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انتقد تقریر املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان، میشیل 
فورست التضییق املتواصل على نشطاء حقوق اإلنسان يف »البحرین« 
وعلى رأسهم رئیس مركز البحرین حلقوق اإلنسان نبیل رجب واملدافع 

الدويل عن حقوق اإلنسان الشیخ میثم السلمان.
وشدد املقرر األممي اخلاص إىل أن التضییق على املدافعني عن حقوق 
اإلنسان يف البحرین ومنعهم من السفر یعد مبثابة االسرتاتیجیة ذات دوافع 
سیاسیة ملنعهم من املشاركة يف الفعالیات الدولیة املتعلقة حبقوق اإلنسان، 
وضمن األعمال االنتقامیة ملمارستهم أنشطتهم وحقوقهم وتعاوهنم مع 

األمم املتحدة وآلیاهتا.
وتطرق تقریر املقرر األممي اخلاص بالدورة الرابعة والثالثني جمللس حقوق 
اإلنسان إلى الضطهاد الممنهج وقمع الشیعة في البحرین، بما في ذلك: 
حل الوفاق - التي وصفها بالجمعیة اإلسالمیة الوطنیة - واغالق المنظمات 
الدینیة، إضافة للقیود المفروضة على ممارسة الخمس، وعلى صالة الجمعة 
والتجمع السلمي، ومضایقة رجال الدین الشیعة، وسحب جنسیة آیة اهلل 

الشیخ عیسى قاسم وغیره من الشیعة.
وذكر التقریر أن املقرر اخلاص، باالشرتاك مع خرباء مستقلني آخرین من 
األمم املتحدة أعرب عن قلقه إزاء موجة مكثفة من عملیات االعتقال 
واالحتجاز واالستدعاء واالستجواب وتوجیه هتم جنائیة ضد العدید من 
رجال الدین الشیعة واملنشدین واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني 
اإلنسان األساسیة يف  تأثري سليب على محایة حقوق  له  ما  السلمیني 

البحرین.
الشیعة، مبا يف  التهم املوجهة ضد  وقال إن هناك جمموعة واسعة من 
النظام«،  على كراهیة  »التحریض  قانوين«،  غري  »جتمع  هتم  ذلك 
»غسل األموال« و »األعمال اإلرهابیة« فیما یتعلق بتجمعاهتم السلمیة 
والتجمعات الدینیة والتعبري السلمي عن معتقداهتم ووجهات النظر واآلراء 
املعارضة، اليت وصفها اخلرباء بأهنا اتهامات ل اساس لها استخدمت إلخفاء 
متعمد لستهداف الشیعة في البالد. »وذكر المقرر الخاص أن« هذه التهم 
ل ینبغي أن تستخدم كذریعة لتقیید حریة التعبیر وحریة تكوین الجمعیات 

والتجمع السلمي وحریة الدین أو المعتقد.
وأشار التقریر املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة إىل عدد من 

االنتهاكات والرسائل املوجهة إىل حكومة البحرین والردود علیها.

ولفت املقرر انتباه جملس حقوق اإلنسان إىل قرار 24/24 الذي یدعو 
الدول إىل ضمان احلمایة الكافیة من الرتهیب أو االنتقام للتعاون مع األمم 
املتحدة، وآلیات وممثلیها يف جمال حقوق اإلنسان؛ وقرار جملس حقوق 

اإلنسان 6/22، الذي ینص على
احلق يف الوصول دون عائق إلى والتواصل مع الهیئات الدولیة، ول سیما األمم 
المتحدة، وممثلیها وآلیاتها في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك مجلس 
الشامل  الدوري  والستعراض  بها،  الخاصة  واإلجراءات  اإلنسان،  حقوق 

وهیئات المعاهدات، وكذلك آلیات حقوق اإلنسان اإلقلیمیة.
ومن بني مجلة اإلنتهاكات مزاعم العتقال التعسفي والحتجاز والرسوم 
فیهم  بمن  المعاملة،  التعذیب وسوء  الحالت  بعض  وفي  العامة،  والنیابة 

المدافعون عن حقوق اإلنسان، لممارسة حقهم في حریة التعبیر.
إضافة إىل مزاعم بشأن العتقال والحتجاز المدافعة عن حقوق اإلنسان 
السیدة زینب الخواجة جنبا إلى جنب مع ابنها البالغ من العمر 15 شهرا، و 
الدعاءات المتعلقة بالعتقال التعسفي والحتجاز والتهم الموجهة إلى السید 
نبیل رجب، فضال عن مداهمة منزله ومصادرة لمعداته اإللكترونیة الشخصیة.

وأیضاً تطرق إىل التدابیر المتخذة ضد جمعیة الوفاق الوطني اإلسالمیة، بما 
في ذلك حلها وحجب من موقعها على شبكة النترنت.

وأشار التقریر إىل فرض حظر على سفر المدافعین عن حقوق اإلنسان، 
من بینهم حسین رضي، أحمد رضي، إبتسام الصائغ، إبراهیم الدمستاني، 
عبدالنبي العكري، محمد التاجر إیناس عون، نضال السلمان في عمل من 

أعمال انتقامیة لتعاونهم مع األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان.
وقال املقرر اخلاص إن حظر السفر قد مت استخدامه مرارا وتكرارا فیما یبدو 
أن اسرتاتیجیة ذات دوافع سیاسیة ملنع املدافعني عن حقوق اإلنسان من 
السفر إىل اخلارج واملشاركة يف الفعالیات الدولیة املتعلقة حبقوق اإلنسان. 
وأعرب عن قلقه من أن الغالبیة العظمى من املذكورین أعاله یشكل حظر 
السفر منهم ضمن األعمال االنتقامیة ملمارسة حقوق املدافعني عن حقوق 
اإلنسان، وحریة التعبري وحریة تكوین اجلمعیات فیما یتعلق بالعمل يف جمال 
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف السعي للتعاون مع األمم املتحدة وآلیاهتا.

http://ar.shafaqna.com/AR/117868 :المصدر

 في البحرين إلى مجلس حقوق اإلنسان

القوانين تهدد بإغالق

يرفع ملف االضطهاد الممنهج ضد الشيعة

مقرر أممي

سلطت صحیفة »لیبرياسیون« الفرنسیة، الضوء على الصعوبات اليت 
العوائق  البالد، بسبب  التعلیمیة اإلسالمیة يف  تواجهها املؤسسات 

القانونیة أمام حصوهلا على تراخیص.
وأفادت وكالة األنباء القرآنیة الدولیة )إکنا(، أشارت الصحیفة، يف 
تقریر هلا إىل إغالق مدرسة إسالمیة يف مدینة »تولوز«. وجاء إغالق 
مؤسسة »البدر« اإلسالمیة يف املدینة، على ید الشرطة بالقوة، بعد 

مرور شهرین تقریباً على إصدار حكم قضائي حبق هذه املؤسسة.
وقالت الصحیفة يف تقریرها الذي ترمجته »عريب21«، إن الشرطة 
قامت یوم االثنني املاضي بتنفیذ احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ 
دیسمرب املاضي، والقاضي بغلق مدرسة البدر هنائیا، بعدما كانت 
املؤسسة قد رفضت تطبیق قرار احملكمة، ما دفع حمافظ تولوز إىل إرسال 
عنصرین من الشرطة البلدیة مدعومني بعناصر من الشرطة القضائیة 
ملنع فتح أبواب املدرسة، ولتسلیم األهايل أوراقا تطلب منهم تسجیل 

أطفاهلم يف مدارس أخرى. 
ويف هذا الصدد، نقلت الصحیفة على لسان أحد املقربني من وزیرة 
الرتبیة الفرنسیة، نجاة فالو بلقاسم، أن قضیة إغالق مدرسة تولوز هي 
أكبر دلیل على عجز النظام الحالي على حمایة الحقوق. ونحن نعمل منذ 

فترة على تغییر هذا النظام. 
لتغیري نظام تقدمي  وخالل سنة 2016م.، قدمت بلقاسم مقرتحاً 

الرتاخیص للمدارس غري املوقعة لعقود مع وزارة الرتبیة الفرنسیة. 
ويف هذا السیاق، شهد عدد التالمیذ امللتحقني هبذه املؤسسات ارتفاعاً 
بنسبة 26 يف املئة بني سنيت 2011 و 2014م.، رغم أن العدد 
الكلي هلؤالء التالمیذ ال یتجاوز 0/4 يف املئة من إمجايل عدد التالمیذ 

يف »فرنسا«. 
وجتدر اإلشارة إىل أن تعداد املؤسسات التعلیمیة غري املرخص هلا رمسیا 
من قبل وزارة الرتبیة يف فرنسا یتجاوز 1300 مدرسة، بینها 300 

مدرسة دینیة، كمدرسة »البدر« يف تولوز. 
وأفادت الصحیفة أن املدارس غري املرخص هلا لدیها قوانینها اخلاصة 
لتعیني املدرسني، وهي مغایرة متاما لقوانني الدولة الفرنسیة، حیث أهنا 
ال تشرتط عدة مؤهالت علمیة، ویكفي على املعلم أن یكون بالغا من 
العمر 21 سنة على األقل وحاصال على شهادة البكالوریوس )الشهادة 

اجلامعیة األوىل(. 
ويف حدیثه عن مدرسة البدر، قال مدیر اخلدمات األكادميیة يف وزارة 
الرتبیة الفرنسیة، جاك غاییو، إن هذه المؤسسة تعاني من ضعف في 

نظامها التعلیمي منذ البدایة. 
وافتتحت املدرسة يف سبتمرب 2013م. وقال غاییو إن وزارة الرتبیة 
أرسلت مفتشني إىل املدرسة يف یونیو سنة 2014م.، لكن املفتشني 

مل یتمكنوا من الوصول للوثائق الرمسیة للمدرس.
وأضافت الصحیفة أنه خالل شهر أبریل من سنة 2015م.، أرسلت 
املفتشون من متابعة  یتمكن  الثانیة، لكن مل  للمرة  الوزارة مفتشني 
الطالب خالل العملیة التعلیمیة كما مل شكوا من عدم قدرهتم على 

الوصول إىل مجیع منشآت املدرسة. 
وعاد املفتشون مرة ثالثة يف أبریل، لكن هذه املرة بصحبة رجال شرطة، 

حیث علق جاك غاییو على هذه اخلطوة قائال: 
بما أنني مسؤول في قطاع تربوي، فلیس لي نفس الصالحیات التي لدى 
كل من القضاء وأجهزة الشرطة. في المقابل، لیس لي خیار آخر سوى 

الستنجاد بوكیل الجمهوریة بعد أن تجنبت عدم اتخاذ هذا اإلجراء. 
من جهته، شجب مدیر املؤسسة التعلیمیة عبد الفتاح الرحاوي، قرار 
إغالق مدرسته خالل سنة 2016م. وذكر حمامي املدرس أنه تم فتح 
تحقیق جزئي فیما یخص مدى شرعیة المدرسة، ومع غیاب األدلة الكافیة، 

فإن القضاء قد أصدر حكما في قضیة سجالتها فارغة. 
البدر،  ملؤسسة  تابعة  روضة  يف  طفلته  تدرس  الذي  عمر،  ویقول 

المدارس اإلسالمية بفرنسا
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فوضى بصفوف داعش في باب الطوب وسط الموصل

ذكرت صحیفة »صنداى تاميز« الربیطانیة، أن قوات أمریكیة بریة تستعد 
خلوض غمار احلرب ىف »سوریا«، وأضافت أن اهلدف من دعم 500 
من عناصر القوات اخلاصة املوجودة هناك، هو سرعة إحلاق اهلزمية بتنظیم 
»داعش« ىف معقله بـ»الرقة«، ىف إطار مراجعة لالسرتاتیجیة األمریكیة ىف 

سوریا بطلب من الرئیس دونالد ترامب.
الدفاع  وزیر  ماتیس،  جیمس  یقدم  أن  املقرر  من  إنه  الصحیفة  وقالت 
األمریكى، االسرتاتیجیة اجلدیدة رمسیاً لـرتامب، لكن نسخة مبكرة من 

اخلطة مت تداوهلا ىف البیت األبیض، تزامناً مع تصرحيات اجلنرال جوزیف 
فوتیل، قائد القیادة املركزیة األمریكیة ىف الشرق األوسط بزیادة حمتملة للدور 

الذى تلعبه »الوالیات املتحدة« ىف سوریا.

http://ar.shafaqna.com/AR/117855 :المصدر

قوات برية أمريكية

تستعد لخوض الحرب فى سوريا

مستهجنا: 
هناك نقص في األماكن المتوفرة في المدارس الحكومیة. ومنذ إغالق مدرسة 

البدر، تقبع طفلتي البالغة من العمر أربعة سنوات في المنزل. 
وأضاف عمر متسائال: 

لماذا أغلقت الحكومة مركز الحضانة، رغم أن قرار المحكمة لم یصدر سوى 
في حق المدرسة؟

ونقلت الصحیفة على لسان أحد ممثلي اجمللس اإلسالمي يف مدینة تولوز، 
عبد اللطیف الملوكي، يف تعلیقه على قرار إغالق مدرسة البدر، أن هدف 

الحكومة یتمثل في تعطیل إنشاء وتركیز مؤسسات تعلیمیة إسالمیة. 

وأضاف امللوكي أنه لم یبق في تولوز سوى مدرستین إسالمیتین تستوعب 
قرابة 180 تلمیذا. 

وأكد عبد اللطیف امللوكي أن سبب استماتة احلكومة الفرنسیة يف مطاردة 
املدارس غري املرخص هلا من قبل وزارة الرتبیة، یتمثل أساسا يف رفضها 

للتعلیم الدیين، حیث علق قائال: 
یبحث األولیاء عن بدائل بسبب الظروف السیئة التي یمر بها أبناؤهم في 

المدارس الحكومیة.

 http://www.iqna.ir/ar/news/3463680 المصدر: المصریون؛

افاد مصدر حملي يف حمافظة »نینوى«، بأن فوضى عمت صفوف تنظیم 
»داعش« يف منطقة باب الطوب واليت تضم ساحة تنفیذ احكام االعدام 
لضحایا التنظیم وسط املوصل، مشريا اىل أن الفوضى عمت بعد هروب 

األمري العسكري للتنظیم مع عائلته إىل جهة جمهولة.
وقال املصدر يف حدیث لـ السومریة نیوز، إن: 

األمیر العسكري لتنظیم داعش في منطقة باب الطوب، وسط مدینة الموصل 
هرب مع عائلته إلى جهة مجهولة.

وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن امسه، ان:
هروب المیر العسكري لداعش في باب الطوب كانت له تداعیات مباشرة 

على األرض تمثلت في فوضى وارباك واضح في صفوف مسلحیه داعش،
متوقعا ان:

تشهد الساعات المقبلة تطورات مهمة في باب الطوب التي تعد من المعاقل 
المهمة للتنظیم.

وتضم منطقة باب الطوب، أكرب سوق شعيب وسط املدینة، وقد حّوهلا 
تنظیم داعش اىل ساحة لتنفیذ أحكام االعدام وقطع الرؤوس حبق معارضیه.

واقتحمت القوات االمنیة یوم أمس األحد حیي الدواسة وسط مدینة 
املوصل وحررت أجزاء منه، فیما اعلنت عملیات »قادمون یانینوى« الیوم 

عن حتریر حیي الطريان واجلوسق والسیطرة على اجلسر الرابع يف املدینة.

المصدر: وكالة نون الخبریة

اثر هروب قائدها العسكري وعائلته

المؤسسات الدينية في الشرق والغرب

اعترب شیخ األزهر أحمد الطیب أن: التطرف المسیحي والیهودي مّر 
على الغرب برداً وسالماً لكنهم لم یقبلوا أن یعاملوا اإلسالمي بالمثل، 

مشددا على أنه:
یجب على المؤسسات الدینیة في الشرق والغرب أن تعمل معاً للتصدي 

لالسالموفوبیا.
ويف كلمة له خالل مؤمتر األزهر وجملس حكماء املسلمني بعنوان 

»احلریة واملواطنة بني التنوع والتكامل«، لفت اىل أن:
عدم مواجهة ظاهرة الخوف من اإلسالم سینعكس سلباً على الدیانات 

السماویة األخرى.

المصدر: 
http://www.elnashra.com/news/show/1081319

يجب أن تتصدى لالسالموفوبيا
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شهر جمادي الثاني

يف الیوم الثالث منه اتّفق وفاة سیدة النساء، فعلى شیعتها من 
الیوم من أیام األحزان واملصائب. فإّن  أهل الوفاء أن یقّدروا هذا 
یومها كان ثاين اثنني لیوم رسول اهلل على أهلها، مل یر ألمري 
املؤمنني بعد وفاة رسول اهلل یوم أشّد مصیبة وأجّل رزءاً 
وأعظم نائبة منه، واشتّد علیه شأن هذا الیوم حیث أظهر فیه أمراً 
عظیماً من املواجد واألحزان وجعل یرثیها، ویندب علیها، ویشتكي 

فراقها، ویقول:
نفسي على زفراهتا حمبوسة

یا لیتها خرجت مع الزفرات
ال خري بعدك يف احلیاة وإّنا
أبكي خمافة أن تطول حیايت

فكیف كان فلشیعته التأّسي به يف إظهار احلزن والكآبة، وإقامة 
املأمت يف یوم وفاهتا، وقراءة مصائبها، فإهّنا واحدة أبیها وحبیبته 

اليت )كان( یعامل معها معاملة ال یعامل مع أحد من الناس.
وروى املخالف واملؤالف قوله فیها: »فاطمة بضعة مّني من آذاها فقد 

آذاني.«
ويف لیلة التاسع عشر منه لیلة ابتداء احلمل برسول اهلل صلى اهلل علیه 
وآله وسلم ویعلم حّق تعظیمها للمراقب مع اهلل جل جالله، واملوايف 
حلقوق رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله وسلم مما ذكرناه يف میالده، 
فإّن اللیلة كاملفتاح لسعادة یوم املیالد، بل مقام إمجال له كما أّن 
املیالد من مفاتح یوم املبعث ومقاماته والعبد املراقب یستويف حظوظه 
من هذه املراتب كّلها، وال یفّوت شیئاً من اخلري للكسل، فإّن العاقل 

ال جيّوز رّد السعادات إن أحّلت بساحته.
ویوم العشرین منه یوم والدة فاطمة على روایة الشیخ المفید قال: 
یوم العشرین منه مولد السیدة الزهراء سنة اثنین من المبعث، وهو 
یوم شریف یتجّدد فیه سرور المؤمنین، ویستحّب صیامه والتطوّع فیه 

بالخیرات والصدقات.
ویقّدر تعظیم هذا الیوم مبقدار عظمها، فإهّنا املعّظمة عند اهلل جل 
جالله، وعند املالئكة األطهار، وأولیاء اجلّبار، وقد ورد يف صحیح 
عاملها،  نساء  سیدة   ومریم العاملني،  نساء  سیدة  أهّنا  األخبار 
فثبت بذلك سیادهتا ملرمي الصّدیقة بتصدیق »القرآن العظیم«، بل 
جزم مجع من أعاظم العلماء أهّنا أشرف من سائر األنبیاء واملرسلني، 

ولعمري إّن هذا هلو الفضل املبني.
ومن مجلة ما ورد إلینا بالطریق القطعّي من فضائلها اليت اختّصت 
به  جاء  جلیالً  هلا مصحفاً كبرياً  أّن  العاملني،  نساء  من مجیع  هبا 
جبرئیل بعد وفاة النيب وكتبه أمري املؤمنني، وهو عند أوالدها 
املعصومني وفیه علم ما كان وما یكون وما هو كائن كما يف 

.روایة ثقة اإلسالم عن الصادق
متأل جمّلدات  أخباراً  فضائلها  واملؤالف يف  املخالف  وباجلملة روى 
كبرية ال حيتملها هذا املختصر، وفیما ذكرناه كفایة »ِلَمْن كاَن َلُه 
ققَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َو ُهَو َشهید«1 ولو مل یكن من فضائلها إال ما 
ورد من شفاعتها حملّبیها وحميّب ذریّتها بل وحميّب حمّبیها ؛ لكفى الشیعة 
والطاقة،  الوسع  بقدر  والدهتا،  وتعظیم  تعظیمها،  حّق  إثبات  يف 
واالعرتاف بعد ذلك بالقصور، فإّن بعض احلقوق ال یؤّدي وإن بلغ 

اجملهود غایته.
ومن مهّمات العمل يف هذا الیوم زیارهتا، والصلوات علیها، ولعن 

ظاملیها وخيتم یومه مبا خيتم به أمثاله. 

تقویم شهر جمادي األخرة
٭ 3 مجادي الثاين: استشهاد فاطمةالزهراء

٭ 13 مجادي الثاين: وفاة ام البنني
٭ 20 مجادي الثاين: میالد فاطمة الزهراء

٭ 19 مجادي الثاين: وفاة ام کلثوم، بنت امام علی
٭ 30 مجادي الثاين: نزول آیة التطهري

الهامش:
1. سورة ق، اآلیة 37.

المقتبس من »المراقبات«، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، فی مراقبات 
شهر جمادي اآلخرة. 

أسرار المراقبات

.و من الشخصیات األكثر جدلیة يف عصر الظهور هي عیسى
یرى الیهود و النصارى أن عیسى منقذ يف آخر الزمان و البعض 
لكن  و   املهدي اإلمام  حكومة  يف  مسؤولیة  له  أنه  یدعي 
للمسلمني راي آخر حوله.فحسب الروایات إن عیسى من 

الشخصیات اليت تقوم برجعة يف عصر الظهور.

یأتي مع سبعون ألفاً من المالئکة
 :قال اإلمام الصادق

یوم  إذا کان  حتی  اماماً،  بالناس  یصلی  و  القدس  إلی  القائم  »یعود 
الجمعة و أقیمت الصالة ینزل - یعنی عیسی - و معه سبعون 
ألفاً من المالئکة، و هو بعمامة خضراء، متقلد بسیف، علی فرس، و 
بیده حربة. فإذا نزل إلی األرض نادی مناد: یا معاشر المسلمین! جاء 

الحق، و زهق الباطل.«1

ینزل عیسی قبل القیامة
 :حول نزول املسیح قال الباقر

ملة،  أهل  یبقی  فال  الدنیا،  إلی  ینزل  القیامة،  یوم  قبل  عیسی،  »إن 
2».یهودی ول غیره، إل آمن به قبل موته. و یصلي خلف المهدی

ال شك أن عیسى ینزل االرض قبل قیام الساعة و لن یبقى تابع 
من اتباع الدیانات املختلفة و منها الیهودیة غال یؤمن به قبل وفاته 

...و هو یصلي خلف اإلمام املهدي

أشبه الخلق بإبراهیم
:كثريا. یقول امرياملؤمنني یشبه ابراهیم إن عیسی

»ثم إن المهدی یرجع إلی بیت المقدس فیصلي بالناس أیاما. فإذا کان 
یوم الجمعة و قد أقیمت الصالة ینزل عیسی بن مریم في تلک الساعة 
من السماء و علیه ثوبان أحمران، کأنما یقطر من رأسه الدهن. و هو 
رجل صبیح المنظر و الوجه، أشبه الخلق بإبراهیم، فیأتی المهدی و 
یصافحه و یبشره بالنصر، فعند ذلک یقول له المهدی: »تقدم یا روح 
اهلل وصل بالناس.« فیقول عیسی: بل الصالة لک یا ابن رسول اهلل. 

فعند ذلک یؤذن عیسی و یصلی خلف المهدی.«3

یصلي خلف المهدي
ینزل عیسی علی ثنیه باألرض املقدسه یقال هلا: أفیق فیأتی 
بیت املقدس و الناس فی صالة الصبح. فیناخر اإلمام فیقدمه 
عیسی و یصلی خلفه علی شریعة حممد و یقول: انتم اهل 

 بیت ل ینقدمکم احد.«4
 :و ایضاً قال

»ل تزال طائفه من أمتی تقاتل علی الحق، حتی ینزل عیسی بن مریم 
عند طلوع الفجر ببیت المقدس. ینزل علی المهدی، فیقال: تقدم یا 

عيسی بن مریم

شخصیات آخر زمانیة

محدثة نصرت الخوارزمي
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نبی اهلل فصل بنا، فیقول: هذه األمة امراء بعضهم علی بعض، تکرمه 
من اهلل لهذه األمة.«5

ابن مریم حَکم مقسط
عصر  يف  عادل  عیسى كحكم   الصادق اإلمام  یعرف 

الظهور:
»و الذی نفسی بیده، لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکماً مقسطاً، 
و امام الناس یومئذ رجل صالح. فاذا کبر لصاله الصبح و نهیا للصاله 
عیسی بن مریم، فاذا راه عرفه، فیرجع یمشی القهقری لیتقدم عیسی بن 
مریم، فیضع عیسی یده بین کتفیه فیقول له: صل، فانما اقیمت الصاله 

لک، فیصلی عیسی وراءه.«6
 :و ایضاً قال رسول اهلل

و  الشحناء  یرفع  مقسطاً،  حکماً  أمتی  في  مریم  بن  عیسی  »یکون 
التباغض و یفیض المان حتی لیقبله احداً! و تنزع حمه کل دابة، و 

تکون األرض کفاتور الفضة.«7 

الهوامش:
1. »الزام الناصب«، علی بن زین العابدین یزدی حائری، مؤسسة األعلمي 

للمطبوعات، بريوت،  ص 229.
2. »حبار األنوار«، حممد باقر جملسی، ج 53، ص 250؛ »الزام الناصب«، 

صص 19 و 239.
3. »الزام الناصب«، ص 202.

4. »منتخب األثر«، لطف اهلل صافی گلپایگانی، مکتبة اإلمام الصافی، قم، 
صص 316 و 318.

5.»کشف الغمة«، ابواحلسن علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی، الشریف 
الرضی، قم، ج 3، ص 269.

6. »الزام الناصب«، ص 185.
مؤسسة  الکاظمي،  احلسیين  احلسين  مصطفی  سید  اإلسالم«،  »بشارة   .7

عاشوراء، قم، ص 279.

المصدر: یوم الخالص، کامل سلیمان، )ترجمه علی اکبر مهدی پور(، 
آفاق، طهران، صص 571-551.

تبدأ حکایة االستعالء مع ذلک التقسیم الیهودی للبشر الی قسمني 
یهود - وجوییم.

یهود من شعب اهلل املختار و هم صفوة اجملتمعات کما یزعمون، 
اما باقی الناس فهم، وفق زعمهم، جوییم و هذا اللفظ عندهم کان 

یطلق علی الوثنیني و من مثّ بات یطلق علی کل غري الیهود.
واجلوییم او األممیون؛ أی غري الیهود، بات هلذه الکلمة تفسري حيمل 
أن  التفسري هو  هذا  یهودی،  لکل شخص غري  االحتقار  منتهی 
اجلوییم هم حیوانات خلقهم اهلل علی صورة آدمیني لیخدموا الیهود.

و یأتی يف»التوراة« و العهد القدمي عامة، حشد من النصوص التی 
یزعمون فیها أهنم شعب اهلل املختار و اخلاص و أن کل شیء هلم، و 
أهنم شعب مقدس ای آخر ما هنالک من التعابري التی ختدم مفهوم 

االستعالء الیهودی.
األميان وحدهم هم خمصوصون به و الشریعة نزلت هلم دون غريهم 

و برکة اهلل تعطی أاّل هلم...إخل.
من النصوص اليت جاءت تدلک علی ما ذهبنا إلیه النصوص التالیة:
و اآلن إن امتثلتم أوامری و حفظتم عهدی فإنکم تکونون لي خاصة 
من جمیع الشعوب ألن مجیع األرض لی و انتم تکونون لی مملکة 

أحباراً و شعباً مقدساً هذا هو الکالم الذی تقوله لبنی اسرائیل.1

ألنک شعب المقدس للرّب إلهک و إیّاک اصطفي الرّب إلهک أن 
تکوم له أمة خاصة من جمیع األمم التي علی وجه األرض.2

و اقیم عهدی بینی و بینک و بین نسلک من بعدک مدی أجیالهم 
عهد الدهر ألکون لک إلها و لنسلک من بعدک.3

إسمع یا شعبی فأشهد علیک یا اسرائیل ان سمعت لی.4
قادة  یعتمد  علیها  و  الکثري  یوجد  النصوص  من  النوع  هذا  من 
الصهیونیة الیوم، کما يف  الّسابق، لتولید نظرة االستعالء عند یهود 
علی غريهم من الّناس و لذلک تراهم یشککون بعقائد کل الناس 
و بأخالقهم، و مفهومهم أن غريهم فاسدون و هم مقدسون، مع 
الغالب - غارقون  الیوم صهانیة يف  یاتو  الّذین  العلم أن یهود - 
يف الفساد، ال بل هم صانعو الفساد کما تدل نصوصهم و کما 

ُیالحظ من مسلکهم.
وما دام غري الیهود عندهم جوییم )وثنیون( فانظر کیف یشککون 
قومهم  یوصون  حیث  »التلمود«،  نصوص  خالل  من  بسلوکهم 

قائلني: 
یجب أن ل توضع الماشیة في خانات الوثنیین ألنّه ُیشک بأنهم قد 
یضاجعونها و للسبب ذاته یجب أن لتبقی معهم أثنی بمفردها، ألنّه 
ُیشّک بأنّهم قد یتطاولون علیها بالفعل القبیح، ول یجلس معهم ذکر 

صورة األخالق اليهودیة

شخصیات آخر زمانیة

من الیهودية إلی الصهیونیة 1
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بمفرده، ألنه ُیشکُّ بأنهم قد یسفکون دمه.5
و یأتی يف هذا الباب کذلک هذا النص: 

قال ح. یهودا باسم صموئیل، مستشهداً بق ح. حنانیا: لقد رأیت وثیناً 
اشتری إوزة من السوق، فضاجعها، ثمَّ قطعها، فشواها، و أکلها و قال 

إرمیا من دفته أنه شهد واقعة مماثلة مع عربی.6
احتقار اآلخرین هو سّید املوقف يف الفکر الیهودی، و اهتام سواهم 
علی  واضح  بشکل  یدلِّل  ذکره  سبق  ما  و  دیدهنم  هو  بالفساد 
ذلک. وبسبب هذه الرتبیة وجد یهود أنفسهم يف موقع اجتماعي ال 

یستطیعون فیه التعایش مع غريهم.
احتقار اآلخرین و االستعالء اللذان سادا الفکر الیهودي ولَّدا حالة 
نفور بني یهود و أبناء جمتمعهم يف أی بلد وجدوا فیه، مما أنتج عقیلة 
الیهودیة  األحیاء  إلی  أدت  هذه  و  عندهم  اآلخرین  عن  االنعزال 

املغلقة و هي ما عرفت باسم »اجلیتوات«.
یهود،  فیه  ینعزل  الذی  السکين  احلي  هو  و  »اجلیتو«  صیغة  إن 
تبلورت يف أوروبا و کانت نتیجة طبیعیة للرتبیة الیهودیة القائمة علی 

االستعالء علی غري یهود و احتقارهم.
وأترک تعریف »اجلیتو« للدکتور عبدالوهاب المیسری: 

حي مقصور علی إحدی القلیات الدینیة أو قومیة. ولکن کلمة جیتو 
تستخدم بشکل خاص لإلشارة ألحیاء الیهود في أوروبا.

عام  البندقیة  في  جیتو،  علیه  یطلق  یهودي،  حي  أول  أقیم  قد  و 
1516م. کما أقام البابا بول الرابع جیتو آخر في روما عام 1555م. 
و أصل الکلمة غیر معروف علی وجه الذقة، فیقال: إن أصلها هو حی 
الیهود في البندقیة الذي ُنسب إلی جیتو؛ إی مصنع المدافع الذی أقیم 
بجواره؛ و یقال ایضاً إن الکلمة مشتقة من الکلمة األلمانیة جهتکر، 
التي تعنی مکاناً محاطاً بالسوار، أو من الکلمة العبریة جت، بمعنی 
النفصال، أو الطالق، الواردة في التلمود و لعل أکثر التفسیرات قرباً 
من الواقع هو ذلک الّذی یعود بالکلمة بورجیتو اإلیطالیة، التي تعنی 

قسماً صغیراً من المدینة.7
اجلیتئات التی انتشرت يف اوروبا من القرن السادس عشر فصاعداً، 
جعلت حالة النعزال الیهودیة تصل إلی مداها األقصی، فبعض هذه 
اجلیتوات کانت حتاط بأسوار و یکون هلا مدخل واحد یقفل بابه 
لیاًل، والسلطة يف هذه األحیاء کانت للحاخامات حیث ترکت هلم 
للیهود و کل  احلکومات األوروبیة أمر تنظیم اجلانب االجتماعي 
ما یتعلق باالحوال الشخصیة. هذا النظام »اجلیتوی« کان مناسباً 
للمفهوم الیهودي لآلخرین القائم علی االستعالء علیهم، و النظرة 

الدونیه هلم.

العدوانیة و العنف
إلی کل من  االحتقار والشک  بنظرة  االستعالء مقرونة  إن عقدة 
سوی الیهود ولَّدت عند الیهود روحاً عدوانیة جتاه سواهم، و لذلک 

مل یکونوا لیتوانوا عن استخدام العنف کلما سنحت هلم الفرصة.

إن القراءة للمحطات التارخيیة اليت أرَّخ هلا العهد القدمي، تظهر مدی 
عدوانیة بين اسرائیل وبعد ذلک الیهود، و تتحدث نصوص  العهد 
علی  یهود  مارسها  إبادة  عملیات  عن  مستقبح،  بشکل  القدمي، 

أعدائهم.
و تبقی نصوصن التوراة والعهد القدمي، عامة هي الشاهد احلّي علی 
عدوانیة یهود، من هذه النصوص األيت الّذي یربز عدوانیتهم بشکل 

خيلو من احلد األدنی من القیم اإلنسانیة.
و إذا تقدمت إلی مدینة لتقاتلها فادُعها أولً إلی السِّلم. فإذا أجابتک 
إلی السلم و فتحت لک فجمیع الشعب الذین فیها یکونون لک تحت 

الجزیة ویتعبدون لک. و إن لم تسالمک بل حاربتک فحاصرتها.
و أسلمها الرب إلهک إلی یدک فاضرب کل ذکر بحّد السیف. و أما 
النساء و األطفال و ذوات األربع و جمیع ما في المدینة من غنیمة 
فاغتنمها لنفسک وکل غنیمة أعدائک التي أعطاکها الرب إلهک... و 
أما مدن أولئک األمم التي یعطیها لک الرب إلهک میراثاً فال تستبق 
منها نسمة. بل أبسلهم إبسالً الحثیین واألموریین والکنعانیین والغرزیین 

والحویین والیبوسیین کما أمرک الرب إلهک.8
و لعل اللغز احملرّي يف عدوانیة یهود و استخدامهم العنف هو يف أهّنم 
نسبوا فعلهم هذا إلی أوامر إهلیة، فضّمنوا نصوص شریعتهم مفاهیم 
تنبع من هذه الروح العدوانیة، و هي مزاعم الیقرها شرع و الدین.

