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َّ
ملخ�ص البحث

عيل؛ َّ
للويص يوش��ع
ألن احلديث حرص الكرامة
وهذا يعن��ي أنهَّ ا مل ترد لإلمام ّ
ّ

ابن نون.

ِ
الشمس مذكور ٌة يف الكتب القديمة كام يأيت:
وحوادث
النبي موسى يوشع بن نون :ووقوفها كان استجابة
وقوف الش��مس
لويص ّ
ّ
لدعائه ومعجزة ِمن اهلل له.
النبي
رد الش��مس للملك حزقيا (سنة  612ق.م ،ونبوته بعد  666ق.م) ،يف عهد ّ
يونس:حني تراجع ُّ
الظل إىل الوراء عرش درجات بعد مرضه.
لنبي اهلل س��ليامن ب��ن داوود( عاش  970ق.م حتَّ��ى  931ق.م):
ر ُّد الش��مس ّ

فلم فرغ غابت
ثم قام فصلىَّ اَّ
حتَّى ُيصليِّ صالته يف وقتها بعد أن غادرت الشمس وقتهاَّ ،
الشمس.

فسين القدماء
حبس الش��مس ور ِّدها لرس��ول اهلل :وقد ذكره عد ٌد كبري من ا ُمل رِّ

مرتني :إحدامها يوم اخلندق حني ُش��غلوا عن صالة
واملحدِّ ثني؛ فقد ر َّدت له الش��مس َّ
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اخلالف يف كرامة ر ِّد الش��مس لإلمام عيل؛ ذلك أنَّه يتعارض مع حديث
ُ
اش��تدَّ
أخرجه أمحد يف مس��نده( :ما حبِس ِ
يوش َع ِ ٍ
الشمس عىل بشرَ ٍ ُّ
قط ،إلاَّ عىل َ
ليال
ت
ُ
ُ َ
بن نون ،يِ َ
ِ
البيت ا ُمل َقدَّ ِ
س).
سار إىل
َ

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

حبس��ا يف صبيحة
الع�صر حتَّى غربت فر َّدها اهللُ عليه حتَّى صلىَّ العرص ،والثانية كانت ً
اإلرساء.

مرتني؛ األُوىل:
عيل ،وقد ر َّدت الش��مس ألمري املؤمننيَّ 
ر ُّد الش��مس لإلمام ّ

مكانً��ا وزمانًا بالصهب��اء من أرض خيرب ،والثانية عندما خ��رج لقتال اخلوارج يف أرض

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بابل.

الكلامت املفتاح َّية:

عيل.
املعجزة ،ر ُّد الشمس ،حبس الشمس ،اإلمام ّ
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Abstract

َّ
العدد السادس عشر/املجلد اخلامس/اخلامسة
السنة
م2020 حزيران/هـ1441 ذي القعدة

The dispute intensified over the miracle of the sun's
restoration of Imam Ali (PBUH). This is because it contradicts a
hadith that Ahmad provided in his Musnad: "The sun has never
been restricted to a human being, except for Joshua son of Nun,
when he was on his way to the Holy House".
This means that the sun did not restoration to Imam Ali
(PBUH); because the hadith restricted the dignity of the guardian
Joshua son of Nun (PBUH). The narrations of the return of the
sun are mentioned in the first ancient books:
The sun restoration to Joshua son of Nun (PBUH), the
Prophet Moses's assistant (PBUH), and her standing was a
response to his supplication and a miracle from Allah to him.
Return of the sun to King Hezekiah (612 B.C., and his
prophecy after 666 B.C.), during the reign of the Prophet Jonah
(PBUH), when the shadow retreated back ten degrees after his
illness.
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َّ �إثبات ر ِّد
علي
ّ ال�شم�س للإمام

Return of the sun to the Prophet of Allah Solomon son of
bin David (PBUH) (970-931 B.C.) so that he could perform his
prayer on time after the sun had left at that time, after he prayed,
the sun had set.
Return of the sun to the Messenger of Allah (PBUH), and
was mentioned by a large number of ancient commentators
on the day of the khandaq, when they were distracted from the
afternoon prayer until sunset, and Allah restored it to him until
the afternoon prayer. The second was imprisonment on the
morning of Isra.
The return of the sun to Imam Ali (PBUH), and the sun
returned to the Commander of the Faithful (PBUH) twice, the
first: a place and time in the desert from the land of Khaybar, and
the second when he went out to fight the Kharijites in the land
of Babylon.
Keywords: The Miracle, The return of the sun restoration,
Commander of the Faithful.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

and hadiths. The sun returned to him twice: one of them was
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املقدمة
احلم��دُ هللِ الواحد األح��د ،الفرد الصمد ،ال إل َه إلاَّ هو وح��ده ال رشيك له ،نعبده

وتغفر ذنوبنا ،وبعد فقد اشتدَّ اخلالف حول كرامة ر ِّد الشمس لإلمام عيل؛ ذلك أنَّه
يتعارض مع حديث أخرجه أمحد يف مس��نده( :ما حبِس ِ
الشمس عىل بشرَ ٍ ُّ
قط ،إلاَّ عىل
ت
ُ
ُ َ
ِ
ِ ()1
��ع ِ ٍ
َ
عيل؛
س��ار إىل
ليال
البيت ا ُمل َقدَّ
يوش َ
َ
س)  .وهذا يعني أنهَّ ا مل تُرد لإلمام ّ
بن نون ،يِ َ
للنبي يوش��ع بن نون ،وس��وف نثبت يف هذا البحث َّ
َّ
أن
ألن احلديث حرص الكرامة ّ
عيل بن أيب طالب وباألد َّلة
احلديث ال يتعارض مع كرامة ر ِّد الشمس ألمري املؤمنني ّ

ِ
الشمس مذكور ٌة يف الكتب القديمةَّ ،أوهلا:
الدامغة ،فحوادث

النبي مو�سى يو�شع بن نون
لو�صي
وقوف ال�شم�س
ِّ
ّ

()2

للويص يوشع بن نون ،كام جاء يف الكتاب املقدَّ سَّ :
«إن
قصة وقوف الش��مس
َّ
ّ

أهل جيعون أرس��لوا إىل يش��وع -هكذا جاءت تس��ميته يف العهد القدي��م -يقولون له:

ال ت�ترك عبيدك يف الضيق ،تعال إلينا رسي ًعا وخ ِّلصنا وانرصنا عىل أعدائنا اآلمور ِّيني
س��كَّان اجلبلَّ ،
وأن النبي موس��ى أمر يش��وع أن يأخذ ِخرية رجاله ملحاربة العامليق،

()3

النبي موسى سيقف أعىل ِّ
َّ
التل وعصا اهلل يف يده ،إذا رفع يده ينترص بنو إرسائيل،
وأن ّ

وإذا َّ
حط يده ينترص العامليق ،فهزم يشوع بني عامليق بحدِّ السيف( ،)4بعد أن أمىض الليل
ٍ
بحجارة
الرب بأن رضهبم
ك ُّله صاعدً ا إىل اجللجال وهو يرضهبم ويلحق هبم ،وساعده ّ
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اللهم إنَّا نس��ألك العفو ،والعافية ،وحسن العاقبة ،وأن تقبل أعاملنا،
خملصني له الدين،
َّ

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

عظيمة من الس�ماء ،لكن النرص مل يتم ،فدعا يشوع ر َّبه بأن يوقف الشمس ،وك َّلم يشوع

ال��رب األمور ِّيني إىل بني إرسائيل ،فقال عىل مش��هد من بني إرسائيل:
الرب يوم س�� َّلم
ُّ
َّ
اثبت يا قمر ،فوقفت الشمس وث ِّبت القمر
يا شمس قفي عىل جيعون ،وعىل وادي أيلون ْ
إىل أن انتقم الش��عب من أعدائهم ،وذلك مكتوب يف كتاب ياشرَ َّ ( .)5فتو َّقفت الش��مس

يف أعىل السامء ومل تغب مدَّ ة يوم كامل»( .)6واسرتاحت األرض من احلرب(.)7

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ووقوفها كان استجابة لدعائه ومعجزة من اهلل له لتنفيذ أوامر اهلل.
وكذل��ك فقد جاء يف س��فر نحميا َّ
أن نحميا بنى
س��ورا مل َ
تبق في��ه فجوة ،وأنَّه عينَّ
ً
حارس��ا عىل الس��ورَّ ،
وأن أبواب الس��ور ال تفتح حتَّى حتمى الشمس وتقفل قبل
حنَنْيا
ً

اس��ا من س��كَّان أورش��ليم ،بعضهم يف مراكز احلراسة،
حر ً
أن متيل إىل املغيب ،وأنَّه أقام َّ
ٍ
واآلخرون ُّ
واحد قبالة بيته(.)8
كل
البابيل بعد بناء الس��ور( ،)9وكذلك حماربته العامليق بعد
وقد عاد يش��وع من السبي
ّ

عودته من السبي.

