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ماذا حلَّ بأركان النظام الصدامي االرهابي؟
حبلوليوم19مارس/آذاراجلارييكونقدمّر15عاماًعلىغزوقوات
بنظام واإلطاحة لـ»لعراق«، األمريكية«، املتحدة »الواليات قادهتا دولية،
الديكتاتورالسابقصدام حسين)1979-2003م.(،لتبدأبعدهارحلة
مريرةألركانهذاالنظام،مابنيإعداماتوسجنومالحقاتوعمليات

اغتيالومصادرةممتلكات.
النظام أركان من شخصية 55 واشنطن وضعت العراق، غزوها وفور
العثور وأولويةيف األكثرخطورة اعتربهتم مطلوبني علىالئحة الصدامي
عليهم،علىرأسهمصدامحسنيفيهم،مثعززتهذهالالئحةبأخرى

تضم150مطلوباً.
باسم وتعرف 2003م.، بعد تشكلت عراقية، هيئة تولت ذلك وبعد
»هيئةاملساءلةوالعدالة«،مهمةاجتثاثمجيعقادةحزبالبعثاملنحلمن
الوظائفاحلكوميةومصادرةأمالكهموأمواهلم،حيثصدرتآخرالئحة،
يفاخلامسمنمارس/آذاراجلاري،بأمساءأكثرمنأربعةآالفشخص
منقادةاحلزباحملظوروضباطاجليشالسابق،ملصادرةأمواهلماملنقولةوغري

املنقولة،وكذلكبالنسبةألقارهبمحىتالدرجةالثانية.

أبرز قادة النظام البعثي االرهابي
احملاميبديع عارف،املقربمنعائلةصدام،والذيتوىلمهمةالدفاععن
قرابةعشرينشخصية،ضمنقائمةالـ55مطلوباً،أطلعوكالةاألناضول

علىمصريأبرزأركانالنظامالسابق،علىالنحواآليت:
ُاعتقل صدام في 13 ديسمبر/كانون األول 2003، وُأعدم في يوم عيد الفطر، 

عام 2006، أما نجاله قصي )قائد الحرس الجمهوري وجهاز األمن الخاص( 
وعدي )قائد ما يسمى بـ»فدائيي صدام«، رئيس اللجنة األولمبية العراقية( فقتال، 
مقاومة  بعد  )شمال(،  »الموصل«  مدينة  في  يوليو/تموز 2003م.،  في 22 

قوات أميركية داهمت مكاناً كان يختبئان فيه.
وكذلك ُأعدم علي حسن المجيد، المعروف بـعلي الكيماوي )ابن عم صدام، 
عضو بارز في حزب البعث، قائد المنطقة الجنوبية بحرب 2003( في بغداد، 

يوم 25 يناير/كانون الثاني 2010م.
فيما نُفذ اإلعدام بحق طه ياسين رمضان )نائب رئيس الوزراء( في 20 مارس/
آذار 2007م.، وُأعدم برزان إبراهيم الحسن التكريتي )رئيس جهاز المخابرات 
السابق، ممثل العراق السابق لدى األمم المتحدة( في بغداد، يوم 15 يناير/

كانون الثاني 2007م.
بينما توفي عدد من أركان النظام السابق خالل فترة اعتقالهم، بينهم محمد حمزة 
الزبيدي )رئيس الوزراء، عضو مجلس قيادة الثورة( في الثاني من ديسمبر/كانون 
األول 2005م.، وطه محيي الدين معروف )نائب الرئيس، عضو مجلس قيادة 

الثورة( في التاسع من أغسطس/آب 2009م.
منتصف  الوزراء(،  رئيس  نائب  خارجية،  )وزير  عزيز  حنا  طارق  توفي  وكذلك 
وزير  لصدام،  شقيق  غير  )أخ  التكريتي  الحسن  إبراهيم  ووطبان  2016م.، 
داخلية( في 2015م.، وسبعاوي إبراهيم )مدير األمن العام السابق، أخ غير 

شقيق لصدام(، في 2013م.

تصفية على يد داعش
رغمأنحزبالبعثاملنحلفقدأهمأقطابهبعدالغزو،إالأنبعضقادته

سعواإىلمللمةشتاتمنتبقىمنأعضاء،والسريهبمإىلحماولةالقبض
علىالسلطةمنجديد،خاصةيفاحملافظاتذاتاألكثريةاُلسنيةببث

التفرقةالطائفية.
وكانيقودهذهاملساعيداخلالعراقكلمنسيفالديناملشهداين،عضو
باحلزب، قيادة عضو أيضاً وهو غريب، وفاضلحممود احلزب، قيادةيف

وحمافظسابقحملافظيتبابلوكربالء)جنوب(.
ووفقالباحثاألمينوالسياسي،إبراهيم الصميدعي،فإنالمشهداني والغريب 

الموصل  أحداث  بعد  إليه  عادا  ثم  السقوط(،  )إبان  العراق  من  فرا  قد  كانا 
)اجتياح تنظيم داعش اإلرهابي لشمالي وغربي العراق صيف 2014(.

http://www.alalam.ir/news/3436196 :المصدر

سريالنكا تسعى لتعويض أضرار المسلمين

بعضهم شكل داعش... 

دعتالشرطةالسريالنكيةاملسلمنياملتضررينمنهجماتاملتطرفنيإىل
تقدميكشوفباألضراراليتتكبدوهاهبدفتعويضهم،يفحنيأقامجملس
شورىعلماءسريالنكامركزاالستقبالمساعداتاألقليةاملسلمةمنمجيع

أحناءالبالد.
وأفادت»وكالةاألنباءالقرآنيةالدولية«)إکنا(،يفاجلانبالسياسي،أقرت
احلكومةمبواجهةانتقاداتدوليةبسببأعمالالعنفاألخريةضداألقلية
املسلمة،يفحنيطالبتهااألمماملتحدةبسرعةتنفيذوعودهابضماناألمن

وحماسبةاملتهمنيباالعتداءات.
وجاءتهذهاخلطواتبعدأياممنإعالناحلكومةتعينيوزيرجديدللعدل
والقانون،يفخطوةاعتربتحماولةلوضعحدألعمالالعنفوالتخريباليت

تستهدفيفمعظمهاممتلكاتاملسلمنيومساجدهم.
بعدموجةعنفسجلتخالهلاهيئاتمسلمة التطورات وجاءتهذه
حرقمااليقلعن24مسجداخاللمخسةأياممناالضطراباتاليت

ترتكزبشكلرئيسييفمقاطعةكاندي)وسطالبالد(.
وفق جتارياً، حمالً 160 من أكثر حرق أسبوع من أقل خالل مت كما
إحصاءاتغريرمسيةيفمقاطعةكانديوحدها،بعضهذهاحملالأسس
قبلحنوقرنمنالزمانوكانشاهداعلىروحالتسامحبنيخمتلفمكونات

اجملتمعالسريالنكي.

حد من الهجمات
وساهمفرضأحكامالطوارئيفاحلدمنهجماتاملتطرفنيالبوذينيرغم
عدماستبعادتكرارها،والسيماأنإخفاققواتاألمنيفمحايةاألقليات

يعزىإىلاحنيازها.
القياداتالسياسيةيفسريالنكاعلىأناهلجماتاألخرية وتتفقمعظم
السجاليف أما نتاجحتريضعنصريمتطرف، املسلمةهي األقلية على
اإلخفاقاألمينفهومناملكوناتالسياسيةلألغلبيةالبوذيةاملتنافسةعلى
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قالرئيسغرفةالعملياتيفهيئةاألركانالعامةللقواتاملسلحة»الروسية«،
سيرغي رودسكوي،إنالوالياتاملتحدةحتضرلتوجيهضرباتضدأهداف

حكومية»سورية«باستخدامالصواريخاجملنحة.
وأوضحرودسكويخاللمؤمترصحفيعقدتهوزارةالدفاعالروسية،أن
حمتملة لضربات األمريكيةحتضر املتحدة الواليات بأن تفيد إشارات مثة
بصواريخجمنحةمنأساطيلهاالبحرية،انطالقامناجلزءالشرقيمن»البحر

املتوسط«و»اخلليجالفارسي«و»البحراألمحر«.
وذكررودسكوي،أن»واشنطن«دربتمسلحنييفسوريالتنفيذاستفزازات
باستخدامأسلحةكيميائية،مضيفاأناملسلحنيمليتوقفواعنحماوالهتم

االستفزازيةتلك.
وأضافأناملسلحنياملوجودينجنويبالبالدحصلواعلىموادكيميائية

لتصنيعالسالح،حتتغطاءمحوالتمناملساعداتاإلنسانية.
وفيماخيصالعملياتاإلنسانية،أكدرودسكويأنأكثرمن44ألف
ألفا 27 منهم اإلنسانية، اهلدنة بدء منذ الشرقية الغوطة غادروا نسمة
غادروهامنذصباحاليومالسبت)2018/3/17م.(،مشرياإىلأنممثلني

