


23

أخبار الشيعة في العالم

عدد ضحايا الحرب في اليمن بلغ عشرة آالف قتيل 5
بناء مئذنة جديدة لمسجد النور في إنجلترا  6

تهديد حزب اهلل العسكري... 7
ارتداء اساور مصنوعة باسرائيل في الحج 8

"كل المسلمين إرهابيون"! 9
المسلمون األميركان يستضيفون المتشردين فی الكنيسة 10

المقاالت الثقافية

أسرار المراقبات  11
الحج في آخرالزمان 16
شخصيات آخر زمانية  18

من أشعل الحروب الصليبية؟ 19
قدماء الشيعة وعلم الفقه  21

القتل الصامت  23
الطّب اإلسالمي 26

قبيلة اللعنة - قبيلة الرحمة  28

المقاالت اإلمامة

حجراألسود، تذكير لعهد جديد 32
منهاج الّنبی فی رحاب الغدير 34
علی فی القرآن الكريم 39

صورة النبّی... 40
موعود القرآن 41
وصي األنبياء 42

الدين األزلي واألبدي 44
باقر العلوم  46



45

الّرد علی الشبهات

وجوب اإلمامة  50

القصص و الروایات

اخالق المؤمن 52
ثواب األعمال 52
 عقاب األعمال 53
الحكايات  53

خاتم الحّب

أنا بقية اهلل  55

تقدیم الکتاب

أسعد یولد من جديد  56

قالت »األمم المتحدة« إن عدد ضحايا الحرب الدائرة في »اليمن« منذ 18 شهرا بلغ عشرة آالف 
قتيل.

وبهذا يقترب عدد القتلى من ضعف تقديرات مسؤولين ومنظمات إغاثة.
وقال جيمي ماغولدريك منسق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة، متحدثا في العاصمة اليمنية »صنعاء«، إن حصر 

حصيلة القتلى جاء بناء على معلومات من منظمات إغاثة ومنشآت طبية في البالد.
ويشن تحالف بقيادة السعودية هجمات جوية دعما لهادي.

وقد يكون عدد الضحايا أكبر من العدد الذي ذكره ماغولدريك، نظرا ألن بعض المناطق تنعدم فيها المنشآت الطبية، ويدفن 
القتلى بدون أوراق رسمية.

وقال مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إن 3.799 مدنيا قتلوا في الصراع، وإن الهجمات الجوية للتحالف بقيادة 
السعودية مسؤولة عن نحو 60 بالمئة من القتلى.

ولم يقدم ماغولدريك تفصيال للقتلى المدنيين، مضيفا أن الحرب في اليمن أدت إلى تشريد ثالثة ماليين يمني، وأجبرت نحو 
200 ألف آخرين للبحث عن مأوى خارج البالد. ولدى األمم المتحدة معلومات عن أن 900 ألف من بين الذين شردهم 

القتال ينوون العودة لبالدهم.
وقال ماغولدريك: إنه تحد كبير، خاصة في المناطق التي ما زالت تشهد قتاال.

ويحتاج نحو 14 مليونا من سكان اليمن، البالغ عددهم 26 مليونا، إلى الغذاء، ويعاني سبعة ماليين من إنعدام األمن الغذائي.
وقال ماغولدريك إن الموقف في اليمن »مأساوي«، مؤكدا أن: العمل اإلنساني بمفرده ال يمكنه حل هذه المشاكل.

وقال وزير الخارجية األمريكي جون كيري بعد محادثات في السعودية إن الواليات المتحدة ودول الخليج واألمم المتحدة 
وافقوا على مبادرة لمحاولة جديدة للسالم في اليمن.

وقال كيري إن: المحادثات الجديدة ستهدف إلى محاولة التوصل إلى مقترح النسحاب الحوثيين من المدن التي يسيطرون عليها 
منذ 2014م. ومحاولة االتفاق على حكومة تشمل األطراف المتنازعة.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

األمم المتحدة: عدد ضحايا الحرب في اليمن بلغ عشرة آالف قتيل
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هآرتس: تهديد حزب اهلل العسكري يشكل تحديا كبيرا للجيش اإلسرائيليبناء مئذنة جديدة لمسجد »النور« في إنجلترا

لندن ـ إكنا: ينوي مسؤولوا مسجد »النور« بمدينة »غلوستر« جنوب غرب »إنجلترا« بناء مئذنة جديدة لهذا المسجد.
وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إكنا(، من المقرر أن يبلغ إرتفاع هذه المئذنة، 19 متراً، وعرضها مترين.

وأعلن الموقع اإلعالمى للمسجد أن عملية تحديث وتوسيع المسجد قيد اإلنتهاء، مضيفًا أن هذا النجاح تحّقق بفضل اهلل 
ومساعدة المواطنين المسلمين.

وقدتّم إعداد تقرير لكي يتم تقديمه لبلدية غلوستر، وقدجاء فيه: 
المنارة المقترحة ستكون واضحة حيث يستطيع الجميع رؤيتها بسهولة. ولن تحدث المنارة مشكلة للمدينة.

الجدير بالذكر أن اإلسالم هو ثانى أكبر دين في إنجلترا، وقدتّم في هذا البلد لحد اآلن بناء حوالي 600 مسجد، و60 مدرسة 
إسالمية. وبني أول مسجد بمدينة »كارديف« عام 1860م.

http://iqna.ir/fa/news :المصدر

الوضع في »لبنان«  أشارت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية في مقال تحدثت فيه عن تقديرات شعبة االستخبارات حيال 
و»سوريا«، إلى ان تقديرات »أمان« كانت تفاؤلية إلى حدٍّ بعيد، الفتة إلى انه: 

بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان، كانت هناك فرصة لتغيير إيجابي في الواقع 
اإلقليمي. حتى أن رئيس هيئة األركان حينها دان حالوتس ذهب أبعد من تقديرات االستخبارات، وقال في خالصة التقدير السنوي 

أن »الردع« اإلسرائيلي ضد حزب اهلل فّعال.
وسألت الصحيفة هل يحتمل أن تكرر إسرائيل الخطأ في التقدير أثناء تحليلها اليوم للوضع في الساحة الشمالية؟ معتبرة انه: 

على القيادتين السياسية واألمنية في إسرائيل فحص تقديراتهما في الجبهة الشمالية بشكل دائم، مشددة على: أن تهديد حزب اهلل 
العسكري هو الذي يشكل تحدًيا كبيًرا للجيش اإلسرائيلي.

https://paltoday.ps/ar/post :المصدر
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صرحت شبكه الحج والعمرة بأن السعودية خولت شركة G4S مسئولية األساور اإللكترونية التي يتوجب على كل حاج أن 
يرتديها منذ دخوله المطارفي المملكة السعودية وحتي ركوبه طائرة العودة.

تشير الشبكة بأن هذا الجهاز اإللكتروني مزود بتقنية GPS و باستخدامه يمكن تحديد موضع أي حاج في أية لحظة من قبل 
أجهزة االستخبارات األجنبية المرتبطة بعالقات إستراتيجية مع السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن G4S شركة إسرائيلية ولها عدة فروع في مختلف مدن السعودية كـ»جدة« و»الطائف« و»الرياض«، 
وفي حال وقوع أي حادث تكون غرفة العمليات األمنية إلستخبارات السعودية المشرفة على األساور اإللكترونية مرغمة 

على أخذ المعلومات المطلوبة من هذه الشركة اإلسرائيلية.
يذكر أن تخويل السعودية أمن الحرمين الشريفين لهذه الشركة االسرائيلية في السنوات الماضية أثار ضجيجا بين العلماء 

المسلمين... وهناك وثيقة مسربة تكشف أن السعودية سبق وأن تعاقدت مع هذه الشركة لتأمين أمن الحدود الجنوبية.
وتعتبر )G4S( الشركة الوحيدة المزود ألنظمة األمن اإللكترونية لشرطة االحتالل اإلسرائيلي.

وطالبت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها، العاهل السعودي والسلطات السعودية بوقف التعامل مع 
شركة )G4S( التي تقوم بتأمين موسم الحج للعام الثاني على التوالي، وفي المقابل تسهم بقمع األسرى، لذا ال يمكن أن تبقى 

في السعودية.
وأوضح أن: الشركة تقوم بالعديد من األعمال في الدول العربية، وسنتواصل مع سفاراتنا من أجل مقاطعة هذه الشركة، التي يصل 

عدد العاملين فيها عشرات اآلالف، باستثمارات تقدر بمئات ماليين الدوالرات أيضا.
من جانبه، قال خطيب »المسجد األقصى« ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري، إن وجود هذه الشركة في 
العربي  المجتمع  واختراق  اإلسرائيلي  االحتالل  وموقف  موقفها  وتقوية  وسمعتها،  اسمها  تحسين  إلى  يؤدي  الحج،  موسم 

واإلسالمي. وأكد: ال يجوز لشركة تبني سجون االحتالل أن تقوم بخدمة حجاج بيت اهلل الحرام.

https://paltoday.ps/ar/post : المصدر

فرنسا  شواطئ  على  لـ»البوركيني«  المسلمين  ارتداء  واقعة حظر  مع  تزامنا  مؤخرا،  »فرنسا«  في  العنصرية  مظاهر  تجلت 
السياحية، تحت شعار أن كل المسلمين إرهابيين.

ورفض مطعم شهير، مساء اإلثنين 29 أغسطس 2016م.، في فرنسا أن يقدم الخدمة لفتاتين مسلمتين أثناء تواجدهما لتناول 
العشاء في المطعم، وطردهما بعد مشادة كالمية حادة، مما أثار موجة من االنتقادات نحو المطعم واتهامه بالعنصرية، وخاصة 

بعد زعم المطعم أن كل المسلمين إرهابيين.
أجبرت االتهامات التي وجهت لصاحب المطعم بالعنصرية على تقديم االعتذار للفتاتين ، خوفًا من مقاطعة الزبائن له، كما 

قالت صحيفة »إندبندت« البريطانية، أن هذا التصرف يسلط الضوء على زيادة العداء تجاه الجاليات المسلمة في فرنسا.
تداول مستخدمو موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، فيديو للفتاتين أثناء طردهما من المطعم، ويظهر رجل في الفيديو 
يقال أنه طاهي المطعم يقول لهم: إن اإلرهابيين مسلمين، وجميع المسلمين إرهابيون... لقد قتلتم كاهًنا مؤخًرا، هذا بلد علماني 

ولدي الحق في إبداء الرأي... ال أريد أناًسا مثلكم هنا، وليس لدي شيء آخر ألقوله.
قائاًل:  الطاهي  يخدمهما شخص عنصري، وعندها طردهما  أن  في  يرغبان  إنهما ال  كان:  السيدتين  رد  أن  الصحيفة  وأضافت 

اخرجا... وردتا: ال تقلق سنغادر.
وقالت الصحيفة إنه تم استجواب الطاهي من قبل رجال الشرطة بتهمة التمييز العنصري، وجاء رده باالعتذار عن حديثه غير 

الالئق.
وذكرت وسائل إعالم محلية فرنسية أن الطاهي في حديثه لها قال: تحدثت بشكل غير الئق وأعتذر، فقد ُقتل صديقي في هجوم 
»مسرح باتاكالن«، في إشارة إلى هجمات »باريس« في 14 نوفمبر 2015م.، التي أسفرت عن مقتل 130 شخًصا وإصابة 

نحو 350 شخًصا آخرين.
ا. ا األشياء التي قلتها، تعليقاتي ال تعكس ما اعتقده حقًّ وأضاف: خلطت كل شيء على نحو خاطئ ، أنا ال أصدق حقًّ

كما أصدرت »لجنة مناهضة اإلسالمو فوبيا في فرنسا« بيانًا لدعم المسلمتين، وتعهدت بتقديم الدعم المعنوي والقانوني لهما.

http://www.alalam.ir/news ،المصدر: صحيفة االندبندنت

شاهد الفيديو الذي أثار بلبلة بفرنسا... »كل المسلمين إرهابيون«!

السعودية تفرض على الحجاج ارتداء اساور مصنوعة باسرائيل
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وهي  منه،  األول  العشر  المواقف  جملة  فمن  كان  وكيف 
 َ المراد من األيّام المعلومات في قوله تعالى: »َو اْذُكُروا اهللَّ

في  َأيَّاٍم َمْعُدودات «2
واغتنم إذن اهلل لك في ذكره وقّدر بعقلك ذلك من النعم 
عمرك،  طول  شكرها  أداء  على  تقدر  ال  التي  العظيمة 
وأحضر روحك في مقام الحضور كأنّك حاضر في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر، وأقبل بقلبك على عبوديّته وشكر 
نعمته التي ال تحصى، واشغل بجميع جوارحك بما يخّصها 
من العبادات والقربات، فإذا ذكرته كذلك فابشر أنّه عالمة 
ذكره عّز وجّل لك في كّلك بكّلك وأنّه يذكرك ثانيًا في 
جميع ذلك جزاًء لذكرك بها، فإنّه تعالى يذكر ذاكريه مّرتين 

فسبحانه من متفّضل ما أفضله، ومن شكور ما أشكره.
النبي من  األيّام عن  فيما ورد في فضيلة هذه  وتفّكر 

قوله: 
من عشر  أجراً  تعالى وال أعظم  اهلل  أّيام أزكى عند  »ما من 
»وال   :قال اهلل؟  سبيل  في  الجهاد  وال  قيل:  األضحى.« 
الجهاد في سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسه وماله ثّم لم يرجع 

من ذلك بشيء.«
وما ورد من قوله: »ما من أّيام، العمل الصالح فيها أحّب 
إلى اهلل عّز وجل من أّيام العشر يعني عشر ذي الحّجة.« قالوا: 
يا رسول اهلل وال الجهاد في سبيل اهلل؟ قال: وال الجهاد في 

سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع.«
فانظر إلى هاتين الروايتين، ال سيّما الرواية الثانية، وعّظم 
الميدان  هذا  وادخل  الجّد  ساق  عن  وشّمر  اهلل،  عّظم  ما 
بكمال النشاط والشوق، والدعاء والتوّسل إلى خفراء األّمة 
كرمهم  باب  إلى  التضّرع  في  وزد  األولى،  الليلة  سيّما  ال 
وحمايتهم،  ودعائهم  وحزبهم،  هّمهم  في  يدخلوك  أن 
وواليتهم وشفاعتهم وشيعتهم، ويرغبوا إلى اهلل جّل جالله 

أسرار المراقبات

شهر ذو الحّجة
يقين  على  يكون  حتّى  الستهالله  يهتّم  أن  المراقب  على 
يجعل  أن  المراقب  على  بل  الخاّص،  أوقاته  مقامات  من 
أوقات دعائه،  في  يذكرها  التي  المهّمة  ذلك من حوائجه 
ثّم الدعاء عند رؤية الهالل ببعض ما ورد في األخبار من 
الدعاء المطلق للرؤية. من مهّمات أهل المراقبة معرفة حال 
مقاماته  شرف  ومعرفة  وفضاًل  شرفًا  الشريف  المنزل  هذا 

الكريمة ومعرفة فوائدها.
الشهور،  أفضل  أنّه  فيه  ورد  وإن  رمضان  شهر  أّن  نعلم 
وأيّامه أفضل األيّام وساعاته أفضل الساعات، إال أّن هذا 
الشهر أيضًا ورد لبعض أيّامه من الفضل ما يزيد على شهر 
رمضان، ويمكن الجمع بأّن لشهر رمضان فضاًل على سائر 
الشهور بالذات وليوم الغدير مثاًل فضاًل من حيث ما ظهر 
أوأن  النعمة،  وإتمام  الدين،  وإكمال  الوالية،  أمر  من  فيه 
يخصص أخبار شهر رمضان بأخبار الغدير أو أن يكون كلٌّ 

منهما أفضل من جهة ال من جميع الجهات. 
هذا  في  وللمراقبين  جّداً  عظيم  الشهر  هذا  أمر  وبالجملة 
ال  أن  المراقبة  وحّق  العبوديّة  حكم  يجب  مواقف  المنزل 
يدخلوها مع الغفلة، فيضيّعوا حرمتها، بل عليهم أن يراقبوها 
قبل حلولها، ويعّدوا لها عّدتها قبل حضورها، فإنّها مشاهد 
لألبرار واألطهار، وأهل القدس واألنوار. وينبغي لمن طمع 
بهم  يتشبّه  أن  واألعيان  الملوك  في حضور مشهد هؤالء 
ويشمئّزوا  مجالسته،  عن  يرغبوا  لئال  وهيئاتهم،  زيّهم  في 
الكريم  المجلس  لهذا  المريد  العبد  فلينظر  مرافقته،  عن 
لهم  إّن  بهم في أخالقهم وصفاتهم،  التشبّه  يتكّلف في  أن 
نفوسًا زكيّة، وقلوبًا زاكية طاهرة، وأخالقًا حسنًة، وأعمااًل 
صالحة، وإنّهم علماء، حلماء، بررة أتقياء، عرفاء حكماء، 
حفظة أزكياء، صائمون قائمون، ذاكرون متوّكلون، مسلمون 
موّحدون  مكبّرون،  مهللون  حامدون،  مسبّحون  راضون، 

صادقون مخلصون.
فإن كنت منهم فهنيئًا لك وطوبى، وإن لم تكن فتكّلف أن 
تتشبّه بهم فيما هم عليه، إن لم تقدر فتوّسل إلى كرمهم في 
وعبيدهم  خّدامهم  موضع  نفسك  وضع  لخدمتهم،  قبولك 
مع خجل واعتذار، ولكن ال تقّصر في مقدورك من التشبّه 
وتحصيل العّدة، وتنافس في حضور هذه المشاهد العظيمة 
هؤالء  فإّن  وروحك،  حياتك  وبذل  الكريمة،  والمواقف 
األشهاد من أهل الكرم والجود ال يخسر من عاملهم، وال 
يهلك من تابعهم، ويفلح من خالطهم، ويعّز من جالسهم، اهلل 
تعالى هو الذي أّدبهم بالكرم، وهو ال يناقش في تبعتهم بل 
َ َفاتَِّبُعوني  يحبّهم كما أنزل في كتابه: »ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَّ

«1 ويقّرب من قّربوه، ويكرم من أكرموه. ُيْحِبْبُكُم اهللَّ
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المسلمون األميرکان يستضيفون المتشردين فی الکنيسة

واشنطن - إكنا: دعا الطالب المسلمون بجامعة »والية ويسكونسن« األميركية المتشردين فى مدينة »ماديسون« إلى ضيافة 
العشاء والحديث عن اإلسالم فى كنيسة »بيتل لوثرن«.
المسلمون األميركان يستضيفون المتشردين فى الكنيسة

وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إكنا( نقاًل عن موقع »Lex 18« اإلعالمى على شبكة اإلنترنت أنه أقام الطالب 
المسلمون بجامعة والية ويسكونسن األميركية حفاًل فى كنيسة بيتل لوثرن، ودعوا المتشردين فى مدينة ماديسون إلى ضيافة 

العشاء والحديث عن اإلسالم.
وقالت رئيسة مؤسسة الطالب المسلمين بالجامعة، نجيحة خان، إن التعاون مع أتباع األديان األخرى وإظهار أن المسلمين هم 

أناس مثلهم من شأنه أن يسهم فى إزالة الذهنيات الخاطئة حول اإلسالم.
بدوره، قال داون دال بإعتباره المدير التنفيذى لعدة مواقع إنترنتية، والذى كان أحد المشاركين فى هذه المراسم إنه طرحت 

فى المراسم مواضيع جيدة ساعدته على معرفة اإلسالم والمسلمين أكثر من ذى قبل.
الجدير بالذكر أنه قدم عدد من العلماء غير المسلمين فى العام الماضى عريضة للمركز اإلسالمى بمدينة ماديسون وقّعها 400 

مواطنًا أميركيًا دعمًا للمسلمين وحقوقهم، ورفضًا لإلسالموفوبيا.

http://iqna.ir/fa/news :المصدر
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في توفيقك وقبولك ورضاه عنك، وتأييدك وتسديدك، 
وأهلك  لنفسك  وآخرتك،  ودنياك  لدينك  خيرك  وكّل 

وإخوانك في اهلل، وجيرانك وذوي حقوقك.
وصّل في كّل ليلة منها بين المغرب والعشاء ركعتين تقرأ 
في كّل ركعة منهما فاتحة الكتاب واالخالص، وقوله تعالى: 
ِه  »َو واَعْدنا ُموسى  َثالثيَن لَْيَلًة َو َأْتَمْمناها بَِعْشٍر َفَتمَّ ميقاُت َربِّ
َو  َقْومي   اْخُلْفني  في   أِلَخيِه هاُروَن  َو قاَل ُموسى   لَْيَلًة  َأْربَعيَن 
َأْصِلْح َو ال َتتَِّبْع َسبيَل الُْمْفِسدين «3 وإذا فعلت هذا شاركت 

الحاّج في ثوابهم وإن لم تحّج.
وصم أّول يوم منه. روي في »الفقيه«: أنَّ من صام أّول يوم 

من عشر ذي الحّجة كتب له صوم ثمانين شهراً.
فاطمة  فيه صالة  أنّه يستحّب  األّول  اليوم  ومن عمل هذا 
الزهراء هي أربع ركعات بالحمد مّرة وخمسين مّرة »ُقْل 
]ويقول[:   الزهراء تسبيح  عقيبها  ويسبّح  َأَحد«،  اهلل  ُهَو 
»سبحان اهلل ذي العّز الشامخ المنيف، سبحان )اهلل( ذي الجالل 
الباذخ العظيم، سبحان )اهلل( ذي الملك الفاخر القديم، سبحان 
من يرى أثر النملة في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في 

الهواء، سبحان من هو هكذا وال هكذا غيره.«
»الّلهّم  أّوله:  الذي  الدعاء  كّلها  األيّام  هذه  في  ويستحّب 
الصبح  بعد صالة  غيرها.«  على  فّضلتها  التي  األيام  هذه  إّن 

والمغرب.
ما روي عن  العشر  هذا  في  يفعل  أن  ينبغي  ما  أهّم  ومن 

المفيد باسناده إلى أبي جعفر قال: 
»إّن اهلل أهدى إلى عيسى بن مريم - على نبّينا وآله وعليهما 
السالم - خمس دعوات، جاء بها جبرئيل في أّيام العشر، 
فإنّه ليس عبادة  الدعوات،  الخمس  بهذه  ادع  يا عيسى  فقال: 
أحّب إلى اهلل تعالى من عبادته في أّيام العشر - يعني عشر 

ذي الحّجة:
أّولهن: »أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك 

وله الحمد بيده الخير وهو على كّل شيء قدير.«
أحداً  له،  إله إال اهلل وحده ال شريك  أن ال  والثانية: »أشهد 

صمداً، لم يّتخذ صاحبة وال ولداً.«
أحداً  له،  اهلل وحده ال شريك  إال  إله  أن ال  والثالثة: »أشهد 

صمداً، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.«
له  له،  شريك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  »أشهد  والرابعة: 
بيده  يموت،  ال  حيٌّ  وهو  ويميت  يحيي  الحمد،  وله  الملك 

الخير وهو على كل شيء قدير.«
والخامسة: »حسبي اهلل وكفى، سمع اهلل لمن دعا، ليس وراء 
هلل  وأّن  تبّرأ  ممن  بريء  وأنّه  دعا،  بما  هلل  أشهد  منتهى،  اهلل 

اآلخرة واألولى...«
األول،  اليوم  التسعة ال سيّما  األيّام  األهم صوم هذه  ومن 
التسعة صوم  شهراً، وصوم  ثمانين  يكتب  أّن صومه  روي 
الدهر، وصوم التروية كّفارة ستّين سنة، وكّل ذلك للرواية.

* وأّما ليلة عرفة فروي أّن ليلة عرفة يستجاب فيها ما دعا 

من خير، وللعامل فيها بطاعة اهلل تعال أجر سبعين ومائة 
سنة، وهي ليلة المناجاة وفيها يتوب اهلل على من تاب.

ويستحّب فيها أن يدعو بالدعاء الذي أّوله: اللهّم يا شاهد 
كّل نجوى. 

٭ وأّما »يوم عرفة« فمن قدر فيها إلى حضور عرفات أو 
كربالء فذلك من أهّم ما ينبغي فيها للدعاء، وهو يوم كأنّه 
عليه  يقدر  ما  بكّل  يستعّد  أن  فللمراقب  للدعاء،  مّحض 
يحّصل شرائط  أن  ذلك  في  والعمدة  الجليل  الموسم  لهذا 
استجابة الدعاء، وأهمية الدعاء في هذا اليوم بحيث منعوا 
في  أّن  مع  فيه،  الصوم  عن  الدعاء  عن  الصوم  يضّعفه  من 
المعتمدة أّن صومه كّفارة تسعين  بعض األخبار الصحيحة 
وألفين  بألف  ثوابها  تعيين  في  األخبار  اختالف  أّما  سنة. 
وألف ألف فلعّله بالنسبة إلى درجات الزائرين، أو بالنسبة 
إلى كيفيّة الزيارات، مع الخوف أو عدمه أو غير ذلك من 

جهة الرجحانات.
وليوم  للزيارة  يغتسل  أن  العارف  للزائر  األولى  ولكّن 
من  فيشرع  الزوال،  إلى  يتّمها  بحيث  بها  ويبتدئ  عرفة، 
آداب  وأّما  والدعاء،  الصالة  مقّدمات  إلى  الزوال  حين 
ولكن  هنا  ينفع  ما   النبي زيارة  في  مضى  فقد  الزيارة 
ألهّم في زيارة الحسين أن يكثر في شعار العزاء من 
أغبر، ويتمنّى  األحزان واألشجان والبكاء، ويكون أشعث 
مكانة أصحابه عليه السالم في الوفاء بحّقه، والشهادة بين 
يديه، ويكثر من قوله: »يا ليتنا كنا معكم.« عن حقيقة قلبه، 
ويستمّد   الحسين روحانية  إلى  وسّره  بقلبه  ويتوّجه 
من فضله وأنواره وبركاته في قبوله زيارته وسائر أعماله 

وإلحاقه بأصحابه.
طلب  حوائجه  في  ينسى  ال  أن  للمراقب  يجب  وبالجملة 
العيد  صالة  حضور  سيّما  ال  العيد  أعمال  في  ربّه  توفيق 
وقبولها، وأن يراجع في أّول اليوم وآخره إلى خفراء اليوم 

كما مضى تفصيله في أمثال المقام.
آبائه: »أّن  الصادق عن  العيد روي عن  ليلة  وأّما 
عليًا عليه الصالة والسالم كان يعجبه أن يفّرغ نفسه أربع ليال 
في السنة وهي أّول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، 

وليلة الفطر، وليلة األضحى.«
ويستحّب فيها وفي يومها زيارة الحسين لما روي عن 
الصادق: »أنّه من زار الحسين ليلة من ثالث غفر اهلل 
له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر«، قال الراوي: أّي الليالي فذكر 

ليلة األضحى. 
اهلل - جّل  نداء  مواسم  وأّما »يوم عيد األضحى« من   *
العاّم،  باإلذن  وإماءه  عبيده   - آالؤه  وعظمت  سلطانه 
والفيض الخاّص، لمغفرة الذنوب، وعالج العيوب، وإنجاح 
المسؤول، والفوز بالمأمول، وإعطاء الخلع والجوائز، وأمان 

األخطار عند الهزاهز.
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واغتسل في أول اليوم، واقصد به تطهير قلبك عن االشتغال 
بين  ما  بتكبيره  واستصغر  التكبير  بحقيقة  وكبّره  اهلل،  بغير 
العلى والثرى دون كبريائه، والبس أنظف ثيابك، واقصد به 
التستر والتحّلي بلباس التقوى، واألخالق الحسنة الجميلة، 
وتقول عند ذلك: بسم اهلل الرحمن الرحيم، إلى آخر الدعاء 

المروّي في إقبال سيّدنا قّدس اهلل نفسه.
ثم تخّرج إلى مصالك وتقول وأنت في الطريق: بسم اهلل 
وباهلل اهلل أكبر إلى آخر ما روي في هذا الكتاب المستطاب، 
موضع صالتك،  في  وجلست  المصّلى،  إلى  وصلت  وإذا 
تقول: اهلل أكبر اهلل أكبر إلى آخر ما ذكر في ذلك الكتاب.

