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السالم علی ربیع األنام ونضرة األیام
تنطلق رائحة زكية وعطرة ليوم جديد وشهر جديد وعام جديد، من المدن التي عالها الغبار 
والتراب، والقلوب التي إعتراها الصدأ والزنجار. وليس هناك بعد االن من جدار وحائل يحول 

دون هبوب النسيم العليل النابع من الحياة الجديدة والزمن الجديد.  
وكم من قلوب إكتأبت في زمن الغيبة، وكم من شفاه تيبست تحسرا على الكلمة الطيبة، 

وكم من رؤوس رفعت على الرماح! »ظهر الفساد في البّر و البحر بما كسبت أيدی الناس«!
وفي خضم السنين والقرون، فان ما منح القوة لألقدام المتعبة من الذهاب، والقلوب الممزقة من 
الرعب، ومّزق ستار الليل في زحمة الظالم والعتمة، لم يكن سوی فتحة ونافذة أمل وانتظار. 

الوقت المعلوم والموعد الذي ُوِعد به، النه قال سبحانه وتعالى: 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكون «! »ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

إن طلوع شهر ربيع، هو ذكر جميل يبشر الحكماء والحصفاء بزمن التحرر والخالص، ويمنح 
الفرحة  بتلهف وشغف،  المنتظرين  المكروبين  لليائسين والقانطين ويضفي على  لحظة األمل 

يسمعون 
فيها من السماء من ينادي: 

يا معشر الناس!
واآلن، لقد جاء من كنتم تنتظرونه.

لقد اننهى عمر الجبابرة 
والطغاة! إن حلول شهر ربيع، 

هو صرخة جبرئيل الذي 
يستدعي المنتظرين ويقول: 

»فالنفير النفير!
نحو اإلمام الذي ينتظركم.«

فهنيئا لكافة المنتظرين حلول شهر 
ربيع وربيع األنام! 

         رئيس التحرير
         إسماعيل شفيعي سروستاني

إمام الربیــع
رئیس التحریر
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نجم الدین نجیب

إصطادت إحدى وحدات النخبة يف اجلیش السوري، أكثر من 200 إرهايب 
تابع لتنظیم داعش يف حوجية كاطع بريف »دير الزور« الشرقي.

وحبسب مصادر عسكرية وإعالمیة، فإن وحدات اجلیش السوري مدعومًة 
بالقوات الرديفة، سیطرت على جزيرة حوجية كاطع مشال مدينة دير الزور، 

بعد أن حاصرت مسلحي داعش فیها ألكثر من أسبوعني.
وأكدت املصادر أن وحدات اجلیش عربت إىل اجلزيرة بواسطة جسر معدين 
مت بناؤه بدعم من القوات الروسیة، حیث بدأ مسلحي داعش باالستسالم 

على شكل جمموعات، وصل عددهم اإلمجايل ألكثر من 250 مسلح.
وأكد ما نقلته املصادر، ما نشره حساب »ISIS Hunter« على موقع 
التنظیم  مسلحي  من  أعداد كبرية  لصور  »تويرت«،  االجتماعي  التواصل 
اإلرهايب بعد استسالمهم لقوات »صائدو داعش« إحدى وحدات النخبة 

يف اجلیش العريب السوري هناك.

وتعمل وحدات اجلیش على متشیط املنطقة وتكفیك العبوات الناسفة املنتشرة 
يف احملیط، باإلضافة ملصادرة العديد من األسلحة والذخرية.

الشرقیة  الضفة  منقطة  تنظیم داعش يف  وكانت حوجية كاطع آخر معاقل 
مشال مدينة دير الزور، واليت أصبحت بالكامل حتت سیطرة اجلیش السوري.

http://www.alalam.ir/news/3157136 :المصدر

عندما  املتحدة  االمم  مسؤولو  يقصده  الذي  خاطب 
ُ
امل هو  من  ندري  ال 

يتحدثون عن ضرورة ايصال املساعدات االنسانیة الضرورية ملاليني الیمنیني 
 3 حنو  منذ  بالدهم  على  املفروضة  احلرب  بسبب  يتضورون جوعا  الذين 

سنوات.
اذا كان مقصود هؤالء املسؤولني الشعوب يف العامل، فان الشعوب ال حول 
والقوة هلا، اما اذا كانت احلكومات فان مجیع حكومات العامل هلا ممثلني 
يف املنظمة الدولیة، ميكن وبكل سهولة دفعها لاللتزام بالقوانني الدولیة اليت 
ال متسح باستخدام الغذاء كوسیلة للضغط على الشعوب من اجل حتقیق 

اهدف سیاسیة.
امللفت ان املنظمة الدولیة اليت تتالف من ممثلي دول العامل حتولت اىل شاهد 
زور عما جيري يف »الیمن«، فهي ترسم الصورة املاساوية اليت يشهدها الیمن 
دون ان تتحرك بشكل جاد لوقف املاساة، عرب استخدام صالحیاهتا املتوفرة 
يف جملس االمن الدويل، لسبب بسیط، وهو مصاحل القوى الكربى املیهمنة 

على اجمللس واليت ترى فعلیا من مصلحة اليقاف هذه احلرب العبثیة.
املؤملة اليت  الثاين / نوفمرب، يعترب من االيام  الثالثاء 14 تشرين  يوم امس 
كشفت عن جانب بسیط من املأساة الكربى اليت يعیشها الشعب الیمين 
تقوده  الذي  العريب  التحالف  أخرج  الیوم  هذا  مثل  ففي  احلرب،  بسبب 

السعودية مطار صنعاء الدويل من اخلدمة بشكل كامل.
يف صباح هذا الیوم اغار التحالف العسكري بقیادة السعودية على املطار 
وأدت الغارة إىل تدمري كلي ملنظومة جهاز اإلرشاد املالحي وإيقاف احلركة 
الوحیدة املوجودة يف مطار »صنعاء« وهي رحالت األمم املتحدة واملنظمات 

الدولیة اخلاصة باملساعدات واإلغاثة اإلنسانیة.
التحالف السعودي برر الغارة على اهنا تنفیذا لقرار التحالف فرض حصار 
شامل على املطارات واملواىنء واملنافذ الربية ملنع وصول العتاد العسكري اىل 
حركة انصار اهلل بعد اطالقها صاروخا بالستیا على مطار الملك خالد يف 
»الرياض«، فیما املعروف ان مطار صنعاء مغلق اصال امام الرحالت التجارية 

ومل يكن يسمح التحالف باستخدامه اال للرحالت االنسانیة االستثنائیة، 
لذلك مل يكن هناك من سبب موجه لقصف املطار، اال ان كان هناك من 

قرر االسراع يف وقوع كارثة اجملاعة يف الیمن.
يف نفس الیوم، اي يوم الثالثاء 14 تشرين الثاين / نوفمرب، بعد قصف مطار 
األمم  منظمة  جددت  االنسانیة،  الرحالت  امام  خدماته  وايقاف  صنعاء 
املتحدة مطالبتها، بالرفع الكامل للحصار الذي يفرضه منذ أسبوع التحالف 

السعودي على الیمن!!
املنظمات  أن  دوجاریك  ستیفان  الدولیة  املنظمة  باسم  املتحدث  وصرح 
االنسانیة حباجة اىل »وصول كامل« إىل كل املوانئ واملطارات. وأشار إىل 
أن األمر ال يتعلق بالوصول فقط اىل بعض املوانئ، الن االمر يتطلب بعدها 

املرور عرب خطوط مواجهة اليصال املساعدة االنسانیة.
واعترب أن االمر ملح والعّد العكسي بدأ مضیفا ال یزال هناك 11 یوما قبل 
نفاذ مخزون األرز، 97 یوما )قبل نفاذ( مخزون القمح، خالل 20 یوما لن 
یعود هناك دیزل في الشمال وخالل 10 أیام )سینفذ( الوقود يف هذه املنطقة.

الصحي بسرعة، مضیفا  الوضع  تراجع  تداعیات احلصار  ان من بني  وقال 
واحملروقات  الغذائیة  املواد  واردات  على  يعتمدون  الیمن  يف  السكان  مجیع 
واألدوية. أكثر من 17 ملیون ميين، أي أكثر من ثلثي السكان، يعیشون يف 

ظل نقص التغذية.
ويف ذات السیاق دعا جیمي مكجولدريك منسق األمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانیة يف الیمن التحالف يوم الثالثاء ايضا، إىل فتح املوانئ البحرية الیمنیة 
بشكل عاجل وقال إنه خياطر بإحلاق ضرر جبهود مكافحة الكولريا واجلوع 
يف ظل وجود سبعة ماليني شخص يف أوضاع شبیهة بالمجاعة بالفعل، وان 

هناك ماليني األرواح مهددة بسبب احلصار.
ال ندري اىل من يتحدث هؤالء املسؤولون االممیون؟ وهل هناك جهة تصغي 
اىل ما يقولون؟ واذا كان كالمهم ال يقدم واليؤخر يف املاساة اليت يعیشها 
الیمنیون، ترى مل يتكلمون اصال؟، اال يكشف كالمهم ان العامل حتكمه 

املصاحل ال االخالق؟ اين هم من يدعون ان االمم املتحدة هي املسؤولة عن 
امن واستقرار العامل ؟ فهل موت املاليني جوعا يف الیمن ال يدخل يف اطار 

امن واستقرار هذا العامل، ام ان الیمنیني يعیشون يف عامل غري عاملنا؟
من حق الشعوب ان تفقد ثقتها باملنظمة الدولیة اليت ال متتلك حىت القدرة 
املطارات  على  قاتال  حصارا  يفرض  الذي  البلد  سفري  على  ترد  ان  على 
واملواىنء واملنافذ الیمنیة، عندما اعلن ان بالده لن تفتح املطارات واملواىنء 
واملنافذ الربية الیمنیة، اال بعد ان ترضى عن تعزيز اجراءات مراقبة الشحنات!! 
بینما اجلمیع يعلم ان ال شحنات غري انسانیة تصل اىل مطار صنعاء، لیتم 

تعزيز املراقبة علیها.
الیمين  الشعب  ارادة سیاسیة تدفع حنو جتويع  لقد بات واضحا ان هناك 

فعل  عن  والدبابات  والصواريخ  الطائرات  عجزت  ان  بعد  ارادته،  لكسر 
ذلك، اال انه فات من يقف وراء هذا املخطط اجلهنمي، ان عار اجملاعة 
يف الیمن سیبقى يالحق االنسانیة اىل االبد، الهنا وقفت صامتة امام هذه 

اجلرمية الكربى.

http://ar.shafaqna.com/AR/148522 :المصدر

المجاعة في الیمن... 

بقبضة »الصائدون« في سوريا
عشرات األسرى من داعش

عار سیالحق اإلنسانیة الى األبد
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لندن - إکنا: قامت شرکة حلوم يف عاصمة »بروناي« »بندر سري بكاوان« 
بازار«  مدينة »كاكس  الروهینغا يف  الالجئني  علی  احلالل  اللحوم  بتوزيع 

البنغالديشیة، وذلك بطلب من منظمة اإلغاثة اإلسالمیة يف »بريطانیا«.
ان شرکة »صحتني« هي شرکة متخصصة يف إنتاج اللحوم احلالل يف برونای.
وأعلنت الشرکة أهنا سرتسل شاحنة من حلوم الدجاج واألرز لالجئني الروهینغا 

يف خمیم مبدينة کوکس بازار البنغالدشیة.
وأکد املدير التنفیذی للشرکة عادل خان ان املسلمني »الروهینغا« يف خمیمات 
»بنغالديش« مل حیصلوا علی اللحوم احلالل وشرکتنا قامت بتوفري هذا النوع 

من اللحم هلم.
هذا ويذکر أن عدداً کبرياً من املسلمني الروهینغا فّروا منذ شهر أغسطس/ 
آب املاضی من والية »راخني« يف »میامنار« حیث يسکنون الی بنغالديش 
بعد تعرضهم الی محلة شرسة ودموية من قبل اجلیش املیامناري، واملتطرفني 

البوذيني يف میامنار.
هذا ويذكر أن نقص الغذاء واملاء واملأوى والرعاية الصحیة هي من املشاكل 
اليت يواجهها هؤالء الناس املشرّدون وحیتاجون إىل املساعدة ملواصلة حیاهتم.

http://iqna.ir/fa/news/3662819 :المصدر

نیويورك - إکنا: أحیا املركز االسالمي مبنطقة »ماهناتن« يف مدينة »نیويورك« 
األمريكیة حفل يوم األبواب املفتوحة، وذلك هبدف تعريف غري املسلمني 

باإلسالم.
وأفادت »وكالة األنباء القرآنیة الدولیة« )إکنا(، يشتمل حفل يوم األبواب 
املفتوحة يف املركز االسالمي مبنطقة ماهناتن يف مدينة نیويورك األمريكیة الذي 
أقیم أمس األول السبت 11 نوفمرب / تشرين الثانی اجلاری، على التعريف 

باملبادئ اإلسالمیة وشرح دور املرأة يف اإلسالم.
ويف هذا احلفل، قام 120 من غري املسلمني بزيارة املسجد وأجنحة الدراسات 

االسالمیة، ومّت تعلیم النساء املسلمات كیفیة إرتداء احلجاب.
وقال العضو يف جملس إدارة املركز االسالمي مبنطقة ماهناتن يف مدينة نیويورك 

األمريكیة، واألستاذ جبامعة »كانساس« األمريكیة حیدر رشید إن الغرض من 
تنظیم مراسم يوم األبواب املفتوحة احلفل هو تعريف غري املسلمني مببادئ 

اإلسالم، مبیناً أننا حناول تعريف غري املسلمني حبیاة املسلمني واإلسالم. 
وأوضحت حنا كوربوس اليت حضرت للمرة األوىل يف هذا احلفل: 

من المهم عقد مثل هذا الحفل ألن الكثیر من الناس إما ال یعرفون اإلسالم أو 
لدیهم سوء فهم حول هذا الدین.

http://iqna.ir/fa/news/3662728 :المصدر

جرائم  أن  »إف.يب.آي«،  األمريكي  الفیدرايل  التحقیقات  مكتب  ذكر 
الكراهیة زادت يف الواليات املتحدة خالل العام املاضي للعام الثاين على 

التوايل.
أوضح مكتب التحقیقات يف تقرير أنه مت تسجیل 6 آالف و121 جرمية 

كراهیة يف عام 2016، مقارنة بـ5800 جرمية يف 2015م. 
واستندت مجیع جرائم الكراهیة يف العام املاضي تقريباً إىل حتیز معني، فكان 
75% منها مدفوعا بالتحیز العرقي أو اإلثين، و21% بدافع التحیز الديين 

و17% بدافع التحیز اجلنسي. 
وذكر تقرير مكتب التحقیقات أن جرائم الكراهیة اليت ترتكز على العرق 
شكلت 3489 جرمية مقارنة بـ3310 جرائم يف العام السابق، وقال التقرير: 

إن نصف تلك الجرائم كان مدفوعا بالعنصریة ضد السود. 
كما أظهر التقرير ارتفاعاً يف اجلرائم بدافع الكراهیة الدينیة، وأغلبیتها ضد 

الیهود واملسلمني، وكانت معاداة السامیة السبب الذي حفز حنو 55% من 
اجلرائم، تلیها املشاعر املعادية للمسلمني، اليت تسببت يف حنو 25% من 

اجلرائم بواقع 320 جرمية تقريباً.
كما ارتفع عدد جرائم الكراهیة اليت تستهدف املثلیات واملثلیني ومزدوجي 

املیل اجلنسي ومغريي اهلُوية اجلنسیة يف العام املاضي. 
والتقرير هو أحدث جتمیع سنوي، يصدر بتفويض من الكوجنرس، للحوادث 

اليت حیركها التحیز يف مجیع أحناء الواليات املتحدة.

vetogate.com :المصدر

إنشاء أجنحة الدراسات اإلسالمیة في نیويورك

إف . بي . آي:
320 جريمة كراهیة ضد المسلمین
بأمريكا في 2016

تبعث مساعدات للروهینغا
»اإلغاثة اإلسالمیة في بريطانیا«
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أن اهلدف الرئیس و األول من بعثة األنبیاء هو، إمتام الشروط اليت يلزم توفرها 
لرشد البشر و تكاملهم االختیاري و احلر و الواعي الشعوري، و الذي يتم 
حتقیقه من خالل إبالغ الوحي اإلهلي للناس، و جعله مبتناول أيديهم. و 
قد لوحظت أهداف اخرى وراء ذلك ميكن أن نعترب منها: املساعدة على 
الرشد العقلي، و الرتبیة الروحیة و املعنوية لألفراد املؤهلني و ذوي االستعداد. 
و أخريا، كان األنبیاء العظام حیاولون تشكیل اجملتمع املثايل القائم على 
القسط يف  العدل و  اإلهلیة، و نشر  التعالیم  القیم و  أساس عبادة اهلل و 
األرض كلها، و قد خطا كل واحد منهم، حبسب وسعه، خطوة يف هذا 
السبیل، و قد متكن بعضهم من إقامة دولة إهلیة يف منطقة او مرحلة زمنیة 
معینة، ولكن مل تتوفر ألي منهم الظروف و الشروط املناسبة إلقامة احلكومة 

العاملیة.
يعين  املناسبة ال  الشروط  الظروف و  توفر مثل هذه  أن عدم  املالحظة  و 
قصور تعالیم االنبیاء و مناهجهم واسالیبهم، أو النقص يف إدارهتم وقیادهتم، 
وكذلك ال يعين عدم حتقق اهلدف اإلهلي من بعثتهم. ولكن اهلل تعاىل وعد  
يف كتبه السماوية  بإقامة احلكومة اإلهلیة على االرض كلها، و نشر العدل 
والقسط يف الشعوب احملرومة، اليت ضاقت ذرعا جبور الظاملني، و يئست من 
كل املبادئ و األنظمة احلاكمة، و ميكن اعتبار ذلك هو اهلدف النهائي 
لبعثة خامت النبیني، و دينه العاملي و اخلالد، و ذلك ألن اهلل قال يف 

حقه:
»لُِیْظِهَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّه.«1 

فإهنا نزلت يف القائم من آل حمّمد. و الشخص الوحید الذي سیفلح 
يف أن حیكم كل شئ، هو حضرة صاحب األمر، أرواحنا له الفداء، و املراد 
من »حیكم كل شئ«، هو التحكم مبا هو يف األرض والسماء. احلكم الذي 

وصفه القرآن الكرمي بـ»الملك العظیم.«2
قال عبد اهلل بن مسعود، مفّسر القرآن: 

 في اآلیة[ »ِإنِّي جاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخلیَفة«؛ و داود[  الخلفاء أربعة: آدم
و  المقدس؛  بیت  یعني  اأْلَْرض « ،  ِفي  َخلیَفًة  َجَعْلناَك  ِإنَّا  داُوُد  »یا  اآلیة[  ]في 
هارون؛ »قال لموسى  اخلفني في قومي«  و علي  »َوَعَد اللَُّه الَّذیَن آَمُنوا َو 
َعِمُلوا الصَّاِلحات «؛ یعني علیا »لََیْسَتْخِلَفننَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذیَن ِمْن 
قنَْبِلِهم «  آدم و داود و هارون  و »َو لَُیَمكَِّننَّ َلُهْم دیننَُهُم الَِّذي اْرَتضى  َلُهم «،  
لَننَُّهْم ِمْن بنَْعِد َخْوِفِهْم َأْمنا« یعني أهل مكة. »ینَْعُبُدونَني  ال  یعني اإلسالم، »َو لَُیَبدِّ
َو َمْن َكَفَر بنَْعَد ذِلكَ «  بوالیة علي بن أبي طالب  »فَُأولِئَك ُهُم  ُیْشرُِكوَن بي  َشْیئاً 

اْلفاِسُقون« یعني العاصین هلل و لرسوله.3 
تشمل   املهدي لإلمام  العاملیة  احلكومة  بان  الروايات  من  يستشف  و 
كل الكون و الوجود. أي أنه لیس كائنات األرض و السماء ختضع حلكمه 
فحسب، بل أن الكائنات غري املعروفة املوجودة يف الكواكب واجملرات يف 
السماوات االخرى، ختضع المرته وحكمه. إن هذا امللك العظیم، أعظم 
من مجیع األمالك اليت كان حیظى هبا األنبیاء االهلیني وأولیاء اهلل. کما قال 
أمري املؤمنني : »إن  ملكنا أعظم  من  ملك  سلیمان  بن داود و سلطاننا أعظم 

من سلطانه .«4 
يف  الناس  من  فريق  فیه  ينتظر  الذي  العصر  هذا  يف  أنه  الروايات  وتفید 

مریم باک آئین

يحكم كّل شيء

األرض ظهور حضرته، فان فريقا من الكائنات يف الكواكب واجملرات جاهزا 
 .خلدمته

تقریر عن جیش إمام الزمان في المجرات 
عن محّمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الّله عن مرياث العلم ما مبلغه 
أ جوامع هو من هذا العلم أم تفسري كّل شي ء من هذه األمور اّليت نتكّلم 

فیها؟ فقال:
»إّن لّله عّز و جّل مدینتین: مدینة بالمشرق و مدینة بالمغرب، فیهما قوم ال یعرفون 
إبلیس، و ال یعلمون بخلق إبلیس، نلقاهم في كّل حین، فیسألونّا عّما یحتاجون 
إلیه، و یسألونّا عن الّدعاء فنعّلمهم، و یسألونّا عن  قائمنا متى  یظهر، و فیهم عبادة 

و اجتهاد شدید.
و لمدینتهم أبواب ما بین المصراع إلى المصراع مائة فرسخ، لهم تقدیس و تمجید، 
و دعاء و اجتهاد شدید، لو رأیتموهم الحتقرتم عملكم، یصّلي الّرجل منهم شهرا 
ال یرفع رأسه من سجدته، طعامهم الّتسبیح، و لباسهم الورع ، و وجوههم مشرقة 
بالّنور، و إذا رأوا مّنا واحدا احتوشوه  و اجتمعوا إلیه و أخذوا من أثره من األرض 
یتبرّكون به، لهم دوّي إذا صّلوا كأشّد من دوّي الّریح العاصف. منهم جماعة لم 
إیّاه،  الّله عّز و جّل أن یریهم  یضعوا الّسالح منذ كانوا ینتظرون قائمنا، یدعون 
ما  طلب  و  االستكانة،  و  الخشوع  رأیت  رأیتهم  إذا  سنة،  ألف  أحدهم  عمر  و 
یقّربهم إلى الّله جّل و عّز، إذا احتبسنا عنهم ظّنوا أّن ذلك من سخط، یتعاهدون 
أوقاتنا الّتي نأتیهم فیها، فال یسأمون  و ال یفترون ، یتلون كتاب الّله عّز و جّل كما 

عّلمناهم، و إّن فیما نعّلمهم ما لو تلي على الّناس لكفروا به و ألنكروه.
یسألونّا عن الّشي ء إذا ورد علیهم من القرآن ال یعرفونه، فإذا أخبرناهم به انشرحت 
صدورهم لما یستمعون مّنا، و سألوا لنا البقاء و أن ال یفقدونا، و یعلمون  أّن المّنة 
من الّله تعالى علیهم فیما نعّلمهم عظیمة، و لهم خرجة مع اإلمام إذا قام، یسبقون 
فیها أصحاب الّسالح، و یدعون الّله عّز و جّل أن یجعلهم مّمن ینتصر بهم لدینه، 
فهم  كهول و شّبان، إذا رأى شاّب منهم الكهل جلس بین یدیه جلسة العبد ال 
یقوم حّتى یأمره، لهم طریق هم أعلم به من الخلق إلى حیث یرید اإلمام، فإذا 
أمرهم اإلمام بأمر قاموا إلیه  أبدا حّتى یكون هو اّلذي یأمرهم بغیره، لو أنّهم 
وردوا على ما بین المشرق و المغرب من الخلق ألفنوهم في ساعة واحدة، ال یعمل  

فیهم الحدید.
لهم سیوف من حدید غیر هذا الحدید، لو ضرب أحدهم بسیفه جبال لقّده حّتى 
و  »الّروم«   و  »الكرد«  و  »الّدیلم«  و  »الهند«   اإلمام بهم  یغزو  و  یفصله، 
»بربر« و »فارس«، و ما بین جابرسا إلى جابلقا- و هما مدینتان واحدة بالمشرق 
و واحدة بالمغرب ال یأتون على أهل دین إاّل دعوهم إلى الّله عّز و جّل، و إلى 

.و الّتوحید، و والیتنا أهل البیت ،اإلسالم، و اإلقرار بمحّمد
فمن أجاب منهم و دخل في اإلسالم تركوه و أّمروا علیه أمیرا منهم، و من لم 
یجب و لم یقّر بمحّمد، و لم یقّر باإلسالم، و لم یسلم قتلوه، حّتى ال یبقى 

بین المشرق و المغرب و ما دون الجبل أحد إاّل آمن.«5 
أرجاء  يف  االسالم  ينتشر  لیس   املهدي اإلمام  ظهور  مع  فانه  لذلك 
األرض فحسب بل يسمع نداء دين حمّمد من مجیع أصقاع الكون. 
کما قال: »إذا قام القائم حكم بالعدل و ارتفع في أیامه الجور و آمنت به 
السبل و أخرجت األرض بركاتها و رد كل حق إلى أهله و لم یبق أهل دین حتى 
یظهروا اإلسالم و یعترفوا باإلیمان. أ ما سمعت اهلل تعالى یقول  »َو َلُه َأْسَلَم َمْن ِفي 

السَّماواِت َو اأْلَْرِض َطْوعاً َو َكْرهاً َو ِإلَْیِه ینُْرَجُعون. « 6و7 
شئ،  حیكم كل  االسالم  جعل  وموالنا:  لسیدنا  الفريدة  اخلصیصة  وهذه 

حكم كل شئ!

الهوامش: 
1. سورة توبه، اآلية 33.
2. سورة نساء، آية 54.

3. ابن شهر آشوب مازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب«، قم، الطبعة 
االولی، 1379ه، ج 3، ص 63.

4. االسرتآبادى، على، »تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة«، قم، الطبعة 
االولی، 1409ه، ص 169.

االولی،  الطبعة  قم،  البصائر«،  »خمتصر  حمّمد،  بن  سلیمان  بن  حسن  احلّلى،   .5
1421ه، صص 70-68.

6. سورة آل عمران، اآلية 83.
الطبعة  العباد«، قم،  املفید، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على   .7

االولی، 1413ه، ج 2، ص 384.
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شأن اإلمام

لقد أجنز النيب األكرم مهمته على حنو أمت وأكمل، وأعلن منصب اإلمامة 
بعد نبوته وقدم أول إمام، لیوضح مسار حضور وعمل املؤمنني يف الوجود 
والعالقات والتعامالت، لكي ال تبقى األمة االسالمیة يف حرية من بعده وأن 
تعرف تكلیفها وواجبها. واملؤسف أن هذا األمر بقي معطال بسبب عدم 
معرفة منصب اإلمامة ومقام اإلمام علي كحجة ُمنصَّب من قبل احلق 
بان  يعرف  اجلمیع  بینما كان  النفسانیة،  واألهواء  اهلواجس  تعاىل وكذلك 

رسول اهلل قال:
َلْن  ِبِهَما  فنََتَمسَُّكوا  بنَْیِتي  َأْهَل  ِعتنَْرِتي  َو  اللَِّه  الثنََّقَلْیِن ِكَتاَب  ِفیُكمُ   تَاِركٌ   »ِإنِّي  
َتِضلُّوا فَِإنَّ اللَِّطیَف اْلَخِبیَر َأْخبنََرِني َو َعِهَد ِإَليَّ أَننَُّهَما َلْن ینَْفَترِقَا َحتَّى یَرَِدا َعَليَّ 

اْلَحْوض...«1 
وقد تورط املسلمون يف دوامة من احلوادث واهلواجس، وحصل معهم الذي 
نشهده على مدى ألف ونیف عام. لكن واأسفاه أن هذا املنصب قد خرج 
من ذرية الوحي ووقع يف الظاهر بید أئمة الكفر والشرك واإلحلاد، يف حني 
الالزمة  أيا منهم ال ميلك احلد األدىن من اجلدارة والكفاءة والصفات  أن 

إلحراز هذا املنصب. 
ووا أسفاه! ألن الشیعة ال يعرفون كما جيب اإلمام والويل املنصوب من قبل 

.احلق ومن ذرية النيب

إکمال الدین و ختم النبوة
وقد ألقى ثامن احلجج اإلمام علي بن موسى الرضا يف هجرته الكربى 

اجلمعة، كلمة  ويوم  اجلامع«  »املسجد  ويف  »مرو«  اىل  وصوله  ومستهل 
كشف فیها النقاب عن الصفات اجلامعة لالمام املنصوب من قبل احلق. 

وقال اإلمام متوجها إىل عبد العزیز بن مسلم:
»یا عبد العزیز جهل القوم و خدعوا عن آرائهم إن اهلل عز و جل لم یقبض 
نبیه حتى أكمل له الدین و أنزل علیه القرآن فیه تبیان كل شي ء بین فیه 
الحالل و الحرام و الحدود و األحكام و جمیع ما یحتاج إلیه الناس كمال فقال 
عز و جل- »ما فنَرَّْطنا ِفي اْلِكتاِب ِمْن َشيْ ء«2 و أنزل في حجة الوداع و هي 
آخر عمره ص  »اْلینَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دیَنُكْم َو أَْتَمْمُت َعَلْیُكْم نِْعَمتي  َو َرضیُت 
َلُكُم اإْلِْسالَم دینًا«3 و أمر اإلمامة من تمام الدین و لم یمض حتى بین ألمته 
معالم دینهم و أوضح لهم سبیلهم و تركهم على قصد سبیل الحق و أقام لهم 
علیا علما و إماما و ما ترك لهم شیئا یحتاج إلیه األمة إال بینه فمن زعم 
أن اهلل عز و جل لم یكمل دینه فقد رد كتاب اهلل و من رد كتاب اهلل فهو كافر 
به هل یعرفون قدر اإلمامة و محلها من األمة فیجوز فیها اختیارهم إن اإلمامة 
أجل قدرا و أعظم شأنا و أعلى مكانا و أمنع جانبا و أبعد غورا من أن یبلغها 
باختیارهم إن اإلمامة خص  إماما  یقیموا  أو  بآرائهم  ینالوها  أو  بعقولهم  الناس 
اهلل عز و جل بها إبراهیم الخلیل بعد النبوة و الخلة مرتبة ثالثة و فضیلة 
 شرفه بها و أشاد بها ذكره  فقال  »ِإنِّي جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإماما«4 فقال الخلیل
سرورا بها- »َو ِمْن ُذرِّیَّتي «  قال اهلل تبارك و تعالى- »ال یَناُل َعْهِدي الظَّاِلمین «  
فأبطلت هذه اآلیة إمامة كل ظالم إلى یوم القیامة و صارت في الصفوة ثم أكرمه 
اهلل تعالى بأن جعلها في ذریته أهل الصفوة و الطهارة فقال  »َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق 

َو ینَْعُقوَب ناِفَلًة َو ُكالًّ َجَعْلنا صاِلحین . »َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة ینَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو َأْوَحْینا 
ِإلَْیِهْم ِفْعَل اْلَخْیراِت َو ِإقاَم الصَّالِة َو إیتاَء الزَّكاِة َو كانُوا لَنا عاِبدین « 5 فلم تزل 
في ذریته یرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها اهلل تعالى النبي فقال 
جل و تعالى - »ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس بِِإْبراهیَم َللَّذیَن اتنَّبنَُعوُه َو هَذا النَِّبيُّ َو الَّذیَن آَمُنوا 

 .علیا َو اللَُّه َوِليُّ اْلُمْؤِمنین « 6 فكانت له خاصة فقلدها
بأمر اهلل تعالى على رسم ما فرض اهلل فصارت في ذریته األصفیاء الذین آتاهم 
یماَن َلَقْد لَِبْثُتْم  اهلل العلم و اإلیمان بقوله تعالى- »َو قاَل الَّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َو اإْلِ
في  ِكتاِب اللَِّه ِإلى  ینَْوِم اْلبنَْعث «7 فهي في ولد علي خاصة إلى یوم القیامة إذ 

ال نبي بعد محّمد فمن أین یختار هؤالء الجهال؟!« 
أي أهنم ال ميلكون إنتخاب اإلمام ألنفسهم ولالمة. 

