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بدأت منذ االن، وقبل ان حترر »املوصل« بالكامل، بعض االصوات تتنبأ 
بوقوع تفجريات يف املناطق الشيعية يف »العراق« وخاصة يف العاصمة 
»بغداد«، ينفذها الدواعش انتقاما هلزميتهم يف املوصل، وهبدف اثارة فتنة 

طائفية يف العراق.
هذه االصوات تربر حفالت قتل الشيعة، بتكرار النغمة اليت تتحدث عن 
هيمنة الشيعة وتهميش السنة و تجنيد داعش لعناصرها من الشباب السني 

النازح والمشرد من مناطقهم المحرومة من الخدمات يف غرب العراق.
السيارات املفخخة اليت ستغزو بغداد وتنفجر يف  »التنبؤ« بسيل من 
شوارعها وازقتها واسواقها وحتصد ارواح االالف من الشيعة منذ االن، 
ليس من عمل احملللني السياسيني العراقيني والعرب، فقط بل يشاركهم فيه 
دبلوماسيون وحمللون ومراكز احباث اجنبية، فاجلميع يتحدث عن حتول 
اسلوب داعش من إدارة أراض يسيطر عليها، إىل أساليب التفجريات 
لتأجيج التوترات الطائفية، ويف هذا الشأن يقول مايكل نايتس من »معهد 
واشنطن« لسياسات الشرق األدىن، إن استخدام السيارات امللغومة بشكل 
متكرر هذا الشهر يُظهر أن شبكات داعش حول العاصمة انتعشت، 
فيما توقع دبلوماسي غريب، كما نقلت »وكالة رويرتز«، إن تكون بغداد 
واملناطق احمليطة هبا اهلدف الرئيسي لداعش يف مرحلة ما بعد املوصل، وان 
ما نراه اآلن هي عناصر داعش اليت تبقت يف حمافظة »األنبار« يف أعقاب 

حترير الرمادي والفلوجة وهيت وحديثة.
مل يعد مقبوال فرض هذه المعادلة الدموية على شيعة العراق بعد اليوم، 
واليت تقوم على حتمية ذبح الشيعة يف حال انتصار داعش وحتمية تفجير 
الشيعة يف حال هزمية داعش، فقد ولت تلك االيام اليت كان ُيساق فيها 
اكثر من الفي شاب شيعي اىل حتفهم، ويذحبون يف اقل من ساعة على 
يد عصابات داعش، ففي تلك االيام مل يكن هناك احلشد الشعيب، الذي 
طرد الدواعش من املناطق الغربية من العراق واليوم من املوصل، وهربوا وهم 

متنكرين بزي النساء.
ان الرد على ما يقال، عن ان االيام القادمة ستشهد تفجريات دموية يف 
املناطق الشيعية يف بغداد، سيكون بتويل احلشد الشعيب املسؤولية االمنية يف 
تلك املناطق، فاحلشد الذي اثبت قدرته على طرد الدواعش من معاقلهم 
الدواعش يف بغداد  العراق واملوصل، هو اقدر على اصطياد  يف غرب 

املناطق احمليطة هبا.
عندما نقول احلشد الشعيب ال نعين هنا املكون الشيعي فقط، كما حيلو 
للطابور البعثي الطائفي املندس يف العملية السياسية ودواعش السياسة، 

واالعالم اخلليجي الطائفي البغيض، ان يروج له، فنحن نعين باحلشد 
الشعيب وهو احلشد الذي يضم الشيعة والسنة واملسيحيني وكل العراقيني 
الذين مل يقعوا يف فخاخ الطائفية الكريهة، وتعاونوا على دحر داعش من 
املناطق الغربية واملوصل، فهذا احلشد هو الذي سيضع حدا لتلك املعادلة 
الدموية اليت تقوم على قتل الشيعة، وعلى قتل السنة عرب زجهم يف حروب 

وفنت ال ناقة هلم فيها والمجال.
ان على احلكومة العراقية، وبعد انتصار املوصل، ان تفضح كل الشخصيات 
اليت سامهت يف تسلط داعش على املناطق السنية من العراق، وان تقدمها 
اىل العدالة، وتضرب بيد من حديد للحيلولة دون عودة الدواعش، وان 
تعمل على اسكات اصوات الفتنة اليت تعمل الجندات خارجية، عرب 
من  الغربية  املناطق  منها  تعاين  اليت  االقتصادية  املشاكل  على  التاكيد 
العراق،واظهارها على اهنا متعمدة وتستهدف السنة، فيما القاصي والداين 
يعلم ان احملافظات الوسطى واجلنوبية من العراق هي اكثر املناطق فقرا 
وحرمانا يف العراق، وان اهايل تلك املناطق يعانون اوضاعا اقتصادية صعبة 
وغيابا كامال للخدمات، وهي حالة تكاد تكون عامة يف العراق ولالسف 
الشديد، وليست خاصة باملناطق الغربية منه، كما حياول الدواعش والبعثيون 
والطائفيون واصحاب النفوس املريضة واالعالم اخلليجي الطائفي تاكيده.

http://ar.shafaqna.com/AR/113935 :المصدر

من أجل أال تعود المفخخات
أفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا(، تقدم املدرسة الفرنسية 
مشاريع  لكل  العون  يد  واآلداب،  اللغة  مدرسة  موندون«،  »كرمية 
املؤسسات التعليمية اإلسالمية اخلاصة يف فرنسا، وقدمت يف آخر تصريح 
هلا موقع جملة »لونوفل أوبسرفاتور« نظرة عامة عن األسباب الكامنة وراء 
تفضيل اآلباء املسلمني للمدارس اإلسالمية اخلاصة بدالٌ من املدارس 

احلكومية.
وتشهرت موندون مبواقفها وحماربتها لنظام »الفصل العنصري الفرنسي« 
الذي أدانته يف بعض أعمدة صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية، وبدفاعها 
الشرس عن حقوق املرأة وحماربة التنميطات اجلنسانية بالسلك التعليمي 
اإلعدادي الثانوي، هذا إىل جانب عملها املتواصل ملساعدة أفراد اجلالية 

املسلمة على تأسيس مدارس خاصة هبم يف البالد.
وحول تزايد عدد املدارس اإلسالمية اخلاصة يف »فرنسا« خالل اخلمس 
سنوات األخرية، وإذا كان جديراً اعتبار ذلك جمرد »فرتة توتر مؤقتة« من 
مؤسسات التعليم الفرنسي، أوضحت مودون أن: االرتياب تجاه التعليم 
الحكومي ال يزيد عند الجالية المسلمة أكثر من الجالية المسيحية أو اليهودية 
أو حتى غير المتدينين، لكن، كل ما يخص المسلمين يضايق، وبالتالي يتزايد 

اهتمام وسائل اإلعالم والسياسيين بمشاريعهم.
وأضافت: إلى جانب ذلك، وبتزايد التقارير والدراسات والمقاالت، انتهى 
األمر بالمواطنين إلى االعتقاد بأن المدرسة الحكومية تزيد من فرص التهميش 

االجتماعي. وبأن األطفال من أصول مختلفة يعانون تمييزا مستمرا وسطها.
بمستوى  مختلفين.  عنصرين  أالحظ  المشاريع،  أصحاب  عند  وتابعت: 
الحضانة واالبتدائي، نجد العديد من األمهات التي ترى أن المجتمع في حال 
مقلق وتفضلن تمديد فترة األمومة. وعند المستوى اإلعدادي الثانوي، نواجه 
مرحلة هامة إذ نكون مقبلين على فترة تكوين النخبة المثقفة لمسلمي الغد، 

وذلك نظرا لغياب حرص المؤسسات الحكومية على ذلك.
وعن دور املدارس اإلسالمية وعن طغيان اجلانب الديين، نوهت الناشطة 
موندون إىل أن الجانب الديني يأتي في المقام الثاني. فالمدراس اإلسالمية 
استيعاب  من  ستمكنهم  التي  العربية  اللغة  تعلم  من  أوال  الطالب  تمكن 
النصوص الدينية وتطوير الملكات النقدية لدى التلميذ حتى ال يظل حبيس 

ترجمات النصوص  غير المتفق عليها بتاتا.
وزادت: ال يقتصر دور المدارس اإلسالمية على تحفيظ النصوص القرآنية 
فقط، وأعتقد أن اآلباء يعرفون ذلك جيدا، إنهم حريصون قبل كل شيء على 

حسن النمو النفسي ألطفالهم ثم نجاحم األكاديمي. 

اآلباء  عن  يختلفون  ال  المسلمين  اآلباء  أن:  على  أيضا  شددت  كما 
الفرنسيين اآلخرين، إذ أنهم يسعون أيضا إلى نجاح أطفالهم وتحصيلهم نقاطا 

عالية.
يشار إىل أن املدارس اإلسالمية حتقق نتائجاً جيدًة ونسب النجاح مرتفعة 
لديها غري أهنا جتد صعوبات مالية كثرية إضافة إىل مماطلة الدولة يف منحها 
العقد الذي جيعلها حتصل على التمويل الالزم مثلها مثل أي مدرسة 

حكومية فرنسية.

http://iqna.ir/ar/news/3463247 :المصدر

إقبال متواصل على المدارس

إلی شوارع بغداد

اإلسالمية الخاصة في فرنسا
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في غرب بنغازي
طرد المسلحين من احد آخر معاقلهم

اعلن اجليش اللييب بقيادة املشري خليفة حفرت انه استعاد االربعاء احد آخر 
معاقل املسلحني قرب بنغازي يف شرق »ليبيا« بعد عدة اشهر من املعارك.

على  صفحته  على  اجليش  باسم  املتحدث  المسماري  احمد  وكتب 
»فيسبوك«: القوات المسلحة العربية الليبية تحرر منطقة قنفودة بالكامل، 

وتقع هذه املنطقة على بعد 15 كلم اىل الغرب من وسط »بنغازي«.

كما اعلن متحدثان باسم كتيبتني لـ»فرانس برس« مها منذر الخرطوش 
ومحمد العزومي السيطرة بالكامل على قنفودة اليت كانت مسرحا للمعارك 

منذ حزيران/ يونيو 2016.
واوضح العزومي: قنفودة تحت سيطرة الجيش بعد فرار ماتبقى من الجماعات 
االرهابية نحو عمارات 12 احلي السكين الواقع بني قنفودة والقوارشة املعقل 

أفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا(، كشف املرصد األركاين عن 
جرمية جديدة ارتكبتها سلطات ميامنار أمس األول االثنني يف حق األقلية 
املسلمة، حيث اعتقلت 15 روهنغيا بتهمة املكوث يف املسجد بعد 
املغرب، إضافة إىل 10 آخرين بتهمة العمل يف املزرعة و8 بتهمة تعليم 

القرآن الكرمي يف مشال »أراكان«.
وجاء هذا االنتهاك اجلديد حلقوق األقلية املسلمة، يف الوقت الذي طالب 
فيه نائب وزير الدفاع امليامناري مينت نوي من اجملتمع الدويل، يف منتدى 
)فولريتون( األمين املقام حالياً يف سنغافورة، إعطاء حكومته وقتا ومساحة 
حلل أزمة مسلمي »الروهنغيا« يف والية أراكان، وسط خماوف من تسلل 

متشددين يف صفوف هذه األقلية.
ورداً على حتذيرات وزير الدفاع املاليزي هشام الدين حسين، من األوضاع 
املأساوية يف والية أراكان، إذا مل تعاجل بشكل صحيح واليت ميكن استغالهلا 
من قبل ما يسمى تنظيم داعش االرهايب الذي يسعى إىل إنشاء قاعدة هلا 

يف جنوب شرق آسيا.
قال نوي: إن حكومته تدرك تماماً القلق الدولي المتزايد إزاء تقارير واسعة 

االنتشار عن األوضاع في والية أراكان، مبدياً التزامها في معالجة هذه القضية 
ومعاقبة المخطئين، منوهاً إلى أنه سيتم اتخاذ اإلجراء القانوني في الرد على 

أي ادعاءات باألدلة والبراهين.
وطالب باملزيد من الوقت واملساحة حىت تظهر مثار جهود حكومته يف 
إجياد حل مستدام هلذه القضية املعقدة مشدداً على أنه على اجملتمع الدويل 

التعاون مع ميامنار إلجياد حل دائم للقضية.
وأكد وزير الدفاع املاليزي حسني، أن قضية الروهنغيا سوف ختترب مدى 
تضامن دول آسيان حيث إهنا حباجة إىل حلول جذرية السيما وأهنا قضية 

متس عواطف العديد من املسلمني.

المصدر: وكالة أنباء أراكان.

حكومة ميانمار تعتقل المسلمين
بتهمة تعليم القرآن

أفادت »وکالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا( ان اجلاليات املسلمة يف 
أمريکا الالتينية هی أقل عدداً من اجلاليات املسلمة يف أوروبا أو أمريکا 

ولذلك قد حظت بإهتمام أقل خالل السنوات املاضية.
وان اإلسالم فی دول أمريکا الالتينية يف منو مستمر وان الساسة فی تلك 

الدول الزالت مل تفهم هذا االجتاه املتنامي.
واألرجنيتني هي دولة فی أمريکا الالتينية واإلسالم له تاريخ طويل يف 
ذلك البلد، فشهدت دولة األرجنينت اإلسالم للمرة األولی يف أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين للميالد عندما هاجر عدد من املسلمني 

من لبنان وسوريا الی هناك وذلك فی عهد احلکم العثمانی.
وليس هناك إحصائيات أو أرقام رمسية تفيد بعدد املسلمني فی األرجنتني 
ولکن جبسب املصادر غري الرمسية فعدد املسلمني هو يرتاوح ما بني الـ400 
ألف حتی الـ 500 ألف مسلم ويقدر ما يعادل الواحد أو االثنني باملئة 

من سكان هذا البلد.
ولدی هؤالء املسلمني مساجد ودور عبادة کثرية علی مستوی الدولة 
وأمهها هو جامع "بوينس آيرس" الذی دشنه املسلمني هناك عام 1989 

للميالد.
ويقع مقر املنظمة اإلسالمية يف أمريكا الالتينية )IOLA( يف األرجنتني، 
وهي من أنشط املنظمات يف أمريكا الالتينية اليت تقدم املعلومات وتنشر 

اإلسالم يف تلك املنطقة، كما تسعى لتوحيد وتوطيد األخوة بني املسلمني 
هناك.

http://iqna.ir/fa/news/3565149 :المصدر

مسلموا األرجنتين 

یعانون من فقدان الکتب الدینية

السابق النصار الشريعة القريبة من القاعدة اليت تصنفها »االمم املتحدة« 
و»الواليات املتحدة« منظمة ارهايبة.

وال تزال اجملموعات املسلحة تسيطر على حيني اثنني وسط بنغازي مها 
»الصابري« و»سوق احلوت«. ومن هذه اجملموعات خصوصا »جملس 

شورى ثوار بنغازي« وهو حتالف مليشيات بينها انصار الشريعة.
ومنذ حنو ثالثة اعوام تشهد بنغازي ثاين اكرب مدن ليبيا معارك دامية بني 

هذه اجملموعات املسلحة والقوات املوالية حلفرت.

وسيطرت قوات املشري حفرت على قسم كبري من بنغازي لكنها مل تبسط 
حىت االن سيطرته كاملة على املدينة.

ويعرتض املشري حفرت املدعوم من الربملان املنتخب وحكومة موازية يف شرق 
ليبيا، على شرعية حكومة الوفاق الوطين يف طرابلس املدعومة من االمم 

املتحدة.

http://www.alalam.ir/news/1916428 المصدر: فرانس برس؛
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شهر جمادي األولى

سبب  و  القمرية.  األشهر  من  شور  خامس  األوىل  مجادی  شهر 
تسميته و شهر مجادي الثاين هو أن الشهرين وقعا يف فصل الربد 

القارس و مجادي أي التجمد فسمي الشهران هبذا اإلسم.
و من أهم األحداث اليت وقعت يف هذا الشهر استشهاد فاطمة 

الزهراء و حسب رواية وقع عام 11 بعد اهلجرة.

أعمال شهر جمادی األولى في اليوم األول منه
روى السيد ابن طاوس عن بعض الكتب املعتربة أنه يستحب يف اليوم 

األول من هذا الشهر قراءة هذا الدعاء: 
»اللهم أنت اهلل و أنت الرحمن الرحيم و أنت الملك القدوس و أنت 
السالم المؤمن و أنت المهيمن و أنت العزيز و أنت الجبار و أنت 
المتكبر و أنت الخالق و أنت البارئ و أنت المصور و أنت العزيز 
الحكيم و أنت األول و اآلخر و الظاهر و الباطن لك األسماء الحسنى 
أسألك يا رب بحق هذه األسماء و بحق أسمائك كلها أن تصلي على 
محمد و آل محمد و آتنا اللهم في الدنيا حسنة و في اآلخرة حسنة 
و اختم لنا بالسعادة و الشهادة في سبيلك و عرفنا بركة شهرنا هذا و 
يمنه و ارزقنا خيره و اصرف عنا شره و اجعلنا فيه من الفائزين و قنا 

برحمتك عذاب النار يا أرحم الراحمين إنك على كل شي ء قدير.«
مث يقرأ هذه اآليات: 

»الحمد هلل رب العالمين الحمد هلل الذي خلق السماوات و األرض ...«

اليوم الرابع عشر
روى الكليين بسند صحيح عن اإلمام الصادق أن فاطمة الزهراء
 صلوات اهلل عليها مل تعش بعد أبيها أكثر من مخسة و سبعني 

أسرار المراقبات

إن الدجال من أكثر الشخصيات يف آخر الزمان جدلية و البعض 
حىت يشكون يف صورته .

إن أكثر الروايات اليت تطرقت إىل الدجال جاءت يف الكتب السنية 
و املسيحية و هناك أحاديث قليلة حول الدجال يف الكتب الشيعية 
و ما ميكننا القول فيه هو أنه يظهر قبل ظهور اإلمام املهدي و 
إضافة على ذلك ليس الدجال من الالمات اجلتمية للظهور فبناء 

على ذلك اعتباره من اهلعالمات القطعية ظلم على املنتظرين.
و الدّجال، لغة، من مادة: دجل اليت تدل على التمويه و الّطالء، 
هذا  على  فالدّجال  غريمها..  و  البعري  دجل  و  السيف،  كدجل 
األساس ممّوه كّذاب... و هذا الذي تتحّدث عنه األخبار دّجال 
خيرج -حبسب الظاهر- بعد أن ينتصر القائم على السفيانّي، و 
بعد أن يدخل العراق و يفتح »القسطنطينية« و يتوّجه إىل سواحل 
ليفتح  و  »عكا«،  حوايل  اليهود  فلول  على  ليقضي  »فلسطني« 
»مصر« و ما بقي من مشايّل و شرقّي أفريقيا بعد احلروب املبيدة... 
و أعود فأكّرر أنين على شبه جزم بوضع تسعني باملئة من األخبار 
الواردة فيه، و أن العشر الباقي يرمز إىل غريه، كالسفيايّن أو أحد 
ورود  أنفي  ال  لكنين  و  اليهود.  قادة  أحد  أو  الصينيني  الشرقّيني 
شي ء يف الدّجال فعال، مل يفهم الرواة مغزاه، فنسجت املخّيالت 
ما شاءت من الزيادات و املبالغات... و لعل العكس صحيح... 
و هذا بعض ما وجدناه فيه ننقله - على كل حال - و نقّرب إىل 
فيه على رواته و  العهدة  و  اإلمكان،  قدر  مبهماته  الذهن بعض 

نقلته...
أّما بعض الصفات اليت تنعته هبا األخبار: كالعني املطموسة، و العني 
الطافية كالعنبة، و كوسائل الركوب املكّن عنها باحلمار العجيب، و 
غريها و غريها، أّما هذه كلها فتفتح بابا يقّوي شبه اجلزم، و يقرّبه 

من اليقني و القطع، ألهنا ميكن تأويلها و تطبيقها يف أيامنا هذه.
 :نقل عن النيب

»الدّجال يبصر بإحدى عينيه و ال يبصر باألخرى، طويل القامة، أزرق 
العينين، أعمش، بوجهه أثر الجدري، أبخر الفم كبير األسنان، مقّلب 
األظافر، أجدر الجسم ال شعر في جسده، متنّقع الرأس، طويل العنق، 
عالي  دوّي،  له  حّد كّفه. كالمه  تصل  أصابعه  الخلق(  )سي ء  شانى ء 
األكتاف، طارح الجبهة، في إحدى عينيه عيب، لحيته بشاخين تصل 
على  األطراف...  أزرق  أحمر،  حمار  تحته  شروس،  عبوس،  سرته. 
جبينه سطران مكتوبان يقرأهما كل مؤمن، و يجحدهما كل كافر، األول 
مكتوب فيه، الشقّي من تبعك، و السطر الثاني، السعيد من فارقك. 
و أكثر عسكره اليهود و أوالد الزنا. عن يمينه جبل أخضر، و على 
شماله جبل أسود، يسيران و يقفان بوقوفه، و يقول: هذه جّنتي، و هذه 
ناري، من أطاعني أدخلته جّنتي، و من عصاني أّدبته بسيف نقمتي.«1

و قيل عن أتباعه:
»يتبعه سبعون ألفا من اآلتراك و اليهود و أوالد الزنا. و المدمنون على 
الخمر و المغّنون و أصحاب الّلهو و األعراب، و النساء. و هو يمّر 

بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها.«2

الدّجال

شخصیات آخر زمانیة

محدثة نصرت الخوارزمي
يوما، إذن فبناء على املشهور القائل إن وفاة الرسول األكرم كان 
يف اليوم الثامن و العشرين من صفر، و عليه ينبغي أن تكون وفاة 
السيدة فاطمة يف الثالث عشر أو الرابع عشر أو اخلامس عشر 
من شهر مجادى األوىل، إذن فزيارهتا يف هذه األيام حسنة جدا 

خاصة يف الرابع عشر الذي هو أظهر

تقويم شهر جمادي األولی
بنت اإلمام علي 5 مجاِد األولی: ميالد زينب

13 مجادي األولی: استشهاد فاطمة الزهراء
27 مجادي األولی: وفاة عبداملطلب

مفتاح  المعاد -  تقى ، »زاد  بن محمد  باقر  المصدر: مجلسى، محمد 
بيان  في  1423ق.،  للمطبوعات ،  األعلمي  موسسة  بيروت،  الجنان«، 

أعمال شهر جمادى األولى .
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هو  بل  ليس شخصية حمددة  الدجال  أن  يعتقد  البعض  أن  كما 
قصدنا  الدجال  عن  نتحدث  عندما  ي  شخصيات  لعدة  رمز 
الشخصيات اليت خترج يف أزمنة خمتلفة و قد يدعي األلوهية و قد 

خيدعون الناس بأكاذيبها و تدعي أهنا منقذهم.
و هناك من يعتقد أن الدجال ال يرجع إىل األشخاص بل هو تيار 
حيدث يف اجملتمعات و بعض آخر يعتقد أن القصد منه هو الوهابيون 

و البعض يعتقد أن القصد من الدجال هو عبدة الشيطان.

فتنة الدجال
 :قال رسول اهلل

»إنه لم تكن فتنة في األرض، منذ ذرأ الّله ذرّية آدم، أعظم من فتنة 
الدّجال!.. و إن الّله لم يبعث نبّيا إالّ حّذر أمته الدّجال، و أنا آخر 

األنبياء و أنتم آخر األمم، و هو خارج فيكم ال محالة.«3
النيّب  ألن األنبياء قد  و رمبا يكون ذلك قد حدث من 
من  أنذروهم  و   بيته أهل  و   حممد بنبّينا  أقوامهم  بّشروا 

:أعدائهم أشّد إنذار.. مث جاء عنه
»أيها الناس، ما بعث الّله نبّيا إالّ و قد أنذر قومه الدّجال. و إن الّله 
قد أّخره إلى يومكم هذا. فمهما تشابه عليكم في أمره فإن رّبكم ليس 
بأعور إنه يخرج على حمار عرض ما بين أذنيه ميل!. يخرج و معه جّنة 
و نار، و جبل من خبز و نهر من ماء!. أكثر أتباعه اليهود و النساء و 
األعراب. يدخل آفاق األرض كلها إالّ مكة و البتيها )و الالبة: األرض 
الحّرة التي حجارتها سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار.( و المدينة و 

البتيها فإنهما محرمتان عليه.«4

عاقبة الدجال
روي عن االمام الصادق: »القائم يقتل الدّجال، و يصلبه على 

كناسة الكوفة.«
و هذا يعين أنه يقتله يف العراق!. و قد ورد عنه أيضا:

»يوم الّنيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت و والة األمر، و 
يظفره الّله تعالى بالدّجال فيصلبه على كناسة الكوفة.«5

مث جاء عنه مكّررا: »يقتله صاحب األمر لثالث ساعات مضت 
من يوم الجمعة...«

جيب أن ال ننسى أنه من املمكن أن ال يكون بعض هذه الروايات 
.من املعصومني

و البعض يرة أن الدجال هو اإلنرتنت أو القنوات الفضائية و اهلل 
أعلم و السؤال الذي يطرح نفسه إن جاء دجال هل هو شخص 
أو أشخاص أو تيار أو أداة؟ما يهمنا هو معرفة عالمات الدجال و 
التجنب عنه و املهم هو حفظ وعينا و صحوتنا يف كل زمن لكي 

ال يباغتنا.

