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نبارک للمؤمنين والمؤمنات حلول شهر شعبان المعظم وميالد اإلمام 
المهدی، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، أملين إدراک أيام ظهوره و 

تنتهی اآلالم والظلم الطارءة علی الحياة الثقافية والحضارية للمسلمين 
المستضعفين و يعيد لهم العزة السؤدد إن شاءاهلل.

***
السالم علی المهدی الذی وعد اهلل عز وجل به األمم أن يجمع به الکلم 
يلم به الشعث و يمأل به األرض قسطا وعدال و يمکن له و ينجز به وعد 

المؤمنين.1

الهامش:
1. حبار األنوار، ج 102، ص 101.
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رايتش ووتش: السعودية ألقت قنابل عنقودية على المدنيين
قرب  الصنع  أميركية  عنقودية  ذخائر  استخدمت  »السعودية«  إن  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  قالت 

مناطق مأهولة بالمدنيين في »اليمن«، ما عرض حياتهم للخطر... 
محافظة  في  الجوية  العند  قاعدة  إلى  وعتاداً  أميركية جنوداً  طائرات  أربع  نقلت  العدوان،  في  األميركي  التورط  وضمن 

موجة  في  المدينة،  في  عسكرية  لشخصيات  الجسدية  التصفيات  تتواصل  الجنوبية«  »عدن  وفي  البالد...  جنوبي  »لحج« 
اغتياالت تصاعدت في اآلونة االخيرة. 

ومرة جديدة دقت منظمة هيومان رايتس ووتش ناقوس الخطر المتأتي من قنابل الموت السعودية - القنابل العنقودية - التي 
ترسلها طائرات العدوان فوق رؤوس اليمنيين.

وفي آخر تقرير لها اتهمت المنظمة السعودية باستخدام ذخائر عنقودية أميركية الصنع قرب مناطق مأهولة بالمدنيين في 
اليمن، ما يعرض حياتهم للخطر على المدى البعيد.

ووثقت رايتس ووتش الخسائر في صفوف المدنيين اليمنيين جراء استعمال قوى العدوان أربعة أنواع من الذخائر العنقودية 
الفتاكة، أطلقت عن طريق القصف الجوي والبري.

ودعت المنظمة واشنطن للكف عن إنتاج ونقل الذخائر العنقودية، كما طالبت السعودية بالكف عن استعمال تلك القنابل في 
اليمن، إلتزامًا بالحظر الدولي على هذه األسلحة.

قوات أميركية إلى قاعدة العند واللجان تعتبره احتالاًل مباشرا
التي أكدت وصول أربع طائرات عسكرية  المعلومات  اليمن أيضًا في  المستمر على  العدوان  التورط األميركي في  وتبدى 

أميركية إلى قاعدة العند الجوية في لحج جنوبي اليمن، وعلى متنها عشرات الجنود األميركيين بحجة مكافحة اإلرهاب.
المتحدث  الداخل، وقد اعتبر  المندب تزامنًا مع حركة  في مضيق باب  التحرك األميركي رافقه تحركات بحرية واستنفاراً 
باسم وفد حركة أنصار اهلل الى مفاوضات »الكويت« محمد عبدالسالم تلك التطورات احتالل مباشر بعناوين فارغة كمحاربة 

اإلرهاب والقاعدة، كما اعتبر إدخال السالح عبر المنافذ البرية والبحرية تصعيد خطير جدا.
بدورها نددت الجبهة الجنوبية بالتحرك األميركي واعتبرته احتالاًل، ودعت الجميع إلى التأهب واالنتباه لمواجهة العدوان 

بكل أشكاله.
وميدانيًا شهدت مدينة »مأرب« شرق اليمن مجزرة راح عدد من الشهداء والجرحى جراء ثالث عبوات ناسفة انفجرت في 

سوق شعبي.
وقد أتت تلك التطورات بعد انسحاب المئات من القاعدة إلى المحافظة من »حضرموت«، وكذلك في ظل سيطرة ميليشيا 

المرتزقة في وقت تشهد فيه المدينة حااًل من االنفالت األمني الواسع.

ضحايا بتفجيرات في مأرب واغتياالت مستمرة في عدن
وفي »عدن« اغتال مجهولون مدير السجن المركزي - وهب نجيب احمد عون - وأحد أقربائه بالرصاص، في هجوم يأتي 

بعد أسبوع من عملية مماثلة أدت إلى مقتل ضابط برتبة عقيد في شرطة عدن.
ويستمر العدوان في خرق الهدنة وقد حلقت الطائرات الحربية السعودية في أجواء عدد من المناطق تزامنًا مع استهدافات 
بصواريخ  قصف  عمليات  سجلت  وقد  أعقابهم،  على  المهاجمين  ورد  إفشالها  من  واللجان  الجيش  خاللها  استطاع  برية، 

الكاتيوشيا قام بها مرتزقة العدوان على منطقة »مسورة« في مديرية نهم بمحافظة »صنعاء«.

المصدر: موقع قناة العالم 

رايتس ووتش تقر بالقاء السعودية قنابل عنقودية على مدنيين 

تستضيف جامعة »نورنبرغ األلمانية«، أكتوبر/ تشرين األول القادم، مؤتمر »مشهد األديان« الدولى الثانى عشر.
و تقوم جامعة »أرالنغن ـ نورنبرغ« الدولية تقوم بتنظيم هذا المؤتمر الدولى ۴ لغاية ۶ أكتوبر القادم في كلية األديان بجامعة 

نورنبرغ األلمانية.
وسوف يناقش المؤتمرون مواضيع عديدة منها الشريعة، والدين، والدراسة بحضور حشد من األكاديميين والنخبة.

واألخالق  الدينى  التعليم  مجال  في  والدولية  المحلية  والمستجدات  التطورات  آخر  المؤتمر  هذا  يناقش  أن  المقرر  ومن 
اإلجتماعية وذلك فى إطار مناقشتهم لموضوعي الشريعة والتعليم والتربية.

 Prof.( اشتروم«  ـ  بدفورد  »هاينريش  ألمانيا  اإلنجيلية في  الكنيسة  المؤتمر كل من رئيس مجلس  ويشارك في هذا 
الحفل  كلمة  يلقى  وسوف  المؤتمر  لهذا  الرئيسى  المحاضر  سيكون  حيث   )Heinrich Bedford-Strohm

.)Prof. Jan Assmann( اإلختتامى للمؤتمر الباحث، والخبير الدينى البروفيسور يان آس مان

المصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا(.

تنظيم مؤتمر مشهد األديان الدولی فی ألمانيا
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مسلمون  يسكنها  مقاطعة  في  الصينية  السلطات  طالبت  القرآن،  تقرأ  مسلمة  تلميذة  يظهر  فيديو  مقطع  انتشار  خلفية  على 
بااللتزام بالحظر المفروض على منع تلقين الدين في المدارس.

السلطات الصينية للمسلمين: كفوا عن تدريس الدين
وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إكنا( أن السلطات الصينية في مقاطعة »قانسو« شمال غربي البالد ناشدت المدارس 
تطبيق لوائح الحكم الشيوعي الرسمية التي تحظر وجود الدين في المدارس العامة على كل المستويات، قائلة إن هذه اللوائح 

تحمي األطفال.
وقالت سلطات المقاطعة في بيان إن: التسجيل المصور صدم العامة، وأثار غضب كثيرين، مضيفة أن: وزارة التربية في مقاطعة 
قانسو تدين بشدة التصرف الذي أضر بالصحة الذهنية للشباب، وتطالب الهيئات التعليمية علی كل المستويات بوقفه بصرامة وحظر 

وجود الدين بحزم داخل الحرم المدرسي.
ويظهر التسجيل المصور تلميذة مسلمة مرتدية غطاء الرأس تقرأ آيات من القرآن في روضة أطفال، إلى جانب عشرات 

التالميذ والتلميذات، ويبدو أنهم جميعًا يرتدون زيًا إسالميًا.
ويعيش في مقاطعة قانسو ۱,۸ مليون مسلم ينتمون إلى ۶ قوميات مختلفة، وهم جزء من ۱۰۰ مليون مسلم صيني يعيشون 

في البالد،و يتوزعون على ۱۰ قوميات.

المصدر: براثا

السلطات الصينية للمسلمين: كفوا عن تدريس الدين

قررت الرئاسة العامة لشؤون »المسجد الحرام« و»المسجد النبوي«، االكتفاء بغسل »الكعبة المشرفة« مرة واحدة فقط وذلك 
يوم ۱۵ من شهر محرم من كل عام.

وبررت السلطات السعودية القرار بحسب بيان الرئاسة الذي نقلته وكالة األنباء السعودية بأنه: 
مراعاة لجانب السالمة لقاصدي بيت اهلل الحرام فقد رؤي االكتفاء بغسل الکعبة مرة واحدة كل عام وذلك مراعاة للمشاريع القائمة 

والتوسعات المباركة وحفاظًا علی سالمة رواد بيت اهلل الحرام والتيسير عليهم في اداء نسکهم وعبادتهم.
ويذكر أنه جرت العادة على غسل الكعبة مرتين األولى في ۱۵ محرم بعد انتهاء موسم الحج والثانية في مطلع شهر شعبان 

من كل عام قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد المنصوري: 

ُجوِد« وقد ورد عنه ِع السُّ كَّ ائِِفيَن َوالَْقائِِميَن َوالرُّ ْر بَْيِتَي لِلطَّ إن اهلل تبارک وتعالی أمر بتطهير بيته والعناية به في قوله جل وعال »َوَطهِّ
n أنه غسل الکعبة يوم فتح مکة ولم يؤثر عنه غسلها في وقت معين أو عدد محدد.

المصدر: جريدة الديار اللبنانية

السعودية: غسل الكعبة مرة واحدة سنوياً بداًل من مرتين
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إلتقى الرئيس األسبق لالستخبارات السعودية تركي الفيصل ومستشار األمن اإلسرائيلي السابق الجنرال يعقوب عميدور في 
»واشنطن«، حيث قال الفيصل إن التعاون بين الدول العربية و»تل أبيب« لمواجهة التحديات سواء »إيران« أو غيرها سيكون 

أقوى في حال وجود سالم بين الدول العربية وإسرائيل وال صعوبات في ذلك.
وقد بات مشهدا معتادا أن يجتمع في العلن مسؤولون في الكيان اإلسرائيليين بآخرين من »السعودية«.

تحت غطاء مؤتمر يعقده معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ناقش الرئيس األسبق للمخابرات السعودية األمير تركي الفيصل 
ومستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق الجنرال اإلسرائيلي يعقوب عميدرور قضايا األمن والتسوية في الشرق األوسط، 

ضمن فعاليات مؤتمر »وينبيرغ«.
الفيصل شدد على أهمية »الواليات المتحدة األمريكية« بالنسبة للمملكة والشرق األوسط، معتبرا أنها عالقات استراتجية، إال 

أنه قال إن هذه العالقات لن تعود إلى سابق عهدها، ودعا إلى التعاون بين الدول العربية والكيان اإلسرائيلي.
وقال الفيصل: التعاون بين الدول العربية وإسرائيل لمواجهة التحديات مهما كان مصدرها سواء كانت إيران أو أي مصدر آخر 

ستکون مدعمة بصورة أقوی إذا توصلت الدول العربية وإسرائيل التفاق سالم وال أری أي صعوبات في ذلك.
الجنرال اإلسرائيلي الذي أثنى على تصريحات األمير السعودي قال إنه ال بديل عن الواليات المتحدة في الشرق األوسط، 

واعتبر إن إيران تمثل التهديد األكبر الذي يواجه الكيان اإلسرائيلي.
وقال عميدور: القلق هو أن تصبح إيران قدرة نووية عبر خرق لالتفاق أو في نهاية االتفاق، إيران قادرة علی أن تصبح نووية وهذا 

تهديد لوجودنا.
واضاف: واإليرانيون مستمرون في دعم حزب اهلل الذي يملك أكثر من مائة ألف صاروخ والعديد منها دقيق ويهدد وسط إسرائيل 
وأهداف أخری حساسة داخل إسرائيل، ورغم أننا نطور مع األمريکيين أنظمة مضادة للصواريخ كالقبة الحديدية لکن هذا العدد من 

الصواريخ يعني أن أي حرب مع حزب اهلل ستکون مدمرة.
والتشكل اللقاءات السعودية اإلسرائيلية خطوات فردية لشخصيات سعودية كي تتنصل سلطات الرياض منها، بل هي مساع 

مبطنة للتطبيع الرسمي مع الكيان اإلسرائيلي، بعد عقد اتسم بانسجام المصالح والسياسات بين الجانبين.

المصدر : موقع قناة العالم 

التزاوج بين العقل العربي والمال اليهودي
الفترة الرابعة

فتح »العراق« على يد االمام المهديf وأحاديثها كثيرة 
جدا، عن دخول المهديf إلى العراق، وتحريره من بقايا 
قوات السفياني، ومن مجموعات الخوارج المتعددة، واتخاذه 
قاعدة دولته وعاصمتها ولم أجد تحديدا دقيقا لوقت دخوله

f إلى العراق، ولكن يأتي في حركة ظهورهf أنه يكون 
بعد بضعة شهور من ظهوره وبعد تحرير »الحجاز«، ومعركة 
»االهواز« أو »بيضاء اصطخر« التي يهزم فيها مع أنصاره 
االيرانيين قوات السفياني هزيمة ساحقة. ثم يدخل العراق 
جوا بسرب من الطائرات كما قد يفهم من الحديث التالي 

عن االمام الباقرj في تفسير قوله تعالى: 
أقطار  من  تنفذوا  أن  استطعتم  إن  واإلنس  الجّن  معشر  »يا 

الّسماوات واألرض فانفذوا ال تنفذون إاّل بسلطان«۱ 
قال: »ينزل القائم يوم الرجفة بسبع قباب من نور، ال يعلم في 

أيها هو، حتی ينزل الکوفة.« 
من  فيها  ما  إلى  باالضافة  فهي  صحت  إن  الرواية  وهذه 
جانب إعجازي تدل على أن الوضع االمني يستوجب من 
معاداة  إلى  فباالضافة  االحتياط.  هذه   fالمهدي االمام 
الوضع العالمي له، ال يكون قد أتم تطهير الساحة الداخلية 
في العراق وتعبير »ينزل« وبعده »وحتی ينزل ظهر الکوفة« 
يفهم منه أنه ال ينزل »الكوفة« أو »النجف« رأسا، فقد ينزل 
في العاصمة أوال، أو في قاعدة عسكرية، أو في »كربالء«، 
كما تذكر بعض الروايات وتذكر االحاديث عددا كبيرا من 
أعمالهf في العراق ومعجزاته وسوف نستعرضها في حركة 
ظهوره، ونذكر منها هنا ما يتعلق بالوضع العام في العراق، 
وأهم ذلك تصفيتهf لوضعه الداخلي والقضاء على القوى 
المضادة الكثيرة، حيث تذكر االحاديث أنه يدخل الكوفة 
- أي العراق - وفيه ثالث اتجاهات متضاربة، يبدو أنها 
والثالث  للسفياني،  المؤيد  واالتجاه   ،fله المؤيد  االتجاه 
قال  الباقر  االمام  عن  بن شمر  عمرو  فعن  الخوارج.  اتجاه 

 :jذكر المهدي فقال
فتصفو  اضطربت  قد  رايات  ثالث  وبها  الکوفة  »يدخل 
من  يقول  ما  الناس  يدري  فال  المنبر  يأتي  حتی  ويدخل  له 

البکاء.«2
والكوفة في هذا الحديث وأمثاله تعبير عن العراق، ووجود 
أن  على  تدل  التي  االحاديث  ينافي  ال  فيه  رايات  ثالث 
لقوات  السفياني  هزيمة  بعد  تكون  العسكرية  السيطرة 
المستفيض  التالي  الحديث  نوع  من  الممهدين،  االيرانيين 
المؤمنين وعن االمام  أمير  الشيعة والسنة عن  في مصادر 

الباقرc قال: 

»تنزل الرايات السود التي تخرج من »خراسان« )إلی( الکوفة. 
فإذا ظهر المهدي بعثت له بالبيعة.«3

الوضع  ولكن  الممهدين  لقوات  تكون  العسكرية  فالسيطرة 
إبادته  أما  ذكرنا.  كما  اتجاهات  ثالثة  فيه  يكون  الشعبي 
من  فيظهر  عليه،  الخوارج  ومجموعات  المعادية  للفئات 
أحاديثها أن الحركات المضادة لهf تكون كثيرة سواء من 
وأنه وغيرهم  السفياني،  جماعات  أو  الخوارج،  جماعات 

وجهه،  في  يقف  لمن  والقتل  الشدة  سياسة  يستعمل   f
فعن   .nاهلل رسول  جده  من  إليه  المعهود  للعهد  تنفيذا 

االمام الباقرj قال: 
الناس  يتألف  كان  باللين،  أمته  في  سار   nاهلل رسول  »إن 
والقائم يسير بالقتل. بذلك أمر في الکتاب الذي معه، أن يسير 