اإلمامة النازلة منزلة النبوة
ويقول اإلمام حول منزلة منصب النبوة: 

»إن اإلمامة هي منزلة األنبیاء و إرث األوصیاء إن اإلمامة خالفة اهلل و خالفة 
إن   الحسین و  الحسن  میراث  و   المؤمنین أمیر  مقام  و   الرسول
اإلمامة زمام الدین و نظام المسلمین و صالح الدنیا و عز المؤمنین إن اإلمامة 
أس اإلسالم النامي و فرعه السامي باإلمام تمام الصالة و الزكاة و الصیام و 
الحج و الجهاد و توفیر الفي ء و الصدقات و إمضاء الحدود و األحكام و 
منع الثغور و األطراف اإلمام یحل حالل اهلل و یحرم حرام اهلل و یقیم حدود 
اهلل و یذب عن دین اهلل و یدعو إلى سبیل ربه  بالحكمة و الموعظة الحسنة و 

الحجة البالغة.
اإلمام أمین اهلل في خلقه و حجته على عباده و خلیفته في بالده و الداعي 
إلى اهلل و الذاب عن حرم اهلل اإلمام المطهر من الذنوب و المبرأ عن العیوب 
غیظ  و  المسلمین  عز  و  الدین  نظام  بالحلم  الموسوم  بالعلم  المخصوص 
المنافقین و بوار الكافرین- اإلمام واحد دهره ال یدانیه أحد و ال یعادله عالم و 
ال یوجد منه بدل و ال له مثل و ال نظیر مخصوص بالفضل كله من غیر طلب 

منه له و ال اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب .«

اإلمام، إنسان ال یوصف 
وبینما كان اجلمیع يظن بأهنم ومن خالل إنطباعاهتم ومعطیاهتم، قادرون 
على حتديد ووصف اإلمام املعصوم واملنصوب من قبل احلق تعاىل، فإن اإلمام 

الرضا يقول:
»فمن ذا الذي یبلغ معرفة اإلمام أو یمكنه اختیاره هیهات هیهات ضلت العقول 
العظماء و  العیون  و تصاغرت  األلباب و خسأت  الحلوم و حارت  تاهت  و 
تحیرت الحكماء و تقاصرت الحلماء و حصرت الخطباء و جهلت األلباء و 
كلت الشعراء و عجزت األدباء و عییت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو 
فضیلة من فضائله و أقرت بالعجز و التقصیر و كیف یوصف بكله أو ینعت 
بكنهه أو یفهم شي ء من أمره أو یوجد من یقوم مقامه و یغني غناه ال كیف و أنى 
و هو بحیث النجم من ید المتناولین و وصف الواصفین فأین االختیار من هذا 

و أین العقول عن هذا و أین یوجد مثل هذا.«

اإلمامة في ذریة آل محمد
»أ تظنون أن ذلك یوجد في غیر آل الرسول محّمد كذبتهم و اهلل أنفسهم 
و منتهم األباطیل  فارتقوا مرتقى صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضیض أقدامهم 
راموا إقامة اإلمام بعقول حائرة بائرة ناقصة و آراء مضلة فلم یزدادوا منه إال 
بعدا »قاتنََلُهُم اللَُّه أَنَّى ینُْؤَفُكون «  و لقد راموا صعبا و قالوا إفكا و »َضلُّوا َضالاًل 
بَعیدا« و وقعوا في الحیرة إذ تركوا اإلمام عن بصیرة و »َو زَیََّن َلُهُم الشَّْیطاُن 
و  اهلل  اختیار  عن  رغبوا  ُمْسَتْبِصرین «8   َو كانُوا  السَّبیِل  َعِن  َفَصدَُّهْم  َأْعماَلُهْم 
ینادیهم- »َو رَبَُّك  بیته إلى اختیارهم و القرآن  اختیار رسول اهلل و أهل 
َیْخُلُق ما َیشاُء َو َیْختاُر ما كاَن َلُهُم اْلِخینََرُة ُسْبحاَن اللَِّه َو َتعالى  َعمَّا ُیْشرُِكون .«

فضل اإلمام
وعن فضل اإلمام يقول اإلمام الرضا يف إدامة الرواية: 

»فكیف لهم باختیار اإلمام و اإلمام عالم ال یجهل و راع ال ینكل  معدن القدس 
 و الطهارة و النسك و الزهادة و العلم و العبادة مخصوص بدعوة الرسول
و نسل المطهرة البتول ال مغمز فیه في نسب و ال یدانیه ذو حسب في البیت 
من قریش و الذروة من هاشم و العترة من الرسول و الرضا من اهلل عز و 
جل شرف األشراف و الفرع من عبد مناف نامي العلم كامل الحلم مضطلع 
باإلمامة عالم بالسیاسة مفروض الطاعة قائم بأمر اهلل عز و جل ناصح لعباد اهلل 
حافظ لدین اهلل إن األنبیاء و األئمة یوفقهم اهلل و یؤتیهم من مخزون علمه 
و حكمه ما ال یؤتیه غیرهم فیكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى  
»َأ َفَمْن ینَْهدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ینُتََّبَع َأمَّْن ال یَِهدِّي ِإالَّ َأْن ینُْهدى  َفما َلُكْم 
َكْیَف َتْحُكُمون « 9 و قوله تبارك و تعالى- »َو َمْن ینُْؤَت اْلِحْكَمَة فنََقْد ُأوِتَي َخْیراً 
َكثیرًا«10 و قوله في طالوت  »ِإنَّ اللََّه اْصَطفاُه َعَلْیُكْم َو زاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َو 
اْلِجْسِم َو اللَُّه ینُْؤتي  ُمْلَكُه َمْن َیشاُء َو اللَُّه واِسٌع َعلیم «11  و قال لنبیه ص- أنزل  
»َعَلْیَك اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو َعلََّمَك ما َلْم َتُكْن تنَْعَلُم َو كاَن َفْضُل اللَِّه َعَلْیَك 
َعظیما«12 و قال في األئمة من أهل بیت نبیه و عترته و ذریته ص  »َأْم َیْحُسُدوَن 
النَّاَس َعلى  ما آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه فنََقْد آتنَْینا آَل ِإْبراهیَم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة 
َو آتنَْیناُهْم ُمْلكاً َعظیما َفِمننُْهْم َمْن آَمَن ِبِه َو ِمننُْهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َو َكفى  ِبَجَهنََّم 
َسعیرا«13 و إن العبد إذا اختاره اهلل عز و جل ألمور عباده شرح صدره لذلك و 
أودع قلبه ینابیع الحكمة و ألهمه العلم إلهاما فلم یعي بعده بجواب و ال یحیر 
فیه عن الصواب- فهو معصوم مؤید موفق مسدد قد أمن من الخطایا و الزلل و 
العثار یخصه اهلل بذلك لیكون حجته على عباده و شاهده على خلقه و »ذِلَك 
َفْضُل اللَِّه ینُْؤتیِه َمْن َیشاُء َو اللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعظیم «14   فهل یقدرون على مثل 
هذا فیختارونه أو یكون مختارهم بهذه الصفة فیقدمونه تعدوا و بیت اهلل الحق 
و نبذوا »ِكتاَب اللَِّه َوراَء ظُُهورِِهْم َكأَننَُّهْم ال ینَْعَلُمون «15 و في كتاب اهلل الهدى 
و الشفاء فنبذوه و اتبعوا أهواءهم فذمهم اهلل و مقتهم و أتعسهم فقال جل و 
تعالى- »َو َمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتنََّبَع َهواُه ِبَغْیِر ُهدًى ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال ینَْهِدي اْلَقْوَم 
الظَّاِلمین « 16 و قال  »فنَتنَْعساً َلُهْم َو َأَضلَّ َأْعماَلُهم «17  و قال  »َكبنَُر َمْقتاً ِعْنَد 
اللَِّه َو ِعْنَد الَّذیَن آَمُنوا َكذِلَك َیْطَبُع اللَُّه َعلى  ُكلِّ قنَْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّار«18 و صلى 

اهلل على النبي محّمد و آله و سلم تسلیما كثیرا.«19 
ويف ضوء األوصاف اليت قدمها ثامن احلجج اإلمام الرضا حول الوالیة 

اسماعیل شفیعي سروستاني

منصب اإلمامة و مقام اإلمامة
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شأن اإلمام

المنجّي

واإلمامة الكلیة للنيب األكرم وأهل بیته، فان صاحب ومتويل هذه 
الباري تعاىل وهو أمشل مظهر  الوالية، حیظى بأعلى درجة من القرب إىل 
له  ومأذون  الكمال  لصفات  درجة  أعلى  صاحب  وبالتايل،  الولّي  إلسم 

بالتصرف يف كافة األمور اجلزئیة والكلیة. 
العامل  إنه يتصرف يف  العامل بقدرة اهلل عزوجل.  إن خلیفة اهلل يتصرف يف 
إياه، وهو حافظ وهادي للمخلوقات  مبدد األمساء اإلهلیة اليت علمها اهلل 
بإذن اهلل. وقد يتساءل القارئ الشاب: إن كان مقررا إن يتم حفظ وهداية 
عباد اهلل منذ الیوم االول بعد اخللق من قبل أناس، وحسبما مت تبیانه، فان 
هؤالء احلافظني واهلداة جيب أن يكونوا أصحاب الوالية الكلیة وأصحاب 
أعلى درجة من القرب إىل احلق تعاىل، يف حني أن النيب األكرم وأهل 
بیته، عاشوا قبل حنو ألف ومائيت عام، لذلك كیف سیكون مصري سائر 
الناس من عصر النيب آدم حىت بعثة النيب حممد؟ بینما يتطلب أن 
يكون املظهر الكامل السم الولّي الذي هو صاحب مجیع شؤون هذا اإلسم، 

مقدم يف اخللق ال مؤخر. 
إنه سؤال وكالم يف حمله. طبعا إن افرتضنا العلم المادي أصال وأساسا ملعرفة 

الوجود ونضفي علیه أصالة كما يفعل املاديون. 
ففي العامل املادي الظاهري، هناك ملیارات الناس مبن فیهم مجیع األنبیاء 
والرسل، هم مقدمون يف اخللق الظاهر على رسول اهلل، لكن ويف املنظور 
العامل  فان  االسالمي،  الفكر  على  وتأسیسا  واالسالمیة،  االهلیة  والرؤية 
املادي، هو فرع للعامل الروحاين والنوري. إن العامل املادي أو ما يطلق علیه 

عالم الخلقو بعد عالم االمر وذيله، يعترب مبنزلة قشرة. 
ولتبیان ذلك، والبحث بشأن علم الوجود الخاص المتسم باإلیمان، البد لنا 
وأن نعود إىل الخلق النوري والروحي يف الفصل األول من برء الكون والوجود. 
أغلقا  قد  املادي،  العلم  على  القائمان  الكونیات  علم  و  الوجود  علم  إن 
أعینهما على هذا الفصل املهم جدا. ونشري إىل أن السبیل الوحید للوصول 
إىل اإلنطباع الكلي والعام وعلم الوجود املتسم باإلميان، يكمن يف اإلهتمام 

بـالخلق النوري وتقدمه على الخلق المادي.
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المنجّي

المنجّي

معتقدات الشیعةمعتقدات أهل السنةالموضوع

عالمات الظهور

:حديث نبوّی
»إذا صارت الدنیا هرجاً ومرجاً، وتظاهرت الفنت، 
وتقطّعت السبل، وأغار بعضهم على بعض، فال 
كبري يرحم صغرياً، وال صغري يوّقر كبرياً، فیبعث 
اهلل عند ذلك منهما من يفتح حصون الضاللة 
وقلوباً غلفاً، يقوم بالدين يف آخر الزمان، وميألُ 

األرض عدال كما ملئت جوراً.«26

:حديث نبوّی
»لََتأتِیَـّنَُّكم بَعدي اَرَبُع ِفنَتٍ: َاالُويل ُتسَتَحلُّ فیها الدِّماُء َوالثّانِیُة 
الدِّماُء  فیها  ُتسَتَحلُّ  الثّالَِثُة  َو  ااَلمواُل  َو  فیهاالدِّماُء  ُتسَتَحلُّ 
َوااَلمواُل َوالُفرُوُج َوالرّاِبَعُة َصّماُء َعمیاُء ُمطبـََقٌة مَتُوُر َموَر الَسفیَنِة 
َو  بِالّشاِم  َتطرُي  َملجاً  الّناس  ِمَن  َاَحٌد  الجيَُِد  َحيّت  الَبحِر  يف 
َتعَشي الِعراَق َو حَتُبُط اجَلزيرََة َيدها و رِجُلها يَعُرُك ااَلماَم الَبالُء 
فیها َعَرُك ااَلدمِي ال َيسَتطیُع َاَحٌد َأن يـَُقوَل فیها: َمه َمه!!! ال 

َترفـَُعوهَنا ِمن ناِحّیٍة ِاالّ اِنَفتـََقَت ِمن ناِحیٍَّة اُخري«27

الیمانی،28 السفیانی،29 اخَلسف،30 قتل النفس خمس عالمات قبل القیام
الزکیه31 و صیحة جربائیل فی شهر رمضان32

الصیحة و السفیاين و اخلسف بالبیداء و خروج الیماين و قتل 
النفس الزكیة.33

العصر الذهبي للظهور و 
حکومة اإلمام

:حديث نبوّی -
للناس،  غیاثاً  اهلل  يبعثه  أُّميت  املهدّي يف  »خيرج 
تنعم األُّمة، وتعیش املاشیة، وخترج األرض نباهتا، 

ويعطي املال صحاحًا«34

:قال امرياملؤمنني علی
»لو َقد قاَم قاِئُمنا أَلَنـْزََلْت الّسماُء َقْطَرها و أَلَْخَرَجِت ااَلرُض 

نَباهَتا... واْصطََلَحِت السِّباُع و البهائُم«35

قال االمام الصادق يف أيّام اهلل: 
» أيام اهلل عز و جل ثالثة يوم يقوم القائم و يوم الكرة و يوم القیامة.«16 

6. إحیاء الموتى 
وحتصل عملیة إحیاء املوتى يف القیامة وقیام القائم والفارق بینهما هو 
أنه يف القیامة، حُیىي مجیع البشر )الكافر واملؤمن ومتوسط احلال( قسرا، لكن 
أثناء قیام اإلمام املهدي حُیىي املؤمنون املخلصون والكفار البحت، لكي 

تطبق العدالة بشأهنم. وقال اإلمام الصادق يف هذا اخلصوص: 
عن حماد، عن أيب عبد اهلل قال: 

قلت:  فنَْوجًا؟«17  أُمٍَّة  ِمْن ُكلِّ  َنْحُشُر  ینَْوَم  َو  اآلیة  هذه  في  الناس  یقول  »ما 
یقولون: إنها في القیامة. قال: 

»لیس كما یقولون، إن ذلك في الرجعة، أ یحشر اهلل في القیامة من كل أمة فوجا 
و یدع الباقین، إنما آیة القیامة قوله تعالى:  »َحَشْرناُهْم فنََلْم نُغاِدْر ِمننُْهْم َأَحدا«18 

و قوله: »َو َحراٌم َعلى  قنَْریٍَة َأْهَلْكناها أَننَُّهْم ال ینَْرِجُعون .«19و20

7. إقامة العدل
إن إقامة العدل يف الدنیا واالخرة هو وعد اهلل املتعال الذي قال: »فََأمَّا الَّذیَن 

نْیا َو اآْلِخَرِة َو ما َلُهْم ِمْن ناِصرین«21 بنُُهْم َعذاباً َشدیداً ِفي الدُّ َكَفُروا فَُأَعذِّ
إن إقامة العدل يف الدنیا حیدث يف زمن القیام. وقد قال اإلمام علي أمري 

 :حول حكومة احلجة املنتظر املؤمنني

»لینزعن عنكم قضاة السوء و لیقبضن عنكم المراضین و لیعزلن عنكم أمراء 
الجور و لیطهرن األرض من كل غاش و لیعملن بالعدل .«22

كما ورد حول القیامة اليت تسمى »يوم املیزان«: 
»َو َنَضُع اْلَموازیَن اْلِقْسَط لِینَْوِم اْلِقیاَمِة َفال ُتْظَلُم ننَْفٌس َشْیئاً َو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة 

ِمْن َخْرَدٍل أَتنَْینا ِبها َو َكفى  بِنا حاِسبین «23 

8. یوم الفصل بین الحق والباطل
وقد مسي يوم القیامة »يوم الفصل«: 

»ِإنَّ رَبََّك ُهَو ینَْفِصلُ  بنَینْننَُهْم ینَْوَم اْلِقیاَمِة ِفیما كانُوا ِفیِه َیْخَتِلُفوَن«24 
:فی قیام القائم و قال االمام الصادق

»ال تمضي األیام و اللیالي حتى ینادي مناد من السماء: یا أهل الحق اعتزلوا، یا 
أهل الباطل اعتزلوا، فیعزل هؤالء من هؤالء و یعزل هؤالء... .«25

القسم الثالث: عالمات الظهور في کتب الشیعة وأهل 
السنة

إن املسلمني من الشیعه وأهل السنه بانتظار موعود واحد ألن کلیهما استقیا 
مصادر معتقداهتم من النبّی. وال خيفى أن األحاديث القدسیة والروايات 
وغیبته  وصفاته  وأحواله   املهدي اإلمام  يف   اهلل رسول  عن  الواردة 
وظهوره ودولته كثرية جداً. نشري إىل بعضها من کتب الشیعه وأهل السّنه. 

من بني عالمات الظهور مل يتبق إال عدد حمدود بقدر أصابع الید مل يتحقق. 
إن مرشدينا وأئمتنا حتدثوا بقدر كبري عن املعلومات واملعطیات الدقیقة حول 
أوضاع العامل ما قبل ظهور احلجة املهدي حبیث أصبح بوسعنا يف ظل 
إرشاداهتم، معرفة احلقبة التارخيیة اليت منر هبا وأي آلیات منلكها حىت هناية 
الطريق لكي نصل بسالمة إىل إمامنا وموالنا وندرك زمن ظهوره وقیامه يف 

جبهة الطینب. 
 ونتطرق بداية إىل نقاط حول عالمات ظهور وقیام اإلمام املهدي املنتظر
واهل  الشیعة  اليت وردت يف كتب  العالمات  من  اخلتام عددا  ونتناول يف 

السنة. 

القسم األول: لماذا تم ذكر العالمات؟
وجيب بداية القول أن »الظهور« خيتلف جزئیا أما بشكل مهم عن »القیام« 
وهو: أن واقعة الظهور تشري إىل جالء عالئم العودة اجملددة لالمام بني الناس 
واجتماع الناس حول االمام. فعندما ينتشر نبأ عودة املنقذ بني أمم العامل، 
ويطلع علیه الصديق والعدو وبالتايل فانه وحسبما ورد يف الروايات تتعاىل 
صیحة »أنا بقیة اهلل...« الخر ذخرية إهلیة عصر يوم مجعة ما1 وتتناهى إىل 

أمساع الناس يف العامل.2 
لكن قیام االمام يشري إىل إنطالقة اإلمام وأنصاره حنو إبادة الظلم والظامل، 
وكما هو واضح من اإلسم، فان الظهور يشري إىل عودة اإلمام والقیام إىل 
بدء حركة اإلمام القائم، والذي حیصل يوم السبت وفقا ملا ورد يف الروايات.3 
وبعد إنتهاء قیام اإلمام خالل مثانیة أشهر،4 يصل الدور إىل إقامة الدولة 

الكرمية واتضاح وجالء حكومة العدل العاملیة. 
ويُقدم حجة االسالم واملسلمني علي اكرب مهدي بور الذي يعد من أنشط 
الباحثني يف جمال املهدوية يف العصر احلاضر، عالمات الظهور وكأهنا لوحات 
املرور اإلرشادية أثناء القیادة. ويف تشبیهه، فان مسار حركتنا، يشبه الطريق 
الذي نسلكه. إن العالمات اليت ذكرها املعصومون هي لوحات إرشادية 

حبیث: 
- إن بعضها هي نصائح للسالمة واألمان )كهذا احلديث: »فكونوا أحالس 

بیوتكم.«(؛5
- إن بعضها يصف األوضاع واألحوال )مثل تلك الروايات اليت تتحدث عن 

عصر احلرية والغیبة وآخر الزمان و...(؛
- وبعضها اليت تعد العالئم املتصلة بالظهور تظهر أنه مل يتبق شئ حىت 
العالمات هي معدودة: خروج السفیاني عدو  قیام اإلمام. وهذه  إنطالق 
اإلمام والیماين صديق االمام بستة أشهر قبل الظهور، ومساع صیحة 
جربئیل األمني يف شهر رمضان، وقبل أيام من الظهور، يقتل شخص 

بني الركن واملقام تأيت الروايات على ذكره بالنفس الزكیة.6
وبذلك ميكن القول أن عالمات الظهور، هي مرشد شامل بالنسبة لنا للتحرك 
ببصرية يف فرتة الظهور. وفضال عن ذلك، ومع حتقق كل عالمة ومشاهدهتا، 
يصبح املؤمنون أكثر أمال للوصول إىل اإلمام. كما أن املشككني يف ظهور 
االمام ومع مشاهدهتم للعالمات اليت حتققت، يؤمنون بواقعة الظهور من 
جهة بینما ينتاب أعداء االمام ومعارضي ظهوره اخلوف والرعب على اثر 

مشاهدهتم حتقق العالمات من جهة اخرى. 

القسم الثاني: القیامة الصغری والقیامة الکبری
إن قیام إمام الزمان يعد من الوقائع اليت حتدث تطورا أساسیا يف العامل 
بل  فحسب  الدنیا  وكائنات  الدنیا  تطال  لیس  التطورات  وهذه  وشعوبه، 
تشمل مجیع الكون، حبیث أهنم يعتربون قیام اإلمام مقدمة للقیامة الكربى 

ويذكرون أوجه شبه بینهما. 
ويف سبیل اإلختصار، نشري فیما يلي إىل أوجه شبه بني قیام االمام والقیامة 

الكربى:

1. وقوع أحداث غریبة وغیر مسبوقة
»ِإَذا الشْمس ُكوَِّرت ٭ َو ِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرت ٭ َو ِإَذا الْجَباُل سیَرت ٭ َو ِإَذا 

اْلِعشاُر ُعطَلت ٭ َو ِإَذا اْلُوُحوش ُحِشَرت ٭ َو ِإَذا اْلِبَحاُر سجَِّرت«7
وهذه الواقعة تقع يف القیامة، ونسرتسل يف ذكر الوقائع الغريبة أثناء القیام:

»إثنان بین یدي هذا األمر خسوف القمر لخمس و كسوف الشمس لخمس 
عشرة و لم یكن ذلك منذ هبط آدم إلى األرض و عند ذلك یسقط حساب 

المنجمین.«8 

2. الحتمیة
وإن اعتربنا يوم القیامة على أنه »الیوم املوعود«9 و »يوم الوعید«10 فاننا نقرأ 

 :حول قیام االمام املهدي
»إن القائم من المیعاد و اهلل  ال یخلف المیعاد.«11

3. إختفاء الزمان
بالرغم من أن القیامة وقیام القائم مها امران حمتومان، لكن أي أحد ال 

يعرف موعد ومیعاد قیامهما. وجاء حول القیامة: 
»َیْسئنَُلوَنَک َعِن الّساَعِة أَیّاَن ُمْرساها ُقْل ِإنَّما ِعْلُمها ِعْنَد رَبِّي ال ُیَجلِّیها ِلَوْقِتها 
ِإالَّ ُهَو ثنَُقَلْت ِفي السَّماواِت َو اأْلَْرِض ال تَْأتیُکْم ِإالَّ بنَْغَتًة َیْسئنَُلوَنَک َکأَنََّک َحِفيٌّ 

َعْنها ُقْل ِإنَّما ِعْلُمها ِعْنَد اللَِّه َو لِکنَّ َأْکثنََر النَّاِس ال ینَْعَلُموَن«12
 :وقد ورد حول قیام اإلمام املهدی

»کذب الوقاتون إنا أهل بیت ال نوقت .«13 

4. الوقوع بغتة
وقد ورد حول وقوع القیامة بصورة مباغتة ومفاجئة: 

»َو ال یَزاُل الَّذیَن َكَفُروا في  ِمْریٍَة ِمْنُه َحتَّى تَْأتِینَُهُم السَّاَعُة بنَْغَتًة َأْو یَْأتِینَُهْم َعذاُب 
ینَْوٍم َعقیم «14

 :وورد حول الظهور: روی عن رسول اهلل
»... مثله مثل الساعة التي  ال یجلیها لوقتها إال هو ثقلت في السماوات  و 

األرض ال تأتیكم إال بغتة.«15 
5. أیّام  اهلل
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قال  قال:  مرفوعاً،1   علّی عن  بإسناده  »الفردوس«  يف  الدیلمي  روی 
:رسول اهلل

»یا علّی! انّما انت بمنزلة الکعبة تؤتی و ال تأتی؛ فأن أتاک هؤالء القوم فسّلموا 
إلیك هذا االمر فاقبله منهم و إن لم یأتوک فال تأتهم.«2

:و روی ابن عساکر بإسناده عن أبی ذّر قال: قال رسول اهلل
»مَثل علّی فیکم - أو قال: فی هذه األمة- کمثل الکعبة المستورة، النظر الیها 

عبادة و الحّج الیها فریضه.«3
:و روی الحموئي بإسناده عن َثوبان، قال: قال رسول اهلل

»النظر الی البیا عبادة و النظر الی وجه علّی عباده.«4
و روی الطبراني يف »معجم الکبري« بإسناده عن عمران بن حصین و عبداهلل 

بن مسعود، أن النبّی قال:
»النظر الی علّی )و في روایة ابن مسعود: الی وجه علّی( عبادة.«5

و روی الديلمي فی »الفدوس« عن علّی مرفوعاً:
»یا علی! تعّلم القرآن و عّلمه الناس، فإن مت حّجت المالئکة الی قبرک کما تحّج 

الناس الی البیت العتیق.«6

الهوامش:
1. إسناده فی »زهر الفردوس«، ج 4، ص 298. قال أخربنا أبی، أخربنا املیدايّن، 
أخربنا العشارّی، أخربنا الدار قطنّی، حّدثنا عبدالصمد بن علّی بن حمّمد بن مکرم، 
حّدثنا حمّمد بن زکريا العالئي، حّدثنا بشر بن میمون، حدثنا شريک، عن سلمة بن 

کهیل، عن الصناحبّی، عن علّی مرفوعا.

2. »الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي«، ج 5، ص 315، ح 8300؛ »ينابیع املودة«، 
ج 2، ص 85، الرقم 240، ب 56؛ »اسد الغابة«، ج 4، ص 31. 

3. »ترمجة اإلمام علّی من تاريخ دمشق«، ج 2، ص 406، ح 912؛ »املناقب« 
إلبن املغازيل، ص 106، ح 149.

4. »فرائد السمطني«، ج 1، ص 182، ح 145. 
5. »املعجم الکبري«، ج 18، ص 110، ح 207 و ج 10، ص77، ح 10006؛ 

»الصواعق احملرقة«، ص 123، ب 9، ف 1.
6. »الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي«، ج 5، ص 320، ح 8314؛ »مجع اجلوامع«، 
ج 1، ص 969؛ »زهر الفردوس«، ج 4، ص 305 و قد اورد سند احلديث التايل: قال 
ابونعیم، حدثنا ابوبکر، اخربنا امحد بن احلسن بن علّی املقریء، حدثنا حمّمد بن امساعیل 
بن ابراهیم بن موسی بن جعفر، حدثنا عّم ابی احلسني بن موسی و علّی بن موسی 
قاال: اخربنا موسی بن جعفر، عن ابیه عن علّی بن احلسني، عن ابیه عن علّی مرفوعاً.

المصدر: »خیر البریة و االلطاف االلهّیة«، بیروت، دارالعلوم، صص 66-65.

علّى بمنزلة الكعبة
عبدالّرحیم مبارک

خیر البرّیة

المنجّي

الهوامش:
1. خيرج قائمنا أهل  البیت  يوم  اجلمعة )ابن بابويه، حممد بن علي، »اخلصال«، قم، 

الطبعة االوىل، 1362ش. ج 2، ص 394(.
2. ابن بابويه، حممد بن علي، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة الثانیة، 

1395ه، ج 1، ص 331. 
3. املصدر السابق، ج 2، ص 654. 
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علی اإلسالم.3

باراقلیط
فی مقارنته بني املفردات، يتطرق لکلمة بناراقلیط فـی  »اإلجنیل« ، ويطبقها  
علی اإلمام املهدی. و يقول أن النبی کان يلقب قبل والدته و بعثه  
بلقب  باراقلیط ، وحیث أن هناک صلة بني خامت النبوة و خامت الوالية و هو 
اإلمام املهدی، يری املـفکرون  الشیـعة  من قبیل عبد الرزاق الکاشانی، و 
السید حیدر اآلملی يوحدون بکل صراحة بني اإلمام  الثانی  عشر  و باراقلیط، 

الذی بشر به و بظهوره فی إجنیل يوحنا. 
أو  اإلمنام  ظنهور  أن  هو   السبب   التالی:  بالنحو  السبب  يوضح کوربان  و 
البارقلیط، یعنی بدایة عهد المعنوی الصرف للوحی اإللهی )أی  حقیقة  الدیانة  وهی 

الوالیة الباقیة(، و ستکون قیادة اإلمام عهدا لقیامة القیامات.4
و عندما يظهر اإلمام املهدی ويقیم  حکومته  العاملیة، ينزل عـیسی بـن 
مـرمي، من السماء إلی األرض، ويقتدی باإلمام طـبقا  ملـا  ورد  فـی الروايات 
العامة واخلاصة. و يعتقد املسلمون أن عیسی، رفعه اهلل إلی السماء، و سوف  
ينزل  فی  آخرالّزمان، و حیکم بشريعة حمّمد مع اتصافه بـالنبوة، و سـوف 
يـقتل الدجال و يدعو  إلی  اإلسالم. و يکون املسیح حاکما مـن حـکام هذه 

األمة وجمددا ألمر دينها. 
اهلل،  أخذ  قد  و  الشرائع.  خامتة   شريعته   و  األنبیاء،  خامت   حمّمد فإن 
 سبحانه و تعالی، العهد و املیثاق عـلی جـمیع األنـبیاء أن  يتبعوا  حمّمد
و ينصروه. إن من أهل الکتاب، من  سیؤمن  بـعیسی ، إميانا صحیحا، بعد 
نزوله من  السماء  قبل موته. فهو مل ميت، بل رفعه اهلل إلی السماء، وسینزل 

بأمر اهلل فـی  آخـر الزمان.5

 بشارة في كتاب أشعیاء النبي
و روح  اهلل،  روح  فیه  یستقّر  من جذوره،  یمتّد غصن  یسي،  من جذع  برعم  برز 
الحكمة و الفطنة، و روح المشورة و الجبروت، و روح العلم و الخشیة من اهلل، 

یحكم وفق علمه ال وفق ما یسمع و یرى. 
یعیش الذئب مع النعجة و النمر مع المعزى و العجل مع شبل األشد و یرعى الدّب 
مع البقرة و األسد یأكل التبن مثل البقرة، و یلعب الطفل الرضیع بجحر األفعى، 
وال یحدث ضرر و فساد في جمیع جبالي المقّدسة، ألن األرض تمتلىء بمعرفة اهلل 

مثل المیاه التي َتْملؤ البحار. )باب 11/ 1ـ 3 و 6 ـ 9(
من  »برعم  من  واملراد   ،داود النيب  والد  هو  و  القوي،  يعين  يسي 
التالیة:  البشرية  وقادة  العظیمة  الدينیة  الشخصّیات  إحدى  يسي«  جذع 
بن  حمّمد  واإلمام   عیسى والنيب   سلیمان النيب  و   داود النيب 

 .احلسن
والنيب عیسى هو  يسي،  ابنا  النبي سلیمان: مها  و   داود النبي 
حفید يسي من قبل أّمه مرمي، واإلمام حّجة بن احلسن حفید يسي 
من طريق أّمه السیدة نرجس إبنة ملك الروم، الذي هو من نسل نيب اهلل 

 .داود
و مبالحظة اآليات املارّة بدّقة و التحقیق التاّم فیها، نرى أهّنا ختّص اإلمام 
املهدی، فاآليات بّشرت بأّن الشخص املبّشر به يبسط العدالة بشكل 

واسع إىل درجة تعیش يف ظّلها احلیوانات والوحوش الكاسرة معاً، وتفقد غريزة 
االفرتاس. و هذا األمر مل حیدث يف فرتة نبّوة داود وسلیمان وعیسى، بل 
منذ بداية بعثة األنبیاء و إىل عصرنا احلاضر مل حیدث هذا األمر. و سیحدث 
يف عهد رافع راية العدل الشامل و السالم العاملي القائم املوعود. كما 

جاء يف احلديث: وتصطلح في ملكه السباع.6

بشارة في إنجیل لوقا 
»تكون في الشمس والقمر والنجوم آیات، ویظهر على األرض لالُمم ضیق وحیرة 
بسبب اضطراب أمواج البحر، وتضعف قلوب الناس من الخوف، ومن ترّقب تلك 
الوقائع التي تظهر على ربع األرض المسكونة، وتتزلزل قوة السماء، عندها یُرى إبن 

اإلنسان ممتطیاً غمامة، یأتي بقّوة وجالل عظیم.« )باب 21، 25 ـ27(
ملا كتبه السید  لیس املراد بابن اإلنسان هنا السید املسیح، فإنّه طبقاً 
هاكس األمریكي يف »قاموس الكتاب املقّدس« فإّن عبارة ابن اإلنسان تكّررت 
يف األناجیل مثانني مرّة، ميكن تطبیق ثالثني منها مع عیسى املسیح، وأّما 

البقّیة فإهّنا تتحّدت عن املنجي الذي يظهر يف آخر الزمان.7

بشارة جاء في مكاشفات یوحّنا الالهوتي 
ظهرت عالمة عظیمة في السماء، إمرأة تتلفَُّع بالشمس وتحت قدمیها القمر وعلى 
رأسها تاج فیه إثنا عشر كوكباً , وكانت المرأة ُحبلى وتصرخ من شّدة ألم الطلق، ثم 
ولدت طفالً ذكراً سیحكم جمیع األُمم بعصا حدیدیة، وألجل حفظ ذلك المولود 
بشكل تام، فقد اختفى عن أنظار الشیاطین لعصر وعصرین ونصف عصر. )باب 

12، الفقرات: 1و2 و5 و14.(
قال مفسِّرو اإلجنیل: إّن الشخص املبشَّر به يف هذه اآليات مل يولد بعد.