فقد يكون دعاؤه بوقوف الشمس؛ َّ
ألن أبواب السور تغلق قبل املغيب فال يتمكَّن

من اخلروج من أورشليم ملحاربة العامليق.

«ثم َّ
إن موسى قدَّ م يوشع بن نون إىل أرحيا يف بني إرسائيل
يقول
ُّ
الطربي يف تارخيهَّ :

فدخلها هبم ،وقتل هبا اجلبابرة الذين كانوا فيها ،وأصاب من أصاب منهم ،وبقيت منهم

بق َّية يف اليوم الذي أصاهبم فيه ،وجنح عليهم الليل ،وخيش إن لبسهم الليل أن ُيعجزوه،

فاستوقف الشمس ،ودعا اهلل أن حيبسها ،ففعل اهلل حتَّى استأصلهم»(.)10

للويص يوش��ع بن ن��ون؛ ألنَّه كان حيارب يوم اجلمع��ة ،وعندما صار
فه��ي وقفت
ّ

قوس�ين أو أدنى كان وق��ت العرص قد أزف واليوم التايل هو يوم الس��بوت
الن�صر قاب َ
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وال عمل فيه لدى اليهود ومنه القتال ،وإن دخل عليهم املغيب لدخل بغياب الش��مس

ي��وم الس��بت ،فال يتمكَّنون مع��ه من القتال ،فنظر إىل الش��مس ودعا ر َّب��ه بأن ال تغيب
يتم اس��تثامر اهلجوم والنرص ،وبقدرة اهلل كان له ذلك؛ لذا وقفت الش��مس كرامة
حتَّى َّ

له لينترص عىل أعدائه( )11قبل جميء يوم الس��بت ،وجدير باملالحظة َّ
أن األرض هي التي

حتدث بدوران األرض وليس الشمس.

وهناك إش��ارة لتلك احلادثة يف س��فر حبقوق« :الش��مس والقمر يف برجيهام وقفا،

لتطاير سهامك ،وضياء بريق رحمك»(.)12

نبي
وهلذه احلادثة حضور يف األحاديث النبو َّية الرشيفة ،فعن رس��ول اهلل« :غزا ٌّ
ٍ
األنبياء ،فقال ِ
ِ
لقوم ِه :ال َي ِّتبِ ْعنِي ٌ
رجل َ
امرأة ،وهو يريدُ أن َي ْبن ِ َي هبا ولـماَّ َي ْب ِن
بضع
من
ملك َ
هبا ،وال َأحدٌ بنى بيوتًا ومل يرفع س��قوفها ،وال َأحدٌ اش�ترى غن أو َخلِ َف ٍ
ينتظر
ات ،وهو
َ
َ
ُ
ماً
للش��مسِ :
ِ
ِ
إنك
القرية صال َة الع�صر ،أو قري ًبا من ذلك ،فقال
والده��ا ،فغ��زا ،فدنا م��ن
ت حتى فتح اهللُ ِ
عليه»(.)13
مأمور،
مأمور ٌة وأنا
فحبِ َس ْ
َ
اللهم احبسها عليناُ ،
َّ
ٌ
وم��ن الغريب أن نج��د خل ًطا يف نقل األحادي��ث الرشيفة ،فهي ت��ار ًة تذكر حبس

الطربي (ت 311هـ) َّ
أن
الش��مس كاحلديث أعاله ،وتار ًة تذكر ر َّد الش��مس ،فقد ذكر
ّ
يوش��ع بن نون قاتل اجل َّبارين يوم اجلمعة قتالاً ش��ديدً ا حتَّى أمس��وا وغربت الش��مس،

اللهم اردد
ودخل الس��بت فدعا اهلل فقال للش��مس :إنَّك يف طاعة اهلل وأنا يف طاعة اهلل،
َّ

عليَ َّ الشمس ،فر َّدت عليه الشمس ،فزيد يف النهار يومئذ ساعة(.)14

ونقل احلافظ ابن شهرآشوب (ت 588هـ) عن ابن عباس بطرق كثرية« :أنَّه مل تُر ّد
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وقفت أو تباطأت وعبرَّ عن وقوفها بوقوف الشمس؛ َّ
ألن ذلك هو الظاهر للرائي ،وهو
املتحركة ،وكذل��ك َّ
فإن ظاهرة الليل والنهار
كام نقول أرشقت الش��مس ،واألرض هي
ِّ

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

ويص
ولعيل بن أيب طالب
ويص موس��ى،
ويص داوود ،وليوشع
الش��مس إلاَّ لس��ليامن
ِّ
ّ
ِّ
ِّ
حممد (صلوات اهلل عليهم أمجعني)»(.)15
َّ

وذك��ر الش��يخ الصدوقَّ :
«أن اهلل تبارك وتعاىل ر َّد الش��مس عىل يوش��ع بن نون

ويص موسى حتَّى صلىَّ الصالة التي فاتته يف وقتها»(.)16
ّ

واملت��داول َّ
أن الش��مس مل تُر ّد ليوش��ع بن نون ،وإنَّ�ما تو َّقفت أو ُحبس��ت أو تباطأ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

سريها.

مرات ،عند الفجر ،ويف
ور َّب�ما تكون قد فاتته الص�لاة ،والصالة يف اليهود َّية ثالث َّ

الظه�يرة ،وعند غروب الش��مس()17؛ وهذا يعني أنهَّ ا وقفت ل��ه يف وقت ،ور َّدت له يف
وقت آخر ،وأنَّه انفرد بكرامة حبس الشمس واشرتك مع غريه يف كرامة ر ِّد الشمس.

املفسين ،منهم
وق��د ذكر قصة ر ِّد الش��مس
للويص يوش��ع بن نون عدد كبري م��ن رِّ
ّ

السيوطي( ،)18وذكرها الس ِّيد
الطباطبائي(.)19
ّ
ّ

بحجة تعارضها مع حديث أمحد يف
عيلَّ 
وقد أنكر بعضهم هذه الكرامة لإلمام ّ
ِ
مس��نده« :ما حبِس ِ
��ع ِ ٍ
الشمس عىل بشرَ ٍ ُّ
قط ،إلاَّ عىل َ
البيت
سار إىل
ت
يوش َ
ُ
ليال َ
ُ َ
بن نون ،يِ َ
ا ُمل َقدَّ ِ
س»(.)20
ن��ص س��فر يوش��ع َّ
والويص
ع�لي
وواض��ح من ِّ
أن األمر خمتل��ف بني اإلم��ام ّ
ّ
عيل فلم تقف فيها الشمس،
يوشع ،فهي وقفت ليوشع بن نون ،أ َّما حادثة اإلمام ّ
وإنَّام ُر َّدت ،وهو يف حقيقة األمر انعكاس دوران الكرة األرض َّية استجاب ًة لدعاء رسول

عيل بن أيب طالب.
اهلل ،وكرام ًة لصهره ّ

ع�لي فهي بعد
واحلادث��ة وقع��ت
ّ
للويص يوش��ع قبل الغ��روب ،أ َّما لإلمام ّ
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الغروب ،واملطلب خمتلف بينهامَ ،فيوش��ع أراد إطالة النهار بوقوف الش��مس ،عىل حني

رسول اهلل طلب من اهلل ر َّدها لرجوع النهار.

وضوحا َّ
وعند البحث يف املعاجم العربي��ةَّ ،
بأن معنى حبس وقف
فإن األمر يزداد
ً

بالضم:
حلب��س،
ِّ
وتأخ��ر ،فقد جاء يف معنى حبس ،وحبس��ه :أمس��كه ع��ن وجهه ...وا ُ

ما وقف ...ويف احلديث :ذلك حبيس يف سبيل اهلل؛ أي موقوف(.)21

بحج��ة وقوع ه��ذه احلادثة بالي��وم املفقود ،وأنَّ��ه يصادف ي��وم الثالثاء ،وهذا
املق��دَّ س َّ
املفسين الذين ذكرناهم بأن تكون
يتعارض مع ما ذكره ابن حجر
العس��قالين وس��ائر رِّ
ّ

احلرب وقعت يوم اجلمعة(.)22

أن يوم اجلمعة أصح؛ َّ
ونرى َّ
ألن فيه ِع َّلة وقوف الشمس.
«وهذا احلدث بالفعل كان مسكوين شوهد يف ِّ
كل العامل يف هذا الزمان ،و ُأ ِّرخ تقري ًبا

تم من  3400س��نة مضت ،أي
يف معظم احلضارات مع مالحظة أنَّنا نتك َّلم عن حدث َّ
املؤرخ الذي ُل ِّقب بأيب التاريخ ،قال
تقري ًبا س��نة  1400ق.م ...فقد
َّ
س��جله هريوديت ِّ

يف تس��جيالته نقلاً عن الكهنة املرص ِّيني الذي��ن أروه خمطوطات قديمة تتحدَّ ث عن يوم

