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ديباجة

ــ  دعمًا للجهود املباركة التي بداأها ال�سيد الأ�ستاذ �سفيق املو�سويـ 
املركز الإ�سالمي الثقايف / النجف الأ�سرف ـــ والهادفة لن�سر فكر 
وثقافة اأهل البيت »عليهم ال�سالم« اأثناء امل�سرية املليونية لأربعينية 
الإمام احل�سني »عليه ال�سالم«، وذلك باإقامة معر�ض كتاب ملدر�سة 
اأهل البيت، مت اإ�سدار �سل�سلة كتيبات ل�سماحة ال�سيخ علي ح�سن 
غلوم يعر�ض فيها اأقوال ومواقف ر�سول اهلل والأئمة الإثنى ع�سر 
خم�سة  العام  هذا  اأ�سدر  وقد  وال�سالم«،  ال�سالة  اأف�سل  »عليهم 
كتبيات، بداأ فيها بر�سول اهلل، وانتهى بالإمام احل�سني، و�سّمنها 
يف  املباركة  ال�سل�سلة  تكتمل  اأن  على  ومقالته،  خطبة  من  بع�سًا 

الأعوام الالحقة.
اإننا اإذ نقّدم هذا العمل، فاإننا ناأمل يف اأن يكون منوذجًا ُيحتذى 
به خلدمة مدر�سة اأهل البيت »عليهم ال�سالم«، واأن يكون مو�سع 

َُتَناِف�ُسوَن}. تناف�ض {َوِف َذِلَك َفلمَْيَتَناَف�ِس المْ
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َعلَى  اأُنِزَل  َوَما  َنا  َعلَيمْ اأُنِزَل  َوَما  ِباهلِل  ا  اآَمنَّ {ُقلمْ 
َباِط  ُقوَب َوالأَ�سمْ َحاَق َوَيعمْ َماِعيَل َواإِ�سمْ �سمْ َراِهيَم َواإِ اإِبمْ
َل  بِِّهممْ  رَّ ِمن  َوالنَِّبيُّوَن  َوِعي�َسى  ُمو�َسى  اأُوِتَي  َوَما 

ِلُموَن}. ُن َلُه ُم�سمْ ُهممْ َوَنحمْ نمْ َن اأََحٍد مِّ ُق َبيمْ ُنَفرِّ
�سورة اآل عمران:84

َمن  اهلُل  اأحبَّ  ح�سين،  ِمن  واأنا  ِمّني  )ح�سين 
اأحبَّ ُح�سيناً، ُح�سين �ِسبٌط ِمن الأ�سباط(.

النبي الأكرم � 
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فال  والظاهر  بعده،  �سيء  فال  والآخر  قبله،  �سيء  فال  الأول  هلل  الحمد 
�سيء فوقه، والباطن فال �سيء دونه. ثم ال�سالة وال�سالم على محمد عبده 
اآله  اأمره، وعلى  نفاذ  والما�سي على  لعهده  والحافظ  باأمره  القائم  ور�سوله، 

الأطهار الم�سطفين الأخيار. 

روت م�سادر اإ�سالمية عديدة، وباألفاظ فيها �سيء ب�سيط من الختالف 
قول النبي الأكرم �: )الح�سن والح�سين �سبطان من الأ�سباط(.. )ح�سين 
�ِسبط من الأ�سباط(. وعند العودة اإلى محاولت العلماء والمحققين لتحديد 
ح  األسباط في هذا الحديث، لم اأجد �سيئًا ُمقِنعًا يو�سّ بـــ  َمن هم المعنّيون 

بالدّقة مراد النبي � واإلى ماذا ُي�سير.

وكان هذا دافعًا لي للبحث في م�سادر اأهل الكتاب لعّلي اأجد راأ�ض الخيط 
الذي يقودني اإلى الإجابة. وبحمد اهلل D وف�سله، وفي اأثناء الإعداد لخطبة 
لتناول الحديث  �ستها  ل�سنة 1439هـ والتي خ�سّ الجمعة لبداية �سهر محرم 
ال�سابق، ومع قليل من المطالعة في العهد القديم من الكتاب المقّد�ض، وبع�ض 
ـــ العربية  ـــ العبرية  اللغوية والدينية باللغة الإنجليزية؛ والإنجليزية  المواقع 
لت اإلى النتيجة التي �ساأعر�سها في هذا  المقاِرنة على �سبكة الإنترنت، تو�سّ

الُكتّيب الذي اأ�سميته فك لغز األسباط.

اإلى النتيجة بوقت زمني ق�سير  ل  وكان راأ�ض الخيط الذي قادني للتو�سّ

المقدمة
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 ..� محمد  النبي  يقابل   S مو�سى  النبي  يلي:  ما  افترا�ض  هو  جدًا 
 S واأ�سفار التوراة الخم�سة هي اأول العهد القديم؛ ثم الو�سي يو�سع بن نون
يقابل الإمام علي بن اأبي طالب S.. و�ِسْفر يو�سع »ي�سوع« ياأتي مبا�سرة بعد 
فر الالحق ل�ِسفر ي�سوع  التوراة في ترتيب العهد القديم.. اإذًا لبد من اأن ال�سِّ
مبا�سرة له عالقة بـــ األسباط الذين اأ�سار اإليهم النبي � في مقابل الح�سن 
والح�سين ولربما باقي اأئمة اأهل البيت Q اأي�سًا. اأي اأن األسباط الذين 

فر. ي�سير اإليهم النبي في الحديث لهم ِذكٌر في هذا ال�سِّ

ي�سوع  ل�ِسفر  التالي  فر  ال�سِّ كان  القديم،  العهد  كتاب  اإلى  الرجوع  وعند 
هو  وكم  العنوان؟  هذا  اأخذوا  ولماذا  الق�ساة؟  فمن هم  الق�ساة..  �ِسفر  هو 
عددهم؟ وما مدى احتمال اأن يكونوا هم األسباط الم�سار اإليهم في الحديث 
النبوي؟ وماذا كانت مهّمتهم والأدوار التي قاموا بها لكي يذكر النبيُّ � اأنَّ 
الح�سن والح�سين R يمّثالن المتداد لأولئك األسباط؟ اأو لكي ي�سّبههما 

بـــ األسباط من حيث الدور والم�سوؤوليات المناطة بهما؟ 

هذه الت�ساوؤلت جعلتني على م�ساٍر في البحث قادني اإلى نتائج عر�سُتها 
الكويت،  في  بهبهاني  ها�سم  �سيد  م�سجد  منبر  على  ِمن  جمعة  خطبَتي  في 
ال�ساد�ض ع�سر  الثاني من محرم 1439هـ، والأخرى في  بتاريخ  الأولى كانت 

منه، وتمَّ بثُّهما اأي�سًا على قناة اليوتيوب الخا�سة بالم�سجد.

الت�ساوؤلت،  تلك  على  العلمية  الإجابات  لتقديم  ي�سعى  الُكتّيب  وهذا 
ق الغر�ض  وت�ساوؤلت اأخرى عديدة ُتكِمل �سورة البحث باإذن اهلل D، بما يحقِّ

الأ�سا�ض من ن�سره وهو فك لغز األسباط. 

النتيجة،  هذه  اإلى  اأحد  ي�سبقني  لم  اأنه  الّدعاء  اأ�ستطيع  ل  باأّنني  علمًا 

8 المقدمة
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ولكنني لم اأّطلع على �سيء من هذا خالل بحثي وقراءاتي ال�سابقة والممتدة 
ل�سنوات طويلة.

 D واأوؤّكد مّرة اأخرى اأنَّ هذا البحث العلمي ونتائجه قد تمَّ بف�سل اهلل
وَمّنه، ولعّله جاء ا�ستجابًة لدعاٍء اعتدُت تكراره في ليلة القدر من كلِّ عام، 
باأن  كلِّ مو�سم حج،  اأر�ض عرفات في  الحجة على  التا�سع من ذي  يوم  وفي 
رني  يفتح لي اهلل D اأبواب العلم، واأن يوّفقني للمزيد من المعرفة، واأن يب�سِّ
عاء.. اإنَّه ذو َمنٍّ  �سُت نتائج هذا الدُّ بما خفي عّني من اأمر ديني؛ ولطالما تلمَّ
عظيم، واأ�ساأله D اأن يكون هذا العمل �سببًا لنيل مر�ساته، وطريقًا لمزيد 
من المعارف الدينية التي ُتثري المكتبة الإ�سالمية والمعرفة الإيمانية، فاإْن 

اأ�سبت فلله الحمد، واإْن اأخطاأت فاإّني اأ�ساأله العفو، وهو وليُّ التوفيق.

                  

                                                                        علي ح�سن غلوم علي

                                                                الكويت : 18 من محرم 1439هـ

                                                                      الموافق: 8 اأكتوبر 2017

المقدمة9
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مصادر الحديث

روي قول النبي الأكرم �: )الح�سن والح�سين �سبطان من الأ�سباط( 
وقوله �: )الح�سين �سبط من الأ�سباط( في العديد من م�سادر الم�سلمين، 
وفيما يلي قائمة ببع�ض تلك الم�سادر، وبالألفاظ المختلفة التي وردت فيها، 

واأبداأ بم�سادر اإخواننا من اأهل ال�سنة والجماعة:

وهيب،  حدثنا  عفان،  )حدثنا  حنبل:  بن  اأحمد  م�سند   )1
حدثنا عبد اهلل بن عثمان بن خثيم، عن �سعيد بن اأبي را�سد، 
عن يعلى العامري)1(، اأنه خرج مع ر�سول اهلل � اإلى طعام 
دعوا له، قال: فا�ستمثل ر�سول اهلل � قال عفان: قال وهيب: 
غلمان  مع  وح�سين  القوم،  اأمام   � اهلل  ر�سول  فا�ستقبل 
)1( يعلى بن مّرة العامري، اأ�سلم و�سهد مع ر�سول اهلل احلديبيَة وَبْيعة الر�سوان وخيرب وَفتح مكة 

.S والطائف وُحَنينًا، وكان فا�ساًل. �سكن الكوفة، وكان من اأن�سار اأمري املوؤمنني علي

الف�صل الأول13
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ال�سبيُّ  قال: فطفق  ياأخذه.  اأن   � اهلل  ر�سول  فاأراد  يلعب، 
ة ، وهاهنا مّرة، فجعل ر�سول اهلل � ُي�ساحكه  َيِفرُّ هاهنا مرَّ
والأخرى  اإحدى يديه تحت قفاه،  اأخذه. قال: فو�سع  حتى 
تحت ذقنه، فو�سع فاه على فيه، فقبَّله، وقال: »ح�سين مني 
واأنا من ح�سين، اأحبَّ اهلُل َمن اأحبَّ ُح�سيناً، ُح�سين �ِسبٌط ِمن 

الأ�سباط«()1(. 

كا�سب.  بن  بن حميد  يعقوب  ابن ماجه: )حدثنا  �سنن   )2
ثنا يحيى بن �سليم، عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم، عن 
ثهم اأنهم خرجوا  �سعيد بن اأبي را�سد: اأنَّ َيعلَى بن ُمّرة حدَّ
في  يلعب  ح�سين  فاإذا  له.  ُدعوا  طعام  اإلى   � النبي  مع 
يديه.  وب�سط  القوم،  اأمام   � النبي  م  فتقدَّ قال:  ال�سّكة. 
� حتى  فجعل الغالم َيفرُّ ههنا وههنا. وي�ساحكه النبي 
فاأ�س  في  والأخرى  ذقنه،  تحت  يديه  اإحدى  فجعل  اأخذه. 
له. وقال: »ُح�سين مّني، واأنا ِمن ُح�سين. اأحبَّ اهلل  راأ�سه فقبَّ
َمن اأحبَّ ُح�سيناً. ُح�سين �سبٌط من الأ�سباط«. حدثنا علي 
بن محمد. ثنا وكيع، عن �سفيان مثله. في الزوائد: اإ�سناده 

ح�سن. رجاله ثقات()2(.

اأخبرنا  عرفة.  بن  الح�سن  )حدثنا  الترمذي:  �سنن   )3
اإ�سماعيل بن عيا�س. عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم. عن 

)1( اأحمد بن حنبل: امل�سند، رقم احلديث: 17220.
)2(  حممد بن يزيد بن ماجه: ال�سنن، رقم احلديث: 144.

14 الف�صل الأول
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�سعيد بن را�سد. عن َيعلى بن ُمّرة قال: قال ر�سول اهلل �: 
ُح�سيناً،  اأحبَّ  َمن  اهلُل  اأحبَّ  ح�سين،  من  واأنا  مني  »ح�سين 
قال  ح�سن()1(.  حديث  هذا  الأ�سباط«.  ِمن  �ِسبٌط  ُح�سين 
المباركفوري في �سرح �سنن الترمذي: )قوله: »ح�سين مني 
واأنا من ح�سين« قال القا�سي: كاأنه � علم بنور الوحي ما 
كر، وَبيََّن اأنهما كال�سئ  ه بالذِّ �سيحدث بينه وبين القوم، فخ�سَّ
د  الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعر�س والمحاربة، واأكَّ
فاإنَّ محبته محبة  اأحب ح�سيناً«  اهلل من  »اأحب  بقوله  ذلك 
الر�سول، ومحبة الر�سول محبة اهلل »ح�سين �سبط« بالك�سر 
»من الأ�سباط« قال في النهاية: اأي اأّمة من الأمم في الخير. 
بمنزلة  الخليل  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  اأولد  في  والأ�سباط 
على  واقع  فهو  �سبط  واأحدهم  اإ�سماعيل،  ولد  في  القبائل 
الأمة، والأمة واقعة عليه. انتهى. وقال القا�سي: ال�سبط: 
البع�سية  به  د  اأكَّ اأولدي،  اأولد  من  هو  اأي  الولد،  ولد 
َنَتيمْ  اثمْ َناُهُم  عمْ {َوَقطَّ  E قال  للقبيلة.  وُيقال  وقررها. 
َباًطا})2( اأي قبائل، وُيحتَمل اأن يكون المراد ههنا  َرَة اأَ�سمْ َع�سمْ
خلٌق  ن�سله  ِمن  ويكون  قبيلة،  منه  يت�سعب  اأنه  معنى  على 
وكان  واأبقى،  اأكثر  يكون  ن�سله  اأن  اإلى  اإ�سارة  فيكون  كثير، 

الأمر كذلك()3(.
)1(  حممد بن عي�سى الرتمذي: ال�سنن، رقم احلديث: 3864.

)2(  �سورة الأعراف:160.
)3(  حممد بن عبدالرحمن املباركفوري: حتفة الأحوذي يف �سرح �سنن الرتمذي، يف �سرح احلديث 

برقم 3775.

م�صادر الحديث15
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4( الم�ستدرك على ال�سحيحين: )حدثني محمد بن �سالح 
ابن هانئ ثنا الح�سين بن الف�سل البجلي ثنا عفان ثنا وهيب 
ثنا عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن �سعيد بن اأبي را�سد عن 
يعلى العامري: اأنه خرج مع ر�سول اهلل � اإلى طعام دعوا له 
قال فا�ستقبل ر�سول اهلل � اأمام القوم وح�سين مع الغلمان 
يفرُّ  ال�سبي  فطفق  ياأخذه،  اأن   � اهلل  ر�سول  فاأراد  يلعب، 
ي�ساحكه   � اهلل  ر�سول  فجعل  مّرة،  هنا  وها  مّرة،  هاهنا 
والأخرى  قفاه  تحت  يديه  اإحدى  فو�سع  قال:  اأخذه.  حتى 
تحت ذقنه، فو�سع فاه على فيه ُيقبِّله، فقال: »ُح�سين مّني، 
واأنا ِمن ُح�سين. اأحبَّ اهلل َمن اأحبَّ ُح�سيناً. ُح�سين �سبٌط من 

الأ�سباط«. هذا حديث �سحيح الإ�سناد ولم يخرجاه()1(.

قال:  اأنه  مرة  بن  يعلى  )عن  المفرد:  الأدب  �سحيح   )5
يلعب  فاإذا ح�سين  اإلى طعام  ودعينا   � النبي  خرجنا مع 
يديه  ب�سط  ثم  القوم  اأمام   � النبي  فاأ�سرع  الطريق  في 
حتى   � النبي  وي�ساحكه  وههنا  ههنا  يفّر  الغالم  فجعل 
اأخذه، فجعل اإحدى يديه في ذقنه والأخرى في راأ�سه، ثم 
واأنا ِمن ُح�سين.  »ُح�سين مّني،   :� النبي  اعتنقه ثم قال 
الأ�سباط«.  من  �سبٌط  ُح�سين  ُح�سيناً.  اأحبَّ  َمن  اهلل  اأحبَّ 

ح�سن. ال�سحيحة 1227()2(.

)1(  احلاكم الني�سابوري: امل�ستدرك على ال�سحيحني،  رقم احلديث: 4820.
)2(  نا�سر الدين الألباين: �سحيح الأدب املفرد للبخاري، رقم احلديث: 364/279.
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6( �سحيح ابن حبان: )اأخبرنا الح�سن بن �سفيان حدثنا اأبو 
عن  خالد  بن  وهيب  حدثنا  عفان  حدثنا  �سيبة  اأبي  بن  بكر 
عن  را�سد  اأبي  بن  �سعيد  عن  خثيم  بن  عثمان  بن  اهلل  عبد 
يعلى العامري: اأنه خرج مع ر�سول � اإلى طعام ُدعوا له فاإذا 
ح�سين مع ال�سبيان يلعب، فا�ستقبل اأمام القوم ثم ب�سط يده 
ة، وجعل ر�سول اهلل  فجعل ال�سبي يفّر ها هنا َمّرة، وها هنا َمرَّ
� ُي�ساحكه، حتى اأخذه ر�سول اهلل � فجعل اإحدى يديه 
تحت ذقنه والأخرى تحت قفاه ثم َقّنع راأ�سه فو�سع فاه على 
فيه فقبَّله وقال: »ُح�سين مّني، واأنا ِمن ُح�سين. اأحبَّ اهلل َمن 

اأحبَّ ُح�سيناً. ُح�سين �سبٌط من الأ�سباط«()1(.

كانت الن�سو�ض ال�سابقة مجّرد نموذج مما ورد في كتب علماء اأهل ال�سنة، 
اأورد  وقد  عديدة،  اأخرى  م�سادر  ال�سابقة  الم�سادر  اإلى  ن�سيف  اأن  ويمكن 
القا�سي ال�سيد نور اهلل الح�سيني المرع�سي الت�ستري في مو�سوعته »اإحقاق 
الدين  �سهاب  ال�سيد  وهو  المو�سوعة  �سارح  وكذلك  الباطل«  واإزهاق  الحق 
الح�سيني المرع�سي النجفي الكثير من تلك الم�سادر، كما ذكرا نماذج من 
نف�ض الن�سو�ض وذلك في الأجزاء »10، 11، 19، 26، 27، 33«. ففي الجزء 
العا�سر من »�سرح اإحقاق الحق« تحت عنوان: »الح�سن والح�سين �سبطان من 

الأ�سباط.�سبطا هذه الأمة«:

)ونروي في ذلك اأحاديث: الأول حديث يعلى بن مرة. روى 
بن  محمد  الحافظ  منهم  القوم:  اأعالم  من  جماعة  عنه 

ان برتتيب ابن بلبان، رقم احلديث: 6971. ان:  �سحيح ابن حبَّ )1(  حممد بن حبَّ
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اإ�سماعيل البخاري في »التاريخ الكبير« ج 4 ق�سم 2 �س 415 
اآباد، قال: قال:عن يعلى بن مرة قال: قال ر�سول  ط حيدر 
الأ�سباط«)1(.  من  �سبطان  والح�سين  »الح�سن   :� اهلل 
والنهاية«  »البداية  في  الدم�سقي  كثير  ابن  العالمة  ومنهم 
بكر  الطبراني عن  روى من طريق  206 ط م�سر.  8 �س  ج 
بن �سهل، عن عبد اهلل بن �سالح، عن معاوية ابن �سالح بن 
را�سد بن �سعد، عن يعلى بن مرة بعين ما تقدم عن »التاريخ 
»ال�سواعق  الهيتمي في  ابن حجر  العالمة  الكبير«. ومنهم 
المحرقة» �س 190 ط عبد اللطيف بم�سر. روى من طريق 
البخاري في »الأدب المفرد« والترمذي وابن ماجة عن يعلى 
بن مرة بعين ما تقدم عن »التاريخ الكبير«. ومنهم العالمة 
حمزة  بابن  الم�ستهر  الح�سيني  محمد  بن  اإبراهيم  ال�سيد 
ما  بعين  الحديث  روى   .23 2 �س  ج  والتعريف«  »البيان  في 
تقدم عن »التاريخ الكبير«. ومنهم العالمة نور الدين علي 
ط   181 �س   9 ج  الزوائد«  »مجمع  في  الهيتمي  بكر  اأبي  بن 
القد�سي بم�سر. روى الحديث عن يعلى بعين ما تقدم عن 
»الجامع  في  ال�سيوطي  العالمة  ومنهم  الكبير«.  »التاريخ 
ال�سغير« ج 2 �س 506 ط م�سر. روى الحديث عن يعلى بعين 
ما تقدم عن »التاريخ الكبير«. ومنهم العالمة المولى علي 

)1( جاء يف »�سحيح و�سعيف اجلامع ال�سغري وزيادته« لنا�سر الدين الألباين برقم 5457: )»ح�سني 
مني و اأنا منه اأحب اهلل من اأحب ح�سينًا، احل�سن و احل�سني �سبطان من الأ�سباط«...... عن يعلى بن 

مرة. قال ال�سيخ الألباين: »ح�سن«. انظر حديث رقم : 3146 يف �سحيح اجلامع«(.
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الثانية  105 ط  13 �س  ج  العمال«  »كنز  في  الهندي  المتقي 
الطبراني  طريق  من  الحديث  روى  الدكن.  اآباد  حيدر  في 
واأبي نعيم وابن ع�ساكر، عن يعلى بعين ما تقدم عن »التاريخ 
الكبير«. ومنهم العالمة المذكور في »منتخب كنز العمال« 
المطبوع بهام�س الم�سند ج 5 �س 109 ط الميمنية بم�سر. 
روى الحديث فيه اأي�ساً بعين ما تقدم عن »التاريخ الكبير«. 
 112 �س  النجاء«  »مفتاح  في  البدخ�سي  العالمة  ومنهم 
»الأدب  في  البخاري  طريق  من  الحديث  روى  المخطوط. 
المفرد« وابن ماجة والطبراني في »الكبير« واأبي نعيم وابن 
ع�ساكر عن يعلى بن مرة بعين ما تقدم عن »التاريخ الكبير«.
 303 المطالب« �س  »اأرجح  في  الآمرت�سري  العالمة  ومنهم 
والترمذي  البخاري  طريق  من  الحديث  روى  لهور.  ط 
الكبير«.  »التاريخ  عن  تقدم  ما  بعين  يعلى  عن  ماجة  وابن 
ومنهم العالمة ال�سيد اإبراهيم ال�سهير بابن حمزة الح�سيني 
روى  حلب.  ط   23 �س   2 ج  والتعريف«  »البيان  في  الحنفي 
وابن  والترمذي،  »الأدب«  في  البخاري  طريق  من  الحديث 
ماجة، والحاكم عن يعلى بن مرة بعين ما تقدم عن »التاريخ 
العالمة  ومنهم  �سيبة.  اأبي  ابن  اأي�ساً  واأخرجه  الكبير« 
اإ�سالمبول. روى  القندوزي في »ينابيع المودة« �س 183 ط 
الحديث بعين ما تقدم عن »التاريخ الكبير«. ومنهم العالمة 
المعا�سر ال�سيخ يو�سف النبهاني في »الفتح الكبير» ج 2 �س 
72 ط م�سر قال: قال ر�سول اهلل �: »ح�سين مني واأنا منه 
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من  �سبطان  والح�سين  الح�سن  ح�سيناً،  اأحب  من  اهلل  اأحب 
الأ�سباط«........ عن يعلى بن مرة. ومنهم العالمة من�سور 
بن علي نا�سف في »التاج الجامع لالأ�سول« ج 3 �س 318 ط 
»الفتح  القاهرة. روى الحديث عن يعلى بعين ما تقدم عن 
الح�سين«  »مقتل  في  الخوارزمي  العالمة  ومنهم  الكبير. 
برواية  الح�سين  بن  اأحمد  وذكر  قال:  الغري.  ط  �س146 
اأخرى عن يعلى العامري فقال: »الح�سن والح�سين �سبطان 
ج2  »النهاية«  في  الجزري  العالمة  ومنهم  الأ�سباط«.  من 
الآخر:  الحديث  ومنه  قال:  بم�سر  الخيرية  ط  �س153 
»الح�سن والح�سين �سبطا ر�سول اهلل �«..... الثاني: حديث 
منهم  القوم:  اأعالم  من  جماعة  رواه  الأن�ساري،  اأيوب  اأبي 
الحافظ الطبراني في »المعجم ال�سغير« �س 18، ط الدهلي، 
قال: ثنا اأحمد بن محمد بن العبا�س المري القنطري، ثنا 
حرب بن الح�سن الطحان ثنا ح�سين بن الح�سن الأ�سقر، ثنا 
قب�س بن الربيع، عن الأعم�س، عن حباية يعني ابن ربعي، عن 
اأبي اأيوب الأن�ساري قال: قال ر�سول اهلل � لفاطمة: »نبينا 
خير الأنبياء وهو اأبوك، و�سهيدنا خير ال�سهداء وهو عم اأبيك 
حمزة، ومّنا َمن له جناحان يطير بهما في الجنة حيث ي�ساء 
الح�سن  الأمة،  هذه  �سبطا  ومّنا  جعفر،  اأبيك  عم  ابن  وهو 
والح�سين وهما ابناك، ومّنا المهدي«. ومنهم العالمة محب 
الدين الطبري في »ذخائر العقبى« �س 44 ط مكتبة القد�سي 
»المعجم  في  الطبراني  طريق  من  الحديث  روى  بم�سر. 
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وا�سطة.  بال  عنه  تقدم  ما  بعين  اأيوب  اأبي  عن  ال�سغير« 
ومنهم العالمة ابن حجر الهيتمي في »ال�سواعق« �س 98 ط 
م�سر. روى الحديث من طريق الطبراني بعين ما تقدم عن 
»المعجم ال�سغير«. الثالث: حديث ابن عبا�س، رواه جماعة 
من اأعالم القوم: منهم الحافظ جالل الدين ال�سيوطي في 
طريق  من  روى  م�سر.  ط   355 �س   2 ج  ال�سغير«  »الجامع 
 � اهلل  ر�سول  عن  عبا�س،  ابن  عن  ع�ساكر،  وابن  الخطيب 
قال: »لكل �سيء �سبط، و�سبط هذه الأمة الح�سن والح�سين« 
اإلى اأن قال: »ولكل �سيء ِمَجّن)1(، وِمَجّن هذه الأمة علي بن 
اأبي طالب«. ومنهم العالمة النبهاني في »الفتح الكبير« ج 3 
�س 23، روى الحديث من طريق الخطيب وابن ع�ساكر، عن 

ابن عبا�س بعين ما تقدم عن »الجامع ال�سغير«()2(. 

