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1. عصر ما بعد الغرب وموقع المستضعفين 
إجتمع السياسيون املتخصصون بالشؤون األمنية مبن فيهم مجع من 
اخرى يف »مؤمتر  مرة  البلدان،  والدفاع من خمتلف  اخلارجية  وزراء 
موضوعات  أهم  حول  النظر  وجهات  ليتبادلوا  لألمن«،  ميونخ 
سنويا  يلتئم  املؤمتر  هذا  أن  ذكره  جدير  الدويل.  األمن  وحتديات 
بـ»ميونخ« يف  فندق »بايريشر هوف«  يف شهر شباط/ فرباير يف 
»املانيا«، ويقام منذ السنة االوىل من تأسيسه أي عام 1962م. 
وحىت الوقت احلاضر من قبل القطاع اخلاص بتمويل من املؤسسات 
العسكرية والبنوك  املنتجة للصناعات  احلكومية األملانية والشركات 
ملصقات  على  احملفورة   MSC الثالثة  واحلروف   . و...  األملانية 
 Munich وجدران الصالة اليت تستضيف املؤمتر هي مصغر لعبارة

Security Conference )جلنة ميونخ االمنية(. 
والدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر ميونخ لألمن بدأت يوم 17 فرباير 
وأهنت أعماهلا يف 19 منه وذلك مبشاركة 10 رؤساء مجهورية ونائب 
الرئيس االمريكي ومثانية رؤساء وزراء ووزراء خارجية 30 بلدا وزراء 
دفاع حنو 20 بلدا وكبار املسؤولني الدوليني مبن فيهم األمني العام 
لألمم املتحدة واألمني العام للناتو واألمناء العامني ملنظمة التعاون 

االسالمي واجلامعة العربية ومنظمة شنغهاي للتعاون و... . 
واإلرهاب  العاملي  والنظام  الناتو  يف  متثل  املؤمتر  موضوعات  وأهم 
املسؤولون  أثار  وقد  والدولية.  اإلقليمية  القضايا  وسائر  والتطرف 
القضايا  حول  عديدة  نظر  ووجهات  آراء  املؤمتر  يف  املشاركون 
املذكورة، قوبلت بردات فعل ومواقف خمتلفة من جانب املشاركني يف 
اجللسات، لكن أبرز املوضوعات والقضايا اليت عرضت من قبل أهم 
الغربية والشرقية، دارت حول عدة عناوين  السياسية  الشخصيات 

ولفتت إنتباه كل مراقب: 
• عصر ما بعد الغرب والنظام العاملي املرتبك؛

• تناقص دور ونفوذ اوروبا وامريكا يف احلوكمة العاملية؛
• إضطالع ايران بدور يف املنطقة. 

بعبارة أخرى، فان الشخصيات املهمة وصاحبة األثر يف هذا املؤمتر 
اجلغرافيا  صعيد  على  املهم  األمر  هبذا  واإلعرتاف  لإلقرار  سعت 
السياسية واإلجتماعية للعصر احلاضر من أن: عامل اليوم وشعوب 
العامل املعاصر، جيربون منعطفا هاما ومؤثرا، املسار الذي أربك النظام 
نظام  لقيام  املائتني األخرية ومهد  الذي أرسي على مدى االعوام 

خمتلف يف العامل واحلوكمة العاملية. 

ويف هذا املؤمتر )ونقال عن اإلذاعة الفرنسية(:
• طالب وزير اخلارجية الروسي يف مؤمتر ميونخ بإجياد نظام »ما بعد 
الغرب« يف العامل. وأعلن بان »النظام الليربايل العاملي« الذي أقامه 
عدد من البلدان الغربية املختارة يف ظل النزعة السلطوية، قد انتهى.

ويف هذا السياق، أعلن رئيس مؤمتر ميونخ لألمن: 
الغرب،  بعد  ما  عصر  إلى  الدخول  عتبة  على  یقف  وفيما  العالم  إن 
یشهد تراجع نفوذ أوروبا وأمریكا ما یمهد للدول االخرى لتشكيل نظام 

عالمي جدید. 
• قالت السيدة فدریكا موغيریني مسؤولة السياسة اخلارجية لإلحتاد 
األورويب فيما خيص نتائج زيارهتا لواشطن بان الواليات املتحدة ميكن 

أن ختسر دورها يف رئاسة العامل. 
• قالت السيدة انجيال ميركل املستشارة األملانية خالل كلمتها اليت 

القتها يف مؤمتر ميونخ لألمن بان النظام العاملي قد أرتبك.
وكأن كل هؤالء يؤكدون ما ذهب إليه وزير اخلارجية الروسي سريغي 

الفروف حينما أعلن:
أن عصر ما بعد الحرب الباردة قد انتهى وأن العالم یقف عند تقاطع 

تاریخي. 
فانه  والثانية،  األوىل  العامليتني  للحربني  الرهيبة  التجارب  ويف ضوء 
كلما واجه موضوع »احلوكمة العاملية« و »موقع املدعني بالتفوق 
والقوة«، أزمة وضعفا وترهال، ويرجحون أن تفلت زمام األمور من 
وفظيع  رهيب  حادث  لوقوع  وميهدون  يوفرون  وقبضتهم،  أيديهم 
مثل »احلرب العاملية« لكي يعملوا بعد إثارة التحديات، على إجياد 
عامل جديد وجغرافيا سياسية وترابية جديدة وطبعا بعد تناقل القوة 
والسلطة، من أجل مواصلة حياهتم. وهذا اإلحتمال وكما سنذكر 
اهليمنة  وراء  يلهث  خاص  تيار  يقوم  وقد  مستبعدا  ليس  الحقا، 
ومن  العامل،  مقدرات وطاقات سكان  على مجيع  والكاملة  التامة 
خالل تدبري مؤامرة ممنهجة، بدفع العامل إىل حافة »هاوية التغيري 
والتحول«، ليفرض بعد جتربة أزمة خانقة ومريرة، النظام الذي يصبو 

إليه على شعوب العامل. 
فاإلحتمال األول، هو حصيلة املسار التدرجيي والطبيعي للتعامالت 
واإلحتمال  العامل،  بلدان  بني  واالقتصادية  السياسية  واملعادالت 
الثاين، هو نتيجة مؤامرة وبرنامج خمطط له. ويف مطلق األحوال، فان 
نتائج كال اإلحتمالني، لن تكون سوى إندالع أزمة شاملة ومدمرة 

للعامل املستضعف. 
أزمة  من  مقربة  على  العامل  يصبح  أن  أي  األول،  اإلفرتاض  ويف 
عارمة، على إثر املسار التدرجيي للمعادالت السياسية واالقتصادية 

يف األبعاد الدولية، ميكن القول: 
• أوال: وبعد احلرب العاملية الثانية وخالل فرتة 72 عاما، وعلى الرغم 
من هيمنة الغرب على ادارة العامل، ظهر متزعمون جدد تدرجييا، 
اإلقليمي،  والعسكري«  واالقتصادي  »السياسي  املوقع  جتاوزوا 

ليطرحوا أنفسهم على الصعيد الدويل ويدعون باإلضطالع بدور يف 
اإلدارة الدولية واملطالبة حبصة من الغرب. ومن أشهر هؤالء املتزعمني 

مها »الصني« و »روسية«؛
• ثانيا: إن تراجع القيم الليربالية للرأمسالية، ومرور هذا النظام بازمة 
وظهور نوع من اإلعتداد بالذات وامليل حنو اإلستعراضية بني سائر 
الظروفة  هذه  من  وسكانه  العامل  ملقاساة  اخر  عامال  يعد  األمم، 

املتأزمة؛
وتفتق  االسالمي  الشرق  األصولية يف  نوع من  إن ظهور  ثالثا:   •
برعمة الدعوة إىل املعنوية والتوجهات الدينية بني سكان أوروبا الغربية 
املناداة  إشفاء غليل  الرأمسالية يف  الليربالية  وبالتايل إخفاق  وامريكا 
بالعدالة والتمتع املادي، اعتربت من األسباب اليت أدت إىل إندالع 

االزمة يف أركان النظام الليربايل الرأمسايل.
وبالتايل فان جتربة هناية التاريخ الغريب وظهور تصدعات يف جدران 
املفكرين  من  العديد  بذلك  أقر  حبيث  احلديثة،  واحلضارة  الثقافة 
الغربيني، يعد هو االخر سببا لدرك ظروف وزمن ما بعد الغرب، 
بصفة عامة واإلعرتاف به من قبل الساسة ذائعي الصيت يف هذا 

العصر. 
إن مؤمتر ميونخ للعام اجلاري والتصرحيات اليت أدىل هبا كبار املسؤولني 
احلقيقة »إعالنا عاما وعلنيا  تعد يف  والروس،  الغربيني  السياسيني 

للتدهور االمين واألزمة العارمة على الصعيد الدويل«. 
عشرات  قبل  الغربيون  املفكرون  منه  حذر  قد  الذي كان  الشئ 

السنني.

الكل يتهيأ للحرب 
ويبدو طبيعيا أنه يف ظل هذه الظروف اليت وصفها وزير اخلارجية 
الروسي بـ»املمر التارخيي« وتنامي الشعور بانعدام األمن يف الساحات 
»السياسية واالقتصادية والعسكرية« لعامة الدول والسيما اإلبقاء 
يف  وراغبني  مضطرين  اجلميع  جعل  املستضعفني،  ضعف  على 
احلصول على املزيد من السالح واستعراض العضالت أمام املنافسني 

اإلقليميني والدوليني. 
وكتبت صحيفة »اجليش التحرري الشعيب الصيين« يف تقرير يعد حبد 

ذاته حتذيرا ضد اإلدارة االمريكية، تقول: 
إن القوات املسلحة الصينية، جاهزة من أي ناحية، حملاربة الشياطني 

والقوى املعادية.
أبرزت  الصيين،  اجليش  باسم  الناطقة  تعد  اليت  الصحيفة  وهذه 

للغربيني قدرات الصواريخ البالستية »دونغ فانغ«.
إن هذا التحدي الصيين، حيصل بينما يتحدث الكثري من اخلرباء 
واملتخصصني عن تراجع القوة االمريكية وعجزها عن ممارسة اإلدارة 
ترامب  يشبهون  اخلرباء،  من  الفئة  وهذه  الدويل.  الصعيد  على 
امريكا، ومن هؤالء ميكن  أنه سيمهد الهنيار  بـغورباتشوف حبيث 

الموقع الحالي للعالم المعاصر

من وجهتي نظر - القسم األوّل
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الذي  يوهان كالتونغ  الشهري  النروجيي  االجتماع  عامل  اىل  اإلشارة 
كان قد تكهن بشكل صحيح اهنيار اإلحتاد السوفييت، فيما حذر 
من الرتاجع الشديد للسلطة يف العامل واعلن ان الواليات املتحدة 
لقيه  الذي  املصري  نفس  وتلقى  ترامب  دونالد  عهد  يف  ستسقط 

االحتاد السوفييت.
النروجيي أن يكون عام 201م. عام اهنيار  وتوقع هذا الربوفيسور 

الواليات املتحدة االمريكيّة.1
العقود  وابرام  الشمالية  لكوريا  الصاروخية  التجارب  تقييم  وجيب 
التسليحية املتتالية من قبل دول منطقة اخلليج الفارسي وحىت جهود 
العسكرية  بقدراهتا   والنهوض  العسكرية  إمكاناهتا  »ايران« حلفظ 

)الرادعة(، يف هذا السياق. 

التخوف من املستقبل 
وقد أعلنت مؤسسة »ستوكهومل الدولية لبحوث السالم« بان التجارة 
اخلمس  السنوات  خالل  مستوياهتا  أعلى  بلغت  للسالح  العاملية 
املاضية، والسبب يف ذلك يعود إىل الطلب من قبل دول غرب اسيا 

)الشرق األوسط( واسيا. 
على  بناء  أنه  ستوكهومل،  من  الفرنسية«  األنباء  »وكالة  وافادت 
فان   ،2016 إىل   2012 من  الفرتة  يف  أجنزت  اليت  الدراسات 
من حيث  بلغت  السالح  من  واوقيانيا  اسيا  منطقة  دول  واردات 
احلجم 43% من واردات العامل، وهي تشري إىل زيادة قدرها 7.7 

باملائة مقارنة بالسنوات اخلمس اليت سبقتها. 
اخلليج  ودول  االوسط  الشرق  منطقة  دول  حصة  ارتفعت  وقد 

الفارسي من 17% إىل %29. 
يف  اهلند  بعد  حلت  السعودية  العربية  أن  املؤسسة  هذه  وأضافت 
املركز الثاين ملستوردي السالح يف العامل. وبذلك ميكن اإلستنتاج 
بان موردي ومستوردي السالح حصلوا على حصة كبرية من هذا 
السوق، وكانت امريكا وروسيا وخالل فرتة من مخس سنوات، أكرب 

موردي السالح يف العامل. 
لقائمة  والعشرين  التاسع  املركز  يف  هذا  قبل  اليت كانت  وفيتنام 
ملستوردي  األوائل  العشر  الدول  إىل  حتولت  السالح،  مستوردي 

السالح. 
وبلد صغري يف الشرق االوسط كقطر، زادت من حصتها يف إسترياد 
السالح بنسبة 245%. وهذا حيدث بينما تراجعت أسعار النفط 

خالل كل هذه السنني بشدة.2
وهذا الشعور بانعدام األمن واحلرص على احلصول على املزيد من 

السالح لدرء األخطار احملتملة، ال يقتصر على الدول االسيوية. 
وقد حتدثت وزارة الدفاع االملانية عن زيادة عديد قواهتا العسكرية، 
بينما كان مایك بنس نائب الرئيس االمريكي قد دعا حلفاء واشنطن 

األوروبيني لزيادة نفقاهتم الدفاعية. 

وحسب وزارة الدفاع األملانية، فان اجليش االملاين عازم على زيادة 
عديد أفراده بـ 20 ألف جندي ليصل العدد اإلمجايل لقواته العسكرية 

إىل 198 الفا عام 2024م. 
وقالت أورسوال فون دیر الین وزيرة الدفاع األملانية أن زيادة عديد 

أفراد اجليش األملاين قلما يكون ضروريا كما هو عليه االن.3
وحتدث وزير الدفاع الروسي سريغي شويغو يف كلمة ألقاها يوم 21 
الروسية عن نشر  بوزارة اخلارجية  الدولية  العالقات  فرباير يف مركز 
منظومة الدرع الصاروخية االمريكية يف »رومانيا« عام 2016 وقال 
ان الدرع الصاروخية االمريكية يف اوروبا وضعت يف حالة التأهب 
االول لوضعية احلرب. واشار كذلك إىل أن امليزانية العسكرية للدول 
األعضاء يف »الناتو« تصل إىل 900 مليار دوالر، وهي تساوي 

عشرات أمثال امليزانية العسكرية الروسية. 
يذكر أن عدد طلعات طائرات الناتو للرصد والتعقب بالقرب من 
بثالثة  املاضية  العشر  السنوات  إزدادت خالل  »الروسية«  احلدود 
أضعاف وبالقرب من حدود جنوب غرب روسيا بثمانية أضعاف.4

إن موجة التدهور األمين )االقتصادي والسياسي واالجتاعي( على 
العامل، هي وليدة عصر ما بعد احلداثة، وإلقاء ظالل من  صعيد 
التاريخ  هناية  وبالتايل  العامل«  »إدارة  الغرب يف  أهلية  على  الشك 
الغريب، ذلك اإلحنطاط والنهاية اليت توقعها قبل سنوات من االن، 

فالسفة التاريخ الغريب مبن فيهم سوالد شبنغلر.
إن هذا الفيلسوف املتحدر من أصول أملانية )1880-1936م.( 
الغربية  للحضارة  نقدا  الغربية«5  احلضارة  »إحنطاط  يف كتابه  وجه 
وتساءل عن أسسها الثقافية، معلنا أن احلضارة الغربية ويف اخر حمطة 

من سريها التكويين ومنوها، مآهلا الفساد واإلحنطاط. 
إن عامة شعوب العامل ومع مشاهدهتا هلذه الظروف، تدرك أن حربا 
كونية قد تقع يف املستقبل املنظور، حبيث أن إستطالع الرأي الذي 
أجنزته »مؤسسة يوغاف لتقييم املعطيات«، ومت فيه طرح سؤال على 
تسعة االف شخص يف تسعة بلدان، قالت غالبة الذين استطلعت 

اراؤهم أن كوكبنا بعيد عن إمكانية إقامة سالم عاملي. 
معظم  بان  تظهر  الغربية،  الدول  يف  احلديثة  الرأي  واستطالعات 
املستطلعة اراؤهم يرون أن إحتمال نشوب حرب عاملية ثالثة كبري 
جدا. إن قسما ملفتا من سكان البلدان الغربية، يتوقعون مستقبال 

حزينا وكئيبا مصحوبا حبرب عارمة للعامل. 
الرأي  نتائج إستطالع  اليت نشرت  وكتبت صحيفة »ايندبندنت« 

هذا تقول: 
ومع وصول العالقات االمریكية الروسية إلى أسوأ حاالتها منذ الحرب 
الباردة فصاعدا، فان توقعات معظم الذین استطلعت اراؤهم في فرنسا 
والمانيا و»بریطانيا« تظهر أنهم متشائمون تجاه المستقبل والتطورات 
أنهم  اراؤهم  استطلعت  الذین  االمریكيين  من   %64 وقال  الدولية. 
یظنون أن العالم یقف على أعتاب إندالع حرب كبيرة. بينما راى %61 

من البریطانيين أن من المرجح أن تندلع حرب عالمية.5
ورمبا حيصل هذا الظن من أن مصنعي ومنتجي ومصدري األسلحة، 
ينفخون يف أتون املعركة، ليصطادوا يف املياه العكرة، إال أن األبعاد 
الكبري  األمين  والتصعيد  واالقتصادية  السياسية  لألزمات  الدولية 
القبيل من حيل ومكائد  ليست حصيلة هذا  الدولية،  األبعاد  يف 
األسلحة  مساسرة  أن  من  بالرغم  العسكرية،  الصناعات  أصحاب 

جينون أرباحا طائلة يف هذا اجملال. 
إن الغرب، وألسباب خمتلفة، وصل إىل هناية تارخيه، وجيرب الرتاجع 
املستميتة يف  من حماوالته  بالرغم  والثقافية،  الفكرية  الساحات  يف 
امليادين املادية واحلضارية واهتياجات التكنولوجيا واهليمنة السياسية 
األلباب، فان حضارة  والعسكرية، ملواصلة حياته. وبالنسبة ألويل 
يف  واإلحنطاط  اإلهنيار  وبعد  منوها  عصر  جتاوزها  وبعد  ما  وثقافة 
الساحات النظرية والثقافية، تشبه ذلك الذي حيتضر ويلفظ أنفاسه 
غري  العاملية،  احلرب  قبوهلا خطر  مع  فاهنا وحىت  ولذلك  األخرية، 
قادرة على العودة إىل عصر الشباب والنمو وإحياء األسس النظرية 
والثقافية اليت القيت ظالل من الشك عليها. إن الضجة اليت يثريها 
السياسيون والضجيج الناتج عن املاكنة احلربية، يتيحان لفرتة فحسب 

بقاء هذه الثقافة واحلضارة املمسوخة اليت متر بأزمات شاملة. 
مصداقية  فقدان  يف  يكمن  لإلهنيار  سبب  أهم  أن  اعتبار  وجيب 

األسس النظرية لليربالية الرأمسالية هلذه احلضارة العلمانية والتشكيك 
بقيمها الثقافية. وهذا هو اإلهنيار والتآكل من الداخل. 

نتاج  هي  اندلعت  اليت  األمين  التدهور  عاصفة  أن  بديهيا  ويبدو 
طبيعي وحصيلة رؤية وفعل االنسان نفسه. 

»َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلببَرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْیِدي النَّاِس لُِيِذیَقُهْم ببَْعَض 
الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم یبَْرِجُعوَن«6

وال مفر من ذلك، لكن برعمة الربيع تتفتق شيئا فشيئا بني صقيع 
وجليد الشتاء، وتعلن للشتاء ميالدها.

وهذا التحليل ال يعين، أنه سيتم خالل السنة أو السنتني املقبلتني 
اليت  الواسعة  احلديثة  واحلضارة  الثقافة  هذه  وأرجل  أيدي  تقييد 
ترسخت واخرتقت مجيع ساحات ومشاهد احلياة املادية والثقافية 

لسكان العامل، وتسليمها لالخرين. 
الثقافية  احلقول  فان مجيع  األخريتني،  املائتني  األعوام  وعلى مدى 
الثالثية  الساحات  يف  إنغمست  والعريقة،  الغربية  غري  واحلضارية 
»النظرية والثقافية واحلضارية« يف ظل التاريخ الغريب وميدانه الثقايف 
االخر  بعضها  واستحال  بعضها  وتالشى  فاضمحل  واحلضاري، 
التاريخ  أجل  أن  ومبا  العظم.  االخر حىت  البعض  وتلطخ  وتدنس 
حىت  مبرحلة  مرحلة  الغرب  وهبوط  تراجع  فان  حان،  قد  الغريب 
حمل  سيحالن  واإلضطراب  الفوضى  وأن  سيستمر،  التام  اإلهنيار 

»مؤتمر ميونخ لألمن«



٭ الرقم 29
٭ شعبان

1438

٭ الرقم 29
٭ شعبان

1438

8

9

كالم رئيس التحریر

النظام العاملي القائم بسبب غياب السلطة املوحدة للحوكمة العاملية 
للغرب  احلضاري  الوجه  ويضطرب  ويرتبك  واألوروبية(  )االمريكية 

)السياسة واالقتصاد( أكثر فاكثر وينهار.
تنفذها  اليت  العارمة  اإلحتجاج  موجة  مشاهدة  االن  من  وميكن 
املدروسة  األوامر غري  على  اإلحتجاج  إن  واوروبا.  امريكا  شعوب 
املالية اجلارفة اليت  لدونالد ترامب يف أرجاء امريكا وأوروبا واألزمة 
اليت  اإلحتجاجات  وموجة  وامريكا  باسيا  وبعدها  بأوروبا  تعصف 
ضد  و...  و»اليونان«  و»السويد«  فرنسا  يف  الشعوب  هبا  تقوم 
الفساد االقتصادي املستشري يف بلداهنم ونشأة اإلحتادات اإلقليمية 
اهلشة يف الشرق والغرب وتكشري احلكومات ألنياهبا ضد جرياهنا 
تعد من مصاديق ومؤشرات تبلور ونشأة »الفوضى الدولية« وتفتت 

وتفسخ »النظام السابق«. 

هنضة املستضعفني 
ويف هكذا ظروف، فان أيا من جمتمعات املستضعفني، لن تكون 
يف مأمن من آفات وأضرار هذه الفوضى الدولية. إن ضعف البنية 
والتصدعات  السياسية واالجتماعية  األنظمة  اإلقتصادية وهشاشة 
اإلثنية والقبلية الرهيبة وبالتايل الصراعات اإلقليمية، عرضت أكثر 

من أي وقت مضى هذه اجملتمعات للصدمات واألزمات. 
السلطة،  األثرياء وأصحاب  املستضعفني ضد  إنتفاضة وهنضة  إن 
ستكون من أكثر الوقائع إحتماال خالل السنوات اآلتية بني شعوب 

جيمع البلدان ومجيع القارات. 
وعندما يتدفق أهايل السويد بكل ما يتمتعون به من إمكانات على 
احملالت واملعارض إحتجاجا على هنب الثروات، ويضرمون النار يف 
السيارات، سيكون من اجللي مآل ومصري سكان اندونيسيا البالغ 
مائة مليون نسمة ويعيشون على عائد باقل من ثالثة دوالت يف اليوم 

ويرون أن حقهم ُيسلب ويُهدر. 
»اندونيسيا«  أثرياء  من  أربعة  فان  »أكسفام«،  مؤسسة  وحسب 
لكن  البلد.  هذا  يف  نسمة  مليون  مائة  من  أكثر  ثروات  ميلكون 
يكمن يف  الغرب«،  بعد  ما  »نظام  بتحقيق  اآلمال  يبدد  ما  كل 
»غياب توجه موحد ومقبول يف األبعاد الدولية جتاه الكون والوجود« 
لدى شعوب العامل، ويف مقابل »التوجه العلماين والدنيوي للعلمانية 

الغربية اآلخذة باإلهنيار«. 
إن الدرك املشرتك والعام لسكان العامل، يتمثل يف »اإلستضعاف« 
يف مواجهة »اإلستكبار« واضطرار املستضعفني ملواجهة املستكربين 

واليأس من الوضع القائم. 
احملرفة  واألديان  اإلثنيات  عامة  بني  املنتشرة  الصغرية  الثقافات  إن 
واملنعزلة يف الشرق والغرب، ال ميلك أي منها اجلهوزية واملصداقية 
واإلستحقاق الالزم ألن حيظى بالقبول على الصعيد العاملي. فكلها 
تفتقد إىل طرح متماسك ومنسجم إلدارة اجملتمعات وإرساء ثقافة 

وحضارة. 
بني كافة  الدنيوية  النزعة  ذي  واحلضاري  الثقايف  اجملال  جتربة  إن 
التعامالت الفردية واجلماعية والنظام االجتماعي والسياسي اجلائر 
الناتج عنها، ينطوي حبد ذاته على أرضيات العودة إىل »املعنوية« 
و »التدين«. وخالل نصف القرن األخري، ظهرت مؤشرات هذه 
قيام نظام سياسي واجتماعي  العامل وغربه، لكن  العودة يف شرق 
واقتصادي يستند إىل الدين واإلدارة العاملية املوحدة رهن باستقرار 
والثقافية  املعرفية  جماالته  )بكل  الدين  هذا  بينما  بالكامل.  الدين 
واملدنية( ليس موضع اتفاق ورغبة لدى عامة سكان األرض البالغ 
اجلهوزية  تشاهد  ال  املقابل،  ويف  نسمة،  مليارات  سبعة  عددهم 
والطاقة الكاملة والالزمة بني األمم املختلفة والقبائل للظهور على 

الصعيد العاملي. 
إن املذاهب السائدة والِنحل شبه الدينية، تليب يف هكذا ظروف، 

اإلحتياجات النفسية والشخصية للناس فحسب.
إن جتربة النهضة االجتماعية النصار املذاهب اإلسالمية )أهل السنة( 
يف هيئة اإليديولوجيات والتوجهات السياسية االجتماعية على مدى 
العقود الثالثة األخرية، أظهرت بان هذه التيارات الدينية، تعاين من 
الضعف يف األسس النظرية والنقص يف األساليب العملية لدرجة أهنا 
لن تزيد إال من حجم األزمة على مستوى التطبيق، وإذا ما تسىن هلا 
احلضور والفعل يف العالقات السياسية واالجتماعية، فاهنا ستواكب 
وتؤيد من علم أو دون علم، الثقافة واحلضارة العلمانية وتتماشى مع 

النظام السياسي االجتماعي الصلييب والصهيوين. 
فالسلفية اخلشنة والعنيفة، هي غاية وذروة النهضة االجتماعية هلذه 

التيارات املذهبية االسالمية خالل السنوات األخرية. 
وهلذا السبب أقول، أنه وبعد اإلهنيار القريب للنظام العاملي العلماين، 
ما  نظام  فان  أخرى،  بعبارة  حمله.  لن حيل  اخر  عامليا  نظاما  فان 
بعد الغرب، هو الفوضى والتمرد بعينهما. ومن هذا املنطلق، فان 
املوعود  املنقذ  إىل  للوصول  األرض  سكان  عامة  ودعوة  طلب 
الطرية اخلضراء من بني جليد  و»النجاة«، تفتقت كتفتق الربعمة 

األرض وصقيعها. 
إن ما حيمي ويؤازر املستضعفني يف مواجهة كل هذه األزمات، هو 
الفكرة اجلاهزة واإلنتظار املقدس للمنقذ املوعود: »السَّالم ُعلَى رَبيع 

الَنام وَنْضَرة الیام«.
وإال فان العاصفة ستقتلع الكل وجتتاح أمواج اليأس اجلميع وتأيت 

عليهم كلهم. 
تاريخ  إن  سيبزغ.  الذي  بالفجر  واجلميع  أنفسنا  تذكري  وجيب 
»َوَلْو َكرَِه  أجله.  ومن   املوعود املهدي  باسم  سيسجل  الغد، 

الُمْشرِكون«.
و  الصادق«  الصبح  ببزوغ  »اإلميان  من  منيع  بناء حصن  وجيب 
و»التقوى«،  اإلمامة«  مشس  مع  والتطبيق  النظرية  يف  »التماشي 

واحلفاظ على أنصار ومؤمين الدين متاما حىت متر العاصة بسالم. 
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

رئيس التحرير 
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انتهى االجتماع الدويل الذي دعت اليه االمم املتحدة يف جنيف الثالثاء 
25 نيسان / ابريل، من اجل توفري 2.1 مليار دوالر لتفادي حدوث 
جماعة يف »اليمن«، جبمع نصف هذا املبلغ، يف الوقت الذي تؤكد مصادر 
املنظمة الدولية موت طفل ميين  كل 10 دقائق من اجلوع واملرض، بسبب 
تقوده  الذي  التحالف  يفرضه  الذي  واجلوي،  والبحري  الربي  احلصار 

السعودية على اليمن.
األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوتيریس ويف كلمته خالل املؤمتر الدويل 
قال أن احلرب يف اليمن اثرت على كافة جوانب احلياة هناك، وأن نسبة 
وفيات األطفال يف اليمن هي األعلى على مستوى املنطقة، وطالب بفتح 
كافة املوانئ واملرافئ يف اليمن للسماح بدخول املساعدات اىل هذا البلد.

يف الوقت الذي يطالب فيه االمني العام لالمم املتحدة اىل فتح كافة املوانئ 
واملرافئ يف اليمن لوصول املساعدات اىل حنو 19 مليون من سكان اليمن 
البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يفتقرون إىل الغذاء الكايف وتتهددهم 
اجملاعة بينهم 3 ماليني طفل، يؤكد مسؤولون باألمم املتحدة و روس 
ان التحالف الذي تقوده السعودية خيطط مبساعدة امريكا للهجوم على 
ميناء احلديدة الذي يسيطر عليه اجليش اليمين ومقاتلو حركة انصاراهلل 
ويعترب شريان املساعدات الوحيد للماليني من الناس الذين حيتاجون بشدة 

للغذاء.
املتابع لتصرحيات املسؤولني االمميني عن االوضاع الكارثية اليت يعيشها 
الشعب اليمين، يشعر وكأن املتحدثني يتكلمون عن ازمة خارج كوكب 
االرض، ال حول هلم وال قوة ازاءها، وكل ما يستطيعون فعله هو وصف 
الكارثة فقط، فهذا وكيل االمني العام للشؤون االنسانية واالغاثة والطوارئ 
ستيفن أوبراين يؤكد ان اليمن يشهد حتوال سريعا اىل اسوأ كارثة انسانية يف 
العامل، وهذه منظمة االمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( تعلن ان طفال مينيا 
واحدا على االقل ميوت كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية واالمراض، 

واكثر من 3 ماليني طفل مهددين باملوت يف كل حلظة.
مجيع الذين الذين شاركوا يف مؤمتر جنيف حول اليمن كانوا يتحدثون عن 
اجملاعة يف هذا البلد الستدرار عطف االثرياء، فاذا بأغىن البلدان العربية 
واجلارة لليمن تتربع ب150 مليون دوالر فقط، بينما تعترب هذه الدولة 
الغنية هي من تقود التحالف العريب على اليمن منذ اكثر من عامني، 

وجتاوزت نفقات هجومها عل اليمن مئات املليارات من الدوالرات حلد 
االن.