أطول بكثري من املعتاد يصل إىل ضعف اليوم العادي»(.)23

فرعوين قديم:
لنص
ودليل آخر قدَّ مه فرينارد كروبتي الفرنسه ،وهو ترمجه ٍّ
ٍّ

واس��تمرت منخفضة يف األفق .وبسبب عدم صعودها
«الش��مس ألقيت يف احلرية
َّ

مرة ونصف طول
انت�شر الرعب بني األط َّب��اء ،يومني اندجموا يف واحد ،الصباح طال إىل َّ
فرتة نور النهار .بعد هذه الظاهرة اإلهل َّية بفرته مع َّينة الس ِّيد بنى صورة ليحفظ البالد من

أي كارثة أخرى.»...
ِّ
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ُّ
مفسي الكتاب
ولوقوف الش��مس للوصيّ يوش��ع أد ِّلة تارخي َّية؛ إذ
يس��تدل بعض رِّ

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

سجل األستاذ جانسون َّ
قديم عن يوم طوله ضعف املعتاد،
ويف بابل َّ
أن هناك تقليدً ا اً

رويس م��ن علامء الطبيعة اس��مه إيامنوئيل
ون�شرت اجلمهور َّية املرص َّي��ة مقالة عن عامل
ّ
فليكوفس��كي ج��اء فيه��اَّ :
مر إىل ج��وار الكرة األرض َّية يف عهد يوش��ع
إن نيزكًا هائ�ًل�اً َّ

ثم عادت الظاهرة إىل الوجود بعد ذلك بسبعامئة عام ...وهو تقري ًبا
خليفة موسىَّ ،
التاريخ نفس��ه حلادث ر ِّد الش��مس للملك حزقي��ا؛ َّ
ألن الفرق بينه�ما  700عام تقري ًبا؛

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َّ
للويص يوشع حدثت قبل  1400ق.م تقري ًبا ،وللملك
ألن حادثة حبس الش��مس
ّ

حزقيا قبل أكثر من  666ق.م ،وهذه الظاهرة الكون َّية اهلائلة التي تس�ِّي�رِّ ها قوى خارقة

تفس املعج��زات التي جاء ذكرها يف الكتب الس�ماو َّية والت��وراة واإلنجيل
غ�ير مرئية ،رِّ

والقرآن.

إن اقرتاب كوكب أو نيزك كبري من األرض حيدث ظواهر متعدِّ دة ،منهاَّ :
َّ
إن دوران

األرض حول نفس��ها ُّ
يقل أو يقف ،حتَّى خي َّيل إىل الناس َّ
أن الش��مس قد وقفت يف كبد

السامء(.)24

املؤرخون الصين ُّيونَّ :
إن
ويذكر املؤ ِّلف :أنَّه يف العهد ا َّلذي يقابل عهد موس��ى قال ِّ

الشمس آنذاك مل تغرب(.)25

صحة حادثة وقوف الش��مس ،فقد جعل وقوف
ن��ص العهد القديم دليل عىل َّ
ويف ِّ
القمر تاب ًعا لوقوف الشمس ،وهو ما ُع ِرف حدي ًثا بأن القمر تابع لألرض.
ويف العه��د اجلدي��د« :وإذا زل��زال عظي��م يقع ،والش��مس تس��و ُّد كث��وب احلداد،

والقمر ك ُّله يصري مثل الدَّ ِم وكواكب السامء تتساقط إىل األرض ...والسامء تنطوي عىل
اللفافة»(.)26

القرطاجني ،فقال يف مقصورته:
رصح بذلك جاز ًما به اإلمام حازم
ّ
وممَّن َّ
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��س م���ا ر َّدت ل��غ�ير ي��وش��ع
وال���ش���م� ُ

ل����ـ�َّم�اَّ غ�����زا ول����ع��ل�ي إذ غ�����ف�����ا(.)27

ر ُّد ال�شم�س للملك حزقيا (�سنة  612ق.م ،ونب َّوته بعد  666ق.م)
جاء يف العهد القديم َّ
مرضا ش��ديدً ا و ُب ِّلغ أنَّه سيموت؛ لكنَّه
النبي حزقيا مرض ً
أن ّ

بعد أن صلىَّ وبكى ب َّلغه إش��عيا َّ
أن اهلل أطال اهلل عمره مخس��ة عرش عا ًما ،فقال له حزقيا:
م��ا ختتار أن يتقدَّ م ُّ
الرب،
الظل عرش درجات أم يرجع عرش درجات؟ فصلىَّ إش��عيا إىل ِّ
فرتاجع ُّ
الظل إىل الوراء عرش درجات عىل الدرج الذي بناه امللك آحاز»(.)28

ويف أخب��ار األي��ام الثاين م��رض حزقيا وكربي��اؤه «وحتَّى أحني أرس��ل إِ َل ْي ِه أعيان
ض ،فقط لِ ُي َج ِّر َب ُه ِو َيع��رف ك َُّل َما فيِ
بابل َي ْس َ
��أ ُلونه َع ِ
َ��ت فيِ األَ ْر ِ
��ن األُ ْع ُجو َب ِة ا َّلتِ��ي كَان ْ

َق ْلبِ ِه»(.)29

مفس العهد القديم« :الوقت الذي حدثت فيه املعجزة ،يف أوقات مع َّينة من
يق��ول رِّ
ِ
النهار كان ُّ
ونبوة
فري امللوك الثاين َّ
ظل أحد األشياء يسقط عىل الدرجات .ونعلم من س َ
أن هذا َّ
نبوة إشعياء َّ
إشعياء َّ
أن
الظل كان قد نزل -عىل األقل -عرش درجات ،ونعلم من َّ
ثم ال بدَّ َّ
أن املعجزة قد حدثت بعد الظهرية
الش��مس كانت يف طريقها إىل املغيب ،فمن َّ
ٍ
وعندئذ متتد الظالل نحو الرشق»(.)30
حني كانت الشمس يف طريقها إىل املغيب،
أيضا َّ
أن الشمس مل تتو َّقف وإنَّام ر َّدت.
وهذا يعني ً
الصيني وتقاويم كثرية أكَّدت أنَّه حدث يف يوم  23مارس
«وهذا حس��ب التقويم
ّ

 687ق.م وهو ما يوازي  40دقيقه»(.)31
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الرب سيش��فيني ،فقال إشعيا« :هذه هي العالمة َّ
وما العالمة َّ
أن الرب حي ِّقق ما قاله:
أن َّ

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

ر ّد ال�شم�س لنبي اهلل �سليمان بن داوود( عا�ش 970ق.م931-ق.م)
وه��و م��ا ذكرت��ه كت��ب التفاس�ير واألحادي��ث النبو َّية الرشيف��ة منه م��ا روي عن

«إن س��ليامن ب��ن داوود عرض علي��ه ذات يوم
الص��ادق( ت 148ه��ـ) أنَّه قالَّ :

بالعيش اخليل ،فاش��تغل بالنظر إليها حتَّى توارت الش��مس باحلجاب ،فقال للمالئكة:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عل حتَّى يِّ
أصل صاليت يف وقتها فر ُّدوها ،فقام فمسح ساقيه وعنقه ،وأمر
ر ُّدوا الش��مس يَ َّ
ثم قام
أصحاب��ه الذين فاتتهم الص�لاة معه بمثل ذلك ،وكان ذلك وضوءه��م للصالةَّ ،
ىَّ
﴿و َو َه ْبنَا لِدَ ُاوو َد
فصل ،فلماَّ فرغ غابت الش��مس ،وطلعت النجوم ،وذلك قول اهللَ :
ِ
ِ
َات ا ْل ِ
ـج َي��ا ُد* َف َق َال إِ يِّن
الصافِن ُ
اب * إِ ْذ ُع ِر َض َع َل ْي��ه بِا ْل َعشيِِّ َّ
��م ا ْل َع ْبدُ إِنَّ�� ُه َأ َّو ٌ
ُس�� َل ْيـماَ َن ن ْع َ
ِ
ْ��ر رب حتَّى تَوار ْت بِا ْل ِ
ِ
ـح َج ِ
��حا
َأ ْح َب ْب ُ
اب* ُر ُّدوها َع يَ َّل َف َطف َق َم ْس ً
��ت ُح َّ
ب ا ْلـخَ يرْ ِ َع ْن ذك ِ َ يِّ َ ٰ َ َ
وق َوالأْ َ ْعن ِ
الس ِ
َاق﴾ (ص.)32()33-30/
بِ ُّ
وقد ورد يف تفسري اآليتنيَّ :
اليهودي،
أن ابن ع َّباس حكى لإلمام قول كعب األحبار
ّ

﴿ر ُّدوها﴾ يعني األفراس.
أنَّه قالُ :

فقال اإلمام :كذب كعب ،لك َّن س��ليامن اشتغل بعرض األفراس للجهاد حتَّى

ت��وارت؛ أي غربت الش��مس باحلجاب ،فقال بأم��ر اهلل للمالئكة املوكَّلني بالش��مس:

﴿ر ُّدوها﴾ يعنى الشمس ،فر ُّدوها حتَّى صلىَّ العرص يف وقتهاَّ ،
وإن أنبياء اهلل ال يظلمون؛
ُ
ألنهَّ م معصومون.

