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أسامة عمارة

القانون المقلوب...

المقداد:

يف حماوالتنا لفهم العنف يف الشرق األوسط، تقول الكاتبة منيرة رزاق مبقاهلا 
على موقع »lse«: يمكن االستفادة من اإلطار النظري لنظرية كوير للعالقات 
الدولية، ونظرية فرانز فانون للعنف؛ لوضع الجهات الفاعلة في سياقاتهم الزمنية 

المناسبة، بدالاً عن الحكم على أفعالهم منعزلة.
يف مايو )أيار( 2017م.، دعا الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف »الرياض«، 
بني  ساوى  مث  اإلسالمي،  التطرُّف  أزمة  ملكافحة  األوسط  الشرق  قادة 
»تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(« و»تنظيم القاعدة« مع »حزب اهلل« 
و»محاس«، ووصف كل هذه اجلماعات باإلرهابية، على الرغم من سياقاهتا 

الزمنية والسياسية املختلفة.
وتنقل الكاتبة تعليق الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما يف نوفمرب )تشرين 
الثاين( 2012م. على ضربات محاس الصاروخية على إسرائيل: ليس هناك 
خارج  من  مواطنيها  على  تسقط  صواريخ  مع  يتسامح  األرض  وجه  على  بلد 
حدودها. لذلك نحن نؤيد تماماًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الصواريخ 
التي تهبط على منازل الناس وأماكن عملهم، والتي قد تقتل المدنيين، وسنستمر 

في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وتلفت الكاتبة إىل استمرار منط الفصل األخالقي ملرتكيب العنف من القوات 
غري احلكومية - عن طريق وصفهم باإلرهابيني، مثل ما حيدث مع املتمردين 

احلوثيني يف »اليمن« ومجاعة اإلخوان املسلمني.

هل مقاومة االحتالل تطرف والتعاون معه اعتدال؟
ا بأنهم غير أخالقيين، ويُرفض  تقول الكاتبة: إن مرتكبي العنف يوصفون دائماً
العنف بشكٍل منتظم على أنه غير منطقي، أو يخضع لتفسيرات اختزالية، مثل: 
تأكيد عدم ضبط مرتكب الجريمة لذاته، وإبعاده عن اإلنسانية )كما يحدث 

عادة(، أو ينسب إليهم ميول نفسية سادية.
ولكن هل مجيع ممارسات العنف تشبه ممارسات حركات املقاومة، مثل تلك 

املوجودة يف اليمن وفلسطني، اليت حتارب قوات احتالل أجنبية؟ ملاذا يُعترب 
أولئك الذين ميارسون أعمال العنف متطرفني يف حني يعترب أولئك الذين 
يقبلون أو يعملون مع قوات االحتالل األجنبية معتدلني؟ من يقرر ذلك؟ 

وما هي املعايري؟
الكثري من  قبل  من  تُعطى  اليت  العنف  نوافق على مربرات  أن  علينا  ليس 
اجلهات املسلحة غري احلكومية، ولكن علينا أن نفهم األسباب السيكولوجية 
الستخدام العنف باستخدام نظرية كوير للعالقات الدولية وأفكار فانون، 
للحصول على املزيد من احللول واالرتباطات الدقيقة، بدالاً عن رفض العنف 

باعتباره شريراًا أو سيئاًا كمبدأ.
وترى الكاتبة أن نظرية كوير للعالقات الدولية مفيدة يف مقاومة الثنائيات، 
هذه  باستخدام  املنحرف.  مقابل  السوي  أو  الفوضى  مقابل  النظام  مثل: 
النظرية فيما يتعلق بالعنف يسمح لنا مبواجهة اخلطاب االستعماري الذي 
يصنف األطراف إىل جيد وسيئ وفقاًا ملعايريه، ويسمح للمراقبيني الدوليني 
بفهم تاريخ ووضع احلركة )أو العمل( واإلطار الزمين هلا، باإلضافة إىل سبب 
متنوعة  إجراءات  ووضع  للمواعظ،  الدوليني(  )املراقبني  إلقاء  قبل  سلوكها 

ملخالفة قواعد السلوك العاملية.
 - األرض  يف  »املعذبون  فانون  من كتاب  مقتطفات  الكاتبة  ونقلت 
العملية  األسباب  على  الضوء  تسلط   ،»Wretched of the Earth
والنفسية للعنف ضد املستعمر: دائماًا ما َيصف المتسعِمر أصحاب األرض 
بالمتخلفين الذين ال يفهمون إال لغة العنف، ولكن الحقيقية هي أن المستعمر 
منهم  نزع كل شيء  ما  بعد  بالعنف؛  إال  ينالوا حريتهم،  لن  بأنهم  أقنعهم  من 

بالعنف.
اليأس  من  األرض  أصحاب  تحرر  تطهيرية  قوة  العنف  األفراد،  مستوى  على 
والسلبية وعقدة الدونية، وتجعل أصحاب األرض يتخلصون من خوفهم ويستعيد 

احترامهم ألنفسهم.

لماذا يلجأ المستعَمر إلى العنف؟ وهل يفيده؟
املناهضة  الثورات  أو  العنف  أعمال  وصف  للكتاب،  سارتر  مقدمة  يف 

لالستعمار - بأهنا »رجل يستعيد نفسه«.
جيعل  مما  والقمع؛  العنف  على  قائم  االستعماري  احلكم  أن  فانون،  يرى 
املستعِمرين ال يتحدثون وال يفهمون إال لغة العنف. على هذا النحو، فإن 
اجملتمع  تشكيل  إعادة  من  ميكِّنهم  املستعَمرين  قبل  من  العنف  استخدام 

ويسمح هلم بإعادة تكوين أنفسهم يف ضوء ال يلوثه املستعِمرون.
 Black - وتنقل الكاتبة ما كتبه فانون يف كتاب »بشرة سودء.. أقنعة بيضاء
,Skin, White Masks«: أّن تحرير الذات من االستعمار بواسطة العنف 
يمكن أن يكون عالجاًا. فالعنف كان عالجاًا في حالة الجزائريين؛ إذ سمح لهم 
يرى  لذلك  االستعمار.  قبل  منهجي من  التي دمرت بشكل  ذاوتهم  باستعادة 
فانون أن العنف يمكِّن المسَتعَمر من إعادة اكتشاف النفس واستئناف الوجود 

الذاتي، باإلضافة إلى إعادة هيكلة بلده سياسياًا.

إلنهاء  خطة  بدون  العنف  ممارسة  عند  يحدث  ماذا 
االستعمار؟

تقول الكاتبة: إّن فانون ال يرى العنف غاية في حد ذاته. فهو يعرب دائماًا عن 
بدون  العنف  ممارسة  أن  أيضاًا على  للعنف. ويشدِّد  والبشرية  البدنية  التكلفة 
خطة واضحة إلنهاء االستعمار، لن يؤدي إال إلى تعاظم قوة المستعِمر. ويلفت 
اإلطاحة  بعد  جديدة  وطنية  هوية  إنشاء  على  يقدر  لن  العنف  أن  إلى  فانون 

بالمستعِمرين.

بدون إنكار إمكانية استخدام العنف ألسباب أخالقية أو غري أخالقية، فإن 
فهم فانون للعنف على أنه قوة إبداعية وعالجية، حيد من سلطة املستعمرين، 
ويعطينا زاوية الرؤية اليت جتعلنا نرى احلركات الثورية حركات تناهض املعتدين، 

بدالاً عن أن نقيمها طبقاًا للمعايري األخالقية العاملية.
مع نظرية كوير للعالقات الدولية وأفكار فانون، تصبح الظروف شيئاًا طارئاًا 
الزمنية  وسياقاهتا  الشعوب يف كفاحها  يضع  فإنه  مث  ومن  ومتغرياًا.  ومؤققَّتاًا 

املناسبة، بدالاً عن احلكم على العمل )أو العنف( يف حد ذاته.
وختتتم الكاتبة مقاهلا قائلة: إّن هذه المناهج التي نوقشت آنفاًا تدعم دعوة 
ميجنولو للمجتمع السياسي العالمي إلى استخدام نظرية »العوالم المتعددة« 
)التي تفيد بوجود أكثر من حقيقة واحدة مطلقة( عند إعداد مشروعات القضاء 
على االستعمار. وهذه النظرية تقودنا إلى مناقشة الهيمنة والتطلُّع إلى مستقبل 
المهيمنة، بل هيمنة لحقائق  القيم  الذي ال تسيطر عليه مجموعة واحدة من 

متعددة قابلة للنقاش طبقاًا لمالئمتها للظروف.
وهكذا، فعندما نعترب عنفاًا ما أخالقيًّا بشكٍل مسبق، يف نفس الوقت الذي 
نرفض فيه عنفاًا آخر ونعتربه غري أخالقي، فتصبح نظرتنا استعالئية كاليت 

يدينها فانون بكتاباته.

 Can Violence be Moral? Revisiting Fanon on Violence مرتجم عن
Muneerah Ab Razak للكاتب in The Wretched of the Earth

http://ar.shafaqna.com/AR/158081 :المصدر

واشنطن تريد إطالة أمد الحرب في سورية

ف والتعاون معه اعتدال؟ لماذا تعتبر مقاومة االحتالل تطُرّ
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أن  غراندي،  فيليبو  الالجئني  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  أكد 
الظروف التزال غري مهيئة للعودة الطوعية لالجئي »الروهينغيا« الذين فروا 

من »ميامنار« إىل »بنغالدش«.
أوضح غراندي يف إحاطته أمام جملس األمن الدويل عرب دائرة تلفزيونية من 

جنيف: 
تقدمااً كبيرااً  نر  بعد ولم  تعالج  لم  الروهينغيا  إلى فرار  التي أدت  إن األسباب 
على مسار معالجة اإلقصاء والحرمان من الحقوق األمر الذي زاد من األزمة 
خالل السنوات العشر الماضية والمتجذرة في عدم منحهم الجنسية غير أن 
الحفاظ على حق العودة والسعي لتوفير الظروف الممكنة لها يجب أن يظل 

أولوية مركزية.
يتمكن  مفتوحة حىت  وبنغالدش  ميامنار  بني  احلدود  تظل  أن  أمهية  وأكد 
الفارون من العنف من الوصول إىل األمان ال سيما بعد فرار اكثر من 680 
بسبب  األخرية  الستة  األشهر  خالل  بنغالدش  إىل  روهينغي  الجئ  ألف 

العنف بوالية راخني يف ميامنار.
وحذر غراندي من موسم األمطار الغزيرة الذي يبدأ عادة يف شهر مارس 

قائالاً:
بالفيضانات  مهددة  مناطق  في  يعيشون  الجئ  ألف   100 من  أكثر  إن 

واالنجرافات الطينية.
من جانبه، قال مساعد األمني العام للشؤون السياسية ميروسالف ينتشه: 

إن أعمال العنف تراجعت إال أن القلق ال يزال قائما إزاء التهديدات وأعمال 
الترهيب ضد من تبقى من الروهينغيا.

وأضاف: 
إن غالبية المنظمات اإلنسانية التي عملت من قبل في راخين ممنوعة من دخول 
المنطقة في حين منح عدد قليل من المنظمات تصاريح قصيرة المدى حيث 
ال تتمكن األمم المتحدة من الوصول بالقدر الكافي إلى المنطقة لتقييم الوضع 

اإلنساني والمتعلق بحقوق اإلنسان.
وأعرب عن القلق حيال استمرار القتال بني احلكومة ومجاعات مسلحة عرقية 

يف والييت كاتشني ومشال شان.
وكانت بنغالدش أعلنت الشهر املاضي أهنا اتفقت مع ميامنار على إعادة 
نازحي الروهينغيا الذين فروا من العمليات العسكرية مبيامنار يف غضون سنتني 

وذلك يف أول جدول زمين واضح إلعادة مئات اآلالف من هذه األقلية.

المصدر: اينا

األمم المتحدة: الظروف غير مهيئة للعودة الطوعية للروهينغيا 

 أكد نائب وزير اخلارجية واملغرتبني السوري فيصل المقداد يف مؤمتر صحفي 
أن »أمريكا« تريد إطالة أمد احلرب يف »سورية«.

وأشار املقداد يف مؤمتر صحفي عقده اليوم إىل أن »واشنطن« أخلت 1000 
إرهايب ينتمون إىل مجاعة »داعش« االرهابية.

وقال املقداد: 
المتحدة  الواليات  وممارسات  أفعال  في  التحقيق  إلى  المتحدة  األمم  ندعو 
األمريكية التي تهدد وحدة تراب سورية وسيادتها واستقاللها السياسي وتستهدف 

تصفية الشعب السوري.
وأضاف املقداد: 

إن الحكومة السورية تنفي نفيااً قاطعااً امتالك سورية ألي أسلحة دمار شامل بما 
في ذلك األسلحة الكيميائية حيث تخلصنا من البرنامج بشكل كامل وسلمناه 
لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ونعتبر أن استخدام األسلحة الكيميائية في 

أي ظرف وأي زمان وأي مكان أمر ال أخالقي وغير مقبول.
وشدد الدكتور املقداد على أننا سنسقط أي طائرة تعتدي على سورية وهذا 
يتوقف  اإلرهابيني عندما  القضاء على  قادرون على  ليس هتديدااً... وحنن 

الغرب عن دعمهم .

http://www.alalam.ir/news/3365261 :المصدر

أقيمت ندوة لدراسة الرؤية القرآنية جتاه السيدة مريم العذراء حبضور علماء 
مسلمني وقساوسة مسيحيني يف العاصمة البلجيکية »بروکسل«.

وأفادت »وکالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا( أن هذه الندوة حضرها عدد 
من أبرز القساوسة يف بروکسل منهم القس الشهري جان وان، وأيضااً حضرها 
رجال دين مسلمون منهم أمني إحتاد العلماء الشيعة فی بروکسل السيد ضياء 
الدين خوانساری، ورجل الدين الباكستاين الشيح حسين تصوري، والعضو يف 
جملس االدارة مبركز »مشكاة« الثقايف االسالمي يف بروكسل الدكتور رهنما، 

ومدير املركز االسالمي اجلعفري للباكستانيني يف بلجيكا موسى ذوالفقار.
وأقيمت الندوة فی »املسجد اجلعفری« للباکستانيني املقيمني فی بروکسل 
حيث مت شرح اجلزية يف اإلسالم، وواقعة املباهلة، وإتفاقات الرسول مع 

املسيحيني.
وأعلن العلماء املسلمون عن قول األية القسادس للقرآن الکرمی »َلُكْم ِديُنُكْم 

يريد  ِديِن« مؤکدين أن اإلسالم ال يفرض نفسه علی أحد، ومن ال  َوِلَي 
اإلميان باإلسالم ميکنه العيش فی بالد املسلمني بأمان.

وأشار السيد ضياء الدين صاحلي خوانساری خالل کلمته الی دور املرأة 
فی اإلسالم مؤکدااً أن دور السيدة مرمی مل خیتفی يف ظّل التأکيد علی 
دور السيد املسيح يف القرآن الكرمی ألن اإلسالم کان دائمااً يهتم باملرأة 

ويشيد بدورها.

http://www.iqna.ir/fa/news/3691240 :المصدر

في بروکسل 

ندوة لدراسة »مريم  من منظور القرآن« 
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مجع اهلل يف فاطمة الزهراء كل فضيلة و َمكُرمه و حباها باجملد كله، فلم 
 تبَق فضيلة او كرامة نالتها امرأة من نساء العاملني اال اعطاها اهلل لفاطمة
على أكمل وجٍه و امت صوره، مث خصها اهلل تعاىل بكمٍّ هائل من الفضائل 
 و املزايا مبا مل تشاركها فيه اي إمرأة من نساء العاملني، بل ان للزهراء
فضائل امتازت هبا على اخلالئق كلها و ُحبيت من خالهلا بنعم مجت ان 

حتصى او حتصر!
و  هلنَّ،   الزهراء مشاركة  و  النساء  سيدات  بعض  فضائل  يلي  فيما  و 
 و بني اولئك النسوة الصاحلات ليس املوضوع للمقارنه بني الزهراء
بل إلثبات ان ما من فضيلة نالتها أنثى اال و توفرت بالزهراء و بشكل 
اكمل ايضااً، و اال فإن فاطمة ال تقاس ابدااً ابدااً بأي خملوق َمَلكااً كان ام 
بشر، ذكرااً ام انثى، نبيااً ام صاحلااً، تقاس فقط بأبيها و بعلها و بنيها االحد 

عشر معصومااً: 

اوالاً: حواء زوج النبي آدم وفصائلها 
1. ان اهلل خلقها من فاضل طينة النيب آدم كما جاء يف الروايه عن 
الباقر.1 و يف هذا فضيلة كبريه حلواء بإعتبارها خلقت من طينة نيب 
معصوم مطهر و البدَّ أن تكون طينته طاهرة زكيه، و حواء خلقت من 

هذه الطينة الزكيه. 
2. كوهنا أول إمرأه ُخلقْت، بل هي ثاين خملوقه من البشر خلقها اهلل بعد 

.زوجها آدم
3. سكنْت اجلنة يف حياهتا األوىل قبل موهتا و خوضها احلساب يف يوم 
القيامه، متنعمةاً بنعيمها، مباٌح هلا كل شيء فيها اال الشحرة اليت هنامها اهلل 

عنها.

أما الزهراء
و قد حتققت هذه الفضائل مجيعها يف الزهراء و يف صورة أمت و أكمل 

من حتققها يف حواء.
1. خلُقها من طينٍة زكيه: إن كانت حواء قد خلقت من طينٍة طاهره فقد 
خلقت الزهراء من طينٍة ازكى و اطهر و أفضل، ففي بصائر الدرجات 
عن أيب عبد اهلل قال: »إن اهلل عز وجل خلق محمدا وعترته من طينة 

العرش فال ينقص منهم واحد وال يزيد منهم واحد.«2 
و حواء خلقت من طينة النيب آدم اليت هي دون الطينة اليت خلقت 

منها الزهراء بإعتبارها من آل حممد الذين خلقوا من نور اهلل!
2. كوهنا اول إمرأه خلقت: فلقد تواتر يف الروايات ان اول ما خلق اهلل هم 
حممد و آله قبل ان خیلق اخللق بآالف السنني، فالزهراء قد سبقت 
حواء باخلِلقة و اإلجياء بآالف السنوات، هذا بالنسبة لروح الزهراء و نورها، 

أما عن صورهتا البشريه فكذلك هي قد سبقت حواء ايضااً...
عن أنس عن النيّب قال: 

»إّن آدم صلوات اللَّه عليه؛ نظر في الجّنة فلم ير صورةاً مثل صورته؛ فقال: 
أشارإلى جّنة  تعالى؟ و  اللَّه  فأخبره  الجّنة صورة مثل صورتي؟  ليس في  إلهي 
بيضاء فدخلها فرآى خمس صور مكتوب  ياقوتة  الفردوس؛ فرآى قصرااً من 

على كّل صورة اسمه تعالى و اسمها، هكذا: أنا المحمود و هذا أحمد؟ و أنا 
األعلى و هذا علّي و أنا الفاطر و هذه فاطمة؛ و أنا المحسن و هذا حسن؛ و 

أنا ذواإلحسان و هذا حسين.«3 
:3. سكنها باجلنه: عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل

»لما خلق اهلل آدم وحواء تبخترا في الجنة وقاال: ما خلق اهلل خلقااً أحسن 
منا، فبينما هما كذلك إذا هما بصورة جارية لم ييََر الراؤون أحسن منها، لها نور 
شعشعاني يكاد يطفئ األبصار، على رأسها تاج وفي أذنيها قرطان فقاال: يا رب 
ما هذه الجارية؟ قال: صورة فاطمة بنت محمد سيدة ولدك. فقاال: ما هذا التاج 
على رأسها؟ قال: هذا بيَْعُلها علي بن أبي طالب. قال: فما هذان القرطان؟ قال: 
ابناها الحسن والحسين، وُجد ذلك في غامض علمي قبل أن أخلقك بألفي 

عام.«4 
.قد سكنت اجلنة جبماهلا و جالهلا قبل ان خیلق آدم و حواء فالزهراء

ثانيااً: أم النبي موسى وفضائلها
1. كوهنا اُّمااً لنبيني كرميني احدمها من انبياء أويل العزم و مها موسى و هارون 
عليهما صلوات اهلل، و هذا يلزم منه ان تكون طاهرةاً مطهره، ذات رحم 

زكي.
2. ان اهلل أوحى إليها »َأْوَحييَْنا ِإَلى أُمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه 

ِفي الَيمِّ َوالَ َتَخاِفي َوالَ َتْحَزِني ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن الُمْرَسِليَن«5 

أما الزهراء
1. فإهنا أم إمامني، مها احلسن و احلسني و مها سيدا شباب اهل اجلنه؛
2. يف الوحي و تكليم املالئكة هلا: أما الزهراء فكانت املالئكة دائمة 

النزول اليها و تكليمها، بل ان سيد املالئكة جبرائيل كان خادمااً هلا.

ثالثااً: السيدة آسيه، إمرأة فرعون وفضائلها
1. هي سيدة من سيدات نساء العاملني.

2. صربها على ظلم زوجها و بطشه.
3. إن اهلل بنا هلا بيتااً يف اجلنه إستجابةاً لدعائها.

أما الزهراء
:و هذه الفضائل و املزايا قد سبقتها اليها فاطمة الزهراء

 كانت سيدة نساء عاملها، بينما الزهراء 1. سيدة النساء: فإن آسيه
كانت سيدة نساء العاملني من األولني و اآلخرين، بل اهنا كانت سيدة اخللق 
مجيعهم اال ابوها و بعلها و آهلما، و كانت طاعتها مفروضة على كل 

ما خلق اهلل.
2. صربها على الظلم: فالشك ان الصرب على املصائب من اعظم الفضائل 
و املكارم، بل هي من االمور اليت يتفاضل فيها اخللق فيما بينهم، و قد 
كانت الزهراء اعظم امرأة صبت عليها املصائب و الباليا حىت قالت يف 

شعرها املعروف:
ُصبَّْت عليَّ مصائٌب لو أنها

خير أمت اهلل
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ُصبَّْت على األيام ِصرَن لَياليا
و مصائب الزهراء اشهر من ان تذكر، فهي املقتولة رفسااً و وكزااً بالرماح 
و ضربااً بالسياط و عصرااً بني الباب و احلائط حىت اسقط جنينها و كسرت 

اضالعها و... .
3. البيت يف اجلنه: فإن الزهراء هلا كل اجلنه تدخل فيها من تشاء من 
شيعتها و اوليائها، و عن اهل بيت العصمة ان مهر الزهراء كان اجلنه 

فعن اإلمام الباقر قال: 
»وجعلت نحلتها من علي خمس الدنيا وثلث الجنة وجعلت لها في األرض 
 :أربعة أنهار: الفرات ونيل مصر ونهروان ونهر بلخ، وقال اهلل تعالى للنبي

فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة ألمتك.«6
فإن كان آلسيه بيتااً يف اجلنه بعد ان َدعت اهلل، فإن اجلنة كلها مهر الزهراء 
و هلا بيٌت سقفه عرش الرمحن يف اعلى درجة من درجات اجلنه بصحبة ابيها 

.سيد اخللق

رابعااً: السيدة مريم وفضائلها
1. كوهنا من سيدات نساء العاملني؛

2. كوهنا معصومة بنص الكتاب، فقد ال تكون مريم وحدها املعصومه، 
اال اهنا متيزت بكون عصمتها بنص الكتاب؛

3. عدم نزول دم احليض عليها، فقد وروى الصدوق بسنده عن عمر بن علي 
عن أبيه علي: »أن النبي ُسئل ما البتول؟! فإنا سمعناك يا رسول اهلل 

تقول: إن مريم بتول، وفاطمة بتول؟ قال: 
»البتول التي لن تر حمرة قط ي أي لم تحض ي فإن الحيض مكروه في بنات 

األنبياء.«7
4. كوهنا عذراء، و اهنا بقيت على بكارهتا حىت موهتا، و لذلك مسيت 

بق»مرمی العذراء«؛
5. كوهنا والدة نيب من اويل العزم؛

6. ذُكر امسها صراحةاً يف كتاب اهلل؛
7. خماطبة املالئكة هلا؛

8. نزول مائده من السماء عليها؛
9. َوصُف القرآن هلا بالق»صدِّيقه«:

يَقٌة كانا  »َما اْلَمسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قيَْبِلِه الرُُّسُل َو أُمُُّه ِصدِّ
يَْأُكالِن الطَّعام«8 

10. َوصُف القرآن هلا اهنا »احصنت فرجها«:
»َوَمْرَيَم ابيَْنَة ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت فيَْرَجَها«9 

11. ان اهلل نقََفخ فيها من روحه و بشرها بكلمٍة منه؛10 
12. وصف القرآن هلا إهنا من القانتني و اهنا صدقت كلمات رهبا و كتبه 

ُتُِبِه َو َكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتيَن«11  »َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت رَبيَِّها َوك 

أما الزهراء
يف حتقق هذه الفضائل يف فاطمة الزهراء على وجه أكمل و صورة أمت و 

خاصية أهبى:

1. كوهنا سيدة النساء: فقد ثبت ان فاطمه هي سيدة نساء العاملني من 
االولني و اآلخرين، بينما كانت مرمی سيدة نساء عاملها فعن المفضل بن 
عمر، قال: قلت أليب عبد اهلل: أخبرني عن قول رسول اهلل في فاطمة 

 :أنها سيدة نساء العالمين، أهي سيدة نساء عالمها؟ فقال
من  العالمين  نساء  سيدة  فاطمة  و  عالمها،  نساء  سيدة  لمريم، كانت  »ذاك 

األولين واآلخرين.«12 
و غريها الكثري من األحاديث اليت تبني بشكل قاطع أفضلية 

الزهراء على مجيع النساء.
ان  الكتاب:  بنص  معصومة  كوهنا   .2

عصمة  من  ارقى   الزهراء عصمة 
مرمی، فقد قال تعاىل يف عصمة 

َو  اْصَطفاِك  اللََّه  »ِإنَّ   ،مرمی
ِنساِء  َعلى   اْصَطفاِك  َو  َطهََّرِك 
اْلعاَلمين «13 و قال يف عصمة 
فاطمه »ِإنَّما يُريُد اللَُّه لُِيْذِهَب 

َأْهَل اْلبيَْيِت  َعْنُكُم الرِّْجَس 
َتْطهيرا«،14  يَُطهِّرَُكْم  َو 
 فاطمة عصمة  و 
القرآنيه أعظم و أرقى 
 .من عصمة مرمی
دم  نزول  عدم   .3

أما  عليها:  احليض 
إمتنع  فقد   ،مرمی

عنها احليض، لسببني، ألهنا 
مطهره اوالاً و ألهنا إبنة نيب، اال 
و  إنسيه،  حوراءااً  تكن  مل  اهنا 

تفوقت  قد   الزهراء فإن  لذلك 
على مرمی يف كوهنا »حوراء«: عن زينب 

بنت علي قالت: 
»حدثتين أمساء بنت عميس قالت: قال يل رسول 

فلم اهلل: »وقد كنت شهدت فاطمة قد ولدت بعض ولدها 
ير لها دم.« 

فقلت: يا رسول اهلل إن فاطمة ولدت فلم نر لها دما؟ قال: »إن فاطمة 
خلقت حورية إنسية.«15 

4. خطاب املالئكة هلا: قد ورد عن اإلمام الصادق أنّه قال: 
»إنّما سميت فاطمة محّدثة، اَلّن المالئكة كانت تهبط من السماء فتناديها 
كما تنادي مريم بنت عمران، فتقول: يا فاطمة، إّن اهلل اصطفاك و طّهرك و 
اصطفاك على نساء العالمين. يا فاطمة، اقنتي لربك و اسجدي و اركعي مع 
الراكعين، فتحّدثهم و يحّدثونها. فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفّضلة علي 
نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: إّن مريم كانت سيدة نساء عالمها و 
إّن اهلل عزَّ و جلَّ جعلك سيدة نساء عالمك و عالمها و سيدة نساء األولين و 

اآلخرين.«16 
اهلل  عبد  ايب  عن  عبيده  أيب  عن   :فاطمه يؤنس  املالئكه  سيد   .5

 :الصادق
»ان فاطمه مكثت بعد رسول اهلل خمسة وسبعين يوما وقد كان دخلها حزن 
شديد على أبيها و كان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ويطيب نفسها 

ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها.«17 
السماء على  املائده من  نزول  توقف  عليها:  السماء  مائده من  نزول   .5
اهل البيت، بل تتابع نزول املائدة السمائيه كرامة لفاطمة و اهلها، و 
منها نزول املائده بعد اطعام الطعام على حبه مسكينا و يتيمااً و اسريا،18 
و يف حواقف كثريه اخرى، و يف احدى املرات نزلت عليهم مائده 
حىت  تبقى  تفاح،  و  سفرحل  و  رمان  و  بطيخ  من 
استشهاد علي و فاطمه و ابَنيهما فكلما 
استشهد واحد منهم اختفت احدى 
حىت  السماء،  من  النازله  الفواكه 
اختفت آخر فاكهة عند شهادة 

19.احلسني
بالق»صّديقه«:  وصفها   .6
االمام  وصف  قد  و 
  ظم لكا ا
 الزهراء جدته 
و  بالصديقه، 
هذا  على  زاد 
اهنا  الوصف 
شهيده  صديقة 
 :قال حيث 
 فاطمة »إن 
شهيدة  صديقة 
ال  االنبياء  بنات  وإن 

يطمثن.«20
 مرمی كانت  اذا  و 
 فاطمة فإن  صّديقه 
أيب  فعن  الكربى،  الصديقة 
قال:   الصادق عن  بصري 
»ما تكاملت نبوة نبي من األنبياء حتى أقر 
وعلى  الكبرى  الصديقة  هي  و  ومحبتها  بفضلها 

معرفتها دارت القرون االولى.«21 
7. إهنا أحصنت فرجها: عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال النيب: »ان 

فاطمة أحصنت فرجها فحرم اهلل ذريتها من النار.«22 
 8. إن اهلل نفخ فيها من روحه و بشرها بكلمة منه: فإن كان عيسى
من روح اهلل، فإن احلسن و احلسني مها روح اهلل، و إن كان عيسى كلمة 

اهلل فإن احلسنني كلماته التامات. 

أمري  »قال  قال:   جعفر أيب  عن  الثمالي  عن  حميد  بن  عاصم  عن 
 :املؤمنني

»إن اهلل تبارك وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت 
نورا، ثم خلق من ذلك النور محمدا وسلم وخلقني وذريتي، ثم تكلم بكلمة 
اهلل  فنحن روح  أبداننا  النور وأسكنه في  اهلل في ذلك  فأسكنه  فصارت روحا 

وكلماته... .«23 
9. وصفها أهنا من القانتني و املؤمنني: عن ابن عباس، عن النيب أنه 

قال: 
»... و أما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من األولين واآلخرين، وهي 
بين جنبي،  التي  ثمرة فؤادي، وهي روحي  نور عيني، وهي  مني، وهي  بضعة 
وهي الحوراء االنسية، متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جالله ظهر 
نورها لمالئكة السماء كما يظهر نور الكواكب لنور األرض، ويقول اهلل عز وجل 
لمالئكته: يا مالئكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي، ترتعد 
فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت 

شيعتها من النار... .«24 
فهذا هو حال فاطمه يف القنوت لرهبا و اإلميان به، حىت يباهي اهلل هبا 
مالئكته و سكان مساواته و ُيشهدهم انه تعاىل آمن شيعتها من النار، و 

وصفها جلَّ و عال بق»سيدة إمائي«... .

خامسااً: السيده خديجه وفضائلها
.1. زوجة سيد اخللق حممد

2. والدة الزهراء و هي من خري اخللق و أفضلهم.
3. نصرهتا للدين بأمواهلا و نفسها.