و من زمرة النصوص و املزاعم اليت تربز عدوانیتهم هذا النص: 
فاضرب أهل تلک المدینة بحّد السیف و أبسلها بجمیع ما فیها حّتی 
بهائمها بحد الّسیف. و جمیع سلبها اجمعه إلی وسط ساحتها و أحرق 
بالنار تلک المدینة و جمیع سلبها جملة للرب إلهک فتکون رکاماً إلی 

الدهر لتبنی من بعد.9
إن صور الوحشیة الیهودیة تبدو لک حیث ما جلت ببصرک يف 
النصوص  بعض  نورد  أن  املفید  من  لذلک  القدمي،  العهد  طیات 
لیعرف معاصرونا يف أمة العرب، أو يف العامل قاطبة، حقیقة النفسیة 
و  یهود  یقدسها  اليت  النصوص  لیتعرفوا علی مضمون  و  الیهودیة 
یأخذون مبضموهنا، و یکون ذلک من باب فهم اسالیب و مضامني 

التنشئة اليت خيضع هلا یهود منذ نعومة أظفارهم.
إن تربیتهم، و من خالل نصوصهم املقدسة، لیس فیها عهد و ال 

حرمة. لنقرأ معاً هذا الّنص من سفر یشوع: 
و لما فرع بنو اسرائیل من قتل جمیع سکان العيِّ في الّصحراء و في 
البریة حیث لحقوهم و سقطوا جمیعهم بحد الّسیف عن آخرهم، رجع 
جمیع اسرائیل العّی و ضربوها بحد الّسیف عن آخرهم، رجع جمیع 
إسرائیل إلی العيِّ و ضربوها بحّد السیف. و کان جملة من قُتل في 
ذلک الیوم من رجل و امرأة اثني عشر ألفاً جمیع أهل العّی. و لم یردد 
یشوع یده التي مّدها بالحربة حّتی أبسل جمیع سکان العّی. فأما البهائم 
وسلب تلک المدینة فغنمها اسرائیل ألنفسهم علی حسب أمر الرب 
الّذی أمر به یشوع و أحرق یشوع العي و جعلها تّل َردم إلی األبد خراباً 

إلی هذا الیوم.10
ال أجد داعیاً لإلطالة يف عرض النصوص الواردة يف العهد القدمي 

و اليت تدعو کّلها بنی اسرائیل إلی إبادة اعدائهم و حرق مدهنم و 
سلب کل ما عندهم. لکن ما أوردته أردت أن یتبنّي القاریء من 
خالله کیف یفکر و خيطط أصحاب الّثقافة التوراتیة و یکون تبّینه 
هذا - رمّبا - مدخال کی یفتنع بأمهیة االعداد ملواجهتهم و دفع 
خطرهم املدحق بکّل الناس، فأطماعهم ال حدود هلا و هی تقف 
أو تنطلق و وفق قدرهتم القتالیة و وفق قوة سیوفهم، فحقهم حیث 
تتمکن سیوفهم أن تصل و لیس ذلک مبستغرب يف ظّل التثقیف 
و التوجیه اللذین یتلفوهنما من قرائتهم لنصوص العهد القدمي اليت 

أوردنا ناذج منها.

الجبن خلق الیهودی
ان بنی اسرائیل و یهود، رغم اعدائهم أهنم شعب اهلل املختار فاهنم 
کانوا خيافون املوت و کانوا شدیدی احلرص علی احلیاة و لذلک 
کثرياً ما ندموا علی موقف قد حيصل هلم فیه أذی أو هنلکة و کثرياً 

ما جنبوا و خارت قواهم يف ساعات الشّدة.
یدلل اجلنب علی ضعف الیمان و عای انعدام االستعداد للعطاء  

حّتی يف اعّز املواقف و أهم املواقع.
تربز من صور جبنهم و تفصیلهم للذل و البعودیة علی أن یواجهوا 
و  موسی)ع(  مع  من مصر  اخلروج  یوم  موقفهم  أعدائهم، صورة 

عندما حلق هبم املصریوبت و خافوا علی حیاهتم.
صورة موقفهم هذا تعطینا فکرة عن دفائن النفس الیهودیة اليت توّلد 
عنها قبول الذل مقابل حیاة مهما کان واقعهم فیها. فقد جاء يف 

سفر اخلروج: 
ولما قرب فرعون رفع بنو إسرائیل عیونهم فإذا المصریون في أثرهم، 
فخافوا جّداً و صرخ بنواسرائیل إلی الرب. و قالوا لموسی: أِمن عدم 
القبور بمصر أخرجتنا لنموت في البریة؟ ماذا صنعت بنا فأخرجنتا من 
مصر؟ ألیس هذا ما کلمناک به في مصر قائلین دعنا نخدم المصریین 

فإن خدمتنا لهم خیر من أن نموت في البریة.11
و عندما وصلوا إلی أرض »فلسطني« و عرفوا کنعانیني و احلثّیني و 
الیبوسیني و سائر الشعوب املقیمة يف فلسطني و ما حوهلا، أصاهبم 
معّرضون  أهّنم  و  عمالقة  األقوام  هؤالء  أن  ووجدوا  أکثر،  الوهن 
للهالک علی أیدیهم فعرّبوا عن خوفهم وجبنهم بطریقة أکثر خزیاً 

من تعبريهم عندما کانوا يف الربیة بعد اخلروج من »مصر«.
أنه  یزعم  شعب  من  مضحکة  صورة  علیها  بدوا  اليت  الصورة  إن 
املختار، و عنده استعالء علی غريه، ال بل هی صورة حّب العبودیة 
و تفصیلها علی أبسط شکل من أشکال التضحیة من أجل حیاة 

عزیزة.
الشکل  علی  العدد  فلسطني يف سفر  عند دخول  جاء وصفهم 

األتی:
فرفع کل الجماعة أصواتهم و صرخوا، و بکی الشعب في تلک اللیلة. 
و تذّمر علی موسی و هارون و جمیع بنی إسرائیل و قال لهما کّل 

الجماعة: یا لیتنا ُمتنا في أرض مصر، یا لیتنا متنا في هذه البریة. لماذا 
أتی الربُّ بنا إلی هذه األرض حتی نسقط تحت السیف وتصیر نساؤنا 

و أطفالنا غنیمة، ألیس خیراً لنا أن نرجع إلی مصر.12
خلق الیهود هو خلق اخلوف و اجلن و تفصیل الذل و العبودیة علی 

التضیحة من أجل العزّة.

الغدر خلق الیهود
ميا أن یهود جبناء، و کانوا یواجهون موسی معلنني أهّنم وجدوا 
قوماً جّبارین، و لو بقوا يف حیاة العبودیة يف مصر لکان أفضل هلم 
برأیهم، فإن الغدر غري مستعرب علیهم ألن اجلیان یهرب دوماً من 
املواجهة و یعتمد املکر لیغدر يف الوقت الّذی ميکنه أن یفعل ذلک.

قلیاًل  یلبثوا  مل  لکن  لقوم،  األمان  اسرائیل  بنو  و  یهود  یعطي  قد 
حتی یغدروا هبم ما دامت أنفسهم قد سّولت هلم ذلک، إذ ال ذمة 

عندهم و ال عهد و الکلمة الفصل هي ألهوائهم و مصاحلهم.
إن صورة من صور الغدر هذه یتضّمنها اإلصحاح الرابع و الثالثون 
ابنة  التکوین من خالل قصة زواج شکیم بن َحمور من  من سفر 
یعقوب، حیث ثار آل یعقوب علی حصول الزواج، لکن بعد 
االختتان،  منها  و  القوم،  هبا  قَبل  و   یعقوب وضعها  شروط 
انقلب علی ذلک أبناء یعقوب نفسه و غدروا بالقوم و أوقعوا القتل.
یهود الیتورعون عن استخدام أیة وسیلة حتقق هلم ما یریدون، و 
ال مانع عندهم من وضع السّم يف الدسم، و من استخدام احلیلة 
حتقیقاً ملنهجهم يف الغدر باآلخرین. من صور غدرهم کذلک طریقة 
ختلصهم من عجلون ملک موآب، الّذي کانوا یعیشون يف کنفه، 
و أرادوا التخلص منه، واستعانوا لذلک بشخص منهم هو أهود، 

واعتمدوا احلیلة و الغدر تنفیذاً ملأرهبم.
بعد أن قرروا التنفیذ حصلت الوقائع التالیة: 

فعمل أهود لنفسه سیفاً ذا حّدین طوله ذراع واشتمل علیه تحت ثوبه 
علی فخده الیمنی. و قّدم الهدیة إلی عجلون ملک موآب، و کان 
عجلون رجالً سمیناً جّداً. فلما فرغ من تقدیم الهدیة شّیع القوم حاملي 
الهدیة. وثم رجع من عند المنحوتات التي عند الجلجال و قال لي 
إلیک کالم سّر ایّها الملک فقال صه فخرج من عند الملک جمیع 
القوانین لدیه. فتقّدم إلیه أهود و کان جالساً في غرفة صیفیة له وحده 
و قال أهود یده الیسری و أخذ السیف عن فخذه الیمنی و وجأه في 

بطنه.13
هاتان صورتان من صور أخالق الغدر عند یهود تضمنتها نصوصهم 
اليت یقدسوهنا و مارسها أسالفهم، و هي بالشک تشکل، بالنسبة 
و  للغدر  یرون خالله مسوغات  تربویاً  منهجاً  هلم يف کل عصر، 

اجلرمية و اخلیانة.

الجاسوسیة في السلوک الیهودي
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المقاالت الثقافیة

الناس و  إن النظرة العدوانیة اليت ینظر من خالهلا یهود إلی کافة 
األمم وّلدت عندهم حالة شک و ریبة جتاه اجلمیع، یضاف إلی 
ذلک  هلم  یکون  حتی  و  الناس،  أیدی  يف  مبا  طمع  حالة  ذلک 
یعلمون، من خالل التجسس، علی الوقوف علی حقیقة مواطن 
منه کی یضربوها، و حياولون  النیل  یریدون  القوة عند کل شعب 

التعرف علی مواقع الضعف لینفذوا منها.
من هذا القبیل نری ما فعلوه عندما أرادوا دخول أرض »کنعان« مع 
موسی، فقد أشار علیهم بالتجسس علی الکنعانیني للوقوف 
علی حقیقة حالتهم قبل أن حتصل املواجهة معهم، و بذلک تکون 
اجلاسوسیة إحدی مرتکزات العمل الیهودي يف مواجهة الشعوب 

األخری.
ورد يف سفر العدد: 

هذا أسماء الرجال الذین بعثهم موسی لیجّسوا األرض و سّمی موسی 
هوشع  بن نون یوشع. و أرسلهم موسی لیجّسوا أرض کنعان و قال لهم 
اطلعوا من هناک من الجنوب و اصعدوا الجبل... فصعدوا واجتسوا 
األرض من برِّیَّة صین إلی رحوب عند مدخل حماة... و رجعوا من جسِّ 
األرض بعد أربعین یوماً... وشنعوا، عند بني اسرائیل، علی األرض التي 
تجّسسوها و قالوا: األرض التي مررنا فیها لنجسسها هی أرض تأکل 

اهلها وجمیع الشعب الذین رأیناهم فیها أناس طوال القامات.14
ست  جتّسس  فیها کلمة  وردت  واحد  إصحاح  يف  آیات  مخس 
القدمي  العهد  قراء  إلعداد  الکالم  من  قدر کاف  هذا  و  مرات، 
والذین ینظرون لنصوصه علی أهنا مقدسة، إعداداً یقوم علی روح 
حتقیق  وسائل  أبرز  أحد  اجلاسوسیة  اعتبار  علی  و  اجلاسوسیة، 

األهداف اليت یعلمون لتحقیقها.
و یطالعنا سفر یشوع بنصوص الختتلف کثرياً عن النص السالف 
الذکر وکلها، طبعاً، تعد اجلاسوسیة عمالً مقبواًل، وفق ما ورد يف 

صریح العهد القدمي، فقد ورد يف سفر یشوع ما یلی: 
فأرسل یشوع  بن نون رجلین من شطیم جاسوسین تحت الخفاء قائاًل 
بغي اسمها  امرأة  بیت  فانطلقا و دخال  أریحاً  انظرا األرض و  امضیا 
اللیلة  هنا هذه  إلی  قدم  قد  أریحا  لملک  فقیل  وباتا هناک.  راحاب 
رجالن من بني اسرائیل لیجّسا األرض. فأرسل ملک أریحا إلی راحاب 
قائالً أخرجي الرجلین اللذین أتیاک و دخال بیتک فإنهما أتیا لیجّسا 

األرض کلها.15
األسس  علی  عطفاً  النصوص  هذه  أمثال  بأن  القول  إلی  خنلص 
جعلت  وعدوانیة...إخل.  ومکر  وریاء  غدر  من  األخری  اخللیفة 
الیهودیة.  الشخصیة  ومکنونات  مرتکزات  إحدی  اجلاسوسیة  من 
الیوم، یالحظ،  إلی واقع الصهیونیة  لتارخيهم، وصوالً  القاریء  إن 
و  أسالیب  لتنظیم  جهداً کبرياً  صرفوا  أهّنم  واضح، کیف  بشکل 
أدوات العمل اخلفي و اجلاسویة مما جعل ذلک طابعاً عاماً مالزماً 

هلم حني جيری ذکرهم.

القلب معلق باحلرام والنفوس اخلبیثة لیهود سادیة یعجبها سفک 
الدماء و حکمهم و إدارهتم تعتمد التسلط والظلم والعدوان. هذه 
الصورة لیست األولی و ال هي األخرية، بل هي نوذج عن خلق 

یهود والصهاینة يف یومنا هذا کان و الیزال.
یأيت بني النماذج اليت تعطي صورة من صور جشع یهود و تعّلقهم 
اليت رآها  نبوءة أشعیا، يف رؤیا أشعیا  بالدنیویات ما ورد يف سفر 
علی یهود و »أورشلیم« يف ایّام ُعّزیا و یوتام و آحاز و حزقّیا ملوک 
یهوذا، هذه الصورة استحقوا بسببها غضب ربه وعقابه. يف هذا 

النص:
کیف صارت المدینة األمینة زانیة قد کانت مملوءة إنصافاً و فیها کان 
مبیت العدل أما اآلن فإنما فیها قتلة. ِفّضتک صارت خبثاً و ِصرفک 
ویتتبع  الرشوة  یجّب  للسُّّراق کّل  وشرکاء  عصاة  رؤساؤک  بما.  مزج 
األجور ل ینصفون الیتیم ودعوی األرملة ل تبلغ إلیهم. فلذلک قال 
السّید رّب الجنود عزیز إسرائیل ألریحّن نفسي من معاندّي و أنتقم 

من أعدائي.18
و یدخل يف مجلة ألوان اجلشع وحب املال عند یهود أهنم، من أجل 
ذلک، کانوا یبیحون ألنفسهم خمالفة شریعتهم خاصة إذا کان األمر 
یتعّلق مبعامالت مالیة مع غري یهود. من األدّلة علی ذلک موقفهم 
من الربا الذي جعلوه حمرماً يف التعامل بینهم، مباحاً إذا کان إقراض 

املال لغري الیهودی: 
ل تُقرض أخاک بربًی في فّضة أو طعام أو شیء آخر مما بقرض بالربی. 
بل األجنبي إیاه تقرض بالربی وأخاک لتقرضه بالربی لکي یبارک الرب 

إلهک جمیع أعمال یدیک في األرض التي أنت داخل لمتمتلکها.19
أیة شریعة هذه اليت تنص علی صیف وشتاء يف آن معاً؟! وکیف 
یکون لإلنسان موقفاً متناقضاً حیال قضیة واحدة؟ اجلواب: عند 
یهود الذین ال یرون إشکاالً يف التالعب بشریعتهم کل األمور هتون 
إذا کانت حتقق رحباً مالیاً أو تدر نفعاً مادیاً. يف هذه الصورة األخرية 

تظهر حکایة اجلشع وحب املال عندهم بأبشع صورها.
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الجشع و حب المال عند الیهود
إن موضوع جشع یهود وحبهم املال و سعیهم جلمعه بشتی الوسائل 
واألسالیب، مسألة الحتتاج إلی شواهد کثرية، فإن لعنة الرب حّلت 
هبم بسبب خلقهم هذا، و إن فسادهم حصل بسبب تعلقهم باملادة 

والشهوة.
و یکفي أن یقرأ االنسان نصوص العهد القدمي، أو سواه من أدبیاهتم، 
کی یعرف حقیقة أمرهم مع املال و األمور املادیة. کما أن مسائل 
إشاعة الربا وأنظمته، و ما یستتبع ذلک من احتکار وتالعب يف 
التاریخ القریب واحلاضر، کل هذه األمور تشکل الشاهد احلّی علی 

موضوع تعلق باملال و تقدميهم للمصاحل املادیة علی ما عداها.
إن عرضاً لواقع حال آل یعقوب و ما أتوا به من فساد غضب بسببه 
الّرب علیهم. جاء يف سفر تبوءة میخا، یؤکد ما ذهبنا إلیه تأکیداً ال 

یرقی إلیه شک أو نقاش. يف هذا السفر جاء القول: 
إسمعوا هذا یا رؤساء آل یعقوب و حکام آل إسرائیل الذین یمقتون 
العدل و یعّوجون کّل استقامة. الذین یبنون صهیون بالدماء و أورشلیم 
و باإلثم. إنّما رؤساؤها یحکمون بالرشوة و کهنتها یعّلمون باألجرة و 
أنبیاؤها یتخذون العرافة بالفضة ویعتمدون علی الرّب قائلین ألیس الرب 

في وسطنا فال یحل بنا شّر.16
و جاء شیء من هذا القبیل يف سفر نبوءة أرمیا يف اخلطاب املوجه 

من الرب إلی شّلوم بن یوشّیا ملک یهوذا: 
إما أنت فإنما عیناک وقلبک علی السُّحت وسفک الّدم الزّکی و الظّلم 

والضغط.17
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المقاالت الثقافیة

یطلق  قد  و  الیهودي  للعامل  یقال  احلرب  و  »أحبار« مجع »حرب« 
على العلماء املسیحیني .كان الیهود یسمون کعب بن ماتع، بـکعب 
الحبار النه حسب معتقداهتم جيب أن یكون الكتاي املقدس على 
ید علماءهم. و كان كعب األحبار یعترب من كبار علماء الیهود يف 

.عصر النيب
أهل  أنه كان من كبار علماء  املؤرخون حول ترمجة كعب  قال  و 
الكتاب،1 و قیل أنه كان من أحبار الیهود يف »الیمن« و أسلم يف 

عصر أبي بكر و جاء غلى املدیىن يف عصر عمر.2
بن  عمر  قال  دمشق«:  »تاریخ  مؤلف كتاب  عساكر  ابن  یقول 
الخطاب لكعب: أنت اسلمت فلم ل تبقى في »المدینة« و عي محل 

هجرة النبي و مرقده؟
اجل كعب: أنا رایت في الكتاب المنزل )العهد القدیم( أن الشام كنز 

اهلل على الرض و في ذلك الكنز عباده مجتمعون.
و اصر اخللیفة الثانیة علیه لكي یبقى يف املدینة فبقي كعب حىت 
الثاين خلالفة عثمان ذهب  النصف  املدینة و يف  عثمان يف  عصر 
كعب إىل »الشام« و التحق بـمعاویة و تويف سنة 35 للهجرة يف 

عمر یناهز 104 .3 

دخول اإلسرائیلیات في کتب اإلسالمیة، هدف کعب
و كان كعب حياول نشر اخبار الیهود بني املسلمني. و أكثر ما 
نشاهده من أخبار الیهود و االشادة باهل الكتاب و قبلتهم بیت 

املقدس يف الكتب اإلسالمیة مما نشره كعب.
ینقل ابن عساكر من كعب األحبار يف كتاب »تاریخ دمشق«:

»احّب البالد الی اهلل الشام و احّب الشام الی اهلل القدس«4
كما ذكر روایته املشهورة يف »الدّر املنثور« آمده قال:
»ان الکعبة تسجد لبیت لبیت المقدس فی کّل غداة.«5

 .عاصم بن عمر یقول هذه احلدیث أليب جعفر االمام الباقر
فقال أبو جعفر: »فما تقول فیما قال كعب؟«

فقال: صدق القول ما قال كعب. 
فقال أبو جعفر :»كذبت و كذب كعب األحبار معك.«6

كعب یربي تالمذته
يف  احملرفة  الیهودیة  الثقافة  نشر  إىل  یسعى  األحبار  و كان کعب 
اجملتمع اإلسالمي و يف نفس الوقت قام برتبیة وتعلیم تالمذة لكي 
یساعدوه يف نشر الیهودیة و قام بتعریفهم يف اجملتمع بوصفهم علماء 

كبار.
و من تالمذته عبداهلل بن عمرو بن عاص سأله كعب یوما و أجاب 

عباداهلل و قال له كعب: انت افقه العرب.
سئل كعب يف »مكة «قال اذهبوا و اسألوا عبداهلل بن عمرو بن 
عاص و عندا طرحوا علیه السؤال و أجاب عنه قال كعب: صدق 

الرجل، عالقٌم واهلل!7
يف  بتعریفه  نقوم  و  لكعب  اآلخرین  التالمذة  من  أبوهریرة  وكان 
األقسام القادمة:كان یقول كعب عنه: ما رأیت احدا لم یقرء التوراة 

اعلم بما فیها من أبی هریرة.8

تسلل كعب األحبار بین أصحاب المناصب العلیا
یسعى  و كان  أهدافه  لتحقیق  الیهودي  العامل  هذا  و كان حياول 

النفوذ يف قلوب أصحاب القدرة و اخللفاء. و قال يف لقاء لعمر 
بن اخلطاب:

انّا لنجدك في کتاب اهلل علی باب من ابواب جهّنم تمنع الناس أن یقعوا 
فیها فإذا مّت لم یزالوا یقتحمون فیها الی یوم القیامة.9

جاء يف التفاسري املشهورة ألهل السنة أن عمر بن اخلطاب یسأل 
كعب ما قصد اهلل من »عدن« يف اآلیة الكرمية؟

»رَبَّنا َو َأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتي  َوَعْدتقَُهْم َو َمْن َصَلَح ِمْن آبائِِهْم َو 
َأْزواِجِهْم َو ُذرِّیَّاتِِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزیُز اْلَحكیم ٭ َو ِقِهُم السَّیِّئات ....«10

و جيبب کعب األحبار فورا:
أئّمة  و  الصدیقون  و  الّنبیون  یسکنها  الجنة  فی  ذهب  من  »قصور 

العدل.«
من  القصد  قاءال  السَّیِّئات «  ِقِهُم  »َو  اآلیة  تفسري  إىل  تطرق  مث 
السیئات يف اآلیة هو العذاب واهلل حيفظ مثل هذه االشخاص من 

العذاب...11
الكرمي تفاسري  القرآن  الیهودي كتفسري  العامل   دخل كلمات هذا 
أهل السنة و منها تفسري السیوطي و القرطبي كتفسري اآلیات الثامنة 

و التاسعة لسورة غافر:
روی ابن عّباس:

الشَّْمِس  َمْغِرَب  بقََلَغ  ِإذا  اآلیة »َحتَّى  قرأ  أيب سفیان  بن  معاویة  أن 
َوَجَدها تقَْغُرُب في  َعْیٍن َحِمَئٍة َو َوَجَد ِعْنَدها ققَْوماً ققُْلنا یا َذا اْلَقْرنقَْیِن ِإمَّا 
َأْن تقَُعذَِّب َو ِإمَّا َأْن تقَتَِّخَذ فیِهْم ُحْسنًا« يف سورة الكهف تغرب يف 
عني حامیة. قال ابن عّباس: فقلت ملعاویة: ما نقرؤها إّل »حمئة«؟

فسأل معاویة عبد اهلل بن عمرو: كیف تقرؤها؟ 
فقال عبد اهلل: كما قرأتها.

قال ابن عّباس: فقلت ملعاویة: في بیتي نزل القرآن. 
فأرسل إىل كعب فقال له:أین تجد الّشمس تغرب في الّتوراة؟ 

فإّني أجد  أنا  بها وأما  فإنّهم أعلم  العربّیة  سل أهل  له كعب:  فقال 
املغرب  بیده إىل  الّتوراة في ماء وطین - وأشار  الّشمس تغرب في 

12... -
و كان معاویة یشید كعب دوما و یقول:

ال اّن کعب الحبار احد العلماء.13
فبناء على ما ذكرناه ميكن القول أن عب األحبار كانت قد صارت 
مصدرا للمعارف يف عصر عمر بن اخلطاب و بعده و عربه كانت 
الثقفاة احملرفة للیهود متتزج املعارف اإلسالمیة و تدخل كتب التفسري 
و التاریخ و الرية و كانت تؤثر على الفكرة اإلسالمیة الصحیحة 

سلبیا و تدخل بعض اخلرافات الیهودیة يف اجملتمع اإلسالمي.

أمیرالمؤمین حافظ اإلسالم أمام القصاص 
 ال خيلو من الفائدة أن نعرف ما كان موضع علی بن أيب طالب
يف مثل تلك احلالة و كیف یواجه كعب األحبار. و هنا سننقل ما 

یدل على موقف اإلمام هلذا الرجل و حتریفاته.
روي عن ابن عباس، أنه حضر يف جملس عمر بن اخلطاب یوما و 

عنده كعب األحبار. إذ قال عمر: یا كعب أ حافظ أنت للتوراة؟ 
فقال كعب: إني ألحفظ منها كثیرا. 

فقال رجل من جنبه يف اجمللس: یا أمیر المؤمنین سله أین كان اهلل جل 
جالله قبل أن یخلق عرشه و مم خلق الماء الذي جعل عرشه علیه؟ 

فقال عمر: یا كعب هل عندك من هذا علم؟ 
فقال كعب: نعم یا أمیر المؤمنین نجد في األصل الحكیم إن اهلل تبارك 
و تعالى كان قدیما قبل خلق العرش و كان على صخرة بیت المقدس 
في الهواء فلما أراد أن یخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة 
و اللجج الدائرة فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته 

و آخر ما بقي منها لمسجد قدسه. 
قال ابن عباس و كان علي بن أيب طالب حاضرا فعظم  على  
ربّه  و قام  على  قدمیه  و نفض ثیابه فأقسم عمر علیه ملا عاد إىل 
جملسه ففعله  قال عمر: غص علیها یا غواص  ما یقول أبو الحسن فما 

علمتك إل مفرجا للغم. 
فالتفت علي إىل كعب فقال: غلط أصحابك و حرفوا كتب اهلل 
و فتحوا الفریة علیه یا كعب ویحك إن الصخرة التي زعمت ل تحوي 
جالله و ل تسع عظمته و الهواء الذي ذكرت ل یحوز أقطاره  و لو 
كانت الصخرة و الهواء قدیمین معه لكانت لهما قدمته و عز اهلل و جل 
أن یقال، له مكان یومأ إلیه و اهلل لیس كما یقول الملحدون و ل كما 

یظن الجاهلون و لكن كان و ل مكان بحیث ل تبلغه األذهان ....14

لماذا كان الخلفا یدعمون كعب األحبار؟
كان اخللفاء یضعون كعب األحبار حمل رجوع الناس للسؤال عنه 
مع أهنم كانوا یعرفون أنه ما ترك عقائده التوراتیة ؟أول من اهتم بأمر 
كعب األحبار و أجربه لإلقامة يف املدینة و سأله كعالك كبري و 
مرجع علمي كان اخللیفة الثانیة و قیل كان موقفه بسبب أنه كان 

على علم بالیهودیة و التورات و كان یعجبه التورات.
أن عمر بن اخلطاب أتى النيب بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتب فقرأه النيب فغضب فقال: أمتهوكون فیها یا ابن الخطاب 
والذي نفسي بیده لقد جئتكم بها بیضاء نقیة ل تسألوهم عن شيء 
فیخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بیده لو 

أن موسى كان حیا ما وسعه إل أن یتبعني.15
و كان هناك أسباب أخرى غري رغبة اخللفاء يف »التوراة« لدعم 
كعب األحبار و منها أن املعنیني يف احلكومة بعد النيب ما كان 
لدیهم علم كثري عن املبدأ و املعاد و بدایة العامل و هنایته و كان 
الذي على علم كامل هبذه القضایا أي مدینة العلم أمري املؤمنني 
مضطرا أن یبقى خارج املیدان و یقوم بغرس شجرة النخل و كان 
احلل أن یكون شخصیات كتمیم الداري و كعب األحبار و الذین 
كانوا ممثلني عن املسیحیة و الیهودیة یبقون يف اجملتمع و جيیبوا عن 

مفّســــــر القـــــــرآن

الصحابة المختلقون

الصحابة المختلقون

کعب األحبار

عــــالم یهودي



٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

18

19

المقاالت الثقافیة

المقاالت الثقافیة

أسئلة الناس مع معلوماهتم احملرفة .
و احلادث التارخيي الذي ننقله هنا شاهد على ما ذكرناه و هو:

ان ُصبیغ العراقي جعل یسأل عن أشیاء من القرآن يف أجناد املسلمني 
حىت قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب 
فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أین الرجل؟ فقال: في الرحل. 
قال عمر أبصر أن یكون ذهب فتصیبك مني به العقوبة الموجعة فأتاه 
به. فقال عمر تسأل حمدثة فأرسل إىل رطائب من جرید فضربه هبا 
حىت ترك ظهره وبرة مث تركه حىت برأ مث عادله مث تركه حىت برأ فدعا به 
لیعود له قال فقال صبیغ: ان كنت ترید قتلي فاقتلني قتال جمیال وان 
كنت ترید ان تداویني فقد واهلل برئت. فأذن له إىل أرضه وكتب إىل 
أيب موسى األشعري ان ال جيالسه أحد من املسلمني فاشتد ذلك 
على الرجل فكتب أبو موسى إىل عمران ان قد حسنت توبته فكتب 

عمر ان یأذن للناس مبجالسته.16
و يف املقابل جند أن اإلمام علي قال يف فرتة خالفته:

»سلوني فو اهلل ل تسألوني عن شي ء یكون إلى یوم القیامة إل حدثتكم 
أین  أعلم  أنا  إل و  آیة  منه  ما  ]به [ و سلوني عن كتاب اهلل فو اهلل 

نزلت ...«
 :عن »الذاریات ذروا« قال إن ابن الكواء سأل أمري املؤمنني
»الریح«- و عن »فالحامالت وقرا« فقال: »هي السحاب« و 
عن »فالجاریات یسرا« قال: »هي السفن« و عن »فالمقسمات 

أمرا« فقال: »المالئكة...«17
فعندما كان من املقرر أن ال یكون أمري املؤمنني يف اجملتمع مع أنه 
كان على علم كاف للقرآن الكرمي و يف ظروف منع الصابة عن 
نقل احلدیث فیظهر شخصیات ككعب األحبار و تمیم الداري و 

وهب بن منبه.
٭٭٭

و سنتطرق إىل أيب هریرة يف القسم القادم إن شاء اهلل.

الهوامش:
ابن سعد، ج7، ص 156، ق2؛ »تذکرة احلفاظ«، ج1،  1. »طبقات« 

ص 52، طبع هند.
2. »طبقات« ابن سعد، ج 7، ص 156، ق2؛ »هتذیب التهذیب«، ج8، 

ص 438؛ »االصابة«، ج2، ص 298.
3. شذرات الذهب 40/1، طبع ثاين، طبع بريوت.

4. تاریخ مدینة دمشق )ابن عساکر( 110/1، طبع دمشق.
5. تفسري الدّر املنثور 126/1.

6. الكايف )ط - اإلسالمیة(، ج 4، ص: 240
7. تاریخ طربی 1/ 402ف طبع ثاين، حتقیق حمّمد ابوالفضل ابراهیم.

رقم  ابوهریرة،  ترمجة  206/4؛  االصابة  36/1؛  احلفاظ)ذهبی(  تذکرة   .8
1190، باب الکنی.

9. الطبقات الکربی 240/3، طبع اروبا و 332/3 طبع بريوت.
10. سورة الغافر، اآلیة 8و9.

11. الطبقات الکربی 257/3 طبع اروبا و 354/3، طبع بريوت.
12. الدّر املنثور، ج 5، ص 450-451، طباعة دارالفکر، بريوت.

13. الطبقات الکربی 358/2، طبع بريوت.
اول،  طبع  قم،  ورّام،  عیسى، جمموعة  بن  مسعود  فراس،  أيب  بن  ورام   .14

1410 ق. ج 2 ؛ ص5
15. سنن)دارمی( 115/1، طبع دمشق؛ مسند )امحد بن حنبل( 387/3 

و470.
16. سنن دارمی 54/1 و55؛ تفسري ابن کثري 232/4؛ اتقان 4/2؛ تفسري 

قرطبی 29/18، طبع قاهره 1387 هـ.ش.
17. فتح الباری 221/10، طبع مصر؛ تفسري ابن کثري 231/4، طبع مصر؛ 

کنزالعمال 357/2، ح 1858، طبع هند.

المصدر: عاّلمة عسكری، السّید مرتضی، »دورالّئمة فی احیاء الدین«، 
الطهران، طباعة منیر، طبع ثالث، ص 483- 498.