وهو ما ذكره كثري ِم��ن املفسين أن يكون املراد بقوله﴿ :تَوار ْت بِا ْل ِ
ـح َج ِ
اب﴾ هي
َ َ
رِّ
ٌ

﴿ر ُّدوها﴾ يعني :الشمس.
الشمس ،واملراد بقولهُ :

واتَّفقوا كذلك عىل َّ
أن عرض اخليل ش��غله عن صالة العرص حتَّى فات وقتها ،ومل

يكن ذلك عن جترب(.)33
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عيل ب��ن أيب طالب عن
الط�بري حدي ًثا ع��ن أيب الصهباء
ونق��ل
ّ
ُّ
البكري« :س��ألت ّ

الصالة الوسطى ،فقال :هي العرص ،وهي التي فتن هبا سليامن بن داوود»(.)34

وحترك لهَّ ،
فإن اهلل يشكر له
قال الشيخ روزنبهان
البقيل (ت 606هـ)« :من غار هلل َّ
ّ

لـم ش��غله األفراس عن الصالة حتَّى توارت الشمس باحلجاب
ذلك ،ألاَ ترى س��ليامن اَّ

قال :ر َّدها عليََّ »(.)35

ر ِّد الشمس»(.)36

القرطبي (ت 671هـ) َّ
عيل بن أيب طالب:
وذكر
ُّ
أن اهلاء للشمس ،ونقل حديث ّ

وها َع يَ َّل﴾ للشمس ال للخيل ...قلت :ومن قال َّ
«وقد قيلَّ :
إن اهلاء يف
﴿ر ُّد َ
إن اهلاء يف قولهُ :

﴿ر ُّدوها﴾ ترجع للشمس ،فذلك من معجزاته ،وقد اتَّفق مثل ذلك لنب ِّينا.)37(»
ُ

﴿ر ُّدوها﴾ َّ
بأن األمر كان منه إىل املالئكة:
وع َّلل
الطباطبائي مجع الضم�ير يف قوله ُ
ّ

﴿ر ُّدوها﴾ للشمس وهو أمر منه للمالئكة بر ِّد الشمس ليصليِّ صالته
«قيل :الضمري يف ُ
عيل بن أيب طالب.)38(
يف وقتها» ،وذكر ً
أيضا حديث اإلمام ّ

ويف العه��د القديم« :جتلىَّ
الرب لس��ليامن يف احللم ليلاً وق��ال له :أطلب ما تريد...
ُّ

أيضا ما مل تطلبه ...وأطيل عمرك إذا سلكت يف طريقي حاف ًظا
فأنا أل ِّبي طلبك وأعطيك ً
فرائيض ووصاياي»( ،)28فإن س��لكت طريقي وحفظت وصاياي كام سلك داوود أبوك

فإنيِّ أطيل أ َّيامك ...وكان لسليامن اثنا عرش ألف فرس(.)39

ويف س��فر التثنية َّ
النبي عن اإلكثار من اخليل؛
النبي س��ليامن إش��ارة إىل هني ّ
فإن ّ
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ٍ
﴿ر ُّدوه��ا﴾ حيتمل أن يكون ُّ
واح��د منهام عائدً ا إىل
كل
وق��ال
ّ
الرازي« :ويف قولهُ :
شيِ
لـم اشتغل باخليل
الش��مس؛ ألنَّه جرى ذكر ما له تع ُّلق هبا وهو ال َع ّ  ...وروي أنَّه اَّ
وها َع يَ َّل﴾ إشارة إىل طلب
﴿ر ُّد َ
فاتته صالة العرص ،فس��أل اهلل أن ير َّد الش��مس ،فقولهُ :

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

ألنَّه سيش��غله عن عبادة اهلل ويزيغ قلبه «لاَ ُي َك ِّث ْر َل ُه الخْ َ ْي َلَ ..ولاَ ُي َك ِّث ْر َل ُه نِ َس��ا ًء لِ َئلاَّ َي ِز َ
يغ
َق ْل ُب ُه»(.)40
اجلزائ��ري يف كتابه قص��ص األنبي��اء« :وذلك َّ
أن
وذك��ر القص��ة الس�� ِّيد نعم��ة اهلل
ّ

حي��ب اخليل ويس��تعرضها ،ف ُعرضت عليه يو ًما إىل أن غابت الش��مس
س��ليامن كان
ُّ
فاغتم من ذلك ودعا اهلل أن ير َّد عليه الشمس حتَّى يصليِّ العرص،
وفاتته صالة العرص،
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

فر َّدها عليه إىل وقت العرص فصلاَّ ها»(.)41

للنبي مو�سى
حب�س ال�شم�س
ّ
لـم محل تابوت يوسف« ،وأخذ موسى عظام يوسف
وجاء ً
أيضا أنهَّ ا حبست ملوسى اَّ

معه؛ َّ
ألن يوسف قال لبني إرسائيل حم ِّل ًفا :اهلل سيتف َّقدكم يو ًما ،فأخرجوا عظامي من هنا
معكم»(.)42

وهو ما ذكره ابن إسحاق يف املبتدأ من طريق حييى بن عروة بن الزبري عن أبيهَّ :
«أن

لـم أمر موسى باملسري ببني إرسائيل أمره أن حيمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتَّى
اهلل اَّ
كاد الفجر أن يطلع ،وكان وعد بني إرسائيل أن يس�ير هبم إذا طلع الفجر ،فدعا ر َّبه أن

ِّ
يؤخر الطلوع حتَّى فرغ من أمر يوسف ففعل»(.)43

فالنبي موسى دعا ر َّبه
حق يوشع بطلوع الشمس،
عم وقع يف ِّ
وهو ً
ّ
أيضا خمتلف اَّ

أن حيبس طلوع الفجر ،ويطيل الليل.

حب�س ال�شم�س ور ِّدها لر�سول اهلل

البخاري يف صحيحهَّ :
لـم أخرب ً
قريشا
أ َّما حبس الشمس فهو ما ذكره
ّ
«إن النبي اَّ
صبيح��ة اإلرساء إنَّ��ه رأى ِ
الع َري التي هلم تقدَّ م مع رشوق الش��مس فدعا اهلل فحبس��ت
الشمس حتَّى دخلت ِ
الع ُري»(.)44
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أقر
املفسين القدماء واملحدثني نذكر منهم
اآللويس الذي َّ
وقد ذكره عد ٌد كبري من رِّ
ّ
احلب��س وأنكر الر َّد« :لفظ اخلرب أنَّه لـ�َّم�اَّ ُأرسي
بالنبـي وأخرب قومه بالرفقة والعالمة
ّ

فلم كان ذلك اليوم أرشفت قريش
الت��ي يف العري ،قالوا :متى جييء؟ قال :يوم األربعاء ،اَّ
وحبست
ينظرون وقد ولىَّ النهار ومل جيئ ،فدعا رس��ول اهلل فزيد له يف النهار س��اعة ُ

عليه الش��مس ،واحلبس غري الر ِّد ،ولو كان هناك ر ٌّد ألدركه قريش ،ولقالوا فيه ما قالوا
ممَّا يعربون عنه بنرش الزمان»(.)45

وهذا يفنِّد حديث أمحد َّ
بأن الشمس مل تحُ بس إلاَّ ليوشع بن نون.
الصحاح َّ
مرتني:
أ َّم��ا ر َّدها ،فق��د روي يف كتب ِّ
«أن نبيناُ حبس��ت له الش��مس َّ

إحدامها يوم اخلندق حني ُش��غلوا عن صالة العرص حتَّى غرب��ت ،فر َّدها اهلل عليه حتَّى

الطحاوي يف مشكل احلديث عن أسامء بنت عميس من طري َقني،
صلىَّ العرص ،ذكر ذلك
ّ
وقال :رواته ثقات»(.)46

مرتني:
وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية «قال :وقد ُحبس��ت الشمس لرسول اهلل َّ

الطحاوي ،وقال رواته ثقات وس�َّم�اَّ هم وعدَّ هم واح��دً ا واحدً ا ،وهو
إحدامه��ا ما رواه
ُّ
َّ
ع�لي [ريض اهلل عنه] فلم يرفع رأس��ه حتَّى
أن النب��ي كان يوح��ى إليه ورأس��ه يف حجر ّ

عيل؟ قال :ال.
عيل صلىَّ العرص ،فقال رسول اهلل( :أص َّليت يا ّ
غربت الشمس ،ومل يكن ّ
اللهم إنَّه كان يف طاعتك وطاعة رس��ولك فاردد عليه الش��مس).
فقال رس��ول اهلل:
َّ

ثم رأيتها بعدما غربت طلعت عىل اجلبال واألرض ،وذلك
قالت أسامء :فرأيتها غربتَّ ،

الطحاوي :وهذان احلديثان ثابتان ،ورواهتام ثقات»(.)47
بالصهباء يف خيرب .قال
ُّ
ويف احلديث خلط للحبس مع الر ِّد ،وهو كام ذكرنا خمتلف املعنى.
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يف انشقاق القمر ومل ينقل ،وقيلَّ :
كأن ذلك كان بركة يف الزمان ،نحو ما يذكره الصوف َّية