4. كوهنا أول إمرأه أعلنت إسالمها.

أما الزهراء
1. زوجة سيد اخللق: قد كانت السيده خديجه من أفضل املؤمنات و 
من أعظم املناصرات لدين اهلل و رسوله، اال إن فضيلة الزوجيه للسيده 
 ألنه إن امري املؤمنني ،أيضااً تلحقها فيها فاطمة ابنتها خدجيه

نفس رسول اهلل بنص القرآن، و ال فرق بني النفس و النفس.25 
مل  ما  للدين  نصرة  من   للسيدة خدجيه حتقق  لقد  للدين:  نصرهتا   .2
يتحقق لكثري من اخللق، اال ان الزهراء تزيد عن أمها يف نصرة دينها، ألن 
فاطمه قد عرضت نفسها للقتل يف سبيل نصرة الوالية اليت ال يتم الدين 

من دوهنا، حىت قُتلت مظلومةاً شهيده.
3. كوهنا أول إمرأه آمنت: ان فاطمه مل تكن موجودةاً يف بادء الدعوه، 
 فقد ولدت بعد البعثة خبمس سنني، و لو كانت موجودةاً آلمنت مع امها
و قبلها بل إهنا ال حتتاج لإلميان فهي مؤمنة منذ عامل الذر و كذلك السيده 

خدجيه كامت موحدةاً مؤمنه. 
:عن سلمان المحمدي الفارسي عن رسول اهلل

»يا سلمان خلقني اهلل من صفوة نوره ودعاني فأطعت، وخلق من نوري عليااً 
فدعاه فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها فأطاعته... .«26 
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فالزهراء ثالث من اطاع اهلل من كل اخللق، و حني ولدت يف اللحظة 
االوىل من حياهتا، شهدت هلل بالربوبية و الوحدانيه و ألبيها بالنبوه و 
لبعلها بالوصايه و ألوالدها بالسياده، و كانت حتدث امها و هي جنني 

يف بطنها عن ابيها و تطمأهنا و تصربها.
و فضائل كثرية مجَّت ان حتصر، منها ان املالئكة خدامها و ان عرش الرمحن 
سقف بيتها يف الدنيا و اآلخره و ان هلا الشفاعة العظمى و ان اهللق فطموا 
عن معرفتها و اهنا فطمت شيعتها من النار و اهنا كفئ خلري اخللق بعد رسول 
اهنا اسوة ألوالدها  اجلنه و  اهل  اهنا والدة لسيدي شباب  اهلل و 
االئّمة و حجة عليهم و ان امسها مكتوب على العرش و على ابواب 
اجلنه و اهنا مع ابيها و بعلها و بنيها املعصومني خري اخللق و اهنا الوسيلة اىل 
اهلل و ان االنبياء كانوا يتوسلون هبا اىل اهلل و مصحفها الذي ضمَّ من العلوم 
كل انواعها و ان املالئكة تعلمت من نورها التوحيد و التسبيح و التهليل و 
غريها الكثري الكثري مما تفردت به عن نساء العاملني من االولني و اآلخرين:

و تعجز اخلالئق أمام َعَظَمة حممد و آله 
فصلى اهلل عليهم ابدااً ما بقي الوجود

الهوامش:
21253؛  رقم  حديث   ،167 ص   ،16 ج  العاملي،  احلر  الشيعة«،  »وسائل   .1

»احلدائق النضرة«، البحراين، ج 23، صص 6-5.
2. »بصائر الدرجات«، ص 37.

3. »حبار األنوار«، ط بريوت، ج 27، ص 5.
4. »مقتل احلسني«، للخوارزمي: ص 65، الفصل 5.

5. سورة القصص، اآلية 7.
»مستدرك  92؛  ص  اإلمامة«،  »دالئل  113؛  ص   ،43 ج  األنوار«،  »حبار   .6

الوسائل«، ج 15، ص 65؛ »اهلداية الكربى«، ص 378.
7. »معاين األخبار«: ص 64.

8. سورة املائده، اآلية 75.
9. سورة األنبياء، اآليتان 90 و 91.

10. سورة التحرمی، اآلية 12.
11. نفس املصدر.

12. »معاين االخبار«، ص 107، ح 1.
13. سورة آل عمران، اآلية 42.
14. سورة األحزاب، اآلية 33.

15. »دالئل االمامة«، الطربي، طبعة النجف األشرف، ص53.
16. املصدر السابق، صص 81 و 152.

17. »بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد«، ص 173، ح 6.
18. سورة انسان.

19. »مدينة املعاجز«، ج 1، ص 338. 
20. »الكايف«، ج 1، ص 458.

21. »حبار األنوار«، ج 43، ص 105، ح 19.
22. »ترمجة االمام احلسني«، ابن عساكر، ص 196.

23. »حبار األنوار«، ج 26، ص 291.
24. »أمايل«، الصدوق، ص 99، اجمللس 24، ح 2.

25. جاءت يف تفسري سورة آل عمران، اآلية 61 »َفَمْن َحاجََّك فيِه ِمْن بقَْعِد ما جاَءَك 
ِمَن اْلِعْلِم فقَُقْل َتعاَلْوا َندُْع أَبْناَءنا َو أَبْناءَُكْم َو ِنساَءنا َو ِنساءَُكْم َو أَنقُْفَسنا َو أَنقُْفَسُكْم مُثَّ 

نقَْبَتِهْل فقََنْجَعْل َلْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلكاِذبني «

26. »اهلداية الكربى«، اخلصييب، ط مؤسسة البالغ، ط بريوت، ص 375.
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وبالنسبة إلمام الزمان أثناء الغيبة، تسمع صيحة من السماء. صيحة تعد 
من خصائصه ومن العالئم احلتمية للظهور. 

املتمادية حلضور األنبياء واألوصياء يف األرض، مسعت  القرون  وطوال 
إىل  اإلشارة  ميكن  املثال،  سبيل  على  األرض.  يف  مساوية كثرية  صيحات 
الصيحة السماوية إبان وفاة النيب موسى حبيث صاح صائح من السماء: 
السماء يف  »مات موسى و أي نفس ال تموت.«1 و مسعت نداء من 
االمرياملؤمنني علی: »ال سيف إال ذو الفقار و ال فتى  إال علي«2 و روی 
 :عن هشام الكلبي بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام  أنه ملا قتل احلسني

مسعوا صوت هاتف  من  السماء يقول:
أيها القاتلون جهال حسينا
أبشروا بالعذاب و التنكيل

كل أهل السماء يدعو عليكم
من نبي و مرسل و قتيل

قد لعنتم على لسان بن داود
و موسى و صاحب اإلنجيل .3

إن مجيع الصيحات السماوية اليت مسعت حلد االن حول األنبياء واألوصياء 
لكن »إن  مكان خاص،  بأناس خاصني يف  االهليني، كانت حمدودة 
القائم ال يقوم حتى ينادي مناد من السماء تسمع الفتاة في خدرها و يسمع أهل 
المشرق و المغرب و فيه نزلت هذه اآلية »إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 

فظلت أعناقهم لها خاضعين .«4و5
االمام  خروج  تقارن  اليت  احلتمية  العالئم  من  هي  السماوية  الصيحة 
املهدی و الصيحة عبارة عن صوت ونداء، يسمع من السماء يف الليلة 
الثالثة والعشرين من شهر رمضان وهي ليلة القدر يسمعه أهل األرض، كل 
قوم بلغتهم، فيذهلون له؛ کما ورد يف حديث عن أبي بصير عن أيب جعفر 

 : حمّمد بن علي
»ينادي مناد من السماء باسم القائم ع فيسمع من بالمشرق و من بالمغرب ال 
يبقى راقد إال استيقظ و ال قائم إال قعد و ال قاعد إال قام على رجليه فزعا من 
ذلك الصوت. فرحم اهلل من اعتبر بذلك الصوت فأجاب فإن الصوت األول 

».هو صوت جبرئيل الروح األمين
و  ليلة ثالث  ليلة جمعة  في  في شهر رمضان  الصوت  »يكون   :قال مث 
عشرين فال تشكوا في ذلك و اسمعوا و أطيعوا و في آخر النهار صوت الملعون 
إبليس ينادي أال إن فالنا قتل مظلوما ليشكك الناس و يفتنهم فكم في ذلك 
اليوم من شاك متحير قد هوى في النار فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان 
فال تشكوا فيه أنه صوت جبرئيل و عالمة ذلك أنه ينادي باسم القائم و اسم 
أبيه حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها و أخاها على الخروج و قال 
ال بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم صوت من السماء و هو صوت 
جبرئيل باسم صاحب هذا األمر و اسم أبيه و الصوت الثاني من األرض   و هو 
صوت إبليس اللعين ينادي باسم فالن أنه قتل مظلوما يريد بذلك الفتنة فاتبعوا 

خصائص اإلمام المهدی

الصيحة الّسماوية
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خصائص اإلمام المهدی

الصوت األول و إياكم و األخير أن تفتنوا به .«6
وينبغي على املؤمن املنتظر أن يكون معلوما لديه، أن الصيحة املذكورة يف 

الروايات الشريفة صيحتان: 
ومتهيد  الظهور  وقت  إعالن  هبدف  جربائيل؛  هبا  ينادي  حق  صيحة 
للمؤمنني  بشارة  وهي  العظيم،  احلدث  هذا  الستقبال  واألجواء  النفوس 

وتطمئنا لقلوهبم؛ 
اللعني  إبليس  هبا  ينادي  ضالل،  صيحة  وهي  باطلة  األخرى،  والصيحة 
صيحة  تأثري  وإبطال  أوليائه،  قلوب  يف  الشك  بث  خالهلا  من  يهدف 
هبا  ينادي  اليت  احلقة  الصيحة  حمتوى  على  والتشويش  والتعمية  جربائيل، 

جربائيل ومضموهنا، فعن أبا عبد اهلل يقول : 
»ينادي مناد من السماء إن فالنا هو األمير و ينادي مناد إن عليا و شيعته 
هم الفائزون قلت فمن يقاتل المهدي بعد هذا فقال إن الشيطان ينادي إن 
فالنا و شيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية قلت فمن يعرف الصادق من 
الكاذب قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا و يقولون إنه يكون قبل أن يكون 

و يعلمون أنهم هم المحقون الصادقون.«7
ان على املؤمنني إتباع الصيحة األوىل دون الثانية؛ الن جربائيل هو الذي 
سيبدأ بالصيحة، وكرّدة فعل من قبل اللعني إبليس تصدر منه الصيحة الثانية.
ولو فرضنا جدال ان إبليس اللعني، وزيادة منه يف اإلغواء والشيطنة، أراد أن 
يبتدئ بالصيحة الباطلة، فان الفرق الثاين هو الذي سيكشف بطالن دعوته 

وصيحته. 
املضمون للصيحة الباطلة سيكون عبارة عن الدعوة لبين أمية وباطلهم، أو 
الدعوة إىل نصرة السفياني و فتنته. وال تنايف بني ندائه باسم عثمان وبني ندائه 
باسم السفياين؛ ألنه، وكما عرفنا سابقا، فان نسب السفياين يرجع إىل بين 
أمية كما ان نسب عثمان يرجع إىل بين أمية، أيضا، وحبسب الظاهر يوجد 

تشابه وثيق فيما بني السفياين وعثمان ليس هاهنا حمل بيانه.
عن جابر الجعفي عن أيب جعفر يقول : 

»...فينادي المنادي بمكة باسمه و أمره من السماء- حتى يسمعه أهل األرض 
 كلهم اسمه اسم نبي، ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي اهلل
و رايته و سالحه و النفس الزكية من ولد الحسين، فإن أشكل عليكم هذا فال 

يشكل عليكم الصوت من السماء باسمه و أمره ...«8
»َو اْسَتِمْع ييَْوَم يُناِد اْلُمناِد ِمْن َمكاٍن َقريب. «9

الهوامش:
1. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، طبع رابع، 1407ق.، ج 3، ص 

.112
2. ابن بابويه، حمّمد بن على، »اخلصال«، قم، الطبعة االولی، 1362هق.ش.، ج 2، 

ص 550.
3. جملسى، حمّمد باقر بن حمّمد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، طبع ثاين، 1403ق.، 

ج 45، ص 199.
االولی،  الطبعة  قم،  للحجة،  الغيبة  »الغيبة«،كتاب  احلسن،  بن  حمّمد  طوسى،   .4

1411ق.، ص 177.
5. سورة الشعراء، اآلية 4. 

االولی،  الطبعة  طهران،  للنعماين«،  »الغيبة  ابراهيم،  بن  حمّمد  زينب،  أيب  ابن   .6

1397ق.، ص 254.
7. نفس املصدر، ص 264.

8. عياشى، حمّمد بن مسعود، »تفسري العّياشي«، طهران، الطبعة االولی، 1380ق.، 
ج 1، ص 64.

9. سورة ق، اآلية 41.

شأن اإلمام

يف فجر اخللق، يعلن اهلل تعاىل بان القصد من خلق آدم هو »اخلالفة يف 
األرض«، وينسب جعل اخلليفة إىل نفسه:»ِإنِّی جاِعٌل ِفی اأْلَْرِض َخليَفةاً«.

وهو من حقه ال حق غريه، أن جيعل وينصب خلفية، وان األمر بالسجدة، 
هو يف احلقيقة »أمر التبعية« للمرتبة املنيعة للخالفة التكوينية املمنوحة من 

اهلل تعاىل. 
وقد اشتقت اخلليفة واخلالفة من جذر »اخللف«، ويف بيان اخر فان اخلالفة 

تعين »بعده مباشرة« و »خلفه«. 
وعندما يتحدث القرآن الكرمی عن الذات اإلهلية أو الدعوة إىل التوحيد أو 
األفعال اليت ينفذها اهلل تعاىل بنفسه من دون وسيط، فانه يأيت على ذكر 
ضمري املتكلم املنفصل »إنّا، اّنی، هو، ايّای«. مثلما أن اهلل تعاىل ينسب 
يف اآلية املباركة "ِإينِّ جاِعٌل يف اأْلَْرِض َخليَفة" جعل اخلليفة إىل نفسه من 

دون وسيط. 
لكية وامللكوتية، 

ُ
وجلّي أن شأن مجيع املخلوقات الساكنة يف مجيع العوامل امل

عامل  وان مجيع سكان  وبعده،  اهلل«  »خليفة  وشأن  مقام  ذيل  يف  يُعّرف 
نصب من حضرة 

ُ
اإلمكان، يعيشون حتت »الوالية الكلية اإلهلية« اخلليفة امل

احلق جّل وعال، وهذه الوالية جارية عليهم يف مجيع األمور اجلزئية والكلية. 
وهذا أمر مقبول من لدن العقل والفطرة الطاهرة من أن اخلليفة حيوز على 
مجيع شؤون الشخص الذي جعله خليفة ونائبا عنه، وأن خليفة اهلل ميلك 
حبد ذاته الكفاءة واالهلية والتجهيزات الالزمة اليت متكنه يف منصب اخلليفة 

والنيابة من توىل مهمة اهلداية والتدبري والقيادة والتنفيذ و... .

ويقول ابن فارس يف ذيل كلمة »خلف«:
الشخص األول،  بعد  يأتي  الثاني  الشخص  بالخالفة ألن  الخالفة سميت  إن 
ويحل محله. إن الخليفة بشكل مطلق هو خليفة تكوينية. ويسمى هذا المنصب 

اليوم بي»القائم مقام«.
ويقول الشهيد السيد محمد باقر الصدر: 

له  تسجد  لكي  والجدارة  الكفاءة  تلك  االنسان  اكتسب  الخالفة  إثر  وعلى 
المالئكة وأن تمتثل له جميع القوى الظاهرة والخفية للعالم.1

والوجه الثاين لعملة اخلالفة والنيابة هو »اإلمامة والقيادة«. وحسب الشهيد 
الصدر، فإنه عندما ننظر من األعلى ومن املوقع السماوي وناحية جاعل 
اخلليفة، إىل خالفة االنسان يف األرض، فاهنا النيابة واخلالفة، وعندما ننظر 
إليها من املوقع األرضي والبشري ومن ناحية اخلليفة وباإلستناد إىل موضوع 
اخلالفة العامة، فهي اإلمامة والقيادة، أي أننا جند اإلنسان خليفة اهلل يف 

األرض وكذلك إماما وقائدا وحاكما.

الوالية واإلمامة، أمانة الهية
أن  واجلبال  واألرض  السماوات  أبت  أمانة  واخلالفة،  واإلمامة  الوالية  إن 

حيملنها.
»ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلَمانََة َعَلی السَّماواِت َو اأْلَْرِض َو اْلِجباِل فَأَبيَْيَن َأْن َيْحِمْلَنها َو 

ْنساُن ِإنَُّه كاَن ظَُلومااً َجُهوال...«2 َأْشَفْقَن ِمْنها َو َحَمَلَها اإْلِ
وعن سلسلة الرواة، نقل عن اإلمام الصادق قوله يف تفسري هذه اآلية: 

اسماعيل شفيعي سروستاني

خليفة اهلل في األرض
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شأن اإلمام

3».هي والية علّي بن أبي طالب«
إن افضل األمساء االهلية هو إسم »الويّل« وأن نشأة كل كائن هي تعيني 
من األمساء االهلية. لذلك فان ذلك الكائن الذي كان مظهرا إلسم »الويّل« 

وناجم عن التعيني به، سيكون أفضل مجيع الكائنات.4
الكمال  والزمان والوصول إىل غاية  اخللق  والدنيا وآخرة  الدين  إن صالح 
هي بيد ويّل اهلل، كما أن العامل اكتسب نظامه ويبقى على مداره املقدر له، 

بواسطة »ويّل اهلل األعظم« وصاحب الوالية الكلية.
واجلبال،  واألرض  السماوات  على  واألمانة  الوالية  تعاىل،  اهلل  عرض  وقد 

لكنها مل جتد يف ذاهتا القدرة والطاقة على محلها، فأبني أن حيملنها.
ويقول أبوبصري إنه سأل اإلمام الصادق بشأن تفسري آية »ِإنَّا َعَرْضَنا 

 :اأْلَمانََة...« فرد اإلمام علي
»األمانة الوالية و اإلنسان أبو الّشرور المنافق.«5

ويروي جابر، عن اإلمام الباقر عن تفسري اآلية »ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلَمانََة...« 
إن اإلمام قال: 

»الوالية أبين أن يحملنها كفرا بها و عنادا و حملها اإلنسان و اإلنسان الذي 
حملها أبو فالن... .«6

وقال اإلمام السّجاد حول كالم اهلل تعاىل:
»َو ِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكة ِإنِّی جاِعٌل ِفی اأْلَْرِض َخِليَفةاً قاُلوا َأ َتْجَعُل ِفيها َمْن 
ييُْفِسُد ِفيها َو َيْسِفُك الدِّماء َو َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َو نيَُقدُِّس َلَك. قاَل ِإنِّي َأْعَلُم 
ما ال تيَْعَلُمون   َو َعلََّم آَدَم اأْلَْسماَء ُكلَّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة َفقاَل أَنِْبُئوني  
بَِأْسماِء هُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم صاِدقيَن، قاُلوا ُسْبحاَنَك ال ِعْلَم لَنا ِإالَّ ما َعلَّْمَتنا ِإنََّك أَْنَت 
اْلَعليُم اْلَحكيُم ، قاَل يا آَدُم أَنِْبئيُْهْم بَِأْسمائِِهْم فيََلمَّا أَنيَْبَأُهْم بَِأْسمائِِهْم قاَل َأ َلْم َأُقْل 
َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السَّماواِت َو اأْلَْرِض َو َأْعَلُم ما تيُْبُدوَن َو ما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن«7

فقالت المالئكة هلل: »أَتْجَعُل ِفيها َمْن ييُْفِسُد ِفيها َو َيْسِفُك الدِّماء«. وقالوا هذا 
بشأن المخلوق السابق، أي الجان، أب الجّن. »َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َو نيَُقدُِّس 
َلك « وهكذا منوا على اهلل بسبب عبادته وأعرض عنهم اهلل. ومن ثم علم آدم 
االسماء كلها وقال للمالئكة: »أَنِْبُئوِنی بَِأْسماِء هُؤالء«، »قاُلوا ُسْبحاَنَك ال ِعْلَم 
لَنا«، قال: »يا آَدُم أَنِْبئيُْهْم بَِأْسمائِِهم« فأنبأهم باسمائهم، وعندها قال لهم اهلل: 

»اْسُجُدوا آلَدَم« فسجدوا... .«8 
بافضل  الوجود  ودخل  اهلل  بتأييد  األمساء وحظي  بعلم   آدم زود  وقد 

صورة، ليكون أول خليفة حلضرة احلق )يف الصورة امللكية(.
:وردا على سؤال حول ماهية هذه األمساء، قال اإلمام الصادق

»أن اهلل تبارك و تعالى علم آدم أسماء حجج اهلل كلها ثم عرضهم و هم 
أرواح على المالئكة.«9

وقال اإلمام احلسن العسكري بصورة مسهبة ومفصلة: 
أنبياء اهلل، و أسماء محمد و علي و  »و علم آدم األسماء كلها أسماء 
فاطمة و الحسن و الحسين، و الطيبين من آلهما، و أسماء خيار شيعتهم و 

عتاة أعدائهم .«10
وبرواية أخرى، فان نطاق »أمساء اهلل« هذه يغطي جممل الصحارى والنباتات 
واألشجار واجلبال11 وبالتايل جممل الكائنات واملخلوقات الصغرية والكبرية 
واليت خلقت من قبل اهلل تعاىل، الواحد األحد. وجيب اإلنتباه إىل أن أمساء 
والقاب املعصومني ليست إعتبارية وشكلية، كما هو سائد لدى الناس، 

له داللة على صفة خاصة   املعصومني إسم ولقب هلؤالء  أن كل  بل 
وشأن خاص، حتقق يف ذاهتم املقدسة والطاهرة. بعبارة أخرى، فان كال من 
األمساء يشري إىل حقيقة حاضرة يف وجودهم، على سبيل املثال، فان اإلسم 
املبارك علي أخذ من االسم األعلى هلل املتعال وأعلن اهلل هذا اإلسم 
املبارك له، لكن اإلمام له ألقاب متعددة، مبا فيها »امري املؤمنني« و...، 
وكل من ائمة الدين، هلم لقب خاص وفريد. حبيث أن أشهر لقب حلضرة 

ويل العصر هو »املهدي«. 

األسماء الحسنی هلل المتعال
وجاء يف سورة األعراف: »َو ِللِه اأْلَْسماُء اْلُحْسنی فَاْدُعوُه ِبها«12

وقال أئمة الدين يف العديد من الروايات يف تفسري هذه اآلية: »نحن 
األسماء الحسنی« وال يستجاب دعاء من دون قراءة هذه األمساء والتوسل 

إليها. 
إن الذوات املقدسة للمعصومني زين العباد وافضل عباد اهلل، وبسبب 
تقرهبم إىل اهلل تعاىل، فان الدعاء يستجاب كلما دعي اهلل بواسطتهم. وقد 
وصفهم اهلل تعاىل بالعبودية وقال: »محمدااً عبده«، وقد حصل توحد بني 
العبد اخلاص من عنده، ويبدي محية  يعترب  املوىل  أن  العبد واملوىل، حبيث 
جتاهه ويعترب طلبه، طلبه وغضبه، غضبه وواليته، واليته هو؛ وكما ورد بشأن 
الصديقة فاطمة الزهراء: »أّن اهلل يغضب بغضب فاطمة.« ويف تفسري اآلية 
املباركة: »َو َعلََّم آَدَم اأْلَْسماَء ُكلَّها«13 قال املعصومون، حنن كنا تلك 
األمساء االهلية اليت علمت آلدم. ويف احلقيقة فان اهلل تعاىل علم آدم »األمساء 

احلسىن«، وقد عرضها آدم بامر اهلل، على املالئكة. 
ويف وقت اخلروج من اجلنة واهلبوط إىل األرض، ألقى اهلل تعاىل، طريق اإلنابة 
والتوبة آلدم لكي جيد سبيال للخالص، وتقول اآلية املباركة: »فيَتيََلقَّی 
والعودة.  التوبة  منزل  إىل  أوصلته  اليت  الكلمات  رَبِِّه َكِلمات«14  ِمْن  آَدُم 

ويقول: حنن »كلمات اهلل« اليت تلقاها آدم.15 
ويبني الشيخ الصدوق يف »اخلصال« نقال عن اإلمام الصادق األمساء 
 :واليت أدت إىل قبول توبته. ويقول اإلمام والكلمات اليت تلقاها آدم

»بحّق محّمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسين اال تبت علی.«16
وضروري اإلشارة إىل أن »أمساء اهلل« متلك باعتبار، مقامني، األول، مقام 

اإلطالق والثاين مقام التعنّي. 
يف  هي  و...،  والرحيم  والرمحن  والغفور  الرازق  فيها  مبا  األمساء  مجلة  إن 
اإلتصال والنسبة إىل حضرة احلق، يف مقام اإلطالق. وعندما ندعو اهلل باسم 
الرازق، فان الرازق املطلق هو اهلل، كما أن الغفور املطلق والرحيم املطلق هو 
اهلل تعاىل. ويف هذا املقام، فان ال حد لالسم. وليس حمدودا باي أمر. ويف 
املقابل، فعندما نسمي األشخاص غفور ورحيم ورمحن ورازق، فاهنم رازقون 
مثلما تقوم األم برضع وليدها باللنب، ويقوم األب بإطعام أوالده. لكن الرازق 
ومكلفان  متعينان،  رازقان  واألب  فاألم  املطلق.  الرازق  ال  واحملدود  املتعني 
بتوصيل جريح  أحد  يقوم  اهلل.  وعندما  باذن  أوالدمها  إىل  الرزق  بتوصيل 
ومصاب إىل املستشفى من منطلق الرمحة والشفقة، فان هذا الشخص هو 
»رحيم« متعني. مظهر إسم »الرمحن«، ومظهر أسم احلق يف التعنّي ال كونه 
رحيما مطلقا ال حد وحدود له. إن »الرحيم على اإلطالق« هو اهلل املتعال. 

إن املعصومني هم األمساء احلسىن هلل. إهنم يف مرتبة التعنّي، أمساء حضرة شأن اإلمام
احلق، لكن مرتبتهم هي فوق مرتبة كافة املظاهر اإلهلية. إن مظاهر كل اسم 

كثرية. يف ألوف الرتب وطبعا كلها يف مقام التعني. 
األمساء  مظهرية  يف  وأكملها  مرتبة  أرفع  أصحاب  هم   املعصومني إن 
والصفات االهلية. وبالرغم من أن مجيع الكائنات، هي أمساء احلق، لكن 
التعنّي يصبح وحده كلّيا يف املعصومني. إن أمري  تعينها جزئّي. وهذا 
املؤمنني، رزاق يف التعني الكلي ورحيم ورمحن وغفور، ويف التعني الكلي، 

بعبارة اخرى، فهو صاحب تعنّي كلي للصفات االهلية.
و  »املؤمن«  أمساء  األمساء.  سائر  على  ويصدق  ينطبق  املوضوع  وهذا 

»الشهيد« هي امساء اهلل: »ِإنَّ اهلَل كاَن َعلی  ُكلِّ َشيْ ٍء َشهيدااً«17
إن املؤمن والشهيد على اإلطالق هو اهلل، لكن يف مقام التعنّي كان دائما 
رجال ونساء يصبحون يف الطريقة االهلية، مظهر اسم املؤمن والشهيد، لكن 
هذا االسم يف »التعنّي«، ومثل املظاهر، له مراتب غفرية، وصاحب أعلى 
مرتبة هو سيد بقية املراتب، مثلما أن اإلمام احلسني هو سيد الشهداء. 
إن املعصومني هم املظهر التام والكامل السم »الشهيد« و »املؤمن«. 
إهنم متصلون حبضرة احلق الذي هو واجب الوجود. وإن نسب أحد إمسا يف 

مرتبة اإلطالق اىل االمام والنيب، يصبح مشركا. 
أنه كان  من  وبالرغم  آخرهم.  يكن  مل  لكن  خليفة،  أول   آدم وكان 
مقدما يف اخللق املادي والرتايب )نسبة إىل مجلة أبنائه حىت القيامة الكربى( 
فانه كان متأخرا عن االخرين يف اخللق النوري. ولسنوات قبله، وكما ذكرنا، 
 .)وأهل بيته النيب( حصل اخللق النوري والروحي للمعصومني
وبعد اخللق اجلسمي واملادي للنيب آدم، تقرر أن خترج مجلة اخلالئق يف ظرف 
الزمان امللكي واألرضي وعلى الرتتيب من صلب آدم وجتري يف األرض. 
احلقيقة  لتلك  بل   آلدم يكن  مل  اخللق،  يف  التقدم  فان  احلقيقة  ويف 
الروحانية والنورانية حملمد وآل حممد. وهم شهدوا يف فجر اخللق، النيب 

:وأمسائهم وأشباحهم على عتبة العرش. وقال رسول اهلل آدم
»... إن اهلل تبارك و تعالى خلق آدم فأودعنا صلبه و أمر المالئكة بالسجود 
له تعظيما لنا و إكراما و كان سجودهم هلل عز و جل عبودية و آلدم إكراما و 
طاعة لكوننا في صلبه فكيف ال نكون أفضل من المالئكة و قد سجدوا آلدم 

كلهم أجمعون ؟«18
وكان حضرة احلق، قد جعل يف احلقيقة حممد وآل حممد كصادر أول 
يف اخللق النوري والروحي، وحيوزون بشكل تام وكامل على أمسائه وصفاته. 
وكانت املالئكة تشاهد يف وجه آدم نور املظهر التام جلميع امساء حضرة 
احلق، وسجدوا له. وبذلك فان جممل اخلالئق، سواء املخلوقات األرضية 
وأو السماوية، مبن فيهم املالئكة ناقصة قياسا إىل هذا املظهر الكل واألمساء 

احلسىن وبالتايل فاهنا حباجة إليه. 
والقصد من اخلالفة يف األرض، ووفقا ملا جاء يف اآلية الكرمية: »ِإنِّی جاِعٌل 

ِفی اأْلَْرِض َخليَفة«، هي اخلالفة الكاملة واخلاصة باالنسان الكامل. 
واخلالفة هي شأن من شؤون اهلل تعاىل، النه خالق ومالك ورازق وصاحب 
إمتياز مجيع الكائنات، وهو الذي فوض هذا الشأن خلليفته يف األرض أي 
االنسان، واختاره ليكون نائبا وخليفة، لكن أصل اخلالفة شأهنا شأن سائر 
الشؤون والصفات، متلك مراتب. وكل انسان وحسب طاقة وجوده وحسب 

نسبة العلم الذي يكتسبه إزاء »األمساء االهلية« وعلى اثرها، يتفوق على 
سائر الكائنات، وحيظى باخلالفة. 

 ،أودع اهلل تعاىل، اخلالفة يف األرض آلدم وبعد تعليمه األمساء آلدم
لينجز باذنه، عمل اهلل تعاىل يف مجيع الشؤون. 