الهوامش
1. انظر هذه األخبار يف »احلاوي للفتاوي«، ج 2، ص 171 )عرض ما 
بني أذين محار الدّجال أربعون ذراعا - كأنه يصف عرض ما بني طريف جناحي 
»صحيح  و  غريها؛  و   ،60 9، ص  ج  البخاري«،  »صحيح  و  الطائرة(؛ 
الناصب«،  »إلزام  و  بعدها؛  ما  و  قبلها  ما  و  8، ص 195  ج  مسلم«، 
ص 74؛ »بشارة اإلسالم«، ص 274 و غري هذه املصادر من الكتب اليت 

عرضت لذكر الدّجال.
2. »إلزام الناصب«، صص 202 و 261؛ »البحار«، ج 52، ص 194؛ 

»املالحم و الفنت«، ص 66 و غريها من املصادر. 
202؛  و   74 الناصب«، صص  »إلزام  192؛  »املهدي«، ص  انظر   .3

»صحيح البخاري«، ج 9، ص 60 و غريها.
4. بشارة اإلسالم، صص 15 و 295؛ »إلزام الناصب«، صص 74 و 181 
و 202 و 261 و »كشف الغمة«، ج 3، ص 260 و 277 و 279؛ 
»البحار«، ج 52، ص 194؛ »منتخب األثر«، ص 460؛ »البيان«، ص 
104؛ »صحيح مسلم« ج 4، ص 120؛ »املالحم و الفنت« ص 146؛ 

»ينابيع املودة«، ج 3، ص 165؛ »صحيح البخاري«، ج 9، ص 61.
5. »حبار األنوار«، ج52، ص 308؛ »بشاره االسالم«، ص 193.

اليهود، العداء الظاهر و الخفي لإلسالم و المسلمين
ال تقصد شهرية صراط من التطرق إىل قضية اليهود املخفيني و 
القصص  سرد  اإلسالمية  و  املسيحية  الديانة  حتريف  دورهم يف 
التارخيية واحلکايات عن اليهود ومؤامراهتم وتنفيذ کيدهم وخياناهتم 
فقط... وإمنا اهلدف الذي نسمی إليه ونريد أن نوصله للقاریء 
الکرمي، هو مدی اإلستفادة من الدروس والعرب اليت ذکرناها عن 
أحفاد القردة واخلنازير وأوالد األفاعی لتجنب الوقوع فيما وقعوا 
فيه، متاماً کما حذرنا اهلل عز وجل من خالل الرتکيز علی ذکر 
قصة موسی مع قومه من بين إسرائيل وتکرارها يف أکثر من 
موضع »القرآن الکرمي«.1 وکذلک حتذير الرسول الکرمي أمته 
من خالل األحاديث الصحيحة الکثرية لکي ال تقع فيما وقع 

فيه اليهود.
عن  أحباثنا  من  غريه  مع  البحث  هذا  أن  أيضاً  القول  وميکن 
اليهود إمنا هو من باب التعبئة ملا يسمی بثقافة السالم مع العدو 
واملنبطحة  املتواطئة  األقالم  من  العديد  تعمل  واليت  الصهيونی 
لتبث هذه الثقافة املعوجة لتحسني صورة اليهود يف عيون العرب 
واملسلمني من خالل حتريف الکم عن مواضعه وتغيري احلقائق، 

وتبديل املواقف ويلِّ أعناق النصوص لتتماشی مع ما يرمی إليه 
أصحاب ثقافة السالم... مع أننا من خالل أقالمهم وکتاباهتم 

أنفسهم فنحن نرفع دائما شعار من فمهم ندينهم...
ولذلک فإن دور يهود اخلفي مل يقف عند هذا احلد ومل ينته بعد. 
ألن العداء الذي بيننا وبينهم متأصل وال يزال علی أشده رغم 
فقعات ما يسمی بالسالم الذي ال يعرفونه. ورغم مناداة البعض 
بتطبيع العالقات معهم إال أن املعارک ال تزال رحاها دائرة وإن 
مخدت يف بعض األحيان إال أن سعارها وهليبها ال يزال متوهجاً 
حتت الرماد ولن تنطفئ نار تلک احلروب إال بالقضاء التام واملربم 
علی هذه الشرذمة الشريرة يف املعرکة اليت يعلمون کما نعلم أن 
بعدها  هلم  تقوم  لن  واليت  وأخری  حلظة  بني  سيشتعل  سعريها 
قائمة، وهي املعرکة اليت سينطق فيها احلجر والشجر وينادي علی 
الذي  إال شجرهم  وراءه  الذي سيختبئ  اليهودي  ليقتل  املسلم 

يزرعون اآلن بغزارة يف »فلسطني« واملسمی بـ»الغرقد«.
اسرتاجتيتهم  بتغيري  واآلخر  احلني  بني  يقومون  فاليهود  لذلک 
وخمططاهتم اليت يضعوهنا لسنوات قادمة، فما خططوا له باألمس 
يف  استخدامه  يصلح  ال  وأساليب  وسائل  من  استعلموه  وما 

يوسف رشاد اليهود طالما كانوا أعداء لإلسالم 

شخصیات آخر زمانیة

دور الیهود المتخفین في تحریف اإلسالم 
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املستقبل.
فذور اليهود الذين کانوا يتخفون ويندسون فيه بني األمم والشعوب 
مل ينته متاماً ولذلک تغريت أساليبهم من اخلفاء إلی الظهور، ومن 
اجلاسوسية إلی العمل واإلعالن عن أنفسهم يف الظاهر عن طريق 

العمالء واخلونة.
فالوسائل واألساليب تتغري حسب الظروف والطقوس ولکن الذي 
ال يتغري منهم ابداً هو صربهم ومثابرهتم وطول باهلم للوصول إلی 
األهداف اليت خُيططون هلا ويرمسوهنا. فنجاحاهتم إمنا يستمدوهنا 
السليم والدقيق واتباعهم بصرامة وتفان خلطوات  التخطيط  من 
وحزبه.  ُجنده  إبليس ألهنم  األکرب  الشيطان  وأستاذهم  سيدهم 
لذلک فهم يتبعون خطواته بکل دقة وإحکام ويقومون بتنفيذها 
وکيفية  الدنيوية  باألساليب  أخذهم  مع  وإخالص  حب  بکل 
مصاحلهم  خلدمة  فيها  يتفانون  اليت  األسباب  هلذه  استغالهلم 

وحتقيق أغراضهم...
هذا بالطبع مع الغفلة والتيه الذي يعيشه أهل احلق والوقوع يف 
شراکهم وخداعهم وعدم األخذ باألساليب الربانية اليت سخرها 

اخلالق جل وعال لعباده.
يقفون  والذين  ملخططاهتم  اليهود  تنفيذ  بني  الذي حيول  ولکن 
کالشوکة يف حلوقهم ومينعون تنفيذ کل ما يريدون الوصول إليه 
وحتقيقه وينّغصون عليهم حياهتم هم تلک الفئة املؤمنة والطائفة 

املنصورة اليت ذکرها رسول اهلل يف قوله:
»ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين علی الحق ال يضرهم من خذلهم حتی 

يأتی أمر اهلل.«
الکاملة  اليهود وهيمنتهم  بني جناحات  اليت حتول  الطائفة  هذه 
حلمهم  تنفيذ  ضد  أمامهم  تقف  اليت  وهي  اإلسالم  أمة  علی 
املکتوب علی الکنيست اإلسرائيلی: أرض إسرائيل من »النيل« إلی 
»الفرات«. لذلک فهم يريدون القضاء التام علی تلک الطائفة 
املؤمنة - ولن يستطيعوا - هم وأذناهبم، ألن هذه الطائفة حمفوظة 
حبفظ اهلل عز وجل وهي اليت ستقود مجوع املسلمني للنصر املؤزر 
بإذن اهلل تعالی. وألهنا ال ختاف وال هتاب من قوة وبطش اليهود 
اليت خيافها ويهاهبا ضعاف اإلميان والنفوس... وهذه الطائفة تؤمن 

بقول اهلل عز وجل:
»فـََلمَّا َفَصَل طاُلوُت بِاْلُجُنوِد قاَل ِإنَّ اللََّه ُمْبَتليُكْم بِنـََهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه 
فـََلْيَس ِمنِّي َو َمْن َلْم َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمنِّي ِإالَّ َمِن اْغتـََرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا 
ِمْنُه ِإالَّ َقليالً ِمنـُْهْم فـََلمَّا جاَوزَُه ُهَو َو الَّذيَن آَمُنوا َمَعُه قاُلوا ال طاَقَة لََنا 
اْليـَْوَم ِبجاُلوَت َو ُجُنوِدِه قاَل الَّذيَن َيظُنُّوَن أَنَـُّهْم ُمالُقوا اللَِّه َكْم ِمْن ِفَئٍة 

َقليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكثيَرًة بِِإْذِن اللَِّه َو اللَُّه َمَع الصَّاِبرين «2
فهم حياربون بکل ما أتوا من قوة تلک الفئة املؤمنة ألهنم يعلمون 
األيادي  تلک  علی  سيکون  األخري  وسبيهم  هنايتهم  أن  متاماً 

املتوضئة.
لذلک فهم خيصصون يف جامعاهتم من يقوم علی دراسة احلروب 
الصليبية دراسة مستفيضة لکي يعلموا مواطن القوة اليت جعلت 
من القائد الفذ صالح الدين األيوبی وجنده يهزمون أعتی اجليوش 
الصليبية ويطردوهنم من مدينة »القدس«، فيعملون علی إضعاف 
تلک األسباب يف األجيال املسلمة لکي ال تتمکن من طردهم 
من فلسطني کما فعلت الفئة املؤمنة من ُجند صالح الدين اليت 
مواطن  أيضا  يدرسون  مثَّ  ومن  الصليب.  أهل  جحافل  هزمت 
الضعف فيعلمون علی إذکائها وإحيائها ونشرها بني الصفوف 

الفئة املؤمنة.
دقيقة  دراسة  البشر  من  الشرمذة  تلکم  بدراسة  فالقيام  لذلک 
وذلک  الواجبات  أوجب  من  اآلن  هي  وموضوعية  وعميقة 
يعتمدون  اليت  قوهتم  والکشف عن مصادر  لتعريتهم وفضحهم 
عليها والعمل علی إضعافها وإجهاضهاا، وکذلک معرفة مواطن 
ضعفهم والعمل علی نشرها وإظهارها وتعريفها للناس واليت منها 

أهنم جبناء وذلک بنص القرآن الکرمي الذي قال عنهم:
»ال يُقاتُِلوَنُكْم َجميعاً ِإالَّ في  ُقرًى ُمَحصََّنٍة َأْو ِمْن َوراِء ُجُدٍر بَْأُسُهْم بـَيـْنـَُهْم 
َشديٌد َتْحَسبـُُهْم َجميعاً َو قـُُلوبـُُهْم َشتَّى ذِلَك بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم ال يـَْعِقُلون «3 

ومواطن الضعف عند يهود کثرية وقد کفانا املولی عز وجل ذلک 
کله، فهو العليم ببواطن أمور خلقه وعباده واخلبري حبقيقة هؤالء 
بالتفصيل عن مکر وکيد وخديعة  لنا  البشر، وحکی  القوم من 
اليهود، وکذلک فنحن کمسلمني لنا يف رسولنا القدوة احلسنة 
يف سريته معهم ويف أحاديثه الصحيحة مصابيح تنري لنا الطريق 
وسط هذا الظالم الدامس والتيه اليت تعيش فيه األمة اإلسالمية 
اليوم يف ظل هيمنة اليهود وعلوهم الثاين واألخري الذي أخرب عنه 

املولی عز وجل يف قوله تعالی:
»َو َقَضْينا ِإلى بَني  ِإْسرائيَل ِفي اْلِكتاِب لَتـُْفِسُدنَّ ِفي اأْلَْرِض َمرَّتـَْيِن َو 

لَتـَْعُلنَّ ُعُلوًّا َكبيرًا«4
اهلل  بإذن  الذريع  والسقوط  اهلبوط  سيأيت  العلو  هذا  بعد  ولکن 
تعالی. وسيکون علی أيادی أبناء األمة اإلسالمية املتوضئة الذين 
وکالم  الکرمي  قرآهنم  من  األشرار  هؤالء  ومکنون  خيابا  يعلمون 
رهبم العليم اخلبري الذي أخربهم سبحانه وحذرهم من تلکم الفئة 
وحزب  الدجال  املسيح  وأتباع  واخلنازير  القردة  أحفاد  املنحرفة 
عديدة  ألسباب  معهم  التعامل  ومن  اخلُلَّص  وُجنده  الشيطان 
سوف جيدها من يريد معرفة املزيد عنهم بني دفتی القرآن الکرمي 
مسطوراً بأحرف من نور وسوف جيد أيضا صفات هؤالء القوم. 
کذلک بني کتاهبم الذي يعتقدون أنه مقّدس، فقد وصفهم بأقذع 
الصفات وأقصاها. فـ»التوراة« اليت بني أيدينا اآلن تعترب من أکثر 

الکتب وأشدها عداًء ملا ُيسمی بـالسامية.7

فهذا بيان لکل من يريد أن يعرف مکنون أسرار وخبايا يهود فما 
عليه إال أن يرجع إلی القرآن الکرمي والسنة النبوية الصحيحة فسوف 
جيد اجلواب الشايف والدواء الناجع لکيفية وأسلوب التعامل مع هؤالء 
القوم، وهذا هو اهلدف احلقيقي الذي ننشده من هذا السفر... أال 
هو کشف حقيقة اليهود ومعرفة أساليبهم اخلبيثة اليت کانوا يتعاملون 
هبا مع اهلل عز وجل ومع أنبيائه ورسوهلم موسی حتی آخر 
قتله،  وحاولوا  وعادوه  حاربوه  الذين   مرمي ابن  عيس  أنبيائهم 
ومالحقة أتباعه من احلواريني. وکذلک ما فعلوه مع نبينا ورسولنا 
 احلبيب حممد بن عبداهلل رسول اإلسالم وخامت األنبياء واملرسلني

ومع صحابته الکرام.
ونفذوا  متاماً  جنحوا  قد  اليهود  أن  جند  الدراسة  هذه  خالل  فمن 
الديانة  علی  واملربم  التام  القضاء  يف  وإحکام  دقة  بکل  خططهم 
الشيطان  هلم  رمسها  اليت  احملکمة  اخلطوات  خالل  من  املسيحية 
املسيحية  زي  يف  ختفی  يهودي  زرع  من  بدًءا  دقة  بکل  ونفذوها 
بيضاء   مرمي ابن  عيسی  املسيح  هبا  جاء  اليت  العقيدة  فخّرب 
هبا  اهلل  أنزل  ما  أخری  بعقائد  وأبداهلا  التوحيد  عقيدة  وهي  نقية 
اهلّدامة  والفلسفات  للمذاهب  اليهود  بإشاعة  وهناية  من سلطان، 
تلک  من  تبقی  ما  هلدم  اللعني  إبليس  هلم  وأوحاها  اليت وضعوها 
الديانة السماوية، فسّودهتا أيادي يهود النجسة وشتتوا أتباع تلکم 
الديانة وأصبحت الفلسفة والعلمانية وغريها من املذاهب األرضية 

هي الدين اجلديد الذي يؤمن به ُجلُّ اجملتمع الغريب املسيحي...
و يف نفس الوقت كانت هناك فئة من األمة اإلسالمية كانوا داعمني 
للحق لكي ال يضر به شي ء و يف هذا السبيل  مل و لن يتاثر حبقد 
احلاقدين و خداعات املؤامرين من اليهود و عمالءهم و هذا الفئة 
منصورة من عند اهلل و أخربنا نيب اإلسالم سابقا و هي شوكة يف 
عيون األعداء و تبقى كذا حىت جييز اهلل خروج ها و يف تلك االيام 
هي هتزم جيوش الصليبيني اجلرارة و حتذف اشرار اليهود على الكرة 

االرضية كما قال اهلل تعاىل سينصرها اهلل بنصره:
»َأْو َخْلقاً ِممَّا َيْكبـُُر في  ُصُدورُِكْم َفَسيـَُقوُلوَن َمْن يُعيُدنا ُقِل الَّذي َفَطرَُكْم 
َأْن  َعسى   ُقْل  ُهَو  َمتى   يـَُقوُلوَن  َو  ُرُؤَسُهْم  ِإلَْيَك  َفَسيـُْنِغُضوَن  َمرٍَّة  َأوََّل 

َيُكوَن َقريبًا«5
فهذا اليوم آت ال ريب فيه ويومئذ سيفرح املؤمنون بنصر اهلل...
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أول من أسس يف العامل اإلسالمي ذكر القصص هو تميم الداري. 
و حسب املصادر املوثوقة:

»لم يکن يقص علی عهد رسول اهلل و ال ابيبکر و کان اّول من 
قّص تميماً الداری، استأذن عمر بن خطّاب ان يقصُّ علی الناس قائماً، 

فأذن له عمر.«1
إن متيم الداري و هو أبو رقية متيم بن أوس بن خارجة حسب ما ذكر 
املؤلفون يف جمال ترمجة الصحابة: کان نصرانيا و قدم املدينة فأسلم.2 
و يف السنة التاسعة للهجرة أي آخر سنة من حياة النيب جاء 
إىل املدينة و أسلم .و ما كان نصرانيا عاديا بل قيل: »کان راهب 
اهل فلسطين و عابد اهل فلسطين.«3 و ايضا يقول هو من العلماء 

اء اهل الکتابني )يعنی التورات و االجنيل.(4

تميم الداري في عصر الخلفاء 
و كان اخلليفة الثانية حيرتم متي الداري و يذكره خبري أهل املدينة.5 و 
يف عصره أجيز متيم الداري ألقاء اخلطابة الصحاب النيب بينما ما مل 
يدرك النيب إال سنة واحدة. كان خيطب يوما يف األسبوع للناس 
كخطيب قبل صالة اجلمعة و يف عصر اخلليفة الثالثة أجيز له أن 

يقوم بإلقاء اخلطب يومني يف األسبوع ... .6
بينما أسلم متيم الداري يف السنة األخرية من حياة النيب إال أن اخلليفة 
الثانية اعتربه من أهل البدر و هم من أعلى املسلمني مكانة و كانوا 

يتقاضون من بيت املال 5000 درهم شهريا.7 
للصلوات  الثانية كإمام مجاعة  اخلليفة  اختاره  الداري هو من  متيم 
قيمته  يقدر  لباس  ملبسا  فيها  حضر  و  رمضان  شهر  يف  النافلة 

1000 درهم و أقام الصالة كإمام املسلمني.8
بقي متيم حىت آخر ايام خالفة عثمان يف املدينة و بعد مقتله فر إىل 
الشام و كان فيه حىت األربعني من اهلجرة .ذكر املؤرخون أن متيم 

تويف يف الشام و قربه يف بيت جربين من بالد فلسطني.

التوغل بين رواة الحديث
كان متيم الداري غارقا يف فكره و ثقافته النصرانية  ما كانت له 

فرصة إلعادة صياغة ثقافته و أفكاره حسب الثقافة اإلسالمية و 
من الطبيعي أن تكون بعض رواياته منحرفة بافكار غري صحيحة 
األفكار اليت اساسها التورات و اإلجنيل. و حديث اجلساسة اشهر 

حديث نقل عن متيم الداري:
الضحاك بن قيس. وكانت من  فاطمة بنت قيس، أخت  أنه سأل 
 .املهاجرات األول. فقال: حدثيين حديثا مسعتيه من رسول اهلل
ال تسنديه إىل أحد غريه. فقالت: لئن شئت ألفعلن. فقال هلا: أجل. 
حدثيين. فقالت: نكحت ابن املغرية. وهو من خيار شباب قريش 
تأميت  فلما   .اهلل رسول  مع  اجلهاد  أول  يف  فأصيب  يومئذ. 
 .خطبين عبدالرحمن بن عوف، يف نفر من أصحاب رسول اهلل
وخطبين رسول اهلل على مواله أسامة بن زيد. وكنت قد حدثت؛ 
فلما كلمين  أسامة.«  فليحب  أحبني  »من  قال   اهلل رسول  أن 
رسول اهلل قلت: أمري بيدك. فأنكحني من شئت. فقال: »انتقلي 
إلى أم شريك«. وأم شريك امرأة غنية، من األنصار. عظيمة النفقة 
يف سبيل اهلل. ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال »ال تفعلي. 
إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان. فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو 
ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. ولكن 
انتقلي إلى ابن عمك، عبداهلل بن عمرو بن أم مكتوم« )وهو رجل من 
بين فهر، فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه( فانتقلت إليه. 
 اهلل رسول  منادي  املنادي،  نداء  عديت مسعت  انقضت  فلما 
ينادي: الصالة جامعة. فخرجت إىل املسجد. فصليت مع رسول 
اهلل فكنت يف صف النساء اليت تلي ظهور القوم. فلما قضى 
رسول اهلل صالته، جلس على املنرب وهو يضحك. فقال: ليلزم 
كل إنسان مصاله. مث قال: »أتدرون لما جمعتكم؟« قالوا: اهلل ورسوله 
أعلم. قال »إني، واهلل! ما جمعتكم لرغبة وال لرهبة. ولكن جمعتكم، 
وحدثني  وأسلم.  فبايع  فجاء  نصرانيا،  رجال  الداري، كان  تميما  ألن 
حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب 
في سفينة بحرية، مع ثالثين رجال من لخم وجذام. فلعب بهم الموج 
شهرا في البحر. ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. 
فجلسوا في أقرب السفينة. فدخلوا الجزيرة. فلقيتهم دابة أهلب كثير 

الشعر. ال يدرون ما قبله من دبره. من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك! ما 
أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ 

قالت: أيها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. فإنه إلى خبركم 
باألشواق. 

قال: لما سمت لنا رجال فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا 
سراعا. حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. وأشده 

وثاقا. مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه، بالحديد. 
قلنا: ويلك! ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري. فأخبروني ما أنتم؟ 
قالوا: نحن أناس من العرب. ركبنا في سفينة بحرية. فصادفنا البحر 
حين اغتلم. فلعب بنا الموج شهرا. ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه. فجلسنا 
في أقربها. فدخلنا الجزيرة. فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر. ال يدري ما 

قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك! ما أنت؟ 
هذا  إلى  اعمدوا  قالت:  الجساسة؟  وما  قلنا  الجساسة.  أنا  فقالت: 
الرجل في الدير. فإنه إلى خبركم باألشواق. فأقبلنا إليك سراعا. وفزعنا 
منها. ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: 
عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: 
نعم. قال: أما إنه يوشك أن ال تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. 

قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ 
قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك 
أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ 
قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هي 

كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها. 
قال: أخبروني عن نبي األميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل 
يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه 
أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ 

قلنا: نعم. 
أنا  إني  وإني مخبركم عني.  يطيعوه.  أن  لهم  إن ذلك خير  أما  قال: 
في  فأسير  فأخرج  الخروج.  في  لي  يؤذن  أن  أوشك  وإني  المسيح. 
األرض فال أدع قرية إال هبطتها في أربعين ليلة. غير مكة وطيبة. فهما 
محرمتان علي. كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة، أو واحدا منهما، 
استقبلني ملك بيده السيف صلتا. يصدني عنها. وإن على كل نقب 

منها مالئكة يحرسونها. 
قالت: قال رسول اهلل، وطعن مبخصرته يف املنرب »هذه طيبة. 
هذه طيبة. هذه طيبة.« يعين املدينة »أال هل كنت حدثتكم ذلك؟« 
فقال الناس: نعم. فإنه أعجبين حديث متيم أنه وافق الذي كنت 
أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة. أال إنه يف حبر الشام أو حبر اليمن. 
ال بل من قبل املشرق، ما هو. من قبل املشرق، ما هو. من قبل 

املشرق، ما هو 
9.و أومأ بيده إىل املشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول اهلل

و حنن ال نريد أن نتحدث حول صحة رواية هذا احلديث و قضايا 

ك»حبر واحد كيف ميكن أن يبقى عاصفا على طول شهر؟« و 
»من أين ظهر حيوان ال يعرف رأسه و ذنبه يتكلم العربية الفصحى 
و امسه جساسة« و »الدجال املقيدة يف السالسل الذي أجيز له 
اخلروج ملاذا مل خيرج على طول 1400 سنة ؟« و لكنه من املعقول 
النيب األكرم يسمع هذه  الروايات أن  ان نسال: ما يقال يف 
القصة من متيم الداري و بعد يذكره للمسلمني يف اجتماع رمسي و 
كبري ما مدى أن حيدث إساءة الفهم يف اإلسالم ؟كيف ميكن أن 

يؤمن املسلمون بنيب يذكر هذه اخلرافات 
و كما يقول الربوفوسور ليفي دالفيدا أستاذ اللغة العربية و اللغات 
السامية و املتخصص يف تاريخ اإلسالم يف مادة متيم الداري بدائرة 

املعارف اإلسالمية:
كان متي الداري نصرانيا كما كان أكثر عرب الشام فاستطاع أن 
املصباح يف  منها وضع  و  »الشام«  أهل  عبادات  من  النيب  يطلع 
و  الدينية  القصص  نقل  من  أول  الداري  متيم  أن  .يقال  املسجد 
قصص قيام الساعة و ظهور الدجال و اجلساسة من هذه القصص 

.ذكر متيم الداري هذ القصص للنيب و نشرها النيب بني الناس.10

لجا القصاصون بمعاوية
يقول روح بن زنباع:

زار تميما الداري فوجده ينقى شعيرا لفرسه قال وحوله أهله فقال له 
روح أما كان في هؤالء من يكفيك قال تميم بلى ولكني سمعت رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم ينقى لفرسه شعيرا ثم 

يعلقه عليه إال كتب له بكل حبة حسنة.11
و هذا منوذج مما وضعه متيم الداري و فيه يتنزل كالم النيب و 

معارفه إىل حد إعطاء كل حبة الشعري للفرس يعترب حسنة.
و عندما صار اإلمام علي خليفة كان إخراج القصاصني منال 

املسجد من أول ما قام به.12
و جلا متيم الداري كالكثري من الفرين إىل معاوية من عدل اإلمام 
و   - قصرية  ملدة   - توقفت  القصاصني  قصة  هكذا  و   علي
لكن بعض من الصحابة و الذين ما كانوا على مستوى عال من 
عبداهلل  و  أنس  و  اإلسالم كـأبي هريرة  معرفة  و  املعارف  و  العلوم 
بن عمر و التابعني الذين كانتوا يريدون التعرف على اإلسالم عن 
طريق اشخاص كتميم الداري أخذوا كالم هذا النصراين الذي أسلم 
أخريا و نقلوها لألجيال القادمة.فهكذا الروايات اليت يوصف باهنا 
ما يف »التورات« و  إسرائيل و  الغسرائيليات أي قصص بين  من 
»اإلجنيل« و »التلمود« و ما شاهبها من الكتب احملرفة للعهد العتيق 
التاريخ  و  احلديث  و  التفسري  باعتبارها  اإلسالمي  العامل  دخلت 

اإلسالمي.
٭٭٭

و سنتطرق إىل كعب األحبار يف القسم القادم إن شاء اهلل تعاىل.

