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يقوم اجليش السوري اىل جانب مقاتلي حزب اهلل من اجلانب السوري، 
واجليش اللبناين من اجلانب اللبناين، مبهامجة بقايا »داعش« يف جرود رأس 
»بعلبك« والقاع يف »لبنان« وجرود بلديت قارة واجلراجري يف »سوريا« 

هبدف تطهري كامل املنطقة من ما تبقى من الدواعش.
اجنازات كبرية حققها مقاتلو حزب اهلل واجليش السوري على اجلانب 
السوري من احلدود متثلت بتحرير تالل اسرتاتيجية ومناطق مشرفة على 
مواقع داعش، بينما حقق باملقابل اجليش اللبناين اجنازات مماثلة على 
اجلانب اللبناين، ويتوقع اخلرباء العسكريون ان تكون املعركة سريعة ويكون 

النصر حليف حزب اهلل واجليشني السوري واللبناين.
انتصار اجليش اللبناين واجليش السوري وحزب اهلل يف معركة اجلرود وتطهري 
انتصارا كبريا  الداعشي، سيكون  احلدود بني سوريا ولبنان من اجليب 
للشعب اللبناين، بعد ان كان هذا اجليب مصدرا لالرهاب الذي كبد 
لبنان خسائر كبرية متثلت باستشهاد واصابة املئات من ابنائه  بسبب 
السيارات املفخخة واالنتحاريني الذين كانوا ينطلقون من هذا اجليب، 
واكثر صفحات الدواعش ايالما يف قلوب اللبنانيني هي جرائم ذبح اجلنود 

اللبنانيني.
موقف السياسيني اللبنانيني احملسوبني على حمور االعتدال العريب واملدعوم 
من امريكا ازاء املعركة اليت خيوضها اجليشان السوري اللبناين وحزب اهلل 
ضد داعش يف احلدود املشرتكة بني لبنان وسوريا، ميثل نكسة اخالقية 
ووطنية مبعىن الكلمة هلؤالء السياسيني، فهم ال يتحدثون عن هذه املعركة 
اال ويسجلون موقفا قد مت تلقينهم به ومفاده انه من غري املسموح للجيش 
اللبناين ان ينسق مع اجلانب السوري وحزب اهلل يف املعركة اليت خيوضها 
اجلميع ضد داعش، فأي تنسيق قد يهدد املساعدات العسكرية اليت 

حيصل عليها اجليش اللبناين من امريكا!.
موقف امريكا من حزب اهلل هو موقف اسرائيل بالتمام والكمال، وموقف 
امريكا من داعش هو موقف َمن اليستعجل القضاء على داعش، على 

االقل يف املستقبل املنظور، من اجل حتقيق اهداف مل تتحقق بعد من 
وجود داعش، وليس هناك اي استغراب من هذين املوقفني االمريكيني، 
ولكن االستغراب يفرض نفسه عندما يكرر بعض السياسيني اللبنانيني 
العقل واحلكمة واملصلحة  تتناىف مع  اليت  املواقف  بالغة هذه  وحبماسة 

والوطنية حىت يف حدودها الدنيا.
من الصعب اجياد تربير هلؤالء السياسيني الذين يكررون مواقف امريكا 
من معركة تسيل فيها دماء مقاتلي حزب اهلل واجلنود السوريني واللبنانيني، 
وهي معركة حمصورة جغرافيا يف منطقة واحدة وضيقة وضد عدو واحد، 
من اجل انقاذ لبنان من سرطان داعش والتكفرييني الذين عاثوا فسادا يف 

الدول اجلارة والقريبة من لبنان.
احلقائق تفرض نفسها عادة على اجلميع وال تعري امهية الميال االخرين وال 
حىت احقادهم وضغائنهم، لذلك فان املعركة اليت جتري على جانيب احلدود 
السورية اللبنانية، فرضت حقائق ال ميكن للجيشني اللبناين والسوري ان 
يتجاهالها، وهذه احلقائق تتطلب تنسيقا بني اجلانبني رغم ارادة امريكا 
وسياسييها داخل لبنان، وهو ما تأكد من خالل تزامن العمليات العسكرية 
للجيشني السوري واللبناين على جانيب احلدود، نظرا للقرار السياسي الذي 
اختذته القيادتني السورية واللبنانية وقيادة حزب اهلل بانتزاع خنجر داعش من 
خاصرة لبنان وقرب آمال البعض، يف استخدام داعش كوسيلة الستنزاف 

لبنان واستضعافه.

http://ar.shafaqna.com/AR/138461 :المصدر

أفادت وكالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا(، أعلنت إدارة األمن مبقاطعة 
زيورخ؛ عن قرارها حبظر احلملة، حبجة أهنا واجهة للتحريض على التطرف.

وقالت الصحيفة، يف تقرير هلا، إن مدير األمن باملقاطعة، ماريو فهر، 
أصدر يف مايو املاضي قراراً حيث خمتلف البلدات يف املنطقة على التصدي 

حلملة توزيع املصاحف يف األماكن العامة، حبسب موقع عريب 21.
ويف هذا اإلطار، وجه رئيس جهاز االستخبارات االحتادي، ماركوس زايلر، 
بيانا إىل املشاركني يف مؤمتر مدراء مكاتب  العدل والشرطة يف الكانتونات 

السويسرية باإلضافة إىل قادة الشرطة يف خمتلف الكانتونات، جاء فيه:
يدعم جهاز االستخبارات االتحادي السويسري كل الجهود الرامية إلى حظر 

توزيع المصاحف. 
كما شدد زايلر على أن جهازه سيطلق محلة حتذيرات مكثفة يف ظل 

اخلطر الذي يشكله النشطاء القائمون على محلة اقرأ.
وقد صدر هذا البيان بتفويض من الوزارة االحتادية للعدل. ويف هذا الصدد، 
نقلت الصحيفة يف هناية شهر يوليو املاضي تقييما من قبل وزارة العدل 
االحتادية؛ مفاده أنه نحن واثقون أن إلغاء ترخيص الشرطة الذي أسند لحملة 

اقرأ سوف يصمد أمام المراجعة القضائية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التقييم أشار إىل أنه ميكن إلغاء ترخيص 
الشرطة، يف حال كانت اجلهة املنظمة للحملة تتبىن توجهات غري أخالقية 
أو تعمل على تقويض النظام العام. فقد ورد ضمن هذا التقييم أن مجاعة 
الدين احلق املنظمة حلملة اقرأ ترفض مبادئ الدميقراطية وسيادة القانون، 

كما أهنا تناهض احلقوق األساسية اليت جاء هبا الدستور.
لكن الصحيفة تقول إنه مل يثبت أن هذه املنظمة تدعم أي أنشطة إرهابية 
أو أعمال العنف. لكن تقييم وزارة العدل قال إن حظر الحملة يمكن أن 

يحدث على خلفية الجانب اإليديولوجي فقط.
وأفادت الصحيفة أن القضاة االحتاديني كانوا مرتددين يف املوافقة على 
طلب مدير األمن بزيورخ حلظر مجاعة الدين احلق اليت تقف وراء احلملة، 
وذلك يف إطار قانون اجلهاز االستخبارايت االحتادي اجلديد. ووفقا للتقييم 
الصادر عن هذا اجلهاز، يتطلب حظر مجاعة الدين احلق مجلة من الشروط 

املوضوعية والشكلية.
وجتدر اإلشارة إىل أن القانون السويسري ينص على أن حظر اجلماعات 

املتطرفة يشرتط إدراج اسم املنظمة موضوع احلظر على قوائم اجلماعات 
اإلرهابية الصادرة عن منظمة األمم املتحدة أو منظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا، يف حني أن مجاعة الدين احلق غري مدرجة يف أي من هذه القوائم، 

لكن جهاز االستخبارات السويسري يعمل هبذا االجتاه.
وأشارت الصحيفة إىل أن أطرافاً أخرى ترى أن توزيع املصاحف يندرج يف 
إطار حرية األديان. ومن هذا املنطلق، رفض اجمللس االحتادي قرارا صادرا 

عن وزارة العدل يقضي حبظر محلة اقرأ بصفة مؤقة. 
ويف نوفمرب املاضي، حظرت السلطات األملانية مجاعة الدين احلق وصادرت 
كل النسخ املرتمجة من القرآن الكرمي لدى هذه اجلماعة. يف املقابل، من 

املتوقع أن يتم التحقيق مع قيادات هذه اجلماعة يف سويسرا.
والالفت أن محلة اقرأ يف سويسرا أصبحت ترتبط بالتطرف، حيث شارك 
يف هذه احلملة العديد من األشخاص الذين غادروا سويسرا للقتال يف 
العمومية االحتادية مجلة من  النيابة  املتشددين. كما أصدرت  صفوف 

العقوبات يف حق أشخاص هلم صلة هبذه احلملة.
العدل، ال ميكن  الصادر عن وزارة  للتقييم  وفقا  أنه  الصحيفة  وبينت 
لألشخاص الذين يشكلون هتديدا لألمن، أو الذين يعملون على ممارسة 

أو دعم أعمال متطرفة، املشاركة يف محلة اقرأ.
وقالت املتحدثة باسم جهاز االستخبارات االحتادي السويسري، إيزابيال 

غرابر: 
إمكانية إصدار قرار حظر ممارسة بعض األنشطة يطال  نحن نبحث في 
األشخاص الذين سافروا للقتال في بؤر التوتر والذين تربطهم صلة بحملة اقرأ.

وقالت الصحيفة إن التدابري الوقائية تشمل األشخاص العائدين من بؤر 
التوتر، فضال عن األفراد املصنفني يف قائمة األشخاص اخلطرين. ويف 

األثناء، يبقى قرار احلظر من صالحية اجمللس االحتادي.

المصدر: المصريون

لبنان ينتزع خنجر داعش المغروس

في خاصرته

دعم إستخباراتي لحظر المصاحف في سويسرا
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قدم رئيس الوزراء االسرتايل مالكوم ترينبول خطة جديدة للحماية من 
اهلجمات اإلرهابية يف األماكن املزدمحة.

وأوعز رئيس الوزراء بإعداد خطة بداية عام 2016، بعد اهلجوم اإلرهايب 
ايل وقع يف مدينة نيس الفرنسية. وقد أعدت وثيقة اخلطة جلنة مكافحة 

اإلرهاب يف أسرتاليا ونيوزيلندا.
وتركز اخلطة اليت تسمى »االسرتاتيجية االسرتالية حلماية االماكن املزدمحة 
من االرهاب« على التعاون بني الشرطة واجملالس احمللية وسلطات الدولة 

لتنظيم أمن االماكن العامة.
وقد مت تسليم اخلطة اىل رجال االعمال والسلطات احمللية.

يذكر أن الوثيقة مت إعدادها كدليل وارشادات لكيفية التصرف يف األماكن 
املزدمحة.

والنوادي  واحلانات  التسوق  ومراكز  العام  والنقل  املالعب  ذلك  مبا يف 
السينما  ودور  السياحي  اجلذب  ومناطق  الصالة،  وأماكن  والفنادق 
واحلدائق العامة واملهرجانات ومناطق املشاة وغريها من األماكن اليت ميكن 

أن تتعرض هلجمات إرهابية.
كما تتضمن الوثيقة أيضا توصيات بشأن اهلجمات الكيماوية واهلجمات 

املسلحة.
ووفقا لوزير للعدل مايكل كينان، فإن اخلطة اجلديدة ستساعد السلطات 
وشركات التأمني يف اإلجراءات األمنية »املناسبة واملالئمة« ضد اإلرهاب. 
ونقلت وسائل إعالم عن كينان أن هذه الوثيقة ستضمن للشعب االسرتايل 

العيش اهلانئ بدون خماوف.

المصدر: سبوتنيك

قال عبد امللك احلوثي اليوم السبت يف لقاء حكماء وعقالء اليمن إن 
اليمن يعيش مرحلة مصريية واملسؤولية تقع على اجلميع اليوم.

وأكد احلوثي على ضرورة تعزيز املوقف يف التصدي للعدوان، ألن هذا 
االمر حيتاج للعناية من اجلدميع.

وشدد على ان العدوان فشل يف حتقيق أهدافه كلها، وما وصل إليه حمدود 
وال يفيد.

وأضاف احلوثي: حنن نأىب إال أن يكون حلكماء وعقالء اليمن دورهم وأن 
ينهضوا باملسؤولية مؤكدا وقوفه إىل جانب عقالء وحكماء اليمن “ليقوموا 

بواجبهم على كل صعيد”.
وشدد قائد حركة أنصار اهلل: هناك خطة جديدة لدول العدوان للخروج 
من إخفاقاهتا تسعى دول العدوان من خالهلا حسم املعركة وهي املسار 
اآلخر املوازي للمسار العسكري الستهداف اجلبهة الداخلية وتفكيكها 
وإشغاهلا بأمور ثانوية، مشددا أن العدوان يعمل على تشويه اجلبهة الداخلية 

والنيل منها سياسيا وجمتمعيا.

وأشار احلوثي: إن بعض القوى السياسية مل تتفاعل مع الدور املسؤول 
واملطلوب ملواجهة العدوان مشريا إىل أن اجلميع يعرفون أن العدوان فعل 
كل شيء قتال وحصارا ولكن دون أن حيقق شيئا على الصعيد السياسي 

بفضل صمود الشعب.
وشدد  احلوثي أن انصار اهلل ال يشكلون اال الربع يف احلكومة وواحد باملئة 
يف مؤسسات الدولة مصرحا أن معظم موارد اليمن وخريات شعبه تقع اآلن 

حتت سيطرة اعداء البالد.
وشدد  احلوثي أن هناك من يريد تصوير انصار اهلل على اهنم جتار حرب 
ال يريدون وقف القتال ولكن انصار اهلل وقفوا بوجه العدوان انطالقا من 

مسؤوليتهم االنسانية والوطنية.
وصرح قائد حركة أنصار أهلل استعدادهم للتضحية فداء للبلد والشعب 

مؤكدا أن أولويتهم هي مواجهة العدوان.

http://ar.shafaqna.com/AR/138388 :المصدر

قد نّظمت جامعة »کينغز« مبقاطعة »أونتاريو« الکندية جولة تعليمية 
لطالب مرحليت اإلبتدائية واملتوسطة محلت عنوان »السالم بني األديان«.

وأفادت وکالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا( ان هناك عشرات الطالب 
الصغار من مرحليت اإلبتدائية واملتوسطة شارکوا يف هذه اجلولة التعليمية 

حيث تلقوا تعليماً فی جمال اإلسالم واملسيحية واليهودية.
وقال أحد املنظمني للرحلة، القس شارلين هارد ان هؤالء األطفال وجد 

لديهم الکثري من الفضول وسعة الصدر جتاه األديان وهذا أمر يسرنا.
وأضاف أننا هندف الی نشر روح الصداقة بني أتباع خمتلف الديانات 
وخمتلف الساحات الثقافية التی أتباعها لديهم الشعور بالفضول ويعرضون 

الکثري من األسئلة.
وإستطرد القس هاردر قائالً ان إبنه الذی هو يف الـ 3 من عمره يشارك هبذه 

اجلولة أيضاً وإن تطوره أمر يثري إعجابه مؤکداً أن أول رد فعل له بعد تعامله 
مع أتباع خمتلف الديانات هو الشعور بالفضول والسؤال عن األديان.

هذا ويذكر أن أعضاء هذه الرحلة التعليمية توجهوا يوم األربعاء املاضي إىل 
مسجد يف مدينة »لندن« الكائنة مبقاطعة أونتاريو الكندية، وحتدث شاهين 
برهان بوصفه أحد املدربني الدينيني يف هذه الرحلة عن اإلسالم والعادات 

اإلسالمية، وأجاب على أسئلة األطفال.

http://iqna.ir/fa/news/3631890 :المصدر

الحوثي: العدوان فشل

خطة استرالية للحماية من الهجمات اإلرهابية

»السالم بين األدیان«

في جامعة کندیة

رحلة تعليمية عنوانها
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إن کل عالمات الظهور تتضمن اخباراً باملستقبل! وال ميکن اإلخبار 
باملستقبل إال عن طريق التعليم من قبل عالم الغيوب جل شأنه، إما 
بالوحی أو باإلهلام أو مبا ميت إليه بصلة بواسطة أو بوسائط، کما 
کانت عليه صفة النيّب و األئمة املعصومني من بعده، وهذا 
الثابت يف عقيدة اإلسالم، قال تعالی يف کتابه الکرمي »َعاِلُم  هو 

اْلَغْيِب َفال يُْظِهُر َعَلی َغْيِبِه َأَحًدا! ِإالَّ َمْن اْرَتَضی ِمْن َرُسوٍل«1
إذاً، فما دام املعصوم عارفاً حبوادث املستقبل، أمکنه اإلخبار هبا 
بطبيعة احلال... أما بالنسبة إلی احلوادث أو العالمات التی بشرت 
الروايات بوقوعها قبل الظهور ولو بزمن طويل، فالسر يف مصداقيتها 
 واألئمة  النيّب إن  هو  عليه،  عالمة  وکوهنا  الظهور  علی 
خيتارون بعض احلوادث الکربی امللفتة للنظر مما يعلمون وقوعه يف 
املستقبل، بالوحي أو باإلهلام، فيخربون به مرتبطاً بالظهور، حتی إذا 
ما وقعت احلادثة يف األزمان ثبت عند اجليل املعاصر هلا واألجيال 
احلوادث  إلی  بالنسبة  إما  األخبار...  هذه  صدق  عنها  املتأخرة 
القريبة من الظهور، حبسب أخبار الروايات فالسر يف داللتها علی 
الظهور هو إناهلل تعالی يوجد بعض احلوادث، خصيصاً من أجل أن 
تصبح عالمة علی الظهور، وإلفات نظر الناس إليه، وخاصه أولئک 
املؤمنني املخلصني املنتظرين بفارغ الصرب الفجر املقدس. إذاً، فبعض 
العالمات املذکورة يف الروايات متضمنة بعض األخبار احملددة الدالة 
علی الظهور.من الطريف أن بعض األخبار اليت قاهلا النيّب أو 

أحد األئمة وسجلها أهل احلديث يف مصادرهم، قبل حدوث 
احلادثة املطلوبة، مث وقعت احلادثة فعال يف التاريخ حبيث نعلم جزماً 
أهنا مل تسجل يف املصادر بعد حدوثها... وهو ألکرب القرائن علی 
صدق هذه الروايات نفسها فضال عن إثبات املهدی. وما أثبت 
التاريخ علی حدوثه مما ورد األخبار به يف الروايات عدة أمثلة نذکر 

بعضاً منها:

التنبؤ األّول: 
بني  دولة  شؤون  عن   األئمة و   النبّي أخبار 
عن  وفسادهم وخروجهم  انحرافهم  من حيث   العباس 

جادة الحق 
عن عبد اهلل بن عباس قال: 

قال رسول اهلل ألبی: »يا عباس ويل لولدي من ولدک وويل لولدک 
من ولدي.« فقال: يا رسول اهلل، أفال اجتنب النساء؟ قال: »إن 

علم اهلل قد مضی واألمور بيده وان األمر سيکون في ولدي.«2
 فدولة بين العباس واضحة يف التاريخ، وما وقع بينها وبني األئمة
اخلالف  من   وفاطمة علی  ولد  من   اهلل رسول  أحفاد 
والتعسف، أوضح  واملطاردة  التشريد  العباس من  بين  وماذاقوه من 
إلی کتاب  الرجوع  يسطر... وميکن  أن  يذکر وأشهر من  أن  من 
»مقاتل الطالبيني« أليب الفرج األصفهاين لإليضاح اکثر... وکذلک 

مجتبی السادة

تنبؤات متحققه تاریخيا

األشهر الستة األخیرة

بعض الروايات دلت عن االخبار هبالک بين العباس وزوال ملکهم األشهر الستة األخیرة
کاخلربالذی ورد عن اإلمام الباقر يف حديث انه قال: 

»ثم يملک بنو العباس فال يزالون في عنفوان من الملک وغضارة من 
العيش، حتی يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملکهم.«3

التنبؤ الثانی:
ما ورد في الروايات من زوال دولة بني أميه، قبل زوالها 

بطبيعة الحال
کاحلديث الذی ورد عن اإلمام الباقر انه قال: 

إذا  ثالث خمس...  واحدة  تسع  السنين  من  وتر  في   القائم »يقوم 
يزالون...  العباس فال  بنو  يملک  ثم  أميه وذهب ملکهم،  بنوا  اختلفت 

الحديث.«4
علما بأن اإلمام الباقر قد توفی قبل زوال ملک بين أمية وقيام 

دولة العباسيني بثمانية عشر سنة.

التنبؤ الثالث:
ما ورد في الروايات من اختالف أهل المشرق والمغرب

کاحلديث الذی ورد عن اإلمام الباقر أيضا، حيث قال:
»واختلف أهل المشرق والمغرب.«5

املشرق  أهل  التاريخ کاختالف  االختالف شواهد کثرية يف  وهلذا 
واملغرب يف حدود البالد اإلسالمية، وهذا ما حدث فعال يف التاريخ 
اإلسالمی طويال، حيث کان الشرق حيکمه العباسيني والغرب - 
مبعنی األندلس اإلسالمية - حيکمه األمويون، أو إن الغرب مبعنی 
الفاطميه،  الدولة  أسسوا  حيث  األفريقی  الشمال  يف  الفاطميون 
ويف کال احلالني، کانوا منفصلني عن خالفة الشرق العباسية.أو ما 
حدث وحيدث يف العصر احلديث، منذ احلرب العاملية الثانية إلی 
اآلن... من وجود الدولتني الکبريتني يف العامل، التی متثل إحدامها 
يسمی  ما  زعامه  األخری  ومتثل  الشرقية،  بالکتلة  يسمی  ما  زعام 
بالغرب. وعلی أية حال، فقد جعل هذا االختالف بني أهل الشرق 
وأهل الغرب من عالئم الظهور... وهذا لعمري إلحدی املعجزات 
اليت تشارک يف الداللة علی صدق الرواية نفسها، فضالً عن إثبات 
صاحب البيعة يف الرواية... فکما جاء يف احلديث الذي نقله 

النعمانی يف غيبته:
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنی أحمد بن يوسف بن يعقوب 
أبو الحسين الجعفی قال: حدثنی إسماعيل بن مهران قال: حدثنا الحسن 
بن علی ابن أبی حمزه، عن أبيه ووهب عن أبی بصير عن أبی جعفر )عليه 

السالم( قال: 
»يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحده ثالث خمس.« وقال: 
»إذا اختلفت بنو أميه وذهب ملکهم، ثم يملک بنو العباس فال يزالون 
في عنفوان من الملک، وغضارة من العيش حتی يختلفوا فيما بينهم، فإذا 
اختلفوا ذهب ملکهم، واختلف أهل المشرق وأهل المغرب، نعم وأهل 

يزالون  الخوف، فال  بهم من  يمر  الناس جهد شديد مما  القبلة، ويلقی 
بتلک الحال حتی ينادی مناد من السماء، فإذا نادی فالنفير النفير، فو اهلل 

لکأنی أنظر إليه بين الرکن والمقام يبايع الناس... الحديث.«6
بعد  الطويل،  التاريخ  يف  فعالً  ووقوعها  السابقه  الثالث  والتنبؤات 
صدور الروايه وتسجيل أهل احلديث هلا يف مصادرهم أکرب دليل 

علی صدقها.

التنبؤ الرابع:
في  اإلسالمية  القيادة  بانحراف   النبی أخبار 

المجتمع بعده
فمن ذلک: ما رواه ابن عباس عن النيّب عن اهلل يف بعض کالمه 
مع رسوله يف املعراج حيث جعل ذلک من عالمات الظهور فقال:

»وصارت األمراء کفره وأوليائهم فجره وأعوانهم ظلمه وذوی الرأی منهم 
بالمغرب  بالمشرق وخسف  فعند ذلک ثالث خسوف، خسف  فسقة، 
وخسف بجزيرة العرب، وخراب »البصرة« علی يد رجل من ذريتک يتبعه 

الزنوج... الحديث.«7
بسّنتي،  يستنون  بهدای وال  يهتدون  أئمة ال  بعدي  وعنه: »يکون 

وسيقوم فيهم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس.«8
العامل  احلکم يف  فام  النيّب حني  بعد  بالفعل  ما حدث  وهذا 
من  أشهر  ذلک  وتفاصيل  واإلرث،  املصلحه  علی  اإلسالمی 
من  يکون  يکاد  اخللفاء  بالط  يف  اخلمور  واستعمال  يذکر،  أن 
الواضحات، ويذکر يف کثري من مصادر التاريخ، ولعل خري شاهد 
العباسی من اإلمام اهلادی حيث  علی ذلک، موقف المتوکل 
أرسل مجاعه من األتراک ملدامهه بيت اإلمام والقبض عليه يف 
ل إلی املتوکل،  جوف الليل، فألقوا عليه القبض وهو يقرأ القرآن، ومحمُ
فمثل بني يديه، واملتوکل يشرب وفی يده کأس. فلما رآه أعظمه 
وأجلسه إلی جانبه، وناوله الکأس الذي يف يده، فقال: يا أمير! ما 

خامر لحمي ودمی قط، فاعفني، فأعفاه... اخل احلادثه.9

التنبؤ الخامس:
ما ورد األخبار عنه بثوره صاحب الزنج

فمن ذلک ما جاء يف احلديث السابق عن ابن عباس... وهذا ما 
ثار يف  الذي  الرجل  الزنج، وهو  بالفعل علی يد صاحب  حدث 
البصرة عام 255ه )سنة والدة اإلمام املهدی( وامسه علی بن 
حممد، وزعم انه علوی )وان کان خيتلف عن أهل البيت عقائديا 
إلی أن  وفکريا( استمر يعيث يف اجملتمع فساداً مخسة عشر عاماً 
إلی  )مضافاً  ثورتة  يف  عليه  ارتکز  ما  وعمده  270ه،  عام  قتل 
العلوی( أنه وجه دعوته بشکل رئيسی  دعواه االنتساب بالنسب 
إلی العمال والطبقة الکادحة من الشعب، وخاصة العبيد املماليک 
منهم، ومن مث مسی صاحب الزنج، أی قائد العبيد10 ... وکيف 
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انه عاث يف اجملتمع املسلم فساداً وکلف الدولة العباسية کثرياً، وکبد 
البصرة وکثرياً من املدن األعاجيب من القتل والنهب والتشريد. وهذا 
احلدث التارخيي من أکرب األدلة علی صدق الرواية وصدق حمدثها 

عليه أفضل الصالة والسالم.

التنبؤ السادس:
ما ورد األخبار عن ظهور العلم ببلده يفال لها قم

 :فمن ذلک ما جاء عن األمام الصادق
»ستخلو »الکوفة« من املؤمنني ويأزر عنها العلم کما تأزر احلّية 
معدناً  وتصري  هلا »قم«،  يقال  ببلده  العلم  يظهر  يف جحرها، مث 
الدين  يف  مستضعف  األرض  يف  يبقی  ال  حتی  والفضل  للعلم 
قائمنا...  ظهور  قرب  عند  وذلک  احلجال،  يف  املخدرّات  حتی 

احلديث.«11 
وهذا ما حدث بالفعل يف العقدين األخريين، وعظمة هذه الرواية 
عندما نعرف أن أمامنا يتکلم عن ظهور العلم الدينی يف بلدة قم 
اجملهولة املکان يف ذلک الزمان، حيث کان أهلها عبده أوثان ونريان، 
مث تکون هذه البلدة بعد حديثه بألف ومئتی عام تقريبا مدينة علم 
 الشيعة ومرکز دراستهم... وقد ذکرنا حديث األمام الصادق
عن بلده قم الحتواه تصرحيا بذهاب العلم قبل قيام القائم من 
علماء  وتشريد  السلطان  ظلم  بسبب  األشرف(  )النجف  الکوفة 

الدين وقتلهم وطردهم. 
هناک الکثري من العالمات والتنبؤات اليت ذکرهتا الروايات حتققت 

يف التاريخ: 
فمن ذلک ما جاء يف الروايه عن جابر بن يزيد الجعفي قال: 

 :قال أبو جعفر حممد بن علی الباقر
»يا جابر الزم األرض، وال تحرک يداً وال رجالً حتی تری عالمات أذکرها 

لک إن أدرکتها: 
أولها اختالف بني العباس، وما أراک تدرک ذلک، ولکن به حدث من 
بعدی عنی، ومنادياً ينادی في السماء، ويجيئکم صوت من ناحيه دمشق 
بالفتح، وتخسف قريه من قری الشام تسمی الجابيه، وتسقط طائفه من 
مسجد دمشق األيمن، ومارقه تمرق من ناحيه الترک، ويعقبها مرج الروم، 
وسيقبل أخوان الترک حتی ينزلوا الجزيره، وسيقبل مارقه الروم حتی ينزلوا 
الرمله، فتلک السنه يا جابر فيها اختالف کثير في کل أرض من ناحيه 

المغرب، فأول أرض المغرب أرض الشام.. الحديث.«12 

القائمة من عالمات الظهور
يف  المفيد  الشيخ  ذکرها  عده  عالمات  هناک  ان  إلی  باألضافه 

»اإلرشاد« خمتصراً: 
 املهدی القائم  قيام  لزمان  عالمات  بذکر  اآلثار  جاءت  فد 

وحوادث تکون أمام قيامه، وآيات ودالالت: 
فمنها خروج السفيانی، وقتل الحسنی، واختالف بني العباس في الملک 

الدنياوي، وکسوف الشمس في النصف من شهر رمضان، وخسوف القمر 
بالمشرق  وخسف  بالبيداء،  وخسف  العادات،  خالف  علی  آخره  في 
أوقات  وسط  إلی  الزوال  عند  من  الشمس  ورکود  بالمغرب،  وخسف 
العصر، وطلوعها من المغرب، وقتل نفٍس زکيٍه بظهر الکوفه في سبعين 
من الصالحين، وذبح رجل هاشمی بين الرکن والمقام، وهدم حائط مسجد 
وظهور  اليمانی،  وخروج  خراسان،  ِقَبِل  من  سود  رايات  وإقبال  الکوفة، 
الروم  ونزول  الجزيرة،  الترک  ونزول  للشامات،  وتملُّکه  بمصر  المغربی 
ينعطف حتی  ثم  القمر  المشرق يضیء کما يضیء  الرملة، وطلوع نجم 
يکاد يلتقی طرفاه، وحمرة تظهر في السماء وتنتشر في آفاقها، ونار تظهر 
بالمشرق ُطوالً وتبقی في الجو ثالثة أيام أو سبعة أيام، وخلع العرب أعنتها 
أميرهم،  أهل مصر  وقتل  العجم،  البالد وخروجها عن سلطان  وتملکها 
وخراب الشام واختالف ثالث رايات فيه، ودخول رايات قيس والعرب 
إلی مصر، ورايات کنده إلی خراسان، و ورود خيل من قبل المغرب حتی 
في  نحوها، وبشق  المشرق  من  رايات سود  وإقبال  الحيره،  بفناء  تربط 
»الفرات« حتی يدخل الماء أزقه الکوفة، وخروج ستين کذاباً کلهم يّدعی 
النبّوة، وخروج اثنی عشر من آل أبی طالب کلهم يدعی اإلمامة لنفسه، 
بين جلوالء وخانقين،  العباس  بني  شيعة  من  القدر  وإحراق رجل عظيم 
وعقد الجسر مما يلي الکرخ بمدينة السالم ببغداد، وارتفاع ريح سوداء 
بها أول النهار وزلزله حتی ينخسف کثير منها، وخوق يشمل أهل العراق 
والثمرات، وجراد  واألنفس  األموال  من  فيه ونقص  ذريع  وبغداد وموت 
يظهر في أوانه وغير أوانه حتی يأتی علی الزرع والغالت وقلة ريع لما يزرعه 
الناس، واختالف صنفين من العجم وسفک دماء کثيره فيما بينهم، وخروج 
العبيد عن طاعة ساداتهم وقتلهم مواليهم، ومسخ لقوم من أهل البدع حتی 
يصيروا قردة وخنازير، وغلبة العبيد علی بالد السادات، ونداء من السماء 
حتی يسمعه أهل األرض کل أهل لغة بلغتهم، ووجه وصدر يظهران من 
السماء للناس في عين الشمس، وأموات ينشرون من القبور حتی يرجعوا 
إلی الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون، ثم يختم ذلک بأربع وعشرين مطره 
تّتصل فتحيی به األرض من بعد موتها وتعرف برکاتها وتزول بعد ذلک کل 
عاهه عن معتقدی الحق من شيعة المهدی فيعرفون عند ذلک ظهوره 

