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القرار الذي صدر عن »جملس االمن الدويل«، الذي طالب  رغم ان 
اسرائیل بوقف البناء االستیطاين يف األراضي الفلسطینیة احملتلة، ال يتضمن 
اثارها داخل الكیان الصهیوين،  الفعل اليت  اي عقوبات، اال ان ردود 
واملواقف املتشنجة لرئیس الوزراء االسرائیلي بنياميننتنياهو، وكبار املسؤولني 

يف هذا الكیان، كشفت عن ان شیئا جلال قد اصاب اسرائیل.
يبدو ان زعماء الكیان الصهیوين، مل يتوقعوا ان يوجه الیهم جملس االمن 
الدويل صفعة هبذه القوة، السیما يف هذه الظروف اليت متر هبا القضیة 
الفلسطینیة خاصة، والشرق االوسط بشكل عام، وهم الذين اعتادوا على 

شرعنة جرائمهم بقوة الفیتو االمريكي والغريب، منذ عقود.
يعترب القرار الذي تبناه 14 من اعضاء جملس االمن الدويل، بینهم اربع 
دول دائمة العضوية وهي »فرنسا« و»بريطانیا« و»الصني« و»روسیا« 
وامتناع »الواليات املتحدة« عن التصويت، هو اول قرار منذ 1979م. 
الدانة اسرائیل على سیاستها االستیطانیة، وطالبها بالوقف الفوري والكامل 
النشطتها االستیطانیة يف االراضي الفلسطینیة احملتلة و»القدس الشرقیة«.

زعماء الكیان الصهیوين كانوا يعتقدون ان املرحلة الراهنة اليت تعصف فیها 
الفنت والفوضى واحلروب باملنطقة، هي مرحلة ذهبیة بالنسبة هلم، فالعامل 
منشغل عنهم وعن بناء املستوطنات يف االراضي الفلسطینیة والقدس، 
بـ»داعش« و اجلماعات التكفريية، اال ان املصادقة على القرار، خیب 
امال الصهاينة، واكد ان العامل مل ولن يغفل عن جرائم االحتالل الصهیوين 

يف فلسطني احملتلة، ويف مقدمتها جرائم بناء املستوطنات.
يوم االحد 25 كانون االول / ديسمرب 2016م.، استدعى رئیس الوزراء 
اإلسرائیلي بنیامني نتنیاهو، السفري األمريكي يف »تل أبیب« دان شابريوا، 
على خلفیة امتناع امريكا عن استخدام حق النقض »الفیتو« ضد القرار، 
كما استدعت وزارة اخلارجیة اإلسرائیلیة يف نفس الیوم، مجیع سفراء الدول 
الـ14 اليت صوتت لصاحل قرار جملس األمن الدويل، كما اوقفت سلطات 
االحتالل الصهیوين، التنسیق املدين مع الفلسطینیني ردا على مترير القرار.

مصادر اسرائیلیة اكدت ايضا، إن نتنیاهو أمر وزراء حكومته باالمتناع عن 
السفر إىل البلدان اليت صوتت لصاحل القرار أو مقابلة مسؤولني منها على 
مدى األسابیع الثالثة القادمة حلني تويل الرئیس األمريكي املنتخب دونالد

ترامب السلطة.
ويف ذات السیاق أمر وزير احلرب االسرائیلي افیغدور لیربمان اجهزة االمن 
االسرائیلیة، بوقف مجیع اشكال التنسیق مع الفلسطینیني يف الشؤون املدنیة 
مع االبقاء على التنسیق االمين، اما وزير االمن العام جلعاداردان فقد دعا 

اىل الضم الكامل للمستوطنات االسرائیلیة، ردا على القرار، من جهته قال 
وزير التعلیم نفتايل بینیت ان حزبه سیقرتح قريبا مشروع قرار لضم مستوطنة 

معايل ادومیم الواقعة شرق مدينة القدس احملتلة.
الفعل اخلارجة عن كل ما هو  يعتقدون ان سبب ردة  املراقبني  بعض 
مألوف للمسؤولني الصهاينة ازاء القرار االممي، تعود خلشیتهم من ان 
يزيد من احتمال مقاضاة اسرائیل يف احملكمة اجلنائیة الدولیة، كما خيشون 
من ان يشجع القرار بعض الدول على فرض عقوبات ضد املستوطنني 

االسرائیلیني والسلع اليت تنتجها املستوطنات.
رغم ان االعتقاد السابق يستبطن جانبا من احلقیقة اال انه لیس كل احلقیقة، 
فردة فعل الصهاينة ازاء القرار، تعود يف جانب كبري منها اىل الشخصیة 
الصهیونیة املرعوبة واخلائفة على الدوام، من اي حترك يستهدفها حىت لو 
كان استعراضیا، فالرعب واخلوف يستوطنان هذه الشخصیة، ومل تفلح 
كل االمكانیات العسكرية يف الغرب وامريكا، من حتريرها من الرعب الذي 
تعیشه، فهي ورغم امتالكها السالح النووي، ورغم ان ابواب ترسانات 
االسلحة يف الغرب مفتوحة على مصرعیها امامها، اال اهنا مازالت تطلب 

املزيد، وتشعر ان التهديد حيیط هبا، وقد يدامهها يف اي حلظة.
غريبة  اهنا  اىل  يعود  الصهیونیة،  الشخصیة  لدى  اخلوف  هذا  اساس 
على ارض فلسطني، وهذا اخلوف يكشف عن كذب مزاعمها بارض 
فلسطني، فأصحاب االرض احلقیقیني ال ميكن ان يكونوا هبذا اجلنب 
املخزي وهم على ارضهم ومدعومون من العامل الغريب وعلى راسه امريكا، 
فهم ترتعد فرائصهم وجيهشون بالبكاء، يف اي منازلة من املقاومتني اللبنانیة 
والفلسطینیة، وحىت امام سكاكني املطابخ اليت حيملها الشباب الفلسطیين، 
فرعب نتنیاهو وكبار املسؤولني يف كیانه من القرار االممي، كشف عن ان 

اسرائیل اوهن من بیت العنكبوت.

http://ar.shafaqna.com/AR/111408:المصدر

قرار أممي يهزّ بيت العنكبوت

قائد القوات األميركية في سوريا والعراق:

هزيمة داعش تحتاج لعامين؟!

عرض حشد من العلماء املسلمني واملسیحیني مبدينة »الهور« الباکستانیة 
وجهاً مجیالً من التضامن اإلسالمي. املسیحي خالل احلفل الذی عقد من 

.ومولد النيب عيسى أجل إحیاء ذکری مولد نيب اإلسالم حممد
املسیحیني  العلماء  الدولیة« )إکنا( أن  القرآنیة  األنباء  وأفادت »وکالة 
واملسلمني الذين إجتمعوا يف هذا احلفل بارکوا لبعضهم البعض مولد النبیني 
حممد و عیسی وألقی کل منهم کلمة هبذه املناسبة السارة خالل 

احلفل.
احلفل،  هذا  تنظیم  علی  يشرف  الذي کان  الباکستانی  القّس  وقال 
فيکتورساورا، ان هذا احلفل يعّزز العالقات بني املسلمني واملسیحیني يف 

»باکستان«.

وأضاف اننا نقرأ »اإلجنیل« و»القرآن الكرمي« وان املسیحیني حيیون ذکری 
مولد نبی األمة اإلسالمیة حممد يف بیوهتم، وهذا ميکن ان يعرض 

کنموذج حيتذی به يف باکستان.
وطالب بتعزيز اجلهود من أجل حتقیق السالم والوئام بني األمم والشعوب، 

واألديان.
وأقامت أيضاً سفارة باكستان لدى »ايطالیا« حفالً مبناسبة ذكرى میالد 

املسیح وذلك حبضور مجع من املسلمني واملسیحیني.

http://iqna.ir/fa/news/3556326:المصدر

تضامن مسيحي - إسالمي في باکستان

في مولد النبيين

زعم ستیفن تاونسند، قائد القوات األمريكیة يف »سوريا« و»العراق« وقائد 
و»املوصل«  السورية  »الرقة«  مدينة  حترير  إن  الدويل،  التحالف  قوات 
العراقیة والتخلص من بقايا مجاعة »داعش« االرهابیة قد حيتاج إىل عامني. 
غري ان تاونسند مل حيدد يف مقابلة أجرهتا معه صحیفة »ديلي بیست« 
أي تواريخ دقیقة للنصر النهائي على مسلحي داعش يف سوريا والعراق، 

حسبما أفادت وكالة »نوفوسيت« الروسیة.
وأكد تاونسند، أن تقدما حصل يف صفوف القوات العراقیة، يظهر يف 
املواجهات مع املسلحني، قائال إن العسكريني العراقیني يتعلمون إدارة 

حرب املدن باستخدام الدبابات.
وكان قائد أمريكي آخر ضمن قوات التحالف الدويل أعلن األحد، أن 
القوات العراقیة ستستأنف هجومها شرق املوصل يف األيام القريبة يف إطار 

املرحلة الثانیة من عملیة حترير املدينة املستمرة منذ شهرين.
يذكر أن مئة ألف من اجلنود العراقیني وقوات البیشمركة الكردية ومقاتلي 
احلشد الشعيب يشاركون يف معركة املوصل، وهي أكرب عملیة برية يف العراق 

منذ الغزو األمريكي عام 2003م.
وكانت القوات العراقیة استعادت ربع املوصل، اليت هي آخر مدينة كبرية 
تسیطر علیها مجاعة داعش يف العراق، لكن تقدمها كان بطیئا وصعبا 
بسبب وجود مئات آالف املدنیني داخل املدينة، ما أجرب القوات على 

الرتيث والدخول يف وقفة تعبوية.

http://www.alalam.ir/news/1902966:المصدر
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تبحثان أوضاع الروهينغيا
المجموعتان اإلسالميتان في جنيف وبروكسيل

اجملموعتان  عقدت  )إکنا(،  الدولیة«  القرآنیة  األنباء  »وكالة  أفادت 
اإلسالمیتان يف كل من »جنیف« و»بروكسیل«، على مدى األيام القلیلة 
املاضیة، اجتماعات طارئة ملناقشة األزمة املتواصلة اليت تواجهها أقلیة 
»الروهینغیا« املسلمة يف »میامنار«، وذلك من أجل حتديد التدابري الالزمة 
اليت ميكن اختاذها متهیداً لعقد االجتماع االستثنائي املقبل جمللس وزراء 
اخلارجیة املقرر تنظیمه يف »كواالملبور« بـ»مالیزيا« يوم 19 يناير 2017م. 

حول قضیة الروهینغیا.
وقد ترأس االجتماع يف جنیف السفري تامهینا جاجنوا، املندوب الدائم 
لـ»باكستان« بصفته منسقاً للمجموعة اإلسالمیة لقضايا حقوق اإلنسان 
والشؤون اإلنسانیة يف جنیف، بینما ترأس السفري فالديميرنوروف، سفري 
أوزبكستان لدى »بلجیكا«، اجتماع بروكسیل بصفته رئیساً للمجموعة 

اإلسالمیة.
وقدم رئیسا البعثتني اإلسالمیتني الدائمتني يف كل من جنیف وبروكسیل 
خالل االجتماعني إحاطة حول آخر اجلهود اليت بذلتها منظمة التعاون 

اإلسالمي استجابة ألزمة الروهینغیا.
وتبادل أعضاء اجملموعتني خالل املناقشات وجهات النظر حول آخر 
التطورات، وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار أعمال العنف يف حق أقلیة 
الروهینغیا، وعن خشیتهم مجیعا من موقف حكومة میامنار من األوضاع 
يف والية راخني، ودعو جمددا إىل إعادة احلقوق ألبناء جمتمع الروهینغیا مبا 

يف ذلك حقوقهم األساسیة يف ممارسة حريتهم الدينیة.
كما دعت اجملموعتان اإلسالمیتان إىل اختاذ تدابري ملموسة من أجل 
معاجلة احلقوق اإلنسانیة األساسیة وقضايا حقوق اإلنسان هلذه األقلیة اليت 
طال أمد معاناهتا، ودعتا احلكومة إىل ضمان السماح للسكان الروهینغیا 

النازحني بالعودة إىل ديارهم بأمن وكرامة.
واقرتحت اجتماعات جنیف وبروكسیل االخنراط بشكل أكرب مع اجملتمع 
الدويل مبا يف ذلك األمم املتحدة واالحتاد األورويب على حنو خاص، وذلك 

بغرض تنسیق املزيد من األعمال للتخفیف من حمنة شعب الروهینغیا.

http://www.iqna.ir/ar/news/3462874المصدر:إينا؛

قام أعضاء »مجعیة كروس اإلسالمیة« يف مدينة »غلوسرت الربيطانیة« 
بتقدمي الشاي وقطع احللوى للمارة يف إطار مشاركة اجلالیة املسیحیة 
يف احتفاالهتا بعید املیالد، والعمل على توفري مداخیل إضافیة ملساعدة 

احملتاجني.
اجلمعیة  قادة  أوضح  )إکنا(،  الدولیة«  القرآنیة  األنباء  »وكالة  وأفادت 
اإلسالمیة أن اهلدف من هذه اخلطوة هو تعزيز العالقات مع أفراد اجلالیة 
الدينیة، وتقدمي الصورة  املسیحیة اليت تستعد لالحتفال بأهم أعیادها 
احلقیقیة لإلسالم، يف ظل تزايد األعمال اإلرهابیة ووصم اجلالیة املسلمة 

هبا.
وقال رئیس مجعیة كروس، هاشنورا: إننانعملمعالمنظماتاإلنسانية
منأجلضماناحتفالجميعالمحتاجينبعيدالميالد،لذلكنحاوللفت
انتباهالمارةمنخاللتقديمبعضالحلوىوالشايونطلبمنهمفيالمقابل
مساعدتناإلسعاداآلخرين، مضیفا: رؤيةابتسامةعلىوجوهالمحتاجينهو

مانسعىإليهفيهذهالمناسبةاالحتفالية.
وتابع يقول: نودبهذهاللفتةأنيساهمالمارةبقطعنقديةحتىنستطيعتوفير
هدايارمزيةوبسيطةللمحتاجين،فأعيادالميالدأصبحتمرتبطةبالهداياأكثر

منالجانبالدينينفسه.
وكانت هذه املبادرة قد أثارت إعجاب العديد من املارة الذين تداولوها 
على مواقع التواصل االجتماعي وتفاعل معها الكثري من رواد تلك املواقع، 
وأشادوا بروح الضیافة والكرم، رغم املناخ املعادي لإلسالم السائد يف 

»بريطانیا«.

تزايد جرائم  احلقوقیة من  املنظمات  املبادرة يف ظل ختوف  وتأيت هذه 
الكراهیة ضد املسلمني يف بريطانیا بعد تصويت الربيطانیني لصاحل اخلروج 
من االحتاد األورويب، مع احصائیات تفید بارتفاع تلك اجلرائم بنسبة 
400 يف املئة بعد مرور أسبوع من ذلك التصويت الذي مت يف يوم 23 

يونیو املنصرم.
وعلى حنو مماثل، نوه مرصد مكافحة ظاهرة اإلسالموفوبیا »تیل ماما« 
يف بريطانیا، يف تقريره السنوي، إىل تفاقم غري مسبوق لظاهرة التعصب 
والكراهیة ضد املسلمني، واليت تزيد من حدهتا أيضا األعمال اإلرهابیة اليت 
وقعت يف مدن أوروبیة مبدة قلیلة من يوم انعقاد االستفتاء. وسجل املرصد 
326 حادثة إضافیة خالل فرتة االستفتاء ضد املسلمني مقارنة بالسنة 

املاضیة، فیما تظل النساء األكثر استهدافا من قبل متصیدي الكراهیة.

http://www.iqna.ir/ar/news/3462873المصدر:إينا؛

الجالية المسلمة في بريطانيا
تساعد المحتاجين لالحتفال

بأعياد الميالد

التعاون  ملنظمة  التابع  الدويل  اإلسالمي  الفقه  العام جملمع  األمني  قال 
املنسوب  والقتل  التطرف  إن  العبادي،  عبدالسالم الدكتور  اإلسالمي 
للدين يهدم القیم اإلنسانیة ويعد حتدياً للمسلمني وغري املسلمني ولكل 

اجملتمعات اآلمنة.
وأفادت »وكالة األنباء القرآنیة الدولیة« )إکنا(، أشار العبادي يف تصريح له 
على هامش منتدى تعزيز السلم باجملتمعات املسلمة بأبوظيب الیوم اإلثنني 
26 ديسمرب / كانون األول اجلاري )2016م.( إىل أمهیة املؤمتر يف ترسیخ 
القیم احلقة عن الدين اإلسالمي، وعكس الصورة الصحیحة للتعامل 

مبنطق حفظ احلقوق داخل اجملتمعات.
وعرّب عن استنكاره لألفعال اإلجرامیة اليت قامت هبا عصابة ضالة يف مدينة 
»الكرك« األردنیة، مؤكداً أن التطرف واإلرهاب لن ينال من ثقة العامل يف 
أمن وأمان »األردن« الذي بات مالذاً لكل املظلومني من حالة التطرف 

وعدم السلم يف املنطقة.

واعترب أن التطرف هو الطرحالبديلللسلم،وبتنانرىنماذجقتلرهيبةفي
عددمندولالمنطقةتحتاسمالتطرفالفكري، مؤكداً أن اإلسالم وسنة 
رسول اهلل وأفعاله مع غري املسلمني فیها الكثري من الشواهد القاطعة 
على حقیقة اجملتمع املسلم اآلمن املتأخي الذي حيفظ حقوق اجلمیع 

مسلمني وغري مسلمني يف حالة من املساواة والعدل.

http://www.iqna.ir/ar/news/3462882:المصدر

أمين عام مجمع الفقه اإلسالمي

القتل المنسوب للدين يهدم اإلنسانية
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شهر ربيع الثاني

سیما  ال  أوله  يف  الدعاء  الشهر،  هذا  يف  األعمال  مهّمات  من 
باملروّي فإنّه دعاء جلیل فاخر.

مثّ إّن الیوم العاشر منه روي أنّه يوم والدة موالنا وإمامنا أيب حممد 
قد   املوايل والدة  أيام  ومراقبة   العسكري الزكي  احلسن 
مضى فیها ما ينفعك يف يوم والدة النيب. فأيّام والدة خلفائه 
املعصومني شريكة مع يوم والدته يف مراسم الشكر والفرح والتعظیم 
باألعمال القلبّیة والقالبّیة وإن كان لیوم والدته حٌق خاٌص به، وهلذا 
الیوم خصوصّیة من جهة أنّه والد إمامنا أرواحنا وأرواح العاملني 
فداه بال واسطة، فینبغي لرعّیته هتنیته مبا يلیق جبنابه األقدس، 
وحضرته القدسیة أيضاً وأن يزيد يف حوائجه اليت يعرضها لصاحب 
الوالدة بالتضرّع والسؤال يف أن يوصیه لصاحب العصر يف أن 
فإّن  يدخله يف مهّه، ونظر لطفه، وخيّصه من بني رعّیته مبكارمه، 

لوصّیة الوالد خصوصّیة يف تأثري القبول.
واحد  وإن كان كل   الوالدة لصاحب  أّن  السالك  لیعلم  مثّ 
)منهم( وسیلة للعباد يف مجیع حوائجهم إال أّن لكّل واحد منهم 
التوسل،  دعاء  علیه  يشهد  أيضاً كما  احلوائج  لبعض  خصوصّیة 
فإّن لرسول اهلل ولبضعته وسبطیه خصوصّیة يف احلوائج 
وألمري  ورضوانه   - جالله  جل   - اهلل  طاعة  بتحصیل  املتعّلقة 
املؤمنني يف االنتقام من األعداء وكفاية مؤونة الظاملني ولإلمام 
السجاد يف جور السالطني، ونفث الشیاطني، ولإلمام الباقر 
 الكاظم ولإلمام  اآلخرة،  أمر  على  اإلغاثة  والصادق يف 
العلل، واألسقام واألوجاع، ولإلمام  العافیة من احملذورات من  يف 
والرباري  البحار،  يف  األسفار  خماوف  من  النجاة  يف   الرضا
والقفار، ولإلمام اجلواد يف الوسعة واالستغناء عما يف أيدي 
وبّر اإلخوان وكمال  النوافل  اهلادي يف قضاء  الناس ولإلمام 
أمر  على  اإلعانة  يف   العسكري الزكّي  ولالمام  الطاعات، 

 ، خرة آل وإلمام عصرنا، ومالذنا ومعاذنا، ا
ونورنا  وعصمتنا،  رجائنا 
 املهدي اإلمام  وحیاتنا، 
وغريها  احلوائج  هذه  مجلة  يف 

ممّا تسّمى حاجة هذا.
األيّام  به  خيتم  مبا  الیوم  وخيتم 
مبا خيتم  أيضاً  الشريفة، والشهر 
به الشهور على ما أسلفناه 

من غريه.

أسرار المراقبات

ال شك أن كل ثورة لالنتصار حيتاج إىل جیش قوي و صادق. و 
يستخدم أكرب زعیم يف العامل لفتح العامل من 313 رجل و امرآة 

لكي يقود قوات اخلري.
إن أصحاب اإلمام املهدي يشبهونه يف اللون و الرائحة و ال 
يتحقق الظهور إال بعد أن يصل عددهم 313 و طبعا هذا العدد 

من شروط الظهور و لیس الشرط الوحیدله.
 :قال االمام الباقر

»أنالقائميهبطمنثنيةذيطوىفيعدةأهلبدرثالثمائةوثالثة
عشررجالحتىيسندظهرهإلىالحجرويهزالرايةالغالبة.«1

و روي أبيبصير عن االمام الصادق قال: 
»فيقولاهللعزوجل:َ»ينَْوَميَْأتيبنَْعُضآياِترَبَِّكالينَننَْفُعننَْفساً
إيمانُهاَلْمَتُكْنآَمَنْتِمْنقنَْبُلَأْوَكَسَبْتفيإيمانِهاَخْيرا«2يعنيخروج

القائمالمنتظرمنا.«
أبابصيرطوبىلشيعةقائمناالمنتظرينلظهورهفي ثمقال:»يا
غيبتهوالمطيعينلهفيظهورهأولئكأولياءاهللالذينالخوفعليهم

والهميحزنون.«3
 :و قال االمام الباقر

»...أنانستنصراهللاليوموكلمسلمويجيءواهللثالثمائةو
بضعةعشررجالفيهمخمسونامرأةيجتمعونبمكةعلىغيرميعاد
قزعاكقزعالخريفيتبعبعضهمبعضاوهياآليةالتيقالاهللأينما

تكونوايأتبكماهللجميعاإناهللعلىكلشيءقدير.«4

أوصاف  إىل  خطبة  يف   علي اإلمام  املوحدين،  مويل  يشري  و 
:أصحاب اإلمام املهدي

»أالوإنمنأدركهامنايسريفيهابسراجمنيرويحذوفيهاعلى
مثالالصالحينليحلفيهاربقاويعتقفيهارقاويصدعشعباويشعب
ثم تابعنظره لو أثرهو القائف يبصر الناسال صدعافيسترةعن
ليشحذنفيهاقومشحذالقينالنصلتجلىبالتنزيلأبصارهمويرمى

بالتفسيرفيمسامعهمويغبقونكأسالحكمةبعدالصبوح.«5
هم جيتمعون حول اإلمام دون إي عهد يف القبل و عندما ينادي 
يهزموا  لكي  يساعدونه  و  يبايعونه  مرة  الول   املهدي اإلمام 

الباطل.
 :و ايضاً قال االمام الباقر

بعضهم العجم أوالد رجال عشر ثالثة و ثالثمائة القائم »أصحاب
يحملفيالسحابنهارايعرفباسمهواسمأبيهونسبهوحليتهو

بعضهمنائمعلىفراشهفيرىفيمكةعلىغيرميعاد.«6
نقل النعماني يف »الغیبة« عن أبانبنتغلب قال: كنتمعجعفر
بنمحمدفيمسجدمكةوهوآخذبيديوقالياأبانسيأتي
اهللبثالثمائةوثالثةعشررجالفيمسجدكمهذايعلمأهلمكةأنه
لميخلقآباؤهموالأجدادهمبعدعليهمالسيوفمكتوبعلىكل
سيفاسمالرجلواسمأبيهوحليتهونسبهثميأمرمناديافينادي

هذاالمهدييقضيبقضاءداودوسليماناليسألعلىذلكبينة.7
 :حول قدرة إصحاب اإلمام املهدي يقول االمام الصادق

أصحاب البدر

شخصیات آخر زمانیة

محدثةنصرتالخوارزمي
تقويمشهرربيعالثاني

1 ربیع الثاين: استشهاد اإلمام حممد الباقر؛
8 ربیع الثاين: والدة اإلمام احلسن العسکری، استشهاد فاطمة 

الزهرا حسب رواية 45 يوما؛
اإلمام  أخرت   املعصومة فاطمة  السیدة  وفاة  الثاين:  ربیع   10

الرضا؛
12 ربیع الثاين: بدء وجوب مناز؛

14 ربیع الثاين: ثورة مختارالثقفی؛

المقتبسمن»المراقبات«،ميرزاجوادآقاملکیتبريزی،فيمراقبات
شهرربيعالثاني.
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على الكوفةكأن نجف في أصحابه و القائم إلى أنظر »كأني
السجود أثر قد ثيابهم خلقت و أزوادهم فنيت قد الطير رءوسهم
يعطى الحديد زبر قلوبهم بالليلكأن رهبان بالنهار ليوث بجباههم
الرجلمنهمقوةأربعينرجالاليقتلأحدامنهمإالكافرأومنافقو
قدوصفهماهللتعالىبالتوسمفيكتابهالعزيزبقولهإنفيذلكآليات

للمتوسمين .«8
و قال أيب جعفر ع: 

»كأنيبأصحابالقائموقدأحاطوابمابينالخافقينليسمن
تطلب الطير سباع و األرض سباع حتى لهم مطيع هو و إال شيء
رضاهمفيكلشيءحتىتفخراألرضعلىاألرضوتقولمربي

9».اليومرجلمنأصحابالقائم
 إن الرعب و اخلوف من األدوات املهمة يف انتصار اإلمام املهدي

و اصحابه و يقول اإلمام الباقر يف هذا اجملال: 
»القائممنصوربالرعبمؤيدبالنصرتطوىلهاألرضوتظهرلهالكنوز
ويبلغسلطانهالمشرقوالمغربويظهراهللعزوجلبهدينهولو

كرهالمشركون .«10
جنوده  عدد  يبلغ  جیش   املهدي للغمام  إن ل313 صحايب 

.10000
و بعد اهنیار الباطل سوف يكون هؤالء القائدون أمراء اإلمام يف 
املناطق املختلفة و هكذا يتم تطبیق العدل اإلهلي بواسطة العادل 

احلقیقي أي اإلمام املهدي. ان شاء اهلل.

الهوامش:
1. جملسى، حممد باقر بن حممد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، الطبع الثاين، 

1403ق.، ج 52، ص 370، ح 159.
2. سورة األنعام، اآلية 158.

3. ابن بابويه، حممد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبع 
الثاين، 1395ق.

4. »حبار األنوار«، بريوت، ج 52، ص 223.
5. »شرح هنج البالغة« البن أيب احلديد، ج 9، ص 126.

6. »حبار األنوار«، بريوت، ج 52، ص 369.
7. نفس املصدر.

8. »حبار األنوار«، بريوت، ج 52، ص 386.
9. نفس املصدر، ص 327.

10. نفس املصدر، ص 191.

يهودالدونمة
اليزال مسلسل الیهود املتخفني الذين أظهروا اإلسالم تقیة وأبطنوا 
يهوديتهم مستمراً، حیث تطل الیهودية اخلبیثة برأسها هذه املرة من 
مبهارة  التقیة  مارست  يهودية  وطائفة  فرقة  هناک  وتظهر  »ترکیا« 
وإخفاء  اإلسالم  إشهار  مراحلها  بعض  يف  وأوجبت  بل  فائقة، 
الیهودية وممارسة شعائرهم يف أماکن سرية، هذه الفرقة تدعي الدونمة 
وقد عاشت تلک الفرقة وساهم أعضاؤها يف صناعة التاريخ الرتکی 
اخلالفة  إسقاط  وأساسي يف  بارز  بشکل  بعدما سامهت  احلديث 
رسم  يف  يومنا  حتی  والتزال  الطائفة  تلک  أثّرت  وقد  العثمانیة، 

األحداث املتاعقبة سواء يف ترکیا أو يف املنطقة بأسرها.
کانت ترکیا هي مهد اخلالفة اإلسالمیة إبان احلکم العثماين، کما أن 
يهود ترکیا من أسلم منهم فقد أسلم عن طواعیة ورضا ومل يکن قط 
عن إجبار أو قسر، وإمنا إسالمهم تقیة وهذا اإلسالم الذي أظهروه 
وأعلنوه إمنا کان حلاجة يف نفوسهم، هذه احلاجة يف نفوسهم، هذه 
التغلغل وسط  العثمانیة ومن مثّ  احلاجة متثلت يف إسقاط اخلالفة 
والتقالید  العادات  خالل  من  علیه  والتأثري  املسلم  الرتکی  اجملتمع 
الفاسدة اليت اخرتعوها وذلک لبث روح االحنالل اخللقی وإشاعة 
الفاحشة بني أوساط الشباب الرتکی املسلم وذلک لیسهل قیادته 
من ِقَبل أذناهبم وشیاطینهم الذين تأثروا هبم وبأفکارهم... وقد مت 
هلم ما أرادوا حتی قیض اهلل عز وجّل للدولة الرتکیة من يکشف عوار 
تلک النِّحلة الضالة والفرقة املنحرفة اليت ادعت اإلسالم زوراً وهبتاناً، 

ولکن لألسف بعد أن تغلغلوا متاماً وسط اجملتمع الرتکی، فنجدهم 
األن هم من أشد املعارضني للحکومة الرتکیة ألهنا مسحت بارتداء 
احلجاب يف اجلامعات الرتکیة، فکان لیهود الدومنة الدور الرئیسی يف 
حتريک املظاهرات للتنديد بارتداء احلجاب کما کان هلؤالء الیهود 
الذين أظهروا اإلسالم وأبطنوا يهوديتهم يف نشر األفکار واملعتقدات 

التالیة:
1. نشر الفکر املاسوين - الیهودي وتأيید وتشجیع الشباب الرتکي 

علی التقلد بالعادات الغربیة، وإعتبارهم اإلحلاد »موضة« عصرية؛
2. اهلجوم الشرس علی حجاب املرأة املسلمة والدعوة إلی السفور 
واالحنالل والتربج من خالل الصحف واجملالت اليت کانت وال زال 

ول من يهود العامل ويهود الدومنة يف الداخل؛ بعضها ميمُ
3. السخرية العارمة واإلستهزاء يف وسائل اإلعالم اليت يسیطرون 
علی معظمها بکل ما يتعلق بالعادات والتقالید اإلسالمیة األصلیة؛
4. النشر والدعاية يف الصحف واجملالت من خالل األقالم الیهودية 
من  بدالً  اجملتمع  و»أترکة«  الرتکیة  القومیة  إلی  للدعوة  واملاسونیة 

أسلمته، والبعد عن کل ما ميت لإلسالم بصلة مجلة وتفصیاًل؛
اإلعالم  وسائل  وبقیة  واجملالت  الصحف  خالل  من  الدعوة   .5
علی کل  الشرس  واهلجوم  اإلسالمي  الدين  قیم  بکل  لالستهزاء 
من تسّول نفسه لالستشهاد بالقرآن أو السنة أو بأصول الشرائع 

اإلسالمیة، واهتامه بالرجعیة والتخلف؛
هويته  من  متاماً  وسلخه  الرتکي  اجملتمع  تغريب  إلی  الدعوة   .6

يوسفرشاد اليهود المتخفون في الخالفة العثمانية

شخصیات آخر زمانیة
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ما  أو  الغريب  املعسکر  أحضان  يف  باالرمتاء  والتمسک  اإلسالمیة 
يسمی بـ»اإلحتاد األوروبی« أو »اإلمرباطورية الرومانیة احلديثة«.