وخالل خلق آدم، كان كل من املالئكة صاحب مقام معلوم ومظهر 
اسم من األمساء االهلية، ولذلك، ويف غفلة عن حكمة اهلل املتعال، وعندما 
والتقديس،  والتسبيح  احلمد  إىل  نظروا  األرض«  بق»جعل خليفة يف  علموا 
وأظهروا ذلك هلل وقالوا: »َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َو نيَُقدُِّس َلك«19 يف حني أن 
اهلل تعاىل، خلق وجعل خليفة، وكان عاملا جبميع األمساء وبوصفه »مظهر 
الوجود  أول مرة، كان  بانه  قد نسوا  مجيع األمساء احلسىن«. وكأهنم كانوا 
عّلموا   بيته وأهل   األكرم النيب  الكامل،  االنسان  حلضرة  النوري 
املالئكة احلمد والتقديس. لقد نسوا معلمهم الرئيسيي واألول، يف حني أن 
حضرة احلق، وحسب بيان »ِإنِّی َأْعَلُم ما التيَْعَلُمون« ذّكر بوالدة الصاحلني 
.وبالتايل األئمة الذين أودعوا يف صلب آدم واألنبياء والنيب األكرم
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الرسول  وحياة  النبوي  العصر  يف  كثرية  وسرايا  غزوات  وقعت  لقد 
االكرم.1واملواجهة اجلادة االوىل اليت حدثت بني املسلمني وقريش هي 
الثاين للهجرة، وهي غزوة بدر  تلك اليت وقعت يف 17 رمضان من العام 
اليت انتصر فيها املسلمون. وتكبد املشركون فيها هزمية نكراء. وتفيد الروايات 
الواردة يف هذا اخلصوص ان 70 شخصا من قريش قتلوا فيها ووقع هذا 
العدد منهم يف األسر. وقد أمر النيب االكرم بنقل األسرى إىل »املدينة«، 
 لإلمام علي أمري املؤمنني ،وعندما وصلوا إىل وادي »الصفراء« قال

بضرب عنق اثنني منهم ومها: 
عقبة بن ابي معيط، وكان يسئ معاملة النيب واملسلمني يف مكة.

النضر بن الحارث الذي كان يُعّذب املسلمني يف »مكة.«2 
فلما رأت األنصار ما فعله رسول اهلل باألسريين خافت أن يقتل مجيع 
األسرى. فقالوا: يا رسول اهلل قتلنا سبعين وهم قومك وأسرتك أتجد أصلهم 

فخذ يا رسول اهلل منهم الفداء واصفح عنهم.
وكان أبوبكر من املؤيدين هلذا الرأي فقال:

أهلك وقومك استأن بهم واستبقهم وخذ منهم فدية فيكون لنا قوة على الكفار.
ولذلك نزلت اآلية: 

نَيا  »َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأسَرى َحتَّى يُثِخَن ِفي اأَلرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ
َوالّلُه يُرِيُد اآلِخَرَة َوالّلُه َعزِيٌز َحِكيٌم لَّوالَ ِكَتاٌب مَِّن الّلِه َسَبَق َلَمسَُّكم ِفيَما َأَخذُتم 

َعَذاٌب َعِظيٌم.«3 
وعندما رأى النيب إصرار املسلمني على أخذ الفدية، أبلغهم أن عاقبة 

الفدية سيتمثل يف مقتل عدد من املسلمني ]يف حرب أخرى[ بقدر عدد 
أسرى قريش ]يف معركة بدر[. فقبل املسلمون. لكن على أي حال تقرر 
حينها أخذ الفدية. وتقرر أن يدفع كل أسري فدية مببلغ ألف إىل أربعة آالف 

درهم. وقد حررت قريش أسراها من خالل إرسال الفدية تدرجييا ... .4 
ويف السنة الالحقة، أعدت قريش نفسها للثأر من قتالها يف »بدر« وخلوض 
من  السابع  واقعة »أحد« يف  وقعت  وعندها  املسلمني،  مع  أخرى  معركة 
شوال. وعلى الرغم من أن رأي رسول اهلل ومجع من املهاجرين واألنصار 
استقر على عدم اخلروج من املدينة وأن يبقوا بانتظار جمئ العدو، لكن إصرار 
البعض، اضطر النيب ليفعل هذه املرة أيضا ما ال يريده هو وأن خیرج من 

املدينة... . 
وعلى أي وحال، وقف جند االسالم، أمام الكفار، وعلى الرغم من أن 
املسملني انتصروا يف البداية، لكن مترد وطمع مجع من املقاتلني، دفعهم إىل 
مغادرة مواقعهم، وما كان هلذا إال أن ميهد هلزمية املسلمني. وحسبما كان قد 
أعلن يف مسألة بدر، فقد استشهد يف غزوة أحد سبعون من اجملاهدين أي 
بقدر عدد أسرى معركة بدر، وكان من بيهم حمزة، عم النيب والذي 

كان حيظى مبكانة مرموقة.
وتوجه املسلمون إىل رسول اهلل وقالوا ما هذه المصيبة التي حلت بنا؟ ألم 

تكن قد وعدتنا بالنصر؟ فنزلت هذه اآلية: 
ِعنِد  ِمْن  ُهَو  ُقْل  هَذا  أَنَّى  قيُْلُتْم  مِّثيَْلييَْها  َأَصْبُتم  َقْد  مُِّصيَبٌة  َأَصابيَْتُكم  »َأَوَلمَّا 

أَنُفِسُكْم.«5 

آخر الّدول

وهذا هو الشرط الذي كنتم قد قبلتم به يف يوم بدر.6 دولة كريمة
ويف تفسري اآلية املباركة: 

»ِإن َيْمَسْسُكْم قيَْرٌح فيََقْد َمسَّ اْلَقْوَم قيَْرٌح مِّثيُْلُه َوتِْلَك اأْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بيَْيَن النَّاِس 
َولِييَْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوييَتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّه اَل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن.«7 

نَُداِوُلَها«  اأْلَيَّاُم  »َوتِْلَك  تعاىل:  قوله  يف   الصادق عن  زرارة  عن  روي 
قال: »ما زال مذ َخلق اهلل آدم: دْولة هلل، وَدْوَلة إلبليس، فأين َدْولة اهلل؟ 

أما ُهو إاّل قائم واحد.«8 
ويف أعقاب تشابك السنن، فان دولة تأيت بعد دولة ومن مث ترحل، لكي 
يكشف كل قوم ما حيملة من ادعاءات ومواهب. ويف احلقيقة فان اإلمام 
:حيث قال يشري إىل هذه الرواية عن اإلمام حمّمد الباقر الصادق
»إن دولتنا  آخر الدول ولم يبق أهل بيت لهم دولٌة إال ملكوا قبلنا، لئال يقولوا 
إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤالء، وهو قول اهلل عز وجل: »والعاقبة 

للمتقين.«9 
الدول  جممل  أن   الصادق اإلمام  إىل كالم  إستنادا  القول  ميكن  ورمبا 
اليت تتأسس قبل الظهور األكرب لإلمام املهدي تقع يف هامش الدول 
الشيطانية. والسبب يعود إىل أن جممل هذه الدول، تنتسب بعلم أو دون 
قبل  واملنصب من  املعصوم  اإلمام  قاعدة شيطانية بسبب غياب  إىل  علم 
حضرة احلق واالستقرار على اهلواجس واحلوادث واإلرادة املبنية على السلطة. 
 ،إن فقدان عنصر العبودية التامة، واليت تتجلى يف دولة اإلمام املعصوم

جتعل كال من الدول تنتسب بدرجة ما إىل الشيطان. 
ويف ظل سنن اهلل املتعال، فان تداول الدول بني أبناء البشر، يؤدي إىل إعادة 
تأسيس دولة  اخللق واتضاح عجزهم يف  املدعني وإمتام احلجة على  معرفة 
عادلة، مطابقة ألوامر ونواهي اهلل املتعال بشكل تام وشامل. ويقول الشاعر: 

ال تعول على كوكبة الليل، الن هذا الَعّيار الُمتسكِّع
قضى على تاج كاووس وقصم ظهر كيخسرو10 

وهذه من السنن الثابتة، بان جيد أي انسان، فرصة وجماال الستعراض الذات 
وإبراز ما يكنه يف قلبه لكي تتم احلجة على اجلميع. ومن هنا، تتضح ُسنة 

تداول الدول. 
ويكمن سر موت الدول إىل وجود عنصر املوت والفناء يف تطبيق ونظرية 
املدعني. إن اإلنتساب إىل الباطل يف التطبيق والنظرية واإلقالع عن التقوى، 

جيعل بالضرورة املوت من نصيب مجيع الدول. 

لم اإلنتظار؟
ان اهلل تعاىل يقول يف »سورة هود«: 

»َوانَتِظُروا ِإنَّا ُمنَتِظُروَن.«11 
وجيب التساؤل: ِلَم اإلنتظار ومن أجل من؟

فاإلنتظار هو لتشكيل االمة الواحدة يف اطار اإلمامة املوحدة حلضرة بقية اهلل 
األعظم بعد الظهور األكرب. 

إن اهلل تعاىل قد خلق مجيع املخلوقات من اجلن واإلنس للرمحة، وهذه الرمحة 
الواسعة ينالوهنا عن طريق إمام الرمحة، وينقذ اجلميع من االختالف والتشرذم 

وبالتايل من اهلالك احلتمي. 

وبرغم أن هذا ال حيدث يف عصر الفرتة وغيبة حجة اهلل املتعال، يف اطار 
األمة الواحدة، لكن شرط اخلالص من اهلالك والفناء احلتمي، هو التمسك 
وقت  يف  املنتظر  اإلمام  والية  أمر  يف  واإلستقرار  املتني  اإلهلي  احلبل  هبذا 

الظهور. 
إن الظهور التام لرمحة اهلل يف األرض، يتحقق على أرض الواقع، من خالل 
ظهور مظهر الرمحة والرحم، يف ذلك الوقت الذي تتحقق فيه الدولة اإلهلية. 
وماعدا سورة »هود« أمر اهلل تعاىل باإلنتظار يف سورة »األنعام« أيضا واعترب 
نفسه يف فئة »إنا منتظرون.« وعطف أئمة الدين هذا اإلنتظار على 

الظهور األكرب حلضرة ويل العصر بعد الغيبة الكربى. 

شرط البقاء الی االبد
الثقافات واحلضارات تتفتق كالرباعم، وتنمو. وتوّرق وتثمر. ويف احلقيقة كل 

منها له قدره اخلاص به ويسري يف نطاقه. 
وبالضبط، عندما يتم تقدير سقوط وزوال األجل املقدر لثقافة وحضارة ما، 
فان برعمة ثقافة وحضارة أخرى ستنمو وتظهر على هامش احلضارة السابقة 

بصمت وسكوت.
وهل نظرمت يوما إىل ورقة خضراء صغرية تربز يف ذروة تساقط الثلوج والعواصف 

اهلوجاء، من بني حبات الثلج؟
وهذه الورقة الصغرية، تدق جرس موت الشتاء ووالدة الربيع. ويتطلب االمر 
والثلوج يف زمحة وسلطة  الطوفان والعاصفة  ينحسر  الصرب لكي  قليال من 

الشتاء، ويعطي مكانه ململكة الربيع. 
والفرص مثلها مثل هذه الرباعم اخلضراء، تتألق كالنجوم الساطعة، وعندما 
يبزغ جنم السعد، لتنمو ثقافة وحضارة ودولة وتظر نفسها. وكل اجملئ والرحيل 
مؤشر على التفتق والذبول، إنفراج حظ وانغالق حظ اخر. والدة وموت 

على التوايل. دولة تأيت بعد دولة.
إن كان  يفرق  ال  الرحيل،  وقت  حيني  وعندما  دولة،  جنم  يأفل  وعندما 
املرء فرعونا أو منرودا أو نرونا أو اسكندرا أو ذو القرنني، فاجلميع يغيبون 

كالشهاب. 
فالنظر جيلب العربة والغفلة جتلب الندم. وطوال تاريخ حياة البشرية، أبرمت 
ونقضت عهود مرارا وتكرارا. وكل عهد عندما يظهر، يزيح ستارا عن األعني 
والقناعة العامة ألناس العصر والزمان، ويبدي أدهبم وثقافتهم العامة. لذلك 
ميكن على مدى القرون، مشاهدة التاريخ وهو يعيد نفسه وال يهم بعدها 

الفوارق بني الصورة املادية للحياة. 
دولة  وخبت  وقت  أن  أي  الدول«  اخر  »دولتنا   الباقر االمام  وقال 
آل حمّمد مل حين بعد، أي أن الثقافة احلضارة الكاملة املبنية على الوالية 

التامة لإلمام املبني، مل تظهر بعد. 
الفاين  الزمان  والسرمدي ويغرق يف  الباقي  الزمان  دائما  يغفل  اإلنسان  إن 
للدهر والعصر. إن عامة الثقافات واحلضارات، وبسبب عدم تواصلها مع 
للهالك  بالضرورة  معرضة  واملستدام، كانت  الباقي  والزمان  الباقي  البخت 
والزوال. إن هالك البشرية فردا فردا وهالك األمم والثقافات واحلضارات هو 
أمر حتمي يف مسار السنن اإلهلية الثابتة. إن موضوع »ُكلُّ َمْن َعَلييَْها فَاٍن« 

دولة كريمة
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الفناء واملوت ال يقتصران على االنسان  يشمل كل شئ وكل انسان. إن 
واحليوان، بل أن مجيع املخلوقات، فانية، وكل ما يتعلق بالزمان الفاين ويندرج 
يف ظرف الزمان، فانه فاٍن ال حمالة، ومثلما أن العقل والعشق مها من فئة 
خملوقات ماوراء الطبيعة، فان الثقافات هي باألخرى خملوقات وتقع حسب 
النسبة اليت تكتسبها يف دائرة التقدير واملقدرات اخلاصة وتكتسي خاصية 

املوت أو البقاء. 
إن شرط البقاء إىل األبد، هو اإلنتساب التام للزمان السرمدي والباقي، النه 
»هو الباقي« وحده وكل ما ينتسب إىل اسم احلّي و الباقي. وكلما كانت 

النسبة أكرب كلما كان البقاء أكثر. 
َوْجَهُه«، وأن مجيع  ِإالَّ  َهاِلٌك  َشْيٍء  تعاىل »ُكلُّ  اهلل  قال  السبب  ورمبا هلذا 
القصص تعود إىل كلمة إال هذه، النه هو وحده الباقي، حبيث قال تعاىل 
»اْلَحيِّ الَِّذي اَل َيُموُت«، فاهلالك يشمل كل شئ »إال وجه اهلل« و كل شئ 
وكل انسان وكل عمل ينتسب إىل وجه اهلل يؤخر بقدر هذه النسبة موته، 

ويكتسب بقاء أكثر مقارنة باالخرين. 
إن اإلمام صاحب الزمان، هو وجه اهلل األكرب، حبيث نقرأ يف دعاء الندبة: 

»َأْيَن َوْجُه الَلِه الَِّذي ييَتيََوجَُّه ِإلَْيِه ااْلْولَِياُء.«
األنبياء  وكماالت  فضائل  وصاحب مجيع  للحق  والكامل  التام  الوجه  إنه 

واألولياء اإلهليني ومهزة وصل وإرتباط ومتسك سائر أولياء اهلل. 
إن وجه اهلل األكرب إمام الزمان وصاحب الزمان، هو مظهر اسم احلي، 
 ومبا أنه مظهر اسم الغيب أيضا، فهو موجود خلف ستار الغيب. ويقول

يف توقيعه الشريف واملبارك يف شهر رجب حول بعض عباد اهلل: 
»ال فيَْرَق بيَييَْنَك وبيَييْنيََها إاّل أنيَُّهم ِعَباُدَك.«12 

ويف وجه اهلل األكرب أي إمام الزمان الذي هو وجه اهلل التام، تتجلى مجيع 
األمساء والصفات الكمالية اإلهلية حبيث تكون مرآة الذات القدسية اإلهلية. 
وكل هذه مقدمة، لكي يعرف حجة اهلل على أنه خليفة اهلل و بقيةاهلل. إن 
خليفة حضرة احلق حيظى بأمسى وأرفع الفضائل والكماالت. صفات كمالية 
جيري نصيب منها ونسبة إىل سائر الكائنات واملخلوقات املوجودة يف الكون، 

يف الكائنات امللكية أو امللكوتية.
وال شك بان املعصومني هم الثقل الثاين، وكل ما حيظى به الثقل األول أي 
القرآن الكرمی، حيظى به الثقل الثاين أي أهل البيت، مبا يف ذلك أهنم حجة 
للبشر، مثلما أن القرآن هو حجة ويتوىل اهلل تعاىل نصرهتم ومحايتهم من أي 
ضرر وخلل.  لذلك فان كل ما يصدر عنهم مبا فيه الثقافة واحلضارة الدينية 

اإلهلية، سيكون باقيا وأن اهلل هو حافظ له.

الهوامش:
1. »السرية« هي املعركة اليت مل يقدها نيب االسالم يف صدر االسالم على عكس 

.الغزوة اليت شارك فيها رسول اهلل
2. »سرية ابن هشام«، ج 2، ص 298.

3. سورة األنفال، اآليتان 67 و 68 
www.wiki.ahlolbait.com :4. »املوسوعة االسالمية«، مادة بدر

5. سورة آل عمران، اآلية 165.
القرآن«، كتاب  تفسري  يف  الربهان  »ترمجة  سليمان،  بن  هاشم  السيد  البحرانی،   .6

الصبح، ج 3، ص 142 

7. سورة آل عمران، اآلية 140.
8. العياشي، حمّمد بن مسعود، »تفسري العياشي«، ج 1، ص 199؛ البحراين، السيد 

هاشم بن سليمان، »الربهان يف تفسري القرآن«، ج 1، ص 696.
9. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، قم، دار املعارف االسالمية، الطبعة االوىل، 

1411 هق، صص 472 - 473.
10. »ديوان غزليات حافظ«، الغزل 407.

11. سورة هود، اآلية 122.
12. الطوسي، حمّمد بن حسن، »مصباح املتهجد وسالح املتعبد«، بريوت، مؤسسة 

فقه الشيعة، الطبعة االوىل،، 1411 هق، ج 2، ص 803.

المصدر: سر انهيار الثقافات والحضارات، إسماعيل شفيعي سروستاني، طهران، 
هالل، الطبعة االولى، 2015م.

خیر البرّية

روی احمد فی »فضائل الصحابة« بإسناده عن أبی ليلی، قال: قال رسول 
:اهلل

اتَِّبُعوا  قيَْوِم  »يا  قال  الذی  آل ياسين  مؤمن  النجار  حبيب  ثالثه:  »الصديقون 
اْلُمْرَسلين «1 و حزقيل مؤمن آل فرعون الذی قال »َأ تيَْقتيُُلوَن رَُجالاً َأْن ييَُقوَل رَبَِّي 

اللَّه «2 و علّی بن ابی طالب الثالث و هو أفضلهم.«3
روی الحافظ الطبرانی يف »املعجم الکبري« بإسناده عن ابن  عّباس قال: قال 

:رسول اهلل
»السبق ثالثة: فالسابق الی موسی يوشع بن نون؛ و السابق الی عيسی صاحب 

ياسين؛ و السابق الی محّمد)ص( علّی بن أبی طالب.«4
و روی ابن أبی شيبة فی »املصّنف« بإسناده عن عباد بن عبداهلل، قال: مسعُت 

علّيااً يقول:
»أنا عبداهلل و أخو رسوله، و أنا الصديق األکبر، ال يقولها بعدی ااّل کّذاب مفتر 

و لقد صّليت قبل الناس بسبع سنين.«5

الهوامش:
1. سورة يس، اآلية 20.
2. سورة غافر، اآلية 28.

الصحابة«، ج 2، ص 655، خ 1117 و ص 628، ح 1072؛  3. »فضائل 

»الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمی«، ج 2، ص 421.
4. »املعجم الکبري«، ج 11، ص 93، ح 11152؛ »تفسري ابن کثري«، ج 4، ص 

284 ذيل اآلية فی سورة الواقعة.
5. »املصّنف«، ج 7، ص 370، ح 32075 و راه باختصار يسري بإسناده عن زيد 
بن وهب، عن علّی، ج 7، ص 369؛ »سنن ابن ماجه«، ج1، ص 44، ح 120.

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

عبدالّرحيم مبارک السابق الی اإليمان

دولة كريمة
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موعود األديان

المنجي عند الهنود
مثل كتاب  وكتبهم،  اهلنود  أعراف  يف  واملوعود  املنقذ  احلديث حول  جاء 

»مهاهباترا« وكتاب »بورانا«1 حيث قالوا:
يتجه  التاريخ  مراحل  من  مرحلة  نهاية كل  في  أنه  إلى  جميعااً  األديان  تذهب 
هبوط  حال  في  يكونون  وحيث  واألخالقي  المعنوي  االنحطاط  نحو  البشر 
فطري وابتعاد عن المبدأ، ويمضون في حركتهم مضي األحجار الهابطة نحو 
والهبوط  التنازلية  الحركة  لهذه  نهاية  يضعوا  أن  أنفسهم  يمكنهم  فال  األسفل 
المعنوي واألخالقي، إذن البد من يوم تظهر فيه شخصية معنوية على مستوى 
رفيع تستلهم مبدأ الوحي وتنتشل العالم من ظلمات الجهل والضياع والظلم 
والتجاوز(، وقد أشير لهذه الحقائق في تعاليم الدين إشارة رمزية منسجمة مع 

المعتقدات والقيم األخرى انسجامااً كامالاً.
فمثالاً: يف الديانة اهلندية ويف كتب بورانا شرح تفصيلي حول مرحلة العصر 

الكايل2 يعين: آخر مرحلة قبل ظهور أوتاراي ويشنو العاشر.
تسمى  املعاصرة  املرحلة  هذه  أن  أي  آخر الّزمان،  الكايل  بالعصر  واملعين 

بق»العصر الكايل«.
ما جاء يف بشارة ظهور املنجي يف كتبهم:

أوبانيشاد

وهو أحد الكتب املعتربة عند اهلنود ومن مصادرهم، جاء فيه: 
عند نهاية العالم أو عند انتهاء العصر الحديدي يظهر )مظهر ويشنو المظهر 
العاشر( ممتطيااً حصانااً أبيض وفي يده سيف مصلت يلمع كالنجم المذّنب، 
يقضي على جميع األشرار ويجّدد الخلق ويُعيد الطهارة، المظهر العاشر هذا 

يظهر عند انتهاء العالم.3

باسك
من الكتب املقّدسة عن اهلنود، جاء فيه: 

ُتختم الدنيا بملك عادل في آخرالزمان؛ يكون إمامااً للمالئكة واإلنس والجّن 
يكون الحّق معه، ويستحوذ على كل ما هو مخفي في الجبال والبحار واألراضي، 

ويخبر عّما في السماوات واألرض وال يأتي إلى الدنيا أعظم منه.4

باتيكل
احد الكتب املقّدسة عند اهلنود، وصاحب هذا الكتاب من أعاظم الكفرة 

اهلنود وهو صاحب كتاب مساوي يف اعتقاد أتباعه.
جاء فيه: 

الُميلك  صياحب  ويظهر  حّية  وتعود  القديمة  الدنيا  تتجّدد  العالم  انتهاء  عند 

الجدييد وهيو من أوالد سييّدي العالم العظيميين أحدهميا »ناموس آخر الزمان« موعود األديان
واآلخر »الصّديق األكبر«، أي وصّيه األكبر المسّمى بي»بشن«، واسم صاحب 
معاجز  وله  »رام«  وخليفة  بالحّق  ملكااً  يصير  »هادي«.  الجديد  الُملك  هذا 
كثيرة. يطول عمر دولته، ويعّمر أكثر من أوالد »الناموس األكبر« وبه تختم 
الدنيا، ويسيطر على ساحل البحر المحيط وجزائر سرانديب وقبر األب آدم 
وجبال القمر وشمال هيكل الزهرة وسيف البحر والمحيطات، ويهّدم بيت أصنام 
التراب فيكسره  ينطق »جغرانات« وُيكّب على وجهه في  »سومنات« وبأمره 

ويلقيه في البحر األعظم ويكسِّر جميع األصنام في كّل مكان.

توضيحات
األنبياء  خامت  األكرب،  اإلهلي  الناموس  آخرالزمان«  »ناموس  من  املراد   .1

واملرسلني حمّمد؛
2. بشن، إسم اإلمام علي باللغة اهلندية؛

لك اجلديد، املراد منه اإلمام املهدي ومن أمسائه الهادي 
ُ
3. صاحب امل

أيضااً. وهو أطول األئمة املعصومني من ذرية النيب عمرااً مثلما جاء 
يف هذا النّص؛

4. كلمة »رام«، اسم اهلل تبارك وتعاىل باللغة السانسكريتية؛
5. سومنات، اسم بيت لألوثان يف مدينة كجرات اهلندية؛

6. جغرانات، اسم صنم باللغة السانسكريتية، يعتقد اهلنود بأنّه مظهر اهلل 
تعاىل.5

وشن جوك
يعتقد أتباع جوك صاحب هذا الكتاب بأنّه نيّب. جاء يف كتابه: 

تعود الدنيا إلى شخص يحّب اهلل ومن عباده المخلصين واسمه »محمد« و 
»محمود« يحيي كّل الذين ابتدعوا األديان وأضاعوا حق اهلل والرسول ويحرقهم 
ويعيد العالم جديدااً، ويجازي كّل مسيء وتمتد حكومته لمّدة أربعة آالف سنة، 

ويحكم هو وأهل بيته.6

ديد
من الكتب املقّدسة عند اهلنود، جاء فيه: 

واسمه  للخالئق،  إمامااً  يكون  الزمان  آخر  في  ملك  يظهر  الدنيا  خراب  بعد 
»منصور« ويسيطر على العالم كّله ويدخلهم في دينه ويعرف الجميع، المؤمن 

والكافر، وكّل ما يريده من اهلل يُعطاه.7

دادتك
من الكتب املقّدسة عند الربامهة، جاء فيه: 

عندما ال يبقى إسالم في آخر الزمان، ويزول من بين المسلمين، لظلم الظالمين 
وفسق العلماء وتعّدي الحّكام ورياء الّزهاد وخيانة االُمناء وحسد الحاسدين، وال 
يبقى من اإلسالم إالّ اسمه، وتمتلىء الدنيا ظلمااً وجورااً، ويصير الملوك ظالّمااً 
بال رحمة وتجور الرعية، ويسعى الناس في خراب بعضهم البعض، ويمتلئ العالم 

بالكفر والضالل والفساد، تظهر يد الحّق ويظهر آخر خلفاء )ممتاطا( ويستولي 
على مشرق العالم ومغربه، ويقتل كثيرااً من الناس، ويهدي الخالئق، عندما يكون 

أمراء الناس من الترك، وهو ال يقبل من أحد سوى الحّق والصدق.

توضيح
8.ممتاطا، يف اللغة اهلندية هو الرسول

ريغ ودا
من الكتب املقدسة عند اهلنود، جاء فيه: 

يظهر ويشنو بين الناس، هو أقوى وأقدر من كل شخص، في يد ويشنو )المنجي( 
سيف مثل كوكب مذّنب، وفي يده األخرى خاتم يسطع نوره، وعند ظهوره تظلم 

الشمس والقمر وتهتز األرض.9

شاكموني
من الكتب املقدسة عند اهلنود، جاء فيه: 

ينتهي ملك الدنيا إلى ابن سيد خالئق العالمين »غشن« العظيم، وهو شخص 
يحكم جبال مشرق الدنيا ومغربها، ويركب السحاب وتكون المالئكة عّماله، 
ويخدمه اإلنس والجّن، ويملك من السودان الذي هو تحت خط اإلستواء إلى 
أرض تسعين الذي هو تحت القطب الشمالي، وما وراء البحار وما وراء اإلقليم 
السابع وجّنة إرم إلى جّنة شّداد، ويصير دين اهلل دينااً واحدااً، ويحيي دين اهلل 

ويكون إسمه »القائم« ويكون عارفااً باهلل.

توضيح
10.غشن، يف اللغة  اهلندية اسم النيب حمّمد

الهوامش:
1. burana.
2. kali.

3. »ظهور حضرت مهدي«، ص 273.
4. املصدر السابق، ص283.

5. »بشارات عهدين«، ص 246، »ظهور حضرت مهدي«، ص 294.
6. »بشارات عهدين«، 272، »ظهور حضرت مهدي«، ص 295.

7. »بشارات عهدين«، ص 245، »ظهور حضرت مهدي«، ص 296.
8. »ظهور حضرت مهدي«، ص 297.

9.  املصدر السابق، ص 297.
10. »ظهور حضرت مهدي«، ص 298.

المصادر:
www.mouood.org ،1. موقع »املوعود العصر«، املهدي املوعود يف الديانة اهلندية
www.m.mahdi. ،املهدي االمام  التخصصية يف  الدراسات  2. منتدی مرکز 

com
العاملّية، بشارات األديان السماوية وسائر األديان باإلمام  3. موقع مؤّسسة السبطني 

www.sibtayn.com ،ملهدي
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األشهر الستة األخیرة

تعيش األمة اإلسالمية حالة من الضعف السياسي الشديد بسبب احلروب 
و الفنت و االقتتال، و تدخل القوى األجنبية )الروم( يف املنطقة. فتحدث 
املؤمنني، و تصبح قضية  تبعث األمل يف قلوب  آيات )عالمات( مساوية 
املهدي الشغل الشاغل للناس... فاآليات و الدالئل اليت تقع يف هذا 

الشهر، هي مبقدار ال ميكن للبشر أن يتجاهلها مثل:

1. كسوف الشمس و خسوف القمر في غير وقتهما
لتنبيه  خصيصا  إشارة  تعطى  و  املعجزات(  )قانون  اإلهلية  القدرة  تتدخل 
املؤمنني املخلصني على الظهور... و ذلك بأن تنكسف الشمس يف شهر 
القمر يف نفس  الرابع عشر منه، و ينخسف  الثالث عشر أو  رمضان يف 
الشهر يف اخلامس و العشرين منه. و املربر حلدوث هاتني العالمتني قبل 
الظهور،على عكس املألوف و بشكل مل يسبق له نظري منذ أول البشرية إىل 

حني حدوثه هو:
أ( ترسيخ فكرة املهدي عليه الّسالم عند املسلمني عامة.

ب( اإليعاز إىل املؤمنني املخلصني إىل قرب الظهور.
 :عن ثعلبة األزدي قال: قال أبو جعفر

و  من رمضان  النصف  في  الشمس  القائم: كسوف  قيام  قبل  تكونان  »آيتان 
خسوف القمر في آخره.«

فقلت: يابن رسول اهلل، تكسف الشمس في آخر الشهر و القمر في النصف. 
لم تكونا منذ هبط  آيتان  إنهما  بما قلت،  أعلم  أبو جعفر: »أنا  فقال 

آدم.«1
عن وردان أخي الكميت عن أيب جعفر الباقر أنه قال:

»إن بين يدي هذا األمر انكساف القمر لخمس تبقى - هذه الرواية تحدد 
الخسوف أول الشهر و ليس آخره - و الشمس لخمس عشر و ذلك في شهر 

رمضان و عنده يسقط حساب المنجمين.«
و عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أيب عبد اهلل أنه قال:

»عالمة خروج المهدي كسوف الشمس في شهر رمضان في ثالث عشرة أو 
أربع عشرة منه.«2

2. الصيحة السماوية )من المحتوم(
هذه العالمة إحدى احملتومات اخلمسة... و الصيحة عبارة عن صوت و 
نداء، يسمع من السماء يف الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان و هي 
ليلة القدر يسمعه أهل األرض، كل قوم بلغتهم، فيذهلون له، توقظ النائم 
و تقعد القائم، و توقف القاعد و خترج الفتاة من خدرها لشدة ماهلا من 
اهليبة، و املنادي هبذا النداء جبرائيل )قرب الصبح(3 بلسان فصيح: أال 
األشهر الستة األخیرةإن الحق مع المهدي و شيعته. مث ينادي إبليس اللعني بعد ذلك وسط 

النهار )قرب املغرب( بني األرض و السماء ليسمعه مجيع الناس: أال إن الحق 
مع عثمان و شيعته )السفياني: عثمان ابن عنبسة(.4

المحتوم؟  السفياني من  خروج   :قال: قلت أليب جعفر أبي حمزة  عن 
قال: »نعم، و النداء من المحتوم...« قلت له: و كيف يكون النداء؟ 

 :فقال
ثم  الحق مع آل علي و شيعته،  إن  النهار أال  أول  السماء  مناد من  »ينادي 
ينادي إبليس في آخر النهار أال إن الحق مع عثمان و شيعته، فعند ذلك يرتاب 

المبطلون.«5
فاملربر حلدوث هذه الصيحة السماوية هو:

أ( التنبيه على قرب الظهور.
ب( إجياد اإلستعداد النفسي لدى املؤمنني املخلصني.