بالقتل وال يستتيب أحدا ويل لمن ناواه.«۴
 nوالكتاب الذي معه هو العهد المعهود إليه من رسول اهلل
بامالئهn وخط عليj وفيه كما ورد »أقتل، ثم أقتل، 

وال تستتيبن أحدا.« وعن الباقرj قال: 
شديد.  العرب  علی  جديد،  وقضاء  جديد،  بأمر  القائم  »يقوم 
اهلل  في  تأخذه  وال  أحدا،  يستتيب  وال  السيف  اال  شأنه  ليس 

لومة الئم.«۵ 
الجبابرة  دثره  قد  يكون  الذي  االسالم  هو  الجديد  واالمر 
وابتعد عنه المسلمون، فيحييه المهديf ويحيي »القرآن«، 
حكامهم  يطيعون  الذين  العرب  على  شديدا  ذلك  فيكون 
 jوعن االمام الصادق fوطغاتهم ويعادونه ويحاربونه

قال: 
»إن القائم يلقی في حربه ما لم يلق رسول اهللn، الن رسول 
المنحوتة،  الخشبة  المنقورة  الحجارة  يعبدون  وهم  أتاهم  اهلل 
فيتأولون عليه كتاب اهلل ويقاتلونه  القائم يخرجون عليه  وان 

العراق ودوره في عصر الظهور )القسم الثاني(
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عليه.«۶
التابعين  السوء  وعلماء  الحكام  تأويل  كيف  رأينا  وقد 
 fللمهدي الممهدين  دولة  معاداة  في  القرآن  آيات  لهم 
وقاتلوها وتذكر بعض االحاديث أن بطش االمام المهدي
f يشمل المنافقين المتسترين الذين قد يكون بعضهم من 
حاشيته فيعرفهم بالنور الذي جعله اهلل تعالى في قلبه، فعن 

االمام الصادقj قال: 
»بينا الرجل علی رأس القائمf بأمره وينهاه، إذ قال إديروه، 
فيديرونه إلی قدامه، فيأمر بضرب عنقه. فال يبقی في الخافقين 

شئ إال خافه.«7
كما تدل الرواية التالية على بقاء أنصار للسفياني في العراق 
بالحجاز، ورغم  التي ظهرت في جيشه  الخسف  رغم آية 
هزيمته في العراق، فعن االمام زين العابدينj عليه قال: 
»ثم يسير )أي المهدي( حتی ينتهي إلی القادسية، وقد اجتمع 

الناس بالکوفة وبايعوا السفياني.«۸
وعن االمام الصادقj قال: 

»ثم يتوجه إلی الکوفة فينزل بها، ويبهرج دماء سبعين قبيلة 
من قبائل العرب.«9 

أي يهدر دماء من التحق من هذه القبائل بأعدائه والخوارج 
عليه وعن ابن أبي يعفور عن االمام الصادقj أن قال له: 
ال  بحديث  يحدثکم  البيت  أهل  منا  يقوم  قائم  أول  »وإنه 
تتحملونه، فتخرجون عليه برميلة الدسکرة فتقاتلونه فيقاتلکم 

فيقتلکم، وهي آخر خارجة تکون.«۱۰
وعن االمام الباقرj قال:

»بينا صاحب هذا االمر قد حکم ببعض االحکام وتکلم ببعض 
السنة، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه، 
بهم  فيأتون  بالتمارين  فيلحقونم  إنطلقوا،  الصحابه:  فيقول 
أسری، فيأمر بهم فيذبحون وهي آخر خارجة تخرج علی قائم 

 ۱۱».nآل محمد
والتمارين محلة بالكوفة ويجمع بين الروايتين بأن خوارج 
وخارجة  مسلحة،  خارجة  آخر  يكونون  الدسكرة  رميلة 
مسجد الكوفة يكونون آخر فئة تحاول الخروجf وتدل 
الروايات الشريفة على أن خوارج رميلة الدسكرة يكونون 
أخطر فئات الخوارج على المهديf، وأن قائدهم يكون 

فرعونا وشيطانا وعن أبي بصير قال: 
برميلة  الموالي  قليال حتی تخرج عليه مارقة  يلبث إال  ثم ال 
فيدعو  عثمان.  يا  عثمان  يا  شعارهم  آالف،  عشرة  الدسکرة، 
فيقتلهم حتی ال  إليهم  فيخرج  فيقلده سيفه  الموالي  رجال من 

يبقی منهم أحد.۱2
وقد حددت الرواية المتقدمة رميلة الدسكرة بأنها دسكرة 
شهرابان  قرب  قرية  البلدان  معجم  في  كما  وهي  الملك، 
تسميتهم  تكون  وقد  ديالى  محافظة  في  بعقوبة  قرى  من 

من  قائدهم  الن  أو  العرب،  غير  من  النهم  الموالي  مارقة 
الروايات نوعا آخر  العرب وتذكر بعض  الموالي، أي غير 
من عمليات التصفية الكبيرة هذه، وأنهf يدعو اثني عشر 
ألف رجل من جيشه من العجم والعرب فيلبسهم زيا خاصا 
موحدا، ويأمرهم أن يدخلوا مدينة فيقتلوا كل من لم يكن 
المدينة  تلك  تكون  أن  والبد  فيفعلون.۱3  مثلهم،  البسا 
كلها من الكافرين أو المنافقين المعادين لهf حتى يأمر 
بقتل رجالها، أو يكون قد أخبر المؤمنين من أهلها أن ال 
يخرجوا من بيوتهم في وقت الهجوم. أو يكون أرسل إليهم 
أن  والبد  مثال  لجنوده  ألبسه  الذي  الزي  نفس  من  ألبسة 
تثير هذه التصفيات الواسعة موجة رعب في داخل العراق 
بعض  في  ورد  وقد  أيضا  تشكيك  وموجة  العالم،  وفي 
الروايات أن بعض الناس يقولون عندما يرون كثرة تقتيله 
كان  ولو  فاطمة،  ولد  من  هذا  »ليس  أعدائه  دماء  وسفكه 
من ولد فاطمة لرحم.« بل ورد أن بعض أصحابه الخاصين
تقتيله  f يدخلهم الشك والريب من كثرة ما يرون من 
 ،fلمناوئيه، فيفقد أحدهم أعصابه ويعترض على المهدي

فعن االمام الصادقj قال: 
»يقبل القائم حتی يبلغ السوق، فيقول له رجل من ولد أبيه: 
النعم، فبعهد من رسول اهللn أو  إنك لتجفل الناس إجفال 
إليه  فيقوم  بأسا،  منه  الناس رجل أشد  قال وليس في  بماذا؟ 
رجل من الموالي فيقول له: لتسکتن أو الضربن عنقك. فعند 

۱۴».nعهدا من رسول اهلل fذلك يخرج القائم
أي  النعم،  وإجفال  النسب  علوي  أنه  أبيه  ولد  من  ومعنى 
اسمه  محال  يبلغ  السوق:  يبلغ  حتى  ومعنى  الغنم  تخويف 
»السوق«، ويحتمل أن يكون معناه حتى يبلغ بقتله بعض 
الناس من أهل السوق وقد ورد في رواية أخرى أن هذا 
السيد  يأمر  الذي  االيرانيين  من  أي  الموالي  من  الرجل 
أي  البيعة  يتولی  الذي  المولی  هو  بالسكوت  المعترض 
فعن  المهدي،  لالمام  الناس  من  البيعة  أخذ  عن  المسؤول 

االمام الباقرj قال: 
»حتی إذا بلغ الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من 
االمر،  هذا  ما خال صاحب  بقلبه  وأشجعهم  ببدنه  الناس  أشد 
فيقول: يا هذا ما تصنع؟ فو اهلل إنك لتجفل الناس إجفال النعم، 

أفبعهد من رسول اهللn أم بماذا؟ 
فيقول المولی الذي ولي البيعة: واهلل لتسکتن أو الضربن الذي 
فيه عيناک. فيقول له القائم: أسکت يا فالن. إي واهلل، إن معي 

عهدا من رسول اهللn. هات يا فالن العيبة أو الزنفيلجة، 
العهد من رسول اهللn فيقول: جعلني اهلل  فيقرؤه  بها  فيأتيه 
بين عينيه،  فيقبل  فيعطيه رأسه  أقبله،  فداک، أعطني رأسك 

ثم يقول: جعلني اهلل فداک جدد لنا بيعة، فيجدد لهم بيعة.«۱۵
والعيبة والزنفيلجة بمعنى الصندوق الصغير والثعلبية مكان 
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بالعراق من جهة الحجاز وبهذا العرض المجمل لمن يقتلهم 
المهديf في العراق، يظهر أنهم فئات متعددة من الشيعة 
من  له،  والمعارضين  للسفياني  المؤيدين  ومن  والسنة، 
علماء السوء والمجموعات واالحزاب وعامة الناس ومن 
الطبيعي أن يكون فيهم فئات عميلة للروم والترك أيضا، أي 
الغربيين والروس ولكن بعد ذلك، يتنفس العراق الصعداء 
في ظل سلطة االمام المهديf، ويدخل حياة جديدة في 
ومحط   fالمهدي االمام  عاصمة  بوصفه  العالمي  مركزه 
أنظار المسلمين ومقصد وفودهم وتصبح الكوفة و»السهلة« 
و»الحيرة« والنجف وكربالء محالت لمدينة واحدة يتردد 
ويقصدها  قلوبهم،  وفي  العالم  شعوب  ألسنة  على  ذكرها 
القاصدون من أقاصي المعمورة ليلة الجمعة، ويبكرون الداء 
العالمي ذي  المهديf، في مسجده  الجمعة خلف  صالة 
االلف باب فال يكاد الواحد أن يحصل على موضع صالة 
بين عشرات الماليين القاصدة. فعن االمام الصادقj قال: 
»دار ملکه الکوفة، ومجلس حکمه جامعها، وبيت ماله ومقسم 
الذكوات  خلواته  وموضع  السهلة  مسجد  المسلمين  غنائم 
البيض من الغريين واهلل ال يبقی مؤمن إال كان بها أو حواليها 
يحن  أو  أخری  رواية  وفي  إليها،  يجئ  أو  رواية  )وفي 
ميال،  وخمسين  أربعة  الکوفة  ولتصيرن  االصح(  والعله  إليها 
ولتجاورن قصورها قصور كربالء وليصيرن اهلل كربال، معقال 
ومقاما تختلف إليه المالئکة والمؤمنون، وليکونن لها شأن من 

الشأن.«۱۶
بين  والحكم  للمراجعات  مجلسه  أي  حكمه«  و»مجلس 
الجمعة  الفعلي، أو في »مسجد  الكوفة  الناس، في مسجد 
الكبير« الذي يبنيه. و»موضع خلواته الذكوات البيض« أي 
موضع اعتكافه للعبادة الربوات البيضاء قرب النجف. وعن 

االمام الصادقj قال: 
بيوت  وتتصل  باب،  ألف  له  مسجدا  الکوفة  ظهر  في  »يبني 
بغلة  الرجل علی  بنهري كربالء والحيرة، حتی يخرج  الکوفة 

سفواء يريد الجمعة فال يدركها.«۱7 
والسفواء الخفيفة السريعة، أي يركب وسيلة خفيفة سريعة 
فال يدرك صالة الجمعة، النه ال يجد موقفا فارغا ومحال 
للصالة واالحاديث عن التطور المعنوي والمادي في العراق 
وبتصفية  ذكرها  المجال  يسع  كثيرة، ال   jمركز عاصمته
عاصمتها،  وجعله  دولته  إلى  وضمه  العراق   fالمهدي
تكون دولته قد شملت »اليمن« والحجاز وايران والعراق، 
ومعها بالد الخليج وبذلك يتفرغ العدائه الخارجيين، فيبدأ 
بنفسه  لهم جيشا فيهزمهم. ثم يتوجه  بالترك فيرسل  أوال 
على رأس جيشه إلى الشام حتى ينزل »مرج عذراء« قرب 
واليهود  السفياني  مع  المعركة  لخوض  استعدادا  »دمشق« 
والروم، معركة فتح القدس الكبرى، كما سيأتي في أحداث 
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دور اليهود المتخفين في تحريف الديانة النصرانية 3
يوسف رشاد
دور اليهود المتخفين فی تحريف الکنيسة الکاثوليکية
يقول بطرس براو، وهو أحد رجال الدين اليسوعى األلمانى:
تبرز  عندما  المسيحية(  إلی  )أی:  يتحولون  عادة  اليهود  كان 
أمامهم فوائد ووعود مادية، آو عند شعورهم بالتهديد، وليس 
أحرزوا  ولوا  حتی  إخالصهم  علی  مقبول  دليل  أی  هنالك 

مناصب إكليروسية۱ رفيعة.2
اليهودية  الديانة  الذين تحولوا من  اليهود  وباستقراء تاريخ 
إلى ديانات أخرى ظاهريّا نجد أن غالبية من تحولوا من 
اللذين  السببين  هذين  عن  أنملة  قيد  يحيدوا  لم  اليهود 
ذكرهما هذا القس اليسوعى األلمانى وهما: الحب الشديد 
عليها،  والحرص  حياتهم  على  الشديد  والخوف  للمال، 

وصدق قول اهلل عزوجل فيهم:
»و لتجدنّهم أحرص الّناس علی  حياة و من الّذين أشركوا يوّد 
أن  العذاب  بمزحزحه من  ما هو  ألف سنة و  يعّمر  لو  أحدهم 

يعّمر و اهلّل بصير بما يعملون «3
والمعنى: الحرص على أى حياة حتى ولو كانت حياة وضيعة 
تعتريها المهانة والذلة، فنعيمهم هم ومن على شاكلتهم من 
المشركين نعيم الدنيا والتمتع بملذاتها إلى أقصى ما يتمنونه 
العيش وإطالة حياتهم حتى تصل إلى ألف سنة فهذا  من 

أقصى ما يوّدونه ويتمنونه...
ولذلك فاليهودى على استعداد لفعل أى شىء مقابل المال 
وكذلك مقابل الحرص على حياته حتى لو أدى ذلك إلى 
تبديل دينه تقيّة ونفاقا، فهذا هو اليهودى على مدار التاريخ 
منّكس  ويكون  والخور  والجبن  والصغار  الّذلة  راية  يرفع 
الرأس حريصا على حياته يتفنن بجمع المال بكل الوسائل 

طالما وجدت المطرقة التى تدق رأسه.
المسيحية  الديانة  إلى  واليهود كانوا يتحولون من دياناتهم 
ألسباب عديدة، أخطرها وأهمها لديهم هو تخريب وتحريف 
المسيحية الديانة  وإخراج  الداخل  من  المسيحية  الديانة 

j، وكذلك أرادوا أن يفعلوا فى الدين اإلسالمى - كما 
فعلوا فى المسيحية ومن هنا يأتى دور اليهود الذين دخلوا 
والتحريض  والتحريف  الخداع  لغرض  األخرى  الديانات 
الذى  تلمودهم  فى  ذلك  يقّرون  واليهود  الفتن،  وإشعال 

يقول:
إذا استطاع يهودی ما خداعهم )أی: خداع الجوييم أو األغيار، 
غير اليهود( بادعائه أنه من عّباد النجوم، مسموح له أن يفعل 

ذلك.
ويقول أيضا: 

يجوز خداع الغوی.

ويقول أيضا: 
كأن  الغويم،  علی  اليهودی  يکذب  عندما  يدنّس  ال  اهلل  اسم 
فعليك  مات،  لکنه  ألبيك،  ّما  شيئا  أعطيت  مثال:  له  يقول 

إعادته لی، ما دام الغوی ال يعرف أن اليهودی كاذب.۴
الخداع  إلى  اليهودى  التى تدعو  التلمود  تعاليم  هذه بعض 
يجوز  أنه  صراحة  ذكر  بل  اليهود،  غير  مع  والمخاتلة 
الخداع  لغرض  آخر  دين  أى  تحت  ينضوى  أن  لليهودى 
وشق الصفوف، تماما كما ذكروا ذلك فى توراتهم عندما 
خدع يعقوب أخاه عيسو۵ وقد استشهدوا بذلك لخداع غير 

اليهود.۶
اليهود وأذنابهم وهم يسيطرون  إننا نشاهد فى هذه األيام 
على مقاليد األمور فى العالم. فكيف وصل اليهود إلى هذه 

النتيجة؟
فيها  سنتحدث  والتى  القادمة  الفقرة  فى  سنعرضه  ما  هذا 
والذى  للنصارى  اليهودى  للخداع  التاريخى  التسلسل  عن 

أوصلهم إلى ما هم عليه اآلن.

