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بالتزامن مع بدأ العملیات العسكریة املشرتكة للجیش السوري ومقاتلي 
حزب اهلل، ضد مسلحي »داعش« و »جبهة فتح الشام«، اليت كانت 
تعرف سابقا بـ»جبهة النصرة« )القاعدة( يف »جرود القلمون« و»جرود 
عرسال«، بدأت »واشنطن«، وبتحریض مكشوف من اللويب الصهیوين 
يف »الوالیات املتحدة«، العمل على مشاریع تستهدف حزب اهلل والدول 

واجلهات الداعمة له.
مصادر صحفیة ذكرت نقال عن مصادر يف الكونغرس االمریكي، أن 
جملسي النواب والشیوخ اقرتبا من اعداد ثالثة مشاریع قرار تقرتح فرض 

عقوبات على حزب اهلل واجلهات الداعمة له داخل وخارج »لبنان«.
امللفت ان السبب الرئیسي وراء مشاریع العقوبات اليت من املتوقع ان 
یصادق علیها الكونغرس األمریكي قریبا، هو ما قیل عن نصب حزب 
اهلل لصواریخ على احلدود مع »فلسطني« احملتلة، واليت تعترب قوة الردع اليت 

جلمت اسرائیل من االعتداء على لبنان مرارا.
الالفت ایضا ان التهدید بفرض عقوبات على حزب اهلل، یأيت بالتزامن 
مع بدا حزب اهلل هجوما واسعا على ارهابیي داعش والقاعدة يف جرود 
عرسال، الذین تسببوا بقتل وجرح املئات من جنود اجلیش اللبناين واملواطنني 
العزل، وجعلوا من تلك اجلرود خنجرا يف خاصرة لبنان، وهو ما یؤكد 
حقیقة االرتباط العضوي بني اجلماعات التكفريیة، ويف مقدمتها داعش 

والقاعدة، وبني اسرائیل ومن ورائهما امریكا.
العملیات العسكریة اليت بداها اجلیش السوري ومقاتلو حزب اهلل هتدف 
اللبنانیة  التكفريیني من آخر معاقلهم عند احلدود  املسلحني  اىل طرد 
السوریة، يف املنطقة اجلبلیة القاحلة عند مشارف بلدة عرسال اللبنانیة واليت 
تعرف جبرود عرسال واملناطق القریبة من بلدة »فلیطة« السوریة، وحققت 

العملیة العسكریة مكاسب كبرية يف مراحلها األوىل.
الغریب ان داعش و القاعدة مدرجتان على الئحة االرهاب االمریكیة، وقد 
شكلت امریكا حتالفا دولیا ضم اكثر من 60 بلدا حملاربة داعش والقاعدة، 
اال ان ما حدث وحيدث على ارض الواقع جيعل املراقبني یشككون يف 
نوایا امریكا يف حماربة االرهابني الداعشي و القاعدي، فرغم مضي سنوات 
على تاسیس هذا التحالف اال انه مل یشكل اي هتدید لـداعش اليت كانت 
تتمدد يف »العراق« و»سوریا«، وال للقاعدة اليت كانت تلقى الدعم املايل 

والتسلیحي والسیاسي واالعالمي من الدول املنضویة حتت »التحالف 
الدويل« الذي تقوده امریكا.

اجلهات احلقیقیة اليت حاربت داعش والقاعدة يف املنطقة بشكل عام، هي 
جهات تناصبها امریكا واسرائیل والرجعیة العربیة العداء، وهذه اجلهات 
هي »ایران« وسوریا وحزب اهلل واحلشد الشعيب واملقاومة الشعبیة يف العراق 
العداء االمریكي االسرائیلي  وسوریا، وكان نصیب حزب اهلل من هذا 
العريب الرجعي، اكرب من باقي اجلهات االخرى اليت كسرت شوكة داعش 

والقاعدة يف سوریا والعراق.
ما قام به حزب اهلل خالل یوم واحد منذ بدا عملیة جرود عرسال، مل 
تقم به امریكا وحتالفها الستیين ضد التكفريیني على مدى شهور، فقد 
سیطر مقاتلو حزب اهلل على وادي الدقیق ووادي الزعرور، الذي یضم 
ثالثة مواقع لـجبهة النصرة، وهي: رعد واحد واثنان وثالثة، جنويب شرق 

عرسال، بالتوازي مع السیطرة على مواقع يف جبل القنزح جبرود عرسال.
كما سیطر مقاتلو حزب اهلل أیضاً على منطقة الرهوة يف جرود عرسال، 
وموقع ضهر اهلوة ىف اجلرود بشكل كامل، وقتلوا العشرات من التكفريیني، 

ونزعوا رایة جبهة النصرة من املوقع ورفعوا رایة املقاومة.
يف الوقت الذي سطر فیه مقتلوا حزب اهلل االنتصارات على التكفريیني 
االرهابیني من الدواعش والقاعدة، قامت امریكا وبتحریض من اللويب 
الصهیوين، بتسدید طعنة من اخللف ملقاتلي حزب اهلل، من خالل فرض 
عقوبات جدیدة على احلزب، الذي كان حمقا منذ البدایة عندما مل یفرق 
بني قوات االحتالل الصهیوين ومسلحي اجلماعات التكفريیة، فاحلزب 
القوة  اعتربمها وجهني لعملة واحدة، وهدفهما هو ضرب كل عناصر 
يف االمة هبدف تشتیتها وشرذمتها لدفعها اىل التطبیع مع اسرائیل وهي 

صاغرة.
تزامن احلدیث عن فرض عقوبات امریكیة على حزب اهلل، مع اهلجوم 
الذي یشنه احلزب على داعش والقاعدة على احلدود بني سوریا ولبنان، 
یكشف حالة االحباط والیأس والفشل اليت یستشعرها احملور االمریكي، 
وهو یرى اهنیار كل رهاناته على اجلماعات التكفريیة من اجل نقل الفتنة 
الطائفیة من سوریا اىل لبنان، بفضل تضحیات وبطولة رجال مساحة السيد 

حسن نصراهلل.

حزب هللا بين داعش والكونغرس األمريكي

اخريا، العقوبات اليت حتاول امریكا فرضها على حزب اهلل، تكشف بؤس 
وخیبة االدارة االمریكیة املتصهینة، يف التعامل مع ابطال حزب اهلل، فرجال 
املقاومة االسالمیة الذین مرغوا انوف جنرالت اجلیش الصهیوين، الذي 
كان یدعي یوما انه ال یقهر، يف الوحل، يف اكثر من منازلة، لن یتأثروا 
هبذه االجراءات اخلائبة، وان ارض لبنان سُتطهر من مرتزقة امریكا واسرائیل 

والرجعیة العربیة بسواعد ومهة وصمود واصرار وبطولة وتضحیات رجال 
اهلل، الذین سیزفون النصر قریبا اىل الشعب اللبناين.

http://ar.shafaqna.com/AR/134856  :المصدر

أطلق أصغر أئمة »أسرتالیا« محلة من أجل التصدي لظاهرة اإلسالموفوبیا 
املتزایدة يف البالد.

أفادت و»كالة األنباء القرآنیة الدولیة« )إکنا(، یسعى الشاب كمران 
طاهر إمام مسجد »بريث« إىل التصدي لظاهرة اإلسالموفوبیا، واألفكار 
املغلوطة عن اإلسالم، وحماربة كل أشكال التطرف وسط اجلالیة املسلمة، 
ورغم أنه مل یتجاوز عقده الثالث بعد، فإن كمران طاهر یأخذ على حممل 
اجلد مسؤولیة حماربة األفكار النمطیة السائدة عن اإلسالم، إذ أكد أن 
الجالية المسلمة أطلقت مبادرات كثيرة إلى اليوم، لكن ال ينبغي لها أن تتوقف أبداً 

عن ذلك.
وأوضح إمام مسجد بريث أن مبادرته اليت ترمي إىل دعوة المواطنين الستراليين 
على فنجان قهوة، للحديث معهم عن اإلسالم، وكل المعتقدات الخاطئة، التي تنتشر 
بخصوصه وسط المجتمع السترالي، وأطلق هذه احلملة على مواقع التواصل 
االجتماعي حتت وسم coffeIslam initiative#. مشرياً إىل أهنا 
تندرج ضمن محلة وطنیة أطلقت بدایة األسبوع اجلاري، حتت إشراف 

إحدى اجلمعیات اإلسالمیة.
وأكد طاهر أن الفكرة راودته بعد هجوم مدینة مانشسرت الربیطانیة، قائالً:
كانت تلك الحادثة المأساوية بمثابة جرس إنذار انطلق داخلي، أدركت أن الطريق 
ال يزال طويال أمامنا، فتعاليم ديننا الحنيف تدنسها بعض العمال الخسيسة، وال بد 

من التصدي لها. 
وأضاف: 

الجالية المسلمة على العموم ال تتوانى في شجب الحوادث اإلرهابية، وإدانة التطرف 
بكل أشكاله، لكن هل سيرى الطرف اآلخر ذلك كافياً.

وزاد املسؤول الدیين: 
نحرص كثيراً في مهامنا على أن ال يتم اتهام الدين اإلسالمي، في كل ما يحدث في 

العالم، وإذا أصبحت الوضاع كذلك، سنجد أنفسنا نعتذر عن كل ما يقع. 
مردفاً: 

إننا ندعو الستراليين إلى التعرف على المسلمين، وعدم إصدار أحكام سريعة عليهم، 
أو إلقاء اللوم عليهم في كل أعمال العنف التي تقع في الداخل أو الخارج.

ویشار إىل أن أسرتالیا تشهد موجة معاداة لإلسالم، مماثلة لتلك السائدة 
يف أوروبا أو »أمریكا«، نتیجة تزاید األعمال اإلرهابیة وانتشار اخلطاب 
السیاسي املعادي للمهاجرین واملسلمني، على الرغم من أن عدد أفراد 
اجلالیة املسلمة يف القارة األسرتالیة، ال یتعدى الــ 300 ألف مسلم، وميثل 
حوايل 1.71 يف املئة من جممل عدد السكان، الذي یزید عن 20 ملیون 

نسمة.

المصدر: إينا

يطلق حملة ضد ظاهرة اإلسالموفوبيا في أستراليا

أصغر إمام مسلم
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»فرنسا«  شرقي  ایسن«  بوف  دي  »بونت  مدینة  مسجد يف  تعرض 
العتداء عنصري بتعلیق رأس خنزیر على بابه.

أفادت »وكالة األنباء القرآنیة الدولیة« )إکنا(، نقل التقریر إن املصلني 
الذین یرتادون املسجد، تفاجؤوا عند صالة الفجر، بوجود رأس خنزیر 

معلق على الباب.
وأضاف أن اجلمعیة املسؤولة عن إدارة املسجد قدمت شكوى للسلطات 
األمنیة الفرنسیة، فیما باشرت مصاحل الشرطة حتقیقات رمسیة، للتعرف 

على منفذي االعتداء.
حیث كتب  عام 2014؛  العتداء  نفسه  املسجد  تعرض  أن  وسبق 

جمهولون على جدرانه كلمات عنصریة حتض على الكراهیة.

وتزایدت يف الفرتة األخرية أحداث متعلقة بظاهرة اإلسالموفوبیا ضد عدد 
من املسلمني يف كل من أوروبا والوالیات املتحدة األمریكیة.

http://iqna.ir/ar/news/3465254 :المصدر

ذكرت القناة الثانیة اإلسرائیلیة، مساء أمس السبت، أن الشرطة قررت إزالة 
البوابات االلكترونية المنصوبة عن بوابات المسجد القصى، واستخدام التفتیش 

الیدوي بدال منها.
أفادت »وكالة األنباء القرآنیة الدولیة« )إکنا(، دون أن توضح مصادرها، 
أضافت القناة الثانیة )غري حكومیة( أنه بعد حالة التوتر األمين الكبري يف 
القدس والضفة الغربیة، بسبب البوابات االلكرتونیة، تتجه الشرطة بدًءا من 
الليلة إلزالة البوابات االلكترونية، ووضع قوات شرطية على أبواب المسجد القصى 

تقوم بعمليات تفتيش يدوية من خالل استخدام الهروات المعدنية.
وأشارت القناة إىل أن رئیس الشرطة اإلسرائیلیة يف القدس يورام هيلفي 

ورئیس بلدیة القدس نير بركات یدعمان هذا احلل.
املصغر  الوزاري  اجمللس  أن  الثانیة  القناة  ذكرت  ذاته،  الصعید  وعلى 
ملناقشة  اجلاري  متوز   / یولیو  األحد 23  الیوم  سیجتمع  )الكابینیت( 

التطورات األمنیة يف القدس.
ومل یتسن احلصول على تعقیب فوري من السلطات اإلسرائیلیة حول ما 

ذكرته القناة.
وللیوم السابع على التوايل، یرفض الفلسطینیون، يف مدینة القدس الشرقیة، 
اليت وضعتها  اإللكرتونیة،  البوابات  من  األقصى  املسجد  إىل  الدخول 

الشرطة اإلسرائیلیة على مداخل املسجد، األحد املاضي.
النهار، واآلالف يف ساعات  الفلسطینیني يف ساعات  وحيتشد مئات 
املساء، يف منطقة »باب األسباط«، ألداء الصلوات، وللتعبري عن رفضهم 

لدخول املسجد األقصى من خالل هذه البوابات اإللكرتونیة. 
وأمس األول اجلمعة، شهدت القدس وكافة املدن الفلسطینیة الرئیسیة 
األخرى، مظاهرات غاضبة نصرة للمسجد األقصى، ختّللتها مواجهات 
مع قوات األمن اإلسرائیلیة، أسفرت عن مقتل 3 فلسطینیني وإصابة 

املئات. 

المصدر: المصريون

إعتداء عنصري على مسجد شرقي فرنسا

االحتالل الصهيوني

يعتزم إزالة البوابات اإللكترونية

بـ»األقصى«

في البيضاء ومأرب والجوف

قصفت قوات اجلیش الیمين واللجان الشعبیة مواقع قوات العدوان ومرتزقته 
يف بالقذائف يف »مأرب« و»البیضاء« و»اجلوف«، ما ادى اىل مقتل 

وجرح عدد منهم وتدمري آلیة هلم.

ومت إحراق آلیة عسكریة ملرتزقة العدوان ومقتل طاقمها بقصف مدفعي 
مبنطقة املخدرة مبدیریة صرواح مبأرب.

كما مت استهداف جتمعات للمنافقني وآلیاهتم يف مدیریة الزاهر بعدد من 
قذائف املدفعیة يف البیضاء.

هذا واستهدفت املدفعیة جتمعات ملرتزقة العدوان يف وادي هراب مبدیریة 

خب والشعف بعدد من القذائف يف اجلوف.

http://www.alalam.ir/news/1998856 :المصدر

قصف مواقع مرتزقة العدوان
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اشارة
إن البشریه عامه واألمه اإلسالمیه خاصه، البّد أن متر بظروف صعبه 
وقاسیه من الظلم واجلور واالحنراف حتی یبدا ظهور الفجر املقدس، 
 واستنتاجاً من فکره احلدیث النبوی املتواتر القائل: إن املهدی
ميأل األرض قسطاً وعدالً کما ملئت ظلما وجوراً... وبالرجوع إلی 
الزمان  داله علی صعوبه  أخباراً  أن هناک  الشریفه، جند  الروایات 
معینه...  إلی حوادث  اإلشاره  وفساده بشکل مطلق، فضال عن 

ومن هذا املنطلق ميکن أن نستلخص عده أمور:

االخبار الداله علی امتالء الرض ظلماً و جورًا
وهو مضمون مستفیض بل متواتر من الروایات1 وعلی شکل نص 
 صریح وواضح بامتالء األرض جوراً وظلماً قبل ظهور املهدی

فی الیوم املوعود.

و  تيارها  ازدياد  و  الفتن  وجود  علی  الداله  االخبار 
تکاثرها إلی حد مروع

عن أبی عبد اهلل الصادق فی حدیث طویل یتحدث فیه عن 
»الفنت املضله املهوله«.2

وما روی أیضا عن اإلمام اجلواد أنه فال: 
»ال يقوم القائم )عليه السالم( إال علی خوف شديد من الناس وزالزل 
وفتنه وبالء يصيب الناس وطاعون، قبل ذلک وسيف قاطع بين العرب، 

واختالف شديد فی الناس وتشتت فی دينهم وتغيير من حالهم...«3
وللفتنه عده معان نوجزها فی اآلتی:

• االمتحان واالبتالء واالختبار
• الکفر والضالل واإلمث
• اختالف الناس باآلراء

• القتل ومایقع بني الناس من حروب.

الزمن و ضيق  الجزع من صعوبه  الداله علی  االخبار 
النفس الشديد منه

عن أبی عبد اهلل الصادق: أنه یعانی املؤمنون فی زمان الغیبه 
من »ضنک شديد وبالء طويل وجزع وخوف.«4 فمن ذلک أن الرجل 
مير بقرب أخیه فیقول یا لیتنی مکانه... ومن الواضح أن اجلزع ومتنی 
املوت یکون نتیجه للشعور باملشاکل واملصائب التی مير هبا الفرد 

فی اجملتمع املنحرف.

االخبار الداله علی وجود الحيره والبلبله فی الفکار 
واالعتقاد

عن  قال  أنه   املؤمنني أمري  اإلمام  عن  روی  الذی  کاخلرب 
املهدی فیما قال: 

»يکون حيره وغيبه تضل فيها أقوام ويهتدی فيها آخرون.«5 واحلريه هنا 
للتیارات  نتیجه  الدینیه،  العقائد  فی  یراد هبا عده وجوه.. کاحلريه 
الفرد  األمه، مما حيمل  تواجه جهال وفراغا فکریا فی  التی  الباطله 
االعتیادی علی االحنراف.. أو احلريه فی اإلمام املهدی نفسه6 
مبعنی أن طول غیبته توجب وقوع الناس فی الشک واالختالف فی 
شانه أو احلريه باجلهاد الواجب فی زمن الغیبه من دون قائد وموجه 

مجتبی السادة ارهاصات عامة للظهور

األشهر الستة األخیرة

و رائد.األشهر الستة األخیرة

االخبار الداله علی الحروب والقتل
تصف األحادیث الشریفه الوضع السیاسی فی عصر الظهور بفقدان 

االستقرار وکثره احلروب واالقتتال: 
»قبل هذا المر قتل بيوح...« قیل وما البیوح؟ قال: »دائم ال يفتر.«7 
... بل إن بعض الروایات تصف احلروب واالقتتال بذهاب ثلثی 

سکان األرض، عن أمري املؤمنني قال: 
»ال يخرج المهدی حتی يقتل الثلث ويموت الثلث ويبقی الثلث.«8 

مع معطیات  یثالئم  ما  األخبار حبسب  عنونه هذه  إعاده  وميکن 
قمثاًل  الروایه:  مصطلح  حسب  ولیس  األیام  هذه  ومصطلحات 
االحنراف  الفکری،  االحنراف  باآلتی:  الصوره  تشبیه  باإلمکان 
االجتماعی، االحنراف األخالقی، االحنراف االقتصادی، االحنراف 

السیاسی... 

٭٭٭ 
حدیث  التفصیل  من  بشیء  ذلک  إلی  یشري  ما  أفضل  ولعل 

الرسول: عن ابن عباس، قال:
حججنا مع رسول اهلل حجه الوداع، فأخذ حبلقه باب الکعبه، 

مث أقبل علینا بوجهه. فقال: »أال أخبرکم بأشراط الساعه!« 
اهلل.  رسول  يا  بلی  فقال:  سلمان  یومئذ  منه  الناس  أدنی  فکان 

 :فقال
القيامه، إضاعه الصلوات واتباع الشهوات، والميل مع  »إن من أشراط 
بالدنيا. فعندها يذاب قلب  الهواء وتعظيم أصحاب المال وبيع الدين 
المؤمن فی جوفه، کما يذاب الملح فی الماء، مما يری من المنکر فال 

يستطيع إن يغيره.«
 :قال سلمان: وان هذا لکائن يا رسول اهلل؟ فقال

»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، إن عندها يليهم أمراء جوره، ووزراء 
فسقه، وعرفاء ظلمه، وأمناء خونه.«

 :فقال سلمان: وان هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال
معروفاً،  المنکر  يکون  عندها  إّن  سلمان،  يا  بيده  نفسی  والذی  »أی 
الکاذب  ويصدق  المين،  ويخون  الخائن  ويؤتمن  منکراً،  والمعروف 

ويکذب الصادق.«
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، فعندها إماره النساء، ومشاوره اإلماء، 
وقعود الصبيان علی المنابر، ويکون الکذب طرفا، والزکاه مغرما والفیء 

مغنما، ويجفو الرجل والديه ويبر صديقه، ويطلع الکوکب المذنب.« 
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

فی  زوجها  المرأه  تشارک  وعندها  سلمان،  يا  بيده  نفسی  والذی  »أی 
التجاره، ويکون المطر فيضا ويغيض الکرام غيضا، ويحتقر الرجل المعسر، 
فعندها تقارب السواق، إذ قال هذا: لم أبع شيئاً، وقال هذا: لم أربح 

شيئا، قال تری إال ذاما هلل.«
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، فعندها تليهم أقوام إن تکلموا قتلوهم 
بفيئهم، وليطأون حرمتهم وليسفکنَّ  ليستأثرون  وان سکتوا استباحوهم، 
دمائهم، وليمألنَّ قلوبهم دغاًل ورعبا، فال تراهم إال وجلين خائفين مرعوبين 

مرهوبين.«
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ فقال

»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، إن عندها يؤتی بشیء من المشرق 
وبشیء من المغرب يلون أمتی، فالويل لضعفاء أمتی منهم، والويل لهم من 
اهلل، ال يرحمون صغيراً وال يوقرون کبيراً وال يتجافون عن مسیء، جثثهم 

جثث اآلدميين وقلوبهم قلوب الشياطين.«
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، وعندها يکتفی الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء، ويغار علی الغلمان کما يغار علی الجاريه فی بيت أهلها، وتشبه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وترکبن ذوات الفروج السروج، فعليهن 

من أمتی لعنه اهلل.«
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، وعندها تزخرف المساجد، کما تزخرف 
الصفوف،  وتکثر  المنارات  وتطول  المصاحف  وتحلی  والکنائس  البيع 

قلوب متباغضه والسن مختلفه.«
 :فقال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

بالذهب  أمتی  يا سلمان، وعندها تحلی ذکور  بيده  نفسی  »أی والذی 
ويلبسون الحرير والديباج ويتخذون جلود النمور صفافا.« 

 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال
»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، وعندها يظهر الربا، ويتعاملون بالعينه 

والرشا، ويوضع الدين وترفع الدنيا.«
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

»أی والذی نفسی بيده ياسلمان، وعندها يکثر الطالق فال يقام حد، ولن 
يضروا اهلل شيئا.«

 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال
والمعازف،  القينات  ثظهر  وعندها  سلمان،  يا  بيده  نفسی  والذی  »أی 

وتليهم شرار أمتی.«
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

للنزهه،  أمتی  أغنياء  يحج  وعندها  سلمان،  يا  بيده  نفسی  والذی  »أی 
يکون  فعندها  والسمعه،  للريا  فقراؤهم  ويحج  للتجاره،  أوساطها  ويحج 
ويتهافتون  بالقرآن،  ويتغنون  الزنا،  أوالد  اهلل، ويکثر  لغير  يتفقهون  أقوام 

بالدنيا.« 
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، ذاک إذا انتهکت المحارم، واکتسبت 
اللجاجه،  وتظهر  الکذب  ويفشو  الخيار،  علی  الشرار  وسلط  المآثم 
المطر،  أوان  غير  فی  ويمطرون  اللباس،  فی  ويتباهون  الفاقه،  وتفشو 
عن  والنهی  بالمعروف  المر  وينکرون  والمعازف،  الکوبه  ويستحسنون 
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المنکر، حتی يکون المؤمن فی ذلک الزمان أذل من اَلمه، ويظهر قراؤهم 
السماوات:  ملکوت  فی  يدعون  فأولئک  التالوم،  بينهم  فيما  وعبادهم 

الرجاس النجاس.«
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، فعندها ال يخشی الغنی علی الفقير، 
حتی أن السائل يسأل فی الناس فيما بين الجمعتين ال يصيب أحداً يضع 

فی کفه شيئاً.«
 :قال سلمان: واّن هذا لکائن يا رسول اهلل؟ قال

»أی والذی نفسی بيده يا سلمان، فعندها يتکلم الروبيضه.«
:قال سلمان: ما الروبيضه؟ يا رسول اهلل، فداک أبی وأمی. قال

»يتکلم فی أمر العامه من لم يکن يتکلم، فلم يلبثوا إال قليال...«9
هذا لعمری ما کنا وال زلنا نشاهده فی عصور القسق والضالله التی 
نعیشها ونطلع علیها باحلس والعیان، فصلی اهلل علیک یا رسول اهلل 
إذ أخربتنا بذلک... وسالم اهلل تعالی علیک یا مهدی اإلسالم إذ 

تزیل کل ذلک وتبدله إلی القسط والعدل.
٭٭٭

بنحو  الزمان  فساد  علی  داله  هی  ذکرناها  التی  األخبار  هذه  إن 
مطلق، من دون اإلشاره إلی حوادث بعینها، علماًبأن تقدم عصر 
واضحات  من  العدل  علی  الظلم  عصر  أو  الظهور،  علی  الفنت 
اقرتان  أن  إلی  والتنویه  اإلشاره  من  والروایات... والبّد  األحادیث 
بعض هذه األخبار مبا قبل قیام الساعه، ال یکون مضراً مبا فهمناه، 
باعتبار أن السابق علی ظهور املهدی سابق علی قیام الساعه، 

ولیس من الضروری أن تکون أشراط الساعه واقعه قبلها مباشره.

الهوامش:
1. انظر »بشارة اإلسالم«، ص 18.

2. »موسوعة املهدی تاریخ الغیبة الکربی«، ص 242.
3. »غیبة النعمانی«، ص 170؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 231.

4. »موسوعة املهدی تاریخ الغیبة الکربی«، ص 245؛ »منتخب األثر«، 
ص 434.

5. »غیبة النعمانی«، ص 104؛ »املوسوعة«، ص 246.
6. انظر »بشارة اإلسالم«، ص 86؛ »حبار األنوار«، ج 52 ص  228.
7. »املمهدون للمهدی«، ص 49؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 182.

8. »املهدی«، آیةاهلل الصدر، ص 198؛ »یوم اخلالص«، ص 564.
9. »بشارة اإلسالم«، ص 25؛ »منتخب األثر«، ص 432.