خاصة و ان توقيت حدوث هذه العالمة،يف أفضل ليايل السنة،و يف أفضل 
الشهور،و التوجه الديين يف هذا الوقت يبلغ ذروته لدى املسلمني..و ستكون 
ردة الفعل و أمهيته متالئمة مع مضمونه،كونه يشري إىل القائد)املهدي عليه 
الّسالم( الذي ميأل األرض قسطا و عدال،فعند ذلك يظهر املهدي على أفواه 

الناس، و يشرأبون حبه،و ال يكون هلم ذكر غريه.
عن أبي بصير عن أيب جعفر الباقر إنه قال:

هي  و  اهلل  شهر  رمضان  شهر  رمضان،ألن  شهر  في  إال  تكون  ال  »الصيحة 
صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق، ثم قال ينادي مناد من السماء بإسم القائم، 
فيسمع من بالمشرق و من بالمغرب، ال يبقى راقد إال استيقظ،و ال قائم إال 
قعد و ال قاعد إال قام على رجليه، فزعا من ذلك الصوت، فرحم اهلل من اعتبر 
 ]بذلك الصوت،فأجاب:فإن الصوت صوت جبرائيل الروح األمين ]و قال
الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثالث و عشرين، فال تشكوا في 
ينادي أال  اللعين  إبليس  النهار صوت  أطيعوا، و في آخر  ذلك و أسمعوا و 
إن فالنا قتل مظلوما ليشكك الناس و يفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك 
متحير، قد هوى في النار، فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان، فال تشكوا 
فيه إنه صوت جبرائيل، و عالمة ذلك أنه ينادي باسم القائم و اسم أبيه عليهما 
الّسالم، حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها و أخاها على الخروج،و 
قال ال بّد من هذين الصوتين قبل خروج القائم، صوت من السماء و هو صوت 
جبرائيل باسم صاحب هذا األمر و اسم أبيه، و الصوت الذي من األرض هو 
صوت إبليس اللعين، ينادي باسم فالن أنه قتل مظلوما يريد بذلك الفتنة، فاتبعوا 
الصوت األول و إياكم و األخير إن تفتتنوا به... ]مث قال بعد حديث 
طويل...[ إذا اختلف بنو فالن فيما بينهم، فعند ذلك فانتظروا الفرج، و ليس 
فرجكم إال في اختالف بني فالن، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان 

و خروج القائم إن اهلل يفعل ما يشاء.«6
عن عبد اهلل بن سنان قال: كنت عند أيب عبد اهلل مسعت رجال من 
»مهدان« يقول له: إن هؤالء العامة، يعيرونا و يقولون لنا: إنكم تزعمون أن 
مناديا ينادي من السماء باسم صاحب هذا األمر، و كان متكئا فغضب 

و جلس مث قال:
»ال ترووه عني و أرووه عن أبي و ال حرج عليكم في ذلك، أشهد أني قد 
سمعت أبي يقول: »و اهلل إن ذلك في كتاب اهلل عز و جّل لبّين حيث 

يقول: »ِإْن َنَشْأ نيُنيَزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّٰماِء آيَةاً َفظَلَّْت َأْعٰناقيُُهْم َلٰها ٰخاِضِعيَن«7 فال 
يبقى في األرض يومئذ أحد إال خضع، و ذلت رقبته لها، فيؤمن أهل األرض، إذا 
سمعوا الصوت من السماء، أال إن الحق في علي بن أبي طالب و شيعته. 
]قال:[ فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهوى حتى يتوارى عن األرض ثم 
ينادي، أال إن الحق في عثمان بن عفان و شيعته، فانه قتل مظلوما فاطلبوا 
بدمه، ]قال:[ فيثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق، و هو النداء 
األول و يرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض، و المرض و اهلل عداوتنا، فعند 
ذلك يتبرؤون منا، و يتناولونا فيقولون إن المنادي األول سحر من سحر أهل 

هذا البيت.« 
مث تال أبو عبد اهلل قول اهلل عز و جل: »َو ِإْن ييََرْوا آيَةاً ييُْعِرُضوا َو ييَُقوُلوا 

ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ«8.«9
عن زرارة بن أعين قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول:

»ينادي مناد من السماء إن فالنا هو األمير، و ينادي مناد إن عليا و شيعته 
هم الفائزون.« 

 :قلت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال
»رجل من بني أمية، و إن الشيطان ينادي إن فالنا و شيعته هم الفائزون.« 

:قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال
»يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، و يقولون انه يكون قبل أن يكون، و يعلمون 

أنهم هم المحقون الصادقون.«10
و هذا النداء مصداق لقوله تعاىل: »َأ َفَمْن ييَْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ييُتََّبَع َأمَّْن 

اٰل يَِهدِّي ِإالّٰ َأْن ييُْهدٰى َفٰما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن«11
إذا، هذا النداء و الصيحة السماوية )صوت جربائيل( كحدث كوين كبري 
غري معهود، فيه عنصر إعجازي،يسبب فزعا و رعبا يف قلوب أعداء اهلل،و 
يكون بشارة كربى للمؤمنني عن قرب الفرج... و هذا مصداق لقوله تعاىل: 
»ِإْن َنَشْأ نيُنيَزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّٰماِء آيَةاً َفظَلَّْت َأْعٰناقيُُهْم َلٰها ٰخاِضِعيَن«12 و قوله 
تعاىل »َو اْسَتِمْع ييَْوَم ييُٰناِد اْلُمٰناِد ِمْن َمٰكاٍن َقرِيٍب* ييَْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة بِاْلَحقِّ 

ٰذِلَك ييَْوُم اْلُخُروِج«13

ماذا يجب على المؤمنين أن يفعلوا أثناء حدوث الصيحة أو 
الفزعة؟

إن تعاليم أهل البيت تؤكد اآليت:
أ( فإذا صليتم الفجر من يوم اجلمعة املذكور، فادخلوا بيوتكم، و اغلقوا 
أبوابكم، و سدوا الكوى، و دثروا أنفسكم، و سّدوا آذانكم - ففي اخلرب: 
إن من آثار هذه الصيحة أن يصعق له سبعون ألفا، و يصم له سبعون ألفا، 
من شدة و قوة هذا الصوت -14 فإذا أحسستم بالصيحة فخروا سجدا و 

قولوا: سبحان ربنا القدوس، فإنه من فعل ذلك جنا، و من برز هلا هلك.15
هذا، إىل جانب ما ينبغي من الشكر الواجب هلل تعاىل على كل من وفقه اهلل 
.سبحانه و تعاىل لبلوغ نعمة إدراك العهد امليمون بظهور القائم املنتظر

ب( ختزين الطعام ما يكفي الفرد و أهله مدة عام:
:عن اإلمام الباقر

»آية الحوادث في رمضان: عالمة في السماء من بعدها اختالف الناس، فإذا 

مجتبی السادة أحداث شهر رمضان
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أدركتها فاكثر من الطعام.«16
عند حدوث الصيحة السماوية يقع بعدها اختالف الناس و حروب و فنت 
)و هي إشارة إىل معركة قرقيسيا( و يقع بعده قحط و غالء يف األطعمة... 
فمن التعاليم القّيمة اليت أخرب هبا األئمة حتفظا على املسلمني و املؤمنني 
من شيعتهم لئال يقعوا يف الضيق عند وقوع احلوادث، اإلكثار من ختزين 
الطعام و اإلستعداد للمؤنة، و املراد منه مقدار سنة حبسب ما يكفي الفرد و 
من يعول... هلل در هؤالء األئمة العظام ما أروعهم و ما أعظم رأفتهم 

بشيعتهم و حمبيهم، حقا إهنم فخر ملن يواليهم و يرتبط هبم.

3. مبايعة ثالثين ألفا من كلب للسفياني
ميدانية و  انتصارات عسكرية و  السفياين يف شهر رجب، و حيقق  خیرج 
تواليه اجلماعات و  إليه و  تتوسع رقعة نفوذه،و حينها تنضم  سياسية، و 

القبائل غري املتدنية؟؟؟ عن النيب قال: 
»يخرج السفياني في ستين و ثالثمائة راكب، حتى يأتي دمشق فال يأتي عليهم 

شهر رمضان حتى يبايعه من كلب ثالثون ألفا.«17
فقبيلة كلب هم أخوال السفياين، و هم قبائل الدروز، و سوف يثورون معه.

الهوامش:
»إعالم  181؛  النعماين«، ص  »غيبة  374؛  2، ص  ج  للمفيد،  »اإلرشاد«،   .1
الورى«، ص 429؛ »غيبة الطوسي«، ص 270؛ »بشارة اإلسالم«، ص 96؛ »يوم 

اخلالص«، ص 516؛ »تاريخ ما بعد الظهور«، ص 118.
2. »غيبة النعماين«، ص 182؛ »بشارة اإلسالم«، ص 97؛ »تاريخ الغيبة الكربى«، 

ص 479؛ »يوم اخلالص«، ص 517.
3. »حبار األنوار«، ج 52، ص 275؛ »بشارة اإلسالم«، صص 59و70.

4. »حبار األنوار«، ج 52، ص 274.
»إعالم  الطوسي«، ص 266؛  »غيبة  2، ص 371؛  ج  للمفيد،  »اإلرشاد«،   .5

الورى«، ص 429.
6. »غيبة النعماين«، ص 170؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 231؛ »النجم الثاقب«، 

ج 1، ص 126؛ »تاريخ ما بعد الظهور«، ص 125.
7. سورة الشعراء، اآلية 4.
8. سورة القمر، اآلية 2.

9. »غيبة النعماين«، ص 173؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 292.
10. »غيبة النعماين« ص 176؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 295.

11. سورة يونس، اآلية 35.
12. سورة الشعراء، اآلية 4.

13. سورة ق، اآليتان 41و42.
14. »بيان األئمة«، ج 1، ص 434.

15. »يوم اخلالص«، ص 542.
16. يوم اخلالص ص 513؛ »بيان األئمة«، ج 2، ص 361.

17. »يوم اخلالص«، ص 671؛ »بيان األئمة«، ج 2، ص 586.

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

إن الكتبة اليهود يف بابل كانوا هم الذين بدأوا تدوين »التوراة« يف املناخ 
االجتماعى والنفسى الذي مت بيانه ، وهو ما انعكس على إعادة كتابأهتم 

للنصوص املشوشة الىت كانت متاحة لديهم.
فإن اليهود املنفيني إىل بابل كانوا اغلبيتهم العظمى من سبط يهوذا وأهنم 
حتيط  الىت كانت  الشعوب  مع  املوروثة  عداوهتم  »بابل«  إىل  معهم  محلوا 
هبم وكانوا يتناوبون معهم القتال فإذا ما هزموا الشعوب أعملوا فيهم القتل 
اجلماعى والتدمري والسىب، وإذا ما هزمتهم تلك الشعوب أو هادنتهم عبدوا 
آهلتهم وتزاوجوا معهم. وفيما يلى أهم الشعوب املعادية هلم )والىت انتقلت 

عداوهتم هلا إىل بابل أو أورثوها ألبنائهم(:
أبناء  ثالثة  أحد  هو  وحام  حام،  بن  كنعان  ذرية  من  وهم  الكنعانيون:   •

لقنوح، واآلخران مها سام ويافث.
.االسماعيليون العرب: وهم من ذرية اسماعيل بن ابراهيم •

 واالخ التوام لقيعقوب األدوميون: وهم من ذرية عيسو ابن اسحاق •
)وهو إسرائيل(.

.الموابيون، والعمونيون: وهم من ذرية لوط ابن اخى ابراهيم •

• االراميون: وهم ساللة ارام بن سام.
• ألفلسطينيون، وبعض الشعوب البدوية األخرى.

على كتابتهم  بابل  الكتبة يف  لدى  القبلية  العنصرية  النزعة  انعكست  وقد 
للنصوص، تلك النزعة الىت توارثها شعب يهوذا وانتقلت معهم إىل بابل، مث 
منت وترعرعت وتأصلت مع السىب الذي زرع يف نفوسهم املهانة، مما أدىبهم 
الىت  املفقودة  القوة  للعزلة يف حماولة الكتساب  والتوحد وامليل  التجمع  إىل 
كانوا حيلمون باستعادهتا، فقاموا بزرع تلك األحالم يف أجياهلم، وصاغوا هلم 
يف ذلك األساطري والرتانيم واألناشيد احلماسية والوطنية. وراعوا يف كتابأهتم 
متجيد تارخیهم وساللة نسبهم دون غريهم، وإعالء قدر بىن إسرائيل باعتبارهم 
شعب اهلل ولكنهم اختصوا سبط يهوذا بالعلو فوق باقي األسباط، وضمنوا 
كتبهم وأساطريهم واناشيدهم احلط من قدر من سواهم من الشعوب بدون 

أي اسباب منطقية أو معقولة.
إال أن الباطل دائما ما حيمل بني جنبيه عوامل زهوقه ودالئل باطله فكان 
من بني النصوص الىت مجعوها نصوصا محلت ىف طياهتا دالئل زيف الدس 

والتحريف فيها. 

تقييم العنصرية اليهودية وأهم نصوصها

الصهیونیة بین السرية والعلنیة 6

األشهر الستة األخیرة
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أهم نصوص العنصرية في الكتاب المقدس
٭ أعلى الكتبة من قدر سام اجلد األعلى لبىن إسرائيل فوق قدر أخويه معا، 
وخاصة فوق قدر أخيه حام أبو كنعان، والذى هو جد الكنعانيني أعداء بىن 

إسرائيل فاوردوا ىف سفر التكوين )9: 27-20(
الخمر فسكر وتعري داخل خيمته.  بالفالحة وزرع كرما. وشرب  اشتغل نوح 
فشاهد حام أبو الكنعانيين عري أبيه، فخرج وأخبر أخويه اللذين كانا خارجا. 
داخل  إلى  الوراء  إلى  ومشيا  اكتافهما  على  ووضعاه  رداء  ويافث  سام  فأخذ 
الخيمة، وسترا عري ابيهما من غير أن يستديرا فيبصرا عريه. وعندما أفاق نوح 
من سكره وعلم ما فعله به ابنه الصغير. قال: ليكن كنعان ملعونا، وليكن عبد 
العبيد الخوته ثم قال: تبارك إله سام، وليكن كنعان عبدا له. ليوسع اهلل ليافث 

فيسكن في خيام سام، وليكن كنعان عبدا له. 
وهذا النص واضح فيه اإلفتعال الشديد حيث انه:

- بفرض صحة احلادثة وهى مستبعده من أحد أنبياء اهلل ورسله العظام، 
فبدال من أن يلوم نوح نفسه ألنه سكر وتعري )خاصة وأن أي من ابنيه 
اآلخرين أو أي شخصآخر كان ممكنا أن يفجا برويته على تلك اهليئة إذا ما 
كان هو الداخل إىل اخليمة أوال( الم نوح ابنه األصغر الذي فاجأته روية أبيه 

على تلك احلالة. ومل يكن هو الذي عراه.
- وألن املقصود هو احلط من قدر الكنعانيني على سبيل التخصيص فأهنم 
مل جيعلوا اللعنة تنصب على حام ولكنهم اختصوا هبا كنعان أحد أبناء حام 
الذي قالوا برويته عري أبيه، فما ذنب كنعان ابن حام، وملاذا اختص كنعان 
بالذات باللعنة دون أوالد حام الثالثة اآلخرين )؟!( أو دون حام نفسه )؟!( 
أيضا  نبذوا  بل  الكنعانني  ضد  عنصريتهم  بتوجيه  الكتبة  يكتف  مل  ٭ 
االمساعيلبني أوالد امساعيل بن ابراهيم، فحرفوا النصوص ليسرقوا شرف 
كون امساعيل هو الذبيح ولينسبوه إىل اسحاق، ويشاء اهلل أن تعمى قلوهبم 
فيرتكوا يف النصوص ما يفضح زيفهم. ففى سفر التكوين رقم 22 وردت 

النصوص اآلتية يف اقوال الرب إىل ابراهيم خبصوص الذبح:
- حيكون قول الرب البراهيم عندما أمره أن يذبح ابنه: خذ ابنك وحيدك 

اسحق الذي تحبه... )22: 3(.
- وقول الرب البراهيم بعدما بدأ تنفيذ الذبح: اآلن علمت انك خائف اهلل 

فلم تمسك ابنك وحيدك عنى )22: 12(.
- وقال أيضا: بذاتى أقسمت من أجل انك فعلت هذا األمر ولم تمسك ابنك 

وحيدك عنى. أباركك مباركة... )22: 16-15(.
ومن املعلوم إنه مل يكن ليقال ألي ابن البراهيم إنه وحيده سوى امساعيل 
الذي بقى ابنا وحيدا البراهيم حىت بلغ عمره أربعة عشر عاما عندما ولد 
البراهيم ابنه الثاين اسحاق: فقد ولد اسماعيل البراهيم عندما كان ابراهيم 
اسحق  له  ولد  بينما  )تكوين 16: 16(،  عمره  من  والثمانين  السادسة  في 
عندما بلغ سنه المائة عام )تكوين 21: 5( لذلك جتد أن كلمة اسحق أما 
حمشورة حشرا يف النص أو أهنا وضعت مكان اسم امساعيل الذى مت حذفه 
من النص، ولكن يشاء اهلل أن تعمى قلوب وأبصار الكتبة فلم حيذفوا كلمة 

وحيدك من النصوص لتفضح زيفهم. 
٭ ومل تقتصر عنصرية الكتبة على سرقة حادثة الذبح من امساعيل بل امتدت 

تلك العنصرية لتدعى اختصاص ابراهيم مبرياث اسحاق دون امساعيل وسائر 
أبنائه الستة من قطوره الىت تزوجها بعد موت سارة. ففى سفر التكوين )25 
: 5- 6(: وورَّث ابراهيم اسحاق كل ماله )يف النص العرىب القدمی كل ما كان 
له(. أما أبناؤه من سراريه فأعطاهم ابراهيم عطايا، وصرفهم يف أثناء حياته 

حنو أرض املشرق بعيدا عن اسحاق ابنه.

ملحوظة
مل يكن هناك ابنا البراهيم من سراريه إال امساعيل من هاجر أما باقي أبنائه 
الستة اآلخرين فكانوا من زوجة امسها قطوره حسب نص تكوين 25: 1 
الذى نص بأهنا زوجة اختذها ابراهيم ومل يقل أبدا بأهنا سرية، بينما مل ينس 
الكتبة ىف تكوين 25: 12 أن ينصوا على أن امساعيل هو ابن ابراهيم )الذى 

ولدته هاجر املصرية جارية سارة...( 
٭ وألن االدومني أهل سعري وأبناء عيسو توام يعقوب هم من أعداء ومنازعى 

بىن إسرائيل فقد انصبت عنصريتهم عليه أيضا.
ففى سفر التكوين )25: 23( قالو بأن الرب اخرب رفقة )امهما( - قبل أن 

تلدمها بأن يف بطنها أمتان. ويستعبد الصغري الكبري.
ويقصدون بالصغري يعقوب التوام ألنه نزل بعد عيسو، وذلك يعىن أن 
الرب اخرب رفقة زوج اسحق بأن ابنها )الصغري يعقوب سوف يستعبد ابنها 
التكوين 27: 1- 40(  )سفر  ادرجوا يف  ذلك  ولياكدوا  عيسو(  الكبري 
 نصوصا هى أقرب إىل املسرحيات الرخيصة الزائفة جتعل نىب اهلل يعقوب
خیدع أباه نىب اهلل اسحاق وخیتلس منه الربكة الىت كان يريد اسحاق أن 
مينحها لعيسو بتمثيلية سيئة اآلخراج عن مؤامرة تدبرها أم يعقوب )الىت هى 
أم عيسو أيضا!!!( حىت قام يعقوب بلبس جلد ماعز ليكون اشعرا كاخيه 
ليخدع أباه اسحاق الذى كان قد كف بصره ويسرق منه الربكة الىت كان 
عاد  له عندما  يعقوب  اسحاق عندما فطن خلديعة  وأن  وعد عيسو هبا. 
عيسو ليأخذ منه الربكة ارتعد، وكذلك صرخ عيسو صراخا عظيما ملا علم 
»باخلديعة« وطلب من أبيه أن يباركه أيضا. ولكن يبدو أن مؤلفى وكاتىب 
سفر التكوين مل يكتفوا بالصاق اخلديعة بنىب هلل وبالسذاجة لنىب هلل آخر، بل 
أهنم شاءوا إال جيعلوا السحاق أكثر من بركة واحدة حىت يفقدوا عيسو أي 
أمل يف أي بركة. فينص السفر على قول اسحاق لعيسو عندما طلب عيسو 
منه أن يباركه أيضا: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك، وملا قال عيسو البيه: 
أما احتفظت لى ببركة؟ اجابه برد غاية يف الغرابة فقال له: لقد جعلته لك سيدا، 
وصيرت جميع اخوته له خداما، وبالحنطة والخمر امددته ، فمإذا افعل اآلن يا 
ولدي )ويالحظ أن لفظ مجيع اخوته معضل ألنه مل يعرف لعيسو سوى اخ 
واحدهو يعقوب(. وعندما قال عيسو البيه عندئذ: ألك بركة واحدة فقط 
يا أبى؟ باركنى أنا أيضا يا أبي، وأجهش عيسو بالبكاء بصوت عال. فأجابه 
أبوه يباركه بدعاء هو أقرب للدعاء عليه وليس له فقال : ها مسكنك يكون 
بأرض جدباء ال يهطل عليها ندي السماء: بسيفك تعيش والخيك تكون عبدا، 
ولكن حين تجمح تحطم نيره عن عنقك. مل يقول االصحاح: فحقد عيسو 

على يعقوب... .
٭ وبذلك فإن كاتىب األسفار اظهروا التحيز والتميز العرقي للشعب اإلسرائيلي 

فوق باقى الشعوب األخرى ألهنم من ذرية إسرائيل املميز على عيسو أيب 
االدومبني. كما أن إسرائيل هو من ذرية اسحق الذى جعلوه الذبيح ليتميز 
على امساعيل أيب العرب. واسحاق هو من ذرية ابراهيم املميزة على ذرية 
لوط أيب املواببني والعمونني الذين جعلوهم من نسل لوط من الزنا بابنتيه، 
وابراهيم هو من ذرية سام ابن نوح الذى جعله نوح سيدا لولديه اآلخرين 
خاصة ألخيه حام أبو كنعان، وجعلوا لعنة نوح خیص هبا كنعان والكنعانني 

اعداءهم كما سبق ذكره.
٭ ومل تقف عنصرية الكتبة على ذلك، فألهنم من سبط يهوذا، وهم الذين 
مت أسرهم ونفيهم إىل بابل فانك جتدهم جيعلون سبط يهوذا يعلو على باقى 
األسباط اإلسرائيلية ويتميز عليهم، رغم أهنم ذكروا ىف سفر التكوين 38 أن 
جدهم يهوذا قد زنا بارملة ابنه بعد موته عندما تعرضت له ىف طريقة على 
هيئة العاهرات، وزعموا إنه اتفق معها على أن يزىن هبا مقابل بعض املال 
أي أهنم جعلوه معتادا لذلك أيضا، وملا محلت وأراد أن يقيم عليها احلد، 
اظهرت له خامته وعصابته وعصاه الىت حصلت عليها منه ىف مقابل ما فعل 
هبا، فعفا عنها وتزوجها، مث ادعوا إنه نتيجة الزىن هبا ولدت له اجلد األعلى 
لقداود، وبذلك )لعنهم اهلل( جعلوا جدهم األعلى زانيا وجعلوا جد داود 
األعلى حصرون بن يهوذا ولد زىن. وهكذا غلب عليهم سوء طباعهم يف 

الدس والتأليف الدىنء حىت على جدودهم. 
ورغم ما نسبوه إىل جدهم يهوذا، فأهنم حرصوا على بيان عنصريتهم بإثبات 
رفعة سبط يهوذا ومتيزه على باقى األسباط اإلسرائيلية. فجعلوا إسرائيل يكيل 
البنه يهوذا املدح والثناء والربكات بشكل مسرف وبأنه يكون رئيسا يستعبد 

اخوته: 
ففى التكوين )49: 8-11( قول يعقوب ليهوذا:

يهوذا، حيمدك اخوتك، وتكون يدك على عنق اعدائك ويسجد لك بنو 
ابيك. يهوذا شبل أسد، عن فريسة قمت يابىن، مث جثا وربض كأسد أو 
كلبؤه، فمن جيرؤ على أثارته؟ ال يزال صوجلان امللك من يهوذا وال مشرتع 

من صلبه حىت يأيت شيلوه فتطيعه شعوب.
- أما باقى أسباط بىن إسرائيل فيشبع يعقوب أكثرهم ذما أو ما يقرب من 

الذم ىف نفس السفر ومن ذلك: 
• راوبني: فاتر كاملاء... دنست فراش ابيك

• مشعون والوى: سيوفهما االت ظلم... ملعون غضبهما وسخطهما... 
أشتتهما يف إسرائيل...

• يساكر: محار قوي رابض بني احلظائر
• دان: ثعبأن على جانب الطريق.. يلسع عقىب الفرس فيهوي راكبه إىل 

الوراء...
• بنيامني: ذئب ضار...

وميدح سبط يوسف بربكات عامة يدعو يف آخر ها أن حتل مجيعها على رأسه 
وعلى جبني الذي انفصل عن اخوته مث يقول عن األسباط األخرى كالما 

وصفيا خمتصرا ال يقدم وال يواًخر وال يظهر هلم أي فضل أو مكرمة:
• زبولون: يسكن عند سواحل البحر.

• جاد: يقتحمه الغزاة ولكنه... يقحمهم.

• اشري: طعامه دسم... يصلح ملوائد امللوك.
• نفتإىل: غزالة طليقة يردد اقواال مجيلة.

٭ ويقول التفسري التطبيقى يف صفحة 121 تعليقا على هذا االصحاح: 
لماذا كانت بركة يهوذا عظيمة هكذا، وهو من أشر أبناء يعقوب؟ لقد اختار اهلل 
يهوذا ليكون سلفا للعائلة امللكية يف إسرائيل )ويشار لذلك يف هذه اإلعداد 
بالصوجلان(، كما أن من نسل يهوذا يأيت يسوع املسيح. فهل يفهم أي 
شخص من هذا التفسري شيئا له معىن معقول؟ أو ملاذا يكرم اهلل ويعلى قدر 
اشر األسباط ليجعله سلفا مللوك إسرائيل وجدا ليسوع املسيح دون اخوته 

األبرار... ؟ 
٭ ومن امللحوظ اجللى أن عنصرية سبط يهوذا كاتىب األسفار يف فرتة السىب، 
انعكست على تركيزهم يف السرد على سبط يهوذا وتارخیه بالتميز عن باقي 
أسباط بىن إسرائيل من جهة، وبتفصيل واف لتاريخ مملكة يهوذا اجلنوبية، 
بينما أوجزوا يف سرد تاريخ ملوك ومملكة باقى أسباط إسرائيل الشمالية من 
جهة أخرى. ويقول التفسري التطبيقى يف ذلك يف صفحة 913 - عن سبب 
الرتكيز على أخبار ملوك يف اململكة اجلنوبية بينما ال يذكر سوى القليل عن 

اململكة الشمالية هو ان:
1. سفري أخبار األيام كتبا ألجل بىن يهوذا اللذين رجعوا من سىب بابل .

2. كان يهوذا ميثل أسرة داود الىت منها املسيح املنتظر.
3. بينما كانت إسرائيل على الدوام يف حالة اضطراب وفوضى سياسية ومترد 

على اهلل فإن يهوذا بذلت جهودا منقطعة للسري وراء اهلل.

ملحوظة
مل  ومعاصى  تارخیها كان شركا  أغلب  أن  لتجد  يهوذا  مملكة  تاريخ  راجع 

يستطع كاتبوا األسفار جتاهلها.
٭ وفيما يلى بعض أمثلة على نصوص ىف أسفار أخرى تعطى لبىن يهوذا متيزا 

عن باقى األسباط عند االحصاء أو عند بعض األحداث:
- يف صموئيل األول )11: 8( واحصاهم شأول ىف بازق )املقصود هنا كافة 

الشعب( فبلغ عددهم 300 ألفا، فضال عن 30 ألف من رجال يهوذا.
- يف صموئيل األول )15: 4( فاستحضر شأول الشعب وعده يف طالمی 

200 ألف رجل، وعشرة آالف رجل من يهوذا.
- ويف صموئيل الثاين )24: 9( فدفع يواب مجلة عدد الشعب إىل امللك 
فكان إسرائيل 800 ألف رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500 

ألف رجل.
التعداد:  هذا  نفس  عن   )6-5  :21( األوىل  األيام  أخبار  سفر  ويقول 
مجلة عدد الصاحلني للتجنيد يف إسرائيل 1.1 مليون، ويف يهوذا 470 ألفا 
ومجيعهم من محلة السيوف. ومل حيص يواب سبطى الوي وبنيامني ألن طلب 

امللك مل حيظ برضاه.
٭ وبصرف النظر عن التضارب العددي الذي ميأل نصوص الكتاب املقدس 
ومنها تلك النصوص والذي ليس هنا جمال مناقشته فأننا نالحظ يف النصوص 

السالفة انه:
- مت فصل تعداد يهوذا عن باقي األسباط باعتبارهم متميزين عنهم.
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الصهیونیة بین السرية والعلنیة 6

عالمات النهاية

عرف عن أهل اجلاهلية شرهبم للخمر فكانوا حيرصون عليها، ويبذلون اجلهود 
لتحصيلها واالستمتاع هبا، واإلسراف يف شرهبا، حىت أشربت قلوهبم حمبتها، 
فاخلمر كانت بالنسبة هلم املالذ اآلمن من متاعب احلياة ومشاقها، والعيش 
يف عامل السعادة الزائفة، حيث ال حدود لألماين وال سقف للخيال، وبلغ 
ولع العرب هبا حدا كبريا، وميكن إدراك ذلك بالعودة إىل أشعار العرب قبل 

اجلاهلية، لنجد أحدهم يقول:
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة
تروي عظامي بعد موتي عروقها 

وال تدفنني بالفالة فإنني
أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها1

وبقي يف أهل اجلاهلية، ثلة قليلة مل تغرها )منافع اخلمر( ومل حيجب سرتها 
العقل  قوة  تأثريها على  الثلة  تعاطيها، وأدركت هذه  البايل مساوئ  الرقيق 
والتفكري، واتزان الشعور واإلدراك، فها هو عاصم املنقري -وقد كان من 

سادات العرب- يعلن بغضه ألم اخلبائث قائال:   
رأيت الخمر منقصة وفيها

مقابح تفضح الرجل الكريما 
فال واهلل أشربها حياتي

وال أشفي بها أبدا سقيما2
مث جاء اإلسالم، فتدرج يف حترمی اخلمر على عدة مراحل معلومة ليس هذا 
جمال ذكرها، وحسبنا أن نعلم أن آخر تلك املراحل كانت التحرمی القطعي 

الذي ال يزايله شك: 
»يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؛ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
أنتم  فهل  الصالة  وعن  اهلل  ذكر  عن  ويصدكم  والميسر  الخمر  في  والبغضاء 

منتهون«3 
ولكن اإلنسان ظلوم جهول بطبعه، يتمادى يف الغي وال يرعوي عن الباطل، 
فلم يكتف يف آخرالزمان بتقحم احلرام والتوغل فيه، حىت أصبح احلديث 
عن اخلمر كأمر معروف ومعلوم جياهر فيه بالشرب علنا أمام اخلالئق، ويبلغ 
االحنراف مداه بالتحايل على الشرع من خالل تسمية هذا املشروب بغري 
امسه فضال عن ادعاء حله، ليكون هذا االحنراف السلوكي واخللل التشريعي 

مظهرا جديدا تتجلى فيه أشراط الساعة اليت حتققت يف أزماننا.
 :فعن أنس بن مالك عنه، قال: قال رسول اهلل

»إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم ويثبت اجلهل، ويشرب اخلمر، ويظهر 
الزنا.«4 

شرب الخمر في آخرالّزمان

- أن نسبة يهوذا إىل باقي الشعب يف النص األول 10% ويف الثاين %5، 
وفجأة ترتفع النسبة يف النص الثالث إىل ما يزيد عن 38% مع مبالغة كبرية 

يف عدد كل منهما.
إال جيال  الثالث  االحصاء  السابقة وهذا  االحصاءات  بني  يكن  بينما مل 

واحدا أو أقل.
األسباط ىف نصوص  باقى  يهوذا عن  وتلميع سبط  متييز  أيضا  ٭ ويظهر 

أخرى منها:
- يف صموئيل األول )18: 16(: وكان مجيع إسرائيل ويهوذا حيبون داود.