كان واضحا من اخلطابات اليت القيت يف املؤمتر ومن االموال الشحيحة 
اليت مُجعت، ان املؤمتر كان عبارة عن عملية ذر للرماد يف العيون، فلم تكن 
هناك ارادة سياسية مستقلة تعلن وبصراحة ان العدوان على اليمن الذي 
ادى اىل مقتل اكثر من 10 االف ميين  واصابة اكثر من 3 االف اخرين، 
ودمر كل مناحي احلياة يف اليمن، ومسح لعصابات القاعدة وداعش ان 
تسرح ومترح يف ربوعه، هو السبب االول واالخري لكل مأساة الشعب 
اليمين، وان وقف اطالق النار هو الطريق االمثل لوقف هذه املأساة، 
واحليلولة دون موت طفل ميين كل 10 دقائق، وتفادي جماعة هتدد 19 

مليون ميين.
الزيارة اليت قام هبا وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس اىل قاعدة كامب 
ليمونييه العسكرية االمريكية عند املدخل اجلنويب للبحر األمحر يف أراضي 
جيبويت، يستخدمها التحالف السعودي لشن هجمات على اليمن، قبل 
يومني فقط من عقد مؤمتر جنيف اخلاص باليمن، تكشف عن بعض 
االسباب اليت ختتفي وراء عدم وجود ارادة دولية للحيلولة دون وقوع جماعة 

مؤكدة يف اليمن.
القاعدة اليت تضم حنو أربعة آالف جندي امريكي،  زيارة ماتيس اىل 
اكدت ما قاله مسؤولون سياسيون وعسكريون امريكيون حول مواصلة 
الدعم االمريكي للتحالف السعودي هبدف السيطرة على ميناء احلديدة، 
لسد مجيع املنافذ امام وصول املساعدات االنسانية والغذائية للمحافظات 
واملدن والبلدات والقرى اليت حتت سيطرة اجليش اليمين ومقاتلي حركة 

انصار اهلل، هبدف جتويع اهلها.
من املؤكد ان سياسة التجويع« هي اسرتاتيجية تتبعها امريكا يف اليمن من 
اجل دفع الشعب اليمين لالستسالم ورفع الراية البيضاء، بعد ان فشل 
التحالف السعودي من حتقيق اهدافه باليمن رغم كل ما ميتلكه من اسلحة 

متطورة ودعم وتاييد امريكي فرنسي بريطاين.
وزير اخلارجية يف حكومة االنقاذ الوطنية يف صنعاء هشام شرف بعث 
برسالة اىل منظمي املؤمتر، وكان من اكثر االصوات جرأة على قول احلقيقة، 
فقد طالب املنظمني بالعمل على وقف كافة اإلجراءات واملمارسات اليت 

دعوة المسلمين بفرنسا 

إلى بذل المزيد لمكافحة االسالموفوبيا

الرهان على تركيع الشعب اليمني
عبر تجويعه هو رهان خاسر

تندرج يف إطار احلرب االقتصادية ضد الشعب اليمين، ومنع التحالف 
السعودي من املساس مبيناء احلديدة الذي يُعد شريان احلياة الرئيسي 
لعبور املساعدات اإلنسانية والسلع التجارية إىل البالد، مؤكدا على 
ان استمرار إغالق مطار صنعاء يعد عامال رئيسيا يف تفاقم األوضاع 
اإلنسانية الصعبة وهتديد حلياة الكثري من املرضى وكبار السن احملتاجني 

لتلقي العالج يف اخلارج.
وفيما خيص جهود السالم واحلل السياسي أكد شرف على املوقف 
الثابت للمجلس السياسي األعلى، وحكومة اإلنقاذ الوطين املتمسك 
بنهج السالم العادل والدعوة إىل إجراء حوار ميين - سعودي بالتوزاي 
مع حوار ميين - ميين شامل إلهناء العدوان ورفع احلصار اجلائر، مرحبا 

بأي جهود هتدف إلحالل السالم واألمن واالستقرار يف اليمن.
هذان املوقفان اللذان جاءا يف رسالة شرف اىل املؤمتر، وقف سياسة 

التجويع، والبدء حبوار ميين - سعودي و ميين - ميين، مها مفتاح احلل 
لالزمة االنسانية الكربى يف اليمن، وغري ذلك من خطابات وشعارات 
واموال شحيحة، ما هي اال ضحك على الذقون، من اجل اعطاء 
فرصة اكرب للجهات اليت تقف وراء جتويع الشعب اليمين، ملواصلة هذه 
السياسة حىت حتقيق هدفها النهائي املتمثل يف اركاع الشعب اليمين 
ودفعه لالستسالم، ولكن من يعرف طبيعة الشعب اليمين يعرف جيدا 

ان الرهان على جتويعه من اجل اخضاعه هو رهان خاسر.

http://ar.shafaqna.com/AR/123247 :المصدر

مرصد  أكد  )إکنا(،  الدولية«  القرآنية  األنباء  »وكالة  أفادت 
اإلسالموفوبيا، التابع لدار اإلفتاء املصرية، أن اجتاهات الرأي لدى 
تدفع  باإلسالم  يتعلق  فيما  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  مرشحي 
مسلمي »فرنسا« حنو بذل مزيد من اجلهود للقضاء على اإلسالموفوبيا، 
وإيضاح الصورة الصحيحة عن اإلسالم واملسلمني، وإظهار الفرق بني 
اإلسالم واإلرهاب، وبني املسلمني املعتدلني واجلماعات اإلرهابية اليت 

حولت اإلسالم إىل دين عنف وقتل.
الفرنسيني جتاه  اليمني واليسار  إنه من خالل مواقف  وقال املرصد 
اإلسالم، جند أن هناك من يصفه باإلرهاب، ومن جيده متناغًما مع 
قيم اجلمهورية وال يتعارض معها، وهناك أيضا من يرى أن اإلسالم 
غريب عن اجملتمع الفرنسي، وذلك يف تنوع ملواقف مرشحي الرئاسة 
الفرنسية جتاه اإلسالم الذي بات يشكل حمور محالهتم االنتخابية من 

أجل كسب مزيد من األصوات.
وأكد مرصد اإلسالموفوبيا أن آراء مرشحي الرئاسة الفرنسية تلقي 
مزيًدا من العبء على مسلمي فرنسا للقيام بدورهم احلقيقي حيال 
نشر الصورة الصحيحة لإلسالم والرد على األكاذيب واالهتامات اليت 
توصم اإلسالم بأنه دين إرهاب، بنشر إجنازاهتم وإسهاماهتم يف الوطن 

الفرنسي، إلثبات أهنم مواطنون حقيقيون ويبذلون أقصى جهدهم يف 
خدمة الوطن.

http://iqna.ir/ar/news/3464144 :المصدر
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أفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا( أن احللقة التدبرية قامت 
بتقدميها األستاذة منى نزار أحمد من أهايل العراق حبضور ست متدبرات ملدة 
يوم واحد يف اخلامس عشر من شهر رجب املوافق للثالث عشر من شهر 
ابريل/ نيسان اجلاري )2017( فيما تضمنت احللقة عدة حماور أبرزها 
كانت: )القرآن ولغة الشكر،  عالقة القرآن باإلنسان/ التدبر والقرآن/ 

تأثري التدبر/ معىن التدبر/ أمهية التدبر/ التدبر والتوازن(.
ومن خالل أسلوب احلوار ركزت أستاذة احللقة التدبرية على أحاديث أهل 
البيت )ع( مبينة أن أحد أهداف قراءة القرآن الكرمي هو اإلستفادة احلقيقة 
حلياة طيبة وهذا يعتمد على دور القاريء فعليه أن يدرس اآليات ويتأمل 
فيها، كما كان لعرض مفهوم التدبر كمصطلح جديد للبعض، له األمهية 
يف هذه احللقة فالتدبر هو التلذذ بقراءة القرآن مع فهم معناه ومعىن رسالة 

الكلمة واآلية وتثبيت قيم وسلوكيات اجملتمع اإلجيابية.
كما بينت أن اهلدف من التدبر وهو أن ينظر اإلنسان إىل ما تصري عاقبته 
وذلك ليجتهد يف حتقيق هذا األمر فهو عمل عقلي ال ينفك عن املتابعة 
وما تؤول إليه يف هناية املطاف للعمل مبقتضى هذه املعرفة، كما تطرقت 
إىل كيفية حتويل كنوز القرآن إىل قيم سلوكية يف احلياة وكيف يتم اإلستفادة 

من سنن القرآن يف احلياة اليومية.
هذا وقد أبدت احلاضرات إعجاهبن مبثل هذه احللقات حيث إعتربت 
إحداهن أن هذه اجللسة هي ما وصفتها بالعهد التنفيذي الذي تسلكه يف 

حياهتا، متمنيًة إستمرار هذه احللقات التدبرية.
اجلدير ذكره أن مىن نزار أمحد حاصلة على شهادة احلاسب اإللكرتوين 
وشهادة احرتاف برياض األطفال كما إلتحقت بدورة التدبر اليت تقدمها 
األستاذة فاطمة السماعيل عرب )الواتساب( وأصبحت من جمموعة فريق 
خدمة الكوثر القرآنية املسؤولة عنها الناشطة القرآنية مریم النفيلي وهي 

مستمرة يف عطائها القرآين طيلة األشهر احلرم.

http://iqna.ir/ar/news/3464156 :المصدر

اطلقت القوات العراقية اليوم االربعاء عمليات عسكرية واسعة لتطهري منطقة »مطيبيجة« 
واملناطق احمليطة هبا مبشاركة عدة قيادات عسكرية.

وأفاد مراسل العامل نقال عن خلية االعالم احلريب أنه على بركة اهلل انطلقت فجر اليوم 
عمليات عسكرية يف متام الساعة 0500 لتطهري منطقة مطيبيجة واملناطق احمليطة هبا 
واشرتكت يف هذه العملية قيادات عمليات »سامراء« و»صالح الدين« و»دجلة« و»املقر 
املسيطر« شرق دجلة واحلشد الشعيب وقيادات شرطة دياىل وصالح الدين وبإسناد من 

طريان اجليش والقوة اجلوية.
وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، عن انطالق عمليات عسكرية 
واسعة لتطهري املطيبيجة واملناطق احمليطة هبا من اربعة حماور رئيسية مبشاركة طريان اجليش 

والقوة اجلوية.
وقال العزاوي، إن: 

الدین،  أمنية مشتركة من أربع قيادات عمليات عسكریة هي )دجلة، صالح  قوات 
سامراء، شرق دجلة( مدعومة بالحشد الشعبي انطلقت في تنفيذ عملية واسعة النطاق 

لتطهير المطيبيجة والمناطق المحيطة بها من جيوب التنظيمات االرهابية.

وأضاف العزاوي، أن: العملية بمشاركة طيران الجيش والقوة الجویة، مبيناً أن العملية 
تكتسب أهمية أمنية في إنهاء وجود خالیا داعش في المطيبيحة.

وتعد املطيبيجة من املناطق الساخنة على احلدود الفاصلة بني دياىل وصالح الدين وتشكل 
منطلقا للكثري من هجمات داعش صوب املناطق احملررة خاصة يف ناحية العظيم.

http://www.alalam.ir/news/1959057 :المصدر

القوات العراقية تطلق عمليات واسعة

استشهد تسعة أشخاص على األقل، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 13 
جبروح بانفجار عبوة ناسفة يف جانب الطريق عند مرور شاحنتهم يف 

منطقة قبلية قرب احلدود مع افغانستان، حسبما أفاد مسؤولون.
وأوضح املسؤول يف السلطة احمللية، عفران علي، أن االنفجار ضرب الشاحنة 
يف منطقة »غودار« مبقاطعة »كورام« )مشال غرب(، فيما أشارت مصادر 

يف املستشفى إىل أن بني القتلى طفال رضيعا.
وقال مجاهد خان، وهو مسؤول صحي رفيع يف املقاطعة لوكالة »فرانس 

برس« إن: بينهم رضيعا وطفال یبلغ من العمر تسعة أعوام. وقتلت امرأتان كذلك.
وقد تبىن تنظيم داعش اإلرهايب، مسؤولية العمل األرهايب.

وتعد مقاطعة كورام ساحة لالعتداءات املتكررة للتكفرييني على الشيعة 
الذين يشكلون حنو 20 باملئة من سكان باكستان اليت يبلغ تعداد سكاهنا 
قرابة مئيت مليون. وكانت كذلك معقال حلركة طالبان باكستان واجملموعات 

التابعة هلا.

وكانت طالبان باكستان تبنت تفجريا استهدف سوقا للشيعة يف عاصمة 
املقاطعة، باراتشينار، أسفر عن استشهاد 24 شخصا يف كانون الثاين/

يناير.
وأعلنت اجملموعة كذلك مسؤوليتها عن هجوم بسيارة مفخخة يف املقاطعة 

يف آذار/ مارس أدى إىل اسشتهاد 22 شخصا على األقل.
وال تزال املنطقة كذلك تشهد سقوط عدد كبري من الضحايا بفعل األلغام 
األرضية اليت تركتها القوات السوفياتية يف البلدات الباكستانية احلدودية 
خالل حرهبا يف افغانستان اليت بدأت عام 1979م. واستمرت عشرة 

أعوام.
وزرع السوفيات األلغام ملنع السكان احملليني من املشاركة يف االنتفاضة اليت 

خرجت ضد الشيوعيني على اجلانب اآلخر من احلدود.

http://ar.shafaqna.com/AR/123285 :المصدر

لتطهير منطقة مطيبيجة

استشهاد وجرح 22 مدنيا شيعيا 

بانفجار عبوة ناسفة بمقاطعة كورام

بمدينة سياتل األمريكية

إقامة حلقة تدبرية في القرآن للنساء

باكستان...
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المقاالت الثقافية

المقاالت الثقافية

شهر شعبان المعظم

هذا املنزل من منازل العمر للسالك إىل اهلل تعاىل، له شأن عظيم، 
وفضل كثري، فيه ليلة من ليايل القدر، وقد ولد مولود فيه وعد اهلل 
به النصر لكّل مظلوم من أوليائه، وأنبيائه وأصفيائه، مذ هبط أبونا 
بعدما  وعداًل،  قسطاً  األرض  به  ميأل  وأن  األرض،  على   آدم

ملئت ظلماً وجوراً، على ما يأيت تفصيله يف حمّله.
وكفى يف شأنه أنّه شهر رسول اهلل، وقال فيه: »شعبان شهري، 
الدعوة  هذه  منزلة  عرف  ومن  شهري.«  على  أعانني  من  اهلل  رحم 
العظمى، فال بّد أن يكون اهتمامه يف اشتماهلا عليه ودخوله فيها، 

وذلك خليفته وأخوه أمري املؤمنني حيث قال:
ینادي في   ما فاتني صوم شعبان مذ سمعت منادي رسول اهلل«

شعبان فلن یفوتني أیّام حياتي صوم شعبان إن شاء اهلل.«
من  اجلهات  سائر  من   إعانته عليه  وقس  صومه  يف  هذا 

الصالة والصدقة واملناجاة، ووجوه الرّب كّلها.
ومناجاته الشعبانية معروفة وهي مناجاة عزيزة على 

أهلها حيّبوهنا، ويستأنسون بشعبان ألجلها، بل 
ينظرون ويشتاقون جمليء شعبان وفيها علوم مجّة 

يف كيفّية معاملة العبيد مع اهلل جّل جالله، 
وبيان وجوه األدب يف طريق معرفة حّق 

من  واالستغفار،  الدعاء  السؤال، 
واستدالالت  جالله،  جل  اهلل 

لطيفة تليق مبقام العبودية، 
مقام  الستحكام 

املناسب  الرجاء، 
املناجاة،  حلال 

ت  ال ال ود
حية  صر

السنة، ويكثر املناجاة هبا يف قنوتاته، وسائر حاالته السنية وال تغفل أسرار المراقبات
عن قولك حني تقول: 

القلوب  أبصار  تخرق  حّتى  إليك،  نظرها  بضياء  قلوبنا  أبصار  »وأنر 
بعّز  معّلقة  أرواحنا  وتصير  العظمة،  معدن  إلى  فتصل  النور،  حجب 

قدسك.« 
 :قال اإلمام الصادق

»لو علم الناس ما في فضل معرفة اهلل ما مّدوا أعينهم إلى ما مّتع به 
العداء من زهرة الحياة الدنيا، وكانت دنياهم أقّل عندهم مّما یطأونه 
بأرجلهم، وتنّعموا بمعرفة اهلل، وتلّذذوا بها تلّذذ من لم یزل في روضات 

الجنان مع أولياء اهلل.« اخل.
ومن مهمات هذا الشهر الصوم بقدر ما يناسب حاله، أفضله إن 
مل مينعه مانع - ولو مانع من جهة الرتجيح - أن يصوم كله إال يوماً 
أو يومني يف آخره يفصل بإفطاره بينه وبني شهر رمضان فاألفضل 
 أن يكثر من الصوم حبيث يدخل يف مقّدس دعوة رسول اهلل

باإلعانة، وذلك ال أظّن أن يصدق بيوم أو يومني.
مثّ إنّه قد وردت أخبار مفّصلة يف جزء جزء منه، وأنا أقتصر على 
ذكر رواية منها ]ما[ رواه الصدوق يف كتاب »من ال حيضره الفقيه«، 
عن الحسن بن محبوب عن عبد اهلل بن حزم الزدي، قال مسعت أبا 

عبد اهلل يقول: 
»من صام أّول یوٍم من شعبان وجبت له الجّنة البّتة، ومن صام یومين 
نظر اهلل إليه في كّل یوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره إليه في الجّنة، 

ومن صام ثالثة أیام زار اهلل في عرشه وجّنته كّل یوم.«

ومن مهّمات العمال: 
٭ الصالة الواردة عند الزوال كل يوم منه أّوهلا: 
اللهّم صّل على حممد وآل حممد، شجرة 

النبّوة.
٭ ومن أعمال الشهر الصلوات 
على  الليايل  يف  الواردات 
يف  الذي  التفصيل 

»اإلقبال«.
من  و

أسرار المراقبات

واضحة يف معىن لقاء اهلل وقربه والنظر إليه، ترفع شبهات 
املرتابني،  ووحشة  املنكرين،  السالكني وشكوك 

وإشارة إىل معرفة النفس وأهّنا طريق معرفة 
فقراته  بعض  َفّسَر  ما  على  الرّب 

شخص جليل من اهل املعرفة.
املناجاة  هذه  وباجلملة 

أعمال  مهّمات  من 
بل  الشهر  هذا 

ال  أن  للسالك 
بعض  يرتك 

يف  فقراهتا 
م  متا

ذلك أن يعمل مبا رواه يف »اإلقبال« عن أمري املؤمنني قال: 
»قال رسول اهلل: »تتزّین السماوات في كّل خميس من شعبان، 
فتقول المالئكة: إلهنا اغفر لصائمه وأجب دعاءهم. فمن صّلى فيه 
ركعتين یقرأ في كّل ركعة فاتحة الكتاب مّرة و»قل هو اهلل أحد« مائة 
مّرة، فإذا سّلم صلى على النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم مائة مّرة، 
قضى اهلل كّل حاجة من أمر دینه ودنياه، ومن صام فيه یوماً واحداً حرَّم 

اهلل جسده على النار.«
٭ واليوم الثالث منه يوم والدة احلسني وهو يوم يتقّدر شرفه 

.مبقدار شرف صاحبه
مثّ بعد اليوم الثالث ليلة النصف ويومها، وهو موسم شريف جّداً 
عظيم املنزلة كثري الربكات، ساطع األنوار، اجتمعت فيها من جهات 
الشرف واخلري أمور عظيمة كل واحد منها يكفي يف احلّث على 

اجلّد والسعي غايته.
٭ أهّنا من ليايل القدر، وليلة قسمة األرزاق واآلجال، كما ورد يف 
األخبار املستفيضة، ويف بعضها أّن اهلل تعاىل جعل الليلة لألئّمة كما 
جعل ليلة القدر لرسول اهلل واإلشكال يف كون ليلة القدر أزيد 

من واحد يتصّور ذلك مبراتب التقدير.
ومنها أهّنا من مواقف زيارة احلسني، يزوره فيه مائة ألف نيّب 
سوى املالئكة، هذا موقف جليل يكشف عن أمر عظيم يكون فيه.
٭ أهّنا من الليايل املؤّكد فيها اإلحياء، ووردت فيها أعمال وعبادات 
فاخرة جّداً ميكن أن يقال: إنّه مل يرد يف شيء من الليايل - ليلة 

القدر وغريها - مثلها أو أزيد منها.
٭ أهّنا ليلة ولد فيها مولود مل يولد مثله يف تطهري األرض والفرج 

العاّم للمؤمنني من األمم.
ومن مهّمات أعماهلا الصلوات الواردات ال سّيما مائة ركعة بألف 
ولقد حدثني ثالثون من  قال راوي احلديث:  »قل هو اهلل أحد«، 
أصحاب رسول اهلل إلى آخر ما نرویه آنفاً ودونه في الفضل، ومثله 

في االعتبار أربع ركعات في كّل ركعة مائة »قل هو اهلل أحد«.
وعن الشيخ أنّه رواه عن أيب عبد اهلل وأيب جعفر عليهما السالم 

ثالثون رجالً مّمن يوثق به.
وروى أيضاً التخيري منها وبني قراءة مخسني يف كّل ركعة وقراءة مائيت 
ومخسني، فإذا فرغت قلت الدعاء الذي أوَّله: اللهّم إّني إليك فقير 

إخل.
وأيضاً روى الشيخ عن أبي یحيى قال لسّيدنا الصادق: فأّي 

 :شيء أفضل الدعية؟ فقال
»إذا أنت صّليت العشاء اآلخرة فصّل ركعتين تقرأ في الولى 
الحمد وسورة الجحد وفي الثانية الحمد واإلخالص، فإذا 
أنت سّلمت قلت: سبحان اهلل ثالثاً وثالثين مّرة الحمد 
هلل ثالًث وثالثين مّرة واهلل أكبر أربعاً وثالثين مّرة ثّم 
وتقول  تسجد  ثّم  إلخ  العباد  یلجأ  إليه  من  یا  قل: 
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عشرین مّرة یا رّب یا اهلل سبع مّرات، ال حول وال قوة إال باهلل سبع 
مرات، ما شاء اهلل ]عشر مرات[ ال قوة إال باهلل عشر مّرات ثم تصّلي 
على النبي وتسأل اهلل حاجتك فواهلل لو سألت بها بعدد القطر لبّلغك 

اهلل عّز وجل إیّاه بكرمه وفضله.« 
ولو كان يف الليلة سعة ومجع املوّفق بني هاتني الركعتني ومائة ركعة 
بألف »قل هو اهلل أحد« لكان له شأن من اخلري فإّن يف روايات 

هذه املائة مع اعتبارها فضالً عظيماً يبهر العقول.
 :٭ ما رواه يف اإلقبال قال: قال رسول اهلل

»كنت نائماً ليلة النصف من شعبان فأتاني جبرئيل فقال: یا محّمد 
أتنام في هذه الليلة ؟! فقلت: یا جبرئيل ما هذه الليلة ؟ قال: ليلة 
النصف من شعبان، قم یا محّمد، فأقامني ثّم ذهب بي إلى البقيع ثّم 
قال لي: ارفع رأسك فإّن هذه ليلة یفتح فيها أبواب السماء، فيفتح فيها 
أبواب الرحمة، وباب الرضوان، وباب المغفرة، وباب الفضل، وباب 
التوبة، وباب النعمة، وباب الجود، وباب اإلحسان، یعتق اهلل فيها بعدد 
شعور النعم وأصوافها، ثبت فيها اآلجال، ویقّسم فيها الرزاق من السنة 

إلى السنة، وینزل ما یحدث في السنة كّلها.
وقراءة،  وصالة  ودعاء  وتهليل  وتسبيح  بتكبير  أحياها  من  محمد  یا 
وتطوُّع واستغفار، كانت الجّنة له منزالً ومقياًل، وغفر له ما تقّدم من 

ذنبه وما تأّخر.
یا محمد من صّلى فيها مائة ركعة یقرأ في كّل ركعة فاتحة الكتاب مّرة 
و»قل هو اهلل أحد« عشر مّرات، فإذا فرغ من الصالة قرأ آیة الكرسي 
عشر مّرات وفاتحة الكتاب عشراً، وسّبح اهلل مائة مّرة غفر اهلل له مائة 
كبيرة موبقة موجبة للنار، وأعطاه بكل سورة وتسبيحة قصراً في الجنة، 
وشّفعه اهلل في مائة من أهل بيته وأشركه في ثواب الشهداء، وأعطاه ما 
یعطي صائمي هذا الشهر، وقائمي هذه الليلة، من غير أن ینقص من 

أجورهم شيء.
فأحيها یا محمد وأمر أّمتك بإحيائها والتقّرب إلى اهلل بالعمل فيها، فإنّها 
ليلة شریفة، ولقد أتيتك یا محمد وما في السماء ملك إال وقد صّف 
قدميه قائم یصّلي وقاعد یسّبح وراكع وساجد وذاكر، وهي ليلة ال یدعو 
فيها داع إال استجيب له وال سائل إال ُأعطي، وال مستغفر إال غفر له، 
وال تائب إال تيب عليه، من حرم خيرها یا محمد فقد حرم، وكان رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم یدعو فيها ویقول: اللهّم اقسم لنا من 

خشيتك.« اخل.
قال السيد یحيى بن الحسين يف كتاب »األمايل« حديثاً أسنده إىل 

موالنا علي قال: 
مائة ركعة  من شعبان  النصف  ليلة  »قال رسول اهلل: »من صلى 
بألف مّرة »قل هو اهلل أحد« لم یمت قلبه یوم تموت فيه القلوب، ولم 
یمت حّتى یرى مائة ملك یؤّمنونه من عذاب اهلل، ثالثون منهم یبشرونه 
بالجّنة، وثالثون كانوا یعصمونه من الشيطان، وثالثون یستغفرون له آناء 

الليل وأطراف النهار، وعشرة یكيدون من كاده.«

ليلتنا  حبّق  اللهم  أوله:  الذي  الدعاء  يقرأ  أن  أيضاً  املهمات  ومن 
ومولودها.

مثّ من أهّم أعمال الليلة زيارة احلسني وحضور مرقده الشريف 
فقد ورد يف األخبار حثٌّ أكيد بذلك، وليزره بالزيارة املخصوصة 

هبذه الليلة.
ومن أعماله املخصوصة »دعاء كميل« يقرأه يف السجدة تأّسياً بأمري 

.املؤمنني
ومن أهّم أعمال الليلة زيارة احلسني يف مرقده الشريف، ولزيارته 
صالة وعمل خمصوص مروّي يف »اإلقبال«، أو يف غريه من األمكنة 
البعيدة، وقد ورد يف فضل زيارته أمر عظيم، وعّلل ذلك بأّن زائره 
العبادة  يعترب هذه  املراقب أن  مبنزلة من زار اهلل يف عرشه، وللعبد 

اعتبارات فاخرة:
منها أن يعترب يف جليل ثواب اهلل للحسني حبيث جعل زيارته يف 
مرقده كمن زار اهلل يف عرشه، هذا أمر عظيم ال تطيقه عقول العاّمة.

مثّ من املهّمات يف أعمال الليلة أن يسجد مبا روي من سجدات 
رسول اهلل ويقرأ ما قرأه صلوات اهلل وسالمه عليه وآله فيها، عن 
ظهر القلب، غري ساه عن قصد معانيها، وغري كاذب يف قصدها.

ومن املهم أن يقرأ ما ورد يف صالة الليل من الدعوات بني الركعات 
على ما روي يف »اإلقبال« وال يغفل عن الدعاء املروّي يف الوتر أو 
بعده فإنّه دعاء جليل، مثّ إذا صار آخر الليل فليجلس هنيئة حملاسبة 

عمل الليلة.
مث إن شاء أن خيتم ليلته بالسجود، فليفعل. وصلى اهلل على حممد 

وآله.
مث من املواقف الشريفة من منازل شعبان للسالك إىل اهلل جل جالله 
آخر مجعة منه روي عن »العيون« باسناده عن عبد السالم بن صالح 

الهروّي قال: 
دخلت على أيب احلسن علّي بن موسى الرضا يف آخر مجعة 

من شعبان، فقال يل: 
»یا أبا صلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة فيه، فتدارك 
یعنيك،  ما  على  باالقبال  وعليك  منه  مضى  فيما  تقصيرك  بقي  فيما 
وأكثر من الدعاء واالستغفار، تالوة القرآن، وتب إلى اهلل من ذنوبك، 
ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص هلل عّز وجّل، وال تدعّن أمانة 
في عنقك إال أّدیتها، وفي قلبك حقداً على مؤمن إال نزعته، وال ذنباً 
أنت مرتكبه إال أقلعت عنه، واّتق اهلل وتوّكل عليه في سرائرك وعالنيتك 
»وَمن یتوّكل على اهلل فهو َحسُبُه إنَّ اهلل باِلُغ أمرِِه قد َجَعَل اهلل لكّل 
شيٍء قدرًا«1 وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: »اللهّم إن 
لم تكن غفرت لنا في ما مضى من شعبان، فاغفر لنا فيما بقي منه« 
فإن اهلل تعالى یعتق في هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة شهر رمضان.«

مثّ إّن يف صوم ثالثة أيّام من آخر شعبان ملن مل يصم كّله لفضاًل 
عن  الرمحة  عليه  الصدوق  روى  وقد  يرتكه،  أن  للمراقب  يليق  ال 

أسرار المراقبات

أسرار المراقبات

الصادق أنَّ من صام ثالثة أيّام من آخر شعبان ووصله بشهر 
رمضان كتب اهلل له صيام شهرين متتابعني، هذا.

ومراقبات أواخر الشهور من جهة استصالح ما أتلفه يف الشهر كّله 
غريما ذكرنا كما أشرنا يف كّل شهر.

ليلة من شعبان لشهر  مث من مجلة مهمات ما يعمل به يف آخر 
الليلة والليلة األوىل من شهر  رمضان دعاء رواه يف اإلقبال، هلذه 
رمضان ويعرف منه - من كان أهالً له - تفصيل تكليف االستعداد 

لدخول ضيافة اهلل جّل جالله.

تقویم شهر شعبان المعظم
٭ 2 شعبان: بدء وجوب الصوم؛

٭ 3 شعبان: والدة اإلمام احلسني؛
٭ 4 شعبان: والدة ايب الفضل العباس؛

٭ 5 شعبان: والدة اإلمام زين العابدين؛
٭ 11 شعبان: والدة علی األکرب؛

.٭ 15 شعبان: والدة اإلمام املهدي

الهامش:
1. الطالق: 3.

المقتبس من »المراقبات«، ميرزا جواد آقا ملکی تبریزی، فی مراقبات 
شهر رجب الحرام. 
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أحداث وأخبار تتسارع يومياً، زلزال مدمر هنا وعاصفه قويه هناک، 
إنقالب عسکری هنا و حرب طاحنه هناک، سقوط طائره هنا و 
حادث تصادم مروع هناک... و هکذا األحداث دواليک تتسارع 
أو  اإلنسان  ينسی  وخضمها،  األحداث  هذه  زمحه  وفی  يومياً، 
التی من  يغيب عن ذهنه، األحداث واألخبار  أو  يغفل  يتناسی، 
إمامنا  لقرب ظهور  بارزه  تعطيه دالله مهمه، وعالمه  أن  املمکن 
صاحب الزمان.کثري من الناس ال يعرفون أصال ما هی عالمات 
الظهور، مل َيطَِّلع عليها أو مل يسمع هبا، ومل ختطر له علی بال، 
وبعضهم وإن کان مسع بعض هذه العالمات.. إال أن العالمات 
تظل مبهمه لديه، ومع وفرهتا، تداخل الغث مع السمني.. فشکک 
بعض الناس فی کثري منها، حتی أهنم أصبحوا ال يعرفون احملتوم من 

غريه. 
و بالنظر إىل كل هذا اجلهل، أحاول قدر اإلمکان، تسليط الضوء 
علی عالمات ظهور اإلمام املهدی، وأسعی لتبويبها علی شکل 
أحداث متسلسله زمنيا، لکی يستطيع املؤمن املنتِظر للفجر املقدس 

أن يتابعها و يرتقبها.. 
إن »اخبار آخرالزمان«  يف إطار »تنبؤات األنبياء و القديسني« و 
املكاشفات للكثري من الكهنة و الذين انعزلوا الدنيا و حىت بقايا 
و  األمم  آثار كل  من  قسما كبريا  اختصت  األساطريية  القصص 
األقوام و يدل هذا على قلق الناس و يف نفس الوقت الفكر العام 
للناس حول آخر الزمان و ظهور املنقذ  و املوعود املصلح. و تظهر 
الروايات اإلسالمية خاصة ما نقل يف النصوص الروائية الشيعية من 
كالم املعصومني تظهر األمية اخلاصة من هذا القسم من تاريخ 

حياة اإلنسان يف األرض و ضرورة اهتمام املسلمني هبا.
 و تدهو هذه األخبار املسلمني إىل الوعي و االستعداد و االنتظار 
أن  الزمان و تطلب منهم  الشامل حول آخر  الكامل و  العلم  و 
تلك  حسب  االجتماعية  و  الفردية  عالقاهتم  بتنسيق كل  يقوموا 
الظروف اخلاصة لكي قد يأمنوا من الفنت و أن يكونوا من الراغبني 
الباحثني من األمم  الكثري من  املنتظرين لظهور أخر منقذ. إن  و 
املختلفة حرصوا تبويب هذه األخبار لكي تتسىن صورة واضحة من 

السني و حىت االشهر اليت هي قبل ظهور املنقذ.
فکثري من هؤالء الکّتاب حاول تبويب العالمات علی نوعني فقط: 
تبويب...  غري  من  العالمات جممال  ذکروا  أو  حمتوم،  وغري  حمتوم 

إال أننی، مل أجد من رتب أحداث وعالمات الظهور علی شکل 
أحداث زمنيه متسلسله، وهذا هو األهم فی الفرته الزمنيه احلاليه 
للمؤمنني... حتی ال ينخدعوا مبدعی املهد ويه، وحتی ال تتخطفهم 

األحداث بکثرهتا... 
و  للغيبة  األخري  للعام  األخري  النصف  تصور  اجملموعة  هذه  إلن 
ختتم بظهور اإلام املهدي )من شهر رجب حتی شهر حمرم(... 
أو  التی توضح تارخياً  الروايات الشريفه،  واعتمدنا فی ذلک علی 
تثبت توقيتاً معيناً کيوم أو شهر، من غري حتديد للسنه، وهذا منهج 
حبثنا فی هذا الفصل، ووفقنا واحلمد هلل، لتحديد مجيع عالمات 
الظهور احملتومه، وهناک عالمات ظهور عديده، مل نستدل فيها 
علی حتديد زمنی معني، ولذا مل نذکرها – وحتتاج إلی من يبحث 

فيها.
و من الضروري أن نذكر ثانيا أن ما يأيت من املقاالت يف األعداد 
تذكر  ولكنها  للظهور  خاصا  وقتا  حتدد  أهنا  يعين  ال  القادمة 
للمخاطبني األحداث املهمة و اخلطرية آلخر سنة نتوقع الظهور إن 

اشاء اهلل تعاىل.

