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هكذا ينوي داعش احتالل الفاتيكان

في  »داعش«  أنصار  يتناقلها  سرية  وثيقة  »إيطاليا«،  في  اإلرهاب  مكافحة  تحقيقات  كشفت 
ما بينهم مباشرًة أو عن طريق االنترنت وتطبيقات التواصل المختلفة، وذلك منذ يوليو)تموز( حسب 

صحيفة »الجورنالي« اإليطالية، وذلك بعد القبض على باكستاني وتونسي في مدينة »بريشيا« اإليطالية.
وقالت الصحيفة إن »روما« والفاتيكان تحديداً، تُمثل الهدف االستراتيجي الحقيقي والكبير لداعش الذي وضع مخططًا 
تفصيليًا الحتالل إيطاليا والفاتيكان، مع بيان المراحل والتكتيكات التي يمكن اللجوء إليها الحتالل »بيزنطة« الثانية.

وأوضحت الصحيفة أن أجهزة األمن وضعت يدها منذ يوليو)تموز( في إطار تحقيقاتها وعملياتها السرية على الوثيقة بعد 
ثم  بين مسلميها،  لتمرد واسع  التخطيط  إيطاليا، مع محاولة  لتفجيرات في  بالتخطيط  اتهما  باكستاني وتونسي  القبض على 

االستيالء على مصانع األسلحة ومخازنها، وفق سيناريو »مجنون« وشديد الخطورة في الوقت نفسه، حسب الجورنالي.

تطويق إيطاليا
وتوجز الوثيقة السرية حسب الصحيفة التدرج في العمليات، وذلك بتنفيذ تفجيرات محدودة في أماكن متفرقة في إيطاليا، 
مع محاولة االقتراب من الفاتيكان، بالتوازي مع خطة تطويق إيطاليا من الخارج انطالقًا من دول الجوار وباالعتماد على 

الجاليات المسلمة ذات الكثافة العددية في دول مثل »فرنسا« أو بريطانيا.
وتضيف الوثيقة، أنه ال بد من التخطيط الجيد إلنجاح البرنامج النهائي، بداية بإحكام الطوق على إيطاليا وذلك بتكثيف الشبكات 
والتجنيد للمتطوعين خاصة منهم أصحاب الخبرة العسكرية والخلفية الحربية من المجندين السابقين في الجيوش األوروبية، قبل 

السيطرة على مصانع السالح والمخازن، كما كان األمر في العراق في السابق.
ولكن قبل احتالل روما البد من التمهيد لذلك بترفيع نسق ووتيرة التجنيد، ودعم الشبكات الموجودة، وتوفير المستلزمات المادية 

واألمنية الالزمة لتستمر في النشاط.

معسكرات تدريب
وتُضيف الصحيفة نقاًل عن الوثيقة التي وضعت باالنجليزية بعد مرحلة التعبئة، تنطلق مرحلة التحرك، وذلك بتوفير المجال 
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أكد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في االنتخابات الرئاسية األمريكية، أنه غير نادم على تصريحاته األخيرة ضد المسلمين 
التي أثارت جدال واسعا داخل وخارج »الواليات المتحدة«.

متشدد  تنظيم  استخدم  قاله حتى وإن  لما  مطلقا  يأسف  لن  أنه  تلفزيونية،  مقابلة  في  ترامب،  األمريكي  الملياردير  وصرح 
تصريحاته من أجل تجنيد المزيد من األنصار في صفوفه.

ودعا دونالد ترامب في 7 من ديسمبر/ كانون األول 2015 وهو أبرز المرشحين الجمهوريين لالنتخابات الرئاسية األميركية 
عام 2016، في بيان لـ»منع الهجرة اإلسالمية« وإلى وقف دخول المهاجرين المسلمين إلى الواليات المتحدة، مبررا ذلك 

بواقعة هجوم سان برناردينو بوالية »كاليفورنيا« األمريكية التي أودت بحياة 14 شخصا وجرح عشرات آخرين.
وكانت »حركة الشباب« الصومالية المتطرفة قد استخدمت تصريحات ترامب لتجنيد مسلحين لها، ونشرت في 1 يناير/ كانون 

ترامب: لست نادما على تصريحاتي ضد المسلمين

برلين ـ إكنا: أشار مدير »مركز هامبورغ اإلسالمى« الى آيات يعّرف »القرآن« فيها النبّى عيسىj قائاًل: ان القرآن الكريم 
يقّدم عيسى بن مريمj بأفضل وجه ممكن.

وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية )إكنا(« أن مدير مركز هامبورغ اإلسالمى، آية اهلل رمضانى، أشار الى ذلك فى حفل 
أقيم بمدينة »هامبورغ« األلمانية إحياًء لمولد نبى اهلل عيسىj  الذی يعّد مبدأ العام الميالدی الجديد.

وقال ان معظم المسيحيين يعتقدون ان يوم الـ25 من ديسمبر هو يوم مولد نبى اهلل عيسىj، فنبارك هذا العيد الى كل 
.jالموحدين فى العالم وخاصة أتباع هذا النبّى العظيم

وأشار الى أن النبّى عيسىj من األنبياء األولى العزم الذين أتوا بشريعة وديانة من السماء مبينًا أن المسلم الحقيقى وفق 
تعاليم كتاب اهلل هو من يؤمن بصدق بكل األنبياءb وال يتجاهل حتى واحداً منهم.

ُسِلِه« ولذلك ليس من الصحيح للمسلم ان يقول  ن ُرّ ُق بَْيَن َأَحٍد ِمّ وأوضح أن اهلل سبحانه وتعالى يقول فى محكم كتابه »اَل نَُفِرّ
انى أؤمن بهذا النبّىj وال أؤمن بذلك.

واستطرد قائاًل: ان »اإلنجيل« يصف النبّى عيسىj بألقاب مختلفة فيقول المولود المقدس تارة وعبداهلل تارة أخری كما يناديه 
بإبن البشر والمنقذ ووجه اهلل الذی لم يشهد وكلمة اهلل وابن اهلل فى حين ان القرآن الكريم يقوم بتعريفه بأفضل وجه ممكن.

وأشار الى بعض التعابير والمسميات القرآنية للنبّى عيسىj قائاًل: ان القرآن فى »سورة مريم« يناديه بـ »ُغاَلًما َزِكّيًا«، و»آَيًة 
ْقِضّيًا« و »َقاَل ِإِنّى َعْبُد اهلِل«. َنّا«، و»َو َكاَن َأْمراً َمّ لِّلَنّاِس«، و»رَ ْحَمًة ِمّ

وأشار رئيس اإلتحاد األوروبى للعلماء والمنظرين الشيعة الى اآليات 22 لغاية 29 من سورة مريم المباركة، قائاًل: ان نبّى اهلل 
عيسىj قد أتى بديانة جديدة وتشريع جديد ولكن ومع األسف تعرضت التعاليم التى أتى بها الى تحريف.

http://www.iqna.ir/ar/news :المصدر

القرآن الکريم يقّدم عيسی بن مريمj بأفضل وجه 

للمجندين للتدرب على األسلحة، وعليه البد من التفكير في مناطق الجنوب اإليطالي إلقامة معسكرات مناسبة.
وتركز الوثيقة على ضرورة اختيار أماكن منعزلة وبعيدة جداً عن أعين األمن والفضوليين وذلك الستقبال مسلمي المملكة 
المتحدة الذين يمكنهم مع مسلمي فرنسا التسلل إلى هذه المعسكرات بسهولة وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التطويق 

الصامتة بتجنيد المسلمين في »إسبانيا« و»ألمانيا« والدول »االسكندينافية«، إلحكام الحصار على إيطاليا من الغرب والشمال.
أما الشرق فسيكون إلخوتنا في »البلقان« خاصة »البوسنة« و»ألبانيا« و»كوسوفا«، شرف استكمال الحصار النهائي.

دحر قوات الناتو
ولضمان فُرص نجاح المخطط، وفق الصحيفة، يدعو داعش أنصاره ومجنديه انتظار الساعة الصفر، واعتماداً على هذه الوثيقة 
فإن داعش واثق من انخراط القوات الغربية في حرب برية في »سوريا«، حرب ستنتهي بهزيمتها الساحقة هناك، وبمجرد ما تندحر 
قوات حلف الناتو، تنتفض القوی السرية والشبكات في أوروبا عمومًا وفي إيطاليا بشكل خاص، وتحتل روما، بعد تدفق الشبكات 

النائمة بالشكل الذي تقدم من الشمال والغرب والشرق.
وتُضيف الوثيقة أما من الجنوب فستتقدم السفن محملة بالرجال في اتجاه إيطاليا، في حين تتولى الصواريخ طويلة المدی القضاء 

على أي مقاومة ممكنة، ربما انطالقًا من »ليبيا«، حسب الصحيفة.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

الثاني شريط فيديو مدته 51 دقيقة الجتذاب متطوعين جدد، منددة بعدم المساواة العرقية في الواليات المتحدة، وتظهر في 
الشريط صور لدونالد ترامب وهو يطالب بمنع المسلمين من دخول الواليات المتحدة.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر
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باريسـ  إكنا: في ذكری مرور عام على االعتداء الذي قضى على هيئة تحريرها، تصدر األسبوعية الفرنسية الساخرة »شارلي 
إيبدو« في عدد خاص يتصدر غالفه رسم لـ»إله مجرم« يصور عجوزاً ملتحيًا مسلحًا برشاش كالشنيكوف وثيابه ملوثة 

بالدماء وهو يركض، وذلك تحت عنوان »بعد مرور عام، المجرم ال زال طليقا«.
وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية)إكنا(« أنه من المقرر طبع مليون نسخة من هذا العدد، ستوزع عشرات آالالف منها 

في الخارج.
ويتضمن العدد الخاص رسومات لـشارب وكابو وتينوس ووولينسكي، رسامي الصحيفة الذين قتلوا في االعتداء، إضافة إلى 
مساهمات لشخصيات من خارج أسرة مثل وزيرة الثقافة الفرنسية فلور بيلرين، والنجوم إيزابيل أدجاني وشارلوت غينسبور 
والموسيقي  بانكس،  راسل  واألمريكي  نسرين،  تسليمة  والبنغالدشية  بادينتير  إليزابيث  الفرنسية  والمثقفين  بينوش،  وجولييت 

إبراهيم معلوف.
أما غالف الصحيفة فهو بريشة ريس، رئيس التحرير الذي أصيب بجروح خطرة في االعتداء الذي استهدف مقر الصحيفة في 
باريس في 7 كانون الثاني/ يناير الفائت، وقد أرفقه بافتتاحية نارية يدافع فيها عن العلمانية ويندد بـ»المتعصبين« من أتباع 

الديانات، الذين أرادوا للصحيفة الموت ألنها تجرأت على السخرية من الرموز الدينية.
ولكن، ريس يؤكد في افتتاحيته أن قناعات الملحدين والعلمانيين يمكنها أن تحرك جباال أكثر بكثير مما يفعل إيمان المؤمنين.

ولهذا العدد، تلقت األسبوعية الساخرة طلبيات كبيرة في دول مثل »ألمانيا«، حيث يرغب الموزعون في تلقي 50 ألف نسخة.
وفي الوقت الحالي، تبيع الصحيفة نحو 100 ألف نسخة في أكشاك بيع الصحف، بما في ذلك عشرة آالف خارج »فرنسا«، 

باإلضافة إلى 183 ألفا من االشتراكات.
وبعد أسبوع من االعتداء الذي أودی بـ12 شخصا، نشرت شارلي إيبدو »عددا للناجين«، مع رسم للنبّي محمدn بعنوان 

حول الغفران بيع منه 7,5 ماليين نسخة في فرنسا والعالم.
وسرعان ما استأنفت الصحيفة وتيرتها األسبوعية وتراجعت مبيعاتها تدريجيا إلى المستوی الطبيعي، بعد أن كانت 750 ألفا 

في حزيران/ يونيو إلى 300 ألف في أيلول/ سبتمبر.
وحاليا، استقرت على قرابة 100 ألف عدد، وفقا لمسؤولها المالي أريك بورتو.

يذكر أن األسبوعية الساخرة كانت تمر بأزمة مالية حادة قبل االعتداء، عندما كانت مبيعاتها ال تتجاوز الثالثين ألفا.

http://www.iqna.ir/ar/news :المصدر

شارلي إيبدو تعود بعد عام على مهاجمتها بصورة إله مجرم
ضّل النظام السعودي يتغابى، وبات العقاب قريبًا، هذه نهاية الصفقات الغبية ال محال، آل سعود أصبحوا بحكم األموات. 

بهذه العبارة بدأ الكاتب الصحفي العراقي زيدون النبهاني مقالته حول إعدام العالم الدين الجليل الشهيد سماحة آية الشيخ نمر 
باقر النمر التي نشرت في موقع »الوعي نيوز« وجاء فيها:

ليس جديداً على آل سعود تماديهم على لغة المنطق؛ هم باألصل سلطة قائمة بعيداً عن الحكمة، وفيما يتالعبون بشرائع 
السماء واألرض، ينحسر حكمهم شيئًا فشيئا، حتى وصلوا إلى مصيرهم المحتوم.

أعلنت السعودية ]يوم أمس[ تنفيذ حكم األعدام بحق الشيخ المجاهد نمر باقر النمر، الذي عرف بمقارعته السلمية للدكتاتورية 
السعودية.