عناألمماملتحدةيشاركونيفإخراجاملدنينيمنالغوطةالشرقية.
ويفنفسالسياق،قالاملسؤولالعسكريالروسيإنالدولالضامنةللهدنة
يفسوريا،وهيروسياو»إيران«و»تركيا«،نظمتممراإنسانياآخرللخروج

إىل»حلب«منمنطقةوقفالتصعيديفإدلب.
وأكدأن3806أشخاصخرجوامنإدلبإىلحلبعرباملمراإلنساين
و»تل الضهور« »أبو يف الضامنة، الدول قبل من تنظيمه جرى الذي

السلطان«.
وذكرأنهعاد20ألفاو841شخصاإىلريف»ديرالزور«يفاملنطقة
العدداألكربمنالالجئنيوالبالغ احملاذيةلشرقي»الفرات«،موضحاأن
مركز يقع الصاحلية،حيث بلدة إىل عادوا ألفشخص، من12 أكثر

التنسيقالروسياملعينمبساعدةالسكاناحملليني.

http://www.alalam.ir/news/3435886 :المصدر

أميركا دربت المسلحين في سوريا لتنفيذ هجمات كيميائية

الخيتلفاثنانمنأنحتريراألراضيالعربيةاحملتلةويفمقدمتها»فلسطني«
العقود أثبتتفشلهاطيلة اليت املفاوضاتاخلاوية تتمعربطاولة ملولن
السبعةاملاضية،ملينتجمنهاسوىخيباتاألملومسلسلمنالتنازالت
العربيةاملتتاليةأدتكلمرةإىلفقدانحجمأكربمناألراضيالفلسطينية

والعربيةأماممتاهيالغدةالسرطانيةاآلخذةباالتساعيفجسداألمة.
الزالتاألمةومنذعقودطويلةتعيشجرميةصهيونيةدمويةنكراءباحتالل
الرمسي العريب اخلذالن لسبب الصهيونية الدموية أهلها وإخراج فلسطني
املقاومة سوى أمامها خيار ال حيث ورعاته، احملتل العدو مع والتماهي
املسلحة،وأنالبندقيةاليتتنحرفعنفلسطنيهيبندقيةصهيونيةعميلة

هتدفمتزيقاألمةوحرفهاعنالقضيةاألساس.
الوصايةاألمريكية العربعشراتاالتفاقياتواملعاهداتحتت لقدعقد
الربيطانيةالضامنةلبقاءاالحتاللالصهيوينيففلسطنيختللتهاوعودذهبية
ديفيد«)1978م.(حىت باتفاقية»كامب بدأت علىورق بقيتحرباً
بريوت قمة يف 2000م. عام السعودي اهلل عبد للملك العربية املبادرة
العربية،ختللتهامعاهدةالسالماإلسرائيليةاملصرية)1979م.(مثاتفاقيات

عربة« و»وادي )1994م.(، أرحيا« - و»غزة )1993م.(، »أوسلو«
)1994م.(،و»طاباأوسلو«أو»أسلو2«)1995م.(،و»وايريفر1«
بيكر،كلها جيمس  خطة عن ناهيك )1999م.( والثانية )1998م.(
دونجدوىسوىاتساعنطاقاملستوطناتومصادرةاملزيدمناألراضي

الفلسطينية.
اليومجنححموراملقاومةوبندقيتهيفهزمةاإلرهابالتكفرييالذيأوجده
الشيطاناألكربومنقبلهاهلزميةالنكراءاليتحلقتباجليشاإلسرائيليالذي
اليقهريفمتوز2006م.الذيعطلاملشروعالصهيوأمريكييفتقسيماملزيد
منالبالدالعربيةضمنإطار»مشروعالشرقاألوسطالكبري«الذيطرحته
وزيرةاخلارجيةاألمريكيةآنذاككونداليزا رايسبفضلتعاضدوتكاتفقوى
القوى يرعبحىت ما قوهتا اليوموزادمن نطاقه اتسع اليت املقاومة حمور
الكربىفمابالكبالعمالءاإلقليمينيواالحتاللاآليلإىلالزوالعماقريب.
وكونأنحتريرفلسطنيهوحتريٌرلكلاملنطقةدونإستثناء،وأنأيتثبيت
لالحتاللالصهيوينسيكونمبثابةتثبيتملشاريعتقسيماملنطقةوجتزئتها؛
دعاصادقالوعدالسيد حسن نصر اهللهنايةالعاماملاضيقوىحموراملقاومة

السلطة.
وحبسبالباحثنييفشؤونالقوميات،فإنأسبابالعنفالبوذياملتطرفما
زالتقائمة،ومنهاالشائعاتاملضللةعناملسلمنيوالتخويفمننفوذهم.
ويقولمديراألحباثيفاملركزالدويللدراسةالقومياتكالينغاتودورسيلفا
يف البوذي التطرف زخم زاد بالشمال التاميل مع احلرب انتهاء بعد إنه
املسلمني إن قوهلم مثل املسلمة، األقلية تستهدف محلة وبدؤوا اجلنوب

يتكاثرونبأعدادكبريةويسيطرونعلىالتجارةويهددوناألكثريةالسنهالية.

المصدر: الجزيرة نت

إىلالرتكيزعلىالقدسوفلسطنيكأولويةبعداالنتصاراتيفاملنطقة،داعياً
متكاملة ميدانية وخطة اسرتاتيجية لوضع التواصل إىل املسلحة الفصائل

ملواجهةكربىمعالعدوالصهيويناحملتل.
رغمأنقوىاالستكبارالعامليخاصةأمريكاوالعدوالصهيوينوحلفاءمها
اإلقليمينيمنعربوأتراكيعملونجاهدينعلىحرفمسارحموراملقاومة
ومنعهمبختلفالوسائلمنحتقيقاالنتصارالنهائيعلىاجلماعاتاإلرهابية

التكفرييةواحلؤولدونتفرغهللمهمةالكربىواهلدفاألساسيوهيحترير
فلسطنيالقضيةاملركزيةلألمة،لكنهذااألمرسيتحققيفاملستقبلالقريب

بفضلإميانوسواعدوبندقيةاملقاومنيالنجباءالشرفاء.

http://www.alalam.ir/news/3435411 :المصدر

علي جميل

واستراتيجية تحرير فلسطين

محور المقاومة
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من غريه دون حممَّدا ورسوله عبده  اختصَّ قد - تعاىل – اهلل إنَّ
رتبته علىجليل يدلُّ مما لهوتكرميا تشريفا األنبياءخبصائصكثرية،
وشريفمنزلتهعندربِّه.ففيالدُّنياآتاهاهللالقرآنالعظيماملعجزةاحملفوظة
النَّبيِّني...إىل به اخللقكافَّة،وختم إىل بالرُّعب،وأرسله اخلالدة،ونصره
غريذلكمناخلصائص.ويفاآلخرةأكرمهبالشَّفاعِةالعْظمى،والوسيلة،

والفضيلة،واحلوضاملورود،واملقاماحملمود...

األرُض،  عنه  تنشقُّ  َمن  أوُل  بأنه   اختصاصه  .1
يوَم  الَجنََّة  يدخُل  َمْن  أوُل  وأنَُّه  الَحمِد،  لواَء  وبإعطائِِه 

القيامِة
عنأنس بن مالكقال:مسعُترسوَلاهلِليقول:»إني ألول َمن تنشق 
األرُض عن جمجمتي يوم القيامة وال فخر، وأعطى لواء الحمد وال فخَر، وأنا 
سيُد النَّاس يوَم القيامة وال فخَر، وأنا أول َمن يدخل الَجنَّة وال فخَر، وإني آتي 
باب الَجنَّة فآخذ بحلقها فيقولون: َمن هذا؟ فأقول: أنا ُمحمَّد!! فيفتحوا لي، 
فأدخل، فإذا الجباُر متقبلي، فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا ُمحمَّد، وتكلَّم 

ُيسمع منك....«1

2. اختصاُصه بأنَّ اهلل يبعثه يوَم القيامة مقاما محمودًا
وَجلَّ:»وَ ِمَن اللَّْيِل فـَتـََهجَّْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك َعَسى َأن يـَبـَْعَثَك رَبَُّك  قالالمولىَعزَّ
َمَقاماً مَّْحُمودًا.«2وعنابن عمرقال:»إنَّ النَّاَس يصيرون يوم القيامة ُجثاً، كلُّ 

، النَّبيِّ إلى  الشفاعُة  تنتهي  َحتَّى  اشفْع،  يا فالن  يقولون:  نبيَّها،  تتبُع  أمة 
فذلك يوَم يبعثُُه اهللُ المقاَم المحموَد.«3