أول القصاص 

الصحابة المختلقون

الصحابة المختلقون

تميم الداري
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إن قصة بلوغ احلضارات والثقافات أوجها ومن مث هتاويها، وباألحرى 
الثقافية اليت تشد  تولدها وموهتا، هو أكثر القصص واملوضوعات 
املرء لسماعها وقرائتها. فالثقافات واحلضارات تنشأ بتمهل من نقطة 
ما، وتنمو وتثمر، ومن مث على غرار االنسان، تكرب وتشيخ، وتتآكل 
وتذبل وبعدها يدامها املوت الذي البد منه وجمئ ورحيل البد منه 
الكائنات. وبعد ذلك فصاعدا لن يبقى  شأهنا بذلك شأن مجيع 
واحلركة،  للروح  تفتقد  وصور  ورموز  وعالئم  ذكريات  سوى  عنها 
ذلك الشئ الذي نعتربه اليوم تراثا ثقافيا وجنعل من املتاحف، مقابر 

وأضرحة أبدية هلا.
ولكل منها قدرها وموهبة حمددة للبقاء واحلياة. ال أكثر وال أقل، 
وكذلك فسحة للبقاء والدوام، إىل أن تعطي مكاهنا لثقافة وحضارة 

اخرى، مثل جممل اجملئ والرحيل اجلاري يف الكون. 
وقال تبارك وتعاىل: 

»ُقْل ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِميَن«1 
إن كشف العواقب والنظر إىل هنايات ومصائر الثقافات واحلضارات 
غري ممكن من دون النظر إىل الباطن والطبقات اخلفية لسرية وسنة 

األمم والسنن املودعة يف الكون والوجود. 
إن كال من األمم والثقافات واحلضارات وبسبب اإلبتالء مبجموعة 
من السنن أو البدع، تصبح جاهزة ومستأهلة للبقاء طويال أو املوت، 

وجتئ وترحل وفقا جملموعة القوانني السارية يف الوجود. 
وكأن أي من جمموعة األعمال الفردية واجلماعية، البد وأن تكون هلا 

تبعات ونتائج، إن مت تلقفها، تستخلص منها العرب.
والثابت  احملتوم  والقضاء  احلكم  يف  تتمثل  عمل،  أي  تبعات  إن 
ميكن  اليت  تلك  الفيزياء،  ثابتة كقوانني  وهي  الكون،  يف  والسائد 

فهمها عن طريق النظر والتفكري. 
مجاعيا،  ومقبولة  عامة  ثقافة  إىل  البدع  أو  السنن  تتحول  وعندما 
توضح أوج وسقوط وتاريخ ووقت رحيل وموت ثقافات وحضارات 

األمم. 
واملؤسف أنه ماعدا أهل الفكر والذكر، فان أيا من األمم وسكان 
يتوصلوا إىل  التاريخ، مل  املختلفة طوال  الثقافية واحلضارية  امليادين 
درك هذا املعن. إهنم كانوا ينظرون إىل املمتلكات بالعني الظاهرة 
للبقاء.  عامال  واحلراس كانت  القصور  وعرض  طول  أن  وافرتضوا 
ومن هنا ويف أوج وذروة القوة والتمتع، فانه عندما حيني موعدهم 
وأجلهم حسب السنن اليت ال تبديل فيها، فاهنم سيشهدون التداعي 

والسقوط. 
إن جمموعة أعمال وحصيلة األعمال السافرة واخلفية، تضع كل أمة 
يف مدار معني، وهلا حسب السنة الثابتة، وقت وسعة وعمر معني. 

ولكل مدار ومرتبة، أجل ثابت، يهبط ويتداعى يف وقته.2
تتفتق كالرباعم، وتنمو. وتوّرق وتثمر. ويف  والثقافات واحلضارات 

احلقيقة كل منها له قدره اخلاص به ويسري يف نطاقه. 
لثقافة  املقدر  األجل  وزوال  سقوط  تقدير  يتم  عندما  وبالضبط، 
وحضارة ما، فان برعمة ثقافة وحضارة أخرى ستنمو وتظهر على 

إسماعيل شفيعي سروستاني

سر اإلنهيار 

سّر إنهیار الثقافات والحضارات

الهوامش:
1. »مسند« )امحد(، ج 3، ص 449، حديث سائب بن يزيد؛ »منتخب 

الکنز«، ج 4، صص 55-56؛ »تاريخ ابن عساکر«، ج 1، ص 480. 
2. »صحيح« )مسلم(، ج 8، ص 204، الرقم 837؛ »اسد الغابة«، ج 

1، ص 256.
3. »االصابة فی متييز الصحابة« )ابن حجر عسقالنی(، ج 1، ص 186، 

ترمجة الرقم 837.
4. »هتذيب التهذيب« )ابن حجر(، ج 1، ص 511، ج 1 حيدرآباد.

5. »االصابة«، ج 3، ص 473، طبع القاهره، 1358ق. 
النبالء«  6. »هتذيب تاريخ ابن عساکر«، ج 3، ص 360؛ »سري اعالم 

)ذهبی(، ج 2، ص 448، طبع لبنان.
7. »فتوح البلدان«، ص 556، طبع مصر، حتقيق: دکرت صالح الدين املنجد.

8. »تاريخ ابن عساکر«، ج 10، ص 479. 
9. »صحيح« )مسلم(، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب  24 - باب قصة 

اجلساسة، حديث رقم 2942.
10. تعريب لـ»دائرة املعارف اسالم«، ج5، ص 481. 

11. »مسند« )ابن حنبل(، ج 4، ص 103. 
12. »هتذيب التهذيب«، ج 10، صص 158-157. 

المصدر: عاّلمة عسكری، السّيد مرتضی، »دوراالّئمة فی احياء الدين«، 
الطهران، طباعة منير، الطبع الثالث، صص 479-468.
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هامش احلضارة السابقة بصمت وسكوت.
الثقافات واحلضارات يف ظرف حمدود ومعني ويف  وتظهر كل من 
نسب »رمحانية وشيطانية وإنتقائية تارة«، وتتجلى يف دائرة املقدرات 
واملقدورات، ومن مث متوت. إن سر موهتا يكمن يف نظرهتا الكلية. 
جاهزة  جيلعها  واحلضارة،  للثقافة  التكويين  السري  يف  الزاوية  وهذه 

لإلهنيار والفناء. 
إن الدعوة اليت وردت يف كتاب اهلل املبني للسري والسفر يف األرض، 

تعكس الدعوة للسري من الظاهر إىل الباطن. 
وحضارة  لثقافة  اخلارجية  واملظاهر  احلياة  صورة  من  يبدأ  والسفر 
األمم وينتهي عند النظر يف الباطن وكشف سر جمئ ورحيل األمم 
وحضاراهتا واكتشاف كل ما يؤدي إىل هالك أو بقاء اثارها وسريهتا 
وسننها. ومن هذه الرؤية فحسب فان التاريخ والسري والسفر يؤدي 

إىل تفتق برعمة »العربة« على أغصان النفوس. 
إن اإلنسان يغفل دائما الزمان الباقي والسرمدي ويغرق يف الزمان 
الفاين للدهر والعصر. إن عامة الثقافات واحلضارات، وبسبب عدم 
تواصلها مع البخت الباقي والزمان الباقي واملستدام، كانت معرضة 
بالضرورة للهالك والزوال. إن هالك البشرية فردا فردا وهالك األمم 
والثقافات واحلضارات هو أمر حتمي يف مسار السنن اإلهلية الثابتة. 
انسان.  وكل  شئ  يشمل كل  فَاٍن«  َعَليـَْها  َمْن  »ُكلُّ  موضوع  إن 
إن الفناء واملوت ال يقتصران على االنسان واحليوان، بل أن مجيع 
املخلوقات، فانية، وكل ما يتعلق بالزمان الفاين ويندرج يف ظرف 
فئة  من  والعشق مها  العقل  أن  ومثلما  فاٍن ال حمالة،  فانه  الزمان، 
خملوقات ماوراء الطبيعة، فان الثقافات هي باألخرى خملوقات وتقع 
اخلاصة  واملقدرات  التقدير  دائرة  يف  تكتسبها  اليت  النسبة  حسب 

وتكتسي خاصية املوت أو البقاء. 
السرمدي  للزمان  التام  اإلنتساب  هو  األبد،  إىل  البقاء  شرط  إن 
والباقي، النه »هو الباقي« وحده وكل ما ينتسب إىل اسم "احلّي" و 

»الباقي«. وكلما كانت النسبة أكرب كلما كان البقاء أكثر. 
ورمبا هلذا السبب قال اهلل تعاىل »ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه«، وأن 
مجيع القصص تعود إىل كلمة »إال« هذه، النه هو وحده الباقي، 
حبيث قال تعاىل »اْلَحيِّ الَِّذي اَل َيُموُت«، فاهلالك يشمل كل شئ 
»إال وجه اهلل« وكل شئ وكل انسان وكل عمل ينتسب إىل »وجه 
مقارنة  أكثر  بقاء  ويكتسب  موته،  النسبة  هذه  بقدر  يؤخر  اهلل« 

باالخرين. 
الثقافات  جلميع  املبكر  املوت  سر  بان  أقول  املنطلق،  هذا  ومن 
والعملي« عن »وجه اهلل  إبتعادها »النظري  إىل  يعود  واحلضارات 

الباقي«.
إن اإلمام صاحب الزمان، هو وجه اهلل األكرب، حبيث نقرأ يف »دعاء 

الندبة«: 
»أَْيَن َوْجُه الَلِه الَِّذي  يـَتـََوجَُّه ِإلَْيِه ااْلْولَِياُء«

وكماالت  فضائل  للحق وصاحب مجيع  والكامل  التام  الوجه  إنه 

األنبياء واألولياء اإلهليني ومهزة وصل وإرتباط ومتسك سائر أولياء 
اهلل. 

إن »وجه اهلل األكرب« إمام الزمان وصاحب الزمان، هو مظهر 
أيضا، فهو موجود خلف  الغيب  أنه مظهر اسم  اسم احلي، ومبا 
ستار الغيب. ويقول يف توقيعه الشريف واملبارك يف شهر رجب 

حول بعض عباد اهلل: 
»ال فـَْرَق بـَيـَْنَك وبـَيـْنـََها إاّل أنَـُّهم ِعَباُدَك«3

و يف وجه اهلل األكرب أي إمام الزمان الذي هو وجه اهلل التام، 
تتجلى مجيع األمساء والصفات الكمالية اإلهلية حبيث تكون مرآة 

الذات القدسية اإلهلية. 
وكل هذه مقدمة، لكي يعرف حجة اهلل على أنه »خليفة اهلل« و 

»بقية اهلل«.
إن احلصيلة والنتاج العملي والنظري لـ»حجة اهلل« و بقية اهلل الذي 
واحلضارة  الثقافة  يف  يندرج   ،الرمحة نيب  ومرياث  »ثقل«  هو 
الطيبة اإلهلية إلمام الزمان، الن حضرته صاحب كل الصفات 

الكمالية عدمية العيب والنقص ومظهر تام حلضرة احلق. 
إن اإلشارة إىل كسر القيود واحلصر املندرج يف العامل امللكي، يف كل 
ما يعمل حجة احلق يف وقت الظهور األكرب على إجياده وظهوره، 
هي إشارة إىل توفر إمكانية اتصال وارتباط الناس يف الدولة الكرمية 
المام الزمان بالعوامل امللكوتية واجملردات، وهو األمر الذي يعترب 
مستحيال يف عصر الغيبة وإمارة وحكومة غري املعصوم بل يقتصر 

على أحد أولياء اهلل فحسب.
النابعة  واحلضارات  للثقافات  احملتوم،  واملوت  الوالدة  قانون  إن 
والقائمة على أساس غياب التقوى لدى االنسان غري املعصوم، ال 
ينطبق على هذه الدولة الطيبة وثقافتها وحضارهتا، الن أولئك الذين 
هلكوا، كانوا حيملون بداخلهم سر موت وإمكانية املوت. إن هؤالء 
وحسب السنة اإلهلية اليت ال تبديل فيها، البد هلم من جتربة األفول 
والزوال وبالتايل حلول ثقافة وحضارة أخرى حملهم، لكن بقاء ودوام 
دولة اإلمام احلق، دائمة وتستمر حىت قيام القيامة الكربى. وحينما 
واالرتباط  واالتصال  الستار  إلزاحة  والفرص  األرضيات  تتوفر كل 

التام بالعامل الباقي والسرمدي. 
وال بأس إن أصغيتم جيدا، ستجدون بان األرض والسماء تصرخ: 

أليس الصبح بقريب. 

الهوامش:
1. سورة النمل، اآلية 69.

2. َوِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل.
3. الطوسي، حممد بن حسن، »مصباح املتهجد وسالح املتعبد«، بريوت، 

مؤسسة فقه الشيعة، الطبعة االوىل،، 1411 هـ، ج 2، ص 803.

شفيعي  إسماعيل  والحضارات«،  الثقافات  انهيار  »سر  من  المقتبس 
سروستاني، هالل، طهران، 1394 ش.

سّر إنهیار الثقافات والحضارات

كونه غري قابل للتوقع و كونه فجأة و قدرته يف الدمار و القتل العالية 
و الضغط النفسي النابع عن اإلرهاب األحيائي سببت لكي يكون 
مكافحته من األولويات الرئيسة للمجتمعات و البالد اليت تسعى 
اىل األمن و االستقرار و السالم و منها دول الواقعة يف منطقة الشرق 
الفرص  و  األحيائي  اإلرهاب  التهديد  تقييم  نظريات  و  األوسط. 

املوجودة نظريتان مقدمتان ملكافحة  اإلرهاب األحيائي.
طاملا كان اخلوف من أن يتعرض لألمراض مما شغل بال اإلنسان 
استغالل  السلطويون  حاول  األثناء  هذا  يف  و  التاريخ  مدار  على 
مبا  األشخاص  هذا  و  اآلخرين.  على  للسيطرة  املختلفة  األسباب 
أهنم علم علم كامل باخلوف الشديد للناس عن األمراض و قدرة 
األمراض لشل اجملتمعات حاولوا أن يستغوال من هذه األسباب يف 
سبيل غاياهتم. و مع التقدمات يف علم الطب و الوراثة متت إزالة 
اخلوف عن هذه األمراض إىل حد ما و لكن هذه التقدمات أدت 

إىل بعض إساءة االستخدام عن العلممن جانب بعض الناس.
التغيري و التطور يف هيكلية احلروب سببا إدخال كلمات جديدة يف 
معجم األدب العسكري للعامل فاإلرهاي األحيائي كنوع جديد من 

اإلرهاب منها.

أخرى  بعبارة  و  املوجودة  احلية  اجلراثيم  من  استخدام  سوء  غن 
استخدام العوامل الوراثية إلثارة اخلوف الشيد بني الناس أو قتلهم و 
إتالف احملاصيل الزراعية و احليوانات حرب خفية تسمي اإلرهاب 
األحيائي. األدوات اليت تستخدم لنشر متعضيات تسبب األمراض 
أو منتجاهتم بواسطة الطعام املاء و احلشارت بصورة الرذاذات من 

األدوات احلربية البيولوجيكية.
و أخد مصطلح اإلرهاب األحيائي و احلروب اإلرهابية بعد حادث 
11 سبتمرب طابعا جديدا بشكل ازدادت ميزانية »الواليات املتحدة« 
جملاهبة هذه اجلرائم بشكل ملحوظ و بدأت دعايات واسعة يف هذا 
اجملال و سبت هذه الدعايات اخلوف الشديد بني الناس من هذه 

الظاهرة املخيفة و اثرت على الصحة النفسية للمجتمعات سلبيا.
و على طول التاريخ خاصة يف العقود األخرية استخدم كم مرات 
الشامل كاستخدامه من جانب »إيطاليا« يف  الدمار  من أسلحة 
»لبيبيا« و »اريرته« و من جانب »فرنسا« يف »املغرب« و »تونس« 
و من جانب »اليابان« يف »منشوريا« بـ»الصني« و يف »مصر« و 
»اليمن« و من جانب الواليات املتحدة يف »فيتنام« و »اهلند« و 
الصني و من جانب »األحتاد السوفيايت« يف »أفغانستان« و أوسع 

سّجاد عابدي و النظريات المطروحة لمجابهته

اإلرهاب األحيائي 

القتل الصامت



٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

20

21

المقاالت الثقافیة

المقاالت الثقافیة

حرب كيمياوي من جانب صدام ضد »إيران« و النماذج األخرى.
و آخر تقرير عن استخدامها يرجع إىل قيان عناصر داعش باستخدام 
اسلحة حاوية على الغاز الكيمياوي يف حمافظة »األنبار العراقية« 
سنة 2014م. و يف »الكوباين« يف 22 من أكتوبر 2014م. و 
»السورية«  القوات  املسلحة ضد  اجلماعات  قبل  من  استخدامها 
يف منطقة »خان العسل« مبحافظة »حلب« يف 19 مارس سنة 

2013م.
لبعض  استخدامها  جعلت  خاصة  ميزات  البيولوجية  لألسلحة  و 
الناس سهال و جدابة. الدمار الشامل و قتل أكثر عدد و كوهنا 
تنتشر  أن  تسبب  البيولوجيكية  للعوامل  احلية  الطبيعة  و  اقتصاديا 
يف اجلوا بسهولة و يتكثر و تغطي منطقة أوسع و مع هذا هناك 
من  استخدامها  دون  تتحول  ما  منها  و  استخدامها  أمام  عوائق 
من  النوع  هذه  استخدام  إن  الزمر.  بعض  و  احلكومات  جانب  
األسلحة بسبب كون آثارها غري قابلة للتوقع و طول حياى العوامل 
البيولوجيكية قد تتبدل غلى أزمة بيولوجيكية و من جانب آخر العار 
و تشويه صورة املستخدمني من تداعيات استخدامها و استخدام 
هذ النوع من االسلحة قد يؤدي إىل ضغوط الراي العام و بفقد 

املستخدمني مكانتهم االجتماعية بسبب استخدامها.
هناك نظريتان جملاهبة اإلرها األحيائي:

األّول، تقييم التهديدات اإلرهابية
إن جتاهل أثر األسباب و العوامل املختلفة لتشكيل هجوم إرهايب 
و و تصوره سهال قد يؤدي إىل قرارات غري مبدئية و غري صائبة 
و يف الكثري من احلاالت قد يؤدي إىل أضرار عالجها متعذر بني 
أصحاب القرار  يف احلقيقة أكثر األضرار للهجمات اإلرهابية حيصل 

عندما مل يتم تقييمها شامال و جامعا.
و يف تقييم العوامل املؤثرة يف هجوم إرهايب جيب النظر إىل األخطار 
اإلرهاب  هجمات  وجود  أحتمال  أو  البيولوجية  للعوامل  الكامنة 
اإلحيائي و إضافة على ذلك جيب األخذ على عني االعتبار قضايا 
أخرى .فبناء على هذا ال ميكن القول أن عدم حرص إرهايب على 
اإلرهابية  اهلجمات  خطر  يقلل  بيولوجي  خمطر  عامل  استخدام 
من جانبه و يف املقابل إن أخطر اإلرهابيني للوصول إىل غاياهتم 
حيتاجون إىل امتالك العوامل البيولوجية إلضرار أكثر و إلخافة الناس 

على القدر املمكن.
و جملاهبة األهداف اإلرهابية جيب تثقييمات عملية و عينية و منها 
حتديد قيمة املمتلكات و مدي عرضة اهلدف للخطر أو إمكانية 
اخلطر لعامل خاص، اجلوانب النفسية و الفكرية للقضية. و العلم 
هبذه النقطة املهمة ميكن أن يؤدي إىل اختاذ قرارات خمتلفة و بدوهنا 
ال ميكن جماهبة اإلرهابيني علي سبيل املثال القضاء على كون الناس 
عرضة للخطر لعامل خاص مستحيل لكن احنراف افكار اإلرهابيني 

من كون الناس يف منطقة عرضة للخطر يؤدي إىل تقليل غمكان 
حدوث اهلجمات اإلرهابية .إن أكثر القضايا اليت تتم دراستها حول 
اإلرهاب األحيائي تدل على اخلطر الكامنة و قليال ما يتم التطرق إىل 
اجلوانب النوعية للموضوع كالباعث للغرهابيني الستخدام ااسلحة 

الدمار الشامل أو كون الناس عرضة خلطر اإلرهاب األحيائي.

الثاني، نظرية الفرصة
اإلرهاب األحيائي  النظريات اجلديدة حول  الفرصة من  نظرية  إن 
.فبناء على هذا حيدث هجوم إرهايب عندما جيد اإلرهايب بباعث 
القيام باهلجمات اإلرهاب األحيائي يف حتليله املصاحل لتنفيذ محلته 
أكثر من الكلفات و يعرف هذا التحليل على بالعوامل األساسية 

التالية:
1. احملاوالت و الكلفات الالزمة هلجمة إرهابية؛
2. أخطار تنفيذ عمليات لإلرهايب قبل اهلجوم؛

3. األرباح  لتنفيذ العملية اإلرهابية؛
4. بواعث أو أسباب امليل إىل تنفيذ أعمال كهذه.

تقول هذه النظرية أنه إذا كانت مصاحل و أرباح اإلرهابيني أكثر من 
الكلف. تزداد امكانية اجلرائم من قبل اإلرهابيني و إضافة على ذلك 
مع تغيري مكونات كلفة الربح ميكن تقليل إمكانية حدوث اجلرائم 
كما ميكن احليلولة دون هذه اجلرائم إىل حد كبري عرب القضاء على 

ذرائع الفئات املعارضة  لتنفيذ النشاطات اإلرهاب األحيائي.
صعب  البيولوجية  العوامل  تكثر  دون  للحيولة  تتم  مبادرة  اي  و 
احلصول على العوامل البيولوجية و يهىيء فرص اكثر جملاهبة استخدام 
هذه العوامل. فبناء على هذا فإن زيادة الكلف لتنفيذ هذه اهلجمات 
و بالنظر إىل حتليل كلف للحصول على االرباح و املصاحل تقلل 

بواعث استخدام األسلحة البيولوجية.
إن قضية احلروب البيولوجية قضية حساسة و مهمة و ميكن وقايىة 

عنها من قبل الساسة و االسرتاتيجيني العسكريني و القانونيني.
إن املبادرات قبل هجوم بيولوجي كصناعة سد منيع امام التهديدات 
اليت هي اقل أمهية و لكنه هلا تداعيات واسعة و اكثرها جناعة جملاهبة 

هذه اهلجمات.
إن قضية اهلجمات اإلرهابية ال تنحصر بزمن أو فرتة زمنية خاصة 
أن يكون دوما  األحيائي جيب  اإلرهاب  للهجمات  االستعداد  و 
و يف احلقيقة أم قضية يف جماهبة االزمات هي إدارة العمل السريعة 
و الناجعة .التوجيه الصحيح للمؤسسات املعنية يؤدي غلى تقليل 
اجلوانب للكارثة بينما افتقاد حلول مناسبة و عدم التنفيذ الصحيح 
و يف الوقت املناسب لآلليات يؤدي إىل نتائج عكسية و يف العديد 

من احلاالت يؤدي إىل خروج األمر عن السيطرة.
البيولوجيكية و  اإلرهابية  اهلجمات  الدول على عرضة خطر  كل 
اإلرهاب األحيائي و ال جيب التغافل عنها و حسب األدلة املوجودة 

القتل الصامت

القتل الصامت

االنتباه  جيب  و  بالتسرع  أخذة  البيولوجيكية  اهلجمات  هتديد  إن 
هبا بشكل جاد و الزمر اجلديدة اليت ال تؤمن باالخالق يف حالة 
االنتشار فبناء على هذا الرتكيز على سبل جماهبة اهلجمات اإلرهابية 
و اهلجمات الغرهابية اخلفية البيولوجيكية سياسة صحيحة و جيب 
أن نقول ان جتاهل التهديدات اإلرهابية خمطر كما أن عرضها كبريا 

أيضا خطاو جيب معاجلتها بصورة عقالنية. 