وورد الحديث اأي�سًا في م�سادر ال�سيعة، فمن الم�سادر الإ�سماعيلة نذكر 
المثال التالي:

َيعلى  عن  باإ�سناده،  �سالح،  بن  اهلل  )عبد  الأخبار:  �سرح 
فاإذا  نم�سي،   � اهلل  ر�سول  مع  خرجنا  قال:  اأنه  ة،  ُمرَّ ابن 
ر�سول  فب�سط  يلعب.  �سغير  �سبي  وهو   S الح�سين 
ة  ة هاهنا، ومرَّ يُمرُّ مرَّ الح�سين  اهلل� يديه نحوه، فجعل 
هاهنا، وُي�ساِحك ر�سول اهلل � حتى اأخذه ر�سول اهلل � 

الوجه  لوقاية  حُتمل  ال�سكل  بي�سية  اأو  م�ستديرة  الفولذ  من  �سفحة  والرت�ض:  الرت�ض،  املجن:   )1(
والراأ�ض من ال�سربات.

)2( املرع�سي النجفي: �سرح اإحقاق احلق ، ج10، �ض 642-635.
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فجعل اإحدى يديه تحت ذقنه، والأخرى عند راأ�سه، واأهرى 
اأَحبَّ  اإليه، فقبَّله، واعتنقه. ثم قال: »ُح�سيٌن ِمّني واأنا ِمنه، 
ِمن  �ِسبطاِن  والُح�سيُن  »الح�سُن  قال:  ثم  اأَحبَّه«.  َمن  اهلل 

الأ�سباط«()1(.

عن تغلب بن ُمّرة، قال: )�سمعت ر�سول اهلل � يقول: ُح�سيٌن 
ِمّني واأنا ِمن ُح�سين، اأَحبَّ اهلل َمن اأَحبَّ ُح�سيناً، ُح�سيٌن �ِسبٌط 

ِمن الأ�سباط«()2(.

ومن الم�سادر الزيدية نذكر المثال التالي:

مني  »ح�سين  قال:  اأنه  النبي ً  )عن   : الموؤلف  الأبرار  ماآثر 
واأنا من ح�سين، اأحبَّ اهلل من اأحبَّ ح�سيناً، ح�سين �سبط من 

الأ�سباط«()3(.

ومن الم�سادر الإمامية نكتفي بالمثالين التاليين:

جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  )حدثني  الزيارة:  كامل   )1
الحميري، عن اأبي �سعيد الح�سن بن علي بن زكريا العدوي 
البر�سي، قال:  الأعلى بن حماد  الب�سري، قال: حدثنا عبد 
حدثنا وهب، عن عبد اهلل بن عثمان، عن �سعيد بن اأبي را�سد، 
عن َيعلى العامري اأنه خرج من عند ر�سول اهلل � اإلى طعام 
دعي اإليه، فاإذا هو بح�سين S يلعب مع ال�سبيان، فا�ستقبل 

)1( القا�سي النعمان املغربي: �سرح الأخبار، ج3، �ض88، رقم احلديث 1015.
)2( القا�سي النعمان املغربي: �سرح الأخبار، ج3،�ض112، رقم احلديث 1050. وال�سحيح »يعلى«.

)3( ابن فند حممد بن علي ال�سعدي: ماآثر الأبرار، ج1، �ض253.
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ال�سبي هاهنا  ب�سط يديه فطفر  القوم، ثم  اأمام   � النبي 
َمّرة، وهاهنا مرة، وجعل ر�سول اهلل � ُي�ساحكه حتى اأخذه، 
فجعل اإحدى يديه تحت ذقنه والأخرى تحت قفائه، وو�سع 
واأنا ِمن ُح�سين،  ِمّني  »ُح�سيٌن  فاه على فيه وَقبَّله، ثم قال: 

اأَحبَّ اهلل َمن اأَحبَّ ُح�سيناً، ُح�سيٌن �ِسبٌط ِمن الأ�سباط«()1(.

)روي  خبر«:  »تاأويل  عنوان:  تحت  المرت�سى  اأمالي   )2
فاإذا  له  دعوا  طعام  اإلى  اأ�سحابه  مع  خرج   � النبي  اأن 
َتَل  فا�سَتنمْ ال�سكة  في  �سبية  مع  يلعب  �سبي  وهو  بالح�سين  
ة  ة ههنا وَمرَّ ر�سول اهلل� اأمام القوم، فطِفَق ال�سبيُّ َيِفرُّ َمرَّ
تحت  يديه  اإحدى  فجعل  ُي�ساحكه،   � اهلل  ور�سول  ههنا، 
ذقنه والأخرى تحت فاأ�س راأ�سه، واأقنعه فَقبَّله وقال: »اأنا ِمن 
ُح�سين وح�سين ِمّني، اأَحبَّ اهلل َمن اأَحبَّ ُح�سيناً، ُح�سيٌن �ِسبٌط 
َم، ُيقال ا�ستنتل الرجل  ِمن الأ�سباط«. ومعنى »ا�ستنتل« َتقدَّ
م. هكذا  تقدَّ اإذا  ابرنذاعاً،  وابرنذَع  ابرنثاًء،  وابرنثاأ  ا�ستنتاًل 
ذكره ابن الأنباري. ووجدت بع�س المتقدمين في علم اللغة 
ا�ستنتاًل،  الأمَر  ا�ستنَتلمُْت  يقول:  قال:  له  كتاب  في  يحكي 
وُيقال:  القوم،  ِمن  َد  تفرَّ الرجُل،  وا�ستنَتَل  له،  ا�ستعددت  اإذا 

 R واحل�سني  احل�سن  ـ  اهلل  ر�سول  حب   ،14 الباب  الزيارة،  كامل  قولويه:  بن  جعفر   )1(
والأمر بحبهما وثواب حبهما رقم احلديث 12. وجاء يف هام�ض كتاب جامع اأحاديث ال�سيعة لل�سيد 
الربوجردي عند نقل هذه الرواية من هذا امل�سدر  تعليقًا على املراد من الأ�سباط: )ال�سبط ولد البن 
والبنة. وفى احلديث احل�سن واحل�سني �سبطا ر�سول اهلل � ومعناه: اأي طائفتان وقطعتان منه(.

هكذا مت تف�سري املراد من الأ�سباط، و�ساأبنّي لحقًا ما هو ال�سواب. 
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ا�ستنَتَل: اأ�سرَف. والمعاني متقاربة، والخبر يليق بكل واحد 
اأبرنثاأ  في  كتابه  في  ذكرناه  الذي  الرجل  هذا  وحكى  منها. 
وابرنذع اأي�ساً اأنه ِمن ال�ستعداد، فاأما »ال�ّسّكة« فهي المنازل 
ة، والنخل الم�سطف، ومعنى »طفق«: ما زال. قال  الم�سطفَّ

ال�ساعر:

        طَفقت َتبكي واأُ�سِعُدها              وكالنا ظاِهُر الَكَمد

وفاأ�س الراأ�س: طرف القمحدوة الُم�سرف على القفا. ومعنى 
ُيقال:  الأنباري. وقال غيره:  ابن  َرَفعه، هكذا ذكر  »اأقنعه«: 
اأقنَع َظهرَه اإقناعاً: اإذا طاأطاأه ثم رفعه بِرفق. فاأما »الأ�سباط« 
فاأ�سلها في ُولد اإ�سحاق S كالقبائل في بني اإ�سماعيل)1(. 
والواو  بالياء  وال�سبوة،  ال�سبية،  هم  الأنباري:  ابُن  وقال 

معاً()2(.

)1( هكذا ف�ّسر ال�سيد املرت�سى املراد من الأ�سباط، و�ساأبنّي لحقًا ما هو ال�سواب.
)2( ال�سيد املرت�سى: الأمايل، �ض158-157.

24 الف�صل الأول
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الف�صل الثاني25

األسباط في القرآن

ـــ اأربع  فة بالألف والالم  ـــ معرَّ األسباط في القراآن الكريم  ُذكرت كلمة 
مّرات، مرّتين في �سورة البقرة، وثالثة في �سورة اآل عمران، ورابعة في �سورة 

الن�ساء.. وكلها �سور مدنية. 

في �سورة البقرة كان الحديث موجهًا لليهود والن�سارى: 

َراِهيَم  اإِبمْ ِملََّة  َبلمْ  ُقلمْ  َتُدوامْ  َتهمْ َن�َساَرى  اأَومْ  ُهوًدا  ُكوُنوامْ  {َوَقاُلوامْ 
اأُنِزَل  َوَما  ِباللَّـِه  اآَمنَّا  ُقوُلوامْ  ِرِكيَن،  ُم�سمْ المْ ِمَن  َكاَن  َوَما  َحِنيًفا 
ُقوَب  َوَيعمْ َحاَق  َواإِ�سمْ َماِعيَل  �سمْ َواإِ َراِهيَم  اإِبمْ َلى  اإِ اأُنِزَل  َوَما  َنا  اإَِليمْ
ِمن  وَن  النَِّبيُّ اأُوِتَي  َوَما  َوِعي�َسى  ُمو�َسى  اأُوِتَي  َوَما  َباِط  َوالأَ�سمْ

ِلُموَن})1(.  ُن َلُه ُم�سمْ ُهممْ َوَنحمْ نمْ َن اأََحٍد مِّ ُق َبيمْ بِِّهممْ َل ُنَفرِّ رَّ

)1( �سورة البقرة:136-135.
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وتتمًة للخطاب ال�سابق قال E في نف�ض ال�سورة: 

ُقوَب  َوَيعمْ َحاَق  �سمْ َواإِ َماِعيَل  َواإِ�سمْ َراِهيَم  اإِبمْ اإِنَّ  َتُقوُلوَن  {اأَممْ 
ِم اللَّـه})1(.  لَُم اأَ َباَط َكاُنوامْ ُهوًدا اأَومْ َن�َساَرى ُقلمْ اأَاأَنُتممْ اأَعمْ َوالأَ�سمْ

اآل عمران  �سورة  اأخرى هي  �سورة مدنية  األسباط في  وهكذا جاء ذكر 
وذلك في �سياق الحوار مع اأهل الكتاب: 

َراِهيَم  اإِبمْ َعلَى  اأُنِزَل  َوَما  َنا  َعلَيمْ اأُنِزَل  َوَما  ِباللَّـِه  اآَمنَّا  {ُقلمْ 
ُمو�َسى  وِتَي  اأُ َوَما  َباِط  َوالأَ�سمْ ُقوَب  َوَيعمْ َحاَق  َواإِ�سمْ َماِعيَل  َواإِ�سمْ
ُن َلُه  ُهممْ َوَنحمْ نمْ َن اأََحٍد مِّ ُق َبيمْ بِِّهممْ َل ُنَفرِّ وَن ِمن رَّ َوِعي�َسى َوالنَِّبيُّ

ِلُموَن})2(.  ُم�سمْ

التوحيد  وموقفهم من ق�سية  الكتاب  اأهل  الحديث عن  اإطار  في  واأي�سًا 
 :D والنبوة قال

ِدِه  َبعمْ ِمن  َوالنَِّبيِّيَن  ُنوٍح  اإَِلى  َنا  َحيمْ اأَومْ َكَما  َك  اإَِليمْ َنا  َحيمْ اأَومْ {اإِنَّا 
َباِط  ُقوَب َوالأَ�سمْ َحاَق َوَيعمْ َماِعيَل َواإِ�سمْ َراِهيَم َواإِ�سمْ َنا اإَِلى اإِبمْ َحيمْ َواأَومْ
َنا َداُووَد َزُبوًرا،  َواآَتيمْ َماَن  وَب َوُيوُن�َس َوَهاُروَن َو�ُسلَيمْ يُّ َواأَ َوِعي�َسى 
ُهممْ  �سمْ �سُ َنقمْ لَّممْ  َوُر�ُساًل  ُل  َقبمْ َك ِمن  َعلَيمْ َناُهممْ  َق�َس�سمْ َقدمْ  َوُر�ُساًل 

ِليًما})3(. َك َوَكلََّم اللَّـُه ُمو�َسى َتكمْ َعلَيمْ

 :D وفي مورٍد واحد جاءت الكلمة من دون )الـ( حيث قال

)1( �سورة البقرة:140.
)2( �سورة اآل عمران:84.

)3( �سورة الن�ساء:164-163.
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َناُهُم  عمْ ِدُلوَن،  َوَقطَّ َحقٍّ َوِبِه َيعمْ ُدوَن ِبالمْ ٌة َيهمْ ِم ُمو�َسى اأُمَّ {َوِمن َقومْ
َقاُه  َت�سمْ ا�سمْ ِذ  اإِ ُمو�َسى  َلى  اإِ َنا  َحيمْ َواأَومْ َمًما  اأُ َباًطا  اأَ�سمْ َرَة  َع�سمْ َنَتيمْ  اثمْ
َرَة  َنَتا َع�سمْ ُه اثمْ َحَجَر َفانَبَج�َستمْ ِمنمْ ِرب بٍَّع�َساَك المْ اأَِن ا�سمْ ُمُه  َقومْ
َنا  َغَماَم َواأَنَزلمْ ِهُم المْ َرَبُهممْ َوَظلَّلمَْنا َعلَيمْ �سمْ ًنا َقدمْ َعِلَم ُكلُّ اأَُنا�ٍس مَّ َعيمْ
َوَما  َناُكممْ  َرَزقمْ َما  َباِت  َطيٍّ ِمن  ُكُلوا  لمَْوى  َوال�سَّ َمنَّ  المْ ِهُم  َعلَيمْ

ِلُموَن})1(. َظلَُموَنا َوَلِكن َكاُنوا اأَنُف�َسُهممْ َيظمْ

أسباط هنا في معنى مغاير لما في  وال�سورة مكية، وقد ا�سُتعِملت كلمة 
الآيات المدنية، فهي غير محاّلة بـ )الـ( على خالف الآيات المدنية، كما اأن 
ال�سياق الذي وردت فيه الكلمة هنا مخالف ل�سياق الآيات المدنية ال�سابقة، اإذ 
جاءت في كل الموارد الأربعة المدنية في �سياق الحديث عن النبّيين والر�سل 
اإلى  مو�سى  قوم  تق�سيم  عن  تتحدث  التي  المكية  الآية  بخالف  والر�سالت، 
اثنتي ع�سرة ق�سمًا، وعليه فيكون المعنى التالي هو المراد من كلمة أسباط في 
ْبُط من اليهود: كالقبيلة من العرب، وهم الذين يرجعون  الآية المكّية: )ال�سِّ

اإِلى اأَب واحد()2(. 

والن�ساء؟  عمران  واآل  البقرة  �سور  اآيات  في  األسباط  من  المراد  فما 
من  �سبطان  والح�سين  )الح�سن  اأن:   � النبي  بقول  المعنّيون  هم  وهل 
الأ�سباط(؟ اأو )ح�سين �سبط من الأ�سباط(؟ �ساأ�ستعر�ض فيما يلي مجموعة 
المتقّدمين  من  المختلفة،  الإ�سالمية  المذاهب  من  المف�ّسرين  كلمات  من 

منهم والمتاأّخرين.

)1( �سورة الأعراف:160-159.
)2( ابن منظور: ل�سان العرب، مادة �سبط.

الأ�صباط في القراآن27

asbat-arbain.indd   27 5/13/18   8:22 AM



من كتب التف�صير عند اأهل ال�صّنة: 
الآية  تف�سير  في  »ت310هـ«  الطبري  جرير  بن  محمد  اأبوجعفر  قال   )1

136 من �سورة البقرة: 

)واأما الأ�سباط الذين ذكرهم، فهم اثنا ع�سر َرجاًل من ُولد 
يعقوب بن اإ�سحاق بن اإبراهيم. َوَلد كل رجل منهم اأّمة من 

النا�س، ف�سموا »اأ�سباًطا«(. 

ثم روى الطبري عدة اأحاديث لال�ستدلل على قوله، وهي كالتالي:

ب�سر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا  2104- حدثنا 
�سعيد، عن قتادة قال: »الأ�سباط، يو�سُف واإخوته، بنو َيعقوب. 
النا�س،  ة من  اأمَّ منهم  رجل  كل  فولد  رجاًل  ع�سر  اثني  ولد 

ف�سموا: اأ�سباطاً«.

حدثنا  قال:  عمرو  حدثنا  قال:  مو�سى  حدثني   -2105
اأ�سباط، عن ال�سّدي: اأما الأ�سباط، فهم بنو يعقوب: يو�ُسف، 
وبنيامين، وُروبيل، ويهوذا، و�َسمعون، ولِوي، وَدان، وقهاث)1(.

حدثنا  قال:  اإ�سحاق  حدثنا  قال:  المثنى  حدثني   -2106
اأبيه، عن الربيع، قال: الأ�سباط يو�سف  اأبي جعفر، عن  ابن 
لكل رجل منهم  اثنا ع�سر رجاًل، فولد  يعقوب،  بنو  واإخوته 

)1( جاء يف هام�ض ال�سفحة من الكتاب: ل ذكر لولد با�سم »قهاث« �سمن اأولد يعقوب، ويف الدر 
املنثور »وتهان«، ولعلهما حمّرفان عن »نفتايل«. وقد اقت�سر الطربي هنا على ثمانية نفر من الأ�سباط. 
وزاد ال�سيوطي يف الدر املنثور تا�سًعا -يف روايته عن الطربي- قال: »وكونوا - بالنون«، ولي�ض يف ولد 

يعقوب هذا ال�سم، اإل اأن يكون ت�سحيفًا �سوابه »زبلون« كما هو يف م�سادر اأهل الكتاب.

28 الف�صل الثاني

asbat-arbain.indd   28 5/13/18   8:22 AM



اأّمة من النا�س، ف�سموا »الأ�سباط«.

حدثني  قال:  �سلمة  حدثنا  قال:  حميد  ابن  حدثنا   -2107
ــ وهو اإ�سرائيل  محمد بن اإ�سحاق قال: نكح َيعقوب بن اإ�سحاقـ 
ـــ ابنة خاله »ليا« ابنة »ليان بن توبيل بن اإليا�س«، فولدت له 
يعقوب  بنو  فكان  ولده....  اأكبر  وكان  يعقوب«،  بن  »روبيل 
اثني ع�سَر رجاًل ن�سر اهلل منهم اثَنى ع�سر �سبطاً، ل ُيح�سي 

عدَدهم ول َيعلم اأن�ساَبهم اإل اهلل()1(.

2( قال اأبوعبداهلل محمد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي »ت671هـ« في 
تف�سير الآية 136 من �سورة البقرة: 

)والأ�سباط: ولد يعقوب S، وهم اثنا ع�سر ولداً، ولد لكل 
ة من النا�س، واحدهم �سبط. وال�سبط في بني  واحد منهم اأُمَّ
اإ�سرائيل بمنزلة القبيلة في ولد اإ�سماعيل. و�سّموا الأ�سباط 
من ال�سبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل: اأ�سله 
الكثرة  في  هم  اأي  ال�سجر،  وهو  »بالتحريك«  َبط  ال�سَّ من 

بمنزلة ال�سجر، الواحدة �َسبطة()2(.

وقال في تف�سير الآية 160 من �سورة الأعراف: 

العدد.  اأنَّث  والِفَرق، فلذلك  القبائل  بالأ�سباط  اأراد  )وقيل: 
قال ال�ساعر:

)1( الطربي: جامع البيان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 136 من �سورة البقرة.
)2( القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، يف تف�سري الآية 136 من �سورة البقرة.
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واإنَّ قري�ساً كلها ع�سُر اأبطٍن    واأنت بريء ِمن قبائلها الع�سِر 

فذهب بالبطن اإلى القبيلة والف�سيلة، فلذلك اأنَّثها. والبطن 
المعنى  الزجاج:  مذكر.  جمع  الأ�سباط  اأن  كما  مذّكر، 
اثنتي  من  بدل  »اأ�سباطاً«  فرقة.  ع�سرة  اثنتي  عناهم  قطَّ
عا�سم  عن  المف�سل  وروى  لالأ�سباط.  نعت  »اأمماً«  ع�سرة 
اإ�سحاق  ولد  في  الأ�سباط  »اأ�سباطاً«  مخففاً.  »وقَطعناهم« 
بمنزلة القبائل في ولد اإ�سماعيل R. والأ�سباط ماأخوذ 
من ال�سبط وهو �سجر تعلفه الإبل. وقد م�سى في البقرة)1( 

م�ستوفى()2(.

 :D 3( قال محمد الطاهر بن عا�سور »ت1393هـ« في �سرح قول اهلل
ِدي  ُبُدوَن ِمن َبعمْ ذمْ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتعمْ ُت اإِ َمومْ ُقوَب المْ َر َيعمْ {اأَممْ ُكنُتممْ �ُسَهَداَء اإِذمْ َح�سَ
ُن  َحاَق اإَِلًها َواِحًدا َوَنحمْ َماِعيَل َواإِ�سمْ �سمْ َلَه اآَباِئَك اإِبمَْراِهيَم َواإِ ُبُد اإَِلَهَك َواإِ َقاُلوا َنعمْ

ِلُموَن})3(:  َلُه ُم�سمْ

)وبنو يعقوب هم الأ�سباط اأي اأ�سباط اإ�سحاق، ومنهم ت�سّعبت 
، و�سمعون،  راأوبين  ابناً:  اثنا ع�سر  اإ�سرائيل وهم  قبائل بني 
ليئة«،  اأمهم  »وهوؤلء  وزبولون،  وي�ساكر،  ويهوذا،  ولوي، 
»اأمهما  ونفتالي  ودان  راحيل«  »اأمهما  وبنيامين  ويو�سف 
باأن  القراآن  اأخبر  وقد  زلفة«.  »اأمهما  واأ�سير  وجاد  بلهة«، 

)1( ي�سري اإىل ما ذكره عن الأ�سباط يف تف�سري الآية 136 من �سورة البقرة
)2( القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، يف تف�سري الآية 160 من �سورة الأعراف. 

