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کالم رئيس التحریر
بسم اهلل الرحمن الرحيم

مجلة  بان  نعلن  إذ  وإنا  الكرام،  وذريته   nالمصطفى محّمد  اإلسالم  نبّي  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  الحمدهلل 
»الصراط« قد أكملت عامها األول. إننا إذ نقدم لكم العدد الثاني عشر من هذه المجلة اإللكترونية، بينما أكملنا شهري محرم 
وصفر وتقر أعيننا بحلول شهر ربيع األول. الشهر الذي يجب أن نرفع صوتنا عاليا فيه: »السالم على ربيع األنام ونضرة األيام.« 
وكما الحظتم، فان ما قدم في مجموعة الصراط يحدد ضمن العنوانين العامين و هما الدراسات الثقافية والبحوث العقائدية. 
العنوانان اللذان يُمّكنا كجناحين، طائر ذهننا ولساننا من الطيران في الصراط لمشاهدة ساحتين موسعتين في حياتنا االنسانية. 
و بجناح واحد، يمكن مشاهدة الحياة المادية والعالقات الحضارية  و كل ما أصبح يتحدى االنسان البائس في العصر الحاضر، 

وبالجناح االخر، الحياة الثقافية والعقائدية. والزاخرة بتراكم هائل من الشبهات في العالم الحديث. 
وحقا، فان األلم يعتصر قلب كل إنسان حّر ومتحّرر في هذه الظروف الرهيبة. وفي هكذا ظرف حيث تمضي جميع أيام وليالي 
االنسان المعاصر في ظل توتر واضطراب وعدم استقرار وتأزم. فانه أصبح جليا لكل انسان صاحب بصيرة، بان البشرية باتت 
عاجزة أمام مفترق طرق اإلبتذال واإلسفاف والعدمية والخواء. مفترق الطرق الذي ينطوي على مجمل الظالم والعتمة والطريق 

المسدود، ويعيق االنسان من تجربة الفالح والنجاة. 
وكان نبّي الرحمةn قد قال في ضوء التمسك بحبل اهلل المتين: »يا أيها الناس قوال ال إله إال اهلل تفلحوا.« 

وليت شعري أن كان النبّي األكرمn بيننا ليميط اللثاء عن إنفعانا وعجزنا. و ربما كان يتوجه إلينا قائال: يا أيها االنسان! لنيل 
الفالح إرفع عقيرتك عاليا من أعماق قلبك و قل: »ال إله إال اهلل.«

إن لسان المسلم، ينطق في كل صبيحة وظهيرة وأمسية، بوقت األذان والصالة بـ»ال إله إال اهلل«، لكنه ال يفكر أبدا بشرط 
تجربة الفالح: »نبذ األرباب واآللهة.« 

ومن الصباح إلى المساء، نسجد عند عتبة آالف األرباب واألوثان. و نتقيد بأحكام وتعاليم مئات األرباب البائسين في حياتنا 
المادية والثقافية ونعتبر كل هؤالء واجبي الطاعة، و نغفل في كل وقت، عن أوامر و أحكام كتاب اهلل من أجل إرساء وتطبيق 

األحكام الثقافية والحضارية اإللحادية الغربية، وعندها نشكو ونلوم زحمة المآزق والطرق المسدودة.
واألسرة  البيئة  في:  األوجه،  متعددة  األزمات  هذه  بكل  الحاضر،  العصر  بقدر  عصر،  أي  في  مرت  قد  البشرية  تكن  لم  و 
واإلقتصاد والسياسة و الحكم، و كما أنها لم تكن في أي عصر بقدر هذا العصر، إبتعدت عن اهلل تعالى، ولم تكن البشرية في 

أي عصر بقدر العصر الحاضر، قد انزلقت في براثن الذنوب والمعاصي. 
إن جميع الديانات والمذاهب و المدارس و األقوال المأثورة لكل العظماء الدينيين )المسيحيون و الزرادشتيون و المسلمون( 
كانت قد أخبرتنا بتجربة هكذا ظرف وموقع. إن آخرالّزمان هو وجه مشترك في أقوال وكلمات كل هؤالء لنؤمن باننا نمّر 

بآخرالّزمان في الّسنوات العصيبة التي تسبق ظهور المنقذ الموعود. 
لنؤمن بان سلسلة الشؤون المادية والثقافية قد انفلتت من يد البشرية، وال أحد سوى منقذ الهي وسماوي، قادر على نصرة 
االنسان الغارق في دوامات ومتاهات القرن الواحد والعشرين لنؤمن أنه يجب أن نعلن لمرة واحدة وإلى األبد: إلهي! لقد 
تهنا وأضعنا الطريق القويم وانخرطنا في الطريق السقيم، وورطنا أنفسنا بمئات الباليا بسبب الغطرسة والعنجهية، نسألك أن تنقذنا 
وتنصرنا! إنك وحدك قادر على إضفاء »الربيع« ثانية على حياتنا التي اجتاحها الخريف، عسى أن نستشم ثانية عبق أزهار المعرفة 

والعشق والحرية والتدين. 
إن مجلة الصراط تدعونا إلى صراط، يمد في نهايته حضرة الموعود يده لالنسان ليحتضنه. االنسان الذي يجمع كل الكماالت 
والجمال. إن مجلة الصراط ال تنتمي إلى أي مجموعة و فرقة وحتى أي بلد. فـ»الصراط« تشير إلى »الصراط المستقيم« 

الذي نطلبه من اهلل في كل صالة ونعلن »إهدنا الصراط المستقيم.« 
إن الصراط المستقيم، هو صراط اهلل، صراط محمد المصطفىn، صراط آل اهلل. الذرية التي لم تسجد طوال عمرها الزاخر 
باليمن والبركة ألي وثن وإله، ولم تهدر حقا ونادت دائما بالخير والطيبة. صراط آل محمدn والذي جعل اهلل تعالى المنقذ 

الموعود منهم ووعد بظهوره. 
تعالوا معنا و رافقونا في هذا الدرب، وادعوا األصدقاء للسير فيه وثبتوا العزيمة لإلنضمام إلى الموعود المنقذ والتبرؤ من جميع 

أوجه الكفر والشرك والنفاق الجاري في العصر الحاضر. عسى أن نشهد لقائه. إن شاء اهلل. 
اللهم عّجل لولّيك الفرج
رئيس تحرير الصراط
إسماعيل شفيعي سروستاني
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كشفت وزيرة المرأة التونسية، سميرة مرعي، الجمعة، أن 700 تونسية قد التحقن بجماعات 
مسلحة في »سوريا«. 

وبحسب «ميدل ايست أونالين»، قالت الوزيرة أمام البرلمان: 
الذي الحظناه تنامي ظاهرة اإلرهابدواستقطاب األطفال والمرأة... ثمة 700 إمرأة تونسية موجودات في سوريا اليوم. 

لكنها لم تقدم أية توضيحات عن تاريخ خروجهن من تونس والتحاقهن بالجماعات المتطرفة في سوريا.
وأضافت مرعي: 

يجب أن نواجه ظاهرة توسيع الحاضنة الشعبية لإلرهابيين في »تونس«، 
الفتة الى ان سجون البالد تضم نساء يالحقهن القضاء بموجب قانون مكافحة اإلرهاب من دون تحديد أعدادهن.

وأوضحت الوزيرة التونسية أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد طلب من أعضاء حكومته تقديم خطة كل في مجاله لمقاومة 
اإلرهاب.

وهذه هي أول مرة يعطي فيها مسؤول حكومي تونسي إحصاءات حول عدد التونسيات اللواتي التحقن بتنظيمات مسلحة 
متطرفة في الخارج

مصدر: العالم

700 تونسية تمارس الجهاد في سوریا

دعت منظمات الهيكل المزعوم الى أوسع مشاركة لعصابات المستوطنين القتحام »المسجد األقصى« المبارك، بدءا من يوم 
غد األحد؛ تزامنا مع االحتفاالت اليهودية بعيد األنوار «الحانوكاة» والذي يستمر حتى الخميس المقبل.

المدينة  وأسوار  ملونة على جدران  تبث صورا  أجهزة ضوئية  »القدس«  مدينة  في  االحتالل  ينشر  )الحانوكاة(  العيد  وفي 
المقدسة، كما تنتشر بعض المجّسمات المضيئة في أزقتها، ويأتي ذلك ضمن مساعي االحتالل المتواصلة لتهويد المدينة ونشر 

ثقافته فيها، وطمس طابعها التاريخي العربي واإلسالمي.
وفي هذا السياق، وجهت مجموعات استيطانية دعوات لشن حمالت اقتحام واسعة للمسجد األقصى، وفعاليات تهويدية في 
مدينة القدس المحتلة على مدار أيام المقبل، ومن أبرز هذه الدعوات، ما دعت إليه «منظمة أمناء الهيكل« إلقامة مسيرة 
كبيرة تنطلق من القدس القديمة متجهة نحو باب المغاربة القتحام المسجد األقصى في تمام الساعة 9 صباحا، وذلك في 

اليوم الثالث للعيد.
ومن الدعوات التي أُطلقت لالحتفال بهذا العيد، مؤتمر وبرنامج ليلي دعت له مجموعة منظمات الهيكل وهي «االئتالف من 

أجل الهيكل» و«نساء من أجل الهيكل»، يتم خالله إشعال جميع شموع العيد والتأكيد على ضرورة اقتحام األقصى.
وكانت منظمة «طالب ألجل الهيكل» نظمت قبل ايام برنامج محاضرات ودورات تحضيرية لفعاليات تهويدية في القدس.

ومن أخطر الدعوات لفعاليات عيد «األنوار« العبري، هي التي وجهتها مجموعات نساء ألجل الهيكل و«منظمة العودة إلي 
العيد بدءا من يوم غد األحد  بداية  لتكثيف االقتحامات بشكل يومي، مع  الهيكل»  الهيكل» و«منظمة طالب ألجل  جبل 

وحتى نهايته.
اقتحامات  للمستوطنين ومنعهم من  للتصدي  الدعوات،  تزامنا مع هذه  القدس خرجت  أن دعوات شبابية في مدينة  يذكر 

المسجد األقصى.

http://paltoday.ps/ar/post :المصدر    

منظمات الهيكل تدعو القتحامات األقصى احتفاال بعيد الحانوكاة
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الشهير، فرانسيس فورد كوبوال بسماحة اإلسالم، وقال إن اإلسالم دين رحمة  السينمائى األمريكى  المخرج والمنتج  أشاد 
والقرآن يبدأ كلماته بالرحمة، وإله المسلمين إله رحيم. 

وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إكنا( أنه اعتبر المخرج والمنتج السينمائى األمريكى الشهير، فرانسيس فورد كوبوال، 
أن اإلسالم دين تشكلت عبره  المغربية«،  بمدينة »مراكش  للفيلم  الدولى  المهرجان  فى مؤتمر صحفى عقده على هامش 

حضارات كان لها دور فى إنارة العالم، هذا العالم الذى يضم كل البشر الذى توحده رسالة المحبة.

http://www.iqna.ir/ar/News :المصدر

اإلسالم هو دین الرحمة والقرآن یبدأ کلماته بالرحمة

الهولندى على موقع »اليوتيوب«، فيلم يظهر مدى  طهران ـ إكنا: بث عبر حساب «Dit is Normaal» )هذا طبيعى( 
العنصرية فى رؤية الغربيين تجاه اإلسالم.

فيه  وضع  حيث  الكريم»  القرآن  «تجربة  عنوان  تحت  بّث  الفيلم  هذا  أن  )إكنا(  الدولية«  القرآنية  األنباء  »وكالة  وأفادت 
»االنجيل« فى غالف »القرآن الكريم« وتتم قراءة أجزاء منه على الناس فى الشارع ومن ثم يسألهم معّد التقرير عن رأيهم 

بذلك. 
ويسألهم معّد التقرير أمام الكاميرا عن رأيهم بالقرآن، واالسالم، وعن الفرق بين اإلسالم والمسيحية.

وبعد سماعهم ألجزاء من اإلنجيل، ألنهم يتصورونه نصًا قرآنيًا يبدؤون بتوجيه النقد لإلسالم والمسلمين. 
وعندما يُطلب منهم مقارنة اآليات القرآنية باإلنجيل يشتّد نقدهم تجاه اإلسالم.

وبعدما يطلعون على أن ما قرأ عليهم كان جزءاً من اإلنجيل وليس من القرآن، يتفاجئون بذلك وينحرجون لما بدر منهم من 
قول.

وأكد أحد هؤالء الذين جرت معهم المقابلة أن هذه التعليقات المنحازة دليل على العنصرية مبينًا أنى دائمًا أسعى كى ال أكون 
عنصريًا ولكن يبدو إنى كذلك.

http://www.iqna.ir/ar/News :المصدر

وضع االنجيل فی غالف القرآن یکشف عن العنصریة لدی کارهی اإلسالم
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إسماعيل شفيعي سروستاني
هذا  يومنا  حتى  و  االزمان  غابر  منذ  البشرية  انتجت  لقد 
دامت  عريقة  حضارات  بنت  فقد  مختلفة؛  اثارا  و  اعماال 
استلهام  مصدر  واصبحت  االرض  على  السنين  االف 
حضارات  صاحبة  الكبيرة  فاالمم  تلتها.  التي  للحضارات 
كبيرة، الحضارات التي يؤشر مجمل العالقات االجتماعية 
النسيج  و  التعليمي  التكوين  و  الموسيقى  و  المعمارية  و 
االجتماعي و العالقات االنسانية فهيا على روعتها و بهائها 

و جاللها.
و ال شك كانت ثمة حضارات لم يتبق منها االن سوى عدد 
الباهتة. فحضارات انشاها  التجليات  محدود من االثار او 
في  والمسلمون  وااليرانيون  والصينيون  القدامى  اليونانيون 
المادية  االوجه  حيث  من  تختلف  كانت  االيام،  من  يوم 
للحياة و النظم السائدة في تلك المنظومات، لكنها بال شك 
كانت تلبي بشكل من االشكال احتياجات انسان عصرها 
الحكم  و  اللباس  و  العمارة  فيها  بما  المجاالت  في جميع 
و التعليم والمسائل االخرى. لكن يجب معرفة ما اذا كان 
عامل مشترك يربط اجزاء ومكونات حضارة ما ام ال رغم 

التباينات الصورية في هيئتها الظاهرة.
وربما يبدو في اول نظرة ان كال من هذه االوجه في االقتصاد 
والسياسة والعمارة وبناء المدن واللباس والعالقات االنسانية 
النظر في  البعض، لكن عندما نمعن  ال تتناسب مع بعضها 
المعاصرة، نرى ببساطة بان جميع اوجهها سواء  الحضارة 
نظام التعليم والنسيج االقتصادي وكيفية ادارة االمور والبنية 
تتناغم  والفنية  االدبية  اعمالها  وحتى  الخاصة  المعمارية 

تماما مع الظروف الحالية.
الحضارة  عصر  من  المتبقية  االبنية  على  نظرة  القاء  إن 
منتشرة  كانت  انها  ورغم  المباني  هذه  ان  يظهر  االسالمية 
الحقبة وغطت مناطق شاسعة  العالم في تلك  اقاصي  في 
ومترامية االطراف بدءا من شمل »افريقيا« وانتهاء بطشقند، 
اال ان العناصر الرئيسية لتلك المجموعة تظهر وجود وجه 
فالنقوش  كلها.  فيها  وتشخيصه  تمييزه  يمكن  مشترك 
واالبواب  الجدران  على  المنقوشة  والخطوط  االسالمية 
الكبيرة  المساجد  جميع  في  المقوسة  واالسقف  والقبب 
ثابت  فكر  عن  كلها  تحكي  اللون  الالزوردية  والبالطات 
تشكل العمارة بنيتها الرئيسية. ان القبب الرفيعة للمساجد 
البناء، فيها  المعمار وصانع  السماء ويجد  تحفظ دوما ذكر 
كل الطيبات والمحاسن والجمال. وكأن عيناه تتتبعان النور 
بعد  ويحفظ  السماء  اعالي  والخير حتى  والطهارة  والضياء 
الضياء واالنارة على هيئة  ذلك ذكرى وذكريات كل هذا 
قبة وبناية. انه يستعرض اللون الالزرودي للقبة الزرقاء من 

خالل تكسية العتبات والمآذن بالبالطات ويسعى من خالل 
التعادل والنظام  الجصية اظهار  الخطوط والزخارف  تماثل 
الحصيفة  الرؤية  عن  والمنبعث  العالم  مجمل  في  السائد 

لخالقه.
بالممر  يعرف  مجاز  عبر  الضيف  تمرر  االسالمية  فالعمارة 
في  للمنزل  الداخلي  القسم  الى  توصله  ان  قبل  الداخلي 
خطوة لحفظ الحريم من نظرات غير المحارم. ان الجدران 
الشاهقة للمبنى تحفظ كل القيم التي ينوي حمايتها. والفناء 
الجهد  هذا  إن  صدره.  رحابة  على  مؤشر  للبيت  الواسع 
الحثيث للحفاظ على القيم يمتد الى حيث ان مقرعة الباب، 
بصوتها  والكبيرة  الضخمة  فالمقرعة  الطارق،  بجنس  تخبر 
والمقرعة  الباب  خلف  رجل  حضور  على  تدل  الجهوري 
اللطيفة بصوتها الناعم تدلل على وجود امراة تنادي صاحبة 
المنزل للحضور الى الباب. وهذا التناسب والتناسق يمكن 
مشاهدته في ارجاء هذه البالد الشاسعة. وكأن الحفاظ على 
يدعو  مما  للمعمار  اهم  السماء  اقرتها  التي  القيم  منظومة 
ويعمل  القيم  بحفظ  ملزما  نفسه  يرى  فانه  لذلك  اليه.  هو 
الجغرافية  بالظروف  القيم والقناعات  وفق ذلك على دمج 
والمناخية الخاصة ببراعة ومهارة، ويوفر امكانية حماية كل 
ما يحبذه. وفي هذا الخضم، فان الظروف الجوية الصحراوية 
في  القارس  والبرد  اصفهان  في  المعتدل  والطقس  يزد  في 
المعمار  وفكرة  عزيمة  من  اطالقا  يثبط  ال  »اذربايجان«، 

وانطباعه عن العالم واالنسان.
االنسان  لباس هذا  نظرة على  القينا  فان  اخر  ومن جانب 
هذا  يسود  المعمارية،  البنية  في  السائد  الفكر  ان  نجد 
في  والشاهقة  الباردة  الجبال  تفرض  وقد  ايضا.  الجانب 
من  خاصة  ظروفا  الجنوب  في  الدافئة  والشواطئ  الغرب 
الظروف  بين  السلمي  التعايش  لكن  والزي،  اللباس  حيث 

الحضاره في الماضي و الحاضر  

نبيل لطيف
لم يكن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وال غيره ليتجرأ ويهدد جهارا نهارا بهدم »المسجد األقصى«، لوال وجود 
الوهابية »النسخة الصهيونية في االسالم«، بفرعيها الرسمي، المتمثل بال سعود، والعسكري، المتمثل بـ»داعش« و»القاعدة« و 
اخواتهما، التي هدمت وتهدم، كل يوم، ما يقع عليها يدها من المعالم االسالمية، حتى كان هدم قبر النبّيn من اكبر امانيهم.