إن اسم ابوالفضل بیهقي1 املؤرخ والكاتب الشهري يف العصر الغزنوي 
)534-583هـ( وكتابه الشهري »تاریخ البیهقي«، معروفان بالنسبة 
إن  االیراين.  واألدب  بالتاریخ  معرفة  هلم  الذین  االشخاص  لعامة 
اللغة البسیطة والنثر السلس هلذا الكتاب، أدیا إىل أن یتحول إىل 
معیار لتحدید النثر البسیط عن املتكلف واملتصنع، لكن ما یلفت 
اهتمام وانتباه أصحاب العقل، هو اإلنطباع الشاعري وعلم الكون 
اخلاص بالبیهقي قبل نثره البسیط ومعلوماته التارخيیة. بعبارة أخرى 
واإلسالمیة،  واالیرانیة  القدمية  العصور  ملؤرخي  ممثال  اعتباره  ميكن 
احلوادث  تبیان  وأثناء  واملكان  الزمان  قید  عن  مبنأى  یسعى  وهو 
والتطورات التارخيیة واإلبتعاد عن التحلیالت األنانیة، لكشف السر 
اخلفي واملسترت خلف الوجه الظاهر. الشئ الذي أصیب به مؤرخو 
العصر اجلدید وتدنسوا به بشدة. لذلك فان لغة وحكم ابوالفضل 
بیهقي أثناء نقل األحداث اليت جرت لسكان عصره، تقرتب إىل لغة 
أهل احلكمة. املیزة الفریدة اليت تظهر وتربز لدى حكیم »طوس« 

الفردوسي وحكیم »كنجة« نظامي. 
وبنّي بیهقي غایته من كتابة التاریخ هكذا: 

لم أكن أقصد تبیان أحوال أهالي هذا العصر... لكن هدفي أن أكتب 
تاریخا قاعدیا وأشّید صرحا شاهقا، بحیث یبقى ذكره إلى آخر الزمان.2 
دون  من  احلكمة  أهل  لدى  وخالد  شامخ  صرح  بناء  ميكن  وال 
حتطیم قیود الزمان واملكان والتموضع يف موقع رفیع یؤدي إىل كشف 
القواعد الثابتة والساریة يف العالقات اليت تسود خلق العامل واخلالیة 

من الصور التارخيیة والظاهریة الزائلة. 
وهلذا السبب یكتب ابوالفضل بیهقي: 

لم أكن أرید إقتالع هذا التاریخ. وحیثما كانت نقطة، تعلقت بها... .3
التقاط  وبیهقي شأنه شأن الصیاد املرتبص يف كمني، یعمل على 
عقدة  لیفك  هبا  ویتعلق  یقول،  األحداث حسبما  بني  من  نقاط 

ویكشف سرا مسترتا خلف وجه احلوادث. 
إن هذا التوجه السامي حنو العامل واالنسان أدى إىل أن یعترب البیهقي 
أفضلیة  بان هلا  التاریخ واحلكایة  لقراءة  الدنیویة واالخرویة  الفائدة 
على استقاء املعلومات من وجه احلوادث التارخيیة اليت مرت على 

األمم ویقول حول فائدة التاریخ: 
... وفائدة كتب احلكایات واحلوادث املاضیة هي أن یتم قراءهتا 

تدرجيیا وانتقاء ما ینفع منها.4 
ولدى أهل احلكمة، فان إرساء العمل )اجلزئي والكلي( على القواعد 
التفكري،  على  االنسان  لتحفیز  واجلاهزة  املتعالیة  والفكریة  النظریة 
وثبات  الباطن،  إىل عامل  الظاهر  یسهم يف سريه وسفره من عامل 
التقلیدیني،  املؤرخني  فان  السبب  وهلذا  والدوام.  والبقاء  العمل 
یعتربون ذكر احلوادث التارخيیة بانه فرع على بناء التاریخ األساس. 

ویقول بیهقي يف هذا اخلصوص: 
أنا ابوالفضل، عاینت الكثیر من الكتب، لسیما الخبار والتقطت منها 
أشیاء، ووسط هذا التاریخ، كالم وعبر للغافلین والمغترین لكي یتیقظوا 

ویفعل كل امرء ما ینفعه الیوم وغدا.5

إسماعیل شفیعي سروستاني

فائدة التاريخ

سّر إنهیار الثقافات والحضارات

لدى المؤرخين التقليديين

الصحابة المختلقون
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سّر إنهیار الثقافات والحضارات

التاریخ والتذكیر
ویتطرق البیهقي يف كل موقع من كتاب تارخيه الطویل إىل املوت 
والسنن الثابتة للتاریخ، وخيوض يف مصري وسرية حیاة أبطال ووزراء 
ووكالء بالط سالطني »غزنة« )السلطان محمود والسلطان محمد 
والسلطان مسعود غزنوي( لیأيت على ذكر مصادیق عن هذه األذكار 
وتبیان السنن، ویبني كل ذلك  لريسي حسب قوله تارخيا أساسیا 

كبريا وخالدا، لكي ینتفع منه اجلمیع يف مجیع األزمنة واألحوال. 
السالطني  بالط  وخدمة  بوايب  ألملع  وقعت  اليت  األحداث  ويف 
الغزنویني، أي »علي قریب« والنهایة املشؤومة اليت مارسها ضده 
السلطان مسعود )بعد كل اخلدمات والطاعة اليت قدمها( یكتب 

بیهقي يف كتابه: 
وفي النهایة، فان علي قریب لقي حتفه بعد وفائه للدولة الغزنویة غیر 

الودودة. 
املوت.  هي  االنسان،  هنایة  فان  بیهقي  ابوالفضل  یقول  وحسبما 
فالطیبة والعمل الصاحل واالخالق احلسنة، مطلوبة الهنا تنفع وتثمر 

يف كال العاملني.6 
احلیاة وحلوها  ُمّر  السامیة والوعي، یوصالن رجل خرب  املعرفة  إن 
وحّنكه الدهر بكل تقلباته، مثل ابوالفضل بیهقي إىل موقع حبیث 
تكون لغته وكتابه زاخرین بالذّكر، لكي یأيت من بعده قارئ تارخيه 

لیتذكر حقیقة ثابتة وأال یغرت وینخدع بالدنیا. 
ویتحدث يف قصته الشهرية »حسنك الوزیر وعصره« بلغة شاعریة 
ومجیلة عن الدنیا وحكام لیلة »یلدا« )وحسب قول حافظ كالم 
حكام ظلمة لیلة یلدا( فیقول أن أي قارئ ینسى بُعد املكان والزمان 

ویصغي إىل كالمه بتمعن: 
لقد رحل هو وهؤلء القوم الذین مارسوا هذا المكر رحلوا أیضا، وهذه 
اسطورة حافلة بالعبر، وتركوا وراءهم كل أسباب النزاع والمكابرة من 
أجل حطام الدنیا. فاألحمق هو النسان الذي یعشق هذه الدنیا ویغتر 

بها لیعطي نعمة ویتسلم قبحا.
لقد جعلت من احلدیث حول تاریخ البیهقي مقدمة وذریعة ألقول: 
إن رجال أصحاب احلكمة، حىت وإن استخدموا قلمهم يف كتابة 
یذّكرون  واألخرین  فاهنم  اخلوايل،  لألیام  التارخيیة  احلوادث  وجه 
بالباطن املسترت خلف الوجوه لیحولوا دون إخنداع الناس ووقوعهم 

يف براثن الغفلة.
تتعظ  وال  لألقدمني  اليت جرت  احلوادث  تتذكر  ال  اليت  األمم  إن 
مبصائر األمم االخرى، فاهنا ستصبح عربة لألجیال املستقبلیة. إن 
التجربة أثبتت لألسف بان أي جمموعة اجتماعیة، عندما ترتبع بعد 
حماوالت، على كرسي السلطة والرئاسة، فاهنا تعترب نفسها يف غىن 
عن دراسة مصري وعاقبة األقدمني واإلتعاظ هبا، وكأن عصا السلطة 
جتلب معها الغفلة وتقذفها يف قلب الالهثني وراء السلطة. ومن هنا 

ويف طرفة عني، وما أن انتبهوا، فاهنم خيسرون الفرص الضائعة ویرون 
أنفسهم یواجهون املوت احلتمي. 

التاریخ یعید نفسه
إن عبارة »التاریخ یعید نفسه« والتساؤل حوهلا، تطرح ضمن القضایا 
املتعلقة بفلسفة التاریخ. وظن البعض أن القصد من أن التاریخ یعید 
نفسه هو تكرار الوجه التارخيي حلادث ما يف زمان ومكان ثاٍن. لكن 

األمر لیس كذلك. 
 لإلمام احلسن بن علي ومن وصیة لإلمام علي أمري املؤمنني

كتبها إلیه: 
»اْسَتِدلَّ َعَلى َما َلْم َیُكْن ِبَما َقْد َكاَن فَِإنَّ اأْلُُموَر َأْشَباٌه َوَل َتُكوَننَّ ِممَّْن 
بِاآْلَداِب  یقَتَِّعُظ  اْلَعاِقَل  فَِإنَّ  ِإیاَلِمِه  ِفي  بَاَلْغَت  ِإَذا  ِإلَّ  اْلِعَظُة  تقَنقَْفُعُه  َل 

َواْلبقََهاِئَم َل تقَتَِّعُظ ِإلَّ بِالضَّْرِب.«7 
والقصد من »التاریخ یعد نفسه« لیس جتدید وجه احلقائق، إذا ما 
كانت قد حدثت ذات مرة. وال شك يف هذا اخلصوص بان تكرارا 

ال حيدث. 
إن التاریخ یعید نفسه یعود إىل جمموعة السنن والقواعد الثابتة اجلاریة 
واملقدرة يف الكون، القاعدة اليت تنطوي يف أي مكان وزمان ويف أي 

وجه تارخيي، على إمكانیة التكرار والتجربة. 
وغري  الثابتة  والسنن  والقوانني  القواعد  من  جمموعة  دائما  وتوجد 
الفیزیقیة  )العوامل  والثقافیة  املادیة  احلیاة  للتكرار يف طبقات  القابلة 
واملیتافیزیقیة( تعیش معها الكائنات اليت تسكن هذه العوامل وتنظم 

شؤوهنا.
ففي العامل الفیزیقي، مثة جمموعة من هذه القوانني والقواعد الثابتة 
وغري القابلة للتكرار والقابلة للتحدید والتأشري متلك البشریة وعیا 
واطالعا بشأهنا وجترهبا. ومبحاذاة ذلك، هناك جمموعة من القواعد 
والقوانني اخلفیة االخرى يف العالقات بني الشعوب والعامل املیتافیزقي 

یطلق علیها إسم »سنن التاریخ«. 
إن هذه السنن والقواعد تسهم يف تواصل مجیع الظواهر املنتشرة يف 
الكون وتؤدي إىل إدارة عامل التكوین والتشریع بشكل أحسن، ومن 
دوهنا، فان مجیع العوامل سرتتبك وتؤدي إىل التشرذم واإلضطراب. 

ويف العامل املادي والفیزیقي، یتجمد املاء عند صفر درجة مئویة ویغلي 
عند مائة درجة مئویة، وهي قاعدة وسنة ثاتبة وقابلة للتكرار ومقدرة 
یعرفها اجلمیع يف كل عصر وزمان. ومع توافر الظروف واألسباب 
الالزمة  وعلى ید أي كائن كان )الزرادشيت واملسلم و...(، فان هذه 

القوانني ستظهر وتبدي آثارها ونتائجها. 
إن جمموعة القواعد الثابتة واجلاریة يف الظواهر الفیزیقیة وبنحو أدق 
للتحدید  قابلة  املیتافیزیقیة،  الظواهر  ويف  التارخيیة  السنن  إطار  يف 
الثابتة واليت ال تبدیل هلا، حبیث إن  والتأشري. جمموعة من السنن 
تواجدت أي أمة يف ظروف تشبه الظروف اليت تواجدت فیها أمة 

أخرى يف موقع اخر ويف زمان اخر، فان تلك القواعد ستظهر وتبدي 
آثارها ونتائجها. إن هذا الظهور املتكرر للسنن والقواعد يف الظروف 

التارخيیة املماثلة، هو ما یطلق علیه "التاریخ یعد نفسه".
بالسنن  التذكر  هو  بالتاریخ،  واإلتعاظ  اإلعتبار  ومفهوم  معىن  إن 
الثابتة اليت جتري على الدوام تظهر تلك السنن يف كل مكان ويف أي 

هیئة یكون فیها االنسان وتكشف عن أثرها الوضعي. 
ومن هنا یتضح معىن ومفهوم اآلیة املباركة: 

»َقْد َخَلْت ِمن ققَْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسیُروا ِفي اأْلَْرِض فَانظُُروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة 
اْلُمَكذِّبِین.«8 

السیاحة  یعين  واإلتعاظ هبا، ال  السالفة  باألمم  مبا حل  النظر  إن 
والتفرج على املعامل األثریة والتارخيیة. إن النظر یعين كشف ودرك 
السنن الثابتة واجلاریة يف التاریخ. وهذه السنن، وبتلك الصورة اليت 
حدثت فیها وقضت على األمم الكاذبة، فاهنا ستقضي على سائر 

املكذبني يف أي حقبة وعصر وهیئة. 
»َأَوَلْم َیِسیُروا ِفي اأْلَْرِض فقَیقَْنظُُروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذیَن ِمْن ققَْبِلِهْم ٭ 

َكانُوا َأَشدَّ ِمنقُْهْم ققُوًَّة.«9
لكن وا أسفاه، فان بين آدم ال یتعظون وال یتذّكرون!

إن النظر يف القرآن والروایات املتعلقة باملعصومني )علیهم السالم( 
ودراسة مصري األمم والشعوب، جيلعنا نواجه دفرتا كبريا ومسیكا من 
السنن والقواعد الثابتة، أكانت تلك اليت وقعت يف صمت ويف مجیع 
األیام واللیايل، بني خلق العامل وأظهرت نتائجها، حىت وإن ال یوجد 
شخص واحد یعرف شیئا عنها أو أن ميارس عنادا جتاهها وتكون 

نتائجها مكروهة ومنبوذة لدیه. 
إن احلكایات والتشابیه واألمثال الرائجة بني عامة الشعوب، تكشف 
يف وجه عن اإلنطباع العام والنظري للناس إزاء هذه السنن. إن اهلل 
تعاىل ومن خالل تبیانه ملصري األمم السالفة، یشري إىل الكثري من 
واجلماعیة  الفردیة  والتعامالت  العالقات  يف  واجلاریة  الثابتة  السنن 

للناس وميیط اللثام عن احلكم اليت باتت جمهولة لعامة الناس. 

الهوامش:
1. ابوالفضل حممد بن حسني بیهقي، ولد عام 370 للهجرة يف قریة »حارث 
اباد بیهق« بالقرب من »سبزوار«، وتوىف عام 456 للهجرة يف »غزنني«. وبدأ 
بیهقي كتابة »تاریخ البیهقي« يف الثالثة واألربعني من العمر وأمضى 22 عاما 
من عمره يف تألیفه. وموضوع هذا الكتاب هو التاریخ ویقع يف ثالثني جملدا، 
لكن بقي من كل هذا ستة جملدات فحسب. وتعد قصة »حسنك الوزیر« 

أكثر اقسام هذا الكتاب جذابیة. 
2. »تاریخ البیهقي« باهتمام هبمنیار، املطبعة االسالمیة، الطبعة الثانیة، ص 

.96
3. املصدر السابق، باهتمام غين وفیاضي، خواجو للنشر، ص 332.

4. املصدر السابق، باهتمام حممد جعفر یاحقي، مشهد، جامعة فردوسي، 
1383، ص 61 

5. املصدر السابق، ص 204 

الثامنة،  الطبعة   ،3 ج  رهرب،  خطیب  خلیل  باهتمام  السابق،  املصدر   .6
خوارزمي للنشر، ص 49.

7. »هنج البالغة«، رسالة اإلمام علي إىل اإلمام احلسن اجملتىب، القسم 27.
8. سورة آل عمران، اآلیة 173.

9. سورة فاطر، اآلیة 44.

سّر إنهیار الثقافات والحضارات
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نظرة خاصة إلى اإلرهابي األحیائي الدوائي ألمریكا
الفكر  یبادر إىل  مبجرد أن نسمع مصطلح اإلرهاب األحیائي ما 
عدة األحداث  املتعلقة باألمراض اخلطرية أو امسار البكتريیات و 
الفريوسات و السموم و العوامل الكیمیاویة اليت یستخدمها القوات 
العسكریة أو اجلماعات املعارضة و املتشددة ضد الناس  أو ضد 

العسكریني عند احلرب.
يف احلقیقة ما مت نشره حول اإلرهاب األحیائي من جانب وسائل 
اإلعالم كان مصدر إجياد هذه الصورة احملدودة منه يف أفكار الناس.

اإلرهاب األحیائي ظاهرة ابعد من البكتیریات و الفیروسات
املناهج  استخدام  يف  اخلاصة  املیزات  بسبب  االزمان  قدمي  من  و 
أو على  لتصدي األعداء يف مستوى شخص واحد  البیولوجیكیة 

الناس يف املدن كان  العسكریة و  مستوى اعلى للتصدي للقوات 
هذا املنهج من احلرب یلفت نظر األطراف املختلفة يف احلروب.

هذا االسلوب مع انه یتم استخدامه دون اي ضجیج و يف الصمت 
الكامل له قدرة تدمريیة عالیة باملقارنة مع االسلحة التقلیدیة و لكنه 
الیوم مل یعد هذه النظرة إىل اإلرهاب األحیائي أساسا نظریا كامال 

ألصحاب القرار يف البالد املختلفة. 
و كانت التعاریف التقلیدیة املقدمة من اإلرهاب األحیائي تدل على 
هذه النظرة اخلاصة إىل هذه الظاهرة و البعض حياول حصرها يف 
األعمال املتعلقة بسوء استخدام العوامل الفريوسیة و اجلرثومیة أو 
منتجاهتا لتخویف الناس أو دمارهم و دمار احلیوانات و املواشي 
هو   : األحیائي  الإلرهاب  تقلیدي  تعریف  النباتات.حسب  أو 
املختلفة  البیولوجیكیة  العوامل  باستخدام  اخلوف  خلق  عن  عبارة 
و األدوات احلربیة البیولوجیة هي وسائل تستخدم للنشر املقصود 

الحياة االستعمارية، الطب االستعماري

القتل الصامت

للكائنات احلیة اليت تولد األمراض أو منتجاهتا عرب األطعمة و املاء 
و احلشرات الناقلة أو بصورة الرذاذات.

اإلرهاب األحیائي قد تجاوز التعاریف التقلیدیة
اإلرهاب  حول  الدولیة  اإلعالم  وسائل  يف  ینشر  ما  عامة  بصورة 
األحیائي و یروج هو أن اإلرهاب األحیائي عمل إجرامي یستخدم 
و غري  املواطنني  الكیمیاویة ضد  و  البولوجیكیة  األسلحة  من  فیه 
الوسائل  هذه  عرب  هجمات  بشن  یقومون  الذین  و  العسكریني 
و  الفريوسات  و  اجلراثیم كالبتريیات  و  املیكروبات  یستخدمون 
الفطریات أو السموم الناشئة عن هذه املیكروبات يف األسلحة و 

القنابل املختلفة.
هذه  طرحت  األحیائي  لإلرهاب  اجلدیدة  اجلوانب  وضوح  مع  و 
الظاهرة على مستوى واسع يف األوساط الطبیة و بني الساسة و 
املعنیني لدفاع عن البالد و املعنیني يف الزراعة و األمن القومي للبالد. 
التسلیحات  أكثر من عشرین من  أن  مع  أنه  یرى  األخري  التوجه 
البیولوجیة مت التعرف علیها و مت تصنیفها إال أن النظرة غلى ظاهرة 
اإلرهاب األحیائي جيب أن ال تكون حمصورة يف استخدام العوامل 
العشرین ضد املواطنني يف البالد املختلفة و وصل الوقت الذي جيب 
جعل األداء املنظم لبعض القوى االقتصادیة و الصناعیة يف إطار 

األعمال اإلرهابیة.

النظرة الجدیدة للغرهاب األحیائي في برمجة الغربیین 
إن ضرورة امتالك النظرة اجلدیدة هلذه الظاهرة جندها حىت يف برامج 
للعوامل  الرئیسي  منتجي  و  األحیائي  لإلرهاب  الرئیسیة  الوكالء 
اخلطرة البیولوجیكیة. على سبیل املثال نشر سي ان ان تقریرا ذكر 
فیه مبا أن حسب توقعات اخلرباء األمریكیني عام 2013م تزداد 
اهلجمات اإلرهابیة قام وفد يف الكنغرس األمریكي بدراسة اإلرهاب 
أن  النتیجة  إىل  وصل  و  تداعیاته  و  2008م  عام  يف  األحیائي 
التوجة إىل اإلرهاب األحیائي يف السنوات اخلمس املقبلة يف جوانبها 
املختلفة سیكون أكثر من االسلحة النوویةو ميكن أن یعقب هجوم 
مع  باملقارنة  االضعاف  عشرات  من  أكثر  البوع ضحایا  هذا  من 
11سبتمرب و بالتايل جيب أن یستعد أصحاب القرار يف »الوالیات 

املتحدة« لتصدي هذا النوع من اهلجمات .
إطار  من  األحیائي  اإلرهاب  ظاهرة  إىل  اجلدیدة  النظرة  خرجت 
العسكریة و تعتري أي عمل مربمج یهدف  اهلجمات اإلرهابیة و 
إىل إضرار الصحة الفردیة و صحة كل املواطنني يف جمتمع بصورة 
مباشرة أو غري مباشرة على املدى البعید او القصري عرب هتدید األمن 
اإلرهاب  من  نوعا  تعتربها  للمجتمع  البیئي  و  الغذائي  اجلسدي، 
اإلحیائي. و هبذه النظرة مواطين البالد النامیة هم دوما عرضة خلطر 
العسكریة  القوى  الصناعیة و  اهلجمات اإلرهابیة األحیائیة للدول 

أو  القرار  اصحاب  و  املواطنني  بسبب جهل  قد حيدث  الكبريةو 
ضعف القوانني يف هذه البالد.

و يف هذا النوع من النظرة إىل اإلرهاب األحیائي ال تعترب البكتريیات 
و الفريوسات هتدیدا و سببا هلجمات اإلرهاب األحیائیة فحسب 
بل أدوات التجمیل امللوثة و الرخیصة و األدویة اجملهولة اليت تباع 
بثمن خبس و بدعایات القنوات الفضائیة يف بلدان العامل الثالث 
و األطعمة املنتجة عرب اهلندسة الوراثیة اليت مل تثبت نتائجها بعد 
و خيترب اثرها على الناس يف بلدان العامل الثالث، األدویة اجلدیدة 
العامل  لبلدان  ترسل كهدیة  اليت  األدویة  إلنتاج  الكبرية  للشركات 
الثالث إلالنفایات اخلطرة اليت تصدر باعتبارها السلع االستهالكیة 
املستعملة إىل البالد الفقرية و املكمالت الغذائیة اليت حتتوي على 
املواد اخلطرة للقضاء التدرجيي على صحة الناس و تلویث القطاع 
فعالیات  إطار  يف  یندرج  للبالد كلها  املواشي  تلویث  و  الزراعي 

الشبكات الكبرية املتشابكة 

اإلرهاب األحیائي الدوائي ألمریكا ضد الفقراء في العالم
بالنظر إىل ما ذكر يف هذا التقریر سنقوم بدراسة اإلرهاب األحیائي 
الدوائي ألمریكا ضد الفقراء يف العامل ،الذین تستخدمهم الشركات 
األمریكیة إلنتاج األدویة كفئران التجارب لكي یتم االختبار علیهم 
اثر األدویة اليت من املقرر إصدار تراخیص هلا يف الوالیات األمریكیة.

املیزانیات املخصصة للقطاعات التنفیذیة حسب القوانني االمریكیة 
النهایة  يف  و  لالطفال  اجلدیدة  األدویة  ترویج  لتسریع  یتم صرفها 

الختربا هذه األدویة يف البلدان الفقرية.
منحين ازدیاد الوفیات النابعة عن اختبار األدویة االمریكیة يف اهلند 

يف السنوات األخرية
البالد  األمریكیة إلنتاج االدویة يف  الشركات  تفعله  ما  یعترب  بینما 
اليت اخلدمات الصحیة فیها على مستوى منخفض جدا نوعا من 
األعمال اإلنسانیة ك نوع من اإلرهاب األحیائي صامت و الوسیع 

حيدث بني الفقراء و األطفال االبریاء هلذه البلدان.
األطفال يف  لطب  املتخّصصة  باسکالي1  سارا  الدكتورة  تطرقت  و 
املركز الصحي جلامعة دوك األمریكیة يف مقال إىل هذه املوضوع و 
قدمت تقریرا حول األداء غري اإلنساين للشركات األمریكیة إلناتج 

األدویة يف البلدان الفثقرية و هي تعرتف:
ما شرحناه أظهر بعض المشاكل األخالقیة و العلمیة .قد ل یوجد في 
لیس  الناس  تمر مراحل الختبار و  التي  الفقیرة غیر األدویة  البلدان 
بإمكانهم التوصل غلى األدویة األخرى و األطفال هم الذین یتضررون 

جراء هذه السیاسة.
و یرى الدكتور مارسیا آنجل2 و هو من األساتذة الطب يف اجملتمع 

يف كلیة الطب جبامعة »هارفارد«:
حالیا نحن بدلنا الناس الذین هم على عرضة األضرار في البالد الضعیفة 

القتل الصامت



٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

24

25

المقاالت الثقافیة

القتل الصامتالمقاالت الثقافیة

إلى المختبرات ألدویتنا و یرجع هذا إلى السیاسات المالیة و الراسمالیة 
.یجب أن ل یتم اختبار األدویة الجدیدة في البالدان الفقیرة و ل یتم 
الختبار على األطفال و البالغین إل في حالت التي هناك مرض خاص 

لبلد خاص.
األخرى  البلدان  و  أفریقیا  يف  حدثت  اليت  املشاكل  رغم  على  و 
هذه  تواصل  األمریكیة  االدویة  إنتاج  مصانع  فعالیات  بسبب 
الفقرية و هي  البلدان  هلا يف  اجلدیدة  لالدویة  اختباراهتا  الشركات 
هدفا  اهلند  األدویة  إنتاج  شركات  ترى  االختبارات.  هذه  تطور 
مناسبا ثافة السكان فیها و يف هذا البلد بإمكاهنم اختبار أدویتها 
و التخلص من القوانني الصارمة المریكا حول اختبار األدرویة و 
یقومون باستغالل الفقراء الذین لیس لدیهم العلم عن هذه املوضوع 

لربح أكثر.
هذه الشركات بإمكاهنا إجياد متطوعني بني الفقراء يف »اهلند« بكلفة 
ضئیلة الختبار أدویتهم .حيصل العامل العادي يف اهلند یومیا على 
50 سنتا و تقرتح الشركات األمریكیة إلنتاج األدویة دفع 100 إىل 
400دوالر أمریكیا .هذه االدویة تبدو اهنا للسیطرة على السكري 
أعلنت احلكومة  النصفي.  الصداع  املعدیةو  األمراض  الوالدة و  و 

اهلندیة عدد الذین ميوتون إثر هذه االختبارات 1500 فقط!
إن الشركات األمریكیة إلنتاج األدویة يف العقود األخرية نقلت بعض 
فعالیاهتا يف هذا اجملال إىل خارج احلدود األمریكیة و تقوم باختبار 
أدویتها اجلدیدة على الفقراء يف البلدان املختلفة و منها »روسیا« و 

»الصني« و »الربازیل« و »رومانیا«.
و تتم هذه الفعالیات يف بعض البلدان على رغم علم احلكومات و 

تصب حوايل30 ملیار دوالر يف خزاناهتا. 
القتل الصامت
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http://douglassreport.com/2009/03/12/should-big-
pharma-be-testing-drugs-overseas/
http://cardiobrief.org/2010/12/02/vanity-fair-article-
eviscerates-globalization-of-clinical-trials/
http:/ /www.twnside.org.sg/ti t le2/health.info/
twninfohealth034.htm
ht tp : / /www.al lgov.com/US_and_the_World/
ViewNews/Drug_Companies_Still_Outsourcing_
Dangerous_Trials_to_Poor_Nations_120313
http://www.gather.com/viewArticle.action?article
Id=281474979849784
http://www.aljazeera.com/programmes/faultlin
es/2011/07/2011711112453541600.html
h t t p : / / n e w a m e r i c a m e d i a . o r g / 2 0 11 / 0 8 / u s -
pharmaceutical-companies-testing-drugs-on-indias-
poor.php

المصدر: http://imammahdi.ir؛ نقال عن صحیفة مشرق.

و اهلند من البلدان املتسابقة يف هذا اجملال و بالنظر إىل العدد الكثري 
من الذین جيیدون اإلجنلیزبة فیها ختتار الشركات األمریكیة فقراءها. 
و اثارت قضیة استخدام الناس يف اهلند كفئران التجارب من جانب 
الشركات األمریكیة عام 2011م. حساسیات على الصعید الدويل 
و وصل األمر إىل أن قناة اجلزیرة اإلجنلیزیة بعث مراسلوه إىل اهلند 

إلعداد تقریر حول هذا املوضوع.
قال زینا عواد مقررة و مراسلة اجلزیرة أنه حسب إحصائیات األمم 
االجنبیة  الشركات  و  أمیون  اهلندي  الشعب  من   %40 املتحدة 
بعض  حىت  و  الناس  استغلوا  األدویة  اختبار  جمال  يف  الناشطة 
الشركات ختتار بعض املرضى الذین حتت العالج يف املستشفیات و 
تستفید منهم  هناك اسر فقدت أطفاهلا إثر االختبارات الدوائیة و 

اللقاحات املنتجة لألمراض املختلفة.
نبیل غیور3 من جامعة »مکمسرت« يف »كندا« و هو باكستاين يف 

األصل یقول: 
الظروف في باكستان تشبه الهند و الناس یثقون بالطباء عشوائیا و 
لیس لدیهم معلومات حول إنتاج األدویة الجدیدة و ل یعرفون شیئا عن 
الختبارات الطبیة المرتبطة بها. و ل یسال الناس عن اآلثار الجانبیة 
و  القضایا  هذه  قوانین صارمة حول  هناك  لیس  و  نادارا  إل  لألدویة 

یتضرر األطفال و الناس كثیرا جراء هذه اإلجراءات 
حالیا یتم اختبار أكثر من 80% املرخصة من جانب منظمة الغذاء 

و األدویة االمریكیة خارج الوالیات املتحدة على الناس.
من  271دواء  اختبار  مت  1990م  عام  اإلحصائیات  وحسب 
الرقم  البلد و كان  الناس يف خارج هذا  األمریكیة على  املنتجات 
عام 2008م 6485 دواء و اإلحصائیات ملنظمة الغذاء و األدویة 
االمریكیة تظهر أن 80% من األدویة اليت طالبت بالرتخیص قدموا 
شركة  و  أمریكا  خارج  متت  آلثارها  االختبارات  أن  تفید  وثائق 
»مرک«4 من الشركات الكبرية لألدویة هلا تاریخ طویل يف اختبار 

أدویتها على الفقراء .
بإطالق هجمات  یقومون  أهنم  على  اإلحصائیات  هذه  تدل  أال 
أن  اال جيب  الفقراء؟  األحیائیة ضد  باإلرهاب  یقومون  و  صامتة 
یدرك البعض من الذین مافهموا حقیقة حقوق اإلنسان اليت یروجها 

الغربیون لذیت یستغلون الفقراء؟

الهوامش:
1. Dr. Sara K. Pasquali
2. Dr. Marcia Angell
3. Nabeel Ghayur
4. Merck

المصادر و المراجع:
h t t p : / / w w w. w i r e d . c o m / m e d t e c h / d r u g s /
news/2005/12/69595
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العلماء في آخر الزّمان

بني  هم حججه  و  اإلهلیة  بالعومل  یرتبطون  الذین  هم  العلماء  إن 
املخلوقات. و ميكن اعتبار العلماء الشاقول و هو آلة تستخدم يف 
البناء ميكن حتدید الشيء مستقیم أو مائل فما حيدث عندما یكون 

الشاقول غري صحیح.
قال رسول اهلل: »صنفان  من  الّناس  إذا صلحا صلح الّناس و إذا 

فسدا فسد الّناس العلماء و المراء.«1
العلماء السوء الذین مل یعملوا بعلمهم و وصفوا عدال، اى عادال 
أو صفة عدالة بألسنتهم، مث مل یعملوا مبوجب الوصف و خالفوه 
معرضا عنه اىل غريه، فضلت و غوت اتباعهم و مقلدیهم مبا رأوا 
منهم و صنیعهم هذا الصنیع، و یؤكد ذلك قوله تعاىل: »اتََّخُذوا 

َأْحبارَُهْم َو رُْهبانقَُهْم َأْرباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه.«2 
انه قد وردت ىف العلماء السوء، اى علماء الدنیا الراغبني ىف ماهلا 
و جاهها تشدیدات عظیمة و شكایات كثرية یتبني منها اهنم اقبح 

حاال و اشد عذابا یوم القیامة- و قد اشرنا اىل ملیة ذلك- و هؤالء 
ىف احلقیقة لیسوا بعلماء، انا هم ظاهریون متشبهون بالعلماء ىف 
حفظهم املنقوالت و نقلهم الروایات و االحادیث و احلكایات مما 
یعده اجلمهور علما و حاالً و إال فال ینفك العلم عن مقتضاه. کما 
روی عن االمام الصادق يف قول اهلل عز و جل: »ِإنَّما َیْخَشى 
اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماُء« قال: »یعني بالعلماء من صدق فعله قوله 

و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم.«3
كأن الذین خيافون اهلل هم العلماء احلقیقیون و العلماء احلقیقیون 

فحسب خيافون اهلل.
و لیس من الصدفة أن الناس یبتعدون عن الدین على رغم اردیاد 
العلماء  مكاتب  و  العلمیة  املصادر  إىل  للوصول  اإلمكانیات 
و كانت  قلیال جدا  الدینیة  العلوم  عدد طالب  املسلمینبینم كان 
اإلمكانیات اقل مما نشهده يف عصرنا و لكن الناس كانوا اتقى و 
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قال  الذین  بعلمهم.  یعملون  الذین ال  العلماء  هذه حصیلة عمر 
:عنهم النيب