السلطات تجاهلت أالف الدعوات المطالبة، بأيقاف حكومة األعدام بحق الشيخ النمر، داخليًا وأقليميا ودوليًا طالبت العديد 
القانون  بعيدة عن أسس  بمحاكمات صورية  السعودية  تستمر  في وقت  أعدامه،  فكرة  التخلي عن  والمنظمات،  الدول  من 

المقبولة، لتحكم ثم تصادق وتنفذ حكم األعدام غير الشرعي.
غباء آل سعود ساقهم لتوجيه تهمة؛ تبني أفكار ُمتشددة بحق الشيخ النِمر، في وقت يعرف القاصي والداني تبني النظام ألفكار 
ُمتشددة، والعمل على نشرها وتسويقها عالميًا، كانت نتاجاتها تنظيم القاعدة وداعش والنصرة، هذه الجماعات التي ذاَق العالم 

ويل أفعالها.
يبدو مما ال شك فيه؛ أن النظام السعودي يتهاوی، وقد وصل الحضيض.. بعد تولي المحمدين )بن نايف وبن سلمان( والية 
العهد، فصراعهما بدأ ال يحجبه غربال اإلعالم السعودي، أما الملك الذي يُعاني من »الزهايمر« فهو مجرد، برواز لصورة 

مخزية من القرارات.
مراهانات الملك سلمان على أبنه محمد، ورطته بغزو »اليمن«، إذ حاول األمير المراهق أثبات امكانياته في وزراة الدفاع 

التي يقودها، وما أن وصلت قواته أسوار اليمن، حتى تحطمت مع أحالمه ورهانات أبيه.
هذه الخسارة التي تلقفها بن سلمان، أستغلها منافسه في الصراع، محمد بن نايف ولي العهد، محاواًل تسويق نفسه الرجل 
الحديدي القادر على حفظ النظام في المملكة، كونه وزيراً للداخلية، حتى أرتكب حماقة مثل تلك التي فعلها منافسه، بأعدام 

الشيخ النمر.
الشيعية في  أكثر من مائة عام على أقصاء وتهميش األقلية  فبعد  نهاية األمر فهو واهم،  النمر  الشيخ  يعتبر قتل  واقعًا؛ من 
بمواجهة  الذي سيجعلهم  المذهبية، هذا األمر  الفتنة  بأذكاء  بادر آل سعود  السعودية، وسط سكوت وصمت دولي مخزي، 

األالف من الشيعة، الذين لن يمرروا الجريمة بسهولة!
تذكر التسريبات الداخلية عن تواجد خمسة أالف مسلح، من محبي الشيخ النمر، وهو وأن قاد أحتجاجات سلمية، كان واثقًا 
من عبثية النظام السعودي ودكتاتوريته، فكان متوقعًا صدام مسلح معهم، في وقت يحاول تهدئة األجواء والمحافظة على 

سلمية األحتجاجات.
كل التوقعات باتت قريبة، أستهداف سفارات السعودية في الخارج، أو تفجير أبار النفط التي تحتضن منطقة الشرقية، موطن 
االقلية الشيعية غالبيتها، ليس للثأر لدماء الشيخ وأالف المظلومين فحسب، بل لألجهاز على نظام أقل ما يقال عنه، انه بات 

منخوراً من الداخل.
بطالها  كان  فيما  المنطقة،  لتدمير  الساعي  الغرب  اخرجها  لها،  والوحشية عنوان  الجريمة  أتخذت من  منافسة غير شريفة، 

المحمدين، أدت بالنهاية إلى شنق النظام السعودي نفسه، وأمسى منتحراً تنهشه الكالب.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر
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هم  والشعوذة  الغريبة  بالعلوم  االهتمام  في  قوم  أشهر  إن 
بني اسرائيل. وقد تعلموا في عصر الفراعنة هذه العلوم من 
كان   ،jموسى النبّي  عصر  وفي  والمشعوذين.  السحرة 
أول  في  واستخدمهما  والسحر  بالشعوذة  ملم  السامري 
فرصة للنفوذ إلى الديانة الموسوية لبني اسرائيل. ولهذا فإنه 

طرد من لدن المؤمنين.
وعاد السامري بعد رحيل النبّي موسىj، مرة آخری إلى 
نبّي  عمل  على  وأثر  صمويل  النبّي  عصر  في  بني اسرائيل 
اهلل والمؤمنين من خالل ممارسة السحر وتعليمه. ومذاك، 
تدنس بنو اسرائيل بالممارسة السحرية ثانية وتنقلت هذه 
بينهم من جيل إلى جيل. وكما ذكرنا، واستنادا  الممارسة 
إلى آيات »سورة البقرة«، فإن شياطين ملك سليمان، كانوا 
تعالى  اهلل  من  كان  فما  والشعوذة.  السحر  الناس  يعلمون 
هاروت  اسمهما  ملكين  اللطف،  منطلق  من  يرسل  أن  إال 

وماروت بين الناس ليعلمونهم طرق إحباط السحر.
أن  يجب  التي  القنبلة  يشبهان  والشعوذة،  السحر  أن  وبما 
بني اسرائيل  فإن  عملها،  آلية  مفعولها  يحبط  من  يعرف 
من  المعاكس  االتجاه  في  تعلموه  قد  كانوا  ما  استخدموا 

أجل نيل أهدافهم المقيتة أيضا.
القذر  العمل  هذا  بأن  أعلن  الحنيف،  اإلسالم  الدين  وفي 
مصير  عن  الكريم«  »القرآن  ويقول  حرام،  والشيطاني، 

اولئك الذين يمارسون السحر:
َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن  »َواتََّبُعوْا َما َتْتُلوْا الشَّ
ْحَر َوَما ُأنِزَل َعَلى  ُموَن النَّاَس السِّ ْياِطيَن َكَفُروْا ُيَعلِّ َولَـِكنَّ الشَّ
َماِن ِمْن أحد َحتَّى َيُقواَل  الَْمَلَكْيِن بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلِّ
ُقوَن بِِه بَْيَن الَْمْرِء  ِإنََّما نَْحُن ِفْتَنٌة َفاَل َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفرِّ
يَن بِِه ِمْن أحد ِإالَّ بِِإْذِن اهلل َوَيَتَعلَُّموَن َما  َوَزْوِجِه َوَما ُهم بَِضآرِّ
ُهْم َواَل َينَفُعُهْم َولََقْد َعِلُموْا لََمِن اْشَتَراُه َما لَُه ِفي اآلخرِة ِمْن  َيُضرُّ

َخاَلٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوْا بِِه َأنُفَسُهْم لَْو َكانُوْا َيْعَلُمونَون«
للمستضعفين  والثقافية  العقائدية  الحياة  ساحة  تدنيس  إن 
الناس - من دون أن  والتاثير الجائر على أذهان ونفوس 
يكون لهم علم وتدخل حول العمل الساحري – واستغالل 
القوی الماورائية الشيطانية المنتشرة في الطبيعة، يعد أكثر 

األعمال التي تمارس ضد اإلنسان ظلما.
سيكونون  األعمال،  هذه  مرتكبي  فإن  ذلك  على  وبناء 
بعيدين كل البعد عن الرحمة اإللهية وستطالهم اللعنة األبدية.
إن هؤالء يطلقون يد الشياطين في الميادين المختلفة من 
تعهدهم  وبسبب  بل  للناس،  واالجتماعية  الفردية  الحياة 
للشيطان، يتحولون هم إلى يد الشيطان وأذنه وقدمه وعينه 

ويواصلون حياتهم في هيئة »أداة الشيطان«.
صارمة  عقوبات  يطبقون  المختلفة  الديانات  أتباع  وكان 

وخاصة ضد السحرة والمشعوذين.
وفي اإلسالم، يصنف السحر والشعوذة ضمن الكبائر. وورد 
في المصادر الوحيانية والروائية ألهل البيتb ذكر أكثر 

من أربعين ذنبا بوصفها الكبائر من الذنوب.
إن السحر والشعوذة وبجانب الشرك باهلل، تعد من الذنوب 
التي تمسخ روح اإلنسان على أثرها ويفقد اإلنسان فطرته 

الطاهرة.
وفي اإلسالم، فإن من يذهب إلى السحرة ال تقبل صالته 
وذلك بسبب كراهية عمل الساحر وكونه مبغوضا عند اهلل. 

:nوقال النبي األكرم
يدخلون  ال  »ثالثة  قال:   nالنبّي عن  موسى،  أبي  وعن 

الجّنة: مدمن الخمر، وقاطع الّرحم، ومصّدق بالّسحر.«
إن السحرة ومستدعي الشيطان، ال يتراجعون عن معتقداتهم 
الشيطانية قيد أنملة ألنهم سلموا روحهم للشيطان ويصرون 
على االستعانة بالشياطين للمضي قدما بمآربهم أو مآرب 
اآلخرين ويثقون بقدرة الشياطين وأعوانهم وأنصارهم من 
من  واألهم  والمعاصي  الذنوب  النتشار  ويمهدون  الجّن 
ذلك الظلم والجور بين عباد اهلل. لذلك فانهم يعتبرون من 

أكثر فئات الناس بغضا ونفورا في كل عصر.
اِحُر َحْيُث  وجاء في »سورة طه، اآلية 69«: »َواَل ُيْفِلُح الَسّ

َأَتى«
يلقون  كانوا  الوسطى،  القرون  في  المسيحية  الديانة  وفي 
بجريرة  وذلك  أحياء  النار وهم  في  والمشعوذين  السحرة 

السحر.
أن  لسبب  يأتي  ومعاقبتهم،  السحرة  وطرد  السحر  نبذ  إن 
يتخلون  الشيطانية،  مقاصدهم  نيل  أجل  ومن  السحرة 
ويسيئون  ويكفرون  الشيطان  أوامر  ويطيعون  اإليمان  عن 
بأعمال  ويقومون  والحيوان  اإلنسان  ويقتلون  للمقدسات 

حرمها الشرع.موقع السحر في األديان التوحيدية
وورد في مصادر أهل السنة عن رسول اهللn حول من 
يتعلم السحر: »من تعّلم شيًئا من الّسحر قليال أو كثيًرا، كان 

». آخر عهده من اهللَّ
أنصار  قام  االنترنت،  انتشار  ومع  االخيرة  األعوام  وفي 
السحرة  كتب  وأشكال  أنواع  بنشر  الشيطان  وأعوان 
ما  وهذا  والطالسم،  والعزائم  األوراد  وأنواع  والمشعوذين 
هذه  على  التعرف  إلى   – الشبان  السيما   – البعض  دفع 
وبالتالي  الجهل،  أو  االستطالع  حب  منطلق  من  المصادر 
إيجاد مشاكل عديدة لهم ولآلخرين من خالل العبث بهذه 
بالطرق  أبدا  تسوی  ال  مشاكل  وهي  والطالسم،  األوراد 

العادية.
وقد بذل الشياطين قصاری جهدهم لجعل السحر والشعوذة 
األدوات  اإللهيين وسعوا من خالل  األنبياء  لمعجزة  رديفا 
وأفالم  السينمائية  األفالم  أنواع  إنتاج  مثل  الحديثة 
وعامة  واألحداث  االطفال  وقلب  ذهن  لتوجيه  الكارتون 
الناس نحو السحر والشعوذة والقبول بهذا العمل الشيطاني 
أخذوا  واألحداث  األطفال  أن  بحيث  رحماني«.  كـ»امر 
هوليوود(  )أو  السحرية  العصا  علم، عن  دون  من  يبحثون 
بلوغ  أجل  من  الشيطانية  السحرية  بالقوی  واالرتباط 

مطالبهم وأحالمهم.
إن هذه الواقعة الشاملة في عصر االتصال الحديث قربت 
العالم اإلنساني ووسعت من  الشيطانيين من  عالم االجنبة 

نطاق عملهم.
وبجانب هذه األعمال السمعية والبصرية تم إدخال الكثير 
من الطالسم والعزائم إلى بيوت الناس عن طريق الدعاية 

واإلعالم )وأدوات الزينة مثل الخواتم و...(.
ويعلق الشبان هذه الرموز والعالمات على رقبتهم ويضعونها 
التسلية  سبيل  على  وذلك  ثيابهم  على  أو  أيديهم  في 
واستعراض الذات. وكل هذا أزال الجدران الحافظة واالمنة 

للناس وأصابهم بالطالسم البسيطة.
رموز  وأقسام  أنواع  ظهرت  األخيرين،  العقدين  وخالل 
السحرة والمشعوذين والماسونيين واليهود على  وعالمات 
المدن  جدران  على  والرسومات  والعمارات  المباني  هيئة 
المعمارون  ويقوم  السريعة.  والطرق  واألحياء  واألزقة 
والبناؤون عديمو الخبرة والمغرضون أحيانا، بتدنيس المدن 
العالم  في  الشيطانية  القوی  تردد  مسارات  بذلك  ليمهدوا 

اإلنساني.
الناس،  بين  السافرة  القبائح  تفشي  من  كبيرا  قسما  إن 
وتجرؤهم على ارتكاب الذنوب وهتك الحرمات وميلهم 
نحو المعاصي واإلعراض عن الشعائر الدينية نابع بال شك 

من هذه األسباب.
رؤساء  لدی  والديني  الثقافي  الوعي  غياب  فإن  ولألسف 

البرامج  ومنتجي  والرسامين  المدن  ومخططي  البلديات 
وعدم  والثياب  المالبس  وخائطي  والسينمائية  التلفزيونية 
هذه  نطاق  من  يزيد  المسؤولة،  الثقافية  األجهزة  اكتراث 
االسالمي  المجتمع  ويجعل  الكبری  االجتماعية  الكارثة 

متورطا أكثر فأكثر بالنجاسات الميتافيزيقية.
أصبحوا  الناس  أن  لدرجة  األمر  هذا  وانتشر  شاع  وقد 
يوجهون أصابع اتهام التلوث بالقوی الشيطانية، نحو بعض 

رجال السياسة.
وكأنه يجب على الدوام قراءة المعوذتين وقول »أعوذ باهلل 

من الّشيطان الّرجيم«.

نشرت في »استدعاء الشياطين«.
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مصادر  في  والشامات  الشام،  وبالد  »الشام«،  اسم  يطلق 
التي  المنطقة  على  الشريف  والحديث  االسالمي  التاريخ 
تشمل »سوريا« الفعلية و»لبنان« - الذي يسمى أيضا بر 
الشام، وجبل لبنان - وتشمل أيضا »األردن«، وربما تشمل 
»فلسطين«. وان كان الغالب أن يعبر عن المنطقة كلها ببالد 
الشام وفلسطين. والشام في نفس الوقت اسم لـ»دمشق« 

عاصمة بالد الشام.
وأحاديث بالد الشام وأحداثها وشخصياتها في عصر الظهور 
يسيطر  الذي  السفياني  حركة  االساسي  ومحورها  كثيرة، 
على بالد الشام ويوحدها، ويكون لجيشه دور واسع قرب 
ظهور المهديf وفي حركة ظهوره، حيث يبدأ السفياني 
بعد تصفية خصومه في بالد الشام بقتال الترك )الروس؟( 
في  معاركه  يخوض  ثم  الكبری.  »قرقيسيا«  معركة  في 
للمهديf. كما يكون  الممهدين  االيرانيين  »العراق« مع 
له دور في »الحجاز« في محاولة قواته مساعدة حكومة 
الحجاز في القضاء على حركة المهديf، حيث تقع فيها 

معجزة »الخسف« الموعودة، قرب »مكة«. 
فتح  معركة  هي  االطالق  على  السفياني  معارك  وأكبر 
فلسطين الكبری، التي تكون مع المهديf، ويكون وراء 
وقتله،  بهزيمته  وتنتهي  و»الروم«،  اليهود  فيها  السفياني 
»القدس«.  ودخوله  فلسطين  وفتحه   fالمهدی وانتصار 

وسنذكر هذه االحداث بشئ من التفصيل. 

أحداث بالد الشام الواقعة قبل خروج السفياني 
الظهور شريط  من السهل نسبيا أن نستخرج من أحاديث 
أحداث حركة السفياني من بدايتها إلى هزيمته في معركة 
فتح القدس. وفي المقابل يصعب استخراج االحداث التي 
في  موجزة  حولها  األحاديث  ألن  السفياني  قبل  تكون 
الغالب، وفي رواياتها تقديم وتأخير في ترتيب االحداث. 

ولكن الحاصل من مجموعها االمور التالية: 
والترك  الروم  وسيطرة  للمسلمين،  شاملة  فتنة  وجود   .1

عليهم )أي الغربيين والروس(؛
أهلها  في  تسبب  الشام،  ببالد  خاصة  فتنة  وجود   .2

االختالفات والضعف والضائقة االقتصادية؛ 
3. صراع بين فئتين رئيسيتين في بالد الشام؛ 

4. حدوث زلزلة في دمشق، تسبب هدم غربي مسجدها، 
وبعض ضواحيها؛

5. دخول قوات االيرانيين والمغاربة إلى بالد الشام؛
6. صراع ثالثة زعماء على السلطة في بالد الشام. األبقع 
وسيطرته  عليهما،  السفياني  وغلبة  والسفياني،  واألصهب 

على سوريا واألردن، وتوحيد المنطقة تحت حكمه. 