تدمير  اراد  في حال  انه  فيها  اعلن  والذي  »الليكود«،  فى حزب  المسؤولين  لكبار  مغلق  اجتماع  امام  نتنياهو  تصريحات 
المسجد األقصى فلن يتطلب هذا مجهودا كبيرا، قد تم تسريبها لوسائل االعالم عن قصد بهدف توجيه رسالة تهديد بتدمير 

المسجد، فى إطار سياسة التهويد التى تتبعها سلطات االحتالل فى مدينة »القدس«، وتغيير معالمها وطمس هويتها.
تهديدات نتنياهو لم تثر اي ردود فعل بمستوى التهديد ذاته، في الشارعين العربي واالسالمي، والسبب يعود الى الوهابية 
القبح، الذي يمكن ان يخطر بعقل االنسان المسلم، فيما يخص التعرض للمقدسات االسالمية  وعصاباتها التي اذهبت كل 
واالنسانية، فعندما تهدد الوهابية بنسف ما تبقى من المعالم االسالمية في »مكة« و»المدينة« وبينها قبر سيّد البشرn، هل 

يمكن ان ننتظر ان يهب الشارعان العربي واالسالمي لنصرة االقصى، الذي يئن تحت وطأة العدو البعيد كما ترى الوهابية؟
حتى المتأسلمين في البلدان العربية واالسالمية الذين يرفعون لواء الدفاع عن التوحيد و السلف، سيكونون محرجين في اعالن 
موقف صريح من تهديدات نتنياهو، فهم في حال اتخذوا موقفا واضحا رافضا لتصريحاته، عندها سيقعون في تناقض واضح، 
لسبب بسيط وهو ان الوهابية تسلك سنن الصهيونية حذو النعل بالنعل، ويمكن تلمس ذلك في العداء الهستيري والمرضي 
للوهابية والصهيونية، لكل ما هو اسالمي اصيل، من علماء دين ومفكرين واحزاب وتوجهات فكرية وثقافية وفنية، كما يكن 
تلمس ذلك من خالل سلوكيات داعش وجميع المجموعات التكفيرية الوهابية التي تضرب في غرب االرض وعرضها اال 
انها تستثني اسرائيل، بل ان اسرائيل تحولت الى ام حنون للتكفيريين، الذين يتلقون العالج في مستشفياتها، ويحصولون على 

الدعم العسكري واللوجستي، كما اكدت احداث االزمة السورية منذ نحو خمس سنوات.
كان ومازال واضحا حجم الحقد الذي تكنه الوهابية والصهيونية، لالسالم، فإن كان من السهل تبرير الحقد الصهيوني، الذي 
يستهدف كل اثر لالسالم في »فلسطين« المحتلة، اال ان من الصعب جدا تبرير الحقد الوهابي لالسالم، لالنسان المسلم البسيط 
الذي يتعرض لقصف اعالمي وهابي على مدار الساعة، والغراءات الدوالر النفطي السعودي القذر، فهذا الحقد يتحرك تحت 
غطاء اسالمي مزيف شعاره التوحيد والسلفية و الدفاع عن الصحابة، بينما عمليا يقتلع كل اثر لالسالم من االرض والوجدان، 
ويحول االسالم الى اسطورة كباقي االساطير التي ال تستند الى اي دليل ملموس، ليتم افساح المجال امام الصهيونية، اليجاد 
جذور الساطيرها في ارض فلسطين، لذلك فان الخطر الذي يتهدد االقصى من قبل الصهاينة ال يقلل خطرا من التهديد 

الوهابي لقبر النبّيn وحتى الكعبة المشرفة.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر
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نظاما  االنسان  هذا  لدى  اوجدت  القيم  ومنظومة  المناخية 
ثابتا لـ»اللباس«. النه يستر ما يعتبره عزيزا عليه عن اعين 
الغرباء ويمتثل للكالم القدسي لبارئ االرض والسماء قبل 
ان يستجيب لتمنياته الشخصية، ويقدم حكم اهلل على رايه 
االعمال  مضامين  على  خاطفة  نظرة  القاء  ان  الشخصي. 
االدبية لعظماء االدب الفارسي في الكالم المنظوم والمنثور، 
العالم  الى  ـ  المسلم  االنسان  ـ  االنسان  هذا  رؤية  يظهر 
ولباسه  اساسه عمارته  يبني على  ما  واهلل. وهو  واالنسان 

وباقي شؤونه.
لقد كنت َماَلكا وكان مكاني الفردوس االعلى لكن ادم جاء 

بي في هذه الدنيا الزائلة
***

يا له من يوم سعيد ان ارحل من هذا المنزل )الدنيا( وان اطير 
واخفق بجناحي في حيه ومنطقته

***
لقد اكتابت من زنزانة االسكندر الرحل واذهب الى ملك 

سليمان
***

اسمع من الناي عندما يحكي ويرويويشكو ويئن من الفراق
وعندما قطعوني من مزارع الناي

اطلق الرجال والنساء االنين من نفيري
وال يفرق ان كان الكالم صادر من اي من الشعراء، حافظ 

أم سعدي أم مولوي؟ النه كالم واحد ليس اال:
انسان يعيش امل الطيران والتحليق الى المنزل المنشود، انه 
متململ ومتقلقل ويئن ويكتئب من الفراق والهجر ويتشوق 
االرض  يعتبر  ال  كائن  المألوف.  المنزل  ذلك  الى  للعودة 
مالوفا  يعتبر االرض وطنا  استقراره وال  السماء مكان  بل 

ومانوسا بل بيت مستعار.
بالسماء ويظهر  العمارة والبناية وجها يذّكره  فان اصبحت 
السماء،  قدسية  لحفظ  رغبته  ويستعرض  مرآتها  في  قَدَره 
الى  العودة  على  حرصه  يبين  وشعره  المنظوم  كالمه  فان 
العديد  الرؤية تتجلى في  المنشود. وهذه  المنزل السماوي 
مختلف  في  المحلية  الموسيقية  والنغمات  اآلالت  من 
المناطق االيرانية. وعندما يختار »مثنوي« وينشد االشعار 

التي كتبت في هذا السياق بلحن »مثنوي«.
ويجب القول بان ثمة الفة ال تنفصم عراها بين الموسيقى 
كل  وكأن  القوم.  هؤالء  لدى  والشعر  واللباس  والعمارة 
ذلك انعكاس لصوت واحد ليس اال وقد يكون االختالف 
الوحيد بينها يكمن في جهورية الصوت او نعومته او تركيب 
االختالف  بسبب  المفردات  وبيان  اللكنة  نوع  او  االلوان 
ان  ثابتة.  جلها  حقيقة  ان  اال  المناطقية.  للظروف  الضئيل 
االيراني  الشعب  جهود  عن  الناتج  الجميل  التركيب  هذا 
ورمز  الجسماني  الوجه  البراز  سعيه  على  مؤشر  المسلم، 
ثقافته وفكره. وبما انه يرى ان جميع مكونات العالم تعيش 

تناسبا متسقا ومنسجما، فان هذه النسبة والتقارب يظهران 
نفسيهما في جميع اوجه حياته.

وعلى الرغم من اننا ال نتوجه في هذا المقال الى الحضارة 
التاكيد على وجود عالقة وثيقة  بد من  المعاصرة لكنه ال 
بين مظاهر ثقافة ما وحضارة ما. ويكفي اليوم ان نفتح نافذة 
من بيتنا على حينا ومدينتا لننظر من خاللها الى االحياء 
والمنازل. كل شئ وكل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة 
نوع  تحديد  يمكن  وحتى  المنازل.  في  مشاهدتها  يمكن 
االثاث واالدوات المستخدمة في كل اسرة. العمارة العارية 
التي تعكس ارهاصات االنسان المعاصر، االنسان الذي ال 
يملك شيئا ليخفيه ويتستر عليه، وليس لديه سر الخفائه 

ومحارم لحمايتها من اعين االخرين.
والحاضر،  الماضي  بين  للربط  االنسان  محاوالت  إن 
القديم  بين  الدمج  من  للسخرة  مثيرة  مجموعة  تستحدث 
واعادة  احياء  اراد  الذي  المهندس  ذلك  قصة  والحديث. 
تاهيل العمارة القديمة، فالتقط صورا من الزخارف الجصية 
ومنافذ واعمدة البيوت القديمة ليقوم حسب تصوره باحياء 
العمارة القديمة من خالل تقليدها وان ما ال يراه في هذا 
االنسان  وبالتالي  والمصمم  والرسام  المعمار  هو  الخضم، 
وتبيان النظرة الخاصة لذلك االنسان الى العالم واالنسانية.

يدور  فالحديث  والتعليم.  التربية  نظام  في  كذلك  والقصة 
الى  االنسان  بموجبه  يعود  حول موضوع كلي وفكر ساٍر 
ذاته. لكن هذه الذات ليست الذات الحقيقية ـ التي ترشده 

الى االصل ـ بل هي الذات النفسانية.
»مرآة«  في  النفسانية«  »ذاته  يرى  العصري  االنسان  إن 
فكره ومن ثم يقوم بتصوير ما يشاهده واال من ال يدري 
العلم  »اول  بان  يتعلم  كان  السابق  النظام  في  المتعلم  بان 
معرفة الجبار واخره تفويض امري الى اهلل« . وهو المتعلم 

الذي كان يعلن: ان القدرة والمشيئة هي للفعال ما يشاء.
وبناء على ما ذكر، فان كل ما يحصل في االرض على يد 
االنسان، هو نتاج وتجسيد لفكره وانطباعه، وبعبارة ابسط 
المكونات، وتصل  الحضارة هي وجه متشكل من جميع  فان 
الى االستقرار والثبات في ظل الروح المشتركة او الثقافة رغم 
الى جميع  توعز  التي  الثقافة هي  الصوري. وهذه  اختالفها 
امكانية  توفر  التي  كالروح  وتعمل  والمكونات  االجزاء 
استمرار حياة الجسم. لكن يجب القول انه في العصر الذي 
تسوده ثقافة خاصة وتقوم حضارة خاصة على اساسه، فان 
الثقافة من حيث  االنسان سيكون في خدمة احكام تلك 

يدري او ال يدري.

نشرت في »الفكر، الثقافة و األدب، الحضارة«.

http://www.mouood.org/arabic :المصدر

الخالدة   nنبينا معجزة  هو  الكريم«  »القرآن  أن  مع 
المتجددة في كل عصر وجيل. فإن من معجزاته المتجددة 
أيضا ما أخبر بهn عن مستقبل الحياة ومسيرة االسالم فيها. 
الدين كله، ولو  إلى ان يجئ عصره الموعود، فيظهره اهلل على 
هذا،  االسالم  ظهور  وعصر  الكافرون  كره  ولو  المشركون  كره 
هو موضوع هذا الكتاب. وهو نفسه عصر ظهور االمام المهدي 
النبوية  البشارة  أحاديث  في  بينهما  فرق  ال   ،الموعود
التي تبلغ مئات االحاديث، والتي رواها الصحابة والتابعون 
بل  الصحاح والمجاميع على اختالف مذاهبهم.  وأصحاب 
هي تزيد على االلف حديث إذا أضفنا إليها أحاديث االئمة 
 nالنبي إلى  دائما  يسندوها  لم  وان   ،bالبيت أهل  من 
آبائهم  عن  فهو  به  يحدثون  ما  بأن  مرارا  صرحوا  النهم 

 .nالطاهرين، عن جدهم خاتم النبيين
والصورة التي ترسمها هذه االحاديث الشريفة لوضع العالم 
في عصر الظهور، وخاصة لوضع منطقة الظهور، التي تشمل 
»اليمن« و»الحجاز« و»ايران« و»العراق« وبالد »الشام« 
فيها  شاملة،  صورة  و»المغرب«.  و»مصر«  و»فلسطين« 
التفاصيل،  من  والعديد  الكبرى،  االحداث  من  الكثير 
أستخلصها  أن  سعيت  وقد  واالشخاص.  االمكنة،  وأسماء 
والتسلسل  الوضوح  من  يمكن  ما  بأكثر  النصوص  من 
والدقة، لتكون في متناول جماهيرنا المسلمة المباركة. وفي 
هذا الفصل أعرض خالصة عنها لتكون صورة عامة لعصر 
الظهور، قبل الدخول في تفاصيله. تذكر االحاديث الشريفة 
أن حركة ظهور االمام المهدي تبدأ في »مكة المكرمة« 

بعد تمهيدات عالمية واقليمية. 
فعلى الصعيد العالمي يكون صراع بين »الروم« )الغربيين( 
االحاديث،  تسميهم  كما  الترك  إخوان  أو  الترك  وبين 
إلى  بينهم  االمر  أنهم »الروس«، حتى يصل  يظهر  والذين 
مواليتان  دولتان  تقوم  المنطقة،  على صعيد  عالمية.  حرب 

للمهدي في ايران واليمن. 
أما أنصاره االيرانيون فتقوم دولتهم قبله بمدة، ويخوضون 
 حربا طويلة وينتصرون فيها. ثم يظهر فيهم قبيل ظهوره
شخصيتان هما السيد الخراساني القائد السياسي، وشعيب بن 
دور  بقيادتهما  لاليرانيين  ويكون  العسكري،  القائد  صالح 
فتكون  اليمانيون  أنصاره  واما   .ظهوره حركة  في  هام 
ثورتهم قبل ظهوره ببضعة أشهر. ويبدو أنهم يساعدون 
في مل ء الفراغ السياسي الذي يحدث في »الحجاز«، كما 
يساعدون في حركة ظهوره. وسبب هذا الفراغ السياسي 
في الحجاز أنه يقتل ملك سفيه من آل فالن اسمه عبد اهلل 
فيكون آخر ملوك الحجاز، ويختلفون بعده على خليفته، 
مات  إذا  إنه  اما   المهدي ظهور  إلى  اختالفهم  ويستمر 

صورة عامة لعصر الظهور 
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عبد اهلل لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناه هذا االمر 
دون صاحبكم إنشاء اهلل، ويذهب ملك السنين، ويكون ملك 

الشهور وااليام. 
قال أبوبصير فقلت: يطول ذلك؟ قال: كال. ويتحول الخالف 
من  إن  الحجاز  قبائل  بين  صراع  إلى  الملك  هذا  مقتل  بعد 
عالمات الفرج حدثا يكون بين الحرمين. قلت وأي شئ يكون 
من  فالن  ويقتل  الحرمين،  بين  تكون  فقال: عصبية  الحدث؟ 
ولد فالن خمسة عشر كبشا أي يقتل شخص خمسة عشر 
زعيما أو شخصية، من القبيلة المعادية له، أو من أبناء زعيم 

معروف معادين له.
المنورة«،  »المدينة  يسكن   أنه الناس  عند  يشيع 
جيش  الخارجية  القوى  أو  الحجاز  حكومة  فتستدعي 
السفياني من »سورية«، من أجل ضبط الوضع الداخلي في 
الحجاز، وإنهاء صراع القبائل فيه على السلطة. ويدخل هذا 
الجيش إلى المدينة المنورة فيلقي القبض على كل هاشمي 
منهم ومن شيعتهم، ويحبس  الكثير  إليه، ويقتل  يده  تصل 
الباقين ويبعث )اي السفياني( بعثا إلى المدينة فيقتل بها رجال، 
محمد صغيرهم  آل  ويؤخذ  منها،  والمنصور  المهدي  ويهرب 
وكبيرهم ال يترك منهم أحد إال أخذ وحبس. ويخرج الجيش 
في طلب الرجلين، ويخرج المهدي منها على سنة موسى

j خائفا يترقب، حتى يقدم مكة. 
وفي مكة يواصل المهدي اتصاالته ببعض انصاره. حتى 
العاشر  ليلة  في  الشريف  الحرم  من  المقدسة  حركته  يبدأ 
بيانه االول على  العشاء، حيث يلقي  من محرم بعد صالة 
أهل مكة، فيحاول أعداؤه قتله، ولكن أنصاره يحيطون به 
يسيطرون  ثم  المسجد،  على  ويسيطرون  عنه،  ويدفعونهم 

على مكة. 
 وفي صبيحة اليوم العاشر من محرم يوجه االمام المهدي
إلى  ويدعوهم  المختلفة،  بلغاتهم  العالم  شعوب  إلى  بيانه 
المعجزة  تحدث  مكة حتى  في  سيبقى  أنه  ويعلن  نصرته. 
بالجيش  الخسف  وهي   ،nالمصطفى بها جده  وعد  التي 

الذي يتوجه إلى مكة للقضاء على حركته. 
حيث  قصيرة  فترة  بعد  الموعودة  المعجزة  تقع  وبالفعل 
بيداء  إلى  انتهى  إذا  حتى  إلى مكة  السفياني  يتوجه جيش 
ترى  »ولو  وجل  عز  اهلل  قول  وذلك  به.  اهلل  خسف  المدينة 
إذ فزعوا فال فوت واخذوا من مكان قريب« حتى إذا كانوا 
بالبيداء خسف بهم، فيرجع من كان أمامهم لينظر ما فعل القوم 
فعلوه  ما  لينظر  خلفهم  من  بهم  ويلحق  أصابهم.  ما  فيصيبهم 
فيصيبهم ما أصابهم. وبعد معجزة الخسف هذه، يتوجه االمام 
المهدي من مكة، بجيشه المكون من بضعة عشر ألفا، 
إلى المدينة المنورة فيحررها بعد معركة مع القوات المعادية 
الحجاز  فتح  له  يتم  الحرمين  وبتحرير  فيها.  تكون  التي 

والسيطرة عليه. 