»سیأتي على أمتي زمان یكثر فیه الفقراء و یقل  الفقهاء و یقبض  العلم  
و یكثر الهرج ثم یأتي من بعد ذلك زمان یقرأ القرآن رجال من أمتي ل 
یجاوز تراقیهم ثم یأتي من بعد ذلك زمان یجادل المشرك باهلل المؤمن 

في مثل ما یقول.«4
و روی عن رسول اهلل قال: »یکون فی أمتی فزعه فتصیر الناس 
إلى علمائهم فإذا هم قرده وخنازیر، قد عوقبوا بنظیر ما فعلوا من تغییر 
الحق عن جهته، وتحریف الکالم عن مواضعه، مسخ اهلل صورهم وغیر 

خلقتهم کما بدلوا الحق باطاًل.«5
و من كالم عیسى: »تعملون  للدنیا و أنتم  ترزقون  فیها بغیر عمل 
و ل تعملون لآلخرة و أنتم ل ترزقون فیها إل بالعمل و إنكم   علماء 
السوء األجر تأخذون و العمل تضیعون یوشك رب العمل أن یطلب 
عمله و توشكون أن تخرجوا من الدنیا العریضة إلى ظلمة القبر و ضیقه 
اهلل تعالى نهاكم عن الخطایا كما أمركم بالصیام و الصالة كیف یكون 
من أهل العلم من سخط رزقه و احتقر منزلته و قد علم أن ذلك من 
علم اهلل و قدرته كیف یكون من أهل العلم من اتهم اهلل فیما قضى 
له فلیس یرضى شیئا أصابه كیف یكون من أهل العلم من دنیاه عنده 
آثر من آخرته و هو مقبل على دنیاه و ما یضره أحب إلیه مما ینفعه 
به و ل یطلب  لیخبر  الكالم  یطلب  العلم من  أهل  كیف یكون من 

لیعمل به.«6
و بالنظر إىل الروایات السابقة ميكن القول أن ضعف علماء آخر 

الزمان يف ثالثة:
1. ال یعملون مبا یقولون و بالتايل ال یؤثر كالمهم يف مستمعیهم 
ائمه  بعدی  »سیکون   :قال انفسهم. کما  على  یؤثر  ال  كما 
یعطون الحکمه علی منابرهم، فاذا نزلوا نزعت عنهم!. واجسادهم شر 

من الجیف.«7
2. ال یتعلمون العلم و الفقه ملرضاة اهلل بل هلم أهداف دنیویة و 
الدنیویة.  للوصول إىل األهداف  العلوم اإلهلیة  تعلم  جيتهدون عرب 
الدین  لغیر  یتفقه  الفقیه  رأیت  »و   :الصادق االمام  قال  کما 
اقوام  »یتفقه   :اهلل رسول  قال  و  الرئاسة...«8  و  الدنیا  یطلب 
لغیر اهلل و طلبا للدنیا و الرئاسه و یوجه القران علی الهواء . و یصیر 

الدین بالرای.«9
بینما حسب التعالیم اإلسالمیة جيب أن یكون التعلم ملرضاة اهلل 
تعاىل و التعرف على خلقه و اإلحسان إىل املخلوقات و القرتابه يف 
اآلخرة. کما یقول: »من تعلم العلم رئاء و سمعة یرید به الدنیا 
نزع  اهلل  بركته  و ضیق علیه معیشته و وكله اهلل إلى نفسه و من وكله اهلل 

إلى نفسه فقد هلك.«10
بالتايل یقومون  العلم و  العصر دون  العلماء يف هذا  یتحدث   .3
باحنراف الناس عن الدین اإلهلي. روى الضحاك عن ابن عباس عن 

النيب قال: 
»علماء هذه المة رجالن: فرجل اتاه الّله علما فبذله للناس و لم یأخذ 

علیه طمعا و لم یشتر به ثمنا، فذلك یصلى علیه طیر السماء و حیتان 
الماء و دواب الرض و الكرام الكاتبون، یقدم على الّله تعالى سیدا 
الدنیا فضن  فى  الّله علما  اتاه  المرسلین، و رجل  یرافق  شریفا حتى 
یأتى  فذلك  ثمنا،  به  اشترى  و  علیه طمعا  اخذ  الّله و  عباد  به على 
یوم القیامة ملجما بلجام من نار و ینادى مناد على رءوس الخالئق: 
هذا فالن بن فالن اتاه الّله علما فى الدنیا فضن به عن عباد الّله و 
اخذ علیه طمعا و اشترى به ثمنا. یعذب   حتى یفرغ الّله من حساب 

الخلق.«11
بینما یقول اإلمام الباقر: »من  أفتى  الناس  بغیر علم  و ل هدى  
من اهلل لعنته مالئكة الرحمة و مالئكة العذاب و لحقه وزر من عمل 

بفتیاه.«12
تربأ النيب عن كل العلماء املنحرفني يف آخر الزمان و قال خماطبا 

ابن مسعود:
»علماؤهم و فقهاؤهم خونة فجرة أل إنهم أشرار خلق اهلل و كذلك 
أتباعهم و من یأتیهم و یأخذ منهم و یحبهم و یجالسهم و یشاورهم 
]...[ یدعون أنهم على دیني و سنتي و منهاجي و شرائعي إنهم مني 

برآء و أنا منهم بري ء.«13
و يف عصر مثل هذا جيب أن ال یستمع الناس بكالم أي شخص 
یشبه العلماء بل علیهم التعرف على صفات العلماء احلقیقیني و 

جيب علیهم التأمل حول ما یتعلمونه من اآلخرین. 
سئل عن أيب جعفر االمام الباقر يف قول اهلل عز و جّل »فلینظر 
اإلنسان إلى طعامه «14 ما طعامه؟ قال: »علمه الذي یأخذه عمن 

یأخذه.«15
و قال النيب حول صفات العامل و خلقه: »نعم وزیر اإلیمان 
العلم و نعم وزیر العلم الحلم و نعم وزیر الحلم الرفق و نعم وزیر الرفق 

الصبر.«16
جاء رجل إىل رسول اهلل فقال: یا رسول اهلل! ما العلم؟ 

قال: »اإلنصات.« 
قال: ثم َمه؟ 

قال: »الستماع.« 
قال: ثم مه؟ 

قال: »الحفظ.« 
قال: ثم مه؟ 

قال: »العمل به.«
قال: ثم مه یا رسول اهلل! 

قال: »نشره.«17

الهوامش:
1. باینده، ابو القاسم، »هنج الفصاحة« طهران، الطبع الرابع، 1382هـ.ش.، 

ص 547.
2. سورة التوبة، اآلیة 31. 

3. كلیىن، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، طهران، طبع رابع، طباعة االسالمیة، 
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1407 ق.، ج 1، ص 36.
4. باینده، ابو القاسم، املصدر السابق، ص 527.

5. »بشاره اإلسالم«، ص۱۷۶، »یوم اخلالص«، ص ۴۰۵.
االّول،  الطبع  قم،  املرید«،  »منیة  على،  بن  الدین  زین  الثاين،  الشهید   .6

1409ق.، ص 141. 
7. »کنز العمال«، ج 6، ص 74، ح 14898.

احیاء  دار  األنوار«، بريوت،  تقى، »حبار  بن حمّمد  باقر  8. جملسى، حمّمد 
الرتاث العريب، الطبع الثاين، 1403 ق.، ج  52، ص 258.

9. »بشارة االسالم«، صص 22 و 44.
الرابع،  الطبع  قم،  األخالق«،  »مكارم  فضل،  بن  حسن  طربسى،   .10

1412ق، ص 451.
الكايف«،  ألصول  »الشرح  ابراهیم،  بن  حمّمد  الشريازى،  الدین  صدر   .11

طهران، الطبع االول، 1383هـ. ش.، ج 2، ص 235.
12. كلیىن، حمّمد بن یعقوب، املصدر السابق، ج 7، ص 409.

13. طربسى، حسن بن فضل، املصدر السابق، ص 450.
14. سورة العبس، اآلیة 24. 

15. كلیىن، حممد بن یعقوب، املصدر السابق، ج 1، ص 50. 
16. املصدر السابق، ج 1، ص 48.

17. املصدر السابق.
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صالح الکاظمي

حماور، كاحلالة  عدة  من  األمثله  و  املظاهر  هذه  متابعة  ميكن 
االجتماعیة و احلالة السیاسیة و احلالة االقتصادیة و سنتناول هذه 

احملاور تباعاً إن شاء اهلل تعايل.

المبحث األّول: من الناحیة الجتماعیة
تعج  األیام  هذه  جمتمعاتنا  فیها  تعیش  اليت  االجتماعیة  احلالة  إن 
و  ميارسوهنا  اجلاهلیة  أقوام  اليت كان  اجلاهلیة  مظاهر  و  بأعمال 
على خمتلف أشكاهلا و أصنافها. و وجود هذه العادات و التقالید 
ثانیة  الزمان یؤكد على وجود جاهلیة  السلبیة يف هذا  االجتماعیة 

.تسبق قیام القائم

المظهر األّول: العصبیة القبلیة
فكما هو معلوم إن اجملتمع على عهد رسول اهلل كان قائماً علي 

أساس قبلي، فالوالء للقبیلة و اليت ال ميلك الفرد فیها إال السري يف 
ركاب عشريته و تقالیدها دون أن یكون له حق التعبري عن الرأي 
املخالف لقبیلته و عشريته. و األكثر من ذلك فإن الفرد یتعصب 
لقبیلته و یساندها، حىت ولو كانوا على خطأ،مما كان سبباً يف نشر 

الظلم و الفساد يف األرض آنذاك.
احلالة، حیث  تلك  نفس  نعیش  الشدید  لألسف  و  اآلن  و حنن 
عادت العصبیة القبلیة من جدید من حیث نصرة األفراد لقبائلهم 

متاماً و تعصبهم هلا و لو يف الباطل.

المظهر الثاني: الفتخار بالنساب
یعترب االفتخار باألنساب و األحساب و احلمیة و خنوة اجلاهلیة من 
أبرز مظاهر اجلاهلیة يف وقتنا احلاضر، فالقبائل العربیة أیام اجلاهلیة 
األويل كان یفتخر بعضها على بعض باألنساب و األحساب على 

الجاهلیة الحديثة

مظاهر وجود الجاهلية الثانية في آخرالزمان
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حساب احلق و اهلدى و التقي و تكثر فیهم احلمیة، و هي من 
األنفة من فعل الشي ء أو اجللوس مع غري الكفئ إىل غري ذلك، 
و هذا بعینه حتقق يف اجلاهلیة الثانیة، إذ صرنا نشهد التفاضل و 
التفاخر بالعشرية و األهل على حساب الدین و التقوى. بل صرنا 
نشهد الطعن بنسب الشخص الفالين و القبیلة الفالنیة و التقلیل 

من شأهنا نتیجة هذه احلمیة.
يف  املعين  هذا  وجود  على  تؤكد  الشریفة  الروایات  جاءت  قد  و 
آخرالزمان حیث اجلاهلیة الثانیة، و حذرت من مغبة هذه األعمال 

و اإلتیان هبا.
فقد ورد عن محّمدبن حمران عن أبیه عن أيب جعفر حمّمدبن علي 

الباقر قال:
»ثالثة من أعمال الجاهلیة، الفخر باألنساب و الطعن باألنساب....«1

اْلَمْوُؤوَدُة  الفعل و هنى عنه بقوله تعايل: »َوِإَذا  و قد ذم اهلل هذا 
ُسِئَلْت  بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلْت«2

المظهر الرابع: الحسد و الحقد
إن احلسد و احلقد و اجلفوة فضالً عن قطیعة الرحم و عدم احرتام 
الكبري و الرمحة للصغري، و ما جيره ذلك من أضغان تصل إىل حد 
تفككه  و  اجملتمع  یتسبب يف ضعف  مما  النزاعات  و  املشاحنات 
لیصبح فریسة سهلة بید األعداء، و من هنا جاء النهي عن مثل 
تلكم األعمال كوهنا من أعمال اجلاهلیة فقد جاء يف الروایة الواردة 

عن أهل البیت:
»و إیاكم و التحاسد و األحقاد فإنهما من فعل الجاهلیة.«3

و الدلیل على وجود مظاهر اجلاهلیة يف هذا الزمان هو أن أهل البیت: 
أخربوا عن وقوع مثل هذه األعمال يف آخر الزمان و عدّوها من 
العالمات علي قرب الظهور املقدس لإلمام املهدي: »و جفا 
الجار جاره و قطع رحمه و ذهبت رحمة الكبار و قل حیاء األصاغر.«4 

المظهر الخامس: الغضب
حالته  عن  اإلنسان  خيرج  ألنه  اجلاهلیة  مظاهر  من  مظهر  هو  و 
الطبیعیة و یسدل ستاراً على قلبه و عقله، فیتصرف وفقاً هلواه حىت 
إنه لو قتل شخصاً ال یهتم لذلك و من هنا جاء النهي عن الغضب 

و إنه من أفعال أهل اجلاهلیة، فقد ورد عن األئمة املعصومني:
»من یغضب حشره اهلل یوم القیامة مع أعراب الجاهلیة.«5

تتمیز  ألن أعراب اجلاهلیة كانوا جفاة ذوو غلظة و طباع خشنة 
باحلدة و الغضب و اليت التعرف إال معين القوة و السطوة فیغضبون 
ألي شيء و خيرجهم غضبهم عن احلق و یدخلهم يف الباطل لذا 

هنى عنه اإلسالم.
و يف عصرنا احلاضر حیث اجلاهلیة الثانیة اليت نعیشها صار الغضب 
سنة و طابعاً ممیزاً حيت إن املرء یغضب ألتفه األسباب و ال یتورع 

عن استخدام القوة يف تلك اللحظة مهما كانت األسباب و النتائج.

المظهر السادس: تبرج النساء
تربج النساء يف اجلاهلیة الثانیة جریاً على ما كانت علیه النساء يف 
اجلاهلیة األويل مع العلم أن القرآن هني النساء عن ذلك يف قوله 

تعايل:
»َوَل تقَبقَرَّْجَن تقَبقَرَُّج اْلَجاِهِلیَِّة اأْلُوَلى«6

و الیوم حدث و الحرج عن مظاهر التربج و االنسیاق وراء الغرب 
و ما جاء به من العوملة و األفكار املبتذلة اليت بطنوها بستار حقوق 
املرأة و ما إىل ذلك. علماً أن احلال اليت علیها النساء عدت من 

.عالمات قرب القیام املقدس لصاحب العصر و الزمان

المظهر السابع: القسم بغیراهلل
كالقسم باألب كان یقول الرجل كال و أبیك و بلى و أبیك و 
هو من أحكام اجلاهلیة اليت كانت سائدة آنذاك، و هو مما ساد يف 

جمتمعاتنا الیوم و انتشر كثرياً.
فعن زرارة عن اإلمام أيب جعفر الباقر أنه قال:

»إن أهل الجاهلیة كان من قولهم كال و أبیك و بلى و أبیك فأمروا أن 
یقولوا ل واهلل و بلى واهلل.«7

المظهر الثامن: األكل عند أهل المصیبة
و هو من األمراض االجتماعیة اخلطرية و من أحكام اجلاهلیة و اليت 
نعیشها هذا الیوم و متارس بكثرة و هو األكل عند أهل املصیبة أو 
ما یسمى بـ)جملس الفاحتة(، والذي تصرف فیه األموال الطائلة، و 
كل ذلك من أجل التفاخر و احملسوبیة و أمور ما أنزل اهلل هبا من 
املؤمنني يف تلك  الدین و  العجیب كیف جيلس رجال  سلطان و 
اجملالس و یأكلون من ذلك الطعام أفلم یقرؤوا ما جاء عن اإلمام 

الصادق)ع(:
إلیهم  البعث  »األكل عند أهل المصیبة من عمل الجاهلیه و السنة 
بالطعام كما أمر به النبي)ص( في آل جعفر بن أبي طالب)ع( لما جاء 

نعیه.«8 
و  التفاخر  باب  من  احلال  ملیسوري  اجملالس  هذه  إذا كانت  و 
التباهي، فإهنا تكون للفقراء و الضعفاء وباالً إذ تكلفهم ما ال طاقة 
هلم به، فإهنم و نتیجة العرف السائد و نظرة اجملتمع یضطرون إىل 
إقامة جمالس الفاحتة حىت ولو كلفهم ذلك االستدانة و االقرتاض 

من الغري.

المظهر العاشر: الثأر
قد  و  اهلل،  یرضى  ال  مبا  أو  وجه حق  دون  غالباً  یكون  الذي  و 
انتشرت ظاهرة الثأر و األخذ به يف اجلاهلیة األوىل، حیث كانت 

الجاهلیة الحديثة

الجاهلیة الحديثة

القبائل تغري علي بعضها البعض ثأراً ألفراد قبیلتها و یشمل هذا 
األمر يف أحیان كثرية أناس ال ذنب هلم.

و كانت القبائل تفتخر باألخذ بالثأر، و یعري من ینكص عن أخذ 
ثأره.

مما تسبب يف قیام الكثري من املشاجرات و املنازعات فیما بینها و 
جرهتم إيل فنت و حروب أحرقت األخضر و الیابس.

و اآلن و يف ظلِّ عصر اجلاهلیة الثانیة صرنا نشهد شیوع ظاهرة 
األخذ بالثأر بغري ما حكم به اهلل و هو كما أشارت اآلیة الكرمية 
اآلنفة الذكر إنا یكون فاعله ظاملاً ملخالفته أمور الشریعة اإلسالمیة 
فأهل املقتول یقتلون القاتل و یتعدون إىل غريه أحیاناً و أحیاناً أخرى 
ال یستطیعون قتل القاتل فیعمدون إىل قتل أبیه أو أخیه... اخل. دون 

وجه حق جبریرة مل یقرتفها هو و هذه هي اجلاهلیة الثانیة.

المظهر الحادي عشر: النیاحة
فقد شاع يف اجلاهلیة النیاحة على املوتى و الدعوى بالویل و الثبور 

:و هي أعمال اجلاهلیة. فقد ورد عن رسول اهلل
»النیاحة من أعمال الجاهلیة.«9

و العلة يف ذلك أن النائحة قد تتجاوز حّد املعقول من الصرب و 
الرضا بقضاء اهلل إىل اجلزع و السخط على الباري. و قد تطلق على 
الشخص املتويف ألفاظاً و تنسب إلیه أفعاالً ال متت إىل احلقیقة بصلة 
فتعطیه أكرب من حجمه الصحیح إما حباً له أو استدراراً للمال و 

إال فالنیاحة باحلق و إذا قالت النائحة صدقاً فلیس فیه إشكال.
و أشارات الروایات الواردة عن أهل البیت، إىل أن النیاحة تبقى إىل 
أیام اجلاهلیة الثانیة و هي اليت نعیشها الیوم. و دلیل ذلك هو قول 

:رسول اهلل
»ثالث من أعمال الجاهلیة لیزال فیها الناس حتى تقوم الساعة... و 

النیاحة على الموتي. مما یدل على وجود جاهلیة ثانیة.«10

المظهر الثاني عشر: شرب الخمر
فقد كانت العرب يف اجلاهلیة تشرب اخلمر عالنیة دون رادع من 

ُخلق أو دین و انتشر حىت يف مكة.
و قد ورد يف شرب اخلمر و أنه من عالمات آخرالزمان حىت إن 
الرجل لیبیع كل ما لدیه لینفقه يف شرب اخلمر كما جاء يف »إجنیل 

زكریا«:
»و باعوا البنت بخمر لیشربوا.«11

و هذا ما نراه يف جمتمعاتنا الیوم حیث یسمونه بأمساء شىت منها 
عدم  املعروف  من  أنه  املعروفة، كما  األمساء  من  غريها  و  النبیذ 

تسمیتها باخلمر يف وقتنا احلاضر.

المظهر الثالث عشر: المیسر و هو )القمار(

و يف الروایات املعصومیة الشرفیة ُعد النرد و الشطرنج و كل قمار 
هو میسر. و هو من أعمال اجلاهلیة اليت كانت شائعة آنذاك. و قد 

حرمها القرآن كما يف قوله تعايل: 
»َیْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌم َكِبیٌر.«12 

و قد حرمها الباري ملا فیه من اإلمث و الفساد و اإلفساد.
و يف عصرنا احلايل حیث اجلاهلیة الثانیة فإن القمار عاد من جدید 
و صار له أماكن وصاالت خاصة ظاهرة للعیان، هو من العالمات 

املوعود هبا يف آخرالزمان، فقد ورد عن رسول اهلل: 
»و رأیت القمار قد ظهر... .«13

 
المظهر الرابع عشر: الغناء

الغناء و الضرب باملعازف و املزامري من األمور اليت كانت شائعة و 
متفشیة يف اجلاهلیة و هي من أعمال إبلیس علیه اللعنة الذي كان 
أول من تغىن، و ملا جاء اإلسالم حارب هذه الظاهرة و هنى الناس 

عنها و مدح من أعرض عنها بقوله تعايل:
»َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّغِو ُمْعِرُضوَن.«14

و يف عصر اجلاهلیة الثانیة الذي نعیشه نشهد تفشي ظاهرة الغناء 
و اللهو و الضرب باملزامري و باملعارف و بیعها و شرائها مع كونه 

:حمرماً، كما ورد عن رسول اهلل
»إن آالت املزامري و شراؤها و بیعها و مثنها و التجارة هبا حرام.«15

مع هذا نرى املسلمني الیوم قد عادوا إىل اجلاهلیة ثانیة و صاروا 
الظاهرة من عالمات آخرالزمان فقد  یتعاملون بذلك كله و هذه 

:ورد عنه
»لیشربن أناس من أميت... و تضرب علي رؤوسهم باملعازف.«16

المظهر الخامس عشر: تفشي المنكر و الرذیلة في المجتمع
اليت هنى عنها اإلسالم و حارهبا بشدة حفاظاً  و هو من األمور 
منه على اجلسد األسري النظیف الذي بصالحه یصلح اجملتمع و 

العكس هو الصحیح.
انتشار  و يف عصرنا احلايل عادت اجلاهلیه من جدید من حیث 
املنكرات و اإلفساد يف اجملتمع حىت املسلم منه و هو أمر قد أكدت 

:علیه الروایات الشریفة و منها قول رسول اهلل
»كیف بكم إذا فسدت نساؤكم و فسق شبابكم... .«17

المبحث الثاني: من الناحیة السیاسیة
لقد سبقت اإلشارة إىل أن دعوة اإلمام املهدي شبیهة بدعوة 
و  احملّمدیة ظهرت  الدعوة  أن  املعلوم  و من   ،املصطفي جده 
قامت يف عصر اجلاهلیة األوىل، حیث كانت املنطقة اليت ظهرت 
فیها تعیش أوضاعاً سیاسیة هلا ممیزاهتا و خصوصیاهتا و مساهتا اليت 
متیزت هبا عن غريها و اليت حتكمت فیها عادة اجلاهلیة و أحكامها.
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و علیه كان و ال بد من أن تظهر دعوة اإلمام املهدي يف ظل 
أوضاع سیاسیة متشاهبة ملا كانت علیه يف صدر اإلسالم.

عن  ختتلف  مل  جاهلیة  اجلاهلیة  تقالید  و  عادات  هبا  تتحكم  و 
اجلاهلیة األوىل إال شكالً و تشاهبها مضموناً، و هذا ما نستشفه 
من املقابلة ما بني املظاهر السیاسیة يف اجلاهلیتني )األوىل و الثانیة( 

و اليت عكست واقع احلال ماضیاً و حاضراً.

المظهر األول: الفرقة و التناحر
من مظاهر اجلاهلیة على الصعید السیاسي هو ظاهرة الفرقة، فالقبائل 
یعادي  بینها  فیما  متنافرة  متفرقة  األويل كانت  اجلاهلیة  العربیة يف 
بعضها بعضاً مما جرها إىل صراعات كثرية كانت على حساب قوهتا 
و وحدهتا مما جعلها متفرقة، كل قبیلة تتنحي جانباً عن األخرى إىل 
أن استنقذت من الفرقة مبحّمد و أهل بیته الطیبني الطاهرین 

العرب و  الثانیة فإن املسلمني  و اآلن و حنن نعیش عصراجلاهلیة 
غري العرب، حكومات و دول متفرقة متنافرة ینأى كل منهم عن 
اآلخر، و قد أشارت روایات أهل البیت: إهنا من عالمات قرب 
القیام املقدس لإلمام املهدي و ال سیما يف »العراق«، عاصمته 

و مقره و دولته دولة العدل اإلهلي.

المظهر الثاني: الختالف
فقد كانت القبائل العربیة خمتلفة فیما بینها أیام اجلاهلیة األويل ال 
جتتمع على رأي واحد تسودها الشحناء و البغضاء. وها حنن الیوم 
نعیش املشهد الثاين يف عصر اجلاهلیة الثانیة حیث أصبح املسلمون 
خمتلفني فیما بینهم الجيتمعون على رأي واحد و ال سیما احلكام 
العرب، و قد عرب أحد الساسة العرب عن هذا احلال بقوله: اتفق 

العرب علي أن لیتفقوا.
مبا  السري  و  بالسوء  األمارة  أنفسهم  إرضاء  إال  غایة  هلم  لیس  و 
الدین اإلسالمي احلنیف دعانا  یالئم أهوائهم و رغباهتم، مع أن 
إىل الوحدة و التوحد و نبذ اخلالف و السري يف طریق واحد ضمن 
مبادئ واحدة ال اختالف فیها هي املبادئ اإلسالمیة اليت جاء هبا 

.و سار علیها األئمة املعصومني الرسول األكرم حمّمد

المظهر الثالث: األحزاب و الفرق
احملّمدیة  الرسالة  عصر  قبل  أهلها  و  اجلاهلیة  ألوضاع  املتتبع  إن 
البعض  بعضها ضد  حتزبت  قد  العربیة كانت  القبائل  أن  یالحظ 
اآلخر و هكذا بالنسبة للباقني. و من الشواهد على ذلك ما قام 
به أهل مكة )قریش( و الیهود و القبائل العربیة األخرى اليت تألفت 
فیما بینها و حتزبت حلرب اإلسالم و املسلمني يف معركة األحزاب 

اليت أعز اهلل هبا جنده و نصر عبده و هزم األحزاب وحده.
و اآلن نعیش عصر اجلاهلیة الثانیة حیث أصبح املسلمون أحزاباً 
و فرقاً متعددة حياول كل منها الظهور و السیطرة على األمور على 

حساب اآلخر.

المظهر الرابع: كثرة الحروب و النزاعات
حیث جيد املتتبع ألحوال اجلاهلیة أن القبائل العربیة كانت متحاربة 
فیما بینها یغزو بعضها بعضاً و یغري بعضها على البعض اآلخر، 
و تسفك الدماء لیالً و هناراً. و هو ما أشار إلیه رسول اهلل و 

حذر منه يف حجة الوداع:
»أل أخبركم ترتدون بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض.«18 

و ها حنن نعیش مرة أخري و هي اجلاهلیة الثانیة حبروهبا و نزاعاهتا 
یغزو  متحاربة  متنازعة  خاصة  منها  العربیة  و  اإلسالمیة  فالدول 
و لیس بالضرورة أن تكون  بعضها بعضاً و حيارب بعضها بعضاً 
:احلرب بالسالح بل بالكالم و اللسان، فقد ورد عن رسول اهلل

»ستكون فتنة تستنطق العرب قتالها في النار اللسان فیها أشد من 
قتل السیف.«19 

و ها حنن الیوم نرى املسلمني یشتم بعضهم بعضاً و حيرض بعضهم 
السالح، حیث  لیكون وقعه أسوأ من وقع  باللسان  البعض  على 

یقتل اجلار جاره و األخ أخاه من جرّاء ذلك

المظهر الخامس: الخوف الشدید و فقدان األمان
و یكون ذلك نتیجة الظروف السیاسیة احلرجة و االضطراب جرّاء 
احلروف و الغارات. و هذا األمر كان شائعاً بني القبائل العربیة قبل 
و  بعضاً  بعضهم  خاسئني خيشون  أذلة  و كانوا  احملّمدیة،  الدعوة 

خيشون القوي احملیطة هبم )الرومانیة و الفارسیة(.
و أصبحنا الیوم نشهد الواقع ذاته يف عصر اجلاهلیة الثانیة مما یصیب 
أو من خارجه،  البلد  الشدید سواًء من داخل  الناس من اخلوف 
و  العصر  لصاحب  املقدس  القیام  قرب  عالمات  إحدى  هي  و 

 .الزمان

المظهر السادس: اللجوء إلى الدنیا
غارة  الرسول حمّمد كانت  فیها دعوة  اليت ظهرت  املنطقة  إن 
مبشاكلها الداخلیة و اخلارجیة منشغلة عن قضیة ظهور نيب موعود 
یقیم الدین احلنیف بینما القوي األخرى احملیطة هبم و السیما الیهود 
و النصارى كانوا علي ترقب و انتظار هلذا النيب املوعود و جيهزون 

أنفسهم هلذا األمر الذي ال هتواه نفوسهم.20
أما اآلن و حنن يف عصر الظهور الشریف لإلمام املهدي و يف 
خضم عصر اجلاهلیة الثانیة نرى الناس قد انشغلوا بأمور الدنیا و ما 
هم فیه من اضطراب متناسني قضیة اإلمام املهدي بل متناسني حىت 

التفكري بقرب قیامه و ظهور أمره بینما احملیط بنا من قوى عظمى 
و أهل الكتاب هم أكثر الناس اهتماماً و ترقباً لقیامه الشریف و 

استعداداً منهم ملواجهته.

المظهر السابع: الحكم بغیر حكم اهلل
وضعیة  أنظمة  و  قوانیناً  لنفسها  تضع  العربیة  القبائل  فقد كانت 
معتمدة فیها علي الطبائع و العادات و التقالید املتعارف علیها و 

اليت ال تتوافق مع إرادة السماء.
أّما يف هذا العصر فإن احلكومات و األنظمة اإلسالمیة منها و غري 
اإلسالمیة قد وضعت نفسها قوانني و دساتري ما أنزل اهلل هبا من 
سلطان لیحكموا هبا. و هذه القوانني يف األعم األغلب تتعارض 
مع مبادئ الدین اإلسالمي احلنیف، و على الرغم من ذلك فإن 
احلكومات اإلسالمیة و العربیة تتعامل هبا يف حني أن القرآن یقول: 
»َوَمن لَّْم َیْحُكم ِبَما أَنَزَل الّلُه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن ٭ َوَمن لَّْم َیْحُكم 
الّلُه  أَنَزَل  ِبَما  َیْحُكم  لَّْم  َوَمن  ٭  الظَّاِلُموَن  ُهُم  فَُأْولَِئَك  الّلُه  أنَزَل  ِبَما 

فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن«21
ألهنم مل یتبعوا ما أنزل من السماء، و من مل حيكم حبكم اهلل فقد 
إىل اهلل  أحكام وضعیة المتت  إىل  اجلاهلیة ألنه رجع  حكم حبكم 
بل  اإلهلیة  باألحكام  الیعلمون  العلماء  من  الكثري  إن  بل  بصلة، 
یعطون أحكاماً ظنیة رمبا أخطأوا فیها أو أصابوا و لو حكموا حبكم 

واحد فقط الیطابق الواقع فإهنم إذن حكموا حبكم اجلاهلیة.

المبحث الثالث: من الناحیة القتصادیة
البد و من باب الشبه بني دعويت النيب املصطفي حمّمد و ولده 
اليت  االقتصادیة  الناحیة  من  تشابه  املهدي، من وجود  اإلمام 

سبقت ظهور و قیام كال الدعوتني الشریفتني.

المظهر األول: الربا
فقد اشتهر الربا يف ذلك العصر تفشي و التعامل به، حىت وصل 
األمر بالفقري أن یبقى طوال حیاته أو أنه یتخلى عن كل ما ميلكه، 
بل إن األمر قد یصل إىل مراحل أشّد من ذلك و أقسى حیث كان 

یتخلى املدین عن زوجته أو أحد أوالده من أجل الوفاء بدینه.
و قد اشتهر هذا األمر و عرف يف قریش حيت ظهر االسالم و نزل 

القرآن بتحرمي التعامل بالربا 
نرى الناس  حیث  حالالً  أصبح  الزمان  هذا  جاهلیة  يف  الربا  إن 
یستحلون الربا و لیس معىن ذلك أهنم یقولون إن الربا حالل كما 
قد یتصور البعض، بل إن بعض الفقهاء سوف یقومون باستحالل 
بعض املعامالت اليت یسموهنا بأمساء معینة إال أهنا يف احلقیقة هي 

الربا بعینه.
و قد عد هذا األمر من العالمات الدالة على قرب الظهور املقدس 
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لإلمام املهدي)ع(، و الذي یشمل األعم األغلب من فئات اجملتمع 
علمت بذلك أم جهلت به.

فقد ورد عن رسول اهلل أنه قال:
»لیأتین علي الناس زمان لیبقي أحد إل أكل الربا فإن لم یأكله أصابه 

غباره.«22

المظهر الثاني: سوء األحوال القتصادیة و المعاشیة
فقد كان أكثر العرب يف اجلاهلیة یعیشون أوضاع اقتصادیة سیئة 
الفقر، و هذا ما  و أحوال معاشیة حرجة مما جعلهم حتت خط 
غريه  و  الربا  من  السیئة  االقتصادیة  العادات  انتشار  علي  شجع 
يف أوساطهم، و متثل سوء األحوال االقتصادیة بنقص األموال و 
شحتها لدیهم و نقص الطعام و أسباب املعیشة الرئیسیة، حىت إن 
اإلنسان لیبیع ولده أو زوجته لقاء حفنة من املال یسّد هبا رمقه ورمق 

من بقي من أفراد عائلته.
أما يف العصر الذي نعیشه اآلن و هو عصر اجلاهلیة الثانیة فإننا صرنا 
نعیش نفس الواقع الذي عاشه العرب أیام اجلاهلیة من سوء األحوال 
االقتصادیة و الفقر و اجلوع و القحط، و ال سیما يف منطقة الظهور 

الشریف للدعوة املهدویة و على وجه اخلصوص العراق. 
فقد ورد عن رسول اهلل أنه قال:

»لبد أن یكون قدام القائم سنة یجوع فیها الناس و یصیبهم خوف 
شدید من القتل و نقص من األموال و األنفس و الثمرات... .«23

المظهر الثالث: تطفیف المكاییل
حیث جند أهنا كانت من األمور املنتشرة يف عصر اجلاهلیة األويل يف 

جمتمع العرب قبل اإلسالم فضالً عن األمم السابقة.
و قد هني اهلل عنه بقوله تعايل:

»فََأْوُفوْا اْلَكْیَل َواْلِمیَزاَن َولَ تقَْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَیاءُهْم«24 
كما كان اإلمام علي یسري يف أسواق الكوفة و ینهي التجار عن 
اإلخالل باملكیال و املوازین، و جند أن الغش يف الوزن و املكیال من 

األمور املتعارف علیها و املنتشرة جداً يف األسواق اآلن.
و من هذا یتبني لنا عودة اجلاهلیة الثانیة يف آخرالزمان، و ذلك من 

خالل انتشار الغش و التطفیف يف املیزان.

