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2. لنعود إلى البيت!
االمريكية«  املتحدة  لـ»لواليات  رئيسا  ترامب  دونالد  إنتخاب  إن 
التحكم،  عن  وخارجا  هاربا  قطارا  ليس  إنه  بسيطا،  حدثا  ليس 
يف  ملنعطف  وبيان  استعراض  مبثابة  هو  ترامب  فان  أخرى،  بعبارة 
بتنفيذ  مكلفا  ترامب،  إعتبار  جيب  ذلك،  وبغري  الغرب.  تاريخ 
اخلارجية  العالقات  )جملس   CFR وضعها  اليت  اإلسرتاتيجيات 
الثالثية« وبالتايل حمافل »بيلدربرغ« السرية  االمريكي( و »اللجنة 

واليت تتحكم وتوجه العامل من خالل الرتاتيبية.
االمريكي )CFR( هو حمفل يضم  اخلارجية  العالقات  إن جملس 
خنبة من الطبقة السياسية والعلمية، ويُرسي هيمنة الطبقة الرأمسالية 
االمريكية يف جغرافيا الشؤون اخلارجية للواليات املتحدة عن طريق 
يتعاقبان  اللذين  احلزبني  قادة  وأن  واجلمهوري،  الدميقراطي  احلزبني 
على منصب الرئاسة، هم أعضاء يف هذا اجمللس. ويف احلقيقة فان 
األوليغارشية االمريكية متسك بزمام السلطة مبجملها من خالل هذا 
اجمللس وتدعم مصاحل طبقتها يف هذا البلد، وتقع يف مرتبة أعلى من 
اللجنة الثالثية. وهذه اللجنة تتألف من أكرب املصرفيني وأصحاب 
فيهم  )مبن  اإلقتصاد  وعلماء  املؤسسات  ورؤساء  واخلرباء  البنوك 

امريكا  هي:  مناطق  ثالث  من  واخرون(  روكفلر  وديفيد  كيسنجر 
اللجنة  القرار يف هذه  وأوروبا و»اليابان«. ويف احلقيقة فان صناع 
هم من أوروبا الغربية وامريكا الشمالية ومنطقة اسيا واحمليط اهلادي، 
ويتولون تنظيم االقتصاد الغريب دوليا. وجيب اعتبار هؤالء باهنم أقوى 

أرباب أكرب جزء من العامل وبالتايل منظمة بيلدربرغ املخيفة. 
إن »بيلدربرغ« هو تنظيم عاملي حيدد السياسات املاسونية ويدير 
عالقات أوروبا وامريكا وقضايا امريكا الشمالية من خالل تفرعني 
مانشسرت  حمفل  وأن  مانشسرت«،  »حمفل  و  نيويورك«  »حمفل  مها 

يتحكم بالقسم األورويب للعالقات االمريكية. 
إن مجيع هذه احملافل اليت ختضع إلدراة أشرار اليهود العاملية، تقوم من 
خالل اإلمساك جبميع األدوات املالية والعسكرية القوية، ليس بإدارة 
االقتصاد والسياسة الدوليتني فحسب، بل إهنا تتابع من خالل ذلك 

أهدافها العامة والكبرية. 
الرئيسي  العنصر  ترامب،  دونالد  نعترب  أن  مبكان،  السذاجة  ومن 
وصانع القرار النهائي يف السياسة واالقتصاد والعسكرتارية االمريكية. 
وأبرز  أقوى  من  من 130 شخصا  يتكونون  بيلدربرغ  أعضاء  إن 
وأرباب  واإلعالم،  واإلقتصاد  السياسة  نفوذا يف  األشخاص  واكثر 

اإلقتصاد الكبري )يف األبعاد الدولية( وامللوك وأعضاء األسر املالكة 
األوروبية، ويضعون ويضمنون سنويا خالل إجتماع، اإلسرتاتيجيات 
الالزمة للتحكم وضبط العالقات الدولية، ويضعون هذه السياسات 
موضع التنفيذ على يد العناصر املواكبة هلم )اللجنة الثالثية، وجملس 

العالقات اخلارجية االمريكي واحلكومات األوروبية واألمريكية(.
ممن  البيضاء  الياقات  أصحاب  من  جمرمني  هؤالء،  إعتبار  وجيب 
يضطلعون بدور خلف الكواليس وهلم جذور قدمية يف احملافل السرية 
العاملية«  »احلكومة  لتشكيل  جهدهم  قصارى  ويبذلون  السابقة، 
)ويف أعقاهبا اجليش العاملي والسوق العاملية و...( لنسف وطمس 
مجيع اهلويات الوطنية يف مسعى للوصول إىل احلكم املوحد الشامل 

وبال منازع. 
وخالل احلربني العامليتني األوىل والثانية، تقلصت تدرجييا صالحيات 
احلكومات الوطنية واإلقليمية ووضعت بتصرف املنظمات الدولية 
لوضع  السرية  احملافل  هذه  عن  تنوب  اليت  املنظمات  الظاهر.  يف 
اليد على مقدرات وصالحيات مجيع األمم والشعوب واحلكومات 

وتقلص من صالحياهتا. 
األوىل  العاملية  احلرب  بعد  األمم«  »عصبة  تأسيس  إعتبار  وجيب 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  املتحدة«  األمم  »منظمة  و   )1920(
)1945( واملنظمات املنضوية حتتها، من مكاسب هاتني احلربني. 
ويعترب باحثو »بيلدربرغ« كاذرع تنفيذية ألحد أكرب احملافل السرية يف 
العامل أي »جلنة 300«. إن مراكز املؤامرات الدولية، ترى أن غايتها 

ومقصودها الرئيسي يتحقق من خالل: 
• احلد من استقالل الدول يف خمتلف اجملاالت؛

• تقسيم البلدان الكبرية؛
• دفع الدول املختلفة إىل خوض حروب استنزافية مع جرياهنا؛

• اهليمنة على املصادر وثروات النفط والغاز يف العامل. 
إن رؤساء وزعماء الدول املختلفة، سواء رؤساء اجلمهورية ورؤساء 
الوزراء مبن فيهم احلكام والشيوخ العرب، كل منهم ينتمي بطريقة ما، 
للمحافل الفرعية املاسونية واملخفية، واليت تفضي يف خامتة املطاف 

إىل »التنظيم املاسوين العاملي ألشرار اليهود«. 

الخطوة األخيرة لتأسيس الحكومة العالمية
الالزمة  الثالث  »اخلطوات  من  الثالثة  اخلطوة  إختاذ  أرضيات  إن 
لتأسيس احلكومة العاملية« قد توفرت مع إهنيار اإلحتاد السوفييت. 
من  مرحلتني  خالل  أختذتا  قد  والثانية  االوىل  اخلطوتان  وكانت 

احلروب العاملية. 
لليربالية(  الشامل  الثقافة )اإلنتشار  أنه مع عوملة  يُظن  وبينما كان 
واإلقتصاد )الرأمسالية(، تكون قد توفرت مجيع التحضريات والفرص 
منذ  العاملية، تصاعدت  للحكومة  الكبري  املشروع  لتدشني  الالزمة 
النصف الثاين من القرن العشرين مهسات وظهرت جماالت العودة 

إىل املعنوية )بنكهة األصولية( من طريف العامل، أي الغرب والشرق 
اإلسالمي. وبالرغم من أنه كان يتصور، أنه مت إعداد مجيع األدوات 
والعوامل الالزمة للتحكم هبذا التيار، لكن ومع ظهور التصدعات 
يف القواعد الثقافية احلضارية احلديثة، ُدق جرس إنذار اإلهنيار الثقايف 

واحلضاري للغرب. 
إن الرغبة يف العودة إىل الدين والبحث عن املعنوية من قبل سكان 
العامة  اإلدارة  بتويل  اإلدعاء  على  ذاهتا  تنطوي حبد  أن مل  العامل، 
واقامة النظام اجلديد القائم على القيم الدينية، مل تكن تشكل خطرا 
بالنسبة ملؤسسي احلكومة العاملية ألشرار اليهود واملاسونيني العامليني، 
الشرق  منطقة  يف  السياسية  العالقات  وتوازن  تعادل  ارتباك  لكن 
األوسط )بعد انتصار الثورة االسالمية يف »ايران«( وضع عقبة كبرية 
أمام الذين كانوا يظنون أنه مل تبق إال خطوة واحدة إلنشاء احلكومة 
بالسالح،  وتزويده  السفلي  التكفريي  التيار  تعزيز  وبازاء  العاملية. 
وبالرغم من أنه بداية مت من أجل السيطرة على النهضات اإلسالمية 
النهضة  انتشار  دون  واحليلولة  السرائيل  احلصانة  ومنح  وإحباطها 
الشيعية، وما أعقبه من تشكيل التحالف »الصلييب - السلفي - 
الصهيوين« الدامي لقمع وقتل املستضعفني، لكنه أفضى يف السري 
الشيعة  إلبادة  الكواليس  لقادة خلف  النهائي  القرار  إىل  التكويين 

وحميب أهل البيت )ع(.
إن التحالف الصلييب - السلفي - الصهيوين الدامي، يشهد اليوم، 
اليهود،  العاملية« ألشرار  قيام »احلكومة  تيار ينكر ويعارض  نشأة 
وأكثر من ذلك يقول أنه يريد إضفاء النظام على العالقات واجلغرافيا 
فان  ذلك،  على  وعالوة  الدينية،  التعاليم  على  القائمة  السياسية 
موضوع اإلنتظار والتحضري والتمهيد لظهور املنقذ املوعود، حيظى 
بني التعاليم الدينية لدى الشيعة، بامهية خاصة. ولذلك فان »التيار 
الفكري والثقايف الشيعي« اعترب أكرب عدو وعقبة، وبالتايل فقد بذل 
للقضاء  ومهته  جهده  قصارى  أعاله،  املذكور  الشيطاين  التحالف 

عليه. 
ويف التصور الغريب، فان املسلمني بصفة عامة والشيعة بصفة خاصة 
وبظاهر  بشعة  طبيعة  ذات  خطريون، كائنات  »زامبيون«1  هم 
انساين، وأينما حلوا، يعتدون ويهامجون االخرين، ومن أجل النجاة 
من أيديهم البد من إبادهتم مجاعيا وبناء جدار هائل بينهم وبني 

الزامبيني العدوانيني. 
وقد كلفت سينما »هوليوود« منذ النصف الثاين من القرن العشرين، 
توغلهم  عن  الناجتة  األخطار  وإظهار  الزامبيني  عن  صورة  برسم 

واخرتاقهم للحضارة الغربية احلديثة. 
ويف الفيلم السينمائي »احلرب العاملية Z«2 إنتاج عام 2013، مت 
قامت  اليت  الوحيدة  احملتلة( هي  )فلسطني  بان »اسرائيل«  إظهار 
من  مأمن  يف  نفسها  جلعل  جرياهنا  وبني  بينها  عازل  جدار  ببناء 

هجمات الزامبيني. 

الموقع الحالي للعالم المعاصر 

 وشيعة أهل البيت
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ومبحاذاة تقدمي صورة زامبية عن املسلمني يف السينما، فانه مت يف 
عامل السياسة ايضا، تقدمي املسلمني والشيعة املنتظرين لظهور املنقذ 
املوعود على أهنم كائنات شريرة، يقفون يف مواجهة جبهة اخلري )أي 
الغرب واليهود(، ويبادون يف ذروة معركة هرجمدون العاملية، على يد 
التحالف الصلييب والصهيوين، ويف النهاية فان »احلكومة العاملية« 
لبين اسرائيل يف »القدس« تقوم لفرتة طويلة تستمر الف سنة، بانقاذ 

العامل من القوى الشريرة. 
أسطورية  هم كائنات  الزامبيني  فان  الغربية،  السينما  أدبيات  ويف 
الديين  االدب  يف  العائدون  )مثل  التاريخ  عمق  من  تعود  وخميفة، 
الشيعي(، وحتيا حياة جديدة بعد موت طويل وتعتزم القضاء على 

األناس االخرين. 
العقل  وعدمية  محقاء  هم كائنات  الزامبيني  فان  الرؤية،  هذه  ويف 
هكذا  ويف  لتهامجهم.  هلا،  طعمة  االخرين  من  جتعل  ومتوحشة، 
أعمال سينمائية، يتم عرض بطل متعلق جببهة اخلري ينقذ سكان 

الغرب والعامل من الزامبيني الشريرين. 
وعندما يتحدث دونالد ترامب عن املسلمني واملهاجرين، وكأنه عائد 

للتو من مشاهدة فيلم مرعب يظهر عدوان الزاميني!
ويف ظل دراسة إحصائية يف موقع IMDb ميكن درك أنه مت منذ عام 
1966 وحلد االن، إنتاج حنو 300 فيلم سينمائي حول حضور 
الزامبيني يف العامل حبيث أن أكثر من 50 باملائة من هذه األعمال، 

أي حنو 150 فيلما، انتج بعد عام 2001.
إن دراسة هذه األعمال تظهر أن مفاهيم وعبارات مثل »اإلسالم« 
رديف  هي  الزمان«  »آخر  و  و»اإلرهاب«  العازل«  »اجلدار  و 

لكلمة »الزاميب«.
األخرية،  العقود  خالل  شهدنا  السينمائية،  األعمال  هذه  ومبوازاة 
وحمتوى  موضوع  حول  تدور  اليت  السينمائية  األفالم  من  املئات 

حروب آخر الزمان وهرجمدون واإلنقاذ. 
إن البنية الرئيسية ملعظم األفالم اليت تتحدث عن آخر الزمان، تتمثل 
يف مفاهيم مثل الشيطان ومعاد للمسيح واجملتمع الدويل والصراع بني 

ابليس وعنصر آخر الزمان بشأن اجملتمع الدويل. 
إن حماربة الشيطان والقوى الشيطانية، حلفظ ومحاية اجملتمع الدويل 
أفالم  هكذا  ألبطال  الرئيسية  املهمة  تشكل  الغرب(  )السيما 

سينمائية. 
السينما  تاريخ  أفالم  أكثر  أن  عن  اإلعالن  هو  الدهشة  يثري  وما 
اهلوليوودية تكلفة ومبيعا، هي افالم تدور حول موضوع آخر الزمان. 
إن منتجي وخمرجي هذه األفالم، يسعون بأمناط خمتلفة ومن خالل 
اإلفادة من الرموز االسالمية )املباين واألشخاص واألصوات و...( 
ودجالة  للمسيح  ومضادة  شريرة  قوى  أهنم  على  املسلمني  لتقدمي 

ومبيدة للعامل. 
االمريكيني والربيطانيني من مواقف من  الساسة  إختاذ  يرفد  ما  إن 

املسلمني وما يدعم  السياسية ضد  النقاشات  النظرية، يف  الناحية 
الزامبيني، هو  إنتاج جمموعة أعمال حول موضوع  السينمائيني يف 

»األصولية املسيحية الصهيونية«. 
إن املسيحية الصهيونية، هي حركة دينية وسياسية نابعة من االدبيات 
االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الساكنني  للربوتستانت  الدينية 
وبريطانيا، والنواة الرئيسية ألفكارهم تتمثل يف احلرب بني قوى اخلري 

والشّر والقائمة على الفكرة اجلزمية.
وميكن حتديد مؤشرات األصولية املسيحية يف حاالت مثل اإلميان 
باخر الزمان املبكر، ومعركة هرجمدون املقدسة وظهور املسيح وتشكيل 

احلكومة العاملية لبين اسرائيل على امتداد »فلسطني احملتلة«. 
إن الصراع والنزاع الدامي املدعوم دينيا حتت عنوان معركة هرجمدون 
املقدسة، يعد جزء ال يتجزأ من معتقدات اإلصوليني املسيحيني، 
الذين يشكلون االن القسم األعظم من سكان الواليات املتحدة 
ذروته  يبلغ  الصراع  هذا  فان  هؤالء،  نظر  وجهة  ومن  االمريكية. 
عشية ظهور املنقذ املوعود )املسيح( ويفضي يف النهاية إىل تأسيس 

احلكومة العاملية لقوى اخلري. 

آخر الكالم!
وننهي حديثنا بتصرحيات لنائب الرئيس االمريكي مايك بنس. فقد 
كتبت صحيفة »جروزامل بوست« )يوم 25 فرباير( أن بنس أكد 
أمام امللتقى السنوي للويب الصهيوين »حتالف اليهود اجلمهوريني« 
على عزم واشنطن اجلاد لتوفري األمن واحلماية لليهود ودعم عملية 
»السالم يف الشرق األوسط« قائال: إن إدارة ترامب لن تساوم على 

أمن الدولة اليهودية السرائيل، حسب تعبيره. 
إن العامل الغريب، مل يعد مكانا آمنا بالنسبة للمسلمني وعلى وجه 
الشاملة  الصليبية  احلرب  طبول  أصوات  وأن  الشيعة،  اخلصوص 
الثانية، تسمع من كل حدب وصوب، وكأن »التحالف الصلييب 

والسلفي والصهيوين« يبحث عن اهلالك. 
هذه  ملثل  أنفسهم  يهيئوا  أن  جيب  اإلسالمي  بالدين  املؤمنني  إن 

الظروف. 
إن الغرب لن يتكرر، ومع وصول تارخيه إىل هنايته، فانه يسري حنو 
ثقايف وحضاري  جمال  أي  تصور  ميكن  وال  واإلضمحالل.  الزوال 
املعمورة.  للبشرية على صعيد  العريقة  التجربة  بعد كل هذه  بديل 
وبالتايل فمن الضروري إجياد اجلهوزية النفسية واملادية الالزمة لدينا 
واالخرين ملواجهة هذه الظروف واستقبال تاريخ الغد ومواكبة منطلق 

إمام املنتظرين.
وجيب العودة إىل البيت.

وجيب العودة إىل أرض املؤمنني. 
 :وجاء يف معىن اهلجرة على لسان أمري املؤمنني علي

َفَمْن  اأْلَْرِض  ِفي  اْلُحجَِّة  ِبَمْعرَِفِة  ِإالَّ  َأَحٍد  َعَلى  اْلِهْجَرِة  اْسُم  ييََقُع  »اَل 

َعَرفيََها َو َأقيَرَّ ِبَها فيَُهَو ُمَهاِجٌر َو اَل ييََقُع اْسُم ااِلْسِتْضَعاِف َعَلى َمْن بيََلَغْتُه 
اْلُحجَُّة َفَسِمَعتيَْها ُأُذنُُه َو َوَعاَها قيَْلُبه.«3

رئيس التحرير
إمساعيل شفيعي سروستاين

الهوامش: 
1. الزامبيون، هم كائنات أسطورية يف القصص وافالم الرعب، حيث تعود بعد 
املوت إىل هذا العامل، للقضاء على االخرين. ومن املرجح أن يعود جذر مفردة 

الزاميب يف فولكلور هائييت.
2. World War Z

قم،  )صبحي صاحل(،  البالغه  هنج  بن حسني،  حمّمد  الرضي،  الشريف   .3
الطبعة االوىل، 1414هـ. ق.، ص280، خطبة 189.
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أخرياً... ِصراٌع قطري سعودي واِضح، ونقول واِضح إلنهُ موجود أصالً، 
ومل يغيب ولو حلظة واحدة، تعود أسبابِه إىل مصطلح الزعامة، وما خيتفي 

خلفها من مشكالت حقيقية، كان الواقع أقوى بكشفها للعلن.
ِمن  أكياساً  مّحل  التاِجر  للمنطقة،  ترامب  زيارة  فيها  تثمر  وليلة؛  يوٌم 
الصفقات الناجحة، و واهم جداً من يعتقد إن املالية أمهها، العجوز 
األقتصادي ربَح ما هو أكرب بكثري، واألهم فيها؛ شق الصف اإلسالمي 
من جديد، فعلى الرغم من كل التحفظات على سياسة السعودية وقطر 
واألمارات والبحرين، إاّل أيّن ال أجد يف هذه اخلطوة هناية لتلك السياسات 

املرفوضة.
إن الصراع على زعامة األسالم السيّن مل يهدأ يوماً، سلفية السعودية قبالة 
أخوانية قطر، والتوسع يف العاملني العريب واألسالمي مها سبب الصراع 
األزيل، ومن هنا تشكلت احملاور ]سياسياً، أقتصادياً، أعالمياً[، فقطر 

حبيبة تركيا، واألمارات تصطف مع السعودية!
هذا الصراع بقّي بعيداً عن األعالن؛ لوجود قضايا مهمة جيب أن حتسم 
وأمهها؛ وحدة جملس التعاون اخلليجي، حريب سوريا واليمن، الوقوف بقوة 
أمام أنتصارات اجلمهورية األسالمية، والتوحد أمام العمليتني السياسيتني 

يف العراق ولبنان.
ساعاٌت فقط؛ أصبحت قطر ممولة لألرهاب، صديقة إليران، حقودة على 
اخلليج، وخملصة ألسرائيل! هُتم مَع إن فيها الشيء الكثري من الصّحة إذا 
ما أخذنا بنظر األعتبار؛ عالقاهتا مع تل أبيب ودعم الفصائل املتشددة، 

لكن أخرياً نقول: ما حدى مما بدا!
أمل تكن قطر قبَل ساعاٍت معدودة رأس الرمح يف حروب السعودية! أمل 
ُيسّخر كل اإلعالم اخلليجي ومنه السعودي؛ لرعاية أنقالبات قطر وتثبيت 
امللك لألنقالبيني! واملواقف املوحدة جتاه أزمات سوريا والعراق واليمن 

ولبنان؛ هل كانت مسرحية!
السعودية كانت كرمية جداً مع ترامب، أربعمائة مليار دوالر ال تعادل شيئاً 
أمام املفاجئات القادمة، تثبيت التوغل األمريكي يف اخلليج، وضرب كل 
السبل الدبلوماسية ألحتواء أزمات املنطقة، ما يصبُّ يف مصلحة أستقرار 

تل أبيب، اليت تلعب على مجيع احلبال!

http://ar.shafaqna.com/AR/129147 :المصدر

الِصراع على الزعامة..!

تقدم سريع للجيش السوري

متكنت وحدات من اجليش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة من احكام 
سيطرهتا على 37 بلدة ومزرعة يف ريف حلب اجلنويب الشرقي وريف الرقة 

الغريب.
املخزوم،  احلجة،  خربة  املخزوم،  مسطاحة  القرامطة،  هي:  والبلدات 
اجلوين، رسم فاحل، املفتاحية، خربة حمسن، خربة حسان، بئر السبع، 
جرابات، ترقاوي، السليحية، عنز بوكردي، املزرعة السادسة، بوكردي، 
جرابا ت صغري، املويلي، البوصي، بئر خطاب، القادسية، رمثان، خربة 
رمثان، برمليحان، خراب املخزوم، دبسي، مدحير، دبسي عفنان، غزايل 
شرقية، مشرفة الصعب، الغمامري، مشرفة الغجر، خربة العيس، العمريات، 

الصعد، فخيخة، دبسي فرج.
وقضى اجليش السوري على العديد من مسلحي داعش واصاب املئات 
ودمر 6 دبابات وعربيت ب م ب، وأسقط ثالث طائرات مسرية مزودة 

بالقنابل.
وتقوم وحدات اهلندسة بإزالة األلغام والعبوات الناسفة اليت زرعها اإلرهابيون 

بكثافة يف القرى والبلدات احملررة.

http://www.alalam.ir/news/1980425 :المصدر

وتحرير 37 بلدة بريفي حلب والرقة

منظمة دولية:
وفاة 100 ألف طفل منذ بدء العدوان على اليمن

صّنف تقرير جديد ملنّظمة رعاية األطفال الربيطانية، »اليمن« الدولة 
رقم 140 من أصل 172 دولة يف العامل، يف أدىن مراتب دول الشرق 

األوسط، يف مؤّشر البلدان اليت تكون فيها الطفولة عرضة للخطر.
وقال تقرير »طفولة مسلوبة« الذي نشر بالتزامن مع يوم الطفل العاملي 
»األّول من يونيو« إن الطفولة يف اليمن تسلب باستمرار، حيث تويّف 
أكثر من 100 ألف طفل نتيجة األمراض منذ بداية العدوان الذي تسّبب 
يف مقتل ما ال يقل عن 1600 طفل وجرح 2500 آخرين، بيد أن 
طفال واحدا حتت سن اخلامسة ميوت كل عشر دقائق ألسباب ميكن 
الوقاية منها مثل: اإلسهاالت والتهابات اجلهاز التنّفسي وسوء التغذية اليت 

تفاقمت مؤّخراً جرّاء العدوان.
ويعاين أكثر من 2.2 مليون طفل دون عمر اخلامسة من سوء التغذية 
احلاد، ففي بعض احملافظات مثل: احلديدة، يعاين طفل واحد من أصل 
أربعة أطفال من سوء التغذية احلاد. كما تواجه اليمن أعلى معّدالت سوء 
التغذية املزمن »التقزّم« يف العامل، حيث يعاين طفل من بني كل طفلني من 
هذه الظاهرة. كما أن حمافظة صعدة تعاين من أعلى معّدالت التقزّم الذي 

يؤثّر على 8 من كل 10 أطفال.
وقال التقرير إن أكثر من نصف املرافق الصحية يف اليمن مغلقة كلياً أو 

تعمل بشكل جزئي يف حني أن أكثر من 7 ماليني طفل حباجة إىل الرعاية 
الصحية األساسية.

وقال القائم بأعمال املدير القطري ملنّظمة رعاية األطفال حمسن صّديقي 
إن أطفال اليمن قد مت سلبهم من كل ما جيعلهم يعيشون كأطفال، وأهنم 
يكربون يف ظل حرب قائمة ومعّرضون لإلصابة أو الوفاة إما عن طريق 
يعانون وميوتون بسبب  األرض، وأهنم  الصراع على  أو  اجلوية  الغارات 
أمراض من املمكن جتّنبها مثل: الكولريا وسوء التغذية، كما أهنم أجربوا أن 

يرتكوا منازهلم ومدارسهم.

http://ar.shafaqna.com/AR/129199  :المصدر
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أفاد مصدر امين يف حمافظة كربالء املقدسة، اجلمعة، بوقوع تفجري انتحاري 
داخل مرآب للسيارات وسط احملافظة.

وقال املصدر حبسب السومرية نيوز، إن شخصا انتحاريا فجر نفسه، صباح 
اليوم 2017/6/9م.، عبر حزام ناسف يرتديه قبل محاولة القبض عليه، في مرآب 
للسيارات )الكراج الموحد(، وسط مدينة كربالء، مبينا ان التفجير أسفر عن ضحايا 

لم يعرف عددهم بعد، فضال عن اضرار بالسيارات الموجودة داخل المراب.
وأضاف املصدر، أن االجهزة االمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا 

في مالبساته.
وأحلق التفجري االنتحاري أضرارا مادية بعدد من السيارات املدنية اخلاصة، 
وجيري سحب اآلليات املعطوبة وسط إجراءات أمنية مشددة يف احملافظة.

وتعد حمافظة كربالء )100 كم جنوب العاصمة بغداد(، من احملافظات 
املستقرة أمنيا، وشهدت على فرتات متباعدة أعمال عنف تستهدف 

املدنيني واالجهزة االمنية، فيما تعتقل القوات األمنية مطلوبني للقضاء 
خالل عمليات أمنية تنفذها يف مناطق متفرقة من احملافظة.

http://www.alalam.ir/news/1980590 :المصدر

تفجير انتحاري داخل مرآب للسيارات

أثار تركيب لوحة مسيئة للنيب مبدينة »إنديانابوليس« األمريكية 
غضب وإحتجاجات املسلمني هبذه املدينة.

وأفادت وكالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا(، قد حتدى قادة املسلمني 
قاموا  الذين  أولئك  األمريكية  »إنديانا«  بوالية  إنديانابوليس  مبدينة 
برتكيب هذه اللوحة املسيئة للنيب األعظم لكي يعرّبوا عن أنفسهم.

وطالب قادة املسلمني، أولئك الذين قاموا برتكيب هذه اللوحة بأن 
يوضّحوا حول العبارات املسيئة والغري صحيحة اليت كتبت حول النيب 
حممد على هذه اللوحة، ويعرّبوا عن دوافعهم من إرتکاب هذا 

العمل.
وقالت املديرة التنفيذية الئتالف املسلمني بوالية إنديانا األمريكية، 
ريما شاهد: أنا غاضب جداً وفي الوقت نفسه أنا حزين جداً، أريد أن أعرف 

من فعل ذلك.
وأضافت أن هذا العمل هو أمر جبان جداً، مبينة أهنا كانت تعتقد أن 
الكراهية ال مكان يف مدينة إنديانابوليس األمريكية، لكن هذه اللوحة 

تقول شيئاً آخر.

http://iqna.ir/fa/news/3607102 :المصدر

وسط كربالء

کنيسة نيجيریة تطعم الصائمين الفقراء

في رمضان

قامت الکنيسة يف مدينة »کادونا النيجرية« بتوزيع أكثر من 500 طرد 
غذائي علی الصائمني املسلمني الفقراء واحملتاجني منذ بداية شهر رمضان 

املبارك حتی اآلن.
وأفادت وکالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا( أن القّس املشرف علی کنيسة 
کادونا، يوحنا بورو، قال ان هذه الطرود الغذائية يتم توزيعها على الفقراء  

واحملتاجني الذين ال ميلکون قوت يومهم.
أتباع األديان  وقال ان الکنيسة تعمل علی نشر احلّب والصداقة بني 
وترسيخ قيم التعايش السلمي بني املسلمني واملسيحيني يف نيجرييا، مؤکداً 

اهنا املرة األولی التی تقوم کنيسة مسيحية بتخصيص إفطار للمسلمني.
أن هناك قواسم مشرتكة کثرية بني املسلمني  وأردف يوحنا بورو مبيناً 
واملسيحيني کما جاء يف القرآن الکرمي فنحن إخوة وعلينا دعم بعضنا 

البعض لنعيش يف سالم وهدوء.
وطالب  القّس املشرف علی کنيسة کادونا، األغنياء املسلمني واملسيحيني 

يف نيجرييا بدعم النساء األرامل واأليتام، ودعم الفقراء.
جتدر االشارة اىل أنه يبلغ عدد سكان نيجرييا ما يقرب من 150 مليون 
شخص وهذه الدولة تعّد من البلدان املأهولة بالسكان يف قارة افريقيا 

حيث نصف سكاهنا هم من املسلمني والنصف اآلخر من املسيحيني.

http://iqna.ir/fa/news/3606726  :المصدر

مسلموا أمريكا يحتّجون على لوحة مسيئة للنبي
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المقاالت الثقافية

المقاالت الثقافية

شهر رمضان کریم

أسرار المراقبات

أسرار المراقبات

تقولوا رمضان  قال: »ال   املؤمنني أمري  اجلعفريات عن  روى يف 
فإنكم ال تدرون ما رمضان؟ فمن قاله فليتصّدق وليصم كّفارة لقوله، ولكن 

قولوا كما قال اهلل: شهر رمضان.«
٭٭٭

ال بأس أن نشري بواجب شرائطها إمجاالً وإن كان لتفصيل ذلك 
حملٌّ آخر، ألّن شهر رمضان ربيع الدعاء والقرآن، وكذا شرائط قراءة 
القرآن، ولنقّدم شرائط القراءة أدباً وأداًء حلّق تقّدم القرآن، فنقول: 
قال اهلل عّز وجّل: »أفال ييََتَدبّرون القرآن أم على قلوٍب أقفالها« )حممد: 

 )24
ومن مهّمات األعمال يف هذا الشهر القراءة والدعاء والذكر، فليقّدر 
العامل لنفسه من كّل واحد منها ورداً ويرّجح منها ما يزيد يف نشاطه 
للعبادة، ويؤثر يف قلبه فكراً ونوراً، فال يرتك غريه رأساً ولكن يرّجح 
بذلك ترجيحاً يف الزيادة واإلكثار، وليكن ممّا خيتاره من الدعوات يف 

أّول الليل ما ورد بعد الصلوات وأّوله:
»يا علّي يا عظيم« و»دعاء االفتتاح« ويف األسحار ما أّوله: »اللهّم 
إّني أسألك من بهائك بأبهاه...«، وال يرتك »دعاء أيب محزة« وليقرأه 
بقدر نشاطه وكسله يف مجيع الليايل أو بعضاً ومن أدعية النهار يقرأ 
يف كّل يوم بعضها، وال يرتك يف اجلمعات الصلوات املروية ويكثر يف 

دعواته دعاء توفيق ليلة القدر وليلة الفطر.
ومن مهّمات الدعوات لويّل أمره، وخليفة ربّه، بقّية اهلل يف أرضه 
وحّجته على بريّته، إمام زمانه خالل ليله وهناره وليقل يف دعائه:

»اللهّم أرنا فيه وفي أهل بيته، وشيعته ورعيته، وعاّمته وخاصته ما يأمل، 
بشيعته  وألحقنا  ورضاه،  بطاعته  علينا  وُمنَّ  يحذرونه،  ما  أعدائه  وفي 
بجميع  الطاهرين،  آبائه  وعلى  عليه  وصّل  السابقين،  وأوليائه  المقّربين، 

صلواتك يا أرحم الراحمين.«
ويدعو ويستغفر ألبويه وملعّلميه وإخوانه يف اهلل وألقربائه وجريانه، 

وملن له عليه حقٌّ، وجلميع املؤمنني، وليشركهم يف دعواته لنفسه.

من مهّمات أعمال الشهر
٭ الغسل يف أّول ليلة منه، ويف الليايل املفردة ويف أّول يوم منه.