الطائفة  هذه  عن  الکشف  ينبغي  األسباب کان  هذه  ألجل کل 
وإلقاء الضوء علیها عن کثب وذلک لفضح تلک الفرقة الضالة من 
الیهود املتخفني واليت يمُطلق علیها يهودالدونمة أو الطائفةالشبتائية.

تعريفمعنیکلمةالدونمة
 Donmek الدومنة کلمة ترکیة وهي صفة مشتقة من املصدر الرتکي
ويعين العودة أو الرجوع أو اإلرتداد... أي: العائد الذي أسلم بعد 
الذي أظهر اإلسالم بني  املسلم  وتعين اصطالحاً  أن کان يهودياً 

الناس وأبطن يهوديته.
أن کلمة دومنة أطلقها األتراک من املسلمني علی الیهود املهاجرين 
من »أسبانیا« إلی ترکیا، يعد اضطهادهم وطردهم عقب سقوط 
اإلسالمیة  ترکیا  ففتحت  »أندلس«،  بالد  يف  اإلسالمیة  اخلالفة 
أمام طالئعهم أبواهبا لکي يستقروا فیها فاختذوا مدن »سالونیک« 
اخلالفة  وعاشوا يف ظل  لسکناهم  أماکن  و»األستانة«  و»أزمري« 

العثمانیة ينعمون باألمن واألمان.
يعّرف الدکتور عبدالوّهایالمسيري الدومنة علی أهنا کلمة ترکیة تعين 
»املرتدين« وقد أمُطلق هذا اإلسم علی مجاعة يهودية ترکیة شبتائیة 
من الیهود املتخفني استقرت يف سالونیکا وأشتهرت إسالمها تشبها 
أتباعه  اعتقد کثريون من  الدجال. فقد  املاشیح  أو  بـشبتايتسی، 
ألمر  تلبیه  هو  اإلسالم  واعتناقه  دينه  عن  ارتداده  أن  به  املؤمنني 
خفي من الرب وتنفیذ لإلرادة اإلهلیة، فحذوا حذوه، ولکنهم ظلوا 
متمسکني سراً بتقالید الیهود. وهم خيتلفون عن يهود املارانو، أو 
تکن  فلم  قسر.  دون  طواعیه  اإلسالم  اعتنقوا  أهنم  يف  املارانوس 
وهم کانوا  اإلسالم.  اعتناق  علی  أحداً  تمُکره  العثمانیة  الدولة 
يعتربون أنفسهم يهوداً، فکانوا يتدارسون »التلمود« مع بقیة الیهود 

ويستفتون احلاخامات فیما يقابلهم من مشاکل.

ظهورالدونمة
وقد ظهرت طائفة الدومنة کطائفة دينیة يف مدينة أزمري برتکیا يف 
باختاذها  املیالدي. اشتهرت هذه اجلماعة  السادس عشر  القرن 
شخصیتني مزدوجتني، الشخصیة اإلسالمیة الشکلیة، والشخصیة 
الیهودية األصلیة، حیث أعلنت إسالمها ظاهراً ويف الوقت نفسه 
ظلت حمتفظة بأمسائها وألقاهبا الیهودية، فکانت متارس الشعائر 
اإلسالمیة ظاهرياً مع أدائها مجیع طقوسها الیهودية داخل املعابد 

الیهودية سراً.
يف الواقع:

للکید  الیهودية  وأبطنوا  اإلسالم  أظهروا  الیهود،  من  هم مجاعة 
باملسلمني، سکنوا منطقة الغرب من آسیا الصغری، وأسهموا يف 

تقويض الدولة العثمانیة وإلغاء اخلالفة عن طريق انقالب مجاعة 
االحتاد والرتقي، واليزالون إلی اآلن يکیدون لإلسالم، هلم براعة 
يف جماالت االقتصاد والثقافة واإلعالم، ألهنا هي وسائل السیطرة 

علی اجملتمعات...1 

المؤسسوالنشأة
أن الیهود بعد أن مت طردهم من بالد األندلس تشتتوا يف البالد القريبة 
من دولة أسبانیا فمنهم من ذهب إلی بالد أوروبا الشرقیة ومنهم من 
ذهب إلی بالد أوروبا الغربیة، ومنهم من وجد يف الدولة العثمانیة 
واخلالفة اإلسالمیة املالذ وامللجأ وذلک ألهنم خربوا وعاينوا العیش 
يف ظل األمن واألمان إبان تواجدهم يف کنف اخلالفة اإلسالمیة يف 
األندلس فآثروا أن يعیشوا يف ظل الدولة العدل اليت متنحهم حقوقهم 
غري منقوصة مع إقامة شعائرهم الدينیة دون التعرض هلم بأذی کما 
تفعل معهم بقیة الدول املسیحیة األخری، وذلک باعرتاف سدنتهم 
وکّتاهبم بذلک. فکانت الدولة العثمانیة مباثبة طوق النجاة للیهود 
الذين فّروا من نري الظلم األسباين وکذلک من االضطهاد األورويب 

املسیحیي ضد الیهود يف ذلک الوقت. 
ربوع  بني  الیهود  وجده  الذي  العثماين  التسامح  من  الرغم  وعلی 
الدولة العثمانیة، إال أن الیهود مل يندجموا داخل اجملتمعات وتکتلوا 
ممُغلقة  انعزالیة کعادهتم  حیاة  وعاشوا  هبم  خاصة  معینة  أحیاء  يف 
حتی يستطیعوا احلفاظ علی عاداهتم وتقالیدهم، فکّونوا ما يمُعرف 
باألحیاء الیهودية أو اجلیتو يعیشون فیه وميارسون طقوسهم اخلاصة 
ويهربون من العامل اخلارجی، وقد جاءت حیاة العزلة لديهم نتیجة 
االضطهاد  ظل  يف  فیها  عاشوا  اليت  السابقة  وأحقادهم  لظروفهم 
األوروبی واملسیحي هلم فتبعوا نفس األسالیب اليت تعاملوا هبا يف 

تلک الدول مع الدولة العثمانیة.2
العثمانیة  اخلالفة  األکرب يف سقوط  الدور  الدومنة  لیهود  وقد کان 
إلی  صغره  من  والده  به  عهد  الذي  مؤسسها  نشأة  منذ  وذلک 
حاخام يهودي يمُدعی إسحق دالبا لیعلمه ويکون نصرياً للیهود فمن 

هو هذا الشبتاي زيف.

المسيحالکذابشبتايبنزفي
ولد سبتای زيف أو شبتاي صمُيّب يف أغسطس من عام 1626م. يف 
مدينة أزمري الرتکیة ألبوين يهوديني، وقد أرسله والده من ِصغره إلی 
املدارس الدينیة الیهودية. وقد حتقق حلم والده فما أن بلغ سبتای 
»التوراة«  فتعلم  حاخاماً،  أصبح  حتی  عاماً  عسر  الثمانیة  سن 
والتلمود، مثّ حمُبب إلیه الکشف عن املعانی اجملازية والتصوفیة يف 

الکتب الدينیة.
وهکذا أعد سبتای نفسه لیصبح حاخاما فتعلم التوراة ودرس التلمود 

وأقبل علی »القباال« وهي عبارة عن کتب التصوف الیهودية.

يقول الدکتور محمدحرب رائد الدراسات العثمانیة والرتکیة يف العامل 
العربب واإلسالمی عن هذا السبتای:

عاشصباهفيعزلةوتأمل،وکانيقومبطقوسخاصةليسلديهاعالقة
بالتقاليدالدينيةاليهوديةوکانيقومبتحريفالکتبالمقدسةويواصل
الصوموُيکثرمناالستحماموالتطهرحتیُيضفيعلینفسهُقدسية
الصحة ُمعتل وکان الوعی، عن غياب تنتابهحاالت وکانت خاصة،

والمزاج.3
ودرس  التوراة  فتعلم  حاخاما.  لیصبح  نفسه  سبتاي  أعد  وهکذا 
التلمود وأقبل علی القباال وهي عبارة عن کتب التصوف الیهودية 
فاکتسب ملکة ومقدرة علی تفسري الدالالت الرمزية الصوفیة الواردة 
ف له باألستاذية وتصدی للتدريس. يف الکتب الدينیة القدمية واعرتمُ

و هو سافر إىل بالد خمتلفة كـ»الیونان«، »مصر«،و »فلسطني« 
هم  وطنهم  و  بلدهم  أن  يذكرهم  للیهود  حماضراته  يف  و كان 
اورشلیم )بیت املقدس(و للخالص عن ظلم حكامهم جيب علیهم 
أن يهاجورا إىل اورشلیم و يسكنوا فیه.و هو مجع عدد كثري من 
أصحاب اخلربة و كان " ناتان غزاوي " منهم و كان له اثر كبري 
على الیهود .و كان ناتان يكتب إىل االوساط الیهودية يف خمتلف 
البالد رساالت و يذكر أن شبتاي هو املسیح املنقذ و جيب علیهم 

االميان به و ينتظروه.
و  العامل.  يهود  بني  اهلشیم  النار يف  انتشار  تنتشر  دعوته  وبدأت 
هكذا ترك الكثري من الیهود أعماهلم يف البالد املختلفة و جتمعوا يف 

میادين املذن مطالبني الذهاب غلى اورشلیم.
و سنتطرق يف العدد القادم إىل تعريف معتقدات الدومنة و الفرق اليت 

انشعبت عنها و أداءهم.إن شاء اهلل 

الهوامش:
1. »املوسوعة املسرية يف األديان واملذاهب املعاصرة«، ص 559.

2. »السلطان عبداحلمید الثاين وفلسطني«، رفیق شامر النتشة، ص 320، 
مکتبة مدبولی، الطبعة اخلامسة، 1990م.، القاهرة، نقالً عن حقیقة الیهود 

يف ترکیا، ص 12.
الدار  الناشر:  حرب،  حممد  الدکتور  واحلضارة،  التاريخ  يف  »العثمانیون   .3

الشامیة للطباعة والنشر والتوزيع، ص 12.

قديماً واإلسالم المسيحية في وأثرهم المتخفون »اليهود من المقتبس
وحديثًا«،يوسفرشاد،الناشر:دارالکتابالعربي،ط2010،1م.
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العصر  الصحراء يف  و يف  »املدينة«  و  الناس يف »مكة«  و كان 
اجلاهلي و يف اجتماعاهتم يف أيام احلج و يف أسواق كسوق عكاظ 
اجلمل  و  و حروهبم  قبیلتهم  مبفاخر  إال  يفكرون  ال  اجملاز  و ذي 
و احلصان و السیف و الرمح و أصحاهبم و حبیبتهم و بالدهم 
كانوا يعبدون األصنام و يتعلمون من الكهنة و لكن األوضاع يف 
اجملتمع اإلسالمي تغريت و دفعهم »القرآن الكرمي« أن يتفكروا يف 
خلق السماوات و األرض و النجوم و حكايات األمم السابقة و 
اآلالف من احلقائق و كانوا يشتاقون لتعلم هذه االشیاء بعد كل 
الفتوحات اإلسالمیة  بعد  الكرمي و مت جهة أخرى  للقرآن  قاءة 
و تغلب السلمني على شعوب أخرى كالروم و الفرس و املصريني 
العالیة  العلوم املختلفة و مكانتهم  بسبب تعرف هذه األمم على 
تعلموا  للذين  يسمح  ال  اخللفاء  أسئلة كثرية خاصة  فیها طرحت 
العلوم من النيب أن يظهروا ما كان عندهم من العلوم و املعارف 
اإلسالمیة و كان قد حذؤ الناس من نقل احلديث و كان اخللفاء يف 
هذه ظروف عاجزين عن اإلجابة عن هذا الكم اهلائل من األسئلة 
و وصل الدور إىل اإلمام علي يف اخلالفة و هو أجاب عن هذه 
األسئلة و كان على اخللفاء أن يعاجلوا هذا العجز و العجیب أهنم 
مالوا إىل طريقة عجیبة. استخدم اخللفاء بعض علماء أهل الكتاب 
الذين كانوا يظهورن اإلسالم كـالتميمالداري و هو يف األصل كان 

كاهن نصراين و كان قد أسلم بعد أن قام بسرقة لكي ال جيازى 
بسبب السرقة و هو صار خطیبا لصالة اجلمعة يف »مسجد النيب« 
يف عصر اخللیفة الثانیة و يف فرتة خالفة عثمان توسعت نشاطاته. 

و كعباألحبار الیهودي هو عامل آخر من أهل الكتاب و الذي 
استخدمه اخللفاء و كان له دور كبري يف فرتهتم و قد أسلم يف عصر 
عمر و بقي يف املدينة بإصرار اخللیفة و كان العامل الرمسي لبالط 
اخللیفة حىت عصر خالفة عثمان و كانوا يسالون منه احلقائق و من 
الروايات املتبقیة منه أن الكعبة تسجد صباح كل يوم لبیت املقدس. 
و قد رىب تالمذة مثل أبيهريرة، و عبداهللبنعمر، و عمروبن
عاص و هكذا انتشرت روايات أهل الكتاب يف الكتب املشهورة يف 

.مدرسة اخللفاء قبل اإلمام علي
و من األسباب األخرى لوضع احلديث و احنراف الروايات أعمال 
الثاين  القرن  بدايات  و  للهجرة  األول  القرن  أواخر  ففي  الزنادقة. 
اصدر اخللیفة عمر بن عبد العزيز حكما أجاز فیه كتابة األحاديث 
و الروايات. و يف تلك الفرتة كان هناك مجاعة من الزنادقة الذين 
ثاروا  و  اإلسالمیة  املعتقدات  و  األفكار  لتدمري  تسللوا  قد  كانوا 
ضد القیم املوجودة و من أهم أعماهلم املدمرة كان وضع احلديث. 
فنشاطات التدمريية لـسيفبنعمرالتميمي منها و هو قد أدخل 

الكثري من األمور ال عالقة هلا باإلسالم و منها:

يف  و  »العراق«  يف  موجودة  ما كان  مدينة  و  بلدا   28 اسم   •
»الیمن«، و »احلجاز«، و »الشام«، و »إيران«؛

• تسع قصص حول أسطورة حروب و صراعات االرتداد و اليت 
مل حتدث؛

• إحدى عشرة حروب يف الفتوحات اإلسالمیة و اليت مل تقع؛
• مئات آالف من القتلى يف احلروب اإلسالمیة اليت مل تقع.

كل هذا كان لیظهر أن نشر اإلسالم كان بسبب احلروب و ضرب 
السیوف و عن طريق العنف و القتل.

و من أكاذيب سیف بن عمر أنه قدم أخیار الصحابة كأيب ذر و 
عمار كمتمردين.

القصاصون
و مع جميء اإلسالم و ارتباط اجملتمع اإلسالمي بأكثر احلضارات 
تقدما أي احلضارة الرومیة-املسیحیة و احلضارة اإليرانیة و اهلندية 

تغري اجملتمع.
يأتون إىل  العامل  السیاسیة من أكرب مدن  الفود  العلماء و  و كان 
هذه املدينة و كان يذهب من هذه املدينة القضاة و احلكام و الوالة 
إىل خمتلف أحناء أيران، و الشام و افريقیا و هكذا اختلط الشعوب 
اإلسالمیة املختلفة و اختلط العرب مع الروم و الفرس و قد أثرت 

التیارات الثقافیة هلم على العرب.
و من الطبیعي أن جمتمع املدينة املتطور كان له أسئلة أهم من الذين 
كانوا يعیشون يف الصحرا و يف القرى و أهل احلضر يسأل كیف 
اقیمت هذه السماء و كیف خلقت االرض و هل للعامل بداية و 
هناية؟ حنن بعد موتنا ماذا نصري؟ و ماذا نرى؟ و شخص كهذا إن 
القرآن و اإلسالم كما معىن هذه  أسلم يطرح أسئلة أخرى حول 
اآلية؟ من هم قوم عاد؟ ماذا حصل لسفینة نوح و تلك السفینة 
كانت يف أي مكان و يف النهاية استقرت يف أي مكان؟ و مئات 

من األسئلة األخرى.
عندما كان  األسئلة  هذه  إلجابة  احلاجة  يدركون  الناس  ما كان 
النيب يف اجملتمع و لكن بعد النيب و يف فرتة عزلة أمري املؤمنني 
أيب  و  مسعود،  النيب كـابن أخیار صحابة  بعض  و   علي
ماسة إلجابة هذه  هناك حاجة  مقداد كان  ذر،وسلماننوعمار،و 

املسائل و االسئلة و يف هذه الفرتة ظهر القصاصون.
إن مصطلح القصاصني يتعلق بعلم احلديث مع شحن علمي خاص. 
ففي نقل احلديث لكي يكون نقلنا موثوقا جيب أن يكون سلسلة 

سند الراوي أو الناقل للحديث حمددا وعلى سبیل املثل يقول:
»حّدثنیسيدبنجبيرقال:حّدثنیعبداهللبنعّباسقالرسولاهلل.« 
أو يقول: »حّدثنیسويدبنغفلةعنعلّیبنابیطالبعنرسول
اهلل.« و هذا مشهور يف علم احلديث. و يف جمال حتديد الصحیح 
من غري الصحیح إضافة على دراسة النص ما هو مهم دراسة السند 

الذي يقدمه الرواي أو الناقل حلديثه و لكنه ال حاجة لنقل السند يف 
األحداث املاضیة املذكورة يف القرآن الكرمي ألن سند هذه القصص 

هو القرآن الكرمي. يقول القرآن الكرمي:
َعَلْيَكَأْحَسَناْلَقَصص«1 »َنْحُنننَُقصُّ

»ِإنَّهذاَلُهَواْلَقَصُصاْلَحق«2
و هلذا كان الذين يتحدثون عن األحداث املاضیة و تاريخ األنبیاء و 
اخللق و قضايا أخرى مثلها دون ذكر األسناد املتصلة بالنيب و كان 
كلماهتم شبیها يف الظاهر بالقصص القرآنیة اشتهروا بالقصاصني و 
كان يوجد بني القصاصني كالابني كثريين كانوا خيلقون القصص من 
عندهم و شخص كأيب هريرة عندما يسألونه: يااباهريرةسمعتهذا
منرسولاهلل؟ قال: ال،هذامنكيسأبيهريرة.3 و من مناذج 
روايات أيب هريرة  يقول: إذاوقعالذبابفيشرابأحدكمفليغمسه
ثملينزعه،فإنفيإحدىجناحيهداءواألخرىشفاء.4 و يقول يف 
موضع آخر: أنهنزلجبرئيلعلىرسولاهللوقال:يامحمد!
إناهللعزوجليقرئكالسالمويقوللكسلأبابكرهلهوعني

راضفإنيعنهراض؟!5
و حلل مشكلة اإلجابة عن أسئلة املسلمني  الرئیسیة و حل مشاكل 
 العلمیة و التفسريية و يف جمال األحكام يف فرتة بعد رسول اهلل
مت استخدام علماء الیهود و النصارى بصورة رمسیة. و يف األعداد 

القادمة سنتطرق إلیها بتفصیل؛ ان شاء اهلل.

الهوامش:
1. سورة يوسف، اآلية 3.

2. سورة آل عمران، اآلية 62.
3. البخاری، »کتاب نفقات«، باب 2؛ »مسند امحد بن حنبل«، ج 2، 

صص 257 و 299. 
4. البخاری، »کتاب بدء اخللق«، باب 17 و »کتاب الطّب«، باب 48؛ 
»مسند امحد بن حنبل«، ج 2، صص 203 و 246 و 263 و 340 و 

.355
5. »تاريخ البغداد«، ج 2، ص 106.

المصدر:عاّلمةعسكری،السّيدمرتضی،»دوراالّئمةفیاحياءالدين«،
طهران،طباعةمنير،الطبعةالثالثة،ص466-461.

وضع الحديث و العالج الجاهلي!

الصحابة المختلقون

الصحابة المختلقون
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إن عامة األمم واألشخاص جربوا دائما مقتضیات وظروفا ودفعوا 
أزاءها أمثانا وجربوها مرات ومرات ويف األيام اخلوايل، أو أن آبائهم 
مروا بتلك التجارب والظروف. ويطلق أحیانا على هذه الواقعة اسم 

التاريخيعيدنفسه.
القوانني  وخالدة،  ثابتة  سننا  يعرض  أوجهه،  أحد  ويف  التاريخ  إن 
اليت تظهر نفسها يف كل وقت ويف أول فرصة، عندما تتوفر ظروفها 
ومتطلباهتا وتربز وتفرض كل نتائجها وخصائصها، مثل جهوزية املاء 
للغلیان، لكن ذلك يبقى خافیا ومسترتا لكنه يظهر يف أول حلظة 

عندما تتوفر ظروف ظهوره بسبب عنصر احلرارة.
وهذا الكالم يعين أننا نوفر من دون أن ندري أحیانا ظروف بروز 
سمُنة وتقلید ما، وبعدها نرفع صوتنا بالشكوى ونبحث عن سبب 

هذه الواقعة.
الكون،  طبقات  الثابتة يف مجیع  السنن  هذه  تكون مجیع  وعندما 
وبروزها يف كل  لظهورها  إمكانیة  مثة  فان  الفرص،  وتتحني  كامنة 
زمان ومكان وتبدي بالتايل نتائجها. ومن هنا ميكن التسلیم مبعىن 

ومفهوم التاريخيعيدنفسه. 
والصورة الظاهرة لیست مهمة، املهم هو مفهوم وحقیقة هذه الواقعة 

اليت تقع.
ولقد كان كاووس ومحمود ونادر مصاديق فحسب لكل األناس 
على شاكلة كاووس وحممود ونادر يف كل األدوار واألجیال السالفة، 
مثلما هو احلال مع رازي وابوعلي وابوريحان و...، فان لباس نادر 

وهذا  آدم  أبناء  أجسام  على  االخر  تلو  الواحد  يستقیم  وكاووس 
التقلید يستمر وميتد إىل أبد اآلباد. سواء تظهرالتعاسة وسوء احلظ 

يف احلیاة )أي األرض(، أو السعادة والصیت احلسن.
املقدمات  وبكل  هبا.  اخلاصة  ظروفها  يف  تتشكل  واقعة  وكل 
والنهايات. يف ظرف معني من الزمان واملكان ومساحة خاصة هبا 

واألثر الذي ختلفه والذي البد من جتربته.
الذي  آثار كل واقعة هو  املتطلبات ونطاق  إشرافنا على  إن عدم 
الواقعة  تلك  على  وبشكل جدير  الكامل  اإلطالع  بعدم  يتسبب 
ونطاق تاثريها. ويكون هذا النطاق واملساحة أحیانا جماال لتوسیع 
بالضرورة إىل األبد، ورمبا  اليت متتد أمواجها  الوقائع الكربى  وتأثري 
يصبح اتصال الزمان الفاين والكمي بالزمان الباقي واخلالد واألبدي، 

ضرورة ألمور من هذا القبیل. 
وهذا التواصل مع األبدية واحلدود الال متناهیة اليت تستحدث أفقا 
واسعا للحركة، هو للتأثري ولبث كل موجة بكل ما متلكه من طاقات 
ومواهب وخالق الكون وحده قادر على أن يشرف على حدود كل 

واقعة وإحصائها. 
وبعد كل واقعة، تربز سنة وقانون ثابت، وكل سنة تبث متطلباهتا 
وتصدر  هبا،  وخاص  معني  ووعاء  وقیاس  تقدير  يف  هبا  اخلاصة 
األحكام الواحد تلو االخر، من دون أن يريد أحد ذلك ويتصور 
أن كل هذه االحكام والقضاء واحلادثة واألثر املرضي حيظى برضا 

خالق الكون أم ال؟
سّر إنهیار الثقافات والحضارات

إسماعيلشفيعيسروستاني

السنن الجارية في التاريخ

إن مرور الوقت والزمن ووقوع احلادثة ال ينطوي يف حد ذاته على 
أثرها  نطاق  يعين نسیان  الواقعة ال  إن نسیان  والنسیان.  التسامح 
واتساعه، حبیث أن أي إعتذار وحجة ال يقلل من حجم املقدورات 
واملقدرات اليت تكمن يف الواقعة وتظهر باإلجبار. وهذا يشبه الطیار 
»هريوشیما«  على  الذرية  القنبلة  إطالق  زر  على  ضغط  الذي 
والقائد الذي كلفه بذلك، يريدان احلد من التداعیات الباقیة لكارثة 
هريوشیما من خالل تقدمي اإلعتذار أو ارسال باقة زهور إىل ذوي 
الضحايا، أو أن يعتربا هذا اإلعتذار رديفا ومساويا لكل ذلك الدمار 

الذي حصل.
هذا  يف  املوضوعات  بعض  إىل  يلي  فیما  نشري  ذلك  على  وبناء 

اخلصوص:

األرض طبقات جميع في السنن تكريس إن .1
وفاعليتها ونظامها الحياة لترتيب ضروري والسماء،

وديمومتهاوسطالكون:
ويف احلقیقة فان قدة إدراك وتشخیص »السنن وكوهنا ثابتة« كامنة 

يف الظواهر واالنسان وهي جزء من ذاته ووجوده. 
بني  حدودا  العايل،  تستحدث كاجلدار  السنن،  هذه  جممل  إن 
والسیالن  واإلحرتاق  للكسر  القابلة  األشیاء  وهي  أال  الظواهر، 
واملتحجرة والصلبة و...، وهذه احلدود هي اليت حتدد أداء ووظیفة 
كل من الظواهر وتؤدي إىل تشكیل ذكريات خالدة وأزلیة منذ األيام 
االوىل من حیاة االنسان وإىل األبد، حبیث أن كل دائرة التشخیص 

واحلدود بني الظواهر، تنتقل من جیل إىل جیل. 
وهذه احلدود اليت هي حصیلة »اخلصوصیة والصفات« الكامنة يف 
الظواهر، ال حتدد فاعلیة أي منها، بل تظهر نظاما معینا وثابتا وقابال 
"القانون  اسم  البشرية  علیه  تطلق  الذي  الشئ  والتكرار.  للتجربة 

الثابت الذي يسود الظواهر". 
إن استخدام هذا القانون ومراعاته وحىت تنظیمه وضبطه يف وقت 
زمن  ويزيد يف كل  االنسان  حیاة  ينعش  األشیاء حیث  استعمال 
مقارنة بقبله، من ملعان وتألق وسرعة وسهولة احلیاة وبسطانة اإلفادة 

من االشیاء. 
إن هذا املستوى من الدرك والقدرة على اعتماد السنن بالرتافق مع 
»الدرك الثقايف األمسى« حلیاة البشرية يف الكون، يعمل على بلورة 

احلضارات. 

2.ظهورالسنن،وراءظهورالقدراتالفعليةوالنمو
والتوليد!

بان اآلصرة واإلنفصام والرغبة والتنافر لبعض الظواهر، هي للهبوط 
وقدر  اخلصائص  ثبات  إن  منها.  الصعود  أو  األرض  على سطح 
الفعل وردة  العناصر وظهور  الظواهر، وثبات األواصر وتصدعات 

الدافعة واجلاذبة، رهن  القوة  الفعل للمخلوقات يف موقعها وثبات 
برتتیب العناصر املكونة لكل من األشیاء والظواهر. وكل هذا هو 
حصیلة نوع من الوعي املعمق حول كل من العناصر الدقیقة واملنتشرة 
مبا فیها املاء والسحاب والثلج واحلرارة والربودة واألرض والشمس 
والفراشة والعصفور والبقرة واالنسان. العناصر اليت خلقت وانتشرت 
يف مواقعها، وتتحرك حول مدارها وتتسبب من دون إنكار وافراط 
وتفريط وتبعا لذلك التقدير واملقدرات، يف ظهور األحكام والقوانني، 

فتصنع اللیل والنهار والربیع والصیف، وتؤدي إىل الوالدة و....

3.تشكلوتبلوررزمةهذهالسنن!
إن التشكل والتأثري، مها وجه اخر من جمموعة السنن الثابتة املوجودة 
واملسترتة بني الظواهر، إذ أن التجربة االنسانیة تكشفها وتتصرف 
هبا، لتستخدمها كیفما تشاء وتتجاوز الشؤون اجلارية أو أن ترتك أثرا 

من عندها لتبقى ذكرى خالدة يف األذهان. 
إن هذه السنن خفیة، لكن مبجرد أن تنضم مادة وشئ إىل مدارها، 

تبدي وتظهر نفسها. 

4.لكلمنالمخلوقات،نصيب!
والنباتات  اجلمادات  أكانت  املخلوقات  جممل  أن  تصور،  ميكن 
هذه  جمموعة  من  نصیب  هلا  وكل  مدارات  يف  تسري  واحلیوانات، 
املوهبة  وأن  وقدرها،  نصیبها  حتدد  وصفاهتا،  فخاصیتها  السنن. 
الكامنة، متیط اللثام عن قدراهتا. القدرات اخلاصة، اليت جتعل من 
املمكن حضورها يف املدارات املختلفة وإظهار خاصیتها وفاعلیتها. 
وكلما كان الكائن أبسط كلما كان نصیبه أقل وقوته وموهبته أدىن 
وبالتايل فاعلیته أقل، وكلما كان أكثر تعقیدا، فان نصیبه أكثر وقوته 

أكرب. 
املدارات  يف  التواجد  على  والقدرة  النصیب  من  النسبة  هذه  إن 
وإظهار السنن، حتدد مرتبة ومقام كل من املخلوقات وتكشف عن 
مدى االرتباط والنسبة مع سائر الكائنات. إن نطاق تأثرها ومساحة 
تأثريها يتوقف على هذه القدرات واملقام. وهذا النطاق واملساحة 
يقعان مها يف مدار ثابت أيضا، إال إذا دخل عنصر اخر على اخلط 
الذي مينحه جماال أوسع  املدار  الشئ يف مدار اخر.  ويضع ذلك 

للتأثري أو التأثر. 

الحياة وديمومة لحركة ضرورية القاعدة، وهذه .5
وضروريةلنشأةالعالم!

لیس مهما أن نكون مطلعني أو غري مطلعني، وأن نكون راضني 
فالقواعد  ونلهو.  نتسلى  أو  نشكو  راضني،  أو غري  عن كل شئ 
واملدارات والسنن، تفعل فعلتها يف الزمن ويف األرض والسماء ويف 
احلیوان والنبات. وتضفي معىن ونكهة ولونا للعامل والوجود بصورة 

سّر إنهیار الثقافات والحضارات
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ويف  للتكرار  وقابلة  للتجربة  وقابلة  للتحديد  وقابلة  وثابتة  مستمرة 
الوقت ذاته بشكل متناسق ومتناغم. ورمبا إن مل تكن هذه اجملموعة 
يف نسیج متسق، وتسلك كل من قواعد احلسابات، مسارها ملا كان 
الكون يدوم الكثر من ساعة واحدة. وهذه السنن الثابتة أعطت 
يف الوهلة االوىل إمكانیة السري واحلركة جلمیع الكائنات بصورة فردية 
ومجاعیة، الن أيا من الظواهر، ومن خالل إبراز صفة ما، تفضي 
إىل احلركة واحلیاة ودميومة سائر الظواهر. فالكل يتبع الكل ويتبع 
القواعد واملدارات اخلاصة به. إن دورة احلیاة من اجلزء إىل الكل، 
هي حصیلة دميومة هذه القواعد وأثرها على جممل الكون والوجود. 
وإن مل تكن هذه الدورة، ملا وجدت احلركة، وإن مل تكن احلركة ملا 
وجد النمو والتغري والتولید والدوران، وإن مل يكن النمو والتغري ملا 
وجدت احلیاة، بعبارة اخرى، فان احلیاة واحلركة، مها ضروريان لنشأة 
السنن.  بتداوم هذه  الدنیا وأن استمرار احلیاة، كما أو كیفا رهن 
إن استقرار وثبات هذه السنن واملدارات يتسببان بظهور دورة ثابتة 

ونظام كالساعة والیوم والشهر والفصل والسنة. 