الطاهرة  السیدة   املهدي اإلمام  أمُّ  بالشمس  تتلفَُّع  اليت  املرأة  املراد من 
اإلمام  والد   العسكري احلسن  اإلمام  الشمس  من  املراد  و  نرجس، 
احلسن  اإلمام  عّمة  حكیمة،  السیدة  القمر،  من  املراد  و   ،املهدي
العسكري اليت كانت قابلة السیدة نرجس. و املراد من الكواكب 
وعشرة   الزهراء فاطمة  الطاهرة  والصّديقة   اهلل رسول  عشر،  اإلثين 
 .إىل اإلمام علي بن حمّمد من اإلمام علي بن أيب طالب ،أئمة

8.و التاج يرمز لسطان اإلمام املهدي

دّجال و المسیح
إذا أوشکت  أيام  الدجال علی  االنقضاء ، نزل  املسیح بأمر اهلل إلی األرض، 
عند  صـالة  الفـجر، إبان اإلقامة، فیصلی الصالة خلف املهدی، تکرمة 
اهلل هذه األمة، مث  يتسلم  منه األمر، و يصبح املهدی مـن أصـحابه  و خـواصه 
املقربني، نظرا لشرف  النبوة ، و يعمالن معا علی حماربة مسیح  الضاللة  وإعالء 
کـلمة اهلل. إن عـیسی کـما هو معلوم کلمة اهلل و روح اهلل، وحمیی  املوتی  بإذن 
اهلل، و رسول من أولی  العزم ، و ال  يدانیه أحد فی  الفـضل  و القـرب عـند 
اهلل تعالی ؛ ولکن  عیسی بن مرمي يأمت باإلمام املهدی و يتحدث 
مع اهلل تعالی بلغته. و بالرغم مـن أن موسی  بن عمران من أنبیاء اهلل و 
أولی العزم ، و قد بعثه  اهلل  بتسعة  آيات، و کـان مـقربا لسـاحة  القدس اإلهلی، 

تـتحدث تـعالیم األنبیاء واألديان التوحیدية بکل تفاؤل و محاس و ثقة عن 
املستقبل اإلجيابی للعامل، حیث  يظهر  مصلح و مـنجی مـن ذريـة األنبیاء ميأل 
العامل بالعدل و القسط. و الفرق و األديـان غـري اإلبـراهیمیة أيـضا، واملـدارس 
واملـسالک البشرية تتحدث هی األخری عن ظهور منذ للبشرية فی هناية 
التاريخ. لذا ميکن  اعتباره  بشارة املوعود  و الوعد باملخلص أمرا فطريا عقلیا 
و دينیا فی تاريخ البشر، رغم أن أی دين أو مـذهب مل يتحدث  عن املنقذ 
املوعود بأدق و أعمق، و أکثر صراحة و ثقة من التی نالحظها  فی  التشیع . 
احلکم  النطاق ضد  واسعة  سلبیة  دعاية  الیوم  نشهد  أخری،  من جهة  و 
العاملی للمصلحني مبحورية )اإلنسان املـصلح املـوحد (.   إن  هذا التیار يکرس 
من قبیل اهلیمنة الرأمسالیة اللیربالیة، و سیادة خاليا الرأمسالیة الیهودية؛ فی  

الدفاع  عن  العاملی احلالی وهرم سلطة احلکام فی عصرنا الراهن.1 
وال شک فی أن حرکة األنبیاء  والتـعالیم السـماوية، تدعو إلی تنظیم حیاة 
اإلنسان و هدايته. و قد رفعت األديان التوحیدية اإلبراهیمیة  هذا الشعار و 
نادت به ؛ من  خالل املسرية التارخيیة، حیث اتفق العلماء علی هـذا املـفهوم 
من خالل تفسريهم الکمال. و هـم يـعنون ختلیص اإلنسان من معاناته و 
إيصاله إلی الصالح، و علیه فإن هذه املفاهیم: المنجی، المخلص، الملکوت 
فی  مؤثرة  و  مطلوبة  و  الزمة  مفاهیم  هی  إمنا  غريها.  و  التکامل   اإللهی، 
املـجتمعات اإلنـسانیة و املذاهب الداعیة هلا. فـی املـسیحیة، کان يعتقد أن 
املسیح، سیعود من أجل اخلالص إلی األرض بعد ألف سنة من  میالده ، 
األلفیة  هناية  عند  املسیحیة  أوروبا  فی  االعتقاد  هذا  ساد  عدال.  لیمألها 

األولی،  وهو ينتشر من جديد لدی طوائف مـسیحیة فـی الواليات املتحدة 
مع هناية األلفیة الثانیة و حلول األلفیة الثالثة.2 

متنوعة  أمناط  الفکرية  املدارس  و  والبشرية  اإلهلیة  األديان  من  العديد  فی  
من اإلميان باملنقذ، و باأللفیة، و باملوعود، و باملدينة الفاضلة، و باملصلح 
العاملی. و حتی فـی العـامل املعاصر فـإن هذه املعتقدات التزال تطرح بقوة . 

و قد  کان العامل الغربی فی إطار معتقداته املسیحیة يؤمن بظهور ثان للسـید 
المسیح، و يروج هذه العقیدة حبماس فی مواعظه و توصیاته. لذلک فإن 
طرح فـکرة املـهدوية فـی مناخ القرن احلادی و العشرين  لیس  مستبعدا  أبدا، بل 
إن الکثريين بانتظار  مثل  هذه  الفکرة و املثل العلیا. و واضح أنـه    فـی عصر 
هناية اإليديولوجیات و سقوط املارکسیة فی بداية التسعینات، و األزمات 
املتتابعة التی منیت بـها اللیـربالیة الديـمقراطیة ، اکتسبت  فکرة  املهدوية درجة 
أرجاء  من خمتلف  املخاطبني   استقطاب   و  العاملی  الطرح  قابلیة  من  أعلی 

املـعمورة. 
إلی  بالوجوه املقدسة االثنی عشر فی املسیحیة،  يعتقد کوربان أن اإلميان 
جانب الوجوه املقدسة االثـنی  عشر  فی  التفکري اإلمـامی، دلیـل علی الصلة 
املعنوية بني املسیحیة واإلسالم. وفی  معرض تبینه هلذه الصلة يشري إلی نرجس 
خاتون، والدة املهدی، التی کانت فی البداية  مسیحیة  و من  أمريات الروم 
و أمها من ذرية أحد حواری السـید املسیح، هو شمعون، الوريث  املعنوی 
و وصّی للسید املسیح. مث حتولت إلی الدين اإلسالمی، و يعتربها الواسطة 
و حلقة الوصل بني املعنوية اإلسالمیة واملسیحیة ، و سبب  تعرف  املسیحیة 

المنجي في كتب المسیحیة
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ملا شارف  هذا  القرن علی  االنتهاء ، بدأت  الدعوات تظهر من جديد، و موعود األدیان
القـرن  مطلع  فی  أو  العشرين،  القرن  آخـر  فـی  سـینزل  املسیح   أن   اعتقدوا 
احلـادی والعـشرين، و ربطوا  ذلک  مبعرکة »هرجمدون«، و علقوا آماهلم علیها 

من  جديد. 
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المصادر:
مقارنة،  دراسة  املخلص  املنجی  املهدی  عقیدة  األديان  منظور  من  املوعود  ظهور   .1
حفناوی بعلی اجلزاير، جملة املوعود ، شعبان 1431ه، العدد 5، من ص 9 الی 33. 
موقع مؤّسسة  باإلمام ملهدي؛ عن  األديان  السماوية وسائر  األديان  بشارات   .2

السبطني العاملّیة.

فهو حسب الروايات يطلب القرب من مقام اإلمام املهدی، ومن ذلک 
نعرف عـلو  و مـکانة  وعظمة مقام املهدی عند اهلل تعالی .9

اتفقت  الروايات  علی  أن املسیح ينزل  فی  بالد »الشـام«، و اخـتلفت 
فـی حتديد مکان نزوله، لکن هناک روايات مرجحة أنه ينزل فی »دمشق«. 
ومثة  احتمال  کبري  أن يـکون نـزوله القدس، و روايات أخری تقول  أنه  ينزل  
ببطن  األردن  فی  عقبة أفیق. و اجـتهد ابنن کنثیر فی مجع األحاديث و التوفیق 
بینها فقال: يکون نزول مسیح اهلدی فی أيام مسیح الضاللة عـلی املـنارة 
الشـرقیة بدمشق، فیجتمع إلیه املؤمنون، فیسري  هبم قاصدا حنو الدجال. و قد 
توجه نـحو »بـیت املقدس«، فیدرکهم عند عقبة أفیق، فینهزم الدجال منه، 
فیلحقه عیسی عند مدينة باب ولد، فیقتله حبربته وهـو داخـل إلیها. 
ويقول: إن لی  فیک  ضربة لن تفوتنی، وإذا واجهه الدجال ینماع کما یذوب المنلح 
فنی الماء، فیتدارکه عیسی فیقتله بالحربة، فتکون وفناته هنناک. وبنعد مقتل الدجال 

وهالک یاجوج وماجوج، یحج عنیسی)ع( البنیت الحرام .10
وبعد أن تضع احلرب أوزارها، يعیش الناس فی نعمة مل ينعموا مبثلها قط، 
و  البغضاء  و  الشـحناء  فـرتفع  دنیوية.  و  دينیة  برکات  علیهم  تـنزل  حـیث 
تـصبح  و  السـموم،  ذوات   من   السم  ينزح  و  الناس،  صـدور  مـن   الضـغینة  
األسود وديعة، تنزل السماء خريها، و خترج األرض برکاهتا، و يعم اخلري، 
فلیس مثة مـن يـقبل الصدقة. و فی حاشیة الکتاب املقدس تـتضمن وصف 
أزمان  املسیح  ومـا يـکون فیها من  السعادة  و الدعة، ويـنشر العـدل و السالم، 
الوثنیة. وجيتمع حتت راته املشتتون من بنی إسرائیل مـن  إلیه األمم  و ترتد 
کـل وجه فی األرض، فیصیبون حتت سـلطانه مـملکة تـتسلط علی مجیع 

أعـدائها.11
و  املسلمون  فیه  يتفق  النهائی  نـصره  و  األکـید،  املسیح  نزول  حقیقة   إن  
النصاری. غري أن للنصاری نظريات کثرية خمتلفة فی نزوله، و هو مـا يـسمونه 
الضـیق ،  أعـظم   فی  فـفی  املـنظور:  الیقني  من  رجوعه  وأن  المبارک.  الرجاء 
عـندما يزداد  الشر و يصل إلی ذروتـه، يقرتب املسیح من العامل، وتراه کل 
عني، و کما ارتفع سابقا من األرض سريجع  مکشوفا لکل أعـني البـشر. 
فهو سريجع بذات الطريقة الشخصیة التـی فـارقهم  بـها ، و سـیکون  مـجیئه 
من  ما  أنه  ويزعمون  روحی.  رجوع  جمرد  مـن  أکـثر  أی  للجمیع،  منظورا 
 حقیقة کشفت فی کلمة   اهلل  أکثر من هذه احلـقیقة. مل يـعط املـسیح
تالمیذه جدوال فیه مواعید حمددة عن  تـدرج  األحـداث  الزمـنیة األخـرية، وعـن 
مـجیئه، وإمنا حرضهم علی الیقظة الروحیة، أی سیأتی و شعوب األرض ال 
ترتقب  عودته. يأتی املسیح بسلطان عظیم و جمد هبی، و مجهور اجلند 

السماوی يرافقونه. ال يأتی  بالدرجة األولی کديان، بل  کابن  اإلنسان.12
إن کثريا مـن البلبلة واالضطرابات قامت حول عودة املسیح، فمنذ رفعه 
اهلل إلی السماء إلی يومنا هذا. يدعی بعض النصاری أن جمیئه سیکون فی 
أيامهم، حتی أن بعضهم حدد  وقت نزوله بالشهر و السنة، مع أن ذلک 
الیوم اختص اهلل بعلمه، و مل يـطلع عـلیه أحدا کما تذکر نصوصهم، ولذلک 

صمدوا بالواقع و عاشوا فی حرية. 
زعم کتاب األناجیل أن املسیح، تنبأ بأن  هناية  العامل ستکون فی القرن 
األول املیالدی. و قد سیطرت هذه الفکرة علی مؤلفی العهد اجلـديد، وال 

سـیما إجنیل متی. فقد کان أکثرهم حرصا علی تأکیدها. ففی »متی«: 
1/10 أن املسیح دعا  تالمیذه  االثنی عشر، وأعطاهم سلطانا علی األرواح 
لن  لکم؛  أقول  الحق  هلم:  قـال  و  إسـرائیل  مدن  فی  أرسلهم  و  النجسة، 
تننهوا عنملکم فی مدن إسرائیل کلها حتی یجیء ابن اإلنسان. أی هناية  العامل  
وعدودة املسیح إلی األرض، ستکون قبل أن يکمل التالمیذ عملهم فی 

مدن إسرائیل.13
و رفع املسیح إلی السماء، و عـاش النـصاری فی انتظار رجوعه الذی 
آخر  فی  أهنم  يعتقدون  األولی   الطبقة   أهل   و کان  األبواب.  عـلی  ظـنوه 
الزمن ، و أن  القیامة  قريبة. وأن املسیح سینزل فی عهدهم، استنادا إلی تلک 
األقوال، بل إن منهم من يعتقد أن يوحنا ال ميوت قبل أن  تقوم  القـیامة . 
ألنـهم يزعمون أن املسیح قال لـبطرس عن یوحنا : إن  کنت أشاء أن یبقی 

حتی أجیء، فما ذلک. 
ففهموا من هذا القول أن يوحنا ال ميوت حتی جيیء املسیح ، و ذاع  ذلک  
و انتشر بني النصاری، و اعرتف علماؤهم بـأن هـذه العقیدة کـانت مسیطرة  
العهد  فی  وردت  رسائل  و  نصوص  من  ذلک  يظهر  و  تفکريهم.  علی 
الباقین  أننا  نحن األحیاء  اجلديد، من مثل: و نقول لکم ما قال الرب : و هو  
إلی مجیء الرب، لن نتقدم الذین رقدوا؛ ألن  الرب  ننفسه سنینزل من السماء عند 

الهتاف و نداء رئیس المالئکة وصوت بوق اهلل.14
إن أی حبث  عن  رجوع  املسیح، يثري جمادالت تتعلق بـالعصر    األلفـی، 
املقدس.  الکتاب  فی  مرة  واحدة   ألف عام ذکرت   الفرتة، و مداها  فهذه 
و هناک القائلون بـاجملیء قـبل األلف، و يـری هؤالء مستندين إلی بعض 

التأويالت  ملا  جاء  فی رؤيا يوحنا، و إلی أحالم الکهان. 
أن الشرور ستزداد فی العـامل، وأن الضیق سیشتد  علی  الناس، و ال سیما بعد 
ظهور الدجال. مث تتوج هذه الفرتة بـعودة املسیح، و الکتاب  املقدس  
يـحدد  مـدة االبتالء هذه بثالث سنوات و نصف، أو باثنني وأربعني شهرا، 
أو بألف ومائتني وستني  يوما . و قال الکهان سیکون جملیئ املسیح ظاهرتان: 
الظاهرة األولی مجیئه لقدیسیه، و هو ما يعرف  باالختطاف ، و الظاهرة  الثانیة 

مجیئه مع قدیسیه للمنلک ثم الدینونة. 
المها   وک  األحیاء،  النصاری  ويتغري   ،باملسیح املوتی  يقوم  آنئذ  و 
إلی  املسیح سريعا  املسیح. وسینطلق هبم  ملالقاة  السحب  إلی  سیخطف  
احتفال النصر األعظم ، الذی  مل  يکن له مثیل فی يوم من األيام، أال وهو 

عـشاء زواج اخلـروف فی السماء.15
و صفوة  القول : 

اضطراب قول النصاری فی حتديد عودة املسیح وصفتها، و فی أعماله 
بعد عودته ؛ فاعتقد  أسالفهم أنه سیعود قبل هناية القرن األول، إثر خراب 
قد  اهلیکل  لکن   تفکريهم ،  عـلی  مـسیطرة  العقیدة  اهلیکل. و کانت هذه 
املسیح کلهم، و مل يأت   القرن األول، و مات أصحاب  هتدم، وانقضی 

 . املسیح
مث اعتقد أکثرهم أنه سیعود بعد ألف  عام ، و خيتطفه  أحبابه إلی الغمام، 
مث ينزل مع قديسیه ، و يـحکم  العـامل ألف سنة أخری، و اجتمعت آماهلم 
العقیدة. لکن مل يظهر املسیح  فبقیت  املسألة فی األحالم. و  موعود األدیانعلی هذه 
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سوف نشري يف األرقام التالیة إلی أکثر األحداث بروزاً فی سنة الظهور، وهي 
العام الذي يشارف علی قرب ظهور إمامنا املهدی، وسوف نتطرق إلی 
أحداث وعالمات هذه السنة، کما جاء فی رويات املعصومني حسب 
التسلسل الزمين، وذلک للفائدة املرجوه من هذا التسلسل. لیکون هناک 
بأن  علماً  والعالمات،  األحداث  هذه  عن  للمؤمنني  وشامل  عام  تصور 

احملتوم، هي مخس عالمات کما جاء فی کثري من الروايات... 
عن میمون ألبان، عن أبی عبد اهلل قال: 

»خمس قبل قیام القائم: الیمانی والسفیانی والمنادی ینادی من السماء وخسف 
البیداء، وقتل النفس الزکیة.«1

قدر  وحناول  أبرزها،  إلی  نشري  عديدة،  فهي  الظهور،  سنة  أحداث  أما 
اإلمکان مراعاة التسلسل الزمين، حسب ما توفر لدينا من معلومات من 
الروايات الشريفة. وال بّد أن نشري، إلی أحداث جمملة ودالالت عامة توضح 

لنا سنة الظهور:

وتر من السنین
عن أبی عبد اهلل قال: 

»ال یخرج القائم إال فی وتر من السنین، سنة إحدی أو ثالث أو خمس أو 
سبع أو تسع.«2

بزوغ  يوم  يوم خروجه  أما  فیها،   التی سیظهر للسنة  وهذا حتديد عام 
نور الفجر املقدس فهو أکثر حتديداً... عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد 

اهلل: فی احلديث... 
بن  الحسین  فیه  قتل  الذی  الیوم  وهو  عاشوراء  یوم  فی  القائم -   - »ویقوم 

علی، لکأني به في یوم السبت العاشر من المحرم، قائماً بین الرکن والمقام، 
جبرائیل بین یدیه ینادی بالبیعة له فتصیر شیعته من أطراف األرض تطوی لهم 

طیاً، حتی یبایعوه فیمأل اهلل به األرض عداًل، کما ملئت جوراً وظلماً.«3
فبعد قراءه هذه الرواية وروايات أخری، نستطیع أن حندد بعض معامل السنة 
أو  العددی  النظام  )حسب  السنني  من  وتر  فهی  فیها:   سیظهر اليت 
التقومي اإلسالمی( وکذلک يوم الفجر املقدس، هو يوم  الرقمی، وحسب 

السبت العاشر من حمرم احلرام.

سنة غیداقة )کثیرة المطر(
من عالمات سنة الظهور )الفجر املقدس( أن تکون کثرية املطر، ومن کثرته 
تفسد الثمار والتمر فی النخیل فاملطر رمبا يکون نقمة، ورمبا يکون رمحة... 

عن أبی عبد اهلل قال: 
»قدام القائم لسنة غیداقة یفسد فیها الثمار والتمر فی النخل، فال تشکوا 

فی ذلک.«4
وعن سعید بن جبیر قال: 

إن السنة التي یقوم فیها القائم المهدی، تمطر األرض أربعاً وعشرین مطرة تری 
آثارها وبرکتها إن شاء اهلل.5

ومن هنا نستطیع أن ندرک دالله حديث أبی عبد اهلل حیث قال:
»سنة الفتح ینبثق الفرات حتی یدخل فی أزقة الکوفة، وفی روایة اخری: سنة 

عام الفتح، ینشق الفرات حتی یدخل أزقه الکوفة.«6

مجتبی السادة

عالمات خاصة في سنة الظهور

األشهر الستة األخیرة

سنه کثیره الزالزل والخوف والفتناألشهر الستة األخیرة
 :من عالمات سنة الظهور کما قال اإلمام الصادق

»عالمتها أن تکون فی سنة کثیرة الزالزل و البرد.«7
»أبشرکم بالمهدی یبعث في أمتي علی اختالف من الناس وزالزل.«8

»ویومئذ یکون اختالف کثیر في األرض وفتن.«9
»قبل هذا األمر قتل بیوح... قیل وما البیوح؟ قال: دائم ال یفتر.«10

»قدام القائم موتان: موت أحمر، و موت أبیض، حتی یذهب من کل سبعة 
خمسة.«11

عن أمري املؤمنني قال: 
في  وجراد  حینه  في  وچراد  أبیض،  وموت  أحمر،  موت  المهدی  یدي  »بین 
األبیض  الموت  وأما  فالسیف،  األحمر  الموت  أما  الدم،  حینه، کألوان  غیر 

فالطاعون.«12
عن عبد اهلل بن بشار عن أمري املؤمنني قال: 

»إذا أراد اهلل أن یظهر قائم آل محمد بدأ الحرب من صفر إلی صفر و ذلک 
أوان خروج قائمنا.«13

عن جابر الجعفی قال: 
سألت أبا جعفر حممد بن علی عن قول اهلل تعالی »َولََنبنُْلَونَُّکْم ِبَشْیٍء 

 :ِمْن اْلَخْوِف َواْلُجوِع«14 فقال
»یا جابر ذلک خاص و عام، فأما الخاص من الجوع بالکوفة، ویخص اهلل به 
العام فبالشام، یصیبهم خوف وجوع ما  أعداء آل محمد فیهلکهم اهلل، وأما 
قیام  فبعد  الخوف  وأما   ،القائم قیام  فقبل  الجوع  وأما  قط،  مثله  أصابهم 

15».القائم
عن أبی جعفر حممد بن علی قال: 

الناس،  تصیب  وزالزل  الناس،  من  شدید  علی خوف  إال  المهدی  یظهر  »ال 
وطاعون وسیف قاطع بین العرب، واختالف شدید بین الناس وتشتت في دینهم 
وتغیر في حالهم، یتمنی المتمني الموت مساًء وصباحاً... فخروجه یکون عن 
الیأس والقنوط، فیا طوبی لمن أدرکه وکان من أنصاره، والویل کل الویل لمن 

خالفه وخالف أمره.«16
 :عن أبی بصري قال: قال أبو عبد اهلل

»ال بّد أن یکون قّدام القائم فتنة تجوع فیها الناس، ویصیبهم خوف شدید من 
القتل، ونقص من األموال واألنفس والثمرات، فان ذلک فی کتاب اهلل لبین.« 
مث تال هذه اآلية »َولََنبنُْلَونَُّکْم ِبَشْیٍء ِمْن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوننَْقٍص ِمْن اأَلْمَواِل 

َواألَنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّْر الصَّاِبرِیَن.«17و18
فمن جممل األحاديث الشريفة، اليت تصف سنة الظهور، بأهنا سنة کثرية 
الزالزل والفنت، واليت تتصف بفقدان االستقرار السیاسي وکثرة االختالفات 
واحلروب واليت تنتهي حبرب عاملیة، کما تسمیها الروايات »معرکة قرقیسیا« 
ما تؤدی کثرة احلروب إلی اخلوف واجلوع والقتل واملوت... وتنتهي أحداث 

هذه السنة ببزوغ نور الفجر املقدس، فیمأل األرض قسطاً وعداًل.

الهوامش:
»الغیبة«،  الدين«، ص 649؛  »کمال  2، ص 379؛  ج  املفید،  »اإلرشاد«،   .1

الطوسی، ص 267؛ »إعالم الوری«، ص 426.
2. »إعالم الوری«، ص 430؛ »حبار األنوار«، ج 2، ص 291؛ »منتخب األثر«، 

ص 464.
3. »اإلرشاد«، املفید، ج 2، ص 379؛ »إعالم الوری«، ص 430.

4. »إعالم الوری«، ص 428؛ »بشارة اإلسالم«، ص 125؛ »اإلرشاد«، املفید، ج 
2، ص 377.

5. »إعالم الوری«، ص 429؛ »الغیبة«، الطوسی، ص 269.
6. »إعالم الوری«، ص 429؛ »بشارة اإلسالم«، ص 125؛ »اإلرشاد«، للمفید، ج 

2، ص 377؛ »الغیبة«، الطوسی، ص 274.
7. »يوم اخلالص«، ص 543؛ »بیان اإلئمة«، ج 2، ص 431. 

8. »املمهدون للمهدی«، ص 49؛ »کمال الدين«، ص 655؛ »حبار األنوار«، ج 
52، ص 182.

9. »املمهدون للمهدی«، ص 49؛ »کمال الدين«، ص 655؛ »حبار األنوار«، ج 
52، ص182.

10. »املمهدون للمهدی«، ص 49؛ »کمال الدين«، ص 655؛ »حبار األنوار«، 
ج 52، ص 182.

11. »املمهدون للمهدی«، ص 49؛ »کمال الدين«، ص 655؛ »حبار األنوار«، 
ج 52، ص 182.

12. »الغیبة«، النعمانی، ص 185؛ »اإلرشاد«، للمفید، ج 2، ص 372؛ »الغیبة«، 
الطوسی، ص 267.

13. »بیان األئمة«، ج 1، ص 335.
14. سورة البقرة، اآلية 155.

15. »الغیبة«، النعمانی، ص 168؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 229.
162؛  ص   ،2 ج  الناصب«،  »إلزام  231؛  ص   ،52 ج  األنوار«،  »حبار   .16

»املهدی«، الصدر، ص 198.
17. سورة البقرة، اآلية 155.

18. »الغیبة«، النعمانی، ص 168؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 229.

سنه  أحداث  و  الموعود  الیوم  ارهاصات  المهدی  المقدس  »الفجر  المصدر: 
.الظهور«، مجتبی السادة، مؤسسة تحقیقات و نشر معارف اهل البیت
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مسالة قومیة.الصهیونیة بین السریة والعلنیة 3
- توجیه الدعوة إىل عقد اجتماع يهودي لوضع سیاسة صهیونیة منظمة.

المؤتمراألول للصهیونیة فى بازل
• عقد يف »بازل« بـ»سويسرا« املؤمتر األول للصهیونیة يف 1879/8/29م.، 
حضره مائىت مندوب عاملى من أعىت زعماء صهیون ميثلون اجلمعیات الیهودية 
املختلفة، ودام األجتماع ملدة ثالثة أيام، وكانت قراراته سرية حماطة بأشد 

أنواع الكتمان. كما كانت له قرارات علنیة منها:
- أن آماىن الصهیونیة هى إئشاء وطن قومى للشعب الیهودي، يعرتف به 
من الناحیتني الرمسیة والقانونیة، ويصبح الشعب الیهودي بإنشائه يف مأمن 

من االضطهاد، على أن يكون هذا الوطن هو فلسطني.
- إنشاء مستعمرات زراعیة وعمرانیة تؤوي عماال من الیهود.

- تنظیم مجاعات يهودية حملیة ودولیة.
- تقوية الروح القومیة، وإشعال احلماس بني الیهود.

- االستفادة من تنافس الدول ومسأعدهتا.
- إنشاء »اهلیئة الصهیونیة العاملیة« لإلشراف على تنفیذ خمططات الصهیونیة 

يف فلسطني.
• واهلیئة الصهیونیة العاملیة هى املركز التنظیمى واملايل الرئیسى للصهیونیة. 

وينبثق عنها:
1. املؤمتر الیهودى العاملى: وهو خيتص بالتشريع.

التنفیذية  اهلیئة  وهى  الیهودية  الوكالة  األعمال  جلنة  تنفیذية:  هیئات   .2
الرئیسیة.

3. مؤسسات للطوائف: جتتمع يف املؤمتر الیهودى العاملى.
4. منظمة عسكرية: وكان  الیهود قد طالبوا بإنشائها منذ عام 1862م.

5. مؤسسات مالیة وهى:
أ. البنك الصهیوىن: وقد بدأ أعماله جديا عقب املؤمتر الصهیوىن اخلامس يف 

26 ديسمرب 1901م. وهو »بنك أجنلو فلسطني لیمتد«.
ب. الصندوق القومى الیهودى: وقد قرره املؤمتر الصهیوىن اخلامس، ويقوم 
كلیا على التربعات الیهودية. ويهدف للحصول على األراضي يف فلسطني.
من  ودخله  1921م.  عام  أنشىء  لفلسطني:  التأسیسي  الصندوق  ج. 

االكتتابات
والقروض واهلبات واملنح وغري ذلك... ويهدف لتنفیذ وعد بلفور.

استمرار عقد المؤتمرات الصهیونیة
• وتوالت املؤمترات الصهیونیة بعد مؤمتر بازل. وتتم كل 4 سنوات انتخابات 
جترى بني يهود العامل الختیار قیادة املؤمتر الصهیوىن العاملى والذى ينعقد 
بدورة الختیار اللجنة التنفیذية ملنظمة الصهیونیة العاملیة. وكان  مما اتفقت 
علیه املؤمترات الصهیونیة التالیة ملؤمتر بازل إنه الستعادة فلسطني يلزم ما يلى:

- تنظیم أنفسهم واإلعداد للهجرة إىل فلسطني.
- إنشاء جهاز إدارى جلمع املال. وقد اشرتك أثرياء الیهود خاصة روتشیلد 

يف متويله 

- أن تقوم »مجعیة عشاق صهیون« بنشر اللغة العربية، وبالدعوة لتكوين 
العرب بأي مثن،  مستوطنات يف أرض فلسطني وذلك بشراء األرض من 

والقیام بدفع أكرب عدد ممكن من الیهود للهجرة إىل فلسطني .
• إن بعد املؤمتر الصهیوىن يف بازل عام 1897 حدثت سلسلة االغتیاالت 

اآلتیة:
- يف عام 1898 مت اغتیال امرباطورة »النمسا« ويف 1900 اغتیال امللك 

هومبرت.
أوائل عام  قلیلة يف  باسابیع  العهد بعد ذلك  امللك ووىل  اغتیال  - قد مت 

1908م.، وأظهر املاسونیون افتخارهم بذلك.
- واستمرت االغتیاالت متهیدا للحرب العاملیة األوىل.

- و...
• وأخذ هرتزل يف االتصال باجلهات املختلفة للرتويج للقضیة ومن ذلك:

- كتب إىل قیصر أملانیا يف 1898/5/25م. رسالة جاء فیها: 
أن العنصر الحضارى الذى یمكنه أن یحتل فلسطین هو الیهود... وإنني أرى 
أن أوروبا مستعدة ألن تشجع الیهود أكثر من غیرهم، وهذا التشجیع ربما ال 
یكون راجعا إلى مالهم من حق تاریخى یضمنه لهم أقدس كتب البشریة، وإنما 
یرجع إلى الشعور السائد في كل مكان، وهو شعور العمل على إخراج الیهود.

- وقد أكد هرتزل يف رسالة إىل سیسل رودس العنصري يف جنوب أفريقیا 
أن املسالة الیهودية هى مسألة استعمارية.

- وجاء يف رسالة أخرى منه إىل قیصر أملانیا يف 10/ 3/ 1899:
في  لیست  الشخصیة  والفروق  رودس،  سیسل  السیر  ویین  بینى  فروق  هناك 
صالحى، ولكن الفروق في األهداف في صالح حركتنا، ألن بین أیدینا رأس مال 
یختلف كل االختالف عما عنده من رأس مال، وألن عندنا موارد بشریة عظیمة 

في جمیع أنحاء أوروبا الشرقیة.
- و...