المظهر الرابع: انتشار الرشوة
و هي من املظاهر املنتشرة يف عصر اجلاهلیة األويل من قبل اإلسالم، 

و ال سیما عند قریش 
فضالً عن انتشارها يف األمم السابقة و خاصة بين إسرائیل حیث 
جند أن هذه الظاهرة تظهر من جدید يف عصر اجلاهلیة الثانیة فنرى 
احلیاة و يف مجیع  الرشوة بشكل كبري و يف مجیع جماالت  تفشي 

مؤسسات الدولة.

و قد وردت عدة روایات تذكر انتشار الرشوة يف آخرالزمان و تعامل 
الناس هبا، منها ما ورد عن األصبغ بن نباتة عن اإلمام علي أنه قال:
»یأتي على الناس زمان... و سیستحل الخمر بالنبیذ و الرشوة بالهدیة... 

25».

المظهر الخامس: كنز الذهب و الفضة
من مظاهر اجلاهلیة هو كنز الذهب و الفضة بید جمموعة من الناس 
و أكل أموال الناس بالباطل إىل درجة یصبح فیها الدرهم و الدینار 

هو املتحكم الرئیسي يف مجیع مرافق احلیاة.
و یعد هذا املظهر من املظاهر املوجودة يف اجلاهلیة األويل و ال سیما 
عند أصحاب التجارات الواسعة كتجار قریش، فضالً عن وجوده 

يف األمم السابقة.
و قد ورد ذم من اهلل هلذه احلالة يف القرآن بقوله تعايل:

»یَا أَیقَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثیًرا مَِّن اأَلْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََیْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس 
َوَل  َواْلِفضََّة  الذََّهَب  َیْكِنُزوَن  َوالَِّذیَن  َسِبیلِ الّلِه  َعن  َوَیُصدُّوَن  بِاْلَباِطِل 

یُنِفُقونقََها ِفي َسِبیلِ الّلِه فقََبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِیٍم.«26

اهلوامش:
1. حباراألنوار، ج 3، ص 272؛ مستدرك الوسائل، ج 2، ص 

.454
2. سورة التكویر، اآلیة 9.

3. حتف العقول، ص 154.
4. حباراألنوار، ج 52، ص 262؛ جامع األخبار، ص 140. 

5. ثواب األعمال، ص 231.
6. سورة األحزاب، اآلیة 33.

7. حباراألنوار، ج 96، ص 311؛ وسائل الشیعة، ج 23، ص 
.235

8. من ال حيضره الفقیه، ج 1، ص 182؛ وسائل الشیعه، ج 3، 
ص 237.

9. من الحيضره الفقیه، ج 4، ص 376؛ وسائل الشیعة، ح 3، 
ص 272.

10. مستدرك الوسائل، ج 2، ص 450.
11. یوم اخلالص، ص 367.
12. سورة البقرة، اآلیة 219. 

13. الكايف، ج 8، ص 38؛ وسائل الشیعة، ج 16، ص 277.
14. سورة املؤمنون، اآلیة 3.

15. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 219.
16. مسند أمحد، ج 2، ص 418.

17. منتخب األثر، ص 426.
18. كنز الفوائد، ج 1، ص 145. 

19. آمايل الطوسي، ص 363؛ حباراألنوار، ج 9، ص 150؛ 
تفسري الفرات، ص 278. 

20. حباراألنوار، ج 69، ص 92؛ تفسري القمي، ج 1، ص 33.
21. سورة املائدة، اآلیات 44، 45 و 47.

22. هنج الفصاحة، ج 2، ص 500.
23. حباراألنوار، ج 52، ص 228؛ غیبة النعماين، ص 250.

24. سورة األعراف، اآلیة 85.
25. حباراألنوار، ج 93، ص 303؛ فضائل األشهر، ص 91.

26. سورة التوبة، اآلیة 34.
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علم الکيمياء

علماء المسلمون و

ایتمتع العلم و العامل مبكانة رفیعة يف اإلسالم و هذه حقیقة ال ختفى 
على أحد.

و بدراسة النصوص اإلسالمیة ميكننا فهم فضیلة العلم يف اإلسالم 
و مكانته.و نال املسلمون تقدما علمیا و ثقافیا ممتازا باالستفادة 
من »القرآن الكرمي« و تعالیم النيب و باالستفادة من العلوم اليت 
تلقوها من الغربیني و الشرقیني. و تقدم املسلمون يف خمتلف العلوم 
احلضارة  أن  الغربیون  العلماء  اعرتف  درجة  إىل  قرون  طوال  على 
احلالیة ألوروبا و الغرب أخذت الكثري من املسلمني و ساهم العلماء 

اإلیرانیون يف هذه اجملال كثريا يف خمتلف العلوم.
علماء  من  ماكانوا  بشخصیات  اإلسالمي  الكیمیاء  علم  بدأ  و 
الكیمیاء بل عرب مرور الزمن و الوصول غلى القرن العاشر املیالدي 

برز علماء مشهورون يف الكیمیاء و ابدعوا يف هذه العلم كثريا.
و سنتطرق إىل تعریف بعض هؤالء العلماء.

اإلمام جعفر الصادق )82-148هق . ق.(
من  الكثري  و كان  العلم  باحثي  یستقبل  الصادق  اإلمام  و كان 
الباحثني یستفیدون من حبر علومهو يف علم الكیمیاء كان أول من 
طرح انتقد عقیدة العناصر األربعة من الریح و الرتاب و املاء و النار.

و كان اإلمام الصادق قد ادرك الف عام قبل برسینلي و الوازیة 
أنه يف املاء ما حيرتق )و یسمى حالیا هیدروجني( .

و وصل غلینا رسالة يف علم الكیمیاء من اإلمام الصادق حتمل 
الدكتور  الصناعة و احلجر املکرم« و قام  عنوان »رسالة فی علم 
روسكا برتمجتها إىل اللغة األملانیة و نشرها عام 1924م. يف هایدبرغ 
حتت عنوان »جعفر الصادق إمام الشیعة كیمیائي عريب«. فعلى 
علم  يف   الصادق اإلمام  آراء  على  للتعرف  و  املثال  سبیل 

الكیمیاء نذكر خالصة مما كتبه الدكتور محمد یحیى هاشمي:
ان  یوضح  الصادق لألوكسید  اإلمام  یقدمه  الذي  الشرح  او من 
األوكسید جسم یستخدم إلزالة الشوائب و شرح تحضیر األوكسید 
الصغر من الحدید و باستخدام الحرارة و األدوات الموجودة في تلك 

الفترة و سمى نتیجة الختبار بال، كسید الصفر.
و هذه الشرح ینطبق بفروسبانید بوتاسیوم و الذي هو جسم أصفر 
بعد  العمل  نتیجة  و   [Fe(CN)6 K4] الریاضیة  اللونو صیغته 

مراحل إنتاج الذهب اخلالص.

جابر بن حیان )107-200هق . ق / 815-725 
م.(

علم المسلمین

علم المسلمین

جابر بن حیان بن عبد اهلل األزدي عامل مسلم عريب، اخُتِلَف من أي 
بُطُوِن األزد یُنَسب. برع يف علوم الكیمیاء والفلك واهلندسة وعلم 
املعادن والفلسفة والطب والصیدلة، ویعد جابر بن حیان أول من 

استخدم الكیمیاء عملًیا يف التاریخ.
أیضاً  وقیل  101هـ/721م.  سنة  يف  الروایات  أشهر  على  ولد 
حتدید  على  الروایات  اختلفت  وقد  عريب  عامل  117هـ/ 737م. 
مكان مولده فمن املؤرخني من یقول بأنه من موالید اجلزیرة على 
مدینة  أصله من  أن  یقول  من  ومنهم  »الفرات« شرق »سوریا«، 

»حران« من أعمال بالد ما »بني النهرین« يف سوریا.
يف بدایة القرن العاشر املیالدي، كانت هویة وأعمال جابر بن حیان 
مثار جدل كبري يف األوساط اإلسالمیة. وكانت كتبه يف القرن الرابع 
عشر من أهم مصادر الدراسات الكیمیائیة وأكثرها أثراً يف قیادة 
انتقلت عدة مصطلحات  الشرق والغرب، وقد  العلمي يف  الفكر 
علمیة من أحباث جابر العربیة إىل اللغات األوروبیة عن طریق اللغة 
.Yeber او Geber الالتینیة اليت ترمجت أحباثه إلیها وعرف باسم
وصفه ابن خلدون يف مقدمته وهو بصدد احلدیث عن علم الكیمیاء 
فقال: إمام المدونین جابر بن حیان حتى إنهم یخصونها به فیسمونها 
علم جابر و له فیها سبعون رسالة كلها شبیهة باأللغاز. قال عنه أبو 
بكر الرازي يف »سر األسرار« : إن جابراً من أعالم العرب العباقرة 
وأول رائد للكیمیاء، وكان یشري إلیه باستمرار بقوله األستاذ جابر 
بن حیان. وذكر ابن الندیم يف الفهرست مؤلفاته ونبذه عنه، وقال 
عنه الفیلسوف اإلنكلیزي فرانسیس بیكون: إن جابر بن حیان هو 
أول من عّلم علم الكیمیاء للعالم، فهو أبو الكیمیاء، وقال عنه العامل 
القرون  »كیمیاء  يف كتابه  بیرتیلو  مارسیالن  الفرنسي  الكیمیائي 

الوسطى«: إن لجابر بن حیان في الكیمیاء ما ألرسطو في المنطق.
بدأت الكیمیاء خرافیة تستند على األساطري البالیة، حیث سیطرت 
فكرة حتویل املعادن الرخیصة إىل معادن نفیسة وذلك ألن العلماء يف 
احلضارات ما قبل احلضارة اإلسالمیة كانوا یعتقدون املعادن املنطرقة 
من  والقصدیر  والرصاص  واحلدید  والنحاس  والفضة  الذهب  مثل 
نوع واحد، وأن تباینها نابع من احلرارة والربودة واجلفاف والرطوبة 
الكامنة فیها وهي أعراض متغرية )نسبة إىل نظریة العناصر األربعة، 
النار واهلواء واملاء والرتاب(، لذا ميكن حتویل هذه املعادن من بعضها 
البعض بواسطة مادة ثالثة وهي اإلكسري. ومن هذا املنطلق ختیل 
بعض علماء احلضارات السابقة للحضارة اإلسالمیة أنه باإلمكان 
ابتكار إكسري احلیاة أو حجر احلكمة الذي یزیل علل احلیاة ویطیل 

العمر.
أمثلة توضیحیةعلى خمتلف التجارب واألدوات املستخدمة من قبل 

جابر بن حیان.
وقد تأثر بعض العلماء العرب واملسلمني األوائل كجابر بن حیان 
العرب  علماء  ورثها  اليت  األربعة  العناصر  بنظریة  الرازي  بكر  وأبو 
واملسلمني من الیونان. لكنهما قاما بدراسة علمیة دقیقة هلا؛ أدت 

التجریيب يف حقل  العلمي  املنهج  وتطبیق  إىل وضع  الدراسة  هذه 
العلوم التجریبیة. فمحاولة معرفة مدى صحة نظریة العناصر األربعة 
ساعدت علماء العرب واملسلمني يف الوقوف على عدد كبري جداً 
من املواد الكیماویة، وكذلك معرفة بعض التفاعالت الكیماویة، لذا 
إىل علماء املسلمني یرجع الفضل يف تطویر اكتشاف بعض العملیات 
الكیمیائیة البسیطة مثل: التقطري والتسامي والرتشیح والتبلور وامللغمة 
والتكسید. وهبذه العملیات البسیطة استطاع جهابذة العلم يف جمال 
قادت  اليت  العلمیة  للتجارب  متنوعة  آالت  اخرتاع  الكیمیاء  علم 

علماء العصر احلدیث إىل غزو الفضاء.
املنهج  إدخال  الكیمیاء،  يف  جلابر  العلمیة  اإلسهامات  أهم  ومن 
التجریيب إىل الكیمیاء، وهو خمرتع القلویات املعروفة يف مصطلحات 
وهو  الفضة.  وماء   ،)Alkali( العريب  بامسها  احلدیثة  الكیمیاء 
كذلك صاحب الفضل فیما عرفه األوربیون عن ملح النشادر وماء 
أدخل  أنه  العلمیة كذلك،  إسهاماته  أهم  والبوتاس، ومن  الذهب 
عنصَرْي التجربة واملعمل يف الكیمیاء وأوصى بدقة البحث واالعتماد 
العلوم  رواد  یـَُعدُّ من  فجابر  هبا.  القیام  على  والصرب  التجربة  على 
التطبیقیة. وتتجلى إسهاماته يف هذا املیدان يف تكریر املعادن وحتضري 
الفوالذ وصبغ األقمشة ودبغ اجللود وطالء القماش املانع لتسرب 

املاء، واستعمال ثاين أكسید املنغنیز يف صنع الزجاج.
ولقد عَرف ابن حیان الكیمیاء يف كتابه العلم اإلهلي بأنه الكیمیاء 
هو الفرع من العلوم الطبیعیة الذي یبحث في خواص المعادن والمواد 

النباتیة والحیوانیة وطُرق تولدها وكیفیة اكتسابها خواص جدیدة. 
»املعرفة  الكیمیائي يف كتابه  لالحتاد  رائدة  نظریة  وقد وضع جابر 

بالصفة اإلهلیة واحلكمة الفلسفیة«، حیث قال: 
أنه عندما یتحد الزئبق والكبریت تتكون مادة  یظن بعض الناس خطأً 
جدیدة في ُكلِّیتها. والحقیقة أن هاتین المادتین لم تفقدا ماهیتهما، وكل 
ما حدث لهما أنهما تجزَّأتا إلى دقائق صغیرة، وامتزجت هذه الدقائق 
بینهما.  التمییز  عن  عاجزة  المجردة  العین  فأصبحت  ببعض،  بعضها 
في  ولو كان  التركیب،  متجانسة  التحاد  من  الناتجة  المادة  وظهرت 
مقدرتنا الحصول على وسیلة نفرق بین دقائق النوعین، ألدركنا أن كاًل 

منهما محتفظ بهیئته الطبیعیة الدائمة، ولم تتأثر مطلًقا.
وميكن تشبیه هذه النظریة بالنظریة الذریة اليت وضعها العامل اإلنكلیزي 

جون دالتون.
أنواع خمتلفة،  ثالثة  إىل  املواد حسب خصائصها  وقد قسم جابر 

وهي:
• األغوال، أي تلك املواد اليت تتبخر عند تسخینها مثل الكافور، 

وكلورید األملنیوم.
• املعادن مثل الذهب والفضة والرصاص واحلدید.

• املركبات، وهي اليت ميكن حتویلها إىل مساحیق. وخالصة القول، 
حسب سارتون، إنه ال ميكن معرفة القیمة احلقیقیة ملا قام به جابر 

إال إذا مت حتقیق وحتریر مجیع مؤلفاته ونشرها.
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• املیزان: كان جابر ابن حیان من أول من استعملوا املیزان يف قیاس 
عنده  الكیمیائیة، حیث كانت  بتجاربه  املستعملة  احملالیل  مقادیر 
وحدات قیاس خاصة به، وكان أصغرها هو احلبة اليت تبلغ قیمتها 

حنو 0.05 من الغرام )جزء من 6840 من الرطل(.
القابلة  املواد  أن  حقیقة  إىل  بتجاربه  جابر  توصَّل  االحرتاق:   •
وختلِّف  الكربیت  اجلّو  إىل  تطلق  بالنريان  تشتعل  عندما  لالحرتاق 

وراءها الكلس(.
من  نوع مضيء  اخرتاع  من  متكَّن جابر  والطالء:  والورق  احلرب   •
الظالم. كما  والرسائل يف  املخطوطات  قراءة  لیساعد على  احلرب، 
اخرتع بطلٍب من اإلمام جعفر الصادق نوعاً مضاداً لالحرتاق 
الذي وضع يف  الورق كتاب جعفر  هبذا  الورق، حیث كتب  من 
مكتبة دار احلكمة. كذلك اكتشف نوعاً من الطالء إذا دهن به 
احلدید یصبح مضاداً للصدأ، وإذا دهنت به املالبس تصبح مضادَّة 
للبلل باملاء. كما وقد اكتشف طرقاً لتحضري مركَّبات عدیدة، مثل 

الفوالذ وكربونات الرصاص وكربیتید الزئبق ومحض األزوتیك.

بعض انجازات ابن حیان
هذه قائمة بسیطة وموجزة حول بعض منجزات جابر بن حیان يف 

علوم الكیمیاء:
.)NaOH( اكتشف الصودا الكاویة أو القطرون •

• أول من استحضر ماء الذهب.
بواسطة  باحلّل  الفضة  الذهب عن  • أول من أدخل طریقة فصل 

األمحاض. وهي الطریقة السائدة إىل یومنا هذا.
• أول من اكتشف محض النرتیك.

• أول من اكتشف محض اهلیدروكلوریك.
• اعتقد بالتولد الذايت.

• أضاف جوهرین إىل عناصر الیونان األربعة ومها )الكربیت والزئبق( 
وأضاف العرب جوهرا ثالثا وهو )امللح(.

• أول من اكتشف محض الكربیتیك وقام بتسمیته بزیت الزاج.
• أدخل حتسینات على طرق التبخري والتصفیة واالنصهار والتبلور 

والتقطري.
• استطاع إعداد الكثري من املواد الكیمیائیة كسلفید الزئبق وأكسید 

.)arsenious oxide( االرسني
جهاز  اخرتع  العامل.فقد  يف  للتقطري  طریقة  أول  وضع  يف  جنح   •
تقطري ویستخدم فیه جهاز زجاجي له قمع طویل ال یزال یعرف 
حىت الیوم يف الغرب باسم Alembic من األمبیق باللغة العربیة. 
وقد متكن جابر بن حیان من حتسني نوعیة زجاج هذه األداة مبزجه 

بثاين أكسید املنجنیز.
• صنع ورق غري قابل لألحرتاق.

• شرح بالتفصیل كیفیة حتضري الزرنیخ واالنتیمون.

-865  / ق   . )251-313هق  الرازي  بكر  أبو 
923م.(

أبو بكر محمد بن یحیى بن زكریا الرازي عامل وطبیب مسلم، درس 
واألدب  واملنطق  والكیمیاء  والفلك  والفلسفة  والطب  الریاضیات 

والعلوم الشرعیة.
يف »الري« اشتهر الرازي وجاب البالد وعمل رئیسا ملستشفى وله 
الكثري من الرسائل يف شىت جماالت األمراض وكتب يف كل فروع 

الطب واملعرفة يف ذلك العصر.
ویظهر فضل الرازي يف الكیمیاء، بصورة جلیة، عندما قسم املواد 

املعروفة يف عصره إىل أربعة أقسام هي:
• املواد املعدنیة،
• املواد النباتیة،

• املواد احلیوانیة،
• املواد املشتقة.

كما قّسم املعادن إىل أنواع، حبسب طبائعها وصفاهتا، وحّضر بعض 
احلوامض وما زالت الطرق اليت اتّبعها يف التحضري مستخدمة إىل 
اآلن. وهو أول من ذكر حامض الكربیتیك الذي أطلق علیه اسم 

زیت الزاج أو الزاج األخضر.
وقد حّضر الرازي يف خمتربه بعض احلوامض األخرى، كما استخلص 
يف  منه  یفید  وكان  خمتمرة.  وسكریة  نشویة  مواد  بتقطري  الكحول 

الصیدلیة من أجل استنباط األدویة املتنوعة.
إىل  وأهنا  الكیمیاء  »كتاب  هو  الکیمیاء  علم  يف  أهم کتبه  من 

الصحة أقرب«.

الجلدكي )؟ - ۷۴۳هق / ۱۳۴۲م(
علي بن محمد أیدمر، عز الدین اجلِلدكي، اختلفت املصادر يف امسه 
واسم أبیه. ینسب إىل »ِجْلَدك« من قرى »خراسان«. كان عامل 

كیمیاء، عاش يف القرن الثامن اهلجري، واسع الشهرة.
یـَُعد من أعظم املؤلِّفني، فممن نقل عنهم فقرات كاملة جابر بن 
العراقي،  القاسم  وأبي  رأس،  أرفع  وابن  الرازي،  بكر  وأبو  حیان، 
وغريهم، فخدم تاریخ الكیمیاء يف اإلسالم إذ دوَّن يف مصنَّفاته كثريًا 
مما اندثر من كتب سابقیه. عدد له حاجي خلیفة صاحب كشف 

الظنون مجلًة من املؤلَّفات.
الطبیعة يف  العلوم  تاریخ  یقول عنه يف كتابه »جمموعة أحباث عن 
العلماء المشهورین في علم  احلضارة اإلسالمیة«: إن الجلدكى من 
علماء  بین  ولكن  والمسلمین  الغرب  علماء  بین  فقط  لیس  الكیمیاء 

الكیمیاء بوجه عام.
من  سبقوه  ومن  الكیمیاء،  علم  تاریخ  بدراسة  اجللدكى  اشتهر 
العلماء، فیقول عمر رضا كحالة يف كتابه »العلوم البحتة يف العصور 

اإلسالمیة«: 

علم المسلمین

علم المسلمین

الكیمیاء  بتاریخ  معرفة  العلماء  أعظم  من  یعد  الجلدكى  أن  ...إل 
الكیمیائیة  المؤلفات  بجمع  مغرما  وقد كان  قبله،  من  فیها  وما كتب 
وتفسیرها، وكانت عادته أن ینقل عمن تقدموه من المشاهیر كجابر بن 
حیان، وأبي بكر الرازي فقرات كاملة؛ وبذلك یكون قد أدى لتاریخ 
الكیمیاء في اإلسالم خدمة جلیلة، إذ دون في كتبه الحدیثة نسبًیا ما 
قد اندثر وضاع من كتب سابقیه فكانت مصنفاته أفضل مصدر لمعرفة 

الكیمیاء والكیمیائیین في اإلسالم.
له آراء مهمة يف الكیمیاء منها: أن املواد الكیمیائیة ال تتفاعل مع 
بعضها إال بأوازن معینة، وهذا هو املفتاح الرئیسي يف قانون النسب 
الثابتة يف االحتاد الكیمیائي، وتوصل أیضا إىل فصل الذهب عن 
الفضة بواسطة حامض النیرتیك، الذي یذیب الفضة تاركا الذهب 
اخلالص. ویذكر أ. ج. هوملیارد يف كتابه الكیمیاء حىت عصر دالتن: 
إن الجلدكى توصل وبكل جدارة إلى أن المواد ل تتفاعل فیما بینها إل 

بنسب وأوزان ثابتة.
ویضیف عبد الرازق نوفل يف كتابه »املسلمون والعلم احلدیث«: إنه 
وبعد خمسة قرون من وفاة الجلدكى أعلن العالم براوست قانون النسب 

الثابتة في التحاد الكیمیائي ومنطوقه هو نفس نظریة الجلدكى.
واالحتیاطات  الوقایة  لطریقة  مفصال  وصفا  اجللدكي  أعطى  كما 
الالزمة من خطر استنشاق الغازات الناجتة عن التفاعالت الكیمیائیة، 
وهو بذلك یعد من أول من فكر يف ابتكار واستخدام الكمامات 
يف معامل الكیمیاء. كما درس القلویات واحلمضیات دراسة وافیة 
الصابون، وكما  التحسینات على صناعة  تقدمي بعض  ومتكن من 
طور طریقة التقطري وهو أول من قال إن املادة تعطى لونا خاصا هبا 

عند احرتاقها.
األحجار  مجیع  أن  العتقاده  وذلك  الزئبق،  خواص  بدراسة  اهتم 

أصلها یرجع للزئبق.
ما  منها  نذكر  متداولة  مراجع  علمیة صارت  للجلدكي كتباً  كان 

خيتص بالكیمیاء:
• »الربهان يف أسرار علم املیزان«، وحيتوي على أربعة أجزاء، أورد 
فیه قواعد كثرية من الطبیعة مبا یتعلق بصناعة الكیمیاء. وكان هذا 
یدل على تعمق اجللدكي يف طریقة  تبویباً  ومبّوباً  الكتاب مفصالً 
احلكم  يف  مقاالت  مثاين  على  حيتوي  والكتاب  العلمي،  البحث 
اإلهلیة واألسرار اخلفیة، فاملقالة األوىل تشتمل على املقدمة، والثانیة 
يف أصول العناصر األربعة وما یتعلق مبوازین كل واحد منها، والثالثة 
تبحث يف  والرابعة  ومیزاهتا،  واملعدن  والنبات  واحلیوان  اإلنسان  يف 
والزهرة وعطارد  والشمس  واملریخ  واملشرتي  السبعة زحل  األجساد 
والقمر ومیزاهتا، اخلامسة يف األمالح، والسادسة يف الزینة، والسابعة 
يف الیقني مبوازین األجساد الذاتیة املعدنیة وحكمة صنعها ويف بیان 
الفلزات، والثامنة يف لواحق علم املیزان والعمل للوصول إىل حتضري 

اإلكسري ومنافعه تلیها اخلامتة.
• كتاب »هنایة الطلب«،

• كتاب »املصباح يف علم املفتاح« یضم معظم ما توصل إلیه من 
معلومات عملیة، وهو خالصة مخسة كتب وهي: »الربهان يف أسرار 
الطلب يف شرح املكتسب  السرور«، »هنایة  املیزان«، »غایة  علم 
وزراعة الذهب«، »التقریب يف أسرار الرتكیب يف الكیمیاء«، »كنز 

االختصاص يف معرفة اخلواص«.

أبو القاسم العراقي
بـخروز شاه  املعروف  السماوي  العراقي  أحمد  بن  القاسم محمد  أبو 

السیماوي.
ولد يف العراق وال یعرف بالضبط تاریخ والدته غري أن معظم املؤرخني 
جابر  أستاذه  بآراء  متأثراً  سنة 580هـ كان  تويف  أنه  على  أمجعوا 
بن حیان ومن أتى بعده. وقد بقیت آراؤه ونظریاته على ما كان 
علیه سلفه من العلماء الذین تقّدموه، ومل یكن هو یدعم نظریات 
جابر بن حیان فقط بل كان یستند إىل ما تقّدم من إنتاج علماء 
اإلسكندریة. ورغم أنه قام بكثري من التجارب العلمیة وأحدث آراء 
جدیدة دوهنا يف كتبه، واليت دّلت داللة واضحة على تفكريه املنطقي 
تبعه من  إىل من  جبابر بن حیان مستنداً  متأثراً  فإنه ظل  السلیم، 

العلماء العرب املسلمني.
اهتم السماوي بالتألیف يف صنعة الكیمیاء، وكانت معظم مؤلفاته 

مّتسمة بالصبغة التارخيیة، نذكر بعض مؤلفاته:
• كتاب »الكنز الدفني«،

• كتاب »هنایة الطلب يف شرح املكتسب«،
• كتاب »العلم املكتشف يف زراعة الذهب«،

عن  فیه  وقد حتدث  الطرائق«،  وكشف  احلقائق  »عیون  • كتاب 
العلوم الساسانیة و الشعوذة وأمور غریبة أخرى كثرية، وتناول فیه 

خواص األدویة املفردة.
• كتاب »النجاة واالتصال بعني احلیاة«، كان مدافعا عن آراء جابر 

بن حیان خاصة فكرة )تبري الذهب(.
• خمطوط األقالیم السبعة ذات الصور )التنسابیة( يف الكیمیاء.

عندما  فكان  العلمي،  بالتوثیق  العراقي  القاسم  أيب  أعمال  متیزت 
یتطرق إىل مسألة كیمیائیة یرجع يف حبثه إىل أسانید علماء الیونان 
مصنفات  أوروبا  علماء  ترجم  وقد  السالفة،  األمم  من  وغريهم 
السماوي وحالوا احلصول علیها لقیمتها ومبا امتازت به من مادة 

علمیة وتارخيیة يف حقل الكیمیاء.
العربیة  الكیمیاء  أن حيصر بكل جناح  العراقي  القاسم  أبا  استطاع 
اليت أنتجها علماء العرب حىت ذلك التاریخ. وقد اختذت الكیمیاء 
التجربة  إىل  یستند  حقیقي  علم  صورة  القاسم  أبا  جهود  بفضل 
العلمیة. وقد یكون السماوي أول كیمیائي یستطیع انتقاد العلماء 

السابقني له والذین تتلمذ على قراءة مؤلفاهتم.
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ملیحة سرکرده

في ذكر الماء و آداب شربه

احلیوانیة  و  االنسانیة  احلیاة  وجود  يف  األساسي  العنصر  هو  املاء 
والنباتیة على سطح الكوكب الذي لوال املاء ملا كانت علیه حیاة، و 
ال سكنة احیاء، و قد ثبت هذا عملیا يف هبوط رواد الفضاء على 
سطح القمر الذي وجدوه خالیا من اي كائن حي، ألنه ال ماء فیه 

و صدق الباري تعاىل يف قوله الكرمي: 
» ... َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ ٍء َحي ...«1

واملاء الیغذو البدن لبساطته و إنا یستعمل املاء ألغراض االخر؛ 
أحدها، لرتقیق الغذاء، و ثانیها، طبخ الغذاء و هتیئه، و ثالثها، أن 
ال حيرتق الغذاء يف املعدة عند توجه احلرارة الیها، كما حيرتق الشىء 
الیابس يف القدر بدون املاء؛ و رابعها، بدرقة املاء الغذاء بسبب ترقیقه 
له، لینفذ يف اجملاري الضیقة، فإذا نفذ فیها إىل األعضاء، یتحلل 
شيء من ذلك املاء بالعرق و البخار، و یرجع شيء قهقري إىل 
الكبد، و یندفع بالبول؛ و خامسها، أن خيتلط بالفضول، و یرققها، 
أن  العرق، و غريذلك؛ و سادسها،  و  بالبول  یسهل خروجها  و 
یسكن بربده احتداد احلرارة و هلیبها؛ و سابعها أن یرطب األعضاء. 
و أما شرب املاء على الریق، و عقیب احلركة، خصوصا اجلماع و 
عقیب املسهل و عقیب احلمام و على الفاكهة، رديء جدا. و 
أنا یستعمل الشراب عند احندار الغذاء من املعدة أى وقت شروعه 
يف االحندار و هو بعد كمال اهلضم، ألنه حینئذ، ینفذ الغذاء إىل 

األعضاء و یبدرقه و یسهل باقي هضومه.
قال اإلمام الرضا يف »الرسالة الذهبیة«:

السقي  بالعمارة و  تعوهدت  متى  الطیبة،  بمنزلة الرض  الجسد  »أن 
دامت  فتعطش،  منه  لینقص  و  فتغرق.  الماء  في  لیزداد  من حیث 
عمارتها و كثر ریعها و زكى زرعها و إن تغوفل عنها فسدت، و لم 
بالتدبیر في األغذیة و  المنزلة و  بهذه  فالجسد  العشب،  فیها  ینبت 
األشربة یصلح و یصح و تزكو العافیة فیه و إعلم شرب الماء البارد 
عقیب الشيء الحار أو الحالوة یذهب بالسنان و من أراد أن لیؤذیه 
معدته فالیشرب بین طعامه ماء حتى یفرغ و من فعل ذلك رطب بدنه 

و ضعفت معدته، و لم یأخذ العروق قوة الطعام أول فأول.«
أن من استكثر من شرب املاء و أفرط فیه یعرض له ترهل البدن و 
الرعشة و األمراض الباردة، كذلك من یقل منه عن مقدار احلاجة 
یعرض له جفاف البدن و توهن يف مجیع الشهوات و ضعف البصر 
فیه  یراعي  أن  فینبغى  اهلرم  إلیه  یسرع  و  و سهر  احلواس  و مجیع 

االعتدال.

أجود المیاه
أفضل املیاه و أجودها، میاه األهنار و العیون، خصوصا اجلاریة على 
تربة نقیة فیتخلص املاء عند جریاهنا علیها من الشوائب الردیئة، أو 
اجلاریة على احلجارة، فیكون أبعد عن قبول العفونة و خصوصا، 
اجلاریة اىل الشمال، ألن الریاح الشمالیة و هي باردة یابسة، هتب 
حینئذ على وجه املاء خمالفة حلركته فتربده و تبعده عن قبول العفونة. 
أو اجلاریة إىل املشرق، ألن الریاح املشرقیة أفضل من املغربیة، معتدلة 

و الطّب اإلسالمي هلا  مصلحة  فتكون  الیبوسة،  اىل  مائلة  الربودة،  و  احلرارة  بني 
خصوصا املنحدر إىل أسفل، ألن حركتها، حینئذ؛ تكون أسرع و 
أقوى فتزداد لطافتها لذلك و خصوصا، إذا بعد املنبع، ألهنا حینئذ 
تكون ألطف لكثرة حركتها بسبب طول املسافة فإن كان املاء مع 

هذا خفیف الوزن، خيیل لشاربه أنه حلو.
من  الربیع  قبل  یكون  ما  خاصة  و  املطر  ماء  اجلیدة  املیاه  من  و 

 :سحاب راعد.فقال علي
»اشربوا ماء السماء، فانه طهور للبدن و یدفع األسقام.«2 

قال اهلل تبارك و تعاىل: 
رِْجَز  َعْنُكْم  یُْذِهَب  َو  ِبِه  لُِیَطهِّرَُكْم  ماًء  السَّماِء  ِمَن  َعَلْیُكْم  یقُنقَزُِّل  »َو 

الشَّْیطاِن َو لِیقَْرِبَط َعلى  ققُُلوِبُكْم َو یقُثَبَِّت ِبِه اأْلَْقدام «3
و أردأ املیاه، میاه االجام و البطائح فاهنا تفسد األخالط و األمعاء. 

