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دخول  حظر  )2018/1/15م.(  الصهيوين،  االحتالل  حكومة  قررت 
عناصر مرضى حمسوبني على حركة »محاس« يف »قطاع غزة« أو أقربائهم 

من الدرجة األوىل للعالج داخل األراضي احملتلة عام 1948م. 
وصدر القرار مبوجب التماس قدمته عائلة اجلندي املفقود يف قطاع غزة هدار 
غولدين إىل احملكمة العليا اإلسرائيلية ضد عدم تطبيق قرارات اجمللس الوزاري 
التضييق على محاس لكشف مصري  املصغر »الكابينت« كاملة خبصوص 

اجلنود املفقودين.
محاس  حركة  من  لعناصر  السماح  مطلًقا  اإلسرائيلي  االحتالل  ويرفض 
املرضية  احلاالت  لبعض  يسمح  أنه  إال  أسباب،  إىل كيانه ألي  بالدخول 

ألقارب من محاس، حبسب ما نقلت وكالة »صفا«.
ملا  تعليمات  أصدرت  أهنا  االلتماس  على  االحتالل  حكومة  رد  وتضمن 
يسمى منسق عام شؤون املناطق بوقف إصدار التصاريح العالجية اإلنسانية 
هنائياً لعناصر حمسوبني على حركة محاس من قطاع غزة إىل إسرائيل وكذلك 

املقربني منهم بالدرجة األوىل.
وأضافت حكومة االحتالل أنه جرى تطبيق قرارات الكابينت حول »معاقبة« 
محاس جزئيًّا يف اآلونة األخرية بسبب عدم توفر قوائم كاملة ألمساء وهوية 

العناصر احملسوبني على احلركة أو أقربائهم، وكان بإمكان األمن اإلسرائيلي 
منع دخول جمموعات جزئية حمسوبني على احلركة وأبناء عائالهتم.

معاقبة  قرار  تطبيق  قرر  عندما  املوقف  القومي  األمن  رئيس جملس  وحسم 
محاس مجلة وتفصيالً حبيث يسري القرار على احملسوبني على احلركة حبسب 

معطيات األمن اإلسرائيلي وأقربائهم من الدرجة األوىل.
ورحبت عائلة اجلندي هدار بقرار احلكومة، وعّدته نصراً على محاس، وأهنا 
تأمل أن يساهم ذلك يف استعادة اجلنود املفقودين يف قطاع غزة، حبسب 

تعبريها.
وسبق أن أعلنت كتائب القسام اجلناح العسكري حلركة محاس عن أسر 4 

جنود إسرائيليني دون أن تقدم أي تفاصيل بشأن حالتهم.

المصدر: المركز الفلسطيني لإلعالم

يعترب التفجري االنتحاري املزدوج الذي وقع يف »ساحة الطريان« يف »بغداد« 
يوم االثنني 15 كانون الثاين / يناير واسفر عن استشهاد 27 شخصا وجرح 
اكثر من 100، األكثر دموية منذ االنفجار الذي وقع يف حي الكرادة يف 

يوليو / متوز 2016  وأسفر عن استشهاد 324 شخصا.
مصادر امنية وشهود عيان ذكروا ان مهامجني فجرا نفسيهما وسط عمال 
البناء االهليني يف الساحة ، وهي مكان مكتظ يضم أيضا مرآبا لسيارات 

النقل الداخلي وعشرات احملال التجارية والباعة اجلائلني.
مصادر طبية ذكرت أن العديد من اجلرحى إصاباهتم خطرية وهو ما يرشح 

ارتفاع حصيلة الضحايا من الشهداء.
ال حيتاج املسؤول العراقي جلهاز استخبارايت معقد ليعرف ان هزمية »داعش« 
يف العراق ال يعين اجتثاث جذور هذه الشجرة اخلبيثة من ارض العراق بشكل 
كامل ، وان هزمية »داعش« ستدفع عناصرها لالنتقام من املناطق االمنة 

العراقية واليت كان البنائها االبطال الدور االبرز يف هزمية الدواعش املنكرة.
هذه احلقيقة اشار اليها عضو جلنة األمن والدفاع النيابية عدنان األسدي ، 

تعليقا على التفجري االرهايب املزدوج ، بقوله ان: 
ما حصل اليوم في ساحة الطيران مجزرة نتجت بسبب االهمال، حيث كانت 
المناطق  هناك معلومات مسبقة حذرت من حراك داعشي يجري الستهداف 

االمنة في بغداد.
ليس هناك من ينكر ان ما حدث يف ساحة الطريان هو خرق امين ، وانه 
عبارة عن رسالة ارهابية ساعية باجتاه الضغط لتأجيل االنتخابات وادخال 

البالد يف فراغ دستوري والذهاب به حنو اجملهول ، ولكن هذا ال يربر اال 
تتخذ االجراءت الحكام االمن وايقاف هذه اخلروقات عرب تفعيل التقنيات 
االمنية احلديثة واجلانب االستخباري ، الستهداف الدواعش اىن كانوا ووأد 

عملياهتم االنتحارية ضد االمنني العزل.
التاكيد على بذل جهد استخبارايت مضاعف ، ملواجهة واستئصال اخلاليا 
»الداعشية« النائمة والفاعلة ، هو ما حتتاجه املرحلة احلالية ، بعيدا عن تكرار 
 ، االجرامية  االعمال  هذه  لتربير  واالقصاء  التهميش  العبثي حول  الكالم 
الهنا اجلهات اليت تقف وراء هذه العمليات ليست يف وارد املشاركة بالعملية 
فهذه   ، االجرام  هذا  عن  للكف  احلقوق  من  مبزيد  تطالب  او  السياسية 
اجلهات تعمل الجندات اجنبية تريد للعراق العودة اىل ماقبل عام 2003م.، 
واذا مل يتسن هلم ذلك، يكون تقسيم العراق اىل دويالت متصارعة ومتنازعة 

هو خيارها الثاين.
الدواعش الذين يفجرون انفسهم وسط املدنيني العزل ، ال يعملون بفردهم 
فهناك دواعش اخرون، كثريا ما ينشطون مع كل تفجري ارهايب ، وينحصر 
دورهم يف اثارة الشائعات حول »هشاشة« الوضع االمين وان املدنيني تركوا 

لقمة سائغة للعصابات الداعشية، لبث اخلوف واهللع يف قلوب العراقيني. 
انفجار ساحة الطريان مل يكن استثناء ، فقد شهدت بغداد عقب تفجري 
ساحة الطريان محلة منظمة الشاعة اخبار كاذبة حول تفجريات يف مناطق 

متعددة يف بغداد  تزامنا مع التفجري اإلرهايب يف ساحة الطريان.
خلية االعالم احلريب دعت اىل توخي الدقة واحلذر واعتماد املصادر الرمسية يف 

نقل األخبار وعدم إثارة األكاذيب اليت تقف خلفها جهات مشبوهة تعمل 
لتحقيق مصاحلها وفسادها.

من الواضح ان داعش وحواضنها لن تسكت على ما نزل هبا من هزمية على 
اوال  لالنتقام  االنتحارية،  العمليات  تستعجل  اخذت  لذلك  العراقيني،  يد 
وللتغطية على هزائمها ثانيا، ولرفع معنويات عناصرها ثالثا، ولديدهنا رابعا 
، فجرمية ساحة الطريان جاءت بعد ايام قليلة من عملية إحباط املخطط 
االنتحاري يف ساحة عدن مبنطقة الكاظمية ببغداد والذي ادى اىل اصابة 

18 شخصاً.

ان على احلكومة واالجهزة االمنية واجليش قوات احلشد الشعيب، منع الدواعش 
من افساد فرحة العراقيني بالنصر يف وأد املخططني التكفريي والتقسيمي، 
عرب بذل املزيد  من اجلهد للتصدي للعمليات االرهابية، وتتبع سري والية 
تسلل االرهابيني من اوكارهم اىل اهدافهم ، وإشارك احلشد الشعيب، يف محاية 
املناطق املستهدفة من قبل داعش يف بغداد، عرب تفعيل آلية االمن الذايت، 
حتت اشراف االجهزة االمنية ، حلرمان الدواعش من فرصة االنتقام هلزائمهم.

http://ar.shafaqna.com/AR/155088 :المصدر

البد من حرمان داعش من فرصة اإلنتقام لهزائمها

االحتالل يمنع عناصر حماس واقرباءهم
من السفر للعالج

بعد تفجيرات الكاظمية وساحة الطيران...
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رفض اجمللس املركزي الفلسطيين يف بيانه اخلتامي قرار الرئيس االمريكي دونالد 
ترامب اعتبار القدس عاصمة لـاسرائيل ونقل سفارة بالده من تل ابيب اىل 
القدس احملتلة واعترب ان االدارة االمريكية اصبحت غري راعية لعملية التسوية.
الزميل فارس الصرفندي  العامل« من »فلسطني« احملتلة  وأفاد مراسل »قناة 
ان اجمللس املركزي الفلسطيين دعا اجملتمع الدويل ليكون راعيا لعملية التسوية 
وفوض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير لتجميد االعرتاف بكيان االحتالل.

واكد اجمللس على وقف التنسيق االمين مع االحتالل واعتبار اتفاق باريس 
االقتصادي غري موجود وتبين حركة املقاطعة لكيان االحتالل االسرائيلي.

كما أكد اجمللس املركزي الفلسطيين يف بيانه اخلتامي ادانة ورفض قرار ترامب 
ونقل سفارة بالده من »تل ابيب« اىل القدس احملتلة والعمل على اسقاطه، 
واعترب اجمللس ان االدارة االمريكية اهنت اهليتها كوسيط للتسوية ولن تكون 

شريكا اال بعد اهناء القرار.
وعلى ضوء تنصل سلطة االحتالل من مجيع االتفاقيات املربمة يؤكد املركزي 
ان اهلدف املباشر هو استقالل دولة فلسطني ما يتطلب االنتقال من سلطة 

احلكم الذايت اىل الدولة، من خالل جتسيد سيادة دولة فلسطني وعاصمتها 
الرابع من حزيران مبا فيها قرار اجمللس الوطين  القدس الشرقية على حدود 

واالمم املتحدة.
وبناء على ذلك قرر اجمللس ان الفرتة االنتقالية اليت نتجت عن اوسلو مل 
تعد قائمة، ودعا اجملتمع الدويل اىل حتمل مسؤوليته من اجل اهناء االحتالل 
ومتكني دولة فلسطني على اجناز استقالهلا، كما قرر وقف التنسيق االمين 
واالتفاقية االقتصادية »باريس« والطلب من اللجنة التنفيذية بالبدء يف تنفيذ 

ذلك.

http://www.alalam.ir/news/3291616 :المصدر

سيعقد املؤمتر الدويل الثاين حول العمارة والرتاث االسالمي، 17 لغاية 19 
إبريل / نيسان املقبل يف »مجهورية مالطا«.

إىل  املؤمتر  هذا  يهدف  )إکنا(،  الدولية«  القرآنية  األنباء  »وكالة  وأفادت 
تسليط الضوء على أمهية الفنون واهلندسة املعمارية للرتاث اإلسالمي للعامل 

وتأثريه على خمتلف املناطق.
وسيتم يف هذا املؤمتر مناقشة تصميم جمموعة متنوعة من املباين يف الدول 
واحلدائق،  واملنازل  واألبراج،  والقالع،  املساجد،  ذلك  يف  مبا  اإلسالمية 

واهلياكل اهلندسية مثل اجلسور والسدود ونظم الري وغريها.
والعمارة التقليدية واحلضرية يف البلدان اإلسالمية تتالشى بسبب حتوهلا إىل 

العمارة العاملية والتحضر، ونتيجة لذلك، تفقد العديد من املناطق اإلسالمية 
هويتها.

العمارة  سياق  يف  املعمارية  التطورات  استعراض  هبدف  املؤمتر  وسيعقد 
اإلسالمية والتخطيط احلضري.

وقد عقدت اجلولة االوىل من املؤمترخالل شهر مايو / أيار 2017 للميالد 
مبدينة »فالنسيا« االسبانية.

http://iqna.ir/ar/news/3467531 :المصدر

تبىن االحتاد األورويب أمس االثنني برناجماً جديداً مبيزانية تبلغ مخسة ماليني 
يورو )1،6 ماليني دوالر( هبدف دعم الالجئني من مسلمي أقلية الروهنغيا 

يف بنغالدش.
األوروبية  املفوضية  قالت  )إکنا(،  الدولية«  القرآنية  األنباء  وأفادت »وكالة 
وهي الذراع التنفيذية لالحتاد يف بيان صحفي إن املبادرة اجلديدة هتدف إىل 
دعم جهود حتديد وتسجيل الجئي »الروهنغيا« يف »بنغالدش« وتسهيل 
املعرضني  الدعم اإلنساين باإلضافة إىل ضمان محاية أفضل لألفراد  تقدمي 

للخطر بشكل خاص.
وأضافت أن مبادرة االحتاد األورويب هتدف كذلك إىل دعم تنفيذ اتفاق بني 
حكوميت »ميامنار« وبنغالدش وقع يف ال 23 من نوفمرب 2017 إلعادة 

الالجئني اىل بالدهم.

وكانت املمثلة العليا لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجية والسياسية واألمنية 
ونائبة رئيس املفوضية األوروبية فيديريكا موغرييين جددت خالل زيارة قامت 
هبا إىل خميمات الالجئني من الروهنغيا يف بازار كوكس يف بنغالدش يف ال 
19 من نوفمرب املاضي تأكيد دعم االحتاد األورويب لسلطات بنغالدش يف 

استقبال الالجئني الذين فروا من والية )أراكان( مبيامنار.
 

المصدر: وكالة أنباء أراكان

االتحاد األوروبي يتبنى برنامجًا جديدا
مدروسة ومخطط لها جيدا

حول القدس المحتلة
المركزي الفلسطيني يرفض قرار ترامب 

حول العمارة والتراث اإلسالمي

مالطا تستضيف المؤتمر الدولي الثاني 
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و كانت الشيعة يف غيبته االوىل تعرب عنه و عن غيبته بــالناحية المقدسة، و 
كان ذلك رمزا بني الشيعة يعرفونه به و كانوا يقولون أيضا على سبيل الرمز 
و التقية الغريم- يعنونه- و صاحب األمر1 ووحنن يف عصرنا هذا، نعرب 
عنه بالقاب خاصة به ويشتهر هبا مبا فيها؛ مهچون: الحجة، و القائم، 
و المهدي، و الخلف الصالح، و صاحب الزمان، و المنتظر؛2 لكن مثة رمزا 
مسترتا عن إسم موالنا وضعناه يف خبايا وخفايا ذهننا وأخفيناه يف صدرونا:   

.محّمد
روی عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: قال رسول اهلل: »المهدي 
من ولدي اسمه  اسمي  و كنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا و خلقا تكون به غيبة 
و حيرة تضل فيها األمم ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملؤها عدال و قسطا كما 

ملئت جورا و ظلما.«3 
و قال: »القائم من ولدي اسمه  اسمي  و كنيته كنيتي و شمائله شمائلي 
و سنته سنتي يقيم الناس على ملتي و شريعتي و يدعوهم إلى كتاب ربي عز و 
جل من أطاعه فقد أطاعني و من عصاه فقد عصاني و من أنكره في غيبته فقد 
أنكرني و من كذبه فقد كذبني و من صدقه فقد صدقني إلى اهلل أشكو المكذبين 
لي في أمره و الجاحدين لقولي في شأنه و المضلين ألمتي عن طريقته  َو َسييَْعَلُم 

الَّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنيَْقَلٍب ييَنيَْقِلُبون «4و5   

اإلسم الذي ال يجب قراءته
الروايات تنهي ذكر اسم القائم. ننقل ادناه بعض الروايات تنهي ذكر 

اسم االمام املهدي
 روی عن داود بن القاسم الجعفري قال: مسعت أبا احلسن العسكري -

يقول : »الخلف من بعدي الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟« 
فقلت: و لم جعلني اهلل فداك؟ 

قال: »إنكم ال ترون شخصه- و ال يحل لكم ذكره باسمه.« 
فقلت: فكيف نذكره؟ 

فقال: »قولوا الحجة من آل محّمد صلوات اهلل عليه و سالمه.«6 
- و روی عن أيب عبد اهلل قال: »صاحب هذا األمر رجل ال يسميه 

باسمه إال كافر.«7 
- جابر بن يزيد الجعفي قال: مسعت أبا جعفر يقول : »سأل عمر أمير 
المؤمنين عن المهدي. فقال: يا ابن أبي طالب! أخبرني عن المهدي ما 
اسمه؟ قال: »أّما اسمه فال إن حبيبي و خليلي عهد إلي أن ال أحدث 
باسمه حتى يبعثه اهلل عز و جل و هو مما استودع اهلل عز و جل رسوله في 

علمه.« 8 
يرى بعض املؤرخني أن السبب لنهي ذكر امسه حسب ما جاء يف الروايات 
احلرص على حياته و أمنه يف فرتة الغيبة الصغرى ألن الشيعة جيتمعون بسماع 

األسرار الخفية إلسم 

هذا اإلسم و يعرضون أنفسهم و إمامهم يف اخلطر و هكذا جند أن هذا 
القسم من املؤرخني يرون أن النهي من التسمية يتعلق بفرتة الغيبة الصغرى.و 
مع هذا مبا أن الروايات مل حتدد ؤمنا خاصا للنهي عن تسميته ميكن 
القول ان احلكمة و السبب احلقيقي للنهي عن التسمية خمفية علينا و من 
األفضل كما يقول العلماء املسلمون أن نتوقف عند الشبهات و ببيان أخرى 

نتجنب عن تسميته حىت عصر الظهور.

اإلسم الذي يجب معرفته
 يظهر من بعض الروايات اليت استحصلناها اعاله ان اسم االمام املهدي
ذكر صراحتا، وان الذاكر هلا هو الرسول اخلامت يف اكثرها، واالمام امري 

.و االئمه املؤمنني
اثني  له   يبعث اهلل رسوال إال و جعل  النيب: »لم  سلمان قول  روی عن 
عشر نقيبا]...[ ثم الحسن بن علي الصامت األمين على سر اهلل ثم محّمد بن  

الحسن  المهدي  الناطق  القائم بحق اهلل.«9 
مجاعة حدث أهنم كانوا عند علّي بن أيب طالب : فكان إذا أقبل ابنه 
 و إذا أقبل الحسين ،»يقول: »مرحبا يا ابن رسول اهلل احلسن
يقول: »بأبي أنت و أمي يا أبا ابن خير اإلماء« فقيل له: يا أمير المؤمنين! ما 

بالك تقول هذا للحسن و تقول هذا للحسين؟ و من ابن خيرة اإلماء؟ 
فقال: »ذلك الفقيد الطريد الشريد: محّمد بن الحسن بن علي بن محّمد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محّمد بن علي بن الحسين عليهم السالم هذا« و 

 10. وضع يده على رأس احلسني
وذكر اسم االمام املهدي الصريح يثبت وجود التصريح بامسه ولكن ال 

يتم به املطلب من امكانية التصريح بامسه لعوام شيعتهم.
أما لو حناول فهم احلكمة من تسميته صراحتا يف بعض االحيان، فهنا ميكن 
القول احتماال معقول اىل ان الرسول اخلامت حمّمد ص وبقية املعصومني ع 
كان االصل واحلكمة عندهم حفظ وسرت كشف امسه الصريح بالعموم على 
طول الزمان، ولكن ايضا اقتضت احلكمة ايضا كشف امسه الصريح اضطرارا 
الناس وخاصة شيعته وهذا يتطلب معرفته وامسه  لتثبيت امر حجيته على 
الشريف الصريح كي يعرف امام زماهنم بال شك كما هو حال من كان قبله 
. ولتكون احلجة بالغة ثابته وبالنّـــص كما ثبتت بالنص امامة من قبله، فاذا 
وصل وثبت لديهم هذا رجع االمر اىل اصله العام املفروض البقاء عليه يف 

كل االزمان وهو عدم التصريح بامسه حىت وهم يعلمون به.11

سبب النهي عن ذكر اإلسم
وقد يكون السبب اخلوف والتقية من إشتهار امسه والتعرف عليه بواسطة 

امسه. حبيث أن الكثري من العلماء تناولوا هذا السبب. 
والشئ الذي جيهله الكثري منا هو أن أعداء اإلمام ليسوا فقط من اإلنس 
بل أن مثة كائنات أخرى تناصب اإلمام العداء وال متلك قيود اجلسم الرتايب 
لالنسان من جهة. ومن جهة أخرى فان بعض األعداء )من اإلنس واجلّن( 
قادرون على الوصول إىل العلوم اليت منعت الشيعة من اإلفادة منها، وتعرف 
باسم »العلوم الغريبة« أو»اخلفية«. واإلسم يف هذه العلوم ميكن أن يكون ذا 

أثر يف العثور على الشخص. وكما نرى يف العديد من الروايات أنه إن ذكر 
اسم خاص لالمام أو لقب »القائم« قوموا من مكانكم وضعوا أيديكم على 
الرؤوس، وصلوا على حممد وآل حممد وابتهلوا اىل اهلل تعاىل لتعجيل فرجه 
عليه السالم، النكم تكونوا قد لفتم انتباه واهتمام االمام، وجيب القيام حلفظ 

12.األدب أمام نظراته وعنايته
وعندما يكون إلسم هذا األثر يف لفت اهتمام اإلمام، فهل ميكننا أن جنري 
اإلسم اخلاص لإلمام على ألسننا باندفاعة وهتور وقد نصح العارفون بإخفائه؟
وإضافة إىل ذلك، فقد ذكرت أسباب وأدلة أخرى حلرمة ذكر امسه عليه 
امسه  فان ذكر  احلالة،  إمسه، ويف هذه  السبب شرف  يكون  وقد  السالم. 
أنه ذكر امسه  العاديني وجائز لالئمة. مثلما  للناس  بالنسبة  غري جائز 
عن  منقول  الدعاء  أن  ومبا  املبارك،  رمضان  شهر  أدعية  يف  السالم  عليه 

املعصوم وال حيق لنا تغيري لفظه، فاننا نذكر امسه يف الدعاء.13
إن ما حيذرنا منه العقل، هو التحلي باحليطة واحلذر من الشبهات ومراعاة 
اإلحرتام جتاه أداء أهل البيت. لذلك فاننا ووفقا لسريهتم، نتجنب ذكر 
امسه. حبيث أنه ورد يف »مكيال املكارم« يف ذيل واجبات املنتظرين، 

 .»عدم ذكر امسه »كاحرتام المسه وذكره
بن  احلسن  معه  و   املؤمنني أمري  أقبل  قال:   الثاين أيب جعفر  عن 
علي و هو متكئ على يد سلمان، فدخل »املسجد احلرام« فجلس إذ 
أقبل رجل حسن اهليئة و اللباس فسلم على أمرياملؤمنني- فرد فجلس. مث 
 .قال: يا أمير المؤمنين! أسألك عن  ثالث مسائل... ]...[ أجابه احلسن
فقال الرجل: »أشهد أن ال إله إال اهلل و لم أزل أشهد بها و أشهد أن محّمدا 
رسول اهلل و لم أزل أشهد بذلك و أشهد أنك وصي رسول اهلل و القائم 
بحجته« و أشار إىل أمري املؤمنني »و لم أزل أشهد بها و أشهد أنك وصيه 
و القائم بحجته« و أشار إىل احلسن »]...[ و أشهد على رجل من ولد 
الحسن ال يكنى و ال يسمى حتى يظهر أمره فيمألها عدال كما ملئت جورا و 

السالم عليك يا أمير المؤمنين و رحمة اهلل و بركاته.« 
أين  فانظر  اتبعه  محّمد!  أبا  »يا   :املؤمنني أمري  فقال  فمضى.  قام  مث 
يقصد.« فخرج احلسن بن علي فقال: »ما كان إال أن وضع رجله خارجا 
 من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض اهلل.« فرجعت إىل أمري املؤمنني
فأعلمته فقال: »يا أبا محّمد! أ تعرفه؟« قلت: »اهلل و رسوله و أمير المؤمنين 

 14».هو الخضر« :أعلم.« قال
عليه  له  املميزة  الصفات  من  هي   املهدي اإلمام  اسم  ذكر  حرمة  إن 
السالم، وكانت قائمة منذ عهد األولياء واألوصياء السابقني. وهذا يظهر 
أن حرمة ذكر امسه، ال تقتصر على عصر الغيبة وليست فقط بسبب 
اخلوف والتقية، بل أهنا كانت من تكاليف وواجبات أهل احلق على مر 

العصور والقرون.15

الهوامش:
االولی،  الطبعة  قم،  اهلدى«،  بأعالم  الورى  »إعالم  حسن،  بن  فضل  طربسى،   .1

1417 ق.، ج2، ص 213.
االولی،  الطبعة  بريوت،   »األئمة تاريخ  نفيسة يف  علماء، »جمموعة  من  2. مجع 

1422ق، 2002م.، ص 109.
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وواضح متاما أن من الصعوبة مبكان درك دقائق كل ما هو موجود يف أعلى 
مرتبة روحانية يف الساحة اليت ال يصل إليها عقل االنسان، والبد من اإلكتفاء 
بالتقارير اإلمجالية وأحيانا تقارير املثال املقدمة من املعصومني واإلميان 

هبا. 
وقد جاءت الروايات املنقولة عن املعصومني على ذكر املخلوق االول 

بالعناوين التالية: 

1. العقل
:وقال االمام الصادق

»إن اهلل عزوجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين.«1 

واألئمة األطهار 2. نور النبی األکرم
:قال اإلمام حممد الباقر

»يا جابر إن اهلل أول ما خلق خلق محمدا و عترته الهداة المهتدين.«2 

3. النور
»كان علي بن أبي طالب بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل 
الشام فقال يا أمير المؤمنين إني أسألك عن أشياء ]...[ أخبرني عن أول ما 

خلق اهلل تبارك و تعالی فقال خلق النور.«3 

4. الماء
:قال اإلمام الباقر

هو  و  منه  األشياء  جميع  الذي  الشي ء  خلقه  من  خلقه  شي ء  فأول   ]...[«
الماء... .«4 

5. الجوهر األخضر
ونقل عن أمرياملؤمنني علی قال:

»أن اهلل تعالی لما أراد خلق السماء واألرض خلق جوهرا أخضر ثم ذوبه فصار 
ماء مضطربا... .«5 

6. القلم
:قال اإلمام الصادق

»أول ما خلق اهلل القلم... .«6 
الروايات حول أول خملوق و  الفئات من  إن تقدمي حصيلة عن كل هذه 
»الصادر األول«7 من بني مجيع املخلوقات اليت تسكن عامل اإلمكان، اتسم 
العلماء  بعض  وقد عرض  والشارحني.  للمفسرين  بالنسبة  بالعصوبة  دائما 
والفالسفة االهليني الشيعة، حصيلة إنطباعاهتم، مبن فيهم املغفور له فيض 

كاشاني يف كتاب »علم اليقني« إذ قال: 
إن أول مخلوق خلق من قبل اهلل سبحانه وتعالى، هو جوهر شريف وملكوتي 
وروحاني ووجداني يحظى بأوجه متعددة وجهات مختلفة، وله اسم خاص باعتبار 

اسماعيل شفيعي سروستاني ثاين،  طبع  طهران،  النعمة«،  متام  و  الدين  »كمال  على،  بن  حمّمد  بابويه،  ابن   .3
1395ق.، ج 1، ص 286.

4. سورة الشعراء، اآلية 227.
5. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، ج 2، ص 411.

6. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، طبع رابع، 1407 ق.، ج1، ص 
.333-332

7. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، ج2، ص 648.
8. نفس املصدر.

9. عاملى نباطى، على من حمّمد بن على بن حمّمد بن يونس، »الصراط املستقيم إىل 
مستحقي التقدمي«، جنف، الطبعة االولی، 1384 ق.، ج2، ص 143.

10. جوهرى بصرى، امحد بن عبد العزيز، »مقتضب األثر يف النّص على األئمة اإلثين 
عشر«، قم، الطبعة االولی، ص 31.

https://forums.alkafeel.net »11. مستفاد من »شبکة منتدی الکفيل
12. سئل الصادق عن سبب القيام عند ذكر لفظ القائم  من ألقاب احلجة. قال: 
»ألن له غيبة طوالنية، و من  شدة الرأفة إىل أحبته ينظر إىل كل من يذكره هبذا اللقب 
املشعر بدولته و احلسرة بغربته، و من تعظيمه أن يقوم العبد اخلاضع لصاحبه عند نظر 
املوىل اجلليل إليه بعينه الشريفة، فليقم و ليطلب من اهلل جل ذكره تعجيل فرجه.« )يزدى 
حايرى، على، »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب«، بريوت، الطبعة االولی، 

1422 ق.، ج1، ص 249.(
13. هناوندی، علی اکرب، »العبقری احلسان«، )فارسی(، قم، مسجد مقّدس اجلمکران، 

ج 2، صص 231-230.
14. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 526-525.
15. هناوندی، علی اکرب، »العبقری احلسان«، ص 218-217.