6.السنن،هيبالضرورةمكانظهورالحكمة!
العقل واحلكمة. إن  بالضرورة عظمة  العظمة والتعقید حيكیان  إن 
السنن اجلارية والسارية يف الكون والوجود، تعكس بالضرورة احلكمة، 
وهي ضرورية لإلدارة احلكیمة للكون، النه إن كان هذا النظام يفتقد 
إىل احلكمة واإلدارة احلكیمة، فانه سینهار يف طرفة عني. وأي حركة 
وأمر وأمارة ال تدوم مبدئیا بدون »وجود احلكم« و »ثبوت احلكم« 
و »وضوح احلكم« و»صحة احلكم« و »كمال احلكم« و»دوام 

احلكم« و»تناسق احلكم مع سائر األحكام«. 
اجملال  باجململ وتفسح  الوجود، هي حكیمة  اجلارية يف  السنن  إن 
مت  اليت  الالزمة  الشروط  جبمیع  وتتمتع  للوجود  احلكیمة  لإلدارة 

احلديث عنها.

المتحصلةمنسريانها،هي النتائج السننوبروز .7
العدالةذاتهاوالمستندةإلىالعدالة!

وعندما يتناسب كل شئ مع شأنه وموقعه ويستقر يف مكانه احلق، 
فان التناسب والعدالة سیظهران، ويف املقابل، فعندما خيرج شئ ما 
وعدم  التناسب  عدم  فان  حمله  من  وموقعا،  شأنا  ميلك  وإن كان 
التناسق والظلم سیربز. وال يقتصر هذا املعىن على العالقات احلقوقیة 
والتعامالت والعالقات االجتماعیة، بل حيظى مبفهوم واسع ومتعدد 

االوجه.
إن الشمس ويف نقطة عدهلا، حتصلت على إمكانیة استمرار احلركة 
وبث النور والضیاء الشاملني، بقدر ما تستقر الكواكب يف نقطة 
عدهلا. إن ثقل وصعوبة اجلبال ونعومة ولطافة املاء هو ظهور نقطة 
ويمُظهر  والتناسق  التناسب  باإلمجال  يمُربز  هذا،  بعینه. وكل  العدل 

التوازن وخيلق اجلمال واحلركة وجيعل من الیسري ظهور الكمال والسري 
يف الكمال. 

شأنه  مع  متناسب  وموقع  مكان  يف  األجزاء  من  انتشار كل  إن 
ومكانته ووزنه وشكله، يؤدي إىل ظهور العدالة.

8.جملةهذهالسنن،تتجهنحووجهةما
عندما تعمل كل من األجزاء والدوالیب املسننة لساعة يف »تقديرها« 
املعني )الشكل واحلجم والنوعیة واملكان و زاوية التموضع و...(، 
فان الساعة ستظهر احلركة الكمیة والزمان، مثلما أن مكونات سیارة 
ما، تسبب يف النهاية باحلركة، ومكونات جهاز الراديو تؤدي إىل 

استقبال األمواج وبثها عرب مكرب الصوت. 
و»الوجهة« النهائیة هي اليت رتبت املكونات جبانب بعضها البعض، 
بینما ميكن ملكونات الوسائل واألدوات املذكورة، أن تتحول على 
املبتكر«  املبدع  »وجهة  إن  أخرى.  وسیلة  إىل  مبتكر،  مبدع  يد 
تضطلع بدور أساسي يف شكل األجزاء وحجم املكونات و»طريقة 
متوضعها«. إن الوجهة املفرتضة أو املنشودة، تؤدي إىل إرتباك اخلطة 

واملشروع السابقني، وإجياد خطة جديدة لنیل املقصود اجلديد. 
وما أن يظهر شئ ما، فانه ميیط اللثام مباشرة عن وجود نوع من 
»الوعي« اخلفي واملسترت. إن التكرار هو اإلعالن عن وجود نوع 
من الوعي املسترت، صوت يف راديو، وحركة يف سیارة ودوران عقارب 

يف الساعة و.... 
9.السننالتجريفيالعالمالماديفقط!

إلیه  تشري  مثلما  »الفطرة«  أساس  على  االنسان  خلقة  بناء  إن 
اآليات القرآنیة، مؤشر على النسبة القائمة بني العامل املادي واهلیكل 
اجلسمي ومصدر الغیب وغري املادي. وإن مل تكن هذه النسبة بني 
العامل املادي والعوامل الباطنیة، غري قائمة، فان تداخل وتزاحم سنن 
العاملني، تؤدي بصورة طبیعیة إىل اإلخالل والتبعثر وبالتايل اندالع 

األزمة يف مجیع الصعد.
يِنَحِنيًفاِفْطَرَةاللَِّهالَِّتيَفَطَرالنَّاَسَعَلينَْهااَلتنَْبِديَل »فََأِقْمَوْجَهَكِللدِّ

ِلَخْلِقاللَِّه«1
وتعامل  عالقة  وجود  بضرورة  يذّكر  للخلقة،  املوحد  املصدر  إن 
العوامل، أي مثلما أن  السنن بني  انتشار  العوامل وضرورة  بني هذه 
هذه العوامل )املادية وغري املادية( متشابكة يف النسبة والطول، فان 
االنسان بوصفه كائنا ذا مراتب، له ضلع يف العامل املادي وضلع اخر 
يف العامل غري املادي، وأن هذه العالقة والنسبة ال ترتكان اإلنسان 
التعامل وهذا السري بني العوامل ينطوي  مطلقا، والبد من أن هذا 
على قاعدة ونظام وسنة قابلة للكشف وجادة ويف الوقت ذاته دقیقة 

وجارية ودائمة وغري قابلة للتخطي.

10.السننأودعتفيجوهرالعالم»تكوينا«!
سّر إنهیار الثقافات والحضارات

لقد أودعت مجلة السنن يف صلب الوجود والكون، بعبارة أخرى، 
فان مل تكن هذه السنن، ملا كان مثة عامل للتجربة وللرؤية والسري.

إن أيا من الظواهر، ال سبیل أمامها ملغادرة املوضع املستقرة فیه. وإن 
خرجت من مدارها، فستتحول إىل شئ اخر. لذلك، فان جممل 
معىن  وتكتسي  هبا  مرتبطة  أهنا  حبیث  السنن،  هبذه  رهن  الوجود، 

بواسطتها. 
العام ويبقى رهن هبذا  لـ»العدل«  النهائیة  الوجود هو احلصیلة  إن 
»العدل  فان  أبسط،  بعبارة  بازمة.  يتسبب  أن  دون  من  العدل، 
والعدالة« كامنان وموجودان تكوينا يف جممل األجزاء بصورة منفردة 
وتركیبة األجزاء بصورة جمتمعة، وإن حطمتم »نقطة العدل« هذه، 

فان األجزاء ستتبعثر. 
إن »السنن« السائدة يف الوجود، رهن بـ»نقطة عدل« معینة وحمددة 
ونظام  الظواهر  فخواص  للتجربة وحكیمة.  وقابلة  للتعريف  وقابلة 
اللذان يتحكمان بالظواهر، يشرفان على  الظواهر واهلدوء والدوام 
»احلكمة« و »الروح الواعیة« للوجود. وال ميكن تقبل واستخدام 
احلكمة اجلزئیة الواردة بني األجزاء واليت ال ميكن إحصاؤها، ناهیك 

عن إنكار »احلكمة العامة« السائدة يف جممل الكون. 

للكشف القابلة الجزئية الحكم تكون عندما .11
بينالظواهرمشرفةعلى»الوجهةوالقصد«،اليمكن
تصوربانمجملالوجودالذييتشكلهومنجميع
»الحكمة إلى يفتقد للعّد، القابلة غير األجزاء هذه

العامةوالوجهةالنهائيةالمرجوة«!
إن دركنا اجلزئي والناقص وعدم إشرافنا على جممل نظام الكون، ال 
ميكن أن يعكس غیاب هذه احلكمة العامة النابعة عن »احلكمة 
الدرك،  العجز يف  وهذا  والوجود.  الكون  لبارئ  املطلقة  والعدالة« 

يعكس طاقتنا وقدراتنا الضئیلة واألدوات الالزمة هلذه املعرفة. 
إن الدرك املعمق لكل من الطبقات، حباجة إىل »قدرات مالئمة 

وأدوات مالئمة«.
إن ظهور وكشف كل حكمة بني الظواهر واليت تندرج يف خضم 
ورزم السنن، يسهم يف توجیه االنسان حنو احلكمة املتعالیة والدافع 
األقوى لدى »خالق وناظم« الكون. ويف احلقیقة فان كشف طبقة 
من املصادر أو خاصیة ظاهرة ال تعكس هناية اإلنطباعات وكون 
ذلك اإلستنتاج يشكل غاية هنائیة. وكلما اتسع ظرف وسعة درك 
االنسان واليت متتد إىل ما ال هناية، فانه تتوفر إمكانیة درك حكمة 
أمسى. ولذلك فان »االنسان« ال يستطیع من خالل الرؤية االوىل 
للظواهر وخواصها إصدارحكم هنائي بشأهنا. إن احلكم النهائي رهن 
بالوعي. وكلما كانت الطبقات أكثر اتساعا واعمق، ستكون مثة 

ضرورة المتالك »القدرة واألسباب« األكثر.

سّر إنهیار الثقافات والحضارات
12.الكمالالجزئي،يعكسالكمالالكلي!

إن البدء من النقطة الدنیا وصوال إىل »نقطة الذروة« و »الكمال« 
اليت هي »مقام اإلمثار«، ينطبق على مجیع املخلوقات يف هیئتني 
وحسب  منها  فان كل  فصاعدا،  ومذاك  »مجاعیة«.  و  »فردية« 
أمر  يف  اخنرطت  إذا  إال  التنازيل،  سريها  تبدأ  السعة«  و  »القدرة 
أمسى. إن نقطة الذروة هذه وزمن الوصول إلیها، متناسبة دائما مع 

»قوة وسعة ودور ذلك الكائن« يف دورة الوجود.
إن الوصول إىل مقام اإلمثار، هو رغبة مسترتة وجارية وثابتة ومنشودة 
وسري  حضور  أن  مثلما  واملیتافیزيقیة،  الفیزيائیة  الظواهر  لدة كافة 
وسفر الوجود كله، وكافة الظواهر،يعكس »اخللقة الذكیة«، كما أن 
توجهاهتا العامة تعكس وجود »وجهة ذكیة«، النه ال ميكن قبول 
أن تربز ظاهرة من »خالق حكیم وعامل« و»خلقة حكیمة وعاملة« 
تكون »معلقة وبال وجهة ومنفصلة عن نظام عام« الن هذا الكائن 
والظاهرة، البد وأن تؤدي إىل بروز اإلختالل يف جممل نظام الكون، 
بل أن هذا األمر يشكل دلیال على وجود نقص يف اخلالق واملوجد، 
وهذا األمر، مستحیل بالنسبة للخالق املطلق واحلكیم العامل على 

اإلطالق.

اإلختيار
إن مجلة املخلوقات رهن جبملة السنن اليت ال تبديل فیها، من دون 
أن يكون هلا إختیار وإرادة للتوقف والعودة والتغیري يف املسار احملدد 

وتسري قدما باستسالم حمض، ماعدا االنسان. 
إن اإلختیار هو حتفة وإكرام خاص، منح لتاج اخللق والوجود. 

واإلختیار يعين العیش قرينا للحجر، وجبوار الشجر والطريان حىت 
املدارات ومرتبة  الغراب أو ختطي كل هذا، اللوف  مستنقع عفن 
الوف الكائنات عدمية اإلختیار، واليت رضخت يف مدارات للعیش 

الثابت؛
صاحب  يمُقدر  لكي  واإلبتالء  والبالء  اإلمتحان،  يعين  واإلختیار 

اإلختیار حق قدره؛
واإلختیار يعين إمكانیة اإلرتقاء من األدىن إىل األعلى، من أسفل 
السافلني إىل قاب قوسني أو أدىن »لكي يبلغ االنسان مرتبة ال يرى 

فیه إال اهلل«؛ 
واإلختیار يعين جمال للخلوة ولقاء احلبیب األزيل، من دون حضور 

األغیار؛
عتبة  عند  واخلضوع  اإلختیارية  العبادة  إمكانیة  يعين  واإلختیار 

الصديق؛
املخلوقات  وسائر  بشأننا  »األحكام«،  قولبة  يعين  واإلختیار 

والظواهر؛
واإلختیار يعين قدرة قبول كل املسؤولیات واإللتزامات؛

واإلختیار يعين إمكانیة جتربة مفرتقات الطرق، ومفارق احلرية والتیه؛
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واإلختیار يعين جمال ملمارسة احلكم؛
واإلختیار يعين الوجه املمیز البارز لالنسان وسائر املخلوقات.

جتاوز  ممكنا  يكن  مل  اإلهلیة،  الطاقات  هذه  وبكل  هنا  ومن 
االنسان لكل هذه املمرات والتقلبات من دون معلم ومرشد.

األنبیاء  إرسال  اإلختیارات والصالحیات من دون  تفويض  إن 
وانزال الكتب الوحیانیة، يعين التخلي عن االنسان يف صحراء 

قاحلة وبال سالح ومالذ وأعزل وفاقد خلارطة الطريق. 
إن تفويض الصالحیات وإرسال األنبیاء، يعين »لكي يسود وجه 

من ميارس اخلداع والغش«.
إن إرسال األنبیاء وإنزال الكتب، يعين خارطة لسلوك الطريق يف 
سالم وأمان تامني. إمكانیة التماشي والتناغم مع ناموس اخللقة 

يف السري إىل اهلل. 
وكل هذا، أي درك وفهم »إنا هلل« ورحلة واعیة حىت »إنا الیه 
والرقي  التداعي والسقوط،  إمكانیة كشف سر  يعين  راجعون« 

والكمال والسري يف مجیع املراتب حىت بلوغ مقام خلیفة اهلل.

الهامش:
1. سورة الروم، اآلية 30.

الثقافاتوالحضارات«،إسماعيلشفيعي انهيار المقتبسمن»سر
سروستاني،هالل،طهران،1394ش.

غيتسوروكفلروالثورةالخضراءفيافريقيا
ومع التدقیق يف مشروعات كوالیس الثورة اخلضراء لـروكفلر يف عقد 
اخلمسینیات، فان امللفت هو إستثمارات »روكفلر« ومعه مؤسسة 
الدوالرات واليت تأيت  الوقت احلاضر والبالغة ماليني  »غیتس« يف 
احملتمل  السیناريو  مقابل  يف  والبذور  احلبوب  مجیع  حفظ  هبدف 
للقیامة من جهة، واستثمار ماليني الدوالرات املشرتكة هلذين االثنني 
يف املشروع املعروف بـ الثورة اخلضراء يف »افريقیا« من جهة أخرى. 
والتیارر الذي يطلق على نفسه إسم AGRA 1 هو جمموعة أوجدت 
الثورة الوراثیة وتشمل مؤسسة روكفلر ايضا. إن تركیبة جمموعة إدارة 

»أغرا« هي كالتايل: 
لألمم  السابق  العام  األمني  عنان،  كوفي إدارهتا  جملس  رئیس   .1
ملتقى  القاها يف  اليت  الشكر  عنان يف كلمة  وقال كويف  املتحدة. 
اإلقتصاد العاملي يف يونیو 2007م. مبدينة »كیب تاون« اجلنوب 

افريقیة، قال هبذا اخلصوص: 
إنيإذاعربعنشكري،أعلنقبوليلدعوةمؤسسةروكفلرومؤسسة
Bill & Melinda Gatesوجميعالذيندعموابرنامجناالدعائي

فيمايخصافريقيا؛
2. استيفماسييف2 عضو جملس إدارة مؤسسة روكفلر من جنوب 

افريقیا؛ 
3. السیدة سيلويام.متيوز3 من مؤسسة بیل غیتس مالیندا؛

4. مامفالرامفعلة 4 املدير التنفیذي السابق للبنك الدويل )2000 

– 2006م.(؛
5. راجيفجي.شاه5 من مؤسسة غیتس؛

6. نادياكي.اشماونيان6 من مؤسسة غیتس؛ 
7. روياستينر7 من مؤسسة غیتس؛ 

8. غريتونيسن8 املدير العام ملؤسسة روكفلر؛
9. أكينوميأدسينا9 مساعد املدير العام ملؤسسة روكفلر؛ 

مؤسسة  من   AGRA ملشروع  العام  املدير  ماتلون10  بتر  .10
روكفلر؛

واحلبوب  البذور  منظومة  برنامج  مدير  وريس11  دي جوزف  .11
االفريقیة.

الثورة  فان  و»اهلند«،  للـ»مكسیك«  اخلضراء  الثوريت  غرار  وعلى 
اخلضراء اجلديدة يف افريقیا، تعد إحدى األولويات البارزة ملؤسسة 

روكفلر. 
راضون  التجارة،  وعمالقة  »مونسانتو«  فان  احلاضر،  الوقت  ويف 
من أعماق القلب عن البذور واحلبوب املعدلة وراثیا GMO على 
لكويف  أغرا  نسبیا ملشروع  الناجحة  العامة غري  الواجهة  من  الرغم 
عنان وإحتكاره لبذور GMO، حتت اإلسم »املغري التكنولوجیا 
احلیوية« والتوزيع الواسع واإلفادة من البذور واحلبوب احلكرية الناجتة 

عن اهلندسة الوراثیة يف افريقیا. 
ترخیصا  اصدر  الذي  الوحید  االفريقي  البلد  افريقیا  وتعترب جنوب 
بالزراعة القانونیة حملاصیل GMO. كما أن »بوركینافاسو« مسحت 

نصيرصاحبخلق القسم الثاني

هرمجدون التكنوحيوية

سّر إنهیار الثقافات والحضارات

القتل الصامت
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عام 2003م. بزراعة بذور GMO جتريبیا يف هذا البلد. ويف عام 
2005م. نشرت غانا مسقط راس كويف عنان مسودة قانون األمن 
حبوث  إجراء  يعتزمون  باهنم  فیها  املسؤولني  وأعلن كبار  الغذائي 

.GMO خبصوص زراعة حماصیل
وتعد افريقیا اهلدف اجلديد لإلدارة االمريكیة يف إطار الدعاية العاملیة 
لزراعة GMO. يف حني أنه إلدخال GMO إىل املنظومة الزراعیة 
الفريقیا، وضعت العديد من مشاريع التكنولوجیا احلیوية واهلندسة 
الوراثیة موضع التطبیق، كما أن عددا كبريا من احلكومات االفريقیة 

أخذت تقرتب من داعمي ومحاة GMO وإن بشك وترديد. 
لإلدارة  احلمائیة  املشروعات  هناك  املشروعات،  هذه  بني  ومن 
االمريكیة بدء من تدريب العلماء االفريقیني على اهلندسة الوراثیة 
التنمیة  الغذائي املدعومة من »وكالة  وصوال إىل مشروعات األمن 
املتعلقة   GMO وحبوث  الدويل  والبنك  االمريكیة«12  الدولیة 

باحملاصیل واملنتجات الغذائیة احمللیة االفريقیة. 
افريقیا،  إىل   GMO حماصیل  إدخال  ملشروع  دعمها  إطار  ويف 
حاولت مؤسسة روكفلر على مدى السنوات وبالرغم من فشلها، 
دعم البحوث والدراسات املتعلقة بزراعة قطن GMO يف »سهول 

ماخاتیين« جبنوب افريقیا. 
املتعلقة  الصناعات  يف  قوي  بدور  تضطلع  اليت  مونسانتو  وشركة 
طعمة GMO جبنوب افريقیا، نفذت مشروعا حتت عنوان 

مُ
بالبزور امل

بذور األمل فیما خيص جمموعة صغرية من املزارعني اجلنوب افريقیني، 
وهو يصب يف األساس يف خانة الثورة اخلضراء والتشجیع على زراعة 

بذور وحبوب GMO اليت حكرا علیها.13 
إن واحدا من املسامهني األربعة الرئیسیني ملستودع القیامة أي شركة 
يف  الدوالرات  ماليني  أنفقت  السويسرية،   »Syngenta AG«
واملقاومة  وراثیا  املعدلة  الذرة  إلنتاج  »كینیا«  عاصمة  »نايرويب« 
للحشرات والديدان يف البیوت الدفیئة. كما تعد شركة سینغنتا جزء 

14.»CGIAR« من

رحلةإلىاسوالبارد
الدافع وراء  فلسفیة؟ وما هو  إعتبار كل ذلك خدعة  وهل ميكن 
دعم مؤسسيت غیتس وروكفلر لتطوير زراعة البذور واحلبوب احلكرية 
وكذلك احلبوب املعدلة وراثیا على صعید افريقیا؟ ففي افريقیا شأهنا 
شأن سائر مناطق العامل، فان اجلهود لتوسیع الزراعة التجارية أحادية 
الزرع الصناعیة، هي إجراء اختذ بالتزامن للقضاء على تنوع البذور 
واحلبوب النباتیة ويف الوقت ذاته، فاهنم وحتت شعار حفظ أصناف 
الدوالرات  ماليني  باستثمار  قاموا  للمستقبل،  الزراعیة  احملاصیل 
لتخزين وحفظ مناذج جلمیع بذور وحبوب خمتلف األصناف النباتیة 
يف مستودع مقاوم لإلنفجار بين يف املنطقة القطبیة. ورمبا يتصور بان 
افريقیا  يف  وغیتس  روكفلر  ملؤسسيت  اجلماعیة  واالجراءات  التعاون 

متت عن طريق الصدفة من أجل اجياد الثورة اخلضراء يف هذه املنطقة 
واإلستثمار اهلادئ فیما خيص مستودع اسوالبارد املعروف مبستودع 
القیامة. لكن عمالقة زراعة GMO كانوا قد انغمسوا حىت العظم 

يف املشروع املتعلق باسوالبارد. 
إن مشروع اسوالبارد ومجیع القائمني علیه يذكرون بالكتاب اخلیايل 
 Andromeda«بــ واملعروف  لـميخائيلكريتشتون  مبیعا  األكثر 
Strain«. ويتحدث املؤلف يف هذا الكتاب عن مرض ذي نشأة 
غري أرضیة يتهدد مجیع البشرية، املرض الذي يؤدي بسرعة إىل ختثر 

الدم وبالتايل املوت. 
وسیتم محاية وحراسة »اسوالبارد« بوصفه أكثر مستودعات بذور 
وحبوب العامل للمستقبل من قبل حراس الثورة اخلضراء GMO أي 
.CGIAR مؤسسات روكفلر وغیتس و»سینغنتا« و»دوبوينت« و

ويتم إدارة اسوالبارد على يد مؤسسة تعرف بـ»تروست األصناف 
جيب  وبذلك   15.)GCDT( العاملیة«  للمحاصیل  املختلفة 
التساؤل: من سیكون أصحاب هذا الرتوست اإلحتكاري املخیف 

للبذور واحلبوب املوجودة على هذا الكوكب؟
ومت تأسیس GCDT على يد منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة 
)فاو( وتنظیم تابع لـ CGIAR حتت عنوان »املنظمة الدولیة للتنوع 
السابق.  النباتیة«17  الوراثیة  للبحوث  الدويل  و»املعهد  البیئي«16 
له.  مقرا  اإلحتكاري( من »روما«  )اإلحتاد  الرتوست  ويتخذ هذا 
هذا  إدارة  جملس  رئاسة  مارغرتكتليكارلسون18  الكندية  وتتوىل 
الرتوست واليت هي بالتزامن مستشارة ألكرب شركة »میاه يف العامل« 
وكانت   .»Group Suez Lyonnaise des Eaux« أي 
سكان  »جملس  رئیسة  1998م.  عام  وحىت  هذا  قبل  كارلسون 
نیويورك« الذي استحدث على يد أسرة روكفلر عام 1952م. يف 
إطار املضي قدما بربنامج االيوجنیك وكان يتوىل مهمة تنظیم األسرة 

وتوزيع أدوات منع احلمل واإلعقام واخلصاء يف البلدان النامیة. 
إىل  اإلشارة  ميكن   GCDT إدارة  االخرين جمللس  األعضاء  ومن 

األمساء التالیة: 
 »Bank of America«لـ السابق  الرئیس  لويسكولمن19   .1
 Hollywood DreamWorks«لـ احلايل  والرئیس 
إدارة شركة  أعضاء جملس  من  Animation«. كما كان كوملن 
أكرب  مزودي  من  تعترب  واليت   »Northrup Grumman«

الصناعات العسكرية االمريكیة اي »البنتاغون«؛
 Brasil« 2. البرازيليجوريوداوستر20 وهو بالتزامن رئیس شركة
Ecodiesel«. وكان سفريا سابقا لـلـ»برازيل« يف اإلحتاد األورويب. 
ورئیس وفد احملادثات املتعلقة بالديون اخلارجیة للربازيل. كما كان 
رئیس »معهد القهوة الربازيلي« ومنسق مشروع حتديث املنظومات 
اإلحتكارية للربازيل لرفع احلظر عن قانون إحتكار البذور واحلبوب 

املعدلة وراثیا؛
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3. كريفاونر21 املدير التنفیذي للرتوست، استاذ ومدير الدراسات 
والبحوث بـ»كلیة علم األحیاء« والدراسات البیئیة والتنمیة الدولیة 
للشؤون  العام  للمدير  اخلاص  املستشار  وكذلك  النروج.  جبامعة 
الدولیة للتنوع البیئي للنباتات. كما توىل يف النروج متثیل اجملموعة 
املفاوضة لإلتفاقات الدولیة للمصادر الوراثیة للنباتات ومستشاري 
البحوث والدراسات الدولیة الزراعیة CGIAR فیما خيص مراكز 

القمح املستقبلیة.
الوراثیة  املصادر  برنامج  رئاسة  التسعینیات  عقد  يف  فاونر  وتوىل 
للنباتات يف »الفاو«. وقام يف عام 1996م. بإعداد مشروع مسودة 
احملادثات املتعلقة بالربنامج الدويل للفاو فیما خيص اخلارطة العاملیة 
للمصادر الوراثیة للنباتات واليت أقرها 150 بلدا يف العامل. وأشرف 
للوفد  القدميني  األعضاء  أحد  وكان  هبا.  املتعلقة  احملادثات  على 
املسؤول عن »املركز الدويل لتحسني القمح والذرة« يف املكسیك 
وكذلك أحد أعضاء املشروع اجلديد الذي نفذ من قبل »اللجنة 
الوطنیة لإلحتیاطي الوراثي النبايت«22 ملؤسسة روكفلر و CGIAR؛
4. الدكتور مانغاالراي23 العضو اهلندي لـ GCDT وأمني قسم 
الزراعیة  البحوث  جمللس  العام  واملدير  الزراعیة  والبحوث  التدريب 
 IRRI إدارة  جملس  عضو  منصب  شغل  وبالتزامن  اهلندية.24 
واملعروف  وراثیا  املعاجل  باألرز  املتمثل  الفاشل  للمشروع  الراعي 
بـ»األرز الذهيب«، وعضو جملس إدارة »املركز الدويل لتحسني الذرة 

.CGIAR والقمح«25 وعضو جملس إدارة
وإضافة  االخرين  للرتوست  واملستثمرين  واملمولني  الرعاة  بني  ومن 
 GMO إىل مؤسسيت روكفلر وغیتس، ميكن اإلشارة إىل عمالقة
مبن فیهم »دوبوينت - بیونري« و»سینغنتا« و»هاي - بريد« و 
CGIAR والداعم اجلاد لـ GMO أي »جلنة دعم التنمیة بوزارة 

.)USAID( »اخلارجیة االمريكیة
ويف املستودع الدويل لبذور وحبوب اسوالبارد، ينشط مجیع الثعالب 

واملتمرسني يف جمال GMO وخفض عدد السكان.25

لماذااسوالبارد؟
ويطرح هذا السؤال نفسه: ملاذا أقدمت مؤسستا روكفلر وبیل غیتس 
ومعهما عمالقة الزراعة التجارية مبن فیهم سینغنتا ودوبوينت والذين 
ينشطون يف جمال اهلندسة الوراثیة من جهة و كذلك CGIAR من 
جهة أخرى على بناء مستودع القیامة يف »القطب الشمايل«، وقبل 

كل شئ جيب التساؤل: من يستخدم مستودعا كبريا كهذا. 
إهنم يدربون وينشئون الباحثني والدراسني وأهم مستخدمي البنوك 
الوراثیة واكرب مريب النباتات والشركات الكیمیاوية وعمالقة إحتكارات 
»داو«.  و  ودوبوينت  وسینغنتا  مونسانتو  شركات  أي   GMO
وكانت شركة مونسانتو منذ بداية عام 2007م. فصاعدا وبصحبة 
وإحتكارات  إمتیازات  على  اإلستیالء  بصدد  االمريكیة  احلكومة 

تكنولوجیا اإلعقام الوراثي املعروفة بـ»ترمیناتور«.26 وترمیناتور هي 
تكنولوجیا كارثیة تعمل على إبادة البذور بعد إعقامها. واهلدف منها 
هو ممارسة الرقابة واإلحتكارات املطلقة لشركات البذور واحلبوب. 
إن إجياد هكذا مراقبة وامن على السلسلة الغذائیة مل يكن مسبوقا 
جتعل  ذكیة،  تكنولوجیا  بوصفها  الرتمیناتور  إن  البشرية.  تاريخ  يف 
املزارعني تابعني ملنتجي البذور املعدلة وراثیا مبن فیهم مونسانتو أو 
لزراعة  الالزمة  واحلبوب  البذور  من حیث   GMO باقي شركات 
األرز واللوبیاء والصويا والذرة والقمح أو إنتاج أي عامل غذائي الزم 
إلشباع بطون الناس. ويف حالة توسیع نطاق زراعة بذور الرتمیناتور 
سنوات  من عشر  أقل  العامل يف  يتحول  قد  العامل،  مستوى  على 
اجلنسیات.  متعددة  شركات كبرية  أربع  أو  لثالث  إقطاعیات  إىل 
ومن الطبیعي من وجهة نظر الشركات اخلاصة املذكورة، فان الدولة 
املضیفة أي حكومة »واشنطن« تقوم يف إطار مطالبها وسیاساهتا، 

باستخدام تلك التكنولوجیا كأداة وبالتايل حظر تصديرها. 
والذين يعارضون وجهة النظر هذه بوسعهم إلقاء نظرة أدق على 
هي  اليت  والقوة  والسلطة  املركزية  إن  الدولیة.  والتطورات  الوقائع 
بید ثالث أو أربع شركات الزراعة التجارية الكربى غري احلكومیة 
االمريكیة، ميكن أن تعين التمهید القانوين والشرعي ملمارسة احلظر 
على حماصیل GMO يف الظروف الالزمة. إن شركات خاصة مثل 
مونسانتو ودوبوينت و »داو شیمیكال« ال متلك تارخيا ميكن الوثوق 
به من قبل البشرية. إن هذه الشركات كانت تنتج املواد الكیمیاوية 
»فیتنام«  حرب  يف  تستخدم  اليت كانت   27 PCB و  ديوكسني 
وكذلك بعض املواد حديثة الظهور مثل »Agent Orang« واليت 
كانت قد أخفیت آثارها وتداعیاهتا املسببة للسرطان عن الرأي العام 
 Roundup النبايت  للسم  الرئیسي  املكون  إن  السنني.  لعشرات 
الذي يستخدم على نطاق واسع يف العامل وحصیلة اهلندسة الوراثیة 
ملونسانتو هو غلي فوسفات. وهذه املادة ترتك آثارا مدمرة ومضرة 
التقارير  الذي أخفته  الشرب، األمر  إذا ما تسربت إىل میاه  جدا 
العلمیة املتعلقة هبا.28 وكانت الدمنارك قد حظرت استعمال الغلي 

فوسفات منذ عام 2003م. بسبب تلويث املیاه اجلوفیة.29 
اخلام  واملواد  اجلینات  بنوك  يف  املختلفة  باألصناف  اإلحتفاظ  إن 
والبحوث  الدراسات  من  مهما  جزء  تشكل  املعاجلة،  النباتیة 
اللوف  الرتويج  سنويا  يتم  األهداف  هذه  ولتحقیق  األحیائیة. 
النماذج. وقد أعلنت الفاو التابعة لألمم املتحدة بان 1400 بنك 
احلكومة  بتصرف  هو  وأكربها  العامل  يف  موجود  واحلبوب  للبذور 
االمريكیة. وبعدها بتصرف »الصني« و»روسیا« و»الیابان« واهلند 
التوايل. وفضال عن  و»كوريا اجلنوبیة« و»املانیا« و»كینیا« على 
ذلك، تقوم CGIAR بادارة سلسلة من هذه البنوك يف  مناطق 
خاصة من العامل. وهذه التنظیمات اليت استحدثت على يد مؤسسة 
روكفلر هبدف توسیع مناذج الثورة اخلضراء على صعید العامل، تسیطر 
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على العديد من بنوك البذور واحلبوب بدء من الفلیبني وصوال إىل 
سورية وكینیا. وتضم هذه البنوك حنو ملیوين منوذج خمتلف من 6.5 
ملیون بذرة وحبة. ومن املقرر ختزين 4.5 ملیون بذرة وحبة خمتلفة يف 

مستودع القیامة اسوالبارد.