إلى  الحجاز  فتح  بعد  يتوجه  أنه  الروايات  بعض  وتذكر 
وجمهورهم  االيرانيين  بجيش  يلتقي  حيث  ايران،  جنوب 
ويخوض  فيبايعونه،  صالح،  وشعيب بن  الخراساني  بقيادة 
ينتصرون  معادية  قوات  مع  معركة  »البصرة«  عند  معهم 
العراق،  بعد ذلك إلى   فيها نصرا مبينا. ويدخل االمام
السفياني  قوات  بقايا  فيقاتل  الداخلية،  أوضاعه  ويصفي 
ويتخذ  ويقتلهم،  المتعددة  الخوارج  فئات  ويقاتل  ويهزما، 
العراق مركز دولته، و»الكوفة« عاصمته. ويكون ذلك قد 
تحت  الخليج  وبالد  والعراق  وايران  والحجاز  اليمن  وحد 

حكمه. 
 وتذكر االحاديث أن أول حرب يخوضها االمام المهدي
بعد فتحه العراق تكون مع الترك أول لواء يعقده يبعثه إلى 
الترك فيهزمهم والظاهر أن المقصود بالترك الروس، حيث 
الروم أي  العالمية مع  الحرب  يكونون خرجوا ضعفاء من 
الغربيين. ثم يعد االمام المهدي جيشه الكبير ويزحف 
به نحو القدس، فيتراجع أمامه السفياني حتى ينزل جيش 
وتجري  »دمشق«،  قرب  عذراء«  »مرج  في  المهدي 
السفياني  موقف  فيكون  السفياني  وبين  بينه  المفاوضات 
إلى  يكون  العام  الشعبي  التيار  وان  خاصة  ضعيفا،  أمامه 
السفياني ان يسلم االمر  المهدي، ويكاد  جانب االمام 
اليهود  من  وراءه  الذين  ولكن  الروايات،  تذكر  كما  إليه، 
والروم ووزرائه يوبخونه، يعبئون قواتهم يخوضون المعركة 
الكبرى مع االمام المهدي وجيشه، والتي تمتد محاورها من 
تركيا ساحليا، ومن  أنطاكية في  إلى  فلسطين  »عكا« في 

»طبرية« إلى دمشق و»القدس« داخليا. 
واليهود  السفياني  قوات  على  االلهي  الغضب  فيها  وينزل 
والروم، فيقتلهم المسلمون حتى لو اختبأ أحدهم وراء حجر 
لقال الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وينزل النصر 
االلهي على االمام المهدي والمسلمين فيدخلون القدس 
وهزيمة  اليهود  بهزيمة  المسيحي  الغرب  ويتفاجأ  فاتحين. 

 .قواته المساعدة لهم، على يد المهدي
فيقوم الروم بهجوم مباغت على منطقة بالد الشام وفلسطين 
بنحو مليون جندي ثم يغدرونكم فيأتونكم تحت ثمانين راية 
ويعلن  المسلمين،  قوات  وتواجههم  ألفا  اثنا عشر  راية  كل 
ويصلي   ،المهدي االمام  جانب  إلى  موقفه   jالمسيح
خلفه في القدس. وتدور المعركة معهم على نفس محاور 
ومن  »انطاكية«،  إلى  عكا  من  تقريبا،  القدس  فتح  معركة 
الساحقة  الهزيمة  وتكون  دابق،  ومرج  القدس  إلى  دمشق 
المعركة  هذه  وبعد  للمسلمين.  المبين  والنصر  الروم،  على 
ينفتح الباب أمام المهدي لفتح أوروبا والغرب المسيحي. 
شعوبها،  بثورات  فتحها  يتم  بالدها  من  كثيرا  أن  ويبدو 
للمسيح  المعادية  بإسقاط حكوماتها  الشعوب  تقوم  حيث 
 .للمهدي موالية  حكومات  فيها  وتقيم   ،والمهدي

واسالم  حكمه.  تحت  ودخوله  الغرب  المهدي  فتح  وبعد 
أكثر أهله.

وبعد فتحه العالم، وتوحيده في دولة اسالمية واحدة، يعمل 
االمام المهدي في تحقيق االهداف االلهية في شعوب 

االرض، في المجاالت المختلفة. 
 وتذكر االحاديث الشريفة أن بداية أمر ظهور المهدي
كان  وإذا  المشرق،  قبل  من  مبدؤه  يكون  ايران  من  يكون 
قوم  يد  على   له التمهيد  مبدأ  أي  السفياني  خرج  ذلك 
سلمان أصحاب الرايات السود، وأن حركتهم تكون على يد 
رجل من قم يدعو الناس إلى الحق. يجتمع معه قوم قلوبهم 
كزبر الحديد، ال تزلهم الرياح العواصف، ال يملون من الحرب 
وال يجبنون، وعلى اهلل يتوكلون. والعاقبة للمتقين وأنهم بعد 
خروجهم وثورتهم يطلبون من أعدائهم )الدول الكبرى( أن 
يعطونه،  فال  الحق  يطلبون  يتركونهم  فال  وشأنهم  يتركوهم 
ثم يطلبونه فال يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على 
وال  يقوموا.  حتى  يقبلونه،  فال  سألوا  ما  فيعطون  عواتقهم، 
شهداء  قتالهم   )المهدي )اي  صاحبكم  إلى  إال  يدفعونها 
وتذكر االحاديث أنهم ينتصرون في حربهم الطويلة، ويظهر 
فيهم شخصيتان موعودتان يسمى أحدهما الخراساني وهو 
فقيه مرجع أو قائد سياسي، والثاني شعيب بن صالح وهو 
الري،  أهل  اللحية من  قائد عسكري، شاب أسمر خفيف 
وأنهما يسلمان الراية إلى االمام المهدي، ويشاركان مع 

جيشهما في حركة ظهوره. 
وتصف   .لقواته العام  القائد  صالح  شعيب بن  ويكون 
السفياني  عثمان  بها  يقوم  سوريا  في  حركة  االحاديث 
سوريا  يوحد  وأنه  اليهود،  مع  والمتحالف  للروم  الموالي 
واالردن تحت حكمه " السفياني من المحتوم، وخروجه من 
أوله إلى آخره خمسة عشر شهرا. ستة أشهر يقاتل فيها، فإذا 
يوما  عليها  يزد  ولم  أشهر  تسعة  ملك  الخمس  الكور  ملك 
والكور الخمس تشمل باالضافة إلى سوريا، »االردن« كما 
هذه  ولكن  »لبنان«.  تشمل  أن  ويحتمل  االحاديث،  تدل 
الوحدة التي يحققها السفياني لبالد الشام تكون وحدة غير 
مباركة، الن الغرض منها أن تكون خط دفاع )عربي( عن 
 .اسرائيل، وقاعدة مواجهة لاليرانيين الممهدين للمهدي
ولذلك يقوم السفياني باحتالل العراق فتدخله قواته ويبعث 
والفاروق.  الروحاء  وينزلون  الكوفة،  إلى  ألفا  وثالثين  مئة 
هود قبر  موضع  الكوفة،  ينزلوا  حتى  ألفا  ستون  منها  فيسير 
قد  السفياني(  بصاحب  )أو  بالسفياني  كأني   - بالنخيلة   j
طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس 
)من( شيعة علي فله ألف درهم. فيثب الجار على جار ويقول 

هذا منهم. 
في  يحدث  الذي  السياسي  الفراغ  يمال  أن  يكلفونه  ثم 
حركة  على  للقضاء  الضعيفة  حكومته  ويساعد  الحجاز، 

بدايتها في مكة.  بها، ويتوقعون  الناس  يلهج  التي  المهدي 
فيرسل السفياني جيشه إلى الحجاز، ويدخل المدينة المنورة 
يكون  حيث  المكرمة  مكة  يقصد  ثم  فسادا،  فيها  ويعيث 
الموعودة  المعجزة  المهدي قد بدأ حركته، فتقع  االمام 
على لسان النبيn في جيش السفياني فيخسف به قبل 
وصوله إلى مكة يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه جيش، حتى إذا 
كانوا بالبيداء بيداء المدينة خسف بهم. ثم يتراجع السفياني 
واليمانيين،  االيرانيين  يد  على  العراق  في  هزيمته  بعد 
وهزيمته في الحجاز بالمعجزة على يد المهدي، ويجمع 
 قواته داخل بالد الشام لمواجهة زحف االمام المهدي

بجيشه نحو دمشق والقدس. 
وتصف الروايات هذه المعركة بأنها ملحمة كبرى، تمتد من 
عكا إلى صور إلى أنطاكية في الساحل، ومن دمشق إلى 
ينزل  االلهي  الغضب  وأن  الداخل،  في  والقدس  »طبرية« 
هزيمة  فيهزمون  والروم  اليهود  وحلفائه  السفياني  على 

ساحقة، ويؤخذ السفياني أسيرا ويقتل. 
تذكر  كما  القدس.  والمسلمون   المهدي االمام  ويدخل 
في  تحدث   للمهدي ممهدة  أخرى  حركة  االحاديث 
المسلمين  على  وتوجب  اليماني  قائدها  وتمدح  اليمن. 
نصرته وليس في الرايات أهدى من راية اليماني. فإذا خرج 
اليماني حرم بيع السالح على الناس. وإذا خرج اليماني فانهض 
إليه، فإن رايته راية هدى. وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه، 
فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، النه يدعو إلى الحق والى 
العراق  إلى  اليمانية  القوات  دخول  وتذكر  مستقيم.  طريق 
لمساعدة االيرانيين في مواجهة قوات السفياني. كما يبدو 
نصرة  في  الحجاز،  في  هاما  دورا  وقواته  اليماني  لهذا  أن 

 .االمام المهدي
لرجل  ثورة  الشريفة حركة  تذكر االحاديث  وفي »مصر« 
لقائد  وتحركا  والسفياني،  اليماني  خروج  قبل  مصري، 
ثم  مصر.  أطراف  في  لالقباط  وتحركا  المصري.  الجيش 
وأنه على  إلى مصر،  مغربية  أو  قوات غربية  تذكر دخول 
ان  وتذكر  الشام.  بالد  في  السفياني  خروج  يكون  أثرها 
خاصة  إعالمية  مكانة  لمصر  يجعل   المهدي االمام 
أصحابه  مع  دخوله  وتصف  له.  منبرا  ويتخذها  العالم،  في 
إلى مصر ثم يسيرون إلى مصر فيصعد منبره فيخطب الناس، 
والشجر  قطرها،  السماء  وتعطي  بالعدل.  االرض  فتستبشر 
ثمارها، واالرض نباتها، وتتزين الهلها، وتأمن الوحوش حتى 
ترتعي في طرف )طرق( االرض كاالنعام. ويقذف في قلوب 
العلم  من  أخيه  عند  ما  إلى  مؤمن  يحتاج  فال  العلم  المؤمنين 

فيومئذ تأويل هذه االية. »يغني اهلل كال من سعته«. 
أما المغرب االسالمي فتذكر االحاديث أن قوات منه تدخل 
العراق.  تدخل  بعضها  أن  وتذكر  مصر،  وربما  الشام،  بالد 
ومهماتها التي تذكرها االحاديث شبيهة بمهمة قوات الردع 
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العربية أو الدولية، وهي ليست لمصلحة االسالم والمسلمين. 
فهي في الشام تواجه قوات االيرانيين الممهدين وتشتبك 
بعد  بقيتها  تنسحب  ثم  االردن.  إلى  تنسحب  ثم  معهم، 
لمساعدة  مصر  في  وهي  إليه.  تنضم  أو  السفياني  خروج 
حكومتها في مواجهة حركة الشعب المصري، أو مساعدة 
القوات الغربية التي تدخل مصر، قبيل قيام حركة السفياني 

في سوريا. 
الزمان  اليهود في آخر  ان  الظهور  وتذكر االحاديث عصر 
اهلل  وصف  كما  كبيرا،  علوا  ويعلون  االرض  في  يفسدون 
تعالى في كتابه. وأن تدمير علوهم يكون على يد رايات 
تخرج من »خراسان« فال يردها شئ حتى تنصب بإيلياء أي 
في القدس. وان االيرانيين هم القوم الذين سيبعثهم اهلل تعالى 
هذه المرة على اليهود بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. 
وال تحدد االحاديث هل يكون هذا التدمير الموعود مرحلة 
وبعده.   المهدي ظهور  قبل  مراحل  على  أم  واحدة، 
يد  على  تكون  وأنها  منه،  النهائية  المرحلة  تصف  ولكنها 
المهدي وجيشه الذي يكون أكثره من االيرانيين، وذلك 
بالد  حاكم  السفياني  عثمان  فيها  يكون  كبرى  معركة  في 
الشام واجهة اليهود الروم، وخطهم الدفاعي المباشر. وتذكر 

ان االمام المهدي ويستخرج أسفار التوراة االصلية من 
غار بأنطاكية، ومن جبل بفلسطين، ومن »بحيرة طبرية«، 
والمعجزات،  االيات  لهم  ويظهر  اليهود،  على  بها  ويحتج 

فيسلم له بعض من بقي منهم بعد معركة فتح القدس. 
تصف  كما  العرب.  بالد  من  منهم  يسلم  لم  من  يخرج  ثم 
االحاديث الشريفة حربا عالمية تكون قبيل ظهور المهدي، 
أي  والترك،  الروم  بين  المشرق. وتكون  يكون سببها من 
تكون  أنها  أحاديثها  بعض  من  ويفهم  والروس.  الغربيين 
على شكل حروب اقليمية وتكثر الحروب في االرض أي 
تتركز على »أمريكا«  في سنة ظهوره. وأن خسائرها 
وتشب نار في الحطب الجزل في غربي االرض -  وأوروبا 
ويلقى  القبلة،  وأهل  نعم  الغرب،  وأهل  الشرق  أهل  يختلف 

الناس جهدا شديدا مما يمر بهم من الخوف. 
على  تكون  الحرب  هذه  ان  إلى  الرويات  بعض  وتشير 
 المهدي ظهور  بعد  تكون  مراحلها  آخر  وان  مراحل، 
له  يكوله  سببها  وأن  العراق.  ودخوله  الحجاز  وتحريره 

ارتباط بالفراغ السياسي وأزمة الحكم في الحجاز...

المصدر: الشيخ علي الكوراني العاملي، »عصر الظهور«، الطبعة السابعة 
عشرة، صص 11-24، بالتلخيص.