• وقد كان هرتزل ملحًدا... ويف زيارته األوىل لـ»لقدس «كان يتنأول حلم 
احلاخام  رفض  هرتزل  مات  وعندما  الیهودية...  الديانة  يف  احملرم  اخلنزير 
سولوفیشك إقامة الصالة على روحه يف مدينة »برست الروسیة« بدعوي 
مناحیم  أبو  دوف  زئیف  قام  أن  إىل  أدى  مما  متديًنا،  يكن  مل  هرتزل  أن 
بیجن وتیودور شیرمان جد أرئیل شارون بكسر باب املعبد الديىن يف تلك 
املدينة بالفأس إلقامة الصالة على روح هرتزل الىت مل حیضرها سوى ثالثة 
التأيید  تلقیه  عدم  هو  هرتزل  مبوت  عجل  ما  أن  ويقال  فقط.  اشخاص 
الكامل من املؤمتر الصهیوىن الذي عقد عام 1903م. مبدينة بازل مما أدى 
الكتئابه وشعورة بالفشل، وكان خصمه باملؤمتر هو زئیف جابونسكى مؤسس 
املسلح« والذي كان يدعو  اللیكود والذي أطلق علیه اسم »النىب  حزب 
للتوسع بالقوة وفرض األمر الواقع، وإقامة الدولة بالعنف والتسلط واستغالل 

اجلماهري، والدعوة للتمیز العنصري للشعب الیهودي.
• وقد اتفق حزب مهوزراحى )أول حزب إسرائیلى، تأسس عام 1902م.( 

مع هرتزل يف اهلدف وهو إقامة الدولة، ولكن رفض فصل الدين عنها.
• ويف عام 1911م. قرر املؤمتر الصهیوىن العاملى علمانیة احلركة الصهیونیة 
وأن الدين موضوع شخصى، كما أعلن أن شئون الرتبیة والتعلیم يف فلسطني 

بدأ العلمانیون املثقفون من الیهود يف القرن التاسع عشر يف تطوير الفكر 
الیهودية  التقالید  الصهیوىن وتنظیم مؤسساته اخلفیة والظاهرة، وثاروا على 

القدمية القائلة:
... أن الیهود تشتتوا وأخرجوا من القدس عقابا هلم على خطاياهم، وأن 
اهلل وحده القادر على إعادة  صهیون يف آخر الزمان بعد أن يرسل املاشیح 

لیخلصهم...
وأصر هؤالء الصهاينة على أن:

الیهود لیسوا حباجة ألن يقبلوا  التاريخ، وأن  يد اإلنسان هى الىت صنعت 
العقاب اإلهلي القدمي، ودعوا إىل أن يغري الیهود أقدارهم بأيديهم...

• وكانت األفكار الصهیونیة عبارة عن مذهب علماىن أقرب إىل اإلحلاد، 
يستعمل الیهود والیهودية كوسیلة.

• ولقد حرص القادة الصهاينة على األبقاء على عزلة الیهود - برضاهم 
- عن غريهم من الشعوب بعد أن كان ذلك مفروضا علیهم. ومن صور 
التحريض على العزلة والتمسك هبا ما ذكره شختر يف خطابه بـ»مدرسة الیهود 

العلیا« حیث قال: 
أن معنى االندماج في األمم هو فقدان الذاتیة، وهذا االندماج وما یترتب علیه 

من نتائج هو أخشى ما اخشاه أكثر مما أخشى المذابح واالضطهادات...
الشعوب  نتج عن اضطهادات  الذي  الذعر  الصهاينة  قادة  • وقد استغل 
للشعب الیهودي وجتنب الناس هلم وانعزاهلم يف أحیاء خاصة هبم، فدأبوا 
على تغذية وتنمیة اخلوف لديهم، واستخرجوا منهم األموال واألعوان ممنیني 
إياهم السیطرة على العامل وحكمه، وأنه للوصول إىل ذلك جيب أن يتم مجع 
وتركیز األموال يف األيدي الیهودية سواء أكان ذلك بالطرق املشروعة أو غري 

املشروعة وحىت ميكن السیطرة على الشعوب والعامل بقوة هذا املال مستعینني 
بكل ما لدى البشر من نزوات وضعف بشري من أجل تنفیذ خمططأهتم 
أي   - املاشیح  يظهر  أن  أجل  من  العاملیة  إىل حكومتهم  التآمرية وصوال 

املسیح - املنقذ هلم، والذي سوف يتوج ملكا للعامل كله.
بوك«  »هرتزل  دار  نشرته  ما  هو  للصهیونیة  رمسیة  األكثر  والتعريف   •
بـ»نیويورك« برعاية رئیس إسرائیل يف »املوسوعة الصهیونیة وإسرائیل« حیث 
الىت جعلت  أطلق عام 1890 على احلركة  جاء هبا : ... هى مصطلح 

هدفها عودة الشعب الیهودي إىل أرض إسرائیل - أي »فلسطني«.
أسسها   الىت  السیاسیة  باحلركة  الصهیونیة  ارتبطت   1896 عام  ومنذ   •
تیودور هرتزل وقد ذكر روفوس لو ارزي يف كتابه »إسرائیل - تاريخ الشعب 
الیهودي« أن هرتزل واجه عند تأسیس هذه احلركة معارضة كبرية من غالبیة 

الیهود وحاخاماهتم.
• و تیودور هرتزل )1860-1904م.( كان مراسال صحفیا، ووضع كتابه 
الفرنسي  الضابط  حماكمة  شهد  بعدما  عام 1895م.  الیهودية«  »الدولة 
الیهودي دریفوس الذي أهتم باخلیانة لنقله أسرارا عسكرية للـ»أملان«، وحوكم 
بقسوة أمام جملس عسكري، وأدىن ومت جتريده من رتبته، مث شاءت الظرؤف 
بعد ذلك أن تثبت براءته. وقام هرتزل بتصوير القضیة على أهنا ماساة عامة 

يكابدها الیهود، ؤقال إنه أحس يف احملاكمة بالعداء للسامیة وللیهود.
ومما جاءىف كتاب الدولة الیهودية هلرتزل:

- ضرورة قیام دولة يهودية لالحتماء هبا مما يالقونه من عنت واضطهاد - ؤمل 
يعني مكان هذه الدولة.

- أن املسألة الیهودية لیست مسالة اجتماعیة، وال مسالة دينیة، ولكنها 

الصهیونیة الحديثة ومؤسساتها
المؤتمراألول للصهیونیة فى بازل
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عالمات النهایة

مسئولیة »املنظمة الیهودية«.
• وكان الزعماء الصهاينة اآلخرين أيضا مالحدة:

ملحمة  أن  ويري  باإلحلاد،  جيهر  دو  ماكسنور  الصهیوىن  الزعیم  فكان   -
»األوديسا« أكثر قیمة من »التوراة«!؟

- كما كان الزعیم الصهیوىن حاییم وایزمان )أول رئیس لدولة إسرائیل( يتنأول 
طعام غري حالل لیغیظ احلاخامات.

- وقال الربوفیسور الیهودي الكسندر تولمان: أن ما جاء بالتوراة عن طوفان 
نوح لیس سوى خیاالت وهمیة لكاتب التوراة.

الیهودي ولیسى  الدين  لیس  الیهود  يربط بني  ما  أن  بن جوریون  - ويري 
العنصر. ولیست اللغة العربية. ولكن يربط بني الیهود رباط ال يتخلف أبدا، 
هو رؤيا العودة ، هو اإلميان بأن اخلالص هو العودة إىل جبل صهیون حیث 

أقام داود معبده األول.

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

الذي نشهده و نسمعه يف عامل  املعلومايّت  والقصف  احلروب  يف صخب 
الیوم، فاننا نفتقد حقا إىل احلديث عن أمهیة املال احلالل وأثره على روح 
اإلنسان. وبینما قال رسول اهلل: »العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في 

طلب الحالل.«1
فاننا نعیش عصرا و زمنا اقتحم فیه الربا حیاة الناس وماهلم بصورة ممنهجة ويف 
هیئة وحلة جديدة، وينخر يف جسد األمة االسالمیة واملسلمني وحیطمهم 

ويدمرهم من الداخل. 
وقال رسول اهلل: »یأتي على الناس زمان ال یبقى أحد إال أكل الربا فإن 
لم یأكله أصابه من غباره.«،2 واالن حنن نعیش ذلك الزمان. فان مل نكن 
قد أكلنا الربا ونأتیه، فاننا قد حوصرنا باملال املشتبه واملشكوك فیه والذي 
 يتم تداوله يدا بید. حنن أولئك القوم الذين تنبأ يوما ما الرسول األكرم
بشأهنم: »یا علي! إن القوم سیفتنون بأموالهم ویمنون بدینهم على ربهم ویتمنون 
رحمته ویأمنون سطوته ویستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة واألهواء الساهیة 

فیستحلون الخمر بالنبیذ والسحت بالهدیة والربا بالبیع.«3
وقد قال اهلل احلکیم بصراحة فی »القرآن الكرمي«: 

»الَّذیَن یَْأُكُلوَن الرِّبا ال ینَُقوُموَن ِإالَّ َكما ینَُقوُم الَّذي ینََتَخبَّطُُه الشَّْیطاُن ِمَن اْلَمسِّ 
ذِلَك بِأَننَُّهْم قاُلوا ِإنََّما اْلبنَْیُع ِمْثُل الرِّبا َو َأَحلَّ اللَُّه اْلبنَْیَع َو َحرََّم الرِّبا َفَمْن جاَءُه 
َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَاننَْتهى  فنََلُه ما َسَلَف َو َأْمُرُه ِإَلى اللَِّه َو َمْن عاَد فَُأولِئَك َأْصحاُب 

النَّاِر ُهْم فیها خاِلُدون .«4
فأين حنن ذاهبون؟ هل ذاهبون حملاربة اهلل ورسوله؟ کما قال اهلل تعالی:  

»یا أَینَُّها الَّذیَن آَمُنوا اتنَُّقوا اللََّه َو َذُروا ما بَِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنین  فَِإْن َلْم 
تنَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه.«5 

ما هو الربا؟
إّن معىن الرّبا يف اللغة هو: الزّيادة.

إّن الرّبا يف اصطالح الفقهاء يعين: زيادة خمصوصة ألحد املتعاقدين، خالیة 
عّما يقابلها من العوض. 

والرّبا نوعان، مها: 
ربا الّدیون: وهو نوع الرّبا الذي جاء القرآن بتحرميه، ومعىن ربا الّديون الزّيادة 
يف الّدين مقابل أن تتّم الزّيادة يف األجل، وهو نوع الرّبا الذي كان شائعاً 
أيّام اجلاهلّیة، وقد رجعت إلیه البنوك يف وقتنا احلايل، وهو من أشهر أنواع 

الرّبا ومن أشّدها قبحاً. 
ربا البیوع: وهو نوع الرّبا الذي يكون من خالل بیع األموال الرّبوية بعضها 
والفّضة،  والرّب،  الّذهب،  أشكال:  الرّبوية هي سّتة  األموال  ببعض، وهذه 

والّتمر، والّشعري، وامللح.
وقد حّرم اإلسالم الربا وإعتربه من الكبائر اليت يّعذب اإلنسان املسلم علیها 

وحتّل علیه لعنة اهلل سبحانه وتعاىل. کما قاله عّز وجّل:
» َیْمَحُق اللَُّه الرِّبا َو ینُْرِبي الصََّدقاِت َو اللَُّه ال ُیِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثیم .«6 

واالن وقد بلغنا مرحلة »یظهر الربا و یتعاملون بالعینة و الرشى- و یوضع الدین 
و ترفع الدنیا.«7  

شركاء الشیطان في آخر الزمان
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للیهود  به  املسموح  غري  من  فانه  للیهود،  املقدس  الكتاب  على  وتأسیسا 
من  الربا  أخذ  يستطیع  الیهودي  لكن  الیهود،  األشخاص  من  الربا  أخذ 
االوىل  للمرة  رمسیا  التطبیق  حیز  دخل  الشئ  وهذا  الديانات.  سائر  أتباع 
يف مدينة »فینیسیا« )البندقیة( اإليطالیة قبل عدة عقود. وكان يهود هذه 
املدينة جيلسون على أرائك تدعى »بنك« )bank( ويعطون الربا للتجار 
املسیحیني. و تالیا و بعد أن مجع الیهود يف فینیسیا ثروة طائلة هبذه الطريقة، 
أقاموا مؤسسات من أجل تبادهلم املايل الربوي و أطلقوا علیها إسم بنك. 
لذلك من الضروري أن نعرف بان مفردة بنك، مرتادفة للمقاعد اليت كان 

جيلس علیها الیهود و يأكلون الربا.
حرفة سارية وجارية يف الوقت احلاضر 

ُ
أجل، لقد أصبحت الديانة الیهودية امل

 :يف مجیع البلدان بدال من الدين اإلهلي، وبتنا يف زمن قال عنه رسول اهلل
»رأیت قلوب الناس قد قست و جمدت أعینهم و ثقل الذكر علیهم و رأیت  
السحت  قد ظهر یتنافس فیه .«8 و قال: »یتعاملون بالسحت و الربا«،9  

»سماعون للكذب، أكالون للسحت.«10 
الربا الذي قال عنه اإلمام الصادق: »درهم ربا أشد عند اهلل عّز و جّل 

من ثالثین زنیة كلها بذات محرم مثل الخالة و العمة.«11 

المال الربوي، خطوة حتى الدخول في مواجهة مع إمام 
الزمان

هو إعالن احلرب على اهلل القهار، و الزنا بذات احملارم والسري على خطى 
وهنج الشیطان وجنود الشیطان، وهو قبیح أشد القبح، حبیث ال يبقى جمال 
بان  نعرف  أن  بأس  لكن ال  الربا،  منع  التوضیح حول  من  مزيدا  إلعطاء 
الربا، الذي يؤدي إىل تدنس وتلوث مال االنسان، يشكل اخلطوة االوىل 
الشیطان. طريق  لإلنفصال واإلبتعاد عن اهلل سبحانه وتعاىل والتوجه حنو 

معتم ومظلم وعفن يفضي إىل اجلحیم.
وقال رسول اهلل: »إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل 
ملك في السماوات و األرض و ما دامت تلك اللقمة في جوفه ال ینظر اهلل إلیه 
و من أكل اللقمة من الحرام  فقد باء بغضب من اهلل  فإن تاب تاب اهلل علیه فإن 

مات فالنار أولى به.«12 
حیل  عظیم  بالء  هو  وكم  يومیا،  والشرب  األكل  إىل  حباجة  االنسان  إن 
باالنسان الذي يأتیه أكله وشربه الیومي من املال احلرام، وبالتايل فان حلمه 
ودمه، ميتزجان هبذا السم القاتل؟ وبال شك، فان روح اإلميان تتخلى عنه 
اهلل  قال  وكما  والظالم،  العتمة  أعماق  يف  يوم  بعد  يوما  ويغوص  وتغادره 

املتعال، يصبح يف النهاية »شریكا للشیطان.«
فقال: »و شاركهم  في   الشیطان  قال  سألته عن شرك   عن أيب جعفر
األموال  و األوالد« قال: »ما كان من مال حرام  فهو شریك الشیطان، قال 
إذا كان  الرجل  نطفة  و  نطفته  من  فیكون  یجامع-  حتى  الرجل  مع  یكون  و 

حراما.«13
إن الربا و استخدام املال احلرام، هو مبنزلة السري يف طريق هنايته لیست سوى 
الوقوف بوجه إمام الزمان. مثلما أن اإلمام احلسني كشف يوما سر 
شقاء وقسوة أنصار يزيد، يف ذلك الزمان عندما: أحاطوا باحلسني من 

كل جانب حىت جعلوه يف مثل احللقة فخرج حىت أتى الناس فاستنصتهم 
فأبوا أن ينصتوا حىت قال هلم:

»ویلكم ما علیكم أن تنصتوا إلي فتسمعوا قولي و إنما أدعوكم إلى سبیل الرشاد 
فمن أطاعني كان من المرشدین و من عصاني كان من المهلكین و كلكم عاص 
ألمري غیر مستمع قولي فقد ملئت بطونكم  من  الحرام  و طبع على قلوبكم. 

ویلكم! أ ال تنصتون؟ أ ال تسمعون؟«14  
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حكومة العالم الخفّیة

عالمات النهایة

إن القوی اخلفّیة و املاسونیة، حیکمون العامل يف اخلفاء سیاسیًّا واقتصاديًّا 
وعسکريًّا، فأصبح العامل يف أيديهم کقطع الشطرنج يف أيدي العبیه، وهذا 
ال يدعونا إلی الیأس واالستسالم هلذا الواقع املر، فنصر اهلل آت ال ريب فیه 

ووعد اهلل سیتحقق لعباده املؤمنني.
»َوَعَد اللَُّه الَّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّاِلحاِت لََیْسَتْخِلَفننَُّهْم ِفي اأْلَْرض«1

وإظهار الدين علی الدنیا کلها وعد من اهلل إلی األمة احملمدية يأيت آخرالزمان 
.املهدي املنتظر املوعود علی يدي حفید النيّب

ولکن هل هنا لنا أن جنلس وننظر أن يتحقق وعد اهلل بالنصر والتمکني يف 
األرض دون أن نفعل أي شيء؟ بالطبع ال.

السیاسي  الواقع  بدراسة  إال  ذلک  يأيت  وال  ونستعد،  نعمل  أن  فعلینا 
واالقتصادي الذي نعايشه، وماذا يفعل أعداؤنا بنا، وکیف وصل األمر هبم 
إلی السیطرة علی العامل کله من خالل منظمات ومجعیات سرية مارست 
عملها منذ مئات السنني، مثّ نغري من حالنا وتبعّیتنا هلؤالء األعداء السريني 
والعودة إلی اإلجيابیة اإلسالمیة اليت اختفت، وننظر بأعیننا إلی العامل کله ال 

إلی جانب واحد من العامل.
وسنتکلم يف هذه املقالة واملقاالت السالفة حول موضوع »القوی اخلفّیة« 

عن أذرع املاسونیة من مجعیات ومنظمات تابعة هلا قدمياً وحديثاً.
ففي املاضي ظهرت مجعیات سرية ماسونیة مثل »فرسان اهلیکل املقدس« 

)واحلشاشون( و»الکاباال« وغريها.
مثّ يف العصر احلديث ظهرت »اهلیئة الثالثیة«، و»جملس العالقات اخلارجیة« 

و»النورانیني«  املستديرة«  و»املوائد  روکفلر«،  و»آل  روتشلید«  و»آل 
و»البهائیة«.

املاسونیة  عباءة  من  خرجت  حلقاهتا  أحکمت  سلسلة  أو  ساللة  إهنا 
الصهیونیة احلديثة، قد أحاطت بالعامل کله وأحکمت قبضتها، ال تفرق بني 
شعب وآخر أو دولة وأخری وال دين وآخر، تريد أن تصل إلی أهدافها من 
إلغاء کل األديان والسیاسات، وتفرض حکومة عاملیة موحدة حتکم العامل 

حتت رئاسة الدجال الیهودي وإعداة »هیکل سلیمان« و»کرسی داود«.
إنه مکر الیهودي الصهیوين واملسترت وراء الفکر املاسوين الذي وصل إلی 
قمته وآن األوان إلی احنداره، فال حییق املکر السیئ إال بأهله، واهلل غالب 

علی أمره ولو کره املشرکون والکافرون.

تأسیس جمعّیة القوی الخفّیة
منذ أن أسس الیهود القوی اخلفّیة لضرب ما جاء به المسیح، وکانت 
تلک القوة اخلفّیة للماسونیة الصهیونیة، فقام الیهود بنشر األفکار اهلدامة يف 

العامل، بل إهنم قد يدخلون إلی أّي دين جديد لتدمريه من الداخل.
43م.  عام  الثاني  هیرودس  امللک  الیهودية  املاسونیة  مؤسسی  عهد  ففي 
قد  الیهود  ملک  الثاين  هريودس  فقد کان  الرمسیة،  األولی  اجللسة  کانت 
أخافه انتشار املسیحیة وأتباعها بعد َرفع السید املسیح إلی السماء، قال 
امللک الیهودي لألعضاء املؤسسني يف إحدی جلسات اجلمعیة اليت أسسها 

وأطلق علیها »القوة اخلفّیة«:2

جمعیة القوى الخفیة
القسم األول
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رئیس  بسلطة  بل  الملکیة  بسلطتي  وال  ملًکا  بصفتي  لیس  معکم  أتکلم  إني 
جمعیة القوة الخفیة، وأمنح کال منکم الدرجة الثالثة والثالثین وهي أعلی درجة 

في جمعیتنا، فیجب علیکم منذ اآلن أن تعدوا أنفسکم لهذه الدرجة العالیة.
... ولما کان أخونا حیرام یتیم األب ألنه فقد أباه وهو مازال طفالً ولم یعرفه 
وإنما عرف أمه األرملة رأیت أن أسمی جمعیتنا باسم »األرملة«، وأحسب أن 

توافقوا علی هذه التسمیة.
فمنذ الساعة ندعی نحن المؤسسین »أبناء األرملة« وکل عضو من الجمعیة 

یلقب »بابن األرملة« إلی منتهی األجیال...
وکان  الثاين...3  هريودس  امللک  رأی  علی  املؤسسون  األعضاء  وافق  وقد 

االسم األول هلذه اجلمعیة »مجاعة القوة اخلفیة«.

الفکرة والبدایة
 جاءت فکرة إنشاء مجاعة األرملة الیهودية يف عام 43 بعد میالد املسیح

بناءاً علی فکرة حیرام أبیود مستشار امللک هريودس أکريبا حني قال:4
- وأتباعهم   الیسوع - یقصد عیسی بن مریم الدجال  لما رأیت رجال 
یکثرون ویجتهدون بتضلیل الشعب الیهودي بتعالیمه، قلت أمام موالي جاللة 
محاربة  هدفها  سریة  جمعیة  تأسیس  علیه  واقترحت  أکریبا،  هیرودس  الملک 

أولئک المضلین.
علی أننا نبذل کل جهد وما عز وهان، ألجل إحباط مساعیهم الفاسدة وإبادتهم 

إذا أمکننا، فنلت الرضا في عین الملک، وقال لي:
- تکلم یا حیرام.

- فقلت: موالي الملک، لقد تأکد لجاللتکم وللمأل أن ذلک الدجال یسوع 
استمال بأعماله وتعالیمه المضلة قلوب الکثیرین من الشعب الیهودي شعبکم، 
وعلی ما یظهر أن أتباعه ینمون ویزدادون یوماً بعد یوم، فمنذ نشأته حتی موته، 

ومنذ موته حتی اآلن.5
... فکان هناک ید وقوة خفیتان تضرباننا وال تجیدان أمامها مدافعاً، وکأنما قد 

حرمنا کل قوة تدفع تلک القوة وتناضل عن دیانتنا وعن کیاننا وکیانها.
... فلذلک أری من الصواب إذا حسن في عینی جاللة موالي وارتأی رأی عبده 
هذا، إنشاء جمعیة ذات قوة أعظم من دعوته تضم القوة الیهودیة المهددة من 
تلک القوة الخفیة، وال یکون عالماً بمنشئها ووجودها ومبادئها وأعمالها إال من 

کان داخالً فیها.
قال امللک هريدوس الثاين حلريام:

أعلم یا احیرام أن هذا الفکر لهو من أجل وأفضل األفکار، وال ینشأ إال في 
قلب رجل أصیل الرأي بعید النظر، فینبغي لنا أن نعمل لتحقیقه بالفعل وعلی 

وجه السرعة...
ويف الیوم التايل عقد امللک اجتماعاً مع مستشاريه حريام ومؤاب الفی6 فقال 

هلما:
إن ما جری وال یزال یجری، منذ نشأة الدجال یسوع لهو جری بزیادة االهتمام 
قتلهم  علی  الذین  الشعب  من  الفئة  تلک  لمکافحة  وسیلة  إلیجاد  والسعي 

یضلون الناس بتعالیمه.
... فلم یعد لنا من وسیلة لتالفی الخطر إال أن ننشئ جمعیة تتوحد فیها کلمة 

سحق  ألجل  وذلک  وثیقاً،  اتحاداً  قلوبها  وتتحد  خفیًّا  توحداً  الیهودیة  األمة 
تلک الید الخفیة الدثیمة التي تدیر تلک الحرکة، ولمالشاة الدعابة التي إذا لم 
نتدارک شرها، فستنتهی باستمالة الشعوب الکثیرة إلی تعالیم ذلک المضل - 

یقصد عیسی بن مریم - ویکون له شأن عظیم.
... ینبغي علینا أن نهتم له اهتماماً عظیماً ونمد إلی معالجته ید البدار، ویجب 
أن یکونوا علی جانب عظیم من الرصانة والحکمة والتکلم والنشاط والغیرة علی 

الدیانة الیهودیة والمحافظة علیها.
وجلس امللک علی کرسی العرش، فنهض مستشاره حريام مع طريقة تعظیم 

امللوک فتقدم وتأخر أمام امللک مث احننی عالمة االحرتام امللوکی وقال:
الجمعیة  لتألیف  الرفقاء  إخواننا  بانتقاء  یتفضل  أن  موالي  جاللة  فأسأل   ...

لمصلحة األمة تحبها ولک العال واالحترام.6
وبالفعل قام امللک باختیار األعضاء املؤسسني وأطلع مساعديه علی القائمة 

فوافقا.
وأمر موآب أن يکتب األمساء مع األمر امللکی بالتأسیس:

نحن الملک هیرودس الثاني نأمر بتشکیل جمعیة القوة الخفیة حسبما اقترح 
علینا صاحب الفکرة النیر األغر حیرام واطلع علی ذلک ووافق علیه مستشارنا 

األمین موآب تسجیل أسمائنا کمؤسسین لهذه الجمعیة وهو کاآلتي:
رئیسًا 1. الملک هیرودس أکریبا 
نائبًا 2. حیرام أبیود  

کاتماً للسر 3. موآب الفی  
عضو مؤسس 4. جوهنان  
عضو مؤسس 5. أنتیبا   
عضو مؤسس 6. جاکوب أبدون  
عضو مؤسس 7. سلومون أبیرون  
عضو مؤسس 8. جواب أدونیرام  
عضو مؤسس 9. أبیا الفی  

وکان ذلک يف حزيران عام 43 بعد املیالد وختم خبامت امللک هريودس أکريبا.
ومت عقد أول اجتماع للمؤسسني بعد صدور هذا األمر امللکي بیومني بناء 

علی طلب امللک.
يتبع...

الهوامش:
1. سورة النور، اآلية 55.

2. وکان ذلک بعد بدء نشاط اجلمعیة واغتیال حريام.
3. هريودس الثاين هو هريودس أکريبا وجّده هو امللک هريودس الذي عاصر املسیح 

.ابن مرمي
4. کانت تلک الفکرة يف عام 43م.

5. يظن الیهود أهنم قتوا املسیح بصلبه، واحلقیقة أهنم حاولوا ذلک لکن اهلل جناه 
العامل«، منصور  إلیه، وُشبه هلم غري فصلبوه، أنظر »عشرة ينتظرها  من کیدهم ورفعه 

عبداحلکیم.
6. أنظر کتاب »تبديد الظالم أو أصل املاسونیة«، عوض اخلوري.

المصدر: منصور عبد الحکیم، »العالم رقعة الشطرنج منظمات سریة تحرک العالم 

حكومة العالم الخفّیة

جمعیة لندن للسالم األخضر
 6 من  1990م. كتیبا  عام  االخضر«  للسالم  لندن  »مجعیة  أصدرت 
صفحات بعنوان »أضرار ماكدونالدز، ما ال يريدون أن تعرفوه«. وعقب 
ذلك، رفعت »ماكدونالدز« دعوى لدى القضاء ضد 4 من أعضاء هذه 
أطول  أحد  إىل  احملاكمة  هذه  وحتولت  دوالر.  ملیار  اجلمعیة كلفتها 32 
للمتهمني يف  الدعم  القضائیة يف »بريطانیا« وأدت إىل حشد  احملاكمات 

25 بلدا. 
االنسانیة  غري  البیئات  على  ماكدونالدز  تداعیات  الكتیب  هذا  ويشرح 
واالثار املباشرة على جسم االنسان والتأثري على فرص العمل واجملتمع، كما 
يناشدكم التفكري للحظات باألكاذيب اليت ختتفي وراء الصورة املنمقة واجللیة 

ملاكدونالدز. 
إننا في ماكدونالدز نهدي لكم الزمان. 

إننا نتعرض مجیعا للدعاية اخلرقاء واإلستهالكیة ملاكدونالدز، لكن ال جيب 
تعرفون  ماكدونالدز. وكلما  وأضرار  بشأن مشاكل  التساؤل  التغاضي عن 
أكثر عن األطعمة املعاجلة ملاكدونالدز، كلما تضاءلت وتراجعت جذابیتها. 
وهذه احلقیقة تنطبق على اهلمربجر، حبیث أنكم ستشطبونه وإىل االبد من 

حیاتكم.

المجاعة في مقابل الدوالر

إن ماكدونالدز تعترب واحدة من الشركات التجارية الكربى اليت استثمرت يف 
أراض شاسعة يف البلدان الفقرية. وقد بیعت هذه األراضي من قبل حكام 
تلك الدول والذين يستغلون حربيت املال واجملاعة، ومعظمهم من العسكريني 
أو احلكام املرفهني. إهنم يقومون بطرد صغار املزارعني الذين يؤمنون قوهتم 

ولقمة عیشهم من تلك األراضي.
إن قوة الدوالر االمريكي تعين أن البلدان الفقرية ومن اجل شراء التكنولوجیا 
املنتجة، تقع يف فخ اإلنتاج األكثر والغذاء األكثر لتصديره إىل  والبضائع 
امريكا. ومن بني أفقر 40 دولة يف العامل، هناك 36 دولة تصدر منتجاهتا 

الغذائیة إىل أغىن بلد أي الواليات املتحدة. 

االمپریالیة اإلقتصادیة
وتستخدم ماليني اهلكتارات من أفضل األراضي الزراعیة يف الدول الفقرية 
إلنتاج حماصیل مثل النب والشاي والتنباك و...، بینما يعاين سكان تلك 
االمربيالیة  هذه  يف  مباشر  ضلع  هلا  ماكدونالدز  إن  اجملاعة.  من  املناطق 
االقتصادية، حبیث أن فقر وجماعة السود، تساهم يف املزيد من ثراء وبدانة 

البیض.

عشرون هكتارا في الدقیقة
ويتم قطع وختريب أو حرق مساحة تساوي جزيرة بريطانیا سنويا من الغابات 

ماكدونالدز؛

القتل الصامت

ما ال يريدون أن تعرفوه!
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االستوائیة املاطرة. وهناك يف أرجاء العامل، ملیار نسمة يعتمدون على املیاه 
اليت جتري عرب هذه الغابات. 

قطیع   100.000 حنو  حالیا  متلك  اليت  »األمازون«  منطقة  يف  وهتطل 
من  وتسبب  األشجار  إىل  تفتقد  اليت  الوديان  غزيرة يف  أمطار  البقر،  من 
العارية  األراضي  إن  وإزالتها.  الرتبة  وكشط  بغسل  االرض،  تدمري  خالل 
حترتق حتت أشعة الشمس يف املناطق االستوائیة وتفقد خصوبتها وقابلتها 
على الزراعة. وخيمن أن هذا العمل يتسبب بالقضاء على نوع واحد من 
احلیوانات والنباتات أو احلشرات على األقل يف كل عدة ساعات. لذلك 
ميكن االستنتاج بان ماكدونالدز هلا ضلع أيضا يف تدمري الغابات االستوائیة. 

األواني واألدوات التي تستخدم لمرة واحدة والقمامة
ال تنخدعوا مباكدونالدز اليت تزعم أهنا تستعمل األوراق املعاد تدويرها، الن 
نسبة مئوية قلیلة من هذه املنتجات هي كذلك. واحلقیقة أن 800 میل مربع 

من الغابات، يتم تدمريها من أجل توفري قمامة مدن البلدان النامیة. 

اإلعتداءات اإلستعماریة
إن ماكدونالدز والعديد من الشركات التجارية األخرى، لیس تسببت بكارثة 
االستوائیة  الغابات  تقطن  اليت  القبائل  أرغمت سكان  بل  بیئیة فحسب، 
املاطرة على اخلروج من مناطق آبائها وأجدادها الذين عاشوا يف تلك املناطق 

اللوف السنني بسكینة واستقرار من دون إحلاق أي ضرر بالبیئة. 

ما هي أضرار أغذیة ماكدونالدز؟
على  يشتمل  والذي  الغذائیة،  تعلیماهتا  يف كتیب  تسعى  ماكدونالدز  إن 
معلومات وأرقام ملفتة حسب الظاهر لكنها ال متت للحقیقة بصلة، لتظهر 
أن اإلنتاج الغزير للهمربجر ورقائق البطاطا واملشروبات الغازية واحللوى و... 

تعد جزء مغذيا ومفیدا ألي 
نظام غذائي. إن ما ال توضحه ماكدونالدز هو ارتباط نظام غذائي حافل 
األلیاف  من  ضئیلة  وبكمیة  وامللح  اللحوم  ومنتجات  والسكر  بالدهون 
والفیتامینات واملواد املعدنیة الذي يتشكل مكونات غذاء عادي ملاكدونالدز، 
على صلة بسرطانات الصدر واألمعاء وأمراض القلب. وهذه حقیقة طبیة 

مقبولة، ولیست نظرية غريبة.

