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جمال کامل

قال نائب مفيت »نیجرییا«، الشيخ عمر محمد التيجاني ان مجاعة »بوکوحرام 
التکفرییة« تقوم منذ سنوات بقتل املواطننی وتشریدهم من مدهنم وتشكل 

هذه اجملموعة التكفرییة الیوم حتدیاً خطریاً للمجتمع النیجریي.
وأشار الی ذلك، رجل الدین السين البارز، ونائب مفتی نیجرییا، الشیخ عمر 
التیجانی، يف حدیث خاص له مع »وکالة األنباء القرآنیة الدولیة«  حممد 

)إکنا( قائاًل: 
ان التحدی األکبر الذی نعانی منه فی الوقت الراهن ويشغل جزءا من الدولة 

هو ما تقوم به جماعة بوکوحرام التکفيرية - اإلرهابية ضد المواطنين األبرياء.
وأضاف أن أعضاء هذه اجلماعة الضالة یبطشون يف البالد ویقتلون ویهجرون 

الناس ومنذ سنوات وتنشغل الدولة بکل إمکانیاهتا مبحاربة هذه اجلماعة.
وأشار فی جزء من هذا احلدیث الی العالقة األخویة بنی السنة والشیعة يف 

نیجرییا، قائاًل: 
ان هناك شعور إخاء وصداقة وتعاون مستمر بين الشيعة والسنة علی الرغم من 

حصول بعض األمور للشيعة طوال السنوات الماضية.
التکفریینی،  قبل  من  بالرأی  القرآن  تفسری  الی  نیجرییا  مفيت  نائب  وأشار 

قائالً: 

انه التحدی األکبر أمام المسلمين والعالم اإلسالمی فی الفترة الراهنة.
وأضاف ان واجب العلماء واملفکرین واملثقفنی املسلمنی شیعة وسنة العمل 
بإستمرار وجدیة فی مواجهة ظاهرة التفسری بالرأی التی یعمل هبا التکفرییون.
وأشار الی اآلیة الکرمیة »ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاْعُبُدوِن« قائاًل:
ان إنتشار الفکر الداعشی أمر خطير وان التصدی له بحاجة الی مواجهة فکرية 

وثقافية باإلضافة الی المواجهة الميدانية.
وإعترب نائب مفيت نیجرییا صحابة الرسول من رموز الدین اإلسالمی 
الرموز أمر ال جیوز ألهنم کانوا مسئولنی عن  الی هؤالء  وقال ان اإلساءة 

أفعاهلم وحنن الیوم مسئولون عن أفعالنا.

http://iqna.ir/fa/news/3672039 :المصدر

البعض یرى ان »داعش« جنحت يف استقطاب االالف من املتطرفنی يف 
االوسط وخاصة يف  الشرق  االحداث يف  بعد ظهورها على مسرح  العامل 
»العراق« و»سوریا«، وان السر وراء هذا االستقطاب كان اخلطاب الطائفي 
هلؤالء  النفسیة  العقد  یداعب  ما  دائما  خطاب  وهو  التنظیم  رفعه  الذي 

املتطرفنی.
احلدیث عن »صراع سين شیعي« و »الدفاع عن السنة يف مواجهة الشیعة« 
و”النفوذ   ” وسوریا  العراق  يف  السنة  على  القضاء  الشیعة  و”حماوالت 
االیراين يف املنطقة و»حماوالت تشییع اجملتمعات السنیة« وضرورة التصدي 
اجلماعات  مزاعم  قائمة  اخر  اىل  و...،  الصهیوين«  الرافضي  لـ»التحالف 
التكفرییة، اليت كانت احلطب الذي حتتاجه الفتنة الطائفیة واليت على حرارهتا 

توسعت داعش جغرافیا يف املنطقة واكتسبت االنصار من بنی املتطرفنی.
رغم ان هذا التحلیل النتشار ظاهرة داعش يف املنطقة، مل یكن كافیا لتحلیل 
هذه الظاهرة وما جلبته من دمار وخراب على البلدان االسالمیة وخاصة 
نظرا  و..،  و»الیمن«  و»الصومال«  و»لیبیا«  وسوریا  العراق  مثل  العربیة 
الستهداف داعش مجاعات ال عالقة هلا باملسلمنی الشیعة الذین یعتربون 
مت  حیث  داعش،  بینها  ومن  قاطبة  التكفرییة  للجماعات  مفضال  هدفا 
استهداف املسلمنی السنة بشكل عام، من الذین یرفضون العقیدة التكفرییة 
وممارسات داعش االجرامیة، وكانوا اكثر ضحایا داعش عددا، كما استهدفوا 
التحلیل كان یلقى  الدیانات االخرى، اال ان هذا  اتباع  املسیحینی وباقي 
املزكومة  اجلهات  لدى  وانتشارها،  داعش  ظهور  بدایة  يف  القبول  بعض 
بالعقیدة التكفرییة، وهي العقیدة اليت كانت تُروج وبشكل مكثف من قبل 
التحالف االمریكي الصهیوين العريب الرجعي، وهو التحالف الذي خرجت 

داعش من مصانعها، اال ان االمر االن مل یعد كذلك.
الیوم وبعد سقوط »دولة اخلرافة الداعشیة« وبعد الصورة املشوهة اليت رمستها 

عصابات داعش لالسالم، وبعد ان استخدمت »امریكا« واسرائیل داعش 
كمعول هلدم البلدان العربیة، وبعد احلرائق اليت اشعلتها داعش يف املنطقة 
من دون ان تصل شرارة واحدة منها اىل اسرائیل، انكشف حىت للسذج من 
العرب واملسلمنی حقیقة داعش واجلهات اليت تقف وراءها واالهداف اليت 

من اجلها مت تصنیع داعش.
الرئیس االمریكي دونالد ترامب بنقل  القرار االهوج الذي اختذه  الیوم بعد 
سفارة بالده اىل »القدس« واعتبار القدس عاصمة لـاسرائیل، انفجرت ثورة 
عارمة من الغضب يف مجیع البلدان العربیة واالسالمیة، وخاصة يف االراضي 
الفلسطینیة احملتلة، تندیدا بالقرار الظامل، وكان ملسیحیي الشرق موقفا مشرفا 
من قرار ترامب، حیث رفضت الكنائس املسیحیة قراره بشان القدس واعتربته 

عدوانا على املدینة املقدسة وعلى مجیع اتباع الدیانات االهلیة.
كما اعلن مسیحیو »مصر« و»فلسطنی« رفضهم استقبال نائب الرئیس 
االمریكي مايك بنس خالل زیارته املقررة للمنطقة يف االیام املقبلة، احتجاجا 
على قرار ترامب، فقد اعلنت الكنیسة األرثوذكسیة املصریة، رفضها استقبال 
الكاثولیكیة يف مصر عن  الكنیسة  اعلنت  زیارته ملصر، كما  بنس خالل 
الروم  بطریرك  ودعا  بنس،  استقبال  رفضها  القبطیة  الكنیسة  لقرار  تأییدها 
األرثوذكس وحارس األراضي املقدسة األب فرانشيسكو باتون إىل مقاطعة 

زیارة نائب الرئیس األمریكي إىل كنیسة القیامة يف القدس.
هذه كانت بعض ردود افعال الكنائس املصریة والفلسطینیة على زیارة بنس، 
ومازالت ردود االفعال تتواىل، االمر الذي اكد ویؤكد حقیقة عمرها من عمر 
شعوب املنطقة ومفادها ان املسیحینی مكون اصیل ورئیسي من مكونات 
شعوب املنطقة، ولطاملا اختلط الدم املسیحي بالدم املسلم وبدماء املكونات 
والعرض  االرض  عن  والدفاع  التحریر  معارك  يف  املنطقة  لشعوب  االخرى 

واملقدسات، اليت خاضتها هذه الشعوب على مدى التاریخ.

فعل  انشائي، اي ردة  بیان  املقابل مل نشهد، وال حىت عند  مستوى  يف 
من قبل داعش التكفرییة ازاء قرار ترامب، بل على العكس متاما، شاهدناه 
وبشكل علين یتواطئ مع امریكا واسرائیل، وینتقم لرتامب من املسیحینی، 
انتحاري  هبجوم  األول(  دیسمرب/كانون   17( داعش  استهدف  عندما 
كنسیة يف اقلیم »بلوجستان« يف »باكستان«، واسفر اهلجوم عن مقتل 10 
مسیحینی واصابة حنو 60 اخرین، يف تاكید اضايف على ان داعش هو معول 

بید امریكا والصهیونیة العاملیة والرجعیة العربیة، اال انه یبقى معوال صدئاً، امام 
صخرة وعي وتالحم مجیع مكونات شعوب املنطقة، اليت ادركت ومنذ البدایة 

مؤامرة داعش ومن یقف وراءها.

http://ar.shafaqna.com/AR/152003 :المصدر

للمجتمع الدیني في نیجیریا
»بوکوحرام« تمثل التحدی األکبر

داعش... معول صهیوني صدیء
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أفاد مراسل قناة العامل من »الیمن«، ان طریان حتالف العدوان السعودي 
املدن  على  غاراته  األول( شن  دیسمرب/كانون  االثننی )18  مساء  واصل 

الیمنیة.
وأوضخ عبداهلل الشريف ان طریان حتالف العدوان السعودي شن 15 غارة 
على مناطق متفرقة مبدیریة بیحان يف شبوه، كما شن أربع غارات اخرى على 

مدیریة صرواح مبأرب.
وكان 5 مدنینی قد استشهدوا يف وقت سابق االثننی، وُأصیب اخرون بغارة 
جویة لطریان العدوان السعودي استهدفت سیارهتم بوادي خری مبدیریة بیحان 
مبحافظة شبوه جنوب شرق الیمن، كما استشهد 3 مدنینی يف غارة لتحالف 

العدوان استهدفت مدرسة يف مدیریة موزع مبحافظة »تعز«.
هذا وطالب رئیس اللجنة الثوریة العلیا محمد علي الحوثي بتشكیل جلان 

دولیة حمایدة للتحقیق يف اجملازر السعودیة.

http://www.alalam.ir/news/3230286 :المصدر

إلتقی مسلموا منطقة »بریدوود« )Beardwood( فی مدینة »بالکبرین 
 Sacred( املقدس  القلب  فی کنیسة  املدینة  فی  باملسیحینی  الربیطانیة« 

Heart( وذلك إحتفاالً بالعام املیالدی اجلدید.
وأفادت وکالة األنباء القرآنیة الدولیة )إکنا( أن هذا اللقاء یهدف الی تعزیز 
عالقات الصداقة بنی املسلمنی واملسیحینی ویقام للمرة الثانیة علی مدی الـ 

6 أشهر املاضیة.
وقال إمام مصلی املستشفی امللکی يف بالکبرین فاضل حسن ان هذا التجمع 
الثقة ویزیل  الطرفان ویعزز  الصداقة بنی  الدیانتنی یعزز عالقات  أتباع  بنی 

اخلوف من التواصل فیمابینهم.

وجرائم  منقسمة  وكأهنا  اجملتمعات  فیه  تبدو  الذي  الوقت  يف  أنه  وأوضح 
الكراهیة ضد املسلمنی وانعدام االندماج االجتماعي للمسلمنی آخذة يف 
االرتفاع، جتمع أعضاء كنیسة القدیس سیالس والقلب املقدس مع املسلمنی 

لالحتفال بالقواسم الدینیة واحرتام خالفاهتم الدینیة.
واللقاء مت مبشارکة 100 شخص  التجمع  ان هذا  وأضاف فاضل حسن 
من املسیحینی واملسلمنی فی إطار تکرمی احلیاة وتکرمی تضحیات السیدة 

.مريم

http://iqna.ir/fa/news/3672991 :المصدر

حلقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  الحسين  رعد  بن  زيد  األمير  قال 
إبادة  أعمال  بأن  یوم  إذا ما قضت حمكمة ذات  یفاجأ  لن  إنه  اإلنسان، 

مجاعیة ارتكبت يف حق أقلیة »الروهینغا« املسلمة يف »میامنار«.
وقال األمری زید يف مقابلة مع هیئة اإلذاعة الربیطانیة »BBC« إن اهلجمات 
على الروهینغا »مدروسة وخمطط هلا جیدا«، وإنه طلب من زعیمة میامنار 

أونج سان سو كي، بذل املزید من اجلهود لوقف حترك اجلیش.
التطهری  على  واضح  »مثال  بأهنا  احلملة  بالفعل  وصف  زید  األمری  وكان 
العرقي«، وتساءل إن كان ألحد أن یستبعد »عناصر اإلبادة اجلماعیة«، 

لكن تصرحياته األخریة تتناول القضیة بوضوح وتشدد يف موقفه.
قبل بث   ،BBC قدمتها  املقابلة  األمری زید حبسب مقتطفات من  وقال 
ارتكاب  إمكانیة  استبعاد  میكنك  ال  أنه  إىل  العناصر  »تشری  معه،  اللقاء 

أعمال اإلبادة اجلماعیة«.

انتقادات  الروهینغا كما سبق ورفضت  ارتكاب فظائع ضد  میامنار  وتنفي 
املتحدة، وقالت إهنا »مسیسة ومنحازة«. ویقول جیش میامنار إن  األمم 

احلملة عملیة مشروعة ملكافحة التمرد.

http://ar.shafaqna.com/AR/152033 :المصدر

تجمع المسلمین والمسیحیین

الهجمات على الروهینغا
مدروسة ومخطط لها جیدا

یواصل شن غاراته على المدن الیمنیة
طیران تحالف العدوان

کنیسة »بالکبیرن«
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إن من بواعث فخر واعتزاز أي انسان هو اسرته ونسبه النبیل. إن األسرة 
اليت یبصر االنسان النور فیها وینمو ویرتعرع، میكن أن تؤثر على مستقبله 
ومسار حیاته وهدفه. إن نسب األشخاص یكتسي أمهیة إىل احلد الذي قال 

 :فیه رسول اهلل
»ال يحبنا إال من طابت والدته و ال يبغضنا إال من خبثت والدته.«1 

وال توجد أي أسرة أفضل من ذریة الرسول األكرم. وفضال عن ذلك، 
 !فان ال أحد میلك نسبا أجلى وأطهر وأنور من موالنا، اإلمام املهدي
حىت األئمة االخرین. الن اإلمام املهدي آخر إمام ووریث كل األئمة 
وذریته هي  األجداد  وأخری  أفضل  أجداده هم  وأن  قبله،  من  الذین كانوا 
أفضل الذریات. ولذلك، فان إحدى اخلصائص املمیزة ملوالنا هي »الشرافة 

النسبیة«.
واجلد األعلى لصاحب الزمان یصل إىل رسول اهلل وأمری املؤمننی 
علي. ومن الذین حفظ اهلل تعاىل نورهم لیطأوا األرض باطهر حالة 

ممكنة. 
روی أبي ذّر قال مسعت رسول اهلل و هو یقول:

»خلقت أنا و علي من نور واحد نسبح اهلل يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألفي 
عام فلما أن خلق اهلل آدم جعل ذلك النور في صلبه و لقد سكن الجنة و نحن 
في صلبه و لقد هم بالخطيئة و نحن في صلبه و لقد ركب نوح السفينة و نحن 
في صلبه و لقد قذف بإبراهيم في النار و نحن في صلبه فلم يزل ينقلنا اهلل 
عز و جل من  أصالب  طاهرة إلى أرحام  طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبدالمطلب. 

فقسمنا بنصفين فجعلني في صلب عبد اهلل و جعل عليا في صلب أبي طالب و 
جعل في النبوة و البركة و جعل في علي الفصاحة و الفروسية و شق لنا اسمين 

من أسمائه فذو العرش محمود و أنا محّمد و اهلل األعلى و هذا علي...«2 
الطاهرین  اآلباء  بنی   املهدي لإلمام  الطاهرة  النطفة  انتقلت  وبعدها، 

 :واملعصومنی واألمهات الطاهرات والعفیفات. کما قال أباعبد اهلل
»إن اهلل تبارك و تعالى إذا أحب أن يخلق اإلمام أمر ملكا فأخذ شربة من ماء 
تحت العرش فيسقيها أباه فمن ذلك يخلق اإلمام فيمكث أربعين يوما و ليلة 
في بطن أمه ال يسمع الصوت ثم يسمع بعد ذلك الكالم فإذا ولد بعث ذلك 
الملك فيكتب بين عينيه »َو َتمَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َو َعْدالً ال ُمَبدَِّل ِلَكِلماتِِه 
َو ُهَو السَّميُع اْلَعليم. «3 فإذا مضى اإلمام الذي كان قبله رفع لهذا منار من نور 

ينظر به إلى أعمال الخالئق فبهذا يحتج اهلل على خلقه.«4 
و قال االمام الباقر: »لإلمام عشر عالمات يولد مطهرا مختونا و إذا وقع 
على األرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين و ال يجنب و تنام عيناه و 
ال ينام قلبه و ال يتثاءب و ال يتمطى و يرى من خلفه كما يرى من أمامه و نجوه 
 كرائحة المسك و األرض موكلة بستره  و ابتالعه و إذا لبس درع رسول اهلل
كانت عليه وفقا و إذا لبسها غيره من الناس طويلهم و قصيرهم زادت عليه شبرا 

و هو محدث إلى أن تنقضي أيامه.«5 
ومن جهة اخرى، فان اإلمام املهدي یصل من ناحیة األم إىل نسل زاخر 
بالعزة. فجدته الكربى السیدة فاطمة الزهراء سیدة نساء العاملنی وأطهرن. 
 ،وامللفت أنه نرى يف ظل البحث والدراسة يف حیاة أمهات أهل البیت

النسب السامي

بان أطهر وأكثر سیدات كل عصر عفافا، أخرتن لتصبحن أمهات، واألكثر 
ما یلفت اإلنتباه هو أن االمام املهدي، حيظى بقرابة مع »االسیوینی« و 

»االفریقینی« و»االوروبینی« من ناحیة االم. 
فقد أختریت أم االمام السجاد، شهربانو]یه[ بنت يزدجرد6 من الفرس، 

وزوجة اإلمام الرضا من السوادینی وقال الرسول األكرم بشأهنا:
»بأبي ابن خيرة اإلماء ابن النوبية)في السودان( الطيبة الفم المنتجبة الرحم...«7 
وأم اإلمام املهدي هي السیدة نرجس من أحفاد وصّي السید عیسى 
 حضرة مشعون ومن الرومینی. إن قصة إختیار السیدة نرجس ،املسیح
أما لقائم آل حممد هي قصة طریفة، ومیكن من خالهلا إستنباط أن 
أمهات أهل البیت خمتارات من قبل اهلل تعاىل ألهداف سامیة ونبیلة. 

روی أبو الحسين محّمد بن بحر الشيباني قال: وردت »كربالء« سنة ست 
و مثاننی و مائتنی قال: 

و زرت قرب غریب رسول اهلل مث انكفأت إىل »مدینة السالم« متوجها 
فلما  السمائم.  توقدت  و  اهلواجر  قد تضرمت  قریش يف وقت  مقابر  إىل 
وصلت منها إىل »مشهد الكاظم« و استنشقت نسیم تربته املغمورة 
من الرمحة احملفوفة حبدائق الغفران أكببت علیها بعربات متقاطرة و زفرات 
متتابعة- و قد حجب الدمع طريف عن النظر فلما رقأت العربة و انقطع 
النحیب فتحت بصري فإذا أنا بشیخ قد احنىن صلبه و تقوس منكباه و 
ثفنت جبهته و راحتاه و هو یقول آلخر معه عند القرب: يا ابن أخي! لقد 
نال عمك شرفا بما حمله السيدان من غوامض الغيوب و شرائف العلوم التي 
لم يحمل مثلها إال سلمان و قد أشرف عمك على استكمال المدة و انقضاء 

العمر و ليس يجد في أهل الوالية رجال يفضي إليه بسره. 
قلت: یا نفس ال یزال العناء و املشقة یناالن منك بإتعايب اخلف و احلافر  
يف طلب العلم و قد قرع مسعي من هذا الشیخ لفظ یدل على علم جسیم 

و أثر عظیم. 
فقلت: أيها الشيخ! و من السيدان؟ قال: النجمان المغيبان في الثرى بسر 

من رأى. 
فقلت: إني أقسم بالمواالة و شرف محل هذين السيدين من اإلمامة و الوراثة 
إني خاطب علمهما و طالب آثارهما و باذل من نفسي اإليمان المؤكدة على 

حفظ أسرارهما. 
قال: إن كنت صادقا فيما تقول فأحضر ما صحبك من اآلثار عن نقلة أخبارهم 
أنا بشر بن سليمان  الروايات منها قال صدقت  الكتب و تصفح  فلما فتش 
 النخاس  من ولد أبي أيوب األنصاري أحد موالي أبي الحسن و أبي محّمد

و جارهما بـ»سر من رأى« ]سامرا[. 
قلت: فأكرم أخاك ببعض ما شاهدت من آثارهما. 

أمر  العسكري فقهين يف  أبو احلسن علي بن حمّمد  قال: كان موالنا 
الرقیق فكنت ال أبتاع و ال أبیع إال بإذنه فاجتنبت بذلك موارد الشبهات 
حىت كملت معرفيت فیه فأحسنت الفرق فیما بنی احلالل و احلرام فبینما أنا 
ذات لیلة يف منزيل بسر من رأى و قد مضى هوى   من اللیل إذ قرع الباب 
قارع فعدوت مسرعا فإذا أنا بكافور اخلادم رسول موالنا أيب احلسن علي 
بن حمّمد یدعوين إلیه فلبست ثیايب و دخلت علیه فرأیته حيدث ابنه أبا 

حمّمد و أخته حكيمة من وراء السرت. 
فلما جلست، قال: »يا بشر! إنك من ولد األنصار و هذه الوالية لم تزل 
فيكم يرثها خلف عن سلف. فأنتم ثقاتنا أهل البيت و إني مزكيك و مشرفك 
بفضيلة تسبق بها شأو الشيعة  في المواالة بها بسر أطلعك عليه و أنفذك في 

ابتياع أمة.« 
فكتب كتابا ملصقا  خبط رومي و لغة رومیة و طبع علیه خبامته و أخرج 

:شستقة ]شقة[ صفراء فیها مائتان و عشرون دینارا فقال
»خذها و توجه بها إلى بغداد و احضر معبر الفرات ضحوة كذا فإذاوصلت إلى 
جانبك زوارق السبايا و برزن الجواري منها فستحدق بهم طوائف المبتاعين من 
وكالء قواد بني العباس و شراذم من فتيان »العراق«. فإذا رأيت ذلك فأشرف 
من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامة نهارك إلى أن يبرز للمبتاعين 
جارية صفتها كذا و كذا البسة حريرتين صفيقتين تمتنع من السفور و لمس 
المعترض و االنقياد لمن يحاول لمسها و يشغل نظره بتأمل مكاشفها من وراء 

الستر الرقيق. 
فيضربها النخاس فتصرخ صرخة رومية فاعلم أنها تقول: »وا هتك ستراه!« 
فيقول بعض المبتاعين علي بثالثمائة دينار: فقد زادني العفاف فيها رغبة. 

فتقول بالعربية: »لو برزت في زي سليمان و على مثل سرير ملكه ما بدت لي 
فيك رغبة.« 

فاشفق على مالك فيقول النخاس: فما الحيلة و ال بد من بيعك. فتقول الجارية: 
»و ما العجلة و ال بد من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه و إلى أمانته و ديانته.« 
فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس و قل له إن معي كتابا ملصقا لبعض 
نبله و  األشراف كتبه بلغة رومية و خط رومي و وصف فيه كرمه و وفاءه و 
سخاءه فناولها لتتأمل منه أخالق صاحبه فإن مالت إليه و رضيته فأنا وكيله في 

ابتياعها منك.« 
أبو  موالي  يل  حده  ما  مجیع  فامتثلت  النخاس:  سلیمان  بن  بشر  قال 
احلسن يف  أمر اجلاریة فلما نظرت يف الكتاب بكت بكاء شدیدا و 
قالت لعمر بن یزید النخاس: »بعني من صاحب هذا الكتاب« و حلفت 
باحملرجة املغلظة إنه مىت امتنع من بیعها منه قتلت نفسها. فما زلت أشاحه 
يف مثنها حىت استقر األمر فیه على مقدار ما كان أصحبنیه موالي من 
الدنانری يف الشستقة ]الشقة[ الصفراء فاستوفاه مين و تسلمت منه اجلاریة 
ضاحكة مستبشرة و انصرفت هبا إىل حجريت اليت كنت آوي إلیها ببغداد 
فما أخذها القرار حىت أخرجت كتاب موالها من جیبها و هي تلثمه 8 

و تضعه على خدها و تطبقه على جفنها و متسحه على بدهنا. 
فقلت تعجبا منها أ تلثمين كتابا و ال تعرفين صاحبه! 

المعرفة بمحل أوالد األنبياء أعرني سمعك و  العاجز الضعيف  قالت: »أيها 
فرغ لي قلبك. أنا »مليكة« بنت يشوعاز بن قيصر ملك الروم و أمي من ولد 

الحواريين تنسب إلى وصي المسيح شمعون أنبئك العجب العجيب. 
إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه و أنا من بنات ثالث عشرة سنة 
فجمع في قصره من نسل الحواريين و من القسيسين و الرهبان ثالثمائة رجل 
و من ذوي األخطار سبعمائة رجل و جمع من أمراء األجناد و قواد العساكر و 
نقباء الجيوش و ملوك العشائر أربعة آالف و أبرز من بهو ملكه عرشا مسوغا من 

والنبیل
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أصناف الجواهر إلى صحن القصر فرفعه فوق أربعين مرقاة فلما صعد ابن أخيه 
و أحدقت به الصلبان و قامت األساقفة عكفا و نشرت أسفار اإلنجيل تسافلت 
الصلبان  من األعالي فلصقت باألرض و تقوضت األعمدة فانهارت إلى القرار و 
خر الصاعد من العرش مغشيا عليه فتغيرت ألوان األساقفة و ارتعدت فرائصهم. 
فقال كبيرهم لجدي: أيها الملك! أعفنا من مالقاة هذه النحوس الدالة على 

زوال هذا الدين المسيحي و المذهب الملكاني. 
فتطير جدي من ذلك تطيرا شديدا و قال لألساقفة أقيموا هذه األعمدة و ارفعوا 
الصلبان و أحضروا أخا هذا المدبر العاثر المنكوس جده ألزوج منه هذه الصبية 

فيدفع نحوسه عنكم بسعوده. 
فلما فعلوا ذلك حدث على الثاني ما حدث على األول و تفرق الناس و قام 

جدي قيصر مغتما و دخل قصره و أرخيت الستور. 
فأريت في تلك الليلة كأن المسيح و الشمعون و عدة من الحواريين قد اجتمعوا 
في قصر جدي و نصبوا فيه منبرا يباري السماء علوا و ارتفاعا في الموضع الذي 
كان جدي نصب فيه عرشه فدخل عليهم محّمد مع فتية و عدة من بنيه. 
إني جئتك خاطبا من  اهلل!  »يا روح   :فيقول فيعتنقه،  المسيح  إليه  فيقوم 
وصيك شمعون فتاته مليكة البني هذا« و أومأ بيده إلى أبي محّمد صاحب 

هذا الكتاب. 
فنظر المسيح إلى شمعون فقال له: قد أتاك الشرف فصل رحمك برحم رسول 

اهلل قال قد فعلت. 
فصعد ذلك المنبر و خطب محّمد و زوجني و شهد المسيح و شهد 

بنو محّمد و الحواريون. 
فلما استيقظت من نومي أشفقت أن أقص هذه الرؤيا على أبي و جدي مخافة 
القتل. فكنت أسرها في نفسي و ال أبديها لهم و ضرب صدري بمحبة أبي 
محّمد حتى امتنعت من الطعام و الشراب و ضعفت نفسي و دق شخصي و 
مرضت مرضا شديدا فما بقي من مدائن »الروم« طبيب إال أحضره جدي و 
سأله عن دوائي. فلما برح به اليأس  قال: يا قرة عيني! فهل تخطر ببالك شهوة 

فأزودكها في هذه الدنيا. 
فقلت »يا جدي! أرى أبواب الفرج علي مغلقة. فلو كشفت العذاب  عمن في 
سجنك من أسارى المسلمين و فككت عنهم األغالل و تصدقت عليهم و 

مننتهم بالخالص لرجوت أن يهب المسيح و أمه لي عافية و شفاء.« 
فلما فعل ذلك، جدي تجلدت في إظهار الصحة في بدني و تناولت يسيرا من 
الطعام فسر بذلك جدي و أقبل على إكرام األسارى ]و[ إعزازهم فرأيت أيضا 
بعد أربع ليال كأن سيدة النساء قد زارتني و معها مريم بنت عمران و ألف 

وصيفة من وصائف الجنان. 
 ».هذه سيدة النساء، أم زوجك أبي محّمد« :فتقول لي مريم

فأتعلق بها و أبكي و أشكو إليها امتناع أبي محّمد من زيارتي. 
فقالت لي سيدة النساء: »إن ابني أبا محّمد ال يزورك و أنت مشركة باهلل و 
على مذهب النصارى  و هذه أختي مريم تبرأ إلى اهلل تعالى من دينك. فإن ملت 
إلى رضا اهلل عز و جل و رضا المسيح و مريم عنك و زيارة أبي محّمد إياك 

فتقولي أشهد أن ال إله إال اهلل و أشهد أن أبي محّمدا رسول اهلل.« 
فلما تكلمت بهذه الكلمة ضمتني سيدة النساء إلى صدرها فطيبت لي نفسي و 

قالت: »اآلن توقعي زيارة أبي محّمد إياك!« 
فإني منفذه إليك فانتبهت و أنا أقول: »وا شوقاه إلى لقاء أبي محّمد!« 

فلما كانت الليلة القابلة جاءني أبو محّمد في منامي فرأيته كأني أقول له 
جفوتني: »يا حبيبي! بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك.« 

قال: »ما كان تأخيري عنك إال لشركك و إذ قد أسلمت فإني زائرك في 
كل ليلة إلى أن يجمع اهلل شملنا في العيان فما قطع عني زيارته بعد ذلك إلى 

هذه الغاية.« 
قال بشر فقلت هلا: و كيف وقعت في األسر؟ 

فقالت: »أخبرني أبو محّمد ليلة من الليالي أن جدك سيسرب  جيوشا إلى 
قتال المسلمين يوم كذا ثم يتبعهم فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم 
مع عدة من الوصائف من طريق كذا ففعلت فوقعت علينا طالئع المسلمين حتى 
كان من أمري ما رأيت و ما شاهدت و ما شعر أحد بي بأني ابنة ملك الروم إلى 
هذه الغاية سواك و ذلك باطالعي إياك عليه و قد سألني الشيخ الذي وقعت إليه 
في سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته و قلت نرجس فقال  اسم الجواري فقلت 
العجب أنك رومية و لسانك عربي قالت بلغ من ولوع جدي و حمله إياي على 
تعلم اآلداب أن أوعز إلي امرأة ترجمان له في االختالف إلي فكانت تقصدني 

صباحا و مساء و تفيدني العربية حتى استمر عليها لساني و استقام.«
قال بشر فلما انكفأت هبا إىل سر من رأى، دخلت على موالنا أيب احلسن 
العسكري فقال هلا: »كيف أراك اهلل عز اإلسالم و ذل النصرانية و شرف 

أهل بيت محّمد؟«
قالت: »كيف أصف لك يا ابن رسول اهلل! ما أنت أعلم به مني.« 

قال: »فإني أريد أن أكرمك فأيما أحب إليك عشرة آالف درهم أم بشرى 
لك فيها شرف األبد؟« 
قالت: »بل البشرى.« 

قال: »فأبشري بولد يملك الدنيا شرقا و غربا و يمأل األرض قسطا و عدال 
كما ملئت ظلما و جورا.« 

قالت: »ممن؟« 
قال: »ممن خطبك رسول اهلل له من ليلة كذا من شهر كذا من سنة 

كذا بالرومية.« 
قالت: »من المسيح و وصيه.« 

قال: »فممن زوجك المسيح و وصيه؟« 
قالت: من ابنك أبي محّمد. 