3. اختصاصه بأنَُّه أوُل شفيع في الَجنَِّة، وأول من 
يقرُع بابها

عنأنِسبنمالكقال:قالرسولاهلِل:»أنا أوُل النَّاِس يشفُع في الَجنَّة، 
وأنا أكثُر األنبياِء تاِبعاً.«4

وعنهقال:قالرسولاهلِل:»آتي باَب الَجنَِّة يوم القيامة، فأستفتح، فيقول 
الخازُن: من أنت؟ فأقول: ُمحمَّد، فيقول: بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك.«5

4. اختصاصه بأنَّ أمته ستشهد على األُمِم يوَم القيامة
وعنأبي سعيد الُخدريِّقال:قالرسولاهلِل:»ُيجاء بنوح يوَم القيامة 
فُيقال له: هل بّلغت الرِّسالة؟ فيقول: نعم! فُتسأل أمته: هل بلَّغكم؟ فيقولون: 
بكم  فُيجاء  وأمته،  ُمحمَّد  فيقول:  شهودك؟  َمن  فيقول:  نذير!  من  جاءنا  ما 

فتشهدون.«
مثقرأرسولاهلل:»و ََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاس 

َوَيُكوَن الرَُّسول َعَلْيُكْم َشِهيداً.«6

5. اختصاصه بأنَّه أول َمْن يجوز الصِّراط ِمَن الرُّسل 
بأمته

عنسعيد بن المسيبوعطاء بن يزيد الليثّيأّنأبا ُهَرْيرةأخربمها:
أّنالنَّاسقالوا:يا رسوَل اهلل هل نرى ربَّنا يوَم القيامة؟قال:»هل ُتمارون 
:في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاٌب؟«قالوا:ال يا رسوَل اهلل!قال
»فهل تمارون في الشمِس ليس دونها سحاٌب؟«قالوا:ال!قال:»فإنكم 

ترونه كذلك، يحشر النَّاس يوم القيامة.«
فيقول:»َمن كان يعبد شيئاً فليتَّبعه، فمنهم َمن يتبع الشمَس، ومنهم َمن يتبع 
القمَر، ومنهم َمن يتبع الطواغيت، وتبقى هذه األمُة فيها منافقوها، فيأتيهم اهلل 
أنا ربُّكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم بضرب الصراط بين ظهراني  فيقول: 
جهنم، فأكون أول َمن يجوز ِمن الرسل بأمته، وال يتكلُم يومئذ أحٌد إال الرسل، 

وكالُم الرسِل يومئذ: اللهم سلِّم سلِّم...«7

6. اختصاصه بالكوثر
قالاهللُتعاىل:»إِنَّاأَْعطَيـَْناَكاْلَكْوثـََر.«8

عنسعيد بن جبيرعنعبد اهلل بن العباسقال:ملانزلعلىرسولاهلل
»إناأعطيناكالكوثر«،قاللهعليبنأيبطالب:»ما هو الكوثر يا 

رسول اهلل؟«
قال:»نهر أكرمني اهلل به... يا علي الكوثر نهر يجري تحت عرش اهلل عز 
و جل ماؤه أشد بياضا من اللبن - و أحلى من العسل و ألين من الزبد حصاؤه 
الزبرجد و الياقوت و المرجان- حشيشه الزعفران ترابه المسك األذفر قواعده 

تحت عرش اهلل عز و جل.«
مثضربرسولاهلليدهعلىجنبأمرياملؤمننيوقال:»يا علي 

إن هذا النهر لي و لك و لمحبيك من بعدي.«9


7. اختصاصه بمنزلة الوسيلِة:
عنعبد اهللبن عمرو بن العاصأنهمسعالنَّيبَّيقول:

»إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثَل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ، فإنه َمن صلَّى عليَّ 
صالة صلَّى اهلل عليه بها عشراً، ثم سُلوا اهلل لي الوسيلَة فإنها منزلٌة في الَجنَّة 
ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل، وأرجو أن أكون أنا هو، فَمن سأل لي الوسيلَة 

حلَّت له الشفاعُة.«10

8. مائة و خمسين خصلة
فارقمجاعةالنبينيمبائةومخسنيخصلةمنهايفبابالنبوةقولهو
خامتالنبينيوقولهأعطيتجوامعالكلم،وقولهأرسلتإىلاخللق
كافةوبقاء]دولته[ليظهرهعلىالدينكله،والعجزعناإلتيانمبثلكتابه،
وكانممنوعامنالشعروروايته،وماعلمناهالشعروتسهيلشريعته،و
إضعافثوابالطاعةمنجاءباحلسنةفلهعشرأمثاهلا،ورفعالعذابو
فرضحمبةأهلبيته،»ُقْل ال َأْسئـَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْربى .«11

ويفبابأمته:»ُکْنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُهَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلِمين«،12»ِإنََّما اْلُمْؤِمُنونَ  
الَِّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا ُهَو اْجَتباُكمْ «،13»اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُهَو الَِّذي 
ُيَصلِّي َعَلْيُكمْ  َو َيْستـَْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا«14يعيناملالئكةوإفشاءالسالمو

إذاجاءكالذينيؤمنونبآياتنا.
ويفبابالطهارة:كمالالوضوءوالتيممواالستنجاءباحلجارةوأناملاء

مزيلللنجاساتوأناليؤثرالنجاسةيفاملاءالكثريوقولهجعلتيل
األرضمسجداوتراهباطهوراوكانيناممثيصليويقولتنامعيينوال

ينامقليبويقالفرضعليهالسواكوهوقدسنهلنا.
و الركوع و اجلماعة و اجلمعة و اإلقامة و األذان الصالة: باب يف و
السجدتنيوالتشهدوالسالموصالةالليلوالوتروصالةالكسوفنيو

االستسقاءوصالةالعشاءاآلخرة.
ويفبابالزكاة:حرمعليهالزكاةوالصدقةوهديةالكافروأحللهاخلمس

واألنفالوالغنيمةوجعلزكاةاملالربحاخلمسالربعاملال.
ويفبابالصيام:»َشْهُر رََمضاَن الَّذي أُْنِزَل فيِه اْلُقْرآُن«،15وليلةالقدرو
العيدينوحتليلالطعاموالشرابواملسليايلالصيامإىلوقتالصبحو
حرمصومالوصالوقالواأبيحلهالوصاليفالصوموكتبعليهاألضحية

وسنهالناوكذلكالفطرةعلىوجه.
ويفباباحلج:يقالأحللهدخولمكةبغريإحراموعقدالنكاحوهو
حمرمويفباباجلهادميددكمربكموقولهنصرتبالرعبوأحلتيل
الغنائموكانإذالبسالمتهملينزهلاحىتيقاتلواليرجعإذاخرجوال
ينهزمإذالقيالعدووإنكثرواعليهوأنهأفرسالعاملنيوخصباحلمى.

ويفبابالنكاح:حرمعليهنكاحاإلماءوالذمياتواإلمساكمبنكرهت
نكاحهوحرمأزواجهعلىاخللقوخصبإسقاطاملهروالعقدبلفظاهلبةو
العددماشاءبعدالتخيريوالعزلعمنأرادوكانطالقهزائداعلىطالق

أمتهوالواحدةمننسائهإذاأتتبفاحشةضعفهلاالعذاب.16
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4.»صحيحمسلم«،كتاباإلميان،ج1،ص188،رقماحلديث196.
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لقدتوصلعلماءالعلوماحلديثةإىلإستنتاجأنهعلىامتدادالقروناملتمادية
اليتمترعلىخلقالسماواتواألرض،فاننسباوقياساتدقيقةتسودبني
األفالكوكذلككيفيةوسرعةحركتها، مابني والقوة الكواكبواألفالك
وهذهالنسبالدقيقةأسهمتيفأنتبقىالسمواتواألرضثابتةومعلقة
يفالفضاءواالهتوي.لكنالشئالذيمليتوصلإليهالكثريمنامبنفيهم
علماءالعلومالتجريبية،هوأنالنسبةبنيهذهاالفالكوكماحددهاوخطط
للتخطيطوالربجمةاجملددةوهبيئة قابلة البداية، هلااهللسبحانهوتعاىلمنذ
جديدة،مثلماأناهللتعاىلأظهرللعاملأمجعطوالالتاريخ»خرقالعادة«

هذاعلىيدأوليائهورسله.
معجزة األفالك،هي الطبيعيةيف القواعد إرباك مظاهر وابرز أشهر ومن

إنشقاقالقمر.
أمجعاملفسرونواحملدثونيفقولاهللعّزوجلّ»اقـْتـََرَبِت السَّاَعُة َو اْنَشقَّ 
اْلَقَمر«1أنهقداجتمعاملشركونليلةبدرإىلالنيبفقالوا:إن كنت صادقا 
فشق لنا القمر فرقتين.قال:»إن فعلت تؤمنون؟!«قالوا:نعم.فأشار
إليهبإصبعهفانشقشقتنيرئيحرىبنيفلقيهويفروايةنصفاعلى»أيب
قبيس«ونصفاعلى»قعيقعان«ويفروايةنصفعلى»الصفا«ونصف