المخلوق األول
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كل وجه، وسمى بالعقل باعتبار أنه موضع  علم اهلل تعالى، وسمي بالقلم باعتبار 
أن الصور العلمية تضاف بواسطته إلى النفوس واألرواح، وسمي حسب قول 
النبي األكرم »أول ما خلق اهلل روحي« باعتبار أن اهلل تعالى يضفي بواسطته 
الحياة على كل كائن حي، وسمي حسب قول النبي األكرم بي»أول ما خلق اهلل 

نوري« باعتبار أن السماوات واألرض أصبحت نورانية بواسطته.8
يف  الواردة  املختلفة  األمساء  اعترب  فيض كاشاين  املرحوم  فان  أخرى  بعبارة 
الروايات حول أول خملوق، باهنا تتعلق كلها مبصداق واحد يسمى بامساء 

خمتلفة باعتبار شؤون هذا الكائن واملراتب واملدارج اليت سلكها. 
وماعدا املغفور له فيض كاشاين، فقد أبدى علماء اخرون مبن فيهم العالمة 
والمالصالح  للصدوق(  التوحيد  )شارح  القمي  سعيد  وقاضي  المجلسي 
مازندراني )شارح األصول للكايف( وغريهم وجهات نظرهم يف هذا اخلصوص. 

القاعدة األولى للخلق في المنظور الوالئي
وكما مّر شرحه، فان »اخللق النوري« أو باألحرى »عامل اجملردات« يتقدم 
على »العامل املادي« يف النظام النظري الديين والوالئي. إن هذا الشئ الذي 
يعد من العجائب اليت بقيت مغفولة يف جمال املعارف االهلية والوالئية، ميثل 
مفتاح فك الرموز، وجيعل الباحث عن احلقيقة يواجه منظومات خمتلفة يف 
أنه  واملؤسف  واالنسان،  العامل  عن  خمتلفا  تعريفا  ذلك  وبتبع  اخللق  عامل 
مت جتاهله من وجهة نظر ساكين الشرق اإلسالمي وحىت علماء ومفكري 
املعارف االسالمية وذلك بسبب غلبة العلمانية. ومن غري املمكن الولوج يف 
هذا املضمار، من دون مصباح اهلداية للمعصومني. لذلك فالبد من 

اإلستعانة بكالمهم لسلوك الطريق باعتبارهم أول خملوقات هذا العامل. 
وقال االمام حممد الباقر، لـجابر بن يزيد الجعفی:

»كان اهلل و ال شي ء غيره و ال معلوم و ال مجهول فأول ما ابتدأ من خلق خلقه 
أن خلق محمدا و خلقنا أهل البيت معه من نوره و عظمته .«9 

:نقال عن أمري املؤمنني علي ويف هذا اخلصوص قال اإلمام الصادق
»إن اهلل خلق نور محمد قبل المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة و خلق معه 

 10».اثني عشر حجابا و المراد بالحجب األئمة
إن األمساء والصفات االهلية كانت منذ اليوم األول وحىت االخري ومازالت 
للمظهر اخلارجي.  يفتقد  باعتبار أن أي اسم ال ميكن أن  متلك مظاهر، 
وبذلك، فان حضرة احلق، جل وعال الذي تتحقق فيه مجلة األمساء والصفات 
بصورة مطلقة، »اول مظهر« نسبة إىل حضرة احلق، حيظى بأكمل الصفات 

املتعالية نسبة إىل ما سوى اهلل. 
أنه  من  وبالرغم  نوري وروحي الول خملوق،  األول، هو وجود  املظهر  إن 
يكتسي مرتبة دانية نسبة إىل حضرة احلق ، لكن مرتبته   أكمل وأفضل وأمت 

نسبة إىل سائر املظاهر. 
إن هذا »الصادر األول« له من حيث الوجود، أولوية وإشراف على مجلة 
املمكنات ما بعده. وبناء على ذلك، فان القاعدة األوىل للكون استقرت 
على روحانية أو نورانية رسول اهلل أو باألحرى العقل األول كما عرّب 
عنه احلكماء. إن العرفاء والفالسفة املسلمني، يعتربون روح النيب وسيط 
احلق واخللق. إن روح حضرته وباذن اهلل، هي منشأ وبداية خلق سائر 
الكائنات، وتعد مقصدا ومالذا نسبة إىل مجلة اخلالئق ويقصده اجلميع. 

وحسبما يقول المالصدرا:

... إنه وسيط بين الكائنات والحق تعالى ومنشا خلقهم من حيث النزول ووجهة 
كماالتهم من حيث اإلرتقاء والصعود.11

إن كالم النيب األكرم حيث قال: »أول ما خلق اهلل نوري«12 يؤكد هذا 
املعىن. إن البارئ الواحد األحد، خلق قبل أي كائن اخر، أول خملوقه الذي 
.كان منشأ خلق سائر الكائنات والعامل، أي روح ونور حممد املصطفی

وسائر   األكرم النيب  عن  نقلت  كثرية  روايات  أن  من  وبالرغم 
عليها  وأكدوا  اإلمام«  املعصومني حول ضرورة وحىت وجوب »معرفة 
دائما، لكن املؤسف أن هذه املعرفة بقيت مقتصرة على مجع وحتديد وتبيان 
أوضاع وأحوال العامل االسالمي خالل السنوات اليت مرت على املسلمني 
وشرح أعمال املعصومني والتحليالت االجتماعية والسياسية منذ زمن 
بعض كالمهم  ذكر  مع  املوضوع،  هذا  دفرت  وأغلق   املعصومني حياة 

وأقواهلم يف اجملال االخالقي. 
وبناء على ذلك، فان عامة الناس، يعرفون هذه األنوار االهلية الساطعة بقدر 
وقياس وحجم بعض الرجال والنساء املؤمنني واجملاهدين. ويف احلقيقة فان 
الناس يعرفون ويقدمون هؤالء احلضرات يف عرض سائر عباد اهلل. ومن هنا، 
الرئيسي هلؤالء احلضرات بقي خافيا ومسترتا،  فان الوجه احلقيقي والشأن 
يف حني أن الوجود املبارك هلذه الذوات املقدسة، هو أشرف الكائنات يف 
املنظومة الوالئية حيث أن كل شئ نظم على اساس الرتاتيبية الطولية، وأفضل 

من االخرين يف نسبة طولية.
وقال عبداهلل بن قدامه إن اإلمام الکاظم قال:

»من شك في أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل اهلل عزوجل أحدها معرفة اإلمام في 
كل زمان و أوان بشخصه و نعته.«13 

األربعة  املعصومني  بنورانية  »املعرفة  إىل  يعود  املعرفة،  من  مهما  وجها  إن 
املكان«  وفوق  الزمان  »فوق  مكانتهم  معرفة  الطريقة  هبذه  ويتم  عشر«. 
وشأهنم األجل ويوفر جمال جرياهنم وسرياهنم يف كل األزمنة واألمكنة املاضية 

واحلاضرة واملستقبلية. 

المعرفة بالنورانية
ومع التأكيد على أصالة »املنظومة الوالئية يف خلق الكون والوجود« يف علم 
الوجود وعلم الكون اإلمياين، فان املعصومني ميلكون مرتبتني من اخللق، 
أي اخللق الظاهر واخللق النوري، وأن ما هو منشود ومؤيد يف معرفة مقام 
وشأن هؤالء املختارين )أهل البيت(، هو اخللق النوري قبل اخللق الظاهر، 
يسلكوا  أن  الظاهر، وجيب  اخللق  الناس يف  سائر  مع  فاهنم سواسية  وإال 
املراحل اخلاصة بالنشأة والتطورات والتغريات العادية لكي تطأ أقدامهم عامل 
الدنيا. إن موضوع التقدم الوجودي للنيب األكرم على مجيع املمكنات، 
هو عقيدة يؤمنون هبا أهل السنة أيضا من خالل الرجوع إىل الروايات الواردة 

من الرسول األكرم )ص(، وهم متفقون مع الشيعة يف هذا اجملال. 
وروي عن محمد بن صدقة أنه قال: 

سأل أبوذر الغفاري، سلمان الفارسي يا أباعبداهلل ما معرفة االمام أمير المؤمنين 
ذلك:...  عن  نسأله  حتى  بنا  فامض  يا جندب  قال:  بالنورانية؟  السالم  عليه 

:فقال
»يا سلمان ال يكمل المؤمن إيمانه حتى يعرفني بالنورانية، وإذا عرفني بذلك 
فهو مؤمن، امتحن اللَّه قلبه لإليمان، وشرح صدره لإلسالم، وصار عارفاً بدينه 

إن  ويا جندب،  سلمان  يا  مرتاب،  شاك  فهو  ذاك  عن  قصر  ومن  مستبصرًا، 
معرفتي بالنورانية معرفة اللَّه، ومعرفة اللَّه معرفتي، وهو الدين الخالص، بقول اللَّه 

سبحانه: »وما أمروا إاّل لِييَْعُبدوا اللَّه ُمْخِلِصيَن َلُه الِدْيَن«14... .«15 
إن حديث النورانية الشريف هو حديث طويل، وسنأيت على ذكره كامال يف 

فرصة أخرى.
معرفة  من  الوجه  هذا  فان   ،علي املؤمنني  أمري  اإلمام  يقول  وحسبما 
املعصومني هو واجب، بل أن هذه املعرفة هي شرط لتجربة كمال اإلميان 

والعرفان الذي تتبعه معرفة اهلل )أي التوحيد(.

أول مخلوق في بيان الروايات
وعلی نور محمد

وال شك أن ما يرويه املعصومون إمجاال ويف بيان توصيفي حول مراتب 
اخللق النوري للوجود، يقع خارج ظرف الزمان واملكان الفاين والكمي، يف 
ساحة ماورائية ومساوية )يف العوامل اجملردة والنورية( إذ أن دركه وجتربته غري 
ممكن الي أحد سوى هؤالء املعصومني، وبالتايل البد من اإلميان به 
تعبديا، والتطرق على قاعدته وأسسه إىل تبيان وتعريف علم الوجود وعلم 

الكونيات الوالئي. 
ويقول محمد بن سنان:

الشيعة،  االختالف يف  وأثرت موضوع   اإلمام حممدالتقي لدى  كنت 
 :فقال اإلمام

»يا محمد! إن اهلل تبارك وتعالى لم يزل منفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا، 
وعليا، وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع األشياء، فأشهدهم خلقها، 
وأجرى طاعتهم عليها، وفرض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاؤون، ويحرمون 

ما يشاؤون، ولن يشاؤوا إال أن يشاء اهلل تبارك وتعالى.«16
وخالصة القول أنه إستنادا إىل روايات املعصومني فان  خلق عامل الوجود 
بدأ من اخللق النوري وروح النيب حممد، الذي خلقه اهلل تعاىل من نور 
وجوده، ومن مث خلق من نور الرسول األكرم نور اإلمام علي ومن 
 ومن نورهم الثالثة، نور احلسن واحلسني ،نورمها، نور السيدة فاطمة
ومن نور اإلمام احلسني، أنوار تسعة من االئمة االخرين على الرتتيب، 
قبل أن خيلق خملوقا اخر ال السماء واألرض وال الشمس والقمر وال املاء 

واهلواء وال شیء اخر. 
وهذا الشئ يتناقض بالتحديد مع رؤية املاديني الذين يعتربون أن منشأ اخللق 
هو كائن فاقد للشعور والوعي ويتصورونه منفردا يف كيفية مادية، ويف خامتة 
املطاف فاهنم غري قادرين على الرد على هذا السؤال وهو: كيف ميكن خلق 
سلسلة من الكائنات صاحبة الشعور ومعقدة مثل االنسان من كائن فاقد 
للشعور والوعي وبسيط مثل أحادي اخللية من دون تدخل خالق واع وحكيم 
وعليم؟ يف حني أن هذا الكائن األويل البسيط والفاقد لإلرادة، وإستنادا إىل 
مجيع املستندات العقلية والنقلية األرضية والسماوية، ما كان ميكن أن يلج 

ساحة الوجود على إثر حادثة ما، أو أن يكون هو خالق نفسه بنفسه. 
بل  املاليني  ويضم  له  حدود  وال  شاسع  عامل  منشأ  اعتبار  ميكن  وكيف 
املليارات من الكائنات اجلمادية والنباتية واحليوانية وسكان عوامل امللكوت يف 
إطار الكواكب واجملرات واحمليطات، حبيث أن مجيع العقول عاجزة وحائرة عن 
درك نظام وتعقيد وانتظام مجيع أجزائه، أن يكون حصيلة ومردود كائن فاقد 

للشعور والوعي وطبعا بسيط للغاية يف أبعاد أحادي اخللية؟
إن نظام اخللق يف املنظومة االهلية هو حصيلة عمل خالق وبارئ حكيم وأحد 
وعليم، يبدأ سلسلة نظام الوجود من اخللق »النوري«، وهذه السلسلة كانت 
منذ البداية حتظى بأعلى مرتبة من الكماالت والصفات بعد البارئ تعاىل، 
وكأن مجيع الصفات والكماالت الواسعة وغري القابلة للتصور لدينا، حاضرة 
منذ البداية يف هذا الكائن النوري. ومن هنا فانه يتم تقدمي ذلك الوجود 
النوري باعتباره يقع يف صدارة مجيع املخلوقات وبوصفه أكمل كائن وحيظى 
بأمشل الصفات الكمالية، املخلوق األول والصادر االول من قبل اهلل الرمحن 

والرحيم واخلالق والبارئ، يعد منشأ  خلق سائر الكائنات. 
ويف ظل هذه الرؤية، ميكن تقدمي نظريات كاملة ومبنية على الشرائع الدينية 
والوالئية، حول نشأة خلق الوجود والكون، ويف املقابل اإلحتجاج بشأن رؤية 

املاديني يف العصر احلاضر. 
اخلالق املتصف بالصفات اجلمالية واجلاللية وميلك األمساء احلسىن، وهو منزه 
وعاٍر من أي نقص وعيب يف العلم والعمل، خيلق أول خملوق له، حبيث 
الذي هو مظهر  الكائن  املزايا واملراتب،  الوجود وكل  حيظى جبميع شؤون 
احلق  ذاته  يف  جيسد  واقرب كائن  املتعال،  هلل  واجلاللية  اجلمالية  الصفات 

مبجمله. 
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المنجّي

المنجّي

رسولك، فإنك إْن لم تعرفني رسولك لم أعرْف حجتك، اللهم عرفني حجتك، 
فإنك إْن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني«6

الدعاء   البيت أهل  عليها  والذي حث  الغيبة  عصر  آداب  أهم  فمن 
لإلمام املهدي، وقد وردت أدعية كثرية لإلمام مثل »دعاء الندبة« 
املستحب يف األعياد مبا يف ذلك كل يوم مجعة، و»دعاء العهد«، ويف »دعاء 
االفتتاح« املستحب يف كل ليلة من شهر رمضان املبارك ورد مقطٌع خاٌص 

 .بالدعاء لإلمام
لصاحب  الدعاء  على  للِشيعة  اإلمام  من  احلث  روايات  عدة  يف  وجاء 
األمر، فقد ورد عن اإلمام املهدي نفسه يف أمهية الدعاء بتعجيل 
غيبها عن  إذا  بالشمس  فكاالنتفاع  غيبتي  في  بي  االنتفاع  فرجه: »وأما وجه 
األبصار السحاب، وإني ألمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء، 
تتكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا  يعنيكم وال  أبواب السؤال عما ال  فأغلقوا 

الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم«7

فوائد الدعاء لإلمام المهدي
إن فوائد الدعاء لإلمام املهدي كثريٌة وجليلٌة، ومنها:

1. تأكيد المعرفة باإلمام
ألن  اإلمام،  معرفة  أمهها  عديدة،  مقدمات  يستبطن  لإلمام  الدعاء  ألن 
الداعي ال بد وأن يكون على معرفة بشخص املدعو له، وصفاته وعالماته، 
وأمهية كونه الصلة بني اهلل تعاىل وعباده ومظهرا تاما لدين اهلل تعاىل، ومن 
هنا نفهم شيئا مهما من الدعاء: »اللهم عرفني حجتك، فإنك إْن لم تعرفني 

حجتك ضللت عن ديني...«8

2. إظهار المحبة الباطنية
متكاثرة،  وفروع  ظاهرة،  آثار  له  ولكن  قلبيا،  خفيا  أمرا  وإن كان  فاحلب 
فهو كشجرة أغصان، ولكل غصن من الورد أفنان، فبعض آثاره يظهر يف 
اللسان، وبعٌض يف سائر جوارح اإلنسان، فكما ال ميكن منع الشجر عن 
إبراز أزهاره، ال ميكن منع ذي احلب عن ظهور آثاره.9 ومن آثار احلب يف 
اللسان ذكر احملبوب يف كل مكان وزمان، واالهتمام يف الدعاء بتعجيل فرج 

اإلمام إظهارا للحب له باللسان املنبئ عن احملبة الكامنة بالقلب.
 

3. استجابة الدعاء تنجي من الفتن
والدليل على ذلك ما ورد عن أحمد بن إسحاق بن سعد األشعري، إذ قال: 
دخلت على أيب حمّمد احلسن بن علي، وأنا أريد أن أسأله عن اخللف 
من بعده، فقال يل مبتدئا: »يا أحمد بن إسحاق، إن اهلل تبارك وتعالى 
لم يخِل األرض منذ خلق آدم وال يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة هلل 
على خلقه، به يدفع البالء عن أهل األرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخرج بركات 

األرض.« 
قال: فقلت له: يا بن رسول اهلل! فمن اإلمام والخليفة بعدك؟ 

البيت، مث خرج وعلى عاتقه غالم كأن وجهه  فنهض مسرعا فدخل 

القمر ليلة البدر من أبناء ثالث سنني، فقال: »يا أحمد بن إسحاق! لوال 
كرامتك على اهلل عز وجل وعلى حججه، ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي 
رسول اهلل وكنيه الذي يمأل األرض قسطا وعدال، كما ملئت جورا وظلما. يا 
أحمد بن إسحاق، مثله في هذه األمة مثل الخضر، ومثله مثل ذي القرنين، واهلل 
ليغيبن غيبة ال ينجو من الهلكة فيها إال من ثبته اهلل عز وجل على القول بإمامته 

ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه.«10
 

4. استحقاق دعاء اإلمام له بالنصرة
 :قوله والنصر، ويدل على ذلك  بالفرج  له  للداعي  يدعو   فاإلمام
من  وعلى  مجاهدين  سبيلك  وفي  مؤيدين،  دينك  لنصرة  يتبعني  من  »واجعل 

أرادني وأرادهم بسوء منصورين.«11 
فمن يدعو لإلمام املهدي فإنه ينال من اإلمام الدعاء بالتأييد والنصرة 

واملنعة والكرامة، وغري ذلك من أنواع التوفيقات.
 

5. تعجيل الفرج
إن االهتمام واملداومة يف طلب فرج موالنا صاحب الزمان من اهلل تعاىل 
بشروطه املوجبة لقبول الطلب والدعاء، يصري سببا لقرب وقوعه. ففي توقيع 

اإلمام املهدي إىل إسحاق بن يعقوب: 
»وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجكم.«12

6. األمن من العقوبات األخروية
ومن الفوائد أيضا األمن من العقوبات األخروية، وأهوال يوم القيامة ويشهد 
لذلك آيات عديدة، منها: قوله عز وجل: »ِإن الِذين آمنوْا والِذين هادوْا 
والنصارى والصابِِئين مْن آمن بِاهلِل واْليْوِم اآلِخِر وعِمل صاِلحا فلهْم أْجرهْم ِعند 

رِبِهْم وال خْوٌف علْيِهْم وال هْم يْحزنون«13 
.بناء على أن يكون املراد باليوم اآلخر هو زمان دولة القائم

حْرث  يرِيد  »من كان  تعاىل:  قوله  يف   الصادق اإلمام  عن  روي  وقد 
اآْلِخرِة«14 أنه قال: 

»معرفة أمير المؤمنين واألئمة، »نزِْد له ِفي حْرثِِه« 
قال: نزيده منها... »ومن كان يرِيد حْرث الدنْيا نؤتِِه ِمْنها وما له ِفي اآْلِخرِة ِمن 

نِصيب« 
قال: »ليس له في دولة الحق مع القائم نصيب.«15

 
:7. نيل الحظوة عند النبي

فالدعاء بتعجيل الفرج لإلمام، والطلب من اهلل تعاىل أن يكون من أنصاره 
وقد   ،النيب قلب  يفرح  ما  يديه،  بني  والقيام  دولته  على  والشاهدين 
اإلمام  عن  عدة، كاملروي  مببشرات  القائم  يدركون  الذين  القوم   بشر

الصادق قال: 
»قال رسول اهلل: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي، وهو مقتد به قبل قيامه 
يتولى وليه، ويتبرأ من عدوه ويتولى األئمة الهادية من قبله، أولئك رفقائي، وذوو 

وِدي ومودتي، وأكرم أمتي علي.«16

لقد تضافرت الروايات حول أمهية انتظار اإلمام المهدي المنتظر، فعن 
رسول اهلل: »طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي، وهو يأتم به في غيبته قبل 
قيامه، ويتولى أولياءه، ويعادي أعداءه، ذلك من رفقائي وذوي مودتي، وأكرم 

أمتي علي يوم القيامة.«1
وعنه: »أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج.«2 

يعين  ال  هو  و  أمتي«3  أعمال  »أفضل   :قوله بدليل  عمل،  واالنتظار 
السلبية و االمتناع عن أي عمل، بل االنتظار لكِل أمر يستتبع استعدادا 
متناسبا مع ذلك األمر املنتظر. فانتظار سفر قصري يستتبع استعدادا معينا، 
خيتلف عن االستعداد الذي يستلزمه انتظار سفر طويل. ومن الواضح أن 
املنتِظر لإلمام ينتظر قائدا إهليا سيقود مسرية حتف هبا املالئكة، ومجهورها 
األساس أهل التقوى والعبادة، وسيخوض املعارك احلامية الوطيس واملتتالية.

وعن اإلمام الصادق: »ما تستعجلون بخروج القائم فواهلل ما لباسه إال 
الغليظ، وما طعامه إال الشعير الجشب، وما هو إال السيف، والموت تحت 

ظل السيف«4 
فإذا كان املنتِظر له مل يهتم بتهذيب نفسه وتزكيتها، فهل باستطاعته 
االنسجام مع مسرية املنتظرين واملمِهدين؟ بل هل ميكنه حتقيق هذا االنسجام 
والتناسب، إذا مل يكن حيمل روح اجلهاد متشوقا إىل الشهادة يف سبيل اهلل 
مبا يستلزمه ذلك من إعداد عسكري ميكنه أن جياهد بني يدي اإلمام؟

االلتزام  أو  البيعة،  وجتديد  وبيعته،   ،املهدي اإلمام  بوجود  فاالعتقاد 
الغيبة، كل  بقيادته عرب بيعة نائبه وطاعته، وانتظاره، واملواظبة على آداب 

ذلك ال ينفع صاحبه شيئا إذا مل يكن يسري كل ذلك حتت شعار التقوى.
 :ومما يرشدنا إىل الرتابط بني االنتظار والتقوى ما ورد عن اإلمام الصادق
ومحاسن  بالورع،  وليعمل  فلينتظر،  القائم  أصحاب  من  يكون  أن  سره  »من 
األخالق وهو منتظٌر، فإْن مات وقام القائم بعده، كان له من األجر مثل أجر من 

أدركه، فجدوا وانتظروا.«5
وبديهي أن التقوى واجبة يف كل حال، إال أن املقصود هو اإلشارة إىل هذه 
العالقة بينها وبني االنتظار، وفائدة ذلك أْن يدرك من يغلب عليه الطابع 
احلركي العملي، وحيسب أنه من جنود املهدي دون شك! إال أن هذا 

البعد وحده ال يكفي.
وال شك أن الوقوف مع اإلمام املنتظر، أثناء غيبته إمنا يتحقق باألمر 
اجلامع  الفقيه  نائبه  اهلل مع  املنكر واجلهاد يف سبيل  والنهي عن  باملعروف 
للشرائط، انطالقا من االهتمام بأمور املسلمني، ومواجهة الطواغيت الذين 

يريدون ليطفئوا نور اهلل تعاىل.
وبالتايل يكون االرتباط باإلمام احلجة املهدي ليس جمرد ارتباط بفكرة 
اإلمام  وجود  ولوال  وروحا،  جسدا  حي  بإنسان كامل  بل  غيبية،  عقيدية 
لساخت األرض بأهلها، فهو أمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل 

.السماء، كما ورد يف األحاديث املأثورة عنهم
حقيقة الدعاء بتعجيل الفرج

 :لقد ورد يف الدعاء املأثور حول الدعاء لإلمام املهدي
»اللهم عرفني نفسك، فإنك إْن لم تعرفني نفسك لْم أعرف نبيك، اللهم عرفني 

الشيعة، االدعاء و انتظار الفرج
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خیر البرّية

المنجّي

نماذج من أدعية اإلمام المهدي
دعاء الغريق 

عن عبد اهلل بن سنان عن اإلمام الصادق أنه قال: 
»ستصيبكم شبهة فتبقون بال علم يرى، وال إمام هدى، وال ينجو إال من دعا 

بدعاء الغريق.« 
قلت: كيف دعاء الغريق؟ 

على  قلبي  ثبت  القلوب،  مقلب  يا  رحيم،  يا  رحمان  يا  اهلل  يا  قال: »يقول: 
دينك.« 

فقلت: يا اهلل يا رحمان يا رحيم، يا مقلب القلوب واألبصار، ثِبت قلبي على 
دينك. 

قال: »إن اهلل عز وجل مقلب القلوب واألبصار، ولكن قْل كما أقول لك: يا 
مقِلب القلوب ثبت قلبي على دينك.«17 

دعاء العهد 
ورد عن اإلمام الصادق أنه قال: 

»من دعا إلى اهلل أربعين صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، وإن مات 
إليه من قبره، وأعطاه اهلل بكل كلمة ألف حسنة، ومحا عنه ألف  أخرجه اهلل 

سيئة.«18

دعاء الندبة
وهو مذكور يف خمتلف كتب األدعية، واملشهور من أوقات قراءته، أنه يقرأ 
كل يوم مجعة، إال أن املروي هو استحباب قراءته يف األعياد األربعة )قربان، 

غدير، فطر و مجعة(. 

اللهم کن لوليك
دعاء احلجة: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسِن صلواتك عليه وعلى آبائه، في 

هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا...19
 

دعاء آخر 
 :يف دعائه له اإلمام احلسن العسكري

»اللهم أعذه من شر كل طاغ وباغ، ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه أْن يصل إليه بسوء، واحفظ 

فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل، وأيده بالنصر.«20

٭ زيارة آل ياسين 
يعلمنا فيها كيف نشعر  الواردة عنه حيث  وال سيما زيارة آل ياسني 

حبضوره فنقول: 
السالم عليك حين تقوم، السالم عليك حين تقعد، السالم عليك حين تقرأ 
وتبين، السالم عليك حين تصلي وتقنت، السالم عليك حين تركع وتسجد...21

 
٭ التوسل به 

وقد ورد يف بعض الروايات توسل باإلمام صاحب العصر والزمان، منها: 
اللهم إني أسألك بحق وليك وحجتك صاحب الزمان إال أعنتني به على جميع 
أموري، وكفيتني به مؤونة كل مؤذ وطاغ وباغ، وأعنتني به، فقد بلغ مجهودي 
وكفيتني كل عدو وهم وغم ودين، وولدي وجميع أهلي وإخواني ومن يعنيني أمره 

وخاصتي، آمين رب العالمين.22
 

٭ الصالة عليه
فقد ورد استحباب الصالة عليه يف أكثر من مورد كما يف دعاء االفتتاح. 

 :وكالصالة الواردة عن اإلمام العسكري
»اللهم صل على وليك وابن أوليائك، ولي األمر المنتظر الحجة بن الحسن، 

اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم.«23

الهوامش:
1. الشيخ الّصدوق ابن بابويه، حمّمد بن علی، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص 286.

2. نفس املصدر، ص 644.
3. الشيخ الصدوق، ابن بابويه، حمّمد بن علی، »عيون أخبار الرضا«، الشيخ حسني 
األعلمي)حتقيق(، بريوت، مؤسسة األعلمي، 1984م، الطبعة االولی، ج 2، ص 39. 
4. الشيخ الطوسي، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، الشيخ عباد اهلل الطهراين والشيخ علي 
أمحد ناصح)حتقيق(، قم، مؤسسة املعارف اإلسالمية، 1411هـ، الطبعة االولی، ص 

.460
5. النعماين، ابن ابی زينب، »الغيبة«، فارس حسون كرمي )حتقيق(، قم، مهر، 1422 

هـ، الطبعة االولی،  ص 207.
6. الشيخ الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 337.

7. الشيخ الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص 485.
8. نفس الصدر، ص 485.

