  البحث  يركز 
وكتب األحاديث وأمهات التفاسري، وبعد التأكد من معناها باإلمجاع نبحث عنها 

يف التوراة واإلنجيل فهي الرمز القرآين الذي ال ريب فيه. 

أسباب اختيار املوضوع

لفت انتباهي كلمة (الشطء)، يف آخر اآلية الكريمة من سورة الفتح، وقد بدأت 
البحث فيها منذ سنوات عدة، لكني مل أجد فيام بحثت حماوالت جادة من جانب 
املفرسين، ومل أجد من كلّف نفسه مشقة البحث عن قضية الزرع وفرخه يف التوراة 
كلمة  انتباهي  لفت  والتفاسري  املعجم  يف  عنها  بالبحث  رشعت  وحني  واإلنجيل، 
الفرخ املتفرع من األصل واألب واالبن وهي كلها ال تنطبق عىل الصاحب؛ وربام 

يكون هذا هو سبب عدم وصوهلم هلذا املثل يف التوراة واإلنجيل. 

ألن  الكريمتني؛  اآليتني  لتشمل  البحث  دائرة  أوسع  أن  اخلري  من  أن  ورأيت 
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الكلامت القرآنية يشد بعضها بعضاً، وهكذا استقر البحث عىل مبحثني:  

جيمعهم  ببعض  بعضها  عالقة  هلا  آيات  الزرع)  (شطء  و  التوراة  يف  النور  آية 
التوراة واإلنجيل وآية الزرع هي آخر آية من سورة الفتح، وكل ذلك سيقودنا إىل ما 
رآه وفد نجران عند طلب املباهلة أما أسباب نزول اآلية الكريمة ومناسبتها فسورة 

الفتح بتاممها نزلت عند منرصف رسول اهللا  من احلديبية(٢) سنة ٨ هجرية (٣). 

املجلد  يف  اإلنجيل)املنشور  يف  (احلسني  بحثنا  نذكر  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اخلامس يف جملة السبط، وهذا البحث تتمة له أسأل اهللا التوفيق والسداد(٤). 

املبحث األول

نور التوراة

ا  اةَ فِيهَ رَ لْنَا التَّوْ زَ ا أَنْ ذكر القرآن الكريم أن يف التوراة نوراً وهد قال تعاىل: {إِنَّ
نُور}(املائدة/٤٣) ونور أي: بيان وضياء واملقصود به بحسب ما جاء يف   وَ دً هُ
حممداحق)) ((أي: أن  القرطبي:  عنه  قال  النور  فهذا    التفاسري حممد  كتب 

الرازي  وقال   ،(٦)((التبشري بمحمد)) بأنه:  النور  داللة  عن  الشوكاين  (٥)وقال 

لكن  بالتوراة  املذكور  النور  هو    بمحمد  واإليامن   ،(٧) بالنبوة  عالقة  له  والنور 
البحث سيبنيّ لنا أن النور ليس حممدا فحسب وإنام نور حممد وآله.  

مَ  يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ الَ عِ إِذْ قَ وقد أراد اليهود إخفاء هذا النور وإطفاءه قال تعاىل: {وَ
ولٍ  سُ ا بِرَ ً بَرشِّ مُ اةِ وَ رَ نَ التَّوْ يَّ مِ دَ َ يَ ا ملَِا بَنيْ قً دِّ صَ مْ مُ ولُ اهللاِ إِلَيْكُ سُ ائِيلَ إِينِّ رَ َ نِي إِرسْ ا بَ يَ
َّنِ  لَمُ ممِ نْ أَظْ مَ بِنيٌ وَ رٌ مُ حْ ا سِ ـٰذَ الُوا هَ مْ بِالْبَيِّنَاتِ قَ هُ اءَ لَامَّ جَ َدُ فَ هُ أَمحْ مُ ي اسْ دِ نْ بَعْ أْيتِ مِ يَ
ونَ  يدُ رِ مَ الظَّاملِِنيَ يُ وْ ي الْقَ ْدِ اهللاُ الَ هيَ مِ وَ الَ ِسْ ٰى إِىلَ اإلْ عَ دْ وَ يُ هُ بَ وَ ذِ ىلَ اهللاِ الْكَ ٰ عَ َ افْرتَ

}(الصف/٦-٨) ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هِ وَ تِمُّ نُورِ اهللاُ مُ مْ وَ هِ اهِ وَ ئُوا نُورَ اهللاِ بِأَفْ لِيُطْفِ
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لَكٌ واحد يف رقّ واحد بقلم  وقد قال رسول اهللا : {إن التوراة والقرآن كتبه مَ
واحد}(٨). قال العسقالين: ((واآليات واألخبار كثرية يف أنه بقي منها أشياء كثرية مل 

تبدل))(٩) فالتحريف مل يكن يف كل الكتاب. 
الْكِتَابِ  لَ  أَهْ ا  {يَ تعاىل:  قوله  منها  الكريم  القرآن  من  عدة  آيات  يف  ذكر  وقد 
دْ  قَ ثِريٍ  نْ كَ و عَ فُ عْ يَ الْكِتَابِ وَ نَ  ونَ مِ فُ ْ نْتُمْ ختُ َّا كُ ا ممِ ثِريً مْ كَ لَكُ  ُ بَنيِّ يُ ولُنَا  سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ قَ

} (املائدة/١٥) بِنيٌ كِتَابٌ مُ نَ اهللاِ نُورٌ وَ مْ مِ كُ اءَ جَ
أن  بالنور، حتى  نبيّه  بني إرسائيل ويصف  فيها  تعاىل  اهللا  اآليات خياطب  فهذه 

يثرب أطلق عليها املدينة املنورة بحلول حممد  فيها. 
)؛  نُورٌ اهللاِ  نَ  مِ مْ  كُ اءَ جَ دْ  (قَ بقوله:  ((عرفه  نَا)  ولُ سُ رَ مْ  كُ اءَ جَ دْ  (قَ تعاىل:  وقوله 
فالنور هاهنا هو سيدنا حممد رسول اهللا ))(١٠)، وهو ما أمجع املفرسون عليه(١١)

 .(١٢)((يعني بالنور أمري املؤمنني واألئمة)) :وقال القمي
ومل أجد مفرساً يسأل عن النور الذي نزل يف التوراة، ذلك النور الذي أبى اهللا 
 ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ هِ وَ تِمُّ نُورِ اهللاُ مُ ه، وهو جيلّ وواضح يف قوله تعاىل: وَ إالّ أن يتمّ
طمسهم  وعن  بالنور    حممد  ذكر  عن  الكريم  القرآن  عربّ  فقد  (الصف/٨) 
للحقائق بإطفاء النور، وهذا السعي الشيطاين إلطفاء نور اهللا الذي يتجىل بمحمد 
التكوين يف اإلصحاح األول  يبدأ سفر  إذ  التوراة  يتم هلم، فهو يف مطلع   لن 
األيام  يقسم  وهو  أيام  ستة  يف  اخلليقة  خلقت  وكيف  الكون  خلق  عن  باحلديث 

ويذكر تسلسل املخلوقات. 
النورَ  اهللا   ورأ نور،  فكان   ، نورٌ ((ليكن  قائالً:  النور  لق  خُ األول  اليوم  ففي 

فاستحسنه))(١٣). 
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 ويف اليوم الثاين خلق السامء (١٤). 

ثم أمر اهللا بالزرع وبزره يف اليوم الثالث وهو حممد والذين معه، الزرع وشطؤه 
تنبت األرض خرضة وشجراً مثمراً فيه بزره الذي ينتج ثمرا  قائال: ((وأمر اهللا أن 
((واألشجار  شجرته:  جنس  من  البذور  أن  أكد  فقد  األرض))(١٥)  يف  كجنسه 
التي حتمل أثامرا ذات بذور من جنسها))(١٦). ويف النسخة األخر: ((فأخرجت 
األرض نباتا عشبا يبزر بزرا من صنفه وشجرا حيمل ثمراً بزره يف من صنفه))(١٧)
الليل ففي  النهار وظالم  أنه ليس نور  اليوم األول وهذا يعني  النور يف  وهو يذكر 
اليوم الرابع خلق اهللا الشمس وأطلق عليها النور األكرب لتفرق بني النهار والليل(١٨)
السابع  اليوم  ويف  بعد،  ختلق  مل  والشمس  الثالث  اليوم  يف  يذكره  وفرخه  والزرع 
يقول: ((هكذا اكتملت الساموات واألرض بكل ما فيها))(١٩) ويؤكد ذلك بقوله: 
((ومل يكن قد نبت بعد يف األرض شجر بري وال عشب بريّ ألن الرب اإلله مل يكن 
قد أرسل مطرا عىل األرض ومل يكن هناك إنسان ليفلحها))(٢٠) فالزرع وفرخه رمز 
ملخلوق قبل خلق النباتات وفروخها، ثم بعد هذه األيام السبعة جبل اإلله آدم(٢١). 

 هذا النور رمز لنور خملوق قبل الشمس والساموات واألرض وهو نور حممد
كام جاء يف احلديث الذي نقله الرازي (ت ٦٠٦هـ): قال : {كنت نبياً وآدم بني 
املاء والطني}(٢٢). وقال رسول اهللا : {إين عند اهللا مكتوب خلاتم النبيني، وإن آدم 

ملنجدل يف طينته}(٢٣). 

{كنت أنا وعيل نوراً بني يدي اهللا تعاىل قبل أن خيلق آدم بأربعة عرش ألف عام فلامّ 
م ذلك النور جزأين فجزء أنا وجزء عيل}(٢٤).  خلق اهللا آدم قسّ
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وقال{ عن سلامن قال: سمعت حبيبي حممدا يقول: كنت انا وعيل نورا بني 
بألف عام،  آدم  اهللا  ان خيلق  قبل  النور ويقدسه  يدي اهللا عز وجل يسبح اهللا ذلك 
افرتقنا  فلم يزل يف يشء واحد حتى  النور يف صلبه  آدم، ركب ذلك  فلام خلق اهللا 

يف صلب عبد املطلب}(٢٥). 
وقال : {إن اهللا تعاىل خلقني وعيل نوراً بني يدي العرش نسبح اهللا ونقدسه 
قبل أن خيلق آدم بألفي عام فلام خلق آدم أسكننا يف صلبه ثم نقلنا من صلب طيب إىل 
باطن طاهر ال حتتك فينا عاهة حتى أسكننا صلب إبراهيم، ثم نقلنا من األصالب 
الطاهرة إىل األرحام الزكية ال يمسنا عار اجلاهلية حتى أسكننا صلب عبد املطلب 
ثم افرتق النور من عبد املطلب ثالثاً ثلثان يف عبد اهللا وثلث يف أيب طالب فخرجت 
من ظهر عبد اهللا وخرج عيل من ظهر أيب طالب ثم اجتمع النور مني ومن عيل يف 
وقال:  العاملني}(٢٦)،  رب  نور  من  نوران  فهام  واحلسني  احلسن  منها  فخرج  فاطمة 

{أول ما خلق اهللا روحي}(٢٧). 
ا. . .  وقال رسول اهللا  لعيل : {يا عيل لوال نحن ما خلق اهللا آدم وال حوّ
ألن أول ما خلق اهللا عز وجلّ أرواحنا، ثم خلق املالئكة فلام شاهدوا أرواحنا نورا 

واحدا استعظموا أمورنا}(٢٨)
وأخرج الطرباين، وأبو نعيم يف احللية عن أيب هريرة قال رسول اهللا : {أنزل 
آدم باهلند، فاستوحش، فنزل جربيل، فناد باألذان، فلام سمع ذكر حممد قال له 

ومن حممد هذا؟ قال هذا آخر ولدك من األنبياء}(٢٩). 
القرآين  الرمز  مع  تذكر  وبمصاديق  بالرمز  جاءت    حممد  بالنبي   والبرش
املتمثل بالثمر فقد جاء يف العهد القديم (وأما إسامعيل فقد استجبت لطلبتك من 
أجله لك سأباركه حقاً، وأجعل مثمرا وأكثر ذريته جدا فيكون أبا الثني عرش رئيسا 
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، ونسبه  فالنبي حممدمن ذرية إسامعيل   .(٣٠)(( .  . أمة كبرية.  وأجعل نسله 
امتد من بنته فاطمة. 