)3( �سورة البقرة: 133.
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وواحد  ر�سوًل.  كان  يو�سف  واأن  اأنبياء)1(.  �ساروا  جميعهم 
الأ�سباط �سبط ــ بك�سر ال�سين و�سكون الباء ــ وهو ابن البن، 
عطية  ابن  قال  �سبط،  ا�ستقاق  في  اخُتلف  وقد  الحفيد،  اأي 
َباًطا  َرَة اأَ�سمْ َنَتيمْ َع�سمْ َناُهُم اثمْ عمْ في تف�سير قوله E: {َوَقطَّ
اأن  »الأظهر  اج:  الزجَّ عن   »160« الأعراف  �سورة  في  اأَُمًما} 

ب«()2(. ال�سبط عبراني ُعرِّ

من كتب التف�صير عند ال�صيعة: 
مختلفة،  اأزمنة  ومن  ال�سّنة،  اأهل  من  المف�ّسرين  بع�ض  اآراء  هذه  كانت 

وفيما يلي بع�ض اآراء مف�ّسري ال�سيعة:

1( قال ال�سيخ اأبوجعفر محمد بن الح�سن الطو�سي »ت460هـ« في تف�سير 
الآية 136 من �سورة البقرة: 

عليه  �سبط  يقال:  تغلب:  قال  �سبط.  جمع  )والأ�سباط 
ببع�س.  بع�سه  ي�سل  حتى  عليه  تابع  اإذا  وال�سرب:  العطاء 
الأ�سباط«  من  �سبط  »كاأنه  بقر:  قطيع  في  الثوري  واأن�سد 
وال�سبط:  اأمر.  في  يتتابعون  النا�س  من  بالجماعة  �سبَّهه 
جماعة. ومن ثّم قيل لولد يعقوب اأ�سباط... وقال ابن دريد: 
ال�سبط واحد الأ�سباط، وهو اأولد اإ�سرائيل. وقالوا: الح�سن 

)1( ا�ستنتج ابن عا�سور من ذكر الأ�سباط يف الآيات املدنية يف �سياق ذكر النبّيني والر�سل اأن اأولد 
يعقوب �ساروا اأنبياء، وقد وقع يف هذا ال�ستباه نتيجة ت�سّوره اأن املراد من الكلمة يف الآية املكّية هو 
ذات املراد منها يف ال�سور املدنية، واأّنى لأولد يعقوب S اأن ي�سبحوا اأنبياء وهم الذين اأرادوا 
قتل اأخيهم وكانوا يعي�سون عقدًا نف�سية جتاه اأبيهم واأخيهم وب�سكل ت�سّول لهم اأنف�سهم القتل والكذب!

)2( ابن عا�سور: التحرير والتنوير، تف�سري الآية 133 من �سورة البقرة.
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من  ولداه....وال�سبط  اأي   � اهلل  ر�سول  �سبطا  والح�سين 
اج:  الزجَّ وقال  العرب....  قبائل  من  القبيلة  بمنزلة  اليهود 
وال�سبط:  واحد.  اأب  اإلى  يرجعون  الذين  الجماعة  ال�سبط 
قتادة:  وقال  واحدة.  �سجرة  من  الذين  وال�سبط:  ال�سجر. 
الأ�سباط يو�سف واإخوته َوَلد يعقوب اثني ع�سر رجاًل فولد كل 
ّدي  ة من النا�س. ف�ُسّموا الأ�سباط، وبه قال ال�سَّ واحد منهم اأمَّ
والربيع وابن اإ�سحاق.... ول خالف بين المف�سرين اأنهم ولد 
يعقوب. وقال كثير من المف�سرين: اأنهم كانوا اأنبياء. والذي 
باأجمعهم، لأنه وقع  اأنبياء  اأّنهم لم يكونوا  يقت�سيه مذهبنا 
ما ل خفاء   S يو�سف  المع�سية ما فعلوه مع  منهم من 
به، والنبي ـــ عندنا ــــ ل يجوز عليه فعل القبائح، ل �سغيرها، 
في  ولي�س  بنبوتهم.  القول  ذلك  مع  ي�سح  فال  كبيرها،  ول 
نِزَل  ظاهر القراآن اأنهم كانوا اأنبياء، وقوله E: {َوَما اأُ
ُقوَب  َوَيعمْ َحاَق  َواإِ�سمْ َماِعيَل  �سمْ َواإِ َراِهيَم  اإِبمْ َلى  اإِ اأُنِزَل  َوَما  َنا  اإَِليمْ
َباِط} ل يدل على اأنهم كانوا اأنبياء، لأنَّ الإنزال يجوز  َوالأَ�سمْ
اأن يكون على بع�سهم ممن كان نبياً، ولم يقع منه ما ذكرناه 
اأُِمروا  اأنهم  المراد  يكون  اأن  وُيحتمل  القبيحة.  الأفعال  من 
ة النبي � القراآن. كما  باّتباعه. كما يقال: اأنزل اهلل اإلى اأمَّ
َنا} واإن كان الُمنَزل على النبي �، لكن  قال: {َوَما اأُنِزَل اإَِليمْ

لما كانوا ماأمورين بما فيه اأ�سيف باأنه اأُنزل اإليهم()1(.

)1( الطو�سي: التبيان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 136 من �سورة البقرة.
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وقال في تف�سير الآية 163 من �سورة الن�ساء موؤكدًا ما ذكره م�سبقًا من 
احتمال كون المراد بالأ�سباط في هذه الآيات: بع�ض النبّيين من ذرية اإ�سحاق 

ويعقوب R دون تحديد لأ�سخا�سهم: 

اإ�سماعيل.  اأولد  في  كالقبائل  اإ�سحاق  ولد  في  )والأ�سباط 
وقد بعث منهم عدة ر�سل: كيو�سف وداود و�سليمان، ومو�سى 
اإلى  الوحي  اإليهم  بالوحي  اأراد  يكون  اأن  فيجوز  وعي�سى، 
اأر�سلت  واإن  اإلى بني تميم،  اأر�سلت  الأنبياء منهم، كما تقول: 
اإلى وجوههم، ولي�س ي�سح عندنا اأن الأ�سباط الذين هم اخوة 

يو�سف، كانوا اأنبياء()1(.

وعند تف�سيره ل�سورة يو�سف عاد ليوؤّكد خطاأ القول باأن المراد بهم يو�سف 
واإخوته م�ست�سهدًا باأقوال بع�ض المف�ّسرين اأي�سًا: 

وقال  اأنبياء،  كانوا  يو�سف  اإخوة  اأن  على  المف�سرين  )واأكثر 
قوم: لم يكونوا كذلك، وهو مذهبنا، لأن الأنبياء ل يجوز اأن 
يو�سف من  اأخيهم  فعلوه مع  ما  القبائح، وخا�سة  تقع منهم 
واإدخالهم  البخ�س،  بالثمن  اإياه  وبيعهم  الجب،  في  طرحه 
يكونوا  لم  اأنهم  يبّين  ذلك  وكل  يعقوب،  اأبيهم  على  به  الغم 
اأنبياء. وقال البلخي: ذهب قوم اإلى اأنهم لم يكونوا في تلك 
الحال بلغوا الُحلم، وقد يقع مثل ذلك ممن قارب البلوغ، واإن 
وُي�سَرب على فعله. ومن قال:  وُيَذم،  وُيعاَتب عليه  يبلغ،  لم 
كانوا بالِغين، غير اأنهم لم يكونوا اأنبياء ا�ستدل على بلوغهم 

)1( الطو�سي: التبيان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 163 من �سورة الن�ساء.

الأ�صباط في القراآن33

asbat-arbain.indd   33 5/13/18   8:22 AM



{َيا  وقولهم  اِلِحيَن})1(،  �سَ ًما  َقومْ ِدِه  َبعمْ ِمن  {َوَتُكوُنوا  بقوله 
ُذُنوَبَنا})2( وقال: الأنبياُء الأ�سباُط ِمن بني  َلَنا  ِفرمْ  َتغمْ اأََباَنا ا�سمْ

يعقوب غيُر هوؤلء()3(.

2( قال الف�سل بن الح�سن الطبر�سي »ت 548هـ« في تف�سير الآية 136 من 
�سورة البقرة مكررًا الكثير مما ذكره الطو�سي من قبله: 

اإ�سرائيل، وهو يعقوب  اأولد  )الأ�سباط: واحدهم �سبط، وهم 
اإبراهيم، وهم اثنا ع�سر �سبطاً من اثني ع�سر  اإ�سحاق بن  بن 
ابناً. وقالوا: الح�سن والح�سين �سبطا ر�سول اهلل اأي: ولداه. 
والأ�سباط في بني اإ�سرائيل بمنزلة القبائل في ولد اإ�سماعيل. 
واحد.  اأب  اإلى  يرجعون  الجماعة  ال�سبط  اج:  الزجَّ قال 
وال�سبط في اللغة: ال�سجر. فال�سبط: الذين هم من �سجرة 
واحدة. وقال ثعلب: ُيقال �َسَبط عليه العطاء اأو ال�سرب: اإذا 
تابع عليه حتى ي�سل بع�سه ببع�س. واأن�سد الثوري في قطيع 
النا�س  بالجماعة من  �سّبهه  الأ�سباط«  �سبط من  »كاأنه  بقر: 
يتتابعون في اأمر. وِمن َثّم قيل لولد يعقوب اأ�سباط.... قال 
قتادة: هم يو�سف واإخوته بنو يعقوب، ولد كل واحد منهم اأّمة 
من النا�س، ف�ُسّموا الأ�سباط، وبه قال ال�سّدي والربيع ومحمد 
ابن اإ�سحاق.... وقال كثير من المف�سرين: اإنهم كانوا اأنبياء، 
والذي يقت�سيه مذهبنا اأنهم لم يكونوا اأنبياء باأجمعهم، لأن 

)1( �سورة يو�سف:9.
)2( �سورة يو�سف:97.

)3( الطو�سي: التبيان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 8 من �سورة يو�سف.
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ما وقع منهم من المع�سية فيما فعلوه بيو�سف S، ل خفاء 
وكبيرها،  �سغيرها  القبائح،  من  مع�سوم  عندنا  والنبي  به، 
ولي�س في ظاهر القراآن ما يدل على اأنهم كانوا اأنبياء. وقوله: 
{َوَما اأُنِزَل} اإليهم ل يدل على اأنهم كانوا اأنبياء، لأن الإنزال 
يقع  ولم  نبياً،  كان  ممن  بع�سهم  على  كان  يكون  اأن  يجوز 
اأن يكون مثل  منه ما ذكرناه من الأفعال القبيحة. وُيحتمل 
َنا}  واأن الُمنَزل على النبي خا�سة، لكن  قوله: {َوَما اأُنِزَل اإَِليمْ
الم�سلمين لما كانوا ماأمورين بما فيه، اأ�سيف الإنزال اإليهم. 
اأبيه  وقد روى العيا�سي في تف�سيره عن حنان بن �سدير عن 
عن اأبي جعفر الباقر قال: »قلت له: اأكان ولد يعقوب اأنبياء؟ 
قال: ل، ولكنهم كانوا اأ�سباطا اأولد الأنبياء، ولم يكونوا فارقوا 

الدنيا اإل �سعداء، تابوا وتذكروا ما �سنعوا«()1(.

دًا اأن المراد من  وقال اأي�سًا في تف�سير الآية 163 من �سورة الن�ساء موؤكِّ
النبّيين  على  اأُنِزل  اإّنما  الوحي  واأن   R ويعقوب  اإ�سحاق  ذرّية  الأ�سباط 
المنحدرين من �ساللة هذه الذّرية بالإ�سافة اإلى النبي يو�سف S م�ستثنيًا 

بذلك اإخوته لعدم ا�ستحقاقهم مقام النبّوة والوحي: 

بعد  من  النبيين  اإلى  واأوحينا  اأي:  ِدِه}  َبعمْ ِمن  ){َوالنَِّبيِّيَن 
ُقوَب}  َوَيعمْ َحاَق  َواإِ�سمْ َماِعيَل  َواإِ�سمْ َراِهيَم  اإِبمْ اإَِلى  َنا  َحيمْ {َواأَومْ نوح، 
اأعاد ذكر هوؤلء، بعد ذكر النبيين، تعظيماً لأمرهم، وتفخيماً 
َباِط} وهم اأولد يعقوب. وقيل: اإن الأ�سباط  ل�ساأنهم {َوالأَ�سمْ

)1( الطرب�سي: جممع البيان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 136 من �سورة البقرة.
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في ولد اإ�سحاق، كالقبائل في ولد اإ�سماعيل، وقد بعث منهم 
عدة ر�سل، كيو�سف، وداود، و�سليمان، ومو�سى، وعي�سى، فيجوز 
اإلى الأنبياء منهم، كما  اإليهم، الوحي  اأراد بالوحي  اأن يكون 
ولم  اإلى وجوههم.  اأر�سلت  اإذا  تميم،  بني  اإلى  اأر�سلت  تقول: 

ي�سح اأن الأ�سباط الذين هم اأخوة يو�سف، كانوا اأنبياء()1(.

وقال في تف�سير الآية 160 من �سورة الأعراف: 

)قال الأزهري: ال�سبط: الفرقة.... وال�سبط في كالم العرب 
الَقرن  ال�سبط:  بع�سهم  قال  الزّجاج:  قال  الأولد.  ة:  خا�سّ
الذي يجيء بعد َقرن، وال�سحيح اأن الأ�سباط في ولد اإ�سحاق 
اأولد  ِمن  َوَلد  كلِّ  فوَلُد  اإ�سماعيل،  ولد  في  القبائل  بمنزلة 
يعقوب، �سبط، ووَلد كل وَلد ِمن اأولد اإ�سماعيل قبيلة، واإنما 
ولد  بين  لُيف�سل  بالأ�سباط،  وهوؤلء  بالقبائل،  هوؤلء  �ُسّموا 
الجماعة،  القبيلة:  R. ومعنى  اإ�سحاق  اإ�سماعيل، وولد 
ال�سبط،  من  الأ�سباط  وكذلك  قبائل،  لها  لل�سجرة:  ويقال 
بمنزلة  اإ�سماعيل  وجعل  �سجرة،  بمنزلة  اإ�سحاق  جعل  كاأنه 
الوالد  الن�سب، يجعلون  الن�سابون في  �سجرة، وكذلك يفعل 
طوبى  ويقال:  اأغ�سانها،  بمنزلة  واأولده  �سجرة،  بمنزلة 
لفرع فالن وفالن من �سجرة �سالحة، فهذا معنى الأ�سباط، 

وال�سبط()2(.

)1( الطرب�سي: جممع البيان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 163 من �سورة الن�ساء.
)2( الطرب�سي: جممع البيان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 160 من �سورة الأعراف.
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وا�ست�سهد الطبر�سي بكالم ال�سيد المرت�سى لنفي نبوة بع�ض اإخوة يو�سف 
ونزول الوحي عليهم، محتماًل اأن يكون ليو�سف اإخوة اآخرون لم ي�ساركوا في 
 S وفي اإلقائه في الجب وفي الكذب على يعقوب S فكرة قتل يو�سف
واأن يكون هوؤلء هم الأ�سباط المعنّيون بالآيات التي تتحّدث عن نزول الوحي 
اإليهم. ومن الوا�سح اأن هذا الحتمال من ال�سيد المرَت�سى ل يع�سده دليل، 
ومجرد افترا�ض، والذي دفعه اإلى فر�سه محاولة التوفيق بين كون الأ�سباط 

هم ذّرية يعقوب، وبين حديث القراآن عن اإنزال الوحي على األسباط. قال: 

وقال  اأنبياء.  كانوا  يو�سف  اإخوة  اأن  على  المف�سرين  )واأكثر 
بع�سهم: لم يكونوا اأنبياء، لأن الأنبياء ل يقع منهم القبائح. 
باأن  الحجة  لنا  يقم  لم  روحه:  اهلل  قد�س  المرت�سى،  وقال 
اإخوة يو�سف الذين فعلوا ما فعلوه، كانوا اأنبياء، ول يمتنع اأن 
يكون الأ�سباط الذين كانوا اأنبياء غير هوؤلء الإخوة الذين 
E عنهم، ولي�س في ظاهر  ه اهلل  فعلوا بيو�سف ما َق�سّ
الكتاب اأن جميع اإخوة يو�سف، و�سائر الأ�سباط فعلوا بيو�سف 
ما حكاه اهلل من الكيد. وقيل: يجوز اأن يكون هوؤلء الإخوة 
اإليهم  ه  َتوجَّ ول  الحلم،  بلغوا  يكونوا  لم  الحال  تلك  في 
التكليف، وقد يقع ممن قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه 
الأفعال، وُيعاتب على ذلك وُيالم، وُي�سرب، وهذا الوجه قول 
 .)1({ وَنلمَْعبمْ َتعمْ  َنرمْ  } قوله  عليه  ويدل  والجبائي،  البلخي، 

)1( �سورة يو�سف:12.
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وروى اأبوجعفر ابن بابويه)V )1 في »كتاب النبوة« باإ�سناده 
عن محمد بن اإ�سماعيل بن بزيع عن حنان بن �سدير، قال: 
ل،  فقال:  اأنبياء؟  يعقوب  اأولد  اأكان  جعفر:  لأبي  »قلت 
اإل  اأولداً لأنبياء، ولم يفارقوا الدنيا  اأ�سباطاً،  ولكنهم كانوا 
�سعداء، تابوا وتذّكروا ما �سنعوا«. وقال الح�سن: كانوا رجاًل 

بالغين، ووقعت ذلك منهم �سغيرة()2(.

في  1402هـ«  »ت  الطباطبائي  ح�سين  محمد  ال�سيد  العالمة  و�سع   )3
معر�ض تف�سيره لالآية 136 من �سورة البقرة احتمالين في المراد من األسباط 
الثاني:  العرب، والحتمال  القبائل عند  ُيقابل  الأول: ما  الآية، الحتمال  في 
اأفراد من النبّيين كانوا من ذرية ون�سل النبي يعقوب »اإ�سرائيل« S مّمن 
ا�ستحقوا هذا المقام، ولي�ض المق�سود منهم خ�سو�ض اأولده المبا�سرين، ما 

عدا النبي يو�سف S الذي ا�ستحّق هذا المقام وكان موؤّهاًل له: 

اإ�سماعيل،  بني  في  كالقبائل  اإ�سرائيل  بني  في  )الأ�سباط 
وقد  واحد،  اأب  على  يجتمعون  الجماعة  كالقبيلة،  وال�سبط 
تنتهي  منهم  واحدة  وكل  اأمماً،  اأ�سباطاً  ع�سرة  اثنتي  كانوا 
كل  فخلف  ع�سر،  اثنى  وكانوا  يعقوب،  اأولد  من  واحد  اإلى 
واحد منهم اأمة من النا�س. فاإن كان المراد بالأ�سباط الأمم 
من  اأنبياء  على  ل�ستمالهم  اإليهم  الإنزال  فن�سبة  والأقوام 
اأنبياء  كانوا  الأ�سخا�س  بالأ�سباط  المراد  كان  واإن  �سبطهم، 

)1( اأي ال�سيخ ال�سدوق.
)2( الطرب�سي: جممع البيان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 10 من �سورة يو�سف.
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اأُنزل اإليهم الوحي ولي�سوا باإخوة يو�سف لعدم كونهم اأنبياء، 
َماِعيَل  َراِهيَم َواإِ�سمْ َنا اإَِلى اإِبمْ َحيمْ ونظير الآية قوله E: {َواأَومْ

َباِط َوِعي�َسى})1(()2(. ُقوَب َوالأَ�سمْ َحاَق َوَيعمْ َواإِ�سمْ

وبذا يكون العاّلمة قد و�سع اأمامنا احتمالين، اأحدهما اأن يكون المراد 
منها  ينحدرون  اأنبياء  عن  وتتحّدث  تعني  الآية  واأن  القبائل،  األسباط  من 
اإ�سرائيل  بني  من  اأنبياء  منهم  المراد  يكون  اأن  الآخر  والحتمال  األسباط، 

ـــ َمن هم وما هي  ـــ في الحتمالين  ُيطَلق عليهم هذا العنوان، دون اأن يبّين 
يو�سف  اإخوة  ا�ستحقاق  عدم  ليوؤّكد  مجّددًا  العالمة  عاد  ثم  خ�سو�سّيتهم. 
للنبّوة، لينفي احتمال كونهم هم األسباط الوارد ذكرهم في الآيات ال�سريفة 

التي تحّدثت عن اإنزال الوحي عليهم وذَكرتهم عند ذكر النبّيين، قال:

َماِعيَل  �سمْ َواإِ َراِهيَم  بمْ اإِ اإَِلى  َنا  َحيمْ ومْ {َواأَ  :E قوله  )ولي�س 
َباِط})3( الظاهر في نبوة الأ�سباط  ُقوَب َوالأَ�سمْ َحاَق َوَيعمْ َواإِ�سمْ
�سريحاً في اإخوة يو�سف. والحق اأن اإخوة يو�سف لم يكونوا 
اأنبياء بل كانوا اأولد اأنبياء َح�َسدوا يو�سف واأذنبوا بما ظلموا 
يو�سف ال�سّديق ثم تابوا اإلى ربهم واأ�سلحوا وقد ا�ستغفر 
لهم يعقوب ويو�سف R كما حكى اهلل عن اأبيهم قوله: 
بعد  ال�سورة«  من   98 »الآية:  َربٍّي}  َلُكممْ  ِفُر  َتغمْ اأَ�سمْ َف  {�َسومْ
َخاِطِئيَن})4(  ا  ُكنَّ ا  اإِنَّ ُذُنوَبَنا  َلَنا  ِفرمْ  َتغمْ ا�سمْ اأََباَنا  {َيا  قولهم: 

)1( �سورة الن�ساء:163.
)2( الطباطبائي: امليزان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 136 من �سورة البقرة.

)3( �سورة الن�ساء:163.
)4( �سورة يو�سف:97.
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اِحِميَن}  َحُم الرَّ ِفُر اللَّـُه َلُكممْ َوُهَو اأَرمْ وعن يو�سف قوله: {َيغمْ
ن  {َواإِ بقولهم:  له  اعترافهم  بعد  ال�سورة  من   »92 »الآية: 

ا َلَخاِطِئيَن})1(()2(.  ُكنَّ

الذين �سبقوه  والعلماء  المف�ّسرون  اآخر ما ذكره  العالمة في مكان  واأّكد 
كالطو�سي والطبر�سي، وكال�سيد المرت�سى من نفي نبّوة اإخوة يو�سف، بالإ�سافة 
اإلى عدم وجود دليل مقِنع باأن المراد من األسباط الأولد المبا�سرين للنبي 

يعقوب S . قال:

قال:  البجلي  نا�سح  بن  ن�سيط  عن  العيا�سي  تف�سير  )وفي 
»قلت لأبي عبد اهلل S اأكان اإخوة يو�سف اأنبياء؟ قال: ل، 
ول بررة اأتقياء، وكيف وهم يقولون لأبيهم: {َتاهلِل اإِنََّك َلِفي 
اأهل  اأقول: وفي الروايات من طرق  َقِديِم})3(؟«.  المْ �َسالِلَك 
ال�سنة وفى بع�س ال�سعاف من روايات ال�سيعة اأنهم)4( كانوا 
الكتاب  ثبت من طريق  بما  الروايات مدفوعة  اأنبياء، وهذه 
وال�سنة والعقل من ع�سمة الأنبياء Q، وما ورد في الكتاب 
َنا  َحيمْ مما ظاهره كون الأ�سباط اأنبياء كقوله E: {َواأَومْ
َباِط})5( غير  �سمْ ُقوَب َوالأَ َحاَق َوَيعمْ �سمْ َماِعيَل َواإِ َراِهيَم َواإِ�سمْ اإَِلى اإِبمْ
�سريح في كون المراد بالأ�سباط هم اإخوة يو�سف، والأ�سباط 

)1( �سورة يو�سف:91.
)2( الطباطبائي: امليزان يف تف�سري القراآن، يف تف�سري الآية 8 من �سورة يو�سف.

)3( �سورة يو�سف:95.
)4( اأي اإخوة يو�سف.

)5( �سورة الن�ساء:163.
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ينتهي  الذين  اإ�سرائيل  بني  من  ال�سعوب  جميع  على  ُتطلق 
َنَتيمْ  َناُهُم اثمْ عمْ ن�سبهم اإلى يعقوب S. قال E: {َوَقطَّ

َمًما})1(()2(. َباًطا اأُ َرَة اأَ�سمْ َع�سمْ

ا�صتخال�ص نتائج اأقوال المف�ّصرين: 
الم�سلمين خل�سوا  المف�ّسرين  اأن مجمل  اإلى  ل  نتو�سّ �سبق  ما  من جميع 
اإلى ثالثة اآراء رئي�سة في محاولتهم لتحديد َمن هم األسباط الذين تحّدثت 
عنهم الآيات ال�سريفة، وجعلتهم في م�ساف النبّيين والر�سل، وذكرت اأنهم 
قد اأوحي اإليهم كما اأوحي اإلى ر�سول اهلل محمد � ونوح واإبراهيم واإ�سماعيل 
واإ�سحاق ويعقوب  ومو�سى وعي�سى ويون�ض وهارون و�سليمان وداود وغيرهم من 
النبّيين Q الذين ذكرهم القراآن الكريم ومّمن لم يذكرهم. وفيما يلي 

خال�سة الآراء ال�سابقة:

 S يو�سف  اأي   ،S يعقوب  للنبي  المبا�سرون  الأولد  األسباط:   .1
الذي  الحتمال  به  وُيلَحق  اأنبياء.  وكانوا  رجاًل،  ع�سر  اثنا  كانوا  واإخوته، 
لم  ممن  المبا�سرين  يعقوب  اأولد  يكونوا  اأن  من  المرت�سى  ال�سيد  افتر�سه 

ي�ساركوا في محاولة قتل اأخيهم اأو اإلقائه في الجب والكذب.