المصدر: »بيوتروريسم«، هالل، الطبعة األولى، 1395ش.
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الدین في آخرالزّمان

و جاءت يف الروايات املختلفة يف كتب الشيعة و السنة أنه: »إن 
 1».قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول اهلل
و هذه الرواية العجيبة ليست مبعن أن اإلمام املهدي يأيت بدن 
جديد حقا بل جاء يف الروايات النبوية أن: »القائم من ولدي اسمه 
اسمي و كنيته كنيتي و شمائله شمائلي و سنته سنتي  يقيم الناس على 
الرواية  و  و جل.«2  عز  ربي  إلى كتاب  يدعوهم  و  و شريعتي  ملتي 
املذكروة مبعن أن اإلسالم يتغري بني الناس و يبعد عن حقيقته كأن 
اإلمام املهدي ببيانه اإلسالم احلقيقي يقدم دينا جديدا كما جاء: 

»إن اإلسالم بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبى  للغرباء.«3
أن  جند  اإلسالمية حبيث  للمجتماعت  ما حدث  ننظر  أن  جيب 
الفكر و الثقافة و األدب اإلسالمي احنصرت يف الكالم و ال يوجد 
أثر هلا يف العمل كما يقول: »تجتمع األجساد و األلسن مختلفة و 

دين أحدهم لعقة على  لسانه.«4
و من الواضح أنه يف جمتمع ال يعمل القادة الدينية بالدين ال يتوجه 
الناس حنو الصراط املستقيم كما جند يف الرواية أن: »رأيت المنابر 
يؤمر عليها بالتقوى  و ال يعمل القائل بما يأمر.«5 و جند يف داخل 
اجملتمعات أن الذين عاملون و مسلمون يف الظاهر يفعلون بذريعة 
الدين ما ال يرضاه اهلل و ليس مرضيا عند أي دين اهلي و كيف 
ميكن اعتبار ما يفعله بعض الذين يدعون العلم الديين من الواهابيني 
من العنف و القتل و الدمار  األعمال اإلسالمية بينما جاء حول 

النيب: »َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلعاَلمين «6

و إضافة على ما يفعله الوهابيون ما مدى مقارنة ما نشاهده يف 
البالد اإلسالمية مع اإلسالم احلقيقي؟ ما مدي انسجام أكلنا و 
ملبسنا و حياتنا و منامنا مع املعايري القرآية و الروائية؟ أن الباطل حل 
مكان احلق و احلق مكان الباطل و الكثري منا أخطأ يف حتديد احلق 
كما توقع اإلمام علي: »كان أهل ذلك الزمان ذئابا و سالطينه 
سباعا و أوساطه أكاال ]أكاال[ و فقراؤه أمواتا و غار الصدق و فاض 
الكذب و استعملت المودة باللسان و تشاجر الناس بالقلوب و صار 

الفسوق نسبا و العفاف عجبا و لبس  اإلسالم لبس الفرو مقلوبا.«7
و يصف اإلمام الصادق احلالة املؤسفة للدين يف آخر الزمان 
باملنقلب و يقول: »رأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ  الماء  و رأيت 
أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق و رأيت الشر ظاهرا ال ينهى 

عنه و يعذر أصحابه و رأيت الفسق قد ظهر.«8
الصراط  إىل  تدعو  احلقيقية  اليهودية  و  املسيحية  و  اإلسالم  إن 
املستقيم و ليست هلا هدف إال اهلل تعاىل و كل األنبياء يف كل 
األديان اإلهلية كانوا يأخذون األوامر من عند اهلل و اليوم الليربالية و 
اإلنسانية ختالفان كل األديان و غاياهتا و الغاية الرئيسية هلما هي 
حذف اهلل من حياة اإلنسان و تريدان أن حتل مكانة اإلنسان حمل 
مكانة اهلل و هو أن يكون اإلنسان إهلا و يف عصر كهذا كما توقع 
أئمتنا: »ال يخرج المهدي حتى يكفر باهلل جهرة«9 و »لم أربح شيئا 
فال ترى إال ذاما هلل «10 و كما جند كل احلروب و األمراض و الفنت 
و االضطرابات يسجل باسم اهلل بينما يتم جتاهل دور اإلنسان و 

عالمات النهایة

عالمات النهایة

اختياراته بشكل كامل.
حتى  جورا  و  ظلما  األرض  »لتمألن  قيل:  الذي  اليوم  نفس  اليوم 
أصعب  بالدين  العمل  صار  و  مستخفيا«11  إال  اهلل   أحد  يقول  ال 
األعمال »يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على  

الجمر.«12
و الفتنة و البلوى للمؤمني هي يف غيماهنم باهلل تعاىل و أوصياءه كما 
قالوا: »بلوى المؤمنين في ذلك الزمان و تولد الشكوك  في قلوبهم من 
طول غيبته و ارتداد أكثرهم عن دينهم- و خلعهم ربقة اإلسالم من 
أعناقهم«13 و املقاومة و البقاء على اإلميان صعب إال أنه هلا14 هناية 
سعيدة و هي االلتحاق باملنقذ اإلهلي و الذي اشارت إليه األديان.

مذل  و  األولياء  معز  أين  أهله]...[  و  الدين  معالم  محيي  »أين 
األعداء.«15
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1397ق. ص 321. 
2. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبع 

الثاين، 1395ق.، ج 2، ص 411.
3. ابن أيب زينب، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة للنعماين«، ص 321. 

الطبع  القم،  الصواب«،  إىل  القلوب  »إرشاد  بن حمّمد،  ديلمى، حسن   .4
االول، 1412ق. ج 1، ص 66. 

5. كلين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، الطهران، الطبع الرابع، 1407ق.، 
ج 8، ص 36. 
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ص 382. 
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صالح الکاظمي

و  األولی،  اجلاهلية  تتلو  ثانية  جاهلية  إلی وجود  »القرآن«  أشار 
اجلاهلية الثانية تنتشر بني أوساط املسلمني و تکون بني ظهرانيهم 
إيذاناً بقرب قيام القائم، و الشواهد القرآنية کثرية علی ذلک 

منها قوله تعالی:
»ثُمَّ أَنَزَل َعَلْيُكم مِّن بـَْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة نُـَّعاًسا يـَْغَشى طَآئَِفًة مِّنُكْم َوطَآئَِفٌة َقْد 

تـُْهْم أَنُفُسُهْم َيظُنُّوَن بِالّلِه َغيـَْر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة«1 َأَهمَّ
و قوله تعالی:

تـَبـَرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلى َوَأِقْمَن الصَّاَلَة  تـَبـَرَّْجَن  »َوقـَْرَن ِفي بـُُيوِتُكنَّ َواَل 
َوآتِيَن الزََّكاَة َوَأِطْعَن اهلَل َوَرُسوَلُه«2

فهذه اآليات تشري إلی وجود اجلاهلية و مبا أن القرآن حاک عن 
کل زمان فيثبت بالدليل القرآين أن هناک جاهلية ثانية تسبق قيام 

.اإلمام املهدی
و إذا جئنا إلی األحاديث املروية عن الرسول الکرمي حمّمد، و 

أهل بيته لوجدنا أهنا تؤکد علی وجود جاهلية ثانية.

فقد ورد عن رسول اهلل أنه قال:
»بعث بين جاهليتين آلخرهما شّر من أولهما.«3

و ورد عنه أنه قال:
»أبغض الناس إلی اهلل ثالثة ملحد فی الحرم، و ُمتبع فی اإلسالم سنة 

الجاهلية، و مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.«4
و من هنا نفهم أن املسلمني فی غالبيتهم يتبعون سنن اجلاهلية و 
عاداهتا علی الرغم من دخوهلم فی اإلسالم، مع العلم أن هذا خيالف 

الدين اإلسالمی احلنيف و ما جاء به من تعاليم.
مما القی  أشد  فی دعوته،   املهدی اإلمام  هنا سيالقی  و من 
تلک  سريفضون  األغلب  األعم  فی  الناس  ألن   ،اهلل رسول 

الدعوة و سيقابلوهنا جباهلية مبطنة باإلسالم.
فقد ورد عن عبداهلل بن زرارة عن محّمدبن مروان عن الفضيل قال: 

سمعت أبا عبداهلل)ع( يقول: 
الناس أشد مما استقبله رسول  »إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة 

الجاهلية الحدیثة

األدلة علی وجود الجاهلية الثانية

اهلل)ص( من جهال الجاهلية.«
فقلت: و کيف ذلک؟ قال: 

و  الصخور  و  الحجارة  يعبدون  الناس وهم  أتی  »إن رسول اهلل)ص( 
العيدان و الخشب المنحونة، و إن قائمنا إذا قام أتی الناس و کلهم 

يتأول عليه کتاب اهلل و يحتج به عليه....«5
أي إن اجلاهلية الثانية اليت سيالقيها االمام هي جاهليه مرکبة، 
إذ تتشح هذه اجلاهلية بوشاح اإلسالم و الذي افتقد فيها معناه و 

مضمونه، ومل يبق منه إال شعارات و مسميات.
و أخرياً خنتم األدلة الواردة عن أهل البيت حول وجود جاهلية 
 فی آخرالزمان و قبل قيام القائم من آل حمّمدبرواية عن أمرياملؤمنني

حيث قال فی حديث طويل جاء فيه:
»... و شبک بين أصابعه ثم قال يقتل هذا هذا و هذا هذا هرجاً هرجاً، 
و يبقی طغام الجاهلية ليس فيها منار هدی و العلم يُری نحن أهل 

البيت عنها بمنجاة فاطمه و لسنا فيها بدعاة....«6

مصاديق وجود الجاهلية الثانية في آخرالزمان
و بعد أن ثبت لدينا عن طريق القرآن و األحاديث الشريفة الواردة 
عن أهل البيت أن هنالك جاهلية ثانية يف آخرالزمان، نأيت اآلن 
إىل بيان مصاديق هذا األمر على أرض الواقع و الذي يتمثل يف 

عدة وجوه:

الوجه األول
و كما هو معلوم إن الدين اإلسالمي هو دين احلق و دين التوحيد 
اخلالص هلل و يهدي الناس إىل طريق اخلري و الصالح، لذا أقره اهلل 

ديناً لإلنسانية مجعاء يف قوله تعايل:
يَن ِعنَداهلِل اإِلْساَلُم«7 »ِإنَّ الدِّ

و ملا كان الدين اإلسالمي اخلالص يتجسد يف أهل البيت و هم 
التطبيق العملي هلذا الدين، لذلك فإن أهل البيت: هم من يهدون 
الناس و خيرجوهنم من ظلم اجلاهلية إيل نور اإلسالم مصداقاً لقوله 

تعايل:
»َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا«8

 :كما ورد يف احلديث الشريف للرسول حمّمد
»علي مع الحق و الحق مع علي، و الحق يدور حيثما دار علي.«9

و مبا أن من جهل احلق أضاعه، و على هذا األساس فأميا مسلم 
خالف أهل البيت و أضاع حقهم و عصى أمرهم فهو من أهل 
اجلهل و اجلاهلية سواًء أكان ذلك على عهد رسول اهلل أم على 
عهد األئمة األطهار من بعده، وصوالً إىل املهدي، و معن 
مبخالفتهم   الرسول عهد  على  بدأت  الثانية  اجلاهلية  أن  هذا 

.أوامره و بغضهم ألهل بيته
و على هذا األساس فإن كل مبغض لإلمام علي و منكر لواليته 

يف هذا الزمان فإنه من أهل اجلاهلية و كافر كفر اجلاهلية و بذلك 
يثبت عندنا الدليل على أننا نعيش يف زمان اجلاهلية الثانية.

الوجه الثاني
:أنه قال: قال رسول اهلل ما جاء عن أمرياملؤمنني

»من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية يؤخذ بما عمل في 
الجاهلية و اإلسالم.«10

و هذا يقف دليالً علي ما تقدم من إمامة أهل البيت و هو 
املقياس الفاصل بني اجلاهلية و اإلسالم فمن مل يعرتف بإمامتهم 
احلقة املتمثلة بإمامة االثنا عشر بعد رسول اهلل فإنه من أهل 
الرتتيب  منهم وفق  أنك واحداً  أقرهبم و  إن  اجلاهلية حىت و 
اإلهلي املنصوص عليه من لدن العلي القدير إىل البشري النذير حمّمد 

.بن عبداهلل
 و عليه فمن مل  يعرف إمام هذا الزمان، و هو املهدي املنتظر
املنكر لدعوته فهو من أهل  بالتايل فإن  فهو من أهل اجلاهلية و 

النار.

الوجه الثالث
إن الروايات الواردة عن أهل البيت تشري إىل أن من ُيكذب 
بالقائم و ينكره فإنه من أهل اجلاهلية، فعن غياث بن إبراهيم 

عن الصادق عن آبائه قال: 
:قال رسول اهلل«

»من أنكر القائم من ولدي مات ميتة جاهلية.«11
و ما أكثر الذين ينكرون اإلمام املهدي يف هذه األيام، فتارة 
ينكرون إمامته و أهليته هلذه اإلمامة و تارة أخرى ينكرون وجوده 
أصالً و إنه مل يولد بعد، و قسم ثالث ينكرون دعوته أو قرب قيامه 
و ظهور أمره الشريف. و هؤالء كلهم مصاديق ألهل اجلاهلية و 

إهنم من أهلها حتماً.

الوجه الرابع
البيت مل تنجسهم اجلاهلية بأجناسها بل ولدوا  أئمة أهل  إن 
بريئني من كل رجس ودنس، و مبا أهنم قد ولدوا يف ظل اإلسالم، 
فهذا يعين وجود جاهلية ثانية أشار األئمة على أهنم مربؤون من 
أجناسها كما هو حال رسول اهلل و اإلمام علي و الزهراء و 

 :جاء يف زيارة أئمة البقيع
»و لم تزالوا بعين اهلل ينسخكم في أصالب كل مطهر و ينقلكم في 

أرحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية....«12
 :و كما ورد يف زيارة األربعني لإلمام احلسني

»أشهد أنك كنت نوراً في األصالب الشامخة و األرحام المطهرة لم 
تنجسك الجاهلية بأنجاسها و لم تلبسك من مدلهمات ثيابها.«13

الجاهلية الحدیثة
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الوجه الخامس
وجود الفرقة و التناحر اليت كانت السمة البارزة يف عصر اجلاهلية 
األويل من حتزب القبائل و النزاعات فيما بينها، إال أن اهلل سبحانه 
البيت: ليجمعوا شتات أمرهم و يرتقوا  َمّن عليهم بأهل  و تعايل 
:فتقهم و يلموا شعثهم. و الدليل علي ذلك قول فاطمة الزهراء

»و طاعتنا نظام للملة و إمامتنا أمان من الفرقة....«14
 و حنن نعلم أن اإلمامة متصلة ال انقطاع فيها من لدن أمرياملؤمنني
إىل اإلمام املهدي، فهذا يعين أهنم سالم اهلل عليهم أمان من 
و  زمان  يف كل  ذلك  و  اجلاهلية،  مسات  إحدى  هي  اليت  الفرقه 
مكان، و هذه القرينة دليل على وجود اجلاهلية الثانية يف اإلسالم، 
و اليت جعل اهلل إمامة أهل البيت أماناً منها ولكن الناس رجعوا إىل 

.اجلاهليه برتكهم أمرياملؤمنني

الوجه السادس
األئمة  و   اهلل رسول  عن  الواردة  الروايات  و  األحاديث  إن 
املعصومني تشري إىل أن هناك جاهلية ثانية و اليت نرى مصاديقها 

يف جمتمعاتنا اإلسالمية يف وقتنا احلاضر.
عبداهلل  أيب  عن  تغلب  بن  أبان  عن  ورد  ما  الروايات  هذه  من  و 

الصادق عن رسول اهلل أنه قال: 
»كيف أنتم معاشر قريش و قد كفرتم بعدي ثم رأيتموني في كتيبة من 

أصحابي أضرب وجوهكم و رقابكم بالسيف... فقال جبرائيل:
واحدة لك واثنان لعلي بن أبي طالب و موعدكم السالم.« قال أبان: 

جعلت فداك و أين السالم؟
فقال: »يا أبان من ظهر الكوفة.«15

و كما هو معروف إن الكفر هو أحد مسات اجلاهلية، فهؤالء القوم 
من قريش ينعتهم رسول اهلل بالكفر مع العلم أهنم من املسلمني؟
اإلمام  إمامة  من  ذكرنا  أن  سبق  مبا  إال  يستقيم  ال  املعين  هذا  و 
أهل  من  و  فإنه كافر  األمامة  هذه  أنكر  من  أن  و   املهدي

اجلاهلية هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى إهنا متواجدة يف »مكة« األمام املهدي كما 
سيأيت، هو ما وعد به رسول اهلل مشركي قريش يف آخر الزمان 
من أنه سيحارهبم و على يد أخيه و وصيه علي بن أيب طالب و 

إن ذلك سيكون يف ظهر الكوفة.
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شفيعي  إسماعيل  والحضارات«،  الثقافات  انهيار  »سر  من  المقتبس 
سروستاني، هالل، طهران، 1394 ش.

علم الطّب

علماء المسلمون و

إن علم الطب كعلم الفلك من أول الفروع العلمية اليت انتشر بني 
املسلمني و اهتم به املسلمون كثريا و يف رواية العلم علمان: علم 
األبدان و علم األديان و تشري هذه الرواية إىل أمهية علم الطب و 

مكانته يف اإلسالم.
و كان للمسلمني دور يف تقدمي علم الطب .و جيب أن نعرتف أن 
املسلمني تعلموا بعض املبادىء النظرية عن طريق ترمجة بعض العلماء 
اليونايني خاصة البقراط و جالينوس و مع هذا ختتص بعض القضايا 
اليت كان األطباء املسلمون يواجهوهنا ببيئتهم و البالد اإلسالمية و 
الظروف اخلاصة فيها و ما ذكرت يف املصادر اليونانية .فبناء على 
هذا حاول املسلمون لكي يكملوا علوم األطباء الغربيني و تعاجلوا 
هذه األمراض و كان هذا سببا لظهور أطباء مسلمني. أطباء الفوا 
كتبا قيمة يف هذا اجملال و مع التقدم امللفت يف هذا العلم يف عصرنا 

احلاضر يعتربون من رواد الطب. 
و هنا سنتطرق غلى تقدمي بعض العلماء املسلمني يف علم الطب.

ابن ربن الطبري
يف  ولد  الطبري.  ربَّن  سهل  بن  علي  الحسن  أبو  املسلم  العامل  هو 
»مرو« من أعمال »طربستان« )164 أو 153هـ( وهو ينحدر من 

أسرة فارسية مسيحية حسب كل من ألدو مييلي وابن خلكان؛ لكنه 
اعتنق اإلسالم على يد املعتصم. 

تتجلى االسهامات العلمية لعلي بن ربَّن يف تصنيفه يف عدد من 
املواضيع الطبية اليت تطرق هلا بتفصيل يف كتابه »فردوس احلكمة«، 
العامة للطب، وقواعد احلفاظ على الصحة  املبادئ  ومنها: وضع 
ووصف  العضالت،  تصيب  اليت  األمراض  بعض  وذكر  اجليدة، 
احلمية للحفاظ على الصحة اجليدة، والوقاية من األمراض؛ إضافًة 
الرأس  وأمراض  القدم،  إىل  الرأس  من  األمراض  مجيع  مناقشة  إىل 
والدماغ، وأمراض العني، واألنف، واألذن، والفم، واألسنان، وأمراض 
العضالت، وأمراض الصدر والرئة، وأمراض البطن والكبد واألمعاء، 
وأنواع احلمى. كما وصف النكهة والطعم واللون، وتعرض للعقاقري 
والسموم. يف الكتاب ناقش ابن سهل طب األطفال ومنو الطفل 
وعلم النفس والعالج النفسي بالتفصيل. يف العالج النفسي، ركز 
على العالقة بني اإلرشاد والعالج. قائالً أن املرضى يشعرون باملرض 
يف املقام األول بسبب أوهام أو خياالت. مثل هذه احلاالت ميكن 
عالجها باستخدام »املشورة احلكيمة«. وهو نظام يؤسس عالقة مع 

املرضى، ويكسب تقتهم ويؤدي يف النهاية إىل نتائج إجيابية.
رمبا مل يكن ابن ربن مشهوراً بقدر تلميذه النجيب، الرازي. لكن 

علم المسلمین
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المقاالت الثقافیة

علم المسلمین

كلماته ما زالت خالدة حيث يقول: 
عندما كنت مسيحياً، كنت أقول كما كان يقول أحد أعمامي المتعلمين 
النبوءة ألنها عامة لكل  ليست إحدى عالمات  البالغة  أن  البليغين: 
القديمة  والعادات  األعمى  التقليد  من  تخلصت  عندما  لكن  الناس. 
وتركت االلتزام بالعادات وتأملت معاني القرآن, عرفت أن ما يدعيه 
أتباع القرآن صحيح. الحقيقة أنني لم أجد أي كتاب سواء كان عربياً 
أو فارسياُ أو هندياً أو حتى يونانياُ منذ بداية العالم إلى اآلن يتضمن 
حمداً هلل، إيماناً باألنبياء والرسل, وحثاً على عمل الخير الدائم, ويأمر 
بالخير وينهى عن الشر ويلهم الرغبة بالجنة وتجنب النار مثل القرآن. 
يلهم  الصفات  هذه  بمثل  لنا كتاباً  ما  يجلب شخص  عندما  لذلك, 
خشوعاً وحالوة في القلب محققاً نجاحاً خالداً, وهو - أي الشخص 
هذا - في نفس الوقت أمي, لم يتعلم فن الكتابة أو الخطابة. فإن هذا 

الكتاب, وبال أي شك, أحد أدلة نبوءته.

أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي )250-311هـ(
اهلل  فارسي، وصفته سيغريد هونكه يف كتاهبا مشس  عامل وطبيب 
تسطع على الغرب أعظم أطباء اإلنسانية على اإلطالق، حيث ألف 
كتاب احلاوي يف الطب، الذي كان يضم كل املعارف الطبية منذ 
أيام اإلغريق حىت عام 925م وظل املرجع الطيب الرئيسي يف أوروبا 
ملدة 400 عام بعد ذلك التاريخ. درس الرياضيات والطب والفلسفة 

والفلك والكيمياء واملنطق واألدب والعلوم الشرعية.
ملستشفى  رئيسا  وعمل  البالد  وجاب  الرازي  اشتهر  »الري«  يف 
يف كل  وكتب  األمراض  جماالت  يف شىت  الرسائل  من  الكثري  وله 
فروع الطب واملعرفة يف ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إىل الالتينية 

لتستمر املراجع الرئيسية يف الطب حىت القرن السابع عشر.
الطب  يف  »املنصور«  وكتاب  الطب«  »تاريخ  أعظم كتبه  ومن 
لتشريح  الدقيق  الوصف  يتضمن  الذي  املفردة«  »األدوية  وكتاب 
أعضاء اجلسم. وهو أول من ابتكر خيوط اجلراحة، وصنع املراهم، 
وله مؤلفات يف الصيدلة سامهت يف تقدم علم العقاقري. وله 200 
كتاب ومقال يف خمتلف جوانب العلوم. يعترب من أكثر كتب الرازي 
أمهية وقد وصفه مبوسوعة عظيمة يف الطب حتتوي على ملخصات 
كثرية من مؤلفني إغريق وهنود إضافة إىل مالحظاته الدقيقة وجتاربه 
اخلاصة وقد ترجم »احلاوي« كتبه من اللغة العربية إىل اللغة الالتينية 
وقد أعيد طبعه مرارا يف البندقية يف القرن السادس عشر امليالدي 
وتتضح مهارة الرازي يف هذا املؤلف الضخم ويكاد جيمع مؤرخو 
الرازي بأنه مل يتم الكتاب بنفسه ولكن تالميذه هم الذين أكملوه.

ابن سينا
عامل  سينا،  بن  علي  بن  الحسن  بن  اهلل  عبد  بن  الحسين  علي  أبو 
واشتغل  والفلسفة  بالطب  اشتهر  »خبارى«،  من  مسلم  وطبيب 

هبما. ولد يف قرية »أفشنة« بالقرب من خبارى )يف »أوزبكستان« 
حالياً( يف سنة 370هـ )980م( وتويف يف »مهدان« )يف »إيران« 
حاليا( سنة 427هـ )1037م.(. ُعرف باسم الشيخ الرئيس ومساه 
الغربيون بـأمير األطباء وأبو الطب الحديث يف العصور الوسطى. وقد 
أّلف 200 كتابا يف مواضيع خمتلفة، العديد منها يرّكز على الفلسفة 
العامل  يف  الطّب  عن  من كتب  أول  من  سينا  ابن  ويعد  والطب. 
ولقد اتبع هنج أو أسلوب أبقراط وجالينوس. وأشهر أعماله كتاب 
»القانون يف الطب« الذي ظل لسبعة قرون متوالية املرجع الرئيسي 
يف علم الطب. يُعد ابن سينا أوَّل من وصف التهاب السَّحايا األوَّيلِّ 
وصًفا صحيًحا، ووصف أسباب الريقان، ووصف أعراض حصى 

املثانة، وانتبه إىل أثر املعاجلة النفسانية يف الشفاء.
استطاع الشيخ الرئيس ابن سينا - بفضل ما منَّ به اهلل عليه من 
يُقدم  أن   - باملعرفة  الشديد  والولع  االّطالع  وسعة  والعلم  العقل 
فاقت  اليت  واالبتكارات  واالكتشافات  اخلدمات  أعظم  لإلنسانية 
عصرها بالقياس إىل إمكانات ذلك العصر ومدى ما وصلت العلوم 
يف  الفضل  يرجع  فإليه  الطب؛  جانب  يف  وباألخصِّ  آنذاك،  فيه 
اآلن؛  حىت  منتشرة  زالت  ما  اليت  األمراض  من  العديد  اكتشاف 
إذ إنه أول من كشف عن طفيلة )اإلنكلستوما(، ومساها يف كتابه 
املعوية:  بالديدان  اخلاص  اخلامس  الفصل  الطب( يف  )القانون يف 
الدودة املستديرة، ووصفها بالتفصيل ألول مرة، وحتدَّث عن أعراض 

املرض الذي ُتسببه.
بعيًدا  تعيش  اليت  الطفيلية  الديدان  أنواع  بعض  إىل  تطرَّق  إنه  مث 
عن القناة اهلضمية؛ مثل: ديدان العني، اليت تـَُفضِّل منطقة العني، 

وديدان الفالريا املسبَِّبة لداء الفيل.
أنه أول من وصف االلتهاب السحائي، وأول من فرَّق بني  كما 
الشلل الناجم عن سبب داخلي يف الدماغ والشلل الناتج عن سبب 
خمالًفا  الدم،  عن كثرة  الناجتة  الدماغية  السكتة  ووصف  خارجي، 
بذلك ما استقرَّ عليه أساطني الطب اليوناين القدمي، فضالً عن أنه 

أوَّل من فرَّق بني املغص املعوي واملغص الكلوي.
بإدخال  الدمعية  القناة  الفضل يف عالج  ابن سينا صاحب  وكان 
مسبار معقَّم فيها! وابن سينا هو الذي أوصى بتغليف احلبوب اليت 
املثانة  يتعاطاها املريض، وكشف يف دقَّة بالغة عن أعراض حصاة 

السريرية، بعد أن أشار إىل اختالفها عن أعراض احلصاة الُكلوية.
العدوى لبعض  أيًضا - طرق  ابن سينا - ألوَّل مرَّة  كما كشف 
األمراض املعدية كاجلدري واحلصبة، وذكر أهنا تنتقل عن طريق بعض 
الكائنات احلية الدقيقة يف املاء واجلو، وقال: إن الماء يحتوي على 
حيوانات صغيرة جدًّا ال تُرى بالعين المجرَّدة، وهي التي تسبِّب بعض 
األمراض.1 وهو ما أَكده فان ليوتهوك يف القرن الثامن عشر والعلماء 

املتأخُرون من بعده، بعد اخرتاع اجملهر.
فقد  اجلراحة؛  علم  فائقة يف  ومقدرة  براعة كبرية  سينا  ابن  ويُظهر 

ذكر عدَّة طرق إليقاف النزيف؛ سواء بالربط، أو إدخال الفتائل، 
العرق.  فوق  اللحم  بضغط  أو  بدواء كاٍو،  أو  بالنار،  بالكي  أو 
كما حتدَّث عن كيفية التعامل مع السِّهام واستخراجها من اجلروح، 
وحذَّر املعاجلني من إصابة الشرايني أو األعصاب عند إخراج السهام 
من اجلروح، كما نبَّه إىل ضرورة أن يكون املعاجل على معرفة تامَّة 

بالتشريح.
لغات  الالتينية ومعظم  الطب إىل  ابن سينا يف  وقد تُرمجت كتب 
العامل، وظلَّت حوايل ستة قرون املرجع العاملي يف الطب، واسُتخدمت 
كأساس للتعليم يف جامعات »فرنسا« و»إيطاليا« مجيًعا، وظلَّت 

تدرس يف »جامعة مونبلييه« حىت أوائل القرن التاسع عشر.
ومن أهّم آثاره يف علم الطب:

1. كتاب »القانون يف الطب« الذي ترجم وطبع عّدة مرات والذي 
ظل يُدرس يف جامعات أوروبا حىت أواخر القرن التاسع عشر؛

2. كتاب »األدوية القلبية«؛
3. كتاب »دفع املضار الكلية عن األبدان اإلنسانية«؛

4. كتاب »القولنج«؛
5. رسالة يف سياسة البدن وفضائل الشراب؛

6. رسالة يف تشريح األعضاء؛
7. رسالة يف الفصد؛

8. رسالة يف األغذية واألدوية؛
9. و....