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

أيضا ،ففي صبيحة اإلرساء ،أخرب رسول اهلل
والثانية ُذكرت يف البداية والنهاية ً

ً
قريش��ا عن مرساه من مكَّة إىل بيت املقدس فس��ألوه عن أش��ياء من بيت املقدس فجاله

اهلل ل��ه حتَّ��ى نظر إليه ووصفه هلم ،وس��ألوه عن ع�ير كانت هلم يف الطري��ق ،فقال :إنهَّ ا
تصل إليكم مع رشوق الش��مس َّ
فتأخرت ،فحبس اهلل الشمس عن الطلوع حتَّى كانت
العرص ،روى ذلك ابن بكري يف زياداته عىل السنن»(.)48

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

النبي موسى.
وهو مشابه لتأخري الفجر مع ّ

وممَّا ذكر يتبينَّ لنا َّ
أيضا خلط بني الر ِّد واحلبس ،ومها خمتلفان.
أن ابن كثري ً

علي
ر ُّد ال�شم�س للإمام ّ
وبعد حوادث الش��مس يف كتب األقدمنيَّ ،
فإن الغرض من ذكرها هو قول رسول

اهلل« :يك��ون يف ه��ذه األ َّمة ُّ
كل ما كان يف األمم الس��الفة حذو النع��ل بالنعل والقذة
بالقذة»(.)49

ِ
املفسين واألحاديث الصحيحة ،وهو
ولر ِّد الش��مس ألمري املؤمنني ذكر يف كت��ب رِّ

تارخيي يتوافد إليه املؤمنون
ممَّا يعتقد به الش��يعة وتؤكِّده املصادر املعتربة ،وللحادث��ة أثر
ّ

من ِّ
كل مكان.

مرتني:
وقد ر َّدت الشمس ألمري املؤمننيَّ 

النبوي الرشيف:
املرة األُوىل :مكانًا وزمانًا بالصهباء من أرض خيرب يف العهد
ّ
َّ

الطح��اوي يف ُمش��كل احلديث عن أس�ماء بن��ت ُع َم ْيس من طريق�ينَّ :
«أن
خ��رج
ُّ
َّ

عيل ،فلم ِّ
يصل العرص حتَّى غربت الشمس؛
ّ
النبي كان يوحى إليه ورأس��ه يف حجر ّ
«اللهم إنَّه كان يف
عيل» قال :ال ،فقال رس��ول اهلل:
فقال رس��ول اهلل:
َ
َّ
«أصليت يا ّ
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ثم رأيتها
طاعتك وطاعة رس��ولك فأردد عليه الشمس» .قالت أس�ماء :فرأيتها غربتَّ ،
بالص ْهباء يف خيرب»(.)50
بعدما غربت طلعت عىل اجلبال واألرض ،وذلك َّ

املفسين أنهَّ م جعل��وا املعج��زة لنب ِّينا وكرام��ة لوص ِّيه أمري
ونفه��م من بع��ض رِّ

عيل.
املؤمنني ّ

السيوطي يف اخلصائص« :أويت يوشع حبس الشمس حني قاتل اجل َّبارين ،وقد
وقال
ُّ

ونقل عن الش��يخ املفيد أنَّه ق��ال :وممَّا أظهره اهلل تعاىل من األع�لام الباهرة عىل يد

عيل بن أيب طالب ما استفاضت به األخبار ،ورواه علامء السري واآلثار،
أمري املؤمنني ّ
مرة،
مرتني ،يف حياة ّ
ونظمت فيه الش��عراء األش��عار :رجوع الش��مس لهَّ 
النبيَّ 

وبعد وفاته ُأخرى.

وقد ذكر عد ٌد كبري من الشعراء هذه الكرامة نذكر منهم(:)52
قول
األصفهاين(:)53
ّ

َّأم����ن ع��ل��ي��ه ال��ش��م��س ر َّدت ب��ع��دم��ا

ِ
اجل������دران
ك��س��ا ال���ظ�ل�ام م��ع��اط��ف

ح��� َّت���ى ق�ض�ى م���ا ف����ات م���ن ص��ل��وات��ه

ٍ
��ش���رق ض���ح���ي� ِ
يف دب� ِ
��ان
������ر ي�������و ٍم م�

وال���نَّ���اس م��ن ع��ج� ٍ
�ب رأوه وع��اي��ن��وا

ِ
ال���س���ك���ران
ت����رج����ح
�ت�رج����ح����ون
ُّ
ي� َّ

ث������م ان���ث���ن���ت مل��غ��ي��ب��ه��ا م��ن��ح�� َّط��ة
َّ

ك��ال��س��ه��م ط����ار ب��ري��ش��ة ال���ظ���ه� ِ
��ران
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عيل»(.)51
ُحبست لنب ِّينا يف اإلرساء ،وأعجب من ذلك ر ّد الشمس حني فات عرص ّ

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

الرسجيي األوا ّيل (ت750هـ) ( )54يف قصيدته الغدير َّية:
وقال
ّ
وآي���ة الشمس إذ ر َّدت م��ب��ادرة غ��راء

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

قال ابن
اجلوزي(:)55
ّ

أق����ص����ر ع����ن����ه����ا ك� ّ
��������ل إن�����س�����ان

َّأول

ال����������ن����������اس

ص���ل���اة

ر َّدت

ال������ش������م������س

ع���ل���ي���ه

ج������ع������ل ال�������ت�������ق�������وى ح��ل�اه����ا
ب������ع������د م��������ا غ�����������اب س����ن����اه����ا

وقال ابن كثري« :من طريق أيب الع َّباس بن عقدة ،حدَّ ثنا حييى بن زكريا ،ثنا يعقوب

عيل بن أيب
ابن س��عيد ،ثنا عمرو بن ثابت قال :س��ألت عبد اهلل بن حس��ن بن حسن بن ّ

ع�لي بن أيب طالب ه��ل يثبت عندك��م؟ فقال يل:
طال��ب ع��ن حديث ر ِّد الش��مس عىل ِّ
م��ا أن��زل اهلل يف كتابه أعظم من ر ِّد الش��مس ،قلت :صدقت جعلن��ي اهلل فداك ،ولكنّي

أحب أن أسمعه منك.
ُّ

فق��ال :حدَّ ثن��ي أيب احلس��ن ع��ن أس�ماء بن عمي��س ،ونق��ل حديث أس�ماء الذي

ذكرناه.

ثم قال« :قالت أس�ماء :فأقبلت الش��مس وهلا رصير كرصير الرحى حتَّى كانت يف
َّ

فلم فرغ رجعت الش��مس وهلا رصير
عيل متم ِّكنًا فصلىَّ  ،اَّ
موضعه��ا وقت العرص ،فق��ام ّ
فلم غابت اختلط الظالم وبدت النجوم»(.)56
كرصير الرحى ،اَّ

صحة احلديث بأنَّه ممَّن
ويمكن أن نستنتج من حديث أسامء بنت عميس دليلاً عىل َّ

ال ينطق عن اهلوى.
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ففي قوهلا :فأقبلت الشمس وهلا رصير كرصير الرحىُّ ،
يدل عىل َّ
حترك هو
أن الذي َّ

األرض وليست الشمس ،فبدوران األرض يكون الليل والنهار ،والرصير ر َّبام كان من

حترك األرض ،ف ُبعد الشمس كام ُأثبت علم ًيا يمنع وصول صوت االنفجارات وصوت
ُّ

فوران الشمس.

أما املرة الثانية :يف بابل ِ
(احل َّلة).
َّ َّ

ذكر الشيخ الصدوق َّ
مرات :منها
عيل عدَّ ة َّ
أن الشمس ر َّدت علی أمري املؤمنني ّ

عيل بن أيب طالب من
ما روي عن جويرية بن مسهر أنَّه قال« :أقبلنا مع أمري املؤمنني ّ

قتل اخلوارج حتَّى إذا قطعنا يف أرض بابل حرضت صالة العرص ،فنزل أمري املؤمنني

إن هذه أرض ملعونة قد ِّ
مرات -ويف
عيلَّ :
عذبت يف الدهر ثالث َّ
ونزل الناس ،فقال ّ
مرتني -وه��ي تتو َّقع الثالثة ،وه��ي إحدى املؤتفكات ،وه��ي َّأول أرض ُعبِد
خ�بر آخر َّ

ِّ
فيه��ا وثن ،وأنَّه ال ُّ
يصل فيها ،فم��ن أراد أن يِّ
نبي أن يِّ
فليصل،
يصل
لنبي وال
لويص ّ
حي��ل ٍّ
ِّ
فامل الناس عن جن َبي الطريق يص ُّلون ،وركب هو بغلة رس��ول اهلل ومىض ،قال
جويري��ة :فقلت :واهلل ألتَّبع َّن أمري املؤمن�ين وألق ِّلدنَّه صاليت اليوم ،فمضيت خلفه