على»املروة«.
فقال:»اشهدوا اشهدوا.«فقالناس:سحرنا محّمد!فقالرجل:إن 
كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم.وكانذلكقبلاهلجرةوبقيقدرما
بنيالعصرإىلالليلوهمينظرونإليهويقولونهذا سحر مستمر فنزل و

إنيرواآيةيعرضوااآلياتويفروايةأنهقدمالسفارمنكلوجهفمامن
أحدقدمإالأخربهمأهنمرأوامثلمارأوانصر بن المنتصر:

و القمر البدر المنير شقه 
فقيل سحر عجب لما رأى2

ألقتنع غريها إىل وال ناسا وكالة إىل حباجة لست فإنينكمؤمن ولذلك
بذلك،ألنمصدراملعلوماتلديهو»القرآن«واحلديثالصحيح،ولكن
أعودفأقولالبدمنالدليللنقنعبهغرياملسلمني.وهناكإشارةعلميةرمبا

تكونمقنعةللبعض.وطبعاًهيإشارةوليستبرهاناًعلمياً.
إنالذييتأملسطحالقمريالحظأنهمليءهبذهالشقوقوهيطويلةجداً،
ولكنهناكالكثريمنهذهالشقوقغاصتيفالغباروالرتابالقمري،ومن
احملتمللوأنالعلماءأزاحواطبقاتالغبارعنهافقديظهرالشقالذييدل

علىأنالقمرقدانشقذاتيوم!
فقدكشفعلماءوكالةناساوجودشقيفالقمريبلغطولهعدةمئات
القمر،ومل علىسطح التشققات من عدداً الكيلومرتات،مثكشفوا من
يعرفواحىتاآلنسببوجودهذهالشقوق،إالأنبعضالعلماءيعتقدون
أهنانتيجةلتدفقبعضاحلمماملنصهرةولكنهذهوجهةنظرفقط.وهناك
عددكبريمنالتشققاتعلىسطحالقمر،وبعضهذهالتشققاتأشبه
»بوصالتحلام«وكأنناأمامسطحمعدينتشققمثالتحم.وكلماقاله

علماءوكالةناساحولهذهالشقوقهو:
Rilles are still a topic of research

توقف األفالك وبطؤها عن السير

خصائص اإلمام المهدی

ومعىنذلكأنهذهالشقوقالزالتقيدالبحث.واحلقيقةهذهالشقوق
حريتالباحثنيحىتاآلنوملجيدواهلاتفسرياً.وكلالنظرياتاليتطُرحت
التتناسبمعطبيعةالصورامللتقطة،إذأنالصورتبنيوكأنهناكحلَّام

ماهرقامبلحامسطحالقمراملتمزق.هذاماتقولهالصور.
صورلشقكبريةيفالقمر،والالفتلالنتباهالطريقةاليت»حُلم«هباهذا
الشق،ويقولالعلماءإنهذهالشقوقالمثيلهلاعلىاألرضألهناطويلة
وغريبةبالنسبةلناوهيتناقضالنظرياتاليتنعرفهايفالفيزياء،فماهوسر
وجودهاوكيفتشكلتومىتوماهيالقواننياليتحتكمهذهالعملية...

كلهاأسئلةتنتظرمنيبحثوجييبعنها.3
التارخييةاالخرىاليتأربكتنظاماألفالكوالكواكب،وأضفت واحلادثة
عليهنظاماجديداهي»رّدالشمس«.روي:»أن النجوم  كانت صحيحة قبل 
رد الشمس  على يوشع و علي، فلما رد اهلل الشمس عليهما ضل فيها علماء 

النجوم، فمنهم مخطئ و مصيب.«4
حدثأسماء بنت عميسقالت:كانرسولاهلليوحىإليهورأسهيف
:فلميصلالعصرحىتغربتالشمس.فقالرسولاهلل،حجرعلي
»اللهم إّن علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس.«قالت

أمساء:فرأيتهاغربتورأيتهاطلعتبعدماغربت.
قـال ابن حجر الهيتميبعـدذلك:قالسبـط ابن الجـوزي:ويفالبابحكاية

عجيبةحدثينهبامجاعةمنمشاخينابالـ»عراق«.
أهنمشاهدواأبا منصور المظفر بن أردشير القباويالواعظذكربعدالعصر
البيتفغطتسحابة أهل بألفاظهوذكرفضائل احلديثومنقه هذا
الشمس،حىتظنالناسأهناقدغابتفقامعلىاملنربوأومأإىلالشمس

وأنشد:
ال تغربي يا شمـس حتى ينتـهي مدحي آلل المصطـفى ولنجله
واثني عنانـك إن أردت ثنـاءهم أنسيت إذ كان الوقـوف ألجلـه

إن كان للمـولى وقوفـك فليكن هـذا الـوقـوف لخيلـه ولرجلـه
قالوا:فاجنابالسحابعنالشمسوطلعت.5

لكنمجيعهذهاألحداثخرقتالعادةوأربكتالنظاملساعاتمعدودة،
اإلمام ظهور إبان حتدث اليت احلادثة هو للغاية، واملذهل الغريب لكن
املهديصاحبالزمان،وكأهناترسينظاماجديدابنينسباألفالك،

وتستحدثجدوالزمنياجديدايفالدقائقواألياموالسنني.
قام  »إذا  قال: أنه طويل حديث يف جعفر أيب عن بصير أبو  روى
القائم سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد فلم يبق مسجد على وجه 
األرض له شرف إال هدمها و جعلها جماء و وسع الطريق األعظم و كسر كل 
يترك  الطرقات و ال  إلى  المآزيب  الكنف و  أبطل  الطريق و  جناح خارج في 
بدعة إال أزالها و ال سنة إال أقامها و يفتح قسطنطينية و الصين و جبال الديلم 
فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم هذه ثم  

يفعل اهلل ما يشاء.« 
قالقلتله: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ 

قال: »يأمر اهلل تعالى الفلك باللبوث و قلة الحركة فتطول األيام لذلك و 
السنون.« 

قالقلتله: إنهم يقولون إن الفلك إن تغير فسد. 
قال: »ذلك قول الزنادقة فأما المسلمون فال سبيل لهم إلى ذلك و قد 
شق اهلل القمر لنبيه و رد الشمس من قبله ليوشع بن نون و أخبر بطول يوم 

القيامة و أنه  كألف سنة مما تعدون.«6و7
عنعبد الكريم بن عمرو الخثعميقال:قلتأليبعبداهلل:»كم يملك 

القائم قال سبع سنين يكون سبعين سنة من سنيكم هذه.«8
إنهذهاحلادثةالغريبة،ميكنأنحتصلفقطعلىيدإنسانهوصاحب
الواليةالتكوينيةوميلكحقالتصرفيفاألمور.اإلنسانالذينعتربهإمام
الزمانورائده.اإلنسانالذينعتربهإمامالكائنات،مبايفذلكالزمان،وهو

الذييستطيعبإذناهللتعاىل،إجيادنظامجديديفشؤونالعامل.
»َبديُع السَّماواِت َو اأْلَْرِض َو ِإذا َقضى  َأْمراً فَِإنَّما يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكون.«9

الهوامش:
1.سورةالقمر،اآلية1.

2.ابنشهرآشوبمازندراىن،حمّمدبنعلى،»مناقبآلأيبطالب«،قم،الطبعة
االولی،1379ق.،ج1،ص122.

 www.kaheel7.com/ar:3.بقلمعبدالدائمالكحيل
4.شيخحرعاملى،حمّمدبنحسن،»هدايةاألمةإىلأحكاماألئمة«،مشهد،

الطبعةاالولی،1414ق.،ج5،ص109.
5.»الصواعقاحملرقة«،ج2،صص377،376،375.

6.سورةاحلج،اآلية47.
الطبعة العباد«،قم، 7.مفيد،حمّمدبنحمّمد،»اإلرشاديفمعرفةحججاهللعلى

االولی،1413ق.،ج2،ص385.
االولی، الطبعة قم، للحجة، الغيبة »الغيبة«،كتاب احلسن، بن حمّمد طوسى، .8

1411ق.،ص474.
9.سورةالبقره،اآلية117.