نهر جار  في  ليلة من شهر رمضان  أّول  في  اغتسل  الرواية: »من  ويف 
ويصّب على رأسه ثالثين كّفاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.«

وروي: »أنَّ من اغتسل في أّول يوم من السنة في ماء جاٍر وصبَّ على 
رأسه ثالثين غرفة، كان دواء سنة.«

٭ مثّ إّن السحور مستحّب شرعاً، وروي: »تسّحروا ولو بجرع الماء، 
أال صلوات اهلل على المتسحرين.« ويستحّب فيه زيادة على غريه من 
الذكر قراءة إنّا أنزلناه، روي أنّه: »ما من مؤمن صام وقرأ إنّا أنزلناه عند 
سحوره وعند إفطاره إال كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل اهلل.« 

ويقصد به استحبابه عند اهلل والتقّوي على العبادات طول النهار.
٭ مثّ إّن من أهّم الدعاء يف شهر رمضان أن يكثر اإلنسان دعاء 
وقت  إىل  الشهر  أّول  من  الفطر،  وليلة  القدر  ليلة  عبادة  توفيق 
حضورمها، فإن صدق يف الدعاء ال يرّد الكرمي تعاىل دعاءه ويفوز 

يرتاض  أن  الكرمي  بالقرآن  للمؤمن  يليق  الذي  العظيم  األمر  هبذا 
سنة كاملة باإلحياء والعبادات، لتحصيل االطمئنان بدركها، كيف 
أزيد من  ألف شهر، وألف شهر  أهّنا خرٌي من  والقرآن صريح يف 
مثانني سنة، فمن عمل سنة واستفاد أجر مثانني سنة فهو من الراحبني 

الفائزين، وكيف لالهتمام بدعائه يف أقّل من شهر.
وباجلملة من مل جيد يف نفسه اهتماماً لدرك ليلة القدر هبذا املقدار 
لزوم  يف  ونظريمها  إميانه  فليعاجل  اإلميان،  مريض  فهو  أيضاً  القليل 
أنّه كان   السجاد عن  روي  ألنّه  ويومه  الفطر  بليلة  االهتمام 
يقول: »ليس ذلك بدون الليلة يعني ليلة القدر، وذوو الهمم العالية كانت 
هّمتهم أن يكشف لهم في هذه الليلة عّما تنّزل من السماء إلى األرض 
من المالئكة والتقديرات.« وكيف لنا أن هنتّم لتوفيق عبادهتا، ولو مل 

نعلمها باخلصوص.
وقد روي للوصول إىل معرفتها: قراءة »سورة الدخان« يف كّل ليلة 
مائة مرّة إىل ليلة اجلهيّن، ويف األخرى: قراءة »سورة القدر« ألف 

مرّة بدهلا إىل هذه الليلة.
٭ ومن مهمات أعمال هذا الشهر إفطار الصائمني، وقد مسعَت 
أجر ذلك يف خطبة النيب واألهّم يف ذلك أيضاً إخالص النّية 
ذلك  على  باعثه  يكون  ال  وأن  جالله،  جّل  اهلل  بأدب  والتأّدب 
اآلخرة،  شرف  وال  الدنيا،  شرف  إظهار  ال  رضاه،  حتصيل  إال 
وال التقليد، وال رسوم العادات، ويهتّم يف ختليص عمله من هذه 
املقاصد، وخيتربها ببعض الكواشف، وال يطمئّن من تلبيس اهلوى 
والشيطان، ويكون يف ذلك مستمداً من اهلل جّل جالله، يف أصل 
إفطاره، ويف تعيني من يفطره من املؤمنني، وفيما يفطر به من الطعام، 
وكيفّية معاملته مع ضيفه، فإّن ذلك كّله ختتلف كيفّياته مع املقاصد، 
ويعرف أهل اليقظة مداخل الشيطان فيها، فيجتنب عّما يوافق أمره، 
ويّتبع ما يوافق ألمر مواله، ورضا مالك دينه ودنياه، فيفوز بقبوله 

ومثوباته فوق آماله ومناه.
أمر  العلم  ألهل  الشهر  هذا  يف  األعمال  مهّمات  من  إّن  مثّ  ٭ 
اإلمامة والوعظ، وجممل القول فيهما: إنّه إن كان العامل من األقوياء 
واجملاهدين، الذين جاهدوا أنفسهم مّدة، وعرفوا بطول اجلهاد خفايا 
مداخل الشيطان، وتلبيسات اهلوى، فله أن يرتكهما رأساً ملا فيهما 
من اهتمام الشرع، ال سّيما الوعظ فإنّه ال تفيد فائدته شيء من 
نتائجه،  األعمال احلسنة، بل ال شيء من األعمال إال وهو من 
خلرجنا  فيهما،  القول  وبسط  فوائدمها،  الستقصاء  تعّرضنا  ولو 
عّما يقتضيه الكتاب، بل للعامل أن جيتهد كثرياً يف إخالص النّية، 
والصدق يف اإلخالص، فإن آفاهتما أيضاً ال تقصر يف الكثرة عن 

فضائلهما وفوائدمها.
٭ ومن مهام شهر رمضان ليلة القدر، وهي ليلة خري من ألف شهر 
وقد ورد يف األخبار ما يدّل على كوهنا خرياً من جهاد ألف شهر، 
وكوهنا خرياً من سلطنة ألف شهر، وكون عبادهتا خرياً من عبادة 

ألف شهر.
العباد وآجاهلم، وسائر  تُقّدر فيها أرزاق  ليلة شريفة  وباجلملة هي 
مباركة  ليلة  وهي  القرآن،  نزل  وفيها  وشّرهم،  خريهم  الناس  أمور 
بنّص القرآن، ويف أخبار أهل البيت أنّه ينزّل املالئكة يف ليلة 
القدر، وينتشرون يف األرض، وميّرون على جمالس املؤمنني، ويسّلمون 

عليهم، ويؤّمنون على دعائهم إىل طلوع الفجر.
ويصّلي الركعتني الواردتني يف ليلة القدر بفاحتة الكتاب مرّة واالخالص 
سبع مرّات، ويقول بعد الفراغ سبعني مرّة أستغفر اهلل وأتوب إليه مثّ 

يدعو حبوائجه مثّ يصّلي مائة ركعة.
ويقرأ دعاء نشر القرآن، ويرفعه على رأسه، وينوي برفعه على رأسه 
بتقوية دماغه الذي هو مركب عقله، وتكميله بعلوم القرآن، وخضوع 
يناسب من  القرآن، وغريها ممّا  بنور  للقرآن وضّم نور عقله  عقله 

القصود املناسبة.
ويزور احلسني ببعض زياراته الواردة، وال يرتك قراءة »سورة الروم« 
الدعوات  الثالث والعشرين، ويقرأ  و»العنكبوت« و»الدخان« يف 
الواردة يف هذه الليايل ال سّيما الدعاء الذي رواه السيد عن بعض 
الكتب العتيقة، وأّوله: »اللهّم إن كان الشكُّ في أّن ليلة القدر فيها 
أو فيما تقَدَمها واقٌع فإنّه فيك وفي وحدانّيِتك وتزكيتك األعمال زائل«.

٭ روي عن زيد بن علّي أنّه قال: مسعت أيب ليلة سبع وعشرين 
ارزقني  »اللهّم  آخره:  إىل  الليل  أّول  من  يقول  رمضان  شهر  من 
التجافي عن دار الغرور واالنابة إلى دار الخلود، واالستعداد للموت، قبل 

حلول الفوت.«

فيما يتعلق بالليلة األخيرة
٭ وفيها مهاّم ألهل اليقظة، منها ما ورد لقبول أعمال شهر رمضان، 
السيد )قدس( يف »اإلقبال« عن  وهو عمل شريف وهو ما رواه 
 جعفر بن محمد الدوريستي، من كتاب احلسين باسناده إىل النيب

]أنّه[ قال:
ليلة من شهر رمضان عشر ركعات، يقرأ في كّل ركعة  »من صّلى آخر 
فاتحة الكتاب مّرة واحدة، و»قل هو اهلل أحد« عشرة مّرات، ويقول في 
ركوعه وسجوده عشر مّرات: »سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل 

أكبر« ويتشهد في كل ركعتين ثّم يسّلم.
التسليم: »أستغفر  الفراغ من  فإذا فرغ من آخر عشر ركعات قال بعد 
»يا  ويقول في سجوده:  االستغفار سجد  فإذا فرغ من  مّرة،  ألف  اهلل« 
حّي يا قّيوم، يا ذا الجالل واإلكرام، يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما، يا 
أرحم الراحمين يا إله األولين واآلخرين اغفر لنا ذنوبنا، وتقّبل مّنا صلواتنا، 

وصيامنا وقيامنا.« 
 :قال النيب

إّن جبرئيل خّبرني عن إسرافيل عن ربّه تبارك  »والذي بعثني بالحق نبّياً 
وتعالى أنّه ال يرفع رأسه من السجود حتى يغفر اهلل له، ويتقّبل منه شهر 
رمضان، ويتجاوز عن ذنوبه، وإن كان قد أذنب سبعين ذنباً كّل ذنب أعظم 
من ذنوب العباد، ويتقّبل من جميع أهل الكورة التي هو فيها... هذه هديّة 
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بعض عياله، ويعطيها بعضهم إىل اآلخر، ويرّددوهنا بينهم فيكون 
فطرة عن اجلميع، كذا ورد يف الرواية وحيتمل أن يكون املراد أن يعطي 

آخرهم إىل الغري.
به  مبا خيتم  زيارة احلسني وختمها  الليلة  أعمال  أهّم  ٭ ومن 
الليايل الشريفة من تسليم األعمال على خفري الليلة على ما ذكرناه 

يف غريها.

تقويم شهر رمضان المبارک
10 شهر رمضان: وفاة خدجية الکربی

13 شهر رمضان: موت حجاج الثقفي
14 شهر رمضان: استشهاد خمتار بن ايب عبيده الثقفي

15 شهر رمضان: والدة احلسن بن علي
17 شهر رمضان: معراج النيب حممد

19 شهر رمضان: ليلة القدر
20 شهر رمضان: فتح املکة

عبد  قتل   ،أيب طالب بن  علي  استشهاد  21 شهر رمضان: 
الرمحن بن ملجم املرادي املذحجي، ليلة القدر

23 شهر رمضان: ليلة القدر

لي خاّصة ألّمتي من الرجال والنساء، ولم يعطها اهلل عّز وجّل أحداً مّمن 
كان قبلي من األنبياء وغيرهم.«

في مراقبة ليلة الفطر
إّن وقت ظهور آثار أعمال شهر رمضان، وإعطاء جزاء عباداهتا 
يوم العيد فمن أحسن مراقبة اهلل جّل جالله يف ليلة عيده، وعاجل 
تقصريه فيما جيب عليه يف شهر رمضان يف ليلة الفطر، واستأهل 
نفسه للتعّبد، وخلط نفسه يف عباد اهلل الصاحلني يرجى له أن يقبل 
اهلل تعاىل يوم عيده كما يقبلهم، وال يقنطه من خاّصة ألطافه، وال 
يداّقه بتقصريه يف عباداته، بعد اعرتافه بالتقصري، واستعالجه من كرم 
عفوه، وخيلطه بأهل نواله من عباده املكرمني، والشهداء والصّديقني.
مثّ إّن أمر عبادة هذه الّليلة عظيم جداً ملا روي عن اإلمام السجاد 
ويقول:  الّليلة،  هذه  أوالده يف حق  يوصي  أنه كان  السالم  عليه 
»ليس بدون الّليلة« يريد ليلة القدر هذا نّص منه عليه السالم بأن 
ليلة الفطر ليست دون ليلة القدر، فيلزم على العامل أن يزيد جّده يف 
هذه الّليلة على ليلة القدر، ألهنا مجعت مع شرفها أهّنا وقت اجلزاء 

وآخر العمل، فيحتاج إىل اجلد الشديد أيضاً.
وأهم األمور يف هذه الليلة بعد االستهالل، قراءة دعاء اهلالل من 
الصحيفة السجادية، والغسل، وأن يبسط يف السالم والتضرّع إىل 
إصالحهم  يف  باجلّد  إليهم  ويتوّسل  املعصومني،  من  ليلته  خفري 
وقلبه،  ونفسه  رمضان،  أعمال شهر  إليهم  ويسّلم  أعمال شهره، 
وروحه وسرّه، وظاهره وباطنه، وكّله وجزءه، ويستشفع هبم إىل اهلل يف 
توفيق سنته إىل شهر رمضان القابل، ويلحق بذلك توفيق عمره كّله.

وباجلملة يهتّم أن يصلح يف هذا التوّسل مجيع مفاسد شهره وسنته 
وعمره، ويكّمل مجيع نواقصه، ويكثر جّده يف التمّلق وتلطيف معاين 
ويشكر  بقبوهلم،  رجائه  ويظهر كمال  والتسليم،  والتوّسل  التضرّع 
اهلل جّل جالله من جهتهم، مثّ حييي هذه الليلة مبا ذكرناه يف ليلة 
القدر من كّلّيات األعمال القلبّية والبدنّية، إال يف بعض األعمال 

املخصوصة لكّل منها.

من األعمال المخصوصة بليلة عيد الفطر
٭ الغسل عند الغروب:

٭ وأن يقول بعد نوافل املغرب رافعاً يديه:
»يا ذا المّن والطوِل، يا مصطفي محّمٍد وناِصَره، صّل على محمد وآل 

محمد، واغفر لي كّل ذنٍب أحصيَتُه، وهو عندك في كتاٍب مبين«.
مثّ خيّر ساجداً ويقول يف سجوده مائة مرّة: »أتوب إىل اهلل« مثّ يسأل 

حاجته فتقضى إن شاء اهلل.
٭ وأن يكرّب بعد صالة املغرب والعشاء وصالة الفجر وصالة العيد، 
وصورته أن يقول: »اهلل أكبُر اهلل أكبُر، ال إله إال اهلل واهلل أكبُر، وهلل 
الحمُد )اهلل أكبُر، والحمد هلل( على ما هدانا« واالحوط أن ال يرتك هذه 

التكبريات عقيب الصلوات املذكورات.
٭ ويستحّب أن يصّلي بعد املغرب ونافلتها ركعتني، يقرأ يف األوىل 
بعد الفاحتة »سورة اإلخالص« مائة مرة، ويف الثانية فاحتة الكتاب 
يقنت ويركع ويسجد، ويسّلم، مثّ خيّر  واإلخالص مرّة واحدة، مثّ 

ساجداً هلل ويقول يف سجوده: »أتوُب إىل اهلل« مائة مرّة.
٭ وإن كان له نشاط على الصالة وصّلى ركعتني بألف مرة »قل 
هو اهلل أحد« يف األوىل، ومرّة واحدة يف الثانية، مثّ خيّر بعد التسليم، 

ويقول يف سجوده مائة مرّة: »أتوُب إلى اهلل« مثّ يقول:
»يا ذا المنِّ والجوِد، يا ذا المّن والطول، يا مصطفي محّمٍد صّل على 

محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا« ويذكر حاجته.
فإنّه  إقبال سّيدنا قّدس اهلل سرّه  املروّي يف  بالدعاء  ويدعو بعدها 

تقضى حاجته.
مرّة  باحلمد  ركعات  عشر  صّلى  ذلك  على  ينشط  مل  وإن  ٭ 
واإلخالص عشر مرّات، ويقول مكان ذكر الركوع والسجود عشر 

مرّات:
»سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر« ويستغفر اهلل بعد 

الفراغ ألف مرّة، ويقول يف سجدة الشكر:
»يا حّي يا قّيوُم، يا ذا الجالل واإلكرام، يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما، 
يا أرحم الراحمين، يا إله األّولين واآلخرين، اغفر لي ذنوبي وتيََقّبل َصومي 

وصالتي«.
وروي أّن من فعل ذلك مل يرفع رأسه من السجود حّت يغفر له، 

ويتقّبل منه صومه، ويتجاوز عن ذنوبه.
٭ وإن ثقل عليه ذلك فليصّل أربع عشرة ركعة يف كّل ركعة ]يقرأ[ 
فاحتة الكتاب مرّة، وآية الكرسي وثالث مرّات »قل هو اهلل أحد« 
روي أنّه من صّلى ذلك أعطاه اهلل بكّل ركعة عبادة أربعني سنة، 

وعبادة كّل من صّلى وصام يف هذا الشهر.
٭ وإن كسل عن ذلك كّله صّلى سّت ركعات خبمس مرّات: »قل 
هو اهلل أحد« يف كّل ركعة، روي أنّه من صّلى ذلك أعطاه اهلل بكّل 
ركعة عبادة أربعني سنة، وعبادة كّل من صّلى وصام يف هذا الشهر.

وإن كسل عن ذلك كّله صّلى سّت ركعات خبمس مرّات: »قل هو 
اهلل أحد« يف كّل ركعة، روي أنّه من صّلى ذلك شّفع يف أهل بيته 

وإن كانوا قد وجبت هلم النار.

ومن أعمال الليلة
٭ إخراج الفطرة، وورد فيها أّن الصوم مردود إن مل خترج الفطرة.

وروي أّن الفطرة متام ملا نقص من زكاة املال.
٭ وأهّنا من متام الصوم وأهّنا مبنزلة الصلوات على النيّب يف الصالة، 
فكما أنّه ال صالة ملن مل يصّل على النيب يف صالته فكذلك ال 

صوم ملن تركها متعمداً.
٭ ويستحّب للمعسر، وإن مل جيد إال ما يؤّدي عن نفسه يعطيها 

شهر شوّال

روي يف »الفقيه« أنّه نظر احلسن إىل الناس يوم العيد يضحكون 
ويلعبون فقال ألصحابه والتفت إليهم: 

»إّن اهلل عّز وجل خلق شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته 
العجب كّل  فخابوا،  آخرون  وتخّلف  ففازوا،  قوم  فيه  فسبق  ورضوانه، 
المحسنون،  فيه  يثاب  الذي  اليوم  في  الالعب  الضاحك  من  العجب 
ويخسر فيه المقّصرون، وايم اهلل لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسانه 

ومسيء بإساءته.«
و)زاد( يف رواية أخرى: »عن ترجيل شعر وتصقيل ثوب.«

من األهّم التوّسل واالستشفاع من حامي اليوم وخفريه أّول الطليعة 
واملبالغة يف ذلك بقدر خطر أمر اليوم فإّن خطره بقدر مجيع أوقاته 
وحاالته من شهر رمضان، ألنّه وقت ظهور الثمرة، وإعطاء اجلوائز، 
وكشف احلجاب عن وجه القبول والرّد، والرضا والسخط، والقرب 
والبعد، والسعادة والشقاوة، ميكن للعبد السعيد أن حيسن أدبه يف 
حضور هذا املقام، ويعاجل كّل ما احتطب على نفسه يف أيّام شهره 
اإلهلّية  املكارم  من  ما ضّيعه  يصلح كّل  وأن  الذنوب،  من  ولياليه 

واأللطاف الربّانية، واملراحم الرحيمّية والرمحانّية.
وباجلملة ميكن أن يتدارك بلطف أدب الساعة كّل ما قّصر فيه من 
مهاّم شهر رمضان ويبّدل سّيئاته بأضعافها من احلسنات، ويصل 

إىل رفيع الدرجات.
ففي  ميكن  مل  وإن  هنر،  يف  يكون  أن  وينبغي  الغسل  ويتأّكد  ٭ 
الِظالل وحتت احلائط استظهاراً للتسرّت وأن يقول عنده: »اللهّم إيماناً 
بَك، وتصديقاً بكتابَك، واتّباع ُسّنِة نبّيَك صلى اهلل عليه وآله وسلم« وأن 
يسّمي ويغتسل ويقول بعد الفراغ: »اللهّم اجعلُه كّفارة لذنوبي، وطهِّر 

ديني، وأذِهب عّني الدَّرن«.
٭ مثّ صالة الفجر كما ينبغي مثّ الشكر بعدها والدعاء مبا روي عن 

الشيخ اجلليل حممد العمري قّدس سرّه العزيز.
٭ وباجلملة حيضر املصّلي بعد هذه التأثّرات، مع االستحياء، وعظيم 
بالرجاء،  احلياء، وعني ممدودة  الرجاء وينظر من طرف خفّي من 
ويصّلي بآداهبا وشروطها إن شاء مجاعة وإن شاء فرادى، مبا يقتضيه 
حاله برعاته االخالص، وإن قدر على اجلماعة فهي أوىل وإن صّلى 
األّولتني  يف  يقرأ  ركعات  أربع  أو  ركعتني،  يصّلي  أن  خيتار  فرادى 
»سّبح اسم« والشمس ويف اآلخرتني و»الضحى« و»قل هو اهلل 
أحد«، يكرّب يف األوىل سبع تكبريات: تكبرية االحرام، ومخس بعد 
القراءة يقرأ بعد كّل منها الدعاء املعروف: »اللهّم أهل الكبرياء« اخل 
فيكرّب للركوع، وإن شاء غريه من الدعاء وإذا فرغ من الصالة كرّب 
ودعا  عليها،  اهلل  الزهراء صلوات  تسبيح  وسّبح  املذكور،  بالتكبري 

بالدعاء الذي رواه عقيب الصالة وهو دعاء جامع جّداً.
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٭ مثّ يراقب اليوم بذكر ودعاء، ويكثر منه، الرسال الشياطني الذين 
كانوا يف شهر رمضان حمبوسني مغلولني عن إغراره وإغوائه، ولعّله 
يتخّلص منهم بالدعاء والتضرّع إىل اهلل جّل جالله يف حفظه عن 

شّرهم.
٭ مثّ يقرأ دعاء الندبة عن حضور القلب فإّن فيه من علم معاملته 
جّل جالله مع أنبيائه وأوليائه، وأدب معاملة الرعّية مع اإلمام، حظّاً 

كامالً ألهل اليقظة.
٭ مثّ خيتم يومه مبا ختم به األيّام الشريفة من التوّسل واالستشفاع، 
والتفويض خبفري يومه من املعصومني، صلوات اهلل عليهم أمجعني، 

وال يتسامح يف ذلك فإنّه من مهاّم األمور.

في ذكر شهر شوال
أي  المؤمنين.«  ذنوب  شالت  فيه  ألّن  شّواالً  النيب: »سّمي  عن 

ارتفعت.
يف »اإلقبال«: 

إّن الدخول يف شهر شّوال فهو كما قّدمناه من الدخول يف ]شهر[ 
رجب، فإن ظفرت به ففيه بالغ يف املقال، فإن مل تظفر مبا أشرنا 
فإنّه شهر  املصّدقني،  شّوال دخول  فليكن دخولك يف شهر  إليه 
دروب  يف  دخل  والفعال، كمن  باملقال  التعظيم  حقُّ  له  حرام، 
مّكة إىل مسجدها األعظم، فال بّد أن يكون لدخوله كيفّية على 
قلبك  يكون  أن  فاجتهد  املعّظم،  املسجد  تصديقه صاحب  قدر 
وعقلك مصاحباً له بالتعظيم، وجوارحك حمافظة على سلوك السبيل 
املستقيم، فمن عادة اململوك املؤّدب الكامل أن يكون موافقاً ملالكه 

يف سائر مسالكه.
نقلناه بطوله ملا فيه من الفوائد، ولكن ما فيه من كون شّوال شهراً 
حراماً خالف املشهور بل الذي يفهم من كلمات بعض األعالم 
عدم وجود القائل به، حيث ذكر يف قبال القول املشهور القول بأّن 

أشهر احلرم من عشر ذي احلّجة إىل عشر من ربيع اآلخر.
روي يف »الوسائل« ما فيه عّد الشّوال من )أشهر( احلرم وإخراج 
حمّرم منها، حيتمل بعيداً أن يكون عبارة السيد »فإنّه شهر إحرام« 
وكيف كان يكفي يف لزوم تعظيمه كونه شهر إحرام لزيارة بيت اهلل 
ألنّه ال بّد أن تكون له خاّصة اقتضت كونه من أشهر احلج ووقتاً 
لتشريع نسك احلّج والزيارة فيه، وهذا األمر من مهاّم األمور عند 

العبد املراقب يف معاملة مواله.
ورد يف األخبار صوم سّتة أيّام بعد العيد، ولكن يف أخبار ُأخر أنّه 
بعد  ما  الستُّ إىل  العيدين فيحمل هذه  بعد  أيّام  ال صيام ثالثة 

ثالثة أيّام.
وروي أيضاً أّن صوم شهر رمضان وشّوال وكّل أربعاء ومخيسني، بدل 

صوم الدهر، ومن صامها دخل اجلّنة.

تقويم شهر شوال
1 شوال: عيد الفطر
4 شوال: غزوة احلنني

15 شوال: غزوة األحد، استشهاد محزة بن عبداملطلب، رد 
الشمس، وفاة عبدالعظيم احلسين

17 شوال: غزوة اخلندق
25 شوال: استشهاد أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق

المقتبس من »المراقبات«، ميرزا جواد آقا ملکی تبريزی، فی مراقبات 
شهر رمضان کريم و شهر  شوال. 

الغيبة )الصغری - الکبری(
 اعتاد املسلمون و املؤمنون منهم خاصة، منذ بداية دعوة الرسول
من  مباشرة  الشرعية  التعاليم  و  اإلسالمية  األحکام  تلقی  علی 
 ،املعصومني األطهار بعده علی يد األئمه  الرسول، ومن 
ومل يکن هناک أی حاجز مينعهم من تلقی تلک األحکام مباشرة. 
أی  املؤمنة  الشعبية  القاعدة  أو  املؤمنني  ينتاب  يکن  مل  وبالتالی 
شک بتلک األحکام، فهی صادره من إمام معصوم، وان بدأ هلم 
أی ارتياب باحلکم الشرعی فمن السهل التأکد من صحة األمر 
باالتصال باملعصوم مباشرة حيث وجودهم بني ظهرانيهم، 
تردد... هکذا  الشرعی من غري  احلکم  تطبيق  من  بّد  وحينها ال 
کان احلال الذی اعتاده املؤمنون من زمن رسول اهلل وحتی زمن 

اإلمام العسکری )260سنه(. 
متاحاً  أن کان  فبعد   ،املهدی إمامة  زمن  فی  احلال  اختلف 
يديه  علی  يتلقون  مباشرة،  املعصوم  باإلمام  يلتقوا  أن  للمؤمنني 
األحکام الشرعية، أصبح من العسري رؤية اإلمام املعصوم... لذا بدا 
يدب الشک فی نفوس کثري من املسلمني عندما يسمعون احلکم 
فيها نص صريح  ليس  التی  الفقيه وخاصة لألحکام  الشرعی من 
يدل عليها - کاجتهاد من قبل عامل الدين - وتلک املرحلة جديدة 
بالنسبة للمؤمنني، مل يعتادوا عليها طوال مائتني وستني سنة، وان 
للتأقلم مع مثل هذه  کان األئمة يهيئون أصحاهبم باستمرار 
الظروف يف السفر و الغزوات، إال أن املعصوم يظل قريب املنال، 

هذا  إثر  الظروف.وعلی  أحلک  فی  ولو  إليه  الرجوع  السهل  من 
الوضع اجلديد يف زمن إمامه املهدی، ولکوهنا مرحلة جديدة، مل 
يألفها الناس ومل يکونوا مهيئني نفسياً هلا، حيث ال يلتفون پاملعصوم 
وال يستطيعون الرجوع إليه فی املستجدات من األحکام واملسائل 
إمامه  الصغری، عصر  الغيبة  ترتيبات عصر  بدأ  لذا  اإلسالمية... 
املهدی وقيادته للمجتمع بتعني سفراء، وان مل يکن أمر السفارة 
 غريبا علی أذهان املوالني بعد أن کان نظام اإلمامني العسکريني
قائما علی ذلک بشکل معتاد. لذا بدا هتيئة الناس تدرجيياً لتقبل 
فکرة الغيبة الکربی و احتجاب اإلمام عن األنظار، من خالل 

ترتيبات ظروف الغيبة الصغری، وتعيني السفراء األربعة:
السفري األول: عثمان بن سعيد العمری؛ بداية عام )260ه(، وملدة 

5 سنوات.
السفري الثانی: ابنه محمد بن عثمان العمری، وملدة 40 سنه.

السفري الثالث: أبو القاسم حسين بن روح النوبختی، وملدة 21 سنه.
السفري الرابع: علی بن محمد السمری حتی عام )329ه(، وملدة 

3 سنني.
ففرتة الغيبة الصغری دامت علی التحديد تسعا وستني عاما وستة 

أشهر ومخسة عشر يوما.1
إن اهلدف األساسی من السفارة هو هتيئة األذهان للغيبة الکربی 
وتعويد الناس تدرجييا علی احتجاب اإلمام، وفی نفس الوقت 
هتدف السفارة کذلک إلی القيام مبصاحل اجملتمع، وخاصة القواعد 

مجتبی السادة

الغيبة والظهور

األشهر الستة األخيرة

أسرار المراقبات
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الشعيبة املواليه لألئمة تلک املصاحل التی تقضی بطبيعة احلال 
بانعزال اإلمام واختفائه عن مسرح احلياه... منها:

زمن  )فی  مباشرة  بلقائه  املعصوم  من  مباشرة  األحکام  أخذ  أوال: 
عصر األئمة(؛

ثانيا: لقاء مباشر بفقيه أو سفري للمعصوم )الفقيه أو السفري 
يلتقی باملعصوم(: الغيبة الصغری.

 :)ثالثا: لقاء أو أخذ األحکام من فقيه )الفقيه ال يلتقی باملعصوم
الغيبه الکربی.

فلوال هذا التدرج إذاً الختلف احلال أو قد يؤدی الوضع إلی نتيجة 
سيئة، فمثال قد يؤدی إلی اإلنکار املطلق لوجود املهدی ولکن 
هنا تنپع حکمه األئمة فی هذا التدرج.بعد هذا التمهيد البسيط 
عن الغيبة الصغری وبداية الغيبة الکربی، خبروج توقيع مقدس من 

اإلمام املهدی يقول فيه: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم. يا علی بن محمد السمری! أعظم اهلل أجر 
إخوانک فيک، فانک ميت ما بينک وبين ستة أيام، فاجمع أمرک وال 
توص إلی أحد فيقوم مقامک بعد وفاتک، فقد وقعت الغيبة التامة. فال 
ظهور إال بإذن اهلل تعالی ذکره، وذلک بعد طول األمد وقسوة القلوب 
وامتالء األرض جوراً. وسيأتی لشيعتی من يدعی المشاهدة، إال فمن أدعی 
المشاهدة قبل خروج السفيانی والصيحة، فهو کذاب مفتر. وال حول وال 

قوة إال باهلل العلی العظيم.«2
 نصل إلی آخر جزء من املخطط الذی سار عليه اإلمام املهدی
مذخوراً   املهدی اإلمام  ليکون  الکربی،  الغيبة  إلی  للوصول 
وجود  الثبات  الصغری کافية  الغيبة  فقد کانت  املوعود...  لليوم 
أوجبت  سفرائه، کما  طريق  عن  الناس  إلی  يصل  مبا   املهدی
فکره  ويستسيغون  اإلمام  غيبه  علی  الناس  يعتاد  أن  بکل وضوح 
اختفائه، بعد أن کانوا يعاصرون عهد ظهور األئمة، وإمکان 
املهدی کان  اإلمام  فان  اإلمام.وللعلم  مقابله  إلی  الوصول 
الفرتة،  هذه  أول  فی  احتجاباً  أقل  فهو  االحتجاب،  فی  متدرجا 
وکلما مشی الزمان زاد احتجابه، حتی ال يکاد ينقل عنه املشاهدة 
يف زمن السفري الرابع لغري السفري نفسه، وحينما کانت هذه الفرتة 
مشارفة علی االنتهاء، کان اجليل املعاصر لزمن ظهور األئمة قد 
انتهی، وبدأت تظهر أجيال جديده اعتادت غيبة اإلمام وفکرة 
لتقبل  القيادة وراء حجاب، وأصبحت معدة ذهنيا بشکل کامل 
فکرة الغيبة الکربی واحتجاب اإلمام عن قواعده الشعبية متاما. 
وهذا واضح جدا يف التسلسل الطبيعی لتطور األحداث، والتدرج 
فی االحتجاب، ومع ذلک يواصل اإلمام يف مسريه املخطط 
العام وذلک مبسانده إجناح مرجعية الشيخ المفيد )336-413ه( 
الصغری،  الغيبة  بعد فرتة   أول مرجعية مواليه لإلمام باعتبارها 
وفی بداية عهد الغيبة الکربی، حتی يصبح للقواعد الشعبية املؤمنة 

ثقة يف املراجع وعلماء الدين.ف من احلکايات املعروفه املشهوره:3
حکاية فتوی الشيخ املفيد فی قضية »املرأه املتوفاه وفی بطنها جنني 

.حي« مث إصالح الفتوی من قبل اإلمام

الظهور )األصغر- األکبر(
الغيبة  قسمني:  إلی  تنقسم   العصر ولی  اإلمام  غيبة  إن  کما 
الصغری والغيبة الکربی. فان ظهور اإلمام ينقسم کذلک إلی 

قسمني: الظهور األصغر والظهور األکرب )الفجر املقدس(.
***

إن الغيبة الصغری وقعت والشيعة آنذاک کانت هلم صلة مباشرة 
عن  التام  لالنقطاع  مهيئني  يکونوا  ومل   ،املعصوم بإمامهم 
يأتلفون  يستوعبون کيف  يکونوا  مل  أهنم  ذلک   ...اإلمام
وال کيف   ،املعصوم بإمامهم  مباشرة  رابطة  دومنا  وجيتمعون 
يستنبطون األحکام اإلسالمية والتعاليم الشرعية وغريها من عشرات 
اإلمام فی زمان حضوره،  إلی  فيها  التی يرجعون  املوضوعات 
الغيبه. زمن  فی  بأنفسهم  يتعهدوها  أن  عليهم  موضوعات  وهی 

إن أحداً ال يصل إلی اإلمام فی غيبته الصغری، ولکن ارتباط 
الشيعه باإلمام کان بواسطة السفراء األربعة، ولئال يقع الناس 
فی حرية. فمن خالل مدة الغيبة الصغری - سبعني سنة تقريباً - 
يکونون قد وطنوا أنفسهم علی ذلک، وولد جيل يکون مهيأ ذهنيا 
للدخول يف عصر الغيبة الکربی. والعکس صحيح من ناحية أخری، 
فکما حدث لتدرج موضوع الغيبة من صغری إلی کربی ليعتادها 
الناس ويألفوها، کذلک األمر بالنسبة للظهور، من ظهور أصغر إلی 
الظهور األکرب )الفجر املقدس(، ومعنی هذا إن الظهور األصغر - 
رغم أن الناس ال يلتقون خالله باإلمام بقية اهلل مباشرة - يشهد 
ظهور أحداث منطقية متتابعة تعد مقدمة للظهور األکرب...4 وميکن 
تشبيه ذلک کما جاء فی بعض الروايات بالشمس املنريه، وحنن نعلم 
بان الشمس وقبل غروهبا متاماً تبقی أشعتها ملدة معينة حتی تغيب 
متاماً وحيل الظالم الدامس، وکذلک طلوع الشمس فانه ال يکون 
مباشرة بل يبدأ اخليط األبيض مت الفجر مث نور باهت يزداد تدرجيياً 
حتی طلوع الشمس ساطعة يف السماء. وهکذا فان ظهور احلجةبن 
احلسن وهو کالشمس املنرية فی مساء الوالية، البّد أن يسبقه 
ظهور أصغر يهيئ األرضية للظهور الکامل لوجوده املقدس، وهذا 
ما حصل فعال فی غيبته، إذ سبقت غيبته الکربی، غيبة صغری، 
وال شک فان طريقة الغيبة الصغری ختتلف حتماً عن طريقة الظهور 
بالقضايا  متمثالً  األصغر  بظهوره  األفق  نور  يشع  األصغر، حيث 

التالية:5

نضج األفکار و تقدم العلم والتکنلوجيا
حيث  حمرية،  واکتشافات  للبشرية  عظيمة  علمية  مواهب  ظهرت 
کان اإلنسان من قبل سبعني عاماً تقريباً يرکب الدواب فی أسفاره 
بينما اآلن يستعمل السياره والقطار والطائرة، وفی تلک األيام مل 

يکن لديه هاتف أو مذياع أو تلفاز أو القط أو نقال أو احلاسوب 
)الکمبيوتر(، ولکنه اليوم ميتلک کل تلک األجهزة، ومل يکن لدی 
اإلنسان هذه املنتجات النفطية العظيمة کذلک استخدامه للفلزات 
واملعادن، بينما يعيش اآلن مستخدما النفط واملعادن علی احسن 
القرن  القصرية من  املدة  وجه، بل إن ما حققه اإلنسان فی هذه 
التاسع عشر ال ميکن مقارنتها جبميع اکتشافاته وعلومه وانتاجاته 
خالل عمر احلضارة کلها. وهلذا نقول إن هذه اإلخرتاعات والتطور 
اهلائل فی عقلية البشر هي مقدمة لظهور احلجة حيث أن الناس 
الذين يريدون بيعة صاحب الزمان البّد وأن تکون هلم املواهب 
واإلمکانات العلمية حتی يقتنعوا أو يفهموا املواضيع التی سيطرحها 
بقية اهلل، حيث أنه ينتقل من املشرق إلی املغرب يف طرفة عني، 

کما جاء يف الروايات عن حممد بن علی انه قال: 
»الفقداء قوم يفقدون من فرشهم فيصبحون بمکه وهو قول اهلل »أَْيَن َما 

7».َتُکونُوا يَْأِت ِبُکْم اللَُّه َجِميًعا«6 وهم أصحاب القائم
وکما هو معروف بأن معجزات األنبياء والرسل و األئمة جيب 
أن تکون مطابقة للفنون والعلوم يف زماهنم... لذا فإن اإلمام املهدی 
التکنولوجيه  العلوم  املنتظر الذي سيظهر يف زمن تقدمت فيه 
والفنية والتسليحية، حيث جتوب الفضاء األقمار الصناعية، ووصول 
السلکيه  االتصاالت  ووسائل  املريخ  لکوکب  اإلنسان  اخرتاعات 
والالسلکيه واإلنرتنت... ستکون له معجزة من الباری، حيث 
ذکرت الروايات بأنه إذا تکلم فی مکان ما فان اجلميع من سکان 
األرض يسمعونه وبدون استخدام األجهزة احلديثة. عن أبی جعفر 

حممد بن علی انه قال: 
»الصيحه ال تکون إال فی شهر رمضان ألن شهر رمضان شهر اهلل وهی 
صيحه جبرائيل إلی هذا الخلق.« مث قال: »ينادی مناد من السماء 
باسم القائم فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب ال يبقی راقدا إال استيقظ 
وال قائم إال قعد وال قاعدا إال قام علی رجليه فزعا من ذلک الصوت 
فرحم اهلل من اعتبر بذلک الصوت فأجاب فان الصوت صوت جبرائيل 

الروح األمين.«8
إن العلماء واملثقفني الذين يستعملون العقول اإللکرتونية واألجهزة 
املتطورة واألقمار الصناعية وغريها من أجل إيصال الصوت والصورة 
 إلی بقاع العامل، سيستسلمون إلی امکانيات صاحب الزمان
الذی ينقل الصوت بدون أجهزة أو أقمار صناعية وجيدونه إنسانا 
خارقا للعادة فيؤمنون به ويتبعهم اآلخرون حتماً. وذکرت الروايات 
بان احلجة سيمتطی السحاب للتنقل بني األماکن والقارات. 