- وعندما قتل داود جؤلياث يقول النص يف صموئيل األول )17: 52(: 
فهتف بنو إسرائيل ويهوذا. 

- ويف صمؤئيل الثاين )1: 17-18(: ورثا داود هبذه املرثاة شأول وابنه 
يوناثان. وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القدس، هو ذا مكتوب يف سفر 

ياشر )هذا السفر غري معروف أو موجود(. 
ويالحظ أن داود ىف هذا النص يرثى شأول وابنه ومها من سبط بنيامني، 

فلماذا اختص يهوذا بطلب حفظ النشيد دون باقي االسباط؟ 
- ويف مزمور )97: 8(: مَسَعْت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا 

بأحكامك يارب.
٭ ومل يكتف كتبة األسفار باحلط من قدر من كان حوهلم من الشعوب 
الىت تنافسهم مباشرة، بل أن عنصريتهم امتدت لتتعاىل على كافة شعوب 
األرض، فكرروا النص على أن شعب إسرائيل هم خمتاروا اهلل وأحباؤه، هكذا 
بدون أي سبب أو منطق، فحىت لو أشرك شعبهم باهلل وعبد األوثان وذبح 
وأوقد هلا، أو لو ارتكب افحش املعاصى واملوبقات، فأهنم يبقون أحباء اهلل 
وخمتاريه، وأن اهلل يندم أن أرسل عليهم العذاب بتلك الذنوب واملعاصى، 
وينصرهم على أعدائهم من الشعوب األخرى كلها ويكون معهم حىت ولو 
كانوا يف تلك املعاصى غارقني آلذأهنم - وكتاب العهد القدمی ميتلىء بتلك 

النصوص الىت يضيق عنها احلصر.

المصدر: »الصهيونية.. من بابل إلی بوش«، إبراهيم الحارتی، دار البشر للثقافة 
والعلوم، 1427ه. - 2006م.
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وإنكار  واستحالهلا  امسها،  بغري  اخلمر  وتسمية  الشرع  يف  التحايل  وعن 
حترميها، ورد حديث عبادة بن الصامت، أن رسول اهلل قال: 

»ال تذهب الليالي واأليام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اسمها.«5

و قال رسول اهلل: »يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم و يمنون بدينهم 
بالشبهات  حرامه  يستحلون  و  سطوته  يأمنون  و  رحمته  يتمنون  و  ربهم  على 
الكاذبة و األهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ و السحت بالهدية و الربا 

بالبيع.«6
اجلاهلية  حقا عصر  جتاوزت  قد  البشرية  إن  هل  هنا:  التساؤل  من  والبد 
واتصفت جبميع الصفات اليت ميكن أن نزعم من خالهلا بأن االنسان قد بلغ 

عصر العلم واملعرفة وضبط النفس؟
إن صفات مثل القتل والنهب والسلب وشرب اخلمر والتعصب املذموم و 
البنات وعبادة األصنام والتربج تنسب عادة إىل عصر اجلاهلية، ويتم  وأد 
تقليد إنسان العصراحلاضر بوسام التقدم والتحضر واالبتعاد عن ممارسات 
اإلتيان حقا مبستندات حقيقية  يتم  و أوصاف عصر اجلاهلية، لكن هل 

تستطيع أن تربئ ساحة اإلنسان املعاصر من هتمة اجلاهلية؟
مما يدل على حترمی اخلمر7 و يف أيامنا هذه عادات اجلاهلية من جديد حىت 
صار الناس يرون و يسمعون أن اخلمر ُيشرب من قبل املسلمني، بل و جُياهر 
بشربه و ليس باخلفاء و هو من عالمات آخر الزمان، فقد ورد عن رسول 

اهلل قوله:
»يرفع العلم و يظهر الجهل و يشرب الخمر... .«8

و يف رواية عنه:
»و رأيت الشراب يباع ظاهرااً ليس له مانع.«9

و قد ورد يف شرب اخلمر و أنه من عالمات آخرالزمان حىت إن الرجل ليبيع 
كل ما لديه لينفقه يف شرب اخلمر كما جاء يف إجنيل زكريا:

»و باعوا البنت بخمر ليشربوا.«10
و قد لعن رسول اهلل الفاعلني ملثل هذا الفعل يقوله:

»ليأتين علي الناس زمان يستحلون الخمر عليهم لعنة اهلل والمالئكة و الناس 
أجمعين.«11

و يف رواية أخرى: 
»ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.«12

و هذا ما نراه يف جمتمعاتنا اليوم حيث يسمونه بأمساء شىت منها النبيذ و 
غريها من األمساء املعروفة، كما أنه من املعروف عدم تسميتها باخلمر يف 

وقتنا احلاضر.
ال شك أن تعاطي احلكول أصبح يعترب أمرا عاديا وال ميكن العثور على بلد 

يكون سكانه مبنأى عن تعاطي املشروبات الكحولية.
ففي بلد مثل الواليات املتحدة األمريكية، هناك أكثرمن مائة مليون مستهلك 
مليون شخص،  إىل 15  هناك 12  وبني هؤالء،  الكحولية.  للمشروبات 

يشربون اخلمر بشكل مفرط.
واملوضوع ال يقتصر على تعاطي الكحول واخلمر وحده، بل يتعداه ليظهر 
على شكل ارتفاع معدالت اجلرمية وحىت االنتحار وحوادث السري النامجة 

عن تعاطي الكحول. وتظهر بعض املعطيات بان 50% من حاالت القتل 
من   %30 و  االغتصاب  من   %35 و  التهديدات  من   %40 و  املتعمد 

حاالت االنتحار ناجتة عن استهالك املشروبات اخلمر والنبيذ.
وتعطي املعطيات التالية، أرقام عن تعاطي اخلمر وبعض أعراضه وتداعياته 

يف بعض البلدان: 
إن تعاطي الكحول والسجائر عمل قانوين يف معظم بلدان العامل ويعتربه 
على  يؤكدون  واملتخصصني  األطباء  لكن  حياته،  من  وجزء  ممتعا  البعض 

األضرار اليت جتلبها هذه املواد ويطالبون مبكافحتها بشكل جاد.13
اإلحصاءات املتوافرة تشري إىل أن النفقات واخلسائر املتعلقة بتعاطي الكحول 
واملخدرات والتبغ واحلوادث واجلرائم الناجتة عنها، يف اسرتاليا تصل إىل 56 

مليار دوالر اسرتايل سنويا )50 مليار دوالر أمريكي(.14
وكما أعلنت منظمة الصحة العاملية، فإن السجائر تعد السبب الرئيسي الثاين 

للوفيات يف العامل.15
وتقول منظمة الصحة العاملية أنه إن استمرت النماذج احلالية للتدخني يف 
العامل كما هي عليه، فإن حنو 10 ماليني إنسان سيموتون حىت عام 2020 
وان نصف املدخنني احلاليني الذين يبلغ عددهم حنو 650 مليون شخص، 

سيموتون بسبب التدخني.16
باألمراض  اإلنسان  الرابع إلصابة  املهيج  العامل  تعترب  ماتزال  السجائر  ان 

املختلفة يف أرجاء العامل.17
وأصبح تزايد تعاطي الكحول يف املانيا سببا للمشاكل. إن األملان مل يرحبوا يف 
استطالع للرأي حىت بفرض قيود على مبيعات الكحول، ناهيك عن...!18

وحسب األرقام الرمسية يف أملانيا، فإنه يوجد فيها أكثر من 2.5 مليون مدمن 
ألفا بشكل مباشر أو غري مباشر من جراء  كحول ميوت منهم حنو 40 
تعاطي اخلمر! وطبعا تقول مصادر أخرى أن هذا الرقم يزيد عن 2.7 مليون 
شخص، والغريب أن حنو 10% من مدمين الكحول، يستهلكون أكثر من 

50% من جممل املشروبات الكحولية اليت يتم توزيعها! 
 Statistische( األملانية«  اإلحصاء  ل»هيئة  الرمسي  التقرير  وأفاد 
امرأة  لعام 2005، أن حنو 23312 رجال و 4096   )Bundesamt
فارقوا احلياة بسبب اجلرعة الزائدة من الكحول، وأن نسبة الوفيات الناجتة 
عن تعاطي الكحول يف أملانيا، هي أكثر 2% من سائر حاالت الوفيات.19

فإن مل يلَق هذا النصح والتذكري عند أهل اهلوى صدى نتيجة لضعف وازعهم 
الديين واألخالقي، وعدم اكرتاثهم باحلقائق الشرعية، فال أقل من تذكريهم 
التفكك  يف  وأثره  اخلمور،  لشرب  املدمرة  واالجتماعية  االقتصادية  باآلثار 
األسري وما ينتج عنه من ضياع األوالد وزيادة حاالت الطالق، فضال عن 
الدراسات احلديثة وجودها عند مدمين هذه  أثبتت  اليت  الصحية  األضرار 
املشروبات احملرمة، وما يذكره األطباء من سلسلة طويلة من األمراض املزمنة 

والسرطانات الفتاكة، أال يقال بعد ذلك كله: الخمر أم الخبائث؟!
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حكومة العالم الخفّیة

وظائف وألقاب الجمعية الخفية واألدوات والرموز
مّت توزيع مناصب اجلمعية الستقبال األعضاء اجلدد علی النحو التايل:

رئيسا 1. امللک هيرودس  
نائب للرئيس 2. حيرام أبيود  
کامت سر أول 3. موآب الفی  
کامت سرثان 4. أدونيرام  

مراقب 5. جوهانان  
معاون أول 6. باکوب أبدون  
معاون ثان 7. أنتيبا   

کافل 8. سلومون أبيرون  
حاجب اجلمعية 9. آبيا الفی  

بعد موافقة اجلميع علی توزيع الوظائف، قال امللک:
سبق أن قلت لکم إنه حيب علی من ينضم إلينا أن يفهم ويعتقد أن اجلميعة 
قدمية، ألنه إذا عرف أهنا تأسست اليوم أو يف األسبوع املاضي ال تسلم 
مصلحتنا من ضرر جسيم، ولذلک أری من الواجب أن نضيف إلی ما 

قدرناه يف شأن وجود األوراق القدمية ما يأيت:
ينبغي أن نوهم الشعب اليهودي عمومااً سواء الداخلني يف اجلمعية أو غريهم 
بأهنا عريقة يف القدم، وذلک بأمور ال يستطيع أحد ردها أو الشک فيها ملا 
فيها من املطابقة لتلک األوراق واملوافقة للعقل، ذلک أن نضع يف هياکلنا 
رموزااً قدمية العهد مثل املوز اليت استعملها سليمان احلکيم فنسمی األول 

باسم »بوعز« والثاين باسم »جاکني«، وننصبهما کما نصبهما احلکيم.
أحدمها إلی اليمني واآلخر إلی اليسار مث نذيع مموهني أن سليمان قد أخذ 
تلک الرموز عن أجداده وأجداده أخذوها عن أجدادهم إلی عهد ال يعرف.

فبهذا اإليهام يبقی تاريخ تأسيس مجعيتنا جمهوالاً وبعد ذلک نتبع أن أخانا 
سليمان  خوله  الذي  الکبري  السوری  املهندس  آبی  حيرام  هو  أبيود  حريام 

هندسة اهليکل.
وال نکتفی هبذا القول بل نزج هذا التمويه. ونسجله يف القوانني العمومية 
للجمعية ونزيد هذه اخلدع قوة بأن نستخدم مثل األدوات اهلندسية والرأسية 
اليت استعملها املهندس السوری »حريام« يف بناء هيکل سليمان کالزاوية 
والبيکار وامللعقة وامليزان والشاقوف وخيط البناء، وجنعلها من خشب کما 

کانت أدوات »حريام آبی« من اخلشب.
ومن الضروري أن جنعل صدر اهليکل حنو الناحية الشرقية. وسأعلمکم بعد 

ذلک باملقصود من ذلک.
ومن رأيی أن نتخذ أيضااً رموزااً فلکية کالشمس والقمر والنجوم األخری، 

فإهنا أدل علی األقدسية من غريها.
مث نستعمل رموزااً أخری تذکر بالدجال يسوع، وسنختار أشکاهلا وأنواعها، 
وستکون مبثابة ذکر منا لکي يذکر اآلتني بعدنا من أبنائنا وأحفادنا الذين 

سنورثهم هذا التاريخ وسائر أعمالنا وإدارة مجعيتنا...
أما اآلن وقد جهزنا بعض الرموز اليت جزمنا باستعماهلا يف اجللسة السابقة 
مها ذا العمودان أحدمها »بوعز« واألخر »جاکني«، وهو ذا بعض أدوات 

القسم الرابع
جمعية القوی الخفية

البنائني وکلها من اخلشب بتعميم ذلک يف وهم الغري، أن مجعيتنا يرتقی 
تأسيسها إلی عهد سليمان فما قبل. ألن اآلالت اليت استعملت يف بناء 
اهليکل کانت کلها من خشب فلننصب العمودين ميينااً ويسارااً ونبارکهما، 
من  متثل  اليت  املتنوعة  اليسوعية  الرموز  هذه  وأيضااً  األدوات  هذه  ولنبارک 
سبيل السخرية بعض ما قاله أو القاه الدجال أثناء کرازته وتعاليمه جتاديفه 

کالديک والسيف والنور والظالم...
ومنها املطرفة اليت طرقت هبا املسامري يوم صلب الدجال بيديه ورجليه فتکون 
هذه املطرقة استهزائنا به، وأول ما نراه ونسمعه ونعمله يف کل جلسة نعقدها 

يف هياکلنا.
فأول حرکة نأتيها يف اجللسة تکون ثالث طرقات متتابعة هبذه املطرقة فيعيد 
بذلک إلی أذهاننا ذکرااً خالدااً لن ميحوه الدهر وهو أننا صلبناه وهبذه املطرقة 

أثبتنا املسامري يف يديه ورجليه، وهبا قتلناه.
مثّ إن هذه النجوم الثالثة اليت ترون إمنا هي رمز املسامري اليت غرزناها يف يديه 

ورجليه، وهنا استبدلناها أحيانااً بثالث نقاط.
وأيضااً من رموزنا ثالث خطوات نرمسها استهزاء بتجديفه حيث قال: إّن اهلل 

أبز وابن روح القدس وادعی أنه اإلبن.1
درجة،  وثالثا  ثالث  ويکون عددها  قلنا  درجات کما  وسنجعل جلمعيتنا 

فتکون رمز عمر الدجال املنتهی إلی ثالث وثالثني سنة.
وسنعطي لکل درجة إمسااً وسنتبصر باتبداع رموز غري هذه من هذا القبيل، 
وکل هذه األشياء اليت ذکرهتا لکم قد وضعنا هلا أنا واألخوان مؤاب وحريام.

أما املقصود من هذه الرموز فال يتجاوز سرنا حنن املؤسسني. وحسب سائر 
اإلخوان الذين سينضمون إلينا أن يشاهدوا األدوات اليت استعمل مثلها يف 

بناء »هيکل سليمان« أو عهد أسبق بکثري وهذا ما نريده.
تلک هي الرموز اليت خطرت لنا فوضعناها حنن الثالثة فأي أخ منکم جيول 
يف خاطره رمز آخر جديد، فليعرضه علينا متی شاء لننظر حتی إذا ثبت أنه 
حسن يضاف إلی ما نقدمه من الرموز إنه ال ميکننا أن خنفی تاريخ تأسيس 

مجعيتنا إال مبثل هذه احليل.
فهاتوا اآلن مالحظاتکم بشأن الرموز اليت عرضت عليکم؟

فلم يبد األعضاء أي إضافة واستحسنوا ما قاله امللک وأقروا تلک الرموز 
وسجلوها يف سجالهتم...

والقواعد  األسس  املاسونية  اخلفية  القوة  مؤسسو مجعية  وهکذا وضع   ...
والرموز والطقوس لتلک اجلمعية.

فأما اهلدف األساسي املباشر هو حماربة أتباع عيسی بن مريم. وبالتايل 
کل من يأيت من بعده من أنبياء، وهذا ما حدث بالفعل مع نيب اهلل وخامت 

.رسله حمّمد
إيهام الناس وأعضاء اجلمعية اجلدد بأن هذه اجلمعية قدمية قدم الزمن وإلصاق 
هتمة إنشائها لقسليمان واختاذ اهليکل رمزااً ملکان اجتماعاهتا وقد استخدم 
اسم احملفل فيما بعد بدالاً من اهليکل الذي أصبح أحد أهداف املاسونية 

الصهيونية.
وکلها  والربجل،  وامليزان  واملسطرة  املطرقة  مثل  البنائني  أدوات  استخدام   •
بناء  اليت استخدمت يف  أن األدوات تلک  إلی  تصنع من اخلشب إشارة 

اهليکل کانت من اخلشب.
واألخر  »بوعز«  إحدامها  علی  وأطلق  ويسارااً  ميينااً  عمودين  نصب   •
»جاکني«. وبوعز معناها القوة وهي کلمة السرفی الدرجة األولی للماسونية 

والکلمة األخری تعنی الثبات.
• اخلط علی الناس بأن حريام أبيود مستشار امللک هريودس وأحد املؤسسني 

للماسونية أنه هو املهندس حريام الذي استخدم يف بناء هيکل سليمان.
• اختاذ درجات املاسونية ثالثا وثالثني درجة استهزاء بالسيد املسيح عيسی 
ابن مرمی حيث إن عمره علی األرض کان ثالثااً وثالثني سنة مث رفع 

حيًّا إلی السماء.
وهکذا مث وضع األسس الرئيسية للجمعية وبقی العمل علی تنفيذ خمطاطاهتا 

العدوانية.

الهامش:
1. مل يدع املسيح عيسی ابن مرمی أنه ابن اهلل ولکن ذلک دعوة األتباع بعده.

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

حكومة العالم الخفّیة
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أي أهداف ومآرب تصبوا إليها الدعاية اليت تروج هلا وكاالت األنباء التابعة 
لألوليغارشية املالية العاملية بشأن أنفلونزا اخلنازير؟ ويبدو أن مفتعلي األزمة 
االقتصادية واملالية العاملية، أي األسر املالية الكبرية اليت تسعى إلجياد »جيل 
متوفق« واإلنعدام العرقي للمجتمعات االنسانية، تعمل على تطبيق مشاريع 
فريوس  ونشر  إنتاج  أن  إذ  العامل،  يف  السكان  عدد  خفض  حول  خمتلفة 
الكربى  والغذائية  الدوائية  الشركات  إن  منها.  واحدا  هو  اخلنازير  أنفلونزا 
التابعة هلذه األسر األوليغارشية، ومن خالل إستخدام األداتني االسرتاتيجينت 
أي »الغذاء« و »الدواء« تسعى لوضع السياسات املعادية للبشرية موضع 
التنفيذ وحتقيق مشروعات اإلنعدام العرقي وحضارة األعراق - اليت يسموهنا 

األعراق الدنيا. 

1. إستراتيجية خفض السكان في العالم 
إن عدد السكان، آخذ بالتناقص، وملعرفة سبب هذا التناقص، من الضروري، 
اإلنتباه إىل دور وطبيعة مؤسسات مثل »مؤسسة هنري كيسنجر«1 والواليات 
املتحدة بوصفها بلدا يطمع جبميع املصادر حتت األرض وفوق األرض يف 
العامل، ودورها يف املشروع الربيطاين املتمثل يف خفص وتقليص سكان العامل 
ديفيد روكفلر يف  التوقف عند كالم  املائة االخرية. وجيب  السنوات  خالل 
املتحدة  لالمم  والزراعة  األغذية  ملنظمة   »Mc Dougall« الثاين املؤمتر 
حيث قال: بتقدير فان تحديد النسل، يمثل األولوية الثانية بعد السالح النووي. 
وقد بدأت احملاوالت الشاملة لتحديد النسل منذ عام 1927م. من خالل 

إعتماد تكنيكات حتديد التناسل والتوالد. ومت متويل هذا املشروع من قبل 
»مؤسسة روكفلر« مع التمتع باإلعفاء الضرييب بالكامل.  

وأول خطوة يف هذا اجملال، طبقت يف »برتوريكو« كموقع مثايل هلذا الغرض. 
ومن خالل دراسة أجنزت عام 1965 يف برتوريكو إتضح بانه مت إعقام 35 

باملائة من النساء بنجاح. 
وكانت الربازيل، البلد الثاين الذي طبقت فيه هذه اخلطوة. فمن خالل دراسة 
من  باعقام 44  الربازيلية  احلكومة  قامت  مطلع عقد 1970،  أجنزت يف 
النساء يف الفئة العمرة من 14 إىل 55 عاما، ممن كن قادرات على احلمل 

واإلجناب. 
ويف العديد من الدول االخرى مبا فيها اهلند، طبقت هذه اخلطة من دون أي 
عائق ومانع، ضمن فعاليات وبرامج مثل الصحة والسالمة والتلقيح وامور 
اخرى. ومع تنفيذ مشروع »NSS M200«، حتولت بلدان مثل »اهلند« 
و»اندونيسيا«  و»باكستان«  و»الربازيل«  و»بنغالدش«  و»املكسيك« 
و»الفليبني« و»كولومبيا« و»تايالندا« و»مصر« و»اثيوبيا« و»تركيا« واليت 
كانت تتمتع مبصادر طبيعية غنية، إىل بلدان مستهدفة. ولوضع هذه اخلطة 
موضع التطبيق يف هذه البلدان، وضعت سياسة زعزعة اإلستقرار فيها على 
جدول االعمال. وبذلك حصلت أحداث وتطورات متتالية يف هذه البلدان 

مثل اإلنقالبات واإلغتياالت واألعمال االرهابية واحلركات اإلنفصالية. 
وخالل هذه العمليات، يتم تنفيذ اإلعقام فضال عن هنب املصادر الغنية 
القتل الصامتهلذه البلدان. ويطلقون على هذا اإلجراء اسم »تنظيم األسرة« و »التنمية 

القيصريية،  العمليات  تشجيع  ويتم  اإلنتخابات«.  »حرية  و  املستدمية« 
وحىت أنه يف بعض البلدان، ترغم السيدات على الرضوخ للعملية القيصريية. 
ويتم خالل هذه العملية، إغالق رحم املرأة رغم أنفها، ويتم إضافة مواد 
اإلعقام إىل املواد الغذائية، وتتغري املواد الغذائية من الناحية اجلينية، وتنتج 
يف السّر والعلن، ويتم إضافة عوامل ومسببات اإلعقام إىل العقاقري. أو أن 
ختضع لألشعة حتت ذريعة التشخيص والعالج. ومتثلت نتائج هذه املشاريع 
الشيطانية الرهيبة، يف إعقام 90 باملائة من النساء الربازيليات واالمريكيات 
من أصل أفريقي! ويف تركيا ارتفعت نسبة العقم لدى السيدات إىل 25 باملائة 

عام 2009م. بعدما كانت 20 باملائة عام 1970. 2
وكما يالحظ، فقد ابتعدت الصناعات الدوائية عن رسالتها ومهمتها الرئيسية، 
وهي تتحول إىل هتديد عاملي، األمر الذي جيهله الناس. إن صناعة األدوية 
يف العامل، هي يف قبضة كارتل وأوليغارشي مايل عاملي، وأن املستمثرين يف 
جمال الصناعات الدوائية هم الذين يقررون أي دواء جيب أن ينتج وأن يعرض 

على العامل.
وقد صدر أخريا كتاب بعنوان »أمراض للبيع«3 للكاتبني الكنديني ألن كاسلز4 
وري موي نيهان،5 يسلطان فيه الضوء على أبعاد جديدة من املؤامرات الغربية 
الصليبية - الصهيونية يف سوق الصفقات ذي ال500 مليار لالدوية، ضد 
حتول  »كيفية  عن  اللثام  املختلفة  فصوله  يف  الكتاب  أماط  وقد  البشرية. 
الشركات  قبل  املرض من  إجاد  األمراض« و »كيفية  االنسان إىل مريض 
الدوائية« و كيف يقوم ارهابيو الدواء بتسويق وبيع االدوية وتكتيكاهتم يف 
التسويق وترويض األطباء واقامة عالقات مرحبة مع املؤمترات الطبية واملراكز 
الصحية والعالجية والكثري من القضايا االخرى املتعلقة بالكارتالت الدوائية.

الصهيونية  الصليبية -  للشركات  الُمربحة  التجارة   .2
لألدوية باي ثمن؟!

أنفلونزا  فريوس  وتفشي  إنتاج  أهداف  حول  »الغاردين«  صحيفة  وكتبت 
صاحبة  الدجاجة  هي  الخنازير  فانفلونزا  الشئ؟  لهذا  سيبتسم  من  اخلنازير: 
البيضة الذهبية لشركة »غالكسو اسميث كالين«6 الدوائية البريطانية، أحد أكبر 
الشركات الدوائية في العالم. وقد خططت هذه الشركة لكسب ربح يصل إلى 5 
مليارات دوالر من مبيعات لقاح أنفلونزا الخنازير. وقد أنتجت هذه الشركة، أحد 
اللقاحات األولية المتعلقة بانفلونزا الخنازير. وقد أوصت الحكومة البريطانة من 
االن على شراء 60 مليون جرعة من هذا الدواء. فيما رحبت وزارات الصحة في 
مختلف بلدان العالم بلقاح هذا المرض واسمه »رلنزا«7 وبدأت شرائه وتخزينه.3

وقد أعلن ميخائيل تشسودفسكي حملل جملة »سانفرانسيسكو بيزنس تاميز« 
االمريكية بان نبأ تفشي أنفلونزا اخلنازير، قد زاد من قيمة أسهم هذه الشركة 
بتفشي  املتصلية  لألخبار  األويل  النشر  مع  انه  واضاف  ملحوظ.  بشكل 
للزكام  املضادة  األدوية  على  الطلب  ازداد  اخلنازير،  أنفلونزا  مرض  وشيوع 

ونزالت الربد. 
واضاف هذا احمللل، إن املعطيات املغلوطة اليت بثتها وسائل االعالم أدت إىل 
تزايد الرعب واخلوف والقلق بصورة مفاجئة بني اجلماهري. وأعلنت يف أمريكا 
والكثري من املناطق حالة الطواري، وزاد االقبال على شراء عقاري »تومي 

فولو« و »رلنزا« يف األسواق. 
وكال العقارين املذكورين، يتم إنتاجهما يف شركة »غيلعاد ساينس«9 االمريكية 
أن  اختالف  مع  الكربى.  السويسرية  الدوائية  وشركة »هوفمن الروش«10 
امتياز اكتشاف الدوائني املذكورين يعود إىل شركة غيلعاد سايسن اليت متلك 

ملكيتهما املعنوية. 
ويعد دونالد رامسفيلد وزير الدفاع االمريكي األسبق، أحد املسامهني الكبار 
يف هذه الشركة.  وتوىل عام 1997م. رئاسة جملس إدارة هذه الشركة حىت 
عام 2001، حيث عني وزيرا للدفاع يف امريكا. كما يعد رامسفيلد أحد 

أعضاء جملس إدارة الشركة منذ تأسيسها عام 1987م. 
واعتربت جملة »فورتشون« عام 2005م. ويف ذروة تفشي انفلونزا الدجاج، 
أن لشركة غيلعاد يف جمال صناعات التكنولوجيا احليوية، عالقات سياسية 
كبرية. وبعد انتشار خرب تفشي أنفلونزا اخلنازير يف املكسيك، ارتفعت قيمة 
أسهم هذه الشركة يف سوق البورصة بصورة غري متوقعة. يذكر ان غيلعاد هي 

مفردة عربية وإسم تلة مقدسة من وجهة نظر اليهود يف الشرق األوسط.11

3. أنفلونزا الخنازير مرض جديد مستحدث
يف  توصل  إنه  السويسري  الفريوسات  علم  متخصص  غيبة12  أدرين  أعلن 
الدراسات والبحوث اليت ينجزها إىل نتيجة مؤداها أن فريوس أنفلونزا اخلنازير 
اجلديد، يتألف من مثاين جينات، وهناك إحتمال كبري أن يكون هذا الفريوس 
قد أنتج يف املخترب. وأضاف إن العلماء الذين يعملون على كشف اللقاح 
وإنتاج عالجات جديدة، يقومون بتصنيع فريوسات جديدة، ومن املرجح أن 
يكون أحد الفريوسات قد خرج من املخترب. وتابع أن القفزة اليت حصلت 
اليت تشاهد بني  الفريوس هي بثالثة أضعاف فريوسات االنفلونزا  يف هذا 

اخلنازير، وهذا األمر ناجم عن اهلندسة اجلينية.13
الطوارئ  حالة  العاملية«14  الصحة  »منظمة  تعلن  بان  تسبب  الزعم  وهذا 

وتعلن باهنا ستدرس هذا الشئ بصورة جادة.15
واملتعلقة  اخلنازير  لرتبية  مزرعة  يف  االوىل  للمرة  املرض  هذا  ظهر  وقد 
»فراكروز  مدينة  يف  والواقعة  الغذائية  للمواد  فود«16  فيلد  »امسيث  بشركة 
باملكسيك«.17 وفيما خیص هذه الشركة قال مانويل برز روتشا18 أحد كتاب 
جملة »فورين بوليسي اين فوكوس«19 أن شركة امسيث فيلد الغذائية، كانت قد 
أدينت عام 1997م. بدفع غرامة قدرها 12.7 مليون دوالر بتهمة تلويث 
وقد  االمريكية.   »Chesapeake« األطلسي يف جزيرة احمليط  شواطئ 
استطاعت هذه الشركة ويف ظل معاهدة نفتا )معاهدة التجارة احلرة المريكا 
الشمالية( نقل نشاطاهتا اجلديدة إىل منطقة ال تتشدد يف جمال قوانني الصحة 

والسالمة أي مدينة فراكروز.20

4. إحتمال أن تكون لقاحات أنفلونزا الخنازير، ُمسرِطنة
وتفيد وجهات النظر اليت أبداها الدكتور ولفغانغ درانغ21 رئيس جلنة السالمة 
باجمللس األورويب وعضو جلنة السالمة بالربملان األملاين، يف صحيفة »بيلد« 
االملانية، أنه مت استخدام اخلاليا السرطانية للحيوانات يف إنتاج لقاح أنفلونزا 
اخلنازير. واضاف أن التحسس الناتج عن استعمال هذه اللقاحات مازال 

القتل الصامت

خفض السكان في العالمنصير صاحب خلق
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القتل الصامت

غري معروف.
األعراض  أن  إيرليخ«،23  »بول  معهد  رئيس  لوور22  جوهانس  أعلن  كما 

اجلانبية للقاح أنفلونزا اخلنازير ستكون أكثر بكثري من األنفلونزا العادية.24

5. دور الغرب في تطوير األمراض المعدية
إن العوملة ال تقتصر على رأس املال فحسب، بل أن تفشي األمراض، يشكل 

وجها اخر للعوملة اليت يديرها الغرب. 
إن التفشي السريع لألمراض املعدية، له عالقة باالستعمار واحلرب. وكان 
املعاصر! كما أن تفشي  للعامل  الذين قدموا مرض احلصبة  األوروبيون هم 
األنفلونزا عام 1918م. مت بواسطة الوحدات  العسكرية الغربية اليت كانت 
تتنقل من مكان إىل اخر. ويساهم اليوم رأس املال املتداول واالنسان واحليوان 

يف عملية توسيع وتطوير األمراض. 