حنين بن إسحاق
أبو زَْيد بن إسحق الِعَبادي المعروف بُحنـَْين بن إسحق الِعَبادي عامل 
ومرتجم وعامل لغات وطبيب مسيحي نسطوري. أصله من احلرية 
ولد عام 194هـ / 810م.، ألب مسيحي يشتغل بالصيدلة. وهو 
مؤرخ ومرتجم ويعد من كبار املرتمجني يف ذلك العصر، وكان جييد - 
باإلضافة للعربية - السريانية والفارسية واليونانية. قام برتمجة أعمال 

جالينوس وأبقراط وأرسطو والعهد القدمي من اليونانية.
ينتمي حنني بضم احلاء إىل قبيلة العبادي اليت تبعت كنيسة املشرق. 
ترقى  وقد  »بغداد«  يف  الطب  ودرس  والبيزنطية  اليونانية  تعّلم 
ليصبح طبيب اخلليفة المتوكل. برز حنني بشكل خاص يف الرتمجة 
أبقراط  وتعليقاته على كتب  ترمجة كتب جالينوس  استطاع  حيث 
بدقة ونظام اعتمده الكثري من املرتمجني الالحقني لعصره كما قام 

بتصحيح الكثري من الرتمجات املعيوبة واخلاطئة.
وديوان  احلكمة  بيت  عن  مسؤوال  المأمون  العباسي  اخلليفة  عينه 
الرتمجة، وكان يعطيه بعض الذهب مقابل ما يرتمجه إىل العربية من 
الكتب. ورحل كثرياً إىل فارس وبالد الروم وعاصر تسعة من اخللفاء، 
وله العديد من الكتب واملرتمجات اليت تزيد عن املئة، وأصبح املرجع 
األكرب للمرتمجني مجيعاً ورئيساً لطّب العيون، حىت أصبحت مقاالته 

العشرة يف العني، أقدم مؤلَّف على الطريقة العلمية يف طب العيون 
وأقدم كتاب مدرسي منتظم عرفه تاريخ البحث العلمي يف أمراض 
العني. تويف يف سامرّاء عام 260 هـ /873م. ساعده ابنه إسحاق 

بن حنين وابن أخته حبيش بن األعسم.
من مؤلفاته:

1. كتاب »العشر مقاالت يف العني«؛
2. كتاب »املسائل يف العني«؛

3. كتاب »تركيب العني«؛
4. كتاب »األلوان«؛

5. كتاب »تقاسيم علل العني«؛
6. كتاب »اختبار أدوية عني«؛

7. كتاب »عالج أمراض العني باحلديد«؛
لعلم  املدخل  )وهو  للمتعّلمني«  الطب  يف  »املسائل  8. كتاب 

الطب(؛
9. و....

ترجم:
1. ترجم كتاب»اجملسطي« لــبطليموس.

2. كتاب »تعبري الرؤيا« لـأرطميدورس اإلفسي.

ابن ماسويه
عامل  طبيب  )777-857هـ(  الخوزي  ماسويه  بن  يحيى  زكريا  أبو 
أبوه سرياين وكان صيدالنًيا يف »جنديسابور«  ومرتجم مسيحي، 
)خوزستان( مث عمل طبيًبا يف »بغداد«، أّما أمه فكانت صقلبية، 
يعود له الفضل يف تطور العديد من العلوم يف العامل اإلسالمي يف 

العصر العباسي األول.
قدم عدداً من االجنازات الطبية و حتديداً يف علم التشريح، و طانت 
طريقته هي تشريح القردة مث يطبق ما توصل له على اإلنسان، و 
كان اخلليفة املعتصم يساعده يف احلصول على تلك القردة من بالد 

النوبة.
من كتب ابن ماسويه املعروفة: »النوادر الطبية«، كتاب »األزمنة«، 
وكتاب »احلميَّات« وكتاب »عن دغل العني« وكتاب بعنوان »معرفة 

حمنة الكحالني«.
الطب وذكر  اجناس  العام خمتصر يف معرفة  الطب  له يف  وكذلك 
معدنه وكتاب املنجي يف التداوي من صنوف األمراض والشكاوى، 
كتاب  األطباء«،  »طبقات  فأمهها:  تطبع  مل  اليت  آثاره  أما 
األغذية«،  مضار  »دفع  املسهلة«، كتاب  »األدوية  »الكامل«، 
واحلجامة«،  »الفصد  والبّحة«،  »الصوت  الصداع«،  »عالج 
»الربهان«،  وطبقاهتا«، كتاب  العني  »معرفة  »الفولنج«،  كتاب 
»املعدة«، كتاب  »اجلنني«، كتاب  »األشربة«، كتاب  كتاب 
»املاليخوليا«،  كتاب  وعالجها«،  »السموم  كتاب  »اجلذام«، 

علم المسلمین
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كتاب »التشريح«.

***
و حىت هناية القرن الثالث للهجرة كانت أس القضايا العلمية الطبية 
على مبدأ نظريات بقراط و جالينوس و لكنه يف هذا القرن انتشر 
نوع آخر من اآلثار و املؤلفات الطبية املشهورة بالطب النبوي. و 
كان القصد من تأليف هذا الكتاب تقدمي منهج آخر مقابل املناهج 
املوجودة و اليت كانت على أساس الطب اليوناين. و كان مؤلفو هذه 
الكتب من رجال الدين و هم يرون أن الطرق املذكورة يف القرىن 
الكرمي و األحاديث النبوية أفضل و اكثر أداء للنظريات العالجية 
للطب اليوناين و يف بعض االحيان كانوا ميزجون الطريقتني. و من 
مناذجها طب األئمة و اليت يرجع تارخيه غلى القرن الثالث للهجرة.و 
انتشر هذا النوع من املؤلفات الطبية يف القرنني السابع و الثامن و 

يف عصرنا هذا أيضا هكذا.

الهامش:
1. علي بن عبد اهلل الدفاع، »رواد علم الطب يف احلضارة اإلسالمية«، ص 

.298

في تدبير المأكول و آداب المائدةمليحة سرکرده

الغذاء جيب أن يكون جامعا و كامال، فالبحوث العلمية احلديثة 
لفتت انظار الناس اىل هذه النقطة، و هي ان البدن حيتاج إلستمرار 
حياته اىل املواد الغذائية املتنوعة فخلق اهلل شهوة الطعام و سلطها 
على اإلنسان كاملقتضي الذي يضطره اىل التناول، و هذه الشهوة 
لومل تسكن بعد أخذ قدر احلاجة، السرفت و اهلكت نفسه، فخلق 
اهلل الكراهة عند الشبع لرتك األكل هبا، و مل جيعلها كالزرع الذي 
اليزال جيتذب املاء اذا انصب يف سافله حىت يفسد؛ و مصداقه ما 

قال الشاعر:
إذا شئت أن تحيى سعيدا منعما

فكل من طعام تشتهيه قليال
كما قال لقمان الحكيم و غيره
إذا قل طعم المر عاش طويال1

فينبغي أن يرتك األكل و يف النفس بقية من الشهوة و قال امام 
علي يف وصيته لـلكميل: 

»يا كميل ال ترفعن يدك من الطعام إال و أنت تشتهيه، فإذا فعلت ذلك 

فأنت تستمرئه، يا كميل صحة الجسد من قلة الطعام و قلة الماء.«2
السابق  الطعام  أن  معناه  جائع،  اإلنسان  و  الطعام  على  اجللوس 
قد هضم و أما قيامه عن الطعام و هو يشتهيه فالغاية منه عدم 

اضطراب املعدة و السبيل اىل راحتها لتسهل عليها عملية اهلضم.

مضار اإلكثار من الطعام
ان قلة كمية الطعام اليت يتناوهلا اإلنسان هلا الدور األكرب يف احلفاظ 
الطعام  لعل كثرة  و  الفوائد  هلا من  أن  على صحته اجلسدية كما 
تتسبب مبردود عكسي على اإلنسان بسبب حساسية املعدة حىت 

ينطبق عليه حينئذ احلديث املشهور عن امرياملؤمنني قال: 
»احذر الشره«،3 »فكم من أكلة منعت أكالت.«4

 :كما قال
»قلة الغذاء؛ أكرم للنفس، و أدوم للصحة.«5

قال ابن سينا: 

الطّب اإلسالمي
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اإلكثار من الطعام يورث قلة إصابة البدن من الغذاء الزائد في جوهره، 
و كثرة الخام فيه، و السدد في المنافذ، و إنهاك القوى الطبيعية و 
الحميات، و العفونة المختلطة، و الربو و عرق النساء و النقرس و 

اوجاع المفاصل.
 :و يف هذا اجملال قال اإلمام الرضا

أن كل واحدة من الطبائع تحت ما يشاكلها، فاغتذ ما يشاكل جسدك، 
ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه و من أخذ بقدر الزيادة عليه و ال 
نقص في غذائه نفعه. و ابدأ في اول الطعام بأخف األغذية التي يغتذي 
بها بدنك بقدر عادتك و بحسب طاقتك و نشاطك. و إرفع يديك من 

الطعام و أنت تشتهيه.6
وقال أبقراط: 

ال الشبع و ال الجوع و الغيرهما بمحمود. و من جميع االشياء اذا 
كان مجاوزا للمقدار الطبيعي. الن الشبع المفرط يكون لحر المعدة 
أو لمرار فيها و الجوع المفرط يكون لبرد المعدة و هذه األحوال كلها 
ليست محمودة و ذلك أن الصحة اذا كانت باالعتدال، فمن البين ان 

ما جاوز االعتدال لم يكن محمودا.7

آداب المائدة 
وضع اهلل سبحانه و تعاىل آداب للمائدة و كيفية األكل و سنحدث 
الروايات الشريفة أو  يف ما يلي عن بعض اآلداب اليت وردت ىف 
هذه  و كل   البيت أهل  و   النيب حياة  و  نقلت ىف سرية 

األمور اليت أمر اهلل هبا البدو أهنا تصب يف مصلحة العباد.

۱. غسل اليدين
 :و قال على

»غسل اليدين قبل الطعام و بعده، زيادة في الرزق و إماطة للغمر عن 
الثياب و يجلو البصر.«8

إذا التزم اإلنسان بغسل اليدين و مل جيعل جماال لدخول امليكروب 
إىل جسمه اكتسب الصحة و مل خيسر ماله فينفي عنه الفقر و ال 

عمره فتطول حياته.

2. البسملة و الدعاء 
و هي من االداب املشهورة و يف رواية عن اإلمام الصادق قال: 

»ان رسول اهلل قال: 
»ذا وضعت المائدة حفها أربعة أمالك فاذا قال العبد بسم اهلل قالت 
المالئكة للشيطان أخرج يا فاسق فالسلطان لك عليهم و اذا فرغوا 
فقالوا: الحمدهلل قالت المالئكة: قوم أنعم اهلل عليهم فأدوالشكر لربهم 
و اذا لم يقل بسم اهلل قالت المالئكة للشيطان ادن يا فاسق فكل معهم 
؛ فاذا رفعت المائدة و لم يحمدو اهلل قالت المالئكة: قوم أنعم اهلل 

عليهم فنسوا ربهم.«9

3. استحباب اإلبتداء بالملح فى األكل و الختم به 
:لعلي عن رسول اهلل قال أباعبداهلل

و  بالملح  افتتح طعامه  من  فإن  به،  أختم  بالملح و  »افتتح طعامك 
ختم به عوفى من اثنين و سبعين نوعا من أنواع البالء منه ؛ الجنون و 

الجذام و البرص.«10

4. اطالة الجلوس على المائدة

5. عدم األكل باليد اليسرى

6. تصغر اللقم و تجود المضغ 
جتويدا و إجادة املضغ فقد أوصى به مجيع األطباء اذا نعرف جيدا 
أن املضغ الناقص حيدث كثريا من االفات املعدية و املعوية و سوء 

اهلضم.

7. تقلل النظر الى وجوه الجلساء على المائدة

8. ال تأكل الطعام حاراژ

9. التأكل أثناء المشي

فى  الذي  الطعام  من  أى  قدامه  من  اإلنسان  يأكل  أن   .10
جهته

 و يف اخلتام نشري اىل الرواية الشريفة اليت نقلت عن اإلمام احلسن
يف هذا اجملال: 

»في المائدة اثنتى عشر خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها، أربع 
فيها فرض و أربع سنة و أربع تأديب: الفرض: المعرفة، الرضا، التسمية، 
الشكر ؛ السنة: الوضوء قبل الطعام، الجلوس على الجانب األيسر، 
االكل بثالثة أصابع و لعق األصابع ؛ التأديب: األكل ممايليك، تصغير 

اللقمة، تجويد المضغ، قلة النظر فى وجوه الناس.«11

الهوامش:
1. »ألواح الصحة«، ص 35.

2. »حتف العقول«، ص 115.
3. شره شرها، و شراهة اىل الطعام و عليه: اشتد ميله اليه، فهو شره و شرهان، 

وهى صفة ملن يأكل فوق احلاجة.
4. »هنج البالغه«، ح 171.

5. »غرراحلكم و دررالكلم«: 543/2.
6. »الرسالة الذهبية يف الطب« 

7. »شرح كتاب الفصول البقراط«، ص 83.

8. »احملاسن«، ص 424.الطّب اإلسالمي
9. »منشورات الشريف الرضي«، ص 140.

10. »الكايف«: 326/ 6.
11. »من الحيضره الفقيه«، ج 3، ص 227، ح 38.

المصادر 
1. »طب االمام علي«، عبداحلسني اجلواهري.

2. »الرسالة الذهبية يف الطب لالمام الرضا«، احلسن بن حممدبن مجهور.
3. »الفوائد املغرية يف القواعد الطبية«، أبواجملد الطبيب.

4. »شرح املوجز يف الطب«، برهان الدين نفيس بن عوض.
5. »شرح كتاب الفصول البقراط« البن ايب الصادق النيشابوري.

6. www.almaaref. Org
7. new- jeeb. Cool bb. Net
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الدنيا يف اخلامس من شهر مجادى  أطّلت السّيدة زينب على 
األوىل يف السنة اخلامسة للهجرة يف بيت أذن اهلل أن يرفع ويذكر 
تتطّلع إىل وجوه أكرمها  املباركة عينيها  الوليدة  فيه امسه، وفتحت 
رّب العزّة عن أن تسجد لصنم قّط، متسلسلة يف أصالب الطاهرين 

وأرحام املطّهرات. 
ومحلت سّيدة نساء العاملني: فاطمة وليدهتا إىل خري اخللق بعد 
أن  تسأله   طالب أيب  بن  علّي  املؤمنني  أمري   .اهلل رسول 
خيتار للنسمة الطاهرة املباركة امسا، فأىب أن يسبق رسول اهللـ 
وكان غائبا يومذاك. يف تسميتها، مثّ عاد النيّب إىل »املدينة«، 
 وليدهتا إىل أشرف الكائنات وخامت الرسل فحملت الزهراء

من الوحي امسا هلا، فسّماها زينب.1 

لماذا بكى رسول اهلل في والدة زينب؟
من غري املعهود أّن األب أو اجلّد إذا رزق ولدا أو حفيدا بكى وانتحب 
وذرف الدموع سخانا، فلماذا حيّدثنا التاريخ أن احلسني محل إىل 
 بشارة والدة أخته زينب، وأّن أمري املؤمنني أبيه أمري املؤمنني

ا بّشر بوالدهتا، فسأله احلسني عن عّلة 
ّ
بكى بأيب هو وأّمي مل

بكائه، فأخربه أّن يف ذلك سرّا ستبّينه له األيّام. 
مثّ محلت الوليدة الطاهرة إىل جّدها احلبيب حمّمد، فاحتضن 
رسول اهلل الطفلة الصغرية وقّبل وجهها، مثّ مل يتمالك أن أرخى 

عينيه بالدموع. 
وكان جربئيل الذي هبط باسم زينب من رّب العزّة قد أخرب 
تلو  املصائب  ستشاهد  الوليدة  هذه  بأّن   املصطفى حبيبه 
املصائب، وأهّنا ستفجع جبّدها رسول اهلل و بأّمها فاطمة سّيدة 
 و بأخيها احلسن اجملتىب و بأبيها أمري املؤمنني النساء
سبط رسول اهلل، مثّ تفجع مبصيبة أعظم وأدهى، هي مصيبة 
قتل أخيها احلسني سّيد شباب أهل اجلّنة يف أرض »كربالء«.2

السّيدة زينب مفّسرة القرآن
ذكر أهل الّسري أّن العقيلة زينب كان هلا جملس خاّص لتفسري 
»القرآن الكرمي« حتضره النساء، وليس هذا مبستكثر عليها، فقد نزل 
القرآن يف بيتها، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، وخليق بامرأة عاشت 

زینب

لها خصائص آل عباء

يف ظالل أصحاب الكساء وتأّدبت بآداهبم و تعّلمت من علومهم 
أن حتظى هبذه املنزلة السامية واملرتبة الرفيعة. 

أّن  الزينبّية«  »اخلصائص  يف كتاب  الجزائري  اهلل  نور  السّيد  ذكر 
السّيدة زينب كان هلا جمالس يف بيتها يف الكوفة أيّام خالفة أبيها 
األيّام  للنساء. ويف بعض  القرآن  تفّسر  املؤمنني، وكانت  أمري 
كانت تفّسر »كهيعص« إذ دخل عليها أمري املؤمنني فقال هلا: 
»يا قّرة عيني، سمعتك تفّسرين »كهيعص« للنساء.« فقالت: نعم. 

فقال: »هذا رمز لمصيبة تصيبكم عترة رسول اهلل. ثّم شرح 
لها تلك المصائب، فبكت بكاء عاليا.«3

السّيدة زينب المحّدثة العالمة
الغرّاء  خطبتها  »الكوفة«  يف  خطبت   زينب العقيلة  أن  روي 
يف  أيديهم  رّدوا  قد  بعض،  يف  بعضهم  ميوج  الكوفة  أهل  فرتكت 
أفواههم،حيارى يبكون وقد متّثل هلم هول اجلناية اليت اقرتفوها، قال 
اإلمام زين العابدين لعّمته زينب: »أنت بحمد اهلل عالمة غير 

معّلمة، فهمة غير مفّهمة.«)4(
وكالم اإلمام زين العابدين يدّل. مبا ال غبار عليه ـ على املنزلة 
عاملة  فهي   ،اهلامشّيني عقيلة  إليها  ارتقت  اليت  الرفيعة  العلمّية 
بالعلم اللديّنّ املفاض من قبل رّب العزّة تعاىل وليس بالعلم املتعارف 

الذي يكتسب بالدرس والبحث. 

العقيلة تحّدث بعهد رسول اهلل
للسّيدة زينب مواقف عديدة يف الذّب عن إمام زماهنا، فنراها 
بعد   العابدين زين  اإلمام  عن  املنافحة  مواقفها يف  تستمر يف 
استشهاد أبيه سّيد الشهداء احلسني، تعزّيه تارة وتصرّبه، وحتافظ 
عليه من القتل وتفديه بنفسها تارة أخرى. وقد نقل لنا التاريخ من 
ضمن مواقفها أهّنا شاهدت حزن اإلمام زين العابدين الشديد 
على أبيه احلسني، فقالت له: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقّية 
أرى  وقد  وأهلع  أجزع  ال  فقال: »وكيف  وإخوتي؟  وأبي  جّدي 
سّيدي وأخوتي وعمومتي و ولد عّمي مصّرعين بدمائهم مرّملين بالعراء 
مسّلبين ال يكّفنون وال يوارون وال يعّرج عليهم أحد، وال يقربهم بشر، 

كأنّهم أهل بيت من الّديلم والخزر؟!«
 لعهد من رسول اهلل إنّه  ما ترى، فواهلل  ال يجزعّنك   :فقالت
إلى جّدك وأبيك و عّمك، ولقد أخذ اهلل ميثاق أناس من هذه األّمة 
ال تعرفهم فراعنة هذه األّمة، وهم معروفون في أهل السماوات، أنّهم 
يجمعون هذه األعضاء المتفّرقة فيوارونها، وهذه الجسوم المضّرجة، 
وينصبون بهذا الطّف علما لقبر أبيك سّيد الشهداء ال يدرس أثره، وال 
يعفو رسمه على كرور الليالي واألعوام، وليجهدّن أئّمة الكفر وأشياع 

الضاللة في محوه وتطميسه، فال يزداد إالّ ظهورا، وأمره إالّ علّوا.5

إخبار أمير المؤمنين ابنته العقيلة بواقعة الطّف
روى الشيخ المجلسّي عن السّيدة زينب يف حديث طويل أهّنا 
قالت: لّما ضرب ابن ملجم لعنه اهلل أبي، ورأيت أثر الموت منه، 
قلت له: يا أبه، حّدثتني أّم أيمن بكذا وكذا، وقد أحببت أن أسمعه 

منك. 
فقال: 

أهلك  وببنات  بك  وكأّني  أيمن،  أّم  حّدثتك  الحديث كما  بنّية،  »يا 
سبايا بهذا البلد أذاّلء خاشعين تخافون أن يتخطّفكم الناس، فصبرا 
صبرا! فوالذي فلق الحّبة وبرأ النسمة، ما هلل على ظهر األرض يومئذ 
ولّي غيركم وغير محّبيكم وشيعتكم، ولقد قال لنا رسول اهلل حين 
أخبرنا بهذا الخبر: »إّن إبليس في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول األرض 
كّلها في شياطينه وعفاريته فيقول: يا معشر الشياطين، قد أدركنا من 
من  إالّ  النار  وأورثناهم  الغاية،  هالكهم  في  وبلغنا  الطّلبة،  آدم  ذريّة 
اعتصم بهذه العصابة، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، وحملهم 
على عداوتهم، وإغرائهم بهم وأوليائهم، حّتى تستحكم ضاللة الخلق 
وكفرهم، وال ينجو منهم ناج، ولقد صّدق عليهم إبليس وهو كذوب، 
أنّه ال ينفع مع عداوتكم عمل صالح، وال يضّر مع محّبتكم ومواالتكم 

ذنب )من( غير الكبائر.«6

تنقل خطبة أّمها الزهراء السّيدة زينب
قال أبو الفرج اإلصفهانّي: 

والعقيلة هي التي روى ابن عّباس عنها كالم فاطمة في فدك، فقال: 
7.حّدثتني عقيلتنا زينب بنت علّي

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن أحمد بن محّمد بن جابر، عن 
زينب بنت علّي قالت: 

قالت فاطمة في خطبتها في معنى فدك: 
بّينة  اهلل  فيكم، كتاب  استخلفها  وبقّية  إليكم،  قّدمه  عهد  فيكم  هلل 
للبريّة  مديم  ظواهره،  متجّلية  وبرهان  سرائره،  منكشفة  وآي  بصائره، 
فيه  أشياعه،  النجاة  إلى  ومؤّد  اتّباعه،  الرضوان  إلى  وقائد  استماعه، 
تبيان حجج اهلل المنيرة ومحارمه المحّرمة، وفضائله المدّونة، وجمله 
الكافية، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة، وبّيناته الجالية؛ ففرض 
اإليمان تطهيرا من الّشرك، والصالة تنزيها من الكْبر، والزكاة زيادة في 
الرزق، والصيام تثبيتا لإلخالص، والحّج تسيلية للّدين، والعدل مْسكا 
للقلوب، والطاعة نظاما للمّلة، واإلمامة لّما من الفرقة، والجهاد عّزا 
لإلسالم، والصبر معونة على االستيجاب، واألمر بالمعروف مصلحة 
للعاّمة، وبّر الوالدين وقاية عن السخط، وصلة األرحام مْنماة للعدد، 
والقصاص حْقنا للدماء، والوفاء للنذر تعّرضا للمغفرة، وتوفية المكائيل 
والموازين تغييرا للبخسة، واجتناب قذف المحصنات حْجبا عن اللعنة، 
واجتناب السرقة إيجابا للعّفة، ومجانبة أكل أموال اليتامى إجارة عن 
الّشرك  إيناسا للرعّية، وحّرم اهلل عّزوجّل  الظلم، والعدل في األحكام 
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ولد عبدالمطلب، جد النيب يف »يثرب«، وقد تويف أبوه هاشم يف 
سفره و هو بعد مل يولد، فلما اشتد بأمه سلمى بنت عمرو النجارية 
احلمل وجاءها املخاض وهي ال جتد أملا، أسدلت سرتها، وكتمت 
أمرها، فبينما هي تعاجل نفسها إذ نظرت إىل حجاب من نور قد 
ضرب عليها من البيت إىل عنان السماء و حبس اهلل عنها الشيطان 
الرجيم، فولدت عبداملطلب، مث قامت من ساعتها وتولت نفسها. 
نور  النور  ذلك  نور شعشعاين، وكان  غرته  من  وملا وضعته سطع 
رسول اهلل كان ما يزال ينتقل من أجداده إىل آبائه ليصل إليه.