 :قال أبو عبد اهلل
»إذا أذن اإلمام دعی اهلل پاسمه العبرانی، فأتيحت له صحابته الثالثمائه 
والثالثه عشر فزع کقزع الخريف، فهم أصحاب األولويه، منهم من يفقد 
عن فراشه ليالً فيصبح بمکه، ومنهم من يری يسير فی السحاب نهاراً 
يعرف باسمه وأسم أبيه وحليته ونسبه، قلت: جعلت فداک أيهم أعظم 
أيماناً، قال: الذی يسير فی السحاب نهاراً وهم المفقودون وفيهم نزلت 

هذه اآليه:»أَْيَن َما َتُکونُوا يَْأِت ِبُکْم اللَُّه َجِميًعا«.«9
ومن الطبيعی أن أصحاب العقول والعلماء الذين صنعوا الطائرات 
مستسلمني  صاغرين  سيخرون  والصواريخ  الفضائية  واألقمار 
لإلمام إثر مشاهدهتم إياه يرکب السحاب مع أصحابه متنقاًل 
بني األماکن. وتأسيساً علی هذا، فان مثل هذه األفکار واملکتشفات 
العلمية متکن البشر من الوصول إلی إدراک معجزات اإلمام بقية 
اهلل کما لو إهنا عمل طبيعی، أو أن اهلل سبحانه وتعالی قد رشد 
هذه األفکار العلمية فی هذا الزمان متهيدا الستقبال الظهور األکرب 

)الفجر املقدس(.

تعلق الناس باإلمام و تداول اسمه
من األمور التی أصبحت مألوفه لنا هذه األيام - ونؤکد علی هذه 
الفرتة الزمنية - أن جند الکثري من الناس حني يواجهون األزمات، 
 - واخلطرية  الکبرية  األحداث  مع  لوجه  وجها  أنفسهم  وجيدون 
تراهم - يظهرون اهتماماً متزايداً بقضية اإلمام املهدی وبعالئم 
الظهور، ويبحثون عن املزيد مما مينحهم بصيص أمل، ويلقی هلم 
البعيد. أو  القريب  املستقبل  يف  سيحدث  ما  علی  الضوء  بعض 
کما جند عدداً من الکّتاب واملؤلفني - فی هذه الفرتة - حياولون 
االستجابة هلذه الرغبة الظاهرة ويبذلون جهوداً کبرية لرتسيم مستقبل 
النصوص احلاضرة لديهم.  األحداث وفق ما تيسر هلم فهمه من 
 املهدی باإلمام  اخلاصة  واألبواب  الکتب  أن  ونالحظ  هذا، 
األحاديث  نقل  علی  األولی  اإلسالمية  القرون  يف  تقتصر  کانت 
بأسانيدها فقط، مث أضيف إليها يف الفرون التی تلتها عنصر املناظرة 

الکالمية، مث أضيف عنصر العرفان والتصوف... 

العالم يبحث عن حکومه عالمية موحدة
لو رجعنا إلی التاريخ لوجدنا أن تشکيل »منظمة األمم املتحدة« 
العامل  رأی  أن  فبعد  والثانية...  األولی  العامليتني  احلربني  أعقبت 
اخلسائر اهلائلة باألرواح البشرية اليت جتاوزت املاليني، فکر الزعماء 
بتشکيل مثل هذه املنظمة، حتی إذا ظهرت مشاکل عاملية تنذر 
جلستها  وتعقد  اجلمعية  تتدخل  والشعوب،  الدول  بني  حبرب 
لتتدارس هذه احلالة لتحول دون نشوب احلرب.کذلک علی صعيد 
العامل  فيه رابطة  تتشکل  املسلمني مل مير عليهم زمن مثل عصرنا 
واحدة  مرة  العلماء  جيتمع  حيث  املکرمة«،  »مکة  يف  اإلسالمی 
کل عام... پاإلضافة إلی منظمات عاملية کثرية کـ»جامعة الدول 
األفکار  هذه  اخل.إن  و...  االحنياز«،  عدم  »منظمة  العربية«، 
إلی حکومة  العامل  إلی حاجة  تشري  الدولية،  املنظمات  وتشکيل 
وجود  إّن  والعدل.  واالستقرار  األمن  يستتب  حتی  واحدة  عاملية 
أال  املنظمات  هذه  إلی  باحلاجة  واإلحساس  اجلمعيات  هذه  مثل 
يعنی هذا العمل وهذه األفکار باحلاجة املاسة إلی حکومة اإلمام 

األشهر الستة األخيرة
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المقاالت الثقافية

من اليهودیة إلی الصهيونية 5

ليس کتاب الربوتوکوالت مقدساً عند يهود، وال هو يف مکانة العهد 
بني  إدراجه  علی  والکتاب  الباحثون  درج  ولکن  والتلمود،  القدمي 
الکتب اليت يعتمدها يهود مصدراً لسلکوهم، ومستودعاً ملخططاهتم. 
ظهر کتاب الربوتوکوالت يف أوائل هذا القرن العشرين للميالد، وقد 
يکون من صنع أواخر القرن التاسع عشر. ففي تلک الفرتة بدأت 

تتبلور يف أوروبا الفکرة الصهيونية.
إن بروتوکوالت حکماء صهيون، وعددها أربع وعشرون، ليست 
علی مستوی واحد من الصياغة وترابط األفکار، ولکنها تتضمن 
نزعات عنصرية، ورؤوس موضوعات خمططات ومکائد نصب يف 

جمری احلرکة الصهيونية، ويف ميدان خدمة توجهاهتا.
وإذ کانت قراءة هذه الربوتوکوالت مفيدة ليعرتف القارئ علی منهج 
حرکة  يف  املتخرطني  اليوم  يهود  عند  والتخرييب  العنصري  التفکري 
صهيونية هلا مشروعها السياسي، لکن قراءهتا ال يصح أن حتملنا 
علی تصديق ما ورد فيها، أو التصرف وکأن هذه املکائد ميکنهم 

تنفيذها.
االنتهازية  يف  قمة  وهو  لـمکيافللي،  »األمري«  علی کتاب  واملطلع 
توجيه  يف  األولی  الکتب  يف  أنه  األهواء، کما  واتباع  واالستغالل 
السياسة االستعمارية يف أوروبا، جيد هذا املطلع أن کثرياً من أفکار 

الربوتوکوالت مقتبسة من مکيافيللي.
الربوتوکوالت، ويدور  الشبهات حول مصداقية وصحة هذه  حتوم 

سؤال: هل هي فعالً من وضع حکماء صهيون؟!...

الربوتوکوالت  نسبة  عدم صحة  حول  طرحت  اليت  الشبهات  من 
ليهود، ما جاء به مراسل جريدة »التاميس« اللندنية يف »إستانبول« 
إلی  أوهلا  من  مزّورة  الوثيقة  أن  1921م.  عام  يف  أعلن  الذي 
مهاجر  به  جاء  فرنسي  يف کتاب  أصلها  علی  عثر  فقد  آخرها، 
السياسية  »الشرطة  األوخرانا  يف  سابق  ضابط  من  اشرتاه  روسي 
القيصرية«، وکان الکتاب املذکور حيمل مکان النشر يف »جينف« 
وتارخيه 1864/10/15م.، ونفذ من األسواق... وتضمن هجوماً 
مسترتاً علی حکم نابليون الثالث بشکل 25 حواراً بني مونتسکيو 
نشر  وأدی  معاصر.  بقلم  عشر،  التاسع  القرن  يف  ومکيافيللي 
الکتاب إلی سجن املؤلف احملامي موريس جولي، ووجدت نسخة 
منه يف املتحف الربيطاين، ولدی مقابلة الکتابني تبنّي أن بروتوکوالت 
تضمنت  وإمنا  الفرنسي،  باملطبوع  فقط  تتأثر  مل  حکماء صهيون 

اقتباسات منه بالنص تقريباً.1
بعض فقرات من الربوتوکوالت، وذلک ليعرتف لقارئ علی مستوی 
وإذا  من صنعهم،  أنه  إذا صح  هذا  يهود،  عند  والتخريب  احلقد 
کان تعبرياً عن واقع العنصرية األوروبية يف القرن التاسع، فاملنظمة 
الصهيونية ولدت يف رحم هذا النمط من التفکري، وهبذه الطريقة 

تکون الربوتوکوالت علی عالقة ما مع املشروع الصهيوين.
العمل السياسي ال رابط له مع خلق أو قاعدة أو ذمة، فکل شيء 
يف  حوله  جاء  املکيافيلي  املذهب  وهذا  اهلدف.  أجل  من  مباح 

الربوتوکول األول ما يلي:

بروتوکوالت حکماء

املهدی العاملية... وهذا دليل واضح علی طلوع الفجر املقدس 
للظهور األصغر... إننا ننادی بأعلی أصواتنا يا صاحب الزمان، إن 

العامل يف انتظار حکومتک العاملية.
***

عندما نقول: الظهور األصغر، ال نعنی تعيني وقت لظهوره املقدس 
- والعياذ باهلل – ألن ذلک ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعالی ولکننا 
نقول بأن هذه التجليات والظواهر رمبا تکون بدايه لظهوره املقدس، 
وقد التکون کذلک، ورمبا يعقبها ظالم دامس، ذلک أن األمر کله 

حتت اإلراده اإلهليه وان اهلل سبحانه وتعالی فّعال ملا يريد.

الهوامش:
الصدر، ص  الصغری، حممد  الغيبة  تاريخ  املهدی« -  اإلمام  1. »موسوعة 

.416
2. »تاريخ الغيبة الصغری«، حممد الصدر، ص 415؛ »إعالم الوری«، ص 

417؛ »جنة املأوی«، ص 318.
3. »رعاية اإلمام املهدی للمراجع والعلماء األعالم«، علی اجلهرمی، ص 61.

4. »معراج الروح«، السيد حسن األبطحی، ص 57.
5. »املصلح الغيبی«، السيد حسن األبطحی، ص 144.

6. سورة البقره، اآلية 148.
7. »الغيبة«، النعمانی، ص 213؛ »کمال الدين ومتام النعمة«، ص 654.

8. »الغيبة«، النعمانی، ص 170؛ »غيبة«، الطوسی، ص 274.
9. »الغيبة«، النعمانی، ص 213؛ »کمال الدين ومتام النعمة«، ص 672؛ 

»منتخب األثر«، ص 476.

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

.البيت

المصادر العقيدیة والفکریة لليهودیة:
األشهر الستة األخيرة



٭ الرقم 29
٭ شعبان

1438

٭ الرقم 29
٭ شعبان

1438

22

23

المقاالت الثقافية

المقاالت الثقافية

الصحابة المختلقون

من اليهودیة إلی الصهيونية 5

ال عالقة للسياسة باألخالق قط، وإن الحکومة التي تسير باألخالق ليست 
حکومة رجال خبرة سياسية، وبالتالي فإنها ليست مکينة في مقاعدها. إن 
الذي يريد أن يحکم عليه أن يعتمد علی الخداع والمکر، وإن االستقامة 
والصراحة، اللتين هما فضيلتين شعبيتين، تصبحان نقيضتين في السياسة، 
ألنهما أشد فتکاً في الکيان الحکومي من أقوی األعداء... إن حقنا يکمن 
في قوتنا... إن صاحب الحق هو الذي يملک القوة الکافية لتدمير کل 

المؤسسات، وکل نظام قائم.2
القوة فلسفة عند يهود، وکذلک سادت يف أوروبا يف القرن التاسع 
عشر خاصة يف »أملانيا«، فالقوة کانت، وما زالت، مطلبهم الدائم 
لکي يتحکموا مبا يريدونه. ويضيفون إلی فلسفتهم هذه استباحة 
کافة حرمات الَکوييم؛ أي غري يهود بنظرهم، يقولون يف الربوتوکول 

احلادي عشر:
إن الَکوييم أشبه بقطيع من الخراف ونحن الذئاب، وال يخفی عليکم ما 

يحصل حينما تدخل الذئاب الحظائر.3
يعملون کذلک  وإمنا  متکنوا،  إن  يهود  غري  بافرتاس  يکتفون  ال 
علی نشر الفساد بني غري يهود وبذلک يتمکنون منهم. جاء يف 

الربوتوکول األول:
إن الَکوييم مخبولون باستعمال الکحول، وشبانهم ينزلقون نحو البالدة 
الفکرية بسبب استغراقهم في الدراسات الکالسيکية، وبسبب السيئات 
التي اقتيدوا إليها علی يد عمالئنا من معلمات وخدم ومربيات في بيوت 
األغنياء، وعلی أيدي الموظفين وغيرهم، وبالتالي علی أيدي نسائنا في 

مجال لهو الَکوييم.4
إن يهود يستغلون کافة الوسائل، ويستبيحون کل شيء من أجل 
حتقيق ما يريدون، ويف ذلک تأسيس أو وضع اليد علی منظمات 
ختدم مصاحلهم، من هذا القبيل جاء يف الربوتوکوالت أن املاسونية 

من صنعهم أصاًل.
ويف الربوتوکول احلادي عشر نقرأ التناقضات، ونعرتف علی األساليب 

اليت يعتمدوهنا لنشر مفاهيمهم ونفوذهم، يقولول:
شعبنا  يستطع  لم  ما  علی  ملتوية،  بطرق  نحصل،  لکي  ذلک  فعلنا  إننا 
أوجدنا  قد  فإننا  ولهذا  المستقيمة.  بالطرق  عليه  الحصول  المشتت 
الَکوييم الذين ال يعرفون غاياتها وال  البهائم من  الماسونية السّرية لهذه 
يشکون بها. لقد جذبناهم إلی منظماتنا العديدة الظاهرة، أي المحافل 

الماسونية، لکي نصرف عنهم أبناء دينهم.5
وال خيفي يهود - إن صحت نسبتها هلم - عداءهم للکنيسة بل 
جيرهون به، وحيددون هدفهم بالقضاء عليها ووراثتها، وقد جاء يف 

الربوتوکول السابع عشر:
يکون  بحيث  ضّيقة.  حدود  في  واإلکليريين  اإلکليريکية  نحصر  سوف 
لنفوذهم نتائج خالف ما هم عليه اليوم. وحينما يأتي الوقت للقضاء علی 
الفاتيکان فسوف تنقّص الشعوب التي تقودها األيدي غير المرئية، علی 
هذا القصر، وحينذاک نتدخل نحن بحجة أننا نريد منع سفک دماء کثيرة، 
بينما تکون الحقيقة لکي ندخل إلی قلب المکان الذي لن نترکه قبل أن 
نکون قد دّمرنا أخالقياً هذه السلطة، وسوف يکون ملک إسرائيل رئيس 

الکنيسة العالمية.6

هذا قليل مما جاء الربوتوکوالت مصّوراً حقيقة النفس اليهودية اليت 
ال حتمل غري الفساد، القارئ للربوتوکوالت سيجد ما يصرحون به 
عن أهنم سيسعون لزرع الفنت والشقاق، وعن أهنم سيعملون علی 
مسک الصحافة ألهنا موقع تأثري أساسي علی الرأي العام، ويقولون 
بأهنم سيفسدون املناهج الرتبوية للَکوييم، کما يزعمون، إلی آخر ما 

هنالک من أشکال العداء والعنصرية واملکر.
وسواء أکانت الربوتوکوالت من وضعهم أم ال، فهي بالنتيجة صورة 
للتفکري الذي نشأت يف ظالله املنظمة الصهيونية، ال بل املنظمات 
الربوتوکوالت، وهي  يهود ال يقسدون  الصهيونية عامة. وإذا کان 
ليست عندهم يف مکانة تقرب ولو قلياًل، من العهد القدمي أو من 
القيمة عندهم، واملتتبع ألدبيات  »التلمود«، لکنها ليست عدمية 
الصهيونية يری بأن الربوتوکوالت حلقة يف سياق هذه األدبيات اليت 

ال تفکر بغري ما محلته الربوتوکوالت.

الهوامش:
1. »املوسوعة الفلسطينية«، م 1، دمشق، ط 1، سنة 1984م.، ص 382.

2. »بروتوکوالت حکماء الصهيون«، ترمجة وتقدمي: د. إحسان حّقي، بريوت، 
دار النفائس، ط 1، سنة 1408 هـ - 1988م.، ص 34.

3. املصدر السابق، ص 75.

4. املصدر السابق، ص 36.

5. املصدر السابق، ص 76.
6. املصدر السابق، ص 102.

السحراني،  أسعد  الدکتور  الصهيونية«،  إلی  اليهودية  المقتبس من »من 
بيروت، دار النفاس، الطبعة الثانية، 1421ق. - 2000م.

املؤرخ وهب بن منبه، هو وهب بن منبِّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار 
)34 هـ - 114 هـ( هو تابعي. 

روى له البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابنماجه 
يف التفسري. 

و يقال: هو الذماري نسبة لذمار في »اليمن«.1 
كان أبوه من أبناء الفرس الذين بعث هبم كسرى إىل اليمن. و يف 

ترمجته بـ»طبقات ابن سعد« ما موجزه:
قال وهب: قرأت اثنين و تسعين كتابا كّلها أُنزَِلْت من السماء؛ إثنان و 
سبعون منها في الكنائس و في أيدي الناس، و عشرون ال يعلمها إاّل قليل. 
وقال الدكتور جواد علي: يقال إّن وهبا من أصل يهودي، وكان يزعم أنّه 
القديمة. وذكر في  الكتابات  اليونانية والسريانية والحميرية وقراءة  يتقن 

كشف الظنون من  تآليفه )قصص االنبياء(.2 
يربز اىل جانب »كعب االحبار«، اسم وهب بن منبه الذي يروي 
عن النيب مرسال، و ادرك عدة من الصحابة، و قد كانت مادة 
حديثه »التوراة« و »االجنيل« و شروحهما و حواشيهما، فكانت 
املنبع الضخم للقصاص، و دخلت يف التفاسري و يف كتب احلديث.
و لذا قال الذهبي يف سري أعالمه: و روايته )أي وهب( للمسند قليلة، 
و انما غزارة علمه في االسرائيليات، و من صحائف أهل الكتاب.3   و 

ظل أثرها السيئ يسري يف فكر املسلمني إىل أن يشاء اهلل.
الرحمن، و  عبد  لداه عبد اهلل و  لوهب تالمذة كثريون: و  و كان 
عمرو بن دينار، و سماك بن الفضل، و همام بن نافع أبو عبد الرزاق، و 
مجاعة كثريون عد منهم الذهيب  يف السري أكثر من عشرين مث قال: 

و خلق سواهم.4  
تميم الداري الذي أسلم يف أيام رسول اهلل، و كان حيدث بقصة 

اجلساسة و الدجال و نزول عيسى و غري ذلك.5 و6 
و عبد اهلل بن سالم أبو الحارث االسرائيلي، أسلم قدميا بعد أن قدم 
النيب املدينة، و هو من أحبار اليهود، روى عنه أبو هريرة و أنس 

ابن مالك و مجاعة.
قال فيه وهب  بن  منبه - األصل الثاين لالسرائيليات-: كان أعلم أهل 
زمانه، و مات سنة 40 ه و قد كان أهل الكتاب هؤالء، البذرة االولى 
للقصاص الذين كانوا يجلسون في المساجد، و يتكلمون بما يتناسب مع 
أذهان العامة، و كانت مدرسة القصاص مغضوبا عليها من قبل صالحي 
الصحابة، فقد جاء في كتاب االصابة: ان اول من قص في مسجد البصرة 
هو االسود بن سريع التميمي السعدي، و لكنه لم يجد قبوال بين مجتمع 
 ،اهلل رسول  لعهد  الحافظين  األتقياء  الصحابة  من  ثلة  فيه  يزال  ال 
فقد جلس ليقص فارتفعت االصوات، فجاء مجالد بن مسعود السلمي 
ألجلس  جئتكم  ما  اهلل  و  إني  فقال:  له،  أوسعوا  فقال:  صحبة.  له  و 

إليكم، و لكني رأيتكم صنعتم شيئا أنكره المسلمون، فاياكم و ما انكره 
المسلمون.7  

و لكن هذا األنكار و غريه بدا صفيقا يف هناية األمر امام توسع دائرة 
الوضع اليت قويت باحتضان و رعاية بعض اخللفاء من جانب، و 
غذهتا عوامل و ظروف  اجتماعية و سياسية من جانب آخر. مث اختذ 
الوضع بعد ذلك صورة اخرى صاغها الوضاعني الزنادقة كـعبد الكريم 
بن ابي العوجاء، و بيان بن سمعان المهدي فلقد وضعوا ما يفسدوا به 
الدين و يشوهوا كرامته لدى العقالء و املثقفني، و لينحدروا بعقيدة 
يقول  امللحدين، كما  تثري سخرية  السخف  من  درجة  اىل  العامة 
الدكتور السباعي، و من امثلة هذه االحاديث املكذوبة: »ينزل ربنا 
املشاة«.  يعانق  الركبان، و  عشية عرفة، على مجل أورق، يصافح 
»إن اهلل اشتكت عيناه فعادته املالئكة«. »النظر إىل الوجه اجلميل 
عبادة«... و لسنا هنا بصدد احلديث عن االثار اليت ترتبت- سابقا 
و ال حقا- على عملية الدس و الوضع، و لكن يكفي أن نعرف أن 
ثاين مصدر تشريعي لالسالم يتعرض لكل هذا ضمن عملية غالبها 
االعم االستهداف و التنظيم، لكي ندرك مدى جسامة و فداحة 
األمر، و ما اصوب ما قاله احدهم ان وضع احلديث على رسول 
اهلل كان أشد خطرا على الدين و أنكى ضررا باملسلمني من 
تعصب أهل املشرقني و املغربني، و إن تفرق املسلمني اىل شيع و 

فرق و مذاهب و حنل هلو أثر من آثار الوضع يف الدين .8و9 
باب  فتحوا   اهلل رسول  عن  التحديث  باب  اخللفاء  صد  ملا 
األحاديث اإلسرائيلية على مصراعيه بوضع حديث: حدثوا عن بني 
 إسرائيل و ال حرج10 و صار كعب األحبار املنحرف عن علي
مرجعا للخلفاء الراشيدين و معاوية يسألونه و يشاورونه، يسألونه 
عن مبدأ اخللق و قضايا املعاد و تفسري القرآن إىل غري ذلك، و قال 
فيه علي »إنه لكذاب« و كان يقص بإذن اخلليفة و أفت عند 
عثمان مبا أنكره أبوذر حت ضربه أبوذر و قال: يا بن اليهودية أ تعلمنا 
ديننا،11 و كان عمر يعتمد عليه و يأمره بالتحديث عما يف التوراة 

و يسأله عما يأيت .12
و صار عبد اهلل بن سالم املنحرف عن علي و املتأيب عن بيعته و 
هو من أحبار اليهود قاصا و ناقال للرتهات و السفاسف، و حمدثا 
و شيخا لـأيب هريرة و أنس بن مالك و مجاعة حت قيل: إنه أعلم 

زمانه، و كان يثني على عمر في صالته له بعد موته .13
أحاديث  و  بقصص  يأيت  قاصا  صار  منبه   بن   وهب   و كذلك 
منكرات و ينقل كثريا من الكتب القدمية و ضعفه الفالس، و أخذ 
عنه أبوهريرة و عبد اهلل بن عمرو بن العاص و عبد اهلل بن عباس، و 

وهب بن منبّه
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الصحابة المختلقونالمقاالت الثقافية

أنكر القميون أحاديثه و استثنوه من رجال نوادر احلكمة، و قال 
اخلطيب: 

كان وهب  بن  منبه  يرسل أخاه إلى الشام يشتري له الكتب و يجئ بها إليه 
فيفسرها بالعربية.14و15

قال الّله سبحانه يف »سورة االحزاب«:
»َوَما كاَن ُلِمؤِمٍن َواَل ُمؤِمَنٍة ِإذا َقَضى الّلُه َوَرُسولُُه َأمرا َأن َيُكوَن َلُهُم الِخييََرُة 
ِمن ِأمرِِهم ِوَمن يَعِص الّلَه َوَرُسوَلُه فيََقد َضلَّ َضاَلال مُِّبينا* َوإْذ َتقوُل ِللَِّذي 
أَنَعم الّلُه َعَليِه َوِأنَعمَت َعَليِه َأمِسك عليَك َزوَجَك َواتَِّق الّلَه ِوُتخفي في 
نَفِسَك ما الّلُه ُمبِديِه َوَتخشى النَّاَس َوالّلُه َأَحقُّ َأن َتخشاُه فيََلّما َقَضى زَيٌد 
ِمْنها َوَطرا َزوَّجناَكها ِلَكي ال َيُكوَن على الُمؤِمِنيَن َحَرٌج في َأزواِج َأدِعَيائِِهم 
ِإذا َقَضْوا ِمنُهنَّ َوَطرا وَكاَن َأمُر الّلِه َمفُعوال* َما كاَن على النَّبيِّ ِمن َحَرٍج 
ِفيَما فيََرَض الّله َلُه ُسنََّة الّلِه في الَّذيَن َخَلوا ِمن قَبُل وََكاَن َأمُر الّلِه َقَدرا 
ييُبيَلُِّغوَن ِرساالِت الّلِه َوَيخَشْونَُه َوالَيْخَشوَن َأَحدا إاّل الّلَه  مَّقُدورا* الَِّذيَن 
وََكفى بِالّلِه َحِسيبا* ما كاَن ُمَحمٌَّد أَبا َأَحٍد ِمن رِجاِلُكْم َولكن رُسوَل الّلِه 

َوَخاَتَم النَِّبِييَن وََكاَن الّلُه ِبُكلِّ َشٍي َعليما« )االيات 36- 40(.

الف( تأويل االيات في روايات مدرسة الخلفاء:
روى الطبري يف تأويل االية عن وهب  بن  منبِّه : إّن النيب كان قد 
 زّوج زيد بن حارثة زينب بن جحش ابنة عّمته، فخرج رسول الّله
يوما يريده، وعلى الباب سرت من شعر فرفعت الريح السرت فانكشف 
وهي يف حجرهتا حاسرة، فوقع إعجاهبا يف قلب النيب، فلّما وقع 
ذلك كرهت إىل االخر، فجاء- زيد- فقال: يا رسول الّله إّني 

أريد أن َأفارق صاِحَبتي، قال: مالك؟ َأرابك منها شي ء؟ 
إاّل خيرا...  رأيت  الّله وال  يا رسول  منها شي ء  رابني  ما  والّله  ال  قال: 

احلديث.16 
نقلوا الروايتني عن وهب بن منّبه و الحسن البصري، و نضيف إىل 
الّله  بعد رسول  قد ولدا  أن كليهما كانا  ترمجتهما:  أوردناه يف  ما 
)ص( بأعوام، فكيف يرويان عّما حدث يف عصر رسول الّله و 

يرسالنه إرساال دومنا ذكر مصدرمها؟!

ب( متنهما:
حمور اخلرب أّن الرسول أعجبه مجال زينب عندما رآها بغتة بال 

حجاب، و رغب يف طالق زيد إيّاها وأخفى ذلك يف نفسه.
و بيان زَيف ذلك: أن زينب كانت ابنة عّمة النيب، وقد نزل 
حكم احلجاب بعد زواج الرسول بزينب، و كان قد رآها قبل 
أن يزّوجها من زيد مرارا وتكرارا، وقد افرتى على الرسول من 
قال ذلك، والصحيح يف اخلرب ما ننقله عن كتب السرية يف ما يأيت 

بإذنه تعاىل.

ج( خبر زواج زينب بزيد أّوال ثّم بالنبي )ص( بعد طالق زيد 
إياّها:

كان من خرب زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب أنّه أصابه سباء يف 
اجلاهلية وبيع يف بعض أسواق العرب، فاشرُتي لـخديجة، مثّ وهبته 
ابن مثاين سنني، فنشأ عند  يُبعث وهم  للنيّب قبل أن  خدجية 
النيب، و بلغ اخلرب أهله فقدم أبوه  و عمُّه مكة لفدائه، فدخال 
على النيّب و قاال: يا ابن عبد المطلب! يا ابن هاشم! يا ابن سّيد 

قومه! جئناك في ابننا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه! 
فقال: من هو؟ 
قاال: زيد بن حارثة. 

فقال رسول الّله: فهاّل غير ذلك؟ 
قاال: ما هو؟ ادُعوه وخّيروه فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فَوالّله ما 

أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. 
قاال: قد زدتنا على النصف وأحسنت. 

فدعاه رسول الّله فقال: هل تعرف هؤالء؟ 
قال: نعم! هذا أبي، وهذا عّمي! 

قال: فأنا من عرفت و رأيت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما. 
قال: ما أريدهما وما أنا باّلذي أختار عليك أحدا، أنت مّني مكان االب 

والعّم! 
فقاال: ويحك يا زيد! أتختار العبوديّة على الحريّة وعلى أبيك وأهل بيتك؟ 
قال: نعم، ورأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا باّلذي أختار عليه أحدا أبدا. 
فلّما رأى رسول الّله ذلك أخرجه إىل احلجر- يف بيت الّله- 
فقال: يا من حضر! اشهدوا أّن زيدا ابني يرثني وأرثه، فلّما رأى ذلك 

أبوه وعّمه طابت نفوسهما وانصرفا.17 
بن  زيد  له:  قيل  و   الّله رسول  إىل  ذلك  بعد  زيد  وُنِسَب 
السوداء  برّة  حاضنته  و  أمته  من   الرسول وزّوجه   ،محّمد
احلبشية، و كانت قد تزّوجت قبله من عبيد الحبشي، وولدت له أيمن 

فُكنِـَّيْت بـأّم أيمن، فولدت يف مّكة ُأسامة من زيد.
زينب   النيب تزوج  لزيد، مثّ   الرسول تبيّن  كان ذلكم خرب 

كااليت خربه:
بعد اهلجرة إىل املدينة خطب زينب ابنة أميمة ابنة عبد المطلب عّدة 
من  أصحاب النيّب، فأرسلت أخاها إىل النيّب تستشريه يف 

أمرها، فقال: فأين هي مّمن يعّلمها كتاب ربّها وسّنة نبّيها؟ 
فسألت: من هو؟ 

فقال: زيد! 
فغضبت وقالت: تزّوج ابنة عمتك موالك! لست بناكحته! أنا خير منه 

حسبا! أنا أيِّم قومي. 
فأنزل الّله تعاىل: »َوما كاَن لمؤمٍن َوال ُمؤمنٍة إذا َقضى الّلُه َورسولُُه أمرا 
أن يكوَن لُهم الِخييََرُة ِمن أمرِِهم ِوَمن ييَْعِص الّلَه َوَرسوَلُه فقد َضلَّ َضالال 

ُمِبينا.« 
فرضيت فزوَّجها الرسول من زيد بعد أّم أمين السوداء احلبشية، 
تأخذه  و  تشتد  و  زيد  على  تعلو  فكانت  زيد،  بن  ُأسامة  هلا  و 
بلساهنا، فكان يشكوها إىل الرسول و حياول تطليقها، واقتضت 

مشيئة الّله وحكمته أن يتزّوجها الرسول بعد زيد لُيلغى بذلك 
التبيّن بني املسلمني، وأشعره الوحي بذلك، فخشي الرسول أن 
يقول الناس تزّوج حليلة ابنه، فكتم الوحي يف نفسه وقال لزيد: إّتق 
الّله وأمسك عليك زوجك، و ّلما ضاق زيد ذرعا بزوجته زينب طلقها 
وانقضت عدهّتا، فنزلت االيات على الرسول مرّة واحدة خترب 

عّما وقع وتبنّي حكم املتبيّن يف شريعة االسالم:
»فـََلّما َقضى زَيٌد ِمنها َوَطرَا َزوَّجناَكها ِلَكي ال يكوَن على املؤمننَي 
َحرٌَج يف أَزواِج أَدعيائهم... َما كاَن حُمَمٌَّد أَبا َأَحٍد ِمن رِجاِلُكم َولكْن 

َرُسوَل الّلِه َوخامَتَ النَّبيِّني.«18و19  
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المقاالت الثقافية

المقاالت الثقافية

سّر إنهيار الثقافات والحضارات

إسماعيل شفيعي سروستاني لكل دولة وحضارة، إمام

جمال  يف  »الثقافة«  ملفردة  وكثرية  خمتلفة  تعاريف  تقدمي  مت  لقد 
الدراسات الثقافية وعلم االجتماعية. وبالشك فان التعاريف املقدمة 
هذه، ليست على غري ذي صلة برؤية ونظرة واضعي ومقدمي تلك 

التعاريف. 
ولدى عظماء الثقافة واألدب الفارسي واحلكمة االيرانية، فان الثقافة 
هي على وزن »فرهنج« مبعىن العلم واملعرفة والعقل واألدب والعظمة 
واحلصافة.1 وبغري ذلك فاهنا تستخدم أيضا يف جمال األدب والعقل 

واملعرفة والفن واحلكمة، حبيث قال حكيم طوس الفردوسي: 
إسألوا العارف والعالم بعد العادل

أيهما أفضل الثقافة أم الجوهرة
ورد عليه مرشدا إياه قائال

إن الثقافة تزيد قيمة وتكريما على الجوهرة
ألن الثقافة تزّين النفس

والحديث عن الجوهرة يصبح سهال2
والشرف  الروعة  مبعىن  الثقافة  استخدمت  األدبية  األعمال  ويف 
والشخصية. ويف قاموس »معني« الفارسي، وردت مفردة »فرهنك« 

أي الثقافة مبعىن األدب والرتبية والعلم واملعرفة واآلداب.3
إن عامة املعاين اليت قدمت بشأن هذه املفردة واملفاهيم النابعة عنها، 
تعكس القيم اإلنسانية السامية واخلصائل والصفات الباطنية، الشئ 
الذي يوجه حياة األمم ويضفي عليها معىن وجهة يف الصورة الظاهرة 
وكيفية  واالنسان  العامل  حول  األمة  توجهات  وحيدد  واخلارجية، 
العيش يف الوجود. ولذلك فان الثقافة، اعتربت مبثابة باطن وروح 
األوجه املادية واحلضارية، وهي اليت تقدم هوية األمم وشخصيتها 

وحضارهتا. 