اليهود يعلقون کرسي البابوية في روما
يقول ول ديورانت:

وحدث فی عام 1130 م. أن انقسمت هيئة الکرادلة شيعتين 
الثانية  واختارت  الثانی  إنوسنت  للکرسی  إحداهما  اختارت 
بيرليونی  أسرة  إلی  ينتمی  أنکليتس  وكان  الثانی،  أنکليتس 
الشريفة )أی: الغنية(، ولکنه كان له جد يهودی اعتنق الدين 
وبعث  اليهودی،  الجد  يسمونه  معارضوه  وكان  المسيحی، 
الخاص  الظرف  هذا  غير  فی  كان  رجل  وهو  برنام،  القديس 
صديقا لليهود، برسالة إلی اإلمبراطور لوثير الثانی يقول فيها: 
إن مما يجّلل المسيح بالعار أن يجلس رجل من أصل يهودی 

علی كرسی القديس بطرس. 
بطرس  أصل  هذا  قوله  نسی  وقد  بقوله:  ديورانت  علق  ثم 

نفسه، أى: كونه كان يهوديا. ثم يستطرد ديورانت: 
وأيدت كثرة رجال الدين، وأيد ملوک أوروبا كلهم إال واحدا 
تسلی  أوروبا  فی  الجماهير  وأخذت  الثانی،  إنوسنت  منهم، 
يضاجع  كان  بأنه  واتهامه  ألنکليتس،  المثالب  بتوجيه  نفسها 
بأموالها  ليغنی  المسيحية  الکنائس  وينهب  عليه  المحرمات 
يوم  إلی  يؤيدونه  ظلوا  رومة  أهل  ولکن  اليهود،  أصدقاءه 

وفاته )1138 م.(.7
بالنسبة  غريبة  تبدو  ال  يهودى  بابا  وجود  فكرة  عن  أما 
إفلم  الكنيسة،  بتطور  تام  اتصال  على  هم  الذى  ألولئك 
يكن القديس بطرس هو مؤسس البابوية يهوديّا؟ وال يعنى 
ذلك أن هذا اللقب كان له تلك األبهة والعظمة التى اتسمت 
البابوية  وضع  تحّسن  عندما  المستقبل،  فى  البابوية  بها 

وأصبحت فى موقع القوة والعظمة. 
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»روما«  فى  الكنيسة  إلى  يتسللون  اليهود  بدأ  وبالفعل 
اليهود  الكهنوت  رجال  عير  سواء  سلطاتها  لتقويص 
الذين وصلوا إلى أعلى المراتب الكنيسة أو عبر أعمالهم 
قربهم من  أو غبر  البابوات  لكثير من  ماليين  كمستشارين 
المهم  البابوات،  لمكتبان  خزان  أو  كأطباء  البابوى  البالط 
هو قربهم الشديد من الكنيسة ورجالها وذلك ألن الكنيسة 
عبر القرون الوسطى كانت تتحكم فى كل شىء، وكانت لها 
الهيمنة الكاملة والسيادة المطلقة على حياة المسيحيين فى 
أوروبا فى جميع المجاالت سواء السياسية أو اإلقتصادية 
الكنيسة  وكانت  والثقافية  الدينية  وبالطبع  اإلجتماعية،  أو 
تحتكر صكوك الغقران مما جعل لرجال الكنيسة الكاملة 
العليا على ملوك وأمراء وحكام أوروبا، وبالطبع كان القرب 
من الكنيسة وفرض سيطرة اليهود عليها أولى من السيطرة 
على الملوك واألمراء، ألن زمام األمور كان فى تلك الفترة 

تتحكم فيه الكنيسة ورجال الدين. 
عليهم  كتب  بدما  التاريخ،  عبر  اليهود  أسلوب  هو  وهذا 
الهدف  بين شعوب ودول األرض، فكان  الشتات والتفّرق 
إليها  ويتطلعون  ينشدونها،  التى  القصوى  والغاية  األسمى 

التقرب من صانعى  الشديد على  بالغ هو حرصهم  بشغف 
دائما  رسائلهم  وكانت  فيها  يقيمون  التى  الدول  فى  القرار 
فى الوصول إلى هذه الغاية تتحقق من خالل شيئين مهمين 

هما: المال والنساء.

الهوامش:
1. اإلکلریوس: کلمة مشتقة من أکلری، ونوميا ومعناها املریاث أی أن هؤالء 
القساوة والرهبان - سب املفهوم املسيحی - اختاروا مریاث امللکوت حسب 
تعبریهم، واملناصب اإلکلریوسية الرفيعة املقصود هبا املناصب الکهنوتية التی 

متنحها الکنيسة.
2. باباوات من احلی اليهودی ليواکيم برنز، ص 46.

3. سورة البقرة، اآلية 96.
4. ينصرف من فضح التلمود للکاهن الکاثوليکی: بی برانتسی، ص 133.

العدو  التوراة  1-22( وراجع:  التکوين: )اإلصحاح/ 27:  5. راجع سفر 
اللدود للسامية ]الناشر: دار الکتاب العربی - دمشق - القاهرة[.

6. جاءت هذه التعاليم فی کتاب »الزوهار« وهو کتاب معتمد عند اليهود 
الکتاب املقدس وخصوصا أسفار موسی وهو عبارة عن شرح نصوص من 
عبدالوهاب  للدکتور  واملصطلحات  املفاهيم  راجع موسوعة  اخلمسة،   j

املسریی، ص 206.
7. قصة احلضارۀ لول دبورانت، 59/16.
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ال نريد من الشعر في المقام األلفاظ المسبوكة، و الكلمات 
ما  منه  نريد  إنما  و  الشعرية،  األوزان  أحد  على  المنضدة 
يحتوي على المضامين العالية في الحياة، و ما يبث روح 
الجهاد في اإلنسان، أو الذي يشتمل على حجاج في الدين 
الحضارة  بنيت  الشعر  هذا  مثل  على  و  للحق.  تبليغ  أو 
اإلنسانية، و هو مقياس ثقافة األمة و رقيها، و له خلود عبر 

القرون ال تطمسه الدهور و األيام.
بالشعراء من قوله  التنديد  الحكيم من  الذكر  نقرأه في  فما 
تعالى »والّشعراء يّتبعهم الغاوون«۱ إنما يراد بذلك الشعراء 
و  الحقائق،  فيقلبون  بالشعر  يتاجرون  الذين  المأجورين 
يصنعون من الظالم مظلوما، و من المظلوم ظالما، و ألجل 
ذلك قال سبحانه: »ألم تر أنّهم في كّل واد يهيمون ٭ وأنّهم 

يقولون ما ال يفعلون«2
الذين  الشعراء  أولئك  هنا  بحديثنا  نعني  فإننا  هنا  من  و 
أوقفوا أشعارهم في خدمة كلمة الحق و إعالء شأن الدين 
الحنيف. و لقد ظهرت في سماء الشعر و في القرون األولى 
للعهد اإلسالمي من بين رجاالت الشيعة طائفة من الشعراء 

حظوا برعاية أهل البيتb و تقديرهم.

و إليك أسماء بعض من شعراء الشيعة مع ذكر أبيات من 
شعرهم الخالد:

قيس بن سعد بن عبادة
سيد الخزرج، و الصحابي الجليل، كان زعيما مطاعا، كريما 
ممدوحا، و كان من شيعة عليj و من أشد المتحمسين 

له، بعثه أميرا على مصر سنة 3۶هـ .ق.
و من أشعاره التي أنشدها بين يدي أمير المؤمنينj في 

صفين:
قلت لما بغی العدو علينا

حسبنا ربنا و نعم الوكيل    
حسبنا الذي فتح البصرة

باألمس و الحديث الطويل    
و علي إمامنا و إمام

لسوانا أتي به التنزيل    
يوم قال النبي من كنت مو

اله فهذا مواله خطب جليل    
إنما قاله النبي علی األمة

قدماء الشيعة وطرائف الشعر
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حتم ما فيه قال و قيل3    

الكميت بن زيد )60-126 هـ .ق.(
شاعر مقدم، عالم بلغات العرب، خبير بأيامها، و من شعراء 
مضر. كان معروفا بالتشيع لبني هاشم، مشهورا بذلك، و قد 
حظى بتقدير أئمة أهل البيت إلجهاره بالحق، و لجهاده في 
سبيله، و هاشمياته المقدرة بـ ۵7۸ بيتا خلدت ذكراه في 
التاريخ و هي مشتملة على ميمية و بائية و رائية و غيرها.

و إليك أبياتا من عينيته:
و يوم الدوح دوح غدير خم

أبان له الوالية لو أطيعا    
و لکن الرجال تبايعوها

فلم أر مثلها خطرا مبيعا    
إلى أن قال:

أضاعوا أمر قائدهم فضلوا
و أقومهم لدی الحدثان  ريعا    

تناسوا حقه و بغوا عليه
بال ترة و كان لهم قريعا    

فقل لبني أمية حيث حلوا
و إن خفت المهند و القطيعا    

األستاذ  مرة و شرحه  الكميت في غير  ديوان  لقد طبع  و 
محمد شاكر الخياط و األستاذ الرافعي.۴

السيد الحميري )المتوفی 173هـ .ق.(
الشاعر  بـالسيد،  الملقب  محمد  بن  اسماعيل  هاشم  أبو 
الذين  الثالثة  المجيدين، و من  المكثرين  المعروف، و من 
عّدوا أكثر الناس شعرا في الجاهلية و اإلسالم و هم: السيد 
وبشار وأبو العتاهية. و كان السيد الحميري متفانيا في حب 
العترة الطاهرة فلم يكن يرى لمناوئيهم حرمة و قدرا، و كان 
يشدد النكير عليهم في كل موقف و يهجوهم بألسن حداد 

في كل حول و طول.
و من قصائده المعروفة عينيته، و قد شرحها عدة من األدباء 

و مستهلها:
ألم عمرو باللوی مربع

طامسة أعالمها بلقع    
تروع عنها الطير وحشية

والوحش من خيفته تفزع۵    

دعبل الخزاعي )المتوفي 246 هـ .ق.(
و  وفضل  علم  بيت  من  الخزاعي،  علي  بن  دعبل  علي  أبو 
أدب، برجع نسبه إلى بديل بن ورقاء الخزاعي الذي دعا 

.nله النبّي
قال النجاشي: 

المشهور في أصحابنا، صنف كتاب طبقات  الشاعر  أبو علي 
الشعراء، و من أراد التوغل في حياته و سيرته فليقرأ النواحي 

األربعة من حياته:
.b1. تهالکه في والئه ألهل البيت

2. نبوغه في الشعر و األدب و التاريخ و تأليفه.
3. روايته للحديث و الرواة عنه و من يروي عنهم.

4. سيرته مع الخلفاء ثم ملحه و نوادره و ثم والدته و وفاته.۶
و إليك نزرا من تائيته المعروفة:

تجاوبن باألرنان و الزفرات
نوائح عجم اللفظ و النطقات    

إلى أن قال:
هم نقضوا عهد الکتاب

وفرضه و محکمه بالزور و الشبهات    
و لم تك إال محنة قد كشفتهم

بدعوی ضالل من هن و هنات    
تراث بال قربی و ملك بال هوی

و حکم بال شوری بغير هداة    

األمير أبو فراس الحمداني )320 - 257 هـ .ق.(
أبو الفراس الحرث بن أبي العالء، قال عنه الثعالبي: 

كان فرد دهره، و شمس عصره، أدبا و فضال و كرما و نبال و 
مجدا و بالغة و براعة و فروسية و شجاعة، و شعره مشهور 
سائر بين الحسن و الجودة، و السهولة و الجزالة و العذوبة و 

الفخامة و الحالوة و المتانة.7
و تبعه في اطرائه و الثناء عليه ابن عساكر.

و من قصائده المعروفة ميميته التي مستهلها:
الحق مهتضم و الدين مخترم

و فيء آل رسول اهلل مقتسم    
و الناس عندک ال ناس فيحفظهم

سوم الرعاة و ال شاء و ال نعم    
إلى أن قال:

يا للرجال أما هلل منتصر
من الطغاة أما هلل منتقم    

بنو علي رعايا في ديارهم
و األمر تملکه النسوان و الخدم    

إلى أن قال:
ابلغ لديك بني العباس مالکة

ال يدعوا ملکها العجم    
أي المفاخر أمست في منازلکم
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وغيركم آمر فيها و محتکم    
أنّی يزيدكم في مفخر علم

وفي الخالف عليکم يخفق العلم    
يا باعة الحمراء كفوا عن مفاخركم

لمعشر بيعهم يوم الهياج دم۸    
و يطيب في هذا المقام إشارة إلى أسماء بعض من أنجبتهم 
مدرسة أهل البيتb في حلبة الشعر و األدب في القرن 
يمكن  القمة،  في  معدودين  أناس  من  الخامس،  و  الرابع 
في  حياتهم  عن  الكثير  الشيء  يجد  أن  الكريم  للقارئ 

دواوينهم، أو في كتب األدب المختلفة:
صاحب  .ق.(  هـ   32۱ )المتوفي  البغدادي  الحجاج  ابن   •

القصيدة المعروفة:
يا صاحب القبة البيضاء في النجف

من زار قبرک و استشفی لديك شفي    

كل  عن  الغني  .ق.(  هـ   ۴۰۶-3۵9( الرضي  الشريف   •
تعريف و بيان.

• الشريف المرتضی )3۵۵-۴3۶ هـ .ق.( و هو كأخيه أشهر 
من أن يعرف.

• مهيار الديلمي )المتوفي ۴۴۸ هـ .ق.( الذي يعد في الرعيل 
األول من شعراء القرن الرابع و له غديريات كثيرة منها:

هل بعد مفترق األظغان مجتمع
أم هل زمان بهم قد فات يرتجع    

هذا عرض موجز لبعض الشعراء البارزين من الشيعة، و فيه 
كفاية لمن أراد اإلجمال، و أما من أراد التوسع فليرجع إلى 

الكتب التالية:
۱. »األدب في ظل التشيع« لـلشيخ عبداهلل نعمة.

2. »تأسيس الشيعة«، لـلسيد حسن الصدر، الفصل السادس.
3. »الغدير«، لـلعالمة األميني بأجزائه األحد عشر.

الهوامش:
1. سورة الشعراء، اآلية 224.

2. سورة الشعراء، اآليات 226-225.
3. املفيد، »الفصول املختارة«، ص 87؛ الكراجكي، »كنز الفوائد«، ص 

234؛ سبط ابن اجلوزي، »تذكرة اخلواص«، ص 20.
4. إقرأ حياة الكميت يف »الغدير«، 180/2 - 212.

5. إقرأ حياة السيد يف »الغدير«، 213/2 - 289.
6. الحظ حياته يف »الغدير«، 369/2 - 386.

7. »يتيمة الدهر«، ص 270.
8. »الغدير« 399/3 - 401 .

المصدر: آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني، »دور الشيعة في بناء الحضارة 
اإلسالمية«، الطبعة األولى 1413هــ.ق.
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شأن األدعية و الّزيارات
االسالمية  المصادر  أكثر  من  والزيارات  األدعية  تعد 
ورغم  حقيقة،  و  ثراء  الكريم«،  »القرآن  بعد  والشيعية 
إستنادها  و  إتصالها  وبسبب  فانها  مكانتها مجهولة  بقاء 
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.
التاريخية  للظروف  وفقا  كانوا  المعصومين،  أن  بما  و 
بزمانهم،  الخاص  االجتماعي  و  السياسي  والموقع 
مضطرين لإلفادة من »أدبيات خاصة« على هيئة أدعية 
وزيارات، كما وفي ظل ضرورة حفظ »األدب الخاص« 
شكال  اختاروا  تعالى،  اهلل  إلى  والدعاء  التضرع  أثناء 
مختلفا لكالمهم، و بالتالي و بسبب غفلة المسلمين عن 
الزيارات  موقع و طاقات هذه المصادر، فان األدعية و 
الدراسات  النظرية و  المصادر  خرجت عمليا عن صف 
من  مجموعة  مجرد  إلى  تحولت  و  المعرفية  و  الثقافية 
مناسبات  و  أيام  لتكريم  تعليمات  و  زيارات  و  أدعية 

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

عرش الرحمن تارة أخرى.