بـ»مکة« فيتوجهون نحوه لنصرته.«13
من هاتني الروايتني جند أن عدداً من العالمات واألخبار قد حتقق 

يف التاريخ.٭

تنبؤات أخری متحققه تاريخيًا
فمن التنبؤات التی حتققت يف التاريخ نذکر باإلضافه إلی ما أشرنا 

إليه سابقاً بعضاً منها باختصار:
٭ أوال: إقبال رايات سود من قبل خراسان: وينطبق ذلک علی ثورة 

أبي مسلم الخراساني.
٭ ثانيا: ظهور املغربی بـ»مصر« ومتلکه الشامات: وينطبق ذلک 
الشمال  الفاطمي عندما نشر دعوته عام 396ه، يف  املعز  علی 

األفريقی عندما غزا »الشام« واستولی عليها.
٭ ثالثا: نزول الرتک اجلزيرة: عندما بقيت أرض اجلزيرة حتت احلکم 
العثماين الرتکي فرتة طويلة من الزمن، يبدأ من عام 941ه وحتی 
أثناء احلرب  الربيطانی  سقوط حکمهم عام 1335ه باالحتالل 

األشهر الستة األخیرة

العامليه األولی.
٭ رابعا: نزول الروم الرملة: والروم يف لغة عصر املعصومني هم 
األوربيون بشکل عام، والرملة منطقة يف مصر ومنطقه يف الشام، 
نابليون  بقيادة  ملصر  الفرنسي  االستعمار  علی  التنبؤ  هذا  وينطبق 
بونابرت، أو االحتالل الفرنسي لـ»سوريا« بعد احلرب العاملية األولی 

وإخراج العثمانيني منها.
عن  وخروجها  البالد،  ومتلکها  أعنتها  العرب  خلع  خامسا:  ٭ 
سلطان العجم: وهذا ما عشناه يف العصر احلديث... عصر الثورات 
العربية بقصد التحرر من االستعمار األجنبی، وسيطرة أشخاص من 

أهل البالد علی احلکم.
٭ سادسا: قتل اهل مصر أمريهم: وينطبق ذلک علی الرئيس أنور 

السادات عندما قتلته مجاعة خالد االسالمبولی.
٭ سابعا: اختالف صنفني من العجم، وسفک دماء کثرية فيما 
بينهم: وينطبق ذلک علی حروب الدول األوربيه فيما بينها، مثل 
أو بني  أو بني »بريطانيا« وأملانيا  احلرب بني »فرنسا« و»أملانيا« 
»ترکيا« و»اليونان«... ويکفينا النظر إلی احلربني العامليتني الواقعتني 

يف النصف األول من القرن التاسع عشر امليالدي. 
التنبؤات املتحققه تارخيياً، وهي مبجموعها  القدر من  نکتفی هبذا 
ذلک   ،املعصومني قائليها  صدق  علی  قطعياً  دليالً  تشکل 
الصدق الدال علی صدق سائر أقواهلم مبا فيه أخبارهم عن ظهور 
اإلمام املهدی... والبّد من زيادة االرتباط العاطفي والشعوري 
بقضية اإلمام، ليست کمرتکز عقائدي فقط، بل ألهنا قضية 
مصريية ملحة، فاملطلوب أذن: أن يسهم ما وقع يف بعت األمل 
وأکثر حيوية  أعلی  مستوی  إلی   باإلمام االرتباط  درجة  ورفع 
وفاعلية وجدية، ويعمق يف الفرد املؤمن الشعور باملسؤولية، ليعيش 
يف کنف اإلمامة بکل ما متثله من عطاء يف جمال العمل والسلوک 

واملوقف ويف مجيع مفردات احلياة.

الهوامش:
1. سورة اجلن، اآليتان 27-26.
2. »بشارة اإلسالم«، ص 11.

3. »الغيبة«، النعماين، ص 175.
4. نفس املصدر، ص 175.

5. نفس املصدر.

6. نفس املصدر.
7. »بشارة اإلسالم«، ص 5.

8. »تاريخ الغيبة الکربی«، ص 450.
9. نفس املصدر، ص 59.

10. »تاريخ الغيبة الصغری«، ص 72.
11. »منتخب األثر«، ص 443؛ »حوارات حول املنقذ«، ص 296؛ »يوم 

اخلالص« ص 480.
12. »الغيبة«، النعماين، ص 187؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 237.

للمفيد، ج 2، ص 368؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص  13. »اإلرشاد« 
220؛ »بشارة اإلسالم«، ص 175.

٭ لإلطالع علی روايات أکثر يفضل مراجعه:
1. کتاب: »الغيبة« للشيخ األجل حممد بن إبراهيم بن جعفر النعماين املعروف 
اإلسالم  ثقه  تلميذ  اهلجری، وهو  الثالث  القرن  علماء  زينب، من  أبی  بابن 
الکلينی، وهذا الکتاب من نفائس الکتب املدونه يف هذا الباب، وقد مدحه 
الشيخ املفيد يف »اإلرشاد«، ويظهر من ذلک عدم وجود مصنف قبله أفضل 

منه.
2. کتاب »کمال الدين ومتام النعمة«، للشيخ أبو جعفر حممد بن علی بن 
احلسني بن بابويه القمي )املعروف بالصدوق(، من علماء القرن الرابع اهلجری 

املتوفی سنة 381ه.
3 کتاب »الغيبة« للشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن الطوسی )املعروف بشيخ 

الطائفة(، املتوفی سنة 460ه.

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

المقاالت الثقافیة

الصهیونیة بین السرية والعلنیة 1

سبق بيانه، و عملت تلک املؤسسة على دعم الصهيونية وحتديثها. الصهیونیة بین السرية والعلنیة 1
• ويف عام 1830م. مات فايز هاوبت الذي کان زعيم النورانيون 
يف آملانيا، والذي سبق أن طور الربوتوكوالت القدمية. وكان قد ادعى 
أن النورانية سوف متوت مبوته، كما كان قد تظاهر بأنه تاب وعاد 
ألحضان الكنيسة عندما فضحت حكومة بافاريا نشاط النورانني يف 

آملانيا و تتبعت أفرادهم. 
االيطايل  اليهودي  الزعيم  النورانيون  اختار  1834م.  عام  ويف   •
جوسبی مازينی ليكون مديرا لربناجمهم اهلادف إلثارة اإلضطرابات يف 

أحناء العامل، وظل يف هذا املنصب حتی مات عام 1872م.
• ويف عام 1840م. جیء ملازينی باجلنرال األمريکی آلبرت بايک 
الذي مل يلبث أن وقع حتت تأثري مازيىن ونفوذه وتقبل فكرة احلكومة 
العاملية الواحدة، وأصبح فيما بعد رئيسا للنظام الكهنوتى للمؤامرة 
الشيطانية. وقد متكن ألربت بايك، من وضع خمطط عسکری يف 
الفرتة من 1859م. حتی 1871م. حلروب ثالث، ولثالث ثورات 
مرحلتها  إىل  املؤامرة  لوصول  سعيا  العشرين،  القرن  خالل  كربى 

النهائية. وكان بايك يعمل من قصره مبدينة ليتل روك األمريكية. 
• وعندما أصبح النورانيون وحمافل الشرق األكرب يف أوروبا موضع 
شبهات، قام بايك بتجديد وإعادة تنظيم املاسونية بأسس جديدة، 
وأسس ثالثة جمالس مساها »الباالديه«، أحدها يف »شارلستون«، 
مازينی  إلی  عهد  و  »برلني«.  يف  الثالث  و  »روما«،  يف  والثاين 
املراکز  علی  موزعني  و  هلا،  تابعني  ثانوي  جملس   23 بتأسيس 

اإلسرتاتيجيه يف العامل. 
• وقد متکن النورانيون من التوصل إلی ترتيب نوع من اإلتصاالت 
السرية بني بايلک و بني رؤساء اجملالس املذکورة قبل اعالن مارکونی 
إلخرتاع الالسلکي، وهذا ما يفسر وقوع أحداث ليس بينها صلة 

ظاهرة يف وقت واحد يف أمكنة خمتلفة من العامل. 
• و أرسل بايک إلی مازينی رسالة فی 1871/10/8م. )حمفوظة 

يف املتحف الربيطانی( قال فيها: 
سوف نطلق العنان للحركات اإللحادية والحركات العدمية الهدامة، وسوف 
نعمل على إحداث كارثة إنسانية عامة تبين بشاعتها الالمتناهية لكل األمم 
نتائج اإللحاد المطلق، وسيرون فيه منبع الوحشية ومصدر الهزة الدموية 
الدفاع  على  مجبرون  أنهم  األم  مواطنوا جميع  وعندئذ سيجد  الكبرى. 
عن أنفسهم حيال تلك األقلية من دعاة الثورة العالمية، فيهبون للقضاء 
المسيحية  الجماهير  ستجد  وحينئذ  الحضارات.  محطمى  أفرادها  على 
تائهة غير ذات معنى، وستكون هذه  الالهوتية قد أصبحت  أن فكرتها 
الجماهير بحاجة متعطشة إلى مثال وإلى من تتوجه إليه بالعبادة، وعندئذ 
ظاهرة  ستصبح  التي  الصافية  الشيطان  عقيدة  من  الحقيقي  النور  يأتيها 
تدمير  بعد  الجماهير  لدى  العام  الفعل  لرد  نتيجة  ستأتي  والتي  عالمية، 

المسيحية واإللحاد في وقت واحد. 
• و کان مازينی قد أرسل قبل موته بسنني قليلة رسالة إلی مساعده 

برايد نشتاين جاء فيها:
أننا نكون مجعية من األخوة املنتشرين يف كل بقاع الكرة األرضية. 

وحنن نرغب يف كسر مجيع األطواق. ولكن هناك واحد خفى ال 
يشعر به أحد بالرغم من أنه يثقل بوزنه علينا... من أين جاء هذا 
الطوق؟... ال أحد يعرف، أو على األقل ال أحد يشري إليه بكلمة. 
يف  القدامى  اخلرباء  حنن  لنا  بالنسبة  حىت  سرية  اجلمعية  هذه  أن 

اجلمعيات السرية. 
• وعند ما مات مازينی عام 1872م. عني اجلنرال بايک خلفا له 
زعيما ثوريا »إيطاليا« هو أورليا نوليمی، و الذي خلفه بعد ذلک 
لينين و تروتسکی، وقد قامت القوی اخلفية بتمويل نشاط كل هؤالء.

• وفی ذلک الوقت أعلن کارل ريتر )1779-1859م.( األملاين 
اجلنسية وأستاذ التاريخ ىف »جامعة فرانكفورت« بأنه مقتنع متاما بأن 
حفنة من كبار املاليني البالد، أسسوا ماسونية الشرق األكرب احلرة 
والطاقات  الطبيعية  واملوارد  الثروات  على  للسيطرة  1773م.  عام 
البشرية للعامل أمجع، هبدف تكوين حكومة دكتاتورية عاملية شاملة، 
أصل  من  أو  يهود  يكن كلهم(  مل  )إن  هؤالء  معظم  أن  وأعلن 

يهودى. 
وقال أن الرحلة احلاضرة انطلقت من »مصرف آمشيل ماير باور 
اجتمع 13  »فرانکفورت«، حيث  والواقع يف  بروتشيلد«  الشهري 
من کبار جتار الذهب والفضة و قرروا إزالة كل الرؤوس املتوجة يف 
أوروبا، وتدمري كل احلكومات املوجودة، وإزالة كل األديان املنظمة. 
وذلك لتأمني سلطتهم املطلقة على الثروات واملوارد الطبيعية والبشرية 

يف العامل. 
وأعلن ريرت أن يف إستطاعة اجلنس اآلرى )يقصد األملان( السيطرة 
ذهبت  ريرت  حتذيرات  أن  ورغم  أمجع.  العامل  على  مث  أوروبا  على 
للنازية اليت وصلت  كسابقتها أدراج الرياح، إال أهنا كانت أساساً 
نيتشه  فريدريك وليام  بعد ذلك  قام  فقد  هتلر.  قمتها يف عهد  إىل 
»النيتشيزم« کتطوير  مذهب  بتأسيس  النورانيني  مجاعة  وبإشراف 
لنظرية کارل ريرت بتفوق العرق اآلری، وقد تفرع من هذا املذهب 

فيما بعد »املذهب النازى« الذي أشعل احلرب العاملية الثانية.

المصدر: »الصهيونية.. من بابل إلی بوش«، إبراهيم الحارتی، دار البشر 
للثقافة والعلوم، 1427ه. - 2006م.

منذ العصور الوسطى بدأ الصهاينة ينظمون نشاطهم ىف مجاعات 
سرية يضعون فيها خططهم ويدبرون مؤامراهتم. ويستخلص مما کتبه 
جاری کار فی مؤلفه »أحجار على رقعة الشطرنج« أن عددا من 
احلاخامات قاموا باإلشرتاك مع اليهود )الصهاينة( املرابني العامليني 
 »The Illuminati بتأسيس جممع سري أمسوه »اجملمع النوراين
وكان اجمللس األعلى للمجمع مؤلفا من 13 عضوا يشكلون »اللجنة 
التنفيذية جمللس الثالثة والثالثني«، وكان على أي عضو أن حيلف 
أميانا مغلظة باخلضوع املطلق هلذه اللجنة ، واإلقرار بأن مشيئتها هي 

مشيئة عليا ال تعلو عليها ىف األرض أى مشيئة. 
ويقول املؤلف بأن هذا اجملمع هو الذي صمم العقيدة اإلحلادية اليت 

نشرها فيما بعد کارل مارکس فی البيان الشيوعی. 
النورانيون کذللک »حمافل الشرق الکربی« اليت کونت  • و أنشأ 
»مجاعة املاسونيني األحرار« و هي غري معروف تاريخ حمدد لنشأهتا، 
ويکاد الباحثون جيمعون على أن اجلماعة املاسونية هي نفسها مجاعة 
البنائني األحرار للتشابه الكبري بني اجلماعتني ىف النظم والتقاليد. 
أهنا  ظاهرها  يف  املاسونية  اجلماعة  تبدو  أن  النورانيون  وقد حرص 
مجاعة إجتماعية وخريية وإنسانية جتتذب أعضاءا من بني املشاهري 
حيثيتهم  و  شهرهتم  جتتذب  هلا  واجهة  ليکونوا  احليثيات  ذوی  و 
فيتم  اآلخرين  األعضاء  أما  القسم.  يؤدون  ال  هؤالء  و  اآلخرين، 
انتقاؤهم بعناية شديدة، مث يقومون بأداء القسم بعد وضعهم حتت 

اإلختبار. 

وقد اندمج النورانيون فی املاسونية فی مؤمتر فيلمسبا عام 1782م.
• وسوف نورد تفاصيل أكثر عن املاسونية وغريها من اجلمعيات 
األخرى اليت كانت دائما واجهة للصهيونية تعمل سراً من خالهلا 
على تنفيذ خمططاهتم اليت ال يعلمها إال األعضاء املختارين فقط، 

وذلك عندما نتكلم عن الصهيونية احلديثة.
وکان النورانيون قد وضعوا مبادیء لربوتوکوالت عملهم الصهيوين 
قبل أن يتم تطويرها علی مدی التاريخ وفيما يلي ملخص ألخم ما 

ورد يف هذه الربوتوکوالت القدمية:
- استهداف تدمري احلکومات واألديان املوجودة، عن طريق تقسيم 
اجلوييم )أی غري اليهود( إىل معسكرات متنافسة متنابذة تتصارع إىل 

األبد، وخلق احلوادث والصراعات بينها. 
املراكز  شاغلى  على  للسيطرة  واجلنس  باملال  الرشوة  استعمال   -

احلساسة وابتزازهم. 
- على النورانيني العاملني كأساتذة يف دور التعليم ويف اجلامعات 
واملعاهد اإلهتمام بالطالب املتفوقني ليولدوا فيهم اإلجتاه حنو األممية 

العاملية، وللوصول الی املذهب العاملي. 
- استخدام ذوى النفوذ الذين مت السيطرة عليهم والطالب الذين 
مت تدريبهم كعمالء، بإحالهلم ىف املراكز احلساسة خلف الستار، 

ولتقدمي النصح للحكومات. 
و  ترتيب  بإعادة  »آملانيا«  يف  روتشيلد«  »مؤسسة  قامت  وقد   •
تنقيح تللک الربوتوكوالت الصهيونية، واليت قام هبا فايز هاوبت کما 

النورانيون



٭ الرقم 33
٭ ذي احلجة

1438

٭ الرقم 33
٭ ذي احلجة

1438

14

15

المقاالت الثقافیة

الصحابة المختلقونالمقاالت الثقافیة
و نقل ابن عبد البّر )ت: 463 ه( عن أبي حّيان أنه قال فيه: سيف 
متروك و إنّما ذكرنا حديثه للمعرفة و مل يعّقب ابن عبد الرب على هذا 

احلديث شيئا.
و قال الفيروزآبادي )ت: 817 ه(: »صاحب تواليف« و ذكره مع 

غريه و قال عنهم: ضعفاء.
و قال ابن حجر )ت: 852 ه( بعد إيراد حديث ورد يف سنده 

امسه:
فيه ضعفاء أشّدهم سيف.

و قال صفّي الدين )ت: 923 ه( ضّعفوه، له في الترمذّي فرد حديث.
هذا رأي العلماء مدى العصور يف »سيف« و أحاديثه، و بعد أن 
اطّلعنا على ذلك نعود إىل دراسة أحاديث سيف نفسها و يف سبيل 
هذه الدراسة نرجع إىل املصادر اليت خّرجت أحاديث سيف مسندة 
موصولة إليه فنجد يف مقّدمة تلك املصادر »تاريخ الطربي« فإنّه 
أكثرها نقال منه و أسبقها زمنا و أوسعها أثرا على املصادر التارخيية 
بعده و قد أورد يف تارخيه كثريا من أحاديث سيف نقال عن كتابيه: 
»الفتوح و الرّدة« و »اجلمل...«، و نقل عنه أحاديث أخرى يف 
املوضوعة  قصصه  جعل  بذلك  و  عثمان«  »مقتل  و  »الّسقيفة« 
الباحثون  إليه  يرجع  اإلسالمي  التاريخ  مصادر  من  مهّما  مصدرا 

حىت اليوم.6 

من هو ابن سبأ؟
و  األول كثريا،  سبأ  ابن  عن  يكتبون  املؤّرخون  و  سنة  ألف  منذ 

ينسبون إليه و إىل الّسبئيني- أتباعه- أعماال مدهشة خطرية.
فمن هو ابن سبأ؟ و من هم السبئّيون؟

و ما هي دعاواه؟ و ما هي أهّم أعماله؟
يتلّخص ما زعموا: بأّن يهوديا من »صنعاء اليمن« أظهر اإلسالم 
يف عصر عثمان و اندّس بني املسلمني و أخذ يتنّقل يف حواضرهم 
و عواصم بالدهم: »الّشام«، »الكوفة«، »البصرة« و »مصر«، 
مبّشرا بأّن للنيّب محّمد رجعة، كما أّن لـعيسى بن مريم رجعة، 
و أّن عليا هو وصّي حمّمد كما كان لكّل نيّب وصّي، و أّن عليا 
أّن  و  األنبياء.  خامت  سلم  و  حمّمد  األوصياء كما كان  خامت 
عثمان غاصب حّق هذا الوصّي و ظامله فيجب مناهضته إلرجاع 

احلّق إىل أهله!
و مّسوا بطل قّصتهم عبد الّله بن سبأ و لّقبوه بـابن األمة الّسوداء و 
زعموا أن عبد الّله بن سبأ هذا بّث يف البالد اإلسالمية دعاته و 
أشار عليهم أن يظهروا األمر باملعروف و النهي عن املنكر. و الطّعن 
يف  األمراء. فمال إليه و تبعه على ذلك مجاعات من املسلمني، فيهم 
الّصحايب الكبري و التابعي الصاحل، من أمثال أبي ذر، و عّمار بن 
ياسر، و محّمد بن أبي حذيفة، و عبد الّرحمن بن عديس، و محّمد بن 
أبي بكر، و صعصعة بن صوحان العبدي، و مالك األشتر، و غريهم من 

أبرار املسلمني و أخيارهم.
و زعموا: أّن الّسبئّيني أينما كانوا أخذوا يثريون الناس على والهتم- 
تنفيذا خلطّة زعيمهم- و يضعون كتبا يف عيوب األمراء، و يرسلوهنا 
من  مجاعات  قيام  ذلك  من  فنتج  األمصار  من  مصرهم  غري  إىل 
و حصرهم  املدينة،  إىل  قدومهم  و  الّسبئيني،  بتحريض  املسلمني 
عثمان يف داره حىّت قتل فيها. و أّن كّل ذلك كان بقيادة الّسبئّيني 

و مباشرهتم.
و زعموا: أّن املسلمني بعد أن بايعوا عليا و خرج طلحة7 و 
الزبير8 إىل البصرة حلرب اجلمل رأى السبئّيون أّن رؤساء اجليشني 
أخذوا يتفامهون، و أهّنم إن مّت ذلك سيؤخذون بدم عثمان. فاجتمعوا 
ليال و قّرروا أن يندّسوا بني اجليشني و يثريوا احلرب بكرة دون علم 
غريهم؛ و أهّنم استطاعوا أن ينّفذوا هذا القرار اخلطري يف غلس الّليل 
قبل أن ينتبه اجليشان املتقابالن. فناوش املندّسون من السبئيني يف 
جيش علّي من كان بإزائهم من جيش البصرة، و املندّسون منهم يف 
جيش البصرة من كان بإزائهم يف جيش علي؛ ففزع اجليشان و فزع 

رؤساؤمها و ظّن كّل خبصمه شرّا.
و زعموا: أّن حرب البصرة املشهورة حبرب اجلمل وقعت هكذا دون 

أن يكون لرؤساء اجليشني فيها رأي أو علم!!
إىل هنا ينتهي هذا القاّص من نقل قّصة السبئّيني و ال يذكر بعد 

ذلك عن مصريهم شيئا.
اليت   الّشخصيات  مع  التهمة  انسجام هذه  لنا مدى  يّتضح  لكي 
افرتضوا فيها أهّنم أتباع ابن سبأ و نسبوا إليهم القيام بأدوار مهّمة 
يف األسطورة الّسبئّية ينبغي لنا أن نتعّرف عليهم أوال مث ندرس منشأ 

األسطورة و مبدأ اختالقها.
فمن هم الّسبئّيون؟

كبار الّسبئّيني هم أبو ذّر، عّمار بن ياسر، محّمد بن أبي حذيفة، عبد 
الّرحمن بن عديس، محّمد بن أبي بكر، صعصعة بن صوحان و مالك 
األشتر، فمن هؤالء؟ الّصحايب الكبري و التابعي الصاحل لرسول اهلل!9 

أساطير سيف
التشويش  و  املسلمني  عقائد  يف  للدس  أساطري  خيتلق  سيف  أ. 

عليهم؛
ب. سيف يشارك غريه يف اختالق ألوان أخرى من األساطري؛

أ. سيف خيتلق أساطري للدس يف عقائد املسلمني و التشويش عليهم 
مثل 

1. عدم تأثري السم يف خالد؛
2. بشارات األنبياء بعمر؛

3. هتّدم دور محص من تكبري املسلمني؛
4. فتح الدجال السوس؛

5. وحي الشيطان و امللك. إىل األسود املتنبئ الكذاب و إنبائه 

الصحابة المختلقون

هو سيف بن عمر الّتميمّي األسّيدي و أسّيد هو عمرو بن تميم و نسبهم 
لـابن دريد و على هذا فهو من بني عمرو و هذا يكشف لنا عن سبب 

تكثريه ذكر بطوالت بين عمرو خاّصة.1
و ما ورد يف هتذيب التهذيب: البرجمّي و الّسعدّي أو الضّبي فإنّها 
أنساب رواة آخرين كان اسم كل واحد منهم سيفا، و ليسوا بسيف بن 
عمر هذا، و كان كوفيا على ما في تهذيب الّتهذيب و خالصة الّتذهيب 

و في هداية العارفين: بغدادّي كوفّي األصل.
ذكروا وفاته بعد السبعني و املائة كما يف خالصة التذهيب. و يف 

التهذيب: قرأت بخّط الّذهبّي مات سيف زمن الّرشيد.

مؤّلفات سيف
أّلف سيف بن عمر كتاب »الفتوح الكبري و الرّدة« و »اجلمل و 
مسري عائشة و علّي« على ما يف »الفهرست« و »اهلداية«، و 
ذكر له يف »الّلباب« و »التهذيب« و »كشف الظنون« كتاب 

الفتوح وحده.
أخرج الطبري من كتابيه »الفتوح« و »اجلمل« موّزعا على حوادث 
السنني يف تارخيه و ابن عساكر موّزعا على ترامجه دومنا ذكر لتأليفه. 
و الّذهبّي يف تارخيه الكبري مع التصريح باسم تأليفه يف املقّدمة، و 

كذلك فعل ابن أبي بكر يف »التمهيد:.
و استخرج مرتمجو الّصحابة أمساء كثرية من أساطريه و ترمجوا لتلك 
ابن  األثير و  ابن  البّر و  الّصحابة. كـابن عبد  تراجم  األمساء ضمن 

حجر، و الّذهيّب، و غريهم .2
ترمجها يف  و  أماكن  أمساء  أساطريه  أيضا من  الحموّي  استخرج  و 
معجمه، و الحميري و ترمجها يف »الّروض«، و من احلموّي أخذ 

عبد املؤمن .3
و آخر من وجدناه يصرّح بوجود كتاب سيف عنده هو ابن حجر 

املتوىّف سنة 852 ه. يف كتابه اإلصابة.4

قيمة أحاديث سيف
قال يحيى بن معين )ت: 233 ه.(: ضعيف الحديث فلس خير منه.5

و قال أبو داود )ت: 275 ه.(: ليس بشي ء، كّذاب.
و قال الّنسائي صاحب »الّصحيح« )ت: 303 ه.(: ضعيف متروك 

الحديث، ليس بثقة، و ال مأمون.
و قال ابن أبي حاتم )ت: 327 ه(: متروك الحديث.

و قال ابن الّسكن )ت: 353 ه.(: ضعيف.
و قال ابن حبان )ت: 354 ه.(: يروي املوضوعات عن األثبات، 

أهّتم بالزندقة، و قال: قالوا: كان يضع الحديث.
و قال ابن عدّي )ت: 365 ه.(: ضعيف، بعض أحاديثه مشهورة و 

عاّمتها منكرة لم يتابع عليها.
و قال الحاكم )ت: 405 ه(: متروك، أّتهم بالزندقة.

و وّهاه الخطيب البغدادي )ت: 463 ه( كما يف ترمجة خزمية غري 
ذي الّشهادتني من اإلصابة.

سيف والَسبَئيون

القسم األوّل
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بالغيب و معجزات أخرى.
ب. سيف يشارك غريه يف اختالق ألوان أخرى من األساطري مثل 
طلب اخلليفة عمر من زوجه أن جتالس الرجل األجنيب و تؤاكله.10 
يكثر يف أساطري سيف ما ال حيّقق شيئا من أهدافه اليت بسطنا القول 
عنها، مثل الّدفاع عن الصحابة العدنانيني ذوي السلطة و اجلاه، أو 
نشر فضيلة هلم، أو لبين عمر و الفخذ الذي ينتمي إليه سيف من 
بطن أسّيد، و ال ألسّيد البطن الذي ينتمي إليه من متيم، و ال لسائر 

بطون متيم، و ال لقبيلة أخرى من قبائل »عدنان«.
كما ال تنشر الّذّم لقبائل قحطان- السبائية- و إمّنا تدّس اخلرافات 
يف عقائد املسلمني و تشّوش عليهم معامل دينهم و بذلك حتّقق 
هذا اهلدف اخلطري له بدافع الزندقة اليت اهّتم هبا و هي تنقسم إىل 
قسمني منها ما تفّرد سيف يف وضعها و اختالقها، و أخرى شارك 
غريه يف وضعها، و فيما يلي نعرض أمثلة منهما على سبيل املثال: 11 

تهّدم دور حمص  من تكبير المسلمين 
حكى الطربي يف حوادث سنة 15 ه.ق. ثالث روايات عن كتاب 
سيف يف فتح محص، قال يف أوالها ملا نزل املسلمون عليها لفتحها 
أوصى هرقل  أهلهاأن يقاتلوا املسلمني يف كّل يوم بارد و قال ال يبقى 
منهم إىل الصيف أحد فكان أهل محص يقاتلون املسلمني يف كل 

يوم بارد.
و روى يف الثّانية عن أبي الزهراء القشيرّي أن أهل محص تواصوا فيما 
بينهم و قالوامتّسكوا مبدينتكم إىل الشتاء فإهنم حفاة فإذا أصاهبم 
الروم  فكانت  يشربون؛  و  يأكلون  ما  مع  أقدامهم  تقطّعت  الربد 
أقدام بعضهم يف خفافهم و أن املسلمني يف  تراجع و قد سقط 

النعال ما أصيب أصبع أحد منهم.
حىّت إذا اخننس الشتاء قام شيخ منهم و دعاهم إىل مصاحلة املسلمني 

فلم جييبوه، مثّ دعاهم شيخ آخر منهم إىل الصلح فلم جييبوه.
املسلمني   أن  بلقني  و  غّسان  من  أشياخ  عن  الثالثة  يف  روى  و 
ناهدوهم  بعد الشتاء و كرّبوا تكبريا زلزلت معها الروم يف املدينة و 
تصّدعت حيطاهنم ففزعوا إىل من كانوا يدعوهنم إىل املساملة فلم 

جييبوهم و أذّلوهم بذلك.
قال مثّ كرّب املسلمون ثانية فتهافتت  دور كثرية و حيطان ففزعوا إىل 
رؤسائهم و ذوي رأيهم فقالواأال ترون إىل عذاب الّله!؟ فأجابوهم ال 
الصلح، و ال يشعر  فنادواالصلح،  الصلح غريكم! فاشرفوا  يطلب 
املسلمون مبا حدث فيهم، فأجابوهم، و قبلوا منهم على مثل صلح 

دمشق.