مث  ذلك،  من  أمه سلمى  فتعجبت  وتبسم،  عبداملطلب  وضحك 
نعم،  فقالت:  رأسه،  يف  تلوح  بيضاء  بشعرة  هي  فإذا  إليه  نظرت 
أنت شيبة كما سميت. مث إهنا درجته يف ثوب من صوف، وقمطته 
وهيأته، ومل تعلم به أحدا من قومها كما أوصاها زوجها هاشم؛ إذ 
كان خيشى عليه من اليهود، حىت مضت له أيام، فصارت تالعبه 
ويهش إليها حىت كمل له شهر، فعلم الناس به، فلما كان له شهران 
مشى، ومل يكن على اليهود أشد منه عداوة وأكثر ضررا، وكانوا إذا 

نظروا إليه امتألوا غيظا وكمدا؛ ملا يعلمون مبا سيظهر منه.
وكانت أمه، إذا ركبت ركب معها أبطال األوس واخلزرج، وكانت 
مطاعة بينهم، وكان إذا خرج يلعب يقف الناس من وله يفرحون به 
دون أوالدهم. وكانت أمه ال تأمن عليه أحدا، فلما مت له سبع سنني 
اشتد حبله، وقوي بأسه، وتبني للناس فضله، وكان حيمل الشيء 

الثقيل، ويأخذ الصيب ويصرعه، فلم يشكوه إىل أمه.1

عودته إلى مكة
قال أبو الحسن البكري: 

بلغنا أن رجال من بين احلارث دخل يثرب يف حاجة له، فإذا هو 
بعبداملطلب بن هاشم يلعب مع الصبيان قد غمرهم بنوره، فوقف 
الرجل ينظر إىل الصيب وهو يقول له: ما أسعد من أنت في ديارهم 
ساكن! وعبداملطلب يقول: أنا ابن زمزم و الصفا، أنا ابن هاشم وكفى! 
فناداه الرجل: يا فتى! فأجاب وقال: ما تريد يا عم؟ قال: ما اسمك؟ 
قال: شيبة بن هاشم بن عبدمناف، مات أبي وجفوني عمومتي، وبقيت 
من »مكة«، قال:  يا عم؟ قال:  أقبلت  أين  مع أمي وأخوالي، فمن 
وهل أنت متحمل مني رسالة، ومتقلد لهم أمانة؟ قال احلارث: وحق 
أبي وابيك، إني فاعل ما تأمرني به. قال: يا عم، إذا رجعت إلى بلدك 
سالما، ورأيت بني عبدمناف فاقرأهم عني السالم وقل لهم: إن معي 
رسالة غالم يتيم، مات أبوه وجفوه عمومته. يا بني عبدمناف، ما أسرع 
ما نسيتم وصية هاشم وضيعتم نسله، وإذا هبت الريح تحمل روائحكم 

إلي!
فبكى الرجل، واستوى على مطيته وأرسل زمامها حىت قدم مكة، ومل 
يكن له مهة إال رسالة الغالم. مث أتى جملس بني عبدمناف فوجدهم 
جلوسا، فأنعمهم صباحا و قال: يا أهل الفضل واألشراف! يا بني 

أبو األخيار

إخالصا للبربويّة، فاتّقوا اهلل حّق تقاته فيما أمركم به، وانتهوا عّما نهاكم 
عنه.

مثّ ذكر الشيخ الصدوق أنّه يروي هذا احلديث بطريقني آخرين عن 
8.السّيدة زينب

الهوامش:
1ـ »زينب الكربى« للشيخ جعفر النقدي، ص 18.

النساء«  »أعالم  تراجم  148:2؛  درخشان«،  »ستارگان   .2
لألعلمي، 166-165:2.

3. »اخلصائص الزينبّية« للسّيد نور الدين اجلزائري، صص 68-
69؛ تراجم »أعالم النساء لألعلمي، 170:2؛ »خاتون دوسرا، 

صص 144-143.
البحار«  »سفينة  164:45؛  للمجلسّي،  األنوار«  »حبار   .4

للمحّدث القّمي، 496:3.
5. »حبار األنوار«، 57:28 و 180-179:45.

6. »حبار األنوار« للمجلسّي، 183:45.
7. »مقاتل الطالبيني« أليب الفرج االصفهاين، ص 60.

األنوار«،  »حبار  3؛  و   2 ح   ،248:1 الشرايع«،  »علل   .8
.108-107:6
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يستضيء  مصباحكم  وتركتم  عزكم،  عن  غفلتم  قد  أراكم  عبدمناف، 
فقالوا:  ابن أخيهم،  وما ذلك؟! فأخربهم بوصية  قالوا:  به غيركم! 
وأيم اهلل، ما ظننا أنه صار إلى هذا األمر، فقال هلم الرجل: واهلل إنه 
ليعجز الفصحاء عن فصاحته، و يعجز اللبيب عن خطابته، وإنه لفصيح 
العلماء  على  فائق  اللبيب،  من كالمه  يتحير  الجنان،  اللسان، جري 

عاقل أديب، إلى عقله الكفاية، وإلى جماله النهاية.
فقال عمه املطلب بن عبدمناف:

أقسمت بالسلف الماضين من مضر
وهاشم الفاضل المشهور في األمم

ألمضين إليـه اآلن مجتـهـدا
وأقطعن إليـه البيـد فـي الظلم

السيد الماجد المشهور من مضر
نور األنام وأهل البيـت والحرم

فرحل إليه عمه املطلب و جاء به إىل مكة يف قصة ظريفة، فيها 
أن اليهود أحاطوا هبما يريدون قتل عبداملطلب، فقال لعمه: يا عم! 
أنزلني حتى أريك قدرة اهلل تعالى. فأنزله، فقصده القوم يريدون قتله 
ملا يعلمون أن منه سيكون النيب، فجثا عبداملطلب وهو غالم على 
الغامر  الظالم  يا رب  الرتاب ويدعو:  الطريق وجعل ميرغ وجهه يف 
والفلك الدائر، يا رب السبع الطباق يا مقسم األرزاق، أسألك بحق 

الشفيع المشفع والنور المستودع، أن ترد عنا كيد أعدائنا.
فكانت النجاة منهم وهالك عدوهم.2

كرامات ودالالت
كان عبداملطلب ذا جاللة ظاهرة ومناقب وافرة، وآيات باهرة، تظهر 

تلك من مشاهد عديدة و مواقف كثرية، منها: 
• احنناء سرير أبرهة احلبشي ملا دخل عليه عبداملطلب،3 

• انفجار املاء حتت خف راحلته يف صحراء ال ماء فيها،4
فيها جاللته وكثرة  أبرهة و تظهر  استجابة دعائه يف رد جيش   •
إيقانه، حيث قال لبعض ولده: اعل أبا قبيس فانظر ماذا يأتي من 

قبل البحر...
فيظهر أنه كان عاملا بأن ستأيت الطري األبابيل فتستأصل أصحاب 

أبرهة بن الصباح، وكان قد أخذ حبلقة البيت احلرام وهو يقول:
ال هم إن المرء منع رحله فامنع رحالك

ال يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك
إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك

وقال رضوان اهلل عليه:
يا رب ال أرجو لهم سواكا
يا رب فامنع منهم حماكـا
إن عدو البيت من عاداكـا

إمنعهم أن يخربوا قراكـا

وإذا هباتف يسمع صوته وال يرى شخصه وهو يقول له: 
قد أجبت دعوتك، وبلغت مسرتك؛ إكراما للنور الذي في وجهك، 
فقال لمن معه: أبشروا؛ فإني رأيت النور الذي في وجهي قد عال، وإنما 

كان ذلك كاشفا لما طرقكم....5
كذلك ظهرت جاللة عبداملطلب من حفره بئر زمزم، بعد أن كان 
ذات يوم نائما يف حجر إسماعيل، إذ أتاه آت فقال له: احفر طيبة.6
ومن شرف سريته سالم اهلل عليه أنه كان يتنزه عن احملرمات، ويعمل 

على هدى الشرائع اإلهلية، حىت جاء عن رسول اهلل قوله: 
»إن عبدالمطلب كان ال يستقسم باألزالم، وال يعبد األصنام، وال يأكل 

7».ما ذبح على النصب، ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم
 :وقوله

»إن عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها اهلل عزوجل له 
في اإلسالم: »حرم نساء اآلباء على األبناء«، فأنزل اهلل عزوجل: »َوال 
تَنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء«8 ووجد كنزا فأخرج منه الخمس 
فََأنَّ  َشْيٍء  مِّن  َغِنْمُتم  أَنََّما  فأنزل اهلل عزوجل: »َواْعَلُموا  به،  وتصدق 
تبارك  اهلل  فأنزل  الحاج،  زمزم سماها سقاية  ولما حفر  ُخُمَسُه«9  ِللَِّه 
وتعالی:»َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْلَحاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاللَِّه 
َواْليـَْوِم اآْلِخِر«10 وسن في القتل مئة من اإلبل، فأجرى اهلل عزوجل ذلك 
في اإلسالم. ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن لهم عبدالمطلب 

سبعة أشواط، فأجرى اهلل عزوجل ذلك في اإلسالم.«11
 أما عبادته عليه الرمحة والرضوان، فيذكرها لنا أمري املؤمنني علي

قائال: 
»واهلل ما عبد أبي، وال جدي عبدالمطلب، وال هاشم وال عبد مناف 

صنما قط.« 
 :فقيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال

متمسكين  السالم  إبراهيم عليه  البيت على دين  إلى  »كانوا يصلون 
به.«12

وكان لعبداملطلب دور تكميلي ملا هنض به أبوه هاشم، يف تأسيس 
رحلة الشتاء والصيف والسفر إىل »الشام« و»فلسطني« و»مصر«، 
ومفاوضة رؤساء القبائل وامللوك الذين متر قوافل قريش التجارية عرب 

مناطقهم.
الشيخ  رواه  ما  منها  واألخالق،  احلكمة  يف  أشعار  ولعبداملطلب 

الصدوق13 عن الريان بن الصلت قال: 
أنشدني الرضا لعبدالمطلب:

يعيب الناس كلهـم زمانـا
وما لزماننا عيـب سوانـا

نعيب زماننا والعيب فينـا
ولو نطق الزمان بنا هجانا

وإن الذئب يترك لحم ذئب،
ويأكل بعضنا بعضا عيانا!

لبسنا للخداع مسوك طيب
فويل للغريـب إذا أتانـا!
شوقه للنبي و حبه له.

روي عن أيب طالب يف ضمن حديث له لدى تأييده لرسول 
اهلل ونصرته له، أنه قال: 

»ولقد كان أبي ]أي عبدالمطلب رضي اهلل عنه[ يقرأ الكتاب جميعا، 
ولقد قال: إن من صلبي لنبيا، لوددت أني أدركت ذلك الزمان فآمنت 

به، فمن أدركه من ولدي فليؤمن به.14
حىت إذا ولد رسول اهلل ضمه عبداملطلب إىل كنفه، وخصه حببه 

ورعايته وخدمته، وكان يكرمه وجيله ويفضله. قال ابن عباس: 
كان يوضع لعبداملطلب فراش يف ظل الكعبة ال جيلس عليه أحد 
إال هو؛ إجالال له، وكان بنوه جيلسون حوله حىت خيرج عبداملطلب، 
جيلس  حىت  فيجيء  صيب  غالم  وهو  خيرج   اهلل رسول  فكان 
على الفراش، فيعظم ذلك على أعمامه، ويأخذونه ليؤخروه، فيقول 
هلم عبداملطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا آبني، فواهلل إن له لشأنا 
عظيما! إني أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيدكم، إني أرى غرته غرة 

تسود الناس.
مث حيمله فيجلسه معه، وميسح ظهره ويقبله ويقول: ما رأيت قبلة 
أطيب منه وال أطهر قط، وال جسدا ألين منه وال أطيب. مث يلتفت 
إىل أيب طالب فيقول له: يا ابا طالب، إن لهذا الغالم لشأنا عظيما، 
إليه  له كاألم، ال يصل  فإنه فرد وحيد، وكن  به؛  فاحفظه واستمسك 

شيء يكرهه.
مث حيمله على عنقه فيطوف به أسبوعا )أي سبعة أشواط(.15

وعن ابن عباس أيضا: 
نادى شيخ على الكعبة: يا عبدالمطلب، إن حليمة امرأة عربية، وقد 
فقدت أبنا آسمه »محمد«! فغضب عبداملطلب، وكان إذا غضب 
خاف الناس منه، فنادى: يا بني هاشم، ويا بني غالب، اركبوا فقد 
محمد. وحلف أال ينزل حتى يجد محمدا... فسمع نداء: إن اهلل ال 
يضيع محمدا، فقال: أين هو؟! قال: في وادي فالن، تحت شجرة 
أم غيالن... فلما وجده عبداملطلب محله على عنقه وطاف به حول 
الكعبة، وكانت النساء اجتمعن عند آمنة على مصيبته، فلما رآها 

متسك هبا وما التفت إىل أحد.16
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المنجّي

رمبا ال يکون اإلسم و اللقب و الکنية الطريق األمثل للتعرف على 
أحد بني الناس، فرمبا يكون اسم شخص مجيلة بينما هي ال تكون 
اهلل حق  يعبد  بينما هو ال  عبداهلل  أحد  اسم  يكون  رمبا  و  مجيلة 
خملصا و لكن األمر خيتلف يف أمساء أولياء اهلل فاإلسم و اللقب و 
الكنية من أهم طرق التعرف ألن اهلل تعاىل ينتخب هذه األمساء و 
يسميهم حسب حكمة خمفية علينا. کما قال اهلل تعالی فی »القرآن 

احلکيم«:
»يا زكريا إنا نبشرك بغالم اسمه يحيى  لم نجعل له من قبل سميا.«1

و هذا ما نشهده يف أمساء األئمة املعصومني كما جاء يف تسمية 
:اإلمام احلسن و احلسني

زيد بن علي عن أبيه علي بن احلسني قال: لما ولدت فاطمة 
الحسن قالت لعلي سمه فقال ما كنت ألسبق باسمه رسول اهلل 
ص فجاء رسول اهلل فأخرج إليه في خرقة صفراء فقال أ لم أنهكم أن 
تلفوه في صفراء ثم رمى بها و أخذ خرقة بيضاء فلفه فيها ثم قال لعلي 
ع هل سميته فقال ما كنت  ألسبقك باسمه فقال ص و ما كنت ألسبق 
باسمه ربي عز و جل فأوحى اهلل تبارك و تعالى إلى جبرئيل أنه قد ولد 
لمحّمد ابن فاهبط فأقرئه السالم و هنه و قل له إن عليا منك بمنزلة 
هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون فهبط جبرئيل ع فهنأه من 
اهلل عز و جل ثم قال إن اهلل تبارك و تعالى يأمرك أن تسميه باسم ابن 
هارون قال و ما كان اسمه قال شبر قال لساني عربي قال سمه الحسن 
فسماه الحسن فلما ولد الحسين ع أوحى اهلل عز و جل إلى جبرئيل 
أنه قد ولد لمحّمد ابن فاهبط إليه فهنه و قل له إن عليا منك بمنزلة 
هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون قال فهبط جبرئيل فهنأه من 
اهلل تبارك و تعالى ثم قال إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه 

باسم ابن هارون قال و ما اسمه قال شبير قال لساني عربي قال سمه 
الحسين فسماه الحسين. 

 قال: »كان رسول اهلل عن جعفر بن محّمد عن أبيه عن جده
ذات يوم جالسا و عنده علي و فاطمة و الحسن و الحسين فقال 
و الذي بعثني بالحق بشيرا ما على وجه األرض خلق أحب إلى اهلل عز 
و جل و ال أكرم عليه منا إن اهلل تبارك و تعالى شق لي اسما من أسمائه 
فهو محمود و أنا محّمد و شق لك يا علي اسما من أسمائه فهو العلي 
األعلى و أنت علي و شق لك يا حسن اسما من أسمائه فهو المحسن 
و أنت حسن و شق لك يا حسين اسما من أسمائه فهو ذو اإلحسان 
و أنت حسين و شق  لك يا فاطمة اسما من أسمائه فهو الفاطر و أنت 
فاطمة ثم قال ص اللهم إني أشهدك أني سلم لمن سالمهم و حرب 
لمن حاربهم و محب لمن أحبهم و مبغض لمن أبغضهم و عدو لمن 

عاداهم و ولي لمن واالهم ألنهم مني و أنا منهم.«2

اسمه اسم النبي
عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: قال رسول اهلل : »المهدي 
من ولدي اسمه اسمي و كنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا و خلقا تكون 
به غيبة و حيرة تضل فيها األمم ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملؤها عدال 
و قسطا كما ملئت جورا و ظلما.«3 و روی عنه: »المهدي من 

ولدي اسمه اسمي و كنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا و خلقا.«4
الروايات  يف   املهدي لإلمام  امسان  هناك  أنه  الطريف  من  و 
أحدمها اسم النيب عند سكان األرالض أي حممد و اآلخر امسه عند 

اهلل تعاىل و هو أمحد.
 :قال أمري املؤمنني

اسمه احمد...

»و هو على المنبر يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون المنجّي
مشرب بالحمرة مبدح البطن   عريض الفخذين عظيم مشاش المنكبين   
بظهره شامتان شامة على لون جلده   و شامة على شبه شامة النبي ص 
له اسمان اسم  يخفى و اسم  يعلن فأما الذي يخفى فأحمد و أما الذي 

يعلن فمحّمد.«5
عصر  حىت  أنه  هي   املهدي اإلمام  اسم  حول  امللفتة  النقطة 

الظهور هني الناس عن تسميته و ذكر امسه. 
عن جابر بن يزيد اجلعفي قال مسعت أبا جعفر يقول:  »سأل 
عمر أمير المؤمنين ع عن المهدي فقال يا ابن أبي طالب أخبرني عن 
المهدي ما اسمه قال أما اسمه فال إن حبيبي و خليلي عهد إلي أن 
ال أحدث باسمه حتى يبعثه اهلل عز و جل و هو مما استودع اهلل عز و 

جل رسوله في علمه.«6
عن أبي هاشم الجعفري قال مسعت أبا احلسن العسكري يقول:

»الخلف من بعدي الحسن ابني فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف 
قلت و لم جعلني اهلل فداك قال ألنكم ال ترون شخصه و ال يحل لكم 
7».ذكره باسمه قلت فكيف نذكره فقال قولوا الحجة من آل محّمد

جاء  ما  امسه حسب  ذكر  لنهي  السبب  أن  املؤرخني  بعض  يرى 
يف الروايات احلرص على حياته و أمنه يف فرتة الغيبة الصغرى ألن 
الشيعة جيتمعون بسماع هذا اإلسم و يعرضون أنفسهم و إمامهم 
يف اخلطر و هكذا جند أن هذا القسم من املؤرخني يرون أن النهي 
من التسمية يتعلق بفرتة الغيبة الصغرى.و مع هذا مبا أن الروايات مل 
حتدد ؤمنا خاصا للنهي عن تسميته ميكن القول ان احلكمة و 
السبب احلقيقي للنهي عن التسمية خمفية علينا و من األفضل كما 
ببيان أخرى  الشبهات و  نتوقف عند  أن  املسلمون  العلماء  يقول 

نتجنب عن تسميته حىت عصر الظهور.

ألقابه الشهيرة
الّزمان،  صاحب  االمر،  صاحب  منهم:  القاب کثريه؛   له
البئر املعطله، القصر املشيد، مؤمل، موعود،  حّجت، ماء معني، 
مستور، مجعه، منصور، باسط، َموتور، طريد، حّی، غرمي، مأمول، 

ربيع األنام، وارث، رمحة واسعة و....
و هذا من اشهر القابه:

1. المهدی
روی عن جابر قال: دخل رجل على أيب جعفر الباقر فقال: 
»إنما سمي  المهدي  مهديا ألنه يهدى إلى أمر خفي و يستخرج التوراة 
و سائر كتب اهلل عز و جل من غار بأنطاكية  و يحكم بين أهل التوراة 
بالتوراة و بين أهل اإلنجيل باإلنجيل و بين أهل الزبور بالزبور و بين 
أهل القرآن بالقرآن و تجمع إليه أموال الدنيا من بطن األرض و ظهرها 
الدماء  فيه  األرحام و سفكتم  فيه  قطعتم  ما  إلى  تعالوا  للناس  فيقول 
الحرام و ركبتم فيه ما حرم اهلل عز و جل فيعطي شيئا لم يعطه أحد 
كان قبله و يمأل األرض عدال و قسطا و نورا- كما ملئت ظلما و 

جورا و شرا.«8
 :اهلل عبد  قلت أليب  قال:  الخراساني  سعيد  أبي  روی عن  و 
سمي   شي ء  ألي  فقلت:  »نعم.«  فقال:  واحد؟  القائم  و  المهدي 
المهدي؟  قال: »ألنه يهدى إلى كل أمر خفي و سمي القائم ألنه يقوم 

بعد ما يموت إنه يقوم بأمر عظيم .«9
اإلسالم  إلى  الناس  دعا   القائم قام  »إذا   : الصادق قال  و 
جديدا و هداهم إلى أمر قد دثر و ضل عنه الجمهور و إنما سمي  

المهدي  مهديا ألنه يهدى إلى أمر مضلول  عنه.«10

2. القائم
عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي قال: سألت أبا جعفر حمّمد بن 
علي الباقر: يا ابن رسول اهلل! لم سمي علي أمير المؤمنين 
و هو اسم ما سمي به أحد قبله و ال يحل ألحد بعده؟ قال: »ألنه ميرة 

العلم يمتار منه و ال يمتار من أحد غيره.« 
 قال فقلت: يا ابن رسول اهلل! فلم سمي سيفه ذا الفقار. فقال
»ألنه ما ضرب به أحد من خلق اهلل إال أفقره من هذه الدنيا من أهله و 

ولده و أفقره في اآلخرة من الجنة.« 
 :قال فقلت: يا ابن رسول اهلل! فلستم كلكم  قائمين  بالحق؟ قال
قتل جدي  قال: »لما  قائما.  القائم  فلم سمي  قلت:  »بلى.« 
الحسين ع ضجت عليه المالئكة إلى اهلل تعالى بالبكاء و النحيب و 
قالوا إلهنا و سيدنا أ تغفل عمن قتل صفوتك و ابن صفوتك و خيرتك 
من خلقك فأوحى اهلل عز و جل إليهم قروا مالئكتي فو عزتي و جاللي 
ألنتقمن منهم و لو بعد حين ثم كشف اهلل عز و جل عن األئمة من ولد 
الحسين ع للمالئكة فسرت المالئكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلي 

فقال اهلل عز و جل بذلك القائم أنتقم منهم.«11

3. بقية اهلل
البقاء، ثبات الشي ء على حاله األوىل، و هو يضاد الفناء.12 و قال 
الطريحی فی کتابه: البقية: الرحمة، و منه  حديث وصفهم : »أنتم  

بقية اهلل  في عباده.« أي رحمة اهلل التي من اهلل بها على عباده .13
عن عمر بن زاهر قال: قال رجل جلعفر بن حمّمد: »نسلم على 
 القائم بإمرة المؤمنين قال ال ذلك اسم سمى اهلل به أمير المؤمنين
ال يسمى به أحد قبله و ال بعده إال كافر قال فكيف نسلم عليه قال 
تقول السالم عليك يا بقية اهلل .« قال مث قرأ جعفر: »بقية اهلل 

خير لكم إن كنتم مؤمنين .«14
السيد بن محّمد الحميري يقول:  كنت أقول بالغلو و أعتقد غيبة 
محّمد بن علي ابن الحنفية قد ضللت يف ذلك زمانا فمن اهلل علي 
بالصادق جعفر بن حمّمد و أنقذين به من النار و هداين  إىل 
سواء الصراط فسألته بعد ما صح عندي بالدالئل اليت شاهدهتا منه: 
»أنه حجة اهلل علي و على جميع أهل زمانه و أنه اإلمام الذي فرض اهلل 

طاعته و أوجب االقتداء به« 
فقلت له: يا ابن رسول اهلل! قد روي لنا أخبار عن آبائك في الغيبة 
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و صحة كونها فأخبرني بمن تقع. 
فقال: »إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي و هو الثاني عشر من 
األئمة الهداة بعد رسول اهلل أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
و آخرهم القائم بالحق بقية اهلل في األرض و صاحب الزمان و اهلل لو 
بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر فيمأل 

األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظل.«15
إن بقية اهلل من األلقاب اليت تثبت تعلقنا يف العاملني املادي و املعنوي 
إىل اإلمام املهدي كما أشري إليها يف احلديث السابق إن بقاء 
اإلهلي يف هذا  للفيض  اهلل النه وسيط  بقية  ببقاء  الكائنات رهن 
العصر و مع عدم وجوده حيرم الكائنات و املوجودات من مصدر 

الوجود و يعدمون.