خصائص اإلمام المهدی
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إنعلماإلمامونطاقه،يعدمنأهماجملاالتاليتتستحقالدراسةبشأن
اإلماماملعصومواملعنيمنقبلاهللاملتعالهلدايةاملؤمننيوقيادهتموحتصينهم،

يفرحلتهمالطويلةعلىمّرالتاريخ.
والعناصراملتالزمةمعهذهاألمورالثالثة،هيعلماإلمامبالدينوالشريعة
النبوية،بصورةمفصلة،والعلمباحلوادثوالوقائعيفاألزمنةالغابرةواملستقبلية،
والعلمباألموراملستورةواخلفيةعناحلواسالظاهرة،والعلمبباطناآليات
والرواياتوباطناألشخاص،والعلمباسرارالسمواتواألرضني،وبالتايل
الصناعاتواملهاراتو....وكلهذايرفداإلماميفالتبيانالدقيقوالصحيح
واحملتالني األعداء وصد والشبهات التساؤالت على والرد للناس، للدين
وبسطالعلومالدينيةيفضوءالظروفالثقافيةواحلضاريةلكلزمنوعصر.
واملؤكدأنهفيمايدعواهللتعاىل،عبادهلطاعةالنيباألكرموأوصيائه،
حيصرفالحهمالدنيويواالخروييفمسارالطاعةالنيبوأوصيائهالذين

جيهزهمبسالحالعلمالالزم،ليتحققهدفهاحلكيميفهدايةخملوقاته.
ويقولأئمةاهلدىيفخصوصإتساعنطاقهذاالعلم:

»فإن اإلمام بمنزلة البحر ال ينفد ما عنده، و عجائبه أكثر من ذلك، و الطير 
حين أخذ من البحر قطرة بمنقاره لم ينقص من البحر شيئا، كذلك العالم ال 

ينقصه علمه شيئا، و ال تنفد عجائبه .«1
إنأحدأهممواصفةالعلوماليتيهبهااهللتعاىل،هوكوهنامبعزلعنقيود
وحدودالعلومالبشرية.فيمانذّكربانكلهذاتابعللرعايةاإلهليةالواسعة
،والوحياإلهليمنقطعالنظري،الذيينزلعلىقلباألولياءاملكرمني

وهلذاالسببفانهذهالعلوم،ليستمننوعالعلوماملكتسبة.
:وقالاالمامالصادق

»إني ألعلم ما في السماوات و ما في األرض و أعلم ما في الجنة و أعلم ما 
في النار و أعلم ما كان و ما يكون قال ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على 
من سمعه منه فقال علمت ذلك من كتاب اهلل عز و جل إن اهلل عز و جل يقول 

فيه تبيان كل شي ء.«2
وهذاالعلماللديّناملمنوحمناهللاملتعال،والذيوضعبتصرفإماماهلداية
بصورةتامة،يقدماإلمامعلىأنهاحلجةالبالغةوفصلاخلطابلكييستغين
عنهم ويزول املعصومني(، )غري األشخاص سائر إىل الرجوع عن الناس

اإلختالفيفالرأيوبالتايلاإلختالفيفاألعمال.
إىل بالضرورة يؤدي املتعال، اهلل معرفة يف اإلحنراف حدوث أن وجلّي

اإلحنرافعنالسريوالسفريفاملساراإلهلي.
وخاللتقسيمالعلومإىلفئيت»املكتسبة«و»اإلهليةاللدنّية«،فانالعلماء،
يرونأناألنبياءاالهلينيواألئمةاملعصومنيحيظونبالعلوماالهليةاللدنية
وغرياملكتسبة.وهذاالعلمالينتقلعنطريقاملدرسةوالكتابوالرسائل،
إمناهوعنداهللسبحانهوتعاىلمتاما،ووهبههلمإلثباتمقامهموشاهنموكل

ماهوالزموضروريهلدايةعباده.
:وقدرورديفالقرآنالكرميحولالنيبخضر

»فـََوَجدا َعْبداً ِمْن ِعباِدنا آتـَْيناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َو َعلَّْمناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلما«3
وتعيناللّدنيفاللغة،عند.ويفالعلماللديّن،اليوجدأيوسيطبنياملتعلم

اسماعيل شفيعي سروستاني

علـم اإلمــام

واملعلم.
إناإلنسانالكاملوبسببتقدمهيفاخللقالنوريوالروحيوبوصفهأول
خملوق،ودونوسيطأيخملوق،حظيبالعلماللدين،ولذلكفانهالميكن

تصورحدودوسعةهلذاالعلم.

منتهى علم اإلمام
قالأبوبصري:كنتعندأيبعبداهللفدخلعليهاملفضلبنعمر
فقال:مسألة يا ابن رسول اهلل.قال:»سل يا مفضل.«قال:ما منتهى 

:علم العالم؟قال
»قد سألت جسيما و لقد سألت عظيما ما السماء الدنيا في السماء الثانية إال 
كحلقة درع ملقاة في أرض فالة و كذلك كل سماء عند سماء أخرى و كذا 
السماء السابعة عند الظلمة و ال الظلمة عند النور و ال ذلك كله في الهواء و 
ال األرضين بعضها في بعض و ال مثل ذلك كله في علم العالم يعني اإلمام مثل 
مد من خردل دققته دقا ثم ضربته بالماء حتى إذا اختلط و رغا  أخذت منه لعقة 
بإصبعك و ال علم العالم في علم اهلل تعالى إال مثل مد من خردل دققته دقا ثم 
:ضربته بالماء حتى إذ اختلط و رغا انتهزت منه برأس إبرة نهزة.«مثقال

»يكفيك من هذه البيان بأقله و أنت بأخبار األمور تصيب«.4

مدى ومخزن علم األئمة
قالأبوبصري:دخلتعلىأيبعبداهللفقلتله:إني أسألك جعلت 
فداك عن مسألة ليس هاهنا أحد يسمع كالمي.فرفعأبوعبداهللسرتا
بيينوبنيبيتآخرفاطلعفيهمثقال:»يا أبا محمد سل عما بدا لك.«

-جعلت فداك إن الشيعة يتحدثون أن رسول اهلل علم عليا بابا يفتح 
منه ألف باب.فقالأبوعبداهلل:»يا أبا محمد علم و اهلل رسول اهلل عليا 

ألف باب يفتح له من كل باب ألف باب.«
-و اهلل هذا لعلم فنكت ساعة في األرض.

-»إنه لعلم و ما هو بذلك...يا أبا محمد و إن عندنا الجامعة و ما يدريهم 
ما الجامعة.«

-جعلت فداك و ما الجامعة؟
-»صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اهلل و إمالء من فلق فيه و 
خط علي بيمينه فيها كل حالل و حرام و كل شي ء يحتاج الناس إليه حتى األرش 

في الخدش و ضرب بيده إلي...تأذن لي يا أبا محمد؟«
-جعلت فداك إنما أنا لك اصنع ما شئت.فغمزينبيدهفقال:»حتى 

أرش هذا كأنه مغضب.«
-جعلت فداك هذا و اهلل العلم.

-»إنه لعلم و ليس بذلك.«مثسكتساعةمثقال:»إنعندنااجلفر
ومايدريهممااجلفرمسكشاةأوجلدبعري.«

-جعلتفداكمااجلفر؟
-»وعاء أحمر أو أدم ]أديم [ أحمر فيه علم النبيين و الوصيين.«

-هذا و اهلل هو العلم.
-»إنه لعلم و ما هو بذلك.«مثسكتساعةمثقال:»و إن عندنا 

مثل  فيه  قال مصحف  فاطمة  ما مصحف  يدريهم  ما  و  فاطمة ع  لمصحف 
قرآنكم هذا ثالث مرات و اهلل ما فيه من قرآنكم حرف واحد إنما هو شي ء 

أمالها اهلل و أوحى إليها.«
-هذا و اهلل هو العلم.

-»إنه لعلم و ليس بذاك.«مثسكتساعةمثقال:»إن عندنا لعلم ما 
كان و ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة.«
-جعلت فداك هذا و اهلل هو العلم.

-»إنه لعلم و ما هو بذاك.«
-جعلت فداك فأي شي ء هو العلم؟

-»ما يحدث بالليل و النهار األمر بعد األمر و الشي ء بعد الشي ء إلى يوم 
القيامة.«5

وبسببقيودالعلمالبشريوقدراتهوكذلكقيودنطاقعملهيفظرفالزمان
واملكان،فاناالنسانيتقلبويرتفعوينخفضدائمايفالبحراهلائجللتجربة
واخلطأ،وكلماتوهمعبثاأنهجنامنموجةعاتية،يقعفريسةموجةأعىت
منهاويضطرعلىالدوامملراجعةمعلوماتهوخرباتهالسابقة،يفحنيأنهال
يعرفمدىعمرجتربتهوانطباعهاجلديدين؟بينماتكونعيناهمغلقتنيعلى
العواملاخلفيةوالكائناتاملاورائيةوعاملمابعداملوت)عواملالربزخوالقيامة(،
واليعرفشيئايفهذااخلصوص.وبرغمكلهذاالضعفوالنقيصة،كيف
يستطيعدركوفهمصالحهالدنيويواألخرويوإجيادضمانلنيلالسعادة.
إناالنسانملولنيكونأبدايفغىنعناحلجةاإلهلية،لكنواأسفاه،
حّرمنفسهبسبباجلهلوالغفلة،عناحلياةالطيبةوالعيشمعإمامالعامل

واحلجةعلىاحلق.
ونأيتعلىذكرعدةرواياتيفكيفيةعلماإلماملنختميفضوئهادفرتهذا

.القسممنفضائلوشؤونائمةالدين
قالأبو ذر الغفاري:كنتسائرايفأغراضمعأمرياملؤمننيإذمررنا
بوادومنلةكالسيلالساريفذهلتممارأيتفقلتاهللأكربجلحمصيه

:فقالأمرياملؤمنني
»ال تقل ذلك يا أبا ذر و لكن قل جل باريه فو الذي صورك إني أحصي عددهم 

و أعلم الذكر منهم و األنثى بإذن اهلل عز و جل.«6
بنأيب املؤمننيعلي أمري قال:كنتعند ياسر عمار بن  وخربآخرعن
طالبيفبعضغزواتهفمررنابوادمملوءمنالفقلت:يا أمير المؤمنين 
ترى يكون أحد من خلق اهلل تعالى يعلم كم عدد هذا؟قال:»نعم يا عمار 

أنا أعرف رجال يعلم عدده و كم فيه ذكر و كم فيه أنثى.«
-من ذلك الرجل يا موالي؟

-»يا عمار أما قرأت في سورة يس و كل شي ء أحصيناه في إمام مبين.
-بلى يا موالي.