سداد المال من أجل العادة
إن املضغ مفید للصحة. إن أغذية ماكدونالدز عدمية القیمة الغذائیة لدرجة 
أن مضغها يتم بصعوبة. وحىت أن إحصاءاهتم تشري إىل أن »كوارتر يوندر« 
)أحد منتجاهتم( حیتوي على 48% من املاء. وهذا الصنف من األطعمة غري 
املغذية، حیفز االنسان على املزيد من األكل وأن امللح والسكر  املوجودان 
فیه قادران على تعريض الفرد لنوع من اإلدمان )أو الرغبة الباطنیة(. وهذا 
اإلدمان يعين أن رحبا أكثر ينهال على ماكدونالدز ويعرض املزيد من الزبائن 

إلنسدادات الشريان واألزمات القلبیة.

اإلفادة من المواد الكیمیائیة في المنتجات 
والديكورات  الوامضة  واملصابیح  ماكدونالدز،  ملنتسيب  املخطط  الزي  إن 
اليت  اهلادئة  واملوسیقى  لألطفال  تقدم  اليت  الفرح  وقبعات  املنمقة  املطاطیة 
تبث يف املطاعم، تشكل جزء من التسرت القذر الذي صمم مع األطعمة 
ذات اجلودة املتدنیة أو النكهة واإلحساس الظاهري بوترية واحدة يف مطاعم 

العامل باسره. 
ومن أجل حتقیق هذا التناسق املصطنع، مثة حاجة على سبیل املثال لَسَلطة 
)أوراق اخلس الطري( ماكدونالدز حتتوي على 12 نوعا من املواد الكیمیاوية 
املختلفة حلفظ اللون والطراوة املناسبة والزمن املرجو، لذلك فان هذا اخلس 

يتحول على األرجح إىل قطعة بالستیك مضرة. 

كیف تستغل ماكدونالدز األطفال بشكل مقصود؟
إن جممل دعايات ماكدونالدز تستهدف األطفال تقريبا. إن معظم األطفال 
يشخصون بسرعة األثاث واملوبیلیات القیاسیة والصفراء واحلمراء واملطنطنة 
ملاكدونالدز يف مراكز الشراء وشوارع املدينة. إن ماكدونالدز تعرف على وجه 
الدقة مدى الضغط الذي ميارسه هذا التشخیص على األبوين الذين حیرصون 

على أبنائهم ملنعهم من تناول هذه الوجبات غري الصحیة.

ما هي حصتكم من السموم؟
إن اللحوم هي املسؤولة عن 70% من حاالت التسمم الغذائي. وعندما 
يذبح حیوان ما، فان حلمه قد يسبب تلوثا جرثومیا بسبب تلوثه مبحتويات 
أمعاء احلیوان وقلبه وبرازه وبوله. إن املزارعني ويف مسعى للحد من أمراض 
املاشیة، يقومون بصورة مستمرة حبقن هذه احلیوانات باملضادات احلیوية اليت 
ترتافق مع حقن احلیوانات بالعقاقري اهلورمونیة اخلاصة لزيادة النمو ووجود 
مواد متبقیة من مسوم مكافحة اآلفات النباتیة يف العلف، ما يؤدي إىل تتثبت 
وترسب هذه املواد الكیمیائیة اخلطرية يف أعضاء احلیوان، وتستطیع بالتايل يف 
املستقبل اإلضرار بصحة وسالمة الناس الذين يبنون نظامهم الغذائي على 

هذه اللحوم. 

ما الظروف التي یعیشها منتسبو ماكدونالدز؟
وبالرغم من أن 80% من عمال ومنتسيب ماكدونالدز يشتغلون بدوام جزئي، 
العمال يصل إىل 60% سنويا )ويف  العمل لدى  فان معدل اإلقالع عن 
امريكا 300%(. وإن ترك العمل يف ماكدونالدز )بعد 4 أو 5 أسابیع( لیس 

غري عادي. ولیس من الصعوبة مبكان فهم أسباب هذه الظاهرة.

عدم إصدار ترخیص العمل لنقابة العمال
إن العمال يف ماكدونالدز يعملون يف ظروف قاسیة يف قسم حتضري وإعداد 
الطعام، وهذا يرتافق مع ضآلة االجور. إن حتسني هذه الظروف عن طريق 
احملادثات اليت جتريها النقابات التجارية مع مدراء ماكدونالدز، صعب للغاية. 
وال توجد أي نقابة حمددة هلؤالء العمال، والنقابات املوجودة وبسبب كون 

العمال )السیما النساء( يعملون بدوام جزئي ال تبدي حرصا ورغبة تذكر 
لتسوية مشاكلهم. 

واملشكلة االخرى تتمثل يف أن احلصة الكبرية من املنتسبني يف هذه الصناعة 
تذهب إىل جمموعات االقلیة اليت حتظى بفرص قلیلة للعمل يف مواقع أخرى، 
وختشى التواصل مع هذه النقابات بسبب الطرد من العمل. إن ماكدونالدز 
تتابع سیاسة معارضة النقابات من خالل طرد العمال الذين هم أعضاء يف 

هذه النقابات. 

ما العمل؟
توقفوا عن الذهاب إىل ماكدونالدز والشركات املمثالة، وأبلغوا أصدقائكم 
على  وقدرهتا  الشركات  هلذه  اهلائلة  األرباح  إن  لذلك.   الدقیق  بالسبب 
اإلستغالل يوفرها الزبائن. ملاذا جيب الرتيث والصرب من أجل أن يعي ويتیقظ 
مجیع الناس؟ واملؤسف أننا نرغب يف بیع مسؤولیاتنا يف اجملتمع بثمن خبس. 
وهذا أمر خاطئ. إن مجیع التغريات يف اجملتمع تبدأ من أناس خيصصون زمنا 

للتفكري بأسلوب وطريقة احلیاة ويقیمون تواصال مع االخرين. 

www.mcspotlight.org المصدر: »سیاحت غرب«، رقم 27؛

المقتبس من »بیوتروریسم «، هالل، طهران، ط 1، 1395 ش.

القتل الصامت
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عوالم الحكومة المهدویة

املهدويّة،  األطروحة  تؤّکد صّحة  اليت  والنقلّیة  العقلّیة  املصاديق  هي  کثرية 
وتؤّکد عاملّیتها وتثبت کونّیتها. ومن املصاديق العقلّیة املهّمة اليت تؤّکد أّن 
سلطة  ذات  هي  سلطة کونّیة کما  ذات  أطروحة  هي  املهدويّة  األطروحة 

أرضّیة:
إّن اهلل سبحانه أوکل إلی اإلمام املهدّي املنتظر ما مل يوکله من قبُل إلی 
الرسل واألنبیاء کافة. إذ أوکل إلیه إظهار الدين اإلسالمّي علی کّل األديان 
واملعتقدات األخری يف العوامل کلها؛ فضالً عن أّن واقع احلال أثبت أّن ما 
من دين ما جاء به أحد األنبیاء متّکن من الظهور علی کّل األديان األخری، 
ال يف زمن بعثة ذلک النيّب وال بعدها. وما من نيّب حقق کّل أمنیاته اليت کان 
يروم حتقیقها، بل إّن بعضهم عجز عن حتقیق جزء صغري منها، ألهنم يف 
الغالب کانت جمتمعاهتم ترفضهم وترّدهم سواء بالقتل أم التکذيب، وهو ما 
قال عنه القرآن الکرمي »َوِإَذا ِقیَل َلُهْم اَل تنُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن 
ُمْصِلُحوَن ٭ َأال ِإننَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َو لِکْن ال َیْشُعُروَن«1 فبقیت مشاريعهم 

مؤّجلة.

المشاریع المؤّجلة
إّن احلديث عن مشاريع األنبیاء وأحالمهم املؤّجلة ال مبالغة فیه وال هتويل، 
فما من نيّب جنح يف حتقیق أحالمه ومشاريعه کلها، بل حتی اجلزء األکرب 
منها، ولذا بقي بعضها مؤجالً يف انتظار املنقذ الذي سیحققها هلم مجیعاً، 
ولیس من باب املبالغة االّدعاء أّن هناک مشاريع مؤّجلة من الزمن األّول، 
قد   آدم لو کان مشروع  هابیل  قتل  علی  قد جترّأ  قابیل  ما کان  وإاّل 

اکتمل، وما کان نوح قد لبث يف قومه يدعوهم إلی اإلميان باهلل ألفاً 
إاّل مخسني عاماً، مثّ ينتهي هبم األمر إلی اهلالک يف الطوفان ويکون ابنه 
أّول الغاوين. وما کان موسی قد کسر األلواح املقّدسة؛ ألّن قومه عادوا 
لعبادة العّجل ما إن فارقهم لزمن يسري لو کان مشروعه قد اکتمل. وملا کان 
عیسی قد طورد لیصلب علی صلیب احلقد کما اّدعی الیهود لو کان 

مشروعه قد کمل.
ويتسنی ملن يقرأ حیاة األنبیاء وقصصهم املذکورة يف »القرآن الکرمي« أن جيد 
حقیقة مشاريعهم املؤّجلة وأحالمهم اليت مل تتحقق، إذ جتد يف کّل عصر 
وکّل زمان أّن هناک بشر »ما یَْأتیِهْم ِمْن ِذْکٍر ِمْن رَبِِّهْم ُمْحَدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه 
َو ُهْم ینَْلَعُبوَن ٭ الِهَیًة قنُُلوبنُُهْم َو َأَسرُّوا النَّْجَوي الَّذیَن ظََلُموا َهْل هذا ِإالَّ َبَشٌر 

ِمثنُْلُکْم َأ فنََتْأُتوَن السِّْحَر َو أَننُْتْم تنُْبِصُروَن«2
ِإْن ُکْنُتْم  اْلَوْعُد  هَذا  َمتي   ینَُقوُلوَن  »َو  الذين  الالهني  من  ألهّنم کانوا  ذلک 

صاِدقیَن«3 
إّن کّل أنبیاء اهلل فارقوا قومهم من دون أن يکملوا مشاريعهم. وهناک 
حتی  بل  املؤّجلة.  األنبیاء  مشاريع  إلی  إشارة  من  أکثر  الکرمي  القرآن  يف 
نبّینا حمّمد مات قبل أن يکمل مشروعه ويظهر دين اإلسالم علی کّل 

األديان.
فبقیت کّل هذه املشاريع معلقة بانتظار فرصة التحقیق، وهي الفرصة اليت 
سوف تتحقق يف زمن الدولة املهدويّة بانتصار دين اإلسالم وظهوره علی 

کّل األديان يف کل األکوان.
األديان  باقي  علی  معنّي  دين  ظهور  أو  الدييّن  الظهور  عن  احلديث  أما 

مصاديق التطّور الماّدّي

صالح الطائي

األخری حبیث تنضوي مجیعها حتت لوائه فهو اآلخر أحد املشاريع املؤّجلة عوالم الحكومة المهدویة
أيضاً؛ إذ مل يتحقق مثل هذا األمر من قبُل. وحتی دين اإلسالم الذي جاء 
وعد الظهور علی األديان يف کتابه املقّدس القرآن الکرمي کما يف اآلية املبارکة 
»ُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهدي  َو دیِن اْلَحقِّ لُِیْظِهَرُه َعَلي الدِّیِن ُکلِِّه َو َلْو َکرَِه 
اْلُمْشرُِکوَن«4 مل يظهر علی باقي األديان مبا يتطابق مع ما جاء يف الوعد 
اإلهلّي منذ البعثة الشريفة وإلی اآلن. بل هو الیوم أضعف ممّا کان علیه من 
قبُل، وکلمة أتباعه متفرقة، ويتلقی الضربات والطعنات من الیمني والشمال 
واملوعود  بالظهور،  املعيّن  الدين  أنه  علی  املسلمة کّلها  األّمة  جتمع  بینما 
بالتجلي علی األديان کّلها، وال دين سواء سینتصر، أّما وقت هذا الظهور 
األحاديث  يف  بالتأکید کما  املنتظر  القائم  يد  علی  فسیکون  واالنتصار 
والنقول اليت جاءتنا عن أهل البیت الکرام ومن ذلک ما جاء يف »ينابیع 
:املوّدة« و»احملّجة« و»منتخب األثر« عن اإلمامني زين العابدين والباقر

»إّن اإلسالم قد یظهره اهلل علی جمیع األدیان عند قیام القائم.«5
ويف رواية جامة أخری أکثر حتديداً ونّصاً: »وال یکون ملک إال لإلسالم.«6

بل وتشري الکتب العقائدية لبعض األديان األخری إلی حتمّیة هذا الظهور 
ومنها علی سبیل املثال کتاب »شاکموين« اهلندي الذي جاء فیه:

وفي آخر المطاف سینتهي الحکم العالمّي إلی رجل من ذرّیّة سّید خالئق العالمین 
کشن العظیم، وهو الذي یحکم علی جبال الشرق والغرب في العالم... ویوّحد 
األدیان اإللهّیة إلی دین الواحد واسمه القائم والعارف باهلل وهو المحیي للدین.7

وکذلک جاء يف »إجنیل برنابا«:
ألّن کّل األنبیاء البالغین مئة وأربعة وأربعین ألفاً الذین أرسلهم اهلل إلی العالم قد 
تکلموا بالمعمّیات بظالم، ولکن سیأتي بعد بهاء کّل األنبیاء واألطهار فیشرق 

نوراً علی ظلمات سائر ما قال األنبیاء ألنه رسول اهلل.8
واملعروف أّن األرض مل يسبق هلا أن امتألت مبعرفة الرّب؛ أّي: اإلميان به کّلّیاً 
عرب التاريخ وإمنا کان هناک »دين« يتصارع من أجل البقاء مع »کفر« ولذا 

استمّرت بعثات األنبیاء علی مدی التاريخ األنسايّن.
وحنن نعتقد يقیناً أّن املهدّي املنتظر سیظهر اإلسالم علی األديان کلها 
وحیقق مصداق اآلية الشريفة »لُِیْظِهَرُه َعَلى الّدیِن ُكلِِّه« مبعنی أنّه سوف 
ينجح بتحقیق ما مل يوفق إلی حتقیقه الرسل واألنبیاء من قبُل. أي إّن 
مهاّمه ستکون أوسع من مهاّم الرسل وحینئٍذ إّن مديات حترّکه ستکون أوسع 

من مديات حترّکهم.
ويعين هذا أّن اهلل سبحانه أوکل إلی اإلمام املهدي مهّمة إجناز مهاّم 
األنبیاء املؤّجلة کافة، ومن ضمنها مهاّم األنبیاء املرسلني إلی األکوان األخری، 
ألّن هلؤالء األنبیاء مهام مؤّجلة أيضاً، وألهل األکوان األخری أديان جيب أن 

يظهر اهلل علیها دين اإلسالم لکي تتکامل حقیقة الظهور الکّلّي.
إّن اختزال مهاّم مجیع أنبیاء اإلنس واجلّن واملخلوقات الکونّیة األخری يف 
املهاّم  هذه  من  ينجز  مل  وما  املؤجل  حتقیق  أمر  إيکال  مثّ  املهدويّة،  فکر 
إلی اإلمام املهدي يعين أنّه سوف ميارس سلطته الکونّیة إلحداث 
التغیري العقائدّي عند أقوام کّل األنبیاء وأتباعهم أينما کان حمّل وجودهم 
ووجود دياناهتم يف کّل السماوات واألرضني، لکي يتحقیق الظهور الکّلّي 
من دون استثناء خيّل هبذه التکاملّیة. فبقاء أحد األديان عامال يومذاک علی 

الساحة، ومهما کان حجم أتباعه واملؤمنني به يعين أّن الظهور منقوص، وأّن 
الوعد مل يتحقق. وهذا خمالف للوعد اإلهلّي.

إّن هذه البشارة القرآنّیة الکرمية وردت يف اإلجنیل أيضاً يف بشارة یوحنا لتؤکد 
أنه سُیظهر اإلسالم علی کّل األديان األخری علی أساس أّن اإلسالم 
هو خالصة األديان السماويّة کلها، وهو الذي جيب أن يسود الکون کّله:

ثّم رأیت مالکاً طائراً في وسط السماء معه بشارة أبدیّة لیبشر الساکنین علی 
األرض وکّل أّمة وقبیلة وشعب منادیاً بصوت عظیم: خافوا اهلل وأطیعواه مجداً 

ألنه قد جاءت ساعة حکمه.
مثّ إهّنا تشمل أّوالً الساکنني علی األرض وتنتقل بعدها إلی کّل أّمة وقبیلة 

وشعب موجود خارج األرض.
وإذا کان املسلمون شبه متفقني علی حتمّیة ظهور الدين اإلسالمّي علی 
باقي األديان، فإنه لیس من الغرابة أن ميتّد الظهور اإلسالمّي إلی األکوان 
األخری اليت أرسل اهلل للمخلوقات اليت تسکنها رسالً وأنبیاء، أي إّن ظهور 
الذي  وأّن  فقط،  أرضّیاً  ولیس  سیکون کونّیاً  األديان  باقي  علی  اإلسالم 
سیغرّي هذا التغیري هو املهدّي املنتظر ويف هذا دلیل مؤکد علی کونّیة 
املهدوّي لألکوان األخری، وامتداد  الوهج  امتداد  أّي  املهدويّة،  األطروحة 

السلطة املهدويّة إلیها.
الذي  املهدويّة والتبّدل  أهّم مصاديق کونّیة احلکومة  التبّدل واحد من  إن 
سوف يقع لبعض األمور املاديّة والروحّیة اليت مل تتبّدل تبّدالً جوهريّاً منذ أن 
عرفها اإلنسان يف بدايات تطّوره وإلی ما قبل تاريخ الظهور بقلیل، أّي إهنا 
بقیت علی هیئتها اليت عرفت هبا أّول مرّة تنتقل توارثّیاً علی مدی التاريخ 
وستبقی کذلک إلی ما يشاء اهلل تعالی، لکي يکون لتبّدهلا أثر فاعل يف 

انتصار املهدويّة وامتدادها آفاقها إلی کل األکوان.
لکن هذه احلقائق البديهّیة واملتسامل علی يقینّیتها تارخيّیاً لن تبقی علی ما 
هي علیه، ألّن سنن النوامیس سوف تتغرّي عّما هي مشتهرة به. ويف األرقام 
السالفة سوف نبحث يف شأن التبّدل الذي سوف يقع يف بعض هذه السنن 

ولیس کّلها، وسیأخذ التبّدل منحیني: إحدمها ماّدياً واآلخر روحّیاً.

الهوامش:
1. سورة البقرة، اآليتان 11 و 12.
2. سورة األنبیاء، اآليتان 2 و 3.

3. سورة األنبیاء، اآلية 38.
4. سورة التوبة، اآلية 33.

5. »معجم األحاديث املهدّي«، ج 5، ص 281.
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األندلس والحضارة اإلسالمیة 1

األندلس والحضارة اإلسالمیة 1

األْنَدلس أو األْنُدلس، املعروفة يف اخلطاب الشعيب الغريب خصوصا والعريب 
واإلسالمي أحیانا باسم »إسپانیا اإلسالمیة« أو »أيبرييا اإلسالمیة«، هي 
إقلیم وحضارة إسالمیة قروسطیة قامت يف أوروبا الغربیة وحتديدا يف »شبه 
و»الپرتغال«،  إسپانیا  الیوم  تشكل  اليت  األراضي  على  األيبريية«،  اجلزيرة 
إىل  وصوال  امتدت  املیالدي  الثامن  القرن  خالل  وقوهتا  جمدها  ذروة  ويف 
يقصد  ما  عادًة  التسمیة  أن  غري  املعاصرة.  »فرنسا«  جنوب  سپتمانیا يف 
هبا فقط اإلشارة إىل األراضي األيبريية اليت فتحها املسلمون وبقیت حتت 
ظل اخلالفة اإلسالمیة والدويالت واإلمارات الكثرية اليت قامت يف ربوعها 
وانفصلت عن السلطة املركزية يف دمشق ومن مث بغداد، منذ سنة 711م. 
اإلفرنج وأخرج  الالتني  بید  األندلس  حىت سنة 1492م. حینما سقطت 
منها املسلمون، علما أنه طیلة هذه الفرتة كانت حدودها تتغري، فتتقلص مث 
تتوسع، مث تعود فتتقلص، وهكذا، استنادا إىل نتائج احلرب بني املسلمني 

واإلفرنج.

مرحلة ما قبل فتح األندلس
حقق املسلمون تقدماً واسعاً يف مشال أفريقیا، ووصلوا إىل املغرب األقصى 
)يقابل ما يعرف الیوم باململكة املغربیة( املواجه لشبه جزيرة أيبرييا. وذلك 
يف عهد الولید بن عبد امللك )86-96هـ(. مث استبدَل القائد حسان بن 
النعمان ، وايل أفريقیا وفاحتها ، عام )85هـ(، مبوسى بن نصري الذي توجه 
من مصر إىل القريوان مصطحباً أوالده األربعة الذين كانت هلم أدوار مهمة 

يف التوسعات.
شرَع موسى بتثبیت الدين اإلسالمي يف األمازيغ وقام مبعاجلة نقاط الضعف 
البحرية اإلسالمیة،  العمل على تقوية  اليت واجهت املسلمني هناك، فقرر 
معتدلة  سیاسة  واعتمد  أفريقیا،  قلب  يف  حصینة  قاعدة  القريوان  وجعل 
ومنفتحة جتاه الرببر مما حول معظمهم إىل حلفاء له ، بل دخلوا يف اإلسالم 
قدميا  أو كما تسمى  الربتغال  و  إسبانیا  بعد عماَد سقوط  فیما  وأصبحوا 
التوسع  بقیادة طارق بن زیاد، واستكمل موسى  األندلس يف يد املسلمني 
يف مشال أفريقیا وتأمني املنطقة درءاً لتمرٍد قد ينشأ ضد السیادة اإلسالمیة.

املسلمون على  بنفسه، استوىل  الورد  أبو  قادها  اليت  ويف إحدى احلمالت 
)89هـ/  عام  واألفريقیة  األوروبیة  القارتني  بني  املهم  املوقع  ذات  طنجة 
708م(، وحوهلا موسى بن نصیر إىل مركز عسكري لتموين احلمالت باجتاه 

املناطق اجملاورة. ويف هذه احلملة برز أبو الدنین.
لكن مدينة سبتة عصت على تلك الفتوحات، حیث استطاع حاكمها الوايل 
البیزنطي يولیان الصمود بوجه املسلمني. لكنه فیما بعد لعَب دوراً أساسیاً يف 

تشجیعهم ومساعدهتم على عبور املضیق إىل األندلس.

الفتح اإلسالمي لألندلس
الفتح اإلسالمي لألَندلس أو الغزو اإلسالمي لألندلس، ويف بعض املصادر 
ذات الصبغة القومیة خصوًصا يعرف هذا احلدث باسم الفتح العريب لألندلس 
)على الرغم من أن جیش املسلمني تضمن عربًا وبربر بشكل أساسي وغريهم 

من العرقیات األقل عدًدا(، كما يعرف يف بعض املصادر العربیة باسم الفتح 
اإلسالمي إلسپانیا، ويف بعض املصادر األجنبیة بالفتح اإلسالمي هلسپانیا، 
هو محلة عسكرية بدأت سنة 92هـ املوافقة لسنة 711م. قادها املسلموْن 
حتت راية الدولة األموية ضد مملكة القوط الغربیني املسیحیة يف هسپانیا، اليت 
حكمت شبه جزيرة أيبرييا واليت عرفها املسلمون بإسم »األندلس«، جبیش 
معظمه من الرببر بقیادة طارق بن زياد نزل عام 711م. يف املنطقة اليت تعرف 
اآلن جببل طارق، مث توجه مشااًل حیث هزم ملك القوط لذريق )رودريك( 
هزمية ساحقة يف معركة وادي لكة. واستمرت حىت سنة 107هـ املوافقة لسنة 
726م واستولت على مناطق واسعة من إسپانیا والپرتغال وجنوب فرنسا 

املعاصرة.
كان من أسباب فتح األندلس إقبال الرببر على اعتناق اإلسالم بعد متام 
فتح املغرب وتوقهم للغزو واجلهاد يف سبیل اهلل، ويف نفس الوقت شجع وايل 
املسلمني على مهامجة األندلس بسبب خالٍف كبرٍي  يلیان  الرومي  طنجة 
وقع بینه وبني امللك لذريق بسبب اعتداء األخري على ابنته واغتصاهبا عندما 
كانت تقیم يف بالطه، وفق ما تتفق علیه املصادر العربیة واإلسالمیة، وكذلك 
ألن املسلمني رأوا توجیه جهود الفتح والغزو حنو بالد حضريَة غنیة تفید 
الدولة األموية وعموم املسلمني، بدل حتويله حنو الواحات والبالد الصحراوية، 
ولرغبتهم يف االستمرار بنشر اإلسالم يف البلدان اجملاورة. مت فتح األندلس 
خالل فرتٍة قیاسیة نسبیا، واعرتف املسلمون بعد خضوع شبه اجلزيرة األيبريية 
هلم حبقوق النصارى والیهود يف إقامة شعائرهم الدينیة نظري جزية سنوية، 
كما هو احلال مع سائر أهايل البالد املفتوحة من املسیحیني والیهود، وأقبل 
معظم القوط على اعتناق اإلسالم وامتزجوا مع الفاحتني اجلدد، وانسحب 
قسم آخر منهم حنو الشمال األيبريي الذي مل خيضع طوياًل للمسلمني. عاد 
قائدا الفتح موسى بن نصري وطارق بن زياد إىل عاصمة اخلالفة »دمشق« 
بأمر من اخللیفة الولید بن عبد الملك سنة 96هـ املوافقة لسنة 714م حیث 
مل ميارسا أي عمل سیاسي أو عسكري بعد ذلك ألسباب اختلف فیها 
املؤرخون، ولف الغموض هناية طارق بن زياد خصوصا حیث مل يعرف ما 

حل به بعید وصوله إىل دمشق.
كان هذا الفتح بداية للتواجد اإلسالمي يف األندلس الذي امتد لنحو 800 
عام تقريبا، قضاها املسلمون يف صراع مع اإلمارات واملمالك املسیحیة اليت 
تكونت يف الشمال يف املناطق اليت مل يغزوها املسلمون حىت سقوط مملكة 
غرناطة عام 897هـ املوافق فیه 1492م. وخالل تلك الفرتة أسس املسلمون 
خالل  أوروبا«  »منارة  اعتربت  حىت  األندلسیة  البالد  يف  عظیمة  حضارة 
العصور الوسطى، وحصلت حراكات اجتماعیة بارزة نتیجة هذا الفتح وتعدد 
العرقیات البشرية اليت سكنت البالد األندلسیة، فتعربت بعض قبائل الرببر 
وبعض القوط، وترببرت بعض قبائل العرب، واختلط العرب والرببر والقوط 
القوط  وأقبل  اإلسالمي،  العامل  يف  نوعه  من  فريدا  سكانیا  مزجيا  وشكلوا 
الذين بقوا على املسیحیة على تعلم اللغة العربیة والتثقف بِالثقافة اإلسالمیة 
لغتهم  باملستعربني، وكتبوا  فعرفوا  الدينیة،  مع حفاظهم على خصوصیتهم 

باألحرف العربیة اليت عرفت باسم »اللغة املستعربیة«.
٭٭٭

فكر املسلمون يف حترير أسبانیا بعد أن طردوا البیزنطیني من مشال أفريقیا، 
وكانت أسبانیا قبل الفتح قد ملكها الرومان حىت القرن اخلامس للمیالد، مث 
انقضالوندال واآلالن والسويف، الذين هم من القبائل الرببرية اجلرمانیة على 
أسبانیا، ومل يلبث القوط أن قهروهم واستولوا على أسبانیا يف القرن السادس 
بالسكان  القوط  اختلط  املسلمون. وقد  أن جاء  إىل  للمیالد وظلوا سادا 
األسبان – الرومانیني، فاختذوا الالتینیة لغة هلم، وحتولوا من اآلريوسیة إىل 
التحرير  قبل حركة  بالالتینیني  القوط  اختالط  وكان  الكاثولیكي،  املذهب 
العريب مقتصرا على علیة القوم، وكان سكان البالد األصلیون من األرقاء، 
على  التنافس  أن  علیهم، كما  أي سلطان  لقبول  مستعدين  والذين كانوا 
عرش أسبانیا أدى إىل نزاع سیاسي اجتماعي، وفنت داخلیة، وفقدان الروح 
العسكرية، وفتور عن الدفاع بني األهلني املستعبدين، وكان من جراء ذلك 

تفرق الدولة القوطیة وسهل للمسلمني حترير أسبانیا.1
جیش  دخل  أفريقیة،  مشال  حترير  بعد  والرببر  العرب  بني  للتعاون  ونتیجة 
مؤلف من اثين عشر ألف جندي بالد أسبانیا يف سنة 92ه/ 711م ومت 
فتحها بقیادة طارق ابن زياد مث القائد موسى بن نصري 93ه/ 712م،2 وقد 

وصفها القائد املسلم يف رسالة للخلیفة األموي أهنا:
عطرها  يف  هندية  واستوائها،  اعتداهلا  يف  مينیة  وهوائها  طیبها  يف  شامیة 
وذكائها، أهوازية يف عظم جباياهتا، صینیة يف معادن جواهرها، عدنیة يف 

منافع سواحلها.3
بني 92 - 138ه/  األندلس  العرب يف  تاريخ  من  األوىل  الفرتة  ومتیزت 
711-756م. واليت تسمى »عصر الوالة« بعدم االستقرار وانشغال الوالة 
فیما بینهم باملنازعات مما مهد لدخول عبدالرمحن الداخل األموي )صقر 
األندلس  يف  األموية  الدولة  وأسس  العباسیني  وجه  من  فراره  بعد  قريش( 
بعصريها )األمارة واخلالفة( واليت امتدت من سنة 138-422ه/ 756-

1031م.4
ومل يكن الفتح االسالمي ألسبانیا احتالالً عسكريا بل كان حدثًا حضاريًا 
هاًما وحركة حترير للشعوب األسبانیة فقد أمتزجت حضارة سابقة كالرومانیة 
والقوطیة مع حضارة جديدة هي احلضارة العربیة االسالمیة، ونتج عن هذا 
املزج والصهر حضارة أندلسیة مزدهرة أثرت يف احلیاة األوربیة وتركت آثارًا 

عمیقة مازالت ترتاءى مظاهرها بوضوح حىت الیوم.
يتبع...

الهوامش:
1. لوبون، »حضارة العرب«، ص 263.

2. ابن عذاري، »البیان املغرب«، ج 2، ص 17.
3. لوبون، »حضارة العرب«، ص 266.

4. »العبادي، »يف التاريخ العباسي واألندلسي«، ص 285؛ حممد عبدالعزيز عثمان، 
سنة  عشر،  الثالث  العدد  العرب،  املؤرخني  احتاد  جملة  األندلس«،  يف  العربیة  »املرأة 

1980م.، ص 103.

المقتبس »من ثقافتنا للدراسات والبحوث«، المجلد 5، العدد العشرون، 1431ه 
- 2010م.، توفیق سلطان الیوزبكي.
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ِفَرق الدیانات اإلبراهیمیة 

فرق  عدة  إىل  تتشعب  علیها،  وجیزة  فرتة  مرور  وبعد  األديان  مجیع  إن 
وتفرعات. إن القضايا االجتماعیة وتنوع اإلجتاهات والنزعات، تستحدث 
الفرق. وبعض هذه الفرق قوية واالخرى ضعیفة، كما أن هناك فرقا تضم 

قاعدة عريضة من األنصار  واألتباع واالخرى ضئیلة األنصار.
ومثة فرق كثرية يف الیهودية، ختتلف مع بعضها البعض بصورة أساسیة ومعمقة 
لیست على  إن هذه اإلختالفات  واملبادئ.  املعتقدات واألصول  حىت يف 
غرار اإلختالفات اليت تسود الفرق األخرى للديانات  التوحیدية، وبعبارة 
يف  املستخدم  املعىن  بذات  لیست  الیهودية  يف  الفرقة  مفردة  فان  أخرى، 
الديانات االخرى. على سبیل املثال، ال ميكن إجياد مسلم غري جاهز للنطق 
بالشهادتني، وميكن إعتباره مسلما، أو العثور على مسیحي ال يؤمن بقصة 
الصلیب وقیام عیسى بن مرمي، وميكن إعتباره مسیحیا. لكن يف الیهودية، 
فان الفرد الیهودي ميكن له عدم القبول باهلل والغیب والیوم اآلخر، لكن 
يف الوقت ذاته حیتفظ بالعناصر والطبقات املختلفة وحىت املتضادة معا من 
دون أي تداخل. وبناء على ذلك، فان أي فرقة جديدة يف هذا املضمار  
تكتسب أفكارا وأدلة وماضیا ميكنها من إضفاء الشرعیة علیها حىت وإن 

كانت متطرفة. 
إن الیهود هم يعرتفون بأن موسى بىن بیتا و صور فیه صورا و أشخاصا،و 
الباب،باب  فقدوا  ملا  لكن  و  الرموز  تلك  إىل  أشار  الصور،و  مراتب  بني 
تاهوا  تائهني،و  اللصوص،حتريوا  سنن  على  التسور  ميكنهم  مل  و  حطة؛1 

متحرين،فاختلفوا على إحدى و سبعني فرقة.
وقد وجدت الفرق املعروفة يف الیهودية بعد العودة من بابل، لكن لیست 
من  السلسلة  هذه  ويف  قدما.  األكثر  الفرق  حول  تذكر  معلومات  هناك 

املقاالت، نسلط الضوء على أهم فرق الیهودية: 

1. العنانیة
نسبوا إىل رجل يقال له عنان بن داود،2 رأس اجلالوت خيالفون سائر الیهود يف 
السبت و األعیاد، و ينهون عن أكل الطري و الظباء و السمك و اجلراد،و 
يذحبون احلیوان على القفا،و يصدقون عیسى يف مواعظه و إشاراته. و 
يقولون إنه مل خيالف التوراة البتة، بل قررها، و دعا الناس إلیها. و هو من بين 
إسرائیل املتعبدين بالتوراة و من املستجیبني ملوسى،إال أهنم ال يقولون 

بنبوته و رسالته.
و من هؤالء من يقول: إن عیسى مل يدع أنه نيب مرسل،و لیس من بين 
إسرائیل، و لیس هو صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى، بل هو 
من أولیاء الّله املخلصني العارفني بأحكام »التوراة«. و لیس »اإلجنیل« كتابا 

أنزل علیه وحیا من الّله تعاىل، بل هو مجع أحواله من مبدئه إىل كماله. و إمنا 
مجعه أربعة من أصحابه احلواريني فكیف يكون كتابا منزال؟

قالوا: و الیهود ظلموه حیث كذبوه أوال، و مل يعرفوا بعد دعواه، قتلوه آخرا، 
و مل يعلموا بعد حمله و مغزاه. و قد ورد يف التوراة ذكر المشیحا يف مواضع 
كثرية، و ذلك هو املسیح؛ و لكن مل ترد له النبوة، و ال الشريعة الناسخة.