ومن المهّمات في هذا اليوم األضحية وهي واجبة كما في 
فليراع  استحبابه،  تأكيد  بوجوبه  المراد  كان  وإن  األخبار 
 العبد فيه أدب العبوديّة، وليعتبر فيه من عمل ابني آدم

َل ِمْن َأَحِدِهما َو لَْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اآْلَخر«4  حيث »َفُتُقبِّ
الغدير؟ والغدير  الغدير« وما أدراك ما يوم  * وأّما »يوم 
لَُكْم  َأْكَمْلُت  فيه: »الَْيْوَم  نزل  ولذا  الوالية،  يوم ظهور هذه 

ديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمتي  َو َرضيُت لَُكُم اإْلِْسالَم دينًا«5
وقد روى الصدوق في »علل الشرائع« عن مفّضل بن عمر 
حديثًا مفّصاًل فيه أّن النبي قد أُرسل إلى جميع األنبياء 
كّلهم  فيهم  خليفته   المؤمنين أمير  وأّن  والمرسلين، 
 وأنّه تجب طاعته عليهم كما يجب إطاعة رسول اهلل
وأّن  النيران،  وخزنة  الجنان،  سدنة  على  جار  وأّن حكمه 
بالتوحيد  كتعبّدهم  لشيعته  باالستغفار  متعبّدون  المالئكة 
َو  الَْعْرَش  َيْحِمُلوَن  تعالى: »الَّذيَن  اهلل  قال  والوالية،  والنبّوة 
َيْسَتْغِفُروَن  َو  بِِه  ُيْؤِمُنوَن  َو  ِهْم  َربِّ بَِحْمِد  ُحوَن  ُيَسبِّ َحْولَُه  َمْن 
لِلَّذيَن آَمُنوا«6 فعلم من ذلك أّن جميع الهدايات والسعادات 

منسوبة إليهما وإلى خلفائهما.
* وأّما فضيلة »يوم العقبة جماعة« والعمل فيه فقد روي 
في ليلته صالة اثنتي عشرة ركعة ال تسّلم إال في آخرهّن 
وتجلس بين كل ركعتين، وتقرأ في كل ركعة الحمد و»ُقْل 
ُ َأَحد« عشر مّرات، و»آية الكرسي« مّرة فإذا أتيت  ُهَو اهللَّ
ُ َأَحد«  الثانية عشرة فاقرأ فيها الحمد سبع مّرات و»ُقْل ُهَو اهللَّ

سبع مّرات، واقنت وقل:
»ال إله إال اهلل وحدُه ال شريَك له، له الملُك وله الحمُد ُيحيي 
وهو  الخيُر  بيدِه  يموُت  ال  حيٌّ  وهو  ويحيي،  وُيميُت  وُيميُت 

على كلِّ شيٍء قدير.«
وتركع وتسجد وتقول في سجودك عشر مّرات:

َينَبغي  ال  من  سبحاَن  علُمُه،  شيٍء  كلَّ  أحصى  من  »سبحاَن 
الفضِل  ذي  سبحان  والّنعم،  الَمنِّ  ذي  سبحاَن  له،  إال  التسبيُح 
من  الِعزِّ  بمعاقد  أسألُك  والَكَرم،  العزِّ  ذي  سبحان  والَطول، 
األعظِم،  وباالسِم  كتابَِك  من  الرحمٍة  وُمنتهى  عرِشَك، 
بيِتِه  وأهل  رسولَِك  محّمٍد  على  ُتصّلي  أن  التاّمِة  وكلماِتَك 

الطاهريَن، وأن تفعل بي - كذا وكذا - إنّك سميٌع ُمجيب.«

العظيم  الجزاء  وجعل  إليه  اهلل  ندب  مّما  اليوم  هذا  وصوم 
التشبيه  في  العبيد،  من  عبد  له  تعبّد  لو  حتّى  عنه،  كفاءة 
من ابتداء الدنيا إلى انقضائها صائمًا نهارها قائمًا ليلها، إذا 
أخلص المخلص في صومه لقّصرت أيّام الدنيا عن كفاءته، 
ومن أسعف فيه أخاه مبتدئًا، وبّره راغبًا، فله كأجر من صام 
هذا اليوم وقام ليله، ومن أفطر مؤمنًا في ليلته، فكأنّما أفطر 

فئامًا وفئامًا - يعّدها بيده عشرة.
وروي أيضًا عن الرضا قال: »إذا كان يوم القيامة زّفت 
قيل:  خدرها.«  إلى  العروس  تزّف  كما  اهلل  إلى  أّيام  أربعة 
ويوم  الفطر،  ويوم  األضحى  »يوم   :قال األّيام؟  هذه  ما 
والفطر  األضحى  بين  الغدير  يوم  وإّن  الغدير،  ويوم  الجمعة، 
والجمعة كالقمر بين الكواكب، وهو اليوم الذي نجا فيه إبراهيم 
الخليل من النار، صامه شكراً هلل، وهو اليوم الذي أكمل 
اهلل فيه الدين في إقامة النبّي علّيًا أمير المؤمنين علمًا، وأبان 

فضيلته ووصايته، فصام ذلك ]اليوم[.«
وإنّه يوم الكمال، ويوم مرغمة الشيطان، ويوم تقبل أعمال 
الشيعة، ومحبّي آل محّمد، وهو اليوم الذي يعمد اهلل فيه 
قوله  ذلك  منثوراً،  هباًء  فيجعله  المخالفون،  عمله  ما  إلى 
 يأمر جبرئيل الذي  اليوم  َمْنُثوراً«7 وهو  َهباًء  »َفَجَعْلناُه 
ويصعده  المعمور  البيت  بإزاء  اهلل  كرامة  كرسّي  ينصب  أن 
السماوات،  المالئكة من جميع  إليه  جبرئيل، ويجتمع 
المؤمنين  أمير  لشيعة  ويستغفرون   محّمد على  ويثنون 

.ومحبّيهم من ولد آدم ،واألئّمة
فإذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات 
يسبّحون اهلل ويقّدسونه ويهّللونه، فتطاير تلك الطيور، فيقع 
فإذا  والعنبر،  المسك  ذلك  على  وتمرغ  الماء  ذلك  في 
اجتمعت المالئكة طارت تلك الطيور، فيقع من ذلك وإنّهم 
في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة فإذا كان آخر اليوم 
والخطأ  الزلل  من  أمنتم  فقد  مراتبكم  إلى  انصرفوا  نودوا: 
.وعلي إلى قابل في مثل هذا اليوم مكرمة لمحّمد

.ويستحّب مؤّكداً زيارة األمير
الزوال  قرب  وأفضله  شاء  وقت  أّي  ركعتين  يصّلي  وأن 
مّرة  مائة  هلل،  شكراً  ويقول:  هلل  شكراً  بعدهما  يسجد  وأن 
ويدعو بدعاء مروّي في »اإلقبال« أّوله: اللهّم إنّي أسألك 
مّرة  مائة  اهلل  ويحمد  الدعاء  بعد  ويسجد  الحمد،  لك  بأّن 
ويشكر كذلك، وهو ساجد فإنّه من فعل ذلك كان كمن 
وبايع رسول اهلل على ذلك وكانت  اليوم  حضر ذلك 
درجته مع درجة الصادقين الذين صدقوا اهلل ورسوله في 
اليوم، وكان كمن استشهد مع رسول  مواالة موالهم ذلك 
 ،ومع الحسن والحسين ،ومع أمير المؤمنين اهلل
وكمن يكون تحت راية القائم في فسطاطه من النجباء 

والنقباء.
وروي أنّه من قرأ في هاتين الركعتين الحمد مّرة و»ُقْل ُهَو 
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َأْنَزلْناه « عشراً، وآية الكرسي عشراً  َأَحد« عشراً و»ِإنَّا   ُ اهللَّ
وصالهما قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة عدلت عند 
اهلل عّز وجّل مائة ألف حجة، ومائة ألف عمرة، وما سال 
ما  كائنة  واآلخرة  الدنيا  حوائج  من  حاجة  وجّل  عّز  اهلل 
كانت إال أتى اهلل عّز وجّل على قضائها في يسر وعافية، 
و]من[ دعا في دبر الركعتين بدعاء أوله: »ربّنا إنّنا سمعنا.« 
واهلل  واهلل  فإنّها  قال:  والدنيا،  لآلخرة  بعده حوائجه  وسأل 

واهلل مقضيّة.
ويلبس  اليوم،  أّول  في  يغتسل  أن  مؤّكداً  أيضًا  ويستحّب 
أنظف ثيابه ويتطيّب ويقول عند مصافحة المؤمنين: الحمد 
 المؤمنين أمير  بوالية  المتمّسكين  من  جعلنا  الذي  هلل 

.واألئمة
وورد أيضًا صالة بعد الدعاء مرويّة في االقبال أولها: اللهّم 

صّل على وليك وأخي نبيك هذا.
ومن عظائم األوقات وشرائف األيّام في هذا الشهر العظيم 
اليوم الرابع والعشرون لما وقع فيه من إقدام سيّد المرسلين 
لمباهلة النصارى وظهور تغيّر في العالم بحيث أذّل رقابهم 

بقبول الصغار، وإعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون.
وبالجملة أعّز اهلل تعالى في هذا اليوم االسالم بذلّة النصارى، 
وأكرم الشيعة بتكريم أهل بيت نبيّه حيث أنزل آية المباهلة، 
 المؤمنين أمير  بعلّي  الكّفار  يباهل  أن  رسوله  وأمر 
الحسنين  وولديه  العالمين،  نساء  وفاطمة زوجته سيّدة 
اآلية  هذه  في  وعبّر  أجمعين  الجنة  أهل  شباب  سيّدي 
الكريمة عن علّي بنفس النبّي وأذّل بذلك رقاب 

المخالفين المنافقين.
في  رواه  ما  اليوم  هذا  في  الواردة  األعمال  جملة  ومن 
»اإلقبال« باسناده إلى محمد بن علّي بن أبي قّرة بإسناده 

إلى محمد بن علي القّمي: 
أربعة  يوم  الروايات  وأصّح  قال:  المباهلة  خبر  في  رفعه 

وعشرين والزيارة فيه، قال:
تعالى،  هلل  شكراً  اليوم  ذلك  بصوم  فابدأ  ذلك  أردت  »إذا 
عليه،  قدرت  بما  وتطّيب  ثيابك،  أنظف  والبس  واغتسل 
وعليك بالسكينة والوقار، والذي يعمله من يريد أن يمضي 
إلى مشهد ولّي من أولياء اهلل، أو موضع خال، أو جبل عال، 
أو واد حصر وعليه أال يقيم في منزله، ويخرج بعد أن يغتسل 

ويلبس أحسن ثيابه.«
وطلب  الحّق  أداء  فيه  يريد  الذي  المقام  إلى  وصل  »فإذا 
الحاجة والمسألة بهم صّلى ساعة ويدخل بقراءة وتسبيح فإذا 
جلس في التشّهد وسّلم، استغفر اهلل تعالى سبعين مّرة، ثّم يقوم 
قائمًا ويرفع يديه، ويرمي طرفه نحو الهراء، ويقول - وذكر 
الوالية  تعريف  جهة  من  اهلل  حمد  على  اشتمل  الذي  الدعاء 
بآية المباهلة تعريفًا مفّصاًل، ثّم قال - وتصّلي عند كّل دعاء 
ركعتين وتقيم إلى انتصاف النهار أو زوال الشمس وقد قيل 

إلى اصفرارها...«

العظيم  الشهر  أيضًا من هذا  الخامس والعشرون  * واليوم 
موسم جليل لموالي أئمة الدين لما قد أكرم اهلل فيه إيّاهم 
بسورة »هل أتى«، وشكر صدقتهم، وقبل هديّتهم وأنزل في 

كتابه وصفهم ومدحهم والثناء عليهم.
ونزول   وأهله المؤمنين  أمير  في  أتى  هل  نزول  روى 
أن  الشيعة  فيلزم  المخالفين؛  أعيان  من  جماعة  المائدة 
 لتكريمهم ليوم  ا  هذا  في  بجهدهم  تعالى  اهلل  يشكروا 
لنا  وتعريفهم  الجسيمة،  والفضال  الجليلة،  اآليات  بهذه 
بذلك معرفة ال يبقى لالرتياب فيه وجه، وتكميله بمعرفتهم 
ديننا، وإتمامه نعمه علينا، له الحمد وله الشكر كما يحّب 

ربّنا ويرضى.
ومن جملة وجوه الشكر في هذا اليوم وأمثاله الصوم وهكذا 
صلوات الشكر وسجداته وغير ذلك من القربات، واألهّم 
يستدعي  وهو  معرفته  حّق  النعمة  قدر  معرفة  الشكر  في 
فكراً وعلمًا، فإذا عرف المراقب النعمة، ال بّد أن تورث هذه 
النعمة أن يعامل معها ما تقتضيه هذه المعرفة من تعظيمها 

ومن جملة وجوه التعظيم العمل باألركان.
وليوم آخر ذي الحّجة عمل مرويٌّ مهمٌّ عند أهل المراقبة 
واإلخالص  مّرة،  الكتاب  بفاتحة  ركعتين  يصلي  أن  وهو 
ويقول:  يدعو  ثّم  مرات  عشر  الكرسي  وآية  مرات،  عشر 
ولم  عنه  نهيتني  عمل  من  السنة  هذه  في  عملت  ما  »الّلهّم 
اجترائي  بعد  التوبة  إلى  تنسه، ودعوتني  ترضه، ونسيته ولم 
من  عملت  وما  لي،  فاغفر  منه  أستغفرك  فإنّي  اللهم  عليك، 
يا  منك  رجائي  تقطع  وال  مّني،  فاقبله  إليك  يقّربني  عمل 

كريم« وروي هذا الدعاء ]أيضًا[ باختالف يسير.
هذا العمل نفسه في هذا اليوم شاهد صدق عند أهل المراقبة 
الخاّصة  الرواية  هذه  فيه  يرد  لم  فلو  الرواية  صّحة  على 
كفى في تعيّن مضمون هذا الدعاء بل الصورة في األخبار 
يوم  كّل  من  النهار  آواخر  في  سبق  ما  الستعالج  الواردة 
وأواخر الشهور، فآخر السنة بحكم األلباب أحوج وأنسب 
لالستعالج من غيرها، من مناسبة العمل والدعاء تعرف أّن 

.هذا العمل إنّما صدر من أئّمة الدين
وروي: من صّلى هذه الصالة، ودعا هذا الدعاء، قال الشيطان: 
الكلمات.  بهذه  أجمع  هدمه  السنة  هذه  فيه  تعبت  ما  ويله  يا 

وشهدت له السنة الماضية بخير.

تقويم شهر ذي الحجة
و السيدة زهرا 6 ذي الحجة: زواج اإلمام على *

7 ذي الحجة: استشهاد اإلمام الباقر *
* 9 ذي الحجة: يوم العرفة

* 10 ذي الحجة: عيد األضحى
* 13 ذي الحجة: شق القمر

15 ذي الحجة: ميالد اإلمام الهادى *

* 18 ذي الحجة: عيد الغدير
* 24 ذي الحجة: يوم المباهلة

* 25 ذي الحجة: نزول سورة »هل أتى« في أهل بيت 
النبي

30 ذي الحجة: ميالد  اإلمام الكاظم *

الهوامش:
1. سورة آل عمران، اآلیة 31.

2. سورة البقرة، اآلیة 203.
3. سورة األعراف، اآلیة 142.

4. سورة املائدة، اآلیة 27.
5. سورة املائدة، اآلیة 3.
6. سورة غافر، اآلیة 7.

7. سورة الفرقان، اآلیة 23.

اسرار  فی  تبريزی،  ملکی  آقا  جواد  ميرزا  »المراقبات«،  من  المقتبس 
مراقبات شهر ذی الحجة.
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محدثه نصرت خوارزمي
التواصل  شبكات  و  االنترنت  في  العالم  أخبار  تابعنا  لو 
أن هناك أحداث جديدة في  نجد  الصحف  االجتماعي و 
كل يوم.و يحكي معظم هذه االخبار عن معاناة المسلمين 
في العالم و بما ان النبي )ص(و أهل بيته كانوا على علم 
الكثير من هذه  بالغيب و ما كانوا يقولون إال الحق ذكروا 

االحداث و التطورات  من قبل.
و من التطورات الطارئة في آخر الزمان التطور و التغيير في 
حاالت و اوضاع مكة و الجحج. و ما جاءت في الروايات 
المنقولة عن أهل البيت حالة الحج و الحجاج بصورة 

شفافة.

الحج لغير اهلل
بل  اهلل  لعبادة  ال  الحج،   عن  الحجاج  الغرض  و  النية  تغيّر 

يذهب الي مكة لسائر االغراض.
قال رسول اهلل: »و رايت طلب الحج و الجهاد لغير اهلل، و 

المصلي يصلي ليراه الناس.«1 

الحج، سفٌر للنزهة
قال رسول اهلل في موضوع الحج و اغراضه:

ويحج  للتجارة،  أوساطها  ويحج  للنزهة،  أمتي  أغنياء  »يحج 
فقراؤهم للريا والسمعة«2

َحُجّ  َو  نُْزَهًة  الُْمُلوِك  َحُجّ  ِفيِه  َيُكوُن  َزَماٌن  الَنّاِس  َعَلى  »َيْأِتي 
ْغِنَياِء ِتَجاَرًة َو َحُجّ الَْمَساِكيِن َمْسَألًَة.«3 اأْلَ

و يتعّجب من هذه االقوال حّجاج بيت اهلل الحرام في ايامنا 
هذه، أليس كذلك؟ بلي، ولكن ال، فانه ال ينطق عن الهوي 

إن هو إاّل وحٌي يوحي.

حّجوا قبل ان ال تحّجوا
و كما بينا في السابق حسب الروايات تميل حالة الحج  و 
قبل و يصل  يوم أصعب من  المكرمة كل  إلى مكة  السفر 

األمر إلى أن المسلمين يمنعون من الحج. 
ثم جاء عن االمام الصادق في حديث مفصل:

»إذا ظهرت المعازف في الحرمين و عمل فيهما بما ال يحب اهلل، 
ال يمنع من ذلك مانع و ال يحول دون ذلك العمل القبيح.«4

و »إذا رايت الحرمين يعمل فيها بما ال يرضي اهلل... و رايت 
بيت اهلل )الكعبة( قد عّطل و يومر بتركه و رايت طلب الحج و 

الجهاد لغير اهلل.«5

الحج فی آخرالزمان

 و ايضًا قال: »حّجوا قبل ان ال تحّجوا. فكاني انظر الي 
حبشي اصمع افرع بيده ِمعول يهدمها حجرا حجرا.«6

و جاء عن االمام الصادق بهذا الموضوع:
اليماني  الركن  علي  الساقين  احمش  القدمين  باصفر  »كانّي 
يمنع الناس من الطواف حتي يتذعروا منه!. ثم يبعث اهلل رجاًل 

مّني فيقتله قتل عاد و ثمود و فرعون ذي االوتاد.«7

اقواٌم ال اخالق لهم
أيدي  في  تقع   الحج  شؤون  الزمان  آخر  في  لألسف،  و 

أولئك الذين ال يعلمون شيئا عن األخالق واإلنسانية.
عالئم  حول  مهزيار  بن  لـابراهيم   المنتظر الحجة  قال 
الظهور: »إذا حيل بينكم و بين الكعبة باقوام ال خالق لهم، و 

اهلل و رسوله منهم بَُراء.«8
و قد حدث هذا في بعض الدول االسالمية و ربما حدث 
فيما  كثيرون  لهم و هم  لدن قوم ال خالق  في غيرها من 

بيننا.

االزمة في المني و تحارب القبائل
و روي عن االمام صادق حول حوادث »مكة«:

هم  فبينما  امام،  غير  علي  معا  يعرفون  و  معا،  الناس  »يحج 
نزول بمني ياخذهم مثل الكلب، فتثور القبائل فيما بينها حتي 
تيسل العقبة بالدما، فيفزغون و يلوذون بالكعبة و إذا بالمهدي 
ملصق وجهه الي الكعبة يبكي و دموعه تسيل. فيقولون: هلم 
وليناك، فيقول: ويحكم، كم من عهد قد نقضتموه، وكم من دم 
قد سفكتموه، فيبايع كرها9 فان أدركتموه فبايعوه، فانه المهدي 

في األرض، و المهدي في السماء.«10
قال رسول اهلل حول تحارب القبائل و ملحمة المني:

»سيكون في رمضان صوٌت و في شوال معمة و في ذي الحجة 
تحارب القبائل. و عالمته أن ينهب الحاج و تكون ملحمة مني 
الدماء، حتي تسيل دماؤهم  القتلي و تسيل فيها  و تكثر فيها 

علي الجمرة.«10
قال نبي اهلل ايضًا:

ثم  شوال،  في  عصابة  تظهر  ثم  رمضان،  في  آية  »تكون 
الحجة،  الحاج في دي  القعدة، ثم يسلب  تكون معمة في ذي 
في  يكون صوت)موت(  ثم  المحرم،  في  المحارم  تنتهك  ثم 
صفر، ثم تنازع القبائل في شهري ربيع، ثم العجب كل العجب 
بين جمادى ورجب، ثم ناقة مقتبة خير من دسكرة تغل مائة 

ألف.«11

الهوامش:
1. »منتخب االثر«، ص 430.

2. نفس املصدر، ص 434.
3. »بشارة االسالم«، ص 76.
4. »الزام الناصب«، ص 184.

5. نفس املصدر،  ص 183.
6. »املالحم و الفنت«، ص 106.

7. أنظر »البحار«، ج 51، ص 149، مع زیادة.
8. »بشارة االسالم«، ص 172.
9. »املالحم و الفنت«، ص 50.

10. »احلاوي« للفتاوي، ج 2، ص 152.
11. نفس املصدر، ج 2، ص 161؛ »بشارة االسالم«، ص 34 بلفظ 

آخر.
12. »املالحم و الفنت«، صص 33 و 35.
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اليماني؟ فقال: »ال. اليماني يتوالى عليا، وهذا يبرأ منه.«6 
وفيها أيضا: »اليماني والسفياني كفرسي رهان.« أي كفرسي 

السباق يسعى كل منهما أن يسبق االخر. 
اسمه  صنعاء  من  ملك  يخرج  »ثم  االسالم«:  »بشارة  وفي 
مباركا  يظهر  الفتن.  غمر  بخروجه  فيذهب  حسن.  أو  حسين 

زاكيا. فيكشف بنوره الظلماء، ويظهر به الحق بعد الخفاء.«7

مالحظات حول ثورة اليماني
وفيما يلي عدة مالحظات حول ثورة اليماني: منها ما يتعلق 
بدورها. فمن الطبيعي لثورة ممهدة للمهدي في »اليمن« 
ان يكون لها دور ها في مساعدة حركته و مساعدتها في 
االحاديث  في  لليمانيين  الدور  هذا  ذكر  وعدم  الحجاز 
عليه  المحافظة  أجل  من  يكون  قد  بل  ينفيه،  ال  الشريفة 
وعدم االضرار به. وسنذكر في حركة ظهوره أن القوة 
و»الحجاز«  »مكة«  في  حركته  عليها  تقوم  التي  البشرية 
أنصاره  من  أساسي  بشكل  تتكون  جيشه،  منها  يتألف  و 

الحجازيين واليمانيين. 

دور اليمانيين الممهدين في العراق
فقد ذكرت الروايات أن اليماني يدخل »العراق« على أثر 
غزو السفياني له، فتبادر القوات اليمانية وااليرانية لمواجهته. 
يكون  السفياني  قتال  في  أن دورها  االحاديث  من  ويبدو 
تشعر  االخبار  لهجة  الّن  االيرانية،  للقوات  االسناد  دور 
أصحاب  المشرق  أهل  هم  للسفياني  المواجه  الطرف  بأن 
الخراساني وشعيب. وكأن اليمانيين يرجعون بعد مساعدتهم 

لهم إلى اليمن. 

الهوامش:
1. »البحار«، ج 52، ص 204. 

2. »بشارة اإلسالم«، ص 93، عن »غيبة النعماين«. 
3. »البحار«، ج 52، ص 210. 

4. »كمال الدین ومتام النعمة«، الصدوق،381 ه، ص 327.
5. »معجم أحادیث االمام املهدي«، ج 3، ص 464، ح 1025.

6. »البحار«، ج 52، ص 75.
7. »بشارة االسالم«، ص 187.

المقتبس من »عصر الظهور«، علی کورانی، مرکز النشر مکتب االعالم 
االسالمی، الطبعة االولی، شعبان 1408 ق.