-»أنا ذلك اإلمام المبين.«7

مناظرة اإلمام الصادق مع الطبيب الهندي
حممد بن جعفر اهلل عبد أبو حضر قال: »املنصور« صاحب الربيع
الصادقجملساملنصوريوماوعندهرجلمن»اهلند«يقرأكتبالطب
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فجعلأبوعبداهللالصادقجعفربنحممدينصتلقراءتهفلمافرغ
اهلنديقالله:يا أبا عبد اهلل أ تريد مما معي شيئا؟قال:»ال فإن ما معي 

خير مما معك.«
-و ما هو؟

-»أداوي الحار بالبارد و البارد بالحار و الرطب باليابس و اليابس بالرطب و 
أرد األمر كله إلى اهلل عز و جل و أستعمل ما قاله رسوله ص و أعلم أن المعدة 

بيت الداء و الحمية هي الدواء و أعود البدن ما اعتاد.«
فقالاهلندي:و هل الطب إال هذا؟

-»أ فتراني عن كتب الطب أخذت؟«
-نعم.

-»ال و اهلل ما أخذت إال عن اهلل سبحانه فأخبرني أنا أعلم بالطب أم أنت؟«
-بلأنا.

-»فأسألك شيئا.«
-سل.

- »أخبرني يا هندي لم كان في الرأس شئون؟«
-ال أعلم.

-»فلمجعلالشعرعليهمنفوقه؟«
-ال أعلم.

-»فلمخلتاجلبهةمنالشعر؟«
-ال أعلم.

-»فلم كان لها تخطيط و أسارير؟«
-ال أعلم.

-»فلم كان الحاجبان من فوق العينين؟«
-ال أعلم.

-»فلم جعلت العينان كاللوزتين؟«
-ال أعلم.

-»فلم جعل األنف فيما بينهما؟«
-ال أعلم.

-»و لم كان ثقب األنف في أسفله.«
-ال أعلم.

-»فلم جعلت الشفة و الشارب من فوق الفم؟«
-ال أعلم.

-»فلم احتد السن و عرض الضرس و طال الناب؟«
-ال أعلم.

-»فلم جعلت اللحية للرجال؟«
-ال أعلم.

-»فلم خلت الكفان من الشعر؟«
-ال أعلم.

-»فلم خال الظفر و الشعر من الحياة.«
-ال أعلم.

-»فلم كان القلب كحب الصنوبر؟«

-ال أعلم.
-»فلم كانت الرئة قطعتين و جعل حركتها في موضعها؟«

-ال أعلم.
-»فلم كانت الكبد حدباء؟«

-ال أعلم.
-»فلم كانت الكلية كحب اللوبيا؟«

-ال أعلم.
-»فلم جعل طي الركبتين إلى خلف؟«

-ال أعلم.
-»فلم تخصرت القدمان؟«

-ال أعلم.
-»لكني أعلم.«

-فأجب.
فقالالصادق:»كان في الرأس شئون ألنه المجوف إذا كان بال فصل 
أسرع إليه الصداع فإذا جعل ذا فصول كان الصداع منه أبعد و جعل الشعر من 
فوقه ليوصل بوصوله األدهان إلى الدماغ و يخرج بأطرافه البخار منه و يرد الحر 
و البرد الواردين عليه و خلت الجبهة من الشعر ألنها مصب النور إلى العينين 
و جعل فيها التخطيط و األسارير  ليحتبس العرق الوارد من الرأس عن العين 
قدر ما يميطه اإلنسان عن نفسه كاألنهار في األرض التي تحبس المياه و جعل 
الحاجبان من فوق العينين ليرد عليهما من النور قدر الكفاية أ ال ترى يا هندي 
أن من غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عليهما قدر كفايتهما منه و جعل 
األنف فيما بينهما ليقسم النور قسمين إلى كل عين سواء و كانت العين كاللوزة 
ليجري فيها الميل بالدواء و يخرج منها الداء و لو كانت مربعة أو مدورة ما 
جرى فيها الميل و ما وصل إليها دواء و ال خرج منها داء و جعل ثقب األنف 
إلى  األراييح  فيه  يصعد  و  الدماغ  من  المنحدرة  األدواء  منه  لتنزل  أسفله  في 
المشام و لو كان على أعاله لما أنزل داء و ال وجد رائحة و جعل الشارب و 
الشفة فوق الفم ليحتبس ما ينزل من الدماغ عن الفم لئال يتنغص على اإلنسان 
طعامه  و شرابه فيميطه عن نفسه و جعلت اللحية للرجال ليستغنى بها عن 
الكشف في المنظر  و يعلم بها الذكر من األنثى و جعل السن حادا ألن به يقع 
المضغ و جعل الضرس عريضا ألن به يقع الطحن و المضغ و كان الناب طويال 
ليسند األضراس  و األسنان كاألسطوانة في البناء و خال الكفان من الشعر ألن 
بهما يقع اللمس فلو كان فيهما شعر ما درى اإلنسان ما يقابله و يلمسه و خال 
الشعر و الظفر من الحياة ألن طولهما سمج وقصهما حسن فلو كان فيهما حياة 
آللم اإلنسان بقصهما و كان القلب كحب الصنوبر ألنه منكس فجعل رأسه 
دقيقا ليدخل في الرئة فتروح عنه ببردها لئال يشيط الدماغ بحره  و جعلت الرئة 
قطعتين ليدخل بين مضاغطها فيتروح عنه بحركتها و كان الكبد حدباء ليثقل 
المعدة و يقع جميعها عليها فيعصرها ليخرج ما فيها من البخار و جعلت الكلية 
كحب اللوبيا ألن عليها مصب المني نقطة بعد نقطة فلو كانت مربعة أو مدورة 
احتبست النقطة  األولى إلى الثانية فال يلتذ بخروجها الحي إذ المني ينزل من 
قفار الظهر إلى الكلية فهي كالدودة تنقبض و تنبسط ترميه أوال فأوال إلى المثانة 
كالبندقة من القوس و جعل طي الركبة إلى خلف ألن اإلنسان يمشي إلى بين 

يديه فيعتدل الحركات و لو ال ذلك لسقط في المشي و جعلت القدم مخصرة شأن اإلمام
ألن المشي إذا وقع على األرض جميعه ثقل كثقل حجر الرحى فإذا كان على 

حرفه رفعه الصبي و إذا وقع على وجهه صعب نقله على الرجل.«
 أخذته عن آبائي«:فقاللهاهلندي:من أين لك هذا العلم؟فقال
الذي خلق  العالمين جل جالله  عن رسول اهلل عن جبرئيل عن رب 

األجساد و األرواح.«
فقالاهلندي:صدقت و أنا أشهد أن ال إله إال اهلل و أن محمدا رسول اهلل و 

عبده و أنك أعلم أهل زمانك.«8

اإلمام يملك علوم جميع األنبياء
:قالرسولاهلل

»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 محمد و إن علي بن أبي طالب كان 
هبة اهلل لمحمد و ورث علم األوصياء و علم من كان قبله أما إن محمدا ورث 
علم من كان قبله من األنبياء و المرسلين على قائمة العرش مكتوب - حمزة 
أسد اهلل و أسد رسوله و سيد الشهداء و في ذؤابة العرش  علي أمير المؤمنين 
فهذه حجتنا على من أنكر حقنا و جحد ميراثنا و ما منعنا من الكالم و أمامنا 