9. األصفهاين، حمّمد تقی، »مكيال املكارم«، ج1، ص 293.
10. الشيخ الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص 384.

العبادات«، قم،  الدعوات ومنهج  ابن طاووس، علي بن موسى، »مهج  السيد   .11
كتاخبانه سنائي، الطبعة االولی، ص 302.

12. الشيخ الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص 485.
13. سورة البقرة، اآلية 62.

14. سورة الشورى، اآلية 20.
15. الشيخ الكليين، »الكايف«، ج 1، ص 436.

16. الشيخ الطوسي، »الغيبة«، ص 456.
17. الشيخ الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص 352.

18. املريزا النوري، »مستدرك الوسائل«، ج 5، ص 393.
19. الشيخ الطوسي، »مصباح املتهجد«، ص 630.

20. نفس املصدر، ص405.
21. نفس املصدر.

22. األصفهاين، »مكيال املكارم«، ج 2، ص 248.
23. الشيخ الطوسي، »مصباح املتهجد«، ص 405.

 
المصدر: کتاب »صحيفة الروح«، جميعة المعارف االسالمية الثقافية، إعداد مرکز 

نون للتأليف و الترجمة، الطبعة األولی، 2014م.، صص 98-92.

فی  حطّة  باب  و   نوح سفينة  بيته کمثل  اهل  و   علّی مثل 
بين اسرائيل.

روی ابن أبی شيبة فی »املصّنف« بإسناده عن علی قال:
»انما مثلنا فی هذه األمة کسفينة نوح و کباب حطة في بني اسرائيل.«1

و روی الديلمی فی »الفردوس« بإسناده عن ابن عباس مرفوعا قال: قال 
:رسول اهلل

»علّی باب حطّة. من دخل منه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا.«2
و والية علّی حصن اهلل.

روی الحاکم الحسکانی بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل: قال 
لی جربئيل: قال اهلل تعالی:

»والية علّی بن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی أمن من عذابی.«3

الهوامش:
1. »املصنف«، ج7، ص 374، ح 32106.

2. »الفردوس مبأثور اخلطاب الديلمی«، ج 3، ص 64، ح 4719؛ »زهر الفردوس«، 
ج 2، ص 315؛ »کنز العمال«، ج 11، ص 602، ح 32910؛ »اجلامع الصغري«، 

ج 2، ص 177، ح 5592.
3. »شواهد التنزيل«، ج 1، ص 170، ح 181؛ و روی ابن حجر فی »الصواعق« 

)151 اآلية اخلامسة من اآليات النلزلة يف اهل البيت( عن الثعلبی، عن جعفر بن 
حمّمد قال: »حنن حبل اهلل الذی قال اهلل تعالی »واعتصموا حببل اهلل مجيعا و ال 

تفّرقوا« و رواه اشبلنجی فی »نور االبصار«، ص 101.

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، ص 68.

عبدالّرحيم مبارک علّى كمثل سفينة نوح
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موعود األديان

المنجي في كتب الزرداشتية

موعود األديان

شركة، أفسح الطريق تدرجييا 
ُ
واألنظمة اإلجتماعية الطبقية واملدنسة بالِنحل امل

هذه  ومقدورات  ملقدرات  واجلن  اإلنس  من  الشياطني  واخرتاق  نفوذ  أمام 
البالد وسكاهنا.7 

الموعود في کتب الزرداشتية
البابان  ومنها  الزرادشتية  الكتب  وسائر  يسن«  من  وهو  »زند،  أّن كتاب 
لسان  الزرادشتية على  النبوءة  األخريان من رسالة جاماسب تشتمل على 
جاماسب الحكيم بـکشتاسب الملك آنذاك اعتنق الزرادشتية املتعلق مبوعود 
آخرالزمان، ترجم من قبل صادق هدايت من البهلوية إىل الفارسية ونشر من 

قبل حسن قائميان رفيق هدايت بعنوان »عالمات الظهور«.
- ورد يف كتاب »زند« بعد الصراع األبدي بني األخيار واألشرار:

آنذاك يكون النصر لالخيار، ويقضون على األشرار...
وما أن يتغلب األخيار حّتى تتحقق السعادة في العالم وينعم بنو آدم بالخير 

والرفاه.«
- روى »جاماسب« يف رسالة سفره عن زرادشت أنّه قال:

يخرج رجل من أرض تازيان... رجل عظيم الرأس والبدن وطويل الساق ويتجه 
إلى ايران بجيشه الكبير ودين جده فيمأل األرض عداًل.8 

الهوامش:
1. Crecus 

2. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، الرب ماله، ترمجة عبد احلسني هجري، مكتبة ابن 
سينا، 1332، ج 1، ص 131.

طهران،  جامعة  اصدارات  هبمنش،  أمحد  ترمجة  العاملي«،  »التاريخ  دوالندلن،  3.ش. 
طهران، 1376، ج 1، ص 52.

4. »قاموس اللغة الفارسية«، حمّمد معني، ج 5، األعالم، ص 648.
فروهر  أردشري خورشيديان، طهران،  للزرادشتيني«،  الدينية  التساؤالت  على  »الرد   .5

للنشر، الطبعة الثانية، 1387، صص 27-17.
6. املصدر السابق.

7. إمساعيل شفيعي سروستاين، »التاريخ الثقايف لقبيلة اللعنة«، )اجلزء األول(: أساس 
اإلعراض عن اهلل، الناشر هالل، الطبعة الثانية، 2016م.، طهران، ص 111-109.

العاملية لإلمام املهدى«، املؤلف: الشيخ ناصر  8. مقتبس من كتاب: »احلكومة 
مکارم الشريازي.

بغض النظر عن العقيدة واإلميان اليت تعد أساس هذه األمنية فإن كّل فرد 
حريص على مصري البشرية وينشد تكاملها املعنوي، حني يصاب باليأس من 
كّل شي ء ويرى البشرية غافلة وتتجه حنو الفساد واالحنطاط وتتمرد على اللَّه 
وال متتثل أوامره رغم كّل هذا التطور الفكري والعلمي املدهش، فإنّه يتوجه 
إىل اللَّه بوحي من فطرته الذاتية ويسأله رفع الظلم واجلور والفساد. ومن هنا 
فقد عاش العباد على مّر العصور والدهور انتظار املصلح العاملي وال تقتصر 
واملسيحية  واليهودية  الكربى كالزرادشتية  الديانات  اتباع  على  الرغبة  هذه 
واإلسالمية؛ بل وردت يف الكتب القدمية للصينيني وعقائد اهلنود، والبلدان 
االسكندنافية، حىّت لدى قدماء املصريني، بل حىّت أهل املكسيك وأمثال 

تلك االمم.
وردت افكار كثرية حول آخرالزمان، وظهور املوعود يف كتب واثار زرادشتية 
ومن مجلة هذه االثار: »كتاب اوستا«، »كتاب زندي«، »كتاب رسالة 

جاماسب«، »كتاب رسالة قصة دينيك« و »كتاب رسالة زرادشت«.
وطرحت الديانة الزرادشتية موعودين يطلق على كل منهم اسم سوشيانت.

وكان هؤالء املوعودين ثالثة، اكثرهم امهية املوعود الثالث.
املوعود حيث  المنتصر وسوشيانت هذا هو  بـسوشيانت  يلقبونه  وقد كانوا 
الخامس لدى  الربامهة، وبوذا  كريشناي  مبثابة  املزدية،  ان سوشيانت  قالوا: 
 البوذية والمسيح لدى اليهودية، وفارقليط عند العيسوية، ومبنزلة المهدي

لدى املسلمني.

تاريخ الدين الزرادشتية
مع انتصار كوروش على »املاد« و قوم »بارس«، غربت مشس دولة ماد. 

ونائب  »مصر«  فرعون  هم  الشرق  ملوك  أقوى  األثناء، كان  هذه  ويف 
نبوخذنصر ملك »بابل« وكرزوس1 ملك »ليدي«.2 

وكان قوما ماد و بارس من الناحية الدينية من أتباع زرادشت. 
وحصلت والدة زرادشت على ما يبدو يف القرن السابع قبل امليالد، وهو 

مؤسس الديانة اإليرانية اليت كانت تعرف بعبادة مزدا.3 
وأرسى  القدمية  »ايران«  نيّب  اشوزرتشت  أو  زراتشت  أو  زرادشت  وكان 

»مزديسنا«.4 
أما فرتة ظهور زرادشت، فيكتنفها الغموض يف املصادر التارخيية املختلفة، 
رغم الدراسات العديدة اليت أجنزت بشأنه وأفكاره وأعماله يف ايران وسائر 

البلدان.
يوم  يف  حصل  زرادشت  ميالد  أن  االيرانيني«  الزرادشتيني  »رابطة  وتعترب 
»خرداد« من شهر »فروردين« ويصادف 6 فروردين من عام 1768 قبل 

امليالد5 وتاريخ وفاته يوم 5 »دي« 1691 قبل امليالد.6 
وبشهادة التاريخ، فان ما حل على إثر توايل القرون على جغرافيا ايران الرتابية 
والثقافية  الفكرية  األضرار  عن  مبأمن  البالد  هذه  يُبق سكان  مل  والثقافية، 
تداعياته على  ترك  الذي  األمر  األفكار واآلراء،  واإلمتزاج واإلختالط بني 
التوجهات واألداء الثقايف واملادي للناس. إن اإلنسالخ واإلنفصال عن ينبوع 
التعاليم الوحيانية األصيلة واستيالء السالالت امللكية الالهثة وراء السلطة 
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مجتبی السادة أحداث شهر شعبان

األشهر الستة األخیرة

األشهر الستة األخیرة

العامل  يف  حتدث  اخلوف  و  التأهب  و  الذعر  حالة  تبدأ  الشهر  هذا  يف 
على  املتنافسة  و  املتصارعة  السياسية  التيارات  لظهور  نتيجة  اإلسالمي، 

الساحة، فقد بدأت معامل املواجهة تتضح من أحداث شهر رجب.
لقد بدأ يتكون بشكل عام تياران متنافسان: 

• تيار أصحاب املهدي )اليماين من اليمن، و اخلراساين من إيران(، 
السفياين على  بفوز  ينتهي  متنافسة،  السفياين )صراع بني قوى  تيار  و   •

األبقع و األصهب(.
و من مث يشكل حتلفا مع الروم و اليهود )التيار الغريب(، و لذا بدأت تتشعب 
يف شهر شعبان األمور، و تتفرق فيه اجلماعات... و هلذا جند بشكل عام أن 
ساحة الشرق األوسط يف أحاديث عالمات و أحداث الظهور ميدانا ملعارك 
متعددة و هامة... و إن شعب املنطقة املسلم، يعيش حالة من اإلهنماك و 
التوتر و اإلرتباك، نتيجة لعوامل عدم االستقرار السياسي، و قرب اندالع 

حرب عاملية ضخمة.
:قال سألته عن رجب، قال عن أبي بصير عن أيب عبد اهلل

»ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه و كانوا يسمونه الشهر األصم.«
 :قلت: شعبان، قال

»تشعبت فيه األمور، قلت رمضان، قال: شهر اهلل تعالى و فيه ينادى باسم 
صاحبكم و اسم أبيه، قلت شوال، قال: فيه يشول أمر القوم، قلت فذو القعدة، 

قال: يقعدون فيه، قلت فذو الحجة، قال: ذاك شهر الدم، قلت فالمحرم، قال: 
يحرم فيه الحالل و يحل فيه الحرام، قلت صفر و ربيع، قال: فيها خزي فظيع 

و أمر عظيم، قلت جمادى، قال: فيها الفتح من أولها إلى آخرها.«1
و يف »البحار« عن أبي حمزة الثمالي قال: مسعت أبا جعفر يقول: 

»إذا سمعتم باختالف الشام فيما بينهم، فالهرب من الشام، فان القتل بها و 
الفتنة.« 

 :قلت: إلى أي البالد؟ فقال
»إلى مكة، فإنها خير بالد يهرب الناس إليها.«2

و يف رواية يف »روضة الكايف« تصف فيه األحداث و توجه املؤمنني اىل ما 
جيب عليهم فعله يف تلك الظروف:

إذا كان رجب فاقبلوا على اسم اهلل عز و جّل، و إن أحببتم أن تتأخروا إلى 
شعبان فال ضير، و إن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى 

لكم، و كفاكم بالسفياني عالمة.3
ففيه رخصة تأخري البدار يف السفر إىل هناية شهر رمضان.. و عن اإلمام 

الباقر يف حديث طويل، جاء فيه:
العالمات لكم، مع أن  نقمة لكم من عدوكم، و هو من  بالسفياني  »و كفى 
الفاسق لوقد خرج، لمكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه، لم يكن عليكم بأس 

حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم.« )إشارة إىل معركة قرقيسيا( 

 :فقال له بعض أصحابه: فكيف يصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال
»يتغيب الرجل منكم عنه فإن حنقه و شرهه فإنما هو على شيعتنا، و أما النساء، 

فليس عليهن بأس إن شاء اهلل تعالى.« 
:قيل: فإلى أين يخرج الرجال و يهربون منه؟ قال

»من أراد منهم أن يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان... ما 
تصنعون بالمدينة، و إنما يقصد جيش الفاسق إليها، و لكن عليكم بمكة فأنها 

مجمعكم، و إنما فتنته، حمل امرأة تسعة أشهر، و ال يجوزها إن شاء اهلل.«4

الهوامش: 
1. »حبار األنوار«، ج 52، ص 272؛ »بشارة اإلسالم«، ص 142؛ »بيان األئمة«، 

ج 2، ص 686.
2. »حبار األنوار«، ج 52، ص 271؛ »السفياين«، فقيه، ص 123.
3. »حبار األنوار«، ج 52، ص 302؛ »السفياين«، فقيه، ص 122.

4. »الغيبة«، النعماين، ص 203؛ »السفياين«، فقيه، ص 122.

سنه  أحداث  و  الموعود  اليوم  ارهاصات  المهدی  المقدس  »الفجر  المصدر: 
.الظهور«، مجتبی السادة، مؤسسة تحقيقات و نشر معارف اهل البيت
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الصهیونیة بین السرية والعلنیة 5

املنفى الصهیونیة بین السرية والعلنیة 5 يف  الشعب  بني  احلماس  إثارة  يف  بابل  يف  والكتبة  الكهنة  واستمر 
لقوميتهم ولوطنهم وللعودة إليه ويف تنمية وتأصيل النزعات العنصرية املتميزة 
الذبح  أمهها  على طقوس كان  تقوم  عبادات  وأقاموا  اإلسرائيلي،  للشعب 
وتقدمي القرابني. كما كان الشعب اليهودي ىف بابل يؤدي ضريبة حيصلها 
الكهنة خبالف الضرائب احلكومية، وأصبح الكهنة ميثلون طبقة اجتماعية 
خاصة وكونوا ثروات كبرية. ومت إعطاء احلكم الذاتى لليهود يف بابل، حيث 
كان يقوم حبكمهم حاكم منهم يعني يف البالط امللكى، وكان الشعب يعمل 
وفقا للقوانني التوراتية الىت يضعها ويفسرها هلم حاخاماهتم. وكانت النصوص 
الىت كتبها كهنة بابل هى النواة لكتب العهد القدمي الىت بني أيدينا اليوم، 
والىت مت استمرار التدوين واإلضافة إليها وتنقيحها وتعديلها حىت وصلت إىل 
شكلها النهائى عندما اجتمع يف هناية القرن األول امليالدي بعض الكهان 
يافا يف مدرسة »بيت مدراش«  بالقرب من  بلدة »جابنة«  والباحثون ىف 
التوراتية، وقاموا باختيار الكتب الىت ميكن لليهود التعبد هبا من بني الكتب 
املتعددة النسخ والىت كانت ختتلف جوهريا فيما بينها، واختاروا من بينها 
واستمر  ما سوى ذلك.  ونبذوا  »القانون«  اسم  عليه  أطلقوا  الذي  النص 
امليالدي إىل  السابع  القرن  النصوص والتعديل إىل حوايل  التنقيح يف تلك 
أن أصبح فيما يعرف حاليا باسم »النص املازوري« والذي أصبح أساسا 
للرتمجات احلديثة للعهد القدمي. إال إنه مع مواكب كل ذلك اخللط وذلك 
الوضع بقصد وبغري قصد، بقيت نصوص تلمع بنور احلق واحلكمة من بني 
اكوام التحريف واخللط لتكشف زيفها، نصوص تري فيها بفطرتك حقيقتها 
ونورها، وجتد كثريا من تلك النصوص يف أسفار الشريعة، ويف بعض من سفر 
اشعيا، وبعضا من األسفار األخرى. لذلك فإن نصوص العهد القدمي حبالتها 

اليوم اختلط فيها احلق بالباطل فال ترتك كلها وال يؤخذ بأغلبها.
ولذلك فإن رسول اإلسالم حممد فيما يروي عنه إنه أمر أصحابه أال 
يصدقوا بىن إسرائيل وال يكذبوهنم فيما حيدثوهنم به من أخبارهم. ولقد بقيت 
النصوص الىت مل ينلها التحريف واخللط شاهدة على ذلك الزيف، بل إن من 
النصوص ىف الكتاب املقدس ما ينص صراحة على قيام الكهنة بذلك الدس 

والتحريف، ومن تلك النصوص على سبيل املثال:
- ويل للذين يوغلون يف األعماق ليكتموا عن الرب مشورهتم، فيقومون 

بأعماهلم يف الظالم قائلني: من يرانا، ومن يعرفنا. يا لتحريفكم... .1
الرب.  شريعة  إىل  االستماع  يأبون  أبناء َكذبة،  متمرد،  إسرائيل شعب   -
ويقولون لألنبياء: ال تتنبأوا لنا مبا هو حق، بل كلمونا بالكالم املداهن وتنبأوا 
جماهبتنا  عن  وكفوا  السبيل،  عن  حيدوا  الطريق،  عن  اعدلوا  باملخادعات. 

بكالم قدوس إسرائيل.2
- كيف تقولون حنن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه الكذب حوهلا قلم 
الكتبة الكاذب. َخزَى احلكماء وارتاعوا وأخذوا، ها قد فقدوا كلمة الرب، 
فاية حكمة هلم؟... ألنه من الصغري إىل الكبري كل واحد مولع بالربح من 

النىب إىل الكاهن كل واحد يعمل بالكذب.3
- وتسمعوا لكالم األنبياء الذين يتنبأون لكم وخيدعونكم باألوهام ألهنم 

ينطقون برؤي خميالهتم وال يتكلمون مبا أوحى به فمى.4
- أما ادعاء وحى الرب فال تذكروه من بعد، فإن كلمة الرب تعدو وحى 

قضائه. إذ حرفتم كالم اإلله احلى، الرب القدير، إهلنا.5
وعندما كان اليهود ىف بابل حتت حكم الكلدانيني تآمروا مع الفرس سرًا ضد 
الكلدانيني، وحصل اليهود من الفرس على تعهد بأن يعيدوهم إىل أرض 
»فلسطني« مقابل أن يساعدوهم على القيام بأعمال التخريب يف البالد. 
وفعال نفذ اليهود اتفاقهم إىل أن متكن الفرس من االستيالء على »العراق« 
وكل »الشام« وأجزاء من »اجلزيرة العربية« عام 536 قبل امليالد. وعندما 
مسح هلم امللك الفارسي قورش بالعودة ملن يريد منهم إىل »أورشليم«، عاد 
منهم ما يقرب من مخسني ألفا بقيادة زر بابل بن شالتئيل وكانت تلك هى 
موجة العودة األوىل. وقد عثر ىف »جزيرة فيلة« باسوأن على وثائق بردي 

باللغة االرامية تثبت ذلك التعاون بني اليهود والفرس. 
وكان من أشهر الكتاب اليهود ىف بابل عزرا بن سرايا وهو كاهن من الالويني 
من ذرية هارون. وقد استطاع عزرا أن يقنع امللك الفارسي ارتحششتا األول 
)465-425 ق.م.( بأن يسمح له بالعودة إىل أورشليم ومعه كل من يريد 
من شعب إسرائيل وكهنة الالويني، وأمر له امللك بالسلطة واملال الوفري من 
ماله اخلاص ومن تربعات حاشيته والشعب، وأعطاه مرسوما نصه يبني حجم 

األموال والسلطة الىت أعطاها له ذلك امللك كما يلى: 
لقد صدر منى أمر بالسماح لكل من أراد في مملكتى من شعب إسرائيل وكهنته 
والالويين أن يرجع معك إلى أورشليم. فانت مرسل من قبل الملك ومستشاريه 
السبعة لالطالع على مدي تطبيق أبناء يهوذا وأورشليم لشريعة إلهك التى بين 
يديك. ولحمل ما يتبرع به الملك ومستشاروه من فضة وذهب من إقليم بابل، 
وما تجمعه من تبرعات الشعب والكهنة لهيكل إلههم فى أورشليم. لتجتهد في 
شراء ثيران وكباش وخراف مع تقدماتها وسكائب خمرها بهذه الفضة، لتقربها 
على مذبح هيكل إلهكم في أورشليم. أما ما يتبقى من الفضة والذهب، فتتصرف 
فيه أنت وسائر الكهنة حسب ما تراه بمقتضى إرادة إلهكم. كذلك سلم أمام 
إله أورشليم ما أعطيت من آنية لتستخدم في هيكل إلهك. ثم خذ من بيت مال 
الملك ما تري الهيكل في حاجة إليه. وقد أصدرت أمرا، أنا ارتحششنا الملك 
إلى جميع أمناء أموال الملك في عبر نهر الفرات أن يلبوا على وجه السرعة 
كل مطالب عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء... ولينفذ بأسرع وقت كل ما 
يأمر به إله السماء بشأن هيكله. ألنه لماذا يحل غضبه على ديار الملك وأبنائه؟ 
نفيدكم أن جميع الكهنة والالويين والمغنين وحراس الهيكل وخدامه والعاملين 
فيه معفون من أي جزية أو خراج أو خفارة. أما أنت يا عزرا فمقتضى ما تتمتع 
به من حكمة إلهك، عين حكاما وقضاة من العارفين بشرائع إلهك يقصون بين 
الشعب المقيم في عبر نهر الفرات، وليعلموا الجاهلين بها. وليحكم على كل 
من ال يطبق شريعة إلهك وشريعة الملك بالموت أو النفى أو بغرامة مالية أو 

بالسجن.6
ونالحظ من نص اخلطاب: 

- الكم اهلائل من األموال والنفائس الىت اتاحها امللك لعزرا وأنه فوض له 
التصرف فيها كيفما شاء.

- وأنه أعطاه السلطة والنفوذ املطلق علئ الشعب املقيم عرب هنر الفرات.
- أن ذلك ليس إميانا من امللك بديانة عزرا، حيث كان ينسب اإلله دائما 
لعزرا وللشعب وليس للملك، ويتضح دافعه لذلك يف قولة إنه يفعل ذلك 

كان اليهود يف »بابل« من سبط يهوذا مع أقلية من سبط بنيامن، وكانت 
»التوراة« والشريعة وكتبهم غائبة تائهة مفقودة منذ أمد بعيد، مل يبق منها 
إال بعضا من نصوص حمفوظة يف الصدور خمتلطة حبكايات وأساطري تارخيية 
باملبالغات والزيف واملنقبيات واألهواء،  فيها احلقائق  امتزجت  واجتماعية، 
مع بقايا من نصوص دخلت هوامشها يف متوهنا. وكانوا يف بابل حيملون 
معهم أحقادهم على الشعوب األخرى الذين كانوا يعادوهنم ويتبادلون معهم 
احلروب والنزاعات رغم أن اغلبهم ميتون بصلة من القرىب هلم. واكتسبوا يف 
التقاليد  البابلى يف  اجملتمع  واالنعزال عن  بالغربة  ذلك شعورهم  فوق  بابل 
واملعيشة، مما ولد لديهم احساسا باحلقد والعداء لذلك اجملتمع، يضاف إىل 
حقدهم السابق واملوروث على الشعوب األخرى املعادية قبل السىب. ويف 
هذا املناخ يف بابل بدأ رؤساء الشعب يثريون فيهم نوازع الوطنية واحلماسة 
هلذا  رمزا  صهيون«  »جبل  من  واختذوا  وطنهم،  إىل  الرجوع  إىل  والشوق 
الوطن، ووضعوا يف ذلك اناشيد محاسية، وعمل الكهنة على تدوين التوراة 
من االخاليط املتاحة لديهم، وضمنوها أهواءهم ونزعأهتم وميوهلم، وأضافوا 
إليها األساطري التارخيية املختلطة األحداث، ومزجوا هبا النصوص الىت تثري 
ىف الشعب احلماس واالحساس بالتميز والعلو واحلق يف األرض، وضمنوا 
تلك الكتابات التفسريات واهلوامش والروايات الىت تناسب أغراضهم. وما 
زالت تلك الكتابات تعترب نصوصها مقدسة تعلو على أي نقد وعلى أي 

مناقشة حىت على احلقائق التارخيية الثابتة الىت تتعارض مع تلك النصوص. 
وقد عمد الكتاب يف تلك النصوص إىل اإلمياء للتفوق العنصري لسبط يهوذا 
الذي يعود نسب معظم يهود بابل إليه على باقي أسباط إسرائيل، وإىل بيان 
التفوق العنصري للشعب اإلسرائيلي عامة على كافة شعوب األرض. وبأنه 
هو شعب الرب الذي اختاره وميزه فوق باقى الشعوب، والىت خلقها الرب 
وسائر البهائم خلدمة ذلك الشعب املتميز، وأنه أورثهم األرض مهما أشركوا 
وأضلوا وعصوا ألنه حيبهم فوق باقى الشعوب بال سبب، ويندم ويبكى إذا 
عذهبم بذنوهبم. وعمدوا يف نصوصهم أيضا إىل إهاجة الشوق يف نفوس 
الشعب للعودة إىل ديارهم الىت رمزوا إليها جببل صهيون، ووضعوا اآلناشيد 

والطقوس املتضمنة لذلك ومنها ما ورد يف املزمور رقم 137 حيث يقول:
على ضفاف انهار بابل جلسنا، وبكينا عندما تذكرنا أورشليم، هناك علقنا أعوادنا 
على أشجار الصفصاف. هناك طلب منا الذين سبقونا أن نشدوا بترنيمة، والذين 
عذبونا، أن نطربهم قائلين: انشدوا لنا من ترانيم صهيون. كيف نشدو بترنيمة 
الرب فى أرض غريبة ؟ إن نسيتك يا أورشليم فلتنس يمينى مهارتها. ليلتصق 
لسانى بحنكى أن لم أذكرك ولم أفضلك على ذروة أفراحى. اذكر يارب بنى أدوم 
ما فعلوه يوم خراب أورشليم، إذ قالوا: اهدموا، اهدموا حتى يتعرى أساسها. يا 
بنت بابل المحتم خرابها، طوبى لمن يجازيك بما جزيتنا به. طوبى لمن يمسك 

صغارك ويضرب بهم الصخرة.

في بابل
غرس بذور الصهيونية األولى
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الصهیونیة بین السرية والعلنیة 4

عالمات النهاية

لكى ال حيل غضب إله السماء عليه وعلى دياره وأبنائه. ويبدو من النص 
إنه يعترب إله السماء وإله عزرا واحدا من اآلهلة وأنه خيشاه على نفسه وماله 

وأوالده.
- رغم كل تلك األموال والسلطة والنفوذ والسماح املطلق للشعب بالعودة 
إىل أورشليم فإن عدد الذين عادوا مع عزرا مل يتجاوز األلفى رجل وعائالهتم 
]عزرا 8[. وهذه هى املوجه الثانية من اهلجرة بعد مثانني عاما من اهلجرة 
األوىل بقيادة زربابل والذي عاد فيها معه ما يقرب من مخسني ألفا ]عزرا 
8[ و ]حنميا 7[ وتعليلى للعدد احملدود جدا من العائدين مع عزرا مع كل 
ما معهم من أموال ونفوذ وسلطان واغراءات بالعودة، باملقارنة بالعائدين مع 
زربابل رغم إنه مل يكن متاحا هلم مثل ذلك، هو أن اهلجرة األوىل كانت بعد 
انتهاء معاناة السىب واألسر يف بابل عندما سقطت مملكة بابل ىف يد الفرس 
ومسح هلم قورش امللك الفارسي بالعودة، وكانوا حينئذ خارجني من سطوة 
العبودية واألسر وقبل أن تتكون لديهم ثروات ونفوذ. أما بعدما منحهم ملوك 
فارس احلكم الذاتى وقاموا بتكوين الثروات وقويت جذورهم يف بابل فلم يعد 

مع عزرا سوى القليل املستفيدين من العودة أو من فقراء الشعب.
ويقول هوزمير بأن: 

عزرا قاد جماعة من اليهود إلى فلسطين في منتصف القرن الخامس قبل الميالد 
حيث استعاد بها الحياة اليهودية، وهو الذي أبرز أجزاء كثيرة مما سمى بعد 
بالعهد القديم، وأكمل الكهنة بعد عزرا ما بدأه، حتى وجدت أجزاء العهد القديم 
تقريبا في عهد الموكاببين، ولكنها لم تكن وضعت بعد في نظامها المعروف 

اآلن... .
الغراس  يتم غراسها، وكانت تلك  الصهيونية األوىل  ومن هنا بدأت بذور 
فجة وضعت  عنصرية  والىت ضمنوها  بابل،  دوهنا كهنة  الىت  األسفار  هى 
اإلسرائيليني مبنزلة فوق سائر البشر، وأعطتهم حقا إهليا ىف أورشليم واألرض 
املقدسة، ونصت على أن ذلك حق أبدي هلم حىت لو عبدوا آهلة أخرى أو 
ارتكبوا كل الذنوب واملعاصى، بل جعلوا الرب حيبهم بال سبب ويندم ويبكى 
إذا ما أنزل هبم العقاب مبعاصيهم وشركهم. وقد أدت تلك النزعة العنصرية 
الغالية املتعالية على سائر البشر إىل اكتساهبم لعداوة من سواهم من األمم 
على مر العصور، فاضطهدهتم شعوب العامل، ومارسوا العنف واملقت والطرد 
الشعوب وانغالقهم يف جمتمع  ضدهم مما أدى إىل تشتيتهم وانعزاهلم عن 

خاص هبم.
ونظرا ألن الصهيونية تستخدم أساسا نصوص العنصرية العالية ونصوص احلق 
املقدس يف األرض، فأننا سوف نلقى نظرة على أهم تلك النصوص وتفنيدها 

قبل أن نسرد تاريخ ووقائع مؤامراهتم على مر العصور.