يا منصور أمت  أو  أمت، أمت  بينهم. و  جماعتهم والصراع 
هو الشعار العسكري الصحاب المهديf بين بعضهم. و 
على ثالث رايات أي أن أصحاب المهديf ثالث فرق، 
ويقاتلهم أهل سبع رايات، أي أتباع سبعة زعماء متفقين 
على قتال المهديf وأصحابه، ولكنهم غير متفقين فيما 
والرئاسة. وهذا  بالملك  يطمع  منهم  واحد  كل  بينهم، الن 
سلطته  الن  السفياني،  جميعا  رئيسهم  يكون  أن  اليمنع 
العراق  في  العسكرية  مغامراته  بسبب  تضعف  ما  سرعان 
والحجاز وهزائم جيشه، مما يفسح المجال لطمع أصحابه 
يقاتلون  الذي  الوقت  نفس  في  السلطة،  في  ومعارضيه 
الحصار  أخری  أحاديث  وتذكر   .fالمهدي االمام  فيه 
التي تمر  التموينية  الشام واالزمة  لبالد  الغربي  االقتصادي 
على الناس، دون أن تحدد مدتها. ومن الطبيعي أن يكون 
ذلك مرافقا للفتنة الخارجية والداخلية، وأن يكون وسيلة 
بعض  وتذكر  المسلمين.  على  الغز؟  الضغط  وسائل  من 
االحاديث أن االمر يبلغ مداه في الجوع والخوف في سنة 

الظهور، فعن النبيn قال: 
»يوشك أهل الشام أن ال يجبى إليهم دينار والمد.« قلنا: من 
 :nمن قبل الروم. ثم سكت هنيهة.« ثم قال« :nأين؟ قال
»يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثيا ال يعده عدا.«6 

فالسبب في هذه الضائقة االقصادية المالية والغذائية )منع 
بن  جابر  الغربيين. وعن  الروم، أي  والمد( يكونون  الدينار 

يزيد الجعفي قال: 
سألت أبا جعفر محمد بن عليj )أي االمام الباقر( عن قوله 
عام  الجوع  والجوع...  الخوف  من  بشئ  »ولنبلوتكم  تعالى: 
وخاص. فأما الخاص من الجوع فبالكوفة، يخص اهلل به أعداء 
فبالشام يصيبهم خوف وجوع  العام  آل محمد فيهلكهم. وأما 
ما أصابهم )به( قط. أما الجوع فقبل قيام القائم، وأما الخوف 

فبعد قيام القائم.«7 
وعن االمام الصادقj قال: 

»البد أن يكون قدام القائم سنة يجوع فيها الناس، ويصيبهمه 
خوف شديد من القتل، ونقص من االموال واالنفس والثمرات، 
فإن ذلك في كتاب لبين، ثم تال هذه االية ولنبلوتكم بشئ من 
الخوف والجوع ونقص من االموال واالنفس والثمرات، وبشر 

الصابرين.«8 
وتحديد هذه الضائقة بسنة الظهور في هذه الرواية اليمنع 
الظهور  سنة  في  تكون  ثم  بمدة،  قبلها  موجودة  تكون  أن 
أشد مما سبقها، ثم يكون الفرج. أما مدة هذه الفتنة على 
بالد الشام، فتذكر االحاديث أنها طويلة متمادية، كلما قالوا 
انقضت تمادت و ويطلبون منها المخرج فال يجدونه9 وتصفها 

الفتنة العامة، وفتنة بالد الشام 
الشام  ببالد  تكون  خاصة  فتنة  الشريفة  االحاديث  ذكرت 
على  العامة  والشرقية  الغربية  غير  وهي  السفياني،  قبل 
فتنة  أنها  والمرجح  عنها،  الحديث  تقدم  التي  المسلمين، 
أحاديثهما  أحيانا  تختلط  حيث  عنها،  وناتجة  بها  متصلة 

وصف الرواة لهما. 
وصراعات  اختالفات  أنها  الشام  بالد  فتنة  في  ما  وأبرز 
داخلية شديدة، تسبب ضعف السلطة وأهل بالد الشام عن 
سماها  وقد  بالدهم.  إدارة  عن  حتى  بل  عدوهم،  مقاومة 
في  المذكورة  االحزاب،  اختالف  فتنة   jأميرالمؤمنين

»القرآن«، حيث سئل عن قوله تعالى: 
َمْشَهِد  ِمْن  َكَفُروا  لِلَّذيَن  َفَوْيٌل  بَْيِنِهْم  ِمْن  اأْلَْحزاُب  »َفاْخَتَلَف 

َيْوٍم َعظيٍم«1 
فقال: »إنتظروا الفرج من ثالث.« فقيل: يا أميرالمؤمنين وما 
والرايات  بينهم.  فيما  الشام  أهل  »اختالف   :jفقال هن؟ 
وما  فقيل:  رمضان.«  شهر  في  والفزعة  خراسان.  من  السود 
اهلل  قول  ما سمعتم  »أو   :jفقال رمضان؟  في شهر  الفزعة 
ماِء آَيًة َفَظلَّْت  ْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّ عزوجل في القرآن: »ِإْن نََشْأ نَُنزِّ
وتوقظ  خدرها،  من  الفتاة  تخر  آية  خاِضعين«2  لَها  َأْعناُقُهْم 

النائم، وتفزع اليقظان.«3
وقد تحققت اثنتان من عالمات الفرج حيث بدأ اختالف أهل 
الشام فيما بينهم، وظهرت الرايات السود من »خراسان«. 
المدة من بداية اختالف   jولكن لم يحدد أميرالمؤمنين
أهل الشام وظهور الرايات السود إلى صيحة شهر رمضان، 
فقد تكون سنين طويلة. وقد ورد أن الفزعة أو الصيحة أو 
النداء المساوي يكون في سنة الظهور، حيث يكون الظهور 

بعده في شهر محرم. وعن النبيn قال: 
»تكون قبل المهدي فتنة تحصر الناس حصرا، فال تسبوا أهل 
من  سيبا  اهلل  وسيرسل  منهم.  االبدال  فإن  ظلمتهم  بل  الشام، 
يبعث  ثم  غلبتهم.  الثعالب  قاتلتهم  لو  حتى  فيفرقهم  السماء 
اهلل المهدي في اثني عشر ألفا إن قلوا، وخمسة عشر ألفا إن 
كثروا، وعالمتهم أمت أمت، على ثالث رايات، يقاتلهم أهل 
سبع رايات، ليس من صاحب راية إال وهو يطمع بالملك، ثم 

يظهر المهدي فيرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم.«4
وفي رواية: 

»يرسل اهلل على أهل الشام من يفرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم 
الثعالب غلبتهم، وعند ذل ذلك يخرج رجل من أهل بيتي في 

ثالث رايات...«5
شرح  وسيأتي  الممتازون.  المؤمنون  الشام  أبدال  ومعنى 
السماء  من  وسيبا   .fالمهدي أصحاب  في  االبدال  معنى 
أي قضاء وقدرا من السماء. وفي رواية سببا ومعنى يرسل 
عليهم من يفرق جماعتهم يرسل عليهم ناسا يسبون تفريق 
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بنفس أوصاف فتنة الغربيين والشرقيين التي تدخل كل بيت 
وبأنها  المسلمين،  بيوت  من  بيت  وكل  العرب،  بيوت  من 
كلما رتقوها من جانب انفتقت من جانب آخر، أو جاشت من 
جانب آخر كما في ص 9 و 10 من »مخطوطة« ابن حماد، 
وغيرها. وهي أوصاف طبيعية لهذه الفتنة مادامت نتيجة من 
نتائج الفتنة الخارجية الكبری. بل تسميها بعض االحاديث 
صراحة باسم فتنة فلسطين كما تقدم عن مخطوطة ابن حماد 
ص 63. وتحدد بعض االحاديث مدتها باثنتي عشرة سنة 
وثماني عشرة سنة، ويحتمل أن يكون ذلك مدة مرحلتها 
االخيرة المدته كلها. ونرجو أن يكون ذلك مدة مرحلتها 
من بداية الحرب االهلية في »لبنان«. فعن سعيد بن المسيب 
قال: تكون فتنة في بالد الشام كأن أولها لعب الصبيان، ثم ال 
يستقيم أمرهم على شئ وال يكون لهم جماعة، حتى ينادي مناد 
من السماء عليكم بفالن، وتطلع كف تشير10 والنداء السماوي 
المذكور هو النداء باسم المهديf، والكف التي تشير من 
عن  أخری  رواية  وفي  عالماته.  في  أيضا  وردت  السماء 

النبّيn قال: 
وقد  تنجلي،  حين  تنجلي  عاما،  عشر  ثمانية  الرابعة  »الفتنة 
انحسر الفرات عن جبل من ذهب، تكب عليه االمة، فيقتل عليه 
قرقيسيا على  معركة  ذكر  من كل تسعة سبعة.«11 وسيأتي 
الفرات. هزة أرضية في دمشق وما حولها وأحاديثها  كنز 
وأضرارها،  أماكنها  بعض  تحدد  أنها  حتى  واضحة.  كثيرة 
كان  وان  المغربي،  الجيش  دخول  قيل  بأنه  وقتها  وتحدد 
في  موجودا  يكون  المغربي  الجيش  أن  بعضها  من  يفهم 
دمشق عند حدوث الهزة. وتسميها االحاديث الشريفة أيضا 
الرجفة والخسف الزلزلة كالحديث المروي عن االمام الباقر

j )عن أمير المؤمنينj( قال: 
آيات  من  آية  عن  اال  تنجل  لم  بالشام  رمحان  اختلف  »إذا 
اهلل تعالى. قبل وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: »رجفة تكون 
بالشام يهلك فيها مئة ألف، يجعلها اهلل رحمة للمؤمنين وعذابا 
البراذين  أصحاب  إلى  فانظروا  ذلك  كان  فإذا  للكافرين. 
الشهب المحذوفة، والرايات الصفر، تقبل من »المغرب« حتى 
الجزع االكبر والموت االحمر. فإذا  بالشام. وعند ذلك  تحل 
كان ذلك فانظروا خسف قرية من قری دمشق يقال لها حرشا 
)خريشا مرمرستا خ. ل( فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة االكباد 
ذلك  كان  فإذا  دمشق.  منبر  على  يستوي  حتى  الوادي  من 

فانتظروا خروج المهدي.«12 
ومن المحتمل أن تكون الرجفة المذكورة في هذا الحديث 
وأحاديث أخری غير الخسف في دمشق وما حولها، وأن 
يكون بينهما زمن طويل أو قصير. أما لماذا تكون »رحمة 
أضرارها  أن  سببه  يكون  فقد  للكافرين«  وعذابا  للمؤمنين 
المؤمنين  دون  وأتباعهم،  الكافرين  مساكن  على  تقع 
تغير سياسي  بعده  أو  بسببها  أنها يحدث  أو  المستضعفين. 
تحديد  أخری  روايات  في  ورد  وقد  المؤمنين.  لصالح 

موضعين يقع فيهما الخسف هما: حرستا والجابية، والظاهر 
أن ما في الحديث مصحف عن حرستا. كما ورد أنه يسقط 
الحائط الغربي من مسجد دمشق، كما سيأتي في أحاديث 
الجيش المغربي. والبراذين الشهب المحذوفة: وصف لخيول 
ومقطعة  االلوان،  شهباء  بأنها  ركوبهم،  ووسائل  المغاربة 
أبي سفيان،  زوجة  هند  ابن  أي  االكباد:  آكلة  وابن  االذان. 
الن السفياني من أوالد معاوية كما سيأتي، وفي رواية من 
الوادي اليابس وهو يقع في منطقة »حوران« عند أذرعات 
الجيش  دخول  االردنية  السورية  الحدود  على  )درعا( 
االيراني والمغربي إلى بالد الشام وأحاديث دخول قوات 
المغاربة إلى بالد الشام واضحة، وأنه يكون على أثر صراع 

حاد أو حرب بين فئتين، كالحديث المتقدم آنفا: 
»إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجل اال عن آية من آيات اهلل. 
قيل وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال: رجفة تكون بالشام يهلك 
فيها مئة ألف، يجعلها اهلل رحمة للمؤمنين وعذابا للكافرين. فإذا 
المحذوفة،  الشهب  البراذين  إلى أصحاب  فانظروا  كان ذلك 

والرايات الصفر، تقبل من المغرب حتى تحل بالشام.«
وروی ابن حماد )ص 76( عن أبي سحاب أنه قال في زمن 
أهل  يأتيكم  حتى  سفيانيا  ترون  ال  الملك(:  عبد  )بن  هشام 
المغرب. فإن رأيته خرج حتى استوی على منبر دمشق فليس 
بشئ حتى تری أهل المغرب. ومثل هذا الحديث يدل على 
أنه كان معروفا عند الرواة التابعين أنه البد من دخول قوات 
مغربية إلى بالد الشام قبل خروج السفياني. والمقصود بأهل 
المغرب، والمغربي، هذه النصوص مغرب الدولة االسالمية 
الذي يشمل »ليبيا« و»تونس« و»الجزائر« والمغرب حاليا. 
وليس المقصود بها قوات الدول الغربية، وال خصوص دولة 
التي كان يطلق عليها اسم »مراكش«.  المعاصرة،  المغرب 
بعض  في  سمي  المغربي  الجيش  هذا  أن  بذلك  ويؤيد 
أول  آخر  ويحدد حديث  والبربر.  البربر،  الروايات جيش 
وصول هذه القوات بأنه يتزامن مع الهزة االرضية والخسف، 
الحنفية )ص 71(  بن  بن محمد  ابن حماد  ففي مخطوطة 
قال: يدخل أوايل أهل المغرب مسجد دمشق فبينا هم ينظرون 
في أعاجيبه إذ زحفت االرض فانقعر غربي مسجده، ويخسف 

بقرية يقال لها حرستا، ثم يخرج عند ذلك السفياني. 
أما لماذا تأتي هذه القوات، وما هو دورها؟ فقد يظن أنها 
اليهود  الخارجي من  الشام ضد عدوهم  تأتي نجده الهل 
الصراع  أطراف  لبعض  عونا  تجئ  أنها  يظن  أو  والروم. 
االحاديث  بعض  يوجد  ولكن  الشام.  بالد  في  الداخلي 
تكشف عن أنها تجئ لمواجهة قوات الخراسانيين الممهدين 
التي تكون قد دخلت الشام. وبما أن هدف الرايات السود 
بحسب كل الرويات هو إيلياء - القدس، فالبد أن يكون 
التقدم  من  لمنعها  لها  المعارضة  المغربية  القوات  مجئ 
التي تتحدث عن  الرواية  نحو هدفها، خاصة إذا ال حظنا 

معركة بينهما عند القنطرة، التي يبدو أنها مدينة »القنيطرة« 
قال:  الزهري  عن  حماد  ابن  روی  فقد  المحتلة،  السورية 
)أي  الصفر  الرايات  وأصحاب  السود  الريات  أصحاب  يلتقي 
المغاربة( عند القنطرة فيقتتلون حتى يائوا فلسطين فيخرج على 
مات  االردن  المغرب  أهل  نزل  فإذا  السفياني.  المشرق  أهل 
فيفترقون ثالث فرق: فرقة ترجع من حيث جاءت،  صاحبهم، 
وفرقة تحج، وفرقة تثبت. فيقاتلهم السفياني فيهزمهم، فيدخلون 
في طاعته.13 وهذا النص المرسل الحد التابعين يدل على 
تسمح  الشام سوف  بالد  في  الداخلية  الصراعات  فتنة  أن 
ولكن  اليهود،  لقتال  المنطقة  تدخل  أن  االيرانيين  لقوات 
الروم أو غيرهم يحركون القوات المغربية لمواجهتها. ويشير 
مكان هذه المعركة عند القنيطرة إلى أن االيرانيين يكونون 
التي تستقر  المغربية،  القوات  عند فلسطين، وأنهم يهزمون 
رئيسهم  أي  صاحبهم  فيموت  االردن  في  هزيمتها  بعيد 
الذي يكونون في ضيافته،  المغرب، أو رئيس االردن  في 
فيضعف أمرهم، ثم يخضع السفياني من بقي منهم. كما تشير 
بعض الروايات أي انسحاب القوات االيرانية من الشام بعد 
هذا  في  والباحث  القارئ  ذهن  ونلفت  السفياني.  خروج 
السود  والرايات  المغربي  الجيش  أن أحاديث  إلى  المجال 
الفاطمية،  المغاربة  بحركة  وغيره  المورد  هذا  في  تختلط 
وحركة الرايات السود العباسية. كما تختلط أحاديث الروم 
بحمالتهم الصليبية، وفتنتهم الصماء االخيرة. وطريق التمييز 
بين التحركات السابقة على عصر الظهور وتحركات عصر 
الظهور، هو وجود النص في الحديث على اتصال الحدث 
االحاديث  في  كما   ،fالمهدي وظهور  السفياني  بخروج 
لعصر  االخری  القرائن  أو  بها.  استشهدنا  التي  والنصوص 
الظهور وأحداثه، وتحركات القوی الفاعلة فيه. ولهذا، فان 
وجود عدد كبير بين أحاديث الظهور عن تحركات الغاربة 
العباسيين، أو تحركات  السود  الرايات  الفاطميين، أو أهل 
الروم الصليبيين واالستعماريين. ال يصح أن يتخذ دليال على 
نفي تحركاته في عصر الظهور، ما دامت تملك النصوص 
والقرائن على كونها فيه. الصراع على السلطة بين االصهب 