قال: »فهل تعرفينه؟« 
قالت: »و هل خلوت ليلة من زيارته إياي منذ الليلة التي أسلمت فيها على 

يد سيدة النساء أمه.« 
فقال أبو احلسن: »يا كافور! ادع لي أختي حكيمة.« 

فلما دخلت علیه قال هلا: »ها هيه.« فاعتنقتها طویال و سرت هبا كثریا. 
فقال هلا موالنا: »يا بنت رسول اهلل أخرجيها إلى منزلك و علميها الفرائض و 

 9».السنن فإنها زوجة أبي محّمد و أم القائم
یقول  الطاهرة وحسبما  الذریة واألسرة  بإزاء هذه  أنه  أن نضیف  بأس  وال 
أكثر  من  وهي  خبیثة«،  »شجرة  هناك  الطیبة«،  »الشجرة  الكرمی  القرآن 

الناس عداء ألهل البیت. وهؤالء هم من ذریة أيب سفیان، الذین ناصب 
جدهم، رسول اهلل العداء مثلما عادى أبناء هذه الذریة، أبناء رسول 
اهلل. روی عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اهلل عن قول 
َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِفي السَّماء«10 قال: فقال رسول  اهلل »َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة 

 :اهلل
»أصلها و أمير المؤمنين فرعها و األئمة من ذريتهما أغصانها و علم األئمة 
ثمرتها و شيعتهم المؤمنون ورقها هل فيها فضل  قال قلت ال و اهلل قال و اهلل 
إن المؤمن ليولد فتورق ورقة فيها و إن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها.«11 

و روی عن الحكم بن سالم عمن حدثه عن أيب عبد اهلل قال: »إنا و 
آل أبي سفيان  أهل بيتين تعادينا في اهلل قلنا صدق اهلل و قالوا كذب اهلل قاتل 
أبو سفيان رسول اهلل و قاتل معاوية علي بن أبي طالب و قاتل يزيد بن 

 12».و السفياني  يقاتل القائم معاوية الحسين بن علي
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إن مجیع املصادر الدینیة والرمسیة، وعندما تتناول نشأة وخلق اإلنسان وسریه 
آدم  خلق  قصة  من  تبدأ  البسیطة،  وجه  على  السننی  ألوف  مدى  على 
وحواء، والتفاحة احملظورة واهلبوط على األرض. لكنها طبعا، الختطئ 
املسار، لكن جیب القول، أن هذه املصادر ومعلمیها، قد قرأوا كتاب الربء 
بصورة مغلوطة ومن فصله الثاين، وغضوا الطرف عن فصله األول؛ يف حنی 
أهنا تزعم باهنا تتحدث عن العامل واإلنسان مستندة إىل اإلنطباع العام وعلم 
الوجود الدیين. واملؤسف أن هذه املصادر، قد غلفت الفصل الثاين حىت يف 
غالف األسطورة والقصة وعرضته، حبیث أن قراءه، ال یستأنسون مع املصدر 
والنشأة السماویة واملعنویة لربء العامل واإلنسان فحسب، بل أهنم ال یقدرون 
حىت على جتاوز الصور التمثیلیة وفك الرموز عن تلك الصور. ولذلك، فاهنم 
یصلون يف ذروة فك الرموز السریة وحتلیلها، من التمثیل إىل شجار القمح 

وتفاحة جنة آدم وحواء وورقة التوت ومكیدة ابليس. 
وبالتحدید يف هذا الوقت، قامت بصمت وهبدوء وطبعا بصورة رمسیة وجادة، 
الظاهر يف  العلمیة يف  الكراسي  ومئات  األكادمییات  طریق عشرات  وعن 
ونبذ  اإلجتماع، بدحض  النفس وعلم  األحیاء وعلم  میادین علم  خمتلف 
مجیع املبادئ والتعالیم الوحیانیة والعلم املقدس الوارد يف املصادر والكتب 

السماویة. 
وقیمته، وجعلته يف مستوى  اإلنسان  قدر  من  احلدیثة  العلوم  وقد حطت 
املعنوي والقدسي، وهبطت هبا إىل  الطبیعة من حمتواها  احلیوانیة، وأفرغت 
مرتبة الطاقة البحتة لتعرضها للتصرف واإلستیالء اجلشع والنهم إلنسان عصر 

احلداثة ونبذت أي صلة معنویة وروحانیة لإلنسان حبقیقة الكون والوجود، 
لتقول بان الوجهة النهائیة لسری وسفر االنسان تكمن يف السری يف احلداثة 

والتنمیة واكتساب السلطة. 
عشر  التاسع  القرننی  مدى  على  السیما  احلدیث  الغريب  التاریخ  وخالل 
والعشرین للمیالد ومع هیمنة وغلبة العلم الدنیوي النابع من املضمار الثقايف 
واحلضاري العصري، فقد ألقت مبادئ وتعالیم العلم الدنیوي وغری املقدس 
اجلدید، بظالهلا على مجیع جماالت ومستویات العلم املقدس والثقافة املعنویة، 
ودفعتها لإلنصهار من أجل أن تواصل الوضعیة أو املذهب التجریيب حیاهتا 

املستمیتة. 
وقد توسع نطاق هذه الظاهرة مع ختطیها للغرب، وأثرت على مجیع التوجهات 

الصغریة والكبریة للمجتمعات التقلیدیة والشرقیة. 
ونسمي هذا اإلنقالب والتعاكس احلاصل، قلب التعریف وحتریف التاریخ؛ 
وهو الذي أدى إىل قلب وعكس وجه اإلنسان وتغری دوره يف ساحة الوجود، 

واستبدال مهمته يف التاریخ. 

بداية التغيير
السادس عشر  القرن  الغرب ومنذ  بدأ من  الثقايف،  التطور والتغری  إن هذا 
للمیالد، وبعد عبوره مجیع الساحات الثقافیة واحلضاریة للغرب املسیحي، 
وصل إىل الشرق، وانقض كالطاعون يف أقل من مائيت عام، على كل شئ.

وكل هذا یشبه، أن یقوم أحدهم بنقل قطار یقل األمم والقبائل ومن دون 

أن یعرفوا، إىل سكة أخرى، لكي یتجه إىل وجهة خمتلفة ختتلف عن املعلنة 
الذي  املسار  يف  یتقدمون  االسالمي،  الشرق  سكان  أن  حنی  يف  منها، 
رمسه الغرب من دون اإلطالع على استبدال السكة، ویرون أثناء مواجهة 
املشاكل والعقبات، أهنم قادرون على التصدي للتقلبات السطحیة والعابرة. 
وهم یفرتضون أهنم یسریون ویتحركون بإجتاه الوجهة احمللیة والدینیة املنشودة 
ألجدادهم، لكنهم یبتعدون يف كل وقت عن الغایة احلقیقیة اليت رمسها العلم 

املقدس. 
إن قیام العلوم احلدیثة على العلمانیة واملذهب اإلنساين واإلنطباعات املادیة، 
العامل  حول  والوحیاين  املقدس  العلم  عن  املقدمة  التعاریف  مجیع  عكس 
واإلنسان، ولیس لفق وزّور تعاریف جدیدة فحسب، بل وضع ورسم وجهة 
وغایة خمتلفة )يف األساس( عن كل ما أعلنه الكالم الوحیاين لالنسان، لكي 
للربوتوكول  وفقا  واجلماعیة  الفردیة  حیاهتا  والشعوب،  األمم  مجیع  تواصل 
واألنظمة القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة للعصر احلدیث، وأن 
بغطرسة  األرض  تسری يف  وأن  الغريب  االنسان  یشبه  مبا  األرض  تعیش يف 
وعنجهیة، يف حنی أهنم یظنون باهنم یسریون كاسالفهم يف العامل الدیين، 

ویسجدون هلل املتعال. 
إن شعوذة كهذه واليت حصلت لإلنسان بعد مرور األلفیات، لیست مسبوقة 

يف أي عصر ولدى أي جیل.
املعروفة  والتكامل  التطور  نظریة  ُعرضت  التارخيیة،  الظروف  هذه  ويف ظل 
بـ»نظریة داروین« والتحلیل النفسي لـفرويد وبالتايل علم اإلجتماع احلدیث 
لـأوغست كونت )1789–1857م.( وعقیدة الوضعیة، وتوسعت وتطورت 
التجریبیة واإلنسانیة( بصفة  الریاضیات والعلوم  العلوم احلدیثة )علوم  فروع 

عامة. 
التوحیدي  الدین احلقیقي  العصر احلدیث، ومن خالل استبدال  أنبیاء  إن 
بالدین الطبیعي، أعلنوا أن اإلستدالل واحلجیة الطبیعیة، أكثر فاعلیة ودقة 

من أي حجیة، حبیث یقول فرنسیس بیكن: 
الطبيعة أدق من أي إستدالل 

وقال أتباع املذهب العقلي مبن فیهم الكسندر بوب يف القرن الثامن عشر 
للمیالد:

إن اهلل، يتجسد في كل شئ السيما قوانين الطبيعة، لذلك فإن القانون اإللهي 
والقانون الطبيعي، سيان. 

الظواهر هبدف  بنی  الساریة  القواننی  الطبیعة وكشف  التصرف يف  أن  ومبا 
التصرف يف الطبیعة مبدد األعداد والریاضیات، أفرتض يف هذا العصر على 
أنه املفتاح الذي یفتح مجیع االبواب املوصدة، فإنه ختطى كل ما أفرتض حىت 
قبل هذا بانه أمر قدسي، وأضفى على كل شئ، مصداقیة دنیویة ومادیة، 
لتتحصل لالنسان إمكانیة التصرف واإلنتفاع واهلیمنة بكل ما للكلمة من 

معىن. 
ويف القرن السادس عشر للمیالد، إستحدث بعض املفكرین مبن فیهم رأس 
ساللة الدئیة يف »بریطانیا« اللورد هربرت تشر بري )1563–1648م.(
وتشارلز للونت )والدة 1692م.( دینا عقلیا أو ما یسمى الدین الطبیعي 
)Natural Religion( يف مقابل املسیحیة. الدین الذي یتناغم ویتوافق 

الطبیعي  القانون اإلهلي والقانون  الطبیعیة والذي افرتض  العلوم  مع مفهوم 
جلعل  الطبیعیة،  القواننی  واعتماد  إرساء  خالل  من  وعمل  سّیان،  باهنما 

اإلنسان يف غىن عن القواننی اإلهلیة. 
ومن هنا، أصبح الدین اإلهلي، أمرا وجدانیا وفردیا، حبیث أنه بات ینظم 
يف  تدخل  دون  ومن  حماید  اجلزئیة كمراقب  والعالقات  املناسبات  بعض 

الشؤون السیاسیة الكلیة.
إن إستغناء بشریة العصر احلدیث عن قواننی وأوامر ونواهي األدیان اإلهلیة، 
كحجة للعمل تنظم العالقات والتعامالت بنی البشریة من بنی املعامالت 
األخالقیة  النظم  وعرض  لصیاغة  مهد  والسیاسة،  واالجتماعیة  احلقوقیة 
واالجتماعیة ألشخاص مثل جان جاك روسو واسبينوزا، واليت تقوم بضبط 
مبا  االنساين  واملذهب  االنساين  الفكر  القائمة على  القواعد  وتنظیم مجیع 

یتطابق مع األهواء النفسیة اليت یستسیغها البشر. 
إن إعراض الفالسفة واملفكرین الغربینی )مبن فیهم بيكن وديكارت( عن معرفة 
الغایة وعلم املعاد لالدیان االهلیة، مّثل يف احلقیقة إعتزاال تاما عن التوجهات 
اإلمیانیة حنو اآلخرة والقیامة واحلرص الكامل على الدنیا واملیل إىل السلطة 

واإلستمتاع املادي )باإلستغناء عن األوامر والنواهي الدینیة(.
ومن بنی هذه اإلنطباعات حول العالقات االجتماعیة، انبثق علم السیاسة، 
لیتوفر جمال إعادة تأهیل اجملتمع تأسیسا على املدار اجلدید للعصر احلدیث.

ومت يف احلقیقة وعلى ید رجال مثل أوغست كونت )1798–1857م.( 
افرتاض أن العالقات اإلجتماعیة هي تابع للعلوم الطبیعیة والقواننی اليت تسود 

الظواهر الطبیعیة.  
بعبارة أخرى، فان انسان العصر احلدیث، ومن خالل شطب احلجة الدینیة 

والسماویة، أرسى واعتمد مرجعیة جدیدة لتسد الفراغ الناجم عن ذلك.
وإعتربت مرجعیة العلم احلدیث وحجیة العقل الكّمي كبدیل لكل ما تعترب 

يف الرؤیة الدینیة، احلجیة اإلهلیة اليت ال مناص عنها.
االجتماع  لعلم  أعطى  الذي  الفرنسي  الفیلسوف  أوغست كونت،  ویرى 
اإلسم الذي یعرف به اآلن، أنه جیب إضفاء مصداقیة على العلوم االنسانیة 
متاثل تلك اليت تعطى للعلوم التجریبیة، مبعىن أن العلوم االنسانیة جیب أن 

تستفید من أداة البحث التجریيب. 
يف  وإجتاحت  والتكامل«،  التطور  »نظریة  أو  داروین  بـنظریة  مسي  ما  إن 
فرتة وجیزة، مجیع أكادمییات علوم األحیاء واجلامعات الغربیة والشرقیة، كان 
فرضیة تسعى إلعتبار التكامل والتطور، تغریا جینیا ووراثیا على األمد الطویل 
وسببا ومصدرا لنشأة الكم اهلائل من الكائنات املتنوعة واملتكاثرة واملنتشرة 
يف األرض. وبعبارة أخرى، فانه كان بصدد اإلعالن عن أن مجیع الكائنات 
االف  بعد  األرض  أرجاء  يف  وانتشرت  مشرتكة  أجداد  من  نشأت  احلیة، 
السننی. إن هذه الفرضیة ومن خالل نبذ ورفض خلق الكون من مصدر 
نوراين وروحاين )غری مادّي( ومرتبط حبكمة اهلل القادر املتعال، كانت تسعى 
لتقدمی املادة الفاقدة للشعور، على أهنا احلجر األساس خللق عامة الكائنات 
العلیا، بدء من األحادیة اخللیة البسیطة وصوال إىل اإلنسان صاحب العقل 
واملعرفة، يف حنی أن عامل املادة يف النظام املعريف ذي املغزى، یقع يف أدىن 
التقلیدیة  العلوم  الكائنات طولیة جلمیع  تراتیبیة  مرتبة من احلقیقة، وبقیت 

اسماعيل شفيعي سروستاني

عكس مراتب الكائنات
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واخلیايل  باخلیايل  والنفساين  بالنفساين  املادي  العامل  وربطت  )املقدسة( 
مع  املتواصلة  التقلیدیة  احلضارات  إن  املالئكة.  بعامل  والعقالين  بالعقالين 
على  املادیة  للمخلوقات  الوجودي  اإلستناد  وكذلك  للعامل  اإلهلیة  البدایة 
العلم واملعرفة باال ترتكب  املراتب واحلقیقة األبعد، كانت على درجة من 
اخلطأ الفادح يف عكس وقلب مراتب الكائنات إىل سلسلة املراتب العرضیة 
)األفقیة(، وأال تفهم اإلنطباعات العصریة عن تطور وأصل األنواع اليت هي 

هیولیة. 
إن طرح اإلرتباط ذي املغزى واملقدس لرتاتیبة الكائنات يف النظام التقلیدي 
تناسق ووفاق عظیمنی. منظومة رائعة  یُظهر اإلنسان والطبیعة يف  للدین، 
الرمحاين  املصدر  من  الوجودیة  ومصداقیتها  نورها  قوة  تستمد كل  وكونیة 
والروحاين والعامل واحلكیم واملتعال والسامٍي بطبیعة احلال، وهذه املصداقیة 
مرتبطة مبراتب الكائنات يف مسار طويل یفضي إىل أدىن ساحة ومرتبة من 
واألدبیات،  األدب  وهذا  واجلماد(.  والنبات  واحلیوان  )اإلنسان  الكائنات 

یردعان اإلنسان عن التعرض والتصرف العشوائي يف العامل الطبیعي. 
املعكوس  النشوء  عن  اإلنطباع  هذا  على  أقیمت  العصرنة،  بنیة  إن جممل 
واملعلنة يف  السماویة  للمنظومة  مغایرة  أهنا  الكائنات، يف حنی  برء  ملراتب 

الكتب املساویة واملوجودة يف فكر علماء العلم املقدس. 

مراتب الخلق في المنظومة اإللهية الوالئية
إن فریقا من املؤمننی ويف غفلة تامة ومن خالل السكوت عن الفصل األول 
النوري  الكائن  خلق  مع  الوجود  خلق  دفرت  افتتاح  )أي  اخللق  من كتاب 
والروحي( وكذلك منكري األدیان ومن خالل نبذ العوامل املعنویة والروحانیة، 
تسببا بأندالع أكرب انسالخ يف احلیاة الثقافیة للبشریة وانقطاعها عن هویتها 
ومصداقیتها احلقیقیة. وبذلك، أصبح العامل واالنسان ككتاب ممزق ومفتت، 
وبدون مقدمة ومؤخرة، يف مهب ریح احلوادث واهلواجس، وأصبحا بذلك 

مهیأین للوقوع فریسة ابلیس. 
وسؤاال عن بدایة اخللق وأول كائن، فان أتباع الدیانات اإلبراهیمیة الثالثة 
الكربى، وتأییدا للجبلة الروحیة لالنسان، ینسبون تدشنی كتاب اخللق آلدم 
الكائنات  من  االنسان  وخلق  للكون  املادیة  الفطرة  وینكرون   وحواء
أحادیة اخللیة املادیة والفاقدة للروح، ویدخلون بذلك يف حماجة أمام املادینی 
والدهرینی، لكنهم یعتربون من دون علم نظام برء الكائنات، نظاما عرضیا. 
وكأن عددا ال میكن إحصاؤه من سلسلة من الكائنات )املالئكیة واالنسانیة 
واحلیوانیة والنباتیة واجلمادیة( صدرت بالتوازي معا من مصدر ومنشأ واحد، 
واستقرت يف رفوف من األنواع واألصناف يف نطاق الكون والوجود، من 
دون وجود أي تناسب أو أوجه افرتاق واشرتاك ماهوي فیما بینها، سوى 
أن اهلل تعاىل قد خلق اجلمیع، وتركهم يف األرض والسماء مبوجب مشروع 

مضبوط وحمفوظ لدیه. 
وحسب رؤیة أتباع مجیع الدیانات، فإن االنسان هو تاج الكائنات ، ویعترب 
الناطقة، فإنه صاحب  العاقلة والنفس  القوة  الكائن األكرم، ولكونه میلك 
من  سلسلة  بعثت  وقد  األرض،  يف  یتصرف  فانه  وبالتايل  وارادة،  اختیار 
األنبیاء االهلینی ومعهم الكتب السماویة ملراقبته وهدایته، كما أنه حياسب يف 

عامل ما بعد املوت.
)املسلمون  الكبار  والفالسفة  احلكماء  بنی  من  أناس كبار وعظماء  وكان 
منهم وغری املسلمنی( بینوا قواعد مثل »قاعدة الواحد«، لنقد هذا اإلنطباع 
واستمدوا بالرباهنی احلكمیة والفلسفیة، لیقولوا إن: الواحد ال یصدر عنه إال 

الواحد.
واملقصود، لیس الواحد العريف، بل الواحد احلقیقي العقلي، أي الكائن الذي 

ال أثر فیه من التكاثر.
وقد أقام هؤالء الرباهنی الالزمة إلثبات »النظام الطويل« للخلق من خالل 
تبیان قاعدة »عدم خلق الكثری من الواحد« ومن خالل التساؤل عن كیفیة 
وعرفوا صدور  واحد،  منشأ ومصدر  من  املتكاثرة  الكائنات  نشأة وظهور 
الكائنات عن الباري تعاىل بطریقة الرتتب العلّي واملعلويل، ودافعوا عنه. ويف 
منظور املدافعنی عن قاعدة الواحد فان صدور الكائنات الكثر من الواحد، 

حمال عقال من مجیع اجلهات، وال یصدر من الواحد إال الواحد. 
إن هذه القاعدة تعد واحدة من أهم القواعد الفلسفیة. ومفاد قاعدة الواحد 
هو أنه إن كانت علة واحدة بكل معىن الكلمة، وال توجد فیها كثرة من أي 
جهة، فان املعلول واالثر الذي یستحدث منها من دون وسیط، هو واحد. 
ووفقا هلذه القاعدة، فان صدور أكثر من معلول يف العرض ذاته من علة 

واحدة، أمر حمال، ومؤشر على التكثر والرتكیب يف تلك العلة.
وهذه القاعدة حتظى بقبول مجیع الفالسفة واحلكماء املتقدمنی »الیونانینی« 
إىل  مجلة  تشری  املقدمة،  والرباهنی  االسالمینی.  املتأخرین  احلكماء  وحىت 
تعاىل  هلل  واالفعايل«  الذايت  »التوحید  إلثبات  والفالسفة  احلكماء  جهود 

ومقام ربوبیته، بوصفه خالق املخلوقات. 
املشائیون  فیهم  فیمن  االهلینی  احلكماء  فان  الرباهنی،  هذه  إىل  وإستنادا 
االشراقیون واملؤمنون باحلكمة املتعالیة یتفقون على أن أكرم الكائنات وأول 
كائن صدر عن اهلل املتعال، هو كائن عقلي أو العقل األول بالضرورة، وقد 

ظهرت فیه مجیع كماالت احلق تعاىل. 
وتعریفا للعقل، فقد مسي أیضا باجلوهر اجملرد ذاتا وفعال. فال هو جوهر مادي 
وجسمي وال هو حباجة لإلرتباط جبسم أو شئ یشبه اجلسم إلستخدامه 
كأداة إلجناز أعماله، أكان ذلك يف الطبیعة أو ماوراء الطبیعة. ویطلق على 

هذا النوع من الكائن اجملرد، إسم اجملرد التام. 
إن العقل األول )يف هذه املنظومة النظریة(، هو أكمل كائن يف عامل اإلمكان، 
يف  لكنه  واألقوى،  واألبسط  واألكمل  األشرف  املمكنات،  بنی  من  وهو 
الوقت ذاته، هو احلاجة والفقر والتبعیة الوجودیة نسبة إىل الواجب تعاىل 
لذلك فان الصادر األول وبكل الشدة الوجودیة، متالزم مع النقصان الذايت 
واحملدودیة اإلمكانیة، احملدودیة اليت هي الزمة ألن یكون معلوال وخملوقا ... 
إن العقل االول وبالرغم من كونه واحد شخصي، لكن یوجد فیه نوع من 
الكثرة، وهذه الكثرة جتعل من املمكن صدور الكثری عنه، على النقیض من 

الواجب تعاىل، الذي ال تنفذ أي كثرة يف ذاته. 
والروایات حول خلق  اآلیات  دراسة  من  ُیستشف  ما  فان  ذلك،  وماعدا 
العامل واإلنسان، هو أن عامل التكوین، خلق يف قسمنی مها: »عامل األنوار« 
و »عامل األجسام«، وأن عامل االجسام متوقف وتابع لعامل األنوار وعامل 

األنوار هو ُمدبّره.
وحسب هذه الروایات، فان أول خملوق من قبل اهلل، هو النور الوجودي للنيب 
حممد املصطفى، وهذا النور، مبنزلة أصل عامل الربء الذي تستخدم تعابری 

خمتلفة بشأنه مبا فیها العقل والنور والروح والقلم. 
على  رد  مبنزلة  هي  املعصومنی،  عن  املنقولة  الروایات  من  اجملموعة  وهذه 
وبالتايل  اإلمكان  عامل  نشأة  وكیفیة  وأول كائن،  اخللق  بدایة  عن  »سؤال 

مراتب خلق الكون«.
إن اجلواب الروائي املقدم هلذه األسئلة، یدفع الباحث ملواجهة منظومة والئیة 
الصوفیة، واليت بوصفها  أو  الفلسفیة  اإلنطباعات  مثیل هلا، وغنیة عن  ال 
احلجر األساس للنظرة العاملیة الوالئیة، میكن أن متهد للوصول إىل نوع خاص 
من علم الكونیات. وهذا الشئ یستحدث رؤیة ونظرة إمیانیة خمتلفة، وبالتايل 
یؤدي إىل إجیاد تغری جوهري يف التوجهات واألداء الفردي واجلزئي لالنسان 

على امتداد التاریخ.

القسم الالحق: »املخلوق األول ومكانته يف عامل الوجود«.

المصدر: المصدر: إسماعيل شفيعي سروستاني، »واليت ولّي اهلل «، طهران، الطبع
الثاني، 1395 ش.
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القرى الظاهرة.«2 

ب( عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محّمد بن عثمان العمري أن 
یوصل يل كتابا قد سألت فیه عن مسائل أشكلت علي فوردت يف التوقیع 
خبط موالنا صاحب الزمان : »أما ما سألت عنه أرشدك اهلل و ثبتك من أمر 

المنكرين لي من أهل بيتنا و بني عمنا. 
فاعلم أنه ليس بين اهلل عز و جل و بين أحد قرابة و من أنكرني فليس مني و 
سبيله سبيل ابن نوح أما سبيل عمي جعفر و ولده فسبيل إخوة يوسف أما 
الفقاع فشربه حرام و ال بأس بالشلماب  و أما أموالكم فال نقبلها إال لتطهروا فمن 

شاء فليصل. 
و من شاء فليقطع  فما آتاني اهلل خير مما آتاكم  و أما ظهور الفرج فإنه إلى اهلل 
تعالى ذكره و كذب الوقاتون و أما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر و 
تكذيب و ضالل و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي 

عليكم و أنا حجة اهلل عليهم...«3 

ج( حدثين علي بن محّمد بن إسحاق األشعري قال: كانت يل زوجة من املوايل 
قد كنت هجرهتا دهرا فجاءتين فقالت: إن كنت قد طلقتني فأعلمني. فقلت 
هلا: لم أطلقك و نلت منها في هذا اليوم. فكتبت إيل بعد أشهر تدعي أهنا 
حامل. فكتبت يف أمرها و يف دار كان صهري أوصى هبا للغرمی أسأل أن 
یباع مين و أن ینجم علي مثنها فورد اجلواب يف الدار قد أعطیت ما سألت 
و كف عن ذكر املرأة و احلمل فكتبت إيل املرأة بعد ذلك تعلمين أهنا كتبت 

بباطل و أن احلمل ال أصل له  و احلمد هلل رب العاملنی .4 

2. التشرفات
وبإستثناء اللقاءات اليت عقدها إمام الزمان )ع( مع بعض األشخاص املؤمننی 
اخلاصنی إبان الغیبة الصغرى والكربى، فان عددا من التشرفات، حصلت 
ال بطلب من شیعة اإلمام، بل هبدف مساعدة الشیعة. وامللفت هنا هو أن 
هذه اللقاءات، عقدت مع اإلمام نفسه أحیانا، ومع سفرائه ومرافقیه أحیانا 
أخرى،  لكن هذه اللقاءات أجریت بأمر من صاحب الزمان بالتحدید. 
املفید، ونورد فیما یلي  الشیخ  التشرفات، هو إمداد  البارز هلذه  والنموذج 

قضیته.
و يف یوم من األیام سأل أحد من سكان قریة من قرى »بغداد« الشيخ مفيد: 
أن إمرأة حامل توفيت و ابنها حي في بطنه هل يجب شق بطنها و إخراج الولد أم 

يجب دفنها مع الولد؟
فقال الشیخ مفید: ادفنوا األم مع الولد. 

و كان الرجل يف طریقه للوصول إىل قریته و فجأة شاهد راكبا و أمره لكي 
یقف و قال: قال الشيخ مفيد شقوا بطن اإلمرأة و أخرجوا الطفل ثم قوموا بضماد 

جسمها وادفنوها.
فقبل الرجل هذا األمر و عكمل بالفتوى الثانیة. بعد مدة ذهب إىل بغداد و 
نقل ما كان مسعه يف الطریق فقال الشیخ مفید: أنا لم أرسل أحدا حامال بهذه 
الرسالة و یتبنی أن الراكب كان اإلمام املهدي و أين لست أهال لإلفتاء. 
و هكذا أغلق بابه أمام الناس و جتنب عن اإلفتاء. ما لبث حىت وجد توقیعا  

من اإلمام املهدي قائال: 
»عليكم اإلفتاء و نحن نسددكم و نحفظكم عن الخطأ نحن ال نترككم لكي تقعوا 

في األخطاء.« 
و بعده قام الشیخ مفید بإصدار الفتاوى كالسابق.5 

3. المعجزات
بالرغم من أن عامة الناس ال یستطیعون يف عصر الغیبة، مشاهدة معجزات 
جلیة عن إمام العصر، ومع ذلك، فان معجزات وكرامات اإلمام جتاه 
شیعته وحمبیه، تصل مىت ما رأى أهنا ضروریة، لینقذهم من املصاعب 

واملتاعب واألحزان والعقد الكأداء. 
وتتم معجزات اإلمام املهدي عن طریق توقیعاته وسفرائه ومرافقیه، ويف 
احلاالت الضروریة جدا، عن طریقه هو، ونشری فیما یلي إىل ثالثة مناذج 

منها:

من  ظهر  ما  و   المهدي اإلمام  معجزات  بعض  الف( 
جهته على يدي سفرائه:

بدر غالم أحمد بن الحسن قال: وردت  اجلبل و أنا ال أقول باإلمامة أحبهم 
مجلة إىل أن مات يزيد بن عبد الملك  فأوصى إيل يف علته أن یدفع الشهري  
إىل  الشهري  أدفع  مل  إن  فخفت  مواله.  إىل  منطقته  و  سیفه  و  السمند 
إذكوتكنی نالين منه استخفاف فقومت الدابة و السیف و املنطقة بسبعمائة 

دینار يف نفسي و مل أطلع علیه  أحدا.
فإذا الكتاب قد ورد علي من العراق أن وجه السبعمائة دینار اليت لنا قبلك 

من مثن الشهري السمند و السیف و املنطقة.6 
محّمد بن إبراهيم بن مهزيار قال: شككت عند مضي أيب حمّمد و كان 
اجتمع عند أيب مال جلیل فحمله و ركب السفینة و خرجت معه مشیعا له 

فوعك وعكا شدیدا.
فقال يا بني ردني ]ردني [ فهو الموت و اتق اهلل في هذا المال و أوصى إلي و 

مات.
فقلت يف نفسي: لم يكن أبي ليوصي  بشي ء غير صحيح أحمل هذا المال إلى 
العراق و أكتري دارا على الشط و ال أخبر أحدا فإن وضح لي شي ء كوضوحه أيام 

أبي محّمد أنفذته و إال تصدقت به.
فقدمت العراق و اكرتیت دارا على الشط و بقیت أیاما فإذا أنا برسول معه  
رقعة فیها: يا محّمد! معك كذا و كذا في جوف كذا و كذا حىت قص علي مجیع 
ما معي مما مل أحط به علما فسلمت املال إىل الرسول و بقیت أیاما ال 

یرفع يب  رأس فاغتممت.
فخرج  إيل قد أقمناك مقام أبیك فامحد اهلل .7 

ب( ما ظهر من جهته من التوقيعات 
محّمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: اختلف مجاعة من الشیعة يف أن اهلل 
عز و جل فوض إىل األئمة أن خيلقوا أو یرزقوا فقال قوم هذا حمال ال 
جیوز على اهلل تعاىل ألن األجسام ال یقدر على خلقها غری اهلل عز و جل 

إن الغیبة هي مفهوم، جتعل هذا التصور یتبادر إىل ذهننا يف أول نظرة من أن 
الشخص الغائب، ال یعرف شیئا بالضرورة عما جیري، وقد قطعت اتصاالته 
مع اجلمیع. بینما ال تشبه مسألة »غیبة إمام العصر والزمان« باملرة الغیبة 
العادیة النسان عادي. إن إمام العصر والزمان حاضر بیننا، ویلقي علینا 
التحیة ویتبضع يف سوقنا، لكننا ألقینا ستارا من الغفلة على وجوهنا وأغلقنا 
أعیننا على رؤیته، فاإلمام حاضر وناظر. فهو مطلع على مجیع األحداث 
والتطورات ومؤثر يف مجیعها متاما. ويف احلقیقة اننا غائبون عن حضرته، ال أن 

یكون هو غائب عنا، بل أن غیبته تعين عدم ظهوره أمام املأل. 
واالن هل میكن التصدیق بان اإلمام واٍع ومطلع على وضعنا وأحوالنا، لكنه 
متواجد يف منطقة نائیة من العامل وال حيرك ساكنا ویكتفي باملراقبة والنظر؟ 

ال األمر لیس كذلك.
العصر والزمان وإىل یومنا هذا،  الصغرى إلمام  الغیبة  ومنذ أن بدأت 
بقیت آثار كثریة عنه، وهي مؤشر على أن اإلمام علیه السالم مطلع على 

مجیع الوقائع واالحداث والتطورات يف العامل ویرتك بصماته علیها. 
ونسلط الضوء على هذه اآلثار ضمن ثالث فئات: 

1. التوقیعات؛
2. التشرفات؛

3. اإلمداد الغیيب؛

1. توقيعات
 البیت أهل  أئمة  عن  الصادرة  واملكاتیب  للرساالت  عنوان  التوقیع 
یده  یكتبه خبط  املهدي حیث كان  اإلمام  من  وباخلصوص  لشیعتهم 

لشیعته، والدلیل على أنه صادر عن اإلمام وجود إمضائه. 
 واملراد من التوقیع هنا خصوص التوقیعات الصادرة عن اإلمام املهدي
اإلمام  اىل  رقعة  يف  یرفع  لسؤال  جوابا  األمور،أو  من  أمر  لبیان  لشیعته، 
املهدي عن طریق سفرائه، أو أن اإلمام املهدي یرسل التوقیع دون 
الصغرى، ويف األعم  الغیبة  التوقیعات صدرت يف  سؤال من أحد. وأكثر 
األغلب تكون موجهة اىل سفراء اإلمام املهدي أو أحد وكالئه. وهناك 
التوقیعنی  يف  الكربى كما  الغیبة  يف  اإلمام  من  صدرت  التوقیعات  بعض 

الصادرین اىل الشيخ المفيد.
:نشری الی بعض توقاته

الف( عبد اهلل بن جعفر الحميري قال حدثين محّمد بن صالح الهمداني قال: 
كتبت إىل صاحب الزمان أن أهل بیيت یؤذونين و یقرعونين  باحلدیث 

الذي روي عن آبائك أهنم قالوا قوامنا و خدامنا شرار خلق اهلل. 
فكتب: »ويحكم. أ ما تقرءون ما قال عز و جل  »َو َجَعْلنا بـَيـْنـَُهْم َو بـَْيَن 
اْلُقَرى الَّتي  بارَْكنا فيها ُقرًى ظاِهَرة«1 و نحن و اهلل القرى التي بارك اهلل فيها و أنتم 

 الغائب المعروف



18

19

مقاالت اإلمامة

٭ الرقم 37
٭ ربیع الثاين

1439

مقاالت اإلمامة
٭ الرقم 37
٭ ربیع الثاين

1439

المنجّي

و قال آخرون بل اهلل تعاىل أقدر األئمة على ذلك و فوضه إلیهم فخلقوا و 
رزقوا و تنازعوا يف ذلك تنازعا شدیدا. 

فقال قائل ما بالكم ال ترجعون إلى أبي جعفر محّمد بن عثمان العمري فتسألونه 
عن ذلك. 