نور التوراة مصباح اهلد

جاء يف احلديث النوي الرشيف: (إن احلسني بن عيل يف السامء أكرب منه 
: مصباح هد وسفينة  يف األرض، وإنه ملكتوبٌ عىل يمني عرش اهللا عزّ وجلّ

نجاة. . . )(٣١). 

 مذكور يف إنجيل لوقا بعنوان (مثل املصباح) يقول فيه:  وهو رمز للحسني 
ةٍ  نَارَ ىلَ مَ هُ عَ عُ فَ رْ ، بَلْ يَ يرٍ ِ ْتَ رسَ هُ حتَ عُ ، أَوْ يَضَ اءٍ عَ طِّيهِ بِوِ غَ بَاحاً ثُمَّ يُ صْ عِلُ مِ دَ يُشْ الَ أَحَ ((وَ

 .(٣٢)(( لَنَ عْ يُ لَمَ وَ عْ نْ يُ ٍّ لَ الَرسِ ، وَ فَ شَ نْ يُكْ وبٍ لَ ْجُ نْ حمَ ، فَامَ مِ لُونَ النُّورَ اخِ  الدَّ َ لِريَ
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املبحث الثاين

بزر الزرع 

الساموات  خلق  قبل  خلقهم  وذكر  التوراة،  يف  وبزره  الزرع  ذكر  أن  وبعد 
ولُ  سُ دٌ رَ َمَّ والكواكب، وهو مطابق لشطء الزرع يف سورة الفتح يف قوله تعاىل: {حمُ
نَ  الً مِ بْتَغُونَ فَضْ ا يَ دً جَّ ا سُ عً كَّ مْ رُ اهُ رَ مْ تَ يْنَهُ َاءُ بَ محَ ارِ رُ فَّ ىلَ الْكُ اءُ عَ دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ الَّذِ اهللاِ وَ
مْ يفِ  ثَلُهُ مَ اةِ وَ رَ مْ يفِ التَّوْ ثَلُهُ ودِ ذَ ٰلِكَ مَ جُ رِ السُّ نْ أَثَ مْ مِ هِ وهِ جُ مْ يفِ وُ هُ يامَ ا سِ انً وَ ضْ رِ اهللاِ وَ

} (الفتح/٢٩) طْأَهُ جَ شَ رَ عٍ أَخْ رْ زَ يلِ كَ نْجِ ِ اإلْ

نذكر  أن  ويمكن  (شطء)  كلمة  ومرادفات  دالالت  والتفاسري  املعاجم  ذكرت 
منها: 

أ. الفرخ(٣٣). 

ب. الغصن(٣٤). 

ج. ورق الزرع

د. ثمر الزرع

ه. ما خرج حول أصله(٣٥). 

جاء يف مفردات األصفهاين (ت ٥٠٢هـ) أيضاً معنى الفرخ والتفرع من جانب 
ابن منظور األفريقي (ت ٧١١هـ)  الكريمة(٣٦)، و قد رصح  الزرع يف تفسري اآلية 
من  بخروجه  عنه  وعرب  وطرفه،  ع  رْ الزَّ وورق  والنخل  رع  الزَّ فَرخ  ء  طْ الشَّ بأن: 
طَأَتِ الشجرةُ بغُصوهنا  خَ  وأَشْ طِئٌ إِذا فَرَّ شْ عُ فهو مُ رْ أَ الزَّ طَ األصل فقال: ((يقال أَشْ
مثله))(٣٧)؛ فال  جالِ فصار  الرِّ بْلَغَ  مَ ه  دُ ولَ بَلغ  الرجلُ  أَ  طَ وأَشْ ا  صوهنَ غُ أَخرجت  إِذا 
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يمكن أن يكون الفرخ إال من أصله، فال يقال لألشجار أو الزرع املتجاور فراخ، 
كام ال يقال لفراخ النخلة إهنا فراخ نخلة أخر؛ وكذلك فرخ املرأة والرجل أوالده 
ه واألم بالولد: ولدته، ويقال:  طْؤُ : خرجَ شَ وليس أصحابه أو جريانه؛ فشطأ الزرعُ

أشطَأَتِ الشجرة بغصوهنا: أخرجتها(٣٨). 

ن والتشعب عن األصل، مرتبة  واللفظ ينتمي إىل جمموعة ألفاظ التفرع والتغصّ
و،  ْذُ ا – جيَ ذَ ، جَ بُ عَ بَ – يَشْ عَ ، شَ عُ رَ فْ عَ – يَ رَ بحسب كِربَ الفرع عن األصل، وهي: فَ

أُ(٣٩).  طَ أَ – يَشْ طَ شَ

جرة: فرعها، ما تشعب عن  ن الشَّ صْ ، فهو ((إن غُ أما الفرق بني شطءٍ وغصنٍ
معنى  ففي  الشجرة(٤١)  من  املستقيم  وهو  وغِالظُها))(٤٠).  دِقاقُها  الشجرة  ساق 
ن العنقود وأغصن:  (الغصن): الكرب والضخامة يقول ابن منظور(رمحه اهللا): ((غصّ

كربُ حبه))(٤٢). 

نفسها وليس من  الشجرة  الشطء فرخ صغري من ساق  أن  الرئيس هو  فالفرق 
أصلها؛  لغري  تنسب  أن  يمكن  ال  األشياء  وهذه  األم  بطن  يف  اجلنني  وهو  غريها 

والسنابل تنسب لساقها وليس لساق آخر. 

الشجر و ما خرج  فراخ  فقالوا: ((الشطء:  يزيدوا شيئاً  مل  املعاجم احلديثة  ويف 
: أخرج  جرُ حول الزرع  والشجر من أصوله))(٤٣). ويف املعجم الرائد: ((و أشطأ الشّ
أُ اجلزء من الكائن  طَ أُالكائنُ عن يشء: خيرج عن األصل الرئيس ويَشْ طَ غصونَه، ويَشْ

البارز واخلارج عن باقي جسمه))(٤٤). 

ا شطأت به و فطأت به(٤٥)، أي محلت محال وأسقطته.  ويقال: لعن اهللا أمّ

والفرخ يعني الذرية؛ وقد بنيّ القرطبي معناه يف قول رسول اهللا : {ال تكن 
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خ؛ وهذا  أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها ففيها باض الشيطان وفرّ
(٤٦) فقد فرسّ فرخ الشيطان بذريته.  يدل عىل أن للشيطان ذرية من صلبه، واهللا أعلم}

وانفرد الدكتور سعدي ضناوي بقوله: ((إن (شتاك) من الفارسية أي غصن، 
فرع ثم مثل هلا بقوله تعاىل (كزرع أخرج شطأه) ))(٤٧). 

واحلق إهنا ليست فارسية ألن الغصن بالفارسية (شاخه) وإنام وجدهتا بالعربية 
يكثر  شجرة  وتعني:  (تاء)  تاف  لفظ  ويُ (طاء)  طيت  تَّاه)يُكتب  شِ שטה(تلفظ 

وجودها يف مرص(٤٨). 

اخهُ ( ٤٩)، وقد وردت  طأ الزرع فِرَ أما  يف كتب احلديث فقد اتفقت أيضاً عىل أن شَ
أحاديث كثرية تثبت أن املقصود بالزرع وشطئه أصحاب الكساء(٥٠). 

ويف مغازي الشافعي: قال رسول اهللا : {ادن مني يا عيل خلقت أنا وأنت من 
شجرة، صنع جسمك من جسمي، خلقت أنا وأنت من شجرة، فأنا أصلها، وأنت 

فرعها، واحلسن واحلسني أغصاهنا، فمن تعلق بغصنٍ منها أدخله اهللا اجلنة}(٥١). 

 أما الزرع فقد ذكر يونس أن أبا طالب بن عبد املطلب خطب لرسول اهللا
يف تزوجيه خدجية بنت خويلد فقال: {احلمد هللا الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع 

إسامعيل}(٥٢). 

 يف  الكتب األوىل فناجى  بالنبي ومن سيكون معه   وقد برش اهللا عز وجل 
إبراهيم اخلليل: ((وأما اسامعيل فسمعت لك، وها أنا أباركه وأنميه وأكثره جدا، 

ويلد اثني عرش رئيساً، وأجعل نسله أمة عظيمة))(٥٣). 
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رؤيا عبد املطلب

من  خرجت  سلسلة  كأن  رأيت  هالتني،  رؤيا  رأيت  إذ  احلجر،  يف  لنائم  ((إين 
وطرف  املرشق  يف  وطرف  األرض،  يف  وطرف  السامء  يف  طرف  هلا  وكان  ظهري، 
املرشق واملغرب، ورأيت  بأغصاهنا  رأيتها غدت شجرة، ورضبت  ثم  املغرب،  يف 
ا، ورأيت  ا وارتفاعً العرب والعجم هلا ساجدين، وهي تزداد كل سعة وعظامً ونورً
ا من قريش يريدون قطعها، فأردت أن  ا من قريش تعلقوا بأغصاهنا ورأيت ناسً ناسً
ا وال أطيب منه رحيًا ـ فيكرس  أدنو منها فأخذهم شاب ـ مل أر قط أحسن منه وجهً
ملن  فقلت:  فمنعت  نصيبًا  منها  ألتناول  يدي  فرفعت  عيوهنم،  ويقلع  أظهرهم 
ا، فكان  النصيب، فقال: النصيب هلؤالء الذين تعلقوا هبا وسبقوك فانتبهت مذعورً
يقول:  أبو طالب  وكان  بُعث،  قد  كان    والنبيّ  احلديث  أبو طالب حيدث هبذا 

كانت الشجرة واهللا أبا القاسم األمني(٥٤). 

وأشار املفرسون إىل معنى الولد يف شطء الزرع بشكل رصيح من ذلك ما جاء 
يف تفسري الطربي بأنه: ((كالولد مع الوالد))(٥٥)، وقال اآللويس: ((والشطء فروخ 
الزرع كام قال غري واحد ))(٥٦) ومل أجد مفرساً فيام بحثت ذكر شيئا عن مثلهم يف 
التوراة واالنجيل، فالزخمرشي (ت ٥٣٨هـ)(٥٧) و القرطبي (ت ٦٧١ هـ) نقال قول 
ينبتون  قوم  أنه سيخرج من  اإلنجيل مكتوب   يف  قتادة:((مثل أصحاب حممد 

ن عن املنكر))(٥٨).  وْ نْهَ نبات الزرع، يأمرون باملعروف ويَ

واالتفاق بني املفرسين أن (الزرع) هو حممد (٥٩)، وأن شطء حممد أصحابه، 
وقال ابن العلقمي: ((وليس يف اآلية دليل عىل ذلك))(٦٠). 
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الوالد.  الطربي: ((كالولد مع  فقال  إشارة واضحة  االبن  إىل  املفرسون  وأشار 
وأشاروا إىل احلاق الفرع بالزرع األم؛ قال املربد، ((يعني أن هذه األفراخ  ،(٦١)(( ..
والزرع واحد وهو رسول اهللا  يقول  حلقت األمهات حتى صارت مثلها))(٦٢).

البغوي: ((هو نبت واحد، فإذا خرج ما بعده فهو شطؤه))(٦٣). 