GMOأداةللحروباألحيائية)البيولوجية(
مؤسستا  متارسه  الذي  واإلستغالل  اخلطر  ثقل  مركز  االن  وندرك 
أن  وهل  اسوالبارد.  مشروع  يف  املتوافرة  للطاقات  وروكفلر  غیتس 
إحتكار مواد غذائیة اسرتاتیجیة وحیوية مثل األرز والقمح والصويا 
وباقي املواد املهمة، ميكن استخدامه يف مواجهة بیولوجیة خمیفة أم 
ال؟ وألیس اهلدف الواضح والشفاف للهندسة الوراثیة اليت حظیت 
منذ عقد العشرينیات بدعم مايل من أسر ثرية وخمتارة مبا فیها روكفلر 
وكارنغي وهاريمن واخرون، هو القضاء أو باألحرى التعديل العرقي 
السليب30 وبعبارة اخرى، اإلحماء العرقي املمنهج. وكانت مارغريت
األسرة« ومن  لتنظیم  الدولیة  بوصفها مؤسس »املؤسسة  سانغر31 
األصدقاء املقربني السرة روكفلر نفذت عام 1939م. يف »هارمل« 
أحد  إىل  برسالة  وبعثت  الزجني«.  »برو  عنوان  حتت  مشروعا 
أصدقائها، شرحت فیها هذا املشروع وطرحت أمنیتها بشأن القضاء 
التكنوحیوية   »Epicyte« وأعلنت شركة  األسود.32  العرق  على 
عام 2001م. أهنا أنتجت ذرة بطريقة اهلندسة الوراثیة، تقتل احلیوان 
املنوي وتسبب العقم للرجال. وكانت هذه الشركة يف تلك احلقبة 
تنفذ مع الشركات املستثمرة يف مستودع القیامة اسوالبارد، أي سینغنتا 
ودوبوينت برناجما مشرتكا. وأشرتت شركة بیوحیوية من »كارولینا« 
الحقا هذه الشركة. وعلى الرغم من املعارضة الدولیة لدعم »وزارة 
العقم  تسبب  اليت  الذرة  إلنتاج  االمريكیة«  املواشي  وتربیة  الزراعة 
تطوير  ملشروع  الوزارة  تلك  دعم  فان   ،Epicyte شركة  قبل  من 

تكنولوجیا ترمیناتور، أمر مثري للحرية واإلندهاش. 
لألمم  التابعة  العاملیة  الصحة  منظمة  نفذت  1990م.  عام  ويف 
املتحدة برناجما لتطعیم املاليني من النساء اللوايت ترتاوح أعمارهن بني 
15 إىل 45 عاما يف كل من »نیكاراغوا« واملكسیك و»الفلیبني« 
التطعیم مل  الوقاية من اإلصابة مبرض الكزاز.33 وهذا  حتت ذريعة 
بقدر  املرض  هبذا  لإلصابة  معرضني  الذين كانوا  الرجال  يشمل 
 Comite Pro Vida« النساء. وشكت مؤسسة كاثولیكیة باسم
لإلختبار.  اللقاحات  واخضعت  املشروع  هبذا   »de Mexico
وأظهرت اإلختبارات بان لقاحات الكزاز تتانوس توكسیود مع ناقلها 
Human chorionic gonadotropin أدت إىل عقم النساء 

اللوايت خضعن للقاح والتطعیم. 
واتضح الحقا بان مؤسسة روكفلر وجملس روكفلر للسكان والبنك 
الدويل بوصفه الداعم لـ CGIAR مع املعهد الوطين للسالمة، اتفقوا 
بصورة سرية منذ عام 1972م. ويف إطار مشروع لعشرين عاما، على 

القتل الصامت

جاناتانكينغ37 استاذ »معهد ماسوتشوست للتكنولوجیا«:38 
ضد متزايدا تهديدا يشكل تطويره، يتم الذي االرهاب برنامج إن
شعبنا.ويضيفإنالبرامجالمذكورةتسمىدائمابرامجدفاعيةوتعمل
البرامج مع التطابق على قصيرة مدة بعد البيولوجية األسلحة مع

الهجومية.39
إن املستقبل سیوضح الحقا عما اذا كانت نیة بنك اسوالبارد القیامة 
للبذور واحلبوب يشكل جزء من اآللیة النهائیة لروكفلر وبیل غیتس، 

لتدمري العامل أم ال؟40
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القتل الصامت

إنتاج لقاح اإلجهاض مع ناقل الكزاز ملنظمة الصحة العاملیة. وإضافة 
الذي يستضیف  البلد  النروجيیة بوصفها  إىل ذلك قامت احلكومة 
مشروع اسوالبارد املعروف مبستودع القیامة للبذور واحلبوب، أهدت 
مبلغ 41 ملیون دوالر إلنتاج لقاح خاص بإجهاض الكزاز.34 وهل 
حصلت املواجهة املتعلقة ببنك اسوالبارد للبذور واحلبوب بدء من 
النروج وصوال إىل مؤسسة روكفلر والبنك الدويل وباقي املؤسسات 
املماثلة، عن طريق الصدفة البحتة؟ وبناء على وجهة نظر الربوفیسور 
املضادة  البیولوجیة  االسلحة  »قانون  وضع  الذي  بويل  فرانسيس
لالرهاب للكونغرس االمريكي« فان البنتاغون كان يتابع جزء من 
لعام 2002م.  لـبوش  الوطنیتني  االسرتاتیجیتني  االثنني  التعلیمات 
والذي أخفي عن الراي العام والقائل باملضي قدما باحلرب البیولوجیة 
ويضیف بان احلكومة الفدرالیة للواليات املتحدة االمريكیة أنفقت 
حنو 14.5 ملیار دوالر منذ عام 2001م. حىت 2004م. على 

إجناز الدراسات والبحوث املتعلقة باحلروب البیولوجیة. 
هناك  ان  روجزر  جبامعة  األحیاء  عامل  ابرايت35  ريتشارد ويرى 
وحنو  علمیة  مؤسسة  اكثرمن 300  امريكا  يف  احلاضر  الوقت  يف 
يتعلق  البیولوجیة. وفیما  12000 وحدة تنشط يف جمال احلروب 
أن  ميكن  اليت  املعدية  باألمراض  املتعلقة  والدراسات  بالبحوث 
تستخدم يف احلروب البیولوجیة، فان 497 مؤسسة وطنیة للصحة 
والعالج بامريكا36 تنشط يف جمال الربامج احلمائیة لإلدارة االمريكیة. 
يف  الدفاع  ستار  احلاضر حتت  الوقت  يف  تعمل  هذه،  وطبعا كل 
مقابل اهلجمات اإلرهابیة. إن جزء كبريا من نفقات البحوث املتعلقة 
ويقول  الوراثیة.  باهلندسة  تتعلق  االمريكیة،  البیولوجیة  باحلروب 
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المقاالت الثقافیة

المقاالت الثقافیة

القرآن في آخر الزّمان

رمبا يکون »القرآن الكرمي« من أغرب املوجودات يف عصرنا. القرآن 
الذي نراه على االوراق و يف الظاهر و حقیقة القرآن مظلوم علیه يف 
الظاهر و يف الباطن و خالفا ملا يتصوره الناس أنه يتم حفظ القرآن 
الكرمي مع اقامة املسابقات القرآنیة و يف األوساط الدولیة جند أن نور 
روح القرآن بني املسلمني ضئیلة و هم نسوها و بقي لوهنا و رائحتها 
يف أغلب االحیان كما قد مت تنبأها يف روايات آخر الزمان.و قال 

 :رسول اهلل
»سيأتيعلىالناسزماناليبقىمنالقرآنإالرسمهومناإلسالم

إالاسمه.«1
ويف عصرنا »يتخذالقرآنمزاميرويوضععلیالحاناالغانیيقرابال

خشية.«2 بینما كان النيب قد حذر حول هذا املوضوع قائال:
»اقرءواالقرآنبألحانالعربوأصواتهاوإياكمولحونأهلالفسق
وأهلالكبائرفإنهسيجيءمنبعديأقواميرجعونالقرآنترجيعالغناء
والنوحوالرهبانيةاليجوزتراقيهمقلوبهممقلوبةوقلوبمنيعجبه

شأنهم.«3
و نقل يف كتبنا الروائیة من قادتنا و زعماءنا: »إنالقرآننزلبالحزن

فاقرءوهبالحزن.«4
إن القرآن الذي يقرأ دون النظر إىل معانیه و دون التفكري يف رسالته 
فهذا كما قال النيب ال يدخل قلوهبم و ال يؤثر علیها.إن القرآن 
الذي كان يدفع املشركني أن يتجمعوا حول خیمة النيب لكي 
الناس  بعض  على  يصعب  أنه  إىل  له  األمر  وصل  إلیه  يستمعوا 

االستماع إلیه بینما يستمعون يف كل ساعات النهار و يف اللیل إىل 
أصوات و أحلان أخرى و يقرهبم إىل الدنیا و يبعدهم عن القیامة 

  :الكربي و هي القرآن الكرمي كما قال اإلمام الصادق
الناس على خف و استماعه الناس على ثقل قد القرآن رأيت »و

استماعالباطل.«5  
أمل نسمع أنه قال: 

الناطقيؤديعناهللعز ناطقفقدعبدهفإنكان إلى »منأصغى
الشيطانفقدعبد الناطقيؤديعن وجلفقدعبداهللوإنكان

الشيطان.«6
و هذا كالم النيب و الذي قال: 

»الغرباءفيالدنياأربعة:قرآنفيجوفظالم،ومسجدفينادي
قوماليصلىفيه،ومصحففيبيتاليقرأفيه،ورجلصالحمع

قومسوء.«7
نعم و من أو ما هو الذي ئلم به أكثر من رسالة احلق يف قلب 

الظامل؟
إن القرآن الناطق و هو ويل العصر و إمام كل عصر ظلمه الناس 
أكثر من القرآن الصامت و هو املصحف  و قد نساه الناس و هم 
ال يعملون مبا أمره و قال النيب أن السعادة يف الدنیا و اآلخرة 

ال تتم إال بالتمسك إلیهما:
»إنيتاركفيكمالثقلينأماإنتمسكتمبهمالنتضلوا-كتاباهللو

عترتيأهلبيتيفإنهمالنيفترقاحتىيرداعليالحوض.«8
عالمات النهاية

النيب )ص(   قلب  املنزل على  املضيء  املصحف  الكرمي  للقرآن  إن 
حقا علینا و قا الهلل تعاىل:

1. آمنوا به: »آَمَنالرَُّسوُلِبَماأُْنِزَلِإلَْيِهِمْنرَبِِّهَواْلُمْؤِمُنوَن«9
2. اتلوه: »الَِّذيَنآتنَينَْناُهُماْلِکَتاَبينَتنُْلونَُهَحقَِّتاَلَوتِِهُأولَِئَکينُْؤِمُنوَن

ِبِه«10 
َولَِيَتذَکََّر آيَاتِِه بنَُّروا لَِيدَّ ُمَبارٌَک ِإلَْيَک أَننَْزْلَناُه فیه: »ِکَتاٌب تفکروا   .3

ُأوُلواأْلَْلَباِب«11
4. اعملو به: »َوَمْنَلْمَيْحُکْمِبَماأَننَْزَلاللَُّهفَُأولَِئَکُهُماْلَفاِسُقوَن.«12

قال رسول اهلل: »ماآمنبِالقرآنمناستحلمحارمه.«13
5. بلغوه: »َذابناََلٌغِللنَّاِسَولِينُْنَذُرواِبِه« 14

قال رسول اهلل: »بلغواعنيولوآية.«15
إن القرآن الكرمي يشكو يوم القیامة من الذين ضیعوا حقه و يشفع 

 :للذين احرتموه و رعوا حقه كما قال علّی بن ابیطالب
»فعليكمبالقرآن،فإنهشافعمشفع،وماحلمصدق،منجعلهأمامه
قادهالىالجنة،ومنجعلهخلفهساقهالىالنار،وهوالدليليدل
علىخيرسبيل،وهوكتابتفصيل،وبيانوتحصيل،هوالفصل
ليسبالهزل،ولهظهروبطن،فظاهرهحكماهللوباطنهعلماهلل

تعالى.«16
و قال ابوجعفر، اإلمام الباقر حول عبور القرآن الکرمي لبعض 

اصحابه يدعى سعد:
»ياسعدتعلمواالقرآنفإنالقرآنيأتييومالقيامةفيأحسنصورة
نظرإليهاالخلقوالناسصفوفعشرونومائةألفصفثمانون
ألفصفأمةمحمدوأربعونألفصفمنسائراألممفيأتيعلى
صفالمسلمينفيصورةرجلفيسلمفينظرونإليهثميقولونالإله
إالاهللالحليمالكريمإنهذاالرجلمنالمسلميننعرفهبنعتهوصفته
غيرأنهكانأشداجتهادامنافيالقرآنفمنهناكأعطيمنالبهاءو
الجمالوالنورمالمنعطهثميجاوزحتىيأتيعلىصفالشهداء
فينظرونإليهالشهداءثميقولونالإلهإالاهللالربالرحيمإنهذا
الرجلمنالشهداءنعرفهبسمتهوصفتهغيرأنهمنشهداءالبحر
فمنهناكأعطيمنالبهاءوالفضلمالمنعطهقالفيتجاوزحتى
يأتيعلىصفشهداءالبحرفيصورةشهيدفينظرإليهشهداءالبحر
فيكثرتعجبهمويقولونإنهذامنشهداءالبحرنعرفهبسمتهوصفته
غيرأنالجزيرةالتيأصيبفيهاكانتأعظمهوالمنالجزيرةالتي
أصبنافيهافمنهناكأعطيمنالبهاءوالجمالوالنورمالمنعطهثم
يجاوزحتىيأتيصفالنبيينوالمرسلينفيصورةنبيمرسلفينظر
النبيونوالمرسلونإليهفيشتدلذلكتعجبهمويقولونالإلهإالاهلل
الحليمالكريمإنهذاالنبيمرسلنعرفهبسمتهوصفتهغيرأنهأعطي
فضالكثيراقالفيجتمعونفيأتونرسولاهللصفيسألونهويقولونيا
محمدمنهذافيقوللهمأوماتعرفونهفيقولونمانعرفههذاممنلم
يغضباهللعليهفيقولرسولاهللصهذاحجةاهللعلىخلقهفيسلم
ثميجاوزحتىيأتيعلىصفالمالئكةفيسورةملكمقربفتنظر
إليهالمالئكةفيشتدتعجبهمويكبرذلكعليهملمارأوامنفضلهو

يقولونتعالىربناوتقدسإنهذاالعبدمنالمالئكةنعرفهبسمتهو
صفتهغيرأنهكانأقربالمالئكةإلىاهللعزوجلمقامافمنهناك
ألبسمنالنوروالجمالمالمنلبسثميجاوزحتىينتهيإلىرب
العزةتباركوتعالىفيخرتحتالعرشفيناديهتباركوتعالىياحجتي
فياألرضوكالميالصادقالناطقارفعرأسكوسلتعطواشفع
تشفعفيرفعرأسهفيقولاهللتباركوتعالىكيفرأيتعباديفيقوليا
ربمنهممنصاننيوحافظعليولميضيعشيئاومنهممنضيعني
واستخفبحقيوكذببيوأناحجتكعلىجميعخلقكفيقول
اهللتباركوتعالىوعزتيوجالليوارتفاعمكانيألثيبنعليكاليوم
أحسنالثوابوألعاقبنعليكاليومأليمالعقابقالفيرجع-القرآن
رأسهفيصورةأخرىقالفقلتلهياأباجعفرفيأيصورةيرجع
قالفيصورةرجلشاحبمتغيريبصرهأهلالجمعفيأتيالرجلمن
شيعتناالذيكانيعرفهويجادلبهأهلالخالففيقومبينيديهفيقول
ماتعرفنيفينظرإليهالرجلفيقولماأعرفكياعبداهللقالفيرجع
فيصورتهالتيكانتفيالخلقاألولويقولماتعرفنيفيقولنعم
فيقولالقرآنأناالذيأسهرتليلكوأنصبتعيشكسمعتاألذى
ورجمتبالقولفيأالوإنكلتاجرقداستوفىتجارته-وأناوراءك
اليومقالفينطلقبهإلىربالعزةتباركوتعالىفيقولياربيارب
عبدكوأنتأعلمبهقدكاننصبافيمواظباعلييعادىبسببيو
يحبفيويبغضفيقولاهللعزوجلأدخلواعبديجنتيواكسوه
حلةمنحللالجنةوتوجوهبتاجفإذافعلبهذلكعرضعلىالقرآن
فيقاللههلرضيتبماصنعبوليكفيقولياربإنيأستقلهذاله
فزدهمزيدالخيركلهفيقولوعزتيوجالليوعلويوارتفاعمكاني
ألنحلنلهاليومخمسةأشياءمعالمزيدلهولمنكانبمنزلتهأالإنهم
شباباليهرمونوأصحاءاليسقمونوأغنياءاليفتقرونوفرحونال
يحزنونوأحياءاليموتونثمتالهذهاآلية-اليذوقونفيهاالموتإال
الموتةاألولىقالقلتجعلتفداكياأباجعفروهليتكلمالقرآن
فتبسمثمقالرحماهللالضعفاءمنشيعتناإنهمأهلتسليمثمقالنعم
ياسعدوالصالةتتكلمولهاصورةوخلقتأمروتنهىقالسعدفتغير
لذلكلونيوقلتهذاشيءالأستطيعأناأتكلمبهفيالناسفقالأبو
جعفروهلالناسإالشيعتنافمنلميعرفالصالةفقدأنكرحقناثم
قالياسعدأسمعككالمالقرآنقالسعدفقلتبلىصلىاهللعليك
فقالإنالصالةتنهىعنالفحشاءوالمنكرولذكراهللأكبرفالنهي

كالموالفحشاءوالمنكررجالونحنذكراهللونحنأكبر.«17
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الرابع، 1407ق. ج 2، ص 596

إسماعيلشفيعيسروستاني

نقل عن النيب األكرم قوله: 
»بعثتبينجاهليتينآلخرهماشرمنأولهما.«1

إن اجلاهلیة األوىل وما سادها من زمحة التعصب القبلي والفئوي و 
وأد الفتیات والتربج واملیسر وعبادة األصنام املزمنة مل تزل إال مع بعثة 
نيب آخرالزمان و نزول الوحي وحتمل املعاناة و املقاساة، إن أمة 
وأدهبا وحضارهتا يف  ثقافتها  وانتشرت  ذاع صیتها  ازدهرت حینما 
كل األرجاء واآلفاق، حبیث ميكن من دون مبالغة القول بأن مجلة 
ألف عام  أكثر من  اليت ظهرت على مدى  الثقافات واحلضارات 
مضت يف أرجاء العامل، رهن ومدينة لذلك التطور الكبري والرجال 

 .الذين ترعروا ونشأوا يف مدرسة خامت األنبیاء
واالتفاق،  واالحتاد   الرمحة نيب  وبعد  التطور  هذا  وبعد كل 
أحدثت عناصر مثل الغفلة والدسیسة والتقاعس واالستبداد وحتت 
مسسرة إبلیس الرجیم، احنرافا يف مبادئ ومباين وسیماء هذا الدين 
توقع وصي رسول اهلل يف اخلطبة 107 من  السماوي حبیث 

»هنج البالغة« بأن: 
»يُلبساإلسالملَْبساْلَفرومقلوباً.«

والیوم وأكثر من أي زمان ووقت مضى، يمُسمع فیه صوت ونداء 
اإلمام علي حني قال:

»...مالىأراكمأشباحابالأرواح،وأرواحابالأشباح؛
ونّساكابالصالح،وتّجارابالارباح،وايقاظانّوما،وشهوداغّيبا،و

ناظرةعمياء،وسامعةصّماء،وناطقةبكماء...؛

اينتذهببكمالمذاهب؟وتتيهبكمالغياهب؟وتخدعكمالكواذب؟
ومناينتؤتون؟واّنىتؤفكون؟!«

فهیهات! أن يكون اإلمام علي وجد آذانا صاغیة لتسمع كالمه 
الضاللة، لذلك فإن  اقتالع جذور شجرة  ويد وقلب تؤازره على 
مجلة توقعاته وتكهناته حول مستقبل تلك األمة وثقافتها وحضارهتا 

قد حتققت. مثلما كان يرى يف مرآة قلبه وعلمه. 
وكان اإلمام علي قد توقع: 
»فعندذلكاخذالباطلمآخذه؛

وركبالجهلمراكبه؛
وعظمتالطّاغية؛

وقّلتالّداعية،وصالالّدهرصيالالّسبعالعقور؛
وهدرفنيقالباطلبعدكظوم؛

وتواخىالّناسعلىالفجور،وتهاجرواعلىالّدين؛
وتحابّواعلىالكذب،وتباغضواعلىالّصدق.

فإذاكانذلككانالولدغيظا،والمطرقيظا،وتفيضالّلئامفيضا،و
تغيضالكرامغيضا؛

وكاناهلذلكالّزمانذئابا،وسالطينهسباعا،واوساطهاّكاال،وفقراؤه
امواتا؛

وغارالّصدق،وفاضالكذب،
واستعملتالموّدةبالّلسان،وتشاجرالّناسبالقلوب؛

الفرو لبس اإلسالم ولبس عجبا، والعفاف نسبا، الفسوق وصار
مقلوبا.«2
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وكل هذا هو تفسري وتفصیل كالم النيب األكرم حني قال بأن:
»الجاهليةالثانيةشرمناألولى.«

ويف ضوء ذلك، فإن اقتالع جذور شجرة اجلاهلیة الثانیة أصعب 
وأشد بكثري من األوىل.

الرتكیبة متعددة األوجه لصورة وسرية اجلاهلیة، حنكة و جتربة  إن 
قادة اجلهل والتغريات اهلائلة ألوجه احلیاة، قد حولت الكفر البسیط 
لعصر البعثة إىل جاهلیة مركبة ومزمنة ومتعددة األوجه. أضف إىل 
إبلیس وجنوده على  اللدود لإلنسان أي  العدو  يد  تطاول  ذلك، 
اإلمام  املعىن كما وصفه  هذا  لنفهم  وأرواحهم  البشر  بين  أجساد 

الصادق حني قال: 
»إنقائمناإذاقاماستقبلمنجهلةالناسأشدممااستقبلهرسول

اهللمنجهالالجاهلية.«3
العاملني حني  رب  نداء  الشيطان،  فیه  مسع  الذي  الیوم  ذلك  ويف 

خاطبه يقول: 
»فَاْخُرْجِمننَْهافَِإنََّكرَِجيٌم«4

كان آخر طلب له ومتىن أن يمُستجاب هو إمهاله للبقاء وأن يكون 
له عمر طويل لإلغواء ال لإلنابة والتوبة. وهبذه النیة أقسم: 

»فَِبِعزَِّتكأَلُْغوِيَنهْمَأْجَمِعيَن«5 
فاإلغواء ال يعين جمرد الضالل وسلوك مسلك خاطئ، فهذا النمط 
مع  املتالزم  اجلهل  يعين  فاإلغواء  بسیط.  هو ضالل  السلوك  من 

العقیدة الفاسدة.
وكان الشیطان يرى يف آفاق مكائده وخدعه، الیوم الذي يتمكن 
فیه من تغیري معتقدات البشرية لدرجة تظن أهنا عاملة رغم انغماسها 
يف اجلهل. أشباه العلماء اجلهلة، ويف ذلك الیوم الذي يتصور فیه 
اإلنسان بأنه يعیش حالة من العلم واملعرفة واألدب، فإنه مقید بقید 
اجلهل حبیث أن العرب من عبدة األصنام يف عصر اجلاهلیة األوىل، 

ظلوا مندهشني من قبله.
إن الذي كان يعبد احلجر والصخر واخلشب بدال من اهلل الواحد 
إال  ذاته،  خارج  من  له  معبودا  اختذ  قد  األقل  على  األحد، كان 
البعد  يف  الثانیة  اجلاهلیة  وعهد  عصر  يف  لإلنسان  صفة  أهم  أن 
العقائدي، هي عمُجمُب اإلنسان بنفسه واعتبار ذاته معبودا وإضفاء 

اإلصالة على نفسه يف مقابل احلق.
فاإلنسان يف هذه احلالة، يعترب نفسه ركنا ركینا واملعیار وواضع املعیار 
واحلجة والدلیل الفارق بني احلق والباطل. ولذلك فإنه سیدخل يف 
وقت ظهور اإلمام املهدي يف حماجة مع احلجة املعصوم واملعني 

من قبل احلق. 
رينيه الفرنسي  للفیلسوف  الشهرية  املقولة  هبذه  مرارا  مسعتم  ورمبا 
اعتباره  ميكن  ورمبا  موجود!  أنا إذن أفّكر، أنا قال:  إذ  ديكارت 
اجلاهلیة  عصر  البشرية  لولوج  مدخال  يشكالن  بأهنما  وأطروحاته 

الثانیة واحلديثة.

وحىت قبل العصر احلاضر وغلبة التاريخ والفكر الغريب، كانت البشرية 
اخلضوع  تفقد حظوظ  فإهنا مل  لذلك  البسیط.  اجلهل  تغوص يف 
واخلشوع أمام احلق بشكل كامل، لكنه ومنذ هذا العصر جعلت 
البشرية من ذاهتا حمورا وأعطت اإلصالة للمعطیات املتأتیة من جتربة 
احلواس الظاهرية واعتربت نفسها حجة وقطبا ومنشأ املعرفة والفاعل 
العامل واإلنسان. ومن هنا اختلط  التاّم وقدمت تفسريا ماديا عن 
األمر علیها فجرت خالق الكون والكتب السماوية وكالم األنبیاء 
على  املبين  الكمي  العقل  إىل حمكمة  اإلهلیني  واألوصیاء  الوحیاين 

االنطباعات احلسیة وأصدرت أحكامها بشأهنا.
فقد شیدت يف احلقیقة بناء جديد على أسس جديدة ونشأ من هنا 

اهلل جديد وكتاب جديد وأحكام جديدة.
هذا، كل  العصر  وأيد حجة  إذ صادق  املشوار،  بداية  هذا  وكان 
الیه  يتوصل  ما  على كل  ووقع  باللذة.  والتمتع  السلطة  مينحه  ما 
أمر  احلائط كل  بعرض  وضرب  احلسیة.  التجربة  حمك  طريق  عن 
وهني وومانع ورادع ووازع يعیق هذه اللذة والتمتع وحب السلطة، 
واعتربه حصیلة اجلهل واخلرافة، وحدث ما حدث. فتولد عامل جديد 

وإنسان جديد وجاهلیة جديدة.
إن اإلعالن عن جتربة اجلاهلیة الثانیة أو باألحرى اجلاهلیة احلديثة 
واألئمة   األكرم النيب  قبل  من  الظهور،  قبل  ما  سنوات  يف 
التكامل  أو  الرتقي«  املعصومني هو إعالن عن بطالن »مبدأ 

والتطور الذي طرح من قبل مبشري التاريخ والفكر الغربیني.
بلغت  اهلل،  وآل  اهلل  وحضور كتاب   األكرم النيب  عصر  ويف 
احلضارتان االيرانیة والرومیة مبلغا من التقدم والتطور إال أن الغفلة 
عن الروح احلقیقیة السماوية املنعشة للحیاة، حرمت تلك احلضارتني 
ولذلك  والعاملة.  الفاضلة  واملدينة  الطیبة  احلیاة  عنوان  امتالك  عن 
تعترب اآليات والروايات، بأن التأمل يف ساحة كتاب اهلل والتمسك 
األوىل  اجلاهلیة  من  اخلروج  عالمة  متثل  اهلل  آل  بساحة  والتوسل 

واجملتمع اجلاهلي.
إن إعالن حلول موسم اجلاهلیة الثانیة أو باألحرى اجلاهلیة احلديثة، 
هو يف احلقیقة اإلعالن عن خروج الروح السامیة لكتاب اهلل عن 
الثقافة واحلضارة البشرية وغیاب سرية وسنة آل اهلل عن العالقات 
والتعامل الفردي واجلماعي للبشرية. ويف هذا التوجه ووفقا لتصور 
محاة ومبشري مبدأ الرتقي أو احلداثة، فإن احلیاة احلديثة واحلضارة 
إلضفاء  والعامل  للتشخیص  واملعیار  املقیاس  متثل  التكنولوجیة 
االعتبار واملصداقیة وشرط إعالن احلیاة املستنرية. ذلك الشئ الذي 
أصاب اإلنسان الغريب بالوهم ودفعه إىل أن الظن بأنه قد ختلص من 

اجلاهلیة يف ظل جتربة احلداثة وَمثمَُل امام مشس العلم واملعرفة.
ولدى أهل الذكر واويل األلباب من األنبیاء واألوصیاء واحلكماء، فإن 
التحلي حبلي احلیاة الدنیا وتقدم وتراجع االوجه احلضارية واملادية، 
اجملتمعات  إذا كانت حیاة  ما  لتحديد  واملقیاس  املعیار  ال يشكل 

الجاهلیة الحديثة

البشرية تتسم باملعرفة أو اجلهل. إن عموم العظماء، يعتربون سالمة 
الدين واألخالق وقیادة اجلماهري على طريق الفالح والنجاة، يشكل 

العالمة األوىل للمدينة العاملة.
وقد ورد يف أقوال وكالم األئمة املعصومني بأن من مل يعرف 
إمام عصره فإنه ميوت میتة جاهلیة، األمر الذي سیخضع اإلنسان 

للسؤال واملؤاخذة بشأنه.
فإن اإلنسان خيتار يف خضم احلیاة وتقلباهتا، أشخاصا كحجة له 

تظهر يف أدبه وثقافته وتعامالته املادية. 
اليت  الوجه اخلارجي حلیاة كل عصر، هو جتسید ذايت للحجة  إن 
يعتربها الناس يف كل عصر وزمان إمامهم وحجتهم. فالناس ينظرون 
يف مرآة احلجج إىل أنفسهم و جيسدون و يربوزن صورهتم يف العامل 

اخلارجي.
انعكاس موضوعي حلجة  احلديثة هي  اجلاهلیة  ثقافة وحضارة  إن 
السلطة  عصر احلداثة وغري املعصوم واليت وجدت امكانیة ممارسة 
واإلمارة، والفارق اجلوهري بني هذا العصر وسائر العصور السالفة 
اليت امتثلت فیها البشرية للحجة غري املعصوم، هو أن عبدة األصنام 
واتباع الكهنة والكذابني كانوا يف العصور الغابرة يعبدون طاغوتا أو 
إله أو كاهنا وحىت صنما خارج أنفسهم وكان هلم على األقل نوع 
من اإلقالع عن الذات يف أسفل املراتب، لكن اإلنسان يف العصر 
احلديث، يعبد ذاته، فهو الطاغوت بعینه، واستقر على حمور الذات 
من دون وسیط، وهذا هو أسوأ أنواع اجلاهلیة اليت حتدث يف تاريخ 

احلیاة اإلنسانیة.
الذي  العامل  واجلور.  بالظلم  ملیئا  عاملا  تستحدث  اجلاهلیة  وهذه 

حيدث يف هناية الزمان وآخر الزمان.
وفقط يف حالة وجود الطاغوت وعبادة األصنام يصبح العامل ملیئا 
بالظلم واجلور. وعندما يعترب اإلنسان نفسه احلق واملعیار واحلجة، 
فإن كل ما يصدر عنه ظامل. ويف عصرنا، يتولد اإلنسان من رحم 
منشأ  اإلنسانیة،  والفلسفة  احملورية  الذات  بسبب  ويعترب  الظلم 
ومصدر الظلم واجلور. فاإلنسان أصبح اإلله والرب، واإلنسان حتول 
الشريعة، وصدور احلكم أصبح  إىل احلجة واملشرع ومنشأ صدور 
حقا لإلنسان ومنه، وهو أصبح املیزان ومنفذ األحكام، وهو الذي 

أصبح املبدأ واملنتهى واملسار واملقصد والوجهة.
ورمبا ميكن القول بأن إمام العصر هو أكرب حمطم لألصنام يف 
تاريخ البشرية على األرض. فهو الذي حيطم صنم اإلنسان يف معبد 

أصنام ذات اإلنسان.
آخر  يف  الناس  فیه  خماطبا   أمرياملؤمنني علي  اإلمام  إن كالم 

الزمان مثري لالنتباه حیث قال: 
»ياقوماعلمواعلمايقيناأنالذييستقبلقائمنامنأمرجاهليتكم
ليسبدونمااستقبلالرسولمنأمرجاهليتكم،وذلكأناألمةكلها

يومئذجاهليةإالمنرحماهلل.«6 

إن تصدع وحتطم سلسلة اجلاهلیة، رهن بظهور احلجة احلّي، موعود 
آخر الزمان وإن تكلیفنا يتمثل يف االخنراط املخلص واجملد حلشود 
املسايرة  وهذه  احلظ  هبذا  حنظى  أن  نأمل  واملمهدين.  املنتظرين 

العظمى. إن شاءاهلل.
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علم الفلک

علماء المسلمون و

إن كلمة astronomy مشتقة عن كلمتني يونانیة و مها آسرتون 
احلقیقة  يف  الفلك  علم  القانون.إن  مبعىن  نوموس  و  النجم  مبعىن 
والكواكب،  النجوم،  )مثل  السماوية  العلمیة لألجرام  الدراسة  هو 
الغالف  نطاق  خارج  حتدث  اليت  والظواهر  واجملرات(  واملذنبات، 
تطور  يدرس  وهو  الكوين(.  املیكروين  اخللفیة  إشعاع  )مثل  اجلوي 
األجرام السماوية، الفیزياء، والكیمیاء، واحلركة، باإلضافة إىل تكون 
وتطور الكون. ويعد علم الفلك أحد العلوم القدمية.و قد اكتشف 
علم الفلك يف مسرية تطوره الكثري من القوانني السائدة على األرام 

السماوية و علماء املسلمني من رواد هذا العلم. 
و كان علم الفلك قبل اإلسالم ينحصر بإجياد اجلهات باالستفادة 
مع  للهجرة  الثاين  القرن  أواخر  املسلمون  تعرف  و  النجوم  من 
اخللفاء  هبا  اهتم  و  اإليراين  العرفان  و  الرياضیات  و  الفلسفة،و 
الشرق  املختلفة من  الكتب  العباسیون ألهنم كانوا يرون أن ترمجة 
القرآنیة وسیلة لوصوهلم إىل أهدافهم  العلوم  و االستفادة منها يف 
السیاسیة و بناء على هذا بأمرهم لرتمجة كتب علم الفلك للعلماء 
اإليرانیني و اهلنديني، و الیونايني أثبتوا اهتمامهم إىل علم الفلك و 
وصل األمر إىل أن املنجمني كان هلم مكانة كبرية يف البالط العباسي 

و صاروا من املوظفیني احلكومیني على جنب األطباء و الكتاب.