فیوضح  لكم احلق فیه فإنه الطریق إىل صاحب األمر فرضیت اجلماعة 
بأيب جعفر و سلمت و أجابت إىل قوله. فكتبوا املسألة و أنفذوها إلیه فخرج 
إلیهم من جهته توقیع نسخته: »إن اهلل تعالى هو الذي خلق األجسام و قسم 
األرزاق ألنه ليس بجسم و ال حال في جسم  ليس كمثله شي ء و هو السميع العليم  
و أما األئمة فإنهم يسألون اهلل تعالى فيخلق و يسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم 

و إعظاما لحقهم.«8 

 ج( من طريق لقائه
قال العاّلمة المجلسی فی »حباراألنوار«:

و هذه القصة من املشهورات عند أهل »املشهد« و أخربين به ثقاهتم و 
صلحاؤهم. و منها ما أخربين به بعض األفاضل الكرام و الثقات األعالم 

قال أخربين بعض من أثق به یرویه عمن یثق به و یطریه أنه قال: 
ملا كان بلدة »البحرین« حتت والیة األفرنج جعلوا والیها رجال من املسلمنی 
لیكون أدعى إىل تعمریها و أصلح حبال أهلها و كان هذا الوايل من النواصب 
 و له وزیر أشد نصبا منه یظهر العداوة ألهل البحرین حلبهم ألهل البیت

و حيتال يف إهالكهم و إضرارهم بكل حیلة.
فلما كان يف بعض األیام دخل الوزیر على الوايل و بیده رمانة فأعطاها الوايل 
فإذا كان مكتوبا علیها ال إله إال اهلل، محّمد رسول اهلل أبو بكر و عمر و عثمان 

و علي خلفاء رسول اهلل. 
فتأمل الوايل فرأى الكتابة من أصل الرمانة حبیث ال حيتمل عنده أن یكون 
من صناعة بشر. فتعجب من ذلك و قال للوزیر: هذه آية بينة و حجة قوية 

على إبطال مذهب الرافضة فما رأيك في أهل البحرين.
فقال له: أصلحك اهلل إن هؤالء جماعة متعصبون ينكرون البراهين و ينبغي لك أن 
تحضرهم و تريهم هذه الرمانة فإن قبلوا و رجعوا إلى مذهبنا كان لك الثواب الجزيل 
بذلك و إن أبوا إال المقام على ضاللتهم فخيرهم بين ثالث إما أن يؤدوا الجزية و 
هم صاغرون أو يأتوا بجواب عن هذه اآلية البينة التي ال محيص لهم عنها أو تقتل 

رجالهم و تسبي نساءهم و أوالدهم و تأخذ بالغنيمة أموالهم.
فاستحسن الوايل رأیه و أرسل إىل العلماء و األفاضل األخیار و النجباء و 
السادة األبرار من أهل البحرین و أحضرهم و أراهم الرمانة و أخربهم مبا رأى 
فیهم إن مل یأتوا جبواب شاف من القتل و األسر و أخذ األموال أو أخذ 
اجلزیة على وجه الصغار كالكفار فتحریوا يف أمرها و مل یقدروا على جواب 

و تغریت وجوههم و ارتعدت فرائصهم.
إال  و  ترتضيه  بجواب  نأتيك  لعلنا  أيام  ثالثة  األمير  أيها  أمهلنا  فقال كرباؤهم: 

فاحكم فينا ما شئت فأمهلهم فخرجوا من عنده خائفين مرعوبين متحيرين.
فاجتمعوا يف جملس و أجالوا الرأي يف ذلك فاتفق رأیهم على أن خيتاروا من 
صلحاء البحرین و زهادهم عشرة ففعلوا مث اختاروا من العشرة ثالثة فقالوا 
ألحدهم اخرج اللیلة إىل الصحراء و اعبد اهلل فیها و استغث بإمام زماننا و 

حجة اهلل علینا لعله یبنی لك ما هو املخرج من هذه الداهیة الدمهاء.

فخرج و بات طول لیلته متعبدا خاشعا داعیا باكیا یدعو اهلل و یستغیث 
باإلمام حىت أصبح و مل یر شیئا فأتاهم و أخربهم فبعثوا يف اللیلة الثانیة 

الثاين منهم فرجع كصاحبه و مل یأهتم خبرب فازداد قلقهم و جزعهم.
فأحضروا الثالث و كان تقیا فاضال امسه محّمد بن عيسى فخرج اللیلة الثالثة 
حافیا حاسر الرأس إىل الصحراء و كانت لیلة مظلمة فدعا و بكى و توسل 
إىل اهلل تعاىل يف خالص هؤالء املؤمننی و كشف هذه البلیة عنهم و استغاث 

.بصاحب الزمان
فلما كان آخر اللیل إذا هو برجل خياطبه و یقول: »يا محّمد بن عيسى! ما 
لي أراك على هذه الحالة و لما ذا خرجت إلى هذه البرية.« فقال له: أيها الرجل 
دعني فإني خرجت ألمر عظيم و خطب جسيم ال أذكره إال إلمامي و ال أشكوه إال 

إلى من يقدر على كشفه عني.
فقال: »يا محّمد بن عيسى! أنا صاحب األمر. فاذكر حاجتك.« 
فقال: إن كنت هو فأنت تعلم قصتي و ال تحتاج إلى أن أشرحها لك.

فقال له: »نعم خرجت لما دهمكم من أمر الرمانة و ما كتب عليها و ما 
أوعدكم األمير به قال فلما سمعت ذلك توجهت إليه و قلت له نعم يا موالي قد 

تعلم ما أصابنا و أنت إمامنا و مالذنا و القادر على كشفه عنا.« 
فقال علیه: »يا محّمد بن  عيسى  إن الوزير لعنه اهلل في داره شجرة رمان  فلما 
حملت تلك الشجرة صنع شيئا من الطين على هيئة الرمانة و جعلها نصفين و كتب 
في داخل كل نصف بعض تلك الكتابة ثم وضعهما على الرمانة و شدهما عليها و 

هي صغيرة فأثر فيها و صارت هكذا.
فإذا مضيتم غدا إلى الوالي فقل له جئتك بالجواب و لكني ال أبديه إال في دار 
الوزير فإذا مضيتم إلى داره فانظر عن يمينك ترى فيها غرفة فقل للوالي ال أجيبك  
إال في تلك الغرفة و سيأبى الوزير عن ذلك و أنت بالغ في ذلك و ال ترض إال 
بصعودها فإذا صعد فاصعد معه و ال تتركه وحده يتقدم عليك فإذا دخلت الغرفة 
رأيت كوة فيها كيس أبيض فانهض إليه و خذه فترى فيه تلك الطينة التي عملها 

لهذه الحيلة ثم ضعها أمام الوالي و ضع الرمانة فيها لينكشف له جلية الحال.
و أيضا يا محّمد بن عيسى قل للوالي إن لنا معجزة أخرى و هي أن هذه الرمانة ليس 
فيها إال الرماد و الدخان و إن أردت صحة ذلك فأمر الوزير بكسرها فإذا كسرها 

طار الرماد و الدخان على وجهه و لحيته.«
فلما مسع حمّمد بن عیسى ذلك من اإلمام، فرح فرحا شدیدا و قبل بنی یدي 

اإلمام و انصرف إىل أهله بالبشارة و السرور.
فلما أصبحوا مضوا إىل الوايل ففعل حمّمد بن عیسى كل ما أمره اإلمام و 
ظهر كل ما أخربه فالتفت الوايل إىل حمّمد بن عیسى و قال له: من أخبرك 

بهذا فقال إمام زماننا و حجة اهلل علينا. 
فقال: و من إمامكم؟ فأخربه باألئمة واحدا بعد واحد إىل أن انتهى صاحب 

.األمر
فقال الوايل: مد يدك فأنا أشهد أن ال إله إال اهلل و أن محّمدا عبده و رسوله و أن 
 مث أقر باألئمة إىل آخرهم .الخليفة بعده بال فصل أمير المؤمنين علي
و حسن إمیانه و أمر بقتل الوزیر و اعتذر إىل أهل البحرین و أحسن إلیهم 

و أكرمهم.9 

الهوامش:
1. سورة السبأ، اآلیة 18.

الثاين،  الطبع  هتران،  النعمة«،  متام  و  الدین  على، »كمال  بن  بابویه، حمّمد  ابن   .2

1395 ه.ق.، ج 2، ص 483.
3. نفس املصدر، ج 2، ص 484-483.
4. نفس املصدر، ج 2، ص 498-497.

5. »قصص العلماء«، مریزا حمّمد تنکابنی، PDF، باب صز، در بیان احواالت حمّمد 
بن نعمان ملقب به شیخ مفید، ص 984-983.

االولی،  الطبعة  قم،  للحجة،  الغیبة  »الغیبة«، كتاب  احلسن،  بن  حمّمد  طوسى،   .6
1411 ه.ق.، ص 283-282. 

7. نفس املصدر، ص 281.
8. نفس املصدر، ص 294-293.

9. جملسى، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، بریوت، الطبع الثاين، 1403 ه.ق.، ج 52، 
ص 179-177.

المنجّي
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روی الطبراني فی »النعجم الصغری« بإسناده عن اّم سلمه، قالت: مسعُت 
النبی یقول:

»علی مع القرآن و القرآن معه. ال يفترقان حتی علی الحوض.«1
و روی الحاکم بإسناده عن أبی مولی أبی ذر، قال:

کنت مع علی یوم اجلمل، فلما رایت عائشة واقفة دخلين بعض ما 
یدخل الناس، فكشف اهلل عين ذلك عند صالة الظهر، فقاتلت مع أمری 

املؤمننی. فلما فرغ، ذهبت إىل املدینة فأتیت أم سلمة فقلُت:
إني واهلل ما جئت أسأل طعاما وال شرابا ولكني مولى ألبي ذر. 

فقالت: مرحبا. فقصصت علیها قصيت. فقالت: أين كنت حين طارت القلوب 
 : قال  الشمس.  زوال  عند  عني  ذلك  اهلل  حيث كشف  إلى  قلت:  مطائرها؟ 
أحسنت سمعت رسول اهلل يقول : »علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا 

حتى يردا علي الحوض.«2
و روی الخوارزمی بإسناده عن االصبغ بن نباته، قال: ملا اصيب زيد بن صوحان 

یوم اجلمل، أتاه علی و به رمق، فقال:
رحمک اهلل يا زيد! فو اهلل ما عرفناک اال خفيف المؤنة کثير المعونة، قال: فرفع 
اليه رأسه فقال: و انت يرحمک اهلل فواهلل ما عرفتک اال باهلل عالما. و بآياته عارفا. 
و اهلل ما قاتلت معک من جهل، ولکنی سمعت حذيفة بن اليمان يقول: سمعت 

رسول اهلل يقول:
»علی امير البررة، و قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، اال و ان 

الحق معه أال و ان الحق معه يتبعه أال فميلوا معه.«3

مثل علی مثل »قل هو اهلل احد« في القرآن
روی ابن مغازلی بإسناده عن النعمان بن بشير و الديلمی عن النعمان بن بشير، 
قال رسول  قال،  بإسناده عن حذیفة مرفوعا  الدیلمی فی »الفردوس«  و 

:اهلل
»مثل علّی فی الناس مثل »قل هو اهلل احد« فی القرآن.«4

:و أخرج القندوزّی عن ابن عّباس قال: قال رسول اهلل
»يا علی! ما مثلک فی الناس اال کمثل سورة »قل هو اهلل احد« فی القرآن، من 
قرآها مرة فکأنما قرأ ثلث القرآن، و من قرأها مرتين فکأنما قرأ ثلثی القرآن و من 
قرأها ثالث مرات فکأنما قرأ القرآن کّله. و کذا أنت يا علّی! من أحبک بقلبه فقد 
أخذ ثلث االيمان و من أحبک بقلبه و لسانه فق اخذ ثلثی االيمان و من احبک 
بقلبه و لسانه و يده فقد جمع اإليمان کّله؛ و الذی بعثنی بالحّق نبّياً لو أحبک اهل 

االرض کما يحبک أهل السماء لما عذب اهلل احدا منهم بالنار.«5

الهوامش:
1. »املعجم الصغری«، ج1، ص 255؛ »جممع الزوائد«، ج 9، ص 134؛ »اجلامع 

الصغری للسیوطی«، ج 2، ص 177، ح 5594.
للخوارزمی«، ص  »املناقب  124؛  3، ص  ج  الصحیحنی«،  علی  »املستدرک   .2

176، ح 124؛ »فرائد السمطنی«، ج1، ص 177، ح 140.
3. »املناقب اخلوارزمی«، ص 177، ح 215.

4. »الفردوس مبأثور اخلطاب للدیلمی«، ج 4، ص 134، ح 6417؛ »مناقب اإلمام 
علّی البن املغازلّی«، ص 69-70، ح 100 بإسناده عن النعمان بن بشری.

5. »ینابیع املودة«، ج 1، ص 376، ب 42، الرقم 11.

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، صص 66-65.

عبدالّرحيم مبارک

خیر البرّية

موعود الیهود

موعود األديان

علّى والقرآن
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موعود األديان

موعود األديان

3).1312/
وهذا وإن مل یصّح ملسلم االحتجاج به ملا ُمنیت به كتب العهدین من حتریف 
باملهدى، مث  الكتاب  أهل  یدّل وبوضوح على معرفة  أنّه  إالّ  وتبدیل، 
اختالفهم فیما بعد يف تشخیصه، إذ لیس كّل ماجاء به ااِلسالم قد تفّرد به 
عن ااَلدیان السابقة، فكثری من االُمور الكلِّیة اليت جاء هبا ااِلسالم كانت 

يف الشرائع السابقة قبله.4
فكل من درس الدیانة الیهودیة التفت اىل رسوخ هذه العقیدة فیها وسجلها، 
والنماذج اليت ذكـرنـاها آنفا من هذه الدراسات، اختصت بعرض هذه العقیدة 
بالذات عند الیهود، واالثارالسیاسیة الـتـي افـرزتـها نتیجة لتحرك الیهود انطالقا 
من هذه العقیدة، ويف القرون االخریة خاصة، هبدف االسـتعداد لظهور املنقذ 
العاملي، الذي یؤمنون به، وسبب هذا التحرك هو ان عقیدة الیهود يف هذا 
اجملال تشتمل على حتدید زمين لبدء مقدمات ظهور املنقذالعاملي: یبدا مع 

سنه 1914م. 
الشتات  عودة  مث  هومعروف،  االوىل كما  العاملیة  احلرب  تفجر  عـام  وهـو 
الیهودي اىل »فلسطنی«، واقامة دولتهم اليت یعتربوهنا من املراحل التمهیدیة 
املهمة لظهور املنقذ املوعود، ویعتقدون باءن العودة اىل فلسطنی هي بدایة 
املعركة الفاصلة، اليت تنهي وجود الشر يف العامل، ویبدا حینئذ حكم الـملكوت 

يف االرض لتصبح االرض فردوسا.5 
وبغض النظر عن مناقشة صحة ما ورد من تـفـصـیـالت فـي هـذه العقیدة عند 
الیهود، اال ان املقدار الثابت هو اهنا فكرة متاءصلة يف تراثهم الـدیـين، وبقوة 

بالغة مكنت الیهودیة ـ من خالل حتریف تفصیالهتا ومصادیقهاـ 
النفس،  وطویل  املدى  طویل  اسرتاتیجیا  تـحـركـا  اساسها  على  تقیم  ان 
املتباینة االفكار واالجتاهات، وجنحت يف  الیهودیة  الطاقات  استقطبت له 
جتمیع جهودها وحتریكها باجتاه حتقیق ماصوره قادة الیهودیة التباعهم، باءنه 

مصداق التمهید لظهور املنقذ املوعود.
جذور  اىل  ومستندا  راسخا  یكن  لومل  العقیدة  بـهـذه  االیـمـان  ان  وواضـح 
عمیقة يف الرتاث الدیين الـیـهودي، ملا كان قادرا على اجیاد مثل هذا التحرك 
فكرة  من  یتاءتى  ال  هذا  فمثل  واالتباع،  الطاقات  خمتلف  ومن  الدؤوب، 

عارضة اوطارئة، التستند اىل جذورراسخة جممع علیها.6

الهوامش: 
الدیانة  يف   املهدي« احلضارة  عن  33؛  الرقم   املهدي صدى  صحیفة   .1

www.rafed.net الیهودیة«، من موقع املؤمَّل
2. »الكتاب املقدس حتت اجملهر«، عودة مهاوش أبو حمّمد االردىن، ص155، والنص 

نقله من سفر إرمیا: 46: 2 ـ 11.
3.  »املسیح الدجال«، سعید أىوب، صص 379-38۰، الطبعة الثالثة.

4. مقتبس من كتاب: »املهدي يف أحادیث املسلمنی حقیقة ثابتة؛ عن حضارة عاملیة 
www.rafed.net من موقع املؤمَّل »اإلعتقاد باإلمام املهدي

یهوه،  شهود  حركة  عنوان  حتت  مقال   ،685 الرقم  اللبنانیة«،  العهد  »صـحـیفة   .5
النشاءة، التنظیم، املعتقد.

األدیان  »بشارات  حضارة  عن  األدیان؛  بشارات  هامش  على  ضمن كتاب   .6
www.rafed.net عرفان حممود، من موقع املؤمَّل »باملهدي

بعثته  بعد  وحىت   عیسى النيب  یبعث  أن  قبل  من  الیهودیة  امللة 
املوعود  إىل  باستمرار  أشری  فقد  املؤمل  موعودها  تنتظر  وماتزال  كانت 
ذلك. إىل  تشری  اخرى  وكتب  التوراة  واسفار  الدیانة  هذه  آثار   يف 
واذا اردنا االعتماد على االفكار اليت جاءت يف كتاب »نبوءة هیلد« وحي 
 الطفل فسوف نضع الید على افكار كثریة بصدد ظهور الرسول االكرم
ومقاطع من تاریخ وسریة النيب ومالبسات بعثته وبعض مؤشرات آخرالّزمان 
لشخصیة اإلمام املهدي بل هناك اشارات أیضاً میكن ان نلحظها حول 

واقعة عاشوراء.
وحیث ان الشعب الیهودي مل یؤمن بالسید املسیح ورسالته فموعودهم 
مل یظهر حىت اآلن واذا تأملنا يف جمموع الرتاث الیهودي املقدس جند فیه 
 الرسول االعظم حمّمد تصویرا ملالمح موعودین ثالثة: السید املسیح

.اإلمام املهدي
ومع وضوح هذه الرؤیة وتلك املالمح الواضحة للموعودین الثالثة يف الفكر 
 والرسول حمّمد الیهودي ومل نر الیهود یتابعون أیا من السید املسیح
ومن هنا فإهنم سیظلون قلقنی حساسنی ازاء قضیة املوعود و مفهوم االنتظار 
و على هذا االساس فعلیهم ان ال میروا على كل البشائر و االشارات اليت 

وردت يف نصوصهم وكتبهم مرور الكرام.
فامللة الیهودیة البد وان تكون اشد انتظاراً من املنتظرین اآلخرین وان یعكفوا 
بشكل اكرب على تأمل مفهوم االنتظار واالستعداد لیوم الظهور وان یرفعوا 
الید عن كل الوان الظلم واخلیانة اليت میارسوهنا حبق البشریة وخيشوا عواقب 
الظلم والعدوان فهؤالء مل یذعنوا ملوعودیهم املسیح بن مرمی والرسول 

.حمّمد
يف  یرد  ولذا  وعدله  الثالث  املوعود  سطوة  من  ینجون  ال  اهنم سوف  إال 
وبظهور  وتسنده  الدجال  حول  تلتف  الیهود  من  مجاعة  ان  الروایات 
املهدي ونزول السید املسیح إىل االرض یقتل هؤالء قتال مجاعیاً لتعود 
ساحة التاریخ واالنسانیة نقیة من وجود هذه اجلرثومة امللوثة وهذا منوذج آخر 
خلبث واحنطاط هؤالء القوم فحىت يف آخر الزمان لن خيضعوا للحق بل سوف 

ینضمون إىل زمرة انصار الدجال.
و هذه جمموعة من الكتب الیهودیة والعهد القدمی اليت ورد فیها احلدیث عن 

املنتظر املوعود: 
1. كتاب دانیال النيب؛

2. كتاب حجي )حكي( النيب؛
3. كتاب صفینا النيب؛
4. كتاب أشعیا النيب.

القرآن  الصدد كما حتدث  افكار هبذا  أیضاً   داوود وقد جاء يف زبور 
وثبت مبدأ غلبة الصاحلنی حیث قال »َوَلَقْد َكَتْبنا ِفي الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ 

اأْلْرَض يَرِثُها ِعباِدَي الصَّاِلُحوَن.«
واود ان اشری هنا إىل ان البشائر املذكورة يف آثار الیهود املقدسة بأمجعها 
إال  سیتحقق  اآلخر  والقسم  منها  قسم  حتقق  وقد  وصحیحة  واقعیة 
الرسول  من  وال   عیسى النيب  من  ال  احلق  منطق  یقبلوا  مل  الیهود  ان 
النبینی العظیمنی قد وردت يف كتب  حمّمد - رغم ان البشارة هبذین 

.املهدي اإلمام  سیف  حبد  سیقبلون  اهنم  اال   - انفسهم   الیهود 
الغیارى )قبل ظهور املهدي( مثن  ابناء االسالم  حنن نأمل ان یستويف 
كل ما فعلته ایادي االجرام الصهیونیة الیهودیة من قتل وتدمری وابادة وخیانة 
ونشر فساد واحنطاط اخالقي يف سائر ارجاء العامل وعلى اخلصوص يف بالد 
الیهود مشمولون هبذا االستیفاء إذ أنه  املسلمنی و هذا ال یعين ان مجیع 
یوجد من هذه امللة من ال یرضى بتلك االفعال الشنیعة والظاملة ضد البشریة.
بغض النظر عن حقانیة الیهود وعدمها وتسلمیهم ملنطق احلق وعدمه فقد 
جاء بعد نيب اهلل موسى سیدنا عیسى بن مرمی ونسخ دین موسى 

واضحت الدیانة الیهودیة دیانة منسوخة وشریعة مهملة عملیاً.
و منذ فجر االسالم و حىت الیوم واىل قیام الساعة ینفرد االسالم على وجه 
االرض بوصفه الدین السماوي املبين على اساس الوحي والنبوة ویبقى كتاب 

.اهلل بنی الناس على الدوام »القرآن«، و املوعود هو اإلمام املهدي
 و هبذه تكون البشائر واالشارات اليت وصلتنا عن طریق االنبیاء واالئمة
الیه  تنظر  هي  و   .املهدي اإلمام  حبق  صادقة  الصاحل  السلف  وكبار 

وتقصده وتلحظ ظهوره فهو املصداق الواقعي هلا مجیعا.1
املنقذ يف آخرالّزمان الیبعد أن یكون من  الكتاب بظهور  اعتقاد أهل  إّن 
تبشری أدیاهنم مبهدي أهل البیت كتبشریها بنبّوة نبینا إالّ أهّنم أخفوا 

ذلك عناداً وتكرّباً إالّ من آمن منهم باهلل واتّقى.
ویدّل على ذلك وجود مایشری يف أسفار التوراة إىل ظهور املهدي يف 
آخرالّزمان، كما يف النّص الذي نقله الكاتب أبو محّمد االُردني من »سفر 

أرمي« وإلیك نصه: 
اصعدي أيّتها الخيل وهّيجي المركبات، ولتخرج االَبطال: كوش وقوط القابضان 
نقمة  يوم  الجنود،  ربِّ  للسيد  اليوم  فهذا  القوس،  القابضون  واللوديُّون  المجّن، 
لالنتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع... اَلن للسيد ربِّ الجنود ذبيحة في 

أرض الشمال عند نهر الفرات.2
السين سعید  الباحث  وهناك ماهو أوضح من هذا بكثری جداً، فقد قال 
أیوب يف كتابه »املسیح الدجال«:  ويقول كعب: مكتوب في أسفار االَنبياء: 

المهدي مافي عمله عيب. 
مثّ عّلق على هذا النّص بقوله: 

أخبار  الكتاب  تتبع أهل  لقد  الكتاب،  أنني وجدته كذلك في كتب أهل  وأشهد 
المهدي كما تتبعوا أخبار جده، فدلت أخبار سفر الرؤيا إلى امرأة يخرج 
من صلبها اثنا عشر رجاًل، ثّم أشار إلى امرأة ُأخرى، أى: التي تلد الرجل ااَلخير 
بها  ستحيط  ااَلخيرة  المرأة  هذه  إنَّ  السفر:  وقال  جدته،  ُصلب  من  هو  الذي 
المرأة  أمام  وقَف  »والتّنين«  قال:  و  »التّنين«  باسم  للمخاطر  ورمز  المخاطر، 
العتيدة حتى تلد ليبتلع ولدها متى ولدت  )سفر الرؤيا 12: 3(، أى: أنَّ السلطة 
كانت تريد قتل هذا الغالم، ولكن بعد والدة الطفل. يقول باركلي في تفسيره: عندما 

هجمت عليها المخاطر اختطف اهلل ولدها وحفظه.
والنص: واختطف اهلل ولده )سفر الرؤيا 12: 5(، أى: أنَّ اهلل غّيب هذا الطفل 

كما يقول باركلى.
وذكر السفر أّن غیبة الغالم ستكون ألفاً ومئتنی وستنی یوماً، وهي مدة هلا 
رموزها عند أهل الكتاب، مث قال باركلي عن نسل املرأة عموماً: إّن التّننی 
على  التّنين  فغضب  السفر:  قال  املرأة كما  نسل  مع  شرسة  حرباً  سیعمل 
المرأة، وذهب ليصنع حرباً مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا اهلل. )سفر الرؤیا 
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مجتبی السادة

األشهر الستة األخیرة

1. نهاية المطر الغزيراألشهر الستة األخیرة
إذا كانت السنة اليت یظهر فیها قائم آل حممد وقع قحط شدید، فإذا 
كان العشرون من مجادى األوىل وقع مطر شدید، مل یر اخلالئق مثله منذ 
هبط آدم إىل األرض، متصال إىل عشر أیام من رجب... . عن أيب 

عبد اهلل قال: 
»إذا آن قيام القائم أمطر الناس جمادى اآلخرة و عشر أيام من رجب لم 

تر الخالئق مثله.«1
و ذكر المفيد يف »اإلرشاد«: ثم يختم ذلك بأربع و عشرين مطرة تتصل فتحي 

بها األرض بعد موتها و تعرف بركتها.2 
فكما دلت الروایات بأن من العالئم املقاربة لظهور اإلمام اليت تقع قبل 
الظهور بزمن قلیل، نزول األمطار الغزیرة، و املیاه الكثریة من السماء... و 

ذلك استعداد للظهور، بإنعاش األرض إنعاشا كافیا لتوفری الزراعة.
و ال بد أن أشری إىل مالحظة، ان الروایات مل تدل على مكان و كیفیة 
حدوث هذه األمطار... إال أن اكتساب هذا املطر األمهیة و من مث تصدق 
علیه فكرة العالمیة، ال بد أن یكون ممیزا سواء من حیث الكیفیة أو الكمیة 

أو املكان.

2. خروج السفياني )من المحتوم(
من  سفيان  أبي  آل  من  عنبسة  بن  )عثمان  السفياني  له  یقال  رجل  خيرج 
»الشام«  حدود  يف  الیابس«  »الوادي  يف  یظهر  معاوية(،  بن  يزيد  نسل 
)عمق دمشق(... میثل رمزا للحكام املسلمنی املنحرفنی املناهضنی للحق و 
آخرهم... و زمان خروجه - حبسب الروایات املعتربة -3 يف شهر رجب، 
رمبا يف العاشر منه و احملتمل أنه یوم مجعة و یفصل بینه و بنی ظهور االمام 

املهدي، یوم ظهور النور املقدس يف »مكة املكرمة« ستة أشهر فقط.
عن أيب عبد اهلل أنه قال: 

»السفياني من المحتوم و خروجه في رجب، فإذا ملك الكور الخمس ملك 
تسعة أشهر و لم يزد عليها يوما.«4

عن أيب جعفر الباقر إنه قال: 
»قال يل علي بن أيب طالب: »إذا اختلف رمحان بـ»الشام« فهو آيه من 

 :آيات اهلل.« قیل: و ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال
»رجفة تكون بالشام ]لعلها إشارة إىل زلزال[ يهلك فيها أكثر من مائة ألف 
يجعلها اهلل رحمة للمؤمنين، و عذابا على الكافرين، فإذا كان ذلك، فانظروا 
إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة و الرايات الصفر، يقتل من المغرب 
حتى تحل بالشام، و ذلك عند الجزع األكبر و الموت األحمر، فإذا كان ذلك 
فانظروا خسف قرية من »دمشق« يقال لها »مرمرسا« ]أغلب الروایات حرستا[ 
فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر 

دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي.«5 
و هذا إشارة واضحة إىل بدایة خروج السفیاين.

لعل أفضل تصور عن حركة السفیاين و ما یفعل يف اجملتمع اإلسالمي من 
مصائب و أهوال ما ذكره السید اجللیل البارع العالمة محمد الصدر يف كتابه 

»ما بعد الظهور« )صص 165-167(... ننقله بتصرف و إضافات:

مسلح  صدام  و  داخلية،  لحروب  مسرحا  يومئذ  ستكون  الشام  )دمشق(  إن 
بين فئات ثالث )األبقع، و األصهب، و السفياني... و هي تمثل مراكز الثقل 
السياسي و العسكري( كلها منحرفة عن الحق، و كل منها يريد الحكم لنفسه 
لنا الروايات اتجاهاتهم العقائدية- فيتقاتل األبقع و أنصاره مع  - و ال تعبر 
السفياني، فينتصر السفياني و يقتل األبقع و من تبعه، ثم يتقاتل السفياني مع 
األصهب فيكون النصر كذلك للسفياني، و هو الذي يفوز في هذه المعمعة...

و هذا مصداق لقول اهلل تعاىل: 
»فَاْختـََلَف اأْلَْحٰزاُب ِمْن بـَْيِنِهْم فـََوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد يـَْوٍم َعِظيٍم«6 

نؤكد القول7 بأن: السفیاين من أبرز العالمات و أوثقها و أمتنها روایة، و 
تكاد ال تداين قوهتا إال ظاهرة النداء،و آیة خسف البیداء، و هي كما سرتى 

خمتصة بالسفیاين و خاصة أن اخلسف یكون جبیشه.
و القول حبتم السفیاين مقبول، و واضح الداللة... و ال ریب أن حمو صورة 
السفیاين، سیؤدي إىل حمو صورة اخلسف، و إذا ما مجعت روایات الصیحة 
و اخلسف إىل روایات السفیاين، أخرجت تواترا أكیدا... كما سیؤدي حمو 
أو بعض منها، و  األبقع و رمبا »قرقیسیا«  األصهب و  السفیاين إىل حمو 
كذلك فتنة الشام، و فنت بالد »العراق«، و حىت جزء من صورة اليماني و 
الخراساني و غری ذلك مما سیمحو أغلب عالمات الظهور... لذا نؤكد حتم 

السفیاين باجلملة، و اهلل العامل.

3. خروج اليماني )من المحتوم(
تصف األحادیث الشریفة الیماين و حركته بأهنا رایة هدى... و یظهر يف 
»الیمن« مقارنا خلروج السفیاين يف الشام، و أنه یدعو إىل احلق و جتب 
إجابة دعوته، و أنه یتوجه إىل العراق و الشام و یشارك مع اخلراساين يف قتال 

.السفیاين... و أنه من ولد زيد بن علي بن الحسين
عن اإلمام الباقر يف حدیث طویل... أنه قال: 

»خروج السفیاين و الیماين و اخلراساين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف یوم 
واحد،نظام كنظام اخلرز یتبع بعضه بعضا، فیكون البأس من كل وجه، ویل 
ملن ناوأهم، و لیس يف الرایات رایة أهدى من الیماين، هي رایة هدى، ألنه 
یدعوا إىل صاحبكم، فإذا خرج الیماين حرم بیع السالح على الناس و كل 
مسلم، و إذا خرج الیماين فاهنض إلیه، فإن رایته رایة هدى و ال حيل ملسلم 
أن یتلوى علیه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ألنه یدعو إىل احلق و 

إىل طریق مستقیم.«8
إن الوضع العاملي سوف یتلخص يف صراع حضاري طویل، ساحته بالد الشام 
و فلسطنی، العراق و »إیران« و »احلجاز«، فهذه املنطقة بالتحدید هي 
ملتقى الصراع السیاسي و العسكري بنی اجتاهنی مها: أنصار املهدي و 
املمهدون له، و حركة السفیاين و من یناصرها من الغرب )الروم و الیهود(... 
و مركز الثقل و نقطة اهلدف يف هذا الصراع احلضاري، و يف خضم أحداث 

سنة الظهور هي »القدس«.
مبكة  احلرام«  »املسجد  من  االنطالق  يف   املهدي اإلمام  فحركة  إذا، 
املكرمة و الوصول إىل »املسجد األقصى« بفلسطنی، ال تكون ابتدائیة و 
إمنا تأتى تتوجیا حلركة األمة و طالئعها باجتاه القدس... فهي يف إیران تتحرك 

أحداث شهر رجب
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جتاه القدس )اخلراساين(، و يف الیمن یظهر قائد مسلم )الیماين( یتوجه حنو 
القدس، و تصف الروایات حركته بأهنا رایة هدى.