رواية غير سيف 
هذا ما حكاه سيف يف ثالث روايات عن فتح محص. أما غريه 
فقد قال البالذري  يف كيفية فتحهاإّن املسلمني جاءوا إليها بعد فتح 

دمشق فلّما توافوا حبمص قاتلهم أهلها مثّ جلأوا إىل املدينة و طلبوا 
األمان و الصلح و كانوا منخوبني  هلرب هرقل عنهم و ما يبلغهم من 

قّوة كيد املسلمني و بأسهم و ظفرهم.

نتيجة المقارنة
كان سبب صلح أهل محص عند غري سيف فرار حاكمهم هرقل 
مع ما بلغهم من قّوة املسلمني و بأسهم و ظفرهم؛ و سيف  يزعم 
أن سبب طلبهم الصلح- بعد أن حاربوا طوال الشتاء حىّت تقطعت 
أقدامهم من الربد- تصدّع حيطاهنم و هتّدم دورهم على أثر تكبريتني 
للمسلمني. هذا ما كان يف منت روايات سيف و يف سندها ما يأيت 

مناقشة السند:
الزهراء  )أيب  عن  أهل محص  أقدام  تقّطع  سيف حديث  روى  أ. 
القشريي( و يروي عنه سيف مخس روايات يف الطربي، و استنادا 
إىل تلك الروايات ترجم له يف عداد الصحابة ابن عساكر يف تاريخ 
دمشق، و ابن حجر يف اإلصابة، و اعتربناه من خمتلقات سيف من 

الصحابة.
تكبري  أثر  ب. روى حديث تصدّع حيطاهنم و هتّدم دورهم من 
املسلمني عن شيوخ من غّسان و بلقني، و كيف السبيل إىل معرفة 
حلديثه  رواة  بلقني  و  غّسان  شيوخ  من  سيف  ختيلهم  من  أمساء 

لنبحث عنهم؟

سلسلة رواة الحديث 
أ. من روى عنه سيف 

ورد يف أسانيد حديث سيف يف هذه األسطورة
1. ذكر شيوخ من غّسان و بلقني و مل يذكر أمساء من ختّيلهم رواة 

حلديثه.
2. اسم أيب الزهراء القشريّي أحد خمتلقاته من الصحابة.12 

يتبع...

الهوامش:
1. راجع كتاب »مخسون و مائة صحايب خمتلق« العاّلمة مرتضی العسکری.

2. املصدر السابق.
3. راجع فصل بالد مستخرجة من أحاديث سيف من کتاب »مخسون و 

مائة صحايب خمتلق«.
4. راجع كتاب »مخسون و مائة صحايب خمتلق« العاّلمة مرتضی العسکری.

5. »ميزان االعتدال«، ج 2، ص 255.
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المقاالت الثقافیة

سّر إنهیار الثقافات والحضارات

أسباب هالك األمم في منظور القرآن

إن »القرآن« ليس كتابا قصصيا أو للتسلية والرتفيه، بل وكما ورد يف 
كالم اهلل اجمليد، فانه كتاب للذكر والتذكري: 

»ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر«1
وعسى أن تتذكر القلوب املهيئة واجلاهزة بواسطة آياته، وأن تستفيد 
من كل ذلك، مثلما أن النيب األكرم إعترب نفسه بانه ممُذّكر، 

ومن أن الذكر ينفع:
»َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن«2

اجمليد،  اهلل  بواسطة كالم  يمُذّكر  بان  املتعال، رسوله،  الذاكر  ويأمر 
القرآن، أصحاب القلوب اخلاشعة واجلاهزة وحيذرهم من العقبات 

الكأداء واملرعبة: 
»َفذَكِّْر بِاْلُقْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيِد«3

الناس  وبؤساً ألشقى  يتعظ ويعترب. وتباً  إن من خياف اهلل تعاىل، 
الذين يتجنبون اإلصغاء واإلتعاظ !

»َفذَكِّْر ِإن نَـَّفَعِت الذِّْكَرى ٭ َسَيذَّكَُّر َمن َيْخَشى ٭ َويـََتَجنَّبـَُها اأَلْشَقى«4
ويف معرض سرده لألحداث والوقائع اليت مرت على األمم والشعوب، 
يورد القرآن الكرمي عوامل وأسباب عديدة كأسباب للهالك، وأمهها:

 
1. الظلم والجور 

ضد  والغطرسة  الظلم  ممارسة  عن  الناجتة  والتداعيات  التبعات  إن 
االخرين، تربز آجال أم عاجال وذلك حسب السنة اإلهلية الثابتة، 

وترمي يف تقدير معني، بالظامل يف هوة اهلالك. 

وليس صعبا على بارئ الكون واملكان، وال يأىب أن يمُبيد ويهلك 
بقوم  عنهم  بدال  ويأيت  وجربوهتم،  ظلمهم  بسبب  الظاملني  القوم 

اخرين. 
»وََكْم َقَصْمَنا ِمن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأنَا بـَْعَدَها قـَْوًما آَخرِيَن«5

ويقول اهلل تعاىل يف سورة »التوبة« أيضا: 
ِإبـَْراِهيَم  َوقـَْوِم  َوَثُموَد  َوَعاٍد  نُوٍح  قـَْوِم  قـَْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  نـََبأُ  يَْأتِِهْم  »أََلْم 
اللَُّه  َكاَن  َفَما  بِاْلبـَيِـَّناِت  ُرُسُلُهم  أَتـَتـُْهْم  َواْلُمْؤَتِفَكاِت  َمْدَيَن  َوَأْصَحاِب 

لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن«6
ويقع اهلالك بعد إمتام احلجة، يف ظرف زماين ومكاين مقّدر. أجل 

حمتوم، حىت إن مل يستسيغه أي من الظاملني. 
وقد أماط اهلل تعاىل، يف مواقع خمتلفة ومن خالل تبيان تاريخ وعاقبة 
اليت  العوامل  إىل  ويشري  هالكها،  سر  عن  اللثام  املختلفة،  األمم 
سامهت يف تلك الوقائع اليت تندرج كلها ضمن السنن اإلهلية الثابتة. 

2. تكذيب الُرسل
األمم  هلالك  الثاين  السبب  الرسل،  تكذيب  أعترب  الظلم،  وبعد 

الطاغية واملتجربة. وقال اهلل تعاىل: 
»َكذََّبْت قـَبـَْلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَأْصَحاُب الرَّسِّ َوَثُموُد ٭ َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن َوِإْخَواُن 

ُلوٍط ٭ َوَأْصَحاُب األَْيَكِة َوقـَْوُم تـُبٍَّع ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيِد«7
ويشكل التكذيب، مقدمة ضرورية لإلنكار واإلحجام عن العمل 
بأوامر ونواهي األنبياء اإلهليني ووسيلة للقرصنة والتمرد واإلفساد يف 

األرض. 
نصَّب من قبل حضرة احلق، فانه ميشي من 

مُ
ومن يكذب احلجة امل

دون حجة يف األرض بال شك. إن أي بشر وانسان ال يسري يف 
الكون والوجود من دون حجة. فإنكار ورفض احلجج اإلهلية، يؤدي 
عرش  على  وتنصيبها  حملها  احلق  وغري  الزائفة  احلجج  إحالل  إىل 

األمر والنهي.
إن جممل املستكربين الطغاة الذين تربعوا على عروش األمر والنهي 
والقضاء، إعتربوا حكمهم واجب اإلتباع والتنفيذ من قبل الناس. 
ولذلك فان اإلستمرار على التكذيب واإلصرار على إنكار احلجج 

اإلهلية، يؤدي بالتايل إىل تنصيب الطغاة املستبدين.
األمارة  النفس  فان  املعاصر،  االنسان  ولدى  احلاضر  العصر  ويف 
عن  واملنقطعة  اإلهليني  احلجج  مجيع  عن  ومبنأى  الطبع،  األنانية 
األوامر والنواهي الوحيانية تعترب نفسها يف اجملال الثقايف واحلضاري 
احلديث، باهنا حتل حمل حجة اهلل، وتقرع على طبل »ِلَمن الُمْلُك 
اليـَْوم« وترى أهنا احلاكم املطلق، يف حني أن اهلل تعاىل هو الواحد 

القهار الذي جدير أن يعلن:
»لَِّمِن اْلُمْلُك اْليـَْوَم ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر«8

ويعترب اهلل تعاىل يف العديد من السور، وبصراحة، بان تكذيب الرسل 
واألنبياء اإلهليني هو سبب هالك الكثري من األمم ويقول: 

بُوَك فـََقْد َكذََّبْت قـَبـَْلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوَثُموُد ٭ َوقـَْوُم ِإبـَْراِهيَم  »َوِإن ُيَكذِّ
َوقـَْوُم ُلوٍط ٭ َوَأْصَحاُب َمْدَيَن وَُكذَِّب ُموَسى فََأْمَلْيُت ِلْلَكاِفرِيَن ثُمَّ َأَخْذتـُُهْم 
َفَكْيَف َكاَن َنِكيِر ٭ َفَكأَيِّن مِّن قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى 

ُعُروِشَها َوبِْئٍر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيٍد«9
كما قال اهلل تعاىل: 

»أََلْم يَْأِتُكْم نـََبأُ الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمن بـَْعِدِهْم اَل 
يـَْعَلُمُهْم ِإالَّ اللَُّه َجاَءتـُْهْم ُرُسُلُهم بِاْلبـَيِـَّناِت فـََردُّوْا أَْيِديـَُهْم ِفي َأفـَْواِهِهْم َوقَاُلوْا 

ِإنَّا َكَفْرنَا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ مِّمَّا َتْدُعونـََنا ِإلَْيِه ُمرِيٍب«10
لسائر  وآية  للمكذبني، وكما يالحظ، هو عربة  املقدر  اهلالك  إن 
األمم، عسى أن ينأوا بأنفسهم عن دائرة اهلالكني ويلتحقوا بدائرة 

الناجني. 
إن كون األمم املكذبة، تستحق اهلالك وكما ورد يف اآليات القرآنية، 
مؤشر على حتمية السنن وثبوت حتققها على امتداد التاريخ وبني 

مجيع األمم والبلدان. 
َوَأْعَتْدنَا  آيًَة  ِللنَّاِس  َوَجَعْلَناُهْم  َأْغَرقـَْناُهْم  الرُُّسَل  لَّمَّا َكذَّبُوا  نُوٍح  »َوقـَْوَم 
بـَْيَن َذِلَك  أَلِيًما ٭ َوَعاًدا َوَثُموَد َوَأْصَحاَب الرَّسِّ َوقـُُرونًا  ِللظَّاِلِميَن َعَذابًا 

َكِثيًرا ٭ وَُكال َضَربـَْنا َلُه اأَلْمثَاَل وَُكال تـَبَـّْرنَا تـَْتِبيًرا«11
كما قال اهلل تعاىل: 

»َوَثُموُد َوقـَْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب األَْيَكِة ُأْولَِئَك اأَلْحَزاُب ٭ ِإن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب 
الرُُّسَل َفَحقَّ ِعَقاِب«12

3. الذنوب والفساد في األرض

إن كانت مثة إمكانية وقدرة ملشاهدة السنن الثابتة بالعني اجملردة، 
العوامل وسكاهنا تستقر على جمموعة كبرية  لكنا نشاهد بان مجلة 
منها وحسب  تقوم كل  متداخلة،  دوائر  الدوائر.  من  متناهية  وال 
موقعها باملضي قدما يف مسارها بالكائنات اليت تقيم على أجنحتها، 

وتوصلها إىل ما هو مقدر هلا. 
وهذا يشبه، أن يستقل أي من األناس، من علم أو دون علم، حافلة 

وميضون قدما باجتاه وجهة حمددة. 
وإن نفى ركاب كل حافلة، وحىت سائقها وشركة السفريات وحىت 
املسار والطريق الذي تسلكه احلافلة، املوضوع، فان احلافلة ستصل 
اىل املدينة والوجهة اليت جيب أن تصل إليها وذلك حسب املهمة 
والوجهة اليت مت تعريفها هلا، أكان ركاب احلافلة يرضون بذلك أو 

ال يرضون. 
وكل مسافر، ال حيب الوجهة احملددة للحافلة، األفضل له أن ينزل 
حيبذه  الذي  املسار  تسلك  أخرى  حافلة  ليستقل  ويغادرها  منها 

والوجهة اليت تريد الوصول إليها. 
إن من يزرع قمحا، ال بد له أن حيصد قمحا، ومن يزرع شعريا، ال 

بد له أن حيصد شعريا. 
إن السنن، هي جمموعة من املدارات واملسارات اليت تضع يف النهاية 
وجهة ومقصدا خاصا هبا أمام األناس الذين يقيمون ويدورون يف 

فلكها. 
ويكشف اهلل تعاىل النقاب عن جمموعة املسارات واملدارات وجمموعة 
ذكر  على  يأيت  الناس،  ولتذكري  واحملددة،  الثابتة  والقواعد  السنن 
مصري األمم والقوم، ويكشف يف النهاية مصري اإلستقرار يف مدار 

التكذيب والظلم أو تداعيات إقرتاف الذنوب وممارسة الفساد. 
ويذّكر اهلل تعاىل يف سورة »اإلسراء« ويف آيات خمتلفة، الناس باهلالك 

الناتج عن الذنوب والفساد يف األرض ويقول: 
بُوَها َعَذابًا َشِديًدا  »وإن مَّن قـَْريٍَة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها قـَْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذِّ

َكاَن َذِلك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطورًا«13
»َوِإَذا َأَرْدنَا َأن نُـّْهِلَك قـَْريًَة َأَمْرنَا ُمتـَْرِفيَها فـََفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـَْها اْلَقْوُل 
َفَدمَّْرنَاَها َتْدِميًرا ٭ وََكْم َأْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمن بـَْعِد نُوٍح وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب 
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيُد  ِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا ٭ مَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

ثُمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها َمْذُموًما مَّْدُحورًا«14
وجاء القرآن الكرمي على ذكر الفسق ومشتقاته 54 مرة. وأحد أهم 
مفاهيم الفسق يف القرآن، هو معاداة ومناوئة اهلداية ووضع العقبات 
مزالق  يف  االنسان  وقوع  اثر  وعلى  اإلهلية.  األهداف  حتقق  أمام 
الفسق، يوضع ستار على قلبه وحيول دون دركه للحقائق الوحيانية. 
القواعد  الكون ومجيع  تشريع  من  النقيض  على  الفاسق  ويتصرف 
التكوينية والتشريعية املوضوعة من قبل اهلل تعاىل، ما يؤدي بالتايل 
السنن،  حسب  توصل  اليت  العالقات  وتأزم  وارتباك  إختالل  إىل 
الكائنات إىل بر األمان. وتأيت مفردتا الفسق والفجور يف األدب 
الديين والثقافة الدينية معا دائما. إن التقارب من حيث املعىن بني 

سّر إنهیار الثقافات والحضارات

القسم األوّل
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الفسق والفجور، جعلهما يكونان رديفني ألحدمها االخر. 
يف  أخالقي  بالء  باكرب  ويقومان  حيمالن  والفاجر،  الفاسق  إن 
ويتسببان  النفسانية  والرغبات  التمنيات  طبول  ويقرعان  اجملتمع، 
بتعطيل األحكام واألوامر اإلهلية، وجيعالن الناس جاهزين للهالك. 
بعبارة أخرى، فان الفسق يؤدي إىل اخلروج  عن طاعة اهلل والفجور 

يسفر عن اتساع نطاق القبائح والذنوب بني الناس. 
ويعترب القرآن الكرمي، الكفار والفجار يف زمرة سكان اجلحيم:

»َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَليـَْها َغبـََرٌة * تـَْرَهُقَها قـَتـََرٌة ٭ ُأْولَِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة«15
احلضارات  عموم  جسد  يف  والفجور  الفسق  خنر  التاريخ،  وطوال 

والثقافات فأفسداها وجعالها تسري حنو اإلحنطاط. 
قيامها  بدء  يف  وسليمة  نزيهة  واألمم  احلضارات  من  الكثري  وكان 
وتأسيسها وكان مؤسسوها، مصلحني ومؤمنني، لكن ومع الزمن، 
وبقاء  دوام  إن  واهلالك.  الفساد  الداخل حنو  أبتليت واجتهت من 
الصالح  أي  للحياة،  الصانع  العنصر  وبقاء  دوام  إىل  يعود  األمم 
أن  ميكن  ما  وكل  واحلكام،  القادة  لدى  السيما  العامة  والسالمة 

مينحهم حصانة يف مقابل تداعيات الفسق والفساد. 
متنح  مل  إن  الثابتة،  للسمُنة  وفقا  بانه  تعلم  أن  األمم  مجيع  وعلى 
اجملتمعات احلصانة لنفسها يف مواجهة الفساد، فان مآهلا سيكون 

اهلالك عاجال أم آجال. 

الهوامش:
1. سورة احلجر، اآلية 9.

2. سورة الذاريات، اآلية 55.
3. سورة ق، اآلية 45.

4. سورة األعلى، اآليات 11-9.
5. سورة األنبياء، اآلية 11.
6. سورة التوبة، اآلية 70.

7. سورة ق، اآليات 14-12.
8. سورة غافر، اآلية 16.

9. سورة احلج، اآليات 45-42.
10. سورة ابراهيم، اآلية 9.

11. سورة الفرقان، اآليات 39-37.
12. سورة ص، اآليتان 13 و 14.

13. سورة اإلسراء، اآلية 58.
14. املصدر السابق، اآليات 18-16.

15. سورة عبس، اآليات 42-40.

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

سّر إنهیار الثقافات والحضارات

عالمات النهاية

ائّمة الردي

»صنفان  من  الناس  إذا صلحا صلح الناس و إذا فسدا فسد الناس العلماء 
و االمراء.«1 ألّن الناس جيعلون األمراء مناذجهم. على سبيل املثال، 
يف اجملتمع الذي يکون حكامها وأمرائها لصوص بيت املال، يصبح 
الناس قاسية لبعضهم البعض، ولن حيرتم حقوق بعضهم البعض، 
ألهّنم يظّنون أن حقوقهم قد فقدت. هذا حيدث، على العكس من 
ذلكز فعندما أرسل رسول اهلل رسالة دعوة إلی اإلسالم لـخسرو 

)ملك فارس( قال فيه:
 »أنا رسول اهلل إلى الناس كافة ألنذر من كان حيا و يحق القول على 

الكافرين  فأسلم تسلم فإن أبيت فإن  إثم  المجوس  عليك.«2 
 :ماذا حيدث عندما حيني الوقت يف جمتمع وفقاً لقول رسول اهلل
»إذا كان أمراؤكم  شراركم  و أغنياؤكم بخالءكم و أموركم إلى نسائكم فبطن 

األرض خير لكم من ظهرها.«3 
هم جمموعتان:  الشعب  األئمة  فإن  الكرمي،  القرآن  ذكر يف  وكما 
على  قادرون  اإلرشاد  أئمة  أن  مبا  الكافرين.4  وأئمة  اإلرشاد  أئمة 
جلب الناس إىل الكمال لإلنسانية وجنة اهلل، فإن إمام الكفر يلقي 
بن  امرياملؤمنني علی  فقال  وأثرهم مرتفع جّداً.  إىل اجلحيم  الناس 
ابی طالب: »اعلموا أنه ال سوى إمام الهدى و إمام  الردى  و وصي 
النبي و عدو النبي. جعلنا اهلل و إياكم ممن يحب و يرضى و لقد سمعت 
رسول اهلل يقول: إني ال أخاف على أمتي مؤمنا و ال مشركا أما المؤمن 
فيمنعه اهلل بإيمانه و أما المشرك فيخزيه اهلل بشركه و لكني أخاف عليهم 

كل منافق اللسان يقول ما تعرفون و يفعل ما تنكرون.«5 

 : و قال رسول اهلل
»ينزل بأمتي في آخر الزمان بالء شديد من  سلطانهم  لم يسمع الناس 
ببالء أشد منه حتى تضيق عليهم الرحبة و حتى تمأل األرض جورا و ظلما 
ثم إن اهلل يبعث رجال يمأل اهلل عز و جل به األرض قسطا و عدال كما 

ملئت جورا و ظلما.«6 
هذه األمة »زعيم  القوم  أرذلهم«7 وفقاً لقول الرسول، تستحّق العقاب 

ونزول البالء.8 
لکن ما هي صفات أئمة الفکر؟

امراء في آخرالّزمان 
»ستكون عليكم أئمة يملكون  أرزاقكم يحدثونكم فيكذبونكم و يعملون 
فيسيئون العمل ال يرضون فيكم حتى تحسنوا قبيحهم و تصدقوا كذبهم 
فأعطوهم الحق ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد.«9 
أمراءنا يف العصر الذي نعيش فيه ليسوا ورع و زهد و زعموا خيف 
اعماهلم عن عيون ولیّ اهلل، أمراءنا ختلوا عن الرب و حريص يف طلب 
الدنيا ففي بعض الطرق، جلأوا إىل اهلل جيرؤ على ارتكاب اخلطايا  
فيتخذوا مال اهلل دوال و عباد اهلل خوال و الصاحلني حربا و الفاسقني 
حزبا، كما ذكر يف األحاديث: »رأيت الميراث قد وضعته الوالة ألهل 
الفسوق و الجرأة على اهلل  يأخذون منهم و يخلونهم و ما يشتهون.«10  

:وقال امرياملؤمنني علی بن ابی طالب
اللطف بهم و ال تكونن  المحبة لهم و  للرعية و  الرحمة  »أشعر قلبك 

 اُمراء النّاس فی آخرالزّمان
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عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين و إما 
نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و يؤتى على 
أيديهم في العمد و الخطإ فأعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب 
و ترضى أن يعطيك اهلل من عفوه و صفحه فإنك فوقهم و والي األمر 
عليك فوقك و اهلل فوق من والك و قد استكفاك  أمرهم  و ابتالك بهم 
و ال تنصبن نفسك لحرب اهلل فإنه ال ]يدي [ يد لك بنالقمته و ال غنى 
بك عن عفوه و رحمته و ال تندمن على عفو و ال تبجحن بعقوبة و ال 
تسرعن إلى بادرة وجدت ]عنها[ منها مندوحة و ال تقولن إني مؤمر آمر 
فأطاع فإن ذلك إدغال في القلب و منهكة للدين و تقرب من الغير و إذا 
أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك 
اهلل فوقك و قدرته منك على ما ال تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن 
إليك من طماحك و يكف عنك من غربك و يفي ء إليك بما عزب عنك 
من عقلك إياك و مساماة اهلل في عظمته و التشبه به في جبروته فإن اهلل 

يذل كل جبار و يهين كل مختال.«11 
و دون شك أن يف زمن الذي يوجد فيه األمراء و املستشارون و 
الوزراء أثيمون و يف زمن يسّلط األشخاص الذين ليسوا أمينني و 
هم خائنون، على املسلمني، اصبح امللوك أتباع الدنيا و هي غايتهم 
اليت يطلبون إال من عصم اهلل ، و األئمة و املأمومون كٌل يدخلون 
الوالة  »رأيت   الغيبة:  عصر  والة  فی  األئّمة  وصف  اجلحيم. کما 
يقربون أهل الكفر و يباعدون أهل الخير و رأيت  الوالة يرتشون في الحكم 
و رأيت الوالية قبالة لمن زاد«12 و »إن عندها يليهم أمراء جورة و وزراء 
يأتمنون  الوالة  رأيت   أمناء خونة.«13 و »و  و  فسقة، و عرفاء ظلمة، 

الخونة للطمع.« 14 
الناس  علی کّل  أّن  دائماً  االسالم  شريعة  فی  يوصی  قد  أنّه  مع 
)خاّصة األمراء و حاکمون( أن جيالسوا و يصافحوا أهل الزهد و 

التقوی. ألّن »المجالسة مؤثرة.«
قال رسول اهلل: »شرار العلماء الذين يأتون االمراء و خيار االمراء 

الذين يأتون العلماء.«15 
و قال امرياملؤمنني علی: »أصلح أحوال رعيتك و خض الغمرات 
إلى الحق و ال تخف لومة الئم و انصح لمن استشارك و اجعل نفسك 
أسوة لقريب المسلمين و بعيدهم جعل اهلل خلتنا و ودنا خلة المتقين و 
ود المخلصين و جمع بيننا و بينكم في دار الرضوان  إخوانا على سرر 
متقابلين  إن شاء اهلل.«16 و »إن شر وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيرا 
و من شركهم في اآلثام فال يكونن لك بطانة فإنهم  أعوان  األثمة و إخوان 

الظلمة.«17 
الوالة فی العصر احلاضر، ليسوا امني يف بيت املال و هم مسرفون 
فساد  علی  فيضافون  صالح  غري  طريق  فی  االموال  مبذرون  و 
غناً  زاد  الغين  و  الفساد  من  الطبقية  الفوارق  يزيد  و  اإلقتصادي 

:والفقري زاد فقرا. مع أنه قال امرياملؤمنني علی
»فاخفض لهم جناحك و ألن  لهم  جانبك  و ابسط لهم وجهك و آس 
بينهم في اللحظة و النظرة حتى ال يطمع العظماء في حيفك لهم و ال 
ييأس الضعفاء من عدلك عليهم فإن اهلل تعالى يسائلكم معشر عباده عن 
الصغيرة من أعمالكم و الكبيرة و الظاهرة و المستورة فإن يعذب فأنتم 

أظلم و إن يعف فهو أكرم.«18 
قال علّی بن ابی طالب فی رسالة ألحد من امراءه:

»كيف تسيغ شرابا و طعاما و أنت تعلم أنك تأكل حراما و تشرب حراما 
و تبتاع اإلماء و تنكح النساء من أموال اليتامى و المساكين  و المؤمنين 
و المجاهدين الذين أفاء اهلل عليهم هذه األموال و أحرز بهم هذه البالد 
فاتق اهلل و اردد إلى هؤالء القوم أموالهم فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني اهلل 
منك ألعذرن إلى اهلل فيك و ألضربنك  بسيفي  الذي ما ضربت به أحدا 
إال دخل النار و و اهلل لو أن الحسن و الحسين فعال مثل الذي فعلت ما 
كانت لهما عندي هوادة و ال ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما و 

أزيح الباطل عن مظلمتهما.«19 
و من هو نعم األمري؟

:قال علّی بن ابی طالب
ايّها األمراء!

»انظر في  أمور عمالك  فاستعملهم  ]اختيارا[ اختبارا و ال تولهم محاباة 
و أثرة فإنهما جماع من شعب الجور و الخيانة و توخ منهم أهل التجربة 
و الحياء من أهل البيوتات الصالحة و القدم في اإلسالم المتقدمة فإنهم 
أكرم أخالقا و أصح أعراضا و أقل في المطامع ]إشرافا[ إشراقا و أبلغ 
في عواقب األمور نظرا ثم أسبغ عليهم األرزاق فإن ذلك قوة لهم على 
استصالح أنفسهم و غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم و حجة عليهم 
إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ثم تفقد أعمالهم و ابعث العيون من أهل 
الصدق و الوفاء عليهم فإن تعاهدك في السر ألمورهم حدوة لهم على 
استعمال األمانة و الرفق بالرعية و تحفظ من األعوان فإن أحد منهم بسط 
يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا 
فبسطت عليه العقوبة في بدنه و أخذته بما أصاب من عمله ثم نصبته 

بمقام المذلة و وسمته بالخيانة و قلدته عار التهمة.«20 

الهوامش:
1. پاينده، ابو القاسم، »هنج الفصاحة«، الطهران، طبع رابع، 1382هـ.ش.، 

ص547.
2. جملسى، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، دار احياء الرتاث العربی، طبع 

ثاين، 1403 ق.، ج20، ص389.
ثاين،  طبع  القم،  العقول«،  »حتف  على،  بن  حرّاىن، حسن  شعبه  ابن   .3

1404 ق.، ص36.
4. »َفقاتِلمُوا أَِئمََّة اْلكمُْفِر إِنَـّهمُْم ال أمَْياَن هَلمُْم َلَعلَّهمُْم يـَْنتـَهمُون« )سورة التوبة، اآلية 

).12
5. ابن أيب احلديد، عبد احلميد، »شرح هنج البالغة البن أيب احلديد«، القم، 

طبع اّول، 1404ق.، ج6، ص71.
6. طربى آملى، عماد الّدين أيب جعفر حمّمد بن أيب القاسم، »بشارة املصطفى 

لشيعة املرتضى«، جنف، طبع ثاين، 1383 ق.، ص250.
7. ابن بابويه، حمّمد بن على، »اخلصال«، القم، طبع اول، 1362هـ. ش.، 

ج2، ص500.
8. املصدر السابق.

9. پاينده، ابو القاسم، »هنج الفصاحة«، ص523.
10. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، هتران، اسالمية، طبع رابع، 1407 

ق.، ج8، ص41.

احلديد«،  أيب  البالغة البن  احلميد، »شرح هنج  احلديد، عبد  أيب  ابن   .11
ج 17، ص33-32.

12. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 8، ص39.
ثالث،  طبع  االلقم،  االلقمي«،  »تفسري  ابراهيم،  بن  على  القمى،   .13

1404ق.، ج 2، ص304.
14. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 8، ص41.

15. صدر الدين شريازى، حمّمد بن ابراهيم، »شرح أصول الكايف«، الطهران، 
طبع اول، 1383 هـ. ش.، ج 2، ص236.

احلديد«،  أيب  البالغة البن  احلميد، »شرح هنج  احلديد، عبد  أيب  ابن   .16
ج 6، ص72.