أمهیة  فهموا  الفلك يف ظروف  إىل علم  احلاجة  املسلمون  و شعر 
التعرف على األجرام السماوية كما أنه كانوا يرون أهنا يرتبط بأحكام 
الشريعة كشهر رمضان و الصیام و رؤية هالل القمر و هلذا كانوا 
يبحثون عن شيء يرشدهم يف هذا اجملال و هلذا قاموا بدراسة كتب 
علماء الفلك الیونايني يف جمال حتركات السماوية و رصدها .و مبا 
أن كتب علم الفلك للیونايني ما كانت كاملة كتب املسلمون من 
أصحاب علم الفلك علیها النقد و أكملوا ما كان عندهم و يف 
هذه الفرتة الزمنیة قاموا بصنع أجهزة لدراسة علم الفلك كالساعة 
الشمسیة،واالسطرالب  و املرصد و كان هلذه األدوات أمهیة خاصة 
و مت بناء مراصد يف »مسرقند«، و»مراغة«، و»دمشق«، و»بغداد«، 
»الیونان« يف عصر  مراصد يف  بين  قد  قبلها كان  و  و»أندلس« 
البطلميوس و لكنهم استفادوا من مراصد املسلمني كثريا و ساروا 
على هنجهم و قاموا ببناء مراصد حديثة يف بالدهم. و هنا نريد أن 
نتعرف على بعض علماء املسلمني يف هذا اجملال و دورهم يف تطور 

علم الفلك.

أبوالريحانالبيروني)395-470هن(
إن أبو رحيان البريوين من العلماء املسلمني الذين كان هلم دور ملفت 
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للنظر يف تطور علم الفلك و هو اكتشف مخسة قرون قبل كوبرنیك 
أن الشمس لیست سببا لتوالد اللیل و النهار بل األرض مع دوراهنا 

حول حمورها و مع سیارات أخرى تسبب ظهور اللیل و النهار.
فی  املمکنة  الوجوه  »استیعاب  الفلك  علم  أشهر كتبه يف  من  و 
صنعة االسطرالب«، »اإلرشاد يف أحكام النجوم« و »االستشهاد 

باختالف األرصاد«. 
و من أهم ما قام به حماسبة شعاع الكرة األرضیة و ما وصل إلیه 
يف هذا اجملال قريب جدا مبا وصل إلیها العلماء يف العصر احلاضر.

ابنهيثم
عامل  هـ(   430-  354( اهلیثم  بن  احلسن  بن  احلسن  علي  أبو 
والبصريات  الرياضیات  يف  إسهامات كبرية  قدم  مسلم  موسوعي 
العلمیة  والفلسفة  العیون  وطب  واهلندسة  الفلك  وعلم  والفیزياء 
واإلدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه اليت أجراها مستخدًما 
املنهج العلمي، وله العديد من املؤلفات واملكتشفات العلمیة اليت 

أكدها العلم احلديث.
من  العديد  بطليموس  على  خمطوطته شكوك  يف  الهيثم  ابن انتقد 
املفرتضة  والكواكب  اجملسطي  ذلك كتبه  مبا يف  بطلیموس  أعمال 
والبصريات، مشريًا إىل الكثري من املتناقضات اليت وجدها يف هذه 

األعمال.
إىل  املوجهة  انتقاداته  الرغم من  العامل، على  تكوين  ويف خمطوطته 
بطلیموس، تقّبل ابن اهلیثم حول نظرية بطلیموس حول كون األرض 
تلك  السماوية يف  للمجاالت  تفصیلیا  وقّدم وصفا  الكون،  مركز 

املخطوطة:
األرضككلكرةمركزهاهومركزالعالم،وتتمركزفيوسطه،وهيثابتة

التتحركفيأيإتجاهبأينوعمنالحركات،فهيدائًماساكنة.
عام  اليت كتبها  السبعة  الكواكب  مناذج حركات  كانت خمطوطته 
428 هـ عن علم الفلك. احتوت النسخة اليت ال تزال باقیة من هذه 
املخطوطة، واليت مت اكتشافها مؤخرًا رغم فقد معظمها، لذلك مل 
تنشر، وكما فعل يف خمطوطة شكوكه على أعمال بطلیموس. وصف 

ابن اهلیثم أول منوذج بعد منوذج بطلیموس حول حركة الكواكب.
فّرق ابن اهلیثم بني علم التنجیم وعلم الفلك، وفّند دراسة التنجیم، 
وذلك بسبب األسالیب اليت يستخدمها املنجمون اليت تعتمد على 

التخمني بدالً من التجربة، ولتعارض التنجیم مع اإلسالم.
يف كتاب »املناظر«، كان ابن اهلیثم أول من اكتشف أن اجملاالت 
السماوية ال تتكون من أجسام صلبة. اكتشف أيًضا أن الفضاء أقل 
كثافة من اهلواء، وهو ما أثبته بعد ذلك ويتلو، وكان هلا تأثري كبري 

على أعمال كوبرنيكس وتيخو براهي يف علم الفلك.
كتب ابن اهلیثم أيًضا أطروحة بعنوان يف درب التبانة، والذي حل 
فیها املسائل املتعلقة باجملرة وتزيح درب التبانة. قدميًا، اعتقد أرسطو 

أن درب التبانة تكّون نتیجة ألسنة نريان بعض النجوم الكثرية الكبرية 
املتقاربة من بعضها البعض، وأن هذه النريان تشتعل يف اجلزء العلوي 
ابن  استنكر  النجوم.  تلك  أقمار  جماالت  اجلوي يف  الغالف  من 
اهلیثم ذلك ألنه لیس جملرة درب التبانة تزيح، وهي بعیدة جًدا عن 
األرض وال تنتمي لغالف األرض اجلوي وكتب أنه إذا كانت جمرة 
درب اللبانة تقع حول الغالف اجلوي لألرض، »جيب على املرء أن 
جيد فرًقا يف املوقع بالنسبة للنجوم الثابتة«. ووصف طريقتني لوصف 

تزيح جمرة درب اللبانة: 
إماعندمايالحظالمرءدربالتبانةفيمناسبتينمختلفتينمننفس
البقعةمناألرض،أوعندماينظرأحدإليهافيوقتواحدمنمكانين

متباعدينفوقسطحاألرض.
وقدم أول حماولة ملراقبة وقیاس تزيح جمرة درب اللبانة، وأثبت أنه ما 
دام لیس هناك تزيح جملرة درب التبانة، فهي ال تنتمي إىل الغالف 

اجلوي.

نصيرالدينالطوسي
أبوجعفرمحمدبنمحمدبنالحسنالطوسي )1201 - 1274 
وأحیائي  فلكي  عامل  الطوسی  الدين نصير باسم  املعروف  ه(، 
ومرجع  ومتكّلم  وفیزيائي  وطبیب  وفیلسوف  ورياضیايت  وكیمیائي 

شیعي فارسي. 
كان املفهوم السائد يف الوقت الذي عاش فیه نصري الدين الطوسي 
هو مفهوم مركزية االرض - أي ان األرض هي مركز الكون - أنتقد 

الطوسي هذا النظام وحاول اجياد بدائل له وحل معدل املسار.
بعد مبزدوجة  فیما  رياضیة عرفت  ابداع طريقة  الطوسي من  متكن 
الطوسي نقضت نظرية أرسطو واليت كانت تنص على أن احلركة أما 
خطیة أو دائرية حیث أثبت الطوسي بانه من املمكن ان تنتج حركة 
أشكالیة  حلل  التقنیة  هذه  وأستعمل  دائريتان.  حركتان  من  خطیة 
لكنه مل  الكواكب.  للعديد من  املسار  البطلمي، و معدل  النظام 
يستطع اجياد تفسري حلركة عطارد، واليت حلت الحقا من قبل ابن

الشاطر باالعتماد على مزدوجة الطوسي.
»مراغة«  مرصد  يف  مالحظاته  خالل  ومن  أيضا  الطوسي  متكن 
والذي كان أفضل املراصد يف ذاك الوقت، أن يضع اجلدول األدق 
الزيج األخلیين وأستغرق  الوقت يف كتابه  الكواكب يف ذاك  حلركة 
يف ذلك 12 سنة. حیث حيتوي هذا الكتاب على جدول فلكي 
حلساب مواقع الكواكب وأمساء النجوم وقد أستخدم بشكل واسع 
لـنيكوالسكوبرنيكوس. كما  الشمس  مركزية  نظام  اكتشاف  حىت 
استطاع حتديد معدل االحنراف السنوي حملور األرض، وهي قريبة من 

الدرجة املكتشفة حديثا.
متكن الطوسي أيضا من أن يضع وصفا دقیقا جملرة درب التبانة حیث 
قال يف كتابه التذكرة ان درب التبانة خملوقة من عدد هائل من النجوم 
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الصغرية املتقاربة، ولشدة صغرها وتركیزها تبدو كرقع غیمیة لذلك 
تكون قريبة من لون احللیب، وهذا ما مت اكتشافه بعد ثالث قرون 
عندما استعمل جالیلیو املرقاب لیكتشف بان اجملرة مكونة من عدد 

هائل من النجوم اخلافتة.
و من أهم آثاره يف علم الفلك:

1. »شكل القطاع«، وهو أول مؤلف فرق بني حساب املثلثات 
وعلم الفلك؛

أوضح  الفلك.  النصريية«، وهو كتاب عام يف علم  2. »التذكرة 
اجملسطي«  »كتاب  انتقد  وفیه  الفلكیة،  النظريات  من  فیه كثرياً 
عبقرية  على  يدل  االنتقاد  هذا  بأن  سارطون  ويعرتف  لبطلیموس. 

الطوسي وطول باعه يف علم الفلك؛
3. »زيج اإليلخاين«، وهو كتاب يشتمل على حسابات أرصاده 

اليت قام هبا خالل اثنيت عشرة سنة؛
4. »ظاهرات الفلك«.

أبومعشرالبلخي
البلخي )787 - 886 ه(،  أبومعشرجعفربنمحمدبنعمر
هو   ،)Albumaser( ألبوماسر  باسم  الغرب  يف  يعرف  والذي 
فلكي ورياضیايت فارسي ولد يف »بلخ شرقي خراسان«. كان من 

أشهر علماء الفلك املسلمني. 
ترك أبو معشر مصنفات مجة يف النجوم والتنجیم، ذكر منها ابن 

الندمي بضعة وثالثني كتابا. ولکن أهم آثاره يف علم الفلك:
1. »املدخل الكبري إىل علم أحكام النجوم«؛

اجلداول  جمموعة  أي  النجوم،  حركات  يف  الكبري«،  »الزيج   .2
الفلكیة، جامع ألكثر علم الفلك بالقول املطلق اجملرد من الربهان.

3. »الزيج الصغري« يتضمن معرفة أوساط الكواكب القرتان زحل 
واملشرتي؛

4. »اقرتان النحسني يف برج السرطان«؛
5. »تفسري املنامات من النجوم«.

محمدبنجابربنسنانالبتاني
أبوعبداللّٰهمحمدبنجابربنسنانالَبّتاني املكىّن بـالَبّتاني نسبة إىل 
مسقط رأسه »بتان«، عامل فلك ورياضیات وأحد نوابغ العلم يف 
وقته. لقبه البعض ببطلیموس العرب، ويعتربه العامل الفرنسي الالند 

من العشرين فلكیاً املشهورين يف العامل كله. 
أهم إجنازات البتاين الفلكیة، أرصاده الصحیحة اليت تعد أدق ما 
أجراه الفلكیون العرب من أرصاد، ومن أدق األرصاد اليت أجريت 
حىت القرن السابع عشر، األمر الذي ما زال يثري دهشة وإعجاب 
اليت  الدقیقة  الفلكیة  لآلالت  البتاين  الفتقار  نظرًا  الفلك،  علماء 
نقول ما هو موجود منها اآلن!  املاضیني، وال  القرنني  توافرت يف 

ويف إطار تلك األرصاد الصحیحة، رصد البتاين زاوية املیل األعظم، 
وقاس موضع أوج الشمس يف مسريهتا الظاهرية فألفاه قد تغري عن 
القیاس الذي أجراه بطلیموس يف القرن الثاين املیالدي. وهذه هي 

أهم إجنازات البتاين يف الفلك. 
• صحح البتاين قیمة االعتدالني الصیفي والشتوي؛

• حسب قیمة میل فلك الربوج على فلك معدل النهار فوجدها 
)35( دقیقة و)23( ثانیة. والدراسات الفلكیة تبني لنا أنه مل خيطئ 
إال يف دقیقة واحدة حسب طول السنة الشمسیة بدرجة عالیة من 

الدقة، وخبطأ مقداره دقیقتان واثنتان وعشرين ثانیة فقط؛
• أجرى أرصاًدا دقیقة للكسوف واخلسوف. اعتمد علیها فلكیو 
الغرب يف حساب تسارع القمر أثناء حركته خالل قرن من الزمان؛

• برهن على احتمال حدوث الكسوف احللقي للشمس. ويف ذلك 
خمالفة وتصحیح لرأي الفلكي السكندري بطلیموس؛

• حقق مواقع عدد كبري من النجوم، وصحح بعض نظريات حركات 
القمر وكواكب اجملموعة الشمسیة؛

• توصل إىل نظرية قوية األسانید، توضح وتفسر أطوار القمر عند 
والدته؛

• أوضح البتاين حركة الذنب لألرض.
الدقیقة  أرصاده  تضمنت  املؤلفات،  من  عدًدا كبريًا  البتاين  ألف 
)اهلجري،  املختلفة  األمم  لدى  املعروفة  التقاومي  بني  ومقارناته 
يف  املستخدمة  لآلالت  وأوصافه  القبطي(،  املیالدي،  الفارسي، 
عملیات األرصاد الفلكیة وطرق صناعتها. ومن أهم مؤلفات البتاين: 
كتاب »معرفة مطالع الربوج« فیما بني أرباع الفلك، و»رسالة حتقیق 
أقدار االتصاالت«، و»شرح املقاالت األربع لبطلیموس«، وكتاب 
البتاين«.  »تعديل الكواكب«، وكتاب »الزيج الصابئ« أو »زيج 

و»الزيج« هو أهم كتب البتاين العلمیة.

أبوالوفاءالبوزجاني)328-388هن(
عامِل رياضیات مسلم من فارس، وعامل فلك عمل يف »بغداد«. 

لـلبوزجاني میزة على سواه من العلماء املسلمني هي أنه وضع مؤلفات 
العلماء  الرياضیات والفلك للخاصة والعامة أفاد منها  ورسائل يف 
املتخصصون من جهة، كما أفاد منها عامة الشعب، من جهة ثانیة 
يف أعماهلم وحیاهتم الیومیة... وختلیدا لذكراه أطلق امسه على فوهة 

بركانیة بالقمر، فوهة أبو الوفا.
و من أهم آثاره يف علم الفلك:

1. »الزيج الشامل«؛
2. كتاب الكامل وهو عبارة عن 3 مقاالت األوىل فیما جيب معرفته 
قبل التعرض حلركة الكواكب والثانیة يف حركات الكواكب والثالثة يف 

األمور اليت تعرض حلركات الكواكب؛
3. »زيج الوادي« وهو كتاب فريد من نوعه، وحيتوي على كثري مما 

علم المسلمین

رصده يف مرصده املشهور يف بغداد.

غياثالدينبنمسعودبنمحمدالكاشي)۷۹۰-
۸۳۲هن(

من أعظم من اشتهر يف القرن التاسع اهلجري باحلكمة والرياضیات 
والفلك والنجوم وغريها.

اشتهر الكاشي يف علم اهلیئة. كما أنه شرح كثرياً من إنتاج علماء 
الفلك الذين اشتغلوا مع نصري الدين الطوسي يف مرصد مراغة، كما 
حقق جداول النجوم اليت وضعها الراصدون يف ذلك املرصد. وقدر 
الكاشي تقديراً دقیقاً ما حدث من كسوف للشمس خالل ثالث 
سنوات )بني 809 هـ و811 هـ / 1407 و1409م(. وهو أول 

من اكتشف أن مدارات القمر وعطارد إهلیلیجیة.
و من أهم آثاره يف علم الفلك:

النجوم  جداول  دقق يف  والذي  )بالفارسیي(  اخلاقاين«  »زيج   .1
اليت وضعها الراصدون يف مراغه حتت إشراف نصري الدين الطوسي؛

2. )األبعاد واألجرام«؛
3. »نزهة احلدائق« وهو يبحث يف استعمال اآللة املسماة »طبق 

املناطق« واليت صنعها ملرصد »مسرقند«؛
4. رسالة »سلم السماء« وهي تبحث فیما يتعلق بأبعاد األجرام.

عمرالخيام
غياثالدينأبوالفتوحعمربنإبراهيمالخيام املعروف بـعمرالخيام 
واللغة،  والفلك،  الرياضیات،  يف  ختصَّص  )1048-1131هـ( 

والفقه، والتاريخ. 
و من أشهر ما قام به خیام تعديل تقومي إيران يف فرتة وزارة خواجة 
نظام امللك الطوسي يف عصر ملكشاه السلجوقي )۴۲۶–۴۹۰ 

هجری قمری(.

علم المسلمین
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مليحةسرکرده الحجامة

الحجامة هى طريقة طبیة كانت تستخدم لعالج كثري من األمراض 
وهى فصد قلیل من الدم من على سطح اجللد، باستخدام كأس 

زجاجي خاص و هو ما يطلق علیه اسم كأساتالهواء. 

احلجامة على نوعني: »احلجامة اجلافة« و»احلجامة الرطبة«.
• احلجامة اجلافة: يسخن اهلواء بداخل الكأس، فیتمدد باحلرارة و 
عند مالمسته للجلد يربد اهلواء فینكمش و يقل حجمه، فیحدث 
فراغا داخل الكأس جيذب اجللد إىل داخل الكأس و به كمیة من 

الدم.
• أما احلجامة الرطبة: فتختلف عن احلجامة اجلافة بأحداث جروح 
سطحیة باملشرط، طول كل منها حوايل 3 سم، مث يوضع الكأس 

بنفس الطريقة السابقة، فیمتص بعض الدم من مكان املرض.
الفاسد خيرج من اجلسم و هو  الدم  أن  الشفاء باحلجامة هو  أن 
الدموية  الشوائب  أو  اهلرمه  احلمراء  الدم  الذي حيمل كريات  الدم 
و االخالط الرديئة و اليت تصل للدم بطريقة أو بأخرى من جراء 
استعمال األدوية املختلفة و الكیماويات. و هذا الدم الفاسد يرتاكم 
و يركد و جيتمع ىف مناطق معینه أثناء دورته باجلسم، يف اعلى الظهر 
هى مناطق تتمیز بضعف التدفق و اجلريان و بطء حركة الدماء و 
السريان هبا، فیكون بالتخلص منه تنقیه جملرى الدم العام و تسهیل 
و تنشیط تدفق الدم النقى اجلديد و تنتج كريات الدم محراء جديدة 

:مكان الفاسدة فیصبح الدم حیوى و صحي أكثر. قال علي

»إنالحجامةتصححالبدنوتشدالعقل.«1

الحجامةفيالتاريخ
نقوش  تدل  و  م  ق.   3300 منذ  احلجامة  اآلشوريون  استخدم 
منذ  األمراض  بعض  لعالج  استخدموها  الفراعنة  أن  على  املقابر 
2200 ق.م أما يف الصني فإن احلجامة مع اإلبر الصینیة تعتربان 
أهم ركائز الطب الصیين حىت اآلن و قد استخدمت احلجامة يف 
الطب احلديث على نطاق واسع يف عالج األمراض الدورة الدموية،  
القلب كما استخدمت يف  التهاب عضلة  الدم و  كعالج ضغط 

عالج أمراض الصدر و أيضا صداع الرأس و العیون و...
ملا جاء اإلسالم أقر ممارسة احلجامة، فقد مارسها الرسول و 
العيدا الرسول: »نعم الدواء وقاية و عالجا و قال  اعترب من 
أيب  عن  و  بالداء.«2  تذهب و البصر تجلو العادة، يعني الحجامة

عبداهلل قال: 
»كانرسولاهلليحتجمبثالثة،واحدةمنهافيالرأسويسميها
المتقدمةوواحدةبينالكتفينيسميهاالنافعةوواحدةبينالوكرين

يسميهاالمغيثة.«3 
و عن علي بن أيب طالب قال: »ماوجعرسولاهلل)ص(وجعا

إالكانفزعهالىالحجامة.«4

أوقاتالحجامة

أحاديث احلجامة كثرية جدا فمنها الصحیح و الضعیف و املوضوع الطّب اإلسالمي
و ان أفضل أيام الشهر 21-19-17 من كل شهر هجري. اما 
أفضل أوقات السنه إلجرائها فهو فصل الربیع و ظهر من األخبار 
و األحاديث رجحان احلجامة يوم األحد و اخلمیس بال معارض و 
هنى عن احلجامة يف يوم األربعاء و لكن ينبغي ملن تبیغ به الدم أن 
 حيتجم يف أي األيام كان، فعن أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب

قال: 
»قالرسولاهلل:»التعادواأليامفتعاديكم،إذاتبيغالدمبأحدكم
فليحتجمفيأياأليامكانوليقرأآيةالكرسيويستخيراهللثالثاو

5».يصليعلىالنبي

آدابالحجامة
 للحجامة آداب ينبغى مراعاهتا ففي الرسالة الذهبیة قال الرضا
فإذا أردت احلجامة فلیكن ىف اثنىت عشرة لیلة من اهلالل إىل مخس 
عشرة فإنه أصح لبدنك، فإذا انقضى الشهر فال حتتجم إال أن تكون 
مضطرا اىل ذلك و هو ألن الدم ينقص ىف نقصان اهلالل و يزيد ىف 
زيادته و لیكن احلجامة بقدر ما ميضي من السنني: ابن عشرين سنة 
حيتجم يف كل عشرين يوما و ابن الثالثني ىف كل ثالثني يوما مرة 
واحده و كذلك من بلغ من العمر أربعني سنة حيتجم ىف كل أربعني 

يوما و ما زاد فتحسب ذلك.
ان احلجامة إمنا تأخذ دمها من صغار العروق املثوثة يف اللحم ال 
تضعف القوة كما يوجد من الضعف عن الفصد. و حجامة النقرة 
تنفع من ثقل الرأس، و حجامة األخدعني ختفف عن الرأس و الوجه 
و العینني و هى نافعة لوجع األضراس و رمبا ناب الفصد عن مجیع 
ذلك، و قد حيتجم حتت الذقن لعالج القالع )القالع من أمراض 
الفم و احللق( يف الفم، و من فساد اللثه و غري ذلك من أوجاع 
الفم. و كذلك احلجامة بني الكتفني تنفع من اخلفقان الذى يكون 
من االمتالء و احلرارة. و الذي يوضع على الساقني قد ينقص من 
االمتالء نقصا بینا و ينفع من األوجاع املزمنة ىف الكلى و املثانة 
و األرحام و يدر الطمث غري اهنا تنهك اجلسد و قد يعرض منها 
الغشي الشديد إال أهنا تنفع ذوي البثور و الدمامیل.و الذي خيفف 
من احلجامة ختفیف املص عند أول ما يضع احملاجم مث يدرج املص 
الثوالث  الثواين أزيد يف املص عن األوائل و كذلك  قلیال قلیال و 
فصاعدا و يتوقف عن الشرط حىت حيمرالوجه جیدا بتكرير احملاجم 
علیه و يلني املشراط على جلود لینة و ميسح املوضع الذي يفصد 
بالدهن  املبضع  و  املشرط  يلني  و كذلك  األمل،  يقلل  فانه  بدهن 
عند احلجامة. و التدخل يوم ذلك احلمام فانه يورث الداء، فاذا 
اغتسلت من احلجامة فخذ ثوبا لینا من قز أو من الصوف و ان كان 
يف زمان شتاء و الربد فاشرب السكنجبني العنصلى العسلى فانك 
مىت فعلت ذلك أمنت من اللقوة و الربص و البهق و اجلذام بإذن 

اهلل تعاىل. و أما يف الصیف فإذا احتجمت فكل السكباج )طعام 
يصنع من خل و زعفران و حلم( و اياك و كثرة احلركة و الغضب و 

جمامعة النساء لیومك .6
جيب مراعاة توصیات هامة قبل احلجامة بـ12 ساعة:

1( الراحة التامة و عدم بذل أى جمهود بدىن و عدم الغضب أو 
التوتر النفسى؛

2( أخذ فكرة عن احلجامة و عدم القلق بشأهنا و التفكري ىف فائدهتا
3( االمتناع عن اجلماع أو التدخني؛

4( عدم احلضور للحجامة ىف حالة الشبع أو اجلوع و يفضل تناول 
 :وجبة خفیفة قبل احلجامة و عن االمام الصادق

»التحتجمحتىتأكلشيئافانهأدرللعرقوأسهللخروجهوأقوى
للبدن.7وعنهعليهالسالمقال:إياكوالحجامةعلىالريق.«8

الدعاءعندالحجامة
:إن الدعاء ينفع و هو مستحب يف كل أمر فعن اإلمام الرضا

»إذاأردتالحجامةفاجلسبينيدىالحجاموأنتمتربعفقلبسم
اهللالرحمنالرحيم،أعوذبااهللالكريمفىحجامتيمنالعينفيالدم
ومنكلسوءوأعاللوأمراضوأسقاموأوجاعوأسألكالعافيةو

المعافاةوالشفاءمنكلداء.«9

الهوامش:
1. »اخلصال«:  156؛ »حباراألنوار«: 59/114.

2. »معاين األخبار«، ص 247.
3. »مستدرك الوسائل«، ج 13، ص 81، ب 11، ح 14822.

4. »اجلعفريات«، ص 162، ب 13.
5. »اجلعفريات«، ص 162؛ »املستدرك«، ص 77، ج 13.

6. »مستدرك الوسائل«، ج 13،ص 89، ب 11،ح 14850.
7. »كايف«، ج 8، ص 273.

8. »مكارم األخالق«، ص 73.
9. »فقه الرضا«، ص 394، ب 113. 

المصادر:
1. »الطب اجلامع المام صادق«، السید حممد کاظم قزويين

2. »طب اإلمام امري املؤمنني علي بن أيب طالب« بقلم عبد احلسني اجلواهري
.»3. »الرسالة الذهبیة لإلمام الرضا

4.abic.al_shia.org
5.irag.irag.ir

الطّب اإلسالمي
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لقد كان اإلمام أبو حممد احلسن العسكري يف معايل أخالقه 
نفحة من نفحات الرسالة االسالمیة فقد كان على جانب عظیم 
ومعايل  أخالقه  مبكارم  والعدو  الصديق  يقابل  األخالق،  من مسّو 
صفاته، وكانت هذه الظاهرة من أبرز مكوناته النفسیة، ورثها عن 
آبائه وجده رسول اهلل الذي وسع الناس مجیعاً مبكارم أخالقه، 
وقد أثّرت مكارم أخالقه على أعدائه واحلاقدين علیه، فانقلبوا من 

بغضه اىل حبه واالخالص له.1
 ،ونقل املؤرخون أّن املتوكل الذي عرف بشّدة عدائه ألهل البیت
 العسكري اإلمام  بسجن  أمر   ،علي اإلمام  على  وحقده 
ا حّل يف احلبس ورأى صاحب احلبس مسو 

ّ
والتشديد علیه إالّ أنّه مل

أخالق اإلمام وعظیم هديه وصالحه انقلب رأساً على عقب، 
ا خرج 

ّ
فكان ال يرفع بصره اىل اإلمام إجالالً وتعظیماً له، ومل

اإلمام من عنده كان أحسن الناس بصرية، وأحسنهم قوالً فیه.2

سماحتهوكرمه
نقل املؤرخون مناذج من السرية الكرمية لإلمام العسكري نذكر 

بعضاً منها:
1ـ روى الشيخالمفيد عن محمدبنعليبنابراهيمبنموسىابن

جعفر قال: 
ضاقبنااألمرفقالليأبي:إمِضبناحتىنصيرالىهذاالرجل]أي

أبامحمد[فإنهقدوصفعنهسماحة.
فقلت:تعرفه؟

قال:ماأعرفه،والرأيتهقط.
قال:فقصدناه.