يقول الدكتور عبد الفتاح عبد املقصود: ((وال مغاالة فالثمرة بنت الشجرة، وعن 
وطالت  الساق  عىل  فاستوت  اجلذور  ثابتة  الشجرة  وكانت  األصول،  تنبني  الفروع 
ت األوراق، وكانت طيبة فزكا النور وتضوع الزهر وينعت الثامر))(٦٤).  الفروع واخرضّ

ومن املعلوم أن القرآن يفرس بعضه بعضا؛ وقد رمز للنبي حممد  بالشجرة أو 
ا  هَ لُ يِّبَةٍ أَصْ ةٍ طَ رَ جَ شَ يِّبَةً كَ ةً طَ لِمَ ثَالً كَ بَ اهللاُ مَ َ يْفَ رضَ رَ كَ ْ تَ الزرع يف قوله تعاىل: أَملَ
الطيبة غصنها  املحمدية  الشجرة  (إبراهيم/٢٥) فهي   { ءِ امَ السَّ ا يفِ  هَ عُ رْ فَ وَ ابِتٌ  ثَ
ملحمد(٦٥)؛    جربيل  قال  بذلك    واحلسني  احلسن  وأوالدها    فاطمة 
وقال الرازي ((الشجرة املذكورة كانت موصوفة هبذه الصفة، وهي أن ثمرهتا ال 
بد أن تكون حارضة دائمة يف كل األوقات. . . وأن العاقل متى أمكنه حتصيلها 
ومتلكها فإنه ال جيوز له أن يتغافل عنها وأن يتساهل يف الفوز هبا))(٦٦) وهذا يعني 
لَّ  ا كُ هَ لَ أُكُ يتِ  {تُؤْ وجوب تواصل ثمرة رسول اهللا بذريته لتؤيت الشجرة بأكلها: 

ا} (إبراهيم/٢٥).  َ هبِّ نِ رَ نيٍ بِإِذْ حِ

ةٍ  رَ جَ شَ {كَ عن قوله تعاىل:  وعن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اهللا 
} فقال: {رسول اهللا  أصلها، وأمري املؤمنني  ءِ امَ ا يفِ السَّ هَ عُ رْ فَ ابِتٌ وَ ا ثَ هَ لُ يِّبَةٍ أَصْ طَ

 فرعها، واألئمة من ذريتهام أغصاهنا}(٦٧).  

إن الزرع واحد وهو رسول اهللا  يقول البغوي: ((هو نبت واحد، فإذا خرج 
ما بعده فهو شطؤه))(٦٨). 
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الشجرة رسول اهللا  أصلها نسبه ثابت يف بني هاشم وفرع الشجرة عيل بن 
 .(٦٩)وثمرهتا األئمة من ولد عيل وفاطمةوغصن الشجرة فاطمة  أيب طالب

فكيف يكون الفرخ أوضح من ذلك؟

الشجرة وعيل غصنها  أنت    للنبي    قال جربيل   } قال:  ابن عباس  فعن 
وفاطمة ورقها واحلسن واحلسني ثامرها}(٧٠). 

يِّبَةٍ  ةٍ طَ رَ جَ شَ وعن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اهللاعن قول اهللا: (كَ
) قال: {فقال: رسول اهللا  أصلها، وأمري املؤمنني  ءِ امَ ا يفِ السَّ هَ عُ رْ فَ ابِتٌ وَ ا ثَ لُهَ أَصْ

 فرعها، واألئمة من ذريتهام أغصاهنا}(٧١).  

هذه الشجرة طاهرة من جذورها حتى فروعها، قال رسول اهللا : {خرجت 
من نكاح ومل أخرج من سفاح، من لدن آدم إىل أن ولدين أيب وأمي مل يصبني من 

سفاح اجلاهلية يشء}(٧٢). 

وقال: {مل يلتق أبواي من سفاح، مل يزل اهللا عز وجلّ ينقلني من أصالب طيبة إىل 
أرحام طاهرة صافياً مهذباً ال تتشعب شعبتان إال كنت خريمها}(٧٣). 

آلَ  ا وَ نُوحً مَ وَ ٰى آدَ طَفَ وقد جاء يف تفسري فرات الكويف لقوله تعاىل: {إِنَّ اهللاَ اصْ
} (آل عمران/٣٣-٣٤)  بَعْضٍ نْ  ا مِ هَ بَعْضُ ةً  يَّ رِّ ِنيَ ذُ املَ الْعَ ىلَ  انَ عَ رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ رَ إِبْ

فأهل بيت حممد فينا كالشجرة الزيتونة أضاء زيتها وبورك يف زيتها (٧٤). 

نَ اهللاِ الَ  لُودٌ مِ وْ لُّ مَ وكذلك يف اإلنجيل يرمز للمولود بالزرع يقول يوحنا: ((كُ
 .(٧٥)(( عَ اهللا ثابت فِيهِ رْ ، ألَنَّ زَ طِيَّةً يَعملُ خَ

وهم الثابتون الذين كتبت أسامؤهم قبل أن خيلق اهللا تعاىل الساموات واألرض، 
وشطؤه: أوالده، ثم كثرت أوالده(٧٦). 
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واألرض  الساموات  خلق  قبل  نورهم  خلق  من  نعت  عن  حديث  يرد  ومل 
مردويه،  عن ابن املنذر،  وابن  الطربي،  وابن  جرير  أخرج ابن فقد  هلؤالء  إال 

أن  قبل  واإلنجيل  التوراة  يف  مكتوب  نعتهم  التوراة يعني:  يف مثلهم عباس ذلك
خيلق اهللا الساموات واألرض(٧٧). 

الفتح،  سورة  بآخر  منه  اكتف  فقال:  القدر  عن  ئل  سُ هريرة  أبا  أن  روي  قد  و 
- إىل آخر السورة، ثم قال أبو  ارِ فَّ كُ ىلَ الْ اءُ عَ دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ ذِ الَّ ولُ اهللاِ وَ سُ دٌ رَ َمَّ يريد -حمُ

هريرة: إن اهللا نعتهم قبل أن خيلقهم))(٧٨). 

وإنام ذكر ذلك النعت ألصحاب الكساء؛ ففي تفسري الطربيس قال عن(الكلامت) 
{ يمُ حِ الرَّ ابُ  التَّوَّ وَ  هُ هُ  إِنَّ يْهِ  لَ عَ تَابَ  فَ تٍ  لِامَ كَ هِ  بِّ رَ نْ  مِ مُ  آدَ ٰى  قَّ تَلَ فَ تعاىل:  قوله  يف 
العرش  عىل  مكتوبا   رأ آدم  {إن  الكساء،  أصحاب  أسامء  ((هي  (البقرة/٣٧): 
اهللا  عند  منزلة  اخللق  أجل  أسامء  هذه  له:  فقيل  عنها،  فسأل  مكرمة  معظمة  أسامء 

تعاىل، واألسامء حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني}))(٧٩). 

رؤيا  يف  قائالً  حية  كائنات  بأهنم  اإلنجيل  وصفهم  ذكور  منهم  أربعة  وهؤالء 
احلية  والكائنات  الشيوخ  ومعهم  العرش  حول  مجيعا  املالئكة  ((واجتمع  يوحنا: 

وا سجودا هللا))(٨٠).  األربعة وخرّ

بل إن الكساء ذكر بعد أن سئل عمن يكون هؤالء املرتدون ثيابا بيضاً وبأيدهيم 
سعف النخل فيجيب بأهنم اآلتون من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثياهبم بدم احلمل 

بقوله واجلالس عىل العرش يبسط خيمته عليهم(٨١)؛ فاخليمة هي الكساء. 
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أدلة من اآلية يف سورة الفتح

الفتح هو قوله  بأن حمور سورة  التفسري  ) فقد جاء يف  مْ يْنَهُ بَ َاءُ  محَ تعاىل: (رُ قوله 
لَ  يُوصَ أَنْ  بِهِ  اهللاُ  رَ  أَمَ ا  مَ طَعُونَ  قْ يَ وَ يثَاقِهِ  مِ دِ  بَعْ نْ  مِ اهللاِ  دَ  هْ عَ ونَ  نْقُضُ يَ ينَ  تعاىل:الَّذِ
أن  عىل  يدل  وهذا  (البقرة/٢٧)؛   { ونَ ُ ارسِ اخلَْ مُ  هُ أُولَـٰئِكَ  ضِ  َرْ األْ يفِ  ونَ  دُ سِ فْ يُ وَ

لة الرحم(٨٢).  حمورها له عالقة بِصِ

(رمحاء بينهم) ((والرحم: أسباب القرابة; وأصلها الرحم التي هي منبت الولد، 
وهي القرابة)) (٨٣). 

 ((وعىل هذا قول النبي)) ذاكرا عن ربه أنه ملا خلق الرحم قال له: أنا الرمحن، 
وأنت الرحم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك بتته))(٨٤). 

فالسورة  فهذا ال يصح  الراشدون)  بأن شطء حممد (اخللفاء  القرطبي  أما قول 
نزلت سنة ست للهجرة(٨٥). 

و التسلسل مل يذكر يف أي حديث، وإنام كان تسلسلهم بعد أربعة عقود من وفاة 
رسول اهللا ؛ مما يدل عىل أن التفسري كان بعد مدة طويلة. 

أما قول اآللويس: ((فإن مدحهم السابق بام يدل عىل االستمرار كقوله تعاىل:تراهم
معه : والذين سبحانه  كقوله  والثبات  الدوام  عىل  يدل  بام  سجدا ووصفهم  ركعا

الذين زعموه عند من له أدنى إنصاف  التبعيض واالرتداد  الكفار يأبى  عىل أشداء
وشمة من دين، ويزيد زعمهم هذا سقوطا عن درجة االعتبار أن مدحهم ذاك قد 
كتبه اهللا تعاىل يف التوراة قبل أن خيلق الساموات واألرض، وال يكاد عاقل يقبل أنه 

تعاىل أطلق املدح وكتبه ألناس مل يثبت عىل تلك الصفة إال قليل منهم))(٨٦). 
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التبعيض  يأبى  الكفار)  عىل  أشداء  معه  (والذين  الكريمة  اآلية  يف  فقوله 
واالرتداد(٨٧)

ال  الكريمة  اآلية  جيعل  وهذا  ارتد    اهللا  رسول  صحابة  من  بعضاً  فإن 
تنطبق عليهم. 

روي عن أيب هريرة أنه كان حيدث أن رسول اهللا قال: {يرد عيل يوم القيامة 
رهط من أصحايب فيحلئون عن احلوض فأقول يا رب أصحايب فيقول إنك ال علم 

 .(٨٨){لك بام أحدثوا بعدك إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقر

أيضاً  هريرة  أيب  عن  املسيب  بن  سعيد  رواية  يف  وزاد  قائالً  العسقالين  وذكره 
{فيقول إنك ال علم لك بام أحدثوا بعدك فيقال إهنم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا 
سحقا، وذكر حديثا فقال يا أهيا الناس إين فرطكم عىل احلوض فإذا جئتم قال رجل 
يا رسول اهللا أنا فالن بن فالن وقال آخر أنا فالن ابن فالن فأقول أما النسب فقد 

عرفته ولعلكم أحدثتم بعدي وارتددتم}(٨٩). 

فكيف  يسلموا  أن  قبل  مرشكني  كانوا  الصحابة  بأن  املسلمني  بني  خالف  وال 
يصف إيامهنم بالثبات واالستمرار، فال تنطبق صفة الثبات واالستمرار عىل اإليامن 
الذين  وهم  الكساء،  أصحاب  عىل  إال  الكفار  عىل  والشدة  بالرحم  بينهم  والرمحة 

دحوا بالتوراة واإلنجيل ووصفوا بالزرع وشطئه.  مُ

ه بقوله: ((وال يكاد عاقل يقبل أنه تعاىل أطلق املدح وكتبه ألناس  ويتضح تومهّ
مل يثبت عىل تلك الصفة إال قليل منهم))(٩٠). 

الصفة تطلق عىل  بأن هذه  أن يصدق  العاقل  ينكر عىل  فهو  فالتناقض واضح 
من مل تثبت هذه الصفات فيه يف حني هي ثابتة يف الشطء الذي أخرجه الزرع وهم 
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اخللفاء، ونقل قول مالك بتكفري الرافض قائالً: ((ويف املواهب أن اإلمام مالكا قد 
استنبط من هذه اآلية تكفري الروافض))(٩١)، فالكفار املقصودون من قوله تعاىل: 
(ليغيض هبم الكفار) هم الروافض ويظهر تأييده ملالك بقوله: ((ووافقه كثري من 
األربعة  باخللفاء  الزرع  شطء  بتحديده  الصواب  عن  ه  بُعدُ يظهر  ثم  العلامء))(٩٢) 
 فكيف حيدد شطء الزرع  وبتسلسلهم الذي مل حيصل إال بعد وفاة رسول اهللا 
املقصود  كان  إن  هؤالء  حيدد  وملاذا  اهللا  رسول  بعد  إال  تسلسلهم  يكن  مل  بأربعة 
من  وغريهم  واملقداد  وعامر  ذر  وأبا  الفاريس  سلامن  ويرتك  الصحابة  بالشطء 

الصحابة املنتجبني األخيار؟!