واالبقع عن االمام الباقرj قال: 
ناحية  من  أرض  كل  في  كثير  اختالف  فيها  السنة  »فتلك 
ثالث  على  يختلفون  الشام،  تخرب  أرض  فأول  المغرب، 

رايات: راية االصهب، وراية االبقع، وراية السفياني.«14 
في  أسبق  الوجه،  المبقع  أي  االبقع  الزعيم  هذا  أن  ويبدو 
رئاسة بالد الشام من منافسه االصهب أي االصفر الوجه. 
من خارج  تكون  االصهب  ثورة  أن  تذكر  االحاديث  الن 
فقد  عليها.  السيطرة  في  يفشل  وأنه  المركز،  أو  العاصمة 
صاحب  يكون  أو  االصلي،  السلطة  صاحب  االبقع  يكون 
فينافسه االصهب ويثور عليه من  إلى حدما،  تنجح  ثورة 
خارج العاصمة، فال يستطيع أحدهما أن يحقق نصرا حاسما 

بثورته  ويقوم  الفرصة  هذه  السفياني  فيستغل  االخر،  على 
المحتمل  معا. ومن  فيكتسحهما  أيضا  العاصمة  من خارج 
أن يكون االصهب غير مسلم، الن بعض االحاديث وصفته 
بالعلج، وهو وصف للكفار عادة. كما يبدو المرواني الذي 
ورد ذكره في مصادر الدرجة االولى، مثل »غيبة النعمائي«، 
هو االبقع نفسه، وليس زعيما منافسا للسفياني. أما االتجاه 
أنهما  ذمها  أحاديث  فيظهر من  لالبقع واالصهب  السياسي 
معاديان لالسالم، ومواليان العدائه من القوی الكافرة. وقد 
يفهم من الحديث التالي أن االصهب موال للروس )الترك(: 
أو  المركز  )أي  القلب  العلج االصهب، وعسر عليه  قام  »فإذا 

العاصمة( لم يلبث حتى يقتل، فهناك الملك للترك.«15
النفوذ  فيها  يغلب  فترة قصيرة  فتكون  الرواية  وإذا صحت 
الروسي بسبب ضعف االبقع الموالي للغرب، وعندها يخطط 
السفياني العادة سيطرتهم  لثورة حليفهم  الغربيون واليهود 
في  اختالف رمحين  معنى  يكون  هذا،  البالد. وعلى  على 
بالد الشام الوارد في االحاديث هو اختالف زعيمين يمثالن 
الغربيين والروس، الذين ورد أنه تكون  الروم والترك أي 
بينهم حالة اختالف وتنافس شديد على المنطقة تصل إلى 
إرسال قواتهما إليها، وقد تصل إلى الحرب. فقد جاء في 
نفس الحديث المتقدم عن االمام الباقرj أنه قال الجابر 

: eالجعفي
عالمات  تری  حتى  رجال  وال  يدا  تحرك  وال  االرض  »إلزم 
السماء،  في  ينادي  ومناد  بني فالن،  اختالف  لك:  أذكره 
ويجيؤكم الصوت من ناحية دمشق بالفرج، وخسف قرية من 
قری الشام تسمى الجابية. وستقبل إخوان الترك حتى ينزلوا 
الجزيرة. وستقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة. فتلك السنة 
فأول  المغرب،  ناحية  من  أرض  كل  في  كثير  اختالف  فيها 
رايات:  ثالث  على  ذلك  عند  يختلفون  الشام،  تخرب  أرض 

راية االصهب، وراية االبقع، وراية السفياني.«
والمقصود باختالف بني فالن كما ستعرف في حركة الظهور، 
اختالف العائلة المالكة التي تكون حاكمة في الحجاز قبل 
ظهور المهديf. والصوت الذي يجئ من نحاحية دمشق 
هو صوت النداء السماوي الذي يبدو للناس كأنه صادر من 
ناحية الشام أو الغرب. أو أنه يبدو كذلك الهل »العراق«، 
الن حديثهj مع جابر الجعفي الكوفي وتعبيره »ويجيؤكم 
الحديث  في  المالحظ  ومن  دمشق.«  ناحية  من  الصوت 
يؤيد  مما  الروم  مارقة  و  الترك  إخوان  بـ  التعبير  الشريف 
»البحار ج  في  أخری  رواية  بالروس. وفي  الترك  تفسير 
52 ص 237«: ومارقة تمرق من ناحية الترك، ويتبعها هرج 
الروم. فقد عبر عنهم من ناحية الترك. ومن الواضح لمن 
تدبر في أحاديث الصراع على السلطة في تلك الفترة بين 
االبقع واالصهب، ثم بينهما وبين السفياني، ووجود القوات 
االحداث  هذه  كل  أن  الشام.  بالد  في  وااليرانية  المغربية 
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وصراعاتها،  الكبری  القوی  بحركة  وثيقا  اتصاال  تتصل 
والزعماء التابعين لها، وحركة االمة في مقاومتها. يبقى أن 
في  تختلف  التي  الثالث  الرايات  رواية وصفت  إلى  نشير 
بالد الشام بأنها راية حسنية وراية أموية وراية قيسية، وأن 
عن  البحار  في  رواها  فقد  عليها.  فيقضي  يأتي  السفياني 

االمام الصادقj قال: 
ما  واسكن  أحالسه،  من  حلسا  وكن  بيتك  إلزم  سدير!  »يا 
خرج  قد  السفياني  أن  )بلغك(  بلغ  فإذا  والنهار،  الليل  سكن 
قبل  فداك، هل  قلت: جعلت  الينا ولو على رجلك.«  فارحل 
ذلك شئ؟ قال: »نعم.« وأشار بيده بثالث أصابعه إلى الشام 
وقال: »ثالث رايات، راية حسنية، وراية أموية، وراية قيسية. 
حصد  فيحصدهم  السفياني  خرج  قد  إذ  ذلك  على  هم  فبينما 

الزرع، ما رأيت مثله قط.« 
االحاديث  تعارض  النها  الرواية  هذه  قبول  المشكل  ومن 
االبقع  راية  بأنها  الثالث  الرايات  تحدد  التي  الكثيرة 
واالصهب والسفياني. والن الكلينيe رواها في »الكافي 
ج 8 ص 264« إلى قولهj: »ولو على رجلك.« فقط. 
لبعض  القسم االخير اضافة، أو تفسيرا  فيحتمل أن يكون 
الرواة اختلط باالصل. الخ. وعلى فرض صحتها، البد أن 
تكون الراية الحسنية مصحفة عن الحسينية التي هي راية 
الذين تكون قواتهم  السود،  الرايات  الخراسانيين أصحاب 
ذكرنا.  كما  المغاربة،  قوات  مع  الشام  بالد  في  موجودة 
والراية  أيضا.  االصهب  راية  نفس  االموية  الراية  وتكون 
القيسيقة. راية االبقع الذي تشير عدة روايات إلى عالقته 
بمصر. بل يشير بعضها إلى أنه يبدأ حركته من مصر أو هو 
من أهل مصر، فيكون قيسيا. كما توجد روايات تذكر أن 
السفياني يحكم »مصر« أيضا. واهلل العالم. كما توجد رواية 
في مخطوطة ابن حماد ص 75 تقول: يملك رجل من بني 
هاشم فيقتل بني أمية فال يبقى منهم إال اليسير، ال يقتل غيرهم. 
ثم يخرج رجل من بني أمية فيقتل بكل رجل رجلين حتى ال 

يبقي اال النساء. ثم يخرج المهدي. 
وهي ال تحدد منطقة حكم هذا الهاشمي الذي يحكم قبل 
السفياني، وهل هي الحجاز أم العراق. وإذا كانت تقصد بالد 
الشام فالبد أن يكون قبل االبقع الذي تتفق الروايات على 
أن السفياني يخرج عليه وعلى االصهب ويقتلهما، وتصفهما 

بأنهما من أعداء أهل البيت وشيعتهم.

الهوامش: 
1. سورة مرمي، اآلیة 37.

2. سورة الشعراء، اآلیة 4.
3. »البحار«، ج 52، ص 229.
4. »بشارة االسالم«، ص 183.
5. »خمطوطة ابن محاد«، ص 96 
6. »البحار«، ج 51، ص 92. 

7. نفس املصدر، ج 52، ص 229. 

قال اهلل عّزوجّل:
»َو قالَِت الَْيُهوُد لَْيَسِت النَّصاری  َعلى  َشيْ ٍء«1

و تقول »برتوكوالت صهيون«:
علينا ان ننتزع فكرة اهلل ذاتها من عقوب المسيحيين و أن نضع 

مكانها عمليات حسابية و ضرورية و مادية...
و يقول »االنجيل«:

ال تظنوا أنى اشكوكم الى الّرب، يوجد الذی يشكوكم و هو 
لكنتم  لو كنتم تصدقون موسى  موسى عليه رجاؤكم، ألنكم 
تصدقونى ألنه هو كتب عنى، فإن كنتم لستم تصدقون كتب 

ذاك، فكيف تصدقون كالمى؟

الدولة  تلك  تنتهى  حتّى  لن  ينتهى  اليهود  عن  الكالم  ان 
من  بدعم  اهلها  شردت  و  األرض  اغتصبت  التى  اللقيطة 
قوی االستكبار العالمية و على رأس تلك القوی »الواليات 
و  االوروبية  النصرانية  الدول  بقية  و  األمريكية«  المتحدة 

على رأس تلك الدول »إنجلتزا« و »فرنسا«.
الدول  تلك  على  سيطرتهم  يعلنوا  أن   استطاعوا  فاليهود 
من خالل اللوبيات اليهودية التى تتحكم فى مقاليد و امور 
تلك البالد و ذلك بعد أن خربوا ديانة تلك الدول و هى 
التى أفرغوها تمامًا من مضامينها و عقائدها و  المسيحية 
اعمال  من  هى  التى  بالـفلسفة-  يسمى  ما  مكانها  وضعوا 

اليهود.

قد استطاع اليهود من خالل اتباع خطوات الشيطان )ألنهم 
جنده و حزبه( و من خالل العمل الدءوب و الصبر و المثابرة 
أن   الدسائس  و  المؤامرات  حبك  و  المحكم  التخطيط  و 
يصلوا إلى ما وصلوا إليه اآلن من علّو و سيطرة و هيمنة 
و تحكم و هدم الديانة النصرانية على رءوس أتباعها فى 
الغرب خاصة. فمنذ القرن األول للمسيحية و هم  يحاولون 
 وأد تلك الديانة التوحيدية التى جاء بها عيسى بن مريم
بيضاء نقية من قِبَل رّب العالمين الذی ال يقبل البتة أن يكون 
شاؤول و  اليهودی  الملك و الولد. فدخل  له شريك فى 
الذی يسمى عند النصاری بولس فحّرف الديانة النصرانية و 
ادعى ظلما وزورا أن عيسى بن مريم، عبداهلل و رسوله 
هو اهلل -تعالى الملك الحق المبين - عن قول هذا األفاك 

اللعين.
و منذ ذلك الحين و الديانة النصرانية أخذت فى االنحدار 
حتّى أعلنوا فى الغرب عن نهاية هذه الديانة و إحالل النظم 
لفالسفة  كان  قد  و  محلها.  الفلسفية  اآلراء  و  النظريات  و 
اليهود اليد الطولى فى زرع و نشر تلك الفلسفات اإللحادية 

و الكفرية.
يقول الفيلسوف الفرنسى، جاك شيراك: 

األخيره.  اآلونة  فى  الغرب  فى  الدين  محل  حلت  الفلسفة  ان 
فلم يعد الناس، أو قل اغلبيتهم يبحثون عن الطمانينة و تهدئة 
مخاوفهم و قلقهم فى جهة المسيحية و انما فى جهة الفلسفة 
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دور الیهود يف تحريف األديان الساموية

8. نفس املصدر. 
9. نفس املصدر، ص 298.

10. »خمطوطة ابن محاد«، ص 93.
11. نفس املصدر، ص 92.

12. »البحار«، ج 52، ص 253.

13. »خمطوطة ابن محاد«، ص 71.

14. »البحار«، ج 52، ص 212.
15. »إلزام الناصب«، ج 2، ص 204.