أنفلونزا  وتفشي  إنتاج  في  البارز  االمريكي  الدور   .6
الخنازير

وقال اجلنرال ليونيد لفاشوف25 رئيس مركز البحوث اجليوسياسية الروسي، أن 
انفلونزا اخلنازير، أنتجت على يد امريكا بصورة معملية هبدف حتديد سكان 
العامل. وقد أدىل هبذه التصرحيات يف مقابلة مع وكالة نوفسيت الروسية لألنباء. 
وأضاف أن الدراسات املنجزة يف امريكا تفيد بان عدد سكان العامل سيزداد 
بأكثر من ثالثة مليارات نسمة حىت عام 2015. ويف هكذا ظروف، فانه 
من غري املمكن إشباعهم وتوفري الطاقة ومياه الشرب هلم على صعيد العامل. 

ولذلك، فان بعض الدول تقوم بانتاج الفريوسات الصناعية يف خمترباهتا. 
وأعلن هذا االسرتاتيجي الشهري، أن مث حماوالت تبذل من خالل انتاج هذا 
الفريوس الصناعي، للحد من تنامي عدد السكان يف العامل. ويتم السعي 
من خالل هذه الفريوسات إلرباك عملية التنامي الطبيعي للسكان يف العامل، 

وإجياد توازن جديد يف هذا اخلصوص. 

الهوامش:
1. gidahareketi.org 12/8/2009
2. Cloerance Gamble,jonn Harvery Kellogg (Proctor & 
Gamble)
3. Selling Sickness
4. Alan Casseles
5. Ray Moninhan
6. GSK
7. Relenza
8. Guardian, 23/7/2009
9. Gilead Sciences
10. Hoffman -Laroch
11. Fars News Agency 3/4/2009
12. Adrian Gibbe
13. www.bild.de.
14. WHO
15. aktifhaber.com 13/5/2009.
16. Smithfield Food Granjas Carroll

17. http://roberthlindsay.wordpress.com 30/05/2009 photos of 
smithfield foods granjas carrol site in la gloria mexico.
18. Manuel Perez Rocha
19. Foreign Palicy in Focus
20. www. milligazete.com.tr/.../kapitalizm-va-domuz-
gribi-125183.htm.
21. Wolfgang Wdarg
22. Johannes Lower
23. Poul Ehrlich
24. Bild 7/8/2009.
25. Leonid Lvachov

عوالم الحكومة المهدوية

صالح الطائي

3. السيطرة علی الطبيعة
من  إليه  وصل  مبا  البشرّي  الکائن  ميلک  سوف  هذه  التاريخ  النهاية  ويف 
العرفانّية والتطّور الروحّي والعلمّي والسلوکّي واإلميايّن قدرة السيطرة الکلّية 
علی الطبيعة اليت کانت من قبُل قاسية ومتسلطة عليه، ألّن االقتدار علی 
الطبيعة من خصائص العارف احلقيقّي، وهو من احلقائق اليت تؤمن هبا کّل 
 :الديانات، وقد روي عن عباد بن کثير البصرّي، قال: قلت لإلمام الباقر

:ما حّق المؤمن علی اهلل؟ فقال
»من حّق المؤمن علی اهلل أن لو قال لتلک النخلة: أقبلي، ألقبلت.«

فنظرت واهلل إلی النخلة التي کانت هناک قد تحرّکت مقبلة، فأشار إليها: 
»قّري فلم أعِنِک.«1

املؤسف أّن هنالک َمن عّد حرکة النخلة، وتکلم اإلمام معها من الغلّو 
واخلرافات الشيعّية اليت ال يقبلها العقل، يف ذات الوقت الذي يتقّبل فيه عقله 
مساع روايات وتصديقها؛ تشابه مضمون هذه الرواية، بل وتزيد عليها غرابة 
وتطرفااً، والسّيما أّن الذين حرّکوا األشجار واجلبال أو کلموها مل يکونوا من 
ذرّية النيّب األکرم )األئّمة املعصومني( الذين کلفهم اهلل بواجبات 
حفظ الرسالة ومحلها وإيصاهلا إلی کّل األجيال. وال يکلمون جزءااً حتی 
ولو کان صغريااً من علم أهل البيت وقدسّيتهم ومکانتهم، وأّن ما أتوا 
به - إن صّح ذلک - کان خلدمة مکانتهم الشخصّية الدنيويّة، ومتجيد 
ذاهتم، ورفع شأهنم يف أعني الناس أکثر منه عمالاً يقصد به وجه اهلل تعالی 

أو خدمة دينه احلنيف. 
وليس  املثال،  سبيل  علی  أوردهتا  نقول  وهي  أدناه،  النقول  جمموعة  ومنه 
للتهکم بأصحاهبا کما قد يتبادر إلی ذهن من يؤمن بنظريّة املؤامرة وحياول 
حتريف القول عن مواضعه، ألننا ال ننکر أن يکون اهلل سبحانه قد أجری 

بقدرته وعلمه نوعااً من الکرامات علی أيدي العرفانّيني من عباده املکرمني:
٭ أّن الشجرة رّمان تکلمت مع الشيخ إبراهيم بن أدهم حيث قالت له: يا 
أبا إسحاق! أکرمني بأن تأکل مّني شيئااً. ]قالت ذلک ثالث مرّات[ وکانت 
شجرة قصرية رماهنا حامض، فأکل منها رمانة فطالت وحال رّماهنا ومحلت 

يف العام مرّتني. ومسّيت رّمانه العابدين.2
بالوراثة إلی  تنتقل  أّن کرامات األولياء هذه  ٭ ومثلها رواية أخری تّدعي 
اليافعني الذين ال يؤمن شّرهم، حتی ولو مل يکونوا ميلکون علمااً  أبنائهم 

وفقها. کما يف حديثهم عن عبيد البسري الدمشقّي وکرامته اليت قالوا فيها:
کان له ابن صغري خیرج مع صبيان القرية حيتطبون من يابس أشجار التني 
والکروم، ويف أحد األيّام عاد إلی أهله ومعه حزمة حطب وبيده تني أخضر. 

فقالت له والدته: من أين لک هذا التين األخضر في الشتاء؟
فقال: قلت لرفقتي: تحّبون أطعمکم تينااً أخضر؟ فقالوا: نعم.

قال: فتوضأت للصالة رکعتين، ثّم دعوت بالدعاء الذي دعا به والدي البارحة، 
وسألت اهلل أن يطعمنا من تينة کنا عندها تينااً أخضر. فأطعمت لوقتها فأکلنا 

منها وحملنا. 
وکان والده يسمع قوله ألّمه؛ فقال أبو عبيدة المرأته: أعظم اهلل أجرک فيه!

فقالت له: باهلل أن فعلت، فإذا بالصبّي ميت، فأخذوا في جهازه، وأورده في 
حفرته!

فُسئل الشيخ عن ذلک؟ فقال: خشيت أن يدعَو به علی قرية فتهلک!!3
٭ جاء يف »سري أعالم النبالء«4 يف املعنی نفسه عن عصام بن رّواد قال: 

مسعت عيسی بن حازم النيسابوري يقول: کّنا مبّکة مع إبراهيم بن أدهم، فنظر 
إلی »أيب قبيس« فقال: لو أّن مؤمنااً مستکمل اإليمان يهّز الجبل لتحرّک. 
أّن رسول  فهل سمعتم  أردت!  إيّاک  ليس  اسکن  فقال:  قبيس  أبو  فتحرّک 

اهلل أمر أبا قبيس أن يحضر عنده في يوم ما؟

القسم الرابع

مصاديق التطّور الماّدّي
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عوالم الحكومة المهدوية

األندلس والحضارة اإلسالمیة 4

املخلصني  عباده  علی  سبحانه  اهلل  يتکّرم  أن  من  نستغرب  ال  حنن  لذا 
بالکرامات، وال سّيما أهّنا من احلقائق اليت آمنت هبا األمم األخری أيضااً 
تبعااً ملا جاء يف کتبهم املقّدسة، ففي »إجنيل مرقس« 11:22 هناک قول 

السّيد المسيح لتالميذه جاء فيه:
من قال لهذا الجبل قم وانطرح في البحر وهو ال يشّک في قلبه بل يؤمن بأّن 

ما يقوله سيکون، تّم له ذلک.5
فِلَم إذن يأتز من يکيل مبکيالني، فيؤمن بکّل هذه األفعال، وال يؤمن أّن 
 املهدّي اإلمام  عن  منع  قد  تعالی  اهلل  يکون  أن  ينکر  السليم  العقل 
مثل هذه الکرامات اليت تتناسب کّلّيااً وهنجه الذي سوف ينتهجه إلصالح 
 الکون کله، يف الوقت نفسه الذي تکّرم به اهلل سبحانه علی غري املهدّي

مبثل هذه الکرامات، وهم ال ميلکون منهجااً ممّيزااً؟
ُتَسيد  سوف  الکون  يف   املهدّي اإلمام  سينشرها  اليت  التکاملّية  إّن 
ممّا سيسهم يف  البالية  القيم  علی  وتقضي  والعرفانّية،  والروحانّية  اخلري  قيم 
تطوير النزاهة الوجدانّيه املطلقة ومنّوها يف نفس اإلنسان اآلدمّي، ويف نفس 
الکائنات الکونّية األخری کّلها مبا جيعلها مستعّدة للَبدء باملسري اخلتامّي حنو 

اهلل الختتام مسرية الکدح الطويلة6 وحتقيق اللقاء املرتقب:
ا َفُماَلِقيِه«7 »ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلٰى رَبَِّك َكْدحاً

الهوامش:
1. »املهدّي املوعود«، مهدّي مشس الدين، صص 17-16.

2. »طبقات الشافعية«: 4/ 339-340؛ »معجزات األنبياء کرامات لألولياء من هذه 
األّمة«، علي فرج العبداهلل، ص 54.

3. املصدر نفسه، ص 63.
4. »سري األعالم النبالء«، ج 7، ص 393.

5. »إجنيل«، ص 69.
6. »تکامل اإلنسان«، حممد عبد اجلبار الشيوط، ص 37.

7. سورة اإلنشقاق، اآليه 6.

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

الموسيقی
أزدهرت احلياة االجتماعية يف »األندلس« بظهور املدارس املوسيقية، فقد 
شاع الغناء احلجازي واملوسيقى احلجازية، وانتقل هذا الفن إىل األندلس عن 
طريق اجلواري واملغنيات واملغنني، ولعبت املوسيقى العربية دورها يف األندلس، 
فاملدرسة املوسيقية اليت أسسها زرياب وأبناؤه وبناته وجواريه كان هلا تأثري كبري 

يف احلياة االجتماعية.
وأدخل املسلمون بعض صناعات املشرق العريب إىل األندلس ومنها انتقلت 
إىل أوربا خاصة صناعة السجاد، وبعض أنواع األقمشة اليت عرفت بأمسائها 

العربية.

التاريخ
ا له أصوله، ومن املؤرخني األندلسيني  واهتم األندلسيون بالتاريخ واعتربوه علماً
أحمد ابن محمد الرازي، وابن حيان القرطبي، وابن الخطيب فقد ألفوا يف 
تاريخ املدن والتاريخ العام ويف الرتاجم، فقد ألف علي بن أحمد بن حزم كتاب 
»مجهرة أنساب العرب«1 وأشهر ما ألف يف تاريخ األديان الفصل يف امللل 
واألهواء والنحل2 وألف أبو محمد يوسف بن عبدالبر كتاب »االستيعاب يف 
معرفة األصحاب«3 وكتاب »الدرر يف اختصار املغازي والسري«4 وألف أبو 
المعارف عبدالرحمن بن محمد الرعيني كتاب »الباهر يف التاريخ«، ويعد ابن 
الفرضي من مشاهري من أهتم بالرتاجم، يتجلى هذا يف كتابه تاريخ علماء 

األندلس وكتاب تاريخ افتتاح األندلس لقأبي بكر محمد القرطبي املعروف بقابن 
القرطبي وكتاب  لقعريب بن سعد  الطربي«  تاريخ  القوطية، وكتاب »خمتصر 
أخبار  يف  »املقتبس  وكتاب  الخشني  حارث  بن  لقمحمد  بقرطبة«  »القضاة 
لقأبي  امللوك«  القرطبي وكتاب »سراج  بن حيان  مروان  لقأبي  األندلس«  بلد 
بكر الطرطوشي وكتاب »آداب السياسة يف الوزارة« لقابن الخطيب السلماني.

الجغرافية
وكان للمسلمني يف األندلس نصيب وافر يف علم اجلغرافية، فمنهم من له 
مصنفات يف اجلغرافية على درجة عالية من األمهية، منهم أبو العباس أحمد 
بن عمر بن أنس العذري يف كتابه »ترصيع األخبار وتنويع اآلثار والبستان« 
يف غرائب البلدان واملسالك إىل مجيع املمالك وقد نشر الدكتور عبدالعزيز 
األهواين يف مدريد عام 1965م. جزءاًا من هذا الكتاب حتت عنوان نصوص 
ا من أهم كتب جغرافية األندلس وتارخیها  عن األندلس5 الذي يعد واحداً
وخطط مدهتا. ومن جغرافيي األندلس أيضاًا أمحد بن حممد الرازي وله عدة 
يدور  الذي  األندلس  مسالك  أشهرها كتاب  من  اجملال  هذا  يف  مؤلفات 
الكتاب  معظمه حول صفة األندلس، ولكن من املؤسف أن معظم هذا 
فقد، ومل يصلنا إال جزء يسري منه فقط. وممن اشتهر من اجلغرافيني أيضاًا 
األدريسي الذي عمل خارطة دائرية للعامل. وصنع هيئة للعامل على شكل 
كرة من الفضة رسم عليها أقاليم العامل وحباره ومدنه املهمة، ومن الرحالة 
املشتاق  نزهة  يف كتابه  بطوطة  وابن  الرحلة  يف كتابه  جبري  ابن  اجلغرافيني 

ازدهار الحضارة اإلسالمية في األندلس
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األندلس والحضارة اإلسالمیة 4

ِفَرق الديانات اإلبراهیمیة 

فقد جاب آسيا الصغرى وآسيا الوسطى و»اهلند« و»الصني« و»أفريقيا« 
ووصف مجيع هذه الدول.

الفلسفة
وعين املسلمون يف األندلس بالدراسات الفلسفية، فنقلوا إىل الغرب فلسفة 
»اليونان« وما أضافوا إليها، وكانت من أكرب مشكالهتم الفلسفية حماولة 
التوفيق بني الدين والفلسفة، وأكرب فالسفتهم ابن رشد املشهور بشروحه 
لفلسفة أرسطو، وقد أثرت تأثرياًا قوياًا يف أوربا، وأشهر كتبه كتاب هتافت 
التهافت رد به على االمام الغزايل يف كتابه هتافت الفالسفة. ومن فالسفة 
األندلس أيضاًا ابن ماجه وابن طفيل صاحب قصة حي بن يقظان اليت ترمجت 

إىل الالتينية واهلولندية ونقلت إىل أكثر اللغات األوربية. 

علم الحيوانات
ومل يكن اهتمام العرب بعلم احليوان أقل من اهتمامهم بالعلوم األخرى اليت 
أبدعوا يف دراستها، فقد برز العديد من العلماء العرب الذين ألفوا يف حياة 
احليوان، ووضعوا املؤلفات واملصنفات الكثرية حوهلا خاصة وأن احليوانات 
جزء مهم من حياة اإلنسان سواء أكان من الناحية االقتصادية أو اجلمالية، 
وأمساك، ووصفوها  وأليفة، وطيور، وحشرات،  من وحشية  أنواعها  فذكروا 

وصفاًا دقيقاًا، وبينوا أشكاهلا وصفاهتا وطبائعها.6
ا، فقد  لقد كان تأثري املسلمني اخللقي على األندلس وعلى أوربا كبري جداً

أشار لوبون ما ذكره سبوباونلي يف كتابه عن القرآن بقوله:
أسفرت تجارب العرب وتقليدهم عن تهذيب طبائع سنبوراتنا الغليظة في القرون 
الوسطى وتعلم فرساننا أسمى العواطف وأنبلها وأرحمها من غير أن يفقدوا شيئاًا 

من شجاعتهم،7 
ويقول أيضاًا: 

كان للحضارة االسالمية تأثير عظيم في العالم، وإن هذا التأثير خاصبالعرب 
وحدهم، فال تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم، وأن العرب 
هذبوا البرابرة بتأثيرهم الخلقي، وأنهم الذين فتحوا ألوربا ما كانت تجهله من 
عالم المعارف العلمية واألدبية والفلسفية بتأثيرهم الثقافي فكانوا ممدنين لنا 

وأئمة لنا ستة قرون.8
٭٭٭

واالجتماعية  والسياسية  العلمية  النواحي  يف  االسالمي  العريب  الرتاث  إن 
أوربا  وحربياًا يف جنوب  سياسياًا وحضارياًا  انتشر  قد  والروحية  واالقتصادية 
املراكز  هذه  يف  نبغ  وقد  فيها،  حلضارهتم  مراكز  املسلمون  وأسس  وغرهبا 
مرتمجون نقلوا جوانب مهمة من الرتاث العريب اإلسالمي إىل لغاهتم، فكانت 
طليطلة وأشبيلية وغرناطة وقرطبة من أشهر مراكز الرتمجة عن العربية، فكانت 
يف أشبيلية كلية عربية التينية تعين برتمجة كتب الفلسفة العربية وقد أثرت 
فلسفة ابن رشد بصورة خاصة يف الغرب وولدت حركات ثورية على تعاليم 
أوربا حىت  الكتب مراجع معتمدة يف جامعات  الكنيسة. وأصبحت هذه 

القرن السابع عشر.9
وقد حاول بعض األوربيني التقليل من شأن املسلمني يف هنضة أوربا وازدهارها 

وهم ينسون مثالاً أن اإلدريسي والخازن قد سبقا نيوتن يف القول باجلاذبية، 
وأن ابن النفيس قد سبق هارفي إىل كشف الدورة الدموية، وأن ابن مسكويه 
قد سبق دارون يف القول بالتطور، وابن خلدون قد سبق المارک يف القول يف 
أثر البيئة علی األحياء، وأن ابن سينا قد سبق علماء الغرب يف الطب واملعادن 
والنبات واحليوان، وأن ابن يونس وابن حمزة قد مهدوا كثرياًا بكشوفهما إىل 
معرفة اللوغاريتمات وحساب التكامل والتفاضل، وأن الخوارزمي أول من 
ألف يف احلساب واجلرب بطريقة علمية منظمة، وأول من استعمل األرقام 
يف احلساب وللداللة على عظم الرتاث العلمي العريب ما خلفوه يف خزائن 
الكتب املوجودة يف العامل واحملفوظ منها أمساؤهم يف فهارس الكتب لتثبيت 
مدى عظم احلضارة العربية يف خمتلف صنوف العلم واملعرفة، وبذلك فقد 
كان للحضارة االسالمية االسالمية فضل جليل على أوربا وكانت عامالاً 

مهما يف هنضتها.
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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:

صدوقيون
الصدوقيون هم إحدى األحزاب الدينية السياسية اليت نشأت ضمن الديانة 
اليهودية وذكرت يف العهد اجلديد؛ فمن املعروف أنه خالل القرن األول قبل 
امليالد ومن مث خالل القرن األول انقسم اجملتمع الديين اليهودي إىل عدد من 
األحزاب واجلماعات السياسية داخل املؤسسة الدينية، وقد كان أكرب حزبني 

مها الصدوقيني والفريسيني.
ورد ذكر الصدوقيون يف »اإلجنيل« وسفر أعمال الرسل أربعة عشر مرة، وكان 

قيافا عظيم الكهنة الذي حكم على يسوع صدوقياًا.

أصل التسمية
ان اسم صدوقيون يأت على األرجح نسبة إىل صدوق الذي جعله سليمان 
رئيس كهنة اليهود ورئيس »السنهدرمی« يف »القدس« بعد وفاة أبيثار، الذي 

كان يسبقه يف هذا املنصب.

المعتقدات الدينية
الصدقيون جزء من الديانة اليهودية لكن هلم رؤيتهم اخلاصة حنوها، فرفضوا 
القدمی  العهد  التوراة سوى أول مخسة أسفار  التمسك واالعرتاف بقدسية 
الالويني  العدد،  اخلروج،  التكوين،  أي   ،موسى إىل  تنسب  واليت 
اليهود هبا؛ كذلك فقد  اليت آمن  والتثنية؛ وأنكروا سائر األسفار والكتب 
أنكر الصدوقيون قيامة األموات واإلميان باحلياة األبدية بعد املوت ورفضوا 
االعرتاف باملالئكة والشياطني لعدم ذكرهم يف األسفار اخلمسة اليت آمنوا 
هبا، وعرف عنهم التمسك الشديد باملنطق وعدم إعارهتم اإلميان بالغيبيات 
سوى القليل من األمهية، وبشكل عام كانت اختالف عقائدهم الدينية مع 
سائر اليهود خصوصاًا الفريسني وهم املنافسون التقليديون هلم، سبب عداء 

وصراع جديل دائم بينهما.
وكان الصدوقيون يولون أمهية خاصة لتقدمی القربان بدال من الصالة. وقد 
نشأ الكثري من كهنة هيكل سليمان وحاخامات السنهدرين من هذه الفرقة. 

الصدوقيون

وكانت عالقاهتم جيدة مع والة الروم. 
وكان الصدوقيون يرون أنه لزاما عليهم احلفاظ على التقاليد املاضية، وكانوا 
وتقاليد  آداب  وكذلك  الفريسيون  يقدمه  الذي  بالرأي  التفسري  يعارضون 
الفريسيني. فكانوا يقولون جبسمية اهلل وأن القرابني واهلدايا اليت نقدمها يف 
سبيل اهلل، تشبه األشياء اليت تقدم مللك أو حاكم بشري. وكان الصدوقيون 
ينكرون خلود النفس والقيامة، ويظنون أن مكافأة العمل الطيب وعقاب 
العمل السئ يعطيان يف هذه الدنيا، وكانوا يؤمنون باإلختيار املطلق فيما 

خیص اإلرادة االنسانية. 

الصدوقيون في العهد الجديد
أول ذكر يرد للصدوقيني يف العهد اجلديد هو يف الفصل الثالث من »إجنيل 
مىت« ويذكرون مقرونني بالفريسيني يقرعهم يوحنا المعمدان؛ ورغم خالفهم 
الشديد مع الفريسيني فقد اتفقوا وإياهم على معاداة يسوع وتذكر األناجيل 
عدة حوادث حاول فيها الصدوقيون والفريسيون اإليقاع به، ويورد يف إجنيل 
مىت 22/ 23-33 احلادثة الشهرية للمجاهبة بني الصدوقيني ويسوع عندما 
سألوه عن قيامة املوتى، حبسب رواية إجنيل مىت، فقد استطاع يسوع الربهان 
بآية من سفر اخلروج وهي إحدى الكتب اليت يؤمنون هبا، عن القيامة فقدم 
بذلك خدمة جليلة للفريسني. كما ورد ذكرهم يف خمطوطات البحر امليت.
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ِفَرق الديانات اإلبراهیمیة 

الطّب اإلسالمي

الوضع االجتماعي
كان الصدقيون يف الغالب ينحدرون من عائالت كهنوتية عريقة، ويشكلون 
تعاوهنم مع  فقد شاع  اليهودي، كذلك  اجملتمع  اخلاصة رفعة  يف جمالسهم 
السلطات الرومانية اليت كان الشعب ميقتها للحفاظ على وضعهم الديين 
والسياسي املتقدم، وخالل أيام املسيح تواىل عظيمي كهنة من الصدوقيني 
مها حّنان وقيافا، وبنيجة هذه العالقة القوية مع الرومان فقد كان للصدوقيني 
نفوذ قوي يف اهليكل ولدى حرس اهليكل أيام يسوع املسيح. ويعود تزايد 
العودة من »بابل« مبرسوم قورش )538 ق.م(  أيام  نفوذ الصدوقيون إىل 
اليهودية ألن  العناصر الكهنوتية داخل اجلماعة  التعاون مع  إذ آثر الفرس 
بقايا األسرة املالكة اليهودية من نسل داوود قد تشكل خطرا عليهم 
والسلوقية  البطليمية  األمرباطوريات  داخل  الصعود  يف  الصدوقيون  واستمر 
تعمل  وسيطة  وظيفية  مجاعة  وكونوا  اليهود  أثرياء  مع  واندجموا  والرومانية، 
لصاحل اإلمرباطوريات احلاكمة وتساهم يف استغالل اجلماهري اليهودية ولكن 
وبالتدريج ظهرت مجاعة من علماء ورجال الدين )أمههم مجاعة الفريسيني( 
العلم بطرق ذاتية، كما كانت شرعيتهم تستند إىل عملهم وتقواهم  تلقوا 
ال إىل مكانة يتوارثوهنا، وحيصلون على دخلهم من عملهم ال من ضرائب 

اهليكل وقد أدى ظهورهم إىل إضعاف مكانة الصدوقيون.

مصادر دخل الصدوقيون
وكان الصدوقيون بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة باهليكل، يعيشون على النذور 
اليت يقدمها اليهود، وعلى بواكري احملاصيل، وعلى نصف الشيقل الذي كان 
على كل يهودي أن يرسله إىل اهليكل، األمر الذي يدعم الثيوقراطية الدينية 
اليت تتمثل يف الطبقة احلاكمة واجليش والكهنة، وكانوا حيصلون على ضرائب 
اهليكل، وضرائب عينية وهدايا من اجلماهري اليهودية وقد حوهلم ذلك إىل 

ارستقراطية وراثية تؤلف كتلة قوية داخل السنهدرين.
٭٭٭

وكان الصدوقيون شأهنم شأن الفريسيني، يعارضون السيد املسيح، وقد 
ورد إمسهم مرارا وتكرارا يف األناجيل األربعة. وبعد خراب أورشليم عام 70 

للميالد، مل يتبق أثر عن هذه الفرقة. 

ما هو الرطب؟
هو مثرة أشجار القنخيل وهو أحد الثمار الشهرية بقيمتها الغذائية. وقد اعتمد 
العرب عليها يف حياهتم اليومية وأوصى الرسول حمّمد أصحابه بأكل 
التمر ملا فيه من فوائد وقد غدا التمر وال يزال الطعام املفضل لإلفطار عليه 
يف شهر رمضان، وكما يتناولونه العمال أثناء عملهم من أجل ختفيف التعب 
وإعطائهم السعرات احلراريات الكافية. وتتناوله النساء خالل فرتة محلهم من 
أجل تغذية نفسها وتغذية الطفل يف أحشائها واملساعدة على حتمل آالم 
الطلق. ورد ذكر التمر يف القرآن يف »سورة مرمی« حيث أن السيدة مريم 
العذراء تناولت الرطب لتخفيف حدة أمل والدة المسيح حيث أوحى هلا 
اهلل بأن هتز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب اجلين فتأكل منه وتشرب 

وتقر عينا.