نبيل ابراهيم
في  ظهرت  ما  أخطر  هي  صهيون  حكماء  البروتوكوالت 
يدرس  من  إال  قدره  حق  يقدره  أن  يستطيع  وال  العالم، 
البروتوكوالت كلها كلمة كلمة في أناة وتبصر، ويربط بين 
أجزاء الخطة التي رسمتها، على شرط أن يكون بعيد النظر، 
اليهود  التاريخ الحاضرة وأصابع  وأن يكون ملمًا بحوادث 
جهنمية  يهودية  مؤامرة  له  ستنكشف  وعندئذ  ورائها،  من 
لمصلحة  كله  وانحالله الخضاعه  العالم  افساد  إلى  تهدف 
اليهود ولسيطرتهم دون سائر البشر، ولو توهمنا أن مجمعًا 
أو  أفراده  ليتبارى  انعقد  قد  األشرار  األبالسة  أعتى  من 
طوائفه منفردين أو متعاونين في ابتكار أجرم خطة لتدمير 
األبالسة  هؤالء  أشد  عقل  تفتق  لما  اذن  واستعباده،  العالم 
اجرامًا وخسة وعنفًا عن مؤامرة شر من هذه المؤامرة التي 
تمخض عنها المؤتمر األول لحكماء صهيون سنة 1897م. 
من  اليهود  لتمكين  اجرامية  خطة  المؤتمرون  درس  وفيه 
السيطرة على العالم، وهذه البروتوكوالت توضح اطرافًا من 

هذه الخطة.
ان هذه البروتوكوالت تنضح بل تفيض بالحقد واالحتكار 

حكماء  فطنة  عن  وتكشف  أجمع،  العالم  على  والنقمة 
البشرية  النفس  عليه  تنطوي  أن  يمكن  ما  إلى  صهيون 
الواسعة  من خسة وقسوة ولؤم، كما يكشف عن معرفتهم 
بالطرق التي يستطاع بها استغالل نزعاتها الشريرة العارمة، 
لمصلحة اليهود وتمكينهم من السيطرة على البشر جميعًا، 
بل يكشف عن الوسائل الناجحة التي أعدها اليهود للوصل 
إلى هذه الغاية. وتوقف أمامنا النفس البشرية على مسرح 
الحياة اليومية األرضية مفضوحة كل معايبها، عارية من كل 
الوحشية  من  تطورها  في  االنسانية  نسجتها  التي  مالبسها 
حدة  من  بها  وتلطفت  عوراتها،  بها  لتستر  المدنية  إلى 

نزعاتها، وتتسامى بها إلى أفق مهذب.
ماير  عرضها  البروتوكوالت،  هذه  أن  كار  ويليام  يقول 
روتشيلد أحد كبار أثرياء اليهود، أمام اثني عشر من كبار 
أثرياء اليهود الغربيون، في »فرانكفورت« بـ»ألمانيا« عام 
في  1784م.  عام  بالصدفة  تم  فقد  كشفها  أما  1773م. 
البلفارية، وتمت محاربتها  ألمانيا نفسها من قبل الحكومة 
ولذلك  آنذاك،  ألمانيا  في  الظاهرة  رموزها  كل  ومحاربة 
إلى  العالم  يهود  معظم  وسارع  التامة،  السرية  إلى  انتقلت 

المسيحية المتصهينة...أصولها وجذورها
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إرغام  من  نفوذ  من  لديهم  بما  واستطاعوا  منها،  التنصل 
اليوم  ذلك  ومنذ  تجاهلها،  على  والحكومات  الناس 
والكتّاب  الماضي،  القرن  منتصف  فيه وحتى  ُكشفت  الذي 
والباحثون الغربيون يتناولونها بالبحث والتقصي، ويؤكدون 
مطابقة ما جاء فيها، مع ما جرى ويجري على أرض الواقع، 
ويحّذرون حكوماتهم من الخطر اليهودي المحّدق بأممهم، 
ولكن ال حياة لمن تنادي في حكومات تغلغل فيها اليهود، 
الكتب  ومعظم  األسنان،  في  التسوس  بكتيريا  تتغلغل  كما 
على  اليهودي  الخطر  من  تحّذر  زالت  وما  حّذرت  التي 
شعوب العالم كان مصيرها االختفاء من األسواق، أو اإللقاء 
عناصر  كل  بذكر  يسمح  المجال ال  ان  النسيان.  زوايا  في 
اإلشارة  وحسبنا  البروتوكوالت،  في  جاءت  كما  المؤامرة 

إلى ما يأتي منها:
االستيالء  غايتها  سرية  خطة  قرون  منذ  للصهاينة   .1
ينقحها  وكان  وحدهم،  اليهود  لمصلحة  أجمع،  العالم  على 

حكماؤهم طوراً فطوراً حسب األحوال، مع وحدة الغاية؛
2. تنضح هذه الخطة السرية بما أثر عن اليهود من الحقد 
األديان ال  والضغن على  المسيحيين،  األمم ال سيما  على 
سيما المسيحية، كما تنضح بالحرص على السيطرة العالمية؛
االقطار،  كل  في  الحكومات  لهدم  اليهود  يسعى   .3
يهودية،  استبدادية  ملكية  بحكومة  عنها  واالستعاضة 
الملكية.  السيما  الحكومات  لهدم  الوسائل  كل  ويهيئون 
ومن هذه الوسائل اغراء الملوك باضطهاد الشعوب، واغراء 
الشعوب بالتمرد على الملوك، متوسلين لذلك بنشر مبادئ 
خاصًا  تفسيراً  تفسيرها  مع  ونحوها  والمساواة،  الحرية 
يؤذي الجانبين، وبمحاولة ابقاء كل من قوة الحكومة وقوة 
الشعب متعاديتين، وابقاء كل منها في توجس وخوف دائم 
ومحاربة  الشعوب،  وزعماء  الحكام  وافساد  األخرى،  من 
كل ذكاء يظهر بين األميين )غير اليهود( مع االستعانة على 
والمكايد...  والمناصب  والمال  بالنساء  كله  ذلك  تحقيق 
الحكومة  مقر  ويكون  الفتنة.  وسائل  من  ذلك  إلى  وما 
األبد في  إلى  ثم تستقر  أواًل،  االسرائيلية في »أورشليم« 

»روما« عاصمة االمبراطورية »الرومانية« قديمًا؛
4. إلقاء بذور الخالف والشغب في كل الدول، عن طريق 
والرياضية  والفنية  والدينية  السياسية  السرية  الجمعيات 
نشاطها،  اختالف  على  واالندية  الماسونية،  والمحافل 
التسامح  الدول من  لون، ونقل  العلنية من كل  والجمعيات 
فاالباحية،  فاالشتراكية،  والديني،  السياسي  التطرف  إلى 
فالفوضوية، فاستحالة تطبيق مبادئ المساواة. هذا كله مع 
التأثر  عن  بعيدة  متماسكة  اليهودية  األمة  بابقاء  التمسك 

بالتعاليم التي تضرها، ولكنها تضر غيرها؛
5. يرون أن طرق الحكم الحاضرة في العالم جميعًا فاسدة، 
الوقت  يحين  أن  إلى  تدرج  في  افسادها  لزيادة  والواجب 

الوقت وال  العالم ال قبل هذا  اليهودية على  المملكة  لقيام 
ال  سرية،  سامية  مقدسة  صناعة  الناس  حكم  ألن  بعده. 
يتقنها في رأيهم اال نخبة موهوبة ممتازة من اليهود الذين 
التي  أسرارها  لهم  عليها، وكشفت  التقليدي  التدرب  اتقنوا 
استنبطها حكماء صهيون من تجارب التاريخ خالل قرون 
طويلة، وهي تمنح لهم سراً، وليست السياسة بأي حال من 
لها بين األميين  المخلوقين  العباقرة غير  عمل الشعوب أو 

)غير اليهود(؛
البهائم  قطعان  تساس  كما  الناس  يساس  أن  يجب   .6
الحقيرة، وكل االميين حتى الزعماء الممتازين منهم إنما هم 
قطع شطرنج في أيدي اليهود تسهل استمالتهم واستعبادهم 

بالتهديد أو المال أو النساء أو المناصب أو نحوها؛
المحتكرون  ألنهم  اليهود  ايدي  تحت  توضع  أن  يجب   .7
والمدارس  والصحافة  والنشر  الطبع  وسائل  كل  للذهب 
والعلوم  ودورها  السينما  وشركات  والمسارح  والجامعات 
والقوانين والمضاربات وغيرها. وان الذهب الذي يحتكره 
اليهود هو أقوى األسلحة إلثارة الرأي العام وافساد الشبان 
والقضاء على الضمائر واألديان والقوميات ونظام األسرة، 
واالديان  الضمائر  على  والقضاء  بالشهوات  الناس  وأغراء 
والقوميات ونظام األسرة، وأغراء الناس بالشهوات البهيمية 
قوى  تستنزف  حتى  واالنحالل،  الرذيلة  واشاعة  الضارة، 
تحت  بأنفسها  القذف  من  مفراً  تجد  فال  استنزافًا،  االميين 

أقدام اليهود؛
الذهب  أساس  على  العالمي  االقتصاد  اسس  وضع   .8
واالنتاج  العمل  قوة  أساس  اليهود، ال على  يحتكره  الذي 
والثروات األخرى، مع أحداث األزمات االقتصادية العالمية 
على الدوام كي ال يستريح العالم ابداً، فيضطر إلى االستعانة 
بالسلطة  مغتبطًا  صاغراً  ويرضى  كروبه،  لكشف  باليهود 

اليهودية العالمية؛
9. االستعانة بـ»أمريكا« و»الصين« و»اليابان« على تأديب 

أوروبا واخضاعها.
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بالتلخيص.

قال اهلل تعالى فى كتابه:
ُ َرُؤٌف  ِ َو اهللَّ »َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشري نَْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اهللَّ

بِالِْعباد« )بقره: 207(
قال حسكانى فى تفسير هذه األيه فى كتابه:

1. أخبرنا أبو سعد الّسعدّي]...[ عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
 jيريد الغار، بات علّي بن أبي طالب nلّما أسري بالنّبّي
على فراش رسول اهلّلn فأوحى اهلّل إلى جبرئيلj و 
ميكائيلj: »أنّي قد آخيت بينكما- و جعلت عمر أحدكما 
أطول من اآلخر، فأّيكما يؤثر صاحبه بالحياة فكالهما اختاراها 
بن  أ فال كنتما مثل علّي  إليهما  اهلّل  فأوحى  الحياة«  أحّبا  و 
نبّيي محّمدn فبات على  بينه و بين  أبي طالبj آخيت 
عدّوه.  من  فاحفظاه  األرض  إلى  اهبطا  بنفسه،  يقيه  فراشه 
فكان جبرئيلj عند رأسه و ميكائيلj عند رجليه- 
أبي طالب  ابن  يا  بخ من مثلك  ينادي »بخ   jو جبرئيل
»و  تعالى:  اهلّل  فأنزل  المالئكة«-  يباهي بك  اهلّل عّز و جّل 
اهلّل رؤف  اهلّل- و  ابتغاء مرضات  نفسه  الّناس من يشري  من 

بالعباد.«1

2. أخبرنا أبو بكر الّتميمّي ]...[ عن ابن عّباس قال: 
بعد  النّاس  من  أسلم  من  أّول   jعليّا يعني  كان-  و 
خديجة برسول اهلّلn و لبس ثوبه و نام مكانه- فجعل 
هم  و   nاهلّل رسول  يرمون  كانوا  كما  يرمونه  المشركون 
اهلّل!  نبّي  يا  قال:  و  بكر  أبو  فجاء  اهلّل،  نبّي  أنّه  يحسبون 
و  ميمون.«  بئر  نحو  ذهب  قد  اهلّل  نبّي  »إّن   :jعلّي فقال 
كان المشركون يرمون عليّاj و هو يتضّور حتّى أصبح. 
فكشف عن رأسه فقالوا: كّنا نرمي صاحبك و ال يتضّور، و 

أنت تتضّور استنكرنا ذلك ]منك [.

3. أخبرنا أبو عبد اهلّل الجرجانّي ]...[ عن ابن عّباس ]قال:[ 

 jعليّا أنام  الغار  ليلة  انطلق  لّما   nاهلّل رسول  إّن 
أن  تريد  قريش  فجاءت  برده-  ألبسه  و  مكانه  في 

و   jعليّا يرمون  فجعلوا  النّبّي  تقتل 
برده،  لبس  قد  و   nالنّبّي يرونه  هم 
فإذا  فنظروا  يتضّور،   jعلّي جعل  و 
هو علّيj فقالوا: »إنّك أنت تتضّور 
أنكرنا  قد  و  يتضّور  ال  كان صاحبك  و 

ذلك.«

4. و أخبرنا الحاكم أبو عبد اهللّ  قال: ]...[ 

عن ابن عّباس قال: »شرى علّي نفسه و لبس ثوب الّنبّي ص 
ثّم نام مكانه.«

5. أخبرنا الحاكم الوالد، ]...[ عن عبد اهلّل بن عّباس : أنّه سمعه 
انطلق  ليلة  اهلّلn عليّاj على فراشه  أنام رسول  يقول  
إلى الغار، فجاء أبو بكر يطلب رسول اهلّلn فأخبره علّي 
 jأنّه قد انطلق، فاتّبعه أبو بكر و باتت قريش تنظر عليّا
و جعلوا يرمونه، فلّما أصبحوا إذا هم بعلّيj فقالوا: أين 
محّمد؟ قالj: »ال علم لي به.« فقالوا: قد أنكرنا تضّورك 
كّنا نرمي محّمدا فال يتضّور و أنت تتضّور- و فيه نزلت هذه 

اآلية: »و من الّناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللّ «.

6. حّدثونا عن أبي بكر الّسبيعّي قال: ]...[ حّدثني الّسّدي 
بن  أمر علّي  و  ثور،  فأتى غار  قال:  الغار«،  في »حديث 
أبي طالبj فنام على فراشه- فانطلق النّبّيn، فجاء 
قد خرج،   :jعلّي له  فقال   nالنّبّي في طلب  بكر  أبو 
خلفه-  بكر  أبي  وطء   nالنّبّي فسمع  أثره-  في  فخرج 
يشّق  أن  بكر  أبو  فكره  فأسرع-  المشركين  من  أنّه  فظّن 
على النّبّيn فتكّلم فعلم النّبّيn كالمه- فانطلقا حتّى 

أتيا الغار. 
فلّما أراد النّبّيn أن يدخل دخل أبو بكر قبله- فلمس 
 nبيده مخافة أن يكون دابّة أو حيّة أو عقرب يؤذي النّبّي
و  فدخل  ادخل-   nاهلّل لرسول  قال  شيئا  يجد  لم  فلّما 
 jعلّي إلى  ينظرون  يختلفون-  المشركين  عيون  كانت 

عليj في القرآن: من یشري نفسه هلل
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 nو عليه برد لرسول اهلّل nنائما على فراش رسول اهلّل
الّرجل  فقالوا:  عليه.  شّدوا  لبعض  بعضهم  فقال  أخضر، 
دعوه حتّى  لكن  و  لهرب،  يهرب  أن  يريد  كان  لو  و  نائم 
يقوم فتأخذوه أخذا. فلّما أصبح قام علّي فأخذوه فقالوا: 
إلى  توّجه  قد  أنّه  فأيقنوا  »ما أدري.«  قال:  أين صاحبك 
»يثرب« و أنزل اهلّل في علّيj: »و من الّناس من يشري 

نفسه ابتغاء مرضات اهللّ « اآلية.

7. حّدثني الحاكم أبو عبد اهلّل الحافظ قال: ]...[ عن علّي بن 
الحسينj قال: »إّن أّول من شرى  نفسه ابتغاء مرضات اهللّ  

».jعلّي بن أبي طالب

علّي بن  ]...[ عن  الّشيرازّي قال:  اهلّل  أبو عبد  8. و أخبرنا 
 ».jّقال: »أّول من شرى نفسه هلّل عّز و جّل علي jالحسين
ثّم قرأ: »و من الّناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللّ .« 
زاد الحاكم عند مبيته على فراش رسول اهلّلn. ثّم قاال: و 

 :jقال علّي بن أبي طالب
وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى 

*
و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر

 *
رسول إلهي خاف أن يمكروا به

*
فنّجاه ذو الّطول اإلله من المكر

*
و بات رسول اهلّل في الغار آمنا

*
موّقى و في حفظ اإلله و في ستر

*
و بّت أراعيهم و ما يثبتونني

 *
و قد وّطنت نفسي على القتل و األسر 

9. و رواه غير الحّمانّي عن قيس، عن حكيم عن علّي بن 
حسينj  في قوله: »و من الّناس من يشري نفسه  قال: نزلت 
في علّي بن أبي طالب لّما توّجه رسول اهلّل إلى الغار و أنام 
 ».jعلّيا على فراشه، و في ذلك يقول علّي بن أبي طالب

وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى
*

و أكرم خلق طاف بالبيت و الحجر
*

و بّت أراعي منهم ما ينوبني
*

و قد صّبرت نفسي على القتل و األسر
*

محّمد لّما خاف أن يمكروا به
*

فنّجاه ذو الّطول العظيم من المكر
*

و بات رسول اهلّل في الغار آمنا
*

فما زال في حفظ اإلله و في ستر

لقواعد  التنزیل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  حسكاني،  المصدر: 
التفضيل«، الطهران، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، طبع اّول، 1411 

ق. ج 1، ص 123- 131، ح 133- ح 142.

صورة النبّيn عند اهل السنة
لعنات فی غير محلها

قبيل  من  الخلفاء  مدرسة  عند  المعتمدة  المصادر  فى  جاء 
الرواة  ينقلها  روايات  أحمد،  »مسند«  و  مسلم  »صحيح« 
عن امّ المؤمنين عائشه، رغم انه قد اثر عن غيرها روايات 
من هذا القبيل، لكن باعتبار ان عائشه تضفى على الرواية 
البداية عن  فى  ننقلها  لذلك  السنة.  اهل  عند  اكثر  اعتباراً 

عائشه.
أحمد بن حنبل فى مسنده ينقل عن عائشه الكالم التالى:

العرب كثروا على رسول اهللn حتّى غّموه. و  أمداد  ان 
قام اليه المهاجرون يفّرجون عنه حتى قام على عتبة عائشة 
فرهقوه، فأسلم رداءه فى أيديهم و وثب على العتبة فدخل 

و قالn: »اللهم العنهم.«
فقال عائشه: يا رسول اهلل! هلك القوم.