اليقين فأي حجة تكون أبلغ من هذا.«9
عنضريس الكناسيقال:كنتعندأيبعبداهللوعندهأبوبصري
فقالأبوعبداهلل:»إن داود ورث األنبياء و إن سليمان ورث داود و إن 
محمدا ورث سليمان و ما هناك و إنا ورثنا محمدا و إن عندنا صحف إبراهيم 
و ألواح موسى.«فقاللهأبوبصري:إن هذا لهو العلم؟فقال:»يا أبا 
محمد ليس هذا هو العلم إنما هذا األثر إنما العلم ما حدث بالليل و النهار يوما 

بيوم و ساعة بساعة.«10
عنابن مسكانعنأيببصريعنأيبعبداهللقال:قال لي يا أبا محمد 
إن اهلل لم يعط األنبياء شيئا إال و قد أعطى محمدا ص جميع ما أعطى األنبياء 
و عندنا الصحف التي قال اهلل صحف إبراهيم و موسى؟«قلت:جعلت فداك 

و هي األلواح؟قال:»نعم.«11
عنهارون بن الجهمعنرجلمنأصحابأيبعبداهللملحيفظامسه

قالمسعتأباعبداهلليقول:
»إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين و كان يعمل بهما و أعطي موسى بن عمران 
أربعة أحرف و أعطي إبراهيم ثمانية أحرف و أعطي نوح خمسة عشر حرفا و 
أعطي آدم خمسة و عشرون ]عشرين [ حرفا و إنه جمع اهلل ذلك لمحمد ص و 
أهل بيته و إن اسم اهلل األعظم ثالثة و سبعون حرفا أعطى اهلل محمدا ص اثنين 

و سبعين حرفا و حجب عنه حرفا واحدا.«12
عنأبي حمزة الثماليعنعليبناحلسنيقال:قلتله:األئمة يحيون 
الموتى و يبرءون األكمه و األبرص و يمشون على الماء؟قال:»ما أعطى 
اهلل نبيا شيئا قط إال و قد أعطاه محمدا و أعطاه ما لم يكن عندهم قلت و 

13».فقد أعطاه أمير المؤمنين كل ما كان عند رسول اهلل
يفکتاب»اختصاص«عنعبد اهلل بن بكير الهجريعنأيبجعفر

قال:
»إن علي بن أبي طالب كان هبة اهلل لمحمد ص ورث علم األوصياء و علم من 

كان قبله من األنبياء و المرسلين.«14
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والذينريدالتعرُّفعليهيفهذاالصدد،هواالطِّالعالكاملعلىالُعمق
تفاصيل ال اجملتمع، يف املهدي اإلمام ينشره الذي للوعي احلقيقي
اأُلسسالعامةاليتتبتينعليهااأليديولوجيةيومذاك،فإنَّذلكممَّايتعذَّر

االطِّالععليهقبليومالظهور،كماذكرنايفالتمهيد.
االذينُثريالتساؤلعنهوحُناولالتعرُّفعليهاآلن،هوبعضالعناوين وإمنَّ
العامةاليتيُتصوَّراجتاهاأليديولوجيةاملهدويةحنوها،أواليتقدخيطريف

الذهنذلكمنها،ومعهيكونالتساؤلُمثاراًعنأمورأربعة:
األمراألول:الدينيعتنقهاملهدي،ويُعلنهيفالعامل.

.األمرالثاين:املذهبالذييتَّخذه

الدين الذي يتبنَّاه اإلمام ويحكم العالم على أساسه
احلقيقية العبادة حُتقِّق اليت الكاملة األطروحة بصفته اإلسالم دين وهو

املـُستهدفةمنخلقالبشريةأساساً،كماسبقأنعرفنا.
...نستعرضبعضالظواهراملـُهمَّةلنتائجالعدلالسائدةيفدولةاملهدي

فإذاعطفناعلىذلكاحنصارالعدلالكاملباإلسالم،فمنذلكماأخرجه
ابن ماجه،عنأبي سعيد الخدري:أنَّالنيبقال:

»يكون في أُمَّتي المهدي... فتنعم فيه أُمَّتي نعمًة لم ينعموا مثلها قطُّ، تؤتي 
يا  فيقول:  الرجل  فيقوم  يومئذ كدوس،  والمال  شيئاً.  منهم  تدخر  وال  ُأكلها 

مهدي! اعطني. فيقول: ُخْذ.«1
ومايرويهالبخاري،عنأبي هريرة:أنَّرسولاهللقاليفحديث:

»ومتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يَهمُّ ربُّ المال َمن يقبل صدقته، ومتى 
يعرضه فيقول الذي يُعَرض عليه ال أِرَب لي به...«2

وماأخرجهمسلميف»صحيح«ـه،عنأيبسعيدوجابر بن عبداهللقاال:
:قالرسولاهلل

»يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال وال يعدُّه.«3
ومثلذلكماورديفكتابالعهدينيفوصفدولةالعدلاملـُنتظرة،كقوله:
وتنفتح أبوابك دائماً نهاراً وليالً ال تُغلق، ليؤتى إليك بغنى األُمم وتُقاد ملكهم؛ 

ألنَّ األمة والمملكة التي ال تخدمك تبيد، وخراباً تخرب األُمم.4

العهدين،ولكلٍّمنهذهالنصوصدولة كريمة إىلغريذلكمنالنصوصيفُكتب
ااملراداإلملاميفاجلملة حتليلهوتفسريهالذيسيأيتيفمستقبلالبحث...وإمنَّ
حبالةالسعادةوالرفاهاليتيعيشهاشعباملهدي–وهوكلالبشرية–

يفدولتهوحتتنظامه.

انحصار العدل الكامل في اإلسالم
علمنااإلسالمهوآخرالشرائعالسماوية،وأنَّالعقلالبشريقاصرعن
إجيادالعدلالكامليفالعامل،وأنَّاهللتعاىلوعديفكتابهالكرميبتطبيق
العدلالكاملوالعبادةاحملضةعلىوجهاألرض،بلكانهذاهوالغرض
هو إليه املـُشار العدل هذا يكون أن فينحصر إذن؛ للَخلق. األساسي
اإلسالم؛لعدمإمكانحصولهمنالعقلالبشري،وعدمإمكاننزولشريعة

ُأخرىبعداإلسالم.
إذاً؛فقدتربهنأنَّالديناإلسالميالذييُعتنق،والقانونالذييـُتَّخذيف

.تلكالدولةهواإلسالم،بقيادةالقائدالعظيماإلماماملهدي

اإلمام الذی يمأل األرض قسطاً وعداًل
علىأنَّاملهديميألاألرضقسطاًوعداًل،بعدما مناألخبار،مادلَّ

ُملئتظلماًوجوراً.
وهيأخبارمتواترة،مرويةعنالنيبوقادةاإلسالماألوائل،وهميرون
أنَّالقسطوالعدلهواإلسالمليسإالَّ؛فيكوناملعىناعتناقوتطبيقاإلمام

املهديلإلسالمعقيدةونظاماً.
وقدأحصىالصافييف»ُمنتخباألثر«5هلذهالعبارةالكرمية)ميألاألرض
قسطاًوعداًل،بعدماُملئتظلماًوجوراً(مئةوتسعةوعشرينحديثاً،وقد
ماجة، ابن و الصحاح،كـأبي داود، فيها مبا بكثرة، العامة املصادر روهتا
اإلمامية علماء مصادر إىل مضافاً ُأخرىكثرية، مصادر إىل الترمذي  و

وُمصنِّفيهم،فإهناأكثرمنأنحُتصى.
بأنَّاأُلطروحةالعادلةوالكاملةاملـُطبَّقةيفاليوماملوعوديفدولةاملهدي
هياإلسالم،وتصلحنتيجةهذيناألسلوبنيلالستداللعلىهذهاحلقيقة،
بأننقول:إنَّاملهدييُطبِّقاألطروحةالعادلةالكاملةيفدولتهالعاملية،
كماثبتيفالتخطيطالعام،وهويعتنقويُطبِّقاإلسالم،كماثبتهبذين

األسلوبنياألخريين...
النظرعنهذيناألسلوبني، وكذلكيصحُّاالستداللبالعكس،بأننغضَّ
ونتساءلمنجديدعنحقيقةالدينالذييعتنقهاملهدي،فنقول:إنَّ
املهدييُطبِّقاألطروحةالعادلةالكاملةيفدولته،كماثبتيفالتخطيط

العام،واإلسالمهواألطروحةالعادلةالكاملة.