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

.البيت

من الیهودية إلی الصهیونیة 6

تعود الصهیونیة، تسمیة، إلی زعم تارخیي أشاعه یهود، والصهاینة 
غري الیهود، مع أوائل القرن السادس عشر، هذا الزعم هو أن »جبل 
صهیون«، وهو ربوة مطلة علی القدس أقیم علیها اهلیکل، هو وما 
جياوره من أرض »فلسطني« - وبشکل خاص »القدس« - حق 
هلم جيب أن یعود إلیهم علماً أن نصوص الکتاب املقدس يف قسمه 
األول )العهد القدمی( تفید، مبا ال یقبل الشک، بأن القدس مل تکن 
موطناً للعربیني وال لیهود فیما بعد إال لفرتات قصرية والحقة، وغالباً 

کانوا یقیمون فیها مع سواهم.
إن استخدام االسم »صهیونیة« ملؤسسة سیاسة مع النصف الثاين 
للقرن التاسع عشر تعمل من أجل إقامة وطن قومي يف أرض فلسطني 
وما حوهلا، ما هي إاّل حماولة تقوم علی الزعم والتزویر هدفهم منها 
للفکرة  یکون  أن  أجل  من  الدیين  باملعتقد  السیاسیة  الفکرة  ربط 
السیاسیة وقعها علی النفوس، ولیکون هلا فعلها يف السلوک، وهذا 
ما کان فعاًل، حیث کانت، والتزال، الفکرة الصهیونیة جتمع حوهلا 
یهود مع مالیني من مسیحیي أوروبا وأمریکا وسوامها الذین أخذوا 

هبذه الفکرة، خاصة بعد ظهور ما مُسِّي حبرکة اإلصالح الدیين.
ترتبط الفکرة السیاسیة بالفکرة الدینیة انطالقاً من الدراما اليت تعود 
القرن  البابلي هلم يف  إلی بکاء یهود املشتتني املسبیني بعد السيب 
االرتباط  یصّورون  الدراما  من هذه  وانطالقاً  املیالد،  قبل  السادس 
الدینیة،  الضرورة  متلیه  ارتباطاً  )القدس(  بـ»أورشلیم«  الوجداين 
وستحّل اللعنة علی من ال یکون عنده الشوق هلا، وعلی من ال 

یعمل للعودة.
املسبیون هم یهود القرن السادس قبل املیالد، فما عالقة یهود الیوم، 
وهم من قیومات وأمم شتی؟ مث ما عالقة مجاعات من مسیحیي 
أوروبا وأمریکا الذین تنّبوا الفکرة نفسها؟ هنا تبدأ حکایة التزویر من 
أجل صنع رداء دیين یهودي مزعوم ملشروع صهیوين - استعماري.

سفر  يف  أوروده  ما  خالل  من  زعمهم،  یربرون  یهود  وإذا کان 
التکوین، بأن الرب وعد إبراهیم بأن مينحه أرض الکنعانیني، فإن 
ما جيب أن نعلمه هو أن قطاعاً واسعاً من غري یهود من خلفاء 
»املتطهرین املسیحیني الربیطانیني« والحقاً من اإلجنیلیني وسواهم 
العمل من أجل إجناز ذلک  یعّدون  یؤمنون اإلميان نفسه، ال بل 

الوعد واجباً دینیاً مقدساً ومن ال یقوم به فعلیه لعنة الرب.
الوعد املزعوم جاء فیه يف خطاب إلبراهیم: »وأعطيک أرض  هذا 
غربتک لک ولنسلک من بعدک جميع أرض کنعان ملکاً مؤيداً وأکون 

لهم إلهاً.«1
تأسیساً علی ما تقدم نستنتج بأن الصهیونیة لیست الیهودیة اليت 
یهود وغري  الصهیونیة حرکة سیاسیة تضم  وإمنا  دینیة،  هي رسالة 
أم مؤسسات وحرکات، ولکن ما جيمع  یهود، سواء أکانوا أفراداً 
وملّ  الیهود  هو مجع  بینهم  مشرتک  هدف  الصهیونیة  احلرکة  أتباع 
حللم  تنفیذاً  فیها،  دولة  لتأسیس  فلسطني  إلی  وهتجريهم  مشلهم 
یهودي عنصري اختذ من الفکرة الدینیة ستاراً جلرميته وعدوانه، ومن 
جهة ثانیة تکون هذه الدولة املصطنعة خادماً أمنیاً، وحارساً موفور 

نشأتها وأهدافها

الصهيونية:
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من الیهودية إلی الصهیونیة 6

من الیهودية إلی الصهیونیة 6

الطاقات للمصاحل االستعماریة الغربیة األوروبیة سابقاً، وهلا وألمریکا 
الحقاً.

اليت  الیهودیة  العنصریة  احملرکات عامل آخر هو  إلی هذه  یضاف 
»الغیتوات«، وهم  عاشوا يف  الذین  أوروبا،  یهود  برزت يف وسط 
ممتثلون حقداً علی اجملتمع احملیط هبم حیث رفضوا الندماج باجملتمع 
األورويب، ويف أحیائهم هذه عاشوا ضمن نظام دیين - اجتماعي 
غري متاجنس مع ما حيیط به،  وبذلک ازدادت الرغبة األوروبیة حبل 

هذه اإلشکالیة برتحیل ما أمکن من یهود إلی أرض فلسطني.
عن هذا األمر حتّدث د. حّسان قائاًل:

تعتبر الصهيونية حرکة عنصرية استعمارية نادت بحلول انعزالية لما أسمته 
اليهود في أوطانهم الصلية،  اندماج  اليهودية، لنها عارضت  المشکلة 
ودفعتهم للهجرة إلی فلسطين زاعمة أن لهم فيها حقوقاً تاريخية وسياسية 

ودينية.
وفي أواخر القرن التاسع عشر التقت الهداف الصهيونية بأهداف التوسع 
الرأسمالية الوروبية في وسط  االستعماري الوروبي، وفي عصر سيطرة 
وسيلة  االستعمار  هذا  في  الصهيونية  فوجدت  أوروبا،  وشرقي  وغربي 
للوصول إلی تحقيق غاياتها، بينما وجد االستعمار في الصهيونية جسراً 

لتدعيم نفوذه في المناطق العربية.
الدول  مع  التعامل  الصهيونية  استطاعت  الواقع  هذا  أساس  وعلی   ...

االستعمارية نظراً لوحدة أهدافهما...2
فیها يف  یعیشون  اليت  اجملتمعات  الیهودیة مع  أتباع  إن اشکالیات 
وبریطانیا خاصة، جلسم  عامة،  أوروبا  حاجة  إلیها  مضافاً  الغرب 
غریب یزرعونه يف قلب األمة العربیة، یشّکل حاجزاً مينع وحدهتا، 
ویستنزف طاقاهتا يف صراعات وحروب، ویکون هذا اجلسم مصدراً 
لکافة أنواع األمراض واملفاسد، کل هذه األمور سامهت يف إنشاء 
أرض  يف  إسرائیل  دولة  لقیام  متهیداً  اليت کانت  الصهیونیة  احلرکة 

فلسطني.
هذا  وقد ذهب  علیه،  عنوان ال خالف  الصهیونیة مشروع غريب 

املذهب د. عبدالوهاب المسيري قائاًل:
نستخدم کلمة  حين  فإننا  ولذا  غربية،  حرکة  والتزال  الصهيونية کانت 
التي نشأت في  الحرکة  إلی تلک  فإنما نشير  بدون تخصيص  صهيونية 
الغرب واتخذت من فلسطين مکاناً لممارساتها االستيطانية، ولم تفقد قط 

هويتها الغربية بانتقالها من الغرب إلی الشرق.
فالصهيونية لم تنشأ في العالم ککل، أو حتی داخل کل التشکيالت اإلثنية 
اليهودية المتناثرة في العالم، وإنما هي إفراز تشکيل حضارة محّددة وبقعة 
جغرافية محددة في لحظة زمنية محددة، وال يمکن دراستها خارج هذا 

التشکيل.3
بناء علی ما تقدم نکون قد وصلنا إلی نتیجة مفادها أن إرادتني 
 - الیهودیة  مها:  اإلرادتان  هاتان  الصهیونیة،  احلرکة  فولدتا  التقنا 

اجملتمع الغربی. وهنا نصل للسؤال: کیف نشأت الصهیونیة؟
إن صهیونیة غري یهودیة بدأت تنشأ يف أوروبا، أو أصولیة مسیحیة 
احلق  فیها  مبا  یهود،  صاغها  القدمی، کما  العهد  طروحات  تتبنی 
املزعوم بالعودة إلی فلسطني. إن سیادة هذا املفهوم ضربت فکرة 

مسیحیة أوروبیة طاملا حتّمس هلا ورثة الصلیبیني الذي کانوا یسعون 
إلعادة الکرّة مرة ثانیة.

هذه األصولیة املسیحیة، اليت أوجدت صهیونیة غري یهودیة، هي اليت 
جعلت مثة قبواًل ملزاعم یهود عند قطاع واسع من األوروبیني، حیث 
بعودة  تبدأ  اليت  سنة  )األلف  السعید  األلفي  العهد  بأن  أفهمتهم 
املسیح املنتظر ویعم فیها الّسالم والعدل( لن یبدأ إاّل بعد جتمیع 

یهود يف فلسطني وتنصريهم.
الصهیونیة املسیحیة الغربیة سامهت إذن بوجود فکر صهیوين ذي 
دیباجة مسیحیة یستند إلی عقیدة عودة املسیح املخلص يف آخر 
األیام لیحکم العامل هو والقدیسون ملدة ألف عام یسود فیها العدل 

والسالم.
إاّل  یتّم  ولن  اخلالص  یتحقق  لن  أنه  العقیدة  هبذه  املؤمنون  ویری 

باسرتجاع الیهود فلسطني، لیتّم تنصريهم...
الوسط  يف  مجاعات  وجود  إلی  دفعت  هذه  االسرتجاع  فکرة  إن 
من  فلسطني،  يف  یهود  جتمیع  علی  العمل  بأن  یؤمنون  املسیحي 
تنصريهم  بعد  ميهد  دیين  واجب  هو  استیطاين،  مشروع  خالل 
جمتمعني، وفق ما یزعمون، إلی ظهور املسیح املنتظر، وبذلک یکون 

من واجبهم اإلسراع يف جتمیع یهود يف أرض فلسطني.
الطریقة  وهبذه  یهودیة،  غري  صهیونیة  وجود  علی  ساعد  ما  هذا 
اختلطت املزاعم بالفکر الدیين املشوش واملزّور باملصاحل االستعماریة، 
يف  الربوتستانيت  الوسط  يف  خاصة  املسیحیة،  الصهیونیة  فربزت 

بریطانیا وبعدها يف الوالیات املتحدة األمریکیة.
یقول املفکر املصري القبطي الدکتور رفيق حبيب:

وإذا کان التعاطف الديني مع اليهود، قد ظه في القرن السابع عشر في 
»إنجلترا«، فإن ذلک کان نتاج الفکر الصولي الحرفي الذي جعل من 
اليهود شعباً مختاراً هلل وحتی نهاية العالم. وفي ذلک الوقت، بدأ ظهور 
التي ظهرت بقوة، لم يسبقها  المؤشرات الولی لنظرية الملک النفي، 
الصولية  علی  نفوذها  لتسبط  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  في  مثيل، 

الوروبية، ومن بعدها المريکية.4 
إن الصهیونیة کانت حریصة علی االستثنائیة واالنفصالیة لکي توثق 
الفکرة القائلة بأن الیهود غري آمنني يف الشتات إاّل يف دولة منفصلة 
فقط... إن السبب احلقیقي هلذا التزویر التارخیي، الذي أقدم علیه 
الصهیونیون، سیاسي، واملقصود من االستثنائیة برت دولة إسرائیل من 
اجملتمع الدويل وجعلها تقیم، مع بقیة البلدان، لیس عالقات سویة 
قائمة علی الفهم املتبادل واملصاحل املشرتکة واألهداف السلمیة... 
بالذنب، حبیث  الشعور  قائمة علی  إقامة عالقات غري عادیة  بل 
تکفي إثارة فکرة احملرقة، خارج السیاق التارخیي، حتی یکون کل 

شيء مسموحاً به للضحیة االستثنائیة.5
لقد مارس یهود، من خالل منظمتهم الصهیونیة وقبلها، اإلرهاب 
األصلیة  أوطاهنم  ترک  علی  لیدفعوهم  وجدوا  حیثما  یهود  علی 
وأمهه  اإلرهاب  من  النوع  هذا  مظاهر  وأبرز  فلسطني  إلی  والوفود 

أملاين(  أصل  )من  سيغف  توم  اإلسرائیلي  املؤرخ  عنه  الذي کشف 
يف کتابه »حتت محایة الغستابو« مبیناً تواطؤ احلرکة الصهیونیة مع 

احلرکة النازیة لتجهیز الیهود إلی فلسطني.6
ضمن هذه األجواء خطا یهود خطوة إلی األمام يف حماولة لتنظیم 
صفوفهم کي یتمکنوا من الوصول إلی أهدافهم، وکي یشکلوا أداة 
قائمة فعاًل تشجع االستعمار علی توظیفها لتحقیق أغراضه، وهکذا 
بدأ یتوالی ظهور املنظمات الصهیونیة، والصنادیق املالیة الصهیونیة 
حتقیق  طریق  علی  رئیسیة  مبحطة  ذلک  توَّج  أن  إلی  واملطبوعات 

األطماع هي حمطة مؤمتر »بازل سویسرا«.
لقد انعقد، بزعامة تيودور هرتزل، املؤمتر الصهیوين األول يف شهر آب 
)أغسطس( سنة 1897م. يف مدینة بازل السویسریة. وقد خلص 
املؤمترون أهداف املؤمتر باملقولة التالیة: »هتدف الصهیونیة إلی إقامة 
العام«. القانون  محایة  حتت  فلسطني  يف  الیهودي  للشعب  وطن 
العام لیس املقصود به هنا مسألة حق، وأمنا املقصود به  والقانون 
انتزاع اعرتاف من دول النفوذ یومها یبیح للصهاینة ممارسة عدواهنم، 
ال بل یریدون قراراً من دول النفوذ بدعم مشروعهم لتوطني یهود يف 

فلسطني وطرد سکاهنا منها.
یعتمدان  بوجهني  ملن  التهجري  علی  یقوم  إذن  الصهیوين  املشروع 
اإلکراه. إهنم یریدون، بشتی الوسائل، محل یهود علی قبول فکرة 
االستیطان يف فلسطني، وترک بلداهنم األصلیة، ويف الوقت عینیه 
یریدون إکراه فلسطني والعرب علی ترک أرضهم وممتلکاهتم لتؤول 

هلم.
ومع  األولی،  احلرب  وعشیة  واملعطیات،  الظروف  هذه  ظل  يف 
يف  بلفور  وعد  صدر  املباشرة،  األوروبیة  السیطرة  مشروع  بدء 
وقد  یومها(  بریطانیا  وزیر خارجیة  هو  )وبلفور  1917/11/2م. 
الوعد نشرته  روتشيلد. ونص  الیهودي  املال  إلی رجل  وّجه وعده 
الصحف الربیطانیة يف 1917/11/9م.، وهو علی الشکل التايل:

عزيزي اللورد روتشيلد:
يسعدني کثيراً أن أنهي إليکم، نيابة عن حکومة جاللة الملک، التصريح 
عليها  ووافق  قدموها  التي  الصهيونيين  اليهود  أماني  مع  تعاطفاً  التالي: 

مجلس الوزراء:
إن حکومة جاللة الملک تنظر بعين العطف إلی إنشاء وطن قومي للشعب 
تحقيق هذا  لتيسير  في وسعها  ما  تبذل  فلسطين، وسوف  في  اليهودي 
الهدف. وليکن مفهوماً بجالء أنه لن يتم شيء من شأنه اإلخالل بالحقوق 
بالحقوق  أو  فلسطين،  في  المقيمة  اليهودية  غير  للجماعات  المدينة 

والوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخری.
االتحاد  إلی  التصريح  هذا  بإبالغ  قمتم  لو  بالعرفان  لکم  مدين  إّني 

الصهيوني.
آرثر بلفور
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وعلى الضحاك باب أربع سنين؛ قال إبراهيم: وأراد بقوله باب يعني باب الصحابة المختلقونالمقاالت الثقافیة
المدينة، وذلك في المقابر!

و ایضاً یقول:
و لم يسمع مقاتل عن مجاهد شيئاً ولم يلقه...9 

كما یروي اخلطیب البغدادي استمرارا ا لذلك املوضوع ویقول: 
حدثنا مالك أنه بلغه أن مقاتل جاءه انسان فقال له: أن انسانا يسألني ما 
لون كلب أصحاب الكهف فلم أدري ما أقول له فقال له مقاتل أال قلت 

هو أبقع فلو قلته لم تجد أحدا يرد عليك قولك.
كما ینقل يف شرح حال مقاتل عن اخللیفة العباسي المنصور وابنه 

مهدي العباسي حیث قاال:
هارون بن أبي عبيد اهلل عن أبيه قال: قال لي المهدي: إال ترى ما يقول 

لي هذا؟ يعني مقاتال. 
قال: إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس. 

قال قلت: ال حاجة لي فيها.10 
الكتب.  يف  الكالم  هذا  من  الكثري  هناك  مقاتل،  وحول كذب 

وخالصة ما نقلنا عن شرح حال مقاتل هو:
لقد كان مقاتل من الغالة املشّبهه . وتعلم علم تفسري القرآن من 
أهل الكتاب، ونقلوا له تفسري اآلیات مبا یتفق مع كتبهم. وكان 
یروي بعض تلك األخبار على شكل حدیث للنيب، وكان یلفق 
سندا لتلك األخبار. وقد وضع عدة كتب هبذه الطریقة يف التفسري 

وباقي علوم القرآن.
اخللفاء،  قبول تفسريه يف مدرسة  فان نسبة  ورغم كل ما ذكرناه، 

كانت بدرجة حبیث نقلوا يف شرح حاله وقالوا:
الّناس كّلهم عيال على ثالثه: على مقاتل بن سليمان فى التفسير و...11 

نموذج من الروايات المزورة لمقاتل في تأييد الخلفاء
ویروي اخلطیب البغدادي يف تاریخ بغداد، بسند متصل ما یلي:

حدثنا مقاتل عن الضحاك عن بن عباس قال قالوا للنبي صلى اهلل عليه 
وسلم يا رسول اهلل استخلف علينا بعدك رجال نعرفه وننهي إليه أمرنا فانا 
ال ندري ما يكون بعدك فقال ان استعملت عليكم رجال فأمركم بطاعة اهلل 
فعصيتموه كان معصيته معصيتي ومعصيتي معصية اهلل عزوجل وان أمركم 
بمعصية اهلل فأطعتموه كانت لكم الحجة علي يوم القيامة ولكن أكلكم 

إلى اهلل عز وجل.12
 

دراسة الحديث
وقد زور مقاتل هذا احلدیث تأییدا للخلفاء، الهنم یزعمون بان النيب 
مل یعني من بعده خلیفة، وان املسلمني هم الذین انتخبوا اخللفاء 

حلكمهم.
وقد أورد اخلطیب هذه الروایة يف ترمجة »مقاتل« يف تاریخ بغداد 
لیظهر كیف أن مقاتل روى كذبا عن الضحاك وقال: "إن الضحاك 
يف  مقاتل  وكان  املدینة  يف  توىف  الضحاك  أن  حني  يف  يل"  روى 
خراسان ومل یسافر من هناك إىل املدینة أبدا. كما أن الضحاك توىف 

باربع سنوات قبل والدة مقاتل!13

الهوامش: 
اصول  الكرمی«، كّلیه  القرآن  من  اإلسالم  »عقائد  مرتضى،  العسكرى،   .1

الدین، قم، طبع خامس، 1426 ه.ق.، ج 1، ص 236.
2.وتوجد نسخة من خمطوطة تفسري مقاتل وكذلك نسخة من »االشباه و 
النظائر ىف القرآن الكرمی« يف معهد املخطوطات جبامعة الدول العربیة يف مصر. 
3. »هدیة العارفني«، ج 2، ص470؛ ـ»األشباه و النظائر«، ص 80، ط 

مصر، 1395ق.
»تاریخ  ق؛  مصر، 1367  االعیان«، ج 4، ص 343، ط  »وفیات   .4
ابن اثري«، يف ذكر حوادث سنة 150 هجرى. و ایضاً انظروا الی »هتذیب 
التهذیب«، ج 10، ص 279؛ »میزان االعتدال«، ج 4، ص 173؛ »تاریخ 

بغداد« )خطیب بغدادى(، ج 13، ص 169.
5. حضارات االسالمّیني ) مؤّلف: اشعرى(، ص 214، ط مصر 1950 م.

6. »تاریخ بغداد«، ترمجة مقاتل، ج 13، ص 164.
7. يف اهلوامش ترمجة مقاتل يف »االعالم«، ج 8، ص 206.

8. »تاریخ بغداد«، ج 13، ص 165؛ »وفیات االعیان«، ج 4، ص 342.
9. »وفیات االعیان«، ج 4، ص 342.

10.  »تاریخ بغداد«، ج 13، ص 167.
4، ص  ج  االعیان«،  »وفیات  بغداد«، ج13، ص 161؛  »تاریخ   .11
341؛ »تاریخ ابن كثري«، ج 10، ص 107؛ »میزان االعتدال«، ج 4، 

ص 173.
12. »تاریخ بغداد«، ج 13، ص 165.

13. العسكرى، مرتضى، »دور االئّمه يف احیاء الدین«، طباعة منري، طهران، 
الطبع األّول، 1382ه.ش.، ج 2، صص 284-280.

الصحابة المختلقون

مقاتل بن سليمان المروزي االزدي بالوالء )150 ه-( كان مشهورا 
بتفسري كتاب الّله. و قال الشافعي:

الناس كّلهم عيال على ثالثة: على مقاتل  بن  سليمان  في التفسير، وعلى 
زهير بن أبي سلمى في الشعر، وعلى أبي حنيفة في الكالم. 

كم یا تُرى َدسَّ مقاتل من االسرائیلیات يف روایاته اليت اعتمدوها 
وكم اختلق مما روى وأسند؟1 

وكنیة مقاتل هي ابواحلسن واحملرر من قبیلة »ازد« وكان من اهايل 
»بلخ«. وتوجه إىل »البصرة« و»بغداد« وكان یروي احلدیث، ویعد 

من رواد مدرسة اخللفاء يف التألیف - السیما يف علم القرآن. 
وتويف يف البصرة سنة 150 للهجرة. 

ومن مؤلفاته، ميكن اإلشارة إىل الكتب التالیة:
1. تفسري كبري؛2 
2. نوادر التفسري؛

3. اآلیات املتشاهبات ؛
4. الناسخ و املنسوخ ؛

5. القراءات ؛
6. األشباه و النظائر ىف القرآن الكرمی ؛

7. اجلوابات ىف القرآن. 3 
 وینقل ابن خلكان يف شرح حال مقاتل عن »ابن حبان« قوله: 

كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم!
و قال:

کان ]مقاتل[ مشبها يشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين وكان يكذب 
مع ذلك في الحديث.4 

یقول مقاتل: ان الّله جسم و انه جّثة على صورة االنسان لحم و دم و 
شعر و عظم له جوارح و اعضاء من يد و رجل و لسان و رأس و عينين.5 

روی اخلطیب البغدادی فی »تاریخ البغداد«:
لكلبي إذ مررت معه )مقاتل( عليه فوقف الكلبي فقال يا أبا الحجاج ما 
حدثت بهذا الحديث الذي ترويه عني قط فربضني ودنا منه فقال يا أبا 
الحسن أنا الكلبي وما حدثت بهذا الحديث قط فقال اسكت يا أبا النضر 

فان تزيين الحديث لنا إنما هو بالرجال.6 
ومعىن كالم مقاتل هو: إننا نزين كالمنا باسم رواة الحديث.

ویروى كذلك عن حممد بن سائب الكليب الذي قال: 
كذب علّى مقاتل فى تفسيره.7 

كما یروي اخلطیب البغدادي يف شرح حال مقاتل عن راویني قاال:
إسحاق الجالب قال سئل إبراهيم الحربي عن مقاتل بن سليمان هل سمع 
من الضحاك بن مزاحم شيئا قال ال مات الضحاك قبل ان يولد مقاتل 
بن سليمان بأربع سنين وقال مقاتل: أغلق علي وعلى الضحاك باب أربع 

سنين.8 
ومن مث یروي بان قصد مقاتل من »الباب املغلقة« باهنا كانت يف 
املدینة، الن الضحاك كان یقطن املدینة وأن مقاتل مل یذهب اىل 

املدینة. 
بینما یقول ابن خلكان: 

مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين. وقال مقاتل: أغلق علي 

مقاتل بن سليمان
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إيمان التاريخ المنصرم 

مل تكن طیلة التاریخ واألحداث اليت مرت على األمم والشعوب، قلة 
من األناس الذین متردوا من منطلق العناد واحلقد على أوامر األنبیاء 
على الرغم من كل اآلیات واملعجزات السماویة، أو اهنم مل یتوبوا مع 
انتهاء كافة الفرص ويف وقت جتربة عالئم العذاب ونزول البالء، مثل 
توبة فرعون ويف خضم تالطم البحر وخالص بين اسرائیل من شره. 

وفیما خیص شأن نزول اآلیة الكرمية: 
»َأْو تيَُقوُلوْا َلْو أَنَّا أُنِزَل َعَلييَْنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى ِمنيُْهْم فيََقْد َجاءَُكم بيَييَِّنٌة 
مِّن رَّبُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّن َكذََّب بِآيَاِت اللَِّه َوَصَدَف َعنيَْها 

َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِبَما َكانُوْا َيْصِدُفوَن«1
اليت نزلت على النيب األكرم يف »مكة«، ورد أن قریش كانوا 
من الذین یقولون أنه إن اختار اهلل، النيب من بیننا، فان أي أمة لن 
تكون أكثر منا طاعة هلل وامتثاال لنبیه ومتسكا بكتابه، ومن مث نزلت 
هذه اآلیة واتضح أن قریشا كانت تكذب وقد بقیت على كفرها 

وشركها.2 
إن أیا من اآلیات اإلهلیة سواء إرسال الرسل وإنزال الكتب، ترشد 
األمم والشعوب حنو اهلدایة وتعد عامال إلمتام احلجة. ویصدر اهلل 
باإلنتظار،  أمرا  »األنعام«  سورة  يف  مباشرة  اآلیة  هذه  بعد  تعاىل 
یقول  حیث  الكبري،  التحرر  موعد  لبلوغ  انتظاره  عن  ویتحدث 

سبحانه وتعاىل: 
»َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن تَْأتِييَُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَُّك َأْو يَْأِتَي بيَْعُض آيَاِت رَبَِّك 
ييَْوَم يَْأِتي بيَْعُض آيَاِت رَبَِّك الَ يَنَفُع نيَْفًسا ِإيَمانيَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمن قيَْبُل َأْو 

َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخييًْرا ُقِل انَتِظُروْا ِإنَّا ُمنَتِظُروَن«3 
 :حول هذه اآلیة فقال وسئل اإلمام الصادق

»اآليات هم الئمة واآلية المنتظرة هو القائم المهدّي. فإذا قام ال ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقّدم 

من آبائه.«4 
ووا أسفاه! أن اإلنسان وعلى أثر إغواء الشیطان یفقد الفرص يف 
خضم طوفان الشك والكسل واإلمهال، ویشهد يف موقع ما الواقعة 

اليت ُوعد هبا، لكن ال فائدة بعد من توبته وإنابته. 
ونقل عن أيب بصري عن اإلمام الباقر حول اآلیة »الَ يَنَفُع نيَْفًسا 

 :ِإيَمانيَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمن قيَْبُل َأْو َكَسَبْت«، إذ قال
»إذا طلعت الّشمس من مغربها، فكّل من آمن في ذلك اليوم ال ينفعه 

إيمانه.«5 
الوقائع  من  العدید  ووضوح  جالء  من  الرغم  وعلى  االن  وألیس 
املتعلقة بسنوات ما قبل الظهور األكرب حلضرة ويل العصر، یعترب 
العقل املكار، أن كل ذلك یعود إىل األحداث الطبیعیة وحيجم عن 

التأمل حول الوقائع والتذكر بشأن تلك اآلیات؟
 :حول الفرج، فقال وسأل حممد بن فضیل، اإلمام الرضا

»إّن اهلل عّز وجّل يقول فانتظروا إّني معكم من المنتظرين.«6 
إن اإلنتظار هو أمر من اهلل املتعال وحصن منیع أمام طوفان اإلهتیاج 
إن  الذنوب واإلمث.  للردع يف مواجهة  املهلكة وعامل  واخللجانات 
درك هذا األمر وجتربة الصرب اجلمیل، ميثل ممرا یوصل املرء إىل غد 

أفضل. 
 :حیث قال ونقل حممد بن ايب نصر عن اإلمام الرضا

»ما احسن الّصبر و انتظار الفرج، اما سمعت قول الّله تعالى:
»فَْاْرَتِقُبوا ِاّنى َمَعُكْم رَقيٌب«7 

وقوله عّزوجّل: »فَانيَْتِظُروا ِاّنى َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظريَن« 
فعليكم بالّصبر فانّه انّما يجئ الفرج على اليأس، فقد كان اّلذين من قبلكم 

اصبر منكم.«8

الهوامش:
1. سورة األنعام، اآلیة 157.