فقال: »كاّل واهلل! يا بنت ابى بكر لقد اشترطت على ربى عز و 
جل شرطا ال خلف له، فقلت انما انا أضيق كما يضيق به البشر 

فأى المؤمنين بدرت إليه منى بادرة فاجعلها له كفارة.«1
النبىn يدعو رافعًا  انّها رأت  و فى رواية اخرى تقول: 
يديه يقول: »اللهم انى بشر فال تعابنى، أّيما رجل من المؤمنين 

آذيته وشتمته فال تعاقبنى فيه.«2
اّم  عن  منقولة  تكون  ما  غالبًا  القبيل  هذا  من  روايات  اّن 
المؤمنين عائشه و هى كثيره و متناثرة فى المجامع الحديثية 
المشهورة. كما أّن للرواى المعتمد و االمعروف )أبى هريره( 
الخلفاء  لمدرسة  الحديثيّة  الكتب  أهّم  فى  كثيرة  روايات 

نكتفى بذكر نموذجين منها فقط:
»اّن النبّى قالn: اللهم انى أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، 
جلدته،  لعنته،  شتمته،  آذيته،  المؤمنين  فأى  بشر،  أنا  فإنّا 
فاجعلها له صالة و زكاة و قرية تقّربه بها اليك يوم القيامة.«3

و فى رواية أخرى يقول:
قد  أنى  و  البشر  يغضب  كما  يغضب  بشر  محّمد  إنّما  »اللهم 
اّتخذت عندك عهداً بن تخلفنيه. فأّيما مؤمن آذيته أو سببته أو 
جلدته فاجعلها له كّفارة و قربة تقّربه بها اليك يوم القيامة.«4

و قد نقلت روايات كثيرة من هذا القبيل عن الرسولn و 
هى غير محصورة فى رواية أو روايتين وال فى طائفة او 
طائفتين. فلنكن منصفين، ماذا يبقى للرسولn مع وجود 
هذا النوع من الروايات؟ كيف يكون كالم الرسولn دلياًل 
على الحقائق و كاشفًا عنها؟ كيف تصبح شخصيته كرسول 

بل كمسلم؟

بحث فی روایات الّسب و اللعن
البخارى  »صحيح«  من  كل  فى  األتيه  الرواية  جاءت 
و  أحمد  »مسند«  و  أبى داود  »سنن«  و  مسلم  صحيح  و 

 nالرسول أّن  مسعود  بن  عبداهلل  عن  أبى عوانة  »مسند« 
قال:

»سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر.«5
و الرواية التالية ينقلها أبوداود:

فلعنها   nالنبّى عهد  على  رداءه  الريح  نازعته  رجاًل  اّن 
فقال النبّىn: »ال تلعنها فإنّها مأمورة و إنه من لعن شيئًا 

ليس له باهل رجعت اللعنة عليه.«6
يقول:   nاهلل رسول  سمعت  قوله:  أبى درداء  عن  يروى  و 

»اليكون الّلعانون شفعاء و ال شهداء.«7
و يروى عن عائشه: أنّها كانت مع النبّىn فى سفر فلعنت 
بعيراً لها، فأمر به النبّىn أن يرّد و قال: »ال يصبحنى شىء 

ملعون.«8
كيف يمكن أن تصدر من الرسولn لعنات للمؤمنين فى 
غيرمحّلها و دون داع مع كل هذه الروايات التى ذّمت اللعن 
و شجبته؟ و قد جاء فى المصادر المعتمدة جّدا نقاًل عن 
عائشة أن الرسولn ما شتم أحداً بشتمة و ال لعن امرأة 

و ال خادمًا بلعنة.9 
أال يكشف الحديث األخير عن ضعف ذاكرة الراوية؟

أما ما يخّص الموضوع من وجهة نظر القرآن فقط وردت 
اآليات التالية:

َحريٌص  َعِنتُّْم  ما  َعَلْيِه  َعزيٌز  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  جاَءُكْم  »لََقْد 
َعَلْيُكْم بِالُْمْؤِمنيَن َرُؤٌف َرحيم «10

»ن َو الَْقَلِم َو ما َيْسُطُروَن * ما َأْنَت بِِنْعَمِة َربَِّك بَِمْجُنوٍن* َو 
ِإنَّ لََك أَلَْجراً َغْيَر َمْمُنوٍن * َو ِإنََّك لََعلى  ُخُلٍق َعظيم «11

خلوقة  شخصية  و  جميلة  صورة  رسم  اهلل  أن  تالحظون 
للرسولn، عكس مارسمته الروايات المنقوله فى الكتب 
كون  إلثبات  سعت  حيث  الخلفاء،  مذهب  عند  المعتمدة 
الدافع األساسى لسوك الرسول هو »الهوى«؛ األمر الذى 

يتنافى مع ما ورد فى القرآن الكريم:
»َو النَّْجِم ِإذا َهوى  * ما َضلَّ صاِحُبُكْم َو ما َغوى  * َو ما َيْنِطُق 

َعِن الَْهوى  * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوحى. «12

سبب نشر هذه الروایات
لكن  موضوعة،  و  كاذبة  األحاديث  من  األولى  الطائفة  ان 
للرسول؟  نسبوها  لمناذا  و  أحاديث  هكذا  وضعوا  لماذا 
 nالرسول مدح  السقاط  األحاديث  هذه  واضعو  سعى 
لبعض و ذمه لبعض آخر عن القيمة، بل إسقاط كل كلمات 
تصبح  و  االعتبار.  و  القيمة  عن  أحاديثه  و   nالرسول
النتيجة أن ما ورد من أحاديث المدح فى سلمان أو عمار 
اقّلت  الخضراء و ال  »ما اضّلت  أبى ذر  أو  الحق«  »عمار مع 
الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذر« تكون فاقده للقيمة 

و ال يمنكن االعتماد عليها.
و ذلك ألجل أن يكون هذا سّداً مانعًا أمام ماتسّرب من 
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األحاديث المضادة لسياسة الخلفاء رغم الحظر الشديد.

يتبع ان شاءاهلل...

الهوامش:
الباب 25، ح88، طبعة  1. صحیح مسلم، 24/8-27؛ الکتاب 45، 

حمّمد علی صبیح؛ مسند أمحد، 107/6.
2. مسند أمحد، 258/6.

3. صحیح مسلم، 25/8، کتاب الرّب و الصلة، باب من لعنة او سبه، طبعة 
حممد علی صبیح.

4. نفس املصدر، 8/ 25، و احلدیثان یوجدان فی طبعة حمّمد عبدالفؤاد 
عبدالباقی/90 و 91، الکتاب 45، الباب 25.

الباب 44، و  الباب 36، و کتاب األدب،  البخاری، کتاب االمیان،   .5
کتاب فنت، الباب 8 و مسلم 57/1.

6. ابوداوود، 278/4، ح 4908 و کنزالعّمال 122/2، الطبعة القدمییة.
7. سنن أبی داوود، 278/4، ح 4907.
8. مسند أمحد، 76/6 و 258-257.

9. مسند أمحد، 22/6 و 26 و 114 و 182 و 223 و 229 و 232 
و 281 و البقات الکربی 1/ق 1/ 91، طبعة لیدن. 

10. سورة التوبة، اآلیة 128.
11. سورة القلم، اآلیات 4-1.
12. سورة النجم، اآلیات 4-1.

نقلها  الدین«،  أحياء  فی  »دوراألئّمه  سّيدمرتضی،  المصدر: عسکری، 
الی العربيه: تحسين البدری، ج 1، صص 126-136؛ بالتخليص.

هنا  القصد  بل  الوجه  ليس  هنا  »الصورة«  من  القصد  إن 
المادى  العام لهذه الكلمة والتى تدل على الشكل  المفهوم 

و الهيئة العامة. 
»صحيح«  و  خزيمة  لـابن  »التوحيد«  كتاب  فى  نجد  و 
لمدرسة  األخرى  والكتب  المسلم  »صحيح«  و  البخارى 

الخلفاء مثل هذه الرواية:
عن ابى هريرة عن النبّيn قال: 

خلق اهلل آدَم على صورته، طوله سّتون ذراعا. فلّما خلقه اهلّل، 
قال: اذهب فسّلم على اولئك النفر من المالئكة جلوس فاستمع 
الّسالم  فقال:  ذّرّيتك.  وتحّية  تحّيتك  فإنّها  يحّيونك؛  ما 
»ورحمة  فزادوه  اهلّل.  ورحمة  عليك  الّسالم  فقالوا:  عليكم. 
اهلّل«. فكّل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم يزل الخلق 

ينقص بعد حّتى اآلن.1 
 :nعن ابى هريرة، عن النبّي

»إذا قاتل احدكم اخاه، فليجتنِب الوجه، فإّن اهلّل خلق آدم على 
صورته.«2

bكشف الحقيقة في روایات اهل البيت
كما  الحكاية  البيت حقيقةb هذه  أهل  األئمة من  ويبين 

يأتى:
عن الحسين بن خالد: قلت للّرضاj: يابن رسول اهلّل! إّن 

الّناس يروون أّن رسول اهلّلn قال: 
 :jإّن اهلّل خلق آدم على صورته.« فقال«

مّر   nاهلّل رسول  إّن  الحديث.  اّول  حذفوا  لقد  اهلّل!  »قاتلهم 
برجلين يتسابّان، فسمع أحدهمايقول لصحابه: قّبح اهلّل وجهك، 

ووجهه من يشبهك!«
فقالn: يا عبداهلّل! ال تقل هذا ألخيك، فإّن اهلّل عّزوجّل خلق 

آدم على صورته.«3
و نجد أصل هذا الخبر فى رواية أخرى كالتالى:

عن ابى الورد بن ثمامة، عن علّيj، قال: 
ووجه  وجهك،  اهلّل  قّبح  لرجل:  يقول  رجاًل   nالنبّي »سمع 
من يشبهك! فقالn: مه! ال تقل هذا؛ فإّن اهلّل خلق آدم على 

صورته.«4
حمزة بن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن االمام موسى بن 

جعفرj: أسأله عن الجسم و الصورة. فكتب: 
»سبحان من ليس كمثله شي ء ال جسم و ال صورة.«5

الهوامش:
1. صحیح البخارى، كتاب االستئذان، باب بدء السالم: ج 2، ص 59؛ 
افئدهتم  اقوام  صحیح مسلم، كتاب اجلّنة وصفة نعیمها، باب یدخل اجلّنة 
مثل افئدة الطري: صص 2183-2184، ح 28؛ توحید، ابن خزمیه، باب 

ذكر اخبار رؤیته عن النيّب: صص 41-40.
2. صحیح مسلم، كتاب الرّب والصلة واآلداب، باب النهى عن ضرب الوجه: 
صص 2016-2017، ح 112-116؛ مسند امحد: ج 2، ص 244 و 

251 و 315 و 323 و 434 و 463 و 519.
الطهران 1381 ق؛ حباراألنوار؛ كتاب  التوحید، صدوق: ص 153،   .3

التوحید: باب الثانی، 4 / 11، الطهران.
4. توحید صدوق: ص 152؛ حباراألنوار: ج 14، ص 12. ابو الورد بن 

مثامة بن خزن قشريى بصرى؛ تقریب التهذیب: ج 2 ص 486.
5. توحید صدوق، باب انّه عّزوجّل لیس جبسم وال صورة: ص 101، ح 

.16

المصدر: عسکری، سّيدمرتضی، »دوراألئّمه فی أحياء الدین«، مترجم: 
تحسين البدری، ج 2، صص 223-228؛ بالتخليص.

معرفة الّرب فی المدرستين: صورة اهلل
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فى   nالنبّى على  الصالة  كيفية  ببيان  فصل  إختص  قد 
البخارى  »صحيح«  منها  و  السنة  أهل  كتب  من  الكثير 
و»الصواعق المحرقة« و نكتفى فى هذا المقال بذكر بعض 

الروايات فى هذا المجال:
ذكر بخارى فى صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:

 nلقيني كعب بن عجرة فقال: أال أهدي لك هدية؟ إن النبي
خرج علينا، فقلنا: يا رسول اهلل، قد علمنا كيف نسلم عليك، 
محمد،  على  اللهم صل  »قولوا:  قال:  عليك؟  نصلي  فكيف 
إنك حميد  إبراهيم،  آل  آل محمد، كما صليت على  وعلى 
مجيد. اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت 

على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.«1
َ َو َمالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ  ايضًا فى تفسير اآلية »ِإنَّ اهللَّ
ُموا َتْسليما«2 حدث عن  يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو َسلِّ

اسناده عن أبي سعيد الخدري قال:
 :nقلنا: يا رسول اهلل، هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال
»قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت 
على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما 

باركت على إبراهيم.«3
عن  المحرقه«(  »صواعق  كتاب  )صاحب  ابن حجر  روى 

كعب بن عجرة قال: 
لما نزلت هذه اآلية قلنا: يا رسول اهلل! قد علمنا كيف نسلم 
اللهم صل  »قولوا   :nفقال عليك؟  نصلي  فكيف  عليك، 

على محّمد و على آل محّمد... ]إلى آخره[«4
ثم قال ابن حجر:

فسؤالهم بعد نزول اآلية و إجابتهم باللهم صل على محّمد و 
على آل محّمد إلى آخره دليل ظاهر على أن األمر بالصالة 
على أهل بيته و بقية آله مراد من هذه اآلية و إال لم يسألوا 
يجابوا  لم  و  نزولها  عقب  آله  و  بيته  أهل  على  الصالة  عن 
بما ذكر. فلما أجيبوا به دل على أن الصالة عليهم من جملة 
ذلك  في  أقامهم  سلم  و  عليه  اهلّل  صّلى  أنه  و  به  المأمور 
مقام نفسه. ألن القصد من الصالة عليه مزيد تعظيمه و منه 
 :nقال الكساء  في  مر  من  أدخل  لما  ثم  من  و  تعظيمهم 
أنا منهم فاجعل صالتك و رحمتك و  »اللهم إنهم مني و 
مغفرتك و رضوانك علي و عليهم« و قضية استجابة هذا 
المؤمنين  من  طلب  فحينئذ  معه  عليهم  صّلى  اهلّل  أن  الدعاء 

صالتهم عليهم معه. 
فقالوا و ما الصالة  البتراء  و يروى: »ال تصلوا علي الصالة 
بل  تمسكون  و  محّمد  على  صل  اللهم  تقولون:  قال  البتراء 

قولوا اللهم صل على محّمد و على آل محّمد.«5
ايضًا روى ابن حجر عن واثلة قال: قال رسول اهلّلn لما 
جمع فاطمة و عليا و الحسن و الحسينb تحت ثوبه: 

»اللهم قد جعلت صالتك و مغفرتك و رحمتك و رضوانك 

على إبراهيم و آل إبراهيم إنهم مني و أنا منهم فاجعل صالتك حدیث النبوّي: ما هي کيفية الصالة علی النبّي
و رحمتك و مغفرتك و رضوانك علي و عليهم.«6

الهوامش:
رقم:  حدیث   ،nالنيب على  الصالة   :31 باب  البخاري،  صحیح   .1

.5996
2. سورة االحزاب، اآلیة 56.

رقم  حدیث   ،282 باب  املصدر،  نفس  امساعیل،  بن  حمّمد  خباری،   .3
.4520

4. »الصواعق احملرقة فی الرد علی أهل البدع و الزندقة«، ابن حجر هیثمی، 
امحد بن حممد، ج 1، ص 176.

5. نفس املصدر.
6. نفس املصدر، ج 1، ص 268.

nمخلص المسلمين، من ذرّیة محّمد األمين
المسلمون من الشيعة وأهل السنة بانتظار موعود واحد ألن 

.nكليهما استقيا مصادر معتقداتهم من النبّى
أهل  لموعود  المشتركة  القواسم  بعض  مشاهدة  يمكنكم 

السنة والشيعة فى الجدول التالى:

إعتقادات الّشيعة اعتقادات أهل الّسنة موضوع
ذريّة رسول اهللn و تسعة من ولد حسين بن على

2 j
من ولد خاتم النبيينn و من ولد حسين بن 

 1 jعلى نسب

في خّده اأْليْمن خاٌل أْسود علْيه عباءتان قطوانيّتان 5 لونه لون عربي،3 وجسمه جسم إسرائيلي، على 
خّده األيمن خال، كأنّه كوكب ُدّرّي4 صفاته َخلقّيه

أَْشبَُه النَّاِس بِرسول اهللn َخْلقًا َو ُخْلقا.7 6 nُخلقه كُخلق رسول اهلل صفاته الُخلقّيه
:nحديث النبوّى

»لتأتيّنّكم بعدي اربع فتٍن: االولي تستحّل فيها الّدماء 
والثّانية تستحّل فيهاالّدماء و االموال و الثّالثة تستحّل 
عمياء  صّماء  والّرابعة  والفروج  واالموال  الّدماء  فيها 
مطبقٌة تمور مور السفينة في البحر حتّي اليجد احٌد 
من النّاس ملجًاً تطير بالّشام و تعشي العراق و تحبط 
الجزيرة يدها و رجلها يعرك االمام البالء فيها عرك 
ال  مه!!!  مه  فيها:  يقول  أن  احٌد  يستطيع  ال  االديم 

ترفعونها من ناحيٍّة ااّل انفتقت من ناحيٍّة اخري«9

:nحديث النبوّى
وتظاهرت  ومرجًا،  هرجًا  الدنيا  صارت  »إذا 
الفتن، وتقّطعت السبل، وأغار بعضهم على بعض، 
كبيراً،  يوقّر  صغير  وال  صغيراً،  يرحم  كبير  فال 
حصون  يفتح  من  منهما  ذلك  عند  اهلل  فيبعث 
آخر  في  بالدين  يقوم  غلفًا،  وقلوبًا  الضاللة 

الزمان، ويمأُل األرض عدال كما ملئت جوراً.«8

عالمات الظهور

خروج  و  بالبيداء  الخسف  و  السفياني  و  الصيحة 
اليماني و قتل النفس الزكية.15

النفس  قتل  الَخسف12  السفيانى،11  اليمانى،10 
الزكيه13 وصيحة جبرائيل فى شهر رمضان14

 خمس عالمات
قبل قيام

:jقال اميرالمؤمنين على
فيبعث المهدى إلى أمرائه بسائر األمصار بالعدل بين 
النّاس، و ترعى الّشاة والّذئب فى مكان واحد، وتلعب 
و  شى ء،  يضّرهم  ال  والعقارب،  بالحيات  الّصبيان 
يذهب الّشّر، و يبقى الخير، ]...[ و يذهب الّربا والّزنا، 
العبادة( على  النّاس  تقبل  و  والّريا،  الخمر  شرب  و 

والعمل)والمشروع والّديانة والصالة فى الجماعات، و 
تطول األعمار، و تؤّدى األمانة، و تحمل األشجار، و 
تتضاعف البركات، و تهلك األشرار، و يبقى األخيار، 

 17».bوال يبقى من يبغض أهل البيت

:nحديث النبوّى
»ويح هذه اأُلّمة من ملوك جبابرة، كيف يقتلون 
طاعتهم،  أظهر  َمْن  إاّل  المطيعين،  ويخيفون 
منهم(  )ويفّر  بلسانه  يصانعهم  التقي  فالمؤمن 
اإلسالم  يعيد  أن  وجّل  عّز  اهلل  أراد  فإذا  بقلبه، 
عزيزاً قصم كّل جبار عنيد، وهو القادر على ما 

يشاء أن يصلح أُّمًة بعد فسادها.« 
فقال: »يا حذيفة! لو لم يبق من الدنيا إاّل يوم 
رجل  يملك  حتّى  اليوم  ذلك  اهلل  لطّول  واحد 
يديه،  على  المالحم  تجري  بيتي،  أهل  من 
سريع  وهو  وعده،  يخلف  وال  اإلسالم،  ويظهر 

الحساب.«16

اإلمام مصلحا
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:jقال اميرالمؤمنين على
»لو قد قام قائمنا ألنزلت الّسماء قطرها و ألخرجت 

االرض نباتها... واصطلحت الّسباع و البهائم.«19

:nحديث النبوّى
»يخرج المهدّي في أُّمتي يبعثه اهلل غياثًا للناس، 
األرض  وتخرج  الماشية،  وتعيش  األّمة،  تنعم 

نباتها، ويعطي المال صحاحًا.«18

 العصر الذهبى
 الظهور وحكومة
jاإلمام

الهوامش:
1. سنن أيب داودإل 4 / 104، ح 4282؛ املعجم الكبري 10 / 137، ح 10230.