وملاذا مل نجد حديثا يصف الصحابة بالفرخ أو الغصن؟

عنهم  يذهب  أن  تعاىل  اهللا  أراد  الذين  األطهار  الطيبون  هم  الزرع  شطء  اذن 
الرجس، والشدة عىل الكفار فيهم ثابتة مل يقتلوا أو يقاتلوا مسلامً يوما قبل اإلسالم 

 . وال بعده، والرمحة بينهم ثابتة مما يربطهم من الرحم مع رسول اهللا

أوالً: شطء حممد يف التوراة

  وقد برشّ بالرمز بالزرع والفرع والغصن أنبياء اهللا تعاىل يف التوراة واإلنجيل، قال 
يف سفر أيوب: ((لألشجار رجاؤها فإن قطعت تفرخ ثانية وفروخها ال تزول))(٩٣). 

ويف هذا السفر يذكر من أدبه ربه قائالً: ((هنيئا ملن يؤدبه اهللا))(٩٤). 

وقال يف سفر إشعيا: ((ها عبدي ينترص، يتعاىل ويرتفع ويتسامى جدا. . . واآلن 
تعجب منه أمم كثرية ويسدّ امللوك أفواههم يف حرضته، ألهنم يرون غري ما أخربوا 

ربعم أمامه، وكعرق يف أرض قاحلة))(٩٥).  به ويشاهدون غري ما سمعوا. . . نَام كَ
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فهذا الذي برش به إشعيا سريتفع مقامه وينبت أمامه فرخ يف أرض قاحلة وهي 
صورة للزرع الذي سيُخرج شطأه يف صحراء مكة ونبت فرخه يف نفس األرض. 

نعجةٍ  فمن هذا الفرخ النابت يف األرض القاحلة والذي سيذبح قائال: (( كان كَ
، وكخروف صامت أمام الذين جيزونه))(٩٦).  بْحِ اقُ إِىلَ الذَّ تُسَ

وسوف يدفن يف أرض من قتله: ((وضع مع األرشار قربه))(٩٧). 

 متى كان للمسيح نسل ليقول: ((لكن  و نقول ملن قال إنّ املقصود عيسى 
أيامه  وتطول  نسال   فري إثم  ذبيحة  ويصعده  باألوجاع  يسحقه  أن  ريض  الرب 

وتنجح مشيئة الرب عىل يده. . . وهو الذي شفع فيهم))(٩٨). 

وقد اشرتط االنجيل أن يكون اخلروف بال عيب معصوما

ثم يرضب مثال يصفه بأنه لغز وهو رؤيا عن القادم ير فيه نرسا عظيام ضخم 
بذور  من  بعضا  وأخذ  التجار  أرض  يف  ووضعه  كرمة  يسميها  وزرعاً  اجلناحني 
 .  . أغصانا.  وأفرخت  زرعت  أن  بعد  فتفرعت  خصيبة  تربة  يف  وزرعها  األرض 
البائعني وغرسها يف مدينة  وحتمل ثامرا(( فقطع رؤوس أغصانه ومحلها إىل أرض 
وأقامه  غزيرة  مياه  عند  خصيب  حقل  يف  وزرعه  بزراً  األرض  من  وأخذ  التجار، 
كالصفصاف فنبت وصار كرمة منترشة قصرية الساق لتنعطف  أغصاهنا إىل النرس 
ت  ومدّ أغصانا  وأنبتت  وأنشأت  كرمة  البزرة  فصارت  هي  حيث  أصوهلا  وتبقى 
فروعا))(٩٩) ويبقى هذا النرس يسقي األغصان بعيدا عن احلقل الذي نمت فيه(١٠٠). 

 ، ةَ فِيعَ الرَّ ةَ  رَ جَ الشَّ تُ  عْ ضَ وَ  ، بُّ الرَّ ا  أَنَ أَينِّ  لِ  َقْ احلْ ارِ  جَ أَشْ ِيعُ  مجَ لَمُ  تَعْ ((فَ وقال: 
 ، ةَ يَابِسَ الْ ةَ  رَ جَ تُ الشَّ خْ أَفْرَ ، وَ اءَ َ َرضْ ةَ اخلْ رَ جَ تُ الشَّ بَّسْ يَ ، وَ ةَ يعَ ضِ وَ ةَ الْ رَ جَ تُ الشَّ فَعْ رَ وَ

 .(١٠١)(( لْتُ عَ فَ تُ وَ لَّمْ بُّ تَكَ ا الرَّ أَنَ
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(يس) يف القرآن الكريم والكتاب املقدس(١٠٢)

وهذه  عدة،  وجوها  تأويلها  يف  تتحمل  الساموية  الكتب  وبقية  الكريم  القرآن 
املقولةُ وردتْ عن اإلمام عيلٍّ  وفيها قال لعبد اهللا بن عباس (رض) عندما أرسله 
ه، ذو وجوه،  آن محَّالُ أوجُ رْ رآن؛ فإنَّ القُ هم بالقُ مْ اصِ لالحتجاج عىل اخلوارج: ((ال ختُ

ا))(١٠٣).  يصً دوا عنْها حمَ م لن جيَ هم بالسنَّة؛ فإهنَّ جْ تقول ويقولون، ولكنْ حاجِ

واملقصود بالوجوه أي اللفظ املشرتك فإنه يستعمل يف معان عدة (١٠٤) لسعة داللة 
فاللفظة  الساموية  الكتب  كل  يف  تعاىل  اهللا  كالم  عىل  ينطبق  الكالم  وهذا  مفرداته، 
حتتمل أكثر من معنى وهذا الكالم يتجىل يف الرؤيا التي يراها األنبياء، فالبرش حتتمل 
تأويلها لعدة أنبياء صفاهتم مشرتكة، ومنه البرش بالغصن يف سفر أشعيا(١٠٥): عن 
نْ جذورهِ. . . ال يقيض  نٌ مِ صْ ينبت غُ ى وَ عِ يَسَّ ذْ نْ جِ مملكة السالم: ((ويُفرخ برعم مِ
بحسب ما تراه عيناه وال يقيض بحسب ما تسمه أذناه، بل يقيض بالعدل للمساكني، 
املنافق  ويميت  فمه  بقضيب  األرض  ويعاقب  األرض  لبائيس  باإلنصاف  وحيكم 

بنفخة شفتيه؛ ألنه سريتدي الرب ويتمنطق باألمانة))(١٠٦). 

إن  املقدس يف تفسريها  الكتاب  النبي داود(١٠٧) وقال مفرسو  أبو  فـ (ييس) هو 
 سوف خيرج كربعم من جذع ساللة داود(١٠٨)، وهي حتتمل أن تكون  املسيح 
للزرع وغصنه؛ ألن الكتب الساموية بعضها آخذ بأعناق بعض، و يرتبط كالم اهللا 

بعضه ببعض لئال يكون منقطعاً. 

مز للنبي حممد برمز (يس) يف القرآن الكريم وتعني رسول اهللا قال تعاىل:  وقد رُ
} (يس/١-٣) لِنيَ سَ ِنَ املُْرْ كِيمِ  إِنَّكَ ملَ آنِ احلَْ رْ الْقُ يس  وَ
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{ نيَ اسِ يَ إِلْ   ٰ ىلَ عَ الَمٌ  سَ وجل:  عزّ  فقال  الكريم  القرآن  يف  ذكر  قد 
(الصافات/١٣٠)

ذكر  و  ؛  حممد  الكريم  النبي  أسامء  من  اسم  ياسني)  أو  (يس  أن  واملشهور 
املاورديّ عن عيلّ () قال: سمعت رسول اهللا  يقول: {إن اللهتعاىل أسامين يف 
ل واملدثِّر وعبد اهللا(( . . . وعن  القرآن سبعة أسامء حممد وأمحد وطه ويۤس واملزمّ

 .(١٠٩)(( ًس) أراد حممدا ٱبن عباس: (يۤ

ملن  :((إنك  قوله  عليه  والدليل  ص  اهللا  رسول  اسم  {يس   :   الصادق  قال 
املرسلني}(١١٠)

وقال اإلمام عيل : {رسول اهللا  يس ونحن آله}(١١١). 

ا  مً الَ سَ {وَ وقال:  (الصافات/٧٩)   { ِنيَ املَ الْعَ يفِ  نُوحٍ   ٰ ىلَ عَ مٌ  الَ سَ تعاىل:  قال 
{ ونَ ارُ هَ وَ ٰى  وسَ مُ  ٰ ىلَ عَ مٌ  الَ {سَ وقال:  (الصافات/١٠٩)   { يمَ اهِ رَ إِبْ  ٰ ىلَ عَ
إبراهيم،  آل  عىل  سالم  يقل:  ومل  نوح،  آل  عىل  سالم  يقل:  ومل  (الصافات/١٢٠) 
آل  يعني   : آل يس))  (( سالم عىل  آل موسى وهارون، وقال:  قال: سالم عىل  وال 
حممد(١١٢). فالبرش تكون بغصن يس واحدة وقد ذكرت يف القرآن الكريم بـ (شطء) 
حممد، وال شك يف أن النصار ال يذكرون هذا االحتامل، وإن ذكر يف كتب املسلمني. 

 . وهم يعدون النبي عيسى ع هو املبرشَّ به؛ ألن أمه العذراء مريم من نسل داود

العاممة الطاهرة والغصن القادم

برش النبي زكريا بالقادم وذكر عالمة له بأنه سيلبس عاممة طاهرة وبأن اهللا غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قائالً: ((انظر، ها أنا أزلت عنك إثمك وكسوتك ثوبا 
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جديدا))(١١٣) ويواصل بقوله ((ضعوا  عاممة طاهرة عىل رأسه))(١١٤). وأنه سيحكم 
بيت اهللا: ((فأنت حتكم بيتي وحتافظ عىل  دياري وأمنحك مقاما بني هؤالء املاثلني 
اسمه  الذي  بعبدي  الغصن: ((سآيت  اآليت هو  العبد  بأن  يف حرضيت))(١١٥) وبرشه 

(الغصن). . . وأزيل إثم هذه األرض يف يوم واحد))(١١٦). 

وعليه  وآله  نبينا  (عىل  عيسى  املقصود  كان  إذا  نفسه،  يفرض  الذي  والسؤال 
السالم) فال داعي للرمز ألن اسمه معروف لدهيم ومل نسمع أن اسمه غصن، وإنام 
املقصود بـ (الغصن) رمز سيُذكر يف القرآن الكريم فال حيرفه اليهود، رمز تكرر يف 
) سيطلع من  نُ صْ غُ بشارة أنبياء عدة، يقول زكريا :  ((ذلك الرجل الذي اسمه (الْ
بِّ وهو حيمل اجلالل وجيلس سيدا عىل كرسيه ويكون  لَ الرَّ يْكَ بْنِي هَ يَ نْبُتُ وَ حتت يَ
القدير  الرب  أن  البعيدون ويعلمون  بينهام، وجييء  كاهنا عىل كرسيه وعهد سالم 

أرسلني إليكم))(١١٧). 

واضح أيضاً من النصوص هنا أن كلمة (الغصن) ترمز إىل إنسان يبرشّ به النبي 
اسمه  عن  ألغز  عمن  نبوءة  إذن  هي  (الغصن)،  أمه  أسمته  نبي  يوجد  فال  زكريا، 

بكلمة (الغصن). 

وقال يف رؤيا املركبات أنه رأ أربعة مركبات : أنقل ما جاء عن املركبة األخرية 
ةِ أفراس ذات خطوط شقر فقلت للمالك املتكلم  ابِعَ بَةِ الرَّ كَ يفِ املَْرْ وهي الرابعة: ((وَ
معي ماهذه يا سيدي فأجابني: هذه رياح السامء األربع وهي اآلن خارجة من امام 

سيد األرض كلها))(١١٨)

القدير:  الرب  قال  ما  ا  هذَ  : ائالً قَ كلمه  وَ بالغصن  يبرش  نفسه  االصحاح  ويف  



م.د. زهور كاظم صادق زعيميان

٣٢٢

) هو يبني بيت الرب وهو حيمل اجلالل وجيلس  نُ صْ غُ لُ الذي اسمه (الْ جُ ((ذلك الرَّ
سيدا عىل كرسيه ويكون كاهنا عىل كرسيه وعهد سالم يكون بيننا))(١١٩). 