لقد جعل المعصومون من تعليم و تربية الشيعة، و جهتهم 
العباس،  وبني  أمية  بني  حكم  إبان  الرئيسي  هدفهم  و 
لحماية  الالزمة  والمتقضيات  الظروف  غياب  وبسبب 
سعوا  فقد   nالمحّمد شيعة  و  للشيعة  الثقافي  الكيان 
العقائدية  الفروع  و  األصول  تبيان  و  لتفسير  جاهدين 
للوقت  الوالية  أهل  طاقة  تخزين  و  الشيعية  الوالئية 

والزمن المعلوم و المقدر.
أثرى  أكبر و  بأنها  المأثورة«  و يمكن إعتبار »األدعية 
المصادر »الحكمية و الالهوتية واألخالقية« للمعصومين، 
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واإلنابة،  التوبة  من  بدال  الشيطان  إلى  قابيل  لجأ  عندما 
علمه الشيطان بناء المعبد، لذلك فان حجر أساس المعبد 

والكهانة وضع على يد إبليس وعن طريق قابيل. 
لذلك  يتقبل،  لم  قربانك  بان  قابيال  ابليس،  وقد أغوى 
قام باشعال نار وانهمك قابيل بعبادة ابليس عن طريق 
النار والمعبد الذي كانت تعبد فيه النار. وباألخرى فان 

قابيل كان أول من عبد ابليس وأسس المعبد.
إن عمر السحر، هو بعمر العصيان في األرض، إن ابليس 
وبعد  ابليس  من حضور  نبع  والعصيان  ساحر،  أول  هو 
قابيل وأبنائه.  وقد انتقل السحر والشعوذة والعصيان من 

بني قابيل إلى بني إسرائيل، ومن هنا.
الكاباال، الکباال،  إنتبهوا بداية إلى اسم وعنوان الکاباال: 
التي  المفردات  هذه  تعد  وأال  القبالة.  القابااله،  القباال، 
المختلفة، شئ  اللكنات  أو  المختلفة  اللغات  في  وردت 

سوى اللكنات المختلفة لمفردة قابيل؟
وكان قابيل أو من أسس تيار التبعية البليس، فيما أسس 
قتل  من  قابيل  دافع  إن  معه.  قيادته  لجنة  أول  ابليس 
شقيقه وكما ورد في أحاديث أهل البيتb، هو الوالية 
والزعامة والرئاسة. وفي ذلك الزمن الذي لم يتشكل فيه 
المجتمع بعد وكانت أسرة واحدة موجودة فحسب، بدأ 

ابليس إدارته. 
وقد تحول اليوم كابيل إلى مفردة مقدسة تعبد على يد 
الكاباليين، وفي المقابل، تحول كاين في منظورهم إلى 

شخص بغيض اغتال شقيقه.
أما تيار الكابالية، ومن أجل المزيد من ترسيخ وتوطيد 
تحريفهم، قالوا بدال عن كابيل: كاباال وبالفاظ ومفردات 
والعريق  والقديم  والتقليد  اإلنطباع  يعني  بما  مختلفة 
والمخفي لكي يتفادوا كلما استطاعوا اإلفصاح عن طبيعة 
تحريفهم. وكان بوسعهم استخدام مفردة اخرى عوضا عن 
كاباال، واشاعتها بينهم لكي يبقوا في مأمن من اإلفشاء 
عن سرهم. لكن وفي ضوء اإلحترام الذي كانوا ومازالوا 

يكنونه لمؤسس دربهم، بقوا أوفياء السم قابيل. 
»الحكم«  أركان:  ثالثة  لها  كاباال  وسلطة  قدرة  إن 

و»الكهنة« و»مجلس الشيوخ«.
البشر  الن  شيوخ،  مجلس  إلى  بحاجة  ابليس  وكان 
بإغواء  ويقوم  واجتماعية.  فردية  شخصيتين  يملكون 
شخصيتهم الفردية بالوساوس القلبية والتحريض الباطني. 
ومضطر إلغواء الشخصية االجتماعية )شخصية المجتمع( 
حضوريا ومن خالل تقديم برامجه وخططه التي ينشدها. 
الشيوخ كان أول حاجة  لذلك فان شيئا اسمه مجلس 
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الحياة على البليس. وفضال عن أن النظام الذي يسود  للوجود و  و تكتسي آالف االستراتيجيات 
امتداد التاريخ حتى موعد الظهور األكبر لدولة الحق.

وحسب البيت القائل:
من األفضل أن يذاع سر األحباء

علی لسان اآلخرين
فقد بين المعصومون، أربع فئات مهمة من الموضوعات 
هي  الطريقة  هذه  كانت  و  األدعية.  سياق  في  الرئيسية 
ينظر  كان  أحد  ال  الن  المجموعة،  هذه  لحفظ  الضمان 
من  و  اإلستراتيجية.  الموضوعات  بمنظار  األدعية  إلى 
بطريقة كان  نظم  البيان،  و  الكالم  نوع  فان  جهة أخرى 
أنصارهم  الخلفاء األميون و  يفهمه  الممكن أن  من غير 

من عديمي العقل.
العناية اإللهية،  بقاء و خلود هذه األدعية، وبعد  إن سر 
المهم. ولألسف  يعود في جانب منه إلى هذا الموضوع 
فان الشيعة وعلى غرار الخصوم، نظروا إلى هذه األعمال 
عن  وبمنأى  الخلوة«  أهل  »أدعية  منظار  من  المهمة 
السبب  ولهذا  الكفر.  أئمة  ضد  موقف  اتخاذ  و  التفكير 
الدراسات  مراكز  من  أي  في  األعمال  لهذه  أثرا  النرى 
الثقافية و مراكز الدراسات االستراتيجية  و مراكز صنع 
القرار العامة والفروع الدراسية )العلوم السياسية و الحقوق 

و العلوم االجتماعية والكالم و الفلسفة و التاريخ و ...(
العقائدية لهذا الدعاء نابعة من الخارطة  كما أن الوجهة 
اإللهية العامة المرسومة فيه. إن سلسلة صبغةاهلل هي في 
السارية،  التعهدات  ومتحررة من جميع  تعالى  اهلل  عهدة 
في حين أنها تعتبر نفسها منتمية بوفاء إلى ذلك العهد 
له  البديل  الذي  اهلل«  »كالم  إلى حجة  إضافة  مباشرة. 
»المصادر«  سائر  إلى  الرجوع  يستغنون عن  ما جعلهم 
جعلتهم  الربانية،  العناية  أن  حين  في  غيرالوحيانية، 
الغيب  بمصدر  الرحمة  مالئكة  طريق  عن  يتصلون 
وحفظهم من الترديد والشك والخطأ. إن هذه السلسلة 
الوحيانية  المعرفة  تحمل  اإللهية،  بالتأيييدات  مدعومة 
الحضوري والشهودي من دون وسيط، ولكونهم  والعلم 
درجات  أعلى  أصحاب  فانهم  القرب،  بمقام  يحظون 
باذن  التصرف  بالتالي يملكون حق  الكماالت اإللهية و 
فرض  و  لديهم  »الوالية«  مقام  أثبت  هذا،  وكل  اهلل. 

طاعتهم على سائر عبادالرحمن بل أوجبه.

الئحة المستضعفين اإلتهامية

و   آدم خلقة  من  األول  اليوم  منذ 
بعده ذريته، كان ثمة تياران و سلسلتان 
ظلمانية  واألخرى  نوارنية  أحداهما 

رغم  والظلم  بالتمييز  يتسم  كان  المجتمع 
األمور  فان زمام  الشيوخ،  وجود مجلس 

كانت بيد ابليس.  بحيث متى ما شاء يحضر إلى مجلس 
الشيوخ ويعطي المشورة ويقوم باإلدارة. لقد كان بوسعه 
على  التمرد  من  الحاكم  لمنع  الشيوخ  مجلس  توظيف 
أوامره وبالتالي التحكم به. ومن هذا المنطلق فان األنظمة 
الكابالية كانت منذ البداية ولحد االن تملك مجتمعات 

بال حكومة، لكنها لم تملك مجتمعا بال مجلس شيوخ.
والكهنة يشكلون الركن االخر للكاباال. إن ابليس وعلما 
بتصرف  فاعلية  األدوات  أكثر  كانت  المعجزة  أن  منه 
على  إمرته  تحت  كانوا  البشر  من  أفرادا  دّرب  األنبياء، 
الغيبية وكان يصدر أعماال مذهلة على أيديهم  الشؤون 
بين  األنبياء  معجزات  ومفعول  أثر  ليحبط  )ومازال( 
على  ودائما  مستمرا  الكهنة  مع  تواصله  وكان  الناس. 
زعماء  بتوجيه  يقوم  ومايزال  كان  اذ  التاريخ  امتداد 
الكاباال  أمضى  وقد  الكهنة.  يد  على  والقدرة  السلطة 
حقبتين من التاريخ: منذ بدء حياة البشرية وقضية قابيل 
حتى عهد النبي موسى، وقف تيار الكاباال بصراحة 
ووضوح بوجه النبوة. كما دخلت الكهانة في هذه الحقبة 
الكهنة  ووظف  األنبياء.  معجزات  مع  سافر  تنافس  في 
لإلخبار  واالجنة،  الشياطين  وباقي  ابليس  مع  اإلتصال 

عن الغيب وكانوا يقومون باعمال غريبة ومذهلة. 
ومنذ بعثة النبي موسى، وضع برنامج جديد من قبل 

ابليس موضع التنفيذ وكان عبارة عن التلبيس. 
وسافرة  صريحة  بصورة  الكاباال  تيار  يقف  لم  ومذاك، 
بوجه النبوة ولم يكن الكهنة العرافون في خدمة الكابالية. 
ولم يكن هؤالء بصدد اإلطاحة باألديان بل عملوا على 
استنزاف كل دين وتآكله من الداخل.  فروجوا لتعاليمهم 
والعرفان  التصوف  عنوان  تحت  واألمم  الشعوب  بين 
الديني، وبذلك فان كل نبوة كانت تبعث وكل دين كان 

يشكل أمة، كان يتآكل ويحّرف. 
على  ينسف  والعرفان،  التصوف  باسم  موضوع  ومازال 
واليهودية  والجاماسبية  الهندوسية  الديانات  الدقة  وجه 
والمسيحية واالسالم. فال يبقون على توحيد وال معاد. 
وحتى أنهم قدموا ويقدمون ابليس على انه مظهر الذات 

اإللهية. 
ويذهب الكثير من الباحثين في كتاباتهم إلى أن الكاباال 
هو تصوف أو عرفان اليهود. لكن الحقيقة هي أن مصدر 
قبل  من  بالمجمل  توجيهها  يتم  الكتابات،  هذه  ومنشأ 
الكابالية ذاتها. إن الكاباال هي الطريق واألسلوب العملي 

للشيطان بحيث أن التصوف هو أداة بيده. 



إن الكهانة في حقبة ما قبل النبي موسى لم تحمل 
عنوانا غير هذا لكنها حملت بعد موسى عنوان العرفان 
والتصوف. إن الكهانة تعني السلوك والفعل الذي يتم على 
النقيض من تيار قوانين الطبيعة. فان الكابالية قامت منذ 
الهيمنة على الجماهير  المزيد من  البداية وبهدف فرض 
ممارسة  على  أشخاص  بارغام  ابليس  من  وبإرشاد 
الرياضات الروحية لكي يصلوا إلى مرتبة الكهانة وكانوا 
التمرين  كائن يستطيع من خالل  فاالنسان هو  يصلون. 
والرياضة الروحية، خرق الطبيعة والقيام باعمال خارقة.

إن المعجزة هي سلوك وعمل يتم بخالف قوانين الطبيعة 
أو إذن اهلل. لكن الكهانة تتم بدون إذن ورخصة من اهلل.

الشياطين  بيد  دائما  يدها  وضعت  الكاباال  قدرة  إن 
على  والجبابرة  الطغاة  استولى  وقد  لألنبياء.  وتصدت 
الكاباال  لقادة  الدائم  المجلس  من  مدعومين  المجتمع 

وزعيمهم ابليس وأصبح الصلحاء في عزلة واندثروا.
العلوم  إن الكهنة كانوا يتواصلون مع الشياطين بواسطة 
ما.  بشكل  الناس  عن  الخطر  يصدون  وكانوا  الغريبة، 
في  يضع  السحر  إن  والشعوذة.  السحر  هي  وأداتهم 
من  وهو جزء  الكهنة،  بتصرف  للتواصل  قاعدة  الحقيقة 
للتواصل  الغريبة وينقسم إلى قسمين. إن السعي  العلوم 
الغريبة، يساعد  العلوم  بمساندة  الجنية وطبعا  القوى  مع 
الكهنة على اقامة اإلتصال مع القوى الجنية. إن الكاهن 
وينشأ  البعض،  بعضهم  يعانقون  الغريبة  والعلوم  والسحر 
وهم  والساحر  والجن  االنسان  يضم  ثالوث  بالتالي 

ينشطون على نطاق واسع.

األستاذ  المحاضر:  السحر«،  معبد  »كهنة  محاضرة  من  المقتبس 
إسماعيل شفيعي سروستاني.

على وجه البسيطة. و حسبما يقول موالنا:
إن هذا الماء العذب وهذا الماء المالح

في  ينفخ  حتی  الخالئق  في  منفصلين  عرقين  في  يجريان 
الصور۱

و  بالطعم  و  والحلو  النوارني  المسار  تسلك  فجماعة 
وجماعة  الظلمة  من  ونجت  اإللهية  الصبغة  و  النكهة 
الشيطانية  بالصبغة  تتسم  و  الظلماني  المسار  تسلك 
لكنها انضمت إلى قبيلة النور هربا من الظالم. و جعلت 
الجماعة األولى »اهلل« وليها فيما اتخذت الجماعة الثانية 

من »الشيطان« وليا.
الّنور و  إلی  الّظلمات  الّذين آمنوا يخرجهم من  »اهلّل ولّي 
الّنور إلی  الّطاغوت يخرجونهم من  الّذين كفروا أولياؤهم 

الّظلمات أولئك أصحاب الّنارهم فيها خالدون.«2
كمعين  هما  التاريخ،  طيلة  الضالل  و  الهداية  تياري  إن 
الخلقة و  بداية  نبع ماء مالح، يسيران منذ  ماء عذب و 
حتى النفخ في الصور. و هذان اإلثنان اليلتقيان أبدا و 
و  األفراد  تجانسه،  و  نوعه  يستقطب حسب  منهما  كل 

التيارات التي تشاطره اإلتجاه و الموقف.
نبع  من  ينهلون  والفالح،  النور  قبيلة  إلى  المنتمين  إن 
واآليات  اإللهيين  األنبياء  تعاليم  يرثون  و  العذب  الماء 
السماوية، وفي المقابل فان المنتمين إلى قبيلة الظالم و 
الشّر يشربون من نبع الماء المالح والضالل ويرثون من 

إبليس اللعين و الطاغوت.
وقد نظم اإلمام الصادق، الئحة المظلومين اإلتهامية 
في سياق »دعاء الندبة الشريف« و يقدمه لحضرة قاضي 
القضاة و الحكيم المتعال و محضر الوجدان الحي لألناس 
الحكماء. و تقرر »الئحة االتهام الشريفة« هذه بان مصدر 
و مكان تدفق الماء العذب هو أهل الوالية و المتمتعين 
ب»لعنةاهلل«  يتسم  الظلماني،  التيار  مصدر  و  بصبغةاهلل 
حتى  قائم  التيارين  لهذين  الطويل  السفر  و  السير  وأن 

النفخ في الصور و قيام القيامة الكبرى.
و بناء على ما ورد في الروايات والتفاسير، فان القصد 

من »صبغةاهلل« في اآلية المباركة:
»صبغةاهلل و من أحسن من اهلّل صبغة و نحن له عابدون.«3

هو اإلسالم أو العهد الذي أخذه اهلل على الناس في عصر 
بدء الخليقة والكون حول والية علي. و يقول اإلمام 
الصادق في هذا الخصوص: إن المقصود من صبغةاهلل 
إن  أخرى:  رواية  في  عليهالسالم  يقول  و  االسالم.۴  هو 
المراد هو والية اإلمام علي وهو العهد الذي أخذه اهلل 

في عالم الذر و الميثاق علی الناس.۵
شرور  من  دائما  أتباعهم  يحذرون  المعصومون،  كان  و 
اإللهي  والدين  الشيطان.  وساوس  و  النفسانية  األهواء 
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صبغةاهلل«  اهلل،  فطرة  التفاسير ب»حبالهلل،  في  عنه  عبر 
فطرة  و  الطهارة  يكون  أن  يمكن  الصبغة  من  المراد  و 
إيحاءات  وتحت  تدريجيا  تأخذ  التي  السليمة  االنسان 
و معتقدات و قناعات األب و األم الملونة، لونا و صبغة 

أخرى.
إن اللون الباقي، هو صبغةاهلل وحدها

و ما عداها معلق علی الجرس    
لون الصدق ولون التقوی واليقين

و يبقی علی العابدين إلی األبد۶    
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العلماء يرون اليوم أن تركيبة جسم البشر المعروف حاليًا ال 
يتحمل البقاء طوياًل، وهم يبحثون عما يساعده على البقاء 
كما  الطويل،  البقاء  استحالة  يعني عدم  لفترة أطول. وهذا 
يعني أنهم يتوقعون العثور على وسيلة للبقاء الطويل، فال 
مفاجئة إذا عرفوا شخصًا عثر على تلك الوسيلة وجربها 

في نفسه.
لقد توصل علم الطب إلى أن الجسم البشري صالح للبقاء 
الجسم  أن  لنكسات صحية، ذلك  يتعرض  لم  إذا  الطويل 
مركب من خاليا عادية وخاليا نبيلة، فالخاليا العادية، وإن 
كانت تستهلك بسرعة على أثر الفعاليات العضلية، إال أن 
الجسم مزود بأجهزة لتوليد كل أنواع الخاليا العادية التي 
يحتاجها الجسم. والخاليا النبيلة وإن كان عددها معيّنًا منذ 
الوالدة، وال يوجد في الجسم جهاز لتوليد بدل ما يتحلل 
منها، إال أنها قوية وصالحة للبقاء الطويل إن لم تتعرض 

لصدمات.