المقتبس من »الفجر المقدس المهدی ارهاصات اليوم الموعود و أحداث 
اهل  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسة  السادة،  مجتبی  الظهور«،  سنه 

.البيت

مجتبی السادةمعرفة عالمات الظهور؟

من اليهودیة إلی الصهيونية 3

المصادر العقيدیة والفکریة لليهودیة:

التلمود

کلمة عربية معناها »التعليم« ويقال له التلموذ، مشتقة من التلمذة. 
القدمي« قد استغرقت عدة قرون، وکان  وإذا کانت کتابة »العهد 
قد ساهم يف کتابته عدد کبري من يهود من خمتلف فئات الشعب، 
والعهد القدمي کانت له کتابة هنائية علی يد عزرا، يف القرن اخلامس 
املسمی  القدمي  العهد  أن شطر  عندهم  االعتقاد  مع  امليالد،  قبل 
علی  منزل  وحي  يف  هو  مخسة،  أسفار  من  واملکون  بـ»التوراة«، 

موسی وهو شريعة مکتوبة يف األصل.
لکن حکاية »التلمود« ختتلف، فالتلمود تأخرت کتابته عن العهد 
القدمي ما يزيد عن سبعة قرون، ألن کتابته کانت بني القرن الثاين 

واخلامس بعد ميالد.

ما هو التلمود عند اليهود؟ 
أعطيت  شفوية  شريعة   - زعمهم  حسب   - عندهم  التلمود 
هارون وأليعازر ويشوع  تداوهلا  ملوسی علی »طور سيناء« مث 
وسلموها لألنبياء، مث انتقلت عن األنبياء إلی أعضاء اجملمع العظيم1 

وخلفائهم حتی القرن الثاين بعد املسيح.2
إن حاخامات يهود اختلفوا قوانني وتشريعات ألتباعهم سواء يف 
جمامعهم، أو عرب مزاعم قال هبا بعضهم، لکن إلعطائها القداسة 
نسبوها ملوسی علماً أن االطالع عليها والتعرف علی مضمون 
الزعم ألن يف طياته حوادث ومواقف من  التلمود يدحضان هذا 
السيد  السليب من  املوقف  أمور مل تکن زمن موسی، وأبرزها 

المسيح ومن الکنيسة بشکل عام.
لذلک نستطيع القول إن التلمود اختلقه احلاخامات حبجة تنظيم 
احلياة واملعامالت الداخلية لليهود لزيادة متاسکهم وتسلطهم علی 
عن  مروية  أخری  قوانني  اليهود...  ابتدع حکماء  وقد  اجملتمع... 
موسی، غري تلک املدونة يف التوراة، ومسوها بالقانون الشفهي... 
التمرد  وبعد  إلی جيل.  من جيل  يتناقلوهنا سراً  احلاخامات  وکان 
اليهودي الفاشل علی اليونانيني سنة 135م. بقيادة بارکوخبا، بدأ 
اليهود جيمعون هذه القوانني الّسرية يف کتاب التلمود خشية ضياعها.
وکان القانون املکتوب املوسوي والشفهي احلاخامي يعتربان مماثلني 

يف األحکام عند اليهود الذين مل يفرقوا بينهما.3
من املعلوم أن التلمود قد ساهم يف إجياد ظاهرة التعصب، ويف حني 
حيّرم إيذاء اليهودي يعترب سرقة أموال غري اليهود واغتصاب أمالکهم 

وأعراضهم حقاً لليهودي وتقرباً من اهلل.
قد تنبه أحبار اليهود، الذين اجتمعوا عام 1631م. يف »بولونيا«، 
من  تنال  اليت  والعبارات  الکلمات  حبذف  فقاموا  املوقف  خلطورة 
علی  واتفقوا  فراغاً،  مکاهنا  وترکوا  واملسيحية،   املسيح السيد 

تلقينها مشافهة لتالميذ مدارسهم الدينية.4
وإذا کان يهود متفقني بکل فرقهم علی تقديس أسفار التوراة اخلمسة 
الفريسيني -  املنسوبة ملوسی، إال أن بعضهم - خاصة فرقة 
تنظيم  يف  حيتاجوهنا  وشروحات  لتفاصيل  ضرورة  هناک  أن  وجد 
حياهتم تکون أساساً لقانون املعامالت عندهم، هلذا کان التلمود 

األشهر الستة األخيرة

لماذا يجب علينا
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وهو قسمان: »املنشا« و»اجلمارا«.
لقد احتاجت حمتويات التوراة إلی تفسري يوضحها ويتّمها، فکان 
تفسريها هو املنشاة )Mishnaho( مث احتاجت املنشاة أيضاً إلی 
ما يفسرها فکان تفسريها هو اجلمارة )Gemara( وقد تطلق کلمة 
التلمود، أو التلموذ، علی اجلمارة وحدها، أو علی املنشاة واجلمارة 

معاً، فالتوراة إذن أساس املنشاة، واملنشاة أساس اجلمارة.5

التلمود عند یهود تلمودان:
بيت  حاخامو  وقد کتبه  األورشليمي،  أو  املقدسي  التلمود   .1

املقدس، ومّت ذلک بني القرن الثالث واخلامس امليالدي.
امليالدي، وهذا  القرن اخلامس  الذي کتب يف  البابلي  التلمود   .2
التلمود وضعه حاخام من »سوره« قرب »بغداد« يدعو رب آشي، 

أو راشي.
يبدو أن التلمود البابلي کان أعظم مکانة عند اليهود، ألن موضوعاته 
مکتملة. يقول الدکتور حسن ظاظا عن هذا املوضوع يف کتابه القّيم 

»الفکر الديين اإلسرائيلي«: 
وإذا کان التلممود البابلي یغطي بشرحه کل نص المنشا، فإن التلمود 
الورشليمي ظل ناقصاً ال یشرح إال بعض المنشا فقط. ثم إن أحبار 
في  التبحر  ناحية  من  أرسخ  بثقة  یحظون  أیضاً  بابل کانوا  في  اليهود 
بقي  بحيث  »فلسطين«،  شراح  به  یحظی  مما کان  اليهودي  الفکر 
من  اليهود  أعين  في  أعظم  بتقدیر  یتمتع  ذلک  بعد  البابلي  التلمود 

التلمود الغربي الورشليمي.6
لقد محل التلمود عداء للمسيحية، واهتامات وافرتاءات علی املسيح 
وأمه مرمي ومحل کل معاين الرفض للمسيحية. إضافة للعداء الذي 
»الغوييم«  عليهم  يطلقون  الذين  يهود  غري  من  الناس  لکل  محله 
ليکونوا  الرب  أوجدهم  بشر  هيئة  علی  حبيوانات  أشبه  ويعدوهنم 

مسخرين لشعب اهلل املختار.
هلذا کله کان التلمود مصدر متاعب وإشکاالت ليهود يف أوروبا 

طوال القرون الوسطی رغم حذفهم بعض العبارات والنصوص.
للتعاليم  مصدر  أهم  باعتباره  بشدة  هوجم  التلمود  أن  واملعلوم 
املسيحي،  والدين  للسلطة  اليهود  مقاومة  إلی  أدت  اليت  اليهودية 
سراً وعالنية...، وحيث کان العهد القدمي - املکتوب بالعربية - 
مقدساً لدی املسيحيني أيضاً، فکل غضبهم کان موجهاً إلی التلمود 

باعتباره مصدر الشر الکامن لليهود.
نظام  حيوي  مقدساً  يهود کتاباً  عند  يشکل  اليوم  التلمود  إن 
للمسيحية وللشعوب  معامالهتم، ويعرب عن عنصريتهم، وعدائهم 
مجعياً، وبذلک يکون عندهم، يف احلقيقة والواقع، کتابان مقدسان 

ال کتاب واحد إهنما: العهد القدمي والتلمود.

الهوامش:

1. اجملمع العظيم عند يهود هو »السنهدرين« وهو جممع السبعني حرباً الذي 
کان يقود حياة يهود الدينية وغري الدينية.

2. »قاموس الکتاب املقدس«، حترير: د. بطرس عبد امللک وآخرون، بريوت، 
صدر عن جممع الکنائس يف الشرق األدنی، ط 2، سنة 1971م.، ص 222.
3. خان، ظفر اإلسالم، »التلمود تارخيه وتعاليمه«، بريوت، دار النفائس، ط 

4، سنة 1401هـ - 1981م.، ص 30.
الفلسطينية، م 1، م 1، دمشق، ط 1، سنة 1984م.، ص  4. املوسوعة 

.572
5. التونسي، حممد خليفة، مقدمة الکتاب »کنوز التلمود«، احملور س. ليفي، 

القاهرة، دار الرتاث، ط 2، سنة 1411هـ - 1991م.، ص 11.
6. ظاظا، د. حسن، »الفکر الديين اإلسرائيلي« منشورات معهد البحوث 
والدراسات العربية التابع جلامعة الدول العربية، القاهرة، سنة 1971م.، ص 

.97

إن أبا عبدالرحمن1 أو ابامحمد عبدالّله،2 هو ابن عمرو بن العاص بن 
وائل بن سهم بن هصيص بن الکعب بن لؤى من قريش و أمه ربطة 
بنت منبه بن الحجاج3 و كان عبداهلل أصغر من أبيه 12 عاما4 و ولد 
يف العام السابع قبل اهلجرة.5 و كان ساكنا يف قرية من توابع مكة و 

مسي عدد من الصحابة هبا وهطي.6
و كان يعترب من صحابة النيب. و كان عبداهلل قد ورث من أبيه 
عمروالعاص كنوز مصرية و هلذا كانوا يعتبوهنا من ملوك الصحابة 

بسبب ثراءه.7
و كان عبداهلل بن عمرو العاص قد تعلم اللغة السريانية و هي لغة 
التورات.8 و كان يف فتح يرموك حيمل علم جيش أبيه و قد حصل 

يف تلك املعركة محل ناقتني من كتب أهل الكتاب.9
قال ذهبی:

اصاب جملة من کتب اهل الکتاب و أدمن النظر فيها و رأی فيها 
عجائب.10

قال ابن حجر فی »شرح صحيح البخاری«:
الكتاب،  أهل  من كتب  بحمل جمل  الشام  في  ظفر  قد  عبداهلل  إّن 
فكان ینظر فيها ویحّدث منها، فتجنب الخذ عنه لذلك كثير من أئمة 

التابعين.11
روی يف »مسند« احمد بن حنبل:

عن أبي سعد قال أتيت عبد اهلل بن عمرو فقلت حدثني ما سمعت من 
رسول اهلل یقول وال تحدثني عن التوراة واإلنجيل.12

و روی يف رواية أخری:
حدثني ما سمعت من رسول اهلل ودعني وما وجدت في وسقك 

یوم اليرموك.13
و و قد جاء يف رواية أخری: »ال من حمل الناقتين.«14

الثقافة  دخلت  اليت  الروايات  يسمون  احلديث  علم  علماء  إن 
اإلسالمية عرب ثقافة بين إسرائيل من »التورات« أو غريه، يسمون  

اإلسرائيليات أو األخبار بين إسرائيلي.
إن روايات التجسيد و التشبيه يف كتب مكتب أهل السنة هي من 

روايات بين إسرائيل و اليت تطرقنا إليها يف األعداد السابقة.
النقطة املهمة يف حياة عبداهلل بن عمرو بن العاص هي أنه مشهور 
تعلم  وقع  قد  و  املسلمني.15  أحاديث  يف  اإلسرائيليات  بإدخال 
علوم اليهود و نقل كالمهم بني املسلمني يف زمن حياة النيب و 
كان لبعض الصحابة عالقات مع اليهود و يتعلمون منهم التورات 
دون أن يأذن هلم النيب. و حسب ما نقل عمر بن اخلطاب 
نقاطا عن التورات عند النيب و قد سبب ردة الفعل الشديدة 

16.للنيب
للوصول إىل احلقيقة جيب علينا النظر إىل أمرين:

الول: إن تعلم لغة أجنبية بشكل جييد املتعلم القراءة و الكتابة بتلك 
اللغة يستغرق زمنا طويال.

الثاني: ما كان اليهود يعلمون اللغة العربية الحد إال حلفاءهم.
إن كل ما ذكر يدل على تسلل اليهود و توغلهم بني املسلمني و 

عبدهللا بن عمروعاص
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سّر إنهيار الثقافات والحضارات

عربها دخل الكثري من اإلسرائيليات املراجع اإلسالمية و كما متت 
اإلشارة إليه كان عبداهلل بن عمروالعاص من الذين سامهوا يف إدخال 

مثلما ذكر يف الروايات اإلسالمية و كما يقول السيوطي:
و ورد عن عبداهلل بن عمرو بن العاص أشياء تتعلق بالقصص وأخبار 

الفتن واآلخرة وما أشبهها بأن یكون مما تحّمله عن أهل الكتاب.17
مال على قارى در كتاب »شرح خنبة الفكر«، كه در علم حديث 
است و از كتب بسيار معترب در ميان اهل سّنت به مشار مى رود، 

مى نويسد:
بن  وكعبداهلل  بن سالم  اإلسرائيليات كعبداهلل  في  بالنظر  ُعرف  الذي 
عن  حّدثنا  قال:  رّبما  أصحابه  بعض  حتى كان  العاص...  بن  عمرو 

النبي و ال تحّدثنا من الصحيفة.18

في کتب  العاص  بن  بن عمرو  لعبداهلل  احادیث  عدد 
اهل السنة

و نقل علماء السنة يف كتبهم 700 حديثا عن عبداهلل بن عمرو بن 
العاص19 و نقل 26 حديثا منها يف »صحيح البخاري«.20

قال ابوهریرة: 
ما من أصحاب النبی أحد أکثر حدیثاً عنه منی، إال ما کان من عبداهلل 

بن عمرو، فإنه کان یکتب و ال أکتب.21 

الهوامش:
1. خري الدين الزرکلى، »األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من 
العرب و املستعربني و املستشرقني«، بريوت، دار العلم للماليني، ط الثامنة، 
1989، ج3، ص325؛ ابن العماد شهاب الدين ابو الفالح عبد احلی بن 
اخبار من ذهب«،  الذهب فی  الدمشقی، »شذرات  احلنبلی  العکری  امحد 
حتقيق األرناؤوط، دمشق - بريوت، دار ابن کثري، ط األوىل، 1986/1406، 

ج4، ص 262.
املغرب«،  و  األندلس  أخبار  فی  املغرب  »البيان  املراکشی،  عذاری  ابن   .2
حتقيق و مراجعة ج. س. کوالن و إ. ليوی پرونسال، بريوت، 1983م.، ج 

2، صص -118.
3. أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل بن أبی بکر القضاعی املعروف ابن األبار، 
»احللة السرياء«، حتقيق حسني مؤنس، قاهره، الشرکة العربية للطباعة و النشر، 

1963 م، ج 1، ص 159.
4. ابن خلدون، نفس املصدر، ج 3، ص 201.

طاهری،  ناصری  عبداهلل  املصدر، ج3، ص203و  نفس  خلدون،  ابن   .5
تاريخ مغرب اسالمی، قم:حوزه و دانشگاه، 1385، ص142.

6. ابن عذاری، نفس املصدر، ج2، ص240.
7. راجعوا الی: »سري اعالم النبالء« )ذهبی(، شرح حال عبداهلل عمروعاص، 

ط بريوت، 1401ق.
8. »طبقات« )ابن سعد( 261/4.

9. »اسدالغابة« 234/3؛ »فتح الباری« 166/1.
10. »سري اعالم النبالء« 81/3؛ »تذکرة احلفاظ« )ذهبی( 27/1.

11. »فتح الباری« بشرح »صحيح البخاری« 217/11.

12. »مسند« امحد بن حنبل 195/2.
13. املصدر السابق 202/2.

14. املصدر السابق 203/2 و 209.
15. »اإلتقان يف علوم القرآن«: 2 / 498، الرقم 6397.

الباري«: 13 / 437؛ »جممع  الدارمي«: 1 / 115؛ »فتح  16. »سنن 
الزوائد«: 1 / 174.

17. »اإلتقان يف علوم القرآن«: 2 / 498، الرقم 6397.
18. »شرح خنبة الفكر«: 1 / 549.

19. »عبد اهلل بن عمرو بن العاصي: سبعمائة حديث« جوامع السرية و مخس 
رسائل اخری البن حزم )الرسالة الثانية: امساء الصحابة الرواة و ما لکل واحد 

من العدد(، ابن حزم، مصر: داراملعارف، ص276.
20. »عبد اهلل بن عمرو بن العاص ستة وعشرون حديثاً.« هدی الساری، 
1415ق،  دارالفکر،  بريوت:  عسقالنی،  حجر  ابن  الباری،  فتح  مقدمه 

ص660.
21. »صحيح خباری«، خباری، باب کتابة العلم، دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع، 1401ق، ج1، ص36.

المصادر:
1. عاّلمة عسكری، السّيد مرتضی، »دور االئّمة فی احياء الدين«، طهران، 

طباعة منري، طبع ثالث، ص 280-279.
2. مساحة آية اهلل السّيد علی احلسينی امليالنی، کتبه، »جواهر الکالم فی 

معرفة اإلمامة واإلمام«، ج1.
www.adyannet. .3. موقع »جامع فرق، اديان و مذاهب«، املقاالت

com

إسماعيل شفيعي سروستاني صعود وهبوط الدول والحضارات 

الرسول  وحياة  النبوي  العصر  يف  وسرايا كثرية  غزوات  وقعت  لقد 
املسلمني  بني  حدثت  اليت  االوىل  اجلادة  واملواجهة   1.االكرم
وقريش هي تلك اليت وقعت يف 17 رمضان من العام الثاين للهجرة، 
فيها  املشركون  املسلمون. وتكبد  فيها  انتصر  اليت  بدر  وهي غزوة 
 70 ان  اخلصوص  هذا  يف  الواردة  الروايات  وتفيد  نكراء.  هزمية 
شخصا من قريش قتلوا فيها ووقع هذا العدد منهم يف األسر. وقد 
أمر النيب االكرم بنقل األسرى إىل املدينة، وعندما وصلوا إىل 
وادي »الصفراء« قال، لإلمام علي أمري املؤمنني بضرب 

عنق اثنني منهم ومها: 
1. عقبة بن ابي معيط، وكان يسئ معاملة النيب واملسلمني يف 

مكة.
2- النضر بن الحارث الذي كان يُعّذب املسلمني يف »مكة«.2

فلما رأت األنصار ما فعله رسول اهلل باألسريين خافت أن يقتل 
مجيع األسرى. فقالوا: یا رسول اهلل قتلنا سبعين وهم قومك وأسرتك 

أتجد أصلهم فخذ یا رسول اهلل منهم الفداء واصفح عنهم.
ولذلك نزلت اآلية: 

»َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأن َیُكوَن َلُه َأسَرى َحتَّى یُثِخَن ِفي اَلرِض تُرِیُدوَن َعَرَض 
َسَبَق  الّلِه  مَِّن  لَّوالَ ِكَتاٌب  َحِكيٌم  َعزِیٌز  َوالّلُه  اآلِخَرَة  یُرِیُد  َوالّلُه  نَيا  الدُّ

َلَمسَُّكم ِفيَما َأَخذُتم َعَذاٌب َعِظيٌم«3
وعندما رأى النيب إصرار املسلمني على أخذ الفدية، أبلغهم أن 
عاقبة الفدية سيتمثل يف مقتل عدد من املسلمني ]يف حرب أخرى[ 

لكن  املسلمون.  فقبل  بدر[.  معركة  قريش ]يف  أسرى  بقدر عدد 
على أي حال تقرر حينها أخذ الفدية. وتقرر أن يدفع كل أسري 
فدية مببلغ ألف إىل أربعة آالف درهم. وقد حررت قريش أسراها من 

خالل إرسال الفدية تدرجييا... .4
ويف السنة الالحقة، أعدت قريش نفسها للثأر من قتالها يف »بدر« 
وخلوض معركة أخرى مع املسلمني، وعندها وقعت واقعة »أحد« 
يف السابع من شوال. وعلى الرغم من أن رأي رسول اهلل ومجع 
من املهاجرين واألنصار استقر على عدم اخلروج من املدينة وأن يبقوا 
ليفعل   النيب البعض، اضطر  العدو، لكن إصرار  بانتظار جمئ 

هذه املرة أيضا ما ال يريده هو وأن خيرج من »املدينة«... . 
وعلى أي وحال، وقف جند االسالم، أمام الكفار، وعلى الرغم 
من  مجع  وطمع  مترد  لكن  البداية،  يف  انتصروا  املسملني  أن  من 
أن ميهد  إال  املقاتلني، دفعهم إىل مغادرة مواقعهم، وما كان هلذا 
هلزمية املسلمني. وحسبما كان قد أعلن يف مسألة بدر، فقد استشهد 
يف غزوة أحد سبعون من اجملاهدين أي بقدر عدد أسرى معركة بدر، 
وكان من بيهم محزة، عم النيب والذي كان حيظى مبكانة مرموقة.

... وتوجه املسلمون إىل رسول اهلل وقالوا ما هذه املصيبة اليت 
حلت بنا؟ أمل تكن قد وعدتنا بالنصر، فنزلت هذه اآلية: 

َذا ٭ ُقْل ُهَو ِمْن  »َأَوَلمَّا َأَصاببَْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّثبَْليبَْها قبُْلُتْم أَنَّٰى هَٰ
ِعنِد أَنُفِسُكْم«5
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]وهذا هو الشرط الذي كنتم قد قبلتم به يف يوم بدر[.6
ويف تفسري اآلية املباركة: 

»ِإن َیْمَسْسُكْم قبَْرٌح فبََقْد َمسَّ اْلَقْوَم قبَْرٌح مِّثبُْلُه ٭ َوتِْلَك اْلَیَّاُم نَُداِوُلَها 
اَل  َواللَُّه  ُشَهَداَء ٭  ِمنُكْم  َویبَتَِّخَذ  آَمُنوا  الَِّذیَن  اللَُّه  َولِيبَْعَلَم  النَّاِس  ببَْيَن 

ُیِحبُّ الظَّاِلِميَن«7
روي عن زرارة عن الصادق يف قوله تعاىل: »َوتِْلَك اْلَیَّاُم نَُداِوُلَها« 
قال: »ما زَال ُمذ َخَلق اهلل آَدم: َدْولة هلل، وَدْوَلة إلْبليس، فأْیَن 

َدْولة اهلل؟ أما ُهَو إالّ قاِئم واِحٌد.«8
ويف أعقاب تشابك السنن، فان دولة تأيت بعد دولة ومن مث ترحل، 
لكي يكشف كل قوم ما حيملة من ادعاءات ومواهب. ويف احلقيقة 
حممد  اإلمام  عن  الرواية  هذه  إىل  يشري   الصادق اإلمام  فان 

:حيث قال الباقر
»إنَّ َدْولَتنا آخُر الُدول ولم یبَْبَق أهُل بيٍت َلُهم َدْولٌة إال ُملِّكوا قبَببَْلنا، 
لِئبالَّ یبَُقولوا إذا رَأوا ِسيَرتَنا إذا ُملِّْكنا ِسْرنا ِمْثل ِسيرِة هؤالِء، وُهو قبَْوُل 

اهلل َعزَّ وَجلَّ: »َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن.«9
أن جممل   الصادق اإلمام  إستنادا إىل كالم  القول  ورمبا ميكن 
الدول اليت تتأسس قبل الظهور األكرب لإلمام املهدي تقع يف 
هامش الدول الشيطانية. والسبب يعود إىل أن جممل هذه الدول، 
تنتسب بعلم أو دون علم إىل قاعدة شيطانية بسبب غياب اإلمام 
َنصَّب من قبل حضرة احلق واالستقرار على اهلواجس 

ُ
املعصوم وامل

واحلوادث واإلرادة املبنية على السلطة. 
اإلمام  دولة  يف  تتجلى  واليت  التامة،  العبودية  عنصر  فقدان  إن 
املعصوم، جتعل كال من الدول تنتسب بدرجة ما إىل الشيطان. 
ويف ظل سنن اهلل املتعال، فان تداول الدول بني أبناء البشر، يؤدي 
إىل إعادة معرفة املدعني وإمتام احلجة على اخللق واتضاح عجزهم يف 
تأسيس دولة عادلة، مطابقة ألوامر ونواهي اهلل املتعال بشكل تام 

وشامل. ويقول الشاعر: 
ال تعول على كوكبة الليل، الن هذا الَعّيار الُمتسكِّع 

قضى على تاج كاووس وقصم ظهر كيخسرو10
وهذه من السنن الثابتة، بان جيد أي انسان، فرصة وجماال الستعراض 
الذات وإبراز ما يكنه يف قلبه لكي تتم احلجة على اجلميع. ومن 

هنا، تتضح ُسنة تداول الدول. 
ويكمن سر موت الدول إىل وجود عنصر املوت والفناء يف تطبيق 
والنظرية  التطبيق  يف  الباطل  إىل  اإلنتساب  إن  املدعني.  ونظرية 
واإلقالع عن التقوى، جيعل بالضرورة املوت من نصيب مجيع الدول. 

الهوامش:
1. »السرية« هي املعركة اليت مل يقدها نيب االسالم يف صدر االسالم على 

.عكس الغزوة اليت شارك فيها رسول اهلل
2. »سرية ابن هشام«، ج 2، ص 298.

3. سورة األنفال، اآليتان 67 و 68.

www.wiki.ahlolbait.com :4. »املوسوعة االسالمية«، مادة بدر
5. سورة آل عمران، اآلية 165.

6. البحرانی، السيد هاشم بن سليمان، ترمجة »الربهان يف تفسري القرآن«، 
كتاب الصبح، ج 3، ص 142.
7. سورة آل عمران، اآلية 140.

8. العياشي، حممد بن مسعود، »تفسري العياشي«، ج 1، ص 199؛ البحراين، 
السيد هاشم بن سليمان، »الربهان يف تفسري القرآن«، ج 1، ص 696

9. الطوسي، حممد بن احلسن، »الغيبة«، قم، دار املعارف االسالمية، الطبعة 
االوىل، 1411 هـ، صص 473-472.

10. »ديوان غزليات حافظ«، الغزل 407.

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

اإلحتياطات الوراثية واألحيائية والدفاع المدني

وتطلق اإلحتياطات الوراثية واألحيائية على تلك الفئة من املتعضيات 
القابلة للزرع من قبيل اخلاليا اإلنسانية واحليوانية والنباتية واملتعضيات 
جني أو كتلة 

َ
اجملهرية وكذلك االقسام القابلة لإلستنساخ مبا فيها امل

واملعطيات  املزروعة  غري  لكنها  احلية  والكائنات  والبالزميد  اخلِلقة 
اجلزيئية والفيزيولوجية واهليكلية املتعلقة هبا. 

إن املراكز اليت تتوىل مهمة إعداد ومجع وحتديد وتعيني هوية وتصنيف 
وتسجيل وحفظ وختزين واستنساخ وتوزيع هذه اإلحتياطات، تعمل 
 Center أو  واألحيائية  الوراثية  اإلحتياطات  مراكز  عنوان  حتت 

 .Resource Biological
إن هذه املراكز متثل بنية حتتية رئيسية لتطوير حبوث العلوم األحيائية 
والتكنولوجيا األحيائية، وتقوم بتخزين إحتياطات بيئية قيمة فضال 
ومن  اإلنقراض.  اىل  اآليلة  والكائنات  األحيائي  التنوع  محاية  عن 
واجبات هذه املراكز أيضا هو توفري املصادر األحيائية الالزمة يف 
للغاية  إعتبارها مصدرا مهما  والصناعة، حبيث ميكن  العلوم  سائر 

النتاج العلم والثروة. 
ومع توافر املصادر األحيائية واملعطيات املتصلة هبا، من حيث بطاقة 
للبحوث  مالئمة  وظيفية  حتتية  بنية  تتوفر  فانه  واجلودة،  التعريف 
والتنمية. ومن أهم إلزامات البحث العلمي هو قابلية تكرر نتائج 
حبث ما لدى سائر املختربات، وبناء على ذلك فان وجود مناذج 

بيئية ذات بطاقة تعريفية وقيمة ويف املتناول، يشكل ركنا أساسيا.

واملعطيات  املتعضيات  توفر  الوراثية  والعناصر  األحيائية  البنوك  إن 
واإلستخدامات  والبيئة  الزراعية  األحيائية  التكنولوجيا  يف  الالزمة 
الطبية. ومن دون هذه اجملموعات، فان كل مستخدم جيب أن خيرتع 
على  للحصول  طائلة  وأمواال  وقتا  ينفق  وأن  من جديد  الدوالب 

املتعضيات وجيناهتا وسائر مواصفاهتا.
وميكن تبيان أمهية اإلحتياطات الوراثية يف أربعة جماالت هي: 

المن الغذائي 
إن احلصول على النماذج الغذائية مع املعطيات املتعلقة خبصائصها، 
الغذائي لكي ميكن يف أي ظروف جوية  ميثل كنزا مثينا يف اجملال 
الغذائية  املصادر  أهم  إنتاج  يف  استنساخها  من  اإلفادة  ومناخية، 

النباتية واستغناء بلد ما عن واردات احملاصيل الزراعية املختلفة. 
إن منتجات املاشية اليت ترتبط بعرق وأصناف املاشية، حباجة إىل 
حفظها والتعرف عليها، لكي تكون اإلفادة اكثر يف البحوث امليدانية 
واملخربية. كما أن امتالك أصناف خمتلفة من املاشية، يزيد من األمن 

الغذائي يف هذا احلقل أثناء تواجد العوامل املسببة للمرض. 