2. األسباط: الجماعات الب�سرية »القبائل« التي انحَدرت من ذرّية النبي 
في  الواردة  الأربع  الآيات  مراد  يكون  اأن  على  »اإ�سرائيل«،  بـ  ب  الملقَّ يعقوب 
اأي  »القبائل«  األسباط  هذه  اإلى  المنتمين  النبّيين  خ�سو�ض  المدنية  ال�سور 

)1( �سورة الأعراف:160.
)2( الطباطبائي: امليزان يف تف�سري القراآن، يف البحث الروائي اخلا�ض بتف�سري الآيات 93-102من 

�سورة يو�سف.
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لهوّيتهم  تحديد  دون   ،R يعقوب  وابنه  اإ�سحاق  ن�سل  من  المنحدرين 
ولكنه  معّينين،  اأفراد  عن  يتحّدث  قد  المتكّلم  اأن  اعتبار  على  واأ�سمائهم، 
يذكرهم من خالل َمن اأو ما ينت�سبون اإليه، كاأن يتواجد اأمامه عدد من النا�ض 
المنتمين اإلى بلدان مختلفة فيقول: )على الكويتيين اأن ......( وبالطبع فاإنه 
ين  المعنيِّ خ�سو�ض  بل  الحياة،  قيد  على  هم  الذين  الكويتيين  كل  يق�سد  ل 

المتواجدين اأمامه.

3. األسباط: اأنبياء من بني اإ�سرائيل دون تحديد اأ�سمائهم وهوّياتهم.  

من  عدد  كلمات  �سمن  ُذكر  لما  وا�ستبعاده  الأول  الراأي  رف�ض  ومع 
المف�ّسرين والعلماء، ولأن الحتمال الذي فر�سه ال�سيد المرت�سى بال دليل، 
بقي لدينا قولن ينتهيان اإلى نتيجة واحدة، وهي اأن األسباط اأنبياء من ذرية 
د لنا هوّية اأولئك األسباط  ح وتحدِّ النبي يعقوب، دون اأن ن�سل اإلى نتيجة تو�سّ

النبّيين، ف�ساًل عن �سيء من �سيرتهم.

كان  باأنه  اللتزام  مع  األسباط،  نبوة  نفي  اإلى  العلماء  بع�ض  ذهب  وقد 
يوَحى اإليهم، مع بيان معنى الوحي في القراآن وكيفياته، ومما جاء في ذلك:

)الأ�سباط لي�سوا من الأنبياء، ولكنهم من الأو�سياء، الأ�سباط 
لم  واإنمْ  معينٍة،  خ�سلٍة  في  الأنبياء  ي�ساركون  اأنهم  ميزتهم 
َنا  َحيمْ يكونوا اأنبياء.... األ وهي اأنهم ُيوَحى اإليهم.....: {اإِنَّا اأَومْ
اإَِلى  َنا  َحيمْ ومْ َواأَ ِدِه  َبعمْ ِمنمْ  َوالنَِّبيٍّيَن  ُنوٍح  اإَِلى  َنا  َحيمْ اأَومْ َكَما  َك  اإَِليمْ
َباِط})1(......  أَ�سمْ َوالمْ ُقوَب  َوَيعمْ َحاَق  َواإِ�سمْ َماِعيَل  �سمْ َواإِ َراِهيَم  اإِبمْ

)1( �سورة الن�ساء:163.
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فما معنى اأن الأ�سباط يوحى اإليهم مع اأنهم لي�سوا باأنبياء؟ 
{َوَما  تقول:  التي  المباركة  الآية  من  المعنى  هذا  ن�ستفيد 
�ِسَل  ًيا اأَومْ ِمنمْ َوَراِء ِحَجاٍب اأَومْ ُيرمْ َكاَن ِلَب�َسٍر اأَنمْ ُيَكلٍَّمُه اهلُل اإِلَّ َوحمْ
ِنِه َما َي�َساُء})1( الب�سر يمكن اأن يكلمه اهلل،  َر�ُسوًل َفُيوِحَي ِباإِذمْ
ياً}  َوحمْ {اإِلَّ  الب�سر،  مع  اهلل  لكالم  طرق  ثالث  هناك  لكن 
اأن يكلمه اهلل عن طريق  الوحي يعني الإلهام، يمكن للب�سر 
الإلهام ال�سائب، {اأَومْ ِمنمْ َوَراِء ِحَجاٍب} باأن يخلق اهلل الكالم 
مو�سى  �سمع  كما  الب�سر،  في�سمعه  الأج�سام،  من  ج�سم  في 
بن عمران »عليه وعلى نبينا واآله اأف�سل ال�سالة وال�سالم«، 
عندما و�سل لطور �سيناء �سمع الكالم من ال�سجرة، {َوَكلََّم 
ينزل  اأو  اأي:  َر�ُسوًل}  �ِسَل  ُيرمْ {اأَومْ  ِليًما})2(،  َتكمْ ُمو�َسى  اهلُل 
كالم  جبرئيل،  اإليه  ي�سل  من  هو  النبي  عليه....  جبرئيل 
اهلل مع النبي يختلف عن كالم اهلل مع الو�سي، كالم اهلل مع 
الو�سي يختلف عن كالم اهلل مع الولي، لكل درجٍة درجٌة من 
اأي�ساً  الو�سي  جبرئيل،  باإر�سال  اهلل  يكلمه  النبي  اهلل،  كالم 
يكلمه اهلل واإن لم يكن نبّياً، لكن ل عن طريق اإر�سال جبرئيل، 
بل عن طريق اأّن هذا الو�سي يلهم اهلل قلبه المعاني ال�سائبة 
اهلل  الأو�سياء  غير  حتى  بل  ال�سحيحة.....  والم�سامين 
يكلمهم، نحن نقراأ القراآن في حق مريم بنت عمران، مريم 
 F لي�ست نبياً ول و�سياً، ومع ذلك القراآن تحدث اأن اهلل

)1( �سورة ال�سورى:51.
)2( �سورة الن�ساء:164.
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اهلَل  نَّ  اإِ َيُم  َمرمْ َيا  َماَلِئَكُة  المْ َقاَلِت  المالئكة، {َواإِذمْ  اإليها  اأر�سل 
َعاَلِميَن})1(.....  المْ ِن�َساِء  َعلَى  َطَفاِك  َوا�سمْ َرِك  َوَطهَّ َطَفاِك  ا�سمْ
مع�سومة،  امراأة  مريم  مو�سى،  اأم  ذلك،  من  الأعظم  بل 
َطَفاِك  َرِك َوا�سمْ َطَفاِك َوَطهَّ القراآن تحدث عن ع�سمتها، {ا�سمْ
َعاَلِميَن} ولكن اأم مو�سى لي�ست امراأة مع�سومة،  َعلَى ِن�َساِء المْ
َنا اإَِلى اأُمٍّ ُمو�َسى  َحيمْ ومْ ومع ذلك كلمها اهلل، اأي: اأوحى اإليها، {َواأَ
}.... اإذا كانت اأم  َيمٍّ ِقيِه ِفي المْ لمْ ِه َفاأَ ِت َعلَيمْ ِعيِه َفاإَِذا ِخفمْ �سِ اأَنمْ اأَرمْ
فكيف  اإليه،  اأوحي  ممن  و�سياً  ول  نبياً  لي�ست  التي  مو�سى 
 ..... اإليهم؟!  اأوحي  ـــ  الأو�سياء  اأي:  ـــ  الأ�سباط  اأن  ن�ستغرب 
اأي�ساً كلمهم واأوحى  ـــ هم الذين  اأي: الأو�سياء  ـــ  فالأ�سباط 

اإليهم عن طريق الإلهام()2(.

 Q والنبّيين  الر�سل  �سل�سلة  �سمن  الأ�سباط  ِذكر  اأنَّ  ُيقال  قد  ولكن 
اأعلم  واهلل  النبّيين،  من  فعاًل  يكونوا  اأن  ح  ويرجِّ القول،  هذا  على  ُي�ساِعد  ل 

بحقيقة الحال.

بعد هذا العر�ض لالأقوال ال�سابقة ننتقل اإلى الف�سل التالي الذي اأبّين 
والعهد  الأ�سباط  اأولئك  هوية  د  ُتحدِّ نتائج  من  اإليه  لت  تو�سّ ما  خالله  من 
الذي عا�سوا فيه، وماهية المهام والم�سوؤوليات التي نه�سوا بها، وبالتالي 
الإمامين  اأن  اعتبر  حين  قوله  نها  �سمَّ التي   � الأكرم  النبي  ر�سالة  ما 

الح�سنين R اأو خ�سو�ض الإمام الح�سين S من األسباط.

)1( �سورة اآل عمران:42.
)2( من حما�سرة ل�سماحة ال�سيد منري اخلباز ومن�سورة على موقعه الر�سمي على �سبكة الإنرتنت: 

http://almoneer.org/index.php?act=av&action=view&id=3029
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ِسفر األسباط

من الوا�سح والبديهي اأن النبي � لم ُيرد المعنى اللغوي لكلمة األسباط 
كما  اللغوية  المعاجم  ففي  األسباط.  �سبط)1( من  الح�سين  باأن  اإخباره  عند 

ذكر الزبيدي: 

البِن  َوَلُد  َكِم:  الُمحمْ وفي  الَوَلِد،  َوَلُد  ِر:  بالَك�سمْ ُط  بمْ )وال�سٍّ
َر�ُسوُل  �ِسبمْطا  ُن  والُح�َسيمْ »الَح�َسُن  الَحديث:  وفي  َنِة.  والبمْ
ُط: الَقبيلَُة من الَيهوِد وُهُم  بمْ ُهما«. وال�سٍّ َي َعنمْ اهلل � وَر�سِ
َن َوَلِد  َرَق َبيمْ َي �ِسبمْطاً ِلُيفمْ ِجعوَن اإَِلى اأٍَب واِحٍد، �ُسمٍّ الذين َيرمْ
اأَُبو  وقاَل   . باٌط  اأَ�سمْ ج)2(   .R اإ�سحاق  وَوَلِد  اإ�سماعيَل 

)1( اأو )احل�سن واحل�سني �سبطان من الأ�سباط( كما يف ن�ض اآخر.
)2( اخت�سار لكلمة )جمعه(.
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كالِم  في  بمِْط  ال�سٍّ َنى  َمعمْ َما  َراِبّي:  الأَعمْ ابن  ُت  �ساأَلمْ العّبا�ِس: 
لِد  الأَومْ ُة  خا�سَّ باُط:  والأَ�سمْ بمْطاُن  وال�سٍّ ُط  بمْ ال�سٍّ قاَل:  الَعَرب؟ 
لِد،  الأومْ اأَولُد  باط:  الأَ�سمْ ُره:  َغيمْ وقاَل  ِمنمُْهم)1(.  والُم�سا�ُس 
هوُر  ُقلمُْت: وهذا القول الأخيُر هو الَم�سمْ لُد الَبناِت.  اأَومْ وِقيل: 
كالَم  ولكنَّ  فاِد،  الأحمْ وبين  َنها  َبيمْ قوا  َفرَّ وبه  ة،  العامَّ عنَد 
َح به  رَّ َنة كما �سَ َمُل َوَلَد البِن والبمْ ريٌح في اأنَّه َي�سمْ ِة �سَ الأئمَّ
ِزَلة  باُط في َبني اإ�سحاَق بَمنمْ َهِرّي: الأَ�سمْ ابن �ِسيَده. وقاَل الأّزمْ
وا  �ُسمُّ ُيَقاُل:  لَوات اهلل عليهما.  اإ�سماعيَل �سَ َبني  القباِئِل في 
َنى  َمعمْ الَقبيلَة  َنى  وَمعمْ قاَل:  لِدهما.  اأَومْ َن  َبيمْ �َسَل  لُيفمْ بذلك 
لكّل  وُيَقاُل  َقبيلٌَة،   : واأٍُمّ اأٍَب  من  َجماعٍة  ِلُكلٍّ  ُيَقاُل  الَجماعة، 
ُرٌب:  ُقطمْ وقاَل   .... ـــ  هاٍء  بال  ـــ  َقبيٌل  �َستَّى:  اآباٍء  من  جمٍع 
ٌط، وهوؤلء  ٌط، وهذه �ِسبمْ باط �ِسبمْط، ُيَقاُل: هذا �ِسبمْ واحُد الأَ�سمْ
واأَنا  ِمنٍّي  ٌن  »ُح�َسيمْ الَحديِث:  َقُة. وفي  الِفرمْ ٌع وهي  َجممْ ٌط،  �ِسبمْ
من  �ِسبمٌْط  ٌن  ُح�َسيمْ ناً،  ُح�َسيمْ اأََحبَّ  َمنمْ  اهلل  اأََحبَّ  ٍن،  ُح�َسيمْ من 
َرَجُه  اأَخمْ  I الثََّقفيُّ  َة  ُمرَّ بُن  لَى  َيعمْ َرواه  ُقلمُْت:  باط«.  الأَ�سمْ
ِد اهلِل  َثني َعبمْ التٍّرِمذيُّ عن الَح�َسِن عن ابن َعّيا�ٍس قاَل: َحدَّ
وقاَل:  لَى  َيعمْ عن  را�سٍد  بن  �َسعيد  عن  ٍم  ُخَثيمْ بن  ُعثمْمان  بُن 
�ُسلَيمْم  بن  َيى  َيحمْ َحديِث  من  ماَجَة  ابُن  رواه  َح�َسٌن،  َحديٌث 
ابن  اإ�سماعيل  عن  الَبَغِويُّ  َرَجُه  واأَخمْ ُخَثيمْم  ابن  عن  ب  وَوهمْ
من  �ِسبمٌْط  ٌن  »ُح�َسيمْ ُظه:  وَلفمْ ٍم  ُخَثيمْ ابن  عن  يٍّ  �سِ الِحممْ َعّيا�ٍس 

)1( ُم�سا�ض: خال�ض كل �سيء. »هو م�سا�ض قومه«: اأي اأخل�سهم ن�سبًا.
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ٌة  اأُمَّ اأَي  ٍر:  َبكمْ اأَُبو  قاَل  ناً«  ُح�َسيمْ َفلمُْيِحبَّ  اأََحبَّني  َمنمْ  باط،  الأَ�سمْ
واِقَعٌة  ُة  والأُمَّ ِة،  الأُمَّ َعلَى  واِقٌع  فهو  الَخيمْر،  في  الأَُمم  من 

عليه()1(.

فلي�ض من المقبول اأن يكون مراد النبي � بيان  اأن الح�سين)2( ابُن ابنته، 
كما ل معنى لأن يقول اأن الح�سين بمثابة قبيلة من القبائل، اأو كجماعة من 
النا�ض، لبيان قّوته اأو هّمته اأو ما �سابه ذلك، ولو اأراد ذلك لقال مثاًل: »ح�سين 
�سبط« واكتفى بذلك، اإذ ل معنى باأن يقول باأن الح�سين قبيلة من القبائل.. 
ب�سدد   � النبي  يكون  اأن  ـــ  هذه  والحال  ـــ  فالبد  األسباط..  من  �سبط 
اإحالة الم�سلمين اإلى �سيء معهود قد عرفوه، وكان يتداعى اإلى اأذهانهم حين 
ي�سمعون كلمة األسباط. وبتعبير اآخر فاإن )الـ( في كلمة األسباط للعهد. قال 

ال�سيد مرت�سى الع�سكري:

)وكذلك نَرى اأن قوله في حقهما اأنهما �سبطان من الأ�سباط، 
عداهما  ما  الب�سر  جميع  اأن  كما  حفيدان  اأنهما  يعني  ل 
بل  � منه،  اهلل  ر�سول  القول حا�سا  هَذر من  حفدة، فهذا 
القراآن  من  الذهني  للعهد  الأ�سباط  في  والالم  الألف  اإن 
الكريم، اأي اأنهما من الأ�سباط المذكورين في كتاب اهلل في 
اأُنِزَل  َوَما  َنا  اإَِليمْ اأُنِزَل  َوَما  ِباللـِه  اآَمنَّا  E:{ُقوُلوامْ  قوله 
َوَما  َباِط  �سمْ َوالأَ ُقوَب  َوَيعمْ َحاَق  �سمْ َواإِ َماِعيَل  َواإِ�سمْ َراِهيَم  اإِبمْ اإَِلى 
ُق  ُنَفرِّ َل  بِِّهممْ  رَّ ِمن  وَن  النَِّبيُّ وِتَي  اأُ َوَما  َوِعي�َسى  ُمو�َسى  اأُوِتَي 

)1( الزبيدي: تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، مادة �سبط.
)2( اأو احل�سن واحل�سني ابنا ابنته.
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{اأَممْ   :E ِلُموَن})1(.وقوله  ُم�سمْ َلُه  ُن  َوَنحمْ ُهممْ  نمْ مِّ اأََحٍد  َن  َبيمْ
َباَط  َوالأَ�سمْ ُقوَب  َوَيعمْ َحاَق  َواإِ�سمْ َماِعيَل  �سمْ َواإِ َراِهيَم  اإِبمْ اإِنَّ  َتُقوُلوَن 
َكاُنوامْ ُهوًدا اأَومْ َن�َساَرى...})2(. وقوله E: {ُقلمْ اآَمنَّا ِباللـِه 
َحاَق  َواإِ�سمْ َماِعيَل  َواإِ�سمْ َراِهيَم  اإِبمْ َعلَى  اأُنِزَل  َوَما  َنا  َعلَيمْ اأُنِزَل  َوَما 
َك  َنا اإَِليمْ َحيمْ َباِط...})3(. وقوله E: {اإِنَّا اأَومْ ُقوَب َوالأَ�سمْ َوَيعمْ
َراِهيَم  َنا اإَِلى اإِبمْ َحيمْ ِدِه َواأَومْ َنا اإَِلى ُنوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمن َبعمْ َحيمْ َكَما اأَومْ
وَب  َواأَيُّ َوِعي�َسى  َباِط  َوالأَ�سمْ ُقوَب  َوَيعمْ َحاَق  َواإِ�سمْ َماِعيَل  َواإِ�سمْ
والالم  الألف  فاإنَّ  وعليه  َماَن...})4(.  َو�ُسلَيمْ َوَهاُروَن  َوُيوُن�َس 
الح�سنين  بحق   � اهلل  ر�سول  حديث  في  »الأ�سباط«  في 
قول  واأن  الآيات،  هذه  من  الم�سلمين  عند  الذهني  للعهد 
ر�سول اهلل � في حقهما نظير قوله في حق اأبيهما اأنه منه 
بمنزلة هارون من مو�سى وقد �سرح اهلل E تلك المنزلة 
ِلي،  همْ َعلمْ ِلي َوِزيًرا ِمنمْ اأَ فيما حكى عن مو�سى اأنه قال: {َواجمْ
ِري، َكيمْ ُن�َسبٍَّحَك  اأَممْ ُه ِفي  ِركمْ ِري، َواأَ�سمْ زمْ اأَ ُددمْ ِبِه  اأَِخي، ا�سمْ َهاُروَن 
اأُوِتيَت  َقدمْ  َقاَل  يًرا،  َب�سِ ِبَنا  َت  ُكنمْ اإِنََّك  َكِثيًر،  ُكَرَك  َوَنذمْ َكِثيًرا، 
َلَك َيا ُمو�َسى....})5(. وقوله E: {َواأَِخي َهاُروُن ُهَو  �ُسوؤمْ
نمْ  اأَ اأََخاُف  اإِنٍّي  ُقِني  ُي�َسدٍّ ءاً  ِردمْ �ِسلمُْه َمِعَي  َفاأَرمْ ِل�َساناً  �َسُح ِمنٍّي  اأَفمْ

)1( �سورة البقرة:136-135.
)2( �سورة البقرة:140.

)3( �سورة اآل عمران:84.
)4( �سورة الن�ساء:164-163.

)5( �سورة طه:36-29.
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 :E ِخيَك...})1(. وقوله َدَك ِباأَ ُبوِن، َقاَل �َسَن�ُسدُّ َع�سُ ُيَكذٍّ
ِلحمْ َوَل  �سمْ ِمي َواأَ ِني ِفي َقومْ ُلفمْ ِخيِه َهاُروَن اخمْ {َوَقاَل ُمو�َسى ِلأَ
عنهما   E اأخبر  وفيما  �ِسِديَن})2(.  ُمفمْ المْ �َسِبيَل  ِبعمْ  َتتَّ
َخاُه َهاُروَن  َنا َمَعُه اأَ ِكَتاَب َوَجَعلمْ َنا ُمو�َسى المْ وقال: {َوَلَقدمْ اآَتيمْ
ِباآَياِتَنا  َواأََخاُه َهاُروَن  َنا ُمو�َسى  �َسلمْ اأَرمْ َوِزيًرا})3(. وقال: {ُثمَّ 
ِبيٍن...})4(. في هذه الآيات جعل اهلل هارون ردًء  َو�ُسلمَْطاٍن مُّ
في  مو�سى  ا�ستخلفه  النبوة،  في  و�سريكاً  ووزيراً  لمو�سى 
قومه، فلما ن�سَّ خاتم الأنبياء اأن علياً منه بمنزلة هارون 
من مو�سى وا�ستثنى من كل ذلك النبوة واأنه ل نبي بعده، 
بقي منها لالإمام علي ردء ووزراة وم�ساركة في التبليغ على 
وحمل  قومه  في  الخالفة  بعده  وِمن   ،� الر�سول  عهد 
اأعباء التبليغ، وكذلك الأمر مع ولديه الح�سنين، ون�ستثني 
النبوة مما كان لالأ�سباط، لأنه ل نبي بعد خاتم الأنبياء،، 
ويبقى لهما حمل م�سوؤولية تبليغ الأحكام الإ�سالمية عن 

اهلل()5(.

ـــ كما ل يخفى  واأنا منه(  �: )ح�سين مني  النبي  فاإنَّ قول  وبالفعل، 
ر عن  ـــ لي�ض لبيان النتماء الأ�سري، بل جاءت هذه الكلمات لُتعبِّ على عاقل 
اعتزازه به، تمامًا مثلما يرى الأب اأحد اأبنائه يت�سّرف مثله اأو يحمل بع�ض 

)1( �سورة الق�س�ض: 35-34.
)2( �سورة الأعراف:142.

)3( �سورة الفرقان:35.

)4( �سورة املوؤمنون:45.
)5( الع�سكري: معامل املدر�ستني، ج1، �ض327-324.
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خ�ساله الحميدة كال�سهامة اأو البالغة اأو ال�سجاعة مثاًل، فيقول: »هذا ابني«. 
اأو ُيقال لالأب: »هذا ال�سبل من ذاك الأ�سد«. 

من  �سبط  )ح�سين  لعبارة:  منه(  واأنا  مني  )ح�سين  عبارة:  �َسْبق  اإنَّ 
�َسب  النَّ اأن يبّين هنا عالقة  اأن النبي ل يريد  تاأّكدًا من  الأ�سباط( يزيدنا 
بينه وبين الح�سين ولد ابنته.. وهل كان من الم�سلمين َمن يجَهل ذلك؟! 
واإنما اأراد � اأن ي�سير اإلى �سيء عهده الم�سلمون وعرفوه من قبل، ولذا 
 � النبي  وكاأنَّ  الذهني،  للعهد  األسباط  كلمة  في  والالم  الألف  اأنَّ  قلنا 
و�ساأنه  الح�سين)1(  حال  اإنَّ  الأ�سباط..  اأمر  علمتم  »لقد  للم�سلمين:  يقول 

ك�ساأن الأ�سباط«.

فمن هم األسباط في هذا الحديث النبوي؟ وماذا عرف الم�سلمون عنهم 
ليحيلهم النبي � اإلى ما عرفوا؟ وما وجه ال�سبه بين الطرفين؟ 

في  المف�ّسرون  اختلف  كما  ذلك  تف�سير  في  الحديث  هذا  �سّراح  اختلف 
المراد من األسباط في الآيات القراآنية. 

 ،R اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  النبي  اأ�سباط  اأنهم  اإلى  البع�ض  ذهب  فقد 
اأي اأولد النبي يعقوب S، وبعبارة اأخرى هم النبي يو�سف S واإخوته، 
 � اأن ر�سول اهلل  اأنبياء. وهذا يعني  واأنهم كانوا  وعددهم اثنا ع�سر �سبطًا، 
اأراد بيان مكانة الإمام الح�سين S باعتباره اأحد قادة الأمة وحملة الر�سالة 
النبّوات  كانت  واإن  بذلك،  الأنبياء  قام  كما  تمامًا  بعده،  من  عنها  والحماة 
الأنبياء  الملقاة على عاتق  الم�سوؤولّيات  اأن  اإل   ،� بنبوة محمد  ُخِتَمت  قد 

)1( اأو احل�سن واحل�سني.
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�ِصفر الأ�صباط

ر�سول  ُي�سبه قول  تحّملوها. وهذا  الح�سين كما  و�سيتحّملها  تبقى،  ال�سابقين 
اهلل � بحق الإمام علي S: )اأما تر�سى اأن تكون مّني بمنزلة هارون 
من مو�سى()1( وفي رواية م�سلم: )اأنت مّني بمنزلة هارون من مو�سى، اإل 

اأنه ل نبيَّ بعدي()2(.