مكتب  النشر  مركز  کورانی،  علی  الظهور«،  »عصر  من  المقتبس 
االعالم االسالمي، الطبعة االولى، شعبان 1408، صص 104-91، 

.)http://lib.eshia.ir( .بالتلخيص
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قال اهلل تعالى فى القرآن الكريم: »يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا 
النساء،  )سورة  ِمْنُكمْ .«  ْمِر  اأْلَ ُأولِي  َو  ُسوَل  الرَّ َأطيُعوا  َو   َ اهللَّ

اآلية 59(
روی الحاكم الحسكاني فى تفسير هذه اآلية:

أبي عياش  بن  أبان  ]...[ عن  الشيرازي  اهلل  أبو عبد  أخبرنا 
قال: حدثني سليم بن قيس الهاللي عن علي قال: 

بي،  و  بنفسه  اهلل  قرنهم  الذين  شركائي   : nاهلل »قال رسول 
َأطيُعوا  َو   َ اهللَّ َأطيُعوا  آَمُنوا  الَّذيَن  َأيَُّها  »يا  فيهم:  أنزل  و 
ُسول ...« اآلية، فإن خفتم تنازعا في أمر فارجعوه إلى اهلل و  الرَّ

الرسول و أولي األمر.« 
قلت: »يا نبي اهلل! من هم؟« 

قالn: »أنت أولهم .«
و روی عن عقيل بن الحسين معنعنًا عن مجاهد ]في قوله 

تعالى [: 
»أ  بالتوحيد،  صدقوا  ]الذين [  يعني  آَمُنوا«،  الَّذيَن  َأيَُّها  »يا 
يعني  ُسوَل«،  الرَّ َأطيُعوا  »َو  فرائضه   في  يعني   ، »َ اهللَّ َأطيُعوا 
ْمِر ِمْنُكْم«، نزلت في أميرالمؤمنين حين  في سنته  »َو ُأولِي اأْلَ
النساء و  بالـ»مدينة« فقال: »أ تخلفني على  خلفه رسول اهلل 
الصبيان؟« فقال ص: »أ ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى حين قال له: اخلفني في قومي و أصلح .« فقال اهلل: 
ْمِر ِمْنُكْم«، ]هو[ علّي بن أبي طالب. واله اهلل  »َو ُأولِي اأْلَ
األمر بعد محمد في حياته، حين خلفه رسول اهلل بالمدينة. فأمر 

اهلل العباد بطاعته و ترك خالفه .1
203- أبو النضر العياشي قال حديثا معنعنًا عن أبي بصير، 
عن أبي جعفر االمام الباقر، أنه سأله عن قول اهلل تعالى: 
 :ْمِر ِمْنُكْم«،  قال ُسوَل َو ُأولِي اأْلَ َ َو َأطيُعوا الرَّ »َأطيُعوا اهللَّ
»نزلت في علي بن أبي طالب.« قلت: إن الناس يقولون: فما 

منعه أن يسمي عليا و أهل بيته في كتابه. 
 :فقال أبو جعفر

»قولوا لهم: إن اهلل أنزل على رسوله الصالة و لم يسم ثالثا 
ذلك،  فسر  الذي  هو   nاهلل رسول  كان  حتى  أربعا-  ال  و 

لهم  ينزل: طوفوا سبعا حتى فسر ذلك  فلم  الحج  أنزل  و 
و  الرسول  أطيعوا  و  اهلل  أطيعوا  أنزل:  و   nاهلل رسول 

و  علي  في  فنزلت  منكم،   األمر  أولي 
رسول  قال  و   ،bالحسين و  الحسن 
اهللn: أوصيكم بكتاب اهلل و أهل بيتي. 
بينهما- حتى  إني سألت اهلل أن ال يفرق 

يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك.«
ايضا روی عن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه قال: لما نزل رسول اهللn الجرف 
يحمل   ، طالب أبي  بن  علي  لحقه 
خلفتني  اهلل  رسول  يا  فقال:  سالحا، 

المنافقون  أرجف  قد  و  قبلها؟  أتخلف عن غزوة  لم  و  عنك 
رسول  فسمعت  سعد:  قال  استثقلتني!  لما  خلفتني  أنك  بي 
بمنزلة  مني  تكون  أن  ترضى  ما  أ  علي  »يا  يقول:   nاهلل
في  فاخلفني  فارجع  بعدي  نبي  ال  أنه  إال  موسى  من  هارون 

أهلي و أهلك .«2
و ايضا روی عنه عن علي : »أن رسول اهلل n أراد أن 
المدينة.«  يتخلف على  أن  فأمره  فدعا جعفرا  له،  يغزو غزوة 
فدعاني  قال:  أبدا.«  اهلل  يا رسول  بعدك  أتخلف  »ال  فقال: 
أتكلم.  أن  قبل  تخلفت  لما   علي فعزم   nاهلل رسول 
فبكيت- فقالn: »ما يبكيك يا علي؟« قلت: »يا رسول 
اهلل يبكيني خصال غير واحدة تقول قريش غدا: ما أسرع ما 
كنت  أخری:  تبكيني خصلة  و  خذله،  و  عمه  ابن  عن  تخلف 
أريد أن أتعرض للجهاد في سبيل اهلل- ألن اهلل يقول: »َو ال 
َيَطُؤَن َمْوِطئًا َيغيُظ الُْكفَّاَر َو ال َينالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَْياًل ِإالَّ ُكِتَب 
َ ال ُيضيُع َأْجَر الُْمْحِسنين «3 و كنت  لَُهْم بِِه َعَمٌل صالٌِح ِإنَّ اهللَّ
أريد أن أتعرض لفضل اهلل، و ما بي غنى عن سهم أصيبه مع 
المسلمين و أعود به علي و على أهل بيتك. فقال n: »أنا 
ما  ستقول:  قريشا  إن  قولك:  أما  قلت.  ما  جميع  في  مجيب 
أسرع ما خذل ابن عمه، فقد قالوا لي أشد من ذلك فقد قالوا: 
ساحر و كاهن و كذاب. و أما قولك: أتعرض لألجر من اهلل4   
فما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ال 
نبي بعدي؟ و أما قولك: أتعرض لفضل اهلل ]فـ[ هذا بهار من 
فلفل جاءنا من اليمن فبعه- و استمتع به أنت و فاطمة حتى 

يأتيكم اهلل من فضله .«5

علی فی القرآن الکريم: أطيعوا اولی األمر ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارم اهلل بأدنى الحيل.«7
فاحذر، ثم فاحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه... لذلك فقد 
اخذت العهد على نفسى كى أكون سيفا مسلطا بقلمى لفضح 
مخططات و مؤامرات هؤالء القوم الذين يعيثون فى ارضنا 
فى »فلسطين« الحبيبة الفساد، فيقتلون األطفال و النساء و 
الشيوخ و يهدمون البيوت على رءوس ساكنيها و يهلكون 
يرقبون  الزيتون و ال  أشجار  يجّرفون  و  النسل  و  الحرث 
ااّل و ال ذمة، و كل ذلك على مرأی و مسمع  فى مؤمن 
من المسلمين الذين استغل اليهود انتشار مرض الضعف و 
التشرذم و الفرقة و التمزق فيهم، مع ما وجدوه من دهم و 
عون من قوی االستكبار العالمية و من يدورون فى فلكهم 
من ابناء جلدتنا و اهلنا فى فلسطين يذحبون بدم بارد و ال 

مجير لهم و ال نصير و ال معين لهم ااّل اهلل عّزوجّل.
يتبع ...

الهوامش:
1. سورة البقره، اآلیة 113.

2. عن كتاب: »االنتصار علی اخلوف« تألیف لوك فریی، الناشر: اودیل 
جاكوب، باریس، 2006م.، عرض و حتلیل جریدة البیان األماراتیة الصادرة 
فی یوم 20 اغسطس من عام 2009م. املوافق 28 شعبان 1430 هـ .ق. 

العدد 10654.
الناشر:  صـ153،  عشر  الرابع  الربوتوكل  صهیون«،  »بروتوكوالت   .3
الطبعة اخلامسة، 1980م.، ترمجة االستاذ عباس حممود  دارالكتاب لعربی، 

العقاد.
4. سورة احلجر، اآلیة 9.

5. سورة املائده، اآلیة 64.
6. السورة السابقه، اآلیة 78.

7. اخرجه ابن بطة فی: »اإلبانة الكربی« و راجع ارواء الغلیل للشیه األلبانی 
.375 /5

في  وأثرهم  التاريخ  عبر  المتخفون  »اليهود  رشاد،  يوسف  المصدر: 
المسيحية واإلسالم قديما وحديثا«، دمشق- قاهره، دارالكتاب العربی، 

ص 7-12 بالتخليص.
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أی  فى  لم يحصل  مذهل  تطور  هذا  و  الحديثة...  و  القديمة 
العلمانية  فالفلسفة  األن.  حّتى  العالم  مناطق  من  اخری  منطقة 

هى التى تسيطر على الغرب حاليا و ليس الدين المسيحى.2
قد استطاع فالسفة اليهود استغالل تلك النظريات و اآلراء 
الفاسدة إلحاللها محل الديانة المسيحية... فكم هى أيادی 
عقائد  و  افكار  أن تحرك  استطاعت  التى  الخفية  اليهود 

الديانة المسيحية. تقول البروتوكوالت:
سيفضح فالسفتنا كل مساوئ الديانات األممية )غير اليهودية( 
ولكن لن يحكم أحد أبًدا على دياناتنا من وجهة نظرها الحقة... 
مريًضا  أدبًا  الزعامة  الكبری ذوات  الدول  نشرنا في كل  لقد 
االعتراف  بعد  قصيرة  فترة  وسنستمر  النفوس.  ُيغثي  قذًرا 
بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا األدب، كي يشير بوضوح 
المحمود  التي سنصدرها من موقفنا  التعاليم  اختالفه عن  إلى 
غير  )من  األمميين  قيادة  لغرض  ربوا  الذين  علماؤنا  وسيقوم 
مذكرات،  تسويد  و  خطط،  رسم  و  خطب  بإلقاء  اليهود( 
متوسلين بذلك إلى ان تؤثر على عقول الرجال وتجذبها نحو 

تلك المعرفة وتلح االفكار التي تالئمنا.3
و قد تم لهم ما أرادوا و نشروا تلك األفكار المنحرفة و 
استطاعت أيادی اليهود الخفية من خالل هؤالء العلماء و 
الديانات األخری أن ينفذوا  الذين تسربلوا بسربال  الخونة 
الى داخلها، فكم من اليهود الذين تنصروا حتّى وصلوا إلى 
رأس الكنيسة نفسها فأفسدوها من داخلها. و كم من اليهود 
تفلسفوا حتى يضعوا نظريات و أفكارا تخالف كل األعراف 
بعضهم  حاول  هكذا  و  األديان  و  األخالق  و  التقاليد  و 
الدخول فى اإلسالم لوأده من الداخل كما فعلوا بالمسيحية 
اهلل، عزوجل، حافظ  بالفشل ألن  باءت  ولكن محاوالتهم 
تعالى  و  سبحانه  تعّهد  و  تكّفل  الذی  بقرآنه  الدين  هذا 

بحفظه. فقال تعالى: 
ْكَر َو ِإنَّا لَُه لَحاِفُظون .«4  لَْنا الذِّ »ِإنَّا نَْحُن نَزَّ

تلك  لمثل  العدول  المسلمين  علماء  تصدی  لقد  و 
المحاوالت اليهودية ففضحوا مخططاتهم و بينوا فساد كل 
من سّولت له نفسه ليخرج عن منهج اإلسالم و األصيل و 
التمثل فى الصدرين األساسيين و هما: »القرآن الكريم« و 

السنّة النبويّة الصحيحة...
صفوف  بين  اندست  التى  الخفية  اليهود  أيادی  هى  فكم 
و  الشقاق  بذور  صفوفها  فى  فبذرت  األخری  الديانات 
الخالف؛ ولكن ااهلل، عّزوجّل، قيض دائما من يفضح هؤالء 
الذين اندسوا بين أتباع اإلسالم بالذات فـ»ُكلَّما َأْوَقُدوا ناراً 
ُ ال ُيِحبُّ  ُ َو َيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفساداً َو اهللَّ لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهللَّ

الُْمْفِسدين .«5 
فاليهود أمة قد غضب اهلل عليها و هى اّمة ملعونة »لُِعَن الَّذيَن 
َكَفُروا ِمْن بَني  ِإْسرائيَل َعلى  لِساِن داُوَد َو عيَسىْبِن َمْرَيَم.«6 و 
هم اهل الكذب و بهت و غدر و مكر و حيل و قد حذرنا 
منهم النبىn و من السير على خطاهم فقال: »ال ترتكبوا 
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الهوامش:
 1. و مثله رواه عن تفسری جماهد احلافظ ابن شهرآشوب يف اآلیة الثالثة اليت 
أوردها يف عنوان: »باب النصوص على إمامته من كتاب مناقب آل أيب 

طالب«: ج 2، ص 219؛ ط الغري. مث ذكر أبیات احلمریي و منها:
یرد علیكم ما تدعونا و قال اهلل يف القرآن قوال  

و أمحد و األويل املتأمرینا أطیعوا اهلل رب الناس ربا   
و سبطاه الوالة الفاضلونا فذلكم أبو حسن علي    

الكرمية من »تفسری  اآلیة  تفسری  اهلل، يف  البحراين، رمحه  السید  عنه  رواه  و 
الربهان«: ج 1، ص 386، ط 2. و روى ابن مردویه يف كتاب »مناقب 
بن  جعفر  سألت  قال:  القاسم  بن  الغفار  عبد  عن  و[  قال:]   »علي
حممد عن» أويل األمر« يف هذه اآلیة، فقال: »كان و اهلل علي منهم.« 
من  علي«  شأن  القرآن يف  من  نزل  عنوان:»ما  يف  اإلربلي  عنه  رواه  هكذا 

»كشف الغمة«:ج 1، ص 323.
2.و قریبا منه جدا رواه املتقي حتت الرقم: 403 باب فضائل علي من »كنز 
العمال«: ج 15 ص 139، و مثله رواه اهلیثمي يف »جممع الزوائد«: ج 9 
ص 110، نقال عن أوسط الطرباين و قال: رجاله رجال الصحیح. و رواه 
أمری  ترمجة  من  توالیه  و   370 احلدیث:  يف  بطرق كثریة  عساكر  ابن  أیضا 
املؤمنني من »تاریخ دمشق«، ج 1، ص 342، و قال: و هو صحیح من 

حدیث إبراهیم بن سعد.
3. سورة التوبه، اآلیة 120.

 4. كذا يف النسخة الیمنیة و مثله يف احلدیث 432 من باب فضائل علي
العمال«: ج 15، ص 152، و هذا معىن قوله أوال: »أرید أن  يف »كنز 
أقول:  ثانیا.  بلفظ واحد أوال و  أتى  الكنز  أتعرض لفضل اهلل« و لكن يف 
و رواه أبو خالد الواسطي عن زید، عن أبیه عن جده عنه كما يف منت 
»الروض النضری«: ج5 ص 362، و رواه أیضا اهلیثمي عن البزاز يف باب 

»فضائل علي« من »جممع الزوائد«: ج 9 ص 110، عن البزار.
5. و احلدیث رواه أیضا احلاكم يف تفسری سورة التوبة من كتاب »املستدرك«: 
ج 2 ص 337، و رواه عنه السیوطي يف »اللئالئ«: ج 1- 177، ط 1، 
و رواه أیضا أبو نعیم احلافظ كما يف احلدیث: 87 يف الباب: 21 من فرائد 

السمطني املطبوع، ص 108.

لقواعد  الّتنزيل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  حسكاني،  المصدر: 
التفضيل«،الطهران، طبع اول، 1411 ق.، ج 1، ص189- 194.

ألم يکم الرسول خبيراً بأمور الدنيا؟!
يكثر  التى  المناطق  يسكنون  الذين  خاصة  و  جميعا  نعلم 
فيها النخل، أن النخل ال يثمر تمراً ااّل بعد تأبير انثاه بطلع 
الذكر و المزارعون يقومون كّل عام بعملية التأبير من خالل 
و  مسّلم  أمر  هذا  و  األنثى،  النخل  على  الطع  محتوی  نثر 

يعلمه الجميع. لكن ينقل عن عائشه و انس مايلي:
أّن النبىn مّر بقوم يلحقون. فقال: »لو لم تفعلوا لصلح؟« 
قال: فخرج شيصا. فمّر بهم فقالn: »ما لنخلكم؟« قالوا: 

قلب كذا و كذا و قالn: »انتم أعلم بأمر دنياكم.«1
ما هى نتيجة روايات من هذا القبيل الموجورة فى الگتب 
قاله  ما  أن  هى  النتيجة  الخلفاء؟  مدرسة  عند  المعتمده 
تنصيب  قبيل  من  الدنيويه  األمور  مجال  فى   nالرسول
حاكم أو ولّى امر يكون فاقداً للقيمة و الناس بامكانهم أن 
ينصبوا من هو أفضل؛ ألنه أثبت من خالل اعماله أن الناس 

أعلم و أفهم منه ص فى امورهم الدنيوية.
و النتيجة األخری هى أّن الدين جاء ليعلم الناس صالتهم 
امورهم  فى  له  دخل  ال  و  عموما  عباداتهم  و  زكاتهم  و 
الدنيوية، بل تركها للناس أنفسهم ألنهم فى هذه المجاالت 

أعلم و أفهم!
فّكروا فيما سيكون انطباع الشخص الذی يعتقد بصحة هذه 
الروايات و فى أی مستوی من االنسانية و العقل و الشعور 
أنسانًا   nالرسول يعتبر  هل  مبدئيا  الرسولn؟  يری 
به  يحظى  مثلما  التكفير  قابلية على  و  بعقل  يحظى  عاديا 
:n اإلنسان العادی؟ »القرآن« يصّرح ما يلى فى الرسول
الجنون  القريشيون  نسب  بَِمْجُنون .«2  َربَِّك  بِِنْعَمِة  َأْنَت  »ما 
للرسولn فقط، ولكن هذا النمط من األحاديث قد يثبت 
تلك النسبة. و مما يلفت النظر ان هذا الحديث استراعى 
انتباه المستشرقين كذلك و دعاهم للكتابة عنه.3 ألن هذه 
على  التّهجم  خالله  من  يكم  منطلق  أفضل  تعّد  المصادر 

االسالم و جعله مرمى للنقد العدائى.