المن الصحي 
ويف جمال األمن الصحي، فان العنصرين اللذين يتصالن باإلستثمارات 

سّيد ابوالحسن شاهزاده فاضلی
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وصرف النفقات الطائلة مها: »إنتاج األدوية« و »اللقاحات«. 
وإلنتاج األدوية يتم إتباع األساليب التالية: 

أ . املصادر النباتية؛
ب . مصادر املتعضيات اجملهرية: إن اإلفادة من املتعضيات اجملهرية 
يف إنتاج العقاقري مبا فيها املضادات احليوية والربوبيوتيك يف القرن 
األخري، أدت إىل أن تتطور توجهات االنسان جتاه هذه الكائنات 
والتعرف  جبمعها  اهلائلة  اإلستثمارات  ظل  يف  يقوم  وأن  اجملهرية، 

عليها. 
ج. املصادر اخللوية: وتستخدم الطوائف اخللوية للعالج بطريقتني: 
أوال، العالج اخللوي الذي حظي خالل السنوات االخرية باهتمام 
يف العامل كبارقة أمل لعالج العديد من األمراض املستعصية، وأن 
الفحوصات السريرية كانت ناجحة يف الكثري من احلاالت مبا فيها 
أمراض القلب والعيون والبشرة ومازالت مستمرة يف سائر اجملاالت. 
الرتكيبة  ذات  األدوية  إلنتاج  اخللوية  الطوائف  من  اإلفادة  ثانيا، 
الرتكيبة احلديثة، يعد علما وخربة  إنتاج االدوية ذات  احلديثة! إن 
جديدة، إذ يتم يف بالدنا يف الوقت احلاضر إنتاج العديد من األدوية 

ذات الرتكيبة احلديثة وتوزيعها يف األسواق. 
د. إن إنتاج اللقاحات للوقاية من اإلصابة باألمراض املعدية أكانت 
جرثومية أو فريوسية، يعد صناعة حساسة للغاية وتدر أرباحا طائلة، 
املصنعة  الشركات  فان  اجلادة،  اإللتهابية  العوامل  تدخل  وبسبب 

للقاحات جتين من خالل ذلك أرباحا طائلة.

المن اإلقتصادي
إن  احليوية.  التكنولوجيا  قرن  هو  والعشرين  احلادي  القرن  إن 
اإلستثمارات اليت أجنزت خالل العقود االخرية يف هذه الصناعة يف 
البلدان املتقدمة، ووصلت اليوم إىل مرحلة التدشني واإلستثمار، تعد 

واحدا من عوامل موقعها االقتصادي حاليا ومستقبليا. 

حمایة التنوع الحيائي والكائنات اآلیلة إلى اإلنقراض
الكائنات  من  الكثري  إلنقراض  مهدت  عديدة  وأسبابا  عوامل  إن 
واألنواع والسالالت األحيائية، ويزداد عددها يوما بعد يوم. وتعد 
األنواع  بإنقراض  اإلسراع  يف  املؤثرة  العوامل  من  التالية  احلاالت 

والسالالت املختلفة للكائنات احلية: 
أ . التغريات األحيائية للكرة األرضة؛

ب . تفشي األمراض واآلفات واألنواع املهامجة؛
عاجَلة؛

ُ
ت . إنتاج الكائنات امل

املناخية  الظروف  مع  املتناغمة  احمللية  والسالالت  األنواع  ث . 
واألخطار احمللية. 

تعزیز وتطویر معرفة الخبراء والمتخصصين 

ونظرا إىل أن أساليب التحديد والصيانة واإلستنساخ تتطور يوما بعد 
يوم، وأن احلصول على هذه األساليب واخلربة الفنية، يعد من أهم 
أدوات بنك بيئي ما، لذلك فان استمرار تدريب وتعزيز وتطوير خربة 
األشخاص الذين يعملون يف هذه املراكز، يعد أحد األسس الكفيلة 

خبفض التعرض للصدمة والضرر. 

توسيع التجهيزات
إن أي أدوات وجتهيزات تساهم يف زيادة قدرات املراكز يف اجلمع 
والتحديد والصيانة واإلستنساخ، تعمل على خفض نسبة تعرض 

اإلحتياطات للضرر وتزيد من عدد النماذج القابلة للعرض. 

تقييس الساليب وظروف الصيانة 
وهناك أساليب خمتلفة لصيانة النماذج األحيائية أكانت نباتية أو 
جرثومية أو خلوية، لكن إن مل يتم مراعاة املقاييس واملعايري القياسية 
ذات الصلة، فان التلوث وعدم اإلحياء سيكون من أهم األضرار 

اليت تطال النماذج. 

تقييس مواقع التخزین 
إن التمتع بالظروف الفيزيائية املالئمة مبا فيها مقاومة الزالزل العنيفة 
والوقاية من احلريق والتزود بأنظمة اإلنذار والتمتع بكهرباء الطوارئ 

تعد من األمور اليت جيب تزويد مواقع التخزين هبا. 

اإلحتفاظ بنموذج اإلسناد داخل المركز وخارجه
ومن أجل زيادة ُمعامل األمان إزاء حفظ النماذج األحيائية، فان 
من الضروري التخزين يف الظروف القياسية فضال عن ختزين نسخة 
إسنادية يف  بنسخة  املركز. كما جيب اإلحتفاظ  إسنادية يف ذلك 

نقطة خارج املركز. 

إرفاق بطاقة تعریف بالنماذج الحيائية
إن النماذج األحيائية اليت تفتقد إىل بطاقة تعريف، حتظى بأمهية أقل 
مقارنة بالنماذج اليت متلك بطاقة تعريف، لذلك قد ال يكون من 
املمكن صيانتها وختزينها بشكل جيد من حيث ظروف الصيانة. 
إن النماذج اليت متلك بطاقة تعريف ومبا أن مواصفاهتا قد حددت 
بشكل جيد، فاهنا قابلة للفرز بسهولة، وإذا ما حصل تناقل، فانه 

سيكون باإلمكان حتديدها جمددا.

إعتماد أساليب تحدید العوامل البيولوجية الُملِوثة
األحيائية  املواقع  يف  تعمل  اليت  البيولوجية  العوامل  حتديد  إن 
واملستودعات، على تلويث النماذج األحيائية، يعد من أهم عوامل 

خفض نسبة التعرض لالضرار وأن استعمال أساليب عديدة واإلفادة 
من تكنيكاهتا، يشكل ضرورة.

تسجيل النواع والسالالت الحيائية
إن األنواع األحيائية اليت توجد يف موطن وبلد ما، قد متلك مواصفات 
وخصائص فريدة من نوعها، يتم استثمارها واإلفادة منها حاضرا أو 
مستقبال. وإن كان مت تسجيل هذه األنواع تأسيسا على بطاقات 
التعريف اخللوية والنمط الظاهري يف الداخل وحىت يف اخلارج، فان 
أي استثمار سيكون منوطا باحلصول على ترخيص من مالكيها. 
اختاذ  األحيائية، جيب  النماذج  وصيانة  حتديد  جبانب  فانه  لذلك 

اخلطوات التمهيدية الالزمة لتسجيلها. 
وبصورة عامة، فان مراكز اإلحتياطات الوراثية واألحيائية تعد من 
اإلحتياطات  ومحاية  تأسيسها حلفظ  اليت جيب  التحتية  البىن  أهم 
األحيائية يف البالد، لكي يتم من خالل اإلفادة من قدراهتا، حتقيق 

اإلكتفاء الذايت واملقدرة على إنتاج العلم واحملصول واملنتج.

المصدر: »بيوتروریسم«، هالل، طهران، ط 1، 1395ش.
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الریاحانات

إذا أردنا أن نشرتي جهازا و نقوم برتكيب قطعه جيب علينا االستعانة 
من دليل اجلهاز لكي ال خنطىء يف استخدامه و قد نرتكب خطأ 

يف تركيبه و يعطل اجلهاز كليا أو جزئيا.
 =فقصتنا النساء و الرجال يف اليوم احلاضر كذا.و كانت مكانة 
املرأة يف اإلسالم يف زمن كانت عالية و يف ذروة الكرامة بشكل مل 
توكل إليها غري تربية األجيال و األبناء و البنات.و لكن بعد عصر 
الرنسانس صارت نظرة العامل إىل املرأة كأداة  و باتت املرأة كالرجل 
يف خدمة اآلالت املكانيكية و شغلت يف املصانع إىل جانب الرجال 
دون أن يدرك اإلنسان أن جسد املرأة و فكرها ليس كالرجال و 
خالق النساء مل خيلقها للعمل و األعمال الصعبة و الشاقة كما قال 

أمري املؤمنني علي: »المرأة ریحانة و ليست بقرمانة.«1
و حاليا جند املرأة و الرحيانة و الزهرة اليت جيب على الرجال حفظها 
و رعايتها بدلت إىل رجل.كما جاء يف الروايات: »یتشّبه الّرجال 
بالّنساء و الّنساء بالّرجال«2 فبناء على هذا الواجب الذي ىل عاتق 

الرجال وضعوها على عاتق املرأة عن طريق اخلطا.
»إذا رفعوا البنيان و شاوروا الّنسوان، و یكثر االختالط.«3

»إذا شاركت الّنساء أزواجهّن فى الّتجارة حرصا على الّدنيا.«4
و حسب اإلحصائيات العاملية إن معدل مشاركة النساء يف البالد 

املختلفة كاآليت :5
1- اسرتاليا %53/9

2- كنادا %58/2

3- فنلندا %61/0
4- فرنسا %46/3 1997 )1376(
5 - أملانيا %47/4 1997 )1376(

6- ايرلندا %44/0
7- اليابان %50/1

8 – كوريا اجلنوبية%47/5
9- هولندا %62/8

10- نيوزلند %57/2
11- النرويج %68/2
12- فيليبني %47/9
13- رومانىا %56/3
14- اساانيا %38/0
15- السويد %75/4
16- سويسرا %55/7

17- تركيا %27/2
اجملتمعات  العمالة و يف  الشغل و  بالعمل و  النساء  و مل تكتف 
النساء   التاسع عشر إىل بعدها قامت  القرن  املختلفة من بدايات 
بالد  يف  اجتماعية كثرية  و  سياسية  مراكز  و  مؤسسات  بإنشاء 
املسلمني لكي تتوصل النساء إىل حقوق كان البالد غري املسلمة 

تؤمن هبا للنساء.
ففي سورية اختص 24 كرسيا للنساء عام 1994 للميالد و اختص 

7% من الوزارات إىل النساء.
و يف عام 1989 عقد أول مؤمتر للنساء يف تركيا يف اسطنبول للدفاع 
عن حقوق النساء )يف اجملالس احمللية و يف احملافظات و يف اجملالس 
الوزراء  أول رئيسة  تانسو تشيلر  التسعينات صارت  احلزبية( و يف 
الرتكية و يف عام 1995 انتخب 13 إمرأة كنائبة يف الربملان الرتكي .
و يف »إيران« ختتص 5/5 باملأة من األشغال العالية للمؤسسات 
الدوائر  املؤسسات و  املديرات يف  للنساء و وصل عدد  اجلكومية 
الثورية - من  املؤسات  التعليم و  الرتبية و  احلكومية - غري وزارة 
908 يف عام 1376 مشسي إىل 2855 إنرأة يف عام 1378 شم 

و جند أن هناك منوا مبعدل 300 %.6
و يف املغرب إن 12% من املشرعني و املسؤولني العاليني و املدراء 
الكبار من النساء و يف اجلزائر 5%، و يف اليمن 4% و يف  تنزانيا 
16%.و معدل النساء الشاغالت يف املراكز املهمة لإلدارة يف البالد 

اإلسالمية 15.63% است.7

و هذا ما تنبأها املعصومون قبل قرون حول حاىل النساء يف آخر 
الزمان .

»عندها إمارات الّنساء، و مشاورة اإلماء، و قعود الّصبيان على المنابر، 
و الّتباهى بالّلباس.«8

»لن یفلح قوم و ّلوا أمرهم امرأة.«9
»و رأیت الّنساء یتزّوجن بالّنساء، و رأیت معيشة المرأة من كّد فرجها! و 

رأیت الّنساء یّتخذن المجالس كما یّتخذها الّرجال.«10
و ال خيتم األمر هبا بل تتبدل مكانة املرأة مبكانة الرجل  فاملرأة اليت 
بدخوهلا حقال آخر  األخيار يف رعاية زوجها  األبناء  تريب  كانت 

تبدلت إىل رجل و إمرأة ناقصة بشكل وصف يف الروايات بأهنا:
»إذا رأیت المرأة تقهر زوجها، و تعمل ما ال یشتهى، و تنفق عليه من 

كسبها فيرضى بالّدنىء من الطّعام و الّشراب.«11
و  خارجات،  الّدین  من  متبّرجات،  عاریات  الّنسوة كاشفات  »تكون 
للمحّرمات  مسرعات،  الّلّذات  و  الّشهوات  إلى  و  مائالت،  الفتن  إلى 

مستحاّلت، و فى جهّنم خالدات.«12
»سيكون فى آخر أّمتى رجال، یركب نساؤهم على سروج كأشباه الّرجال. 
یركبون على المياثر حّتى یاتوا أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاریات، 
على رؤوسهّن كأسنمة البخت العجاف، ال یجدن ریح الجّنة. فالعنوهّن 

فإنّهّن ملعونات.«13
و لو اردنا دراسة واجبات املرأة من وجهة نظر أئمة الدين عليهم 

السالم جند أن املرأة ابتعدت إلىى أي حد من مكانتها األصلية .
نتصور  بينما  التبعل«14  بـ»حسن  الروايات  املرأة يف  اعترب جهاد  و 
اليوم أن املرأة اجملاهدة هي اليت ينسق األمور خارج البيت و بإمكاهنا 

إدارة الرجل. 
النيب فقالت: یا رسول اهلل ما حق الزوج على  امرأة إىل  جاءت 

المرأة؟ 

فقال هلا: »أن تطيعه و ال تعصيه و ال تصدق من بيته إال بإذنه و 
ال تصوم تطوعا إال بإذنه و ال تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و 
ال تخرج من بيتها إال بإذنه و إن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها مالئكة 
السماء و مالئكة الرض و مالئكة الغضب و مالئكة الرحمة حتى ترجع 

إلى بيتها.« 
فقالت: یا رسول اهلل من أعظم الناس حقا على الرجل؟ 

قال: »والده.« 
فقالت: یا رسول اهلل من أعظم الناس حقا على المرأة؟ 

قال: »زوجها.«15
 :قال االمام الصادق

بعض  يف  خرج   اهلل رسول  عهد  على  األنصار  من  رجال  إن 
حوائجه فعهد إىل امرأته عهدا أال خترج من بيتها حىت يقدم قال و إن 
أباها مرض فبعثت املرأة إىل النيب فقالت: إن زوجي خرج و عهد 
إلي أن ال أخرج من بيتي حتى یقدم و إن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده؟ 

فقال رسول اهلل: »ال. اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك.« 
قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقالت فتأمرني أن أعوده. 

فقال: »اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك.« 
قال: فمات أبوها. فبعثت إليه: إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه. 

فقال: »ال. اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك.« 
قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اهلل: »أن اهلل قد غفر لك و 

لبيك بطاعتك لزوجك.«16
هل ميكننا أن جند اليوم إمرأة ال يذهب إىل مراسيم تشييع جثمان 
ملثل هذه  تعاىل جزاء حسنا  اهلل  اإلهلية فجعل  األوامر  لتنفيذ  أبيه 

املرأة.
إن أفضل النساء يف الروايات هي كما يأيت: »إن خير نسائكم الولود 
زوجها  مع  المتبرجة  بعلها  مع  الذليلة  أهلها  في  العزیزة  العفيفة  الودود 
الحصان على غيره التي تسمع قوله و تطيع أمره و إذا خال بها بذلت له 

ما یرید منها و لم تبذل كتبذل الرجل. «17
بفنجد أن أفضل نتيجة للنساء و هي الكمال و القرب باهلل تعاىل 
حتصل عندما تكون املرأة طائعة لزوجها و أن تكون مديرة بيتها كما 

أمر النساء أن يتجننب العزوبة.
دخلت امرأة على أيب عبد اهلل  فقالت: أصلحك اهلل إني امرأة 

متبتلة. 
فقال: »و ما التبتل عندك؟« 

قالت: ال أتزوج. 
قال: »و لم؟« 

قالت: ألتمس بذلك الفضل. 
فقال: »انصرفي فلو كان ذلك فضال لكانت فاطمة أحق به منك 

إنه ليس أحد یسبقها إلى الفضل.«18
و يف مثل هذه الظروف يف العامل اال نتوقع جيال حمروقا و غري صاحل 
يعمل  لكي  بيتها  ليست حاضرة يف  النساء  من  الكبرية  لألعمال 

آخر زمانية!!
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بواجباهتا؟
:قال رسول اهلل

»كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، و فسق شّبانكم، و لم تامروا بالمعروف، 
بل أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف، و إذا رأیتم المعروف منكرا، و 

المنكر معروفا؟!«
فقيل له: و یكون ذلك یا رسول الّله؟ 

فقال: »نعم، و شّر من ذلك...«19
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إسماعيل شفيعي سروستاني تؤسس للجاهلية الثانية

إن مفردة »التعّصب« تنطوي على مفهوم سليب وردئ يف العالقات 
االجتماعية وذلك بسبب خلفيتها وجتربة اإلنسان ملصاديقها. بعبارة 
أخرى يتم اعتبارها كصفة إنسانية رذيلة ودنيئة تعكس شكال من 
التبعية غري املنطقية ألمر ما. لذلك يعترب التعصب بشكل عام عائقا 

أمام درك احلق وسببا لتغليب وتفضيل الباطل.
وال شك بأن هذا الوجه من التعصب تسبب طوال التاريخ مبشاكل 
وتداعيات ال حتمد عقباها للبشرية. فضال عن أن التعصبات غري 
احملمودة أدت إىل اندالع الكثري من الصراعات يف مسار توسيع فكر 
وثقافة األنبياء اإلهليني العظام. ومن حيث اللغة، فإن التعصب مشتق 
من العصب وهي اطناب وأوتار تربط مفاصل العظام والعضالت 
مع بعضها والتعصب والعصبية يدالن على أي انتماء وتبعية فكرية 

وتطبيقية شديدين يعيقان كشف احلقيقة ودرك الكماالت.
هذه  من  السلبية  املفاهيم  استنتاج  فقط  جيب  ال  بأنه  ننسى  وال 
األلفاظ واملفردات. فإن مت استخدام االطناب واأللياف اليت تربط 
العظام والعضالت يف حملها وبطريقة مؤاتية فاهنا تضفي قواما ومجالية 
على األعضاء واجلسم، مثلما أن التعصب يف حمله وأوانه يسهم يف 

تقومي وتصويب األعضاء االجتماعية والعالقات الثقافية. 
ولذلك فإن التعصب ينقسم إىل قسمني إجيايب وسليب أو باألحرى 
مذموم وحممود. حبيث أن االنتماءات اجلهوية وغري العقالنية والعرقية 
فإن  املقابل  ويف  جاهليا  أو  مذموما  تعصبا  تعترب  واحلزبية  والقبلية 
االنتماء الواعي للدين والعالقات احلقة، تعترب تعصبا ومحية ممدوحة. 

إىل  القاصعة«  »اخلطبة  يف   علي اإلمام  أمرياملؤمنني  ويتطرق 
الوجهني املذموم واحملمود للتعصب ويقول: 

»فََأْطِفُئوا َما َكَمَن ِفي قبُُلوِبُكْم ِمْن نِيَراِن اْلَعَصِبيَِّة َوَأْحَقاِد اْلَجاِهِليَِّة...«
ومن مث يقول:

»فإن َكاَن اَل بُدَّ ِمَن اْلَعَصِبيَِّة فبَْلَيُكْن تبََعصُُّبُكْم ِلَمَكارِِم اْلِخَصاِل َوَمَحاِمِد 
اْلَفبَْعاِل... .«

وهذا يشكل مصدر ومنشأ احلمية والتعصب اليت تربز يف مفهومني 
دوام  أن  ومثلما  ومذموم.  حممود  وسليب،  إجيايب  وبعدين  ووجهني 
من  قوهتما  يستمدان  واجلماعية  الفردية  األخالقية  الرذائل  وبقاء 
غرية أصحاب احلمية1 والتعصب، فإن دوام وبقاء مكارم األخالق 
وحمامد األفعال الفردية واجلماعية يستمدان قوهتما من غرية أصحاب 
احلمية املمدوحة. ورمبا هلذا السبب قال النيب األكرم: »إنَّ الَغيرة 

ِمن اإلیمان«.
وجئت هبذه املقدمة ألقدم تعريفا عن هذه »الصفة«، ليتضح بأن 
املعاين واملفاهيم املرتتبة عليها هي ذو بعدين و وجهني. رغم أن العصر 
احلاضر وبسبب سيادة الثقافة الغربية عليه أصبح يف الظاهر ينبذ أي 
تعصب، لكنه يدعو اجلميع يف الباطن إىل التعصب جتاه عدم احلمية 
الغربية  والثقافية  العملية  والتعاليم  املذمومة  والغرية وتكرمي اخلصائل 
ويعترب العدول عنها مؤشرا على التخلف والتحجر ويصف املتدينني 

من أصحاب الغرية واحلمية باملتعصبني واملتحجرين. 
 :ويقول اإلمام السجاد

العصبيّة الحديثة
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»وأن العصبية التي یأثم صاحبها: أن یرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار 
قوم آخرین وليس من العصبية أن یحب الرجل قومه، ولكن من العصبية 

أن یُعين قومه على الظلم.« 
إن ما جعل العصبية تكون مذمومة لدى رسول اهلل واعتربها 
مؤشرا على اجلاهلية هو وجهها املذموم إذ إن عرب اجلاهلية كانوا 
يستندون إىل األواصر القبلية والقومية ليحولوا دون انكشاف احلقيقة 
وسريان الُسنن املمدوحة ومعاقبة الظامل. إن مظلومية أو عزلة الُسنن 
يف هكذا عصبيات تؤدي يف احلقيقة إىل رسوخ اجلاهلية اليت أنزِل 
القرآن الكرمي وبُِعث رسول اهلل من أجل نسخها. لذلك فإن 

النيب األكرم وإلضعاف وتقويض هذه العصبيات يقول:
إن جزءا كبريا من حياة وجهاد رسول اهلل واملسلمني املؤمنني يف 
صدر اإلسالم خصص ملكافحة هذه العصبيات اجلاهلية اليت كان 
يتبعها العرب بسبب املنشا الثقايف والنظام القبلي وكانوا يُعَرفون هبذه 

الصفة املذمومة. 
إن ما كان ]ومايزال[ يؤدي إىل خروج أهل العصبية املذمومة من 
صفوف املؤمنني هي النسبة اليت أقيمت مع إبليس بواسطة التعصب، 
ألن هذه الصفة املذمومة تضرب جبذورها يف الطبيعة واخلصلة الباطلة 

لكائن غري رمحاين. 
إن إبليس ومن خالل مقارنة نفسه بـآدم وهي مقارنة ال أساس 
هلا، كان يعترب أن أمرا اعتباريا هو سبب رجحانه وأفضليته وكان يصر 
عليه من دون حجة حقيقية وإهلية. وأصبح إبليس بسبب هذه الغرية 
املذمومة، مستعدا للدخول يف مواجهة مع اهلل سبحانه وتعإىل الذي 

هو منشأ ومصدر كل قيمة وحتديد حدود احلق والباطل. 
 :وعن اإلمام الصادق

»إّن المالئكة كانوا یحسبون أّن إبليس منهم، وكان في علم الّله أنّه ليس 
منهم، فاستخرج ما في نفسه بالحمّية و الغضب، فقال:... خلقتني من 

نار و خلقته من طين.«2
إن العصبية املذمومة وضحت موقع الشيطان لدى مشاهدته آدم 
احلقيقة  يف  تزيح  العصبية  إن  املالئكة.  وصّف  مرتبة  عن  وفصلته 

الستار عن ما يف النفس لتتضح مكانة ومرتبة كل كائن. 
إن ظهور هذه الصفة املذمومة لدى إبليس جعلته يكون يف صدارة 
من أظهر العصبية وتبع احلمية، لكي يتم مذاك فصاعدا التعرف على 
قومية وقبلية  باعتبارات  يتفاخرون ويتباهون  الذين  الرجال والنساء 
ونسبية وما شاهبها، ويعتربون أهنم يتمتعون مبوقع أرفع وحق أمسى من 

اآلخرين، وبالتايل فصل صفوفهم عن صفوف اآلخرين.
إن ما أدى إىل طرد إبليس من رمحة اهلل هو العصيان والعصبية. وهذا 

ما جعله يستأهل ويستحق طبعا اللعنة والرجم. 
املصداقية  إىل  تفتقد  واليت  املذمومة  العصبية  هذه  بأن  خيفى  وال 
وجلوء  والعبودية  السالمة  نطاق  إىل كسر  ادت  والعقلية،  الشرعية 
إبليس من صف عباد اهلل  إبليس إىل العصيان والتمرد. فقد طُرِد 
الصاحلني ألنه استكرب واحجم عن السجود آلدم واخنرط يف 

صفوف املتمردين والعاصني. 
وبعده، سلك بنو إبليس وبنو قابيل وبنو إسرائيل هذا الطريق وارتكبوا 
على طريق الغصب واالستيالء على مقام خليفة اهلل جرائم مثل قتل 
األنبياء واألوصياء واألولياء وحرفوا املسار احلقيقي للتاريخ وادوا إىل 
تشكل ألوف الفرق واجملموعات واملئات من الثقافات واحلضارات 
اإلحلادية واملشركة والبدع، إلغراق أبناء آدم يف حبر من الشبهات 
واملفاسد والرذائل وجرهم إىل العصيان واإلنكار والقائهم يف اجلحيم 
بعهده  الشيطان  األبد. وهذا هو وفاء  األليم إىل  والعذاب اإلهلي 

الذي كان قد أقسم بشانه. 
وكان النيب األكرم يعرف جيدا أنه كما سار عرب اجلاهلية يف 
العصيان واإلنكار وعاشوا ثقافة  عصر اجلاهلية األوىل يف صحراء 
الشرك، فإن عودة اجلاهلية الثانية على إثر جتربة العصبية من جديد 
أدت إىل ظهور عصر ال ميكن إصالحه إال من خالل ظهور وصي 

 .اإلمام املهدي املنتظر رسول اهلل
الدامية  والصراعات  احلروب  على  وبصرية  بفراسة  نظرة  ألقينا  وإن 
األحزاب  قيام  وسر  سبب  عن  وحبثنا  التاريخ  طوال  اندلعت  اليت 
واجلماعات والفرق واملذاهب وحىت احلدود اجلغرافية والثقافية بني 
العصبية  فإننا سنجد أن أساس كل ذلك يكمن يف  عامة اخللق، 

أو الغرية املذمومة البعيدة كل البعد عن املعايري واملقاييس احلقيقية.
وتشكلت القومية واالشرتاكية واملاكيافيلية والقومية اإليرانية والقومية 
الرتكية والصهيونية و... ومئات األمساء واأللقاب  العربية والقومية 
حبروب  وتسببت  والفئوي  القومي  التعصب  حمور  حور  األخرى 
إقليمية ودولية دهست وقتلت حتت عجالهتا وأقدامها املاليني من 

أبناء البشرية.
وقد اكتسحت أنواع اإليديولوجيات تاريخ األعوام األربعمائة األخرية 

للغرب.
ومع شطب الدين من احلياة االجتماعية والسياسية لسكان الغرب 
وعلمنة الثقافة، حتولت اإليديولوجيات إىل جمموعة من التعليمات 
واالستنتاجات  االستنباطات  إىل  استندت  واالجتماعية  السياسية 
يف  وتبلورت  العالقات.  وتنظيم  إدارة  لتتوىل  الكون  عن  اإلنسانية 
الشاملة يف  األزمات  أن  واملآزق حبيث  األزمات  نطفة  داخل هذا 
الثقافة واحلضارة ودفعتها  الثقافية واحلضارية ضربت هذه  اجملاالت 

إىل السري على حدور السقوط واالضمحالل.
االشرتاكية  سواء  مسمى،  أي  حتت  اإليديولوجيات  واهنمكت 
والقومية و... متاثرة بالعصبية واالحنياز النطباع عن الوجوه املختلفة 
يف  اهنمكت  الدينية،  والتعاليم  السماء  عن  ومبنأى  اإلنسان  حلياة 
التنكر للحقائق الواردة يف الكتب السماوية وأنزلت الشأن القدسي 
لإلنسان والعامل إىل مرتبة احليوان واجلمادات واختذت من خالل نبذ 
النفس األمارة وهواجس اإلنسان  أي حجة إهلية ومعينة من اهلل، 
إىل  حتولت  اإليديولوجيات  فإن  وهلذا  لسلوكها.  ومقياسا  معيارا 

مصدر للتشتت واالنغالق واألزمات والعصبية اليت أصبحت أشد 
وأعىت بكثري من العصبية اجلاهلية. 

وانقضى القرن العشرون فيما خلف أكثر من مائة مليون قتيل من 
أبناء البشرية. وكل هؤالء القتلى كانوا قد اجنروا إىل مسلخ التعصبات 
احلزبية قبل أن يلقوا حتفهم بواسطة رصاصات وقنابل قوات احللفاء 
حتقيق  تدعي  واالجتماعية  السياسية  األحزاب  ألوف  إن  واحملور. 
السعادة والرفاهية واحلرية لإلنسان لكنها ترفع راية االستبداد والفقر 

والظلم. 
إن الكل يركز من خالل العالمات واملاركات واألعالم على أحقية 
أمور اعتبارية مثل الدم والعرق والثروة واحلزب، لكنهم يتسابقون معا 
يف جمال جتاهل اإلمام املبني وممارسة احلقد والكرب وخيانة اإلنسان. 
تفرض  ثرية  إيلوميناتية  أسرة  عشرة  وثالثة  هنجا  عشر  وثالث 
هيمنتها الشيطانية عن طريق احملافل املاسونية وجلنة 300 وبيلدربرغ 
واملنظمات الدولية و... على كل العامل فيما ال متلك سوى التفاخر 

القومي اجلاهلي والقبلي والعرقي املهرتئ. 
األحزاب  وعالمات  أعالم  على  تشاهدون  مشرتكة  عالمة  فأي 
املسيطرة على العامل؟ أم أي رموز حقيقية نابعة من مدرسة األنبياء 

اإلهليني العظام؟
وقد وضع الكل، التحيز ألئمة الكفر على جدول أفعاهلم وأقواهلم 

ويفتخرون بذلك. 
ومن بني هؤالء، هناك من الناس من يعيش حالة من اجلهل والغفلة 
فمنهم من يناصر هذا احلزب وهذه الفئة ومنهم من يناصر ذلك 
يدخلون  إهنم  وحىت  بتعصب  عنهم  ويدافعون  الفئة  وتلك  احلزب 
الساحة ويضحون بأنفسهم من أجلهم، ويصبحون مجيعا شركاء يف 

الظلم الذي يزيد من ظالمة احلياة الثقافية واملادية. 
قال  نداء رسول اهلل حيث  يتعني األخذ بعني االعتبار  وكأنه 

صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
»فَيمأل الرض ِقْسطا وَعْدال َكما ُملئت َجْورا وظُْلما.«3

لقد تقدم إبليس من خالل اكتشاف قوة العصبية وفاعليتها يف بسط 
اجلهالة وسار قدما حبيث ال يوجد أي عامل مشرتك حىت جلمع 
سكان مدينة صغرية ما حول حمور واحد ناهيك عن إثبات كتاب 
بالتبين  الشيطان  أبناء  إن  واحلضارة.  الثقافة  اهلل كقطب  وآل  اهلل 
أدركوا جيدا أنه ميكن اإلفادة من املوسيقى والسينما والرياضة وحىت 
موضوعات مثل البيئة والرغبات اجلنسية لتأسيس فرقة وحزب وسريوا 
مجيع التعصبات والغرية اجلماعية باجتاه حتقيق ذلك وزادوا من عمق 

اجلاهلية احلديثة. 
إن نبذ وإنكار الصهيونية أصبح اليوم مثريا للمشاكل يف أوروبا بقدر 

ما يثري االحتحاج على املثلية اجلنسية من متاعب. 
إن اخلشية من إلصاق هتمة انتهاك حقوق اإلنسان تدفع كل حكومة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  ومقاييس  معايري  مع  نفسها  لتكيف 

واملنظمات املاسونية العاملية. 
إن وجود زهاء أربعة آالف فرقة شبه دينية تتوفر قائمة بتسجيل الفني 
منها، يزيح الستار عن تفشي الفرقة والتحزب والتعصب والعصبية 
وسالمته  وأخالقه  املعاصر  اإلنسان  ثقافة  عرضت  اليت  املروعة 
للخطر. وكأننا نشهد حتقق مجيع آمال وتطلعات إبليس يف إغواء 
عموم أبناء آدم عن طريق إذكاء العصبية وهو ما يطلق عليه اجلاهلية 
الثانية من جهة وتوافر أمر بشّر به النيب األكرم ويقع بعد أن 

متتلئ األرض ظلما وجورا من جهة أخرى.