2. حممد باقر حمقق، »منوذح البینات يف شأن نزول اآلیات من وجهة نظر 
للنشر،  اسالمي  والعامة«، طهران،  اخلاصة  املفسرین  الطوسي وسائر  الشیخ 

1361، ص 353.
3. سورة األنعام، اآلیة 158.

4. إبن بابویه، حممد بن علي، »كمال الدین ومتام النعمة«، املصدر السابق، 
ج 1، ص 30.

5. القمي، علي بن ابراهیم، »تفسري القمي«، قم، دار الكتاب، الطبعة الثالثة، 
1404 هـ، ج 1، ص 222، نقال عن البحراين، سید هاشم، »الربهان يف 

تفسري القرآن«، املصدر السابق، ج 2، ص 500.
6. إبن بابویه، حممد بن علي، »كمال الدین ومتام النعمة«، املصدر السابق، 

ج 2، ص 645.
7. سورة هود، اآلیة 94.

8. إبن بابویه، حممد بن علي، املصدر السابق.

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

سّر إنهیار الثقافات والحضارات
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القتل الصامت

حیاة القتل الصامت من  للحد  النباتات  يف  الوراثي  بالتغیري  یكتفوا  مل  لكنهم  و 
سكان األرض بل قاموا بالتغیري الوراثي يف احلیوانات لكي یقوموا 
بتلویث حلومها و الباهنا و یتعرض الناس لألمراض القاتلة كسرطان 

الثدي و الربوستات. 
الیوم، أصبح سرطان كابوسا للناس يف العامل و مل یتوقف هذا املرض 
يفّ إطار عمر خاص  وعلى الرغم أنه كان یسبب موت  كبار السن 
يف السابق، جند حالیا یصیب األطفال و املسنني معا ولكنه ما هو 
سبب هذه املأساة لیس الوراثة العائلیة  بل قد یكون الوراثة النباتیة و 

احلیوانیة من البذور املعدلة وراثیا و احلیوانات املعدلة وراثیا.

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

مشروع یونيکس

شركة  وهي  روكفلر«،  »مؤسسة  حاولت  تصدقوا،  ال  أو  صدقوا 
جتاریة عاملیة لالستیالء على األسواق الدولیة عرب جمموعة شبكات 
واجملموعة  األمریكیة  والشركات  غيتس  بيل  إن  مالیة.  و  اقتصادیة 
احلد من  إىل  یهدف  الزؤارعیة كلها  احملاصیل  للبحوث يف  الدولیة 

عدد سكان العامل.
و وفقا لألحباث اليت متت  إن التحالف الیهودي، الصهیوين ضد 
اجملتمع البشري قرر إنشاء مشروع للنباتات املعدلة وراثیا يف اجملتمع 
الدويل يف إطار تشكیل القوم املختار وهكذا، ويف هذا اإلطار بدأت 
مؤسسة روكفلر يف عام 1927. عمله يف جمال البیولوجیا اجلزیئیة، 

و من بعض أهدافها احلد من سكان العامل.
وكان املشروع الذي كانوا یعملون علیه یدعى: 

الدمار الصامت لسكان الرض.
و اقرتح هنري كيسنجر الیهودي و مستشار األمن القومي األمریكي 
مبقدار  االرض  تقلیص سكان  اقرتح  الشهري  والدبلوماسي  السابق 
ملیارین، ولكنه يف وقت الحق اتبعت سیاسة تقلیص أربعة ملیارات 

من سكان االرض كان.
فبناء على هذا واصلوا برامج ختریب األجیال عرب املناهج املختلفة 

لتلویث املیاه و اخلبز واملواد الغذائیة واألدویة للتقلیص حیاة سكان 
األرض و هذه الربامج قد تقلص حیاة اإلنسان مبعدل ٪50.

بإدارة  و  األمریكیة  و  الربلیطانیة  االستخبارات  إن  للبحث،  ووفقا 
النباتات  تعدیل  بإنشاء مشروعات كعلم  قامت  الصهیوين  الكیان 
أو مشروع یونیكس لتعقیم األشخاص و السیطرة على الوالدات يف 
الدول الشرقیة و الدول اليت الناس فیها ذو توجهات دینیةو أنشاؤوا 

مصرفا هلا. 
التغیري الوراثي للبذور املأكولة  عام 1970 بعنوان »الثورة  و بدأ 
و  »تركیا«  من  البذور  اشرتاء  مت  املشروع،  هذا  ففي  اخلضراء«. 
»أذربیجان« و مت حتویلها إىل بذور ال ميكن االستفادة منها إال مرة 
واحدة و اليت تسبب العقم يف النساء و بیعت يف البلدان املستهدفة.

»إن مستودع بذور القیامة« هو املكان الذي ميكن حفظ حوايل 
لفرتة  املعدلة   البذور  عنوان  فیها حتت  النباتات  من  بذرة  ملیاري 

حوايل تسع سنني .
بإنشاءه عام 2008  الذي قاموا  إن املستثمرین يف هذا املستودع 
بدفع  123 ملیار دوالر باعوا يف أول دفعة بیع 100ملیونا من 

البذور ل100بلدا أي كل بلد طلب منهم ملیون بذرة.
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البيوت العنكبوتية

إن األسرة و اليت تتشكل من املرأة و الرجل و األبناء أصغر مؤسسة 
يف اجملتمع و أمهها.و لو كان كل من أعضاء األسرة ملتوما بدوره 
و یعمل بالربنامج الشاملة و الكاملة الذي عینه لكل أفراد األسرة 
فنتاج مثل هذه األسرة هو اهلدوء ألفراد األسرة و للمجتمع و لو مل 
یتوفر حاجیات كل من أعضاء االسرة من املودة و العاطفة و اهلدوء 
و احلاجات اجلنسیة فانه سوف یبحث عنها خارج البیت.فكیف 
یفكر  بینما  اجملتمع  الشخص مفیدا يف  أن یكون مثل هذا  ميكن 
بادىء األمر يف توفري احلاجیات الروحیة و اجلسمیة له.إن للمرأة 
دور مقدس يف األسرة كالزوجة و األم و على الرجل واجبات خاصة 
و إن ال یهتم كل واحى منهما بواجباته أو ال یعلمها فسوف نشاهد 

اهنیار األسرة كما تشري اإلحصائیات أن األسر يف طریق االهنیار.
حالة الطالق يف عشر دول هلا طالق أكثر باملقارنة مع الزواج ؛1

معدل الطالق مقارنة الطالقالزواجالبلد
بالزواج

4.2371بلجیكا1

3.72.568الربتغال2

مجهوری 3
4.42.966تشیك

3.62.261اسبانیا4

3.82.258استونیا5

5.22.956کوبا6

3.82.155فرنسا7

الوالیات 8
6.83.653املتحدة

4.22.252لیتوانیا9

9.24.851روسیا10

و كان أهل البیت قد حذر قبل أن نصل إىل فرتة نشاهد هذه احلالة 
يف اجملتمعات حول اهنیار األسر و ابتهادها اؤ احملاور االهلیة.

النِّساِء«2إال  َعَلى  قيَوَّاُموَن  »الرِّجاُل  االهلیة  النظر  وجهة  من  أنه  مع 
أننا وصلنا إىل زمن: »يكون الّرجل هّمه بطنه، و قبلته زوجته، و دينه 

دراهمه.«3 
و وصلت األمهات إىل هذه احلالة بینما كان یفرتض علیهن تربیة 

األبناء الطاهرین و البعیدین عن األثام:
النساء  »اختلفت القلوب و نقضت العهود و اقترب الموعود و شارك 
أزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا«4 و مل ميس انشغال األمهات 
األمومة  بدروهن يف  البیت  األعمال يف خارج  و  األشغال  ببعض 
فحسب بل هذه االنشغاالت أخرجتهن عن كوهنن نساء كما جند 
يف الروایات: »رأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور يعلم ذلك 
و يقيم عليه و رأيت المرأة تقهر زوجها و تعمل ما ال يشتهي و تنفق على 

زوجها.«5 
بینما یقول اهلل تعاىل أن من حقوق األبناء هو:

»و أما حق ولدك فأن تعلم أنه منك و مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره 
و شره و أنك مسئول عما وليته به من حسن الدب و الداللة على ربه عز 
و جل و المعونة له على طاعته فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب 

على اإلحسان إليه معاقب على اإلساءة إليه.«6 
و إىل أین یسري األمهات و اآلباء يف العامل اإلسالمي و أي طریق 
یسلكونه؟ الیوم هو الزمن الذي قد حذره النيب قبل مئات السنني:  
»ليأتين على الناس زمان ال يسلم لذي دين دينه إال من يفر من شاهق إلى 
شاهق و من حجر إلى حجر كالثعلب بأشباله قالوا و متى ذلك الزمان 
قال إذا لم ينل المعيشة إال بمعاصي اهلل فعند ذلك حلت العزوبة قالوا 
يا رسول اهلل أمرتنا بالتزويج قال بلى و لكن إذا كان ذلك الزمان فهالك 
الرجل على يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته و ولده فإن 
لم يكن له زوجة و ال ولد فعلى يدي قرابته و جيرانه قالوا و كيف ذلك يا 
رسول اهلل قال يعيرونه لضيق المعيشة و يكلفونه ما ال يطيق حتى يوردونه 

موارد الهلكة.«7 
و  ينصرانه  و  يهودانه  فأبواه  الفطرة  على  إال  ولد  مولود  من  »ما  نعم: 

يمجسانه.«8 
بالرجال  النساء  نتائج أكل احلرام و عدم االكرتاث بعالقة  و من 
يف القضایا اجلنسیة أن الشیطان یشارك أهل األسرة يف النوم و يف 

الطعام كما قال اهلل تعاىل: »شارِْكُهْم ِفي اْلَْمواِل َو اْلَْوالِد.«9
عن أبي بصير قال قال أبوعبد اهلل : »يا أبا محّمد! أي شي ء يقول 
الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته قلت جعلت فداك أ يستطيع الرجل أن 
يقول شيئا فقال أ ال أعلمك ما تقول قلت بلى قال تقول- بكلمات اهلل 
استحللت فرجها و في أمانة اهلل أخذتها اللهم إن قضيت لي في رحمها 
شيئا فاجعله بارا تقيا و اجعله مسلما سويا و ال تجعل فيه شركا للشيطان 
قلت و بأي شي ء يعرف ذلك  قال أ ما تقرأ كتاب اهلل عز و جل ثم ابتدأ 
هو و شاركهم في الموال و الوالد ثم قال إن الشيطان ليجي ء حتى يقعد 
من المرأة كما يقعد الرجل منها و يحدث كما يحدث و ينكح كما ينكح 
قلت بأي شي ء يعرف ذلك قال بحبنا و بغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد 

و من أبغضنا كان نطفة الشيطان.«10 
در زمانه ای که »رأيت الرجال يتسمنون للرجال و النساء للنساء و 
رأيت الرجل معيشته من دبره و معيشة المرأة من فرجها و رأيت النساء 

يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال.«11  
و كیف ميكن أن یكون مثار هذه األسر أبناء ساملني و سعیدین؟

و حول احلرام و أثره يف احلیاة نكتفي بذكر »إذا وقعت  اللقمة من  

العبد لعنه كل ملك في السماوات و في الرض و ما  حرام  في جوف 
دامت اللقمة في جوفه ال ينظر اهلل إليه و من أكل اللقمة من الحرام  فقد 
باء بغضب من اهلل  فإن تاب تاب اهلل عليه و إن مات فالنار أولى به.«12 
عن محّمد بن مسلم عن أيب جعفر قال:  »سألته عن شرك الشيطان 
قوله: »و شاركهم في الموال و الوالد« قال: ما كان من مال حرام فهو 
شريك الشيطان، قال و يكون مع الرجل حتى يجامع- فيكون من نطفته 

و نطفة الرجل  إذا كان  حراما.«13 
أفراد األسرة و األقرباء ؟الیوم هو  أنظرمت إىل االحرتام الضائع بني 

الزمن الذي قال أمري املؤمنني علي عنه:
»ال يرحم كبيركم صغيركم و ال يوقر صغيركم كبيركم .«14 

بینما جند حول حقوق األبوین يف الروایات:
»أما حق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث ال يحتمل أحد أحدا و أعطتك 
من ثمرة قلبها ما ال يعطي أحد أحدا و وقتك بجميع جوارحها و لن تبال 
أن تجوع و تطعمك و تعطش و تسقيك و تعرى و تكسوك و تظلك و 
تضحى و تهجر النوم لجلك و وقتك الحر و البرد لتكون لها و أنك ال 
تطيق شكرها إال بعون اهلل و توفيقه و أما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك 
و أنك لواله لم تكن فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك 
أصل النعمة عليك فيه فاحمد اهلل و اشكره على قدر ذلك و ال قوة إال 

باهلل.«15  
النيب فقالت: يا رسول اهلل ما حق الزوج على  امرأة إىل  جاءت 

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

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

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

قال: »زوجها.«16 
و صارت بیوتنا يف هذا الزمن كبیوت العنكبوت و مع أن خیوط 
العنكبوت أقوى من الفوالذ حسب ما یقوله العلماء و لكنه بیت 
فیه  األبناء  یاكل  ما  هو  العنكبوت  .فبیت  بیت  أوهن  العنكبوت 
االب بعد والدهتم بالتواطؤ مع األم و بعد خیرجون األم من البیت 
»َأْوَهَن  تعاىل:  اهلل  العزلة.فیقول  يف  و  الشیخوخة  يف  متوت  لكي 

اْلبيُُيوِت لَبيَْيُت اْلَعْنَكُبوت. «17 
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في آخر الزمان
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إسماعيل شفيعي سروستاني

المساجد المناقضة للقواعد

یقول اإلمام الصادق عن أبیه، يف تفسري اآلیة 33 من سورة 
األحزاب »َوال تيَبيَرَّْجَن تيَبيَرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اُلوَلى«1 ما مضمونه اال تتربجن 

تربج نساء عصر اجلاهلیة األوىل.
إن مفردة التربج مأخوذة توسعا من مفردة الربج. واستنادا إىل املغفور 
له العالمة طباطبائي يف تفسري »املیزان« فإن التربج یعين الظهور كما 

تظهر األبراج لناظریها.2
واالستعراض  الزینة  وإبراز  إظهار  هبدف  التربج  اعتبار  ميكن  ورمبا 

ولفت األنظار هو األقرب مفهوما إىل التربج اجلاهلي.
املخفف  الشئ  هو  الزینة،  وإظهار  االستعراض  مبعىن  التظاهر  إن 
للتربج. الرغبة يف االستعراض والتظاهر. اإلسقاط اخلاص الذي یقف 
متاما يف مقابل األحجام وضبط النفس واحلیاء وحىت كتمان السر. 

وهو نوع من االستعراض املتهور أمام الناس. 
وهذا االستعراض املتالزم مع التفاخر یُذّكي نار الرغبة واحلسد ویدفع 
النفس االمارة املستقرة يف اجلسم الصغري أللوف الشیوخ والشباب 

خلوض سباق كبري. 
 إن التربج هو مضاد للسرت وخمالف له، لذلك فإن املعصومني
وأهل احلكمة والتعقل قد ذموه وهنوا عنه وهو من صفات ومسات 
بعد مضي  یعود ویظهر  الذي  إنسان عصر اجلاهلیة األوىل. وهو 
قرون، على هیئة اجلاهلیة الثانیة يف آخر الزمان ویقف يف مواجهة 

 .إمام الزمان
وإن نظرنا من منظر القرآن الكرمی أي هني وذم التربج والتظاهر يف 

املیادین الثقافیة واحلضاریة يف السابق واحلاضر، جند بأن املدن هي 
النقل  ووسائط  واملالبس  البیوت  أن  والتظاهر. كما  التربج  معاقل 
تشبه األبراج يف االستعراض ولفت األنظار والتظاهر، كلها تفتقد 
إىل صفة السرت، وتشبه الزجاج الشفاف الذین یظهر ویبدي كل ما 

یكتنز خلفه. 
إن األزقة واألحیاء وكل ما يف املدینة، تنطوي على مظهر من مظاهر 

هذه الصفات املذمومة، وتعرض ما لدیها على كل مار وماش.
بعبارة أخرى، فإن املدن واألحیاء تكون مقر ظهور التربج التام يف 

هنایة الزمان. 
بعضها  مع  وتتباهى  تتفاخر  السماء،  تناطح  اليت  الشاخمة  املباين 
والواهنا  روعتها  وتربز  تفوقها  وتظهر  حادة.  منافسة  يف  البعض 
وواجهاهتا وأمنیات بانیها وأصحاهبا. إهنا تعرض قدرها لتأسر قلوب 

وعیون مشرتیها واملطالبني هبا.
فاملدن ملیئة بأناس یستعرضون أنفسهم منذ الصباح الباكر. ورمبا 
أن املدن هي السبب يف تباهي اإلنسان وفساده أخالقیا وثقافیا. 
مثلما أن ابن خلدون یرى يف »املقدمة«: إن شخصية اإلنسان يخلقها 

نوع معيشته. 
إن املدینة والشارع واملركز التجاري واحملال التجاریة واالبراج واالحیاء 
كلها من قماشة واحدة وحتمل صفات مشرتكة. فكلها تظهر باطن 
إنسان العصر احلاضر الذي یدور مثل عصر اجلاهلیة األوىل حول 
نطاق  يف  یعرف  شخص  وكل  شئ  وكل  والتربج.  التظاهر  مدار 

وأبنية الشرك والنفاق
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التظاهر والتربج، ونبحث خطا عن التربج يف تسرحية شعر الفتیات. 
فنغلق اعیننا يف غفلة من الزمن على الدور الرئیسي لبناء وختطیط 
املدن والعمارة واملنازل يف تبلور شخصیة اإلنسان وتنشئة األجیال 

ونعتربها كلها بأهنا ال أثر هلا. 
وحمط  للمباين  البارزة  السمة  اإلسالمیة،  احلضارة  يف  السرت  ویعد 
العمارة وبناء  الذي یظهر يف  النبویة والعلویة، وهو  الثقافة  اهتمام 
املدن واملنازل. ويف املقابل، فإن العري والتعري یعد الصفة الذاتیة 

للثقافة واحلضارة الغربیة. 
وقد نقل عن النيب األكرم ما مضمونه إن دار كل أمر حرمه.3

ومن هذا املنطلق فإن النيب األكرم یعترب بیت الناس كاملسجد 
احلرام، آمن ویرى أن من دخل بیته فهو آمن كما من دخل املسجد 

احلرام فهو آمن.4 
وبذلك كیف ميكن تصور أن املنادي هبذه الثقافة النبویة والعلویة، 
یصادق على هذا »التربج والتظاهر والتزاحم« العفن الكائن يف بناء 
األبراج وحىت عمارة املساجد احلدیثة يف مدننا واليت ال تنطوي إال 

على إجياد املتاعب للخلق وإزاحة الستار عن احملارم؟
اللیربايل  منشأها  احلدیثة وبسبب  األبراج  وبناء  احلدیثة  العمارة  إن 
والنابع من الفلسفة اإلنسانیة اليت حتكم املهندسني واملعمارین، ترفع 
إذن الدخول عن مجیع البیوت وأماكن اخللوة واملواقع اآلمنة للناس. 
بالضبط مثلما كان سائدا يف عصر اجلاهلیة، إذ كان سكان احلجاز 
املنازل  يف عصر اجلاهلیة األوىل أزالوا تقلید كسب اإلذن لدخول 

والبیوت، إىل أن أعلن »القرآن الكرمی« يف زمن البعثة:
»يَا أَييَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتْدُخُلوا بيُُيوتاً َغييَْر بيُُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا 

َعَلى َأْهِلَها َذِلُكْم َخييٌْر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن«5
إن أمن احملارم وأهل الدار یتم تكرميهم لدرجة أنه یتم وضع شروط 
لكیفیة احلصول على إذن للدخول إىل املنازل ناهیك عن حذف 
كافة الشروط حتت ذرائع اقتصادیة حبتة ال ميكن الدفاع عنها ووضع 
العیون  لسهام  عرضة  اجلاهلي  العصر  يف  العزل كما كان  الناس 
السامة، السهام اليت قدیضرب ویصیب كل منها أهل الدار بطریقته.
أبنية الشرك  وهل فكرنا عندما نقرأ يف دعاء »الندبة«: »أين هادم 
الظهور مع معطلي  اإلمام يف وقت  والنفاق« كیف سیتعامل 

الفرائض والسنن ومشیدي أبنیة الشرك والنفاق؟
إن اإلشارة إىل أبنیة الشرك والنفاق وهتدميها يف وقت الظهور تنطوي 
هلذه  واملشركني  املنافقني  والبنائني  املشیدین  إىل  أیضا  إشارة  على 
األبنیة، كما تنطوي يف وجه آخر على إشارة إىل قیام هذه األبنیة 
والثقايف، ويف كلتا  الفكري  املیدان  والنفاق يف  الشرك  على أسس 
احلالتني فإن هذه األبنیة تؤسس للشرك والنفاق اخلفّي واجللّي يف 

احلقل الثقايف واحلیاة املادیة للمسلمني. 
وألیس التربج والتظاهر والریاء، حيمل يف طیاته شركا ونفاقا ویتسبب 
هیئة  يف  ومنافقني  مشركني  وجود  حول  یدور  ال  والكالم  هبما؟ 

معمارین وبنائني، أقاموا وشیدوا األبنیة لنا، بل احلدیث یدور حول 
األسلوب الذي تتبعه العمارة وختطیط املدن على األسس النظریة 
القائمة على الشرك والنفاق، حىت وإن كان مسلم مؤمن قد شیدها. 
لذلك وانطالقا من أن اإلناء ینضح مبا فیه، فإن صورة املبىن تعكس 
بالشرك يف  املتسمة  واحلیاة  للنفاق  وتؤسس  بالشرك  املتسم  باطنه 

األرض. 
قال ابوهاشم الجعفري: 

كنت عند اإلمام احلسن العسكري فقال: »إذا قام القائم يهدم 
معىن  نفسي ألي  فقلت يف  المساجد.«  في  التي  والمقاصير  المنار 
هذا؟ فأقبل علي فقال: »معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي 

وال حجة.«6
اإلشراف  لن  احلدیث:  هذا  توضیح  يف  المجلسي  العالمة  ویقول 

والتسلط على بيوت الناس حرام.7
إن من یفعل مبنائر ومقاصري املساجد املشرفة هكذا، كیف سیفعل 
إذن باألبراج الشیطانیة واملوبوءة بالتربج اجلاهلي؟ وميكن من دون 
ومن   املعصومني وسلوك  وهنج  واحدة  روایة  إىل  حىت  الرجوع 
خالل االستعانة هبذه العلوم احلدیثة فهم ودرك تداعیات وتبعات 

هذه العمارة على جسم وروح سكان املدن. 
وكأننا تركنا لوحدنا. ونعترب أنفسنا بال إمام وال سنة وال حكم، حبیث 
لوثنا هبذه الطریقة مدننا ودیارنا وجعلنا املسلمني یصابون باألمراض 

واإلهناك واإلبتالء بالعذاب الدنیوي واألخروي. 
أن فلسفة فولدینغ  اليت هي حصیلة ذهن جیل دلوز فیلسوف ما 
بعد احلداثة الفرنسي، تعتمد الغموض وعدم وجود أفضلیة يف أي 

شئ ونبذ الرتاتیبیة العمودیة والتأكید على احلركة األفقیة. 
وحقا جيب التساؤل: ما موقع فلسفة اإلیهام والتزلزل وعدم الثبات 

واالستقرار يف عمارة مسجد یشید من أجل الیقني والتوحید؟8
واملؤسف أنه بسبب الغفلة املزمنة يف جمال الدراسات الثقافیة وضرورة 
باملاسونیة  واملتشبهون  املاسونیون  استغل  الشاملة،  الثقافیة  الثورة 
الظروف السائدة، لیستهدفوا بصالفة تامة األسس الرئیسیة للعمارة. 
فقد أقدم هؤالء يف اخلطوة األوىل مستغلني غفلة جمموعات خرباء 
التجربة  هذه  وبعد  الشكل  هرمیة  مباين  تأسیس  على  البلدیات، 

الشاملة، توجهوا يف اخلطوة الثانیة حنو املساجد.
وقد شهدنا يف كل حدب وصوب يف املدن تشیید مساجد طغت 
بشكل  النمطیة  والرتكیبة  البنیویة  مناقضة  سیاق  العمارة يف  علیها 
للمسلمني  والعبادي  التوحیدي  طابعها  فكسرت  النطاق  واسع 
وجعلت املساجد تعتمد وتبىن على أسس وركائز املذهب اإلنساين 

ومعتقدات حمافل عبادة الشیطان املاسونیة. 
واملؤسف أنه بسبب الغفلة املزمنة يف جمال الدراسات الثقافیة وضرورة 
باملاسونیة  واملتشبهون  املاسونیون  استغل  الشاملة،  الثقافیة  الثورة 
الظروف السائدة، لیستهدفوا بصالفة تامة األسس الرئیسیة للعمارة. 

فقد أقدم هؤالء يف اخلطوة األوىل مستغلني غفلة جمموعات خرباء 
التجربة  هذه  وبعد  الشكل  هرمیة  مباين  تأسیس  على  البلدیات، 

الشاملة، توجهوا يف اخلطوة الثانیة حنو املساجد.
وقد شهدنا يف كل حدب وصوب يف املدن تشیید مساجد طغت 
بشكل  النمطیة  والرتكیبة  البنیویة  مناقضة  سیاق  العمارة يف  علیها 
للمسلمني  والعبادي  التوحیدي  طابعها  فكسرت  النطاق  واسع 
وجعلت املساجد تعتمد وتبىن على أسس وركائز املذهب اإلنساين 

ومعتقدات حمافل عبادة الشیطان املاسونیة.
ونظرا إىل ما أسلفنا، یكفي أن نتساءل: 

• ما النسبة القائمة بني عمارة مسجد ما وهذا األسلوب من العمارة؟
• ما العوامل اليت تسعى ملناقضة القواعد والثورة على عمارة املساجد 

يف الدیار اإلسالمیة؟
َ ینظنون بأننا نعیش يف مدینة العمیان وأن أعني مجیع خلق اهلل  • ملمِ

مغمضة على ما یفعلونه؟
• ملاذا یرى اجمللس البلدي بطهران أنه يف غىن عن امتالك جممع ثقايف 

وخنبوي لدراسة أسالیب العمارة احلضریة املهمة؟
• من املسؤول أو املسؤولون عن منع اتباع هذه اهلرطقات السافرة؟

• وهل هؤالء جهزوا أنفسهم للتعرض للمحاسبة واملؤاخذة على ید 
الصاحب الرئیسي الشریعة؟

وكل هذا بغض النظر عن الدور الذي تضطلع به العمارة احلدیثة 
والشیطانیة  اإلنسانیة  الفلسفة  من  النابعة  األفكار  على  واملعتمدة 
للمعمارین املاسونیني يف إطالق ید القوى الشیطانیة لتعبث حبیاة 

وجسم ورح سكان هذه املدینة العزالء. 