فوائد الرطب الطبية 
٭ يعد التمر غذاءاً مثاليااً كافيااً لإلنسان الحتوائه على املواد الغذائية الرئيسية 
مثل السكريات واألمحاض، واملعادن والدهون والربوتينات وغريها ويف املثل 

العامي )التمر مسامري الركب(.
٭ كما أنه حيتوي على مضادات السرطان واملنشطات اجلنسية فإذا استخدم 
مع احلليب فإنه يزيد يف الباءة خیصب البدن فالتمر فيه معدن الفسفور وهو 
البيتوسني  مثل هرمون  املهمة  واهلرمونات  للرجال  يصلح  ومفيد  هام  غذاء 
الذي له خاصية تنظيم الطلق عند النساء باإلضافة إىل انه مينع النزيف أثناء 

وعقب الوالدة وخمفض لضغط الدم عندما تتناوله احلوامل.
٭ إن التمر هذه الفاكهة احللوة املمتازة، غين جدااً باملواد الغذائية الضرورية 
لإلنسان فإن كيلوغراما واحدا منه يعطي ثالثة آالف كالوري أي ما يعادل 
إن  أخرى  وبعبارة  الواحد  اليوم  يف  النشاط  متوسط  للرجل  احلرارية  الطاقة 
الكيلوغرام الواحد من التمر يعطي نفس القيمة احلرارية اليت يعطيها اللحم، 
وان ما يعطيه الكيلو الواحد من البلح يعادل ثالثة أضعاف ما يعطيه كيلو 

واحد من السمك.
٭ وحيتوي التمر على فيتامني )أ( وهو موجود بنسبة عالية تعادل يف أعظم 
)أ( كما هو  والزبدة وفيتامني  السمك  تعادل نسبته يف زيت  مصادره أي 
معروف يساعد على زيادة وزن األطفال ولذلك يطلق عليه األطباء اسم 
عامل النمو كما حيفظ رطوبة العني وبريقها وبذلك يضاد الغشاوة الليلية.و 
يساعد اجللد و األغشية الناعمة الرطبة اليت تبطن األنف و احللق على أن 

تظل سليمة.
هذه  شأن  ومن   2 ب  وفيتامني   1 ب  فيتامني  على  التمر  وحيتوي  ٭ 
الفيتامينات تقوية األعصاب وتليني األوعية الدموية وترطيب األمعاء وحفظها 
من االلتهابات والضعف ويصف األطباء فيتامني ب للناقهني والرياضيني أما 
فيتامني ب 2 فيوصف يف آفات الكبد  وتشقق الشفاة ويف تكسر األظافر 

وتشقق اجللد.
٭ والتمر غين باملعادن حيث توصل علماء التغذية إىل أن التمر غين بالفسفور، 
أربعني  التمر جند  مائة غرام من  والعنب ففي كل  املشمش  فهو أغىن من 
مليغراما من الفسفور بينما ال تزيد كمية الفسفور املوجودة يف أي فاكهة عن 

مليحة سرکرده الرطب
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عشرين مليغرامااً يف نفس الكمية إذا عرفنا الفسفور يدخل يف تركيب العظام 
 Hypokalemia البوتاسيوم  نقص  لعالج  التمر  ويستخدم  واألسنان 

الحتوائه على كميات كبرية من البوتاسيوم عالوة على ذلك.
٭ وحيتوي التمر على املغنيسيوم وقد لوحظ أن الذين يتناولون التمر بكثرة 

ال يعرفون مرض السرطان.
* وتستطيع املعدة هضم التمر وامتصاص السكاكر املوجودة فيه خالل ساعة 
أو بضع ساعة وفائدة السكاكر املوجودة يف التمر ال تنحصر يف منح احلرارة 

القدرة والنشاط بل أهنا مدرة للبول تغسل الكلى وتنظف الكبد.
٭ الرطب جيد للمعدة الباردة و يزيد يف املين، و يلني الطبع يف املربودين، و 

لكنه يولد دما غليظا، فهو ال يوافق احملرورين.
ميدح جالينوس يف »كتاب حفظ الصحة« الرطب القليل الرطوبة اليت فيه 

عفوصة يسرية؛يقول ألن ماكان كذلك كان دابغا للمعدة.1
و كما يقول برهان الدين يف كتابه: 

و ليقتصر من الفواكه على الرطب و هو الطري الرطب من ثمرة النخلة، و هو 
يغذو غذاء كثيرا جيدا و يخصب البدن في البالد المعتاد أكله فيها ألنه يكون 
قدتكرر للطبيعة إصالحه، و دفع مضاره، و تمرنت القوة الهاضمة على هضمه، 
و إحالته و صارت قوية على ذلك، فيكون احتماله على الطبيعة أمهل، واليضر 
لذلك. و لذا قيل: الغذاء المألوف الذي فيه مضرة ما، أوفق من الفاضل الغير 

المألوف، لكن من لم يعتده، تولد منه في بدنه دم ردي مستعد للعفونة.2

التمر والرطب في أقوال المعصومين
جاء يف كتاب »وسائل الشيعة« )آل البيت( للعامل الفقيه الحر العاملي ما 

يلي:3
1. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير عن 
أبيه قال: كان علي بن الحسين يحب أن يرى الرجل تمريا لحب رسول 

اهلل التمر.
2. عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن عقبة، عن ميسر بن عبد 
العزيز، عن أبيه، عن أيب جعفر أو أيب عبد اهلل يف قول اهلل عز وجل: 

»فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، قال: أزكى طعاما التمر.«
3. عن أحمد، عن ابن سنان، عن إبراهيم بن مهزم، عن عنبسة بن بجاد، 
عن أيب عبد اهلل قال: »ما قدم إلى رسول اهلل طعام فيه تمر إال بدأ 

بالتمر.«
بعض  عن  المغرا،  أبي  عن  عمير،  أبي  ابن  عن  أبيه،  عن  علي،  عن   .4

أصحابه، عن عقبة بن بشير، عن أيب جعفر قال: 
 :دخلنا عليه فدعا بتمر فأكلنا ثم ازددنا منه ]ثم قال:[ قال رسول اهلل«

»إني ألحب للرجل ]أو قال:[ يعجبني الرجل أن يكون تمريا.«
5. عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أيب عبد اهلل قال: »كان 

حلوا رسول اهلل التمر.«
6. عن علي بن الحكم، عن ربيع المسلى، عن معروف بن خربوز عمن رأى 

أمري املؤمنني يأكل اخلبز بالتمر.
بإسناده عن علي يف  الحسين يف »اخلصال«  بن  بن علي  محمد   .7
حديث األربعمائة قال: »خالفوا أصحاب المسكر وكلوا التمر فإن فيه شفاء 

من األدواء.«
8. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان عن 
أبي عمرو، عن رجل، عن أيب عبد اهلل قال: »خير تموركم البرني يذهب 
بالداء ال داء فيه ويذهب باالعياء ويشبع  ويذهب بالبلغم ومع كل تمرة حسنة.«

9. عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن سليمان بن جعفر 
الجعفري، قال: 

دخلت على أيب احلسن الرضا وبني يديه متر برين وهو جمد يف أكله 
يأكله بشهوة فقال يل: »يا سليمان! ادن فكل.« فدنوت منه فأكلت معه 
وأنا أقول له: جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة. فقال: »نعم 

 :إني الحبه.« فقلت: ولم؟ قال
»ألّن رسول اهلل كان تمريا، وكان أمير المؤمنين تمريا، وكان الحسن تمريا، 
وكان أبو عبد اهلل الحسين تمريا، وكان سيد العابدين  تمريا، وكان أبو جعفر 
تمريا، وكان أبو عبد اهلل تمريا، وكان أبي تمريا، وأنا تمري، وشيعتنا يحبون التمر، 
ألنهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر ألنهم خلقوا من 

مارج من نار.«
10. حممد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر 
العجوة   مريم نخلة  قال: »كانت   الرضا احلسن  أيب  بن خالد، عن 
ونزلت في كانون ونزل مع آدم عليه السالم العتيق والعجوة فمنها تفرع أنواع 

النخل.«
11. حممد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اهلل 
عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عبد اهلل 
بن سنان، عن أيب عبد اهلل قال: »من أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة 

على الريق من تمر العالية لم يضره سم وال سحر وال شيطان.«
و قال اإلمام الرضا: »من أراد أن يأمن من وجع السفل و اليظهر به وجع 
البواسير فليأكل كل ليلة سبع تمرات برني بسمن البقر، و يدهن بين انثييه بدهن 

زنبق خالص.«4
لمريم:  قال  اهلل  فإّن  الرطب،  النفساء  تأكله  ما  أّول  النيّب: »ليكن  فعن 

»َوُهزِّي ِإلَْيِك ِبِجذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطَبااً َجِنّيااً«5 
قيل: يا رسول اهلل فإن لم تكن أيّام الرطب؟ قال: »سبع تمرات من تمر 
المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإّن اهلل عّز وجّل يقول: 
»وعزَّتي وجاللي وعظمتي وارتفاع مكاني، ال تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون  

إالّ كان حليمااً، وإن كانت جارية كانت حليمة.«6
وقال علي: »أربعة نزلت من الجنة: العنب الرازقي، و الرطب المشاني، و 

الرمان األملسي، و التفاح الشامي.«7

ما هو النخيل؟
خنيل البلح أو التمر ويعترب من الفصيلة النخلية، موطنه شبه اجلزيرة العربية 
)جذع(  ساق  هلا  معمرة،  شجرة  النخلة  أفريقيا.  ومشال  والبحرين  والعراق 

غليظة ترتفع حنو 30 مرت تتوجه أوراق ريشية كبرية )السعف( هبية املنظر. 

تفسير قوله تعالى »ِقنيَْواٌن َدانَِيٌة«
القرآن إىل األذهان ما يلي: »ِقنقَْواٌن«، أي أعذاق  جاء يف تفسري تقريب 

الِعذق -  القاف وضمها - وهو  بكسر  قنو -  قنوان مجع  فإّن  الُرَطب، 
بالكسر - »َدانَِيٌة« أي قريبة التناول.

النخل في القرآن
إن شجرة النخيل قد ذكرت يف ثالثة وعشرين موضعا من مواضع القرآن 

الكرمی نذكر بعضا منها:

أوال: جاء ذكر النخل بلفظ »النخل«
1. »... خنُّْرُِج ِمْنُه َحبًّا مُّتقَرَاِكباًا َوِمَن النَّْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنقَْواٌن َدانَِيٌة...«8 

َوالزَّرَْع  َوالنَّْخَل  َمْعُروَشاٍت  َوَغيقَْر  مَّْعُروَشاٍت  َجنَّاٍت  أَنَشأَ  الَِّذي  »َوُهَو   .2
خُمَْتِلفاًا أُُكُلُه...«9

3. »َواْضِرْب هَلُم مَّثقالاً رَُّجَلنْيِ َجَعْلَنا أِلََحِدمِهَا َجنَّتقنَْيِ ِمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَنامُهَا 
بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بقَيقْنقَُهَما َزْرعاًا«10 

4. »فََأَجاءَها اْلَمَخاُض ِإىَل ِجذِْع النَّْخَلِة قَاَلْت يَا لَْيَتيِن ِمتُّ ققَْبَل َهَذا وَُكنُت 
َنْسياًا مَّنِسيًّا«11 

5. »َوُهزِّي إِلَْيِك جِبِذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطَباًا َجِنيًّا«12 
السِّْحَر  َعلََّمُكُم  الَِّذي  َلَكِبريُُكُم  إِنَُّه  َلُكْم  آَذَن  َأْن  ققَْبَل  َلُه  آَمنُتْم  6. »قَاَل 
النَّْخِل  ُجُذوِع  يف  َوأَلَُصلِّبقَنَُّكْم  ِخاَلٍف  مِّْن  َوأَْرُجَلُكم  أَْيِدَيُكْم  فقأََلَُقطَِّعنَّ 

َولَتقَْعَلُمنَّ أَيقَُّنا َأَشدُّ َعَذاباًا َوأَبقَْقى«13
7. »َوُزُروٍع َوخَنٍْل طَْلُعَها َهِضيٌم«14

َا طَْلٌع نَِّضيد«15 8. »َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت هلَّ
9. »تَنزُِع النَّاَس َكأَنقَُّهْم أَْعَجاُز خَنٍْل مُّنَقِعٍر«16
10. »ِفيَها فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اأْلَْكَماِم«17

11. »ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوخَنٌْل َورُمَّاٌن«18
12. »َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َومَثَانَِيَة أَيَّاٍم ُحُسوماًا فقَتقََرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى 

َكأَنقَُّهْم أَْعَجاُز خَنٍْل َخاِويٍَة«19
20» 13. »َوزَيقُْتوناًا َوخَنْالاً

ثانيا: جاء ذكر النخل بلفظ »النخيل«
1. »َويف اأَلْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِّْن أَْعَناٍب َوَزرٌْع َوخنَِيٌل ِصنقَْواٌن 
َوَغيقُْر ِصنقَْواٍن ُيْسَقى مبَاء َواِحٍد َونقَُفضُِّل بقَْعَضَها َعَلى بقَْعٍض يف اأُلُكِل ِإنَّ يف 

َذِلَك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يقَْعِقُلوَن«21
2. »يُنِبُت َلُكم ِبِه الزَّرَْع َوالزَّيقُْتوَن َوالنَِّخيَل َواأَلْعَناَب َوِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ يف 

َذِلَك آليَةاً لَِّقْوٍم يقَتقََفكَُّروَن«22
3. »َوِمن مَثَرَاِت النَِّخيِل َواأَلْعَناِب تقَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكراًا َورِْزقاًا َحَسناًا ِإنَّ يف 

َذِلَك آليَةاً لَِّقْوٍم يقَْعِقُلوَن«23
َر األَنقَْهاَر ِخالهَلَا تقَْفِجرياًا«24 يٍل َوِعَنٍب فقَتقَُفجِّ 4. »أَْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن خنَِّ

يٍل َوأَْعَناٍب لَُّكْم ِفيَها فقََواِكُه َكِثريٌَة َوِمنقَْها  5. »فَأَنَشْأنَا َلُكم ِبِه َجنَّاٍت مِّن خنَِّ
تَْأُكُلوَن«25

يٍل َوأَْعَناٍب َوَفجَّْرنَا ِفيَها ِمْن اْلُعُيوِن«26 6. »َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمن خنَِّ
يٍل َوأَْعَناٍب جَتْرِي ِمن حَتِْتَها األَنقَْهاُر  7. »أَيقََودُّ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّن خنَِّ
َلُه ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت َوَأَصابَُه اْلِكبقَُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاء فََأَصابقََها ِإْعَصاٌر ِفيِه 

ُ الّلُه َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تقَتقََفكَُّروَن«27 نَاٌر فَاْحتقََرَقْت َكَذِلَك يقُبقنيِّ

ثالثا: جاء ذكر النخل بلفظ )لينة«
َولُِيْخزَِي  اللَِّه  فَِبِإْذِن  ُأُصوهِلَا  َعَلى  قَاِئَمةاً  تقَرَْكُتُموَها  أَْو  لِّيَنٍة  مِّن  َقَطْعُتم  »َما 

اْلَفاِسِقنَي«28
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السؤال: 
روی فی »حباراالنوار«، ج 40، ص 84 يف »سّد االبواب«:

كانت جلماعة من الصحابة أبواب شارعة يف مسجد الرسول فقال يوما 
سدوا كل باب يف املسجد إال باب علي فسدت. فقال يف ذلك قوم 
حىت بلغ رسول اهلل فقام فيهم فقال: »إن قوما قالوا في سد األبواب  و 
ترك باب علي  إني ما سددت و ال فتحت و لكني أمرت بأمر فاتبعته.« و روی 
عنه: »أيها الناس إن اهلل تعالى أمر موسى بن عمران أن يبني مسجدا طاهرا 
ال يسكنه إال هو و هارون و ابنا هارون شبر و شبير و إن اهلل أمرني أن أبني 

مسجدا ال يسكنه إال أنا و علي و الحسن و الحسين سدوا هذه األبواب .«
ومن الصعوبة مبكان تصديق رحيل انسان كان بيننا لقرون. وبالرغم من اننا 

حمرومون من رؤيته ومشاهدته، لكن قلوبنا حتتيي حبياته.

الجواب:
إن نفس الوجود الكامل، واإلنسان اإلهلي، اجلامع لكل امليزات والفضائل، 
وامللتزم خبط اهلل، والعامل يف سبيله، حمبوب هلل تعاىل... وله قيمته عنده، وله 
أثره العظيم يف دعوة الناس للتأسي، وإثارة احلماس والرغبة للكون يف مواقع 

رضا اهلل تعاىل.
ويكون اجلهد الذي يبذله هذا اإلنسان الكامل، لينال مقاصده، وليتدرج يف 
مقام القرب من اهلل تعاىل، جهدا عظيم األثر، بالغ القيمة، يشارك صاحبه 
كل الذين يستفيدون منه هداية، وتزكية، وسلوكا، وموقفا، وقربا، وطاعة...

فإن االنسان اذا تدرج يف مدارج الكمال وبلغ املراتب العليا منها ينال حبظوظ 
وامتيازات ختتلف عن غريه. ومن تلك االمتيازات ما يصيب اجلسد منها 
وقد يكون هذا االمتياز اجلسدي ليس بفضل سلوكها لوحدها، بل لسلوك 

ومقام أبيها، لذا ورد عندنا أن بنات االنبياء مجيعا ال حيضن، فالهنا بنت 
نيب ميكن ان تنال من خالل الوراثة صفات ختتلف عن باقي النساء كما 
تنال بالوراثة بعض الصفات اجلسدية االخرى كاجلمال والطول ولون البشرة 

وغري ذلك من الصفات الوراثية.

تحريم مسجد النبّي إال عليه وعلی فاطمة وعلي والحسنين
أخرج المتقي الهندي عن الصحيحني )صحيح البخاري وصحيح املسلم( 

عن أم سلمة، أن رسول اهلل قال:
»أال إن مسجدي هذا حرام علی کل حائض من النساء وکل جنب من الرجال 

إال علی محمد وعلی أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين.«13
وأخرج املتقي اهلندي عن الصحيحن و»تاريخ دمشق« إلبن عساکر، عن أم 

سلمة، أن رسول اهلل قال:
»أال! ال يحل هذا المسجد لُجنب وال حائض إال لرسول اهلل وعلي وفاطمة 

والحسن والحسين، أال! قد بّينت لکم األشياء أن تضّلوا.«14

االّئمة هم المطهرون
علّي بن موسى الرضا قال : 

»لإلمام  عالمات يكون أعلم الناس و أحكم الناس و أتقى الناس و أحلم الناس 
و أشجع الناس و أسخى الناس و أعبد الناس و يولد مختونا و يكون مطهرا و 
يرى من خلفه كما يرى من بين يديه و ال يكون له ظل  و إذا وقع على األرض 
من بطن أمه وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين و ال يحتلم و تنام عينه و 
ال ينام قلبه و يكون محدثا و يستوي عليه درع رسول اهلل و ال يرى له بول 

و ال غائط ألن اهلل عز و جل قد وكل األرض بابتالع ما يخرج منه و تكون 
رائحته أطيب من رائحة المسك...«3

وصفهم اهلل من إذهابه الرجس عنهم و تطهريه إياهم يف قوله : 
»ِإنَّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبيَْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطِهيرااً.«4

روی عن أم سلمة قالت: 
»نزلت هذه اآلية في بيتي و في يومي، كان رسول اهلل عندي فدعا عليا و 
فاطمة و الحسن و الحسين و جاء جبرئيل فمد عليهم كساء فدكيا. 
الرجس و طهرهم  أذهب عنهم  اللهم  بيتي،  أهل  قال: »اللهم هؤالء  ثم 

تطهيرا.« 
قال جبرئيل: »و أنا منكم يا محمد؟« 
فقال النبي: »و أنت منا يا جبرئيل.« 

أنا من أهل بيتك، و جئت ألدخل  قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول اهلل! و 
معهم؟ 

فقال: »كوني مكانك يا أم سلمة! إنك إلى خير، أنت من أزواج نبي اهلل.« 
َأْهَل  الرِّْجَس  َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  اللَُّه  يُرِيُد  يا محمد »ِإنَّما  اقرأ   :فقال جبرئيل
5».اْلبيَْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطِهيرااً«  في النبي و علي و فاطمة و الحسن و الحسين

معنی البتول
.البتول، من ألقاب السيدة فاطمة الّزهراء

والتبتل: االنقطاع عن النساء وترك النكاح، وأصل البتل القطع. وسئل أحمد 
البتول؟  لها  قيل  لم   :اهلل بنت سيدنا رسول   فاطمة يحيى عن  بن 
فقال: »النقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء األمة عفافا وفضال ودينا 
وحسبا.« وقيل: النقطاعها عن الدنيا إىل اهلل عز وجل. وامرأة مبتلة اخللق 
أي منقطعة اخللق عن النساء هلا عليهن فضل. وقيل: تبتيل خلقها انفراد كل 

شيء منها حبسنه ال يتكل بعضه على بعض. 
قال ابن األعرابي: املبتلة من النساء احلسنة اخللق ال يقصر شيء عن شيء، 
ال تكون حسنة العني مسجة األنف، وال حسنة األنف مسجة العني، ولكن 
تكون تامة؛ قال غريه: هي اليت تفرد كل شيء منها باحلسن على حدته. 

واملبتلة من النساء اليت بتل حسنها على أعضائها أي قطع.6
وتبتل  هبا  بالدعاء  تعبد  اليت  احلسىن  اهلل  أمساء  يعين   لنبيه قال  مث  ٭ 
فالتبتل اإلنقطاع إىل عبادة اهلل، ومنه  انقطاعا،  إليه  انقطع  تبتيال أي  إليه 
مريم البتول وفاطمة البتول، النقطاع مرمی إىل عبادة اهلل، وانقطاع 

فاطمة عن القرين.7

الروايات حول تسمية فاطمة الزهراء بالبتول
توجد الروايات والنصوص التی تدل على أن فاطمة الزهراء البتول، رواها 

الشيعة والسنة كليهما. حنن نشري إلی بعض هذه النصوص ما يلي:
٭ وقيل لفاطمة البتول إما النقطاعها عن األزواج غري علي أو النقطاعها 

عن نظرائها يف احلسن والشرف.8
٭ وأما تسمية فاطمة بالبتول فقد قال ثعلب النقطاعها عن نساء زماهنا 

دينا وفضال وحسبا.9

٭ عن أيب عبد اهلل الصادق: »حرم اهلل النساء على علي ما دامت 
فاطمة حية، ألهنا طاهرة ال حتيض.«10

٭ ورد عن النيب أنه قال: »مسيت فاطمة بتوال ألهنا تبتلت وتقطعت 
عما هو معتاد العورات يف كل شهر، وألهنا ترجع كل ليلة بكرا. ومسيت مرمی 

بتوال ألهنا ولدت عيسى بكرا.«11
وعنه: »وإمنا مسيت فاطمة البتول ألهنا تبتلت من احليض والنفاس... 

12».
٭ عن علي قال: »إن النيب سئل: ما البتول؟ فإنا سمعناك يا رسول 
اهلل تقول: إن مريم بتول، وفاطمة بتول؟ فقال: »البتول التي لن تر حمرة 

قط ، أي لم تحض، فإن الحيض مكروه في بنات األنبياء.«13
 ،٭ عن عائشة قالت: إذا اقبلت فاطمة كانت مشيتها مشية رسول اهلل
وكانت ال حتيض قط، ألهنا خلقت من تفاحة اجلنة، ولقد وضعت احلسن 

بعد العصر، وطهرت من نفاسها، فاغتسلت وصلت املغرب... .14
٭ قال رسول اهلل: »إن ابنيت فاطمة حوراء ، إذ مل حتض ومل تطمث.«15

 :٭ روى الحافظ أبو بكر الشافعي عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل
»إبنتي حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث... .«16

 ٭ روى ابن عساكر عن أنس بن مالك عن ام سليم قالت: لم تر فاطمة
دما في حيض وال في نفاس.17
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روی عن أبي الورد بن ثمامة عن علي أنه قال لرجل من بين سعد:
»أ ال أحدثك عني و عن فاطمة إنها كانت عندي و كانت من أحب أهله إليه 
إنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها و طحنت بالرحى حتى مجلت يدها و 
كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها و أوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها 

فأصابها من ذلك ضرر شديد.« 
من هذا  فيه  أنت  ما  يكفيك حر  فسألتيه خادما  أباك  أتيت  هلا: »لو  فقلت 

العمل.« 
 فوجدت عنده حداثا فاستحت و انصرفت. فعلم النيب فأتت النيب

أهنا جاءت حلاجة، فغدا علينا و حنن يف لفاعنا. 
فقال: »السالم عليكم يا أهل اللفاع.« 

فسكتنا و استحيينا ملكاننا. مث قال: »السالم عليكم.« 
فسكتنا. 

مث قال: »السالم عليكم.« 
فخشينا إن مل نرد عليه أن ينصرف و قد كان يفعل ذلك يسلم ثالثا فإن أذن 

له و إال انصرف. فقلت: »و عليك السالم يا رسول اهلل ادخل.«
فلم يعد أن جلس عند رءوسنا، فقال: »يا فاطمة! ما كانت حاجتك 

أمس عند محّمد؟« 
فخشيت إن مل جنبه أن يقوم، فأخرجت رأسي، فقلت: »أنا و اهلل أخبرك 

بالرحى حتى  أثر في صدرها و جرت  بالقربة حتى  استقت  إنها  اهلل  يا رسول 
مجلت يداها و كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها و أوقدت تحت القدر حتى 
دكنت ثيابها فقلت لها لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حر ما أنت فيه من 

هذا العمل.« 
قال: »أ فال أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما منامكما؟ 

فسبحا ثالثا و ثالثين و احمدا ثالثا و ثالثين و كبرا أربعا و ثالثين« 
قال فأخرجت فاطمة رأسها فقالت: »رضيت عن اهلل و رسوله و رضيت 

عن اهلل و رسوله و رضيت عن اهلل و رسوله.«1
عن أيب عبد اهلل قال: »تسبيح  فاطمة الزهراء ع- من الذكر الكثير الذي 

قال اهلل عز و جل- اذكروا اهلل ذكرا كثيرا.«2
و روی عن أيب جعفر قال: »ما عبد اهلل بشي ء من التحميد أفضل من 
».فاطمة و لو كان شي ء أفضل منه لنحله رسول اهلل تسبيح  فاطمة
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تقديم األدعیة

قال محّمد بن أبي قرة: نقلت من كتاب أبي جعفر محّمد بن الحسين بن 
 ،سفيان البزوفري عنه هذا الدعاء، و ذكر فيه أنه الدعاء لصاحب الزمان

و يستحب أن يدعى به يف األعياد األربعة:
»الحمد هلل رب العالمين*، و صلى اهلل على سيدنا محّمد نبيه و آله، و سلم 

تسليما....«1
 دعاء الندبه« املشتمل على العقائد أحلقه والتأسف على غيبة القائم«
منقول بسند معترب عن األمام جعفر الصادق فانه من السنة ان يقرأ هذا 
الدعاء يف األعياد األربعة يعين يف »يوم اجلمعة« و »يوم عيد الفطر« و »يوم 

عيد األضحى« و »يوم عيد الغدير«.
بعد أن يثين اإلمام املعصوم على اهلل وحيمده يف دعاء الندبة الشريف، 

لتكرميه طائفة صبغة اهلل ومن حيملون لونا إهليا واستخالصه ألوليائه. 
عندما يصل دعاء الندبة يف معرض توضيحه وتبيانه للخارطة اإلهلية العامة 
و تقدمی املنعطفات التارخیية املهمة، إىل سلسلة أهل بيت الرسالة و اإلمامة 
للنيب األكرم حمّمدبن عبداهلل، يزيح الستار عن املسار التارخیي و صريورة 
أبناء آدم و ساللة األنبياء والرسل و يبني »تقدم« اخللقة الروحية والنورية 

.وأهل بيته املكرمني لرسول اهلل
وبعد وصف موقع ومقام اإلمام علي و أهل البيت، نسبة إىل حضرة 
اإلهلي،  الصراط  و  اإلهلي  السبيل  وشأهنم  مقامهم  واعالن  قرهبم  و  احلق 
يتطرق الدعاء إىل مواجهة اإلمام علي للشجرة امللعونة و مقاتلة جيش 
الناكثني و القاسطني و املارقني، لكي يصف و يقدم جماهدات ذلك اإلمام 

.اهلمام، و يبني مصاديق معارضي و معاندي ومبغضي احملّمد
و  الوالية  أهل  بني  الدقيق  للفصل  اجملال  يفسح  املصداقي،  البيان  وهذا 
صبغة اهلل والشجرة الطيبة و بني أهل الضاللة ولعنة اهلل والشجرة امللعونة. و 
يبني دعاء الندبة باختصار ما حل باعالم التقوى وأغصان الشجرة الطيبة، و 

:يبني يف طياهتا، شؤون هؤالء األعالم و أوصياء رسول اهلل
اَْيَن اْلَحَسُن اَْيَن اْلُحَسْيُن

اَْيَن اَبْناُء اْلُحَسْيِن،
صاِلٌح بيَْعَد صالِيٍح،

َوصاِدٌق بيَْعَد صاِدٍق،
اَْيَن السَّبيُل بيَْعَد السَّبيِل،
اَْيَن اْلِخييََرُة بيَْعَد اْلِخييََرِة،
اَْيَن الشُُّموُس الطّاِلَعُة،

اَْيَن ااْلْقماُر اْلُمنيَرُة،
اَْيَن ااْلْنُجُم الّزاِهَرُة،

اَْيَن َاْعالُم الّديِن َوَقواِعُد اْلِعْلِم...
وبعد هذه التوصيفات اليت تظهر كلها مقام ومنزلة املعصومني، يتطرق دعاء 
الندبة إىل آخر مشهد من احلياة التارخیية للبشرية، وآخر فصل من احلياة ما 

 قبل قيام القيامة الكربى وآخر ذخرية إهلية، أي آخر وصّي خلامت النبيني
ومن مث يصف خصائص اإلمام املهدي أرواحنا له الفداء.

وخالل دراسة املصادر الروائية، نرى يف األدعية والزيارات، وجود أكثر من 
ألف اسم و لقب وكنية وخطاب وصفي لويل العصر. وكل هذا يكشف 

عن الشؤون املختلفة وغري القابلة للعد حلضرة بقية اهلل األعظم.
إن دعاء الندبة، يذكّر قارئ الدعاء مبفهوم اإلضطرار ومباشرة اخلروج عن 
الذات واإلنقطاع عن األغيار؟ لذلك جيب القول بان »دعاء الندبة« هو 
.ألطف سبيل لتجربة القرب واإلقرتاب إىل حضرة موالنا صاحب الزمان
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المصدر: اسماعيل شفيعي سروستاني، »قبيلة الّرحمة )الخارطة اإللهية العامة في 
دعاء الندبة(«، ترجمة کاظم شماعيان، طهران، موعود، الطّبَعة األولی، 1435 

هي.ق.- 2014 م.

کّل عيد، الندبة والصرخة

علة تسبيح فاطمة

و هو الصائم و احلاج و املعتمر و الغازي و املريض و اإلمام املقسط و 
املظلوم و الداعي ألخيه بظهر الغيب.

خمس دعوات ال  قال :   اهلل عبد  أيب  بن سنان عن  اهلل  عبد  روي عن 
يحجبن عن الرب تبارك و تعالى دعوة اإلمام المقسط و دعوة المظلوم يقول اهلل 
عز و جل ألنتقمن لك و لو بعد حين  و الولد الصالح لوالديه و الوالد الصالح 
لولده و دعوة المؤمن ألخيه بظهر الغيب فيقول و لك مثله.« و روي:  »أن اهلل 
سبحانه قال لموسى ادعني على لسان لم تعصني به- فقال يا رب أنى لي بذلك 

فقال ادعني على لسان غيرك.«

المعمم بدعائه و المتقدم في الدعاء قبل نزول البالء
الرخاء  في  الدعاء  قال:  »إن   اهلل عبد  أيب  عن  بن خارجة  هارون  روى 

ليستخرج الحوائج في البالء.«
و روى محّمد بن مسلم عنه قال: »كان جدي يقول  تقدموا في الدعاء 
فإن العبد إذا دعا فنزل به البالء فدعا قيل صوت معروف فإذا لم يكن دعا فنزل 

به البالء قيل أين كنت قبل اليوم.«
و عنه: »من تخوف من البالء يصيبه فتقدم فيه بالدعاء لم يره اهلل ذلك 

البالء أبدا.«
إياكم و دعوة    قال: »قال رسول اهلل  الصادق السكوني عن  روى 
ارفعوها حتى  إليها-فيقول  اهلل  ينظر  السحاب  حتى  ترفع فوق  فإنها  المظلوم 

أستجيب له و إياكم و دعوة الوالد فإنها أحد من السيف.«
و يف حديث آخر: »اتقوا دعوة الوالد فإنها ترفع فوق السحاب  و اتقوا دعوة 

الوالد فإنها أحد من السيف.«
و روي : »أن الولد إذا مرض ترقى أمه ]إلى [ السطح و تكشف عن قناعها 
حتى يبرز شعرها نحو السماء فتقول اللهم أنت أعطيتنيه و أنت وهبته لي اللهم 
فاجعل هبتك اليوم لي جديدة إنك قادر مقتدر ثم تسجد فإنها ال ترفع رأسها 

إال قد برأ ابنها.«

المصدر: ابن فهد حلى، احمد بن محّمد، »عدة الداعي و نجاح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق. ص133-131.

علل الشرائع - أدب الدعاء

من يستجاب دعاؤه 
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سیرة األخیار

البادية عن القافلة  أبو القاسم القشيري يف كتابه قال بعضهم انقطعت يف 
فوجدت امرأة فقلت هلا: من أنت؟ 

فقالت: »َو ُقْل َساَلٌم َفَسْوَف تيَْعَلُموَن«1
فسلمت عليها فقلت: ما تصنعني هاهنا؟ 

قالت: »َمْن ييَْهِد اللَّهُ  فياََل ُمِضلَّ َلُه«2
- أ من اجلن أنت أم من اإلنس؟ 

- »يا بَِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم«3
- من أين أقبلت؟ 

- »يُناَدْوَن ِمْن َمكاٍن بَِعيٍد«4
- أين تقصدين؟

- »َو ِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبيَْيِت«5
- مىت انقطعت؟ 

- »َو َلَقْد َخَلْقَنا السَّماواِت َو اأْلَْرَض... ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم«6
- أ تشتهني طعاما؟ 

- »َو ما َجَعْلناُهْم َجَسدااً ال يَْأُكُلوَن الطَّعاَم«7
فأطعمتها مث قلت: هرويل و تعجلي. 

- »ال ُيَكلُِّف اللَُّه نيَْفسااً ِإالَّ ُوْسَعها«8
- أردفك

- »َلْو كاَن ِفيِهما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتا«9
فنزلت فأركبتها، فقالت: »ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر لَنا هذا«10

فلما أدركنا القافلة، قلت هلا: أ لك أحد فيها؟
- »يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفةاً ِفي اأْلَْرِض«11 »َو ما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل«12 »يا 

َيْحيى  ُخِذ اْلِكتاَب«13 »يا ُموسى  ِإنِّي أَنَا اللَُّه«14
فصحت هبذه األمساء فإذا بأربعة شباب متوجهني حنوها فقلت: من هؤالء 

منك؟
نْيا«15 قالت: »اْلماُل َو اْلبيَُنوَن زِيَنُة اْلَحياِة الدُّ

فلما أتوها، قالت: »يا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخييَْر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمينُ «16 
فكافوين بأشياء، فقالت: »َو اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاُء«17 

فزادوا علي فسألتهم عنها فقالوا هذه أمنا فضة جارية الزهراء ما تكلمت  
منذ عشرين  سنة إال بالقرآن .