الهوامش: 
1. احلمية مشتقة من احلّمى وهي احلرارة اليت حتدث يف اجلسم على اثر العوامل 
والكرب  الغضب  مثل  نفسية  وتطلق على حاالت  اخرى.  أشياء  أو  اخلارجية 

والتعصب، الهنا تؤدي إىل حالة من االستحرار لدى اإلنسان.
2. »الكايف«، ج 2، ص 308.

3. »منتخب األثر«، ج 36، ص 316؛ »كمال الدين ومتام النعمة«، ج 
1، ص 57.

سروستاني،  شفيعي  إسماعيل  )الثانية(«،  الحدیثة  »الجاهلية  المصدر: 
طهران، موعود عصر)عج(، ط 1، 1435 ه .
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علم المسلمين

علم الجغرافياء

علماء المسلمون و

إنشاء  من  املسلمون  تفرغ  و  اإلسالمية  احلكومة  توسعت  عندما 
أهنم  خاصة  الصناعات  و  العلوم  بتوسيع  فكروا  اإلسالمية  العلوم 

تعلموا من قائدهم الروحي و الديين نيب اإلسالم و قال:
»اطلبوا العلم ولو بالصين.« فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. 
و حلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها يأخذها و من سلك طريقاً يلتمس 

فيه علماً سهل اهلل له به طريقاً إىل اجلنة و اخل.
و أكد اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي علي السري يف األرض و التفكر 
يف عاقبة األقوام و امللل املختلفة .إضافة إىل هذا كان هناك أسباب 
أخرى لتعلم العلم و منها ما تتعلق بالتجارة و السياسة و الدين و 
احلج و كلها سببت أن يتقدم املسلمون يف اجلغرافياء و السياحة و 

تركوا أثار قيمة يف هذا اجملال .
لعلم  اهتمام كبري  أويل  اإلسالمية  احلضارة  ازدهار  عصر  يف  و 
و  اجلبال  خمتلفة حول  املسلمون كتب  العلماء  و كتب  اجلغرافياء 

الطرق و البلدان.
و بصورة عامة كان هناك ثالثى أسباب مهمة سامهت يف ازدهار 

علم اجلغرافياء يف احلضارة اإلسالميةأكثر من قبل:
1. إلغاء احلدود السابقة و توحيد املناطق الواسعة من وديان السند 

حىت »األندلس«.
2. وجوب احلج و كان على املسلمني التعرف على الطرق املختلفة.

3. تفرس العلماء املسلمون و فضوليتهم و خاصة تشجيع القرآن 
الكرمي و نيب اإلسالم هلم لطلب العلم .

يقول جان برينان:
"هم )املسلمون(مع أهنم هلم يتقدموا كثريا يف اجلغرافياء نظريا إال أهنم 
من اجلهة العلمية أضافوا على علو اليونايني إىل حد أنشأوا أسس 

اجلديدة للجغرافياء اجلديدة يف آسيا و مشال أفريقيا.
ما ذكر كان مقدمة للقول أنه ملاذا توىل األمهية لعلم اجلغرافياء يف 
العلماء  أشهر  بتعريف  سنقوم  و  احلد  هذا  إىل  اإلسالمي  العامل 

املسلمني يف هذا احلقل:

ابن کلبي )نحو 110 - 204 هب(
أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن 
عبد الحارث الكلبي ويكىن ابن الكلبي أول شخصية مسلمة يف علم 
اجلغرافياء يف بدايات القرن الثالث للهجرة و اشتهر خاصة لبحوثه 

حول جزيرة العرب.

ابن خردادبه )نحو ۲۱۱ - ۳۰۰هب(
ابوالقاسم ُعبيداهلل بن عبداهلل ِاْبن ُخْرداْدِبْه )خرداذبه( اجلغرايف و عامل 
اإلدارية  اجلغرافياء  حول  متبقى  أول كتاب  و كاتب  التاريخ  علم 
و  للمسافرين  دليال  و هو كتب  املمکالک(  و  املسالک  )کتاب 
وصف الطريق املائي الذي يبدأ من مصب دجلة إىل اخلليج الفارسي 

و على قرب األبلة و كان يصل إىل الصني و »اهلند«.

ابوزید سيرافی 
ابوزید حسن سيرافی اجلغرايف الذي كان يكتب مؤلفاته بالعربية حوايل 
ليكمل  املسلمني  السياحني  تقريرات  ألف  و  للميالد   920 عام 
حكاية التاجر سليمان. و هو يشري إىل ابن وهب الذي زار بالط 
الصني عام 870 للميالد كما يشري إىل تاجر خراساين. و يبدو أن 
اسم كتابه كان أخبار الصني و اهلند و كان أهم كتاب يف عصره 
حىت زمن ماركوبولو .و يشتمل الكتاب معلومات حول الصني و 
اهلند و اخلراسان و شواطىء اجلزيرة العربية و شواطى »زجنبار« و 

يصف غارة خانفو )هانغجو( عام 878 للميالد.

یعقوبی )؟ - ۲۸۴ هب(
احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح العباسی املشهور 
بابن الواضح و اليعقوبی، )ولد يف بغداد( مؤرخ و عامل جغرافياء  
عام  فو كان حيا حىت  للميالد  عام ۸۷۳  و عاش حىت  شيعی، 
891 للميالد. و ترك كتبا قيمة و منها كتاب البلدان .و قد ألف 
هذه الكتاب عام 258 للهجرة يف املغرب و صار مرجعا للكتاب 
بعده. و قام باألسفار املختلفة لكتابة هذه الكتاب و بدأ سفره من 
»بغداد« و »سامراء« و ذهب إىل »إيران« و مشايل »أفغانستان« 
و »تركستان« و اهلند و الصني مث يتكلم عن جغرافياء إمرباطورية 
»البيزنطة« و »سورية« و »مصر« و مشال أفريقيا و ضاع القسم 

اخلاص لبليزنطة و مشال أفريقيا من هذه الكتاب.

المسعودي )نحو 283 - 346 هب(
الوراثي.وصف  االحنراف  نظرية  ورائد  جغرايف  مؤرخ،  املسعودي 
»البحر  فيه  الذهب« ووصف  »مروج  الزلزال يف كتابه  املسعودي 
من  الطواحني  هذه  ورمبا كانت  األويل  الريح  وطواحني  امليت«، 
مبتكرات الشعوب اإلسالمية وقد عد العالِـم كرامز ما كتبه املسعودي 
يف كتابه هذا، عن الكائنات احلية أصال لنظرية التطور. وقد أشار 
املسعودي يف هذا الكتاب إىل االحنراف الوراثي يف احلمضيات، أثناء 
عملية النقل هلا من »السند« إىل »مصر«، وسجل هذا االحنراف 
على أصناف من الليمون. ويعترب من أهم الرحالة وقد قدم معلومات 
أجناسهم  فذكر  زارها  اليت  املناطق  عن شعوب  قيمة  أنثروبولوجية 
وامللبس  واملأكل  واحلرف  وتقاليدهم  وعاداهتم  اجلسمية  وصفاهتم 
واملأوى لكل شعب من الشعوب أما يف كتابه التنبيه واالشراف فقد 
سبق علماء الغرب بذكره أثر البيئة واملناخ على اإلنسان وهو كأغلب 
اجلغرافيني العرب تأثر بفكرة األقاليم السبعة متاثراً باليونانني والفرس.

شمس الدین المقدسي )336 - 380هب (
أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر الَمْقِدِسّي املعروف باسم محمد 
رّحالة  هو  اختصاراً،  المقدسي  أو  المقدسي  الدین  أحمد شمس  بن 

أسفاره  فكثرت  التجارة  احرتف  هبا  ونشأ  القدس،  ولد يف  مسلم 
حىت صار رحَّآلة جغرافًيا، وصنف كتاَب امساه »أحسن التقاسيم يف 

معرفة األقاليم« وقد أكسبه شهرًة كبريًة.
رأى أن اململكة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري مل توصف وصفا 
والبحريات  والبحار  املفاوز  اجلغرافية كوصف  الناحية  من  كافيا 
واألهنار واملدن واألمصار والنبات واحليوان.. اخل. ولذلك جّرد نفسه 

هلذا وطاف أكثر البالد اإلسالمية.
املالحظة  على  يف كتابه  واعتمد  السابقني،  يف كتابه كتب  انتقد 
واملشاهدة امليدانية وعلى ما مسعه من الثقات، وما وجده يف الكتب 
املصنفة. سعى املقدسي يف كتابته إىل إبراز شخصية اإلقليم الذي 
البشرية  عرفته  جغرايف  أكرب  بأنه  سربجنر  وصفه  وقد  عنه،  يكتب 
وعمقها،  مالحظاته  ودقة  أسفاره  نطاق  باتساع  واشتهر  قاطبة، 
وحسن ترتيب مادة كتابه وصوغها صوًغا طيًبا. وقد تضمن كتابه، 
كل فروع اجلغرافيا املتعارف عليها اآلن وذلك أثناء عرضه ألقاليم 
العامل اإلسالمي املختلفة بدأ املقدسي رحلته من مدينة »القدس« 
إىل »جزيرة العرب« يف بداية عام )356هـ/966م( هبدف احلج، مث 
زار »العراق« وأقور و»الشام« ومصر و»املغرب« وزار أقطار العجم 
وبدأها بإقليم املشرق مث »الديلم« والرحاب واجلبال و»خوزستان« 
و»فارس« و»كرمان« والسند حىت انه لقب بالواوي )نسبة إىل ابن 
اوى كثري التنقل والرتحال( والبشاري وابن البناء، ويبدو أنه انتهى من 
رحلته يف حدود عام 375هـ استناداً إىل معلومات شخصية أشارت 
إىل أنه أهنى يف هذه الفرتة تأليف كتابه يف مدينة »شرياز« عاصمة 
إقليم فارس بعد أن أمت األربعني من عمره. وكان فيه من أصدق 
وقد  ترتيبا؛  ملوضوعه  وأحسنهم  نظرا،  وأدقهم  مالحظة،  الرحالني 
عمل كل حيلة والتحق بكل صناعة، وحتمل كل مشقة، وأنفق فوق 
عشرة آالف درهم، وعّرض نفسه لكل خطر يف سبيل احلصول على 
املعرفة، وجاءته فكرة اخلرائط فعملها يف كتباه هذا. بل جاءته فكرة 
اخلرائط امللونة، واختيار األلوان املناسبة؛ فاحلدود والطرق باحلمرة، 
والرمال بالصفرة، والبحار باخلضرة، واألهنار بالزرقة، واجلبال بالغربة. 
وقد ساح يف جزيرة العرب والعراق والشام ومصر واملغرب، مث بالد 
فارس والسند واهلند. وألف كتابه هذا بعد هذه الرحلة سنة 375 

هـ، فكان له الفضل األكرب يف هذا الباب.

اإلصطخري )؟ - ۳۳۶ ش.(
اإلصطخري، أبو القاسم إبراهيم محمد الكرخي هو عامل مسلم من رواد 
علماء البلدان أو اجلغرافيني. نشأ يف أصطخر ونسب إليها، وألف 
زید  بـأبو  الظنون«  امسه يف »كشف  وذكر  األقاليم.  كتاب صور 

محمد بن سهل البلخي.
عاش يف النصف األول من القرن الرابع اهلجري )العشر امليالدي(. 
خرج سنة 951 م يطوف البالد مبتدئا من بالد العرب إىل اهلند 
العلماء  مث إىل سواحل احمليط األطلسي. يف رحالته لقي نفراً من 
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يف احلقول املختلفة. مل تكن مصادر علم البالد الذي عرف فيما 
بعد بعلم اجلغرافيا موفورة يف عصره، فكان بذلك أول جغرايف عريب 
صّنف يف هذا الباب، إّما عن مشاهدة فعلية وإّما نقالً عن كتاب 

بطليموس.
وصل إلينا من أعماله كتابان مها:

»صور األقاليم« الذي ألفه على اسم كتاب أليب زيد البلخي، كما 
يقول األصطخري نفسه يف صدر ذلك الكتاب.

العلم. وفيه  املمالك« ويعترب من أول ما كتب يف هذا  »مسالك 
يذكر األصطخرى أقاليم األرض وممالكها إمجاال مث يعرج قدما على 
ذكر بالد اإلسالم مفصلة ويقسم املعمور من األرض عشرين إقليما 
مث يذكر كل إقليم منها مبا اشتمل عليه من املدن والبقاع والبحار 

واألهنار.

حيرة تاریخيةصالح الطائي

منذ عهد اإلغريق ورمّبا قبلهم بزمن طويل، أو حتی مع بداية وجود 
اإلنسان علی ظهر األرض؛ وسؤال حمرّي يعيد طرح نفسه يف کل 
مناسبة، ويف کل حضارة مفاده: هل هناک عوامل أخری غرينا، فيها 
خملوقات مثلنا، تشبهنا أو ختتلف عنا؟ أم حنن وحدنا يف هذا الکون 

الالحمدود والالمتناهي؟
هذا السؤال طرحه علماء احلضارة اإلغريقّية علی أنفسهم وحبثوا عن 
جوابه، ولکّنهم مل يفلحوا بالوصول إليه، وطرحه الشيخ الرئيس ابن 
سينا يف »رسالة ابن يقظان« من أسرار احلکمة الشرقية علی شکل 
أقطار  في  فالسياحة  حرفتي  وأّما  سائليه:  یقظان  ابن  به  أفاد  جواب 

العوالم... حتی زویت بسياحتی القاليم. 
ويطرحه العلماء الغربّيون املتخصصون بعلوم الفلک والفضاء علی 
أنفسهم ويبحثون جبّدية عن جوابه، ورمّبا يکونون قد حصلوا علی 
اجلواب أو علی جزء منه، ولکّنهم خيافونه؛ فيخفونه ألسباب قهريّة 
 ختّصهم. واليوم يطرحه املهدويّون الذين يؤمنون أّن اإلمام املهدي

سوف حيکم العوامل کّلها، وليس األرض وحدها.
وقد يکون يف حبثنا هذا ما يدعو إلی التفکري جّدياً يف جواب هذا 
السؤال، ويف حقيقة وجود عوامل أخری يف الکون الشاسع مسکونة 

مبخلوقات مکلفة عاقلة، وعن حقيقة اللقاء املرتقب معها.
أما التصديق بنتائج ما سنصل إليه، فأمره مرتوک لکم وحدکم، أنتم 
من سيقّرر إن کانت النتيجة مقنعة ومقبولة لديکم ومرضية لکم، 
أم إهّنا أوهام جمّردة من نسج اخليال البشرّي اجلامع الذي ترتاءی له 

أحياناً خياالت من وحي امليتافيزيقيا؟
إن البحث الذي بني يديکم جديد يف موضوعه، حيتاج إلی التمّعن 
ليس  قبوله،  أو  رفضه  يف  التسرّع  أو  عليه،  احلکم  قبل  والتدقيق 
ألنه فکر يبشر حبقيقة تقول: إن الغد الکويّن القادم سيکون عصراً 
وغري  منزوياً  اليوم  يبدو  الذي  اإلسالم  وبأن حدود  حبتاً،  إسالمّياً 
معاّفی، وتبدو أوصاله مفککة وقواه مشتته، لن تقف عند حدود 
إلی العوامل الکونية األخری،  الکرة األرضّية وإمنا ستتعّداها وصوالً 
لتقيم يف الکون کّله دولة العدل اإلهلي الواحدة، حيث يصبح املسلم 
املسلمني  عقيدة  وتصبح  األخری،  اجملهولة  وللعوامل  لألرض  سّيداً 

سّيدة العقائد ألّول مرّة يف التاريخ، ومن دون أّي منافس آخر.
لکن کيف سنتمکن من إقناع اآلخر )املسلم( بالذات بصحة ما 
يرد مت حقائق وهو الذي خيتلف معنا بکّل معتقداتنا املهدوية، 
بل ويؤمن بأن العقيدة املهدوية ذاهتا ليست من العقائد اإلسالمية 
الفکر اإلسالمي، وتبعاً  الثانوية، وبأهنا دخيلة علی  األساسية وال 
إلی فهمه هذا؛ حياول ويعمل وجياهد لتسقيطها وتسقيط مبانيها 
وفرعياهتا کّلها، وال سّيما أن هذا اخلالف الالعقالين جعل کثرياً من 
املسلمني يستهجنون احلديث اجملّرد عن مباين األطروحة املهدوية، 
ويذهبون إلی أکثر من ذلک؛ فيعمدون إلی تکذيب من يورد أي 
خرب عنها مهما کان بسيطاً، ومهما کانت درجة ثقته وصدقه، وهذا 
القمع، وفلسفة  بثقافة  إاّل  من املسلمني ال يؤمنون  ما جعل کثرياً 
الصّد، ونظريّة اخلالف وروح االستعالء والعصبية بوصفها أدوات 
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قمعّية حياربون هبا من حيمل معتقد املهدوية، ويؤمن به ويدافع عنه.
الفضائية،  والسياحة  املأهولة،  املرکبات  وإرسال  الفضاء،  غزو  إن 
والنزول علی سطح الکواکب، والتوغل إلی حدود اجملرّات، وإرسال 
املسابري الفضائية اليت وصلت إلی أبعاد مل تکن معروفة يف الفضاء 
الفضائي  للبّث  الصناعية  األقمار  واستعمال  اجملهول،  اخلارجّي 
والتجسس،  والقدرة علی تصليح األعطال اليت تصيبها من األرض 
دومنا حاجة للصعود إليها، واملشاريع العلمية املتطّورة، والسياحة يف 
الفضاء اخلارجي، ومشاريع التواصل مع الکائنات الفضائية، کانت 
ولقبل ستني عاماً فقط من أکرب األحالم اليت تراود فکر العلماء، 
ولکّنها أصبحت اليوم حقيقة متاحة ألبسط البلدان ما دامت تلک 
البلدان متلک مقّومات التنفيذ، فتحولت إلی أمر غاية يف البساطة 
واليستحّق عناء املتابعة، اإلنبهار، أو الدهشة حتی من لدن عاّمة 

الناس، وأصبحت هذه الدول بالنتيجة تعرف بالدول الفضائية.
وحنن منلک يف النصوص الروائية املوروثة )القرآنية واحلديثية واإلمامية( 
عشرات النقول اليت تثبت أن اإلمام املهدي املنتظر ميلک قدرات 
ربّانية لتنفيذ ما هو أعظم من هذه األعمال وأخطر بکثري يف ضمن 
سلسلة تواصلية مل متتلکها هذه الدول ولن متتلکها، ال اآلن وال يف 
املستقبل، متتّد من اإلمساک مبفاتح العلوم کّلها، إلی طّی األرض، 
إلی رکوب السحاب وقباب النور، إلی الرقي يف األسباب، وصواًل 

إلی عمق األکوان اجملهولة.
وسنجد الذين خيتلفون معنا بشأن ما نورده من حقائق عن املهدوية 
ميلکون يف تراثهم الفکري والنقلي جمموعة ضخمة جّداً من الروايات 
اليت تّدعي قدرات خارقة هلذا الرجل أو ذاک من رجاهلم املشهورين، 
الکرامات،  مثل  رنانة  مسّميات  حتت  ضخمة  يف کتب  سطروها 
الفضائل، المناقب جاءت لتؤکد أن کّل الذين حيملون مشاريع کبرية 

ميلکون عادة آلّيات غري موفورة لآلخرين.
فلم نستغرب من فکرة أن تکون مهّمة اإلمام املهدي مرتبطة 
عملياتّياً،  تواصلّياً،  تفاعلّياً،  امتداديّاً،  ارتباطاً  اخلارجية  بالعوامل 
حاکمّياً، وليس علی سبيل اجملاز والتشبيه، ممّا يعين أن دولته لن 
تکون مثل الدول الفضائية اليت جّل ما حققته إلی اآلن هو بناء 
حمطات فضائية مأهولة خارج الغالف اجلوّي ألرضنا، ألن اإلمام 
سيعيد بناء ما موجود يف الفضاء اخلارجي اجملهول من نظم حضاريّة 
وقيم وأديان أّکدت وجودها الروايات املتواترة، وإن بدا لنا أن العلم 

مل ينجح إلی اآلن يف إثبات ذلک أو نفيه؟
إن ما تسّرب من مراکز البحوث الغربّية مؤّخراً أثبت أن هناک أنواعاً 
نستهجن  أو  والنستغرب،  الفضائية،  املخلوقات  مع  التواصل  من 
أن تّدعي دولة ما القدرة علی غزو الفضاء، أو يّدعي شخص ما 
القدرة علی طّي األرض، أو تّدعي جمموعة ما إمکانية السري علی 
املاء وما شابه ما دامت العلوم تتطّور بکّل هذا الزخم التعجيلّي، 
فلم نستغرب أن يوظف اإلمام املهدي کّل هذه املعطيات فضاًل 

عّما وهبه اهلل إيّاه من إمکانيات وعلوم؛ ليبسط سلطان اهلل علی 
األکوان کّلها؟

من جانب آخر نعرف مجيعاً أّن الناس ينظرون إلی علم »املستقبلية« 
علی أنه رجم بالغيب أو حماولة للعبث بالغيب، وما هو يف مستقبل 
الزمان، ألنه يتکلم علی مواضيع مل تقع بعد، وکذلک يری بعضهم 
احلديث عن املهدوية رمجاً بالغيب. وقد أثبت علی املستقبلية جبهاد 
رجاله مکانته بني العلوم، وجنح يف فرض نفسه علی الساحة الفکرية 
مبفاهيم  املعتقدات،  بني  مکاهنا  تثبت  أن  للمهدوية  وآن  العاملية، 
متفق عليها، وال خيتلف بشأهنا اثنان. کما آن ملن ال يعّد املهدوية 
من العقائد اإلسالمية الصحيحة أن يغري وجهة نظره، وينظر إلی 
مبانيها من زاويتها احلقيقية وليس التحريفية اليت صنعها أصحاب 

األهواء والبدع.
إن احلديث عن قارة »أطلنتيس« فاق کّل تصّور واستمّر متواصاًل 

منذ العصور الفرعونية إلی عصرنا احلايل. يقول أنيس منصور:
المکتبة  أحصت  وقد  الغارقة  القارّة  عن  البحث  عن  العلماء  یتوقف  لم 
 1946 سنة  حتی  أطالنطس  عن  الکتب  عدد  »باریس«  في  الهلية 
التي  للکتب  بياناً  فنشرت  الکونکرس  مکتبة  أّما  بخمسة آالف کتاب، 
المفقودة حتی سنة 1972 وقدرت  القارّة  القرن عن  هذا  في  صدرت 
عددها بألفي کتاب منها ألف کتاب ظهرت مع دخولنا في عصر الفضاء.1

يعين هذا أن احلديث عن غيبيات أو جمهوال هبذا املستوی يتصاعد 
بتناسب طردّي وتقّدم العلوم اليت تبحث يف هذا النطاق حلّل األلغاز 
ا کّنا اليوم مرتبّعني علی قمة هرم علوم الفضاء؛ 

ّ
التارخيّية العالقة، ومل

فمن األجدر أن نتحدث عن عالقتنا بالفضاء أو عالقة املهدوية 
إلی  أن هناک من يطمح  بالفضاء وبسکانه؛ والسّيما  املستقبلية 
املوضوع من  وإن جعلنا  ثرواته، حتی  واستغالل  الفضاء  استعمار 
عن  احلديث  من  الرعب  هذا  فلم کّل  أکثر،  ال  العالقة  األلغاز 

املهدوية وحدها؟
نرجو أن يکون هذا البحث بداية الطريق حنو عوملة الفکر العلمّي 
مبا  االستالبّية،  االستعمارية  العوملة  عن  خيتلف  مبنظور  اإلسالمّي 
يدعونا لرفع رؤوسنا عالياً ألننا األسياد القادمون من عمق عقيدة 
اإلسالم لقيادة أعماق العوامل، أکثر من کونه حبثاً تفريقّياً کما سرياه 

من يؤمن بسياسة االستعالء الفارغ.

الهامش:
1. يف کتابه »إلی السماء«، فصل: قبل غزو مصر أغرقتها السماء وأحرقتها.

المصدر: الطائي، د. الصالح، »عوالم الحکومة المهدویة«، بيروت، شرکة 
العارف لألعمال، ط 1، 2012م.

أدب الطبابة مليحة سرکرده

من املهن املقدسة جدا مهنة الطبابة و لو عمل األطباء بتكاليفهم 
اإلنسانية ، فهي مهنة شريفة و من العبادات.1

حرص أعداء اإلسالم على اختالف أجناسهم و ألواهنم و بلداهنم 
على اجلد يف حتصيل علم الطب، و بلغوا أرفع الدرجات و مما الشك 
فيه و الريب أن من أعظم مقاصدهم تسخري نتيجة حتصيلهم يف 
الدعوة إىل دينهم أو إخراج املسلم من دينه ليعيش بال دين و أقرأ 
قول أحدهم و يدعى الطبيب بول هاریسون قال يف كتابه »الطبيب 

يف بالد العرب«: 
ذلك  منافع  بلغت  ولو  مستشفى  إنشاء  عن  الیرضى  المبشر  إن 
العرب  بأسرها لقد وجدنا نحن في بالد  المستشفى منطقة »عمان« 

لنجعل رجالها و نساء ها نصارى. 
فلقد أفصح عن أمر بيته يف نفسه و عنه يدافع و صدق اهلل و من 

أصدق من اهلل حديثا :
»َو َلْن تبَْرضى  َعْنَك اْليبَُهوُد َو الَ النَّصارى  َحتَّى تبَتَِّبَع ِملَّتبَُهم «2

إذا فااجملال الطيب من أوسع األبواب اليت دخل منها الداعون إىل 
النصرانية يف بالد املسلمني و يف غري بالد املسلمني و يف »أندونيسيا« 
مثال صارخ ملثل هذاالستغالل البشع من هؤالء للدعوة اىل النصرانية 

من خالل التضليل و التدليس و استغالل حاجات الناس.
عندما يقلب املرء نظره يف مستشفياتنا و مراكزنا الصحية و يتأمل واقع 
العمل الصحى اليوم، يرتد إليه بصره حسريا لقصور خمل يف أساس 
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العمل الطيب لدينا، يف اخللفية اليت نعمل من خالهلا و يف الكيفية 
اليت نربمج هبا أنظمتنا. مشكلتنا األساسية اليوم أننا ورثنا الطب من 
األسلوب الغريب الذي صرنا نقلده تقليدا كامال يف أسلوب التدريس 
و طريقته و يف طبيعة ما يدرس، مث يف طريقته التطبيق العملي و 
التخصص بعد ذلك حىت يف كيفية فحص املرضى. الغرب له خلفية 
الثقافية و العقدية اليت يرى من خالهلا القضايا و حنن لنا عقائدنا و 
ديننا و مفهومنا املستقل و إدراك ذلك يقودنا إىل إصالح األصل و 
األساس ملاذا جيب على طالب الطب مثال أن يولد نسوة و يتجاوز 
الشرع و األحكام؟ اإلسالم يرفض ذلك النمط الن مهمة الطب 
و الطبيب هي املشاركة الفعالة يف اجياد اإلنسان الصحيح، فيجب 
على طالب الطب بعد أن أدرك هذه احلقائق اليتعلم الطب فقط 
بل أخالقيات الطب و آداب الطبيب و ما حيتاج إليه من زاد شرعى 
كفرد مسلم؛ و هدفه األول اإلسالم و أما الطب، فهو وسيلة خلدمة 

هذ اهلدف أوال مدركا بذلك قوله تعاىل: 
ْنَس ِإالَّ لِيبَْعُبُدون «3 »َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اإْلِ

كما ندري أن الشريعة اإلسالمية قد سبقت التشريعات الوضعية 
احلديثة يف ارساء قواعد املسئولية الطبية مبا يكفل محاية الطبيب و 
حيفظ حقوق املريض و يشجع على تطوير املنهج العلمي للمهنة 
الطبية و بنفس القدر الذي تطورت به اساليب التطبيب و الوقاية 
يف اإلسالم بصورة هبرت علماء الغرب و كانت حمل متجيدهم حىت 
وقتنا هذا، أرسيت قواعد املسئولية عن أعمال، التطبيب و اجلراحة 
وفق الشريعة اإلسالمية الغراء و مبقتضى املنطق و العدل فيجب على 
الطبيب إجراء كل هذه احلدود الشريعة يف عملية العالج الن للحياة 
اإلنسان حرمة الجيوز اإلعتداء عليها و تتمثل هذه احلرمة يف بعض 

اآليات القرآنية مثل قوله تعاىل:
»ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَتْبنا َعلى  بَني  ِإْسرائيَل أَنَُّه َمْن قبََتَل نبَْفساً ِبَغْيِر نبَْفٍس َأْو 
َفساٍد ِفي اْلَْرِض َفَكأَنَّما قبََتَل النَّاَس َجميعاً َو َمْن َأْحياها َفَكأَنَّما َأْحَيا 

النَّاَس َجميعاً «4
جيب على من باشر هذا العلم أن يكون زكي النفس عايل اهلمة 
غري حريص على حطام الدنيا رقيعا بالناس خاصا و عاما متواضعا 
حبسن النية و حسن اللفظ حافظا لعيبهم كتوما ألسرارهم السيما 
أسرار من يالزمه فإنه رمبا يكون ببعض الناس من املرض ما يكتمه 
من أخص الناس مثل أبيه و أمه و ولده و ال يكتمه من الطبيب 
ضرورة، و أن يعاجل الفقراء كما يعاجل األغنياء، و إذا عاجل أحدا من 
النساء حيفظ طرفه و ال جياوز عن موضع العلة و إذا برأ بيده مريض 
فالحيسبه بقوته و عمله بل حيسب من اهلل العزيز احلكيم و يتوكل يف 
عالجه على اهلل تعاىل و يتوقع الربء منه، و يتوجه عند شدة املرض 
اليه حبسن االعتقاد، و يعتمديف كل األمور عليه كل االعتماد فإذا 
فعل بضد ذلك و نظر إىل نفسه و قوته يف الصناعة و حذقه حرم 

اهلل عليه الربء.

فينبغي  املرض  إزالة  و  الصحة  حمافظة  الطب  علم  غاية  ملا کان 
للطبيب أن جيتهد يف حفظ صحة خمدومه بقدر اإلمكان لئال حيتاج 
إىل ردها زائلة و هو يكون بتعديل األسباب الستة فيجب أن يعلم 
كل يوم حاله يف كل كمية الطعام و كيفية طبعه و شرابه و نومه و 
يقظته و حركته و سكونه و سائر أحواله لئال يقع يف عالجه خطاء 
و يأمره كل يوم أن يتخذ من الغذاء مايكون مصلحا ملا تناول يف 
أمسه دافعا ملا ينتظر من مضرته و مييل إىل ما يشتهيه ميال تاما و 
ال مينعه من األشياء املضرة املشتهاة املعتادة دفعة بل يسريا يسريا و 
حيرتز من كثرة الكالم يف حمله يف هذا العلم إال إذا سأله هو أو بعض 
ندمائه عن شي ء و حينئذ بقدر الكفاية و ال يذكر على ما يرثه أن 
هذا الطعام يضر عضو كذا و يهيج علة كذا إال عند الضرورة و إذا 
ناول املخدوم شربة أو دواء يشرب حلضوره قدرا فإن ذلك أبعد من 
التهمة و أقرب إىل الثقة إذا كان الطبيب توىل أمر ذلك الدواء، و 
إذا سقاه املسهل أو املقيئ فينبغي له أن يالزمه لئالخيطئ يف الطعام 

و الشراب قبل وقته.