4. رحمة للعالمين
نيب  أوهلما  للعاملني«  بـ»رمحة  فقط  شخصان  العامل  يف  لقب  لقد 

اإلسالم و الذي يقول فيه اهلل تعاىل: 
»َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلعاَلمين «16

يف  تعاىل  اهلل  شرفه  الذي  و  األوصياء  خامت  هو  الثاين  الشخص 
حديث اللوح17 هبذا اللقب و يقول عنه:

»أخرج منه ]االمام حسن بن علّی العسکری[ الداعي إلى سبيلي و 
الخازن لعلمي ابنه الحسن ثم أكمل ذلك بابنه رحمًة للعالمين...«18

و يف بعض الروايات مسي اإلمام املهدي بـ»خليفة الّرمحان«. السيد 
بن حمّمد احلمريي يف حديث طويل يقول فيه  قلت للصادق جعفر 
بن حمّمد: يا ابن رسول اهلل! قد روي لنا أخبار عن آبائك ع في 

 :الغيبة و صحة كونها فأخبرني بمن تقع. فقال
»ستقع بالسادس من ولدي و الثاني عشر من األئمة الهداة بعد رسول 
اهلل ص أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و آخرهم القائم 

بالحق بقية اهلل في أرضه صاحب الزمان و خليفة الرحمن...«19
روی عن أيب احلسن الرضا  قال: 

»بأبي و أمي سمي جدي شبيهي و شبيه موسى بن عمران ع عليه 
جيوب النور تتوقد بشعاع ضياء القدس كم من حرى مؤمنة و كم مؤمن 
متأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين   كأني بهم آيس ما كانوا 
قد نودوا نداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب يكون رحمة على 

المؤمنين و عذابا على الكافرين.«20

5. منتَظر
المنتظر؟  سمي   لم  و  يقول:   الرضا علي  بن  حمّمد  جعفر  أبا 
فينتظر خروجه  أمدها  أيامها و يطول  يكثر  له غيبة  قال: »ألن 
المخلصون و ينكره المرتابون و يستهزئ بذكره الجاحدون و يكذب 

فيها الوقاتون و يهلك فيها المستعجلون و ينجو فيها المسلمون.«21

و يف القسم القادم سنتطرق إىل املرياث الباقي من األنبياء و األوصياء 
 .و الذ يتعلق باإلمام املهدي
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المنجّي

و كان عيسى آخر نيب من ذرية اسحاق و آخر نيب لبين 
إسرائيل و ما جاء بعده حىت 500سنة نيب كان األوصياء حيفظون 

دين اهلل. روی عن يعقوب بن شعيب عن أيب عبد اهلل قال: 
»كان بين عيسى و بين محّمد خمسمائة عام منها مائتان و 
خمسون عاما ليس فيها نبي و ال عالم ظاهر.« قلت: فما كانوا؟ قال: 
»كانوا متمسكين بدين عيسى.« قلت: فما كانوا؟ قال: »كانوا 

مؤمنين.« مث قال: »و ال يكون األرض إال و فيها عالم.«1
غيبات   للمسيح لعيسی. كانت  وصّيا  شمعون،  و كان 
يسيح فيها يف األرض فال يعرف قومه و شيعته خربه مث ظهر فأوصى 
إىل مشعون بن محون فلما مضى مشعون غابت احلجج بعده - و 
اشتدت الطلب و عظمت البلوى و درس الدين و ضيعت احلقوق 
و أميتت الفروض و السنن و ذهب الناس ميينا و مشاال ال يعرفون 

أيا من أي فكانت الغيبة مائتني و مخسني سنة.2
احلجة  ما كانت  سنة   500 فرتة  يف  السابق  يف  إليه  أشرنا  كما 
الظاهرية بني الناس3 و بناء على هذا صار حفظ الدين يف هذه الفرتة 
سلمان  املوضوع يف قضية إسالم  الزمنية صعبا كما أشري إىل هذا 

الفارسي الطويلة و إىل قلة علماء الدين. 
كان اسم سلمان روزبه بن خشبوذان و ما سجد قط ملطلع الشمس 

و إمنا كان يسجد هلل عز و جل و كانت القبلة اليت أمر بالصالة إليها 
شرقية و كان أبواه يظنان أنه إمنا يسجد ملطلع الشمس كهيئتهم و 
كان سلمان  وصي وصي عيسى يف أداء ما محل إىل من انتهت 
إليه الوصية من املعصومني. و يقول سلمان يف قضية إسالمه أنه 
كيف يذهب عند قس بعد أن يكون مسيحيا و يتعلم منه العلوم 

احلقيقية و يصريا أمينا عنده. قال سلمان:
...فأخذ ]الرجل[ بيدي و أتى بي إلى الصومعة. فأنشأت أقول أشهد 
أن ال إله إال اهلل و أن عيسى روح اهلل و أن محّمدا حبيب اهلل. فأشرف 

علي الديراني. فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم. فقال: اصعد.
فأصعدني إليه و خدمته حولين كاملين. فلما حضرته  الوفاة قال: إني 
ميت. فقلت له: فعلى من تخلفني. فقال: ال أعرف أحدا يقول بمقالتي 
هذه إال راهبا بـ»أنطاكية« فإذا لقيته فأقرئه مني السالم و ادفع إليه هذا 

اللوح و ناولني لوحا. 
إلى  به  اللوح و سرت  فلما مات غسلته و كفنته و دفنته و أخذت 
أنطاكية و أتيت الصومعة و أنشأت أقول أشهد أن ال إله إال اهلل و أن 
عيسى روح اهلل و أن محّمدا حبيب اهلل فأشرف علي الديراني فقال: 
أنت روزبه؟ فقلت: نعم. فقال: اصعد. فصعدت إليه فخدمته حولين 

كاملين. 

بعد عيسی

دليل الناس في العصر المظلم

اوصیاء األنبیاء

العلماء
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اوصیاء األنبیاء

فلما حضرته الوفاة، قال لي إني ميت. فقلت: على من تخلفني؟ فقال: 
ال أعرف أحدا يقول بمقالتي هذه إال راهبا بـ»اإلسكندرية« فإذا أتيته 

فأقرئه مني السالم و ادفع إليه هذا اللوح. 
فلما توفي غسلته و كفنته و دفنته و أخذت اللوح و أتيت الصومعة و 
أنشأت أقول أشهد أن ال إله إال اهلل و أن عيسى روح اهلل و أن محّمدا 
حبيب اهلل فأشرف علي الديراني فقال أنت روزبه؟ فقلت: نعم. فقال: 

اصعد. فصعدت إليه و خدمته حولين كاملين. 
فلما حضرته الوفاة قال لي: إني ميت. فقلت: على من تخلفني. فقال: 
ال أعرف أحدا يقول بمقالتي هذه في الدنيا و إن محّمد بن عبد اهلل 
بن عبد المطلب قد حانت والدته فإذا أتيته فأقرئه مني السالم و ادفع 

إليه هذا اللوح. 
فلما توفي غسلته و كفنته و دفنته و أخذت اللوح و خرجت فصحبت 
قوما فقلت لهم: يا قوم! اكفوني الطعام و الشراب أكفكم الخدمة. 

قالوا: نعم....«4
ما يلفت النظر يف يف رواية سلمان هو وجود علماء جمهولني كانوا 
مرياث  هي  و   - األلواح  حيفظون  و كانوا  و  الناس  بني  يعيشون 
هي  و   اإلسالم نيب  يد  إىل  تصل  لكي   - السابقني  األنبياء 
مرياث كل األنبياء السابقني. و باملقارنة بني هذه الرواية و الروايات 
األخرى حول فرتة قبل ميالد نيب اإلسالم جند أن وعد جميء 
نيب آخر الزمان و التبشري مبجيئه خاصة بشارات عيسى كانت 
إىل حد أن بنو إسرائيل كانوا على علم كامل للصفات اجلسدية و 

اخللقية لنيب اإلسالم إىل ان جاء يف القرىن الكرمي:
»الَّذيَن آتـَْيناُهُم اْلِكتاَب يـَْعرُِفونَُه َكما يـَْعرُِفوَن أَبْناَءُهْم َو ِإنَّ َفريقاً ِمنـُْهْم 

لََيْكُتُموَن اْلَحقَّ َو ُهْم يـَْعَلُمون.«5
قال علّی بن ابراهيم القمی فی تفسريه:

يقول اهلل تبارك و تعالى »الَِّذيَن آتـَْيناُهُم اْلِكتابَ  يعني التوراة و اإلنجيل  
يـَْعرُِفونَهُ  يعني رسول اهلل  َكما يـَْعرُِفوَن أَبْناَءُهمْ  « ألن اهلل عز و جل 
قد أنزل عليهم- في التوراة و الزبور و اإلنجيل صفة محّمد و صفة 
أصحابه و مبعثه و هجرته- و هو قوله  »ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َو الَِّذيَن َمَعُه 
َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحماُء بـَيـْنـَُهْم َتراُهْم رُكَّعاً ُسجَّدًا- يـَْبتـَُغوَن َفْضاًل ِمَن 
اللَِّه َو ِرْضوانًا- ِسيماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد- ذِلَك َمثـَُلُهْم 
ْنِجيلِ « هذه صفة رسول اهلل و أصحابه  ِفي التَـّْوراِة َو َمثـَُلُهْم ِفي اإْلِ
في التوراة و اإلنجيل فلما بعثه اهلل عرفه أهل الكتاب كما قال جل 
جالله »فـََلمَّا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفُروا ِبهِ « فكانت اليهود يقولون للعرب 
قبل مجي ء النبي أيها العرب هذا أوان نبي يخرج بمكة و يكون هجرته 
بالمدينة و هو آخر األنبياء و أفضلهم - في عينيه حمرة و بين كتفيه 
خاتم النبوة يلبس الشملة- و يجتزي بالكسرة و التميرات و يركب 
الحمار عرية  و هو الضحوك القتال يضع سيفه على عاتقه - و ال 
يبالي بمن القى يبلغ سلطانه منقطع الخف و الحافر- و ليقتلنكم اهلل 
به يا معشر العرب قتل عاد، فلما بعث اهلل نبيه بهذه الصفة حسدوه 

و كفروا به...6
مع أن الكثري من اليهود و املسيحيني رفضوا النيب بعد ميالده 
و وضعوا عراقيل أمامه إال أن صفاته جلية بني العلماء احلقيقيني و 

الصديقني حىت قبل أن يتم بعثته.لندقق الرواية التالية:
روی عن بكر بن عبد اهلل األشجعي عن آبائه قالوا: 

خرج سنة رسول اهلل و عبد مناة بن كنانة و نوفل بن معاوية بن 
عروة بن صخر بن يعمر بن نعمامة ]نعمان [ بن عدي تجارا إلى الشام 
فلقيهما أبوالمويهب الراهب. فقال لهما من أنتما، قاال نحن تجار من 
أهل الحرم من قريش فقال لهما من أي قريش فأخبراه فقال لهما هل 
اسمه  بني هاشم  من  نعم شاب  قاال  قريش غيركما؟  من  معكما  قدم 
محّمد. فقال أبو المويهب إياه و اهلل أردت فقاال و اهلل ما في قريش 
أخمل ذكرا منه إنما يسمونه يتيم قريش و هو أجير المرأة منا يقال لها 
خديجة فما حاجتك إليه فأخذ يحرك رأسه و يقول هو هو فقال لهما 
تدالني عليه فقاال تركناه في سوق بصرى فبينما هم في الكالم إذ طلع 
عليهم رسول اهلل فقال هو هذا فخال به ساعة يناجيه و يكلمه ثم 
أخذ يقبل بين عينيه و أخرج شيئا من كمه ال ندري ما هو و رسول 
اهلل يأبى أن يقبله فلما فارقه قال لنا تسمعان مني هذا و اهلل نبي 
آخر الزمان و اهلل  سيخرج ]إلى [ قريب فيدعو الناس إلى شهادة أن ال 
إله إال اهلل فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه ثم قال هل ولد لعمه أبي طالب ولد 
يقال له علي فقلنا ال قال إما أن يكون قد ولد أو يولد في سنته هو 
أول من يؤمن به نعرفه و إنا لنجد صفته عندنا بالوصية كما نجد صفة 
محّمد بالنبوة و إنه سيد العرب و ربانيها و ذو قرنيها يعطي السيف 
حقه اسمه في المإل األعلى علي هو أعلى الخالئق بعد األنبياء ذكرا 
و تسميه المالئكة البطل األزهر المفلج ال يتوجه إلى وجه إال أفلج و 

ظفر و اهلل لهو أعرف بين أصحابه في السماء من الشمس الطالعة.7
و وصل النيب يف طفولته إىل كنيسة  يعيش فيها قس امسه حبريي 
و  للنيب  الكتاب  أهل  اطالع  حول  مجيلة  نقاط  للنيب  يقول  فهو 

عداءهم له و يقول:
»أنت سيد ولد آدم و سيد المرسلين و إمام المتقين و خاتم النبيين و 
اهلل لقد ضحكت األرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى يوم القيامة فرحا 
بك و اهلل لقد بكت البيع و األصنام و الشياطين فهي باكية إلى يوم 
القيامة أنت دعوة إبراهيم و بشرى عيسى أنت المقدس المطهر من 

أنجاس الجاهلية.« 
مث التفت إىل أيب طالب و قال: ما يكون هذا الغالم منك فإني أراك 

ال تفارقه. 
فقال أبو طالب: هو ابني فقال ما هو بابنك و ما ينبغي لهذا الغالم أن 

يكون والده الذي ولده حيا و ال أمه. 
فقال: إنه ابن أخي و قد مات أبوه و أمه حاملة به و ماتت أمه و هو 

ابن ست سنين. 
فقال: صدقت هكذا هو و لكن أرى لك أن ترده إلى بلده عن هذا 

الوجه فإنه ما بقي على ظهر األرض يهودي و ال نصراني و ال صاحب 
كتاب إال و قد علم بوالدة هذا الغالم و لئن رأوه و عرفوا منه ما قد 

عرفت أنا منه ليبغينه شرا و أكثر ذلك هؤالء اليهود.8
و روی: ملا فارقه حبريى بكى بكاء شديدا و أخذ يقول: يا ابن 
آمنة! كأين بك و قد رمتك العرب بوترها و قد قطعك األقارب و 

لو علموا لكنت هلم مبنزلة األوالد. 
مث التفت إيل و قال: أما أنت يا عم فارع فيه قرابتك الموصولة و 
احتفظ فيه وصية أبيك فإن قريشا ستهجرك فيه فال تبال و إني أعلم 
أنك ال تؤمن به ظاهرا و لكن ستؤمن به باطنا و لكن سيؤمن به ولد تلده 
و سينصره نصرا عزيزا اسمه في السماوات البطل الهاصر و في األرض 
الشجاع األنزع   منه الفرخان المستشهدان و هو سيد العرب و رئيسها 
و ذو قرنيها و هو في الكتب أعرف من أصحاب عيسى فقال أبو 

طالب و اهلل قد رأيت كل الذي وصفه بحيرى و أكثر...9
 و هكذا من الظاهر أن مرياث االنبياء و أمهه وصيتهم هلداية الناس 
لكي يعبدوا اهلل وحده و التبشري بنيب آخر الزمان كان قد حفظ  يف  
500سنة عرب العلماء احلقيقيني و هكذا جند أن اهلل ال يسمح لكي 
تكون االرض خالية عن احلجة يوما واحدا إما أن تكون ظاهرا أو 

خفيا.

الهوامش:
1. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبع 

الثاين، 1395ق.، ج 1، ص 161.
2. املصدر السابق، ج 1، ص 159. 
3. املصدر السابق، ج 1، ص 161. 

4. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، ج 1، صص 
 .166-161

5. سورة البقرة، اآلية 146.
6. قمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، القم، الطبع الثالث، 1404ق.، 

ج 1، ص 33. 
النعمة«، ج 1، ص  الدين و متام  بابويه، حمّمد بن على، »كمال  ابن   .7

 .190
8. املصدر السابق، ج 1، صص 188-182.

9. املصدر السابق.

اوصیاء األنبیاء
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السؤال:
ما هو رأي الشيعة حول اخلالفة و ما هي أسباهبا ؟ملاذا ترى الشيعة 

اخلالفة تنصيصية؟

الجواب:
تعتقد الشيعة أن  احلكمة اإلهلية توجب أن يرسل اهلل أنبياء هلداية 
اإلنسان كما أن حكمته توجب أن يكون بعد األنبياء أماما هلداية 
الناس يف كل عصر لكي حيول دون حترف شرائع األنبياء و األديان 
اإلهلية و حيول دون تغيريها و إال كان اهلدف من اخللق و هو كمال 
اإلنسان و سعادته يبقى دون نتيجة و كان اإلنسان يبقى بعيدا عن 

اهلداية و تضيع شرائع األنبياء و يكون الناس حمتارين.
فبناء على هذا تعتقد الشيعة أن بعد نيب اإلسالم كان هنك 

إمام يف كل عصر .
يقول »القرآن الکرمي«:

»يَأَيَها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َو ُکونُوا َمَع الصِدِقيَن«1
الصادقني دون أي  مع  بزمن خاص و كونه  اآلية  ال ختتص هذه 
شروط يدل على أنه يف كل عصر هناك إمام معصوم جيب اتباعه 
كما أشار العديد من املفسرين من الشيعة و السنة أشاروا إليه يف 

تفاسريهم.
على سبيل املثال يقول فخر الرازي بعد مناقشات كثرية حول هذه 
اآلية :اآلية تدل على أن كل إنسان ممكن أن خيطأ فعليه أن يتبع 
من هو معصوم و املعصومون هم الذين مساهم اهلل بصادقني فهذا 

الكالم يدل على أنه من الواجب على كل من ميكن أن خيطأ أن 
يرافق معصوما لكي حيول املعصوم دون أن خيطأ الذي ميكن أن خيطأ 
و هذا ال خيتص بزمن حمدد بل يشتمل لكل األزمنة و يدل على أنه 

هناك يف كل زمان معصوم.2
روحاين  منصب  هي  بل  الظاهري  للحكم  منصبا  ليست  اإلمامة 
عال و اإلمام إضافة على قيادة احلكومة اإلسالمية اهلداية الشاملة 
يف شؤون الدين و الدنيا على عاتقه يهدي فكر الناس و روحهم 
و حيفظ شريعة النيب من أي حتريف و تغيري و حيقق األهداف 
اليت بعث النيب هلا. إن اإلمامة هي املنصب العايل الذي أعطاه 
اهلل تعاىل إبراهيم بعد سلوكه طريق النبوة و الرسالة و هو طلب 
و  الظاملني  إىل  يصل  ال  له  فقيل  لذريته  و  أبناءه  لبعض  املنصب 

املذنبني. 
»َو ِإِذ ابـَْتلی ِإبـَْرِهيَم رَبُُّه ِبکِلَمٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنی َجاِعُلک ِللنَّاِس ِإَماماً 

قَاَل َو ِمن ُذرِّيَّتی قَاَل ال يـََناُل َعْهِدی الظِلِميَن«3
و واضح أن منصب كهذا ال يلخص يف قضية الولة الظاهرية و لو مل 
يتم تفسري اإلمامة بشل ذكر ال جند مفهوما و معن لآلية املذكورة.

و بالنظر إىل التعريف الذي قىمنا للغمامة يتضح أن الوصول إىل 
هذا املقام حيتاج إىل متطلبات كثرية و منها التقوا )التقوى مبستوى 
املعارف و  العلم و االطالع على كل  العصمة عن أي ذنب( و 
أوامر الدين و معرفة اإلنسان و ما حيتاج إليه يف كل عصر و من و 
مكان و هذا يعين أن اإلمام جيب أن يكون معصوما عن أي ذنب 
الكرمية ال  لآلية  أعاله  املذور  التفسري  إضافة على  و خطيئة ألنه 

الخالفة التنصيصية

يستطيع الناس الوثوق بغري املعصوم و أخذ الفروع و األصول عنه و 
بناء على هذا نعتقد أن كالم اإلمام كاألفعال و تقريره يعرب حجة 
شرعية )و القصد من التقرير ما يفعل عنده و هو يؤيده بالسكوت 

عنه(.
الفروع  و  األصول  بكل  علم كامل  على  اإلمام  يكون  أن  جيب 
اإلسالمي و األحكام و قوانينه و معن و تفسري القرآن الكرمي و 
 لعلمه بالنسبة لتلك املعارف جانب اهلي و يصل إليه من النيب
و علم كهذا يستطيع أن يقع حمل وثوق الناس و يعتمد عليه يف فهم 

احلقائق اإلسالمية .
جيب أن يكون اإلمام و وصيه منصوصا أي أن يكونا منصوصني 
بتصريح و نص للنيب و تصريح إمام من عند اإلمام السابق و 
ببيان آخر يتم اختيار اإلمام كالنيب من عند اهلل و بيد النيب كما ذكر 

يف اآلية اليت تشري إىل اإلمامة: »ِإنی َجاِعُلک ِللنَّاِس ِإَمامًا«.
و إضافة على ذلك إن حتديد وجود التقوى يف مستوى العصمة و 
املقام العلمي العايل يف شخص )يف مستوى  االحاطة الكاملة بكل 
األحكام و التعاليم اإلهلية دون أي خطأ( ليس يف مقدور أحد إال 

اهلل تعاىل و نبيه.
 فبناء على هذا ال نرى دورا النتخاب الناس األئمة املعصومني

كوصيه بأمر اهلل تعاىل.
و حنن نعتقد أن النيب عرف األئمة بعده يف مكان واحد أي يف 

حديث الثقلني و يف مواضع كثرية قدم عليا.
نقرأ يف »صحيح املسلم«:

»مكة«  بين  »خما«  يدعى  بماء  خطيبا  فينا  يوما   اهلل رسول  قام 
و»المدينة«، فحمد اهلل وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: »أما بعد، 
أال أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فاجيب، وأنا 
تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب اهلل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب 
اهلل واستمسكوا به. فحث على كتاب اهلل ورغب فيه، ثم قال: وأهل 
بيتي، اذكركم اهلل في أهل بيتي، اذكركم اهلل في أهل بيتي، اذكركم اهلل 

في أهل بيتي .«4
هو جاء نفس املعن يف »صحيح الرتمذي« و قال بصراحة:

»ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما.«5
و جاء هذا احلديث يف »سنن الدارمي«6 و »خصائص النسائي«7 
و »مسند أمحد«8 و اكثر الكتب الكشهورة الغسالمية و ال شك 
فيه و يف احلقيقة يعترب من األحاديث املتواترة حبيث ال يستطيع إي 
النيب كرره يف مواضع  الروايات أن  إنكاره و يفهم من  مسلم 

خمتلفة.
و من الواضح أن كل أهل البيت ال يستطيعون أن يكون هلم هذا 
 املقام العايل جبانب القرأن الكرمي فالقصد هو األئمة املعصومني
الضعيفة  النيب فحسب )فجاء يف بعض األحاديث  من ذرية 

جاءت سنيت بدل أهل بييت(.

املعروفة  املصادر  نستند إىل حديث مشهور آخر جاء يف  و حنن 
الرتمذی،  وصحيح  مسلم،  وصحيح  البخاری«،  »صحيح  ك 
و»صحيح ابی داود« و »مسند حنبل« و و الكتب األخرى و 

  :قال النيب
»ال يزال الدين قائما حتی تقوم الساعة او يکون عليکم اثنتی عشر 

خليفة کلهم من قريش.«9 
حنن نعتقد أنه ال يوجد تفسري مقبول هلذه الروايات إال ما جاء يف 
معتقدات الشيعة اإلمامية حول األئمة الثاين عشر. فكروا هل هناك 

تفسري آخر ؟!10

الهوامش:
1. سورة التوبة، اآلية 119.

2. »التفسري الکبري«، ج 16، ص 221.
3. سورة البقرة، اآلية 124.

4. »صحيح املسلم«، ج 4، ص 1873.

5. »صحيح الرتمذی«، ج 5، ص 662.
6. »السنن« الدارمی، ج 2، ص 432.

7. »اخلصائص«، النسائی، ص 20.
العمال«،ج 1، ص  8. »املسند«، امحد، ج 5، ص 182؛ کتاب »کنز 

185، ح 945.
9. و نقل هذا الكالم يف »صحيح مسلم«، ج 3، ص 1453 او نقل جابر 
أعاله؛  املذكورة  الكتب  يف  يسري  باختالف  و   اإلسالم نيب  از  بن مسرة 
4، ص  ج  الرتمذی«،  »صحيح  101؛  3، ص  ج  البخاری«،  »صحيح 

501؛ »صحيح ابی داود«، ج 4، کتاب املهدی.
10. هذا الرد امللخص مقتطف من حبث اإلمامة يف كتاب »اعتقاد ما« آلية 

اهلل مكارم الشريازي.

 http://www.hawzah.net/fa/Question/ المصدر: 
View/5561
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:قال الصادق
»زين ]أزين[ اللباس للمؤمن لباس التقوى و أنعمه اإلميان قال اهلل 
تعاىل و لباس التقوى ذلك خري و أما اللباس الظاهر فنعمة من اهلل 
تعاىل تسرت هبا عورات بين آدم و هي كرامة أكرم اهلل هبا ذرية آدم ما 
مل يكرم هبا غريهم و هي للمؤمنني آلة ألداء ما افرتض اهلل عليهم و 
خري لباسك ما ال يشغلك عن اهلل عز و جل بل يقربك من ذكره 
و شكره و طاعته و ال حيملك على العجب و الرياء و التزيني و 
التفاخر و اخليالء فإهنا من آفات الدين و مورثة القسوة يف القلب 
ألبس  و  برمحته  ذنوبك  عليك  اهلل  فاذكر سرت  ثوبك  لبست  فإذا 
باطنك كما ألبست ظاهرك بثوبك و ليكن باطنك من الصدق يف 
سرت اهليبة و ظاهرك يف سرت الطاعة و اعترب بفضل اهلل عز و جل 
أبواب  الظاهرة و فتح  العورات  ليسرت  اللباس  حيث خلق أسباب 
التوبة و اإلنابة و اإلغاثة ليسرت هبا العورات الباطنة من الذنوب و 
أخالق السوء و ال تفضح أحدا حيث سرت اهلل عليك ما هو أعظم 

منه و اشتغل بعيب نفسك و اصفح عما ال يعنيك حاله و أمره و 
احذر أن يفن عمرك بعمل غريك و يتجر برأس مالك غريك و هتلك 
نفسك فإن نسيان الذنوب من أعظم عقوبة اهلل تعاىل يف العاجل 
و أوفر أسباب العقوبة يف اآلجل و ما دام العبد مشتغال بطاعة اهلل 
تعاىل و معرفة عيوب نفسه و ترك ما يشني يف دين اهلل عز و جل 
فهو مبعزل عن اآلفات غائص يف حبر رمحة اهلل تعاىل يفوز جبواهر 
الفوائد من احلكمة و البيان و ما دام ناسيا لذنوبه جاهال لعيوبه 

راجعا إىل حوله و قوته ال يفلح إذا أبدا.«

اإلمام  محمد،  بن  جعفر  به  منسوب  الشريعة«،  »مصباح  المصدر: 
السادس، بيروت، الطبع األول، 1400ق، ص30.