من أشعل الحروب الصليبية؟شخصيات آخر زمانية
يوسف رشاد

فكرة  مؤسس  هو  السابع  جريجورى  أو  براند  هيلد  يعتبر 
البالد اإلسالمية وإن لم يكن هو  الصليبية على  الحمالت 
المنفذ لها وذلك ألنه استطاع بسط نفوذه وفرض سيطرته 
على جميع ملوك وأمراء أوروبا وذلك بعد صراعة المرير 
إلى  باألخير  الرابع، والذى وصل األمر  هنرى  الملك  ضد 
اإلذعان والخضوع للبابا، حيث توجه إليه فى مقر إقامته 
وقواده  شعبه  عليه  ثار  أن  بعد  عنه  والصفح  للمغفرة  طلبًا 
ألنه تجرأ ووقف فى وجه البابا. ومنذ ذاك الوقت اعتُبرت 
البابوية الكنيسة وعلى رأسها بالطبع البابا هى سيدة العالم 
المطلق وصاحب  أوروبا  البابا هو سيد  النصرانى، وأصبح 
السلطة المطلقة، إذا أمر يُطاع، وإذا تكلم أُسمع، وإذا ضرب 
الغربى  المسيحى  والعالم  أوروبا  كل  بذلك  فدانت  أوجع. 
ب إليه  لتعاليم وأوامر وطلبات وقوانين البابا، بل أصبح التقُرّ
حلما لملوك وأمراء أوروبا. لذلك وضع جريجوى السابع 

الخطوط العريضة للحمالت الصليبية. 
يهودية وأن  السابع، صناعة  أو جريجورى  براند  إن هيلد 
النصرانى  البابا  هو  الثانى  أوربان  المدعو  النجيب  تلميذه 
ط له أستاذه البابا اليهودى؛ فمن هو أوربان  الذى نفَّذ ما خطَّ

الثانى؟

البابا أوربان الثانی ودوره فی تأجيج نار الحرب الصليبية 
األولی

الثمانية  الصليبية  الحمالت  عن  الحديث  بصدد  لسنا  نحن 
التى خاضتها الدول األوروبية بزعامة البابوات الكاثوليك 
اليهود  دور  عن  سنتحدث  ولكننا  اإلسالمى،  الشرق  على 
المؤرخين عند  الحمالت والذى أغفله كثير من  فى تلك 
حديثهم عن الحمالت الصليبية. قد سبق وأشرنا إلى أن البابا 
ألول  الرئيس  والمنفذ  المحرك  يعتبر  الذى  الثانى  أوربان 
الحمالت الصليبية أنه من نتاج أسرة آل بيرليونى اليهودية 
هلمند  السابع،  جريجورى  البابا  لسلفه  نجيب  تلميذ  وأنه 
براند الذى تربى بدوره على موائد أصحاب رؤوس األموال 
اليهودية. وإذا استعرضنا خطبة البابا أوربان الثانى الفرنسى 
لتحميسه  شعبه  على  الفرنسية  باللغة  ألقاها  والتى  األصل 
وإثارته على خوض الحملة الصليبية األولى على الشرق 
والكراهية  والكيد  الحقد  بكل  طافحة  سنجدها  اإلسالمى 
أن  نجد  كما  اإلسالمى.  العالم  على  والتحريض  والتأليب 
خطبة أوربان الثانى لم تخُل من إرشادات وإيماءات لبعض 

االعتقادات اليهودية. يقول أوربان فى خطبته الحماسية:
جاءت  لقد  المختار!...  المحبوب  اهلل  شعب  الفرنجة!  شعب  يا 
من تخوم »فلسطين« و من مدينة »القسطنطنية« أنباء محزنة 

تعلن أن جنسًا لعينًا أبعد ما يكون عن اهلل.1 قد طغى وبغى فى 
بها بما نشره فيها من أعمال  تلك البالد، بالد المسيحيين وخرَّ
السلب والحرائق. ولقد ساقوا بعض األسرى إلى بالدهم وقتلوا 
يهدمون  وهم  التعذيب  أشنع  عذبوهم  أن  بعد  اآلخر  بعضهم 
المذابح فى الكنائس، بعد أن يدنسوها برجسهم، ولقد قطعوا 
أوصال مملكة »اليونان«، وانتزعوا منها أقاليم بلغ من سعتها 

أن المسافر فيها ال يستطيع اجتيازها فى شهرين كاملين...
المظالم، واستعادة تلك  لهذه  تبعة االنتقام  على من إذن تقع 
األصقاع، إذا لم تقع عليكم أنتم، أنتم يامن حباكم اهلل من أى 
وبالقدرة  العظمية،  وبالبسالة  القتال،  فى  بالمجد  آخرين  قوم 
همتكم  فليثر  وجوهكم،  فى  يقفون  من  رؤوس  إذالل  على 
أمم  اآلن  تمتلكه  الذى  الضريح  المقدس...  المسيح  ضريح 
وُدنست...  لُوثت  التى  المقدسة  األماكن  من  وغيره  نجسه،2 
أسركم.  شئون  من  أو  أمالككم  من  بكم  يقعد  شيئًا  التدعوا 
ذلك بأن هذه األرض التى تسكنونها اآلن، والتى تحيط بها 
لسكانها  التتسع  ضيقة  والجبال،  البحار  جوانبها  جميع  من 
الكثيرين، تكاد تعجز عن تجود بما يكفيهم من الطعام. ومن 
أجل هذا يذبح بعضكم بعضا،3 وتتحاربون، ويهلك الكثيرون 
منكم فى الحروب الداخلية، ثم أردف هذا البابا المءفوت قائاًل: 
المقدس، وانتزعوا هذه األرض  الضريح  اتخذوا طريقكم إلى 
»أورشليم«  إن  أنتم،4  وتملوكوها  الخبيث،  الجنس  ذلك  من 
أرض ال نظير لها فى ثمارها، هى فردوس المباهج. إن المدينة 
العظمى القادئمة فى وسط العالم تستغيث بكم أن هبوا إلنقاذها. 
ذنوبكم،  تتخلصوا من  الرحلة راغبين متحمسين  بهذه  فقوموا 
وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجداً اليفنى فى ملوك 

السموات.5 
هذه هى الخطبة العرجاء التى ألقاها أوربان الثانى فى جموع 
القت آذانا صاغية حيث علت أصواتهم  المسيحيين والتى 
بعد تلك الخطبة قائلين: تلك إرادة اهلل. وكان أوربان نفسه 
يكرر ويردد هذا النداء إلشعال وتأجيج الحماس فى نفوس 

هؤالء الغوغاء.
األسباب  ساقت  قد  نجدها  الخطبة  تلك  وباستقراء 
إلى  المأفون  البابا  هذا  دعت  التى  والدوافع  والمبررات 
بالحملة  تسمى  التى  الهوجاء  الحملة  تلك  عن  اإلعالن 
الصليبية األولى على الشرق اإلسالمى والتى تتخلص فى 

اآلتى:
إلى وقف  البابا  والمتمثل حسب زعم  السياسى  الدافع   .1

الزحف اإلسالمى على األراضى األوروبية؛
على  والتحريض  الدعوة  فى  والمتمثل  الدينى:  الدافع   .2
تخليص األماكن المقدسة المسيحية فى فلسطين من أيدى 

المسلمين؛
3. الدافع االقتصادى: والمتمثل فى الدعوة إلى الخروج من 
أرض الفقر والمجاعات واألمراض والنظام اإلقطاعى الذى 
كان سائداً فى أوروبا فى تلك اآلونة إلى أراٍض جديدة 
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اليماني
 للمهدي الممهدة  االسالمية  اليمن  ثورة  في  وردت 
أحاديث متعددة عن أهل بيت وهي تؤكد على حتمية 
لظهور  تمهد  هدى  راية  بأنها  وتصفها  الثورة  هذه  حدوث 
أهدى  بأنها  روايات  عدة  تصفها  بل  وتنصره.   المهدي
على  وتؤكد  االطالق،  على  الظهور  عصر  في  الروايات 
المشرق  راية  نصرة  على  تأكيدها  مثل  نصرتها  وجوب 
االيرانية وأكثر. وتحدد االحاديث وقتها بأنه مقارن لخروج 
ببضعة  المهدي  ظهور  قبل  أي  رجب،  شهر  في  السفياني 
شهور. أما قائدها المعروف في الروايات باسم  »اليماني« 
حسين وأنه من ذرية زيد  أو  حسن  فتذكر رواية أن اسمه 

 .بن علي
وهذه أهم أحاديث ثورة اليماني: 

عن االمام الصادق قال: »قبل قيام القائم خمس عالمات 
محتومات: اليماني، والسفياني، والصيحة، وقتل النفس الزكية، 

والخسف بالبيداء.«1
في  والخراساني  واليماني  السفياني  »خروج  قال:   وعنه
سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز 
يتبع بعضه بعضا. فيكون البأس من كل وجه. ويل لمن ناواهم. 
وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية حق 
النه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح 
راية  رايته  فان  إليه  فانهض  اليماني  خرج  وإذا  الناس.  على 
هدى، وال يحل لمسلم ان يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من 

أهل النار، النه يدعو إلى الحق والى طريق مستقيم.«2
الخراساني  الثالثة  قال:»خروج   الصادق االمام  وعن 
يوم  في  واحد  شهر  في  واحدة  سنة  في  واليماني  والسفياني 
إلى  يهدي  اليماني  راية  من  بأهدى  راية  فيها  وليس  واحد 

الحق.«3 
في حديث طويل عن محمد بن مسلم قال: 

الباقر وأنا أريد أن أسأله عن  دخلت على أبي جعفر 
بن مسلم  مبتدئًا:»محمد  لي  فقال   آل محمد من  القائم 
الرسل...«  الخمسة  القائم من آل محمد شبهًا من  إن في 
إلى أن يقول: »وإن من عالمات خروجه خروج السفياني من 
الشام وخروج اليماني من اليمن وصيحة من السماء في شهر 

رمضان ومناٍد ينادي من السماء بأسمه وأسم أبيه.«4 
المحتوم،  من  قال:»النداء  أنه   عبداهلل أبي  ايضًا  و 
النفس  وقتل  المحتوم،  من  واليماني  المحتوم،  من  والسفياني 
الزكية من المحتوم، وكف يطلع من السماء من المحتوم، قال 
وفزعة في شهر رمضان توقظ النائم، وتفزع اليقظان، وتخرج 

الفتاة من خدرها..« 5
وعن هشام بن الحكم أنه لما خرج طالب الحق قيل البي 
هذا  يكون  أن  أترجو   :)الصادق االمام  )أي   عبداهلل
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فى الشرق اإلسالمى المليئة بالخصوبة والعيش الرغيد؛
الدافع االجتماعى: والمتمثل فى الدعوة إلى االستيالء   .4
بالخيرات  المليئة  اإلسالمى  الشرق  بالد  أراضى  وتملك 
باألوبئة  المليئة  األوروبية  المجتمعات  من  والخروج 
تتطلع  األوروبية  الشعوب  والمجاعات. فكانت  واألمراض 
المؤسف  وضعهم  من  للخالص  شىء  بأى  التشبث  إلى 
تلك  على  بظاللها  البابا  كلمات  ألقت  لذلك  والبائس. 
مما  الخالص  فيها  وجدت  التى  المشردة  الجائعة  الجموع 
هم فيه. فاندفعوا كالهمج الرعاع إلى الخروج للحرب بقوة 

وبأس شديد.
التى استخلصناها من خطاب  الدوافع واألسباب  هذه هى 
هذا البابا المندفع المتهور وال ننسى اإلشارات واإليماءات 
فى خطبته والتى توحى بمدى تأثر هذا البابا بسلفه المتهور 
البابا جريجورى السابع وذلك بمناداة شعبه فى أول الخطبة 
بالشعب المختار، وهذه الجملة خاصة بعقيدة اليهود الذين 
يؤمنون - حسب توراتهم وتلمودهم - بأنهم شعب فوق 
كل شعوب األرض. كذلك دعوة البابا إلى تملك أورشليم 

والعودة إليها لالستيطان فيها وهى دعوة يهودية صهيونية.
إذن يمكن القول إن البابوات األوائل الذين أشعلوا وأوقدوا 
متأثرين  كانوا  الوسطى  العصور  فى  الصليبية  الحروب  نار 
بالتعاليم اليهودية بل كان البعض نتاج أسرة يهودية خالصة 
كآل بيرليونى، وأن معظم إن لم يكن كل بابوات الكنيسة 

الكاثوليكية كانوا متعاطفين ومتسامحين مع اليهود حتى إن 
أحد المؤرخين اليهود قال: 

لوال الكنيسة الكاثوليكية لما بقى لليهود وجود فى أوروبا بعد 
العصور الوسطى...

الهوامش:
1. یقصد ویشری إلی املسلمنی دون أن یسميهم صراحة فی إشارة منه إلی 
الفتوحات اإلسالمية التی امتدت علی طول الشرق والغرب. فکانت تلک 

الدعوة لوقف الزحف اإلسالمی ألوروبا وتدمری اإلسالم وأهله.
2. هذا هو السبب الثانی الذی یعترب مبثابة الدافع واحلافز لتلک احلملة وما 
أعقبها من محالت صليبية علی الشرق اإلسالمی حتت زعم ختليص األماکن 
املسلمنی، وهی  أیدی  من  الکاثوليک -  البابوات  املقدسة - حسب زعم 
الغرب  الغوغاء والدمهاء من نصاری  نفوس  الغریة فی  دینية الستشارة  دعوة 
خابوا  ولکنهم  اإلسالم،  علی  والقضاء  املسلمنی  من  االنتقام  إلی  والدعوة 

وخسروا.
3. وهذا هو السبب الثالث الذی ساقه البابا أوربان فی تلک اخلطبة التی 
أسهب فيها الدوافع لتلک احلملة وکان منها الدافع االقتصادی حيث کانت 
أوربا فی ذاک الوقت ترزح حتت نری ظلف العيش وضيق ذات اليد واجملاعات 

الرهيبة.
4. وهذا هو السبب الرابع الذی أوحی به هذا الشيطان اإلنسی اللعنی إلی 
أتباعه من البائسنی اجلائعنی الذین ال جیدون املأوی ویعيشون فی املستنقعات 
واحلشوش وأعالی اجلبال واملناطق النائية... فهذا السبب االجتماعی هو الذی 
رکز عليه البابا لتحریض هؤالء الغوغائينی املتوحشنی إلی التطلع حللم العيش 
وخاصة  باخلریات  املليئة  اإلسالمی  الشرق  بالد  فی  ینتظرهم  الذی  الرغيد 

فلسطنی...
5. »قصة احلضارة«، 16:15/15.

وسيرته،  حياته  تاريخ  من  جزء   األكرم النبّي  مغازي 
والرسول قدوة وأُسوة، وفعله كقوله حّجة بال إشكال، 
وقد وضع بعضهم كتبًا في فقه السيرة فكان على المسلمين 
الخالفة  أّن  لوال  بذلك  قاموا  وقد  وجليلها،  دقيقها  ضبط 
في  رجاال  سبحانه،  اهلل  قيّض  ولكن  اأُلمنية،  دون  حالت 
الشيعة في ذلك المجال ضبطوا سيرة الرسول_ صلى اهلل 

عليه وآله وسلم _ ومغازيه، منهم:

ابن إسحاق، محّمد بن إسـحاق )ت 151هـ( 
اإلمام  أصحاب  من  رجاله1  في  الطوسي  الشيخ  عـّده 
الصادق. وألجل انتمائه إلى بيت النبّوة وصفه ابن حجر 
ورمي  يدلّس،  صدوق،  المغازي،  إمام  أنّه  »التقريب«  في 

بالتشّيع والقدر.2
وفي »مختصر الذهبي«: أنّه كان صدوقًا من بحور العلم.

في »تاريخ اليافعي« عن شعبة بن الحّجاج أنّه قال: محّمد بن 
إسحاق أمير المؤمنين في الحديث.3

ر في المغازي فهو عيال محّمد  وعن الشافعي: من أراد أن يتبحَّ
بن إسحاق.4

البيت  والئه ألهل  في  مجاهراً  شيعيًا  المترجم  كان  لّما  و 
أساس  على  كتابه  بتلخيص   ) )ت212هـ  هشام  ابن  عمد 
حذف ما ال يالئم نزعته، فحذف أكثر ما له صلة بفضائل 

.وأهل بيته اإلمام علي
فعلى المسلمين الغياري الباحثين عن الحقيقة التفّحص في 
اأُلّم،  النسخة  يعثروا على  وفهارسها، حتّى  العالم  مكتبات 
لسيرة  وإحياًء  للدين  خدمة  الدفين  الكنز  هذا  وينشروا 
رسول اهلل، وكان قد أعلن أحد المستشرقين أنّه قد عثر 
على األصل ونشره باسم سيرة ابن إسحاق إاّل أنّه جزء من 

السيرة ال كّلها.
ومن حسن الحّظ أّن سيرة ابن إسحاق وإن لم تكن موجودة 

بصورتها لكنّها
هـ   548-470( الطبرسي  بثّها  فقد  بمادتها،  موجودة 
 ) 597هـ  )ت  الجوزي  وابن  البيان،  مجمع  أجـزاء  في   )
فيمكن  وغيرهم.  تاريخه  في  كثير  وابن  »المنتظم«،  في 
الكتب،  هذه  متفّرقة عن  السيرة  مادة  استخراج  للباحثين، 

وملّخصها المعروف بالسيرة النبوية البن هشام.

عبيد اهلل بن أبي رافع
أمير  اإلمام  أصحاب  من  وهو  إسحاق،  ابن  سبق  قد  كان 

قدماء الشيعة وعلم المغازي والسير
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أسماه  كتابًا  ألّف  فقد   ،طالب أبي  بن  علّي  المؤمنين 
»تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصّفين والنهروان 
من الصحابة« ذكره الشيخ في الفهرست،5 إاّل أنّه أُلّف في 

.ال في مغازي الرسول األكرم مغازي اإلمام علي

جابر الجعفي )ت 128هـ( 
عربّي  جابر،  النجاشي:  قال  المجال.  ذلك  في  كتبًا  ألّف 
الَجمل«،  »كتاب  كتبه:  من  وعّد  نسبه  ذكر  ثّم  قديم، 
و»كتاب صّفين«، و»كتاب النهروان«، و»كتاب مقتل أمير 

6.»و»كتاب مقتل الحسين ،»المؤمنين

أبان بن عثمان األحمر البجلي الكوفي
عنه  أخذ  والذي  أيضًا  المجال  ذلك  في  ألّف  مّمن  هو 
أبوعبيدة معّمر بن المثّنى )110-209هـ ( وأبو عبداهلل بن 
القاسم ابن ساّلم )157-224هـ ( وأكثروا الحكاية عنه في 

أخبار الشعراء والنسب واأليّام.
والرّدة.7  والوفاة  والمغازي  المبتدأ  يجمع  حسن  كتاب  له 
وقد جمع فيه أخبار ابتداء أمر النبي من مبعثه ومغازيه 

ووفاته، وأخبار يوم السقيفة وارتداد بعض القبائل.

أبو مخنف لوط بن يحيى األزدي الغامدي
ومن مشاهير هذا الفن من الشيعة أبو مخنف لوط بن يحيى 
األزدي الغامدي، شيخ أصحاب األخبار بالكوفة، روى عن 
جعفر بن محّمد. وصنّف كتبًا، منها: »كتاب المغازي«، 
»كتاب السقيفة«، »كتاب الرّدة«، »كتاب فتوح اإلسالم«...8

نصر بن مزاحم )212هـ(
ذلك  في  كثيرة  كتبـًا  ألّف  مزاحم  بن  نصر  أعالمه  ومن 

المجال، لعّل أهمها كتاب »وقعة صّفين« الشهير.9

هشام بن محّمد بن السائب الكلبي )المتوّفى 206هـ( 
النجاشي وقال:  النسب والسير واآلثار، ذكره  أعلم علماء 
الناسب، العالم باألّيام، المشهور بالفضل والعلم، وكان يختّص 

بمذهبنا، ثّم ذكر كتبه.10

هذا عرض موجز لمن شارك المسلمين من قدماء الشيعة 
السيرة  تدوين  طريق  عن  اإلسالمية  الحضارة  بناء  في 
المتأّخرون فسل عنهم  والمغازي والمقاتل والتاريخ، وأّما 
وال حرج، وراجع المعاجم كـ»أعيان الشيعة« للسيد األمين 

العاملي، و»الذريعة« للشيخ الطهراني.

الهوامش:
1. الطوسي، »الرجال«، 281.

2. ابن حجر، »التقریب«، 2: 40/144.
3. »مرآة اجلنان«، 1: 313.

4. املامقاين، »تنقيح املقال«، 3: 1038/79.
5. الطوسي، »الفهرست«، 202.

6. النجاشي، »الرجال«، 1: 330/313.
7. املصدر نفسه، 1: 80 / 7 ويف فهرست الشيخ/62 جیمع املبدأ واملبعث.

8. املصدر نفسه، 2: 1149/384.
9. املصدر نفسه، 2: 873/192-191.

10. املصدر نفسه، 2: 1167/399.

المصدر: آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني، »دور الشيعة في بناء الحضارة 
اإلسالمية«، الطبعة األولى 1413هــ.ق.
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القتل الصامت 1
ل»الواليات  الذرية  القنابل  انفجار  ذكريات  تجددت  لقد 
المتحدة االمريكية« في »ناكازاكي« و»هيروشيما« خالل 
السنوات األخيرة وأثارت مخاوف من تكرار هذه الكارثة 
الغرب  أن  علم  دون  من  العالم.  من  اخرى  مناطق  في 
اللجوء  خالل  ومن  الغربي،  واالعالم  السياسية  والقيادات 
االسالمية  البلدان  سكان  يقدمون  جهة  من  اإلسقاط  إلى 
تهديد،  عنصر  يشكلون  أنهم  على  النووية  والنشاطات 
عصر  بان  الجميع  معرفة  دون  اخرى  جهة  من  ويحولون 
القنبلة الذرية قد ولى، فضال عن أن قوة ردع هذا النوع من 

االسلحة قد زالت أيضا. 
وصيانة  لتصنيع  لإلطاقة  القابلة  وغير  الهائلة  النفقات  إن 
واستخدام هذا القبيل من القنابل وردات فعل عموم سكان 
العالم إزائها، وفي ظل التجربة السابقة لإلنفجارات الذرية، 
تدفع كل حاكم عاقل إلى تجنب تجربة تصنيع واستخدام 
هذا السالح، بينما وفي المقابل، أدت البحوث البيولوجية، 
الى أن يحصل أصحاب السلطة في الشرق والغرب السيما 
وأقل  وتدميرا  تخريبا  أكثر  سالح  على  الصهيوني  الكيان 

كلفة. 

إن السالح البيولوجي، ال يترك أي أثر مخرب ومدمر على 
قدم،  موطئ  أي  يترك  أن  دون  ومن  والمساكن  األماكن 
فيها  )بما  الحية  الكائنات  على  رهيب  صمت  في  يقضي 

النباتات والحيوانات واالنسان( على نطاق واسع. 
والتكنولوجيا  السالح  فان  الحديثة،  األسلحة  بين  ومن 
الجرثومية أصبحت أكثر من سائر األسلحة، محط اهتمام 
القوى  تعتمده  التي  الدولة  وإرهاب  اإلرهابية  التنظيمات 

العظمى. 
وربما يمكن القول بتجرؤ أن األسحلة النووية لم تعد تشكل 
التي تملك  خطرا فعليا بل تعتبر قوة ردع كامنة. والدول 
هذا السالح، لن تستطيع إطالقا استخدامه ضد اعدائها، الن 
واسع  نطاق  على  تمتد  أسلحة،  هكذا  استخدام  تداعيات 

بحيث أنها تغطي مساحة واسعة من العالم. 
مالئما  خيارا  تشكل  ال  الكيميائية  االسلحة  أن  كما 
للنشاطات اإلرهابية. إن مشاكل النقل والصيانة واإلستخدام 
والقابلية  المحدود  واألثر  التسرب  وخطر  القصير  والعمر 
على تتبع المستخدم، ساهمت كلها باال يحظى هذا الخيار 
باقبال يذكر، رغم أنه كان خيارا ناجعا في ساحات القتال. 
لكن بما أن معاهدة حظر استخدام هذه االسلحة قد وقعت  
فان  العالم،  بلدان  قبل معظم  عام 1935م. في جنيف من 
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بمزيد  استخدامها  على  تقدم  والمتحاربة  المتنازعة  الدول 
من الحيطة والحذر، وطبعا هذا سيكون بإيعاز واشارة من 
القوى العظمى، لكن ورغم ذلك فانها ستتعرض لضغوطات 

شديدة من الرأي العام العالمي.
ومن هذا المنطلق، فان األسلحة الجرثومية أكانت استخدمت 
في ساحات القتال أو في العمليات اإلرهابية، تحولت إلى 
أداة مرجوة للغاية بالنسبة لالعداء. إن القدرة على اإلنتاج 
تحصين  وقابلية  اإلنتشار  وقابلية  السهلة  والصيانة  الغزير 
الحية،  الجرثومية  للعوامل  التكثير  الصديقة وقابلية  القوات 
األشاص  أو  الشخص  وتعقب  بتتبع  المتعلقة  والصعوبات 
االنسان وصوال  بدء من  األداء  نطاق  واتساع  المتنازعين، 
إلى المواشي والمحاصيل الزراعية والعديد من الخصائص 
التنظيمات اإلرهابية إلى اإلنجذاب بشدة  االخرى، دفعت 
أو  أثرا  تترك  أن  الحديثة من دون  التكنولوجيا  نحو هذه 
في  السيما  الجرثومية  األسلحة  إن  يكشفها.  قدم  موطئ 
مجال إرهاب الدولة وضد بنية وآليات الصناعات الزراعية 
استخدمت خالل السنوات األخيرة على نطاق واسع. رغم 
إدعائها ضد  اثبات  البتة  تستطع  لم  المستهدفة،  الدولة  أن 

عدوها. 

ما هو اإلرهاب األحيائي؟
وفقا للتعريف الذي اعتمدته الشرطة الدولية عام 2007م.، 
العوامل  نشر  عن:  عبارة  هو  األحيائي  اإلرهاب  فان 
بالبشر  اإلضرار  أو  القتل  بهدف  السامة  أو  البيولوجية 
بهدف  واصرار  قصد  سابق  عن  أو  والنباتات  والحيوانات 
أو  ما  حكومة  وإرغام  والتهديد  والخوف  الرعب  إثارة 
مجموعة من الجماهير للقيام بعمل أو تلبية مطالب سياسية 

أو إجتماعية. 

ما هو الهجوم اإلرهابي األحيائي؟
إن الهجوم اإلرهابي األحيائي هو عبارة عن: نشر الفيروسات 
للمرض والسامة  المتسببة  العوامل  أو  والجراثيم والبكتريا 
البشر  أبناء  بين  والموت  األمراض  تفشي  إلى  تؤدي  التي 

والحيوانات والنباتات. 
إن كشف وتحديد الهجوم البيولوجي، يبدو صعبا. وتنقسم 

تداعيات وآثار الهجوم البيولوجي إلى أربع فئات: 
1. الفيزيائية: تفشي األمراض؛

2. النفسية: إثارة الخوف والرعب؛
وتوقف  والتنقل،  السفر  على  قيود  وضع  اإلقتصادية:   .3

النشاطات االقتصادية والعمل؛
وتلوث  والنباتات،  والحيوانات  االنسان  تضرر  البيئية:   .4

المصادر الطبيعية بما فيها مصادر المياه وغيرها. 

الحروب الجرثومية )البيولوجية(
نبذة تاريخية: 

والنباتات  الحيوانات  قبل  من  المنتجة  المواد  استخدام  إن 
االنسانية  القوى  ضد  والفيروسات  والفطريات  والجراثيم 
المصادر الغذائية، يمتد الالف السنين. إن استخدام السموم 
واستخدام  والسهام  الحراب  لتسميم  النباتية  أو  الحيوانية 
مقاومة  لكسر  الطاعون  بسبب  النافقة  الحيوانات  جثث 
في  القديم  العصر  نماذج  من  تعد  و...  والحصون  القالع 

استخدام األسلحة غير التقليدية والبيولوجية. 
على  قائما  األسلوب  هذا  مازال  المتحضر،  العالم  وفي 
بحيث  الحال،  بطبيعة  تعقيدا  أكثر  أصبح  لكنه  قدم وساق، 
بواسطة  بشدة  حظر  االسالحة  هذه  واستعمال  تصنيع  أن 
القوى  فان  ذلك،  ورغم  الصلة.  ذات  الدولية  المعاهدات 
االستكبارية تفكر دائما بتصنيع األسلحة البيولوجية والبيئية 
وإيجاد  بالصناعات  االقتصادية  األضرار  أقل  تلحق  لكي 
أكبر قدر ممكن من القتل والمجازر، ما تمكنها من الوصول 

إلى مصادر الطرف االخر المنافس لها.
ويمكن تقسيم الحروب البيولوجية إلى ثالث دورات: 

1. الحقبة البدائية: 200 سنة قبل الميالد وحتى بدء القرن 
العشرين؛

2. الحقبة الحديثة؛
3. الحقبة الحالية.

خصائص العوامل الجرثومية
1. المقدرة على إلحاق خسائر فادحة؛

2. المقدرة على إيجاد األمراض واألعراض طويلة األمد 
والحاجة إلى العناية الواسعة؛

3. مقدرة بعض العوامل على اإلنتشار عن طريق الناقل أو 
الفرد الملوث؛

الفاعلة  والمنظومات  الكافية  التكنولوجيا  إنعدام   .4
للتشخيص؛

وزيادة  االخرين  وإغاثة  الذاتية  اإلغاثة  دور  تراجع   .5
الشعور باليأس واإلحباط لدى الناس؛

6. وجود فترة الحضانة للمرض ما يؤدي إلى التأخير في 
مباشرة العالج والوقاية من عدوى المرض؛

7. المقدرة على إيجاد العالئم العامة وغير الخاصة وصعوبة 
التشخيص أصال؛

العوامل  نشر  أو  الظهور  حديثة  بكتريا  توليد  إمكانية   .8
الظاهرة مجددا؛

9. ال تؤدي إلى تدمير الصناعات والتجهيزات. 

طرق تفشي العوامل البيولوجية خالل الهجوم االرهابي
بما  المختلفة،  األسلحة  طريق  عن  العوامل  هذه  وتنتشر 

اإلرهاب  مفهوم  على  اإلبتدائي  والتعرف  المقدمة  وبهذه 
األحيائي وأضراره وأخطاره، سنتطرق في األعداد الالحقة 
إلى اإلجراءات المتخذة من قبل األعداء في مجال مواجهة 
تنفيذ  المسلمين منهم وهدفهم من  اإلنسان والبشر خاصة 
هذه الخطوة الفظيعة. على أمل أن تزداد معلومات ووعي 
القراء الكرام لهذه المجلة من خالل هذه الموضوعات المهمة 
والناشئة حديثا وأن تفشل مكائد ومخططات األعداء. إن 

شاء اهلل. 

األولی،  الطّبَعة  موعود،  الطهران،  »بيوتروريسم«،  من  المقتبس 
1436 هـ - 2015 م.
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السموم  لرش  الخفيفة  والطائرات  المراسالت  طرود  فيها 
واألدوات  واألشياء  صهريج،  وذي  طيار  بال  الطائرات  أو 
والمستحضرات اإلستهالكية والصحية والتجميلية واآلفات 
النباتية والحشرات والقوارض الناقلة والمكسرات بما فيها 

الشوكوالتة. 