4. خروج الخراساني
رایات خراسان أو الرایات السود... و فیها بعض أصحاب القائم بقیادة 

اخلراساين... .
عن اإلمام الباقر يف حدیث طویل...:

»يبعث السفياني جيشا إلى »الكوفة« و عدتهم سبعون ألفا، فيصيبون من أهل 
الكوفة قتال و صلبا و سبيا فبينما هم كذلك، إذ أقبلت رايات من قبل خراسان 
- بقيادة الخراساني - و تطوى المنازل طيا حثيثا و معهم نفر من أصحاب 

القائم.«9
 :قال أمری املؤمننی

»انتظروا الفرج من ثالث: اختالف أهل الشام فيما بينهم، و الرايات السود من 
خراسان، و الفزعة في شهر رمضان... .«10

قادة  من  عددا  الشریفة  األحادیث   املؤمننی أمری  تذكر  أو  تسمى 
خراسان:

»الهاشمي )الخراساني( الزعيم السياسي الذي بكفه اليمنى خال، السيد األكبر 
الذي تكون راياتهم مختومة بخاتمه، و شعيب بن صالح الفتى األسمر الحديدي 
من أهل الري )طهران( قائد قواتهم، كنوز طالقان و هم شبان من منطقة طالقان 
)شمال طهران( من أصحاب المهدي و صفتهم األحاديث بأنهم من كنوز 

اهلل.«11
تشری األحادیث إىل أن اإلیرانینی یكونون يف حرب مع أعدائهم حىت إذا رأوا 
إن احلرب قد طالت علیهم، بایعوا اهلامشي )اخلراساين( الذي خيتار شعیب 
ابن صاحل قائدا لقواته. و تصف األحادیث معارك اخلراسانینی )اإلیرانینی( 
خارج إیران، أي يف العراق و بالد الشام و فلسطنی، مما یدل على استقرار 
وضعهم السیاسي الداخلي، ما عدا حالة خلل واحدة يف الوضع اإلیراين 
الداخلي عند معركة قرقیسیا، اليت تكون أساسا بنی السفیاين و األتراك و 
بعض الروم )الغربینی( و بعض جیوش العراقینی، و تكون قوات اإلیرانینی 
بالقرب من ساحة املعركة و یریدون املشاركة فیها، و لكنهم ینسحبون من 
قرقیسیا ملعاجلة )الوضع الداخلي( فریجعون إىل بالدهم مث یستعدون ملواجهة 

السفیاين بعد انتصاره يف معركة قرقیسیا.
یرتكز حترك اإلیرانینی جتاه القدس عرب العراق،و تشری األحادیث إىل الزحف 
الشعيب جتاه منطقة اصطخر،و ذلك عندما تتصاعد أحداث احلجاز و خيرج 
املهدي علیه الّسالم يف مكة،فیخرج أهل املشرق الستقباله،و هو متجه من 
مكة إىل العراق، فیوافیهم يف اصطخر و یبایعونه هناك، و یقاتلون السفیاين 

معه.12

5. ظهور بدن بارز في عين الشمس و يد مدالة من 
السماء تشير

يف شهر رجب حتدث معجزة ربانیة تبهر مجیع البشر لعظمتها و هي:

أ. خروج صدر رجل و وجهه في عين الشمس:
عن أيب جعفر يف قوله تعاىل: »ِإْن َنَشْأ نـُنـَزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّٰماِء آيًَة َفظَلَّْت 

َأْعٰناقـُُهْم َلٰها ٰخاِضِعيَن«13 قال: 
»سيفعل اهلل ذلك بهم.« فقلت: من هم؟ قال: »بنو أمية و شيعتهم )السفياني و 
أعوانه(.« قلت: و ما اآلية؟ قال: »ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت 
العصر، و خروج صدر رجل و وجهه في عين الشمس يعرف بحسبه و نسبه، 

ذلك في زمان السفياني، و عندها يكون بواره و بوار قومه.«14
و یوضح هذا احلدیث إىل أن ظهور هذه العالمة بعد خروج السفیاين، و 
 كما أكدنا سابقا بأن السفیاين خيرج يف رجب، بل أكد أبو عبد اهلل

وقوع هذه العالمة يف رجب حیث أنه قال: 
»العام الذي فيه الصيحة، قبله اآلية في رجب.« قلت و ما هي؟ قال: »وجه 

يطلع في القمر )الشمس على قول آخر( و يد بارزة.«15 
و هذا البدن البارز )الوجه و الصدر( و هو الذي ینادي النداءات الثالثة يف 

رجب كما سنرى الحقا.
عن اإلمام الرضا: »و الصوت الثالث يرون بدنا بارزا نحو عين الشمس 

هذا.«16 
یعرفه   املؤمننی أمری  هو جسد  البدن  هذا  إن  العلماء،  بعض  رأى  و 
»بیان  يف كتابه  النجفي  محمد  الشيخ  احلاج  بذلك  صرح  اخلالئق، كما 
بـالمسيح  كما  و فسره بعضهم  الثالث )ص 48(،  األئمة« يف اجلزء 
صرح بذلك الشيخ علي الكوراني يف كتابه »املمهدون للمهدي« )ص 37(، 

... و الرأي الثاني هو المرجح عندي.

ب. كف يطلع من السماء يشير: هذا، هذا... !!
قد عد بعض الرواة أن هذه من العالمات احلتمیة... 

عن األمام الصادق... يف حدیث طویل قال: »و كف يطلع من السماء 
من المحتوم.«17

و عن األمام الصادق يف توضیح عالمة الیوم املوعود: 
»إمارة ذلك اليوم،إن كفا من السماء مدالة ينظر إليها الناس.«18

ما أعظم أئمتنا حنی خيربوننا بذلك منذ مئات السننی. فالبدن و الكف 
معجزه ربانیة، و ال عجب أن یكون اهلل سبحانه و تعاىل أقدر من خلقه، 
الذین استطاعوا يف العصر احلدیث، أن یثبتوا للناس بإمكان أي إنسان إن 
یتكلم، و ینتقل على سطح القمر بفضل اخرتاعاهتم و علومهم... فسبحان 

اهلل العظیم.

6. النداءات الثالثة
ثالثة نداءات مساویة تقع يف شهر رجب حبیث یسمعها اجلمیع و هي:

النداء األول: أال لعنة اهلل على القوم الظاملنی.
النداء الثاني: أزفت اآلزفة یا معشر املؤمننی.

النداء الثالث: بدن بارز يف عنی الشمس ینادي أال إن اهلل بعث مهدي آل 
حممد للقضاء على الظاملنی.

قال الحسن بن محبوب الزاد عن األمام الرضا... يف حدیث طویل قال: 

»قد نودوا نداء يسمعه من بالبعد كما يسمعه من بالقرب، يكون رحمة على 
المؤمنين، و عذابا على الكافرين.« فقلت: بأبي و أمي أنت، و ما ذلك النداء؟ 
قال: »ثالثة أصوات في رجب، أولها: إال لعنة اهلل على الظالمين، و الثاني: أزفة 
اآلزفة يا معشر المؤمنين، و الثالث: يرى بدنا بارزا مع قرن الشمس ينادي أال 
إن اهلل قد بعث فالن بن فالن على هالك الظالمين، فعند ذلك يأتي المؤمنين 

الفرج، و يشفي اهلل صدورهم، و يذهب غيظ قلوبهم.«19
و ورد عن اإلمام الباقر قریب منه: »و سيبهت اهلل المنكرين حين حدوث 

هذه اآليات.« و عن األمام الصادق أنه قال: 
قال:  ما هي؟  له: و  فقيل  اآلية في رجب.«  قبله  الصيحة،  فيه  الذي  »العام 
»وجه يطلع في القمر، و يد بارزة تشير، و النداء الذي من السماء، يسمعه أهل 

األرض، كل أهل لغة بلغتهم.«20
تقع يف  فالصیحة  الصیحة...  و  النداء  بنی  نفرق  أن  نستطیع  هنا  من  و 
رمضان و هي على شكل نداء لـجبرائيل، و النداء یقع يف شهر رجب 
املقدس...  الفجر  )ثالثة نداءات(، و نداء آخر يف شهر حمرم احلرام یوم 
عدت الصیحة يف )رمضان( من احملتوم، و لكن النداءات يف رجب و يف 

حمرم، مل تعد من احملتوم.

7. ركود الشمس و خسوف القمر ليلة البدر
و من العالمات غری احملتومة... ركود الشمس: أي توقفها عن احلركة من 

الزوال إىل العصر يف شهر رجب، و كذلك خسوف القمر لیلة البدر منه.
عن أيب جعفر الباقر يف قوله تعاىل: »ِإْن َنَشْأ نـُنـَزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّٰماِء 

آيًَة«21 قلت: ما اآلية؟ قال:
»ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر... ذلك في زمان السفياني 

و عندها يكون بواره و بوار قومه.«22 
و هذه العالمة من أبرز العالمات داللة على السفیاين )خروجه يف رجب( 
تقدر  قلیلة  الشمس عن احلركة فرتة  توقف  تقع يف عهده، و یكون  ألهنا 
لزیادة  الناس حيسون هبا  تعاىل، و  تبارك و  اهلل  آیة عجیبة من  بساعات، 
طول النهار فجأة من جهة، و ألن حرارهتا تنصب على األرض أكثر من 
املألوف، فیشعرون بالفارق شعورا ملموسا من جهة ثانیة... و وقوع هذه 
اآلیة السماویة )يف رجب( عالمة لبوار السفیاين و دماره و هالك قومه و 

حزبه.
و تأكید وقوع هذه العالمة )ركود الشمس( يف شهر رجب، هو مرافقتها مع 
خروج صدر رجل و وجهه يف عنی الشمس، و كما أثبتنا من قبل وقوع هذا 
احلدث يف رجب... و كذلك هو وقوعها يف زمن السفیاين، و كما أوضحنا 

مسبقا خروجه يف رجب.
و من العالمات الواقعة كذلك يف شهر رجب... خسوف القمر يف لیلة 

البدر منه عن أم سعيد األخمسية قالت: 
قلت أليب عبد اهلل: جعلت فداك يابن رسول اهلل، اجعل في يدي عالمة 

من خروج القائم. قالت: قال لي:
يا أم سعيد، إذا انخسف القمر ليلة البدر من رجب،و خرج رجل من تحته فذاك 

عند خروج القائم عليه الّسالم.«23
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2. شراء أصحاب الذمم اخلربة فاقدى القیم باملال، والعمل على رفعهم 
إثارة  السلطة والنفوذ. أو استخدامهم ىف  املتاحة إىل مواقع  الوسائل  بكل 

القالقل والشغب وحىت القتل.

3. السیطرة على وسائل التعلیم واإلعالم، واستعماهلا لتوجیة الرأي العام 
أو لإلفساد.

هبا  واإلغراء  اخلطیئة  شباك  بنصب  والنفوذ  السلطة  أصحاب  ابتزاز   .4
وتیسریها هلم مث تسجیلها والتحفظ علیها للتهدید أو لالستعمال عند اللزوم 

مما یسهل السیطرة علیهم واستعماهلم.

5. إفساد احلیاة السیاسیة بالتدخل ىف اإلنتخابات بالتمویل وشراء األصوات 
وبوسائل الدعایة و اإلعالم الىت سیطروا علیها.

6. التجسس وبث الشائعات، سواءا بعمالئهم ووكالئهم، أو بأفراد منهم 
یندسون ىف أهل البلد املستهدف متنكرین. والدیانة كامال مثلما حدث يف 
حالة اجلاسوس ایلى كوهن الذي حتول إىل أمن ثابت وإىل اجلنسیة السوریة 
وإىل الدیانة املسلمة حىت وصل إىل أعلى املناصب يف »سوریا«... فیاتري 

كم ما یزال هناك من إيلى كوهين آخرین..؟
• ودخول الیهود يف الدیانات األخرى )األممیة حسب تعریفهم( هو أسلوب 
معروف عنهم، فقد دخل الكثری منهم الدیانات الكربي كاملسیحیة والبوذیة 
فضال عن اإلسالم للعمل على هدمها من داخلها. ویعتقد بعض الباحثنی 
یهودي وكانوا وراء بعض  بعضهم من أصل  »الفاتیكان«  الكرادلة يف  أن 
القرارات اهلامة، كتربئة الیهود من دم املسیح، ودس الصهیونیة يف املسیحیة.

7. نشر وترویج عدة مذاهب وفلسفات متعارضة: وهذه واحدة من أهم 
وسائلهم، فهذه املذاهب والفلسفات املتعارضة هى الىت مكنت املتآمرین من 
بث القالقل والفنت، بل وأدت إىل إشعال احلربنی العاملیتنی األوىل والثانیة 

فضال عن الثورات واالنقالبات:
إنه ىف عام  الشطرنج«  جاري كار يف كتابه »أحجار على رقعة  - ویقول 
1829م.، عقد النورانیون مؤمترا يف »نیویورك« تكلم فیه اإلجنلیزي »رایت«، 
)والعدمننی(  اإلحلأدىنی  ضم  قررت  مجاعتهم  أن  للمجتمعنی  فیه  أعلن 
وغریهم من اجلماعات التخریبیة ىف منظمة عاملیة واحدة أطلق علیها اسم 
»الشیوعیة«، هدفها إثارة احلروب والثورات، وقد مت تعینی كلينتون روزفلت 
وهو اجلد املباشر للرئیس األمریكي فرانكلن روزفلت وهورس جريلى وتشارلز 

دانا جلمع املال لتمویل املشروع.
اآلري وغذوها  األملاين  العرق  بتفوق  ريتر  كارل  نظریة  استخدموا  فأهنم   -

وطوروها بتأسیس مذهب النیتشزمی الذي تفرعت عنه النازیة.
- وبتمویل من كهنة املؤامرات اخلفیة وتدبریهم، قام هوليوك وبراد وأمثاهلما 

بنشر مذهب العلمانیة الذي كان متهیدا لنشر الشیوعیة. حیث روجوا بأن 
اهتمامات اإلنسان يجب أن تقتصر على مصالحه الحياتيه الحاضرة.

- وكان كارل ماركس )1818-1883( مؤسس الشیوعیة یهودیَا، وكان 
اجداده البیه »لعدة أجیال« من األحبار العاملنی بالتعالیم التلمودیة، وكان 
عمه احلرب األكرب ملدینة »تربری« األملانیة والىت ولد فیها كارل، وكان جده 
ألمه من أحبار »هولندة«. وكان أبوه یعمل حمامیا مث موظفا حكومیا، ويف 
وإخوته  بتعمید كارل  وقام  املسیحیة  أبوه  اعتنق  اجملتمع  الذوبان يف  سبیل 

السبعة يف الكنیسة اللوثریة عندما كان عمر كارل ست سنوات.

8. تسلل الصهاینة إىل املسیحیة وصهینتها: 
• أحدث الربوتستانت عام 1662م. ثورة يف »بریطانیا« وأطلقوا على أنفسهم 
اسم »البیوریتانینی« أي األطهار، وكونوا جناًحا متشدًدا للربوتستانت واعطوا 
األولویة للعهد القدمی واهتموا باللغة العربیة والرتمجة احلرفیة للتوراة، وآمنوا إمیانا 
كامال بأسطورة الشعب املختار، وتشوقوا إىل العهد األلفي السعید الذي 

یشهد عودة املسیح لألرض بعد عودة الیهود إىل فلسطنی. 
والربوتستنتیة هى يف األصل بدعة یهودیة. منشئها هو كالفن الذي یثار إنه 
يف األصل یهودي امسه كوهين، وعندما عاش يف »سویسرا« حور امسه إىل 

كافن مث حتور االسم مرة أخرى إىل كالفن عندما انتقل إىل إجنلرتا.
وكانت  املهاجرین،  مع  »أمریكا«  إىل  الربوتستنتیة  املعتقدات  انتقلت  قد 
يف  الصهاینة  زرعها  الىت  الصهیونیة  باملسیحیة  بعد  فیما  مسى  ملا  أساسا 
املسیحیة لتنأدى بعودة الیهود وحبرب الیهود للعرب يف معركة هرجمدون الىت 
ینتصر فیها الیهود بعد عودهتم لفلسطنی لینزل السید املسیح ویبدأ العصر 

األلفي السعید.

9. مجاعة الرائیلینی
هي من أحدث الوسائل الصهیونیة هلدم البنیة األساسیة للمجتمعات إىل 
أورده  مما  بعضا  یلى  فیما  ونلخص  العقائد.  وزعزعة  األدیان  هدم  جانب 
األستاذ محمود بكري يف »جریدة األسبوع« يف عددها 6 ینایر 2003 عن 

هذه الطائفة :
• أعلنت طائفة تدعى »الرائیلینی« أهنا قامت باستنساخ أول طفل بشري 
احلادیة  يف  أمریكیة  أم  خالیا  من  وذلك  »حوا«  اسم  علیها  أطلقوا  أنثى 
والثالثنی من عمرها، وقامت وسائل اإلعالم بإثارة ذلك يف فقاعات دعائیة 

كبریة ومثریة.
الذین یقدر تعدادهم حالیا )بدایة عام 2003م.( حبوايل 55  والرائیلیون 
ألف شخص منتشرون يف بعض دول العامل الغرىب، ینتسبون إىل شخص 

یدعى رائيل إدعى إنه اوحى إلیه عام 1973م. 
• وتفید تقاریر علمیة بأن مجاعة الرائیلینی وغریها من اجلماعات املشاهبة هى 
من اجلماعات املؤمننی بالعالقات املثلیة بنی الرجل والرجل، واملرأة واملرأة، 
فكرة  اوجد  الذي  هو  ذلك  وأن  لالجناب  حل  إجیاد  على  یعملون  وأهنم 
التناسلیة  انتشار وزیادة أمراض االیدز واألمراض  إنه مع  االستنساخ، كما 
األخرى تزداد الرغبة لدى اجملتمعات الغربیة وخاصة األمریكیة يف االستنساخ 

1. استعمال النساء للسیطرة على أصحاب النفوذ والسلطة وىف أعمال 
التجسس

• من الوسائل الىت استعملها الیهود بكل الدهاء يف خمططأهتم النساء للسیطرة 
على رجال النفوذ وأرباب السلطة وسدنة احلكم فضال عن استخدامهن يف 
أعمال التجسس. مثالً ما ورد يف »سفر استری« يف »العهد القدمی«. فقد 
يكنيا  مع  نصر  نبوخذ  أسرهم  الذین  األسرى  من ضمن  إنه كان  فیه  ورد 
)یهویاكنی( ملك یهوذا رجل إسرائیلي یدعى موردخاي بن يائير بن شمعى 
التحق بعد السىب حباشیة القصر وكان یرعى ابنة عمه هدسه ابنة ابيحائيل 
املسماة استير بعد أن مات أبواها. وكانت استری فتاة باهرة اجلمال حسنة 
احشويرش على زوجته  الفارسي  امللك  فاستغل موردخاي غضب  املظهر. 
امللكة وشتى وإبعادها عن القصر، وسْعى امللك الختیار ملكة أخرى، فقام 
بتدبری عرض استری على امللك وهى يف كامل زینة مع من مت عرضهن علیه 
من الفتیات فأعجب امللك هبا وتوجها ملـكة، وطلب موردخاي منها إال 

تذكر للملك شیثا عن جنسها أو شعبها. 
مث كشف موردخاي الستری عن مؤأمرة تدبر الغتیال امللك فاخربت امللك 
امللك.  ثقة  بذلك  استری  ونالت  مدبریها،  وأعدم  منه  وحتقق  األمر  فراجع 
وعندما قام هآمان وزیر امللك بإثارة امللك ضد الیهود يف مجیع أحناء البالد 
وحصل على تفویض منه بأن یفعل هبم ما یشاء قام بإعداد العدة وأصدر 
األوأمر لكافة األحناء لعمل االستعدادات الألزمة البادهتم يف وقت واحد مت 
حتدیده. وملا انتشر اخلرب يف البالد وعلم به موردخاي اتصل باستری وطلب 

منها السعى لدى امللك إلنقاذ الشعب. 
فقامت ببث الوقیعة لدى امللك حىت أثارت غضبه على الوزیر هآمان. وعندما 
جاءها الوزیر طالبا منها الصفح وأن تتوسط لرضاء امللك عنه، رتبت أن یري 
امللك وزیره يف موقف ظن معه امللك أن الوزیر یرید اغتصاهبا مما أثار غریته 
وظنونه وزاد غضبه على الوزیر فأمر بصلبه على اخلشبة الىت كان أعدها الوزیر 
لتعلیق موردخاي علیها. وبعد إزاحة الوزیر عرّفت امللك بقرابة موردخاي هلا 
وإخالصه للملك وأنه هوالذي أبلغها باملؤامرة الىت دبرت للملك وحتایلت 
على امللك حىت أعطى موردخاي خامته مفوضا إیاه سلطة إصدار ما یلزم 
للقضاء  السلطة  تلك  موردخاي  فاستغل  امللك،  خبامت  وختمها  أوأمر  من 
على أعداء الیهود يف كافة األحناء وادي ذلك )حسبما جاء يف السفر( إىل 
»تسلط الیهود على الشعب وعلى أعدائهم، وكثری من شعوب األرض هتودوا 

ألن رعب الیهود وقع علیهم« وعظمت سلطة موردخاي.
• وبأسلوب استخدام الیهود للنساء يف مكائدهم، قامت بوبايا الیهودیة بعد 
الیهود  املرابنی  بایقاعه يف حبائل  نيرون  زواجها من اإلمرباطور »الروماىن« 
فتغریت شخصیته. وقد كان معلمه ومربیه الفیلسوف واملصلح الروماىن سينكا 
یقوم بفضح العملیات ألفاسدة والنفوذ الشریر للمرابنی الیهود الذین تسللوا 
إىل »روما«. ولكنهم بعد أن مت زواج اإلمرباطور من بوبایا ووقع ىف حبائلهم 
قاموا بالكید لسینكا عند اإلمرباطور وضغطوا علیه حىت جنح كیدهم وأجرب 
نریون سینكا على أن ینهى حیاته بیده نظرا لشعبیته. وكانت تلك أول حالة 

شهریة للقتل يف صورة انتحار بسبب الیهود ولكنها مل تكن األخریة.

بعض وسائل الصهاینة للسیطرة والتسلل
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عالمات النهاية

البشري.
وداخلها  السداسیة  داود  الرائیلینی هو جنمة  أن شعار مجاعة  واملالحظ   •
صلیب النازیة املعقوف كما یالحظ اسم رائیل باصله العربي ویالحظ أیضا 
متجید اسم ایلوهیم وهو االسم الذي یطلقه الیهود على الرب مما ال یدع 
أي جمال للشك يف نزعة تلك الطائفة وخلفیاهتا الصهیونیة البحته. كما أن 
هناك مجاعة من هذه اجلماعات تسمى »الفرع الداوودي« وهي تروج إىل 
أن االستنساخ هو الوسیلة األساسیة إلنشاء اإلنسان السوى القوى الصحیح 
مما  األمریكیة  املتحدة  الوالیات  عقلیة عظمى يف  قوة  تؤازره  الذي  البدن، 
سیبىن لتلك الدولة كل ما فشل األبناء السابقون يف بنائه للمجد والعظمة 
الیهودیة  باملنظمات  ارتباطه  الواضح  من  الداوودي  الفرع  وهذا  األمریكیة. 

والصهیونیة.
• وهناك منظمة أخرى یهودیة صهیونیة تدعى »زیتونار« تدعو إىل توجیه 
أفكار االستنساخ والتقدم العلمى وغریها من الوسائل ضد اإلسالم للتشكیك 

فیما ورد فیه من روایات وأصول دینیة حول خلق اإلنسان.
الكثری من  التجارب ملعاجلة  املزید من  املنظمات إجراء  • وقد قررت تلك 
تتم  التجارب  منها عملیات االستنساخ وهذه  تعاىن  تزال  ما  الىت  العیوب 
بشكل سري قیل أهنا وصلت ألكثر من 900 جتربة حىت اآلن، ویتجهون 
إىل أن تكون تلك التجارب على األطفال صغار السن هبدف اإلكثار من 

عدد املستنسحنی لصاحل الیهود.
• ويف تقریر علمى شارك فیه أربعون من العلماء األمریكنی: 

دون  نتائجها  زالت كل  ما  ومكلفة،  للغایة  معقدة  عملیة  االستنساخ  أن 
خالیا  جناح  لنا  تضمن  علمیة  وسائل  أیة  هناك  أن  نعتقد  وال  املستوي، 
املستنسخ، وأن تكون قادرة على مواجهة األمراض مثل اإلنسان الطبیعى... 
أن املناعة لدى املستنسخ ال تبلغ إال أقل من إثننی باملائه من املناعة لإلنسان 
الطبیعى الىت تزید عن 98%، وسیظل اإلنسان الطبیعي هو املصدر احلقیقي 
لإلنسانیة من حیث إكثار عددها أو فنائها... وحىت میكن هلذا الشبیه أن 
یعیش فالبد أن نضعه يف بیئة صحیة متاما، خالیة من أي مصدر من مصادر 
التلوث...إننا نشعر باألسف جملهودات عظیمة ووقت كبری بذل يف جتارب 
االستنساخ هذه، كما نعرب عن األسف لألموال الكبریة الىت فقدت يف هذا 
املضمار... ولكن... العائد احلقیقى... هو أن اجلمیع سوف یصلون يف 
النهایة ولكن بعد سنوات بأنه ال أمل يف االستنساخ ووقتها سندرك هشاشة 
الفكرة، وسینصرف عنها كل العلماء إىل جتارب أخرى للوقایة من األمراض 

الفتاكة الىت حتیط باإلنسان وتدمره من كل جانب. 
وأشار التقریر يف النهایة إىل أن احلظر القانوىن لن یكون كافیا أمام العلماء، 
ولكن فشلهم يف جتارهبم العلمیة هو الوحید الذي سیضع هنایة هلذا العبث 

العلمى.

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

حنن البشر نظن خطأ بان احلساب اإلهلي يف یوم القیامة، مثله مثل احلساب 
الریاضي البسیط الذي نقوم به حنن. ففي حساباتنا املادیة، فإن املال یتناقص 
مع إنفاقه. وهلذا السبب، فان البعض یستفز بفعل وساوس الشیطان، بان 
یبخسوا يف الكیل واملیزان، ألهنم وكما یظنون، فان هذا املقدار – والذي 
نظر  وجهة  من  بینما  فشیئا يف كفتهم.  شیئا  یتجمع    - طفیفا  یعتربونه 
الظاهر، هو  یبدو طفیفا حسب  الذي  املقدار  احلساب اإلهلي، فان هذا 
مبنزلة النار اليت تأيت على جممل أموال الشخص، فتحرقها، بل تبتلع حیاته 
بلهیبها، مثلما ورد يف الروایات:  »ال ظهر البخس في  الميزان ، إال ظهر فيهم 

الخسران و الفقر.«1 
مل جیعل اهلل تعالی »الویل« ألحد حىت یسمیه كافرا،2 لیکن أنزل يف الكیل  
»َوْيٌل ِلْلُمَطفِّفين « 3 وحنن نعیش اآلن يف عامل، زالت عنه بشاعة هذا »الویل« 

حبیث: »رأيت الرجل معيشته من بخس  المكيال  و الميزان.«4  
إن رواج هكذا ذنب، سیرتك بالشك أثرا لدى أناس آخر الزمان. کما قال 

 :االمام الباقر
»وجدنا في كتاب رسول اهلل إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة و إذا 
طفف  المكيال  و الميزان أخذهم اهلل بالسنين و النقص و إذا منعوا الزكاة منعت 

األرض بركتها من الزرع و الثمار و المعادن كلها.«5 
ومن جهة أخرى، نرى أن البخس يف املكیال واملیزان، لیس حيدث بنی أناس 
آخر الزمان فحسب، بل أن احلقوق املالیة اليت وهبها اهلل تعاىل بفضله وكرمه 
لالنسان، هتدر. وكما أسلفنا، فاننا حنن البشر نظن وحبساباتنا الدنیویة، إن 

املال ینقص مع إنفاقه، لكن حسابات اهلل تتسم بصیغة اخرى، وهي أنه إن 
ضاع وأهدر حق املال، فانه سیتناقص، كما أن تسدید احلقوق املالیة، یؤدي 

إىل زیادة يف »بركة« املال. 
 :قال االمام السجاد

»و أما حق  المال  فأن ال تأخذه إال من حله و ال تنفقه إال في حله و ال تحرفه 
عن مواضعه و ال تصرفه عن حقائقه و ال تجعله إذا كان من اهلل إال إليه...«6 

وقد تطرقنا قبل هذا ويف األقسام السابقة، إىل أثر املال احلالل واحلرام على 
جسم االنسان، ونكتفي هبذا، باننا قد بلغنا مرحلة، جعلنا فیها الشیطان 

 :شریكا يف مالنا. کما قال االمام الصادق
»يقول إبليس لعنه اهلل ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه  واحدة من ثالث 

أخذ مال من غير حله أو منعه من حقه أو وضعه في غير وجهه.«7 
فهل نظرنا يف الرؤیة الوالئیة، يف وضعنا املايل بنظرة فاحصة؟

الزكاة ركٌن من أركان مخسة بين علیها اإلسالم وهي من ضروریات الدین، 
وألمهیتها الكبریة فقد ورد يف احلدیث الشریف: »أن الصالة ال تقبل من مانع 
تـُزَكِّيِهْم  ُتَطهُِّرُهْم َو  َأْمواِلِهْم َصَدَقًة  الزكاة.«8 و ملا نزلت آیة الزكاة »ُخْذ ِمْن 
ِبها«9 أمر رسول اهلل منادیه فنادى يف الناس: »إن اهلل تبارك وتعالى قد 
 فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصالة.«10 وملا حال احلول أمر
منادیه فنادى يف املسلمنی: »أيّها المسلمون زّكوا أموالكم تقبل صالتكم.«11 

مث وجه عمال الّصدقة لقبضها من  الناس.  
روى عبد اهلل بن سنان  عن أيب عبد اهلل قال: 

مبتلعو النار في آخر الزمان
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»إن اهلل عز و جل فرض الزكاة كما فرض الصالة فلو أن رجال حمل الزكاة 
فأعطاها عالنية لم يكن عليه في ذلك عيب  و ذلك أن اهلل عز و جل فرض 
ال  لهم   فرض  الذي  أن  علم  لو  و  به  يكتفون  ما  األغنياء  أموال  في  للفقراء 
يكفيهم لزادهم و إنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم  حقوقهم ال من 

الفريضة.«12 
وإىل أین حنن ذاهبون، ويف أي عامل نعیش؟ يف عامل یزید عدد الذین یعیشون 
يف بیوت الصفیح بكثری عن الذین یعیشون يف القصور ویبتلعون املال احلرام. 
يف عامل قال يف وصفه اإلمام الصادق: »رأيت الرجل عنده المال الكثير 

ثم لم يزكه منذ ملكه .«13 
يف حنی قال رسول اهلل: »لم يمنعوا الزكاة إال منعوا القطر من السماء و 

لو ال البهائم  لم  يمطروا.«14 
واألنكى من ذلك، عندما نعرف أنه يف حالة عدم تسدید حقوق املال، 

نكون أهدرنا وأضعنا حق رسول اهلل وأولیاء امرنا. 
إن اهلل تبارك و تعاىل جعل الدنیا كلها بأسرها خللیفته حیث یقول للمالئكة- 
»ِإنِّي جاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخليَفًة«15 فكانت الدنیا بأسرها آلدم و صارت بعده 
ألبرار ولده و خلفائه فما غلب علیه أعداؤهم مث رجع إلیهم حبرب أو غلبة 
مسي فیئا و هو أن یفي ء إلیهم بغلبة و حرب و كان حكمه فیه ما قال 
اهلل تعاىل  »َو اْعَلُموا أَنَّما َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ ٍء فََأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي 
اْلُقْربى  َو اْلَيتامى  َو اْلَمساكيِن َو اْبِن السَّبيل«16  فهو هلل و للرسول و لقرابة 
الرسول فهذا هو الفي ء الراجع و إمنا یكون الراجع ما كان يف ید غریهم 
فأخذ منهم بالسیف و أما ما رجع إلیهم من غری أن یوجف علیه بـ»خیل و 
ال ركاب«  فهو األنفال هو هلل و للرسول خاصة لیس ألحد فیه الشركة و إمنا 

 :جعل الشركة يف شي ء قوتل علیه.17 کمال قال أيب جعفر
»كل شي ء قوتل عليه على شهادة أن ال إله إال اهلل و أن محّمدا رسول اهلل 
فإن لنا خمسه و ال يحل ألحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا 

حقنا.«18 
و یقول موالنا صاحب الّزمان: »و أما المتلبسون بأموالنا فمن استحل 

منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران.«19  
ومبالبس  غصيب  مكان  يف  الصالة  إقامة  میكن  ال  عندما  أنه  نفكر،  واال 
ونشأت مجیع  تعاىل، جبسم منت  اهلل  وعبادة  الصالة  فهل میكن  غصبیة، 

عروقه واعصابه يف ظل غصب مال رسول اهلل وأولیاء أمرنا؟ 
فأین تذهبون؟
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حكومة العالم الخفّیة

عالمات النهاية

کشف سّر جمعية القوی الخفّيه
شاء اهلل تعالی أن یکشف سّر املاسونّیة الیهودیة السرّیة، بعد أن الصق املاسون 

.هتمة تأسیس مجعیة القّوة اخلفّیة املاسونیة إلی نيب اهلل امللک سليمان
ولیس هذا مبستغرب، فقد اهتموه من قبل بالسحر وقد برأه اهلل يف قرآنه 

الکرمی يف »سورة البقرة« من هذا االهتام الباطل بالسحر، فقال تعالی:
لِكنَّ  َو  ُسَلْيماُن  ما َكَفَر  َو  ُسَلْيماَن  ُمْلِك  َعلى   الشَّياطيُن  تـَتـُْلوا  ما  اتَـّبـَُعوا  »َو 
الشَّياطيَن َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َو ما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بِباِبَل هاُروَت 
َو ماُروَت َو ما يـَُعلِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى يـَُقوال ِإنَّما َنْحُن ِفتـَْنٌة َفال َتْكُفْر فـََيتـََعلَُّموَن 
ِمنـُْهما ما يـَُفرُِّقوَن ِبِه بـَْيَن اْلَمْرِء َو َزْوِجِه َو ما ُهْم ِبضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه 
َو يـَتـََعلَُّموَن ما َيُضرُُّهْم َو ال يـَنـَْفُعُهْم َو َلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشَتراُه ما َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن 

َخالٍق َو لَِبْئَس ما َشَرْوا ِبِه أَنـُْفَسُهْم َلْو كانُوا يـَْعَلُمون «1
املاسونّیة«  القوة اخلفّیة  براءه سلیمان من تأسیس »مجعیة  مّت جاءت 
حنی أهدی رئیس مجهوریة »الربازیل« د برودانتي موريس يف حینه )1897-

1898م.( النسخة األصلّیة لکتاب عن القّوة اخلفّیة لألستاذ عوض الخوري 
الذي ترجم الکتاب من العربیة إلی العربیة... وأمساه »أصل املاسونّیة«2 قال:

لست أفاخر بکون الفضل عائداً إلّي باکتشاف هذا السّر العظيم سواء بمقدرتی 
أو سهری أو التضحية بما لي وبنفوذ األصدقاء، کال بل الفضل لمن هداني 
وأوصلني إلی النسخة األصلية عن الماسونّية »القّوة الخفّية« أال وهو: الدکتور 
برودانتی دی مواريس رئيس جمهورية البرازيل في )1897-1898م.( والذي 
کان مفوضاً باالطالع علی األسرار الخاصة وقتئذ وهو الذي عرفني بصاحب 

المخطوط السّيد لوران بن جورج بن صموئيل بن جوناس بن صموئيل لوران وهو 
حفيد أحد التسعة أجداد مؤسسی الجمعية الخفية.

وأخيراً قد يکون لحسن الحظ الذي أوصلني إلی هذا االکتشاف بعد أن کادت 
تزول من نفسي حمية متابعة سر تاريخ الماسونية کما کان من قبلي األلوف من 

العلماء والمفکرين والکتاب.