األسباط  من  المراد  اأن  من  اآخرون  اإليه  ذهب  ما  ال�سابق  القول  ومثل 
تحديد  اأو  ت�سميتهم  دون  ويعقوب  اإ�سحاق  ذرية  من  اأنبياء  الحديث  هذا  في 

هوّياتهم، واأن غر�ض النبي هنا هو عين الغر�ض في التف�سير ال�سابق.

وذهب اآخرون ـــ كما مرَّ بنا فيما نقله الزبيدي ـــ اإلى اأن النبي � ي�سير 
بمثابة  والعطاء  والأهمية  الخير  جهة  من   S الح�سين  الإمام  كون  اإلى 
ٌة من الأَُمم)3(، لأن كلمة األسباط ُت�ستعمل للدللة على المجموعة  وبحجم اأُمَّ

من الكبيرة من النا�ض تمامًا كما تدل كلمة القبيلة على ذلك.

اأولد النبي   األسباط كانوا من ذرية  اأن  ـــ  اأي�سًا  ـــ مرَّ بنا  وفي راأي اآخر 
دون  الأو�سياء،  من  كانوا  بل  النبّيين،  من  كانوا  ما  ولكنهم   ،S يعقوب 

تحديد لهوّياتهم واأ�سخا�سهم.
�ِصفر الق�صاة: 

لُت اإلى بع�ض النتائج التي اأ�ستطيع اأن اأقول  ه، تو�سّ وبف�سِل اهلل D وَمنِّ
اأن باإمكانها اأن تزيل الغمو�ض عن المراد الحقيقي من هوؤلء األسباط، بحيث 

)1( البخاري: اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأُمور ر�سول اهلل � و�سننه واأيامه )�سحيح 
البخاري(، ح3503.

)2( م�سلم: امل�سند ال�سحيح )�سحيح م�سلم(، ح 2404.
)3( الزبيدي: تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، مادة �سبط.
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ندرك على وجه التحديد والدّقة َمن هم المعنّيون في الآيات القراآنية النازلة 
في العهد المدني؟ وكم كان عددهم؟ وماذا كانت اأدوارهم؟ وماذا اأراد النبي 

من اعتبار الح�سين اأو الح�سنين من األسباط؟

فالقراآن الكريم في العهد المدني حيث يخاطب اأهل الكتاب، ِمن اليهود 
ِذكٍر  القديم«)1(، وما فيها من  »العهد  اأ�سفار  اإلى بع�ض  والن�سارى، يحيلهم 
لقرون،  الممتد  تاريخهم  في  بها  وارتبطوا  عهدوها  و�سخ�سيات  لأنبياء 
الم�سلمين من  اأمام  ثم  الهجرة،  يثرب قبل  اأهل  اأمام  وطالما تحّدثوا عنهم 
يتوا�سون  �ساروا لحقًا  اأنهم  درجة  اإلى  الهجرة،  بعد  والأن�سار  المهاجرين 
تلك  من  الم�سلمون  ي�ستفيد  اأن  من  خوفًا  ذلك  عن  بالمتناع  بينهم  فيما 
المعلومات فيزدادون اإيمانًا ويقينًا بالقراآن وبر�سالة النبي ونبّوته، ويتوافرون 
الَِّذيَن  َلُقوا  على المزيد من الأدّلة والبراهين على حّقانية الإ�سالم: {َواإَِذا 
ُثوَنُهم ِبَما َفَتَح اللَّـُه  ُتَحدٍّ �ٍس َقاُلوا اأَ َلى َبعمْ ُهممْ اإِ �سُ َذا َخاَل َبعمْ اآَمُنوا َقاُلوا اآَمنَّا َواإِ

ِقُلوَن})2(. وُكم ِبِه ِعنَد َربٍُّكممْ اأََفاَل َتعمْ ُكممْ ِلُيَحاجُّ َعلَيمْ

عن  حديِثه  �سمن  األسباط  يذكر  حين  الكريم  القراآن  فاإنَّ  وبالتالي، 
ومو�سى  ويعقوب  واإ�سحاق  واإ�سماعيل  اإبراهيم  قبيل  من  والنبّيين  الر�سل 
فيما  خا�ض  ارتباط  لها  نة  معيَّ مجموعة  يق�سد  واأنه  لبد   ،Q وغيرهم 
بينها، وُعِرَفت با�سم األسباط، ولي�ض المراد منهم بع�ض اأنبياء بني اإ�سرائيل 
)1( الكتاب املقّد�ض عند الن�سارى ينق�سم اإىل ق�سمني رئي�سني، يطلق على الق�سم الأول منهما ا�سم 
ي�سوع  اأ�سفار  وعلى  ـــ  كتب  اأي  ـــ  اأ�سفار  خم�سة  من  املكّونة  التوراة  على  ي�ستمل  وهو  القدمي«  »العهد 
والق�ساة و�سموئيل وامللوك وحزقيال... اإلخ. اأما الق�سم الثاين في�سمى »العهد اجلديد« وهو ي�ستمل 
على الأناجيل الأربعة بالإ�سافة اإىل كتب اأخرى من�سوبة اإىل اأ�سخا�ض جاءوا بعد ال�سيد امل�سيح، مثل 

�ِسفر روؤيا يوحنا واأ�سفار »اأعمال الر�سل«.
)2( �سورة البقرة:76.
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من  الم�سلمون  عرفها  يعقوب،  ذرّية  من  خا�سة  مجموعة  بل  مبعثر،  ب�سكل 
هذا  تحمل  المجموعة  هذه  وكانت  الكتاب،  اأهل  لهم  يحكيه  كان  ما  خالل 
ال�سم على وجه التحديد، واأفرادها غير اأولئك النبّيين من ذرّية يعقوب من 
كداود  ال�سخ�سية  باأ�سمائهم  فهم  وعرَّ القراآن ق�س�سهم  الذين طالما حكى 

 .Q و�سليمان وزكرّيا ويحيى وعي�سى

واأداة التعريف في كلمة األسباط التي ا�ستعملها النبي � في الحديث 
ال�سابق الذي ذكر فيه الح�سين S اأو الح�سنين R هي لالإ�سارة اإلى 

دة على وجه الخ�سو�ض. تلك المجموعة المحدَّ

ال�سابق   النبوي  الحديث  وفي  القراآنية  الآيات  في  األسباط  فاإن  وهكذا 
لم  ــ  يو�سف  عدا  ما  ــ  لأنهم   ،S يعقوب  للنبي  المبا�سرين  الأولد  لي�سوا 
والنبّيين  الر�سل  يكونوا من  يوؤّهلهم لأن  الذي  الالئق  الم�ستوى  يكونوا بذلك 

.Q وفي م�ساف الخليل اإبراهيم واإ�سماعيل واإ�سحاق وعي�سى بن مريم

وفعاًل، عندما نرجع اإلى العهد القديم، �سنجد بعد »�ِسفر ي�سوع« مبا�سرة 
�ض481،  المقد�ض«  للكتاب  التطبيقي  »التف�سير  كتاب  وفي  الق�ساة«،  »�ِسفر 
وجدت جدوًل ي�ستمل على عدد واأ�سماء اأولئك الق�ساة، وهم اثنا ع�سر.. اأحد 

ع�سر رجاًل، ومعهم امراأة! 

اأي لو رجعنا اإلى التاريخ بالترتيب، �سنجد النبي مو�سى، فو�سيه يو�سع بن 
نون، فاأحد ع�سر قا�سيًا ومعهم قا�سية.. تمامًا كما هو الحال مع نبينا فعلي 
فر  وفاطمة الزهراء واأحد ع�سر اإمام! فهل يمكن اأن يكون الق�ساة في هذا ال�سِّ

هم األسباط؟ 
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وحيث اأن كلمة »ق�ساة« في ظاهرها ل تدّل على األسباط باأي نحو، فقد 
دفعني هذا اإلى البحث عن التعبير الدقيق الم�ستعمل في الن�ض الأ�سلي للعهد 

القديم وباللغة العبرية؟ 

ومن هنا بداأُت البحث.. وكانت المفاجاأة! ففي الم�سادر التي تتحّدث عن 
هذا ال�سفر باللغة العبرية وجدت اأن هذا ال�سفر يحمل عنوان �سفر األسباط! 
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كيف؟ وما الدليل؟ اإليك البيان:

في  العبري  المقد�ض  الكتاب  القديم:  للعهد  موجزة  مة  »مقدِّ كتاب  في 
باللغة  القديم  العهد  مادة  في  المحا�سر  كوغان)2(  ديفيد  لمايكل  �سياقه«)1( 
للمتحف  المن�سورات  ومدير  هارفارد،  بجامعة  الالهوت  كلية  في  العبرية 

فًا بهوؤلء »الق�ساة«: ال�سامي بهارفارد يذكر في �سمن حديثه معرِّ

A Biblical judge (Hebrew: שופט  šōp̄êṭ/
shofet, pl. שופטים  šōp̄əṭîm/shoftim) was «a 
ruler or a military leader as well as someone 
who presided over legal hearings.»)3(

 A Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible in Its Context )1(
 Michael David Coogan )2(

 Coogan, A Brief Introduction to the Old Testament, Glossary, pg. 426  )3(
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العبري هي  الن�ض  القا�سي في  كلمة  بدًل عن  الم�ستعملة  الكلمة  اأن  اأي 
كلمة שופט ، وبالعودة اإلى اأي قامو�ض عربي عبري اإنجليزي �ستجد اأن:

 S - Sh الحرف ש يقابل ال�سين وال�سين

  O والحرف ו يقابل الواو

 P - F »والحرف פ يقابل »پ و الفاء

    T والحرف ט يقابل الطاء ولي�س له مقابل ويلفظ عندهم

 šōp̄êṭ : shofet : ولذا، فاإن الن�ض ال�سابق كتب مقابل كلمة שופט
اأي »�سوپط اأو �سوفط«، وهي تقابل كلمة »�سبط« في العربية. 
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الكلمة  نجد  ولذا  الكلمة،  نهاية  في  »يم«  ت�ساف  العبرية  في  وللجمع 
اأو  اأي »�سوپطيم   šōp̄əṭîm : shoftim  : שופטים  ت�سبح كالتالي: 
التاأكيد  من  ولمزيد  العربية.  في  األسباط  كلمة  يقابل  وهذا  �سوفطيم«، 
اإلى كتاب »قامو�ض العهد القديم باللغات العبرية والإنجليزية«)1(،  رجعت 
المقد�ض  الكتاب  اأ�سفار  عن  تتحدث  التي  اليهودية  المواقع  من  وللعديد 

فوجدتها ُتَعـْنون هذا ال�سفر بالتالي: 

Sefer Shoftim: The Book of Judges)2(

نعم.. »�ِسِفر �سوفطيم«.. كتاب الق�ساة! وت�سيف هذه الم�سادر باأنهم 
قادة  اأو  حّكامًا  كانوا  بل  للكلمة،  المعهود  المعنى  وفق  ق�ساة  يكونوا  لم 
ع�سكريين اأو روؤ�ساء جل�سات المحاكمة، وبمعنى اآخر اأنهم كانوا ولة اأمور 

)A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament )1 املطبوع �سنة 1906 لعدة موؤلفني 
من بينهم فران�سي�ض براون.

www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1172711/jewish/Sefer-Shoftim.htm )2(
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كان  فماذا  اأولياءهم...  قادتهم..  �سادتهم..  عهدهم..  في  اإ�سرائيل  بني 
دورهم؟ 

و�صايا ومخالفات: 
قبل اأن يتوفى النبي مو�سى S ا�ستدعى جميع بني اإ�سرائيل واأو�ساهم 
اأخذها  التي  بالمواثيق  والعمل  وبطاعته،  اهلل  بتوحيد  بالتم�سك  جديد  من 

عليهم، ثم قال لهم: 

و�سرُت  �سنة،  وع�سرين  مائة  العمر  من  بلَغت  قد  اليوم  )اأنا 
عاجزاً عن قيادتكم.. و�سيكون ي�سوع قائُدكم كما وَعد الرب.... 
الموت،  اأو�سكَت على  اأنت قد  الرب قد قال لمو�سى: ها  وكان 
عند  كالكما  وِقفا  َي�سوع،  فادُع  معدودة،  باتت  حياِتك  واأياُم 
اإن  ما  لمو�سى:  الرب  وقال  اأو�سيه....  لكي  الجتماع  خيمة 
تموت وتلحق باآبائك حتى ُي�سرَع هذا ال�سعب ويفُجر وراَء اآلهة 
اأتم مو�سى تدوين ن�سو�س هذه التوراة  الُغرباء..... وعندما 
الرب  عهد  تابوت  حاملي  الالويين  اأمر  كتاب،  في  كاملة 
قائاًل: »خذوا كتاب التوراة هذا و�سعوه اإلى جوار تابوت عهد 
الرب اإلهكم، ليكون هناك �ساهداً عليكم، لأني اأعرف تمردكم 
في  اأخذتم  اليوم  معكم  حياً  مازلت  واأنا  اإذ  قلوبكم.  وق�ساوة 

مقاومة الرب. فكم بالأحرى تتمردون بعد موتي؟()1(. 

النبي  اأو�سى  حيث  الغدير  يوم  جرى  بما  يذّكرنا  ال�سابق  الن�ض  اإنَّ 
باتجاه  وخرج  الوداع  حجة  اأنهى  لّما  قال  حيث  باأمرين،  بالأخذ  الم�سلمين 

)1( التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�ض: العهد القدمي، �سفر التثنية، الإ�سحاح 31. 
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فتوقف  الحج،  من  العائدين  الم�سلمين  من  الآلف  ع�سرات  ومعه  المدينة 
جامعة،  بال�سالة  ونادى  هناك  فنزل  ُخم  غدير  حيث  الجحفة  من  بالقرب 
ما  وقال  واأثنى عليه، وذكر ووعظ  قام خطيبًا فحمد اهلل  ثم  الظهر  ف�سلى 

�ساء اهلل اأن يقول، ثم قال:

)اإني اأو�سك اأن اأُدَعى فاأُجيب، واني م�سوؤول واأنتم م�سوؤولون، 
فماذا اأنتم قائلون؟ قالوا: ن�سهد اأنك بّلغت ون�سحت فجزاك 
اهلل خيراً، قال: األي�س ت�سهدون اأن ل اإله اإل اهلل واأن محمداً 
عبده ور�سوله، واأن الجنة حق واأن النار حق؟ قالوا: بلى ن�سهد 
األ ت�سمعون؟ قالوا: نعم،  ذلك. قال: اللهم ا�سهد. ثم قال: 
قال: يا اأيها النا�س اإني َفَرط واأنتم واردون عليَّ الحو�س واإن 
عر�سه ما بين ُب�سرى)1( اإلى �سنعاء، فيه عدد النجوم َقَدَحان 
من ف�سة، واإّني �سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما. فنادى مناد: وما الثقالن يا ر�سول اهلل؟ قال: كتاُب 
اهلل، طرف بيد اهلل وطرف باأيديكم، فا�ستم�سكوا به ل ت�سلوا 
الخبير  اللطيف  نّباأني  وقد  بيتي،  اأهل  وعترتي  تبّدلوا،  ول 
لهما  ذلك  �ساألُت  الحو�س،  يردا عليَّ  قا حتى  يتفرَّ لن  اأّنهما 
فتهلكوا،  عنهما  روا  ُتق�سِ ول  فتهلكوا،  تقدموهما  فال  ربي، 
اأني  األ�ستم تعلمون  اأعلم منكم. ثم قال:  ول تعّلموهما فهم 
اأوَلى بالموؤمنين ِمن اأنف�سهم؟ قالوا: بلى يا ر�سول اهلل. قال: 
اأوَلى بكل موؤمن ِمن نف�سه؟  اأني  اأو ت�سهدون  األ�ستم تعلمون 

)1( منطقة يف بالد ال�سام.
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طالب  اأبي  بن  علي  بيد  اأخذ  ثم  اهلل.  ر�سول  يا  بلى  قالوا: 
ثم  اإبطيهما،  بيا�س  اإلى  النا�س  نظر  حتى  فرفعها  ب�سبعيه 
قال: اأيها النا�س! اهلل مولي واأنا مولكم، فمن كنت موله 
فهذا علي موله، اللهم وال من واله، وعاد من عاداه، وان�سر 
من ن�سره، واخذل من خذله، واأِحّب من اأحبه، وابغ�س من 

اأبغ�سه. ثم قال: اللهم ا�سهد()1(.

وتوفي نبي اهلل مو�سى S وقاد و�سيه يو�سع بن نون S بني اإ�سرائيل، 
وحقق لهم النت�سارات على اأعدائهم الوثنيين، وقبل وفاته قال لهم: 

)والآن اّتقوا الرّب واعبدوه بكل اأمانة، وانزعوا الأوثاَن التي 
َعَبَدها اآباوؤكم()2(.

ال�سرك  اإلى  اإ�سرائيل  الو�سي يو�سع بن نون، عاد بنو  وبعد زمن من وفاة 
ووَقعت  ا�ست�سعفوهم،  الذين  باأعدائهم   D اهلل  فابتالهم  الموبقات،  وِفعل 
األسباط »الق�ساة« الواحد تلو  م�سوؤولية الحفاظ على الر�سالة من بعده على 
الآخر، فواجهوا النحراف عن توحيد اهلل وعن طاعته فيما اأمر ونهى، حتى 
التوحيد والحفاظ على ر�سالة  اأبطال دعوة  بالأبطال، لأنهم كانوا  ر عنهم  ُعبِّ
ال�سماء و�سريعة اهلل D. جاء في كتاب »التف�سير التطبيقي للكتاب المقد�ض«: 

�ستَّ  اًل  الق�ساة ما يزيد على 325 عاماً، م�سجِّ �ِسفُر  )يغّطي 
�سيرَة  م�ستعر�ساً  والحرية،  ال�سطهاد  من  متعاقبة  فترات 

اثني ع�سر محرراً(. 

)1( الع�سكري: معامل املدر�ستني، ج1، �ض302-304 نقاًل عن م�سادر عديدة من كتب امل�سلمني.
)2( التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�ض: العهد القدمي، �سفر ي�سوع، الإ�سحاح 24.
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ع�سر  اثني  فيه  نجد  اإذ  الأبطال،  �ِسفر  هو  الق�ساة  )و�ِسفر 
رجاًل و�سيدة(.

فاح�سة  نظرًة  ُنلقَي  اأن  علينا  الق�ساة،  �ِسفر  نقراأ  )وعندما 
على هوؤلء الأبطال... مالحظين اتكاَلهم على اهلل وطاعَتهم 

لأوامره()1(.

قد  المقّد�ض  الكتاب  اأ�سفار  كباقي  فر  ال�سِّ اأن هذا  اأنّبه  اأن  يجب  بالطبع 
الدور  ون  ُيقرِّ والن�سارى  اليهود  اأن  حين  ففي  والتالعب،  للتحريف  تعّر�ض 
بهم  اإذ  توحيد اهلل وطاعته،  اإلى  الدعوة  األسباط في  به  الذي قام  العظيم 
ين�سبون اإليهم فعل بع�ض الأمور ال�سنيعة! تمامًا كما فعلوا من قبل مع اإبراهيم 
جاء  التي  الفتراءات  من  النماذج  بع�ض  يلي  وفيما  و�سليمان.  وداود  ولوط 

ب�ساأن بع�ض اأنبياء اهلل ور�سله المكّرمين، ففي »�ِسفر التكوين«:

كرماً،  وغر�س  بالفالحة  نوح  )وا�ستغل   :S نوح  النبي 
الخمر ف�سكر وتعرى داخل خيمته، ف�ساهد حام  و�سرب من 
كانا  اللذين  اأخويه  واأخبر  اأبيه، فخرج  الكنعانيين عري  اأبو 
خارجا. فاأخذ �سام ويافث رداء وو�سعاه على اأكتافهما وم�سيا 
القهقرى اإلى داخل الخيمة، و�سترا عري اأبيهما من غير اأن 
اأفاق نوح  ي�ستديرا بوجهيهما نحوه فيب�سرا عريه. وعندما 
من �سكره وعلم ما فعله به ابنه ال�سغير قال: »ليكن كنعان 

ملعوناً، وليكن عبد العبيد لإخوته«()2(.

)1( التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�ض، �ض472.
)2( العهد القدمي: �سفر التكوين، الإ�سحاح 9.
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نحو  ارتحاله  اأبرام  تابع  :)ثم   S اإبراهيم  النبي 
اإلى  اأبرام  فانحدر  مجاعة،  البالد  تلك  ت  وعمَّ الجنوب. 
م�سر ليتغرب فيها لأن المجاعة كانت �سديدة في الأر�س. 
�ساراي:  قال لزوجته  اقترب من تخوم م�سر حتى  اإن  وما 
»اأنا اأعرف اأنك امراأة جميلة، فما اإن يراك الم�سريون حتى 
لذلك  وي�ستحيونك.  فيقتلونني  زوجته  هي  هذه  يقولوا: 
وتنجو  اأجلك  من  معاملتي  فيح�سنوا  اأختي،  اإنك  قولي 
ا�سترعى  م�سر  من  اأبرام  اقترب  ولما  بف�سلك«.  حياتي 
روؤ�ساء  اأي�ساً  و�ساهدها  الم�سريين،  اأنظار  �ساراي  جمال 
فرعون فاأ�سادوا بها اأمامه. فاأُخذت المراأة اإلى بيت فرعون. 
الغنم  من  العطاء  له  واأجزل  ب�سببها  اأبرام  اإلى  فاأح�سن 
ولكن  والجمال.  والأُتن  والإماء  والعبيد  والحمير  والبقر 
�ساراي  ب�سبب  عظيمة  بباليا  واأهله  فرعون  ابتلى  الرب 
فعلت  »ماذا  و�ساأله:  اأبرام  فرعون  فا�ستدعى  اأبرام.  زوجة 
اأنها  اّدعيت  ولماذا  زوجتك؟  اأنها  تخبرني  لم  لماذا  بي؟ 
اأختك حتى اأخذتها لتكون زوجة لي؟ والآن ها هي زوجتك، 
خذها وام�س في طريقك«. واأو�سى فرعون رجاله باأبرام، 

ف�سيعوه وامراأته وكل ما كان يملك()1(.

�سوغر،  ذلك  بعد  وابنتاه  لوط  )وغادر   :S لوط  النبي 
وا�ستقروا في الجبل لأنه خاف اأن ي�سكن في �سوغر. فلجاأ هو 

)1( العهد القدمي: �سفر التكوين، الإ�سحاح 12.
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وابنتاه اإلى كهف هناك. فقالت البنة البكر لأختها ال�سغيرة: 
»اإن اأبانا قد �ساخ ولي�س في الأر�س حولنا رجل يتزوجنا كعادة 
كل النا�س. فتعالي ن�سقيه خمراً ون�سطجع معه فال تنقطع 
ذرية اأبينا«.ف�سقتا في تلك الليلة اأباهما خمراً، واأقبلت البنة 
الكبرى و�ساجعت اأباها فلم يعلم با�سطجاعها ول بقيامها. 
وفي اليوم الثاني قالت البنة البكر لأختها ال�سغيرة: »اإني 
الليلة  ن�سقيه  فتعالي  اأم�س،  ليلة  اأبي  مع  ا�سطجعت  قد 
اأبينا  من  فنحيي  معه  وا�سطجعي  ادخلي  ثم  خمراً  اأي�سا 
واأقبلت  اأي�سا  الليلة  تلك  في  خمراً  اأباهما  ف�سقتا  ن�ساًل«. 
اأباها. فلم يعلم با�سطجاعها ول  البنة ال�سغيرة و�ساجعت 
بقيامها. وهكذا حملت البنتان كلتاهما من اأبيهما. فولدت 
الكبرى ابنا دعته مواآب »ومعناه من الأب«، وهو اأبو المواآبيين 
اإلى اليوم، اأما ال�سغرى فولدت ابنا ودعته »بن عمي« »ومعناه 

ابن قومي« وهو اأبو بني عمون اإلى اليوم()1(. 