فقالليأبيوهوفيطريقه:ماأحوجناالىأنيأمرلنابخمسمائة
درهممائتادرهمللكسوةومائتادرهمللدقيق،ومائةدرهمللنفقة.

وقلتفينفسيليتهأمرليبثالثمائةدرهم،مائةاشتريبهاحماراً
ومائةللنفقةومائةللكسوة،فأخرجالىالجبل.

قالأيمحمدبنعليفلماوافيناالبابخرجغالمه،فقال:يدخل
ألبي: قال وسلمنا، عليه دخلنا فلما ابنه، ومحمد ابراهيم بن علي
ياعليماأخلفكعناالىهذاالوقت،فقال:ياسيدي:استحييتأن
ألقاكعلىهذاالحال،فلماخرجنامنعندهجاءناغالمهفناولأبي
صرة،وقال:هذهخمسمائةدرهم،مائتانِللكسوة،ومائتانللدقيق،
ومائةللنفقةوأعطانيصرةوقال:هذهثالثمائةدرهماجعلمائةفي

مظاهر من شخصية اإلمام الحسن العسكري

ثمنحمار،ومائةللكسوة،ومائةللنفقة،والتخرجالىالجبل،وصر
الىسوار.

قال:فصارالىسواروتزوجبإمرأةمنهافدخلهاليومألفدينارومع
هذايقولبالوقف.3

2 ـ وروى اسحاقبنمحمدالنخعي قال: 
محمدضيق أبي الى قال:شكوت الجعفري هاشم أبو حدثني
الحبسوكلبالقيد،4فكتبإليأنتتصلياليومالظهرفيمنزلك،
مضيقاً وكنت قال، منزليكما في فصليت الظهر وقت فُاخرجت
فأردتأنأطلبمنهمعونةفيالكتابالذيكتبتهإليهفاستحييت،
فلماصرتإلىمنزليوّجهإلّيبمائةدينار،وكتبإلّي:اذاكانتلك
حاجة،فالتستِحوالتحتشمواطلبهافإنكعلىماتحبإنشاءاهلل.5
3 ـ وعن اسماعيلبنمحمدبنعليبناسماعيلبنعليبنعبد

اهللبنالعباس قال: 
بي  مرَّ فلما الطريق، ظهر على السالم( )عليه محمد ألبي قعدت
شكوتإليهالحاجةوحلفتلهأنليسعنديدرهمواحد،فمافوقه،
والغذاءوالعشاءقال:فقال)عليهالسالم(تحلفباهللكاذباًوقد
العطية،أعطه دفنتمائتيدينار؟!وليسقوليهذادفعاًلكعن
ياغالممامعك،فأعطانيغالمهمئةدينارثمأقبلعلّيفقال:إنك
تحرمالدنانيرالتيدفنتهاأحوجماتكونإليها،وصدق)عليهالسالم(،
وذلكأنيأنفقتماوصلنيبه،واضطررتضرورةشديدةالىشيء
أنفقه،وانغلقتعلّيأبوابالرزق،فنبشتالدنانيرالتيكنتدفنتها
فلمأجدهافإذاابنليقدعرفموضعهافأخذهاوهرب،فماقدرت

منهاعلىشيء.6

زهدهوعبادته
عمُرف اإلمام العسكري يف عصره بكثرة عبادته وتبّتله وانقطاعه 
اىل اهلل سبحانه واشتهر ذلك بني اخلاصة والعامة، حىت أنّه حینما 
حبس اإلمام يف سجن علي بن نارمش وهو من أشد الناس 
نصباً آلل أيب طالب ما كان من علي هذا إالّ أن وضع خديه له 
وكان ال يرفع بصره إلیه إجالالً وإعظاماً فخرج من عنده وهو أحسن 

الناس بصرية وأحسن الناس قوالً فیه.7
وملا حبسه املعتمد كان يسأل السّجان عليبنجرين عن أحوال 
 وأخباره يف كل وقت فیخربه علي بن جرين أّن اإلمام اإلمام

يصوم النهار ويصلي اللیل.8
عن عليبنمحّمد، عن حمّمد بن إمساعیل بن إبراهیم بن موسى بن 

جعفر بن حمّمد عن علّيبنعبدالغّفار قال: 
دخلالعّباسّيونعلىصالحبنوصيفودخلصالحبنعلّيوغيره
منالمنحرفينعنهذهالناحيةعلىصالحبنوصيفعندماحبس

.أبامحّمد
فقاللهمصالح:وماأصنعقدوّكلتبهرجلينمنأشّرمنقدرت
العبادةوالصالةوالصيامالىأمرعظيم،فقلت عليه،فقدصارامن
لهما:مافيه؟فقاال:ماتقولفيرجليصومالنهارويقومالّليلكّله،ال

يتكّلمواليتشاغلوإذانظرناإليهارتعدتفرائصناويداخلناماالنملكه
منأنفسنا،فلّماسمعواذلكانصرفواخائبين.9

عن محّمدبنإسماعيلالعلوي قال: 
دخلالعّباسّيونعلىصالحبنوصيفعندماُحبسأبومحّمدفقالوا
له:ضّيقعليه،قال:وّكلتبهرجلينمنشّرمنقدرتعليهعلّيبن
بارمشواقتامش،فقدصارامنالعبادةوالّصالحالىأمرعظيميضعان
خّديهماله،ثمأمرباحضارهمافقال:ويحكماماشأنكمافيشأنهذا
الرجل؟فقاال:ماتقولفيرجليقومالّليلكّلهويصومالّنهارواليتكّلم
واليتشاغلبغيرالعبادة،فاذانظرناإليهارتعدتفرائصناوداخلناماال

نملكهمنأنفسنا.10
وكان يتسّور علیه الدار جالوزة السلطان يف جوف اللیل فیجدونه 

يف وسط بیته يناجي ربّه سبحانه.
إّن سالمة الصلة باهلل سبحانه وما ظهر على يدي اإلمام من معاجز 
وكرامات تشري اىل املنزلة العالیة والشأن العظیم لإلمام عند اهلل 

11.الذي اصطفاه لعهده والذي جتّلى يف إمامته

علمهودالئلإمامته
وإلیك شذرات من علوم اإلمام احلسن العسكري ودالئل إمامته

1. عن أبيحمزةنصرالخادم قال: 
ترك، وفيهم بلغاتهم، غلمانه يكّلم مرة غير محمد أبا سمعت
وروموصقالبة،فتعّجبتمنذلكوقلت:هذاولدبالمدينةولميظهر
ألحدحتىمضىأبوالحسنأي]اإلمامالهادي[والرآهأحد
فكيفهذا؟!ُاحّدثنفسيبذلكفأقبلعليَّوقال:إّناهللجّلاسمه
اللغات ويعطيه بكلشيء معرفة وأعطاه خلقه ساير من بّيَنحجته
ومعرفةاألسبابواآلجالوالحوادث:ولوالذلكلميكنبينالحجة

والمحجوجفرق.12
2. وقال الحسنبنظريف: 

،اختلجفيصدريمسألتانأردتالكتاببهماالىأبيمحمد
القائماذاقامبميقضي؟وأينمجلسهالذي إليهأسألهعن فكتبت
يقضيفيهبينالناس؟وأردتأنأسألهعنشيءلُحّمىالربع،فأغفلت

ذكرالُحّمى،فجاءبالجواب:
سألَتعنالقائمإذاقامقضىبينالناسبعلمهكقضاءداود وال
يسألالبينة،وكنتأردتأنتسألعنحّمىالرُّبع،فأنسيتفاكتب
ورقةوعّلقهاعلىالمحمومفإنّهيبرأبإذناهللإنشاءاهلل:»ياناركوني
برداًوسالماًعلىإبراهيم«.فكتبتذلكوعّلقتهعلىالمحمومفبرئ

وأفاق.13
3. وروى الشیخ املفید عن أبيالقاسمجعفربنمحمدعنمحمد

بنيعقوب عن إسماعيلبنابراهيمبنموسىبنجعفر، قال: 
الزبيريقبل القاسماسحاقبنجعفر كتبأبومحمدالىأبي
موتالمعتزبنحوعشرينيوماً،إلزمبيتكحتىيحدثالحادث،فلما
قُتلبريحةكتبإليهقدحدثالحادث،فماتأمرني؟فكتبإليه:ليس

هذاالحادث،الحادثاآلخر.فكانمنالمعتزماكان.14
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المعتز، فطلب من موالیه أن  ان اإلمام، أشار اىل موت  أي 
الوقت لظروف خاصة كانت  بیوهتم حىت ذلك  بالبقاء يف  يلتزموا 

حتیط باإلمام وهبم من الشدة وطلب السلطان وجالوزته هلم.
ومن الطبیعي ان موت اخللیفة يعقبه غالباً اضطراب يف الوضع ميّكن 

معارضیه من التحرك والتنقل بسهولة.
4ـ  وروى الشيخالكليني عن عليبنمحمد عن الحسنبنالحسين 

قال: 
حدثنيمحمدبنالحسنالمكفوفقال:حدثنيبعضأصحابناعن
بعضفّصاديالعسكرنأيسامراءنمنالنصارى:أنأبامحمد)عليه

السالم(بعثإلييوماًفيوقتصالةالظهرفقاللي:
إفصد15هذاالعرق،قال:وناولنيعرقاًلمأفهمهمنالعروقالتيتفصد
فقلتفينفسي،مارأيتأمراًأعجبمنهذايأمرنيأنأفصدفي
وقتوليسبوقتفصد،والثانيةعرقالأفهمه،ثمقالليإنتظروكن
فيالدار،فلماأمسىدعانيفقاللي:سّرحالدمفسّرحت،ثمقال
لي:أمسكفأمسكت،ثمقاللي:كنفيالدار،فلماكاننصفالليل
أرسلإليوقاللي:سّرحالدم،قال:فتعجبتأكثرمنعجبياألول
وكرهتأنأسأله:قال:فسرحتفخرجدمأبيضكأنهالملح:قال:ثم
قالليإحبس،فحبست.ثمقال:كنفيالدار،16فلماأصبحتقدم
إليتختثيابوخمسينديناراًوقال:خذهاواعذروانصرففصرت
إلىبختيشوعوقلتلهالقصةففكرساعةثممكثناثالثةأيامبلياليها

نقرأالكتبعلىأننجدلهذهالقصةذكراًفيالعالمفلمنجد.
ثمقالبختيشوع:لميبقاليومفيالنصرانيةأعلمبالطبمنراهب
فيهماجرى،فخرجتوناديته يذكر إليهكتاباً العاقول،فكتب بدير
أمعك قال: بختيشوع. قلتصاحب أنت؟ من فقال علّي فأشرف
كتابه؟قلت:نعمفأرخىليزنبياًل،فجعلتالكتابفيهفرفعهفقرأ
الكتابونزلمنساعتهوقال:أنتالذيفصدتالرجل؟قلت:نعم،
قال:طوبىألمك،وركببغاًل،وسرنا،فوافينا)سّرمنرأى(وقدبقي
منالليلثلثه،قلت:أينتحب؟داراستاذناأمدارالرجل]أيدار
اإلمامالحسنالعسكري[؟قال:دارالرجل،فصرناالىبابهقبل
األذاناألولففتحالبابوخرجإليناخادمأسودوقال:أيكماراهب
ديرالعاقول؟فقال:أناجعلتفداك،فقالإنزل،وقالليالخادم:
احتفظبالبغلين،وأخذبيدهودخالفأقمتالىأنأصبحناوارتفعالنهار
وأسلم بيضاً ثياباً ولبس الرهبانية بثياب رمى الراهب،وقد ثمخرج
فقال:خذنياآلنالىداراستاذك،فصرناالىباببختيشوع،فلما

رآهبادريعدوإليهثمقال،ماالذيأزالكعندينك؟
المسيح؟! وجدت قال: يده، على وأسلمت المسيح وجدت قال:
قال:أونظيره،فإنهذهالفصدةلميفعلهافيالعالمإالّالمسيحوهذا

نظيرهفيآياتهوبراهينه،ثمانصرفإليهولزمخدمتهإلىأنمات.17
يعلمه  القادسیة  من  إلیه  انه كتب  المطهري  علي أبي وعن   .5
بانصراف الناس عن املضي إىل احلج وانه خياف العطش إن مضى، 
فكتب: »امضوافالخوفعليكمإنشاءاهلل،فمضواسالمين

»ولميجدواعطشًا«.18

الهوامش:
1. »حیاة اإلمام احلسن العسكري« ص 42.

2. »أصول الكايف«: 508/1 ح 8 وعنه يف »االرشاد«: 329/2، 330 
ويف »أعالم الورى«: 150/2 وعن االرشاد يف »كشف الغمة«: 202/3.

3. »أصول الكايف«: 506/1، ح 3، ب 124 وعنه يف »االرشاد«: 2 / 
326، 327 وعنه يف »كشف الغمة«: 3 / 200.

4. كلب القید: شدته وضیقه.
الكايف«: 508/1 ح 10 وعنه يف »االرشاد«: 330/2 ويف  5. »أصول 

»اعالم الورى«: 140/2 وعن االرشاد يف »كشف الغمة«: 202/3.
 322/2 »االرشاد«:  يف  وعنه   14 ح   ،509/1 الكايف«:  »أصول   .6
 ،203/3 الغمة«:  »كشف  يف  االرشاد  وعن   137/2 الورى«:  و»اعالم 

ولعّله كان من املغضوب علیهم لدى بين العباس ولذلك مل يكفوه.
7. »الكايف«: 1 / 508، ح 8.

8. »مهج الدعوات«: 275.
9. »الكايف«: 513/1.

10. »املناقب«: 462/2.
11. اشارة اىل قوله تعاىل »إين جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرييت قال ال ينال 

عهدي الظاملني«، سورة البقرة )2(: 124.
 330/2 »االرشاد«:  يف  وعنه   11 ح   509/1 الكايف«:  »أصول   .12

و»اعالم الورى«: 145/2 وعن االرشاد يف »كشف الغمة«: 202/3.
 331/2 »االرشاد«:  يف  وعنه   13 ح   509/1 الكايف«:  »أصول   .13
و»اعالم الورى«: 145/2 وعن االرشاد يف »كشف الغمة«: 203/3 ومحمُّى 
الرّبع: هو أن يأخذ يوماً ويرتك يومني ويعود يف الیوم الرابع، واآلية من سورة 

األنبیاء: 69.
14. »أصول الكايف«: 506/1 ح 2 وعنه يف »االرشاد«: 325/2 وعنه يف 
»كشف الغمة«: 200/3 وابن »ترخية«.كذا يف النسخ ويف املصدر »برحية« 
وقال الطرحيي يف اجملمع »برمية« هو: عبداهلل بن حممد بن داود اهلامشي العباسي 
بأيام  املعتز  اثنان من احلسنیني بالكوفة قبل  املتوكل وقتله  الناصيب من ندماء 
كما يف »الطربي«: 388/9 وعنه يف »الكامل«: 56/7، وجاء يف هامش 

»االرشاد«: 325/2 هبامش برحية وابن امُترجة.
15. الفصد: شق العرق، يستخرج دمه؛ »لسان العرب«، ابن منظور: 10 / 

270، طبع بريوت، احیاء الرتاث.
16. »الكايف«: 1 / 512.

17. »اخلرائج واجلرايح«: 1 / 422؛ »حبار األنوار«: 5 / 262.
18. »الكايف«: 507/1؛ »املناقب«: 464/2.

العباس  امیة وبين  ان بين  لنا حقیقة هامة وهي  التاريخ حيكي  ان 
كانوا من اعداء النبوة والوالية، االّ ان الفارق بینهما هو ان بين امیة 
كانوا جياهرون يف حماربتهم آلل البیت بینما كان بنو العباس يبطنون 
االسلوب  هبذا  البعض  فاخندع  ذلك  خالف  ويظهرون  اخلصومة 

املاكر. 
لقد كان اهل االيرانیون يظهرون احلب والوالء آلل البیت حىت 
اهنم يف العهد العباسي مل ميتنعوا من اظهار هذا احلب. وقد اعتقد 
 احلسني االمام  زواج  بسبب  امنا كان  ذلك  ان سبب  البعض 
هلذه  ان  اىل  تشري  واآلثار  الشواهد  ان  اال  الثالث،  يزدجرد ببنت 

العالقة جذوراً تارخيیة.
روي انه عندما نزلت على النيب اآلية الشريفة: »انيشأيذهبكم
 ايهاالناسويأتبآخرينوكاناهللعلىذلكقديرًا« وضع النيب
قومسلمان.« ويف  وقال: »هؤالء الفارسي  سلمان يده على كتف 
دور  اىل  أشار  الكلمات  هذه  ومن خالل   النيب فان  احلقیقة 

االيرانیني يف املستقبل. 
طلبهم  هو   البیت بأهل  االيرانیني  على عالقة  اآلخر  والدلیل 
الفطري للعدالة وظلم امللوك الفاسدين وامراء الدولة. اولئك احلكام 
اجلبابرة الذين مسّاهم القرآن باملرتفني و املستكربين. وبشكل عام فان 
السبب االصلي لعالقة االيرانیني بأهل البیت هي الفطرة اليت 

 .تنشد العدالة اليت جتسدت يف سلوك وتصرفات االئمة االطهار
ومن املعلوم فان هذه العالقة اليت امتدت جذورها أللف سنةـ مل 
هبذه  علم  على  العباس  بنو  ولقد كان  سطحیه.  وال  مؤقته  تكن 
العالقة و كانوا يعلمون بأن خرب اعتقال وحبس االمام موسى بن 
جعفر أثار غضب االيرانیني ودفعهم باجتاه الثورة ضد السلطة 
هلم  للتصدي  ماكرة  اخرى  بأسالیب  تفكر  اخذت  اليت  العباسیة 
بعد أن وجدوا ان أسالیب القوة والعنف مل حتقق اهدافهم فطرحوا 
مشروع والية العهد )االجبارية( على االمام علي بن موسى الرضا
، كي يستطیعوا هبذه احلیلة التخلص من اخلطر القادم من ايران، 
ويف نفس الوقت جيعلون االمام الرضا ونشاطاته حتت نظرهم 
املباشر وخيففون من عالقته بالناس. ولذلك صار االتصال باالمام 
 أمراً صعباً وصار الناس مضطرين للحصول على أخبار االمام

عن طريق عمالء احلكومة.

دورالسيدةالمعصومةفيمواجهةبنيالعباس
كما نعلم فان االئمة املعصومني كانت هلم اخوات كثريات فلماذا 
حظیت السیدة زينبالكبرىـ اخت االمام احلسنيـ والسیدة 
املعصومة بنت االمام موسى بن جعفر - من بني اجلمیع. هبذا 
االهتمام، فنرى ان السیدة زينب متیـــزت بذلــــك الــــدور البــطويل 

السيدة المعصومة

زهراءالخراساني

زینب الثانية
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فــــي سفرها الرسايل اخلالد.
ونرى مرة اخرى السیدة معصومة حتمل تلك الرسالة اليت محلتها 
 زينب بعد أحداث »كربالء« الدامیة. كانت السیدة معصومة
وأخوها امحد بن موسى وبعض خواصها هم فقط الذين تفّهموا 
حقیقة املؤامرات العباسیة و ما يرتتب علیها من العواقب الوخیمة، و 
هذا األمر هو الذي دفع السیدة املعصومة لفضح تلك الدسائس 

فانطلقت تطوي املسافات البعیدة لتحقیق هذا اهلدف. 
لقد حتركت قافلة فاطمة حنو ديار الغربة سنة 201 هـ اي بعد 
إبعاد أخیها الرضا اىل »مرو« بصحبة بعض اخوهتا للقاء أخیها 
زماهنا،  بامام  العهد  جتديد  من  عاتقها  على  امللقاة  الرسالة  وأداء 
الزمان.  ذلك  يف  فـیهاـ  اليت كان  »ساوة«  مدينة  اىل  وصلت  ا 

ّ
ومل

بعض املخالفني ألهل البیت حصل اشتباك بني هؤالء املخالفني 
وجالوزة احلكومة من جانب، وقافلة السیدة املعصومة من جانب 
آخر. فاستشهد البعض ممن كان برفقتها، فأصاهبا الغم واحلزن وأدى 
هبا ذلك اىل املرض الشديد. وملا احست باخلطر من البقاء يف مدينة 
ساوة قالت: خذونيالىمدينةقم،فانيسمعتابييقول:»مدينةقم

مأوىشيعتنا.« فتحركت السیدة حنو مدينة »قم«.
وملا اطّلع كبار أهل قم على هذا اخلرب املفرح بادروا الستقباهلا. وكان 
موسىبنخزرج زعیم قبیلة »االشعري« ميسك زمام ناقتها، فدخلت 
املدينة يف غمرة ابتهاج اهلها وسرورهم، ونزلت يف بیت موسى بن 
خزرج وبقیت يف هذه املدينة 17 يوماً كانت مشغولة فیها بالعبادة 

والدعاء وقضت اخريات ايام حیاهتا باخلضوع واخلشوع هلل.
وأخرياً تبدل ذلك الشوق والسرور بقدوم مشس الواليةـ اىل حالة من 

احلزن والغم بافول ذلك النجم، وجلس الناس للعزاء.
امرأة  ان  ووفاهتا  هلا  املفاجىء  املرض  ذكر يف سبب حصول  وقد 
من اهل ساوة قد دّست الیها السم، وهذا لیس ببعید السیمابعد 
حصول تلك املعركة مما انعكس على املدينة نفسها وما تركته من 
آثار وتوترات وحصول جو غري طبیعي يف تلك املدينة. نعم لقد 
 كان سفر املعصومة سنداً وشاهداً قوياً على أحقیة امامة االئمة
وفضح نفاق املأمون. وكما كانت بطلة كربالء قد أوضحت ببیاناهتا 
مظلومیة اخیها فان املعصومة كان هلا دور مماثل يف فضح السلطة 
العباسیة. وقضت احلكمة االهلیة ان يكون مرقدها الطاهر مركزاً خيفق 
فیه علم الوالية واالمامة وصرخة تدّوي يف وجه الظاملني ومصدر اهلام 

ألتباع التشیع على مدى القرون واالعصار.
وبعد وفاهتا يف العاشر من ربیع الثاين سنة 201 هـ وهي يف سّن 

الثامنة والعـــــــشرين، غســــــّلت وكّفنت 
وشّیعت اىل مقربة بابالن، وحیث مل يكن من حمارمها أحد يواريها 
الرتاب واجه آلسعد مشكلة بسبب ذلك فعزموا أن يقوم هبذا االمر 

رجل عجوز منهم امسه قادر. 
االّ ان قادراً بل حىت كبار علماء قم. مل يكونوا أهالً لتحّمل هذا 

الصاحل  الرجل  ذلك  جميء  ينتظرون  الناس  وعندما كان  االمر، 
ترّجال  اجلنازة  قرب  وصال  وملا  حنوهم.  يتجهان  فارسني  شاهدوا 
املعّد سابقاً، ومن  السرداب  ذلك  ودفناها يف  اجلنازة  على  وصّلیا 
دون ان يتكلما مع احد ركبا فرسیهما و ذهبا ومل يعرفهما أحد، 
وحبسب قول أحد العلماء فانه اليبعد ان يكون هذان الرجالن من 
وبعد  املهم.  االمر  هذا  ألداء  جاءا  حیث   املعصومني االئمة 
انتهاء مراسم الدفن صنع موسى بن خزرج سقفاً من احلصر والبواري 
فوق قربها الشريف وبقي ذلك قائماً حىت وردت زينب بنت االمام 
اجلواد مدينة قم فبنت قبه فوق املرقد املطهر. وهبذا صارت تلك 
الرتبة الطاهرة للسیدة املعصومة قبلة تتجه حنوها قلوب العارفني 

بأهل البیت واحملبني الواهلني بذكرهم.

منزلةالسيدةالمعصومةومقامها
قال االمام اجلواد: »منزارعمتيبقمفلهالجنة.« لقد كانت 
قديرة.  ومعّلمه  وحمّدثة  زماهنا  حبوادث  عاملًة   املعصومة السیدة 

وكانت مشغولة بتعلیم اصول الدين االسالمي. 
كما نمُقل عنها الكثري من الكرامات اليت ان دلت على شيء فامنا 
السیدة هلا مكانة رفیعة ومنزلة جلیلة عند اهلل  تدل على ان هذه 

تعاىل. 
يقول االمام الصادق: »أالوانقمحرمي...تقبضفيهاامراة
الجنة منولديواسمهافاطمةبنتموسىيدخلبشفاعتهاشيعتي

بأجمعهم.«
فله بحقها عارفاً زارها الصادق: »من االمام  عن  أيضاً  وروي 

الجنة.«
ونقل انه ملا نزلت على النيب اآلية الشريفة: »انيشأيذهبكمايّها
الناسويأتبآخرينوكاناهللعلىذلكقديرا« وضع النيب يده 

على كتف سلمان الفارسي وقال: »اولئكقومسلمان.«

المنجّي

إْن  ما  فیكم  تركت  قد  »إيّن  الـثِـّْقَلني  أّن حديث  فیه  ممّا ال شّك 
اآلخر؛  من  أكرب  وأحدمها  الـثِـّْقَلني،  بعدي  تضّلوا  لن  به  متّسـكتم 
كتاب اهلل حبٌل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتيت« املروّي عن 
النيّب و الوارد من طرق الفريقیـن بالتواتر ممّـا ال يقبل التشكیك 
فیه ولو بنسبة الواحد من امللیون، حيتوي على معان عظیمة وكبرية. 
قد اطمأّنت إىل أّن الـثِـّْقَل األّول هو هذا الكتاب الذي بني أيدينا، 
من دون أّي حتريف أو نقص أو زيادة، والتمّسك به حّقاً يهدينا إىل 
الصراط املستقیم، صراط الثـّْقل الثاين، اّلذين أنعم اهلل علیهم. والثـّْقل 
 اّلذين قـََرهَنم النيّب ،وأهل بیته اآلخر، املتمّثل بعرتة النيّب
بكتاب اهلل عّز وجّل، فیجب أن تكون هلم استمرارية الوجود، حىّت 

.يكونوا مصداق كالمه
إذاً، فالبشارة بظهور الـمهدّي من ومُلد فاطمة، وآخر ركن من 
أركان الثِـّْقل الثاين يف آخر الزمان، لیمأل األرض قسطاً وعدال بعدما 

.ملئت ظلماً وجوراً، ثابتٌة عن النيّب
الناس  أشبه  بأنه   املهدي اإلمام  تصف  روايات  عندنا  وردت 
 الصادق اإلمام  عن  بصري  ايب  عن  اهلل. حديث  برسول 
عن آبائه قال: »قال رسول اهلل: »المهديمنولدياسمه

اسميوكنيتهكنيتي،اشبهالناسبيَخَلقاًوخلقاً...«1
ومن كمُتب أهل السنة، أورد الـخطیب البغدادي عن النبّی: »وال
تذهباأليامواللياليحتىيسكنهارجلمنعترتياسمهاسميواسم

الدنياقسطاًوعدالكماملئت َخلقهخلقييمأل أبييشبه أبيهاسم
ظلماًوجورا.«2

 ال خيفى أن األحاديث القدسیة والروايات الواردة عن رسول اهلل
يف اإلمام املهدي وأحواله وصفاته وغیبته وظهوره ودولته كثرية 

جداً. نشري إىل بعضها من کتب اهل السنه.

نسبالمهدی
:قال لفاطمة أّن رسول اهلل

»المهدّيمنُوْلِدك.«3
عن حذيفة، قال: خطبنا رسول اهلل فذّكرنا مبا هو كائن، مثّ قال: 
»لولميبقمنالدنياإالّيومواحدلطّولاهللتعالىذلكاليومحّتى
يبعثرجالمنُولدي،اسمهاسمي.« فقام سلمان فقال: يا رسول 
اهلل! من أيِّ ومُلدك هو؟ قال: »ِمنَوَلديهذا«؛ وضرب بیده على 

4 .الـحسني

صفاتالمهدی
عن حذيفة، قال: قال رسول اهلل: »المهدّيرجلمنُولدي،

وجههكالكوكبالدُّّري.«5
و عنه: »المهدّيرجلمنُولدي،لونهلونعربي،6 وجسمهجسم
األرض يمأل ُدّرّي، خال،كأنّهكوكب األيمن خّده على إسرائيلي،7 

الوصي الثانی عشر
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المنجّي

عدالكماملئتجوراً،يرضىفيخالفتهأهلاألرضوأهلالسماء
والطيرفيالجّو.«8

عدالةالمهدیوسخاءه
عن أبيسعيدالخدري، أّن رسول اهلل قال: »يخرجالمهدّيفي
أُّمتييبعثهاهللغياثاًللناس،تنعماألُّمة،وتعيشالماشية،وتخرجاألرض

نباتها،ويعطيالمالصحاحاً.«9
ايضاً روی عنه: »يكونعندانقطاعمنالزمان،وظهورمنالفتن،

رجليقالله:المهدّي،يكونعطاؤههنيئاً.«10
عن حذيفة، قال: مسعت رسول اهلل ]يقول[: »ويحهذهاألُّمة
أظهر َمْن إالّ المطيعين، ويخيفون يقتلون جبابرة،كيف ملوك من
طاعتهم،فالمؤمنالتقييصانعهمبلسانه)ويفّرمنهم(بقلبه،فإذاأراد
اهللعّزوجّلأنيعيداإلسالمعزيزاًقصمكّلجبارعنيد،وهوالقادر

علىمايشاءأنيصلحأُّمًةبعدفسادها.« 
فقال: »ياحذيفة!لولميبقمنالدنياإالّيومواحدلطّولاهلل
ذلكاليومحّتىيملكرجلمنأهلبيتي،تجريالمالحمعلىيديه،

ويظهراإلسالم،واليخلفوعده،وهوسريعالحساب.«11
 

عالماتظهورالمهدی
عن علّيبنعلّيالهاللي، عن أبیه، قال:

فإذا  فیها،  قبض  اليت  احلالة  اهلل وهو يف  على رسول  دخلت 
 فاطمة عند رأسه، فبكت حىّت ارتفع صوهتا، فرفع رسول اهلل
)طرفه إلیها(، فقال: »حبيبتيفاطمة!ماالذييبكيك؟!« فقالت: 
»أخشىالضيعةمنبعدك.« فقال: »ياحبيبتي!أماعلمِتأّناهللعّز
وجّلاطّلععلىأهلاألرضاّطالعةفاختارمنهاأباكفبعثهبرسالته،
ثّماطّلعاّطالعةفاختارمنهابعلِك،وَأوحىإليَّأنأُنكحكإيّاه.يا
فاطمة!ونحنأهلبيتقدأعطانااهللعّزوجّلسبعخصاللميعِط
أحداًقبلناواليعطيأحداًبعدنا،أناخاتمالنبّيين،وأكرمالنبّيينعلى
اهللعّزوجّل،وأناأبوك،ووصّييخيراألوصياءوأحّبهمإلىاهلل،وهو
بنعبد اهلل،وهوحمزة إلى الشهداءوأحّبهم بعلك،وشهيدناخير
المطّلبعّمأبيكوعّمبعلك،ومّناَمنلهجناحان)أخضران(يطير
فيالجّنةمعالمالئكةحيثيشاء،وهوابن]عّم[أبيكوأخوبعلك،
ومّناسبطاهذهاألُّمة،وهماابناِكالحسنوالحسين،وهماسّيداشباب
بعثني والذي منهما. خير بالحّق بعثني واّلذي وأبوهما الجّنة، أهل
ومرجاً، الدنياهرجاً إذاصارت األُّمة، إّنمنهمامهدّيهذه بالحّق!
وتظاهرتالفتن،وتقطّعتالسبل،وأغاربعضهمعلىبعض،فالكبير
يرحمصغيراً،والصغيريوّقركبيراً،فيبعثاهللعندذلكمنهمامنيفتح
حصونالضاللةوقلوباًغلفاً،يقومبالدينفيآخرالزمان،ويمألُاألرض

عدالكماملئتجوراً.«12
ايضا روی أبوهريرة، عن النيّب، قال:

»التقومالساعةحّتىيملكرجلمنأهلبيتي،والُقْسطَْنِطيِنّيةويقال
لهاأيضاً:قسطنطينة،بإسقاطياءالنسبة:قالابنُخْرداذبه:كانت

روميةدارملكالروم،وكانبهامنهمتسعةعشرملكاً،نزلبعمورية
منهمملكان،وعموريةدونالخليجوبينهاوبينالقسطنطينيةسّتونميال،
وملكبعدهماملكانآخرانبرومية،ثّمملكأيضاًبروميةقسطنطين
وسّماهاقسطنطينية، ِبَزْنطية،وبنىعليهاسوراً إلى انتقل ثّم األكبر،
وهيدارملكهمإلىاليومواسمهاإصطنبول،وهيدارملكالروم،
بينهاوبينبالدالمسلمينالبحرالمالح،َعّمرهاملكمنملوكالروم
يقالله:قسطنطينفسّميتباسمه،ولهاخليجمنالبحريطيفبها
منوجهينمّمايليالشرقوالشمال،وجانباهاالغربيوالجنوبيفي
البّر،وسمكسورهاالكبيرأحدوعشرونذراعاً،وسمكالفصيلمّما
يليالبحرخمسة،بينهاوبينالبحرفنُْرجةنحوخمسينذراعاً،وذكر
أّنلهأبواباًكثيرةنحومئةباب،منهابابالذهب،وهوحديدممّوه
بالذهب.يفتحالقسطنطينية،وجبلالديلم،ولولميبق)منالدنيا(إالّ

يومواحدلطّولاهللذلكاليومحّتىيفتحها.«13

ملكالمهدی
عن علّي بن أيب طالب، قال: قلت: »يارسولاهلل!َأِمّناآل
محّمدالمهديُّأممنغيرنا؟« فقال رسول اهلل: »ال،بلمّنا،
يختماهللبهالدينكمافتحبنا،وبنايُنقذونمنالفتنةكماأُنقذوامن
الشرك،وبنايؤلِّفاهللبينقلوبهمبعدعداوةالفتنةإخواناًكماأّلف
بينهمبعدعداوةالشرك،وبنايصبحونبعدعداوةالفتنةإخواناًكما

أصبحوابعدعداوةالشركإخواناًفيدينهم.«14
عن أيب سعید اخلدري، قال: قال رسول اهلل: »مّناالذييصّلي
،ينزلعيسىبنمريم« :عيسىبنمريمخلفه.«15 و قال
فيقولأميرهمالمهدّي:تعالصّلبنا;فيقول:أالإّنبعَضكمعلى

بعضأُمراءتكرمةمناهلل)عّزوجّل(لهذهاألُّمة.«16
عن أيب سعید اخلدري، عن النيّب، أنّه قال: »يكونفيأُّمتي
المهدّي،إنأقصرعمرهفسبعسنين،وإالّفثمان،وإالّفتسع)سنين(،
تنّعمأُّمتيفيزمانهنعيماًلميتنّعموامثلهقّط،البّروالفاجر،يرسل]اهلل[

السماءعليهممدراراً،والتؤّخراألرضشيئاًمننباتها.«17

الهوامش:
1. كمال الدين و متام النعمة، حممد بن علی بن بابويه القمی )الصدوق(، 

ج 1، ص: 287.
2. تاريخ بغداد، ج9، ص478.