اإلجتماع األّول للمؤسسين التسعة
بعد اإلجتماع التأسیسي الثالثي للملک هيرودوس ومستشاریه حيرام أبيود 
برئاسة  التسعة  املؤسسنی  اجتماع جبماعة  بعقد  امللک  أمر  وموآب الفی، 

امللک الذي افتتح اجللسة بقوله:

إخواين األعزاء! ... أنتم رجايل وأعواين. أنتم قوام سلطيت وحیاة الشعب 
اآلن  ومنذ  وأنصاري،  رجايل  الساعة  هذه  والتزالون حتی  الیهودي، کنتم 
فصرمت إخواين وإين مل أعطکم لقب إخوان أال لتعلموا ما وراء دعويت إیاکم، 
واجتماعنا هذا من أمر خطری لتعلموا عطفي وحناين، أعطیتکم هذا اللقب 
العذب ألفهمکم أين ذو قلوب مليء باحملّبة والغریة لألّمة الیهودیة والدین 

الیهودي...
... أیها اإلخوان األعزاء! لقد علم اخلاصة والعامة ما أحدثه ظهور الدجال 
یسوع من اإلنقالب الروحي والزمين والسیاسي عن الشعوب، والسّیما يف 
طائفتنا الیهودیة فمنذ أن ظهر هذا الدجال وأخذ یبث تعالیمه املضّلة وینشر 

جمعیة القوی الخفّیة
القسم الثاني
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تلک الروح اليت ادعی أهنا روح إهلیة، مال إلیه عدد کبری من الناس فأفسد 
روحیتهم، وأضل الکثریین منهم وادعی األلوهیة ونازعنا امللک أنه لیس إال 

صعلوکاً.
... ورأینا من ذلک الرجل مقدرة عظیمة، وها هو قد خلفها إرثاً لتلک الفئة 
اليت مساها تالمیذه وال جتهلون أنه أسس مجعیة دعاها دیانة وهم یدعوهنا 
کذلک وإن تلک الدیانة املزعومة تکاد تقوض دیانتنا وتزعزع أرکاهنا ال مسح 

اهلل...
... وحنن عاملون أّن املسیح املنتظر جمیئه مل حين بعد میقات ظهوره ولیس 
لظهوره أي أثر، فإن ضللنا وترکنا قومنا للیهود یضلون کالذین ضلوا واتبعوه، 
فإنّنا نرتکب جرمیة ال تغتفر، حوکم وجوزی بأشّد العقوبات وأنزلت به کّل 
اإلهانات... وأخریاً صلبناه، ومات ودفناه ونصبنا حرساً علی قربه، مثّ ادعی 

أنه قام من القرب...
... مث ادعی رجاله بأنه عاد إلیهم حیًّا کما کان من قبل موته أي جبسده 
وروحه، مث ادعوا أنه صعد إلی السماء وسوف یأيت يف یوم الدینونة لیدین 
القاضیة  الضربة  أیها األعزاء! کان  القرب.  األحیاء واألموات، فخروجه من 
علی مناوئیه والوسیلة القویّة اليت ساعدت رجاله علی مداومة نشر تعالیمه 

وحماوئلة إثبات ألوهیته...
وقد  وقوانا  قواهم  واهنکت  آباءنا  أتبعت  ضربة  تلک  اإلخوان!  أیها   ...
الدینیة  أّما  والزمینة،  الدینیة  السیاستنی  ینازعوننا  یزالون  وال  أتباعه  نازعنا 
فلکي یناهضوا دیانتنا ویبیدوها إن قدروا، وأّما الزمنیة فلکي یسلبونا امللک 

والسلطان...
... إذن یا إخواين احلاضرین! إيّن قد دعوتکم هلذا االجتماع اخلصوصي 
الدیين السیاسي، لکي نتشاور ونتفق علی تدعیم تأسیس اجلمعیة لنعزز هبا 
املبدأ املذکور يف دیانتنا ونعممه يف کل مکان، أي أننا جنعل أول ضربة من 
ضرباتنا القاضیة علی کل من یتبع رجال الدجال وتعالیمه وال سّیما من کان 
ناقداً يف بلدته ویبتدي بتضلیل الشعب الیهودي ویشوقه إلی أتباع أولئک 

الیسوعینی.
ال نستطیع أن نکسر شوکتهم إال برابطة عامة تربطنا مجعیاً، وال میکن حتقیق 
هذه الرابطة إال بإنشاء مجعیة یکون مرکزها الرئیسي هنا يف »أورشالیم«، مث 

ننشیء فروعاً يف سائر اجلهات.
وال شّک أنه سیکون جلمعیتنا شأن خطری وقوة عظیمة ندک هبا تلک القوة 

اخلفّیة، وکل ما بناه یسوع وتالمیذه وأنصاره وأتباعه...

القّوة  مجعیة  ألهداف  الرئیسیة  اخلطوط  وضع  الذي  امللک  خطاب  وبعد 
الیهودیة«، وقف  الرمزیّة  العامة  »املاسونیة  بعد  فیما  أصبحت  اليت  اخلفّیة 
أحد األعضاء التسعة وهو أدونيرام وطلب اإلذن بالکالم، فسمح له امللک 

بذلک. فوقف أمامه باحرتام وقال:
موالي صاحب اجلاللة السامیة! بعد أن استمعنا إلی خطابکم عظیم األمهّیة، 

فإيّن أشعر بعاطفة تدفعين وختولين التکلم بامسي واسم إخواين اآلخرین.
وال أشّک يف أن ما عندک وعندي من الغریة واحملّبة للدین واألّمة والوطن 
الیهودي لیس بأزید مما هو حاصل يف قلب کّل واحد من هؤالء اإلخوان...

... کّلنا نؤّمل أّن الرابطة اليت نوهت جاللتک هبا ستنشأ قویة عظیمة نبید هبا 
تلک القوة الساحرة، ونقهر أصحاهبا وأنصارهم فیسلم ملکنا من االنقضاء، 

وذلک بفضل رعایتک امللکیة جلمعیتنا هذه...

وقد أعّد امللک الیمنی القسم، وتاله علی األعضاء ثالث مرّات کي حيفظوه 
ومّت تسجیله يف أوراقهم وقال هلم امللک:

إيّن أبوح لک بسّر من أسرار جّدي هریودس الکبری، وهو أهّنما کانا یعطیان 
أوامر سریّة بقتل کّل من یستطاع قتله من تابعي یسوع وتعالیمه...

... هنا ما رأیت من واجيب أن أشرحه لکم ال نرتک ألنفسنا جماالً إلی الندم 
بعد أن نصبح مقیدین، وال تنسوا یا إخواين أننا حنن املؤسسنی دون غرینا 
حنن وحدنا املقیدون واحلاملون علی عواتقنا کّل عبء الضمانة ألّن القانون 
الداخلي الذي سنضعه ونتمه غداً، وبعد ذلک تنحصر أسراره بنا وحدنا، 
وسوف تظل منحصرة بأبنائنا الذین سیستلموهنا بعدنا علی التعاقب، إلی 

أن ینقرض أولئک الدجالون.
وکّل من یدخل معنا من خلفائنا لن یعلم شیئاً البتة من أسرارها الداخلّیة وال 

من غایتها األساسیة علی اإلطالق.
لذلک أطلب منکم أن تنسخوا صورة الیمنی وتضموها إلی أسرار تأسیس 
اجلمعیة لیتسنی لنا مجیعاً التمعن والرتوی قبل حلف الیمنی، مثّ لنعلم بأن أول 
حجر من بنایتنا هو هذه الیمنی الرهیبة، فانصرفوا اآلن واحضروا أنفسکم 
بعد غد لنقرر معاً، إما إبقاء الیمنی علی حاهلا وإما تعدیلها فیما إذا رأی 

أحدکم أن نعدهلا فله ذلک.

نفس  یومنی ويف  وبعد  والیمنی  القسم  وأخذ کل عضو  االجتماع  وانتهی 
املکان مثّ عقد االجتماع مرة أخری، وطلب امللک من األعضاء إبداء آرائهم 
يف الیمنی، فوافقوا علیه باإمجاع ومت تسجیله يف سجالت اجلمعیة، وأصبح 
هذا الیمنی والقسم األساسي لـ»مجعیة القّوة اخلفیة« و»املاسونّیة« فیما بعد.

الهوامش:
1. سورة البقرة، اآلیة 102.

2. أطلق األستاذ عوض اخلوري علی الکتاب بعد کتابته »تبدید الظالم« بعد أن کان 
»أصل املاسونّیة«.

المصدر: منصور عبد الحکيم، »العالم رقعة الشطرنج منظمات سرية تحرک العالم 
قديما وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الکتاب العربي، 2005م.

حكومة العالم الخفّیة

لقد احتلت صناعة األدویة عام 2008 املركز الثالث من بنی 52 صناعة 
مرحبة يف العامل، كما جنت أكرب شركات األدویة يف العامل أرباحا وصلت إىل 
زهاء 120 ملیار دوالر عام 2012. وهذه النسبة من النمو، تشری إىل أن 
جتارة العقاقری كانت تتنامى وتتوسع السباب خمتلفة، وقد بلغ معدل الفرد من 

إستهالك الدواء يف العامل يف الوقت احلاضر حنو 100 دوالر. 
وواضح أن هذا الرقم الكبری، لیس باألمر الذي متر علیه كربیات القوى املالیة 
العاملیة مرور الكرام. إن األرباح اهلائلة واحلكریة املوجودة يف هذه الصناعة، 
أدت إىل تشكیل مافیا دولیة للدواء، تسعى بأشكال خمتلفة لزیادة أرباح هذه 

الصناعة لصاحل كارتالهتا الضخمة. 
واعتربت جملة »فوربس« االقتصادیة يف تقریرها لعام 2012، أن شركة »مك 
كسون« االمریكیة ومن خالل مبیعات قاربت ال 120 ملیار دوالر، كانت 
أكرب شركات صناعة األدویة يف العامل، فیما حلت ثالث شركات أمریكة 
اخرى هي: »كاردینال هلث« و »امریسورس برغن« و »بیفایزر« املراكز 
أكرب  متلك  شركة،  ومن خالل 13  امریكا  إن  التصنیف.  هذا  يف  التالیة 
شركات صناعة األدویة يف العامل، وحلت الیابان ب 10 شركات، يف املركز 

الثاين. 
إن املافیا العاملیة لألدویة، هي شبكة منظمة وإجرامیة، تتبع مقررات وقواعد 
خاصة، مبنیة على النفوذ اإلجتماعي واحلكومي. وقد تشكلت هذه املافیا 
مآرهبا  حتقیق  وبوسعها  وحكومیة،  وإعالمیة  وعلمیة  مالیة  تفرعات  من 
ودوافعها املالیة والتجاریة من خالل إخرتاق األوساط التشریعیة وحىت الدولیة 

مبا فیها منظمة الصحة العاملیة. 
إن هذه الشركات الدوائیة العمالقة اليت تعمل جلين األرباح ، حتاول دائما 
رسم صورة بناء عن نشاطاهتا، وإبراز اخلدمات اليت تسدیها للبشریة، وكوهنا 
تدرك املشاكل املتعلقة باألمراض وصحة الناس، وتفكر مبعاجلتها وختصص 
الناجتة عن مبیعات األدویة للبحوث والدراسات اخلاصة  جزء من األرباح 

باكتشاف وإنتاج العقاقری اجلدیدة!
لكن ومع إلقاء نظرة فاحصة على دورة البحوث واإلنتاج والعرض وكذلك 
لنا حقائق اخرى حول  تتكشف  العامل،  للدواء على صعید  احلاجة  إجیاد 
هذه املافیا الكبریة. على سبیل املثال، یتم عرض مادة خمدرة مثل ترامادول، 
ومبكیدة دقیقة حتت مسمى الدواء على شعوب العامل، ما جیعل اجملتمعات 
األموال  فان غسیل  ذلك،  من  واألهم  ومشاكل،  متاعب  تواجه  املختلفة 
ودعم البنوك الدولیة الضخمة، للمافیا العاملیة للدواء، یشكل غطاء وسندا 

مالیا موثوقا به هلذه التجارة. 

العالمية  للمافيا  والسياسية  العلمية  الدولية  الشبكة 
للدواء

إن العمل الذي تقوم به مافیا عمالقة صناعة األدویة على مستوى العامل، 
أشبه بإرهاب دويل صامت یتسبب بالقتل أكثر بكثری من اإلرهاب الذي یتم 
عرضه يف التلفزیونات ووسائل االعالم. إن املمارسات املافیائیة للكارتالت 

القتل الصامت

اإلرهاب المافیائي لألدویة
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الثالث  العامل  بلدان  ومنظمة حتصل يف  إبادة جیل حقیقیة  متثل  الدوائیة، 
وجیين  وامریكا،  االوروبیة  الدول  مع  التواطؤ  خالل  مع  »افریقیا«  السیما 

اعضاء هذه املافیا هبذا الطریقة ملیارات الدوالرات من األرباح.
وتقوم هذه الشركات بنشر أنواع األمراض يف بلدان العامل الثالث، ومن مث 
ببیع اللقاحات واألدویة املخصصة لعالجها يف تلك البلدان. وبعض هذه 
املنتجات، قد انتهى تاریخ صالحیتها، لذلك فان الشركات املنتجة هلا، ال 
تتكبد نفقات إتالفها، فضال عن جنیها ألرباح طائلة. إن الشركات الدوائیة 
ومن أجل إرتكاب هذه اجلرائم، تعمل على تشكیل شبكة واسعة من الزمالء 
واملتعاوننی يف األقسام العلمیة والطبیة، وكذلك بنی الساسة ومدراء وسائل 
اإلعالم واعضاء احلكومات واللوبیات القویة. وتعارض هذه الشركات أي 
التواصل  األدویة. وحيصل  تعاطي  وتدعم  دوائي،  غری  وعالج  بدیل  طب 
والرتابط بنی السیاسة ومافیا الدواء، بصورة جلیة أحیانا. إن دونالد رامسفيلد 
وزیر الدفاع االمریكي األسبق، هو واحد من كبار مسامهي شركة »غایلید 
الرئیسینی  احلماة  من  روكفلر«  وتعد »مؤسسة  االدویة.  إلنتاج  ساینستز« 
لعدة شركات دوائیة كبریة وخمترباهتا، مبا فیها خمتربات »ابوت« والشركات 
البرتوكیماویة »اكسون موبیل« و »برتییش برتلولیوم« و »شورون« والعدید 

من الشركات االخرى. 
وقد وصل نفوذ املافیا الدوائیة حىت إىل »األمم املتحدة«، وأهتم بعض خرباء 
منظمة الصحة العاملیة، بتلقي رشاوى من املختربات الدوائیة للتعاون معها. إن 
رسم صورة قامتة ومستفحلة عن الوضع الصحي يف العامل يف التقاریر الدولیة، 
یعد من املوضوعات املثارة يف ملفات الرشاوى املأخوذة من شركات صنع 
االدویة، على سبیل املثال، فقد وجهت التهم للربوفیسرو الربت اوزترهاوس 
العاملي  الصحة  منظمة  اهلولندیة وأحد مستشاري  من جامعة »ارامسوس« 
املختلفة  األدویة  لبیع  للدواء  العاملیة  املافیا  مع  بالتعاون  األنفلونزا،  لشؤون 

خالل وباء انفلونزا اخلنازیر. 

المافيا العالمية واألدوية المقلدة
إن األدویة املقلدة، تعد من القضایا املولعة هبا املافیا العاملیة للدواء. إن هذه 
الظاهرة، منتشرة يف الدول اليت تفتقر إىل املراقبة الكافیة، وكذلك يف الدول 

املتقدمة، وأي دولة لیست مبأمن عنها. 
وتقوم املافیا العاملیة، بتوزیع هذه األدویة بدایة يف البلدان الفقریة يف افریقیا 
هیئة  وقالت  النامیة.  الدول  أسواق  تستهدف  مث   ومن  الالتینیة،  وامریكا 
املراقبة الدولیة للمخدرات يف تقریرها لعام 2012م.، إنه حىت 50% من 
األدویة املوجودة يف أسواق الدواء يف البلدان النامیة، هي أدویة مقلدة تعرض 

املرضى ألخطار صحیة جادة. 
إن الدعم احلكومي ملافیا الدواء، یتضح عندما نعلم بان عددا حمدودا من 
املقلدة. وهذا  االدویة  بتحدید  املتعلقة  املعطیات  بالبوح عن  تقوم  الدول، 
الصمت، یشكل أحد أهم احملفزات والدوافع ملنتجي وبائعي االدویة املقلدة 

ملواصلة العمل على الصعید الدويل. 

رفض الطب البديل

إن األمراض املزمنة، تعد بالنسبة للمافیا العاملیة للدواء، فرصة ساحنة للحصول 
على مزید من األموال. إن املافیا الدوائیة ومن خالل توجیه التعلیم الطيب 
والعالج، حتول دون البحث يف جذور األمراض والوقایة منها أو استئصاهلا. 
للشركات  املايل  للنجاح  الرئیسي  الرمز  میثل  االمراض،  انتشار  استمرار  إن 
الكربى إلنتاج األدویة، ولذلك فان الطب احلدیث یعارض أي طب بدیل. 
واألمناط  الصینیة  باإلبر  بالوخز  والعالج  التقلیدي  والطب  اهلامیوبايت  إن 
األخرى لألسالیب العالجیة، هي مرفوضة من وجهة نظر الطب احلدیث، 
الن أسالیبها العالجیة ال تكتفي مبعاجلة العالئم الظاهریة لألمراض واآلالم، 
تتناول جذور وأسباب املرض، من اجل إستئصاله متاما، يف حنی أن  بل 
الطب احلدیث ومتشیا مع مطلب الكارتالت الدوائیة، یكتفي بالقاء نظرة 

جزئیة ویبتعد عن العالج املكتمل والكلّي. 
إن ما تنتهجه املافیا العاملیة للدواء، هو يف احلقیقة إرهاب ومذابح مجاعیة، 
تبحث عن حتقیق األرباح الطائلة، وتأخذ بعنی اإلعتبار سیاسات القوى 

الكربى لتحدید النسل على صعید العامل.

المصادر والمراجع:
1. موقع »مشرق« اإللكرتوين.

2.http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Drugs-Smuggling-
from-Pakistan/news
3. http://www.euronews.com/tag/drug-trafficking
4.http://www.darkpolitricks.com/cia-involvement-in-drug-
smuggling-part-1
5.http://www.guardian.co.uk/business/2010/dec/09/
wikileaks-cables-pfizer-nigeria
6.http://orientalreview.org/2012/10/06/global-drug-mafia-
and-the-banks
7. http://mafiatoday.com/tag/mexican-drug-cartels
8.http://www.10news.com/news/i-team-investigates-
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13. http://www.naturalnews.com/drug_cartel.html

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

عوالم الحكومة المهدوية
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1. المال واالقتصاد العالمي
يف الوقت الذي کال املال حمور احِلراک السیاسّي والبشرّي يف کّل عصر و 
زمان والوسیلة اليت تشرتي هبا الذمم والضمائر، ومصدر القّوة الذي حيول 
الدول إلی کیانات عاتیة سلطویّة تسعی إلی السیطرة علی األمم األخری، 
وسلعة غالیة لیس من السهل احلصول علیها، فإنّه سیتحّول يف زمن الدولة 
املهدویّة إلی سلعة بائرة تافهة ال یطلبها أحد وال یسعی وراءها ساٍع؛ ألّن 
يف  جاء  وقد  حيتاجونه،  شيء  ومن کل  منها  یکفیهم  ما  عندهم  اجلمیع 
»صحیح البخاري« و»صحیح املسلم« و»مسند اإلمام أمحد« وغریهم عن 

النيّب األکرم قوله:
المال يقبل صدقته،  المال حتی يهّم رّب  »ال تقوم الساعة حتی يکثر فيکم 

وحتی يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه: ال أَرَب لي.«1
قد أخرج السيوطي عن أحمد يف مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 

رسول اهلل يقول:
فيسأله،  الرجل  يأتيه  عّداً،  يعّده  وال  المال حيثاً  يحثو  أميراً  أمرائکم  من  »إّن 
فيقول: »خذ.« فيبسط ثوبه فيحثي له.« ويبسط رسول اهلل ملحفة غليظة 
ثّم  »فيأخذه  قال:  أکنافها،  عليه  ثّم جمع  الرجل،  يحکي صنيع  عليه  کانت 

ينطلق.«2
ومن األحادیث املؤکدة املوجودة لدینا يف هذا الباب: 

»وال يبقی في األرض خراب إال يعمره.«3
:ويف »الفنت« عن أيب سعید اخلدري عن النيب

السماء  يتنمعوا مثلها قّط، يرسل اهلل  لم  نعمة  المهدّي  أّمتي في زمن  »تتنعم 
عليهم مدراراً، وال تدع األرض شيئاً من نباتها إال أخرجته.«4

و... .
النمّو  وأساس  البلدان  اقتصاد  قوام  هي  اليت  املالّیة  املسألة  أّن  هذا  یعين 
والتطّور واإلزدهار ومن أهم معیقات حتقیق األهداف وتنفیذ املشاریع اآلنّیة 
واملستقبلّیة وهي اليت تعّول علیها کّل النظم السیاسّیة لن یکون هلا وجود يف 
الدولة املهدویّة، ولن تکون طرفاً يف املعادلة؛ ألهنا حملولة سلفاً نتیجة الوفرة 
اليت سیحققها استخراج کّل کنوز األرض وتبّدل املناخ حنو األحسن بانتهاء 

ما یعرف باالحتباس احلرارّي.
قد جاء عن اإلمام الصادق قوله:

»يحييها اهلل بعدل القائم عند ظهوره بعد موتها بجور أئّمة الضالل.«
وعنه أیضاً:

»وال يبقی في األرض خراب إال عمر.«5
أصبح املال الیوم املصدر األوحد الدائم للتطّور العلمّي للدول، حیث تتطّور 
الدول الغنّیة العظمی باطراد وسرعة جنونّیة، وتتخلف الدول الفقریة باملقدار 
نفسه؛ ولکن باالجتاه املعاکس، ولو مل متتلک تلک الدول هذه الکتلة اجلّبارة 
املهولة من املال ما کانت قد جنحت يف غزو الفضاء باملرکبات املأهولة حتی 

بالّسّیاح املرفهنی.
من هنا جاء تأکید أمهّّیة املال يف أخبار املهدویّة ابتداء من أحادیث النيّب 
األکرم إلی أحادیث األئّمة األطهار؛ ألهّنم کانوا یعلمون أّن املال 

صالح الطائي
القسم الثاني

مصادیق التطّور الماّدّي
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عوالم الحكومة المهدوية

اجلیوش،  تتحرّک  وبوساطته  الوحید  املنافس  هو  الظهور  قبل  ما  يف عصر 
 ملهدّي املعادیة  العقائد  تلک  ومنها  العقائد،  وتنشر  احلروب  وتشّن 
ولدولته، وهتدم املعتقدات وتتبّدل السلوکّیات الفردیّة عند اإلنسان؛ فیصبح 
أقرب إلی حیوانّیته منه إلنسانّیته، ولذلک وصفه الرسول األکرم بقوله:

»يکون الرجل هّمه بطنه، وقبلته زوجته، ودينه دراهمه.«6
وجاء يف »تیموثاوس« )5-1:3(:

ولکن اعلم هذا: أنه في األيام األخيرة ستأتي أزمنة صعبة؛ ألّن الناس يکونون 
محّبين ألنفسهم، مّبين للمال، متعاظمين مستکبرين.«7

من هنا جاء التکرار املستمّر ألحادیث املال لیس للتذکری بأثره وأمهّّیته يف 
آخر الزمان فحسب، بل للتأکید أّن اهلل تعالی شاء أن حيّل هذه املشکلة 
لإلمام املهدّي بأن تفتح له األرض أبواب خزائنها اليت ال تنضب سواء 
بإخراج الکنوز املدفونة أو بتحّول الصحاري واألراضي السبخة إلی أراض 
اليت  العلوم  الطراز األّول، ألّن هذه األموال ستسهم يف حتویل  زراعّیة من 
میلکها إلی معدات وآلّیات تسهل له غزو األکوان ونشر الدین اإلسالمّي 

فیها.
واحملّرمات  املوبقات  بوساطته  ارتکبت  الذي  املال  أّن  األمر  يف  اللطیف 
والنزاعات، وأشبعت النزوات والرغبات والبطون من حالل وحرام، سیتحّول 
احلقیقّیة  قیمته  یفقد  حیث  القیمّي،  اإلفالس  طور  إلی  النهایة  يف  نفسه 
واملاّدیة، ومکانته الرباقة وسحره األخاذ، لیتحّول إلی شيء جمّرد تافه ال قیمة 
له وال قّوة، خبالف العقیدة اليت ستصبح هي القّوة العظمی احملرّکة لألحداث.
وهنا ختتلف املهدویّة مع النظریّات الوضعّیة األخری؛ ومنها االشرتاکّیة اليت 
کانت تسعی قبل اهنیار االحتاد السوفیيت )ال تزال نظریّاهتا فاعلة يف بعض 
البلدان( إلی تقسیم الثروة تقسیماً عادالً من دون النظر إلی مقدار اجلهد 
املبذول، وختتلف مع الرأمسالّیة اليت کانت وما زالت تسعی إلی تقسیم القدرة 
تقسیماً عاداًل، لکن ال االشرتاکّیة وال الرأمسالّیة حنجتا يف حتقیق هذه العدالة 
بید  القدرة مشتتة وحمصورة  وبقیت  متحّکماً  املال سّیداً  فبقي  املستحیلة؛ 
النخبة. يف حنی نلحظ أّن املهدویّة سوف تقلب هذه املعادلة وتنشئ معادلة 
جدیدة جتمع بنی توزیع املال والقدرة إنشاًء جدیداً ألّن تواتر أحادیث جمّردة 
)میلؤها قسطاً وعدال( يف املدرستنی اإلسالمّیتنی ويف کتب الدیانات األخری 
یؤکد أّن قواننی القدرة واملال واالقتصاد سوف تسقط وتقوم مقامها قواننی 
دولة العدل اإلهلّي الکونّیة، ألّن القواننی اليت کان معموالً هبا يف السابق يف 
کّل النظم املعروفة الرأمسالّیة منها أو االشرتاکّیة هي اليت مألهتا ظلماً وجوراً؛ 
وهو ما سیجعل من أمر الکونّیة واقعاً يف متناول الید وال صعوبة فیه مطلقا 

لکي یعّم القسط والعدل.

الهوامش:
1. »املعجم«، ج 1، ص 301.

2. »العرف الوردي يف أخبار املهدّي«، جالل الدین السیوطي، ح 29، صص 60-
.61

3. »املهدّي قادم«، هشام آل قطیط، ص 246، عن »إسعاف الراغبنی«، ص 68.
4. »األربعون حدیثاً يف املهدّي«، أيب نعیم األصفهاين، عالء مکي، صص 36-35.

5. »املعجم املوضوعي«، صص 720-719.

6. »یوم اخلالص«، کامل سلیمان، ص 381.
7. نفس املصدر، ص 378.

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

واصل املسلمون التوسع بعد السیطرة على معظم »أیبرییا« لینتقلوا مشاالً عرب 
»جبال الربنییه« حىت وصلوا وسط »فرنسا« وغرب »سویسرا«. هـُزم اجلیش 
اإلسالمي يف معركة بالط الشهداء )بواتییه( عام 732م. أرسل القائد موسى 
بن نصير إىل ابنه عبدالعزيز لیستكمل الغزوات يف غرب األندلس حىت وصل 

إىل »لشبونة«...
أسس األمویون حضارة إسالمیة قویة يف مدن »األندلس« املختلفة. وهي 
أطول وأهم الفرتات اليت استقر فیها املسلمون يف األندلس الدولة األمویة 
ونقلوا إلیها احلضارة األدب والفن والعمارة اإلسالمیة، واثار األمویون هي 
الطابع الغالب على األندلس بأكملها ومن روائع ما خلفه األمویون »مسجد 
الداخل جهود حضاریة متمیزة فقد مجل  لـعبد الرحمن  قرطبة«. وقد كان 
مدینة »قرطبة« وأحاطها بأسوار عالیة وشید هبا املباين الفخمة واحلمامات 
واملنتدیات  واملدارس  اإلسالمیة  واملدن  دمشق  يف  احلمامات  شاكلة  على 

واملكتبات.
وكان الطراز األموي هو أبرز مسات الفن األندلسي وبرع األمویون يف شىت 
الفنون فن النحت على اخلشب والزخرفة والنسیج والتحف املعدنیة والنحاسیة 
اليت نقلوا صناعتها من دمشق حیث أصبحت مدن األندلس منارة للعلم 
واحلضارة وكانت قرطبة تنار باملصابیح لیال ملسافة 16 كم واحاط اخللفاء 
تركوه  وما  للناظرین  قبلة  فكانت  الغناء  باحلدائق  األندلس  مدن  األمویون 

وخلفوه لنا من اثار ینطق بالعظمة واجلالل.
وباستكمال حركة حتریر أسبانیا استقر العرب والرببر مع سكان البالد، وكان 

للسلوك االسالمي االنساين أثر كبری يف تآلف القلوب إذ مل یلبث املسلمون 
أن أنسوا إلیهم وحصل التزاوج واملصاهرة بینهم) 5( فنشأت طبقة اجتماعیة 
جدیدة هي طبقة املولدین اليت هي خلیط من دم أهل البالد األصلینی ودم 
العرب والرببر، كما ظهرت طبقة جدیدة أخرى هي طبقة املستعربنی وهم 

األسبان املسیحیون الذین ظلوا على
دیانتهم املسیحیة، ولكنهم تعربوا بعد دراسة اللغة العربیة وآداهبا وثقافتها) 6( 
وأحسن املسلمون سیاسة سكان أسبانیا، فقد تركوا هلم كنائسهم وقوانینهم 
وأمواهلم وحىت املقاضاة إىل قضاة منهم، ومل یفرضوا علیهم سوى جزیة سنویة 
صغریة، ومل یبق للمسلمنی إال أن یقاتلوا الطبقة األرستقراطیة املالكة لألرضنی 

.)7 (

أوضاع مجتمع األندلس بعد دخول اإلسالم
لقد أثر املسلمون يف أخالق الشعوب النصرانیة فقد علموهم التسامح الذي 
هو أمثن صفات اإلنسان، وبلغ حلم مسلمي األندلس حنو األهلنی مبلًغا 

كانوا یسمحون ألساقفتهم أن یعقدوا مؤمتراهتم الدینیة.
ويف مثل هذا اجلو من التسامح أصاب البالد االستقرار السیاسي واالجتماعي 

واالقتصادي حبیث أصبحت األندلسأكرب قوة سیاسیة يف املنطقة.
ومل یكد العرب یتمون حتریر أسبانیا حىت بدأوا بتطبیق رسالتهم اإلنسانیة 
ویعمروا  األرضنی،  میت  أن حيیوا  قرن  من  أقل  فاستطاعوا يف  احلضارة  يف 
خراب املدن ویقیموا أفخم املباين، ویوطدوا وثیق الصالت التجاریة باألمم 

التوسع اإلسالمي في األندلس
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والالتنی،  الیونان  وترمجة كتب  واآلداب  العلوم  بدراسة  وشرعوا  األخرى، 
وإنشاء اجلامعات اليت ظلت وحدها ملجأ للثقافة يف أوربا زمًنا طویاًل. 

باآلداب  العنایة  إىل  الشدید  مبیلها  األندلس  املسلمنی يف  امتازت حضارة 
والعلوم والفنون، فأنشأوا املدارس واملكتبات يف كل ناحیة وترمجوا الكتب 
والطبیة  والكیمیاویة  والطبیعیة  والفلكیة  الریاضیة  العلوم  ودرسوا  املختلفة، 
بنجاح ومل یكن نشاطهم يف الصناعة والتجارة أقل من ذلك، فكانوا یصدرون 

منتجات املناجم ومعامل األسلحة،
العلوم  يف  براعتهم  الزراعة  يف  وبرعوا  والسكر  واجللود  النسائج،  ومصانع 

والصناعات.
وأكثروا من إنشاء الطرق واجلسور والفنادق واملشايت واملساجد يف كل مكان، 
وكانت البحریة اإلسالمیة يف األندلس قویة جًدا، وبفضلها كانت تتم صالت 
املسلمنی التجاریة جبمیع مرافئ أوربا وأفریقیا وآسیا، وظل املسلمون وحدهم 
سادة »البحر املتوسط« زمًنا طویاًل. فأصبحت الشواطئ االسالمیة يف أواخر 
القرن التاسع للمیالد يف مأمن من أي غزو بیزنطي)15( فازدهرت التجارة مما 
أدى إىل إزدهار احلیاة االقتصادیة واالجتماعیة ومتكنی املسلمنی يف األندلس 

من االتصال بالعامل اخلارجي.
لقد كان لالستقرار السیاسي واالجتماعي، والرفاء االقتصادي والتقدم العلمي 
والعمراين أثره الكبری يف نشاط وازدهار التجارة يف األندلس، وأدى االتصال 
التجاري بنی الشرق والغرب وبنی األندلس وأوربا إىل دخول مفردات وألفاظ 

عربیة كثریة
وعمالت كانت  وأوزان  ومقاییس  ومكاییل  جتاریة  وسلع  منتجات  وأمساء 

تستعمل يف التجارة إىل اللغة الفرنسیة واللغات األوربیة.