صحيح أن اإلنسان قد يولد وهو يحمل في داخله آفات 
تفتك به من الداخل باستمرار، وصحيح أن البيئة المعاصرة 
ملّوثة تحرم جسم اإلنسان من الظروف الصحية المالئمة، 
أنه ال يمكن ألي إنسان أن يتخلص  ولكن هذا ال يعني 
منها، فإذا ولد إنسان سليمًا من اآلفات الداخلية، وتخلص 

من البيئة الملوثة، فالمفروض أن يعمر طوياًل.
إن تجارب التحنيط أثبتت أن الجسم البشري قابل لمقاومة 
الزمان مدى السنين، بمسحة بسيطة من مواد كيماوية اسمها 
المومياء وخاليا جسم الميت - رغم عدم تجددها - إذا 
كانت صالحة للبقاء، فهل تكون خاليا جسم الحّي - مع 
تجددها - غير صالحة للبقاء؟! غير أن البشر استطاع أن 
يعرف  أن  يستطع  ولم  الميت  جسم  لحفظ  وسيلة  يعرف 
وسيلة لحفظ جسم الحّي، ولكن نجاح التحنيط ألقى الضوء 

األخضر على طريق البقاء.
من  ناتج  المنتظر  اإلمام  عمر  طول  في  التشكيك  إن 

fإثبات إمكانية طول عمر اإلمام المهدي
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استبعاد أن يعيش إنسان أكثر من ألف عام في الوقت الذي 
ليس  واالستبعاد  عام،  مائة   - غالبًا   - الناس  يعيش  ال 
دلياًل علميًا، فكل علماء األمس كانوا يقولون: استبعاد أو 

استحالة جميع حصائل العلم الحديث اليوم، 
وكل علماء اليوم يقولون: استبعاد أو استحالة أشياء ستحقق 

في الغد. 
فاالستبعاد ليس دلياًل يمكن االعتماد عليه لنفي شيء.

تفنيد التشكيك دينيًا.

مناقشة دينيًا
األول: تقول المصادر الدينية بأن العديدين من البشر عاشوا 
الطوفان  قبل  رسالته  فترة  كانت   jنوح فالنبي  طوياًل، 

تسعمائة وخمسين سنة كما يقول »القرآن الكريم«: 
»َولََقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإلَی َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َألَْف َسَنٍة ِإاَلّ َخْمِسيَن 

وَفاُن«۱ َعامًا َفَأَخَذُهُم الُطّ
وحياة نوحj وسعت ثالث مراحل: 

• المرحلة األولى، تبدأ بميالده وتنتهي ببعثته رسواًل إلى 
قومه. 

وتنتهي  قومه  إلى  رسواًل  ببعثته  تبدأ  الثانية،  المرحلة   •
بالطوفان.

• المرحلة الثالثة تبدأ بالطوفان وتنتهي بوفاته. 
ألفين  بلغت  حياته  مجموع  أن  الحديث  بعض  وفي 

وخمسمائة سنة.
والخضر وإلياس كانا من قبل موسى بن عمران، وال زاال 
حيين يرزقان. وعيسی ابن مريمj ولد قبل حوالي ألفي 
سنة وعاش إلى اليوم، ولن يموت قبل أن ينزل من السماء، 

ويوّجه المسيحيين إلى الدين الحق، كما يقول القرآن: 
َقْبَل َمْوِتِه َوَيْوَم الِْقَياَمِة  بِِه  لَُيْؤِمَنَنّ  »َوِإْن ِمْن َأْهِل الِْکَتاِب ِإال 

َيُکوُن َعَلْيِهْم َشِهيداً«2 
واألعور الدجال كان قبل أيام النبي األكرمn وال زال حيًا. 
ظهور  عند   jمريم ابن  عيسى  بيد  يقتل  حتى  وسيبقي 

اإلمام المنتظرf، وعوج بن عناق - سبط آدمj - عاش 
حسب   jعمران بن  موسی  قتله  حتى  سنة  آالف  ثالثة 

النصوص الواردة في شأنه.
أن  يمنع  فماذا  طوياًل   fالمنتظر اإلمام  غير  عاش  وإذا 
اآلن  يبلغ حتى  لم  وهو  المنتظرf طوياًل،  اإلمام  يعيش 

من العمر ما بلغه أولئك؟

الهوامش:
1. سورة العنکبوت، اآلية 14.
2. سورة النساء، اآلية 159.

المصدر: السيد الشهيد حسن الشيرازي، »اإلمام المهدي)عج( وظواهر 
التشكيك«. 
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مؤّذن
قال اهلل تعالى فى محكم كتابه: 

)سورة  الّظالمين «  علی  اهلّل  لعنة  أن  بينهم  مؤّذن  »فأّذن 
االعراف، اآلية ۴۴(

روى الحاكم الحسكانى فى تفسير هذه اآلية الشريفة فى 
كتابه »الشواهد التنزيل«:

بينهم أن  علي قال: »فأّذن مؤّذن  الحنفية عن  محمد بن 
لعنة اهلّل علی الّظالمين، فأنا ذلك المؤذن .«

اهلل  كتاب  في  طالب  أبي  بن  لعلي  »إن  قال:  ابن عّباس  عن 
أسماء ال يعرفها الناس ]منها[ قوله: فأّذن مؤّذن بينهم أن لعنة 
كذبوا  الذين  علی  اهلل  لعنة  »أال  يقول:  الّظالمين.«  علی  اهلّل 

بواليتي- و استخفوا بحقي .«
حدث الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن ابن أذينة 
في قوله: »فأذن مؤذن بينهم  قال: قال المؤذن أمير المؤمنين.«

لقواعد  التنزيل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  حسكاني،  المصدر: 
التفضيل« - تهران، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، طبع اول، 1411 

ق.، ج 1، صص 267- 268.

صورة النبّيn عند اهل السنةعلی فی القرآن الکريم
مجالسة النبيn مع األجنبيات

و  المستبّدة  السلطات  يواجه  أن  دائما  يحاول  البشر  اّن 
المصاعب و الموانع التي توجدها هذه السلطات للناس و 
يسعون للظفر بحلول خفية و سّرية يتغّلبون بهار علي تلك 

المصاعب و ينالون عبرها مآربهم.
و قد حصلت مواجهات من هذا القبيل بين الناس و جهاز 
الخليفة المتسّلط فيما بخص ما نحن فيه أي قضية منع نشر 
الحديث و هذه المواجهات كانت تبرز علنا تارة و تكون 
سّرية و خفية تارة أخري و كانت بعض األحاديث تسّرب 

بعيدة عن أنظار عّمال أجهزة السلطة.
الممنوعة  األحاديث  من  بعض  تسّرب  فقد  هذا  علي  و 
رغما علي جهاز الخليفة الحاكم و هو أمر يمكن أن يوجد 
بلبلة و اضطرابا في ذلك الجهاز، و من هنا برزت الحاجة 

للتخطيط للمرحلة المقبلة من العلمية.
فكرت السلطة الحاكمة بخطة تستهدف إسقاط األحاديث 
القداسة  سلب  علي  ترّكزت  و  اإلعتبار  و  الحّجية  عن 

السماوية من هذه األحاديث.
من  النماذج  بعض  إلى  السابقة  األعداد  في  أشرنا  لقد  و 
بيان  إلى  نتطرق  العدد  هذه  في  و  الموضوعة  الروايات 
الروايات التي تنسب إلى الرسولn مجالسة غير المحارم.

نماذج من األحاديث
تقول ربيع بنت المعوذ بن عفراء: 

جاء النّبيn فدخل حين بني علّي فجلس علي فراشي 
لنا  صغيرات[  ]فتيات  جويريات  فجعلت  منّي  كمجلسك 
يضربن بالّدف و يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذا قالت 
إحداهّن: و فينا نبّي يعلم ما في غد. فقالn: »دعي هذه و 

قولي بالذي كنت تقولين!«
ففي »صحيح« البخاري۱ و »صحيح« مسلم نقلت رواية عن 

سهل الساعدي قال فيها: 
لّما عّرس ابو أسيد الساعدي دعا النبّي و أصحابه، فما وضع 
لهم طعاما و ال قّربه إليهم ااّل امرأته أّم أسيد، بّلت تمرات في 
تور من حجارة من الليل فلّما فرغ النبّي من الطعام أماثته له 

فسقته تتحفه بذلك.
و في رواية أخري ينقل عن عائشة قولها التالي:

أنّها زّفت امرأة إلي رجل من األنصار فقال رسول اهللn: »يا 
عائشة ما كان معکم لهو؟ فإّن األنصار يعجبهم اللهو.«2

مجالسة األجنبيات فی رواية اهل السّنة
كامال حال  يتّضح  لكى  سلمة  اّم  عن  مشهورة  رواية  ننقل 
و  العرس  احتفاالت  فى   nالرسول اشتراك  من  ورد  ما 
جالسته النساء االجنبيات و أخذه الشراب من يد العروس:

تقول امّ سلمة: 
كنت عند رسول اهللn و عنده ميمونة. فأقبل ابن امّ مکتوم، 
»احتجابا   :nالنبّى فقال  بالحجاب،  أمرنا  أن  بعد  و ذلك 
منه.« فقلنا: ىا رسول اهلل، أليس أعمی اليبصرنا و ال يعرفنا؟ 

فقالn: »أ فعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟«3
هذه الروايات ليست من المصادر الشيعية، بل من المصادر 
بهذا   nلرسول يكم  فال  الخلفاء،  مدرسة  عند  المعتمدة 
المستوى من الّدقة و العّفة أن يجلس إلى جنب عروس و 

يصغى للغناء و يشاهد الرقص.
و جاء فى رواية أخرى من »صحيح البخارى« ما يلى:

وردت عن رسول اهللn: »إياكم و الدخول علی النساء.« 
 :nفقال رجل من األنصار: يا رسول اهلل افرأيت الحمو؟ قال

»الحمو: الموت.«۴
و فى رواية أخرى ينقل عن الرسولn قوله: »ال يخولوّن 

رجل بامرأة ااّل مع ذی محرم.«۵
هذه الروايات تكشف بوضوح عن كذب تلك األحاديث 
و تثبت وضعها: ألّن هناك  الروايات تعارضها قد وردت 
عن رواة معتمدين و ذوى شأن عند كلتا المدرستين مثل 
ابن عّباس و من جانب آخر فإنّها تتنافى مع مبادئ اإلسالم 

و مسّلمات القرآن.

الهوامش:
1. البخاري 26/7، کتاب النکاح، باب قيام املرأة علي الرجال يف العرس 

و خدمتهم بالنفس.
إيل  املرأة  يهدين  الاليت  نسوة  باب  السابق،  املصدر   ،22/7 البخاري   .2

زوجها، طبعة بوالق.
102، ح 2778، و  الرتمذی 5/  و  63، ح 4112؛  أبوداوود 4/   .3

مسند أمحد 296/6؛ و الدّر املنثور 42/5. 
4. صحيح خباری 7/ 37، کتاب النکاح، باب ال خیلون رجل بامرأة ااّل ذو 

حمرم و الدخول علی املغيبة.
5. املصدر السابق.

نقلها  الدين«،  أحياء  فی  »دوراألئّمه  سّيدمرتضی،  المصدر: عسکری، 
الی العربيه: تحسين البدری، ج 1، صص 157-163؛ بالتخليص.
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هل يمکن أن نتصور مکانا هلل تعالى
ببعض  إيمانهم  على  بناء  المشبهة  و  المجسمة  تزعم  و 
الروايات أن اهلل له مظهر كاإلنسان ، له وجه كوجه اإلنسان 
له العين و األذن و القدم .كما تزعمان أن كمال معرفة اهلل 
كل  فوق  كرسي  و  عرش  على  اهلل  أن  اإلنسان  يعتقد  أن 
هم  و  معارضيهم  حول  يخطئون  هم  لهذا  .و  المخلوقات 
أتباع  يزعم  و  مکان  كل  في  اهلل  و  مکان  هلل  ليس  يقولون 
المقبول  المادي  الجسد  القصد  أن  المجسمة  و  المشبهة 
لكي  جسد  له  ليس  اهلل   : معارضوهم  يقول  بينما  عندهم 

يكون في مكان .
إضافة على األحاديث و الروايات السابقة هناك روايات 
أخرى في مدرسة الخلفاء تثبت تنقل اهلل تعالى من مكان 
إلى مكان خاصة الروايات التي نقلت عن أبي هريرة .و هذا 

بعض هذه الروايات .

1. ينزل الّله إلى الّسماء الّدنيا
رسول  قال  يقول:  أبي هريرة  عن  روي  »الصحاح«  في 
اهلّلn: »ينزل اهلل فی الّسماء الّدنيا لشطر الّليل أو لثلث الّليل 
اآلخر فيقول: من يدعونی فأستجيب له، أو يسألنی فأعطيه؟ 

ثّم يقول: من يقرض غير عديم وال ظلوم.« 
حّدثنا هارون بن سعيد بهذا اإلسناد و زاد: »ثّم يبسط يديه 

تبارک وتعالی ويقول: من يقرض غير عدوم وال ظلوم.«۱

2. حديث المعراج
روي عن الدارمي يقول:

إلی  به  فعرج  به  أسری  حين  قّصته  من   nاهلّل رسول  ذكر 
الّتي  المنتهی«  إلی »سدرة  به  انتهی  بعد سماء، حّتی  الّسماء 
ينتهی إليها علم الخالئق فوق سبع سموات. ولو كان فی كّل 
مکان، كما يزعم هؤالء، ما كان لإلسراء والبراق والمعراج إذا 
من معنی، وإلی من يعرج به إلی الّسماء؛ وهو بزعمکم الکاذب 

معه فی بيته فی األرض ليس بينه وبينه ستر؟!2
ثم روي الدارمي حديث المعراج عن ابي ذّر.

مدرسة  علماء  يأول  لكي  المذكورة  الروايات  سببت  لقد 
الخلفاء بعض آيات القرآن الكريم حسب معتقدات التجسيم 
كما كان للدارمي في »باب النزول« من كتابه هذا المنهج 

و يقول: 
هذا التکذيب باآلية صراحا،تلك معناها بّين لألمة،ال اختالف 
بيننا و بينکم و بين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند 
جميع المسلمين، فأما مجيئه يوم القيامة، و إتيانه في ظلل من 
الغمام و المالئکة، فال اختالف بين األمة أنه إنما يأتيهم يومئذ 
كذلك لمحاسبتهم، و ليصدع بين خلقه و يقررهم بأعمالهم و 

يجزيهم بها، و لينصف المظلوم منهم من الظالم، ال يتولی ذلك 
أحد غيره تبارک اسمه و تعالی جده، فمن لم يؤمن بذلك لم 

يؤمن بيوم الحساب.3

روايات أوصياء النبي في نفي تنقل اهلل 
نفي  حول   nالنبي أوصياء  من  كثيرة  روايات  هناك 
المكان و التنقل هلل تعالى و بيان تأويل اآليات المتشابهة 
و الرد على بعض االنطباعات الخاطئة لبعض األحاديث و 

هنا نشير إلى بعضها.

1. في التفسير اآلية »جاء رّبك و الملك صّفا صّفا«
 علي بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا علي بن موسی
الملك صّفا صّفا.«  عن قول اهلل عّز و جل: »و جاء رّبك و 

 :فقال
الذهاب تعالی عن  بالمجي ء و  »إن اهلل عز و جل ال يوصف 

االنتقال إنما يعني بذلك و جاء رّبك و الملك صّفا صّفا.«۴
أبی  بن  ابراهيم  عن  الحسنی،  عبداهلّل  بن  عبدالعظيم  عن  و 
محمود، قال: قلت للرضا: يا ابن رسول اهلّل! ما تقول فی 
الحديث الّذي يرويه الّناس عن رسول اهلّلn أنّه قال: »اّن اهلّل 

تبارک وتعالی ينزل كّل ليلة إلی الّسماء الّدنيا؟ 
فقال: »لعن اهلّل المحّرفين الکلم عن مواضعه. واهلّل ما قال 
رسول اهلّلn كذلك. إنّما قال: »إّن اهلّل تبارک وتعالی 
ينزل ملکا إلی الّسماء الّدنيا كّل ليلة فی الّثلث األخير، وليلة 
الجمعة في أّول الّليل، فيأمره فينادی: هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب 
الشّر اقصر. فال يزال ينادی بهذا، حّتی  الخير أقبل، يا طالب 
يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر، عاد إلی محّله من ملکوت السماء. 