و ورد فارقلیط3 و هو الرجل العامل؛ و كذلك ورد ذكره يف اإلجنیل، فوجب 
محله على ما وجد. و على من ادعى غري ذلك حتقیقه وحده.

2. العیسویّة
نسبوا إىل أبي عیسى إسحاق بن یعقوب األصفهاني.4 و قیل: إن امسه عوفید 
ألوهیم أي عابد الّله.كان يف زمن المنصور، و ابتدأ دعوته يف زمن آخر ملوك 

بين أمیة:
مروان بن محمد الحمار، فاتّبعه بشر كثري من الیهود، و اّدعوا له آيات و 
معجزات، و زعموا أنه ملا حورب خط على أصحابه خطا بعود آس، و قال: 
أقیموا يف هذا اخلط، فلیس ينالكم عدو بسالح.فكان العدو حیملون علیهم 
حىت إذا بلغوا اخلط رجعوا عنهم خوفا من طلسم أو عزمية رمبا وضعها.مث إن 
أبا عیسى خرج من اخلط وحده على فرسه فقاتل و قتل من املسلمني كثريا. 
و ذهب إىل أصحاب موسى بن عمران الذين هم وراء النهر املرمل لیسمعهم 
كالم الّله. و قیل: إنه لما حارب أصحاب المنصور بالري قتل و قتل أصحابه.
زعم أبو عیسى أنه نيب، و أنه رسول املسیح املنتظر. و زعم أن للمسیح 
مخسة من الرسل يأتون قبله واحدا بعد واحد. و زعم أن الّله تعاىل كلمه، و 
كلفه أن خيلص بين إسرائیل من أيدي األمم العاصني، و امللوك الظاملني. و 
زعم أن املسیح أفضل ولد آدم؛ و أنه أعلى منزلة من األنبیاء املاضني، و إذ 
هو رسوله فهو أفضل الكل أيضا.و كان يوجب تصديق املسیح؛ و يعظم 

دعوة الداعي، و يزعم أيضا أن الداعي هو املسیح.
و حرم يف كتابه الذبائح كلها،و هنى عن أكل كل ذي روح على اإلطالق 
بإقامتها و  أمر أصحابه  أو هبیمة. و أوجب عشر صلوات، و  طريا كان 
ذكر أوقاهتا، و خالف الیهود يف كثري من أحكام الشريعة الكثرية املذكورة 

يف التوراة.
و توراة الناس هي اليت مجعها ثالثون حربا لبعض ملوك الروم حىت ال يتصرف 

فیها كل جاهل مبواضع أحكامها، و الّله املوفق.

الهوامش:
1. باب حطة: هو من أبواب بیت املقدس، و قیل من أبواب أرحیا - قرية قرب بیت 

املقدس؛ قال جماهد: باب حطة هو الباب الثامن من بیت املقدس. و قیل هو باب 
القبة اليت كان يصلي إلیها موسى و بنو إسرائیل. و قد أشار إلیه الّله تعاىل يف قوله: »َو 
اْدُخُلوا اْلٰباَب ُسجَّداً َو ُقوُلوا ِحطٌَّة ننَْغِفْر َلُكْم َخٰطاٰیاُكْم َو َسَنزِیُد اْلُمْحِسِنیَن«، )راجع »جممع البیان«، 

1:118؛ القرطيب، 1:350(.
2. »املقريزي«، 4:369؛ »اعتقادات«، ص 82: العانانیة ینسبون إلى عانان رأس الجالوت 
الذي قدم من المشرق في أیام الخلیفة أبي جعفر المنصور و معه نسخ المشتا الذي كتب من الخط 
الذي كتب من خط النبي موسى. و أنه رأى ما علیه الیهود من الربانیین و القرائین یخالف ما معه فتجرد 
لخالفهم و طعن علیهم في دینهم و ازدرى بهم و كان عظیما عندهم. یرون أنه من ولد داود و على 
طریقة فاضلة من النسك على مقتضى مّلتهم... و في اعتقادات الرازي أنهم العنانیة أتباع عنان بن داود 
و ال یذكرون عیسى بسوء بل یقولون إنه كان من أولیاء الّله تعالى و إن لم یكن نبیا و كان قد جاء لتقریر 

شرع موسى و اإلنجیل لیس بكتاب له بل اإلنجیل كتاب جمعه بعض تالمیذه.
3. قال يسوع املسیح يف الفصل اخلامس عشر من إجنیله: إن الفارقلیط روح الحق الذي یرسله 
أبي. هو یعلمكم كل شيء،و قال یوحنا التلمیذ عن المسیح:إنه قال لتالمیذه إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصایاي و أنا أطلب من األب أن یعطیكم فار قلیطا آخر یثبت معكم إلى األبد روح الحق الذي لم 
یطق العالم أن یقتلوه ألنهم لم یعرفوه و لست أدعكم أیاما ألني سآتیكم عن قریب... . )»اجلواب 

الصحیح«، 4:5(.
4. يقال هلم األصبهانیة أصحاب أيب عیسى األصبهاين. ادعى النبوة و أنه عرج به إىل 
السماء فمسح الرب على رأسه و أنه رأى حممدا فأمن به.و يزعم يهود أصبهان أنه 

الدجال و أنه خيرج من ناحیتهم. )املقريزي، 4:272(.

المصدر: ابی الفتح أحمد الشهرستاني، »الملل والنحل«، تحقیق: أمیرعلی مهنا 
- علي حسن فاعور، دارالمعرفة، بیروت، الجزء األول.

العنانیة والعیسوية
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الطّب اإلسالمي

»َوالتِّیِن َوالزَّینُْتوِن«1 قیل خصهما من الثمار بالقسم ألّن التني فاكهة طّیبة ال 
فضلة له وغذاء لطیف سريع اهلضم ودواء كثري النفع فانّه يلنّي الطّبع وحیلل 
البلغم ويطهر الكلیتني ويزيل رمل املثانة ويفتح سّدة الكبد والطحال ويسمن 

البدن ويف احلديث انّه يقطع البواسري وينفع من النقرس.
قال علی: »أكل التین یلین السدد، و هو نافع لریاح القولنج.«2 »فأكثرو 

منه بالنهار، و كلوه باللیل، و ال تكثروا منه.«۳
عن أيب احلسن الرضا: »التین یذهب بالبخر ویشد العظم، وینبت الشعر 
ویذهب بالداء وال یحتاج معه إلى دواء.« وقال: »التین أشبه شئ بنبات 

الجنة.«4
والتني من فاكهـة اجلنة له عدة خصال منها:

• يذهب برائحة الفم
• يشد العظم
• ينبت الشعر

• يذهب بالداء
• والحاجه معه للدواء
 :قال أبو عبداهلل

»أكثر خواص هذه الفاكهة على مقدار إدراك سائلیه، قال االطباء: إن التین هو 
الثمر المحتوي على العناصر المغذیة والمادة السكریة التي تفید الجسم فائدة 
جلى، فهو یحسن الهضم وینظم االفراز ویقوي الجسم وینضر الوجه وینشط 
العضالت، وإذا أخذ لیالً نظم حركات االمعاء وأكسب الجسم صحة ونشاطاً، 
وبالجملة فهو لذة وغذاء وصحة، وقیل أنه یفید في عالج الكبد وفساد الدم، 

وقد یوصف لدائي السل والسرطان.«
وحیتوي على فیتامني ) أ ـ ب ـ سي ( وعلى مواد دهنیة وسكرية وحديد 

وكالسیوم. 
إىل غريها مما تفصله الكتب الطبیة اخلاصة بالفواكه والنباتات. 

فوائد التین 
حتدث األطباء القدماء عن التني و فوائده الغذائیة، و مما قالوه:5 

و  البول،  عسر  و  الباسور،  يذهب  و  الكبد،  يقوي  و  السدد،  يفتح  انه 
اخلفقان، و الربو، و خشونة القصبة، و ينفع من الصرع و اجلنون و الوسواس، 
و يضر الكبد الضعیف و الطحال )و يصلحه اجلوز أو األنیسون(. و يفید 
احلوامل و الرضع جدا، و يقلل احلوامض يف اجلسم و يدفع أثرها السيء، و 
جيلو رمل الكلى و املثانة، و يغذي البدن غذاء جیدا، و ينفع العصب )مع 
الوز و اجلوز(، و يسكن العطش، و ينفع السعال املزمن، و ألكله على الريق 

منفعة يف تفتیح جماري الغذاء، خصوصا مع اجلوز و اللوز.
ثم  األحمر،  ثم  األبیض،  التین  أجود  سینا(:  )ابن  عبداهلل  بن  الحسین  قال 
األسود، و شدید النضج خیره، و قریب من أن ال یضر، والیابس محمود في 
أفعاله اال أن الدم المتولد منه غیر جید، و لذلك یقمل اال أن یكون مع الجوز 
فیجود هضمه، و أخف الجمیع األبیض. والرطب من التین: حار قلیال، و رطبه 
كثیر المائیة، والفج منه جالء، والیابس منه و خصوصا الحریف قوي الجالء، 
منضج محلل، والبري أشد.  و قال دیسقوریدوس: التین الطري ردي ء للمعدة 
و یسهل البطن، ولكن اسهاله هین االنقطاع، و یجلب العرق، و یقطع العطش، 
و یسكن الحرارة، والمجفف منه مغذ، مسخن، معطش، ملین للبطن، یوافق 
الحلق، و قصبة الرئة، والمثانة، والكلي، و من به ربو، والذین تغیرت ألوانهم 
من جراء أمراض مزمنة، و یوافق المصروعین و المجانین. و ان استعمل مع 

قشر الرمان أبر.6 
و قال أبوبكر الرازي: التین: جید للمبرودین، و لوجع الظهر، و تقطیر البول، 
و هو مسخن للكلي، و یخرج ما في الصدور والرئة، ویلین البطن، و یدفع 
الفضول المتعفنة في الماء، والفج منه أكثر نضجا و أعسر خروجا من البدن.

و حتدث الطب احلديث عن أهم خصائص التني أنه: كثري التغذية، هاضم، 
مقو، ملني، مدر البول، مفید ألمراض الصدر، دواء موضعي ملطف.

الطّب اإلسالمييستعمل من الداخل: لتغذية األطفال، و الشبان و الناقهني، و الشیوخ و 

الرياضیني، و النساء احلوامل. و ضد الوهن الطبیعي و العصيب، و اضطرابات 
املعدة و األمعاء و اإلمساك، و الضعف العام، و التهابات الصدر، و جماري 

البول. 
و يستعمل من اخلارج ضد الذحبة الصدرية، و التهابات الفم، واخلراجات و 

القروح، و الدمامل. و جيري استعماله من الداخل كما يلي: 
يغلى 40-150 غرام من التني يف لیرت ماء يشرب: ضد الرشح املزمن و 
التهاب الشعب و النزالت الصدرية، و التهاب احلنجرة و قصبة الرئة، و مرىب 

التني مفید للمصابني بعسر اهلضم، و باإلمساك.
و أما العصري األبیض الذي خيرج من ساق مثر التني ذو مفعول قابض، و 
ينفع التني للقبض، و عالج كسل األمعاء بأن تأخذ سبع تینات و تشطرها 
أنصافا و توضع يف زيت الزيتون، مث يضاف إلیها بضع شرائح اللیمون و 
ترتكه لیلة، و يف الصباح ترفع شرائح التني بعد تصفیته من الزيت و يؤكل 

على الريق.

التین في الغذاء
 18( بنسبة  السكر  و  درصد(،   1.3( بنسبة  الربوتیني  من  التني  يرتكب 
درصد( و املاء بنسبة )79 درصد(، واأللیاف بنسبة )1.1 درصد( و حیتوي 
التني علي كمیة عالیة من املواد اهلیدروكاربونیة، و حیتوي كل مائة غرام تني 
علي )83( وحدة حرورية، و تزداد هذه النسبة يف حاالت جتفیف التني، لذا 
يؤكل التني اجملفف يف الشتاء واأليام الباردة. و يف التني مواد هالمیة ملینة 
للرباز، و مواد مطهرة، و هو غين جدا بالكالسیوم، و فیه فیتامني )c( و )ب 
1( و )ب 2( و كاروتني. واملريب من التني مع األنیسون يسمن كثريا اذا تدبر 
علي أكله. و هو يقوي الكبد، و ينفع يف الباسور، و عسر البول، واخلفقان، 
والربو، والسعال، و أوجاع الصدر، واالمساك. و اذا أكل التني باجلوز كان 
أمانا من السموم، و مع اللوز والفستق يسمن األجسام النحیفة، و يزيد يف 
العقل و جوهر الدماغ. ولنب التني خصوصا الربي يزيل النمش، والثآلیل، و 
أوجاع األسنان، والربي من التني اذا كويت الثآلیل حبطبه ذهبت، و رماده 
مع الزيت معجونا ينقي القروح، و يبیض األسنان و اذا فركت به، و ينفع 
اللثة. و منقوع التني يفید من التهابات اجلهاز التنفسي أو يف جتفیف السعال 
الديكي، و يف االمساك خصوصا عند الشیوخ، و ذلك بوضع عدة حبات 
من التني اجملفف يف نصف قدح من املاء البارد عند املساء و يف الصباح تؤكل 

الثمار املنقوعة، و يشرب ماؤها علي الريق. 
- ان املائة غرام من التني األخضر تعطي )77( كالوري. 

- ان املائة غرام من التني اجلاف تعطي 350 كالوري. 
- ان تناول التني علي الريق مينع من االمساك و يلني املعدة. 

- ان لنب التني الذي خيرج من اغصانه اذا أضیف ايل اللنب العادي خثره. 
- ان التني اجملفف اذا أكل يكافح االمساك. 

- ان مغلي التني باملاء دواء مقشع، و مسكن للسعال. 
- ان مغلي التني باملاء دواء مقشع، و مسكن للسعال. 

- ان التینة اجلافة تفجر الدمل اذا نقعت باملاء احلار مث وضعت يف مكان 
األمل. 

- ان التني مفید جدا للحوامل والرضع. 
- ان التني يقلل احلوامض يف اجلسم و يدفع أثرها السي ء. 
- ان منقوع التني يفید يف عالج التهابات اجلهاز التنفسي. 

السعال  حدة  جتفیف  يف  يفید  الطعام  قبل  التني  منقوع  من  ان كأسا   -
التشنجي الديكي. 

- ان استعمال منقوع التني غرغرة خيفف اآلالم النامجة عن التهاب البلعوم. 
مع  صباحا  أربعني  الفطور  علي  أكله  علي  النحیل  دوام  اذا  التني  ان   -

األنیسون مسن تسمینا ال يعدله يف شي ء. 
- ان التني يفتح السدد، و يقوي الكبد. 

- ان التني يذهب الطحال، و الباسور، و عسر البول، و اخلفقان، و الربو، 
و السعال، و أوجاع الصدر. 

- ان أكل التني باجلوز امانا من السموم القتالة. 
- ان رماد حطب التني مع الزيت ينقي اجلروح، و جيلو اآلثار، و يبیض 

األسنان، و ينفع اللثة، و يسود الشعر مع اخلل. 
- ان التني ينفع من الوسواس. 

- ان التني اذا أكل كان أمانا من السموم. 
- ان شجرة التني اذا سقیتهامباء الزيتون ال يسقط من مثرهتا شي ء. ان شجرة 

التني اذا جعل حتتها خثي البقر مث غرستها فان طعم مثرهتا تطیب جدا. 
- ان خشب شجرة التني ينفع من لسع اهلوام و الرتیالء سقیا و مسحا و 

دخانا. - ان قضبان التني اذا طبخ مع اللحم هرأ اللحم. 
- ان عصارة القضبان قبل أن تورق تنفع اذا جعلت علي السن املتآلكة. 

- اذا نثر رماد خشب التني يف البساتني هلك ديداهنا. 
- ان عصارة ورق التني تقلع آثار الوشم. 
- ان لنب التني مع العسل ينفع الغشاوة. 

- ان دخان التني يهرب منه البق، و بعض احلشرات.

الهوامش 
۱. سورة التني، اآلية 1.

2. مرض حیدث يف األمعاء، مؤمل، يعسر معه خروج الثفل و الريح.
3. »حبار األنوار«، 63 /186؛ »مستدرك الوسائل«، 16 /403.

4. »وسائل الشیعة«، ج 25، ص170، ح 31554.
و  الكتاب  من  »الطب  /146؛  األغذية«، 1  و  األدوية  ملفردات  »اجلامع  انظر   .5
باألعشاب«،  التداوي  »قاموس  الدواء«، ص 106؛  ال  »الغذاء  السنة«، ص 79؛ 

ص 45.
6. انظر القانون يف الطب 446 /1.

المصادر 
1. »طب اإلمام علي بن ايب طالب«، عبد احلسني اجلواهري.

2. »الفوائد املغرية يف القوائد الطبیة«، ابواجملد الطبیب.
3. »طب االمام الكاظم« )الطب البديل حلفظ الصحة و العمر الطويل(، حمسن 

عقیل.
4. »طب اإلمام الصادق«، السید حممد الكاظم القزويين.

.»5. »موسوعة طب اهل البیت
5. Alkafeel.net
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اإلسالم عقیدة وعمل، ال ينفرد هبما شعب أو جمتمع خاص، وال خيتصان 
ببلد معني، بل هو دين يعّم اجملتمع اإلنساين ككل، على اختالفه يف العنصر 
والوطن واللسان، وال يفرتض لنفوذه حاجزاً بني أبناء اإلنسان، وال يعرتف 
بأيّة فواصل وحتديدات جنسیة أو إقلیمیة، وهذا ما ينّص علیه الذكر احلكیم، 
الرسول األكرم يف نشر دينه، ومن  النبوية، ونلمسه من سرية  واألحاديث 

تاريخ نشوء وتطور دعوته.
أّما الكتاب العزيز، فإلیك بعض نصوصه:

1. »ُقْل یَا أَینَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اهلِل ِإلَْیُكْم َجِمیًعا«1
2. »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشیًرا َوَنِذیًرا«2
3. »وَأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس َرُسوالً وََكَفى بِاهلِل َشِهیًدا«3

4. »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن«4
5. »تنََباَرَك الِذي ننَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِیُكوَن ِلْلَعاَلِمیَن َنِذیًرا«5

6. »َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرآُن ألُْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بنََلَغ«6
إىل غري ذلك من اآليات اّليت تنّص على مشول رسالته لعامة البشر.

وميكن االستدالل بوجه ثان، وهو أّن القرآن كثرياً ما يوّجه خطاباته إىل الناس 
غري مقّیدة بشيء، ويقول:

»یَا أَینَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمْن قنَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تنَتنَُّقوَن«7
1. فلو كان اإلسالم ديناً إقلیمیاً، أو كانت رسالته لعصر خاص، فما معىن 

هذه النداءات العامة؟
وميكن االستدالل بوجه ثالث، وهو أنّه رمبا يّتخذ القرآن الكرمي عنواناً عاماً 

لكثري من األحكام، من غري تقیید بلون أو عنصر، كما يف قوله تعاىل: 
»َوهلِل َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبنَْیِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْیِه َسِبیاًل«8

فأْوَجَب احَلجَّ على الناس إذا استطاعوا، عرباً كانوا أْم غريهم، ولو كانت 
رسالته عنصرية، لكان علیه أن يقول: وهلل على األُمة العربیة مثالً حّج بیته.

وهناك وجه رابع لعموم دعوته، وهو أنّه يـَُعرُِّف كتابَه نوراً وهدًى للنَّاس كلهم، 
ويقول: »َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس«9

ويقول: 
»َوَلَقْد َضَربنَْنا ِللنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثل َلَعلَُّهْم ینََتذَكَُّروَن«10

وإن كانت ختتلف يف طريقة  واحد،  أمر  إىل  األربعة، هتدف  الوجوه  هذه 
رسالته؛  بعموم  القرآن  تصريح  على  األول،  الوجه  اعتمد يف  فقد  الربهنة، 
ويف الوجه الثاين، على نداءاته العامة. ويف الوجه الثالث، على أّن املوضوع 
ألحكامه وتشريعاته، أمر عام، ويف الوجه الرابع، على أّن القرآن يعّرف هدايته 

وإنذاره، أمراً عاماً للناس كّلهم.
وهناك وجه خامس يتصل إّتصاالً وثیقاً بطبیعة اإلسالم وقوانینه وتشريعاته، 
وهو أّن القرآن يف تشريعاته ال يعتمد إالّ على مقتضى الفطرة اّليت فطر علیها 
اإلنسانیة،  الفطرة  ِطْبق  على  موضوعاً  احلكم  فإذا كان  البشر كلُّهم،  بنو 
املوجودة يف مجیع األفراد، فال وجه الختصاصه بإقلیم دون إقلیم، أو شعب 

دون شعب.
هذا هو اإلسالم، وتعاملیه القیمة ومعارفه وسننه، فهل جتد فیها ما يشري إىل 
كونه ديناً إقلیمیاً، أو شريعة لفئة حمدودة؟ فإّن للدين اإلقلیمي عالئم وأمارات، 
أمهها أنّه يعتمد يف معارفه وتشريعاته على ظروف بیئته وخصوصیات منطقته، 
حبیث لو فرض فقداهنا، ألصبحت السنن والطقوس اّليت يعتمد علیها الدين، 

سراباً حیسبه الظمآن ماًء.
اّليت تتبىن معارف وتشريعات  وحنن يف غىن عن سرد آيات الذكر احلكیم 

تقتضي بطبیعتها كوهنا دواًء للمجتمع اإلنساين يف مجیع األقطار واألزمان، 
فقوله سبحانه: »ِإنَّ اهلَل یَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن«،11 وقوله »ِإنَّ اهلَل یَْأُمرُُكْم َأْن 
تنَُؤدُّوا اأَلَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بنَْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدل«،12 وقوله: 
»ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواألَْنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم 
تنُْفِلُحوَن«،13 وغري ذلك من تشريعاته يف حقول االقتصاد واالجتماع والسیاسة 

واألخالق، ممّا تقتضي بطبیعتها، العمومیة جلمیع البشر واجملتمعات.
وأّما السنة الشريفة، فیكفي يف ذلك قوله، يف اخلطاب اّلذي ألقاه يف 
داره، حینما وفد إلیه أعمامه وأخواله، ومن كانت له به صلة: واهلل اّلذي ال 

إله إالّ هو، ِإّني رسوُل اهلل إلیكم خاصة، وإلى الناس عامًة.14
وأّما يف سريته يف حقل الدعوة، فیكفي يف ذلك وثائقه السیاسیة، ومكاتیبه 
اّليت وّجهها إىل أصحاب العروش وملوك العامل، َكـِكسرى َمِلك »الُفرس«، 
وقنَْیصر َمِلك »الروم«، والمقوقس عظیم الِقْبط، والنجاشي ملك »احلبشة«، 

وغريهم.15
هذا، وإّن اإلسالم حارب العصبیة، والنعرات الطائفیة، يف ظل وحدات مثان، 
التشريع،  الدين، وحدة  البشري، وحدة  أعين: وحدة األُمة، وحدة اجلنس 
وحدة اأُلخوة الروحیة، وحدة اجلنسیة الدولیة، وحدة القضاء، ووحدة اللغة 
العربیة، وهو القائل: أیّها الناس، إّن اهلل أذهب عنكم َنْخَوة الجاهلیة وتفاُخَرها 

بآبائها، أال إّنكم من آدم، وآدم من طین، أال إّن خیر عباد اهلل عبٌد اتَّقاه.
وهو القائل: إّن العربیة، لیست بأب والد، ولكنها لسان ناطق، فمن َقصُر عمُله، 

لم ینَبنُْلغ به َحَسُبه.
وهو القائل: إّن الناس من عهد آدم إلى یومنا هذا ِمْثل َأسنان الِمْشط، ال َفْضَل 

، وال أَلْحَمَر على َأْسَوَد، ِإالَّ بالتقوى. ِلَعَرِبيٍّ على َعَجِميٍّ
وهو القائل: إنّما الناس رجالن، مؤمن تقي كریم على اهلل، وفاجر شقي هیِّن على 

اهلل.16

إزالة ُشبهات
شبهة أولی

رمبا يتمّسك بعض القساوسة لتحديد دعوته، مبا يف الكتاب العزيز من قوله 
تعاىل: »لِتنُْنِذَر قنَْوًما َما أُْنِذَر آبَاُؤُهْم فنَُهْم َغاِفُلوَن«17

غري أّن اجلواب واضح، أّما نقضاً، فإّن يف نفس هذه السورة اّليت ورد فیها قوله 
»لِتنُْنِذَر قنَْوًما«، ما يدّل بصراحة على عموم دعوته، وهو قوله تعاىل: »لِینُْنِذَر 

َمْن َكاَن َحیًّا َوَیِحقَّ اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفرِیَن«18
وأّما حالً فإّن طبیعة إبالغ الدعوة رمبا تقتضي توجیه الكالم إىل قسم خاص، 
وإّن كانت الدعوة عاملیة، والرسول يف بدء دعوته، كان ميارس هداية قومه 
يلیهم، وألجل ذلك خّص  يلیهم يف منطقة احلجاز، مث من  أّواًل، مث من 

اخلطاب بقومه:
َیْسَمُع الصُّمُّ  بِاْلَوْحِي َوالَ  أُْنِذرُُكْم  ِإنََّما  أنّه يقول يف آية ُأخرى: »ُقْل  والشاهد 
يعّم  بینما  باملخاطبني،  بالوحي  اإلنذار  فیخّص  ینُْنَذُروَن«19  َما  ِإَذا  الدَُّعاَء 
اإلنذار به كُل الناس يف قوله: »َأَكاَن ِللنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحینَْنا ِإَلى رَُجل ِمننُْهْم َأْن 

أَْنِذِر النَّاَس«20

شبهة ثانیة
قوله سبحانه:  القرى ومن حوهلا يف  بأّم  اإلنذار  يتمسك بتخصیص  ورمبا 
»َوَهَذا ِكَتاٌب أَننَْزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي بنَْیَن َیَدْیِه َولِتنُْنِذَر أُمَّ اْلُقرى َوَمْن َحْوَلَها«21 
وأّم القرى إّما علم من أَعالم مّكة، أو كّلي أطلق علیها، فتخصُّ اآلية دعوته 

بإطار أّم القرى ومن حوهلا.

والجواب: 
• إّما نقضاً: فإّن يف نفس السورة اّليت وردت فیها تلك اآلية ما يدّل على 
عموم رسالته، لكل من بلغته، فإنّه يقول: »َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرآُن ألُْنِذرَُكْم ِبِه 

َوَمْن بنََلَغ«22
• وإّما حاًل، فـََعنْيُ ما تـََقدَّم يف سابقه، من أّن طبیعة الدعوة، رمبا تقتضي 

توجیه الكالم إىل طائفة خاصة، وإن كانت الدعوة عاملیًة.

شبهة ثالثة
ورمبا يستدّل بقوله سبحانه: »َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسول ِإالَّ بِِلَساِن قنَْوِمِه لُِیبنَیَِّن َلُهْم 
فنَُیِضلُّ اهللُ َمْن َیَشاُء َوینَْهِدي َمْن َیَشاُء َوُهَو اْلَعزِیُز اْلَحِكیُم«23 على حتديد رسالته، 

بتوّهم أّن معىن اآلية أن كل رسول يوافق لسانه لسان من أُرسل إلیهم.
وأنت خبري بأنّه تفسري خاطئ، فمعىن اآلية هو موافقة لغة الرسول لسان 
قومه، ال احتاد لغته مع لسان كل من أُرسل إلیهم، فمن املمكن أن يكون 
املرسل إلیهم أوسع من قوم الرسول، فهذا إبراهیم دعا عرب احلجاز إىل احلج 
وهو لیس منهم. وهذا الكلیم دعا فرعون إىل اإلميان، وهو عربي واملرسل 

إلیه قْبطٌي.

شبهة رابعة
َوالنََّصارى  َهاُدوا  َوالَِّذیَن  آَمُنوا  الَِّذیَن  »ِإنَّ  تعاىل:  بقوله  أيضاً،  يستدل  ورمبا 
ِعْنَد رَبِِّهْم َواَل  َأْجُرُهْم  فنََلُهْم  َوَعِمَل َصاِلًحا  َواْلینَْوِم اآلِخِر  بِاهلِل  َمْن آَمَن  َوالصَّابِِئیَن 

َخْوٌف َعَلْیِهْم َوالَ ُهْم َیْحَزنُوَن«24 على حتديد رسالته.
الشرائع  أصحاب  جناة  هو  اآلية  من  املتبادر  أّن  هو  االستدالل  وحاصل 
السابقة حىت بعد بعثة الرسول األكرم، إذا كانوا مؤمنني باهلل والیوم اآلخر 
وعملوا صاحلاً. فهذه اآلية تعطي الضوء األخضر لنجاة الیهود والنصارى 
الرسول  رسالة  يعتنقوا  مل  وإن  الشروط،  هبذه  ملتزمني  إذا كانوا  والصابئني 
األعظم، أو مل يعملوا بأحكامه وتشريعاته. وهذا ال جيتمع مع القول بأّن 

رسالته عاملیة جيب على كّل الناس اعتناقها.

والجواب: 
إّن االستدالل جَنََم من اجلمود على نفس اآلية، والغفلة عما ورد حوهلا من 
اآليات. ومثل هذه اآلية ال يصح تفسريه إالّ على منط التفسري املوضوعي، 
إىل  يُهتدى  حىت  البعض  على  البعض  وعرض  بُأختها،  اآلية  واستنطاق 
معاملها. وسیوافیك أّن اآلية - بقرينة اآليات اّليت تتلوهاـ  بصدد تفنید املزاعم 
الباطلة للیهود والنصارى، ولیست بصدد إمضاء الشرائع السالفة، بعد ظهور 

النيب األكرم، وإلیك البیان.
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1. تفنید فكرة الشعب المختار
الطائفتني  من  فكل  املختار،  الشعب  فكرة  يتبنون  والنصارى  الیهود  كان 
َتّدعي أهّنا أمسى بين البشر. وقد نقل القرآن الكرمي هذه الفكرة السخیفة عن 

كلتا الطائفتني بقوله: 
ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَننُْتْم  »َوقَاَلِت اْلینَُهوُد َوالنََّصارى َنْحُن أَبنَْناُء اهلِل َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم ینَُعذِّ

َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق...«25
ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم«، تفنید هلذا الّزعم، ويدّل على أهّنم وغريهم  فقوله: »َفِلَم ینَُعذِّ

عند اهلل سواسیة، فهو سبحانه يثیب املطیع، ويعذب العاصي.
وقد بلغت أنانیة الیهود واستعالؤهم الزائف حداً، تفوهوا مبا حیكیه سبحانه 

عنهم بقوله: »َوقَاُلوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَیَّاًما َمْعُدوَدًة«26
والقرآن يُفّند هذا الزعم، بشكل االستفهام اإلنكاري، ويقول: 

اَل  َما  اهلِل  َعَلى  تنَُقوُلوَن  َأْم  َعْهَدُه  اهللُ  ُیْخِلَف  فنََلْن  َعْهًدا  اهلِل  ِعْنَد  أَتََّخْذُتْم  »ُقْل 
تنَْعَلُموَن«27

فهكذا، نستكشف من خالل هذه املزاعم وردودها أّن الیهود كانوا وال يزالون 
الشعوب. وكانوا حیاولون مبثل هذه  البشرية، وخنبة  أنفسهم صفوة  يَعّدون 
املزاعم، فـَْرَض َكیاهنم على العامل، كأرفع نوع بشريٍّ انتخبُه اهلل من بني سائر 

البشر، حىت كأهّنم أبناُء اهلل املدلّلون.