ا للداللة عىل شخص مهم، فيقول يعقوب يف  وتستخدم األغصان والشجرة جمازً
بركته ألوالده: ((يوسف غصن شجرة مثمرة))(١٢٠).

 ثانياً: يف اإلنجيل

ينمو)(١٢١).  الذي  الزرع  (مثل  فهناك  والفرخ،  للزرع  كثرية  رموز  اإلنجيل  يف 
يف  يقول  باألمثال،  كثرية  أموراً  املحتشدين حوله  يعلم   عيسى النبي  يقف  وفيه 
إنه  نمثله،  مثل  اهللا، وبأي  نشبه ملكوت  بامذا  بزرة اخلردل،  إنجيل مرقس: ((مثل 
يشبه بزرة خردل تكون عند بذرها عىل األرض أصغر من كل ما عىل األرض من 
بزور، ولكن متى ما تم زرعها تُطلع أغصانا كبرية حتى إن طيور السامء تستطيع أن 

تبيت يف ظلها))(١٢٢). 

رشيعة  تفرضها  التي  الذبيحة  ((وليقدما  قائالً:  لوقا  إنجيل  يف  الفرخ  وذكر   
َامٍ ))(١٢٣).  يْ محَ خَ مٍ أَوْ فَرْ امَ جَ يَ وْ : زَ بِّ الرَّ

ثم ينقل هذا السفر بشارة يوحنا بأن احلجارة يمكن أن تكون أبناء إلبراهيم وكل 
شجرة ال تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى يف النار ثم يبرشهم يوحنا بمن سيأيت بعده: 

((سيأيت من هو أقدر مني ال أستحق أن أحلّ رباط حذائه))(١٢٤)

ويرضب مثالً يف إنجيل لوقا وهو (مثل الزارع)

((فوقع عىل   .  . الطريق.  بذره يف  ليزرع ووقع  لرجل خرج  مثالً  فيه  ويرضب 
للسمع  أذن  له  من   :وناد هذا  قال  ضعف،  مئة  أنتج  نبت  وملّا  الصاحلة  األرض 
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ملكوت  أرسار  تعرفوا  أن  أعطي  قد  ((لكم  بقوله:  املثل  يفرس  ثم  فليسمع))(١٢٥) 
يبرصون ويسمعون وال  ينظرون وال  إهنم  بأمثال حتى  فأكلمهم  أما اآلخرون  اهللا 

يفهمون، وهذا مغز املثل البذار هي كلمة اهللا))(١٢٦)

وال  رديئا  ثمرا  تنتج  جيدة  شجرة  من  ما  فإنه  ثمرها:  من  تعرف  شجرة  ((كل 
التني  ثمرا جيدا ألن كل شجرة تعرف من ثمرها فال جينى من  تنتج  شجرة رديئة 

شوكا وال يقطف من العليق عنبا))(١٢٧). 

هو  ((هذا  له:  ليقول  الرؤيا  يف  إليه  مقبال  يسوع  يوحنا   ير يوحنا  إنجيل  ويف 
الذي قلت فيه جييء بعدي رجلٌ صار أعظم مني ألنه كان قبيل))(١٢٨). وال نستغرب 

أن يكون اخلروف رمزا إلنسان عظيم ((ويكون الدم عالمة عىل البيوت))(١٢٩)

قال يف إنجيل يوحنا: ((محل اهللا الذي يرفع خطية العامل))(١٣٠). 

وهم يف اإلنجيل غصن، ويف رؤيا يوحنا يف اإلنجيل يبرش بشجرة أطلق عليها 
شجرة احلياة التي ستثمر فيظهر شطأها -ثمرها- اثتني عرشة مرة:((ثم أراين املالك 
هنر احلياة صافياً كالبلور ينبع من عرش اهللا واحلمل، وجيري يف ساحة املدينة وعىل 

ضفتيه شجرة احلياة تثمر اثنتي عرشة مرة))(١٣١). 

هي  والكوثر  الكريم   القرآن  يف  املذكور  الكوثر  هو  الصايف  احلياة  وهنر 
تب اسمها عىل العرش ذكرت باإلنجيل بأهنا هنر صاف خارج  الزهراء(١٣٢) التي كُ

من عرش الرمحن. 

والزهراء،  النهر،  التأويالت:  كل  حيتمل  إنه  الكوثر  لفظ  عن  الطربيس  يقول 
وكثرة النسل والذرية، فقد ظهرت الكثرة يف نسله من ولد فاطمة (١٣٣). وكذلك 

جتتمع هذه التأويالت يف شجرة احلياة اإلنجيلية. 
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الكوثر؛ يقول  املذكور يف سورة  النهر نفسه  املذكور يف اإلنجيل هو  النهر  فهذا 
اجلنة  إنه هنر يف  بعضهم  فقال  الكوثر،  معنى  اختلفوا يف  التأويل  أهل  إن  الطربي: 

 .(١٣٤) جمراه عىل الدر والياقوت، ماؤه أبيض شديد البياض أعطاه اهللا لنبيه

وقد جاء يف التفاسري أن اآلية نزلت يف رسول اهللا  عندما وصفه العاص بن وائل 
السهمي باألبرت، واألبرت تسمية قريش ملن ليس له ابن، فخاطب اهللا سبحانه وتعاىل نبيه 
الكثرة  والذرية، وقد ظهرت  النسل  كثرة  والكوثر هو  الكوثر)  أعطيناك  (إنا  الكريم 
 حتى ال حيىص عددهم، واتصل إىل يوم القيامة مددهم،  يف نسله من ولد فاطمة 
بالكوثر  املرادة وحدها  ذريته هي  كثرة  أن  اجلملة  نسله وظاهر  املنقطع  األبرت  فظاهر 

الذي أعطيه النبي ، واجلملة ال ختلو من داللة عىل أن ولد فاطمة ذريته(١٣٥). 

نالحظ وضوح الرابط بني اآلية يف القرآن الكريم التي تتحدث عن الكوثر الذي 
أعطاه اهللا لنبيه بنسله واإلنجيل الذي يتحدث عن شجرة احلياة التي ستثمر اثنتي 

عرشة مرة. 

جاء  فقد  املقدس  الكتاب  يف  مذكور  بالفراخ  الذرية  عن  التعبري  فإن  كذلك  و 
لَةُ الَ  مُ النَّغِ هُ اخُ فِرَ ، وَ حُ نْجَ يَ دِ فَالَ  الُ ثِريُ التَّوَ كَ نيَ الْ يفُ املُْنَافِقِ فِ ا لَ يف سفر احلكمة ((أَمَّ
مِ  دَ َا لِعَ إِهنَّ ؛ فَ نيٍ وعاً إِىلَ حِ تْ فُرُ جَ رَ إِنْ أَخْ ةٍ  وَ خَ اسِ اقٍ رَ ىلَ سَ ومُ عَ قُ الَ تَ َا، وَ وهلُ قُ أُصُ مَّ تَعَ تَ

 .(١٣٦)(( ةُ عَ بَ وْ ا الزَّ هَ تَلِعُ قْ تَ يحُ وَ ا الرِّ هَ عُ زِ عْ زَ ا تَ هَ وخِ سُ رُ

ثالثا: خمطوطات قمران(١٣٧)

أما يف خمطوطات قمران فالبرش بالنبي حممد وردت يف أماكن كثرية برمز 
الزرع ونسله والنور منها: (( وأن نوحا أخي سيُحفظ يف هذا اليوم من أجل الزرع: 

وسيقوم من نسله شعب كثري))(١٣٨). 
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ومنها: (( وأترك رجال بارا عىل األرض من عشريتك مع كل أهل بيته))(١٣٩). 

من أجل الزرع: حرفياً من أجل الزرعات ويشري الزرع. . . إىل سلييل نوح وإىل 
مجاعة األبرار يف آن واحد والزرع مصطلح تقني يف الكتابات األسينية لإلشارة إىل 
ظلامت  سامها   أخر سوداء  مياها  ستتلو  سوداء  مياها  أن  يذكر  ثم  اجلامعة(١٤٠)، 
وإحداها طوفان نوح وهي املياه السوداء األوىل، وبعد هذه املياه رأيت مياهاً نرية: 
ابنه والذين يشبهوهنم ألنه يف ذلك  ابنه وابن  أبراهام وسالاللته وجميء  إهنا أصل 
متممة  الوصايا  أعامل  وكانت  لدهيم  موجودة  املكتوبة  غري  الرشيعة  كانت  الوقت 
وكان اإليامن باحلساب اآليت يود عندها، واألمل بعامل يتجدد يولد عندها والوعد 
. وارجتف   . رأيتها.  التي  النرية  احلياة  إهنا  قد زرع،  كان  تأيت  أن  التي جيب  باحلياة 

الذين كانوا حتت عرش القدير(١٤١)

 : املسيح  عودة  بعد  الزمان  آخر  أحوال  يصف  اجلنة:  يف  األبرار  حفظ  ويف 
إىل  يقوداهنم  حتى  أمامهم  يمشيان  نور  من  عمودا  وأورئييل  جربائيل  ((سيشكل 
البلد األمني وسيطعموهنم من ثمر شجرة احلياة ويلبسوهنم الثياب البيضاء وسيسهر 
املالئكة عليهم ولن جيوعوا ولن يعطشوا. . . عالمات منبئة بالنهاية ويف هذا اليوم 

ستنزرع األرض والشمس ستعتم والسالم سيحمل بعيدا عن األرض))(١٤٢)

وجه  عىل  عنف  كل  وأنه   .  . األبدي.  احلكم  سينفذ  حيث  اإلكامل  ((ويوم 
واحلقيقية وستكون  العدالة  زرع  وليظهر  وليتوقف كل عمل رش وفسق  األرض، 

بركة وستكون أعامل الرب واحلق لألبد مزروعة يف الفرح))(١٤٣)

(واآلن سوف خيلص األبرار كلهم وسيبقون أحياء حتى ينجبوا آالف األحفاد 
كلها  األرض  ستحرث  عندها  بسالم  وشيخوختهم  شباهبم  أيام  كافة  وستكتمل 
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بالعدل وسيزرع فيها شجرة، وستغمر بالربكة كافة أشجار األرض تبتهج ستكون 
مزروعة، فسيزرع(١٤٤) وقال عن إبراهيم: ((وكان يعرف حتديداً أنه منه إنام سيأيت 
زرع للرب ألجيال خالدة ومنها إنام بذار مقدس ليكون موافقا للذي صنع كل يشء 
وقد باركنا أبراهام واغتبط ودعا هذا العيد عيد الرب يوم فرح رائع للمأل األعىل 
وقد باركنا أبراهام لألبد كام ونسله وذريته يف األجيال األرضية كلها ألنه هبذا العيد 

يف وقته وفقا لتأكيد األلواح الساموية(١٤٥))

انطبقت  املعلومات والرموز ما  ويف آخر املطاف فإن وفد نجران كان لديه من 
والنور  وبزره  الزرع  القادم  فالنبي  املباهلة،  حرضوا  الذين  الكساء  أصحاب  عىل 
بيته كزرع  أهل  مع  والنجوم، وهو  الساموات  قبل  الكساء،  مع أصحاب  املخلوق 

أخرج بزره حييطون بعرش الرمحن. 

بيد احلسن آخذا  حمتضنا احلسني،  غدا  وقد    اهللا  رسول  ((فأتى 
متيش،  وعيل، خلفها، وهو يقول: «إذا أنا دعوت فأمنوا» فقال أسقف نجران   وفاطمة
يا معرش النصار، إين ألر وجوها لو شاء اهللا أن يزيل جبال من مكانه ألزاله هبا، 

فال تباهلوا فتهلكوا وال يبقى عىل وجه األرض نرصاين إىل يوم القيامة))(١٤٦). 
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اخلامتة

ويف اخلامتة نوجز النتائج التي توصل إليها البحث:

التوراة . ١ يف  ذكرت  الطيبني    حممد  عىل  تدل  رموزاً  أن  ذكر  الكريم  القرآن 
واإلنجيل. 