بعض المبادئ في آداب الطبابة
- على الطبيب أن يكون متصفا بالدين و الثقة و األمانة؛

- أن يكون عارفا باحلالل و احلرام يف مهنته؛
- أن ال يصف دواء حمرما؛

- أن يستشعر مبسؤوليته أمام اهلل ألنه يتصرف يف اجلسم و األرواح؛
- أن يكون خملصا يف عمله هلل بنية كشف الكرب عن الناس و 

الشفقة عليهم و مشاركتهم يف مصائبهم و النوازل اليت تنزل هبم؛
- ليكن ما يأخذ من أجر هو لالستعانة على عمله و العربة فيه أن 
يباشر عمله من يعطي و من ال يعطي على حد سواء بنيته أنه يقوم 

بعمله احتسابا؛
- عيه أن يباشر مريضه مؤنسا إياه ببشاشة الوجه و طالقته و أن 
يهون عليه ما هو فيه من املرض أن يهتم بعناية مريضه كعنايته مبا 

يشكو منه؛
- الطبيب حريص على احملافظة على أسرار مرضاه و حريص على 

االختالء مبريضه حىت اليطلع أحد على حاله؛
- أن يكون متأنيا يف السؤال عن املرض هبدوء حىت يتفهم املريض 

السؤال و يتعرف منه أحوال مرضه و ما يؤمله و ما يشكو منه؛
- على الطبيب أن اليقتصر على مساع املريض وحده بل كذا يعاجله 

أن كان فإنه قديكون أدرى حباله؛
- و عليه إن كان اليعرف املرض أو اليعرف دواءه أن اليصف 
له دواء يضره أى اليباشر جتربة على مريض غري مأمونة العاقبة فإن 

النفس إن تلفت تعوض.

الهوامش 

الطّب اإلسالمي

1. »صحيفة اإلمام اخلميين«، ج 12، ص 239.
2. سورة البقرة، اآلية 120.

3. سورة الذاريات، اآلية 56.
4. سورة املائدة، اآلية 32.

المصادر:
1. »جملة فقه أهل البيت عليهم السالم«، ج 35، ص67.

2. كتاب »القوائد املغرية يف القواعد الطبية« لـابواجملد الطبيب.
3. كتاب »موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا ملذهب أهل البيت عليهم السالم«.
4. www. Almaaref . Org
5. arab .islamicmedicines.com
6. www.adelamer.com
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الَوالية: وهي اسم مصدر وتعين يف اللغة التقرب.1 واملعىن الرئيسي 
للوالية هو وضع الشئ جبانب شئ اخر، حبيث ال يكون مثة فاصل 

بينهما. ويقول اهلل تعاىل يف حديث قدسي: 
»َما یبََزاَل اْلَعْبُد یبَتبََقرَُّب ِإَلیَّ بِالنبََّواِفِل َحتَّی ُأِحبَُّه فاذا أِحبَّه َفُكْنُت َسْمَعُه 

الَِّذی َیْسَمُع ِبِه َو َبَصَرُه الَِّذی یبُْبِصُر ِبها َو َیَدُه الَِّتی یبَْبِطُش ِبَها.«2
ويد وسائر  وأذن  وتقديس عني  يعين متجيد  الكالم ال  إن هذا 
تكتسب  املؤمن  وجوارح  أعضاء  أن  بل  املقّرب،  املؤمن  جوارح 
بقدر التقرب إىل الصفات الكمالية والفناء يف األفعال والصفات 
الظروف  يف  الناس  لعامة  وضعت  اليت  فوق  قدرات  اإلنسانية، 
العادية. بعبارة أخرى، فان حّد وقدر تصّرف األعضاء يرتقيان 

وتكتسب بالتايل إمكانية التصرف اخلارق للتصور. 
الَويّل وتعين القرب  الَوالية مأخوذة من  اللغة، فان  ولدى أرباب 
والتقرب، وتطلق كلمة الويل على الشخص الذي يتمتع مبوهبة 

القرب من احلق. 
ويقول مؤلف كتاب »مفاتيح الغيب« يف معىن الوالية: 

إن الوالیة بمفهومها الخاص هي عبارة عن مرتبة الفناء في الحق تعالى، 
فانيا  الذاتي والصفاتي والفعالي، ویكون  الفناء  ینال مقام  الذي  فان 
اهلل،  ولي  عليه  یطلق  تعالى،  الحق  وصفات  باسماء  ومتعلقا  اهلل  في 
والوالیة ینالها أحيانا إنسان كموهبة إلهية وتتحصل أحيانا أخرى لبعض 

السالكين المخلصين على إثر الریاضة والمجاهدات الكثيرة.3

وكما ورد يف احلديث القدسي، فان شرط الوالية هو تطهري اجلسم 
والنفس من الصفات الرذيلة والنفسانية الدنيئة. 

إن االنسان وخالل السري اىل اهلل يسري مرحلة مبرحلة، ويتنصل 
من بُعده البشري ويكتسب بُعدا ربانيا. ويف كل مرحلة يكتسب 
والدة جديدة، ويصبح أكثر كماال من السابق ويستقر يف أفق 
من  والتقرب  اإلرتباط  من  املزيد  إمكانية  بذلك  ليكتسي  أعلى 

حقيقة العامل. 
إن الصفات البشرية، تشكل عائقا كبريا أمام هذا التقرب، لذلك 
فان االنسان الطالب للحق، ميوت يف الصفات النباتية واحليوية 
والبشرية اليت جتعله تابعا وأسريا للعامل احملسوس واملادي، ويولد يف 
عوامل أرفع، ألنه طاملا كانت هذه التبعيات موجودة، ومل يتخلص 
اإلنسان من قيد األنا، ال تتحصل إمكانية اإلتصاف بالصفات 
أكثر، كلما  اخللوص  الشوائب وعدم  زالت هذه  اإلهلية. وكلما 
زادت النورانية اإلهلية بداخل السالك، لدرجة أن السالك يصبح 
مركز النور، على سبيل املثال، لنأخذ بنظر اإلعتبار قطعة حديد 
النار واستمرار هذا  التجاور مع  إثر  سوداء وباردة، تصبح على 
اجلوار، وبسبب  استمر هذا  التجاور، ساخنة شيئا فشيئا. وإن 
احلزم الذي يسوده، تصبح احلديدة محراء ونارية، إىل أن تلتهب 
كالفحم وتكتسي مجيع صفات اإلحرتاق واإلمحرار واإلنارة، بينما 

كانت قبل هذا، حديدة سوداء وباردة ال أكثر. 

ما  وتعاىل  سبحانه  اهلل  عن  نقال  القدسي  احلديث  يف  وجاء 
مضمونه:

»یا عبدي أطعني لجعلك مثلي. وكما أنني حّي ال أموت، تكون أنت 
حيا أیضا. وكما أنني غني وال أصبح فقيرا، ال تصبح أنت فقيرا وكما 

یكون كل ما شئت، تكون أنت كذلك.«4
اهلل  وحب  العبودية  نار  قرب  يف  حديد  يكون كقطعة  من  إن 
وطاعته سبحانه وتعاىل، فان الوالية والتقرب وكما النار والفحم 
امللتهب، جيعلناه صاحب الصفات الكمالية، لدرجة أنه تتجلى 
وغنيا  وقويا  مستغنيا  اهلل(  )بإذن  فيصبح  اإلهلية.  الصفات  فيه 
املطلقة،  اإلهلية  اإلرادة  أن  ما يشاء. مع اختالف  ويتحقق كل 
إرادة  هي  االنسان  إرادة  لكن  اإلهلية،  الوجود  ذات  يف  كامنة 

عرضية وتابعة. 
إن اإلسم الشريف، الويل، هو من أمساء احلق، لكن خملوقاته لن 
تكون عدمية النصيب من هذا اإلسم. إن االخرين ال باألصالة بل 
بالعرض يتحصلوهنا كما يكون احلديد امللتهب. حبيث قال تعاىل:

»اهللُ َوِلیُّ الَّذیَن آَمُنوا ُیْخرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَلی النُّور«5 
ذاته  تبارك وتعاىل وأن واليته هي يف  اهلل  احلقيقي هو  الويّل  إن 

وحقيقية. 
ونقرأ يف »سورة يوسف«: 

نْيا َو اآْلِخَرة«6 »فاِطَر السَّماواِت َو اْلَْرِض أَْنَت َولِيِّی ِفی الدُّ
إن والية اهلل هي دائمة وإىل األبد وتشمل مجيع ساحات الدنيا 
واالخرة. وهذه الوالية وحاكمية حضرة احلق، تؤدي إىل سلطته 
وتصرفه الكامل والشامل على مجيع الكائنات واملخلوقات، وال 

يقوى أحد على السؤال عنه.
»َو ُهَو اْلَوِلیُّ اْلَحميد«7

الكائنات،  تامني على مجيع  إحاطة وإشراف  له  تعاىل،  اهلل  إن 
إن شاء  يكون  الوجودي، جتعل كل شئ  وقربه  اإلحاطة  وهذه 

ذلك ويتحقق كل تدبري بشأن أي كائن إن أراد ذلك. 
»ِإنَّما َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشْيئاً َأْن یبَُقوَل َلُه ُكْن فبََيُكوُن«8

الوالیة غير اإللهية
قدرات وخصائص  الذي ميلك  الوحيد  الكائن  االنسان هو  إن 
إجتذاب أعلى درجات الصفات اإلهلية وبوسعه أن جيسد ويعكس 
القوة  هذه  وكلما كانت  ذاته.  اإلهلية كاملرآة يف  الصفات  عامة 
واملقدرة لديه، أكرب، كلما ازدادت نسبة تقربه للحق والوالية. إن 
هذا القرب وخالل مراتب، يوفر له إمكانية حتقق أرفع الدرجات 
االنسانية )اإلنسان اإلهلي(. ومع ذلك، ال جيب نسيان أنه بسبب 
وجود قوة اإلختيار لدى االنسان، فانه قد يرضخ لوالية الشيطان، 

حبيث قال اهلل تعاىل: 

»َو َمْن یبَتَِّخِذ الشَّْيطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اهلل فبََقْد َخِسَر ُخْسراناً ُمبينا«9
وبغري ذلك، فان االنسان قد يرضخ لوالية الكفار أو املؤمنني، 

حبيث ورد يف اآليات الكرمية: 
»الیبَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلكاِفریَن َأْولِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن«10

إن نسبة القرب، توضح نسبة التأثر وبالتايل التأثري، مثلما ذكرنا 
مركز  إىل  القرب  وكلما كان  النار.  إىل  احلديد  تقريب  مثال  يف 
النار أكثر، كلما انصهر احلديد أكثر فأكثر. فاإلنصهار يتسرب 
إىل احلديد وينقل إليه صفات احلرارة والسخونة واحلرق واإلنارة. 
واحلديد قادر بنفس هذه النسبة نقل هذه الصفات اىل االخرين 
أن  يف  يكمن  النار  مع  الوحيد  واالختالف  والفارق  بعده.  من 
احلديد، استعار هذه الصفات من النار امللتهبة، وليست كامنة يف 
ذاته. فاحلديد بادئ ذي بدء، ليس ساخنا وحارقا ومضيئا، بل 
يكتسب هذه الصفات تبعا للفحم امللتهب ويتصرف هبذه النسبة 

يف األشياء التالية. 

التصرف، شأن الولّي
إن موضوع الوالية ونطاق صالحيات وتصرف الويل، مقبول فطريا 
املوضوع  هذا  إن  ووجوده.  االنسان  ذات  وباألحرى، كامن يف 
مقبول وجُمّرب لدى مجيع األناس يف مجيع العصور واألزمنة. وميكن 
األمور  يف  تتعاطى  واإلنسية،  اجلنية  املخلوقات  عامة  أن  القول 

اجلزئية واليومية، مع موضوع الوالية والويّل.
ويف العالقات الفردية واجلماعية، يراجع مجيع الناس، املتخصصني 
وأصحاب اخلربة والفن، لقضاء حوائجهم، مثلما أهنم يراجعون 
السيارة  تعطل  وقت  يف  وامليكانيكي  املرض  وقت  يف  الطبيب 
واخلياط، خلياطة املالبس وما شابه ذلك، وال ينكرون وجود القدرة 

والتخصص واألهلية لدى الطبيب وامليكانيكي واخلياء والبناء. 
وهذه الصفات الكامنة لدى هؤالء االشخاص، جتعلنا من منطلق 
العقل، مكلفني مبنحهم حق التصرف واألمر والنهي وأن نكون 

مسلويب اإلرادة أمامهم. 
إن نسبة قرب أي من هؤالء االشخاص إىل مصدر العلم واخلربة 
تصرفهم  ونسبة  الوالية  نسبة  توضح  هبم،  اخلاص  املوضوع  يف 

وصالحياهتم. 
يف  املتخصص  الطبيب  وتصرف  تدخل  نسبة  فان  شك  وبال 
املداواة  يف  العام  الطبيب  تصرف  نسبة  من  أكثر  هي  جسدنا، 
والعالج. ومن هنا، كلما أصبحت األمور أكثر تعقيدا وحيوية 
ختصصا  األفراد  أكثر  عند  بالضرورة  سنذهب  فاننا  ومصريية، 

وخربة. 
وقد يذهب شخص ما لدى العامل اجلالس على قارعة الطريق 
إلصالح منزله بصورة جزئية، لكن هذا الشخص نفسه، ال ينكر 

شأن اإلمام

شأن اإلمام

الَوالية والواِليةإسماعيل شفيعي سروستاني
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ضرورة الرجوع إىل شركة متخصصة أو مهندس ذي خربة وعامل إن 
أراد بناء عمارة كبرية، وبنفس القدر، فانه ومن خالل جعل نفسه 
منزوع اإلرادة والقدرة، فانه خيول مجيع الصالحيات واإلنتخاب 
والتصرف يف الشؤون الطفيفة والكبرية هلذا املبىن لتلك الشركة أو 
جمموعة املهندسني، ويستخدم مئات العمال والبنائني والصباغني 
والية  ومظلة  إشراف  حتت  وأخرين  األنابيب  متديدات  وعمال 

وإدارة تلك الشركة اهلندسية. 
وكلما ازدات نسبة التخصص والصفات الالزمة لبناء عمارة ما، 
فاننا سنبحث بالضرورة عن شركة ومهندس حيمل مجيع الصفات 

والتخصصيات لكي ينفذ العمل بصورة جيدة. 
وعندما منعن النظر هبذا القدر يف الشأن الدنيوي والظاهري للحياة 
والذي يكون نطاق تأثريه حمدود ونفتتح ألوف الفروع التخصصية 
وبالتايل، نتوىل والية وإدارة ألوف االشخاص يف كل األمور اجلزئية 
للحياة احملدودة هلذا العامل و، كيف ميكن لنا أن ننكر موضوع 
والعام  واملصريي  املهم  األمر  بشان  الويّل  تصرف  وحق  الوالية 

لدنيانا واخرتنا؟
لك وحق التدخل والتصرف والنظر 

ُ
إن »الوالية« تعين السلطنة وامل

يف وجود القدرة والتدبر والعلم لدى الويّل، والوايل هو الشخص 
الذي يتصرف يف مجيع األشياء. 

إن هذه الوالية، هي خاصة بالذات اإلهلية املقدسة بصورة مطلقة 
وهو العليم واحلكيم والسميع والبصري واملدبر و... بصورة مطلقة. 
وشرط  قيد  بال  واإلمارة  املطلقة  السلطنة  وصاحب  مالك  إنه 
واإلشراف الكامل على مجيع الكائنات واملخلوقات املرئية وغري 

املرئية من األزل إىل األبد. 
»ُهناِلَك اْلَوالیَُة ِللِه اْلَحقِّ ُهَو َخيبٌْر َثواباً َو َخيبٌْر ُعْقبا«11

فقرية  هي  والكائنات  املخلوقات  مجلة  فان  املنطلق،  هذا  ومن 
وضعيفة وذليلة ومسكينة وجاهلة وعبيدة وحمتاجة أمامه. فحياهتا 
والرزق  والنهي  واألمر  التدبر  حق  وأن كل  بإرادته  رهن  ومماهتا 
له  هي  املخلوقات  حول  واجلواب  والسؤال  واإلشراف  واهلداية 

بصورة مطلقة. إن اجلميع يستسلمون له ويقرون بوحدانيته:
وحده ال اله ااّل هو12

اهلوامش: 
عن  نقال  الفارسية«،  اللغة  »معجم  أكرب،  علي  دهخدا،   .1

»أقرب املوارد«.
النجف  األخبار«،  »جامع  حممد،  بن  حممد  الشعريي،   .2
وللرواية   .81 ص  االوىل،  الطبعة  احليدرية،  مطبعة  األشرف، 
املماثلة هلذا املضمون راجع: »الكايف«، ج 2، ص 352؛ »حبار 
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الغيبة

قد جاء يف کتاب الشيخ الصدوق »کمال الّدين و متام الّنعمة«: 
فإن اهلل تبارك و تعاىل يقول يف حمكم كتابه  »َو ِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة 
ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْلَْرِض َخليَفًة قاُلوا َأ َتْجَعُل فيها َمْن یبُْفِسُد فيها َو َیْسِفُك 
الدِّماَء َو َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َو نبَُقدُِّس َلَك قاَل ِإنِّي َأْعَلُم ما ال تبَْعَلُمون . 
«1 فبدأ عز و جل باخلليفة قبل اخلليقة فدل ذلك على أن احلكمة 
يف اخلليفة أبلغ من احلكمة يف اخلليقة فلذلك ابتدأ به ألنه سبحانه 
حكيم و احلكيم من يبدأ باألهم دون األعم و ذلك تصديق  قول 
الصادق جعفر بن حمّمد: »حيث یقول الحجة قبل الخلق و مع 

الخلق و بعد الخلق. . . «2
استعبد اهلل عز و جل املالئكة بالسجود آلدم تعظيما له ملا غيبه 
عن أبصارهم و ذلك أنه عز و جل إمنا أمرهم بالسجود آلدم ملا 
أودع صلبه من أرواح حجج اهلل تعاىل ذكره فكان ذلك السجود هلل 
عّزوجّل عبودية و آلدم طاعة و ملا يف صلبه تعظيما فأىب إبليس أن 
يسجد آلدم حسدا له إذ جعل صلبه مستودع أرواح حجج اهلل دون 
صلبه فكفر حبسده و تأبيه و فسق عن أمر ربه و طرد عن جواره 
و لعن و مسي رجيما ألجل إنكاره للغيبة ألنه احتج يف امتناعه من 
السجود آلدم بأن : »قاَل ما َمنبََعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك قاَل أَنَا َخيبٌْر 
ِمْنُه َخَلْقَتني  ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن طين . « 3 فجحد ما غيب عن بصره 
و مل يوقع التصديق به و احتج بالظاهر الذي شاهده و هو جسد 
آدم ع و أنكر أن يكون يعلم ملا يف صلبه وجودا و مل يؤمن بأن 
آدم إمنا جعل قبلة للمالئكة و أمروا بالسجود له لتعظيم ما يف صلبه 
فمثل من آمن بالقائم ع يف غيبته مثل املالئكة الذين أطاعوا اهلل 
عز و جل يف السجود آلدم و مثل من أنكر القائم ع يف غيبته مثل 
إبليس يف امتناعه من السجود آلدم كذلك  روي عن الصادق جعفر 

بن حمّمد: حدثنا بذلك محّمد بن موسى بن المتوكل معنعناً عن 
أیمن بن محرز عن الصادق جعفر بن حمّمد  : »أن اهلل تبارك و 
تعالى علم آدم أسماء حجج اهلل كلها ثم عرضهم و هم أرواح على 
المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين  بأنكم أحق بالخالفة 
في الرض لتسبيحكم و تقدیسكم من آدم  قالوا سبحانك ال علم 
لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم  قال اهلل تبارك و تعالى  یا آدم 
أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم  وقفوا على عظيم منزلتهم عند اهلل 
تعالى ذكره فعلموا أنهم أحق بأن یكونوا خلفاء اهلل في أرضه و حججه 
على بریته ثم غيبهم عن أبصارهم و استعبدهم بوالیتهم و محبتهم و قال 
لهم  أ لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات و الرض و أعلم ما تبدون 

و ما كنتم تكتمون. «
و هذا استعباد اهلل عز و جل للمالئكة بالغيبة و اآلية أوهلا يف قصة 
اخلليفة و إذا كان آخرها مثلها كان للكالم نظم و يف النظم حجة 
و منه يؤخذ وجه اإلمجاع ألمة حمّمد ص أوهلم و آخرهم و ذلك أنه 
سبحانه و تعاىل إذا علم آدم األمساء كلها على ما قاله املخالفون 
فال حمالة أن أمساء األئمة داخلة يف تلك اجلملة فصار ما قلناه 
يف ذلك بإمجاع األمة و من أصح الدليل عليه أنه ال حمالة ملا دل 
املالئكة على السجود آلدم فإنه حصل هلم عبادة فلما حصل هلم 
هو يف حيزه سواء  ما  هلم  أن حيصل  احلكمة  باب  أوجب  عبادة 
كان يف وقت أو يف غري وقت فإن األوقات ما تغري احلكمة و ال 
تبدل احلجة أوهلا كآخرها و آخرها كأوهلا ال جيوز يف حكمة اهلل 
أن حيرمهم معىن من معاين املثوبة و ال أن يبخل بفضل من فضائل 
األئمة ألهنم كلهم شرع واحد دليل ذلك أن الرسل مىت آمن مؤمن 
بواحد منهم أو جبماعة و أنكر واحدا منهم مل يقبل منه إميانه كذلك 
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المنجّي

 : القضية يف األئمة ع أوهلم و آخرهم واحد- و قد قال الصادق
»المنكر آلخرنا كالمنكر لولنا. «

إن الغيبة اليت وقعت لصاحب زماننا قد لزمت حكمتها و بان 
حقها و فلجت حجتها للذي شاهدناه و عرفناه من آثار حكمة 
اهلل عز و جل و استقامة تدبريه يف حججه املتقدمة يف األعصار 
السالفة مع أئمة الضالل و تظاهر الطواغيت و استعالء الفراعنة يف 
احلقب اخلالية و ما حنن بسبيله يف زماننا هذا من تظاهر أئمة الكفر 

مبعونة أهل اإلفك و العدوان و البهتان. 
مواقع احلق و مناهج السبيل يف مقامات حجج اهلل تعاىل مع أئمة 
الضالل يف دول الباطل يف كل عصر و زمان إذ قد ثبت أن ظهور 
حجج اهلل تعاىل يف مقاماهتم يف دول الباطل على سبيل اإلمكان و 
التدبري ألهل الزمان فإن كانت احلال ممكنة يف استقامة تدبري األولياء 
لوجود احلجة بني اخلاص و العام كان ظهور احلجة كذلك و إن 
كانت احلال غري ممكنة من استقامة تدبري األولياء لوجود احلجة بني 
اخلاص و العام و كان استتاره مما توجبه احلكمة و يقتضيه التدبري 
حجبه اهلل و سرته إىل وقت بلوغ الكتاب أجله- كما قد وجدنا 
من ذلك يف حجج اهلل املتقدمة من عصر وفاة آدم إىل حني 
زماننا هذا منهم املستخفون و منهم املستعلنون بذلك جاءت اآلثار 
و نطق الكتاب  فمن ذلك ما حدثنا عن عبد الحميد بن أبي الدیلم 
قال: قال الصادق جعفر بن حمّمد : »یا عبد الحميد إن هلل رسال 
بحق  فسله  المستعلنين  بحق  سألته  فإذا  مستخفين  رسال  و  مستعلنين 

المستخفين . . «
َقَصْصناُهْم  َقْد  ُرُساًل  »َو  تعاىل   قوله  الكتاب  من  ذلك  تصديق  و 
َعَلْيَك ِمْن قبَْبُل َو ُرُساًل َلْم نبَْقُصْصُهْم َعَلْيَك َو َكلََّم اللَُّه ُموسى  َتْكِليماً. «4 
فكانت حجج اهلل تعاىل كذلك من وقت وفاة آدم إىل وقت 
ظهور إبراهيم أوصياء مستعلنني و مستخفني فلما كان وقت 
كون إبراهيم سرت اهلل شخصه و أخفى والدته ألن اإلمكان 
يف ظهور احلجة كان متعذرا يف زمانه و كان إبراهيم يف سلطان 
أوالد  يقتل  منرود  و  نفسه  مظهر  غري  و كان  ألمره  مسترتا  نمرود 
رعيته و أهل مملكته يف طلبه إىل أن دهلم إبراهيم على نفسه و 
أظهر هلم أمره بعد أن بلغت الغيبة أمدها و وجب إظهار ما أظهره 
للذي أراده اهلل يف إثبات حجته و إكمال دينه فلما كان وقت وفاة 
إبراهيمكان له أوصياء حججا هلل عز و جل يف أرضه يتوارثون 
 الوصية كذلك مستعلنني و مستخفني إىل وقت كون موسى
فكان فرعون يقتل أوالد بين إسرائيل يف طلب موسى الذي قد 
شاع من ذكره و خرب كونه فسرت اهلل والدته مث قذفت به أمه يف اليم 
كما أخرب اهلل عز و جل يف كتابه:  »فَاْلتبََقَطُه آُل ِفْرَعْوَن. «5 و كان 
موسى يف حجر فرعون يربيه و هو ال يعرفه و فرعون يقتل أوالد 
بين إسرائيل يف طلبه مث كان من أمره بعد أن أظهر دعوته و دهلم 
على نفسه ما قد قّصه اهلل عز و جل يف كتابه فلمَّا كان وقت  وفاة 

موسى ع كان له أوصياء حججا هلل كذلك مستعلنني و مستخفني 
 .إىل وقت ظهور عيسى

فظهر عيسى يف والدته معلنا لدالئله مظهرا لشخصه شاهرا 
لرباهينه غري خمف لنفسه ألن زمانه كان زمان إمكان ظهور احلجة 

كذلك. 
مث كان له من بعده أوصياء حججا هلل عز و جل كذلك مستعلنني 
و مستخفني إىل وقت ظهور نبينا ص فقال اهلل عز و جل له يف 
الكتاب  »ما یُقاُل َلَك ِإالَّ ما َقْد ِقيَل ِللرُُّسِل ِمْن قبَْبِلَك. « 6 مث قال عز و 
جل  »ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلنا. «7 قـَبـَْلَك ِمْن ُرُسِلنا فكان مما قيل له و لزم 
من سنته على إجياب سنن من تقدمه من الرسل إقامة األوصياء له 
كإقامة من تقدمه ألوصيائهم فأقام رسول اهلل أوصياء كذلك 
و أخرب بكون املهدي خامت األئمة و أنه ميأل األرض قسطا و 
عدال كما ملئت جورا و ظلما نقلت األمة ذلك بأمجعها عنه و أن 
عيسى ينزل يف وقت ظهوره فيصلي خلفه فحفظت والدات 
األوصياء و مقاماهتم يف مقام بعد مقام إىل وقت والدة صاحب 
زماننا املنتظر للقسط و العدل كما أوجبت احلكمة باستقامة 

التدبري غيبة من ذكرنا من احلجج املتقدمة بالوجود. 
ذلك أن املعروف املتسامل بني اخلاص و العام من أهل هذه امللة 
أن احلسن بن علي والد صاحب زماننا قد كان وكل به طاغية 
زمانه إىل وقت وفاته فلما تويف وكل حباشيته و أهله و حبست 
جواريه و طلب مولوده هذا أشد الطلب و كان أحد املتوليني عليه 
عمه جعفر أخو احلسن بن علي مبا ادعاه لنفسه من اإلمامة و رجا 

 .أن يتم له ذلك بوجود ابن أخيه صاحب الزمان
فجرت السنة يف غيبته مبا جرى من سنن غيبة من ذكرنا من احلجج 

املتقدمة و لزم من حكمة غيبته ما لزم من حكمة غيبتهم. 8
إن اهلل عز و جل قد أخربنا يف قصة موسى أنه كان له شيعة- و 
هم بأمره عارفون و بواليته متمسكون و لدعوته منتظرون قبل إظهار 
دعوته و من قبل داللته على نفسه حيث يقول  »َو َدَخَل اْلَمِدیَنَة 
ِشيَعِتِه َو  ِمْن  یبَْقَتِتالنِ  هذا  ِفيها رَُجَلْيِن  فبََوَجَد  َأْهِلها  ِمْن  َغْفَلٍة  َعلى  ِحيِن 
هذا ِمْن َعُدوِِّه فَاْسَتغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه. « 9 و قال 
عز و جل حكاية عن شيعته:  »قاُلوا ُأوِذینا ِمْن قبَْبِل َأْن تَْأتَِينا َو ِمْن 
ببَْعِد ما ِجْئَتنا اآلیة. «10 فأعلمنا اهلل عز و جل يف كتابه أنه قد كان 
ملوسى شيعة من قبل أن يظهر من نفسه نبوة و قبل أن يظهر 
له دعوة يعرفونه و يعرفهم مبواالة موسى صاحب الدعوة و مل 
يكونوا يعرفون أن ذلك الشخص هو موسى بعينه و ذلك أن 
 إمنا ظهرت من بعد رجوعه من عند شعيب نبوة موسى
حني سار بأهله من بعد السنني اليت رعى فيها لشعيب حىت 
استوجب هبا أهله فكان دخوله املدينة حني وجد فيها الرجلني قبل 
قد   حمّمد نبينا  مثل  وجدنا  و كذلك   شعيب إىل  مسريه 
عرف أقوام أمره قبل والدته و بعد والدته و عرفوا مكان خروجه و 

دار هجرته من قبل أن يظهر من نفسه نبوة و من قبل ظهور دعوته 
و ذلك مثل سلمان الفارسي رمحه اهلل و مثل قس بن ساعدة اإلیادي 
و مثل تبع الملك و مثل عبدالمطلب و أبي طالب و مثل سيف بن ذي 
یزن و مثل بحيرى الراهب و مثل كبير الرهبان يف طريق »الشام« و 
مثل أبي مویهب الراهب و مثل سطيح الكاهن و مثل یوسف اليهودي 
و مثل ابن حواش الحبر املقبل من الشام و مثل زید بن عمرو بن نفيل 
و مثل هؤالء كثري ممن قد عرف النيب بصفته و نعته و امسه 
و نسبه قبل مولده و بعد مولده و األخبار يف ذلك موجودة عند 
اخلاص و العام و قد أخرجتها مسندة يف هذا الكتاب يف مواضعها 
فليس من حجة اهلل عز و جل نيب و ال وصي إال و قد حفظ 
املؤمنون وقت كونه و والدته و عرفوا أبويه و نسبه يف كل عصر و 
زمان حىت مل يشتبه عليهم شي ء من أمر حجج اهلل عز و جل يف 
ظهورهم و حني استتارهم و أغفل ذلك أهل اجلحود و الضالل 
و الكنود فلم يكن عندهم علم شي ء من أمرهم و كذلك سبيل 
العلم  املعرفة و  املؤمنون من أهل   أولياؤه  صاحب زماننا ع حفظ 
وقته و زمانه و عرفوا عالماته و شواهد أيامه  و كونه و وقت والدته 
و نسبه فهم على يقني من أمره يف حني غيبته و مشهده و أغفل 
ذلك أهل اجلحود و اإلنكار و العنود و يف صاحب زماننا قال 
اهلل عزوجل  : »یبَْوَم یَْأِتي ببَْعُض آیاِت رَبَِّك ال یبَنبَْفُع نبَْفساً ِإیمانُها َلْم َتُكْن 

آَمَنْت ِمْن قبَْبلُ . «11 و 12

عّلة الغيبة
و ذكر يف الكتب الروائية أسباب للغيبة.اسباب ك»عدم وجود بعة 
على رقبة صاحب الزمان« و »وحدته و خوفه من القتل« و »عدم 
اجتماع االصحاب« و ...اخل و لكنه يف النهاية جند أن الروايات 
للغيبة ليس وضحا  اشارت إىل موضوع مهم أن احلكمة احلقيقية 

كما سنقرأ:
عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل قال: »صاحب هذا المر تعمى 

والدته على هذا الخلق لئال یكون لحد في عنقه بيعة إذا خرج. «
عن أيب احلسن علّي بن موسى الرضا أنه قال: 

»كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث  من ولدي كالنعم یطلبون المرعى فال 
یجدونه قلت له و لم ذاك یا ابن رسول اهلل قال لن إمامهم یغيب عنهم 

فقلت و لم قال لئال یكون لحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف. «
عن أيب عبد اهلل قال: 

»إن للقائم منا غيبة یطول أمدها فقلت له یا ابن رسول اهلل و لم ذلك قال  
لن اهلل عز و جل أبى إال أن تجري فيه سنن النبياء ع في غيباتهم و إنه 
ال بد له یا سدیر من استيفاء مدد غيباتهم قال اهلل تعالى  لتركبن طبقا عن 

طبق13 أي سنن من كان قبلكم. «
: عن زرارة قال قال أبو عبد اهلل

»یا زرارة ال بد للقائم من غيبة قلت و لم قال یخاف على نفسه و أومأ 
بيده إلى بطنه. «

و عنه قال مسعت أبا جعفر يقول:  »إن للقائم غيبة قبل ظهوره 
قلت و لم قال یخاف و أومأ بيده إلى بطنه قال زرارة یعني القتل. «

و اّما بعد: عبد اهلل بن الفضل الهاشمي قال مسعت الصادق جعفر 
بن حمّمد يقول : 

»إن لصاحب هذا المر غيبة ال بد منها یرتاب فيها كل مبطل فقلت و لم 
جعلت فداك قال لمر لم یؤذن لنا في كشفه لكم  قلت فما وجه الحكمة 
في غيبته قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه 
من حجج اهلل تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك ال ینكشف إال بعد 
خرق  من   الخضر أتاه  فيما  الحكمة  وجه  ینكشف  لم  ظهوره كما 
السفينة و قتل الغالم و إقامة الجدار لموسى إلى وقت افتراقهما یا 
ابن الفضل إن هذا المر أمر من أمر اهلل تعالى و سر من سر اهلل و غيب 
من غيب اهلل و متى علمنا أنه عز و جل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها 

حكمة و إن كان وجهها غير منكشف. «14

حالة المولى و الناس في زمن الغيبة
و من الطبيعي أن حرمان الناس عن رؤية موالهم يف عصر الغيبة 
أخرى  من جهة  و  الغيبة  املوىل يف  يقع  من جهة  و  تداعيات  له 
يغرق الناس يف احلرية و احملنة ستؤديان إىل نسيان موالهم كما جاء 
وحمفوفة  رهيبة  إهنا  الزمان  آخر  و  الغيبة  حالة  حول  الروايات  يف 

باالخطار و األفخاخ. املوىل الذي يف الغربة.
عن عبد العلى بن حصين الثعلبي عن أبيه قال : لقيت أبا جعفر حمّمد 

بن علي يف حج أو عمرة، فقلت له: 
كبرت سني و دق عظمي فلست أدري یقضى لي لقاؤك أم ال فاعهد إلي 

 :عهدا و أخبرني متى الفرج. فقال
»إن الشرید الطرید الفرید الوحيد الفرد من أهله الموتور بوالده المكنى 
بعمه هو صاحب الرایات و اسمه اسم نبي فقلت أعد علي فدعا بكتاب 

أدیم أو صحيفة فكتب فيها. «15
و الناس الذين يف اضطراب...