17. املصدر السابق، ج 17، ص42.
18. ااملصدر السابق،  ج15، ص163.
19. املصدر السابق، ج 16، ص167.
20. املصدر السابق، ج 17 ؛ ص68.
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هنري مكوف

الخيانة في القمة:

وحقا جيب التساؤل أنه ماذا حدث حىت تفشت ظاهرة املثلية اجلنسية 
خالل العقود املاضية السيما يف اجملتمع األمريكي على نطاق واسع 
هبذا الشكل وكيف أنه كلما مير الزمن يستولون على اخلنادق اليت 
تقدمهم ويتقدمون  للحد من  تقليدي وقانوين  استحدثت بشكل 
انتشار  أسباب  أحد  فإن  املقال  يقول كاتب  وكما  فأكثر؟  أكثر 
ظاهرة املثلية اجلنسية يتمثل بالشك يف ترويج التعاليم الفمينية على 
خمتلف مستويات اجملتمع السيما بني النساء الشابات. إن الفمينية 
اليت حظيت منذ البداية بدعم مايل واسع النطاق من لدن املؤسسات 
اجلنسيني،  واملثلييني  الفمينية  سياسات  واضعي  وكذلك  املختلفة 
استطاعت أن تطرح نفسها كظاهرة طبيعية وتدعو الكتساب ما 
يسمى احلقوق اليت كانت قد حرمت منها. وقد أقدم أنصار الفمينية 
من خالل إذكاء تعاليم زائفة مثل استغناء املرأة عن الرجل يف تلبية 
رغباهتا اجلنسية والرتويج الستقالل املرأة عن طريق العمل وافضلية 

العمل على البيت واألسرة على النفخ يف نار املثلية اجلنسية. 
ويف عام 1970 حتدث فردريك جف نائب رئيس »منظمة اإلجناب 
من  اإلفادة  عن كيفية  روكفلر«  »مؤسسة  من  واملمولة«  املربمج 

العوامل االجتماعية لتحديد اإلجناب. 
وهذه العوامل تتمثل يف التشجيع على توسيع نطاق املثلية اجلنسية 
وتغيري الصورة النمطية لألسرة املثالية وحتفيز املرأة على العمل خارج 
املنزل. وقد نصحت هذه املنظمة أنه إن فشل هذا الربنامج، فإنه 
جيب التعويض عنه من خالل إضافة املواد اليت حتد من اإلجناب يف 

مياه الشرب. 
الستينيات  عقد  منذ  أمريكا  يف  لألسرة  املسبوق  غري  الرتاجع  إن 
إىل هذا احلد، مل حيدث عرضيا. إننا ضحايا حرب نفسية شنتها 
واملؤسسات  ايه(  اي  )سي  األمريكية  املركزية  االستخبارات  وكالة 
عن طريق اإلعالم واحلكومة والتحصيل العلمي الكالسيكي. إهنم 
أضافوا املادة اليت حتد من اإلجناب يف مياه الشرب الثقافية. والعنصر 
الرئيسي هلذه املادة يتمثل يف ترويج املثلية اجلنسية كبديل للرغبة جتاه 

اجلنس اآلخر.
إن الفمينية اليت يتم تعريفها حتت عنوان حقوق املرأة، هي يف احلقيقة 
بأن  االعتقاد  إىل  املرأة  تدفع  احلركة  هذه  إن  مثلية.  نسوية  حركة 
اجملتمع هو الذي يعلمها ويدرهبا على الغرائز النسوية وهذه الغرائز 
هي شيطانية. إن هذه احلركة تلقن املرأة بأن ختشى الرجل وأن تدخل 

يف منافسة معه وحتصل على الرضا يف العمل بدال من األسرة. 
إن النساء اللوايت يوظفن حياهتن من أجل أسرهن، يتمتعن بأمسى 
وأرفع مسات احلياة اإلنسانية. إن هؤالء كائنات مقدسة يبثن العشق 
اليومية واحلقيقية  العامل ويرغنب يف تلبية االحتياجات  واجلمالية يف 
للرجال واألطفال. إن حتقري وحتجيم شأن هؤالء النسوة هي هتمة 
كاذبة ومشينة يستاهلها الشيطان نفسه. ومع ذلك فإن هذا هو 
الشئ الذي انطلقت من أجله احلركة النسوية، رغم أهنم ينكرون 

ذلك. 
وختفي بييت فريدان مؤسسة احلركة النسوية حقيقة أهنا كانت ناشطة 

الحركة النسوية

واإلنجاب والفاشية

معسكرات  بضحايا  العمل  ربات  من  النساء  تقارن  إهنا  شيوعية، 
العمل. وكان سيمون بوليفار الشيوعي وأحد مؤسسي احلركة النسوية 

يقول: 
ال يجب القول للمرأة أن اختاري األمومة وكوني ربة بيت، ألنهن سيخترن 

ذلك حتما.
وحسب نظرية الين نيليس املناصرة للحركة النسوية: 

فإن الحركة النسوية )الفمينية( هي قمة ثورة في القيم الثقافية واألخالقية... 
إن الهدف من أي إصالحات فمينية بدءا من اإلجهاض وانتهاء ببرامج 

العناية بالطفل، هي تقويض القيم التقليدية األسرية. 
وأي قسم من القيم األسرية التقليدية يعارضها أنصار احلركة النسوية؟ 
احلب؟ التضحية والفداء؟ الوفاء؟ األمن؟ أم إعداد اجليل الصاعد 
للحياة؟ ومل يكن من دون سبب أن أطلقوا عليهم اسم »الفمي 

نازية«. 
وكان روكفلر يوفر امليزانية النازية عن طريق اي. جي فاربن. وكان ميول 
أيضا مجعية حتسني العرق اليت كانت على عالقة وثيقة مع نظريهتا 

النازية. 
وكان روكفلر ميول أيضا الفرد كينزي املثلي جنسيا. 

كما كان روكفلر يواصل متويل الدراسات النسوية اليت كانت أحد 
جماالت تدريب أنصار الفاشية واليت كانت تبث مسومها يف اجملتمع 

حتت عنوان عوامل التغري يف اجملتمع. 
وتقوم هذه النخبة برتويج املثلية اجلنسية من أجل اقرار نظام عاملي 
فاشي جديد. إن املثلية اجلنسية هي احنراف يتمثل يف اإلخفاق يف 
إقامة ارتباط بشخص من اجلنس اآلخر. إن املثلية اجلنسية النسوية 
هي اليت ترغم النساء ليتشبهن بالرجال وبالعكس وجتعل من الصعوبة 
مبكان حتقيق هكذا ارتباط. وبالتايل يتم من خالل إغواء وإغفال 

ماليني الرجال والنساء انتزاع السعادة منهم. 
إن هدف هذه النخبة هو نقل السلطة من شعب بلد إىل عناصرها 
هذه  تقوم  الدميقراطية  سلطتنا  خنسر  وعندما  العامل.  صعيد  على 
النخبة بتقليل مقاييس احلياة. انظروا إىل عدم املساواة االقتصادية 
يف العامل الثالث كمشروع عام للمستقبل. إن شعار هذه الفئة من 

النخبة هو:
كلما كان أقل لكم سيكون أكثر لنا. 

لن  وثقافته،  تارخيه  من  وحمروم  فاعل  وغري  مضطرب  شعب  إن 
قادرين  يكونوا  لن  اجلبناء  الرجال  إن  التاريخ.  يشخص مصريه يف 

على الصمود واملقاومة. 

من مركز روكفلر إلى ساحة ويني بيغ
بيغ«  اإلجنليزية يف جامعة »ويين  اللغة  بتدريس  أقوم  عندما كنت 
النخبة  على سياسات جمموعة  فأكثر  أكثر  تعرفت  دوام،  بنصف 
اخلفية. ويف تلك الفرتة كنت منهمكا يف دراسة موضوع احلب بني 

املرأة والرجل يف أعمال دي.اتش لورنس وتشخوف وهنري جيمز. 

عن  لدفاعي  تعارضين  النسوية  احلركة  أنصار  من  جمموعة  وكانت 
كنستانس  قبلها  بالتهم  مليئة  رسالة  إيل  ووجهوا  التقليدية.  األنوثة 
روك رئيس اجلامعة من دون أي حتقيق فيها. وقد جتاهلت اجلامعة 
جلنة  رفضت  احلاصل. كما  التمييز  بسبب  رفعتها  اليت  الشكوى 
النسوية،  للحركة  آخر  معقال  تعترب  اليت  اإلنسان  حلقوق  مانيتوبا 

شكواي من دون أي حتقيق. 
يبلغ  سان« كرجل  بيغ  »ويين  حترير  رئيسة  رن  لين كوك  وصورتين 
اخلمسني من العمر يستمتع بالسؤال عن الطلبة الفتيات عن حياهتن 
اجلنسية، لكن انكشف أمر هذه السحاقية املناصرة للحركة النسوية 
عندما انتقل هذا اخلرب من لني كوك إىل الصحفة الرئيسية لصحيفة 
»ويين بيغ« عندما اتضح بأهنا كانت تعلم الفتيات يف سن الرابعة 
عشرة يف الثانوية طريقة االستمناء النسوية. وكانت هؤالء الفتيات 
قد تسجلن لفصل دراسي صيفي بعنوان »املرأة يف الفنون املختلفة«، 
املثلية  للتعرف على  بعنوان »مقدمة  تلقني بدال منه درسا  لكنهن 
اجلنسية النسوية.« ومل تبد كوك ندمها من هذا السلوك وقالت فقط 
إهنا تقبل بأن هذا العمر مبكر جدا لتعليم الفتيات األدوات البديلة 

عن الرجال. 
مل  لكن  وظيفتها،  أن ختسر  لكوك  البد  العادية، كان  احلالة  ويف 
املدافعني عن  الرتبية وسائر  يصدر أي حتذير هلا من جانب وزارة 
طريقة تفكريها يف اجملتمع. وكوك ليست مقصرة، ألهنا كانت قد 

تلقت أوامرها من املستويات العليا مباشرة. 
وقد اتضح هذا املوضوع عندما شاهدت جيم كار، املدير التنفيذي 
لـ»جملس جتارة مانيتوبا«. كنت أظن بأن مستحدثي فرص العمل 
والوظائف يف احملافظة قلقون من أن أنصار احلركة النسوية يقومون 
بتعليم الكراهية ضد الرجال والتمييز لصاحل املرأة واألقليات واملثليني 
لكنه رفض طريقة تفكريي هذه. وكان أحد أعماله السابقة كتابة 
السرية الذاتية لدوف روبني. وروبني الذي كان أحد الرؤساء السابقني 
ملانيتوبا، عضو جملس العالقات اخلارجية وهو اجملموعة النخبة اليت 
تقوم بالتنسيق يف الواليات املتحدة. وهارتلي ريتشارد سون الذي كان 
الزعيم القدمي للوسط التجاري يف مانيتوبا، هو أحد أعضاء اللجنة 
لرتويج  اجملموعات  بتشكيل هذه  الثالثية. وتقضي مصاحل روكفلر 
»كندا«  وزراء  رئيس  هابر  استيفإن  ويؤدي  للنخبة،  العاملية  الدولة 
فإن  وبالتايل  دوره.  حسب  الرقصة كل  مانيتوبا  رئيس  رور  وغري 
مصممي جمموعة النخبة وأعواهنم وأنصارهم )يف احلكومة والنظام 
لزعزعتنا  اجلنسية  املثلية  ترويج  يف  ينشطون  واالعالم(  التعليمي 

وإحباط تأثرينا. وهدفهم الغائي إلغاء حقنا يف اإلجناب. 

المصدر: »سياحة الغرب«، العدد 81.
المقتبس من »الجاهلية الحديثة )الثانية(«، إسماعيل شفيعي سروستاني، 

طهران، موعود عصر)عج(، ط 1، 1435 ه .
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علم المسلمین

علم المسلمین

وعلم التاریخ

علماء المسلمون و

إن معرفة األديان واملعتقدات كانت تكتسيي امهية بال شك لدى 
فيهم  االسالمي مبن  العامل  أن مؤرخني كبار من  لدرجة  األقدمني 
املسعودي واليعقويب وابورحيان البريون أبدوا السيما اهتماما خاصا 

مبا يتعلق باملعتقدات واالديان. 
التاريخ اليت ال تزال حتتفظ بامهيتها، هو االهتمام  ومن بني فوائد 
ازداد هذا  إذ كلما  التاريخ،  لتجارب  واالخالقي  العلمي  باجلانب 
الكنز تزداد الفوائد املتحصلة منه. ومن هنا شبهوا التاريخ بعلم األبدان 
االسبقني،  أمراض  من  يصنعون  االطباء  أن  وكما  الطب(.  )علم 
بنظر  املاضية  احلوادث  ياخذون  اخلرب،  أهل  فان  جدوال العماهلم 
اإلعتبار. ولذلك فان هذا العلم يكتسي امهية بالغة يف االسالم وان 
علماء مسلمني كثر وكما أشرنا سلفا وضعوا أعماال قيمة يف هذا 

اجملال. وتاليا سنقوم بتقدمي بعض هؤالء العلماء املسلمني. 

ابومخنف )؟ - 157ه(
الغامدی  أبو خِمنف لوط بن حييی بن سعيد بن خمنف بن سمُليم 

األزدی مؤرخ شيعي من اهل الکوفه است.
ويقال أن أبوخمنف وضع حنو اربعني كتابا لكتابة تاريخ االسالم، اذ 
بقيت اليوم منها امساؤها فقط وزالت نصوصها. وقد استفاد بعض 

املؤرخني الالحقني من بعض اعماله طبعا. 
باسم  ويعروف  معركة كربالء  عن  تقرير  ابوخمنف،  اعمال  وأهم 
"كتاب مقتل احلسني". وهذا الكتاب يعد من أهم املصادر لدراسة 

هذه الواقعة تارخييا. 

أو  / ۷۵۲م. - ۲۲۴، ۲۲۵  )۱۳۵ ه  المدائني 
۲۲۸ ه(

إن ابواحلسن علی بن حممد بن عبداهلل بن ابی سيف مولی مشس بن 
عبد مناف حيظى مبكانة مرموقة لدى املؤرخني االسالميني. 

وقد وضع على األرجح 200 كتاب. وقد أصبح املدائين موضع 
جمال  يف  السيما  اعماله  ونقلت  الالحقني،  املؤرخني  اهتمام 
باثر  اعماله  الفتوحات االسالمية حلقب طويلة. وليس اضطلعت 
بالغ فحسب بل أن عددا كبريا من هذه االعمال سواء من حيث 
اتساع الرقعة )حياة حممد، والفتوحات، واحداث احلروب الداخلية 
االوىل والثانية، حياة احلكام واملتمردين و...( أو من حيث التنوع 
)الروايات القصرية والطويلة قائمة بامساء االشخاص واخلطب و...( 
مبا  اصغر حجما  اعمال  )مثل  النسخ  برتاتيبية  ورمبا كانت حتظى 
فيها كتاب الروايات الكبري حول اخللفاء واعمال أكمل مثل كتاب 
خمتصر حول اخلوارج(. وإن كان ذلك صحيحا، فان وثائق كهذه 
تشري اىل أن صياغة التاريخ مل تبدا من القرن التاسع عشر للميالد 

بل بلغت فرتة نضجها وازدهارها يف تلك احلقبة. 

مؤلفاته

و قد أكثر من التأليف، فعّد له ابن النديم يف »الفهرست« 239 
كتاباً وزاد عليها ياقوت الحموي يف »معجم األدباء«، وهي - كما 

قسمها ابن الندمي:
• كتب يف أخبار النيب.

• كتب كتب يف أخبار قريش.
• كتب يف أخبار مناكح األشراف وأخبار النساء.

• كتب يف أخبار اخللفاء.
• كتب يف األحداث، كمقتل عثمان والردة.

• كتب يف الفتوحات.
• كتب يف أخبار العرب، كاخليل والرهان ومن نمُسب إىل أمه... 

إخل.
• كتب يف أخبار الشعراء.

• كتب شىت يف مواضع خمتلفة.
و مل يبق من كتبه إال ما يرويه ابن جرير الطبري، والمسعودي، وابن عبد 
ربه يف »العقد الفريد«، وأبو الفرج األصفهاني يف كتاب »األغاين«، 
وابن أبي الحديد يف »هنج البالغة«، والمبرد يف »الكامل« وأنساب 

األشراف يف »أخبار اخلوارج«.

اليعقوبي )؟ - ۲۸۴هـ(
أحمد اليعقوبي هو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن 
الدولة  اليعقوبي كاتب ومؤرخ وجغرايف مسلم عاش يف زمن  واضح 
لطبقة  ينتمي  ميالدي،   9 القرن  أواخر  مؤرخي  وأحد  العباسية 
الكتاب وقد قامت شهرته على أثرين من آثاره مها: كتاب »تاريخ 
ابن واضح« أو »تاريخ اليعقويب«؛ وفيه حتدث عن تاريخ الشعوب 
م.(،   872( سنة 258هـ  اإلسالم حىت  وتاريخ  اإلسالم  قبل  ما 
وكتاب »البلدان«، وحتدث فيه عن كربيات املدن يف بالد اإلسالم.
ومن أعماله االخرى ميكن االشارة إىل كتابني، احدمها التاريخ العام 
الكبري حتت اسم "تاريخ العامل" يتحدث منذ خلقة آدم حىت عام 
258 ه بالتفصيل. وقد قسم هذا التاريخ إىل قسمني: االول يتعلق 
بفرتة ما قبل االسالم منذ بدء اخللقة والثاين الذي هو أقصر يتعلق 

بتاريخ االسالم. 
وكتابه االخر هو "املسالك واملمالك" إذ فقد هذا الكتاب على مر 

الزمن. 

أبوحامد الکرمانی )۵۳۰ ه - ۶۱۵ ه(
أفضاللدين ابوحامد امحد بن حامد الکرمانی، وهو مؤرخ، وطبيب، 
وكاتب، وشاعر وفيلسوف كرمان الشهري والبارز يف القرن السادس 

للهجرة. 
ويلقب أيضا بافضل كرمان أو بكنيته ابوحامد. وليس كان طبيبا 
واقدم  أول  ووضع  وفيلسوفا كبريا  بارزا  مؤرخا  بل  فحسب  بارعا 

التواريخ املوجودة حول حمافظة كرمان الواسعة املساحة والتارخيية. 
ومن كتبه القيمة "عقد العلى للموقف االعلى" و "بدائع الزمان يف 
وقائع كرمان" يف جغرافا وتاريخ كرمان واشتهر بتاريخ كرمان. وكان 
افضل الدين ابوحامد امحد بن حامد الکرمانی متبحرا يف علم الطب 
أيضا وكان طبيبا خاصا لبالط السالجقة، ووضع رسالة طبية كبرية 
اليت  الطبية  الرسائل  اهم  الصحاح وتعترب من  وقيمة باسم صالح 

وضعت يف القرن السادس للهجرة باللغة الفارسية. 

مؤرخون آخرون في العالم االسالمي
اخرين  هناك كبارا  فان  ذكرناهم،  الذين  االشخاص  اىل  واضافة 
اشتهروا كثريا يف هذا اجملال وهنا نكتفي بذكر أمساء بعض هؤالء 

الكبار: 
• حممد بن موسى اخلوارزمي )164 - 232ه(

• الشيخ البهائي )1547 - 1621م.(
• املسعودي )283 - 346ه(

٭٭٭
إن التاريخ يوسع من نطاق ضمري االنسان ومينحه الكمال وجيهزه 
يعلم  فهو  وجرائم،  سفاهات  سوى  ليس  التاريخ  ان كان  وحىت 
ضعف  مع  االنسانيه  متليه  مبا  ويتسامح  يتعاطف  االنسان كيف 

االنسان وتراخيه ودناءته. 
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عوالم الحكومة المهدوية

صالح الطائي

القسم األوّل

االستدالل عن طريق المصاديق
االستدالل علی يقينّية کونّية احلکومّية املهدويّة وامتداد سيطرهتا إلی 
جمموعة  طريق  عن  إثباته  ميکن  حمرّتنا  خارج  األخری  العوامل  کّل 
الشّک  يقبل  مبا  تبنّي  اليت  املرتابطة،  والنقلّية  العقلّية  املصاديق  من 
اليقينّية  اليوم حول مبانيها  اليت يتصارع املسلمون  املهدويّة  حقيقة 
الکلّية اليت هي أبسط کثرياً من موضوع الکونّية، هذا املوضوع الذي 
قد  الذي  وهو  وهلة،  أّول  من  للتصديق  قابل  وغري  شائکاً  يبدو 
أو تطرّفاً وغلّواً شيعّياً خالصاً. وال سّيما  يعّده بعضهم ترفاً فکريّاً 
املؤکدة  املهدويّة  القضّية  مصاديق  من  الکثري  يعّد  من  هنالک  أّن 
واملسندة قرآنّياً وحديثّياً من الغلّو الشيعّي، ويستهجن حتی قولنا، 
الذي استقيناه من قول رسول اهلل بأّن اإلمام املهدي سوف 

ميأل األرض قسطاً وعداًل.
إّن اهلل سبحانه أراد للکون أن يسري َوفق منطق رائع، منطق السنن 
من  اهلل  عبدوا  الذين  ليتبنّي  االخري،  االمتحان  مرحلة  إلی  وصوالً 
ْنَس  الذين مل يعبدوه مصداقاً لقوله سبحانه: »َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اإْلِ

ِإالَّ لِيـَْعُبُدوِن«1
مع هذه املقدمة وبالتايل، ونقالً عن بعض األخبار، نثبت أّن احلکومة 

لإلمام املهدی ليست الغّو أو اخلرافة بل هي احلقيقة اليت التنکر.
وبناء على ذلك، ويف البداية سنثبت مشروعية احلکومة املهدوية، 
التارخيية اليت تتحدث عن جمموعة من األشخاص  للنقول  إستناداً 

الذين مکنهم اهلل تعالی من ملک األرض کّلها.
جدير بالذکر رغم أّن يف هذا األشخاص جّناً و فيهم ملوکاً جبابرة، 
املکلف  نفسها  املقّدسة  باملهاّم  مکلف  هو  من  بينهم  من  وليس 

هبا اإلمام املهدي، ففي کتاب »املنتظم يف التاريخ أفراد« ابن 
الجوزي باباً ذکر فيه أمساء من ملک األرض کلها، وفيه، عن مجاهد 

أنه قال:
ملک األرض أربعة أنفس: مؤمنان وکافران فأّما المؤمنان فسليمان بن داود 

وذوالقرنين، وأّما الکافران فبخت النصر ونمرود.2 
وهؤالء أربعة نفر قّيض اهلل هلم ملک األرض کلها.

ويف الباب نفسه قال ابن اجلوزي:
وقد حکی أبو الحسين بن جعفر المنادي: أّن هشام بن محّمد والشرقي 
بن قطامي قاال: ملک الدنيا کلها من الجّن واإلنس ثمانية: فثالثة منهم 
من ولد جاّن: جيومرث وبعضهم يقول جيومرب بالباء، ثّم ملکها من بعده 
ابنه أوشنج، فخلق اهلل تعالی آدم علی عهد أوشنج وکان أول من ملک 
الدنيا من أوالد آدم جمشاد بن بونجهان من ولد قابيل وکان يقطع الدنيا 
کّل يوم کما تقطعها الشمس يضحي بالمشرق ويمسي بالمغرب ملکها بين 
آدم ونوح. والثاني: نمرود بن کنعان بن حام بن نوح. الثالث: بوارسب وهو 
الضحاک بين األهبوب. والرابع سليمان. والخامس ذو القرنين. قلت: 

وإذا أضيف بخت نصر صاروا ستة.3 
أهل  وأحاديث  لکتب  وإستناداً  التارخيية  النقول  هذه  نقل  وبعد 

السنة، يثبت أهّنم يؤکدون أيضاً مشروعية احلکومة املهدوية.
النبويّة املسندة اليت تدّل مجميعها علی أّن  إّن جمموعة األحاديث 
قسطاً  األرض  ميأل  سوف  الذي  هو   املنتظر املهدي  اإلمام 
وعداًل، وهذه األحاديث من الشهرة مبکان مبا ال يوجب معه إعادة 
ذکرها کلها بکّل طرقها، ولذا سنکتفي بإيراد البعض منها ممّا ورد يف 

کتب مدرسة اخللفاء فقط.
قال الحافظ العسقالني يف »هتذيب التهذيب«:

في   المصطفی عن  رواتها  بکثرة  واستفاضت  األخبار  تواترت  وقد 

الحکومة المهدویّه إلی العوالم األخری

االستدالل علی حقيقة امتداد سيطرة

المهدي وأنّه من أهل بيته، وأنّه يملک سبع سنين ويمألَ األرض عداًل.4
وقال ابن حجر الهيتمي يف »صواعق احملرقة«:

قال أبو الحسين اآلجري: تواترت األخبار عن النبي أنه من أهل بيته 
وأنّه يمألَ األرض عداًل.5

وقال الشبلنجي يف »نور األبصار«:
تواترت األخبار عن النبي أنه من أهل بيته وأنّه يمألَ األرض عداًل.6

وقال الشيخ محّمد الصبان يف »إسعاف الراغبني«:
يمأَل  وأنّه  بيته  أهل  وأنه من  النبي خروجه  تواترت األخبار عن  وقد 

األرض عداًل.7
قال السويدي يف »سبائك الذهب«: 

والذي اتفق عليه العلماء أّن المهدي هو القائم في آخر الوقت وأنّه يمأَل 
األرض عداًل.8

وأخرج الحاکم يف »مستدرک«ـه:
عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهلل قال: »تمألَ األرض جوراً وظلماً 
فيخرج رجل من عترتي يملك األرض سبعاً أو تسعاً، فيمألَ األرض قسطاً 

وعداًل.«9
وأخرج أحمد بن حنبل يف »مسند«ـه:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اهلل: »ال تقوم الساعة حتى 
يملك رجل من أهل بيتي أجلى أقنى يمأل األرض عدالً کما ملئت قبله 

ظلماً يکون سبع سنين.«10
وأخرج عن أبي سعيد الخدري قال: 

قال رسول اهلل: »المهدي مّني أجلی الجبهة أقنی األنف يمألَ األرض 
قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وعدواناً.«11

وأخرج أبو داود يف »السنن«: 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اهلل: »المهدي مّني أجلى 
وظلماً  جوراً  ملئت  وعدالً كما  قسطاً  األرض  يمأل  األنف  أقنى  الجبهة 

ويملک سبع سنين.«12
وأخرج علّي بن أبي بکر الهيثمي يف »جممع الزوائد« عن أيب سعيد 

اخلدري قال:
سمعت رسول اهلل يقول: »يخرج رجل من أّمتي يقول: بسّنتي، ينزل 
اهلل عّز وجّل له القطر من السماء وينبت اهلل له األرض من برکتها، تمأل 

األرض منه قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً و ظلماً.«13
و...

أّن  أکدت  اليت  األحاديث  من  فيض کثري  من  قليل  قيض  وهذا 
املهدي املنتظر هو الذي سوف ميألها قسطاً و عدالً کما مل 
حيدث مثله أو قريباً منه من قبل، رغم أنف املعارضني واملعرتضني 

واملدلسني.
٭٭٭

يقودنا هذا التباين الفكرّي إىل احلديث عن عقدة كانت وما زالت 
تقف عثرة كأداء بني اتفاق املدرستني اإلسالميتني علی مباٍن کثرية 
منها صّحة العيش و إمکانية ملدد غري حمدودة بأمر اهلل تعالی، مع أّن 
الفکرين متفقان علی وجود حقيقتها يف تراثهما ونقوهلما ورواياهتما، 

ونظراً إىل وجود کّم کبري من األحاديث والروايات اليت تتناول قصص 
الدّجال وأقوام يأجوج وماجوج يف فکر مدرسة اخللفاء، والروايات 
أهل  مدرسة  روايات  يف  وبعده  الظهور  قبل  املهدي  واألحاديث 
البيت، فال بأس من إجراء مقاربة يف ضمن هذا السياق، لعالقة 
ذلک مبوضوع کونّية املهدويّة، وعالقته بطول عمر الدولة املهدويّة.

الهوامش:
1. سورة الذاريات، اآلية 56.

اجلزء  اجلوزي،  بن  علي  بن  عبدالرمحن  الفرج  أبو  التاريخ«،  يف  »املنتظم   .2
األّول، باب: ذکر من ملک األرض کلها.
3. املصدر نفسه، والباب نفسه، املنتظم.

4. »هتذيب التهذيب«، ابن حجر العسقالين، احلزء 9، ص 144.
5. »الصواعق احملرقة يف الرد علی أهل البدع والزندقة«، ابن حجر اهليتمي، 

ص 165.
6. »نور األبصار يف مناقب آل بيت املختار«، مؤمن الشبلنجي، ص 171.

7. »إسعاف الراغبني يف سرية املصطفی وأهل بيته الطاهرين«، حمّمد بن علي 
الصبان، ص 140.

8. »سبائک الذهب يف معرفة قبائل العرب«، حمّمد أمني البغدادي السويدي، 
ص 78.

9. »املستدرک علی الصحيحني«، احلاکم احلسکاين، اجلزء 4، ص 588.
10. »املسند«، اإلمام أمحد بن حنبل، اجلزء 3، ص 17.

11. املصدر نفسه، اجلزء 3، ص 36.
12. »سنن أيب داود«، اجلزء 4، ص 152.

13. »جممع الزوائد ومنبع الفوائد«، علي بن أيب بکر اهليثمي، اجلزء 7، ص 
.317

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

الطّب اإلسالمي

مليحة سرکرده

البحث في الحمام 

حد  يفوق  بالغا،  اهتماما  اجلسدية  بالنظافة  اإلسالم  اهتم  لقد 
التصور، و ال يستطيع أي دين أن يدعي أنه اهتم بذلك، و لو 
قدجعل  انه  نذكر:  أن  يكفي  و  اإلسالم.  اهتمام  معشار  مبقدار 
الوضوء، و الغسل يف أحيان كثرية من الواجبات اليت يعاقب تاركها، 
بل و ال تتم كثري من أعماله العبادية اهلامة جدا بدوهنا، كما هو 

احلال يف الصالة اليت هي عمود الدين، و معراج املؤمن و غريها.
و من املستفرغات املعتادة يف حال الصحة احلمام.

قال علي: »نعم البيت الحمام، يذكر النار، و يذهب بالدرن.«1
خري احلمام ما كان قدمي البناء )فإهنا مضرة بالقلب و الروح ألجل 
انكساره بطول العهد(، عذب املاء )ألن املاء العذب يرطب البدن، 
و يعدل اليبس احلادث فيه من حتليل اهلواء و أما غري العذب من 
املياه، فانه الخيلو من قوى أجسام غريبة، تؤذي البدن، كالكربيتية 
و النطرونية(، واسع الفضاء )ليكون اهلواء الذي فيه كثريا فاليعسر 
فيه التنفس (، معتدل اهلواء و احلرارة )ألن شديدة احلرارة توجب 
الكرب، و جتفف بفرط التحليل، و شديد الربودة يربد و يكثف 
املسام و الحيصل يف كال احلالني الغرض و املقصود من احلمام و هو 

التسخني و الرتطيب(.
و جيب على حافظ الصحة أن يستعمله يف كل أسبوع مرتني، و 
الشيخ الرئيس مانع يف ذلك حيث أمر يف كل يومني مرة و قال 

)شعر(:
و كن مستحما كل يومين مرة 

و حافظ على هذا العالج و داوم
و اإلفراط من احلمام يرخي اجلسد و يضر العصب و يضعف القوة 
و حيلل احلرارة الغريزية و يسقط شهوة الطعام و الباه و يعد األخالط 

العفونة و حيدث الغشي و حيرك املواد الساكنة. 
وقد يستعمل احلمام على خالء املعدة، فيهزل و جيفف، بسبب 

حتليله الرطوبات األصلية، من غري استخالف للمتحلل 
الغذاء  فيسمن، ألنه جيذب  الغذاء  احلمام عقيب  قد يستعمل  و 
إىل األعضاء حبرارته و بتعريقه أيضا، فينجذب إىل األعضاء بدل 
املادة املتحللة بالعرق لضرورةاخلالء، حىت يتصل اجلذب إىل املعدة 
غلبة  و  فجاجته  على  األعضاء  إىل  فيها   الذي  الغذاء  فينجذب 
رطوبته فريطبها و خيصبها و لكن إذا كان احلمام على قرب العهد 
بتناول الغذاء، ختاف منه السدد، ملا ينجذب، حينئذ، من املعدة 
غذاء غري كامل النضج و اهلضم، فيكون مع كثرته غليظ القوام، و 

ذلك من شأنه إحداث السدد فليحرتز عنها.
فيمن أخطأ فدخل احلمام دفعة و خرج دفعة

قال ابن سينا: 
فأن  الدخول،  في  أما  حارا:  مزاجهم  إن كان  عليهم  يخاف  هوالء 
يصيبهم انتشار الحرارة الغريزية، و يعقبه ضعف القلب، و الخفقان، و 
أما في الخروج، فأن يصيبهم نوازل حارة، و علة في األمعاء، و أوجاع 

المفاصل. 
و أما من كان بارد المزاج فيصيبه: أما في الدخول، فالسكتة و الفالج 

و الخفقان. و أما في الخروج، فالجمود و الشخوص، و سلسل البول، 
و الرعشة.