الرمز األول: هو النور املخلوق قبل الساموات والنجوم والكواكب. . ٢

هذا النور ال ينطفئ وهو تام، واهللا أمتّه ولو كره الكافرون. . ٣

٤ . . الرمز الثاين: هو الزرع وفرخه أو بزره، رمز وعالمة للنبي اخلاتم

وجدت الباحثة الرمزين: األول النور يف السفر األول من التوراة، نور خملوق . ٥
قبل السامء، قبل الشمس والنجوم. 

وهذا النور يدل عىل األرواح واألشباح للزرع وبزره وقد جاء يف السفر األول . ٦
سفر التكوين. 

إن وفد نجران تراجع عن املالعنة ألنه عرف النور وعرف الزرع وشطأه. . ٧

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل الزرع وبزره وعىل 
 .نور التوراة، نور نبينا حممد
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هوامش البحث:
وو٦٨،  و٦٦،  و٤٦،   ،٤٤  ،٤٣ واملائدة:   ،٩٣ و٦٥،  و٥٠،  و٤٨،   ،٣ عمران:  ١)آل 

و١١٠واألعراف: ١٥٧، والتوبة: ١١١، والفتح: ٢٩، والصف ٦، واجلمعة ٥.  
٢)تفسري اآللويس: ١٢٧/٢٦.  

٣) تاريخ الطربي: ٣/سنة ٨ هجرية.  
مركز  املقدسة،  احلسينة  للعتبة  العامة  األمانة  عن  تصدر  املحكمة  الفصلية  السبط  جملة  ٤)أنظر: 
التاين،  ربيع  األول/  العدد  اخلامس/  املجلد  اخلامسة/  السنة  والبحوث،  للدراسات  كربالء 

١٤٤٠هـ- ٢٠١٩م: ٤٣-٧٤.  
٥)اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي: ٦/ ١٣٥.  

٦) فتح القدير للشوكاين: ٣٧٣/١.  
٧) أنظر: تفسري مفاتيح الغيب للرازي: مسـألة : إنا أنزلنا التوراة فيها هد ونورص٣

٨) كتاب سليم بن قيس اهلاليل: ٥١.  
٩) فتح الباري رشح صحيح البخاري، العسقالين: كتاب التوحيد: مسألة: ٧١١٤.  

١٠) لسان العرب: مادة (نور):٣٨٠/١٤.  
القدير،  وفتح   ،٧٧/٦ القرطبي:  القرآن،  ألحكام  اجلامع   ،١٤١  /١٠ البيان:  جامع   (١١

للشوكاين: ١/ ٣٦٢، وجممع البيان، للطربيس: ٣/ ٢٤٩.  
h�ps:// .١٢) تفسري القمي لآلية وكذلك تفسري الربهان للبحراين: لآلية ١٥ من سورة املائدة
www. altafsir. com/Tafasir. asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=110&t-
SoraNo=5&tAyahNo=15&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

١٣)الكتاب املقدس الدرايس: كتاب التكوين: ١/ ص ٧
١٤)التكوين، اليوم الثاين: ص٨

١٥)الكتاب املقدس الدرايس: التكوين، اليوم الثالث: ص٨
١٦)الكتاب املقدس الدرايس: التكوين، اليوم الثالث: ص٨

١٧)الكتاب املقدس: تكوين: ١/ ١١، ص٢
١٨)انظر: اليوم الرابع: القمر والنجوم، يف الكتاب املقدس الدرايس: ص٩

١٩)كتاب التكوين: ٢/٢ص ١١
٢٠)كتاب التكوين: ٤/٢ص ١١
٢١)كتاب التكوين: ٤/٢ص ١١
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٢٢) التفسري الكبري، الرازي: ١١٥/١٦. وبحار األنوار: ١٦/ ٤٠٢.  
عىل  واملستدرك   ،٣٦١ مسألة  الكبري:  املعجم  يف  واحلديث   .٣٥٩  /٢٣ البيان:  جامع   (٢٣

الصحيحني مسألة ١٣٩٤ و٣٦١٩، ومسند أمحد مسألة ١٦٧٠٠.  
عساكر  ابن  وأخرجه   ،٦٦٣/٢  :١١٣٩ احلديث  رقم  الصحابة،  فضائل  يف  أمحد  أخرجه   (٢٤
ابن  تاريخ دمشق: ٦٧/٤٢، واملناقب، البن خوارزم: ١٤٥، والكامل: ١٩٥/٣، وأخرجه  يف 
اجلوزي يف املوضوعات: ١/ ٢٥٤، وعلل الرشائع، للشيخ الصدوق: ١/ ١٣٤ ومعاين األخبار: 

٥٦. وهناك مصادر كثرية أخر ال يسع املقام لذكرها.  
٢٥) املناقب، للمغازيل/٨٧

٢٦) تاج العقائد، عيل بن حممد اإلسامعييل الباطني: ٥٤.  
٢٧) رشح أصول الكايف:  ١٢ / ١١

٢٨) متام الدين وكامل النعمة ٢٤٢-٢٤٣.  
٢٩)فتح القدير للشوكاين: سورة البقرة ٣٤

٣٠)الكتاب املقدس الدرايس، تكوين: ١٧/ االية ٢٠-٢١، ص ١٩.  
٣١)عيون األخبار، للشيخ الصدوق: ٦٢، كام ذكر يف بحار األنوار: ٣٦/ ٢٠٥، وورد يف مدينة 

املعاجز بمعنى مقارب: ٤/ ٥١.  
٣٢)إنجيل لوقا: ١٦-١٧، ص٢٤٤٢.  

٣٣) ينظر: العني، للفراهيدي: ٣٣١/٢، املفردات يف غريب القرآن : ٣٤٧. و تاج اللغة وصحاح 
فقد  التفاسري  أما   ،١١٩ السابع:،  املجلد  (شطأ):  مادة  العرب،  ولسان   ، (شطأ).  مادة  العربية: 

أمجعت عىل معنى الفرخ، أنظر: تفسري  
٣٤) لسان العرب: ٧/ ١٢٠. ، وانظر: البحر املحيط: ٨/ ٨٧.  

٣٥) العني، الفراهيدي: ٣٣١/٢.  
٣٦) انظر: املفردات يف غريب القرآن : ٣٤٧. انظر: اإلحتاف ص ٣٩٦

٣٧) انظر: لسان العرب مادة (شطأ): املجلد السابع/ ١١٩-١٢٠، وانظر: خمتار الصحاح ش ط أ 
السبط  الوسيط: مادة (شطأ)، وأنظر: (احلسني يف اإلنجيل) بحث منشور يف جملة  املعجم   (٣٨

املجلد اخلامس العدد األول ١٤٤٠هـ- ٢٠١٩م، د. زهور كاظم زعيميان: ص٥١.  
h�p://www. shqaiqallnu- وانظر:   –h�p:��www. kitabuallah. co(٣٩

man. com/vb/t14558. html
٤٠) قاموس املعجم الوسيط : مادة (غصن). ولسان العرب: مادة (غصن): ٨٥/١٠.  
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٤١) معجم املجاالت والرتادفات القرآنية، أمحد خمتار عمر: ٢٨٢.  
٤٢)  لسان العرب: مادة (غصن): ١٠/ ٨٦.  

٤٣)  معجم الكايف: ٥٩٢.  
٤٤)داملعجم الرائد، مادة (شطأ).  

٤٥)لسان العرب، مادة (شطأ).  
٤٦) اجلامع ألحكام القرآن: ٣٧٦/١٠، واحلديث يف املعجم الكبري، للطرباين أبو القاسم سليامن 

بن أمحد املعروف( الطرباين): مسألة (٦١١٨)، ) 
٤٧) املعجم املفصل يف املعرب والدخيل: الدكتور سعدي ضناوي، دار الكتب العلمية، بريوت 

لبنان، ٣٠٧.  
٤٨)املعجم احلديث: عربي عريب، الدكتور: ربحي كامل استاذ العربية والدراسات السامية، يف 
جامعتي دمشق وبريوت العربية يف اجلامعة األردنية، ط١، دار العلم للماليني، بريوت- ١٩٧٥م. 

  .٤٧٣ :
٤٩) صحيح البخاري: كتاب تفسري القرآن، سورة الفتح.  

٥٠) يمكن مراجعة األحاديث يف بحث (احلسني يف اإلنجيل) يف جملة السبط: ص ٥١- 
٥١)مناقب عيل بن أيب طالب: ١٤٧.  

٥٢)املصدر نفسه: ٣٩٩.  
الشيخ  أللفية  العاملي  املؤمتر  طبعة   ٤٢ الرسوية:  املسائل  وانظر:   .١٩ ص:  ٥٣)التكوين/١٧: 

املفيد ايران.  
١٤٣٠هـ-  ط٢،  حممد،  شوقي  حتقيق:  املقصود،  عبد  الفتاح  عبد  حممد:  نور  يف  فاطمة   (٥٤

٢٠٠٩م، اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية- طهرام: ٦٣. رواه احلافظ أبو نعيم يف دالئل النبوة.  
البغوي: ٣٢٥/٧وتفسري ابن  القدير: ١٣٨٩/١. تفسري  البيان: ٢٢/ ٢٦٨، و فتح  ٥٥)جامع 

عطية: ٦٩١/٧، و الدر املصون: ٧٢٣/٩ وامليزان، للطباطبائي: ٣٠٤/١٨.  
٥٦)روح املعاين، لآللويس: ١٢٧/٢٦.  

٥٧)ا لكشاف: ٥/ ٥٥١.  
٥٨) اجلامع ألحكام القرآن: ٢٦٦/١٦.  

٥٩) جامع البيان، الطربي: ٢٢/ ٢٦٢. و اجلامع ألحكام القرآن: ٢٦٩/١٦.  
٦٠)  تفسري األعقم: سورة الفتح، آية ٢٩.  

البغوي: ٣٢٥/٧وتفسري ابن  ٦١) جامع البيان: ٢٢/ ٢٦٨، و فتح القدير: ١٣٨٩/١. تفسري
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عطية: ٦٩١/٧، و الدر املصون: ٧٢٣/٩ وامليزان، للطباطبائي: ٣٠٤/١٨.  
٦٢) جممع البيان، للطربيس: ٩/ ١٦٣.  

٦٣) معامل التنزيل، البغوي: ٣٢٥/٧.  
٦٤)انظر يف نور حممد فاطمة الزهراء: ٩٩.  

٦٥)جممع البيان، الطربيس: ٥٦/٦.  
٦٦)التفسري الكبري: /٩٣.  

٦٧)  األصول من الكايف: ج١، باب إن األرض كلها لإلمام  احلديث، ٨٠، ص٤٢٨.  
٦٨) معامل التنزيل، البغوي: ٣٢٥/٧.  
٦٩) جممع البيان، للطربيس: ٦/ ٥٦.  

٧٠)  جممع البيان: ٦/ ٥٦. و تفسري القمي: ١/ ٣٩٨-٣٩٩.  
٧١) األصول من الكايف: ج١، باب إن األرض كلها لإلمام احلديث، ٨٠، ص٤٢٨.  

٧٢)دالئل النبوة: ١/ ٥٧
٧٣)جممع الزوائد: ٨/ ٢١٤، ودالئل النبوة: ١/ ٥٧

٧٤) تفسري فرات الكويف: ٨٢/١.  
٧٥)  يوحنا األول: ٣/ ص: ٣٧٣.  

٧٦)  جامع البيان : ٢٦٧/٢٢-٢٦٨.  
٧٧)  جامع البيان : ٢٦٧/٢٢-٢٦٨، فتح القدير: ١/ ١٣٨٦.  

٧٨) تفسري اهلداية إىل بلوغ النهاية، القييس: ١١/ ٦٩٨٢.  
٧٩)جممع البيان: ١/ ١١٩.  

٨٠) الكتاب املقدس الدرايس: (اجلمع الكثري أمام العرش) ١١ ص ٢٠٦٠
٨١) أنظر: (اجلمع الكثري أمام العرش)٩- ١١ ص ٢٠٦٠

  .٥/ ٥٦٧ :٨٢) األساس يف التفسري: سعيد حو
٨٣) لسان العرب مادة (رحم): ١٢٦/٦.  