3. سنن ابن ماجة 2 / 1368 ح 4086، سنن أيب داود 4 / 104 ح 
4284، التاريخ الكبري ـ للبخاري ـ 3 / 346 رقم 1171.

ـ: 615،  ـ للقرطيب  التذكرة  املنار املنیف: 148 ح 339 عن الطرباين،   .4
وانظر: سنن أيب داود 4 / 104 ح 4282، املعجم الكبري 10 / 137 ح 

.10230
5. كنز العّمال 14 / 264 ح 66 عن الروياين يف " مسنده "، عقد الدرر: 

18 عن أيب نمُعیم يف »صفة املهدّي«.
6. اللون العريب: أي حنطي أو أبیض.

باألجسام  املعروفني   يعقوب مملوء كأبناء  أي طويل  إسرائیلي:  7.جسم 

اململوءة.
8. جواهر العقدين: 307 عن الروياين يف " مسنده "، عقد الدرر: 34 عن 

الطرباين يف " معجمه "، فردوس األخبار 2 / 359 ح 6940.
9. املستدرك على الصحیحني 4 / 601 ح 8673، وانظر: مسند أمحد 3 

/ 21 ـ 22.
10.انظر: مسـند أمحد 3 / 80، مصنّـف ابن أيب شیبة 8 / 678 ح 185، 

الفنت ـ لنعیم بن محّاد ـ: 224. 
11. عقد الدرر: 62 ـ 63 عن أيب نمُعیم يف " صفة املهدّي . وراجع: كشف 

الغّمة 2 / 472 ـ 473، الَعرف الوردي: 47 ح 57. 
12. املعجم الكبري 3 / 57 ـ 58 ح 2675، املعجم األوسط 6 / 409 ح 

6540، تاريخ دمشق 42 / 130، عقد الدرر: 151.
13. سنن ابن ماجة 2 / 928ـ  929 ح 2779، فردوس األخبار 2 / 202 

ح 5168، عقد الدرر: 216.
14. املعجم األوسط 1 / 97ـ  98 ح 157، الفنتـ  لنعیم بن محّادـ : 229. 
15. عقد الدرر: 25 عن أيب نمُعیم يف " مناقب املهدّي "، كنز العّمال 14 / 

266 ح 38673 عن كـتاب »املهدّي«.
16. انظر: صحیح مسلم 1 / 95، مسند أمحد 3 / 345 و 384، مسند 

أيب يعلى 4 / 59 ح 2078.
17. سنن ابن ماجة 2 / 1366 ح 4083، مسند أمحد 3 / 21، سنن 

الرتمذي 5 / 439.
املصدر: األربـعـون حـديـثـاً  يف املهدّي، احلافظ أيب نمُعیم األصبهاين،  املتوىّف سنة 

430 هـ، مقدمة التحقیق؛ مع تصرف.
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المتعلقة اآليات من ذلك يستشف أنه مثلما فحسب، لبنياسرائيل
منسورة »اآلية213 تفسير من يتضح ذلك مع و .بموسى
البقرة«بانعيسىشأنهشأنموسىكانمنأنبياءأولوالعزم
وبعثلجميعالناسفيالعالم.وإضافةإلىذلك،فانثمةأدلةأخرى
أتيبهامنالقرآنوآياتسورةيس،منأندينعيسىكانعالمياو

ليسمختصاببنياسرائيل،بلانهبعثمنبينبنياسرائيل.«4 
النزاع واملواجهة مع األنبیاء اإلهلیني، ومبا أهنم  بنواسرائیل  وقد بدأ 
كانوا استنادا إىل »التوراة« على علم مبجئ نيب آخرالزمان من ذرية 
امساعیل، فاهنم ركزوا جل اهتمامهم على حرف الدين املوسوي 
وتأسیس  السلطوية  و  اهلیمنة  أي  يبتغونه،  الذي  املسار  إىل  وجره 
نيب  ببعث  اإلهلي  الوعد  حتقق  من  واحلد  الغاصب  العاملي  احلكم 

آخرالزمان والدين العاملي املتكامل.
و كان بنواسرائیل على علم بوالدة عیسى وحىت طريقة والدته. 
 لذلك فاهنم جتاهلوا مجیع الشواهد واألدلة، فاهتموا مرمي املقدسة
هؤالء  لكان  املهد  يف  يتكلم   عیسى يكن  مل  وإن  بالبغي. 
املشرتعون املخادعون، يرمجون مرمي املقدسة أمام املأل جبرم البغي.
وامللفت حسب تصريح القرآن، أن عیسى علم مرمي كیف 

تتواجه و تتعامل مع الناس:
»َفُكِليَواْشَرِبيَوقنَرِّيَعينًْنافَِإمَّاتنََرِينَِّمَناْلَبَشِرَأَحًدافنَُقوِليِإنِّيَنَذْرُت

ِللرَّْحَمِنَصْوًمافنََلْنُأَكلَِّماْلينَْوَمِإْنِسيًّا.«5 
باخر  اإلعرتاف  مبثابة  عیسى كان  للنيب  بين اسرائیل  قبول  إن 
بين اسرائیل  أنبیاء  فاعلیة  عهد  وهناية  بين اسرائیل  نبوة  من  فصل 
أي حمّمد   امساعیل ذرية  آخرالزمان من  لنيب  اإلمتثال  وبالتايل 
املصطفى. لذلك فان الكتاب السماوي »االجنیل« كان مبشرا 

.ومصدقا ل»التوارة« ومبشرا مبجئ أمحد
»َوِإْذقَاَلِعيَسىاْبُنَمْرَيَميَابنياسرائيلِإنِّيَرُسوُلاللَِّهِإلَْيُكْمُمَصدِّقًا
ِلَمابنَْيَنَيَديَِّمَنالتنَّْورَاِةَوُمَبشًِّراِبَرُسوٍليَْأِتيِمْنبنَْعِدياْسُمُهَأْحَمُد.«6 
و كان النيب عیسى صرخة مدوية بوجه بين اسرائیل الضالني و 
الفريسیني املختالني، ومصلحا للدين والشريعة املوسوية اليت كانت 

قد حرفت على يد عبدة الدنیا.
الدين  رجال  دعايات  من  الرغم  وعلى   عیسى النيب  إن 
اجلائرة  األسالیب  على  ومعرتضا  ثوريا  إنسانا  املسیحیني، كان 
لعلماء اهلیكل والفريسیني7 املخادعني. فانتقض ضد تعاطیهم الربا 
وممارستهم الظلم، و أربك علیهم عملهم و تعاطیهم بالربا. و بعض 

أقواله يف هذا اخلصوص هي: 
باب تغلقون الذين المرائون، والفريسيون الكتبة أيها لكم تبا ...«
ملكوتالسماءأمامالناس!ألنكمالتدخلونهاوتمنعونالداخلينمن
الدخولإليها.تبالكمأيهاالفريسيونالمرائون!النكمتبتلعونبيوت
األراملوتطيلونفيالصالةرياء،لذلكفانكمستالقونعذاباأشد.
تبالكمأيهاالكتبةوالفريسيونالمرائون!ألنكمتجوبونالبروالبحر
للعثورعلىمريد،وماأنعثرتهمعليه،تجعلونهثانيةدرعالجهنم.«8 

وكان أصحاب البذخ والرتف والرفاهیة، حيملون منذ العصور الغابرة 
إنطباعا خاطئا عن املسیح. إن النيب عیسى و هبدف الكشف 

عن األفكار املغلوطة، أعلن أن هدف رسالته هو: 
ألضع آت لم األرض، على السالمة ألضع أتيت أني »التحسبوا
السالمة،بلالسيف،ألنيأتيتألفصلالرجلعنأبيهوالبنتعن
أمهاوالعروسعنأمزوجها.وإنأعداءالشخص،سيكونونمنأهل

بيته.«9 
تألبوا   ،لعیسى الثوري  الوجه  رأوا  الذين  املخادعني  الیهود  إن 
ضده. وأجروا مشاورات وصبوا جل سعیهم على إهتامه والبحث عن 

سبیل ملعاقبته على يد القادة العسكريني الرومان. 
وجاب عیسى و احلواريون معه، البالد مدينة مدينة وقرية قرية، 
وأدى واجبه ومهمته اإلهلیة بقوة، لكن دخوله إىل »أورشلیم« زعزع 
دعائم عرش الفريسیني والیهود املتغطرسني ودفعهم للتواطؤ ضده. 

»اهلیكل«  إىل   عیسى النيب  توجه  أورشلیم  إىل  وصوله  وبعد 
اهلیكل وألقى موعظة الذعة.  الربا واملتجمعني يف  وعطل دكاكني 
وعندما  علیه.  والقبض  الیهود  علماء  لتواطؤ  هذا كان كافیا  وكل 
وعلم  وقريبة  حتمیة   عیسى النيب  وإعتقال  مالحقة  أصبحت 
أهنم سیعاملونه كمجرم، بذل آخر جهده من أجل الدفاع املسلح، 

لكنه مل يلق ردا مؤاتیا:
ثيابه،ويشتريبه »ومنثمقاللهم:...مناليملكسيفا،فليبع
سيفا،ألنيأقوللكمبانهذهالكتابة،أيالتنبؤيجبأنتتحقلدي،
أنأحسبعلىالمذنبين،النكلماهوبشأنيسينقضي.قالوا:]أيها

الرب،اآلنسيفان[.قال:يكفي.«10
ومبا أن أنصار عیسى وبسبب تصورهم اخلاطئ عن املسیح املوعود، 
مل يشعروا باخلطر احملدق به لذلك مل يأخذوا أمره بشراء السیف 
على حممل اجلد، لكن عندما هامجه مجع غفري بالسیوف والعصي، 
أدركوا حینها أمهیة محل السالح، لكن إستخدام السیف يف تلك 
احلالة احلرجة، كان عقیما بسبب عدم اجلهوزية املسبقة وكان يؤدي 
إىل القصاص. لذلك فان النيب عیسى منعهم من هذا العمل 

يف تلك الظروف.11 
فیها خیانة  مبا  أيام حیاته  آخر  املسیح عیسى يف  معاناة  إن 
تلمیذه يهودا له وإنكار بطرس وحماكمته على يد الیهود بتهمة عدم 
اإلميان وحماكمته لدى احلاكم الرومي بنطیوس بیالطس بتهمة نقض 
القوانني املدنیة وإدانته بالصلب، ميیط اللثام عن علماء الیهود الذين 

كانوا غارقني يف الفساد والضیاع. 
ومع ذلك فان املسیح)ع( أمت احلجة على جمتمع بين اسرائیل حىت 

آخر حلظات من تواجده بني الناس؛
بشّر حبلول فصل بعثة نيب آخر الزمان...

الهوامش:
1. سورة اإلسراء )17(، اآلية 2.

الصغري  الغصن  النيب عیسى، آخر نيب بين اسرائیل، من  كان 
لشجرة إبراهيمخليلاهلل، أي إسحاقالنبي، و كان مبشرا 
بانتقال ساللة النبوة ألبناء النيب ابراهیم إىل غصنها الطويل، أي 

.إبن امساعیل النيب
وكان أنبیاء بين اسرائیل من غصن إسحاق النيب، يتولون مهمة 
ويفتقدون  املوسوية  الشريعة  حتت  منضوين  وكانوا  قبلیة،  و  قومیة 

ملوهبة الدين العاملي والقدرة على تشكیل احلكم الكوين.
فصل  حبلول  البشرى  هي   ،عیسى للنيب  اجللیة  البینة  وكانت 
بعثة نيب آخر الزمان وظهور الدين احملّمدي املتكامل، وبالتايل نشأة 
احلكم الكوين املوعود على يد أحد أوصیاء نيب الرمحة والشفقة أي 

.حمّمدبن عبداهلل
ومل يطق أشرار بين اسرائیل ذلك، وتنكروا للنيب عیسى لیجربوا 
التعاسة. وقد أجهز هؤالء من  وينزلوا إىل آخر درجة من  لعنة اهلل 
طاقاهتم  وسخروا كل  اهلل،  أولیاء  على  والضغینة  احلقد  منطلق 
وأرصدهتم يف سبیل احلد من تشكل و حتقق اإلرادة اإلهلیة يف نشأة 

حكومة الصلحاء.
ويشري »القرآن الكرمي« يف العديد من اآليات إىل قیود شريعة النيب 

موسى و يذكّر بين اسرائیل:

ِمن تنَتَِّخُذوْا َأالَّ لَِّبِنيِإْسَرائِيَل ُهًدى َوَجَعْلَناُه اْلِكَتاَب ُموَسى آتنَينَْنا »َو
ُدوِنيوَِكياًل.«1 

كما يقول القرآن الكرمي: 
»َوَلَقْدآتنَينَْناُموَسىاْلِكَتاَبَفالَتُكنِفيِمْريٍَةمِّنلَِّقائِِهَوَجَعْلَناُهُهًدى

لَِّبِنيِإْسَرائِيَل.«2 
شريعة  إختصاص  تؤكد  اليت  القرآنیة  اآليات  من  الكثري  وهناك 
 ببين اسرائیل، مثلما أن »التوراة« تقدم النيب موسى موسى

على أنه منقذ بين اسرائیل وهاديهم.
النيب  بعده  ومن  الكرمي  النيب  هذا  رسالة  بان  نفهم  هنا  ومن 
عیسى، مل تكن عاملیة بل اقتصرت على بين اسرائیل. كما أن 
بانه صلى اهلل علیه وآله  النيب األكرم تظهر  دراسة سرية حیاة 
وسّلم، مل يكن يهوديا والمسیحیا، بل كان يتبع الدين احلنیف للنيب 

.إبراهیم خلیل الرمحن
ويمُعّرف القرآن الكرمي، بين اسرائیل باهنم ورثة موسى وشريعته:

»َوَلَقْدآتنَينَْناُموَسىاْلُهَدىَوَأْورَثنَْنابنياسرائيلاْلِكَتاَب.«3 
و يقول املغفور له العالمةطباطبائي حول عاملیة رسالة عیسى يف 

ذيل اآلية »ورسوالإلىبنياسرائيل...«:
مبعوثا عيسىكان أن هو اآلية ظاهر من يستشف ما »إن

المبّشر
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جند هذه األيام أن نار احلروب و الصراعات مشتعلة يف خمتلف أحناء 
العامل و يقتل املظلومون و بالد املستضعفني صارت خمترب الختبار 
ايبوال. رمبا من ينظر  الفريوسات و األمراض املختلفة مثل فريوس 
غلى حالة املسلمني يف العامل ال جيد هلم مصريا غال القتل و الدمار 
و أما الذي وعد املؤمنني و املسلمني باالنتصار هو اهلل تعاىل و هو 
الذي ال خيلف وعده كأنه قال ال تقلقوا لن تدوم االوضاع مثل ما 

تشاهدونه و هناك مصري آخر بانتظار املؤمنني.
قال اهلل احلکیم فی کتابه:

َأَمُروا َو الزَّكاَة آتنَُوا َو الصَّالَة َأقاُموا اأْلَْرِض ِفي َمكَّنَّاُهْم ِإْن »الَّذيَن
بِاْلَمْعُروِفَوننََهْواَعِناْلُمْنَكِرَوِللَِّهعاِقَبُةاأْلُُمور.«1

ِإْنَمكَّنَّاُهْمِفي الباقر  يف قوله: »االَّذيَن عن أيب جعفر االمام 
اأْلَْرِضَأقاُمواالصَّالَةَوآتنَُواالزَّكاَة« قال: »هذهاآليةآللمحّمد
والمهدّيوأصحابهيمّلكهمالّلهمشارقاألرضومغاربها-و
أمات الباطل-كما البدع بهوأصحابه الّله يميت الّدين-و يظهر

الّسفهالحّقحّتىاليرىأثرللظّلم.«2
أيب  على  الحّذاء  عبيدة أبو و  أنا  دخلت  قال:  خليفة  أبي روی 
جعفر فقال: »ياجاريةهلّميبمرفقة.« قلت: بلنجلس. قال: 

»ياأباخليفةالترّدالكرامةألّن]إن[الكرامةاليرّدهاإاّلحمار.« 
نعرف حّتى األمر هذا بصاحب لنا كيف  :جعفر أليب  قلت 

]نعرفه[؟ 
قال فقال: »قولالّلهتعالى:ِإْنَمكَّنَّاُهْمِفياأْلَْرِضَأقاُمواالصَّالَة

رأيتهذا إذا اْلُمْنَكِر. َعِن ننََهْوا َو بِاْلَمْعُروِف َأَمُروا َو الزَّكاَة آتنَُوا َو
الّرجلمّنا،فاتّبعه.فإنّههوصاحبه.«3

قال: »إذاقامالقائممنآلمحّمد روی عن زيدبنعلّي
يقول:ياأيّهاالّناسنحناّلذينوعدكمالّلهفيكتابهاّلذينإنمّكّناهم
فياألرضأقامواالّصالةوآتواالزّكاةوأمروابالمعروفونهواعن

المنكرولّلهعاقبةاألمور.«4

الهوامش:
1. سورة احلج، اآلية 41.

2. قمى، علّى بن ابراهیم، »تفسري القمي«، القم، طبع ثالث، 1404ق.، 
ج2، ص87.

اّول،  طبع  الطهران،  الكويف«،  فرات  »تفسري  ابراهیم،  بن  فرات  3. كوىف، 
1410 ق.، ص274.

4. املصدر السابق.

عاقبة األمر 2. سورة السجدة )32(، اآلية 23.
3. سورة غافر )40(، اآلية53.

4. »تفسري املیزان«، طباطبائي، سیدحمّمدحسني، ج 17، ص 84.
5. سورة مرمي )19(، اآلية 26.

6. سورة الصف )61(، اآلية 6.
يف  املسیحیة  عصر  قبل  ازدهرت  يهودية  حركة  أعضاء  الفريسیون  وكان   .7
فلسطني، وتسببت خالفاهتم باستحداث »الیهودية احلاخامیة.« وتقول الرؤية 
يؤمنون  الذين كانوا  الیهود  من  الفئة  تلك  ممثلو  هم  الفريسیني  بان  التقلیدية 
بالتقالید الشفهیة لتفسري »الكتاب املقدس«، يف مقابل الصدوقیون الذين كانوا 

ميیلون اىل الفهم املبين على اللفظ للكتاب املقدس. 
وكان الفريسیون الفرقة الوحیدة يف اسرائیل واليت بقیت بعد واقعة 70 للمیالد 
]هدم اهلیكل[. وكان عیسى يشرتك مع الفريسیني بشأن البعث واملالئكة 
والشیاطني، لكنهم قالوا أن جمالسته ل»املذنبني« وتفسرياته لبعض عمومیات 
الشريعة، أثارت إحتجاجهم. كما أن عددا من الفريسیني انضموا إىل »كنیسة 

أورشلیم« األولیة. )املصدر: »ثقافة أديان العامل«(.
الصدوقیون: بناء على السنة التلمودية، فان هذا اإلسم نابع من إسم صادوق 
أثرياء  حمافظون  وكانوا  احلاكمة.  النبالء  طبقة  الصدوقیون  وكان   .Zadok
بالتوارة بقوة، وكانوا يعارضون أي حداثة وعصرنة، ويقیمون تواصال  ملتزمني 
قويا مع اهلیكل. وكانوا حيتفظون مبنصب الكاهن الكبري وشغلوا موقعا مهیمنا 
يف اهلیئة احلاكمة )سنهدرين(. وبسبب تفوقهم السیاسي على اجملتمع الیهودي، 
أقام الساسة الرومان معهم عالقات وثیقة. ومن جهة أخرى، ومبا أهنم كانوا 
أثرياء، فاهنم كانوا حيرصون على إقامة عالقة جیدة وسلمیة مع الروم. وبشكل 
عام فان الصدوقیني كانوا على طرف نقیض مع الفريسیني، وكانوا يعارضون 
السیاسیة. وكانت  الناحیة  العقائدية أو  الناحیة  بالكامل سواء من  الفريسیني 
إعتماد   .2 الشفهیة؛  الشريعة  إنكار   .1 خصائص:  باربع  تتسم  تعالیمهم 
األسفار اخلمسة )التوراة( يف سائر كتب العهد القدمي؛ 3. إنكار القیامة والبعث 
والنشور، كما أهنم كانوا ينكرون الثواب والعقاب، واملالئكة والروح؛ 4.اإلميان 
يعارضون  الفريسیون  وكان  التام.  بالتفويض  واإلميان  املطلق  اإلنساين  بالرأي 
الصدوقیني يف هذه العقائد األربع. فكان هؤالء يولون قیمة للشريعة الشفهیة 
الكتاب  لدينهم. وكانت نظرهتم إىل  التوراة، ويعتربوهنا مصدرا مهما  تساوي 
املقدس ختتلف متاما عن الصدوقیني، و كانوا يعتمدون كتب األنبیاء و سائر 
رسائل الكتاب املقدس اليت كان ينكرها الصدوقیون. وكان الصدوقیون الذين 
كانوا أقلیة ضئیلة، يقیمون صداقة مع احلكام، ويتحاشون معارضة الروم، يف 
العاديني  الناس  مع  أكثر  وصداقة  عالقة  يقیمون  الفريسیني، كانوا  أن  حني 
والباحثني واملعلمني ومل يستسیغوا املشاركة السیاسیة مع الروم. )ضیاء توحیدي، 

www.pajoohe.com ،»معهد حبوث باقرالعلوم«
األديان  على  »التعرف  54؛   39  :11 »لوقا«  36؛   1  :23 »مىت«   .8

الكربى«، حسني توفیقي، صص 119 و 120.
9. »التعرف على األديان الكربى«، ص 117، نقال عن »مىت« 10:34 

.36
10. لوقا 22:36 38؛ »التعرف على األديان الكربى«، ص 117.

11. املصدر السابق.

المصدر:قبيلةالرحمة)الخارطةاإللهيةالعامةفيدعاءالندبة(،اسماعيل
شفيعيسروستاني،ترجمة:کاظمشماعيان،الطّبَعةاألولی،1435هن-

2014م.ص75-51.
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نصالشبهة:
قال تعاىل: 

»يَاأَينَُّهاالَِّذيَنآَمُنواَأِطيُعوااللََّهَوَأِطيُعواالرَُّسوَلَوُأوِلياأْلَْمِرِمْنُكْمفَِإْن
تنََناَزْعُتْمِفيَشْيٍءفنَُردُّوُهِإَلىاللَِّهَوالرَُّسوِلِإْنُكْنُتْمتنُْؤِمُنوَنبِاللَِّهَواْلينَْوِم

اآْلِخِر...«1
فإّن اهلل عز وجل أمر املؤمنني بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أويل األمر 
التنازع فالرد ال يكون إال إىل اهلل والرسول دون  منهم، لكن عند 
أويل األمر، ألّن اهلل عز وجل هو الرب، والرسول هو عن املبلغ عن 
اهلل وهو معصوم ال خيطئ يف بیان احلق عند التنازع، أما أويل األمر 
فألهنم لیسوا مبلغني عن اهلل وال عصمة لديهم بل مسلمون امنت اهلل 
علیهم بالسلطة وأمرنا اهلل بطاعتهم ما أقاموا الدين، ولذلك مل جيعل 
اهلل الرد إلیهم. ولو كان أولوا األمر معصومني ومبلغني عن اهلل كما 
تذكر النظرية اإلمامیة جلعل اهلل الرد إلیهم، لكن اهلل عز وجل أىب إال 

أن جيعل احلقیقة واضحة للعیان.

الجواب:
إن علینا مالحظة األمور التالیة:

1. ال ميكن للناس أن يرجعوا إىل اهلل مباشرة، لیكون هو الذي يتوىل 
فض نزاعاهتم.

وبعد استشهاد النيب ال ميكنهم الرجوع إلیه لیباشر هو فض 
نزاعاهتم بنفسه أيضاً.

ميكن  ال  ألنه   .اهلل رسول  حبیاة  اآلية ال ختتص  هذه  إن   .2
.الرجوع يف حیاة الرسول إىل غري رسول اهلل

يزال  قد حصل وال   استشهاد رسول اهلل بعد  التنازع  إن  ـ   3
حيصل، وهذا اإلختالف قد حصل يف اإلمامة نفسها واالختالف 
يرجع  فإىل من  اخلالفة  املستولني على  اإلمام وبني  صار بني 
املختلفون هل يرجعون إىل اإلمام علي، أم يرجعون إىل شخص 
الدينیة  النزاعات  هذه  هلم  حتل  مرجعیة  من  للناس  بد  وال  آخر. 

وغريها.
وقد قلتم: إن »القرآن« مل جيعل الرد إىل األئمة املعصومني. فإىل 
من يرجع الناس يف نزاعاهتم؟! وهل ترتك الشبهات واخلالفات يف 
الدين تنتج الفنت اليت تفتك فیهم، وتدمر وجودهم، وتقضي على 

كل نبضات احلیاة.
4. إن ما تقدم جيعلنا نفهم اآلية بنحو آخر خيتلف عما ذكرمتوه.

وهو أن املرجع الذي حيل النزاع هو القرآن، وكالم الرسول.. واآليات 
وكالم الرسول يؤيدان والية علي وإمامته..

وميكن توضیح هذا اجلواب بطريقة أخرى وهي أن يقال:

أمر  تعاىل  ألنه   ،الرسول عصمة  على  تدل  اآلية  إن  أواًل:  •
بطاعته بنحو مطلق، فلو كان يعصي أو خيطئ، لكان املطلوب هو 

عصیانه. وهذا تناقض.

أولي األمر هم األئمة

•ثانياً: إن اآلية املباركة تدل أيضاً على عصمة أويل األمر بنفس 
الدلیل السابق، ألن أمر اهلل تعاىل بطاعتهم أمر مطلق غري مشروط، 
مطلقاً،  بإطاعتهم  يأمر  أن  فال ميكن  ويعصون  ولو كانوا خيطئون 
حبیث يشمل حال اخلطأ واملعصیة، بل هو سیأمر يف هذه احلال 

مبعصیتهم، وال جيتمع األمر بالطاعة واألمر باملعصیة.
وعلینا أن ال ننسى:

أنه تعاىل أمر بطاعة اهلل بصورة مستقلة. فقال: أطیعوا اهلل، مث أمر 
بطاعة الرسول، وأوىل األمر بأمر واحد.

الفرق  ولعل  ِمْنُكْم...«  اأْلَْمِر َوُأوِلي الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا ...« فقال: 
بینهما: أن للرسول حیثیتني:

إحداهما: أنه مبلغ عن اهلل تعاىل: دينه، وشرائعه.
الثانية: وما يراه من صواب الرأي والتدبري، وتطبیق األحكام اليت هلا 

ارتباط حبكومته وواليته.
أما أولوا األمر فلیسوا كذلك، إذ ال نصیب هلم من الوحي، وإمنا 
هم حفظة التشريع، ومحلته للناس. وقد أخذوه من كتاب اهلل، ومن 

.رسول اهلل
فیجب تصديقهم واألخذ منهم، وطاعتهم فیما يرتبط حبكومتهم 

وتدبريهم.

•ثالثاً: إن اآليات اليت تلت هذه اآلية املباركة توضح: أن التنازع 
 ،الذي أمر اهلل تعاىل الناس برده إىل اهلل سبحانه، وإىل الرسول

هو التنازع يف أحكام اهلل.
وال جيوز الرجوع يف مثل هذا األمر إىل الطاغوت، ألن ذلك يوجب 
ضالهلم، بل كفرهم. وال بد حلل النزاع املتعلق باألحكام من الرجوع 

إىل اهلل ورسوله. أي إىل الكتاب والسنة.
فإذا كان أولوا األمر حافظني لألحكام، معصومني عن اخلطأ فیها، 
فإن الرجوع إلیهم ألخذها منهم رجوع إىل حكم اهلل يف كتابه، وإىل 

رسوله فیما سنه وبینه وبلغه.

•رابعاً: إن اآلية مل حتدد من هم أولوا األمر، وال بینت كیفیة نصبهم، 
وال حّددت من الذي ينصبهم، ومن الذي جيعل هلم والية األمر.

حددث  اليت  اآليات  سائر  إىل  ذلك كله  يف  الرجوع  من  بد  فال 
ذلك.. فلماذا ال ترجعون إىل حديث الغدير؟!