ولذلك يقال أن أي ثقافة وحضارة هي كالدوائر املتداخلة واليت تسري 
الباطن، بعبارة اخرى، فان احلضارة متثل الوجه  من الظاهر بإجتاه 
املعنوي والباطين  الوجه  الثقافة متثل  بينما  للثقافة  املادي واخلارجي 

للحضارة. 
إن ما يسهم يف بقاء ودميومة الوجه املادي واحلضاري ألي أمة، هو 
الطبقة الداخلية للثقافة ال األعمدة والقصور وكل حضارة تتميز عن 

سائر احلضارات بواسطة ماضيها وتارخيها وصبغة ثقافتها. 
بعبارة أخرى، فان احلقل الثقايف، يشبه الروح والباطن اخلفي واملسترت، 
والعالقات  املادية  األوجه  مجيع  على  وحيوية  روحا  يضفي  الذي 
والتعامالت احلضارية المة ما، ويسهم يف إجياد التناسق بني مجيع 
أخرى، هو  مييز حضارة عن حضارة  ما  وإن  احلضارية،  مكوناهتا 

الثقافة. 
وال جيب نسيان أنه مثلما أن الوجه املادي واخلارجي، أي احلضارة، 
حتظى  ان  ميكن  ال  واألساس،  للدعامة  والفاقدة  العنان  مطلقة 
باإلستقرار والدوام، فان اجملال الثقايف، يرتبط بالدعائم واألسس اليت 

ترفده وتضفي عليه توجها ومغزى. 
يضفيان معىن على  اللذان  الثقافة واألدب  فان  وبناء على ذلك، 
حضارة كل أمة، يندرجان ضمن احلقل النظري والفكري والعقائدي 

اخلاص الذي يطلق عليه اسم »علم الوجود« )الفكر(. 
بعبارة أخرى، فان التوجه العام لكل أمة إىل العامل واالنسان و »علم 
الوجود« و »علم العامل« هو خاص هبا ما رفدها يف بناء دولتها 
وحضارهتا اخلاصة هبا، وتعرض حصيلة إنطباعاهتا على التعامالت 

احلضارية )فن العمارة وبناء املدن وامللبس و...(. 

ومن هنا ميكن القول: أنه جيب معرفة كل أمة وكل حضارة بتوجهها 
العام ومبا تعتربه إمامها ومقتداها. ويتضح جممل هوية وجوهر كل 
حضارة من خالل توجهها اخلاص جتاه الكون وإمامها اخلاص هبا. 

وعن حشر الناس يف القيامة الكربى يقول اهلل تعاىل: 
ييَْقَرُؤوَن  فَُأولَِئَك  بَِيِميِنِه  ُأوِتَي ِكَتابَُه  َفَمْن  بِِإَماِمِهْم  أُنَاٍس  َنْدُعو ُكلَّ  »ييَْوَم 

ِكَتابيَُهْم َوالَ يُْظَلُموَن فَِتياًل«4
ومفاد هذه اآلية هو أن كل انسان ُيسأل يف يوم القيامة عن إمام 
زمانه، فان كان مؤمنا ومعرتفا باإلمام احلق واملعني من قبل اهلل تعاىل، 
فان كتابه يعطى بيمينه. ولذلك فانه جيب أن يكون يف كل زمان، 
إمام واجب الطاعة ومنصوب من قبل حضرة احلق لتنظيم وترتيب 
الشؤون الظاهرية والباطية للناس، وأن يتمتع الناس مبعرفة جتاهه، وأن 

يعرتفوا بإمامته ويتبعونه. 
 :وقال رسول اهلل

»َمْن ماَت وَلْم ييَْعِرْف إماَم زَمانِِه ماَت ِمَتيًة جاِهلية.«5

العبادة، كامنة في ذات االنسان 
إن العبادة هي أمر فطري وكامن يف ذات وجوهر وجود االنسان، 
على غرار الدعوة للحقيقة واعتماد الصدق والصدقية وكره الكذب 
الذي هو االخر كامن يف ذات وجوهر االنسان وبالتايل  والقبح، 

فهو أمر مجاعي. 
وجوهر  وفطرة  بطبيعة  وممتزجا  ملتصقا  ولكونه  الفطري  األمر  إن 
ظرف  خارج  البشر،  أبناء  مجيع  على  ينسحب  اإلنسان،  وخلقة 
الزمان واملكان. ولذلك فان اإلميان باهلل وعبادة اهلل، تنبع من ذات 
واهلل،  الدين  التوجه حنو  عامل  فان  األساس  االنسان. وعلى هذا 

معطوف على الباطن واملتطلبات الوجودية لالنسان.
بعهدة  ما  المر  التبعية  جعل  تعاىل  اهلل  يكون  أن  املستحيل  ومن 
االنسان وكلفه بتنفيذه، لكنه مل جيعله كرغبة فطرية يف ذات االنسان 
ووجوده، مثلما أنه من املستحيل أال جيعل لكل أمر ورغبة فطرية، 

بعدا خارجيا يف العامل اخلارج. 
إن ابليس وجنوده، وعلما منهم بطلب نفس االنسان، يسعون جلعل 
هذا الطلب وقرصنة االنسان، أي أن الشياطني ومن خالل ممارسة 
وعني  نظر  يف  حقيقيا  ليجعلونه  اجملازي  يزينون  واخلديعة،  املكيدة 

اإلنسان، يف سبيل إغوائه وتضليله. 
املعرفة  اكتساب  وضرورة  املعرفة  موضوع  يكتسب  السبب  وهلذا 
حول املرجو بالنسبة للُمَنصَّب من قبل اهلل، أي اإلمام املبني، مكانة 

وموقعا.
االنسان كأمر  جوهر  موضوع يف  االمام  طلب  فان  احلقيقة،  ويف 
فطري من جهة،  كما وضع يف اجلانب اخلارجي له، يف شخص 
معني كذلك من جهة اخرى، وان واجب االنسان يتمثل يف معرفته 

والسري على خطاه. 

العبادة، هو مطلب  الدين اإلهلي، مبا يف ذلك  أريد أن أقول بان 
باطين لالنسان، ال أن يكون مت فرض شئ ما عليه من اخلارج. إن 
ما تطلبه فطرة االنسان ظهر يف الدين وهداية األنبياء اإلهليني، لكي 

ال يتيه ويضيع االنسان يف مطلبه هذا. 
وهذا املعىن ساٍر وجاٍر بالنسبة ألمر التبعية لإلمام املنصوب وواجب 
الطاعة كذلك. إن عامل الطلب والتبعية لإلمام، هو مبثابة حجة 
العمل وزعيم الطريقة، يعود إىل باطن واقتضاء وجود االنسان. إن 
مجيع أبناء البشرية، مييلون ذاتيا إىل اهلداية والزعامة، لكن الكشف 
عاتق  احلقيقي، وضع على  واملصداق  املطلوب  إىل هذا  والوصول 
االنسان كتكليف وواجب، الن اهلل تعاىل مل يتوان عن فعل شئ 
وذلك من خالل منح االنسان نعمة املقدرة على اإلختيار وبعث 

األنبياء وإنزال الكتب.
إن موضوع حتمل االنسان املسؤولية والسؤال منه يف يوم احلساب 
اإلمكان واإلختيار إلنتخاب  توافر كل  أي  الشئ،  إىل هذا  يعود 
ورسول  اهلل  اعترب كتاب  وقد  الضالل.  طريق  عن  اهلداية  طريق 

اهلل بوصفهما ُمذَكٌِّر، حبيث قال سبحانه وتعاىل: 
»ِإنَّا َنْحُن نيَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن«6 
 :وقال سبحانه وتعاىل خماطبا النيب

ٌر«7  ْر ِإنََّما أَْنَت ُمذَكِّ »َفذَكِّ
إن كتاب اهلل ورسول اهلل باعتبارمها ُمذّكرا، يُذّّكران اإلنسان بكل 

ما أودعه اهلل يف طبعه وفطرته. 
وإستنادا إىل اآليات القرآنية، إن ما يؤدى إىل إستتار الفطرة ونسيان 
املخزون املودع يف النفس، هو اإللتهاء بالدنيا واإلخنراط يف الذنوب، 
وهو الشئ الذي ُحذر االنسان منه، ويف املقابل يبذل الشيطان كل 

مهته الظهار زينة ذلك. ويقول القرآن الكرمي: 
ِبَها  وََكانُوا  اللَِّه  بِآياِت  َأْن َكذَّبُوا  السُّوَأى  َأَساُءوا  الَِّذيَن  َعاِقَبَة  »ثُمَّ َكاَن 

َيْستيَْهزُِئوَن«8
الدنيا،  زخارف  على  والرتكيز كله  بالدنيا،  واإلشتغال  اإللتهاء  إن 

يؤدي إىل نسيان اهلل: 
»َوَلِكْن َمتيَّْعتيَُهْم َوآبَاَءُهْم َحتَّى َنُسوا الذِّْكَر وََكانُوا قيَْوًما بُورًا«9

إمسحوا يل القول بان دور األنبياء واألوصياء اإلهليني، بغض النظر 
عن مقام ودور اهلداية والرتبية وتعليم األحكام واألوامر والنواهي، هو 
دور يليب حاجة فطرية أخرى لالنسان أي الدعوة إىل اإلمامة، حبيث 

أن اهلل تعاىل أعترب طاعتهم ، رديفا لطاعته ويقول: 
»يا أييَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم«10 

ويف موقع اخر ورد على لسان رسول اهلل الذي هو عني الكالم 
الوحياين، أن معرفة اإلمام والتبعية لإلمام املنصوب من قبل احلق، هو 

واجب وأن تركه يؤدي إىل اإلنزالق يف براثن اجلاهلية.
ومن املستحيل أن يأمر اهلل، عباده بشئ من دون أن يكون مت تعبئة 

ذلك الشئ يف طبيعة وجوهر البشرية بصورة فطرية. 

سّر إنهيار الثقافات والحضارات
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وفيما عدا ذلك، ورد هذا املعىن بصراحة يف العديد من الروايات بان 
اهلل تعاىل، وأثناء أخذ ميثاق الفطرة، أخذ عهد الوفاء من االنسان 
بشأن ثالثة أمور مهمة أي التوحيد والنبوة ووالية أهل بيت الرسول 

 .األكرم
»َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن بَِني آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّييَّتيَُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم 
أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوْا بيََلى َشِهْدنَا َأن تيَُقوُلوْا ييَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن 
٭ َأْو تيَُقوُلوْا ِإنََّما َأْشَرَك آبَاُؤنَا ِمن قيَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة مِّن بيَْعِدِهْم َأفيَتيُْهِلُكَنا ِبَما 

فيََعَل اْلُمْبِطُلوَن«11
وسأل زرارة، اإلمام حممد الباقر حول اآلية »ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر 

:النَّاَس َعَلييَْها«،12 فقال اإلمام
»َفَطَرُهم َعلى التيَّْوحيد ِعْنَد الِميثاِق َعلى َمْعرِفَِته.«13

ويف حديث اخر، قال اإلمام الباقر ردا على ذلك السؤال: 
»َفَطَرُهم َعلى َمْعرَِفة أنَُّه رَبُـُّهم وَلْو ال َذِلك مَلْ يـَْعَلموا إذاَ سألوا ِمْن 

م َوال ِمْن رازِِقِهم.«14 َرهبِِّ
واعتربت بعض الروايات، النبوة واإلمامة بوصفهما املعرفة واملواثيق 

الفطرية اليت أخذها اهلل من البشرية. 
وروى الشيخ الصدوق عن اإلمام الصادق الذي قال حول آية 

الفطرة:
»َعلى التيَّْوِحيد وُمَحمٍد َرُسول اهلل وَعلّي َأميِر الُمْؤِمنيَن.«15

وإن سئل، أنه برغم كون هذه األمور فطرية، فلماذا ينحرف أبناء 
البشرية عن الطريق القومي وميضوا يف الطريق غري السوي. فيمكن الرد 
على ذلك من خالل حديث عن اإلمام الرضا. سأله شخص: 

 :ملاذا اإلحتجاب بني االنسان وربه، فقال اإلمام
»إنَّ اإلْحِتجاَب َعِن الَخْلِق ِلَكْثرِة ُذنُوِبِهم.«16

التوحيد والنبوة ووالية ويل اهلل األعظم، أمرا فطريا، مييط  إن كون 
الستار عن طلب وحبث نفس االنسان،، مثل الضمآن الذي جيوب 
الصحارى واجلبال حبثا عن املاء حت يناله. ومثلما أن االنسان الذي 
ال ميلك ماء وطعاما، ال يستطيع العيش، فانه ال يستطيع مواصلة 
احلياة من دون تلبية تلك احلاجة الفطرية )التوحيد والنبوة واإلمامة(، 
لكن إرمتاء االنسان يف أحضان الذنوب واإللتهاء بالدنيا وملذاهتا، 
وجبانب مكائد ودسائس ابليس امللعون، يؤدي إىل أن يأخذ اجملاز 
بدال من احلقيقة وأن يبقى مبنأى وبعيدا عن النبع الفياض الصايف، 

وخيسر عمره عبثا يف اتباع أئمة الكفر والشرك. 
أسسها  اليت  واحلضارات  الثقافات  مجلة  إن  قلت،  السبب  وهلذا 
وأرساها االنسان، تنطوي على سر االتباع الفطري للبشرية لإلمامة 

)احلقيقية أو املصطعنة(. 
واملؤكد أن حتديد ماهية وجوهر كل من الدول واحلضارات، يتطلب 
إماطة اللثام عن اإلمام الذي يرضح إلمامته أصحاب تلك الدول 
واحلضارات والذين أقاموا صرح تلك الدول واحلضارات غري الرمحانية. 
الثقافات  على  العام  احلكم  مبثابة  الكالم،  هذا  أطلقت  لقد 
عِرض 

ُ
واحلضارات اليت بناها وأرساها االنسان املنقطع عن السماء وامل

عن الكالم الوحياين. وسبب ذلك واضح، الن الذي يتخذ ويصنع 
قرارا يف ظل اإلدبار عن السماء واإلستناد إىل العقل املنقطع عن 
الوحي واإلنطباعات احملدودة واألحادية لالنسان وقدر االنسان يف 
العامل وكيفية الوجود والعيش الفردي واجلماعي يف األرض، ويرى أن 
رأيه يكفي لنيل االنسان للسعادة الدنيوية واالخروية، وعندها سريى 
نفسه حمشورا يف وادي وبيداء األزمة واملأزق. وإن كان غري هذا، ملا 
للبشرية،  املنال  بعيد  بقيت كحلم وتطلع  الفاضلة،  املدينة  كانت 
املثقفني  وبعدهم  واحلكماء  الفالسفة  واعمال  طيات كتب  بني 

املتعطشني لليوطوبيا. 
وماهو منشود ومطلوب، هو الطلب الفطري للتوحيد والنبوة وامامة 

رجل ياخذ بيد البشرية حنو السعادة. 
بعبارة اخرى، فان روح االنسان جمبولة على التوحيد والنبوة والوالية. 
الكاذبة  للنبوة  والرضوخ  واألوثان  املعابد  عتبة  عند  السجود  إن 
واإلمتثال إلمامة الكفر والشرك والزندقة، ناجم عن القاعدة الفطرية 

هلذه األمور الفطرية الثالثة وطلب نفس االنسان. 

إستنساخ الشيطان للبدائل
اختالق  فان  ما،  أمرا  النفس،  تطلب  عندما  اخرى،  جهة  ومن 
الشيطان وجنوده ملصاديق خارجية له، يكتسي معىن. إن إستنساخ 
املسلم هبا، يشكل مسارا جمربا  احلقائق  البديل عوضا عن  وإجياد 
على يد الشيطان لقرصنة واخرتاق بين آدم طوال التاريخ وعن طريق 
تلفيق وختليق الفرق والطوائف واملذاهب، لكن ما ميهد للمذاهب 
واملناهج الشيطانية الزائفة واملزورة، هو املعاصي وكثرة الذنوب، األمر 
الذي يتسبب يف عجز االنسان عن كشف احلقيقة ودحص اجملاز 

واإلنزالق حنو الضالل. 
ويف منظور علم الكون ومعرفة الوجود والعامل التوحيدي، مل تتجه 
أي قرية وأمة وأي مدينة وحضارة حنو الفناء واإلندثار واهلالك، إال 
الفناء  واقتضاء  اهلالك  عنصر  بداخلها  ومنت  رّبت  قد  إذا كانت 
السماوية  الكتب  وإنزال  األنبياء  وبعثة  جمئ  إن  وأمثرته.  واإلندثار 
والشعوب،  األمم  املتتالية حبق  والعقوبات  العذاب  املتعددة ووقوع 

حيكي هذا الشئ، وإال فان اهلل تعاىل قال: 
َوَلْو َشاء رَبَُّك  ُمْصِلُحوَن ٭  َوَأْهُلَها  ِبظُْلٍم  اْلُقَرى  لِييُْهِلَك  »َوَما َكاَن رَبَُّك 
َلَجَعَل النَّاَس أُمَّة َواِحَدًة َوالَ ييََزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن ٭ ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك 

َخَلَقُهْم َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبَِّك أَلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن«17
 :ويقول اهلل تعاىل يف قضية هالك قوم نوح، على لسان النيب نوح
َواْستيَْغَشْوا  آَذانِِهْم  ِفي  َأَصاِبَعُهْم  َجَعُلوا  َلُهْم  لِتيَْغِفَر  َدَعْوتيُُهْم  »َوِإنِّي ُكلََّما 
ِإنِّي  ثُمَّ   * ِجَهارًا  َدَعْوتيُُهْم  ِإنِّي  ثُمَّ   * اْسِتْكَبارًا  َواْسَتْكبيَُروا  َوَأَصرُّوا  ثَِيابيَُهْم 
َأْعَلنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَرارًا * فيَُقْلُت اْستيَْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا * 
ييُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّْدرَارًا * َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت 

َوَيْجَعل لَُّكْم أَنيَْهارًا * مَّا َلُكْم ال تيَْرُجوَن ِللَِّه َوقَارًا«18
إن اقتضاء اهلالك، يتحصل على اثر اإلصرار على اقرتاف الذنوب 

واحلكم  القضاء  لتطبيق  ما  بشكل  والتمهيد  املعاصي،  وارتكاب 
وناموس  اإلهلية  للُسنة  وفقا  منه  مفر  ال  الذي  األمر  السماوي، 
الكون. وهذه الواقعة تقع وفقا لألمر اإلهلي املقدر والسنن التارخيية. 

سَمى، يقول اهلل تعاىل يف »سورة نوح«:
ُ
وعن األجل احملتم وامل

»ِإنَّ َأَجَل اللَِّه ِإَذا َجاَء ال ييَُؤخَُّر َلْو ُكنُتْم تيَْعَلُموَن«19 
إن الكون مبين على العلم واحلكمة والعدالة و...، ومبا أنه نابع من 
اهلل جل وعال، فانه سيعود إليه بالتايل: »إنّا ِلله وإنّا إلَْيِه راِجُعون«.20 
الوجود  لقانون  ومطابق  منه  البد  أمر  والقذارة،  الضياع  نبذ  إن 

والكون، مثلما أن البحر يلفظ الشوائب عنه. 
ويقول اهلل تعاىل: 

ييََزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن ٭ ِإالَّ َمن  »َوَلْو َشاء رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوالَ 
رَِّحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبَِّك أَلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس 
َأْجَمِعيَن ٭ وَُكالًّ نيَُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنَباء الرُُّسِل َما نيُثَبُِّت ِبِه فيَُؤاَدَك َوَجاَءَك 

ِفي َهِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن«21
إن تشتت وتشرذم الناس يف انتخاب اإلمام والرضوخ لواليته، هو 
سبب اختالف األمم والقبائل، وإال لكان اجملال أتيح لتحقق األمة 
َنصَّبة من اهلل تعاىل. واولئك 

ُ
الواحدة عن طريق اإلمامة الواحدة امل

الذين رمحهم اهلل وحدهم الذين يبقون مبأمن عن اخلالفات وبالتايل 
اهلالك والفناء.

الكالم  هذا  تبيان  يف  عبيدة،  ابا  خماطبا   الباقر اإلمام  وقال 
السماوي: 

قُلت:  الَقْول وُكلُّهم هاِلك.«  ُمْختلفون في إصابَة  الّناس  ُعَبيَدة  أبَا  »يا 
وُهو   ، َخَلَقُهم  ِلَرْحَمِته  و  شيَعُتنا  ُهم  قال:  رَبُّك«  رَِحَم  َمَن  »إالّ  قْولُُه: 
قيَْولُه: »وِلذلَك َخَلَقُهم« يقول: ِلطاَعة اإلمام الرَّْحمة الّتي يَقول: »ورَْحَمتي 
َوِسَعت ُكلَّ َشيٍء« يقول: ِعْلم اإلمام وَوِسَع ِعْلُمُه اّلذي ُهَو ِمن ِعْلِمه ُكلَّ 

شيٍء ُهم شيَعُتنا.«22
وامللفت هنا هو ان اهلل تعاىل يقول يف »سورة هود«: 

»َوانَتِظُروا ِإنَّا ُمنَتِظُروَن«23
وجيب التساؤل: مِلَ اإلنتظار ومن أجل من؟

فاإلنتظار هو لتشكيل االمة الواحدة يف اطار اإلمامة املوحدة حلضرة 
بقية اهلل األعظم بعد الظهور األكرب. 

إن اهلل تعاىل قد خلق مجيع املخلوقات من اجلن واإلنس للرمحة، 
وهذه الرمحة الواسعة ينالوهنا عن طريق إمام الرمحة، وينقذ اجلميع من 

االختالف والتشرذم وبالتايل من اهلالك احلتمي. 
وبرغم أن هذا ال حيدث يف عصر الفرتة وغيبة حجة اهلل املتعال، يف 
اطار األمة الواحدة، لكن شرط اخلالص من اهلالك والفناء احلتمي، 
هو التمسك هبذا احلبل اإلهلي املتني واإلستقرار يف أمر والية اإلمام 
األرض،  يف  اهلل  لرمحة  التام  الظهور  إن  الظهور.  وقت  يف  املنتظر 
يتحقق على أرض الواقع، من خالل ظهور مظهر الرمحة والرحم، يف 

ذلك الوقت الذي تتحقق فيه الدولة اإلهلية. 
وماعدا سورة هود أمر اهلل تعاىل باإلنتظار يف »سورة األنعام« أيضا 

الدين هذا  أئمة  فئة »إنا منتظرون«. وعطف  واعترب نفسه يف 
الغيبة  بعد   العصر ويل  حلضرة  األكرب  الظهور  على  اإلنتظار 

الكربى.
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السيد محّمدحسين الحسيني الطهراني الوأد في العصر الحديث

تعارض فلسفة اإلسالم وروح اإليمان مع تحديد النسل
إّن الدين اإلسالمي املقّدس ليس فقط دين التوحيد، بل  إنّه  قد وضع 
مجيع آيات وروايات السنن وفلسفة اإلسالم علی أساس  األخذ من  
ذات اخلالق تعالی، واعترب مجيع  األمور واألفعال  ووقائع  وحوادث  
عامل  امللك وامللكوت األسفل مستندة إلی العامل  العلوي  احملض الذي 
هو نقطة  النور والتجّرد والبساطة . وعلی هذا فإن كّل فعل وكّل عمل 
وحادثة تكوينّية هي من اهلل تعالی ال غري، فالفيض  الذي  يصدر 
منه سبحانه يتوزّع من مثّ إلی عامل  الكثرات علی هيئة  خمروطّية . و 
لذلك  فإن كّل ذرّة  توجد أو تعدم  مرتبطة  ومنوطة  بشكل  مباشر 

بإرادته تعالی:
»وَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإالَّ ييَْعَلُمَها َو الَ َحبٍَّة ِفي ظُُلَميِت ااَلْرِض َو الَ َرْطٍب 

َو الَ يَاِبٍس إالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن«1
وابراهيم  نوح  من   املرسلني   واألنبياء  اإلهلية  األديان  وهو سّر مجيع  
وموسي وعيسي ونبّينا حمّمد . ولقد دعت مجيُع الشرائع اإلهلية 

األمم السالفة إلی هذا النهج .
ومذهب اليهود ومرامهم الفعلی علی هذا النحو، إذ إهّنم ُيسندون 
املّيتة ،  الطبيعّية  والقوى  والطبيعة  املاّدة  إلی  ويعزوهنا  األشياء  مجيع 
واالجّتاهات  املدارس  أساس من  معىن  يف  هذه  فليس هناك  وعليه 

لالستعانة بعامل الغيب والتجّرد وحقيقة  احلقائق .
إّن إحدى صفات  اهلل  سبحانه  اليت  تكّررت  يف  سبعة  مواضع من 
جبميع  عليٌم  َعِليٌم،  َواِسٌع  َوالَلُه  الواسع ؛  صفة  هي   الكرمي   القرآن 

الوقائع املمكنة ، واحلقائق  املوجودة ، واحلوادث  الواقعة .
َواِسٌع  الَلَه  ِإنَّ  الَلِه  َوْجُه  فيََثمَّ  تيَُولُّوا  فَأَييَْنَما  َواْلَمْغِرُب  اْلَمْشِرُق  »َوِللَِّه 

َعِليٌم«2
وحّقاً! فما أعلی وأرقي هذه الصفة ، أي صفة الواسع ، وما أكثر 
معانيها وأغزر حمتواها! فاهلل سبحانه واسع لكّل أمر من  أمور الذات 
والوجود، ولصفة احلياة والعلم والقدرة ، ال جمال  يف  ذلك للضيق . 
الفقر والفاقة وضيق  ـ واحلال  هذه  أن  تشكو من   فكيف  يُتصّور 

املعيشة وكثرة األوالد، مع  أنّه  هو الرازق  الرزّاق الواسع العليم ؟!
أليس  من  احليف أن جيري علی ألسنتكم  وأنتم املسلمون  شعار 

اليهود بإعالم  اليهود و تروجيهم ؟!
إّن اخلوف من الفقر ليس مذموماً فقط ، بل  ينبغي مواجهته واإلقدام 
علی النكاح  والتزويج  وفق اآلية القرآنّية »َمثيَْني َوثُليَث َو رُبيَع«، ألن 
نفس وجود املرأة  ونكاحها موجب  للخري والربكة والرمحة . وبالنكاح  
الوجوديّة  الثروة   ستزداد  األكثر  باألوالد  و  الرمحة ؛  ستزداد  األكثر 
إلی  الزواج  فأّدى  فقراء،  املسلمني   من   الكثري  ولقد كان  والربكة ، 

ِغناهم .
عوامل  من  الرزق  يُنزل  الذي   احلكيم ،  القادر  العليم   الرازق   اهلل   إّن 

الغيب ، يرزق  كّل فرد رزقاً معّيناً، للواحد واحداً، و لأللف ألفاً.
ومن دواعي العجب الشديد كيف أّن هذا الشرع املبني ودين التوحيد 

واملعرفة  يربطنا باهلل تعالی يف  الفعل ومنت العمل . 

إلى  المحتلة  النسل في فلسطين  حل مشكلة تحديد 
أي اتجاه؟

وخطط  مشاريع  يف  يتمثل  النسل،  حتديد  حول  قيل  ما  إن كل 
الغربيني واليهود لتحديد النسل لدى املسلمني، بينما هم يتصرفون 
على العكس من ذلك متاما. وإن مت السؤال من الصهاينة عما إذا 
كانت خدمات صندوق السكان التابع لألمم املتحدة الذي يغطي 
هذا  يف  جهد  أي  يدخر  وال  الربامج  ويوزع  العامل  يف  بلدا   147
اجملال، تشمل إسرائيل أيضا أم ال؟ أي هل إن مجيع برامج وخطط 
حتديد النسل وتنظيم األسرة ونتائج التطبيق اجملاين لالعقام واحلد من 

اإلجناب، يطبق على اإلسرائيليني أيضا؟!
وردا على ذلك يقول هؤالء بالتاكيد: 

بل  النسل فحسب  األسرة وحتديد  لتنظيم  برنامج  لدينا  ليس  إننا 
بوسعهما  ما  يبذالن كل  العاملية  والصهيونية  الدولية  اإلمربيالية  إن 
من أجل ازدياد وتكاثر هذا احلزب وهذه الدولة. سواء من حيث 

اإلجناب أو من حيث اهلجرة!.
يف كتاب  ورد  األبناء كما  وازدياد  الزواج  أمهية  ناحية  من  لكن 
»املاسونية واليهود« واحلديث عن الزواج بأن أحد التقاليد املهمة يف 
الديانة اليهودية هو الزواج. وقد وردت أحكام خمتلفة حول الزواج يف 
»التلمود« وذكرت آداب وتقاليد خاصة له. إن الزواج يعترب العامل 
األهم لزيادة النسل لدى بين إسرائيل وإن االستجابة له تعد واجبا 
يقع على عاتق كل يهودي. حبيث ورد يف »التوراة«: غطوا األرض 

من خالل اإلجناب والتكاثر. 
إن العزوف عن الزواج وعدم اإلجناب مع وجود االستطاعة املالية 
املكان  إن إسرائيل هي  اليهودي.  املسلك  إمثا يف  يعد  واجلسدية، 
الوحيد يف العامل الذي ال ولن يطبق حتديد النسل وشعار »أبناء أقل 

حياة أفضل.« 
وأصبح تقليدا لديهم بأن كل أسرة جيب أن متلك أربعة أوالد على 
األقل. إن بدل األوالد الذي يدفع للموظفني مرتفع كما أن زيادة 
عدد األطفال يؤدي إىل منح تسهيالت ضريبية، وحت إن املوظفني 

املتقاعدين الذين لديهم أبناء أكثر، يتسلمون راتبا تقاعديا أكثر. 
وبناء على معتقداهتم الدينية فإن الزواج يؤدي إىل تسلسل نسل بين 

إسرائيل وحيول دون احمائهم. 
وقبل مراسم النكاح، تذهب الفتاة والشاب اللذين ينويان الزواج، 
شئ  وقبل كل  العقد.  خطبة  قراءة  مسؤولية  يتوىل  حاخام  لدى 
احلياة  وأمهية  اليهودية  الديانة  أساس  عن  هلما  احلاخام  يتحدث 
الزوجية يف اجملتمع اليهودي، وحيصل على وعد منهما باحلفاظ على 
تقاليد ومبادئ الدين وتطبيق مجيع الواجبات امللقاة على عاتقهما. 
ومن جهة أخرى نرى بأن البلدان ال 147 اليت تطبق برنامج احلد 
من النسل تقف إسرائيل على طرف نقيض منها من حيث املسلك 
واملنهج وتناصبها العداء. وبذلك فإهنا تريد اعقامها وقطع نسلها 

وتريد أن يسري هذا الربنامج يف مجيع البلدان اإلسالمية. وبناء على 
والشام ومجيع  اعقام سورية  تريد  الغاصبة  إسرائيل  دولة  فإن  ذلك 

املناطق احمليطة بفلسطني. 
ونظرا إىل ما ذكرنا، فإن هذا السؤال يطرح نفسه وهو ملاذا وبأي 
البلدان  الثالث السيما  العامل  النسل يف  تطبيق حتديد  يتم  هدف 

اإلسالمية؟

مشروع النظام العالمي الجديد لبوش
إن النظام العاملي اجلديد هو الوجه املطبق ملشروع طرح علن للمرة 
الثالثية  واللجنة  روما  نادي  قبل  من  السبعينيات  عقد  يف  األوىل 

وجملس العالقات اخلارجية يف »نيويورك«.
وقد اعتمد هذا املشروع عام 1980 رمسيا من قبل اإلدارة األمريكية 
إثر  على   1988 عام  واكتمل   »2000 »العامل  مسمى  حتت 
االتفاق بني إدارة ريغان ومث إدارة بوش و»االحتاد السوفييت« لفرض 

أطر وقوانني بيئية عاملية عن طريق األمم املتحدة. 
وكان ليندون الروش ومناصروه من معارضي النظام العامل اجلديد على 
مدى األعوام العشرين املاضية وأكدوا بأن األسس مالتوسية النزعة 
هلذا املشروع ليس تقضي على امللونني يف العامل الذين هم اهلدف 
العأجل هلذا املشروع فحسب بل ستقضي على أساس احلضارة يف 

الكرة األرضية. ويقول الروش: 
إن دعم األمريكيون الجرائم المروعة التي تبغي إبادة نسل »األقل مستوى 

في العالم«، فانهم سيشهدون زوال وفناء بلدهم أيضا. 