الهوامش:
1. »حباراألنوار«، ج 22، ص 189.

2. »تفسري املیزان«، ج 16، ص 309.
3. »هنج الفصاحة«، ص 331، ح 1582؛ »اخلصال«، ج 1، ص 122.

4. الدكتور آیيت، »تاریخ نيب اإلسالم«، ص 561.
5. سورة النور )24(، اآلیة 27.

6. »الغیبة« للشیخ الطوسي، ص 123؛ »املناقب« البن شهر آشوب، ج 
4، ص 437.

7. »روضة املتقني«، ج 2، ص 109.
8. »مشرق نیوز«.

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

جيولوجيا

علماء المسلمون و

بعض الناس، عندما حياولوان أن یفهموا عظمة اهلل، یرفعون رؤوسهم 
وینظرون إىل السماء و بعض آخر یبحثون عن جمد اهلل يف االرض.

ومجال،  عجائب  وفیها  اهلل  آیات  من  آیة  األرض كالسماء،  إن 
الصخور واجلبال واملیاه، من الظواهر االرضیة اليت تتحدث معك، و 

تدعوك إلعادة التفكري يف اخللق.
طوىب للجیولوجیني و الذین یفهمون لغة األرض و یسمعون  ألف 

حكایة و حكایة  منها مل یسمعه أحد.
إن اجلیولوجیا علم یدرس الظواهر األرضیة و يف هذا الفرع من العلم 
هبا يف  ما مسعتم  منها  و  نظریات جدیدة  املسلمني  للعلماء  كان 

عصرنا احلاضر.، 
و هنا نقوم بتقدمی عاملني مسلمني يف هذا اجملال:

أبو بكر الكرجي )؟ - بين سنين ۱۰۱۹ و ۱۰۲۹ 
م.(

ابوبکر حممد بن حسن )حسني( کرجی ریاضي . عامل املیاه اإلیراين 
كان یعیش يف عصر أيب رجيان البريوين و زكریاء الرازي و بو علي 

سینا.
 الكرجي إضافة على كونه عاملا يف الریاضیات فهو شخصیة بارزة يف 
تاریخ علم اهلندسة يف إیران و العامل و كان له نظریات و اخرتاعات 
یرى  فهو كان  استخراجها  اجلوفیة وطرق  املیاه  رائعة حول ظهور 

جریان املیاه من نقطة إىل أخرى متعلقا باختالف سطوحهما و له 
مؤلفات يف استخراج املیاه اجلوفیة.

كان یعتقد أن املیاه اجلوفیة تتشكل بثالث طرق.األول تسرب میاه 
األمطار و الثلوج يف األرض و الثاين تسرب خبار املیاه و تقطريها 
يف األرض و الثالث صعود البخارات املوجودة يف األرض و حتوهلا 

للمیاه.
القضیة املهمة اليت یشري الیها هو أثر الزالزل يف حتفیف العیون أو 

ظهور العیون اجلدیدة.
أثار قضیة رسم اخلرائط  على االرجح إن الكرجي كان أول من  
لألرض و كان له ابداعات لتوجیه املیاه يف اآلبار و حسب العلوم 
الریاضیة اجلدیدة یتطابق مع املعایري  يف یومنا هذا يف رسم اخلرائط 
األرضیة و اخلالف البسیط بینهما یرجع إىل األدوات املستخدمة 

فیها و اليت ما كان يف عصره موجودا .

ابوحامت االسفزاري )حنو 437-506 هـ(
ابوحامت امساعیل االسفزاری، عامل إیراين يف القرن اخلامس فهو أول 
عامل صنف األحداث يف االرصاد اجلویة  و له كتاب بدیع يف هذا 
أب  حقیقة  فهو   )meteorology( علوي  آثار  یدعى  اجملال 

لعلم االرصاد اجلویة.

صالح الطائي

القسم الثاني

باحثون في الکونية
ومن بني الکّم الکبري من النصوص والروایات والتفسريات واآلراء 
کانت هناک جمموعة آراء تناولت مسألة العوامل الکونّیة، وعالقة 
اإلمام املهدي باألکوان وسکاهنا بشيء من التفصیل اإلحيائّي، 
ولکّنها وقفت عند حّد معنّي ومل تتجاوزه، وهي األطروحات اليت 
سنتناوهلا بالبحث حبسب عمقها الشمويّل من األقرب إلی األبعد، 

وهذه األطاریح اخلمسة هي علی التتايل:

أطروحة عالم سبيط النيلّي
أهّنا طور عرفايّن تصل  الکونّیة علی  النيلي عن  حتّدث عامل سبيط 
املخلوقات املختلفة فیه إلی أعلی حاالت الصفاء مبا یسمح هلا أن 
النیلي  تستغين عن کّل املتعارفات احلیاتّیة املاّدیة املتداولة. ویعتقد 
أّن البشر علی األرض مرشحون للوصول إلی هذه املرحلة العرفانّیة 
سوف  األرض  سکان  إّن  أي:  املهدویّة.  الدولة  زمن  يف  املتطورة 
یعیشون يف زمن الدولة املهدویّة مثل هذه احلالة العرفانّیة متاماً کما 
أن  لکن من دون  األکوان،  املقیمون يف  السکان  أولئک  یعیشها 

خیتلطا أو خیضعا إلی حکم واحد وسلطة واحدة.
ومل ینتبه املرمحوم النیلي إلی أّن وصول البشریّة إلی هذه الدرجة من 
العرفانّیة یعّد ذاته مؤشراً علی یقینّیة الکونّیة املقصودة، ألّن متکن 
البشر من الوصول إلی هذه املرحلة السامیة اليت ال ميکن أن یثق 
هبا العلم یعين أّن الفوارق بینهم وبني املخلوقات السامیة األخری 
مبا فیها املالئکة قد تالشت کلّیاً مبا یسمح هلم بالتواصل مع هذه 

املخلوقات بغّض النظر عن نوعّیة التواصل وصیغته.
یستفاد من أطروحات املرحوم النیلي أّن هناک يف األکوان سکاناً 

علی درجة رفیعة من التطّور والعرفانّیة.

أطروحة الشيخ علّي الکوراني
حتّدث الشیخ الکوراين من جهته يف کتابه املشهور »عصر الظهور« 
عن انفتاح اإلمام املهدي علی األرضني السبع بعد أن أورد بعض 
الروایات اليت تشري إلی أن النهدي یستعمل الوسائل املتنّوعة، 
السماوات  بني کواکب  والتنقل  الصعود  يف  اخلاّصة  واألسباب 
وعواملها، لکن الشیخ یعتقد أهّنا لیس بقصد التبلیغ واهلدایة بوصفها 
مرحلة من مراحل بعثته وظهوره، وإمّنا مبعنی أّن احلیاة علی األرض 
وحدها سوف تدخل يف عصره مرحلة جدیدة ختتلف عن کّل 

ما سبقها من املراحل من حیث االنفتاح علی اآلخرة.

أطروحة السّيد الشهيد محّمد محّمد صادق الصدر
احلکومة  حقیقة کونّیة  حنو   الصدر محّمد  الشهید  اإلمام  سار 
املهدویّة خبّطی متئدة متدرجة، وکأنه أراد أن یسایر مستوی التفکري 
وأّمیها،  متعلمها  وجاهلها،  مثقفها  للمجتمعات کّلها،  اجلمعّي 

عاملها ومتعلمها، لکي یصل هبم مجیعاً إلی هذا االعتقاد.
للسري مع رؤی الشهید الصدر یوجب علینا النظر أن ننعم يف ثالث 
آیات مرتابطات، متساوقات متساخنات متآخیات مبجموعها تقود 
البشریّة قوداً تدرجيّیاً إلی اإلميان حبقیقة الکونّیة بثالثة مواقف قرآنّیة 

مصريیّة؛ وهي:
ِإالَّ  ْنَس  اإْلِ َو  اْلِجنَّ  َخَلْقُت  ما  »َو  واإلنس  اجلن  خلقة  سبب   .1

لِييَْعُبُدون «؛
2. وجوب إميان املخلوقات کّلها قبل موهتا بالعقیدة »َو ِإْن ِمْن َأْهِل 

مراحل تطور الرؤی الکونية في فکر العلماء
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عوالم الحكومة المهدوية

اْلِكتاِب ِإالَّ لَييُْؤِمَننَّ ِبِه قيَْبَل َمْوتِِه َو ييَْوَم اْلِقياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشهيدًا«؛
3. حتمّیة ظهور الدین اإلسالمّي قبل یوم الدین علی األدیان کّلها 
يِن ُكلِِّه َو َلْو  »ُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهدى  َو ديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

َكرَِه اْلُمْشرُِكون «؛
حیث یضعنا الشهید الصدر أمام ثالث مراحل تقف بنسق تدرجيّي، 
حتمّیة،  وجوبّیة/  سببّیة/  وهي  منها،  األحداث  وترية  تتصاعد  مثّ 

وستسري مع هذه املراحل يف تدّرجها للوصول إلی املطلوب إثباته؛
یبتدئ  التدّرجّي  النسق  ضمن  السببّیة :  مرحلة  عن  احلدیث   .4
الشهید الصدر احلدیث عن »السببّیة« يف الفصل األّول من الکتاب 
الثالث من موسوعته عن »ارتباط الظهور بالتخطیط اإلهلّي العاّم« 

بقوله:
وحاصل الفکرة التي فصلناها في التاريخ السابق بحدود الفهم العاّم عن 
ْنَس ِإالَّ لِييَْعُبُدون «  أننا انطالقاً من قوله تعالی: »َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اإْلِ
أّن الغرض اإللهّي السمی من إيجاد الخليفة وإمدادها باإلدراک  نفهم 
الحقيقّية  العبادة   الکمال، وهو تمحيص  إلی  بها  الوصول  واالختيار هو 

هلل تعالی.1

أطروحة السّيد هبة الدين الشهرستانّي
العامل العلم السّيد الشهرستاني کان متبحراً بعلوم اهلیئة وملّماً بعلوم 
الفلک، وبفضل هذه العلوم کان من أکثر الباحثني قرباً من حقیقة 
کونّیة املهدویّة، یبدو ذلک واضحاً بتوّسعه يف احلدیث عن عالقة 
سکان األرض بسکان الکواکب األخری يف زمن الدولة املهدویّة، 
ولکنه مل یشر بوضوح إلی امتداد السلطة املهدویّة إلی هذه األکوان.

یقف هذا العامل اجللیل أیضاً عند حافات نظریّة الکونّیة املهدویّة 
ویکتفي مبغازلة حقیقتها عن بعید، من دون أن حياول اخلوض يف 
امتالکه کّل  عن  فضالً  جّداً؛  قریباً  اليت صار  احلقیقة  هذه  غمار 
أو  الوسیلة  عن  مثال  یتحّدث  مل  املطلوبة  واإلمکانّیات  املؤهالت 
الواسطة اليت سیصبح األمر اإلهلّي مبوجبها شامالً والشرع الکويّن 
واحداً وهو یعرف قبل غريه أّن القضّیة مشروطة، ال یتحقق األمر إال 

ز! بوجود احملقمِق وال ینجز إال بوجود املنجمِ
إن ما جاء به املرحوم السّید الشهرستاين یتلخص مبعنی أّن فکرة 

الرقي يف األسباب هي محل املسافرین إلی الکواکب السّیارة...
وقد يکون ارتقاء المهدّي في السباب إشارة إلی دخول العالم في طور 

جديد من العمران والمدينة.2

أطروحة السّيد فاروق الموسوّي
کان رأي السّید فاروق املوسوّي مؤلف کتاب »احلتمّیات من عالئم 

الظهور« يف قوله:
لعّل في السماء عوالم أکثر رقّياً من عالمنا تنتظر ساعة الظهور لتقوم بما 

يترتب عليها القيام.3

وهذا الرأي واحد أخّص اآلراء اليت أوردها املوسوّي يف کتابه حتت 
عنوان »أمور مهّمة جدیرة باالهتمام« ولکنه توقف عند هذه احلدود 
أیضاً، ومل یتوّسع باحلدیث عنها يف مطاوي البحث. مثّ إنّه أورد يف 
أّول قوله کلمة »لعّل« االحتمالّیة مبا یدّل علی أنه حيتمل وجود 
هؤالء األقوام، وال یوقن حبقیقة وجودهم، أنّه بني الشّک والیقني من 
وجودهم. لکّنه علی اإلمجال یشري إلی حقائق مهّمة جّداً ال ميکن 
املرور علیها من دون اهتمام، تتحّدث کّلها عن الکونّیة بأسلوب 

غامض، ومنها:
األولی: حدیثه عن عوامل السماء، وهي اليت أکثر رقّیاً من عاملنا 
األرضّي. ورأیه هذا یتساوق ورأي السّید الشهرستاين ورأي املرحوم 

عامل سبیط النیلي.
الثانیة: حدیثه عن انتظار أهل السماء ملقدم اإلمام املنتظر. وهو 
رأي من أخّص اآلراء بعالقة بعالقة ظهور اإلمام املهدّي بظهور 

الدین استقیناه من روایات سوف متّر علیکم يف مطاوي البحث.
الثالثة: حدیثه عن مشارکة هذه األقوام يف ضمن واجباهتا باجلهد 
املهدوّي. وهو مثل سابقه مأخوذ ممّا ورد يف الروایات. وهو أیضاً من 
أخّص اآلراء، فیه اعرتاف بانضواء تلک األکوان وسکاهنا حتت رایة 

.حکومة اإلمام املهدّي

خالصة البحث
ما ميکن استخالصه من اآلراء املذکورة آنفاً جمتمعة:

اإلمام  حکم  عن  أصحابنا  من  الناس  بني  السائد  التصّور  إّن   •
املهدي للکون هو استعارة جمازیّة ولیس حقیقّیة؛

• إّن ورود کلمة »کون« يف هذا النّص أو ذاک یدّل علی حقیقیة 
الظهور  قبل  اليت ستقع  الکونّیة  املؤثرات  إّن کّل  تعين خالصتها: 
وبعده مبا فیها انقالب املوازین الکونّیة، وحتقق السنن الکونّیة إمنا 
النشوء  هي مقدّمات ومرافقات ملرحليت الظهور والتکامل )مرحلة 
اليت  املهدویّة  الدولة  لدعم  اهلل  سنها  والتکامل(  الصريورة  ومرحلة 
سوف تقوم داخل حدود األرض املعروفة أّواًل، وخُتضع کّل األجناس 
البشریّة املعروفة اليت تعیش يف کّل أجزائها إلی حکومتها، مثّ تنطلق 

لنشر العدل يف الکون کّله.
• إّن بعض علمائنا ومثقفینا أدرکوا حقیقة الکونّیة مبعناها األمشل 
ولکنهم مل یتوسعوا باحلدیث عنها، أو أبقوا أمرها سرّا يف قلوهبم ومل 

یظهروه.
من هنا جاء اعتقادي بل یقیين بأنه مل یسبق ألحد من الباحثني 
املهدویّة  واحلکومة  والسلطة  السیطرة  حقیقة خروج  إلی  أشار  أن 
من األرض وامتدادها إلی آفاق بعیدة يف األکوان اجملهولة األخری 
فعلّیاً. کما مل یسبق ألحد أن تقصی أمرها تقّصیاً منفرداً  امتداداً 
ومتخّصصاً، وتوّسع يف مباحثها بدل الشکل الضميّن الذي جاء 
يف سیاق حبوث أخری، رغم أّن آیاهتا ودالالهتا کانت وما زالت 

شاخصة أمام أبصارنا وغري خافیة علی أحد.

الهوامش:
1. »موسوعة اإلمام املهدي«، الشهید الصدر، جزء 3، ص 33.

2. »اهلیئة واإلسالم«، هبة الدین الشهرستاين، ص 123.
3. »احلتمیات من عالئم الظهور«، فاروق املوسوي، ص 42.

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

مليحة سرکرده

العسل في عالم الطب

وصف العسل بانه: غذاء منشط جدا، و هو یعطي )300( حروي 
يف كل مئة غرام، و هو غذاء ذو قیمة كبرية حبجم صغري. والكیلو 
الواحد منه یعادل يف تغذیته مخسة كیلوات من احللیب، أو ۲۶ 
موزة، أو 60 برتقالة، أو 50 بیضة، أو 750/11 كیلوغرام من حلم 
العجل، أو 12 كیلو من اخلضروات، و املواد السكریة املوجودة فیه 
هي سكاكر سهلة اهلضم ، و هو یقدم لعضالت اجلسم نشاطا 

سریعا و قویا.
و وصف العسل بانه سریع اهلضم و التمثل يف اجلسم، ألنه سبق 
ان هضم يف معد النحل، و ألنه الیتعب الكبد كما تتعبه النشویات 

و السكاكر التجاریة.
والعسل غذاء مركز یتمثل يف اجلسم بسهولة، و مينحه الدفء و 
و خصوصا يف  علل كثرية،  مداواة  ینفع يف  و  النشاط،  و  احلركة 

أمراض الرئة و احللق واملثانة، و هو ملطف و مسهل خفیف.
ان العناصر املغذیة يف العسل تؤلف مثانني يف املئة من تركیبه، و قیمته 
الغذائیة تفوق انواع السكاكر و احللویات و املربیات و الزبدة. و هو 
حيوي عناصر شافیة مستخلصة من الزهور و النباتات، و تتضمن 
قوة حیویة عظیمة التفسد بسهولة، كما هو شأن بقیة املنتوجات 

الطبیعیة.
 :وقال االمام الكاظم

»في العسل شفاء من كل داء، من لعق لعقة عسل على الريق يقطع 
البلغم، و يكسر الصفراء، و يقمع المرة السوداء، و يصفو الذهن، و 
يجود الحفظ اذا كان مع اللبان الذكر و السكر ينفعمن كل شيء و 

اليضر من شيء و كذلك الماء المغلي.«
الصحیة  الفوائد  تؤكد على  آیات عدیدة  الكرمی  القرآن  وردت يف 
لتناول عسل النحل الطبیعي، و قدرته السحریة على عالج العدید 
من األمراض الصعبة و املستعصبة؛ حیث قال تعاىل: »َيْخُرُج ِمن 

بُُطونَِها َشَراٌب مُّْخَتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِّلنَّاِس«1 
و تكمن أمهیة العسل الطبیعي بسبب احتوائه على معظم العناصر 
الغذائیة اليت حتتاجها أجسامنا للمحافظة على الصحة و الوقایة من 

شىت األمراض.
فوائده  و  العسل  غذاء  قیمة  اول من عرف  املسلمني كانوا  ان  و 

العالجیة، بفضل ما ذكره قرآهنم عنه.
برد  يذهب  و  القلب  يرعى  العسل،  الشراب  النيب: »نعم  وقال 

الصدر.« و قال: »من أراد الحفظ فليأكل العسل.«2
و يف الرسالة الذهبیة قال موالنا الرضا: »و من أراد أن يقل نسيانه 

و يكون حافظا فليأكل كل يوم ثالث قطع زنجبيل مربى بالعسل.«3
و قال علي: »العسل فيه شفاء.«4

و قال علي: »لم يستشف مريض بمثل شربة عسل.«5
و قال علي: »العسل شفاء من كل داء، و ال داء فيه، يقل البلغم، 

و يجلو القلب.«6
باختالف  العسل  صفات  ختتلف  غشه:  طرق  و  العسل  صفات 
البالد اآليت منها، و الفصول، و نوع النحل، و النباتات اليت یطوف 
علیها  و احبها الیه: الربسیم، و الزیزفون و النعناع و اكثر اشجار 
احلمضیات. ان العسل النقي سائل صاف، و هو حلو مقبول، و 
رائحته عطریة، و اجوده الربیعي، مث الصیفي، و الشتوي. و ميكن 
حفظ العسل زمنا طویال اذا اذیب و اصبح سائال.و اذا وضع يف 
وعاء من البلور، او الفخار، او البورسالن، و يف مكان بعید عن 

اهلواء و النور.
عینات  داخل  يف  او  النحلة  جوف  يف  سواء كان  العسل  خیتلط 
القرص الشمعي )النخاریب( بغبار الطلع الذي جتمعه النحلة كراتب 
مادة شدیدة  ذاته  هو حبد  الطلعي  الغبار  هذا  و  بروتیين،  غذائي 
التعقید مل یكشف النقاب بعد عن كثري من خصائصه الكیمیائیة، 

و عندما یستخرج العسل من مشعه، خیرج معه عدد كبري من حبیبات 
هذالغبار املتباینة من عدد كبري من النباتات، و يف عملیة التصفیة 
ممزوجة  تبقى  و  متر  منها  الصغرية  لكن  و  الكبرية  احلبیبات  تنفرز 

بالعسل، ماحنة ایاه مادة غنیة باملواد الغذائیة.
إن التجربة احملققة قد اثبتت أن البكرتیا التعیش يف العسل: الحتوائه 
على مادة البوتاس، و هي حترم البكرتیا الرطوبة اليت هي مادة حیاهتا.و 
اثبتت جتارب اجریت يف )معهد باستور( بفرنسا: ان العسل معقم، 
و مضاد للفساد، و ان اي جرثوم الیستطیع ان یعیش فیه طویال، 
ألن درجة تركیزه جتذب املاء من أجسام اجلراثیم فتبددها. و تبني 
من احباث جرثومیة اجراها اطباء و علماء كبار يف روسیا: ان العسل 
الیفسد و ال یتعفن اذا كان يف وعاء مفتوح، ألن فیه مادة المتكن 
ان  و  العسل،  تنمو يف  ان  اهلواء  هبا  یأيت  اليت  الفطور  او  اجلراثیم 
العصویات التیفیة التعیش فیه اكثر من 48 ساعة، و الزحاریة متوت 

خالل 10 ساعات، و عصیات السل یوقف تكاثرها. 

تركيب العسل، آية إبداع للحق سبحانه
حيتاجه جسم  ما  هي كل  تكون  قد  فیتامینات  العسل  يف  توجد 
ه،  3، ب  2، ب  أ، ب1، ب  وهي:  فیتامینات  من  اإلنسان 
وهذه  النیكوتنیك..  أسید ومحض  وفولیك  هـ  و،  د، ك،  ب 6، 
الفیتامینات أقوى وأنقى الفیتامینات اليت حيتاجها اجلسم، وميتصها 
بسهولة خالل ساعة من تناول العسل... خالفاً للفیتامینات املتوافرة 
فیتامینات  من  وأضعف  أبطأ  وهي  أخرى،  مأكوالت  واملتفرقة يف 

العسل.
كاحلدید،  العسل  يف  وأمالح  معادن  كذلك  وتوجد 
والكربیت،واملغنسیوم، والفوسفور، والكا لسیوم، والیود، والبوتاسیوم، 
والرصاص،  والنیكل،  والكروم،  والنحاس  والكلور،  والصویوم، 
والقصدیر،  واللیثیوم،  والبورون،  واألملونیوم،  واملنجنیز،  والسیلیكا، 
الرتاب  مكونات  من  هذه  أن  والعجیب  والتیتانیوم..  واخلارصني، 

الذي منه خلق اإلنسان.
ویوجد بالعسل مخائر وأمحاض مهمة جداً جلسم اإلنسان وحلیاته 
وحیویته، مثل مخرية األمیلیز، ومخرية األنفرتیز، ومخرية الكاتالري، ومخرية 
بالعسل  فیوجد  األمحاض  وأما  الربوكسید...  ومخرية  الفوسفاتیز، 
محض النملیك، واللبنیك، واللیمونیك، والطرطریك، واألوكسالیك، 

والبريوجلوتاهیك، واجللولونیك.
فعالة هبا مضادات حیویة  منشطة  قویة  بالعسل هرمونات  ویوجد 
تقي اإلنسان من كافة األمراض، وتفتك بأعىت اجلراثیم واملیكروبات، 
املضاد  ثقیل(  )هیدروجني  الدیوتريیوم  مادة  بالعسل  أن  واكتشف 

للسرطان.
العسل شفاء لكل داء و منوم و مقوي، و ذو فائدة عظیمة يف 
یالئم كل  هو  و  اهلوائیة،  املسالك  أمراض  و  الباطنیة،  األمراض 
األمزجة. وصف العسل - نتیجة احباث طویلة و دقیقة - بأنه ذو 
تأثري مدهش يف بناء اجلسم الطفل اذا خلط بلنب املرضعة او غريه، 

و  یطهر جسمه،  و  النمو،  على  یساعده  و  الرضیع،  یقوي  فهو 
یسهل وظائف اعضائه.

و یوصف العسل الیوم كأحسن عالج حلفظ حیویة اجللد، و نضارة 
العسل خاصة  یفید  ملعانه. كما  و  و مجاله  الشعر  قوة  و  الوجه، 
املفكرین و الشیوخ الضعفاء، و األطفال الرضع، و يف مرض البالغرا 
املتصف خبشونة اجللد او االضطرابات اهلضمیة و العصبیة. و هو 
یثبت الكلس يف العظام، و یفید املصابني بأمراض الصدر، و یلني، 
و یلطف صعوبة البلع و السعال و جفاف الفم، و یقي من فقر 

الدم.
السل  و  املعدة،  يف  االلتهابات  و  الكلیتني  و  الكبد  ینفع  هو  و 
الرئوي، و ضیق النفس، و النزالت الصدریة، و یفید يف األمراض 
اليت تصیب الكلیتني مصحوبة بالصدید، كما یفید يف حاالت سوء 

اهلضم، و القرحة يف املعدة. 

بعض المراض التي يعالجها العسل
للجروح،  الوجه،  هباء  املرأةو  جلمال  للحساسیة،  العسل  یفید 
النفسیة  لألمراض  األرق،  لعالج  وبیضه،  القمل  لقتل  للحروق، 
لعالج  للحموضة،  العیون،  أمراض  جلمیع  للصرع،  واجلنون، 
اإلسهال، لإلمساك، للتقیؤ )الطراش(، للقرحة، لألمراض الصدریة، 

لعالج البخر )إنتان رائحة الفم (، حبة الصوت، األنفلونزا، 
و  املتعفنة  للقرح  للدوايل،  األسنان،  تقویة  و  اللثة  آلالم  للقوباء، 
عضلة  لتقویة  الرئوي،  السل  الربو،  اخلبیثة،  لألورام  الغرغرینا، 
القلب، لعالج التهابات عضلة القلب و الرعشة، لضغط القلب، 
للتهابات الفم و أورام اللسان، ألمراض األذن و آالمها، للروماتیزم، 
اإلستسقاء، للثعلبة، جلمیع أمراض الكبد، للقوة و احلیویة و الشباب، 
ألمراض النساء و الوالدة، للقوة التناسلیة، للعقم، للسرطان، للربص 

و البهاق، للسموم، للربوستاتا.

الهوامش:
1. سورة النحل، اآلیة 69

2. »كمباين«، ج 552 / 14.
3. نفس املصدر، ج 558 /14.
4. »حبار األنوار«، 63 /291.

5. »وسائل الشیعة«، 17 / 75.
6. »مستدرك الوسائل«، 16 / 367.

المصادر:
1. »طب اإلمام أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب« بقلم عبداحلسني اجلواهري.
2. »الرسالة الذهبیة يف الطب لإلمام الرضا« عن احلسن بن حممدبن مجهور.