عن أيب عبد اهلل جعفر بن حمّمد عن آبائه قال: 
الحسن و  ابناه  المؤمنين ع فركب هو و  أمير  الفرات على عهد  »زاد 
الحسين ع فمر بثقيف فقالوا قد جاء علي یرد الماء فقال علي ع أما و 
اهلل لقتلن أنا و ابناي هذان و ليبعثن اهلل رجال من ولدي في آخر الزمان 
یطالب بدمائنا و ليغيبن عنهم تمييزا لهل الضاللة حتى یقول الجاهل ما 

هلل في آل محّمد من حاجة. «16
عن أخيه موسى بن جعفر  أنه قال: 

»إذا فقد الخامس من ولد السابع  فاهلل اهلل في أدیانكم ال یزیلنكم عنها 
فإنه ال بد لصاحب هذا المر من غيبة حتى یرجع عن هذا المر من كان 
یقول به إنما هي محنة من اهلل یمتحن اهلل بها خلقه و لو علم آباؤكم و 
أجدادكم دینا أصح من هذا الدین التبعوه قال قلت یا سيدي من الخامس 
من ولد السابع فقال یا بني عقولكم تصغر عن هذا و أحالمكم تضيق عن 

حمله و لكن إن تعيشوا فسوف تدركونه. «17
و ما أطيب زمنا تنتهي عزلة املوىل و سجن شيعته
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المنجّي

موعود القرآن

أبا عبد اهلل الصادق يقول: 
»إن في صاحب هذا المر لشبها من یوسف  فقلت فكأنك تخبرنا بغيبة أو 
حيرة فقال ما ینكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازیر من ذلك إن إخوة 
یوسف كانوا عقالء ألباء أسباطا أوالد أنبياء دخلوا عليه فكلموه و خاطبوه 
و تاجروه و راودوه و كانوا إخوته و هو أخوهم لم یعرفوه حتى عرفهم 
نفسه و قال لهم  أنا یوسف  فعرفوه حينئذ فما تنكر هذه المة المتحيرة أن 
یكون اهلل جل و عز یرید في وقت من الوقات أن یستر حجته عنهم لقد 
كان یوسف إليه ملك مصر و كان بينه و بين أبيه مسيرة ثمانية عشر یوما 
فلو أراد أن یعلمه بمكانه لقدر على ذلك و اهلل لقد سار یعقوب و ولده 
عند البشارة تسعة أیام من بدوهم إلى مصر فما تنكر هذه المة أن یكون 
اهلل یفعل بحجته ما فعل بيوسف و أن یكون صاحبكم المظلوم المجحود 
حقه صاحب هذا المر یتردد بينهم و یمشي في أسواقهم و یطأ فرشهم 
و ال یعرفونه حتى یأذن اهلل له أن یعرفهم نفسه كما أذن ليوسف حين قال 

له إخوته- إنك لنت یوسف قال أنا یوسف . «18

الهوامش:
1. سورة البقرة، اآلية 30. 

2. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، طبع 
ثاين، 1395ق.، ج 1، ص 4. 

3. سورة األعراف، اآلية 12. 
4. سورة النساء، اآلية 164. 
5. سورة القصص، اآلية 7. 
6. سورة فّصلت، اآلية 43. 
7. سورة اإلسراء، اآلية 77. 

8. ابن بابويه، حمّمد بن على، املصدر السابق، ج 1، صص 21-13. 
9. سورة القصص، اآلية 15. 

10. سورة األعراف، اآلية 129. 
11. سورة األنعام، اآلية 158. 

12. ابن بابويه، حمّمد بن على، املصدر السابق، ج  1، صص 30-28. 
13. سورة االنشقاق، اآلية 19. 

14. ابن بابويه، حمّمد بن على، املصدر السابق، ج  2، ص481-479. 
15. جملسى، حمّمد باقر بن حمّمد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، طبع ثاين، 

1403 ق. ج  51، ص 37.
16. ابن أيب زينب، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة للنعماين«، طهران، طبع اول، 

1397ق.، ص 141.
17. املصدر السابق، ص 154.
18. املصدر السابق، ص 163.

زمن عدم الحاجة إلى الشمس 

و عندما تقول الروايات » ینتفع الناس بالحجة الغائب المستور ]...[ 
كما ینتفعون بالشمس  إذا سترها السحاب «1 جيب علينا التفكري ألنه 
ليس يف كالم املعصومني غلو و إغراق بل هم مأمورون ببيان 
األوامر اإلهلية.إن ميزة الشمس هي أهنا تصدر الضوء ،الضوء الذي 
خلف  حاليا  مشسنا  و  الظلمات  وراء  من  للباحثني  الطريق  يبني 
السحاب و وجد الكثري من الناس طريقهم عربه و هم يسريون يف 

طريق النجاة ،حبذا يوم ال جند سحابة على هذه الشمس.
روی عن أمري املؤمنني  يف  حديث يذكر فيه أمر الدجال و يقول 
يف آخره: »إن الذي یصلي عيسى ابن مریم خلفه هو الثاني عشر من 
العترة التاسع من ولد الحسين بن علي و هو الشمس  الطالعة من 
مغربها یظهر عند الركن و المقام فيطهر الرض و یضع الميزان بالقسط 

فال یظلم أحد أحدا.«2 
قال اهلل تعالی يف کتابه: 

»َو َأْشَرَقِت اْلَْرُض بُِنوِر رَبِّها َو ُوِضَع اْلِكتاُب َو جي َء بِالنَِّبيِّيَن َو الشَُّهداِء 
َو ُقِضَي ببَيبْنبَُهْم بِاْلَحقِّ َو ُهْم ال یُْظَلُمون .«3 

قال املفسرون فی تفسري هذه اآلية املبارکة:
حدثنا المفّضل بن عمر أنه مسع أبا عبد اهلل االمام الصادق يقول  
يف قوله: »و أشرقت الرض بنور ربها« قال: »رب الرض یعنى 
إمام الرض«، فقلت: فإذا خرج یكون ما ذا؟ قال: »إذا یستغني 

الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزون بنور اإلمام.«4 
و عن مفضل بن عمر قال مسعت أبا عبد اهلل يقول:  »إن قائمنا 

إذا قام  أشرقت الرض بنور ربها و استغنى الناس  و یعمر الرجل في ملكه 
حتى یولد له ألف ذكر ال یولد فيهم أنثى و یبنى في ظهر الكوفة مسجد له 
ألف باب و تتصل بيوت الكوفة بنهر كربالء و بالحيرة حتى یخرج الرجل 

یوم الجمعة على بغلة سفواء یرید الجمعة فال یدركها.«5 
نعم؛ اإلمام نور إهلي و سر رباين، و تعلقه هبذا اجلسد عارضي، 
دليله قوله سبحانه: و أشرقت الرض بنور ربها، و نور الرب هو اإلمام 

الذي بنوره تشرق الظلم، و يستضي ء سائر العامل.6 

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

ثاين، 1395ق.، ج1، ص207.

2. املصدر السابق، ج 1، ص77.
3. سورة الزمر، اآلية 69.

4. قمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، طبع ثالث، 1404ق.، 
ج 2، ص253.

5. طوسى، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، كتاب الغيبة للحجة، قم، طبع اول، 
1411ق.، ص468.

أمري  أسرار  يف  اليقني  أنوار  »مشارق  حمّمد،  بن  رجب  برسى،  حافظ   .6
املؤمنني«، بريوت، طبع اول، 1422 ق.، ص218.
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موعود أهل السنة

موعود أهل السنة

اإلمام المهدي في کتب أهل السنة

إن اإلميان مبنقذ و األمل لظهور حكومة عاملية عادلة موجود يف كل 
األديان. و جاء يف الديانة اليهودية و املسيحية و حىت اهلندية و 
الزرداشتية و البوذية جاء التبشري ملصلح مساوي. و جاء يف مزامري 

داوود يف العهد العتيق :
و أمام الجيل الشریر ینقطع و یرث الصالحون الرض و یسكنون فيها 

لألبد.1 
كما جاء:

و یسوف رث المتبركون من جانب اهلل الرض و لكن الملعوین من 
جانب اهلل ینقطع نسلهم.2

يف كتب  الصاحلني  وعد  تعاىل  اهلل  أن  الكرمي«  »القرآن  صرح  و 
األنبياء السابقني أهنم يرثون االرض:

ِعَباِدَي  یَرِثبَُها  اْلَْرَض  َأنَّ  الذِّْكِر  ببَْعِد  ِمن  الزَّبُوِر  ِفي  َكَتببَْنا  »َوَلَقْد 
الصَّاِلُحوَن«3

و نقل عن اإلمام الباقر و اإلمام الصادق أن القصد من عبادي 
الصاحلون هو اإلمام املهدي و أصحابه...4

 و هناك روايات كثرية يف كتب أهل السنة حول اإلمام املهدي
و اىعي البعض أهنا مبتواترة.5

إن عددا كثريا من علماء أهل السنة يعتقدون باإلمام املهدي و 
بسبب الروايات املتواترة ،يعتربون ظهور اإلمام املهدي يف آخر 

الزمان من املعتقدات القطعية و هم يقسمون إىل عدة أقسام: 
٭ بعض يعتقد أن املهدي هو عيسى بن مریم؛6

٭ و عدد قليل يعتربون املهدي من أبناء عّباس بن عبدالمطّلب؛7
٭ و يرى عدد منهم أنه من أبناء اإلمام احلسن و ليس من 

أبناء اإلمام احلسني؛8
٭ يقول قوم أن أبو اإلمام املهدي امسه كاسم أيب نيب اإلسالم و مبا 
أن اسم أيب نيب اإلسالم كان عبداهلل فيقولون مهدي حسن بن 

عسكري ال ميكن أن يكون املهدي املوعود؛9
 ٭ و فئة أخرى و أكثر علماء النة منها ترى أن اإلمام املهدي

من أبناء النيب و فاطمة؛10
٭ و هو ولد يف اخلامس عشر من شهر شعبان عام 255 للهجرة 
من أب امسه أيب حممد بن العسكري و أم امسها نرجس و كان عند 
استشهاد أبيه يف اخلامس من العمر 11 و يتسارع عيسى عند 
ظهوره لنصرته و يقف خلف عند الصالة 12 و هنا نشري إىل فهرس 

.كتب أهل السنة ،الكتب اليت تطرق إىل اإلمام املهدي

الّول: الكتب المختصة به
كتاب اربعون حديثاً يف املهدي

عقدالّدرر يف اخبار املنتظر
البيان يف اخبار صاحب الّزمان

ابراز الوهم املكنون من كالم ابن خلدون
الربهان يف عالمات مهدي آخرالّزمان

عقيدة اهل السنّـة و االثر، يف املهدي املنتظر

الرّد علي من كّذب باألحاديث الّصحيحـة الواردة يف املهدي
نظرة يف احاديث املهدي

االذاعـة ملا كان و ما يكون بني يدي الّساعـة
حول املهدي
اخبار املهدي

األحتجاج باألثر علي من انكر املهدي املنتظر
توضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر و الدّجال و املسيح

االمام املهدي عند اهل السنّـة

الثاني: الكتب التي تشتمل على أحادیث حوله
املصّنف

املصّنف يف االحاديث و اآلثار
سنن ابوداوود

خمتصر سنن ايب داوود
املعجم الكبري

سنن ابن ماجه
سنن ترمذي

مفهوم واليت در دوران آغازين عرفان اسالمي
اثبات الوصيّـة

البدء و الّتاريخ
معامل الّسنن يف شرح كتاب الّسنن

املستدرك علي الّصححني
مصابيح السنّـة
فردوس االخبار

جامع االصول يف احاديث الّرسول
تذكرة اخلّواص
فتوحات مّكيه

مطالب الّسئول يف مناقب آل الّرسول
شرح هنجالبالغه

مقّدمة ابن خلدون
الفصول املهّمـة يف معرفـة احوال االئّمـة

الّصواعق احملرّقه
فيض القدير، شرح اجلامع الصغري

لوائح األنوار االلبهيّـة لشرح علي الدرّة املضيّـة يف عقد الفرقـة املرضيّـة
ينابيع املوّدة

نوراألبصار يف مناقب آل بيت النيّب املختار
مشارق االنوار
غاليـة املواعظ

عون املعبود، شرح سنن ايب داوود
نظم املتناثر من احلديث املتواتر

تشريح و حماكمه در تاريخ آل حمّمد
حتفـة احلوذي بشرح جامع الرتمذي

فرائد الّسمطني، يف فضائل املرتضي و البتول

الكتابة باإلختزال
ابراز الوهم من كالم ابن حزم

احاديث املهدي من مسند امحد بن حنبل
األحاديث الوارده بشأن الّدجال يف مسند امحد و الّصحيحني

األحاديث الواردة يف شأن املهدي يف ميزان اجلرح و التعديل
احوال صاحب الّزمان )فارسي(

احوال مهدي آخرالّزمان )فارسي(
اخبار املهدي
اخبار املهدي

االشاعـة إلشراط الّساعـة
اشراط الّساعـة

اشراط الّساعـة و اسرارها
الربهان يف عالمات مهدي آخرالّزمان

البيانات )تركي(
حتديق الّنظر يف اخبار االمام املنتظر

الّتصريح مبا تواتر يف نزول املسيح
تلخيص البيان يف اخبار مهدي آخرالّزمان

تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخرالّزمان
حاشيـة علي القول املختصر يف عالمات املهدي املنتظر

الرّد علي من حكم و قضي: اّن املهدي املوعود جاء و مضي
روض وردي يف اخبار املهدي

صاحب الّزمان
العطر الوردي، يف شرح القطر الشهدي، يف اوصاف املهدي

عالمات املهدي
عالمات يوم القيامـة

الفنت جلد اّول
فرائد فوائد الفكر يف االمام املهدي املنتظر

القطر الشهدي يف اوصاف املهدي
القول املختصر يف عالمات املهدي املنتظر

الكشف عن جماورة هذه االّمـة االلف
حماضرة حول االمام املهدي و الّتعليق عليها

مسألـة يف الغيبـة
املسيح عيسي، نزوله يف آخرالّزمان و قتاله الدّجال

مشرق االكوان
املالحم

مناقب املهدي

علي دژاکام
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موعود أهل السنة

وردت روايات عديدة عن األئّمة يف النهي عن توقيت ظهور 
اإلمام املهدي، ويف تكذيب من يُوقِّت له وقتاً وأَمداً معّيناً.

روى النعماني عن محّمد بن مسلم، قال: 
قال أبو عبداهلل )الصادق(: »یا محّمد، َمن أخبرَك عّنا توقيتاً، فال 

تهاَبنَّ أن ُتكّذبه، فإنّا ال نبَُوقِّت لحٍد وقتاً.«1
وروى الطوسي عن الُفَضيل، قال: 

 : فقال  المر وقت؟  لهذا  هل   :)الباقر( أبا جعفر  سألُت 
»كذب الوقّاتون، كذب الوقّاتون، كذب الوقّاتون.«2

وروى عن منذر الجواز، عن أيب عبداهلل الصادق، قال: »كذب 
الموقّتون، ما َوقبَّْتنا فيما مضى، وال نُوقِّت فيما ُیستقَبل.«3
وروى الصدوق عن عبدالسالم بن صالح الَهَروي، قال: 

 الرضا موالي  أنشدُت  لّما  یقول:  الُخزاعي  علّي  بن  ِدِعبَل  سمعت 
قصيدتي التي أّولها:

َمدارُس آیاٍت َخَلت ِمن ِتالوٍة
ومنزُل وحٍي ُمقِفُر الَعَرصاِت

فلّما انتهيُت إلى قولي:
ُخروُج إماٍم ال َمحالَة خبارٌج

یَقوم على اسِم اهلِل بالبركباِت
یُميبُِّز فينا ُكبلَّ َحبقٍّ وباطبٍل

وَیجزي على الَنعماِء والنَِّقماِت
بكى الرضا عليه الّسالم بكاًء شدیداً، ثّم رفع رأسه إلّي فقال لي:

»یا ُخزاعّي، َنَطق روُح القدس على لساِنك بهَذین البيَتين... )إلى أن یصل 
إلى قوله( ولقد حّدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علّي، أّن 
النبّي قيل له: »یا رسول اهلل، متى یخرج القائم من ذریِّتَك؟« فقال: 
»َمثبَُله َمَثل الساعة ال ُیجّليها ِلَوقِتها إالّ هو ثبَُقَلْت في السماواِت والرِض 

ال تَأتيكم إالّ بَغتًة.«4
إنّهم   ...« :الصادق املروّي عن اإلمام  العهد  وجاء يف دعاء 

یبََرونَُه بعيداً، ونراه قریباً.«

وجوه الحكمة في خفاء وقت ظهور اإلمام المهدي
• لقد أخفى اهلل تبارك وتعاىل وقت ظهور ولّيه، ليكون املؤمنون 
منتظرين له يف مجيع أوقاهتم، وقد روي يف »اإلقبال« عن اإلمام 

الصادق أنّه قال لـحّماد بن عثمان: 
»وتوقَّْع أمَر صاحِبك ليَلَك ونهارك، فإّن اهلل كلَّ یوٍم هو في شأن، ال َیشَغُله 

شأٌن عن شأن ب الخبر.«5
ويف رواية المجلسي يف »البحار« عن اإلمام الصادق يف حديث 

املفّضل:

»أقرُب ما یكون العباد إلى اهلل عّزوجّل وأرضى ما یكون عنهم إذا افتقدوا 
ُحّجة اهلل فلم یظهر لهم ولم یعلموا مكانه، وهم في ذلك یعلمون أنّه لم 

تبطل حّجة اهلل، فعندها فتوقَّعوا الَفَرج كّل صباٍح ومساء.«6
• وانتظار ظهور اإلمام يدعو املؤمنني إىل التقّيد بأوامر الشريعة 
ظهور  ألن  الصراط،  جاّدة  على  االستقامة  وإىل  ونواهيها،  الغرّاء 
اإلمام املهدي -ـ الذي سيكون ُمباغتاً - يعين قيام دولته اليت 
ينتصف فيها للمظلوم من الظامل، وقد جاء يف األثر الصحيح »إّن 

اهلَل لََيزعُّ بالسُّلطان ما ال یبَُزعُّ بالقرآن... .«
احلّي  باملهدي  االعتقاد  تعيش  اليت  األّمة  أّن  ذلك  إىل  ُيضاف   •
املوعود تعيش حالة الشعور بالعزّة والكرامة، فال تذّل جلربوت أعداء 
يف  بلغت  مهما  هجماهتم  أمام  تتقهقر  وال  وطغياهنم،  تعاىل  اهلل 
الشراسة، ألهّنا تتطّلع إىل ظهوره املظّفر يف كّل ساعة، فهي - لذلك 
- تأنف من اهلَوان والذُّل، وتستصغر قوى االستكبار مهما بلغْت 

من ُعّدة أو َعَدد.
• وُيضاف إىل هذه الثمرات والفوائد املهّمة فوائد أخرى يكتسبها 
املعتِقد بظهور املهدي، ويف مقّدمتها: تصحيح اعتقاده بعدل 
اليأس،  يتناهبها  ُسدًى  يرتكها  مل  إذ  األّمة،  هبذه  ورأفته  تعاىل  اهلل 
ويفتك هبا الُقنوط ِلما ُتشاهده من احنراف عن الدين، لو مل ميّد 
هلا حبل الرجاء بظهور الدين على كّل األرض بقيادة اإلمام املهدي 

.املنتظر
• ومنها حتصيل األجر والثواب على االنتظار، وقد ذكرنا طائفة من 

الروايات يف ثواب االنتظار.
• ومنها االلتزام بقوله تعاىل - يف وصّية إبراهيم لبنيه - يا َبيِنَّ 
إّن اهللَ اصطفى لُكُم الدِّيَن فال مَتُوُتّن إالّ وأنُتم ُمسلمون،7 وقد روي 

عن النيّب أنّه قال: 
»َمن مات وليس له إمام، مات ميتًة جاهلّية.«8

الهوامش:
1. »الغيبة«، النعماين، ص 289، ح 3؛ »الغيبة«، الطوسي، ص 262.

2. »الغيبة«، الطوسي، صص 262-261.
3. نفس املصدر، ص 262.

4. األعراف: 187؛ راجع: »عيون أخبار الرضا«، الصدوق 297-296:2، 
ح 35، الباب 66.

5. »اإلقبال«، ابن طاووس، ص 200.
6. الغيبة، النعماين 162.

7. البقرة: 132.
الباب 58؛ »مسند«،  الصدوق، 606:2، ح 11،  الدين«،  8. »كمال 

أمحد، 96:4 بلفظ قريب.

المنع عن توقيت الظهور املهدي
املهدي ايل ماورد يف املهدي

املهدي املنتظر
املهدي حقيقـة ال خرافـة

النجم الثّاقب يف بيان ان املهدي من اوالد علّي بن ابيطالب
نعت املهدي

العرف الوردي يف اخبار املهدي
عالئم ظهور )فارسي( 

الّنهايه، فنت و أهوال آخرالّزمان

الهوامش:
1. مزامري، مزمور 37، آيات 22 و 23.

2. املصدر السابق، آية 29.
3. سورة انبياء )21(، اآلية 105.

4. جملسي، حباراألنوار، ج 51، ص 47، ح 6.
5. التوضيح يف تواتر ما جاء يف املنتظر و الّرجال و املسيح.

6. سنن ابن ماجه، كتاب الفنت، ح 4029.
7. كنز العمال، ج 4، ص 264، ح 38663.

8. املنار املنيف، ابن قيم جوزي، ص 151.
9. كنز العمال، ج 14، ص 268، ح 38678.

10. السنن الوارده يف الفنت و غوائلها و الساعة و اشراطها، عثمان بن سعيد 
املقري، ج 5، 1057، طباعة دارالعاصمه، رياض، طبع 1، 1997م.

11. ينابيع املوّدة، شيخ سليمان قندوزي حنفي، ص 179.
12. املصدر السابق، ج 6، ص 1237.

اهل  آثار  در  پژوهی  )مهدی  اهل سّنت«  دژاکام، علی، »موعود  املصدر: 
سّنت(، طباعة موعود، طهران، املقّدمة و الفهرس
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و أما حق املؤذن فأن تعلم أنه مذكر لك بربك عز و جل و داع 
لك إىل حظك و عونك على قضاء فرض اهلل عليك فتشكره على 

ذلك شكرك للمحسن إليك. 
و حق إمامك يف صالتك فأن تعلم أنه تقلد السفارة فيما بينك و 
بني ربك عز و جل و تكلم عنك و مل تتكلم عنه و دعا لك و مل 
تدع له و كفاك هول املقام بني يدي اهلل عز و جل فإن كان نقص 
كان به دونك و إن كان متاما كنت به شريكه و مل يكن له عليك 
فضل فوقى نفسك بنفسه و صالتك بصالته فتشكر له على قدر 

ذلك.

المصدر: ابن بابویه، محمد بن على، »المالي«، طهران، طبع سادس، 
1376ش.، ص372.

اخالق المؤمن - حقوق المؤمن

و حّق اإلمام فی صالة

في النوم

 : قال الصادق
»َن نوم املعتربين و ال تنم نوم الغافلني فإن املعتربين من األكياس 

ينامون اسرتاحة و ال ينامون استبطارا. 
قال النيب: »تنام عيناي و ال ینام قلبي.« 

و انو بنومك ختفيف مئونتك على املالئكة و اعتزال النفس عن 
شهواهتا و اخترب هبا نفسك و كن ذا معرفة بأنك عاجز ضعيف ال 
تقدر على شي ء من حركاتك و سكونك إال حبكم اهلل و تقديره. 

و إن النوم أخو املوت و استدل هبا على املوت الذي ال جتد السبيل 
إىل االنتباه فيه و الرجوع إىل إصالح  ما فات عنك و من نام عن 
فريضة أو سنة أو نافلة فاته بسببها شي ء فذلك نوم الغافلني و سرية 

اخلاسرين و صاحبه مغبون. 
و من نام بعد فراغه من أداء الفرائض و السنن و الواجبات من 
احلقوق فذلك نوم حممود و إين ال أعلم ألهل زماننا هذا شيئا إذا أتوا 
هبذه اخلصال أسلم من النوم ألن اخللق تركوا مراعاة دينهم و مراقبة 
أحواهلم و أخذوا مشال الطريق و العبد إن اجتهد أن ال يتكلم كيف 
ميكنه أن ال يستمع إال ما له مانع من ذلك و إن النوم من إحدى 

تلك اآلالت قال اهلل تعاىل:  
»ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤال.«1 

و إن يف كثرته آفات و إن كان على سبيل ما ذكرناه و كثرة النوم 
يتولد من كثرة الشرب و كثرة الشرب يتولد من كثرة الشبع و مها 

يثقالن النفس عن الطاعة و يقسيان القلب عن التفكر و اخلشوع. 
و اجعل كل نومك آخر عهدك من الدنيا و اذكر اهلل  تعاىل بقلبك و 
لسانك و خف اطالعه على سرك مستعينا به يف القيام إىل الصالة 
إذا انتبهت فإن الشيطان يقول لك ن فإن لك بعد ليال طويال يريد 
تفويت وقت مناجاتك و عرض حالك على ربك و ال تغفل عن 

االستغفار باألسحار فإن للقانتني فيه أشواقا.

الهوامش:
1. سورة اإلسراء، اآلية 36.

الشریعة«،  »مصباح   ،السادس االمام  محّمد،  بن  بجعفر  المنسب 
بيروت، أعلمی، طبع اول، 1400ق. ص44- 46.

الحكایات

صالة اإلستسقاء

3 شعبان، والدة حسني بن علي
جاء أهل »الكوفة« إىل علي فشكوا إليه إمساك املطر و قالوا 

له: استسق لنا. فقال للحسني: »قم و استسق.« 
فقام و محد اهلل و أثىن عليه و صلى على النيب و قال: 

»اللهم معطي الخيرات و منزل البركات أرسل السماء علينا مدرارا و اسقنا 
غيثا مغزارا واسعا غدقا مجلال سحا سفوحا فجاجا تنفس به الضعف من 

عبادك و تحيي به الميت من بالدك آمين رب العالمين.«
فما فرغ من دعائه حىت غاث اهلل تعاىل غيثا بغتة و أقبل أعرايب 

حضور القلب

من بعض نواحي الكوفة فقال تركت األودية و اآلكام ميوج بعضها 
يف بعض.

المصدر: »بحاراالنوار«، ج 44، ص 187، ح 16.

حّق المؤذّن

4 شعبان، والدة علي بن احلسني
عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن بعض 

أصحاب عن الثمالي قال: 
رأيت علي بن احلسني يصلي فسقط رداؤه عن أحد منكبيه فلم 

 :يسوه حىت فرغ من صالته. فسألته عن ذلك. فقال

»ویحك أ تدري بين یدي من كنت إن العبد ال یقبل من صالته إال ما أقبل 
عليه منها بقلبه.«

المصدر: »بحاراالنوار«، ج 46، ص 66.
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سيرة األخيار

سيرة األخيار

إن اإلمام السجاد حلقة وصل بني آل عباء و األئمة بعدهم و 
هو كان حاضرا يف واقعة كلربالء و حفظه اهلل تعاىل ألنه كان سلسلة 
اإلمامة تدوم معه و هكذا صار مبلغ رسالة كربالء و ملحمتها إىل 

الغائبني.
لقد تعددت أقوال املؤرخني يف الزمان الذي كانت فيه والدة اإلمام 
زين العابدين، وأشهرها عند اإلمامية، والذي تُقام فيه املهرجانات 
العامة إحياء لذكرى والدته، هواليوم اخلامس من شعبان سنة 38هـ. 

و ذلك يف يوم اخلميس.

اإلسم و النسب
أبوبكر  قيل  و  أبو محّمد  يقال  و  الحسن  أبو  فاملشهور   كنيته
و أما لقبه فكان له ألقاب كثرية كلها تطلق عليه أشهرها - زین 
العابدین و سيد العابدین و الزكي و المين و ذو الثفنات - و قيل 
كان سبب لقبه بزين العابدين أنه كان ليلة يف حمرابه قائما يف هتجده 
فتمثل له الشيطان يف صورة ثعبان ليشغله عن عبادته فلم يلتفت إليه 
فجاء إىل إهبام رجله فالتقمها فلم يلتفت إليه فآمله فلم يقطع صالته 
فلما فرغ منها و قد كشف اهلل له فعلم أنه شيطان فسبه و لطمه 
و قال اخسأ يا ملعون فذهب و قام إىل إمتام ورده فسمع صوتا و 
ال يرى قائله و هو يقول »أنت زین العابدین« ثالثا. فظهرت هذه 

1.الكلمة و اشتهرت لقبا له

وارث  و  الصالحين  زین  و  العابدین  سيد  و  العابدین  زین   لقبه
علم النبيين و وصي الوصيين و خازن وصایا المرسلين و إمام المؤمنين 
و منار القانتين و الخاشع و المتهجد و الزاهد و العابد و العدل و 
البكاء و السجاد و ذو الثفنات و إمام المة و أبو الئمة و منه تناسل 
ولد احلسني و كنيته أبواحلسن و اخلاص أبو حمّمد و يقال أبو 

القاسم و روي أنه كين بأيب بكر.2
 إن أبي علي بن الحسين« :قال أبو جعفر حمّمد بن علي الباقر
ما ذكر نعمة اهلل عليه إال سجد و ال قرأ آیة من كتاب اهلل عز و جل فيها 
سجود إال سجد و ال دفع اهلل تعالى عنه سوء یخشاه أو كيد كائد إال 
سجد و ال فرغ من صالة مفروضة إال سجد و ال وفق إلصالح بين اثنين 
إال سجد و كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد 

لذلك.«3
موضع  في   كان لبي« قال:   الباقر علي  بن  حمّمد  عن 
سجوده آثار نأتيه و كان یقطعها في السنة مرتين في كل مرة خمس ثفنات 

فسمي ذا الثفنات لذلك.«4
كان الزهري إذا حدث عن علي بن احلسني قال: حدثين زين 
العابدين علي بن احلسني فقال له سفيان بن عيينة و مل تقول له 
زين العابدين قال: لني سمعت سعيد بن المسيب یحدث عن ابن عباس 
أن رسول اهلل قال إذا كان یوم القيامة ینادي مناد أین زین العابدین 
فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب یخطو بين 

الصفوف.5

سيّد العبّاد و زین العابدین

أمه  و  اجلنة  أهل  شباب  سيد   علي بن  احلسني   أبوه
»شهربانويه«. ُعرفت والدة اإلمام السجاد بـ»شاه زنان« و 
ملكة  العربية  اللغة  ومعناه يف  لقب،  وإمنا هو  هلا،  امساً  ليس  هذا 

النساء أو سيدة النساء.6
ملا ورد سيب الفرس إىل املدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء و أن 
جيعل الرجال عبيدا فقال أمرياملؤمنني : »إن رسول اهلل قال 
أكرموا كریم كل قوم.« فقال عمر: قد سمعته یقول: إذا أتاكم كریم قوم 

فأكرموه و إن خالفكم. 
فقال له أمرياملؤمنني »هؤالء قوم قد ألقوا إليكم السلم و رغبوا 
في اإلسالم و ال بد أن یكون لي فيهم ذریة و أنا أشهد اهلل و أشهدكم 
أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه اهلل. فقال جميع بني هاشم قد وهبنا 

حقنا أیضا لك.« 
فقال: »اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوا لي لوجه اهلل...«

فقال عمر: قد وهبت هلل و لك یا أبا الحسن ما یخصني و سائر ما لم 
یوهب لك. 