الهوامش:
1. صحیح مسلم 95/7 و 139- 142، کتاب الفضائل، باب وجوب 
امتثال مما قاله شرعا دون ماذکره من معایش الدنیا علی سبیل الرأی، و مسند 

ابن جنبل 162/1 و123/3.
2. سورة القلم، اآلیة 2. 

 La( »3. علی سبیل املثال راجع »حمّمد پیامربی که از نو باید شناخت
املنصوری  نقله  جیورجیو،  ویرجیل  لکنستانتني   )vie de Mahomet

الی الفارسیة.

نقلها  الدين«،  أحياء  فی  »دوراألئّمه  سّيدمرتضی،  المصدر: عسکری، 
الی العربيه: تحسين البدری، ج 1، صص 137-138؛ بالتخليص. 

صورة النبّیn عند اهل السنة
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قال ابن خزيمة فى كتاب »التوحيد«: 
في  واإلكرام  بالجالل  الذي وصفه  اهلل  إثبات وجه  ذكر  باب 
ْكراِم«1  ونفى عنه  قوله: »َو َيْبقى َوْجُه َربَِّك ُذو اَلَْجالِل َو اإَْلِ
الهالك إذا أهلك اهلل ما قد قضى عليه الهالك مما قد خلقه اهلل 
للفناء ال للبقاء، جل ربنا، عن أن يهلك شيء منه مما هو من 
صفات ذاته، قال اهلل جل وعال: »ُكلُّ َشْيٍء هالٌِك ِإاّل َوْجَهُه«2  

وأضاف مستشهدات بآيات من القرآن الكريم:
فأثبت اهلل لنفسه وجها وصفه بالجالل واإلكرام، وحكم لوجهه 
بالبقاء، ونفى الهالك عنه فنحن وجميع علمائنا منأهل الحجاز 
وتهامة واليمن، والعراق والشام ومصر، مذهبنا: أنا نثبت هلل ما 
أثبته اهلل لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا، من 
غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن 
المعطلين، وعز أن  المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة  أن يشبه 
يكون عدما كما قاله المبطلون، ألن ما ال صفة له عدم، تعالى 
الذي  خالقنا  صفات  ينكرون  الذين  الجهميون  يقول  عما  اهلل 

وصف بها نفسه في محكم تنزيله.
 َnثم أتى فى باب »ذكر البيان من أخبار النبّي المصطفى
قد  حديثا  عشر  بأربعة  ثناؤه«،  جّل  هلل  الوجه  إثبات  في 
أشير فيها كاآيات السابقة إلى وجه اهلل. علي سبيل المثال 

في الحديث األول قال النبّيnَ: »أعوُذ بِوجِهَك الَكريم« 
و يزعم ابن خزيمة أن معناه: »أعوذ بوجهك ربي الكريم!« 
و بناء على هذا ففي كل اآليات و األحاديث التي استشهد 
بها ابن خزيمة ،ذكر »وجه اهلل« أو »وجه الرب« و قد زعم 

أن القصد من الوجه هو 3 

bکشف الحقيقة فی روايات اهل البيت
رواية  فى  القانونين  عّلمنا  قد   ابى طالب على بن  إّن 

لمعرفة الّرب:

القانون االول لمعرفة صفات الّرب
قال على بن ابى طالب فى هذا القانون:

»ال يشبه فعله تبارك و تعالى شيئا من أفعال البشر.« 
على سبيل المثال:

1. قال اهلل تبارك و تعالى فى كتابه: »َقْد َسِمَع اهلَلُ َقْوَل...«4 
ايضا لسماعة االنسان و الحيوان قيل: »سمع.« إن استماع 
اإلنسان يتم عبر األذن و التي هي من أعضاء جسد اإلنسان 

لكن استماع اهلل ليس هكذا. 

معرفة الّرب فی المدرستين: وجه اهلل
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...«5 كما يقال  2. قال اهلل تعالى فى كتابه: »... َخَلْقُت بَِيَديَّ
عن اإلنسان أيضا: »عمل بيديه«؛ لكن ما هو ثابت أن القصد 
اليدين و  يتم عير  الذي  العمل  ليس  بالنسبة هلل  العمل  من 

اللتين من أعضاء الجسد .

القانون الثانی لفهم اآليات القرآنيه
 :nفى هذا القانون، قال وصّى رسول اهلل

»رب شي ء من كتاب اهلل تأويله على غير تنزيله و ال يشبه 
كالم البشر« 

فقال على سبيل المثال
»...من ذلك قول إبراهيم »ِإنِّي ذاِهٌب ِإلى  َربِّي َسَيْهدين « 
فذهابه إلى ربه توجهه إليه عبادة و اجتهادا و قربه إلى اهلل جل 
و عز أ ال تری أن تأويله غير تنزيله و قال و »َأْنَزلَْنا الَْحديَد 

فيِه بَْأٌس َشديد« يعني السالح و غير ذلك...«6
معنى  ليس  الذي  و  القرآن  في  ما  بناء على هذا هناك  و 
آيات القرآن معناها اللغوي بل القصد معانيها المجازي ففي 
الحقيقي فهذا خطأ  لو نظرنا إلى معناها  مثل هذه اآليات 
فادح و يترتب عليها انطباعات خاطئة و يسبب انحرافات 

عميقة في المعتقدات .

المعصومينb حول  األئمة  إلى كالم  هنا  نتطرق  نحن  و 
معاني وجه اهلل .

قال ابو حمزه: قلت ألبي جعفر قول اهلل عز و جل- ُكلُّ 
َشْيٍء هالٌِك ِإاّل َوْجَهُه؟ قال: »فيهلك كل شي ء و يبقى 
الوجه إن اهلل عز و جل أعظم من أن يوصف بالوجه و لكن 

معناه كل شي ء هالك إال دينه و الوجه الذي يؤتى منه .«7
فى حديث األخری روی عن الصادق فى تفسير اآلية: 

»كل شي ء هالك إال من أخذ طريق الحق.«8
و في النهاية يمكن القول أنه ال يمكن مقارنة أفعال اهلل و 

صفاته بأفعال المخلوقات و أوصافهم.

الهوامش:
1. سورة الرمحن، اآلیة 27.

2. سورة القصص، اآلیة 88. 
3. ارجع الی »التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل«، أبو بكر حممد بن 
إسحاق بن خزمية بن املغریة بن صاحل بن بكر السلمي النیسابوري، الریاض، 

مكتبة الرشد، الطبعة اخلامسة، 1414هـ .ق.، صص 27-24.
4. سورة اجملادلة، اآلیة 1.

5. سورة ص، اآلیة 75.
6. ابن بابویه )الصدوق(، حمّمد بن علی، »التوحید«، قم، جامعة 

املدّرسني، ص 266-265.
7. املصدر السابق، ص149.

8. املصدر السابق. 

نقلها  الدين«،  أحياء  فی  »دوراألئّمه  سّيدمرتضی،  عسکری،  المصدر: 
الی العربيه: تحسين البدری، ج 2، صص 238-245؛ بالتخليص.

روی فى اهّم كتب اهل السنة، »صحيح البخاری« حديثين 
فى منقبة علّى بن ابى طالب فى غزوة الخيبر.

قال بخاری:
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم، عن 

سهل بن سعد أن رسول اهللn قال: 
»ألعطين الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديه.« فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على 
»أين   :nفقال يعطاها.  أن  يرجو  كلهم   ،nاهلل رسول 
علي بن أبي طالب؟« فقالوا: يشتكي من عينيه يا رسول اهلل! 

قالn: »فأرسلوا إليه فأتوني به.« 
فلما جاء بصق في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به 
وجع، فأعطاه الراية، فقال علي: »يا رسول اهلل! أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟« فقالn: »انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم، ثم ادعهم إلى اإلسالم، وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق اهلل فيه، فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا، خير لك من 

أن يكون لك حمر النعم.«1
ايضا قال: حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد، 

عن سلمة قال:
رمد،  به  وكان  خيبر،   nالنبي عن  تخلف  قد  علي  كان 
فقال: أنا أتخلف عن رسول اهلل. فخرج علي فلحق 
بالنبيn. فلما كان مساء الليلة التي فتحها اهلل في صباحها، 
قال رسول اهللn: »ألعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غدا 
رجال يحبه اهلل ورسوله«، أو قال: »يحب اهلل ورسوله، يفتح 
اهلل عليه.« فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. 

فأعطاه رسول اهللn الراية، ففتح اهلل عليه.2

خيبر علی لسان علی بن ابی طالب
قال علّى بن ابى طالب من يوم الخيبر: 

»...فإنا وردنا مع رسول اهللn مدينة أصحابك خيبر على 
رجال من اليهود و فرسانها من قريش و غيرها فتلقونا بأمثال 
الجبال من الخيل و الرجال و السالح و هم في أمنع دار و أكثر 
عدد كل ينادي و يدعو و يبادر إلى القتال. فلم يبرز إليهم من 
أصحابي أحد إال قتلوه حتى إذا احمرت الحدق و دعيت إلى 
التفت بعض أصحابي إلى  النزال و أهمت كل امرئ نفسه و 

بعض و كل يقول: يا أباالحسن! انهض. 
فأنهضني رسول اهللn إلى دارهم. فلم يبرز إلي منهم أحد 
ثم شددت عليهم  فارس إال طحنته.  لي  يثبت  قتلته و ال  إال 
شدة الليث على فريسته حتى أدخلتهم جوف مدينتهم مسددا 
عليهم فاقتلعت باب حصنهم بيدي حتى دخلت عليهم مدينتهم 
وحدي. أقتل من يظهر فيها من رجالها و أسبي من أجد من 
فيها  لي  يكن  لم  و  وحدي.  ]افتتحتها[  أفتتحها  حتى  نسائها، 

معاون إال اهلل وحده...«3

الهوامش:
1. صحیح خباری، باب: مناقب علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي، أيب 

احلسن، ح 3498.
2. املصدر السابق، ح 3499.

3. ابن بابویه، حمّمد بن علی )الصدوق(، »اخلصال«، قم، جامعة املدّرسني، 
ج2، ص362.

حديث النبوّیn: حديث الخيبر
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قال اهلل تعالى فى محكم كتابه فى اآلية 148 من سورة 
البقره:

»َفاْسَتِبُقوا الَْخْيراِت َأْيَن ما َتُكونُوا َيْأِت بُِكُم اهللُ َجِميعًا ِإنَّ اهلَل 
َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقِديٌر.« 

 ،روی فى تفسير هذا اآليه عن محّمد بن علي الباقر
أنه قال: »الفقداء قوم يفقدون من فرشهم فيصبحون بمكة، و 
هو قول اهلل عز و جل: َأْيَن ما َتُكونُوا َيْأِت بُِكُم اهللُ َجِميعًا، و 

 ».fهم أصحاب القائم
االمام  اهلل  عبد  أبو  قال  قال:  عمر،  بن  المفّضل  عن  روی 
باسمه  جل  و  عز  اهلل  دعا  اإلمام  اذن  »إذا   : الصادق 
عشر،  ثالثة  و  مائة  الثالث   ، أصحابه   له  فانتجب  العبراني، 
قزعا كقزع الخريف  ، و هم أصحاب األلوية؛ منهم من يفتقد 
في  يسير  يری  من  منهم  و  بمكة،  فيصبح  ليال  فراشه  من 

السحاب نهارا، يعرف باسمه و اسم أبيه و حسبه   و نسبه.«
روی عن أبي بصير، عن أبي عبد اهلل االمام الصادق، في 
قوله تعالى قال: »نزلت في القائمf و أصحابه يجتمعون 

على غير ميعاد«. 
روی عن اسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد اهلل في 
 :قال البلدان،  من   fالقائم رجال  فيه  يذكر  حديث 

»إن أصحاب القائمf يلقى بعضهم بعضا كأنهم بنو أب و 
ام، و إن افترقوا افترقوا عشاء و التقوا غدوة، و ذلك تأويل 
 ُ اهللَّ بُِكُم  َيْأِت  َتُكونُوا  ما  َأْيَن  الَْخْيراِت  َفاْسَتِبُقوا  اآلية:  هذه 

َجِميعًا.«
قال أبو بصير: قلت: جعلت فداك، ليس على األرض يومئذ 

مؤمن غيرهم؟
قال: »بلى، و لكن هذه التي يخرج اهلل فيها القائم، و هم النجباء 
و القضاة و الحكام و الفقهاء في الدين، يمسح اهلل بطونهم و 

ظهورهم فال يشتبه عليهم حكم«. 

المصدر: بحرانى، سيد هاشم بن سليمان، »البرهان في تفسير القرآن«، 
قم، مؤّسسه بعثة  ، طبع اّول، 1374هـ.ش.، ج 1، ص347- 355.

خطبة اميرالمؤمنين: استعان اهلل علی نفسک
»عباد اهلل! إن من أحب عباد اهلل إليه عبدا أعانه اهلل على 
مصباح  فزهر  الخوف.  تجلبب  و  الحزن  فاستشعر  نفسه. 
الهدی  في قلبه و أعد القری ليومه النازل به. فقرب على 
فاستكثر  ذكر  و  فأبصر  نظر  الشديد  هون  و  البعيد  نفسه 
نهال  فشرب  موارده  له  سهلت  فرات  عذب  من  ارتوی  و 
الشهوات و تخلى  و سلك سبيال. جددا قد خلع سرابيل 
من الهموم إال هما واحدا انفرد به فخرج من صفة العمى 
و مشاركة أهل الهوی و صار من مفاتيح أبواب الهدی و 
مغاليق أبواب الردی قد أبصر طريقه و سلك سبيله و عرف 
مناره و قطع غماره و استمسك من العری بأوثقها و من 
اليقين على مثل ضوء الشمس قد  الحبال بأمتنها فهو من 
نصب نفسه هلل سبحانه في أرفع األمور من إصدار كل وارد 
عليه و تصيير كل فرع إلى أصله مصباح ظلمات كشاف 
عشوات مفتاح مبهمات دفاع معضالت دليل فلوات يقول 
فيفهم و يسكت فيسلم قد أخلص هلل فاستخلصه فهو من 
معادن دينه و أوتاد أرضه قد ألزم  نفسه العدل فكان أول 
عدله نفي الهوی عن نفسه يصف الحق و يعمل به ال يدع 
للخير غاية إال أمها و ال مظنة إال قصدها قد أمكن الكتاب 
من زمامه فهو قائده و إمامه يحل حيث حل ثقله و ينزل 

حيث كان منزله.«

صفات الفساق
و آخر قد تسمى عالما و ليس به فاقتبس جهائل من جهال 
حبائل  من  أشراكا  للناس  نصب  و  ضالل  من  أضاليل  و 
عطف  و  آرائه  على  الكتاب  قد حمل  زور  قول  و  غرور 
كبير  يهون  و  العظائم  من  الناس  يؤمن  أهوائه  على  الحق 
الجرائم يقول أقف عند الشبهات و فيها وقع و يقول أعتزل 
البدع و بينها اضطجع فالصورة  صورة إنسان و القلب قلب 

موعود القرآن: قزع الخريف

حيوان ال يعرف باب الهدی فيتبعه و ال باب العمى فيصد 
عنه و ذلك ميت األحياء.