فو اهلل ما جزنا جرس سوراء حتَّى غابت الشمس فشككت ،فالتفت إ َّيل وقال :يا جويرية
ثم قام فنطق بكالم
أش��ككت؟ فقلت :نعم يا أمري املؤمنني ،فنزل عن ناحية َّ
فتوضأَّ ،
ثم نادى :الصالة ،فنظرت واهلل إىل الش��مس وقد خرجت
ال أحس��نه إلاَّ كأنَّه
بالعرباينَّ ،
ّ

م��ن بني جب َلني هلا رصير ،فصلىَّ العرص وص َّليت معه ،فل�َّم�اَّ فرغنا من صالتنا عاد الليل
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حترك ليع��ود النهار هو
س��مع هو صوت األرض وليس الش��مس ،والذي َّ
فالذي ُ
وأيض��ا ففي القرآن
األرض ،فه��و إعجاز
علم��ي ُذ ِكر قبل أن يكتش��فه العلم احلديثً ،
ّ
حترك األرض لتعود الشمس واهلل أعلم.
﴿ر ُّد َ
وها َع يَ َّل﴾ ال يمنع ُّ
الكريم قالُ :

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

اس ِم َر ِّب َ
ك
كام كان ،فالتفت إ ّيل وقال :يا جويرية بن مس��هرَّ ،
إن اهلل يقولَ ﴿ :ف َس�� ِّب ْح بِ ْ
ِ
عيل الشمس» .وروي َّ
لـم
ا ْل َعظيمِ﴾ يِّ
أن جويرية اَّ
وإن س��ألت اهلل باس��مه العظيم ،فر َّد ّ
ورب الكعبة(.)57
رأى ذلك قال :أنت
نبي ِّ
ويص ٍّ
ُّ

البخاري يف باب الصالة يف مواضع اخلس��ف والع��ذاب ،إذ ذكر َّ
أن اإلمام
وذك��ره
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عل ًّيا كره الصالة بخسف بابل(.)58

البغدادي أنَّه ر َّدت الش��مس
وذكر اخلطيب
لع�لي ،وهو يف طريقه إىل ص ِّفني يف
ّ
ٍّ

عيل أس�ير يف أرض بابل وحرضت الصالة (صالة
باب��ل ...عن عبد خري قال :كنت مع ّ
الع�صر) قال :فجعلنا ال نأيت مكانًا إلاَّ رأين��اه أقبح من اآلخر قال :حتَّى أتينا عىل مكان

ع�لي ونزلت معه ،قال:
أحس��ن ما رأيناه وقد كادت الش��مس أن تغيب ،قال :فنزل ّ
ثم غابت
فدعا اهلل فرجعت الش��مس كمقدارها من صالة العرص ،قال :فص ِّلينا العرص َّ
الشمس(.)59

ويوج��د يف املدين��ة املن��ورة مس��جد ر ِّد الش��مس (مس��جد الفضيخ) ،وق��د هدَّ مه

الوهاب ُّي��ون ملح��و مع��امل اإلس�لام ،وبق��ي أرض املس��جد يقص��ده املؤمن��ون للص�لاة
خفي ًة(.)60

البحراين (ت 1181هــ) هو اسم مسجد من مساجد املدينة،
وقال الش��يخ يوسف
ّ

روي أن فيه ر َّدت الشمس ألمري املؤمنني.)61(

و ُيعرف بمسجد الشمس اليوم ،وهو رشقي مسجد قبا عىل شفري الوادي ،مرصوم

بحجارة سود ،وهو مسجد صغري(.)62

و جاء يف س��نن أيب داوود َّ
مر ببابل وهو يس�ير ،فجاءه املؤ ِّذن يؤ ِّذنه
«أن عل ًّيا [َّ ]

إن حبيبي ()
فلم فرغ ق��الَّ :
فلم برز منها أم��ر املؤ ِّذن فأقام الصلاَّ ة ،اَّ
بص�لاة العرص ،اَّ
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أصل يف املقربة وهن��اين أن يِّ
هن��اين أن يِّ
أصل يف أرض بابل فإنهَّ ا ملعون��ة»( ،)63لكنَّه مل يذكر
السبب.

ومس��جد الشمس ببابلِ -
احل َّلة -معلـ ٌَم قائم خالد وخري شاهد ،وموقعه عىل يسار
اخلارج من ِ
احل َّلة إىل كربالء عىل ربوة عالية ،وعليه ق َّبة مثلها(.)64
اهلروي املتوفىَّ يف حلب (ت 611هـ) قولهَّ :
إن يف مدينة
احلس��ني عن كتاب
وينقل
ّ
ّ

لعيل بن أيب طالب ..واهلل أعلم»(.)65
ّ

َّ
لعيل تدخل يف دائرة األلط��اف والرعاية اإلهل َّية ،إذ إنهَّ ا
إن معجزة ر ّد الش��مس ّ

تيس عليهم قبول إمامة أمري املؤمنني ،وس ِّيد الوص ِّيني؛ ملا تظهره من مقا ٍم له عند اهلل،
رِّ
ومن ٍّ
اس��تحق أن يس��تجيب اهلل تعاىل له إذا دعاه ،بسبب انقياده له
حمل له لديه ،وقد
َّ
تعاىل ،وظهور عبود َّيته وطاعته حتَّى َّ
إن الشمس حني دعاها عىل قاعدة( :عبدي أطعني

تكن َم َثيل)(.)66
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ِ
النبي ،ويقال ليوشع بن نون ،وقيل
احل َّلة مش��هد الش��مس «يقال ر َّدت حلزقيال ّ

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

اخلامتة
ع�لي بن أيب
بع��د ه��ذه الرحلة القص�يرة إىل حيث ُر َّدت الش��مس ألم�ير املؤمنني ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

توصلنا إليه هبذا البحث املتواضع:
أهم ما َّ
طالب ال يسعنا سوى أن نذكر َّ

النبي موس��ى يوش��ع بن نون متَّفق عليها
1.1حادثة وقوف الش��مس
لويص ّ
ِّ
بس��ت كام ورد يف كتب
لدى األديان الس�ماو َّية واملذاهب اإلس�لام َّية ،فهي ُح َ
الصحاح والتفاسري ،وكذلك تو َّقف القمر يف العهد القديم.
ِّ

املفسين بني (ر ِّد الش��مس) و(وقوف أو حبس الش��مس)،
2.2هن��اك خلط لدى رِّ
املفسين ينكر هذه احلادثة بالدليل املنقول عن رسول
هذا اخللط جعل بعض رِّ
اهلل« :ما حبِس ِ
يوش َع ِ ٍ
الش��مس عىل بشرَ ٍ ُّ
قط ،إلاَّ عىل َ
سار
��ت
ُ
ليال َ
ُ َ
بن نون ،يِ َ
ِ
البيت ا ُمل َقدَّ ِ
س».
إىل

َّ 3.3
إن العلل خمتلفة حلوادث الش��مس كرام ًة ألنبياء اهلل ،فقد ُحبِس��ت ليوش��ع بن
وللنبي موس��ى؛ إذ َّ
أخر
ن��ون كي يطول النه��ار وينترص عىل أعدائ��ه،
ِّ
النبي يوس��ف ،واختلفت
اهلل طل��وع الفجر حتَّى ف��رغ من أمر تابوت ّ

الع َّلة مع حزقيا ،فالش��مس ر َّدت؛ عالمة عىل شفائه وإطالة عمره .وتشاهبت
عيل فقد ر َّدت؛
ع َّلة ر ِّد الشمس ّ
للنبي سليامن ولرسول اهلل ولإلمام ّ

ليقيام صالة العرص بعد أن فاهتم وقتها.

َّ 4.4
للنبي س��ليامن ولرس��ول اهلل ولإلمام
إن األوق��ات متباين��ة ،فقد ر َّدت ّ
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فجرا ،ور َّدت قبل
النبي موس��ى فر َّدت ل��ه ً
عيل »بعد غياب الش��مس ،أ َّما ّ
ّ
للنبي حزقيا.
الغروب ّ

5.5كشف هذا البحث عن ُّ
جتذر هذه املعجزة وتكرارها مع أنبياء سبقوا رسول اهلل
عيل (صلوات اهلل عليهم) ،وتبلورت مالمح املعجزة ،ولكن بش��كل
واإلمام ّ
آخر ،فقد ب َّيــنَّا فيه َّ
أن وقوف الش��مس خيتل��ف عن ر ِّدها ،لكن عالقته بالزمن

َّ 6.6
النبي موسى وامللك حزقيا
إن الذين ر َّدت هلم الش��مس مخس��ة ،وهمّ :
عيل.
والنبي سليامن
والنبي َّ
ّ
ّ
حممد واإلمام ّ

البخاريَّ :
لـم أخرب ً
7.7حديث
قريشا صبيحة اإلرساء أنَّه رأى العري
ّ
«إن ّ
النبي اَّ
فحبس��ت الشمس حتَّى دخلت
التي هلم تقدم مع رشوق الش��مس ،فدعا اهلل ُ
العري» ،يتناقض مع ما أخرجه أمحد يف مس��نده« :ما حبِس ِ
الشمس عىل بشرَ ٍ
��ت
ُ
ُ َ
ِ
يوشع ِ ٍ
البيت ا ُمل َقدَّ ِ
ُّ
س».
سار إىل
قط ،إلاَّ عىل َ َ
بن نون ،لياليِ َ َ
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واحدة.