۵».nحّدثنی بذلك أبی، عن جّدی، عن رسول اهلّل

2. في خبر المعراج
عن يونس بن عبدالّرحمن، قال: قلت ألبى الحسن، موسى بن 
جعفر: ألّی عّلة عرج اهلّل بنبّيهn إلی الّسماء، ومنها إلی 
سدرة المنتهی، ومنها إلی حجب الّنور، وخاطبه وناجاه هناک؛ 
وتعالی  تبارک  اهلّل  »إن   :فقال بمکان؟!  يوصف  ال  واهلّل 
ال يوصف بمکان. وال يجری عليه زمان. ولکّنه عّزوجّل أراد 
أن يشّرف به مالئکته وسّکان سماواته، ويکرمهم بمشاهدته، 
ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه. وليس ذلك 

علی ما يقول المشّبهون. سبحان اهلّل وتعالی عّما يشركون.«۶
و ايضا في رفع شبهة المعراج روي عن زيد بن علّی قال: 
سألت أبي، سّيد العابدين االمام علّی بن الحسين، فقلت 
إلی  به  عرج  لّما   nرسول اهلّل جّدنا  عن  أخبرنی  أبه!  يا  له: 

الّسماء و...؟ 
فقلت له: يا أبه! أليس اهلّل تعالی ذكره ال يوصف بمکان؟ 

معرفة الّرب فی المدرستين: مکان اهلل
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فقال: »بلی، تعالی اهلّل عن ذلك.« 
فقلت: فما معنی قول موسی: »إرجع إلی ربّك.« 

إلی  : »إنّی ذاهب  إبراهيم  فقال: »معناه معنی قول 
ربّی سيهدين«7 ومعنی قول موسی: »وعجلت إليك رّب 
لترضی«۸ و معنی قوله عّزوجّل »ففّروا إلی اهلّل«9 يعنی: حّجوا 
إلی بيت اهلّل. يا بنی! إّن الکعبة بيت اهلّل، فمن حّج بيت اهلّل فقد 
قصد إلی اهلّل. والمساجد بيوت اهلّل، فمن سعی إليها، فقد سعی 
إلی اهلّل وقصد إليه، والمصّلی ما دام فی صالته فهو واقف بين 
يدی اهلّل جّل جالله. وأهل موقف عرفات وقوف بين يدی اهلّل 
عز و جل. وإن هللّ  تبارک وتعالی بقاعا فی سماواته. فمن عرج 
به إليها، فقد عرج به إليه. أال تسمع اهلّل عّزوجّل يقول: »تعرج 
المالئکة و الّروح إليه«۱۰ ويقول عز و جل: »إليه يصعد الکلم 

الّطّيب و العمل الصالح يرفعه«۱۱ و ۱2

الهوامش:
1. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب الرتغيب ىف الّدعاء 
والذّكر ىف آخر الّليل واإلجابة فيه: ص 522، ح 171. صحيح البخارى، 
1، ص 139،  الليل: ج  آخر  من  والصالة  الدعاء  باب  الّتهّجد،  كتاب 
و كتاب   ،69 4، ص  الّليل: ج  نصف  الّدعاء  باب  الّدعوات،  و كتاب 
الّتوحيد، باب قوله تعاىل »يريدون أن يبّدلوا كالم الّله« : ج 4 ص 196؛ 
صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب الرّتغيب ىف الّدعاء والذّكر ىف 
آخر الّليل: ص 521-523؛ سنن أىب داوود، كتاب السّنة، باب ىف الّرّد 
على اجلهمية: ج 4 ص 234، ح 4732؛ سنن ابن ماجه، كتاب اقامة 
الّليل أفضل: ج 1، ص 435، ح  الّصالة، باب ما جاء ىف أى ساعات 

ليلة الّنصف من شعبان: ج 1 ص 444 ح  1366، و باب ما جاء ىف 
1388 و 1389؛ سنن الرتمذى، كتاب الّصالة، باب ما جاء ىف نزول الّرّب 
عّزوجّل إىل الّسماء الّدنيا كّل ليلة: ج 2 ص 233، و كتاب الّصوم، باب 
ما جاء ىف ليلة الّنصف من شعبان: ج 3 ص 275، و كتاب الّزهد، باب 
ما جاء ىف الرّياء والّسمعة: ج 9 ص 229، و كتاب الّدعوات، باب حديث 
ينزل ربّنا كّل ليلة إىل الّسماء الّدنيا: ج 13 ص 30؛ سنن الدارمى، كتاب 
الّصالة، باب ينزل الّله إىل الّسماء الّدنيا: ج 1 ص 346، املوطأ، مالك، 
كتاب القرآن، باب ما جاء ىف الّدعاء: ج 1 ص 215-216؛ مسند امحد: 
ج 2 ص 264 و 267 و 282 و 419 و 433 و 487 و 504 و 521 

و ج 3 ص 34 و ج 4 ص 16.
2. الّرّد على اجلهمّيه: ص 28، ونظری اين روايت: توحيد ابن خزميه: ص 

.119
3. الّرّد على اجلهمّيه: ص 31.

4. تفسری نور الثقلني: ج 5، ص 574، ح 20 در تفسری »وجاء رّبك. . 
.« ؛ التوحيد، صدوق، باب تفسری قوله: »وجاء رّبك. . .« : ص 162.

5. التوحيد، صدوق، باب نفى املكان و...: ص 176، ح 7. 
6. املصدر السابق، ص 175، ح 5. 

7. سوره صافات:99.
8. سوره طه:84.

9. سوره ذاريات:50.
10. سوره معارج:4.
11. سوره فاطر:10.

12. التوحيد، صدوق، باب نفى املكان و...: صص 176-177، ح 8.

نقلها  الدين«،  أحياء  فی  »دوراألئّمه  سّيدمرتضی،  المصدر: عسکری، 
الی العربيه: تحسين البدری، ج 2، صص 287-300؛ بالتخليص.
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و قد اعتبر اإليمان بوالية علي بن أبي طالب و حبه في 
العديد من روايات الشيعة و أهل السنة معيارا لإليمان و 
الكفر .و مع أن عدد هذه الروايات في المصادر الشيعية 
أكثر مما في كتب أهل السنة إال أنه هناك إشارات في 
أبي  بن  علي  أن حب  إلى  مصادرها  و  السنة  أهل  كتب 
طالب هو اإليمان و نحن نتطرق إلى بعضها في هذه المقال.
مساور  عن  بسنده  »الفضائل«  في  أحمد  اإلمام  روى 
 nالحميري عن أمه عن أم سلمة قالت: سمعت رسول اهلل
إال  يبغضك  وال  مؤمن،  إال  يحبك  »ال   :لعلّي يقول 

منافق.«۱ 
الزهري عن  بسنده عن  الفضائل  اإلمام أحمد في  وروى 
 ،nالنبي بعثني  قال:  ابن عّباس  عن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد 
الدنيا  في  سيد  »أنت  فقال:   طالب أبي  بن  علّي  إلى 
حبيب  وحبيبك  أحبني،  فقد  أحبك  من  اآلخرة،  في  وسّيد 
اهلل، وعدوک عدوي، وعدوي عدو اهلل، الويل لمن أبغضك 
الطبري  المحب  تاريخه، و  الخطيب في  بعدي.«2 وأخرجه 

في »الرياض النضرة«، و الدارقطني في »العلل.«3 
وعن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: 
رواية:  عليا.۴ وفي  ببغضهم  األنصار  منافقي  نعرف  كنا  إنما 
عن أبي سعيد الخدري أيضا: كنا بنور إيماننا نحب علي بن 
أبي طالب، فمن أحبه عرفنا أنه منا.۵ وعن جابر بن عبد اهلل 

قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر األنصار، إال ببغضهم عليا.۶
الفضائل بسنده عن المطلب بن  و روى اإلمام أحمد في 
عبد اهلل بن حنطب عن أبيه قال: خطبنا رسول اهللn يوم 

 :nالجمعة فقال
»يا أيها الناس، قدموا قريشا وال تقدموها، وتعلموا منها وال 
تعلموها، قوة رجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم، 
وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم، يا أيها 
الناس أوصيکم بحب ذي أقربها، أخي وابن عمي، علي بن 
منافق،  إال  يبغضه  وال  مؤمن،  إال  يحبه  ال  فإنه  طالب،  أبي 
ومن أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني 

عذبه اهلل عز وجل.«7
فقالت  أم سلمة  على  دخلت  قال:  الجدلي  اهلل  عبد  وعن 
لي: أيسب رسول اهللn فيکم؟ قلت: معاذ اهلل، أو سبحان 
يقول:   nاهلل رسول  سمعت  قالت:  نحوها.  كلمة  أو  اهلل، 
»من سب عليا، فقد سبني.«۸ و رواه اإلمام أحمد أيضا في 
في  الهيثمي  و  »المستدرك«،  في  الحاكم  و  »المسند«، 

»مجمع الزوائد«.9
الزبير  أبي  عن  بسنده  الفضائل  في  أحمد  اإلمام  روى  و 
قال: قلت لـجابر: كيف كان علي فيکم؟ قال: ذلك من خير 

البشر، ما كنا نعرف المنافقين، إال ببغضهم إياه.۱۰

روى المحب الطبري في الرياض النضرة عن علي قال: حديث النبوّیn: حّب علّي ايمان
النبي األميn ال  النسمة، إنه لعهد  الحبة، وبرأ  والذي فلق 

يحبني إال مؤمن، وال يبغضني إال منافق. 
وعن الحارث الهمداني قال: رأيت عليا على المنبر، فحمد 
اهلل وأثنى عليه، ثم قال: »قضاء قضاه اهلل عز وجل، علی 
لسان نبيکم األميn أن ال يحبني إال مؤمن، وال يبغضني إال 

منافق.«۱۱
عهد  علی  المنافقين  نعرف  كنا  ما  قال:   ذر أبي  وعن 
والتخلف  رسوله،  و  اهلل  بتکذيبهم  بثالث،  إال   nاهلل رسول 

عن الصالة، وبغضهم علي بن أبي طالب.۱2

الهوامش:
1. فضائل الصحابة 2 / 648.
2. فضائل الصحابة 2 / 642.

3. تاريخ بغداد 4 / 41، الرياض النضرة 3 / 156، العلل ) 61 أ (.
4. فضائل الصحابة 2 / 579.
5. شرح هنج البالغة 4 / 110.
6. فضائل الصحابة 2 / 639.

7. فضائل الصحابة 2 / 622 - 623، شرح هنج البالغة 9 / 172.
8. فضائل الصحابة 2 / 594.

جممع   ،121  / للحاكم 3  املستدرك   ،323  / أمحد 6  اإلمام  مسند   .9
الزوائد 9 / 130.

10. فضائل الصحابة 2 / 671 - 672.
11. الرياض النضرة 2 / 284.

12. املصدر السابق.

المصدر: المصدر: کتاب »اإلمامة وأهل البيت، اإلمام علي واإلمامة«، 
المستبصر االستاذ الجامعي: محمد بيومي مهران، ج2، صص 183-

192 بالتخليص.
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»قال  االعراف:  سورة  من   ۱2۸ اآلية  فى  تعالى  اهلل  قال 
موسی  لقومه استعينوا باهلّل و اصبروا إّن األرض هلّل يورثها من 

يشاء من عباده و العاقبة للمّتقين .«
يقول المفسرون في تفسيرهم لآلية أن المتقين هم منتظرو 
اإلمام المهدي )عج( و يقولون أن عاقبة األمر لهم و بعبارة 
أخرى كل المرارات و الصعوبات لفترة الغيبة تختم بحالوة  

إرثهم االرض .
آخر  »دولتنا  قال:   الباقر االمام  جعفر  أبي  عن  حدث 
الدول و لن  يبق أهل  بيت لهم دولة إال ملکوا قبلنا لئال يقولوا 
إذا رأوا سيرتنا إذا ملکنا سرنا مثل سيرة هؤالء و هو قول اهلل 

عز و جل  و العاقبة للمّتقين .«۱
»إذا  قال:   الصادق االمام  عن  عقبة  بن  علي  روى  و 
به  أمنت  الجور و  أيامه  ارتفع في  بالعدل و  القائم حکم  قام 
السبل و أخرجت األرض بركاتها و رد كل حق إلی أهله و 
لم يبق أهل دين حتی يظهروا اإلسالم و يعترفوا باإليمان أ ما 
سمعت اهلل عز و جل يقول  »و له أسلم من في الّسماوات و 
األرض طوعا و كرها«  و حکم بين الناس بحکم داود و حکم 
فال  زينتها  تبدي  و  كنوزها  األرض  تظهر  فحينئذ   nمحمد

موعود القرآن: آخر الدول
يجد الرجل منکم يومئذ موضعا لصدقته و ال لبره لشمول الغنی 

جميع المؤمنين.« 
ثم قال: »إن دولتنا آخر الدول و لم يبق أهل بيت لهم دولة إال 
ملکوا قبلنا لئال يقولوا إذا رأوا سيرتنا لو ملکنا سرنا مثل سيرة 

هؤالء و هو قول اهلل عز و جل  و العاقبة للمّتقين.«2
و ايضا كتب أبي محمد الحسن بن علي العسكري إلى 

أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي : 
»اعتصمت بحبل اهلل  بسم اهلل الرحمن الرحيم  و الحمد هلل رب 
العالمين  و العاقبة للمتقين  و الجنة للموحدين و النار للملحدين 
و ال عدوان إال علی الظالمين  و ال إله إال اهلل  أحسن الخالقين  
و الصالة علی خير خلقه محمد و عترته الطاهرين منها عليك 
بالصبر و انتظار الفرج.  قال النبيn أفضل أعمال أمتي انتظار 
الفرج و ال يزال شيعتنا في حزن حتی يظهر ولدي الذي بشر 
به النبي يمأل األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما 
فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن علي و أمر جميع شيعتي بالصبر 
»إّن األرض هلّل يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمّتقين«  
و السالم عليك و علی جميع شيعتنا و رحمة اهلل و بركاته و 

صلی اهلل علی محمد و آله.«3 
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 جعفر أبو  حمل  لما  قال:  الحضرمي،  بکر  أبي  عن 
قال  ببابه،  الملك و صار  بن عبد  هشام  إلى  »الشام«  إلى 
ألصحابه و من كان بحضرته من بني امية و غيرهم: »إذا 
قد سکت  رأيتموني  ثم  علي  بن  قد وبخت محمد  رأيتموني 

فليقبل عليه كل رجل منکم فليوبخه.«
ثم أمر أن يؤذن له، فلما دخل عليه أبو جعفر قال بيده: 
فازداد  جلس،  ثم  بالسالم،  جميعا  فعمهم  عليکم،  السالم 
جلوسه  و  بالخالفة،  عليه  السالم  بتركه  حنقا  عليه  هشام 
بغير إذن، فأقبل يوبخه و يقول فيما يقول له: »يا محمد بن 
علي، ال يزال الرجل منکم قد شق عصا المسلمين، و دعا إلی 
نفسه، و زعم أنه اإلمام سفها و قلة علم.« و وبخه بما أراد أن 
يوبخه، فلما سكت أقبل عليه القوم رجل بعد رجل يوبخه 
حتى انقضى آخرهم، فلما سكت القوم نهض قائما ثم 
قال: »أيها الناس، أين تذهبون؟ و أين يراد بکم؟ بنا هدی اهلل 
أولکم، و بنا يختم اهلل آخركم، فإن يکن لکم ملك معجل، فإن 
العاقبة،  أهل  ملکنا ملك، ألنها  بعد  ليس  و  ملکا مؤجال،  لنا 

يقول اهلل عز و جل: و العاقبة للمّتقين.«۴

الهوامش:
للحجة،  الغيبة  1. طوسى، حممد بن احلسن، »الغيبة )للطوسي(«، كتاب 

القم، طبع اول، 1411ق.، ص472.
2. طربسى، فضل بن حسن، »إعالم الورى بأعالم اهلدى«، الطهران، طبع 

ثالث، 1390 ق.، ص462.
 ،»b3. ابن شهر آشوب مازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب

القم، طبع اول، 1379 ق.، ج 4، ص425.
4. حبراىن، سّيد هاشم بن سليمان، »الربهان يف تفسری القرآن«، القم، طبع 

اول، 1374 ش.، ج 2، ص570.