3. »الفوائد املغریة يف القواعد الطبیة«، أبو اجملد الطبیب.
4. alhussain-sch.org
5. shiaonlinelibrary.com
6. mawdoo3.com
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الكمالیة  الصفات  له كل  خالق  خملوق  أنه  مبا  الكائنات  إن كل 
بصورة مطلقة و كل الصفات يف وجوده ذاتیا فللمخوقات صفات 
من اهلل تعاىل كما أن لبعض املخلوقات صفة اهلیبة و بعض القدرة 

و بعض الوفاء و اخل .
ففي بعض املخلوقات هناك صفة واحدة بینما يف بعض آخر هناك 

صفات .
لكل خملوق حصة من الصفات الكمالیة كالقدرة و الشجاعة و 
العلم و اآلالف من الصفات األخرى و لكن مقدار هذه الصفات 
لیس متساویا فللصفات درجات من األقل إىل األكثر فبناء على 
هذا كل خملوق ميتلك حصة من صفة فهناك خملوق ميكن أن ميتلك 

نفس الصفة بقدر أكرب كما تقول اآلیة الكرمية: 
»فيَْوَق ُكلِّ ذی ِعْلٍم َعليم«1 

مبا أن هناك فوق كل ذي قدرة صاحب قدرة و فوق كل مجیل من 
هو أكثر مجاال فهناك بني املخلوقات ما هو أشرف فبناء على هذا 
لألوصاف املنتشرة بني املخلوقات درجات و قد قبل العقل و الفطرة 
االنسانیة أنه يف مراتب االوصاف من األقل إىل االكثر ميكن البحث 

عن خملوق ميتلك أعلى درجات هذه الصفات .
الصفات  جمموع  أو كان  أكثر  صفة كمالیة  مقدار  كلما كان 
الكمالیة یه أكثر فهو أقرب اىل اهلل صاحب االصلي لكل الصفات 
الكمالیة و كلما كان خملوق أكثر تقربا إىل اهلل تعاىل فله والیة أكثر 
على املخلوقات و له االحقیة للسلطان االكثر فمن ميتلك أعلى 

اشرف  و  اسخى  و  أعلم  اي  الكمالیة   الصفات  من  الدرجات 
للوالیة على  اوىل  فهو  تدبرا  أكثر  أكثر عقال و  أكثر حنانا و  و 

املخلوقات فیعرف هذا املخلوق كأكرب و أعظك آیة اهلیة.
من ارتضى والیة الشیطان على نفسه فهو يف احلقیقة قبل التقرب 
بالشیطان و الرذائل االخالقیة ففي مثل هذه احلالة یصل االنسان 

إىل حد ال یبقى فاصال بینه و بني الشیطان .
و  للحق  التوحیدي  النظام  طریق  السري يف  هي  االهلیة  الوالیة  إن 
الوالیة الشیطانیة هي السري يف طریق الباطل و ضد احلق .يف الوالیة 
االهلیة إن حق الويل مطلق و بالذات و والیته أوسع و أمشل حبیث 

یقع يف إطار والیة احلق .
»أََلْم تيَْعَلْم َأنَّ اهلَل َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْلَْرِض َو ما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهلل 

ِمْن َوِلیٍّ َو الَنصيٍر«2 
و يف مقابل الوالیة االهلیة كلما یبعد االنسان عن النظام الرمحاين و 

یقیده يف اغالل الضاللة سیكون يف اطار والیة الشیطان.
إن الشیطان یهيء لوالیتة بصورة تدرجيیة من تزیني األعمال حىت 
السلطة املطلقة حىت یصل األمر إىل أن بعض االجنة و االناسي 
بسبب السري يف طریق والیة الشیطان یتحدون معه. فیمكن بیان 

مراحل و درجات والیة الشیطان كما یلي: 

أدوات الشيطان
إن الشیطان ال یعمل بدون االدوات فهو العدو االكرب الذي حياول 

التغلغل يف قلعة الوجود االنساين و یستخدم كل ما لدیه لتضلیل 
االنسان و اخراجه عن اطار الوالیة االهلیة.

و حسب االیات القرأنیة و الروایات للشیطان ادوات كثرية لتضلیل 
الناس  و منها : 1. التزیني؛ 2. الوسوسة؛ 3. الدعوة؛ 4. التسویل 
؛ 5. تسبیب االنزالق ؛ 6. االفتنان؛ 7. التضلیل؛ 8. االحياء؛ 
9. الوعد الكاذب ؛ 10. ختویف؛ 11. املشاركت يف األموال و 

األوالد؛ 12. السلطة.
و تشري اآلیات الكرمية اىل بعض اعمال الشیطان و اسالیبه لتضلیل 
الشیاطني من  اىل  یشار  عندما  اروایات  و  اآلیات  . و يف  الناس 
حصلوا  االجنة  و  الناس  من  مجع  اىل  یشار  احلقیقة  ففي  االنس 
على الصفات الشیطانیة لقرهبم للشیطان و صاروا كالشیطان نفسه 
و باطن هذه املوجودات عار عن الرمحانیة و من أدوات الشیطان 

لتضلیل الناس: 

1. تزيين
َو كانُوا  السَّبیلمِ  َعنمِ  َفَصدَُّهْم  أَْعماهَلُْم  الشَّْیطاُن  هَلُُم  زَیََّن  »َو 

ریَن«؛3  ُمْسَتْبصمِ

2. الوسوسة
»فـََوْسَوَس إمِلَْیهمِ الشَّْیطاُن قاَل یا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلی  َشَجرَةمِ اخْلُْلدمِ َو 

ُمْلٍك الیـَْبلی«؛4 

3. الدعوة
»َو ما كاَن لمَِی َعَلْیُكْم ممِْن ُسْلطاٍن إمِالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم لی«؛5 

4. التسويل 
َ هَلُُم اهْلَُدی الشَّْیطاُن  ْن بـَْعدمِ ما تـَبـنيَّ »إمِنَّ الَّذیَن اْرَتدُّوا َعلی  أَْدبارمِهمِْم ممِ

َسوََّل هَلُْم َو أَْملی هَلُم«؛6 

5. تسبيب االنزالق
َُما الشَّْیطاُن َعْنها فََأْخَرَجُهما مممَِّا كانا فیه«؛7  »فََأَزهلَّ

6. الفتنة
»یا بَنی  آَدَم الیـَْفتمِنـَنَُّكُم الشَّْیطاُن َكما َأْخرََج أَبـََوْیُكْم ممَِن اجْلَنَّةمِ«؛8 

7. التضليل
لَُّهْم َضالالً بَعیدا«؛9  »َو یُریُد الشَّْیطاُن َأْن ُیضمِ

8. االيحاء 
یُوحی   اجلمِنِّ  َو  ْنسمِ  اإْلمِ َشیاطنَي  َعُدوًّا  نَبمِیٍّ  لمُِكلِّ  َجَعْلنا  »َو َكذلمَِك 

بـَْعُضُهْم إمِلی  بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْولمِ ُغُروراً«؛10 

9. الوعد الكاذب
یَعمُِدُهُم  ما  َو  عمِْدُهْم  َو  اأْلَْوالدمِ  َو  اأْلَْموالمِ  فمِی  شارمِْكُهْم  َو   ...«

الشَّْیطاُن إمِالَّ ُغُروراً«؛11 

10. التخويف
»الشَّْیطاُن یَعمِدُُكُم اْلَفْقَر َو یَْأُمرُُكْم بمِاْلَفْحشاًء«؛12 

11. المشاركة في االموال و االوالد
»َو شارمِْكُهْم فمِی اأْلَْموالمِ َو اأْلَْوالدمِ َو عمِْدُهْم َو ما یَعمُِدُهُم الشَّْیطاُن 

إمِالَّ ُغُرورا«؛13 

12. السلطة عليهم
ا ُسْلطانُُه َعَلی الَّذیَن یـَتـََولَّْونَُه َو الَّذیَن ُهْم بمِهمِ ُمْشرمُِكون«؛14  »إمِمنَّ

الهوامش:
1. سورة یوسف )12(، اآلیة 76.

2. سورة بقره )2(، اآلیة 107.
3. سورة عنكبوت )29(، اآلیة 38.

4. سورة طه )20(، اآلیة 120.
5. سورة ابراهیم )14(، اآلیة 22.
6. سورة حمّمد )47(، اآلیة 25.

7. سورة بقره )2(، اآلیة 36.
8. سورة اعراف )7(، اآلیة 27.
9. سورة نساء )4(، اآلیة 60.

10. سورة انعام )6(، اآلیة 112.
11. سورة اسراء )17(، اآلیة 64.
12. سورة بقره )2(، اآلیة 268.
13. سورة انعام )6(، اآلیة 112.

14. سورة حنل )16(، اآلیة 100.

المصدر: إسماعيل شفيعي سروستاني، »واليت ولّي اهلل«، 
طهران، الطبع الثاني، 1395 ش.

شأن اإلمام

شأن اإلمام

والیة الشيطان
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إن أیا منا من حميب املهدي املنتظر نصبو بال شك إىل ذلك الیوم 
الذي نكون فیه من أنصاره. وأن نكون من الذین نلتئم حول جوهرة 
وجوده ونتمتع بتألق ضیاء عامل النور. لكن هل ندري ما املیزات 
واخلصائص اليت جيب أن نتصف ونتحلى هبا لكي نكون من أنصار 

اإلمام املوعود؟

1. الشيعة
روی عن يونس عن سليمان بن صالح رفعه إىل أيب جعفر حمّمد بن 
علي الباقر قال قال : »]...[ ال بد من أن تكون فتنة يسقط فيها 
كل بطانة و وليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين  حتى ال 

يبقى إال نحن و شيعتنا.«1 
أن نقول باننا من انصار وحميب أمري املؤمنني علي وعرتته الطاهرة، 
لیس كافیا لكي نكون شیعة. وتأسیسا الروایات املتعددة اليت وصلت 

إلینا من أهل البیت، فان حمبة أمري املؤمنني واألئمة جيب ان 
ترتافق مع القیام بالعمل الصاحل لكي حيظى االنسان بالدعم واملؤازرة 

يف األرض والربزخ والقیامة. 
روی عن رجل عن أيب عبداهلل االمام الصادق  أنه دخل علیه 
بعض أصحابه فقال له: جعلت فداك إني و اهلل أحبك و أحب من 

يحبك يا سيدي ما أكثر شيعتكم. 
فقال له: »اذكرهم.« 

فقال: كثير. 
فقال: »تحصيهم.«

فقال: هم أكثر من ذلك. 
فقال أبو عبد اهلل: »أما لو كملت العدة الموصوفة ثالثمائة و بضعة 
عشر كان الذي تريدون؛ و لكن شيعتنا من ال يعدو صوته سمعه و ال 
شحناؤه بدنه  و ال يمدح بنا معلنا و ال يخاصم بنا قاليا و ال يجالس لنا 

المنجّي

المنجّي

انصار المهدي

عائبا و ال يحدث لنا ثالبا و ال يحب لنا مبغضا و ال يبغض لنا محبا.« 
فقلت: فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إنهم يتشيعون؟

فقال: »فيهم التمييز و فيهم التمحيص و فيهم التبديل يأتي عليهم 
سنون تفنيهم و سيف يقتلهم و اختالف يبددهم  إنما شيعتنا من ال يهر 
هرير الكلب و ال يطمع طمع الغراب و ال يسأل الناس بكفه و إن مات 
جوعا قلت جعلت فداك فأين أطلب هؤالء الموصوفين بهذه الصفة فقال 
اطلبهم في أطراف الرض أولئك الخفيض عيشهم  المنتقلة دارهم الذين 
إن شهدوا لم يعرفوا و إن غابوا لم يفتقدوا و إن مرضوا لم يعادوا- و 
أموالهم  في  الذين  أولئك  يشهدوا  لم  ماتوا  إن  و  يزوجوا  لم  إن خطبوا 
يتواسون و في قبورهم يتزاورون و ال تختلف أهواؤهم و إن اختلفت بهم 

البلدان.«2 
نعم، إن هكذا شیعة ستنجو من فنت آخر الزمان!

2. الصمودون عند العهد
ووفقا للروایات، فان اهلل تعاىل أخذ يف عامل الذّر عهدا مبنیا على 
التوحید ونبوة النيب األكرم وإمامة علي بن ايب طالب. إن 
الصمود عند هذا العهد حىت یوم القیامة، هو بعهدة متويل هذا االمر 

وهذا الصمود هو سبب النجاة. 
روی علي بن أبي حمزة عن أيب عبد اهلل أنه قال: »لو قد قام القائم 
ع لنكره الناس لنه يرجع إليهم شابا موفقا ال يثبت عليه إال مؤمن قد 

أخذ اهلل ميثاقه في الذر الول.«3 
أمري املؤمنني عليّ بن أيب طالب قال: »التاسع من ولدك يا حسين 

هو القائم بالحق المظهر للدين و الباسط للعدل.« 
قال احلسني فقلت له: »يا أمير المؤمنين! و إن ذلك لكائن؟« 

فقال: »إي و الذي بعث محّمدا بالنبوة و اصطفاه على جميع 
البرية و لكن بعد غيبة و حيرة فال يثبت فيها على دينه إال المخلصون 
المباشرون لروح اليقين الذين أخذ اهلل عز و جل ميثاقهم بواليتنا و كتب 

في قلوبهم اإليمان و أيدهم بروح منه .«4 

3. شجعان النهار وعباد الليل
بال شك فان توفیق التمتع بدعم ومساندة حضرة بقیة اهلل ال یتأتى 
من دون مثن. وجيب بذل اجلهد من أجل ذلك. أكان يف ساحة 

القتال أو میدان اجلهاد مع النفس. 
روی عن أيب عبد اهلل قال:  »كنز بالطالقان ما هو بذهب و ال فضة 
و راية لم تنشر منذ طويت و رجال كأن قلوبهم زبر الحديد ال يشوبها شك 
في ذات اهلل أشد من الحجر لو حملوا على الجبال لزالوها ال يقصدون 
بسرج  يتمسحون  العقبان  خيولهم  على  خربوها كأن  إال  بلدة  براياتهم 
اإلمام يطلبون بذلك البركة و يحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب 
صالتهم  في  دوي  لهم  الليل  ينامون  ال  رجال  فيهم  يريد  ما  يكفونه  و 
كدوي النحل يبيتون قياما على أطرافهم و يصبحون على خيولهم رهبان 
بالليل ليوث بالنهار هم أطوع له من المة لسيدها كالمصابيح كأن قلوبهم 
القناديل و هم من خشية اهلل مشفقون يدعون بالشهادة و يتمنون أن يقتلوا 
في سبيل اهلل شعارهم يا لثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم 

مسيرة شهر يمشون إلى المولى إرساال بهم ينصر اهلل إمام الحق.«5 
إن هؤالء االنصار هم الذین كان االنبیاء اإلهلیون یتمنون إن كانوا 

یتمتعون بامتالك انصار مثلهم. 
ًة َأْو  قال أبو عبد اهلل : »ما كان يقول لوط »َلْو َأنَّ لي  ِبُكْم قيُوَّ
آوي ِإلى  رُْكٍن َشديد«6 إال تمنيا لقوة القائم و ال ذكر إال شدة أصحابه 
فإن الرجل منهم يعطى قوة أربعين رجال و إن قلبه لشد من زبر الحديد 
و لو مروا بجبال الحديد لقطعوها ال يكفون سيوفهم حتى يرضى اهلل عز 

و جل.«7 

4. الصابرون على معاناة عصر الغيبة
قال احلسني بن علي بن أيب طالب : »منا اثنا عشر مهديا أولهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و آخرهم التاسع من ولدي و هو اإلمام 
القائم بالحق يحيي اهلل  به الرض بعد موتها و يظهر به دين الحق  على 
الدين كله و لو كره المشركون  له غيبة يرتد فيها أقوام و يثبت فيها على 
الدين آخرون فيؤذون و يقال لهم  متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؛ أما 
إن الصابر في غيبته على الذى و التكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين 

 8».يدي رسول اهلل
 ومت إهداء حدیث اللوح من جانب اهلل املتعال إىل السیدة فاطمة 
اللوح  ذلك  يف  ومت   .احلسني اإلمام  میالد  یوم  يف   الزهراء
تبیان األخبار والوقائع السابقة للسیدة فاطمة الزهراء، ويف القسم 
باقر  اإلمام  وأیده  االنصار  بن عبداهلل  جابر  نقله  والذي  منه  األول 
العلوم، قام اهلل عز وجل بتقدمی خلفائه. ويف القسم اخلتامي منه 

 :ورد عن قول اهلل تعاىل حول احلجة بن احلسن
الخازن  و  سبيلي  إلى  الداعي  الهادی[،  محّمد  بن  ]علی  منه  »أخرج 
للعالمين عليه كمال موسى  بابنه رحمة  ثم أكمل ذلك  الحسن،  لعلمي 
و بهاء عيسى و صبر أيوب ستذل أوليائي في زمانه و يتهادون رءوسهم 
كما تهادى  رءوس الترك و الديلم فيقتلون و يحرقون و يكونون خائفين 
في  الرنين  و  الويل  يفشو  و  دمائهم  من  الرض  تصبغ  وجلين  مرعوبين 
نسائهم  أولئك أوليائي حقا بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس و بهم أكشف 
الزالزل و أرفع عنهم اآلصار و الغالل  أولئك عليهم صلوات من ربهم و 

رحمة و أولئك هم المهتدون.«9 

5. العباد والمفعمون بالمل
الحسن بن محبوب عن أيب احلسن علّي بن موسى الرضا قال: 
قال يل: »ال بد من فتنة صماء صيلم  يسقط فيها كل بطانة و وليجة و 
ذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي يبكي عليه أهل السماء و أهل 
الرض و كل حرى و حران و كل حزين و لهفان ثم قال ع بأبي و أمي 
سمي جدي ص و شبيهي و شبيه موسى بن عمران ع عليه جيوب النور 
يتوقد من شعاع ضياء القدس  يحزن لموته أهل الرض و السماء كم من 
حرى مؤمنة و كم من مؤمن متأسف حران حزين عند فقدان الماء المعين 
كأني بهم آيس ما كانوا قد نودوا نداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب 

يكون رحمة على المؤمنين و عذابا على الكافرين.«10 
روی عن هانئ التمار قال: قال أبو عبد اهلل : »إن لصاحب هذا 
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المر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد« 
مث قال: »هكذا بيده  ثم قال إن لصاحب هذا المر غيبة فليتق اهلل 

عبد و ليتمسك بدينه.«11 

6. أصحاب المال الحالل
كان فیما ورد علي من الشیخ أيب جعفر حمّمد بن عثمان قدس 
اهلل روحه يف جواب مسائلي إىل صاحب الزمان، قال موالنا: 
»]...[  أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا و 
يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و 
نحن خصماؤه يوم القيامة فقد قال النبي ص المستحل من عترتي ما حرم 
اهلل ملعون على لساني و لسان كل  نبي فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين 

و كان لعنة اهلل عليه لقوله تعالى  أال لعنة اهلل على الظالمين.«12  

7. أصحاب الخالق الحسنة
وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أيب عبد اهلل  أنه قال ذات یوم: 

»أ ال أخبركم بما ال يقبل اهلل عز و جل من العباد عمال إال به؟« 
فقلت: بلى. 

فقال: »شهادة أن ال إله إال اهلل و أن محّمدا عبده و رسوله و اإلقرار 
بما أمر اهلل و الوالية لنا و البراءة من أعدائنا يعني الئمة خاصة و التسليم 

 ».لهم و الورع و االجتهاد و الطمأنينة و االنتظار للقائم
مث قال: »إن لنا دولة يجي ء اهلل بها إذا شاء.« 

مث قال: »من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر و ليعمل 
بالورع و محاسن الخالق و هو منتظر فإن مات و قام القائم بعده كان 
له من الجر مثل أجر من أدركه فجدوا و انتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة 

المرحومة.«13 

بعض أصدقاء اإلمام صاحب العصر والزمان
إن بعض أصدقاء اإلمام صاحب العصر والزمان، وطوال تاریخ 
حیاته الطویل واحلافل، كانوا أناسا بعدد أصابع الید، إذ كان اإلمام 

املهدي یعتربهم على أهنم معتمدیه وأصدقائه. مبن فیهم: 

الف( ابوعمرو عثمان بن سعيد من سفراء موالنا صاحب الّزمان
قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد القمي قال:  دخلت على أيب 

احلسن علي بن حمّمد يف یوم من األیام فقلت: 
»يا سيدي أنا أغيب و أشهد و ال يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في 

كل وقت فقول من نقبل و أمر من نمتثل.« 
فقال يل: »هذا أبو عمرو الثقة المين ما قاله لكم فعني يقوله و ما 

أداه إليكم فعني يؤديه.« 
فلما مضى أبو احلسن وصلت إىل أيب حمّمد ابنه احلسن صاحب 
العسكر ذات یوم فقلت له مثل قويل ألبیه فقال يل هذا أبو 
عمرو الثقة المين ثقة الماضي و ثقتي في الحياة و الممات فما قاله لكم 

فعني يقوله و ما أدى إليكم فعني يؤديه.14  

ب( اباالقاسم الحسين بن روح، من سفراء موالنا صاحب الّزمان
وجدت خبط محّمد بن نفيس فیما كتبه باألهواز أول كتاب ورد من 

أيب القاسم رضي اهلل عنه: 
»نعرفه عرفه اهلل الخير كله و رضوانه و أسعده بالتوفيق وقفنا على كتابه و 
هو ثقتنا بما هو عليه و أنه عندنا بالمنزلة و المحل اللذين يسرانه زاد اهلل 
في إحسانه إليه إنه ولي قدير و الحمد هلل ال شريك له و صلى اهلل على 

رسوله محّمد و آله و سلم تسليما كثيرا.«15 

ج( الشيخ المفيد محّمد بن محّمد نعمان
لقد كان الشيخ المفيد ضمن عدد حمدود من األناس الذي وفق عدة 
 .وعدة مرات لتسلم رسالة من جانب حضرة صاحب الزمان

وقال االمام يف توقیع خماطبا فیه الشیخ املفید:
»لألخ السديد و الولي الرشيد الشيخ المفيد ]...[ أما بعد سالم عليك 
أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين فإنا نحمد إليك 
اهلل الذي ال إله إال هو و نسأله الصالة على سيدنا و موالنا و نبينا محّمد 
و آله الطاهرين و نعلمك أدام اهلل توفيقك لنصرة الحق و أجزل مثوبتك 
على نطقك عنا بالصدق أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة و تكليفك 
ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم اهلل بطاعته و كفاهم المهم برعايته 
لهم و حراسته فقف أيدك اهلل بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما 
أذكره و اعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء اهلل.«16  

و در توقیع دیگری فرمودند:
»أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق  ]...[ نحن نعهد إليك 
أيد  الذي  بنصره  اهلل  أيدك  الظالمين  فينا  المجاهد  المخلص  الولي  أيها 
به السلف من أوليائنا الصالحين أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين 
المبطلة و محنها  الفتنة  آمنا من  إلى مستحقيه كان  و أخرج مما عليه 
المظلمة المضلة و من بخل منهم بما أعاره اهلل من نعمته على من أمره 
بصلته فإنه يكون خاسرا بذلك لواله و آخرته و لو أن أشياعنا وفقهم 
بالعهد عليهم لما تأخر  الوفاء  القلوب في  اهلل لطاعته على اجتماع من 
عنهم اليمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة 
و صدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إال ما يتصل بنا مما نكرهه و ال نؤثره 

منهم  و اهلل المستعان  و هو حسبنا و نعم الوكيل.«17  

الهوامش:
1. ابن أيب زینب، حمّمد بن ابراهیم، »الغیبة للنعماين«، طهران، الطبع األّول، 

1397ق.، ص 202.
2. املصدر السابق، ص 203.
3. املصدر السابق، ص 211.

4. ابن بابویه، حمّمد بن على، »كمال الدین و متام النعمة«، طهران، طبع 
ثاين، 1395ق.، ج  1، ص 304.

5. جملسى، حمّمد باقر بن حمّمد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، الطبع الثاين، 
1403 ق.، ج  52، صص 308-307.

6. سورة هود، اآلیة 80.

7. املصدر السابق، ج  52، ص 327.
8. ابن بابویه، حمّمد بن على، املصدر السابق، ج  1، ص 317.

9. املصدر السابق، ج  1، صص 311-310.
10. املصدر السابق، ج  2، صص 371-370.
11. املصدر السابق، ج  2، صص 347-346.
12. املصدر السابق، ج  2، صص 521-520.

13. ابن أيب زینب، حمّمد بن ابراهیم، املصدر السابق، ص 200.
14. جملسى، حمّمد باقر بن حمّمد تقى، املصدر السابق، ج  51، ص 344.

15. املصدر السابق، ج  51، ص 356.
16. طربسى، امحد بن على، »اإلحتجاج على أهل اللجاج«، مشهد، الطبع 

األّول، 1403 ق.، ج  2، صص 498-497.
17. املصدر السابق، ج  2، صص 499-498.

المنجّي
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موعود القرآن

عن زرارة قال مسعت أبا جعفر یقول: موعود القرآن
يعلم  بالكف عن عدوه من أجل شيعتنا لنه كان   إنما سار علي«
سيظهر عليهم بعده فأحب أن يقتدي به من جاء بعده فيسير فيهم بسيرته 

و يقتدي بالكف عنهم بعده.«8 

الهوامش:
1. سورة الّرمحن، اآلیة 41. 

2. صفار، حمّمد بن حسن، »بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد«، قم، 
طبع ثاين، 1404 ق.، ج 1، ص 356.

3. اسرتآبادى، على، »تأویل اآلیات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة«، قم، 
طبع اول، 1409ق.، ص 617.

4. سورة الفتح، اآلیة 25. 
5. كوىف، فرات بن ابراهیم، »تفسري فرات الكويف«، طهران، الطبع األّول، 

1410ق.، ص 422.
6. ابن بابویه، حمّمد بن على، »كمال الدین و متام النعمة«، طهران، طبع 

ثاين، 1395ق.، ج 2، ص 641.
7. املصدر السابق، ج  2، ص 642.

8. ابن بابویه، حمّمد بن على، »علل الشرائع«، قم، طبع اول، 1966م. ج 
1، صص 147-146.