استهداف السكان
وقد بدأت اجلهود إلقامة النظام العاملي اجلديد منذ عقد السبعينيات 
بصورة غري علنية وضمنية مع احلركة الكبرية اليت انطلقت حنو محاية 
البيئة وحتديد النسل. وكانت نظرية »جيب تقليص سكان العامل« 
تكمن خلف هذه اجلهود اليت مولتها يف تلك الفرتة ومازالت متوهلا 
يف الوقت احلاضر يف الدرجة األوىل األسر احلاكمة والثرية مبا فيها 
اجلنسيات  متعددة  النفطية  والشركات  الربيطانية  امللكية  األسرة 

و»مؤسسة روكفلر«. 
إن القوة املهمة اليت أعطت زمخا هلذا النضال العقائدي هي اخلدعة 
النفطية لعام 1973. وهي اليت قضت يف احلقيقة على حنو 500 
اليت  واألمراض  اجملاعة  طريق  عن  الثالث  العامل  يف  مليون شخص 

فتكت هبم على مدى األعوام الالحقة. 
خفض  بضرورة  الثالث  العامل  إلقناع  استخدمت  اليت  األداة  إن 
النقد  هراوة صندوق  بل  اإلعالم فحسب  ليست كانت  السكان 
هذه  وضعتها  اليت  الشروط  يف  متثلت  واليت  الدويل  والبنك  الدويل 
املؤسسات ملنح االعتمادات والتحديث التقين واملشاريع الكبرية يف 
اقتصاد  تعزيز  يف  تساهم  أن  ميكن  واليت كان  التحتية  البىن  جمال 
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بلدان العامل الثالث إال أن هذه املؤسسات منعت ذلك واتبعت الربا 
وطالبت بشكل علين خبفض السكان ما أحدث ركودا يف الكثري من 

اقتصاديات العامل الثالث. 
وكان الروش قد حذر يف احلقيقة منذ عقد السبعينيات فصاعدا بأن 
الشروط اليت يطرحها صندوق النقد الدويل تؤدي إىل إبادة النسل يف 
اجملتمعات األفريقية وبعض مناطق أمريكا وآسيا وميكن رفعها كقضية 

يف حماكم مثل حمكمة »نورنربغ«. 
ويف أفريقا تسبب االهنيار االقتصادي بتفشي األمراض واجملاعة اليت 

دفعت التجمعات السكانية إىل حافة الدمار والزوال. 
أنصار صندوق  أحد  بوصفه  بوش  األمريكي  الرئيس  صادق  وقد 

»درابر« )جلنة أزمة السكان( على هذه الرؤية. 
 وكان صندوق النقد الدويل كان يصر على اتباع هذا النهج جتاه 
الربوية  األساليب  يعتمد  الصناعي  العامل  فيما كان  الثالث  العامل 
)وكان معدل الفائدة يف تلك الفرتة +20 اقرتاح فالكر(، وهذا ال 
يعين سوى إفالس الطاقة النووية ومجيع املصادر املهمة األخرى اليت 

كانت ضرورية لتفادي أحداث مروعة يف عقد الثمانينيات. 
إن برنامج العامل 2000 كان يتوقع ما يلي: 

• خفض استهالك املواد الغذائية بنسبة 18% يف قطاعات هائلة يف 
أفريقيا وآسيا حت عام 2000؛

• الزيادة اهلائلة يف األمراض املتعلقة بالغائط يف املناطق احلضرية يف 
العامل الثالث؛

املناطق  يف  املكملة  التصديرية  واملواد  للمخدرات  املتدين  السعر   •
األقل منوا؛

• استمرار التواصل االعتمادي بني العامل الثالث والبلدان الصناعية؛
• االخنفاض امللحوظ يف وترية النمو يف ما يسمى البلدان املتقدمة؛

الثالث  العامل  املختلفة يف  الشعوب  لدى  العمر  اخنفاض معدل   •
بنسبة 2 إىل 6.5%؛

بأن يرتاجع عدد سكان  توقع  وبالتايل فإن عامل 2000 كان قد 
العامل عام 2000 بنسبة 170 مليون نسمة مقارنة مبا كان متوقعا 
سابقا. أن أرواح 170 مليون نسمة هؤالء تعد مثنا مقبوال ملخططي 
البيئة  املبين على علم  البيئي  النظام  إقرار  العامل 2000 يف مقابل 
هذه  من  األكرب  القسم  فإن  تشاهدون  وكما  ينشدونه.  الذي 
التوقعات حتقق على أرض الواقع بسبب التحضريات اليت اختذوها 

يف هذا اجملال. 

وضع نهاية للسيادة
إن احلكام األثرياء يف الشرق والغرب املوالون لنظريات مالتوس ال 
ميكن أن يكونوا على ثقة من أن الزعماء الوطنيني يف مجيع البلدان 
يوفرون الظروف الألزمة إلبادة النسل هذه. لذلك فاهنم أوكلوا مهمة 
العاملي اجلديد جلهات خارج احلدود الوطنية للدول  النظام  تطبيق 

مثل »الناتو« أو »األمم املتحدة.«
خارجية  وزير  نادزة  شوارد  إدوارد  طرح   1988 عام  خريف  ويف 
فكرة  املتحدة  األمم  أمام  يف كلماته  السابق  السوفييت«  »االحتاد 
تأسيس شرطة دولية للبيئة لضمان امتثال اجلميع. إن احلرب على 
العراق كانت يف احلقيقة أول اجراء للشرطة األممية وأقدمت املنظمة 
األحادية  أمريكا  إجراءات  على  التصديق  على  الدولية من خالهلا 

اجلانب.
ويف النظام العاملي اجلديد لبوش فإن أي دولة تعارض إرادة الدول 
اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن الدويل، فاهنا ميكن أن تكون 

بانتظار أعمال انتقامية إىل حد هزميتها أو إبادهتا بالكامل.
التنمية  عن  حديث  هناك  يكون  لن  الربنامج  هذا  إطار  ويف 
االقتصادية. بعبارة أخرى فإن مل توافق الدول طوعا على تقليص 
السكان عن طريق الربامج التقشفية، فإن قوى مماثلة حملافل الرومان 

القدمي تقوم هبذا العمل بدال عنها. 
وخالصة القول أن هذا النوع من الدعم واإلسناد الذي تبديه األمم 
واالحتيال  النصب  أنواع  أفخم  من  املتحدة وزعمائها جتاهنا، هو 
الذي يتم من خالل تقدمي الدعم واملساعدة، وليس يفرغ جيوب 

الناس فحسب بل يرسلهم معه إىل ديار العدم. 

الهوامش:
1. سورة إنعام، اآلية 59.

2. سورة البقرة، اآلية 115.

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

صلح الحسن

أهل  أئمة  لقيه  ما  أشد  من  معاوية،  مع   احلسن صلح  كان 
.من هذه االمة بعد رسول الّله البيت

لقي به احلسن حمناً يضيق هبا الوسع، ال قوة الحد عليها اال 
بالّله عز وجل. لكنه رضخ هلا صابراً حمتسباً، وخرج منها ظافراً مبا 
يبتغيه من النصح لّله تعاىل، ولكتابه عز وجل، ولرسوله، وخلاصة 
املسلمني وعامتهم، وهذا الذي يبتغيه وحيرص عليه يف كل ما يأخذ 

أو يدع من قول أو فعل.
وال وزن ملن اهتمه بأنه أخلد بصلحه اىل الدعة، وآثر العافية والراحة، 
وال ملن طوحت هبم احلماسة من شيعته فتمنوا عليه لو وقف يف 
جهاد معاوية فوصل اىل احلياة من طريق املوت، وفاز بالنصر والفتح 
من اجلهة اليت انطلق منها صنوه يوم الطف اىل نصره العزيز، وفتحه 

املبني.
ومن الغريب بقاء الناس يف عشواء غماء من هذا الصلح اىل يومهم 
هذا، ال يقوم أحد منهم يف بيان وجهة احلسن يف صلحه، مبعاجلة 
موضوعية مستوفاة ببياهنا وبيناهتا، عقلية ونقلية، وكم كنت أحاول 
ذلك، لكن الّله عز وجل شاء حبكمته أن خيتص هبذه املأثرة من 
هو أوىل هبا، وأحق بكل فضيلة، ذلك هو مؤلف هذا السفر البكر 
ومفصل  اخلطاب،  فصل  موضوعه  يف  هو  فاذا  احلسن«  »صلح 

الصواب، واحلد الفاصل بني احلق والباطل.
احلسن  أحوال  من  احملاضرة،  هذا  عليه  اشتمل  فيما  أمعن  ومن 
ومعاوية، علم اهنما مل ترجتلهما املعركة ارجتااًل، وامنا كانا يف جبهتيهما 

خليفتني، استخلفهما املرياث على خلقني متناقضني : فخلق احلسن 
امنا هو خلق الكتاب والسنة، وان شئت فقل خلق حممد وعلي. وأما 
خلق معاوية فامنا هو خلق »االموية«، وان شئت فقل: خلق أيب 

سفيان وهند، على نقيض ذلك اخللق.
يدرك  أبطاهلما من رجال ونساء  البيتني وسرية  تاريخ  واملتوسع يف 

ذلك جبميع حواسه.
لكن ملا ظهر االسالم، وفتح الّله لعبده ورسوله فتحه املبني، ونصره 
وبطلت  »االموي«،  الشر  نوازي  انقطعت  العزيز،  النصر  ذلك 
نزعات أيب سفيان ومن اليه مقهورة مبهورة، متوارية بباطلها من وجه 
احلق الذي جاء به حممد عن ربه عز وجل، بفرقانه احلكيم، وصراطه 

املستقيم، وسيوفه الصارمة لكل من قاومه.
االستسالم،  من  بداً  اليهم  ومن  وبنوه  أبو سفيان  وحينئذ مل جيد 
حقناً لدمائهم املهدورة يومئذ لو مل يستسلموا، فدخلوا فيما دخل 
فيه الناس، وقلوهبم تنغل بالعدواة له، وصدورهم جتيش بالغل عليه، 
يرتبصون الدوائر مبحمد ومن اليه، ويبغون الغوائل هلم. لكن رسول 
الّله كان - مع علمه حباهلم - يتألفهم جبزيل االموال، ومجيل 
االقوال واالفعال، ويتلقاهم بصدر رحب، وحميا منبسط، شأنه مع  

سائر املنافقني من أهل احلقد عليه، يبتغي استصالحهم بذلك.
وهذا ما اضطرهم اىل اخفاء العداوة له، يطوون عليها كشحهم خوفاً 
وطمعاً، فكاد الناس بعد ذلك ينسون »االموية« حت يف موطنها 

الضيق - مكة.
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المقاالت الثقافية

»االموية«  تعرف  فلم   ،الّله رسول  بعد  الفتح  ميادين  يف  اما 
بشيء، سوى أهنا من أسرة النيب ومن صحابته.

النيب لقوم ليسوا من عرتته، أن يتبوأوا مقعده، وأتيح  مث أتيح بعد 
ملعاوية يف ظلهم أن يكون من أكرب والة املسلمني، أمرياً من أوسع 

أمرائهم صالحية يف القول والعمل.
يزحف منه اىل  يتخذ بدهائه من االسالم سبيالً  اذ ذاك  ومعاوية 
امللك العضوض، ليتخذ به دين الّله دغاًل، وعباد الّله خواًل، ومال 
اهلل دواًل، كما انذر به رسول الّله، فكان ذلك من اعالم نبوته.

نشط معاوية يف عهد اخلليفتني الثاين والثالث، بامارته على الشام 
فيها  الناس  وصانع  الدولة،  أجهزة  يف  هبا  متكن  سنة،  عشرين 
وعظم  أعوانه،  من  الشام كلها  يف  اخلاصة  فكانت  به  وأطمعهم 
خطره يف االسالم، وعرف يف سائر االقطار بكونه من قريش - أسرة 
النيب - وأنه من أصحابه، حت كان يف هذا أشهر من كثري من 
السابقني االولني الذين رضى الّله عنهم ورضوا عنه، كأيب ذر وعمار 

واملقداد وأضراهبم.
هكذا نشأت »االموية« مرة أخرى، تغالب اهلامشية باسم اهلامشية يف 
علنها، وتكيد هلا كيدها يف سرها، فتندفع مع انطالق الزمن ختدع 
العامة بدهائها، وتشرتي اخلاصة مبا تغذقه عليهم من أموال االمة، 
ومبا تؤثرهم به من الوظائف اليت ما جعلها الّله للخونة من أمثاهلم، 

تستغل مظاهر الفتح واحراز الرضا من اخللفاء.
حت اذا استتب أمر »االموية« بدهاء معاوية، انسلت اىل احكام 
الدين انسالل الشياطني، تدس فيها دسها، وتفسد افسادها، راجعة 
جاهلي،  وفق هنج  والزندقة،  االستهتار  تبعث  جاهلية  اىل  باحلياة 
وخطة نفعية، ترجوها »االموية« الستيفاء منافعها، وتسخرها حلفظ 

امتيازاهتا.
والناس ـ عامة ـ ال يفطنون لشيء من هذا، فان القاعدة املعمول 
هبا يف االسالم - أعين قوهلم: االسالم جيبُّ ما قبله - ألقت على 
فظائع »االموية« سرتاً حجبها، وال سيما بعد أن عفا عنها رسول 
الّله وتألفها، وبعد أن قرهبا اخللفاء منهم، واصطفوها بالواليات على 
املسلمني، وأعطوها من الصالحيات ما مل يعطوا غريها من والهتم. 
فسارت يف الشام سريهتا عشرين عاماً )ال يتناهون عن منكر فعلوه( 

وال ينهون.
وقد كان اخلليفة الثاين عظيم املراقبة لعماله، دقيق احملاسبة هلم، ال 
يأخذه يف ذلك مانع من املوانع أصالً : تعتع خبالد بن الوليد، عامله 
على »قنسرين« اذ بلغه أنه اعطى االشعث عشرة آالف، فأمر به 
فعقله بالل الحبشي بعمامته، وأوقفه بني يديه على رجل واحدة، 

مكشوف الرأس.1
هذه مراقبة عمر لعماله، ال هوادة عنده الحد منهم، لكن معاوية 
كان أثريه وخلصه، على ما كان من التناقض يف سريتيهما. ما كف 
يده عن شيء وال ناقشه احلساب يف شيء، ورمبا قال له: »ال آمرك 

وال أنهاك.«
يفوض له العمل برأيه.

وهذا ما أطغى معاوية، وأرهف عزمه على تنفيذ خططه االموية. 
وقد وقف احلسن واحلسني من دهائه ومكره ازاء خطر فظيع، 
يهدد االسالم باسم االسالم، ويطغى على نور احلق باسم احلق، 
فكانا يف دفع هذا اخلطر، أمام امرين ال ثالث هلما: اما املقاومة، 
تؤدي ال حمالة  املقاومة يف دور احلسن  أن  رأيا  املساملة. وقد  واما 
الّله  اىل  واهلادي  وأهله،  الدين  عن  املدافع  الصف  هذا  فناء  اىل 
عّز وجل، واىل صراطه املستقيم. اذ لو غامر احلسن يومئذ بنفسه 
وباهلامشيني وأوليائهم، فواجه هبم القوة اليت ال قبل هلم هبا. مصمماً 
على التضحية، تصميم أخيه يوم »الطف« النكشفت املعركة عن 
قتلهم مجيعاً، والنتصرت االموية بذلك نصراً تعجز عنه امكانياهتا، 
وال تنحسر عن مثله أحالمها وأمنياهتا. اذ خيلو بعدهم هلا امليدان، 
متعن يف تيهها كل امعان، وهبذا يكون احلسن - وحاشاه - قد وقع 
فيما فر منه على أقبح الوجوه، وال يكون لتضحيته أثر لدى الرأي 

العام اال التنديد والتفنيد.
ولو اعتذر احلسن يومئذ بأن معاوية ال يفي بشرط، وال هو مبأمون 
على الدين وال على االمة، ملا قبل العامة يومئذ عذره، اذ كانت 
مغرورة مبعاوية كما اوضحناه. ومل تكن االموية يومئذ سافرة بعيوهبا 
سفوراً بيناً مبا يؤيد احلسن  أو خيذل معاوية كما أسلفنا بيانه من 
اغرتار الناس مبعاوية ومبكانته من أويل االمر االولني، لكن انكشف 
الغطاء، يف دور سيد الشهداء فكان لتضحيته من نصرة احلق 

وأوليائه آثاره اخلالدة واحلمد لّله رب العاملني.
ومن هنا رأى احلسن أن يرتك معاوية لطغيانه، وميتحنه مبا يصبو 
اليه من امللك، لكن أخذ عليه يف عقد الصلح، أن ال يعدو الكتاب 
أعوانه ومقوية سلطانه، وأن ال  والسنة يف شيء من سريته وسرية 
يطلب أحداً من الشيعة بذنب أذنبه مع االموية، وأن يكون هلم من 
الكرامة وسائر احلقوق ما لغريهم من املسلمني، وأن، وأن، وأن. اىل 
غري ذلك من الشروط اليت كان احلسن عاملاً بأن معاوية ال يفي له 

بشيء منها وأنه سيقوم بنقائضها .
املمّوه، ولصهر  االموي  الوجه  الغطاء عن  لرفع   أعده ما  هذا 
أبطال  ليربز حينئذ هو وسائر  الزائفة،  معاوية  الطالء عن مظاهر 
االموية كما هم جاهليني، مل ختفق صدورهم بروح االسالم حلظة، 
ثأريني مل تنسهم مواهب االسالم ومرامحه شيئاً من أحقاد بدر واُحد 

واالحزاب.
بد،  منه  يكن  مل  عاصفة يف سلم  ثورة  اخلطة  هذه  فان  وباجلملة 
أماله ظرف احلسن، اذ التبس فيه احلق بالباطل، وتسىن للطغيان فيه 

سيطرة مسلحة ضارية.
ما كان احلسن ببادئ هذه اخلطة وال خبامتها، بل أخذها فيما أخذه 
أئمة هذا  ارثه، وتركها مع ما تركه من مرياثه. فهو كغريه من  من 

البيت، يسرتشد الرسالة يف اقدامه ويف احجامه. امتحن هبذه اخلطة 
فرضخ هلا صابراً حمتسباً وخرج منها ظافراً طاهراً، مل تنجسه اجلاهلية 

بأجناسها، ومل تلبسه من مدهلمات ثياهبا.
 ،أخذ هذه اخلطة من صلح »احلديبية« فيما أثر من سياسة جده
وله فيه أسوة حسنة، اذ أنكر عليه بعض اخلاصة من أصحابه، كما 
أنكر على احلسن صلح »ساباط« بعض اخلاصة من أوليائه، فلم 

يهن بذلك عزمه، وال ضاق به ذرعه.
وقد ترك هذه اخلطة منوذجاً صاغ به االئمة التسعة - بعد سيدي 
شباب أهل اجلنة - سياستهم احلكيمة، يف توجيهها اهلادئ الرصني، 
كلما اعصوصب الشر. فهي اذاً جزء من سياستهم اهلامشية الدائرة 
أبداً على نصرة احلق، ال على االنتصار للذات فيما تأخذ او تدع.

هتيأ للحسن هبذا الصلح أن يغرس يف طريق معاوية كميناً من نفسه 
يثور عليه من حيث ال يشعر فريديه، وتسىن له به أن يلغم نصر 

االموية ببارود االموية نفسها. فيجعل نصرها جفاءاً، ورحياً هباءاً.
مل يطل الوقت حت انفجرت اوىل القنابل املغروسة يف شروط الصلح، 
انفجرت من نفس معاوية يوم نشوته بنصره، اذ انضم جيش العراق 

اىل لوائه يف النخيلة. فقال - وقد قام خطيباً فيهم: 
»يا أهل العراق، اني والّله لم أقاتلكم لتصلوا وال لتصوموا، وال لتزكوا، 
وال لتحجوا، وانما قاتلتكم التأمر عليكم، وقد أعطاني الّله ذلك وانتم 
كارهون! أال وان كل شيء اعطيته للحسن بن علي جعلته تحت قدميَّ 

هاتين!«
 ،فلما متت له البيعة خطب فذكر علياً فنال منه، ونال من احلسن
يا  رسلك  »على  احلسن:  له  فقال  عليه،  لريد    احلسني  فقام 

أخي.« مث قام فقال : 
»أيها الذاكر علياً! أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك صخر، 
وجدتي  عتبة،  وجدك  الّله  رسول  وجدي  هند،  وأمك  فاطمة  وأمي 
خديجة وجدتك فتيلة، فلعن الّله أخملنا ذكراً، وأألمنا حسباً، وشرنا 

قديماً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً!« 
فقالت طوائف من أهل املسجد: آمين.

مث تتابعت سياسة معاوية، تتفجر بكل ما خيالف الكتاب والسنة 
لالعراض، وسلباً  لالبرار، وهتكاً  من كل منكر يف االسالم، قتالً 
لالموال، وسجناً لالحرار، وتشريداً للمصلحني، وتأييداً للمفسدين 
الذين جعلهم وزراء دولته، كـابن العاص، وابن شعبة، وابن سعيد، 
وابن ارطأة، وابن جندب، وابن السمط، وابن الحكم، وابن مرجانة، 
ابيه الشرعي عبيد، واحلقه  وابن عقبة، وابن سمية الذي نفاه عن 
باملسافح أبيه أبي سفيان ليجعله بذلك أخاه، يسلطه على الشيعة يف 
العراق، يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، 
ويفرقهم عباديد، حتت كل كوكب، وحيرق بيوهتم، ويصطفي أمواهلم، 

ال يألو جهداً يف ظلمهم بكل طريق.
ختم معاوية منكراته هذه حبمل خليعه املهتوك على رقاب املسلمني، 

يعيث يف دينهم ودنياهم، فكان من خليعه ما كان يوم الطف، ويوم 
احلرة، ويوم مكة اذ نصب عليها العرادات واجملانيق!

أعماله  فاحتة  املالءمة  لتالئم كل  معاوية، واهنا  أعمال  هذه خامتة 
القامتة.

وتزدحم  خطوب،  وتدور  شدائد،  تتضاغط  واخلامتة  الفاحتة  وبني 
حمن، ما أدري كيف اتسعت هلا مسافة ذلك الزمن، وكيف اتسع 
هلا صدر ذلك اجملتمع؟ وهي - يف احلق - لو وزعت على دهر 
لضاق هبا، وناء حبملها، ولو وزعت على عامل لكان جديراً أن حيول 

جحيماً ال يطاق.
ومهما يكن من أمر، فاملهم أن احلوادث جاءت تفسر خطة احلسن 
وجتلوها. وكان أهم ما يرمي اليه سالم الّله عليه، أن يرفع اللثام عن 
هؤالء الطغاة، ليحول بينهم وبني ما يبيتون لرسالة جده من الكيد.
وقد مت له كل ما أراد، حت برح اخلفاء، وآذن أمر االموية باجلالء، 

واحلمد لّله رب العاملني.
وهبذا استتب لصنوه سيد الشهداء أن يثور ثورته اليت أوضح الّله هبا 

الكتاب، وجعله فيها عربة ألويل االلباب.
وقد كانا عليهما السالم وجهني لرسالة واحدة، كل وجه منهما يف 
النهوض  يكافئ اآلخر يف  منها، ويف زمانه من مراحلها،  موضعه 

بأعبائها و يوازنه بالتضحية يف سبيلها.
فاحلسن مل يبخل بنفسه، ومل يكن احلسني أسخى منه هبا يف سبيل 
الّله، وامنا صان نفسه جيندها يف جهاد صامت، فلما حان الوقت 

كانت شهادة كربالء شهادة حسنية، قبل ان تكون حسينية.
وكان يوم ساباط أعرق مبعاين التضحية من يوم الطف لدى اويل 

االلباب ممن تعمق.
الن احلسن عليه السالم، أعطي من البطولة دور الصابر على احتمال 

املكاره يف صورة مستكني قاعد.
وكانت شهادة »الطف« حسنية أواًل، وحسينية ثانياً، الن احلسن 

أنضج نتائجها، ومهد أسباهبا.
كان نصر احلسن الدامي موقوفاً على جلو احلقيقة اليت جالها - 
نصره  احلسني  انتصر  وجبلوها  وحكمته،  بصربه   - احلسني  الخيه 

العزيز وفتح الّله له فتحه املبني.
للحسن  يكون  أن  اخلطة:  تصميم  على  متفقان  وكانا كأهنما 
منها دور الصابر احلكيم، وللحسني دور الثائر الكرمي، لتتألف من 

الدورين خطة كاملة ذات غرض واحد.
رأى الناس احلسن  يسامل، فال تنجيه املساملة من خطر هذه 
الوحشية اللئيمة، حت دس معاوية اليه السم فقتله بغياً وعدواناً. ورأوا 
احلسني يثور يف حني أتيح للثورة الطريق اىل أفهامهم تتفجر فيها 
باليقظة واحلرية، فال تقف الوحشية االموية بشيء عن املظامل، بل 

تبلغ يف وحشيتها أبعد املدى.
وكان من الطبيعي أن يتحرر الرأي العام على وهج هذه النار احملرقة 
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صالح الطائي

القسم األول

البحث الذي بني أيديکم عبارة عن جمموعة استنتاجات واستدالالت 
القرآنية،  اآليات  من  کبري  عدد  من  مستخلصة  واستقراءات 
واألحاديث النبوية الشريفة، وأحاديث أهل البيت الکرام وبعض 
والسّيما  ومبتکر،  فجديد  موضوعه  أّما  احلديثة.  العلوم  معطيات 
أّن البحوث السابقة واحلالية اليت ناقشت املهاّم املوکولة إلی الدولة 
املهدويّة کان ِحراکها الفکري وال يزال حمصوراً يف حمورين اثنني مل 

يتعّدمها ألبتة؛ ومها:
1. إسالمية األطروحة: علی أساس أّن الفکرة يف أصلها اإلسالمي ال 

األممي کانت إسالمية املنشأ.
2. عالمية األطروحة: علی أساس أّن العامل األرضي کله مقصود هبا 

وسوف يتعامل مع حماورها العملياتية والفکرية.
أّما کونيتها أي امتدادها أثرها وتأثريها وسلطتها وأحکامها وقوانينها 
األرضي  العامل  خارج  األخری  األکوان  إلی  وفلسفتها  وأعرافها 
املعروف، وأبعد من الکرة األرضية، فلم تلتفت الدراسات إليه من 
بوجوب  وإمّنا  الکونية فحسب؛  ليس حبقيقة هذه  هنا  قبل، ومن 
البحث يف هذه احلقيقة. هذه احملاولة تتکشف عنه نتائج املتابعة 
من عالقة بعمر الدولة املهدوية من جهة، وبفرحة وسرور أن يکون 
الفکر اإلسالمي هو الفکر املرشح لقيادة الکون يف املستقبل القريب 
من جهة أخری، بعد أن يئس املسلمون وقنعوا حبياة التبعّية لآلخر.
إّن نضوج الثقافة املهدوية وما رافقه من فهم للمهاّم املهدوية وحدودها 
قد مّر مبرحلتني اثنتني وبقي حمصوراً يف أجوائها، ومل يفارقها لالنتقال 

إلی املرحلة النهائية منذ عصر احلکم العريب للعامل اإلسالمي يف سنة 
41 هجرية وإلی اآلن، ومها:

1. المرحلة الشيعية - اإلسالمية: اليت کان الشيعة فيها حيلمون بأّن 
الذي  الظلم واجلور  يأيت إلنقاذهم من  املنتظر سوف  الغائب 
يتعّرضون له باستمرار من لدن احلکام الدنيوّيني وأتباعهم من أبناء 
والسّيما  آفاقها  وتوسعت  املرحلة  هذه  امتدت  مثّ  املسلمة،  األمة 
يف عصور االحتالالت األجنبية للعامل اإلسالمي؛ لتصبح إسالمية 
شاملة حيلم ويأمل هبا املسلمون بأمجعهم کّل حبسب معتقده - إال 
من خالف منهم - أنّه سو يأيت إلنقاذ املسلمني کلهم وختليصهم 
من ظلم املستعمر األجنيّب. أي إّن الشيعة أّوالً مثّ املسلمني عاّمة 
حازوا نتائج فعال املنتظر ودولته املرتقبة إلی اجلانب اإلسالمي من 
دون بقية العامل، وعليه احنصرت الدراسات والبحوث يف حموريهما 

فقط، وما زالت إلی اآلن حمصورة يف هذين احملورين تقريباً. 
2. المرحلة العالمية: مثّ بعد التطّور العلمّي الذي حصل يف العامل، 
وانفتاح األمم علی بعضها، وتطّور الدراسات والبحوث املهدويّة، 
واآلثار  للنصوص  املمنهج  العلمّي  التحليل  أساليب  واستعمال 
املوجودة، ترمجة الکتب العقائدية لألمم األخری ونشرها، واالطالع 
اخلاّصة  األخری  البشرية  واجملانيع  واحلضارات  الديانات  آراء  علی 

بأخبار آخر الزمان، أو املنتظر األممّي. 
ممّا کانوا يتصّورون،  الباحثون أّن األطروحة تبدو أوسع کثرياً  وجد 
وإهّنا ال ميکن أن حُتَّد باآلفاق الضّيقة حلدود دولة، أو دول معّينة، 

مراحل تطور الرؤی الکونية في فکر العلماء منطلقاً اىل زوايا التاريخ وأسراره، يستنزل االسباب من هنا وهناك 
االحنراف  حقيقة  احلقيقة،  اىل  يدنيه  دائب  وسري  ويقظة،  بلمعان 
عن آل حممد، حت يكون أمامها وجهاً لوجه، يسمع مهسها هناك 
يف الصدر االول، وهي تتسار وراء احلجب واالستار، وتدبر االمر 
يف اصطناع هذا »الداهية الظلوم االموي« اصطناعاً يطفئ نور آل 

حممد، أو حيول بينه وبني االمة.
نعم أدرك الرأي العام بفضل احلسن واحلسني وحكمة تدبريمها 
كل خافية من أمر االموية وأمور مسددي سهمها على حنو واضح.

بينهم وبني االسالم  العالقة  أدرك - فيما يتصل باالمويني - أن 
امنا هي عالقة عداء مستحكم، ضرورة أنه اذا كان امللك هو ما 
هتدف اليه االموية، فقد بلغه معاوية، وأتاح له احلسن ، فما 
باهلا تالحقه بالسم وأنواع الظلم واهلضم، وتتقصى االحرار االبرار 

من أوليائه لتستأصل شأفتهم وتقتلع بذرهتم؟! ...
واذا كان امللك وحده هو ما هتدف اليه االموية، فقد أزيح احلسني 
من الطريق، ومت ليزيد ما يريد، فما باهلا ال تكف وال ترعوي، وامنا 
تسرف اقسى ما يكون االسراف واالجحاف يف حركة من حركات 
االفناء على منط من االستهتار، ال يعهد يف تاريخ اجلزارين والربابرة؟

الهامش:
1. فيما رواه الزبري بن بكار يف كتابه »املوفقيات« ونقله عنه ابن حجر يف ترمجة 

احلارث بن وهب يف القسم االول من اصابته.

السالم«،  عليه  الحسن  »صلح  ياسين،  آل  راضي  الشيخ  المصدر: 
المقدمة، منشورات الشريف الرضي، بالتخليص.
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وحتی دول اإلسالم کّلها، ألهّنا لو صّح التعبري سوف تأيت إلنقاذ 
العامل مهما کانت  املظلوم يف کّل مکان يف هذا  البشرّي  الکائن 
األرضية  العوامل  يف  العدل  دولة  وإقامة  وجنسه،  ومعتقده  ديانته 
بالعامل  خمتصة  تکون  أن  املعقول  غري  فمن  وعليه  املعروفة کّلها. 
اإلسالمي وحده وموقوفة عليه. وساعدت علی ظهور هذا التصّور 
إدراکهم  األقّل  يف  منها  معطيات  جمموعة  املعنّية  األطراف  عند 
والشعوب  األمم  بوجه  املهدوية  ختوضها  سوف  اليت  احلروب  أّن 
األخری - کما يف رواياتنا ورواياهتم - تؤکد مبا ال يقبل الشّک علی 
عاملّيتها ومشوهلا للعامل کّله. بل تؤکد أّن الطرف اآلخر نفسه )غري 
املسلم( يؤمن بعاملّيتها أکثر ممّا يؤمن به بعض املسلمني، وأنّه بدأ 
يعمل منذ سنني طويلة علی بناء دفاعاته املتينة اليت يأُمل أن تقف 
بوجه املهدويّة، يف الوقت نفسه الذي يدعم فيه ترسانته العسکرية 
باألسلحة فائقة التطّور، وينشئ مراکز الدراسات والبحوث اليت هتتّم 
بأخبارها، ويتابع تصّوراتنا عنها ويستقيها، وما عند املسلمني وغريهم 
من أخبارها، مثّ حيرّک جيوشه يف هذا اجلزء من العامل أو ذاک؛ لکي 
يدعم خططه اليت يضعها ملا يعرف مبعرکة »هرجمدون« اليت يقول 
إهّنا ستکون املعرکة احلامسة مع اإلسالم الذي يقوده املهدي عند 
الظهور، حتی إّن الرئيس األمريکي األسبق رونالد ريغان قال يف عام 
1980م.: إنّنا قد نکون الجبل الذي سيشهد هرمجدون.1 وکّرر مثل 

هذه األقوال يف أکثر من مناسبه.
وهرجمدون هي املعرکة اليت يعتقد اليهود والنصاری أهّنا ستکون آخر 
معارک التاريخ احلامسة، وأهّنا املعرکة اليت سوف توصل اإلنسان إلی 

هناية التاريخ اليت تبشر هبا أطروحات العوملة.
هذه املعرکة نسّميها حنن املسلمني »املعرکة الکربی«، وهي معرکة 
وردت بشأهنا جمموعة کبرية من األحاديث النبويّة، لکن ليس باضرورة 
اآلخر  يتحّدث  اليت  نفسها  املعرکة  قصدت  قد  رواياتنا  تکون  أن 
غري املسلم عنها، والسّيما أّن يف فرق املسلمني من ينکر حقيقة 
هذه املعرکة مع وجود رواياهتا الکثرية يف مصادره وکتبه، وقد أخرج 
بعض رواياهتا اإلمام أحمد يف »مسند«ـه، وأبو داود يف »مسند«ـه، 
والحاکم الحسکاني يف »مستدرک«ـه وغريهم، منها علی سبيل املثال 
الذي  الذي صّححه األلباني يف »اجلامع الصغري«، وهو  احلديث 

 :جاء فيه: قال رسول اهلل
الغوطة فيها  لها  يقال  الکبری بأرض  الملحمة  المسلمين يوم  »فسطاط 

مدينة يقال لها »دمشق«.«2
بکّل  عظيمة  ستکون  اليت  احلرب  هذه  إلی  إشارة  أنّه  يبدو  فيما 

املقاييس.
3. المرحلة الکونّية: وهي املرحلة الثالثة واألکثر أمهّية من سواها.

تطّور رؤی المرحلة الکونّية وموجبات البحث
کونّية األطروحة املهدوية اليت نری أهنا املرحلة النهائية، أو املرحلة 

التز  وهي  للمهدوية،  اإلنساين  الفکري  النضج  مراحل  من  الثالثة 
إلی اآلن، ما هي إال استقراءات  الباحثون جبّدية  إليها  يلتفت  مل 
ونتائج دراسة ما زالت يف طور التکوين والنشوء، کان الدافع لوالدهتا 
باالطالع  املهدوية  لألطروحة  احلقيقية  األبعاد  خفايا  اکتشاف 
االستقرائي التحليلي علی جمموعة کبرية من النصوص املوثقة اليت 
ثبت هبا أّن األطروحة بکّل مبتنياهتا الفکريّة واحلرکية، وبکّل نتائجها 
املاّدية واملعنوية تبدو واقعاً أوسع کثرياً من هذا العامل احملصور بکروية 
والعوامل  لألکوان  جديدة  نشأة  احلقيقة  يف  تشکل  ألهّنا  األرض؛ 

کّلها، هي الصفحة الثانية ألسفار التکوين األولی وآلياهتا.
فقد  نفسه؛  املعنی  هبذا  الکونية  إلی  أشار  مّمن  األشخاص  يوجد 
جاءت إشاراهتم يف سياق حبوثهم وأحاديثهم عن عاملّية األطروحة ال 
عن حقيقة الکونية، إذ مل ترد يف هذه البحوث إشارات إلی الکونّية 
الکونية کانوا  عن  حديثهم  ألهّنم يف  اجملازّي،  ال  احلقيقّي  مبعناها 
يقصدون الکون األرضي احملصور بالکرة األرضية وحدها، بالضبط 
احلربني  علی  إلطالقه  الکونّية  احلرب  اسم  البعض  يستعمل  کما 
العامليتني األولی والثانية اللتني ال عالقة حقيقّية هلما بالکون اآلخر.