فقال أمرياملؤمنني: »اللهم اشهد على ما قالوه و على عتقي إیاهم 
فرغب جماعة من قریش في أن یستنكحوا النساء.« 

ما  یخيرن  لكن  و  ذلك  على  یكرهن  أمرياملؤمنني: »هن ال  فقال 
اخترنه عمل به.« 

فأشار مجاعة إىل شهربانویه بنت كسرى. فخريت و خوطبت من وراء 
احلجاب و اجلمع حضور. فقيل هلا: »من تختارین من خطابك و هل 

أنت ممن تریدین بعال.« 
فسكتت. فقال أمرياملؤمنني: »قد أرادت و بقي االختيار.« 

فقال عمر: و ما علمك بإرادتها البعل؟ 
فقال أمرياملؤمنني: »إن رسول اهلل كان إذا أتته كریمة قوم ال 
ولي لها و قد خطبت یأمر أن یقال لها أنت راضية بالبعل فإن استحيت و 
سكتت جعل إذنها صماتها و أمر بتزویجها و إن قالت ال لم یكرهها على 
ما تختاره« و إن شهربانويه أريت اخلطاب فأومأت بيدها و اختارت 
احلسني بن علي فأعيد القول عليها يف التخيري فأشارت بيدها 

و قالت: »هذا إن كنت مخيرة« 
فقال  باخلطبة.  حذیفة  تكلم  و  وليها   أمرياملؤمنني و جعلت 

أمرياملؤمنني::»ما اسمك؟« فقالت: »شاه زنان بنت كسرى.« 
قال أمرياملؤمنني: »أنت شهربانویه و أختك مروارید بنت كسرى.« 

قالت: »آریه.«7
و روی: ملا أقدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف هلا عذارى املدينة 
إليها عمر غطت  و أشرق املسجد بضوئها. ملا دخلته فلما نظر 

وجهها و قالت: أف بيروج بادا هرمز.8
فقال عمر: أ تشتمني هذه و هم بها؟ 

فقال له أمرياملؤمنني: »ليس ذلك لك خيرها رجال من المسلمين و 
احسبها بفيئه فخيرها.« 

فقال   احلسني رأس  على  يدها  وضعت  حىت  فجاءت 

هلا  فقال  شاه.  جهان  فقالت:  اسمك؟«  »ما  أمرياملؤمنني:  هلا 
أمرياملؤمنني »بل شهربانويه.«

مث قال للحسني : »یا أبا عبد اهلل لتلدن لك منها خير أهل الرض 
فولدت علي بن الحسين و كان یقال لعلي بن الحسين- ابن 

الخيرتين فخيرة اهلل من العرب هاشم و من العجم فارس.«
و روي أن أبا السود الدؤلي قال فيه:

و إن غالما بين كسرى و هاشم-
لكرم من نيطت عليه التمائم 9

مکانته العلمية
روى عن أبي حازم و سفيان بن عيينة و الزهري قال كل واحد منهم: 

ما رأیت هاشميا أفضل من زین العابدین و ال أفقه منه.10
و رأى الحسن البصري عند احلجر األسود يقص فقال »یا 
هناه! 11 أ ترضى نفسك للموت قال ال قال فعلمك ]فعملك [ للحساب؟« 

قال: ال. 
قال: »فثم دار العمل.« 

قال: ال. 
قال: »فلله في الرض معاذ غير هذا البيت؟« 

قال: ال. 
قال: »فلم تشغل الناس عن الطواف؟« 

مث مضى. قال احلسن ما دخل مسامعي مثل هذه الكلمات من 
أحد قط. أ تعرفون هذا الرجل؟ قالوا هذا زین العابدین. 

فقال احلسن:  »ذریة بعضها من بعض .«12و13
أن زين العابدين قال: »إنا لنعرف الرجل إذا رأیناه بحقيقة اإلیمان 

و بحقيقة النفاق و إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم و أسماء آبائهم.«14
قلما يوجد كتاب زهد و موعظة مل يذكر فيه قال علي بن احلسني 

.أو قال زين العابدين
أنشد أبو علي السروي 

ثم الئمة من أوالده زهر
متوجون بتيجان الهدى حنفا

من جالس بكمال العلم مشتهر
و قائم بغرار السيف قد زحفا 

مطهرون كرام كلهم علم 
كمثل ما قيل كشافون ال كشفا15

التضال السياسي
اشري أغلب املصادر التارخية على أن اإلمام السجاد  كان يوم 
أراد  ملا  حيث  املرض،  شديد  هو  و  فراش  على  منبسط  عاشوراء 
األعداء قتله بعد واقعة كربالء، امتنعوا عن ذلك وقالوا بأن يكفيه 
مرضه، كما وذكر املفيد بأن مرضه كان مشرفا على املوت،16 ويُذكر 
بأنه طلب من عمته زينب يف يوم الطف أن تزوده بالعصا 
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ليتوكأ عليها، وبالسيف ليذب به عن أبيه رغم أن املرض كان قد 
فتك به ومل يتمكن من أن خيطو خطوة واحدة على األرض إال أن 
عمته صدته عن ذلك لئال تنقطع ذرية النيب.17 ولكن هناك َمن 

ذكر بأنه قد قاتل يوم عاشوراء و ُجرح.
لقد ذكرت املصادر ان اإلمام السجاد خاطب الناس و هو يف 

األسر بقوله: أن علي بن احلسني قال ذات يوم: 
»معاشر الناس إن كل صمت ليس فيه فكر فهو عي و كل كالم ليس فيه 
ذكر اهلل فهو هباء »الهباء الذي تراه منبثا في ضوء الشمس إذا دخل في 
البيت و دقاق التراب أیضا هباء یقال له إذا ارتفع هبا یهبو هبوا. أال إن 
اهلل ذكر أقواما بآبائهم فحفظ البناء باآلباء قال اهلل تعالى »َو كاَن أَبُوُهما 
صاِلحا« 18 و لقد أخبرني أبي عن آبائه كان العاشر من ولده و نحن 
عترة رسول اهلل ص فاحفظونا لرسول اهلل قال فرأیت الناس یبكون من كل 

جانب.19
و بعد هضة عاشوراء و الصعوبات اليت حتملها رجع اإلمام السجاد

 إىل املدينة و واجه األوضاع املضطربة للحكومة األموية.
لقد ذكر بعض املفكرين جمموعة من الصفات اليت اتصفت هبا فرتة 

احلكم األموي:
قالوا: إن نظام احلكم يف عهد ملوك األمويني مل يكن إال ما نسميه 

يف لغة العصر بــ)نظام األحكام العرفية(.20
قال الرواة: لقد كان االهتام بالكفر والزندقة واالحلاد يف زمن حكم 
األمويني أهون من االهتام بالوالء ألهل البيت. وقد ُعّلقت يف 
ُصلبوا حلبهم  قد  اجلثث  من  الكوفة جمموعة  العامة يف  الساحات 

لإلمام أمرياملؤمنني كـميثم التّمار و رشيد الهجري وأمثاهلما.21
قوانين  النتهاكهم  مستبدین  طغاة  المویون  كان  املفكرين:  أحد  قال 

اإلسالم وشرائعه، وامتهانهم لمثله العليا، ووطئها بأقدامهم.22
بعض  لطرح  الدعاء  من   العابدين زين  اإلمام  استفاد  لقد 
املعتقدات اإلسالمية فأوجد لدى الناس مرة أخرى اندفاعا وحركة 

حنو العبادة والتوّجه إىل اهلل.23
تنقل الروايات ان اإلمام علي بن احلسني اهتم بطبقة العبيد، 
فقد كان يسعى لرفع منزلتهم فقد أعتق إحدى إمائه، وعقد عليها 
فعابه عبد الملك بن مروان على ذلك، وقال له: ما الذي دفعك لمثل 

هذا العمل؟ 
فأجابه اإلمام السجاد حمتجا باآلية الشريفة »َلَقْد كاَن َلُكْم في  
َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنة«24 و هو يشري بذلك إىل زواج النيب من 
صفية وينّبه إىل مافعله النيب حيث عقد إلبنة عمته زينب على 

زید بن حارثة الذي كان عبدا.
ومن هذه املعتقدات اليت وردت يف »الصحيفة السجادية« مسألة 
اإلمامة، كقوله: »رب صل على أطایب أهل بيته الذین اخترتهم 
أرضك،  في  وخلفاءك  دینك،  وحفظة  علمك،  خزنة  وجعلتهم  لمرك، 
بإرادتك،  تطهيرا  الرجس والدنس  وحججك على عبادك، وطهرتهم من 

وجعلتهم الوسيلة إليك، والمسلك إلى جنتك.«25

وقوله: »اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك 
المقدر  وأنت  ابتزوها،  قد  بها  اختصصتهم  التي  الرفيعة  الدرجة  في 
لذلك، ال یغالب أمرك، وال یجاوز المحتوم من تدبيرككيف شئت وأنى 
شئت، ولما أنت أعلم به غير متهم على خلقك وال إلرادتك حتى عاد 
صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورین مبتزین، یرون حكمك مبدال، وكتابك 
 منبوذا، وفرائضك محرفة عن جهات أشراعك، وسنن نبيك متروكة.«26

و كان هنضة اإلمام السجاد هنضة الدموع و العربات الدموع 
اليت كانت حاملة رسالة مظلوميته و أسرته. الدموع اليت تدفع الناس 
يسألون ملا كل هذا البكاء البن النيب و هو ممن يغضب و من 

آذاه و هذه األسئلة يؤدي إىل التعرف على الظامل و املظلوم.
و كان يبلغ اإلام السجاد عليه السالم بذكاء خاص جواب كل هذه 
األسئلة عرب األدعية املختلفة للذين كانوا يبحثون عن احلق. و كان 

هذا الوعي و الدموع قضم ظهر احلكومة الظاملة األموية.

أخالقه
عن أبي مهدي  أن علي بن احلسني مر على اجملذومني و هو 
راكب محار و هم يتغدون فدعوه إىل الغداء فقال إين صائم و لو 
ال أين صائم لفعلت فلما صار إىل منزله أمر بطعام فصنع و أمر أن 

يتنوقوا فيه  مث دعاهم فتغدوا عنده و تغدى معهم.27
الصادق قال: »بكى علي بن الحسين عشرین سنة و ما وضع بين 
یدیه طعام إال بكى حتى قال مولى له: جعلت فداك یا ابن رسول اهلل! إني  
أخاف أن  تكون من الهالكين. قال : »إنما أشكوا بثي و حزني إلى 
اهلل و أعلم من اهلل ما ال تعلمون  إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إال خنقتني 

العبرة ]و في روایة[ أ ما آن لحزنك أن ینقضي.« 
فقال له: »ویحك إن یعقوب النبي كان له اثنا عشر ابنا فغيب اهلل 
واحدا منهم فابيضت عيناه  من كثرة بكائه عليه و احدودب ظهره من الغم 
و كان ابنه حيا في الدنيا و أنا نظرت إلى أبي و أخي و عمي و سبعة عشر 
من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ینقضي حزني و قد ذكر في الحلية 

نحوه- و قيل إنه بكى حتى خيف على عينيه.«
و كان إذا أخذ إناء یشرب ماء بكى حتى یمألها دمعا فقيل له في ذلك 
فقال و كيف ال أبكي و قد منع أبي من الماء الذي كان مطلقا للسباع 

و الوحوش.
و قيل له إنك لتبكي دهرك فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا فقال 

نفسي قتلتها و عليها أبكي.«28
روی عن جابر و عن الباقر : »أنه جرى بينه و بين محّمد بن 

الحنفية منازعة في اإلمامة. 
فقال: »یا محّمد! اتق اهلل و ال تدع ما ليس لك بحق  إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين . یا عم! إن أبي أوصى إلي قبل أن یتوجه إلى العراق 

فانطلق بنا إلى الحجر السود فمن شهد له باإلمامة كان هو اإلمام.«
 :فانطلقا حتى أتيا الحجر السود فناداه محّمد فلم یجبه. فقال علي

»أما إنك لو كنت وصيا و إماما لجابك.« 
فقال له محّمد: فادع أنت یا ابن أخي و اسأله فدعا اهلل تعالى علي بما 

أراد. 
ميثاق  و  النبياء  ميثاق  فيك  جعل  بالذي  »أسألك   :قال ثم 

بعد  اإلمام  و  الوصي   من   مبين   بلسان  عربي   أخبرتنا  لما  أجمعين  الناس 
».الحسين

فتحرك الحجر حّتى كاد أن یزول من موضعه. ثم أنطقه اهلل بلسان عربي 
مبين. فقال: 

»اللهم إن الوصية و اإلمامة بعد الحسين لعلي بن الحسين بن فاطمة 
».بنت رسول اهلل

29».فانصرف محّمد و هو یتولى علي بن الحسين

کيف توفی
املؤرخون ان األمويني قد خافوا من وجود شخصية كاإلمام  روى 
السجاد وكان أشدهم خوفا منه الوليد بن عبد الملك، فقد روى 

الزهري أنه قال: 
»ال راحة لي، وعلي بن الحسين موجود في دار الدنيا.«30

وأمجع رأي الوليد بن عبد امللك على اغتيال اإلمام حينما جلس 
على كرسي احلكم، فبعث مساً قاتاًل إىل عامله على يثرب، وأمره أن 

يدسه لإلمام.31
وهكذا استشهد اإلمام مسموما بأمر الوليد وُدفن يف البقيع مع 
عمه اإلمام الحسن، ويف القبة اليت فيها العباس بن عبد المطلب.32
 :قال حملّمد ملا كان يف الليلة اليت وعد فيها علي بن احلسني

»یا بني ابغني وضوءا« 
فقمت فجئته بوضوء. قال: »ال أبغي هذا فإن فيه شيئا ميتا.« 
فخرجت فجئت باملصباح فإذا فيه فأرة ميتة فجئته بوضوء غريه. 

فقال: »یا بني! هذه الليلة التي وعدتها فأوصى بناقته أن یحظر لها 
حظار و أن یقام لها علف فجعلت فيه.« 

قال: فلم تلبث أن خرجت حىت أتت القرب فضربت جبراهنا و رغت 
و مهلت عيناها. فأيت حمّمد بن علي فقيل له: 

الناقة قد خرجت فأتاها.« فقال: »صه اآلن قومي بارك اهلل  »إن 
فيك فلم تفعل.« 

السوط على  فيعلق  ليخرج عليها إىل مكة  إن كان  فقال: و 
الرحل فما يقرعها حىت يدخل املدينة. 

و كان علي بن احلسني خيرج يف الليلة الظلماء فيحمل اجلراب 
فيه الصرر من الدنانري و الدراهم حىت يأيت بابا بابا فيقرعه مث ينيل 
من خيرج إليه فلما مات علي بن احلسني فقدوا ذاك فعلموا أن 

عليا كان يفعله.33
ملا حضر علي بن احلسني الوفاة أغمي عليه ثالث مرات فقال 
يف املرة األخرية: »اْلَحْمُد ِللَِّه الَّذي َصَدقَنا َوْعَدُه َو َأْورَثبََنا اْلَْرَض نبََتببَوَّأُ 

ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلعاِملين .«34 
مث مات صلوات اهلل عليه.35
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جامع  هو كتاب  األخبار«،  من  اخُتلف  فيما  »االستبصار 
جامع  كتاب  هو  األحكام«  »هتذيب  و  لألحاديث، 
أبي  تأليف  من  الشيعية  األربعة  الكتب  وأحد  لألحاديث، 
يف  الطوسي  الشيخ  مجع  الطوسي.  الحسن  بن  محمد  جعفر 
»االستبصار« كل الروايات الواردة يف خمتلف البحوث الفقهية 
الروايات املعارضة )املخالفة( هلا. يشتمل هتذيب  ومجع أيضاً 
األحكام على روايات يف الفقه و األحكام الشرعية مروية عن 
أهل البيت. وقد شرح الشيخ الطوسي يف هذا الكتاب، 

و »االستبصار«

كتاب املقنعة للشيخ املفيد. يشتمل كتاب هتذيب األحكام على الروايات 
استنباط  يريد  الذي  واجملتهد  للفقيه  يوّفر  وهو  الفقه،  فروع  الواردة يف كل 
احلكم الشرعي أغلب ما حيتاجه من الروايات. ويشتمل هذا الكتاب على 
البحوث الفقهية، واألصولية، والرجالية، وكثري من البحوث النافعة األخرى.1

من هو الشيخ الطوسی؟
هو الشيخ أبو جعفر محّمد بن الحسن بن علّي بن الحسن الطوسّي- نسبة إىل 
طوس من مدن خراسان اليت هي من أقدم بالد فارس و أشهرها و كانت 
الثقافة  معاهد  و  املهّمة،  العلم  مراكز  من  اليوم-  حىّت  تزال  ال  و  طوس 
اإلسالمّية، و ذلك ألّن فيها قرب اإلمام علّي بن موسى الرضا ثامن أئمة 

الشيعة االثىن عشريّة. 
ولد الشيخ الطوسّي يف طوس يف شهر رمضان سنة 385 ه، و هاجر إىل 

العراق فنزل بغداد سنة 408 ه، و هو يف الثالثة و العشرين من عمره.
و كانت الزعامة للمذهب اجلعفرّي يوم ذاك لشيخ األّمة و علم الشيعة محّمد 
بن محّمد بن النعمان العكبري البغدادّي املعروف بـالشيخ المفيد فالزمه و 
تتلمذ عليه، كما أنّه أدرك شيخه الحسين بن عبيد الّله الغضائرّي املتوّف سنة 
411 ه، و شارك أبا العّباس أحمد بن علّي النجاشّي )صاحب كتاب الرجال 

املطبوع( و املتوّف سنة 450 ه يف مجلة من مشاخيه.
و بقي على اتصاله بشيخه املفيد حىّت تويّف شيخه ببغداد ليلة الثالث من 
شهر رمضان سنة 413 ه، و كان مولده يف اليوم احلادي عشر من شهر 

ذي القعدة سنة 336 ه.
و ملا تويّف أستاذه املفيد انتقلت زعامة الدين و رئاسة املذهب إىل أعلم 
الموسوّي  القاسم علّي بن الحسين  أبي  المرتضى  السّيد  تالمذته، علم اهلدى 
أخ السّيد الرضّي )صاحب کتاب هنج البالغه( فاحناز الشيخ الطوسّي إليه 
و الزمه، و ارتوى من منهله العذب، و عين به أستاذه املرتضى و بالغ يف 
توجيهه أكثر من سائر تالمذته ملا شاهد فيه من اللياقة التاّمة يف العلم، و 
عني له يف كّل شهر اثين عشر دينارا، كما ذكر ذلك السّيد علي خان يف 

»الدرجات الرفيعة«، و غريه من أرباب املعاجم.
و بقي مالزما له طيلة ثالث و عشرين سنة حىّت تويّف أستاذه املذكور خلمس 

بقني من شهر ربيع األّول سنة 436 ه، و كان مولده يف رجب سنة 355 
ه، و عمره مثانون سنة و مثانية أشهر و أيّام.

و ترجم له تلميذه الشيخ الطوسّي يف فهرست رجاله، كما ترجم له يف 
كتاب رجاله.

و ملا تويّف أستاذه السّيد املرتضى استقّل الشيخ الطوسّي بالزعامة 
الدينّية، و أصبح علما من أعالم الشيعة و زعيما هلم.

و كانت داره يف »كرخ بغداد« مأوى األّمة و مقصد الوفاد، يؤموهنا حلّل 
مشاكلهم و إيضاح مسائلهم.

و قد قصده العلماء و أولو الفضل من كّل حدب و صوب للتلمذة عليه 
و احلضور حتت منربه و االرتواء من منهله العذب الفياض، حىت بلغ عدد 
تالمذته أكثر من ثالمثائة من جمتهدي الشيعة، و من أهل السّنة ما ال حيصى 

كثرة.
و بلغ به األمر من العظمة و الشخصّية العلمّية الفّذة أن جعل له خليفة 
زمانه القائم بأمر الّله عبد الّله بن القادر بالّله أحمد- اخلليفة العّباسّي- كرسي 
الكالم و اإلفادة، و كان هلذا الكرسّي يوم ذاك عظمة و قدر فوق ما يوصف 
إذ مل يسمح به إاّل ملن بلغ يف العلم املرتبة السامية، وفاق أقرانه، و مل يكن 
يف بغداد يوم ذاك من يفوقه قدرا، و يفضل عليه علما، فاذن كان هو املتعني 

هلذا الشرف و هلذا الكرسّي العلمّي.
إّن تالمذته من أعالم الشيعة بلغوا أكثر من ثالمثائة جمتهد، و من أعالم 
السنة ما ال حيصى كثرة، و قد صرّح بذلك المجلسّي )يف البحار( و التسترّي 
أرباب  من  غريهم  و  اجلّنات(  روضات  )يف  الخوانسارّي  و  املقابيس(  )يف 

املعاجم.2
الطوسي  للشيخ  النهاية  علي كتاب  مقدمته  يف  الطهراني  بزرك  آغا  يذكر 

مؤلفات الشيخ بالرتتيب ويقول: 
هذا ماوصل الينا من أسماء مؤلفات شيخ الطائفة ومنه ما هو موجود وما هو مفقود 

ولعل هناك ما لم نوفق للعثور عليه.3 
و هی 48 کتب فی املوضوعات املختلفة.

بالتدريس و  الطوسّي  يف »النجف األشرف: مشغوال  الشيخ  مل يزل 
التأليف و اهلداية و اإلرشاد و بّث األحكام الشرعّية مّدة اثنيت عشرة سنة، 

حىّت  أدركته املنّية و وافاه األجل احملتوم، و خسره العامل اإلسالمّي، فما أشّد 
ذلك اليوم يف اإلسالم، و ما أعظم رزأه على األّمة، فقد فقدوا مبوته العلم 
الصحيح، و فقدوا مبوته عماد اإلسالم، و ركنه القومي، و صراطه املستقيم.

كانت وفاته ليلة االثنني الثاين و العشرين من شهر حمّرم سنة 460 ه.4
النجف  أشهر مساجد  إىل مسجد وهو من  البيت  بيته مث حتّول  فنوه يف 
بباب  واملعروف   االمام علي الشمايل لصحن  الباب  قرب  ويقع  اليوم 

الطوسي.5
هو  الزاكي، كما  مرقده  خماطبا  املتأّخرين-  األدباء  بعض  وفاته  عام  أرّخ 

مسطور على قربه اليوم بقوله:
یا مرقد الطوسّي فيك قد انطوى
محيي العلوم فكنت أطيب مرقد

بك شيخ طائفة الدعاة إلى الهدى
و مجمع الحكام بعد تبّدد
أودى بشهر محّرم فأضافه
حزنا بفاجع رزئه المتجّدد

و بكى له الشرع الشریف مؤرخا             
أبكى الهدى و الدین فقد محّمد6

يف الفقه فمنزلة شيخ الطائفة و إمامته أبرز من أن حتتاج إىل شرح أو توضيح.
حىت أّن علماء الّسنة الذين تعّرضوا لرتمجة الشيخ الطوسي يف كتبهم  التارخيية 
و الرجالية عرّبوا عنه بـفقيه الشيعة7 أو فقيه اإلمامية8 أو شيخ  الشيعة و عالمهم 9 

أو إمام الشيعة10 و أمثال هذه الصفات.11 

التهذیب
مل يتعّرض الشيخ الطوسي يف هذا الكتاب إىل حبوث أصول العقائد، واكتفى 
بالبحث يف الفروع واألحكام من أول الفقه وهو كتاب الطهارة إىل آخره وهو 
كتاب الديات. وقد رتب عناوين الكتاب على ترتيب كتاب املقنعة. واألدلة 
اليت يعتمد عليها الشيخ الطوسي يف هذا الكتاب مستوحاة من القرآن الكرمي 
)الظاهر، والنص، واملضمون، والدليل أو املعىن القرآين(، واألحاديث القطعية 
)من قبيل اخلرب املتواتر، واخلرب املشتمل على قرائن قطعية تدل على صحته( 
بني  املشهورة  الروايات  وأخرياً  الشيعة،  علماء  إمجاع  أو  املسلمني،  وإمجاع 

األصحاب. 
ويشري الشيخ أيضاً إىل الروايات املخالفة ويبني وجه اجلمع بينها، أو وجه 
ضعفها، من قبيل ضعف السند أو عمل األصحاب على خالفها. ويشتمل 

هذا الكتاب على 393 باباً و13590 حديثاً. 
ذكر الشيخ الطوسي يف مقدمة كتابه12 أنَّ أحد أصحابه حتدث معه عن 
األحاديث اليت تبدو متعارضة يف مصادر احلديث الشيعية، وأن هذه املسألة 
أدت إىل انتقاد املخالفني وخروج بعض البسطاء عن املذهب احلق، وهلذا 
طلب من الشيخ أن يكتب شرحاً استداللياً على كتاب املقنعة للشيخ املفيد 
يذكر فيه األدلة القطعية لكل مسألة واألحاديث املشهورة، ومضافاً إىل ذلك 
بينها وأساليب تأويلها أو  التعارض  املتعارضة وطرق رفع  يذكر األحاديث 
وجوه الضعف فيها. وقد جاء تأليف كتاب التهذيب تلبية هلذا الطلب، ويف 

احلقيقة فإنَّ هناك دافعاً عقائدياً وراء تأليفه.13

أهمية ومكانة كتاب التهذیب
اشتمل كتاب التهذيب على أكثر األحاديث الفقهية ومن هنا يعترب مقارنة 

بالكتب األربعة من أهم مصادر االستنباط الفقهي لدى الشيعة اإلمامية.

الهمية الفقهية
ميتاز هذا الكتاب حسب ما يرى السيد بحر العلوم بأنَّه يغين الفقيه غالباً عن 

سائر كتب األحاديث لكن سائر الكتب ال متتاز؛ هذه املّيزة.14 
وأما ابن طاووس فيعترب كتايب الكايف و التهذيب أكرب الكتب الفقهية.

ويرى العالمة الحلي أن هذا الكتاب هو أصل الفقه ويعتربه مع كتاب املقنعة 
أكثر املصادر الفقهية نفعاً.

وتعترب املصادر الفقهية آراء الشيخ الطوسي يف كتاب التهذيب معربة عن 
فتاواه الفقهية وقد نقلت آراءه الواردة يف هذا الكتاب ونوقشت بكثرة يف 
كتب الفقهاء.15 وبعض فتاواه يف كتاب التهذيب مما اختص به أو قل من 

قال هبا.16 

الهمية الروائية
مضافاً إىل األمهية الفقهية اليت حظي هبا كتاب التهذيب فقد حظي أيضاً 
الفهارس  إىل كتب  ومضافاً  أيضاً.  والروائي  احلديثي  املستوى  على  بأمهية 
والرتاجم اليت ذكرت هذا الكتاب، فقد استندت إليه مصادر احلديث املتأخرة 

عنه دائماً.وقد كثر النقل عن هذا الكتاب يف مؤلفات ابن طاووس.
الكتاب،  الواردة يف هذا  الروايات  ابن ادریس جمموعة من أهم  وقد اختار 

ونقلها يف هناية كتابه السرائر.

کتاب االستبصار
حتدث الشيخ الطوسي عن سّر تأليفه كتاب االستبصار بقوله :

أما بعد فاني رأیت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم )بتهذیب 
ووجدوها  والحرام  بالحالل  المتعلقة  الخبار  من  فيه  جمعنا  ما  ورأوا  الحكام( 
مشتملة على أكثر ما یتعلق بالفقه من أبواب الحكام وانه لم یشذ عنه في جميع 
أبوابه وكتبه مما ورد في أحادیث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إال نادر 
قليل وشاذ یسير، وإنه یصلح أن یكون كتاباً مذخوراً یلجأ اليه المبتدئ في تفقهه، 
منهم ینال مطلبه ویبلغ بغيته  والمنتهي في تذكره، والمتوسط في تبحره فانَّ كالً 
تالحظ إلى أن یكون ما یتعلق بالحادیث المختلفًة مفرداً على طریق االختصار 
یفزع اليه المتوسط في الفقه لمعرفته والمنتهى لتذكره إذ كان هذان الفریقان آنسين 
بما یتعلق بالوفاق، وربما لم یمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع اآلثار 
فيشرفا على ما اختلف من الروایات فيكون االنتفاع بكتاب یشتمل على أكثر ما 
ورد من أحادیث أصحابنا المختلفة، أكثره موقوفاً على هذین الصنفين وان كان 

المبتدئ ال یخلو أیضاً من االنتفاع به.17
مجع الشيخ الطوسي األحاديث ذات العالقة بكل باب يف مكان واحد، 
وقام ببحثها وحتليلها من ناحية السند واملضمون، وقدم اقرتاحاته يف كل باب 
من األبواب لرفع التعارض الظاهري بني األحاديث، أو ترجيح فريق منها 
على الفريق اآلخر. وقد نالت أساليب رفع التعارض بني األحاديث واجلمع 

بينها مكانة هامة يف فقه الشيخ الطوسي وخاصة يف كتابه االستبصار.
ومن هنا ال يعترب هذا الكتاب جمرد جمموعة أحاديث بل يتميز بأمهية فقهية 
كبرية أيضا. وقد رتبت أبواب كتاب االستبصار كبقية الكتب األربعة وفقاً 

للرتتيب الطبيعي يف املؤلفات الفقهية.
ومع أّن الشيخ الطوسي اعتمد إىل حد كبري يف تأليف كتاب االستبصار 
على كتابه هتذيب األحكام، لكن االستبصار يعترب كتاباً مستقالً بالنظر إىل 
اهلدف من تأليفه وما متيز به من ترتيب أبوابه، وأسلوب ترتيب أحاديث 

كل باب فيه.
يعترب هذا الكتاب فريداً من نوعه فهو أول كتاب مؤلف للجمع بني الروايات 

»التهذیب«



املتعارضة.
مضافاً إىل امليزة املتقدمة لكتاب االستبصار فقد متيز أيضاً جبمعه كّما كبرياً 

من الروايات إىل درجة جعلت السيد ابن طاووس يقول بأنه:
إذا كانت هناك رواية خمالفة يف املسألة فال بد أهنا مذكورة يف االستبصار.

يقبلها وبعد ذلك يذكر  اليت  أو  املعتربة  الروايات  بداية كل باب  يذكر يف 
الروايات األخرى.

ال يشتمل الكتاب على مجيع أبواب الفقه بل يذكر فقط األبواب اليت وردت 
فيها روايات متعارضة، لكن ترتيب األبواب هو حبسب ترتيب أبواب الكتب 

الفقهية، فهو يبدأ ب كتاب الطهارة وينتهي بكتاب الديّات.
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