ودائع في اصالب قوم الکافرین

القیامة،  یوم  يف  أنسان  أن كل  الروایات،  يف  مسعتم  أو  قرأمت  رمبا 
باميان،  عاش  فمن  واميانه،  أعماله  بنسبة  ووجها،  صورة  یكتسي 
أو  حیواين  بشكل  یبدون  واالخرون  انساين،  نوراين  بوجه  یتسم 
حیوان متوحش. لكن يف الدنیا، فان اهلل قد سرت العیوب، وال ميكن 
تشخیص الوجه احلقیقي لألناس بالنسبة الحدهم االخر، إال يف 
وقت الظهور، وبشكل خمتلف عن االخرة، حیث یتم حتدید املؤمن 

والكافر من سیماهم. 
قال اهلل تعالی فی حمکم کتابه:

»ييُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبسيماُهْم فيَييُْؤَخُذ بِالنَّواصي  َو اْلَْقدام .«1  
روی معاوية الدهني عن أيب عبد اهلل يف تفسري هذه اآلیة قال: 

»يا معاوية ما يقولون في هذا قال قلت يزعمون أن اهلل تبارك و تعالى يعرف 
المجرمون ]المجرمين [ بسيماهم يوم القيامة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم و 

أقدامهم و يلقون في النار.« 
قال: فقال يل: »و كيف يحتاج الجبار تبارك و تعالى إلى معرفة خلق 

أنشأهم و هو خلقهم؟« 
قال فقلت: فما ذاك جعلت فداك؟ 

قال: »ذلك لو قد قام قائمنا أعطاه اهلل السيماء فيأمر بالكافر فيوخذ 
بنواصيهم و أقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطا.«2 

  هذه ]االية[ نزلت في القائم« :و ایضا قال االمام الصادق
هو يعرفهم بسيماهم فيخبطهم بالسيف هو و أصحابه خبطا ما يعرف به 

سيماهم أي عالماتهم بأنهم مجرمون.«3 
لیفهموا  للمعصومني،  املقدرة  هذه  وهب  قد  تعاىل  اهلل  إن  نعم، 
اعطیت  ولیس  أو كفرهم.  امياهنم  نسبة  االشخاص  سیماء  من 
قادرون على أن   البیت أن أهل  هكذا قدرة هلم فحسب بل 
یشاهدوا األجیال الالحقة لكل انسان يف سیماه وصلبه. وبذلك 
فان امري املؤمنني علي خالل حرب صفني، كان یصیب بعض 
الكفار ویرتكهم لكي یولد من نسلهم مؤمنون یلتحقون باخر أبناء 
للمهدي  النهائیة  احلرب  ویعملون يف   القائم  ،البیت اهل 
املنتظر على قتل الكفرة، الن تلك املرحلة، هي املرحلة النهائیة 

حلیاة البشریة.
قال اهلل احلکیم فی اآلیة: 

َأْن  »ُهُم الَّذيَن َكَفُروا َو َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َو اْلَهْدَي َمْعُكوفاً 
ييَبيُْلَغ َمِحلَُّه َو َلْو ال رِجاٌل ُمْؤِمُنوَن َو ِنساٌء ُمْؤِمناٌت َلْم تيَْعَلُموُهْم َأْن َتَطُؤُهْم 
فيَُتصيَبُكْم ِمنيُْهْم َمَعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْلٍم لُِيْدِخَل اللَُّه في  رَْحَمِتِه َمْن َيشاُء َلْو تيََزييَُّلوا 

بيَْنا الَّذيَن َكَفُروا ِمنيُْهْم َعذاباً أَليما«4  َلَعذَّ
محّمد بن عبد اهلل بن مهران قال: أردت زیارة أيب عبد اهلل احلسني 
بن علي مع أيب عبد اهلل فلما صرنا يف الطریق  إذا شیخ 
أمير  يقاتل  لم  لي  ]فروى [  فقال:  حسان  ثیاب  علیه  عارضين  قد 

المؤمنين فالنا و فالنا؟ 
فقال له أبو عبد اهلل ملكان آیة من كتاب اهلل قال له: 

بيَْنا الَّذيَن َكَفُروا ِمنيُْهْم َعذاباً أَليما كان أمير  »و ما هي قال قوله  َلْو تيََزييَُّلوا َلَعذَّ
المؤمنين قد علم أن في أصالب المنافقين قوما من المؤمنين فعند ذلك 

لم يقتلهم و لم يستسبهم  قال ثم التفت فلم أر أحدا.«5 
و روی محّمد بن أبي عمير عمن ذكره عن أيب عبد اهلل قال: 

قلت له: 
ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل مخالفيه في الول؟ 

بيَْنا الَّذيَن َكَفُروا ِمنيُْهْم  قال: »آلية في كتاب اهلل تعالى  »َلْو تيََزييَُّلوا َلَعذَّ
َعذاباً أَليما.«

قال قلت: و ما يعني بتزايلهم؟ 
قال: »ودائع مؤمنون في أصالب قوم كافرين و كذلك القائم لم 
يظهر أبدا حتى تخرج ودائع اهلل عز و جل فإذا خرجت ظهر على من ظهر 

من أعداء اهلل عز و جل فقتلهم.«6 
قال إبراهيم الكرخي: قلت أليب عبد اهلل: أصلحك اهلل أ لم يكن 

علي قويا في دين اهلل عز و جل؟ 
قال: »بلى.« 

قال: فكيف ظهر عليه القوم و كيف لم يدفعهم و ما يمنعه  من ذلك؟ 
قال: »آية في كتاب اهلل عز و جل منعته.« 

قال قلت: و أية آية هي؟ 
بيَْنا الَّذيَن َكَفُروا ِمنيُْهْم َعذاباً  قال: »قوله عز و جل  »َلْو تيََزييَُّلوا َلَعذَّ
إنه كان هلل عز و جل ودائع مؤمنون في أصالب قوم كافرين و  أَليما« 
منافقين فلم يكن علي ليقتل اآلباء حتى يخرج الودائع فلما خرجت 
الودائع ظهر على من ظهر فقاتله و كذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا 
حتى تظهر ودائع اهلل عز و جل فإذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله.«7 
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هذه مجلة من ألفاظ فقهاء الشیعة اإلمامیة ممن انتهت إلیهم رئاسة 
املذهب يف التوحید

الشيخ الصدوق )متوفى 381 ه(
قال الشیخ أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن موسى بن بابویه 
التوحید أن اهلل  الفقیه املصنف هلذا الكتاب اعلم أن اعتقادنا يف 
تعاىل واحد أحد، لیس كمثله شيء قدمی مل یزال مسیع بصري علیم 
حكیم حي قیوم عزیز قدوس قادر غين. ال یوصف جبوهر وال جسم 
وال صورة وال عرض وال خط وال سطح وال ثقل وال خفة وال سكون 

وال حركة وال مكان وال زمان.
تعاىل متعال عن مجیع صفات خلقه خارج من احلدین حد  وأنه 

اإلبطال وحد التشبیه.
یولد  فیورث ومل  یلد  تعاىل شيء ال كاألشیاء أحد صمد مل  وأنه 
فیشارك ومل یكن له كفء أحد وال ند وال ضد وال شبه وال صاحبة 
وال مثل وال نظري وال شریك ال تدركه األبصار واألوهام وهو یدركها 
ال تأخذه سنة وال نوم وهو اللطیف اخلبري خالق كل شيء ال إله إال 

هو له اخللق واألمر تبارك اهلل رب العاملني.
ومن قال بالتشبیه فهو مشرك ومن نسب إىل اإلمامیة غري ما وصف 

يف التوحید فهو كاذب.
وكل  موضوع خمرتع  فهو  التوحید  يف  ذكرت  ما  خیالف  وكل خرب 
حدیث ال یوافق كتاب اهلل فهو باطل وإن وجد يف كتاب علمائنا 

فهو مدلس.
واألخبار اليت یتومهها اجلهال تشبیها هلل تعاىل خبلقه فمعانیها حممولة 

على ما يف القرآن من نظائرها.
ألن يف القرآن: »ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه« ومعىن الوجه: الدین 

والدین هو الوجه الذي یؤتى اهلل منه ویتوجه به إلیه.
ويف القرآن: »ييَْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد« والساق: 

وجه األمر وشدته.
ويف القرآن: »َأن تيَُقوَل نيَْفٌس يَا َحْسَرَتى عَلى َما فيَرَّطُت ِفي َجنِب اللَِّه« 

واجلنب: الطاعة.
ويف القرآن: »َونيََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي« والروح هي روح خملوقة جعل 
اهلل منها يف آدم وعیسى  علیهما السالم وإمنا قال روحي كما قال 

بیيت وعبدي وجنيت وناري ومسائي وأرضي.
ويف القرآن: »َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن« یعين نعمة الدنیا ونعمة اآلخرة.

ويف القرآن: »َوالسََّماء بيَنيَييَْناَها بِأَْيٍد« واألید: القوة ومنه قوله تعاىل: 
»َواذُْكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا الَْيد« یعين ذا القوة.

ويف القرآن: »يَا ِإْبِليُس َما َمنيََعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ« بقدريت 
وقويت.

ال  ملكه  یعين  اْلِقَياَمِة«  ييَْوَم  قيَْبَضُتُه  َجِميًعا  »َواَلْرُض  القرآن:  ويف 
ميلكها معه أحد.

ويف القرآن: »َوالسَّماَواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنِه« یعين بقدرته.
ويف القرآن: »َوَجاء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا« یعين وجاء أمر ربك.

التوحيد

ويف القرآن: »َكالَّ ِإنيَُّهْم َعن رَّبِِّهْم ييَْوَمِئٍذ لََّمْحُجوبُوَن« یعين عن ثواب 
رهبم.

اْلَغَماِم  مَِّن  ظَُلٍل  ِفي  اللَُّه  يَْأتِييَُهُم  َأن  ِإالَّ  يَنظُُروَن  »َهْل  القرآن:  ويف 
َواْلَمآلِئَكُة« أي عذاب اهلل.

ويف القرآن: »ُوُجوٌه ييَْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة ٭ ِإَلى رَبيَِّها نَاِظَرٌة« یعين مشرفة تنظر 
ثواهبا رهبا.

ويف القرآن: »َوَمن َيْحِلْل َعَلْيِه َغَضِبي فيََقْد َهَوى« وغضب اهلل عقابه، 
ورضاه ثوابه.

ويف القرآن : »تيَْعَلُم َما ِفي نيَْفِسي َوالَ َأْعَلُم َما ِفي نيَْفِسَك« أي تعلم 
غیيب وال أعلم غیبك.

ويف القرآن: »َوُيَحذِّرُُكُم اللَُّه نيَْفَسُه« یعين انتقامه.
.» ويف القرآن: »ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ

ويف القرآن: »ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه« والصالة من اهلل رمحة 
ومن املالئكة تزكیة ومن الناس دعاء.

ويف القرآن: »َوَمَكُروْا َوَمَكَر اللَُّه َواللَُّه َخييُْر اْلَماِكرِيَن«.
ويف القرآن: »ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم«.

ويف القرآن: »اللَُّه َيْستيَْهِزىُء ِبِهْم«.
ويف القرآن: »َسِخَر اللَُّه ِمنيُْهْم«.

وجل  عز  أنه  ذلك كله  ومعىن  فيََنِسييَُهْم«  اللََّه  القرآن: »َنُسوْا  ويف 
جيازیهم جزاء املكر وجزاء املخادعة، وجزاء االستهزاء وجزاء السخریة 
وجزاء النسیان وهو أن ینسیهم أنفسهم كما قال عز وجل: »َوال 
َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه فَأَنَساُهْم أَنُفَسُهْم« ألنه عز وجل يف احلقیقة 
ال ميكر وال خیادع وال یستهزئ وال یسخر وال ینسى تعاىل اهلل عز 
وجل عن ذلك علوا كبريا. ولیس یرد يف األخبار اليت یشنع هبا أهل 
اخلالف واإلحلاد إال مثل هذه األلفاظ ومعانیها معاين ألفاظ القرآن.

قال الشیخ أبو جعفر رمحه اهلل كل ما وصفنا اهلل تعاىل به من صفات 
ذاته فإمنا نرید بكل صفة منها نفي ضدها عنه تعاىل.

ونقول: لم يزل اهلل تعالى سميعا بصيرا عليما حكيما قادرا عزيزا حيا 
قيوما واحدا قديما وهذه صفات ذاته.

وال نقول: إنه تعاىل مل یزل خالقا فاعال شائیا مریدا راضیا ساخطا 
رازقا وهابا متكلما ألن هذه صفات أفعاله وهي حمدثة ال جيوز أن 

یقال: لم يزل اهلل تعالى موصوفا بها.

الشيخ المفيد )متوفى 413 ه(
18. القول في التوحيد

أقول: إن اهلل عز وجل واحد يف اإلهلیة واألزلیة ال یشبهه شيء، وال 
جيوز أن مياثله شيء، وأنه فرد يف املعبودیة ال ثاين له فیها على الوجوه 
كلها واألسباب، وعلى هذا إمجاع أهل التوحید إال من شذ من أهل 

التشبیه فإهنم أطلقوا ألفاظه وخالفوا يف معناه.
فیه  قوال خالف  باألشعري  یعرف  البصرة  أهل  من  وأحدث رجل 

ألفاظ مجیع املوحدین ومعانیهم فیما وصفناه، وزعم أن هلل عز وجل 
صفات قدمية وأنه مل یزل مبعان ال هي هو وال غريه من أجلها كان 
مستحقا للوصف بأنه عامل حي قادر مسیع بصري متكلم مرید، وزعم 
أن هلل عز وجل وجها قدميا ومسعا قدميا وبصرا قدميا ویدین قدميتني، 
وأن هذه كلها أزلیة قدماء، وهذا قول مل یسبقه إلیه أحد من منتحلي 

التوحید فضال عن أهل اإلسالم.

19. القول في الصفات
وأقول: إن اهلل عز وجل امسه حي لنفسه ال حبیاة، وأنه قادر لنفسه 
وعامل لنفسه ال مبعىن كما ذهب إلیه املشبهة من أصحاب الصفات 
وال األحوال املختلفات كما أبدعه أبو هاشم اجلبائي وفارق به سائر 
أهل التوحید وارتكب أشنع من مقال أهل الصفات، وهذا مذهب 

اإلمامیة كافة.
من  ومجاعة  الزیدیة  ومجهور  املرجئة  وأكثر  مسیناه  من  إال  واملعتزلة 

أصحاب احلدیث واحملكمة.
وأقول: إنه ال جيوز تسمیة الباري تعاىل إال مبا مسى به نفسه يف كتابه 
أو على لسان نبیه صلى اهلل علیه وآله أو مساه به حججه من خلفاء 
نبیه، وكذلك أقول يف الصفات وهبذا تطابقت األخبار عن آل حممد 

علیهم السالم وهو مذهب مجاعة اإلمامیة.
املرجئة  ومجهور  املعتزلة كافة  من  والبغدادیني  الزیدیة  من  وكثري 
وأصحاب احلدیث، إال أن هؤالء الفرق جيعلون بدل اإلمام احلجة 

يف ذلك اإلمجاع.

وراء  بصير  سميع  بأنه  تعالى  الباري  وصف  في  القول   .20
ومدرك

وأقول: إن استحقاق القدمی سبحانه هلذه الصفات كلها من جهة 
العلم  املعىن يف مجیعها  وإن  العقول،  ودالئل  القیاس  دون  السمع 
خاصة دون ما زاد علیه يف املعىن، إذ ما زاد علیه يف معقولنا ومعىن 

لغتنا هو احلس وذلك مما یستحیل على القدمی.
وقد یقال يف معىن مدرك أیضا إذا وصف به اهلل تعاىل أنه ال یفوته 
شيء وال یهرب منه شيء وال جيوز أن یراد به معىن إدراك األبصار 
وغريها من حواسنا ألنه احلس يف احلقیقة على ما بیناه. ولست أعلم 

من متكلمي اإلمامیة يف هذا الباب خالفا.
من  ونفر  املرجئة  من  ومجاعة  املعتزلة  من  البغدادیني  مذهب  وهو 
الصفات  أصحاب  من  وإخواهنم  املشبهة  فیه  وخیالف  الزیدیة، 

والبصریون من أهل االعتزال.

21. القول في علم اهلل تعالى بالشياء قبل كونها
وأقول: إن اهلل تعاىل عامل بكل ما یكون قبل كونه، وإنه ال حادث 
إال وقد علمه قبل حدوثه، وال معلوم وممكن أن یكون معلوما إال 

عند الشيعة اإلمامية
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وهو عامل حبقیقته، وإنه سبحانه ال خیفى علیه شيء يف األرض وال 
يف السماء، وهبذا قضت دالئل العقول والكتاب املسطور واألخبار 
مجیع  مذهب  وهو  وآله  علیه  اهلل  صلى  الرسول  آل  عن  املتواترة 

اإلمامیة.
احلكم يف خالفه.  بن  هشام  عن  املعتزلة  ما حكاه  نعرف  ولسنا 
من  فحكاه  فیه  قلدهم  ممن  وغلط  علیه  منهم  أنه خترص  وعندنا 
يف  وكالمه  ثابتا  جملسا  وال  مصنفا  له كتابا  جند  ومل  عنه،  الشیعة 
أصول اإلمامة ومسائل االمتحان یدل على ضد ما حكاه اخلصوم 
عنه. ومعنا فیما ذهبنا إلیه يف هذا الباب مجیع املنتسبني إىل التوحید 
الفوطي من  بن عمرو  اجلهم بن صفوان من اجملربة وهشام  سوى 
املعتزلة فإهنما كانا یزعمان أن العلم ال یتعلق باملعدوم وال یقع إال 
على موجود، وأن اهلل تعاىل لو علم األشیاء قبل كوهنا ملا حسن منه 

االمتحان.

22. القول في الصفات
مستفاد خیص  معىن  عن  أنبأت  ما  احلقیقة  يف  الصفة  إن  وأقول: 
املوصوف وما شاركه فیه، وال یكون ذلك كذلك حىت یكون قوال أو 
كتابة یدل على ما یدل النطق علیه وینوب منا به فیه، وهذا مذهب 

أهل التوحید وقد خالف فیه مجاعة من أهل التشبیه.

23. القول فيما انفرد به أبو هاشم الجبائي من الحوال
معاين  یفید  عامل  قادر  حق  بأنه  تعاىل  الباري  وصف  إن  أقول: 
معقوالت لیست الذات وال أشیاء تقوم هبا كما یذهب إلیه مجیع 
أصحاب الصفات وال أحوال خمتلفات على الذات كما ذهب إلیه 
أبو هاشم اجلبائي، وقد خالف فیه مجیع املوحدین وقويل يف املعىن 
املراد به املعقول يف اخلطاب دون األعیان املوجودات، وهذا مذهب 

مجیع املوحدین وخالف فیه املشبهة وأبو هاشم كما ذكرناه.

24. القول في وصف الباري تعالى بالقدرة على العدل وخالفه 
وما علم كونه وما علم أنه ال يكون

وأقول: إن اهلل جل جالله قادر على خالف العدل كما أنه قادر 
على العدل، إال أنه ال یفعل جورا وال ظلما وال قبیحا، وعلى هذا 

مجاعة اإلمامیة.
وأصحاب  والزیدیة  املرجئة  من  النظام ومجاعة  واملعتزلة كافة سوى 
احلدیث واحملكمة، وخیالفنا فیه اجملربة بأسرها والنظام ومن وافقهم يف 

خالف العدل والتوحید.
وأقول: إنه سبحانه قادر على ما علم أنه ال یكون، مما ال یستحیل 
أهل  إمجاع  احملال، وعلى هذا  األضداد وحنو ذلك من  كاجتماع 

التوحید إال النظام وشذاذ من أصحاب املخلوق.

25. القول في نفي الرؤية على اهلل تعالى بالبصار
وأقول: إنه ال یصح رؤیة الباري سبحانه باألبصار، وبذلك شهد 
العقل ونطق القرآن وتواتر اخلرب عن أئمة اهلدى من آل حممد صلى 
اهلل علیه وآله، وعلیه مجهور أهل اإلمامة وعامة متكلمیهم إال من 

شذ منهم لشبهة عرضت له يف تأویل األخبار.
واملعتزلة بأسرها توافق أهل اإلمامة يف ذلك ومجهور املرجئة وكثري من 
اخلوارج والزیدیة وطوائف من أصحاب احلدیث وخیالف فیه املشبهة 

وإخواهنم من أصحاب الصفات.

30. القول في المعرفة
وأقول: إن املعرفة باهلل تعاىل اكتساب، وكذلك املعرفة بأنبیائه علیهم 
مما  معرفة شيء  إىل  االضطرار  جيوز  ال  وإنه  غائب،  وكل  السالم 

ذكرناه، وهو مذهب كثري من اإلمامیة.
املعتزلة  البصریون من  فیه  املعتزلة خاصة، وخیالف  والبغدادیني من 

واجملربة واحلشویة من أصحاب احلدیث.

الشيخ الطوسي )متوفى 460 ه(
٭ مسألة 1: معرفة اهلل واجبة على كل مكلف، بدلیل انه منعم، 

فیجب معرفته.
وأعطاه  العامل،  صنع  انه  بدلیل  موجود،  تعاىل  اهلل   :2 مسألة  ٭ 

الوجود، وكل من كان كذلك فهو موجود.
٭ مسألة 3: اهلل تعاىل واجب الوجود لذاته، مبعىن انه ال یفتقر يف 
وجوده إىل غريه، وال جيوز علیه العدم، بدلیل انه لو كان ممكنا ال 
فتقر إىل صانع، كافتقار هذا العامل، وذلك حمال على املنعم املعبود.

٭ مسألة 4: اهلل تعاىل قدمی أزيل، مبعىن ان وجوده مل یسبقه العدم. 
باق ابدي، مبعىن ان وجوده لن یلحقه العدم.

٭ مسألة 5: اهلل تعاىل قادر خمتار، مبعىن انه ان شاء ان یفعل فعل، 
وان شاء ان یرتك ترك، بدلیل انه صنع العامل يف وقت دون آخر.

٭ مسألة 6: اهلل تعاىل قادر على كل مقدور، وعامل بكل معلوم، 
بدلیل ان نسبة مجیع املقدورات واملعلومات إىل ذاته املقدسة املنزهة 
بعض  دون  ببعض  وعلمه  تعاىل  قدرته  فاختصاص  السویة،  على 

ترجیح بال مرجح، وهو حمال.
٭ مسألة 7: اهلل تعاىل عامل، مبعىن ان األشیاء منكشفة واضحة له، 
حاضرة عنده غري غائبة عنه، بدلیل انه تعاىل فعل االفعال احملكمة 

املتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عامل بالضرورة.
٭ مسألة 8: اهلل تعاىل یدرك ال جبارحة، بل مبعىن انه یعلم ما یدرك 
باحلواس، ألنه منزه عن اجلسم ولوازمه، بدلیل قوله تعاىل: »ال ُتْدرُِكُه 
اْلَْبصاُر َو ُهَو يُْدِرُك اْلَْبصاَر َو ُهَو اللَّطيُف اْلَخبير«، فمعىن قوله تعاىل 
»مِِإنَُّه ُهَو السَّميُع اْلَبصير« انه عامل باملسموعات ال بإذن، وباملبصرات 

ال بعني.

٭ مسألة 9: اهلل تعاىل حي، مبعىن انه یصح منه ان یقدر ویعلم، 
بدلیل انه ثبتت له القدرة والعلم، وكل من ثبتت له ذلك فهو حي 

بالضرورة.
أوجد  انه  بل مبعىن  متكلم ال جبارحة،  تعاىل  اهلل  مسألة 10:  ٭ 
الكالم يف جرم من االجرام، أو جسم من األجسام، الیصال عظمته 
إىل اخللق، بدلیل قوله تعاىل »َو َكلََّم اللَُّه ُموسى  َتْكليما«، وألنه قادر، 

فالكالم ممكن.
٭ مسألة 11: اهلل تعاىل صادق، مبعىن انه ال یقول اال احلق الواقع، 

بدلیل ان كل كذب قبیح، واهلل تعاىل منزه عن القبیح.
علم  إذا  الفعل  رجح  انه  مبعىن  مرید،  تعاىل  اهلل   :12 مسألة  ٭ 
إرادة  حتت  واقعة  غري  ارادته  وان  مضطر  غري  انه  )یعىن  املصلحة 
أخرى، بل هي اإلرادة العلیا اليت ان رأى صالحا فعل، وان رأى 
بعض  اجياد  ترك  انه  بدلیل  تعاىل(  منه  باختیار  یفعل،  مل  فسادا 
املوجودات يف وقت دون وقت، مع علمه وقدرته - على كل حال 

- بالسویة. وألنه هنى وهو یدل على الكراهة.
٭ مسألة 13: انه تعاىل واحد، مبعىن انه ال شریك له يف األلوهیة، 
بدلیل قوله »ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد«، وألنه لو كان له شریك لوقع التمانع، 

ففسد النظام، كما قال: »َلْو كاَن فيِهما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتا«.
٭ مسألة 14: اهلل تعاىل غري مركب من شيء، بدلیل انه لو كان 

مركبا لكان مفتقرا إىل األجزاء، واملفتقر ممكن.
٭ مسألة 15: اهلل تعاىل لیس جبسم، وال عرض، وال جوهر، بدلیل 
انه لو كان أحد هذه األشیاء لكان ممكنا مفتقرا إىل صانع، وهو 

حمال.
٭ مسألة 16: اهلل تعاىل لیس مبرئي حباسة البصر يف الدنیا واآلخرة، 
اجلسم  له  یكون  ان  البد  مرئي  والن كل  جمرد،  تعاىل  انه  بدلیل 
واجلهة، واهلل تعاىل منزه عنهما وألنه تعاىل قال: »َلْن َتراني « وقال: 

»ال ُتْدرُِكُه اْلَْبصار«.
٭ مسألة 17: اهلل تعاىل لیس حمال للحوادث، واال لكان حادثا، 

وحدوثه حمال.
٭ مسألة 18: اهلل تعاىل ال یتصف باحللول، بدلیل انه یلزم قیام 

الواجب باملمكن وذلك حمال.
٭ مسألة 19: اهلل تعاىل ال یتحد بغريه، الن االحتاد صريورة الشئ 
واحدا من غري زیادة ونقصان، وذلك حمال، واهلل ال یتصف باحملال.

٭ مسألة 20: اهلل تعاىل منفي عنه املعاين والصفات الزائدة، مبعىن 
انه لیس عاملا بالعلم، وال قادرا بالقدرة )بل علم كله، وقدرة كلها(، 
بدلیل انه لو كان كذلك لزم كونه حمال للحوادث لو كانت حادثة، 
افتقار  لزم  وأیضا  حماالن،  ومها  قدمية،  لو كانت  القدماء  وتعدد 

الواجب إىل صفاته املغایرة له، فیصري ممكنا، وهو ممتنع.
٭ مسألة 21: اهلل تعاىل غين، مبعىن انه غري حمتاج إىل ما عداه، 

والدلیل علیه انه واجب الوجود لذاته، فال یكون مفتقرا.

٭ مسألة 22: اهلل تعاىل لیس يف جهة، وال مكان، بدلیل ان كل ما 
يف اجلهة واملكان مفتقر إلیهما، وأیضا قد ثبت انه تعاىل لیس جبسم 

وال جوهر وال عرض، فال یكون يف املكان واجلهة.
٭ مسألة 23: اهلل تعاىل لیس له ولد وال صاحبة، بدلیل انه قد ثبت 
عدم افتقاره إىل غريه، والن كل ما سواه تعاىل ممكن، فكیف یصري 
املمكن واجبا بالذات، ولقوله تعاىل: »لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ء« و »َمَثَل 

عيسى  ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُراب «.
٭ مسألة 24: اهلل تعاىل عدل حكیم، مبعىن انه ال یفعل قبیحا وال 
خیل بالواجب بدلیل ان فعل القبیح قبیح، واالخالل بالواجب نقص 

علیه، فاهلل تعاىل منزه عن كل قبیح واخالل بالواجب.
٭ مسألة 25: الرضا بالقضاء والقدر واجب، وكل ما كان أو یكون 
فهو بالقضاء والقدر وال یلزم هبما اجلرب والظلم، الن القدر والقضاء 

هاهنا مبعىن العلم والبیان، واملعىن انه تعاىل یعلم كل ما هو.
٭ مسألة 26: كل ما فعله اهلل تعاىل فهو أصلح، واال لزم العبث، 

ولیس تعاىل بعابث، لقوله: »َأ َفَحِسْبُتْم أَنَّما َخَلْقناُكْم َعَبثا«.
٭ مسألة 27: اللطف على اهلل واجب، ألنه خلق اخللق، وجعل 
فیهم الشهوة، فلو مل یفعل اللطف لزم االغراء، وذلك قبیح، )واهلل 
ال یفعل القبیح( فاللطف هو نصب األدلة، واكمال العقل، وارسال 
الرسل يف زماهنم، وبعد انقطاعهم ابقاء االمام، لئال ینقطع خیط 

غرضه.

المصادر:
1. »إعتقادات«، شیخ صدوق.

2. »أوائل املقاالت«، الشیخ املفید.
3. رسائل العقائد اجلعفریة«، الشیخ الطوسي.