فالبحوث اليت استعملت ما يوحي وکأنّه وصول إلی مصطلح الکونّية 
علی کثرهتا، إمّنا استعملته يف اإلشارة إلی عاملّية األطروحة، ومشوهلا 

للکرة األرضية کّلها، ال لکونّيتها الفلکّية احلقيقية.
هنالک أيضاً من ذهب إلی القول إّن الکونّية سوف تتحقق بالتجربة

املهدوية اليت ستوکل هلا مهّمة إقامة جمتمع مدينّ  يدير احلّق بصفة 
کونّية عادلة؛ ألهّنا تقلب الصراع الکويّن، أي إّن احلکم املهدوي 
وبإرادة اهلل سبحانه سوف يعطف اجتاه القوانني الکونية املعمول هبا 
األرض حالياً، أو اليت کان معموالً هبا يف العصور السابقة، ومنها 
حقيقة الرساالت السماوية، فيأيت کما يف األحاديث املتواترة بإسالم 
جديد وقرآن جديد، ال مبعنی اجلّدة؛ أي احلداثة الفلسفّية املعاصرة3 
أن  بعد  األولی  احملمديّة  أصوله  إلی  والقرآن  اإلسالم  بإعادة  وإمّنا 
أبعده التغيري والتحريف والتصحيف عنها، ومن هنا جاءت کونّيتها 

بنظر هؤالء.
وقصر بعضهم األخر کونّية احلکومة املهدويّة علی احلوار الکويّن، 
أي احلوار العاملّي الدائر يف شأهنا، وهو الذي هو جزء ممّا أطلق عليه 

مصطلح »حوار احلضارات«.
وبعضهم اآلخر يری أّن الکونّية تأيت من قناعة أّن املهدي ميثل 

العدالة الکونية علی األرض.
ويری آخرون أّن کونّية املهدويّة تأيت من کوهنا سّنة من سنن اهلل يف 

الکون مبعنی أهّنم استعملوا اجلزء للداللة علی الکّل.
بعض  عالقة  جنبة  علی  تقتصر  آخرين  باحثني  نظر  يف  والکونّية 
عالمات الظهور باألکوان األخری، أو عالقة بعض الظواهر الکونّية 
باألطروحة املهدويّة؛ إذ قّسموا عالمات الظهور إلی ثالثة أقسام، 
منها قسم يعرف بعالمات »حتّول الکويّن« أي التحّول يف النظام 

الشمسّي ويقصدون به العالمات الکونّية مثل کسوف الشمس يف عوالم الحكومة المهدویة
أول الشهر العريّب وخسوف القمر يف آخره، وطلوع الشمس من 
املغرب مبا خيالف حقائق علوم الفلک املعروفة، والدخان الذي يظهر 
يف السماء، والنار العظيمة اليت تظهر يف املشرق، ورکود الشمس يف 
مکاهنا من الظهر إلی املغرب، وجمئ الکوکب املذنب الذي حييط 
ذنبه بسماء األرض حتی کأّن هناياته تلتقي مع رأسه وهي ظاهرة 
غري مسبوقة، والريح اليت تلقي الناس يف البحر، وکثرة املطر، ومع 
وتکلمهم،  اليت خترج  األرض  ودابّة  األرض شيئاً،  تنبت  ذلک ال 
وغزو الکائنات الفضائية ومنها أقوام يأجوج ومأجوج لألرض، وکثرة 
املشاهبة  الکونّية  العالمات  من  وغريها  الزمان4  وتقارب  الزلزال، 
األخری، أي إّن الباحثني حصروا رؤيتهم لکونّية املهدويّة باألحداث 
الکونّية اليت سوف تقع قبل الظهور وأثناءه وبعده، وهي اليت ستغرّي 

النظام الکونّی.
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الطّب اإلسالمي

مليحة سرکرده

الصوم عالج األمراض الجسدية و النفسية

قال علي: »الصيام، أحد الصحتين.«1
يلتزم  ان  اجلسدية، شرط  األمراض  من  و عالج  وقاية  الصوم  ان 
املسلم بقواعد الطب القرآين و اإلسالمي يف حقل التغذية و عدم 
املأكل  يف  اإلقتار  ال  و  الشرب  يف  ال  و  األكل  يف  ال  اإلسراف 
اهلل حبجة  أحل  ما  طيبات  من  النفس حبرماهنا  قهر  و  املشرب  و 

التقشف و عدم التبذير.
األمراض  من  الكثري  االنسان  يقي  شرائطه  جبميع  الصوم  ان  و 
اجلسدية و يف رأس القائمة أمراض القلب الناتج عن تصلب الشرايني 
و السمنة حيث ان لكل عضو من اجلسم حباجة للراحة الدورية و 
كذلك اجلهاز اهلضمي. ويف تشريع الصوم راحة اجبارية للجهاز 
اهلضمي، حت اصبح يعد من اجنح الوسائل لعالج : اضطرابات 
األمعاء، و السمنة، و البول السكري و التهاب الكلى، و ارتشاح 

القلب، و التهاب املفاصل.

العمل ويعطلها  البدن عن  الصوم يوقف أجهزة  ال نقصد هنا أن 
بالكامل وإمنا الصوم يبطئ من عمل هذه األجهزة لتأخذ راحتها 
وهتدأ بعد طول اضطراب وبذلك يكون الصوم وقاية من الضعف 
على  يعود  هذا  أن  الواضح  ومن  ذلك.  وحنو  واالمتالء  والتخمة 
الصائم بطول العمر ونشاط اجلسم، إذ يسرتيح اإلنسان من الرتهل 
الصوم  أن  إىل  باالضافة  واألمراض  األوجاع  عن  ويبتعد  والكسل 
الذكاء  الفطنة وإرهاف  الذهن وحّدة  الفكر ويقظة  يسبب نشاط 
وزخرت كتب الطب احلديث بأقوال كبار األطباء الذين ال يدينون 
باإلسالم عن فوائد الصوم حت أن البعض منهم يرى أن من الواجب 
على كل فرد أن يصوم يف كل أسبوع يوماً ويف كل شهر أسبوعاً ويف 

كل سنة شهراً.
وقد نقلت بعض الصحف واجملالت ان يف الغرب أنشئت مصحات 
تقوم بعالج املرضى بواسطة الصيام واالجتناب املؤقت عن الطعام 

والشراب وما يسمى يف اصطالحهم »العالج الطبيعي«.الطّب اإلسالمي
وهؤالء فقراء اهلند أيضاً ال يزالون يروضون أنفسهم بالصوم بشكل 
فظيع وجيدون منه خري مطهر للنفس من الدنس، فضالً عن أنه يزكي 
العقل ويكسبه خصوبة وخيااًل واسعني ويقومون بعدة أعمال وأموال 
اجلسم  سالمة  أن  الواضح  ومن  العادات  فوارق  من  تكون  تكاد 
وعافيته تعودان بالراحة واالستقرار والفرحة على صاحبه وخصوصاً 
أن الصائم عند إفطاره من صيامه يشعر بلذة طعامه وشرابه أكثر 
من غري الصائم كما أن أجهزة اجلسم تنتفع هبذا الطعام والشراب 

أكثر من أي وقت آخر.
أما األمراض النفسية، فان الصوم يقتلعها من جذورها و يستئصلها 
استئصاال فالتكرب و الغيبة و احلسد و النميمة و البخل و اإلسراف 
للصوم  االساسية  الشروط  بالصوم، ألن من  معاجلتها  و... ميكن 
هو صوم اللسان و القلب و اجلوارح من كل ما يسئ اىل أنفسنا و 
إىل الغري ايضا، ليس خالل شهر رمضان فقط و إمنا طيلة أشهر 
السنة عندها يكون كل صوم حقيقي )جامع للشرائط( فيه العقل 

سيد النفس.
و الصوم عندما تفهم معانيه يف العمق و يلتزم هبا الصائم، يصل به 
اىل ارقى درجات الطمأنينة و السعادة و الصفاء اجلسدي و الفكري 
و النفسي فاالنسان التسعد روحه و يرتاح جسده، اال إذا جعل من 

عقله سيدا على نفسه و هذا هو يف احلقيقة مفهوم الصيام.

فلسفة الصوم من منظور علمي
تشجيع  و  الشراب  و  الطعام  ترك  على  مبنية  الصيام  فلسفة  إن 
آليات اهلدم و العمليات الكيميائية احليوية أساس يف عملية التمثيل 
التمثيل  عمليات  فيه  تزداد  الذي  الوقت  هو  النهار  و  الغذائي 
احلركة  النشاط و  اهلدم، ألنه وقت  الغذائي و خصوصا عمليات 
املعاش و قد هيأ اهلل سبحانه و  الطاقات يف أعمال  و استهالك 
تعاىل للجسم البشري ساعة بيولوجية تنظم هرمونات الغدد الصماء 
لذلك فقديكون هذا أحد األسرار اليت جعل اهلل من أجلها الصيام 
النشاط و احلركة و السعي يف مناكب األرض و  النهار وقت  يف 
مل جيعله بالليل وقت السكون و الراحة و من أجل هذا ميكننا أن 
نقول و بكل ثقة إن النشاط و احلركة أثناء الصيام يوفران للجسم 
من اجللوكوز املصنع أو املخزون يف الكبد و هو الوقود املثايل إلمداد 
املخ و كرات الدم احلمراء و نقى العظام و اجلهاز العصيب بالطاقة 
الالزمة لتجعلها أكثر كفاءة ألداء وظائفها كما توفر احلركة طاقة 
تكون  تثبط  فهي  احليوية،  عملياته  يف  تستخدم  البشري  للجسم 
الربوتني من األمحاض األمينية و تزيد من تنشيط آليات اهلدم أثناء 
النهار فتستهلك الطاقات املختزنة و تنظف املخازن من السموم اليت 
ميكن أن تكون متماسكة أو ذائبة يف املركبات الدهنية أو األمينية.

واما االثار الصحية للصوم
ثابتة يف  االمراض  انواع  الطعام يف عالج  االمساك عن  امهية  فان 
الطب القدمي واحلديث، والبحوث الطبية ال ختلو غالبا من احلديث 
عن هذه املسألة الن العامل يف الكثري من االمراض هو االسراف يف 

تناول االطعمة املختلفة.
فاملعروف ان املواد الغذائية الزائدة ترتاكم يف اجلسم على شكل مواد 
دهنية وتدخل هي واملواد السكرية يف الدم،وهذه املواد الزائدة تشكل 
احلالة  واالمراض، ويف هذه  املكروبات  انواع  لتكاثر  ارضية صاحلة 
يكون االمساك عن الطعام لفرتة معينة افضل طريق ملكافحة هذه 

االمراض وللقضاء على هذه الرواسب يف اجلسم.
عملية  الواقع  اجلسم وهو يف  املرتاكمة يف  الفضالت  الصوم حيرق 
تطهري شاملة للبدن، اضافة اىل انه اسرتاحة مناسبة جلهاز اهلضم 
وتنظيف له، وهذه االسرتاحة ضرورية هلذا اجلهاز احلساس واملنهمك 

يف العمل طوال ايام السنة.
ومن هنا ينبغي على الصائم ان ال يكثر من الطعام عند االفطار ويف 
السحور كي تتحقق االثار والفوائد الصحية هلذه العبادة، واال فقد 

تكون معكوسة.
العامل الروسي سوفورين يعدد اثار الصوم وفوائده على صحة االنسان 
فيقول : "الصوم سبيل ناجح يف عالج امراض فقر الدم وضعف 
واخلارجية  الداخلية  والدمامل  املزمنة  البسيطة  وااللتهابات  األمعاء 
السكري  ومرض  العني  وامراض  اجللد  وتناثر  والروماتيزم  والسل 

وامراض الكلى والكبد وغريها.
بل  املذكورة  االمراض  يقتصر على  االمساك ال  العالج عن طريق 
مثل  وخالياه  االنسان  جسم  باصول  املرتبطة  االمراض  يشمل 

السرطان والسفليس والسل والطاعون ايضاً.
ومما هو جدير بالذكر أنه من قدمي الزمان قال ابقراط أبو الطب: 

إن كل إنسان يمتلك في داخله طبيباً، وعلينا أن نساعد هذا الطبيب 
في عمله : فإذا أكلت وأنت مريض فإنك غالباً ما تغذي مرضك. 

على  يساعد  الطعام  تناول  عن  االمتناع  أن  بذلك  يقصد  وهو 
الشفاء... وصدق اهلل إذ يقول: »َو َأْن َتُصوُموا َخييٌْر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم 

تيَْعَلُمون «2
قال: »صوموا  انه   اهلل رسول  عن  ورد  فقد  ذلك  والجل كل 

تصحوا.«3
وعنه: »المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء.«4

وهنا قد يتسأل بعض الناس، اذا كان للصوم كل هذه الفوائد فلماذا 
ال نلمس ذلك يف حياة بعض الصائمني؟؟ وملاذا ال نرى هذه النتائج 

االجيابية للصوم يف حياة الصائمني؟
واجلواب: ان هناك مناذج من الناس الذين ميارسون الصوم يف جمتمعنا 
الربيء  واللهو  والسمر  للسهر  وجماالً  فرصة  رمضان  يعتربون شهر 
وغري الربيء، فال نشعر وحنن يف هذا اجلو اننا نعيش يف هذا الشهر 
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العظيم الذي اعده اهلل ليكون فرصة وجماالً لتهذيب النفس وتصحيح 
املواقف وتركيز الشخصية االسالمية على اساس التقوى.

والكثريون من هؤالء الناس يصومون طيلة النهار عن االكل والشرب 
تلك  ليمارسوا  اندفعوا  االفطار  وقت  جاء  فإذا  االخرى  واللذات 
اللذات اليت حيسبون اهنم حرموا منها طيلة النهار فيحاولون التعويض 

عما فاهتم منها.
هؤالء ال يصومون اساساً الن الصوم يرفع من انسانيتهم وقيمتهم 
ويطهر اجسامهم وحيرر ارادهتم.. وامنا يصومون السقاط الواجب 
الذي ال يعرفون فائدته وال يدركون وجه احلاجة اليه،هؤالء يصومون 
الن الصوم حتول اىل عادة من عاداهتم اليت يؤدوهنا يف هذه االيام 
من كل سنة  من دون ادراك لضرورهتا ونتائجها وانعكاساهتا على 

حياهتم الروحية واالجتماعية والصحية.
ان شهر رمضان هو الفرصة اليت جعلها اهلل لنا من اجل ان حنرر 
انفسنا من العبودية لبعضنا ومن العبودية لعاداتنا وشهوتنا،ولو اننا 

مارسنا الصوم كما اراد اهلل الستطعنا ان حنصل على كل فوائده .
فترتك  رمضان  شهر  على صوم  الصيام  من  تقتصر  ان  ينبغي  وال 
التجارة بالنوافل و كسب الدرجات العالية يف الفردوس، فتتحسر اذا 
نظرت اىل الصائمني كماتنظر يف الدنيا اىل الكوكب الدري و هو 

يف أعلى عليني. 
فمن األيام املتأكدة صيامها أول مخيس من كل شهر، و آخر مخيس 
منه، و اول اربعاء من العشر الثاين و صيام اول ذي احلجة و يوم 
الغدير و دحو األرض و يوم املولد و املبعث و رجب و شعبان أو ما 
تيسر منهما فان رجب شهر امرياملؤمنني و شعبان شهر رسول 

اهلل و ان رمضان شهر اهلل تعاىل.
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عن جابر بن عبد اهلل األنصاري عن رسول اهلل وذلك عندما سأله 
هل ينتفع الشيعة بالقائم في غيبته؟ فقال: »أي والذي بعثني بالنبوة، 
إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بواليته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس 

وإن تجللها سحاب.«1
يف بداية حديثنا عن فوائد اإلمام يف حال غيبته البد أن نطرح 
 هنا مالحظة هامة و هي أنه إذا تكلمنا عن غيبة اإلمام املهدي
فذلك ال يعين أنه قابع يف جوف األرض أو سجني يف سرداب 

ما كسرداب الَغيبة كما يظنه بعض اجُلهال.
بعض  و يف  و خيالطهم  معهم  ويعيش  الناس  بني  موجود  هو  بل 
األخبار أنه يتزوج منهم أيضاً، غري أن الناس ال يعرفون أنه هو اإلمام 

املهدي املنتظر.
في  »إن  يقول:   الصادق اهلل  عبد  أبا  مسعت  قال  سدير  فعن 
القائم سنة من يوسف...« إىل أن قال: »فما تنكر هذه األمة 
أن يكون اهلل عز وجل يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير في 
أسواقهم ويطأ بسطهم وهم ال يعرفونه حتى يأذن اهلل عز وجل أن يعرفهم 

بنفسه كما أذن ليوسف.«2
فغيبة اإلمام إذاً إمنا تعين عدم معرفة الناس له ال غيابه عن ساحة 
األحداث و جمريات األمور، و هذا ما عرب عنه السيد محّمد صادق 

الصدرv يف كتابه تاريخ الغيبة الكربى خبفاء العنوان.
و إذا ما استعرضنا احلديث السابق عن النيب الذي يشبه فيه 
اإلمام املهدي يف حال غيبته بالشمس اجملللة بالسحاب يتبادر 

لنا هنا السؤال التايل.
ما هي قيمة الشمس في الواقع، و ما فائدتها لنا أو للناس والكون...؟

اجملموعة  أساس  و  مركز  هي  الشمس  أن  الفلك  أصحاب  يقول 
فيها  السيارة مبا  التسعة  الكواكب  الشمسية، و حوهلا تدور مجيع 
اليت تعطي  الكرة األرضية اليت نعيش فيها أو عليها، و هي أيضاً 
الدفء لألرض مما جيعل احلياة عليها ممكنة احلدوث و االستمرار، 
هذا باإلضافة إىل النور الضروري للنباتات و باقي الكائنات احلية و 
عملية التوازن يف األرض وغري ذلك من فوائد الشمس اليت ال تعد 

و ال حتصى.
فبالتايل بقاء احلياة على الكرة األرضية بل و بقاء الكون احمليط بنا 
هو مرتبط ببقاء الشمس و دميومتها، و إذا ما حجبت الغيوم عنا 
شيء من ضوء الشمس لفرتة معينه فهذا ال يبطل فوائد الشمس 

العديدة املوجبة الستمرارية البقاء هلذا الكون احمليط بنا.
ومن هنا نفهم أن الوجود املقدس لإلمام املهدي هو ضروري هلذا 
األنظار  عن  مسترتاً   وإن كان حت  وصالحه  وبقائه  الكون 
بالغيبة، وال تشكل غيبته أي عائق عن االستفادة من بركات هذا 

.الفيض اإلهلي املتمثل بوجوده
نسأل اهلل تعاىل أن نكون حمل عنايته واملقربني منه ومن املنتفعني 

بربكة وجوده املقدس.

فوائد اإلمام المهدي في حال غيبته

المنجّي

ماهر آل شبر

فوائد اإلمام الغائب
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1. قيام الحجة هلل على الخلق في كل عصر و زمان:
قال تعاىل: »ُرُسالً ُمَبشِّريَن َو ُمْنِذريَن لَِئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بيَْعَد 

الرُُّسِل َو كاَن اللَُّه َعزيزاً َحكيما.«3
من املعروف أنه البد هلل من حجة على اخللق و للزوم إمتام احلجة 
على الناس مل ختلوا األرض يوماً من إمام يُهتدى به و ميثل جانب 
احلق من الصراع الدائر بني احلق والباطل، و لكي ال يقول أحد ما 
لو كان لنا قائد مساوي ألخذ بيدنا وملا احنرفنا عن الطريق املستقيم، 
فمن غري املعقول أن تبطل حجج اهلل يف أي زمن من األزمنة أو أن 
يكون اإلمام غري معروف للناس وللمؤمنني منهم خاصة، و هذا ما 
أكد عليه الرسول بالقول: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 

ميتة جاهلية« أو قوله: »من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية.«4
و هذا األمر مستمر منذ أن أهبط آدم إىل األرض و إىل أن 
يرث اهلل األرض و من عليها حيث يقوم حجج اهلل باحملافظة على 
أو حتريفها عن  األصلية  األفكار  تلوث  السماوية و عدم  الشرائع 
معناها و مبعىن آخر احلفاظ على أصالة الدين و الفكر عن اخلرافات 
و األوهام و احنرافات املنحرفني. و هذا املفهوم أكدت عليه الكثري 
من الروايات و األحاديث اليت نستعرض هنا بعضها واليت تنص على 

أنه البد أن يكون هناك يف كل زمان حجة هلل على خلقه.
فعن رسول اهلل قال: »إن في كل خلف من أمتي عدالً من أهل بيتي 
ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.«5

و عن أمري املؤمنني قال: »اللهم بلى ال تخلو األرض من قائم هلل 
بحجة إما ظاهراً مشهورا أو خائفاً مغمورا لئال تبطل حجج اهلل وبيناته.«6

وعن أيب جعفر قال: »واهلل ما ترك اهلل األرض منذ قبض اهلل آدم إال 
وفيها إمام يُهتدى به إلى اهلل وهو حجة اهلل على عباده، وال تبقى األرض 

بغير إمام حجة هلل على عباده.«7
و عن سليمان األعمش عن اإلمام الصادق: »لم تخل األرض منذ 
خلق اهلل آدم من حجة هلل فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور وال تخلوا 

إلى أن تقوم الساعة من حجة هلل فيها، ولوال ذلك لم يعبد اهلل.«
قال سليمان: فقلت للصادق: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب 

المستور؟ قال: »كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب.«8
به  إمام يهتدي  له  أنه من مل يكن  الروايات  بل و حتدثت بعض 
فأعماله الصاحلة حمل إشكال، إذ رمبا وقعت بشكل غري صحيح أو 

رمبا فيها ما هو خمالف للشريعة كما نفهم من الرواية التالية.
عن أيب جعفر قال: »كل من دان هلل بعبادة يجهد فيها نفسه وال 
إمام له من اهلل فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير واهلل شانئ ألعماله.«9
وعن أيب عبد اهلل قال: »ال يقبل اهلل من العباد عمالً إال بمعرفتنا.«10
فوجود اإلمام إذاً سبباً لقبول األعمال ومعرفة اإلمام هي األساس 
يف السري على الطريق الصحيح والصراط املستقيم و اإلمام هو باب 
اهلل الذي منه يُأتى كما جاء يف دعاء الندبة الذي يقرأ يف أيام اجلمع 

واألعياد.
و يف هذا الزمن ميثل اإلمام املهدي جانب احلق من الصراع وهو 

بقية حجج اهلل على خلقه وآخر األئمة واملعصومني، ولذلك 
تنقل لنا الروايات أن أول ما ينطق به اإلمام املهدي بعد خروجه 
بني الركن واملقام وبعد أن يسند ظهره إىل الكعبة املشرفة هو قول اهلل 
تعاىل. »بَِقيَُّت اللَِّه َخيـٌْر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنني «11 مث يقول: »أنا بقية 

اهلل وحجته وخليفته عليكم.«12

2. وجود اإلمام لطف من اهلل بالعباد وأمان ألهل األرض:
عن رسول اهلل قال: »أهل بيتي أمان ألهل األرض فإذا هلك أهل 

بيتي جاء أهل األرض من اآليات ما كانوا يوعدون.«13
وعنه أيضًا قال: »النجوم أمان ألهل السماء فإذا ذهبت النجوم 
بيتي  أهل  فإذا ذهب  أمان ألهل األرض  بيتي  السماء وأهل  أهل  ذهب 

ذهب أهل األرض.«14
من رمحة اهلل الواسعة و تلطفه بالعباد واخللق جعل هلم أبواباً للرمحة 
فال يعذهبم مبا جنت أيديهم وال يعجل عليهم بالعقوبة على ما اقرتفوا 
من آثام وارتكبوا من أوزار وخطايا، ومن تلك األبواب واأللطاف 
نبيه حمّمد فلقد بعثه رمحة للعاملني، وقال عنه: »َو ما كاَن اللَُّه 

بيَُهْم َو ُهْم َيْستيَْغِفُرون .«15 بيَُهْم َو أَْنَت فيِهْم َو ما كاَن اللَُّه ُمَعذِّ لِييَُعذِّ
فلقد كان رسول اهلل أماناً هلذه لألمة من عذاب االستئصال، فكرامًة 
له مل حيدث هلذه األمة ما حدث لألمم السابقة من عذاب 
وفاة  وبعد  ولوط وغريهم،  وهود  قوم صاحل  مثل  اإلهالك  وعقوبة 
العذاب  من  األمة  هلذه  أماناً   بيته أهل  اهلل كان  رسول 
للفيض اإلهلي وسبب  بأهل األرض مجيعاً، وسبب  ولطف حيوط 

لتنزل الربكة والرمحة واخلريات من اهلل.
علي  بن  حمّمد  قلت أليب جعفر  قال:  الجعفي  يزيد  بن  جابر  فعن 

 :و اإلمام؟ فقال ألي شيء يحتاج إلى النبي :الباقر
»لبقاء العالم على صالحه، وذلك أن اهلل عز وجل يرفع العذاب عن أهل 
األرض إذا كان فيها نبي أو إمام... بهم يرزق اهلل عباده وبهم تعمر بالده 
وبهم ينزل القطر من السماء وبهم يخرج بركات األرض وبهم يمهل أهل 
المعاصي وال يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب ال يفارقهم روح القدس وال 

يفارقونه وال يفارقون القرآن وال يفارقهم.«16
وعن الباقر أيضاً قال: »لو بقيت األرض يوماً بال إمام منا لساخت 

بأهلها ولعذبهم اهلل بأشد عذابه.«17
وعن الرضا قال: »بنا يمسك اهلل السماوات واألرض أن تزوال وبنا 
ينزل الغيث وينشر الرحمة وال تخلوا األرض من قائم منا ظاهر أو خاف، 

ولو خلت يوماً بغير حجة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله.«18

3. دعاء اإلمام المهدي للمؤمنين وتسديده للعيلماء:
جاء يف رسالة اإلمام املهدي األوىل لـلشيخ المفيد: »...أنا غير 
مهملين لمراعاتكم وال ناسين لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم اللواء – أي 

الشدائد – أو اصطلمكم األعداء.«
وعنه يف رسالته الثانية للشيخ املفيد أيضاً و هو يتكلم عن 

المنجّي

حفظ اهلل للمؤمنني فيقول: »...ألننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي ال 
يحجب عن ملك األرض والسماء، فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب، 
وليثقوا بالكفاية منه وإن راعتهم بهم الخطوب، والعاقبة بجميل صنع اهلل 

سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب.«19 
إذاً من أعظم الفوائد اليت نستفيدها من اإلمام يف حال غيبته 
املستجاب  اإلمام  فهو  للمؤمنني،  املقدس  دعائه  بربكة  مشولنا  هو 
الدعوة وهو املضطر الذي جياب إذا دعا. »َأمَّْن ُيجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا 
َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوَء َو َيْجَعُلُكْم ُخَلفاَء اأْلَْرض. «20 و لوال مشولنا بربكة 

دعائه لنا بظهر الغيب لصب علينا البالء صبا.
كما أن اإلمام املهدي يقوم مبهمة أخرى رمبا أكثر أمهية من 
الدعاء و هي إصالح املؤمنني وهدايتهم حت و إن كانوا ال يعرفون 

شخصيته احلقيقية.
فعن أيب عبد اهلل قال: »إن األرض ال تخلوا إال وفيها إمام كيما إن 

زاد المؤمنون شيئاً ردهم وإن نقصوا شيئاً أتمه لهم.«21
وعنه أيضًا قال: »ما زالت األرض إال وهلل فيها حجة يعرف الحالل 

والحرام ويدعوا الناس إلى سبيل اهلل.«22
كما يقوم اإلمام املهدي بتسديد العديد من العلماء األجالء و 
مساعدهتم يف احلفاظ على الدين و الشريعة و استخراج األحكام 
الشرعية الضرورية للحياة و يصوب أخطائهم االجتهادية يف كثري 

من األحيان.
و مثال ذلك ما روي عن املقدس األردبيليv يف القصة املعروفة 
اليت نقلها العالمة المجلسي يف »البحار« نقاًل عن أحد طالبه و هو 

السيد الفاضل أمري عالم حيث قال: 
كنت في بعض الليالي في صحن الروضة المقدسة بالغري على مشرفها 
السالم، وقد ذهب كثير من الليل فبينا أنا أجول فيها إذ رأيت شخصاً 
مقبالً نحو الروضة المقدسة فأقبلت إليه فلما قربت منه عرفته أنه أستاذنا 
الفاضل العالم التقي الزكي موالنا أحمد األردبيليv فأخفيت نفسي عنه 
الروضة  إليه، ودخل  له عند وصوله  فانفتح  الباب وكان مغلقاً  أتى  حتى 
فسمعته يتكلم كأنه يناجي أحداً، ثم خرج وأغلق الباب، فمشيت خلفه 
حتى خرج من الغري، وتوجه نحو الكوفة، فكنت خلفه بحيث ال يراني 
 حتى دخل المسجد وصار إلى المحراب الذي استشهد أمير المؤمنين
الغري  نحو  وأقبل  المسجد  من  وخرج  رجع  ثم  طوياًل،  ومكث  عنده، 
فكنت خلفه حتى قرب من الحنانة، فأخذني سعال لم أقدر على دفعه، 
فالتفت إلي، فعرفني، وقال: أنت أمير عالم؟ قلت: نعم، قال ما تصنع 
هاهنا؟ قلت: كنت معك حيث دخلت الروضة المقدسة إلى اآلن، وأقسم 
عليك بحق صاحب القبر أن تخبرني بما جرى عليك في تلك الليلة من 
البداية إلى النهاية. فقال: أخبرك على أن ال تخبر به أحداً مادمت حياً، 
فلما توثق ذلك مني قال: كنت أفكر في بعض المسائل وقد أغلقت على 
فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين واسأله عن ذلك فلما وصلت 
إلى الباب فُتح لي بغير مفتاح كما رأيت فدخلت الروضة وابتهلت إلى اهلل 
تعالى في أن يجيبني موالي عن ذلك فسمعت صوتا من القبر أن ائت 
مسجد الكوفة و سل القائم فإنه إمام زمانك فأتيت عند المحراب 

وسألته عنها فُأجبت و ها أنا أرجع إلى بيتي.«23

املفيدv حيث  الشيخ  عن  تروى  اليت  القصة  أيضاً  ذلك  ومثال 
يُذكر: 

مع  تدفن  فهل  ماتت  امرأة حامل  يوم عن  ذات  القرويين سأله  أحد  أن 
ولدها أم يجب إخراجه منها؟ فظن الشيخ المفيد أن الولد ميت في بطنها، 
فقال: ال حاجة لفصله عن أمه بل يجوز أن يدفن معها و هو في بطنها، 
فلما حملت إلى قبرها أتى إلى النسوة شخص وقال إن الشيخ يأمر أن 
يشق بطن الحامل ويخرج الجنين إذا كان حياً منها ويخاط الشق وال يحل 
أن يدفن معها، فعملت النسوة بما أوحى إليهن ذلك الشخص، ثم أخبر 
ذلك القروي بعد مدة الشيخ المفيد بما وقع فقال له: أنه لم يرسل أحداً 
وال شك أن ذلك الشخص هو صاحب الزمان، وُأسقط الشيخ المفيد 
في يده بأنه أخطأ في الفتوى، فترك الفتيا والتزم بيته ال يغادره حتى جاءه 
األمر »أفد يا مفيد، فإن أخطأت فعلينا التسديد« فما كان من الشيخ إال 

أن عاود الجلوس على منبر الفتيا.«24
إرساله  املفيد  للشيخ  أيضاً   املهدي اإلمام  تسديدات  ومن 
لرسالتني إليه فيهما الكثري من اإلرشادات والتوجيه له وللمؤمنني وما 
ينبغي هلم عمله والقيام به يف تلك الفرتة الزمنية حيث وصلته األوىل 
يف أواخر شهر صفر سنة 410 هـ بينما وصلته الثانية يوم اخلميس 
23 ذي احلجة سنة 412 هـ وقد ذكرنا بعضهما يف املقدمة، وقد 
لـأبي منصور  »اإلحتجاج.«  يف كتاب  بالكامل  الرسالتني  نص  ورد 

أحمد الطبرسي من علماء القرن السادس اهلجري.
لـلـشيخ األنصاري   و من ذلك أيضاً قصة إجازة اإلمام املهدي
باالجتهاد واألعلمية حيث قال له: أنت المجتهد ثالثاً، و قد نقلها 
السيد حسن األبطحي يف كتابه »لقاءات مع صاحب الزمان« يف 

اللقاء الثاين واخلمسني.
و يف  الكتاب  نفس  يف  أيضاً  األبطحي  السيد  نقله  ما  و كذلك 
اللقاء اخلامس و الستني ألحد مراجع التقليد املعاصرين مع اإلمام 
املهدي حيث أوصاه بثمان وصايا عظيمة ومن أراد االطالع 

عليها فلرياجعها يف الكتاب املذكور.25
كما ُسئل آية اهلل الشيخ زين العابدين النجفي، عن حكم الطبول اليت 
تضرب يف عزاء اإلمام احلسني وعن ضرب السيوف والتشابيه 
أهي جائزة أم حرام؟ فأجاب: »إني كنت متوقفاً في هذه المسألة ومتردداً 
فيها، فال أدري هل أفتي بالجواز أم أفتي بالحرمة، فذهبت إلى مسجد 
السهلة ووصلت بخدمة سيدي وموالي الحجة ابن الحسنوعرضت 
أفتى سيدي  أفتي كما  وأنا  بالجواز،  فأفتاني  عنها  عليه وسألته  المسألة 

وموالي بالجواز.«26
و هناك أيضاً العديد من اللقاءات اليت تنقل بني اإلمام و العلماء 
األجالء و تسديده هلم وإعانته هلم على كثري من القضايا، من أمثال 
لقائه مع العالمة احللي وإعانته له يف استنساخ الكتاب، ومكاشفته 
للعالمة اجمللسي و غريها من القصص اليت ذكرت يف العديد من 
الكتب من أمثال كتاب »لقاءات مع صاحب الزمان« للسيد 
حسن األبطحي و كتاب »جنة املأوى« للـحاج الميرزا حسين النوري 
األعالم.«  والعلماء  للمراجع   املهدي اإلمام  »رعاية  و كتاب 
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المنجّي

للـشيخ علي الجهرمي.
ويقول الشيخ علي كرميي اجلهرمي يف هذا اجملال: إن مراجع التقليد 
األتقياء والعلماء العظام الزاهدين كانوا على الدوام موضعاً للعناية الخاصة 
من قبل إمام العصر - أرواحنا فداه - سواء كانت هذه العناية والرعاية 
على شكل لقاء أو إظهار للتقدير أو تقديم الشكر أو الدعاء بالخير أو 

اإلرشاد والتوجيه أو تصحيح اإلشتباهات واألخطاء إلى غير ذلك.27

4. متابعة اإلمام المهدي ألعمال األمة واتصاله بهم في 
موسم الحج:

قال تعاىل: »َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسييََرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسولُُه َو اْلُمْؤِمُنوَن َو 
َستيَُردُّوَن ِإلى  عاِلِم اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة فيَييَُنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم تيَْعَمُلون .«28

أعمال  أن  قليل  قبل  ذكرناها  اليت  املباركة  اآلية  من  الواضح  من 
العباد تعرض يف احلياة الدنيا على اهلل سبحانه وتعاىل وعلى رسوله 
وعلى املؤمنني، ومن الطبيعي أال تعرض األعمال على مجيع املؤمنني 
الستحالة ذلك، كما أن هناك من أعمال العباد ما يتم يف السر 
تفسري كلمة.  ميكن  فال  والناظرين  الناس  أعني  عن  خيفى  حبيث 

.املؤمنون« يف اآلية السابقة إال باألئمة من أهل البيت«
و مما يدلنا على أن هذا العرض يتم يف احلياة الدنيا ال يف اآلخرة هو 
املقطع األخري من اآلية املباركة أي. »وستردون إلى عالم ...« و هذا 
املعىن جنده أيضاً يف آية سابقه من سورة التوبة حيث يقول سبحانه. 
اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة  »َو َسييََرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسولُُه ثُمَّ تيَُردُّوَن ِإلى  عاِلِم 
فيَييَُنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم تيَْعَمُلون «،29 فهناك بعد املوت يتم العرض مرة أخرى 

لألعمال وينبئ اهلل العباد جبميع أعماهلم.
فعن أيب عبد اهلل يف تفسري اآلية السابقة قال: »تعرض أعمال 

العباد يوم الخميس على رسول اهلل و على األئمة.«30
وعنه أيضاً يف تفسري قوله تعاىل: »َفَكْيَف ِإذا ِجْئنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة 
 ِبَشهيٍد َو ِجْئنا ِبَك َعلى  هُؤالِء َشهيدا«31 قال: »نزلت في أمة محّمد
خاصة، في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم و محّمد في كل قرن 

شاهد علينا.«32
إذاً نستنتج مما مضى أن أعمالنا تعرض على رسول اهلل و على 
األئمة املعصومني و على صاحب الزمان ليكونوا شهداء 
علينا مع جوارحنا و مع املالئكة املكرمني، و لذلك جاء يف بعض 
الروايات التحذير أنه أما تستحون من نبيكم حينما يشاهد أعمالكم 
السيئة فيسوئه ذلك، و كذلك األمر إذا ما عرضت األعمال على 
إمام العصر، و لعل لذلك أكرب األثر يف أن يصلح اإلنسان من 
نفسه ويرتدع عن ظلم الناس ويستزيد من األعمال الصاحلة لريضي 

بذلك إمامه املفرتض الطاعة عنه.
فعن رميلة عن أمري املؤمنني قال: »يا رميلة! ليس مؤمن يمرض 
إال مرضنا بمرضه وال يحزن إال حزنا بحزنه وال يدعو إال أمنا بدعائه وال 
يسكت إال دعونا له، فقلت له: يا أمير المؤمنين جعلني اهلل فداك هذا 
لمن معك في القصر أرأيت من كان في أطراف األرض؟« فقال: »يا 

رميلة! ليس يغيب عنا مؤمن في شرق األرض وال في غربها.«33
بل أن هناك من الروايات واألحاديث اليت تؤكد على أن اهلل سبحانه 
و تعاىل يُطلع النيب واإلمام املعصوم حت على ما يف ضمري اإلنسان 
سواء كان خرياً أو شر، وهذا األمر رمبا خيفى على امللكني املوكلني 
بكتابة أعمال اإلنسان وأقواله ليكون بذلك النيب أو املعصوم شاهداً 
عند اهلل على هذا اإلنسان وما أضمره يف داخله من حقد أو ضغينة 

أو سوء ظن أو خالفه.
قلوبكم  بضمائر  عالم  »وأنا  قال   املؤمنني أمري  فعن 

أحبوا  إذا  هذا  ويفعلون  يعلمون  أوالدي  من  واألئمة 
وأرادوا، إنا كلنا واحد...«34

ولقد جاء يف فضل ليلة القدر أن اآلجال 
واألرزاق والباليا تكتب يف تلك الليلة 

وتعرض على اإلمام املعصوم مع 
هلل  البداء  و  املشيئة  إبقاء 

عز وجل.
عبد  أيب  فعن 

هلل يف 

تفسري 
تعاىل.  قوله 

في   أَنيَْزْلناُه  »ِإنَّا 
ُمْنِذرين   ِإنَّا ُكنَّا  ُمبارََكٍة  لَييَْلٍة 

َحكيم «35  َأْمٍر  ُكلُّ  ييُْفَرُق  فيها 
القدر  ليلة  في  »يعني   :قال

كل أمر حكيم، أي يقدر اهلل كل أمر من 
الحق ومن الباطل وما يكون في تلك السنة وله 

يشاء  ما  ويخر  يشاء  ما  يقدم  والمشيئة  البداء  فيها 
من اآلجال واألرزاق والباليا واألعراض واألمراض ويزيد 

فيها ما يشاء وينقص ما يشاء، ويلقيه رسول اهلل إلى أمير 
المؤمنين و يلقيه أمير المؤمنين إلى األئمة حتى ينتهي ذلك إلى 

صاحب الزمان و يشترط له ما فيه البداء والمشية والتقديم والتأخير.«36
يف  فتتلخص   املهدي اإلمام  على  األعمال  فائدة عرض  وأما 

النقاط التالية:
• معرفة إمكانية الظهور إذا ما هتيأت األسباب واألرضية املناسبة 

خلروجه؛
• معرفة أنصاره وأعوانه الذين ميكنه االعتماد عليهم واختيار األفضل 

منهم؛
الفساد  وإصالح  أخبارها  على  واإلطالع  األمة  أحوال  متابعة   •

احلاصل فيها؛

•الشهادة على أعمال اخلالئق عند اهلل و االستغفار للمؤمنني منهم.
كما أن اإلمام املهدي حيضر موسم احلج يف كل عام و يلتقي 
باملؤمنني هناك و يتواصل مع األمة يف تلك الديار املقدسة و رمبا 
أكثر احلجاج يلتقون به وحيادثونه وهم ال يعرفون أنه هو إمامهم 

املنتظر.
إمامهم، يشهد  الناس  »ليفقد  قال:   زرارة عن أيب عبد اهلل فعن 

الموسم فيراهم وال يرونه.«37
إن  »واهلل  قال:  الثاين-  -السفري  العمري  عثمان  بن  محّمد  و عن 
صاحب هذا األمر يحضر الموسم كل سنة فيرى الناس فيعرفهم، 

ويرونه وال يعرفونه.«38
بل و يقوم اإلمام املهدي يف بعض األحيان يف 
موسم احلج بتعليم املؤمنني معامل دينهم وبعض 

األمور اهلامة اليت ختصهم.
إبراهيم  بن  علي  رواه  ما  ذلك  فمن 
أنه يف عام 293 هـ.  اآلودي 
وبعد طوافه حول الكعبة 
يف  جلس  املشرفة 
من  حلقة 
منني  ملؤ ا
عن 

ميني 
 ، لكعبة ا
هم  فبينما 
خرج  إذ  جلوس 
وعليه   اإلمام عليه 
يده  ويف  هبما  حمرم  إزاران 
نعالن، فلما رأوه قاموا مجيعاً هيبة 
له فسلم عليهم وجلس متوسطاً بينهم، 
»أتدرون   :قال مث  ومشاالً  مييناً  التفت  مث 
اإللحاح؟  دعاء  في  يقول   اهلل عبد  أبو  ما كان 
كان يقول: اللهم إني أسألك باسمك الذي تقوم به السماء 
وبه تقوم األرض.....«39 إىل آخر الرواية وهي طويلة بعض 
من  العديد  أيضاً  هناك  و  القدر،  هبذا  منها  فاكتفينا  الشيء 

الروايات املشاهبة هلذه الرواية.

5. مساعيدة اإلمام المهدي للمؤمنين في الشدة والمحن:
قال تعاىل عن نبيه: »َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلعاَلمين .«40

لقد كان رسول اهلل و األئمة من بعده عوناً لألمة على الدوام، 
احملن  من  للناس  وخملصني  واألحزان  للهموم  مفرجني  كما كانوا 
واملصاعب والكرب اليت تنتاهبم، وعلى هذا املنوال أيضاً سار اإلمام 

املهدي فهناك الكثري من القصص و األخبار املوثوق هبا و اليت 
وشفائه  واحملن  املصاعب  من  للمؤمنني   ختليصه عن  تتحدث 
للمرضى بإذن اهلل، و لقد نقل لنا السيد حسن األبطحي يف كتابه 
لقاءات مع صاحب الزمان العديد من تلك القصص اليت فرج 
فيها اإلمام املهدي عن املؤمنني كرهبم وأعاهنم على البالء الذي 

أمل هبم.
وأنا أنقل لكم هنا قصتني فقط عن مساعدته للمؤمنني وذلك 
على سبيل املثال ال احلصر وقد ذكرمها املريزا حسني النوري الطربسي 

يف كتابه »النجم الثاقب يف أحوال احلجة الغائب.« حيث ينقل 
أن أحد األشخاص ذهب إلى الحج مع جماعة قليلة عن طريق األحساء 
وعند الرجوع كان يقضي بعض الطريق راكباً وبعضه ماشياً، فاتفق في بعض 
المنازل أن طال سيره ولم يجد مركوباً، فلما نزلوا للراحة والنوم نام ذلك 
أن  بدون  القافلة  ارتحلت  التعب حتى  من شدة  المنام  به  الرجل وطال 
تفحص عنه، فلما لذعته حرارة الشمس استيقظ فلم ير أحداً حوله، فسار 
راجالً وكان على يقين من الهالك فاستغاث باإلمام المهدي، فرأى في 
ذلك الحال رجالً على هيئة أهل البادية راكباً جماًل، وقال له: يا فالن 
افترقت عن القافلة؟ فقال: نعم، فقال: هل تحب أن أوصلك برفاقك؟ 
قال: فقلت نعم واهلل، هذا مطلوبي وليس هناك شيء سواه، فاقترب مني 
وأناخ راحلته، وجعلني رديفاً له وسار، فلم نسر إال قليالً حتى وصلنا إلى 

القافلة، فلما اقتربنا منها قال: هؤالء رفقاؤك، ووضعني وذهب.41
وينقل املريزا يف القصة األخرى: 

أن جماعة من أهل البحرين عزموا على ضيافة جماعة من المؤمنين بشكل 
متسلسل في كل مره عند واحد منهم، وساروا في الضيافة حتى وصلت 
ذلك  من  فركبه  به،  ليضيفهم  لديه شيء  يكن  ولم  أحدهم،  على  النوبة 
حزن وغم شديد، فخرج في بعض الليالي من أحزانه إلى الصحراء، فرأى 
شخصاً حتى ما إذا وصل إليه قال له: اذهب إلى التاجر الفالني - وسماه 
- وقل له: يقول لك محّمد بن الحسن: ادفع لي االثني عشر إشرافيا التي 

كنت نذرتها لنا، ثم اقبض المال منه واصرفه في ضيافتك.
فذهب ذلك الرجل إلى التاجر وبلغه الرسالة، فقال له التاجر: أقال لك 
محّمد بن الحسن بنفسه، فقال البحراني: نعم، فقال التاجر: وهل عرفته؟ 
قال: ال، فقال له: ذاك صاحب الزمان، وكنت نذرت هذا المال له، 

ثم أنه أكرم هذا البحراني وأعطاه المبلغ وطلب منه الدعاء.42
و من القصص املعتربة أيضاً يف هذا اجملال قصة السيد الرشتي اليت 
ذكرها الشيخ عباس القمي »طاب ثراه« يف كتابه »مفاتيح اجلنان.« 

نقالً عن املريزا حسني النوري أيضاً.
كما أن هناك بعض التوسالت االستغاثات باإلمام املهدي قد 
وردت عن أهل البيت، و ذلك عند حلول احملن و الشدائد و 
احلوائج، و  لقضاء   له تكتب  اليت  الرقعة  أوردت  الباليا، كما 
هي من اجملربات اليت ذكرها السيد محّمد الرضوي يف كتابه »التحفة 
الرضوية.« يف جمربات اإلمامية، ولقد جربتها أنا بنفسي و العديد 
من إخواين املؤمنني أكثر من مرة و جنحت مقاصدنا؛ و هلل الحمد.

من  اإلسالمية  واألمة  للبشرية   المهدي اإلمام  إدارة   .6

المنجّي
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الخفاء
املقصود من اخلفاء هنا أنه يقوم ببعض أعماله بصفة أنه شخص 
عادي من اجملتمع، فحيث أن اإلمام املهدي موجود بني الناس 
و يلتقي هبم و يساعدهم ويصلح شئوهنم و هم ال يعرفونه، فهو إذاً 
ال يعيش مكتوف األيدي بل يقوم مبهامه املوكلة إليه يف زمن الغيبة 

ويدير األمة يف صراعها ضد قوى الشر.
و يذكر السيد حمّمد صادق الصدر يف كتابه »تاريخ الغيبة الكربى« 

بعض من مهام اإلمام املهدي يف حال الغيبة و هي كالتايل:43
• القيام بواجب الدعوة اإلسالمية وهداية الناس لإلسالم والعقيدة 

الصحيحة؛
• الدفاع عن اإلسالم وعن قواعده الشعبية ومواليه ضد األعداء؛ 
•احلفاظ على اجملتمع املسلم ضد االحنراف وحماربة الفساد والقيام 

بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر قدر املستطاع؛
•إغاثة امللهوف وإعانة املضطر واملشاركة الفعالة يف األعمال اخلريية 

أو أية اطروحات فكرية تصب يف صاحل اجملتمعات اإلميانية؛
أيضاً  الكون  ووالية  البشرية  وإدارة  مجعاء  اإلسالمية  األمة  •قيادة 

»وهذا ما يسمى بالوالية التكوينية.«44
حيث أن لإلمام املهدي والية عامة على الناس و الكون أيضاً 
كما كان ذلك لألنبياء واألئمة عليهم السالم من قبل، فنحن نرى 
أن احلديد كان ليناً بيد نيب اهلل داوود و اجلبال و الطري كانت 

تسبح معه كما قال تعاىل:
»َو َسخَّْرنا َمَع داُوَد اْلِجباَل ُيَسبِّْحَن َو الطَّييَْر َو ُكنَّا فاِعلين«45 و الريح 
كانت جتري للنيب سليمان بأمره غدوها شهر و رواحها شهر 

كما قال تعاىل:
»َو ِلُسَلْيماَن الرِّيَح ُغُدوُّها َشْهٌر َو َرواُحها َشْهر«46 و انشقاق القمر 
 وشهادة احلجر األسود لإلمام علّي بن احلسني ،للنيب حمّمد

باإلمامة و غري ذلك من األمور.
كما أن لإلمام املهدي والية مطلقة على هذه األمة، فكما كان 
للنيب الوالية املطلقة على املسلمني و كذلك كان ذلك لإلمام 

علي واألئمة من بعده وذلك يف قوله تعاىل:.
َو  الصَّالَة  يُقيُموَن  الَّذيَن  آَمُنوا  الَّذيَن  َو  َرُسولُُه  َو  اللَُّه  َولِيُُّكُم  »ِإنَّما 
ييُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعون «،47 فكذلك تكون الوالية مطلقة لإلمام 

.املهدي
فمن املعروف أن هذه اآلية نزلت يف اإلمام علي و ذلك حينما 
تصدق باخلامت وهو راكع يف الصالة، ونالحظ هنا أن هذه اآلية 
جاءت بصيغة اجلمع مع أن اإلمام علي كان شخص واحد 

فقط...!
حيث يقول بعض املفسرين إمنا جاءت اآلية بصيغة اجلمع لوجود 
هلم  فكانت   علي اإلمام  عشر يف صلب  اإلثين  األئمة  باقي 

الوالية مجيعا.

و بالتايل فهذه الوالية املطلقة أو العامة لإلمام املهدي ال تسقط 
بغيبته كما يتوهم البعض، ويقول الشهيد مرتضى المطهري يف كتابه 

»اإلمامة« هبذا الشأن أن لإلمامة مراتب ثالثة وهي:47
1. اإلمامة مبعىن املرجعية الدينية؛

2. اإلمامة مبعىن قيادة اجملتمع »الرئاسة أو السلطة«؛
3. اإلمامة مبعىن الوالية العامة »وهلذه مراتب أيضًا«.

وأدىن مرتبة من مراتب الوالية العامة هذه - وهو ما يعتقده غالبية 
الشيعة اإلمامية - أن اإلمام هو أوىل باملؤمنني من أنفسهم وله 
السلطة املطلقة عليهم كما كان ذلك لرسول اهلل حيث يقول 

اهلل تعاىل يف كتابه: »النَِّبيُّ َأْولى  بِاْلُمْؤِمنيَن ِمْن أَنيُْفِسِهْم.«48
من  اهلداة  واألئمة  علي  لإلمام  ذلك  النيب كان  بعد  ومن 
ولده، حيث قال الرسول حمّمد للمسلمني يوم غدير خم و 
هو آخذ بيد علي: »ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟« فقالوا: 

اللهم بلى، قال: »فمن كنت مواله فهذا علي مواله.«49

7. إبراز طاقة العلماء وتعويد األمة على الصبر واالعتماد على 
الذات:

تأخذ  بعده  من  واألئمة   الرسول حياة  يف  األمة  لقد كانت 
أحكامها الشرعية و تعاليمها اإلسالمية مباشرة من املعصوم و مل 
تكن هناك حركة علمية أو اجتهادية كبرية بالشكل الذي حصل 
يف عصور الغيبة لإلمام املهدي، حيث أصبح على العلماء أن 
يُعملوا الفكر وجيتهدوا ويعتمدوا على أنفسهم يف استخراج واستنباط 
األحكام الشرعية من القرآن الكرمي والسنة املطهرة، مما أثرى احلياة 

الفكرية والعلمية يف األمة وأبرز الطاقات الكامنة فيها.
فإذا الحظنا على سبيل املثال فرتة الغيبة الصغرى وما بعدها بقليل 
جند أهنا تعج بكثري من العلماء العظام الذين برزوا يف تلك الفرتة من 
أمثال الشيخ الكليني و الشيخ المفيد و الشيخ الصدوق و الشريف 

المرتضى و الشيخ الطوسي و غريهم.
ويف العصر احلديث نالحظ كيف تطور الفكر اإلسالمي بشكل 
من  العديد  لنا  برزت  الفقهي حيث  اجملال  يف  كبري، و خصوصاً 
املسائل احلديثة يف فقه الفضاء و أحكام االستنساخ و املعامالت 

البنكية وغري ذلك من املعامالت والقضايا املستحدثة.
و مما حيضرين هنا يف هذا اجملال هو املوسوعة الفقهية الكربى لـآية اهلل 
العظمى المرحوم السيد محّمد مهدي الشيرازي و اليت تربو على مائة و 

مخسني جملدا يف شت أبواب الفقه واملعامالت واألحكام الشرعية.
كما كان لغيبة اإلمام املهدي أيضاً أكرب األثر يف تعويد املؤمنني 
التمهيد  ألجل  والصاحلات  اخلري  عمل  على  وحثهم  الصرب  على 
لظهوره، ولذلك جاء مدحهم من قبل الرسول واألئمة عليهم 
السالم يف كثري من الروايات اليت حتدثت عن املؤمنني يف عصر الغيبة 

 .وصربهم على البالء وحمنة فقدهم لإلمام

رسول المنجّي عن  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  عن  جاء  ما  ذلك  فمن 
اهلل يف حديث طويل يذكر فيه القائم حيث قال: »طوبى 
للصابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على محجتهم، أولئك الذين وصفهم 

اهلل في كتابه وقال:.»ُهدًى ِلْلُمتَّقين  الَّذيَن ييُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيب «51«52
وعن احلسني بن علي بشأن غيبة اإلمام املهدي قال: 

»... له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون فيؤذون ويقال 
لهم. »َمتى  هَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم صاِدقين« أما إن الصابر في غيبته على 
األذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله.«53.
و عن أبي خالد الكابلي عن علي بن احلسني قال: »يا أبا خالد 
إن أهل زمان غيبته والقائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل 
كل زمان، ألن اهلل تبارك وتعالى أعطاهم من العقول واإلفهام والمعرفة ما 
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة 
حقاً  المخلصون  أولئك  بالسيف،   اهلل رسول  يدي  بين  المجاهدين 

وشيعتنا صدقاً.«54
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المنجّي

موعود القرآن

ایام هللا

قال اهلل تعالی فی »القرآن احلکيم«،
»َو َلَقْد َأْرَسْلنا ُموسى  بِآياتِنا َأْن َأْخِرْج قيَْوَمَك ِمَن الظُُّلماِت ِإَلى النُّوِر َو 

ْرُهْم بِأَيَّاِم اللَِّه ِإنَّ في  ذِلَك آَلياٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكور.«1  ذَكِّ
»بأيام اهلل«  أي بوقائع اهلل يف األمم اخلالية و إهالك من هلك منهم 

 2.أو بنعم اهلل يف سائر أيامه كما روي عن أيب عبد اهلل
قال العالمة المجلسی فی تفسري هذه اآلية: 

يذكرون بأيام اهلل إشارة إلى قوله تعالى  و ذكرهم بأيام اهلل  و قيل معناه وقائع 
اهلل في األمم الخالية و إهالك من هلك منهم و أيام العرب حروبها و قيل 
أي بنعمه و آالئه و روي عن الصادق ع أنه يريد بأيام اهلل سننه و أفعاله في 
عباده من إنعام و انتقام و هو القول الجامع و مقام اهلل كناية عن عظمته 
و جاللته المستلزمة للهيبة و الخوف و قيل في قوله تعالى  »َو ِلَمن َخاَف 

َمقاَم رَبِِّه َجنَّتاِن«3   أي مقامه بين يدي ربه للحساب.4 
و قال اهلل احلکيم فی اآلية االخری:

»ُقْل ِللَّذيَن آَمُنوا ييَْغِفُروا ِللَّذيَن ال ييَْرُجوَن أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجِزَي قيَْوماً ِبما كانُوا 
َيْكِسُبون .«5 

:روي  أن اإلمام علي بن الحسين
»أراد أن يضرب غالما له فقرأ قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام 
اهلل  فوضع السوط من يده فبكى الغالم فقال له ما يبكيك قال و كيف ال 

أبكي و إني عندك يا موالي ممن  ال يرجون أيام اهلل«  
فقال: »له أنت ممن يرجو أيام اهلل؟« 

قال الراوی: نعم يا موالي. 
قبر رسول  فأت  قم  أيام اهلل  يرجو  أملك من  أن  فقال: »ال أحب 
اهلل ص و قل اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته يوم الدين و أنت حر 

لوجه اهلل .«6 
و روي عن أيب عبد اهلل أنه قال: »أيام اهلل المرجوة ثالثة أيام  يوم 

قيام القائم و يوم الكرة7  و يوم القيامة.«8 

الهوامش:
1. سورة ابراهيم، اآلية 5.

ثاين،  األنوار«، بريوت، طبع  باقر بن حمّمد تقى، »حبار  2. جملسى، حمّمد 
1403 ق.، ج 13، ص2.
3. سورة الرمحن، اآلية 46.

4. جملسى، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، ج 66، ص327.
5. سروة اجلاثيه، اآلية 14.

6. اسرتآبادى، على، »تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة«، قم، 
طبع اول، 1409ق.، ص 558.

7. أي الرجعة.
8. اسرتآبادى، على، »تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة«، ص 
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»و أما حق  الصوم ؛
أنه حجاب ضربه اهلل على لسانك و مسعك و بصرك  فأن تعلم 
و فرجك و بطنك ليسرتك به من النار و هكذا جاء يف احلديث: 

»الصوم جنة من النار« 
فإن سكنت أطرافك يف حجبتها رجوت أن تكون حمجوبا و إن أنت 
تركتها تضطرب يف حجاهبا و ترفع جنبات احلجاب، فتطلع إىل ما 

ليس هلا بالنظرة الداعية للشهوة و القوة اخلارجة عن حد التقية هلل مل 
يؤمن أن خترق احلجاب و خترج منه. 

و ال قوة إال باهلل .«

المصدر: ابن بابويه، محمد بن على، »األمالي«، طهران، طبع سادس، 
1376ش.، ص369.

اخالق المؤمن - حقوق المؤمن

حّق الصوم

في النّية

 : قال الصادق
»صاحب النية الصادقة، صاحب القلب السليم؛ ألن سالمة القلب 

من هواجس احملذورات بتخليص النية هلل تعاىل يف األمور كلها. 
قال اهلل تعاىل:

»ييَْوَم ال ييَنيَْفُع ماٌل َو ال بيَُنون ؛ ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسليم .« 1
و قال النيب: »نية المؤمن خير من عمله« 

و قال: »إنما األعمال بالنيات.« 
و لكل امرئ ما نوى، فال بد للعبد من خالص النية يف كل حركة 
و سكون؛ ألنه إذا مل يكن هبذا املعىن يكون غافال و الغافلون قد 

ذمهم اهلل تعاىل فقال إن هم: 
»ُأولِئَك َكاأْلَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأولِئَك ُهُم اْلغاِفُلون   .«2

على  ختتلف  و  املعرفة  صفاء  قدر  على  القلب  من  تبدو  النية  مث 

النية  قوته و ضعفه و صاحب  اإلميان يف معىن  اختالف  حسب 
اخلالصة نفسه و هواه معه مقهورتان حتت سلطان تعظيم اهلل تعاىل 
و احلياء منه و هو من طبعه و شهوته و منية نفسه منه يف تعب و 

الناس منه يف راحة.«

الهوامش:
1. سورة الشعراء، اآلية 88.

2. سورة االعراف، اآلية 179.

الشريعة«،  »مصباح   ،السادس االمام  محّمد،  بن  بجعفر  المنتسب 
بيروت، أعلمی، طبع اول، 1400ق. ص54-53.

الحكایات

خير خلق هللا

15 رمضان الکرمي، والدة حسن بن علي
 بن علی راكبا فجعل يلعنه و احلسن أن شاميا رأی احلسن

ال يرد فلما فرغ أقبل احلسن فسلم عليه و ضحك فقال: 
»أيها الشيخ أظنك غريبا و لعلك شبهت فلو استعتبتنا أعتبناك و لو سألتنا 
أعطيناك و لو استرشدتنا أرشدناك و لو استحملتنا أحملناك و إن كنت 
جائعا أشبعناك و إن كنت عريانا كسوناك و إن كنت محتاجا أغنيناك و إن 
كنت طريدا آويناك و إن كان لك حاجة قضيناها لك فلو حركت رحلك 
إلينا و كنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك ألن لنا موضعا رحبا 

و جاها عريضا و ماال كثيرا.«

مثل الناس

فلما مسع الرجل كالمه بكى مث قال: 
أشهد أنك خليفة اهلل في أرضه اهلل أعلم حيث يجعل رسالته و كنت أنت 

و أبوك أبغض خلق اهلل إلي و اآلن أنت أحب خلق اهلل إلي. 
و حول رحله إليه و كان ضيف اإلمام إىل أن ارحتل و صار 

معتقدا حملبتهم.

المصدر: »بحار األنوار«، ط - بيروت، ج 43، ص 344.

25 شوال، ذکری استشهاد أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق
محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن جهم بن 

أبي جهم عن معتب قال: 
 :قال يل أبو عبد اهلل

»و قد تزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟«
 :قلت: عندنا ما يكفينا أشهر كثيرة. قال

»أخرجه و بعه.« 
 :قلت له: و ليس بالمدينة طعام. قال: »بعه.« فلما بعته قال

»اشتر مع الناس يوما بيوم... يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا و 

نصفا حنطة فإن اهلل يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها و 
لكني أحب أن يراني اهلل قد أحسنت تقدير المعيشة.«

المصدر: مجلسی، محّمدباقر، »بحاراالنوار«، ج 47، ص 59.

خف ذنوبک!

21 رمضان الکرمي، ذکری استشهاد علي بن ابی طالب
نظر أمري املؤمنني علي إىل رجل أثر اخلوف عليه فقال: »ما 

 :بالك؟« قال: إني أخاف اهلل. فقال
»يا عبد اهلل! خف ذنوبك و خف عدل اهلل عليك في مظالم عباده و أطعه 
فيما كلفك و ال تعصه فيما يصلحك ثم ال تخف اهلل بعد ذلك فإنه ال 
يظلم أحدا و ال يعذبه فوق استحقاقه أبدا إال أن تخاف سوء العاقبة بأن 
تغير أو تبدل فإن أردت أن يؤمنك اهلل سوء العاقبة فاعلم أن ما تأتيه من 

خير فبفضل اهلل و توفيقه و ما تأتيه من سوء فبإمهال اهلل و إنظاره إياك و 
حلمه و عفوه عنك .«

المصدر: مجلسی، محّمدباقر، »بحاراالنوار«، بيروت، داراحياء التراث 
العربی، 1403ق، طبع ثاني، ج 67، ص 392.
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سيرة األخيار

اإلسم و النسب
ولد جعفر بن محّمد باملدينة سنة سبع و مخسني من اهلجرة يوم 
اجلمعة غرة رجب و قيل الثالث من صفر و قبض سنة أربع 
عشرة و مائة يف ذي احلجة و قيل يف شهر ربيع األول و قد مت عمره 

سبعا و مخسني سنة و أمه أم عبد اهلل فاطمة بنت الحسن. 
فعاش مع جده الحسين أربع سنني و مع أبيه تسعا و ثالثني 
سنة و كانت مدة إمامته مثاين عشرة سنة و كان يف أيام إمامته بقية 
ملك الوليد بن عبد الملك و ملك سليمان بن عبد الملك و عمر بن عبد 
العزيز و يزيد بن عبد الملك و هشام بن عبد الملك و تويف يف ملكه.

و هو هامشي من هامشيني علوي من علويني.1
امسه حمّمد و كنيته أبوجعفر، ال غري و لقبه باقر العلم و الشاكر هلل و 

.الهادي و األمين و الشبيه ألنه كان يشبه رسول اهلل
البشرة، جعد الشعر، أمسر له خال على  القامة دقيق  و كان ربع 
الصوت،  حسن  الكشح،  ضامر  جسده  يف  أمحر  خال  و  خده 

مطرق الرأس.
قال أبو نعيم يف »احللية« أنه الحاضر، الذاكر، الخاشع، الصابر، 

 .أبوجعفر محّمد بن علي الباقر
العلم  الزاهر و  القمر  الباهر و  النور  الباقر و  اإلمام  قال غريه:  و 
القاهر، باقر العلم، معدن احللم، أظهر الدين إظهارا و كان لإلسالم 
منارا، الصادع باحلق و الناطق بالصدق و باقر العلم بقرا و ناثره نثرا، 

مل تأخذه يف اهلل لومة الئم و كان ألمره غري مكامت و لعدوه مراغم. 
قالوا: الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم و كذلك السيد ابن السيد ابن السيد ابن السيد 

2.حمّمد بن علي  بن احلسني بن علي
أمه فاطمة أم عبد اهلل بنت احلسن و يقال أمه أم عبدة بنت 
احلسن بن علي ولد باملدينة يوم الثالثاء و قيل يوم اجلمعة غرة رجب 

و قيل الثالث من صفر سنة سبع و مخسني من اهلجرة.3
أقام مع جده احلسني ثالث سنني أو أربع سنني و مع أبيه علي 
أربعا و ثالثني سنة و عشرة أشهر أو تسعا و ثالثني سنة و بعد أبيه 

تسع عشرة سنة و قيل مثاين عشرة و ذلك يف أيام إمامته.4
و اّما اّمه.

عن أبي الصباح عن أيب جعفر قال: 
»كانت أمي قاعدة عند جدار. فتصدع الجدار و سمعنا هدة شديدة، 

فقالت بيدها: ال و حق المصطفى ما أذن اهلل لك في السقوط! 
فبقي معلقا في الجّو حتى جازته. 

فتصدق أبي عنها بمائة دينار .
يوما  أبيه  أم  جدته   اهلل عبد  أبو  ذكر  و  الصباح  أبو  قال 

فقال: »كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها.«5
و باب االمام الباقر هو جابر بن يزيد الجعفي.

و اجتمعت العصابة أن أفقه األولني ستة و هم أصحاب أيب جعفر 

باقر العلم، معدن الحلم

سيرة األخيار

و أيب عبد اهلل و هم زرارة بن أعين و معروف الخربوذ المكي و 
أبوبصير األسدي و الفضيل بن يسار و محّمد بن مسلم الطائفي و يزيد 

بن معاوية العجلي.
و من أصحابه: حمران بن أعين الشيباني و إخوته بكر و عبد الملك و 
عبد الرحمن و محّمد بن إسماعيل بن بزيع و عبد اهلل بن ميمون القداح 
و محّمد بن مروان الكوفي من ولد أبي األسود و إسماعيل بن الفضل 
الهاشمي من ولد نوفل بن الحارث و أبو هارون المكفوف و طريف بن 
ناصح بياع األكفان و سعيد بن طريف اإلسكاف الدؤلي و إسماعيل 
بن جابر الخثعمي الكوفي و عقبة بن بشير األسدي و أسلم المكي موىل 
ابن الحنفية و أبو بصير ليث بن البختري المرادي و الكميت بن زيد 
األسدي و ناجية بن عمارة الصيداوي و معاذ بن مسلم الفراء النحوي   

و كثري الرجال.6
عن أبان بن تغلب عن أيب عبد اهلل قال: 

»إن جابر بن عبد اهلل األنصاري كان آخر من بقي من أصحاب رسول اهلل   
 و كان رجال منقطعا إلينا أهل البيت و كان يقعد في مسجد رسول اهلل

و هو معتجر  بعمامة سوداء و كان ينادي: يا باقر العلم! يا باقر العلم! 
فكان أهل المدينة يقولون: جابر يهجر. فكان يقول: ال و اهلل! ما أهجر و 
لكني سمعت رسول اهلل يقول: إنك ستدرك رجال مني اسمه اسمي و 

شمائله شمائلي يبقر العلم بقرا؛ فذاك الذي دعاني إلى ما أقول. 
قال فبينا جابر، يتردد ذات يوم في بعض طرق المدينة إذ مر بطريق في 
ذاك الطريق كتاب فيه محّمد بن علي فلما نظر إليه قال: يا غالم! 

أقبل.
فأقبل؛ ثم قال له: أدبر. 

فأدبر؛ ثم قال: شمائل رسول اهلل و الذي نفسي بيده يا غالم! ما 
اسمك؟ 

 .قال: اسمي محّمد بن علي بن الحسين
 فأقبل عليه يقبل رأسه، و يقول: بأبي أنت و أمي. أبوك رسول اهلل

يقرئك السالم و يقول ذلك. 
قال: فرجع محّمد بن علي بن الحسين إلى أبيه و هو ذعر فأخبره 

الخبر. 
فقال له: »يا بني! و قد فعلها جابر.« 

قال: »نعم.« 
قال: »الزم بيتك يا بني!« 

فكان جابر يأتيه طرفي النهار و كان أهل المدينة يقولون: وا عجباه لجابر! 
رسول  أصحاب  من  بقي  من  آخر  هو  و  النهار  طرفي  الغالم  هذا  يأتي 
اهلل فلم يلبث أن مضى علي بن الحسين فكان محّمد بن علي 

   يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول اهلل
قال فجلس يحدثهم عن اهلل تبارك و تعالى. 