عترة النبي
اآليات  و  قائمة  األعالم  و  تؤفكون  أنى  و  تذهبون  فأين 
واضحة و المنار منصوبة فأين يتاه بكم و كيف تعمهون و 
بينكم عترة نبيكم و هم أزمة الحق و أعالم الدين و ألسنة 
ورود  ردوهم  و  القرآن  منازل  بأحسن  فأنزلوهم  الصدق 
الهيم العطاش أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين ص إنه 
يموت من مات منا و ليس بميت و يبلى من بلي منا و ليس 
ببال فال تقولوا بما ال تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون و 
اعذروا من ال حجة لكم عليه و هو أنالم أعمل فيكم بالثقل 
راية  فيكم  ركزت  قد  األصغر  الثقل  فيكم  أترك  و  األكبر 
اإليمان و وقفتكم على حدود الحالل و الحرام و ألبستكم 
العافية من عدلي و فرشتكمالمعروف من قولي و فعلي و 
أريتكم كرائم األخالق من نفسي فال تستعملوا الرأي فيما 

ال يدرك قعره البصر و ال تتغلغل إليه الفكر
ظن خاطئ و منها.

تمنحهم  أمية  بني  معقولة على  الدنيا  أن  الظان  يظن  حتى 
درها و توردهم صفوها و ال يرفع عن هذه األمة سوطها و 
ال سيفها و كذب الظان لذلك بل هي مجة من لذيذ العيش 

يتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملة.

»شرح نهج البالغه إلبن ابی الحديد«، خطبة 86. 
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فتاوی فقهاء المسلمين فی التبرک بالقبور و التمسح 
بها

و هذه بعض الفتاوی فى التبرك و التمسح بالقبور: 
1. فتوی ابن حنبل: عن عبداهلل بن أحمد بن حنبل، قال سألت 
أبى عن الرجل يمس منبر رسول اهللn و يتبرك بمسه و 
يقبله و يفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب اهلل تعالى؟ قال: 

ال بأس به.8 
2. فتوی الرملى الشافعى: ان كان قبر النبّىn أو ولى أو 

عالم و استلمه أو قبله بقصد التبرك فال بأس به.9 
3. فتوی محب الدين الطبری الشافعى: يجوز تقبيل القبر و 

مسه و عليه عمل العلماء الصالحين.10 
4. فتوی الزرقانى المالكى: تقبيل القبر الشريف مكروه اال 

لقصد التبرك فال كراهه.11
5. فتوی شهاب الدين الخفاجى الحنفى: )قال أحمد بن حنبل 

و الطبری( ال بأس بتقبيله و التزامه.12 
حياته  فى  بمشاهدته  يتبرك  من  كل  و  الغزالى:  فتوی   .6
لهذا  الرحال  شد  يجوز  و  وفاته،  بعد  بزيارته  يتبرك 

الغرض.13
7. فتوی ابن حجر: هل يجوز تقبيل الحجر األسود و كل من 

يستحق التعظيم من آدمى و غيره... .14 
 jفعن االمام جعفر الصادق bو أما من طرق أهل البيت
قال: »و اذا فرغت من الدعاء عند قبر النبّىn فأت المنبر 
فامسحه بيدك و خذ برمانتيه و امسح عينيك و وجهك به 

انه شفاء للعين.«15 

nالتبرک بآثار النبّی
جابر  النبّىn: عن  مسه  الذی  الذهب  و  بالنقود  التبرك   .1
 nالنبّى بن عبداهلل األنصاری، و هو يتبرك بذهب أعطاه 

اليه.16 
الالتى  النساء  بعض  عن  بالقالده:  تتبرك  النساء  بعض   .2
خرجن مع رسول اهلل الى خيبر فأعطاهن النبّىn سهما 
من الغنائم و لبعضهن قالده و وضعها فى عنقى، فقالت: واهلل 

ال تفارقنى أبدا و أوصيت أنها تدفن معها.17
3. عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول اهللn و الحالق 
يحلقه و أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعره اال فى 

يد رجل.18
4. ان سهل بن سعد يحدث من حوله: ان النبّىn حينما 

بالقبور  التمرغ  و  التبرك  حرمه  أتباعه  و  تيميه  ابن  يری 
الشريفه و تقبيلها، منها قبور األنبياء و كفروا المسلمين و 
رموهم بالشرك و سموهم القبوريين و عباد القبور، و أنه 

كفعل الجاهليه باألصنام و األوثان.1

الجواب:
أوال: لو لم ينصص الشرع على جوازه ولكنه راجح شرعا 
فسيأتى  األنبياء  غير  قبور  أما  الشعائر.  تعظيم  من  ألنه 
البحث عنها، و أما قبور األنبياء فألن لهم حرمه و شأنا و ال 
تزول حرمتهم بالموت و التأمل. قال االمام مالك للمنصور: 
تزول  ال  األولياء  و  فالنبى  حيا.2  كحرمته  ميتا  النبى  حرمه 

حرمتهم بالموت؛
ثانيا: اذا كان التعظيم يعد عباده و هو حرام و احترام القبور 
و  الكعبه  تعظيم  لكان  شرك  هى  و  عباده  تعد  تقبيلها  و 
الطواف بها شركا، و كذلك تعظيم الحجر األسود و تقبيله، 
و  المساجد  و  ابراهيم«،  »مقام  و  اسماعيل«  »حجر  و 
لهما، و  الذل  األبوين، و خفض جناح  تعظيم  و  المشاعر، 
سجود المالئكه آلدم و سجود اخوه يوسف و أبويه له و 
تعظيم الصحابه للنبّىn و الخلفاء للنبّى و تعظيم الوهابين 

ألمرائهم و الجنود ألمرائهم؛
ثالثا: ان فعل الصحابه و الصلحاء أيضا يخالف رأی الوهابيه 
بحرمه مس القبر و تقبيله و التبرك بترابه. و اليك بعض 

الشواهد: 
 :jعن على :nبتراب قبر النبّى h1. تبرك فاطمة

 nجاءت فاطمه فوقفت على قبره nلما رمس رسول اهلل«
و أخذت قبضه من تراب القبر و وضعت على عينها و بكت و 
أنشأت تقول: »ماذا على من شم تربه أحمد أن ال يشم مدی 
األيام  على  أنها صبت  لو  مصائب  على  غواليا صبت  الزمان 

صرن لياليا.«3 
2. تبرك أبوأيوب األنصاری بقبر النبىnّ و آله حيث وضع 

وجهه على القبر الشريف و قبله.4 
3- تبرك بالل بقبر النبّىn: أتى قبر النبّيn فجعل يبكى 

عنده و يمرغ وجهه عليه.5 
4- تبرك عطاء بن أبى رباح شيخ االسالم مفتى الحرم: عن 
المسجد  قال رأيت عطاء دخل  حدثنا مالك  قال:  الزبير  ابن 
تراب  قبل  ثم  القبله  استقبل  ثم  المنبر،  برمانه  أخذ  و  النبوی 

القبر.6 
5- تبرك بن عبداهلل: كان يضع يده اليمنى على القبر الشريف 

و أن بالال وضع خده عليه أيضا.7 
و غيرها من الشواهد. 

الّتبرک

جلس هو و أصحابه فى سقيفه بنى ساعده و 
فأخرجت  يقول:  ماء  يسقيه  أن  من سهل  طلب 
لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج يقول الراوی 
لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال: ثم استوهبه 
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عمر بن عبدالعزيز بعد ذلك فوهبه له. قال البخاری: رأيت 
هذا القدح بالبصره و شربت منه.19

5. االستشفاء بجبه النبّىn عن صحيح مسلم عن أسماء 
الى جبه  فأخرجت  اهلل  بكر... هذه جبه رسول  أبى  بنت 
عند  كانت  هذه  فقالت:  ديباج،  لبنه  لها  كسروانيه  طيالسه 
 nالنبّى كان  و  أخذتها  قبضت  فلما  قبضت،  حتى  عائشه 

يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.20 

التبرک باآلثار
التبرك  على  جاريه  حديثا  و  قديما  المسلمين  سيرة  ان 
و  قدمه  موضع  و  صالته  موضع  و   nاهلل رسول  بمنبر 
التبرك  و  األشياء  من   nالكريم النبّى  مسه  بما  التبرك 
خصوصا  »المدينة«،  بتراب  التبرك  و  أعواده،  و  بالمنبر 
بن  أحمد  الشيخ  ذكر  قد  و   ،eحمزه سيدنا  قبر  تراب 
الناس  تبرك  العاشر  القرن  أعالم  من  هو  و  عبدالحميد 
بأعواد منبر النبىnّ.21 و اليك بعض المناذج فى ذلك:

و   3/243 صحيحه  فى  البخاری  ذكر  بالمنبر:  التبرك   .1
األحمدی  للعالمة   139 ص  التبرك،  كتاب  فى  العاقولى 

قال: ان الناس تبركوا بمنبر النبى و رمانته. 
2. ذكر الشيخ أحمد بن عبدالحميد و هو من أعالم القرن 
العاشر: تبرك الناس بأعواد منبر النبى )عمدة األخيار ص 

.)135
3. قال السمهودی فى كتابه »وفاء الوفاء« 2/39 يتبرك 
الناس بمنبر النبى و يمسحون أيديهم بالمنبر، و غيرها من 
المناذج )راجع اآلثار النبوية، ص: 31؛ الطبقات الكبری، 

1/13؛ سيرة أعالم النبالء، 1/289(.

رواية فی تقبيل القبر
فتاوی  الشعبى و  روی فى »كشف االرتياب« عن كفاية 
الغرائب و مطالب المؤمنين و خزانه الروايه ما هذا لفظه: 
 nال بأس بتقبيل قبر الوالدين، ألن رجال جاء الى النبّى
الجنه  باب  عتبه  أقبل  أن  حلفت  انى  اهلل!  رسول  يا  فقال: 
وجبهه حور العين، فأمره أن يقبل رجل أمه وجبهه أبيه. قال: 
يا رسول اهلل ان لم يكن أبوای حيين؟ قال قبل قبرهما، قال: 
فان لم أعرف قبرهما؟ قال خط خطين انو أحدهما قبر األم 

و اآلخر قبر األب فقبلهما فال تحنث فى يمينك.22

الهوامش:
1. راجع رسالة »زیارة القبور«، ص 153؛ »اهلدية السنیة«، ص 37.

2. »کشف االرتیاب«، ص 343.
3. راجع »ارشاد الساری«، 3/352؛ »وفاء الوفا«، 4/104؛ »السریة 

النبویة«، 2/340؛ »املواهب اللدنیة«، 3/400.
»شرح  4/1404؛  الوفا«،  »وفاء  4/560؛  احلاکم«،  »مستدرک   .4

الشفاء«، 2/199.
»شفاء  الغابة«، 1/208؛  »أسد  النبالء«، 1/358؛  أعالم  5. »سریة 

السقام«، ص 39.
6. »سریة أعالم النبالء«، 8/54.

7. »وفاء الوفا«، 4/1405.
8. نفس املصدر، 4/1414.

9. فی حاشیة »املواهب اللدنیة« و فی »کنز املطالب للحمزاوی«، ص 
.219

10. »وفاء الوفا«، 4/1407؛ »أسنی املطالب«، 1/331.
11. »شرح املواهب«، 8/315.

12. »شرح الشفا«، 3/171 6؛ »وفاء الوفا«، 4/1404.
13. »احیاء العلوم«، 1/258.

14. »شرح الفقه الشافعی«، 1/276.
15. »وسائل الشیعة«، 10/270، باب 7، ح 1.

16. »مسند أمحد«، 3/314؛ »سنن النسائی«، 7/289.
17. »السریة احللبیة«، 2/770.

18. »البخاری«، 3/35؛ »تاریخ الطربی«، 3/275.
19. »فتح الباری«، صص 101-103.

20. »صحیح مسلم«، 3/314، کتاب اللباس.
21. »عمدة األخبار«، ص 135؛ »اآلثار النبویة«، ص 31.

22. »کشف االرتیاب«، 350.

المقتبس من: »روافد االيمان الی عقائد االسالم«، الشيخ نجم الدين 
الطبسی.



اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

 : قال الصادق
الجهل، فقد دخل في ديوان  الشهوة و عقله عن  الغفلة و نفسه عن  »من رعى قلبه عن 

المتنبهين. 
ثم من رعى علمه عن الهوی و دينه عن البدعة و ماله عن الحرام، فهو من جملة الصالحين. 

قال رسول اهللn: »طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة« و هو علم األنفس فيجب أن يكون نفس المؤمن على كل 
حال في شكر أو عذر على معنى إن قبل ففضل و إن رد فعدل و تطالع الحركات في الطاعات بالتوفيق و تطالع السكون عن 

المعاصي بالعصمة. 
و قوام  ذلك كله باالفتقار إلى اهلل تعالى و االضطرار إليه و الخشوع و الخضوع و مفتاحها اإلنابة إلى اهلل تعالى مع قصر األمل 
بدوام ذكر الموت و عيان الوقوف بين يدي الجبار ألن في ذلك راحة من الحبس و نجاة من العدو و سالمة النفس و سبب 

اإلخالص في الطاعات التوفيق و أصل ذلك أن يرد العمر إلى يوم واحد. 
قال رسول اهللn: »الدنيا ساعة فاجعلها طاعة« و باب ذلك كله مالزمة الخلوة بمداومة الفكر و سبب الخلوة القناعة و ترك 
الفضول من المعاش و سبب الفكر الفراغ و عماد الفراغ الزهد و تمام الزهد التقوی و باب التقوی الخشية و دليل الخشية 
العلم قال اهلل  التعظيم هلل تعالى و التمسك بخالص طاعته في أوامره و الخوف و الحذر مع الوقوف عن محارمه و دليلها 

َ ِمْن ِعباِدِه الُْعَلماء.« عّزوجّل: »َيْخَشى اهللَّ

المصدر: جعفر بن محمد، االمام السادس، »مصباح الشريعة«، بيروت، أعلمی، الطبع االول، 1400ق.، ص 23-22.

اخالق المؤمن: فی الّرعاية

ثواب االعمال: ثواب المختضب 
قال ابن بابويه الصدوق فى كتابه: 

حدثني محمد بن الحسن ]...[ عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن جده قال: »بلغ رسول اهللn أن قوما من أصحابه 
صفروا لحاهم فقالn: »هذا خضاب اإلسالم إني ألحب أن أراهم.« قال علي: فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال: 
»هذا خضاب اإلسالم.« قال: فلما سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا قال: فلما بلغ ذلك رسول اهللn قال: »هذا خضاب اإليمان. إني 
ألحب أن أراهم.« قال علي: فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال: »هذا خضاب اإليمان.« فلما سمعوا ذلك منه، بقوا 

عليه حتى ماتوا.«
و روی عن رسول اهللn  انه قال: »أحب خضابكم إلى اهلل الحالك.«

و ايضا روی عنه:  »درهم في الخضاب أفضل من نفقة ألف درهم في سبيل اهلل و فيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من األذنين و 
يجلو الغشاوة من البصر و يلين الخياشيم و يطيب النكهة و يشد اللثة و يذهب الصنان و يقل وسوسة الشيطان و تفرح به المالئكة 

و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هي زينة و طيب و براءة له في قبره و يستحيي منه منكر و نكير.«
و روی بإسناده عن أبي عبد اهلل االمام الصادق قال: »الحناء يذهب بالسهك و يزيد في ماء الوجه و يطيب النكهة و يحسن 

الولد و قال من اطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.«
و روی عن أبي الحسن على قال: »الخضاب بالسواد زينة للنساء مكبتة للعدو.«

و قال: حدثنا الحسن بن موسى قال سمعت أبا الحسن يقول: »قال رسول اهللn  من اطلى و اختضب بالحناء آمنه اهلل من 
ثالث خصال الجذام و البرص و اآلكلة إلى طلية مثلها.« 

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص20.