المقتبس من »موقع عقائد الشيعة اإلمامية«.
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»و أما حق  بطنك  فأن ال جتعله وعاء لقلیل من احلرام و ال لكثري و 
أن تقتصد له يف احلالل و ال خترجه من حد التقویة إىل حد التهوین 
و ذهاب املروة و ضبطه إذا هم باجلوع و الظمإ1 فإن الشبع املنتهي 
بصاحبه إىل التخم مكسلة و مثبطة و مقطعة عن كل بر و كرم 
و إن الري املنتهي بصاحبه إىل السكر مسخفة و جمهلة و مذهبة 
للمروة2 و أما حق فرجك فحفظه مما ال حيل لك و االستعانة علیه 
التهدد  البصر فإنه من أعون األعوان و كثرة ذكر املوت و  بغض 
لنفسك باهلل و التخویف هلا به و باهلل العصمة و التأیید و ال حول 

و ال قوة إال به.«

الهوامش:

1. التهوین: االستخفاف. یقال: هون الشي ء: استخف به.
2. اجملهلة ما حيملك على اجلهل. و فیهما ]أن ال جتعله وعاء للحرام و ال 

تزید على الشبع [.

المصدر: ابن شعبه الحّرانى، حسن بن على، »تحف العقول«، قم، جامعة 
المدّرسين ، الطبع الثاني، 1404ق.، ص 258.

اخالق المؤمن - حقوق المؤمن

حّق البطن و الفرج

في الحّج

 :قال الّصادق
»إذا أردت احلج فجرد قلبك هلل عّز و جّل من قبل عزمك من كل 
شاغل و حجب كّل حاجب و فوض أمورك كّلها إىل خالقك و 
توكل علیه يف مجیع ما یظهر من حركاتك و سكونك و سلم لقضائه 

و حكمه و قدره و دع الدنیا و الراحة و اخللق. 
و اخرج من حقوق تلزمك من جهة املخلوقني و ال تعتمد على 
زادك و راحلتك و أصحابك و قوتك و شبابك و مالك خمافة أن 
تصري ذلك أعداء و وباال لیعلم أنه لیس قوة و ال حیلة و ال حد إال 
بعصمة اهلل تعاىل و توفیقه و استعد استعداد من  ال یرجو الرجوع و 
أحسن الصحبة و راع أوقات فرائض اهلل تعاىل و سنن نبیه و ما 
جيب علیك من األدب و االحتمال و الصرب و الشكر و الشفقة و 

السخاء و إیثار الراد على دوام األوقات. 
و  الصدق  البس كسوة  و  ذنوبك  اخلالصة  التوبة  مباء  اغتسل  مث 
الصفاء و اخلضوع و اخلشوع و أحرم عن كل شي ء مينعك عن 
ذكر اهلل عز و جل و حيجبك عن طاعته و لب مبعىن إجابة صافیة 
خالصة زاكیة هلل عّز و جّل يف دعوتك له متمسكا بالعروة الوثقى 
املسلمني  مع  العرش كطوافك  حول  املالئكة  مع  بقلبك  و طف 
بنفسك حول البیت و هرول هرولة فرا من هواك و تربیا من مجیع 
حولك و قوتك و اخرج من غفلتك و زالتك خبروجك إىل مىن و 
ال متن ما ال حيل لك و ال تستحقه و اعرتف باخلطإ بالعرفات و 
حدد عهدك عند اهلل تعاىل بوحدانیته و تقرب إلیه و اتقه مبزدلفة و 

اصعد بروحك  إىل املإل األعلى بصعودك إىل اجلبل و اذبح حنجرة 
اهلوى و الطمع عند الذبیحة و ارم الشهوات و اخلساسة و الدناءة 
و األفعال الذمیمة عند رمي اجلمرات و احلق العیوب الظاهرة و 
الباطنة حبلق شعرك و ادخل يف أمان اهلل تعاىل و كنفه و سرته و 
حفظه و كالئه من متابعة مرادك بدخول احلرم و زر البیت متحففا 
لتعظیم صاحبه و معرفته و جالله و سلطانه و استلم احلجر رضى 
بقسمته و خضوعا لعظمته و دع ما سواه بطواف الوداع و صف 
الصفا و  بوقوفك على  تلقاه  یوم  تعاىل  للقاء اهلل  روحك و سرك 
كن ذا مروة من اهلل بفناء أوصافك عند املروة و استقم على شروط 
حجك و وفاء عهدك الذي عاهدت ربك و أوجبته له یوم القیامة 
الطاعات  بأن اهلل مل یفرتض احلج و مل خیصه من مجیع  اعلم  و 

باإلضافة إىل نفسه بقوله تعاىل.
و ال شرع  سبیال  إلیه  استطاع  من  البیت  الناس حج  على  و هلل 
نبیه يف خالل املناسك على ترتیب ما شرعه إال لالستعداد و 
اإلشارة إىل املوت و القرب و البعث و القیامة و فصل بیان السبق 
من دخول اجلنة أهلها و دخول النار أهلها مبشاهدة مناسك احلج 

من أوهلا إىل آخرها ألويل األلباب و أويل النهى.«

الشريعة«،  »مصباح   ،السادس االمام  محّمد،  بن  بجعفر  المنتسب 
بيروت، أعلمی، الطبع الّول، 1400ق. صص 50-47.

الحكايات

صالة العيد

 ملا انقضى أمر املخلوع   و استوى أمر المأمون كتب إىل الرضا
الرضا بعلل كثرية فما زال  یستقدمه إىل خراسان فاعتل علیه 
املأمون یكاتبه و یسأله حىت علم الرضا أنه ال یكف عنه فخرج 
و أبو جعفر له سبع سنني فكتب إلیه املأمون: ال تأخذ على طريق 
الكوفة و قم. فحمل على طریق »البصرة« و »األهواز« و »فارس« 
حىت واىف »مرو«و فلما واىف مرو، عرض علیه املأمون یتقلد اإلمرة 
و اخلالفة فأىب الرضا ذلك و جرت يف هذا خماطبات كثرية و 
 بقوا يف ذلك حنوا من شهرین كل ذلك یأىب أبو احلسن الرضا

أن یقبل ما یعرض علیه. 
العهد.  فوالية  املأمون:  قال  هذا،  اخلطاب يف  و  الكالم  فلما كثر 

فأجابه إىل ذلك و قال له: »على شروط أسألها.« 
فقال املأمون: سل ما شئت. 

فكتب الرضا: »إني أدخل في والية العهد على أن ال آمر و ال أنهى 
و ال أقضي و ال أغير شيئا مما هو قائم و تعفيني من ذلك كله.« 

فأجابه املأمون إىل ذلك و قبلها على هذه الشروط و دعا املأمون 
ذلك  إىل  العباس  ولد  و  الشاكریة   و  القواد  و  القضاة  و  الوالة 
فاضطربوا علیه فأخرج أمواال كثرية و أعطى القواد و أرضاهم إال 
ثالثة نفر من قواده أبوا ذلك أحدهم عيسى الجلودي و علي بن أبي 
عمران و أبو يونس . فإهنم أبوا أن یدخلوا يف بیعة الرضا فحبسهم 
و بویع الرضا و كتب ذلك إىل البلدان و ضربت الدنانري و 
الدراهم بامسه و خطب له على املنابر و أنفق املأمون يف ذلك أمواال 

كثرية.
الرضا یسأله أن  املأمون إىل  ]الفطر[ بعث  العید  فلما حضر 
یركب و حيضر العید و خیطب لیطمئن قلوب الناس و یعرفوا فضله 

و تقر قلوهبم على هذه الدولة املباركة. 
بينك من  بيني و  الرضا و قال: »قد علمت ما كان  إلیه  فبعث 

الشروط في دخولي في هذا المر.« 
و  الجند  و  العامة  قلوب  في  يرسخ  أن  بهذا  أريد  إنما  املأمون:  فقال 
الشاكرية هذا المر فتطمئن قلوبهم و يقروا بما فضلك اهلل به فلم یزل 
یرده الكالم يف ذلك فلما أحل علیه قال: »يا أمير المؤمنين! إن 
أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي و إن لم تعفني خرجت كما كان يخرج 

 ».و كما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رسول اهلل
فقال املأمون: اخرج كما تحب و أمر املأمون القواد و الناس أن یبكروا 

.إىل باب أيب احلسن الرضا
من  السطوح  و  الطرقات  يف   الرضا احلسن  الناس أليب  فقعد 
.الرجال و النساء و الصبیان و اجتمع القواد على باب الرضا

فلما طلعت الشمس، قام الرضا فاغتسل و تعمم بعمامة بیضاء 
من قطن و ألقى طرفا منها على صدره و طرفا بني كتفه و تشمر. 

مث قال جلمیع موالیه: »افعلوا مثل ما فعلت.« 
مث أخذ بیده عكازة و خرج و حنن بني یدیه و هو حاف قد مشر 
سراویله إىل نصف الساق و علیه ثیاب مشمرة فلما قام و مشینا 
بني یدیه رفع رأسه إىل السماء و كرب أربع تكبريات فخیل إلینا أن 
اهلواء و احلیطان جتاوبه و القواد و الناس على الباب قد تزینوا و 
لبسوا السالح و هتیئوا بأحسن هیئة فلما طلعنا علیهم هبذه الصورة  
:وقف وقفة على الباب قال حفاة قد تشمرنا و طلع الرضا
»اهلل أكبر. اهلل أكبر. اهلل أكبر على ما هدانا. اهلل أكبر على ما رزقنا من 

بهيمة النعام.  و الحمد هلل  على  ما أبالنا.« 
و رفع بذلك صوته »و رفعنا أصواتنا.« 

فتزعزعت   مرو من البكاء و الصیاح. فقاهلا ثالث مرات فسقط 
القواد عن دواهبم و رموا خبفافهم. ملا نظروا إىل أيب احلسن و 
صارت مرو ضجة واحدة و مل یتمالك الناس من البكاء و الضجیج 
و كان أبو احلسن ميشي و یقف يف كل عشر خطوات وقفة 

فكرب اهلل أربع مرات. 
فتخیل إلینا أن السماء و األرض و احلیطان جتاوبه و بلغ املأمون 
ذلك. فقال له الفضل بن سهل ذو الرئاستني: يا أمير المؤمنين إن بلغ 

الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس. 
فالرأي أن تسأله أن یرجع. فبعث إلیه املأمون فسأله الرجوع 

فدعا أبو احلسن خبفه فلبسه و رجع. 

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »عيون أخبار الرضا«، تهران، 
الطبع الّول، 1378ق.، ج  2، صص 151-149.
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 ،بالرغم من أن شتلة العلم واملعرفة، غرست يف عهد اإلمام الباقر
لكن براعم هذا اجلهاد العلمي تفتقت وأمثرت يف عهد إمامة اإلمام 
الصادق. وتقارن عهد االمام الصادق مع زوال مروان وجمئ 
العباسیني، ومبا أن جهاز اخلالفة كان منشغال بتثبیت حكمه، توفرت 
فرصة ذهبیة المام الشیعة لرعایة هذه الغرسة اليت رویت بدماء االمام 
احلسني وجعلها جاریة وساریة يف ذهن ولسان وقلم الشیعة. ومبا 
أن الشعیة املعروفني يف هذا العصر، تعرضوا ملضایقات وایذاء احلكم، 

لذلك فان التقیة كانت سائدة دائما بني الشیعة. 

اسمه و نسبه
ولد أبو عبداهلل سنة ثالث و مثانني و مضى يف شوال من سنة 
مثان و أربعني و مائة و له مخس و ستون سنة و دفن بالبقیع يف 
القرب الذي دفن فیه أبوه و جده و احلسن بن علي و أمه أم 
فروة بنت القاسم بن محّمد بن أبي بكر و أمها أسماء بنت عبد الرحمن 

بن أبي بكر.
امسه جعفر و كنیته أبو عبد اهلل- و قیل أبوإسماعيل و له ألقاب 

أشهرها الصادق و منها الصابر و الفاضل و الطاهر.1 
مسي  الصادق،  صادقا لیتمیز من املدعي لإلمامة بغري حقها و هو 

جعفر بن علي إمام الفطحیة الثانیة.2 

قال رسول اهلل : »إذا ولد ابني جعفر بن محّمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق فإنه سيكون في ولده سمي له 

يدعي اإلمامة بغير حقها و يسمى كذابا.«3 
كان حفص بن غياث إذا حدثنا عن جعفر بن حمّمد قال: حدثني خير 

الجعافر جعفر بن محّمد.4 و اجلعفر هو النهر الكبير الواسع .5 
و   الصادق اإلمام  وأم   الباقر اإلمام  فروة، هي زوجة  أم 
بنت قاسم بن حمّمد بن ايب بكر.و قد كانت من الصاحلات 

القانتات، ومن أتقى نساء أهل زماهنا.
فروة  وأم  أمي  يبعث   أبي »كان   :الكاظم احلسن  أبو  وقال 

تقضيان حقوق أهل المدينة.«6 
قال اإلمام الصادق واصفا أمها: »وكانت اُّمي مّمن آمنت و اتّقت 

وأحسنت و اهلل يحب المحسنين.«7  
روی عن عبد العلى قال: رأیت اُّم فروة تطوف بالكعبة علیها كساء 
متنّكرة، فاستلمت احلجر بیدها الیسرى، فقال هلا رجل مّمن یطوف: 

يا أمة اهلل أخطأت الُسّنة. فقالت: إنّا لغنياء عن علمك.8 
وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد اهلل: »إذا دخلت الحرم فتناول 

من اإلذخر فامضغه« وكان یأمر أم فروة بذلك.9 
 االمام السادس. أبا جعفر و ابه ابوجعفر حمّمد بن علی
یقول : »إن من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبه خلقه و 

الصادق في القول و الفعل

خلقه و شمائله و إني لعرف من ابني هذا شبه خلقي و خلقي و شمائلي« 
 10.یعين أبا عبد اهلل

مکانته العلمية
و كان الصادق جعفر بن حمّمد بن علي بن احلسني من بني 
إخوته خلیفة أبیه حمّمد بن علي و وصیه و القائم باإلمامة من 
بعده و برز على مجاعتهم بالفضل و كان أنبههم ذكرا و أعظمهم 
قدرا و أجلهم يف العامة و اخلاصة و نقل الناس عنه من العلوم ما 
سارت به الركبان و انتشر ذكره يف البلدان و مل ینقل عن أحد من 
أهل بیته العلماء ما نقل عنه و ال لقي أحد منهم من أهل اآلثار 11  
و ینقل عنه من العلوم ما ال ینقل عن أحد و قد مجع أصحاب 
احلدیث أمساء الرواة من الثقات على اختالفهم يف اآلراء و املقاالت 

و كانوا أربعة آالف رجل.12 
وكان أئمة املدارس الفقهیة االربع الكربى ألهل السنة، من تالمذة 

االمام االصدق ویقرون بسموه العلمي. 
قال مالك بن أنس: ما رأت عين و ال سمعت أذن و ال خطر على قلب 

بشر أفضل من جعفر الصادق فضال و علما و عبادة و ورعا.13 
يزيد النوفلي قال مسعت مالك بن أنس الفقیه یقول : و اهلل ما رأت  
عيني  أفضل  من  جعفر بن محّمد زهداً و فضاًل و عبادًة و ورعاً و 
كنت أقصده فيكرمني و يقبل علي فقلت له يوماً يا ابن رسول اهلل! ما 
ثواب من صام يوماً من رجب إيماناً و احتساباً فقال و كان و اهلل إذا قال 
صدق حدثني أبي عن أبيه عن جده قال قال رسول اهلل من صام يوماً 
من رجب  إيماناً و احتساباً غفر له فقلت له: يا ابن رسول اهلل! فما ثواب 

من صام يوماً من شعبان. 
فقال حدثني أبي عن أبيه عن جده قال قال رسول اهلل من صام يوماً 

من شعبان إيماناً و احتساباً غفر له.14 
بني  اهلل كم  عبد  أليب  حنيفة  أبو  قال  قال:  سماعة  عن  روی 
املشرق و املغرب قال: مسيرة يوم  بل  أقل من ذلك فاستعظمه فقال: يا 
عاجز! لم تنكر هذا إن الشمس تطلع من المشرق و تغرب إلى المغرب 

في أقل من يوم.15 
أهل  علم  فقد كان  السرية،  موضوع كتابة  يف  سلفا  أشرنا  وكما 
 یورث من االمام السابق. لذلك فان االمام الصادق البیت
 ،كان على معرفة ودرایة بالعلوم اليت كان ميلكها الرسول األكرم
وبال شك فاننا نعرف مجیعا بان الوحي اإلهلي كان مصدر علم النيب 

األكرم )ص(. 
بن علي  أبو جعفر حمّمد  ملا هلك  قال:  أبي حفصة  بن  سالم  عن 
الباقر قلت ألصحايب انتظروين حىت أدخل على أيب عبد اهلل 
جعفر بن حمّمد فأعزیه فدخلت علیه فعزیته. مث قلت: إنا هلل و 
إنا إليه راجعون.  ذهب و اهلل من كان يقول قال رسول اهلل فال يسأل 

عمن بينه و بين رسول اهلل ال و اهلل ال يرى مثله أبدا. 
قال: فسكت أبو عبد اهلل ساعة، مث قال: قال اهلل عّزوجّل 

إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة فأربيها له فيها كما يربي أحدكم فلوه  
حتى أجعلها له مثل أحد فخرجت إلى أصحابي فقلت ما رأيت أعجب 
من هذا كنا نستعظم قول أبي جعفر قال رسول اهلل بال واسطة. 

فقال يل أبو عبد اهلل: »قال  اهلل  عز و جل  بال واسطة.«16 
صفوان بن يحيى عن بعض رجاله عن الصادق قال: »و اهلل لقد 

أعطينا علم الولين و اآلخرين.« 
فقال له رجل من أصحابه: جعلت فداك أ عندكم علم الغيب؟ 

النساء  أرحام  و  الرجال  في أصالب  ما  إني لعلم  له: »ويحك  فقال 
حجة  فنحن  قلوبكم  لتع  و  أعينكم  لتبصر  و  صدوركم  وسعوا  ويحكم 
اهلل تعالى في خلقه و لن يسع ذلك إال صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة 
جبال تهامة أال بإذن اهلل و اهلل لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها 
لخبرتكم و ما من يوم و ال ليلة إال و الحصى يلد إيالدا كما يلد هذا 

الخلق و اهلل لتباغضون بعدي حتى يأكل بعضكم بعضا.«17 

التضال السياسی
وكان اجلهاد العلمي، ميثل معظم مقابالت االمام الصادق يف 
وتأسیس  التالمذة،  من   الكثر  وتنشئة  إعداد  وكان  امامته.  فرتة 
جامعة تضم خمتلف العلوم وصیاغة الكتب العدیدة وإجراء املناظرات 
مع اجملموعات الفكریة املختلفة تعد من نشاطات وفعالیات االمام 

الصادق من أجل التنویر واهلدایة يف هذا العصر. 
يف  الیوم  هي  اليت  املهدویة  الروایات  من  األعظم  القسم  إن 
اإلمام  من  بدأت  اليت  الروایات  دقائق  الشیعة، كانت من  متناول 
الصادق. وقد بني علیه السالم مسألة قائم آل حممد بني 
الناس بطریقة حبیث كان الشیعة یعملون يف كل حلظة ملعرفة القائم 
تفاصیل  وبذكاء،  )ع(  الصادق  االمام  قدم  وقد  قدومه.  وانتظار 
عدیدة عن عالمات الظهور وكذلك حمیا وخصائص االمام املهدي 
)عج(، وبذلك ميكن الیوم العثور على تفاصیل مهمة للغایة حول 
املهدویة يف كتب الشیعة واليت ال توجد يف باقي الكتب االسالمیة.

و  الشبه  تفنید  إىل  تالمذته  مع   الصادق اإلمام  تصدى  لقد 
الشكوك اليت أثارها احلاقدون على اإلسالم أو اجلهال من املسلمني 
ممن یدعون العلم لتشكیك املسلمني يف واقع دینهم العظیم الذي 
جعلهم سادة األمم والشعوب أو جلهلهم أو عنادهم لـ»أهل بیت 

الوحي«، ومن هذه االحتجاجات:
- إبطاله لشبه الزنادقة؛
- إبطاله لشبه القدریة؛

- إبطاله لبدع أيب حنیفة؛ )كان أبوحنیفة یذهب إاىل القیاس، 
 الصادق اإلمام  وكان  اإلسالم،  يف  التشریع  مصادر  من  وأنه 
ینكر ذلك أشد اإلنكار، و یؤكد أن مصادر التشریع اإلسالمي هي 

الكتاب و السنة و اإلمجاع و العقل و لیس القیاس منها.(
- إبطاله لبدع املعتزلة.

و كان من الدالئل الواضحة يف  إمامته ما هبرت القلوب و أخرست 

مريم باک آئين
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املخالف عن الطعن  فیها بالشبهات.18 
االمام  عهد  يف  الشیعة  من  الكثري  بني  خالفات  ظهرت  وقد 
الصادق حول االمامة من بعده علیه السالم، وبذلك تأسست 
وكان  العصر.  ذلك  يف  الیوم،  نشهدها  اليت  "اإلمساعیلیة"  الفرقة 

.االمساعیلیون یؤمنون بامامة إمساعیل من بعد اإلمام الصادق
و كان إسماعيل أكرب إخوته و كان أبوه شدید احملبة له و الرب به 
و اإلشفاق علیه و كان قوم من الشیعة یظنون أنه القائم بعد أبیه و 
اخللیفة له من بعده إذ كان أكرب إخوته سنا و ملیل أبیه إلیه و إكرامه 
له فمات يف حیاة أبیه بالعریض  و محل على رقاب الرجال إىل أبیه 

باملدینة حىت دفن بالبقیع.
و روي أن أبا عبد اهلل جزع علیه جزعا شدیدا و حزن علیه حزنا 
عظیما و تقدم سریره بال حذاء و ال رداء و أمر بوضع سریره على 
األرض قبل دفنه مرارا كثرية و كان یكشف عن وجهه و ینظر إلیه  
یرید بذلك حتقیق أمر وفاته عند الظانني خالفته له من بعده و 
إزالة الشبهة عنهم يف حیاته. و ملا مات إمساعیل، انصرف عن القول 
 بإمامته بعد أبیه من كان یظن ذلك فیعتقده من أصحاب أبیه
و أقام على حیاته شرذمة مل تكن من خاصة أبیه و ال من الرواة عنه 

و كانوا من األباعد و األطراف.
فلما مات الصادق انتقل فریق منهم إىل القول بإمامة موسى 
بن جعفر بعد أبیه و افرتق الباقون فریقني فریق منهم رجعوا عن 
حیاة إمساعیل و قالوا بإمامة ابنه محّمد بن إسماعيل لظنهم أن اإلمامة 
كانت يف أبیه و أن االبن أحق مبقام اإلمامة من األخ و فریق ثبتوا 
على حیاة إمساعیل و هم الیوم شذاذ ال یعرف منهم أحد یومى إلیه 
و هذان الفریقان یسمیان باإلمساعیلیة و املعروف منهم اآلن من 
یزعم أن اإلمامة بعد إمساعیل يف ولده و ولد ولده إىل آخر الزمان.19 
األفطح،  بن  اهلل  عبد  فرقة  إىل  الشیعة  من  االخر  البعض  وانضم 

.وبذلك تزایدت الشبهات حول إمامة االمام الصادق
كان عبد اهلل بن جعفر أكرب إخوته بعد إمساعیل و مل تكن منزلته عند 
أبیه منزلة غريه من ولده يف اإلكرام و كان متهما باخلالف على أبیه 
يف االعتقاد و یقال إنه كان خیالط احلشویة20 و ميیل إىل مذاهب  
املرجئة21 و ادعى بعد أبیه اإلمامة و احتج بأنه أكرب إخوته الباقني 
رجع  مث   .اهلل عبد  أيب  أصحاب  من  قوله مجاعة  على  فاتبعه 
أكثرهم بعد ذلك إىل القول بإمامة أخیه موسى ملا تبینوا ضعف 
دعواه و قوة أمر أيب احلسن و داللة حقه و براهني إمامته و أقام 
نفر یسري منهم على أمرهم و دانوا بإمامة عبد اهلل و هم الطائفة 
امللقبة بالـ»فطحیة« و إمنا لزمهم هذا اللقب لقوهلم بإمامة عبد اهلل و 
كان أفطح الرجلني و یقال إهنم لقبوا بذلك ألن داعیتهم إىل إمامة 

عبد اهلل كان یقال له عبد اهلل بن أفطح.22 
وجيب القول بان احلركة السیاسیة لالمام الصادق مل تقتصر على 
تدریب وتنشئة العدید من الطالب، بل أنه كان یهاجم النظام 

املتداعي للعباسیني يف الوقت املناسب، وقد استشهد علیه يف النهایة 
بسبب هذه املقاومة وكلماته الناریة.

ملا قتل محّمد و إبراهيم ابنا عبد اهلل بن الحسن بن الحسن صار إىل 
املدینة رجل یقال له شبة بن عقال واله المنصور على أهلها، فلما 
قدمها و حضرت  اجلمعة صار إىل  مسجد النيب ، فرقي املنرب 
و محد اهلل و أثىن علیه، مث قال: أما بعد، إن علي بن أبي طالب شق 
عصا المسلمين، و حارب المؤمنين، و أراد المر لنفسه، و منعه من أهله، 
فحرمه اهلل أمنيته و أماته بغصته، و هؤالء ولده يتبعون أثره في الفساد و 
طلب المر بغير استحقاق له، فهم في نواحي الرض مقتلون و بالدماء 

مضرجون.
قال: فعظم هذا الكالم منه على الناس و مل جيسر أحد منهم أن 

ینطق حبرف، فقام إلیه رجل علیه إزار قومسي سحق  فقال: 
»فنحن نحمد اهلل و نصلي على محّمد خاتم النبيين و سيد المرسلين، و 
على رسل اهلل و أنبيائه أجمعين، أما ما قلت من خير، فنحن أهله، و ما 
قلت من سوء فأنت و صاحبك به أولى و أحرى، يا من ركب غير راحلته، 
و أكل غير زاده ارجع مأزورا، ثم أقبل على الناس فقال: أ ال أنبئكم بأخف 
الناس يوم القيامة ميزانا، و أبينهم خسرانا من باع آخرته بدنيا غيره و هو 

هذا الفاسق.«
فأسكت الناس و خرج الوايل من املسجد مل ینطق حبرف، فسألت 
عن الرجل فقیل يل، هذا جعفر بن محّمد بن علي بن الحسين بن علي 

 23.بن أبي طالب
 عن الربيع صاحب املنصور قال: قال املنصور یوما أليب عبد اهلل
و قد وقع على املنصور ذباب  فذبه  عنه مث وقع علیه فذبه عنه. مث 
وقع علیه فذبه عنه. فقال: يا أبا عبد اهلل لي شي ء خلق اهلل تعالى 

الذباب؟ قال: »ليذل به الجبارين.«24 
یعملون  الصادق كانوا  لالمام  املخلصني  الشعیة  ان  والطریف 
یعرف شیئا عن  أحدا مل یكن  أن  اجلهاز احلكومي، يف حني  يف 
 مذهبهم. وهذه الفطنة والتقیة كان قد علمها االمام الصادق

لتالمذته. 
وعن طریق هذه التقیة، تثبتت مكانة »نظام الوكالء« شیئا فشیئا 
بني الشیعة. وقد تشكلت منذ عصر االمام الصادق مؤسسة 
سریة وداخلیة يف قلوب الشیعة حول حمور االمام الصادق، كان 
االشخاص  هؤالء  وكان  االوىل.  حلقتها  یشكلون  االمام  معتمدو 
على تواصل مباشر مع االمام، ومن جهة اخرى، كانوا وكالء االمام 
لدى عدد اكرب ممن كانوا یریدون التواصل مع االمام. وتلك احللقة 
األكرب، كانت على تواصل مع حلقة اخرى من الشیعة، وبالتايل 
فان هذه الدوائر متحدة املركز، كانت مجیعا على تواصل مع االمام 
بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وكانوا یوصلون مخسهم اىل االمام عن 
طریق وكالء ومعتمدي االمام، ویطرحون اسئلتهم الشرعیة. وهذه 
املؤسسة، كانت ضخمة وتدار حتت اشراف االمام يف ارجاء البالد 
ایران اىل مصر( ومبنأى عن أعني  احلقبة )من  تلك  االسالمیة يف 
احلكم وأعداء الشیعة، وأكرب فائدة واستخدام هلا هو يف زمن غیبة 

.االمام املعصوم
 ،یوجد هناك العدید من الكتب اليت نسبت إىل اإلمام الصادق

ومنها:
- »اجلفر األمحر« و هذا الكتاب مل یصل لنا.