و  منه  اخلروج  يكيف  بالتدريج  إال  احلمام  يدخل  أن ال  ينبغي  و 
الفعل الطبيعي للحمام هو التسخني هبوائه و الرتطيب مبائه و مادام 
اجللد يربو و حيمر فال إفراط و إذا أخذ البدن يف الضمور و الكرب 
يف التزيد و فقد وقع اإلفراط و حينئذ يوجب الغشي و اجلفاف و 
هو إذا استعمل على ما ينبغي يفتح املسام و حيلل الفضول و ينقي 
البدن من األوساخ و جيذب الغذاء إىل خارج البدن و يعني على 
اهلضم و النضج و جيلب النوم و يسكن األوجاع و يزيل التعب و 
يعقل البطن و حيلل الرياح و يعد البدن لقبول الغذاء إىل ظاهر البدن 
إال أنه حيدث السدد فحينئذ جيب أن يشرب بعده سكنجبني ساذج 

أو بذوري حبسب املزاج و يلطف التدبري.
ألن  فيه،  التدريج  برعاية  أوىل  فإنه  احلمام؟  من  اخلروج  فكيف 
املسامات، حينئذ، تكون منفتحة متسعة، فينفذ الربد اخلارجي إىل 

الباطن، بسرعة.
 :و قال علي

»إذا دخل أحدكم الحمام، فليشرب ثالثة أكف ماء حارا، فإنه يزيد في 
بهاء الوجه، و يذهب باأللم من البدن.«2

و ليزداد الدثار بعد احلمام، و خصوصا يف الشتاء، ألن البدن ينتقل 
من هواء احلمام احلار إىل أبرد منه، و املسامات متسعة، فلو مل يتدثر 
البدن، لنفذ الربد إىل الباطن، بسرعة و ألن ما يتشربه البدن من ماء 
احلمام، تزول عنه حرارته العرضية، و خصوصا عند برد اهلواء، فيربد 

و يربد البدن ؛ فلذلك جيب أن يتدثر البدن، لئال 

خواص الحمام الحار و البارد 
احلمام احلار: احلمام احلار جدا، يسيل األخالط اجلامدة إىل  أعماق 
األعضاء، فيحدث إما سدادا، و إما أوراما، و يصعدها اىل الدماغ، 
فيحدث إما صداعا شديدا، و إما برساما، و إما سيالن الرطوبات 
اىل جتاويفه الفارغة، فيحدث عنه صرع او سكتة: أما صرع، بأن 

كانت السدد ناقصة، و أما سكتة، بأن كانت تامة.
احلمام البارد: احلمام البارد، فإنه حيرك املادة اليت تعرق حركة ناقصة، 
فيحدث من ذلك آفات، و رمبا حدث شبيه الورم و احلكة، و رمبا 

أحدث الزكام، و رمبا احدث املغص.
و اإلغتسال باملاء البارد يقوي البدن و ينشطه و جيمع القوى و 
اللحم شابا  املزاج، معتدل  إمنا يستعمل من كان حار  يقويها، و 
وقت الظهرية يف و اليستعمل عقيب اجلماع و الرياضة و ال على 

:عن آبائه ،الطعام ما مل يهضم. و عن اإلمام الصادق
»أن أمير المؤمنين كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة، صب 

عليه الماء البارد، فتسكن عنه الحرارة.«۳
قال ابن سينا يف دفع املضار الكلية: 

تعديل هواء الحمام هو إما بالجملة: أن يكون ليس بشديد الحرارة، و 
ال بارد يتعذر فيه العرق.

و أما بالتفضيل: فأن يكون فيه أو له ثالثة بيوت. فأن يكون البيت 
األول منه معتدال، أعين الحيس فيه برد و ال حر، و أن يكون البيت 
الثاين غري مكرب، و أن يكون البيت الثالث غري شارع شاوي، و 

ال مانع للتنفس املستقيم.

و  بالفتح  حمة،  )جمع  الحمات  بمياه  االغتسال 
التشديد( 

و هي العيون احلارة اليت تستشفي هبا، األعالء. و هذه العيون الختلو 
من قوى أجسام معدنية، كالكربيت و البورق و امللح و غريها ؛ 
و الكربيتية منها حتلل الفضول بفرط حرارهتا، و تنفع من الفاجل و 
الرعشة و التشنج، ألهنا تسخن و تلني و حتلل، و تزيل احلكة و 
اجلرب و غريمها من األمراض اليت تكون يف ظاهر البدن، ألهنا جتلو، 
و تنفع من عرق النساء و أوجاع املفاصل، ألهنا للطافتها تغوص إىل 

العمق و تلني و حتلل.

الهوامش:
۱. »مستدرک هنج البالغة«، )كاشف الغطاء(، الباب الثالث، ص ۵۹.

۲. »مکارم األخالق«، ص ۱۵۷.
۳. »طب األئمة عليهم السالم«، ص ۵۸؛ »حبار األنوار«: 59/ 122.

المصادر:
۱. »الفوائد املغرية يف القوائد الطبية«، ابواجملد الطبيب.

۲. »طب اإلمام علي بن أيب طالب«، عبداحلسني اجلواهري.
۳. »شرح املوجز يف الطب«، برهان الدين نفيس بن عوض كرماين.
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مثل العلي

عبدالرحيم مبارک

أّما منزلة امرياملؤمنني يوم القيامة و األلطاف التی مشله اهلل تعالی 
هبا و الدرجات التی أعّدها له، فهي اجلزاء األوفی األوفر جلاده و 
تضحياته و فدائه. و شاءت السماء لعلّی أن يكونت السباق 
الی الفضائل، و املربز فی املكارم، فكان أّول من أسلم و أّول من 
آمن و أّول من صّلی و اول من بايع النبی و آزره و عاهده 
علی مناصرته و معاضدته و قضاء َدينه و عداته. و كان السابق يف 
ميدان اإليثار و الفداء، اذ تاب علی فراش الّنبّی يقيه بنفسه و 
يفديه مبهجته. و كان السابق يف ميدان اجلهاد يف ساحات الوغی 
و قد رأيناه حني أقدم – و قد نكص سواه- علی مقارعة عمرو بن 
عبدوّد الفارس األشوس الذی اخنلعت له قلوب الفرسان و تغرّيت 
فرائصهم،  بطشه  خشية  من  ارتعدت  و  ألواهنم،  وطاته  هيبة  من 

فيمشی اليه مهرواًل.
كان علی السباق فی الزهد و اإلعراض عن حطام الدنيا الزائل، 
سّيان لديه يف ذلك يوم كان جليس داره و يوم كان يأمر مبا يف 

بيت املال فيوزّع بني املسلمني مثّ يأمر بكنسه و يصّلی فيه.1 
و كان األّول و السابق يف حّب الفقراء و املساكني، و يف احلنّو علی 
اإليتام، فكان حيدب عليهم و يتعاهدهم و يلعهم العسل، حّتی 

متّنی بعض اصحابه لو كان يتيماً.
و لعّل إخالصه و خلوصه و تفانيه فی اهلل تعالی هو السمة التی 

طبعت أعماله بطابع خاص قصر عن إدراك شاوه غريه. 
للتشبيه أغراض منها تقريب املعىن املراد إىل ذهن املتلقي، ومن هذا 
الضرب جمموعة األحاديث اليت حكى العلی بن ابی طالب فيها 
اغلب  املفسرين  به  صرح  ما  هذا  و  األوصياء.  و  األنبياء  أشباه 

واصحاب السري ما يلی.

شبهه بالخضر
روی الّديلمي فی »الفردوس« بإسناده عن أبی ذّر مرفوعاً عن رسول 

:اهلل
»و الّذی نفسی بيده، انأ فيكم لرجالً يقاتل الناس من بعدي علی تأويل 
القرآن2 كما قاتلُت المشركين علی تنزيله و هم يشهدون أن ال اله ااّل اهلل، 

فيكبر قتلهم علی الناس حّتی يطعنوا ]علی[ ولّی اهلل تعالی و يسخطوا 
عمله كما سخط موسی أمر السفينة و الغالم و الجدار و كان كّله رضا 

هلل.«3و4 

شبهه بيوشع وصّی موسی
ابن عّباس  بإسناده عن  الكبري«  فی »املعجم  الطبرانی  الحافظ  روی 

:قال: قال رسول اهلل
»السبق ثالثه؛ بالسابق إلی موسی، يوشع بن نون و السابق الی عيسی 

 5».علّی بن ابی طالب صاحب ياسين و السابق الی محّمد
و روی الدوالبِی فی »الذريّة الطاهره« بإسناده عن جابر، قال:

»لّما قتل علّی بن أبی طالب قام الحسن خطيباً فقال: لقد قتلتم 
– واهلل- رجالً فی ليلة نزل فيها القرآن، و فيها رفع عيسی بن مريم و فيها 
قتل يوشع بن نون فتی موسی. واهلل ما سبقه أحد كان قبله، و ال يدركه احد 
يكون بعده؛ واهلل إن كان يبعثه رسول اهلل فی الّسرية، جبريل عن يمينه و 
ميكائيل عن يساره. واهلل ما ترك صفراء و ال بيضاء ااّل سبعمائة أو ثمانمائه 

درهم أرصدها لجارية يشتريها ]ألهله[.«6 
 :و روی الطبرانی بإسناده عن سلمان قال: قلت لرسول اهلل

يا رسول اهلل! لكل نبّی وصّی، فمن وصّيك؟
فسكت عّنی، فلّما كان بعد رآنی فقال: »يا سلمان! فأسرعت 

اليه«، 
قلت: لبيك! قال: »تعلم من وصّی موسی؟« قلت: نعم، يوشع 
بن نون. قال: »لم؟« قلت: ألنه كان أعلمهم. قال: »فأن 
وصّيی و موضع سّری و خير من أترك بعدی و ينجز عّدتی و يقضی َدينی 

 7».علّی بن ابی طالب
و قد روی أن الشمس ردت علی يوشع بن نون، و رّدت علی 

 8.امرياملؤمنني

شبهه بعيسی
روی أحمد يف »فضائل الصحابة« بإسناده عن الشعبي، قال:

لقيت علقمة فقال: أ تدری ما مثل علی فی هذه األمه؟ قال، قلت: 

و ما مثله؟ 
قال: مثل عيسی بن مريم، أحبه قوم حّتی هلكوا فی حّبه و أبغضه قوم 

حّتی هلكوا فی بغضه.9 
و روی الديلمي فی »الفردوس« بإسناده عن علّی مرفوعا، قال: 

:قال رسول اهلل
»يا علّی! مثلك مثل عيسی ابن مريم؛ أبغضته اليهود حّتی بهتت اّمه، و 

أحّبته النصاری حّتی أنزلوه بالمنزلة التی ليس به.«10 
و روی الطرباين فی »املعجم الكبري« بإسناده عن هبيرة بن يريم، أن 

ا توّفی قام احلسن بن علّی علی املنرب فقال:
ّ
علّيًا مل

»أيّها الناس! قد قبض فيكم الليلة رجل لم يسبقه األولون و ال يدركه 
اآلخرون، و قد كان رسول اهلل يبعثه المبعث فيكتنفه جبريل عن يمينه 
و ميكائيل عن يساره، ال ينثنی حّتی يفتح لهم؛ ما ترك ااّل سبعمائة درهم 
أراد أن يبتاع بها خادما و قد قبض فی الليلة التی عرج فيها عيسی بن 

 11».مريم
أخرج الزرندّی الشافعّی يف »نظم درر السمّطني« عن ربيعة بن ماحد، 

قال مسعت علّيًا يقول:
منه  قومك  اذا  مثالً  مريم  بن  لّما ضرب  اآلية:12 »و  هذه  نزلت  فی 

يصدون.«13 

شبهه بـهارون
روی أمحد فی »املسند« بإسناده عن عامر بن سعد، عن أبيه قال:

فقال  مغازيه،  بعض  فی  خّلفه  و  له  يقول   اهلل مسعت رسول 
علی: »أتخلفنی مع النساء و الصبيان؟« 

قال: »يا علّی! أما ترضی أن تكون مّنی بمنزلة هارون من موسی ااّل 
أنّه ال نبّی بعدی؟« و مسعته يقول يوم خيرب: »ألعطين الراية غداً رجال 
يحب اهلل و رسوله و يحّبه اهلل و رسوله«، فأتی به أرمد، فبصق فی عينه 
ا نزلت »ندع ابناءنا و ابناءكم«14  

ّ
و دفع الراية اليه ففتح اهلل عليه و مل

دعا رسول اهلل علّياً و فاطمة و حسناً و حسينًا، فقال: اللهم 
هؤالء أهلی.15 

و روی أمحد يف »فضائل الصحابة« بإسناده عن محدوج بن زيد أن 
:آخی بني املسلمني، مث قال رسول اهلل

»يا علّی! انت أخی و أنت مّنی بمنزلة هارون من موسی، غير أنّه ال نبّی 
بعدي«- احلديث.16 

أقول: هذا احلديث من األحاديث املتواترة التی تناقلتها كتب الفريقني 
و يعرف حبديث املنزلة و الغروة التی خّلف الّنبی األكرم علّياً 
فی »املدينة« هی غزوة »تبوك« و قال له: »اّن المدينه ال تصلح ااّل 
بی أو بك.« و كان ختليف أمرياملؤمنني فی املدينة إجراًء احرتازيا 

من النبی إذ خشی حتّرك املنافقني فی غيبته.

و  يحيی  و  موسی  و  إبراهيم  و  نوح  و  بآدم  شبهه 
يوسف

رسول  قال  قال:  أبی الحمراء  عن  بإسناده  الحسكاني  الحاكم  روی 

:اهلل
»من أراد أن ينظر إلی آدم فی علمه و إلی نوح في فهمه و الی إبراهيم 
فی حلمه و إلی يحيی فی زهده و الی موسی فی بطشه، فلينظر الی علّی 

بن ابی طالب.«17 
و أخرج المحّب الطبرّی و القندوزّی عن ابن عّباس مرفوعاً قال: قال 

:رسول اهلل
الی  الی نوح فی حكمه و  ابراهيم فی حلمه و  الی  ينظر  اراد أن  »من 

يوسف في جماله، فلينظر الی علّی بن أبی طالب.«18 

الهوامش:
1. »فضائل الصحابة«، ج1، ص532، ح884. 

2. يشري الی امرياملؤمنني علی و قدر وردت عشرات األحاديث يف أن 
الّنبی أخرب علّيا بأنه سيقاتل علی تأويل القرآن كما قاتل النبی علی 

تنزيله.
3. اشارة الی قول اخلضر و قوله »و ما فعلته عن أمری.«

7068؛  ح  ص368،   ،4 ج  للديلمی،  اخلطاب«  مبأثور  »الفردوس   .4
»كفاية الطالب«، ص 334، ب94؛ »املناقب اخلوارزمی«، ص88، ح78 

.و جاء فی آخره: أراد بالرجل علّی بن أبی طالب
5. »املعجم الكبري«، ج11، ص 93، ح 11152؛ »تفسري ابن كثري«، 
ج4، ص284؛ ذيل اآلية يف سورة الواقعه؛ »الصواعق احملرقة«، ص 125، 

ب9، ف1.
 ،12 ج  يعلی«،  أبی  »مسند  132؛  ح   ،79 الطاهرة«، ص  »الذية   .6

ص124، ح6757 خمتصراً.
الزوائد«، ج9، ص113- الكبري«، ج6، ص221؛ »جممع  »املعجم   .7

114 و قال: رواه الطربانی.
8. »ترمجة االمام علی إلبن عساكر«، ج2، ص 287، فصل رّد الشمس؛ 

»كفاية الطالب«، ص 382، فصل يف احلديث املروی فی رّد الشمس.
9. »فضائل الصحابة«، ج2، ص 575، ح 974.

10. »الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمی«، ج5، ص 319، ح 8309.
»خصائص  2725؛  ح   ،82-81 ص  ج3،  الكبري«،  »املعجم   .11

أمرياملؤمنني للنسائی«، ص61.
12. »نظم درر السمطني«، ص 92.

13. سورة الزخرف، اآلية 57.
14. سورة آل عمران، اآلية 61.

15. »مسند امحد«، ج1، ص 185، ح 1611 و روی حديث املباهلة 
بإسناده عن احلسن  فی »فضائل الصحابة«، ج1، ص 776، ح 1374 
كما روی حديث املباهلة البخاری فی »صحيح«ـه، ج 4، ص 208، كتاب 

املناقب و مسلم يف »صحيح«ـه، ج 4، ص 108.
16. »فضائل الصحابة«، ج2، ص 663، ح 1131.

17. »شواهد التنزيل«، ج1، ص 103، ح 117 ورواه ايضاً ج 1، ص 
100، ح 116 بطريق آخر عن أبی احلمراء باختصار »ذخائر العقبی للمحّب 

الطربی«، ص 94-93.
»ينابيع  سريته؛  فی  املاّل  أخرجه  قال:  و   94 العقبی«، ص  »ذخائر   .18

املوّدة«، ج2، ص 183، ب 56، الرقم 528.

المصدر: مبارك، عبدالّرحيم، »خير البريّه و االلطاف االلهّية«، بيروت، 
درالعلوم، ص 128- 133.

مثل األنبياء
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يتساءل الكثري عن إمكانية رؤية اإلمام املهدي يف الغيبة الكربى 
اللقاء به و التحّدث معه مباشرًة، مع تعيني شخصه الكرمي و  و 
حتديد همُويَّته، و هل ما يشاع و يمُنَقل عن رؤيته يف الغيبة الكربى، له 

واقع و حقيقة ثابتة، أم أنَّه اشتباه و وهم، و خيال أو حلم؟
و ما هو رأي الشارع املقدَّس يف دعوى رؤيته يف الغيبة الكربى؟ و 

هل ميكن رؤيته و التشّرف بلقائه؟
التساؤالت و غريها تدور يف أذهان الكثري من املؤمنني،  إنَّ هذه 
و إن اختلفوا يف النتيجة، بني من أقرَّ بذلك، و بني من نفاها، و 
آخرون فصَّلوا بني إمكاهنا على أن ال يالزمها أّي دعوى دينية أو 
دنيوية، أو نقل ألمر ما عنه، و بعضهم قالوا: إنَّ الصادق ال 
يدَّعي الرؤية - على فرض ذلك - و غيرها. ولكن الكالم يف هذه 
املسألة فيه شيء من البسط و العرض، و النظر من خالل األدلَّة 
الشرعية و النصوص الدينية، و ما حييط ذلك من القرائن و املؤّشرات 
حىتَّ نقف على أصل هذه الدعوى، ومن مَثَّ احلكم بإمكان القول 

يف ثبوهتا أو نفيها يف الواقع.
ا هو غياب للهمُويَّة الشخصية ال أنَّ  إنَّ غياب اإلمام املهدي إمنَّ

غيابه غياب شخصي جسماين.
أنَّ أيَّ شخص ميكن أن يراه وخيالطه، ولكنَّه يكون غافالً باملرَّة عن 
ا يرى فيه شخصاً عادياً كسائر  كونه هو اإلمام املهدي، و إمنَّ
الناس ال يمُلِفت النظر على اإلطالق...، و تكون حياته كحياة أيِّ 
شخص آخر، يكتسب عيشه من بعض األعمال احلرَّة كالتجارة أو 

المنجّي

المنجّي

رؤیة اإلمام المهدي المهدي

منها: ما رواه الكليني يف »الكايف« عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد 
اهلل، قال: »للقائم غيبتان، يشهد في إحداهما المواسم، يرى الناس 

وال يرونه«،2 مبعىن يعرف الناس و ال يعرفونه.
وما روي عن محّمد بن عثمان العمري: أنَّ صاحب هذا األمر لَيحُضر 
الموسم كّل سنة، يرى الناس ويعرفهم، ويرونه وال يعرفونه،3 و غري ذلك.

ال  ممَّا  فهذا  وتشخيصها،  همُويَّته  مع حتديد  به  اللقاء  و  رؤيته  أمَّا 
يستطيع أن يدَّعيه أحد على حنو اجلزم و اليقني، و يقطع أنَّه قد 
التقى بشخص اإلمام ويمُثِبت ذلك، أو أن يمُقِسم عليه، على 
الرغم من كثرة هذه الدعاوى! اليت تشري إىل رؤيته واللقاء به، املبنيَّة 
ا هو - أو االستنتاج، بأنَّ  على االحتمال، أو الرتديد بالقول - رمبَّ

.الذي رآه هو اإلمام املهدي
وأدلَّتها حىتَّ تدخل  أن تستكمل شروطها  بدَّ  فإنَّ كلَّ دعوى ال 
الشّك و  إالَّ فمجرَّد االحتمال و  التصديق، و  العلم و  يف خانة 

االستنتاج جيعلها يف خانة اإلمكان.

التوقيع من االمام
و احلال كذلك يف دعاوى رؤية اإلمام املهدي يف الغيبة الكربى، 
فإنكار دعاوى رؤيته يف الغيبة الكربى و إبطاهلا و رّدها، هو لعموم 
التوقيع الشريف املروي عن اإلمام املهدي، الذي خرج على يد 
آخر السفراء األربعة الشيخ علي بن محّمد السمري يف الغيبة 

الصغرى.
وقد رواه الشيخ الصدوق يف كتابه »كمال الدين و متام النعمة«، 
وغريه،4 قال: حدَّثنا أبو محّمد الحسن بن أحمد المكتِّب، قال: كنت 
مبدينة السالم يف السنة اليت تويّف فيها الشيخ علي بن حمّمد السمري 
قدس سره فحضرته قبل وفاته بأيّام، فأخرج إىل الناس توقيعاً نسخته:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يا علي بن محّمد السمري، أعظم اهلل أجر إخوانك فيك، فإنَّك ميِّت ما 
بينك وبين ستَّة أيّام، فاجمع أمرك، وال توِص إلى أحد، يقوم مقامك بعد 
وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فال ظهور إالَّ بعد إذن اهلل )عزَّ وجلَّ(، 
وسيأتي  جوراً،  األرض  وامتالء  القلوب،  وقسوة  األمد  طول  بعد  وذلك 
شيعتي من يدَّعي المشاهدة، أاَل فمن ادَّعى المشاهدة قبل خروج السفياني 

والصيحة، فهو كاذب مفتر، وال حول وال قوَّة إالَّ باهلل العلي العظيم.
اليوم  فلمَّا كان  عنده،  من  خرجنا  و  التوقيع  هذا  فنسخنا  قال: 
السادس عدنا إليه وهو جيود بنفسه، فقيل له: من وصّيك من بعدك؟ 

ع منه.5 فقال: هلل أمر هو بالغه. و مضى، فهذا آخر كالم مسمُ
ومن نافلة القول، الكالم يف سند هذا احلديث الشريف، أو الطعن 
فيه باإلرسال، فإنَّه وبالرغم من شهرته بني األصحاب، فإنَّ الطائفة 
جممعة على العمل مبضمونه، وهذا يمُغنينا عن النظر يف سنده، مع 

اعتباره وصحَّته.
أنَّ احلديث املذكور من الروايات القطعية، اليت ال ريب فيها، وال 
شبهة تعرتيها، وهو ممَّا قال فيه اإلمام: »فإنَّ المجمع عليه ال 

ريب فيه«6
للشيعة  اجلارية  والسرية  العملي،  والواقع  واحلّس،  الوجدان  إنَّ  مثّ 
اإلماميَّة من الغيبة الكربى حىتَّ يومنا هذا، كّلها تنطق بصدق هذه 
الرواية، وتشهد على صحَّة صدورها؛ ألنَّه ما ظهر مدَّعوا املهدوية، 
وال السفارة أو النيابة عنه، وال املشاهدة والرؤية املشِخصة له، إالَّ 
كذَّبتهم األيّام و الليايل، والوقائع واألحداث، والقرائن والدالئل، وال 
يكون ذلك ما مل تمُسَمع الصيحة وخيرج السفياين، وهذا ممَّا يرفع قيمة 

هذه الرواية، العلمية واالعتبارية، على فرض التشكيك هبا.

الرؤية؛ نعم ام ال؟
يكون  أن  تقتضي  الرواية  واملوضوع يف  احلكم  مناسبة  أنَّ  ودعوى 
الكالم عن السفارة والنيابة اخلاصَّة؛ ألنَّ قوله: »وال توِص إلى 
أحد يقوم مقامك بعد وفاتك...«، أي بالسفارة والنيابة اخلاصَّة. وكذا 
يكون قوله: »وسيأتي شيعتي من يدَّعي المشاهدة...«، فمناسبة 
اخلاصَّة  النيابة  لدعوى  املالزمة  املشاهدة  من  املراد  يكون  ملا سبق 
له واليت قد حدثت  التشريفية  الرؤية  والسفارة، وليس جمرَّد دعوى 

كثرياً يف الغيبة الكربى؟!
توِص ألحد  »ال   :قوله أنَّ  النبيه  على  خيفى  ال  أنَّه  إذ  مردودة 
من بعدك...«، فيه داللة تامَّة ال شبهة فيها وال ريب على انقطاع 
السفارة والنيابة اخلاصَّة يف الغيبة الكربى، فلو قصد اإلمام من 
نفي املشاهدة الرؤية املالزمة للنيابة اخلاصَّة والسفارة، لكان األوىل 
أن يمُعربِّ عن ذلك بسياق ومعىن واحد فيقول مثاًل: وإنَّ من ادَّعى 
السفارة والنيابة الخاصَّة فهو كاذب مفتر، لريتفع االشتباه وااللتباس من 
نفوس شيعته، السّيما وأنَّ هذا األمر جدَّاً خطري وحّساس؛ ألنَّه لو 
قال ذلك لقلنا: إنَّه منع من النيابة اخلاصَّة والسفارة صراحًة ومل 
مينع من الرؤية واملشاهدة، فعليه ميكن حينئٍذ القول بالرؤية واملشاهدة 
يف الغيبة الكربى، ولكنَّه نفى عموم املشاهدة والرؤية، سواء مع 
دعوى النيابة اخلاصَّة والسفارة أم من دوهنا بأن تكون رؤية تشريفية 
فقط؛ ألنَّه ال ميكن إجياد ضابطة ميكن العمل عليها ملعرفة صدق 
مدَّعي الرؤية واللقاء به، فتصبح دعاوى الرؤية أمراً يسرياً لكلِّ 
 فاإلمام قصد،  بدون  أم  قصد  عن  خيال،  أو  هوى  صاحب 
أغلق هذا الباب أيضاً وأوصده بالكّلية بعموم قوله: »أاَل فمن ادَّعى 
مفتر...«، كما  فهو كاذب  والصيحة  السفياني  خروج  قبل  المشاهدة 
سبق ذلك نفي مطلق الظهور إالَّ بعد إذن اهلل عزَّ وجلَّ، و ذلك 
بعد طول األمد و قسوة القلوب، و امتالء األرض جوراً. و إن قمـُيِّد 

بالظهور العلين التاّم، فتأمَّل.
وممَّا يمُؤيِّد رواية الشيخ السمري يف التوقيع األخري ويعضدها، ما روي 
بسند صحيح أنَّ اإلمام يغيب عن شيعته و ال يراه أحد منهم، 
وال يلتقي هبم، وأنَّ عليهم التمّسك مبا يف أيديهم من العلم إىل حني 
ظهوره، و من ذلك ما رواه الثقة اجلليل الشيخ محّمد بن إبراهيم 

السّيد محمود المقدَّس الغريفي

بين اإلمکان والمنع

الزراعة أو غريها، و يبقى على حاله هذه يف مدينة واحدة أو عدَّة 
ممُدمُن، حىتَّ يأذن اهلل تعاىل له بالفرج...، مع القطع جبهل األجيال 
بالكّلية - من الغيبة الصغرى إىل الغيبة الكربى سوى بعض اخلواّص 
والسفراء - بسحنة اإلمام املهدي وشكله، حبيث لو واجهوه 

ملا عرفوه البتَّه.1
ا يعيش بيننا ويف عاملنا، خيالطنا و يتعامل معنا، و  فإنَّ اإلمام رمبَّ
يرانا و يعرفنا، و حنن نراه ونمُكلِّمه ونتعامل معه، ولكنَّنا ال نعرفه على 
حقيقته، وال نمُشخِّص همُويَّته. فإنَّه ليس حمجوباً عن األنظار كاجلنِّ 
واملالئكة، فال ميكن رؤيته بتاتاً، إالَّ بسبيل ما، حىتَّ قيل: إنَّ اإلمام 
الصيحة وخروج  األمر اإلهلي -  بعد  للناس  إذا ظهر   املهدي
السفياين - و يشاهده الناس عياناً على همُويَّته الواقعية وشخصيته 
احلقيقية، فإنَّ مجلة منهم يقول: إيّن قد التقيت به، وإيّن رأيته، وإيّن 
صاحبته وسافرت معه، وإيّن جالسته وحتدَّثت إليه، وحنو ذلك، فإنَّ 

الرؤية هبذا املنظار جارية وحاصلة.
الروايات،  من  تدعمه مجلة  بل  نفيه،  على  دليل  ال  الرأي  هذا  و 
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المنجّي

النعماني يف كتابه »الغيبة« بسنده عن عبد اهلل بن سنان، قال: دخلت 
أنا وأيب على أيب عبد اهلل، فقال: »كيف أنتم إذا صرتم في حال ال 
ترون فيها إمام هدى، وال علماً يُرى؟ فال ينجو من تلك الحيرة إالَّ من دعا 
بدعاء الغريق«، فقال أيب: هذا واهلل البالء، فكيف نصنع ُجعلت فداك 
حينئٍذ؟ قال: »إذا كان ذلك ولم تدركه فتمسَّكوا بما في أيديكم 

حتَّى يصحَّ لكم األمر«7
و روى الصدوق بسنده عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد 
اهلل: هل يكون الناس في حال ال يعرفون اإلمام؟ فقال: »قد 
كان يقال ذلك«، قلت: فكيف يصنعون؟ قال: »يتعلَّقون باألمر األوَّل، 

حتَّى يستبين لهم اآلخر.«8
و روى النعماين بسنده عن أبان بن تغلب، قال: قال يل أبو عبد 
اهلل: »يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة يأرز العلم فيها...«، 
قال: قلت: وما السبطة؟ قال: »الفترة والغيبة إلمامكم«، قال: 
قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ فقال: »كونوا على ما أنتم عليه 

حتَّى يُطِلع اهلل لكم نجمكم.«9
و دعوى أنَّنا ال بدَّ أن نلتزم بتكذيب دعاوى الرؤية تعّبداً، طاعة 
لألمر الوارد يف التوقيع األخري للشيخ السمري، ممَّا ال يكاد يصحُّ، 
فإنَّه خالف ظاهر احلديث بل صرحيه، حيث يقول: »فهو كّذاب 
مفرت«، الداّل على عدم مطابقة قوله للواقع. و مل يقل: فكذِّبوه، 

ليكون من قبيل األمر الصادر من اإلمام ليطاع تعّبداً.10
عجباً، وما هي داللة ومفهوم قوله: عدم مطابقة قوله للواقع إالَّ عدم 
تصديقه وعدم االعتماد على قوله املخالف للواقع، ألنَّه كّذاب و 
مفتر كما شخَّصه اإلمام؟! و الكّذاب واملفرتي فاسق ال يمُصدَّق 
بَِنَبٍإ  فاِسٌق  جاءَُكْم  ِإْن  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَها  تعاىل »يا  قوله  مفهوم  بداللة 
فـََتبـَيَـُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوماً ِبَجهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلى ما فـََعْلُتْم ناِدِميَن« فتأمَّل.