فقال أهل المدينة ما رأينا أحدا أجرأ من هذا فلما رأى ما يقولون حدثهم 
عن رسول اهلل فقال أهل المدينة ما رأينا أحدا قط أكذب من هذا 
يحدثنا عمن لم يره فلما رأى ما يقولون حدثهم عن جابر بن عبد اهلل قال 

فصدقوه و كان جابر بن عبد اهلل يأتيه فيتعلم منه.7
عن عمرو بن شمر قال: سألت جابر بن يزيد اجلعفي فقلت له: 
بقرا أي  شقه  شقا و أظهره  العلم  بقر  ألنه  باقرا؟ قال:  الباقر  لم سمي 

إظهارا...8

مکانته العلمية
مل يظهر عن أحد من ولد احلسن و احلسني من العلوم ما 
ظهر منه من التفسري و الكالم و الفتيا و األحكام و احلالل 
و احلرام. قال محّمد بن مسلم سألته عن ثالثني ألف حديث و قد 
روي عنه معامل الدين بقايا الصحابة و وجوه التابعني و رؤساء فقهاء 
املسلمني فمن الصحابة حنو جابر بن عبد اهلل األنصاري و من التابعني 
حنو جابر بن يزيد الجعفي و كيسان السختاني صاحب الصوفية و من 
الفقهاء حنو ابن المبارك و الزهري و األوزاعي و أبو حنيفة و مالك 
و الشافعي و زياد بن المنذر النهدي. و من املصنفني حنو الطبري و 
البالذري و السالمي و اخلطيب يف توارخيهم و يف املوطأ و شرف 
املصطفى و اإلبانة و حلية األولياء و سنن أبي داود و االلكاني و 
مسندي أبي حنيفة و المروزي و ترغيب األصفهاني و بسيط الواحدي 
رسالة  و  احلديث  أصول  معرفة  و  الزمخشري  و  النقاش  تفسري  و 
محّمد  قال  قالوا  رمبا  و   علي بن  محّمد  قال  فيقولون  السمعاني 
الباقر و لذلك لقبه رسول اهلل بباقر العلم و حديث جابر 

مشهور معروف رواه فقهاء املدينة و العراق كلهم.9
عن أبي بصير قال: دخلت على أيب جعفر فقلت له: أنتم ورثة 

رسول اهلل قال: »نعم.« 
قلت: رسول اهلل وارث األنبياء علم كل ما علموا؟ 

قال يل: »نعم.« 
قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى و تبرءوا األكمه و األبرص 

قال نعم بإذن اهلل؟ 
مث قال يل: ادن مني يا أبا محّمد. 

فدنوت منه فمسح على وجهي و على عيين، فأبصرت الشمس و 
السماء و األرض و البيوت و كل شي ء يف البلد. مث قال يل: »أ 
تحب أن تكون هكذا و لك ما للناس و عليك ما عليهم يوم القيامة أو 

تعود كما كنت و لك الجنة خالصا؟« 
قلت: أعود كما كنت. 

فمسح على عيين فعدت كما كنت. 
قال: فحدثت ابن أبي عمير هبذا فقال أشهد أن هذا حق كما أن 

النهار حق.10
عن عبد اهلل بن عطاء المكي قال: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر 
منهم عند أبي جعفر محّمد بن علي بن الحسين و لقد رأيت الحكم 

بن عتيبة مع جاللته في القوم بين يديه كأنه صبي  بين  يدي  معلمه .11
و كان جابر بن يزيد اجلعفي إذا روى عن حمّمد بن علي شيئا 
قال: حدثين وصي األوصياء و وارث علم األنبياء محّمد بن علي بن 

12.الحسين
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سيرة األخيار

التضال السياسي
لقد قاد اإلمام الباقر يف تلك احلقبة الزمنية حركة علمية واسعة 
استمرت حت بلغت ذروهتا يف إمامة ابنه اإلمام الصادق. فقد 
حصل بعد ظهور اإلمام الباقر تقّدم واسع يف هذا الصعيد، و 
ظهرت حركة علمية ثقافية جديرة باإلكبار يف أوساط الشيعة كسرت 
حاجز التقية إىل حّد ما، وأزالت حالة االحنسار الذي مين به الفكر 
بتدوين  الشيعة  بدأ  الوقت  ذلك  ففي  خاصة.  دوائر  يف  الشيعي 

علومهم اإلسالمية كالفقه والتفسري واألخالق و... 
احلسن  أبناء  عن  نقل  مبا  قورن  لو  حّداً  الوفرة  من  بلغت  قد  و 
عن  نقل  ما  معشار  يساوي  ال  نقل  ما  لكان  قبله   واحلسني

13.اإلمامني الباقر والصادق
اخّتذ  القياس،14 كما  استدالل أصحاب   الباقر اإلمام  رّد  لقد 
موقفاً شديداً مقابل سائر الفرق اإلسالمية املنحرفة وحاول – جاهداً 
 البيت أهل  عقائد  بني  فاصالً  يضع حّداً  أن  املوقف  - هبذا 
الصحيحة يف األصعدة املختلفة، و بني عقائد سائر الفرق. فقد 
كان يقول عن اخلوارج ما نّصه: »إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم 

بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك.«15
مل تكن شهرة اإلمام الباقر العلمية مقتصرة على أهل »احلجاز«، 
بل عّمت »العراق« و »خراسان« بشكل واسع، حيث يقول الراوي: 

رأيت أهل خراسان التّفوا حوله حلقات يسألونه عّما أشكل عليهم.16
من الفئات اليت كانت موجودة آنذاك يف اجملتمع اإلسالمي و كان 
هلا تأثري عميق يف ثقافة اجملتمع ذلك الوقت هم اليهود. فقد انتشر 
يف اجملتمع اإلسالمي آنذاك جمموعة من أحبار اليهود الذين تظاهروا 
باعتناق اإلسالم وجمموعة أخرى الزالوا على الديانة اليهودية، وقد 

تصّدوا للمرجعية العلمية لطبقة من بسطاء اجملتمع اإلسالمي.
و من هنا برزت ضرورة الوقوف أمام اليهود و إحياءاهتم يف الثقافة 
اإلسالمية السيئة، وتكذيب األحاديث اجملعولة من قبلهم عن أنبياء 
األنبياء، و قد تصدى  ينقلوه مما يشّوه مسعة  ما  اهلل و بعض 
تعايل اإلسالم و  بقوة وبشكل جيد يكشف عن  اإلمام هلم 
هيمنة الفكر اإلسالمي على مثل هؤالء املنحرفني ومع تلك الفرق 

الضالة. و قد أشار زرارة إىل هذه القضية بقوله:
كنت قاعداً إىل جنب أيب جعفر و هو حمتٍب مستقبل القبلة 
فقال: أما أن النظر إليها عبادة. فجاءه رجل من جبيلة يقال له عاصم 
بن عمر، فقال أليب جعفر: إّن كعب األحبار كان يقول: إّن الكعبة 

تسجد ليبيت المقدس في كل غداة.
فقال له أبو جعفر: »فما تقول فيما قال كعب؟«

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

غضب ...
مث قال: ما خلق اهلل عّز وجّل بقعة في األرض أحّب إليه منها... 17

عصر  يف  اإلسالمي  للمجتمع  السياسية  الظروف  تغريت  لقد 
بتشكيل  له  الفرصة  إتاحة  إىل  أّدى  مما  ملحوظاً  تغرياً   اإلمام
العلماء  من  جمموعة  تعليم  و  برتبية  خالله  من  قام  علمي  جمتمع 
امللتزمني بقيم الشريعة اإلسالمية، و من هنا عندما نلقي نظرة على 
العلمية   اإلمام حياة  يف  جند  اإلسالم  صدر  تاريخ  صفحات 
املمتازة يف  العلمية  الشخصيات  و  تالمذته  أمساء  من  عدداً كبرياً 

العامل اإلسالمي.
ومع ذلك ال ينبغي االعتقاد بأّن اإلمام الباقر كان يف مأمن و 
معزل عن املضايقات و املزامحات اليت أوجدهتا احلكومات آنذاك 
ضد أهل البيت، فما ال شك فيه إّن اجلو احلاكم على حياة 
اإلمام الباقر آنذاك كان جو تقية بشكل شديد؛ و ذلك ألّن 
الذي كان  اخلاص  اجلو  هذا  ويف   - مطلقاً  بالتقية  االلتزام  عدم 
حاكماً على اجملتمع بسبب احلكومات الفاسدة - مبثابة رفع اليد 
عن النشاطات العلمية واالبتعاد عن نشر املعارف األصولية للدين.

أخالقه
بن  علي  مثل  أن  أرى  ما كنت  يقول  المنكدر كان  بن  محّمد  إن 
احلسني يدع خلفا لفضل علي بن الحسين حت رأيت ابنه 
حمّمد بن علي فأردت أن أعظه فوعظين. فقال له أصحابه: بأي   

شي ء وعظك؟ 
فلقيت  حارة.  ساعة  يف  املدينة  نواحي  بعض  إىل  خرجت  قال: 
حمّمد بن علي و كان رجال بدينا و هو متكئ على غالمني له 

أسودين أو موليني له. 
فقلت يف نفسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على  هذه الحال   

في طلب الدنيا أشهد ألعظنه. 
فدنوت منه فسلمت عليه فسلم علي ببهر و قد تصبب عرقا فقلت:

أصلحك اهلل شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على مثل هذه الحال 
في طلب الدنيا لو جاءك الموت و أنت على هذه الحال؟ 

قال: فخلى عن الغالمني من يده مث تساند و قال: لو جاءني 
و اهلل الموت و أنا في هذه   الحال جاءني و أنا في طاعة من طاعات اهلل 
أكف بها نفسي عنك و عن الناس و إنما كنت أخاف الموت لو جاءني 

و أنا على معصية من معاصي اهلل. 
فقلت: يرحمك اهلل أردت أن أعظك فوعظتني.18

و اّما سخاءه:
بن  حمّمد  أيب جعفر  إىل  قال: شكوت  بن كثير  الحسن  عن  روی 
أخ  األخ  »بئس   :فقال اإلخوان.   جفاء  و  احلاجة   علي

يرعاك غنيا و يقطعك فقيرا.« 
مث أمر غالمه فأخرج كيسا فيه سبعمائة درهم و قال: »استنفق 

هذه فإذا نفدت فأعلمني.«19
عبد اهلل بن عبيد بن عمير قال سفيان  ما لقينا أبا جعفر إال و محل 
إلينا النفقة و الصلة و الكسوة. فقال: »هذه معدة لكم  قبل  أن  
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تلقوني .«20
و اّما زهده:

 قال: خرجت مع حمّمد بن علي عن أفلح موىل أيب جعفر
حاجا. فلما دخل املسجد نظر إىل البيت فبكى حت عال صوته. 
فقلت: بأبي أنت و أمي إن الناس ينظرون إليك فلو رفعت بصوتك قليال. 
فقال يل: »ويحك يا أفلح و لم ال أبكي لعل اهلل تعالى أن ينظر إلي منه 

برحمة فأفوز بها عنده غدا.« 
قال مث طاف بالبيت مث جاء حت ركع عند املقام فرفع رأسه من 
سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من كثرة دموع عينيه و كان إذا 

ضحك قال: »اللهم ال تمقتني.«21
و روى عنه ولده جعفر قال: كان أيب يقول يف جوف الليل 
يف تضرعه: »أمرتني فلم أئتمر و نهيتني فلم أنزجر فها أنا ذا عبدك بين 

يديك و ال أعتذر.«22

کيف توفی
وقد اختلف املؤرخون يف َمن باشر قتل اإلمام أو ساهم فيه، 
فبعض املصادر ترى أن شهادته كانت على يد هشام بن عبد الملك 
نفسه.23 و البعض اآلخر يرى أن إبراهيم بن الوليد هو املسؤول عن 
سّم اإلمام.24 و البعض اآلخر يرى أّن زيد بن الحسن الذي كان 
يكّن لإلمام حقداً دفيناً هو الذي قام هبذه املؤامرة.25 و على كل 
حال فإّن شهادة اإلمام الباقر كانت يف فرتة خالفة هشام بن 
عبدامللك؛26 ألّن خالفته استمّرت من سنة 105 إىل سنة 125 هـ، 
 وال تتجاوز آخر سنة ذكرها املؤرخون يف بيان وفاة اإلمام الباقر

سنة 118 هـ. 
عن  املسؤول  حتديد  يف  الظاهر  حبسب  النصوص  اختالف  ومع 
شهادته، لكن ال يبعد أن تكون كلها صحيحة، إذ قد تكون 
الباقر حيث تشري  اإلمام  قتل  متعددة شاركت يف  أياٍد  هناك 
كل رواية إىل واحد منهم. و مع األخذ بنظر االعتبار املعاملة و 
السلوك املتعسف والفظ من قبل هشام بن عبد امللك لإلمام  و 
كذلك عداوة بين أمية اليت ال تُنكر آلل علي، ال يبقي أدىن 
 ،شك بأنّه كان له هدف قوٌي يف القضاء على اإلمام الباقر

لكن بصورة خفية. 
ومن البديهي أّن هشام بن عبدامللك قد استعان بقوى يطمئن إليها 
يف إجراء هذه املؤامرة؛ لذلك فقد استعان بإبراهيم بن الوليد الذي 
كان عنصراً أموياً ومعادياً لـأهل البيت، و هو بدوره قد وضع 
كل اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ هذه املهمة بيد فرد من أعضاء أسرة 
اإلمام علي، وميكنه أن يرتدد إىل بيت اإلمام الباقر من دون 
أي مانع، حت ميكنه بواسطته تنفيذ مؤامرة هشام اخلائنة، ويقتل 

27 .اإلمام الباقر
عن الصادق فی طويل الّرواية قال: 

»حج هشام بن عبد امللك بن مروان سنة من السنني و كان قد حج 
 يف تلك السنة- حمّمد بن علي الباقر و ابنه جعفر بن حمّمد
فقال جعفر بن حمّمد »الحمد هلل الذي بعث محّمدا بالحق نبيا و 
أكرمنا به فنحن صفوة اهلل على خلقه و خيرته من عباده و خلفاؤه فالسعيد 

من اتبعنا و الشقي من عادانا و خالفنا.«
لنا حت  يعرض  فلم  بما سمع.«  أخاه  مسلمة  »فأخبر   :قال مث 
انصرف إىل »دمشق« و انصرفنا إىل املدينة فأنفذ بريدا إىل عامل 
املدينة بإشخاص أيب و إشخاصي معه. فأشخصنا فلما وردنا مدينة 
دمشق حجبنا ثالثا مث أذن لنا يف اليوم الرابع فدخلنا و إذا قد قعد 
على سرير امللك و جنده و خاصته وقوف على أرجلهم مساطان 
متسلحان و قد نصب الربجاس حذاه و أشياخ قومه يرمون فلما 
دخلنا و أيب أمامي و أنا خلفه فنادى أيب و قال: يا محّمد ارم مع 

أشياخ قومك الغرض. 
فقال له: »إني قد كبرت عن الرمي فهل رأيت أن تعفيني؟« 
فقال: و حق من أعزنا بدينه و نبيه محّمد ال أعفيك. 

مث أومأ إىل شيخ من بين أمية أن أعطه قوسك. فتناول أيب عند ذلك 
قوس الشيخ. مث تناول منه سهما فوضعه يف كبد القوس مث  انتزع و 
رمى وسط الغرض فنصبه فيه. مث رمى فيه الثانية، فشق فواق سهمه 
إىل نصله. مث تابع الرمي حت شق تسعة أسهم بعضها يف جوف 

بعض. 
و هشام  يضطرب يف جملسه. فلم يتمالك إال أن قال: أجدت يا أبا 

جعفر و أنت أرمى العرب و العجم هال زعمت أنك كبرت عن الرمي. 
مث أدركته ندامة على ما قال. 

و كان هشام مل يكن كىن أحدا قبل أيب و ال بعده يف خالفته فهم 
به و أطرق إىل األرض إطراقة يرتوى فيها و أنا و أيب واقف حذاه 
مواجهني له فلما طال وقوفنا غضب أيب فهم به و كان أيب إذا 
غضب نظر إىل السماء نظر غضبان. يرى الناظر الغضب يف وجهه. 

فلما نظر هشام إىل ذلك من أيب قال له: إلي يا محّمد. 
فصعد أيب إىل السرير و أنا أتبعه. فلما دنا من هشام، قام إليه و 
اعتنقه و أقعده عن ميينه. مث اعتنقين و أقعدين عن ميني أيب. مث أقبل 
على أيب بوجهه. فقال له: يا محّمد- ال تزال العرب و العجم تسودها 
قريش ما دام فيهم مثلك هلل درك من علمك هذا الرمي و في كم تعلمته.

فقال أيب: »قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيام حداثتي 
ثم تركته فلما أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت فيه.« 

فقال له: ما رأيت مثل هذا الرمي قط مذ عقلت و ما ظننت أن في األرض 
أحدا يرمي مثل هذا الرمي أ يرمي جعفر مثل رميك؟ 

فقال: »إنا نحن نتوارث الكمال و التمام اللذين أنزلهما اهلل على 
نبيه في قوله- »اْلييَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكْم َو أَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتي  
َو َرضيُت َلُكُم اإْلِْسالَم دينا« و األرض ال تخلو ممن يكمل هذه األمور 

التي يقصر غيرنا عنها.« 
قال: فلما مسع ذلك من أيب انقلبت عينه اليمىن فاحولت و 
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امحر وجهه و كان ذلك عالمة غضبه إذا غضب... 

»كتب هشام إلى عامل مدينة الرسول أن يحتال في سم أبي في طعام أو 
شراب فمضى هشام و لم يتهيأ له في أبي من ذلك شي ء.«28

قال الشخ الصدوق فی کتاب »اعتقادات االمامّيه«:
الباقر محّمد بن علي سمه إبراهيم  بن  وليد فقتله.29

:و حسن ختام؛ قال االمام الباقر
»نحن جنب اهلل و نحن حبل اهلل و نحن من رحمة اهلل على خلقه و نحن 
الذين بنا يفتح اهلل و بنا يختم اهلل نحن أئمة الهدى و مصابيح الدجى و 
نحن الهدى و نحن العلم المرفوع ألهل الدنيا و نحن السابقون و نحن 
اآلخرون من تمسك بنا لحق و من تخلف عنا غرق نحن قادة غر محجلين 
و نحن حرم اهلل و نحن للطريق و الصراط المستقيم إلى اهلل عز و جل 
و نحن من نعم اهلل على خلقه و نحن المنهاج و نحن معدن النبوة و 
نحن موضع الرسالة و نحن أصول الدين و إلينا تختلف المالئكة و نحن 
السراج لمن استضاء بنا و نحن السبيل لمن اقتدى بنا و نحن الهداة إلى 
الجنة و نحن عرى اإلسالم و نحن الجسور و نحن القناطر من مضى 
علينا سبق و من تخلف عنا محق و نحن السنام األعظم و نحن من الذين 
بنا يصرف اهلل عنكم العذاب من  أبصر بنا و عرفنا و عرف حقنا و أخذ 

بأمرنا فهو منا.«30
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سيرة األخيار

»الوافی« للـفيض الکاشاني من کتب اجلوامع احلديثية الثانوية و لقد اختذ يف تفسري القرآن الكرمي 
منهاجا خاصا، فهو يشتمل على دورة كاملة يف اصول الدين و املذهب و فروعهما.

جوامع الحديثية الثانوية )المتأخرة(
يف عصر األمويـني، ركز اإلمامان الصادقان، حمّمد بن علي و جعفر بن حمّمد على أصحاهبما 
االهتمام مبسألة حفظ احلديث ومجع شتاته وأمروهم بتدوين مروياهتم عن األئمة، فصارت 
كتباً و رسائل كثرية اشتهرت من بينها أربعمائة رسالة ألربعمائة راٍو عرفت فيما بعد باألصول 

واف في فنون علوم الدين

األربعمائة )الکايف، من ال حيضره الفقيه، التهذيب و االستبصار( و صارت 
نواة احلديث يف الثقافة اإلسالمية فيما بعد.

فاألصل عنوان يطلق على بعض كتب احلديث و إمنا عرف بذلك العتماد 
مؤلفه على رواية األحاديث الواردة فيه مساعاً عن اإلمام أو مساعاً ممن مسع 
من اإلمام، ال أنه أخذها من كتاب و مؤلف سابق، فوجودها غري متفرع 

على وجود كتاب آخر. 
نشأت اجلوامع الثانوية، نتيجة عدة عوامل كانت دخيلة يف وجودها، حيث 
أنه بعد اشتهار اجلوامع احلديثية األولية يف األوساط الشيعية أوشك مساع 
احلديث على االضمحالل اعتماداً على هذه اجلوامع، كما واجهت احملدثني 

مشاكل أخرى:
- صعوبة اإلملام باألحاديث الصحيحة من آالف األحاديث اليت تضمنـتها 

اجلوامع األولية؛
- عدم وجود ترتيب خاص يف سرد األحاديث يف اجلوامع األولية؛

- تفرق الروايات املتعلقة مبوضوع واحد يف األبواب املختلفة؛
- تداخل املواضيع األخالقية واآلداب والتأريخ والفقه يف اجلوامع األولية و 
ذلك ألن أكثرها كانت إمالءات جملالس الشيوخ و جوابات مسائل طرحت 

على الرواة و العلماء.
هذه األمور و أمثاهلا دعت ثالثة من كبار العلماء إىل حماولة احتواء هذه 
الشرعية  باألحكام  املشاكل و حلها جبمع جوامع حديثية جديدة ختتص 
من جهة و تكون مبوبة و مرتبة حبيث يسهل الرجوع إليها عند احلاجة و 
متخضت حماوالهتم عن والدة عدة كتبت متتاز بالدقة يف التبويب ومشول مجيع 

أبواب الفقه، ميكن تسميتها باجلوامع احلديثية الثانوية. 
فقام بعد احملّمدين الثالثة )محّمد بن يعقوب کلينی، محّمد بن علی ابن بابويه، 
محّمد بن حسن الطوسی(، احملّمدون األواخر و هم محّمد بن الحسن الحر 
العاملي و محّمد باقر المجلسي و محّمد بن مرتضى املشهور بـالـفيض الكاشاني، 

فألفوا ثالثة كتب جامعة، تعد من خرية الكتب.1

ماّل محسن فيض کاشاني
والدته و حياته

هو احملدث اخلبري و العالمة الكبري، احملقق الفاضل و العارف الكامل، الفقيه 

اجلليل و املفسر و الفيلسوف، األديب، الشاعر، السالك، املتفنن يف العلوم 
املشهور  و  بالـمولى محسن  املعروف  مرتضى  بن  حمّمد  العالمة  االسالمية، 
بالفيض الكاشاين و هو من كبار العلماء و أكابر احلكماء و اعيان احملدثني 

و الفقهاء يف القرن احلادي عشر اهلجري. 
ولد يف رابع عشر صفر سنة 1007 و تويف يف الثاين و العشرين من ربيع 
اآلخر سنة 1091 كما صرح به ولده العالمة »علم اهلدى« يف جمموعة 
»املواليد و الوفيات« و قربه بـ»كاشان« مزار معروف و عليه لوحة مكتوب 

فيها هكذا:
قبض المعتصم بحبل اهلل المؤمن المهيمن محّمد بن مرتضى المدعو بمحسن سنة 
إحدى و تسعين و ألف و هو ابن أربع و ثمانين حشره اهلل مع مواليه المعصومين.2

نشأ و ترعرع احملقق الفيض يف مدينة »قم« املقدسة. و انتقل إىل »شرياز« 
للدراسة على السيد األجل ماجد البحراني و قرأ هناك على الـآخوند المولى 
صدر الدين الشيرازي، احلكيم و الفيلسوف الكبري و استطاع مبا يتمتع به من 
مؤهالت كبرية و ذكاء وافر أن يصبح من خرية تالمذة احلكيم و أن يصبح 

صهرا له بعد حني.
و بعد فرتة ترك شرياز اىل »كاشان«3   و هناك أصبح مرجعا للناس إىل 
أن ودع احلياة و التحق بالرفيق األعلى يف مدينة كاشان و قربه اآلن مزار 

معروف .4
أسرته من األسر العريقة يف العلم و األدب و األخالق، فيهم فقهاء أصوليون 
و حكماء متأهلون و أهل رجال و أدب و فضل. جده العالمة تاج الدين شاه 
محمود بن علي الكاشاني، أبوه العالمة رضي الدين شاه مرتضى األول ابن شاه 

محمود و ابنه العالمة المولى محّمد علم الهدى.5

االطراء عليه 
يعد الفيض الكاشاين من نوادر الدهر و مشاهري علماء الشيعة، فله يف مجيع  
األخالق و عباب العلوم و املعارف، هو ابن ذلك الفذ الذي قل ما أنتج 

شكل الدهر مبثيله و عقمت األيام عن أن تأيت مبشبهه .6
و قال فيه الميرزا محّمد علي مدرس: 

عالم عامل رباني، فاضل كامل صمداني، عارف سبحاني، كان من أجالء علماء 
االمامية في القرن الحادي عشر الهجري في عهد الشاه عباس الثاني، فقيها محدثا 

الوافي



و مفسرا محققا مدققا و حكيما متكلما متألها و أديبا شاعرا ماهرا، جامعا للعلوم 
العقلية و النقلية، ال يجارى في فهم األخبار و تأمل معانيها، متفردا في تطبيق أصول 

الظواهر مع البواطن و الجمع بين أصول الشريعة و الطريقة.7و8
تعترب مؤلفات الفيض كنزا أغىن مكتبة العلوم االسالمية اىل حد ملفت للنظر 

و يقول احملدث الجزائري و صاحب »قصص العلماء«: 
ان مؤلفات المترجم بلغت ما يقارب مائتي مؤلف و لكن ما هو مذكور في كتب 

الرجال و تراجم العلماء ال يتجاوز بسرائر األحوال .9 
هذا و ينسب اىل العالمة المجلسي بانه كان ال يرى بالرجل بأسا من غاية 
أواخر  يف  عده  قد  و  تقي  محّمد  المولى  والده  طريقة  مع  مشربه  مالئمة 

»البحار« من مجلة مشايخ إجازاته الكبار.10
و بالتايل ميكن تلخيص افكار الفيض يف عدة نقاط كلية، هي اساس كل 

آرائه و عقائده:
يعترب نفسه  العلماء- خيالف االصوليني و  الفيض مثل كثري من  1. كان 

اخباريا؛
2. كانت آراؤه يف الفلسفة و الكالم توافق عقائد استاذه المال صدر الدين 
الشيرازي و هلذا ميكن عد الفيض أحد الفالسفة الكبار واحد رجال الرأي 

االسالميني املربزين يف هذا اجملال؛
بالفلسفة  تأثره  و  الشريازي  الدين  صدر  املوىل  آلراء  اتباعه  أثر  على   .3
اإلشراقية، فقد بذل الفيض جهدا كبريا يف جمال العرفان و يف سلوك مراتب 
التصوف و لكنه مع ذلك كان يراعي اصول الدين و موازين الشريعة و ال 
يغفل عن القيام بالواجبات الدينية و كان يوصي دائما بالزهد و التقوى و 
عدم التعلق بالدنيا الفانية و األخذ باالمور املوجبة للفالح يف العامل اآلخر. 

و هلذا ميكن عد الفيض من الزهاد و األتقياء املخلصني.11 
اتفاق العلماء من األصحاب على فضله و تقدمه و براعته يف العلوم يغنينا 

عن سرد مجل الثناء عليه و تسطري الكلم يف إطرائه.
قال عنه احملدث املتبحر الشيخ الحر العاملي: 

محّمد بن المرتضى المدعو بمحسن الكاشاني كان فاضال، عالما، ماهرا، حكيما، 
متكلما، محدثا، فقيها، محققا، شاعرا، أديبا، حسن التصنيف من المعاصرين .12

و قال الشيخ يوسف البحراني: المحدث القاشاني كان فاضال، محدثا، أخباريا 
صلبا.13

و أثىن عليه »صاحب الروضات« بقوله: أمره في الفضل و الفهم و النبالة 
في الفروع و االصول و االحاطة بمراتب المعقول و المنقول و كثرة التأليف مع 
جرأة التعبير و الترصيف أشهر من أن يخفى في هذا الطائفة على أحد الى منتهى 

األبد.14
و قال الرجايل الكبري محّمد بن علي األردبيلي: محسن بن المرتضى، العالمة 
المحقق المدقق جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة فاضل كامل، أديب متبحر 

في جميع العلوم .15
و يقول المحدث القمي: كان المحدث الكاشاني من ارباب العلم و الفهم و 
المعرفة و المكاشفة و من العرفاء الشامخين و العلماء المحدثين تفرق الناس فرقا 
في مدحه و القدح فيه و التعصب له أو عليه و ذلك دليل على وفور فضله و تقدمه 

على أقرانه و الكامل من عدت سقطاته و السعيد من حسبت هفواته .16
املؤلف: هو  ابن  العالمة األميني يف »الغدير« يف ترمجة علم اهلدى  و قال 
ابن المحقق الفيض علم الفقه و راية الحديث و منار الفلسفة و معدن العرفان و 
طود العلوم العقلية و النقلية مؤلفات مفيدة و تصانيف ثمينة و له في الموضوعات 
الدينية المختلفة آراء و نظريات كما أن له في بعض المسائل الفقهية مواقف خاصة 

يختلف فيها مع غيره من الفقهاء.
كان من المتكلمين و الفالسفة المشائيين و كان ذا حظ وافر في العلوم األخالقية 
و معرفة النفس. كما أنه كان شاعرا أديبا أنشد أشعارا رائعة و لطيفة و ما تركه من 

اآلداب العرفانية، الغزل الرائع مما يأنس به ارباب الذوق الفني الرقيق.
يقول العالمة الطباطبائي عن شخصية احملدث الكاشاين البارعة: 

كان الفيض الكاشاني شخصية جامعة للعلوم قل نظيرها في العالم االسالمي في 
جامعيته و المالحظ أنه قد تناول كل علم من العلوم بصورة مستقلة و لم يخلط 
علما بآخر. ففي تفسير الصافي و األصفى و المصفى سلك المنهج الروائي في 
التفسير فقط، فلم يدخل في األبحاث الفلسفية و العرفانية و الشهودية. و من 
راجع كتابه »الوافي« في االخبار رأى أنه كان أخباريا محضا و كأنه لم يقرأ الفلسفة 
لم  و  أيضا  المسلك  نفس هذا  العرفانية سلك  المؤلفات  و  الكتب  في  أبدا. و 

يتجاوزه و لم يحد عن الموضوع قط.17
قال السيد محّمد المشكاة« يف مقدمة له على كتاب »حمجة البيضاء« يف 

إحياء االحياء: 
حاز الفيض قصب السبق يف أربعة أمور:

األول: أنه ال يوجد بيت يكون ممتأل من العلماء طبقة بعد طبقة مثل بيت 
الحلي و  العالمة  الطبرسي و  علي  أيب  الطوسي و  الشيخ  بيوت  فان  الفيض 
الشهيد الثاني و الشيخ البهائي و غريهم و إن كانت معمورة بوجود العلماء يف 
طبقتني اىل ثالث أو أربع طبقات لكن بيت الفيض مملوءة صعودا و نزوال 
عرضا و طوال من العلماء املشهورين يف زماهنم فان أباه الشاه مرتضى و ابنه 
علم اهلدى و ابن ابنه حمّمد حمسن و خال الفيض نور الدين الكاشي و 
اخوان الفيض و أبناء إخوانه كانوا كلهم من العلماء املشهورين بالفضل و 

التقوى و هذه فضيلة ال يساويه فيها أحد؛
فخر  اإلمام  يضاهي  لعلوم شت كان  و جامعيته  اطالعه  بسعة  أنه  الثاين: 
الدين الرازي و الخواجة نصير الدين الطوسي و العالمة الحلي و قطب الدين 
الشيرازي فالرجل بتصنيفه كتاب الوايف الذي هو أحد اجلوامع الكبار األربع 
املتأخرة صار من مشاهري أئمة احلديث. و بتأليفه كتاب مفاتيح الشرائع على 
أسلوب حديث مطلوب و قد أقبل عليه الفقهاء، فكتبوا عليه أربعة عشر 
شرحا و سائر مصنفاته الفقهية كان من أفقه الفقهاء و فحوهلم املشهورين.

من  األخالق كان  و  العرفان  و  احلكمة  يف  سيما  ال  صنفه  ما  بسائر  و 
احلكماء و الراسخني املوحدين و العرفاء الشاخمني؛

الثالث: أنه امتازعن أقرانه ببسط الفلسفة على الشريعة و تطبيقها هبا كما 
مر ذكره.

الرابع: أنه فاق العلماء سوى األوحدي منهم بكثرة التأليف.18

کتاب الوافي
»الوايف« يف مجع أحاديث الكتب األربعة القدمية و هو مرتب على مقدمة 

و 14 كتابا و خامتة.
املقدمة: حتتوي على ثالث مقدمات و ثالث متهيدات. 

و اخلامتة يف بيان األسانيد و لكل جزء من هذه األجزاء اخلمسة عشر خطبة 
و ديباجة و خامتة و فهرس األربعة عشر:

1- العقل و اجلهل و التوحيد. 
2- احلجة؛

3- اإلميان و الكفر؛
4- الطهارة و الزينة؛

5- الصالة و القرآن و الدعاء؛
6- الزكاة و اخلمس و املرياث؛

7- الصوم و االعتكاف و املعاهدات؛
8- احلج و العمرة و زيارات املشاهد؛ 

9- األمر باملعروف و النهي عن املنكر و القضاء و الشهادات؛
10- املعايش و املعامالت؛ 

11- املطعم و املشرب و التجمل؛ 
12- النكاح و الطالق و الوالدة؛ 
13- املوت و اإلرث و الوصية؛ 

14- الروضة.
قال الفيض الکاشاين فی مقدمة کتابه:

أما بعد فيقول خادم علوم الدين و راصد أسرار األئمة المعصومين محّمد بن مرتضى 
يا  مآله هذا  الرفيق األعلى  إلى  تعالى حاله و جعل  المدعو بمحسن أحسن اهلل 
إخواني كتاب واف في فنون علوم الدين يحتوي على جملة ما ورد منها في القرآن 
المبين و جميع ما تضمنته أصولنا األربعة التي عليها المدار في هذه األعصار أعني 
الكافي و الفقيه و التهذيب و االستبصار من أحاديث األئمة األطهار س حداني  
وفائه  و عدم  الكفاية  األربعة عن  الكتب  من  من قصور كل  رأيت  ما  تأليفه  إلى 
بمهمات األخبار الواردة للهداية و تعسر الرجوع إلى المجموع الختالف أبوابها 

في العنوانات و تباينها في مواضع الروايات و طولها المنبعث عن  المكررات.19
و قال: سميته بالوافي لوفائه بالمهمات و كشف المبهمات.20
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