و  مطبوع،  الكتاب  هذا  احلقیقة«،  ومفتاح  الشریعة  »مصباح   -
یعرض إىل كلمات اإلمام الصادق؛

- »اهلفت الشریف«، هذا الكتاب مطبوع.
- »اجلعفریات«، هذا الكتاب مطبوع، وحيوي على ألف حدیث 

مسند لالمام الصادق؛
و  الكويف،  باخلط  له مصحف  ینسب  - »مصحف« خبطه 

الیعلم يف أي خزانة من مكتبات العامل.

اخالقه
روی: جاء أبو حنيفة لیسمع منه و خرج أبو عبد اهلل یتوكأ على عصا 
فقال له أبو حنیفة: يا ابن رسول اهلل! ما بلغت من السن ما تحتاج معه 

إلى العصا؟ 
قال: هو كذلك و لكنها عصا رسول اهلل أردت التبرك بها. 

أبو  فحسر  اهلل.  رسول  ابن  يا  أقبلها  له:  قال  و  حنیفة  أبو  فوثب 
عبداهلل عن ذراعه و قال له: و اهلل لقد علمت أن هذا بشر رسول 

و أن هذا من شعره فما قبلته و تقبل عصا.25 
مالك بن أنس، فقیه املدینة یقول:  كنت أدخل إىل الصادق جعفر بن 
حمّمد فیقدم يل خمدة و یعرف يل قدرا و یقول يل: »يا مالك! 

إني أحبك.« فكنت أسر بذلك و أمحد اهلل علیه. 
قال: و كان رجال ال يخلو من إحدى ثالث خصال إما صائما و إما 
قائما و إما ذاكرا و كان من عظماء العباد و أكابر الزهاد الذين يخشون 
اهلل عز و جل و كان كثير الحديث طيب المجالسة كثير الفوائد فإذا قال 
قال رسول اهلل ص اخضر مرة و اصفر أخرى حتى ينكره من كان يعرفه و 
لقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند اإلحرام كان كلما هم 

بالتلبية انقطع الصوت في حلقه و كاد أن يخر من راحلته. 
فقلت قل: يا ابن رسول اهلل! و ال بد لك من أن تقول. 

فقال: يا ابن أبي عامر! كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك و 
أخشى أن يقول عز و جل ال لبيك  و ال سعديك .26 

 محّمد بن  جعفر  الصادق  إلى  نعي  قال:   جعفر بن  موسى 
إسماعيل بن جعفر و هو أكبر أوالده و هو يريد أن يأكل و قد اجتمع 
ندماؤه فتبسم ثم دعا بطعامه و قعد مع ندمائه و جعل يأكل أحسن من 
أكله سائر اليام و يحث ندماءه و يضع بين أيديهم و يعجبون منه أن ال 
يرون للحزن أثرا فلما فرغ قالوا: يا ابن رسول اهلل! لقد رأينا عجبا أصبت  
بمثل  هذا االبن و أنت كما ترى. قال: و ما لي ال أكون كما ترون و قد 
جاء في خبر أصدق الصادقين أني ميت و إياكم إن قوما عرفوا الموت 
فجعلوه نصب أعينهم و لم ينكروا من يخطفه الموت منهم و سلموا لمر 

خالقهم عز و جل.27 
 و اّما سخاؤه: روی عن ُمعّلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد اهلل

يف لیلة قد رشت  السماء و هو یرید ظلة »بين ساعدة«. فاتبعته 
فإذا هو قد سقط منه شي ٌء فقال: »بسم اهلل اللهم رد علينا.« 

قال فأتیته فسلمت علیه فقال: »أنت معلى؟« 
قلت: نعم. جعلت فداك. 

فقال يل: »التمس بيدك فما وجدت من شي ء فادفعه إلي.« 
قال: فإذا خببز منتشر فجعلت أدفع إلیه ما وجدت فإذا أنا جبراب 

من خبز فقلت: جعلت فداك أحمله عنك؟ 
فقال: »ال أنا أولى به منك و لكن امض معي.« 

قال: فأتینا ظلة بين ساعدة فإذا حنن بقوم نیام فجعل یدس الرغیف 
مث  آخره  على  أتى  حىت  منهم  واحد  ثوب كل  حتت  الرغیفني  و 

انصرفنا. فقلت: جعلت فداك يعرف هؤالء الحق. 
فقال: »لو عرفوا لواسيناهم بالدقة و الدقة هي الملح .«28 

کيف توفی
مث  الحمار  مروان  و  الوليد  بن  إبراهيم  ملك  إمامته  و كان يف سين 
سارت املسودة من أرض »خراسان« مع أبي مسلم سنة اثنتني و 
ثالثني و مائة و انتزعوا امللك من بني أمية و قتلوا مروان احلمار مث 
ملك أبوالعباس السفاح أربع سنني و ستة أشهر و أیاما مث ملك أخوه 
أبوجعفر المنصور إحدى و عشرین سنة و أحد عشر شهرا و أیاما 
و بعد مضي سنتني من ملكه قبض يف شوال سنة مثان و أربعني و 

مائة و قیل یوم اإلثنني النصف من رجب.
و قال أبو جعفر القمي، مسه املنصور و دفن بالبقیع و قد كمل 
عمره مخسا و مخسني سنة و یقال كان عمره مخسني سنة.29 عن 
أيب بصري قال: قبض أبو عبد اهلل جعفر بن محّمد و هو ابن خمس 
 و ستين سنة في عام ثمان و أربعين و مائة و عاش بعد أبي جعفر

أربعا و ثالثين سنة.30 
علي بن موسى بن جعفر بن حمّمد عن أبیه قال: أرسل أبو 
جعفر الدوانيقي إىل جعفر بن حمّمد لیقتله و طرح  له  سیفا و 
نطعا و قال لـلـربيع: إذا أنا كلمته ثم ضربت بإحدى يدي على الخرى 

فاضرب عنقه. 
فلما دخل جعفر بن حمّمد و نظر إلیه من بعید، حيرك شفتیه  و 
أبو جعفر على فراشه و قال: مرحبا و أهال بك يا أبا عبد اهلل! ما أرسلنا 

إليك إال رجاء أن نقضي دينك و نقضي ذمامك. 
مث ساءله مساءلة لطیفة عن أهل بیته  و قال: قد قضى اهلل دينك  دو 
أخرج حائزتك ]جائزتك [ يا ربيع ال تمضين ثالثة حتى يرجع جعفر إلى 

أهله. 
فلما خرج، قال له الربیع: يا أبا عبد اهلل أ رأيت السيف إنما كان وضع 
لك و النطع فأي شي ء رأيتك تحرك دبه شفتيك. قال جعفر: »نعم 
يا ربيع لما رأيت الشر في وجهه قلت حسبي الرب من المربوبين و حسبي 
الخالق من المخلوقين و حسبي الرازق من المرزوقين و حسبي اهلل رب 
العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي  حسبي اهلل ال إله 
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وال بأس أن نعلم بان ربیع كان من الشیعة الذین یعملون يف بالط 
املنصور. 

االمام  من  للنیل  أي حماولة  یتواىن عن  العباسي  املنصور  یكن  ومل 
الصادق، حىت إضرام النار يف منزل االمام. 

عن المفضل بن عمر قال: وجه أبو جعفر املنصور إىل احلسن بن زید 
و هو والیه على احلرمني أن أحرق على جعفر بن حمّمد داره. فألقى 
النار يف دار أيب عبد اهلل. فأخذت النار يف الباب و الدهلیز 
فخرج أبو عبد اهلل یتخطى النار و ميشي فیها و یقول: »أنا ابن 

  32».أعراق الثرى. أنا ابن  إبراهيم  خليل اهلل
قال محّمد بن الربيع: 

فدعاين ]منصور[ أيب و كنت أفظ ولده و أغلظهم قلبا فقال يل: 
امض إلى جعفر بن محّمد بن علي فتسلق على حائطه و ال تستفتح عليه 
بابا فيغير بعض ما هو عليه و لكن انزل عليه نزوال فأت به على الحال 

التي هو فيها. 
اللیل إىل أقله فأمرت بنصب الساللیم  و  قال فأتیته و قد ذهب 
تسلقت علیه احلائط. فنزلت علیه داره فوجدته قائما یصلي و علیه 
قمیص و مندیل قد ائتزر به. فلما سلم من صالته قلت له: أجب 
أمير المؤمنين فقال دعني أدعو و ألبس ثيابي. فقلت له: ليس إلى تركك 

و ذلك سبيل. 
قال: و أدخل المغتسل فأتطهر. قال قلت: و ليس إلى ذلك  سبيل فال 

تشغل نفسك فإني ال أدعك شيئا. 
 قال: فأخرجته حافیا حاسرا يف قمیصه و مندیله و كان قد جاوز
السبعني فلما مضى بعض الطریق ضعف الشیخ فرمحته فقلت له 
اركب. فركب بغل شاكري  كان معنا مث صرنا إىل الربیع فسمعته و 
الرجل و جعل يستحثه استحثاثا  أبطأ  يا ربيع قد  ويلك  له:  یقول  هو 
شديدا. فلما أن وقعت عني الربیع على جعفر بن حمّمد و هو بتلك 

احلال بكى .33 
يونس بن عنبسه قال مسعت أبا عبد اهلل یقول : »أشكو إلى  اهلل  
وحدتي  و تقلقلي  من أهل المدينة حتى تقدموا و أراكم و أسر بكم، فليت 
هذا ]هذه [ الطاغية أذن لي فاتخذت قصرا فسكنته و أسكنتكم معي، و 

أضمن له أال يجي ء من ناحيتنا مكروه أبدا.«34 
بالعار و  اغتیال اإلمام غري حافل  الدوانیقي على  لقد صمم 
فاتكا على ید عامله على یثرب فسقاه به،  إلیه مساً  النار، فدس 
و ملا تناوله اإلمام  تقطعت أمعاؤه، وأخذ یعاين اآلالم القاسیة، و 
األوجاع املؤملة35 حىت عرج إىل جوار ربه شهیدا مظلوما مسموما يف 

شهر شوال.36 
روی عن أيب احلسن األول قال مسعته یقول : »أنا كفنت أبي في 
ثوبين شطويين  كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و في عمامة كانت 

لعلي بن الحسين ع و في برد اشتراه بأربعين دينارا.«37 
 عن أيب بصري قال: دخلت على أم  محیدة أعزیها بأيب عبد اهلل

فبكت و بكیت لبكائها. مث قالت: يا أبا محّمد! لو رأيت أبا عبد 
اهلل عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثم قال اجمعوا إلي كل من 
كان بيني و بينه قرابة قالت فما تركنا أحدا إال جمعناه قالت فنظر إليهم. 

ثم قال إن شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة.«38 
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سیرة األخیار



»تفصیل وسائل الشیعة اىل حتصیل مسائل الشریعة« املعروف بــ»وسائل الشیعة« للـشيخ الحر 
العاملي حیث یعّد الكتاب موسوعة حدیثیة تشتمل على الكتب احلدیثیة األربعة عند الشیعة 
و غريها من املصادر احلدیثیة و الفقهیة. هو أحد اجملموعات احلدیثیة املتأخرة الكربى عند 
الشیعیة،  املصادر  أهم  اليت هي من  األربعة  الكتب  اإلمامیة، حاٍو جلمیع أحادیث  الشیعة 
 وأهل بیته املعصومني ووسائل الشیعة قد مجع أكثر األحادیث املرویة عن النيب األكرم

يف مخسني باباً.

المؤّلف، الشيخ الحّر العاملی
محّمد بن الحسن بن علي املعروف بـالحر العاملي  هو احملدث الكبري و الفقیه النحریر، صاحب 
التألیفات القیمة و اآلثار احلمیدة، شیخ االسالم و زعیم الشیعة يف عصره، أحد احملّمدین 

.الثالثة املتأخرین اجلامعني ألحادیث األئمة املعصومني

وسائل الشيعه

ولد يف قریة »مشغرة«1 - إحدى قرى »جبل عامل«2- لیلة اجلمعة ثامن 
شهر رجب املرجب، عام ثالث و ثالثني بعد األلف من اهلجرة النبویة.

حياته
نشأ احلر و ترعرع يف أحضان العلم و املعرفة، فبیت آل احلر من البیوت الكبرية 

العریقة األصیلة، اليت غذت الطائفة بثلة من أعاظم الفقهاء و اجملتهدین.
ثقة، حافظا،  فقیها،  أدیبا،  ماهرا، صاحلا،  والده عاملا، فاضال،  فقد كان 
الفقه و خصوصا  إلیه يف  الفقه و األدب، مرجوعا  العربیة و  عارفا بفنون 
املواریث، قرأ علیه جنله احلر مجلة من كتب العربیة و الفقه و غريها، دفن يف 
مشهد الرضا، حیث توىف و هو يف طریقه الیه سنة 1062 و رثاه ابنه 

بقصیدة طویلة.
یقول عنه ولده احلر العاملي: سمعت خبر وفاته في منى، و كنت حججت في 

تلك السنة، و كانت الحجة الثانية، و رثيته بقصيده طويلة.
بن  بن علي  الشيخ محّمد  الباذل،  الكامل  الفاضل و شیخه  منهم عمه  و 
محّمد الحر العاملي، ابن بنت الشیخ حسن ابن الشهيد الثاني، ذكره احلر يف 
»األمل« مبثل هذا العنوان مث قال: و له كتاب سماه »الرحلة« في ذكر ما اتفق 

له في أسفاره، و حواش و تعليقات و فوائد و ديوان شعر كبير.
و منهم ابن عمه الشيخ حسن بن محّمد بن علي، و هو من الفضالء يف 

العربیة و غريها.3 
قرأ الشیخ احلر يف وطنه )جبل عامل( املقدمات عند أساتذة كانت هلم الید 
الطوىل يف التدریس، و قد تركوا األثر الطیب يف نشوئه و منوه إىل أن استوى 

عوده عاملا جمتهدا.
فقرأ على أبیه )املتوىف 1062 ه( و عمه الشیخ حمّمد بن علي احلر )املتوىف 
1081 ه( وجده المه الشيخ عبد السالم بن محّمد الحر، و خال أبیه الشيخ 

علي بن محمود العاملي و غريهم.
و قرأ يف قریة جبع على عمه- أیضا- و على الشيخ زين الدين بن محّمد بن 
الحسن صاحب »املعامل« ابن زین الدین الشهید الثاين، و على الشيخ حسين 

الظهيري و غريهم.
و یروي الشیخ احلر باالجازة عن أبي عبد اهلل الحسين بن الحسن بن يونس 
مروره  حني  له  أجاز  من  آخر  هو  و  المجلسي،  العالمة  عن  و  العاملي، 

بینهما  االجازة  و  استجازه،  و  باآلخر  أحدمها  أنس  قد  و  بـ»أصفهان«، 
مدجبة4 - على اصطالح احملدثني-.

و قال رمحه اهلل: و هو آخر من أجاز لي و أجزت له. و ذكر المجلسي رحمه اهلل 
نظير ذلك في مجلد االجازات من البحار.5 

كان جملس درس الشیخ جملسا عامرا بالطلبة املخلصني اجملدین يف طلب 
علوم آل البیت و قد لقوا استاذا رفیقا هبم حانیا علیهم، و هو أحد 
محلة هذه العلوم األوفیاء هلا، و كان حبرا من حبار العلوم فاغرتفوا من منريه ما 

وسعته أفكارهم.
و كان من اجملازین منه- كما سبق- الشيخ المجلسي صاحب »البحار«، و 
الشیخ محّمد فاضل بن محّمد مهدي المشهدي، و السيد نور الدين بن السيد 
نعمة اهلل الجزائري، و تأریخ إجازته له سنة 1098 ه. و الشيخ محمود بن 

عبد السالم البحراني، كما يف »مستدرك الوسائل«.6  
أقام الشیخ احلر يف بلده جبل عامل أربعني سنة، مث سافر إىل »العراق« 
لزیارة املراقد املقدسة، و من مث اىل »إیران« لزیارة مرقد ثامن احلجج االمام 
الرضا بـ»طوس«، عام 1073 كما صرح هو بذلك، و طابت له جماورة 
االمام الثامن الضامن، فحط رحله هناك، و كانت طوس مأنس نفسه 
و جملس درسه، فتجمع حوله طالب العلم و عمر هبم جملسه الشریف، و 
خرج مجاعات كانوا رسل هدى يف البلدان و القرى، ینشرون العلم و اهلدى 

و اخلري.
و مر يف سفره بأصفهان، و التقى فیها بالعالمة اجمللسي و أجاز أحدمها 

اآلخر.
احلرام مرتني عامي 1087 و  اهلل  بیت  إىل  العاملي  احلر  قد حج  هذا و 

1088 كما يف خالصة االثر.
و يف حجته الثانیة مر بالــ»مين« حلادثة سیأتیك نبؤها.

حکاية من حياة المؤلف
حیاة طویلة عریضة كحیاة شیخنا احلر، و أسفار واسعة جال فیها أقطارا 
كثرية من البالد االسالمیة فیها خمتلف املذاهب و األلسن و القومیات... 

ال خیلوان بطبیعة احلال من طرائف احلوادث.
سليمان  الشاه  جملس  إىل  باصفهان-  إقامته  اثناء  ذهب-  أنه  حكي  فقد 

الصفوي، فدخل بدون استئذان و جلس على ناحیة من املسند الذي كان 
علماء  من  جلیل  عامل  أنه  فاخرب  الشاه،  عنه  فسأل  علیه.  جالسا  الشاه 
العرب، یدعى حمّمد بن احلسن احلر العاملي، فالتفت إلیه و قال: »فرق ميان 
حر و خر چقدر است؟« أي: كم هو الفرق بين ُحر و َخر؟ و »خر« بالفارسیة 

معناها احلمار.
فقال له الشیخ على الفور: »يك متكى« أي مخدة واحدة، فعجب الشاه من 

جرأته و سرعة جوابه .
و بعد مضي زمان على توطنه املشهد املقدس اعطي منصب قاضي القضاة 

و شیخ االسالم يف تلك الدیار، و صار بالتدریج من أعاظم علمائها.7
و نقل من غریب ما اتفق يف بعض جمامع قضائه أنه شهد لدیه بعض طلبة 
العصر يف واقعة من الوقائع، فقیل له: إن هذا الرجل يقرأ زبدة شيخنا البهائي في 

االصول، فرد رحمه اهلل شهادته من أجل ذلك.8و9 

أقوال العلماء فيه و ثناؤهم عليه
أن الشیخ احلر أحد الشخصیات العلمیة الكبرية، اليت أغدقت على الطائفة 
و  الثناء  تستحق  آثارا  الواسعة  يف سجالهتا  تركت  و  العطاء.  من  الكثري 

التقدیر.
فقد حظي الشیخ احلر بثناء الكثريین من األعالم البارعني الذین یعترب ثناؤهم 
شهادة علمیة راقیة مل یناهلا إال القلیل، و هذا األمر لیس مبستغرب لشیخنا 
احلر، و هو الذي سهر على حفظ آثار املعصومني علیهم السالم، و ضحى 

بكل غال و رخیص يف سبیل عقیدته و مبدئه.
معها  یذكر  و  تذكر  خالدة  مآثر  البیضاء  ألیادیه  و  للعیان،  ماثلة  فآثاره 

صاحبها و یتحرم علیه، و ما عند اهلل خري.
السجادیة«  »الصحیفة  شارح  علي خان  السيد  معاصره،  علیه  أثىن  ممن  و 

حیث قال يف السالفة:
الشيخ محّمد بن الحسن بن علي بن محّمد الحر الشامي العاملي، علم علم ال 
تباريه العالم، و هضبة فضل ال يفصح عن وصفها الكالم، أرجت أنفاس فوائده 
أرجاء القطار، و أحيت كل أرض نزلت بها فكأنها لبقاع الرض أمطار. تصانيفه 

في جبهات اليام غرر، و كلماته في عقود السطور درر.
و هو اآلن قاطن بأرض العجم، ينشد لسان حاله:

أنا إبن الذي لم يخزني في حياته
و لم أخزه لما تغيب في الرجم 

و يحيي بفضله مآثر أسالفه، و ينتشي مصطحبا و مغتبقا برحيق الدب و سالفه، 
و له شعر مستعذب الجنى، بديع المجتلى و المجتنى.10

مكارم  على  احلث  و  التدین  آثار  فیه  تلوح  اليت  شعره  من  قطعة  ذكر  مث 
األخالق.

و قال صاحب »مقابس األنوار«: العالم الفاضل، الديب الفقيه، المحدث 
الكامل، الديب الوجيه، الجامع لشتات الخبار و اآلثار، المرتب لبواب تلك 
الطوسي،  المشغري  العاملي  الحر  الحسن  بن  محّمد  الشيخ  السرار،  و  النوار 

عامله اهلل بفضله القدوسي .11
و قال العالمة الميني يف كتابه »الغدیر« بعد كالم طویل يف ترمجته:

فشيخنا المترجم له درة على تاج الزمن، و غرة على جبهة الفضيلة، متى استكنهته 
تجد له في كل قدر مغرفة، و بكل فن معرفة، و لقد تقاصرت عنه جمل المدح 
و زمر الثناء، فكأنه عاد جثمان العلم و هيكل الدب و شخصية الكمال البارزة، 
و إن من آثاره أو من مآثره تدوينه لحاديث أئمة أهل البيت عليهم السالم في 
مجلدات كثيرة، و تأليفه لهم بإثبات إمامتهم و نشر فضائلهم، و االشادة بذكرهم، 
و جمع شتات أحكامهم و حكمهم، و نظم عقود القريض في إطرائهم، و إفراغ 

سبائك المدح في بوتقة الثناء عليهم، و لقد ابقت له الذكر الخالد كتبه القيمة.12

الشیعة و  الطائفتني-  العلماء من  أفاضل  ثلة من  و ممن أثىن علیه أیضا، 
السنة- و من هؤالء األعالم: االفندي يف »ریاض العلماء«،13 و الردبيلي يف 
»جامع الرواة«،14 و النوري يف خامتة »مستدرك«ـه ،15 و البغدادي يف »هدیة 
العارفني« ،16 و الزركلي يف »األعالم «،17 و كحالة يف »معجم املؤلفني« ،18 

و غريهم .19و20 

رحلته
قال أخوه الشيخ أحمد الحر يف كتابه »الدر املسلوك«:

في اليوم الحادي و العشرين، من شهر رمضان، سنة 1104 ه كان مغرب شمس 
الفضيلة و االفاضة و االفادة، و محاق بدر العلم و العمل و العبادة، شيخ االسالم 
و المسلمين، و بقية الفقهاء و المحدثين، الناطق بهداية االمة و بداية الشريعة، 
الشاعر  الخطيب  االمام  الشيعة،  وسائل  و  المعجزات  و  النصوص  في  الصادق 
االديب، عبد ربه العظيم العلي، الشيخ أبو جعفر محّمد بن الحسن الحر العاملي، 

المنتقل الى رحمة باريه عند ثامن مواليه:
في ليلة القدر الوسطى و كان بها

وفاة حيدر الكرار ذي الغير
يا من له جنة المأوى غدت نزال
ارقد هناك فقلبي منك في سعر
طويت عنا بساط العلم معتليا
فاهنأ بمقعد صدق عند مقتدر

تاريخ رحلته عاما فجعت به 
أسرى لنعمة باريه على قدر

و هو أخي الكبر، صليت عليه في المسجد تحت القبة جنب المنبر، و دفن في 
إيوان حجرة في صحن الروضة المالصق لمدرسة ميرزا جعفر، و كان قد بلغ عمره 

اثنين و سبعين، و هو أكبر مني بثالث سنين إال ثالثة أشهر.21 

تبويب الکتاب وسائل الشيعة
هو الكتاب الضخم الفخم الذي رسم املؤلف منهجیته بكتاب مستقل، 
مث كتبه جامعا له من مصادر معتمدة كل منها مرجع يف حدیث آل البیت 

.علیهم السالم عن جدهم
فهو كتاب جامع لألحادیث الفقهیة اليت یعتمد علیها الفقهاء يف استنباط 
وافرة  الولویة مجلة  و  النبویة  األحادیث  قد مجع من  الشرعیة، و  األحكام 
تنیف على عشرین ألف حدیث، استقاها من أهم املراجع احلدیثیة املعتربة 

كالكتب األربعة:
الفقیه«، »التهذیب«، »االستبصار« و مجلة  »الكايف«، »من ال حيضره 

وافرة من الكتب املعتمدة االخرى زادت على سبعني كتابا.
و قد استهل الكتاب باحادیث يف مقدمة العبادات، مث قسمه على كتب 
الفقه املعروفة من الطهارة اىل الدیات، مث فصل لكل منها أبوابا عنوهنا بأحكام 
شرعیة حبیث استوعب جزءا كبريا مما ميكن حصره من احكام الكتاب، مث 
ادرج حتت كل باب أو عنوان أهم االحادیث ذات الداللة الواضحة علیه 
بتمام سندها، مث و بعد ان یدرج احلدیث عن مصدر أساسي واحد یذیله 
اما بذكر طرقه االخرى ان روي باكثر من طریق او یذكر اختالفات صیغ 

الروایة ان وجدت أو كال األمرین معا.22 

منهج المؤلف
صرح املؤلف مبا انتهجه يف الكتاب يف املقدمة بنحو إمجايل، فقال: .. و لم 
أنقل فيه الحاديث إال من الكتب المشهورة المعول عليها التي ال تعمل الشيعة إال 

بها، و ال ترجع إال إليها.



مبتدئا باسم من نقلت الحاديث من كتابه.
ذاكرا للطرق، و الكتب، و ما يتعلق بها في آخر الكتاب.

و فصل القول عن النهج الذي سار علیه، يف آخر الكتاب، فقال:
و  مؤلفه،  بإسم  ابتدأت  و  منه،  الحديث  نقلت  الذي  الكتاب  بأسم  و صرحت 
عطفت ما بعده عليه، إال الكتب الربعة، فإني ابتدأت في أحاديثها بأسماء مؤلفيها، 

و لم اصرح بأسمائها:
فما كان مبدوءا باسم »محّمد بن يعقوب« فهو من )الكافي( و كذا ما كان معطوفا 

عليه.
و ما كان مبدوءا بإسم »محّمد بن علي بن الحسين« فهو من )كتاب من ال يحضره 

الفقيه(.
من  أو  )التهذيب(  من  فهو  الحسن«  بن  »محّمد  بإسم  مبدوءا  ما كان  و 
)االستبصار(، و كذا ما كان معطوفا عليهما، و ال فرق بينهما، بل )االستبصار( 

قطعة من )التهذيب(.23 
ان غرض املؤلف من االقدام على تالیف هذا الكتاب هو ما ذكره يف املقدمة 

بقوله:
إن من طالع كتب الحديث، و اطلع على ما فيها من الحاديث، و كالم مؤلفيها، 
وجدها ال تخلو من التطويل، و بعد التأويل، و صعوبة التحصيل، و تشتت االخبار، 
و اختالف االختيار، و كثرة التكرار، و اشتمال الموسوم منها بالفقه على ما ال 
يتضمن شيئا من االحكام الفقهية، و خلوه عن كثير من أحاديث المسائل الشرعية، 

و ان كانت بجملتها كافية الولي االلباب.24
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