٨٤)  أخرجه احلاكم ١٥٧/٤، وانظر: عارضة األحوذي ١٠/٨؛ وأمحد برقم ١٦٨٠؛ وأبو داود 
  .١٨٠ – يف الزكاة برقم ١٦٩٤؛ باب صلة الرحم. ورشح السنة ١٧٩/١

٨٥) البحر املحيط: ٨/ ٨٨
٨٦)روح املعاين، لآللويس: ١٢٩/٢٦.  

٨٧)تفسري اآللويس: ١٢٧/٢٦
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٨٨) صحيح البخاري، البخاري اجلعفي، حممد بن اسامعيل، دار ابن كثري، ١٤١٤هـ- ١٩٩٣م: 
احلديث (٦٢١٣): ٥/ ص ٢٠٤٧، وصحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن احلجاج الفشريي، 

ط دار إحياء الكتب العربية: كتاب الفضائل: حديث (٤٢٤٣): ٤/ ١٧٩٣.  
٨٩) فتح الباري يف رشح صحيح البخاري: العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر، دار اريان للرتاث، 

١٤٠٧هـ- ١٩٨٦م.  
٩٠)املصدر والصفحة نفسها.  
٩١)روح املعاين: ٢٦/ ١٢٨.  

٩٢) املصدر نفسه.  
٩٣)سفر أيوب:٧/١٤، ص ٦٣٠

٩٤)أيوب: ٥/ ص ٦٢١
٩٥) انظر: الكتاب املقدس: سفر إشعيا: ٥٣/ ٢ /ص ٩١٨، والكتاب املقدس الدرايس: سفر 

إشعيا: ٥٢/ ٥٣/ص ١٧١٨.  
٩٦) إشعيا: ٥٣: االية: ٧/ ص ٩١٨.  
٩٧)إشعيا: ٥٣: االية: ٨/ ص ٩١٨.  
٩٨) إشعيا: ٥٣: االية: ١٠ ص ٩١٨.  

٩٩)حزقيال٤/١٧-٦، ص ١٠٥٤.  
١٠٠) انظر: حزقيال: ١٧/ ٧، ص١٠٥٥.  

١٠١) حزقيال: ١٧/ ٢٤، ص١٠٥٦.  
١٠٢) انظر: بحث (اإلمام احلسني  يف االنجيل) جملة السبط العدد اخلامس: ص ٥٣.  

١٠٣) هنج البالغة ٤/١ ص ٤٠٥ - دار الكتب العلمية –بريوت – لبنان الطبعة اخلامسة عام 
  .٢٠٠٣

١٠٤)انظر: الربهان للزركيش: ١/ ١٠٢.  
لتبيان  بامجعها  ظفت نصوصه  وُ قد  و  ياء) من (ستة وستني إصحاحا)  عْ إشَ يتكون (سفر   (١٠٥
(رؤيا) رآها (إشعيا)، و يقال بانه مات شهيدا، و قد تنبأ يف رؤياه عن ميالد السيد املسيح من 
السيدة العذراء: ٨٤٩، و يتميز هذا السفر بمميزات كثرية هتم الباحث االسالمي، و ال سيام فيام 
يتعلق بفكرة الظهور و اخلالص، فضال عن أنه كان مثار جدل كبري بني حمليل و مفرسي التوراة.  

١٠٦)الكتاب املقدس الدرايس، (جذع ييس): ١١ ص ١٦٣٥.  
١٠٧) الكتاب املقدس الدرايس، (جذع ييس) اهلامش : ١١ ص ١٦٣٥.  
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١٠٨) الكتاب املقدس الدرايس، (جذع ييس) : ١١ ص ١٦٣٥.  
١٠٩) انظر: دالئل النبوة: ١/ ٦٢، اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: ٧/١٥. وعرائس البيان يف 

حقائق القرآن: البقيل: ٨٣٠.  
١١٠)تفسري القمي: ٥٤٨.  

١١١) تفسري فرات الكويف: ١٣١.  
١١٢)عيون أخبار الرضا: ١٣١، وتفسري القمي: ٥٥٩و ٥٦٠و معاين األخبار: ٤١.  

١١٣)الكتاب املقدس الدرايس: كتاب زكريا: ٣/ ٦/ ص ٢٢٠٣.  
١١٤) املصدر والصفحة نفسها.  

١١٥) املصدر نفسه زكريا: ٧/٣، ص٢٢٠٣.  
١١٦) زكريا ٣: ٨/ ص٢٢٠٣.  

١١٧)زكريا:٦: ١٢.  
١١٨)زكريا: ٦/ ٤-٥.  

١١٩)زكريا: ٩/٦، ص ١١٨٧.  
١٢٠)تكوين: ٢٢/٤٩.  

١٢١)الكتاب املقدس الدرايس: إنجيل مرقس: ٢٦/٤، ص٢٣٥٥.  
١٢٢)الكتاب املقدس الدرايس: إنجيل مرقس: ٣١/٤، ص٢٣٥٥-٢٣٥٦.  

١٢٣) لوقا: ٢٤/٢.  
١٢٤) لوقا: ٣/ ١٦، ص٢٤٢٢.  

١٢٥)إنجيل لوقا: ٩/٨، ص ٢٤٤١.  
١٢٦) انجيل لوقا: ١٥/٨، ص٢٤٤١.  

١٢٧) الكتاب املقدس الدرايس: انجيل لوقا: ٦/ ٤٣ص ٢٤٣٦.  
١٢٨)يوحنا ١/ يسوع محل اهللا اية ٢٩-٣١ ص ١٤١.  

١٢٩) اخلروج: ١٣/١٢.  
١٣٠)يوحنا: ٢٩/١.  

١٣١) رؤيا يوحنا: ٢٢/ صفحة ٤٠٧.  
١٣٢) انظر: فتح القدير، للشوكاين: ١٦٦٠، وجممع البيان، للطربيس: ٣٥٣/١٠.  

١٣٣) انظر: جممع البيان: ١٠/ ٣٥٣.  
١٣٤)جامع البيان، للطربي: ٢٤/ ٦٤٦. وانظر اجلامع ألحكام القرآن: ٢٠/ ١٩٣.  
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١٣٥) انظر: جممع البيان، للطربيس: ٣٥٢/١٠-٣٥٣. وانظر: امليزان، للطبطبائي: ٤٢٩/٢٠.  
١٣٦) سفر احلكمة: ١/٤.  

ديب  موسى  ترمجة  امليت،  البحر   – قمران  خمطوطات  العهدين،  بني  ما  كتابات  التوراة   (١٣٧
اخلوري، ط١، دار الطليعة اجلديدة، ١٩٩٨، سوريا – دمشق.  

١٣٨) حمطوطات قمران: ٢/ ١٦٦.  
١٣٩) حمطوطات قمران: ٢/ ١٥٤.  
١٤٠) حمطوطات قمران: ٢/ ١٨٨.  
١٤١)خمطوطات قمران:٢/ ٤١٠.  
١٤٢) خمطوطات قمران:٣/ ٦٦٧.  
١٤٣) خمطوطات قمران: ٢/: ٣٣.  
١٤٤) خمطوطات قمران :٢/ ٣٤.  

١٤٥)خمطوطات قمران :٢/ ٢٠٧.  
١٤٦)الكشاف، للزخمرشي: ١/ ٥٦٤-٥٦٥. 
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املصادر و املراجع:
القرآن الكريم

الشرباوي_* االرشاف:  بحب  اإلحتاف 
حتقيق:  الشافعي،  عامر  بن  حممد  بن  عبداهللا 
الكتاب  مؤسسة  ط١  الغريري،  سامي 

االسالمي، ٢٠٠٢م. 
اآلثار: * من  فيها  جاء  وما  مكة  أخبار 

األزرقي_ حممد بن عبد اهللا بن أمحد أبو الوليد، 
حتقيق: عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش، ط١، 

مكتبة األسدي ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م. 
إرشاد القلوب من عمل به من أليم العقاب *

الديلمي  حممد  احلسن  أيب  بن  األول  املجلد 
أعالم القرن الثامن هاشم امليالين. 

(رمحه *   حوّ سعيد  التفسري:  يف  األساس 
مجهورية  القاهرة-  السالم،  دار  ط٧،  اهللا)، 

مرص العربية، ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م. 
أسد الغابة يف معرفة الصحابة: ابن األثري- أبو *

احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد، املعروف بابن االثري )ت 
٢٠١٢م.  ٦٣٠هـ(، دار ابن حزم، ١٤٣٣ هـ –

العصور * سوسيولوجيا  واملسيحيّة،  اإلسالم 
يف  دكتوراه  صادق  املخزومي_  التأسيسية: 
األديان دكتوراه يف الرتاث، ط١، لبنان/ كندا 

٢٠١٦م. 
الكليني_* الروضة:  ويليه  الكايف  أصول 

رسه)  (قدس  يعقوب  بن  حممد  جعفر  أبو 
(ت٣٢٨هـ) ط١، رشكة األعلمي للمطبوعات، 

بريوت- لبنان، ١٤٢٦هـ -  ٢٠٠٥م. 

حممد * بن  أمحد  جعفر  أليب  القرآن:  إعراب 
النحاس (ت ٣٣٨هـ)، ط١، دار  بن اسامعيل 
بريوت–لبنان،  العريب،  الرتاث  إحياء  الضياء 

١٤٢٥هـ-٢٠٠٥م. 
أبو * الطربيس_   :اهلد بأعالم   الور إعالم 

البيت آل  مؤسسة  احلسن،  بن  الفضل  عيل 
إلحياء الرتاث- قم. 

أمايل الصدوق: الشيخ الصدوق_ ايب جعفر *
القمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد 
مؤسسة  لبنان  بريوت-  ط١  ٢٨١هـ)،  (ت 

األعلمي، ٢٠٠٩ م. 
األئمة * أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار،  بحار 

األطهار: املجليس_ حممد باقر (ت ١١١١هـ) 
دار احياء الكتب اإلسالمية. 

البحر املحيط (التفسري الكبري): أثري الدين أبو *
وهبامشه  األندليس،  يوسف  بن  حممد  اهللا  عبد 
النهر املاد وكتاب الدرر الدر اللقيط من البحر 

املديد دار إحياء الرتاث، بريوت- لبنان. 
املوسوم * املجالس:،  وزينة  املجالس  تسلية 

_السيد حممد  احلائري   -  (مقتل احلسني)بـ
املوسوي،  الكركي  احلائري  طالب  أيب  بن 
فارس  حتقيق  العارش)  القرن  أعالم  (من 
حسون كريم، مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم 

املقدسة، ١٤١٧هـ. 
حممد * عيل  أمحد  األعقم-  األعقم:  تفسري 

اليامنية،  عيل اإلنيس، ط١، صنعاء دار احلكمة 
١٤١١هـ- ١٩٩٠م. 

الدكتور * الكريم،  للقرآن  الشامل  التفسري 
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أمري عبد العزيز: أستاذ الفقه املقارن يف جامعة 
عاطف  نابلس-فلسطني  يف  الوطنية  النجاح 
دكتوراه  رسالة  ٢٠١٣م،  اخلوىل  حممود  حممد 

االزهر فرع القاهرة. 
حممد * التأويل):  (حماسن  القاسمي  تفسري   

عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  القاسمي  الدين  مجال 
احللبي،  البايب  عيسى  منشورات   ،١ ط  الباقي 

١٣٧٦ هـ- ١٩٥٧م. 
عىل * احلسن  أبو  القمي-   القمي:  تفسري 

قم  ط١،  حتقيق:  ٣٠٧هـ)،  (ت  ابراهيم  بن 
املقدسة، مؤسسة  اإلمام املهدي، ١٤٣٥هـ. 

فخر * الرازي-  الغيب):  (مفاتيح  الكبري  التفسري 
الدين الرازي الطربستاين (ت ٦٠٤هـ) ط١بريوت، 

دار الكتب العلمية، ١٤٢٥هـ -٢٠٠٤م. 
القاسم * أيب  الكويف-  الكويف:  فرات  تفسري 

الغيبة  أعالم  من  فرات،  بن  ابراهيم  بن  فرات 
مؤسسة  ط١،  كاظم،  حممد  حتقيق:   الصغر

التاريخ العريب، ١٤٣٢هـ- ٢٠١١م. 
بن * حممد  الرتمذي-  الرتمذي:  االمام  جامع 

عيسى بن سورة (ت ٢٧٩هـ) صورة عن طبعة 
بوالق، القاهرة ١٢٩٢هـ. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي- *
أبو جعفر حممد بن جرير (ت ٣١٠ هـ)، حتقيق: 

حممد حممود شاكر، مرص، دار املعارف. 
عبد * أبو  القرطبي-  القرآن:  ألحكام  اجلامع 

اهللا حممد بن أمحد األنصاري (ت ٦٧١هـ)، دار 
إحياء الفكر. 