الهوامش:
1. النص وعالمة التعجب من النسخة العربية احلديثة ألول، اشعياء 29: 16-15.

2. اشعياء30: 11-9.
3. ارميا 8: 8-10. ملحوظة: يف الكثري من النصوص يقصد بكلمة النىب »العراف« 
الذي يتنبأ هلم باملستقبل، وأحيانا يقصد هبا الصاحلون املتبتلون املنقطعون للعبادة، وأحيانا 
يقصد هبا نىب اهلل. ويبدو أن ذلك من خلط الرتمجة أو املفاهيم لدى الكتبة، واهلل أعلم.

4. ارميا 23: 16.

5. ارميا 23: 36.
6. عزرا 7: 26-13.

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

هبذه  عليه  لتتسلط  الكبائر  ارتكاب  على  اإلنسان  الشياطني شجعت  إن 
والدنس  الفساد  مآرهبا.إن  لتحقيق  بيدها  طيعة  أداة  إىل  وحتوله  الطريقة 
والتلوث يفتح أبواب جنود إبليس لرتدد اإلنسان. إن الذنب والظلم السيما 
عندما يتحوالن إىل ثقافة عامة، يفتحان األبواب لولوج أجنة الشيطان وهم 
جنود إبليس، يف حني ال يبقى أي مانع ورادع ووازع حيمي اإلنسان ويصونه.
إن قادة احملافل اخلفية واحملافل املاسونية يف املراتب العليا، يستمدون قوهتم من 
القوى الشيطانية ليتغلبوا على منافسيهم وحيفظون مناصبهم وبالتايل يردون 
اجلميل على إبليس، ويعمموا الذنب والدنس نيابة عن الشيطان ويضفون 
املعاملة  هذه  يف  الشيطان  ويصبح  عالنية،  ونشرمها  قانونيا  طابعا  عليهما 

والصفقة مسلطا على روح اإلنسان وماله وجسمه وقلبه.
إن الرتويج للمثلية اجلنسية عن طريق ألوف برامج القنوات الفضائية وشرب 
املصحف  وحرق  السماوية  الكتب  إىل  واإلساءة  والتجديف  والزنا  اخلمر 
الشريف وغري ذلك، ألقى أسرع من أي وسيلة أخرى، جبنود إبليس على 

رؤوس البشرية.1 
الحرير  يلبسون  و  الفضة  و  بالذهب  الذكور  اليوم: »تتحلى  حنن مشاهدون 
و الديباج و يسبون الجواري و يقطعون األرحام و يخيفون السبيل و ينصبون 
العشارين و يجاهدون المسلمين و يسالمون الكافرين فهناك يكثر المطر و يقل 

النبات و تكثر الهزات  و يقل العلماء و يكثر األمراء...«2
وحسب آخر اإلحصاءات، فإن إسرائيل حتتل املركز األول يف العامل يف املثلية 
اجلنسية تليها دول مثل اسبانيا وإيطاليا وهولندا وأمريكا يف املثلية اجلنسية.3 

إن اإلمث الكبري املتمثل يف املثلية اجلنسية، مت تقبيحها واستهجاهنا يف رواياتنا 
لدرجة أهنا تدفع كل انسان مؤمن لتجنب حىت التفكري هبذا الذنب الذي 
علمه ابليس لقوم لوط. لكننا نشاهد بان هذا الذنب يطرح يف اجملتمعات 
تارة  االنسان  طبيعة  اضطراب حاصل يف  و  تارة  طبيعي"  املختلفة ك"امر 
اخرى، وكأن بعض األطباء واألطباء النفسيني من أنصار املذهب االنساين 
وهذه  طبيعية،  أهنا  على  وأظهارها  اخلطيئة  هذه  وشناعة  قبح  إزالة  بصدد 
املعصومون: »رأيت  األئمة  وتنبأ  توقع  اليوم كما  "اإلباحية" أصبحت 
الرجل يعير على إتيان  النساء«4 و »رأيت الفاسق فيما ال يحب اهلل قويا محمودا 

و رأيت أصحاب اآليات يحتقرون و يحتقر من يحبهم .«5 
فيما قال رسول اهلل:  »من جامع غالما جاء جنبا يوم القيامة ال ينقيه ماء 
الدنيا و غضب اهلل عليه و لعنه و أعد له  جهنم و ساءت مصيرا ثم قال إن 
الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك و إن الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه اهلل 
على جسر جهنم حتى يفرغ من حساب الخالئق ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب 

بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها و ال يخرج منها.«6 
وماذا حيل مبدننا عندما ينشغل بعضنا هبذا العمل الشنيع )وإن مبقدار ضئيل( 
ونلوذ حنن بالصمت قباله؟ قال االمام الصادق: »من مات مصرا على 
اللواط لم يمت حتى يرميه اهلل بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته و ال 

يراه أحد.«7 
روى األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني قال مسعته يقول : »يظهر في آخر 
متبرجات  الساعة و هو شر األزمنة نسوة كاشفات  عاريات   اقتراب  الزمان و 

الهتك والبوح في آخرالّزمان
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اللذات  إلى  مسرعات  الشهوات  إلى  مائالت  الفتن  في  داخالت  الدين  من 
مستحالت للمحرمات في جهنم خالدات .«8 

نعم لقد بلغنا اليوم "شّر األزمنة" ذلك، وأخذنا لألسف حندق خبطيئة، كان 
للرجال و  يتسمنون   الرجال  يوم: »رأيت  تنبأ ذات  قد   الصادق اإلمام 

النساء للنساء و رأيت الرجل معيشته من دبره و معيشة المرأة من فرجها.«9 
إن النساء العفيفات احملتشمات اللوايت كن يتسرتن ذات يوم خلف ستار 
البيوت، وخيتفني من أنظار غري احملارم، النساء اللوايت كانت أحضاهنن مهدا 
لرتبية وتنشئة نساء ورجال شرفاء، جترأن اليوم أمام اهلل تعاىل، وفقدن ضبط 
النفس، وسلمن زمامهن لشهوهتن وغريزهتن، وميارسن الرذيلة والفحشاء يف 
اخلفية والعلن واحملضر واملغيب، ليست اللوايت هتكن ومزقن احلجب بينهن 
وبني اهلل سبحانه عز وجل فحسب، بل أن أزواجهن يشجعوهنن على ممارسة 

هذا الفعل الشنيع. 
»و كان الزنا تمتدح به النساء و رأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال «10 
يبذلن  النساء  »رأيت  و  فسقهن «11  على  النساء  يساعد  من  بيت  »خير  و 
أنفسهن ألهل الكفر و رأيت المالهي قد ظهرت يمر بها ال يمنعها أحد أحدا و 

ال يجترئ أحد على منعها.«12 
 روی عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد اهلل أو أبا إبراهيم
عن املرأة تساحق املرأة و كان متكئا فجلس. فقال: »ملعونة الراكبة و 
المركوبة و ملعونة حتى تخرج من أثوابها الراكبة و المركوبة فإن اهلل تبارك و 
تعالى و المالئكة و أولياءه يلعنونهما و أنا و من بقي في أصالب الرجال و أرحام 

النساء فهو و اهلل الزنا األكبر و ال و اهلل ما لهن توبة.«13 
 ،و إسحاق بن جرير قال: سألتين امرأة أن أستأذن هلا على أيب عبداهلل

فقالت: أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه؟ 
قال: »حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من 
نار و قنعن بمقانع من نار و سرولن من النار و أدخل في أجوافهن إلى رئوسهن 
أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل 
- قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل 

رجالهن.«14 
فإن البشرية املتحضرة يف العصر احلديث، قد أوصلت العنف ضد املرأة إىل 
ذروته. وعلى سبيل ملثال، يتم يف الواليات املتحدة سوء التعامل مع إمرأة كل 
8 ثواين ويتم االعتداء على إمرأة كل 10 ثوان. وإمجاال فإن 51 باملائة من 

النساء الكبار، يتعرضن للعنف واالعتداء.15 
و  ظهر.«16  قد  الزنا  و  البدع  »رأيت  اليوم:  قيلت  قد  اجلملة  هذه  وكأن 
»رأيت ذوات األرحام ينكحن و يكتفى بهن.«17  و »رأيت الناس يتسافدون  

كما يتسافد البهائم ال ينكر أحد منكرا تخوفا من  الناس... .«18  
»أكرم  بوصفه  خلق  الذي  املتسامي  اإلنسان  متسارعا  يتجه  أين  وإىل 
الكائنات« وهدفه مل يكن سوى العبودية هلل؟ وهل حتول االنسان إىل ألعوبة 
بيد الشيطان الرجيم، فسحق شأنه ومقامه االنساين، وعطل الفكر والتعقل 
واحلكمة، وكّف عن اهلدف النبيل املتمثل يف التقرب إىل اهلل تعاىل وطلب 
الكمال، وختطى االخرة وأصبح كاحليوانات ال هم له سوى بطنه وأسفل 
بطنه، وال يفرق له إن مت تلبية إحتياجات بطنه وأسفل بطنه عن طريق احلالل 

أو احلرام؟!
ْنِس َلُهْم قيُُلوٌب ال ييَْفَقُهوَن ِبها َو َلُهْم  »َو َلَقْد َذرَْأنا ِلَجَهنََّم َكثيراً ِمَن اْلِجنِّ َو اإْلِ
َأْعُيٌن ال ييُْبِصُروَن ِبها َو َلُهْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِبها ُأولِئَك َكاأْلَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ 

ُأولِئَك ُهُم اْلغاِفُلون .«19 
 :قال رسول اهلل

»يا ابن مسعود سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيب الطعام و ألوانها و يركبون 
الدواب و يتزينون بزينة المرأة لزوجها و يتبرجون تبرج النساء و زيهن مثل زي 
الملوك الجبابرة و هم منافقو هذه األمة في آخر الزمان شاربون بالقهوات العبون 
بالكعاب  راكبون الشهوات تاركون الجماعات راقدون عن العتمات  مفرطون في 
العدوات يقول اهلل تعالى - َفَخَلَف ِمْن بيَْعِدِهْم َخْلٌف َأضاُعوا الصَّالَة َو اتيَّبيَُعوا 
الشََّهواِت َفَسْوَف ييَْلَقْوَن َغيًّا«20 يا ابن مسعود مثلهم مثل الدفلى  زهرتها حسنة 
و طعمها مر كالمهم الحكمة و أعمالهم  داء ال يقبل الدواء - َأ َفال ييََتَدبيَُّروَن 

اْلُقْرآَن َأْم َعلى  قيُُلوٍب َأْقفاُلها«21و22 
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عالمات النهاية

بداية أعمال القوة الخفية
بعد اإلجتماع الذي مت فيه أداء اليمني والقسم عاد مؤسسو القوة اخلفية 
لالجتماع برئاسة امللک هيرودس أکريبا بعد مضی ستة أيام حسب طلب 

امللک الرئيس الذي افتتح اجللسة قائاًل:
أيها اإلخوان األعزاء مؤسسو اجلمعية اخلفية املبجلة...

شأن کل مجعية أن يکون هلا ناٍد خاص جيتمع فيه أعضاؤها العاملون.
فهذه القاعة اليت عقدنا فيها جلساتنا التأسيسية أال يوافق أن تکون لنا نادياً 

لالجتماعات السرية الفعلية.
وملا کان واجباً أن يکون لذلک اسم خاص به فإين أستحسن أن نؤسس 

نادياً حيمل اسم حمفل »أورشاليم«، وذلک تيمناً بذکر وطننا احملبوب.
وملا کان من الواجب أن تکون أعمالنا خفية لتنطبق علی اسم مجعيتنا احملبوبة 
»القوة اخلفية« وکان أن خنتار دهليزاً جنعل اجتماعاتنا به لکي ال يرانا أحد، 

وال يسمعنا أحد، والدهليز الذي خنتاره هو »احملفل«...

األسس والقواعد
قال امللک:

... إن أکرب واسطة جتعل مجعيتنا عظيمة وخطرية ومشوقة هي أن نکتم عن 
مجيع الناس سر تاريخ تأسيسها ونکتم أيضاً أمساء مؤسسيها عن کل من 

ينخرط يف سلکنا ويصري أخاً لنا.

ليبقی هذا السر بيننا حنن املؤسسيني ال يتجاوز إلی غرينا کائنا من کان.
... أما الطريقة الواجب اعتمادها فهي أن نفهم کل من يدخل معنا أن هذه 
اجلمعية قدمية جداً واليعرف شيء عن تاريخ إنشائها وال من هم منشؤوها 

وأهنا کانت منحلة وميتة منذ عهد يسري.
الغاية اليت من أجلها أسسنا مجعيتنا کما خيفی  ... فبهذا الکتمان حتقق 

تاريخ تأسيسها عن کل إنسان، وهذا هو سالحنا الوحيد...

األسس  اخلفية  القوة  ورئيس مجعية  مؤسس  هريودس  امللک  وهکذا وضع 
اليت سارت عليه مجعيته املاسونية من السرية يف تاريخ نشأهتا والتمويه عليها 

بالقدم.
إن  قالوا  إهنم  وعجيبة. حتی  غريبة  أقواالً  ذلک  يقولون يف  املاسون  فرتی 
املاسونية نشأت يف اجلنة حيث آدم، وأن آدم هو مؤسسها إلی غري 
ذلک من الرتهات واألکاذيب املاسونية، کي يومهوا الناس أن املاسونية قدمية 

قدم الکون حتی قالوا:
منذ البدء کان الفکر الماسوني!!

ومن األسس اليت وضعها هريودس الثاين وسار عليها املاسون بعده الکتمان 
إال  عليها  يطلع  ال  أسرارها  هلا  درجة  وکل  أنفسهم،  األعضاء  بني  والسر 

أصحاهبا بعد أداء اليمني، حتی إنه قال هلم: 
أما األسرار غير المحفوظة لنا فيجوز إطالعهم عليها - أی أعضاء الجدد - بعد 
أن يحفلوا اليمين عند دخولهم الجمعية ألنه حينئذ يصبح بقوة اليمين مقيداً 

القسم الثالث
جمعية القوی الخفية
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بحفظ األمانة!!
وکذلک أشار هريودس الثاين إلی وجوب رموز وإشارات للجمعية، فاختاروا 
إشارات ورموز املاسون أی البنائني وذلک للتمويه علی العامة أهنم مجاعة 

خري وإخاء وبناء.
ويف احلقيقة هم مجاعة شر وعداء وهدم لکل اجملتمعات واألديان.

وقد وضع هريودس أکريبا قسما وميينا ملن يريد االنضمام إلی تلک اجلمعية 
غري قسم الوالء وضعه املؤسسون... ومسيت »اليمني العمومية«.

نص اليمين
أنا فالن ابن فالن أقسم باهلل وبالتوراة وبشريف بأنين قبلت ودخلت مجعية 
القوة اخلفية، وصرت عضواً من أعضائها، ال أخون إخواين أعضاءها بشيء 
يضر بشخصيتهم وال بشيء من املقررات اجلمعية، وبأنين اتبع مبادئها وأمتم 
مجيع ما يقرره أعضاؤها العاملون، وکل ما أومر به لدی رؤسائي بکل دقة 
وطاعة وضبط، وبکل غريه وأمانة وبأنين اجتهد بتوفري عدد أعضائها وال 
خيانيت  وثبتت  بيميين  وإن خننت  أسرارها ألی کان،  من  بأی سر  أبوح 

فليقطع عنقي أو ينزل يب املوت بأی طريقة کانت.

األهداف المعلنة لألعضاء الجدد )الطقوس والرموز(
وأقر املؤسسون اليمني وسجلوه يف سجل اجلمعية، مث قال امللک هلم:

أيها اإلخوان...
ينبغي يف بادئ األمر أن نبني للداخلني معنا وال سيما إذا کانوا يهوداً. إن 
غاية اجلمعية هي االحتاد اليهودي، وأما إذا کانوا غري يهود فال يلزم إفهامهم 
شيئاً إال بعد أن تکون قد درسناهم واختربناهم وتأکدنا أهنم ليسوا جواسيس 

أو أنصاراً ألعدائنا يريدون االخنراط بيننا لکشف قضايا مجعيتنا.
وبعد أن يکونوا قد تدرجوا يف درجات اجلمعية وتبينا صدق خدماهتم هلا 
الدين  وغريهتم علی نشر وتعزير مبادئها وصدق نواياهم يف احملافظة علی 

اليهودي.
بعد کل ذلک نقدمهم رويداً رويداً يف الوقوف علی غايات اجلمعية األساسية 
حاجة  تبقی  ال  وعندئذ  اليهودي  الدين  وحفظ  يسوع  أتباع  قتل  وهي 
إلجبارهم بتنفيذ مقرراهتا، بل هم يصبحون منفذين هلا من تلقاء أنفسهم 
وذاهتم بکل رغبة ونشاط حمافظة علی الدين واألمة اليهودية، ألن غري اليهود 

بعد مؤاخاهتم لنا وحلفهم اليمني حنملهم باحليل علی اعتناق ديننا.

ويف األيام التالية لتأسيس اجلمعية اخلفية کان حيرام يقوح بعمل نائب الرئيس 
واملنسق األول واملسجل لنظامها يف تلک الفرتة من تاريخ اجلمعية.

ومت باالتفاق بني امللک ومساعديه حريام ومؤاب اليف علی الطريقة اليت يتم 
قبول العضو اجلديد فيها بطقوس معينة. فقال حريام للملک:

نحن بخير يا موالی، الحيلة التي ينبغی أن نلصق باألوراق التي قلنا إن جاللتک 
وجدتها في خزائن أبيک وأجدادک وهي أيضاً سر من أسرارنا التي ال ينبغی أن 

تکشف لغيرنا نحن المؤسسين فأية طريقة تری أن نتخذها يا موالی؟
قال له امللک:

إن کل ما ذکر اآلن هلو من أفکارک اجلليلة يا حريام فإنه ملا کانت مجعيتنا 
ممتازة وستظل کذلک وجب أن يکون کل ما خيتص هبا ممتازاً، فرأيی: أن 
نعصب عينی الداخل يف أول األمر فال ندعه يری شيئاً من مجيع موجودات 
اهليکل حتی حيلف اليمني، فتجعل العصابة علی عينيه وهو خارج الباب 
وعند ذلک يأخذه احلاجب ويسلمه إلی الکفيل، فيقوده الکفيل إلی جهة 
الرئيس بعد أن يهمس يف أذنه قائالً له أن خيطو ثالث خطوات متساوية 
إلی  اإلغماض  هبذا  ونرمز  العمودين  بني  يوقفه  مث  اليمنی  بالرجل  مبتدئاً 
معنا  واحتد  بنا  امتزج  إذا  معنا يف ظالم حتی  قبل دخوله  يکون  اخلارجی 
الدين  إلی  النور  علی  حيافظ  النور  إلی  الظلمة  من  انتقل  اليمني  وحلف 

اليهودي املمثل بالنور. 
النور  النور حيافظ علی  وذلک إشارة إلی اإلنسان اخلارج من الظلمة إلی 
ويتمسک به لئال يرجع إلی الظالم، فال يری طريقة فيتعثر يف مسريه ويستقر 

يف الظلمة.
مث إن الرئيس يدعوه ويلقی عليه األسئلة اليت يراها مناسبة وحيلفه اليمني ويف 
يد الرئيس سيف يضعه علی عنق احلالف وأمامه التوراة حممولة علی يدي 

الکفيل.
وعند انتهائه من حلف اليمني حتل العصابة عن عينيه فريی السيف مسلواًل 

علی عنقه والتوراة أی النور أمام عينيه فيأخذه العجب والرهبة.
وبعد ذلک يلبسه الکفيل مئزراً صغرياً نرمز به إلی أنه انضم إلينا ليشارکنا يف 

تشييد أسوار بنايتنا أی حتصني الدين اليهودي واحملافظة علی کيانه.

وهکذا وضع امللک طريقة تنصيب العضو اجلديد وهي الطريقة املستعملة يف 
املاسونية حتی اآلن يف درجاهتا املختلفة مع زيادة بعض اإلشارات والرموز 

حسب الدرجة اليت يرقی إليها العضو املاسوين الثالثة والثالثني.1
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حكومة العالم الخفّیة

تقديم
رمبا مل نشهد يف أي حقبة من احلقب العديدة اليت مرت هبا الكرة األرضية 
بعمرها الطويل، بقدر ما نشهده يف عصرنا احلاضر، من أن العامل مير هبذا 
السياسية  األزمات  والشاملة،  املختلفة  واإلحتقانات  باألزمات  الشكل 
واإلقتصادية والثقافية واألخالقية والبيئية و...، ويكفي أن نتصفح إحدى 
الصحف الصباحية أو املسائية لنشاهد يف صفحاهتا املختلفة مناذج خمتلفة 

من هذه األزمات املتزايدة. 
إن احلروب واحلروب األهلية واإلنقالبات وإبادة النسل واجلرمية ضد اإلنسانية 
واجلفاف  واجملاعة  املخدرات  وجتارة  واألطفال  بالنساء  واإلجتار  واإلرهاب 
والفقر والفوارق الطبقية والقتل واجلرمية والتوتر االمين وعمليات اإلختطاف 
والتعذيب والبغاء واملثلية اجلنسية واإلجهاض وارتفاع حرارة األرض ونقص 
املميتة و...، تشكل كلها أخبارا رئيسية  املياه والزالزل واألمراض  مصادر 

تبث يوميا يف أرجاء العامل.
فما حصل حقا؟ ويف أي مستنقع ووحل صنعته البشرية لنفسها تغوص، 
حبيث أهنا تغوص أعمق وأعمق كلما حاولت إنقاذ نفسها منه؟ وهل ميكن 
تصور هناية هلذه األزمات العاملية اخلانقة؟ وهل ستتمكن البشرية املتحضرة 
من إجياد خمرج للتخلص من هذه األزمات؟ أال تكفي كل هذه األزمات 
واإلحتقانات وكل هذا الظلم والعسف وكل هذا الفساد والضياع وكل هذا... 
لعودة االنسان عن الطريق الذي يسلكه إلدارة العامل؟ وأمل حين الوقت لكي 

تويل البشرية اهتماما لكالم اخلالق عز وجل حيث قال: 

الِذي  بْعض  لُِيِذيقُهْم  الناِس  أْيِدي  ِبما كسبْت  واْلبْحِر  اْلبرِّ  ِفي  اْلفساُد  »ظهر 
عِمُلوا لعلُهْم يْرِجُعون«1

نعم، لقد حان وقت العودة والرجوع. وقد آن أوان أن تعرتف البشرية بعجزها 
وضعفها يف إحتواء هذه األزمات وأن تعرب عن ندمها من اإلعراض عن 
والفساد.  املنقذ واملخلص من كل هذا اجلور  يعد وحده  الذي  اهلل"  "ويّل 

إسجدوا هلل تعاىل وتضرعوا له حبرقة وأمل: 
إلهي! لقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لذلك، أظهر لنا 
ولّيك وابن بنت نبيك، والذي اسمه هو اسم رسولك، لكي يقضي على جميع 

مظاهر الباطل ويظهر الحق.

وأما بعد...
إن اهلندسة الوراثية وبكل ما تنطوي عليه من فوائد ومنافع، حافلة باملخاطر 
تواجه  احلياة  أن جتعل  منها فحسب، ميكن  إن حتقق جزء  اليت  والتبعات 

حتديات وأضرار ال ميكن تعويضها. 
وزيادة  احليوية  للمضادات  املقاومة  وزيادة  جديدة،  فريوسات  ختليق  إن 
استهالك السموم ومبيدات اآلفات واحلشرات وختريب التنوع البيئي و...، 
تعد كلها من األخطار اليت أصبحنا نواجهها خالل االعوام االخرية، لكنه 
ويسلط  لألزمات.  البشرية  حياة  ستعرض  باهنا  احلاضر  الوقت  يف  يقال 
الكاتب يف هذا املقال الضوء على بعض أبعاد هذا العامل املسبب لألزمات. 
احلياة  على  ملفت  بشكل  بظالهلا  ألقت  الوراثية  اهلندسة  فان  وبال شك 

القتل الصامت

کريستين زارو،1 ايغور کيما2

مستقبل حافل بالرعب والفزع
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يف القرن احلادي والعشرين. إن هذه التكنولوجيا، تنطوي يف احلقيقة على 
تداعيات وآثار ستكون غري مسبوقة يف تاريخ حياة االنسان. وتلقى هذه 
التكنولوجيا بظالهلا يوما بعد يوم على أبعاد أكثر من حياة االنسان، بدء من 
التوالد والتناسل وصوال إىل عالج األمراض. وبالرغم من أن هذه التكنولوجيا 
وفرت يف بعض احلاالت، فرصا مثل معاجلة االمراض العصية على العالج، 
لكن هتديداهتا هي بدرجة أنه لن  يوجد نظري خطري هلا يف عامل اليوم ماعدا 

األسلحة النووية.
النباتات باجلينات  إن هكذا هتديدات ناجتة بشكل رئيسي إما عن زراعة 
املطعمة أو تربية احليوانات املعدلة وراثيا هبدف استخدامها يف النظام الغذائي 
لالنسان. إن األخطار النامجة عن هكذا هتديدات كبرية حبيث جيب التصدي 
هلا ومواجهتها بسبب أخطارها الواسعة على الصحة والبيئة وكذلك تداعياهتا 
على األبعاد االجتماعية واالقتصادية حلياة  البشرية. ونسعى يف هذا املقال 
إللقاء الضوء على بعدين إثنني من التداعيات اخلطرية هلذه التكنولوجيا أي 

ما تسببه من أخطار على الصحة والبيئة. 
واملؤسسات  الصناعة  عامل  قبل  من  متكرر  بشكل  اليوم  يعلن  مما  وبالرغم 
السياسية من أن املواد الغذائية املعدلة وراثيا ال تنطوي على خماطر، لكن 
تداعياهتا على سالمة االنسان وصحته مازالت هي االخرى غامضة وغري 
واضحة املعامل. إن عملية إنتاج احليوانات العدلة وراثيا واليت تتطلب إدخال 
اجلينات يف البنية الوراثية للكائن احلي يف البيئة املخربية هي عملية بسيطة 
نسبيا انتشرت وراجت يف األوساط العلمية على نطاق واسع، بغض النظر 
عن أن هكذا عملية، ميكن أن ترتك تبعات وتداعيات جادة على الكائن 

الذي مت التالعب به. 
االيطالية،  بادوا  جبامعة  األحياء  علم  أستاذ  تامينو  جياين  يقول  وحسبما 
فان هذه العملية، ميكن أن تفضي إىل إجياد تغريات مهمة يف أداء وسلوك 
اجلينات. ويوضح بان اجلينات ترتبط ببعضها البعض بصورة معقدة ومتبادلة، 
ومع دخول جينة جديدة، فان باقي اجلينات ستتأثر هبذه الصيغة املعقدة.  

وحسب التقرير املهم الصادر عن اجلمعية الطبية الربيطانية يف النصف االول 
من عام 2003، فقد أكد وزير البيئة الربيطاين بان هذه املواد الوراثية ميكن 
أن تدفع اجلينات غري الفعالة إىل الفعالية بشكل ما يف بنية الكائن احلي، 

حبيث أن تداعياهتا مازالت غري واضحة بالنسبة لنا. 