2. النجاة رهن العمل وااللتزام
كانت الطائفتان )الیهود والنصارى(، تزعمان أّن االنتساب امساً إىل شريعة 
موسى أو املسیح، وسیلة النجاة. كما كان الیهود باخلصوص يزعمون أّن 
االنتساب إىل إسرائیل، ينقذ من عذاب اهلل سبحانه؛ وألجل ذلك قالوا: »َلْن 

َیْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصارى«28
ومعىن هذا القول، أّن بإمكان االنتساب إىل إسرائیل، أو كون اإلنسان يهوّدياً 
ويرّد  اجلنة.  ملفاتیح  مالكاً  اإلنسان سعیداً،  أن جيعل  باالسم،  نصرانیاً  أو 
القرآن علیهم، بأّن الوسیلَة الوحیدة المتالك اجلنة، لیس هو »االنتساب«، 
يقول  الصاحل،  والعمل  الصادق  اإلميان  هو  بل  »بالتسمیة«،  التجّنن  وال 
تعاىل: »تِْلَك َأَمانِینُُّهْم ُقْل َهاُتوا بنُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن * بنََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلِل 

َوُهَو ُمْحِسٌن فنََلُه َأْجُرُه ِعْنَد رَبِِّه َوالَ َخْوٌف َعَلْیِهْم َوالَ ُهْم َیْحَزنُوَن«29
فقوله: »بنََلى َمْن َأْسَلَم«، يعين اإلميان اخلالص، والتسلیم الصادق هلل.

وقوله: »َوُهَو ُمْحِسٌن«، يعين العمل بالشريعة اّليت يؤمن الفرد هبا.
وكلتا اجلملتني تداّلن على أّن السبیل الوحید إىل النجاة يف يوم القیامة هو 
اإلميان والعمل، ال إسم الیهودية أو النصرانیة، وال االنتساب إىل بیت النبّوة، 
فلیست املسألة أمساء، وال مسألة انتساب، وإمّنا هي مسألة إميان صادق، 

وعمل صاحل.

3. األصالة للتوحید ال للیهودیة وال للنصرانیة
لقد كان هلاتني الطائفتني اّدعاء ثالث، هو أّن اهلداية احلقیقیة، يف اعتناق 
الیهودية أو النصرانیة، كما حیكیه عنهم القرآن بقوله: »َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو 

َنَصارى تنَْهَتُدوا«30
والقرآن يرّد علیهم هذا الزعم الواهي بقوله: »... َبْل ملََّة إبراهیم َحنیفاً وما كان 

ِمَن المشرْكین«31 مشرياً إىل أّن اهلداية احلقیقیة، هي يف األخذ مبلة إبراهیم، 
واعتناق مذهبه يف التوحید اخلالص من كل شائبة. فإذا َعمَّْتها اهلداية، فإمّنا 
هو ألخذهم باحلنیفیة اإلبراهیمیة، ال العتناق الیهودية واملسیحیة، فال أصالة 

هلما، إالّ إذا كانتا مشتملتني على جوهر التوحید اإلبراهیمي وحنیفّیته.
الیهودية  طابع  إضفاء  حاولوا  أهّنم  حّد  إىل  الطائفتني  بلغت جسارة  وقد 
ملعتقداهتما،  جديد  دعم  على  بذلك  لیحصلوا  إبراهیم،  على  واملسیحیة 
ويضفوا الشرعیة على مسلكیهما. ولكن القرآن عاد إىل تفنید هذه املزعمة 
الثالثة، كما فند املتقّدمتني، بقوله: »َما َكاَن ِإبنَْراِهیُم ینَُهوِدیًّا َوالَ َنْصَرانِیًّا َوَلِكْن 

َكاَن َحِنیًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكیَن«32
فهذه املقدمات، تثبت أّن الیهود والّنصارى كانوا يتبنون هذه األفكار الواهیة 

الثالثة
1. الرفعة على البشر أمجعني.

2. كفاية جمرد االنتساب إىل مذهبهما يف النجاة.
3. اختصاص سبیل اهلداية بالطائفتني.

فجاء القرآن يُفّند كّل واحدة من هذه املزاعم، مستقالًّ، بعد نقلها، باآليات 
اّليت عرفت. مث يفندها مجیعها بصورة إمجالیة، باآلية اّليت وقعت ذريعًة ملنكري 
عاملیة الرسالة، وهدف اآلية أّن فكرة الشعب املختار، أو كون النجاة رهن 
االنتساب والتسمیة، أو اختصاص اهلداية بإحدى الطائفتني، أمر باطٌل ال 
أساس له، فإّن النجاة واجلنة يـَُعّمان مجیع البشر ومجیع الطوائف، إذا كانوا 
مؤمنني باهلل والیوم اآلخر، وعاملني بالصاحلات، من غري فرق بني إنسان 
وال  غريها،  على  لطائفة  تفوق  وال  استعالء  فال  وآخر،  وشعب  وإنسان، 
االنتساب والتسمیة ينجیان أحداً يف العامل، وال اهلداية رهن اعتناق أحد 
وهذا  الصاحل.  والعمل  اإلميان  والصالح يف  والفوز  النجاح  وإمّنا  املذهبني، 

الباب مفتوح يف وجه كل إنسان، يهودياً كان أو نصرانیاً أو صابئیاً.
فاآلية بصدد تفنید هذه املزاعم، وأّما االعرتاف بإقرار اإلسالم لشرعیة الشرائع 
السابقة، بعد ظهوره فلیس هلا داللة على ذلك وال إشعار، بشرط التوقف 

واإلمعان يف األفكار اّليت كانت الطائفتان تتبنامها.
وممّا يوضح املراد من هذه اآلية، قوله: »َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتنََّقْوا َلَكفَّْرنَا 

َعننُْهْم َسیَِّئاتِِهْم َوأَلْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعیِم«33 
فتصرّح اآلية بانفتاح أبواب اجلنة يف وجه البشر، من غري احنصار جبماعة دون 
مجاعة، حىت أّن أهل الكتاب لو آمنوا مبا آمن به املسلمون، لقبلنا إمياهنم، 

وكفرنا عنهم سیئاهتم.
ومثله قوله سبحانه يف سورة العصر: »َواْلَعْصِر ٭ ِإنَّ اإِلْنَساَن َلِفي ُخْسر ٭ ِإالَّ 

الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوتنََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتنََواَصْوا بِالصَّْبِر«34
وأّما كفاية اإلميان والعمل الصاحل، فقط، وعدم لزوم شيء آخر من املعارف 
والعقائد واألعمال، فلیست اآلية بصدد بیاهنا نفیاً أو إثباتاً، وإمّنا يُرجع فیها 

إىل اآليات اأُلخر.
وإذا أردت أن تصوغ اجلواب يف أُسلوب منطقي، فقل: إّن احلصر يف اآلية، 
حْصر نسيٌب إضايٌف مبعىن أّن املؤثر يف النجاة من النار، والفوز باجلنة، إمّنا هو 
اإلميان والعمل الصاحل، وأّما عدم دخالة شيء آخر كاأُلصول الثالثة اّليت 
يتبّناها الیهود والنصارى أو دخالته، فلیست اآلية يف مقام تبیینه إثباتاً أو نفیاً، 

حىت يكون دلیاًل على إقرار اآلية بشرعیة الشرائع السابقة.
وبعبارة ُأخرى: إّن اآلية ساكتة عن بیان ما هو حقیقة اإلميان باهلل وما هو 
شرطه، وما هو املقصود من العمل الصاحل، وكیف يتقبل، وإمّنا يطلب ذلك 

من سائر اآليات.
وقد دّلت اآليات القرآنیة على أّن اإلميان باهلل ال ينفك عن اإلمياِن بأنبیائه، 
واإلميان بأنبیائه، ال ينفك عن اإلمياِن بنبیه اخلامت، قال سبحانه: »فَِإْن آَمُنوا 

ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم ِبِه فنََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تنََولَّْوا فَِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاق«35
اإلميان،  حلقیقة  ُمقّوماً  بالرسول  اإلمياَن  القرآنیة  اآليات  َعّدت  وقد  كیف 

فقالت: »ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا بِاهلِل َوَرُسوِلِه«36
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محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقاني قال: 
موالنا  نّواب  من  ]أحد  روح  بن  احلسني  القاسم  أيب  الشیخ  عند  كنت 

صاحب الّزمان[ مع مجاعة فیهم علي بن عیسى القصري. 
فقام إلیه رجل فقال له: أرید أسألك عن شي ء. 

فقال له: سل عما بدا لك. 
فقال الرجل: أخبرني عن الحسین بن علي أ هو ولي اهلل؟ 

قال: نعم. 
قال: أخبرني عن قاتله لعنه اهلل أ هو عدو اهلل؟ 

قال: نعم. 
قال الرجل: فهل یجوز أن یسلط اهلل عدوه على ولیه؟ 

فقال له أبو القاسم:
افهم عني ما أقول لك. اعلم أن اهلل تعالى ال یخاطب الناس بشهادة العیان و ال 
یشافههم بالكالم و لكنه عز و جل بعث إلیهم رسوال من أجناسهم و أصنافهم بشرا 
مثلهم فلو بعث إلیهم رسال من غیر صنفهم و صورهم لنفروا عنهم و لم یقبلوا منهم 

فلما جاءوهم و كانوا من جنسهم یأكلون  الطعام و یمشون في األسواق . 
قالوا لهم: أنتم مثلنا فال نقبل منكم حتى تأتون ]تأتونا[ بشي ء نعجز أن نأتي بمثله 
فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما ال نقدر علیه فجعل اهلل تعالى لهم المعجزات 
التي یعجز الخلق عنها فمنهم من جاء بالطوفان بعد اإلنذار و اإلعذار فغرق جمیع 
من طغى و تمرد و منهم من ألقي في النار فكانت علیه  بردا و سالما و منهم من 
أخرج من الحجر الصلد ناقة و أجرى في ضرعها لبنا و منهم من فلق له البحر و 
فجر له من الحجر العیون و جعل له العصا الیابسة ثعبانا فتلقف ما یأفكون و منهم 
من أبرأ األكمه و األبرص و أحیا الموتى بإذن اهلل  تعالى و أنبأهم بما یأكلون و ما 

یدخرون في بیوتهم و منهم من انشق له القمر و كلمته البهائم مثل البعیر و الذئب 
و غیر ذلك فلما أتوا بمثل ذلك و عجز الخلق من أممهم عن أن یأتوا بمثله كان 
من تقدیر اهلل تعالى و لطفه بعباده و حكمته أن جعل أنبیاءه مع هذه المعجزات 
في حال غالبین و في أخرى مغلوبین و في حال قاهرین و في حال مقهورین و لو 
جعلهم عز و جل في جمیع أحوالهم غالبین و قاهرین و لم یبتلهم و لم یمتحنهم 
التخذهم الناس آلهة من دون اهلل تعالى و لما عرف فضل صبرهم على البالء و 
المحن و االختبار و لكنه عز و جل جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غیرهم لیكونوا 
في حال المحنة و البلوى صابرین و في حال العافیة و الظهور على األعداء شاكرین  
و یكونوا في جمیع أحوالهم متواضعین غیر شامخین و ال متجبرین و لیعلم العباد 
أن لهم إلها هو خالقهم و مدبرهم فیعبدوه و یطیعوا رسله و تكون حجة اهلل 
تعالى ثابتة على من تجاوز الحد فیهم و ادعى لهم الربوبیة أو عاند و خالف و 
عصى و جحد بما أتت به األنبیاء و الرسل و لیهلك من هلك عن بینة و یحیى 

من حي عن بینة. 
قال حممد بن إبراهیم بن إسحاق فعدت إىل الشیخ أيب القاسم احلسني بن 
روح من الغد و أنا أقول يف نفسي أ تراه ذكر ما ذكر لنا یوم أمس من عند 

نفسه؟ 
فابتدأين فقال يل: یا محمد بن إبراهیم ألن أخر من السماء فتخطفني الطیر أو 
تهوى بي  الریح في مكان سحیق  أحب إلي من أن أقول في دین اهلل تعالى ذكره 

.برأیي و من عند نفسي بل ذلك عن األصل و مسموع عن الحجة

منبع: ابن بابویه، محّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الطبعة األولی، 1966م.، 
ج 1، صص 243-241.

تقدیم األدعیة - علل الشرائع

 : قال أبو جعفر
القنوت يف يوم اجلمعة متجید اهلل و الصالة على نيب اهلل و كلمات الفرج.مث 

هذا الدعاء و القنوت يف الوتر كقنوتك يوم اجلمعة. 
مث تقول قبل دعائك لنفسك : 

اللَُّهمَّ َتمَّ نُوُرَك فنََهَدْیَت. فنََلَك اْلَحْمُد رَبنََّنا  َو َبَسْطَت َیَدَك فََأْعطَْیَت. فنََلَك اْلَحْمُد 
رَبنََّنا َو َعُظَم ِحْلُمَك فنََعَفْوَت فنََلَك اْلَحْمُد رَبنََّنا َوْجُهَك َأْكَرُم اْلُوُجوِه َو ِجَهُتَك َخینُْر 
اْلِجَهاِت َو َعِطیَُّتَك َأْفَضُل اْلَعِطیَّاِت َو َأْهننَُؤَها ُتطَاُع رَبنََّنا فنََتْشُكُر َو تنُْعَصى رَبنََّنا فنَتنَْغِفُر 
ِلَمْن ِشْئَت ُتِجیُب اْلُمْضَطرَّ َو َتْكِشُف الضُّرَّ َو َتْشِفي السَِّقیَم َو تنُْنِجي ِمَن اْلَكْرِب 
اْلَعِظیِم اَل َیْجِزي بِآاَلِئَك َأَحٌد  َو اَل ُیْحِصي ننَْعَماَءَك قنَْوُل قَاِئٍل اللَُّهمَّ ِإلَْیَك رُِفَعِت 
اأْلَْبَصاُر َو نُِقَلِت اأْلَْقَداُم َو ُمدَِّت اأْلَْعَناُق َو رُِفَعِت اأْلَْیِدي َو ُدِعیَت بِاأْلَْلُسِن َو 
بنَْیَن  بنَینَْننا َو  ِإلَْیَك ِسرُُّهْم َو َنْجَواُهْم ِفي اأْلَْعَماِل رَبنََّنا اْغِفْر لَنا َو اْرَحْمنا َو افنَْتْح 
َة  قنَْوِمنا بِاْلَحقِّ َو أَْنَت َخینُْر اْلفاِتِحیَن اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْشُكو ِإلَْیَك َغْیَبَة نَِبینَِّنا َعنَّا  َو ِشدَّ

الزََّماِن َعَلینَْنا َو ُوُقوَع اْلِفَتِن بَِنا َو َتظَاُهَر اأْلَْعَداِء َعَلینَْنا َو َكثنَْرَة َعُدوِّنَا َو ِقلََّة َعَدِدنَا 
ُلُه َو َنْصٍر ِمْنَك تُِعزُُّه َو ِإَماِم َعْدٍل ُتْظِهُرُه ِإَلَه اْلَحقِّ  فنَرِّْج َذِلَك یَا َربِّ ِبَفْتٍح ِمْنَك تنَُعجِّ

َربَّ اْلَعاَلِمین .  
مث تقول: أستغفر اهلل ربي و أتوب إلیه سبعني مرة و تعوذ باهلل من النار كثريا.

المصدر: ابن بابویه، محّمد بن على، »من ال یحضره الفقیه«، قم، الطبعة الثانیة، 
1413 ق.، ج 1، صص 488-487.

نرى كثريا من الناس يدعون اهلل فال جيیبهم فما معىن قوله تعاىل  »ُأجیُب َدْعَوَة 
الدَّاِع ِإذا َدعان. «1

فاجلواب سبب منع اإلجابة اإلخالل بشرطها ]بشروطها[ من طرف السائل 
إما بأن يكون قد سأل اهلل عّز و جّل غري متقید بآداب الدعاء و ال جامع 

لشرائطه و للدعاء آداب و شروط ال بد منها تأيت إن شاء اهلل تعاىل.

ما یرجع إلى الوقت 
الف. لیلة الجمعة و یومها.

قال الصادق : »ما طلعت الشمس بیوم أفضل من یوم الجمعة- و إن كالم 
الطیر فیه إذا لقي بعضها بعضا سالم سالم یوم صالح.«

و روی عن الباقر: »إذا أردت أن تتصدق بشي ء قبل الجمعة فأخره إلى 
یوم الجمعة.«

و عن الباقر أيب جعفر أنه قال: »إن اهلل تعالى لینادي كل لیلة جمعة من 
فوق عرشه من أول اللیل إلى آخره أ ال عبد مؤمن یدعوني لدینه أو دنیاه ]آلخرته 
و دنیاه [ قبل طلوع الفجر فأجیبه أ ال عبد مؤمن یتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع 
الفجر فأتوب إلیه. أ ال عبد مؤمن قد قتر علیه رزقه فیسألني الزیادة في رزقه قبل 
طلوع الفجر فأزیده و أوسع علیه. أ ال عبد مؤمن سقیم فیسألني أن أشفیه قبل طلوع 
الفجر فأعافیه أ ال عبد مؤمن محبوس مغموم فیسألني أن أطلقه من سجنه ]حبسه[ 
الفجر  فأخلي سربه . أ ال عبد مؤمن مظلوم یسألني أن آخذ بظالمته قبل طلوع 
فأنتصر له و آخذ له بظالمته  قال فال ]فما[ یزال ینادي بهذا حتى یطلع الفجر.«

و يف هنار اجلمعة ساعتان ما بني فراغ اخلطیب من اخلطبة إىل أن تستوي 
الصفوف بالناس و أخرى من آخر النهار و روي إذا غاب نصف القرص.

و قال الباقر: »أول وقت الجمعة ساعة تزول ]زوال [ الشمس - إلى أن 
تمضي ساعة یحافظ ]فحافظ[ علیها فإن رسول اهلل قال - ال یسأل اهلل تعالى 

فیها عبد خیرا إال أعطاه.«

ب. في اللیل
الوقت خبالف  ذلك  يف  الناس  غالب  على  النوم  استیالء  يف  ال شك  و 
النصف األول فإنه رمبا يستصحب احلال فیه النهار و آخر اللیل رمبا انتشروا 
فیه ملعايشهم ]ملعاشهم [ و أسفارهم و إمنا مخ اللیل هو وقت الغفلة- و فراغ 
القلب للعبادة و الشتماله على جماهدة النفس و مهاجرة الرقاد و مباعدة 
وثري املهاد و اخللوة مبالك العباد و سلطان الدنیا و املعاد و هو املقصود من 

جوف اللیل.
قال: »إذا كان آخر اللیل یقول اهلل سبحانه و تعالى هل من داع فأجیبه هل 

من سائل فأعطیه سؤله هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب علیه.«

ج. في کّل یوم من األسبوع متوّساًل

و ذكر السید رضي الدین أن كل يوم من األسبوع خيتص بضیافة أحد 
الضیافة و  و إجارته و لكل يوم منه زيارة خيتص ظهور   من األئمة
اإلجارة عنه- فیوم السبت للنيب ص و يوم األحد ملوالنا علي و يوم 
اإلثنني للحسن و احلسني و يوم الثالثاء لعلي بن احلسني و الباقر و 
الصادق و يوم األربعاء للكاظم و الرضا و اجلواد و اهلادي و يوم اجلمعة 
للمهدي. أن النهار اثنتا عشرة ساعة يتوجه كل ساعة منها- و يتوسل 

.إىل اهلل تعاىل بإمام من أئمة اهلدى

د. االیام و اللیالي الخاّصة
و لیلة القدر و هي جمهولة يف شهر رمضان و رمبا احنصرت يف لیايل اإلفراد 

الثالث و تأكدت يف لیلة اجلهين و هي لیلة ثالث و عشرين منه .
و لیايل اإلحیاء و هي أول لیلة من رجب و لیلة النصف من شعبان - و لیلتا 
العیدين فإن أمري املؤمنني كان يعجبه أن يفرغ نفسه يف هذه اللیايل . 

و یوم عرفة فإنه يوم دعاء و مسألة و هلذا كان الفطر فیه أفضل من الصوم 
ملن يضعفه عن الدعاء مع ما ورد من الرتغیب العظیم يف صیامه .

و عند هبوب الرياح  و زوال األفیاء و نزول املطر و أول قطرة من دم الشهید.
لرواية: زید الشحام عن الصادق قال: »اطلبوا الدعاء في أربع ساعات عند 
هبوب الریاح و زوال األفیاء و نزول المطر و أول قطرة من دم القتیل المؤمن فإن 

أبواب السماء تفتح عند هذه األشیاء.«

هن.الفجر
و من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس وقت إجابة و روي و الفجر طالع.

و روى أبو الصباح الكناني عن أيب جعفر قال:  »إن اهلل عز و جل یجیب 
]یحب [ من عباده ]المؤمنین [ كل ]عبد[ دعاء فعلیكم بالدعاء في السحر إلى 
طلوع الشمس فإنه ساعة تفتح  فیها أبواب السماء و تقسم فیها األرزاق و تقضى 

فیها الحوائج العظام.«2 

الهوامش:
1. سورة البقره، اآلية 186. 

دارالكتب  الساعي«،  جناح  و  الداعي  »عدة  حمّمد،  بن  امحد  حّلى،  فهد  ابن   .2
اإلسالمي ، طبع اّول، 1407 ق.، صص 20-55؛ بالتلخیص.

دعاء الفرج في القنوت

علة ابتالء االنبیاء

أدب الدعاء

وقت الدعاء
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الحكایات

17 ربیع األّول، ذکری والدة حمّمد بن عبداهلل
محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسین بن علوان 

الكلبي عن علي بن الحزور الغنوي عن أصبغ بن نباتة الحنظلي قال: 
رأيت أمري املؤمنني يوم افتتح »البصرة« و ركب بغلة رسول اهلل مث 

قال: 
أبو  إلیه  فقام  اهلل؟«  جيمعهم  يوم  اخللق  خبري  أخربكم  ال  أ  الناس  »أيها 
أیوب األنصاري فقال: بلى یا أمیر المؤمنین حدثنا فإنك كنت تشهد و نغیب. 

 :فقال
»إن خیر الخلق یوم یجمعهم اهلل سبعة من ولد عبد المطلب ال ینكر فضلهم إال 

كافر و ال یجحد به إال جاحد.« 
 :فقام عمار بن یاسر فقال: یا أمیر المؤمنین سمهم لنا لنعرفهم. فقال

إن  و   محمد الرسل  أفضل  إن  و  الرسل  اهلل  یجمعهم  یوم  الخلق  خیر  »إن 
أفضل كل أمة بعد نبیها وصي نبیها حتى یدركه نبي أال و إن أفضل األوصیاء وصي 

محمد أال و إن أفضل الخلق بعد األوصیاء الشهداء أال و إن أفضل الشهداء 
- حمزة بن عبد المطلب و جعفر بن أبي طالب له جناحان خضیبان یطیر بهما 
 في الجنة لم ینحل أحد من هذه األمة جناحان غیره شي ء كرم اهلل به محمدا
و شرفه و السبطان الحسن و الحسین و المهدي یجعله اهلل من شاء منا أهل 

البیت.« 
مث تال هذه اآلية:

َو  النَِّبیِّیَن  ِمَن  َعَلْیِهْم  اللَُّه  أَننَْعَم  الَِّذیَن  َمَع  فَُأولِئَك  الرَُّسوَل  َو  اللََّه  یُِطِع  َمْن  »َو 
یِقیَن َو الشَُّهداِء َو الصَّاِلِحیَن َو َحُسَن ُأولِئَك رَِفیقاً. ذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اللَِّه َو  الصِّدِّ

َكفى  بِاللَِّه َعِلیما«1

الهامش:
1. سورة النساء، اآليتان 70 و 71.

المصدر: »الکافي«، )ط - إسالمیة(، ج 1، ص 450.

17 ربیع األّول، ذکری والدة جعفر بن حمّمد الصادق
حدث إبراهیم عن أبي حمزة عن مأمون الرقي قال: 

كنت عند سیدي الصادق إذ دخل سهل بن الحسن الخراساني فسلم 
علیه مث جلس فقال له: 

يا ابن رسول اهلل لكم الرأفة و الرمحة و أنتم أهل بیت اإلمامة ما الذي مينعك 
أن يكون لك حق تقعد عنه و أنت جتد من شیعتك مائة ألف يضربون بني 

يديك بالسیف. 
 :فقال له

»اجلس یا خراساني رعى اهلل حقك... یا حنیفة اسجري التنور فسجرته حتى صار 
كالجمرة و ابیض علوه.« 

مث قال: »یا خراساني قم فاجلس في التنور.« فقال اخلراساين: یا سیدي یا ابن 
رسول اهلل ال تعذبني بالنار أقلني أقالك اهلل. 

قال: قد أقلتك فبینما حنن كذلك إذ أقبل هارون المكي و نعله يف سبابته 
فقال: السالم علیك یا ابن رسول اهلل. فقال له الصادق: »ألق النعل من 

یدك و اجلس في التنور.« 
فألقى النعل من سبابته مث جلس يف التنور و أقبل اإلمام حیدث اخلراساين 
حديث خراسان حىت كأنه شاهد هلا مث قال: »قم یا خراساني و انظر 

ما في التنور.« 
 :قال: فقمت إلیه فرأيته مرتبعا فخرج إلینا و سلم علینا فقال له اإلمام

 :كم تجد بخراسان مثل هذا؟« فقال: و اهلل و ال واحدا. فقال«
»ال و اهلل و ال واحدا... أما إنا ال نخرج في زمان ال نجد فیه خمسة معاضدین 

لنا نحن أعلم بالوقت .«

المصدر: بحار األنوار )ط - بیروت(، ج  47، ص 124.

خیر خلق اهلل

7 ربیع األّول، ذکری استشهاد حسن بن علي العسکري
عن جعفر بن محمد بن إسماعیل الحسیني، قال: 

دخلت على سیدنا أيب حممد احلسن أنا و علي بن عبید اهلل، و بني يديه 
محمد بن میمون الخراساني، و محمد بن یحیى الخرقي و عبد الحمید بن محمد، 
و عقیل بن یحیى، و بني يديه خنلة فیها مثر بغري أوانه فقال: »اغسلوا 
 و األئمة أیدیكم و سموا على طعامكم.« و من يسمي رسول اهلل
إذا حضروا الطعام فال ميد الناس أيديهم إلیه حىت ميد صاحب الوقت يده و 
يضعها يف الطعام، فإذا فعل ذلك مد الناس أيديهم فرتفعنا و قلت يف نفسي 
فما بال سیدي مل ميد يده حىت مند أيدينا بعده و نأكل من هذا الثمر فإنا 

نشك أنه من متر اجلنة، فعلم ما يف نفسي فقال يل: 
من  قوم  لحضور  ال  یدي  أمسك  لم  و  المؤمنین حالل  طعام  جعفر كل  أبا  »یا 
إخوانكم من الجن بأعدادكم قد جلسوا معكم و قد أمرتكم به و ها أنا أمد یدي.« 
فمدوا أيديكم فمددنا أيدينا و أكلنا و حنن ننظر إىل مواضع أيدي إخواننا 
أيديهم  نرى  ال  و  بالسوية  نأخذ  مثلما  الثمر  من  يؤخذ  فنرى  اجلن  من 
فقلت يف نفسي لو شاء موالي لكشف لنا عنهم حىت نراهم كما يروننا، 
فقال: »حیوا بغمي و قرة عیني أبي جعفر.« مث مد يده و مر على أعیننا 
فكان بیننا و بینهم سدا مث كشف عن أعیننا و جتلت فأردنا أن نعتنقهم 

فقال لنا: 
»حرمة الطعام أوجب فقد بدأتم به فإذا قضیتم أریكم منه فافعلوا بإخوانكم ما 

تشاؤون.« 
فلبثنا ننظر إلیهم شحب األلوان حنل األبدان غاضني أعینهم يتكلمون خفاتا 
 :و أعینهم ترغرغ بالدمع فقلنا: یا سیدنا الجن بهذه الصورة كلهم؟ فقال

»ال. فیهم ما فیكم و أما هؤالء فاسألوهم فإنهم ال یطعمون طعاما و ال یشربون 
شرابا إال في وقت قیام نبي أو وصي فیأمرهم فیأكلون طاعة له ال رغبة في الطعام 
و الشراب و قد صرفوا أنفسهم هلل  شغلتهم الرهبة و الخوف من اهلل عن الطعام و 

الشراب فصارت صورهم كما ترون.« 
فقلنا: یا سیدنا لقد أقررت أعیننا بالنظر إلى إخواننا هؤالء من الجن. 

قال: اآلن قد قبلت أعمالكم عندنا و علمنا أن هلل عبادا مكرمون فوقنا يف 
درجات اهلل يف طاعته، قال: ملوالیكم من إخوان اجلن كاخلرس ال ينطقون 
نطقة و ال برمقة عیوننا حىت أذن هلم فكان السرت بیننا و بینهم قد أسبل على 

أعیننا فقمنا و حنن نشكر اهلل و حنمده على ما فضلنا به.

المصدر: حسین بن حمدان خصیبى، »الهدایة الكبرى«، )ط - البالغ(، صص 
.334-333

شیعة أهل البیت الحقیقیة

الحكایات

إمام الجّن واإلنس
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 هو ثالث المحّمدین األربعة المعصومین األثىن عشر، أوهلم حمّمد رسول اهلل
وثانیهم اإلمام اخلامس حمّمد بن علي الباقر وثالثهم هو ورابعهم 
التاسع و  اإلمام   .املهدي بن احلسن  اإلمام حمّمد  الثاين عشر  احلجة 
جواد  التناد،  يوم  وشفیع  العباد،  على  اهلل  حجة  عشر،  احلادي  املعصوم 
األجواد، وحمل الرشاد، ومفتاح السداد، باب املراد، اإلمام اهلمام، وجمتمع 
تندك هلا اجلبال  الشیعة األجماد، صاحب املصائب من أهل األحلاد واليت 
األطواد، و تتفطر هلا السبع الشداد، اإلمام األقدس، صاحب املعجزات، 
واملأثر املشهورة اإلمام حمّمد بن علي بن موسى بن جعفر بن حمّمد بن علي 
بن احلسني بن علي بن ايب طالب. و كان اإلمام بعد الرضا علّي بن 
موسى بالنص علیه و اإلشارة من أبیه إلیه و تكامل الفضل فیه. و كان 
مولده يف شهر رمضان سنة مخس و تسعني و مائة و قبض ببغداد يف 

ذي القعدة سنة عشرين و مائتني و له يومئذ مخس و عشرون سنة.1 

اسمه و نسبه
امسه محّمد و كنیته أبو جعفر و اخلاص أبو علي. و ألقابه: املختار و املرضي 
و املتوكل و املتقي و الزكي و التقي و املنتجب و املرتضى و القانع و اجلواد و 
العامل الرباين ظاهر املعاين، قلیل التواين املعروف بأيب جعفر الثاين، املنتجب 
املرتضى املتوشح بالرضا املستسلم للقضا له من اهلل أكثر الرضا، ابن الرضا، 
توارث الشرف كابرا عن كابر و شهد له بذا الصوامع استسقى عروقه من 
منبع النبوة و رضعت شجرته ثدي الرسالة و هتدلت أغصانه مثر اإلمامة.2 

أمه أم ولد تدعى درة و كانت مریسیة مث مساها الرضا خیزران  و كانت 
من أهل بیت ماریة القبطیة و يقال إهنا سبیكة و كانت نوبیة و يقال ریحانة 

و تكىن أم الحسن.3 
والدة  ملا حضرت  قالت:    جعفر بن  موسى  احلسن  أيب  بنت  حكیمة 
اخلیزران  أم أيب جعفر دعاين الرضا فقال يل: »یا حكیمة احضري 
والدتها و ادخلي و إیاها و القابلة بیتا و وضع لنا مصباحا و أغلق الباب علینا.« 
بطفي  فاغتممت  يديها طست  بني  و  املصباح  الطلق طفي  أخذها  فلما 
املصباح فبینا حنن كذلك إذ بدر أبو جعفر يف الطست و إذا علیه شي ء 
رقیق كهیئة الثوب يسطع نوره حىت أضاء البیت فأبصرناه. فأخذته فوضعته 
يف حجري و نزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا ففتح الباب و قد 
الزمي  قال يل: »یا حكیمة  و  املهد  فوضعه يف   فأخذه أمره  من  فرغنا 
مهده.« قالت: فلما كان في الیوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثم نظر یمینه و 

یساره ثم قال أشهد أن ال إله إال اهلل و أشهد أن محّمدا رسول اهلل. 
فقمت ذعرة فزعة فأتیت أبا احلسن فقلت له: لقد سمعت من هذا الصبي 
عجبا فقال: »و ما ذاك فأخبرته الخبر.« فقال: »یا حكیمة ما ترون من عجائبه 

أكثر.«4 
صفوان بن یحیى قال: قلت للرضا قد كنا نسألك قبل أن یهب اهلل لك أبا 
جعفر فكنت تقول یهب اهلل لي غالما فقد وهبه اهلل لك و قر عیوننا به فال أرانا اهلل 
یومك فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بیده إىل أيب جعفر و هو قائم بني يديه. 
فقلت له: جعلت فداك و هذا ابن ثالث سنین قال: »و ما یضر من ذلك 

قد قام عیسى بالحجة و هو ابن أقل من ثالث سنین.«5  
و روی عن أبي یحیى الصنعاني قال: كنت عند أيب احلسن فجي ء بابنه 
أيب جعفر و هو صغري فقال: »هذا المولود الذي لم یولد مولود أعظم 

على شیعتنا بركة منه .«6 

مکانته العلمّیة
من عمره، وهذه  الثامنة  اإلمامة وهو يف  منصب   اجلواد اإلمام  تسّنم 
املسألة أّدت ببعض الشیعة إىل عدم قبول إمامته والذهاب إىل القول بإمامة 
غريه، فیما بقى البعض اآلخر متحرياً يف أمره حىت اّتضحت هذه املسألة وهي 
إمكان أن يتسّنم اإلمام اإلمامة يف أيام صباه. عندها اعتقدوا بإمامته، وهذه 
 كانت من املسائل والشبهات اليت طرحها البعض يف زمن اإلمام الرضا
ويف حیاة اإلمام اجلواد وقد أجاب عنها مستشهداً بـالقرآن الكرمي، فقد 
ورد يف إحدى األجوبة إشارة إىل نبّوة النيب حیىي الذي بعث للنبوة صبیا 

قال تعاىل: »َوآتنَینَْناُه اْلُحْكَم َصِبّیًا«7 
فقال: »ما  الرضا و ذكر شیئا  قال: مسعت  بن خالد  معمر  روی عن 
حاجتكم إلى ذلك هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي و صیرته مكاني و قال إنا 

أهل بیت یتوارث أصاغرنا عن أكابرنا القذة بالقذة.«8 
روی عن الریان بن شبیب  قال: ملا أراد املأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا 
جعفر حمّمد بن علي بلغ ذلك العباسیني فغلظ علیهم ذلك و استنكروا 
منه و خافوا أن ينتهي األمر معه إىل ما انتهى مع الرضا فخاضوا يف ذلك 

و اجتمع منهم أهل بیته األدنون منه. 
فقالوا: ننشدك اهلل یا أمیر المؤمنین! أن تقیم على هذا األمر الذي قد عزمت علیه 
من تزویج ابن الرضا فإنا نخاف أن یخرج به عنا أمر قد ملكناه اهلل و ینتزع 
منا عزا قد ألبسناه اهلل و قد عرفت ما بیننا و بین هؤالء القوم قدیما و حدیثا و ما 
كان علیه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعیدهم و التصغیر بهم و قد كنا في وهلة 
من عملك مع الرضا ما عملت و كفانا اهلل المهم من ذلك فاهلل اهلل أن تردنا 
إلى غم قد انحسر عنا و اصرف رأیك عن ابن الرضا و اعدل إلى من تراه من 

أهل بیتك یصلح لذلك دون غیره. 
فقال هلم املأمون: أما ما بینكم و بین آل أبي طالب فأنتم السبب فیه و لو أنصفتم 
القوم لكان أولى بكم و أما ما كان یفعله من قبلي بهم فقد كان به قاطعا للرحم و 
أعوذ باهلل من ذلك و و اهلل ما ندمت على ما كان مني من استخالف الرضا و لقد 
سألته أن یقوم باألمر و أنزعه من نفسي فأبى  و كان أمر اهلل قدرا مقدورا و أما أبو 
جعفر محّمد بن علي فقد اخترته لتبریزه على كافة أهل الفضل في العلم و الفضل 
مع صغر سنه و األعجوبة فیه بذلك و أنا أرجو أن یظهر للناس ما قد عرفته منه. 