عقاب بعض المعاصي: عقاب البغي و قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة و الزناء
 حدث شيخ الصدوق فى كتابه »ثواب االعمال و عقاب االعمال« معنعنًا عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر االمام الباقر
قال: »في كتاب علي 1 ثالث خصال ال يموت صاحبهن أبدا حتى يری وبالهن البغي و قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة يبادر اهلل 
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شجرة التفاح
4ربیع الثانی، والدة سّیدنا عبدالعظیم احلسنی

كان عبد العظيم  ورد الـ»ري« هاربا من السلطان و سكن سربا في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي، و كان )فكان( يعبد 
اهلل في ذلك السرب، و يصوم نهاره، و يقوم ليله، و كان يخرج مستترا فيزور القبر المقابل قبره، و بينهما الطريق، و يقول: هو 

 .قبر رجل من ولد موسى بن جعفر
فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب، و يقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمدb حتى عرفه أكثرهم. فرأی رجل 
من الشيعة في المنام رسول اهللn قال له: »إن رجال من ولدي يحمل من سكة الموالي، و يدفن عند شجرة التفاح، في باغ عبد 
الجبار بن عبد الوهاب« و أشار إلى المكان الذي دفن فيه- »فذهب الرجل ليشتري الشجرة و مكانها من صاحبها فقال له: ألي 

شي ء تطلب الشجرة و مكانها.« 
فأخبر بالرؤيا، فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأی مثل هذه الرؤيا، و أنه قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفا على 
الشريف و الشيع يدفنون فيه. فمرض عبد العظيم  و ماتe، فلما جرد ليغسل وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه، فإذا فيها: 

1.bأنا أبو القاسم عبد العظيم  بن عبد اهلل بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب

کاّل سيعلمون!
8ربیع الثانی، والدتنا موالنا و امامنا االمام احلسن بن علی العسکری

دخل العباسيون على صالح بن وصيف و دخل صالح بن علي و غيره من المنحرفين عن هذه الناحية على صالح بن وصيف 
عند ما حبس أبو محمد االمام الحسن فقال له ضيق عليه و ال توسع. فقال لهم صالح: 

ما أصنع به و قد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه فقد صارا من العبادة و الصالة إلى أمر عظيم ثم أمر بإحضار الموكلين فقال 
لهما ويحكما ما شأنكما في أمر هذا الرجل فقاال له ما نقول في رجل يصوم نهاره و يقوم ليله كله ال يتكلم و ال يتشاغل بغير العبادة 

فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا و داخلنا ما ال نملكه من أنفسنا فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين .2

السّيدة ُتدرك زّوارها
10ربیع الثانی، رحلة سّیدة فاطمة بنت موسی الکاظم

نُقل عن المرحوم آية اهلل السّيد المرعشي النجفي أنّه قال:

الحکايات

بها.«
و روی عن ميثم رفعه قال: »قال اهلل عز و جل  ال أنيل رحمتي من تعرض األيمان ]لأليمان [ الكاذبة و ال أدني مني من كان زانيا.« 

عقاب من أذنب و هو ضاحك 
قال الصدوق: حدثنا عبد اهلل بن جعفر الحميري]...[ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: »قال رسول اهللn  من أذنب ذنبا و 

هو ضاحك دخل النار و هو باك.«

عقاب من ترك التأديب على المعصية
و روی عن أبي عبد اهلل االمام الصادق قال: »أيما ناش نشأ في قومه ثم لم يؤدب على معصيته فإن اهلل عز و جل أول ما 

يعاقبهم به أن ينقص من أرزاقهم.«

الهامش: 
1. صحیفة طوهلا سبعون ذراعا بذراع رسول اهللn اماله من فلق فیه و خطّه علی بیمینه. ارجع الی  کلینی، حمّمد بن یعقوب، »کافی«، ج1، ص295.

المصدر: ابن بابويه )الصدوق(، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص220-
.223
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َاطيعوا اهلَل َو َاطيعوا الرَّسوَل َو اولي اأْلَْمَر مْنكْم
عافانا اهلل و ايّاكم من الّضاللة و الفتن و وهب لنا و لكم روح اليقين و اجارنا 
و ايّاكم من سوء المنقلب. انّه انهي الّي ارتياب جماعة منكم في الّدين و ما 
دخلهم من الّشك و الحيرة في والة امورهم، فغّمنا ذلك لكم ال لنا و ساءنا 

فيكم ال فينا.
ألّن اهلل معنا و ال فاقة بنا الي غيره و الحّق معنا فلن يوحشنا من قعد عنّا و نحن صنائع ربّنا و 

الخلق بعد صنائعنا.
يا هؤالء، مالكم في الّريب تترّددون و في الحيرة تنعكسون. أو ما سمعتم اهلل عّزوجّل يقول »يا اَّيهَا الَّذيَن آَمنوا 

ْمَر مْنكْم.«1 سوَل َو اولي اأْلَ اَطيعوا اهلَل َو اَطيعوا الرَّ
.bاو ما علمتم ما جائت به اآلثار مّما يكون و يحدث في ائّمتكم عن الماضين و الباقين منهم

او ما رأيتم كيف جعل اهلل لكم معاقل تألوون اليها و اعالما تهتدون بها من لدن آدمj الي انل ظهر الماضّيj؛ 
كّلما غاب علم بداعلم و اذا افل نجلم طلع نجلم فلّما قبضه اهلل اليله ظننتم اّن اهلل تعالي ابلطل دينه و قطع الّسبب 

بينه و بين خلقه، كاّل، ما كان ذلك و ال يكون حتّي تقوم الّساعة و يظهر امر اهلل سبحانه و هم كارهون.
و اّن الماضيj مضي سعيدا فقيدا علي منهاج آبائهb حذو النّعل بالنّعل، و فينا وصيّته و علمه، و منل هو خلفه 
و منل هو يسّد مسّده، ال ينازعنا موضعه ااّل ظالم آثم، و ال يّدعيه دوننا ااّل جاحد كافر، و لو ال اّن امر اهلل تعالي ال 

يغلب و سّره ال يظهر و ال يعلن لظهر لكم منل حّقنا ما تبين منه عقوكم و يزيل شكوككم، لكنّه ما شاء اهلل كان 
و لكّل اجل كتاب فاتّقوا اهلل و سّلموا لنا و رّدوا االمر الينا فعلينا االصدار كما كان منّا االيراد.

و ال تحاولوا كشف ما غطي عنكم، و ال تميلوا عن اليمين و تعدلوا الي الّشمال واجعلوا قصدكم الينا بالموّدة 
علي الّسنة الواضحة فقد نصحت لكم واهلل شاهد علّي و عليكم ولوال ما عندنا من محبّة صالحكم و رحمتكم 
واالشفاق عليكم، لكنّا عن مخاطبتكم في شغل فيما قد امتحّن به منل منازعة الّظالم العتّل الّطاّل المتتابع في 
غيّه. المضاّد لربّه، الّداعي ما ليلس له، الجاحد حّق من افترض اهلل طاعته، الّظالم الغاصب وفي ابنة رسول اهلل
n و آله لي اسلوة حسنة. و سيردي الجاهل رداءة عمله و سيعلم الكافر لمن عقبي الّدار. عصمنا اهلل و 

ايّاكم من المهالك و االسواء و اآلفات و العاهات كّلها برحمته فانّه ولّي ذلك و القادر علي ما يشاء و كان 
لنا و لكم وليّا و حافظا و الّسالم علي جميع االولصياء و االولياء و المؤمنين و رحمة اهلل و بركاته و صّلي اهلل 

علي محمد و آله و سّلم تسليما.2
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أِرقُت ليلة من ليالي الشتاء القارس، ففّكرت في الذهاب إلى حرم السّيدة المعصومة3 لزيارتها. ثّم إني فظنُت إلى أّن الوقت 
ال يزال مبكرا، وما تزال أبواب الصحن الشريف مغلقة. 

فعدت أحاول النوم واضعًا يدي تحت رأسى، خشية أن أستغرق في نوم عميق، فشاهدت في عالم الرؤيا السيّدة المعصومة3  
وهي تهتف بي: »انهض وتعاَل إلى الحرم فأدِرْك زَواري الواقفين خلف أبواب الصحن، فانّهم أشرفوا على الهالك من شّدة البرد!«

قال السيّد: نهضت وارتديت مالبسي على عجل، وأسرعت إلى الصحن الشريف، فشاهدت مجموعة من الزّوار الباكستانيين 
بمالبسهم المحليّة الخاّصة وهم في حالة يُرثى لها، يرتجفون خلف باب الصحن من شّدة البرد. 

طرقت الباب، فعرفني أحد خّدام الحرم ـ واسمه الحاج حبيب ـ ففتح الباب، فوردت الصحن مع اُولئك الزّوار الذين هرعوا 
لزيارة السيدة3، في حين توّضأت أنا وانصرفت إلى أداء الصالة والزيارة.3

الهوامش:
1. جناشي، امحد بن على، »رجال النجاشي«، قم، مؤسسة النشر االسالمي التابعه جلامعة املدرسني بقم املشرفه ، طبع سادس، 1365 هـ. ش.، ص 248.

2. جملسى، حمّمد باقر بن حممد تقى، »حبار األنوار«، بریوت، داراحیاء الرتاث العربی، طبع ثانی، 1403 ق. ج 50، ص308.
 http://www.imamreza.net 3. مهدی بور، علی اکرب، » كرامات معصومّیه«، ص 126 و 127؛ من موقع االمام رضا

تشاجر ابن ايب غامن القزویين و مجاعت من الّشیعة يف اخللف فذكر ابن ايب غامن اّن ابا حمّمدj مضي و ال خلف له. مثّ اّنم كتبوا يف ذلك كتابا و انفذوه 
ايل الّناحیة و اعلموه مبا تشاجروا فیه، فورد جواب كتاهبم خبطّه علیه و علي آبائه الّسالم.

الهوامش:
1. سورة نساء )14(، آیة 59.

2. شیخ طوسي، الغیبة، ص 172.
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والعمل  العالقات  جميع  كانت  الديني،  والتقليد  املاضي  ففي 
وقواعد  أحكام  على  تأسيسا  وتتشكل  تنظم  للناس،  الدنيوي 
والشعائر  الطقوس  بعض  عصرنا  في  تالحظ  أنه  ورغم  الدين. 
تقام في  التي  الهامشية  والشعائر  الطقوس  الدينية، لكن هذه 
مناسبة ما، ال تبقى في مسار السير والسلوك العام في األرض 

واألسرة وما يعرف بـنمط العيش. 
النظري  األساس  بتغير  رهن  احلديث  العيش  ومنط  صورة  تغير  إن 
العصر احلديث. ومع هذا  العالم واالنسان في  ورؤية االنسان جتاه 
التغير والتحول في الرؤية إلى العالم، اصطنع واختلق عالم غير 

وحّول جميع النسب السابقة والتقليدية.
ففي التقليد الديني، يتم تعريف أدب الدنيا نسبة إلى أدب الدين. 

إن أدب الدنيا هو في احلقيقة تابع ألدب الدين.

و في الماضي والتقليد الديني، كانت جميع العالقات والعمل الدنيوي للناس، تنظم وتتشكل تأسيسا على أحكام وقواعد 
الدين. ورغم أنه تالحظ في عصرنا بعض الطقوس والشعائر الدينية، لكن هذه الطقوس والشعائر الهامشية التي تقام في مناسبة 
ما، ال تبقى في مسار السير والسلوك العام في األرض واألسرة وما يعرف بـنمط العيش. إن تغير صورة ونمط العيش الحديث 
رهن بتغير األساس النظري ورؤية االنسان تجاه العالم واالنسان في العصر الحديث. ومع هذا التغير والتحول في الرؤية إلى 
العالم، اصطنع واختلق عالم غير وحّول جميع النسب السابقة والتقليدية. ففي التقليد الديني، يتم تعريف أدب الدنيا نسبة إلى 

أدب الدين. إن أدب الدنيا هو في الحقيقة تابع ألدب الدين.
»مهتز وزلق كالُهالم«، مقال من مجموع مقاالت هذا الكتاب و و قد تطرق فيه الكاتب إلى مفهوم اإلباحية و عدم االستقرار و 
التحول و االهتزاز و يعتبر هذا المقال مدخال للحوار حول مكانة اإلنسان و أحواله في عصرنا الحاضر اإلنسان الذي يتحرك 
فى مكان بين اآلرض و السماء دون أن يتذوق الهدوء و الثبات في الرأي بينما هو قد استخدم النعم و الرساميل الظاهرة و 

الخفية التي وهبته اهلل  أكثر من آی زمان فى السابق و مآل االرض بما صنعه من المصنوعات الحديثة .
إن التشتت في الفكر و اللغة و اضطراب األحوال و ضبابية األفق الذي أمامه و االزدحام و في النهاية الصراع الذي ال نهاية 
له بين اإلنسان و جميع ما حوله  يقدم صورة واضحة للحاضر واإلنسان المعاصر. ففي مثل هذا الزمن و الظروف يستمع من 
القريب والبعيد كلمات يشتكى فيها اإلنسان من نمط الحياة ويؤكد على الحاجة إلى إصالح النمط التقليدي ، دون ذكر جذور 

و أصل هذا التغيير والتحول، واالرتباك، والتجزؤ و هذا يحير اإلنسان الحديث في هذه البيئة .
يحاول الكاتب فى هذا الكتاب، بيان هذه الظروف ويشير إلى األسس لكي يبين في أي ظروف يعيش اإلنسان الحديث 
ولالنتقال من هذه الظروف يجب عليه أن يتذكر أي أصول و مبادیء منسية. و لهذا ليس مشتمال على وصفة جاهزة لعالج 
األمراض المزمنة التي طرأت الحياة الثقافية والحضارية. البحث عن حل و وصفة سريعة المفعول من آثار هذه الظروف و 
الحالة  الهالمية التي قد ابتلى بها اإلنسان  و فرض الحماس النابع عن هذه الظروف بشكل ما نوعا من تنوير مثير الجدل على 
اإلنسان وتسبب هذا نوع من األرق. إن السياسيين ال يمكنهم تحويل الظروف التاريخية في هذا الوقت و تغييرها آلنهم قد 

ابتلوا بها أيضا  فهم أبناء هذه الظروف  و يعيشون مثل اآلخرين فيها. 
ال شك أن التغيير و التحول رهن باتفكير حول هذه الظروف و الحالة التي نعيش فيها كما علينا البحث عن أسسها و تاريخها 

و هذا ما يريده هذا الكتاب و يطلب القاریء التفكير فيها .

.http://mouood.org/arabic بإمكانكم المشاهدة والقراءة هذا الكتاب في