البطاطا الوراثية وفئران التجارب
للبنية  جينة  إدخال  بارز  جمري  أحياء  عامل  أجراها  اليت  التجربة  خالل  مت 
الوراثية للبطاطس ليؤدي ذلك إىل إنتاج مبيد لآلفات النباتية، مث أعطيت 
ويف  الكائنات.  هذه  على  نتائجها  لتتضح  التجارب  لفئران  البطاطا  هذه 
نفس الوقت، قام فريق اخر وخالل جتربة أخرى خبلط بطاطا عادية مببيدات 

اآلفات النباتية وإطعامها لفئران التجارب.
باضطرابات يف  املعدلة وراثيا، وأصيب  البطاطس  األول  الفريق  تناول  وقد 
املعدة واألمعاء الصغرية والكبرية. أما الفريق الثاين فلم يواجه أي اضطرابات 
خاصة واتضح الحقا أن مبيد اآلفات النباتية مل يتسبب باضطرابات بل أن 
عملية التالعب جينيا هي اليت ترافقت من خالل دخول اجلينة الغريبة، بنوع 

من ردة الفعل غري الطبيعية ومهدت لإلضرار بالفئران. 
وبالرغم من أن هذه التجربة تعرضت النتقادات الذعة من صناعة التكنولوجيا 
احليوية واألوساط العلمية املوالية هلذه الصناعة يف بريطانيا، لكنها أظهرت 
بان مسألة النباتات املعدلة وراثيا متثل مشكلة جادة. ومبنأى عن ذلك، فثمة 
موضوع مهم اخر حباجة إىل النظر فيه جبدية، ويتمثل يف تناول االنسان هلذه 

األغذية ما قد يرتافق مع مقاومة اجلسم للمضادات احليوية. 
 DNA وهذا اخلطر حيصل من ناحية أنه مع هضم األغذية املعدلة، فان الـ
الذي يكتسي من خالل عملية التعديل اجليين، حالة هشة وغري ثابتة، ميكن 
أن يتجزأ يف جسم االنسان وبالتايل وحسبما أظهرت اإلختبارات والتجارب 
املنتجات  يف  املوجودة  احليوية  املضادات  مقاومة  نقل  إىل  يؤدي  العديدة، 
يف  واألمعاء  الفم  جراثيم  مقاومة  زيادة  يصاحبها،  عملية  وهكذا  املعدلة. 
مقابل املضادات احليوية. والنتيجة الطبيعية لكهذا شئ، هي ضرورة إنتاج 
األعراض  زيادة  يصاحبها  قد  واليت  األقوى  احليوية  املضادات  واستخدام 

اجلانبية على جسم االنسان. 

الفيروسات الجديدة
واألخطار االخرى تعود إىل إحتمال ظهور فريوسات جديدة. إن تعديل 
كائن حي وإدخال جينة جديدة، جيب أن يكون متالزما مع إدخال مادة 
وراثية تدعى »املادة املعززة«. واهلدف من هذه املادة هو توجيه اجلينة اجلديدة 
للوصول إىل التأثري املنشود. والنموذج البارز على ذلك ميكن مشاهدته يف 
الفريوس املعروف بـ»إس. 35« وينتقل من القرنبيط إىل النباتات والكائنات 

االخرى.
تنتقل  أن  بوسعها  ثابتة وغري مستقرة،  اجلينات غري  مثل هذه  أن  ولكون 
جادة  أخطار  تواكبها  وأن  االنسان  فيها  مبا  االخرى  احلية  الكائنات  إىل 
للمستضيف اجلديد. ومع انتشار النباتات وكذلك احليوانات املعدلة جينيا 

يف البيئة، فمن الطبيعي أن يزداد هذا االحتمال. 
وقد أحجمت الشركات متعددة اجلنسيات العاملة يف جمال صناعة التكنولوجيا 
احليوية، حلد االن عن الرضوخ للقيام بتجارب شاملة وجادة هبدف دراسة 
األخطار املوجودة باي طريقة كانت مبا فيها اللجوء اىل اللوبيات السياسية. 
وقد شرح جفري كلي مدير شؤون اوروبا بشركة »دوبوينت« االمريكية يف 
مؤمتر عقد يف يونيو 2001م.، حبضور طلبة جامعة كاليفورنيا اجلنوبية، سبب 

هذه القضية وقال: 
إن ارادت الشركات متعددة الجنسيات مثل مونسانتو التي استثمرت رساميل 
كبيرة في هذا المجال، االنتظار لنشر نتائج المنتجات التي أنتجتها، فانها لن 

تجني سوى اإلفالس. 

زراعة األعشاب الطبية الُمطعمة جينيا
إنتاج  النباتات املعدلة وراثيا واليت تزرع هبدف  إن دخول جيل جديد من 
للقلق. ووفقا  مثري  إىل موضوع  والدوائية، حتول  الصناعية  الكيميائية  املواد 
فان  البارزين،  االمريكيني  العلماء  من  فريق  أخريا عن  الذي صدر  للتقرير 
هذه النباتات اليت يتم زراعتها وتربيتها يف مناخ حر ومزارع، تؤدي فضال عن 

تلويث هذه املزراع إىل أخطار جادة على صحة االنسان.القتل الصامت
وفضال عن هكذا أخطار، فان هناك اليوم مكونات وعناصر اخرى ال جيب 
بتناول  أمراض على صلة  املوضوعات هو ظهور  إغفاهلا. وأحد أهم هذه 

األغذية وقد ازداد  خالل السنوات القليلة االخرية بشكل ملفت. 
وأفادت تقديرات مركز مراقبة األمراض االمريكي أن عدد األمراض املتصلة 
باألغذية اليت مت تناوهلا، منا بضعفني خالل السنوات السبع االخرية على 
األقل. وبالرغم من أنه ال ميكن الزعم بان هذا النمو ناجم عن جمرد ظهور 
أطعمة معدلة جينيا، لكنه ال ميكن إطالقا إنكار دور هذه األغذية يف ذلك. 
وبينما تداعيات ونتائج هذه املنتجات على صحة االنسان ماتزال غري جلية، 

فان آثارها على البيئة هلا بال شك قصة اخرى .
النباتات  هذه  أن  من  للشك  جماال  املنجزة  والدراسات  التقارير  تدع  وال 
واملنتجات، كانت مصحوبة بتداعيات ونتائج ال ميكن تعويضها على البيئة 
والطبيعة السيما على مقولة التنوع البيئي. وكلما كانت البيئة تنطوي على 
تنوع بيئي أكثر، كلما كان ميكن ضمان سالمتها بشكل أكرب، لكن ومع 
معرضا  أصبح  التنوع  هذا  فان  اجلديدة،  واملنتجات  الكائنات  هذه  ظهور 

للتهديد بشكل ال ميكن السيطرة عليه. 
إن انتقال عبار الطلع بواسطة احلشرات والرياح إىل مسافات بعيدة، يوفر 
إمكانية أن تتعرض األصناف االخرى اىل التلوث الذي ميثل ختريب البيئة 
أول تداعياته. واملثال الصارخ على هذه الظاهرة شهدناه يف والية اكساكاي 

املكسيكية.
تشابال  اغناسيو  »بركلي«،  جامعة  يف  الباحثان  وجد   ،2001 شتاء  ويف 
وديفيد كويست أن التلوث قد اتسع نطاقه يف إحدى مقاطعات املكسيك. 
وعلى الرغم من أن نتائج دراستهما مازالت موضع خالف حلد االن، لكنه 
اتضح بان عامل وسبب هذا التلوث كان يعود إىل الذرة امللوثة املستوردة 
من الواليات املتحدة. إن البزور املستوردة اليت استخدمت حديثا يف مزارع 

اكساكا، تسببت بتلوث حقول اسعة يف هذه املنطقة. 
وبعيدا عن النباتات، فان احليوانات املعدلة تلقي هي االخرى بظالهلا على 
أن  لدرجة  احلاضر  الوقت  يف  تزايد  قد  دخول كائنات جديدة  إن  البيئة. 
وقد  الكائنات.  هذه  مع  بسهولة  نفسها  تطبيق  على  قادرة  تعد  مل  البيئة 
اكتشف مجع من علماء جامعة بوردمو ان نوعا من األمساك املعدلة وراثيا، 
إن  االنقراض والزوال،  األليفة إىل عتبة  دفع جمتمعا كبريا من االمساك غري 
هذا الصنف ااجلديد واملعدل استطاع بفضل حجمه االكرب أن يتغلب على 

منافسه االخرين وجرهم اىل الزوال واإلنقراض. 
وتشري هذه الدراسة إىل أن إطالق ستني مسكة معدلة وراثيا من هذا الصنف 
توافر  أليفة. ومع  ألف مسكة غري  نفوق ستني  ترافق مع  بيئية طبيعية،  يف 
إمكانية هروب هذه األمساك من مزارع استزراعها صناعيا اىل املياه الطبيعية، 

فان هذا القلق يتصاعد بشكل بارز. 
والقضية االخرى تعود إىل استخدام مبيدات اآلفات النباتية. وعلى النقيض 
من وجهة نظر محاة هذه التكنولوجيا، فان استعمال املبيدات احلشرية وبالتايل 
اإلفادة من هذه احملاصيل واملنتجات، مل يرتاجع فحسب بل شهد تزايدا ومنوا 
ملحوظا. ووفقا لدراسة أجراها تشارلز بردك من مركز سياسات العلم والبيئة 

االمريكي، واليت اجنزت تأسيسا على معطيات وزارة الزراعة االمريكية، اتضح 
أننا شهدنا خالل السنوات االوىل من بدء استعمال هذه املنتجات، تراجعا 
يف معدالت اإلستهالك، بينما شهدنا خالل السنوات الالحقة زيادة ملفتة 

يف استعمال هذه املبيدات احلشرية وأكثر بكثري من املعدالت السابقة. 

الهوامش:
www.aternet.com :سياحة الغرب، العدد26؛ نقال عن

Christian Zarro .1: كاتب وباحث بريطاين.
Igor Cima .2: أستاذ الباثولوجيا جبامعة برين السويسرية.

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

عوالم الحكومة المهدوية

3. المعتقدات والسلوکّيات
إّن الروايات اليت تتحّدث عن واقع احلال املعريّف والسلوکّي يف الدولة املوعودة 
فتدّل بالتأکيد أّن ما ستکون عليه املخلوقات يف هذه الدولة ال يشبه ما کانوا 
عليه من قبُل يف أي مرحلة تارخيّية سابقة، وذاک حبّد ذاته يدّل علی إمکانّية 

التواصل الکويّن تواصالً جديداً بينهم وبني املخلوقات األخری.
إّن التبّدل السلوکّي للمخلوقات الذي سيجعل السبع يأکل احلشيش ويسرح 
يف املرعی مع األبقار کما يف حديث »لو ال قائمنا... وللذهبت الشحناء من 

قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم.«1
:وأيضاً يف احلديث اليت رواه الحاکم عن ابن عّباس وصّححه عن النيّب

»وأّما المهدّي الذي يمأل األرض عدالً کما ملئت جورًا، وتأمن البهائم السباع... 
2».

ليس اإلسالم وحده من أشار إلی هذا التبّدل، بل حتی األديان األخری 
أشارت إليه يف کتبها وأناجيلها حيث جاء يف »سفر أشيعا«:

فيسکن الذئب مع الخروف، ويربط النمر مع الجدي والبقرة والدبّة ترعيان، 
تربض أوالدهما معاً، واألسد کالبقر يأکل تبناً، ويلعب الرضيع علی سرب الصّل، 

ويمّد الفطيم يده علی حجر األفعوان.3
قاطع  الظهور سيجعل  الذي سوف حيصل يف عصر  التبّدل  أّن  إنّنا جند 
الطريق واللّص وذوي النفوس الرذيلة الذين مل يکونوا ينتهون عن حرمات اهلل 
يرتکون کّل املعاصي والفنت، ويتحّررون من املعاصي واملوبقات حتی تسري 
املرأة من »الشام« إلی »العراق« ال ختشی شيئاً »وتخرج العجوز الضعيفة من 

المشرق تريد المغرب ال يؤذيها أحد.«4
ويف حديث آخر: »يطفئ اهلل تعالی الفتنة العمياء وتأمن األرض حتی إّن المرأة 

لتحّج في خمس نسوة ما معهّن رجل ال تنقي شيئاً إالّ اهلل.«5
کّل هذا يعين أّن طبائع املخلوقات األساسّية وسلوکّياهتا الرئيسة الفطريّة اليت 
يقول العلم وتقول املعارف الوضعّية إهّنا من املستحيل أن تتغرّي عّما هي 
عليه؛ ألّن بقاء هذه املخلوقات واستمرار حياهتا مرتبط هبذا السلوک، سوف 
تتغرّي يف املستقبل خالفاً لکّل هذه التصّورات القائمة علی اجلزئّية املاّدية ممّا 
يعين أّن األرض سوف تعيش عصراً جديداً مغايراً لکّل العصور اليت شهدهتا 
من قبُل، وهذا التبّدل سيکون أحد األسباب اليت جتعل من التواصل الکويّن 
بني املخلوقات عاّمة وليس بني قائد هذه املخلوقات فقط وبينها شيئاً مألوفاً 

ومتساوقاً مع تبّدل الطباع هذا.

مثّ إّن املعتقدات والسلوکّيات اليت کانت سائدة يف اجملتمعات البشريّة وهي 
اليت کان فيها الکثري من الغّش واخلداع سوف تتبّدل تبّدالً إعجازيّاً کما يف 

 :حديث اإلمام الصادق
»إذا قام قائمنا وضع اهلل يده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم، وکملت به 

أحالمهم.«6
وهذا التبّدل من ممّهدات الکونّية.

الناس الذين کانوا يضمرون يف دواخلهم غري ما يعلنونه سوف يتغرّيون علی 
َوفق هذه اآللّية غري املعهودة، فتغيري املعتقد الذي يؤمن به اإلنسان وهو 
الذي کان من أصعب ما يواجه محلة مشاريع التغيري، وهو الذي کان يقضي 
لوقوع املعارک واجملازر واجلرائم سوف يتحّول يف زمن البعثة املهدويّة إلی ملسة 

:علی الرأس حتی إنه کما يقول اإلمام الصادق
»إذا خرج القائم لم يبَق ما بين يديه أحد إال عرفه صالح أو طالح.«7

مثايّل يوتويب متکامل حيث  إلی جمتمع آدمّي  يتحّول  اجملتمع ذاته سوف 
جمتمعاً  يصبح  سوف  اجملتمع  إّن  مثّ  العباد،  قلوب  من  الشحناء  تذهب 

:صحيحاً ال يشکو من عاهة أو مرض؛ قال اإلمام الصادق
»من أدرک القائم من أهل بيتي من ذي عاهة برأ ومن ذي ضعف قوي.«8

وليس ذاک فقط بل إّن کّل مؤمن باهلل ورسوله سوف يتعافی ويسرتّد 
قّوته حيث تتحقق أمنية »أال ليت الشباب يعود يومًا« ألهنم يعودون شباباً 
حيث ورد يف »غيبة النعماين« و»اخلصال« و»الصراط املستقيم« و»نوادر 

:األخبار« و»حبار اجمللسي« عن األئّمة املعصومني
»إذا قام قائمنا أذهب اهلل عنهم العاهة وجعل قلوبهم کزبر الحديد، قّوة کّل رجل 

قّوة أربعين رجاًل.«9
ويشعر الناس أهنم أجزاء متفاعلة متجانسة متوحدة يکمل أحدها اآلخر 
حتی »يأتي الرجل إلی کيس أخيه فيأخذها حاجته ال يمنعه.«10 أي إّن األجزاء 
اإلنسان  ويعيش  واحدة.  وهويّة  واحد،  ومکّون  واحد  الواقع کّل  يف  هي 
العرفانّية بأمسی معانيها حتی إنّه ليتصافح مع املالئکة »ويصافح المؤمنون 
المالئکة.«11 وهو أمر مل يتحقق من قبُل للناس العادّيني البسطاء؛ ألنه کان 

موقوفاً علی بعض األنبياء وحدهم.
هيأة  إلی  املعروفة  هيأهتا  عن  األخری  املوجودات  تتحّول  سوف  وکذلک 
اإلنسان  إّن احلجر والشجر يکمالن  ملا هو معروف حبيث  أخری مغايرة 

:فيفهم کالمهم ويثق به، قال النيّب حمّمد

القسم الثالث

وراء  من  اليهود  يختبئ  حتی  اليهود  المسلمون  يقاتل  حتی  الساعة  تقوم  »ال 
يهودّي  يا عبداهلل! هذا  يا مسلم  الشجر:  أو  الحجر  فيقول  الحجر والشجر 

خلفي تعال فاقتله.«12
تقول الروايات املتواترة إّن اإلنسان هذا الکائن السامي سوف يتغرّي کذلک 
تغرّياً خمتلفاً عّما جبل عليه حيث يصبح ضمريه هو الرقيب واحلسيب علی 
ما يأيت به؛ ألنه ما إن ينظر إلی کفه يری احلکم الشرعّي ملا يروم القيام به 
من عمل، واملعلومة اليت حيتاج إليها دومنا حبث وعناء حبيث ال تعود له فرصة 
إّن الرقباء سيکونون قريبني  التحّجج باجلهل أو عدم املعرفة أو السهو، مثّ 
منهم يرصدون حراکهم ويصّححون هفواهتم حيث جاء عن اإلمام حمّمد 

بن جعفر عن أبيه:
»إذا قام القائم بعث في أقاليم األرض في کّل إقليم رجالً يقول: »عهدک في 
کفک، فإذا ورد عليک ما ال تفهمه وال تعرف القضاء فيه فانظر إلی کفک 

واعمل بما فيه.«13
إّن التواصلّية مع اإلمام املهدي سوف تکون أکثر تطّوراً حتی من  مثّ 
 أجهزة االتصال احلالّية أو املستقبلّية، حيث جاء عن اإلمام الصادق

قوله:
»إّن قائمنا إذا قام مّد اهلل عّز وجّل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتی ال يکون 

بينهم وبين القائم بريد، يکلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مکانه.«14
القائم بريد( يؤکد أّن هذه القدرة  وقول اإلمام )ال يکون بينهم وبني 
الشاشات  ذات  احلديثة  االتصال  أجهزة  استعمال  هبا  يقصد  ال  اخلارقة 
ومکرّبات الصوت مع أّن ذلک ليس غريباً، بل هي قدرة جديدة تناسب ما 

هو عليه عصر الظهور.
إّن کّل األخبار املوجودة لدينا بل کّل املعطيات الفکريّة والعقلّية والشرعّية 
تقول إّن اإلنسان يف زمن الدولة املهدويّة سوف يتطّور روحّياً وفکريّاً تطّوراً 
مل يسبق له مثيل حيث تصل البشريّة إلی درجة الکمال. ووصوهلا إلی درجة 
الکمال هو املفتاح الذي سيفتح هلا جماهل الکون للتواصل مع املخلوقات 
األخری. وقد عجز بعض املسلمني عن إدراک هذه احلقيقة املدهشة، ومل 
تتحّمل عقوهلم هذه احلقائق الدامغة، هذا طبعاً ألهنا ختّص املهدويّة، ولو 
کانت ختّص موضوعاً آخر سواء کان صحيحاً أم ال، وسواء کنا متفقني 
معهم عليه أم ال، فإهنم ال يعرتضون، حيث مل جند مثالً من يعرتض منهم 
اللذين سيخاطبان املسلم يوم  تبّدل سلوک احلجر والشجر  علی موضوع 
خلفهما.  الالئذ  اليهودّي  عن  ليخرباه  مبني؛  عريّب  بلسان  الکربی  املعرکة 
فاستعملوا طرق املاّدّيني امللحدين؛ فضالً عن طريقة القياس البائسة يف إثبات 
وجهة نظر يريدون أن جيعلوها صحيحة، ويريدون من الناس أن يؤمنوا هبا 

ويصّدقوا، حيث يّدعی طه الديلمی:
إّن البشر ال يمکن أن تتغّير طبيعتهم بالطفرة فيحدث اإلصالح بهذه السرعة 
السحريّة، بل ذلک مخالف لسّنة اهلل في خلقه القائمة علی التدرّج والترقي شيئاً 
فشيئاً، فاالنتقال من غاية الظلم والفساد إلی غاية العدل والرحمة في جيل واحد 
يحتاجوا ألّن  ولم  إسرائيل  بني  مع   لموسی لحدث ذلک  وإاّل  مستحيل، 

يتهّيؤوا في األرض أربعين عاماً.15
إّن الصورة املستقبل املوعود تنبئ بأّن اإلنسان احلايل الذي هو بکّل املقاييس 

سّيد املخلوقات مع کّل ما تنطوي عليه شخصّيته من نقص وسلبّية وقسوة 
وأنانّية ومعصّية سوف يتحّول آنذاک إلی خملوق متکامل السلوک، کامل 
األداء، يف ضمن ختطيط إهلّي حلرکة هذا الکون، بعد أن يکون قد تعّرض يف 
األزمنة القريبة من الظهور إلی رّجات قويّة علی يد البشر اآلخرين وصفتها 
يظهر من جمموعة  األرض، کما  الذي ميأل  واجلور  الظلم  مبرحلة  مصادرنا 
الديانات  مصادر  مسّتها  أو  ووصفتها  البحث،  هذا  يف  الواردة  األحاديث 
الثالث  الفصل  يف  برنابا«  »إجنيل  يف  العظيم«کما  بـ»اخلراب  األخری 

واخلمسني:
فتاکة  بالعالم خراب عظيم وستنشب حرب  اليوم سيحّل  يأتي ذلک  أن  قبل 

طاحنة فيقتل األب ابنه ويقتل االبن أباه بسبب أحزاب الشعوب.16
تتعّرض  الذي  يأيت بعد مرحلة االهنيار والسقوط  التکامل سوف  إّن  أي: 
له البشريّة، اليت تعيش اليوم تداعيات االهنيار وويالته، لريشدهم إلی سبيل 
االستقامة السلوکّية اخلالية من االستالب والظلم. والناس أنفسهم سوف 
يتقبلول هذا اإلرشاد بقلب مفتوح وفکر واٍع؛ فيتهافتون علی قيادة الدولة 
املعصومة للتخلي أمامها عن معتقداهتم السابقة واعتناق دين اإلسالم بداًل 
عّما کانوا يؤمنون به، ممّا يسرّع يف التکاملّية املنشودة اليت سوف تنجح ألّول 
مرّة يف نقل اإلنسان من طوره البشرّي املنقوص إلی الطور اآلدمِي الذي ميثل 
التکاملّية القصوی اليت هي أقصی ما ميکن أن يصل إليه الکائن البشرّي، 
بالکامل عن  اليت ختتلف صورهتا  اإلسالمّية  برؤيتها  التاريخ  هناية  فتتحقق 
التاريخ  الصورة اليت رمسها عرّاب العوملة فرانسيس فوکوياما يف کتابه »هناية 

واإلنسان األخري«.
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2. »املعجم املوضوعي« للشيخ الکوراين، ص 734.
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األندلس والحضارة اإلسالمیة 3

األندلس والحضارة اإلسالمیة 3

فتح  أن  بعد  أوربا من خالل األندلس  العلوم االسالمية على  قد تدفقت 
العلم  عرب  حيث  وإيطاليا،  فرنسا  إىل  الربت  جبال  عرب  الطريق  املسلمون 
والفلسفة اإلسالميان من خالل رأس اجلسر الثقايف الذي أقيم يف شبه جزيرة 

ايربيا إىل أوروبا.54
اجته أهل »األندلس« الذين اعتنقوا االسالم خاصة إىل تعلم العربية وإىل 
العلوم االسالمية، واتسع مبرور الزمن عدد الداخلني يف  إقباهلم على تعلم 
اإلسالم وأخذ طالب العلم يرحتلون بشكل خاص إىل اجلامعات اإلسالمية 
يف األندلس واالختالط بالسكان مما ساعد على انتشار اللغة العربية، ونتج 

عن ذلك ظهور لغة عربية عامية دخلتها بعض الكلمات األسبانية)38(. 

األندلس والمعمارية
الذي  قرطبة  جامع  ويعد  العظيمة،  املعمارية  باملنشآت  األندلس  اشتهرت 
بين يف القرن الثاين للهجرة/ الثامن للميالد، وبعضا ملباين يف »طليطلة« من 
آثار الدور األول لفن العمارة يف األندلس، كما تعد »منارة أشبيلية« )لعبة 
اهلواء( اليت أنشأها املوحدون يف القرن السادس للهجرة/ الثاين عشر للميالد 
و»القصر األشبيلي« من آثار الدور الوسيط لفن العمارة، كما يعد »قصر 
عشر  الرابع  للهجرة/  الثامن  القرن  يف  شيد  الذي  »غرناطة«  احلمراء« يف 
للميالد عنوانًا ملا انتهى إليه فن العمارة ويرى لوبون أصالتها تدل باختالف 

طرزمها على أصالتها االسالمية.45
ومن املباين العظيمة يف األندلس مدينة الزهراء اليت شيدها عبدالرحمن الناصر 

على بعد مثانية كيلومرتات مشال غرب قرطبة على سفح »جبل العروس« 
ومازالت حتتفظ بامسها العريب يف اللغة األسبانية، وبىن فيها قصره املشهور 
بقصر احلمراء.) 46 ( وظهرت فيه عظمة فن اهلندسة عند املسلمني، وفن 

الزخرفة والنقوش والنحت، وقد وصفها األدريسي
بقوله: 

وهي )الزهراء( مدينة عظيمة مدرجة البنية، مدينة فوق مدينة، وفيها قصور 
يقصر الوصف عن صفاهتا.47

ومن املباين اليت تركها املسلمون يف »أسبانيا«، »جامع قرطبة« الشهري الذي 
يف  املباين  أمجل  من  وهو  سنة 164ه/ 780م،  عبدالرحمن  بإنشائه  بدأ 
أسبانيا، وكان يفوق مجيع مساجد ومعابد الشرق قاطبة بعظمته وروعته، 
وال يزال جامع قرطبة من املباين املهمة مع ما أصيب من التلف وما فقد من 

األشياء الثمينة فيه.49
ظهر التأثري العريب يف فن العمارة يف األندلس وأوربا، فكان الطراز السائد 
قبل حترير أسبانيا هو الطراز القوطي، ولكن أقيمت يف األندلس يف القرن 
الثالث عشر والرابع عشر املدن واملساجد والقصور على الطرز اإلسالمية 
مما يدفعنا على االقرار أن الغرب اقتبس أصول فن عمارته من املسلمني، 
إذ ليس هناك من مشاهبة بني الطراز اإلسالمية والطراز القوطي وإن تأثري 
فن العمارة اإلسالمية واضح يف كثري من الكنائس الفرنسية ككنيسة مدينة 
»ماغلون« 1178م، اليت كانت ذات صالت بالشرق، وكنيسة »كانده« 
وكنيسة »غاماش«... إخل، وأملح مسيو شارل بالن إىل ما اقتبسه األوروبيون 

األندلس وعلم المسلمين

من املسلمني يف فن العمارة بقوله: 
أرى من غير مبالغة فيما ألمة من التأثير في أمة وذلك خالفًا لما يسار عليه اليوم 
أن الصليبيين الذين شاهدوا ما اشتمل عليه الفن اإلسالميمن المشربيات، وشرفة 
المراقب والجواسق واألبراج واألطناف  فرنسا  إلى  أدخلوا  المآذن، واألخاريز 
القرون  المدنية والحربية في  العمارات  التي استخدمت كثيًرا في  والسياجات 

الوسطى.55

األندلس وعلم الهيئة
وازدهر علم اهليئة )الفلك( عند املسلمني يف األندلس حلاجتهم إليه يف حتديد 
القبلة وتعيني أوقات الصالة، وقد تطور هذا العلم إىل دراسة حركات النجوم، 
التنجيم، واخرتعوا الساعات الشمسية ملعرفة األوقات، فقد  وظهور حركة 

صنع عباس بن فرناس أول آلة )وهي نوع مبتكر من الساعات.58

األندلس وعلم الکيمياء
وملس األوربيون بشكل جلي اجلهود العلمية البارزة اليت بذهلا مسلمو األندلس 
يف علم الكيمياء فوصلت إليهم ثروة كبرية من املعرفة واحلقائق، والتجارب 
والنظريات العلمية، فأخذ طالب الغرب يقبلون على دراستها وترمجتها إىل 
لغاهتم فحفزت فيهم روح البحث والشغف باستقراء احلقائق وتتبعها، فزاد 
والرباهني يف  األدلة  العلمي اخلصب، واعتمدوا  النتاج  اطالعهم على هذا 
قضايا العلوم الطبيعية، فبدأت أوربا حبوثها يف هذا اجملال على أساس واقعي 
البحث  العريب يف  االنطالق  بفضل  ذلك  منسق وكان  نظري  وبناء  سليم 

العلمي واالبتكار.