بل و إن كانت هذه الدعاوى ناجتة عن خطأ واشتباه ووهم، فإنَّ 
مفهوم قول اإلمام: »كّذاب ومفرت« يدفعه أيضاً؛ ألنَّ مفهومه هو 

أنَّ الصادق ال يدَّعي الرؤية، واهلل العامل.
إذاً، فمن جمموع ذلك كّله، يتبنيَّ أنَّ يف اعتبار هذه الرواية والتوقيع 
الشريف أساساً متيناً، وااللتزام هبا واالعتقاد مبضموهنا متّسكاً بالعروة 

الوثقى، وسلوك الطريق األمني.

رؤيته مع عدم معرفته
الناس  رؤية  مبا روي من  الشريف  التوقيع  وقد خمُصِّص هذا  هذا، 
له يف املواسم مع عدم معرفتهم به، وال تشخيص همُويَّته، كما 
روي عن حمّمد بن عثمان العمري، أنَّ صاحب هذا األمر لَيحُضر 

الموسم كّل سنة، يرى الناس ويعرفهم، ويرونه وال يعرفونه.11 
وعن عبيد بن زرارة، عن أيب عبد اهلل قال: »للقائم غيبتان، يشهد 
في إحداهما المواسم، يرى الناس وال يرونه«،12 مبعىن يعرف الناس وال 

يعرفونه.

»فوائده  يف   العلوم بحر  مهدي  محّمد  السيِّد  اهلل  آية  ذكر  وقد 
الرجالية« التواقيع املنسوبة إىل اإلمام صاحب العصر، واملوجَّهة 
الثالث  اخلميس  يوم  الوارد  التوقيع  منها  و   ،املفيد الشيخ  إىل 
والعشرين من ذي احلجَّة سنة اثنيت عشرة وأربعمائة، وصورته: من 

عبد اهلل المرابط يف سبيله، إىل ملهم احلّق ودليله:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سالم عليك أيّها الناصر للحقِّ، الداعي إليه بكلمة الصدق، فإنّا نحمد 
إليك اهلل الذي ال إله إالَّ هو، إلهنا وإله آبائنا األوَّلين، ونسأله الصالة على 

سيِّدنا وموالنا محّمد خاتم النبّيين وعلى أهل بيته الطاهرين.
لك  وهبه  الذي  بالسبب  اهلل  عصمك  مناجاتك  نظرنا  فقد كّنا  وبعد.. 
من أوليائه، وحرسك به من كيد أعدائه واهلل المستعان وهو حسبنا ونعم 

الوكيل، وصالته على سيِّدنا البشير النذير محّمد وآله الطاهرين.
مثّ علَّق السيِّد حبر العلوم على هذا )التوقيع( فقال:

وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى، مع جهالة الُمبلِّغ، 
ودعواه المشاهدة المنافية بعد الغيبة الصغرى.

و يمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن، واشتمال التوقيع 
على المالحم واإلخبار عن الغيب، الذي ال يطَّلع عليه إالَّ اهلل وأولياؤه 
 بإظهاره لهم، وأنَّ المشاهدة المنفيَّة أن يشاهد اإلمام، ويعلم أنَّه الحجَّة

حال مشاهدته له، ولم يعلم من الُمبلِّغ ادِّعاؤه لذلك.
وقد يمنع أيضاً امتناعها )أي الرؤية( في شأن الخواّص - وإن اقتضاه ظاهر 

النصوص - بشهادة االعتبار، وداللة بعض اآلثار.13
ال  واالحتمال  غري،  ال  باالحتمال  دفعها   فإنَّه ترى،  كما 
قوَّة تدعمه، حىتَّ ميكن  بنفسه حيتاج إىل  يمُؤسِّس لشيء، بل هو 
االعتماد عليه ويمُرَكن إليه، وإىل إثبات مدلوله، ليصبح مبستوى يمُؤهِّله 
لالستناد عليه كدليل، ويكون يف مقام االحتجاج به، إذ ميكن نفي 
االحتمال ودفعه بأيسر األمُمور، واملعروف أنَّه إذا دخل االحتمال 

بطل االستدالل.

ادعاء الدعوی للرؤية
وأمَّا تقييده إمكان الرؤية مبجرَّد ادِّعاء الدعوى للرؤية فقط، اليت ال 
تمُقدِّم أو تمُؤخِّر شيئاً لآلخرين - على فرض ثبوهتا - فنحن مأمورون 

بتكذيبها تعّبداً، تبعاً للنصِّ الوارد.
بل إنَّه أقرَّ بذلك، أي بالتكذيب واالمتناع، وأفاد أنَّ مقتضى 
ظاهر النصوص الواردة امتناع الرؤية، ولكن شهادة االعتبار، وداللة 
. وال خيفى أنَّ  بعض اآلثار تفيد ذلك، أي إمكان الرؤية كما عربَّ
قرأناها  فقد  اآلثار  وأمَّا  عليه،  البناء  ميكن  ال  نسيب  أمر  االعتبار 
ا روايات وقصص مهلهلة،  ومسعناها، وتأمَّلنا فيها، األعّم األغلب أهنَّ

ال تفيد العلم وال التصديق بالرؤية.
هذا، ولكنَّه يف »فوائد األمُصول« ويف مسألة اإلمجاع، قال - 
بعد اشرتاط دخول كّل من ال نعرفه -: وربَّما يحصل لبعض حفظة 
األسرار من العلماء األبرار العلم بقول اإلمام بعينه، على وجه ال ينافي 
 إليه القول  بنسبة  التصريح  يسعه  فال  الغيبة،  مدَّة  في  الرؤية  امتناع 

فيبرزه في صورة اإلجماع، جمعاً بين األمر بإظهار الحقِّ، والنهي عن إذاعة 
مثله بقول مطلق.14

على فرض القول بإمكان رؤيته يف اجلملة، لكن يبقى كالمه 
يف إمكان رؤيتهم مع تشخيصه يف دائرة االحتمال، كما يستفاد 
ا( اليت تفيد التقليل، الذي ال  ذلك من ابتداء قوله قدس سره ب )رمبَّ

وثوق حبصوله، وما قد يمُفَهم أيضاً من سياق كالمه.
ويمُؤيِّد هذا املعىن، ما يمُروى عن السيِّد حبر العلوم رفضه دعوى 
املشاهدة يف الغيبة الكربى يف جوابه ملَّا سأله سائل عن إمكان رؤية 
»جنَّة  يف كتاب  روي  الكربى، كما  الغيبة  يف   املهدي اإلمام 
املأوى« للميرزا النوري عن املوىل السلماسي، قال: كنت حاضراً يف 
حمفل إفادته، فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغرّاء يف الغيبة 
الكربى، وكان بيده اآللة املعروفة لشرب الدخان املسّمى عند العجم 
بكالم  نفسه  رأسه، وخاطب  وطأطأ  بغليان، فسكت عن جوابه 
خفي أمسعه، فقال ما معناه - والكالم للسلماسي -: ما أقول في 
جوابه؟ وقد ضمَّني إلى صدره،15 وورد أيضاً في الخبر تكذيب مدَّعي 

الرؤية، في أيّام الغيبة. فكرَّر هذا الكالم.
العلوم -: إنَّه قد  قال يف جواب السائل - الكالم للسيِّد حبر  مثّ 
ورد في أخبار أهل العصمة تكذيب من ادَّعى رؤية المهدي عليه السالم.

واقتصر - والكالم للسلماسي - يف جوابه عنه من غري إشارة إىل 
ما أشار إليه.16

فتأمَّل، وهذا هو املأمول يف جوابه شرعاً وعقاًل، وقد عملبتكليفه 
الشرعي الظاهري؛ لتوّرعه واحتياطه وتقواه، مؤيِّداً هذا مبا أثبته يف 
كتبه يف نفي الرؤية املباشرة كما سبق، وغري هذا القول يمـَُردُّ على ناقله 

و راويه كالسلماسي.
وهذا ما يستفاد من ظاهر كالم السيِّد حبر العلوم يف أنَّ النهي 
الوارد عن إذاعة األحكام الشرعية واملسائل العقائدية، هني تعّبدي 
بالنصِّ الصريح املعترب، وحنن مأمورون بالتمّسك به، وإالَّ لدبَّ اهلرج 
ب الرئاسة وأبناء الدنيا،  واملرج بني صفوف الناس، وتصّدى هلذا طالَّ
الدعاوى،  أيسر  ويف  األمُمور،  أسهل  من  األحكام  تشريع  وأصبح 

حبجَّة رؤية اإلمام املهدي عليه السالم والتبليغ عنه.
وأمَّا قول السيِّد حبر العلوم قدس سره يف الفوائد الرجالية: إنَّ المشاهدة 
المنفيَّة أن يشاهد اإلمام ويعلم أنَّه الحجَّة حال مشاهدته له، ولم يعلم 
من المبلِّغ ادِّعاؤه لذلك، وقد يُمَنع أيضاً امتناعه في شأن الخواّص - وإن 

اقتضاه ظاهر النصوص - بشهادة االعتبار، وداللة بعض اآلثار.17

االماُم حٌی خبير
بالرؤية  القول  على  اآلثار،  هذه  بعض  داللة  فرض  على  أنَّه  ففيه 
احلقيقية أو التشخيصية، وعلى فرض ثبوهتا، فإنَّنا ال ميكن أن نمُرتِّب 
 لإلمام وإالَّ كان  الناس،  لعموم  تكليفاً  وال  عامَّاً،  أثراً  عليها 
خصوصاً  وشيعته،  أصحابه  خمُلَّص  من  سرّياً،  تنظيماً  يعمل  أن 

املوثَّقني  شيعته  من  املخلصني  على  ويدهّلم  األعالم،  علمائنا  من 
املؤمتنني، ويمُؤيِّدهم ويمُسدِّدهم، ويدفع عنهم غائلة األعداء واملنافقني 
والنواصب، وألصبح ذلك مألوفاً بيننا، خصوصاً وحنن شيعته وأنصاره 
ومواليه، السّيما وأنَّ أعداءه ومواليه ال يمُشخِّصون صورته وال يعرفون 
سحنته..، ولكن هيهاَت أنَّه ليس هذا من تكليفه اآلن، وال 
مأموراً مبثل ذلك يف عصر الغيبة الكربى، ما مل يبدأ اإلعالن الرمسي 

اإلهلي بالظهور، بعد الصيحة وخروج السفياين.
ولكنَّك جتد بعضاً من هذه األمُمور قد جرت أثناء الغيبة الصغرى، 
من تنبيه شيعته ونّوابه وحتذيرهم، وحتصينهم من غائلة احلاكم 
الظامل ومكره، وكشف بعض املفسدين وغري ذلك، منها ما روي 
عن الحسين بن الحسن العلوي، قال: كان رجل من ندماء روز حسني 
يب  - الظاهر أنَّه الوايل بالعسكر - وآخر معه فقال له: هو ذا جيمُ
النواحي، وأهنى ذلك  الوكالء يف  األموال، وله وكالء، ومّسوا مجيع 
فقال  بالقبض عليهم،  الوزير  فهمَّ  الوزير،  بن سليمان  عبيد اهلل  إىل 

السلطان: ُأطلبوا أين هذا الرجل، فإنَّ هذا أمر غليظ. 
فقال عبيد اهلل بن سليمان: نقبض على الوكالء. فقال السلطان: ال، 
قُِبَض  يُعَرفون باألموال، فمن قبض منهم شيئاً  ال  ولكن دّسوا لهم قوماً 
عليه. قال: فخرج - أي توقيع من الناحية املقدَّسة - بأن يتقدَّم إلى 
جميع الوكالء أن ال يأخذوا من أحد شيئاً، وأن يمتنعوا من ذلك ويتجاهلوا 

األمر.
فاندسَّ لـمحّمد بن أحمد رجل ال يعرفه وخال به فقال: معي مال ُأريد 
أن ُأوصله. فقال له حمّمد: غلطت أنا ال أعرف من هذا شيئاً. فلم يزل 
يتلطَّفه وحمّمد يتجاهل عليه، وبّثوا اجلواسيس وامتنع الوكالء كّلهم 

ملا كان تقدَّم إليهم.
الناحية  من  أي   - هني  خرج  قال:  محّمد،  بن  علي  عن  روي  و 
املقدَّسة - عن زيارة مقابر قريش واحلري، فلمَّا كان بعد أشهر دعا 
الوزير الباقطائي فقال له: الق بني الفرات والبرسيين - برس بلدة بني 
الكوفة واحللَّة -، وقل هلم: ال يزوروا مقابر قريش، فقد أمر الخليفة أن 

يُتفقَّد كّل من زار فُيقَبض عليه. وغري ذلك.18
فإنَّ هذا ما يدعو إىل التوّقف أو إبطال دعوى كّل من يدَّعي تبليغ 
أمر ما من اإلمام، أو القيام بإعداد تنظيٍم ما، أو مجاعة ترتكز 
مبادئها على رؤية اإلمام عليه السالم، وتتلّقى األوامر والتعاليم منه، 
أو ما شابه ذلك يف الغيبة الكربى كدعوى البابية والبهائية وحنومها 

ممَّا نسمع ونرى.

تشّرف المولی المقّدس االردبيلی
هذا، ويمُروى عن املوىل المقدَّس األردبيلي تشرّفه باإلمام على ما 
مة المجلسي يف »حبار األنوار«، قال: ما أخربين مجاعة عن  رواه العالَّ

م، قال:  السيِّد الفاضل أمري عالَّ
على  بالغري  املقدَّسة  الروضة  صحن  يف  الليايل  بعض  يف  كنت 
الليل، فبينا أنا أجول فيها،  مشرِّفها السالم، وقد ذهب كثري من 

المنجّي
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فلمَّا  إليه،  فأقبلت  املقدَّسة،  الروضة  حنو  مقبالً  رأيت شخصاً  إذ 
قربت منه عرفت أنَّه أمُستاذنا الفاضل العامل التقي الذكي موالنا أحمد 

.األردبيلي
فأخفيت نفسي عنه، حىتَّ أتى الباب، وكان مغلقاً، فانفتح له عند 
وصوله إليه، و دخل الروضة، فسمعته يمُكلِّم كأنَّه يناجي أحداً، مثّ 
الباب، فمشيت خلفه حىتَّ خرج من الغري وتوجَّه  خرج، وأمُغلق 
حنو مسجد الكوفة. فكنت خلفه حبيث ال يراين حىتَّ دخل املسجد 
وصار إىل احملراب الذي استشهد أمري املؤمنني عنده، ومكث 

طوياًل، مثّ رجع وخرج من املسجد وأقبل حنو الغري.
فكنت خلفه حىتَّ قرب من احلّنانة، فأخذين سعال مل أقدر على 

م؟ قلت: نعم.  دفعه، فالتفت إيلَّ فعرفين، وقال: أنت مير عالَّ
قال: ما تصنع هاهنا؟ 

قلت: كنت معك حيث دخلت الروضة المقدَّسة إلى اآلن، وأُقسم عليك 
بحقِّ صاحب القبر أن ُتخِبرني بما جرى عليك في تلك الليلة، من البداية 

إلى النهاية. 
فقال: ُأخِبرك على أن ال ُتخِبر به أحداً ما دمت حيَّاً، فلمَّا توثَّق ذلك مّني. 
قال: كنت أُفكِّر في بعض المسائل، وقد أغلقت عليَّ، فوقع في قلبي 
أن آتي أمير المؤمنين وأسأله عن ذلك، فلمَّا وصلت إلى الباب فُِتَح 
تعالى في  إلى اهلل  الروضة وابتهلت  بغير مفتاح كما رأيت، فدخلت  لي 
أن يجيبني موالي عن ذلك، فسمعت صوتاً من القبر: »أن ائِت مسجد 
إمام زمانك.« فأتيت عند المحراب،  القائم. فإنَّه  الكوفة وَسْل عن 

وسألته عنها وُأجبت، وها أنا أرجع إلى بيتي.19
تمُغَلق أسوار مدينة  ليالً حيث  تأمَّل جيِّداً يف وقت اخلروج  أقول: 
النجف األشرف، ومل يشاهده أحد، وهو العلم الذي تمُرَصد حركاته 
وسكناته، وسريه يف تلك الرباري أثناء ساعات الليل املظلم وحيداً، 
إالَّ  تمُسكن  ومل  الطرق  تمُعبَّد  مل  حيث  اهلجري،  العاشر  القرن  يف 
له  األرض  انطواء  فرض  وعلى  منتشرة.  الفالة  ووحوش  متأخِّراً، 

فكيف مبن وراءه؟ و... و... و...!؟ فتأمَّل.20
مثّ إنَّ الميرزا حسين النوري نقل هذا اإلشكال يف خامتة »مستدرك 
وسائل الشيعة«، واجلواب عنه، مثّ قال: ونحن أوضحنا جواز الرؤية 
الغيبة الكبرى بما ال مزيد عليه في رسالتنا »جنَّة المأوى«،21 وفي  في 
كتاب »النجم الثاقب«،22 وذكرنا له شواهد وقرائن! ال تبقى معها ريبة! 
ونقلنا عن السيِّد المرتضى، وشيخ الطائفة، و ابن طاووس التصريح بذلك، 
وذكرنا لما ورد من تكذيب مدَّعي الرؤية ضروباً من التأويل ُتسَتظهر من 

كلماتهم، فالحظ هذا.23
أقول: مع حتّفظنا على الكتابني املذكورين، بل توّقفنا يف قبول كثري 
ممَّا ورد فيهما، مع تناقضهما مع غريها من األخبار.24 وممَّن حتفَّظ 

على كتب املريزا النوري أيضاً آية اهلل السيِّد الخميني، فقال: 
هذا حال كتب روايته غالباً كالمستدرك، وال تسأل عن سائر كتبه المشحونة 
بالجدِّ، وهو  منه  أشبه  بالهزل  غالبها  التي  الغريبة  والحكايات  بالقصص 
قدس سره شخص صالح متتبِّع، إالَّ أنَّ اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب 
والعجائب وما ال يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم، أكثر من الكالم 

النافع، والعجب من معاصريه من أهل اليقظة! كيف ذهلوا وغفلوا حتَّى 
وقع ما وقع ممَّا بكت عليه السماوات، وكادت تتدكدك األرض؟!25

مثّ إنَّ هناك فرقاً بني رؤية اإلمام والتشّرف خبدمته عموماً، مع 
عليه  عنه  ما  والتبليغ ألمر  الرؤية  همُويَّته، وبني دعوى  عدم حتديد 
السالم مباشرًة، وإنَّنا وإن أقررنا باألمُوىل، نرفض الثانية البتَّة، ولو تنزَّلنا 

وقلنا على فرض ثبوهتا، فهي حجَّة على صاحبها ال غري، فتأمَّل.
للرؤية على حنو  املدَّعي  بدَّ أن يكون مبىن دعوى  تنزَّلنا، فال  ولو 
قول  يكون  حىتَّ  واألحالم،  والظّن  االحتمال  ال  واليقني،  القطع 
 حجَّة عليه فعاًل؛ لعلمه باحلكم الواقعي من اإلمام اإلمام

مباشرًة، وهيهاَت ذلك!

دعاء االمام لشيعته
نمُِقَل عن ابن طاووس أنَّه مسع سحراً يف السرداب عن صاحب 
األمر أنَّه يقول: »الّلهّم إنَّ شيعتنا ُخِلَقت من شعاع أنوارنا وبقيَّة 
طينتنا، وقد فعلوا ذنوباً كثيرًة اتِّكاالً على حبِّنا وواليتنا، فإن كانت ذنوبهم 
بينك وبينهم فاصفح عنهم فقد رضينا، وما كان منها فيما بينهم فأصلح 
بينهم وقاص بها عن خمسنا، وأدخلهم الجنَّة، وزحزحهم عن النار، وال 

تجمع بينهم وبين أعدائنا في سخطك«.26

كان مظلوماً ففرَّج اهلل عنه...
الدعوات«: حدَّثين  السيِّد اجلليل علي بن طاووس يف »مهج  روى 

محّمد بن علي العلوي الحسيني، و كان يسكن بـ»مصر«، قال: 
ِقَبل صاحب مصر، فخشيته  أمر عظيم، وهمٌّ شديد، من  دمهين 
من  فخرجت  طولون،  بن  أحمد  إىل  يب  سعى  وكان  نفسي،  على 
مصر حاجَّاً. فصرت من »احلجاز« إىل »العراق«، فقصدت مشهد 
به  به، والئذاً بقربه و مستجرياً  موالنا احلسني بن علي عائذاً 
من سطوة من كنت أخافه، فأقمت باحلائر مخسة عشر يوماً أدعو 
وأتضرَّع ليلي وهناري، فرتاءى يل قيِّم الزمان و ويّل الرمحن، وأنا 
بني النائم واليقظان، فقال يل: »يقول لك الحسين بن علي يا بني 

خفت فالناً؟«.
إليه عظيم ما  إلى سيِّدي أشكو  أراد هالكي، فلجأت  نعم  فقلت: 

أراد بي.
فقال: »هالَّ دعوت اهلل ربُّك )عزَّ وجلَّ( وربُّ آبائك باألدعية التي 
دعا بها من سلف من األنبياء، فقد كانوا في شدَّة فكشف اهلل عنهم 

ذلك.«
قلت: وماذا أدعوه؟

فإذا  الليل،  صالة  وصلِّ  فاغتسل  الجمعة،  ليلة  »إذا كان   :فقال
سجدت سجدة الشكر، دعوت بهذا الدعاء، وأنت بارك على ركبتك.« 

فذكر يل دعاء. 
و رأيته يف مثل ذلك الوقت، يأتيين وأنا بني النائم واليقظان، قال: و 
كان يأتيين مخس ليال متواليات يمُكرِّر عليَّ هذا القول والدعاء حىتَّ 

حفظته وانقطع جميئه ليلة اجلمعة.
ت ثيايب، وتطيَّبت وصلَّيت صالة الليل، وسجدت  فاغتسلت وغريَّ
سجدة الشكر، وجثوت على ركبيت، ودعوت اهلل جلَّ وتعاىل هبذا 
الدعاء، فأتاين ليلة السبت، فقال يل: »قد ُأجيبت دعوتك يا محّمد! 

وقُِتَل عدّوك عند فراغك من الدعاء عند من وشى به إليه.« 
إىل مصر، فلمَّا  فلمَّا أصبحت ودَّعت سيِّدي، وخرجت متوجِّهاً 
بلغت »األمُردن« وأنا متوجِّه إىل مصر، رأيت رجالً من جرياين مبصر 
وكان مؤمناً، فحدَّثين أنَّ خصمي قبض عليه أمحد بن طولون، فأمر 
به فأصبح مذبوحاً من قفاه، قال: وذلك يف ليلة اجلمعة، فأمر به 
فطمُرَِح يف »النيل«، و كان فيما أخربين مجاعة من أهلينا و إخواننا 
الشيعة أنَّ ذلك كان فيما بلغهم عند فراغي من الدعاء كما أخربين 

27.موالي

الهوامش:
1. أمُنظر: »الغيبة الكربى« للسيِّد حمّمد الصدر، ص 27.

2. »الكايف« للكليين، ج 1، ص 339.
3. »من ال حيضره الفقيه« للصدوق، ج 2، ص 307.

4. »الغيبة« للطوسي، ص 395؛ »االحتجاج« للطربسي، ج 2، ص 297.
5. »كمال الدين ومتام النعمة« للصدوق، ص 516.

6. أمُنظر: »مكيال املكارم« لألصفهاين، ج 2، ص 333 - 335.
7. »الغيبة« للنعماين، ص 161 و162.

8. »كمال الدين ومتام النعمة« للصدوق، ص 350 و351.
9.  املصدر السابق، ص 349.

10. »الغيبة الصغرى« للسيِّد حمّمد الصدر، ص 372.
11. »من ال حيضره الفقيه« للصدوق، ج 2، ص 307.

12. »الكايف« للكليين، ج 1، ص 339.
13. »الفوائد الرجالية« للسيِّد حبر العلوم، ج 3، ص 318 - 321.

14. »فوائد األمُصول« للسيِّد حبر العلوم، ص 82، »فائدة«، ص 23 عن 
»عوائد األيّام« للنراقي، ص 700.

وإنَّ  مرَّ ذكره:  وقد  الرجالية«.  »الفوائد  العلوم يف  السيِّد حبر  قال   .15
املشاهدة املنفية أن يشاهد اإلمام ويعلم أنَّه احلجَّة حال مشاهدته له.

مة اجمللسي، ج 53، ص 236، واملطبوع  للعالَّ أمُنظر: »حبار األنوار«   .16
ضمنه كتاب جنَّة املأوى. للمريزا النوري.

17. »الفوائد الرجالية« للسيِّد حبر العلوم، ج 3، ص 318 - 321.
18. أمُنظر: »الكايف« للكليين، ج 1، ص 525.

19. »حبار األنوار«، ج 52، ص 174 - 179.
20. نقل يل بعض أساتذيت من طرائف ما يروى عن شيخنا املرتضى األنصاري 
مدينة  إىل  الوصول  يف  تأخَّر   احلسني اإلمام  إىل  زياراته  إحدى  يف  أنَّه 
أو  النجف وال يدخلها أحد  أبواب سور  تمُغَلق  ليالً حيث  النجف األشرف 
خيرج منها إىل الفجر، فبات الشيخ األنصاري ومن معه ليلته خارج السور 
إىل الفجر حيث فمُِتَحت األبواب، فهمس الشيخ األنصاري يف أمُذمُن أحد 
أصحابه وقال له: بعد مويت سيقول الناس: إنَّ الشيخ األنصاري َمرَّ على أبواب 
سور النجف لياًل، وكانت مغلقة فأراد أن يدخل، وإذا باألبواب قد فمُِتَحت 

وحدها...، وهذا األمر ليس بالغريب.
21. عنوان الكامل »جنَّة املأوى« فيمن فاز بلقاء احلجَّة ومعجزاته يف الغيبة 

الكربى..
22. عنوانه الكامل »النجم الثاقب يف أحوال اإلمام احلجَّة الغائب«.

23. »خامتة مستدرك الوسائل« للمريزا النوري، ج 3، ص 229 و230.
جتد  وغريها،  و297  للتنكابنی، ص 296  العلماء«  »قصص  أمُنظر:   .24

اختالفاً يف الروايات املنقولة.
25. »أنوار اهلداية يف التعليق على الكفاية« للسيِّد اخلميين، ج 1، ص 245.

مة  للعالَّ األنوار«  »حبار  املطبوع ضمن  النوري،  للمريزا  املاوى«  »جنَّة   .26
اجمللسي، ج 53، ص 302، احلكاية اخلامسة واخلمسون.

مة  للعالَّ األنوار«  »حبار  املطبوع ضمن  النوري،  للمريزا  املأوى«  »جنَّة   .27
اجمللسي، ج53، ص 227 - 230، احلكاية السابعة.

القسم:   ،المهدي االمام  فی  التخصصيه  الدراسات  مرکز  المصدر: 
العدد 1/ جمادى األخرة/ 1437هـ الشخص الكاتب: السّيد محمود 

المقدَّس الغريفي التاريخ التاريخ: 09/03/2016، 
http://m-mahdi.net/almauood/articles-9
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موعود القرآن

إال على النبات و على رأسها زينتها ال يهيجها سبع و ال تخافه...« 9 و موعود القرآن
منه: »لو قد قام قائمنا ألنزلت السماء قطرها و ألخرجت االرض 

نباتها... واصطلحت السباع و البهائم.«10 
و قال رسول اهلل: »يسقيه اهلل الغيث، و تخرج االرض نباتاتها و 
تكثر الماشية، و تعظم االمة، و يعيش سبعا او ثمانيا، تنعم امتي فيه نعمة 

لم ينعموا مثلها«،11 »فال يبقي في األرض خراب إال و عمر.«12 
إن خريات عهد الظهور، تتحصل بال شك الن منفذ العدل ميأل 
األرض قسطا وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا؛ کما روی عن رسول 
اهلل: »فيبعث اهلل عزوجل رجال من عترتي فيمأل االرض قسطا و 
السماء و ساكن األرض،  عدال كما ملئت ظلما و جورا. يرضي ساكن 
ال تدخر األرض من بذرها شيئا إال أخرجته، و ال السماء من قطرها شيئا 
تتمني األحياء األموات مما صنع اهلل عزوجل  إالصبته عليهم مدرارا... 

بأهل األرض من خيره.«13 
»فَاْنظُْر ِإلى  آثاِر رَْحَمِت اللَِّه َكْيَف ُيْحِي اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوتِها ِإنَّ ذِلَك َلُمْحِي 

اْلَمْوتى  َو ُهَو َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقدير.«14

الهوامش:
1. سورة احلديد، اآلية 1.

2. سورة احلديد، اآلية 17.
3. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، الطهران، طبع رابع، 1407 ق.، 

ج7، ص174.
4. املصدر السابق، ج 8، ص267.

5. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، الطهران، طبع 
ثاين، 1395ق.، ج2، ص668.

6. طوسى، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، کتاب الغيبة للحجة، القم، طبع اول، 
1411ق.، ص175.

7. سورة احلديد، اآلية 16.
8. حبراىن، سيد هاشم بن سليمان، »الربهان يف تفسري القرآن«، القم، طبع 

اول، 1374 هـ. ش.، ج 5، ص288.
9. ابن بابويه، حمّمد بن على، »اخلصال«، قم، طبع اول، 1362 هـ .ش.، 

ج 2، ص611.
10. جملسی، حمّمد باقر، »حبار االنوار«، البريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 

ج 52، ص 316.
و  بالنصوص  اهلداة  »إثبات  حسن،  بن  حمّمد  عاملى،  حر  شيخ   .11

املعجزات«، البريوت، طبع اول، 1425 ق.، ج 5، ص 279.
النعمة«، ج1، ص  12. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام 

.331
13. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين، ترمجه هپلوان، قم، چاپ اول، 

1380 هـ. ش.، ج 1، ص489.
14. سورة الروم، اآلية 50.