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هوام�ش البحث
( )1مسند أمحد ،325/2 :املج َّلد الثاين احلديث .7964
ٍ
��وع ْب ُن نُون (عند املس��يح ِّيني) أو ُي َ
��ع
وش ُ
( )2وه��و الذي ذكر يف س��ورة الكهف 60/بلفظة فتاه ( َي ُش ُ
ابن ن ٍ
הֹוש ַע يهَ ُ ُ
وش��وع بالعربية) هو ش��خصية يف
ُون (عند املس��لمني) يقال إنَّه نبي ِمن أنبياء اهلل (יְ ֻׁ
ْ ُ
العهد القديم املذكور يف س��فر يش��وع عاش بني القرنني الـ 13ق.م والـ 12ق.م .من قبيلة إفرايم
ابن يوس��ف بن يعقوب ،وكان قائد بني إرسائيل بعد موت النبي موس��ى وكان نب ًيا .انظر :تاريخ
الطربي :ذكر يوشع بن نون.435/1 :
ّ
الطربي.439/1 :
( )3وهم العامليق اجلبارون ،كام جاء يف تاريخ
ّ
( )4الكتاب املقدَّ س :اخلروج/17 :حماربة العامليق/13-9 :صفحة .90
علامين
سجله رجل
سفرا من أسفار الكتاب املقدَّ س ،لكنَّه سفر َّ
السفر أو الكتاب ليس ً
( )5يارش :هذا ِّ
ّ
املهمة الدين َّية والزمن َّية ،وإذ شاهد ُّ
تأخر غروب
أحب الشعر واألدب ،فيه َّ
َّ
سجل بعض األحداث َّ
ضمنها كتابه .وكأن كاتب سفر يشوع يستشهد هبذا
الشمس أو سمع عنها ،سجل ذلك يف قصيدة َّ
احلدث العجيب بكتابات رجل علامين .ينظر :تفس�ير الكت��اب املقدس -العهد القديم  -القمص
تادرس يعقوب:
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old.

( )6انظر :سفر يشوع/13-6/10 :ص.273
( )7سفر يشوع/23/11 :ص275
( )8أنظر :نحميا ،امتام بناء السور .15/6 :و/3-2/7ص.592
( )9أنظر :نحميا ،أسامء العائدين من السبي/7/7 :ص592
الطربي.441/1 :
( )10تاريخ
ّ
( )11البداي��ة والنهاية :البن كثري :اجلزء الس��ادس .وقد حدَّ د ي��وم اجلمعة يف الرابع عرش من حزيران
النبي
يف فت��ح الباري ،ينظر :فتح الب��اري رشح صحيح
ّ
البخاري ،كتاب فرض اخلمس ،باب قول ّ
(صلىَّ اهلل عليه وسلم) أح َّلت لكم الغنائم ،رقم احلديث.2956 :
( )12س��فر حبقوق/3 :ص .1175ويذكر َّ
النبي دون يف القرن الس��ادس ق.م .ينظر:
أن س��فر هذا ّ
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http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old.
https://drghaly.com/articles/display/10764.

لـ(حممد مهدي اخلرسان) ،271 :نقلاً
ش��ق القمر ور ِّد الش��مس
( )24ينظر :مزيل اللبس يف مس��ألتي ِّ
َّ

عن جريدة اجلمهور َّية املرص َّية عدد  1957/12/13م.
( )25املصدر نفسه.272 :
( )26رؤيا يوحنا ،6 :اخلتوم.391 :
( )27ينظر :مزيل اللبس.423 :
(ُ )28ينظر :العهد القديم :امللوك 20/2 :مرض حزقيا وشفاؤه.477-476 :
(ُ )29ينظر :العهد القديم :أخبار األيام الثاين ،32 :صفحة .563
(ُ )30ينظر :ش��بهات حول األس��فار التارخي َّية  -تاريخ النرش04-06-2011 :هل رجوع الش��مس
عرش درجات مقبول علم ًّيا؟.8 :
( )31ينظرhttp://drghaly.com/articles/display/10760 :
( )32م��ن ال حي�ضره الفقي��ه ،145-144/1 :وتفس�ير الصايف ،298/4 :وتفس�ير امليزان للس�� ِّيد
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حبقوق من العهد القديم ،صفحة .1172
النبي -صلىَّ اهلل عليه وس�� َّلم« :-أح َّلت لكم
( )13أخرجه
ّ
البخاري ،كتاب فرض اخلمس ،باب قول ّ
الغنائم» ( )86/4برقم ( ،)3124ومس��لم ،كتاب اجلهاد والس�ير ،باب حتليل الغنائم هلذه األ َّمة
خاصة ( )1366/3برقم (.)1747
َّ
الطربي :ذكر يوشع بن نون.440/1 :
( )14أنظر :تاريخ
ّ
( )15مناقب ابن شهرآشوب .145 :2
( )16من ال حيرضه الفقيه145/1:وذكره أمحد325/2:
( )17ينظر :الصلاَّ ة يف اليهود َّية ،املوقعhttps://ar.wikipedia.org/wiki :
السيوطي.183/2 :
( )18اخلصائص الكربی:
ّ
الطباطبائي.206/17:
( )19تفسري امليزان :الس ِّيد
ّ
( )20اإلمام أمحد ،325/2 :املج َّلد الثاين احلديث .7964
( )21ينظر :اجلزء الرابع من لسان العرب ،مادة (حبس).
البخاري ،كتاب فرض اخلمس ،رقم احلديث..2956 :
( )22ينظر :فتح الباري رشح صحيح
ّ
( )23راج��ع قاموس الكتاب املقدَّ س ،ص .1069ينظر :تفس�ير الكتاب املق��دَّ س -العهد القديم -
القمص تادرس يعقوب:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

الطباطبائي :تفسري اآلية 30من سورة ص.
ّ
الط�بري .194/21 :وجممع البيان،
للف��راء ،404/2 :وجامع البي��ان،
(ُ )33ينظ��ر :معاين الق��رآن
ّ
َّ
القرآن/القرطبي .176/15 :وفتح القدير اجلامع
للطربيس .272/8 :و تفس�ير اجلامع ألحكام
ّ
ّ
للشوكاين.1263/1 :
والدراية،
الرواية
بني فني
ّ
( )34جامع البيان.194/21 :
البقيل.847 :
( )35عرائس البيان يف حقائق القرآن ،روزنبهان
ّ
القرآن/القرطبي.177/15 :
الرازي .397/7 :وينظر :اجلامع ألحكام
( )36التفسري الكبري:
ّ
ّ
للبغوي.90/7 :
القرطبي .177/15 :و ُينظر :معامل التنزيل
( )37تفسري اجلامع ألحكام القرآن:
ّ
ّ
الطباطبائي :تفسري سورة ص ،آية.30 :
( )38تفسري امليزان يف تفسري القرآن:
ّ
األول.412 :3/
( )39امللوك َّ
( )40تثنية .17 ،16 :17
اجلزائري.344 :
( )41قصص األنبياء :الس ِّيد نعمة اهلل
ّ
( )42العهد القديم ،سفر اخلروج.84/13 :
( )43فت��ح الب��اري رشح صحيح
النبي :أحلت لكم
ّ
البخاري ،كت��اب فرض اخلمس :باب ق��ول ّ
الغنائم ،رقم احلديث.2956 :
البخاري ،كت��اب فرض اخلمس :باب قول
( )44فت��ح الب��اري رشح صحيح
النب��ي :أح َّلت لكم
ّ
ّ
الغنائم ،رقم احلديث.2956 :
اآللويس.176-175/23 :
( )45تفسري روح املعاين،
ّ
النووي عىل مسلم ،باب حتليل الغنائم هلذه األ َّمة خاصة ،احلديث.1747 :
( )46ينظر :رشح
ّ
( )47البداية والنهاية ،ابن كثري :اجلزء السادس قصة حبس الشمس:

https://ar.wikisource.org/wiki.

و ُينظر :اجلامع ألحكام القرآن.177/15 :
( )48البداية والنهاية ،ابن كثري :اجلزء السادس قصة حبس الشمس:

https://ar.wikisource.org/wiki.

( )49عيون أخبار الرضا ،200/2 :وبحار األنوار.59/53 :
القرطبي،177/15 :
( )50ينظر :جممع البيان يف تفس�ير القرآن .273/8 :واجلامع ألحكام القرآن،
ّ
الطحاوي يف :مشكل اآلثار ،9/2 :ومن ال حيرضه الفقيه ،145/1:والغدير-125/3 :
أخرجه
ّ
الكليني يف الكايف.563-561/4 :
 ،142وذكره الشيخ
ّ
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(60) http://www.alnassrah.com/threads/3329.