األندلس والعلوم األخری
ومل يقتصر األندلسيون على العلوم العملية بل كانت هلم دراسات يف علوم 
أخرى كالفيزياء، وعلم العقاقري، والزراعة )علم الفالحة( والذي أبدعوا فيه 
وصنفوا التصاميم املشهورة، مسجلني ما توصلت إليه جتارهتم يف النباتات 
العرب  عباقرة  من  واحًدا  القرطيب  فرناس  بن  عباس  ويعد  والرتبة،)62( 
املسلمني الذين استطاعوا حتقيق أروع الكشوفات يف ميادين العلوم التجريبية 
وأن ميهدوا باكتشافاهتم العظيمة الطريق لألجيال الالحقة من علماء العصر 

احلديث.63
وأمثرت جهود املسلمني يف تطوير علم الطب وتأثرت ثقافة الغرب الطبية تأثرًا 

عميًقا مبا اقتبسه من العرب يف هذا املضمار.64
واملسلمون أول من مارسوا عمليات اجلراحة يف العامل إطالقًا، ووضعوا املؤلفات 
اليت  واألدوات  واآلالت  استئصاهلا  جيب  اليت  واألمراض  طرقها،  ويف  فيها 
تستعمل)65( وهم أول من اكتشفوا وسائل التخدير، وأنشأوا املستشفيات، 
وقسموها قسمني: قسم للرجال والنساء، وقسموا كل قسم إىل أقسام على 
حسب املرض، وأقاموا املعازل لعزل املرضى املصابني بأمراض معدية بل أن 

للمسلمني الفضل يف إنشاء املستشفيات املتنقلة.66
علماء  توصل  فقد  عامة  والرياضيات  واهلندسة  الفلك  علم  جمال  يف  وأما 

الفلك )علم اهليئة(  العرب يف األندلس إىل حقائق علمية رائدة، يف علم 
منهم صاحب القبلة أبوعبيدة البلنسي )295 ه-907م( الذي قال بكروية 

األرض واختالف املناخ يف أحنائها.73
الكواكب  بالفلك كان مقتصرًا على رصد  العرب يف األندلس  اهتمام  إن 
بالكسوف واخلسوف، وكذلك ملعرفة عالماهتا باحلرب  وحركاهتا وعالقتها 
الدين االسالمي  الطبيعية، كما أن ارتباط بعض أحكام  والسلم والظواهر 
بالظواهر الفلكية جعل العرب يهتمون بأمور علم الفلك، فاقتضى معرفة 
املواقع اجلغرافية للبلدان، ومركز الشمس يف الربوج، وذلك الختالف أوقات 

الصالة ومعرفة مست القبلة.74
وطبق املسلمون النظريات اهلندسية على فن البناء فشيدوا األبنية اليت متيزت 
الزهراء  مدينة  ومنها  واجلوامع،  والقصور  واملتانة كاملدن  واالتقان  بالفخامة 
عنايتهم  إىل  باالضافة  املائية،  والنافورات  احلمراء،  وقصور  الزهراء  وجامع 
بالنقوش والزخارف، كما اهتموا هبندسة الري أيًضا وذلك ألن تنظيم الري 
يتطلب معرفة دقيقة مبستوى األرض واحندارها وبكمية املاء وسرعة جمراها، 

ومواد البناء وطرق بنائها.75

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

ِفَرق الديانات اإلبراهیمیة 

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:

السامرة
السامرة، و بالعربية كوتيم، و هم ليسوا من بين إسرائيل البتة، و إمنا هم قوم 
قدموا من بالد املشرق و سكنوا بالد »الشام«، و هتودوا و كانوا ال يؤمنون 
بنيب غري موسى و هارون و ال بكتاب غري »التوراة«، و ما عداهم من اليهود 
يؤمنون بالتوراة، و غريها من كتب اهلل تعاىل و هي مخس و عشرون كتابا 
ككتاب »أشعيا« و »أرميا« و »حزقيل«. و كان السامرة يطلقون على 
أنفسهم اسم شومريم أي سامرة من اسم شمرون أو بين إسرائيل و كانوا 
يقولون إهنم من أوالد يوسف أو لسكناهم مدينة »مشرون«. و مشرون هذه 
هي مدينة »نابلس« و كانوا ينكرون نبوة داود و من تاله من األنبياء و 
أبوا أن يكون بعد موسى نيب و جعلوا رؤساءهم من ولد هارون. و ذكر 

المسعودي أن السامرة صنفان متباينان أحدمها يقال له الكوشان و اآلخر 
الروشان.أحد الصنفني يقول بقدم العامل. و السامرة تزعم أن التوراة اليت يف 
التوراة اليت أوردها موسى و يقولون توراة موسى  اليهود ليست  أيدي 
حرّفت و غرّيت و بّدلت و أن التوراة هي ما بأيديهم دون غريهم. و ذكر 
الذين بدهلم  البيروني أن السامرة تعرف بالالمساسية. قال و هم األبدال 
خبتنصر بالشام حني أسر اليهود و أجالهم و كانت السامرة أعانوه و دلوه 
أنزهلم  يقتلهم و مل يسبهم و  فلم حيارهبم و مل  على عورات بين إسرائيل 
فلسطني من حتت يده و مذاهبهم ممتزجة من اليهودية و اجملوسية و عامتهم 
يكونون مبوضع من »فلسطني« يسّمى نابلس و هبا كنائسهم... و ال يقرون 
بنبوة من كان بعد موسى من أنبياء بين إسرائيل و قد بقي منهم إىل 
عصرنا احلاضر قرابة ثالمثائة و هم يف نابلس يف كل سنة يصعدون إىل جبل 

»جزيزمي« )كزيرم( للعبادة منتظرين جميء املسيح املوعود به.1
هؤالء قوم يسكنون جبال »بيت املقدس« و قرايا من أعمال »مصر«، و 
نبوة موسى و  أثبتوا  اليهود،  الطهارة أكثر من تقشف سائر  يتقشفون يف 
هارون و يوشع بن نون و أنكروا نبوة من بعدهم من األنبياء، إال نبيا 
واحدا، و قالوا: التوراة ما بشرت إال بنبي واحد يأتي من بعد موسى، يصدق ما 

بين يديه من التوراة، و يحكم بحكمها، و ال يخالفها البتة.
و ظهر يف السامرة رجل يقال له األلفان، ادعى النبوة و زعم أنه هو الذي 
بشر به موسى، و أنه هو الكوكب الدرّي الذي ورد يف التوراة أنه يضيء 

ضوء القمر، و كان ظهوره قبل المسيح، بقريب من مائة سنة.

السامرة

و افرتقت السامرة إىل »دوستانية« و هم األلفانية، و إىل »كوستانية«:2
1. الدوستانية معناها: الفرقة املتفرقة الكاذبة.

2. و الكوستانية معناها: اجلماعة الصادقة. و هم يقرون باآلخرة، و الثواب 
و العقاب فيها، و الدوستانية تزعم أن الثواب و العقاب يف الدنيا.و بني 

الفريقني اختالف يف األحكام و الشرائع.
و قبلة السامرة جبل يقال له كزيرمي3 بني بيت املقدس و نابلس، قالوا: 

إن اهلل تعالى أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلس و هو الطور الذي كلم 
اهلل عليه موسى عليه السالم.فتحول داود إلى إيلياء.4

و بىن البيت مثة، و خالف األمر فظلم. و السامرة توجهوا إىل تلك القبلة 
التوراة كانت  أن  زعموا  و  اليهود،  لغة  غري  لغتهم5  و  اليهود،  سائر  دون 

بلساهنم و هي قريبة من العربانية إىل السريانية.
فهذه أربع فرق هم الكبار. و انشعبت منهم الفرق إىل إحدى و سبعني فرقة.
و هم بأسرهم أمجعوا على أن التوراة بشارة بواحد بعد موسى. و إمنا 
و  الواحد.  ذلك  على  الزيادة  يف  أو  الواحد،  ذلك  تعيني  يف  إما  افرتاقهم 
ذكر املشيحا و آثاره ظاهر يف األسفار، و خروج واحد يف آخر الزمان هو 
الكوكب املضيء الذي تشرق األرض بنوره أيضا متفق عليه، و اليهود على 

انتظاره. و السبت يوم ذلك الرجل، و هو يوم االستواء بعد اخللق.
خلق  من  فرغ  ملا  تعاىل  اهلل  أن  على  آخرهم  عن  اليهود  اجتمعت  قد  و 
السموات و األرض استوى على عرشه مستلقيا على قفاه، واضعا إحدى 

رجليه على األخرى.
السموات و  فيها  تعاىل  اهلل  اليت خلق  األيام  إن ستة  منهم  فرقة  قالت  و 
األرض هي ستة آالف سنة. فإن يوما عند اهلل كألف سنة مما تعدون، بالسري 
القمري. و ذلك هو ما مضى من لدن آدم إىل يومنا هذا، و به يتم 
اخللق. مث إذا بلغ اخللق إىل النهاية ابتداء األمر. و من ابتداء األمر يكون 
االستواء على العرش. و الفراغ من اخللق. و ليس ذلك أمرا كان و مضى، 

بل هو يف املستقبل إذا عددنا األيام باأللوف.

الهوامش: 
1. يف »املقريزي« 4: 369 و »اعتقادات«، ص 83 و »املسألة اليهودية«، ص 16 

و »تاريخ اإلسرائيليني«، ص 122.
2. عند املقريزي أن السامرة صنفان: الكوشان و الروشان.

3. كزيرمي: جبل بظاهر نابلس امسه كزيرم و هو مذكور يف التوراة.و تعتقد اليهود أن الذبح 
كان عليه و عندهم أن الذبيح إسحاق )معجم 8:233 و 7:249(.

4. اسم مدينة بيت املقدس.
5. قال ابن حزم 1:117: و بأيدي السامرة توراة غري التوراة اليت بأيدي سائر اليهود 
يزعمون أهنا املنزلة و يقطعون أن اليت بأيدي اليهود حمرفة مبدلة.و اليهود يقولون إن اليت 

بأيدي السامرة حمرفة مبدلة.

المصدر: ابی الفتح أحمد الشهرستاني، »الملل والنحل«، تحقيق: أميرعلی مهنا 
- علي حسن فاعور، دارالمعرفة، بيروت، الجزء األول.
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السؤال:
1ـ هل ميكن إثبات خروج اإلمام املهدي باآليات القرآنية؟

اإلمام  حكومة  إثبات  يف  هبا  االستدالل  ميكن  اليت  اآليات  هي  ما  2ـ 
املهدي إثباتاً ال ميكن الشك فيه؟

الجواب:
يف الرقم املاضي حتدثنا حول إثبات هذا األمر، باآليات القرآنية. يف هذا الرقم 

نريد التکّلم حول رأی املفسرين جتاه هذه الواقعة الشريفة.

المفسرون ورؤيتهم تجاه اآليات الثالث المتشابهة
قال الرازي: 

ال يكون إظهار شيء على آخر إال بالحجة أو بالكثرة أو بالغلبة. معلوٌم أن ربنا 
تعالى بشرنا بهذا اإلظهار، وليست البشارة إال ألمر لم يحصل، بل أُرجئ حصوله 
ثابت ومعلوم ومحصول،  أمر  بالحجة  الدين اإلسالمي  المستقبل. إظهار  إلى 

فلذلك علينا أن نحمل كلمة اإلظهار على الغلبة.1
إذاً فإن صاحب »التفسري الكبري« ال يعتقد أن ظاهر اآليات الثالث يدل 
على غلبة الدين اإلسالمي على سائر األديان فحسب، بل يعتقد أنه جيب 
علينا أن نتمسك باإلظهار بـ»الغلبة« يف تفسري اآليات من دون اإلظهار 
بـ»الكثرة« و»احلجة«؛ ولكنه عندما يواجه هذا السؤال بأنه إذا كان املقصود 
من اإلظهار هو الغلبة فلماذا مل يتحقق هذا الوعد اإلهلي بعد؟ يطرح معان 
حمتملة، أشرنا إىل بعض منها يف هذا املقال، وأثبتنا عدم صحتها، وسنتطرق 

إىل واحد من املعاين احملتملة يف ما بعد.
وبغض النظر عن مجيع املعاين االحتمالية اليت طرحها الرازي يف تفسريه رداً 
الرازي  الوعد اإلهلي حىت اآلن، فإن  على سؤال حول أسباب عدم حتقق 
نفسه يؤّكد أن املقصود من اإلظهار هو الغلبة، وال ميكن أن حنملها على 
معىن آخر، وإذا أمعن القارئ يف ما قاله الرازي فبإمكانه االنتباه إىل عدم 
صحة ما طرحه الرازي من املعاين احملتملة لآليات الثالث يف الرد على السؤال 

املذكور حول أسباب عدم حتقق الوعد اإلهلي.
وحنن يف إطار تطرقنا إىل املعاين احملتملة لآليات الثالث املتشاهبة أجبنا عن 
االحتماالت املطروحة من جانب، وبقي احتمال واحد يصدق رأي الكاتب 

وما يريد إثباته يف املقال.
وعندما يصل الطربي، الذي له مكانة مرموقة بني املفسرين، ويطلق عليه 
القرآن  تفاسري  وأفضل  أوثق  من  تفسريه  ويعترب  املفسرين«،  »إمام  عنوان 
الكرمي، إىل اآلية 25 من سورة الفتح واآلية 9 من سورة الصف يبدي رأياً 
يؤيد رأي كاتب املقال، حيث يصرّح يف تفسريه اآلية 25 من سورة الفتح 
بأن اهلل تعاىل يبطل بالدين اإلسالمي مجيع امللل واألديان، وال يبقى دين 
إال اإلسالم. ومن األفضل أن نذكر نفس العبارة اليت استخدمها الطبري يف 
تفسريه كي يتبني األمر بصورة جلية، قال: ليبطل اهلل به الملل كلها حتى ال 

يكون دين سواه.2
ويقول الطربي يف تفسريه اآلية 9 من سورة الصف: ليظهر اإلسالم دينه الحق 

على كل دين سواه.3
اهلل  أن  على  بوضوح  تدالن  املفسرين  إمام  اللتان ذكرمها  العبارتان  وهاتان 
سيمنح املسلمني الفوز على مجيع امللل، وسيصبح غري املسلمني مقهورين 

أمام الدين اإلسالمي، حيث ال يبقى دين يف العامل إال اإلسالم.
ونستنتج مما ذكره الطربي يف تفسري اآليتني - 25 من سورة الفتح، و 9 من 

سورة الصف - أنه سيأيت زمان ال يبقى غري اإلسالم ديناً.
والعناية،  باالهتمام  جدير  اآليتني  حول  الطربي  طرحه  الذي  الرأي  هذا 
وتكمن أمهيته يف أنه مل خيرت يف تفسري اآليتني إال رأياً واحداً، ومل يشر أيّة 

إشارة إىل بقية اآلراء.
ويقول اآللوسي يف تفسريه، الذي ال ختفى أمهيته على أحد من متخصصي 
سائر  على  اإلسالمي  الدين  إظهار  من  المقصود  أن  البعض  يعتقد  التفسري: 

األديان هو غلبة المسلمين على غيرهم، وهذا أظهر المعاني وأجالها.4
سيغلب  املتشاهبة:  الثالث  اآليات  ابن عاشور حول تفسري  املفسر  ويقول 

الدين اإلسالمي على جميع األديان.
قوله:  الثالث  اآليات  تفسري  ابن عاشور حول  االنتباه يف رأي  يلفت  ومما 

إن مصدر »اإلظهار« إذا تاله حرف »على« يتعدى إلى مفعول، ويصير معناه 
»النصر«.

ويضيف ابن عاشور: أي لينصره على األديان كلها، أي سيكون أشرف األديان 
وأغلبها.5

قد ال يكون بني التفاسري املوجودة ما يساوي »تفسري ابن كثري« شهرًة. يقول 
ابن كثير يف تفسري اآلية 33 من سورة التوبة أنه سيأيت زمان يغلب الدين 
اإلسالمي على مجيع األديان، مؤكداً أن هذا املعىن تؤيده األحاديث النبوية، 

ذاكراً تلك األحاديث النبوية.6
التوبة،  أبو محمد األندلسي يف تفسري اآلية 33 من سورة  ويقول القاضي 
باالعتماد على ما جاء يف تتمة اآلية، والذي يشري إىل كره املشركني ذلك 

اليوم املوعود: 
تدل اآلية على غلبة الدين اإلسالمي على جميع األديان، وهذا أظهر وأجلى 
سيعلم جميع  تعالى  اهلل  أن  ومنها  المعاني،  من  ذكروا  بما  مقارنة  لآلية  معنى 
الشرائع الدينية، وهو سيطلع على الدين كله، وما يثبت صحة رأينا حول 

داللة اإلظهار على الغلبة هو الجملة »َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن« المذكورة بعدها.7
أما القرطبي، الذي اشتهر بآرائه اجلديدة بني أهل السنة واجلماعة، ويعترب من 
كبار املفسرين، فُيصرِّح يف تفسريه لآلية 25 من سورة الفتح بأن معىن إظهار 
الدين اإلسالمي على سائر األديان هو جعل الدين غالباً على سائر األديان.
كما يذكر يف تفسريه لآلية 9 من سورة الصف آراء خمتلفة، قائاًل: سيكون 
بالغلبة والفوز في  بالبراهين الواضحة والحجج القاطعة، كما سيكون  اإلظهار 

الحرب أيضاً.
الدين اإلسالمي هو زوال  المقصود من إظهار  أنه ليس  القرطيب إىل:  ويشري 
جميع األديان من دون اإلسالم، بل المقصود هو أن المسلمين سيعلون على 
الجميع وسيغلبونهم؛ ولكنه يقول يف نفس الوقت: قد يكون المعنى أنه في 

آخر الزمان ستزول جميع األديان، وال يبقى دين إال اإلسالم.8
إذاً يعتقد القرطيب أنه ليس املقصود من اإلظهار يف اآليتني - 25 من سورة 
الفتح و 9 من سورة الصف - نوعاً خاصاً من الغلبة، بل كلمة اإلظهار 

كلمة شاملة، وتدل على مجيع أنواع الغلبة.
قد تبني مما ذكرنا آنفاً من آراء كبار علماء التفسري أن املفسرين يرون اآليات: 
33 من سورة التوبة، و 25 من سورة الفتح، و 9 من سورة الصف، دالة 
على الوعد اإلهلي، واهلدف من بعث النيب، الذي هو غلبة اإلسالم 

على الدين كله.
الوعد اإلهلي؟ هل حدث  وها هنا أسئلة تطرح نفسها، وهي: هل حتقق 
حىت اآلن أن ُهزمت األديان كلها أمام الدين اإلسالمي واملسلمني؟ وإذا مل 
يتحقق الوعد اإلهلي بغلبة الدين اإلسالمي على الدين كله فالبد أين يأيت 
يوم يتحقق فيه الوعد اإلهلي، فمىت سيكون ذلك اليوم؟ فحسب ما ورد يف 
القرآن الكرمي وما صرّح به املفسرون تدل اآليات داللة قاطعة على أن يوم 
غلبة الدين اإلسالمي على مجيع األديان يوم ال ريب وال شك يف إتيانه، وال 
ميكن إنكار الوعد اإلهلي ملسلم؛ ولكن السؤال: مىت سيكون ذلك؟ هذا ما 

حناول اإلجابة عنه يف هذا املقال.

في ضوء  مقاربة  المختارة،  النظرية  على  اآليات  داللة 
كلمات المفسرين 

الدين  فيه  يغلب  يوم  جميء  إىل  تشري  اليت  اآليات  الرازي  يواجه  عندما 
اإلسالمي على األديان كلها، وال ميكن تأوليها بأي شكل آخر من جهة، 
وعدم حتقق الوعد اإلهلي بإتيان ذلك اليوم حىت اآلن من جهة أخرى، يطرح 
يف رده على سؤال حول معىن اآليات عدة أجوبة: ثانيها عن أيب هريرة، 
وهو يؤكد على أنه سيحدث يف يوم خروج سيدنا عيسى؛ كما يشري 
يف تفسريه إىل حديث منقول عن السدي، وهو يؤكد فيه أنه سيحدث يوم 

9.خروج املهدي
ويقول إمام املفسرين واملؤرخني عند أهل السنة يف ثالثة مواضع من تفسريه 
بأن حتقق الوعد اإلهلي بغلبة الدين اإلسالمي على مجيع األديان سيحدث 
عند خروج سيدنا عيسى، إال أنه يقول عند تفسريه اآلية 33 من سورة 
التوبة، نقالً عن أهل التأويل والتفسري، أنه يتحقق الوعد اإلهلي بغلبة اإلسالم 
على مجيع األديان يوم خروج سيدنا عيسى، ويؤكد يف موضع آخر على نفس 
املعىن دون أن ينسب كالمه إىل أحد، قائاًل: إنه سيتم حتقق الوعد اإلهلي 

بغلبة اإلسالم على الدين كله عند خروج سيدنا عيسى.
يرى خروج عيسى حيدث يف آخر  املفسرين  إمام  أن  بالذكر  واجلدير 
الزمان، ويف نفس الوقت يذكر لسيدنا عيسى أعماالً عند خروجه، كقتل 
الدجال، الذي جُتمع كتب احلديث عند الشيعة والسنة على أنه من العالمات 

واألعمال اليت يقوم هبا اإلمام املهدي يف حكومته.10
ويقول الطربي عند تفسريه اآلية 9 من سورة الصف: 

 ،»إنه سيتحقق الوعد اإللهي بغلبة اإلسالم على الدين كله عند خروج عيسى
مصرحاً أن تحقق الوعد اإللهي سيكون في آخر الزمان الذي تتحول فيها األمم 

إلى أمة واحدة، وال يبقى غير اإلسالم ديناً.11
لآليات  احملتملة  األخرى  املعاين  إىل  رأيه  التعبري عن  بعد  الطربي  يشري  ال 
الثالث، بل يكتفي إلثبات قوله بنقل ما ذكره أبو هريرة من أن حتقق الوعد 
اإلهلي سيكون حني خروج سيدنا عيسى يف آخر الزمان، وال خيفى على 
أهل العلم أن كتاباً إذا ذكر رأياً، وأردفه بنقل كالم من عامل، فإنه يريد هبذا 

النقل تأييد رأيه وإثباته، وال يقوم بذلك لذكر األقوال واآلراء فحسب.
يقول الماوردي، الذي ال ختفى على أحد أمهية تفسريه الفائقة بني التفاسري 

لآلية 33 من سورة التوبة ستة تأويالت: 
الوعد اإلهلي عند خروج سيدنا عيسى، حيث يعبد اهلل  أولها: حتقق 

تعاىل باإلسالم، وينسب املاوردي قوله هذا أليب هريرة.
أيب هريرة  عن  نقالً  التوبة،  لآلية 33 من سورة  تفسريه  البغوي يف  ويقول 

.وضحاك: إن الوعد اإللهي ال يتحقق إال عند خروج سيدنا عيسى
ويضيف البغوي، نقالً عنهما: إنه سيعتنق غير المسلمين بأجمعهم اإلسالم 
ديناً، مصرِّحاً بأنه: نقل أبو هريرة عن نبينا قوله: »في ذلك اليوم )يوم إظهار 

اإلسالم( ستهلك جميع األمم إال األمة اإلسالمية.«12
ويقول القاضي أبو حممد يف تفسريه، نقالً عن أيب هريرة وأبي جعفر محمد 

بن علي وجابر بن عبد اهلل: 
الدين اإلسالمي سيظهر على جميع  أن  إلى  التوبة  اآلية 33 من سورة  تشير 
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غير  باعتناق   ،عيسى سيدنا  خروج  عند  اإلظهار  هذا  وسيكون  األديان، 
المسلمين اإلسالم ديناً.13و14

ويقول القرطيب يف تفسريه اآلية 33 من سورة التوبة: 
رسول  آل  من  المهدي  ألن  البعض؛  يتصور  عيسىj، كما  هو  المهدي  ليس 
 المهدي هو عيسى بأن  القول  أنه ال يمكن  اهلل، فنستنتج من ذلك 

نفسه.
ويضيف القرطيب: 

قال البيهقي في كتابه )البعث والنشور(: قد روي الحديث »ال مهدي إالّ عيسى« 
عن محمد بن خالد الجندي، وهو رجل مجهول، وروى محمد بن خالد الجندي 
الحديث المذكور عن أبان بن أبي عياش، وهو رجل متروك، وروى أبان بن أبي 
عياش الحديث عن حسن، وهو عن النبي، حيث نجد هنالك انقطاعاً في 
اإلسناد، في حين أن األحاديث السابقة التي تشير إلى خروج المهدي ونسبته 

إلى آل رسول اهلل أصح إسنادًا.15
واجلدير بالذكر أن القرطيب يقول يف تفسريه لآلية 9 من سورة الصف، بعد 
إشارته إىل أن من معاين إظهار الدين اإلسالمي هو زوال مجيع األديان من 
دون اإلسالم يف آخر الزمان، نقالً عن مجاهد: إن هذا اإلظهار سيحدث عند 

خروج سيدنا عيسىj، وال يبقى دين إال اإلسالم. 
ويضيف القرطيب، نقالً عن أيب هريرة: إن إظهار الدين اإلسالمي سيحدث عند 
خروج سيدنا عيسى، ذاكراً حديثاً عن مسلم فحواه: إن النبي قال: 

وسيكسر  عادلة،  حكومة  قيادة  سيتولى  وهو  مريم،  ابن  سيرسل  تعالى  »ربنا 
الصليب، وسيهلك الخنزير، ويحدد الجزية، وفي ذلك العصر ال يرغب الناس 
حتى في أغلى األموال، وال يحاولون الحصول عليها، وال يبقى حسد وكره في 

العالم، وال يضحي أحد بنفسه في سبيل المال.«16
إذاً لو مجعنا كالم القرطيب الذي يقول فيه ـ حسب ما ورد يف األحاديث 
ـ: إن غلبة اإلسالم ستحدث عند نزول سيدنا عيسى مع كالمه عن 
 لوصلنا إىل هذه النتيجة، وهي أّن نزول سيدنا عيسى خروج املهدي
سيصادف زمنياً خروج املهدي؛ ألنه )املفسر( أثبت يف ما سبق أن خروج 
ـ  إنكارمها  قضيتان ال ميكن  نسباً   إىل آل رسول اهلل وانتماءه  املهدي 
حسب األحاديث الصحيحة ـ؛ كما أثبت استناداً لألحاديث املوجودة أنه 

سينزل سيدنا عيسى يف يوم غلبة الدين اإلسالمي على مجيع األديان.
17.سيتزامن مع خروج املهدي إذاً فقد تبني أن نزول عيسى

النتيجة
تبني لنا عند دراسة اآليات: 33 من سورة التوبة، و25 من سورة الفتح، 
و9 من سورة الصف، أن اهلدف من بعث النيب هو غلبة الدين اإلسالم 
على مجيع األديان؛ ألنه يف مثل هذه الظروف )ظروف الغلبة( ميكن تنفيذ 

ما يأمر به اإلسالم.
الغلبة يكرهها قادة الكفر والشرك، الذين جيدون  واجلدير بالذكر أن هذه 
مصاحلهم يف نشر األديان الباطلة، ولكن عامة الناس بفطرهتم التواقة واملشتاقة 
إىل احلق عندما يطلعون على منطق اإلسالم القوي يعتنقون اإلسالم ديناً، 
وبعبارة أخرى: بالنسبة هلؤالء ستكون الغلبة علمية، كما الحظنا عند املفسر 

العلمية  الغلبة  الغلبة  من  املقصود  إن  يقول:  الذي  القرطيب،  الكبري  املبدع 
والغلبة احلربية.

إذاً ففي اآليات الثالث املذكورة وعد وبشارة بغلبة اإلسالم العاملية بشكل ال 
يقبل التأويل، وهذا أمر يؤكد عليه كثري من مفسري أهل السنة، ومن جهة 
أخرى ال يشك أحد يف عدم حدوث هذه الغلبة حىت اآلن، كما ال يشك 
أحد يف ضرورة وجوب حتقق هذا الوعد، حيث إذا مل يتحقق الوعد املذكور 
سيكون بعث النيب بالدين اإلسالمي أمراً لغواً ال ترجى منه أية فائدة؛ ألنه ـ 

.سبحانه تعاىل ـ قد جعل حتقق وعده اهلدف من بعث النيب
بغلبة اإلسالم  يريد وعدنا  املتقدمة أن اهلل  الثالث  فإذا فهمنا من اآليات 
)كما يؤكد مجاعة من كبار املفسرين عند أهل السنة على ذلك(، وإذا قلنا 
يف نفس الوقت: إن هذا الوعد لن يتحقق، فمعىن ذلك أن اهلل عاجز عن 
حتقيق اهلدف والوعد املذكور، وذلك األمر مستحيل. فإذا قبلنا بأن غلبة 
اإلسالم العاملية على مجيع األديان أمر ثابت وال ميكن تصور عدم حتققه فإن 
سؤااًل سيطرح نفسه وهو: مىت ستكون هذه الغلبة؟ إذا قلنا أنه حيدث يف يوم 

غري  يوم خروج املهدي فهل ميكن تصور معىن مقبول خلروج املهدي؟
اعترب كثري من كبار املفسرين عند أهل السنة يوم غلبة الدين اإلسالمي على 
الدين كله يوم خيرج فيه سيدنا عيسى، وإذا مجعنا هذا االعتقاد مبا ورد 
يف كتب احلديث عند أهل السنة والشيعة حول التقاء يوم نزول سيدنا عيسى 

بيوم خروج املهدي فستكون النتيجة:
أ. ال ميكن قبول املعاين احملتملة املذكورة لآليات الثالث، إال املعىن الذي يدل 

على غلبة اإلسالم العاملية على مجيع األديان.
ب. هناك أحاديث خمتلفة تشري إىل كون الوعد اإلهلي بغلبة اإلسالم على 

مجيع األديان يف يوم خروج املهدي.
خبروج  يعرتف  أن  مساوياً  مقدساً  نصاً  القرآن  يعترب  ملن  البد  أنه  والنتيجة 

املهدي، أو أن ينكر اآليات الثالث.