فیعلموا أن الرأي ما رأيت، فقالوا: إن هذا الفتى و إن راقك منه هدیه فإنه صبي 
ال معرفة له و ال فقه فأمهله لیتأدب ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. 

فقال هلم: ویحكم إني أعرف بهذا الفتى منكم و إن هذا من أهل بیت علمهم من 
اهلل تعالى و مواده و إلهامه لم یزل آباؤه أغنیاء في علم الدین و األدب عن الرعایا 
الناقصة عن حد الكمال فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما یتبین لكم به ما وصفت 

لكم من حاله. 
قالوا: لقد رضینا لك یا أمیر المؤمنین و ألنفسنا بامتحانه فخل بیننا و بینه لننصب 
من یسأله بحضرتك عن شي ء من فقه الشریعة فإن أصاب في الجواب عنه لم یكن 
لنا اعتراض في حقه و ظهر للخاصة و العامة سدید رأي أمیر المؤمنین فیه و إن 

عجز عن ذلك فقد كفینا الخطب في معناه. 
فقال هلم املأمون: شأنكم و ذلك متى أردتم. 

فخرجوا من عنده و اجتمع رأيهم على مسألة یحیى بن أكثم و هو يومئذ 
قاضي الزمان على أن يسأله مسألة ال يعرف اجلواب فیها و وعدوه بأموال 
نفیسة على ذلك و عادوا إىل املأمون فسألوه أن خيتار هلم يوما لالجتماع 

فأجاهبم إىل ذلك. و اجتمعوا يف الیوم الذي اتفقوا علیه و حضر معهم حیىي 
بن أكثم و أمر املأمون أن يفرش أليب جعفر دست و جيعل له فیه مسورتان 

ففعل ذلك. 
و خرج أبو جعفر و هو يومئذ ابن تسع سنني و أشهر فجلس بني 
املسورتني و جلس حیىي بن أكثم بني يديه فقام الناس يف مراتبهم و املأمون 
جالس يف دست متصل بدست أيب جعفر فقال حیىي بن أكثم للمأمون: 

تأذن لي یا أمیر المؤمنین أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ 
فقال املأمون: استأذنه في ذلك. 

فأقبل علیه حیىي بن أكثم فقال: أ تأذن لي جعلت فداك في مسألة؟ 
فقال أبو جعفر: »سل إن شئت.« 

فقال حیىي: ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صیدا؟ 
فقال أبو جعفر: »قتله في حل أو حرم؟ عالما كان المحرم أو جاهال؟ قتله 
عمدا أو خطأ؟ حرا كان المحرم أو عبدا؟ صغیرا كان أو كبیرا؟ مبتدئا بالقتل أو 
معیدا من ذوات الطیر كان الصید أم من غیرها؟ من صغار الصید أم من كباره؟ مصرا 
على ما فعل أو نادما؟ في اللیل كان قتله للصید أم بالنهار؟ محرما كان بالعمرة إذ 

قتله أو بالحج كان محرما؟« 
فتحري حیىي بن أكثم و بان يف وجهه العجز و االنقطاع و تلجلج حىت عرف 

مجاعة أهل اجمللس عجزه.9  

التضال السیاسي
لقد عاصر اإلمام اجلواد  خلیفتني من خلفاء الدولة العباسیة مها:

- المأمون )193- 218 هـ.ق.( حیث عاصره اإلمام  خالل 23 
سنة من خالفته؛

- المعتصم العباسي )218 إىل 227 ه.ق.( فقد عاصره اإلمام  خالل 
سنتني من خالفته.

كان اإلمام اجلواد  يقیم يف »املدينة املنورة«، لكنه رحل عنها مكرهاً 
إىل »بغداد« بطلب من هذين اخللیفتني، وختم سفره الثاين الذي كان بأمر 
املعتصم بشهادته. فقد سافر إىل بغداد مرّة يف خالفة املأمون )214 أو 
215 هـ.ق.(، وبعد توقف قصري هناك وإجراء مناظرة علمیة عاد إىل املدينة 
و معه زوجته أم الفضل )ابنة املأمون( و ذلك عند موسم احلج. وأّما رحلته 
إىل بغداد فقد كانت أيام خالفة املعتصم، فلم ميكث فیها ااّل عّدة أيام، 
عمد خالهلا إىل إجراء عّدة مناظرات مع العلماء والفقهاء والقضاة املعروفني 

يف قصر اخلالفة وغريها ويف شىت املسائل املختلفة.10 
لقد انتشرت يف عصر اإلمام اجلواد  - كما يف عصر سائر األئمة - فرق 
ومذاهب كالمیة كانت متارس أنشطتها على األصعدة املختلفة، وجتهد يف 
ترويج أفكارها وعقائدها يف اجملتمع لتتمكن من فصل الشیعة عن عقائدهم 
األصلّیة، ومن هذه الفرق أهل احلديث وهم اجملّسمة الذين اعتقدوا بأن اهلل 
جسم. فما كان من اإلمام إالّ أن منع أتباعه من االرتباط هبم؛ وذلك 
للمحافظة على العقائد الشیعیة األصیلة، وحذّرهم منهم قائاًل: »من قال 

بالجسم فال تعطوه من الزكاة وال تصّلوا وراءه.«11 
كان اإلمام اجلواد يتصل بالشیعة من خالل وكالئه الذين عّینهم يف 

مریم باک آئین
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بالشیعة  ارتباطه  العامل اإلسالمي، لكن ملاذا مل يكن  املناطق املختلفة من 
بصورة مباشرة، بل عن طريق وكالئه؟ 

ذكرت لذلك أسباب عديدة، منها: أن اإلمام كان يُراقب أشّد املراقبة 
من قبل السلطة احلاكمة آنذاك، ومنها أّن اإلمام أراد أن يهيء الشیعة 

.ملسألة الغیبة االمام املهدی
اإلسالمیة  البلدان  يف  وكالء  عدة  أو  وكیل   اجلواد لإلمام  لقد كان 
و»مهدان«،  و»البصرة«،  »أهواز«،  و  »الكوفة«،  و  املختلفة، كبغداد، 

و»قم«، و»الري«، و»سیستان«، و»ُبست«.12 
و كان يرتبط بالشیعة من خالل املراسلة و التواقیع. )فإن أكثر املعارف 
واملفاهیم اليت وصلتنا عن اإلمام اجلواد هي من رسائله للشیعة(.13 فقد 
كانوا يسألونه عما يشكل علیهم من املسائل الفقهیة وغريها، فیجیب اإلمام 
 عنها. وقد يكتب اسم املرسل وعنوانه يف الرسالة تارة،14 وقد اليشار 

إىل شيء من ذلك.15 
و جتد يف موسوعة اإلمام اجلواد 16 أمساء ثالثة وستني شخصاً - عدا 
اسم والد اإلمام وابنه - ممن كانوا يكاتبون اإلمام، حیث مجعت من 
جمموع املصادر احلديثیة والرجالیة، وبالطبع، فإّن بعض رسائله كانت جواباً 

عن سؤال جملموعة من الشیعة.17 
املختلفة  البلدان  يف  وكالئه  إىل  رسائل  عّدة   اجلواد اإلمام  لقد كتب 
كهمدان وُبست، كما أن بعض الشیعة يف »إيران« جاء إىل املدينة املنورة 
 هذا إضافة إىل اللقائات اليت كانت حتصل بني اإلمام ،للقاء اإلمام

والشیعة يف أيام احلج.18 
الشیعي  املذهب  أحكام  لنشر  الكافیة  الفرصة   اجلواد اإلمام  جيد  مل 
وعقائده، فقد استشهد وهو يف ريعان شبابه أي يف اخلامسة والعشرين 
من عمره املبارك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عاش اإلمام رقابة 
برتبیة   يهتم ذلك كان  رغم  لكنه  آنذاك،  وبطشها  احلاكمة  السلطة 
تالمذته وبیان األحاديث املختلفة يف املسائل الفقهیة والتفسريية والعقائدية 
والدعاء واملناجات وغريها. وقد وصلنا منه يف هذه الفرتة 250 حديثاً 

يف مواضیع إسالمیة خمتلفة.19 
عبد العظیم الحسني هو أحد أصحاب اإلمام اجلواد الذين رووا عنه مجلة 
روايات. سكن الرّي، واهتم بنشر أحاديث أهل البیت، وساهم نشاطه 

يف نشر علوم أهل البیت يف ازدياد عدد الشیعة يف الري آنذاك.
قیل يف سبب هجرته من املدينة إىل الري، ما تعرض له من الكبت واالختناق 
الشديدين من قبل اخللفاء العباسیني مما أدى إىل اضطرار كثري من العلويني 
لرتك منازهلم واهلجرة من املدينة املنورة إىل شىت أحناء املعمورة. فجاء عبد 
العظیم إىل مدينة الري، وبقى فیها حىت وفاته، ومزاره فیها معروف ومشهور، 

ويزوره عامة املسلمني فضالً عن الشیعة.20 

اخالقه 
النساء  سیدة  الزهراء،  فاطمة  جدته  الی   اجلواد االمام  روی يف حب 

العاملني عن علي بن مهزیار عن موسى بن القاسم قال: 
قلت أليب جعفر الثاين: قد أردت أن أطوف عنك و عن أبیك فقیل لي إن 

األوصیاء ال یطاف عنهم. 
فقال يل: »بل طف ما أمكنك  فإن ذلك جائز.« 

مث قلت له: بعد ذلك بثالث سنین إني كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن 
أبیك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء اهلل ثم وقع في قلبي شي ء فعملت 

به. 
قال: »و ما هو قلت طفت یوما عن رسول اهلل ص.« فقال ثالث مرات: 
»صلى اهلل على رسول اهلل ثم الیوم الثاني عن أمیر المؤمنین ثم طفت الیوم الثالث 
عن الحسن و الرابع عن الحسین و الخامس عن علي بن الحسین و السادس عن 
أبي جعفر محّمد بن علي و الیوم السابع عن جعفر بن محّمد و الیوم الثامن عن 
أبیك موسى و الیوم التاسع عن أبیك علي و الیوم العاشر عنك یا سیدي و هؤالء 

الذین أدین اهلل بوالیتهم.«
فقال: »إذا و اهلل تدین اهلل بالدین الذي ال یقبل من العباد غیره.«

قلت: و ربما طفت عن أمك فاطمة و ربما لم أطف؟ 
فقال: »استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء اهلل .«21 

روی عن محّمد بن علي الهاشمي قال: دخلت على أيب جعفر صبیحة 
اللیل دواء فأول من دخل علیه  تناولت من  املأمون و كنت  ببنت  عرسه 
أبو  فنظر  باملاء  أدعو  أن  العطش و كرهت  قد أصابين  أنا و  يف صبیحته 

جعفر يف وجهي و قال: »أراك عطشان.« 
قلت: أجل. 

قال: »یا غالم! اسقنا ماء.« 
فقلت يف نفسي الساعة يأتونه مباء مسموم و اغتممت لذلك. فأقبل الغالم 

و معه املاء. فتبسم يف وجهي  مث قال: »یا غالم ناولني الماء.« 
فتناول املاء فشرب مث ناولين فشربت و أطلت عنده فعطشت فدعا باملاء. 
ففعل كما فعل يف املرة األوىل. فشرب مث ناولين و تبسم. قال حمّمد بن محزة 
فقال يل حمّمد بن علي اهلامشي: و اهلل إني أظن أن أبا جعفر یعلم ما في النفوس 

كما تقول الرافضة.22 

کیف توفی
قبض محّمد بن علي و هو ابن مخس و عشرين سنة و عاش بعد أبیه تسع 

عشرة سنة إال مخسا و عشرين يوما.
و كان املأمون قد شعف  بأيب جعفر ملا رأى من فضله مع صغر سنه و 
بلوغه يف العلم و احلكمة و األدب و كمال العقل ما مل يساوه فیه أحد من 

مشايخ أهل الزمان فزوجه ابنته أم الفضل. 
روی عن إسماعیل بن مهران قال: ملا خرج أبو جعفر من املدينة إىل بغداد 
يف الدفعة األوىل من خرجتیه قلت له عند خروجه: جعلت فداك إني أخاف 

علیك في هذا الوجه فإلى من األمر بعدك؟ 
فكر بوجهه إيل ضاحكا و قال: »لیس الغیبة حیث ظننت في هذه السنة.« 
فلما أخرج به الثانیة إىل املعتصم  صرت إلیه فقلت له: جعلت فداك أنت خارج 

فإلى من هذا األمر من بعدك? 
فبكى حىت اخضلت حلیته مث التفت إيل فقال: »عند هذه یخاف علي 

األمر من بعدي إلى ابني علي.«23 
حكیمة بنت حمّمد بن علي بن موسى التقي قال: دخلت على أم الفضل 

بنت املأمون يوم السابع من وفاة التقي فوجدهتا جزعة و كان الناس يعزوهنا و 
يذكرون مناقبه فدعت یاسر اخلادم و جواري كثرية و قالت: كنت  أغار على  
حمّمد التقي  و كان يشدد علي القول و كنت أشكو ذلك إىل والدي. 

فیقول والدي: یا بنیة احتملیه فإنه بضعة من رسول اهلل فبینا. 
أنا جالسة يوما إذ دخلت امرأة من أحسن الناس و سلمت علي. فسألتها: 
من أنت؟ قالت: أنا من أوالد عمار بن یاسر. فأجلستها حلرمته. فقالت: أنا 

زوجة محّمد التقي. 
فوسوس إيل الشیطان بقتلها مث احتملت و رحبت إلیها و أعطیتها فلما 
خرجت  دخلت على والدي و قصصت علیه و هو سكران ال يعقل. فقال 
علي بالسیف و اهلل ألقتلنه و دخل علیه و ضربه حىت قطعه و انصرف. فنام 
فلما انتبه رآين فقال ما تصنعین هاهنا؟ قلت قد قتلت البارحة ابن الرضا فربقت 

عیناه و غشي علیه. فلما أفاق قال: ویلك ما تقولین. 
قلت: نعم یا أبت. دخلت علیه و مل تزل تضربه بالسیف حىت قتلته فاضطرب 
من ذلك اضطرابا شديدا. مث قال علي بیاسر اخلادم فلما حضر قال: ویلك 
ما هذا الذي تقول هذه؟ فقال: صدقت یا أمیر المؤمنین فضرب نفسه و حوقل.  
و قال: هلكنا و اهلل و عطبنا و افتضحنا إلى آخر األبد ویلك فانظر ما القصة. 

فخرج و انصرف قائال البشرى يا أمري املؤمنني قال: فما عندك؟ 
قال: رأیته یستاك. فقلت: یا ابن رسول اهلل أرید أن تخلع علي ثوبك و غرضي أن 
أرى أعضاءه. قال: بل أكسوك خیرا منه. قلت لست أرید غیره فأتى بآخر 

فنزعه و خلع علي فلم أجد علیه أثرا. 
فبكى والدي و قال: ما بقي بعد هذا شي ء آخر إن هذا لعبرة األولین و اآلخرین. 
مث قال: أعلمه من قصتها و دخولي علیه بالسیف لعن اهلل هذه البنت و هددها في 
شكایتها عنه. و أنفذ ياسر إلیه بألف دينار و أمر اهلامشیني أن يأتوه يف اخلدمة 

فنظر التقي إلیه ملیا. 
علي  هجم  حتى  بیني  و  بینه  و  أبي  بین  و  بینه  العهد  »هكذا كان   :فقال
بالسیف أ و ما علم أن لي ناصرا و حاجزا یحجز بیني و بینه.« فقال ياسر: ما 

شعر و اهلل فدع عن عتابك فإنه لن یسكر أبدا. 
مث ركب حىت أتى إىل والدي فرحب به والدي و ضمه إىل نفسه و قال إن 
كنت وجدت علي فاعف عني و أصلح. فقال ما وجدت شیئا و ما كان إال خیرا. 
فقال املأمون: ألتقربن إلیه بخراج الشرق و الغرب و ألهلكن أعداءه كفارة لما 

صدر مني مث أذن للناس و دعا باملائدة.24 
و كان سبب وفاته أن أم الفضل بنت املأمون- ملا تسرى  و رزقه اهلل الولد 
من غريها- احنرفت  عنه، و مسته يف عنب، و كان تسعة عشر عنبة، و كان 
حیب العنب، فلما أكله بكت. فقال هلا: »مم بكاؤك، و اهلل لیضربنك اهلل 

بفقر ال ینجبر، و ببالء ال ینستر.«
ملكها، حىت  مجیع  علیها  أنفقت  املواضع،  أغمض  يف  بعلة  بعده  فبلیت 
احتاجت إىل رفد الناس . و يقال: إهنا مسته مبنديل  ميسح  به  عند املالمسة، 
فلما أحس بذلك قال هلا: أبالك اهلل بداء ال دواء له. فوقعت األكلة يف فرجها، 
فكانت تنكشف للطبیب، ينظرون إلیها، و يشريون علیها بالدواء، فال ينفع 

ذلك شیئا، حىت ماتت يف علتها.25 
دفن االمام اجلواد التقی يف »الكاظمیة« إىل جوار قرب جّده موسى بن 

.جعفر

الهوامش:
الطبعة  العباد«، قم،  1. مفید، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على 

االولی، 1413ه، ج 2، ص 273.
2. ابن شهر آشوب مازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب«،قم، الطبعة 

االولی، 1379 ق. ج 4، ص 379.
3. نفس املصدر.

4. نفس املصدر، ج 4، ص 394
5. مفید، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد«، ج 2، ص 276

6. نفس املصدر، ج 2، ص 279.
7. سورة مرمي، اآلية 12؛ الكلیين، »أصول الكايف«، ج 1، ص 382.

8. مفید، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد«، ج 2، ص 276
9. طربسى، امحد بن على، »اإلحتجاج على أهل الّلجاج«، املشهد املقّدس، الطبعة 

االولی، 1403ه، ج 2، صص 444-443. 
10. ابن شهر آشوب، »مناقب آل أيب طالب«، ج 4، ص 380.

11. الشیخ الصدوق، »التوحید«، ص 101.
12. جاسم، حسني، »تاريخ سیاسي غیبت امام دوازدهم« ]التاريخ السیاسي لغیبة 
اإلمام الثاين عشر.[، ص 79؛ من موقع ويکی شیعة، املوسوعة اإللكرتونیة ملدرسة أهل 

.البیت
13. راجع: جعفريان، ص 489؛ من موقع ويکی شیعة، املوسوعة اإللكرتونیة ملدرسة 

.أهل البیت
14. كمثال لذلك راجع: الكلیين، »الکافی«، ج 3، ص 399، ج 4، صص 524-275، 

ج 5، ص 347؛ الكّشي، »الرجال«، صص 611-610.
15. »موسوعة اإلمام اجلواد«، ج 2، صص 521-515.

16. نفس املصدر، ج 2، ص 508-416.
17. كمثال على ذلك راجع: الكلیين، »الکافی«، ج 3، ص331، 398، ج 5، 

ص 394 و ج 7، ص 163؛ الكّشي، »الرجال«، صص 606 و 611.
18. جعفريان، رسول، »حیات فكري وسیاسي امامان شیعه«، صص 492 و 493.

19. العطاردي، »مسند اإلمام اجلواد«، ص 249.
20. نفس املصدر، صص 308-298.

21. جملسى، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبع الثانیة، 1403ه، ج 50، 
ص 101.

 ،2 العباد«، ج  على  اهلل  معرفة حجج  »اإلرشاد يف  حمّمد،  بن  حمّمد  مفید،   .22
صص 292-291.

23. كلیىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، اسالمیة، الطبعة الرابعة، 1407ه، 
ج 1، ص 323.

24. ابن شهر آشوب مازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب«، قم، 
الطبعة االولی، 1379ه، ج 4، صص 395-394.

25. طربى آملى صغري، حمّمد بن جرير بن رستم، »دالئل اإلمامة«، قم، الطبعة االولی، 
1413ه، ص 395.

سیرة األخیار

سیرة األخیار



تقدیم الكتاب

٭ الرقم 36
٭ ربیع األّول

1439

56

تقدیم الكتاب57
٭ الرقم 36

٭ ربیع األّول
1439

َكماُل الدين ومَتاُم النعمة« أو »إكماُل الّدين وإمتاُم الّنعَمة«، للعامل الكبري 
املعروف  القمي  بابویة  بن  علي  بن  محّمد  الشهري  حمدثهم  و  اإلمامیة  وفقیه 
حول  الكتاب  هذا  يتمحور  هـ.ق.   381 سنة  املتوىف  الصدوق  بالشیخ 
غیبة اإلمام املهدي وعالمات ظهوره وسائر املباحث املتعلقة به. وقد 
استعرض الشیخ الصدوق يف كتابه هذا مناذج من غیبات األنبیاء اإلهلیني 
مستعرضا بالتفصیل إمامة اإلمام املهدي من الوالدة و حىت غیبته مع 
استعراض األحاديث النبوية والروايات الواردة عن سائر املعصومني حول 
غیبته وظهوره، مع ذكر قائمة بالشخصیات اليت التقت به وشروط عصر 

الظهور.

في تصنیف الکتاب
قال ابن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب فی املقّدمة کتابه:

أعانه اهلل على طاعته إن الذي دعاني إلى تألیف كتابي هذا أني لما قضیت وطري 
من زیارة علي بن موسى الرضا رجعت إلى »نیسابور« و أقمت بها فوجدت 
 أكثر المختلفین إلي  من الشیعة قد حیرتهم الغیبة و دخلت علیهم في أمر القائم
الشبهة و عدلوا عن طریق التسلیم إلى اآلراء و المقاییس فجعلت أبذل مجهودي 
في إرشادهم إلى الحق و ردهم إلى الصواب باألخبار الواردة في ذلك عن النبي و 
األئمة حتى ورد إلینا من بخارا شیخ من أهل الفضل و العلم و النباهة ببلد قم 
طالما تمنیت لقاءه و اشتقت إلى مشاهدته لدینه و سدید رأیه و استقامة طریقته و 
هو »الشیخ نجم الدین أبو سعید محّمد بن الحسن بن محّمد بن أحمد بن علي بن 
الصلت القمي«، أدام اهلل توفیقه، و كان أبي یروي عن جده »محّمد بن أحمد بن 
علي بن الصلت« و یصف علمه و عمله و زهده و فضله و عبادته و كان أحمد 
بن محّمد بن عیسى في فضله و جاللته یروي عن أبي طالب عبد اهلل بن الصلت 
القمي و بقي1 حتى لقیه »محّمد بن الحسن الصفار« و روى عنه فلما أظفرني اهلل 

تعالى ذكره بهذا الشیخ الذي هو من أهل هذا البیت الرفیع. 
شكرت اهلل تعالى ذكره على ما یسر لي من لقائه و أكرمني به من إخائه و حباني به 

من وده و صفائه فبینا هو یحدثني ذات یوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقیه بن»بخارا« 
من كبار الفالسفة و المنطقیین كالما في القائم قد حیره و شككه في أمره لطول 
غیبته و انقطاع أخباره فذكرت له فصوال في إثبات كونه و رویت له أخبارا في 
غیبته عن النبي و األئمة سكنت إلیها نفسه و زال بها عن قلبه ما كان دخل 
علیه من الشك و االرتیاب و الشبهة و تلقى ما سمعه من اآلثار الصحیحة بالسمع 
و الطاعة و القبول و التسلیم و سألني أن أصنف له في هذا المعنى كتابا فأجبته إلى 
ملتمسه و وعدته جمع ما أبتغي إذا سهل اهلل لي العود إلى مستقري و وطني بالري.
فبینا أنا ذات لیلة أفكر فیما خلفت ورائي من أهل و ولد و إخوان و نعمة إذ غلبني 
النوم فرأیت كأني بمكة أطوف حول بیت اهلل الحرام و أنا في الشوط السابع عند 
الحجر األسود أستلمه و أقبله و أقول أمانتي أدیتها و میثاقي تعاهدته لتشهد لي 
بالموافاة فأرى موالنا القائم صاحب الزمان واقفا بباب الكعبة فأدنو منه على 
شغل قلب و تقسم فكر فعلم ما في نفسي بتفرسه في وجهي فسلمت علیه 

فرد علي السالم. 
ثم قال لي: »لم ال تصنف كتابا في الغیبة حتى تكفى ما قد همك.« 

فقلت له: یا ابن رسول اهلل! قد صنفت في الغیبة أشیاء. 
فقال: »لیس على ذلك السبیل آمرك أن تصنف و لكن صنف  اآلن كتابا في 

 ».الغیبة و اذكر فیه غیبات األنبیاء
 .ثم مضى

فانتبهت فزعا إلى الدعاء و البكاء و البث و الشكوى إلى وقت طلوع الفجر. 
فلما أصبحت ابتدأت في تألیف هذا الكتاب ممتثال ألمر ولي اهلل و حجته مستعینا 
باهلل و متوكال علیه و مستغفرا من التقصیر و ما توفیقي إال باهلل علیه توكلت و إلیه 

أنیب.2  

المؤلف و موجز من حیاته 
القمي  بابويه  بن  احلسني  بن  علي  بن  حمّمد  أبوجعفر  األجل  الشیخ  هو 
املشتهر بالصدوق. أحد أعالم اإلمامیة االثىن عشرية يف القرن الرابع، عني 

أعیان الطائفة.

منار احلق و الدين، نادرة الدهر، إمام من تأخر عنه، الذي ضاق نطاق 
التبسط يف شخصیته، و كل ألسنة األقالم دون وصفه، قد  الوصف عن 

أصفقت األمة املسلمة على تقدمه و علو رتبته.
ولد بدعاء الصاحب و صدر فیه من ناحیته املقدسة بأنه »فقیه خیر 
مبارك«،3 فما فاهت به األشداق أو حربته األقالم بعد هذا التوقیع فهو دون 
شأنه و عظمته، عمت بركته األنام و انتفع بكتبه و تآلیفه اخلاص و العام، 
ضع يدك على كل مأثرة من مآثر العلم و العمل جتده شاهد صدق على 
مسو مقامه و مكانته، و من سرب غور الكتب و معاجم الرتاجم جيده إماما 
ملن تاخر عنه لفضله الكثار و علمه الغزير. أما الفقه فهو حامل رايته، و أما 

احلديث فهو إمام روايته و درايته، و أما الكالم فهو ابن جبدته.4 
قد نتحدث من قبل حول حیاته )الشیخ الصدوق( الفردية و العلمیة يف 
تقدمي کتاب »من ال حیضره الفقیه«. راجعوا الی جملة »الصراط«، رقم 28 

و فیه املزيد عن ذلک.

قیمته العلمیة
مما يعزز من قیمة الكتاب العلمیة – باالضافة اىل مشولیته وعمق حمتواه-توفره 
على آراء علماء الغیبة الصغرى اليت مل تصل إلینا من خالل مصدر آخر 
غري هذا الكتاب، كآراء أبي جعفر محّمد بن عبد الرحمن ابن قبة الرازي املتوىف 
سنة 319 ه.ق. الذي مل يصلنا عنه إال النزر الیسري الذي ذكره النجاشي 
وإبن الندمي عنه، و قد أكد النجاشي أنه كان معتزلیا مث مال إىل التشیع. و 
من ممیزات الكتاب توفره على بعض التواقیع الواردة عن الناحیة املقدسة اليت 
استقاها الصدوق من املصادر القدمية تارة ومشافهة من املقربني من النواب 

األربعة تارة أخرى.5
و مع األخذ بنظر االعتبار الغاية من تدوين الكتاب و طريقة تصنیفه ميكن 
الزاوية، و تصنیفه ضمن  الكالمیة من هذه  الكتب  الكتاب ضمن  إدراج 
الكتب التارخيیة نظراً ملا توفر علیه من مباحث قیمة و روايات تارخيیة حول 

تاريخ الرسل والعصر اجلاهلي وتاريخ النيب األكرم وتاريخ التشیع.6 
األحاديث  يف  إعتباراً  أمهها  و  الشیعیة  املصنفات  أقدم  من  الكتاب  يعد   
الواردة يف اإلمام املهدي، باإلضافة اىل ما سطره الشیخ الصدوق من 
حبوث كالمیة معمقة يف هذا اجملال ورد على الشبهات واإلشكاالت املثارة 

حول غیبة االمام.7
حیتوي الكتاب على 621 رواية مروية عن 88 راوياً وموزعة على 63 باباً، 

و من املباحث اليت تعرض هلا يف تلك االبواب:
1. باب العلة اليت من أجلها حیتاج إىل اإلمام، باب اتصال الوصیة من 
لدن آدم وأن األرض ال ختلو من حجة هلل عز! وجل على خلقه إىل 
يوم القیامة، معىن العرتة واآلل واألهل والذرية والساللة، باب ما روي عن 
النيب يف النص على القائم وأنه الثاين عشر من األئمة، عقد 

عّدة ابواب يف غیبة كل من نوح وصاحل وإبراهیم ويوسف؛
2. أجوبة ابن قبة الرازي؛

3. باب إثبات الغیبة وحكمها؛
4. باب عّلة الغیبة؛

5. باب ذكر من شاهد القائم ورآه وكلمه، باب ذكر التوقیعات الواردة 
يف  روي  ما  باب  للفرج،  املنتظر  ثواب  يف  روي  ما  باب   ،القائم عن 
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تدوين التاريخ للـشیخ الـصدوق[؛ عن ويکی شیعه، املوسوعة اإللكرتونیة ملدرسة أهل 

.البیت
7. القرص املدمج سريه معصومان؛ عن ويکی شیعه، املوسوعة اإللكرتونیة ملدرسة أهل 

.البیت كمال الدين

وتمام النعمة