إجراءات المسلمون في األندلس
اهتم عبدالرمحن الداخل بتنظیم قرطبة لتتالءم وعظمة الدولة فجدد معانیها 
وشد مبانیها وحصنها بالسور، وابتىن قصر األمارة، واملسجد اجلامع ووسع 
فناءه، مث ابتىن مدینة الرصافة) 24 ( وفق فن العمارة اإلسالمیة يف الشام 
سواء يف زخارفها املعماریة أم يف بعض عناصر بنائها، ويف نظام عقودها، كما 
بىن قصر الرصافة ونقل إىل مدینته غرائب الفرس وأكارم الثمر، فانتشرت إىل 

سائر أحناء األندلس.25
وكان جامع قرطبة يف غایة العظمة يف بنائه وهندسته وأصبح أعظم جامعة 
إسالمیة يف أوربا يف العصر الوسیط، فكان البابا سلفسرت الثاين قد تعلم يف 
هذا اجلامع یوم كان راهًبا كما أن كثریًا من نصارى األندلس كانوا یتلقون 
علومهم العلیا فیه، واستأثر املسجد يف األندلس بتدریس علوم الشریعة واللغة 

إضافة إىل العلوم األخر.26
وآداهبا  العربیة  اللغة  الصبیان  لتعلیم  الكتاتیب  األندلس  العرب يف  وأسس 
ومبادئ الدین اإلسالمي، على غرار نظام الكتاتیب يف املشرق العريب واختذوا 
املؤدبنی یعلمون أوالد الضعفاء واملساكنی اللغة العربیة ومبادئ اإلسالم.27

أما املناهج الدراسیة يف األندلس فقد أشار إلیها ابن خلدون بقوله:
التعليم  في  القرآن والكتابة وجعلوه أصالً  تعليم  وأما أهل األندلس فمذهبهم 
فال يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم الولدان رواية الشعر، 

أن  إلى  والكتابة...  الخط  العربية وحفظها، وتجربة  بقوانين  والترسل وأخذهم 
يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد شد بعضا لشيء في العربية والشعر 

وأبصر بهما، وبرز في الخط والكتاب وتعلق بأذيال العلم على الجملة.28
واهتم اخللفاء يف ألندلس بتأسیس املكتبات فنقلت من كتب الشرق العريب 
وقام  ذلك  يف  األندلسینی  من  الرحالة  وشارك  الكتب  من  الكثری  الشيء 
ترمجتها يف خمتلف صنوف  وأقبلوا على  الكتب  نقل  والطالب يف  العلماء 

العلم واملعرفة.
٭٭٭

عند  تقف  مل  وازدهرت  األندلس،  يف  نشأت  اليت  اإلسالمیة  احلضارة  إن 
بنی  واحلضاریة  والثقافیة  االقتصادیة  العالقات  فاستمرت  األندلس  حدود 
األندلس وأوربا وبینها وبنی الشرق وبیزنطة، ومل تنقطع رغم وقوع حروب 
الشرق  وبنی  االسالمیة  أسبانیا  بنی  التجاري  فالتبادل  طویلة،  وبریة  حبریة 
وبیزنطة تظل مستمرًا، وعن هذه الطرق انتقل الرتاث احلضاري اإلسالمي يف 
العصور الوسطى إىل أوربا وال میكن إدراك أمهیة شأن املسلمنی يف الغرب إال 

بتصور حالة أوربا حینما أدخلوا احلضارة إلیها فیقول لوبون: 
إذا رجعنا إلى القرن التاسع من الميالد وما بعده، حيث كانت الحضارة االسالمية 
أبراَجا يسكنها  أوربا كانت  الثقافة في  أن مراكز  رأينا  أسبانيا ساطعة جَدا  في 
سنيورات متوحشون يفخرون بأنهم ال يقرأون، وإن أكثر الرجال معرفة كانوا من 
الرهبان المساكين الذين يقضون أوقاتهم في أديارهم ليكشطوا كتب األقدمين 
بخشوع، ودامت همجية أوربا حتى القرن الحادي عشر حين ظهر فيها أناس 
رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل الثقيل عنهم فولوا وجوههم شطر العرب الذين كانوا 

أئمة وحدهم.
على  يردد  أوربا كما  إلى  العلوم  إدخال  في  سبَبا  الصليبية  الحروب  تكن  ولم 
العموم، وإنما دخلت العلوم أوربا من أسبانيا وصقلية وإيطاليا، وذلك أن مكتَبا 
للمترجمين في طليطلة بدأ منذ سنة 1130مز بنقل أهم كتب المسلمين إلى 
اللغة الالتينية تحت رعاية رئيس األساقفة ريمون، ولم يتوان الغرب في أمر هذه 

الترجمة.53

المقتبس »من ثقافتنا للدراسات والبحوث«، المجلد 5، العدد العشرون، 1431ه 
- 2010م.، توفيق سلطان اليوزبكي.

فرق  عدة  إىل  تتشعب  عليها،  وجيزة  فرتة  مرور  وبعد  األديان  جميع  إن 

وتفرعات. إن القضايا االجتامعية وتنوع اإلتجاهات والنزعات، تستحدث 

الفرق. وبعض هذه الفرق قوية واالخرى ضعيفة، كام أن هناك فرقا تضم 

قاعدة عريضة من األنصار  واألتباع واالخرى ضئيلة األنصار. 

أساسية  بصورة  البعض  بعضها  مع  تختلف  اليهودية،  يف  كثرية  فرق  ومثة 

ومعمقة حتى يف املعتقدات واألصول واملبادئ.

وقد وجدت الفرق املعروفة يف اليهودية بعد العودة من بابل، لكن ليست 

من  السلسلة  هذه  ويف  قدما.  األكرث  الفرق  حول  تذكر  معلومات  هناك 

املقاالت، نسلط الضوء عىل أهم فرق اليهودية:

المقاربة1 
ویظنون أن اهلل كان یتحدث إىل رسله عن طریق ملك. وال جیب وصف اهلل. 

إن أوصاف اهلل هي أوصاف امللك. إن اهلل أكرب من أن یوصف. 

اليوذعانّية
نسبوا إىل يوذعان من »مهدان«، و قیل: 

ینهى2 عن  الصالة، و  الزهد، و تكثری  كان امسه یهوذا. كان حيث على 
الداعي. و كان یزعم أن  أمر  فیما نقل عنه تعظیم  األنبذة. و  اللحوم و 
لـ»لتوراة« ظاهرا و باطنا، و تنزیال و تأویال. و خالف بتأویالته. عامة الیهود، 
و خالفهم يف التشبیه و مال إىل القدر و أثبت الفعل حقیقة للعبد، و قدر 

الثواب و العقاب علیه، و شدد يف ذلك.

الموشكانية3
و هم أصحاب موشكان. كان على مذهب یوذعان غری أنه كان یوجب 
اخلروج على خمالفیه، و نصب القتال معهم. فخرج يف تسعة عشر رجال 
فقتل بناحیة قم. و ذكر عن مجاعة من املوشكانیة أهنم أثبتوا نبوة املصطفى 
حممد إىل العرب و سائر الناس سوى الیهود، ألهنم أهل ملة و كتاب.

و زعمت فرقة من املقاربة أن الّله تعاىل خاطف األنبیاء بواسطة ملك 
اختاره، و قدمه على مجیع اخلالئق و استخلفه علیهم. و قالوا: 

كل ما يف التوراة و سائر الكتب من وصف الّله تعاىل، فهو خرب عن ذلك 
امللك.و إال فال جیوز أن یوصف الّله تعاىل بوصف.

قالوا: 

المقاربة - الیوذعانّیة - الموشكانیة
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و إن الذي كلم موسى تكلیما هو ذلك امللك و الشجرة املذكورة يف 
التوراة هو ذلك امللك. و یتعاىل الرب تعاىل عن أن یكلم بشرا تكلیما.

و محل مجیع ما ورد يف التوراة من طلب الرؤیة: 
و شافهت الّله، و جاء الّله، و طلع الّله يف السحاب، و كتب التوراة بیده، 
العرش استقرارا، و له صورة آدم، و شعر قطط،4 و وفرة  و استوى على 
سوداء، و أنه بكى على طوفان نوح حىت رمدت عیناه، و أنه ضحك اجلبار 

حىت بدت نواجذه، إىل غری ذلك، على ذلك امللك.
قال: و جیوز يف العادة أن یبعث ملكا روحانیا من مجلة خواصه، و یلقي 

علیه امسه، و یقول: 
هذا هو رسويل، و مكانه فیكم مكاين، و قوله قويل، و أمره أمري، و ظهوره 

علیكم ظهوري كذلك یكون حال ذلك امللك.
و قیل: إن أرنوس حیث قال يف املسیح إنه هو الّله، و إنه صفوة العامل، 
أخذ قوله من هؤالء. و كانوا قبل أرنوس بأربعمائة سنة، و هم أصحاب 

زهد و تقشف.
و قیل صاحب هذه املقالة هو بنيامين النهاوندي، قرر هلم هذا املذهب و 
أعلمهم أن اآلیات املتشاهبات يف التوراة كلها مؤولة. و أنه تعاىل ال یوصف 
بأوصاف البشر، و ال یشبه شیئا من املخلوقات، و ال یشبهه شيء منها، و 

أن املراد هبذه الكلمات الواردة يف التوراة ذلك امللك املعظم.
و هذا كما حيمل يف القرآن اجمليء، و اإلتیان على إتیان ملك من املالئكة، 
و هو كما قال تعاىل يف حق مريم: »فـَنـََفْخٰنا«5 »ِفيٰها ِمْن ُروِحٰنا«.6 و يف 
موضع آخر: »فـَنـََفْخٰنا ِفيِه ِمْن ُروِحٰنا«7 و إمنا النافخ جربیل، حنی متثل 

هلا بشرا سویّا لیهب هلا غالما زكّیا.8

الهوامش:
1. يف اعتقادات الرازي أهنم املعادیة و هم أتباع رجل من مهدان و هم يف الیهود كالباطنیة 

يف املسلمنی )ص 83(.
2. قال املقریزي )4:372(: یتابع يف هذا فرقة املتقّشفنی من الیهود و كانوا مینعون أكثر 

املآكل و خاصة اللحم.كانوا ینظرون يف علم النجوم و یعملون هبا.
3. يف كتاب »املسألة الیهودیة«، ص 20 أهنم املشكنم، و هي من الفرق البائدة.

4. شعر قطط: قصری فیه جعودة.
أي أجرینا فیها روح املسیح كما جیري اهلواء بالنفخ،و النافخ جربیل.نفخ يف جیب درعها 

فخلق الّله املسیح يف رمحها من تلك النفخة بأمر الّله تعاىل.
5. سورة األنبیاء، اآلیة 91.
3. سورة التحرمی، اآلیة 12.

4( إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة مرمی: اآلیات 17-19: »فـََتَمثََّل هَلٰا َبَشراً َسوِیًّا ٭ ٰقاَلْت 
ِإينِّ أَُعوُذ بِالرَّمْحِٰن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقیًّا ٭ ٰقاَل ِإمنَّٰا أَنَا َرُسوُل رَبِِّك أِلََهَب َلِك ُغاٰلماً زَِكیًّا«.

المصدر: ابی الفتح أحمد الشهرستاني، »الملل والنحل«، تحقيق: أميرعلی مهنا 
- علي حسن فاعور، دارالمعرفة، بيروت، الجزء األول.

لقد قال اهلل سبحانه وتعايل يف سورة »التنی«: »َوالتِّيِن َوالزَّيـُْتوِن«1
من اإلعجاز القرآين أن التنی ذكر مرة واحدة يف »القرآن الكرمی« والزیتون 
ذكر 6 مرات صرحيه ومرة واحده مبهمه حیث قال اهلل عز وجل »َوَشَجَرًة 
الزیتون،  أي شجرة  لِّْلِكِليَن«2  َوِصْبٍغ  بِالدُّْهِن  تَنُبُت  َسيـَْناَء  ُطوِر  ِمن  َتْخُرُج 
ومعىن ذلك أن الزیتون ذكر 7 مرات ىف القرآن الكرمی3 وهى نفس النتیجة 

اليت توصل إلیها العلماء الیابانینی يف العصر احلدیث.
حیث اكتشف هؤالء العلماء أن مادة املیثالونیدوز الفعالة يف التنی ال یكون 
تأثریها فعال إال عندما یتم خلطها باملادة املوجودة يف الزیتون وأن النسبة اليت 

تعطي نتیجة أفضل هى حبة تنی واحدة و 7 حبات من الزیتون.
وعندما عرف العلماء الیاباننی أن التنی ذكر يف القرآن مرة واحدة والزیتون 7 
مرات وذلك منذ أكثر من 1400 عام وهي نفس النسبة اليت توصلوا إلیها 

فقاموا على الفور بإعالن إسالمهم.
كما أننا إذا تأملنا يف اآلیة الكرمیة جند أن اهلل سبحانه وتعايل یقسم بالتنی 
أمهیتهما  على  یدل  مما  بشىء عظیم  إال  یكون  اهلل ال  قسم  وأن  والزیتون 
بالنسبة جلسم اإلنسان حیث مت ربط ذلك يف آخر اآلیة الكرمیة وهو خلق 
االنسان بأحسن تقومی، لذا فقد حرص العلماء وخرباء التغذیة على معرفة 
فوائد كل من التنی والزیتون جلسم االنسان، وحنن بدورنا يف هذا املوضوع 
والزیتون  السابق(  يف  ذكرنا  )کما  التنی  فوائد  بعض  على  الضوء  سنسلط 
جلسم االنسان واليت كانتا سبباً يف دخول فریق من العلماء الیابانینی الدین 

االسالمي.

وترجع أمهیة فوائد التنی والزیتون جلسم االنسان يف مادة املیثالونیدز، حیث 
أن تلك املادة هي املسئولة عن:

1. تعطى اجلسم الطالقة واحلیویة وجتعله يف شباب دائم.
2. ختفض من نسبة الكولیسرتول يف الدم.

3. تعمل على تقویة القلب وتقوم بعملیة التمثیل الغائي يف اجلسم.
4. تزیل أعراض الشیخوخة.

ومن حكمة اهلل عز وجل أن مادة املیثالونیدز یقوم املخ بإفراز هذه املادة من 
سن 15 سنه وحىت 35سنه مث تقل نسبة إفراز هذه املادة يف بعد وصول 
سن اإلنسان إىل 40سنه حیث أن االنسان بعد سن االربعنی یبدأ يف دخول 

مرحلة ثانیة من العمر هلا صفات متیزها عن مرحلة الطفولة و الشباب.

فوائد الزيتون
الفاكهة وله شهر كبریة وواسعة يف مجیع  أنواع  الزیتون أهم نوع من  یعترب 
الزیتون شجرة  بأنه خضار، وشجرة  البعض  یعتقد  العامل ولیس كما  أحناء 
مباركة ذكرت يف القرآن الكرمی يف 7مواضع خمتلفة ولزیت الزیتون فوائد كثریة 

ومتعددة إال أننا اآلن نتعرف على فوائد الزیتون وهي:
1. مینع االصابة بأمراض القلب وتقلیل ضغط الدم املرتفع ومفید لألوعیة 

الدمویة.
الدهنیة  اخلالیا  يف  الدهون  حبرق  یقوم  ألنه  الوزن  فقدان  على  یعمل   .2
هرمون  زیادة  على  یعمل  أنه  البطن كما  دهون  من  التخلص  ویساعد يف 

مليحة سرکرده

الزیتون

الطّب اإلسالمي



44

45

المقاالت الثقافیة

٭ الرقم 37
٭ ربیع الثاين

1439

المقاالت الثقافیة
٭ الرقم 37
٭ ربیع الثاين

1439

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

السریوتوننی وهو هرمون الشبع وبالتايل فإنه الجیعلنا نشعر باجلوع دائماً.
یعمل  السرطان وذلك ألنه  االصابة مبرض  االنسان من  3. حيمي جسم 
كمضاد لألكسدة وااللتهابات واليت تعمل محایة اجلسم من األكسدة املزمنه 
واليت تؤدي إىل إصابة اجلسم بالسرطان كما أن مادة البويل فینول املوجودة 
يف زیت الزیتون مینع تكون السرطان داخل البطن ومادة اللیقینان متنع االصابة 
بسرطان الثدي والرئة واجللد والقولون، كما أن مادة التاموكسیفنی املوجودة 

بالزیتون تعاجل سرطان الثدي.
4. یسكن وخيفض اآلآلمل ألنه حيتوى على مادة األولیكثنال واليت تقاوم 

األمل يف اجلسم.
5. مفید جداً للمرأة يف احلصول على بشرة ناعمة وشعر صحي المع ألنه 
العناصر  وهذه   E وفیتامنی  االكسدة  ومضادات  الدهنیة  باألمحاض  غين 
ضروریة حلمایة البشرة والشعر حیث أن فیتامنی E حيمي البشرة من األشعة 
فوق البنفسجیة وحيمي اجللد من الشیخوخة املبكرة ومینع اإلصابة بسرطان 

اجللد.
6. یعترب الزیتون مصدر جید لعنصر احلدید الالزم لبناء خالیا الدم احلمراء.
7. یعمل علي التحسنی الرؤیة وحيمي العنی من اإلصابة من العدید من 

األمراض مثل اعتام عدسة العنی والضمور وتكون املیاه الزرقاء.

شجرة الزيتون
لطاملا عرفت شجرة الزیتون بأهنا شجرة مباركة و ذات مثار مباركة، و لطاملا 
استخدمت منذالقدم الحتوائها على العدید من الفوائد و باعتبارها قوت و 

 :دواء و دف ء كما قال الرسول
هو  و  بالحفر  يذهب  و  الفم  يطيب  مباركة  من شجرة  الزيتون  السواك  »نعم 

سواكي و سواك األنبياء قبلي.«4
حيتوي الزیتون على 50% ماء، 22 % من زیوت، و 20 % السكر، و %6 
من السلیلوز وحوايل 2 % من الربوتنی. النسبة العالیة من األمحاض الدهنیة 
الزیتون تساعد على خفض نسبة الكولسرتول.  املتواجدة يف  الغری مشبعة 
كما حيتوي الزیتون أیضا على الفیتامینات أ و ه، باإلضافة إىل البوتاسیوم 
والفوسفات واملغنیسیوم ونسبة عالیة من تركیبات كیمیائیة نباتیة اليت كما 
البوتاسیوم  إىل  باإلضافة  ه،  و  أ  الفیتامینات  على  أیضا  الزیتون  حيتوي 
والفوسفات واملغنیسیوم ونسبة عالیة من تركیبات كیمیائیة نباتیة اليت حتمي 
اجلسم من بعض أنواع السرطان و من تصلب الشراینی و أمراض القلب و 
الدورة الدمویة. یقول أبواجملد الطبیب إن الزیتون قلیل الغذاء خاصة األخضر 
الذي جیعل يف املاء و یسمي زیتون املاء و هذا بارد یابس یقوي املعدة و 
یشهي الطعام، و زیتون الزیت حار یابس یعقل البطن و یقوي املعدة و 
یشهي الطعام.لنتعرف األن عن فوائد الزیتون والفرق بنی االخضر واالسود 

منها.
اسوداً.  زیتوناً  تعطي  اخرى  وشجرة  اخضراً  زیتوناً  تعطي  شجرة  توجد  ال 
الزیتون االخضر یتحول لونه تدرجییاً من االخضر إىل االسود وكلما تأخر 
قطفه إزداد لونه سواداً. التغریات اليت تطرأ على الزیتون ال تقتصر فقط على 
لوهنا فقط بل تتغری معها تركیز مكوناهتا الغذائیة واألمحاض الدهنیة املفیدة 

املوجودة فیها.
لون الزیتون یعتمد بشكل قطعي على وقت قطفه. إذا مت قطف الزیتون يف 
وقت مبكر یكون اخضراً، أما إذا بقیت يف الشجرة فتتحول بشكل تدرجیي 
تتغری  الغذائیة  والعناصر  املكونات  تركیز  السواد.  إىل  مث  األمحر  اللون  إىل 
الزیتون االخضر حيتوي على كمیة اكثر من الكالسیوم  اللون أیضاً،  بتغری 
واملغنیسیوم. أما كمیة الدهون واألمحاض الدهنیة يف 100 غرام من الزیتون 
االخضر 13,5 غرام. كمیة الدهون واألمحاض الدهنیة ختتلف يف الزیتون 

االسود لیصل إىل 45 غرام لكل 100 غرام زیتون اسود.
الدهنیة  واألمحاض  الدهون  من  اكثر  على كمیة  األسود  الزیتون  حيتوي 
والسعرات احلراریة، لكن أغلب هذه الدهون هي عبارة عن أمحاض دهنیة 
غری مشبعة املفیدة جداً لصحة اجلسم )أومیغا 3 هي واحدة من األمحاض 
الدهنیة الغری مشبعة(. هذه الدهون صحیة حبسب تأكیدات ونتائج دراسات 
التأثری اإلجیايب هلذه  اثبتت الكثری من الدراسات عن  علمیة دولیة، حیث 
الدهون على نشاط القلب واألوعیة الدمویة. يف اسبانیا مثالً توصي اجلهات 
الصحیة الرمسیة يف البالد مواطنیها بتناول سبعة زیتونات يف الیوم على األقل.

زيت الزيتون و فوائده الطبية
الزیت املستخرج من الزیتون الناضج اصفر اللون مییل اىل اللون األخضر، 
فیكون  الناضج  الغری  الزیتون  من  املستخرج  اما  احلدة،  قلیل  املذاق،  حلو 

أخضر اللون، مشوبا باحلموضة.
و تتخلص فوائد زیت الزیتون مبایلي:

1. یوصف الزیت لألطفال الحتوائه على العناصر الالزمة للنمو، و ارتفاع 
قیمته الغذائیة، و اشتماله على فیتامنی »د« الذي یقي األطفال من مرض 

الكساح و لنی العظام.
لتقویة مناعة  املفید  الفیتامنی »أ«  2. مغذ و مقو للمناعة الحتوائه على 

اجلسم.
دون  حتول  املعدة  يف  طبقة  بتكوینه  ذلك  و  السموم،  صد  يف  یفید   .3

امتصاص السموم. 
4. یفید يف حاالت اإلمساك.

5. ضد تكاثر احلموضة يف املعدة.
6. الیسبب أمراضا للدورة الدمویة او الشراینی.

7. إذا جاع الشخص ثالثة أیام مث شرب الزیت، طرد الدیدان.      
8. یفید يف حاالت، تیبس املفاصل، و األوجاع املوضعیة و اإللتهابات و 

اجلروح و الشقوق.
9. یفید يف حاالت: تشنج املعدة و األمعاء و النزالت و ذلك بدلك احملل 

دلكا قویا.
10. زیت الزیتون اسهل هضما و امتصاصا من مجیع انواع الزیوت االخرى، 

ألن تركیبه قریب من تركیب الدهون املوجودة يف احللیب.

الزيت في طب أهل البيت
 :1-قال رسول اهلل

»علیكم بالزیت، فكلوه، و أدهنوا به، فانه من أكله و أدهن به مل یقربه 
الشیطان أربعنی یوما«. 

2. قال: »علیكم بالزیت؛ فانه یكشف املرة، و یذهب بالبلغم، ویشد 
العصب، و حيسن اخللق، و یطیب النفس، و یذهب باهلم.« 

3. قال: »كلوا الزیت و ادهنوا به، فانه من شجرة مباركة«. 
4. قال: »الزیت دهن األبرار وطعام األخیار«. 

5. قال الصادق: »نعم الطعام الزیت، یطیب النكهة، و یذهب بالبلغم، 
و یصفي اللون، و یشد العصب، و یذهب بالوصب، و یطفي ء الغضب«. 

6. عنه: »نعم االدام الزیت.«
7. قال أمریاملؤمننی: »ادهنوا بالزیت و ائتدموا به؛ فانه دهنة األخیار 
و ادام املصطفنی، مسحت بالقدس مرتنی، بوركت مقبلة و بوركت مدبرة، 

ال یضر معها داء.« 
8. قال رسول اهلل: »الزیت دهن األبرار و ادام األخیار، بورك فیه مقبال، 

و بورك فیه مدبرا، انغمس يف القدس مرتنی.« 
9. عن أيب عبداهلل، قال: »الزیت طعام األتقیاء.«

10. عن اسماعيل بن جابر، قال: كنت عند أيب عبداهلل علیه السالم، فدعا 
باملائدة، فأتینا بقصعة فیها ثرید وحلم، فدعا بزیت، فصبه علي اللحم وأكله.5

تدفعنا  الزیتون  یتمیز هبا زیت  اليت  والغذائیة  الصحیة  الفوائد  فإن  وختاماً، 
إىل املزید من االهتمام يف تناول هذا الزیت واستعماله كي نتمكن من جين 
فوائده ومنافعه، مسرتشدین يف ذلك مبا توصل إلیه العلم احلدیث حول أمهیة 
هذا الزیت، ومهتدین بوحي كتاب اهلل وهدي حممد، الذین هدیانا إىل 

استعمال هذا الزیت واالهتمام به قبل أربعة عشر قرناً من الزمن.

الهوامش:
1. سورة التنی، اآلیة 1.

2. سورة املؤمنون، اآلیة20.
3. سورة النور، اآلیة 35؛ سورة األنعام، اآلیتنی 14و 99؛ سورة النحل، اآلیة 11 و 

سورة عبس، اآلیة 29.
4. »مكارم األخالق«.

.»5. انظر »طب الكاظم

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

2. »الفوائد املغریة يف القوائد الطبیة«، ابواجملد الطبیب
3. »طب االمام الكاظم« )الطب البدیل حلفظ الصحة و العمر الطویل(، حمسن 

عقیل 
4. http:/alkafeel.net
5. Ahlamontada
6. Hhttp:/old.aviny.com
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السؤال:
1ـ هل میكن إثبات خروج اإلمام املهدي باآلیات القرآنیة؟

اإلمام  حكومة  إثبات  يف  هبا  االستدالل  میكن  اليت  اآلیات  هي  ما  2ـ 
املهدي إثباتاً ال میكن الشك فیه؟

الجواب:

الوعد القرآني بخروج المهدي، فكرة إظهار الدين
وردت يف »القرآن الكرمی« آیة - مع بعض االختالف - يف ثالث سور، 

وهي توّضح صدق دعوانا أكثر من أیة آیة أخرى.
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه  1ـ »ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

اْلُمْشرُِكوَن«1
يِن ُكلِِّه وََكَفى  2ـ »ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

بِاللَِّه َشِهيًدا«2
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه  3ـ »ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

اْلُمْشرُِكوَن«3
اهلادیة  واآلیات  بالرباهنی  النيب  بعث  قد  إنه  تعاىل:  یقول  اآلیة  هذه  ويف 
واملعجزات الكافیة ودین احلق، واهلدف الرئیس من هذا البعث هو إظهار 
الدین اإلسالمي على الدین كله، وهزمیة مجیع األدیان أمامه، وهذا أمر ال 

یعجب املشركنی وال یروقهم.
ومن املعروف أنه حىّت اآلن مل یتحقق هذا الوعد واهلدف، وال میكن القول 

بأن هذا الوعد لن یتحقَّق؛ إذ معىن ذلك:
1ـ أّن ربنا تعاىل قد أخلف املیعاد، وهذا أمر ال یصدر منه سبحانه تعاىل.

2ـ أّن ربنا تعاىل یعجز عن حتقیق اهلدف املذكور، وهذا أمر ال میكن تصّوره 
وافرتاضه يف حقه تعاىل.

3ـ أّن ربنا تعاىل قد وعد وعداً وحدد هدفاً ال میكن حتقیقه أبداً، وهذا ما 
وبال  لغواً  ما عمله  احلكیم، حیث یصبح مجیع  اهلل  یستحیل صدوره عن 

فائدة، ألن اهلدف املنشود من وراء بعث النيب مل ولن یتحقق.

ومن جهة أخرى فإن الغرض واهلدف من بعث نبینا هو حتقق الوعد 
الذي أشار سبحانه وتعاىل إلیه، فإذا أصبح هذا الوعد غری حمقق أبداً كان 
إرسال النيب وبعثه لغواً وأمراً ال یستفاد منه، وال شك أنه سبحانه تعاىل 

بريء عن القیام بلغو وعمل ال فائدة فیه.
ومن ذلك كله نستنتج أنه جیب أن یأيت زمان یظهر اإلسالم على الدین كله، 
وال یستثين دیناً دون آخر، وتشری كلمة الدین مع »االستغراق« إىل مجیع ما 

هو دین، ولیس واحداً دون آخر.
ومل یقتصر القرآن يف إشارته إىل مشولیة حكم غلبة اإلسالم على مجیع األدیان 
بذكر كلمة )الدین(، بل ذكر بعده كلمة )كله(، كي یتبنی بصورة جلیة أنه 
سبحانه وتعاىل أراد غلبة الدین اإلسالمي على مجیع األدیان، وال یستثين 

دیناً دون آخر.
تبشرنا اآلیات الثالث املذكورة أعاله بأن الیوم الذي یظهر اإلسالم على 
الدین كله آٍت ال حمالة. ويف الیوم املوعود تذهب مجیع مساعي املشركنی 

للحیلولة دون غلبة الدین اإلسالمي على مجیع األدیان مدارج الریاح.
ولكّن السؤال الذي یطرح نفسه هاهنا هو: بید من یتحقق هذا الوعد؟ وهذا 

ما سنتطرق إلیه اعتماداً على املصادر التفسرییة.

احتماالت تفسيرية في آيات إظهار الدين
وهناك مفسرون طرحوا بعض املالحظات واملعاين احملتملة يف تفسریهم اآلیات 

الثالث املذكورة آنفاً، وسنحاول مناقشتها يف هذا اجملال أیضاً.

1. اإلظهار بمعنى اإلخبار واإلطالع
ویرجع  واإلخبار،  االطالع  هو  »اإلظهار«  من  املقصود  البعض:  یقول 
الضمری املتصل يف »لیظهره« إىل نبیناً، وعلى هذا األساس تدل اآلیة على 
أن ربنا تعاىل أرسل النيب باهلدایة ودین احلق كي یطلعه )النيب( وخيربه عن 
مجیع شرائع الدین اإلسالمي، لئال یبقى شيء غری معروف وجمهول للنيب 

حول هذه الشریعة.4و5

نقد االحتمال األول
مرفوض؛  املذكورة  الثالث  لآلیات  املفسرین  بعض  ذكره  الذي  املعىن  هذا 

لألسباب التالیة:
ودین  باهلدایة   حممد نبیه  أرسل  قد  اهلل  أن  اآلیات  بدایة  يف  جاء  ٭ 
النيب( من أجل إطالعه على متام  احلق، فال معىن أن یكون ذلك )بعث 
الدین اإلسالمي. وبعبارة أخرى: لیست هناك أیة عالقة منطقیة بنی العمل 
واهلدف من القیام به، حیث إذا متسكنا باملعىن املذكورة لكلمة »اإلظهار« 
فاملعىن أن اهلل تعاىل أرسل نبیه باهلدایة ودین احلق حىت جیعله مطّلعاً 

على متام الدین.
لو اعتمدنا على املعىن االحتمايل األول فسیظهر لنا عدم التناسق بنی العمل 
واهلدف من القیام به يف العبارة املذكورة أعاله بصورة جلیة، حیث ال معىن 
إطالع  منهما  اهلدف  إذا كان  للناس  بیده  احلق  دین  وإتیان  النيب  لبعث 

الرسول على الدین اإلسالمي.
٭ كما ذكر يف بدایة اآلیات الثالث فإن النيب قد أرسل باهلدایة ودین 
احلق، وظاهر هذا الكالم یدلنا إىل أنه مت اّطالع نبینا على الدین اإلسالمي 
بأكمله اطالعاً كافیاً، ومن بعد ذلك أرسل حىت ینفع اآلخرین، فنظراً ملا 
سبق ال معىن ألن یعید ربنا - سبحانه تعاىل - قوله، ویعترب اّطالع النيب 

على متام الدین اهلدف املنشود من بعث النيب.
إذا قیل: إن النيب قد أرسل باهلدایة ودین احلق فمعىن ذلك أنه تلقى 

الدین بأكمله، ال أنه سیتلقاه من بعد ذلك.
٭ إذا قلنا: إّن معىن اإلظهار هو اإلطالع فلن تبقى مناسبة بنی »لُِيْظِهَرُه« 
و»َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن«، حیث یدل ظاهر الكالم أن املشركنی یكرهون تنفیذ 
وحتقیق اهلدف املنشود من إرسال النيب الذي یعارض مصاحلهم، وإذا اعتربنا 
اهلدف من إرسال النيب إطالعه على الدین اإلسالمي بأكمله فهذا ال 

یعارض مصاحل املشركنی حىت یكرهوا حتققه.
ومن جهة أخرى ال یطّلع املشركون أبداً على إمتام تلقیه الدین اإلسالمي 

كله كي یكرهوا ویبغضوا هذا األمر.
وملخص القول: إّن القضیة املشار إلیها يف اآلیات الثالث املذكورة تدور 

حول هدف اجتماعي هام یكره املشركون حتقیقه.
»اإلظهار«  أن كلمة  أكدوا  املفسرین  بعض  أن  هنا  بالذكر  اجلدیر  ومن 
لیست مبعىن »اإلطالع«، حیث ال مناسبة بنی »اإلظهار« وعبارة »َوَلْو 

َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن«.6

2. اإلظهار بمعنى الغلبة الفكرية والبرهانية
یقول البعض: إن املقصود من اإلظهار هو إظهار الدین اإلسالمي على سائر 
األدیان بالرباهنی واألدلة الواضحة. وقد ذكر هذا الرأي البغوي يف تفسریه 

نقالً عن حسين بن فضل،7 كما ذكره الثعلبي يف تفسریه قائاًل: 
إن حسين بن فضل يرى المقصود من إظهار الدين اإلسالمي على جميع األديان 

هو اإلظهار بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة.8و9

نقد االحتمال الثاني

هذا املعىن االحتمايل الثاين الذي ذكره بعض املفسرین مرفوٌض؛ لألسباب 
التالیة:

٭ یرفض الرازي هذا املعىن مؤكِّداً أنه سبحانه تعاىل ال یقصد بقوله: إظهار 
والرباهنی  الواضحة  باحلجج  اإلظهار  األدیان  سائر  على  اإلسالمي  الدین 
القاطعة؛ ألن صیاغة اآلیات تدل على أنه - سبحانه وتعاىل - یعد ویبشر 
بأمر مل یتحقَّق ساعة نزوهلا، يف حنی أن غلبة الدین اإلسالمي على سائر 
األدیان باحلجج الواضحة والرباهنی القاطعة شيء قد حصل يف بدایة األمر.
حتققه  إن  بل  یتحقق؛  مل  أمراً  والبشارة خيص  الوعد  إن  القول:  وملخص 

سیكون يف املستقبل؛ فاملعىن االحتمايل الثاين الذي ذكر ضعیف.10و11
٭ إذا قلنا: املقصود من »اإلظهار« هو اإلظهار بالرباهنی الواضحة واحلجج 
القاطعة فمعىن ذلك التأكید على نوع خاص من الغلبة، الذي هو الغلبة 
العلمیة، وعلى هذا األساس تشری اآلیات إىل غلبة الدین اإلسالمي على 

مجیع األدیان علمیاً بالرباهنی الواضحة واحلجج القاطعة.
واملشكلة يف قبول هذا املعىن عدم وجود أیة قرینة على اختاذ هذا املعىن اخلاص 
من الغلبة، فلماذا نضع املعىن العام من كلمة »اإلظهار« جانباً، ونتمسك 
باملعىن اخلاص هلذه الكلمة، حیث ال جیوز لنا أن نرتك املعىن الظاهر إال أن 

یكون هناك سبب مقنع.
ویهدینا ظاهر الكالم يف اآلیات الثالث إىل أن املقصود هو املعىن العام من 
كلمة »اإلظهار«، وإذا اختذنا املعىن اخلاص فمعناه محل اآلیات على خالف 

املعىن الظاهر.
٭ لیست الغلبة العلمیة يف حد ذاهتا املقصود املنشود من اآلیات الثالث، 
حیث ال معىن ألن یكون اهلدف من بعث النيب وإتیان الدین اإلسالمي 
بیده هو إثبات حقانیة الدین عند اهلل؛ ألن هذا اإلثبات لیس رهناً ببعث 