الهوامش:
1. »تفسري الرازي«، 8: 33.

2. »تفسري الطربي«، 7: 22.
3. نفس املصدر، 306.

4. »تفسري اآللوسي البغدادي«، 26: 122.
5. »تفسري ابن عاشور األندلسي«، 10: 74.

6. تشمل األحاديث اليت ذكرها ستة أحاديث يُبشرنا فيها نبينا بأنه سيمسك مقاليد 
األمور يف مشارق األرض ومغارهبا أمة حممد، وأن ستفتح مشارق األرض ومغارهبا ألمة 
حممد، وال يبقى أحد إال أن يدخل يف اإلسالم، وسيكون دخوله يف اإلسالم إما طوعاً 

وعزة وإما كرهاً وذلة )تفسري ابن كثري القرشي: 875(.
ينقل الثعليب، الذي يدعى باإلمام عند أهل السنة، يف تفسري اآلية 33 من سورة التوبة 
حديثاً جاء فيه: قال رسول اهلل: ال تنتهي األيام والليايل إال أن يعود البعض إىل عبادة 
الالت والعزى، فقالت عائشة: مل أكن أتصور أنه بعد نزول اآلية » ُهَو الَّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه 
يِن ُكلِّه « أن حيدث ذلك، فأجاب النيب: هذا ال شك  بِاهْلُدى  َو ديِن احلَْقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّ
فيه، وسوف حيدث يف املستقبل، وقتما وقعت اإلرادة اإلهلية على ذلك فسوف هتب ريح 
طيبة، وتدرك من يكون يف قلبه أدىن ذرة من اإلميان، وترتك من مل يدخل اإلميان يف قلبه، 

وسيعود غري املؤمن إىل دين أبيه. )تفسري الثعليب 5: 36(.
هذا احلديث موجود يف »صحيح مسلم« و»مسند أمحد بن حنبل«، وكثري من كتب 

احلديث، وذكره أيضاً ابن كثري يف تفسريه بصورة كاملة )تفسري ابن كثري القرشي: 875(، 
نبينا عما  فيه  الذي خيرب  القسم  الثعليب يف تفسريه ال يشتمل إال على  نقله  ولكن ما 

سيحدث آخر الزمان.
وقد ذكر جالل الدين السيوطي من تفسري أهل السنة يف تفسريه اآليات الثالث عدة 
فيه:  يقول   نبينا عن  ينقل حديثاً  الكاتب، حيث  رأي  إىل صحة  تشري  أحاديث 

سيغلب ديننا على مجيع األمم )تفسري السيوطي 4: 175(.
7. يقول البغوي يف تفسريه: يرى اإلمام الشافعي املقصود من اإلظهار يف اآلية »ُهَو 
يِن ُكلِّه« أنه لو مسع أحد رسالة  الَّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلُدى  َو ديِن احلَْقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّ

اإلسالم ليعتربها حقاً ويعد غريها باطالً )تفسري البغوي: 554(.
يقتضي ما رآه الشافعي توفري ظروف مناسبة يصبح فيها الدين اإلسالمي يف قوة كاملة، 
وأقوى من أديان أخرى حىت تتوفر الظروف اجليدة لغري املسلمني ليسمعوا نداء احلق مبعزل 
الباطلة؛ ألنه إذا امتلك غري املسلمني القدرة يتوسلون بدعايات كاذبة  عن الدعايات 
الدين اإلسالمي إىل عامة غري املسلمني؛ ألن تلك  وآليات خمتلفة ملنع وصول رسالة 

الرسالة تعارض مصاحلهم.
فيالزم قول الشافعي هذا املعىن أنه سيأيت ـ حسب ما وعد به القرآن - يوٌم سيصبح 
املسلمون أكثر قوة وقدرة مقارنة بغريهم، وسيغلبوهنم، حيث إذا سنحت هذه الفرصة 

سيصل نداء اإلسالم إىل غري املسلمني يف ظروف مناسبة ودون أي رادع.
8. »تفسري القرطيب«، 8: 332.

9. »تفسري الرازي«، 8: 33.
10. »تفسري الطربي«، 7: 22.

11. نفس املصدر، 306.
12. »تفسري البغوي«، 554.

13. »تفسري القاضي أبو حممد األندلسي«، 3: 26.
14. ذكر يف هذه التفاسري اليت تعترب يف نوعها من أهم املصادر التفسريية أن حتقق الوعد 
اإلهلي بغلبة اإلسالم على مجيع األديان سيكون عند خروج سيدنا عيسى، غري أننا 
إذا نظرنا يف  األحاديث املذكورة يف املصادر الروائية املشرية إىل التقاء نزول عيسى خبروج 
املهدي زمنياً )انظر: تفسري الصايف: 497( يتبني لنا أن األقوال تؤيد هذا الرأي بأن وعد 
ربنا سيتحقق عند خروج املهدي، ومن ناحية أخرى هناك مفسرون، كاآللوسي، ما 
إن يقولوا: إن الوعد اإلهلي بغلبة اإلسالم على مجيع األديان سيتحقق عند نزول سيدنا 
عيسى حىت يتطرقوا إىل قضية خروج املهدي، حيث يظهر للقارئ أن من يعتقد 
بتحقق الوعد اإلهلي عند نزول سيدنا عيسى يعتقد بالتقائه زمنياً خبروج سيدنا املهدي. 

)تفسري اآللوسي 26: 123(.
يشري صاحب تفسري »روح البيان«، بعد قوله: إن الوعد اإلهلي بغلبة الدين اإلسالمي 
سيتحقق عند نزول سيدنا عيسى، إىل أنه قد قيل: هذا الوعد سيكون حتققه عند 

خروج املهدي.
ينقل هذا املفسر احلنفي الكبري حديثاً فحواه أن العامل يذهب حنو الشر والفساد، ويواصل 
ذكر احلديث حىت يصل إىل عبارة »ال مهدي إال عيسى ابن مرمي« فيقول: ال صاحب 
للمهدي إال عيسى ابن مرمي، وهو )عيسى( سينـزل لنصرته، واملهدي إمام عادل من آل 

بيت النيب، وليس رسوالً أو نبياً. )احلقي اخللويت، 2003 للميالد، ص 437(.
ويقول الشيخ حممد عبده يف تفسريه لآلية 23 من سورة التوبة: إن يف هذه اآلية بشارة 
بظهور سيدنا املهدي يف آخر الزمان، ناسباً قوله إىل مجاعة من العلماء، مضيفاً: 
»إنين أثبتُّ يف تفسري سورة األعراف أنه ال ميكن إنكار األحاديث الواردة حول سيدنا 

املهدي.
وما هو جدير باالنتباه يف تصرحيات الشيخ حممد عبده قوله يف بداية تفسريه لآلية 33 
من سورة التوبة، حيث يؤكد على »أن بعض العلماء يرون يف اآلية بشارة خبروج سيدنا 

املهدي يف آخر الزمان«، مضيفاً عبارة »وما يردفه من نزول عيسى ابن مرمي«.
فيفهم القارئ من كالم الشيخ حممد عبده أن خروج املهدي سيأيت تلوه نزول عيسى 

ابن مرمي، وسيكون هذا النـزول بعد ذلك. )تفسري حممد عبده 10: 460(.

15. »تفسري القرطيب«، 4: 463.
16. نفس املصدر، 9: 332.

اآلية »يـُْؤِمُنوَن  الرازي يف تفسر  منا  استفاد  اليت  الرواية  أن نذكر لكم  17. جيدر هنا 
بِاْلَغْيب« حىت يستكمل استداللنا، ينقل الرازي حديثاً يقول فيه نبينا: لو بقي من عمر 
ليطيله ربنا تعاىل حىت خيرج من آل بييت رجل امسه امسي وكنيته كنييت وهو  العامل يوماً 

سيمأل الدنيا عدالً كما ملئت ظلماً وجوراً )تفسري الرازي 1: 27(.
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عن الحسين بن أبي العالء عن أيب عبداهلل قال: 
»ملا أهبط اهلل آدم من اجلنة ظهرت فيه شامة سوداء يف وجهه و من 
قرنه إىل قدمه فطال حزنه و بكاؤه على ما ظهر به فأتاه جربئيل فقال 

له: ما يبكيك يا آدم؟ 
فقال: لهذه الشامة التي ظهرت بي. 

قال: قم فصل فهذا وقت الصالة األولى. 
فقام فصلى فاحنطت الشامة إىل عنقه فجاءه يف وقت الصالة الثانية، فقال: 

يا آدم! قم فصل فهذا وقت الصالة الثانية. 
فقام فصلى فاحنطت الشامة إىل سرته فجاءه وقت الصالة الثالثة فقال: يا 

آدم قم فصل فهذا وقت الصالة الثالثة. 
فقام فصلى فاحنطت الشامة إىل ركبتيه فجاءه يف الصالة الرابعة فقال: يا آدم  

قم فصل فهذا وقت الصالة الرابعة. 
فقام فصلى فاحنطت الشامة إىل رجليه فجاءه يف الصالة اخلامسة، فقال: يا 

آدم قم فصل فهذا وقت الصالة الخامسة. 
فقام فصلى فخرج منها فحمد اهلل و أثىن عليه. 

فقال جربئيل: يا آدم! مثل ولدك في هذه الصالة كمثلك في هذه الشامة 
ذنوبه كما  من  ليلة خمس صلوات خرج  و  يوم  في كل  ولدك  من  من صلى 

خرجت من هذه الشامة.

االولی،  الطبعة  قم،  »علل الّشرائع«،  على،  بن  محّمد  بابويه،  ابن  المصدر: 
1966م.، ج 2، ص 338.

تقديم األدعیة - علل الشرائع

قال االمام اهلادی: »األيام نحن ما قامت السماوات و األرض. فالسبت 
اسم رسول اهلل؛ و األحد كناية عن أمير المؤمنين؛ و اإلثنين الحسن 
بن  و جعفر  علي  بن  محمد  و  الحسين  بن  علي  الثالثاء  و  الحسين؛  و 
 ؛ و األربعاء موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن عليمحمد
و أنا؛ و الخميس ابني الحسن بن علي؛ و الجمعة ابن ابني و إليه تجتمع 
عصابة الحق و هو الذي يملؤها قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا فهذا 

معنى األيام فال تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في اآلخرة.«1
األيام ليست بأئمة و لكن كىن هبا عن األئمة. لئال يدرك معناه غري 
أهل احلق كما كىن اهلل عز و جل ب»َو التِّيِن َو الزَّييُْتوِن َو ُطوِر سينيَن َو هَذا 
اْلبيََلِد اأْلَميِن«2  عن النيب و علي و احلسن و احلسني و كما كىن عز 
و جل بـ»النعاج« عن النساء على قول من روى ذلك يف قصة داود و 

اخلصمني و كما كىن بـ»السري يف األرض« عن النظر في القرآن.3  
يوم اجلمعة و هو يوم صاحب الزمان و بامسه و هو اليوم الذي يظهر 
موالنا صاحب  علی  نصلی  و   إليهم نشري  و  متمثال  نقول   ، فيه

:الّزمان
يا عين اهلل في خلقه.  »السالم عليك يا حجة اهلل في أرضه. السالم عليك 
السالم عليك يا نور اهلل الذي يهتدي به المهتدون و يفرج به عن المؤمنين. 
السالم عليك أيها المهذب الخائف. السالم عليك أيها الولي الناصح. السالم 
عليك يا سفينة النجاة. السالم عليك يا عين الحياة. السالم عليك صلى اهلل 
عليك و على آل بيتك الطيبين الطاهرين. السالم عليك عجل اهلل لك ما وعدك 

من النصر و ظهور األمر. السالم عليك يا موالي أنا موالك عارف بأوالك و 
أخراك أتقرب إلى اهلل تعالى بك و بآل بيتك و أنتظر ظهورك و ظهور الحق 
على يديك، و أسأل اهلل أن يصلي على محمد و آل محمد و أن يجعلني من 
المنتظرين لك و التابعين و الناصرين لك على أعدائك و المستشهدين بين 
يديك في جملة أوليائك. يا موالي يا صاحب الزمان صلوات اهلل عليك و على 
آل بيتك هذا يوم  الجمعة و هو يومك المتوقع فيه ظهورك و الفرج فيه للمؤمنين 
على يدك و قتل الكافرين بسيفك و أنا يا موالي فيه ضيفك و جارك و أنت 
يا موالي كريم من أوالد الكرام و مأمور بالضيافة و اإلجارة فأضفني و أجرني 

صلوات اهلل عليك و على أهل بيتك الطاهرين.«
يقول سيدنا رضي الدين علي بن موسى بن الطاوس: 

و هذا أنا أمتثل بعد هذه الزيارة و أقول باإلشارة:
نزيلك حيث ما اتجهت ركابي 

و ضيفك حيث كنت من البالد 4

الهوامش:
1. ابن بابويه، حمّمد بن على، »اخلصال«، قم، الطبعة االولی، 1362 ه.ش.، ج 2، 

ص 396.
2. سورة التني، اآليات 3-1.

2.ابن بابويه، حمّمد بن على، »اخلصال«، ج 2، ص 396.
3. ابن طاووس، علّى بن موسى، »مجال األسبوع بكمال العمل املشروع«، قم، الطبعة 

االولی، 1330 ه.ق.، ص 39-37.

و هو ما كان متضمنا لالسم األعظم سواء علم بشخصه أم مل يعلم.
و ال يعلم بعينه إال من أطلعه اهلل تعاىل عليه من أنبيائه و أوليائه و قد 
ورد تلوحيات عليه و إشارات إليه مثل ما روي يف آخر احلشر و ما روي من 
أنه يف »آية الكرسي« و أول »آل عمران« فقيل  يكون في  الحي القيوم  ألنه 

اجلامع بينهما و املوجود فيهما.
و عن النيب : »بسم اهلل الرحمن الرحيم، أقرب إلى االسم األعظم من سواد 

العين إلى بياضها.«
و قيل هو يف قولنا »يا حي يا قيوم« و قيل »يا ذا الجالل و اإلكرام« قيل يف 

قولنا »يا هو يا من ال هو إال هو«.
عن أيب عبد اهلل يف قول اهلل عز و جل »َو ِللَِّه اأْلَْسماُء اْلُحْسنى  فَاْدُعوُه 
ِبها.«1 قال: »نحن و اهلل األسماء الحسنى  التي ال يقبل اهلل من العباد عمال 

إال بمعرفتنا.«2

االسم المقدس
قيل »هو اهلل«  و هو أشهر أمساء الرب و أعالها حمال يف الذكر و الدعاء و 
جعل أمام سائر األمساء و خصت به كلمة اإلخالص و وقعت به الشهادة.

و اعلم أن هذا القول قريب جدا ألن الوارد يف هذا املعىن كثري.
مث اعلم أن هذا االسم املقدس قد امتاز عن سائر األمساء خبواص  

األولى: أنه علم على الذات املقدسة خيتص هبا فال يطلق هبا على غريه تعاىل 
حقيقة و ال جمازا قال اهلل تعاىل »َهْل تيَْعَلُم َلُه َسِميًّا«3 أي هل تعلم أحدا 

يسمى اهلل غريه .
الثانية :أنه دال على الذات و باقي األمساء ال يدل آحادها إال على آحاد 

املعاين كالقادر على القدرة و العامل على العلم و غري ذلك.
الثالثة: أن مجيع األمساء يتسمى بذلك االسم املقدس و ال يتسمى هو هبا 
فيقال الصبور اسم من أمساء اهلل و ال يقال اهلل اسم من أمساء الصبور أو 

الرحيم أو الشكور و تقدم ستة فصار امتيازه بتسعة أشياء.
روي  أن سليمان ملا علم بقدوم بلقيس و قد بقي بينهما فرسخ قال: 

»أَيُُّكْم يَْأتيني  ِبَعْرِشها قيَْبَل َأْن يَْأُتوني  ُمْسِلمين؟ قاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلِجنِّ« أي مارد 
قوي داهية - »أَنَا آتيَك ِبِه قيَْبَل َأْن تيَُقوَم ِمْن َمقاِمك«2  أي من جملسك الذي 
تقضي فيه و كان جيلس غدوة إىل نصف النهار »و إَو ِإينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ« و 

على ما فيه من الذهب  »أَمني.« 
  فقال سليمان: أريد أسرع من هذا. »قاَل الَّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب« 
و هو آصف بن برخيا و كان وزير سليمان و ابن أخته و كان صديقا 
يعرف االسم األعظم الذي إذا دعي به أجاب »أَنَا آتيَك ِبِه قيَْبَل َأْن ييَْرَتدَّ 
ِإلَْيَك َطْرُفك   .« قيل معناه أن يصل إليك من كان منك على قدر مد البصر 
و قيل ارتداد إدامة النظر حىت يرتد طرفه خاسئا فعلى هذا يكون معناه أن 
سليمان مد بصره إىل أقصاه و يدمي النظر فقبل أن ينقلب إليه بصره حسريا  

يكون قد أتى بالعرش.
قال الكلبي:  فخر آصف ساجدا و دعا باسم اهلل األعظم فغار عرشها تحت 
األرض حتى نبع عند كرسي سليمان و قيل انخرق مكانه حيث هو و نبع بين 
يدي سليمان و قيل »إن األرض طويت له « و هو مروي عن أيب عبد 

 اهلل
فقيل إن ذلك االسم هو اهلل و الذي يليه الرحمن و قيل هو يا حي يا قيوم 
بالعربانية آهيا شراهيا و قيل هو يا ذا الجالل و اإلكرام و قيل يا إلهنا و إله كل 

شي ء إلها واحدا ال إله إال أنت  .

الوسيلة
قال اهلل احلکيم: »َو ابيْتيَُغوا ِإلَْيِه اْلَوسيَلة.«4 

و األئمة هم الوسيلة الی اهلل عّز و جّل. کما روی عن سلمان الفارسي 
عن أمير المؤمنين  يف قول اهلل تبارك و تعاىل  »َكفى  بِاللَِّه َشهيداً بيَْيني  َو 
بيَييَْنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاب«:5  فقال: »أنا هو الذي عنده علم الكتاب 
و قد صدقه اهلل و أعطاه الوسيلة في الوصية و ال تخلى أمة ]يخلي أمته [ من 
وسيلته إليه و إلى اهلل قال  ا أَييَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتيَُّقوا اللََّه َو ابيْتيَُغوا ِإلَْيِه اْلَوسيَلة.«6

األوراد
خلصوصيات  دعوات  و  ألفاظ  خصوصيات  يف  الدعاء  إجابة  ورد  قد  و 

حاجات مثل :
- ما روي عن الصادق »فيمن قال »يا اهلل يا اهلل« عشر مرات قيل له 

لبيك عبدي سل حاجتك تعط.«
و كذا روي فيمن قال يا رباه يا رباه عشرا و مثله يا رب يا رب و مثله يا 

سيداه يا سيداه .
و روي  أن من قال يف سجوده »يا اهلل يا رباه يا سيداه« ثالثا أجيب له مبثل 

ذلك.
يا سماعة  أبو احلسن: »إذا كانت لك  سماعة قال يل  و مثل  ما رواه 
حاجة، فقل اللهم إني أسألك بحق محّمد و علي. فإن لهما عندك شأنا من 
الشأن و قدرا من القدر، فبحق ذلك الشأن و بحق ذلك القدر أن تفعل بي كذا 
و كذا. فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب و ال نبي مرسل و ال عبد 

مؤمن امتحن اهلل قلبه لإليمان إال و هو محتاج إليهما في ذلك اليوم.«
و مثل ما رواه ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : »من قال في دبر 
الفريضة »يا من  يفعل ما يشاء و ال يفعل ما يشاء أحد غيره «ثالثا، ثم يسأل 

اهلل، أعطي ما سأل.«
و مثل ما روي  لقضاء الدين: »اللهم أغنني بحاللك عن حرامك و بفضلك 

عمن سواك« يوم اجلمعة و رووا مطلقا.
و لسعة الرزق يف دبر الصبح »سبحان اهلل العظيم و بحمده أستغفر اهلل ]و 

أی جمعة، سالم واحد

خمس صلوات في خمس مواقيت

أدب الدعاء

أسباب اإلجابة
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أتوب إليه [ و أسأله من فضله« عشرا.
و لدفع خوف الظامل و الدخول على السلطان، ما قاله الصادق عند 
دخوله على املنصور: »يا عدتي   عند شدتي و يا غوثي عند كربتي احرسني   

بعينك التي ال تنام و اكنفني بركنك الذي ال يرام .« و لقضاء الدين أيضا.
و للحفظ؛ ما روي عن قوله: »يا علي! إذا أردت أن تحفظ كلما تسمع 
فقل في دبر كل صالة- سبحان من ال يعتدي على أهل مملكته- سبحان من 
]لم [ ال يؤاخذ ]يأخذ[ أهل األرض بأنواع العذاب سبحان الرءوف الرحيم اللهم 

اجعل لي في قلبي نورا و بصرا و فهما و علما- إنك على كل شي ء قدير.«
 :جارا يؤذيه. فقال له احلسن و شكا رجل إىل الحسن بن علي
»إذا صليت المغرب فصل ركعتين ثم قل يا شديد المحال يا عزيزا ذللت بعزتك 
جميع ما خلقت اكفني شر فالن بما شئت ففعل الرجل ذلك- فلما كان في 

جوف الليل سمع الصراخ و قيل فالن مات الليلة.«
و مثل هذا القسم كثري ال نطول بذكره يستخرج من كتب األدعية ملن يقف 

عليها.7

الهوامش:
1. سورة االعراف، اآلية 180.

رابع، 1407 ق.، ج1، ص  طبع  هتران،  »الكايف«،  يعقوب،  بن  حمّمد  2. كليىن، 
.143

3. سورة مرمي، اآلية 65.
4. سورة املائدة، اآلية 35.
5. سورة رعد، اآلية 43.

6. صفار، حمّمد بن حسن، »بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد« قم، طبع ثاين، 
1404 ق.، ج1، ص 216.

7. ابن فهد حّلى، امحد بن حمّمد، »عدة الداعي و جناح الساعي«، الطبعة األولی، 
1407 ق.، ص 57-63؛ بالتخليص.

أدب الدعاء

الحكايات

روی عن زينب  بنت علّي بن أبي طالب قال: 
»ملا بلغ فاطمة امجاع أبي بكر على منعها فدك، الثت مخارها، و أقبلت 
يف ملة من حفدهتا و نساء قومها، تطأ يف ذيوهلا، ما خترم مشيتها مشية 
رسول الّله حىت دخلت على أيب بكر و قد حشد الناس من املهاجرين 
و األنصار. فضرب بينها و بينهم ربطة بيضاء، و قال بعضهم: قبطية، و 
قالوا: قبطية )بالكسر و الضم(، مث أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء، مث مهلت 

طويال حىت سكنوا من فورهتم، مث قالت:
»ابتدى ء بحمد من هو أولى بالحمد و الطول و المجد، الحمد لّله على ما أنعم، 

و له الشكر بما ألهم«، و ذكر خطبة طويلة جيدة قالت يف آخرها:
»في»اتيَُّقوا اللََّه َحقَّ تُقاتِهِ «، و أطيعوه فيما أمركم به، في»ِإنَّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه 
اْلُعَلماُء«، و احمدوا الّله الذي لعظمته و نوره يبتغي من في السماوات و األرض اليه  
الوسيلة، و نحن وسيلته في خلقه، و نحن خاصته، و محل قدسه، و نحن محبته 

في غيبه، و نحن ورثة أنبيائه.«
 :مث قالت

»أنا فاطمة ابنة محمد، أقول عودا على بدء، و ما أقول ذلك سرفا و ال شططا، 
فاسمعوا بأسماع واعية، و قلوب راعية.« 

مث قالت: »َلَقْد جاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنيُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم 
بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤٌف رَِحيمٌ «1 فان تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم، و أخا ابن عمي دون 
رجالكم ]...[ ثم أنتم اآلن تزعمون أن ال أرث أبي، »َأ َفُحْكَم اْلجاِهِليَِّة ييَبيُْغوَن َو 

َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ «2 
ايها معاشر المسلمين! ابتز ارث أبي أبى الّله أن ترث يا ابن قحافة أباك و ال ارث 
أبي، لقد جئت  َشْيئاً َفرِيًّا، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم 
الّله، و الزعيم محمد، و الموعد القيامة، و عند الساعة »َيْخَسُر اْلُمْبِطُلونَ ، و ِلُكلِّ 

نيََبٍإ ُمْستيََقرٌّ َو َسْوَف تيَْعَلُمونَ  َمْن يَْأتِيِه َعذاٌب ُيْخزِيِه َو َيِحلُّ َعَلْيِه َعذاٌب ُمِقيٌم.«3 
مث التفتت اىل قرب أبيها فتمثلت بقول هند بنت اثاثة.

قد كان بعدك أنباء و هيمنة  
لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم   

لّما قضيت و حالت دونك الكتب 
تجّهمتنا رجال و استخف بنا  

إذ غبت عنا فنحن اليوم نغتصب 
و مل ير الناس أكثر باك و ال باكية منهم يومئذ، مث عدلت اىل مسجد 

األنصار فقالت: 
»يا معشر البقية! و اعضاء الملة! و حضنة االسالم! ما هذه الفترة عن نصرتي، و 
 ،الونية عن معونتي، و الغمزة في حقي، و السنة في ظالمتي، أما كان رسول الّله
يقول: المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم، و عجالن ما أتيتم، أألن مات 
رسول الّله أمّتم دينه، ها إن موته لعمري خطب جليل استوسع وهنه، و استبهم 
فتقه، و فقد راتقه، و أظلمت األرض له، و خشعت الجبال، و أكدت اآلمال، 
أضيع بعده الحريم، و هتكت الحرمة، و اذيلت المصونة، و تلك نازلة أعلن بها 
كتاب الّله قبل موته، و انبأكم بها قبل وفاته، فقال: »َو ما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد 

َخَلْت ِمْن قيَْبِلِه الرُُّسُل َأ فَِإْن ماَت َأْو قُِتَل انيَْقَلْبُتْم َعلى  َأْعقاِبُكْم َو َمْن ييَنيَْقِلْب َعلى  
َعِقبيَْيِه فيََلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً، َو َسَيْجِزي اللَُّه الشَّاِكرِينَ «4  

و  الدعوة،  تبلغكم  مسمع،  و  بمرأى  أنتم  و  أبي،  تراث  اهتضم  قيلة!  بني  أيها 
يشملكم الصوت، و فيكم العّدة و العدد، و لكم الدار و الجنن، و أنتم نخبة 
الّله التي انتخب، و خيرته التي اختار، باديتم العرب و بادهتم األمور، و كافحتم 
و  الحرب،  نيران  خبت  و  حلبه،  دّر  و  االسالم،  رحى  بكم  دارت  حتى  البهم 
سكنت فورة الشرك، و هدأت دعوة الهرج، و استوثق نظام الدين، أ فتأخرتم بعد 
األقدام، و نكصتم بعد الشدة، و جبنتم بعد الشجاعة، عن قوم  »َنَكُثوا أَْيمانيَُهْم 
ِمْن بيَْعِد َعْهِدِهْم َو َطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم، َفقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإنيَُّهْم ال أَْيماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم 

ييَْنتيَُهونَ «.5«6 

الهوامش:
1. سورة التوبة، اآليات 129-128.