فقد أمر اهلل رسوله بقوله: 
»يَاأَينَُّهاالرَُّسوُلبنَلِّْغَماأُْنِزَلِإلَْيَكِمْنرَبَِّكَوِإْنَلْمتنَْفَعْلَفَمابنَلَّْغَت

ِرَسالََتُهَواللَُّهينَْعِصُمَكِمَنالنَّاِسِإنَّاللََّهاَلينَْهِدياْلَقْوَماْلَكاِفرِيَن«2
أو إىل آية: 

»ِإنََّماَولِيُُّكُماللَُّهَوَرُسولُُهَوالَِّذيَنآَمُنواالَِّذيَنيُِقيُموَنالصَّاَلَةَوينُْؤُتوَن
الزََّكاَةَوُهْمرَاِكُعوَن«3

فمن هم هؤالء الراكعون الذين جعل اهلل هلم الوالية بعد واليته ووالية 

رسوله؟! نكتفي هبذا القدر من البیان.

الهوامش:
1. سورة النساء، اآلية 59.
2. سورة املائدة، اآلية 67.

3. سورة املائدة )5(، اآلية: 55، الصفحة: 117.

المصدر:»ميزانالحق،شبهاتوردود«،السيدجعفرمرتضى
العاملي،المركزاإلسالميللدراسات،الطبعةاألولى،1431
السؤالرقم الملحقة، األسئلة الرابع، الجزء م، هن.ن2010

.)204(
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:قال الصادق
»لو حلف القانع بتملكه على الدارين لصدقه اهلل عز و جل بذلك 
و ألبره لعظم شأن مرتبة القناعة مث كیف ال يقنع العبد مبا قسم 
اهلل له و هو يقول  حنن قسمنا بینهم معیشتهم يف احلیاة الدنیا فمن 
أذعن و صدقه مبا شاء و ملا شاء بال غفلة و أيقن بربوبیته أضاف 
تولیة األقسام إىل نفسه بال سبب و من قنع باملقسوم اسرتاح من 
اهلم و الكرب و التعب و كلما نقص من القناعة زاد يف الرغبة و 
الطمع يف الدنیا أصل كل شر و صاحبها ال ينجو من النار إال أن 
يتوب و لذلك قال النيب القناعة ملك ال يزول و هي مركب 
رضا اهلل تعاىل حتمل صاحبها إىل داره فأحسن التوكل فیما مل تعط 

و الرضا مبا أعطیت و اصرب على ما أصابك فإن ذلك من عزم 
األمور.«

»مصباح ،السادس اإلمام محمد، بن جعفر به منسوب المصدر:
الشريعة«،بيروت،اعلمی،چاپاول،1400ق،صص203-202.

في القناعة

حقوقاألئّمة
فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة و أنه 
مبتلى فیك مبا جعله اهلل له علیك من السلطان و أن ختلص له يف 
النصیحة و أن ال متاحكه و قد بسطت يده علیك فتكون سبب 
هالك نفسك و هالكه و تذلل و تلطف إلعطائه من الرضا ما 
يكفه عنك و ال يضر بدينك و تستعني علیه يف ذلك باهلل و ال 
تعازه و ال تعانده فإنك إن فعلت ذلك عققته و عققت نفسك 
فعرضتها ملكروهه و عرضته للهلكة فیك و كنت خلیقا أن تكون 
معینا له على نفسك و شريكا له فیما أتى إلیك و ال قوة إال باهلل.

ثمحقوقالرعية
فأما حقوق رعیتك بالسلطان فأن تعلم أنك إمنا اسرتعیتهم بفضل 
قوتك علیهم فإنه إمنا أحلهم حمل الرعیة لك ضعفهم و ذهلم فما 
أوىل من كفاكه ضعفه و ذله حىت صريه لك رعیة و صري حكمك 
علیه نافذا ال ميتنع منك بعزة و ال قوة و ال يستنصر فیما تعاظمه 
منك إال باهلل بالرمحة و احلیاطة و األناة و ما أوالك إذا عرفت ما 

أعطاك اهلل من فضل هذه العزة و القوة اليت قهرت هبا أن تكون 
هلل شاكرا و من شكر اهلل أعطاه فیما أنعم علیه و ال قوة إال باهلل.

المصدر:»رسالةالحقوقاالمامالسجاد«،حقوق2.

أخالق المؤمن - حقوق المؤمن

حقوق األئّمة

الحكايات

الحكايات

التواضع
1 ربیع الثاين، ذکری إستشهاد حممد بن علی الباقر

ابنمحبوب عن  بنمحمد عن  أحمد إدريس عن  بن أحمد روی 
 :إسحاقبنعمار قال: قال يل أبو عبد اهلل

»إين كنت أمهد أليب فراشه فأنتظره حىت يأيت فإذا أوى إىل فراشه 
و نام قمت إىل فراشي و إنه أبطأ علي ذات لیلة. فأتیت املسجد 
يف طلبه و ذلك بعد ما هدأ الناس فإذا هو يف املسجد ساجد و 

لیس يف املسجد غريه فسمعت حنینه و هو يقول: 
»سبحانكاللهمأنتربيحقاحقاسجدتلكياربتعبداورقا
تبعث يوم عذابك قني اللهم لي فضاعفه ضعيف عملي إن اللهم

عبادكوتبعليإنكأنتالتوابالرحيم.«1

إّناهلليقضيعنديونالمؤمنين
8 ربیع الثاين، والدة احلسن بن علي العسكري

روى أبوهاشم أنه ركب أبو حممد يوما إىل الصحراء. فركبت 
معه فبینما يسري قدامي و أنا خلفه إذ عرض يل فكر يف دين كان 
علي قد حان أجله فجعلت أفكر يف أي وجه قضاؤه فالتفت إيل 
و قال: »اهلليقضيه.« مث احنىن على قربوس سرجه فخط بسوطه 
فنزلت و  اكتم  انزل فخذ و  أبا هاشم  يا  فقال  خطة يف األرض 

إذا سبیكة ذهب قال: »فوضعتهافيخفيوسرنا.« فعرض 
يل الفكر فقلت إن كان فیها متام الدين و إال فإين أرضي صاحبه 
هبا و جيب أن ننظر يف وجه نفقة الشتاء و ما حنتاج إلیه فیه من 
كسوة و غريها فالتفت إيل مث احنىن ثانیة فخط بسوطه مثل األوىل 
مث قال: »انزلوخذواكتم.« فنزلت فإذا بسبیكة فجعلتها يف 
اخلف اآلخر و سرنا يسريا مث انصرف إىل منزله و انصرفت إىل منزيل 
فجلست و حسبت ذلك الدين و عرفت مبلغه مث وزنت سبیكة 
الذهب فخرج بقسط ذلك الدين ما زادت و ال نقصت مث نظرت 
ما حنتاج إلیه لشتويت من كل وجه فعرفت مبلغه الذي مل يكن بد 
منه على االقتصاد بال تقتري و ال إسراف مث وزنت سبیكة الفضة 

فخرجت على ما قدرته ما زادت و ال نقصت.2

الهوامش:
1. »كاىف«، ج 3، ص 323؛ »حباراال نوار«، ج 46، ص 301، ح 45.

2. »اخلرائج و اجلرائح«، ج 1، ص 421، ح 2؛ »حباراال نوار«، ج 50، 
ص 259، ح 20؛ »الثّاقب ىف املناقب«، ص 217، ح 20.

والرعایا
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سیرة األخیار

سیرة األخیار

إن الكالم عن رجل ال مثیل له يف میالده،و نوع عیشه،و حربه،و 
استشهاده صعب للغاية.الرجل الذي نعرف الكثري من إكرامه األيتام 
كما مسعنا كثريا عن سخاءه و عدله و طلبه للحق بینما ال نعلم 

كثريا عن مكانته العالیة عند ربه.
إن علي بن أيب طالب رجل اعترب يف القرآن الكرمي أنه »نفس 
رسول اهلل«.1 و هو الذي ال يوجد أحد بعد رسول اهلل خامت النبیني 
)ص( يضاهي مقامه و شأنه يف العامل و هو امسه من االمساء اإلهلیة 

و هو العلي األعلى.2
الكرمية  نبذة من حیاته  نتحدث عن  أن  املقال  و هندف يف هذا 
الناس فروسیة على مدى  الكبري و أكثر  الرجل  التاريخ و هو  يف 
التاريخ راجني اهلل تعاىل أن نفتح نافذة على التعرف علیه و مكانته 

و شخصیته.

اإلسموالنسب
كمُنیته أبوالحسن ولد بـ»مكة« يف البیت احلرام يوم اجلمعة الثالث 
عشر من رجب سنة ثالثني من عام الفیل و مل يولد قبله و ال بعده 
مولود يف بیت اهلل تعاىل سواه إكراما من اهلل تعاىل له بذلك و إجالال 

حملّله يف التعظیم.
و أمه فاطمةبنتأسدبنهاشمبنعبدمناف و كانت كاألم 

لرسول اهلل ريب يف حجرها.
إن فاطمة بنت أسد، أم أمري املؤمنني كانت أول امرأة هاجرت إىل 

رسول اهلل من مكة إىل »املدينة« على قدمیها و كانت من أبر 
الناس برسول اهلل فسمعت رسول اهلل و هو يقول: »إن
الناسيحشرونيومالقيامةعراةكماولدوا.« فقالت: »واسوأتاه.« 
فقال هلا رسول اهلل: »فإنيأسألاهللأنيبعثككاسية.« و مسعته 
 :يذكر ضغطة القرب، فقالت: »واضعفاه.« فقال هلا رسول اهلل
»فإنيأسألاهللأنيكفيكذلك.« و قالت لرسول اهلل يوما: 
»إنيأريدأنأعتقجاريتيهذه.«فقال هلا: »إنفعلتأعتقاهللبكل

عضومنهاعضوامنكمنالنار.« 
فلما مرضت أوصت إىل رسول اهلل و أمرت أن يعتق خادمها 
و اعتقل لساهنا فجعلت تومي إىل رسول اهلل إمياء فقبل رسول 
 وصیتها فبینما هو ذات يوم قاعد إذ أتاه أمري املؤمنني اهلل
و هو يبكي فقال له رسول اهلل: »مايبكيك؟«فقال: »ماتت
أميفاطمة.« فقال رسول اهلل: »وأميواهلل.«و قام مسرعا 

حىت دخل فنظر إلیها و بكى. 
مث أمر النساء أن يغسلنها و قال إذا فرغنت فال حتدثن شیئا حىت 
تعلمنين. فلما فرغن أعلمنه بذلك فأعطاهن أحد قمیصیه الذي يلي 
جسده و أمرهن أن يكفنها فیه و قال للمسلمني: »إذارأيتموني
قدفعلتشيئالمأفعلهقبلذلكفسلونيلمفعلته.« فلما فرغن من 
غسلها و كفنها دخل فحمل جنازهتا على عاتقه فلم يزل حتت 
جنازهتا حىت أوردها قربها مث وضعها و دخل القرب فاضطجع فیه. 
علیها  انكب  القرب مث  يديه حىت وضعها يف  فأخذها على  قام  مث 

رجل أعاجيب األلفيات

طويال يناجیها و يقول هلا: »ابنكابنك]ابنك[.« مث خرج و سوى 
علیها مث انكب على قربها فسمعوه يقول: «الإلهإالاهللاللهمإني

أستودعهاإياك.« 
مث انصرف فقال له املسلمون: »إنارأيناكفعلتأشياءلمتفعلهاقبل
ليكونعندها إنكانت أبيطالب بر فقال: »اليومفقدت اليوم.« 
الشيءفتؤثرنيبهعلىنفسهاوولدهاوإنيذكرتالقيامةوأنالناس
يحشرونعراةفقالتواسوأتاهفضمنتلهاأنيبعثهااهللكاسيةو
ذكرتضغطةالقبرفقالتواضعفاهفضمنتلهاأنيكفيهااهللذلك
فكفنتهابقميصيواضطجعتفيقبرهالذلكوانكببتعليهافلقنتها
ماتسألعنهفإنهاسئلتعنربهافقالتوسئلتعنرسولهافأجابت

وسئلتعنوليهاوإمامهافأرتجعليهافقلتابنكابنك.«3
و ما أقول يف رجل أبوه، أبوطالب، سید البطحاء و شیخ قريش و 
رئیس مكة. قالوا قل أن يسود فقري و ساد أبو طالب و هو فقري ال 

مال له و كانت قريش تسمیه الشیخ.4
بینا النيب يف املسجد احلرام و علیه ثیاب له جدد فألقى املشركون 
علیه سلى ناقة فملئوا ثیابه هبا فدخله من ذلك ما شاء اهلل. فذهب 
إىل أيب طالب فقال له: »ياعمكيفترىحسبيفيكم؟« فقال له: 
وماذاكياابنأخي؟ فأخربه اخلرب. فدعا أبو طالب، حمزة و أخذ 
السیف و قال حلمزة: خذالسلى. مث توجه إىل القوم و النيب معه. 
فأتى قريشا و هم حول الكعبة. فلما رأوه عرفوا الشر يف وجهه. 
مث قال حلمزة: أمرالسلىعلىسبالهم ففعل ذلك حىت أتى على 
آخرهم. مث التفت أبو طالب إىل النيب فقال: ياابنأخيهذا

حسبكفينا.5
روی عن ابی عبداهلل االمام الصادق قال: »لماتوفيأبوطالب
نزلجبرئيلعلىرسولاهللفقاليامحمد!اخرجمنمكة؛فليس
لكفيهاناصروثارتقريشبالنبيفخرجهارباحتىجاءإلى
جبلبمكةيقاللهالحجونفصارإليه.«6و »إنمثلأبيطالبمثل
فآتاهماهللأجرهم الشرك اإليمانوأظهروا الكهفأسروا أصحاب

مرتين.«7

مکانتهالعلمية
ألف  يفتح  ألف حرف كل حرف   علیا  اهلل علم رسول 

حرف.8 
علّی بن ابی طالب هو باب مدينة العلم کما يقول: »أَنَابَاُب

َمِديَنِةاْلِعْلِمَوَخاِزُنِعْلِمَرُسوِلاللَِّهَوَوارِثُُه.«9
و ذكر النقاش ما هذا لفظه و قال ابنعباس: »عليعلمعلما
علمهرسولاهللورسولاهللعلمهاهللفعلمالنبيمنعلماهلل
وعلمعليمنعلمالنبيوعلميمنعلمعليوماعلمي
وعلمأصحابمحمدفيعلمعليإالكقطرةفيسبعةأبحر.«10 
عن أيب جعفر قال: »سمعتهيقوللماأنقضىمحمدنبوتهو
استكملأيامهأوحىاهللتعالىإليهأنيامحمدقدقضيتنبوتكو

استكملتأيامكفاجعلالعلمالذيعندكواإليمانواالسماألكبر
وميراثالعلموآثارعلمالنبوةفيأهلبيتكعندعليبنأبيطالب
فإنيلنأقطعالعلمواإليمانواالسماألكبروميراثالعلموآثار
علمالنبوةمنالعقبمنذريتككمالمأقطعهامنذرياتاألنبياء.«11

النضالالسياسي
ما انتهى يوم من حیاته الكرمية إال أنه قام مبجاهدات و كان يذهب 
النيب  بعثته إىل جبل حراء و كان يعبد اهلل مع  النيب قبل  مع 
كآباءه و كـابراهيم و اسماعيل و يسجدان هلل و كان أول 
رجل أمن باإلسالم و كان يعبد اهلل الواحد األحد مع النيب يف 
الكعبة و ظروف كانت مملوءة باألصنام. و هو من املهاجرين الذين 
ترك كل حیاته لكي يكون مع النيب يف يثرب و قد بدأ بعدها 

السنون الطويلة للحرب و اجلهاد و الغزوات و السريات.
و خالفا ملا يتصوره بعض الناس أنه سكت يف عصر اخللفاء الراشدين 
ملدة 24 عاما و ما قام بعمل إنه رىب أصحاب كـمالكاالشتر و ما 
كان بعیدا عن األحداث  و بعد أن صار خلیفة املسلمني واجه 
الفنت الكثرية و ما ترك املارقني. دخل حروب مثل حرب اجلمل و 
الصفني و كان معاوية من أشرس أعداء أمري املؤمنني و الرساىل 
النبوية و بعده خاض حروب مع اخلوارج يف هنروان .و مل مير يوم 
من حیاته إال أنه كان مشغوال باجلهاد يف میادين احلرب و يف اجلبهة 
و  اللسان  و  بالسیف  احلق  عن  يدافع  و كان  الثقافیة  و  الفكرية 
العمل و قیل أنه عند استشهاده حيمل جروح كثرية و كان قد أصابه 

يف كل حیاته ألف سیف.12

أخالقه
فأما فضائله فإهنا قد بلغت من العظم و اجلاللة و االنتشار 
و االشتهار مبلغا يسمج معه التعرض لذكرها و التصدي لتفصیلها 
وزير  خاقان،  بن يحيى بن اهلل لـعبيد العيناء  أبو قال  فصارت كما 
المتوكل و المعتمد: رأيتنيفيماأتعاطىمنوصففضلككالمخبر
الناظر على يخفى ال الذي الزاهر القمر و الباهر النهار ضوء عن
فأيقنتأنيحيثانتهىبيالقولمنسوبإلىالعجزمقصرعنالغاية
فانصرفتعنالثناءعليكإلىالدعاءلكووكلتاإلخبارعنكإلى

علمالناسبك.
و ما أقول يف رجل تعزى إلیه كل فضیلة و تنتهي إلیه كل فرقة و 
تتجاذبه كل طائفة فهو رئیس الفضائل و ينبوعها و أبو عذرها و 
سابق مضمارها و جملي حلبتها كل من بزغ فیها بعده فمنه أخذ و 

له اقتفى و على مثاله احتذى.
انتبه يوما معاوية فرأى عبداهللبنالزبير جالسا حتت رجلیه على 
سريره فقعد فقال له عبداهلل يداعبه: ياأميرالمؤمنين!لوشئتأن
أفتكبكلفعلت فقال: لقدشجعتبعدناياأبابكر! قال:وماالذي
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تنكرهمنشجاعتيوقدوقفتفيالصفإزاءعليبنأبيطالب. 
قال:الجرمأنهقتلكوأباكبيسرىيديهوبقيتاليمنىفارغةيطلب

منيقتلهبها.
و مجلة األمر أن كل شجاع يف الدنیا إلیه ينتهى و بامسه ينادي يف 

مشارق األرض و مغارهبا.13
نظر رسول  قال:   أبیه بن احلسني عن  الثمالي عن علي  عن 
اهلل ذات يوم إىل علي قد أقبل و حوله مجاعة من أصحابه 
فقال: »منأحبأنينظرإلىيوسففيجمالهوإلىإبراهيمفي
سخائهوإلىسليمانفيبهجتهوإلىداودفيحكمتهفلينظرإلى

هذا.«14
و أما الزهد يف الدنیا؛ فهو سید الزهاد و بدل األبدال و إلیه تشد 
و كان  قط  طعام  من  شبع  ما  األحالس  تنفض  عنده  و  الرحال 

أخشن الناس مأكال و ملبسا.
قال رسول اهلل: »إناهللزينكبزينةلمتزينالعبادبشيءأحب
إلىاهللمنهاوالأبلغعندهمنهاالزهدفيالدنياوإناهللقدأعطاك
ذلكجعلالدنياالتنالمنكشيئاوجعللكمنذلكسيماءتعرف

بها.«15
عن أيب جعفر أنه قال: »واهللإنكانعليليأكلأكلالعبد
ويجلسجلسةالعبدوإنكانليشتريالقميصينالسنبالنيينفيخير
غالمهخيرهماثميلبساآلخرفإذاجازأصابعهقطعهوإذاجازكعبه
حذفهولقدوليخمسسنينماوضعآجرةعلىآجرةواللبنةعلى
لبنةوالأقطعقطيعاوالأورثبيضاءوالحمراءوإنكانليطعم
الناسخبزالبرواللحموينصرفإلىمنزلهويأكلخبزالشعيرو
الزيتوالخلوماوردعليهأمرانكالهماهللرضاإالأخذبأشدهما
علىبدنهولقدأعتقألفمملوكمنكديدهتربتفيهيداهوعرق
فيهوجههوماأطاقعملهأحدمنالناسوإنكانليصليفياليومو
الليلةألفركعةوإنكانأقربالناسشبهابهعليبنالحسينع-و

ماأطاقعملهأحدمنالناسبعده.«16
و أما السخاء و اجلود فحاله فیه ظاهرة و كان يصوم و يطوي و 
يؤثر بزاده و فیه أنزل »َويُْطِعُموَنالطَّعاَمَعلىُحبِِّهِمْسِكيناًَويَِتيماً

َوَأِسيراًِإنَّمانُْطِعُمُكْمِلَوْجِهاللَِّهالنُرِيُدِمْنُكْمَجزاًءَوالُشُكورا.«17
يدهجماعة منكد نسمة ألف أعتق أنه« : الصادق قال 
اليحصونكثرةوقاللهرجلورأىعندهوسقنوى:ماهذاياأبا
الحسن!قالمائةألفنخلإنشاءاهلل؛فغرسهفلميغادرمنهنواة
واحدة.فهومنأوقافهووقفماالبخيبروبواديالقرىووقفمال
أبينيرزوالبغيبغةوأرباحاوأرينةورغدورزيناورياحاعلىالمؤمنين
وأمربذلكأكثرولدفاطمةمنذوياألمانةوالصالحوأخرجمائة
عينبينبعوجعلهاللحجيجوهوباقإلىيومناهذاوحفرآبارافي
طريقمكةوالكوفةوهيمسجدالفتحفيالمدينةوعندمقابلقبر
حمزةوفيالميقاتوفيالكوفةوجامعالبصرةوفيعبادانو

غيرذلك.«18
و ما أقول يف رجل سبق الناس إىل اهلدى و آمن باهلل و عبده و كل 

من يف األرض يعبد احلجر و جيحد اخلالق مل يسبقه أحد إىل التوحید 
.إال السابق إىل كل خري حممد رسول اهلل

 ذهب أكثر أهل احلديث إىل أنه ع أول الناس اتباعا لرسول اهلل
إميانا به و مل خيالف يف ذلك إال األقلون 

و قد قال هو: »أناالصديقاألكبروأناالفاروقاألولأسلمت
قبلإسالمالناسوصليتقبلصالتهم.«19 

كيفتوفي
و  يحيى  بن لوط أبومخنف منهم  السري  أهل  من  رواه مجاعة  ما 
إسماعيلبنراشد و أبوهشامالرفاعيو أبوعمروالثقفي و غريهم  
أن نفرا من اخلوارج اجتمعوا مبكة فتذاكروا األمراء فعابوهم و عابوا 
أعماهلم علیهم و ذكروا أهل النهروان و ترمحوا علیهم. فقال بعضهم 
لبعض: لوأناشريناأنفسناهللفأتيناأئمةالضاللفطلبناغرتهمفأرحنا
منهمالعبادوالبالدوثأرنابإخوانناللشهداءبالنهروانفتعاهدواعند
انقضاءالحجعلىذلك. فقال عبدالرحمنبنملجم: أناأكفيكم

عليا.20
لیلة  لیلة اجلمعة  الفجر من  قبیل   املؤمنني أمري  و كانت وفاة 
قتیال  اهلجرة  من  أربعني  إحدى و عشرين من شهر رمضان سنة 
الكوفة و  اهلل، يف مسجد  لعنه  املرادي،  ملجم  ابن  قتله  بالسیف 
قد خرج يوقظ الناس لصالة الصبح لیلة تسع عشرة من شهر 
يف  به  مر  فلما  لذلك  اللیل  أول  من  ارتصده  قد كان  و  رمضان 
النیام  النوم يف مجلة  بإظهار  بأمره مماكر  املسجد و هو مستخف 
ثار إلیه فضربه على  أم رأسه بالسیف و كان مسموما فمكث يوم 
تسعة عشر و لیلة عشرين و يومها و لیلة إحدى و عشرين إىل حنو 
الثلث األول من اللیل مث قضى حنبه شهیدا و لقي ربه تعاىل 

مظلوما.21
 قال: ملا حضرت أمري املؤمنني موىل لعلي بن أيب طالب
على فاحمالني أنامت احلسني:: »إذا و  للحسن  قال  الوفاة 
سريريثمأخرجانيواحمالمؤخرالسريرفإنكماتكفيانمقدمهثم
ائتيابيالغريينفإنكماستريانصخرةبيضاءتلمعنورافاحتفرافيها

فإنكماتجدانفيهاساجةفادفنانيفيها.« 
قال: فلما مات أخرجناه و جعلنا حنمل مؤخر السرير و نكفى 
مقدمه و جعلنا نسمع دويا و حفیفا حىت أتینا الغريني فإذا صخرة 
بیضاء تلمع نورا فاحتفرنا فإذا ساجة مكتوب علیها مما ادخر نوح 
لعلي بن أيب طالب فدفناه فیها و انصرفنا و حنن مسرورون 
الشیعة مل يشهدوا  قوم من  فلحقنا   املؤمنني بإكرام اهلل ألمري 
 املؤمنني أمري  اهلل  بإكرام  و  مبا جرى  فأخربناهم  علیه  الصالة 
فقالوا حنب أن نعاين من أمره ما عاينتم فقلنا هلم إن املوضع قد 
عفي أثره بوصیة منه ع فمضوا و عادوا إلینا فقالوا إهنم احتفروا فلم 

جيدوا شیئا.22
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مسجد  يف   علي بن  احلسن  قام   املؤمنني أمري  قبض  ملا 
الكوفة فحمد اهلل و أثىن علیه و صلى على النيب مث قال: 

»أيهاالناسإنهقدقبضفيهذهالليلةرجلماسبقهاألولونوال
يدركهاآلخرونإنهكانلصاحبرايةرسولاهللعنيمينهجبرئيل
وعنيسارهميكائيلالينثنيحتىيفتحاهلللهواهللماتركبيضاء
والحمراءإالسبعمائةدرهمفضلتعنعطائهأرادأنيشتريبها
خادماألهلهواهلللقدقبضفيالليلةالتيفيهاقبضوصيموسى
يوشعبننونوالليلةالتيعرجفيهابعيسىابنمريموالليلةالتي

نزلفيهاالقرآن.«23

الهوامش:
1. يرى املفسرون أن القصد من كلمة »أنفسنا« يف آية املباهلة و الذي يقول 
فیها اهلل تعاىل: »َفَمْن َحاجََّك فیِه ِمْن بـَْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَقمُْل َتعاَلْوا َندْعمُ 
أَبْناَءنا َو أَبْناءَكمُْم َو ِنساَءنا َو ِنساءَكمُْم َو أَنـْفمَُسنا َو أَنـْفمَُسكمُْم مثمَُّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل 
َلْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلكاِذبني « )آل عمران: 61( أمري املؤمنني علي، القصد 
من نساءنا السیدة فاطمة الزهراء و القصد من أبناءنا احلسنني. راجع: 
حسكاين، عبید اهلل بن عبد اهلل، »شواهد التنزيل لقواعد التفضیل«، الطهران، 

طبع اّول، 1411 ق.، ج1، ص 155.
2. قال رسول اهلل فقال لی اهلل تعالی: »يا حممد إين  أنا اهلل ال إله إال أنا 
العلي األعلى وهبت ألخیك امسا من أمسائي فسمیته علیا و أنا العلي  األعلى .«  
)اسرتآبادى، على، »تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة« القم، 

طبع اول، 1409ق.، ص604.(
3. كلیىن، حممد بن يعقوب، »الكايف«، الطهران، طبع رابع، 1407 ق.، 

ج1، ص453. 
4. ابن ابی احلديد، »شرح هنج البالغة البن أيب احلديد«، القم، مكتبة آية اهلل 

املرعشي النجفي ، 1404ق.، ج1، ص 29.
5. كلیىن، حممد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص449. 

6. املصدر السابق، ج 1، ص448. 
7. املصدر السابق، ج 1، ص449. 
8. املصدر السابق، ج 1، ص296. 

9. حلى، حسن بن سلیمان بن حممد، »خمتصر البصائر«، القم، طبع اول، 
1421ق.، ص 131- 134.

10. ابن طاووس، علّى بن موسى، »سعد السعود للنفوس منضود«، القم، 
طبع اول، ص285. 

11. كلیىن، حممد بن يعقوب، »الكايف«، ج1، ص293. 
12. مفید، حممد بن حممد، »اإلختصاص«، القم، طبع اول، 1413ق.، 

ص158.
13. ابن ابی احلديد، »شرح هنج البالغة البن أيب احلديد«، ج1، ص 19- 

.22
14. جملسى، حممد باقر بن حممد تقى، »حبار األنوار«، البريوت، طبع ثاين، 

1403 ق.، ج39، ص35. 
15. املصدر السابق، ج 40، ص318.
16. املصدر السابق، ج 41، ص102
17. سورة االنسان، اآليات 8- 9. 

18. جملسى، حممد باقر بن حممد تقى، »حبار األنوار«، ج 41، ص32.
19. ابن ابی احلديد، »شرح هنج البالغة البن أيب احلديد«، ج 1، ص 30.

20. مفید، حممد بن حممد، »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد«، القم، 
طبع اول، 1413 ق.، ج 1، ص19-17.

21. املصدر السابق، ج 1، ص9.
22. املصدر السابق، ج 1، ص23

23.  كلیىن، حممد بن يعقوب، »الكايف«،ج 1، ص457.



... إن قدرة وسلطة كاباال لها ثالثة أركان: الحكم والكهنة ومجلس الشيوخ.
الهدف من  الرفاهية ويعترب  ثروة طائلة ويلهث وراء  أن ميلك  الشيوخ  أن يصبح عضوا يف مجلس  امرء  وبوسع 
البرش ميلكون شخصيتني  ابليس بحاجة إىل مجلس شيوخ، الن  السعادة. وكان  الوجود والحياة هو اإلستمتاع ال 
فردية واجتامعية. ويقوم بإغواء شخصيتهم الفردية بالوساوس القلبية والتحريض الباطني. ومضطر إلغواء الشخصية 

االجتامعية )شخصية املجتمع( حضوريا ومن خالل تقديم برامجه وخططه التي ينشدها. 
والكهنة يشكلون الركن االخر للكاباال. إن ابليس وعلام منه أن املعجزة كانت أكرث األدوات فاعلية بترصف األنبياء، 
درّب أفرادا من البرش كانوا تحت إمرته عىل الشؤون الغيبية. وكان يصدر أعامال مذهلة عىل أيديهم )ومازال( ليحبط 
أثر ومفعول معجزات األنبياء بني الناس. وكان تواصله مع الكهنة مستمرا ودامئا عىل امتداد التاريخ اذ كان ومايزال 
يقوم بتوجيه زعامء السلطة والقدرة عىل يد الكهنة. ووظف الكهنة اإلتصال مع ابليس وباقي الشياطني واالجنة، 
لإلخبار عن الغيب وكانوا يقومون باعامل غريبة ومذهلة. ومنذ بعثة النبي موىس، وضع برنامج جديد من قبل 
ابليس موضع التنفيذ وكان عبارة عن التلبيس. ومذاك، مل يقف تيار الكاباال بصورة رصيحة وسافرة بوجه النبوة ومل 
يكن الكهنة العرافون يف خدمة الكابالية. ومل يكن هؤالء بصدد اإلطاحة باألديان بل عملوا عىل استنزاف كل دين 

وتآكله من الداخل. فال يبقون عىل توحيد وال معاد...

ما قرأناه و مر هو نبذة عن حماضرة األستاذ إسماعيلشفيعيسروستاني يف مسلسل اجتماعات قبیلة اللعنة. و قال األستاذ حول أهداف هذه احملاضرات ال 
ميكن لنا أن نتعرف على قبیلة اللعنة من دون التعرف على أسسها الفكرية والثقافیة وأفعاهلا منذ الیوم األول وحلد االن ونتأمل أن نرتبط هبا. مث قام األستاذ 

بتعريف جذور ظهور الكهنة و طقوسهم و دورهم يف حضارات كحضارة »مصر«، و»الیونان« و»اهلند« و»إيران«، و»بابل«.
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