*احلسني خصائص  احلسينية  اخلصائص 

ومزايا املظلوم: التسرتي- جعفر (قدس رسه) 
بريوت –لبنان، دار احلوراء، (د. ت). 

يوسف * بن  أمحد  احللبي-  املصون:  الدر 
املعروف بالسمني، دار القلم. 

نعيم * أيب  الكبري  للحافظ  النبوة:  دالئل 
حممد  د.  حتقيق:  ٤٣٠هـ)  (ت  األصبهاين 
دار   ،٢ ط  عباس،  الرب  وعبد  قلعجي  رواس 

النفائس، بريوت- ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م. 
القربى: * ذوي  مناقب  يف  العقبى  ذخائر 

املكي- حمب الدين أبو العباس أمحد بن عبد اهللا 
أكرم  حتقيق:  ٦٩٤هـ)،  (ت  الطربي  حممد  بن 

البويش وحممود االرناؤوط، ط١، ١٤١٥هـ. 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع *

بن  حممود  الدين  شهاب  اآللويس-  املثاين: 
احلسيني (ت ١٢٧٠هـ)، حتقيق: عيل  اهللا  عبد 
الكتب  دار  بريوت،  ط١،  عطية،  الباري  عبد 

العلمية، ١٤١٥هـ. 
بن * أمحد  بكر  أبو  البيهقي_   :الكرب السنن 

اجلوهر  ذيله  بن عيل (ت ٤٥٨ه) ويف  احلسني 
النقي، دار املعرفة، بريوت- لبنان. 

حممد * املازندراين_  الكايف:  أصول  رشح 
صالح، تعليقات املريزا أيب احلسن الشعراين

* : العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
اجلوهري- أبو نرص إسامعيل بن محاد الفارايب 
الغفور عطار،  أمحد عبد  (ت ٣٩٣هـ) حتقيق: 

دار العلم للماليني. 
صحيح البخاري: البخاري- حممد بم إسامعيل *

بن إبراهيم اجلعفي (ت ٢٥٦هـ)، ط بوالق. 
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تفسري * القرآن:  حقائق  يف  البيان  عرائس 
الشيخ  البقيل-  الكريم  للقرآن  كامل  صويف 
دراسة  (ت٦٠٦هـ)،  الشريازي  روزنبهار 
وتقديم املسترشق آرثر أربري، جبيل لبنان دار 

ومكتبة بيبليون، ٢٠٠٩م. 
البخاري: * صحيح  رشح  الباري  فتح 

العسقالين- أمحد بن عيل بن حجر، دار الريان 
للرتاث ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م. 

الفتوح: أمحد بن أعثم الكويف (ت ٣١٤هـ)، *
األضواء  دار  ط١،  شريي،  عيل  حتقيق: 

١٤١١هـ. 
السيد * الستّة:  الصحاح  من  اخلمسة  فضائل 

الفريوزابادي  اليزدي  احلسيني  مرتىض 
منشورات الفريوزابادي، ط٢، ١٤٢٤ه. 

الفتاح * عبد  الزراء:  فاطمة  حممد  نور  يف 
املجمع  ط٢،  حممد،  شوقي  حتقيق:  مقصود، 
العاملي للتقريب بني املذاهب، إيران- طهران، 

١٤٣٠ه ق- ٢٠٠٩م. 
قاموس الكتاب املقدس: نخبة من األساتذة *

التحرير:  هيئة  الالهوتيني،  االختصاص  ذوي 
جون  والدكتور  امللك،  عبد  بطرس  الدكتور 

ألكسندر طمسن، واألستاذ إبراهيم مطر. 
قاموس املعجم الوسيط : جممع اللغة العربية *

 / الزيات  أمحد   / مصطفى  (إبراهيم  بالقاهرة 
دار  النجار)، ط ٥،  القادر / حممد  حامد عبد 

الدعوة، ٢٠١١م. 
الدين * قطب  الراوندي-  األنبياء:  قصص 

عفانيان  رضا  غالم  حتقيق  اهللا،  هبة  بن  سعيد 

املفيد،  مؤسسة  بريوت،  ط١،  اليزدي، 
١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م. 

القديم * العهد  كتب  أي  املقدس  الكتاب 
دار  لبنان،  ط٣، ١٩٩٥والعهد اجلديد ط٣٠، 

الكتاب املقدس، الرشق األوسط ١٩٩٣م. 
مقاالت * الدرايس:  املقدس  الكتاب 

النصوص  مع  دراسية  ومداخل  وموضوعات 
الكتابية الكاملة القاهرة- مرص، ٢٠١١م. 

كتاب سليم بن قيس اهلاليل: سليم بن قيس *
املؤمنني  أمري  وأتباع  أصحاب  من  اهلاليل، 
العابدين  زين  واإلمام  احلسنني  واإلمامني 
األرشف-  النجف  ط١   ،الباقر واإلمام 

العراق، دار املجتبى ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل *

يف وجوه التأويل: الزخمرشي- أبو القاسم جار 
٥٣٨هـ)،  (ت  اخلوارزمي  عمر  بن  حممود  اهللا 

ط١ مكتبة العبيكان ١٤١٨هـ-١٩٩٨م. 
لسان العرب: حممد بن مكرم بن عىل، ابن *

منظور- أبو الفضل، مجال الدين األنصاري 
دار  ٧١١هـ)  (ت  اإلفريقي  الرويفعي 

صادر، بريوت. 
الطَربيس- * القرآن:  تفسري  يف  البيان  جممع 

أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن املحسن (ت 
املرتىض،  دار  لبنان،  بريوت-  ط٢،  ٥٤٨هـ)، 

١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م. 
جمموع رسائل اجلاحظ: اجلاحظ- أبو عثامن *

الليثي  فزارة  بن  حمبوب  بن  بحر  بن  عمرو 
احلاجري،  طه  حممد  حتقيق:  البرصي،  الكناين 
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ط١، بريوت، دار النهضة العربية، ١٩٨٣م. 
بن * العزيز:  الكتاب  تفسري  الوجيز،  املحرر 

عبد  بن  غالب  بن  احلق  عبد  حممد  أبو   _ عطية 
الرمحن بن متام بن عطية األندليس املحاريب (ت 
٥٤٢هـ) حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، 
ط ١، دار الكتب العلمية - بريوت- ١٤٢٢ هـ. 

خمتار الصحاح: الرازي- زين الدين أبو عبد *
احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أيب  بن  حممد  اهللا 
الشيخ  يوسف  حتقيق:  ٦٦٦هـ)  (ت  الرازي 

حممد، املكتبة العرصية. 
بني * ما  كتابات  (التوراة  قمران  خمطوط 

امليت،  البحر  قمران  خمطوطات  العهدين، 
الكتب األسينية، حتقيق: أندريه دوبون- سومر 
ديب  موسى  وتقديم:  ترمجة  فيلوتكو،  مارك 

اخلوري، ط١، دار الطليعة، سوريا – دمشق. 
أللفية * العاملي  املؤمتر  طبعة  الرسوية  املسائل 

الشيخ املفيد ايران. 
املستدرك عىل الصحيحني: أبو عبد اهللا حممد *

املعرفة،  بن عبد اهللا احلاكم (ت ٤٠٥هـ)، دار 
١٤١٨هـ - ١٩٩٨م. 

املستدرك عىل الصحيحني: أبو عبد اهللا حممد *
املعرفة،  بن عبد اهللا احلاكم (ت ٤٠٥هـ)، دار 

١٤١٨هـ - ١٩٩٨م. 
حممد * أيب  السنة  حمي  البغوي-  التنزيل:  معامل 

احلسني بن سعود (ت ٥١٦هـ) حتقيق حممد عبد 
اهللا القمر وعثامن مجعة سليامن مسلم، دار طيبة. 

الدكتور: * عريب،  عربي  احلديث:  املعجم 
ربحي كامل استاذ العربية والدراسات السامية، 

يف جامعتي دمشق وبريوت العربية يف اجلامعة 
بريوت-  للماليني،  العلم  دار  ط١،  األردنية، 

١٩٧٥م. 
اخلليل * تصنيف  الفراهيدي-  العني:  معجم 

عبد  الدكتور  حتقيق:  ١٧٠هـ)  (ت  أمحد  بن 
دار  لبنان،  بريوت-  ط١،  هنداوي،  احلميد 

الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م. 
اخلليل * تصنيف  الفراهيدي-  العني:  معجم 

عبد  الدكتور  حتقيق:  ١٧٠هـ)  (ت  أمحد  بن 
دار  لبنان،  بريوت-  ط١،  هنداوي،  احلميد 

الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م. 
*h�ps:��play. املوقع  الكايف:   معجم 

google. com/store/apps�
details?id=com. qamus_arabi.

dic�onary_arabic&hl=ar
سليامن * القاسم  أيب  للحافظ  الكبري:   املعجم 

محدي  حتقيق   ( ٣٦٠ه   (ت  الطرباين  أمحد  بن 
عبد املجيد  ط ٢. 

أمحد * القرآنية،  واملرتادفات  املجاالت  معجم 
خمتار عمر، ط١ عامل الكتب، ٢٠١٥م. 

والدخيل: * املعرب  يف  املفصل  املعجم 
الكتب  دار  ضناوي،  سعدي  الدكتور 

العلمية، بريوت لبنان. 
املعجم الوسيط: املؤلف: جممع اللغة العربية، *

مكتبة الرشوق الدولية، ٢٠٠٤. 
املفردات يف غريب القرآن: األصفهاين- أبو *

حتقيق  ٥٠٢هـ)  (ت  حممد  بن  احلسني  القاسم 
بريوت-  ط١  الدين،  شمس  إبراهيم  وضبط 
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لبنان، مؤسسة األعلمي، ١٤٣٠- ٢٠٠٩م. 
املفردات يف غريب القرآن: األصفهاين- أبو *

حتقيق  ٥٠٢هـ)  (ت  حممد  بن  احلسني  القاسم 
بريوت-  ط١  الدين،  شمس  إبراهيم  وضبط 

لبنان، مؤسسة األعلمي، ١٤٣٠- ٢٠٠٩م. 
املؤيد * أبو  اخلوارزمي-  للخوارزمي:  املقتل، 

حتقيق:  ٥٦٨هـ)،  (ت  املكي  أمحد  بن  املوفق 
 .د الساموي دار أنوار اهلد الشيخ حممّ

شهر * بن  جعفر  أيب  طالب:  أيب  آل  مناقب 
:يوسف  وفهرسة  حتقيق:  املازندراين،  آشوب 

البقاعي - ط دار االضواء، بريوت- لبنان. 
معهد *  : احلسني  اإلمام  كلامت  موسوعة 

رشيفي،  (حممود   العلوم باقر  حتقيقات 
حممود أمحد ريان)، منظمة اإلعالم اإلسالمي، 
إيران، ط١، شعبان  دانش، قم-  املعروف  دار 

١٤١٥- ١٩٩٥م. 
حممد * طباطبائي-  القرآن:  تفسري  يف  امليزان 

للمطبوعات،  األعلمي  حسني، ط١، مؤسسة 
بريوت –لبنان١٤١٧هـ-١٩٩٧م. . 

اهلداية إىل بلوغ النهاية: القييس_ مكي بن أيب *
من  جمموعة  حتقيق:  حممد،  أبو  القييس  طالب 

الباحثني، ط١، ٢٠٠٧م. 
اهلداية إىل بلوغ النهاية، : مكي بن أيب طالب *

الباحثني، ط١ دار  القييس: حتقيق جمموعة من 
السالم  القاهرة، ٢٠١٤م. 

ينابيع املودة، مناقب اإلمام عيل وأهل البيت *
احلسيني  إبراهيم  للشيخ  القندوزي-   :
مؤسسة  لبنان،   – بريوت  احلنفي،  البلخي 

األعلمي 