عالئم الهجوم البيولوجي
البيولوجية  للعوامل  السريع  التشخيص  إمكانية  بان  قيل 
محدودة جدا، وفي حالة حصولها، فان التعاطي معها معقد 
ودقيق للغاية، لذلك فان مشاهدات الكادر الطبي والكادر 
الصحي والعالجي مساعد للغاية. والعالئم التالية يمكن أن 

تشكل دليال على حدوث هجوم إرهابي أحيائي: 
1. تزايد الحشرات بصورة غير عادية في منطقة ما، السيما 

الحشرات التي لم تكن تشاهد في تلك المنطقة من قبل؛
2. وجود حيوانات نافقة بصورة غير اعتيادية في المنطقة أو 
الحيوانات غير المحلية النافقة والحية في مشارف المراكز 

السكنية والمعسكرات؛
3. الشعور بتغير طعم ونكهة الماء والمواد الغذائية؛

4. الجفاف المباغت للنباتات؛
5. نفوق الماشية واألنعام في المنطقة؛
6. تعرض األشخاص لألمراض فجأة؛

7. مشاهدة أشخاص مصابين باألمراض بأعراض مشتركة 
وبعدد كبير. 

إدارة األزمة وأسس مكافحة اإلرهاب األحيائي
الرد  البالد  في  والشرطة  العسكريين  المدراء  على  يتعين 
اإلرهابية  التهديدات  تجاه  رئيسية  تساؤالت  أربعة  على 
األحيائية: من، متى، كيف وأين يشن هذا الهجوم؟ إن معرفة 
الدفاعي  الكادر  يجعل  األربعة  األسئلة  الجواب على هذه 
على  ويساعد  التهديدات  مواجهة  في  مسبقة  في جهوزية 
إغالق منافذ النفوذ واإلختراق. وهنا يمكن تعريف مبادئ 

خماسية لهكذا مواجهة: 
1. الوعي؛

2. الجهوزية؛
3. المهارة؛
4. الشك؛

5. كتم األسرار.
الذي  االعالمي  التهويل  وسط  األحيائي  اإلرهاب  ويقوم 
الكثير  تخلف  رهيبة  بمجازر  الغوغائي  اإلعالم  يمارسه 
من القتلى ويحرق األرض ويبيد الحرث والنسل ويعرض 
يتعرض  أن  دون  من  دائم،  لخطر  الحية  الكائنات  جميع 

للمساءلة والمحاسبة. 



26

الّطب اإلسالمّی

26

مليحه سركرده
المقصود من الّطب فى االسالم هى التعاليم الطيبة الخاصة 
بالصّحة الشخصية و نظام التغذية و الصالة و الصوم و الحياة 
الجنسية التى وردت فى القرآن المجيد، أو التى اقتُبست من 
السالم  و  الصالة  أالف  آله  و  على صاحبها  النّبوية  السنة 
انحاء  شملت  التى  األسالمية  الفتوحات  مع  النتشرت  ثم 
ألعتقادهم  ُوجدوا  أينما  المسلمون  بها  عمل  و  المعمورة، 
الّراسخ بالقرآن المجيد و تنفيذ ما جاء به حرفيًّا. ففى علوم 
الطب و الجراحة و الصيدله بلغ المسلمون مكانة مرفوعة 
آفاقًا جديدة  الحقل  هذا  فى  الرائدة  بحوثهم  فتحت  قد  و 
كانت األساس و النبراس فى الفكر االروبى. يقول توماس 

كليفورد:
اّن كثيرا من العقافير و الوصفات الطّيبة المستعملة فى العهد 

الحاضر يرجع اصل تركيبها الى المسلمين.1

الّطب الوقائی فی االسالم
اّكد االسالم أهمية الطب الوقائى و الصّحة العامة، فتعاليم 
اإلسالم تؤكد النظافة العامة و النظافة الشخصية خاصة و 
فى السيرة و السنة أمثلة كثيرة. كما وّجه االسالم المجتمع 
و  مسبباتها  و  االمراض  عن  البعاده  الوقائى  الطب  نحو 
حوافزها و مناخاتها و عوامل انتشارها و الحّد من تفّشيها 
باتّخاذ التدابير العملية و من اهّمها النظافة البدنية و الروحية 
و نهى االسالم ألسباب صّحية وقائية عن بعض المأكوالت: 
و  الموقوذة  و  المخنقة  و  الخنزير  لحم  و  الّدم  و  كالميتة 
المتردية و النطحية و ما أكل السبع لما تحويه من تركيبات 

ساّمة مهلكة.
يهتّم  لم  القرآن  ان  له  يتبيّن  المجيد  القرآن  درس  من  و 
بالعالج فقط و انّما تجاوزه الى القواية قبل المرض حيث 
قال عّزوجّل »َو الْوالِداُت ُيْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْولَْيِن كاِمَلْين «2 
و حيث قال: »ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسِرُفوا«3 فحفظ الصحة 

كّله فى هاتين الكلمتين اإللهيتين.

طّب اهل البيت
اخالقية  و  انسانية  انّه مسؤولية  يبدو  نظرة  اّول  فى  الّطب 
و  ممارسته  و  تعّلمه  على  شّجع  االسالم  جاء  حينما  و 
هذا  دراسة   االطهار خلفائه  و   األعظم النبّى  حّث 
كما  المجال  هذا  عبر  االنسانية  ثواب خدمة  بيّنوا  و  العلم 
به فى  التخّصص  الى  الطب و دعا  بعلم   الرسول أشاد 
الحديث المشهور »العلم علمان: علم األبدان و علم األديان«4 
انظار  قد جلبت  المضمار  هذا  فى   أحاديثه كانت  كما 
علماء الّطب من القرن السابع الميالدى الى يومنا هذه منها 

قال: »المعدة بيت كّل داء و الحمية رأس كّل دواء.«5
التعاليم  لنا الّرسول األكرم مجموعة كبيرة من  و ترك 
الطيبة قد جمعها عدد من العلماء فى كتاب وسّموه »الّطب 
النبوّى« تحدث فيه عن بعض األمراض و وصف ادويتها 
كما احتوى على بيان شامل لبعض األغذية من الفواكه و 
األطعمة و اللحوم و الخضروات و ذكر خواّصها و فوائدها 

الّطيبة.
و هكذا عرض االمام اميرالمؤمنين الى بعض المناهج 
الصحية فى كثير من وصاياه و نصائحه و اخيراً قد جمعت 
 »فى كتاب »طّب االمام اميرالمؤمنين علّى بن ابيطالب
تصدى  و   األطهار األئّمة  النهج  هذا  على  سار  قد  و 
الّطب  و  الصحة  علم  عن  البحث  الى   الصادق االمام 
دقائق  عن  الكشف  تناولت  التى  القيمة  محاضراته  فألقى 
دوران  و  االعضاء  وظائف  الى  فيها  عرض  كما  الفن  هذا 
قد  و  و...  األمراض  المسببه  الجراثيم  و  الدموية  الدورة 
االمام  بـ»طّب  سّمى  الكتاب  فى  الصّحية  بحوثه  دونت 
الصادق« و من الطبيعى ان لهذه البحوث أثراً كبيراً فى 
البحوث  لعّل من أروع  الصحة و ازدهارها و  تطور علوم 
اإلمام  طّب   البيت اهل  ائّمة  عن  اثرت  التّى  الصحية 

الّرضا المسّمى بـ»الّرسالة الذهبية«.

بين الّطب االسالمی و الطب الحديث
اّن المسلم فى هذا القرن يعيش دائما تحت تأثير طابع الحياة 
و الثقافة الغربية و هى نتاج لتكنولوجيا و طّب الغرب كما 
أن الدول االسالمية تتحول سريعًا الى مجتمعات صناعية 
الغرب  التى وقع فيها  و لكن عليها أالتعيد نفس األخطاء 

بالتقليد األعمى لهم.
مبادئ  و  اإلسالمى  الدين  بمبادئ  نتمّسك  أن  علينا  اّن 
الطب اإلسالمى ثم نأخذ من الّطب الحديث محاسنه عندما 
أن  المسلمين  على  و  الحقيقة.  عن  الحديث  الطب  يبحث 
بالمبادئ  التمسك  أوال  الناحيتين  من  االفضل  يقتنصوا 
الكاملة  ثم االستفادة  المسلمين  األساسية لإلسالم و طّب 
مدار  ألن  لإلسالم  يخضعه  أن  بعد  الحديث  الطب  بمزايا 
العلوم كّلها على معرفة اهلل و امره و خلقه و ذلك مسّلم إن 
خاتم الّرسل و آله الّطيبين الطاهرين فهم أعلم الخلق 
طّب  و  أمره  و  خلقه  فى  حكمته  و  خلقه  و  أمره  و  باهلل 
اتباعهم أصّح و أنفع من طّب غيرهم و لما يعرف هذا ااّل 
من عرف طّب الناس سواهم و طبّهم ثم وازن بينهما فحينئذ 
يظهر له التفاوت و هذه اسرار و حقائق انما يعرف مقدارها 
من حسن فهمه و لطف ذهنه و غزر علمه و عرف ما عند 

الناس و باهلل التوفيق.

الهوامش:
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الكون  خلقة  فان  والروايات  اآليات  جميع  إلى  إستنادا 
ليست بال هدف، وإن جميع الظواهر الجزئية والكلية تسير 
وتتحرك على مسار ذلك الهدف الكلي: »إنا هلل وإنا إليه 
وبامتالكه  الكون  وتاج  زهرة  اإلنسان  أن  وبما  راجعون« 
رئيسي  بدور  يضطلع  والمعنوية،  المادية  اإلمكانات  كافة 
ذيل  في  وهو  التاريخ،  في  الكلي  الهدف  هذا  تحقيق  في 
إشارة وحضور األنبياء اإللهيين العظام، يتولى مهمة تنفيذ 
األوامر اإللهية ويمهد لتحقيق األهداف اإللهية العامة. لكن 
أحدهما  والخارجي،  الداخلي  المهمين  والسببين  العاملين 
الشيطان وجنوده من الخارج والنفس األمارة من الداخل، 
يمنعان في عملية قرصنة، اإلنسان المختار وصاحب العقل 
اإلفساد  إلى  ويؤديان  الكاملة،  والطاعة  التامة  التبعية  من 

في األرض وإبطاء تحقق تلك األهداف اإللهية المقدسة.
الذين  القوم  استبدال  ُسنة وقاعدة  ُسنة اإلستبدال هي  إن 
واإلستبداد  الغفلة  ذلك  في  بما  كان  سبب  ألي  تأخروا 
عن التماشي و الحركة على مسار السنن اإللهية و األوامر 
اإلستبدال  فان  لذلك  الساحة.  من  خرجوا  و  الوحيانية، 
سابقا  أعلنت  التي  المهمة  تغيير  أو  السلوك  تغيير  بمثابة 
مواقف  في  التغيير  ظهور  ومع  لكن  ما،  مصالح  على  بناء 
وأنيط  أيضا،  تغير  قد  اهلل  سلوك  فان  وسلوكياتهم،  القوم 
التعامل  المهمة من قوم إلى قوم آخرين. إن أسس  تنفيذ 
إلى وفائهم و صمودهم وإلتزامهم  الناس والقوم تعود  مع 

بالمبادئ و القيم الوحيانية. 
وتبين آية قانون اإلستبدال، وجهين تربويين هما: 

- الوجه السلبي، أي معاقبة ومحاسبة المجتمع الذي يفقد 
إستحقاقه و جدراته و يتحول إلى مجتمع آخر؛

الذي يحل محل  المجتمع  الوجه اإليجابي، أي تكريم   -
مجتمع آخر. ويقول القرآن الكريم: 

»َيا َأُيَّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتَدّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهلَلُّ 
بَِقْوٍم ُيِحُبُّهْم َوُيِحُبّونَُه«1

تغيير  ال  التي  الثابتة  اإللهية  السنن  من  هو  اإلستبدال  إن 
فيها والتي تحققت على امتداد التاريخ و في مساحات و 
مواقع مختلفة، و ستتحقق بعد اآلن أيضا بشأن سائر األمم 

و الشعوب.
الثابتة  السنة  هذه  إلى  المؤمنين  انتباه  القرآن  يلفت  و 
إلى  نسبة  للتغيير  قابالن  المحاسبة  و  التكريم  بان  ليعرفوا 
مركزا  و  مرتبة  تمنح  أمة ال  أي  أن  و  األمم،  وعمل  أداء 
إلى األبد، مثلما أن بنياسرائيل افترضوا أن مجمل التكريم 
اإللهي ثابت ودائم بشأنهم رغم عدوانهم ونقضهم للحدود 

اإللهية واستكبارهم وتلوثهم و تدنسهم.
إن ما جرى لبني اسرائيل، يميط اللثام على األرجح عن 

ثالثة شروط لوقوع ُسنة التبديل والتغيير واإلحالل.
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اهلل، وذاقوا فجأة طعم نكثهم العهد و التكاسل و اإلعراض 
عن الجهاد و تأدية الواجبات، و نزلوا من عرش العزة إلى 
فرش الذلة. و ابتلوا بحكام جائرين والهثين وراء السلطة 
مثل نبوخذنصر، و تحملوا معاناة التشرد وأصبحوا يحملون 

لقب اليهودي التائه الشهير.
و يقول اهلل تعالى في سورتي »محّمد« و »المائدة« أن أحد 
أسباب هذا اإلستبدال يتمثل في التكاسل في الجهاد في 
سبيل اهلل، و يقدم القوم البدالء على أنهم مجاهدون أشداء و 

أقوياء، اليخافون اللوم، و يحبون اهلل و يحبهم اهلل.
بُنَياٌن  َكَأنَُّهم  َصّفًا  َسِبيِلِه  ِفي  ُيَقاِتُلوَن  الَِّذيَن  ُيِحُبّ  اهلَلَّ  »ِإَنّ 

ْرُصوٌص«7 َمّ
و  نعمةاهلل  من  السابقين  األقوام  حرمان  أسباب  أحد  إن 
أنهم أصبحوا في وضع جعلهم يعانون  الدائمة، هو  ألطافه 
اليحرم  تعالى  فان اهلل  إال  و  اهلل،  نعمات  من  الحرمان  من 
فانه  العكس  وعلى  النعمة،  امتالك  من  النعمة  شاكري 

يزيدها، بحيث قال سبحانه و تعالى:
»لَِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم«8

يقول اهلل على  ابراهيم،  بالضبط من سورة  وبعد هذه اآلية 
لسان موسى متوجها إلى قومه:

»َو َقاَل ُموَسى ِإن َتْكُفُروْا َأنُتْم َو َمن ِفي اأَلْرِض َجِميًعا َفِإنَّ 
نُوٍح  َقْوِم  َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن  نََبُأ  َيْأِتُكْم  َألَْم   * َحِميٌد  لََغِنيٌّ   َ اهللَّ
َجاَءْتُهْم  ِإالَّاهلل  اَلَيْعَلُمُهْم  بَْعِدِهْم  ِمن  الَِّذيَن  َو  َثُموَد  َو  َعاٍد  َو 
وْا َأْيِدَيُهْم ِفي َأْفَواِهِهْم َو َقالُوْا ِإنَّا َكَفْرنَا بَِما  َناِت َفَردُّ ُرُسُلُهم بِالَْبيِّ

ا َتْدُعونََنا ِإلَْيِه ُمِريٍب«9 مَّ ُأْرِسْلُتم بِِه َو ِإنَّا لَِفي َشكٍّ مِّ
و  رسالة  يحمل  كان  اإللهيين  العظام  األنبياء  من  كال  إن 
إن  ليتحقق  العامة  اإللهية  الخارطة  من  جزء  كان  مهمة، 
لتصل  كانت  و  النبي  ذلك  قوم  مع  المهمة  تلك  انجزت 

سفينة سكان األرض إلى بر األمان.
وقد جعل اهلل تعالى، تنفيذ هذه الخارطة اإللهية وفي ظل 
هداية »كتاب اهلل« و مواكبة رسول اهلل واللذان يحظيان 
بمواكبة  الثابتة، رهن  اإللهية  السنة  بـ»صبغةاهلل«، وحسب 
وتماشي األمم إختياريا، وإال فانه ليس من الصعب عليه 
إن أراد، أن يحقق »خارطتة العامة« حول الكون واألرض 
وسكانها، في لحظة وعلى يد هؤالء األنبياء اإللهيين العظام 

وحتى على يد ملك مختار.
واإلمتحان  لإلبتالء  وميدانا  ساحة  األرض  جعلت  وقد 
عن  واألوفياء  الطالحين،  عن  الصالحين  لتمييز  وذلك 

الخائنين والشهمين عن الغدرة. 
والمؤسف أن الجفاء الذي مارسه قوم موسى باستمرار، 

اهلل وفقا لقاعدة اإلستبدال بقوم آخرين، وتركهم يتخبطون 
باأللم والتعب والتيه، لكي يكونوا في اللعنة الدائمة، مصداقا 

كامال لتيار لعنةاهلل. 
بِْئَسَما  َقاَل  َأِسًفا  َغْضَباَن  َقْوِمِه  ِإلَى  ُموَسى  َرَجَع  ا  لَمَّ »َو 
لَْواَح َوَأَخَذ  ُكْم َو َألَْقى اأْلَ َخَلْفُتُموِني ِمن بَْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر َربِّ
َو  اْسَتْضَعُفوِني  الَْقْوَم  ِإنَّ  ُأمَّ  اْبَن  َقاَل  ِإلَْيِه  ُه  َيُجرُّ َأِخيِه  بَِرْأِس 
َكاُدوا َيْقُتُلونَِني َفاَل ُتْشِمْت بَِي اأْلَْعَداَء َو اَلَتْجَعْلِني َمَع الَْقْوِم 

الِِميَن.«10 الظَّ
يقول  وحسبما  بني اسرائيل  وعصيان  كفر  جذور  تعود  و 
والتكبر  الدنيا  على  الحرص  إلى   الصادق اإلمام 

والحسد.
وأسس  جذور  فان   الصادق اإلمام  يقول  حسبما  و 
الكفر والعصيان تتمثل بثالثة: الحرص والتكبر والحسد، اذ 
أن الحرص أدى إلى أن يأكل آدم من الشجرة الممنوعة 
وأدى التكبر إلى إن يعصي ابليس أمراهلل وأدى الحسد إلى 

أن يقتل أحد أبناء آدم اآلخر. 
َأنَت  َو  َرْحَمِتَك  ِفي  َوَأْدِخْلَنا  َوأِلَِخي  لِي  اْغِفْر  َربِّ  »َقاَل 
اِحِميَن * ِإنَّ الَِّذيَن اتََّخُذوا الِْعْجَل َسَيَنالُُهْم َغَضٌب  َأْرَحُم الرَّ
ْنَيا َوَكَذلَِك نَْجِزي الُْمْفَتِريَن.«11 ِهْم َوِذلٌَّة ِفي الَْحَياِة الدُّ بِّ ن رَّ مِّ

و حسبما اقترفت األمم السابقة وجربت تقهقرها، فان ثمة 
أربعة عوامل، مثل: إغضاب األولياء اإللهيين، والتماهل في 
الجهاد، و القصور في العمل والجحود بعد تجربة النعم، تعد 
من العوامل التي تؤثر على تحقق قاعدة وُسنة اإلستبدال. 

عسى أن تتعظ كافة األمم.
وقد بقي النبي موسى وحيدا ومن دون مؤازر وداعم 
وأصيب  رحل  أن  إلى  المقدس«  »بيت  أبواب  على 

بني اسرائيل بالتيه والضياع.
اأْلَْرِض  ِفي  َيِتيُهوَن  َسَنًة  َأْربَِعيَن  َعَلْيِهْم  َمٌة  ُمَحَرّ َفِإنََّها  »َقاَل 

َفاَلَتْأَس َعَلى الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن.«12

الهوامش:
1. سورة املائدة )5(، اآلیة 54.

2.  سورة األعراف )7(، اآلیة 150.
3. سورة الصف )61(، اآلیة 5.

4.  سورة املائدة )5(، اآلیتان 20 و 21.
5. سورة األعراف )7(، اآلیة 148.

6.  سورة املائدة )5(، اآلیتان 25 و 26.
7. سورة الصف )61(، اآلیة 4.
8. سورة ابراهيم )14(، اآلیة 7.

9. املصدر السابق، اآلیتان 8 و 9.
10. سورة األعراف )7(، اآلیة 150.

11. املصدر السابق، اآلیتان 151 و 152.
12. سورة املائدة )5(، اآلیة 26.

الندبة(،  دعاء  في  العامة  اإللهية  )الخارطة  الرحمة  قبيلة  المصدر: 
اسماعيل شفيعي سروستاني، ترجمة: کاظم شماعيان، الطهران، موعود، 
الطّبَعة األولی، 1435 هـ- 2014 م.، صص 40-50؛ بالتخليص.

النبي  ذلك  مهمة  تنفيذ  أعاق 
النبي  وبعد  تامة،  بصورة  العظيم 
بني اسرائيل  قوم  لجأ   ،موسى
والفساد  الضياع  إلى  أخرى  مرة 
استبدلهم  أن  إلى  األرض،  في 
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أ( طرد الخليفة الحق للرسول
وقال اهلل سبحانه وتعالى:

ا َرَجَع ُموَسى ِإلَى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموِني  »َولََمّ
لَْواَح َو َأَخَذ بَِرْأِس َأِخيِه  ِمْن بَْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر َربُِّكْم َو َألَْقى اأْلَ
ُه ِإلَْيِه َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ الَْقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َو َكاُدوا َيْقُتُلونَِني  َيُجرُّ

الِِميَن«2 َفاَل ُتْشِمْت بَِي اأْلَْعَداَء َو اَلَتْجَعْلِني َمَع الَْقْوِم الظَّ
:وفي آية أخرى يقول اهلل تعالى على لسان موسى

»َوِإْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم لَِم ُتْؤُذونَِني َوَقد تَّْعَلُموَن َأنِّي 
َيْهِدي  ال  َواهلل  ُقُلوبَُهْم  اهلل  َأَزاَغ  َزاُغوا  ا  َفَلمَّ ِإلَْيُكْم   ِ اهللَّ َرُسوُل 

الَْقْوَم الَْفاِسِقيَن«3

ب( القصور في الجهاد
يقول اهلل تبارك و تعالى:

ِإْذ  َعَلْيُكْم   ِ اهللَّ ِنْعَمَة  اْذُكُروْا  َقْوِم  َيا  لَِقْوِمِه  ُموَسى  َقاَل  »َوِإْذ 
ن  ا لَْم ُيْؤِت َأَحًدا مِّ ُلوًكا َوآَتاُكم مَّ َجَعَل ِفيُكْم َأنِبَياء َوَجَعَلُكم مُّ
َسَة الَِّتي َكَتَب اهلل لَُكْم َواَل  الَْعالَِميَن. َيا َقْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض الُمَقدَّ

وا َعَلى َأْدبَاِرُكْم َفَتنَقِلُبوا َخاِسِريَن«4 َتْرَتدُّ

ج( اإلبتعاد عن القيم اإللهية
يقول اهلل عزوجل:

»َواَتَّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُحِلِيِّهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُه ُخَواٌر 
َوَكانُوا  اَتَّخُذوُه  َسِبياًل  َيْهِديِهْم  َوال  ُيَكِلُّمُهْم  ال  َأنَُّه  َيَرْوا  َألَْم 

َظالِِميَن«5

عقوبة اإلستبدال في قوم موسى
:يقول اهلل سبحانه وتعالى في حكاية عن النّبي موسى

َوبَْيَن  بَْيَنَنا  َفاْفُرْق  َأِخي  َو  نَْفِسي  ِإاَلّ  الَأْمِلُك  ِإِنّي  َرِبّ  »َقاَل 
َيِتيُهوَن  َسَنًة  َأْربَِعيَن  َعَلْيِهْم  َمٌة  ُمَحَرّ َفِإنََّها  َقاَل  الَْفاِسِقيَن.  الَْقْوِم 

ِفي اأَلْرِض َفاَل َتْأَس َعَلى الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن.«6
إن اإلنفصام عن حجة اهلل الحّي، بمثابة اإلنفالت في صحراء 
األرض المليئة بالباليا. وخروج عن الجادة اإللهية وطائفة 
صبغةاهلل والسقوط في جادة الغضب اإللهي واإلستقرار في 

طائفة لعنةاهلل.
النهم  الحقيقيين،  والمؤمنين  اهلل  لحجة  غم  وال  هم  وال 
سيكونون في اإلتصال باهلل في الحلقة الحمائية هلل ورعايته. 
 ،موسى عن  اإلنفصام  وقبل  بني اسرائيل  أن  بحيث 
عبروا البحر وتمتعوا بالمائدة السماوية وتحول كل خوفهم 

إلى أمن. 
سنوات  بعد  شهدوا  بني اسرائيل  أن  من  الرغم  على  و 
متمادية من خروجهم من »مصر« معجرات وألطاف إلهية، 
وتمتعوا بها الواحدة تلو األخرى، لكنهم كانوا يظنون أن كل 
هذا قد أعطي لهم من دون أي شروط، وأن النعمة ستكون 
سارية دائما إن أدوا واجباتهم، لذلك فانهم أصيبوا بمكر 

قبيلة الرحمة: قاعدة اإلستبدال
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كما اشرنا فى العدد السابق كان البابليون يعملون السحر 
باالستعانة من المخلوقات الماورائية و كان لهم عالقات 
تبادل  و  العالقات  هذه  أن  و ال شك  معهم  مستحكمة 
أنه من  إلى  اإلنتباه  كانت حقيقة. والبد من  المعلومات 
من  سنة  االف  لعدة  حضارة  ودوام  بقاء  الممكن  غير 
يجب  كان  هؤالء  أن  أي  واألوهام،  الخرافات  خالل 
أن يروا كائنات العالم الماورائي وكانوا يقيمون تواصال 
معها ويواصلون بذلك حياتهم وحضارتهم. لذلك فكان 
البد أن يقام هذا التواصل واإلرتباط وتحصل اللقاءات 
بان  تتصوروا  ال  لذلك  والمجئ.  والذهاب  والتنقالت 
االساطير كانت كائنات خيالية، بل كان الناس في تعامل 
وكانوا  معها،  الصفقات  ويتبادلون  معها  ويعيشون  معها 
كان  لما  وإال  بينهم.  صفقات  وتحصل  العهود  يوقعون 
ممكنا على مدى 5000 عام وفي أرجاء المعمورة، أن 
تكون جميع األمم قد أصيبت بوهم وخيال. بل أنها كانت 
تتعاطى بشكل حقيقي. واكتشف. أي أن الشيطان علمها 

عن طريق الكهنة شيئا فشيئا كيف تقيم تواصال. 
الصور  تخطي  يجب  االسطورية  األعمال  دراسة  وأثناء 
مجموعة  وإظهار  المعاني،  بإيجاد  واالهتمام  الظاهرة 

المعتقدات. وكتب ويل ديورانت: 
بإرادة  مرتبطة  الحياة  حوادث  أن  يظنون  اليونانيون  كان 
إلى  يلجأون  كانوا  لذلك  واآللهة.  واألرواح  الشياطين، 
األحالم  ومفسري  الفلك  وعلماء  الغيب  وراجمي  العرافين 
وكانوا  واألرواح،  والشياطين  اآللهة  إرادة  على  لإلطالع 

يستشيرونهم بشأن حياتهم.1

مصادرنا الدراسية
توجهات  و  والحضارات  الثقافات  حول  معلوماتنا  إن 
والتي حصلنا  األرض  في  يعيشون  كانوا  الذين  سكانها 
من  استقيناها  التاريخ(،  )كتابة  الوقائع  كتابة  قبل  عليها 

المصادر التالية: 
1. الكتب الدينية المقدسة )التوارة واإلنجيل والقرآن(؛

2. األساطير الواردة في أعمال األمم العريقة؛
3. تكهنات وتنبؤات المؤرخين؛

العصر  في  اآلثار  علم  وحفريات  تحريات  بعض   .4
الحديث. 

كما أشرنا في السبق إن األساطير من مصادرنا في هذه 
إن  الكبيرة.  األمم  لدى  األسطورية  الكتابات  المجال. 