في اللباس 

حق سائسك بالسلطان
فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة و أنه 
مبتلى فيك مبا جعله اهلل له عليك من السلطان و أن ختلص له يف 
النصيحة و أن ال متاحكه و قد بسطت يده عليك فتكون سبب 
هالك نفسك و هالكه و تذلل و تلطف إلعطائه من الرضا ما يكفه 
عنك و ال يضر بدينك و تستعني عليه يف ذلك باهلل و ال تعازه و 
ال تعانده فإنك إن فعلت ذلك عققته و عققت نفسك فعرضتها 
ملكروهه و عرضته للهلكة فيك و كنت خليقا أن تكون معينا له 

على نفسك و شريكا له فيما أتى إليك و ال قوة إال باهلل.

حقوق رعيتك بالسلطان
فأما حقوق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنك إمنا اسرتعيتهم بفضل 
قوتك عليهم فإنه إمنا أحلهم حمل الرعية لك ضعفهم و ذهلم فما 

أوىل من كفاكه ضعفه و ذله حىت صريه لك رعية و صري حكمك 
عليه نافذا ال ميتنع منك بعزة و ال قوة و ال يستنصر فيما تعاظمه 
منك إال باهلل بالرمحة و احلياطة 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 فيما أنعم عليه و ال قوة إال باهلل.

مصدر: رساله الحقوق االمام السجاد)ع(، حقوق 14 و 18.

أخالق المؤمن - حقوق المؤمن

حق سائسك بالسلطان

ورعيتك بالسلطان

الحكايات

عام الفيل

ملا قصد أبرهة بن الصباح، ملك »احلبشة«، »مكة« هلدم البيت، 
بن  المطلب  لـعبد  سرحا  أخذوا  و  عليها  فأغاروا  احلبشة  تسرعت 

.هاشم
فجاء عبد املطلب إىل امللك فاستأذن عليه فأذن له و هو يف 
قبة ديباج على سرير له- فسلم عليه فرد أبرهة السالم و جعل ينظر 
يف وجهه فراقه حسنه و مجاله و هيئته.   فقال له امللك: هل كان في 

آبائك مثل هذا النور الذي أراه  لك و الجمال؟ 
و  الجمال  و  النور  لهم هذا  آبائي كان  الملك! كل  أيها  نعم.  قال: 

البهاء. 
فقال له أبرهة: لقد فقتم الملوك فخرا و شرفا و يحق لك أن تكون 

سيد قومك. 
مث أجلسه معه على سريره و قال لسائس فيله  األعظم- و كان فيال 
الدر و اجلوهر- و  بأنواع  نابان مرصعان  له  اخللق    أبيض عظيم 
كان امللك يباهي به ملوك األرض ايتين به فجاء به   سائسه و قد 
زين بكل زينة حسنة فحني قابل وجه عبد املطلب  سجد له 
و مل يك يسجد مللكه و أطلق اهلل لسانه بالعربية فسلم على عبد 

 . املطلب
فلما رأى امللك ذلك ارتاع له   و ظنه سحرا فقال: ردوا الفيل  إلى 

مكانه. 
مث قال لعبد املطلب: فيم جئت فقد بلغني سخاؤك و كرمك و 
فضلك و رأيت من هيئتك و جمالك و جاللك ما يقتضي أن أنظر في 
حاجتك فسلني ما شئت. و هو يرى أنه يسأله يف الرجوع عن مكة. 
فقال له عبد املطلب:  إن أصحابك غدوا على سرح لي فذهبوا 

به فمرهم برده علي. 
فتغيظ احلبشي من ذلك و قال لعبد املطلب: لقد سقطت من 
عيني- جئتني تسألني في سرحك و أنا قد جئت لهدم شرفك و شرف 
قومك و مكرمتكم التي تتميزون بها من كل جيل و هو البيت الذي 
يحج إليه من كل صقع في األرض فتركت مسألتي في ذلك و سألتني 

في سرحك؟ 
فقال له عبد املطلب: لست برب البيت الذي قصدت لهدمه 
و أنا رب سرحي الذي أخذه أصحابك فجئت أسألك فيما أنا ربه و 

للبيت رب هو أمنع له من الخلق كلهم و أولى به منهم. 
فقال امللك: ردوا عليه سرحه، و ازحفوا إىل البيت فانقضوه حجرا 

حجرا. 
فأخذ عبد املطلب سرحه و انصرف إىل مكة و أتبعه امللك 
بالفيل  األعظم مع اجليش هلدم البيت. فكانوا إذا محلوه على دخول 

احلرم أناخ و إذا تركوه رجع مهروال. 
فقال عبد املطلب لغلمانه: ادعوا لي ابني. 

فجاءوا بالـعباس. 
فقال: ليس هذا أريد. ادعوا لي ابني. 

فجاءوا بأيب طالب فقال: ليس هذا أريد. ادعوا لي ابني. 
فجاءوا بـعبد اهلل أيب النيب. فلما أقبل إليه قال: اذهب يا بني 
حتى تصعد أبا قبيس ثم اضرب ببصرك ناحية البحر فانظر أي شي ء 

يجي ء من هناك و خبرني به.
قال فصعد عبد اهلل أبا قبيس فما لبث أن جاء طري أبابيل   مثل 
البيت فطاف  الليل فسقط على أيب قبيس مث صار إىل  السيل و 
به سبعا مث صار إىل الصفا و املروة فطاف هبما سبعا فجاء عبد 

اهلل إىل أبيه فأخربه اخلرب. 
فقال: انظر يا بني ما يكون من أمر هؤالء. بعد فأخبرني به فنظرها. 
 املطلب فأخرب عبد  احلبشة  قد أخذت حنو عسكر  فإذا هي 

بذلك فخرج عبد املطلب رمحه اهلل و هو يقول: 
يا أهل مكة! اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم. 

فأتوا العسكر و هم أمثال اخلشب النجرة و ليس من الطري إال و 
معه ثالثة أحجار يف منقاره و يديه يقتل بكل حصاة منها واحدا 
من القوم. فلما أتوا على مجيعهم انصرف الطري و مل ير قبل ذلك 
 الوقت و ال بعده فلما هلك القوم بأمجعهم جاء عبد املطلب

إىل البيت فتعلق بأستاره و قال:
يا حابس الفيل بذي المغمس 

حبسته كأنه مكركس  
في محبس تزهق فيه األنفس 

و انصرف و هو يقول يف فرار قريش و جزعهم من احلبشة:
طارت قريش إذ رأت خميسا

فظلت فردا ال أرى أنيسا
و ال أحس منهم حسيسا
إال أخا لي ماجدا نفيسا
مسودا في أهله رئيسا.

األّول،  الطبع  القم،  »األمالي«،  محّمد،  بن  محّمد  مفيد،  المصدر: 
1413ق.، صص 312- 315.



٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

ِقطع الماس

ِقطع الماس

51

50

سیرة األخیار

و بني أئمتنا املعصومني هناك سيدة واحدة و هي يف مكانتهم 
يف العصمة و العلم و هذا يكفي لكي نفكر ما هي مكانة هذه 
السيدة؟السيدة اليت قالت عنها اإلمام حسن العسكري اإلمام 
احلادي عشر: »نحن  حجج  اهلل  على خلقه، و جدتنا فاطمة حجة اهلل 
علينا.«1 كأن يقال هنج و منهجية بنت النيب النج الوحيد الذي 
يتصور ألئمة املعصومني. السيدة اليت لقبت بأم األئمة و قال 
اإلمام املهدي عنها: »في ابنة رسول اهلل لي  أسوة حسنة«2 

اإلسم و النسب
و  الصديقة،  و  فاطمة،  تعاىل:  اهلل  عند  أمساء  تسعة   لفاطمة
المباركة، و الطاهرة، و الزكية، و الراضية، و المرضية، و المحدثة، 
و الزهراء. و كنيتها: أم  أبيها، و قد لقبها النيب بــ»سيدة نساء 
العاملني«، و قد دعاها أيضا بَتوال. سئل االمام الصادق عن 
تر  لم  و  تحض  لم  التي  المرأة  »هي   :فقال »البتول«  معنا 
روي  قد  و   األنبياء بنات  في  مكروه  الحيض  أن  و  قط،  حمرة 
عنهم: »أن سبيل أمهات األئمة سبيل فاطمة في ارتفاع 

الحيض عنهن.«3
عاشت مثاين عشرة سنة، أقامت مبكة مع رسول اهلل مثاين 
سنني، مث هاجرت مع رسول اهلل و زوجها النيب بعد مقدمه 
املدينة بسنة و هي بنت تسع سنني من أمري املؤمنني بأمر اهلل 
 يومئذ أربع و عشرون سنة، و ولدت فاطمة تعاىل، و له

احلسن و هلا إحدى عشرة سنة، و احلسني بعد احلسن بعشرة 
أشهر و مثانية عشرة يوما، و قبض رسول اهلل و هلا يومئذ مثاين 

عشرة سنة إال ثالثة أشهر، و بقيت بعده مخسة و سبعني يوما.4
أنه كان رسول اهلل يكثر تقبيل فاطمة فأنكرت عليه بعض نسائه 
فقال: »إنه لما عرج  بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني 
الجنة فناولني من رطبها فأكلتها و في رواية فناولني منها تفاحة فأكلتها 
فتحول ذلك نطفة في صلبي فلما هبطت إلى األرض واقعت خديجة 
فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء إنسية فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة 

شممت رائحة ابنتي.«5
لم  تدري  »هل  لعلي:   النيب قال   : حمّمد بن  جعفر  عن 
سميت فاطمة؟« قال علي: »لم سميت فاطمة يا رسول  اهلل؟« 

قال: »ألنها فطمت هي و شيعتها من النار.«6
على  اخللق  أفضل  أبيه  ألن  أبيه  عن  نتحدث  لكي  حنتاج  ال  و 
األرض و اشرف األنبياء و الرمسلني و كانت مكانة السيدة فاطمة 
عند أبيه إىل حد كان يقول عنها: »فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها 

أغضبني.«7
الرجال  فاطمة و من  اهلل  إىل رسول  النساء  روی: كان أحب 

8.علي
علو  على  تدل   النيب عند   لفاطمة العالية  املكانة  هذه 
مكانته عند اهلل تعاىل ألنه النيب كان حيب من حيبه اهلل تعاىل و 
فاطمة كانت حمبوبة اهلل و مصطفاته. کما قال النيب: »إن 

سيدة الجنة

سیرة األخیار

اهلل ليغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاها.«9
و كانت هلا مكانة حبيث كان يقول النيب: »أول شخص يدخل 

الجنة فاطمة.«10
وقف  و  القيامة  يوم  »إذا كان  قال:   النيب عن  هريرة  أيب  عن 
الخالئق بين يدي اهلل تعالى نادى مناد من وراء الحجاب أيها الناس 
غضوا أبصاركم و نكسوا من رءوسكم فإن فاطمة بنت محّمد تجوز 

على الصراط.«11
و اما خديجة اّمها.

قال محّمد بن يوسف بن محّمد، القرشی الکنجی الشافعی، املتوفی 
سنة 658ق12 ومن مناقبها: سبُق هدايتها.13

 قال سبط ابن الجوزی: قال هشام بن محّمد: کان رسول اهلل
يودها ويحترمها ويشاورها فی اُموره کلها،14 وکانت وزير صدق،15 وهی 
أول امرأة آمنت به ولم يتزوج عليها فی حياتها أبدا، وجميع أوالده منها 

إال إبراهيم بن مارية لما نذکر.16
أتی جربئيل  قال:  هريرة  أبی  من حديث  أيضا،  الصحيحني  وفی 
رسول اهلل فقال: يا محّمد هذه خديجة قد أتتک فاقرأها السالم 
من ربها، وبشرها ببيٍت فی الجنة من قصب ال صخٌب فيه وال َنَصب.17

الناس إميانا برسول  النبی« البن هشام: أول  جاء فی »سرية 
اهلل علٌی وخدجية. وفی البحار عن عبد الرمحن بن ميمون، عن 
 أبيه، قال: مسعُت ابن عباس18 يقول: أول من آمن برسول اهلل

من الرجال علی19 ومن النساء خديجة رضوان اهلل عليها.

مکانته العلمية
و كانت مكانة فاطمة تساوي مكانة أهل البيت عليهم السالم 
و من ألقاهبا المحدثة و احملدثة مبعن اليت يسمع الكالم عن املالئكة.

قال محّمد بن أبي بكر: لما قرأ و ما أرسلنا من قبلك من رسول و ال 
نبي و ال محدث و هل يحدث المالئكة إال األنبياء قال مريم لم تكن 
نبية و كانت محدثة و أم موسى بن عمران كانت محدثة و لم تكن نبية 
و سارة امرأة إبراهيم قد عاينت المالئكة فبشروها بإسحاق و من وراء 
إسحاق يعقوب  و لم تكن نبية و فاطمة بنت رسول اهلل كانت 

محدثة و لم تكن نبية.20
أبا عبد اهلل يقول: »إنما سميت فاطمة محدثة ألن المالئكة 
كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول يا 
فاطمة اهلل  اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمين  يا فاطمة 
الراكعين  فتحدثهم و يحدثونها  اقنتي لربك و اسجدي و اركعي مع 
مريم  العالمين  نساء  على  المفضلة  ليست  أ  ليلة  ذات  لهم  فقالت 
عز  اهلل  إن  و  عالمها  نساء  مريم كانت سيدة  إن  فقالوا  بنت عمران 
و جل جعلك سيدة نساء عالمك و عالمها و سيدة نساء األولين و 

اآلخرين.«21
مقامها العلمي إىل حد »مصحف«ـها من املصادر العلمية ألهل 

:و نقل يف رواية عن أبي بصير قال اإلمام الصادق البيت
»و إن عندنا لمصحف فاطمة و ما يدريهم ما مصحف  فاطمة؟« 

قال ابوبصري قلت: و ما مصحف  فاطمة؟ 
قال: »مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات و اهلل ما فيه 

من قرآنكم حرف واحد.«22
حماد بن عثمان  قال مسعت أبا عبد اهلل يقول:  »تظهر الزنادقة 
مصحف   في  نظرت  أني  ذلك  و  مائة  و  عشرين  و  ثمان  سنة  في 

فاطمة.« قال قلت: و ما مصحف  فاطمة؟ 
قال: »إن اهلل تعالى لما قبض نبيه دخل على فاطمة من 
وفاته من الحزن ما ال يعلمه إال اهلل عز و جل فأرسل اهلل إليها ملكا 
يسلي غمها و يحدثها فشكت ذلك   إلى أمير المؤمنين فقال إذا 
أحسست بذلك و سمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير 
المؤمنين يكتب كل ما سمع- حتى أثبت من ذلك مصحفا قال 
ثم قال أما إنه ليس فيه شي ء من الحالل و الحرام و لكن فيه علم ما 

يكون.«23

التضال السياسي
مبا أن اجلهاد واجب كفائي و رفعت املسؤولية عن النساء فاحنصر 
الدفاع  العلمية يف  بالنشاطات  اهلل  فاطمة ألمر  السيدة  نضال 
عن الوالية و الرسالة و اإلمامة. و كانت فاطمة تقيم جلسات 
تفسري القرآن و يف أيام كان الناس قد نسوا عهودهم للنيب حول 
إمامة علي كانت تذهب إىل املسج و بني الناس و ألقت خطبا 

حول حقوق رسول اهلل و اإلمام و ذكرهتم احلق.
و من احلقوق اليت كانت هلا و احتجت أيب بكر حوهلا عند الناس 

فدك و قالت يف بعض كالمها:
»أيها الناس اعلموا أني  فاطمة و أبي محّمد أقول عودا و بدوا و 
ال أقول ما أقول غلطا و ال أفعل ما أفعل شططا- »َلَقْد جاءَُكْم َرُسوٌل 
ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحريٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمنيَن َرُؤٌف رَحيم«24  
 ]...[ أنتم اآلن تزعمون أن ال إرث لنا »َأ َفُحْكَم اْلجاِهِليَِّة يـَبـُْغوَن َو 
َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ « أ فال تعلمون؟ بلى قد تجّلى 
لكم كالّشمس الّضاحية أّني ابنته أيّها المسلمون أ أغلب على إرثي  يا 
أبي لقد جئت   أباك و ال أرث  الّله ترث  أبي قحافة أ في كتاب  ابن 
شيئا فريّا أ فعلى عمد تركتم كتاب الّله و نبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول  
»َو َوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد«25 َو قَاَل فيما اقتّص من خبر يحيى بن زكريّا 
إذ قال - »فـََهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا يَرِثُِني َو يَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب«26 
»َو قَالَ  و ُأوُلوا اأْلَْرحاِم بـَْعُضُهْم َأْولى  بِبـَْعٍض ِفي ِكتاِب اللَّهِ «27 َو »قَال  
يوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوالدُِكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنـْثـَيـَْينِ «28 َو »قَالَ  ِإْن تـََرَك 
َخْيراً اْلَوِصيَُّة ِلْلواِلَدْيِن َو اأْلَقـَْربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقينَ «29 - َو 
زعمتم أن ال حظوة لي و ال أرث من أبي و ال رحم بيننا أ فخّصكم الّله 
بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون إّن أهل مّلتين ال يتوارثان أ و لست 
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أنا و أبي من أهل مّلة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه 
من أبي و ابن عّمي فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم 
الحكم الّله و الّزعيم محّمد و الموعد القيامة و عند الّساعة يخسر 

المبطلون .«30

أخالقه
روی عن عائشة قالت:  »ما رأيت من الناس أحدا أشبه كالما و حديثا 

برسول اهلل من فاطمة.«31
و كانت فاطمةكأم ألمة رسول اهلل و كانت تساعده يف 
األزمات و كانت تدعو له عند الشدة .و مع أن عمرها كان قصريا 
و ما كانت عند الناس فرصة طويلة لالستفاده منها مع هذا ميكن 
رؤية أثارها يف سورة »اإلنسان« و من الطبيعي أن األم هي األساس 
و عماد تربية األبناء و هي تعطي طعامها لليل للفقراء و األسرى و 

من الطبيعي أن األبناء يسريون يف هنجهل و طريقها.
 عن احلسني بن علي عن أخيه احلسن بن علي بن أيب طالب
قال: »رأيت أمي فاطمة قامت  في  محرابها ليلة جمعتها فلم تزل 
راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح و سمعتها تدعو للمؤمنين و 
لنفسها بشي ء  لهم و ال تدعو  الدعاء  المؤمنات و تسميهم و تكثر 
فقلت لها يا أماه لم ال تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك فقالت يا بني 

الجار ثم الدار.«32

کيف توفی
كما نقل يف روايات الشيعة و السنة جرحت فاطمة بعد مدة 
قصرية من وفاة النيب إثر اشتباك مع قوات اخلليفة األوىل و الثانية 

و بعد مدة استشهدت.
إذا قبض النيب سألتها فاطمة فقالت: إنه أسر إليَّ فقال: »إن 
جبريل عليه السالم كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وإنه عارضني 
به العام مرتين وال أراه إال قد حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحوقا 

بي.«33
ملا قبضت فاطمة دفنها أمري املؤمنني سرا و عفا على موضع قربها 

مث قام فحول وجهه إىل قرب رسول اهلل فقال: 
»السالم عليك  يا رسول اهلل عني و السالم عليك عن ابنتك و زائرتك 
و البائتة في الثرى ببقعتك و المختار اهلل لها سرعة اللحاق بك قل يا 
رسول اهلل عن صفيتك صبري و عفا عن سيدة نساء العالمين تجلدي 
إال أن لي في التأسي بسنتك في فرقتك موضع تعز فلقد وسدتك في 
ملحودة قبرك و فاضت نفسك بين نحري و صدري بلى و في كتاب 
اهلل لي أنعم القبول- إنا هلل و إنا إليه راجعون  قد استرجعت الوديعة 
و أخذت الرهينة و أخلست الزهراء فما أقبح الخضراء و الغبراء يا 
من  يبرح  و هم ال  فمسهد  ليلي  أما  و  أما حزني فسرمد  اهلل  رسول 
هم  و  مقيح  مقيم كمد  فيها  أنت  التي  دارك  لي  اهلل  يختار  أو  قلبي 

مهيج   سرعان ما فرق بيننا و إلى اهلل أشكو و ستنبئك ابنتك بتظافر 
أمتك على هضمها فأحفها السؤال   و استخبرها الحال فكم من غليل 
معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيال و ستقول و يحكم اهلل  و هو خير 
الحاكمين* سالم مودع ال قال و ال سئم فإن أنصرف فال عن ماللة و 
إن أقم فال عن سوء ظن بما وعد اهلل الصابرين واه واها و الصبر أيمن 
و أجمل و لو ال غلبة المستولين لجعلت المقام و اللبث لزاما معكوفا 
و ألعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية فبعين اهلل تدفن ابنتك سرا و 
تهضم حقها و تمنع إرثها و لم يتباعد العهد و لم يخلق منك الذكر و 
إلى اهلل يا رسول اهلل المشتكى و فيك يا رسول اهلل أحسن العزاء صلى 

اهلل عليك و عليها السالم و الرضوان.«34 
 :قال: قلت أليب عبد اهلل عن المفضل عن أيب عبد اهلل

من غسل فاطمة؟ 
قال: »ذاك أمير المؤمنين.« و كأين استعظمت ذلك من قوله فقال: 
قد كان ذاك جعلت  فقلت:  قال  به.«  أخبرتك  بما  »كأنك ضقت 
إال  يغسلها  يكن  لم  و  فإنها صديقة  تضيقن  فقال: »ال  قال  فداك. 

صديق أ ما علمت أن مريم لم يغسلها إال عيسى.«35
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وميكن القول بتجرؤ بان البرشية مل تكن مدنسة يف أي عرص بقدر عرصنا هذا بالقوى الشيطانية الجنية. وجزء من 
ذلك يعود إىل حس الفضول واإلستطالع لدى الناس، وكلام اقرتب الناس أكرث إىل الفساد والنجاسات، كلام أصبح أكرث 
سهولة اإلرتباط بالقوى الشيطانية. إن القوى الشيطانية للجن حريصة عىل التواصل مع االنس وتسعى القامة هذا 
التواصل، عىل عكس املؤمنني الذين ال يحاولون القيام بذلك، إن الفاسدين والطالحني من الجن يسعون دامئا للتواصل.  
لذلك كلام تقلصت املسافة بني االنسان والنجاسات والقذارة، كلام تقرتب منه القوى الجنية الشيطانية بنفس القدر. 
وشكل ذلك إحدى أدوات التواصل يف العلوم الخاصة. وكانت أداة التواصل هي العلوم التي تسمى العلوم الغريبة. 
وهي مجموعة من العلوم التي كانت تحفظ بعيدا عن متناول الناس العاديني وكان كهنة املعابد يستخدمونها 
وحدهم. وميكن القول بتجرؤ إن عمر اللجوء إىل هذه العلوم الغريبة واملاورائية لكشف الحقائق الخفية، هو بعمر 

حضور االنسان يف الكون والوجود، منذ زمن النبي آدم وقابيل فصاعدا وإىل االن.

ما مر هو قسم من حماضرة لألستاذ إسماعيل شفيعي سروستاني حتت عنوان »كهنة املعابد و التواصل مع القوى املاورائية« و يف هذه احملاضرة تعرف احلاضرون 
على بعض العوامل و الكائنات املوجودة فيها باالستناد إىل املصادر الوحيانية و الروايات و قام احملاضر بتعريف نوعية تعامل اإلنسان و الكائنات األخرى 

و أداءها .
و شدد احملاضر على االرتباط الوثيق هلذه احملاضرة مع احملاضرات السابقة و اعترب حمور كل االجتماعات اليت انعقدت يف السابق الرتكيز على تعرف مسرية 

التطور الفكري و العملي للشيطان و قبيلة اللعنة من فجر اخللق حىت زمن تأسيس اجملامع املخفية.
و أشار االستاذ إىل روايات حول العوامل املتعددة و املخلوقات املختلفة هلل تعاىل و حتدث عن كثرهتا و تعقيدها مث قام بتعريف األجنة وبني أن تواصل و 

عالقة اإلنسان مع األجنة الشريرة و اليت تسبب الفساد و التلوث بالسحر و العلوم اخلفية.

 mouood.org/Arabic و بإمكانكم حتميل و مشاهدة هذه احملاضرة بالرتمجة العربية من موقع موعود

التواصل مع القوى الماورائية
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