2. »الكايف«،كلیىن، حمّمد بن یعقوب، الطهران، طباعة االسالمیة، طبع رابع، 1407 ق، ج 1، ص 333.
3. »عقد الدرر«، 34 عن الطرباين يف »معجمه«؛ فردوس األخبار 2 / 359، ح 6940.

4. نفس املصدر.
5. »کشف الغمه«،اربلي، تربیز، بنی هامشّی، طبع اول، 1381ق، ج 2، ص 471.

6. »تاریخ البغداد«، ج 9، ص 478.
7. »كمال الدین و متام النعمة«، حممد بن علی بن بابویه القمی )الصدوق(، ج 1، ص 287.

8. املعجم الكبري، 3:۵8؛ املعجم األوسط ؛ تاریخ دمشق، ۴2:130.
9. »املالحم والفنت«، ابن طاووس، ص17؛ »یوم اخلالص«، کامل سلیمان، ج2، ص897.

10. »الربهان فی عالمات مهدی آخر الزمان«، علی بن حسام الدین متقی هندی، قم، شرکة الرضوان، ج 1، ص 114.
11. الفنت البن محّاد:20۵؛ مستدرك احلاكم، ۴:۵20.

12. تاریخ املدینة، 1:310، و يف الفنت البن محّاد:202.
13. الفنت البن محّاد:209، عقد الدرر:۶۶.

14. سنن الداين، ۵:972، رقم ۵19.
15. »الغیبة«، شیخ الطوسي )طباعة قم(، ص 436.

16. املعجم الكبري، 3 / 57 ـ 58 ح 2675؛ املعجم األوسط 6 / 409، ح 6540؛ تاریخ دمشق 42 / 130؛ عقد الدرر: 151.
17. »عقد الدرر«، ص 159.

18. املستدرك على الصحیحني، 4 / 601، ح 8673؛ وانظروا: مسند أمحد، 3 / 21 ـ 22.
19. »حبار االنوار«، جملسی، حمّمد باقر، بريوت، دار احیاء الرتاث العربی، ج 52، ص 316.

المصادر:
1. »العرف الوردي في أخبار المهدي«، عبدالرحمن بن ابی بکر سيوطی، طهران، الطباعة: المجمع العالمی للتقریب بين المذاهب االسالميه.

2. »البرهان فی عالمات مهدی آخر الزمان«، علی بن حسام الدین متقی، قم، الطباعة: شرکه الرضوان.
3. »یوم الخالص«، کامل سليمان، دارالکتاب اللبنانی.

 .http://m-mahdi.info/sada-almahdi :4. موقع صدی المهدی
.)http://www.alameli.net 5. موقع العاملی )موقع سماحة الشيخ علی الکورانی العاملی

6. »األربـعـون حـدیـثـاً  في المهدّي«، الحافظ أبي نُعيم األصبهاني، المتوّفى سنة 430 هـ، مقدمة التحقيق؛ بالتصرف.
7. برنامج »جامع االحادیث« )لتأليف روایاة کتب الشيعی(.

قال اهلل تعالى فى كتاب المحكم:
ُيْؤِمُنوَن  الَّذيَن  لِْلُمتَّقيَن  ُهدًى  فيِه  َرْيَب  الِْكتاُب ال  ذلَِك  »الم 

ا َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقون «1  الَة َو ِممَّ بِالَْغْيِب َو ُيقيُموَن الصَّ
فى تفسير هذه اآليات جاء فى كتب تفسير الشيعة روايات 

كثيرة. منهم:
داود بن كثير الرقي عن أبي عبد اهللj  في قول اهلل عز و 

:jجل  ُهدًى لِْلُمتَّقيَن الَّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب،  قال
»من أقر بقيام القائم أنه حق.«2 

روى عن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصادق جعفر بن 
محمدj عن قول اهلل عز و جل:  

ُيْؤِمُنوَن  الَّذيَن  لِْلُمتَّقيَن  ُهدًى  فيِه  َرْيَب  الِْكتاُب ال  ذلَِك  »الم 
فهو  الغيب  و   jعلي شيعة  »المتقون   :jفقال بِالَْغْيِب«،  

الحجة الغائب.«3 
»يا جندب  اليهودى:  لـجندب بن جنادة   nقال رسول اهلل
في زمن كل واحد منهم سلطان يعتريه و يؤذيه فإذا عجل اهلل 
و  ملئت جورا  كما  و عدال  قسطا  األرض  يمأل  قائمنا  خروج 
ظلما.« ثم قالj: »طوبى للصابرين في غيبته طوبى للمتقين 
»الَّذيَن  قال :  و  كتابه  في  اهلل  وصفهم  أولئك  محجتهم  على 
 ِ ِ َأال ِإنَّ ِحْزَب اهللَّ بِالَْغْيِب « و قال:  »ُأولِئَك ِحْزُب اهللَّ ُيْؤِمُنوَن 

ُهُم الُْمْفِلُحون  «4.«5 
: jايضًا قال الصادق

الحسن  و  علي  و  محمد  متوالية  أسماء  ثالثة  اجتمعت  »إذا 

كان رابعهم قائمهم من أقر باألئمة من آبائي و ولدي و جحد موعود القرآن: اهل الغيب
اثنا عشر  منا  باألنبياء و جحد محمدا  أقر  المهدي كان كمن 
مهديا مضى ستة و بقي ستة يسمع اهلل في السادس ما أحب و 
قال  »الَّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب« هم من أقر بقيام القائم أنه حق و 

إن لصاحب هذا األمر غيبة فليتمسك بدينه.«6
»الم   قال:  أنه   jالباقر االمام  جعفر  أبي  عن  جابر  عن 
األعظم  اهلل  اسم  حروف  من  منقطعة  القرآن  في  كل حرف  و 
قال:  فيجاب.«  به  فيدعو   jاإلمام و  الرسول  يؤلفه  الذي 
»الكتاب   :jفقال فيِه؟   َرْيَب  ال  الِْكتاُب  ذلَِك  قوله   قلت: 
أمير المؤمنينj ال شك فيه أنه إمام  ُهدًى لِْلُمتَّقينَ  فاآليتان 
لشيعتنا هم المتقون و »الَّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب« و هو البعث و 
النشور و قيام القائم و الرجعة و مما رزقناهم ينفقون  قال 

مما علمناهم من القرآن يتلون .«7 

الهوامش:
1. سورة البقره، اآلیات3-1.

2. ابن بابویه، حمّمد بن على، »كمال الدین و متام النعمة«، الطهران، طبع 
ثانی، 1395ق.، ج 1، ص17.

3. املصدر السابق، ج 1، ص18.
4. سورة اجملادلة، اآلیة 22.

النّص على األئمة اإلثين  5. خزاز رازى، على بن حممد، »كفایة األثر يف 
عشر«، قم، 1401 ق.، ص60.

6. عاملى نباطى، على من حمّمد، »الصراط املستقیم إىل مستحقي التقدمي«، 
جنف،  طبع اول، 1384 ق.، ج 2، ص228.

الطاهرة«،  العرتة  فضائل  الظاهرة يف  اآلیات  »تأویل  على،  اسرتآبادى،   .7
القم، طبع اول، 1409ق.، ص33.
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المنقذ المشترك بين األدیان و الفرق
أنه  تدل على  التي  الشواهد  و  األسباب  العديد من  هناك 
»يأتي منقذ« و منها العديد من العالمات المذكورة  من قبل 
المسلمين و غيرهم من األديان األخرى )و حتي األديان 
غير اإللهية )هذه األفكار حول مجيء شخص خاص مع 
خصائص فريدة الشخص الذي أشير إليه في 7أالف رواية 
في كتب الشيعة فحسب و قد احتل قسما كبيرا من الكتب 

والنصوص القديمة لألديان المختلفة .
التالي 14ميزة مشتركة للمنقذ  و و قد جمعنا في الجدول 
بين األديان المختلفة لعلنا نعرف المنقذ الوحيد في العصور 
و نكون من المدركين للعصر الذهبي و ظهوره إن شاء اهلل .
يذكر أنه يمكننا إضافة بعض الميزات إليه  مثل »هو ينتقم 

 ، لمين« لظا ا
»يرافقه  و 

ذکر نموذجات في أدیان مختلفة القواسم المشترکة موضوع
1.jو من ولد الحسين بن على nالمسلمون: من ذّرية رسول اهلل األديان  في  المذكورة  النسب 

الملوك  من  شريف  نسب  هو 
وصل  و  األشراف  و  األمراء  و 
األديان  بعض  أن  إلى  األمر 
أشارت إلى أن أمه ايضا ليس 

كالناس العاديين

نسب
الزرداشتيون: أحد من أبناء بنت النبي و التي اسمها شمس العالم و 
ملكة النساء يصبح ملكا بأمر اهلل الذي يكون الوصي األخير لذلك 

النبي و العالم.2
الهندوس من أبناء اإلمامين الكبيرين أحدهما من بشن )الدليل( و 

اآلخر من ماء وجه آخر الزمان.3
المسلمون: قال النبّىn: ]قال اهلل تعالى[ ظهرن بهم ديني و ألعلين 

بهم كلمتي و ألطهرن األرض بأخرهم من أعدائي.4
القديمة  الكتب  في  جاء  قد 
اهلل  يرسله  المنقذ  أن  لألديان 

لمهمة خاصة
ألمنقذ شخص 

ألهي 
الزرداشتيون: فى ذلك الوقت يأتي منتصر عظيم من جانب اآللهة 

و يزهق الباطل.5
الهندوس: يأتي في اخرالزمان من يحب اهلل هو من خيرة العباد و 
اسمه مبارك و هو يحيي كل الذين لهم ابتدعوا في الدين  الذين ما 

راعوا حق اهلل و النبي  و يحرقهم .6
 :nاهلل رسول  عن  الخدرى  أبوسعيد  السنّة(:  )أهل  المسلمون 
»أبشركم بالمهدى، أبعث فى أّمتى على أختألف من النأس و زلزال 

فيمأل األرض قسطأ و عدأل كمأ ملئت جورأ و ظلمأ.«7
في  المشتركة  القواسم  من  و 
عصر  أن  المنقذ  حول  األديأن 
هو  و  بوجوده  ينتهي  الفساد 

يمأل العالم بالقسط 

عدل المنقذ
الهندوس: ينتهى العالم بمجى ء ملك هو أمام المألئكة و الجن و 
األنس في أخر الزمان، الحق و الصدق له و يخرج كل مخفي في 

البحأر و الجبال و يخبر عن السموأت و األرض.8

اليهود: تعلن السماوات عدله و يرى كل األقوام جالله و يخجل كل 
عباد األوثان9 و حزامه العدل و القيأدة.10

الموجودات  و  اإلنسان 
الجن  مثل  األخرى 

الفريدة  »الميزات  ،و  المالئكة«،  أو 
و  مصلحا«  »كونه  و  المنقذ«،  ألصحاب  الخاصة  و 
مدة  يحكم  »أنه  حكومة«،و  آخر  المنقذ  »حكومة 

طويلة« و لكننا نتغاضى عنها لالختصار:

المسلمون: قال رسول اهللn: »]قال اهلل تعالى[ ...و عزتي و جاللي 
ألظهرن بهم ديني و ألعلين بهم كلمتي و ألطهرن األرض باخرهم 
له  ألسخرن  و  مغاربها  و  األرض  مشارق  ألمكننه  و  أعدائي  من 
و  األسباب  في  ألرقينه  و  الصعاب  السحاب  له  ألذللن  و  الرياح 
يجتمع  و  دعوتي  تعلو  حتى  بمألئكتي  ألمدنه  و  بجندي  ألنصرنه 
الخلق على توحيدي ثم ألديمن ملكه و ألداولن األيام بين أوليائي 

الى يوم القيامة.11
ذكر في األديان و المذاهب أن 
خاصه  بفئة  يختص  أل  المنقذ 
ال  و  الناس  لكل  يأتي  هو  بل 

لألتباع دين محدد

منقذ وأحد لكل 
في األديان المخلصون  العالم و من هم  يعم  الحقيقي  الدين  الزرداشتيون:  

تعاليم المضيفة و المزيدة المملوءة بالعقل من هم الذين يأتي بهمن 
لنصرتهم.12

المسيحيون: ولكنه عندمأ يأتي روح الحق يهديكم الى الصدق ألنه 
أل يتكلم من جأنبه و يتكلم بمأ قد سمعه و يخبركم عن المستقبل و 

يعظمني ألنه يأخذ ممأ لي و يخبركم  . )13(
المسيحيون: ]قال المسيح[: أنأن أطلب من األب ) اهلل( لكي يعطيكم 
مسليأ لكي يبقى معكم دومأ أي روح الحق و التي أل يستطيع العالم 
قبوله ألنه أل يرأه و أل يعرفه لكنكم تعرفونه ألنه يبقى معكم و يبقى 

بينكم.14 أن هنأك  األديأن  لقد ذكر كل 
للمخلص  النأس  يننتظر  عصر 
بعضهأ  و  بينهم  المنقذ  ليس  و 
بعد و  لم يولد  المنقذ  يعتقد أن 

بعضهأ قأئل بغيبته 

يقول قوم مايا حول منقذهم: شق تأل و دخله و غأب عن األنظار غيبة المنقذ  
و بعض أخر قد قال: وزع عباءته على البحر و وضع عليها عالمة و 

جلس فوقها ثم دخل البحر و غاب عن األنظار.15
و المسلمون يعتقدون أن هنأك غيبتأن )الصغري و الكبرى(و نحن 

نعيش في عصر الغيبة الكبرى.
ثقلت  و  الالحق،  ولحق  الحقائق،  خفت  أذا  »يخرج  المسلمون: 
ذهب  و  الطلب،  و  العرب،  أختلفت  و  األمور،  تتابعت  و  الظهور، 
العفأف، و أستحوذ الشيطان، و حكمت النسوان، و فدحت الحوادث، 
و نفثت النوافث، و هجم الواثب، و عبس العبوس، و أجلب الناموس، 
على )األمام  يراق.«  بدم  الشقاق  يجمجمون  و  العراق،  يفتحون  و 

16).j زمن  األديأن عن  كتب  تحدث 
النأس  علي  يصعب  عصيب 
بأحدأث  النأس  يوأجه  كثيرأو 

طبيعية و غير طبيعية 

الظروف العأمة 
قبل الظهور

المسيحيون ]قال المسيح[: عندما تسمعون أخبار الحروب و الخراب 
ال تقلقوا ألن وقوعها الضرورة األولى لكنها ليست النهاية. ثم قال: 
تحدث  و  أخرى  مع حكومة  يقاوم حكومة  و  قوم  مع  قوم  يقأوم 
زالزل شديدة و تشهدون األوبئة و المجاعة و تظهر أشياء مخيفة و 

مرعبة من السماء.17
اليهود: يكون ذلك اليوم مرا و سوف يقلق الشجاع و يكون في تلك 
األيام الكرب والضيق األعصار والصوت العظيم و عدم األستقرار. 
و النأس فى المدن الكبيرة يمشون كالعميأن ترأق دمأءهم و تدأس 

أجسأمهم مثل الروث و أل يخلصهم ذهبهم و فضتهم  .)18(
المسلمون: القرآن الكريم: »َو نُريُد أْن نَُمنَّ َعَلى الذيَن أْستُْضِعُفوأ فِي 

ًة َو نَْجَعَلُهُم الوأِرثين .«19 األْرِض َو نَْجَعَلُهْم أئِمَّ
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اليهود: ألنه ينقطع األشرار و لكن المتوكلين سوف يرثون األرض  
لكن  و  تراهم  فتشت عنهم ال  كلما  و  قليلون  أ  أشرار  ليسوا  الپين 

المتواضعين يرثون األرض و يستمتعون الصحة التامة.20

فى كتب األديأن وعد الذين قد 
تعرضوأ للظلم بالنصر

المنقذ مصلح و 
منتقم و يسأعد 

المستضعفين
المسلمون: قال الصادقj: »فأنا ال نوقت ألحد وقتا.«21 و »كذب 

الوقاتون.«22
بالرغم أن كتب األديان تحدث 
البشر  لحياة  مرحلة  أخر  عن 
زمنا  منها  أي  يذكر  ال  لكنه  و 

محددا و دقيقا

عدم التوقيت 
للمخلص

مسيحيون: انتبهوا و أستيقظوا ألنكم ال تعلمون في أي ساعة يأتي 
اهلل و بناء على هذا كونوا مستعدين ألنه يأتي ابن االنسان في زمن 

ال تظن!23
وقت  في  النهار  ليس  و  الليل  ليس  اهلل  يعلمه  يوم  هناك  اليهود: 

الغروب يظهر النور.24
اليهود: و يحدث هذأ فى األيأم األخيرة.25

المنقذ الذي يمأل العالم بالقسط 
فى جميع األديأن و ينتصر في 
في  يظهر  سوف  الميأدين  كل 

أخر فترة من حيأة األنسأن

ظهور المنقذ في 
أخر الزمأن

أن سوشيانس  يقولون  و  الى 12عصرا  العصور  الزرداشتيون  يقسم 
الثالث الذي هو أخر المنقذين يأتي في العصر الثاني عشر.26

في الفكر و الدين الهندوسي يظهر الموعود المنقذ المشهور بكالكي 
في أخر فترة من العصور الرابعة للعالم أي كالي يو.27