وصّی االنبياء
هود النبّی

روى فى التاريخ دفع نوح االسم األكبر و ميراث العلم 
و آثار علم النبوة إلى ابنه سام؛ فأما حام و يافث، فلم يكن 

عندهما علم ينتفعان به. 
و بشرهم نوح، بـ»هود« و أمرهم باتباعه و أن يفتحوا 
الوصية كل عام فينظروا فيها و يكون عيدا لهم كما أمرهم 

 .آدم
فظهرت الجبرية في ولد حام و يافث فاستخفى ولد سام 
بما عندهم من العلم و جرت على سام بعد نوح، الدولة 
لحام و يافث. و ولد لحام »السند« و »الهند« و »الحبش« 
و ولد لسام »العرب« و »العجم« و جرت عليهم الدولة و 
كانوا يتوارثون الوصية عالم بعد عالم حتى بعث اهلل عز و 

جل هودا.۱ 
لما حضرت نوحا الوفاة دعا الشيعة فقال لهم: 

»اعلموا أنه ستکون من بعدي غيبة تظهر فيها الطواغيت و أن 
اهلل عز و جل يفرج عنکم بالقائم من ولدي اسمه هود له سمت 
اهلل  و خلقي و سيهلك  في خلقي  يشبهني  وقار  و  و سکينة 

أعداءكم عند ظهوره بالريح.« 
فلم يزالوا يترقبون هودا و ينتظرون ظهوره حتى طال 
عليهم األمد و قست قلوب أكثرهم فأظهر اهلل تعالى ذكره 
نبيه هودا عند اليأس منهم و تناهي البالء بهم و أهلك 

األعداء بالريح العقيم التي وصفها اهلل تعالى ذكره- فقال:
»ما تذر من شي ء أتت عليه إاّل جعلته كالّرميم.«    

2.ثم وقعت الغيبة به بعد ذلك إلى أن ظهر صالح
نفهم من هذه الروايات، كان هود النبّى وصّى سام بن 

 :كان اسم هود النبّى .نوح
»هود بن عبد اهلل بن رباح بن جلوث بن عاد بن عوص بن 

3.إرم بن سام بن نوح« و هو من ذّرية نوح
روى وهب بن منّبه: 

كانت عاد ثالث عشرة قبيلة و كان هود ع في حسب عاد و 
ثروتها و كان أشبه ولد آدم بآدم و كان رجال آدم كثير 
الشعر حسن الوجه و لم يکن أحد من الناس أشبه بآدم منه إال 

 .ما كان من يوسف بن يعقوب
ينهاهم عن  و  اهلل  إلی  يدعوهم  زمانا طويال  فيهم  هود  فلبث 
الشرک باهلل تعالی و ظلم الناس و يخوفهم بالعذاب فلجوا و 
كانوا يسکنون أحقاف الرمال و إنه لم يکن أمة أكثر من عاد 

و ال أشد منهم بطشا.۴
روى األصبغ بن نباتة في حديث رجل من »حضرموت« 
أتى أمير المؤمنين أيام أبي بکر فأسلم على يده. قال:

للحديث.  مجتمعون  نحن  و  يوما   أميرالمؤمنين فسأله 
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فقال له: 
»أ عالم أنت بحضرموت؟« 

فقال الرجل: إن جهلتها لم أعلم شيئا.
 :قال

»أ فتعرف موضع األحقاف؟« 
قال: كأنك تسأل عن قبر هود النبي؟ 

 :قال
»هلل درک ما أخطأت.« 

و  الحي  من  غلمة  في  شيبتي  عنفوان  في  خرجت  نعم  قال: 
نحن نريد قبره لبعد صوته فينا و كثرة من يذكره فسرنا في 
بالد األحقاف أياما و فينا رجل قد عرف الموضع حتی انتهی 
بنا ذلك الرجل إلی كهف فدخلنا و أمعنا فيه طويال فانتهينا 
إلی حجرين قد أطبق أحدهما فوق اآلخر و بينهما خلل يدخل 
سرير  علی  رجال  فرأيت  فدخلت  فتحارفت  النحيف  الرجل 
فإذا مسست  اللحية قد يبس  الوجه كث  شديد األدمة طويل 
شيئا من جسده  أصبته صلبا لم يتغير و رأيت عند رأسه كتابا 
بالعبرانية فيه مکتوب: أنا هود النبي  آمنت  باهلل  و أشفقت علی 

عاد بکفرها و ما كان ألمر اهلل من مرد. 
أبي  من  سمعت  كذلك  و   المؤمنين أمير  لنا  فقال 

۵.nالقاسم
وصى   ،النبّى هود  حضر  لما  الّروايات،  فى  روى  و 

ابن عمه و هو وصى إلبراهيم خليل  بـيوحنا بن حنان  
۶.الرحمن

الهوامش:
1. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الّدين و متام النعمة«، هتران، 
طبع ثانی، 1395ق.، ج1، ص134. رواية عن أيب الديلم عن أيب 

.عبد اهلل الصادق
 .2. املصدر السابق، ج 1، ص 135؛ رواية عن االمام الصادق
بریوت،   األنوار«،  »حبار  تقى،  حمّمد  بن  باقر  حمّمد  جملسى،   .3

داراحياء الرتاث العربی، طبع ثانی، 1403 ق.، ج11، ص350. 
4. املصدر السابق، ج11، ص 357. 

5. كراجكى، حمّمد بن على، »كنز الفوائد«، القم، طبع اول، 1410 
ق. ج1، ص381. 

 ،»n6. صّفار، حمّمد بن حسن، »بصائر الّدرجات يف فضائل آل حمّمد
القم، طبع ثانی، 1404 ق.، ج1، ص98.
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له.

الشواهد التاريخية الدالة على وجود اإلمام المهدي
f

كثيرة  تاريخية  أرقام  عليها  تظافرت  واسعة  ناحية  وهذه 
جدا، نصنفها في عدة نقاط:

1. شهادة اإلمام الحسن العسكريj بوالدة ابنه اإلمام 
fالمهدي

وفي ذلك أحاديث كثيرة نقلها أثبات الشيعة ورواتهم، 
ننقل منها:

• الحديث المروي عن محمد بن يحيی، عن أحمد بن إسحاق، 
عن أبي هاشم الجعفري، قال: قلت ألبي محمدj: جاللتك 
»سل.«  فقال:  أسألك؟  أن  لي  فتأذن  مسألتك،  من  تمنعني 

قلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ فقال: »نعم.«۱

2. شهادة القابلة
وهي أخت إمام، وعمة إمام، وبنت إمام، العلوية الطاهرة 
حکيمة بنت اإلمام محمد الجوادj، وأخت اإلمام الهادي
j، وعمة اإلمام العسكريj، حيث صرحت بمشاهدة 
التي  وهي  مولده،2  ليلة   fالمهدي الحجة  اإلمام  والدة 
وبإذن   ،fالمهدي الحجة  اإلمام  والدة  نرجس  أمر  تولت 

3.jمن أبيه الحسن العسكري

f3. عشرات الشهادات برؤية اإلمام المهدي
 fوهنا قائمة طويلة من األسماء، ممن رأى اإلمام المهدي
التاريخية،  المصادر  واتصل به وشهد برؤيته إياه، سجلتها 
وجمعها بعض المصنفين في مصنفات خاصة، مثل: كتاب 
هاشم  لـلسيد  المهدي«  القائم  رأى  فيمن  الولي  »تبصرة 
في   fاإلمام برؤية  شهد  شخصا   79 فيه  ذكر  البحراني، 
التي  المصادر  أسماء  وذكر  الصغرى،  غيبته  في  أو  صغره 
التجليل  طالب  أبو  الشيخ  وأحصى  ذلك.  في  عليها  اعتمد 
 ،fالتبريزي زهاء 3۰۴ أشخاص ممن رأى اإلمام المهدي
وشهد به.۴ وأحصى الشيخ الصدوق )ت 3۸۱ هـ .ق.( وكان 
شهد  ۶۴ شخصا  جدا  قريب   fالمهدي اإلمام  غيبة  من 
السالم،۵  له عليه  برؤية اإلمامf، وكان كثير منهم وكالء 

كان البد أن تكون والدة اإلمام الثاني عشر المهدي المنتظر
بعد  الغيبة  له  تتسنى  بالسرية والكتمان؛ حتى  f مقرونة 
ذلك واالختفاء عن األنظار إلى مكان آمن يختاره اهلل له 
في  األخير  الكوكب  باعتباره  بالظهور،  له  يأذن  حين  إلى 
سماء اإلمامة، واإلمام الذي ال إمام للمسلمين بعده. وهذا 
المعنى يستلزم حياة خفية وعمرا مديدا ووالدة سرية، حتى 
من  بإمام  الدهر  مدى  على  مشغوال  اإلمامة  موقع  يبقى 

األئمة االثني عشرb: ظاهر أو غائب.
وحينئذ، فمن غير المناسب أن يقال: لماذا لم تكن والدة 
من  لكل  ملموسا  مشهودا،  أمرا  أبيه  بعد  ووجوده  اإلمام، 
له  لما تيسرت  لو كان كذلك  فإنه  به؟  أراد؛ حتى نصدق 
الثاني  اإلمام  هو  كان  ولما  األنظار،  عن  واالختفاء  الغيبة 
يخالف  ما  وهذا  العدد،  هذا  من  أكثر  األئمة  ولكان  عشر، 
المستلزمات  من  السرية  فالوالدة  المذكورة،  النبوية  األدلة 

والمقتضيات الطبيعية لتلك األدلة.
نوع  من  لقضية،  الخارجي  اإلثبات  أن  يوضح  ما  وهذا 
قضية والدة اإلمام المهديf ووجوده وحياته، ال يمكن 
البداية  منذ  نؤمن  دمنا  ما  التاريخي،  بالبحث  فيه  االكتفاء 
هو  بل  والكتمان،  السرية  من  شديدة  بدرجة  مقرونة  أنها 
إثبات عقائدي تاريخي تقوم فيه العقيدة بلعب دور أساسي، 
فيما يلعب البحث التاريخي فيها دورا تكميليا؛ ألننا نذعن 
منذ البدء بوجود المنكرين لها والمشككين فيها، ما دامت 
من  محدود  عليها عدد  والمطلعون  مكتومة،  القضية سرية 
الناس، بنحو يسمح لآلخرين بالتساؤل ما داموا محجوبين 
المكتومة، بحيث لو سألهم سائل عن  السرية  الحقيقة  عن 
المهديf ووجوده وحياته، ألنكروا ذلك،  والدة اإلمام 
يسمعوا  ولم  يروه  لم  أيضا  أنهم  الناس  سائر  عن  ولنقلوا 
نتحدث عن قضية مادية  بخبر والدته ووجوده، فنحن ال 
محسوسة للناس بكل أبعادها وجهاتها، أو تخضع لتسجيل 
على  وإنكارها  إثباتها  في  نعتمد  حتى  كامل  تاريخي 
األساس عن  من حيث  نتحدث  وإنما  والرواة،  المؤرخين 
لها  وإنما  مطلق،  بنحو  غيبية  ليست  أنها  إال  غيبية،  قضية 
يطلعون على  منتخبون،  أفراد  يطلع عليه  شعاع محسوس 
فيشهدون  الصغرى  غيبته  وعلى  عليها،  فيشهدون  والدته 

عليها، وعلى غيبته الكبرى فيشهدون عليها؛ ولهذا نقول: 
مفهوم   fالمهدي اإلمام  عن   bالبيت أهل  مفهوم  إن 
المنكرين في مثل قضية اإلمام  بمعنى أن إنكار  عقائدي، 
عدم  إلثبات  منطقية  تاريخية  حجة  يكون  ال   fالمهدي
سرية  القضية  أن  البداية  منذ  أذعنا  قد  دمنا  ما  وجوده، 
مكتومة، ومن الضروري االكتفاء من ناحية البحث التأريخي 
بإثبات وجود من رآه واطلع عليه وسمع بوجوده وأذعن 

fتحقق والدة اإلمام المهدي

وهم من مدن شتى.

۴. تعامل السلطة العباسية مع الحدث
اإلمام  شهادة  بعد  العباسية  السلطة  تعاملت  لقد 
يدل  تعامال  عائلته  مع   jالعسكري الحسن 
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على خيفتها من مولود خطير خفي عنها، فراحت تبحث 
عنه بكل ما أوتيت من وسيلة وقدرة، حيث أمر المعتمد 
بتفتيش  شرطته  .ق.(  هـ   279  ( سنة  المتوفى  العباسي 
والبحث  دقيقا  تفتيشا   jالعسكري الحسن  اإلمام  دار 
محمد  أبي  بحبس جواري  وأمر   ،fالمهدي اإلمام  عن 
ذلك  على  يساعدهم  حالئله  واعتقال   ،jالعسكري
جعفر الكذاب، وأجرى على مخلفي أبي محمدj بسبب 
وتهديد، وتصغير،  اعتقال، وحبس  من  ذلك كل عظيمة، 

واستخفاف وذل.۶
عمره  من  الخامسة  في   fالمهدي واإلمام  هذا  كل 
هذا  أن  عرف  أن  بعد  العمر  المعتمد  يهم  وال  الشريف. 
لما شاع  الطاغوت؛  الذي سيهد عرش  اإلمام  الصبي هو 
سيمأل   bالبيت أهل  عشر  ثاني  بأن  الخبر  من  وانتشر 
الدنيا قسطا وعدال بعدما تمأل ظلما وجورا، فكان موقفه 
من المهديf كموقف فرعون من موسیj، فألقته أمه 

ـ خوفا عليه ـ في اليم صبيا.
الحقيقة،  العباسي وحده قد عرف هذه  المعتمد  ولم يكن 
كان  ولهذا  والمهتدي،  كالمعتز  قبله  كان  من  عرفها  وإنما 
ينتشر  ال  أن  على  حريصا   jالعسكري الحسن  اإلمام 
خبر والدة اإلمام المهديf إال بين أفراد منتخبين من 

شيعته ومواليه.
لقد كان تصرف السلطة كاشفا عن أنها وسائر الناس قد 
أدركوا تماما أن حديث جابر بن سمرة بالمهدوية ال ينطبق 
مصداقه  وإنما  أمويين،  من  سبقهم  من  على  وال  عليهم 
الوحيد هم أهل بيت النبوة، ومهبط الوحي والتنزيل، وإال 
فأي خطر يهدد كيانهم في صبي لم يتجاوز عمره خمس 
سنين، لو لم يعتقدوا أنه هو المهدي المنتظر الذي تحدثت 

عنه األحاديث المتواترة ؟!
يقول أحد الباحثين: 

وبث  الجواري  حبس  معنی  فما  حقا،  مولودا  يکن  لم  ولو 
القابالت لتفتيش من بهن حمل، ومراقبتهن مدة ال تصدق؛ إذ 
بقيت إحداهن تحت المراقبة لمدة سنتين! كل هذا مع مطاردة 
أصحاب اإلمام العسکريj والتشنيع عليهم، مع بث العيون 

للتجسس عن خبر المهديf، وكبس داره بين حين وآخر.
ثم ما بال السلطة لم تقتنع بما زعمه جعفر من أن أخاه

j مات ولم يخلف؟! أما كان بوسعها أن تعطيه حقه من 
الميراث وينتهي كل شيء من غير هذا التصرف األحمق 

الذي يدل على ذعرها وخوفها من ابن الحسنf؟!
نعم، قد يقال بأن حرص السلطة على إعطاء كل ذي حق 
حقه هو الذي دفعها إلى التحري عن وجود الولد، لكي ال 

يستقل جعفر بالميراث وحده بمجرد شهادته!
فنقول: ليس من شأن السلطة الحاكمة آنذاك أن تتحرى 
كان على  بل  المريب،  التصرف  بمثل هذا  األمر  عن هذا 

إلى أحد  الکذاب  جعفر  أن يحيل دعوى  العباسي  الحاكم 
القضاة، ال سيما وأن القضية من قضايا الميراث التي يحصل 
أن  القاضي  بوسع  وعندها سيكون  مرات،  يوم  كل  مثلها 
يفتح محضرا تحقيقيا، فيستدعي مثال عمة اإلمام الحسن 
والمقربين  اإلمام،  العسكريj، وأمه نرجس، وجواري 
إلى اإلمام الحسن العسكريj من بني هاشم، ثم يستمع 
إلى أقوالهم، ويثبت شهاداتهم، ثم ينهي كل شيء. ولكن 
وبهذه  السلطة،  في  رجل  أعلى  إلى  القضية  هذه  وصول 
السرعة ولما يدفن اإلمام الحسن العسكريj، وخروج 
القضية عن دائرة القضاء مع أنها من اختصاصاته، ومن ثم 
تصرف السلطة الغاشمة على نحو ما مر، كل ذلك يقطع 
بأن السلطة كانت على يقين بأن المهدي الموعودf هو 
الحلقة األخيرة من حلقات السلسلة المطهرة التي ال يمكن 
بعد  خصوصا   ،jعشر الحادي  اإلمام  بوفاة  تنقطع  أن 
الکتاب،  أي:  ـ  »وإنهما   :nقوله الجميع  لدى  تواتر  أن 
الحوض.« ومعنى عدم  يفترقا حتی يردا علي  لن  ـ  والعترة 
انقراض  وجوده،  استمرار  عدم  أو   ،fالمهدي والدة 
العترة، وهذا ما ال يقوله أحد ممن تسمى )بإمرة المؤمنين( 
من العباسيين؛ ألنه تكذيب لنبينا األعظمn، بل ال يقوله 
أحد من المسلمين إال من هان عليه أمر هذا التكذيب، أو 
من خدع نفسه بتأويل حديث الثقلين وصرف داللته إلى 

ما لم يأت به سلطان مبين.7

f5. اعترافات علماء السنة بوالدة اإلمام المهدي
االمام  بوالدة  السنة  أهل  من  كثيرون  علماء  اعترف  قد 
الكافي ۱/ ۵۶۸«  المهديf، فراجع كتاب »دفاع عن 
لـلسيد ثامر العميدي، فقد ذكر فيه مائة وثمانية وعشرين 
االمام  بوالدة  اعترفوا  الذين  من  السنة  أهل  من  شخصا 
المهديf مع ترتيبهم بحسب القرون، ونحن نقتصر على 

ذكر بعضهم:
۱. سهل بن عبد اهلل البخاري ت 3۴۱ هـ )سر السلسلة 

العلوية: 39(.
2. الخوارزمي ت 3۸7 هـ )مفاتيح العلوم : 32 طبعة ليدن 

/ ۱۸9۵م(.
3. يحيى بن سالمة الخصفكي الشافعي ت ۵۶۸ هـ ، كما 

في )تذكرة الخواص للعاّلمة سبط ابن الجوزي: 3۶۰(.
۴. عبد اهلل بن محمد المفارقي ت ۵9۰ هـ، المعروف بابن 
األزرق في )تاريخ ميافارقين(، كما في )وفيات االعيان 

البن خلكان ۴ : ۱7۶ / ۵۶2(.
)مظهر  الهمداني ت ۶27 هـ  النيشابوري  الدين  فريد   .۵

الصفات(، كما في )ينابيع الموّدة 3 : ۱۴۱. باب ۸7( .
۶. سبط ابن الجوزي ت ۶۵۴ هـ )تذكرة الخواص : 3۶3( 

.
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7. محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ت ۶۵۸ هـ )كفاية 
الطالب / الصفحة االخيرة(.