والذي يجعلنا مطمئّنين من براءة األسباط من تلك التهامات، اأن اهلل 
ذَكرهم في م�ساف الر�سل والنبّيين: 

َراِهيَم  اإِبمْ َعلَى  اأُنِزَل  َوَما  َنا  َعلَيمْ اأُنِزَل  َوَما  ِباللـِه  اآَمنَّا  {ُقلمْ 
ُمو�َسى  وِتَي  اأُ َوَما  َباِط  َوالأَ�سمْ ُقوَب  َوَيعمْ َحاَق  َواإِ�سمْ َماِعيَل  َواإِ�سمْ

.)2({ بِِّهممْ وَن ِمن رَّ َوِعي�َسى َوالنَِّبيُّ

)1( العهد القدمي: �سفر التكوين، الإ�سحاح 19.
)2( �سورة اآل عمران:84.
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تحريف الكتاب: 
بالطبع، فاإن وجود التحريف في الكتاب المقّد�ض ل يعني رف�سه باأجمعه 
و�سقوطه بتمامه عن الُحّجّية، واإل كيف اأرجع اهلل E اإليه في اأكثر من 

:E مورد في القراآن الكريم محتّجًا عليهم بما فيه؟ قال

ُثمَّ  اللـِه  ُم  ُحكمْ ِفيَها  َراُة  التَّومْ َدُهُم  َوِعنمْ ُموَنَك  ُيَحكٍّ َف  {َوَكيمْ
َنا  َزلمْ اأَنمْ ا  اإِنَّ ُموؤمِْمِنيَن،  ِبالمْ اأُوَلِئَك  َوَما  َذِلَك  ِد  َبعمْ ِمنمْ  َن  ومْ َيَتَولَّ
لَُموا  اأَ�سمْ ِذيَن  الَّ وَن  ِبيُّ النَّ ِبَها  ُكُم  َيحمْ َوُنوٌر  ُهًدى  ِفيَها  َراَة  التَّومْ
ِفُظوا ِمنمْ ِكَتاِب  ُتحمْ َباُر ِبَما ا�سمْ أَحمْ وَن َوالمْ اِنيُّ بَّ ِللَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّ
َوَل  ِن  �َسومْ َواخمْ النَّا�َس  �َسُوا  َتخمْ َفاَل  �ُسَهَداَء  ِه  َعلَيمْ َوَكاُنوا  اللـِه 
اللـُه  َزَل  اأَنمْ ِبَما  ُكممْ  َيحمْ َلممْ  َوَمنمْ  َقِلياًل  َثَمًنا  ِباآَياِتي  َتُروا  َت�سمْ
ِبَما  ِجيِل  إِنمْ المْ ُل  اأَهمْ ُكممْ  َيحمْ َولمْ َكاِفُروَن......  المْ ُهُم  َفاأُوَلِئَك 
ُهُم  َفاأُوَلِئَك  اللـُه  َزَل  اأَنمْ ِبَما  ُكممْ  َيحمْ َلممْ  َوَمنمْ  ِفيِه  اللـُه  َزَل  اأَنمْ
ِزَل  ِجيَل َوَما اأُنمْ نمْ إِ َراَة َوالمْ ُهممْ اأََقاُموا التَّومْ َفا�ِسُقوَن..... َوَلومْ اأَنَّ المْ
ُهممْ  ُجِلِهممْ ِمنمْ ِت اأَرمْ ِقِهممْ َوِمنمْ َتحمْ ِهممْ َلأََكُلوا ِمنمْ َفومْ ِهممْ ِمنمْ َربٍّ اإَِليمْ
َل  َمُلوَن...... ُقلمْ َيا اأَهمْ ُهممْ �َساَء َما َيعمْ َدٌة َوَكِثيٌر ِمنمْ َت�سِ ٌة ُمقمْ اأُمَّ
ِجيَل})1(. إِنمْ َراَة َوالمْ ٍء َحتَّى ُتِقيُموا التَّومْ ُتممْ َعلَى �َسيمْ ِكَتاِب َل�سمْ المْ

َراأُوَن  َيقمْ الَِّذيَن  اأَِل  َفا�سمْ َك  اإَِليمْ َنا  َزلمْ اأَنمْ ا  ِممَّ �َسٍكّ  ِفي  َت  ُكنمْ {َفاإِنمْ 
ِلَك})2(.  كَتاَب ِمنمْ َقبمْ المْ

وهذا يعني اأن في الكتب التي كانت باأيديهم �سيء من الم�سداقية، واإل 

)1( �سورة املائدة: 43ـــ68.
)2( �سورة يون�ض:94.
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لما اأحالهم اإليها للتاأّكد مّما جاء في القراآن:

ٍء َوَقاَلِت الن�َساَرى  �َسِت الن�َساَرى َعلَى �َسيمْ َيُهوُد َليمْ {َوَقاَلِت المْ
كَتاَب})1(. ُلوَن المْ ٍء َوُهممْ َيتمْ َيُهوُد َعلَى �َسيمْ �َسِت المْ َليمْ

ُلوَن} دليل على اأن اهلل D يتحّدث  وا�ستعمال الآية ل�سيغة الم�سارع {َيتمْ
عن الكتب ال�سماوية التي بين اأيديهم على عهد النبي �، فاإنهم لو رجعوا 
اإليها ـــ على الرغم من كونها محّرفة في بع�ض مواردها ـــ �سيجدون �سيئًا من 
تكفير  مع  يتعار�ض  ما  وفيها  التحريف،  يد  اإليها  ت�سل  لم  التي  اهلل  تعاليم 

بع�سهم لبع�ض، واّتهام بع�سهم لبع�ض.

َراِئيُل َعلَى  َم اإِ�سمْ َراِئيَل اإِلَّ َما َحرَّ َبِني اإِ�سمْ َعاِم َكاَن ِحاًلّ لٍّ {ُكلُّ الطَّ
ُلوَها اإِن  َراِة َفاتمْ َراُة ُقلمْ َفاأمُْتوا ِبالتَّومْ َل التَّومْ ِل اأَن ُتَنزَّ �ِسِه ِمن َقبمْ َنفمْ

اِدِقيَن})2(. ُكنُتممْ �سَ

كانوا  اإن  وتالوتها،  التوراة  اإح�سار  الكتاب  اأهل  من  نطلب  باأن  والأمر 
واإل كيف  ف،  ُيَحرَّ لم  ما  دليل على وجود  يخالف ذلك،  ما  نقل  في  �سادقين 
يمكن ال�ست�سهاد به والمحاججة عن طريقه؟ ومن هنا داأب العلماء الم�سلمون 
على  والجديد  القديم  بعهديه  المقّد�ض  الكتاب  من  بموارد  ال�ست�سهاد  على 
�سدق نبوة نبينا محمد � واأنه مذكور في ب�سارات الأنبياء ابتداء من النبي 
اإبراهيم الخليل S ومرورًا بالنبي مو�سى بن عمران S وانتهاء بالنبي 
الكتاب  ولو كان  الم�سمار،  ُكتبًا في هذا  األَّفوا  R، وقد  عي�سى بن مريم 
فًا لما �سحَّ لهم ذلك، ولما كانت لنتائجهم اأية م�سداقية. �ض باأكمله محرَّ المقدَّ

)1( �سورة البقرة:113.
)2( �سورة اآل عمران:93.
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ُتوباً  يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمكمْ أُمٍّ �ُسوَل النَِّبيَّ المْ {الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَّ
َهاُهممْ َعِن  ُروِف َوَينمْ َمعمْ ِجيِل َياأمُْمُرُهممْ ِبالمْ إِنمْ َراِة َوالمْ َدُهممْ ِفي التَّومْ ِعنمْ
ُع  َوَي�سَ َخَباِئَث  المْ ِهُم  َعلَيمْ ُم  َوُيَحرٍّ َباِت  يٍّ الطَّ َلُهُم  َوُيِحلُّ  َكِر  ُمنمْ المْ
ِبِه  اآََمُنوا  َفالَِّذيَن  ِهممْ  َعلَيمْ َكاَنتمْ  الَِّتي  اَلَل  أَغمْ َوالمْ َرُهممْ  اإِ�سمْ ُهممْ  َعنمْ
ُهُم  اأُوَلِئَك  َمَعُه  ِزَل  اأُنمْ الَِّذي  وَر  النُّ َبُعوا  َواتَّ َوَن�َسُروُه  ُروُه  َوَعزَّ

ِلُحوَن})1(. ُمفمْ المْ

اللـِه  َر�ُسوُل  اإِنٍّي  َراِئيَل  اإِ�سمْ َبِني  َيا  َيَم  َمرمْ ُن  ابمْ ِعي�َسى  َقاَل  {َواإِذمْ 
ًرا ِبَر�ُسوٍل َياأمِْتي  َراِة َوُمَب�سٍّ َن َيَديَّ ِمَن التَّومْ َما َبيمْ ًقا لٍّ �َسدٍّ ُكم مُّ اإَِليمْ

َمُد})2(. ُمُه اأَحمْ ِدي ا�سمْ ِمن َبعمْ

نَّ  َواإِ َناَءُهممْ  اأَبمْ ِرُفوَن  َيعمْ َكَما  ِرُفوَنُه  َيعمْ ِكَتاَب  المْ َناُهُم  اآَتيمْ {الَِّذيَن 
لَُموَن})3(. َحقَّ َوُهممْ َيعمْ ُتُموَن المْ ُهممْ َلَيكمْ نمْ َفِريًقا مٍّ

قال العالمة ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل في تف�سير الآية الأخيرة: 

يعي�سون حالة  الكتاب ل  اأهل  اأنَّ  القراآن من جديد  )ويوؤكد 
جيداً،  �سفاته  التوراة  عّرفتهم  فقد  ولر�سالته،  للنبّي  جهل 
ولكنَّهم  اأبناءهم،  كما عرفوا  الروؤية  فعرفوه في و�سوٍح من 
وتمّردهم  عنادهم  نتيجة  يعلمونه  وهم  الحّق  يكتمون 

و�ساللهم()4(. 

)1( �سورة الأعراف:157.
)2( �سورة ال�سف:6.

)3( �سورة البقرة:146.
)4( ف�سل اهلل: من وحي القراآن، يف تف�سري الآية 146 من �سورة البقرة.
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القراآن  م�سداقية  لإثبات  المقّد�ض  الكتاب  بدرا�سة  علماوؤنا  وقام  كما 
ق�س�ض  من  القراآن  اإليه  اأ�سار  ما  بع�ض  ولفهم  موارده،  بع�ض  في  الكريم 
الما�سين، ولال�ستدلل على اإمامة العترة من اأهل البيت Q وغير ذلك 
دة تجلعنا ن�سل اإلى نتيجة واحدة وهي اأن الكتاب المقّد�ض  من ق�سايا متعدِّ
اأحيانًا،  عباراته  ت�سّوهت  واإن  التحريف،  يد  اإليه  تمتد  لم  ما  على  ي�ستمل 
اإلى  ترجمة  ومن  اأخرى  اإلى  ن�سخة  من  كلماته  بع�ُض  اأخرى  اأحيانًا  وتغّيرت 

ترجمة ل�سبب اأو لآخر.

وممن ا�ستخدم هذا الأ�سلوب من العلماء: 

1. ال�سيخ اأبو عبداهلل محمد بن اإبراهيم النعماني »ت 360هـ« في كتابه 
»الغيبة«.

2. ال�سيخ محمد جواد البالغي »ت 1352هـ« في كتابه »الرحلة المدر�سية 
والمدر�سة ال�سيارة«.

3. ال�سيد مرت�سى الع�سكري »ت 1428هـ« في كتابه »معالم المدر�ستين« 
وفي كتابه الآخر »عقائد الإ�سالم من القراآن الكريم«.

4. تامر مير م�سطفى في كتابه »ب�سائر الأ�سفار بمحمد واآله الأطهار«.

5. عبدالوهاب النّجار »ت 1360هـ« في كتابه »ق�س�ض الأنبياء«.

الكتاب  في  »محمد  كتابه  في  »ت1940م«  داود  الأحد  عبد  المهتدي   .6
المقد�ض«. وكان ا�سم الموؤلف ديفيد بنجامين كلداني، وكان اأ�ستاذًا في علم 
الالهوت، وق�سي�سًا لطائفة الِكلدان الكاثوليك، ومّطلعًا على عدة لغات. وبعد 

درا�سة للكتاب المقد�ض اعتنق الإ�سالم.
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7. المهتدي اللبناني ال�سهيد ال�سيخ محمد جان وهبي اأبو جودة، م�سيحي 
اأ�سلم واّتبع مدر�سة اأهل البيت Q في كتابه: »الإ�سالم ور�سوله في التوراة 

والإنجيل«. 

8. الحاج اإبراهيم اأحمد في كتبه »محمد في التوراة والإنجيل والقراآن«، 
والإنجيل  التوراة  في  »الإ�سالم  والقراآن«،  والإنجيل  التوراة  اهلل:  »حدود 
والقراآن«، »الم�سيح في التوراة والإنجيل والقراآن«. والموؤلف في الأ�سل ق�سي�ض 
م�سري وا�سمه ال�سابق »اإبراهيم فيلـوبـو�ض« وكان راعيًا للكني�سة الإنجيلية، 

واأ�ستاذًا لالهوت، اأ�سلم على يديه عدد كبير من النا�ض .

9. د. محمد توفيق �سدقي »ت 1920 م« في كتابه »ب�سائر عي�سى ومحمد 
في العهد القديم والعهد الجديد«.

10. الباحث المغربي المعا�سر د. حفيظ ا�سليماني في كتابه »اإثبات نبوة 
محمد � من خالل التوراة والإنجيل«.

11. د. اأحمد حجازي ال�سّقا في كتابه »الب�سارة بنبي الإ�سالم في التوراة 
والإنجيل«.

ا«،  ِيّ 12. العميد المهند�ض جمال الدين �سرقاوي في كتبه »الم�سيح والِم�ِسّ
و»ق�سايا جديدة في الم�سيحية والإ�سالم«، و»نبي اأر�ض الجنوب«، و»لكن �ُسّبه 

لهم«، و»يحيى اأم يوحّنا«.

جهودًا  2005م«  »ت  ديدات  اأحمد  الراحل  الإ�سالمي  للداعية  كان  وقد 
الفيديو على  قنوات  ومبثوثة من خالل  لة  الإطار، وهي م�سجَّ كبيرة في هذا 

�سبكة الإنترنت.
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بل اإن بين اأيدينا ن�سو�سًا تبّين اأن بع�ض اأئمة اأهل البيت Q حاّجوا 
ال�سيخ  رواه  الذي  التالي  الخبر  ذلك  ومن  المقّد�ض،  بالكتاب  الكتاب  اأهل 
بع�ض  مع   S الر�سا  مو�سى  بن  علي  الإمام  حوارات  بع�ض  عن  ال�سدوق 

علماء اأهل الكتاب:

حفظك  كيف  الرومي:  لق�سطا�س   S الر�سا  قال   ....(
لل�سفر الثالث من الإنجيل؟ قال: ما اأحفظني له، ثم التفت 
اإلى راأ�س الجالوت فقال له: األ�ست تقراأ الإنجيل)1(؟! قال: 
فيه  كان  فاإن  الثالث،  ال�سفر  على  قال: فخذ  لعمري.  بلى 
ذكر محمد واأهل بيته واأمته فا�سهدوا لي، واإن لم يكن فيه 
ذكره فال ت�سهدوا لي، ثم قراأ S ال�سفر الثالث حتى اإذا 
اأ�ساألك  اإني  � وقف، ثم قال: يا ن�سراني  بلغ ذكر النبي 
اأني عالم بالإنجيل؟! قال: نعم.  اأتعلم  بحق الم�سيح واأمه 
ما  قال:  ثم  ته،  واأمَّ بيته  واأهل  محمد  ذكر  علينا  تال  ثم 
تقول يا ن�سراني؟ هذا قول عي�سى بن مريم؟! فاإن كذبت 
 ،R و مو�سى  الإنجيل فقد كذبت عي�سى  به  ينطق  ما 
كر، وَجَب عليك القتل، لأنك تكون قد  ومتى اأنكرت هذا الذِّ
ما  اأنكر  ل  الجاثليق:  قال  وبكتابك.  ونبيك  بربك  كفرت 
 :S قد بان لي في الإنجيل، واإني لُمِقر به، قال الر�سا

ا�سهدوا على اإقراره()2(.

)1( من املحتمل اأن يكون املراد هنا الكتاب املقد�ض بق�سميه القدمي واجلديد ل خ�سو�ض الإجنيل، 
واأن الراوي اأخطاأ يف نقل الرواية هنا.

)2( ال�سدوق: التوحيد، �ض 421-420.
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فر في الوقت الذي نقول  فكيف يت�سّنى لالإمام ال�ست�سهاد بما في ذلك ال�سِّ
ف وغير قابل لالعتماد عليه؟ ثم اإنه ل يقول  �ض محرَّ فيه اأنَّ كلَّ الكتاب المقدَّ
ِلع على ن�سو�سه، حيث اأن فيه مجموعة من مواطن اللقاء  بهذا اإل َمن لم يطَّ
مع ما جاء في القراآن الكريم اإلى درجة اأنهم اّتهموا النبي � باأنه اأخذ ما 

في القراآن عن كتبهم التي كانت متداولة في ذلك العهد:

الَِّذي  �َساُن  لٍّ َب�َسٌر  ُيَعلٍُّمُه  اإِنََّما  َيُقوُلوَن  اأَنَُّهممْ  لَُم  َنعمْ {َوَلَقدمْ 
ِبيٌن})2(. )1( َوَهَذا ِل�َساٌن َعَرِبٌيّ مُّ َجِمٌيّ ِه اأَعمْ ُيلمِْحُدوَن اإَِليمْ

ف:  ووجود الت�سابه دليل على اأن تلك الموا�سع لم ُتحرَّ

ِمَن  ِه  َيَديمْ َن  َبيمْ َما  لٍّ ًقا  ُم�َسدٍّ َحقٍّ  ِبالمْ ِكَتاَب  المْ َك  اإَِليمْ َنا  {َواأَنَزلمْ
ِمًنا َعلَيمِْه})3(. ِكَتاِب َوُمَهيمْ المْ

ومن اأمثلة ذلك ما جاء في ق�سة الب�سارة التي جاءت بها المالئكة للخليل 
اإبراهيم S باأن  �سارة �ستحمل باإ�سحاق على الرغم من �سيخوختها: 

)فرفع عينيه واإذا به يرى ثالثة رجال ماثلين لديه. فاأ�سرع 
وقال:  الأر�س.  اإلى  و�سجد  الخيمة  باب  من  ل�ستقبالهم 
»يا�سيدي، اإن كنت قد حظيت بر�ساك فال تعبر عن عبدك.
وتتكئون  اأرجلكم  به  تغ�سلون  ماء  بع�س  لكم  اأقدم  دعني  بل 
تحت ال�سجرة، ثم اآتي لكم بلقمة خبز ت�سندون بها قلوبكم، 
بيت  اإلى  ملتم  قد  لأنكم  م�سيرتكم،  توا�سلون  ذلك  وبعد 

)1(وهي لغات الأ�سفار وكانت بالعربية والآرامية وال�سريانية وغريها.
)2( �سورة النحل:103.
)3( �سورة املائدة:48.
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اإبراهيم  عبدكم«. فاأجابوه: »ح�سناً، ليكن كما قلت«. فاأ�سرع 
اأ�سرعي  »هيا  وقال:  �سارة  زوجته  اإلى  الخيمة  داخل  اإلى 
ثم  واخبزيها«.  الدقيق  اأف�سل  من  كيالت  ثالث  واعجني 
اأ�سرع اإبراهيم نحو قطيعه واختار عجاًل رخ�سا طيبا واأعطاه 
الذي طبخه،  والعجل  ولبناً  زبداً  اأخذ  لغالم كي يجهزه.ثم 
ال�سجرة  تحت  خدمتهم  في  واقفاً  وبقي  اأمامهم،  ومدها 
وهم ياأكلون. ثم �ساألوه: »اأين زوجتك؟« فاأجاب: »ها هي في 
من  الوقت  هذا  مثل  في  اإليك  اأرجع  »اإني  فقال:  الخيمة«. 
ابنا«. وكانت  اآنئذ قد ولدت لك  القادمة فتكون �سارة  ال�سنة 
�سارة وراءه، عند باب الخيمة، ف�سمعت حديثه. وكان اإبراهيم 
�سارة  تجاوزت  وقد  ال�سن  في  و�سارة عجوزين طاعنين جدا 
اأن فني  »اأبعد  �سارة في نف�سها قائلة:  الياأ�س. ف�سحكت  �سن 
فقال  التنعم؟«.  هذا  لي  يكون  �سيخاً  زوجي  واأ�سبح  عمري 
ابناً  األد  اأحقاً  قائلة:  �سارة  �سحكت  »لماذا  لإبراهيم:  الرب 
ر على الرب �سيء؟ �ساأرجع  وقد بلغت �سن ال�سيخوخة؟ اأيتعذَّ
اإليك في مثل هذا الوقت من ال�سنة القادمة فتكون �سارة قد 

اأنجبت ابناً«()1(.

َر َقاُلوا �َساَلًما َقاَل �َساَلٌم   ُب�سمْ َراِهيَم ِبالمْ {َوَلَقدمْ َجاَءتمْ ُر�ُسُلَنا اإِبمْ
ِه  َليمْ ُل اإِ ِدَيُهممْ َل َت�سِ ا َراأَىاأَيمْ ٍل َحِنيٍذ، َفلَمَّ َفَما َلِبَث اأَن َجاَء ِبِعجمْ
ِم  �ِسلمَْنا اإَِلى َقومْ ُهممْ ِخيَفًة َقاُلوا َل َتَخفمْ اإِنَّا اأُرمْ َج�َس ِمنمْ َنِكَرُهممْ َواأَومْ

)1( العهد القدمي: �سفر التكوين، الإ�سحاح 18.
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َحاَق َوِمن َوَراِء  َناَها ِباإِ�سمْ رمْ ِحَكتمْ َفَب�سَّ َراأَُتُه َقاِئَمٌة َف�سَ ُلوٍط، َواممْ
ُقوب})1(. َحاَق َيعمْ اإِ�سمْ

بالطبع ل يخفى ما في الن�ض ال�سابق من تالعب وتحريف عند المقارنة 
العام  الجو  في  ويت�سابهان  عمومًا  يتالقيان  اأنهما  اإل  القراآنية،  الآيات  مع 
للق�سة. ومثل ذلك ما جاء في ق�سة النبي مو�سى S مع قومه حين اأمرهم 

باأن يدخلوا الأر�ض المقّد�سة فخافوا وامتنعوا:

تج�س�س  من  رجعوا  ثم  الأر�س....  وتج�س�سوا  )ف�سعدوا 
مو�سى  اإلى  اأتوا  حتى  ف�ساروا  يوماً.  اأربعين  بعد  الأر�س 
اإلى  فاران،  برية  اإلى  اإ�سرائيل،  بني  جماعة  وكل  وهارون 
واأروهم  الجماعة  كل  واإلى  خبراً  اإليهما  وردوا  قاد�س، 
الأر�س  اإلى  ذهبنا  »قد  وقالوا:  واأخبروه  الأر�س.  ثمر 
وهذا  وع�ساًل،  لبناً  تفي�س  اإنها  وحقاً  اإليها،  اأر�سلتنا  التي 
معتز)2(،  الأر�س  في  ال�ساكن  ال�سعب  اأن  غير  ثمرها. 
عناق  بني  راأينا  قد  واأي�ساً  والمدن ح�سينة عظيمة جداً. 
والحثيون  الجنوب،  اأر�س  في  �ساكنون  العمالقة  هناك. 
واليبو�سيون والأموريون �ساكنون في الجبل، والكنعانيون 
كاَلب  لكن  الأردن«.  جانب  وعلى  البحر  عند  �ساكنون 
ونمتلكها  ن�سعد  »اإننا  وقال:  مو�سى  اإلى  ال�سعب  اأن�ست 
معه  �سعدوا  الذين  الرجال  واأما  عليها«.  قادرون  لأننا 

)1( �سورة هود:71-69.
)2( اأي ميتلك عدة وعتادًا ورجاًل اأ�سّداء.
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اأ�سد منا«.  اإلى ال�سعب، لأنهم  اأن ن�سعد  فقالوا: »ل نقدر 
ة الأر�س التي تج�س�سوها، في بني اإ�سرائيل  فاأ�ساعوا مذمَّ
اأر�س  هي  لنتج�س�سها  فيها  مررنا  التي  »الأر�س  قائلين: 
تاأكل �سكانها، وجميع ال�سعب الذي راأينا فيها اأنا�س طوال 
القامة. وقد راأينا هناك الجبابرة، بني عناق من الجبابرة. 
رفعت  اأعينهم«.  في  كنا  وهكذا  كالجراد،  اأعيننا  في  فكنا 
الليلة.  ال�سعب تلك  كل الجماعة �سوتها و�سرخت، وبكى 
وتذمر على مو�سى وعلى هارون جميع بني اإ�سرائيل، وقال 
ليتنا  اأو  م�سر،  اأر�س  في  متنا  »ليتنا  الجماعة:  كل  لهما 
متنا في هذا القفر! ولماذا اأتى بنا الرب اإلى هذه الأر�س 
األي�س  غنيمة.  واأطفالنا  ن�ساوؤنا  ت�سير  بال�سيف؟  لن�سقط 
لبع�س:  بع�سهم  فقال  م�سر؟«  اإلى  نرجع  اأن  لنا  خيرا 
وهارون  مو�سى  ف�سقط  م�سر«.  اإلى  ونرجع  رئي�ساً  »نقيم 
على وجهيهما اأمام كل مع�سر جماعة بني اإ�سرائيل. وي�سوع 
قا  بن نون وكالب بن يفنة، من الذين تج�س�سوا الأر�س، مزَّ
»الأر�س  قائلين:  اإ�سرائيل  بني  وَكلَّما كل جماعة  ثيابهما 
بنا  �سرَّ  اإن  جداً.  جداً  جيدة  لنتج�س�سها  فيها  مررنا  التي 
الرب يدخلنا اإلى هذه الأر�س ويعطينا اإياها، اأر�ساً تفي�س 
من  تخافوا  ول  الرب،  على  تتمردوا  ل  اإنما  وع�ساًل.  لبناً 
والرب  ظلهم،  عنهم  زال  قد  خبزنا.  لأنهم  الأر�س  �سعب 