النيب إىل الناس، بل هذا األمر قد أثبت هلل تعاىل قبل بعث النيب.
وملخص القول: إن املقصود من اآلیات الثالث هو الغلبة العلمیة وإثبات 
غری  األدیان  متبعي  من  وغریهم  املسلمنی  عند  اإلسالمي  الدین  حقانیة 
اآلیات  معىن  إذا كان  أما  اإلسالم حق،  أن  هلم  یتبنی  اإلسالمیة، حبیث 
الثالث ما ذكرناه )إثبات حقانیة اإلسالم للمسلمنی وغری املسلمنی( فتتبنی 
مسألة مالزمة الغلبة العلمیة، یعين الغلبة مبعناها اخلاص، مع الغلبة مبعناها 

العام من جهتنی:
• ال میكن الغلبة العلمیة وإثبات حقانیة اإلسالم لغری املسلمنی إال عندما 
میلك اإلسالم القدرة، حىت یقدر على إبالغ رسالته للعامل، ویردع احلملة 

الدعائیة ضدها، ویبطل مفعول هذا النوع من احلمالت.
وال میكن لشعوب العامل أن یسمعوا كالم احلق بنی محالت أعداء اإلسالم 
الدعائیة إال إذا كان الدین اإلسالمي صاحب قدرة كاملة، ويف غری هذه 
العامل، حىت  إىل مسامع  اإلسالمي  الدین  احلالة ال یصل خطاب ورسالة 

یقوموا بتقومی هذا اخلطاب، وتصدیق حقانیته يف ظروف ساملة.
ومن جهة أخرى فإن توفری ظروف ساملة للتفكری حيتاج إىل عدم عناصر، 
كي نتأكد من إیصال خطاب ورسالة الدین اإلسالمي إىل غری املسلمنی 
بصورة صحیحة؛ ألن هؤالء )غری املسلمنی( إذا ثبت هلم حقانیة اإلسالم 

سیتخذون قراراً حراً ویصدقون حقانیة اإلسالم وینتمون إلیه.
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عالمیة رسالة اإلسالم 2

باآلیات القرآنیة
القسم األول

إثبات خروج اإلمام المهدي



48

49

األسئلة واألجوبة

٭ الرقم 37
٭ ربیع الثاين

1439

األسئلة واألجوبة
٭ الرقم 37
٭ ربیع الثاين

1439

فواضح األمر أنه إذا أمسك غری املسلمنی أمور بلد بأیدیهم فإهنم یبذلون 
صورة  وتشویه  اإلسالم  ضد  الدعائیة  احلملة  سبیل  يف  جهودهم  قصارى 
الدین اإلسالمي يف أفكار ذلك البلد العامة، وعلیه لن یتصرف أهل البلد 
يف تقومیهم لإلسالم حیادیاً وموضوعیاً، وال میكن إثبات حقانیة اإلسالم يف 

مثل هذه الظروف.
• إن تثبت لغری املسلمنی حقانیة الدین اإلسالمي، ویغلب اإلسالم على 
مجیع األدیان، یعتنق عامة الناس اإلسالم دیناً على وجه الفور ومن دون أي 
تأخر، ویدخلون اإلسالم أفواجاً. وبعبارة أخرى: ال یعقل أن یرفض عامة 
الناس بفطرهتم التواقة إىل احلق وإرادهتم احلرة الدین الذي ثبتت هلم حقانیته. 
واجلدیر بالذكر أن حدیثنا یدور حول عامة الناس الذین میتلكون فطرة تواقة 
ومشتاقة إىل احلق، ولیس الذین یعارض قبول اإلسالم مصاحلهم الشخصیة.
وعالیة حىت  قدرة كاملة  للمسلمنی  یكون  أن  البد  أن  سبق  مما  ونستنتج 
یقدروا على ردع احلمالت الدعائیة ضد اإلسالم، ویتمكنوا من إیصال رسالة 

اإلسالم إىل مسامع العامل.
وهذه الظروف اليت حتدثنا عنا مل نرها على أرض الواقع حىت اآلن؛ وبعبارة 
أخرى: مل یأِت بعُد زماٌن تكون فیه قدرة املسلمنی فوق قدرة غریهم، والدین 
اإلسالمي غالب على سائر األدیان، حىت تتوفر األرضیة املناسبة إلیصال 

رسالة اإلسالم إىل غری املسلمنی.12

3. انحصار اإلظهار بجغرافيا الجزيرة العربية
هناك رأي آخر طرحه املفسرون يف تفاسریهم حول اآلیات الثالث، وهو أّن 
إظهار اإلسالم على مجیع األدیان خيتّص جبزیرة العرب، وقد حدث ذلك 

عملیاً.
وقد ذكر هذا الرأي يف بعض التفاسری من دون اإلشارة إىل قائله أو قائلیه.13

نقد االحتمال الثالث
وهذا الرأيـ  مهما كان قائلهـ  ادعاء ال یصدق؛ حیث إّن هذا القول یعارض 

فحوى اآلیات.
وبعبارة أخرى: هناك إشارة واضحة يف اآلیات املذكورة إىل أن اإلسالم یغلب 
ویظهر على مجیع األدیان، ووجود كلمة »كل« أحسن دلیل على ذلك، 
ولیس هناك أي دلیل جیعلنا نقبل حبدوث هذا األمر )اإلظهار( يف منطقة 
خاصة من العامل؛ ألن هذا الفهم وهذا االعتقاد یعارض الظاهر، وال یعتمد 

على حّجة.
وقد ذكرت كلمة »الدین« يف اآلیات الثالث املتشاهبة مع »ال االستغراق«، 
وذلك یدل على أن هذا احلكم یشمل األدیان بأمجعها. ومن اجلدیر بالذكر 
أن القرآن مل یقتصر على ذكر كلمة »الدین« مع »ال االستغراق«، بل زاد 

علیه كلمة »كله«، اليت تؤكد لنا مشولیة احلكم.
وبعد هذا كله ال میكننا تصدیق أن املقصود من اآلیات املذكورة هو غلبة 

الدین اإلسالمي على األدیان املوجودة يف اجلزیرة العربیة قدمیاً.
وكأّن َمْن تصور املعىن االحتمايل الثالث لآلیات املذكورة یظن أن القرآن قد 
أنزل للجزیرة العربیة فحسب، وإذا جاءت كلمة تدل على العموم يف القرآن 

فإهنا ختص العموم يف اجلزیرة العربیة.

4. اإلظهار بمعنى الغلبة في بعض البلدان، مطالعة ونقد
الثالث غلبة اإلسالم على سائر  املفسرین أن مقصود اآلیات  یرى بعض 
األدیان يف بعض البلدان، كإخراج الیهود من اجلزیرة العربیة، وإبعاد النصارى 

من الشام، وسحق اجملوس يف بالدهم.14
وهذا املعىن االحتمايل كاملعىن االحتمايل السابق غری معروف قائله، حیث ال 

یدرى صاحب هذا الرأي.
لظاهر  معارضاً  قبوله  یعترب  حیث  قبوله؛  میكن  ال  االحتمايل  املعىن  وهذا 
اآلیات الثالث، وإنكاراً لشمولیة احلكم؛ ألن اآلیات املذكورة تدل على أن 
الدین اإلسالمي سیغلب على مجیع األدیان، وال میكن محل كلمة »كل« 
على كلمة »البعض« من دون قرینة دالة على ذلك، فیعارض قبول هذا الرأي 

األخری ظاهر اآلیات ومشولیة احلكم.

5. ارتباط اإلظهار برحلـــتي الشتاء والصيف، قراءة نقدية
یقول بعض املفسرین: إنه كانت قبل اإلسالم ألهل اجلزیرة العربیة رحلتان: 
رحلة الشتاء؛ ورحلة الصیف، وكان یقصد أهل اجلزیرة يف رحلتهم الشتویة 
وملا  الصیفیة.  رحلتهم  الشام يف  یقصدون  وكانوا  والیمن،  العراق؛  بلدین: 
الشتویة والصیفیة؛  انقطعت تلك الرحالت  العربیة  بزغ اإلسالم يف اجلزیرة 
فانقضى  املذكورة،  البلدان  أهل  وبنی  بینهم  طرأ  الذي  الدیين  لالختالف 
تبدأ  إیاه: مىت  النيب سائلنی  املسلمون على  الزمان هكذا حىت دخل 
الرحالت؟ ومىت متكننا الرحلة إىل تلك املناطق؟ فتال النيب آیة »ُهَو الَِّذي 

َأْرَسَل«.15
النبویة مل جند روایة  الروایات  اليت تضم  املختلفة  التفاسری  الرجوع إىل  بعد 
شبیهة مبا سبق، كي نتأكد من صحة هذ الروایة؛ يف حنی أن الكتب الروائیة 
التفسرییة تضم روایات كثریة تشری إىل املعىن الذي یؤكد علیه كاتب املقال، 

فنستنتج مما سبق أن املعىن االحتمايل اخلامس مرفوض من جهتنی:
٭ مل تذكر أیة روایة أو حدیثـ  ولو كان غری صحیح - يف كتب أهل السنة 

واجلماعة حول هذه اآلیات الثالث.
٭ تضم كتب التفسری روایات وأحادیث تشری إىل غلبة اإلسالم الشاملة 

على مجیع األدیان، حیث ال ختص هذه الغلبة منطقة خاصة.

6. اإلظهار بمعنى الغلبة المستقبلية التامة على العالم
تبشر اآلیات الثالث املتشاهبة املذكورة يف بدایة املقال بغلبة اإلسالم على 
مجیع األدیان، وبإتیان زمان یظهر اإلسالم على الدین كله، ویعترب اهلدف 
اإلسالمیة  التعالیم  تنفذ  ال  ألنه  املوعود؛  الیوم  إتیان   النيب بعث  من 
واألحكام الدینیة بصورة صحیحة وكاملة إال بعد غلبة الدین اإلسالمي على 

سائر األدیان بشكل دائم.
إذاً اهلدف من بعث النيب هو أن یأيت زمان ینفذ الدین اإلسالمي يف مجیع 

أرجاء العامل، وقد جاء اإلسالم حىت یعم العامل يف الیوم املوعود.
...

الثالث  اآلیات  جتاه  ورؤیتهم  املفسرون  حول  سنتحدث  التايل  الرقم  ويف 
املتشاهبة، إن شاءاهلل.

الهوامش
٭ أستاذ مساعد يف جامعة طهران )فرع قم(.

1. سورة التوبة، اآلیة 33. 
2. سورة الفتح، اآلیة 28.
3. سورة الصف، اآلیة 9.

4. »تفسری البغوي«، 554.
5. هذا املعىن االحتمايل ذكره البغوي يف تفسریه، ناسباً إیاه البن عباس، غری أن الطربي 
يف تفسریه لآلیة 33 من سورة التوبة ینسب هذا الرأي إىل مجاعة من األشخاص، ویطرح 
معنینی احتمالینی، ینسب أحدمها إىل أهل التأویل )وسنتطرق إلیه بالتفصیل(، وهو خروج 

سیدنا عیسى.
ویذكر الطربي رأیاً آخر، وهو اعتقاد البعض بأن معىن اإلظهار هو إخبار اهلل النيب عن 
شرائع الدین، وجعله مطلعاً علیه كي ال خيفى علیه شيء عن الدین. )»تفسری الطربي«، 

.)150 :4
وما نقله الطربي یعارض ما نقله البغوي؛ ألنه جاء يف تفسری البغوي: »إن هناك خالفاً 
بنی املفسرین يف معىن اآلیة. وحسب الرأي األول الذي یتعلق بابن عباس إن ضمری اهلاء 
يف »لیظهره« یرجع إىل النيب، وهناك رأي آخر اختاره اآلخرون، وقالوا: إن ضمری 

اهلاء يف »لیظهره« یعود إىل دین احلق«.
فحسب ما ذكره البغوي رأي ابن عباس خيتلف عن رأي اآلخرین، واجلدیر بالذكر أن 
البغوي هو املفسر الوحید الذي نسب الرأي املذكور إىل ابن عباس )»تفسری البغوي«: 

.)554
وعلى أیة حال ال فرق أن یتعلق هذا الرأي بابن عباس أم بغریه؛ ألنه مرفوض ألسباب 

خمتلفة.
6. »تفسری القاضي«، أبو حممد األندلسي، 3: 26.

7. »تفسری البغوي«، 554.
8. »تفسری الثعاليب«، 5: 36.

9. حسب أقوال هذین املفسرین فإن هذا املعىن منسوب إىل حسنی بن فضل، غری أن 
املاوردي یقول: هذا رأي مجاعة غفریة من العلماء، مضیفاً »هلذه اآلیة ستة تأویالت: 
أحدها: إن يف اآلیة إشارة إىل حدوث إظهار الدین اإلسالمي على مجیع األدیان باحلجج 

القاطعة والرباهنی الواضحة« )»تفسری املاوردي«، 2: 355 و356(.
10. »تفسری الرازي«، 8: 33-32.

11. یستفید الرازي يف رده على هذه القضیة من عبارة »میكن اجلواب«، حیث یتبنی لنا 
أن الرازي نفسه ال یعجبه هذا اجلواب، وما یدلنا على وجود هذا اإلحساس عند املفسر 
استخدامه عبارة »میكن اجلواب اليت تشری إىل ضعف هذا اجلواب. ومن جهة أخرى ذكر 
الرازي يف السطور السابقة معىن آخر مؤكداً على وجوب محل اآلیة على ذلك املعىن، 
وكما تعرفون إذا أصدرنا رأیاً بوجوب محل اآلیة على معىن خاص فمعناه علینا أن ال حنمله 
على معىن آخر، وهذا هو هديف من كتابه املقال، وسأتطرق إن شاء اهلل يف املقال إىل هذا 

الرأي موضحاً لكم سبب عدم صحته.
12. جیب هنا أن ندقق يف األجوبة اليت عرضها الرازي يف رده على اإلشكالیة املطروحة 
من جانبه. یقول الرازي ـ كما بینا يف قسم الرد على املعىن االحتمايل الثاين ـ: إن اآلیة 
تضم وعداً وبشارة، والوعد والبشارة ختص أمراً یتحقق يف املستقبل، ولكن غلبة اإلسالم 
على غریه من األدیان اليت نعرب عنها بـ »الغلبة العلمیة« من خصائص الدین اإلسالمي 

من البدایة.
بعبارة »میكن  نفسه، كالمه  اليت طرحها  اإلشكالیة  على  رده  معرض  الرازي، يف  یبدأ 
اجلواب«، ویقول: میكننا القول بأنه يف بدایة بزوغ اإلسالم كانت هناك شبهات كثریة 
حول الدین، وأدى ضعف املسلمنی، وقوة الكفار واملشركنی، وحماولة أعداء اإلسالم منع 

الناس من التأمل يف حجج الدین، إىل عدم إظهار اإلسالم باحلجج؛ غری أنه بعد ذلك 
ضعف الكفار، وكسب الدین اإلسالمي قدرة فائقة. وكان هذا هو املقصود من الوعد 

اإلهلي )»تفسری الرازي«، 8: 33(.
ونقول يف تعلیقنا على قول الرازي األخری: إن یكن من الضروري للحصول على الغلبة 
العلمیة كون املسلمنی يف قدرة تامة، وكون أعدائهم من الكفار واملشركنی يف الضعف 
والفشل، فمىت كان أهل اإلسالم غالبنی على غری املسلمنی يف مجیع البلدان واملمالك؟ 
تدل كلمة »كله« الواردة يف اآلیة على أن املقصود غلبة اإلسالم على مجیع األدیان، 
وهل حدث للمسلمنی أن یتمتعوا بقوة كاملة، وأن یكون غریهم يف ضعف وشلل، حىت 
یسجل اإلسالم الغلبة بالرباهنی واحلجج لنفسه، وأن یبلغ رسالته بصورة شفافة إىل غری 

املسلمنی بأمجعهم؟ هل حتقق الوعد اإلهلي املذكور يف عهد النيب أم بعد؟
كیف جییب الرازي عن اإلشكالیة املطروحة من جانبه، يف حنی ذكر نفسه يف بضعة 
أسطر سابقة أنه مل حتدث حىت اآلن غلبة اإلسالم على سائر األدیان يف مملكة اهلند 
الرد على  قاله يف  نقبل منه ما  الكفر؟ فكیف میكن أن  أراضي  والصنی والروم وسائر 
اإلشكالیة اليت طرحها نفسه من أن املسلمنی كسبوا القدرة الفائقة وهزموا مجیع الكفار 

ومتكنوا من إیصال رسالتهم إىل مسامع العامل؟.
13. »تفسری املاوردي«، 2: 356؛ »تفسری الرازي« 8: 33؛ »تفسری الثعليب« 5: 

.36
14. »تفسری الرازي«، 18: 33.

15. »تفسری املاوردي«، 2: 356.

http://nosos.net :المصدر

عالمیة رسالة اإلسالم 2

عالمیة رسالة اإلسالم 2



51

50 ِقطع الماس

٭ الرقم 37
٭ ربیع الثاين

1439

ِقطع الماس
٭ الرقم 37
٭ ربیع الثاين

1439

المتوسلون  به  أنه كان یقول : »إن أفضل ما توسل   علي بن أيب طالب
اإليمان باهلل و رسوله و الجهاد في سبيل اهلل و كلمة اإلخالص فإنها الفطرة و تمام 
الصالة فإنها الملة و إيتاء الزكاة فإنها من فرائض اهلل و صوم شهر رمضان فإنه جنة 
من عذابه و حج البيت فإنه منفاة للفقر و مدحضة للذنب و صلة الرحم فإنه مثراة 
للمال و منسأة لألجل و صدقة السر فإنها تطفئ الخطيئة و تطفئ غضب الرب و 
صنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء و تقي مصارع الهوان أال فتصدقوا فإن اهلل 
مع من تصدق و جانبوا الكذب فإن الكذب مجانب اإليمان أال إن الصادق على 
شفا منجاة و كرامة أال و إن الكاذبين على شفا مخزاة و هلكة أال و قولوا خيرا 
تعرفوا به و اعملوا به تكونوا من أهله و أدوا األمانة إلى من ائتمنكم عليها و صلوا 

أرحام من قطعكم و عودوا بالفضل على من سألكم.«
استخلفها  بقية  إليكم و  فيكم عهد قدمه  فاطمة يف خطبتها: »هلل  قالت 
عليكم كتاب اهلل بينة بصائره و آي منكشفة سرائره و برهان متجلية ظواهره مديم 
للبرية استماعه و قائد إلى الرضوان أتباعه و مؤد إلى النجاة أشياعه فيه تبيان حجج 
اهلل المنيرة و محارمه المحرمة و فضائله المدونة و جمله الكافية و رخصه الموهوبة 
و شرائعه المكتوبة و بيناته الجلية ففرض اإليمان تطهيرا من الشرك و الصالة تنزيها 
عن الكبر و الزكاة زيادة في الرزق و الصيام تثبيتا لإلخالص و الحج تسنية للدين 
و العدل تسكينا للقلوب و الطاعة نظاما للملة و اإلمامة لما من الفرقة و الجهاد 
عزا لإلسالم و الصبر معونة على االستيجاب و األمر بالمعروف مصلحة للعامة 
للعدد و القصاص حقنا  الوالدين وقاية عن السخط و صلة األرحام منماة  و بر 
للدماء و الوفاء للنذر تعرضا للمغفرة و توفية المكاييل و الموازين تغييرا للبخسة و 

اجتناب قذف المحصنات حجبا عن اللعنة و مجانبة السرقة إيجابا للعفة و أكل 
أموال اليتامى إجارة من الظلم و العدل في األحكام إيناسا للرعية و حرم اهلل عز 
و جل الشرك إخالصا للربوبية ف اتقوا اهلل حق تقاته  فيما أمركم به و انتهوا عما 

نهاكم عنه.«
روی عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل : »جاءني جبرئيل فقال لي يا 
أحمد اإلسالم عشرة أسهم و قد خاب من ال سهم له فيها أولها شهادة أن ال إله إال 
اهلل و هي الكلمة و الثانية الصالة و هي الطهر و الثالثة الزكاة و هي الفطرة و الرابعة 
الصوم و هي الجنة و الخامسة الحج و هي الشريعة و السادسة الجهاد و هو العز 
و السابعة األمر بالمعروف و هو الوفاء و الثامنة النهي عن المنكر و هي الحجة و 
التاسعة الجماعة و هي األلفة و العاشرة الطاعة و هي العصمة قال حبيبي جبرئيل 
إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة اإليمان أصلها و الصالة عروقها و الزكاة ماؤها 
و الصوم سعفها و حسن الخلق ورقها و الكف عن المحارم ثمرها فال تكمل شجرة 

إال بالثمر كذلك اإليمان ال يكمل إال بالكف عن المحارم.«

املصدر: ابن بابویه، حمّمد بن على، »علل الشرائع«، قم، الطبعة االولی، 
1966م.، ج1، ص 250-247.

تقديم األدعیة - علل الشرائع

روي عن جعفر بن حممد الصادق أنه قال: 
»من  دعا إلى  اهلل  أربعين  صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات 
قبله أخرجه اهلل تعالى من قبره، و أعطاه اهلل بكل كلمة ألف حسنة، و محا عنه 

ألف سيئة، و هو:
اللَُّهمَّ َربَّ النُّوِر اْلَعِظيِم، َو َربَّ اْلُكْرِسيِّ الرَِّفيِع، َو َربَّ اْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر، َو ُمْنِزَل 
ْنِجيِل َو الزَّبُوِر، َو َربَّ الظِّلِّ َو اْلَحُروِر، َو ُمْنِزَل اْلُفْرقَاِن اْلَعِظيِم، َو َربَّ  التَـّْورَاِة َو اإْلِ

اْلَماَلِئَكِة اْلُمَقرَّبِيَن، َو اأْلَنِْبَياِء َو اْلُمْرَسِليَن...
یشتمل الدعاء على:

- إبالغ الصلوات اخلاصة بـإمام العصر وآبائه املعصومنی، من القارئ و نیابة 
عن والدیه وعن مجیع املؤمننی واملؤمنات؛
- جتدید العهد والبیعة له طوال حیاتنا؛

- الطلب والتمين للدخول يف زمرة أنصار احلجة وأعوانه ومتين الرجعة إذا مل 
نكن أحیاًء عند ظهور اإلمام؛

- الدعاء لتعجیل فرجه وإدراكنا إیاه يف حیاتنا قبل مماتنا بتعابری دقیقة؛
- تسلیم األمر إلیه وبسط حكمه على مجیع العباد الذي سیقضي على 

الظلم والفساد السائد ویعید أمر الدین إىل نصابه.
حنن عهدنا فی هذه الدعا:

ُد َلُه ِفي َصِبيَحِة َهَذا اْليـَْوِم، َو َما ِعْشُت ِبِه ِفي أَيَّاِمي َعْهداً َو  »... اللَُّهمَّ ِإنِّي ُأَجدِّ
َعْقداً َو بـَيـَْعًة َلُه ِفي ُعُنِقي، اَل َأُحوُل َعنـَْها َو اَل َأُزوُل، اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمْن أَْنَصارِِه َو 
َأْعَوانِِه، الذَّابِّيَن َعْنُه، اْلُمَسارِِعيَن ِفي َحَواِئِجِه، اْلُمْمَتِثِليَن أِلََواِمرِِه، اْلُمَحاِميَن َعْنُه، 

اْلُمْسَتْشَهِديَن بـَْيَن َيَدْيِه...«
و نقرأ:

»اللَُّهمَّ اْكِشْف َهِذِه اْلُغمََّة َعِن اأْلُمَِّة ِبُحُضورِِه، َو َعجِِّل اللَُّهمَّ لََنا ظُُهورَُه، ِإنَـُّهْم يـََرْونَُه 
بَِعيداً َو نَراُه َقرِيباً، ِبَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِحِميَن.«

رواه الشیخ القمی يف »مفاتیح اجلنان«.

المصدر: ابن مشهدى، محّمد بن جعفر، »المزار الكبير«، قم،  الطبع االولی، 
1419 ه.ق.، ص665-663.

إذا حصل الدعاء بشروطه، فاهلل إما أن یعطي السائل حااًل، أو یؤخره لیكثر 
املسلم من البكاء والتضرع، أو یعطیه شیئاً آخر أنفع له من سؤاله، أو یدفع 
لعباده، فال  القیامة، فاهلل أعلم مبا یصلح  به عنه بالء، أو یؤخره إىل یوم 

نستعجل »ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا.«1
و من اسباب استجابة للدعا األماكن و منهم:

الف. عرفة
يف اخلرب أن اهلل سبحانه و تعاىل یقول للمالئكة يف یوم العرفة: 

»يا مالئكتي أ ال ترون إلى عبادي و إمائي جاءوا من أطراف البالد شعثاء غبراء أ 
تدرون ما يسألون؟« 

فیقولون: ربنا إنهم يسألونك المغفرة. فیقول: »اشهدوا أني قد غفرت لهم.«
و روي  أن من الذنوب ما ال یعفو ]یغفر[ إال بعرفة و املشعر احلرام قال 
اهلل تعاىل: »فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهلل عند المشعر الحرام - و ليلة من 

ليالي اإلحياء.«

ب( الحرم و الكعبة.
و روي عن الرضا: »ما وقف أحد بتلك الجبال إال استجيب له فأما المؤمنون 

فيستجاب لهم في آخرتهم ]أخراهم [ و أما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم.«
و املسجد مطلقا فإنه بیت اهلل و القاصد، قاصد إىل اهلل زائرا له .

و يف احلدیث القدسي:  »أال إن بيوتي في األرض المساجد فطوبى لعبد تطهر 
في بيته ثم زارني في بيتي .« 

و هو أكرم من أن خيیب  زائره و قاصده.
و روى سعيد بن مسلم عن معاوية بن عمار عن أيب عبد اهلل قال:  »كان 
]أبي [ إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس فإذا أراد ذلك قدم شيئا فتصدق 

به و شم شيئا من الطيب  و راح إلى المسجد فدعا ]و دعا[ في حاجته بما شاء.«
فقد دلت هذه الروایة على أمور أربعة: 
األول: كون الزوال وقتا لطلب احلوائج؛ 

الثاين: استحباب تقدمی الصدقة؛ 
الثالث: شم الطیب؛ 

الرابع: كون املسجد مكانا لطلب احلاجة.

ج( کربالء
.و من أماكن الدعاء بل أشرفها عند قرب احلسنی

فقد روي:  »أن اهلل سبحانه و تعالى عوض الحسين من قتله- بأربع خصال 
جعل الشفاء في تربته و إجابة الدعاء تحت قبته و األئمة من ذريته و أن ال يعد 

أيام زائريه من أعمارهم.«
و روي  أن الصادق: »أصابه وجع فأمر من عنده أن يستأجروا له أجيرا يدعو 
له عند قبر الحسين فخرج رجل من مواليه فوجد آخر على الباب فحكى له 
ما أمر به فقال الرجل أنا أمضي لكن الحسين إمام مفترض الطاعة و هو أيضا 
إمام مفترض الطاعة فكيف ذلك- فرجع إلى مواله و عرفه قوله فقال هو كما قال 
لكن ما عرف أن هلل تعالى بقاعا يستجاب فيها الدعاء فتلك البقعة من تلك البقاع .« 

الهامش:
1. سورة الطالق، اآلیة 3.

المصدر: ابن فهد حّلى، احمد بن محّمد، »عّدة الّداعي و نجاح الساعي«،الطبع 
االولی، 1407ه. ق.، ص57-55.

اربعین صباحا، اربعین عهدا

علل شرایع وأصول اإلسالم

أدب الدعاء

ما یرجع إلى المكان 
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الحكايات

7 ربیع الثاين، ذکری والدة أبو حممد احلسن بن علي العسكري
عن محّمد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق قال: 

دخلت على أيب حمّمد فسألته أن یكتب ألنظر إىل خطّه فأعرفه إذا ورد، 
 :نعم.« مثّ قال« :فقال

»يا أحمد إّن الخّط سيختلف عليك من بين القلم الغليظ الى القلم الّدقيق فال 
تشّكّن.«

مثّ دعا بالّدواة فكتب و جعل یستمّد إىل جمرى الّدواة، فقلت يف نفسي و 
هو یكتب: أستوهبه القلم اّلذي كتب به. 

فلّما فرغ من الكتابة أقبل حيّدثين - و هو میسح القلم مبندیل الّدواة - ساعة، 
مثّ قال: »هاك يا أحمد.« فناولینه، فقلت: جعلت فداك! إّني مغتّم لشي ء 

يصيبني في نفسي، و قد أردت أن أسأل أباك فلم يقض لي ذلك.
- »و ما هو يا أحمد؟«

- سّيدي روي لنا عن آبائك أّن نوم األنبياء على أقفيتهم و نوم المؤمنين على 

أيمانهم، و نوم المنافقين على شمائلهم و نوم الشياطين على وجوههم.
- »كذلك هو.«

- يا سّيدي! فإّني أجهد أن أنام على يميني فما يمكنني و ال يأخذني النوم عليها.
]فسكت[ ساعة، مث قال: »يا أحمد! ادن مّني.« 

فدنوت منه، فقال: »أدخل يدك تحت ثيابك.« فأدخلتها، فأخرج یده 
من حتت ثیابه و أدخلها حتت ثیايب، فمسح بیده الیمىن على جانيب األیسر 

و بیده الیسرى على جانيب األمین ثالث مرّات.
فما أقدر أن أنام على یساري منذ فعل ذلك يب و ما یأخذين علیها 

نوم أصال.

المصدر: »اصول الكافي«، ج 1، ص 513، ح 27؛ »مدينة المعاجز«، ج 7، 
ص 563، ح 2550.

نوم المؤمنین

سیرة األخیار

»ال تعادوا األیام فتعادیكم«
عن محمد بن موسى بن المتوكل، قال: 

حدثنا علي بن إبراهيم، عن عبد اهلل ابن أحمد الموصلي، عن الصقر بن أبي 
دلف، قال: ملا محل المتوكل سیدنا أبا احلسن جئت أسأل عن خربه. 

فنظر إيل الزراقي وكان حاجبا للمتوكل فأومأ إيل أن ادخل علیه فدخلت إلیه. 
فقال: يا صقر ما شأنك؟ 

- خير أيها األستاذ. 
- اقعد فأخذني ما تقدم وما تأخر. 

- أخطأت في المجيئ. 
فأوجئ الناس عنه مث قال: ما شأنك؟ وفيم جئت؟ 

- لخبر ما. 
- لعلك جئت لتسأل عن خبر موالك؟ 

- ومن موالي؟ موالي أمير المؤمنين ]أّي املتوّکل[.
- اسكت، موالك هو الحق فال تحتشمني فإني على مذهبك. 

- الحمد هلل.
- أتحب أن تراه؟ 

- نعم. 
- اجلس حتى يخرج صاحب البريد من عنده.

فجلست فلما خرج قال لغالم له: خذ بيد الصقر فأدخله إلى الحجرة التي فيها 
العلوي المحبوس وخل بينه وبينه. 

فأدخلين احلجرة وأومأ إىل بیت فدخلت. فإذا هو جالس على صدر 
حصری وحبذاه قرب حمفور. فسلمت فرد مث أمرين باجللوس، مث قال يل: 

»يا صقر ما أتى بك؟« 
قلت: سيدي! جئت أتعرف خبرك.

 :مث نظرت إىل القرب فبكیت، فنظر إيل فقال
»يا صقر! ال عليك، لن يصلوا إلينا بسوء.« 

فقلت: الحمد هلل. مث قلت: 
يا سيدي حديث روي عن النبي ال أعرف ما معناه. 

- »وما هو؟« 
- قوله: »ال تعادوا األيام فتعاديكم.« ما معناه؟ 

 ،نعم، األيام نحن ما قامت السماوات واألرض، فالسبت: اسم رسول اهلل« -
واألحد: أمير المؤمنين، واالثنين: الحسن والحسين، والثالثاء: علي بن الحسين 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، واألربعاء: موسى بن جعفر وعلي بن موسى 
ومحمد بن علي وأنا، والخميس: ابني الحسن، والجمعة: ابن ابني وإليه تجتمع 
عصابة الحق وهو الذي يمألها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا وهذا معنى 

األيام فال تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في اآلخرة.«

المصدر: »معاني األخبار«، الشيخ الصدوق، ج 1، صص 124-123.

ابنه أبا الحسن علي بن محّمد الجتماع   و كان اإلمام بعد أيب جعفر
خصال اإلمامة فیه و تكامل فضله و أنه ال وارث ملقام أبیه سواه و ثبوت 

النص علیه باإلمامة و اإلشارة إلیه من أبیه باخلالفة.
و كان مولده بـ»صریا« من املدینة للنصف من ذي احلجة سنة اثنيت عشرة و 
مائتنی و تويف بسرمن رأى يف رجب سنة أربع و مخسنی و مائتنی و له یومئذ 
إحدى و أربعون سنة و أشهر و كان املتوكل قد أشخصه مع يحيى بن هرثمة 
بن أعين من »املدینة« إىل »سّرمن رأى« فأقام هبا حىت مضى لسبیله و كانت 

مدة إمامته ثالثا و ثالثنی سنة و أمه أم ولد یقال هلا مسانة.

اسمه و نسبه
هو النقي بن التقي بن الصابر بن الوفي بن الصادق بن السيد بن السجاد بن 

الشهيد بن  حيدر بن عبد مناف.
امسه علي و كنیته أبو الحسن؛ ال غریها و ألقابه النجيب، المرتضى، الهادي، 
النقي، العالم، الفقيه، األمين المؤتمن، الطيب، المتوكل العسكري و یقال له أبو 

الحسن الثالث و الفقيه العسكري.
و كان أطیب الناس هبجة و أصدقهم هلجة و أملحهم من قریب و أكملهم 
من بعید إذا صمت علته هیبة الوقار و إذا تكلم مساه البهاء و هو من بیت 
الرسالة و اإلمامة و مقر الوصیة و اخلالفة شعبة من دوحة النبوة منتضاة 

مرتضاة و مثرة من شجرة الرسالة جمتناة جمتباة.

 علي بن إبراهيم عن أبیه عن إسماعيل بن مهران قال: ملا خرج أبوجعفر
من املدینة إىل »بغداد« يف الدفعة األوىل من خرجتیه قلت له عند خروجه: 
جعلت فداك إني أخاف عليك في هذا الوجه فإلى من األمر بعدك؟ فكر بوجهه 
إيل ضاحكا و قال: »ليس الغيبة حيث ظننت في هذه السنة فلما أخرج به الثانية 

إلى المعتصم صرت إليه.« 
فقلت له: جعلت فداك أنت خارج فإلى من هذا األمر من بعدك. 