۸. ابن خلكان ت ۶۸۱ هـ )وفيات االعيان ۴ : ۱7۶ / 
. )۵۶2

في  هـ   ۶۸۶ ت  الصوفي  النسفي  محمد  بن  عزيز   .9
)رسالته(، كما في )ينابيع الموّدة 3 : ۱۴3 باب ۸7(.

۱۰. كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني ت 73۰ هـ )تحفة 
اإلخوان في خصائص الفتيان(، كما في كتاب )سر جشمه 

تصّوف در ايران/ لسعيد النفيسي : 2۱۶(.
۱۱. الجويني الحموئي الشافعي ت 732 هـ )فرائد السمطين 

.)337 : 2
۱2. اسماعيل بن علي أبو الفداء ت 732 هـ )المختصر في 

أخبار البشر 2 : ۴۵/ حوادث سنة 2۵3 هـ(.
۱3. شمس الدين محّمد الذهبي ت 7۴۸ هـ )العبر في خبر 

من غبر 2 : 3۱ ط الكويت(.
بالوفيات  ۱۴. صالح الدين الصفدي ت 7۶۴ هـ )الوافي 

.)33۶ : 2
۱۵. محب الدين أبو الوليد محّمد بن شحنة الحلبي الحنفي 
المناظر في أخبار األوائل واألواخر  ت ۸۱۵ هـ )روضة 
۱ : 29۴ ، مطبوع في حاشية مروج الذهب بمصر سنة / 

۱3۰3 هـ( .
 / المهّمة  )الفصول  هـ  المالكي ت ۸۵۵  الصباغ  ابن   .۱۶

الفصل الثاني عشر : 2۸7(.
هـ   ۸۸۵ ت  الرفاعي  الواسطي  محّمد  الدين  سراج   .۱7
)صحاح األخبار في نسب السادة الفاطميّة االخيار : ۱۴3/ 

طبع مصر لسنة / ۱3۰۶ هـ(.
هـ  الحنفي ت 9۵3  بن طولون  محّمد  الدين  ۱۸. شمس 

)االئمة االثنا عشر : ۱۱7(.
)تاريخ  هـ   9۶۶ ت  القاضي  الدياربكري  حسين   .۱9

الخميس 2 : 3۴3(.
2۰. عبد الوهاب الشعراني الشافعي ت 973 هـ )اليواقيت 

والجواهر 2 : ۱۴3 ط مصر لسنة ۱37۸ هـ(.
)الصواعق  هـ   97۴ ت  الشافعي  الهيتمي  أحمد   .2۱
المحرقة ط االولى ص2۰7 ، ط الثانية ص۱2۴ ، ط الثالثة 

ص3۱3(.
الدول  )أخبار  ۱۰۱9هـ  ت  الحنفي  القرماني  أحمد   .22

وآثار االول ۱ : 3۵3 الفصل ۱۱(.
)شذرات  هـ  الحنبلي ت ۱۰۸9  الدمشقي  عماد  ابن   .23

الذهب 2 : ۱۴۸ في حوادث سنة 2۶۰ هـ(.
)سمط  هـ   ۱۱۱۱ ت  العصامي  المكي  الملك  عبد   .2۴

النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ۴ : ۱37(.
)اإلتحاف  الشافعي ت ۱۱7۱ هـ  الشبراوي  اهلل  2۵. عبد 

بحب االشراف : ۶۸(.

2۶. عباس بن علي المّكي ت ۱۱۸۰ هـ )نزهة الجليس 
ومنية األديب األنيس 2 : ۱2۸ ط القاهرة(.

27. محّمد بن علي الصبان الشافعي ت ۱2۰۶ هـ )اسعاف 
الراغبين : ۱۴۰(. 

الهوامش:
1. أصول الكايف للشيخ الكليين 328:1، كتاب احلجة، باب اإلشارة والنص 

إىل صاحب الدار.
.f2. أصول الكايف 330:1، كتاب احلجة، باب تسمية من رآه

3. كمال الدين للشيخ الصدوق 424:2، الباب 42.
4. من هو املهدي أليب طالب التجليل التربيزي 460 ـ 506.

5. كمال الدين للشيخ الصدوق 442:2 ـ الباب 43، وحبار األنوار للشيخ 
اجمللسي 30:52، الباب 26.

6. اإلرشاد للشيخ املفيد 336:2.
7. دفاع عن الكايف ثامر العميدي 568-567:1.

اليزدي احلائري  للشيخ علي   fالغائب إثبات احلجة  الناصب يف  إلزام   .8
.440-321:1

9. املهدي املنتظر يف هنج البالغة للشيخ مهدي فقيه إمياين 30-16.
10. اإلمام الثاين عشر للسيد حممد سعيد املوسوي 27-70، وقد استدرك 
عليه ثالثني رجال من أهل السنةـ كما يف هامش املصدر 72-89؛ املهدي 
العسكري  الدين  جنم  للشيخ  واإلمامية  السنة  أهل  عند  املنتظر  املوعود 

.226-220:1
11. دفاع عن الكايف 568:1.

اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

: قال الصادق
بلوغا لصاحبها إلى  باهلل تعالى إذ ال عبادة أسرع  العبد  الوالدين من حسن معرفة  »بّر 

رضاء اهلل من بّر الوالدين المؤمنين لوجه اهلل تعالى ألن حّق الوالدين مشتق من حق اهلل تعالى إذا كانا على منهاج الدين و 
السنة و ال يكونان يمنعان الولد من طاعة اهلل إلى معصيته و من اليقين إلى الشك و من الزهد إلى الدنيا و ال يدعوانه إلى 

خالف ذلك فإذا كان كذلك فمعصيتهما طاعة و طاعتهما معصية قال اهلل تعالى:
»و إن جاهداک علی  أن تشرک بي  ما ليس لك به علم فال تطعهما و صاحبهما في الّدنيا معروفا و اّتبع سبيل من أناب إلّي ثّم إلّي 

مرجعکم فأنّبئکم بما كنتم تعملون «
أما في باب المصاحبة فقاربهما و ارفق بهما و احتمل أذاهما بحق ما احتمال عنك في حال صغرك و ال تضيق عليهما في 
ما قد وسع اهلل تعالى عليك من المأكول و الملبوس و ال تحول وجهك عنهما و ال ترفع صوتك فوق صوتهما فإن تعظيمهما 

من أمر اهلل و قل لهما بأحسن القول و اللطف بهما فإن اهلل ال يضيع أجر المحسنين.«

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، اإلمام السادس، »مصباح الشريعة«، بيروت، اعلمی، طبع اول، 1400ق.، ص 71-70.

اخالق المؤمن: بّر الوالدين 

bثواب األعمال: ثواب من أحب آل محمد

قال الصدوق فى كتابه عن أبه عن اسناده عن صالح بن سهل المدائنّي عن أبي عبد اهلل االمام الصادق قال: 
»من أحّبنا و أبغض عدّونا في اهلل من غير وتيرة وترها إّياه لشي ء من أمر الّدنيا ثّم مات علی ذلك و عليه من الّذنوب مثل زبد 

البحر غفرها اهلل له.«

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق،ص170.

عقاب األعمال: أعجل الشّر...

روى الشيخ الصدوق عن أبه قال عن اسناده عن الحسن بن يزيد عن جعفر عن أبيه )االمام السّجاد( قال: »قال رسول 
اهللn إن أسرع الخير ثوابا البر و إن أسرع الشر عقابا البغي و كفی بالمرء عيبا أن ينظر من الناس إلی ما يعمی عنه من نفسه و 

يعير الناس بما ال يستطيع تركه و يؤذي جليسه بما ال يعنيه.«
و روى عن أبا جعفر االمام الباقر يقول:  »إن أسرع الشر عقابا البغي.«

و روى عنه عن آبائهb قال: »قال رسول اهللn  لو بغی جبل علی جبل لجعل اهلل الباغي منهما دكا.«
قال رسول اهللn: »إن أعجل الشر عقوبة البغي و قال:دعا رجل بعض بني هاشم إلی البراز فأبی أن يبارزه فقال له علي ما 
منعك أن تبارزه فقال كان فارس العرب و خشيت أن يغلبني فقال له إنه بغی عليك و لو بارزته لغلبته و لو بغی جبل علی جبل 

لهلك الباغي.«

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، صص276-275.
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أکرم الناس
j3 شعبان، والدة حسني بن علی

قدم أعرابي المدينة فسأل عن أكرم الناس بها فدل على الحسينj فدخل المسجد فوجده مصليا فوقف بإزائه و أنشأ:
حرک من دون بابك الحلقة لم يخب اآلن من رجاک و من      
أبوک قد كان قاتل الفسقة أنت جواد و أنت معتمد       

كانت علينا الجحيم منطبقة   لو ال الذي كان من أوائلکم       
فسلم الحسينj و قال: يا قنبر هل بقي شي ء من مال »الحجاز«؟ قال: نعم. أربعة آالف دينار. فقالj: »هاتها. قد جاء من هو 

أحق بها منا.« ثم نزع برديه و لف الدنانير فيهما و أخرج يده من شق الباب حياء من األعرابي و أنشأ:
و اعلم بأني عليك ذو شفقة »خذها فإني إليك معتذر      
أمست سمانا عليك مندفقة  لو كان في سيرنا الغداة عصا      

و الکف مني قليلة النفقة«   لکن ريب الزمان ذو غير      
فأخذها األعرابي و بكى فقال له: لعلك استقللت ما أعطيناک. قالj: »ال و لکن كيف يأكل التراب جودک و هو المروي عن 

۱».jالحسن بن علي

***
الحق مع من؟

j5 شعبان، والدة علی بن احلسني
وقف على اإلمام علي بن الحسينj رجل فأسمعه وشتمه، فلم يكلمه، فلما انصرف قال لجلسائه: »قد سمعتم ما قال هذا 

الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معي إليه حتی تسمعوا ردي عليه.«
فقالوا له: نفعل ولقد كنا نحب أن تقول له ونقول.

فأخذ نعليه ومشى وهو يقول: »والکاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهلل يحب المحسنين«۱ فعلمنا أنه ال يقول له شيئا، فخرج 
حتى أتى منزل الرجل فصرخ به فقال: قولوا له هذا علي بن الحسين.

فخرج إلينا متوثبا للشر وهو ال يشك أنه إنما جاءه مكافئا له على بعض ما كان منه.
 :jفقال له علي بن الحسين

»يا أخي إنك كنت قد وقفت علّي آنفا فقلت وقلت، فإن كنت قلت ما فّي فاستغفر اهلل منه، وإن كنت قلت ما ليس فّي فغفر اهلل لك.«
فقبّل الرجل بين عينيه وقال: بل قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحق به.2

وورد أيضا أنه قد انتهى اإلمامj ذات يوم إلى قوم يغتابونه، فوقف عليهم فقال: 
»إن كنتم صادقين فغفر اهلل لي، وإن كنتم كاذبين فغفر اهلل لکم.«3

الهوامش:
1. ابن شهر آشوب مازندراىن، حممد بن على، مناقب آل أيب طالب عليهم السالم )البن شهرآشوب(، قم، الطبع األّول، 1379 ق.

2. سورة آل عمران: 134.
.j3. اإلرشاد: ج2 صص 145-146 باب ذكر طرف من األخبار لعلي بن احلسني

.j4. اخلصال: ج 2 ص 518 ح 4 ذكر 23 خصلة من اخلصال احملمودة اليت وصف هبا علي بن احلسني

الحکايات
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سعادة اللقاء
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

سالم عليك ايها الناصر للحق، الداعي الي كلمة الصدق، فانا نحمد اهلل اليك الذي ال 
اله اال هو الهنا و اله آبائنا األولين و نسأله الصلوة علي نبينا و سيدنا و مولينا محمد 

خاتم النبيين و علي اهل بيته الطيبين الطاهرين. و بعد فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك اهلل بالسبب 
الذي وهبه لك من اوليائه و حرسك من كيد اعدائه وشفعنا ذلك اآلن من مستقر لنا ينصب في 

شمراخ من بهماء صرنا اليه آنفا من غماليل ألجأ اليه السباريت من االيمان و يوشك ان يكون هبوطنا 
منه الي صحصح من غير بعد من الدهر و ال تطاول من الزمان.

السترهاب المبطلين و تبتهج لدمارها المؤمنون و يحزن لذلك المجرمون و آية حركتنا من هذه اللوثة 
حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم مستحل للدم المحرم يعمد بكيده اهل االيمان و ال يبلغ 

بذلك غرضه من الظلم لهم و العدوان الننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي ال يحجب عن ملك االرض و السماء 
فليطمئن بذلك من اوليائنا القلوب وليثقوا بالكفاية منه و ان راعتهم بهم الخطوب و العاقبة لجميل صنع اهلل سبحانه 

تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب.
و نحن نعهد اليك ايه الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، ايدك اهلل بنصرة الذي ايد به السلف من اوليائنا الصالحين، 

انه من اتقي ربه من اخوانك في الدين و خرج عليه بما هو مستحقه كان آمنا من الفتنة المظلة و محنها المظلمة 
المضلة و من بخل منهم بما اعاره اهلل من نعمته علي من امره بصلته فانه يكون خاسرا بذلك الواله و آخرته. و 
لو ان اشياعنا وفقهم اهلل لطاعته علي اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا و 

لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا علي حق المعرفة و صدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم اال ما يتصل بنا مما نكرهه 
و ال نؤثره منهم، واهلل المستعان و هو حسبنا و نعم الوكيل و صلواته علي سيدنا البشير النذير محمد و آله الطاهرين و 

سلم. و كتب في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة و اربعمأة.۱

ورد عليه كتاب آخر من قبله، صلوات هلل عليه، يوم الخميس الثّالث والعشرين من ذي الحّجة سنة اثنتي عشرة و اربعمأة. 
من عبداهلل المرابط في سبيله الي ملهم الحّق و دليله

الهامش:
۱. طربسي، االحتجاج، ج 2، ص 498، ط بریوت.
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هو  املعصومني،  عن  الواردة  الروايات  وحسب  الغيبة،  موضوع  إن 
السنة الثابتة هلل تعالى، وإن أحد أسرار جعل هذه السنة هو إبتالء 

وإمتحان أمم جميع األنبياء والرسل. 
إن غيبة احلجج اإللهيني ورحيلهم عن األمم، إستحوذ على حيز واسع 

من تاريخ األنبياء السابقني.
من  بالعديد  األمم  عامة  إبتليت  اإللهيني،  احلجج  غيبة  وعبر مسار 
الكثير من هذه  أن  واملؤسف  الصعبة،  واإلمتحانات  واملآزق  األزمات 
األمم، لم تسلم ولم تبل بالء حسنا في هذه اإلبتالءات واإلمتحانات، 
ما  تبيان  إن  املفجعة.  والكوارث  والباليا  لآلفات  بالتالي  وتعرضت 
بها في ظل  وما حل  السماوية  الكتب  السابقة في  األمم  على  مرّ 
تقلبات التاريخ، هو تذكير عسى أن تتعظ به سائر األمم وحتول دون 

تكرار الواقعة ونزول البالء الذي قضى على الكثير من األناس.
إن سقوط األمم في اإلمتحانات الصعبة، جعلها جاهزة ومستحقة 
لتلقي العذاب والبالء، وهو الذي يحدث حسب السنة اإللهية وال 
ميكن الفرار منه. إن سنة الغيبة هي من السنن التي جربتها األمم 

والشعوب السابقة.

ربما قرأتم كتبا و مقاالت حول غيبة اإلمام المهديf و سمعتم كثيرا في هذا الموضوع. و قد يكون موضوع »الغيبة« لكم 
أمرا عاديا إنهاءها بيد اهلل كما أن بدايتها كانت بإرادته. إن كنتم تنظرون إلى الغيبة نظريا فحسب، فإنكم بقراءتكم كتاب »نهاية 

الغيبة« تتعرفوا على الجوانب العملية للغيبة و ماهيتها و كيفية بدايتها و نهاية هذه الشتاء القارس.
إن الكاتب إسماعيل شفيعي سروستاني في آخر أعماله نهاية الغيبة اعتبر الغيبة من السنن اإللهية على طول القرون و استشهد 

بنماذج كثيرة لغيبة األنبياء و دور األمم و األقوام المختلفة في الغيبة و الظهور لوليهم.
و قال الكاتب أن القصد من دراسة تاريخ األنبياء و غيبتهم اتخاذ العبر للكشف عن سر الغيبة و الخروج عن الظروف الصعبة 

بسبب الغيبة.

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