( )61ينظر :لسان العرب ،مادة (فضخ) وتاج العروس مادة (فضخ).
البحراين.419/17 :
( )62احلدائق النارضة :املح ِّقق
ّ
( )63سنن أيب داوود.113/4 :
( )64مناقب آل أيب طالب.45-44/2 :
اهلروي.144 :
عيل بن أيب بكر
ّ
( )65االشارات إىل معرفة الزيارات ،أليب احلسن ّ
العاميل.16-15 :
( )66جعفر مرتىض
ّ
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( )51اخلصائص الكربى.183/2 :
شق القمر ور ِّد الشمس.487-481 :
( )52ينظر :مزيل اللبس يف مسألتي ِّ
( )53مناقب ابن شهرآشوب.148/2 :
( )54الغدير.20/6 :
اجلوزي.31 :
( )55تذكرة اخلواص :السبط ابن
ّ
احلمويني ،32/1 :وتلخيص املتش��ابه،
( )56البداي��ة والنهاي��ة ،83/6 :وينظ��ر :فرائد الس��مطني،
ّ
البغدادي ،225/1 :ومسند أسامء بنت عميس ،117/24 :ط املوصل.
اخلطيب
ّ
للخوارزم��ي ،236 :ومقتل
( )57م��ن ال حيرضه الفقي��ه ،146/1 :احلدي��ث  ،611وينظر :املناقب
ّ
احلس�ين ،47/1 :وغاي��ة امل��رام ،629 :و البحار 173/41 :و ،174ع��ن مناقب آل أيب طالب:
.365-359/1
البخاري ،90/1 :كتاب الصالة ،باب الصالة يف مواضع اخلسف والعذاب.
( )58صحيح
ّ
( )59أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ البغدادي.305/12 :

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�صادر
* القرآن الكريم.
اهلروي ،ط دمشق1953 ،م.
عيل بن أيب بكر
ّ
1.1اإلشارات إىل معرفة الزيارات :أليب احلسن ّ
الدمشقي
القريش
2.2البداية والنهاية :لإلمام احلافظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري
ّ
ّ
الرتكي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات
( ت  774هـــ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احلسني
ّ
العرب َّية واإلسالم َّية ،ط ،1دار هجر1997،م.
3.3تذكرة اخلواص ،املعروف بتذكرة خواص اإل َّمة يف خصائص األئِّمة :العلاَّ مة شمس الدين سبط
احلافظ ابن اجلوزي (ت 654هـ) ،ط ،1دار العلوم ،بريوت1425 ،هـ2004/م.
4.4تلخيص املتش��ابه يف الرسم ومحاية ما أش��كل منه عن بوادر التصحيف والوهم :أمحد بن عيل بن
يب ،طالس  ،دمشق.1985 ،
ثابت اخلطيب
البغدادي ،حتقيق سكينة الشها ّ
ّ
الكاشاين (ت 1091هـ) ،ط ،3مكتبة الصدر ،إيران،
5.5تفسري الصايف :املوىل حمس َّن املل ِّقب بالفيض
ّ
طهران.
6.6تفس�ير روح املعاين يف تفس�ير القرآن العظيم والس��بع املثاين :أليب الثناء الس�� ِّيد حممود بن عبداهلل
الس�لامي ،ط ،1دار إحياء
حممد أمح��د األمد ،وعبد الس�لام
ّ
اآلل��ويس (ت 1270ه��ـ) ،حتقي��ق َّ
ّ
يب ،بريوت2000 ،م.
الرتاث العر ّ
الطربس��تاين (ت 604هـ) ،ط ،1دار
ال��رازي
7.7التفس�ير الكبري ،معامل الغي��ب :لإلمام فخر الدين
ّ
ّ
الكتب العلم َّية 1425هـ2004/م ،بريوت.
القرطبي (ت 671هـ) ،دار إحياء الفكر.
األنصاري
حممد بن أمحد
ّ
ّ
8.8اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل َّ
حممد تقي
9.9احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة :الشيخ يوسف
البحراين ،ح َّققه وع َّلق عليه َّ
ّ
األيرواين ،ط ،2دار األضواء ،بريوت ،لبنان.
ّ
السيوطي
1010اخلصائص الكربى أو كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب :عبد الرمحن أيب بكر
ّ
حممد خليل هراس ،املكتبة الوقف َّية.2011 ،
جالل الدين ،حتقيقَّ :
حمم��د حم��ي الدي��ن عب��د احلمي��د ،ط دار الفكر
1111س��نن أيب داوود أليب داود
السجس��تاين ،حتقي��ق َّ
ّ
مرص.
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

1212شبهات حول األسفار التارخي َّية ،تاريخ النرش  ،2011-06-04موقع انرتنت.
النووي ،دار اخلري1416 ،هـ1996/م.
النووي عىل مسلم :حييي بن رشف أبو زكريا
1313رشح
ّ
ّ
البخاري :ط بوالق.
1414صحيح
ّ
البقيل
صويف كامل للق��رآن الكريم :الش��يخ روزنبهار
1515عرائ��س البي��ان يف حقائق القرآن ،تفس�ير
ّ
ّ
الشريازي (ت606هـ) ،دراسة وتقديم املسترشق آرثر أربري ،دار ومكتبة بيبليون ،جبيل لبنان،
ّ
.2009
النجفي ،ط.2
األميني
1616الغدير :الشيخ عبد احلسني أمحد
ّ
ّ
العس��قالين ،دار الر َّي��ان للرتاث
ع�لي بن حجر
1717فت��ح الب��اري رشح صحيح
ّ
ّ
البخ��اري ،أمحد بن ّ
1407هـ1986/م.
الش��وكاين (ت 1250هـ)،
حممد
عيل بن َّ
1818فت��ح القدير اجلامع بني فنَّ��ي الرواية والدرايةَّ :
ّ
حممد بن ّ
حتقيق يوسف الغوث ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1423 ،هـ2004/م.
األعلمي،
اجلزائري ،قدَّ م له وع َّلق عليه عالء الدين
1919قصص األنبياء واملرس��لني :الس�� ِّيد نعمة اهلل
ّ
ّ
ط هبمن قم ،إيران1426 ،هـ2005/م.
2020الكت��اب املق��دَّ س أي كتب العه��د القدي��م ،ط1995 ،3والعه��د اجلدي��د ،ط ،30دار الكتاب
املقدَّ س ،الرشق األوسط ،لبنان.1993 ،
حمم��د ب��ن مك��رم (اب��ن منظ��ور) ،دار ص��ادر،
2121لس��ان الع��رب ،أب��و الفض��ل مج��ال الدي��ن َّ
2003م.
ربيس ( ت548هـ)،
عيل الفضل بن املحسن ال َط ّ
2222جممع البيان يف تفس�ير القرآن :أمني اإلس�لام أبو ّ
ط ،2دار املرتىض ،بريوت ،لبنان1430،هـ2009/م.
املوسوي
حممد مهدي الس�� ِّيد حسن
2323مزيل اللبس يف مس��ألتي ِّ
ّ
ور ِّد الش��مس :الس�� ِّيد َّ
ش��ق القمر َ
اخلرسان ُع ِفي عنه.
يب
حممد ب��ن حنبل بن ه�لال بن أس��د ،دار إحي��اء ال�تراث العر ّ
2424مس��ند اإلم��ام أمح��د ،أمحد ب��ن َّ
1414هـ1993/م.
2525مسند أسامء بنت عميس ،ط املوصل.
النجار وأمحد
ع�لي َّ
الفراء (ت  207ه��ـ) ،حتقيقَّ :
2626مع��اين القران :أب��و زكريا حييى بن زي��اد َّ
حممد ّ
يوسف نجايت ط ،2عامل الكتب ،بريوت 1980م.
املازن��دراين ،ط احليدر َّية،
عيل ب��ن ش��هر آش��وب
2727مناق��ب آل أيب طال��ب ،أيب جعف��ر َّ
ّ
حمم��د ب��ن ّ
1376هـ.

�إثبات ر ِّد َّ
علي
ال�شم�س للإمام ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلوارزمي (ت 568هـ) حتقيق فضيلة الش��يخ
حممد املك َّّي
2828مناقب
ّ
اخلوارزمي :املو َّفق بن أمحد بن َّ
ّ
السبحاين.
املحمودي ،تقديم الشيخ جعفر
مالك
ّ
ّ
عيل بن احلس�ين بن
2929م��ن ال حي�ضره الفقيه :للش��يخ اجلليل اإلقدم الصدوق أب��ى جعفر َّ
حممد بن ّ
األعلمي للمطبوعات ،ب�يروت ،لبنان1406 ،هـ/
مؤسس��ة
ّ
القم ّي (ت 381هـ) ،طَّ ،1
بابوي��ه ِّ
1986م.
الطباطبائي ،ط ،3دار الكتب اإلسالم َّية ،د.ت.
حممد حسني
ّ
3030امليزان يف تفسري القرآن :الس ِّيد َّ
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