یوم تحوّل األرض والسماء

إن مجيع الكائنات متلك شعورا ووعيا، وقدم هلا يف حلظة خلقة كل 
شئ رهبا وإالهها وبذلك يقرأ فی القرآن الکرمي: »َسبََّح ِللَِّه ما ِفي 

السَّماواِت َو اأْلَْرِض.«1 
البشرية  وبال شك فان كل كائن له طريقة واسلوب للتسبيح. إن 
تعترب اهلل تعاىل منزها من خالل الصالة والسجدة والدعاء اليه تعاىل، 
وكائنات اخرى بطريقة اخرى. وجعلنا من هذا الكالم مقدمة لنقول: 
أن مجيع كائنات العامل واليت تتمتع بالتوحيد وخملوق مجيل من قبل 
خالق اجلمال، تتذمر من الظلم وتتاثر بالظامل. لذلك ففي هذا الزمن 
الذي قدم على انه "قد امتألت االرض ظلما وجورا" ميكن لنا فهم 
بان األرض ومن خالل ابتعادها عن االمام احلي واملفعم باحلياة، 
قد اصبحت ذابلة وفاقدة للحياة واحليوية. کما قال اهلل تعالی يف 
حمکم کتابه: »اْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُيْحِي اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوتِها َقْد بـَيَـّنَّا َلُكُم اآْلياِت 

َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلون .«2 
وبذلك نفهم بان االرض قد ماتت، لكن اهلل قد وعد بان االرض 

ستحىي من خالل رجل. 
روی عن أيب إبراهيم االمام الکاظم  يف قول اهلل عز و جل  »ُيْحِي 
بالقطر و لكن يبعث اهلل  »ليس يحييها   :َمْوتِها« قال بـَْعَد  اأْلَْرَض 
رجاال فيحيون العدل فتحيا األرض إلحياء العدل و إلقامة الحد هلل أنفع 

في األرض من القطر أربعين صباحا.«3 
وحتىي االرض بالعدل، أن سأل الراوی عن أبا عبد اهلل عن قول 
اهلل عز و جل:  »اْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُيْحِي اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوتِها«، قال: »العدل 

بعد الجور.«4 
وإن كانت االرض هكذا قد ماتت بسبب الظلم والظاملني، لذلك 
صحيح إستنتاجنا بان: األرض حتىي مع موت أهل الكفر. کما روی 
عن أيب جعفر  »يحييها اهلل عز و جل بالقائم بعد موتها ]يعني [ 

بموتها كفر أهلها و الكافر ميت.«5 
إن القضاء على أصل الكفر ورفع إسم اهلل يتحقق فقط على يد 
مصلح العامل كله، قائم آل حممد. االنسان الذي قال ابن عباس 
 بشأن إصالح األرض على يديه: »يصلح األرض بقائم آل محّمد
من بعد موتها يعني من بعد جور أهل مملكتها قد بينا لكم اآليات  بقائم 

آل محّمد لعلكم تعقلون .«6 
نعم إن األرض حتىي بعد موت طويل، جعفر بن حمّمد، قال: 
»نزلت هذه اآلية التي في سورة الحديد »و ال َيُكونُوا َكالَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب 
ِمْن قـَْبُل َفطاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم َو َكثيٌر ِمنـُْهْم فاِسُقون «7   في 
أهل زمان الغيبة، ثم قال عز و جل : » اْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُيْحِي اأْلَْرَض بـَْعَد 

َمْوتِها َقْد بـَيَـّنَّا َلُكُم اآْلياِت َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلون«، إن األمد أمد الغيبة.«8 
يتحقق  الباطنية. وحينها  تربز وتظهر كنوزها  وحتىي األرض عندما 
الدنيا وتراب  تتعاضد مساء  الكافرين، وعندها  بزوال  االهلي  الوعد 

األرض ليقدما ما يف يد سخائهما إىل الطاهرين:
أن أمري املؤمنني قال: »و لو قد قام قائمنا ألنزلت السماء قطرها و 
ألخرجت األرض نباتها و لذهبت  الشحناء من  قلوب  العباد و اصطلحت 
السباع و البهائم حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام ال تضع قدميها 
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عندما هاجر النيب األكرم إىل »يثرب« أمر ببناء املسجد ومسّاه 
بيوت حول هذا  للرسول وأزواجه  بنيت  النيب«، مث  »مسجد 
املسجد، فلم ميض زمناً طويالً حىت بىن الصحابة دوراً حول املسجد 
بصورة أّن هلا بابني، باب يفتح على املسجد، وذلك لتسهل عليهم 
الدخول إىل املسجد يف أوقات الصالة ومن مث الرجوع إىل دورهم، 
وباب من جهة أخرى. يف السنة الثالثة من اهلجرة وبأمر من اهلل 
تعاىل قام النيب األعظم بإغالق وسد أبواب هذه البيوت مجيعها إالّ 
باب دار اإلمام علي. فبعض الصحابة احتجوا على هذا األمر، 

:فقال هلم
»واهلل ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل اهلل أدخله وأخرجكم.«1و2و3

إن ما تقرأونه تاليا، بعض الروايات من كتب أهل السنة حول هذا 
احلادث، واليت اكدت قول رسول اهلل )ص( وصحته. 

يف  والنسائي  و»املسند«،  الصحابة«  »فضائل  يف  أحمد  روی   •
»اخلصائص« بإسنادمها عن زيد بن أرقم، قال:

کان لنفر من أصحاب رسول اهلل أبواب شارعة في المسجد، فقال 
يوماً: »سّدوا هذه األبواب إاّل باب علي.« فتکّلم في ذلک أُناس. فقام 

رسول اهلل فحمد اهلل وأثنی عليه، ثّم قال: 
»أّما بعد، فإّني أُمرت بسّد هذه األبواب غير باب علي، فقال فيه قائلکم؛ 

وإّني ما سددت شيئاً وال فتحته ولکّني أمرت بشیء فاتّبعته.«4
بن  مصعب  عن  بإسناده  األوسط«  »املعجم  االطبراني يف  وروی   •

سعد، عن أبيه، قال:

اهلل،  رسول  يا  قالوا:  على.  باب  إاّل  األبواب  بسّد   اهلل رسول  أمر 
سددَت األبواب كّلها إاّل باب على؟! قال: »ما أنا سددت أبوابكم ولكن 

اهلل سّدها.«5
• وروی ابن املغازيّل الشافعّي بإسناده عن عدي بن ثابت، قال:

خرج رسول اهلل إلی المسجد فقال: 
إاّل  طاهراً ال يسکنه  ابن لي مسجداً  نبّيه موسی أن  إلی  »إّن اهلل أوحی 
موسی وهارون وأبناء هارون؛ وإّن اهلل أوحی إلّي أن أبني مسجداً طاهراً ال 

يسکنه ااّل أنا و علي و ابنا علي.«6
• وروی الحاکم بإسناده عن خيثمة بن عبد الرحمن، قال:

سمعت سعد بن مالک - وقال له الرجل: إّن علّياً يقع فيک أّنک تخّلفَت 
عنه - فقال سعد: و اهلل إنّه رأيُته و أخطأ رأيي؛ إّن علي بن أبي طالب 
ُأعطي ثالثاً لئن أکون أعطيُت إحداهّن أحّب إلّي من الدنيا وما فيها؛ لقد 
عليه: »هل  والثناء  اهلل  بعد حمد  يوم غدير خّم   له رسول اهلل قال 
تعلمون أّني أولی بالمؤمنين؟« قلنا: نعم. قال: »الّلهّم من کنت مواله فعلي 

مواله، ]الّلهّم[ واِل من وااله وعاد من عاداه.«
أرمد،  إّني  يا رسول اهلل  يبصر. فقال:  ما  أرمد  يوم خيبر وهو  به  وجيء 
فتقل في عينيه و دعا له، فلم يرمد حتی قُتل و فُتح عليه خيبر؛ و أخرج 
رسول اهلل عّمه العّباس وغيره من المسجد، فقال له العّباس: تخرجنا ونحن 

ُعصبتک و عمومتك وُتسكن علّيًا؟! فقال: 
»ما أن أخرجتكم وأسكنُته ولكّن اهلل أخرجكم و اسکنه.«7

٭٭٭
إن اهلل تعاىل قد أظهر الفرق بني أمري املؤمنني، وبني غريه. وإذا 
كان احلرام على غريه قد حل له، فإن ذلك يعين: أنه ميتاز على 

سّد األبواب

ذلك الغري. والنيب قد فتح أبواب اجلميع على ظاهر احلال من 
الصالح واخلري، والنيب ال يعلم إال هذا الظاهر إال أن يطلعه 

اهلل على الباطن.
وعليه، فإن كان تعاىل قد سد أبواهبم على ظاهر احلال، فقد بينا: 
أهنا كانت صاحلة عند الكل؛ ولذلك فتح أبواهبم أواًل، فلم يبق إال 
بابه  الباطن، وفتح  أبواهبم، من أجل شيء يرجع إىل  أنه قد سد 
ألنه قد انفرد بصالح الباطن دوهنم، )أو فقل: انفرد يف كونه القمة 
يف الصالح الباطين( باإلضافة إىل مشاركته هلم يف صالح الظاهر. 

وبذلك امتاز عليهم.
مث إن منعهم من اجلواز وإباحته له، إما أن يكون بال سبب، وهو 
عبث ال يصدر من حكيم، وإما أن يكون له سبب، وذلك يدل 

على انفراده مبا ال يشركه فيه غريه.
باطنه،  صالح  على  وتدل  التخصص،  هذا  تعضد   وأقواله

كقوله: »علي مني ، وأنا منه.«
وقوله: »أنت مني بمنزلة هارون من موسى.«

وقوله: »أنت أخي في الدنيا واآلخرة.«
وقوله: »صلت المالئكة عليَّ وعلى علي سبع سنين قبل الناس.«

وقوله: »من كنت مواله فعلي مواله.«
اْلبـَْيِت  َأْهَل  الرِّْجَس  َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  اللَُّه  يُرِيُد  ِإنََّما   ...« تعاىل:  وقوله 

َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا«8
وغري ذلك من مناقبه ومآثره ومزاياه؛ فلوال ثبوت هذه املزايا له على 
غريه، ملا أنزله من نفسه هبذه املنازل، وملا أقامه من نفسه يف شيء من 

ذلك، وال أذن اهلل له بتخصيصه ومتييزه عن أمثاله وأضرابه اخل...9

الهوامش:
1. النسائي، »خصائص أمري املؤمنني«، ص 74.
2. اهليثمي، »جممع الزوائد«، ج 9، ص 115.

3. النسائي، »سنن الكربى«، ج 5، ص 118؛ وأيضاً ينظر »تاريخ بغداد«، 
ج 2، ص 388-389؛ »تاريخ مدرينة دمشق«، ج 42، صص 317-

318؛ »ذكر أخبار اصفهان«، ج 2، ص 177.
أمحد،  »مسند«،  985؛  ح   /  582-581:2 الصحابة«،  »فضائل   .4
»املستدرک  72-73؛  للنسائي،  »اخلصائص«  18801؛  ح   /  369:4
علی الصحيحني«، 125:3، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه؛ 

»الرياض النضرة«، 158:2، ف 6؛ »ذخائر العقبی«، 77-76.
5. »املعجم األوسط«، 553:5 / ح 3942.

6. »مناقب علي بن أيب طالب« البن املغازيل، 252 / ح 301 و 299 / 
ح 342.

7. »املستدرک علی الصحيحن« 177-116:3.
8. سورة األحزاب )33(، اآلية 33.

9. راجع: »كشف الغمة« لألربلي، ج 1، صص 333 و 334.

المصادر: 
اإلهلّي من  السالم واالختيار  عليه  اإلهلّية.. علي  الربيّة وااللطاف  1. »خري 

املصادر الّسنّية«، تأليف: عبدالرحيم مبارک، دارالعلوم، بريوت، 1423ه - 
2003م.

2. https://www.islam4u.com/ar/maghalat

إاّل باب علي بن أبی طالب
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:قال زين العابدين االمام السّجاد
»و أما حق اللسان؛ فإكرامه عن اخلنا و تعويده على اخلري و محله 
على األدب و إمجامه إال ملوضع احلاجة و املنفعة للدين و الدنيا و 
إعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة اليت ال يؤمن ضررها مع 
قلة عائدهتا و يعد شاهد العقل و الدليل عليه و تزين العاقل بعقله 

حسن سريته يف لسانه و ال قوة إال باهلل  العلي العظيم. 
و أما حق السمع؛ فتنزيهه عن أن جتعله طريقا إىل قلبك إال لفوهة 
كرمية حتدث يف قلبك خريا أو تكسب خلقا كرميا فإنه باب الكالم 
إىل القلب يؤدي إليه ضروب املعاين على ما فيها من خري أو شر 

و ال قوة إال باهلل . 
و أما حق بصرك؛ فغضه عما ال حيل لك و ترك ابتذاله إال ملوضع 

عربة تستقبل هبا بصرا أو تستفيد هبا علما فإن البصر باب االعتبار.«

المصدر: ابن شعبه حّرانى، حسن بن على، »تحف العقول«، قم، طبع 
ثاني، 1404ق.، ص256.

اخالق المؤمن - حقوق المؤمن

حّق اللسان و السمع و البصر

في الوسوسة

:قال الصادق
»ال يتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد؛ إال و قد أعرض عن ذكر 
اهلل تعاىل و استهان بأمره و سكن إىل هنيه و نسي اطالعه على 
سره. فالوسوسة ما تكون من خارج القلب بإشارة معرفة العقل و 
جماورة الطبع و أما إذا متكن يف القلب فذلك غي و ضاللة و كفر و 
اهلل عز و جل دعا عباده بلطف دعوته و عرفهم عداوة إبليس فقال 

تعاىل  »ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخُذوُه َعُدوًّا«1  
فكن معه كالغريب مع كلب الراعي يفزع إىل صاحبه يف صرفه عنه 
كذلك إذا أتاك الشيطان موسوسا - ليضلك عن سبيل احلق و 
ينسيك ذكر اهلل تعاىل- فاستعذ منه برّبك و بربّه فإنه يؤيّد احلق 
على الباطل و ينصر املظلوم بقوله عز و جل: »ِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطاٌن 

َعَلى الَّذيَن آَمُنوا َو َعلى  رَبِِّهْم يـَتـَوَكَُّلون« 2 
و لن تقدر على هذا و معرفة إتيانه و مذاهب وسوسته إال بدوام 
املراقبة و االستقامة على بساط اخلدمة و هيبة املطلع و كثرة الذكر 
و أما املهمل ألوقاته فهو صيد الشيطان ال حمالة و اعترب مبا فعل 
أعجبه  و  غره  االستكبار حيث  و  االغرتار  و  اإلغواء  من  بنفسه 
عمله و عبادته و بصريته و جرأته عليه قد أورثه علمه و معرفته و 

استدالله بعقله. 
اللعنة عليه إىل األبد فما ظنك بنصحه و دعوته غريه فاعتصم حببل 
اهلل األوثق و هو االلتجاء إىل اهلل تعاىل و االضطرار بصحة االفتقار 
إىل اهلل يف كل نفس و ال يغرنك تزيينه الطاعات عليك فإنه يفتح 

لك تسعة و تسعني بابا من اخلري ليظفر بك عند متام املائة فقابله 
باخلالف و الصد عن سبيله و املضادة باستهوائه.«3

الهوامش:
1. سورة الفاطر، اآلية 6.

2. سورة النحل، اآلية 99.
الشريعة«،  السادس، »مصباح  االمام  بن حمّمد،  به جعفر  منسوب   .3

بريوت، أعلمی، طبع اّول، 1400ق.، ص80-79.

الحكايات

زواج السماوي

عن الصفار عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن مقاتل عن حامد 
بن محمد عن عمر بن هارون عن الصادق عن آبائه عن 

علي قال:
»لقد مهمت بتزويج فاطمة ابنة حممد و مل أجترأ أن أذكر 
ذلك للنيب و إن ذلك ليختلج يف صدري ليلي و هناري حىت 
دخلت على رسول اهلل فقال: »يا علي!« قلت: لبيك يا رسول 
اهلل. قال: »هل لك في التزويج؟« قلت: رسول اهلل أعلم و إذا هو 
يريد أن يزوجين بعض نساء قريش و إين خلائف على فوت فاطمة. 
فما شعرت بشي ء إذ أتاين رسول رسول اهلل فقال: لي أجب 

النبي و أسرع. فما رأينا رسول اهلل أشد فرحا منه اليوم.
فأتيته مسرعا. فإذا هو يف حجرة أم سلمة فلما نظر إيل هتلل وجهه 

 :فرحا و تبسم حىت نظرت إىل بياض أسنانه يربق فقال
»أبشر يا علي فإن اهلل عز و جل قد كفاني ما قد كان أهمني من أمر 

تزويجك.« 
فقلت: و كيف ذلك يا رسول اهلل؟ قال: »أتاني جبرئيل و معه 
من سنبل الجنة و قرنفلها فناولنيهما فأخذتهما و شممتهما.« فقلت: 

 :ما سبب هذا السنبل و القرنفل؟ فقال
»إن اهلل تبارك و تعالى أمر سكان الجنان من المالئكة و من فيها أن 
أمر  ثمارها و قصورها و  بمغارسها و أشجارها و  الجنان كلها  يزينوا 
فيها  بالقراءة  أمر حور عينها  الطيب و  العطر و  بأنواع  ريحها فهبت 
بسورة طه و طواسين و يس و حمعسق ثم نادى مناد من تحت العرش 
أال إن اليوم يوم وليمة علي بن أبي طالب أال إني أشهدكم أني قد 
زوجت فاطمة بنت محمد من علي بن أبي طالب رضى مني بعضهما 
بيضاء فقطرت عليهم من  تعالى سحابة  تبارك و  ثم بعث اهلل  لبعض 
لؤلئها و زبرجدها و يواقيتها و قامت المالئكة فنثرت من سنبل الجنة 
و قرنفلها هذا مما نثرت المالئكة ثم أمر اهلل تبارك و تعالى ملكا من 
فقال:  منه  أبلغ  المالئكة  في  ليس  و  راحيل  له  يقال  الجنة  مالئكة 
اخطب يا راحيل فخطب بخطبة لم يسمع بمثلها أهل السماء و ال أهل 
األرض ثم نادى مناد أال يا مالئكتي و سكان جنتي باركوا على علي 
بن أبي طالب  حبيب محمد و فاطمة بنت محمد فقد باركت عليهما 
أال إني قد زوجت أحب النساء إلي من أحب الرجال إلي بعد النبيين 
و المرسلين فقال راحيل الملك يا رب و ما بركتك فيهما بأكثر مما 
رأينا لهما في جنانك و دارك فقال عز و جل يا راحيل إن من بركتي 
عليهما أن أجمعهما على محبتي و أجعلهما حجة على خلقي و عزتي 
و جاللي ألخلقن منهما خلقا و ألنشئن منهما ذرية أجعلهم خزاني في 
أرضي و معادن لعلمي و دعاة إلى ديني بهم أحتج على خلقي بعد 

النبيين و المرسلين فأبشر يا علي فإن اهلل عز و جل أكرمك كرامة لم 
يكرم بمثلها أحدا و قد زوجتك ابنتي فاطمة على ما زوجك الرحمن و 
قد رضيت لها بما رضي اهلل لها فدونك أهلك فإنك أحق بها مني و 
لقد أخبرني جبرئيل أن الجنة مشتاقة إليكما و لو ال أن اهلل عز و 
جل قدر أن يخرج منكما ما يتخذه على الخلق حجة ألجاب فيكما 
الجنة و أهلها فنعم األخ أنت و نعم الختن أنت و نعم الصاحب أنت 

و كفاك برضى اهلل رضى.«
فقلت: يا رسول اهلل بلغ من قدري حىت إين ذكرت يف اجلنة و زوجين 

اهلل يف مالئكته. فقال: 
»إن اهلل عز و جل إذا أكرم وليه و أحبه أكرمه بما ال عين رأت و ال 

أذن سمعت فحباها اهلل لك يا علي.« 
رسول  فقال  علي.  أنعمت  اليت  نعمتك  أشكر  أن  أوزعين  رب 

اهلل: »آمين.«

المصدر: »بحار األنوار«، )ط - بيروت(، ج 43، ص 101.
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سیرة األخیار

سیرة األخیار

الولئك  هدايتهم  أنوار  يوصلون  أينما كانوا،   اهلدى أئمة  إن 
الذين يستحقون الفالح، وال يفرق إن كانوا يف السجون لسنوات 
وسنوات أو أن متضي سنوات على استشهادهم، فان اثار خلودهم 
طاملا تثبتت يف  الوجود، الهنم نور اهلل و »يُريُدوَن َأْن يُْطِفُؤا نُوَر اللَِّه 

بَِأْفواِهِهْم َو يَْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َو َلْو َكرَِه اْلكاِفُرون .«1 
أبيه  استشهاد  بعد  اإلمامة  تصّدى موسی بن جعفر ملنصب 
إمامته  استمرت  و  ه.ق.  سنة 148   الصادق جعفر  اإلمام 
مخساً و ثالثني سنة حىت استشهاده مسموماً يف اخلامس والعشرين 
من شهر رجب سنة 183 هـ.ق. يف سجن السندي بن شاهك يف 

»بغداد«.
قيل كان أليب احلسن موسى الكاظم سبعة وثالثون ولداً ذكراً 
وأنثى أشهرهم: اإلمام الرضا، أحمد بن موسى، حمزة بن موسى، 
محّمد بن موسى، و من أشهر بناته السيدة فاطمة اليت اشتهرت 

.لتقواها بـالـمعصومة

اسمه و نسبه
موسى بن جعفر الكاظم اإلمام العامل كنيته أبواحلسن األول و 
أبو احلسن املاضي و أبوإبراهيم و أبو علي و يعرف بالعبد الصاحل و 
النفس الزكية و زين اجملتهدين و الويف و الصابر و األمني- و الزاهر 

و مسي بذلك ألنه زهر بأخالقه الشريفة و كرمه املضي التام.
و مسي الكاظم ملا كظمه من الغيظ و غض بصره عما فعله الظاملون 
به حىت مضى قتيال يف حبسهم و الكاظم املمتلي خوفا و حزنا و 
منه كظم قربته إذا شد رأسها و الكاظمة البئر الضيقة و السقاية 

اململوة.2 
 روی عن ربيع بن عبد الرحمن قال: كان و اهلل موسى بن جعفر
من املتومسني  يعلم من يقف عليه بعد موته و جيحد اإلمام بعد إمامته  
فكان يكظم  غيظه  عليهم  و ال يبدي هلم ما يعرفه منهم فسمي 

الكاظم لذلك.3
أبمُه ابو عبداهلل االمام الصادق من ائّمة اهلدی و أمه حميده. 
قال ابو بصير: حججنا مع أيب عبد اهلل يف السنة اليت ولد فيها 
ابنه موسى فلما نزلنا »األبواء« وضع لنا الغداء و كان إذا وضع 
رسول  أتاه  إذ  نأكل  فبينا حنن  أطاب.  و  أكثر  الطعام ألصحابه 
حميدة. فقال له: إن حميدة تقول قد أنكرت نفسي و قد وجدت ما 

كنت أجد إذا حضرت والدتي و قد أمرتني أن ال أستبقك بابنك هذا. 
له  قال  انصرف  فلما  الرسول  مع  فانطلق   اهلل عبد  أبو  فقام 

أصحابه: سرك اهلل و جعلنا فداك فما أنت صنعت من حميدة. 
قال: »سلمها اهلل و قد وهب لي غالما و هو خير من برأ اهلل في 
خلقه و لقد أخبرتني حميدة عنه بأمر ظنت أني ال أعرفه و لقد كنت أعلم 

به منها.«

فقلت: جعلت فداك و ما الذي أخبرتك به حميدة عنه. 
قال: »ذكرت أنه سقط من بطنها حين سقط واضعا يديه على األرض 
رافعا رأسه إلى السماء فأخبرتها أن ذلك أمارة رسول اهلل  و أمارة 

الوصي من بعده .«4 
و اّما اّمه محيده؛ قال أبا عبد اهلل: »حميدة مصفاة من األدناس 
كسبيكة الذهب ما زالت األمالك تحرسها حتى أديت إلي كرامة من اهلل 

لي و الحجة من بعدي.«5 
إن قصة وصول السيدة محيدة لالمام الصادق تستحق القراءة، 
وهي بالشك مؤشر على أن األئمة ليسوا أشخاصا مؤشرين من قبل 
اهلل للهداية، فحسب بل أن امهاهتم )واللوايت مل يكن بعضهن من 
ذرية رسول اهلل( كن ينتخنب المومة اإلمام. وكان البد أن تكون 

أرحاما طاهرة حلمل أطهر الناس. 
روی عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه قال: دخل ابن عكاشة بن محصن 
األسدي على أيب جعفر و كان أبو عبد اهلل قائما عنده 
فقدم إليه عنبا فقال حبة حبة يأكله الشيخ الكبري و الصيب الصغري 
و ثالثة و أربعة يأكله من يظن أنه ال يشبع و كله حبتني حبتني 
فإنه يستحب. فقال أليب جعفر: ألي شي ء ال تزوج أبا عبد اهلل 

فقد أدرك التزويج؟« 
قال و بني يديه صرة خمتومة فقال: »أما إنه سيجي ء نخاس من 

أهل بربر- فينزل دار ميمون فنشتري له بهذه الصرة جارية.« 
قال فأتى لذلك ما أتى فدخلنا يوما على أيب جعفر فقال: أ 
ال أخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم فاذهبوا فاشتروا بهذه 

الصرة منه جارية؟ 
قال: »فأتينا النخاس.« 

فقال: قد بعت ما كان عندي إال جاريتني مريضتني إحدامها أمثل 
من األخرى قلنا: فأخرجهما حتى ننظر إليهما. 

فأخرجهما فقلنا بكم تبيعنا هذه املتماثلة قال: بسبعين دينارا. 
قلنا: أحسن. 

قال: ال أنقص من سبعين دينارا. 
قلنا له: نشتريها منك بهذه الصرة ما بلغت و ال ندري ما فيها و كان عنده 

رجل أبيض الرأس و اللحية. 
قال: فكوا و زنوا. 

لم  دينارا  سبعين  من  حبة  نقصت  إن  فإنها  تفكوا  ال  النخاس:  فقال 
أبايعكم. فقال الشيخ: ادنوا. فدنونا و فككنا اخلامت و وزنا الدنانري 

فإذا هي سبعون دينارا ال تزيد و ال تنقص. 
قائم   و جعفر فأخذنا اجلارية فأدخلناها على أيب جعفر
عنده. فأخربنا أبا جعفر مبا كان. فحمد اهلل و أثىن عليه. مث 

قال هلا: »ما اسمك؟« 
قالت: حميدة. 

فقال: »حميدة في الدنيا محمودة في اآلخرة. أخبريني عنك أ بكر 
أنت أم ثيب.« 

قالت: بكر. 
قال: »و كيف و ال يقع في أيدي النخاسين شي ء إال أفسدوه.« 

فقالت: قد كان يجيئني فيقعد مني مقعد الرجل من المرأة فيسلط اهلل 
عليه رجال أبيض الرأس و اللحية فال يزال يلطمه حتى يقوم عني ففعل بي 

مرارا و فعل الشيخ به مرارا. 
فقال: »يا جعفر خذها إليك فولدت خير أهل األرض موسى بن 

 6».جعفر

مکانته العلمی
و كان االمام الکاظم أفقه أهل زمانه و أحفظهم لكتاب اهلل و 
أحسنهم صوتا بالقرآن فكان إذا قرأ حيزن و بكى و بكى السامعون 

لتالوته .7 
روی عن إسحاق بن عمار قال: مسعت العبد الصاحل ينعى إىل رجل 
نفسه. فقلت يف نفسي و إنه ليعلم مىت ميوت الرجل من شيعته. 
رشيد  قد كان  إسحاق!  »يا   :فقال املغضب  شبه  إيل  فالتفت 

الهجري يعلم علم المنايا و الباليا و اإلمام أولى بعلم ذلك.« 
مث قال: »يا إسحاق! اصنع ما أنت صانع فإن عمرك قد فني و إنك 
تموت إلى سنتين و إخوتك و أهل بيتك ال يلبثون بعدك إال يسيرا حتى 
تتفرق كلمتهم و يخون بعضهم بعضا حتى يشمت بهم عدوهم فكان هذا 

في نفسك.« فقلت: فإني أستغفر اهلل بما عرض في صدري. 
فلم يلبث إسحاق بعد هذا اجمللس إال يسريا حىت مات فما أتى 

عليهم إال قليل حىت قام بنو عمار بأموال الناس فأفلسوا.8 
و روی علي بن أبي حمزة : كنت عند أيب احلسن إذ دخل عليه 
ثالثون مملوكا من »احلبش«  و قد اشرتوهم له فكلم غالما منهم و 
كان من احلبش مجيل فكلمه بكالم ساعة حىت أتى على مجيع ما 
يريد و أعطاه درمها فقال أعط أصحابك هؤالء كل غالم منهم كل 

هالل ثالثني درمها مث خرجوا. 
فقلت: جعلت فداك لقد رأيتك تكلم هذا الغالم بالحبشية فما ذا أمرته؟ 
قال: »أمرته أن يستوصي بأصحابه خيرا و يعطيهم في كل هالل 
ثالثين درهما و ذلك أني لما نظرت إليه علمت أنه غالم عاقل من أبناء 
ملكهم فأوصيته بجميع ما أحتاج إليه فقبل وصيتي و مع هذا غالم صدق. 
مث قال: »لعلك عجبت من كالمي إياه بالحبشية ال تعجب فما خفي 
عليك من أمر اإلمام أعجب و أكثر و ما هذا من اإلمام في علمه إال 
كطير أخذ بمنقاره من البحر قطرة من ماء أ فترى الذي أخذ بمنقاره نقص 

من البحر شيئا.« 
قال: »فإن اإلمام بمنزلة البحر ال ينفد ما عنده و عجائبه أكثر من 
ذلك و الطير حين أخذ من البحر قطرة بمنقاره لم ينقص من البحر شيئا 

كذلك العالم ال ينقصه ]ينقص [ علمه شيئا و ال تنفد عجائبه .«9 

التضال السياسی10 
الكاظم مرت يف السجن. ومع ذلك فقد  إن معظم حياة اإلمام 

مريم باک آئين

اإلمام الحليم
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بقيت عنه العديد من املناظرات يف مواجهة اجملموعات الفكرية 
املنحرفة. كما أن االمام الكاظم وكما سائر األئمة، شهد وقائع 
حياته  من  استنتاجه  ميكن  ما  إن  حملها.  يف  واجهها  إمامته  ابان 
العيش يف مقابل خالفة هارون  إعتماد بساطة  السالم، هو  عليه 
الرشيد اليت كانت تشبه السلطنة، وكذلك اعتماد الزهد والعبادة يف 
السجن، واليت استحدثت هذا السؤال لدى أذهان الناس واحلراس 
وحىت أفراد البالط، وهو ما السبب الرئيسي لسجنه عليه السالم؟ 
وقد اكتشف البعض مظلوميته وانتهجوا سبيل احلق لدرجة أن حراس 
اإلمام الكاظم )ع( أصبحوا شيعة على يده ، ويف النهاية وّكل هارون 
الرشيد رجال يهوديا حلراسة سجن االمام عليه السالم الذي استشهد 

يف ذلك السجن. 
 وقيل أن جهاز اخلالفة قام ببث الشائعات ضد االمام الكاظم
وشوه صورته من جهة، وهدد الذين كانوا على تواصل وارتباط معه 
عليه السالم باملوت من جهة اخرى، لذلك مل يكن أحد جيرأ على 
فقد  السبب  الكاظم، وهلذا  اإلمام  بنات  يد  لطلب  الذهاب 

بقيت بنات االمام أعزاب حىت اخر العمر. 
 - تعترب  اليت  فّخ«  »ثورة  الشيعية  الثورات  من   اإلمام عاصر 
تاريخ  يف  إيالماً  التارخيية  احلوادث  أشّد  من   - عاشوراء  باستثناء 
التشيع، و كانت بقيادة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي املكىن بأبي عبد اهلل واملعروف بــصاحب فّخ، سنة 
169 هـ. ق. ضد الهادي العباسي يف منطقة فّخ القريبة من مدينة 