الهوامش:
1. سورة الزخرف، اآلية 89.

2. مل جند هبذا اللفظ آية يف القرآن و املوجود فيه: سورة الزمر، اآلية 38 »َو َمْن يقَْهِد 
اللَُّه َفما َلُه ِمْن ُمِضلٍ «.

3. سورة األعراف، اآلية 29.
4. سورة فّصلت، اآلية 44.

5. سورة آل عمران، اآلية 91.
6. سورة ق، اآلية 37 بزيادة: »َو ما بقَيقْنقَُهما« بعد »اأْلَْرضَ «.

7. سورة األنبياء، اآلية 8.
8. سورة البقرة، اآلية 286.
9. سورة األنبياء، اآلية 22.

10. سورة الزخرف، اآلية 12.
11. سورة ص، اآلية 25.

12. سورة آل عمران، اآلية 138.
13. سورة مرمی: 13.

14. سورة طه، اآليتان 11 و 13.
15. سورة الكهف، اآلية 44.
16. سورة القصص، اآلية 26.
17. سورة البقرة، اآلية 263.

المصدر: »مناقب آل أبي طالب عليهم السالم«، ابن شهرآشوب، ج 3، صص 
.344-343

أهل الزهراء

األمل األخير
لقد حتصل أحداث ووقائع عديدة طيلة حياتنا فإن أردنا - واستطعنا - 
تسجيلها وتثبيتها واحدة واحدة، فان سجال مسيكا وحافال، سيكون حصيلة 
حياة كل انسان، وستكون بعض أوراق هذا السجل، مفيدة وبارزة فحسب. 
األوراق املتصلة باسداء اخلدمة لعباد اهلل، وطاعة وليه والعبودية هلل. وبذلك 
رمبا ميكن وصف حياة األناس العاديني يف مجلة واحدة أو عدة مجل، لكن 
بل كل  حياته  من  ورقة  تكون كل  انسان  حياة  عن  نقول  أن  عسانا  ما 
خط وكلمة منها، بارزة ونائتة ومتثل اخلدمة اليت أسداها للناس. وماذا ميكن 
القول عن انسان، ليس حصيلة عمره  البالغ الفا و مائة ونيف عام، دفرت 
مسيك وكبري، فحسب بل أن السجل اهلائل للحياة واملمات، حيمل مظاهر 
عن حضوره يف األرض، وأن تبلور الدفاتر والسجالت العديدة للعديد من 
األناس طيلة حياته، هو حصيلة شهيقه وزفريه املفعمني بالربكة. وماذا عسانا 

أن نقول عن انسان وصفه اهلل تعاىل بق»بقيته«؟ وهل من املمكن أن يقدر 
أحد على معرفته؟

»هيهات هيهات ضلت العقول و تاهت الحلوم و حارت األلباب و خسأت 
العيون و تصاغرت العظماء و تحيرت الحكماء و تقاصرت الحلماء و حصرت 
الخطباء و جهلت األلباء و كلت الشعراء و عجزت األدباء و عييت البلغاء عن 

وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله .«1 

اسمه و نسبه
رمبا ال يکون اإلسم و اللقب و الکنية الطريق األمثل للتعرف على أحد بني 
الناس، فرمبا يكون اسم شخص مجيلة بينما هي ال تكون مجيلة و رمبا يكون 
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اسم أحد عبداهلل بينما هو ال يعبد اهلل حق خملصا و لكن األمر خیتلف يف 
أمساء أولياء اهلل فاإلسم و اللقب و الكنية من أهم طرق التعرف ألن اهلل 
تعاىل ينتخب هذه األمساء و يسميهم حسب حكمة خمفية علينا. کما قال 

اهلل تعالی فی »القرآن احلکيم«:
»يا زكريا إنا نبشرك بغالم اسمه يحيى  لم نجعل له من قبل سميا.«2 

اإلمام  املعصومني كما جاء يف تسمية  األئمة  و هذا ما نشهده يف أمساء 
 3.احلسن و احلسني

 .هو اسم النيب اسم موالنا االمام المهدی
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.«4 و روی عنه: »المهدي من ولدي اسمه اسمي و كنيته كنيتي 

أشبه الناس بي خلقا و خلقا.«5 
و من الطريف أنه هناك امسان لإلمام املهدي يف الروايات أحدمها اسم 
النيب عند سكان األرض أي محّمد و اآلخر امسه عند اهلل تعاىل و هو أحمد.

 :قال أمري املؤمنني
»و هو على المنبر يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون مشرب 
المنكبين  بظهره شامتان  الفخذين عظيم مشاش  البطن  عريض  بالحمرة مبدح 
شامة على لون جلده  و شامة على شبه شامة النبي ص له اسمان اسم  يخفى و 

اسم  يعلن فأما الذي يخفى فأحمد و أما الذي يعلن فمحّمد.«6 
النقطة امللفتة حول اسم اإلمام املهدي هي أنه حىت عصر الظهور هني 

الناس عن تسميته و ذكر امسه. 
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 
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.
و له القاب کثريه؛ منهم: صاحب االمر، صاحب الّزمان، حّجت، ماء 
معين، البئر المعطله، القصر المشيد، مؤمل، موعود، مستور، جمعه، منصور، 
باسط، َموتور، طريد، حّی، غريم، مأمول، ربيع األنام، وارث، رحمة واسعة و....

وال توجد أي أسرة أفضل من ذرية الرسول األكرم. وفضال عن ذلك، 
 !فان ال أحد ميلك نسبا أجلى وأطهر وأنور من موالنا، اإلمام املهدي
وريث كل  و  إمام  آخر   املهدي اإلمام  الن  االخرين.  األئمة  حىت 
األجداد  وأخري  أفضل  هم  أجداده  وأن  قبله،  من  الذين كانوا   األئمة
وذريته هي أفضل الذريات. ولذلك، فان إحدى اخلصائص املميزة ملوالنا 

هي »الشرافة النسبية«.
وأمرياملؤمنني   اهلل رسول  إىل  يصل   الزمان لصاحب  األعلى  واجلد 
باطهر حالة  ليطأوا األرض  تعاىل نورهم  الذين حفظ اهلل  علي. ومن 

اآلباء  بني   املهدي لإلمام  الطاهرة  النطفة  انتقلت  وبعدها،  ممكنة. 
الطاهرين واملعصومني واألمهات الطاهرات والعفيفات. 

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

و هو محدث إلى أن تنقضي أيامه.«7 
ومن جهة اخرى، فان اإلمام املهدي يصل من ناحية األم إىل نسل زاخر 
بالعزة. فجدته الكربى السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني وأطهرن. 
 ،وامللفت أنه نرى يف ظل البحث والدراسة يف حياة أمهات أهل البيت
بان أطهر وأكثر سيدات كل عصر عفافا، أخرتن لتصبحن أمهات، واألكثر 
ما يلفت اإلنتباه هو أن االمام املهدي، حيظى بقرابة مع »االسيويني« و 

»االفريقيني« و»االوروبيني« من ناحية االم. 
من   يزدجرد بنت  شهربانو]يه[   ،السجاد االمام  أم  أختريت  فقد 
 األكرم الرسول  وقال  السواديني  من   الرضا اإلمام  وزوجة  الفرس، 
بشأهنا: »بأبي ابن خيرة اإلماء ابن النوبية)في السودان( الطيبة الفم المنتجبة 

الرحم...«8 
السيد  وصّي  أحفاد  من   نرجس السيدة  هي   املهدي اإلمام  وأم 
عيسى المسيح، حضرة شمعون ومن الروميني. إن قصة إختيار السيدة 
خالهلا  من  وميكن  طريفة،  قصة  هي   حمّمد آل  لقائم  أما   نرجس
تعاىل ألهداف  قبل اهلل  البيت خمتارات من  أهل  أمهات  أن  إستنباط 

سامية ونبيلة.

مکانته العلمية
نيب  إىل  وصلت  النهاية  يف  و  أوصيائهم  إىل  األنبياء  عن  العلوم  نقلت 

.و عنه ورث االئّمة اإلسالم
عن أيب جعفر قال: »قال رسول اهلل:  »إن أول وصي كان على وجه 
األرض- هبة اهلل بن آدم و ما من نبي مضى إال و له وصي و كان جميع األنبياء 
مائة ألف نبي و عشرين ألف نبي منهم خمسة أولو العزم- نوح و إبراهيم و 
موسى و عيسى و محّمد و إن علي بن أبي طالب كان هبة اهلل لمحّمد 
و ورث  علم  األوصياء و علم  من  كان  قبله  أما إن محّمدا ورث علم من كان قبله 

من األنبياء و المرسلين.«9 
علي جبمع  اإلمام  قام  لإلسالم  األوىل  السنوات  عن  نقل  ما  حسب 
القرآن الكرمی بعد وفاة النيب و مجعه كما نزل على النيب و على 
النهاية عندما مت مجع كل  به و يف  أمره  ما  الرتتيب و كان حسب  نفس 
املخطوطات و صار القرآن الكرمی كامال رفض اخلليفة األوىل و الثانية عن 
قبوله و أخفاه اإلمام علي عن الناس و اختص به آل النبوة و الرسالة فما 
عندنا من القرآن الكرمی هو ما قام اخلليفة الثالثة عثمان بن عفان و حسب 

الرتتيب الذي مجعه.
عن جابر قال مسعت أبا جعفر يقول : »ما ادعى أحد من الناس أنه جمع 

القرآن كله كما أنزل إال كذاب و ما جمعه و حفظه كما نزله اهلل تعالى إال علي 
 10».و األئمة من بعده بن أبي طالب

إضافة على القرآن، التوراة احلقيقي و الكتب السماوية األخرى و اليت ذكر 
فيها كلمات اهلل تعاىل دون أي حتريفات ورثه من أوصياء األنبياء و حاليا 

.عند اإلمام املهدي
قال أبوعبد اهلل االمام الصادق: »إن سليمان ورث  داود و إن محّمدا 
ورث سليمان و إنا ورثنا محّمدا و إن عندنا علم التوراة و اإلنجيل و الزبور و 

تبيان ما في األلواح.«11 
و من الكتب املخفية عند األئمة هو مصحف فاطمة املصحف الذي 

.نقل فيه علوم املستقبل من جانب اهلل و عرب املالئك إىل فاطمة
أبا عبد اهلل يقول : »تظهر الزنادقة في سنة ثمان و عشرين و مائة و ذلك 
أني نظرت في مصحف فاطمة.« قال الراوی: و ما مصحف فاطمة؟ 

قال: »إن اهلل تعالى لما قبض نبيه ص دخل على فاطمة من وفاته من 
الحزن ما ال يعلمه إال اهلل عز و جل فأرسل اهلل إليها ملكا يسلي غمها و يحدثها 
سمعت  و  بذلك  أحسست  إذا  فقال   المؤمنين أمير  إلى  ذلك   فشكت 
الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين يكتب كل ما سمع 
- حتى أثبت من ذلك مصحفا قال ثم قال أما إنه ليس فيه شي ء من الحالل و 

الحرام و لكن فيه علم ما يكون.«12 
أبا عبد اهلل يقول : »إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما 
و أعطي موسى أربعة أحرف و أعطي إبراهيم ثمانية أحرف و أعطي 
نوح خمسة عشر حرفا و أعطي آدم خمسة و عشرين حرفا و إن اهلل 
تعالى جمع ذلك كله لمحّمد- و إن اسم اهلل األعظم ثالثة و سبعون حرفا 

أعطي محّمد- اثنين و سبعين حرفا و حجب عنه حرف واحد.«13 
عن أيب عبد اهلل قال: »العلم سبعة و عشرون حرفا، فجميع ما جاءت 
 به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام القائم
أخرج الخمسة و العشرين حرفا فبثها في الناس، و ضم إليها الحرفين حتى يبثها 

سبعة و عشرين حرفا.«14 
أن اإلمام املهدي قد زوده اهلل تعاىل بالعلم اللدين. والعلم اللدين يليب 
كل حاجات البشر. أذن ال نقص يف الشريعة وعليه نرفض قضية التعدد أو 

عدم احلاجة إىل الدين والشريعة.
أيب جعفر قال : »إن العلم بكتاب اهلل عز و جل و سنة نبيه ينبت  في  
قلب  مهدينا كما ينبت الزرع عن أحسن نباته فمن بقي منكم حتى يلقاه فليقل 
حين يراه السالم عليكم يا أهل بيت الرحمة و النبوة و معدن العلم و موضع 

الرسالة.«15 
»اإلمام واحد دهره ال يدانيه أحد و ال يعادله عالم و ال يوجد منه بدل و ال له 
مثل و ال نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له و ال اكتساب بل 

اختصاص من المفضل الوهاب...« 16 

التضال السياسي
ينتقون  عليها  وبناء  تعاىل،  اهلل  عينها  واجبات   البيت أهل  جلميع  إن 
من  إليهم  تصل  الواجبات  وهذه  واالجتماعي.  الفردي  االسلوب  أفضل 

اإلمام السابق بصورة »خمتومة«، وعندما يفك كل إمام ختم رسالته، يبدأ 
مهمته ويوصلها إىل هنايتها باذن اهلل.17

وبال شك، فان أهم مهمة لصاحب األمر هي إرساء حكومة العدل 
العاملي والدولة الكرمية، تزول فيها مجيع مظاهر الشرك والكفر والنفاق وتسود 

عبادة اهلل مجيع أرجاء العامل.
 ولوضع هذه املهمة املعقدة للغاية موضع التنفيذ، فقد اعتمد بقية اهلل
طيلة حياته الطويلة، أساليب كثرية، هي خفية بالنسبة للكثريين منا، ومع 
ذلك، فانه ميكن العثور على عدة خصائص يف االسلوب الكلي له عليه 

السالم، نذكرها فيما يلي: 

1. التستر والتكتم
تأسست   ،الصادق اإلمام  عهد  ومنذ   املهدي اإلمام  والدة  وقبل 
مراكز ومجعيات مبركزية أهل البيت بصورة سرية وبعيدة عن أعني األعداء 
وطبعا اخللفاء العباسيني. ويف هذه املراكز اليت تعرف بق»مؤسسة الوكالء«، 
كان اإلمام يتواصل مع عدد حمدود من الشيعة املوثوق هبم، وكان يتلقى 
بذلك مخسهم ويبلغهم الرسائل الالزمة. والشيعة القالئل الذين كانوا على 
تواصل مباشر مع اإلمام املهدي، مل يكونوا يفشوا إطالقا مكان إقامة 

اإلمام. 
وإبان الغيبة الصغرى إلمام العصر، كان اإلمام يتواصل مع نائبه فقط، 
وهذا النائب مع حلقة حمدودة من الشيعة، وهؤالء الشيعة القالئل مع حلقة 
أكرب، وبذلك فان جممل مناطق الشيعة )من افريقيا إىل الصني( كانت على 

تواصل مع بعضها البعض بصورة سرية وغري علنية.
وبالرغم من أن التواصل مع النواب انتهى بعد بدء الغيبة الكربى، ومّر الشيعة 
مبشاكل يف فرتة غيبة االمام، ومع ذلك، فان التواصل الضئيل للغاية واالرتباط 
اجلزئي لإلمام مع شيعته، يظهر أنه على الرغم من أنه عليه السالم كان على 
علم وإطالع على مجيع شؤون الشيعة ويؤازرهم، فانه كان يعمل ويتصرف 

خلف الستار وبعيدا عن أعني األعداء.

2. حفظ النفس 
االئمة، ومن دون وجوده »ساخت األرض  أخر   ،العصر إمام  أن  ومبا 
اتبع  فانه  وبذلك  أولوية.  يعد  السالم  عليه  فان حفظ وجوده  باهلها«،18 

التسرت وكذلك اإلبتعاد عن الناس. 
وكما قال اإلمام يف رسائله اليت وجهها إىل الشيخ المفيد: 

»إن كنا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه اهلل تعالى 
لنا من الصالح و لشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فإنا 

نحيط علما بأنبائكم و ال يعزب عنا شي ء من أخباركم.« 19 
أمري املؤمنني يقول:  »صاحب هذا األمر الشريد الطريد الفريد الوحيد.«20 

3. عدم البيعة مع الظالمين 
ومبا أن تنفيذ الوعود والعهود اليت يقطعها املرء على نفسه، تقع على عاتق 
الفرد ذاته، فان امام العصر، ومنذ بداية والدته كان يف غيبة، لكي ال 
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تكون بيعة أي من الظاملني يف عنقه، وحىت ال يكون مضطرا ومرغما على 
التخلف عن تنفيذ مهمته بسبب تلك البيعة. 

عن أيب عبد اهلل قال: »يبعث القائم و ليس في عنقه بيعة ألحد.«21 

اخالقه
:قال اهلل احلکيم يف »حديث اللوح« يف شأن موالنا صاحب الزمان

»أكمل ذلك ]االمر[ بابنه )يعنی حسن بن علی العسکری( م ح م د رحمة 
للعالمين عليه كمال موسى و بهاء عيسى و صبر أيوب.«22  

إذااً من أعظم الفوائد اليت نستفيدها من اإلمام يف حال غيبته هو مشولنا 
بربكة دعائه املقدس للمؤمنني، فهو اإلمام املستجاب الدعوة وهو املضطر 
الذي جياب إذا دعا. و لوال مشولنا بربكة دعائه لنا بظهر الغيب لصب 

علينا البالء صبا.
جاء يف رسالة اإلمام املهدي األوىل لقلقشيخ المفيد:

»إنا غير مهملين  لمراعاتكم و ال ناسين لذكركم و لو ال ذلك لنزل بكم الألواء 
و اصطلمكم األعداء.«23 

وعنه يف رسالته الثانية للشيخ املفيد أيضااً و هو يتكلم عن حفظ 
اهلل للمؤمنني فيقول: »...ألننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي ال يحجب عن 
ملك األرض والسماء، فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب، وليثقوا بالكفاية منه 
وإن راعتهم بهم الخطوب، والعاقبة بجميل صنع اهلل سبحانه تكون حميدة لهم 

ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب.«24 
 أنه: مسع سحرا يف السرداب عن صاحب األمر نقل عن ابن طاوس

أنه يقول: 
»اللهم إن شيعتنا خلقت من شعاع  أنوارنا و بقية طينتنا و قد فعلوا ذنوبا كثيرة 
اتكاال على حبنا و واليتنا فإن كانت ذنوبهم بينك و بينهم فاصفح عنهم فقد 
رضينا و ما كان منها فيما بينهم فأصلح بينهم و قاص بها عن خمسنا و أدخلهم 
الجنة و زحزحهم عن النار و ال تجمع بينهم و بين أعدائنا في سخطك قلت 
و يوجد في غير واحد من مؤلفات جملة من المتأخرين الذين قاربنا عصرهم 
و المعاصرين هذه الحكاية بعبارة تخالف العبارة األولى و هي هكذا اللهم إن 
شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا و عجنوا بماء واليتنا اللهم اغفر لهم من 
الذنوب ما فعلوه اتكاال على حبنا و والئنا يوم القيامة و ال تؤاخذهم بما اقترفوه 
فإن خففت  أعدائنا  مقابل  القيامة  يوم  تقاصهم  ال  و  لنا  إكراما  السيئات  من 

موازينهم فثقلها بفاضل حسناتنا.«25 
نعم؛

بالولد  البرة  األم  و  الشقيق  األخ  و  الشفيق  الوالد  و  الرفيق   األنيس  »اإلمام 
الصغير و مفزع العباد في الداهية النآد اإلمام أمين اهلل في خلقه و حجته على 
عباده و خليفته في بالده و الداعي إلى اهلل و الذاب عن حرم اهلل اإلمام المطهر 
من الذنوب و المبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين 

و عز المسلمين و غيظ المنافقين و بوار الكافرين...«26 

کيف توفی
ومن الصعوبة مبكان تصديق رحيل انسان كان بيننا لقرون. وبالرغم من اننا 

حمرومون من رؤيته ومشاهدته، لكن قلوبنا حتتيي حبياته.
علی أی حال: »ُكلُّ نيَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوت «27

رسول اهلل يقول:
»المهدي من عترتي من ولد فاطمة و يروى و يعمل في الناس بسنة نبيهم فيلبث 

سبع سنين ثم يتوفى و يصلي عليه المسلمون.«28 
ويقبل احلسني فيدفع اليه القائم اخلامت، فيكون احلسني هو الذي 

يلي غسله وكفنه وحنوطه. ويواريه يف حفرته.29 
قال االمام الصادق يف تأويل قوله تعاىل: »ثمَّ َرَددنَا َلكم الَكرََّة َعَليهم«30

»... خروج الحسين في سبعين من أصحابه, عليهم البيض المذهّبة... يؤدون 
الى الناس: إّن هذا الحسين قد خرج حتى ال يشك المؤمنون فيه... والحجة 
القائم بين أظهرهم, فاذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء 
الحجة الموت, فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته: الحسين 

بن علي، وال يلي أمر الوصي إالّ الوصي.«31 
عبد الكريم بن عمرو الخثعمي قال: قلت أليب عبد اهلل: كم يملك القائم؟ 

قال: »سبع سنين يكون سبعين سنة من سنيكم هذه.« 32 
فلقد كان رسول اهلل أمانااً هلذه لألمة من عذاب االستئصال، فكرامةاً 
له مل حيدث هلذه األمة ما حدث لألمم السابقة من عذاب وعقوبة 
اإلهالك مثل قوم صالح وهود ولوط وغريهم، وبعد وفاة رسول اهلل كان 
أهل بيته أمانااً هلذه األمة من العذاب ولطف حيوط بأهل األرض مجيعااً، 

وسبب للفيض اإلهلي وسبب لتنزل الربكة والرمحة واخلريات من اهلل.
کما يقول موالنا االمام املهدي، ارواحنا له الفداء:

األبصار  عن  غيبتها  إذا  بالشمس  فكاالنتفاع  غيبتي  في  بي  االنتفاع  »وجه 
السحاب و إني ألمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء فأغلقوا 
باب السؤال عما ال يعنيكم و ال تتكلفوا علم ما قد كفيتم و أكثروا الدعاء 

بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم.«33  
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السقيفة وفدك قضيتان أحدثتا حتوالاً كبريااً يف املشروع اإلسالمي احملمدي بعد 
 أن أخذ هذا املشروع مسريته غري الرئيدة بُعيد رحيل النيب

»َوَما ُمَحمٌَّد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قيَْبِلِه الرُُّسُل. َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انيَْقَلْبُتْم َعَلى 
َأْعَقاِبُكْم.« 

هي هي بعينها تلك النبوءة القرآنية تقأ الواقع وحتيل إىل مستقبل غري جدير 
االجتماع،  التمرد،  فاالنقالب،  وحيفظها؛  الرسالة  مسرولية  يتحمل  بأن 
من  شئت  ما  نظّر  أو  والعقد،  احلل  أهل  رأي  الشورى،  االنتخاب، 
مقوالت االختالف، ومظاهر الصراع، وتعاكس القوى، وانشطار االذواق، 
االغتيال،  وجرأة  االطاحة،  وهوس  التهميش،  ودالالت  ومتاهاتالفكر، 
وقابليات التهديد، كل ذلك يف يوم بليد ووقت عتيد، وعنف غري مسبوق 
شدش أولد السقيفة، وأنتج فدكااً، وفرض صلحااً  مث متخض عن عاشوراء 

فاجعة النتيجة لذلك اليوم املشهود.
کتاب »السقيفة و فدك « حيتوي على مجيع النصوص اليت ذكرها ابن أبي 
بكر  لقأبي  السقيفة  عن كتاب  البالغة«-  هنج  »شرح  يف كتابه-  الحديد 

الجوهري حسب ما كانت يف خزانة كتبه منه .
رتبت الكتاب على قسمني: 

القسم األول: »السقيفة« وأودعت فيه األحاديث والقضايا املتعلقة بالسقيفة، 
وما حدث فيها من األحداث. 

القسم الثاين: »فدك«؛ وجعلت فيه األمور واملسائل اليت ختص فدك، وما 
جرى من العوامل والبواعث، واالحتجاجات واملناشدة به وخطبة الصديقة 

.الطاهرة
مع العلم ان ابا بكر اجلوهري كان يف الرعيل األول من طبقة احملدثني و الرواة 
الذين أفرد هلم ابن حجر و غريه يف كتبهم تراجم وافية و عقد هلم صفحات 
الثناء و التقدير، و قد سارت بذكره الركبان و كانت له حلقات حديث و 

دراية و ادب يف »الكوفة« و »البصرة« و »بغداد«.
إن التاريخ مل يعهد أليب بكر كتابا غري»السقيفة و فدك« و كان متداوال و 
موجودا و موضع املطالعة و املراجعة حىت القرن السابع اهلجري، اال انه فقد 

بعد هذا التاريخ، و مل جند اشارة يف الفهارس اليه .

المؤّلف
أجل اننا نقرأ امساء اآلالف من العلماء و الرواة و األدباء و ال جند بني أيدينا 
شيئا من آثارهم، كما اننا نطالع أمساء لكثري من التصانيف و املوسوعات و 
ال أثر هلا يف خزائن الكتب و منهم على سبيل املثال، أيب بكر امحد بن عبد 
العزيز اجلوهري البصري البغدادي فقد كان كثري العلم و الرواية و األديب. و 
صاحب مدرسة و مكتبة و حوزة يف البصرة و بغداد ... جيتمع اليه األدباء 
و احملدثون و ينقلوا و يسجلوا ما ميليه عليهم، او يستمع اىل قراءة كتبه و 

مؤلفاته سنني طويلة...
و ال بد لعامل كهذا تصانيف و كتب و رسائل مجة... غري أن مل حيفظ التاريخ 
لنا منه كتاب و ال رسالة و ال ورقة ... مع العلم كما سنوقفك عليه من 
أن مؤلفاته كانت متداولة و موجودة اىل القرن السابع اهلجري، و موضع 
عناية احملققني، و املصنفني، حبيث اختذوها من املراجع اهلامة، و حسبوها 
من املصادر االسالمية او األدبية احلية. قال عز الدين ابن ابي الحديد عنه: 

عليه  اثنى  ورع،  ثقة،  األدب،  محدث، كثير  عالم  هذا  الجوهري  بكر  أبو  و 
المحدثون، و رووا عنه مصنفاته  .1

إن هذه اجلملة على أختصارها ان دلت على شي ء فامنا تدل على وجود 
مصنفات أليب بكر اجلوهري؛ يف شىت املواضيع و خمتلف البحوث، غري أن 
التاريخ مل حيتفظ لنا بشي ء منها، حىت أن بعضا من احملققني و املتتبعني رغم 
البحث و التتبع يف كافة مظان خزائن املخطوطات العربية أعلن ان كثريا من 

السقيفة و فدك

تزال عناوينها و  املفقود ال  العريب  الرتاث  اليت اصبحت  من عداد  الكتب 
مقتبسات منها حمفوظة يف سائر املؤلفات و منها مثال كتاب السقيفة ألمحد 

بن عبد العزيز اجلوهري  .2
وقال ابن أيب احلديد يف »شرح النهج البالغة«، اجلزء 4، الصفحة 78، 

طبعة مصر يف الفصل األول، يف الكالم على فدك: 
فيما ورد من األخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم، ال من كتب 
الشيعة ورجالهم، ألنا مشترطون على أنفسنا أن ال نحفل بذلك، وجميع ما نورده 
في هذا الفصل، من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة 
وفدك ..، قال: وأبو بكر الجوهري هذا عالم، محدث، كثير األدب، ثقة، ورع، 

أثنى عليه المحدثون، ورووا عنه مصنفاته.
صريح كالم ابن أيب احلديد: أن الرجل من أهل السنة، ولكن ذكر الشيخ له 
يف الفهرست كاشف عن كونه شيعيا، و على كل حال فالرجل مل تثبتوثاقته، 
إذ ال اعتداد بتوثيق ابن أيب احلديد، وال سيما مع االطمئنان بأن توثيقه يبين 

على احلدس واالجتهاد، أو على توثيق من ال يعتد بقوله.3 
بهاء الدين أبو الحسن علي بن فخر الدين عيسى بن أبي الفتح األربلي البغدادي 
)املتوىف 693( العامل الفاضل احملدث الثقة الشاعر االديب املنشى ء جامع 
الفضائل و احملاسن، كان ذا ثروة و شوكة اشتغل بالتأليف و التصنيف و 
العبادة و الرياضة له كتب منها، »كشف الغمة يف معرفة االئمة« نقل يف 

كتابه عن كتاب اجلوهري فقال: 
فانها من محاسن   فاطمة فلنذكر خطبة  هنا  الى  القول  بنا  انتهى  و حيث 
الخطب و بدايعها، عليها مسحة من نور النبوة، و فيها عبقة من أرج الرسالة، 
و قد أوردها المؤالف و المخالف، و نقلتها من كتاب السقيفة عن عمر بن 
شبة تأليف أبي بكر احمد بن عبد العزيز الجوهري من نسخة قديمة مقرؤة على 
مؤلفها المذكور، قرأت عليه في ربيع اآلخر سنة اثنتين و عشرين و ثلثمائة ...

و قال ايضا يف كتابه: هذه الخطبة نقلتها من كتاب السقيفة و كانت النسخة 
مع قدمها مغلوطة فحققتها من مواضع اخر.4

ان النصوص هذه ان دلت على شي ء فاهنا تدل على وجود الكتاب اىل 
القرن السابع اهلجري كما حدثنا عنه ابن ايب احلديد و األربلي. و ملا كان 
الكتاب اىل القرن السابع اهلجري كما حدثنا عنه ابن ايب احلديد و األربلي. 
و ملا كان الكتاب هذا تراثا فكريا إسالميا و سندا تأرخیيا كثر النقل عنه 
بالواسطة لعدم وجوده، و اعتمد على ما ذكره ابن أيب احلديد يف شرحه. 
لذلك كانت يف رغبة ملحة و بواعث مجة يف اخراج و افراز هذه النصوص 

من شرح النهج مجعه و اخراجه يف كتاب خاص.
ابن أيب احلديد، فقد جعل كتاب اجلوهري، السقيفة و فدك، من امهات 
مصادر كتابه، شرح هنج البالغة، و نقل الكثري الكثري من تأليفه مع انه قال 

يف مقدمة شرحه يف الفصل االول من »فدك«:
الفصل األول، فيما ورد من األخبار و السير المنقولة من أفواه أهل الحديث 
و كتبهم، ال من كتب الشيعة و رجالهم، ألنا مشترطون على أنفسنا أال نحفل 
بذلك، و جميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر احمد بن عبد العزيز 
الجوهري، في السقيفة و فدك، و ما وقع من االختالف و االضطراب عقب 
وفاة النبي، و ابو بكر الجوهري هذا عالم محدث كثير االدب، ثقة ورع، 

أثنى عليه المحدثون و رووا عنه مصنفاته .

وفاة الجوهري 
أسلفنا القول ان مل تكن يف املعاجم ترمجة اليب بكر اجلوهري. فحياته جمهولة 
تكتنفها الغموض و اجلهل حىت عام وفاته إال انه يعترب من الذين عاشوا يف 
القرنني الثالث و الرابع اهلجريني غري ان ابا بكر محمد بن يحيى بن عبد اهلل 
بن العباس بن محمد بن صول تكين الطولي الشطرنجي، الكاتب املعروف و 
املتوىف بالبصرة سنة 335/ 336 قال: و فيها- اي سنة 323- تويف امحد 
بن عبد العزيز اجلوهري صاحب عمر بن شبة بالبصرة خلمس بقني من شهر 

ربيع اآلخر.
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