المسلمون: قال األمام الصادقj.: »...فإذا بعث اهلل قائمنا كان في 
مسجد الكوفة و جاء ابليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول: 
يا ويله من هذا اليوم- فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه- فذلك اليوم 

هو الوقت المعلوم .«28 أن  األديأن  تعاليم  في  ذكر  قد 
يدمر  و  اهلل  دين  يقيم  المنقذ 

الظالمين و األشرأر
المنقذ يهزم قوأت 

العالم. الشيطأن ينتهى  ملكه  بعد  و  بالقيأمة  متصل  حكومته  الزرداشتيون: 
يأخذ  و  الجبال  تزول  و  المياه  في  األرض  تغرق  و  السماء  يزوج 
و  يسجنه  و  الطاغي  عبده  و  االلهة  هو ضد  الذي  الكبير  الشيطان 
يقتله و يلقي القبض على رؤساء الشياطين أي »مسمندع«، »فّرخ«، 

»جبايل«، »قنقد«.29
المسيحيون: و الجحافل التى فى السماء كانت تأتى خلفه راكبا على 
الخيول البيضاء و تخرج من فمه سيف قاطع لكى يضرب بها األمم 

و يحكمهم بعصاه الحديدي.30
تذكر كتب األديان أن األسلحة 
التي يستخدمها المنقذ فيهأ طابع 

أعجازي و فوق طاقة البشر

األسلحة النوعية 
و غير عادية 

للمخلص

اليهود: نور اهلل ينتقم ليوياتان )األشرار ( بسيفه القوي و الكبير.31
يظهر  و  النار32  من  سيف  مع  الهندوسي  الدين  في  فيشنو  يظهر  و 
فيشنو بين الناس... هو أقوى الناس... و و في أحدى يديه سيف 
مثل المذنبة و في يده األخرى خاتم مضي ء و عند ظهوره يدخل 

القمر و الشمس في الظالم و ترتجف األرض و يحدث زلزال.33

و  بعد ظهوره  الدين  الكبير يروج  المنقذ  الزرداشتيون: سوشيأنس، 
يقوم بأستئصال الفقر و يخلص االلهة من الشيطأن و يوحد النأس 

في الفكر و الكألم و العمل. 34
عولمة غاية المنقذ

المنقذ الذي يأتي في المستقبل و حاليا في حالة  بوذا: ميتريه هو 
و  لقيامه  يهيأ  و  ظهوره  يوفر شروط  أن  الى  ينتظر  هو  »الكمون« 
يصل درجة الشهود و األشراق و يهدي ويوصل غوتمة المخلوقات 
الى السعادة و يبشرهم كلهم باخالص و ينجيهم من دور الرجعة الى 

الدنيا المملوءة بااللم و المعأناة.35

الغاية و الهدف للمنقذ في كتب 
و تعاليم األديان ليس السيطرة 
غايته  بل  بلد  أو  مدينة  على 

األصالح في كل العالم
الهندوس: بعد تدمير الدنيا و خرابها يظهر ملك في أخر الزمان هو 
أمام المخلوقات و أسمه منصور يسيطر على كل العالم و يجعلهم 
يعتنقون دينه و يعرف كل الناس من المؤمنين و الكافرين و يحدث 

ما يشاء اهلل.36
المسيحيون: و أعطاه القدرة لكي يحكم بين الناس ألنه ابن االنسان 
و ال تتعجبوا منها ألنه تأتي ساعة تسمه كل من في القبور صوته و 
يخرجون منها و من عمل صالحا للقيامة و للحياة و من أساء العمل 

للحكم في القيامة...37 عند  بالرجعة  المشهورة  العقيدة 
األديان  معتقدأت  من  الشيعة 
أن  يقال  و  أيضا  السابقة 
في  ألسباب  يحيون  األموات 

عصر الظهور

رجعة األموأت فى 
عصر الظهور

الزرداشتيون: و يحيي الكثير من األخيار و األنبياء كما يحيي من 
أشرأر العالم و الكأفرين و يحرقهم مع برع و فرخ و هما قارون و 

هأمان...38
الذين يعبدون ميترا يقولون عندما ينتهي العالم يساهم الجسم أيضا 
في السعادة األبدية كما يتمتع بها و حسب اعتقادهم بعد هذا الزمن 
بيمضى عصره و يحيى كل األموات و يخلد األخيار دون الموت و 

يزهق األشرار في النار مع الشيطان.39
بسائر  امرأئه  الى  المهدى  »فيبعث   :jعلى األمأم  المسلمون: 
األمصار بالعدل بين النّاس، و ترعى الّشاة والّذئب فى مكان واحد، 
وتلعب الّصبيان بالحيات والعقارب، ال يضّرهم شى ء، و يذهب الّشّر، 
و يبقى الخير، و يزرع األنسأن مدا يخرج له سبعمائة مّد، كما قال 
َحبٍَّة  ُسنبَُلٍة مائُة  َسبََع َسنابِل فى ُكلِّ  أنبَتَت  َحبٍَّة  اهللَّ تعالى: »َكَمثَِل 
ُ يُضاِعُف لِمَن يَشاُء  و يذهب الّربا والّزنا، و شرب الخمر والّريا،  َواهللَّ
و تقبل النّاس على العبادة« والعمل )والمشروع والّديانة والصالة فى 
الجماعات، و تطول األعمار، و تؤّدى األمانة، و تحمل األشجار، و 
تتضاعف البركات، و تهلك األشرار، و يبقى األخيار، وال يبقى من 

40.»bيبغض أهل البيت

المنقذ  حكم  فترة  سميت  قد 
بالعصر الذهبي في كل األديأن 
ألن القسط و العدل يسود فيه و 
هذأ عصر يتحقق كل أمنيأت و 
كل وعد لألديأن على يد المنقذ 

و الموعود 

العصر الذهبي 
لحكم المنقذ

الزرداشتيون: صل العالم الى السعادة الحقيقية و يتربع االنسان على 
العالم و  عرش السعادة.41 و يساندون سوشيانش في اعادة أعمار 
تبدأ  الكذب و  يزهق  معهم  الى  االلهى  الجالل  بفضل  يساعدونه و 
من  تطهيرهم  و  بعثهم  بعد  الناس  يصبح  المعنوية  و  األبدية  الحياة 
الذنب و الرجس خالدين. و يضحي سوشيانس ثورا و يحصل من 
شحمه علد هوما و يبيق الناس منه و يخلدهم و يظهر الشيوخ في 
سن األربعين و يرجع األطفال الى صورة الخامسة من العمر و ينهزم 

الشيطان في النهاية و ينعم العالم بالسرور و الفرح.42
اليهود: يحكم األقوام بالصدق و تسر السموات و األرض و تتحرك
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من الرجوع إليه في أمور دينهم و دنياهم، بغية إرشادهم 
إلى ما فيه خيرهم و صالحهم.

متابعة  و  النبوة  ألهداف  استمراراً  إال  ليست  اإلمامة  و 
من  العصور  من  عصر  يخلو  أن  يجوز  ال  و  لمسؤولياتها، 
الطاعة منصوب من قبل اهلل تعالى، و ذلك  إمام مفترض 

لقول اهلل تعالى: »... َأنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد«.8
ٍة  ْن ُأمَّ و قوله تعالى: »ِإنَّا َأْرَسْلَناَك بِالَْحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوِإن مِّ

ِإالَّ خاَل ِفيَها نَِذيٌر«.9
ثم أن اإلمامة عند اإلمامية، البد و أن تكون بتعيين من قبل 
اهلل تعالى، و ال يكون اإلمام إمامًا إال بالنص من اهلل تعالى 
قبله، و  الذي يكون  اإلمام  لسان  أو   nالنبي لسان  على 

ليست اإلمامة باإلختيار و اإلنتخاب.

أحادیث من كتب الُسنة تُبيِّن عدد األئمة
هناك الكثير من األحاديث المروية عن الرسول المصطفى
ح بأن األئمة بعده هم إثنا عشر بعدد األئمة من  n تُصرِّ
لكن  مختلفة  بصيغ  األحاديث  هذه  تواترت  لقد  و  بعده، 
بمضمون واحد ذكرها علماء السنة و محدثيهم كما ذكرها 
محدثو الشيعة و علمائهم، و فيما يلي نذكر بعض النماذج 

من هذه األحاديث مرويَّة عن كتب السنة:
1. أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري بسنده عن جابر 
عشر  إثنا  »يكون  يقول:   nالنبي سمعت  قال:  سمرة،  بن 
أميراً.« فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي أنه قال: »كلهم من 

قريش.«10
2. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري عن حصين، عن 
جابر بن سمرة، قال: دخلت مع أبي على النبيn فسمعته 
إثنا عشر  يقول: »إن هذا األمر ال ينقضي حتى يمضي فيهم 
خليفة.« قال: ثم تكّلم بكالم خفي علّي، قال: فقلت ألبي: 

ما قال؟ قال: قال: »كلهم من قريش.«11
3. أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل بن هالل الشيباني عن جابر بن 
سمرة، قال: سمعت رسول اهللn يقول في حجة الوداع: 
مخالف  يضّره  ال  ناواه  من  على  ظاهراً  الدين  هذا  يزال  »ال 
كلهم من  و ال مفارق حتى يمضي من أمتي إثنا عشر أميراً 

قريش.«12

أحادیث من كتب السنة تُبيِّن أسماء األئمة
الرسول  عن  المروية  األحاديث  من  الكثير  هناك  و 

نعم توجد أحاديث كثيرة و صريحة تبيّن عدد األئمة بعد 
النبي المصطفى محمدn، و هناك أحاديث أخرى تبيّن 
هذا  على  إجابتنا  تكون  لكي  لكن  و  األسماء،  و  العدد 
المعنى  إلى  أواًل  نشير  أن  فيستحسن  فائدًة  أكثر  السؤال 
اللغوي لكلمة اإلمامة، و من ثم إلى مفهومها لدى الشيعة 

اإلمامية اإلثنا عشرية.

معنى اإلمامة
اإلمامة: هي تقدم شخص على الناس على نحو يتبعونه و 

يقتدون به.
أما اإلمام، فهو: من يُقتدى به، و هو الذي يتقدم على الناس 
و هم يأتمون به، و يقتدون به في قول أو فعل أو غير ذلك، 
سواًء كان اإلمام المتقدم عليهم محقا في تقدمه هذا أم ال.1

و قد استعمل »القران الكريم« كلمة »أئمة« بالمعنى المتقدم 
في إمامة الحق و الباطل على حد سواء حيث قال: »َيْوَم 

نَْدُعو ُكلَّ ُأنَاٍس بِِإَماِمِهْم... .«2
كما استعمل القرآن »األئمة« في كٍل من أئمة الحق والباطل 
َيْهُدوَن  ًة  َأئِمَّ »َوَجَعْلَناُهْم  الحق:  أئمة  في  فقال  إنفراد،  على 
َكاِة  اَلِة َوِإيَتاء الزَّ بَِأْمِرنَا َوَأْوَحْيَنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل الَْخْيَراِت َوِإَقاَم الصَّ
ًة َيْهُدوَن  َوَكانُوا لََنا َعابِِديَن«3 و قال أيضا: »َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأئِمَّ

ا َصَبُروا َوَكانُوا بِآَياِتَنا ُيوِقُنوَن«.4 بَِأْمِرنَا لَمَّ
ًة َيْدُعوَن ِإلَى  و قال في أئمة الباطل و الظالل: »َوَجَعْلَناُهْم َأئِمَّ
َة  النَّاِر َوَيْوَم الِْقَياَمِة اَل ُينَصُروَن«5 و قال أيضا: »... َفَقاِتُلوْا َأئِمَّ

الُْكْفِر ِإنَُّهْم اَل َأْيَماَن لَُهْم لََعلَُّهْم َينَتُهوَن«.6
ثم إن اإلمام إما أن تكون إمامته شاملة و مطلقة فتكون 
تعالى  و  سبحانه  اهلل  كقول  الجهات،  جميع  تشمل  عامة 
ِإْبَراِهيَم  اْبَتَلى  الخليلj: »َوِإِذ  إبراهيم  النبي  إلى  بالنسبة 
ُهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمن  َربُُّه بَِكِلَماٍت َفَأَتمَّ

الِِميَن«.7 يَِّتي َقاَل اَل َيَناُل َعْهِدي الظَّ ُذرِّ
و إما أن تكون غير شاملة بل مقيدة بحدود خاصة، فيكون 
إماما ضمن تلك الحدود و في تلك الجهة المصرحة بها، 
إمامة  إلى  بالنسبة  أو  الجمعة  أو  الجماعة  إمام  في  كما 

الحجاج أو غير ذلك.

مفهوم اإلمامة عند اإلمامية
أما اإلمامة عند الشيعة اإلمامية فهي: زعامة و رئاسة إلهية 
عامة على جميع الناس، و هي أصل من أصول الدين ال 
اهلل  ألطاف  بها، و هي لطف من  باالعتقاد  اإليمان إال  يتم 
تعالى، إذ ال بُدَّ أن يكون لكل عصر إماما و هاديا للناس، 
يخلف النبيn في وظائفه و مسئولياته، و يتمكن الناس 

األئمة بعد النبيn هم إثنى عشر إمامًا

المصطفىn تُصّرح بأسماء األئمة اإلثنا عشر 
واحداً بعد واحد، و لقد تواترت هذه األحاديث 
بصيغ مختلفة لكن بمضمون واحد ذكرها علماء 
الشيعة و السنة و محدثيهم، لكننا نذكر فيما يلي 

بعض هذه األحاديث مرويَّة عن كتب السنة:
إلى  باإلسناد  الحنفي  القندوزي  إبراهيم  بن  سليمان   .1
علي  و  النبيين  سيد  »أنا   :nاهلل رسول  قال  قال:  جابر، 
سيد الوصيين، و إن أوصيائي بعدي إثنا عشر أولهم علي و 

أخرهم القائم المهدي.«13
إلى  باإلسناد  الحنفي  القندوزي  إبراهيم  بن  سليمان   .2

 :nجابر بن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل
»يا جابر إن أوصيائي و أئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، 
ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي 
مني  فأقرأه  لقيته  فإذا  جابر،  يا  ستدركه  ـ  بالباقر  المعروف 
السالم ـ ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن 
الحسن بن  ثم  ثم علي بن محمد،  بن علي،  ثم محمد  موسى، 
علي، ثم القائم، اسمه اسمي و كنيته كنيتي، محمد بن الحسن 
بن علي ذاك الذي يفتح اهلل تبارك و تعالى على يديه مشارق 
األرض و مغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة ال يثبت 

على القول بإمامته إال من إمتحن اهلل قلبه لإليمان.«14
و هنا ينبغي اإلشارة إلى نقطتين:

1. األحاديث التي ذكرناها هي بعض ما رواه علماء السنة 
و محدثيهم في كتبهم، أما علماء الشيعة و محدثيهم فكتبهم 

تزخر بأحاديث اإلمامة و تفاصيلها؛
بالنسبة إلى هذا  2. إن علماء السنة تضاربت تفسيراتهم 
هؤالء  هوية  تشخيص  في  آراؤهم  إختلفت  و  الحديث 
اإلثنا  اإلمامية  الشيعة  علماء  لكن  عشر،  اإلثنا  األئمة 
اإلثنا  األئمة  أن  على  تمامًا  متفقون  محدثيهم  و  عشرية 

عشر هم التالية أسماؤهم:
.j1. اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

.j2. اإلمام الحسن بن علي
.j3. اإلمام الحسين بن علي

.j4. اإلمام علي بن الحسين زين العابدين
.j5. اإلمام محمد بن علي الباقر

.j6. اإلمام جعفر بن محمد الصادق
.j7. اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

.j8. اإلمام علي بن موسى الرضا
.j9. اإلمام محمد بن علي الجواد

.j10. اإلمام علي بن محمد الهادي
.j11. اإلمام الحسن بن علي العسكري

.12. اإلمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر

الهوامش:
ُؤتَُّ به، إنسانا كان أو یقتدى بقوله و فعله، 

1. قال الراغب: و اإلمام: امل
أو كتاباً أو غري ذلك، حمقاً كان أو مبطال، و مجعه أئمة. مفردات غریب 
القرآن: 24، و یراجع أیضا: جممع البحرین: 1 / 108، للعالمة فخر الدین 
بن حممد الطرحيي، املولود سنة: 979 هجریة بالنجف األشرف / العراق، 
 / األشرف  بالنجف  املدفون  و  بالرماحیة،  املتوىف سنة: 1087 هجریة  و 

 / طهران  املرتضوي،  مكتبة  مشسیة،   1365 سنة:  الثانیة  الطبعة  العراق، 
إیران.

2. سورة اإلسراء )17(، اآلیة: 71.

3. سورة األنبیاء )21(، اآلیة: 73.
4. سورة السجدة )32(، اآلیة: 24.
5. سورة القصص )28(، اآلیة: 41.

6. سورة التوبة )9(، اآلیة: 12.
7. سورة البقرة )2(، اآلیة: 124.
8. سورة الرعد ) 13 (، اآلیة: 7.

9. سورة فاطر ) 35 (، اآلیة: 24.
القلم  دار  729، حدیث: 2034، طبعة:   / البخاري: 9  10. صحیح 

/ بريوت.
11. صحیح مسلم: 3 / 1452، طبعة: دار إحیاء الرتاث العريب / بريوت.

12. مسند أمحد بن حنبل: 5 / 90، طبعة: دار صادر / بريوت.
13. ینابیع املودة: 3 / 104، طبعة: املطبعة احلیدریة، النجف / العراق.
14. ینابیع املودة: 2 / 593، طبعة املطبعة احلیدریة، النجف / العراق .
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اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

 :jقال الصادق
»الخشية ميراث العلم و ميزانه و العلم شعاع المعرفة و قلب اإليمان و من حرم الخشية ال 

يكون عالما و إن شق الشعر بمتشابهات العلم قال اهلل تعالى: 
َ ِمْن ِعباِدِه الُْعَلماء«  »إنَّما َيْخَشى اهللَّ

و آفة العلماء ثمانية الطمع و البخل و الرياء و العصبية و حب المدح و الخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته و التكلف في تزيين 
الكالم بزوائد األلفاظ و قلة الحياء من اهلل و االفتخار و ترك العمل بما علموا. 