»مكة املكرمة«.11 
و روى الكليني: إنه لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ جاء إلى 
اإلمام، فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر حين ودعه: »يا 
ابن عم! إنك مقتول فأجد )أحد( الضراب فإن القوم فساق يظهرون إيمانا 
ويسترون شركا وإنا هلل وإنا إليه راجعون أحتسبكم عند اهلل من عصبة.«12 
 إىل السعي باإلمام عمد البعض من أعداء اإلمام الكاظم
أبلغ  َمن  هؤالء  من  بذلك.  إليه  ليتزّلفوا  هارون  عند  به  والوشاية 
األقطار  شىّت  من  الطائلة  األموال  له  جتىب   اإلمام بأن  هارون 
اإلسالمية فأثار ذلك كوامن احلقد عند هارون. و فريق آخر من 
هؤالء سعوا باإلمام إىل هارون، فقالوا له: إن اإلمام يطالب 
نفسه،  إلى  يدعوهم  اإلسالمية  األقطار  سائر  إلى  ويكتب  بـالخالفة، 
ويحّفزهم ضد الدولة العباسية، وك ان يف طليعة هؤالء الوشاة يحيى 
البرمكي - و قيل بعض أبناء أخوة اإلمام، فأثار هؤالء كوامن 
احلقد على اإلمام و من األسباب اليت زادت يف حقد هارون 
على اإلمام وسببت يف اعتقاله احتجاجه عليه بأنّه أوىل 
بـالنيب العظيم من مجيع املسلمني. فهو أحد أسباطه و وريثه، 
وإنّه أحق باخلالفة من غريه وقد جرى احتجاجه معه يف مرقد 

 13.النيب
و قد اعتقل اإلمام مرتني مل نعرف عن تاريخ األوىل منهما واملدة 
الثانية سنة 179  فيما وقعت  السجن شيئاً،  اليت قضاها يف 

هجرية وانتهت بشهادة اإلمام يف السجن سنة 183هجرية، 
حيث استدعى هارون الرشيد اإلمام سنة 179 هـ.ق. من »املدينة«، 
وأمر بالتوجه به إىل »البصرة« اليت وصلها يف السابع من ذي احلجة، 
فأودعوه يف سجن عيسى بن جعفر وبعد فرتة انتقلوا به إىل سجن 
الفضل بن الربيع يف »بغداد« و منه إىل سجن الفضل بن يحيى و 

سجن السندي بن شاهك الذي كانت هناية اإلمام فيه.14 

اخالقه
كان أبو احلسن موسى أعبد أهل  زمانه  و أفقههم و أسخاهم 
كفا و أكرمهم نفسا و روي أنه كان يصلي نوافل الليل و يصلها 
بصالة الصبح. مث يعقب حىت تطلع الشمس و خير هلل ساجدا فال 
يرفع رأسه من الدعاء و التمجيد حىت يقرب زوال الشمس  و كان 
يدعو كثريا. فيقول: »اللهم إني أسألك الراحة عند الموت و العفو 
عند الحساب .« و يكرر ذلك و كان من دعائه: »عظم الذنب من 

عبدك فليحسن العفو من عندك « 
و كان يبكي من خشية اهلل حىت ختضل حليته بالدموع و كان أوصل 
الناس ألهله و رمحه و كان يفتقد فقراء املدينة يف الليل فيحمل  إليهم 
فيه العني  و الورق  و األدقة و التمور فيوصل إليهم ذلك و ال يعلمون 

من أي جهة هو.15 

کيف توفی
الكثري  استشهاد  يف  سبب  أهم  يشكل  ومازال  احلسد كان  إن 
هي  والكماالت  املقامات  أرفع  أن  ومبا  الصاحلني،  اهلل  أولياء  من 
هو  الذرية  هلذه  اإلخالص  تاريخ  فان   ،األكرم الرسول  لذرية 
تاريخ طويل للغاية. وكان هارون يشعر باحلسد من نسب االمام 
السالم  الكاظم ومن كماله وزهده وعلمه وكذلك كونه عليه 
على حق لدى الباري تعاىل. کما روی عن إبراهيم بن أبي البالد قال: 
كان يعقوب بن داود خيربين أنه قد قال  باإلمامة فدخلت عليه  باملدينة 
يف الليلة اليت أخذ فيها موسى بن جعفر يف صبيحتها فقال يل: 
كنت  عند الوزير الساعة -يعني يحيى بن خالد- فحدثني أنه سمع الرشيد 
يقول عند قبر رسول اهلل كالمخاطب له: بأبي أنت و أمي! يا رسول 
اهلل! إني أعتذر إليك من أمر قد عزمت عليه فإني أريد أن آخذ موسى بن 
جعفر فأحبسه ألني قد خشيت أن يلقي  بين أمتك حربا تسفك فيها 

دماؤهم و أنا أحسب أنه سيأخذه غدا. 
فلما كان من الغد أرسل إليه الفضل بن الربيع و هو قائم يصلي يف 

مقام رسول اهلل فأمر بالقبض عليه و حبسه.16 
أن هارون الرشيد كان يقول ملوسى بن جعفر: خذ فدكا حتى 
أردها إليك فيأبى حتى ألح عليه. فقال: »ال آخذها إال بحدودها.« 

قال: و ما حدودها. 
قال: »إن حددتها لم تردها.« 

قال: بحق جدك إال فعلت. 
قال: »أما الحد األول فــعدن.« فتغري وجه الرشيد و قال: إيها. 

قال: »و الحد الثاني سمرقند.« فاربد وجهه 17 
»و الحد الثالث إفريقية.« 

فاسود وجهه و قال: هيه. 
قال: »و الرابع سيف البحر مما يلي الجزر و أرمينية.« 

 :قال الرشيد: فلم يبق لنا شي ء. فتحول إىل جملسي قال موسى
»قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تردها.« 

فعند ذلك عزم على قتله.18  
الرشيد  قبض  ملا  يقول:   أيب  قال مسعت  النوفلي  سليمان  بن  محّمد 
 قبض عليه و هو عند رأس النيب على موسى بن جعفر
 :قائما يصلي فقطع عليه صالته و محل و هو يبكي و يقول
»أشكو إليك يا رسول اهلل ما ألقى و أقبل الناس من كل جانب يبكون 
و يصيحون .« فلما محل إىل بني يدي  الرشيد شتمه و جفاه. فلما 
جن عليه الليل أمر ببيتني  فهيئا له فحمل موسى بن جعفر إىل 
أحدمها يف خفاء و دفعه إىل حسان السروي  و أمره بأن يصري به يف 
قبة إىل البصرة فيسلم إىل عيسى بن جعفر بن أبي جعفر و هو أمريها 
و وجه قبة أخرى عالنية هنارا إىل »الكوفة« معها مجاعة ليعمي على 
الناس أمر موسى بن جعفر فقدم حسان البصرة قبل الرتوية بيوم 
فدفعه إىل عيسى بن جعفر بن أيب جعفر هنارا عالنية حىت عرف 
ذلك و شاع خربه فحبسه عيسى يف بيت من بيوت اجمللس 
الذي كان جيلس فيه و أقفل عليه و شغله العبد عنه فكان ال يفتح 
عنه  الباب إال يف حالتني حالة خيرج فيها إىل الطهور و حالة يدخل  

فيها الطعام.19  
إن هارون الرشيد ملا ضاق  صدره  مما كان  يظهر له من فضل موسى 
بن جعفر و ما كان يبلغه من قول الشيعة بإمامته و اختالفهم  
يف السر إليه بالليل و النهار خشيه على نفسه و ملكه ففكر يف قتله 
بالسم. فدعا برطب و أكل منه مث أخذ صينية فوضع عليها عشرين 
رطبة و أخذ سلكا فعركه  يف السم و أدخله يف سم اخلياط فأخذ 
رطبة من ذلك الرطبة فأقبل يردد إليها ذلك السم بذلك اخليط حىت 
قد علم أنه قد حصل السم فيها فاستكثر منه. مث ردها يف ذلك 
الرطب و قال خلادم له: احمل هذه الصينية إلى موسى بن جعفر و قل 
له إن أمير المؤمنين أكل من هذا الرطب و تنغص  لك ما به و هو يقسم 
عليك بحقه لما أكلتها عن آخر رطبة فإني اخترتها لك بيدي و ال تتركه 

يبقي منها شيئا و ال تطعم منه  أحدا. 
فأتاه هبا اخلادم و أبلغه الرسالة فقال:  »ايتني بخالل.« فناوله 
خالال و قام بإزائه و هو يأكل من الرطب و كانت للرشيد كلبة 
تعز عليه فجذبت نفسها و خرجت جتر سالسلها من ذهب و 
جوهر حىت حاذت  موسى بن جعفر فبادر باخلالل إىل الرطبة 
املسمومة و رمى هبا إىل الكلبة فأكلتها فلم تلبث أن ضربت بنفسها 
األرض و عوت و هترت قطعة قطعة و استوىف باقي الرطب 

و محل الغالم الصينية حىت صار هبا إىل الرشيد. فقال له: قد أكل 
الرطب عن آخره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: فكيف رأيته؟ 
قال: ما أنكرت منه  شيئا يا أمير المؤمنين. 

مث قال مث ورد عليه خرب الكلبة بأهنا قد هترت و ماتت. فقلق الرشيد 
لذلك قلقا شديدا و استعظمه و وقف على الكلبة فوجدها متهرئة 
بالسم فأحضر اخلادم و دعا بسيف و نطع و قال له: لتصدقني عن 

خبر الرطب أو ألقتلنك.  
فقال له: يا أمير المؤمنين إني حملت الرطب إلى موسى بن جعفر و 
أبلغته سالمك و قمت بإزائه و طلب مني خالال فدفعته إليه فأقبل يغرز 
في الرطبة بعد الرطبة و يأكلها حتى مرت الكلبة فغرز الخالل في رطبة 
من ذلك الرطب- فرمى بها فأكلتها الكلبة و أكل هو باقي الرطب فكان 

ما ترى يا أمير المؤمنين. 
الرطب و  أنا أطعمناه  جيد  الرشيد: ما ربحنا من موسى إال  فقال 

ضيعنا سمنا و قتل  كلبتنا ما في موسى بن جعفر حيلة...20 
عندما  الدنيا  عن  يرحلون  تعاىل،  اهلل  قبل  من  املختارين  إن  نعم، 
يكونوا قد اجنزوا مهمتهم اإلهلية وان االمام الكاظم استشهد 

عندما كان قد أمت مهمته. 
روی أحمد بن عبد اهلل الغروي  عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن 
الربيع و هو جالس على سطح فقال يل:  ادن فدنوت حتى حاذيته. مث 

قال يل: أشرف إلى بيت في الدار. 
فأشرفت فقال: ما ترى في البيت؟ فقلت : ثوبا مطروحا. فقال: انظر 

حسنا. 
فتأملت و نظرت فتيقنت. فقلت: رجل ساجد. 

فقال يل: تعرفه؟ 
قلت: ال. 

قال:  هذا موالك. 
قلت: و من موالي؟ 
فقال: تتجاهل علي. 

فقلت: ما أتجاهل و لكني ال أعرف لي مولى. 
فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر إني أتفقده الليل و النهار 
فال أجده في وقت من األوقات إال على الحال  التي أخبرك بها إنه يصلي 
يسجد  ثم  الشمس  تطلع  أن  إلى  الصالة  دبر  في  ساعة  فيعقب  الفجر 
سجدة فال يزال ساجدا حتى تزول الشمس و قد وكل من يترصد له الزوال 
فلست أدري متى يقول الغالم قد زالت الشمس إذ يثب  فيبتدئ الصالة 
من غير أن يحدث  فأعلم  أنه لم ينم في سجوده و ال أغفى  و ال يزال إلى 
أن يفرغ من صالة العصر فإذا صلى سجد سجدة فال يزال ساجدا إلى أن 
تغيب الشمس فإذا غابت الشمس وثب من  سجدته فصلى المغرب من 
غير أن يحدث حدثا و ال يزال في صالته و تعقيبه إلى أن يصلي العتمة 
فإذا صلى العتمة أفطر على شوى  يؤتى به ثم يجدد الوضوء ثم يسجد 
ثم يرفع رأسه فينام نومته خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فال يزال 
يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغالم 
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إن الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصالة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلي. 
فقلت: اتق اهلل و ال تحدثن في أمره حدثا يكون فيه زوال النعمة فقد تعلم 

أنه لم يفعل  أحد بأحد منهم سوءا إال كانت نعمته زائلة. 
و  ذلك  إلى  أجبهم  فلم  بقتله  يأمروني  مرة  غير  إلي  أرسلوا  قد  فقال: 

أعلمتهم أني ال أفعل ذلك و لو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني. 
فلما كان بعد ذلك حول إىل الفضل بن حيىي الربمكي فحبس 
عنده أياما فكان الفضل بن الربيع يبعث إليه يف كل يوم مائدة حىت 
مضى ثالثة أيام و لياليها فلما كانت الليلة الرابعة قدمت إليه مائدة 
للفضل بن حيىي فرفع يده  إىل السماء فقال: »يا رّب! إنك 

تعلم أني لو أكلت قبل اليوم  كنت قد أعنت على نفسي.« 
فأكل فمرض فلما كان من الغد جاءه الطبيب فعرض عليه خضرة 
يف بطن راحته  و كان السم الذي سم به قد اجتمع يف ذلك املوضع 
به  فعلتم  بما  أعلم  لهو  اهلل  فقال: »و  إليهم  الطبيب  فانصرف 

 21.منكم.« مث تويف
يوم تشييع اإلمام موسى يوم أغر مل تر مثله بغداد يف أيامها يوم 
مشهود حيث هرعت اجلماهري من مجيع الشرائح إىل تشييع رحيانة 
لتشييع جثمانه  فقد خرج  وآله وسلم،  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول 
اهلل  إىل  يتقرّبون  طبقاهتم  اختالف  على  املسلمني  مجهور  الطاهر 
جل جالله حبمل جثمان سبط النيب، وسارت املواكب متجهة 
إىل حملة باب التنب إىل املقر األخري، وقد أحاطت اجلماهري احلزينة 
باجلثمان املقدس وهي تتسابق على محله للتربك به، فحفر له قرب 
يف مقابر قريش، وأنزله سليمان بن أبي جعفر يف مقره األخري، وبعد 
فراغه من مراسيم الدفن، أقبلت إليه الناس تعزيه وتواسيه باملصاب 

األليم.22 
من  وغريهم  الشيعة  واصلت  هذا  يومنا  وحىت  احلني  ذلك  من  و 
املسلمني التوافد على زيارته والتربك مبرقده الشريفة ملا انتهى هلم من 
عظيم مكانته، وحّث األئمة املعصومني على زيارة كاملروي عن 
اإلمام الرضا: »من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول وقبر 
أمير المؤمنين إالّ أن لرسول اهلل وألمير المؤمنين فضلهما.«

قبر  كزيارة    الحسن  أبي  قبر  »زيارة  أخرى:  رواية  يف  و 
 23».الحسين
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بحار األنوار،سیرة األخیار

تعّد موسوعة »حِبار األنوار اجلاِمَعةمُ ِلدمَُرِر أخباِر األئمِة األطهار«، من أهم 
املصادر املوضوعية للحديث الشيعي، وهي من تصانيف العالمة المجلسي. 
باهتمام كبري  حظيت  وقد  معارف،  دائرة  شكل  على  صّنفت  واملوسوعة 
من قبل الباحثني بسبب ما اشتملت عليه من األحاديث مع ذكر سندها 
والتعليقات  املوضوعي والشروح  لرتتيبها  املعصومني، و  لألئمة  املوصل 
التحقيقات  اىل  إضافة  الروايات،  و  االحاديث  أكثر  ذيل  يف  زينتها  اليت 
الكالمية والتارخيية و الفقهية و التفسريية و االخالقية و احلديثية و اللغوية 
اليت اشتملت عليها املوسوعة؛ و من هنا أخذ العلماء باستنساخ املوسوعة 
خطيا رغم كثرة جمّلداهتا من عصر املؤلف إىل ما تلته من عصور بنسخ خطية 
كثرية جداً، و مع تطور علم الطباعة يف القرن الثالث عشر شّقت املوسوعة 

طريقها اىل الطباعة حيث طبعت أكثر من مرة.

المؤّلف
محّمد باقر بن محّمد تقي بن مقصود علي المجلسي املعروف بالعالمة اجمللسي أو 
المجلسي الثاني، من فقهاء الشيعة املعروفني و حمدثيهم، صاحب املصنفات 
الكثرية منها موسوعة »حبار األنوار« و اليت تعّد أكرب دائرة معارف روائية 

شيعية، كما كان له منزلة ونفوذ يف البالط الصفوي. 
أبصر اجمللسي النور يف مدينة »إصفهان« عام 1037 هـ. يف عصر الدولة 
الصفوية و بالتحديد يف زمن حكومة الشاه عباس األول، أبوه الشيخ حمّمد 
تقي اجمللسي من أعيان الشيعة و جمتهديهم، كما أنه من أبرز تالمذة الشيخ 
البهائي و المال عبد اهلل الشوشتري و الميرداماد. أّمه بنت صدر الدين محّمد 

عاشوري القمي واليت تنحدر من بيت علم وفضيلة.1 
قال العالمة اجمللسي نقال عن مرآة األحوال: إنّه لّما كان جّده »مقصود علي« 
بصيراً ورعاً مروجاً لمذهب اإلثني عشرية جامعا للكمال والحسن في المقال وكان 
له أبيات رائعة بديعة ولحسن محاضرته وجودة مجالسته سّمي بالمجلسي فصار 

هذا لقباً في هذه الطائفة الجليلة والسلسلة العلية.2 
و قيل أن ذلك يعود إىل قرية يف أصفهان يقال هلا »جملس« كان الشيخ حمّمد 

تقي يقطنها فلّقبت األسرة هبا.3 
روي عن والده اجلليل المولى محّمد تقي أنّه قال: إنه في بعض الليالي بعد الفراغ 
من التهجد عرضت لي حالة عرفت منها أني ال أسأل من اهلل تعالى شيئا حينئذ إال 

استجاب لي وكنت أتفكر فيما أسأله عنه تعالى من األمور األخروية والدنيوية وإذا 
بصوت بكاء محّمد باقر في المهد فقلت: إلهي بحق محّمد وآل محّمد اجعل 
هذا الطفل مرّوج دينك وناشر أحكام سيد رسلك و وفقه بتوفيقاتك التي ال 

نهاية لها.4 
أمر زوجته أن ال  املوىل حمّمد تقي  أّن  العلماء«  و عن صاحب »قصص 

ترضعه إال وهي على طهارة.5 

تالميذه
تتلمذ عليه عدة كثرية من علماء الطائفة و كان جملس درسه جممعا للفضالء 
النوري يف  العالمة  و كان حيضره على ما قيل: ألف رجل أو أكثر. أورد 

الفيض القدسي، منهم: 
1. الميرزا عبد اهلل األفندي األصفهاني صاحب كتاب »رياض العلماء« و 

»الصحيفة السجادية الثالثة«، املتوىف 1137هـ.
املتوىف  النعمانية«  »األنوار  صاحب كتاب  الجزائري  اهلل  نعمة  السّيد   .2

1112 هـ.
3. الشيخ عبد اهلل البحراني صاحب كتاب »عوامل العلوم«، املتوىف 1127 

هـ.
4. محّمد بن علي االردبيلي صاحب الكتاب الرجايل »جامع الرواة« املتوىف 

1101 هـ.
5. الميرزا محّمد المشهدي صاحب »تفسري كنز الدقائق« املتوىف 1125 هـ.

6. المال محّمد رفيع الجيالني؛
7. مير محّمد حسين الخاتون آبادي؛

8. السيد أبو القاسم الخونساري؛
9. المال محّمد سراب التنكابني.6 

الثناء عليه
و  النقلية  و  العقلية  العلوم  تربزه يف  و  قدره  العلماء على جاللة  أمجع  قد 
احلديث و الرجال و األدب. و السابر لكتب الرتاجم جد عليم بأنه من 
أكابر الرجال يف علوم الدين و الشريعة، و النظر يف كتبه العلمية يهدينا إىل 
أنه واقع يف الطليعة من الفقهاء األعالم و أنه عظيم من عظماء الشيعة، و 

بحار العلوم



أن كل ما يف الرتاجم و املعاجم من مجل اإلكبار و التبجيل دون ما هو فيه، 
فلنذكر هنا نبذة مما هتف به العلماء من ألفاظ املدح و اإلطراء يف حقه.

الملقب  علي  المقصود  بن  تقي  محّمد  بن  باقر  األردبيلي :محّمد  المولى  قال 
بالمجلسي مد ظله العالي أستادنا و شيخنا و شيخ اإلسالم و المسلمين، خاتم 
رفيع  الشأن،  القدر، عظيم  المدقق، جليل  المحقق  العالمة،  اإلمام  المجتهدين، 
المنزلة، وحيد عصره، فريد دهره، ثقة، ثبت، عين، كثير العلم، جيد التصانيف، و 
أمره في علو قدره و عظم شأنه و سمو رتبته و تبحره في العلوم العقلية و النقلية و 
دقة نظره و إصابة رأيه و ثقتة و أمانته و عدالته أشهر من أن يذكر، و فوق ما يحوم 
حوله العبارة، و بلغ فيضه و فيض والده رحمهما اهلل دينا و دنيا بأكثر الناس من 
العوام و الخواص، جزاه اهلل تعالى أفضل جزاء المحسنين، له كتب نفيسة جيدة، 

قد أجازني دام بقاه و تأييده أن أروي عنه جميعها.7
و قال محّمد بن الحسن الحر العاملي : موالنا الجليل محّمد باقر ابن موالنا محّمد 
تقي  المجلسي عالم، فاضل، ماهر، محقق، مدقق، عالمة، فهامة، فقيه، متكلم، 
محدث ثقة ثقة، جامع للمحاسن و الفضائل، جليل القدر، عظيم الشأن، أطال اهلل 

بقاه، له مؤلفات كثيرة مفيدة.8
و قال البحراين : العالمة الفهامة، غواص بحار األنوار، و مستخرج آللي األخبار 
و كنوز اآلثار، الذي لم يوجد له في عصره و ال قبله و ال بعده قرين في ترويج 
الدين، و إحياء شريعة سيد المرسلين، بالتصنيف و التأليف، و األمر و النهي، و 
قمع المعتدين و المخالفين من أهل األهواء و البدع و المعاندين سيما الصوفية 
المبدعين، »محّمد باقر بن محّمد تقي بن مقصود علي الشهير بالمجلسي« و 
هذا الشيخ كان إماما في وقته في علم الحديث و سائر العلوم، و شيخ اإلسالم 
بدار السلطنة أصفهان، رئيسا فيها بالرئاسة الدينية و الدنيوية، إماما في الجمعة و 
الجماعة، و هو الذي روج الحديث و نشره ال سيما في الديار العجمية، و ترجم 
لهم األحاديث العربية بأنواعها بالفارسية، مضافا إلى تصلبه في األمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر، و بسط يد الجود و الكرم لكل من قصد و أم، و قد كانت 
مملكة الشاه سلطان حسين لمزيد خموله و قلة تدبيره للملك محروسة بوجود 
شيخنا المذكور، فلما مات انتقصت أطرافها، و بدا اعتسافها، و اخذت في تلك 

السنة من يده قندهار، لم يزل الخراب يستولي عليها حتى ذهبت من يده.9
و وصفه العالمة الطباطبائي بحر العلوم 10 يف إجازته لـلـسيد عبد الكريم ابن السيد 

جواد بقوله:
النور  و  الرباني،  العالم  الملة،  و  الشريعة  علوم  ناشر  و  الجلة،  المحدثين  خاتم 
العالمة  خالنا  األنوار،  بحار  و غواص  األطهار،  األئمة  أخبار  الشعشعاني، خادم 

المولى محّمد الباقر لعلوم الدين.
و قال المحقق الكاظمي 11 بعد ذكر والده املعظم:

منها: المجلسي لولده و تلميذه األجل األعظم األكمل األعلم، منبع الفضائل و 
الحكم، غواص بحار األنوار، مستخرج كنوز األخبار و رموز اآلثار،  األسرار و 
الذي لم تسمح بمثله األدوار و األعصار، و لم تنظر إلى نظيره األنظار و األمصار، 
كشاف أنوار التنزيل و أسرار التأويل، حالل معاضل األحكام و مشاكل األفهام 
بأبلج السبيل و أنهج الدليل، صاحب الفضل الغامر، و العلم الماهر، و التصنيف 
الباهر، و التأليف الزاهر، زين المجالس و المدارس و المساجد و المنابر، عين 
أعيان األوائل و األواخر من األفاضل و األكابر، الشيخ الواقر الباقر، المولى محّمد 

باقر جزاه اهلل رضوانه، و أحله من الفردوس مبطانه. 
و مهما تكثرت األقوال من العلماء يف حق شيخنا املرتجم فإنا نرى البيان 
يقصر عن حتديد نفسياته، و ينحسر عن توصيف حمامده و ما آتاه اهلل من 
ملكات فاضلة، و صفات محيدة، و ما وفقه من ترويج شريعته و إحياء سنة 
نبيه، و إماتة األحداث اهلالكة و البدع املهلكة، و إرشاد الناس إىل الطريق 
السوي و الصراط املستقيم بكتبه النافعة، و بثها يف البلدان و القرى، و يف 
احلاضر و البادي، و ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء من عباده و اهلل ذو 

الفضل العظيم.12 

الغاية من تدوين الموسوعة13 
أشار اجمللسي اىل السبب الذي دعاه لتصنيف موسوعة البحار قائال:

»إني كنت في عنفوان شبابي حريصا على طلب العلوم بأنواعها مولعا باجتناء فنون 
المعالي من أفنانها فبفضل اهلل سبحانه وردت حياضها وأتيت رياضها وعثرت على 
ألوان ثمارها واحتوى جيبي... فنظرت  صحاحها ومراضها حتى مألت كمي من 
إلى ثمرات تلك العلوم وغاياتها و تفكرت في أغراض المحصلين وما يحثهم على 
البلوغ إلى نهاياتها وتأملت فيما ينفع منها في المعاد وتبصرت فيما يوصل منها 
إلى الرشاد فأيقنت بفضله و إلهامه تعالى إن زالل العلم ال ينقع إال إذا أخذ من 
عين صافية نبعت عن ينابيع الوحي واإللهام وإن الحكمة ال تنجع إذا لم تؤخذ من 
نواميس الدين ومعاقل األنام. فوجدت العلم كله في كتاب اهلل العزيز وأخبار أهل 

 14».بيت الرسالة
والسبب اآلخر الذي يشري اليه اجمللسي هو حرصه على حفظ الرتاث من 

الضياع حيث قال:
»ثم بعد اإلحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت األصول المعتبرة المهجورة 
سالطين  الستيالء  إما  المتمادية  واألزمان  المتطاولة  األعصار  في  تركت  التي 
للفضل  المدعين  الجهال  بين  الباطلة  العلوم  لرواج  أو  الضالل  وأئمة  المخالفين 
والكمال أو لقلة اعتناء جماعة من المتأخرين بها اكتفاء بما اشتهر منها لكونها 
أسأل عنها في شرق  منها. فطفقت  أجمع وأكفى وأكمل وأشفى من كل واحد 
البالد وغربها حينا وألّح في الطلب لدى كل من أظن عنده شيئا من ذلك وإن كان 

به ضنينا.«15 
»و لما رأيت الزمان في غاية الفساد ووجدت أكثر أهلها حائدين عما يؤدي إلى 
الرشاد خشيت أن ترجع عما قليل إلى ما كانت عليه من النسيان والهجران وخفت 
أن يتطرق إليها التشتت لعدم مساعدة الدهر الخوان ... فأرجو من فضله سبحانه 
إلى قيام قائم آل محّمد  الراجي رحمته وامتنانه أن يكون كتابي هذا  على عبده 
عليهم الصالة والسالم والتحية واإلكرام مرجعا لألفاضل الكرام ومصدراً لكل من 

طلب علوم األئمة األعالم.«16 

كيفية تأليفها وخصائصها
بذل اجمللسي جهداً كبرياً يف مجع املوسوعة حيث أرسل الكثري من الطالب 
اىل شىّت املدن والبلدان للبحث عن تلك املخطوطات واملصادر ومجعها يف 
مكان واحد. فكان يفحص عن الكتب القدمية ويسعى يف حتصيلها وملا بلغه 
أن كتاب مدينة العلم للصدوق يوجد يف بعض بالد »اليمن« فأهنى ذلك إىل 
سلطان العصر فوجه السلطان أمرياً من أركان الدولة سفريا إىل ملك اليمن 

هبدايا وحتف كثرية خلصوص حتصيل ذلك الكتاب. 
وقد استغرق مجع املوسوعة و تدوينها ما بني عام 1072 هـ.ق. و 1106 
هـ.ق. أي ما يقرب من ست وثالثني سنة كاملة كما صرح بذلك هو. وقد 
ساعده يف اجناز العمل بعض تالمذته كالـميرزا عبد اهلل االفندي، والـمير محّمد 
صالح الخاتون آبادي و الـمال عبد اهلل بن نور الدين البحراني، و الـسيد نعمة اهلل 
الجزائري و.. و قد مت الكتاب على يد تالمذته بعد رحيله، حيث قاموا 

باعادة كتابة املسودات.17 
وإمّنا  املوسوعة  تدوين  مراحل  مجيع  على  واهليمنة  اإلشراف  له  و كان 
اقتصر عمل التالميذ على اجلمع وكتابة اآليات واألحاديث حتت العناوين 
باب  يورد حتت كل  أنّه  املصنف  املعتمد عند  املنهج  واالبواب.18 و كان 
اآليات املتعلقة به مباشرة أو باالستعانة بالقرائن احلافة به كالقرينة التارخيية أو 

احلديثية أو التفسريية املناسبة للموضوع.
االسالم  املفسرين كـأمني  بأقوال  ذلك  الضرروة-  مواطن  يف   – يعقب  مث 
حتت  يدرج  مث  عنهما.  النقل  يكثر  اللذين  الرازي  الفخر  واإلمام  الطبرسي 

بعض  بنقل  يكتفي  وأحيانا  نفسه.  بالعنوان  الصلة  ذات  األحاديث  ذلك 
فقرات احلديث وينقل احلديث كامال يف الباب املناسب له مشرياً أحيانا إىل 
مصدر احلديث يف البحار. و هكذا تراه يسّجل مالحظته اليت يبني فيها 
مفردات احلديث ومعانيه إن اقتضت الضرورة ذلك. وقد خلت اجمللدات اليت 
أعاد كتابة مسودهتا وتنظيمها تالميذ العالمة اجمللسي من تلك التعليقات 

والتوضيحات.
وتشهد القرائن على أّن العالمة اجمللسي – مع أنه دّون الكتاب يف النصف 
الثاين من عمره وبعد أن طوى مدارج عالية يف العلم والتأليف وحظي بدعم 
بالعبء األساسي واألصلي يف  الدولة الصفوية ومؤازرة تالمذته- قام  من 

تدوين املوسوعة.
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