معنا. ل تخافوهم«()1(.
)1( العهد القدمي: �سفر العدد، الإ�سحاح 14-13.
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ذمْ  اإِ ُكممْ  َعلَيمْ اللـِه  َمَة  ِنعمْ ُكُروا  اذمْ ِم  َقومْ َيا  ِمِه  ِلَقومْ ُمو�َسى  َقاَل  {َواإِذمْ 
َن  ا َلممْ ُيوؤمِْت اأََحًدا مٍّ ُلوًكا َواآَتاُكم مَّ َجَعَل ِفيُكممْ اأَنِبَياَء َوَجَعلَُكم مُّ
�َسَة الَِّتي َكَتَب اللـُه َلُكممْ  ُمَقدَّ �َس المْ أَرمْ ُخُلوا المْ ِم ادمْ َعاَلِميَن َيا َقومْ المْ
َباِرُكممْ َفَتنَقِلُبوا َخا�ِسِريَن، َقاُلوا َيا ُمو�َسى اإِنَّ  وا َعلَى اأَدمْ َتدُّ َوَل َترمْ
َفاإِن  َها  ُرُجوا ِمنمْ ُخلََها َحتَّى َيخمْ َواإِنَّا َلن نَّدمْ ًما َجبَّاِريَن  ِفيَها َقومْ
َها َفاإِنَّا َداِخُلوَن، َقاَل َرُجاَلِن)1( ِمَن الَِّذيَن َيَخاُفوَن  ُرُجوا ِمنمْ َيخمْ
َفاإِنَُّكممْ  َدَخلمُْتُموُه  َذا  َفاإِ َباَب  المْ ِهُم  َعلَيمْ ُخُلوا  ادمْ ِهَما  َعلَيمْ اللـُه  َعَم  اأَنمْ

وؤمِْمِنيَن})2(. ُلوا اإِن ُكنُتم مُّ َغاِلُبوَن َوَعلَى اللـِه َفَتَوكَّ

وهكذا نجد في اإنجيل مّتى الن�ض التالي:

البحر،  عند  وجل�س  البيت  من  ي�سوع  خرج  اليوم  ذلك  )في 
وجل�س.  ال�سفينة  دخل  اأنه  حتى  كثيرة  جموع  اإليه  فاجتمع 
باأمثال  كثيراً  فكلمهم  ال�ساطيء.  على  وقف  كله  والجمع 
الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع �سقط  ذا  قائاًل: »هو 
بع�ٌس على الطريق، فجاءت الطيور واأكلته. و�سقط اآخر على 
رة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حاًل  الأماكن المحجَّ
اأ�سرقت ال�سم�س احترق  اإذ لم يكن له عمق اأر�س. ولكن لما 
فطلع  ال�سوك  على  اآخر  و�سقط  جف.  اأ�سل  له  يكن  لم  واإذ 
فاأعطى  الجّيدة  الأر�س  على  اآخر  و�سقط  وخنقه.  ال�سوك 
اأذنان  له  َمن  واآخر ثالثين.  �ستين،  واآخر  بع�س مئة،  ثمراً، 

)1( وهما كالب ويو�سع املذكورين يف الن�ض التوراتي.
)2( �سورة املائدة:23-20.
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لل�سمع فلي�سمع«. فتقدم التالميذ وقالوا له: »لماذا تكلمهم 
اأ�سرار  تعرفوا  اأن  لكم  اأعطي  قد  »لأنه  فاأجاب:  باأمثال؟« 
ملكوت ال�سماوات، واأما لأولئك فلم يعط. فاإنَّ َمن له �سيعطى 
ا َمن لي�س له فالذي عنده �سيوؤخذ منه. من اأجل  ويزاد، واأمَّ
هذا اأكلمهم باأمثال لأنهم مب�سرين ل يب�سرون، و�سامعين ل 
ي�سمعون، ول يفهمون.... »فا�سمعوا اأنتم مثل الزارع: كل من 
ي�سمع كلمة الملكوت ول يفهم فياتي ال�سرير ويخطف ما قد 
زرع في قلبه. هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على 
رة هو الذي ي�سمع الكلمة وحاًل يقبلها بفرح،  الأماكن المحجَّ
حدث  فاإذا  حين.  اإلى  هو  بل  ذاته،  في  اأ�سل  له  لي�س  ولكن 
�سيق اأو ا�سطهاد ِمن اأجل الكلمة فحاًل يعثر. والمزروع بين 
ال�سوك هو الذي ي�سمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى 
يخنقان الكلمة في�سير بال ثمر. واأما المزروع على الأر�س 
الجيدة فهو الذي ي�سمع الكلمة ويفهم. وهو الذي ياأتي بثمر 
في�سنع بع�س مئة، واآخر �ستين، واآخر ثالثين«.... قال لهم 
مثاًل اآخر: »ي�سبه ملكوت ال�سماوات حبة خردل اأخذها اإن�سان 
وزرعها في حقله وهي اأ�سغر جميع البزور. ولكن متى َنَمت 
فهي اأكبر البقول وت�سير �سجرة، حتى اأن طيور ال�سماء تاأتي 

وتتاآوى في اأغ�سانها«()1(.

:F الن�ض ال�سابق يذّكرنا ببع�ض ن�سو�ض القراآن من قبيل قوله

)1( العهد اجلديد: اإجنيل مّتى، الإ�سحاح 13.
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َنُهممْ  اِر ُرَحَماُء بَيمْ ُكفَّ اُء َعلَى المْ ٌد رَّ�ُسوُل اللـِه َوالَِّذيَن َمَعُه اأَ�ِسدَّ َحمَّ {مُّ
َواًنا  �ِسيَماُهممْ  ِه َوِر�سمْ َن اللَـّ اًل مٍّ َتُغوَن َف�سمْ ًدا َيبمْ ًعا �ُسجَّ َتَراُهممْ ُركَّ
َراِة َوَمَثلُُهممْ  ُجوِد َذِلَك َمَثلُُهممْ ِفي التَّومْ نمْ اأََثِر ال�سُّ ِفي ُوُجوِهِهم مٍّ
َتَوىَعلَى  َفا�سمْ لََظ  َتغمْ َفا�سمْ َفاآَزَرُه  اأَُه  �َسطمْ َرَج  اأَخمْ ٍع  َكَزرمْ إِنِجيِل  المْ ِفي 
ُه الَِّذيَن اآَمُنوا  اَر َوَعَد اللَـّ ُكفَّ اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم المْ رَّ ِجُب الزُّ �ُسوِقِه ُيعمْ

ًرا َعِظيًما})1(. ِفَرًة َواأَجمْ غمْ اِلَحاِت ِمنمُْهم مَّ َوَعِملُوا ال�سَّ

َبٍة  َطيٍّ َك�َسَجَرٍة  َبًة  َطيٍّ َكِلَمًة  َمَثاًل  ُه  اللَـّ �َسَرَب  َكيمَْف  َتَر  {اأََلممْ 
ِن  ِباإِذمْ ِحيٍن  ُكلَّ  ُكلََها  اأُ ُتوؤمِْتي  َماِء،  ال�سَّ ِفي  ُعَها  َوَفرمْ َثاِبٌت  ُلَها  اأَ�سمْ
ُروَن، َوَمَثُل َكِلَمٍة  َثاَل ِللنَّا�ِس َلَعلَُّهممْ َيَتَذكَّ أَممْ ُه المْ ِرُب اللَـّ َربٍَّها َوَي�سمْ
�ِس َما َلَها ِمن َقَراٍر،  أَرمْ ِق المْ ُتثَّتمْ ِمن َفومْ َخِبيَثٍة َك�َسَجَرٍة َخِبيَثٍة اجمْ
َيا َوِفي  نمْ َحَياِة الدُّ ِل الثَّاِبِت ِفي المْ َقومْ ُه الَِّذيَن اآَمُنوا ِبالمْ ُيَثبٍُّت اللَـّ

ُه َما َي�َساُء})2(. َعُل اللَـّ اِلِميَن َوَيفمْ ُه الظَّ لُّ اللَـّ آِخَرِة َوُي�سِ المْ

نوعًا من  يكون  اأن  ُيحتمل  َمَثاًل}  اللَّـُه  �َسَرَب  َف  َكيمْ َتَر  {اأََلممْ  بـ  والتعبير 
الإحالة اإلى م�سدٍر ما، وقد �سمع النا�ض ذلك المثل من قبل، وما اأقرب اأن 
يكون هذا الم�سدر هو الن�ض الإنجيلي ال�سابق. ومثل هذه الموارد موارد اأخرى 

كلها توؤّكد على وجود ن�سو�ض في الكتاب المقّد�ض لم ت�سلها يد التحريف.
اإنجازات الأ�صباط: 

اإ�سرائيل بعد  اأو�ساع بني  األسباط في و�سف  اأي  الق�ساة  جاء في �ِسفر 
وفاة يو�سع بن نون: 

)1( �سورة الفتح:29.
)2( �سورة اإبراهيم:27-24.
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�ِصفر الأ�صباط 77

وعبدوا  الرب  عيني  في  ال�سر  اإ�سرائيل  بنو  )واقترف 
ديار  اأخرجهم من  الذي  اآبائهم  اإله  الرب  البعليم)1(، ونبذوا 
م�سر، وغووا وراء اآلهة اأخرى من اأوثان ال�سعوب المحيطة 
بهم، و�سجدوا لها، فاأغاظوا الرب. تركوا الرب وعبدوا البعل 
وع�ستاروث. فاحتدم غ�سب الرب على اإ�سرائيل وتركهم تحت 
المحيطين  اأعدائهم  اإلى  واأ�سلمهم  الغزاة.  الناهبين  رحمة 
بهم فعجزوا عن مقاومتهم. وحيثما خرجوا لخو�س الحرب 
وحذرهم،  �سبق  كما  تماما  فينك�سرون،  �سدهم  الرب  كان 

فاعتراهم �سيق عظيم جداً()2(.

ثم جاء دور األسباط: 

)واأقام الرب من بينهم ق�ساة فاأنقذوهم من اأيدي غزاتهم()3(. 

وفي العبرية:

יעּום، ִמּיַד ׁשֵֹסיֶהם)  (ַוּיֶָקם ְיהָוה، ׁשְֹפִטים; ַוּיוֹשִׁ

والكلمة الثالثة: ׁשְֹפִטים وُتقراأ »�سوپطيم ـ �سوفطيم« اأي األسباط ــ ويبداأ 
فر ببيان دور كل واحد من اأولئك الأ�سباط، ويمكن تلخي�ض الأدوار التي  ال�سِّ

قاموا بها كالتالي: 

1ـ اأعادوا بني اإ�سرائيل اإلى توحيد اهلل وطاعته. فقد توالى م�سهد عودة 
بني اإ�سرائيل اإلى ال�سرك مع وفاة كل واحد من اأولئك الأ�سباط، لياأتي �ِسبط 

)1( اأي الإله الوثن بعل.
)2( العهد القدمي: �سفر الق�ساة، الإ�سحاح2.
)3( العهد القدمي: �سفر الق�ساة، الإ�سحاح2.
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اآخر ويعيدهم اإلى الجادة:

)وفي كل مرة كان الرب يقيم قا�سياً كان يوؤيده بقوة طوال 
الرب  ي�سفق  اإذ  اأعدائه  عبودية  من  ال�سعب  فيخّل�س  حياته 
عذاب؛  من  وظالموهم  م�سايقوهم  ي�سومهم  مما  عليهم 
فكان الرب ينقذهم طوال حياة القا�سي. ولكن ما اإن يموت 
من  اأكثر  ف�سادهم  ويتفاقم  الرب  عن  يرتّدوا  حتى  القا�سي 
ليعبدوها  اأخرى  اآلهة  وراء  بال�سعي  اآبائهم  ف�ساد  تفاقم 
وي�سجدوا لها. لم يرتدعوا عن اأفعالهم و�سلوكهم العنيد()1(. 

األسباط،  2ـ التربية الروحية والإيمانية، وقد كان لل�سيدة الوحيدة بين 
اأي  »اأنا�سيِدها«  من  بع�سًا  الق�ساة  �ِسفر  ونقل  ذلك،  في  دور  َدُبورة  وا�سمها 

مناجياتهِا وابتهالِتها واأدعيِتها. وفي »التف�سير التطبيقي للكتاب المقد�ض«:

)وق�سُتها ُتثبت اأنها لم تكن ت�سعى اإلى ال�سلطة، بل كانت تريد 
اأن تخدم اهلل. وكلما مدحها النا�س، كانت َترِجُع بالف�سل اإلى 
وزوجة،  كامراأة  المجتمع  ح�سارة  في  و�سَعها  ُتنِكر  لم  اهلل. 
اأو تتمرد عليه، ولكنها لم َت�سمح مطلقاً اأن يكون ذلك عائقاً 
جوانب  في  تحّدياٍت  َدُبورة  حياُة  اأماَمنا  وت�سع  اأماَمها... 
ت�سرف  تحت  نكون  اأن  اإلى  بالحاجة  تذّكُرنا  فهي  عديدة، 
اهلل... وُتبيِّن لنا بو�سوح ما ي�ستطيع �سخ�ٌس اأن يعمله عندما 

يكون الم�سيطر هو اهلل()2(. 

)1( العهد القدمي: �سفر الق�ساة، الإ�سحاح2.
)2( التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�ض، �ض493.
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3ـ خو�ض الحروب من اأجل تحرير بني اإ�سرائيل من العبودية وال�سطهاد. 
ب اهلل E على بني اإ�سرائيل ِل�ِسركهم غزاهم اأحد الملوك  فبعد اأن َغ�سِ

فا�ستعبدهم ثمان �سنوات وعندها: 

)ا�ستغاث بنو اإ�سرائيل بالرب، فاأقام لهم مخلِّ�ساً اأنقذهم هو 
عثنيئيل بن قناز اأخو كاَلب)1( الأ�سغر. فحل عليه روح الرب 

و�سار قا�سياً لإ�سرائيل(. 

ثم ي�سف الن�ض كيف حّرر ُعْثِنيِئيَل بني اإ�سرائيل من العبودية. 

ومن   D �سبيل اهلل  والنف�ض، كل ذلك في  بالمال  والفداء  الت�سحية  4ـ 
باأمٍر من  اأجلها، وتحّملوا م�سوؤوليتها  التي نه�سوا من  المباديء والقيم  اأجل 

موا اأنف�سهم قرابين في هذا الطريق. اهلل، ولو  كّلفهم ذلك اأن يُقدِّ

منوح  بن  �سم�سون)2(  وا�سمه  الأ�سباط  اآخَر  ـــ  المثال  �سبيل  ـــ على  فنجد 
الدني، وهو كما في »التف�سير التطبيقي للكتاب المقد�ض«: 

)ممن اآمنوا باهلل، ونالوا ما وعدهم اهلل()3(.

ُر معَبد الوثنيين بتدمير العمودين الذين يرتكز عليهما ال�سقف، فاإذا  ُيدمِّ
بالقيود  ل  ُمكبَّ وهو  نف�سه،  الوثنيين وعلى  الأ�سنام وعلى  ينهار على  بالمعبد 
بعد اأ�سره، وقد اقُتِلَعت عيناه. وبندائه في لحظة الِفداء ُي�سَرب المثل القائل: 

اللَّـُه  اأَْنَعَم  َيَخاُفوَن  ِذيَن  الَّ ِمَن  َرُجاَلِن  {َقاَل   :D قوله  يف  املذكورين  الرجلني  اأحد  هو  كالب   )1(
ُلوا اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي} »�سورة  ُكْم َغاِلُبوَن َوَعَلى اللَّـِه َفَتَوكَّ نَّ َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفاإَِذا َدَخْلُتُموُه َفاإِ

املائدة:23«.
)2( �سم�سون ا�سم عربي معناه »�سم�ض«.

)3( التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�ض، �ض519.
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»عليَّ وعلى اأعدائي يا رب«، وله موقف اآخر �سبيه بموقف اأمير الموؤمنين علي 
حين قلع باب خيبر بيده:

المدينة  باب  م�سراعي  واأخذ  الليل  ن�سف  في  قام  )ثم 
كتفيه  على  وو�سعها  العار�سة،  مع  وقلعهما  والقائمتين 

و�سعد بها اإلى راأ�س الجبل الذي مقابل حبرون()1(.

نبّوة المراأة: 
ولبد اأن اأقول في نهاية المطاف اأّن قبول النتائج ال�سابقة وتقوية احتمال 
�سيعني  الثاني،  الف�سل  نهاية  في  ذكرُت  ما  وفق  الأنبياء  من  األسباط  كون 
القول بوجود نبّية بين مجموعة األسباط، وهي دبورة، فهل يمكن قبول هذه 

النتيجة المترّتبة؟

»قامو�ض  في  جاء  وقد  نبّيات،  كنَّ  ن�ساء  بوجود  �سّرح  المقّد�ض  الكتاب 
الكتاب المقد�ض: دائرة المعارف الكتابية الم�سيحية«:

الكتاب  الأنبياء. وهن في  الإناث من  النبيَّات: هن  )النبية، 
المقد�س مريم اأخت مو�سى وهرون..... ودبورة..... وحّنة اأم 
�سموئيل..... وخلدة امراأة �سلوم..... وحّنة بنت فنوئيل..... 
وبنات فيلب�س الأربع...... ولم يذكر الكتاب نبية غيرهن()2(.

 واأما عند الم�سلمين فالم�ساألة كانت مطروحة قديمًا وهي خالفية، قال 
ابن حزم الأندل�سي تحت عنوان »نبّوة الن�ساء«:

)1( العهد القدمي: �سفر الق�ساة، الإ�سحاح 16.
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic- )2(
Bible-Dictionary/25_N/N_026.html
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عندنا  اإل  فيه  العظيم  التنازع  حَدث  نعلمه  ل  ف�سٌل  )هذا 
كون  اإبطال  اإلى  ذهبت  طائفة  فاإنَّ  زماننا،  وفي  بقرطبة، 
عت َمن قال ذلك، وذهبت طائفة  النبّوة في الن�ساء جملًة، وبدَّ
اإلى القول باأنه قد كانت في الن�ساء نبّوة، وذهبت طائفة اإلى 

التوّقف في ذلك()1(.

ة الن�ساء« ا�ستعر�ض فيه  وكتب ال�سيخ ح�سين اأن�ساريان مقاًل بعنوان »نبوَّ
اأدّلة القائلين بجواز ذلك، بل ووقوعه، ثم رّد تلك الأدّلة متم�ّسكًا بعدم  اأّوًل 

�سحة القول بوجود اأّية نبّية عبر تاريخ الر�سالت، قال:

الن�ساء  بع�س  على  اأنعم  اهلل  اأّن  اإلى  العلماء  بع�س  )ذهب 
بالنبوة، فمن هوؤلء اأبو الح�سن الأ�سعري والقرطبي وابن 
نبوة  على  مّتفقون  الن�ساء  بنبوة  يقولون  والذين  حزم. 
من  ويعّدون  غيرها  اإلى  النبوة  ين�سب  من  ومنهم  مريم، 
واآ�سية.  وهاجر  مو�سى  واأّم  و�سارة  حواء  النبيات:  الن�ساء 
وهوؤلء عندما اعُتر�س عليهم بالآية التي تح�سر الر�سالة 
ذلك،  في  نخالف  ل  نحن  قالوا:  الن�ساء،  دون  الرجال  في 
فالر�سالة للرجال، اأّما النبوة فال ي�سملها الن�سُّ القراآني، 
عددتموها  التي  المحذورات  تلك  الن�ساء  نبوة  في  ولي�س 
فيما لو كان من الن�ساء ر�سول، لأّن النبوة قد تكون قا�سرة 
اإلى  يبلغها  اأن  اإلى  يحتاج  ول  بها،  يعمل  �ساحبها،  على 
 E الآخرين.... وحّجة هوؤلء اأن القراآن اأخبر باأن اهلل

)1( ابن حزم الأندل�سي: الف�سل يف امللل والأهواء والنحل، ج5، �ض12. 
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اأوحى اإلى بع�س الن�ساء، فمن ذلك اأنه اأوحى اإلى اأّم مو�سى: 
ِقيِه  ِه َفاأَلمْ ِت َعلَيمْ ِعيِه َفاإَِذا ِخفمْ �سِ رمْ نمْ اأَ َنا اإَِلى اأُمٍّ ُمو�َسى اأَ َحيمْ {َواأَومْ
َوَجاِعُلوُه  ِك  اإَِليمْ وُه  َرادُّ ا  اإِنَّ َزِني  َتحمْ َوَل  َتَخاِفي  َوَل  َيمٍّ  المْ ِفي 
اإلى مريم فخاطبها { واأر�سل جبريل  �َسِليَن})1(،  ُمرمْ المْ ِمَن 

َل َلَها  َها ُروَحَنا َفَتَمثَّ َنا اإَِليمْ �َسلمْ َخَذتمْ ِمن ُدوِنِهممْ ِحَجاًبا َفاأَرمْ َفاتَّ
ا،  َتِقًيّ ُكنَت  ن  اإِ ِمنَك  َمِن  حمْ ِبالرَّ اأَُعوُذ  نٍّي  اإِ َقاَلتمْ  ا،  �َسِوًيّ َب�َسًرا 
ا....})2(،  َزِكًيّ ُغاَلًما  َلِك  َهَب  ِلأَ ِك  َربٍّ َر�ُسوُل  اأََنا  َما  اإِنَّ َقاَل 
َيُم  َمرمْ َيا  َماَلِئَكُة  المْ َقاَلِت  {َواإِذمْ  قائلة:  المالئكة  وخاطبتها 
َعاَلِميَن،  َطَفاِك َعلَى ِن�َساِء المْ َرِك َوا�سمْ َطَفاِك َوَطهَّ َ ا�سمْ اإِنَّ اهللَّ
اِكِعيَن})3(. َكِعي َمَع الرَّ ُجِدي َوارمْ ِك َوا�سمْ ُنِتي ِلَربٍّ َيُم اقمْ َيا َمرمْ
عن  الملك  جاءه  من  كّل  اأّن  يرى  الأ�سعري  الح�سن  فاأبو 
اأو باعالم فهو نبي، وقد تحقق  اأو نهي  اأمر  اهلل بحكم من 
في اأّم مو�سى ومريم �سيء من هذا، وفي غيرهما اأي�ساً، فقد 
تحقق في حواء و�سارة وهاجر واآ�سية بن�ّس القراآن. وا�ستدلوا 
َطَفاِك َعلَى  اأي�ساً با�سطفاء اهلل لمريم على العالمين {َوا�سمْ
كثير،  الرجال  ِمن  )َكُمَل   :� وبقوله  َعاَلِميَن}،  المْ ِن�َساِء 
ابنة  اآ�سية امراأة فرعون، ومريم  اإل  الن�ساء  ولم يكمل من 
الأنبياء.  هم  الكمال  مرتبة  يبلغ  الذي  قالوا:  عمران()4(. 

)1( �سورة الق�س�ض:7.
)2( �سورة مرمي:18-17.