جميع األمم لم تملك أساطير و مازل ال تملك.
 اساطير، حماسه¬ها و آثار اساطيرى مخصوص اقوام 

با سابقة كهن است؛قبيلة اللعنة: أساطير
األسطورية  والمالحم  األساطير  إن   
تاريخ  لها  التي  باألمم  خاصة  هي 
إلى  عدتم  إن  أي  عريق،  وماض 
الماضي، يمكنكم العثور على األساطير 
والصينيين  والهنود  االيرانيين  لدى 
أنكم  بمعنى  والمصريين،  واليونانيين 

تواجهون العالئم األسطورية في خمس نواحي. وألجل 
الحصول على المعلومات المتعلقة بما قبل التاريخ، البد 

لنا من الرجوع إلى أساطير األمم.
وفي ضوء الماضي الطويل لاليرانيين وحضورهم العريق 
وبنائهم حضارة وثقافة، فانه يمكن مشاهدة أساطيرهم 

وقراءتها.

األساطير في الحضارات القديمة
وجمعت  اختزلت  لاليرانيين  الملحمية  المعلومات  إن 
في الشاهنامة للفردوسي الطوسي. أي أن هذه القصص 
انتقلت من جيل إلى جيل وجمعت الحقا في الشاهنامة، 
األساطير.  حقبة  في  عاش  قد  الفردوسي  يكون  أن  ال 
فـالفردوسي متعلق بالقرن الثالث للهجرة، أي عندما وجد 
الكتاب والكتابة بالف عام قبله. وإجماال فان المذكرات 
وأحد  »الشاهنامة«  كتاب  يد  على  جمعت  واألساطير، 
كتاب الشاهنامة هو الحكيم الفردوسي الطوسي الذي لم 
يكن الوحيد من كتاب الشاهنامة، إذ حظيت شاهنامته 
بالقبول بسبب لغتها وبنائها الجميل، وباقي الشاهنامات، 

أصبحت في ظل هذه الشاهنامة. 
أصبح  اليونان،  فيها  بما  االخرى،  الحضارات  وفي 
اإللياذة  في  المتمثالن  وعماله  معروفا،  هوميروس 
اشتهرت  الهند  وفي  واسعة.  بشهرة  حظيا  وأوديسة 
األوبانيشاد. وإجماال فان معطيات عصر ما قبل التاريخ 
طريق  عن  إلينا  وصلت  سميناها،  التي  الكبرى  لألمم 

األساطير. 
إن اآللهة واألرباب واالساطير لدى المصريين واليونانيين 
كانت تظهر على هيئة انسان وجسم انساني. وإن كانت 
السنن الجارية في المجتمعات مختلفة مع بعضها البعض 

في الظاهر، لكنها تشترك معا في مبادئ ما:
الكائنات  هذه  أن  ومن  ماورائية  كائنات  بوجود  القبول 
تتمتع بقدرات خاصة وثمة إمكانية للتواصل مع الكائنات 
الماورائية. وأن العلوم الغريبة تمكنهم من إقامة تواصل 
نوع  يحدث  التواصل،  يقام  وعندما  الكائنات،  هذه  مع 
من المشاركة والترابط والعهد والصداقة بين  بين الذين 

يقيمون التواصل مع عالم الغيب و... .
وورد في كتاب يعود إلى مصادر الحضارة االشورية: إن 
وتنصب  هناك،  وتولول  تعوي  كانت  الماورائية  الكائنات 
كمينا هنا. وهي ديدان كبيرة، ومخيفة جدا، ويمأل عواؤها 
المدينة، وتتكاثر من باطن األرض و... وتلتف حول األعمدة 
المرتفعة والعريضة على شكل تيجان. وتتنقل من بيت إلى 
بيت، الي أي باب ال تحول دون دخولها، وأي قضيب ال 
وتنفذ  األبواب  أسفل  من  تنسل  كاألفاعي  هي  بل  يصدها 

وتتسلل كالهواء. 
الكائنات  هذه  يشاهدون  كانوا  الناس  أن  يعني  وهذا 
وتبادل  التكاثر  إن  عنها.  الصادر  األذى  ويلمسون 
الزيارات بالشكل الذي تحظره الديانات السماوية، كان 
رائجا بين هذه اآللهة. وكان الزواج يتم عن طريق الزنا. 
األرضيين،  اآللهية  مع  يزنون  السماويون  اآللهة  وكان 
السماويين،  اآللهة  مع  يزنون  األرضيون  الرجال  وكان 
أي أن اآللهة واألساطير هي وليدة الزنا. ونرى أن هذه 

القضية )الزنا( كانت سائدة بين األبطال واألساطير.
وكان اآللهة اليونانيون البدائيون، إله السماء الكبير وتغير 
شكله تدريجيا وأصبح أكثر شبها باالنسان، وتحول في 
نهاية المطاف إلى أورانوس. ومن ثم إلى زيوس ُمرسل 

السحاب والمطر. 
وفي األساطير اليونانية فقد تزاوجت اآللهة معا، وولدت 
االنسان.  بوليدها  تزوجت  ثم  ومن  اثره.  على  االنسان 

لذلك فان البشرية هم من نسل اآللهة.
الصور  تخطي  يجب  االسطورية  األعمال  دراسة  وأثناء 
مجموعة  وإظهار  المعاني،  بإيجاد  واالهتمام  الظاهرة 
أسماء،  لها  تكن  لم  والقدرة،  العلم  وآلهة  المعتقدات. 

وكانت تنخدع كاالنسان وتخطئ. يقول ويل ديورانت:
وكان كل إله يقيد قدرة اإلله االخر وحتى كان يعارضهم.2

األساطير في الشرق و الغرب و وجوه االفتراق
إن قسم كبير من األفالم التي ينتجها األوروبيون وهوليوود 
على  اليونانيين.  األرباب  ونصف  اآللهة  حول  ينتجونها 
من  واحدا  يظهر  »أوديسة«  لفلم  فى  إن  مثال،  سبيل 
أنصاف اآللهة. واخيل هو ممثل االساطير اليونانية ويقف 
في مقابل بطل يدعى هكتور. وهكتور هو شرقي. ويعود 
إلى حدود تركيا الحالية. وتندلع حرب بين ملوك اليونان 

والشرقيين كما يلي:  
تقع فتاة من الرومان في غرام أمير شرقي، وتتزوج منه 
وترحل إلى الشرق. ويجتمع اليونانيون كلهم ويدخلون 
لهومر  االسطوري  العمل  وهذا  الشرقيين.  ضد  الساحة 
في  لليونانيين  الدفين  والحقد  الصراع  الحقيقة  في  يبين 

مواجهة الشرقيين. إن أخيل الذي هو نصف إله، ال يؤثر 
على جسمه أي سهم ويقف أمام هكتور. وتشاهدون في 
هذا الفلم القصير الحقد الدفين للغربيين تجاه الشرقيين. 
إن وجوه األبطال تظهر من هو شرقي ومن هو غربي. و 
تنظرون كيف يتعاطون مع هؤالء األبطال الشرقيين! كم 

نستطيع مشاهدة الشهامة والرجولة في أخيل!
وكان الغربيون يكنون منذ قديم الزمان حقدا دفينا ضد 
أعمالهم  في  يشاهد  كما  بجديد،  ليس  وهذا  الشرقيين، 

االسطورية. 

الهوامش:
1. ویل دیورانت، »قصة احلضارة«، ص 218.

2. نفس املصدر، ج 2، ص 203.

المقتبس من محاضرة »التواصل مع الكائنات الماورائية«، المحاضر: 
األستاذ إسماعيل شفيعي سروستاني.
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حجراألسود، تذكير لعهد جديد
فقد سمي االنسان، إنسانا النه كثير النسيان. ولهذا السبب 
التذكير والُمّذّكر. إن أحد أسماء  فان االنسان بحاجة إلى 

القرآن، هو الذكر.
كَر َوِإنَّا لَُه لََحاِفُظوَن.«1 لَنا الِذّ »ِإنَّا نَحُن نََزّ

واالنسان أيضا بحاجة إلى الذكر والذاكر. لماذا؟ النه ينسى 
وبما أنه ينسى، فانه ينسى عهده. ويتيه وال يجد الطريق إلى 

بيته، ناهيك عن عهد اهلل المتعال. 
وكلما انغمس االنسان بدنس األرض، كلما ازدادت غفلته 
كلما أضيف  الدنيا،  بوسخ  أكثر  تلطخ  وكلما  الحقائق،  عن 

على نسبة نسيانه لالمر الحقيقي. 

عهد مع اهلل
التي يجب أال ينساها االنسان  الموضوعات  إن أحد أهم 
هو »العهد مع اهلل«. عهد أزلي وميثاق أولي. وقد جمع اهلل 
الجميع منذ األزل وأخذ على بني آدم الميثاق والعهد سمي 

بـ»عهد ألست«: 
َيَّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم  »َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن بَِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذِرّ
َيْوَم  َتُقولُوْا  َأن  َشِهْدنَا  بََلى  َقالُوْا  بَِربُِّكْم  َألَْسُت  َأنُفِسِهْم  َعَلى 

الِْقَياَمِة ِإنَّا ُكَنّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن.«2 
اإلقرار  عليها[  وقعنا  ]وكلنا  أوجه:  ثالثة  اآلية  لهذه  و 
بربوبية اهلل ووحدانيته؛ اإلقرار بنبوة ورسالة خاتم األنبياء، 
وإبرام العهد حول والية علي أمير المؤمنين وأوصيائه 

 .المطهرين
وقد وقع آدم خطاب العهد منذ األزل. وقد أخذ عهد 
من آدم بشان ثالثة مواضيع، وكان قد وقع أيضا. وكان 
قد عين أحد بجانبه يذكره على الدوام: يا آدم! تذكر! لقد 

.وأبناء علي أبرمت عهدا. ال تنسى والية علي
يذكر آدم  الذي كان  الذاكر  الذاكر ملكا. وهذا  و كان هذا 
على الدوام لكي ال ينسى كان حجرا. و كلف اهلل تعالى من 
منطلق لطفه ملكا اسمه »الحجر« ليكون بجانب آدم ليذكره 
بـ»عهد ألست.« وعندما أقدم آدم على ترك األولى، نسى 
إلى  الهبوط  إن سر  نفسه.  قطعه على  قد  كان  الذي  العهد 
النبوة  حول  العهد  عن  والغفلة  النسيان  إلى  يعود  األرض 

المعصومين، ستهبط. 
وهذه القضية ال تقتصر على آدم، بل أن قصة هبوط 
االنسان قد وقعت مرارا وتكرارا منذ عهد آدم و إلى 
يومنا هذا. وال يفرق إن كان االنسان متعلق بالقرن األول 
أو العصر الحاضر، على االنسان أن يتوب عن هذه الغفلة 
والميثاق.  العهد  هذا  لتجديد  الحرام  المسجد  يقصد  وأن 
وقد عاد إلى »المسجد الحرام« و »الكعبة« لتجديد العهد 

والميثاق.
عظماء  من  ملكا  كان  األسود«  »الحجر  فان  قلت  وكما 
المالئكة جعله اهلل مع آدم في الجنة يذكره الميثاق ويجدد 
من  وأخرج  آدم  عصى  فلما  سنة.  كل  في  االقرار  عنده 
آدم  على  اهلل  تاب  فلما  والميثاق،  العهد  اهلل  أنساه  الجنة، 
حول ذلك الملك في صورة درة بيضاء فرماه من الجنة 

.إلى آدم
فلما نظر إليه آنس إليه وهو ال يعرفه بأكثر من أنه جوهرة 
وأنطقه اهلل عز وجل ثم تحول إلى صورته التي كان مع آدم 
إليه  فوثب  والميثاق  العهد  أين   :فقال آلدم الجنة  في 
االقرار  وجدد  وقبله  له  وخضع  وبكى  الميثاق  وذكر  آدم 
بالعهد والميثاق ثم حوله اهلل عز وجل إلى جوهرة الحجر 
درة بيضاء صافية تضئ. فحمله آدم على عاتقه وجاء 
به إلى المسجد الحرام. و هبط جبرئيل ومعه قماشة 
بيضاء من السماء وأظهر له مكان الكعبة و وضعا الحجر 
األسود في مكانه. و إلى يوم القيامة، فان أي انسان شأنه 
شأن أبيه آدم، يخطأ عليه من أجل التوبة واإلنابة إن يقصد 

.ووالية المعصومين

سّر الهبوط
إمرأة  كانت  الخلق سواء  بان  يُعرف  لكي 
أو كان رجال، سواء كان يعيش في القرن 
إن  ما  عشر  الخامس  القرن  او  الهجري 
وإمامة  والية  عهدك حول  وتغفل  تنسى 

المسجد الحرام و الكعبة و ركن الحجر 
ليجدد  السماء  إلى  يديه  يرفع  و  األسود، 

العهد والميثاق.
و من ال يجدد العهد والميثاق، ال يصبح محرما و ال حاجا. 

وال يتم تأدية الحج والشخص ليس حاجا.

تجديد العهد
وعندما يتغاضى زائر بيت اهلل، عن كل التعلقات واإلنتماءات 
ويدخل صحن المسجد الحرام وهو يرتدي قطعتي قماش 
أبيض من دون نقش لتأدية أعمال الحج، يبدأ طوافه من 
»ركن الحجر األسود« )وعلى يساره الحجر األسود( وهو 
بذلك،  يريد  الحجر األسود. وكأنه  إلى  اليمنى  بيده  يشير 
تجديد بيعته وعهده مع الحجر األسود بوصفه رمزا وعالمة 

ليد اهلل، ومن ثم ينهمك في الطواف. 
محبته  يُظهر  وال  األرض،  في  اهلل  يُعاهد حجة  ال  من  إن 
ومودته الخالصة له، فانه يكون في الحقيقية قد طاف حول 

حجر ال »بيت اهلل الحرام«. 
 :وفي حديث سلسلة الذهب الشهير، قال اإلمام الرضا
 ،عن أبيه جعفر الصادق ،حّدثني أبي موسى الكاظم
 ،عن أبيه على زين العابدين ،عن أبيه محّمد الباقر
عن أبيه الحسين شهيد كربالء، عن أبيه علّي بن أبي 
رسول  عيني  وقّرة  حبيبي  حّدثني  قال:  أنّه   ،طالب
اهلل عن جبرائيل أنّه قال: سمعت رّب العّزة سبحانه 
يقول: »َكِلَمة ال إله إاّل اهلل ِحْصني، َفَمْن َدَخَل ِحْصني أِمَن ِمْن 

َعذابي، بَشْرِطها وُشروِطها وأنا ِمْن ُشروطها.«3
:كما جاء حول والية أميرالمؤمنين

»ِوالَية َعلّي ْبِن أبي طالِب ِحْصني َفَمْن َدَخَل ِحْصني أِمَن ِمْن 
َعذابي.«4

إن عهد اإلمامة يستقيم بكلمة »ال إله إاّل اهلل«، لكن بشرط 
حماية ميثاق الوالية. 

فالوالية هي شرط الدخول إلى الحصن الحصين ل »ال إله 
إاّل اهلل« وشرط اإلنضمام إلى حشد المؤمنين.

وفي تفسير اآليتين 34 و 35 من سورة اإلسراء، »َوَأْوُفوا 
:بِالَْعْهِد ِإَنّ الَْعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل...« نقل عن اإلمام الكاظم

»الَعْهد ما أَخَذ النبّي َعلي النَّاس في َمَوّدِتنا وطاَعة أمير 
المؤمنين أن ال ُيخالفوه وال َيَتقّدموه وال َيْقَطعوا َرِحِمه وأْعَلَمُهم 

أنَُّهم مسؤولون َعْنه.«5
وبعد هذا الحضور وانعقاد العهد القلبي والجماعي، سيصبح 
اإلمام مبسوط اليد، وجاهزا للخروج من خلف ستار الغيبة 

والحضور البيّن بين الناس.
 ويقول الكثير منا نحن الجماهير ونكتب حول أهل البيت
ونقيم المجالس ونلقي الخطب، لكننا نبيت في هذا الحوار 

القلبي، نية أخرى.
إن ُحّب المال وحّب الجاه وحّب النفس والخوف من فقدان 
هذه األمور الثالثة، يحول دون أن نخوض باخالص هذا 
الحوار، فنمارس الرياء والتظاهر، ونخضع أمام ارباب القوة 
أو دون علم، في  أنفسنا من علم  والمال والضالل ونقحم 

ظلم آل محّمد
فاإلمام وقبل أن يكون بحاجة إلى جنود، هو بحاجة إلى 
وميثاقا  عهدا  يحمل  من  إن  رياء.  وبال  أصدقاء حميميين 
بغيرالعهد والميثاق مع اإلمام المبين، ال يمكن له أن يدخل 
في جمع األصدقاء المخلصين والمقربين، وطالما ال يتحول 
فانه لن يطرأ  العهد والميثاق إلى عهد قلبي جماعي،  هذا 

تحول وتطور هائل في العالم.
و ال يمكن »الطواف حول البيت« و الرجوع إلى الحق إال 
يمهد  بنسيانه  الذي  المنسي.العهد  العهد  ابناء آدم  يذكر  أن 
الهيبوط و السقوط و من جانب  األرضية للكل لالفول و 
هذا  و  الرحمن  عرش  غلى  العروج  يسبب  تجديده  آخر 

»حكاية اإلنسان«.
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3. ابن بابویه، حمّمد بن علی )الصدوق(، »عيون أخبار الّرضا«، ج 2، 
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4. املصدر السابق، ج2، ص136.

5. حباراألنوار، ج 24، ص 187، ح 1.
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منهاج الّنبی فی رحاب الغدير
سيّد أميرمحّمد ماسوله اى

المناسبة حّجة الوداع
أّن  عليه  تقاطرت  التّى  للوفود  و  النبّى ألصحابه  لمح 
حّجته ذلك العام ستكون آخر حجة فتأهب المسلمون من 
كّل َحدب و َصوب سينالوا ثواب الحجة و شرف الصحبة و 
الوداع، فتجمع 90.000 و قيل 114.000 و قيل120.000 
اإلثنين  يوم   لما وصل رسول اهلل أكثر.1  قيل  و  مسلم 
18من ذى الحجة من السنة العاشرة للهجرة الى غدير الخم، 

نزل اليه جبرائيل األمين عن اهلل بقوله: 
ْغ ما ُأْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفما  ُسوُل بَلِّ »يا َأيَُّها الرَّ

بَلَّْغَت ِرسالََتُه َو اهللُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس... «2

مکان التتويج
 أنسيتم قول رسول اهلل« :برواية عن فاطمة الّزهرا •

يوم غدير خم: »من كنت مواله فعلى مواله ]من اآلخر[...«3
• و أخرج الحافظ النسائى فى »الخصائص«: عن زيد بن 
أرقم قال: لّما رجع الّنبى من حّجة الوداع و نزل غديرخم 

أمر بدوحات، ]من اآلخر[...4

للـمحب  العقبى«  »ذخائر  فى  بن عازب  البراء  برواية  و   •
خم،  بغدير  فنزلنا  سفر  فى   النّبى عند  كنا  قال:  الطبرى، 

فنودى فينا، الّصالة جامعة، و كسح، ]من اآلخر[...5
• و برواية سعد بن أبى وّقاص: كّنا مع الّرسول اهلل و لّما 

بلغ غدير خم، وقف الّناس ثّم رد ]من اآلخر[...6
فمن المؤّكد أن مكان التتويج أمام الجميع غدير خم.

الخطرية الجغرافية لوادی الغدير
بين »مكة  المسافة  منتصف  يقع فى  غدير خم هذا مكان 
المكرمة« و »المدينة المنورة« و قد سمى المكان بالغدير 
لوجود المياه فيه )تعنى كلمة الغدير فى اللغة، مسيل ينزل 
منه الماء، و كان غدير خم مكان يجتمع فيه ماء المطر و 

لذلك اشتهر بغدير خم(.
يقع غدير خم بمسافة 3-4 كيلومترات تقريبًا شمال شرق 
سهل  فى  الجحفة  ميقات  يقع  و  »الجحفة«  ميقات  من 
المنورة  المدينة  عن  يبعد  و  »رابغ«  مدينة  شرق  منبسط 
و  العربية«  الجزيرة  »شبه  غرب  كيلومترفى   183 حوالى 

الجحفة هى إحدى الخمس مواقيت لإلحرام.

مصادر حديث الغدير

هذه الحادثة متّفق عليها عند المسلمين بكّل مذاهبهم بما 
فيهم علماء المسلمين السنة قديمًا. إن حادثة الغدير رويت 
 7و من 114 صحابى من صحابة النّبى من آل محّمد
و 84 من اتباع الصحابة و عدة مئات من علماء المسلمين 

فى جميع أنحاء  العالم.

حديث الغدير فی مصادر أهل السنة
• يقول اإلمام مسلم فى »صحيح«ـه: 

و عن زيد بن أرقام قال: قام رسول اهلل يومًا فينا خطيبًا 
و  وعظ  و  اهلل  فحمد  المدينة  و  مكة  بين  »خمًا«  يدعى  بما 
ذكر، ثّم قال: »أّما بعد. أال أّيها الناس فإنّما أنا بشريوشك أن 
يأتى رسول ربّى فأجيب و انا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب 

اهلل...« ثّم قال: »و اهل بيتى...«8 
و لهذا يقول ابن حجر: إن الحديث الغدير صحيح المرية فيه 

و ال يلتفت لمن قدح فى صحة و اللمن رده.
• و أخرج الحافظ النسائى فى الخصائص: 

الوداع  النّبى من حجة  لما رجع  قال:  ارقم  بن  زيد  عن 
قال: »كأنى دعيت  ثّم  فقممن  بدوحات  أمر  نزل غديرخم،  و 
اآلخر،  اعظم من  أحدهما  الثقلين،  فيكم  تارك  أنّى  و  فأجبت 
كتاب اهلل و عترتى اهل بيتى، فانظروا كيف تخلفونى فيهما، 
فإنهما لن يفترقا حّتى يراد على الحوض...« ثم قال: »إن اهلل 
موالى و انا ولى كل مؤمن.« ثم اخذ بيد على فقال: » من 
كنت وليه، فهذا وليه، الّلهم وال من وااله و عاد من عاداه...« 
فقلت لزيد: سمعته من رسول اهلل؟ قال: نعم و إنّه ما كان 

أحد إاّل و رآه بعينه و سمعه بإذنيه...9
• و أخرج ابن المغازلى الشافعى حديث الغدير بطرق كثيرة، 
فتارة عن زيد بن ارقم و أخرى عن أبى هريرة و ثالتة عن 
أبى سعيد الخدرى و تارة عن على بن ابى طالب و عمر 
بن الخطاب و ابن مسعود و بريدة و جابربن عبداهلل و غير 

هوالء:
فعن زيد بن أرقم: 

أقبل نّبى اهلل من مكة فى الحجة الوداع حّتى نزل بغدير 
الجحفة بين مكة و المدينة فأمر بالدوحات فقّم ما تحتهن من 
شوك ثّم نادى: الّصالة جامعه، فخرجنا إلى رسول اهلل فى 
يوم شديد الحر و أن منا لمن يضع ردائه على رأسه و بعضه 
على قدميه من شّدة الرمضاء...إلى قوله:...ثم أخذ بيد على بن 
ابى طالب فرفعها ثّم قال: من كنت مواله فهذا مواله و من 

كنت وليه فهذا وليه ]من اآلخر[...10
عن  صحيح  حديث  هذا  محّمد:  بن  الفضل  ابوالقاسم  قال   •
 و قد روى حديث غديرخم عن رسول اهلل رسول اهلل

نحو من مائه نفس منهم العشرة و هو حديث ثابت...11
• و فى »كنز العّمال« لـلمّتقى الهندى:...إّن اهلل موالى و أنا 
من  وال  الّلهم  مواله،  فعلى  مواله  كنت  من  مؤمن،  كّل  ولى 

وااله و عادمن عاداه...

و قد أخرج المتّقى الهندى هذا الحديث تارة عن زيد بن 
ارقم و أخرى عن ابى هريرة و ثالثة جابربن عبداهلل و رابعة 

أبى سعيد الخدرى و خامسة ابن عّباس و غير هوالء.12
تفسير  عند  لـلقرطبى  القرآن«  األحكام  »الجامع  فى  و   •

قوله تعالى: »َسَأَل سائٌِل بَِعذاٍب واِقع «13 قيل: 
أنّه  ذلك  و  الفهرى  النعمان  بن  الحارث  هو  هنا  السائل  أّن 
لما بلغه قول النّبى فى على: »من كنت مواله فعلى 
مواله.« ركب ناقتة فجاء حّتى أناخ راحلته باألبطح ثم قال: يا 
محّمد أمرتنا عن اهلل أن نشهد أن ال اله ااّل اهلل و إنك رسول 
ثّم لم ترض بهذا حّتى فضلت ابن عمك  اهلل فقبلناه منك... 
علينا أفهذا شىء منك أم من اهلل؟ فقال النّبى: »واهلل الذى 
ال اله ااّل هو، ما هو ااّل من اهلل.« فولى الحارث و هو يقول: 
اللهم ان كان ما يقول محمد حّقا فامطر علينا حجارة من الّسماء 
و ائتنا بعذاب اليم فواهلل ما وصل الى ناقته حّتى رماه اهلل بحجر 
سائٌِل  »َسَأَل  فنزلت:  فقتله  دبره  من  فخرج  دماغه  على  فوقع 

بَِعذاٍب واِقع «...14
النيسابورى و »المناقب«  التنزيل للحاكم  • و فى شواهد 

لـابن المغازلى عن أبى هريره قال: 
من صام يوم ثمانية عشر من ذى الحجة كتب له صيام سّتين 
النّبى بيد على فقال:  شهرا و هو يوم غدير خم كما اخذ 
 :فقال اهلل،  يا رسول  بلى  قالوا:  المؤمنين؟«  »ألست ولى 
»من كنت مواله فعلى مواله.« فقال عمربن الخّطاب: بخ بخ 
لك يا ابن ابى طالب، اصبحت موالى و موال كل مؤمن و 

أنزل اهلل: »الَْيْوَم َأْكَمْلُت لَُكْم ديَنُكم «15و16
• و يقول حّجة االسالم الغزالى: 

أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبة من غديرخم 
مواله،  فعلى  مواله،  كنت  من  يقول:  هو  و  الجميع  بإتّفاق 
مولى  و  موالى  أصبحت  لقد  ابالحسن،  يا  بخ  بخ  عمر  فقال 
ثّم بعد هذا غلب  كل مولى، فهذا تسليم و رضى و تحكيم، 
الهوى لحّب الرياسة و لما مات رسول اهلل قال قبل وفاته 
اذكركم من  االمر و  لكم إشكال  بياض ألزيل  بدواة و  ائتوا 
المستحق لها بعدى، قال عمر: دعوا الّرجل فإنّه يهجر... فإذن 
هذا  و  اإلجماع  ألى  فعدتم  النصوص،  بتأويل  تعلقكم  بطل 
منصوص أيضًا فإن العباس و اوالده و علينا و زوجته و اواله 
و بعض الصحابة لم يحضروا حلقة البيعة... و خالفكم أصحاب 

السقيفة فى متابعة الخزرجى.17
• و يقول الشهرستانى فى »الملل و النحل«: 

حين  الحال  انتظام  و  االسالم  كمال  فى  ماجرى  مثل  و 
نزل قوله تعالى: »يا ايّها الرسول بّلغ ما أنزل اليك 

من ربّك...« فلما وصل غديرخم امر 
الّصالة  نادوا  و  فقممن  بالدوحات 
يوم  هو  و   قال ثم  جامعة، 
الّرحال: »من كنت مواله فعلى مواله، 

الّلهم وال من وااله و عاد من عاداه 
من  اخذل  و  نصره  من  وانصر 
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فى نقل الحديث كنموذج لذلك:
• »األصول من الكافى«، ج 1، ص 295؛

• »اإلرشاد«، لـلمفيد، ص 94؛
• »الخصال«، ص 166، ح 98؛

• »كمال الدين و تمام النعمة«، رقم 98؛
• »التّوحيد«، ص 212، باب اسماء اهلل تعالى؛

• »معانى األخبار«، ص 63، حديث رقم 1؛
كتابه »الغدير  الطباطبايى فى  المحّقق  السيد  لقد احصى  و 
فى التراث اإلسالمى«، 164 كتابًا صنف حول واقعة الغدير.