و میاه االبار و القىن و املواضع املستورة من الشمس كلها ردیئة.
 :فقال اإلمام الرضا

»و أفضل المیاه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الطیفى و أفضلها 
ما كان بهذا الوصف الذى نبع منه و كان مجراه في جبال الطین و ذلك 
أنها تكون في الشتاء باردة و في الصیف ملینة للبطن نافعة لصحاب 
الحرارات و أما الماء المالح و المیاه الثقیلة فإنها یبیس البطن و میاه 
الثلوج و الجلید ردیئة لسائر الجساد، و كثیرة الضرر جدا و اما میاه 
السحب فانها خفیفة عذبة صافیة نافعة لالجسام إذا لم یطل خزنها و 
حبسها في األرض و أما المیاه الجب فانها عذبة صافیة نافعة إن دام 

جریها و لم یدم حبسها في األرض.«
 :كما قال

»فأما صالح المسافر و دفع الذى عنه فهو أن لیشرب من ماء كل 
منزل یرده إل بعد أن یمزجه بماء المنزل الذي قبله أو بشراب واحد 
غیر مختلف یشوبه بالمیاه على الهواء على اختالفها. و خیر الماء 
شربا لمن هو مقیم أو مسافر ما كان ینبوعه من الجهة المشرقیة من 

الخفیف البیض.«

اداب شرب الماء
هناك اداب أشار إلیها الرسول األعظم أثناء الشرب كما أخربنا أهل 

العصمة علیهم السالم 
قد عد من اداب شرب املاء أمور:

1( التسمیة قبل الشرب و التحمید بعده،
2( شرب املاء مصا )قلیال قلیال( ال عبا،

3( شرب املاء بثالثة أنفاس و لیس نفس واحد،
4( شرب املاء قائما بالنهار،

5( أن الیشرب املاء قائما باللیل،
6( شرب املاء عن رغبة و تلذذ،

7( ذكر احلسني و أهل بیته و اللعن على قتلته بعد الشرب،
8( أن الیكثر من شرب املاء،

9( أن الیشرب من حمل كسر الكوز و من حمل عروته،
10( أن الیشرب املاء على األغذیة الدمسة خصوصا،

11( أن الیشرب بیساره،
12( الینبغي الشرب يف انیة الذهب و الفضة.

فأرواين، و أعطاين فأرضاين، و عافاين و  الذي سقاين  احلمد هلل 
كفاين اللهم اجعلين ممن تسقیه يف املعاد من حوض حممد و 

تسعده مبرافقته 
برمحتك یا أرحم الرامحني.

الهوامش:
1. سورة األنبیاء، االیة 30.

2. »مكارم األخالق«، ص 156.
3. سورة األنفال، االیة 11.

المصادر:
1. »طب اإلمام على«، عبد احلسني اجلواهري.

2. »الرسالة الذهبیة يف الطب لإلمام الرضا« عن احلسن بن حممد بن 
مجهور.

3. »الفوائد املغریة يف القواعد الطبیة«، أبواجملد الطبیب.
4. »شرح املوجز يف الطب«، برهان الدین نفیس بن عوض.

5. »طب اإلمام الصادق«، السید حممد الكاظم القزویين
6. www.sistani.org
7. www.room-alghadeer.net
8. www. Alhussain- sch.org

الطّب اإلسالمي
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المنجّي

إن نسب األشاص من القضایا اهلامة و هذا لیس بسبب أن أصل 
كل إنسان نسبه بل ألن اهلل قدر أن یرث كل شخص میزات و 
خصائص آباءه و أمهاته كانت املیزات إجيابیا أو سلبیا و مانت 
الصفات حممودة أو مكروهة .فاآلباء الذین هم طویل القامة هلم 
أبناء طویل القامة و ال یوجد بني الناس من هو أفضل نسبا من 
اإلمام املهدي )عج( و مل یرث أحد أكثر منه من تراث األتبیاء 
و األولیاء و وصل األمر إىل حد یوصف بأنه وارث كل األنبیاء و 

األوصیاء . 
و قد مل یرث اإلمام املهدي )عج( الصفات و املیزات احلسدیة و 
اخللقیة آلباءه فحسب بل قد ورث كل االسلحة و األشیاء لألنبیاء 

السابقني و سنتطرق إىل بعض منها:

المیزات و الخصائص
أ( اشبه الناس برسول اهلل

 إىل احلسني روی عن أبي وائل قال: نظر أمري املؤمنني علي
فقال: »إن ابني هذا سید كما سماه رسول اهلل ص سیدا و سیخرج اهلل 

من صلبه رجال باسم نبیكم یشبهه في الخلق و الخلق.«1

ب( نوح و موسی و ابراهیم
إلى  ظهره  أسند  قد  بمكة  یومئذ  القائم  الشیعة: »و  روی يف کتب 
البیت الحرام مستجیرا به فینادي یا أیها الناس إنا نستنصر اهلل فمن 
أجابنا من الناس فإنا أهل بیت نبیكم محّمد و نحن أولى الناس 
 فأنا أولى الناس بآدم فمن حاجني في آدم باهلل و بمحّمد
و من  حاجني  في  نوح  فأنا أولى الناس بنوح و من حاجني في 
 و من حاجني في محّمد  فأنا أولى الناس بإبراهیم إبراهیم
أولى  فأنا   النبیین بمحّمد و من حاجني في  الناس  أولى  فأنا 

 .الناس بالنبیین
أ لیس اهلل یقول في محكم كتابه »ِإنَّ اللََّه اْصَطفى  آَدَم َو نُوحاً َو آَل 
ِإْبراهیَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلمیَن  ُذرِّیًَّة بقَْعُضها ِمْن بقَْعٍض َو اللَُّه َسمیٌع 
َعلیم .«2 فأنا بقیة من آدم و ذخیرة من نوح و مصطفى من 

إبراهیم و صفوة من محّمد صلى اهلل علیهم أجمعین.«3

العلوم
إضافة على الرتاث املادي و املیزات اجلسدیة و اخللقیة نقلت العلوم 
.عن األنبیاء إىل أوصیائهم و يف النهایة وصلت إىل نيب اإلسالم

أ( ل یموت العالم

هو الذي يرث األنبياء و الرسل 

روی عن زرارة و الفضیل عن أيب جعفر االمام الباقر قال: »إن 
 لم  یرفع  و العلم  یتوارث  و كان علي العلم الذي نزل مع آدم
عالم هذه األمة و إنه لم یهلك منا عالم قط إل خلفه من أهله من علم 

مثل علمه أو ما شاء اهلل.«4

ب( العلم الموروث
عن أيب جعفر قال قال رسول اهلل:  »إن أول وصي كان على 
وجه األرض- هبة اهلل بن آدم و ما من نبي مضى إل و له وصي و 
كان جمیع األنبیاء مائة ألف نبي و عشرین ألف نبي منهم خمسة أولو 
العزم- نوح و إبراهیم و موسى و عیسى و محّمد و إن علي بن أبي 
طالب كان هبة اهلل لمحّمد و ورث  علم  األوصیاء و علم  من  كان  

قبله  أما إن محّمدا ورث علم من كان قبله من األنبیاء و المرسلین.«5

ج( علوم أهل البیت
عن عبد اهلل بن جندب  أنه كتب إلیه الرضا: »أما بعد فإن محّمدا 
ص كان أمین اهلل في خلقه فلما قبض كنا أهل البیت ورثته فنحن 
أمناء اهلل في أرضه  عندنا علم البالیا و المنایا و أنساب العرب  و مولد 
اإلسالم و إنا لنعرف الرجل إذا رأیناه بحقیقة اإلیمان و حقیقة النفاق و 
إن شیعتنا لمكتوبون بأسمائهم و أسماء آبائهم أخذ اهلل علینا و علیهم 
المیثاق یردون موردنا و یدخلون مدخلنا لیس على ملة اإلسالم غیرنا 

و غیرهم.«6

الکتب و الأواح
أ( القرآن، التورات، النجیل و الزبور

 حسب ما نقل عن السنوات األوىل لإلسالم قام اإلمام علي
جبمع القرآن الكرمي بعد وفاة النيب و مجعه كما نزل على النيب 
و على نفس الرتتیب و كان حسب ما أمره به و يف النهایة عندما 
مت مجع كل املخطوطات و صار القرآن الكرمي كامال رفض اخللیفة 
األوىل و الثانیة عن قبوله و أخفاه اإلمام علي علیه السالم عن الناس 
و اختص به آل النبوة و الرسالة فما عندنا من القرآن الكرمي هو ما 

قام اخللیفة الثالثة عثمان بن عفان و حسب الرتتیب الذي مجعه.
عن جابر قال مسعت أبا جعفر یقول : »ما ادعى أحد من الناس 
أنه جمع القرآن كله كما أنزل إل كذاب و ما جمعه و حفظه كما نزله 

7».و األئمة من بعده اهلل تعالى إل علي بن أبي طالب
إضافة على القرآن، التوراة احلقیقي و الكتب السماویة األخرى و 
اليت ذكر فیها كلمات اهلل تعاىل دون أي حتریفات ورثه من أوصیاء 

.األنبیاء و حالیا عند اإلمام املهدي
قال أبو عبد اهلل االمام اصادق: »إن سلیمان ورث  داود و إن 
و  التوراة  علم  عندنا  إن  و  محّمدا  ورثنا  إنا  و  محّمدا ورث سلیمان 

اإلنجیل و الزبور و تبیان ما في األلواح.«8
عن أبي حمزة الثمالي عن أيب عبد اهلل قال مسعته یقول:  »ألواح 

موسى عندنا و عصا موسى عندنا و نحن ورثة النبیین.«9

ب( مصحف فاطمه
و من الكتب املخفیة عند األئمة هو مصحف فاطمة املصحف 
إىل  املالئك  اهلل و عرب  املستقبل من جانب  فیه علوم  نقل  الذي 

.فاطمة
ثمان و عشرین و  الزنادقة في سنة  یقول : »تظهر   أبا عبد اهلل
مائة و ذلك أني نظرت في مصحف فاطمة.« قال الراوی: و ما 

مصحف فاطمة؟ 
قال: »إن اهلل تعالى لما قبض نبیه ص دخل على فاطمة من 
وفاته من الحزن ما ل یعلمه إل اهلل عز و جل فأرسل اهلل إلیها ملكا 
یسلي غمها و یحدثها فشكت ذلك  إلى أمیر المؤمنین فقال إذا 
أحسست بذلك و سمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمیر 
المؤمنین یكتب كل ما سمع - حتى أثبت من ذلك مصحفا قال 
ثم قال أما إنه لیس فیه شي ء من الحالل و الحرام و لكن فیه علم ما 

یكون.«10

ج( جفر
عن الحسین بن أبي العالء قال مسعت أبا عبد اهلل یقول:  »إن 

عندي الجفر األبیض.« 
قال قلت: فأي شي ء فیه؟ 

صحف  و  عیسى  إنجیل  و  موسى  توراة  و  داود  »زبور   :قال
إبراهیم و الحالل و الحرام و مصحف فاطمة ما أزعم أن فیه 
قرآنا و فیه ما یحتاج الناس إلینا و ل نحتاج إلى أحد حتى فیه الجلدة و 
نصف الجلدة و ربع الجلدة و أرش الخدش و عندي الجفر األحمر.« 

قال قلت: و أي شي ء في الجفر األحمر؟ 
السیف  یفتحه صاحب  للدم  یفتح  إنما  قال: »السالح و ذلك 
للقتل فقال له عبد اهلل بن أبي یعفور أصلحك اهلل أ یعرف هذا بنو 
الحسن فقال إي و اهلل كما یعرفون اللیل أنه لیل والنهار أنه نهار و 
لكنهم یحملهم الحسد و طلب الدنیا على الجحود و اإلنكار و لو 

طلبوا الحق بالحق لكان خیرا لهم.«11
بعض   اهلل عبد  أبا  سأل  قال:  عبیدة  أبي  عن  رئاب  ابن  عن 

أصحابنا عن اجلفر، فقال: »هو جلد ثور مملوء علما.«12

د( کتاب علی
عن بكر بن كرب الصیرفي قال مسعت أبا عبد اهلل یقول : »إن 
إلینا و إن  الناس لیحتاجون  الناس و إن  عندنا ما ل نحتاج معه إلى 
فیها كل  علي صحیفة  و خط   اهلل رسول  إمالء  عندنا كتابا 
حالل و حرام و إنكم لتأتونا باألمر فنعرف إذا أخذتم به و نعرف إذا 

تركتموه.«13

المنجّي
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المنجّي

المنجّي

اسم اعظم
أبا عبد اهلل یقول : »إن عیسى ابن مریم أعطي حرفین كان 
یعمل بهما و أعطي موسى أربعة أحرف و أعطي إبراهیم ثمانیة 
أحرف و أعطي نوح خمسة عشر حرفا و أعطي آدم خمسة 
و عشرین حرفا و إن اهلل تعالى جمع ذلك كله لمحّمد- و إن اسم 
اهلل األعظم ثالثة و سبعون حرفا أعطي محّمد- اثنین و سبعین 

حرفا و حجب عنه حرف واحد.«15
 و عن علي بن محّمد النوفلي عن أيب احلسن صاحب العسكر
قال مسعته یقول:  »اسم اهلل األعظم ثالثة و سبعون حرفا كان عند 
آصف حرف فتكلم به فانخرقت له األرض فیما بینه و بین سبإ فتناول 
عرش بلقیس حتى صیره إلى سلیمان ثم انبسطت األرض في أقل من 
طرفة عین و عندنا منه اثنان و سبعون حرفا و حرف عند اهلل مستأثر 

به في علم الغیب.«15

میراث األنبیاء
كلما كنا و أسباب و أدوات النبوة و الرسالة من آدم حىت نيب 
 وورث اإلمام املهدي حالیا عند اإلمام املهدي اإلسالم
كل أدوات و أسباب املعجزات من عصا موسى و خامت سلیمان و 

لواء الرسول يف غزوة بدر و... .

أ( ذو الفقار
عن أيب احلسن الرضا قال سألته عن ذي الفقار سیف رسول 
اهلل من أین هو؟ قال: »هبط به جبرئیل من السماء و 

كانت حلیته من فضة و هو عندي.«16

ب( حجر موسی
قال أبو جعفر : »إن القائم إذا قام بمكة- و أراد أن یتوجه إلى 
الكوفة نادى منادیه أل ل یحمل أحد منكم طعاما و ل شرابا و یحمل 
حجر موسى بن عمران و هو وقر بعیر فال ینزل منزل إل انبعث عین 
منه فمن كان جائعا شبع و من كان ظامئا روي فهو زادهم حتى ینزلوا 

النجف من ظهر الكوفة.«17

ج( قمیص یوسف
عن مفضل بن عمر عن أيب عبد اهلل قال مسعته یقول:  »أ تدري 

ما كان قمیص یوسف؟« 
قال قلت: ل. 

قال: »إن إبراهیم لما أوقدت له النار أتاه جبرئیل بثوب 
من ثیاب الجنة فألبسه إیاه فلم یضره معه حر و ل برد فلما حضر 
إبراهیم الموت جعله في تمیمة و علقه على إسحاق و علقه 
إسحاق على یعقوب فلما ولد یوسف علقه علیه فكان 
في عضده حتى كان من أمره ما كان فلما أخرجه یوسف بمصر من 

التمیمة وجد یعقوب ریحه و هو قوله »ِإنِّي أَلَِجُد ریَح یُوُسَف َلْو ل َأْن 
تقَُفنُِّدون .«  فهو ذلك القمیص الذي أنزله اهلل من الجنة.« 

قلت جعلت فداك فإلى من صار ذلك القمیص؟ 
قال: »إلى أهله.« 

آل  إلى  انتهى  فقد  غیره  أو  علما  ورث  نبي  »كل   :قال مث 
18».محّمد

د( أدوات لعجزات األنبیاء و أسبابها
عن سعید السمان قال: كنت عند أيب عبد اهلل إذ دخل علیه 

رجالن من الزیدیة. فقاال له: أ فیكم إمام مفترض الطاعة؟ 
قال فقال: ل. 

قال فقاال له: قد أخبرنا عنك الثقات أنك تفتي و تقر و تقول به  و 
نسمیهم لك فالن و فالن و هم أصحاب ورع و تشمیر و هم ممن 

ل یكذب.  
فغضب أبو عبد اهلل فقال: »ما أمرتهم بهذا.« 

فلما رأیا الغضب يف وجهه خرجا .
فقال يل: »أ تعرف هذین؟« 

قلت: نعم هما من أهل سوقنا و هما من الزیدیة و هما یزعمان أن 
سیف رسول اهلل عند عبد اهلل بن الحسن. 

فقال: »كذبا لعنهما اهلل و اهلل ما رآه عبد اهلل بن الحسن بعینیه 
و ل بواحدة من عینیه و ل رآه أبوه اللهم إل أن یكون رآه  عند علي 
بن الحسین فإن كانا صادقین فما عالمة في مقبضه و ما أثر في 
موضع مضربه و إن عندي لسیف رسول اهلل  و إن عندي لرایة 

رسول اهلل و درعه و لمته و مغفره . 
فإن كانا صادقین فما عالمة في درع رسول اهلل و إن عندي لرایة 
ألواح موسى و عصاه و إن  المغلبة و إن عندي   رسول اهلل
الذي كان  الطست  عندي لخاتم سلیمان بن داود و إن عندي 
موسى یقرب به القربان و إن عندي السم الذي كان رسول اهلل 
 إذا وضعه بین المسلمین و المشركین لم یصل من المشركین إلى 

المسلمین نشابة و إن عندي لمثل الذي جاءت به المالئكة. 
و مثل السالح فینا كمثل التابوت في بني إسرائیل كانت بنو إسرائیل 
في أي أهل بیت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة و من صار إلیه 
السالح منا أوتي اإلمامة و لقد لبس أبي درع رسول اهلل فخطت 
على األرض خطیطا و لبستها أنا فكانت و كانت  و قائمنا من إذا لبسها 

مألها إن شاء اهلل.«19
نعم هو الذي قد ورث تراث األنبیاء و الرسل و الذي له كل األخیار 

و الفضائل و اخلريات و الربكات و القدرات و علوم السابقني.
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اوصیاء األنبیاء

»أوصى موسى إلى یوشع بن نون و أوصى یوشع بن نون إلى ولد 
هارون و لم یوص إلى ولده و ل إلى ولد موسى إن اهلل تعالى...«1 و 
اراد اهلل أن یكون وصي آخر نيب اهلي حممد بن عبداهلل ابن عمه و 

.صهره علي بن أيب طالب
ملا أن قضى حمّمد نبوته و استكمل أیامه أوحى اهلل تعاىل إلیه 
أن: »یا محّمد! قد قضیت نبوتك و استكملت أیامك فاجعل العلم 
الذي عندك و اإلیمان و السم األكبر و میراث العلم و آثار علم النبوة 
في أهل بیتك عند علي بن أبي طالب فإني لن أقطع العلم و اإلیمان و 
السم األكبر و میراث العلم و آثار علم النبوة من العقب من ذریتك 

كما لم أقطعها من ذریات األنبیاء.«2
روایة  يف  جاء  و   .علي وصیه  أول   األنبیاء خامت  فجعل 
طویلة من اإلمام الصادق يف بیان األوصیاء بعد أوصیاء آخر 

:و وصایة علي بن أيب طالب
 فلم تزل الوصیة في عالم بعد عالم حتى دفعوها إلى محّمد ...«
فلما بعث اهلل عز و جل محّمدا أسلم له العقب من المستحفظین 
و كذبه بنو إسرائیل و دعا إلى اهلل عز و جل و جاهد في سبیله ثم أنزل 
اهلل جل ذكره علیه أن أعلن فضل وصیك. فقال: »رّب! إن العرب قوم 
جفاة لم یكن فیهم كتاب- و لم یبعث إلیهم نبي و ل یعرفون فضل 
نبوات األنبیاء و ل شرفهم و ل یؤمنون بي إن أنا أخبرتهم بفضل 

أهل بیتي.« 
َفَسْوَف  َسالٌم  ُقْل  »َو  و  َعَلْیِهم «3   َتْحَزْن  ل  »َو  اهلل جل ذكره  فقال 

یقَْعَلُمون «4  فذكر من فضل وصیه ذكرا فوقع النفاق في قلوبهم. 
فعلم رسول اهلل ذلك و ما یقولون فقال اهلل جل ذكره: »یا محّمد! 
و لقد نعلم  أنك یضیق صدرك بما یقولون  فإنهم ل یكذبونك  و لكن 
لهم و  بغیر حجة  بآیات اهلل یجحدون  و لكنهم یجحدون  الظالمین 
كان رسول اهلل یتألفهم و یستعین ببعضهم على بعض و ل یزال 
یخرج لهم شیئا في فضل وصیه حتى نزلت هذه السورة فاحتج علیهم 
حین أعلم بموته و نعیت إلیه نفسه فقال اهلل جل ذكره: »فَِإذا فقََرْغَت 

فَاْنَصب  َو ِإلى  رَبَِّك فَاْرَغب « 5 
یقول إذا فرغت فانصب علمك و أعلن وصیك فأعلمهم فضله عالنیة 

 :فقال
»من كنت موله فعلي موله اللهم وال من واله و عاد من عاداه« 

ثالث مرات.
ثم قال: »ألبعثن رجال یحب اهلل و رسوله و یحبه اهلل و رسوله لیس 

بفرار یعرض بمن رجع یجبن أصحابه و یجبنونه.« 
و قال: »علي سید المؤمنین و قال علي عمود الدین و 

قال هذا هو الذي یضرب الناس بالسیف على الحق بعدي.« 
و قال: »الحق مع علي أینما مال« 

أول وصي للرسول

اوصیاء األنبیاء

و قال: »إني تارك فیكم أمرین إن أخذتم بهما لن تضلوا- كتاب 
اهلل عز و جل و أهل بیتي عترتي أیها الناس اسمعوا و قد بلغت إنكم 
ستردون علي الحوض فأسألكم عما فعلتم في الثقلین و الثقالن كتاب 
اهلل جل ذكره و أهل بیتي فال تسبقوهم فتهلكوا و ل تعلموهم فإنهم 

أعلم منكم. 
فوقعت الحجة بقول النبي و بالكتاب الذي یقرأه الناس فلم یزل 

یلقي فضل أهل بیته بالكالم و یبین لهم بالقرآن. 
»ِإنَّما یُریُد اللَُّه لُِیْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبقَْیِت َو یَُطهِّرَُكْم َتْطهیرا.«6 
و قال عز ذكره: »َو اْعَلُموا أَنَّما َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ ٍء فََأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َو 

ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْربى  .«7 
ثم قال : »َو آِت َذا اْلُقْربى  َحقَّه .«8 

فكان علي و كان حقه الوصیة، التي جعلت له و السم األكبر و 
میراث العلم و آثار علم النبوة. 

فقال:  »ُقْل ل َأْسئقَُلُكْم َعَلْیِه َأْجراً ِإلَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْربى .«9  ثم قال  »َو 
ِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلْت  بَِأيِّ َذْنٍب قُِتَلت «10 

یقول أسألكم عن المودة التي أنزلت علیكم فضلها مودة القربى بأي 
ل  ِإْن ُكْنُتْم  الذِّْكِر  َأْهَل  »َفْسئقَُلوا  ذكره:   جل  قال  و  قتلتموهم  ذنب 

تقَْعَلُمون «11  
قال الكتاب هو الذكر و أهله آل محّمد أمر اهلل عز و جل بسؤالهم 
و لم یؤمروا بسؤال الجهال و سمى اهلل عز و جل القرآن ذكرا فقال 
تبارك و تعالى »أَنقَْزْلنا ِإلَْیَك الذِّْكَر لُِتبقَیَِّن ِللنَّاِس ما نقُزَِّل ِإلَْیِهْم َو َلَعلَُّهْم 

یقَتقََفكَُّرون .«12 
و قال عز و جل: »َو ِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َو ِلَقْوِمَك َو َسْوَف ُتْسئقَُلون .«13 

و قال عز و جل: »َأطیُعوا اللََّه َو َأطیُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكم «14 
و قال عز و جل: »َو َلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َو ِإلى  ُأوِلي اأْلَْمِر ِمنقُْهْم َلَعِلَمُه 

الَّذیَن َیْستقَْنِبُطونَُه ِمنقُْهم .«15 
فرد األمر أمر الناس إلى أولي األمر منهم الذین أمر بطاعتهم و بالرد 
 إلیهم فلما رجع رسول اهلل ص من حجة الوداع نزل علیه جبرئیل
تقَْفَعْل  َلْم  ِإْن  َو  رَبَِّك  ِمْن  ِإلَْیَك  أُْنِزَل  ما  بقَلِّْغ  الرَُّسوُل  أَیقَُّها  »یا  فقال:  
َفما بقَلَّْغَت ِرسالََتُه َو اللَُّه یقَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه ل یقَْهِدي اْلَقْوَم 

اْلكاِفرین «16 
فنادى الناس فاجتمعوا و أمر بسمرات فقم شوكهن ثم قال: »یا 
أیها الناس من ولیكم و أولى بكم من أنفسكم؟« فقالوا اهلل و رسوله 
من  عاد  و  واله  من  وال  اللهم  موله  فعلي  موله  فقال: »من كنت 

عاداه« ثالث مرات....«17
كان النيب حياول يف حیاته الكرمية لكي یفهم الناس أن الرسالة 
ال تتم إال بقبول والیة أوصیائه و اتباع والیتهم. فقام النيب يف مواضع 
خمتلفة ببیان و تعریف و تقدمي األئمة بعده و هذه الروایات غري 
 ،فیها على إمامة اإلمام علي بن أيب طالب النيب ما أكد 
النقباء و أوصیاء النيب و عددهم و  الروایات اليت تذكر فیها 

واجبات املسلمني بالنسبة إلیهم. 
و هنا نذكر بعض الروایات ألهل السنة حول أألئمة اإلثين عشر:

الف( حدیث الثقلین
 أ( يف حجة الوداع روى الترمذي عن جابر قال: رأیت رسول اهلل
يف حجته یوم عرفة وهو على ناقته القصواء خيطب فسمعته یقول: 
»یا ایها الناس! اني قد تركت فیكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب اهلل 
وعترتي اهل بیتي.« قال الرتمذي ويف الباب عن ابي سعید و زید بن 

ارقم و حذیفة بن اسید.18
 

ب( حدیث عدد األئمة
أخرب الرسول أن عدد االئمة الذین یلون من بعده اثنا عشر كما 

روى عنه ذلك اصحاب الصحاح واملسانید االتیة:
روى مسلم عن جابر بن سمرة أنه مسع النيب یقول: »ل یزال 
الدین قائما حتى تقوم الساعة أو یكون علیكم اثنا عشر خلیفة كلهم 

من قریش.« 
ويف  خلیفة.  اثنا عشر  علیكم  یكون  داود« حىت  ايب  »سنن  ويف 

حدیث: إىل اثين عشر.19 
اثنا عشر  »یكون  یقول:   النيب قال: مسعت  ويف »البخاري«، 
امیراً.« فقال كلمة مل امسعها. فقال أيب، قال: »كّلهم من قریش.« 

ويف روایة: مث تكلم النيّب بكلمة خفیت علي فسألت أيب: ماذا 
قال رسول اهلل؟ فقال: كلهم من قریش.20

ج( حدیث هارون
أخربنا بشر بن هالل قال حدثنا جعفر وهو بن سلیمان بسنده سعید 

بن المسیب عن سعد بن أبي وقاص قال: 
لما غزا رسول اهلل غزوة تبوك خلف علیا بالق»مدینة«، فقالوا 
 :حتى لحقه في الطریق، فقال فیه مله وكره صحبته فتبع النبي
یا رسول اهلل! خلفتني في المدینة مع الذراري والنساء حتى قالوا مله 
وكره صحبته فقال له النبي: »یا علي إنما خلفتك على أهلي أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر أنه ل نبي بعدي.«21

د( نفس الرسول
حدث قتیبة حدثنا حامت بن إمساعیل بسنده عن سعد بن أيب وقاص 

عن أبیه قال: 
أمر معاویة بن أبي سفیان، سعدا. فقال: ما یمنعك أن تسب أبا تراب؟ 
تكون  أسبه ألن  فلن   قالهن رسول اهلل ثالثا  ما ذكرت  أما  قال: 
 اهلل رسول  سمعت  النعم.  حمر  من  إلي  أحب  منهن  واحدة  لي 
یقول لعلي وخلفه في بعض مغازیه فقال له علي یا رسول اهلل تخلفني 
مع النساء والصبیان فقال رسول اهلل: »أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إل أنه ل نبوة بعدي« وسمعته یقول یوم 
خیبر: »ألعطین الرایة رجال یحب اهلل ورسوله ویحبه اهلل ورسوله« قال 
فتطاولنا لها، فقال: »ادع لي علیا« فأتاه وبه رمد فبصق في عینه 
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اوصیاء األنبیاء

إلیه ففتح اهلل علیه وأنزلت هذه اآلیة. قل: »تعالوا ندع  الرایة  فدفع 
أبناءنا وأبناءكم«  اآلیة، دعا رسول اهللn علیا وفاطمة وحسنا وحسینا. 

فقال: »اللهم هؤلء أهلي.«22

ه( اولی األمر
قال اهلل تعالی فی القرآن الکرمي: »یا أَیقَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اللََّه َو 
ِمْنُكْم  .« روی الحاکم الحسکاني فی  َأطیُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي اأْلَْمِر 

تفسري هذه اآلیة:
قال:  عیاش  أبي  بن  أبان  عن   ]...[ الشیرازي  اهلل  عبد  أبو  أخربنا 

حدثين سلیم بن قیس الهاللي عن علي قال: 
»قال رسول اهلل : شركائي الذین قرنهم اهلل بنفسه و بي، و أنزل 
فیهم: »یا أَیقَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اللََّه َو َأطیُعوا الرَُّسول ...« اآلیة، فإن 

خفتم تنازعا في أمر فارجعوه إلى اهلل و الرسول و أولي األمر.« 
قلت: »یا نبي اهلل! من هم؟« 

قال: »أنت أولهم .«23

و( خلیفة الرسول 
اهلل  عبد  عن  بسنده  »الفضائل«  يف  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  روى 
األسدي عن علي قال: »لما نزلت  وأنذر عشیرتك األقربین، 
دعا رسول اهلل رجال من أهل بیته - إن كان الرجل منهم آلكال 
جذعة، وإن كان شاربا فرقا - فقدم إلیهم رجال، فأكلوا حتى شبعوا. 
فقال لهم: »من یضمن عني دیني ومواعیدي، ویكون معي في الجنة، 
فقال  بیته،  أهل  على  ذلك  فعرض  ؟«  أهلي  في  خلیفتي  ویكون 
یقضي عني دیني،  فقال رسول اهلل: »علي  علي: »أنا.« 

وینجز مواعیدي...«24

الهوامش:
رابع، 1407 ق.،  طبع  طهران،  »الكايف«،  یعقوب،  بن  حمّمد  1. كلیىن، 

ج 1، ص293.
2. حدیث من االمام الباقر، كلیىن، حمّمد بن یعقوب، املصدر السابق، 

ج 1، ص292
3. سورة النحل، اآلیة 127.
4. سورة الزخرف، اآلیة 89.

5. سورة االنشراح، اآلیة 8و9.
6. سورة االحزاب، اآلیة 33.
7. سورة األنفال، اآلیة 42.
8. سورة اإلسراء، اآلیة 26.
9. سورة الشوری، اآلیة 23.

10. سورة التکویر، اآلیة 8 و 9.
11. سورة النحل، اآلیة 43.

12. کذا، اآلیة 44.
13. سورة الزخرف، اآلیة 44.
14. سورة النساء، اآلیة 59.

15. کذا، اآلیة 82.
16. سورة املائدة، اآلیة 67.

17. كلیىن، حمّمد بن یعقوب، املصدر السابق، ج 1، ص293- 296.
العمال  وراجع كنز  النيب  بیت  اهل  مناقب  باب   199/13 الرتمذي   .18

.48/1
19. صحیح مسلم ج 3/6 - 4 بباب )الناس تبع لقریش من كتاب االمارة( 
واخرتنا هذا اللفظ من الروایة الن جابر كان قد كتبها، ويف صحیح البخاري 
ج 165/4، كتاب االحكام، وصحیح الرتمذي باب ما جاء يف اخللفاء من 
ابواب الفنت،  وسنن أيب داود ج 106/3، كتاب املهدي، ومسند الطیالسي 
احلدیث 767 و 1278، ومسند امحد ج 86/5 - 90 و 92 - 101 
و 106 - 108، وكنز العمال 26/13 - 27، وحلیة أيب نعیم 333/4 
وجابر بن مسرة بن جنادة العامري مث السوائي، ابن اخت سعد.بن أيب وقاص، 
وحلیفهم مات بالـ»كوفة« بعد السبعني، و روى عنه اصحاب الصحاح 146 
حدیثا، ترمجته بـ»أسد الغابة« و »تقریب التهذیب« و »جوامع السرية«، ص 

.277
20. فتح الباري 338/16، ومستدرك الصحیحني 617/3.

 ،21. سنن نسائی، ج5، باب ذكر منزلة علي بن أيب طالب من النيب
حدیث رقم 8429.

22. جامع صحاح ترمذی، ج5، باب )دون اسٍم(، حدیث رقم 3724؛ 
ایضاً فی احادیث رقم 3730 و3731 مثل املضمون.

التفضیل«،  الّتنزیل لقواعد  23. حسكاين، عبید اهلل بن عبد اهلل، »شواهد 
طهران، طبع اول، 1411 ق.، ج 1، ص189- 194.