)3( �سورة اآل عمران:43-42.
اآخر  اآل عمران، ورواه بلفظ  )4( ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم، يف تف�سريه الآية 42 من �سورة 
امراأة  واآ�سية  عمران  بنت  مرمي   : ثالث  اإل  الن�ساء  من  يكمل  ومل  كثري  الرجال  من  )َكُمَل  كالتايل: 

فرعون ، وخديجة بنت خويلد ، وف�سل عائ�سة على الن�ساء كف�سل الرثيد على �سائر الطعام(.
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نبوة  لإثبات  ينه�س  ل  ذكروه  الذي  وهذا  عليهم:  الرّد 
لهم  ن�سّلم  اأننا ل  الأول:  والردُّ عليهم من وجوه:  الن�ساء، 
اأّن النبّي غير ماأمور بالتبليغ والتوجيه ومخالطة النا�س، 
هذا،  في  والر�سول  النبّي  بين  فرق  ل  اأن  اخترناه  والذي 
ر�سول  بت�سريع  مر�سل  النبي  كون  في  واقع  الفرق  واأّن 
في  قيلت  التي  فالمحذورات  كذلك  الأمر  كان  واإذا  �سابق. 
الن�ساء،  من  نبي  بعث  في  قائمة  الن�ساء  من  ر�سول  اإر�سال 
وهي محذورات كثيرة تجعل المراأة ل ت�ستطيع القيام بحّق 
اأم  الن�سوة  هوؤلء  اإلى  اهلل  وحي  يكون  قد  الثاني:  النبوة. 
اأّن من الوحي  اإّنما وقع مناماً، فقد علمنا  مو�سى واآ�سية.. 
ُن�سّلم  ما يكون مناماً، وهذا يقع لغير الأنبياء. الثالث: ل 
ففي  نبي،  فهو  المالئكة  خاطبته  من  كل  اأن  قولهم  لهم 
الحديث اأن اهلل اأر�سل ملكاً لرجل يزور اأخاً له في اهلل في 
اأنه  اأخبره  فلّما  له،  زيارته  �سبب  عن  ف�ساأله  اأخرى،  قرية 
يحّبه في اهلل، اأعلمه اأّن اهلل قد بعثه اإليه ليخبره اأنه يحّبه، 
ة الأقرع والأبر�س والأعمى معروفة، وقد جاء جبريل  وق�سّ
ُيعّلم ال�سحابة اأمر دينهم ب�سوؤال الر�سول �، وال�سحابة 
ف في  � توقَّ اأن الر�سول  ي�ساهدونه وي�سمعونه. الرابع: 
َنا  نبّوة ذي القرنين مع اإخبار القراآن باأّن اهلل اأوحى اإليه {ُقلمْ
ًنا})1(.  ا اأَنمْ َتتَِّخَذ ِفيِهممْ ُح�سمْ َب َواإِمَّ ا اأَنمْ ُتَعذٍّ ِن اإِمَّ َنيمْ َقرمْ َيا َذا المْ

)1( �سورة الكهف:86.
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الخام�س: ل حجة لهم في الن�سو�س الداّلة على ا�سطفاء 
الأنبياء:  غير  ا�سطفى  باأّنه  �سرح  قد  فاهلل  لمريم،  اهلل 
ُهممْ  َفِمنمْ ِعَباِدَنا  ِمنمْ  َنا  َطَفيمْ ا�سمْ ِذيَن  الَّ ِكَتاَب  المْ َنا  َرثمْ اأَومْ {ُثمَّ 
َراِت})1(،  َخيمْ ِبالمْ �َساِبٌق  ُهممْ  َوِمنمْ ٌد  َت�سِ قمْ ُهم مُّ َوِمنمْ �ِسِه  َنفمْ لٍّ َظاِلٌم 
ومن  العالمين،  على  عمران  واآل  اإبراهيم  اآل  وا�سطفى 
َوُنوًحا  اآَدَم  َطَفى  ا�سمْ  َ اهللَّ {اإِنَّ  جزما  بنبٍي  لي�س  َمن  اآلهما 
ل  ال�ساد�س:  َعاَلِميَن})2(.  المْ َعلَى  َراَن  ِعممْ َواآَل  َراِهيَم  اإِبمْ َواآَل 
احتّجوا  الذي  الحديث  في  الوارد  الكمال  لفظ  من  يلزم 
بابه،  في  وتناهيه  ال�سيء،  لتمام  ُيطلق  لأّنه  النبوة،  به 
فالمراد بلوغ الن�ساء الكمالت النهائية في جميع الف�سائل 
الأنبياء.  فالكمال هنا كمال غير  ذلك  للن�ساء، وعلى  التي 
خديجة  اأن  على  الن�ّس  الأحاديث  بع�س  في  ورد  ال�سابع: 
من الكامالت، وهذا يبين اأّن الكمال هنا لي�س كمال النبوة. 
الثامن: ورد في بع�س الأحاديث اأن فاطمة �سيدة ن�ساء اأهل 
الجّنة اإل ما كان من مريم ابنة عمران، وهذا ُيبطل القول 
بنبوة َمن عدا مريم كاأم مو�سى واآ�سية، لأّن فاطمة لي�ست 
بنبّيه جزماً؛ وقد ن�ّس الحديث على اأنها اأف�سل من غيرها، 
فلو كانت اأم مو�سى واآ�سية نّبيتان لكانتا اأف�سل من فاطمة. 
الثناء عليها  يقة في مقام  باأنها �سدِّ التا�سع: و�سف مريم 
لَّ  َيَم اإِ ُن َمرمْ َم�ِسيُح ابمْ والإخبار بف�سلها، قال E: {َما المْ

)1( �سورة فاطر:32.
)2( �سورة اآل عمران:33.
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ُكاَلِن  يَقٌة َكاَنا َياأمْ دٍّ ُه �سِ مُّ �ُسُل َواأُ ِلِه الرُّ َر�ُسوٌل َقدمْ َخلَتمْ ِمنمْ َقبمْ
اأعلى من ذلك لو�سفها  َعاَم})1(، فلو كان هناك و�سف  الطَّ
�سحيح  نبوّي  حديث  في  ول  قراآني  ن�ّس  في  ياأت  ولم  به، 

اإخباٍر بنبوة واحدة من الن�ساء()2(.

والحقيقية اأن الأدّلة التي قّدمها ال�سيخ اأن�ساريان ل تنه�ض بالمطلوب 
كّنا  واإن  فاإننا  بالنبّوة،  المراأة  تكليف  اإمكانية  بعدم  للقطع  كافية  ولي�ست 
نوافقه في عدم �سرورة دللة الوحي على النبّوة، ول دللة ال�سطفاء على 
اإمكانية  فاأ�سل  رّدها،  يمكن  قّدمها  التي  الأدّلة  بع�ض  اأن  اإل  اأي�سًا،  ذلك 
ر بحق المراأة، ولنفتر�ض ــ على اأ�سواأ تقدير ــ اقت�ساره على  التبليغ مت�سوَّ
الدائرة الن�سائية مثاًل بحيث تكون مهّمتها النبوّية محدودة بهذا الإطار، 
بالإ�سافة اإلى قيامها بحفظ اإرث بع�ض الأنبياء ال�سابقين واإي�ساله اإلى َمن 

ياأتي بعدها. 

النبّوة، ل  الكمال في حّد ذاتها فال ي�سح زّجها في م�ساألة  واأما م�ساألة 
�سلبًا ول اإيجابًا، فقد تفر�ض بع�ض الظروف عدم نبّوة اإن�سان يمتلك كمالت 
العبد  نبّيًا، ويمكن �سرب مثال  اأن يكون بنف�سه  يتفّوق بها على نبيٍّ دون  قد 
بلقائه وال�ستفادة منه والتعّلم  نبّيه مو�سى بن عمران  اأَمر اهلل  العالم الذي 
على يديه، وما َجرى على يديه من اأموٍر لم ي�ستطع نبي اهلل مو�سى فهمها ول 
التعامل معها، على الرغم من اأنه من اأولي العزم الخم�سة، ول ُيعَلم على نحو 

التاأكيد ما اإذا كان ذلك العبد العالم نبيًا اأ�ساًل.

)1( �سورة املائدة:75.
http://www.erfan.ir/arabic/33727.html )2(
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وقد حاز اأئمة اأهل البيت Q على كمالت كثيرة، ومع هذا كان ختم 
النّبوة بمحمد � مانعًا من نبّوة اأحدهم كما �سّرح النبّي بقوله لعلي: )اأنت 

مّني بمنزلة هارون من مو�سى اإل اأنه ل نبيَّ بعدي(.

واأما الدليل التا�سع الذي جاء به ال�سيخ اأن�ساريان فلي�ض بقوي ول ي�سح 
التم�ّسك به لمنع وجود امراأة في �سل�سلة الأنبياء.

العزيز: {َوَما  كتابه  E في  بقول اهلل  التم�ّسك  اأمكن  لرّبما  نعم 
ال�سيخ  اإليه  اأ�سار  })1(، وهذا ما  ِهممْ اإَِليمْ وِحي  نُّ ِرَجاًل  لَّ  اإِ ِلَك  َقبمْ ِمن  َنا  �َسلمْ اأَرمْ
ح�سين الخ�سن في كتابه »المراأة في الن�ض الديني«، فهو في الوقت الذي 
مقام  لبلوغها  الذاتي  المانع  وجود  وعدم  المقام  لهذا  اأهلّيتها  فيه  يوؤّكد 
لة لديه، اإل اأن  النبّوة واأن ل �سيء في القراآن يخالف هذه القناعة المتح�سّ

الواقع الجتماعي الذكوري كان هو المانع من تكليف المراأة بالنبّوة. 

وذكر ال�سيخ الخ�سن اأن هذه الق�سية من الق�سايا الإ�سكالية المطروحة 
في مقام الحديث عن موقف الّدين من المراأة واأنه لماذا كان اختيار الأنبياء 
باأجمعهم من الذكور؟ م�ست�سهدًا بالآية ال�سابقة، وم�سيفًا اأن في هذه الآية ما 
قد يدل اأو ي�سير اإلى اأن المراأة غير موؤهلة لمقام النبوة، واأن في ذلك ظلمًا 

من قبل الدين وتهمي�سًا للمراأة ــ في راأي البع�ض ــ . 

ثم عّلق على ما �سبق معتبرًا اأّن عدم اإر�سال اأو بعثة نبي من بين الن�ساء 
اإلى مرتبة عالية  اإلى نق�ض ذاتي في المراأة يمنعها من الو�سول  لي�ض مرّده 
القراآن  حّدثنا  وقد  كيف  النبّوة،  مقام  يتطّلبها  كالتي  الروحي  الكمال  من 

)1( �سورة النحل:43.
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الكريم عن و�سول عدد من الن�ساء اإلى مقامات روحية عالية مالزمة لمقام 
النبي مو�سى  اأم  ال�سيدة  الحال في  بع�سهن كما هو  اإلى  اأوحي  النبوة، حيث 
ـــ  يبلغها  ل  مرتبة عظيمة  فاإنه  الإلهام  بمعنى  كان  واإن  والوحي  بن عمران، 
َنا  ـــ اإل الأنبياء والمر�سلون حيث قال اهلل E: {َواأَ في اأعلى م�ستوياتها 

َتِمعمْ ِلَما ُيوَحى})1(.  ُتَك َفا�سمْ َترمْ اخمْ

تنزل  المالئكة  كانت  درجة  اإلى  و�سلت  قد  بع�سهن  اأن  ونجد  كما 
تعّجب  اأثار  الذي  الأمر   ،E اهلل  عنه  من  برزقها  وتاأتيها  لخدمتها 
لََها  َها ِبَقُبوٍل َح�َسٍن َواأَنَبَتَها َنَباًتا َح�َسًنا َوَكَفّ لََها َربُّ النبي زكريا S: {َفَتَقَبّ
َيُم اأََنّى  ًقا َقاَل َيا َمرمْ َراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرزمْ ِمحمْ ا المْ َها َزَكِرَيّ ا ُكلََّما َدَخَل َعلَيمْ َزَكِرَيّ

ِر ِح�َساٍب})2(. ُزُق َمن َي�َساُء ِبَغيمْ َ َيرمْ ِ اإَِنّ اهلَلّ َلِك َهَذا َقاَلتمْ ُهَو ِمنمْ ِعنِد اهلَلّ

وهكذا فاإن مريم P نف�سها قد و�سلت اإلى درجة ال�سّديقين، قال 
�ُسُل  ِلِه الُرّ َيَم اإَِلّ َر�ُسوٌل َقدمْ َخلَتمْ ِمن َقبمْ ُن َمرمْ َم�ِسيُح ابمْ ا المْ اهلل E: {َمّ
آَياِت ُثَمّ انُظرمْ  ُن َلُهُم المْ ُنَبِيّ َف  َعاَم انُظرمْ َكيمْ َياأمُْكاَلِن الَطّ يَقٌة َكاَنا  ِدّ ُه �سِ َواأُُمّ
والل�سيقة  جدًا  الرفيعة  الدرجات  من  الدرجة  وهذه  َفُكوَن})3(،  ُيوؤمْ اأََنّى 
يًقا  ِدّ �سِ َكاَن  ُه  اإَِنّ َراِهيَم  اإِبمْ ِكَتاِب  المْ ِفي  ُكرمْ  {َواذمْ  :E قال  بالنبوة، 
يَن  ِبِيّ الَنّ َن  ِمّ ِهم  َعلَيمْ  ُ اهلَلّ َعَم  اأَنمْ ِذيَن  اَلّ َمَع  D: {َفاأُوَلِئَك  وقال  ا})4(،  َنِبًيّ
ورد  وقد  َرِفيًقا})5(،  وَلِئَك  اأُ َوَح�ُسَن  اِلِحيَن  َوال�سَّ َهَداِء  َوال�ُسّ يِقيَن  ِدّ ّ َوال�سِ

)1( �سورة طه:13.
)2( �سورة اآل عمران:37.

)3( �سورة املائدة:75.
)4( �سورة مرمي:41.

)5( �سورة الن�ساء:69.
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R قال: )اإنَّ  في الحديث ال�سحيح عن اأبي الح�سن مو�سى بن جعفر 
فاطمة P �سّديقة �سهيدة()1(.

ثم اأ�ساف ال�سيخ الخ�سن:

وفي �سوء ذلك يمكن القول: اإّن عدم اإر�سال نبي من �سنف 
الن�ساد لي�س مرّده اإلى ق�سور المراأة عن بلوغ هذه الرتبة، بل 
مرّده اإلى �سبب اآخر، وهو اأن المجتمعات الب�سرية في الأزمنة 
يكون  اأن  لتتقبل  تكن  ولم  ذكورية،  مجتمعات  كانت  الغابرة 
النبي من الن�ساء، والن�سوة اأنف�سهن كّن مقتنعات بذلك، فقد 
بطنها  في  ما  نذرت  عمران  امراأة  اأن  الكريم  القراآن  حّدثنا 
محّرراً هلل E وكانت تقّدر اأنه �سيكون ذكراً، لأن المراأة 
ـــ لخدمة المعبد والقيام بمهمة  ـــ في نظر اليهود  ل ت�سلح 
الإر�ساد الديني، ولهذا فاإّن هذه المراأة الطاهرة الجليلة لم 
ت�ستوعب اأن ترى مولودها اأنثى! فتوّجهت اإلى اهلل توّجهاً ل 
نمَْثى}!!  اأُ ُتَها  َو�َسعمْ اإِِنّي  يخلو من ذهول وتح�ّسر قائلة: {َرِبّ 
موؤهلة  لي�ست  الأنثى  فكاأن  َكالأُنمَْثى})2(،  َكُر  الَذّ �َس  {َوَليمْ
م�ستحكمة  ذكورية  ذهنية  واأمام  الدينية!  بالمهام  للقيام 
اأن تتم مراعاة  الإلهية  اإلى هذا الحد كان مقت�سى الحكمة 
وهذا  العباد.  على  للحّجة  واإقامًة  للذرائع  عاً  نزمْ الأمر،  هذا 
{َوَما  قوله:  اأعني  المتقّدمة،  الآية  من  ي�ستفاد  ما  غاية 

)1( الكليني: الكايف، ج1، �ض458.
)2( �سورة اآل عمران:36.
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} فهي ل تدّل على  ِهممْ اإَِليمْ وِحي  نُّ ِرَجاًل  لَّ  اإِ ِلَك  َقبمْ �َسلمَْنا ِمن  اأَرمْ
نفي اأهلية المراأة للو�سول اإلى مقام النبوة، واإنما ت�سير اإلى 
واقع الحال وما جَرت عليه ال�سيرة في الأمم الما�سية من 
كان  واإن  الآية  ول�سان  المقام،  لهذا  واختيارهم  اإر�سال رجال 
يوحي بعدم اإر�سال ن�ساء لهذه المهمة، ولكنها لم تبّين �سبب 
عدم  اإلى  مرّده  اأّن  وهل  لذلك،  الن�ساء  دون  الرجال  اختيار 
مرّده  اأن  اأو  المهمة،  هذه  باأعباء  للنهو�س  الن�ساء  �سالحية 
اإلى عدم تقّبل المجتمع الذكوري لهذا الأمر؟ ولو �سّلمنا باأن 
ال�سبب هو في عدم �سالحية الن�ساء لتوّلي هذه المهمة، فهل 
عدم ال�سالحية هذا نا�سيء من ق�سورها الذاتي المانع من 
بلوغها مقام النبّوة اأو اآنه نابع من ق�سورها العَر�سي ب�سبب 
الذي  الأمر  تاريخيين،  واإق�ساء  تعّر�َست له من تهمي�س  ما 
اأفقدها الأهلّية لتوّلي هذه المهمة وجعلها غير قادرة على 
موقع  يتطّلبها  التي  والمعرفية  الروحية  المقامات  بلوغ 
ول  ذلك،  كل  عن  �ساكتة  المباركة  الآية  اإن  النبوة؟  كموقع 
يمكن اإ�سقاط اأحد هذه الحتمالت عليها اإل بقرينة اأو دليل، 
ونحن ن�ستطيع التاأكيد على اأن عدم اختيارها لي�س نابعاً من 
ق�سورها الذاتي عن بلوغ مقام النبوة، ودليلنا على ذلك هو 
اإليه قبل قليل من و�سول بع�س الن�سوة اإلى اأعلى  ما اأ�سرنا 

المقامات والكمالت الروحّية المالزمة لمقام النبّوة()1(.

)1( اخل�سن: املراأة يف الن�ض الديني، قراءة نقدية يف روايات م املراأة، �ض74-72.
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وخال�سة ما يمكن اأن ُيقال في المقام، اأننا اإذا التزمنا ب�سّحة النتيجة 
التي تو�سلنا اإليها بكون األسباط الذين تحّدثت عنهم الآيات القراآنية هم 
دبورة، فهذا يجعلنا  اأحدهم  واأن  الق�ساة،  �ِسفر  المذكورون في  »الق�ساة« 
ذلك  نقراأ  حين  واأننا  �سّيما  ل  النبّيين،  من  ال�سيدة  هذه  تكون  اأن  نحتمل 
ة هذه ال�سيدة، نجد اأن بني اإ�سرائيل ينقادون  فر والجزء الخا�ض بق�سّ ال�سِّ
اأرادت  الآية  اأن  ُيقال  اأن  اإل  بنبّوتها...  ويقولون  اإمرتها  ويتقّبلون  اإليها 
مجمل الأ�سباط ل كلهم فردًا فردًا، وبالتالي ن�ستثنيها من �سل�سلة النبّيين 
والر�سل، اأو اأن نقول باأن مجّرد ِذكر الأ�سباط بين النبّيين والر�سل ل يعني 
بهم  اهلل  ف�سرب  رفيعًا  �ساأنًا  بلغوا  اأّنهم  بل  منهم،  كانوا  اأنهم  بال�سرورة 
المثل وقّدمهم كنماذج يعرفها اأهل الكتاب وفي �سياق ما جاءت به الآيات 
القراآنية المختلفة من ق�سايا اأرادت اأن ُتقيم بها الحّجة عليهم، واهلل اأعلم 

بحقيقة الحال.
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خالصة وخاتمة

التي  للنتائج  التالي  التلخي�ض  تقديم  يمكن  للبحث،  العر�ض  هذا  بعد 
الكريم  القراآن  في  األسباط  كلمة  دللة  معرفة  بغر�ض  اإليها  ل  التو�سّ تّم 
بينها:  ومن  لفظ  من  باأكثر  المروي  النبوي  الحديث  في  اأي�سًا  والم�ستعملة 

)الح�سن والح�سين �سبطان من الأ�سباط(.

موارد،  اأربعة  في  األسباط  الكريم  كتابه  في   E اهلل  َذَكر   .1
الكلمة مرة واحدة من دون )الـ( في  وا�ستعمل  المدنّية،  ال�سور  وكلها من 
�سورة الأعراف المكية، والمعنى المراد فيها يختلف عن المراد في الآيات 
المدنية والتي ذكرتهم في م�ساف النبّيين والمر�سلين والموحى اإليهم من 

قبل اهلل.

2ـ ومن خالل جمع م�سمون الحديث ال�سابق مع الآيات القراآنية �سيكون 
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مفاد قول النبي � للم�سلمين: لقد َعِلمتم اأمَر األسباط.. اإنَّ �ساأن الح�سن 
والح�سين ك�ساأن األسباط.

التوراة  بعد  �سنجد  المقّد�ض،  الكتاب  القديم من  العهد  اإلى  بالرجوع  3ـ 
الق�ساة«،  »�ِسفر  بعنوان  �ِسفرًا  مو�سى،  و�سي  نون«  بن  »يو�سع  ي�سوع  و�ِسفر 
اأو  »�سوپطيم  اأنه  تبّين  فر،  ال�سِّ هذا  لعنوان  العبري  الأ�سل  اإلى  وبالعودة 

�سوفطيم« جمع »�سوپط اأو �سوفط«، اأي �ِسفر األسباط. 

ي�ستمل على  المقد�ض« جدوًل  للكتاب  التطبيقي  »التف�سير  4ـ ونجد في 
عدد واأ�سماء هوؤلء الق�ساة، وهم اثنا ع�سر، اأحد ع�سر رجاًل بالإ�سافة اإلى 

امراأة واحدة!

بالأخذ  اإ�سرائيل  بني  اأو�سى  قد  وفاته  قبل   S مو�سى  النبي  وكان  5ـ 
ال�سرك باهلل. وجاء  نون، وحّذرهم من  يو�سع بن  لو�سيه  وبالنقياد  بالتوراة 

الأ�سباط من بعد يو�سع فتحّملوا م�سوؤولياتهم تجاه بني اإ�سرائيل.

مو�سى،  النبي  �سنجد  بالترتيب،  التاريخ  اإلى  رجعنا  لو  فاإننا  وهكذا،  6ـ 
فو�سّيه يو�سع بن نون، فاأحد ع�سر �سبطًا »قا�سيًا« ومعهم امراأة من األسباط.. 

تمامًا كما هو الحال مع نبينا فعلي والزهراء واأحد ع�سر اإمام! 

7ـ ا�ستعمال م�سطلح »الق�ساة« في العهد القديم بدًل عن كلمة األسباط 
بمثابة ترجمة غير  الخا�ض بهم  فر  ال�سِّ بها  الُمَعْنَون  اأو �سوفطيم«  »�سوپطيم 
دقيقة للكلمة العبرية، حيث اأنهم لم يكونوا مجّرد ق�ساة كق�ساة المحاكم، بل 
ر عن حقيقتهم  كانت م�سوؤولياتهم اأكبر من ذلك، ولذا فاإن كلمة »ق�ساة« ل ُتعبِّ
فر اأربك �سّراح الآيات القراآنية  والدور المنوط بهم، كما اأن تغيير عنوان ال�سِّ
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التي وردت فيها كلمة األسباط، وكذلك الحديث النبوي ال�سابق و�سّيع المراد 
الحقيقي من كل ذلك.

ه يو�سع بن نون،  8ـ  كان األسباط اأولياَء بني اإ�سرائيل ِمن بعد مو�سى وو�سيِّ
والهداَة لهم، وحملَة الر�سالة، وحفظَة الدين، والمقاتلين في �سبيل اهلل.. اأي 
ه يو�سع: اأربعة ع�سر هاديًا اإلى اهلل واأمينًا على  اأنهم مع نبي اهلل مو�سى وو�سيِّ

الر�سالة وقائدًا ووليًا.

األسباط  باأولئك  والح�سين  الح�سن  �سفة   � الأكرم  النبي  ربط  9ـ 
الوليِة  والح�سين في  الح�سن  اإن  للم�سلمين:  يقول  وكاأّنه  اإ�سرائيل،  بني  من  
والهدايِة وحمِل الر�سالِة والحفاِظ على الدين والدفاع عنه وتقديم الت�سحيات 
الولية  اأنوار  الأربعة ع�سر  األسباط.. فهما من  اأولئك  بمثابة  في �سبيل اهلل 
الموؤمنين علي، فالزهراء فاطمة،  فاأمير   ،� والهداية، ر�سول اهلل محمد 

  .Q فالح�سن والح�سين فالأئمة من ذرية الح�سين

اللغات  اإلى  وغيِرها  ال�سماوية  للكتب  العبري  التراث  ترجمة  عملت  10ـ 
المختلفة، وكذلك تبديل بع�ض الكلمات بكلمات اأخرى، على �سياع مجموعة 
اأن  باإمكاِنها  كان  والتي  ال�سنين،  مئات  مدى  على  والمفاهيم  الحقائق  من 
َثت عن  ُتر�ِسَد اإلى بع�ض ما ي�سير اإليه القراآن الكريم، كما في الآيات التي تحدَّ
األسباط، وما اأ�سار اإليه النبي � في حديثه اإذ قال: )الح�سن والح�سين 

�سبطان من الأ�سباط(، وهذا ما يتطّلب من المحققين واللغويين اأن يبذلوا 
يكتنفها  زال  ما  التي  الق�سايا  بع�ض  رموز  فّك  اأجل  من  الجهود  المزيد من 
التي  الدينية  المعارف  من  جديدة  اآفاقًا  لنا  تفتح  اأن  لها  ويمكن  الغمو�ض، 

.D يزخر بها كتاُب اهلل
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