إحصائيات حول کتب الغدير
و يظهر مّما يأتى أن التأليف فى الغدير بدأ منذ القرن الثانى 
اليوم و كان فى  التأليف و استمر حتّى  بداية نشأة  و منذ 
القرون الماضية كغيرة من الموضوعات بين جزر و مّد و 

اخفاق و ازدهار.
• و فى القرن الثالث كتابين 

• و القرن الرابع 10كتب،
• و فى القرن الخامس 15 كتابًا،

• و فى القرن السادس كتابًا واحداً،
• و فى القرن السابع كتابين،

• و فى القرن الثامن كتابًا واحداً،
• و فى القرن التاسع كتابًا واحداً،

• و فى القرن العاشر كتابين،
• و فى القرن الحادى عشر كتابين،
• و فى القرن الثانى عشر 8 كتب،
• و فى القرن الثالث عشر 4 كتب،
• و فى القرن الرابع عشر 72 كتابًا،

• و فى القرن الخامس عشر 43 كتابًا.31

معانی حديث الغدير
اهتمام  و  الحديث  اصل  كافيًا على  ألقينا ضوءا  ان  بعد  و 
حديث  داللة  تناول  بنقله،  السنن  ارباب  و  الحديث  رواة 
الغدير على ثبوت امامة على بن ابى طالب بعد وفاة 

.النّبى
المسألة مهمة هناهو تفسير كلمة مولى فانّها على وضوحها 
لم  و  طريقًا  يجدوا  لم  أن  بعد  و  منها  االستفادة  اسائوا 
يستطيعوا للتشكيك بالّسند تحركوا على مستوى التشكيك 
فى مفهوم الحديث و داللته و خاصة كلمة »مولى« ولكنهم 

رغم ذلك لم يحققوا نتيجة.

استعمال لفظ المولی
المواضع  أغلب  فى  التحمل  طراحة  بكّل  و  مولى  كلمة 
إاّل معنى واحد و هو األّولوية و الجدارة و بعبارة اخرى، 

الرئاسة و جاء فى القرآن لفظ »المولى« بمعنى الرئيس او 
مدير او االولى.

و  الكريم  القرآن  فى  18آية  فى  »مولى«  كلمة  جاءت  و 
عشرة منها تعبر عن مولوية البارى تعالى و لم تأت بمعنى 
الصديق إاّل فى موارد قليلة جّداً و لذلك ال يمكن الّشك 
بالّدرجة االولى بمعنى األولى و  المولى هى  فى أن كلمة 
االجدر و لم تأت فى حديث الغدير إاّل فى هذا المعنى و 

الشواهد و القرائن كّلها تشير ألى ذلك المعنى.

ادلة تؤيد المدعی
نفرض انه يوجد لكمة »مولى« معان متعّدد ولكن القرائن 
و شواهد الحال التّى اكتنفت الحدث يوم الغدير التاريخى 
ترفع كّل ابهام و شبهة و تتم الحجة على كل احد. و فيما 
يلى بعض الشواهد على أن المراد بلفظ المولى فى حديث 

الغدير معنى االّولية دون غيرها من المعانى:

الشاهد األّول:
نرى حّسان شاعر الرسول االعظم و بعد اخذ الرخصة 

من الرسول قال: 
فقال له قم يا على فانن        رضيتك من بعدى امامًا و هاديًا32

لم يستفد حّسان من لفظ المولى غير معنى اإلمامة و القيادة 
من فصحاء  و  الّلغة  اهل  من  يعتبر  أنه  الحال  و  الهداية  و 
العرب و لوال أن الشواهد و القرائن لم تفد ااّل ذلك المعنى 

لما تجرأ حسان الن يقول ما قال.
و ألشكل عليه باقى العرب و عابة باقى الشعراء.

و يروى أن النبّى ان النبّى قال لحسان بعد أن فرغ 
من شعره: التزال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا أو نافحت عنا 
بلسانك.33 و كذلك ما قاله الصحابى الجليل قيس بن سعد 

بن عبادة االنصارى:
لسوانا أتى به التنزيل و على إمامنا و إمام  

فهذا على خطب جليل34 يوم قال النّبى من كنت مواله 

الشاهد الثانی:
ما كتبه االميرالمؤمنين فى اشارة لـمعاوية حيث قال: و 

أوجب لى واليته عليكم رسول اهلل يوم غدير خم.35
لنا ما هو  فهل يوجد شخص أفضل من االمام يفسر 
المقصود من كلمة مولى فى الشعر اعاله و لم يستفاد منها 

ااّل الزعامة و القيادة؟

الشاهد الثالث:
الرسول بعد جملة »من كنت مواله...« قال اهلل اكبر على 
اكمال الدين و اتمام النعمة و رضى الّرب برسالتى و الوالية 

خذله و أدر الحق معه حيث دار 
االهل بلغت؟ ثالثا.18

على  »المستدرك«  فى  و 
زيدبن  عن  للحاكم  الصحيحين 

ارقم قال: 
لما رجع رسول اهلل من حّجة 
فقممن  بدوحات  امر  غديرخم  نزل  و  الوداع 
الثقلين  فيكم  قدتركت  انى  فأجبت،  دعيت  »كأنى  فقال: 
أحدهما اكبر من اآلخر كتاب اهلل تعالى و عترتى فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما فانهما لن يفترقا حّتى يرادا على الحوض.« ثم 
قال: »إن اهلل عّزوجل موالى و انا مولى كّل مؤمن ثم اخذ بيد 
على)رضى اهلل عنه(.« فقال: »من كنت مواله فهذا ولّيه، الّلهم 

وال من وااله و عاد من عاداه...« 
و  الشيخين  على شرط  هذا حديث صحيح  الحاكم  يقول 
لم يخرجاه و قد أخرجه الحافظ الذهبى فى تلخيصه على 

المستدرك...19
و حديث الغدير اخرجه علماء اهل السنة و حفاظهم بطرق 

كثيرة. فيهم:
ابن حجر العسقالنى فى »اإلصابة«،20 والقندوزى فى »ينابيع 
فى  احمد  االمام  »خطط«ـه،21  فى  المقريزى  و  المودة« 
مسنده،22 البيهقى فى كتابه »اإلعتقاد على مذهب السلف 
و  الصغير«،24  »الجامع  فى  السيوطى  الجماعة«،23  أهل  و 
»تاريخ الخلفاء«،25 المحب الطبرى فى »الريض النضرة«،26 
العقبى«، ابن خلكان فى »وفيات االعيان«،27  فى »ذخائر 
فى  قتيبة  ابن  البغداد«،28  »تاريخ  فى  البغدادى  الخطيب 
آل  »حقوق  كتابيه  فى  تمية  ابن  السياسة«،29  و  »اإلمامة 
»مروج  فى  المسعودى  الواسطية«،  »العقيدة  البيت«،30 
فى  كثير  ابن  االشراف«،  »انساب  فى  البالذرى  الذهب«، 
الهيثمى فى »الصواعق  ابن حجر  الكريم«،  القرآن  »تفسير 
اهل  اآلثار من علماء  المحرقة« و غير هوالء من جملة 
السنة، اقتصرنا على ذكر جمله منهم ليرى المنصف ما قاله 
ابن خلدون و ابن حزم و إحسان ظهير و أبو زهرة و الدكتور 

شلبى و غيرهم.
و ليعلم أن حديث الغدير من اهم األحاديث المتواترة عند 

جميع المسلمين. 

حديث الغدير فی کتب الشيعة 
التّى  الشيعة  كتب  جميع  أن  الواضح  من  و 
تعرضت لسيرة النبّى او لفضائل 
على و مناقبه او التّى تعرضت 
حديث  ذكرت  االمامة  لسمائل 
الى  نشير  هنا  نحن  و  الغدير 
بعض ما سجله علماء الشيعة 

لعلى من بعدى.
اعالن  هو  المراد  كان  فاذا 
المسلمين،  من  لواحد  المحبة 

المودة  اثبات  من  يمكن  فكيف 
نصرته،  و   الميرالمؤمنين

و  النّعمة؟  اتمام  و  الدين  اكمال 
الّرب  »رضى  قال:   أنه ذلك  من  األوضح 

برسالتى و...«
فهل يبقى شك فى أن المقصود من كلمة »الولى« هو معنى 

الخالفة؟36

الشاهد الّرابع:
كالم ابن منظور الديلمى )إمام الكوفيين فى النحو و اللغة و 
االدب( فى كتاب »معانى القرآن«: الولى و المولى فى كالم 
العرب واحد و فى قراءة عبداهلل بن مسعود: »إنّما موالكم اهلل 

و رسوله مكان وليكم«37 
و إنّما يكون الولى وليٌا، إذا كان اولى من كل احد فى االمر 

و النهى و الطاعة من قبل اآلخرين.

الشاهد الخامس:
سأل  الشهيرة  و  المباركة  كلمة   الرسول يقول  ان  قبل 
الحاضرين: »ألست اولى بكم من انفسكم؟« و بعد ما أخذ 
فهذا على  قال: »من كنت مواله  الناس  من  بذلك  االقرار 

مواله...«
ما فائدة هذا التقارن و التوالى؟ و هل هو ااّل لكى يثبت له 
ذلك المقام الرفيع الثابت للنبّى بنص القرآن؟ مع فارق 
مقام النبّوة للنبّى و اإلمامة ألميرالمؤمنين و يكون 
معنى الحديث أن أكون أولى من نفسه فعلى أولى به من 

نفسه.38

الشاهد السادس:
بداية  فى  أجله  حلول  بقرب   االعظم الرسول  تنبّأ 

الخطبة فقال: »انى اوشك ان ادعى فاجيب.«39
و هذا العبارة تحكى انّه كان يزيد بذلك تعيين الخليفة 
ستحدث  التّى  الثغرة  يسد  ان  يمكنه  بحيث  بعده،  من 
بموته و يجب أن يكون كفواً لذلك المنصب و المقام 

و ال تحتمل معنى آخر و اذا ما فسرناها بغير 
المنطقية  العالقة  فستنتفى  الخالفة 
الحال  و   الرسول كالم  فى 
نطق  من  ابلغ  و  افصح   أنّه

قرينة  هناك  هل  و  بالضاد 
أقوى من هذه؟
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اهل الذّکر
قال اهلل تعالى فى محكم كتابه: »َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ 

ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُمون«1 ِرجااًل نُوِحي ِإلَْيِهْم َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّ
و اّما من هو اهل الّذكر؟ 

رسول  بيت  اهل  اّن  اآلية  هذه  تفسير  فى  المفسرون  قال 
فى  الحسكانى  الحاكم  روى  كما  الذكر  اهل  هم   اهلل
اآلية:  هذه  عن  عليًّا  سألت  قال:  الحارث  عن  تفسيره 
ْكِر« فقال: »و اهلل إنا لنحن أهل الذكر،  »فَْسئَُلوا أَْهَل الذِّ
نحن أهل العلم، و نحن معدن التأويل و التنزيل، و لقد سمعت 
أراد  بابها، فمن  العلم و علي  أنا مدينة  يقول:   رسول اهلل

العلم فليأته من بابه.«
و روى عن جابر عن أبي جعفر االمام الباقر في قوله: 

ْكِر« قال: »نحن أهل الذكر.« »فَْسئَُلوا أَْهَل الذِّ
و روى عنه عن محمد بن علي قال: لما نزلت هذه اآلية: 
 :علي قال  تَْعَلُمون«   ال  ُكْنتُْم  إِْن  ْكِر  الذِّ أَْهَل  »فَْسئَُلوا 

»نحن أهل الذكر- الذي عنانا اهلل جل و عال في كتابه .«

قوله علی فی القرآن الکريم في  جعفر  أبي  عن  يسار  بن  الفضيل  عن  روى  ايضًا 
ْكِر« قال: »هم األئمة من عترة رسول  تعالى: »فَْسئَُلوا أَْهَل الذِّ

اهلل، و تال و أنزلنا عليكم  ذكرا رسوال.«

الهامش:
1. سورة النحل، اآلیة 43. 

لقواعد  التنزيل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  حسكاني،  المصدر: 
التفضيل«، الطهران، طبع اول، 1411 ق.، ج 1 ؛ ص432- 437.

الشاهد السابع:
الشاهد األقوى هو تهنئة الشيخين )أبى بكر و عمر( و جمع 
غفير من اصحاب رسول اهلل إلمام على بعد نزوال 
النبّى عملية التهنئة إلى وقت الغروب و كان الشيخان 
له: »هنيئًا لك يا  العمل، حيث قاال  بادر إلى  اّول من  من 

على بن ابى طالب اصحت...«40
حتى  اليوم  ذلك  فى   اميرالمؤمنين ناله  مقام  فأى 
ااّل  هو  هل  و  التبريك؟  ذلك  الشيخين  من  يستحق 
الزعامة و الخالفة و القادة لالمة؟ فان المحبة لم تكن شيئًا 

جديداً تستحق التهنئة... .

الشاهد الثامن:
مما ذكر سابقًا هو  االمور  تلك  المقصود من كل  كان  اذا 
الناس ألميرالمؤمنين فال يلزم طرح هذه  تبيين محبة 

المسألة فى ذلك الهواء الحار و المناخ  المحرق.
ما الداعى للتكرار؟ الم يذكر القرآن الكريم؟ »إنّما المؤمنون 
إخوة.«41 انّه من المؤمنون كما ذكر مراراً و تكرار فلم 
تكن حاجة لتلك المقدمات الصعبة و كان باإلمكان طرح 
هذه المسألة فى المدينة. كّل ذلك يشير بصورة القاطع الى 

وجود أمر أهم خطورة من ذكر مسألة الصداقة... .

الهوامش:
1. »تذکرة اخلواص« للسبط بن اجلوزی احلنفی، ص 30 و راجع »السریة 
احللبية«، ج 3، ص 157؛ »السریة النبویة« لزین دحالن هبامش احللبية، ج 

3، ص 3؛ ـالغدیر« لألمينی، ج 1، ص 9.
2. سورة املائدة، اآلیة 67.

3. عالمة امينی، »الغدیر«، ج1، ص 197.
4. النسائی، »اخلصائص«، صص 39-41.

5. احملب الطربی، »ذخائر العقبی«.
6. النسائی، »اخلصائص«، صص 18 و 25.

7. حدیث الغدیر بنی األدلة املثبتنی و اوهام املطلنی، السيد هاشم امليالنی.
8. »صحيح مسلم«، ج 7، صص 122 و 123.

9. النسائی، »اخلصائص«، صص 41-39.
10. ابن املغازلی، »املناقب«، صص 36-29.

11. املصدر السابق، ص 36.
12. املتقی اهلندی، »کنز العمال«، ج 1، صص 168-166.

13. سورة املعارج، اآلیة 1.
14. القرطبی، »اجلامع الحکام القرآن«، ج 18، صص 287-289.

15. احلاکم النيشابوری، »شواهد التنزیل«، ج 1، ص 158؛ ابن املغازلی، 
»املناقب«، ص 31.

16. سورة املائدة، اآلیة 3.
17. ابوحامد الغزالی، »سر العاملنی و کشف ما فی الدارین«، ص 10.

18. الشهرستانی، »امللل و النحل«، ص 163.
ایضاً  و   109 3، ص  ج  الصحيحنی«،  علی  »املستدرک  احلاکم،   .19

احلافظ الذهبی فی »تلخيص«ـه.
20. ابن حجر العسقالنی، »اإلصابة«، ج 2، ص 15 و ایضاً ج 4، ص 

.568
21. املقریزی، »اخلطط«، ج 2، ص 92.

22. اإلمام أمحد فی »مسند«ـه، ج 1، ص 331، ط 1986م.
23. البيهقی، »کتاب اإلعتقاد«، ج 204 و ایضا ص 217 ط بریوت، 

1986م.
24. السيوطی، »اجلامع الصغری«، ج 2، ص 642.

25. السيوطی، »تاریخ اخللفا«، ص 169.
26. احملب الطربی، »الریاض النضرة«، ج 2، ص 172.

27. ابن خلکان، »وفيات األعيان«، ج 4، ص 319-318.
28. اخلطيب البغدادی، »تاریخ بغداد«، ج 7، ص 437.

29. ابن قتيبة، »اإلمامة و السياسة«، ج 1، ص 109.
30. ابن تيمية، »حقوق آل البيت«، ص 13.

31. عبدالعزیز الطباطبایی، »الغدیر فی الرتاث اإلسالمی«، ص 22.
32. مصادر اشعار حّسان بن ثابت.

33. »تذکرة اخلواص«، ص 39.
34. »الغدیر«، ج 1، ص 340؛ راجع کتاب »خصائص األئمة« للشریف 

الرضی، ص 43.
35. نقل العالمة االمينی هذا الشعر فی کتاب »الغدیر«، ج 2، ص 25.

1، صص  فی ج  احلدیث  من  اجلانب  هذه  االمينی  العالمة  ذکر  و   .36
43، 165، 231، 233 و 235، مثل: »الوالیة« لـإبن جریر الطربی، ص 
310، »تفسری ابن کثری«، ج 2، ص 14، »تفسری الدر املنثور«، ج 2، 

ص 259 و فی کتب األخری... .
37. »تلخيص الشافی«، ج 2، ص 180.

38. نقل العالمة االمينی مجلة ألست اولی بکم من انفسکم، من 64 حمدثاً 
و مورخاً إسالمياً، راجع ج 1، ص 371 من »الغدیر«.

39. راجع »الغدیر«، ج 1، صص 26، 27، 30، 32، 33، 34، 36، 
47، 176 و ورد سند هذا املطلب فی مصادر اهل السنة مثل »صحيح 
لـإبن کثری، ج 5، ص  النهایة«  و  »البدایة  الرتمذی«، ج 2، ص 298، 
209، ج 7، ص 348، »الزوائد اهليثمی«، ج 9، ص 165 و فی کتب 

األخری.
40. لإلطالع علی اسانيد هتنئة الشيخنی راجع الغدیر، ج 1، صص 270، 

283 و ذکر آنفاً مصادر هذا احلدیث.
41. سورة احلجرات، اآلیة 10.
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هل کان النبي يأكل مما ذبح على النصب؟
يقومون  كانوا  الذين  أن  السابقة  األعداد  في  أشرنا  لقد  و 
باألحاديث  السنة  أهل  مصادر  دخلوا  الحديث  بوضع 
حاولوا  و   النبي صورة  بتشويه  تقوم  التي  الموضوعة 
تحطم مكانته.و سنتطرق في هذا القسم إلى بيان قسم أخر 
من هذه األحاديث و التي تتهم النبي بـ»أكل لحم القرابين 

لألصنام«.
روى فى »الصحيح« البخارى عن عبداهلل بن عمر قال:

أنه لقي زيد بن عمرو بن نَُفيل بأسفل »بَْلَدَح«، وذاك قبل أن 
 م إلى رسول اهلل يُنزل على رسول اهلل الوحي، فُقدِّ
سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني ال آكل مما 

تذبحون على أنصابكم، وال آكل إال مما ُذكر اسم اهلل عليه.1
بن  بن عمرو  زيد  بن  سعيد  بن حنبل عن  احمد  ايضًا روى 

نفيل قال:
كان رسول اهلل بـ»مكة« هو و زيد بن حارثة فمر بهما. 
يا  فقال:  لهما.  سفرة  إلى  فدعوه  نفيل  بن  عمرو  بن  زيد 
ابن أخي إني ال آكل مما ذبح على النصب. قال: فما رؤي 

النبي بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب.2
و ما يلفت النظر هنا هو أن المكانة الدينية و اإلنسانية لزيد 

.ابن عم الخليفة الثانية رفعت و حتى سبقت النبي
و ما يلفت النظر في رواة هذا الحديث هو:

1. ولد عبداهلل بن عمر بعد بعثة النبي و بناء على هذا 
ال يمكن نقل حديث عنه قبل البعثة.3

2. توفي زيد بن عمرو بن نفيل قبل بعثة النبيو يقول 
المؤرخون: إن زيد بعد السفر إلى الشام للبحث عن الدين 
الصحيح ما نجح لكي يرجع إلى بلده و و قتل هناك أو 

مات مسموما.4
و بناء على هذا ال يمكن القبول بهذه المالقاة كما ذكرت و 

ادعت بعض الروايات.
و عندما نجعل هذه الروايات جنب رواية اإلمام و هو 
زيقول  الحق  يتجلى  له  قريب  و  تلميذ  و  ناصر  كان خير 

:اإلمام علي
»و لقد قرن اهلل به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من 
مالئكته يسلك به طريق المكارم و محاسن أخالق العالم ليله 

و نهاره «5
صرح االمام الباقر فى هذه الحقيقه و قال:

 يوكل اهلل بأنبيائه مالئكة ]...[ و وكل  بمحمد«
إلى  يرشده  الرضاع  عن  فصل  منذ  عظيما  ملكا 
الشر و  الخيرات و مكارم األخالق، و يصده عن 

مساوي األخالق .«6
روى عن االمام الصادق  جعفر بن محّمد، عن 

اجداده عن علّى بن ابى طالب قال: اّن رسول اهلل صورة النبّي عند اهل السنة
قال فى الوصيته:

»يا علي! إن عبد المطلب كان ال يستقسم باألزالم و ال يعبد 
األصنام و ال يأكل ما ذبح على النصب و يقول أنا على دين 

7»... أبي إبراهيم
 عن األصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين يقول: 
»و اهلل ما عبد أبي  و ال جدي عبد المطلب و ال هاشم و ال 
 :عبدمناف صنما قط.« قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال
متمسكين   إبراهيم دين  على  البيت  إلى  يصلون  »كانوا 

به.«8

الهوامش:
و  النصب  ُذبح علی  ما  باب  الذبائح/72،  البخاری، کتاب  الصحيح   .1
األصنام، ج 3، صص 206- 207؛ کتاب »مناقب االنصار«210/2، 

باب 24؛ مسند امحد بن حنبل 69/2 و 89 و 127.
2. مسند امحد بن حنبل1/ 189 ح 1648؛ »جممع الزوائد« 417/9.

3. »تقریب التهذیب«435/1.
مسعودی،  االبياری؛  ابراهيم  طبع   232/1 ابن هشام  »احملرب«/175؛   .4

»مروج الذهب« 84/1، طبع اسعد داغر؛ »بلوغ االرب«252/3.
شرح  300؛  قاصعة/  خطبة  صاحل«/  صبحی  )حتقيق  البالغه«  »هنج   .5

عبده 182/1.
6. »حلية االبرار« سّيد هاشم حبرانی 18/1، طبع قم.

الفقيه«، ج 4،  االنوار«، ج15، ص 144؛ .»من ال حیضره  7. »حبار 
باب النوادر، ص365.

8. »کمال الدین و متام النعمه« ابن بابویه قمی، ج1، ص 174، باب 12 
يف خرب عبد املطلب و أيب طالب .

المصدر: عسکری، سّيدمرتضی، »دوراألئّمه فی أحياء الدين« )فارسی(، 
الطهران، طباعة ُمنير، طبع االول، ج 1، ص338-354؛  بالتخليص.

موعود القرآن: رکن شديد

حقيقة  إلى  نصل  أن  يمكن  االنبياء  روايات  بدراسة  و 
عجيبة،الحقيقة التى تكشف عن السر الكبير هلل تعالى عن خلق 
العالم و اإلنسان .الحقيقة التى تؤكد آن غاية خلق اإلنسان 
كما  و   المهدى لإلمام  العدل  إقامة حكومة  كانت  األول 
نجد فى تاريخ األنبياء كلهم كانوا يعرفون نبي آخر الزمان و 
حكومة ابنه و كان يطلعون قومهم و بلدهم عن النبي في آخر 
الزمان و ابنه و كانوا روادا في سبيل تشكيل الحكومة العالمية 
التي ال تعبد الناس فيها إال إلها واحدا. كما قال اهلل عّزوجّل 
فى »القرآن الكريم« عن قول لوط النبّى: »لَْو َأنَّ لي  بُِكْم 

ًة َأْو آوي ِإلى  ُرْكٍن َشديد.«1 ُقوَّ
النبّى بموالنا صاحب  المعصومين قول لوط  فسر األئّمة 

 .الّزمان
روى عن محّمد بن عمرو   في قول لوط: »هؤالء بناتي 
هن أطهر لكم « قال: عنى به أزواجهم- و ذلك أن النبي أبو 
أمته، فدعاهم إلى الحالل و لم يكن يدعوهم إلى الحرام، فقال 
أزواجكم هن أطهر لكم  »قالُوا لََقْد َعِلْمَت ما لَنا في  بَناِتَك ِمْن 
ًة  َحقٍّ َو ِإنََّك لََتْعَلُم ما نُريد فقال لوط لما يئس  لَْو َأنَّ لي  بُِكْم ُقوَّ

َأْو آوي ِإلى  ُرْكٍن َشديد.«2
عن  أبي عبد اهلل االمام الصادق قال  في قوله  »قّوة« قال: 

»القوة القائم و الركن الشديد ثالثمائة و ثالثة عشر.«3
و القصد من عدد 313هو عدد الناصرين لصاحب الزمان فى 
 : إقامئ آمر اهلل تعالى. عن أبي بصير قال قال أبو عبد اهلل
ًة َأْو آوي ِإلى   »ما كان قول لوط لقوله: »لَْو َأنَّ لي  بُِكْم ُقوَّ
ُرْكٍن َشديد« إاّل تمنيا لقّوة القائم و ال ذكر إال شدة أصحابه 
و إن الرجل منهم ليعطى قوة أربعين رجال و إن قلبه ألشد من 
زبر الحديد و لو مروا بجبال الحديد لقلعوها و ال يكفون سيوفهم 

حتى يرضى اهلل عّز و جّل.«4

الهوامش:
1. سورة هود، اآلیة 80. 

القم، طبع ثالث، 1404ق.،  القمي«،  ابراهيم، »تفسری  2. قمى، على بن 
ج1، ص335.

3. املصدر السابق.
4. ابن بابویه، حمّمد بن على، »كمال الّدین و متام الّنعمة«، الطهران، طبع 

ثانی، 1395ق.، ج2، ص673.



4243

موسی کليم اهلل
و كان موسى من أنبياء أولى العزم و هو من كان أبناء 
يعقوب عليه السالم أي بني إسرائيل بانتظاره لمدة سنين 

طوال لكي يخلصهم من ظلم الفراعنة.
»إن   :الصادق االمام  عن  التاريخية  الرواياة  فى  روى 
يعقوب  آل  جمع  الوفاة  حضرته  حين   يعقوب بن  يوسف 
و هم ثمانون رجال فقال إن هؤالء القبط سيظهرون عليكم و 
يسومونكم سوء العذاب و إنما ينجيكم اهلل من أيديهم برجل 
بن عمران غالم  اسمه موسى  يعقوب  بن  ولد الوى  من 
ابنه  يسمي  إسرائيل  بني  من  الرجل  فجعل  آدم  جعد  طوال 

عمران و يسمي عمران ابنه موسى.«1
الباقر قال: »ما خرج  اباجعفر االمام  عن ابى بصير عن 
موسى حتى خرج قبله خمسون كذابا من بني إسرائيل كلهم 
به  يرجفون  أنهم  فرعون  فبلغ  عمران.  بن  موسى  أنه  يدعي 
هالك  إن  سحرته  و  كهنته  له  قال  و  الغالم    هذا  يطلبون  و 
من  العام  يولد  الذي  الغالم  هذا  يدي  على  قومك  و  دينك 
العام  يولد  قال ال  و  النساء  القوابل على  بني إسرائيل. فوضع 

ولد إال ذبح و وضع على أم موسى قابلة...«2
و قد قام اهلل بتأييد بني إسرائيل في تلك الظروف الصعبة 
بعثة موسى عليه السالم .و بينما كان الرجال و النساء من 
بني إسرائيل يعانون المشاكل و الصعوبات الكثيرة قد أمر 
عبادة  و  مصر،والفراعنة  من  يخلصهم  لكي   موسى

األصنام.
بيت  نحو  بأهله   سار  و  األجل  موسى  قضى  فلما  روى: 
ألهله:  فقال  نارا.  فرأى  ليال  الطريق  عن  أخطأ  المقدس 
بخبر  أو  بَِقَبس  «  ِمْنها  آتيُكْم  ي  لََعلِّ ناراً  آنَْسُت  ِإنِّي  »اْمُكُثوا 

من الطريق.3 
إلى  أسفلها  من  تضطرم    شجرة  إذا  النار  إلى  انتهى  فلما 
في  أوجس   و  فرجع  عنه  تأخرت  منها  دنا  فلما  أعالها. 
نفسه خيفة ثم دنت منه الشجرة فنودي  »ِمْن شاِطِئ الْواِد 

وصی األنبياء

َجَرة:ِ َأْن يا ُموسى  ِإنِّي َأنَا  اأْلَيَْمِن فِي الْبُْقَعِة الُْمباَرَكِة ِمَن الشَّ
َّها َجانٌّ  ا َرآها تَْهتَزُّ َكَأن ُ َربُّ الْعالَِميَن َو َأْن َألِْق َعصاَك. فََلمَّ اهللَّ
ألسنانها   الجذع  مثل  حية  فإذا  يَُعقِّْب .«4   لَْم  َو  ُمْدبِراً  َّى  َول

صرير يخرج منها مثل لهب النار فولى موسى مدبرا. 
فقال له ربه عّز و جّل: ارجع. فرجع و هو يرتعد و ركبتاه 

تصطكان فقال: يا إلهي هذا الكالم الذي أسمع كالمك؟ 
قال: نعم. فال تخف. 