البیت، اإلمام  24. فضائل الصحابة 651/2 .// : کتاب »اإلمامة وأهل 
علي واإلمامة«، املستبصر االستاذ اجلامعي: حمّمد بیومي مهران، ج2، صص 

51 -36

موعود القرآن

االضطرار حالة نفسانیة حيدث عندما ال جيد اإلنسان سبیال حلل 
إىل  یهدى  احلالة  هذه  يف  و  هلا  طبیعیا  طریق  جيد  ال  و  مشاكله 
سبب غري مادي و جيد األمل للنجاة و یتصل قلب اإلنسان عند 

االضطرار باهلل بشكل یدعوه بكل وجوده و یراه.
الذي وقع يف ورطة  باإلنسان  اليت شبهه اهلل  احلالة  االضطرار هو 
الغرق يف البحر و یرى األمواج اهلالكة یقرتب منه و هو يف البحر 
املضطرب و یدعو اهلل من أعماق قلبه و اهلل هو امللجأ النهائي و 

ال یرة منقذا غريه.
»َحتَّى ِإذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َو َجَرْیَن ِبِهْم ِبریٍح طَیَِّبٍة َو َفرُِحوا ِبها جاَءْتها 
ریٌح عاِصٌف َو جاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َو ظَنُّوا أَنقَُّهْم ُأحیَط ِبِهْم َدَعُوا 

اللََّه ُمْخِلصیَن َلُه الدِّین  لَِئْن أَْنَجْیَتنا ِمْن هِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرین .«1
یقول  ملن كما  الكرمي«  »القرآن  يف  املضطر  استخدمت كلمة  و 

اإلمام علي هو»الوحید، الفرید، الطرید و الشرید«.2
قال اهلل تعالی يف کتابه:

ُخَلفاَء  َیْجَعُلُكْم  َو  َیْكِشُف السُّوَء  َو  ِإذا َدعاُه  اْلُمْضَطرَّ  »َأمَّْن ُیجیُب 
اأْلَْرِض َأ ِإلٌه َمَع اللَِّه َقلیالً ما َتذَكَُّرون «3

قال املفّسرون فی تفسري اآلیة:
روی عن أيب عبد اهلل االمام الصادق قال:  

»نزلت في القائم من آل محمد، هو و اهلل المضطر إذا صلى في 
المقام ركعتین- و دعا اهلل فأجابه  و یكشف السوء و یجعله خلیفة في 

األرض .«4
:و نقل عن سبب هذا الضطرار عن اإلمام الباقر

»یكون لصاحب هذا األمر غیبة في بعض هذه الشعاب، ثم أومأ بیده 
إلى ناحیة ذي طوى، حتى إذا كان قبل خروجه بلیلتین - انتهى المولى 
أنتم  فیقول: كم  یلقى بعض أصحابه،  یدیه - حتى  بین  الذي یكون 
أنتم لو قد رأیتم  هاهنا فیقولون نحو من أربعین رجال، فیقول: كیف 
صاحبكم فیقولون: و اهلل لو یأوي بنا الجبال آلویناها معه، ثم یأتیهم 
من القابلة ]القابل [ فیقول لهم- أشیروا إلى ذوي أسنانكم و أخیاركم 
عشیرة- فیشیرون له إلیهم فینطلق بهم حتى یأتون صاحبهم، و یعدهم 

إلى اللیلة التي تلیها.
مث قال أبو جعفر: »و اهلل لكأني أنظر إلیه- و قد أسند ظهره إلى 
الحجر، ثم ینشد اهلل حقه ثم یقول: یا أیها الناس- من یحاجني في اهلل 
فأنا أولى الناس باهلل- و من یحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، یا 
أیها الناس من یحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، یا أیها الناس من 
یحاجني في إبراهیم، فأنا أولى بإبراهیم یا أیها الناس من یحاجني في 
موسى فأنا أولى الناس بموسى، یا أیها الناس من یحاجني في عیسى 
فأنا أولى الناس بعیسى یا أیها الناس من یحاجني في محمد فأنا أولى 

الناس بمحمد، یا أیها الناس من یحاجني في كتاب اهلل فأنا أولى 
المقام فیصلي ]عنده [ ركعتین، ثم  ینتهي إلى  الناس بكتاب اهلل، ثم 

ینشد اهلل حقه.«
مث قال: »هو و اهلل المضطر في كتاب اهلل، و هو قول اهلل: »َأمَّْن 
ُیجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َیْكِشُف السُّوَء َو َیْجَعُلُكْم ُخَلفاَء اأْلَْرِض  « 
و جبرئیل على المیزاب في صورة طائر أبیض- فیكون أول خلق اهلل 

یبایعه جبرئیل، و یبایعه الثالثمائة و البضعة العشر رجال.« 
مث قال أبو جعفر: »فمن ابتلي في المسیر وافاه في تلك الساعة، 

و من لم یبتل بالمسیر فقد عن فراشه.« 
5».مث قال: »هو و اهلل قول علي بن أبي طالب

الهوامش:
1. سورة یونس، اآلیة 22.

2. ابن بابویه، حمّمد بن على، »كمال الدین و متام النعمة«، الطهران، الطبع 
ثاين، 1395ق.، ج 1، ص 303.

3. سورة النمل، اآلیة 62.
4. قمى، على بن ابراهیم، »تفسري القمي«، القم، الطبع الثالث، 1404ق.، 

ج  2، ص129.
االول،  الطبع  الطهران،  العّیاشي«  »تفسري  مسعود،  بن  حمّمد  عیاشى،   .5

1380 ق.، ج  2، ص 56.

اإلضطرار و المضطرّ
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المعنى اللغوي للمصحف
قال الفّراء يف لفظ املصحف: 

من  الضم،  أصلها  و  میمها  فكسرت  الضّمة  العرب  استثقلت  قد  و 
ذلك ِمصحف...، ألنها في المعنى مأخوذة من أصحف جُمعت فیه 

الُصحف.1
و قال أبو الهالل العسكري يف »الفروق اللغویة«: 

الفرق بین الكتاب و المصحف، أن الكتاب یكون ورقة واحدة و یكون 
جملة أوراق، و المصحف ل یكون إل جماعة أوراق صحفت، أي 

جمع بعضها إلى بعض.2
و كلمة مصحف مأخوذة من الصحیفة و هي القرطاس املكتوب، 
و املصحف - مثلث املیم - هو ما مُجع من الصحف بني دفيت 
فكل  علیه  و  مصحف،  للقرآن  قیل  لذلك  و  املشدود،  الكتاب 

كتاب یسمى مصحفاً.3
و قال ابن بابویه: صحیفة فاطمة، أو مصحف فاطمة، أو كتاب فاطمة، 

ورد التعبیر بكل ذلك عن كتاب ینسب إلیها.4
مجموعة  هو  المصحف  محفوظ:5  علي  حسین  الدكتور  یقول  و 

الصحف.6

ما هو مصحف فاطمة؟
املنزلة أماله جبرائیل  الزهراء هو كتاب عظیم  مصحف فاطمة 
األمین على سیدة نساء العاملني فاطمة الزهراء بعد وفاة أبیها 

.و ذلك تسكیناً هلا على حزهنا لفقد أبیها رسول اهلل
أيب  بن  علي  املؤمنني  أمري  اإلمام  هو  الكتاب  هذا  أما كاتب 

طالب، فقد كتبه خبطه املبارك .

و بعبارة أخرى، مصحف فاطمه، كتاب فیه بعض األسرار و 
األخبار الغیبیة، و یعترب أّول كتاب أُّلف يف اإلسالم، فلم یكتب قبل 
هذا الكتاب، و هو كتاب أماله جبرائیل األمین على سّیدتنا 
أيب  بن  علي  اإلمام  و كتبه  وراء حجاب،  من   الزهراء فاطمة 
طالب خبطّه املبارك. فهو وحي غري معجز كاحلدیث القدسي7 

و النبوي.
لیست  و  حمّدثة،  الزهراء كانت  أن  إذ  ذلك  يف  غرابة  ال  و 
الزهراء هي الوحیدة اليت حّدثتها املالئكة، فقد كانت مریم بنت 
عمران حمّدثة، كما كانت أم موسى بن عمران حمّدثة، و سارة 
زوجة النيب إبراهیم أیضاً كانت حمّدثة فقد رأت املالئكة فبشروها 

.بـإسحاق و یعقوب
ذلك أن احلدیث مع املالئكة رغم أمهیته و عظمته فهو لیس من 
عالمات النبوة و خصائصها، فمن ذكرناهن لسن من مجلة األنبیاء 
یشري  هذا  إىل  و  إلیهن،  املالئكة حتدثت  لكن  واضح،  هو  كما 

محمد بن أبي بكر قائاًل:
إن مرمي مل تكن نبیة و كانت حمّدثة، و أم موسى بن عمران كانت 
حمّدثة و مل تكن نبیة، و سارة امرأة إبراهیم قد عاینت املالئكة 
فبشروها بإسحاق و من وراء إسحاق یعقوب و مل تكن 

نبیة، و فاطمة بنت رسول اهلل كانت حمّدثة و مل تكن نبیة.8

ورثه األئمة
یعترب مصحف فاطمة من ضمن مرياث أهل البیت العلمي، 
و من مجلة ودائع اإلمامة یتوارثونه، فهو ینتقل من معصوم إىل آخر، 

.حىّت وصل بید اإلمام صاحب الزمان

مصحف فاطمة الزهراء

:- و هو یـَعُّد عالمات اإلمام املعصوم - قال اإلمام الرضا
9.و یكون عنده مصحف فاطمة ...

و مل یصل املصحف بید شیعتهم، و مل یطّلعوا علیه، و مل یّدعي 
أحد من علماء الشیعة باطالعه على املصحف، أو یقول، املصحف 
عندي موجود، و ما یّدعیه أعداء أهل البیت، بأّن مصحف 
فاطمة يف تناول الشیعة يف »العراق«، أو يف »احلجاز«، أو يف 

»إیران«، أو أي مكان آخر هو جمرد افرتاء و كذب.

كتاب حوادث ولیس قرآنًا
 املصحف كتاب فیه أخبار و وقائع و حوادث، أخرب هبا جربائیل
فاطمة الزهراء مبا یكون، و أخربها عن أبیها رسول اهلل، و 
مكانه يف اجلّنة، و أخربها مبا جيري على أوالدها و ذرّیتها، من قتل 
و تشرید و ظلم من األمویني والعباسیني، وكذلك بّشرها بدولة ابنها 
ملئت  وعدالً كما  قسطاً  األرض  ميأل  الذي   ،املوعود املهدي 
ظلماً و جوراً، و أخربها مبا حيّل باألُمم، و ما ميلك من امللوك، و 

كیف تنتهي هذه الدنیا .
القرآن،  من  شيء  فیه   فاطمة مصحف  أّن  نعتقد  ال  فنحن 

فالشیعة لیس هلم قرآن غري قرآن املسلمني، و ال یعرتفون بغريه.
مصحف فاطمة لیس فیه أحكام يف احلالل و احلرام، ولیس فیه 
شيء من »القرآن«، و ال كتاباً منزالً على الناس، ولكن نستطیع 
تقع يف  أُمور، سوف  عن  یتحّدث  تارخيي،  أنّه كتاب  نقول:  أن 

املستقبل.

رأى أهل السنة فى مصحف فاطمة
یرفض أهل السنة واجلماعة القول بنزول جربیل على أحد بعد النىب 
ألن  أساسه،  من  باطاًل  ویعتربونه  الكالم،  هذا  ویرفضون  حممد، 
أن  ینبغى  الىت ال  الغیبیة  األمور  الىت سوف حتدث من  األحداث 
یعلمها أحد إال اهلل، وكذلك أمساء احلكام، وكل تلك األمور الغیبیة، 

فهذا ُمناٍف لعقیدهتم.
ویرد علیهم الشیعة أن مرمي ابنة عمران وآسیا وكثري من األشخاص 
نزل علیهم الوحى، كما أن اهلل یؤتى علمه من یشاء، فالقرآن الكرمي 
غیب علمه اهلل تعالی لنبیه، وهو بدوره علمه ألصحابه، قال اهلل 
تعالی: »َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْیب ِبَضِنیٍن«، وشرحت ىف كثري من تفاسري 
أهل السنة بـ»إن هذا القرآن غیب، فأعطاه اهلل حممدا، فبذله وعلمه 

.»ودعا إلیه، واهلل ما ضن به رسول اهلل
ویقول العدید من أهل السنة إن الشیعة ال یعرتفون بالقرآن الكرمي، 
وإهنم أبدلوه مبصحف فاطمة الذى هو »قرآن ثان« عندهم، ویزعم 

الشیعة أن تلك شائعة أطلقت منذ زمن الدولة األمویة.
اّما اجلواب: كما اشرنا غلیه يف السابق، املصحف ال یشتمل حىت 
من  املستفاد  هو  الكرمي، كما  القرآن  آیات  من  واحدة  آیة  على 

األحادیث الكثرية، كما أنه لیس من قبیل القرآن، وال یشبهه من 
ناحیة احملتوى أصاًل، فقد ورد ىف أحادیث الشیعة عن على بن سعید 
عن أىب عبداهلل أن مصحف فاطمة ما فیه آیة من القرآن، كما ورد 
عن على بن احلسني عن أىب عبداهلل قوله: »أما واهلل ما فیه حرف 
 من القرآن«، وورد عن عبداهلل بن جعفر عن موسى بن جعفر
عن الوشاء عن أبى حمزة عن أىب عبداهلل قوله: »مصحف فاطمة 
ما فیه شىء من كتاب اهلل«، كما أن عنبسة بن مصعب قال: »كنا 

عند أبى عبداهلل ومصحف فاطمة أما واهلل ما أزعم أنه قرآن«.

رأى الشیعة في مصحف فاطمة
الف( مصحف فاطمة في األحادیث الشریفة

عندما سئل اإلمام الصادق عن مصحف فاطمة قال: 
»إن فاطمة مكثت بعد رسول اهلل خمسة و سبعین یوماً، و كان 
یأتیها فُیحسن عزاَءها  أبیها، و كان جبرئیل  دخلها حزٌن شدید على 
على أبیها، و یُطیب نفسها و یخبرها عن أبیها و مكانِه، و یُخبرها بما 
یكون بعدها في ذریتها، و كان علّي یكتب ذلك، فهذا مصحف 

10».فاطمة
أنه ملا سأله: و ما   الصادق عن حّماد بن عثمان، عن اإلمام 

 :مصحف فاطمة؟ قال
»... إن اهلل تعالى لّما قبض نبیه دخل على فاطمة من وفاته من 
یسّلي  ملكا  إلیها  اهلل  فأرسل  َجلَّ،  َعزَّ و  اهلل  إل  یعلمه  ما ل  الحزن 
إذا  فقال:   المؤمنین أمیر  إلى  ذلك  یحدثها، فشكت11  و  غّمها 
أحسست بذلك و سمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك، فجعل 

أمیر المؤمنین یكتب كّلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً.«
مث قال: »أما إنه لیس فیه شيء من احلالل و احلرام، و لكن فیه 

علم ما یكون.«12

• لیس في مصحف فاطمة شیء من القرآن
 :قال اإلمام الصادق

فاطمة،  مصحف  یدریهما  ما  و   فاطمة لمصحف  عندنا  إن  »و 
مصحف فیه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات،13 واهلل ما فیه من قرآنكم 

حرف واحد، إنما هو شيء أماله اهلل و أوحى إلیها.«14
من  آیة  فیه  ما  فاطمة  مصحف   ...«  :الصادق اإلمام  قال  و 

القرآن ... .«15
و قال اإلمام الصادق: »و عندنا مصحف فاطمة أما واهلل ما 

فیه حرف من القران ... .«16
من  فیه شيء  ما   فاطمة الصادق: »مصحف  اإلمام  قال  و 

17».كتاب اهلل، و إنما هو شيء القي علیها بعد موت أبیها
و قال اإلمام الصادق: »... وفیه مصحف فاطمة، و ما فیه آیة 

من القران.«18
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و قال اإلمام الصادق: »... و عندنا مصحف فاطمة، أما واهلل 
ما هو بالقران.«19

 ما یحتویه مصحف فاطمة •
 :قال اإلمام الصادق

»... و كان جبرئیل یأتیها فُیحسن عزاَءها على أبیها، و یُطیب نفسها 
و یخبرها عن أبیها و مكانِه، و یُخبرها بما یكون بعدها في ذریتها ... 

20».
و قال اإلمام الصادق: »... و لیخرجوا مصحف فاطمة فان فیه 

وصیة فاطمة.«21
و قال: »... أما إنه لیس فیه شيء من الحالل و الحرام، و لكن 

فیه علم ما یكون.«22
و يف اإلمامة و التبصرة، لـإبن بابویه القمي: 

صحیفة فاطمة أو مصحف فاطمة، أو كتاب فاطمة، ورد التعبیر بكل 
ذلك عن كتاب ینسب إلیها ) علیها السَّالم (، كان عند األئمة، وردت 

فیه أسماء من یملك من الملوك.23
مصحف فاطمة: ففیه ما یكون من حادث و أسماء كل من یملك إلى 

أن تقوم الساعة.24
و قال العالمة المجلسي: الظاهر من أكثر األخبار اشتمال مصحفها 

على األخبار فقط... .25 
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- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد اهلل بن الحجال، 
عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصیر قال: 

فاطمة  لمصحف  عندنا  وإن   ...«  :اهلل عبد  أيب  على  دخلت 
علیها السالم وما یدریهم ما مصحف فاطمة علیها السالم؟« قلت: 
وما مصحف فاطمة؟ قال: »مصحف فیه مثل قرآنكم هذا ثالث 
مرات، واهلل ما فیه من قرآنكم حرف واحد.« قلت: هذا واهلل العلم. 

قال: »إنه لعلم وما هو بذاك... .«
- عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن علي بن الحكم، عن 

الحسین ابن أبي العالء قال: 
مسعت أبا عبد اهلل یقول: »... ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فیه 
قرآنا، وفیه ما یحتاج الناس إلینا ول نحتاج إلى أحد حتى فیه الجلدة، 

ونصف الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش... .«
- عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عمر بن عبد العزیز، 

عن حماد بن عثمان قال: 
مسعت أبا عبد اهلل یقول: »تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرین 
ومائة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة.« قلت: وما مصحف 

فاطمة؟ قال: 

»إن اهلل تعالى لما قبض نبیه دخل على فاطمة من وفاته من 
الحزن ما ل یعلمه إل اهلل عز وجل فأرسل اهلل إلیها ملكا یسلي غمها 

 ».ویحدثها، فشكت ذلك إلى أمیر المؤمنین
فقال: »إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك 
فجعل أمیر المؤمنین یكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا 
قال: ثم قال: أما إنه لیس فیه شئ من الحالل والحرام ولكن فیه علم 

ما یكون.«
- علي بن إبراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عمن ذكره، 

عن سلیمان بن خالد قال: 
:قال أبو عبد اهلل

». ...فإن فیه وصیة فاطمة ،ولیخرجوا مصحف فاطمة ...«
- محمد بن یحیى، عن أمحد بن حممد، عن ابن محبوب، عن ابن 

رئاب، عن أبي عبیدة قال: 
سأل أبا عبد اهلل: »... فمصحف فاطمة؟« فسكت طویال 

مث قال: 
»إنكم لتبحثون عما تریدون وعما ل تریدون إن فاطمة مكثت بعد 
رسول اهلل خمسة وسبعین یوما وكان دخلها حزن شدید على أبیها 
وكان جبرئیل یأتیها فیحسن عزاء ها على أبیها، ویطیب نفسها، 
ویخبرها عن أبیها ومكانه، ویخبرها بما یكون بعدها في ذریتها، وكان 

».یكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة علي
- حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن الحسین بن سعید، عن 
القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشیر، عن فضیل ]بن[ سكرة 

قال: 
دخلت على أيب عبد اهلل فقال: 

»یا فضیل أتدري في أي شئ كنت انظر قبیل؟« قلت: ل، قال: 
»كنت أنظر في كتاب فاطمة لیس من ملك یملك األرض ال وهو 

مكتوب فیه باسمه واسم أبیه وما وجدت لولد الحسن فیه شیئا.«
وهذه مجلة من أقوال كبار علماء الشیعة اإلمامیة يف حقیقة مصحف 

.فاطمة

مرتضى  السید  المدرستین،  معالم  العسكري:  العالمة  ج( 
العسكري، ج 2، صص 34-32

وأقام بعض الكتاب أیضا ضجة مفتعلة أخرى على أصحاب مدرسة 
أهل البیت وقالوا بأن هلم قرآنا آخر امسه مصحف فاطمة وذلك 
الن كتاب فاطمة مسي باملصحف، والقرآن أیضا مسي من قبل 
بعض املسلمني باملصحف، مع أن األحادیث تصرح بان مصحف 
فاطمة لیس فیه شيء من القرآن، وإنا فیه ما مسعته من أخبار 
 الصادق جعفر  اإلمام  أن  حىت  اإلسالمیة،  األمة  حيكم  من 
ملا ثار حممد وإبراهیم من أبناء اإلمام احلسن على أبي جعفر 
المنصور قال: »لیس في كتاب أمهم فاطمة اسم هؤلء في من یملك 

هذه األمة.«

ويف مدرسة اخللفاء مسوا كتاب سیبویه يف النحو بالكتاب.
أضف إىل ذلك إن لفظ »املصحف« مل یرد يف القرآن وال احلدیث 

النبوي الشریف.
وورد تسمیة القرآن بالكتاب يف القرآن يف قوله تعاىل:

»َذِلَك اْلِكَتاُب لَ رَْیَب ِفیِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقیَن«26
»َأفقَتقُْؤِمُنوَن بِبقَْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبقَْعٍض«27

»َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم«28
»َویقَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة«29 )البقرة/129(.

»َویقَُعلُِّمُكْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َویقَُعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكونُوا تقَْعَلُموَن«30
إىل عشرات آیات أخرى.

مع هذا لو قال أحد أن كتاب سیبویه حجمه ضعف كتاب اهلل، مل 
یقصد أن كتاب سیبویه قرآن أكرب من كتاب اهلل، ومل یعرتض على 

هذه التسمیة من أتباع مدرسة أهل البیت أحد.
وأخريا إن هذه األقوال یستفید منها خصوم اإلسالم ویتخذون منها 
وسیلة للطعن يف القرآن، بصر اهلل بعض الكتاب لیكف عن هذا 

اهلذیان.
إن القرآن الذي بأیدي املسلمني الیوم، هو الذي أكمل اهلل إنزاله 
وفاته  بعد  الصحابة  ومجعه  حیاته،  أخریات  يف  أنبیائه  خامت  على 
ودونوه واستنسخوه ووزعوه على املسلمني. أوله: » ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن 
الرَّحیِم ٭ اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلمین «، وآخره: »ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاس «، 
مل یكن يف یوم من األیام منذ ذلك العصر إىل یومنا هذا قرآن بید 
مسلم، یزید على هذا املتداول كلمة أو ینقص كلمة. ال خالف يف 

ذلك بینهم.
ألهنما  وذلك  متشاهبه،  وتأویل  القرآن  تفسري  يف  اخلالف  وإنا 
مأخوذان من احلدیث وقد اختلف املسلمون يف شأن حدیث رسول 
اهلل كما سنذكره يف باب موقف املدرستني من السنة اآليت إن 

شاء اهلل تعاىل.
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و  أحدا  أحد  حيمل  ال  حیث  محلتك  أهنا  تعلم  فأن  أمك  فحق 
أطعمتك من مثرة قلبها ما ال یطعم أحد أحدا و أهنا وقتك بسمعها 
یدها و رجلها و شعرها و بشرها و مجیع جوارحها  و بصرها و 
مستبشرة بذلك فرحة موابلة حمتملة ملا فیه مكروهها و أملها و ثقلها 
و غمها حىت دفعتها عنك ید القدرة و أخرجتك إىل األرض فرضیت 
أن تشبع و جتوع هي و تكسوك و تعرى و ترویك و تظمأ و تظلك 
و تضحى و تنعمك ببؤسها و تلذذك بالنوم بأرقها و كان بطنها 
لك وعاء و حجرها لك حواء و ثدیها لك سقاء و نفسها لك وقاء 
تباشر حر الدنیا و بردها لك و دونك فتشكرها على قدر ذلك و 

ال تقدر علیه إال بعون اهلل و توفیقه
و أما حق أبیك فتعلم أنه أصلك و أنك فرعه و أنك لواله مل تكن 
النعمة  أباك أصل  أن  فاعلم  فمهما رأیت يف نفسك مما یعجبك 

علیك فیه و امحد اهلل و اشكره على قدر ذلك و ال قوة إال باهلل
و أما حق ولدك فتعلم أنه منك و مضاف إلیك يف عاجل الدنیا 

خبريه و شره و أنك مسئول عما ولیته من حسن األدب و الداللة 
على ربه و املعونة له على طاعته فیك و يف نفسه فمثاب على ذلك 
و معاقب فاعمل يف أمره عمل املتزین حبسن أثره علیه يف عاجل 
الدنیا املعذر إىل ربه فیما بینك و بینه حبسن القیام علیه و األخذ له 

منه و ال قوة إال باهلل.

لمصدر: »رسالة الحقوق«، اإلمام سجاد، حقوق 23-21

حقوق المؤمن

حقوق الوالدین

واألوالد

الحكايات

اّم القمر

امُسها فاطمة بنت ِحزام و قیل أم البنین؛ لكن مبا أّن العرب مل یكونوا 
ُیسّمون بالكىن عادة فاألرجح أن تكون ام البنني. أم البنني هي زوجة 
أمرياملؤمنني علي بن ايب طالب، أجنبت له العباس و إخوته 
الفاضالت  الذین استشهدوا يف »كربالء«، و مبا أهنا من  الثالثة 
العارفات حبق أهل البیت وخملصة يف والئهم فلها عند الشیعة 

مكانة مرموقة.
و مبا أهّنا أجنبت أربعة أوالد اشتهرت بأم البنني، ومن مواقفها 
أنّه ملا أنبئت خبرب استشهاد اإلمام احلسني، بدأت ترثیه بأشعار 
حزینة حىت أن أعداء أهل البیت الن قلوهبم لشجوها، كما أهّنا 
كانت تقدم عزاء اإلمام احلسني على أبنائها األربعة ما یشري 

 .إىل والئها ومعرفتها واحرتامها ألهل البیت

زواج
 ،ذكره أبو الفرج يف »املقاتل«1 من جّدات أُّم البنني والدة العّباس
العرب يف  أهّنم فرسان  التاریخ  آباءها وأخواهلا، ویعرّفنا  ومنه عرفنا 
اجلاهلیة، و هلم الذكریات اجملیدة يف املغازي بالفروسیة و البسالة، مع 
الزعامة و السؤدد، حىّت أذعن هلم امللوك، و هم الذین عناهم عقیل 
بن أبي طالب بقوله: لیس في العرب أشجع من آبائها.2 و ال أفرس.

و ذلك مراد أمري املؤمنني من البناء على امرأة ولدهتا الفحولة 
من العرب، فإّن اآلباء ال بّد وأن تعرف يف البنني ذاتیاهتا و أوصافها، 
بانت فیه هذه اخلصال الكرمية، وإن كانت  فإذا كان املولود ذكراً 
أُنثى بانت يف أوالدها، وإىل هذا أشار صاحب الشریعة احلّقة بقوله: 

" اخلال أحد الضجیعني، فتخرّيوا لنطفكم.«3 
األرىب  هي  اليت  اهلامشیة  الشجاعتان  الفضل  أيب  يف  ظهرت  وقد 
واألرقى، فمن ناحیة أبیه سّید الوصّیني، والعامریة فمن ناحیة أُّمه 

أُّم البنني.
فإّن من قومها أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كالب، جّد 
مثامة والدة أم البنني، و هو اجلّد الثاين ألُّم البنني، قیل له: مالعب 
األسّنة، لفروسیته وشجاعته، لّقبه بذلك حّسان لما رآه یقاتل الفرسان 

وحده وقد أحاطوا به قال: ما هذا إلّ مالعب األسنة. 
و قیل: إّن أوس بن حجر. 

قال فیه:  
یالعب أطراف األسّنة عامرُ 

َفراح َلُه حُظ الكتاِئِب أجمُع4
تزّوج أمري املؤمنني من فاطمة ابنة حزام العامریة، إّما بعد وفاة 
الصدیقة سّیدة النساء كما یراه بعض املؤّرخني،5 أو بعد أن تزّوج 

البعض اآلخر.6   الّله كما یراه  بأُمامة بنت زینب بنت رسول 
ما  النساء على علي  قد حّرم  الّله  الزهراء ألّن  وفاة  بعد  وهذا 

دامت فاطمة موجودة.7 
فولدت أربعة بنني و أجنبت هبم: العّباس، و عبد الّله، و جعفر، و 
عثمان، و عاشت بعده مّدة طویلة ومل تتزّوج من غريه، كما أّن أُمامة 
و أسماء بنت عمیس و لیلى النهشلیة مل خيرجن إىل أحد بعده. وهذه 

احلرائر األربع توىف عنهّن سید الوصیني.8 
و قد خطب املغرية بن نوفل أُمامة، مُثّ خطبها أبو اهلیاج بن أيب 
عن علي: »إّن  فامتنعت، وروت حدیثاً  احلارث،  بن  سفیان 
وأُمهات  الحرائر  یتزوجن  فلم  بعده،  یتزّوجن  ل  والوصّي  الّنبي  أزواج 

األولد عمالً بالروایة.«9 

أدبها و منزلتها
 ،وكانت أُّم البنني من النساء الفاضالت العارفات حبّق أهل البیت
خملصة يف والئهم، ممّحضة يف موّدهتم، و هلا عندهم اجلاه الوجیه و 
احملّل الرفیع، و قد زارهتا زینب الكربى بعد وصوهلا املدینة تعزّیها 

بأوالدها األربعة، كما كانت تزورها أیام العید.
ا 
ّ
وبلغ من عظمها ومعرفتها وتبّصرها مبقام أهل البیت، أهّنا مل

أُدخلت على أمري املؤمننيـ و كان احلسنان مریضني. أخذت 
یأخذ  ما  الكالم  إلیهما من طیب  وتُلقي  معهما،  القول  ُتالطف 
و  معهما  السرية  حُتسن  ذلك  على  برحت  وما  القلوب،  مبجامع 

ختضع هلما كاألُم احلنون.
و ال بدع يف ذلك فإهّنا ضجیعة شخص اإلميان، قد استضاءت 
وتأّدبت  معارفه،  من  واستفادت  أزهاره،  روضة  يف  ورّبت  بأنواره، 

بآدابه، وختّلقت بأخالقه.

اخالصها
ذكر صاحب كتاب أّن أُّم البنني رأت أمري املؤمنني يف بعض 
األیام أجلس أبا الفضل على فخذه، و مشّر عن ساعدیه، و 
بتلك  قبلهما و بكى، فأدهشها احلال؛ ألهّنا مل تكن تعهد صبّیاً 
ا 
ّ
الشمائل العلویة ینظر إلیه أبوه و یبكي، من دون سبب ظاهر، و مل

أوقفها أمري املؤمنني على غامض القضاء، و ما جيري على یدیه 
من القطع يف نصرة احلسني، بكت و أعولت و شاركها َمن يف 
الدار يف الزفرة و احلسرة، غري أّن سّید األوصیاء بّشرها مبكانة 
ولدها العزیز عند الّله جّل شأنه، و ما حباه عن یدیه جبناحني یطري 
هبما مع املالئكة يف اجلّنة، كما جعل ذلك لـجعفر بن أبي طالب، 
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سیرة األخیار

مع أن األمام احلسن اجملتىب مشهور بأنه كرمي آل حممد و 
لكنه كان یتمتع باحللم و القدرة يف احلرب و كان عاملا و خطیبا 
بارعا و سخیا.كان وارث أمري املؤمنني علي بن أيب طالب و 
أحق الناس لوصایتهو خالفته.و كان أفضل الناس يف العلم و الرد 
خلیفة  أفضل  و كان  الشیعة  مصاحل  حتدید  و  الناس  أسئلة  على 
لإلمام علي هو كان السبط األكرب للنيب و أول ابن لإلمام 

.و فاطمة الزهراء علي

اإلسم و النسب
كنیته أبو حمّمد ولد باملدینة لیلة النصف من شهر رمضان سنة ثالث 
من اهلجرة- و جاءت به فاطمة إىل النيب یوم السابع من 
مولده يف خرقة من حریر اجلنة كان جربئیل نزل هبا إىل رسول 

اهلل فسماه حسنا و عق عنه كبشا.1
من    اهلل برسول  أشبه  أحد  یكن  »لم  قال:  مالك  بن  أنس  عن 

2.3 ».الحسن بن علي
كما أن اهلل تعاىل بشر زكریاء بابن له امسه یحیى،4 فتسمیة األولیاء 
اآلخرین من جانبه ألن ما قرر لتسیة اإلمام احلسن أحد غري 

اهلل تعاىل.
قالت  الحسن،   فاطمة ولدت  قال: »لما   احلسني بن  علي 
 .اهلل رسول   باسمه   »ما كنت  ألسبق   فقال:  »سمه.«   :لعلي

فجاء رسول اهلل فأخرج إلیه في خرقة صفراء. فقال: »أ لم 
أنهكم أن تلفوه في صفراء.« ثم رمى بها و أخذ خرقة بیضاء فلفه فیها. 
ثم قال لعلي: »هل سمیته؟« فقال: »ما كنت  ألسبقك باسمه.« 

فقال: »و ما كنت ألسبق باسمه ربي عز و جل.« 
ابن  لمحّمد  أنه قد ولد   :إلى جبرئیل تعالى  تبارك و  اهلل  فأوحى 
فاهبط فأقرئه السالم و هنه و قل له إن علیا منك بمنزلة هارون من 
موسى فسمه باسم ابن هارون فهبط جبرئیل فهنأه من اهلل عز و 
جل ثم قال: »إن اهلل تبارك و تعالى یأمرك أن تسمیه باسم ابن هارون.« 

قال: »و ما كان اسمه؟« 
قال: »شبر.« 

قال: »لساني عربي.« 
قال: »سمه الحسن.« 

فسماه الحسن.«5
قال رسول اهلل: »سمي  الحسن  حسنا ألن بإحسان اهلل قامت 
السماوات و األرض و الحسن  مشتق من اإلحسان و علي و الحسن 

اسمان ]مشتقان [ من أسماء اهلل تعالى و الحسین تصغیر الحسن.«6
مث عق رسول اهلل عن احلسن بیده و قال : »بسم  اهلل ، 
بعظمه، و لحمها  قال : »اللهم  عظمها  الحسن « و  عقیقة عن  
بلحمه، و دمها بدمه، و شعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحّمد و 

آله.«7
نسبه مشهور و كان أفضل الناس أبوه و أمه و كان أفضل املخلوقات 

رمز للعقل و الصبر 

فقامت حتمل بشرى األبد، والسعادة اخلالدة.10 
اّول من رثا العباس أُّمه أُّم البنني كما يف »مقاتل الطالبیني«، 
و  ندبة  أشجى  أوالدها  تندب  الـ»بقیع«  إىل  خترج  فإهّنا كانت 
أحرقها، فیجتمع الناس لسماع ندبتها، وكان مروان جييء لذلك فال 

یزال یبكي،11 فمن رثائها فیهم:
ل تدعوني َوْیَك أّم البنین

تذّكروني بلیوث العرین
كانت بنون لي ُأدعى بهم

والیوم أصبحُت ول من بنین
أربعة مثل نسور الربى

قد واصلوا الموَت بقطع الوتین
تنازع الخرصان أشالءهم

فكّلهم أمسى صریعاً طعین
یا لیت شعري أكما أخبروا

بأّن عّباساً قطیع الوتین

ما قیل في حقها
قال أبو النصر البخاري يف كتابه »سر السلسلة العلویة«: لم یعقب 
أمیر المؤمنین من فهریة بعد فاطمة إل منها، ولم تخرج أم البنین 

إلى احد قبله ول بعده(.12 
و قال الشیخ المامقاني يف كتابه »تنقیح املقال«: و یستفاد من قوة 
إیمانها إن بشرا كلما نعى إلیها احد أولدها األربعة. قالت: ما معناه 

اخبرني عن الحسین؟ 
فاخذ ینعي لها أولدها واحدا واحدا حتى نعى إلیها العباس قالت: 
فداء  الخضراء كلهم  تحت  ومن  أولدي  قلبي  نیاط  قطعت  هذا  یا 
ألبي عبداهلل الحسین، فها هي كما ترى قد هان علیها قتل بنیها 
األربعة إن سلم الحسین ویكشف هذا عن أن لها مرتبة في الدیانة 

رفیعة.13 
وقال النقدي يف كتابه زینب الكربى: كانت من النساء الفاضالت 
العارفات بحق أهل البیت كما كانت فصیحة بلیغة لسنة ذات تقى 

و زهد و عبادة.