 :jقال عيسى
»أشقى الناس من هو معروف  بعلمه مجهول بعمله.«

و قال النبيj: »ال تجلسوا عند كل داع مدع يدعوكم من اليقين إلى الشك و من اإلخالص إلى الرياء و من التواضع إلى الكبر 
و من النصيحة إلى العداوة و من الزهد إلى الرغبة و تقربوا إلى عالم يدعوكم إلى التواضع من الكبر و من الرياء إلى اإلخالص و 

من الشك إلى اليقين و من الرغبة إلى الزهد و من العداوة إلى النصيحة.«
و ال يصلح لموعظة الخلق إال من جاوز هذه اآلفات بصدقه و أشرف على عيوب الكالم و عرف الصحيح من السقيم و علل 

الخواطر و فتن النفس و الهوى. 
 :jقال علي

»كن كالطبيب الرفيق الشفيق الذي يضع الدواء بحيث ينفع في الخبر.« سألوا عيسى ابن مريمj: يا روح اهلل مع من نجالس؟ 
: jقال

»من يذكركم اهلل رؤيته و يزيد في علمكم منطقه و يرغبكم في اآلخرة عمله .«

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، امام ششمj، »مصباح الشریعة«، بيروت، الطّبع االول، 1400ق. صص 21-20.

اخالق المؤمن: في مجالسة مع العلماء

ثواب االعمال: ثواب السواك 
د بن على بن بابويه القمى )الشيخ الصدوق( فى كتابه عن عبد اهلل بن سنان عن أبي عبد اهلل االمام الصادقj قال:  حّدث محّمّ
»في السواك اثنتا عشرة خصلة هو من السنة و مطهرة للفم و مجالة للبصر و يرضي الرحمن و يبيض األسنان و يذهب بالحفر و 

يشد اللثة و يشهي الطعام و يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظ و يضاعف الحسنات و تفرح به المالئكة.«
و عن عمار الساباطي عن أبي عبد اهللj قال: 

»قال أبو جعفرj : لو يعلم الناس ما في السواك ألباتوه معهم في اللحاف.«
و روى عن يحيى بن أبي البالد عن أبي جعفر االمام الباقرj قال: 

»السواك يذهب بالبلغم و يزيد في العقل.«

المصدر: ابن بابویه، محمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406ق.، ص 17.

عقاب االعمال: عقاب الشاهد بالزور و الكاتم الشهادة
روى الشيخ الصدوق عن هشام بن سالم عن أبي عبد اهلل االمام الصادقj قال: »شاهد الزور ال تزال قدماه حتى تجب له النار.«
و قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار ]...[ عن صالح بن ميثم عن أبي عبد اهللj قال: »ما من رجل مسلم شهد شهادة زور 

على مال رجل مسلم ليقطعه إال كتب اهلل عز و جل له مكانه ضنكا إلى النار.«
و بهذا اإلسناد عن جابر عن أبي جعفر االمام الباقرj قال: 

»قال رسول اهللn  من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه 
ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح يعرفه الخالئق باسمه و نسبه قال أبو جعفر ع أ ال ترى اهلل عز و جل يقول- و أقيموا الشهادة هلل .«
و روى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اهللj قال: »شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت و ذلك إلى اإلمام يطاف عليهم 

حتى يعرفوا فال يعودوا قال فقلت له و إن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعده قال إذا تابوا تاب اهلل عليهم و قبلت شهادتهم.«
و ايضًا روى عنهj: »في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث 

إن كان يشهد هو و آخر معه أدى النصف.«

سر من سر اهلل
حدثنا علي بن عبد اهلل الوراق قال حدثنا سعد بن عبد اهلل عن أحمد بن إسحاق بن سعد األشعري قال: 

دخلت على أبي محمد الحسن بن عليj و أنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده فقال لي مبتدئا: »يا أحمد بن إسحاق إن 
اهلل تبارك و تعالى لم يخل األرض منذ خلق آدمj و ال يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة هلل على خلقه به يدفع البالء عن أهل 
األرض و به  ينزل الغيث  و به يخرج بركات األرض.« فقلت له: يا ابن رسول اهلل فمن اإلمام و الخليفة بعدك؟ فنهضj مسرعا 

 : jفدخل البيت ثم خرج و على عاتقه غالم كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثالث سنين فقال
»يا أحمد بن إسحاق لو ال كرامتك على اهلل عز و جل و على حججه ما عرضت عليك ابني هذا إنه سمي رسول اهللn و كنيه 
الذي يمأل األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما. يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه األمة مثل الخضرj و مثله مثل ذي 

القرنين و اهلل ليغيبن غيبة ال ينجو فيها من الهلكة إال من ثبته اهلل عز و جل على القول بإمامته و وفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه.«
فقلت له: يا موالي فهل من عالمة يطمئن إليها قلبي؟ فنطق الغالم بلسان عربي فصيح فقالj: »أنا بقية اهلل في أرضه و المنتقم 
من أعدائه فال تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق.« فخرجت مسرورا فرحا فلما كان من الغد عدت إليه- فقلت له: »يا ابن 
رسول اهلل لقد عظم سروري بما مننت به علي فما السنة الجارية فيه من الخضر و ذي القرنين.« فقالj : »طول الغيبة يا أحمد.« 

 : jقلت: يا ابن رسول اهلل و إن غيبته لتطول؟ قال
»إي و ربي حتى يرجع عن هذا األمر أكثر القائلين به و ال يبقى إال من أخذ اهلل عز و جل عهده لواليتنا و كتب في قلبه اإليمان 
و أيده بروح منه يا أحمد بن إسحاق هذا أمر من أمر اهلل و سر من سر اهلل و غيب من غيب اهلل  فخذ ما آتيتك  و اكتمه  و كن من 

الشاكرين  تكن معنا غدا في عليين.«1

الملوحة العين و المرارة األذن
بشير بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى قال: 

دخلت أنا و النعمان على جعفر بن محمدj فرحب بنا و قال: »يا ابن أبي ليلى من هذا الرجل؟« قلت: جعلت فداك هذا 
رجل من أهل »الكوفة« له رأي و نظر و نقاد. قالj : »فلعله الذي يقيس  األشياء برأيه.«  ثم قال له: »يا نعمان هل تحسن تقيس 

رأسك؟« 
- ال.

- »فما أراك تحسن تقيس شيئا و ال تهتدي إال من عند غيرك فهل عرفت مما الملوحة في العينين و المرارة في األذنين و البرودة 
في المنخرين و العذوبة في الفم؟«

- ال.
- »فهل عرفت كلمة أولها كفر و آخرها إيمان؟«

- ال.
 : jقال ابن ليلى: فقلت: جعلت فداك ال تدعنا في عمى مما وصفت لنا. قال

»نعم حدثني أبي عن آبائه أن رسول اهللn قال: »إن اهلل تبارك و تعالى خلق عيني ابن آدم على شحمتين فجعل فيها الملوحة و 
لو ال ذلك لذابتا و لم يقع فيهما شي ء من القذى إال أذابهما و الملوحة تلفظ ما يقع في العينين من القذى و جعل المرارة في األذنين 
حجابا للدماغ فليس من دابة تقع في األذنين إال التمست الخروج و لو ال ذلك لوصلت إلى الدماغ و جعل البرودة في المنخرين 
حجابا للدماغ و لو ال ذلك لسال الدماغ و جعل اهلل العذوبة في الفم منا من اهلل على ابن آدم ليجد لذة الطعام و الشراب و أما كلمة 
أولها كفر و آخرها إيمان فقول ال إله إال اهلل أولها كفر و آخرها إيمان... يا نعمان إياك و القياس فإن أبي حدثني عن آبائه أن رسول 
اهللn: »قال من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه اهلل مع إبليس في النار فإنه أول من قاس حين قال  خلقتني من نار و خلقته من طين 

فدعوا الرأي و القياس و ما قال قوم ليس له في دين اهلل برهان فإن دين اهلل لم يوضع باآلراء و المقاييس.«2

الهوامش:
1. شیخ صدوق، »إكمال الّدین«، ج 2، ص 384، ح؛ »ینابیع املوّدة«، ج 3، ص 317، ح 2؛ »مدینة املعاجز«، ج 7، ص 606، ح 2595.

2. ابن بابویه، حممد بن على، »علل الشرائع«، قم، الطبع األّول، 1385ش / 1966م. ج 1، صص 88- 89.

الحکایات

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، امام ششمj، »مصباح الشریعة«، بيروت، الطّبع االول، 1400ق، صص 226-225.
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حّجة اهلل في األرض
وفّقكما اهلل لطاعته و ثبّتكما علي دينه و اسعد كما بمرضاته، انتهي الينا ما 

ذكرتما اّن الميثمّي اخبركما عن المختار و مناظرته من لقي و احتجاجه بان ال 
خلف غير جعفربن علّي و تصديقه ايّاه.

و فهمت جميع ما كتبتما به مّما قال اصحابكم عنه و انا اعوذ باهلل من العمي بعد الجالء و من 
الّضاللة بعد الهدي و من موبقات االعمال و مرديات الفتن فانّه عّزوجّل يقول: »الم، اَِحَسَب الّناُس اَْن 

ُيْتَرُكوا اَْن َيُقولُوا آَمّنا َو ُهْم ال ُيْفَتُنوَن«. 
كيف يتسقطون في الفتنة و يترّددون في الحيرة و يأخذون يمينًا و شمااًل، فارقوا دينهم ام ارتابوا ام عاندوا 
الحّق ام جهلوا ما جاءت به الّروايات الّصادقة و االخبار الّصحيحة او علموا ذلك فتناسوا. اما تعلمون اّن 

االرض ال تخلوا من حّجة اّما ظاهراً و اّما مغموراً.
او لم يعلموا انتظام ائّمتهم بعد نبيّهمn واحداً بعد واحد الي ان افضي االمر بامر اهلل عّزوجّل الي الماضي يعني 

الحسنبن علّي فقام مقام آبائهb يهدي الي الحّق و الي طريق مستقيم.
كان نوراً ساطعًا و قمراً زاهراً، اختار اهلل عّزوجّل له ما عنده فمضي علي منهاج آبائه )الّشهادة(b حذوالنّعل بالنّعل 
علي عهد عهده و وصيّة اوصي بها الي وصّي ستره اهلل عّزوجّل بامره الي غاية و اخفي مكانه بمشيّته للقضاء الّسابق 

و القدر النّافذ و فينا موضعه و لنا فضله.
ولو اذن اهلل عّزوجّل فيما قد منعه و ازال عنه ما قد جري به من حكمه ألراهم الحّق ظاهراً باحسن حلية 

و ابين داللة و اوضح عالمة و ألبان نفسه و قام بحّجته ولكن اقدار اهلل عّزوجّل ال تغالب و ارادته ال ترّد و 
توفيقه ال يسبق.

فليدعوا عنهم اتّباع الهوي و ليقيموا علي اصلهم الّذي كانوا عليه و ال يبحثوا عّما ستر عنهم فيأثموا و ال 
يكشفوا ستر اهلل عّزوجّل فيندموا و ليعلموا اّن الحّق معنا وفينا، ال يقول ذلك سوانا ااّل كّذاٌب مفتر و ال يّدعيه 
. فليقتصروا منّا علي هذه الجملة دون التّفسير و يقنعوا من ذلك بالتّعريض دون التّصريح،  غيرنا ااّل ضاّل غويٌّ

ان شاء اهلل. 

.وجدته مثبتاً خبّط سعدبن عبداهلل رواه سعدبن عبداهلل، قال الّشیخ ابوجعفر ،كان خرج ايل العمرّي وابنه توقیع عنه

الهوامش:
1. سورة عنكبوت )29(، اآلیة 2.

2. »حباراالنوار«، ج 53، ص 190.

فاليهود و زعما ببقاء دين موسىj في فرع بني اسرائيل، 
وفي حتريف سافر، قدموا إسحاقj على أنه ذبيح اهلل 
وأصروا على ذلك، في حني أن غصن اإلمامة واخلالقة 
الدائمة انبثق من شجرة ابراهيم وآل ابراهيمb( الطيبة، 

ومن نسل اسماعيلj ذبيح اهلل ومن ثم أثمر،
من  األنبياء  غصن  بقصر  علمهم  ورغم  بني اسرائيل  إن 
 jعيسى النبي  ورسالة  نبوة  بعهد  وانتهائه  بني اسرائيل، 
 )bوآل محّمد إسماعيل  جتاه  حقدا  احلسد،  منطلق  من  أبدوا 

من نسل اسماعيل. ويقول اهلل تعالى في القرآن الكرمي؛
»أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم اهلّل ِمن َفْضِلهِ َفَقدْ آتَْيَنآ آَل 

ِإبْرَاِهيَم الِْكَتاَب وَ احْلِكَْمَة وَ آتَْيَناُهم ّملْكًا َعِظيًما«
إن هذا احلسد كان تكرارا لغبطة النبي آدمj، ملقام محّمد و 

،،،)bاحملّمد

تعد األدعية والزيارات من أكثر المصادر االسالمية والشيعية بعد »القرآن الكريم«، ثراء و حقيقة، ورغم بقاء مكانتها مجهولة 
فانها وبسبب إتصالها و إستنادها إلى المصادر المتقنة والحيوية للمعصومين، تنطوي على أسمى المضامين حول المبادئ و 
األسس النظرية الدينية حول العالم واالنسان وأمتن المعرفة حول منشأ الكون و وجهته و أكثر الكلم حكمة حول الوجود 

والسير في ميدان التاريخ.
و بما أن المعصومين، كانوا وفقا للظروف التاريخية والموقع السياسي و االجتماعي الخاص بزمانهم، مضطرين لإلفادة من 
التضرع والدعاء إلى اهلل تعالى،  أثناء  أدبيات خاصة على هيئة أدعية وزيارات، كما وفي ظل ضرورة حفظ األدب الخاص 
اختاروا شكال مختلفا لكالمهم، و بالتالي و بسبب غفلة المسلمين عن موقع و طاقات هذه المصادر، فان األدعية و الزيارات 
خرجت عمليا عن صف المصادر النظرية و الدراسات الثقافية و المعرفية و تحولت إلى مجرد مجموعة من أدعية و زيارات 

و تعليمات لتكريم أيام و مناسبات خاصة.
إن دراسة األدعية والزيارات والتعمق فيها من وجهة نظر الدراسات الثقافية، يجعلنا ننتبه إلى قسم كبير من الطاقة والثراء 
الكامن في هذه األدعية والزيارات ضمن عبارات دعائية، وهو جل ما يبحث عنه الباحثون في حكمة التاريخ و التقاليد و 
القواعد السائدة في الثقافات و الحضارات و النظريات السياسية و االجتماعية للمنظرين تارة، و يأملون أن يتوصلوا من خالل 
السير و السلوك و طي المراتب المعرفية لفهم الساحات االنسانية بدءا من فرش الشيطان وصوال إلى عرش الرحمن تارة 

أخرى.
ومن هنا، فان كتاب »قبيلة الرحمة«، يلقي الضوء على عبارات مختارة من دعاء الندبة، ويذكّر بـالخارطة اإللهية العامة و 
المنعطفات المصيرية في حياة البشرية و النظام المعرفي الوالئي المبني على الخلقة النورية والروحية و يقدم أرضية مختلفا لنقد 
ودراسة النظريات التي وضعها في العصر الحديث علماء علوم األحياء والعلوم التربوية واالجتماعية بمن فيهم سيغموند فرويد 

وتشارلز داروين و آخرون.
إن فتح هذه النافذة على األدعية والزيارات، يتيح المجال إلدخال هذه المجموعة الوالئية الضخمة في فئة المصادر والمراجع 

المهمة للدراسات الثقافية.
و أقدم هذا الكتاب، إلى إمام المتقين، أميرالمؤمنينj، عسى أن يحظى بقبول هذا اإلمام السند للمستضعفين والمحرومين، 

إن شاء اهلل.

.http://mouood.org/arabic بإمكانكم المشاهدة والقراءة هذا الكتاب في
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

إن مجلة الصراط اإللكترونية رأت النور قبل سنة و نحن على أعتاب إضاءة شمعتها الثانية و بناء على هذا نريد االستفادة 
من آراء قراءنا القيمة. نطلب منكم إذا كان بإمكانكم مساعدتنا في هذا المجال و اإلجابة عن األسئلة التالية نشكركم 

سابقا للمشاركة في هذا البرنامج و نحن بانتظار اقتراحاتكم حول مجلتكم.

1. أي قسم من المجلة اإللكترونية تفضلونه أكثر؟
 الف( األخبار

ب( المقاالت
 1. المقاالت الثقافية

 2. المقاالت حول التعرف على األعداء و اليهود
 3. اآلخبار و المقاالت

 4. الدراسات حول تاريخ اإلسالم و التشيّع
ج( قسم اإلمامة و الوالية 

 1. الحديث النبوي
 2. اإلمام على)ع( في القرآن

 3. المقاالت حول اإلمامة، الوالية و المهدوية
 د( الرد على الشبهات

هـ( القصص والروايات
 1. ثواب األعمال و عقابها

 2. أخالق المؤمن
 )3. قصص حياة آهل بيت)ع
 )و( حكم أميرالمؤمنين علي)ع

 ز( الشعر

2. كيف تقيمون كمية المسائل المطروحة في المجلة و حجمها؟
 مناسب     كثير     قليل

3. تريدون إضافة أي قسم أو موضوعات إلى المجلة؟ ...................................................................................

يمكنكم االتصال بنا على البريد اإللكتروني info@mouood.org و نحن با نتظار اقتراحاتكم حول مجلتكم.

و من اهلل التوفيق         
رئيس التحرير         