فوقع عليه األمان فوضع رجله على ذنبها ثم تناول لحييها 
فإذا يده في شعبة العصا قد عادت عصا و قيل له : »َفاْخَلْع 

ِس ُطوىً «5 و 6 نَْعَلْيَك ِإنََّك بِالْواِد الُْمَقدَّ
على أي حال ترك موسى بني إسرائيل حوالي مدينة 
»أورشليم« بعد أحداث كثيرة جاء ذكرها في القرآن الكريم 
و  عديدة  مرات  اهلل  رسول  مع  عهودهم  نكثوا  أنهم  بما  و 
مصيرهم  اهلل  يحدد  لكي   موسي تركهم  أوامره  عصوا 
إسرائيل  بنو  نجح  ما  و  هارون  أخيه  مع  موسى  ذهب  و 
ايجادهما و ايجاد قبرهما و مع هذا ما ترك موسى أمر 

اهلل دون النظر إلى تحديد وصي.
جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال: قلت للصادق جعفر 

 .أخبرني بوفاة موسى بن عمران بن محمد
فقال: »إنه لما أتاه أجله و استوفى مدته و انقطع أكله 

أتاه ملك الموت فقال له: السالم عليك يا كليم اهلل. 
فقال موسى: و عليك السالم من أنت؟ 

فقال: أنا ملك الموت. 
قال: ما الذي جاء بك؟ 
قال: جئت ألقبض روحك. 

فقال له موسى: من أين تقبض روحي؟ 
قال: من فمك. 

قال موسى: كيف و قد كلمت به ربي جل جالله. 
قال: فمن يديك. 

قال: كيف و قد حملت بهما التوراة. 
قال: فمن رجليك. 

قال: كيف و قد وطئت بهما طور سيناء. 
قال: فمن عينك. 

قال: كيف و لم تزل إلى ربي بالرجاء ممدودة. 
قال: فمن أذنيك. 

قال: كيف و قد سمعت بهما كالم ربي عز و جل. 
فأوحى اهلل تبارك و تعالى إلى ملك الموت: ال تقبض روحه 
حتى يكون هو الذي يريد ذلك. و خرج ملك الموت. فمكث 
موسى ما شاء اهلل أن يمكث بعد ذلك و دعا »يوشع بن 
نون«. فأوصى إليه و أمره بكتمان أمره و بأن يوصي بعده إلى 

من يقوم باألمر. 
و غاب موسى عن قومه فمر في غيبته برجل و هو يحفر 

قبرا. فقال له: أ ال أعينك على حفر هذا القبر؟ 
فقال له الرجل: بلى. 

 فأعانه حتى حفر القبر و سوى اللحد ثم اضطجع فيه موسى
لينظر كيف هو. فكشف اهلل له الغطاء فرأى مكانه في الجنة. 
فقال: يا رب اقبضني إليك. فقبض ملك الموت روحه مكانه 
و دفنه في القبر و سوى عليه التراب و كان  الذي يحفر القبر 
ملك الموت   في صورة آدمي و كان ذلك في التيه فصاح 
صائح من السماء: مات موسى كليم اهلل و أي نفس ال تموت.«7

و في القسم التالي لـ»اوصياء االنبياء« نتطرق إلى أوصياء 
عيسى إن شاء اهلل.

الهوامش:
1. ابن بابویه، حمّمد بن على، »كمال الدین و متام النعمة«، الطهران، طبع 

ثانی، 1395ق.، ج1، ص147. 
2. املصدر السابق، ج1، ص 147.

3. سورة طه، اآلیة 10. 
4. سورة القصص، اآلیات 30- 31.

5. سورة طه، اآلیة 12.
6. ابن بابویه، حمّمد بن على، »كمال الدین و متام النعمة«، املصدر السابق، 

ج 1، ص 151.
7. املصدر السابق، ج1، ص 153.
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الدين األزلي و األبدي: أّول موحد
إن العبادة قد وضعة في طبع اإلنسان و كل الناس يولدون 
بهذا الطبع و بعد أن يصلوا سن التكليف بعضهم يلبي دعوة 
تغويهم  بعضهم  اله واحدا و  باعتباره  يعبدون اهلل  الفطرة و 
إن  اشرنا  .كما  آخر  طريق  في  يسيرون  و  األمارة  نفسهم 
التوحيد في فطرة الناس و التوحيد في وجود اإلنسان منذ 
كان آدم ابوالبشر في الجنة و لم يهبط االرض و ما ولد 
أي إنسان في الكرةاالرضية في فترة تشير الروايات إليها 
بـ»عالم الذر« و في فترة جسم اهلل فطرة الناس و نفخ في 
جسم اإلنسان من روحهه ثم سالهم »أ لست بربّكم؟« هم 

أجابوا: »بلى!«1
إن اول انسان قال بلى هو نبي اإلسالم. روى عن صالح بن 
سهل عن أبي عبد اهلل:  »أن بعض قريش قال لرسول اهلل 
ص بأي شي ء سبقت األنبياء و أنت بعثت آخرهم و خاتمهم 
قال إني كنت أول من آمن بربي و أول من أجاب حين أخذ 
اهلل  ميثاق النبيين  و أشهدهم على أنفسهم أ لست بربكم قالوا 

بلى  فكنت أنا أول نبي قال بلى فسبقتهم باإلقرار باهلل.«2
يجب القول أن نبيي اإلسالم كان أول من أطاع أمر اهلل 
تعالى. كما نقل فى الروايات عن  عبد اهلل بن سنان قال: قلت 

أصحابنا  بعض  ألرى  إني  فداك  جعلت   :اهلل عبد  ألبي 
يعتريه النزق و الحدة و الطيش  فأغتم لذلك غما شديدا و 

أرى من خالفنا فأراه حسن السمت. 
قال: »ال تقل حسن السمت فإن السمت سمت الطريق و 
السيماء. فإن اهلل عز و جل يقول سيماهم في  لكن قل حسن 

وجوههم من أثر السجود.« 
قال قلت: فأراه حسن السيماء و له وقار فأغتم لذلك. 

قال: »ال تغتم لما رأيت من نزق أصحابك و لما رأيت 
من حسن سيماء من خالفك. إن اهلل تبارك و تعالى لما أراد أن 
يخلق آدم خلق تلك الطينتين ثم فرقهما فرقتين فقال ألصحاب 
اليمين كونوا خلقا بإذني فكانوا خلقا بمنزلة الذر يسعى و قال 
ألهل الشمال كونوا خلقا بإذني فكانوا خلقا بمنزلة الذر يدرج 
بإذني فكان أول من دخلها-  ادخلوها  فقال  نارا  لهم  ثم رفع 
و  أوصياؤهم  و  الرسل  من  العزم  أولوا  اتبعه  ثم  ص  محمد 
ربنا  فقالوا  بإذني  ادخلوها  الشمال  قال ألصحاب  ثم  أتباعهم 
خلقتنا لتحرقنا فعصوا فقال ألصحاب اليمين اخرجوا بإذني من 
النار لم تكلم النار منهم كلما و لم تؤثر فيهم أثرا فلما رآهم 
و  فأقلنا  سلموا  قد  أصحابنا  نرى  ربنا  قالوا  الشمال  أصحاب 
أصابهم  و  دنوا  فلما  فادخلوها  أقلتكم  قد  قال  بالدخول  مرنا 
لنا على االحتراق فعصوا  الوهج رجعوا فقالوا يا ربنا ال صبر 
أمر  و  يرجعون  و  يعصون  ذلك  كل  ثالثا  بالدخول  فأمرهم 

كونوا  لهم  فقال  يخرجون  و  يطيعون  ذلك  ثالثا كل  أولئك 
طينا بإذني فخلق منه آدم قال فمن كان من هؤالء ال يكون 
من هؤالء و من كان من هؤالء ال يكون من هؤالء و ما رأيت 
من نزق أصحابك و خلقهم فمما أصابهم من لطخ أصحاب 
الشمال و ما رأيت من حسن سيماء من خالفكم و وقارهم فمما 

أصابهم من لطخ أصحاب اليمين.«3
و  التوحيد  في  رائدا  النبوة  ال  صار  التوحيد  ريادة  بعد 
شيعتهم  و  أتباعهم  و  اآلخرون  االنبياء  تبعهم  و  االطاعة 
و بناء على هذا يجب القول أن جوهر كل األديان اإلليهة 
هو التوحيد و أول من قام بالتوحيد هو خاتم النبيين الذي 
كان مأمورا بتبليغ أكمل االديان اي اإلسالم و هكذا يمكن 
القول أن األنبياء السابقين و أوصياءهم كانوا مذكرين العهد 

األول أو »عهد ألست« و ماكانوا مؤسسه.
نعم كل األديان مساوية و كل الناس في مكانة مساوية أمام 
هذا العهد اإللهي و يسألون عند والدتهم »أ لست بربّكم« و 
يبقى بعض الناس حتى آخر يوم من حياتهم على عهدهم 
و بعضهم ينحرفون عن الطريق »كّل مولود يولد فهو على 

الفطرة و إنما أبواه يهودانه أو ينصرانه.«4 
يََّتُهْم َو َأْشَهَدُهْم  »َو ِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن بَني  آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
َيْوَم  َتُقولُوا  َأْن  َشِهْدنا  بَلى   قالُوا  ُكْم  بَِربِّ لَْسُت  َأ  َأْنُفِسِهْم  َعلى  

الِْقياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن هذا غاِفلين. «5

الهوامش:
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سيد اميرمحمد ماسوله اى
نعزي سيّدنا صاحب العصر و الزمان اإلمام حجة بن الحسن 
محّمد  اإلمام  جّده  استشهاد  بذكري   المنتظر المهدي 
اهل  من  عشر  اإلثني  األطهار  األئمة  خامس   الباقر
بيت النبّوة اجورنا و اجوركم في السابع من ذي الحجة 
الحرام، يوم إستشهاد اإلمام ابي جعفر محمد الباقر من 

.آل محّمد النبي

في كالم االمام االمام
الباقر هاشمّي من هاشميين و  قال االمام الصادق: »إّن 
علوّي من علوّيين و فاطمّي من فاطمّيين النّه اول من اجتمعت 
له والدة الحسن و الحسين و كانت أّمه أّم عبداهلل بنت 

الحسن بن علي.«1و 2

كلمات االمام باقر في منابع اهل السنة
• »ما شيب شي بشي احسن من حلم بعلم.«3

• »عالٌم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الف عابد.«4
سبعين  موت  من  ابليس  الي  احب  عالم  لموت  اهلل  »و   •

عابدا.«5
• »ايّاكم و الخصومة فانّها تفسد القلب و تورث النفاق.«6

• »ايّاك و الكسل و الضجر فانّهما مفتاح كل شر، من كسل 
لم يود حقًا و من ضجر لم يصبر علي حق.«7

• »افضل العبادة عفة البطن و الفرج.«8
• »اذا رايتم القاري يحب االغنياء فهو صاحب الدنيا و اذا 

رايتموه يلزم السلطان من غير ضرورة فهو لص.«9
• »ندعو اهلل فيما نحب فاذا وقع الذي نكره لم نخالف اهلل 

عز و جل فيما احب.«10
• »ما دخل قلب امري شي من الكبر ااّل نقص من عقله 

مثل ما دخله من ذلك قل او كثر.«11
• »سالح اللئام قبح الكالم.«12

 :وعن رسول اهلل من أبيه عن ابى جعفر •
من  وإنصافك  حال  كّل  على  اهلل  ذكُر  ثالثة؛  األعمال  »أشّد 

نفسك ومواساة األخ فى المال.«13
• »ما من شىء أحبَّ إلى اهلل عّز وجّل من أن يُسأل وما 

يدفع القضاء إاّل الّدعاء.«14
• »اعرِف الموّدة لك فى قلب أخيك بما له فى قلبك.«15

• »بئس األخ أٌخ يُراعيك غنيًّا ويقطعك فقراً.«16
• عن سفيان ثورى سمعت منصوراً يقول سمعت محمد بن 
قلب  فى  يجوالن  والعّز  »الِغنا  يقول:   الحسين بن  علّى 

المؤمن. فإذا وصال إلى مكان فيه التوّكل أوطناه.«17
• ثناء عبداهلل بن محمد ثنا ابن المبارك قال: قال محمد بن 

 :على الحسين
»من ُأعطى الُخُلق والّرفق فقد ُأعطى الخير كّله والراحة وَحُسَن 
له  الّرفق والُخلق كان ذلك  حاله فى دنياه وآخرته ومن حُرَم 

سبيال إلى كّل شّر وبلّية إاّل من عصمه اهلل تعالى.«18
 :قال إلبنه جعفر الصادق إّن محمد بن علّى الباقر •
»يا بنّى إّن اهلل َخَبأ ثالثة فى ثالثة، خبأ رضاه فى طاعته. فال 
تحّقرّن من الطاعة شيئًا فلعّل رضاه فيه وخبأ سخطه فى معصيته 
فال تحّقرّن من المعصيته شيئًا فلعّل سخطه فيه وخبأ أوليائه فى 

َخلقه. فال تحّقرّن أحداً فلعّله الولّى.«19
ما  فيأخذ  صاحبه  ُكّم  فى  يده  أحدكم  يدخل  »أ   :قال  •

يريد؟« قلنا: ال. فقال: »فلستم بإخوان كما تزُعمون.«20
 :عظنى! فقال :عن جرير بن يزيد قلت له •

»يا ُجرير! إجعل الّدنيا مااًل أصبَته فى منامك ثّم انتبهته وليس 
معك منه شىٌء.«21

 :)إلبنه )اإلمام الصادق قال اإلمام الباقر •
»إذا أنعم اهلل عليك نعمة فقل: الحمد هلل وإذا أحزنك أمٌر فقل: 
الّرزق فقل: أستغفر  إاّل باهلل وإذا أبطأ عليك  قّوة  ال حول وال 

اهلل.«22

منزلة اإلمام عند األعالم
1. محمد بن مندکر )المتوّفی سنة 13 هـ(

اإلمام  الهدير بن عبدالعزى،  المندكر بن عبداهلل بن  محمد بن 
التّيمى  القرشى  عبداهلل  ابو  اإلسالم  شيخ  القدوة  الحافظ 
المدنّى، ولد سنة بضع وثالثين ومائة وقيل إحدى ثالثين.23

قد وثّقه اكثر علماء أهل السنة وقد روا اكثر رواياته عن جابر 
الهمامين  اإلمامين  فى عصر  كان  وهو  األنصارى  عبداهلل  بن 

.وابنه محمد الباقر سيّد الساجدين
مثل  أّن  أرى  كنت  ما   :الباقر اإلمام  منزلة  فى  قال  إنّه 
علّى بن الحسين يدع خَلفًا لفضله وغزارة علمه وحلمه حّتى 

24.ًرأيت ابنه محمدا

2. مالک بن أعين ُجهنی )المتوّفی 148 هـ(
وأنّه  المقال«.  »تنقيح  كتابه  فى  المامقانى  وثّقه  وقد  بصرّى 

:قال فى منزلة اإلمام الباقر
كانت قريش عليه عيااًل إذا طلب الناس علم القرآن  
نلت بذاك فروعًا طوااًل وإن قيل أين ابن بنت الّنبى  
جبال تورُث علمًا حباال25ً نُجوم ُتهّلل للُمد لِجين  

الباقرين  اإلمامين  أصحاب  من  أعين  بن  مالك  وكان 
.الصادقين

3. عبداهلل بن عطا )کان من رواة الحديث فی القرن الثانی من الهجرة(
قد أتى ابن عماد حنبلى بهذه العبارة فى كتابه عن قول عبداهلل 

بن عطا:

46

قال عبداهلل بن عطاء المّكى: ما رأينا العلماء عند أحد أصغر باقر العلوم
بن  الحكم  رأيت  ولقد  الباقر  يعنى   جعفر أبى  عند  منهم 
ُعَيينة26 مع جاللته وسّنه عنده كأنّه صبّى بين يدى معّلم يتعّلم 

منه.27

4. هشام بن عبد الملک األموی القرشی )المتوّفی 125 هـ(
قال هشام فى جواب أحد أعوانه أبرش كلبى إذا سأله عن 

:أبى جعفر الباقر
السماء واألرض فهذا ولد  بما فى  إّن هذا أعلم أهل األرض 

28.رسول اهلل

5. ابو عبداهلل عکرمة بن عبداهلل البربری المدنی )المتوّفی 105 هـ(
ليس  البخارى:  قال  عكرمة.  بالتفسير  أعلمهم  قتادة:  قال 
أحد من أصحابنا إاّل وهو يتحّج بعكرمة. ذكره ابن حّبان فى 

»الثقات«.
قال ابو حمزه الثمالى: 

عليه  هذا؟  من  اإلمام:  رأى  إذ  الحج  موسم  فى  عكرمة  قال 
بَنَّه؛ فلّما مثل بين يديه ارتعدت فرائصه  سيماء زهره العلم أُلجرِّ
واسقط فى يد ابن عّباس وغيره فما أدركنى ما أدركنى آنفًا. 
فقال له ابو جعفر: »ويلك يا عبيد أهل الّشام، إنّك بين 

يدى بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه.«29

6. محمد بن سعد زهری )المتوّفی 230 هـ(
هو ابو عبداهلل محمد بن سعد بن منيع البغدادى )230-168 
هـ(. هو مولى الحسين بن عبداهلل بن عبيد اهلل بن العباس بن 
عبد المطلب. يُشار اليه بأنّه زهرى، نسبة إلى زهرة بن كالب 
من قريش و ذكر ذلك ابن خّلكان فى »وفيات األعيان« 

)ج 4، ص 351(.
»الطبقات  وكتاب  الواقدى30  بكاتب  سعد  ابن  يُعرف 

الكبرى« من تأليفاته البارزة.
الطبقة  من  محمد   :)اإلمام وصف  )فى  سعد  ابن  قال 
الثالثة من التابعين من المدينة، كان عابداً عالمًا، ثقة عند جميع 

المسلمين.30
وقال أيضًا: كان ثقة، كثير العلم والحديث.31

7. ابن قتيبة )213-276 هـ(
ابو محمد عبداهلل بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينورى، 
أديب فقيه محدث مورخ وله العديد من التأليفات، أشهرها: 
القرآن«،  »غريب  الكاتب«،  »أدب  األخبار«،  »عيون 
الحديث«،  القرآن«، »مشكل  الحديث«، »مشكل  »غريب 
»كتاب  المعارف«،  »كتاب  القراءات«،  إعراب  »كتاب 
المسائل واألجوبة«، »اإلمامة والسياسة«، »كتاب المعانى 
الكبير«، »كتاب الميسر والقداح«، »كتاب الخيل« وغيرها.

وهو يقول: محمد بن على كان يكّنى أبا جعفر وكان له 
فقه.33

8. الحافظ ابونعيم اإلصفهانی )336-430 هـ(
احمد بن عبد اهلل بن احمد بن اسحق بن موسى الحافظ ابونعيم 
اإلصفهانى، له العديد من التعليفات، ومنها: »حلية االولياء«، 
»صفة الجنّة«، »دالئل النبّوة«، »فضائل الصحابة«، »كتاب 
النفاق«، »علوم الحديث«، »المستخرج على الصحيحين«.
الحاضر  االولياء«:  »حلية  فى  اإلصفهانى  نعيم  ابو  قال 
كان  الباقر،  على  بن  محمد  جعفر  ابو  الصابر  الخاشع  الذاكر 
الدين واالبوة، تكّلم فى  النبّوة وممن جمع حسب  من ساللة 
العوارض والخطرات وسفح الدموع والعبرات ونهى عن المراء 

والخصومات.34

9. سبط بن الجوزی )581-654 هـ(
بن  عبداهلل  بن  قزاوغلى  بن  يوسف  المظفر  ابو  الدين  شمس 
بغدادى المشتهر بـسبط بن الجوزى، كان حفيد العالم الحنبلى 
الكبير ابن جوزى وله العديد من تأليفات، أشهرها: »مرآة 
الزمان فى تاريخ األعيان«، »اإلنتصار والترجيح للمذهب 
الصحيح«، »زاد المسير فى علم التفسير«، »صيد الخاطر«، 
تبيين محاسن مذهب  فى  »كتاب  التاريخ«،  فى  »الكتاب 
الخالف«،  مسائل  إلى  األسالف  »وسائل  حنيفة«،  ابى 
الخواص«،  »تذكرة  الخالف«،  آثار  فى  اإلنصاف  »ايثار 

وغيرها.
قال سبط بن الجوزى: هو ابو جعفر محمد بن على بن الحسين 
بن على بن ابى طالب. إنّما سّمى الباقر من كثرة سجوده، 

بقر السجود جبهته أى فتحها ووسعها وقيل: لغزارة علمه.35

10. ابن ابی الحديد )586-656 هـ(
عز الدين ابو حامد عبد الحميد بن هبة اهلل بن محمد بن محمد 
تأليفات  له  المدائنى،  الحديد  ابى  بن  الحسين  بن  محمد  بن 
الحسان«،  »العبقرى  البالغة«،  نهج  »شرح  ومنها:  كثيرة 
السبع  »قصائد  السائر«،  المثل  على  الدائر  »الفلك 

العلويات« وغيرها.
وقال ابن ابى الحديد: هو سّيد الفقهاء »الحجاز« منه ابنه جعفر 
تعّلم الناس الفقه وهو ملّقب بالباقر، باقر العلوم، لّقبه به رسول 

اهلل.36

11. ابن خّلکان شافعی )المتوّفی 681 هـ(
يكنّى  خّلكان،  بن  بكر  ابى  بن  ابراهيم  بن  محمد  بن  احمد 
كتاب  اديبًا وهو صاحب  قاضيًا،  كان مورخًا،  العباّس،  ابو 
كتب  أشهر  وهو  الزمان«  أبناء  أنباء  و  األعيان  »وفيات 

التراجم العربية ومن أحسنها ضبطًا وأحكامًا.
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قال ابن خّلكان: ابو جعفر محمد بن زين العابدين على بن 
الحسين بن على بن ابى طالب، الملقب بالباقر، أحد األئّمة 
اإلثنى عشر فى اعتقاد اإلمامية وهو والد جعفر الصادق وكان 
الباقر عالمًا سيداً كبيراً وإنّما قيل له الباقر، ألنّه َتبقر فى العلم 

أى توّسع وشّقه وأظهر.37

12. الخزرجی المصری )630-711 هـ(
جمال الدين ابو الفضل جالل الدين ابو العّز محمد بن مكرم 
بن على بن احمد بن ابى القاسم بن حقبة بن منظور الرويفعى 
االنصارى الخزرجى المصرى، قال: وكان ُيقال لمحمد بن على 
أصله  وعرف  العلم  بقر  ألنّه  الباقر،   على بن  الحسين  بن 

واستنبط فرعه تبّقره فى العلم.38

13. ابن تيميه )661-728 هـ(
احمد بن عبد الحليم بن عبد الّسالم بن تيمية النميرى الحّرانى، 
هو من أشهر العلماء عند أهل السنة والجماعة ولقبه شيخ 
السنة  »منهاج  كتاب  وأهّمها  كثيرة  تأليفات  وله  اإلسالم 

النبوية«.
قال ابن تيمية: ابو جعفر محمد بن على من ِخيار أهل العلم 

والّدين وقيل: انّما سّمى الباقر ألنّه بقر العلم.39
وقال أيضًا: محمد الباقر أعظم الناس زهداً وعبادة، بقر السجود 

جبهته وكان أعلم أهل وقته، سّماه رسول اهلل الباقر.40

14. شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبی 
)673-748 هـ(

هو من أشهر العلماء فى القرن الثامن من الهجرة ومن أبرز 
محّدثا  وكان  والجماعة  السنة  أهل  علماء  عند  الرجاليين 
أبواب  فى  مهّمة  كثيرة  تأليفات  وله  أيضًا.  كبيرا  ومورخا 

مختلفة وقد كتب فى بعضها:
أحد  وهو  للخالفة  يصلح  فقيه،  امام  سيد  الباقر،  جعفر  ابو   •

األثنى عشر.41
والّشرف  والّسؤدد  والعمل  العلم  بين  جمع  من  أحد  وكان   •

زانة وكان أهال للخالفة.42 والّثقة والرِّ
• وكان من فقهاء »مدينة« وقيل له الباقر، ألنّه بقر العلم أى 

شّقه وعرف أصله وخفّيه.43

15. صالح الدين خليل بن ابيک صفدی )المتوّفی 764 هـ(
وقد كتب فى كتابه: وكان أحد من جمع العلم والفقه والّديانة 

والثقة والّسؤدد وكان يصلح للخالفة.44

16. محمد بن موسی الدميری الشافعی )المتوّفی 808 هـ(
»حياة  كتابه  فى   وصفه فى  الكالم  بهذا  أتى  وقد 
 ،الحيوان«: قيل لمحمد بن على زين العابدين بن الحسين

الباقر، ألنّه بقر العلم أى شّقه ودخل فيه مدخاًل بليغًا.45

17. ابن کثير )701-774 هـ(
ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى البصرى الدمشقى، 
بـابن كثير، كان من بيت علم أدب وتتلمذ على  المشهور 
كبار علماء عصره فنشأ عالما محققا وكان غزير العلم واسع 
والتاريخ وسمع من  والحديث  التفسير  فى  إماما  اإلطالع، 
علماء »دمشق« وأخذ عنهم مثل اآلمدى وابن تيمية وترك 
مؤلفات كثيرة قيمة ابرزها »تفسير القرآن العظيم«، المشهور 
»قصص  كثير«،  البن  النبوية  »سيرة  كثير،  ابن  بتفسير 
السيرة«،  فى  »الفصول  والنهاية«،  »البداية  األنبياء«، 
الشافعيين«،  »طبقات  والمالحم«،  الفتن  فى  »النهاية 
»معجزات  والسنن«،  المسانيد  »جامع  الفاروق«،  »مسند 
و»الباعث  الطالب«  »تحفة  القرآن«،  »فضائل   ،»النبى

الحثيث إلى اختصار علوم الحديث«.
وقال فى كتابه، »البداية والنهاية«: وهو محمد بن على بن 
الحسين بن على بن ابى طالب القرشى الهاشمى، ابو جعفر 
هذه  أعالم  أحد  كثيرا،  القدر  كبير  جليل،  تابعى  وهو  الباقر، 
األّمة علما وعمال وسيادة وشرفا... حدث عنه جماعة من كبار 