آخر  خرب  يف  و  اآلخرة،  مجادى  من   18 يف  توفیت  أهنا  روي 
توفیت 13 مجادى اآلخرة و كان یوم اجلمعة، فدخل الفضل بن 
العباس و هو باك و حزین على اإلمام زین العابدین، وقال: 

لقد ماتت جدتي أم البنین.14 
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سیرة األخیار

جده كما أنه افتخر بنسبه عند دوله الكوفه. 
حىت دخل معاویة بن ابی سفیان الكوفة فأقام هبا أیاما فلما استتمت 
 البیعة له من أهلها صعد املنرب فخطب الناس و ذكر أمري املؤمنني
 و كان احلسن و احلسني  و نال منه و نال من احلسن
حاضرین. فقام احلسني لريد علیه، فأخذ بیده احلسن و 

 :أجلسه. مث قام فقال
»أیها الذاكر علیاً! أنا الحسن  و أبي علي و أنت معاویة و أبوك صخر 
و أمي فاطمة و أمك هند و جدي رسول اهلل و جدك حرب و جدتي 
خدیجة و جدتك قتیلة. فلعن اهلل أخملنا ذكرا و أألمنا حسبا و شرنا 

قدما و أقدمنا كفرا و نفاقا.« 
فقال طوائف من أهل املسجد: آمني آمني.8

مکانته العلمیة
جيب القول أن آل الرسول كانوا روادا يف العلوم املختلفة دوما و من 
زمن الطفولة كانوا عبقریا یعرفون علوم الوحي و ما كان تعلم علوم 

الوحي و فهمها و العمل هبا هلم صعبا. 
هو  و   كان حيضر جملس رسول اهلل بن علي احلسن  أن 
ابن سبع سنني فیسمع الوحي فیحفظه فیأيت أمه فیلقي إلیها 
ما حفظه. فلما دخل علي وجد عندها علما. فیسأهلا عن 

ذلك فقالت: »من ولدك الحسن.« 
فتخفى یوما يف الدار و قد دخل احلسن و قد مسع الوحي فأراد 
أن یلقیه إلیها فأرتج علیه. فعجبت أمه من ذلك فقال: »ل 

تعجبین یا أماه فإن كبیرا یسمعني و استماعه قد أوقفني.« 
فخرج علي فقبله.9

فنجد أن اإلمام علي كان یبعث اإلمام احلسن إلیصال 
شاب  هو  و  طالقة  و  بفصاحة  الناس  بني  یتكلم  لكي  رساالته 
الرسول كانوا على  أبناء  النتیجة أن  .بدراسة كالته نصل إىل 

علم بالعلوم الوحیانیة و اإلهلیة.
روی محّمد بن سیرین : أن علیا قال البنه احلسن: »اجمع 
الناس.« فاجتمعوا فأقبل و خطب الناس فحمد اهلل و أثىن علیه و 

 :تشهد. مث قال
لنفسه و ارتضانا لدینه و اصطفانا على  الناس! إن اهلل اختارنا  »أیها 
خلقه و أنزل علینا كتابه و وحیه و ایم اهلل ل ینقصنا أحد من حقنا 
شیئا إل انتقصه اهلل من حقه في عاجل دنیاه و آخرته و ل یكون علینا 
دولة إل كانت لنا العاقبة و لتعلمن نبأه بعد حین  ثم نزل فجمع بالناس 
و بلغ أباه فقبل بین عینیه ثم قال بأبي و أمي  ذریة بعضها من بعض و 

اهلل سمیع علیم .«10
و من السنن الرائجة بني أوصسیا األنبیاء من آدم حىت اخلامت علیهم 
السالم أن كل نيب یودع وصیه األسرار و الودائع اإلهلیة و أهم تراث 
كان العلم اإلهلي. و أشار اإلمام الرضا يف رسالة إىل عبداهلل بن 
:و قال حول علم أهل البیت جندب إىل التورث من النيب

أهل  قبض كنا  فلما  خلقه.  في  اهلل  أمین  محّمدا كان  »فإن 
البیت ورثته. فنحن أمناء اهلل في أرضه . عندنا علم البالیا و المنایا و 
أنساب العرب  و مولد اإلسالم و إنا لنعرف الرجل إذا رأیناه بحقیقة 
أسماء  و  بأسمائهم  لمكتوبون  شیعتنا  إن  و  النفاق  حقیقة  و  اإلیمان 
آبائهم أخذ اهلل علینا و علیهم المیثاق یردون موردنا و یدخلون مدخلنا. 

لیس على ملة اإلسالم غیرنا و غیرهم. 
نحن النجباء النجاة و نحن أفراط األنبیاء و نحن أبناء األوصیاء و نحن 
المخصوصون في كتاب اهلل عز و جل و نحن أولى الناس بكتاب اهلل 
و نحن أولى الناس برسول اهلل و نحن الذین شرع اهلل لنا دینه فقال 
في كتابه: »َشَرَع َلُكْم«  یا آل محّمد »ِمَن الدِّیِن ما َوصَّى ِبِه نُوحًا« قد 
وصانا بما وصى به نوحا »َو الَّذي َأْوَحْینا ِإلَْیَك«  یا محّمد »َو ما َوصَّْینا 

ِبِه ِإْبراهیَم َو ُموسى  َو عیسى .« 
فقد علمنا و بلغنا علم ما علمنا و استودعنا علمهم نحن ورثة أولي 

العزم من الرسل.«11
ولده   و  أهله  على   املؤمنني أمري  أبیه  احلسن وصي  كان 
و أصحابه و وصاه بالنظر يف وقوفه و صدقاته و كتب إلیه عهدا 
مشهورا و وصیة ظاهرة يف معامل الدین و عیون احلكمة و اآلداب 
دینه و  استبصر هبا يف  العلماء و  الوصیة مجهور  نقل هذه  قد  و 
دنیاه كثري من الفقهاء و ملا قبض أمري املؤمنني خطب الناس 
احلسن و ذكر حقه فبایعه أصحاب أبیه على حرب من حارب 

و سلم من سامل.
سلیم بن قیس قال: شهدت وصیة أمري املؤمنني حني أوصى إىل 
ابنه احلسن و أشهد على وصیته احلسني و حمّمدا و مجیع 
ولده و رؤساء شیعته و أهل بیته. مث دفع إلیه )احلسن( الكتاب 
 یا بني! أمرني رسول اهلل« :و السالح و قال البنه احلسن
أن أوصي إلیك و أن أدفع إلیك كتبي و سالحي كما أوصى إلي رسول 
اهلل و دفع إلي كتبه و سالحه و أمرني أن آمرك إذا حضرك الموت 

 ».أن تدفعها إلى أخیك الحسین
أن   اهلل رسول  أمرك  فقال: »و   احلسني ابنه  على  أقبل  مث 

تدفعها إلى ابنك هذا.« 
مث أخذ بید علي بن احلسني. مث قال لعلي بن احلسني: »و 
أمرك رسول اهلل أن تدفعها إلى ابنك محّمد بن علي و أقرئه من 

رسول اهلل و مني السالم.«12
ورث كل  قد  السالم  علیه  احلسن  اإلمام  أن  القول  ميكن  فهكذا 
العلوم اليت تعلمها أمري املؤمنني علي علیه السالم من النيب و النيب 

من اهلل تعاىل.

التضال السیاسي
انتهى الفرة اهلادئة آلل الرسول بعد وفاة النيب و يف كل فرتات 
اإلمام احلسن و احلسني معه مع  اإلمام علي كان  انزواء 

أهنما كانا طفلني و استقاموا أمام كل ظلم يف عصرهم.

األسى سیرة األخیار و  اللوعة  من   املؤمنني أمري  نفس  يف  استقر  ما  و 
على ضیاع حقه و غصب تراثه قد استقر ىف نفس ولیده االمام 
احلسن فقد انطلق إىل مسجد جده فرأى أبابكر على منرب 

املسجد خيطب الناس فالتاع و وجه إلیه الذع النقد قائال له: 
»انزل...انزل عن منبر أبي، و اذهب الى منبر أبیك!« 

و هبت ابوبكر و تطلعت ابصار الناس إىل القائل فاذا هو حفید 
الرسول و رحيانته، فاخذهتم احلرية و الدهشة، و ساد علیهم 
الوجوم، و اسرتد أبوبكر خاطره فتدارك املوقف فقال له بناعم القول: 

صدقت و الّله. إنه لمنبر أبیك ل منبر أبي...13 
إن احتجاج االمام احلسن - و هو يف غضون الصبا - انبعث 
عن نضوج و طموح و ذكاء،و كشف عن آالم مرهقة كان یكنها 

.يف اعماق نفسه على ضیاع حق أبیه
كما أنه عندما كان أصحاب الفتنة قد حاصروا اخللیفة الثالثة لكي 
یقتلوه حضر اإلمام احلسن و احلسني حسب أمر أبیهم هناك 
تلقیا  اإلمامني  أن  إىل  األمر  وصل  و  الفتنة  تصدوا ألصحاب  و 

جروحا.14
 و بعد انتهاء عصر اخللفاء الثالثة و يف فرتة خالفة اإلمام علي
و كنا  بدأت  قد  احلق  لدعم  احلسن  لإلمام  الرئیسیة  مهمة  كأن 

مصاحبة أبنا اإلمام علي له يف حرب اجلمل منها.
دعا أمري املؤمنني محّمد بن الحنفیة یوم اجلمل. فأعطاه رحمه و 
قال له: »اقصد بهذا الرمح قصد الجمل.« فذهب فمنعوه بنو 
ضبة. فلما رجع إىل والده انتزع احلسن رحمه من یده و قصد 
قصد اجلمل و طعنه برحمه و رجع إىل والده و على رحمه أثر الدم. 
فتمعر وجه حمّمد من ذلك. فقال أمري املؤمنني: »ل تأنف  فإنه 

ابن النبي و أنت ابن علي.«15
حرب  يف  و  احلروب  يف  شجاعا   علي بن  احلسن  و كان 
صفني كان یتسرع للحرب و یضرب املنافقني على جانب اإلمام 
احلسني و كانوا یغريون مصري احلرب على صاحل احلق. حّتی 
االمام العلّی قد رأى احلسن ابنه یتسرع إىل احلرب و قال: 

»املكوا عني هذا الغالم ل یهدني. فإنني أنفس بهذین  - یعني  الحسن  
16».على الموت لئال ینقطع بهما نسل رسول اهلل -و الحسین

آل  معاویة ضد  و ختطیطات  الفنت  بدأ عصر  الفرتة  هذه  بعد  و 
.النيب

ملا بلغ معاویة بن أيب سفیان وفاة أمري املؤمنني و بیعة الناس 
احلسن دس رجال من »محري« إىل الكوفة و رجال من »بلقني«  
إىل البصرة لیكتبا إلیه باألخبار و یفسدا على احلسن األمور. 
فعرف ذلك احلسن فأمر باستخراج احلمريي من عند حجام 
بالكوفة. فأخرج فأمر بضرب عنقه و كتب إىل البصرة فاستخرج 

القیين من بين سلیم و ضربت عنقه.17
و كتب احلسن إىل معاویة:

أرصدت  و  الغتیال  و  لالحتیال  الرجال  دسست  فإنك  بعد:  »أما 
العیون كأنك تحب اللقاء و ما أوشك ]أشك في [ ذلك  فتوقعه إن شاء 
اهلل و بلغني أنك شمت بما ل یشمت به ذوو الحجى و إنما مثلك في 

ذلك كما قال األول 
فقل للذي یبغي خالف الذي مضى   

تجهز ألخرى مثلها فكأن قد
فإنا و من قد مات منا لكالذي   

یروح فیمسي في المبیت لیغتدي «
بني  و كان  ذكره .  إىل  بنا  مبا ال حاجة  معاویة عن كتابه  فأجابه 
احلسن و بینه بعد ذلك مكاتبات و مراسالت و احتجاجات 
للحسن يف استحقاقه األمر و توثب من تقدم على أبیه و 
ابتزازه سلطان ابن عمه رسول اهلل و حتققهم به دونه و أشیاء 

یطول ذكرها.18
و يف النهایة بعد رسائل كثرية اشتغل معاویة جبمع جیش ضد اإلمام 
احلسن و كان اإلمام احلسني  و هو ال یرید إراقة دم املسلمني 
جهز جیشا مضطرا و تصدوا ملعاویة .و بغض النظر لكل اخلیانات 
اختار اإلمام احلسن الصلح لكي ینقذ الشیعة و أصحابه و كان 

الصلح مقدرا له و كان أفضل طریق لنجاة دین اهلل تعاىل.
عن أيب عبد اهلل االمام الصادق قال: »إن اهلل عز و جل أنزل 
إلى  هذه وصیتك  محّمد!  »یا  فقال:  وفاته.  قبل  نبیه كتابا  على 
النجبة من أهلك.« قال: »و ما النجبة یا جبرئیل؟« فقال: »علّي 
بن أبي طالب و ولده.« و كان على الكتاب خواتیم من ذهب 
أمره أن یفك خاتما منه و  أمیرالمؤمنین و  إلى   النبي فدفعه 
یعمل بما فیه ففك أمیرالمؤمنین خاتما و عمل بما فیه ثم دفعه إلى 
 ففك خاتما و عمل بما فیه ثم دفعه إلى الحسین ابنه الحسن

ففك خاتما فوجد فیه أن  اخرج بقوم إلى الشهادة...«19

أخالقه
هذه حدیث نبوّی: »و لو كان الفضل شخصا )أو العقل رجاًل(20 
 لكان  الحسن.« 21 قال واصل بن عطاء: »كان الحسن بن علي

علیه سیماء األنبیاء و بهاء الملوك.«22
أما زهده ؛ ما جاء يف »روضة الواعظني« عن الفتال  أن احلسن بن 
علي كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله و اصفر لونه. فقیل له يف 
ذلك، فقال: »حق على كل من وقف بین یدي رب العرش أن یصفر 
لونه و ترتعد مفاصله.« و كان إذا بلغ باب املسجد رفع رأسه 
و یقول: »إلهي ضیفك ببابك یا محسن قد أتاك المسي ء فتجاوز عن 

قبیح ما عندي بجمیل ما عندك یا كریم.«23
اّما سخاءه؛ ما روي  أنه سأل احلسن بن علي رجل فأعطاه 
دینار و قال: »ائت بحمال  ألف درهم و مخس مائة  مخسني 

یحمل لك.« 
فأتى حبمال فأعطاه طیلسانه.  فقال: »هذا كراء الحمال.« و 



٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

٭ الرقم 25
٭ ربیع الثاين

1438

ِقطع الماس

ِقطع الماس

61

60

سیرة األخیار

جاءه بعض األعراب فقال: أعطوه ما في الخزانة. فوجد فیها عشرون 
ألف درهم فدفعها إىل األعرايب. 

فقال األعرايب: یا مولي أ ل تركتني أبوح بحاجتي و أنشر مدحتي؟ 
: فأنشأ احلسن

»نحن أناس نوالنا خضل 
یرتع فیه الرجاء و األمل 

تجود قبل السؤال أنفسنا
خوفا على ماء وجه من یسل 

لو علم البحر فضل نائلنا
لغاض من بعد فیضه خجل.« 24

و من حلمه  ما روى المبرد و ابن عائشة: 
أن شامیا رآه راكبا فجعل یلعنه و احلسن ال یرد فلما فرغ أقبل 

احلسن علیه فسلم علیه و ضحك و قال: 
»أیها الشیخ أظنك غریبا و لعلك شبهت فلو استعتبتنا أعتبناك  و لو 
سألتنا أعطیناك و لو استرشدتنا أرشدناك و لو استحملتنا حملناك و 
إن كنت جائعا أشبعناك و إن كنت عریانا كسوناك و إن كنت محتاجا 
أغنیناك و إن كنت طریدا آویناك و إن كان لك حاجة قضیناها لك فلو 
حركت رحلك إلینا و كنت ضیفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود علیك 
ألن لنا موضعا رحبا و جاها عریضا و مال كبیرا.« فلما مسع الرجل 
كالمه بكى. مث قال: أشهد أنك خلیفة اهلل في أرضه اهلل أعلم حیث 
یجعل رسالته و كنت أنت و أبوك أبغض خلق اهلل إلي و اآلن أنت 
أحب خلق اهلل إلي و حول رحله إلیه و كان ضیفه إلى أن ارتحل و صار 

معتقدا لمحبتهم.25

کیف توّفی
عن مغیرة قال: أرسل معاویة إىل جعدة بنت األشعث بن قیس أين 
مزوجك یزید ابين  على أن تسمي احلسن و بعث إلیها مائة ألف 
درهم. ففعلت و مست احلسن فسوغها املال و مل یزوجها من 
یزید فخلف علیها رجل من آل طلحة فأولدها فكان إذا وقع بینهم 

و بني بطون قریش كالم عريوهم و قالوا یا بين مسمة األزواج .26
 :ملا أشرف على املوت قال له احلسني حكى:  أن احلسن

أرید أن  أعلم حالك یا أخي! 
أهل  منا  العقل  یفارق  ل   النبي »سمعت   :احلسن له  فقال 
البیت ما دام الروح فینا فضع یدك في یدي حتى عاینت ملك الموت 
أغمز یدك« فوضع یده يف یده فلما كان بعد ساعة غمز یده غمزا 
خفیفا فقرب احلسني أذنه إىل فمه، فقال: »قال لي ملك الموت 

أبشر فإن اهلل عنك راض و جدك شافع.«
و كان احلسن أوصى جيدد عهده عند جده فلما مضى 

لسبیله غسله احلسني و كفنه و محله على سریره. 
فلما توجه باحلسن إىل قرب جده أقبلوا إلیهم يف مجعهم و جعل 
مروان یقول: یا رب هیجاء هي خیر من دعة أ یدفن عثمان في أقصى 

المدینة و یدفن الحسن مع النبي؟! أما ل یكون ذلك أبدا و 
أنا أحمل السیف! 

فبادر ابن عباس و كثر مقاال حىت قال: ارجع من حیث جئت فإنا ل 
نرید دفنه هاهنا و لكنا نرید أن نجدد عهدا بزیارته. مث نرده إىل 

جدته فاطمة]بنت اسد[ فندفنه عندها بوصیته. 
 النيب مع  بدفنه  وصى  كان  فلو 

لعلمت أنك أقصر باعا من ردنا 
أعلم  لكنه كان  ذلك  عن 

حبرمة قربه من أن یطرق 
رموا  و  هدما  علیه 

جنازته  بالنبال 
سل  حىت 

منها سبعون 
نبال.27

الهوامش:
مفید،   .1

بن  حمّمد 
»اإلرشاد  حمّمد، 

اهلل  حجج  معرفة  يف 
الطبع  قم،  العباد«،  على 

ق.،ج  2،   1413 األول، 
ص 5.

33؛   :5 البخاري«،  »صحیح   .2
»سنن الرتمذي«، 5: 659/ 3776؛ »تاریخ 

دمشق«، ترمجة االمام احلسن: 28/ 48، و نقله 
العالمة اجمللسي يف »البحار«، 43: 338/ 10.

3. مفید، حمّمد بن حمّمد، املصدر السابق، ج  2، ص 5.
یًّا.« سورة مرمي،  4. »یا زََكرِیَّا إِنَّا نـَُبشُِّرَك ِبُغالٍم امْسُُه حَيْىي  مَلْ جَنَْعْل َلُه ِمْن قـَْبُل مسَِ

اآلیة 7.
5. ابن بابویه الصدوق، حمّمد بن على، »األمايل«، طهران، الطبع السادس، 

1376هـ.ش.، صص 135-134.
و  املؤمنني  أمري  مناقب  من  منقبة  »مائة  امحد،  بن  حمّمد  شاذان،  ابن   .6

األئمة«، قم، الطبع األول، 1407ق.، ص 22.

7. كلیىن، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، قم، الطبع األول، طباعة داراحلدیث، 
 1429ق.، ج  11، ص 404.

8. مفید، حمّمد بن حمّمد، املصدر السابق، ج  2، ص 15.
 ،»9. ابن شهر آشوب املازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب

قم، طبع اول، 1379 ق.، ج  4، ص 7.
10. املصدر السابق، ج  4، ص 11

11. كلیىن، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، طهران، الطبع 
 ،1 ج  االسالمیة، 1407ق.،  طباعة  الرابع، 

صص 224-223.
12. كلیىن، حمّمد بن یعقوب، 
 ،1 ج  السابق،  املصدر 
-297 صص 

.298
 .1 3
لریاض  »ا

 ، » لنضرة ا
1؛  /1 3 9
النهج«،  »شرح 
احلدید  اىب  البن 
احلسني«  »مقتل  2/17؛ 
»املناقب«:  1/93؛  للخوارزمي 
2/172 و جاء يف »االصابة« 2/15 
احلسني،  االمام  من  االحتجاج كان  هذا  ان 
»الصبان  يف  و  احملرقة«، ص 105  »الصواعق  يف  جاء  و 
املطبوع« على هامش »نور االبصار«، ص 125 ان احلسن قال أليب بكر 

هذه الكلمة،و وقع للحسني ذلك مع عمر بن اخلطاب.
مرتضی،  سّید  عسکری،  نقل  69؛  ص   ،5 ج  االشراف،  انساب   .14

»سقیفه«، قم، اجلامعة اصول الدین، 1387هـ.ش. ص225

السابق، ج 4،  املصدر  بن على،  املازندراىن، حمّمد  ابن شهر آشوب   .15
ص 21.

16. ابن أيب احلدید، عبد احلمید بن هبة اهلل، »شرح هنج البالغه«، ج 11، 
ص 25.

17. مفید، حمّمد بن حمّمد، املصدر السابق، ج 2، ص 9.
18. املصدر السابق، ج 2، صص 10-9.

19. كلیىن، حمّمد بن یعقوب، »الكايف« )ط - اإلسالمیة(، ج 1، صص 
.281 -280

20. يف نسخة » ب« و »املقتل« و »غایة املرام« و »الفرائد و املطبوع«: 
العقل رجال.

21. ابن شاذان، حمّمد بن امحد، املصدر السابق، ص 136.
السابق، ج  4،  املصدر  على،  بن  حمّمد  مازندراىن،  آشوب  ابن شهر   .22

ص9.
23. املصدر السابق، ج  4، ص 14.
24. املصدر السابق، ج  4، ص 16.
25. املصدر السابق، ج  4، ص 19.

26. مفید، حمّمد بن حمّمد، املصدر السابق، ج  2، ص 16.
السابق، ج  4،  املصدر  على،  بن  حمّمد  مازندراىن،  آشوب  ابن شهر   .27

صص 43- 44.

سیرة األخیار



»الكتب األربعة« أو »األصول األربعة«، مصطلح يطلق و يراد منه الكتب 
عند  الكريم«  »القرآن  بعد  خاصة  مبكانة  حظيت  التي  األربعة  الحديثية 
الشيعة اإلمامية و التي تعد املصدر الرئييس للفكر اإلمامي بعد القرآن الكريم 
يف حقل العقائد واألحكام و...؛ و هي: »الكايف«، »التهذيب«، »اإلستبصار« و 

»من اليحرضه الفقيه«.
كتاب الكايف من مصادر الحديث لدى الشيعة وأكرث الكتب األربعة اعتبارا، 
و هو من تأليف محّمد بن یعقوب بن إسحاق املشهور بـثقة اإلسالم الكلیني، وقد 
وثقه علامء اإلسالم بعبارات قوية مؤكدة. ويعترب هذا الكتاب من أهم املصادر 

لدى العلامء بأقسامه الثالثة أصول الكايف، وفروع الكايف، وروضة الكايف.
األول مستوحى من  بالكايف،  الكتاب  لتسمية هذا  هناك وجهان مشهوران 

الکافي

كالم الكليني نفسه حيث أنه يف مقدمة كتاب الطهارة يقول: 
»كتاب كاٍف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین«1 و الثاين أن عنوان 
الكتاب مأخوذ من عبارة شهرية لإلمام الحجة يقول فيها: 
العبارة حينام ُعرض  لشیعتنا.« وقد صدرت هذه  »الكافي كاٍف 

عليه كتاب الكايف فامتدحه و قال فيه كلمته الشهرية.2
قال الشیخ المفید عنه: إن كتاب الكافي من اجل كتب الشیعة وأكثرها 

فائدة.3
و قال عنه الشهید األول: كتاب الكافي في الحدیث، الذي لم یعمل 

لإلمامیة مثله.4
و يقول محّمد تقي المجلسي: أضبط األصول وأجمعها، وأحسن مؤلفات 

الفرقة الناجیة وأعظمها.5
ألوثق  شأنا،  األربعة  األصول  أعظم  هو  الطهراني:  بزرك  أغا  قال  و 

المحّمدین الثالثة مؤلفو تلك األصول.6
أنرّه مل يصنف يف اإلسالم نظري  األسترأبادي عن أساتذته  و نقل 
لكتاب الكايف.7 و ينقل آیة اهلل الخوئي عن أستاذه املحقق النائیني 

قوله إن املناقشة يف إسناد روايات الكايف حرفة العاجز.8

ابواب الکايف
استفاد الكليني يف زمان تأليف كتابه من األصول األربعامئة ومن 
لقائه بأصحاب األمئة أو من يروي عن األصحاب، فهو يروي 
األحاديث بأقل الوسائط. و قد ساعدت معارصته للنواب األربعة 
)هم السفراء الذين مثرّلوا الواسطة بني اإلمام املهدي وبني 
الشيعة إبرّان الغيبة الصغرى( يف تنقيحه لألحاديث التي يرويها.و 
الكايف من  التي اتصف بهام كتاب  التنظيم والشمولية  حسن 

مميزاته أيضا. 
و يعترب هذا الكتاب فريدا من جهة شموليته وتنظيمه ألبواب 
الروايات، و عدد الروايات الواردة فيه، ونقل السند فيها كامال، و 
شموله ملختلف األبواب من قبيل األبواب االعتقادية، و الفقهية، 
و األخالقية، و االجتامعية، و غريها. و لقد سعى مؤلفه أن يروي 
يف أول كل باب األحاديث األكرث تفصيال، واألصح، واألوضح بيانا، 

ثم يذكر ما هو أقل منها.
أحاديث  عىل  يشتمل  الكايف«  »أصول 

العقائد وفيه 8 أبواب.
1. كتاب العقل والجهل؛

2. كتاب فضل العلم؛
3. كتاب التوحيد؛
4. كتاب الحجة؛

5. كتاب االميان والكفر؛
6. كتاب الدعاء؛

7. كتاب فضل القرآن؛
8. كتاب العرشة.

عىل  يشتمل  وهو  الكايف«  »فروع 

األحاديث الفقهية، وفيه 26 كتابا.
1. كتاب الطهارة؛
2. كتاب الحيض؛
3. كتاب الجنائز؛
4. كتاب الصالة؛

5. كتاب الزكاة والصدقة؛
6. كتاب الصيام؛
7. كتاب الحج؛

8. كتاب الجهاد؛
9. كتاب املعيشة؛
10. كتاب النكاح؛

11. كتاب العقيقة؛

12. كتاب الطالق؛
13. كتاب العتق والتدبري واملكاتبة؛

14. كتاب الصيد؛
15. كتاب الذبائح؛

16. كتاب األطعمة؛
17. كتاب األرشبة؛

18. كتاب الزي والتجمل واملروة؛
19. كتاب الدواجن؛
20. كتاب الوصايا؛

21. كتاب املواريث؛
22. كتاب الحدود؛
23. كتاب الديات؛

24. كتاب الشهادات؛
25. كتاب القضاء واألحكام؛

26. كتاب األميان والنذور والكفارات.
»روضة الكايف« و تشتمل عىل أحاديث متنوعة وال يضمها ترتيب معني بل وإمنا هي ذات مواضيع مختلفة. وإن كان هناك من يرى 

أن الروضة ليست قسام من كتاب الكايف.9 لكن النجاشي و الطوسي رصحا بأن الروضة هي آخر كتب الكايف.10

د بن يعقوب الكليني محمرّ
أبوجعفر محّمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني الرازي املعروف بالكليني الرازي من كبار فقهاء ومحديث الشيعة اإلمامية ومؤلف كتاب 

الكايف الذي يعدرّ من أهم املصادر الحديثية األربعة عند الشيعة.
وصفه الرجايل املعروف النجاشي بقوله: شیخ أصحابنا في وقته بالّري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحدیث، وأثبتهم. صنف الكتاب الكبیر 

المعروف بالكافي، في عشرین سنة. 
مل تحدد املصادر التي ترجمت للكليني زمان والدته ومكانها بالتحديد؛ إال أنرّ املسلرّم به من خالل تتبع كلامت الرجاليني أنرّه ولد 
ة  يف قرية كُلني إحدى توابع مدينة الري. كام يستفاد من مجموعة من القرائن التاريخية أنرّ زمن والدته يقارب والدة االمام الحجرّ

املنتظر يف سنة 255 هـ. وأنرّه عاش يف زمن الغيبة الصغرى.
واحتمل السید بحر العلوم أنرّه أدرك بعض أيام اإلمام العسكري.11 فيام ذهب السيد الخويئ إىل القول بأنرّ والدته كانت بعد وفاة 

االمام الحسن العسكري ويف بدايات الغيبة الصغرى.12

شخصيته ومكانته العلمية
اتفق املوافق واملخالف من الرجاليني و املؤرخني عىل عظم شخصية الكليني وفضله ومكانته العلمية وجميل ذكره وحسن سريته.13

ه  أقوال علامء الشيعة يف حقرّ
ترجم له الشیخ الطوسي يف »الفهرست« قائال: محّمد بن یعقوب الكلیني، یكّنى أبا جعفر، ثقة، عارف بالخبار... و قال يف رجاله:یكنى أبا جعفر 

األعور، جلیل القدر، عالم بالخبار، وله مصنفات منها كتاب الكافي... 14 و15 
و لقد تفرد الشيخ الطويس - من بني القدماء - بإطالق هذه الكنية عىل الشيخ الكليني ومل يتابعه ممن تأخر عنه اال ابن شهر آشوب 

املتوىف بعد الشيخ الطويس بأكرث من قرن و ربع القرن.
أما النجايش فقد وصفه بالقول: أبو جعفر الكلیني- وكان خاله عالن الكلیني الرازي- شیخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم، و كان أوثق الناس 

في الحدیث وأثبتهم صّنف الكتاب الكبیر المعروف بالكافي، في عشرین سنة.16
وهكذا أطراه بكلامت املدح والثناء مام يكشف عن عظم منزلته وسمو مكانته يف الوسط العلمي، كبار علامء الشيعة كابن شهر 
آشوب17 والعالمة الحلي18 وابن داود الحلي19 والتفرشي20 و األردبیلي21 و السید أبو القاسم الخوئي22 وقال السید رضي الدین بن طاووس: الشیخ 

المتفق على ثقته وأمانته محّمد بن یعقوب الكلیني....23

أقوال علامء السنرّة يف حقه 
قال املؤرخ الشهري ابن األثیر يف كتاب »جامع األصول«: أبو جعفر محّمد بن یعقوب الرازي، الفقیه، اإلمام على مذهب أهل البیت، عالم في 

مذهبه، كبیر، فاضل عندهم، مشهور.24 
وقال الذهبي: عالم اإلمامیة وصاحب المؤلفات المعروفة.25 

و قال ابن حجر يف »التبصري«: 
أبو جعفر محّمد بن یعقوب الكلیني، من رؤساء فضالء الشیعة في أیام المقتدر، وهو منسوب إلى كلین من قرى العراق... 

وقال ابن حجر يف »لسان امليزان«: ... وكان من فقهاء الشیعة، والمصّنفین على مذهبهم...26
وأثنى عليه ابن عساكر يف كتابه.27

توىف الكليني ببغداد سنة ثالمثائة وتسع وعرشين وقيل مثان وعرشين، يف شعبان سنة تناثر النجوم، و املقارن لبدء الغيبة الكربى 



عن عمر ناهز الثانية و السبعني.28 
و قال النجايش والشيخ الطويس: و صلى علیه محّمد بن جعفر الحسیني أبو قیراط، و دفن بباب الكوفة في مقبرتها. 

قال ابن عبدون: رأیت قبره في طریق الطائي، و علیه لوح مكتوب فیه اسمه و اسم أبیه.29
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