فبكى حىت اخضلت حلیته مث التفت إيل فقال: »عند هذه يخاف علي األمر 
من بعدي إلى ابني علي.«1 

ابن  خيرة  قال رسول اهلل: »بأبي   المغربية.  سمانة  هلا  یقال  أم ولد،  أمه 
اإلماء2  ابن  النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم ...«3 

تربیتها   اجلواد اإلمام  توىّل  وقد  زماهنا.  نساء  أفضل  من   كانت
وهتذیبها، فأقبلت على طاعة اهلل وعبادته، وكانت من القانتات املتهّجدات، 
والتالیات لكتاب اهلل، و كانت من التقوى و الورع حبیث ال یقرهبا شیطان 

مارد. 
روي عن أيب احلسن اهلادي أنه قال: »أمي  عارفة بحقي ، و هي من أهل 
الجنة، ال يقربها شيطان مارد، و ال ينالها كيد جبار عنيد، و هي مكلوءة بعين اهلل 

التي ال تنام، و ال تتخلف  عن أمهات الصديقين و الصالحين .«4 

مکانته العلمية

البدر الباهر

اإلمام العاشر
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فهو معدن العلم و معدن الرسالة والنبوة وهو فرع هذا البیت النبوي الطاهر 
الذي جسد لالنسانیة خط حمّمد خامت االنبیاء، حماطا بالعنایة االهلیة، 

فأبوه هو اإلمام املعصوم واملسدد وامه الطاهرة التقیة مسانة املغربیة.
ونشأ وترىب على هدى القرآن اجملید وخلق النيب االكرم املتجسد يف ابیه 
الكرمی خری جتسید. لقد بدت علیه آیات الذكاء اخلارق والنبوغ املبكر الذي 
كان ینىبء عن الرعایة االهلیة اليت خص هبا هذا االمام العظیم منذ نعومة 

أظافره.
و قال أبو عبد اهلل الزيادي:  ملا سم المتوكل نذر هلل أن یرزقه اهلل العافیة أن 

یتصدق مبال كثری فلما عويف اختلف العلماء يف املال الكثری. 
فقال له احلسن حاجبه، إن أتيتك يا أميرالمؤمنين بالصواب فما لي عندك قال 

عشرة آالف درهم و إال ضربتك مائة مقرعة. 
قال قد رضیت فأتى أبا احلسن فسأله عن ذلك. فقال: »قل له: 

يتصدق بثمانين درهما.« 
فأخرب املتوكل، فسأله: ما العلة؟ فأتاه فسأله قال: »إن اهلل تعالى قال لنبيه 
لقد نصركم اهلل في مواطن كثيرة فعددنا مواطن رسول اهلل فبلغت ثمانين موطنا.« 

فرجع إلیه فأخربه ففرح فأعطاه عشرة آالف درهم.5  
أما تقدمه يف العلم فاشتهاره ومؤلفاته تغين عن تقصیه، ومن أحب أن یعرف 
ذلك فلینظر يف كتبه وأجوبته عن املسائل اليت كان ُیسأل عنها حىت یقول 
الشیخ أبو زهرة: ولم تكن شهرة اإلمام الهادي بحكمه العادل؛ فقط بل كانت 
شهرته بعلمه وفقهه، ومن الحق أن صورة حكمه تبين حكم العالم ينفِّذ آراءه العلمية 

في حكمه تنفيذا دقيقاً.6 
عن الوشاء عن خيران األسباطي قال: قدمت على أيب احلسن املدینة فقال 

يل: »ما خبر الواثق عندك؟« 
قلت: جعلت فداك خلفته في عافية أنا من أقرب الناس عهدا به عهدي به منذ 

عشرة أيام. 
قال: فقال يل: »إن أهل المدينة يقولون إنه مات فلما أن قال لي الناس علمت 

أنه هو.« مث قال يل: »ما فعل جعفر؟« 
قلت: تركته أسوأ الناس حاال في السجن. 

فقال: »أما إنه صاحب األمر ما فعل ابن الزيات.«
قلت: جعلت فداك الناس معه و األمر أمره. 

قال فقال: »أما إنه شؤم عليه.« 
قال: مث سكت و قال يل: »ال بد أن تجري مقادير اهلل تعالى و أحكامه. يا 

خيران! مات  الواثق  و قد قعد المتوكل جعفر و قد قتل ابن الزيات.«
فقلت: متى جعلت فداك؟ 

قال: »بعد خروجك بستة أيام.«7 
»زیارة اجلامعة الکبریة« من أشهر زیارات األئمة الطاهرین وأعالها شأناً 
وأكثرها ذیوعاً وانتشاراً، فقد حظیت بأمهیة خاصة بنی األدعیة والزیارات 
املأثورة عن أئمة اهلدى، وقد أقبل أتباع أهل البیت وشیعتهم على 
حفظها وزیارة األئمة هبا؛ ألهنا تشتمل على كالم فرید یزخر باملعارف 
اإلهلیة السامیة، ویبنّی حقیقة اإلمام الذي میثل احلّجة التامة للحق على مجیع 
العاملنی، واجلامع لكل اخلری واحملاسن، والنموذج الكامل لإلنسان، وقد جاء 

كل ذلك يف أرقى مراتب البالغة والفصاحة.8 

التضال السياسي
عاصر اإلمام اهلادي إبّان إمامته عدداً من خلفاء بين العباس، هم:

• املعتصم العباسي بن هارون الرشید )218-227ه.ق.(؛
• الواثق، ابن املعتصم )227- 232ه.ق.(؛
• املتوكل، ابن املعتصم )232- 248ه.ق.(؛

• املنتصر، ابن املتوكل )ستة أشهر(؛
• املستعنی، ابن عم املنتصر )248- 252ه.ق.(؛
• املعتز، االبن الثاين للمتوكل )252- 255ه.ق.(

وكانت شهادة اإلمام مسموماً يف آخر ملك املعتز، ودفن يف داره بسر 
من رأى.9 

إن طرق املواجهة اليت اعتمدها اإلمام خمتلفة واعتمدت على ركننی:
الجانب التهذيبي: من خالل الرتكیز على طاعة اللَّه تعاىل. 

الجانب التنظيمي: وذلك من خالل الرتكیز على الوكالء وتنظیم اجملتمع. من 
ناحیة اخرى إن املراقب لسریة اإلمام اهلادي، یعرف أن اإلمام استخدم 
متكامالً من أجل بناء اجملتمع الصاحل وحصانته يف مواجهة  تربویاً  منهجاً 
االحنراف وتقدمی منوذج للمجتمع اإلمیاين الذي كان میثله أهل البیت علیهم 
السالم  وأتباعهم. وهذا اجملتمع ال بد من بنائه من الداخل واخلارج لذلك 

اعتمد يف جمال بناء النفس على ركننی:
األول: بناء النفس من خالل هتذیبها وربطها خبالقها تعاىل )اجلانب التهذیيب(. 
الرسائل  منها:  للمجتمع  الروحي  للبناء  وسائل كثریة  اإلمام  اعتمد  وقد 
املكتوبة، الربط باملعصومنی عرب ظاهرة الزیارة فقد صدر عنه: الزیارة اجلامعة، 

.یوم الغدیر، وزیارات متعددة لألئمة و زیارة أمریاملؤمننی
الثاين: بناءها من أجل قدرهتا على جتاوز احملن والصعاب)اجلانب التنظیمي(.

كانت السیاسة املعتمدة يف البالط العباسي قبل تويل املتوكل لسدة اخلالفة 
قائمة على تأیید املعتزلة ودعم رجاالهتا وهي عنی السیاسة اليت اعتمدها 
وفّر  مما  احلدیث،  أهل  على  التضییق  مقابل  قبُل يف  من  العباسي  املأمون 
األرضیة املناسبة لتحرك العلوینی سیاسیاً، إالّ أّن تسنم املتوكل ملسند اخلالفة 
على  والتضییق  التفكری  يف  السطحیة  وعادت  عقب،  على  األمور  قلب 
املفكرین واملبدعنی مرة أخرى حیث قرب املتوكل إلیه أهل احلدیث، وأقصى 

االجتاه املعاكس هلم املتمثل باملعتزلة والشیعة مع التضییق علیهم بشدة.
وقد أشار أبو الفرج األصفهاني إىل موقف املتوكل هذا و وزیره عبيد اهلل بن 
يحيى بن خاقان بقوله: وكان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظاً 
بأمورهم شديد الغيظ والحقد عليهم، وسوء الظن والتهمة  على جماعتهم مهتماً 
لهم، واتفق له ان عبيد اهلل ابن يحيى بن خاقان وزيره يسيء الرأى فيهم، فحسن له 
القبيح في معاملتهم، فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله، وكان 
من ذلك أن كرب قبر الحسين وعفى أثاره، ووضع على سائر الطرمسالح له 
ال يجدون أحداً زاره إالّ أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة.10 و ما ذلك إالّ للمنزلة 
الكبریة اليت حظي هبا مرقد اإلمام احلسنی يف قلوب املؤمننی حىت أنّه 

.میثل الرمز العاطفي للربط بنی الشیعة وأئمتهم
یفرض  الظلم واالستبداد  دعائم  وتقویض  والوالیة  اإلمامة  تركیز أسس  إن 
سیرة األخیارااللتفات إىل أمر هام هو أن املذهب الشیعي غين بثقافة الزیارة. وأما سائر 

الغين، سیرة األخیار الرتاث  هذا  من  الشیعة  میتكله  ما  متتلك  فهي ال  اإلسالمیة  الفرق 
.وهكذا احلال بالنسبة إىل األدعیة املرویة عن أئمة أهل البیت

الشیعي،  العرفان  خلقت  واليت  للتشیع  الباطنیة  الصورة  یعكس  ما  وهذا 
وبلورت لدى اجملتمع الشیعي مبادى ء اإلخالص الدیين وتزكیة النفس.

وتعد ظاهرة الزیارة لألئمة إحدى وسائل اإلمام اهلادي يف إیصال 
املفاهیم الفكریة والروحیة لشیعته وموالیه من أجل تركیز هذه املفاهیم السلیمة 
الشك  تُثری  الوسیلة ال  والفكري ألصحابه. وهذه  الروحي  اجلانب  وتنمیة 

والریب مع سهولتها يف االنتشار وظهور أثرها يف األمة.
ولده  بعده  ومن   اهلادي اإلمام  بقیام   المهدي لظهور  التمهيد  متثل 
االحتجاب  و  بالشیعة،  املباشر  االتصال  من  باحلد   العسكري اإلمام 
 .عن اللقاء هبم شیئاً فشیئاً لتمهید األرضیة الالزمة لغیبة اإلمام املهدي
»إثبات  املسعودي يف  املؤرخ  ثنایا كلمات  من  تتضح جبالء  احلقیقة  هذه 

الوصیة« حیث یقول:
إن أبا الحسن الهادي صاحب العسكر احتجب عن كثير من الشيعة إال عن عدد 
يسير من خواصه، فلما أفضى األمر إلى أبي محّمد، كان يكلم شيعته الخواص 

وغيرهم من وراء الستر إال في األوقات التي يركب فيها إلى دار السلطان.«11 
فهذان اإلمامان ظال حمتجبنی عن الشیعة قسراً أو طوعاً نظراً لتعرضهما 
ملراقبة شدیدة يف سر من رأى، و لقرب عصریهما من عصر الغیبة. وقد 
اقتصر اتصاهلما بالشیعة على طریق املكاتبات والتوقیعات والوكالء، األمر 
الذي یفسر لنا كثرة املكاتبات، قال أحمد بن إسحاق القمي: دخلت على أبي 

محّمد فسألته أن يكتب ألنظر إلى خطه فأعرفه إذا ورد.12 
من هنا كانت مجاعة من الشیعة تغتنم الفرصة وتلتقي باإلمام عند مسریه 
إىل دار اخلالفة كل أسبوع. ومن مجلة ما قام به اإلمام اهلادي وكذلك 
اإلمام العسكري يف تلك املرحلة لتمهید األرضیة الفكریة املناسبة للشیعة 
الغیبة و والدة  العدیدة بشأن  الغیبة إصدار األحادیث  للدخول يف عصر 
اإلمام احلجة، وإرجاع الشیعة إىل الوكالء، وتأیید بعض الكتب الفقهیة 
والروائیة. وهبذه الصورة مهدوا األرضیة لتحمل ظروف وشرائط ما بعد الغیبة، 

 .واالتصال غری املباشر باإلمام
وهذا األسلوب ذاته قد اتبعه اإلمام الثاين عشر يف زمن الغیبة الصغرى 
لیهیئ الشیعة لعصر الغیبة الكربى بالتدریج. ومن هنا متیزت النصوص الواردة 
عن اإلمام اهلادي يف ذلك الظرف العصیب واليت جاءت لتؤكد اإلمامة 
من بعده لولده احلسن العسكري، منعاً من حماوالت السلطة جلعلها يف 

 13.ولده حمّمد املعروف بأيب جعفر، وكذلك حلفیده املهدي

اخالقه
أما مناقبه؛ فقال الشيخ كمال الدين ابن طلحة: فمنها ما حّل في اآلذان محل 
جالها باتصافها، واكتناف اللئالي اليتيمة بأصدافها، وشهد ألبي الحسن علي الرابع 
أن نفسه موصوفة بنفايس أوصافها، وأنه نازل في الدرجة النبوية في دار أشرافها، 

وشرفات أغرافها.
أن أبا احلسن كان یوما قد خرج من سر من رأى إىل قریة ملهم عرض 
له. فجاء رجل من األعراب یطلبه فقیل له: قد ذهب إلى الموضع الفالني. 

فقصده فلما وصل إلیه قال له: ما حاجتك؟ 
فقال: أنا رجل من أعراب الكوفة المتمسكين بوالء جدك علي  بن أبي طالب و قد 

ركبني  دين  فادح  أثقلني حمله و لم أر من أقصده لقضائه سواك. 
فقال له أبو احلسن: »طب نفسا و قر عينا.« 

مث أنزله فلما أصبح ذلك الیوم، قال له أبو احلسن: »أريد منك حاجة اهلل 
اهلل أن تخالفني فيها؟« 

فقال األعرايب: ال أخالفك. 
فكتب أبو احلسن ورقة خبطه معرتفا فیها أن علیه لألعرايب ماال عینه فیها 
یرجح على دینه و قال: »خذ هذا الخط فإذا وصلت إلى سر من رأى 
أحضر إلي و عندي جماعة فطالبني به و أغلظ القول علي في ترك إيفائك إياه اهلل 

اهلل في مخالفتي فقال أفعل و أخذ الخط. 
فلما وصل أبو احلسن إىل سر من رأى و حضر عنده مجاعة كثریون 
من أصحاب اخللیفة و غریهم حضر ذلك الرجل و أخرج اخلط و طالبه و 
قال كما أوصاه فأالن أبو احلسن له القول و رفقه و جعل یعتذر إلیه و 

وعده بوفائه و طیبة نفسه. 
فنقل ذلك إىل اخللیفة المتوكل فأمر أن حيمل إىل أيب احلسن ثالثون ألف 
درهم فلما محلت إلیه تركها إىل أن جاء الرجل فقال: »خذ هذا المال. 

فاقض منه دينك و أنفق الباقي على عيالك و أهلك و أعذرنا.« 
فقال له األعرايب: يا ابن رسول اهلل! و اهلل إن أملي كان يقصر عن ثلث هذا و لكن 

اهلل أعلم حيث يجعل رساالته. و أخذ املال و انصرف.14 

کيف توفی
و كان سبب  شخوص  أيب  احلسن  إىل سر من رأى أن عبد اهلل بن محّمد 
 فسعى بأيب احلسن كان یتوىل احلرب و الصالة يف مدینة الرسول
إىل املتوكل و كان یقصده باألذى و بلغ أبا احلسن  سعایته به فكتب 
إىل املتوكل یذكر حتامل عبد اهلل بن حمّمد و یكذبه فیما سعى به فتقدم 
املتوكل بإجابته عن كتابه و دعائه فیه إىل حضور العسكر على مجیل من 

الفعل و القول فخرجت نسخة الكتاب و هي: 
لقرابتك  بقدرك راع  المؤمنين عارف  أمير  بعد فإن  أما  الرحيم؛  الرحمن  بسم اهلل 
موجب لحقك مؤثر من األمور فيك و في أهل بيتك ما يصلح اهلل به حالك و 
حالهم و يثبت به عزك و عزهم و يدخل األمن عليك و عليهم يبتغي بذلك رضى 
ربه و أداء ما افترض عليه فيك و فيهم و قد رأى أمير المؤمنين صرف عبد اهلل 
بن محّمد عما كان يتواله من الحرب و الصالة بمدينة الرسول إذ كان على ما 
ذكرت من جهالته بحقك  و استخفافه بقدرك و عند ما قرفك  به و نسبك إليه من 
األمر الذي علم أمير المؤمنين براءتك منه و صدق نيتك في برك و قولك و أنك لم 
تؤهل نفسك لما قرفت بطلبه و قد ولى أمير المؤمنين ما كان يلي من ذلك محّمد 
بن الفضل و أمره بإكرامك و تبجيلك و االنتهاء إلى أمرك و رأيك و التقرب إلى 

اهلل و إلى أمير المؤمنين بذلك.
و أمير المؤمنين مشتاق إليك يحب إحداث العهد بك و النظر إليك فإن نشطت 
لزيارته و المقام قبله ما أحببت شخصت و من اخترت من أهل بيتك و مواليك و 
حشمك على مهلة و طمأنينة ترحل إذا شئت و تنزل إذا شئت و تسير كيف شئت 
و إن أحببت أن يكون يحيى بن هرثمة مولى أمير المؤمنين و من معه من الجند 
يرتحلون برحيلك و يسيرون بسيرك فاألمر في ذلك إليك و قد تقدمنا إليه بطاعتك 
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فاستخر اهلل حتى توافي أمير المؤمنين فما أحد من إخوته و ولده و أهل بيته و 
خاصته ألطف منه منزلة و ال أحمد لهم أثرة و ال هو لهم أنظر و عليهم أشفق و 

بهم أبر و إليهم أسكن منه إليك و السالم عليك و رحمة اهلل و بركاته.
و كتب إبراهيم بن العباس يف شهر كذا من سنة ثالث و أربعنی و مائتنی .

فلما وصل الكتاب إىل أيب احلسن جتهز للرحیل  و خرج معه يحيى بن 
هرثمة حىت وصل إىل سرمن رأى فلما وصل إلیها تقدم املتوكل بأن حيجب 
عنه يف یومه فنزل يف خان یعرف بـ»خان الصعالیك« و أقام فیه یومه مث تقدم 

املتوكل بإفراد دار له فانتقل إلیها.15 
و أقام أبو احلسن مدة مقامه بسرمن رأى مكرما يف ظاهر حاله جیتهد 
املتوكل يف إیقاع حیلة به فال یتمكن من ذلك و له معه أحادیث یطول 
بذكرها الكتاب فیها آیات له و بینات إن قصدنا إلیراد ذلك خرجنا عن 

الغرض فیما حنوناه.16 
 وآلل البیت قد ُعرف املتوكل ببغضه ألمری املؤمننی علي بن أيب طالب
وشیعتهم، ففي سنة )236 هـ.ق.( أمر هبدم قرب اإلمام احلسنی وهدم 
ما حوله من الدور. ومنع الناس من زیارته وأمر مبعاقبة من یتمّرد على املنع.

ومل یقف املتوّكل عند حّد يف عدائه ونصبه ألهل البیت وایذاء شیعتهم 
فقد قتل معّلم أوالده إمام العربیة يعقوب ابن السّكيت حنی سأله: من أحب 

إليك؟ هما - یعين ولدیه املعتز واملؤید- أو الحسن والحسين؟ 
فقال ابن السّكیت: قنبر- یعين موىل علي- خير منهما. فأمر األتراك 

فداسوا بطنه حتى مات، وقيل أمر بسّل لسانه فمات.17 
وأهم حدث يف زمن املتوّكل فیما خيص حیاة أهل البیت حبیث یكشف 
إلیهم واالهتمام هبم يف  التوجه  العام اإلسالمي من  الرأي  إلیه  عّما وصل 
النفوس هو حدث  موقعهم يف  فیه  یفقدون  العباسیون  الذي كان  الوقت 
إشخاص املتوّكل لإلمام علي اهلادي من مدینة جّده ووطنه اىل سجون 

سّر من رأى بعیداً عن حواضر العلم والدین واألدب.
ففي سنة )234 هـ.ق.( أي بعد سنتنی من سیطرته على كرسي اخلالفة أمر 
املتوكل، حيىي بن هرمثة بالذهاب إىل املدینة والشخوص باإلمام إىل سامراء، 
ا هّم حيىي بإشخاصه 

ّ
وكانت لإلمام مكانة رفیعة بنی أهل املدینة، ومل

قال: دخلت  نفسه، حیث  ینقل حيىي  اهلها كما  املدینة وضج  اضطربت 
املدینة فضج أهلها ضجیجاً عظیماً، ما مسع الناس مبثله خوفاً على عليـ  اي 
اإلمام اهلاديـ وقامت الدنیا على ساق، ألنه كان حمسناً إلیهم مالزماً 
املسجد، مل یكن عنده میل إىل الدنیا فجعلت أسكتهم، وأحلف هلم أين 
مل أومر فیه مبكروه وأنه ال بأس علیه مث فّتشت منزله فلم أجد إالّ مصاحف 

وأدعیة، وكتب علم، فعظم يف عیين.18 
 علي بن مهزيار قال: كانت زينب  الكذابة تزعم أهنا بنت علي بن أيب طالب

فأحضرها املتوكل  و قال: اذكري نسبك. 
فقالت: أنا زينب  بنت علي و أنها كانت حملت إلى الشام فوقعت إلى بادية من 

بني كلب فأقامت بين ظهرانيهم. 
فقال هلا املتوكل:  إن زينب  بنت علي قديمة و أنت شابة. 

فقالت: لحقتني دعوة رسول اهلل بأن يرد شبابي في كل خمسين سنة. 
فدعا املتوكل  وجوه آل أيب طالب فقال: كيف يعلم كذبها؟ 

 .فقال الفتح: ال يخبرك بهذا إال ابن الرضا

فأمر بإحضاره و سأله، فقال: »إن في ولد علي عالمة.« 
قال: و ما هي؟ 

فهي  لها  تعرض  لم  فإن  السباع  إلى  فألقها  السباع  لهم  تعرض  »ال   :قال
صادقة.« 

فقالت: يا أمير المؤمنين اهلل اهلل في فإنما أراد قتلي و ركبت الحمار و جعلت 
تنادي أال إنني زينب  الكذابة و في رواية أنه عرض عليها ذلك فامتنعت فطرحت 

للسباع فأكلتها. 
فقال علي بن الجهم جرب هذا على قائله فأجیعت السباع ثالثة أیام مث دعي 
باإلمام و أخرجت السباع فلما رأته الذت به و بصبصت بأذناهبا فلم 
یلتفت اإلمام إلیها و صعد السقف و جلس عند املتوكل . مث نزل من عنده 
و السباع تلوذ به و تبصبص حىت خرج و قال قال النيب حرم حلوم أوالدي 

على السباع.19 
حمّمد  بن  بـعلي  املتوكل  إىل  سعي  الذهب«  »مروج  يف  المسعودي  قال 
اجلواد أن يف منزله كتبا و سالحا من شیعته من أهل »قم« و أنه عازم 
على الوثوب بالدولة فبعث إلیه مجاعة من األتراك فهجموا داره لیال فلم جیدوا 
فیها شیئا و وجدوه يف بیت مغلق علیه و علیه مدرعة من صوف و هو 
جالس على الرمل و احلصى و هو متوجه إىل اهلل تعاىل یتلو آیات من القرآن 
فحمل على حاله تلك إىل املتوكل و قالوا له: لم نجد في بيته شيئا و وجدناه 
يقرأ القرآن مستقبل القبلة. و كان  املتوكل  جالسا يف  جملس  الشرب  فدخل علیه 
و الكأس يف ید املتوكل فلما رآه هابه و عظمه و أجلسه إىل جانبه و ناوله 
الكأس اليت كانت يف یده. فقال و اهلل ما خيامر حلمي و دمي قط فأعفين 
فأعفاه فقال أنشدين شعرا. فبكى املتوكل حىت بلت حلیته دموع عینیه و بكى 
احلاضرون و دفع إىل علي أربعة آالف دینار مث رده إىل منزله مكرما.20

واُلعوبة  األتراك  قبل  من  مستضعفاً  المعتز. كانه  استخلفوا  املتوکل  وبعد 
الذي كان الواثق قد  السلطة مات اشناس  فیها  بأیدیهم. وأول سنة توىل 
استخلفه على السلطة وخلف مخسمائة الف دینار، فأخذها املعتز وخلع 
خلعة امللك على محّمد بن عبد اهلل ابن طاهر، و قلده سیفنی، مث عزله وخلع 
خلعة امللك على أخیه وتوّجه بتاج من ذهب وقلنسوة جموهرة، ووشاحنی 
جموهرین وقلده سیفنی، مث عزله من عامه ونفاه إىل واسط، وخلع على بغا 
الشرايب وألبسه تاج امللك فخرج على املعتز بعد سنة فقتل وجيء إلیه برأسه. 
واضطهادهم   حمّمد آلل  املعادي  املعتز  موقف  املؤرخون  ذكر  لقد 
واضطهاد شیعتهم ومن مناذج سریته أنه أعمل السیف يف العلوینی وآخرین 

حىّت ماتوا يف سجونه.
فإنّه ال بد أن  العباسي، وإذا صّح ذلك  وسّم االمام اهلادی المعتمد 
یكون قد مسّه المعتز باهلل؛ ألنّه مات يف عهده سنة 254 ه .ق.، واملعتمد 
العباسي بویع باخلالفة سنة 256 هـ.ق. يف النصف من رجب، أو أن املعتز 
قد أوعز إىل املعتمد بدّس السم إىل اإلمام، فیكون ذلك مجعاً بنی قول 

الشيخ الصدوق والشيخ الكفعمي، واهلل أعلم حبقیقة احلال.21 
روی محّمد بن يحيى و غریه عن سعد بن عبد اهلل عن مجاعة من بين هاشم 

منهم الحسن بن الحسن األفطس : 
 باب أيب احلسن  بن حمّمد بن علي  یوم تويف حمّمد  سیرة األخیارأهنم حضروا 

یعزونه و قد بسط له يف صحن داره و الناس جلوس حوله. سیرة األخیار
فقالوا قدرنا أن يكون حوله من آل أبي طالب و بني هاشم و قريش مائة و خمسون 
رجال سوى مواليه و سائر الناس إذ نظر إلى الحسن بن علي قد جاء مشقوق الجيب 

حتى قام عن يمينه و نحن ال نعرفه. 
فنظر إلیه أبو احلسن بعد ساعة فقال: »يا بني! أحدث هلل عز و جل شكرا 
فقد أحدث فيك أمرا فبكى الفتى و حمد اهلل و استرجع و قال  الحمد هلل  رب 

العالمين و أنا أسأل اهلل تمام نعمه لنا فيك  و إنا هلل و إنا إليه راجعون .«22 
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نعماين، هو أبو عبد اهلل محّمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني و كان 
من كبار حمدثي اإلمامیة يف أوائل القرن الرابع، و یعرف بـابن ]أبي [ زينب، 
كان مؤلفا جید النظر، حسن االستنباط، وافر السهم يف معرفة الرجال و 
 ،أحادیثهم، قرء على ثقة اإلسالم محّمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني
و أخذ عنه معظم علمه، و صار كاتبا له و اشتهر بذلك، و حاز عنده 
املزیة العظمى، و احملل الرفیع األمسى، الزم جمالس إفاداته رائحا و غادیا، و 
ورد مناهل علومه العذبة ناهال، و صدر منها ریا سائغا، حىت برع يف العلم 
ال سیما احلدیث و درایته، و معرفة رجاله و رواته، و عرفان صحیحه من 
مفتعلة و مستقیمه من خمتله إىل أن صار ابن جبدته، و هو أحد األعالم 

الذین سافروا يف طلب العلم.1 
اّول من ترجم للنعماين - ولو خمتصراً - و بنی مكانته هو الشيخ النجاشي 
يف رجاله حیث أثىن علیه قائال: شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، شريف المنزلة، 

صحيح العقيدة، كثير الحديث.2 
وقال العالمة المجلسي: كان من كبار الفقهاء3 فاضال كامال ورعا تقيا.4 

تآليفه القيمة
1.كتاب الغیبة الذي هو بنی یدیك، و لیس حيضرين كالم افصح به عن 
عظمة هذا التألیف املنیف و مبلغ شأنه، و ال أدري بأي عبارة أصف براعة 
هذا الكتاب القیم الذي قد انفرد يف بابه، و بأي یراعة اترجم عن جزالة ذلك 

الرقیم الذي عكف علیه العلماء منذ یوم تألیفه؛ 
2. كتاب الفرائض؛

3.كتاب الرد على االمساعیلیة؛
4. كتاب التفسری؛
5. كتاب التسلي .

و أظن أن هذه الكتب األربعة األخریة لعبت هبا ید الزمان فضاعت فیما 
ضاع.

نعم قال الشيخ الحر العاملي- على ما حكى عنه صاحب »الذریعة«:
إني قد رأيت قطعة من تفسيره. 

و لعل مراده من القطعة هي الروایات املبسوطة الىت رواها النعماين بإسناده 
إىل اإلمام الصادق، و جعلها مقدمة تفسریه، و هي اليت دونت مفردة 
السيد  اىل  تنسب  و  املتشابه«  و  بـ»احملكم  تسمى  و  خمتصرة،  خطبة  مع 
العالمة  بتمامها  أوردها  قد  و  بایران،  األواخر  يف  طبع  و   ،المرتضى

المجلسي يف جملد القرآن من »البحار«.5 

كلمة موجزة حول موضوع الكتاب 
ولد  من  و كونه  آخرالّزمان  يف  ظهوره  و   باملهدي االعتقاد  أن  اعلم 
الزهراء بنت رسول اهلل لیس منحصرا بالفرقة اإلمامیة فحسب، و ال 
الظلم و اجلور علیهم من  إلیها شدة  هو فكرة مستحدثة عندهم دفعهم 
احلكومات اجلائرة كما ظنه بعض احلدثاء املغفلنی أو الناكبنی عن احلق، بل 
 هي فكرة إسالمیة اعتقدها مجیع املسلمنی ألخبار ثابتة عندهم عن النيب
و عرتته كما ستعرفها، غری أن اإلمامیة مع زمرة كبریة من أهل السنة و 
 اجلماعة معتقدون بأن هذا املصلح العاملي املسمى يف الروایات باملهدي
هو شخص معنی معروف ولد سنة 256 ه.ق. و هو ابن االمام احلسن 
بن علي العسكري بال واسطة، و ال یزال حیا خمفیا إىل أن أذن اهلل 
تعاىل لظهوره يف یوم موعود به من اهلل عز و جل. و أما اآلخرون فیقولون 
مل یولد فیغیب إمنا سیولد يف آخر الزمان. فإن أردت أن حتیط بذلك خربا 

فاستمع ملا یتلى:
قال األستاذ احملقق، و العامل البارع املدقق الشیخ لطف اهلل الصافي الگلپايگاني، 

الغیبة للنعماني

فیما كتبه يف الرد على خماریق بعض املعاندین و افرتاءاته و حتامله على الفرقة 
اإلمامیة الناجیة، حتت عنوان »االمیان باملهدي فكرة إسالمیة« ما هو 

نصه:
قال: 

 :مما اتفق عليه المسلمون خلفا عن سلف، و تواترت فيه األخبار عن النبي
أنه ال بد من إمام يخرج في آخر الزمان من  نسل علي و فاطمة يسمى باسم 
الرسول، و يلقب بالمهدي و يستولى على األرض، و يملك الشرق و الغرب، 
و يتبعه المسلمون، و يهزم جنود الكفر، و يمأل األرض قسطا و عدال بعد ما ملئت 

ظلما و جورا، و ينزل عيسى، و يصلى خلفه ...6 
هي:  أقسام  ثالثة  على  والعشرین يف كتابه  الستة  األبواب  النعماين  جعل 

االعتقاد بالغیبة، وزمان الغیبة، وزمان الظهور وعالئمه.
الغیبة.كتب  عن  الواردة  الروایات  من  هذا  النعماين يف كتابه  استفاد  وقد 
النعماين هذا الكتاب وهو يف »حلب«، سنة 342هـ.ق. وقد أشار أصحاب 
الفهارس إىل كتاب الغیبة للنعماين وأطلق علیه بعضهم اسم مالءالعیبة يف 

طول الغیبة.
یقول الشيخ المفيد بعد بیان مطلب حول االمام املهدي أّن الروایات 
وأوردوها يف كتبهم،  احلدیث  اجملال كثریة مجعها أصحاب  الواردة يف هذا 
ومن مجلتهم حمّمد بن ابراهیم النعماين يف كتاب الغیبة حیث قام بشرح هذه 

الروایات.

خصائص الكتاب
اعتمد النعماين يف تدوین كتابه اجملامیع الروائیة اليت صنفت حول الغیبة و 
ذلك سنة 342 ه.ق. يف مدینة حلب. ذكره اصحاب املعاجم و قالوا إنه 
یظهر من بعض املواضع، أّن الكتاب كان موسوماً أو معروفاً بــ مالء العيبة 

في طول الغيبة. 
ویعد الكتاب من نفائس الكتب املدونة يف هذا الباب، وقد امتدحه الشیخ 
 املفید يف »اإلرشاد«، بعد استعراضه للروایات اخلاصة باإلمام املهدي

قائال:
وهذا طرف يسير مما جاء في النصوص على الثاني عشر من األئمة والروايات 
في ذلك كثيرة قد دونها أصحاب الحديث من هذه العصابة وأثبتوها في كتبهم 
المصنفة فممن أثبتها على الشرح والتفصيل محّمد بن إبراهيم المكنى أبا عبد اهلل 

النعماني في كتابه الذي صنفه في الغيبة.
ابتدا املؤلف الكتاب مبقدمة طویلة ذكر فیها سبب تألیفه هلذا الكتاب وهو 
بـالروایات حصل  معرفة  لدیهم  ولیس  االمیان  قلیلي  من  الشیعة  بعض  ان 
عندهم احنراف يف موضوع الغیبة. وهذا ما دعا النعماين اىل مجع الروایات 

اخلاصة مبوضوع الغیبة.7 
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