2. سورة املائدة، اآلية 50.
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4. سورة آل عمران، اآلية 144.
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ورثة االنبياء زهرا
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سیرة األخیار

رمبا ميكن القول إن اإلمام احلسن العسكري هو من أكثر أئمة الشيعة 
مظلومية، حبيث أن العمر الكرمي لإلمام مّر يف حصار عساكر بين العباس، 
والرقابة  احلصار  عنه. وهذا  ينفصل  »العسكري« مل  لقب  أن  لدرجة 
على حياته الشريفة، كانا لدرجة أن أحدا مل يؤذن له بالدخول واخلروج، 
أنه عندما كان  التاريخ،  العباس. ولذلك نرى يف  بعلم من عمال بين  إال 
التحية  إلقاء  ويريدون  واألزقة  الطرقات  اإلمام يف  والشيعة  التواقون  يشاهد 
 اإلمام أن  اإلمام، جلهة  بإشارة من  الصمت  يلتزمون  عليه، كانوا 
والتطاول  االمام  غربة  إن  للخطر.  شيعته  وأرواح  حياة  تتعرض  إن  يرد  مل 
على ساحته الشريفة كانا لدرجة أن زوجاته، كن خيضعن للتفتيش على 
الدوام من قبل القوابل لكي ال يلدن اإلبن املوعود بعيدا عن أعني اخلليفة 
الغاصب. »يُريُدوَن َأْن يُْطِفُؤا نُوَر اللَِّه بَِأْفواِهِهْم َو يَْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َو 

َلْو َكرَِه اْلكاِفُرون .«1 

اسمه و نسبه
هو الحسن الهادي بن علّي المتوكل بن محّمد القانع بن علي الوفي بن موسى 
األمين بن جعفر الفاضل بن محّمد الشبيه بن علي ذي الثفنات بن الحسين 
بعيد  الجيب،  نقي  الصعاب،  مذلل  األبواب  فتاح  أبي تراب  علي  بن  السبط 
الريب، بري ء من لعيب، أمني على الغيب، معدن الوقار، بال شيب، خافض 
الطرف، واسع الكف، كثري احلباء، كرمي الوفاء، عظيم الرجاء، قليل اإلفتاء، 

لطيف الغذاء، كثري التبسم، مجيل التنعم، سريع التحكم، أبو الخلف مكىن 
أبو محّمد.2 

علي بن عمر النوفلي قال: كنت مع أيب احلسن يف صحن داره فمر بنا 
محّمد ابنه. فقلت: جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك؟ فقال: ال صاحبكم بعدي 

ابني الحسن.3 
الشافي،  المضي ء،  السراج،  الزكي،  الرفيق،  الهادي،  الصامت،  ألقابه  و 
منهم  يعرف كل  جده  و  أبوه  و  هو  و كان  العسكري  الحسن  المرضي، 
يف زمانه بـابن الرضا. إن احمللة اليت يسكنها اإلمامان علي بن حمّمد و 
احلسن بن علي بسر من رأى كانت تسمى عسكر فلذلك قيل لكل 

واحد منهما العسكري.4 
أمه أم ولد يقال هلا حديث و ولده القائم ال غري.5 

حديث )سليل أو سيدة سوسن(، أّم االمام هی تفزع الشيعه. أحمد بن 
إبراهيم قال: دخلت على حكيمة بنت محّمد بن علي الرضا أخت أيب 
احلسن صاحب العسكر يف سنة اثنتني و ستني و مائتني فكلمتها من 
وراء حجاب و سألتها عن دينها فسمت يل من تأمت هبم مث قالت: و الحجة 

بن الحسن بن علي فسمته. 
فقلت هلا: جعلني اهلل فداك معاينة أو خبرا. 

فقالت: خبرا عن أبي محّمد كتب به إلى أمه. 
فقلت هلا: فأين الولد؟ 

نور في حصار

فقالت: مستور. 
فقلت: إلى من تفزع الشيعة؟ 

.فقالت يل: إلى الجدة أم أبي محّمد
فقلت هلا: أقتدي بمن وصيته إلى امرأة؟ 

فقالت: اقتداء بالحسين بن علي فإن الحسين بن علي أوصى إلى 
أخته زينب  بنت علي في الظاهر فكان ما يخرج عن علي بن الحسين من 

.علم ينسب إلى زينب سترا على علي بن الحسين
مث قالت: إنكم قوم أصحاب أخبار أ ما رويتم أن التاسع من ولد الحسين بن 

علي يقسم ميراثه و هو في الحياة؟6 
ملا ادخلت سليل أّم أيب حمّمد على أيب احلسن قال: »سليل مسلولة 
من  اآلفات  و العاهات و األرجاس و األنجاس.« مث قال هلا: »سيهب اهلل حجته 

على خلقه يمأل األرض عدال كما ملئت جورا.«7 

مکانته العلمية
 ابنه احلسن بن علي  كان اإلمام بعد أيب احلسن علي بن حمّمد
له  يوجب  فيما  أهل عصره،  على كاّفة  وتقّدمه  الفضل،  الجتماع خالل 
والعصمة  العقل،  وكمال  الزهد  و  العلم  من  الرياسة  له  ويقتضي  اإلمامة، 
والشجاعة والكرم، وكثرة األعمال املقرّبة إىل اهلل جّل امسه، مث لنص أبيه عليه 

وإشارته باخلالفة إليه.
أبو القاسم الكوفي يف كتاب »التبديل «: أن إسحاق الكندي كان فيلسوف 
»العراق« يف زمانه أخذ يف تأليف تناقض القرآن و شغل نفسه بذلك و تفرد 
 به يف منزله و أن بعض تالمذته دخل يوما على اإلمام احلسن العسكري
فقال له أبو حمّمد: »أ ما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ 

فيه من تشاغله بالقرآن؟« 
فقال التلميذ: نحن من تالمذته كيف يجوز منا االعتراض عليه في هذا أو في 

غيره. 
فقال له أبو حمّمد: »أ تؤدي إليه ما ألقيه إليك؟« 

قال: نعم. 
قال: »فصر إليه و تلطف في مؤانسته و معونته على ما هو بسبيله فإذا 
وقعت األنسة في ذلك فقل قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك 
منك فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما 
تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها فإنه سيقول لك إنه من 
الجائز ألنه رجل يفهم. إذا سمع فإذا أوجب ذلك فقل له فما يدريك لعله قد 

أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعا لغير معانيه.« 
فصار الرجل إىل الكندي و تلطف إىل أن ألقى عليه هذه املسألة فقال له 
أعد علي فأعاد عليه فتفكر يف نفسه و رأى ذلك حمتمال يف اللغة و سائغا 

يف النظر. فقال: أقسمت إليك إال أخبرتني من أين لك. 
فقال: إنه شي ء عرض بقلبي فأوردته عليك. 

فقال: كاّل! ما مثلك من اهتدى إلى هذا و ال من بلغ هذه المنزلة فعرفني من 
أين لك هذا؟ 

فقال: أمرني به أبو محّمد. 

فقال: اآلن جئت به و ما كان ليخرج مثل هذا إال من ذلك البيت. 
مث إنه دعا بالنار و أحرق مجيع ما كان ألفه.8 

التضال السياسي
عاصر اإلمام، مدة امامته القصرية جدا کال من اخلليفة المعتز والمهتدي 
والمعتمد العباسي، والقی منهم أشد العنت واملالحقة واالرهاب کما تعرض 
العسکري کآبائه  احلسن  اإلمام  خاض  ولقد  مرات.  عدة  لالعتقال 
والتالعب  واالرهاب  الظلم  ملواجهة  السياسي  الکفاح  ملحمة   الکرام
والقيم  الشريعة  اصول  علی  فحافظ  ومصاحلها  االمة  ومقدرات  بالسلطة 
الرسالية، ومهد بذلك خري متهيد لعصر الغيبة الذي اخرب النيب واالئمة 

من أهل بيته من حتميته وضرورته.
ولده  لصيانة  احلاذق  التخطيط  هو   العسكري لالمام  اجناز  أهم  ان 
الدوائر منذ  الذين كانوا يرتبصون به  العابثني  العتاة  املهدي من ايدي 
عقود قبل والدته، ومن هنا كانت التمهيدات اليت اختدها اإلمام بفضل 
اخفاء والدته عن  أوال على  تنصب  السابقني وحتذيراهتم  آبائه  جهود 
بيت  داخل  السلطة  الذين زرعتهم  والرجال  النساء  أعدائه وعمالئهم من 

اإلمام اىل جانب إمتام احلجة به على شيعته وحمّبيه وأوليائه.
أشارت  فقد  اعدائه  عيون  عن   املهدي اإلمام  امر  جمال كتمان  ففي 
انه الذي ختفى على  انه ابن سيدة اإلماء و  البيت اىل  نصوص أهل 
الناس والدته، ويغيب عنهم شخصه. ويف هذه النصوص ثالث إرشادات 
أساسية حتقق هذا الكتمان، اّوهلا أن اُمه أمة وهي سيدة اإلماء وقد مهد 
اإلمام اهلادي هلذه املهمة باختيار زوجة من سبايا »الروم« لالمام احلسن 
العسكري ومل تكن للزواج أية مراسم وال آية عالمة بل كل ما حتقق قد 

حتقق بعيدا عن أعني كثري من املقربني.
 وقد خفيت الوالدة حىت على أقرب املقربني من اإلمام. فان عّمة اإلمام
مل تتعّرف على محل اُم املهدي فضال عن غريها، ومن هنا كانت الوالدة 
الفجر وهو وقت  الليل وعند طلوع  يف ظروف سرية جدا وبعد منتصف 

اليستيقظ فيه اال اخلواص من املؤمنني فضال عن غريهم.
وقد خطط اإلمام العسكري ليبقى اإلمام املهدي بعيدا عن االنظار 

كما ولد خفية ومل يطلع عليه إال اخلواص أو أخص اخلواص من شيعته.
وأما كيفية إمتام احلجة يف هذه الظروف االستثنائية على شيعته فقد حتققت 

ضمن خطوات ومراحل دقيقة.
الخطوة االولى: النصوص اليت جاءت عن اإلمام العسكري قبل والدة 

املهدي تبشريا بوالدته؛
الخطوة الثانية: االشهاد على الوالدة؛

الخطوة الثالثة: االخبار بالوالدة ومداولة اخلرب بني الشيعة بشكل خاص من 
دون رؤية اإلمام ؛

الخطوة الرابعة: اإلشهاد اخلاص والعام بعد الوالدة ورؤية شخص املهدي؛
الخطوة الخامسة: التمهيد لرؤية اإلمام املهدي خالل مخس سنوات من 
قبل بعض خواّص الشيعة واالرتباط به عن كثب وتكليفه مسؤولية االجابة 
على اسئلة شيعته املختلفة واخباره عما يف ضمريهم وهو يف املهد أو يف دور 
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الصبا من دون ان يتلكأ يف ذلك. وهذا خري دليل على إمامتة وانه حجة 
اهلل املوعود واملنتظر؛

وكالء  بواسطة   املهدي باإلمام  لالرتباط  التخطيط  السادسة:  الخطوة 
 املهدي اإلمام  وكالء  بعد  فيما  اصبحوا  الذين   العسكري اإلمام 
بنفس االسلوب الذي كان معلوما لدى الشيعة حيث كانوا قد اعتادوا عليه 

يف حياة اإلمام العسكري؛  
الخطوة السابعة واالخيرة: البيانات واالحاديث اليت افصحت للشيعة عّما 

سيجري هلم وإلمامهم الغائب يف املستقبل وما ينبغي هلم ان يقوموا به.
قسناها  ما  إذا  موضوعاهتا  وتنوع  النصوص  يف كثرة  السّر  نفهم  هنا  ومن 
قصر  والحظنا   املهدي حفيده  حول   اهلادي اإلمام  نصوص  إىل 
الفرتة الزمنية اليت كانت باختيار اإلمام العسكري وهي التتجاوز الست 
سنوات بينما كانت إمامة اهلادي تناهز الـ)34( سنة مما يعين اهنا كانت 

 .ستة اضعاف مدة إمامة ابنه العسكري
 وتكفي هذه اخلطوات السبعة للتمهيد الالزم لتصبح قضية اإلمام املهدي
قضية واقعية تعيشها اجلماعة الصاحلة بكل وجودها رغم الظروف احلرجة اليت 

 9.كانت تكتنف اإلمام املهدي

اخالقه
محّمد بن يحيى و غريمها قالوا كان أحمد بن عبيد اهلل بن خاقان على الضياع 
و اخلراج بـ»قم« فجرى يف جملسه يوما ذكر العلوية و مذاهبهم و كان شديد 

النصب. فقال: 
ما رأيت و ال عرفت بسر من رأى رجال من العلوية مثل الحسن بن علي بن 
محّمد بن الرضا في هديه و سكونه و عفافه و نبله و كرمه عند أهل بيته 
و بني هاشم و تقديمهم إياه على ذوي السن منهم و الخطر و كذلك القواد و 

الوزراء و عامة الناس. 
إذ دخل عليه  للناس  يوم مجلسه  أبي و هو  قائما على رأس  يوما  فإني كنت 

حجابه. 
فقالوا أبو محّمد بن الرضا بالباب. فقال بصوت عال: ائذنوا له.

فتعجبت مما سمعت منهم أنهم جسروا يكنون رجال على أبي بحضرته و لم يكن 
عنده إال خليفة أو ولي عهد أو من أمر السلطان أن يكنى. 

فدخل رجل أسمر، حسن القامة، جميل الوجه، جيد البدن، حدث السن له 
جاللة و هيبة. 

فلما نظر إليه أبي، قام يمشي إليه خطى و ال أعلمه فعل هذا بأحد من بني هاشم 
و القواد. فلما دنا منه عانقه و قبل وجهه و صدره و أخذ بيده و أجلسه على 
مصاله الذي كان عليه و جلس إلى جنبه. مقبال عليه بوجهه و جعل يكلمه و 
يفديه بنفسه و أنا متعجب مما أرى منه. إذ دخل عليه الحاجب فقال »الموفق « 
قد جاء و كان الموفق إذا دخل على أبي، تقدم حجابه و خاصة قواده، فقاموا 
بين مجلس أبي و بين باب الدار سماطين  إلى أن يدخل و يخرج فلم يزل أبي 
مقبال على أبي محّمد يحدثه حتى نظر إلى غلمان  الخاصة فقال حينئذ إذا 
شئت: جعلني اهلل فداك! ثم قال لحجابه خذوا به خلف السماطين حتى ال يراه 

هذا - يعني الموفق- فقام و قام أبي و عانقه و مضى. 

فقلت لحجاب أبي و غلمانه: ويلكم من هذا! الذي كنيتموه على أبي و فعل 
به أبي هذا الفعل! 
فقالوا هذا علوي. 

يقال له: الحسن بن علي يعرف بابن الرضا فازددت تعجبا. و لم أزل يومي 
ذلك قلقا متفكرا في أمره و أمر أبي و ما رأيت فيه حتى كان الليل و كانت 
عادته أن يصلي العتمة ثم يجلس فينظر فيما يحتاج إليه من المؤامرات  و ما 
يرفعه إلى السلطان. فلما صلى و جلس جئت فجلست بين يديه و ليس عنده 

أحد. 
فقال لي: يا أحمد! لك حاجة. 

قلت: نعم يا أبه. فإن أذنت لي سألتك عنها. 
فقال: قد أذنت لك يا بني. فقل ما أحببت. 

قلت: يا أبه! من الرجل الذي رأيتك بالغداة؟ فعلت به ما فعلت من اإلجالل و 
الكرامة و التبجيل و فديته بنفسك و أبويك. 

بابن  المعروف   علي بن  الحسن  ذاك  الرافضة  إمام  ذاك  بني!  يا  فقال: 
 .الرضا

ما  العباس  بني  اإلمامة عن خلفاء  زالت  لو  بني!  يا  قال:  ثم  فسكت ساعة، 
استحقها أحد من بني هاشم غير هذا و إن هذا ليستحقها في فضله و عفافه و 
هديه و صيانته و زهده و عبادته و جميل أخالقه و صالحه و لو رأيت أباه رأيت 
رجال جزال نبيال فاضال فازددت قلقا و تفكرا و غيظا على أبي و ما سمعت منه 

و استزدته في فعله و قوله فيه. 
ما قال فلم يكن لي همة بعد ذلك إال السؤال عن خبره و البحث عن أمره فما 
سألت أحدا من بني هاشم و القواد و الكتاب و القضاة و الفقهاء و سائر الناس 
إال وجدته عنده في غاية اإلجالل و اإلعظام و المحل الرفيع و القول الجميل 
و التقديم له على جميع أهل بيته و مشايخه. فعظم قدره عندي إذ لم أر له وليا 

و ال عدوا إال و هو يحسن القول فيه و الثناء عليه ...10 
علي بن الحسن بن سابور قال: كان يف زمن احلسن األخري قحط فخرجوا 
لالستسقاء ثالثة أيام فلم ميطر عليهم. قال: فخرج يوم الرابع باجلاثليق مع 
النصارى فسقوا فخرج املسلمون يوم اخلامس فلم ميطروا. فشك الناس يف 
دينهم. فأخرج المتوكل احلسن من احلبس و قال: أدرك دين جدك يا 

أبا محّمد! 
 فلما خرجت النصارى و رفع الراهب يده إىل السماء، قال أبو حمّمد
لبعض غلمانه: »خذ من يده اليمنى ما فيها.« فلما أخذه كان عظما أسود. 
مث قال: »استسق اآلن.« فاستسقى فلم ميطروا و صحت السماء. فسأل 
املتوكل عن العظم، قال: »لعله أخذ من قبر نبي و ال يكشف عظم نبي 

إال ليمطر.«11 

کيف توفی
كان سبب شخوص أيب احلسن إىل سر من رأى أن عبد اهلل بن محّمد 
 فسعى بأيب احلسن كان يتوىل احلرب و الصالة يف مدينة الرسول
إىل املتوكل و كان يقصده باألذى و بلغ أبا احلسن سعايته به فكتب إىل 
املتوكل يذكر حتامل عبد اهلل بن حمّمد و يكذبه. فيما سعى به فتقدم املتوكل 

بإجابته عن كتابه و دعائه فيه إىل حضور العسكر على مجيل من الفعل و 
القول. فخرجت نسخة الكتاب و هي: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم ؛ أما بعد فإن أمير المؤمنين عارف بقدرك راع لقرابتك 
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.
فإن  إليك  النظر  و  بك  العهد  إحداث  يحب  إليك  مشتاق  المؤمنين  أمير  و 
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 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 في شهر كذا من سنة ثالث و أربعين و مائتين .

فلما وصل الكتاب إىل أيب احلسن جتهز للرحيل  و خرج معه يحيى بن 
هرثمة حىت وصل إىل »سرمن رأى« فلما وصل إليها تقدم املتوكل بأن حيجب 
عنه يف يومه فنزل يف خان يعرف بـ»خان الصعاليك« و أقام فيه يومه مث تقدم 

املتوكل بإفراد دار له فانتقل إليها.12 
 وبأمر من السلطان - مبعية والده - انتقل اإلمام احلسن العسكري

سنة 233 هـ.ق. إىل سامراء.
أمحل كتبه  و   علي بن  احلسن  أخدم  قال: كنت  األديان  أبو  حدث 
إىل األمصار. فدخلت عليه يف علته اليت تويف فيها. فكتب معي كتبا و 
قال: »امض بها إلى المدائن فإنك ستغيب خمسة عشر يوما و تدخل 
إلى سر من رأى يوم الخامس عشر و تسمع الواعية في داري و تجدني على 

المغتسل« 
قال أبو األديان فقلت: يا سيدي فإذا كان ذلك فمن؟ 

قال: »من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي.« 
فقلت: زدني. 

فقال: »من يصلي علي فهو القائم  ]...[« 
خرجت بالكتب إىل املدائن و أخذت جواباهتا و دخلت سر من رأى يوم 
اخلامس عشر كما ذكر يل فإذا أنا بالواعية يف داره و إذا به على املغتسل 
و إذا أنا بجعفر بن علي ]الکّذاب[ أخيه بباب الدار و الشيعة من حوله 

يعزونه و يهنونه. 

فقلت يف نفسي إن يكن هذا اإلمام فقد بطلت اإلمامة! ألين كنت أعرفه 
يشرب النبيذ و يقامر يف اجلوسق و يلعب بالطنبور. 

فتقدمت فعزيت و هنيت فلم يسألين عن شي ء. مث خرج عقيد فقال: يا 
سيدي قد كفن أخوك. 

فقم و صل عليه فدخل جعفر بن علي و الشيعة من حوله يقدمهم السمان 
و احلسن بن علي قتيل المعتصم املعروف بسلمة فلما صرنا يف الدار إذا 
حنن باحلسن بن علي على نعشه مكفنا فتقدم جعفر بن علي ليصلي 
على أخيه فلما هم بالتكبري، خرج صيب بوجهه مسرة بشعره قطط بأسنانه 
تفليج فجبذ برداء جعفر بن علي و قال: »تأخر يا عم فأنا أحق بالصالة على 
13... .أبي« ]...[ فتقدم الصيب و صلى عليه و دفن إىل جانب قرب أبيه
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التشريف بالمنن في التعريف بالفتن
فإن املالحم و الفنت، عالئم الظهور، أشراط الساعة، و أخبار املهدي و 
بيان نسبه و صفاته، من املواضيع اليت اهتم هبا علماء اإلسالم و حمدثوهم 
و دونوها يف كتبهم بشكل مستقل، أو أفردوا هلا فصوال و أبوابا خاصة يف 
مطوالت كتبهم و موسوعاهتم احلديثية و التأرخيية؛ ألن اإلخبار باملغيبات له 
أمهية خاصة عند املسلمني عموما، و ألن دراسة املالحم و الفنت و االطالع 
على تأريخ االمم و الشعوب الغابرة منها و اآلتية يف املستقبل فيها عربة و عظة 
كبرية جليلنا احلاضر، فإن العاقل من اتعظ بغريه و تعلم الدروس ممن سبقه.

و كتاب »التشريف باملنن يف التعريف بالفنت«، مصدر من مصادر املالحم 
و الفنت، خطه يراع علم من أعالم املسلمني يف القرن السابع .

المؤّلف، ابن طاوس
هو السيد رضي الدين أبو القاسم علي بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى ابن جعفر 
بن محمد بن طاوس العلوي الفاطمي. عرف بـابن طاوس ألن أحد أجداده، و 
هو أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق ابن الحسن، كان حسن املنظر و رجاله 

قبيحتني فسمي بالطاوس، و لقب أوالده و أحفاده من بعده هبذا اللقب.
و عرف بذي الكرامات؛ لكثرهتا، نقل بعضها هو نفسه يف طي كتبه، و 
باحلجة  اتصال مستقيم  إنه كان على  قيل:  له، و  ترجم  نقل بعضها من 

.املنتظر
و لقب بذي احلسبني ألن نسبه ينتهي إىل اإلمام احلسن من طرف أبيه، 

و إىل اإلمام احلسني من طرف امه .

حياته
سنة 589  احلرام  حمرم  منتصف  اخلميس  يوم  طاوس، يف  ابن  السيد  ولد 

ه.ق. يف مدينة »احللة السيفية«، كما أشار إىل ذلك يف كتابه »كشف 
احملجة«.1

اليت  و  العلمية،  الثقافية  ازدهار حركتها  فرتة  تعيش  آنذاك  احللة  و كانت 
شكلت فيما بعد مدرسة فقهية خاصة عرفت مبدرسة احللة، حيث خترج منها 
عدد كبري من علماء الطائفة، الذين هلم اليد الطوىل يف تقدم احلركة العلمية 

بصورة عامة و الفقهية بصورة خاصة.
و ال شك أن هكذا جو يؤثر تأثريا اجيابيا و ملحوظا على نشأة السيد ابن 
طاوس خصوصا و أنه يعيش يف بيت جل أفراده فراده من العلماء و االدباء، 

و ال شك  أن والده كان هو املعلم األول له و املرشد و الناصح األمني.
هاجر السيد ابن طاوس من »احللة« إىل »بغداد«، و تزوج فيها بنت الوزير 
ناصر بن مهدي، زهراء خاتون، و استوجب هذا الزواج أن يبقى يف بغداد مدة 

طويلة، كما ذكره يف كشف احملجة.2
و يف خالل تلك الفرتة اليت قضاها السيد يف بغداد كان يتمتع جباه كبري و 
علو شأن عند املسئولني آنذاك، حيث إهنم كثريا ما عرضوا عليه أن يتوىل 
املناصب احلكومية أو يكون رسوال من قبل اخلليفة املستنصر إىل بعض امللوك 
و الرؤساء، إال أنه كان يرفض ذلك؛ لكي يتفرغ لعبادة اهلل تعاىل و يبتعد 

عن الدنيا و زخرفها.
و حينما طلب منه اخلليفة املستنصر أن يقبل الوزارة فإنه رفضها معلال رفضه 

جبواب املستنصر قائال:
إذا كان المراد بوزارتي على عادة الوزراء يمشون امورهم بكل مذهب و كل سبب، 
سواء كان ذلك موافقا لرضى اهلل جل جالله و رضى سيد األنبياء و المرسلين أو 
مخالفا لهما في اآلراء، فإنك من أدخلته الوزارة بهذه القاعدة قام بما جرت عليه 

العوائد الفاسدة.
و إن أردت العمل في ذلك بكتاب اهلل جل جالله و سنة رسوله، فهذا أمر ال 
يحتمله من في دارك و ال مماليكك و ال خدمك و ال حشمك و ال ملوك األطراف 

المالحم و الفتن

و يقال لك إذا سلكت سبيل العدل و االنصاف و الزهد: إن هذا علي ابن طاوس 
علوي حسني ما أراد بهذه االمور إال أن يعرف أهل الدهور أن الخالفة لو كانت 
إليهم كانوا على هذه القاعدة من السيرة، و أن في ذلك ردا على الخلفاء من سلفك 
و طعنا عليهم، فيكون مراد همتك أن تقتلني في الحال ببعض أساب األعذار و 
األحوال، فإذا كان األمر يفضي إلى هالكي بذنب في الظاهر، فها أنا ذا بين يديك 

اصنع بي ما شئت  قبل الذنب، فأنت سلطان قادر.3
ذكر املصنف و أطراه كل من تأخر عنه، و كل من صنف يف حياة 

العلماء و العظماء و املؤلفني، نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر:
1. العالمة الحلي، قال يف »منهاج الصالح« يف مبحث االستخارة و نقله 
عنه العالمة النوري يف »املستدرك«: السيد السند رضي الدين علي بن موسى ابن 

طاوس، كان أعبد من رأيناه من أهل زمانه.4
2- ابن عنبة يف »عمدة الطالب« قال: السيد الزاهد صاحب الكرامات، نقيب 

النقباء بالعراق.5
3. التفريشي يف »نقد الرجال« قال: من أجالء هذه الطائفة و ثقاتها، جليل 
القدر، عظيم المنزلة، كثير الحفظ، نقي الكالم، حاله في العبادة و الزهد أشهر من 

أن يذكر، له كتب حسنة.6
4. الحر العاملي يف »أمل اآلمل« قال: حاله في العلم و الفضل و الزهد و 
العبادة و الثقة و الفقه و الجاللة و الورع أشهر من أن يذكر، و كان أيضا شاعرا 

أديبا منشئا بليغا.7
5. العالمة المجلسي قال يف »البحار«: السيد النقيب، الثقة الزاهد، جمال 

العارفين.8

الکتاب 
قد بينا يف أول هذه املقدمة أن علماء اإلسالم كتبوا كثريا يف املالحم و الفنت، 

.و أشراط الساعة، و اسم املهدي و صفاته
إذا فالسيد ابن طاوس ليس أول من كتب يف هذا املوضوع، و ال يكون 
آخرهم. و حنن لو أردنا أن نستقصي كل من كتب فيه لطال بنا املقام، و 

الحتجنا إىل تأليف كتاب يف ذلك.
االسم الصحيح و الكامل هلذا الكتاب هو »التشريف باملنن يف التعريف 
بالفنت«، مساه بذلك صرحيا مصنفه يف بداية نقله عن الفنت لـزكريا، حيث 
قال: فإنني ذكرت في خطبة هذا الكتاب »التشريف بالمنن في التعريف بالفتن« 

ما حضرني من السبب الباعث على جواهره، و إظهار أسراره .
فمن تلك األسباب: أن يف املالحم و الفنت احلجج البالغات على إثبات 
وجود اخلالق، سبحانه و تعاىل، و أهنا تشتمل على كثري من املعجزات الدالة 
على نبوة سيدنا و موالنا حممد بن عبد اهلل، و على إمامة أمري املؤمنني 
و أوالده املعصومني. لذلك فإن االهتمام هبا و تدوينها و دراستها يف 

الواقع هو اهتمام بدراسة و اثبات التوحيد و النبوة و اإلمامة.
و منها: أن االهتمام هبذه األحاديث و تدوينها من املصادر القدمية، كل 
ذلك خوفا عليها من الضياع و صيانة هلا من االتالف، خصوصا و أن هكذا 

أحاديث تكون مستهدفة بشكل خاص من أعداء اإلسالم .9
و فعال فقد شاهد املصنف ما حل باالمة اإلسالمية و بالنفائس من 
من  اآلالف  ذلك ضياع  من  نتج  قد  و  بغداد،  الترت  احتالل  عند  كتبها 

اعتمد  اليت  املصادر  منها بعض  اليت  لعلماء اإلسالم، و  الرئيسية  املصادر 
عليها املصنف يف هذا الكتاب، كـ»الفنت للسليلي«، و »الفنت لزكريا« و 

غريمها، و قد مرت اإلشارة إليها يف هذه املقدمة.
و مع ذلك كله فإن السيد ابن طاوس مل يرتك االستخارة، فقد استخار اهلل 

سبحانه و تعاىل و توكل عليه يف تأليف هذا الكتاب.
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