التابعين وغيرهم.46
ذاكرا خاشعا  كان  الحكم  واستنباطه  العلوم  لبقرة  الباقر  سّمى 
الحسب،  عالى  الّنسب،  رفيع  النبّوة،  ساللة  من  وكان  صابرا 
عن  معرضا  والعبرات،  البكاء  كثير  بالخطرت،  عارفا  وكان 

الجدال والخصومات.47

18. ابن صّباغ مالکی )784-855 هـ(
بـنور  المكنّى  المّكى،  الغزى  احمد  بن  محمد  بن  على  هو 
الدين والمشتهر بـابن صّباغ وكان مذهبه مالكيا. وقد قال 
فى كتابه: وكان محمد بن على بن الحسين مع ما هو عليه 
الجود  ظاهر  واإلمامة،  والرئاسة  والّسؤدد  والفضل  العلم  من 
فى الخاّصة والعاّمة، مشهور الكرم فى الكاّفة، معروفًا بالفضل 

واإلحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله.48

19. ابن حجر )المتوّفی 973 هـ(
السعدى  الهيتمى  حجر  بن  محمد  بن  احمد  الدين  شهاب 
ابو  المحرقة«:  »الصواعق  فى  قال  قد  الشافعى،  األنصارى 
الباقر سّمى بذلك من بقر األرض أى شّقها  جعفر محمد 
وآثار ُمخبئاتها ومكامنها هو أظهر من مخبئات كنوز المعارف 
وحقائق األحكام ما ال يخفى إاّل على ُمنطمس البصيرة أو فاسد 
الّطوية ومن ثم قيل فيه هو باقر فلذلك العلم وجامعه وشاهر 

علمه ورافعه.49
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فيه، وكذلك تربية األفراد المؤهلين وإيصالهم الخر مرحلة 
كمالية يمكنهم الوصول اليها، وكذلك القيام بتنفيذ األحكام 
الظروف  توفرت  لو  فيما  الدينية  اإلجتماعية  والتشريعات 

اإلجتماعية لذلك.
وتقدم أن الدين اإلسالمي دين عالمي وخالد، ال ينسخ وال 
يأتي بعد نبي االسالم نبي اخر، وانما يتوافق ختم النبوة 
مع الحكمة من بعثة األنبياء فيما لو كانت الشريعة السماوية 
األخيرة مستجيبة لجميع االحتياجات البشرية، وقد ضمن 
بقاؤها حتى نهاية العالم. وقد توفر »القرآن الكريم« على 
هذا التكفل والضمان، فقد تعهد اهلل تعالى بحفظ هذا الكتاب 
جميع  تستفاد  ال  ولكن  وتحريف،  تغيير  كل  عن  العزيز 

األحكام والتعاليم اإلسالمية من ظواهر االيات الكريمة.
فمثال، يمكن التعرف من القرآن الكريم على عدد ركعات 
الصالة، وطريقة ادائها، ومئات أخرى من األحكام الواجبة 
تفاصيل  بيان  مقام  في  الكريم  القرآن  وليس  والمستحبة. 
عاتق  على  بيانها  مهمة  وضع  بل  والتشريعات،  األحكام 
)غير  له  تعالى  اهلل  وهبه  الذي  العلم  من خالل   2النبي
 النبي سنة  حجية  تثبت  هنا  ومن  القرآني(  الوحي 

واعتبارها كمصدر من المصادر األصيلة لمعرفة اإلسالم.
ولكن الظروف الصعبة التي عاشها النبي كسنوات الحصار 
أعداء  مع  القتال  من  سنين  وعشر  طالب،  أبي  شعب  في 
والتشريعات  األحكام  جميع  ببيان  له  تسمح  لم  االسالم، 
اإلسالمية للناس كافة. وحتى ما تعلمه األصحاب، لم ضمن 
بالرغم   ،في طريقة وضوئه اختلف  فقد  عليه،  الحفاظ 
من أنها كانت بمرأى من الجميع سنوات طويلة. إذن، فإذا 
كانت أحكام هذا العمل معرضة لالختالفات والخالف وهو 
يوميا، وليست  المسلمين ويمارسونه  عمل يحتاجه جميع 
فيه  العمدي  والتغيير  التحريف  حدوث  على  دوافع  هناك 
فإن حظر الخطأ واالشتباه في النقل، والتحريفات المتعمدة 
تلك  وخاصة  الدقيقة،  األحكام  مجال  في  وأكثر  أشد 
األفراد،  بعض  وأهواء  تصطدم  التي  والتشريعات  األحكام 
هذه  خالل  ومن  ومصالحهم.3  الجماعات  بعض  وأطماع 
إنما يمكن طرحه  الدين االسالمي  أن  المالحظات يتضح 
ولجميع  االحتياجات  لكل  يستجيب  وشامل  كامل  كدين 
طريق  وجود  افترض  لو  فيما  العالم،  نهاية  وحتى  البشر، 
نفسه،  الدين  داخل  في  لالمة  الضرورية  المصالح  لتوفير 

ومنصب  والرسالة،  النبوة  لمنصب  إضافة   النبي إن 
اخر، هو  إلهيا  يملك منصبا  كان  وتبيينها،  تعليم األحكام 
قيادة االمة اإلسالمية والوالية عليها، وتتفرع منها مناصب 
أن  وكما  وغيرهما.  العسكرية  والقيادة  كالقضاء  أخرى، 
العبادية  والتعاليم  الوظائف  على  اشتمل  اإلسالمي  الدين 
السياسية  األحكام  على  اشتمل  كذلك  فهو  واالخالقية، 
االسالم  نبي  كان  كما  وغيرها.  والحقوقية  واالقتصادية 
مكلفا بوظائف التبليغ ومهام التعليم والتربية، وكذلك كان 
مكلفا من قبل اهلل بمهمة تنفيذ األحكام والتشريعات االلهية 

وتطبيقها وكان بيده زمام كل المهام والمناصب الحكومية.
كلها  البشرية  قيادة  يدعي  الذي،  الدين  أن  البديهي  ومن 
المسائل  بهذه  االهتمام  عدم  يمكنه  ال  العالم،  نهاية  حتى 
والقضايا، وال يمكن للمجتمع القائم على أساس هذا الدين 
أن يفتقد مثل هذه المهام والمناصب السياسية والحكومية، 
عنوان  جميعا  يشملها  التي  والمسؤوليات  المناصب  هذه 
اإلمامة. ولكن الحديث هو عمن يقوم بهذه المهمة بعد وفاة 
في هذا  الشخص  مثل هذا  يعين  الذي  الرسول؟ ومن 

المنصب؟
وهل إن اهلل تعالى وكما أنه هو الذي نصب النبي في هذا 
المنصب نصب هو أيضا غيره فيه؟ وهل تتوقف مشروعية 
تولى هذا المنصب على إحراز التعيين االلهي؟ أم أن هذا 
فعلى  بعده،  وأما   بالنبي مختص  اهلل  قبل  من  التعيين 
ثم هل  عليهم؟  وقائدا  واليا  وتعيينه  اإلمام  انتخاب  الناس 
يملك الناس حقا مثل هذا الحق في انتخاب اإلمام أم ال؟

واهل  الشيعة  بين  الخالف  في  الرئيسة  النقطة  هي  وهذه 
السنة. فالشيعة تعتقد بأن اإلمامة منصب إلهي، ال بد وأن 
ينصب فيه األفراد الصالحون لذلك من قبل اهلل تعالى، وقد 
قام اهلل تعالى بهذا التعيين بواسطة نبيه حيث عين أمير 
من  وعين  مباشرة،  بعده  من  له  خليفة   عليا المؤمنين 

بعده أحد عشر إماما من أوالده خلفاء من بعده.
كالنبوة  اإللهية  اإلمامة  بأن  يعتقدون  السنة  أهل  ولكن 
والرسالة قد انتهت بوفاة النبي وقد أوكل للناس مهمة 
أهل  علماء  كبار  بعض  صرح  بل  بعده،  من  اإلمام  تعيين 
السنة، أنه لو سيطر أحد بقوة السالح على الناس وأمسك 

بزمام أمورهم، فتجب على االخرين إطاعته.1

ضرورة وجود اإلمام 
إن تحقيق الهدف من خلق اإلنسان مرتبط بهدايته بواسطة 
الوحي، وقد اقتضت الحكمة اإللهية بعثة أنبياء يعلمون البشر 
طريق السعادة في الدنيا واالخرة واالستجابة لهذه الحاجة 

وجوب اإلمامة

تلك المصالح التي يمكن أن تتعرض للتهديد والتدمير مع 
وفاة الرسول وال يتمثل هذا الطريق إال في 
تعيين الخليفة الصالح للرسول، هذا الخليفة 
الذي يملك العلم الموهوب من اهلل، ليمكنه بيان 
وخصوصياتها،  أبعادها  بكل  الدينية  الحقائق 
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الدوافع  لتأثير  يخضع  ال  حتى  العصمة،  بتملكه  ويتمتع 
العمدي  التحريف  يرتكب  والشيطانية وحتى ال  النفسانية 
في الدين، وكذلك يمكنه القيام بالدور التربوي الذي كان 
وإيصالهم  المؤهلين  األفراد  بيدي  واألخذ  النبي،  يملكه 
إلى أسمى درجات الكمال، وكذلك حين تتوفر الظروف 
اإلجتماعية المالئمة يتصدى للحكومة وتدبير األمور في 
االمة اإلسالمية، وتنفيذ التشريعات اإلجتماعية اإلسالمية، 

وتطبيقها ونشر الحق والعدالة في العالم.
والحاصل: إن ختم النبوة إنما يكون موافقا للحكمة االلهية 
فيما لو اقترن بتعيين اإلمام المعصوم، اإلمام الذي يمتلك 
والرسالة.  النبوة  عدا  كلها   االسالم نبي  خصائص 
وبذلك تثبت ضرورة وجود اإلمام، وكذلك ضرورة توفره 
على العلم الموهوب من اهلل، ومقام العصمة، وكذلك لزوم 
تعيينه ونصبه من قبل اهلل تعالى ألنه عز وجل وحده الذي 
يعرف الشخص الذي أعطاه هذا العلم والعصمة، وهو الذي 
الوالية على عباده أصالة، ويمكنه منح مثل  يملك حق 

هذا الحق في درجة ادنى الفراد يتمتعون بشروط معينة.

حقيقة اإلمامة عند الشيعة و أهل السّنة
اإلمام هو الذي يوتّم به إنسانًا كان أو كتابًا أو غير ذلك، 
محّقًا كان أو مبطاًل وجمعه أئّمة. وقوله تعالى: »َيْوَم نَْدُعوا 

ُكلَّ ُأناٍس بِِإماِمِهْم«. أي بالّذي يقتدون به، وقيل بكتابهم.4
وعّرفت اإلمامة بوجوه:

1. اإلمامة رئاسة عاّمة في أمور الدين والدنيا.
الدين، بحيث يجب  الرسول في إقامة  2. اإلمامة خالفة 
مؤلّف  ذكرهما  التعريفان  وهذان  اأُلّمة،  كافّة  على  اتّباعه 

المواقف.5
الدين  الشرع في حراسة  اإلمامة خالفة عن صاحب   .3

وسياسة الدنيا.6
4. اإلمامة رئاسة عاّمة دينية مشتملة على ترغيب عموم 
الدنياوية، وزجرهم  و  الدينية  الناس في حفظ مصالحهم 

عّما يضّرهم بحسبها.7
واتّفقت كلمة أهل السنّة، أو أكثرهم، على أّن اإلمامة من 

فروع الدين.
فّن  من  ليس  اإلمامة  في  النظر  أّن  اعلم  الغزالي:  قال 

المعقوالت، بل من الفقهيات.8
في  الكالم  أّن  واعلم  631هـ(:  )المتوفّى  اآلمدي  وقال 

اإلمامة ليس من ُأصول الديانات.9
وقال اإليجي: ومباحثها عندنا من الفروع، وإنّما ذكرناها في 

علم الكالم تأّسيًا بمن قبلنا.10
وقال ابن خلدون: وقصارى أمر اإلمامة انّها قضية مصلحية 

إجماعية وال تلحق بالعقائد.11

وقال التفتازاني: ال نزاع في أّن مباحث اإلمامة بعلم الفروع 
أليق... .12

وأّما الشيعة اإلمامية، فينظرون إلى اإلمامة كمسألة كالميّة، 
وزانها وزان النبّوة، سوى تلّقي الوحي واإلتيان بالشريعة، 
فإنّها مختومة بارتحال النبّي األكرم ص، فمسألة اإلمامة 

تكون من المسائل الجذرية األصليّة.13
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اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

  :قال الصادق
إذا أضاع على سر عبده أخاله عن كل شاغل و كل ذكر سوى اهلل ظلمة.  »حب اهلل 

و المحب أخلص الناس سرا هلل و أصدقهم قوال و أوفاهم عهدا و أذكاهم عمال و أصفاهم ذكرا و أعبدهم نفسا. تتباهى به 
المالئكة عند مناجاته و تفتخر برؤيته و به يعمر اهلل تعالى بالده و بكرامته يكرم اهلل عباده. 

يعطيهم إذا سألوه بحقه و يدفع عنهم الباليا برحمته. و لو علم الخلق ما محله عند اهلل و منزلته لديه ما تقربوا إلى اهلل إال 
بتراب قدميه. 

و قال أمير المؤمنين: »حب اهلل نار ال تمر على  شي ء إال احترق و نور اهلل ال يطلع على شي ء إال أضاء و سماء اهلل ما ظهر من 
سحاب تحته من ]زائد[ شي ء إال غطاه و ريح اهلل ما تهب في شي ء إال حركته و ماء اهلل يحيا به كل شي ء و أرض اهلل ينبت منها 

كل شي ء فمن أحب اهلل أعطاه كل شي ء من الملك و الملك.« 
قال النبي: »إذا أحب اهلل عبدا من أمتي قذف في قلوب أصفيائه و أرواح مالئكته و سكان عرشه محبته ليحبوه، فذلك المحب 

حقًا. طوبى له، ثم طوبى له و له عند اهلل شفاعة يوم القيامة.«
المحب في اهلل، محب اهلل و المحبوب في اهلل حبيب اهلل. ألنهما ال يتحابان إال في اهلل. 

قال رسول اهلل: »المرء مع من أحب فمن أحب عبدا في اهلل فإنما أحب اهلل تعالى و ال يحب اهلل تعالى إال من أحبه اهلل.« 
قال رسول اهلل: »أفضل الناس بعد النبيين في الدنيا و اآلخرة المحبون هلل المتحابون فيه و كل حب معلول يورث فيه عداوة 

إال هذين و هما من عين واحدة يزيدان أبدا و ال ينقصان أبدا.«
ُء َيْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ الُْمتَّقين «1  ألن أصل الحب التبري عن سوى المحبوب. قال اهلل تعالى»اأْلَِخالَّ

و قال أمير المؤمنين: »إن أطيب شي ء في الجنة و ألذه حب اهلل و الحب في اهلل و الحمد هلل.« 
ِ َربِّ الْعالَمين «2  و ذلك أنهم إذا عاينوا ما في الجنة من النعيم هاجت المحبة  قال اهلل عز و جل: »َو آِخُر َدْعواُهْم َأِن الَْحْمُد هلِلَّ

في قلوبهم فينادون عند ذلك و الحمد هلل رب العالمين .«

الهوامش: 
1. سورة الزخرف، اآلیة 67.

2. سورة یونس، اآلیة 10.

المصدر: منسوب به جعفر بن محّمد، اإلمام السادس، »مصباح الشريعة«، بيروت، اعلمی، طبع اّول، 1400ق، صص195-192.

اخالق المومن: في حّب اهلل

ثواب األعمال: ثواب صوم يوم غدير خم

نقل محّمد بن على بن بابويه قمى الصدوق، عن أبه عن اسناده عن الحسن بن راشد عن أبي عبد اهلل االمام الصادق قال: 
قلت جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ 
قال: »نعم يا حسن! أعظمهما و أشرفهما.« 

قال قلت له: و أي يوم هو؟ 
قال: »يوم نصب أمير المؤمنين علما على الناس.« 

قلت: جعلت فداك و أي يوم هو؟ 
قال: »إن األيام تدور و هو يوم ثمانية عشر من ذي الحجة.« 

قال قلت: جعلت فداك و ما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ 
 تصومه يا حسن! و تكثر الصالة فيه على محّمد و أهل بيته و تتبرأ إلى اهلل ممن ظلمهم و جحد حّقهم. فإن األنبياء« :قال

كانت تأمر األوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ عيدا.« 
قال قلت: ما لمن صامه منا؟ 

قال: »صيام ستين شهرا و ال تدع صيام يوم سبعة و عشرين من رجب فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محّمد و 
ثوابه مثل ستين شهرا لكم.«

و ايضًا روى عن الحسن بن راشد أنه قال: قيل ألبي عبد اهلل: للمؤمنين من األعياد غير العيدين و الجمعة؟ 
قال: »نعم لهم ما هو أعظم من هذا يوم  أقيم أمير المؤمنين فعقد له رسول اهلل الوالية في أعناق الرجال و النساء- بغدير 

خم.« 
فقلت: و أي يوم ذاك؟ 

قال: »األيام تختلف« ثم قال: »يوم ثمانية عشر من ذي الحجة.« ثم قال: »و العمل فيه يعدل العمل في ثمانين شهرا و ينبغي 
أن يكثر فيه ذكر اهلل عز و جل و الصالة على النبي و يوسع الرجل فيه على عياله.«

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق، ص75.

الحکايات

تالقی الموت
7 ذی احلجة، ذکری استشهاد حممد بن علی الباقر

عن ابى عبداهلل قال: »إن محمد بن المنكدر كان يقول:
ما كنت أرى ان مثل على بن الحسين يدع خلفًا لفضل على بن الحسين حتى رأيت ابنه محمد بن على فأردت 
ان أعظه فوعظنى، خرجت الى بعض نواحى المدينة فى ساعة حارة. فلقيت محمد بن على وكان رجال بدينًا وهو متكىء 
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عقاب األعمال: عقاب من ابتدع دينا

نقل شيخ الصدوق عن اسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اهلل االمام الصادق قال: 
»كان رجل في الزمن األول طلب الدنيا من حالل فلم يقدر عليها فطلبها من حرام فلم يقدر عليها فأتاه الشيطان فقال يا هذا إنك 
قد طلبت الدنيا من حالل فلم تقدر عليها و طلبتها من حرام فلم تقدر عليها أ فال أدلك على شي ء يكثر به مالك و دنياك و تكثر 
به تبعتك قال بلى قال تبتدع دينا و تدعو إليه الناس ففعل فاستجاب له الناس و أطاعوه و أصاب من الدنيا ثم إنه فكر فقال بئس 
ما صنعت ابتدعت دينا و دعوت الناس إليه و ما أرى لي توبة إال أن آتي من دعوته إليه فأرده عنه فجعل يأتي أصحابه الذين 
أجابوه فيقول إن الذي دعوتكم إليه باطل و إنما ابتدعته فجعلوا يقولون كذبت هذا هو الحق و لكنك شككت في دينك فرجعت 
عنه فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه و قال ال أحلها حتى يتوب اهلل عز و جل علي فأوحى اهلل إلى 
نبي من األنبياء قل لفالن و عزتي لو دعوتني حتى ينقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات مما دعوته إليه فرجع عنه.«

و روى عن محّمد بن مسلم عن أبي جعفر االمام الباقر قال: »أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه و يبغض.«
و روى عن رسول اهلل: »أبى اهلل تعالى لصاحب البدعة بالتوبة قيل يا رسول اهلل و كيف ذلك قال إنه قد أشرب قلبه حبها.«

و عن أبي عبد اهلل قال: »من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم اإلسالم.«
و ايضًا روى عنه: »ما خلق اهلل خلقا إال جعل له في الجنة منزال و في النار منزال فإذا أسكن أهل الجنة الجنة و أهل النار النار 
نادى مناد يا أهل الجنة أشرفوا فيشرفون على النار و يرفع لهم منازلهم في النار ثم يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم 
دخلتموها فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ذلك اليوم فرحا بما صرف عنهم من العذاب ثم ينادون يا معاشر أهل النار ارفعوا 
رءوسكم فانظروا إلى منازلكم في الجنة فيرفعون رءوسهم فينظرون إلى منازلهم و ما فيها من النعيم فيقال لهم هذه منازلكم التي 
لو أطعتم ربكم دخلتموها قال قال فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار ذلك ]اليوم حزنا[ أهل النار فيورث هؤالء منازل هؤالء و 

هؤالء منازل هؤالء و ذلك قول اهلل تعالى  أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون .«

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص257.
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أنا بقية اهلل
قال االمام الباقر: »والقائم يومئذ بـ»مكة« قد اسند ظهره الي البيت الحرام مستجيرا 

به فينادي:
أيها الناس أنا نستنفر اهلل، فمن أجابنا من الناس فأنا أهل بيت نبيكم محمد و نحن 

أولي الناس باهلل و بمحمد فمن حاجني في آدم فأنا أولي الناس بآدم و من حاجني في نوح فأنا 
أولي الناس بنوح و من حاجني في إبراهيم فأنا أولي الناس بإبراهيم ومن حاجني في محمد فأنا 
أولي الناس بمحمد و من حاجني في النبيين فأنا أولي الناس بالنبيين، أليس اهلل يقول في محكم 

كتابه: 
يًَّة بَْعُضها ِمْن بَْعٍض َواهللُ َسميٌع  »ِانَّ اهلَل اْصَطفي آَدَم َو نُوحًا َو آَل ِاْبراهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَلي الْعالَميَن ٭ ُذرِّ

َعليم«1
فأنا بقية من آدم و ذخيرة من نوح و مصطفي من إبراهيم و صفوة من محمد أال فمن حاجني في 
كتاب اهلل فأنا أولي الناس بكتاب اهلل، أال و من حاجني في سنة رسول اهلل فأنا أولي بسنة رسول اهلل، 
فأنشد اهلل من سمع كالمي اليوم لما بلغ الشاهد منكم الغائب و أسألكم بحق اهلل و حق رسوله و 

بحقي فإن لي عليكم حق القربي من رسول اهلل إال أعنتمونا و منعتمونا ممن يظلمنا فقد أُخفنا و ُظلمنا 
و طردنا من ديارنا و ابنائنا و بغي علينا و دفعنا عن حقنا و افتري أهل الباطل علينا فاهلل اهلل فينا ال 

تخذلونا وانصرونا ينصركم اهلل تعالي.2
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على غالمين له فقلت فى نفسى: شيخ من شيوخ قريش فى هذه الساعة على هذه الحال فى الدنيا واهلل العظنه! فدنوت منه 
فسلمت عليه فسلم على بنهر وقد تصبب عرقًا. فقلت: 

أصلحك اهلل شيخ من أشياخ قريش فى هذه الساعة على هذه الحال فى طلبه الدنيا لو جاء الموت وأنت على هذه الحال؟!
فخلى عن الغالمين من يده ثم تساند وقال: 

»لو جاءنى واهلل الموت وأنا فى هذه الحال جاءنى وأنا فى طاعة من طاعات اهلل اكف بها عن نفسى عنك وعن الناس وإنما كنت 
أخاف الموت لو جاءنى وأنا على معصية من معاصى اهلل.« 

فقلت: يرحمك اهلل اردت ان أعظك فوعظتنى.1

نحن أهل البيت لسنا بعيدين عنکم
15 ذی احلجة، ذکری والدة علی بن حممد اهلادی

روى محمد بن يعقوب الكليني في كتاب »الوسائل« عمن سماه قال: 
 :أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه. فكتب كتبت إلى أبي الحسن

»إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك.«2

دعاء اإلمام
30 ذی احلجة، ذکری والدة موسی بن جعفر الکاظم

قال الحافظ عبد العزيز: حدث عيسى بن محمد بن مغيث القرطي )و بلغ تسعين سنة( قال:
زرعت بطيخا و قثاء و قرعا في موضع بالجوانية على بئر يقال لها »أم عظام«. فلما قرب الخير و استوى الزرع بيتني الجراد 
و أتى على الزرع كله و كنت غرمت على الزرع ثمن جملين و مائة و عشرين دينارا. فبينا أنا جالس إذ طلع موسى بن جعفر 
بن محمد. فسلم ثم قال: »أيش حالك؟« قلت: أصبحت كالصريم بيتني الجراد فأكل زرعي. قال: »و كم غرمت؟« 

 :قلت: مائة و عشرين دينارا مع ثمن الجملين. فقال
»يا عرفة إن ألبي الغيث مائة و خمسين دينارا فربحك ثالثون دينارا و الجمالن؟« فقلت: يا مبارك ادع لي فيها بالبركة.« 

فدخل و دعا و حدثني عن رسول اهلل أنه قال: »تمسكوا ببقاء المصائب.« 
ثم علقت عليه الجملين و سقيته فجعل اهلل فيه البركة و زكت فبعت منها بعشرة آالف.3

الهوامش:
1. »أعيان الّشيعة«، ج 1، ص 652.
2. »حباراالنوار«، ج 53، ص 306.
الهوامش:3. »حباراالنوار«، ج 48، ص 39.

1. سورة آل عمران، اآلیات 33 و 34.
2. نعماين، »الغيبة«، ب 14، ح 67.
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»عصر النهضة« يُستخدم للداللة على التجديد واإلحياء. مثل الشجرة 
التي تذبل في اخلريف والشتاء وتفقد أوراقها، لكنها تستعيد عافيتها مع 
حلول الربيع فتنمو عليها األوراق اخلضراء النضرة، وفي احلقيقة فان الشجرة 
الذابلة والكئيبة »حتيي وجتدد حياتها«.ومن هنا يجب أن تنتبه إلى أنه عندما 
يقال»التجديد واإلحياء«فانه يحمل هذا املفهوم معه، أي إستعادة احلياة التي 

كان ميلكها سابقا وفقدها الحقا...
وبعد عصر النهضة، بدأت أوروبا صياغة تطوراتها االجتماعية والسياسية 
في  أو  احلياة  وصورة  األخالق  واتسمت  اإلنساني«  على»املذهب  تأسيسا 
املاضية.  القرون  عن  يختلف  بوضع  األوروبية  واحلضارة  الثقافة  احلقيقة 
وأصبح املتنورون يعطون ألنفسهم منزلة ومقاما يُضاهي مقام إله األديان 
السماوية واألنبياء أصحاب الشريعة وجعلوا األحكام البشرية حتل محل 
الشرائع السماوية. وخالصة القول، أصبح املتنورون أنبياء العصر احلديث 
في األرض. ومذاك، نفخ املذهب االنساني كالروح في جسد جميع النظريات 
السياسية واالجتماعية الوروبا ما بعد القرن الثامن عشر للميالد. ووصل 
هذا الفكر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى بلدان شرقية 

مثل»ايران« و »العثمانية« و »اليابان«وبلدان أخرى.

كتاب »أسعد يولد من جديد« كتاب ثقافي لـإسماعيل شفيعي سروستاني كتبه للمراهقين و للشباب و هو يشرح بكلمات 
بسيطة و بشكل روائي نشوء و ظهور المدراس الفكرية و معتقداتها.

و أشار الكاتب في مقدمة كتابه:
لقد كتبت »أسعد يولد من جديد« بكل نواقصها وثغراتها، باسم اهلل، لكل الشباب الطيبين لهذا البلد الكبير، وكلي أمل، أن يغضوا 

الطرف عن نقائصها بقلبهم الكبير، الشبان الذين منوا علي بلطفهم المستديم.
ولقد سعيت من خالل هذا العمل، إيجاد أجوبة بسيطة وحميمة ألسئلتهم؛ رغم أني أتوجه في الكتاب إلى تلك األذن الصاغية التي 

تجسدت في شخصية »أسعد« القصصية.
الفرق، أكان أسعدأو مريم أو علي أو محمد، فكلهم مالك، يقص مرور الزمن أجنحتهم شيئا فشيئا، ورغم أني أطالب لهم  وما 
باجنحة كبيرة، تأخذهم إلى أعالي السماء حيث اهلل تعالى، وأني على ثقة بان»المعرفة« هي ذلك الجناح الخفي الذي ليس باقل من 

الجناح الذي أتمناه. 
و نقترح قراءة هذا الكتاب للمراهقين الذين يريدون دراسة القضايا الثقافية بشكل جاد.

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