إنّه مسلم
إذاً؛يثبتأنَّالدينالذييعتنقهاملهديويُطبِّقههواإلسالم،إذال
حُيتملأنَّهيُطبِّقاإلسالموليسمبسلم...فإنَّالتطبيقاإلسالميسوفلن
يكونتامَّاًوعاداًل،إالَّإذاكانالرئيساألعلىمسلماً،كماثبتيفالفقه

اإلسالمي.
إذاً؛فهاتاناحلقيقتانومها:

1.إنَّديناملهديهواإلسالم.
2.إنَّاإلسالمهواألطروحةالعادلةالكاملة،ميكناالستداللبإحدامها
علىاأُلخرى،بعدأخذإحدامهاُمسلَّمةواأُلخرىحمالَّالالستالل،وكلتامها

مدعمتانبأدلَّةُأخرىغريهذه.
باعتبار املوعود، اليوم اإلسالميف يُطبِّق املهدي أنَّ على تربهن وإذا
النظامالذييتكفَّلالعدلالكامل...فإنَّهيرتتَّبعلىذلكعدَّةنتائج،
فيماإذاقورنتدولتهبالدولةاحلاضرة،ونذكراآلنبعضهاعلىسبيلاملثال.

منها:توحيداملـُعتَقدالديينيفالعاملبديناإلسالم،طبقاًلقولهتعاىل:
»وَ َمْن يـَْبَتِغ َغيـَْر اإِلْساَلِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه...«،6علىأساسأنَّهذاالدين
هوالذييُنظِّمالعاملوحيلُّمشاكله،وحُيقِّقلهالعدلالكامل،ويأيتهذا
التوحيدحتتظروفُمعيَّنةيُهيِّؤهاالقائداملهدي،ُنشريإليهايفُمستقبل

البحث.
ومنها:أنَّالعاملسوفحيكمبُأطروحةقانونيةواحدة،الحيقفيهاالتجزئة،

والجيوزعليهااخلروج.
ومنها اتِّحاد السياسة والدينيفسريالتطبيقوالتاريخ،كماكانعليهاحلاليف

زمنالنيبواخلالفةاألُوىل،وإهناءفكرة:فصل الدين عن الدولة.
األساس على واالجتماعي الفردي التكامل ابتناء احُلكم، إبتناء ومنها:
اهمادييفالعامل،مهماكاننوعه. اإلهلي،ويتمُّالقضاءمتاماًعلىأيِّاجتِّ

ومنها:إهناءفكرةكحقتقريراملصري،فإنَّمصريالبشرقدتقرَّرمناألعلى،
منالتخطيطاإلهليالعامولنيكونُمنبثقاًمنالبشر،أوناجتاًعنآرائهم

الناقصة.

المذهب الذي يتَّخذه المهدي من مذاهب اإلسالم
النيب به الواقعي،كماجاء اإلسالم عندظهوره املهديسُيطبِّق
سواءوافقاألحكاماملعروفةللمذاهبأوخالفها،وسيأيتبقواننيإسالمية
والتكامل.ولذا؛صرَّح جديدةلتنظيمالعامل؛ليجعلهكلهعلىعتبةالرُّقيِّ
عددمنعلماءالعامةومفكريهميفمناسباتخُمتلفة،بعدانطباقأحكام

املهديمعشيءمناملذاهباألربعة،والغريها.
ميعتربوناملهدي،مصدراً وأمَّاموقفاإلماميةمنذلكفواضح،فإهنَّ
،منمصادرالتشريعاإلسالمي،بصفتهاإلمامالثاينعشرمنأئمَّتهم
فمنغرياملـُحتمللديهمرجوعهيفالتشريعأوغريهإىلأحدعلمائهمأو
إىلأكثر،بلهويستقيلببيانالتشريعاإلسالمي،ويكونواجبالطاعة

يفغيبته.
وأمَّاإذاأردناباملذهب،مايعودإىلاملقوِّماتالرئيسية،كاالعتقادبالعدل

واإلمامة،وعدمه...
مذاهبهم بني املوجودة املذاهب أحد املسلمني،كون بني به املـُسلَّم من
حقَّاً،وأنَّاملذاهباأُلخرىباطلةغريمطابقةللعقائداإلسالميةالصحيحة،
وسبقأنقلنا:إنَّأصحاباإلماماملهدياملـُمحَّصنييفعصرالغيبة،
ايكونونمنذلكاملذهب-أيَّاًكان-دونغريهم؛ليتمَّمتحيصهمعلى إمنَّ

دولة كريمة

الشهيد السّيد محّمد الصدر

ة التي يتبنَّاها المهدي األيديولوجيَّة العامَّ
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احلقوإخالصهمله،العلىغريه،كماهوواضح.
ومعه؛فالبدَّمنااللتزامبأنَّمذهباملهديهوذلكاملذهباحلقُّ،
الذيخيتارلهاهللتعاىلعليهأصحابه،والحُيتملأنيكونخُمالفاًهلميف
املذهب؛ألنَّهيلزممنهأناليكونأحدمهاعلىاحلقِّ.وهوباطلبالضرورة.
وقداليكونهذاضائراً،فإنَّالتعرُّفاإلمجايلعلىمذهبه،بالشكلالذي
قلناه،كاٍفعلىاملستوىالذييُقنعسائراملسلمني،ويكونالبحثفيه
إسالمياًعامَّاًغريطائفي،ويكوناملهدي-يفذاته-خمتاراًيفتطبيق

املذهبالذييُريدهعلىالعامل.
وكذلكابن الصبَّاغ،يف»الفصولاملهمَّة«،7إذجندهيتحدَّثعناملهدي
ُمفصاًل،وقال-فيماقال-:»وأمَّا نسبه أُمَّاً وأباً، فهو أبو القاسم، محّمد 
الحجَّة بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا 
العابدين  الباقر بن علي زين  الصادق بن محمد  الكاظم بن جعفر  بن موسى 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليهم أجمعين... وأمَّا لقبه: 

فالحجَّة، والمهدي، والَخَلف الصالح، والقائم المـُنتظر، وصاحب الزمان...«
النظرعناملفهوماإلماميعنهم-أُناس واألئمَّةاملعصومني-بغضِّ
أتقياءعلماءصاحلون،اليوجدهلميفاملصادرالعامةإالَّالذكراجلميل،
ممجيعاًإماميُّوناثناعشريُّون، ومذهبهماإلسالميأشهرمنأنيُذكر،فإهنَّ

يؤمنكلٌّمنهمبإمامةنفسهوإمامةالباقنيمنآبائهوأوالده.
هذا ىل املهدي اإلمام مذهب لتعيني تقريبان عندنا ينبثق هنا ومن

الضوء:
املـُحتَملأنيقوماألئمَّةاملعصومونهبذا إنَّهمنغري التقريب األول:
الشديد،وهو املـُتواصل التنويه التأييدلإلماماملهدي،وينوُّهوابههذا
شخصخيتلفعنهميفاملذهب،ويُغايرهميفالَفْهمواملـُعتقداإلسالمي.

اههمواعتقادهم، أنيكوناإلماماملهديىلمذهبهمواجتِّ إذاً؛فيتعنيَّ
وهواملطلوب؛

املذهب، يف عنهم خيتلف املهدي بأنَّ قلنا: لو إنَّنا الثاني: التقريب 
للزمااللتزامببطالنمذهبهأومذهبهم...باعتباروضوحأنَّاملذهباحلق
واحديفاإلسالمبالضرورةواإلمجاع،وهذاممَّاالميكنالتفوُّهبهجتاهاألئمَّة

.والجتاهاملهدياملعصومني
إذاً؛فُهْممجيعاًعلىمذهبواحد.

الهوامش:
1.انظر»السُّنن«،ج2،ص1367.

2.انظر»الصحيح«البخاری،ج9،ص74.
3.»صحيح«املسلم،ج8،ص185.

4.أشعيا:13/60.
5.»ُمنتخباألثر«،ص478.

6.سورةآلعمران،اآلية85.
7.»الفصولاملهمَّة«،ص310.

المصدر: »موسوعة اإلمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
الجزء 3، ص 79-61.

خیر البرّية

رویاحمد فی»املسند«وابن عبد البّرفی»االستيعاب«عناسماعيل بن 
عفيف الکندّیعنابيهعنجّده،قال:

کنتامرءاًتاجراً،فقدمتاحلجفأتيتالعّباسبنعبداملطلبألبتاعمنه
بعضالتجاره،وکانامرءاًتاجراً،فواللَّهانیلعندهمبنیاذخرجرجلمن
إلیالشمسفلمارآهامالتقاميصلی،قال:مث خباءقريبمنهفنظر
خرجتامرأهمنذلکاخلباءالذیخرجمنهذلکالرجلفقامتخلقه
تصلیمثخرجغالمحنيراهقاحللممنذلکاخلباءفقاممعهيصلی.

عبد  بن  اللَّه  عبد  بن  محّمد  هذا  قال: عّباس؟ يا  هذا  من  للعّباس: فقلت
المطلب ابن اخی.

فقلت:من هذه المرأه؟
قال:هذه امرأته خديجه ابنه خويلد.

قلت:من هذا الفتی؟
قال:هذا علّی بن أبی طالب ابن عمه.

فقلت:فما هذا الذی يصنع؟
قال:يصلی وهو يزعم انه نبی، ولم يتبعه علی امره ااّل امرأته وابن عمه هذا 

الفتی، وهو يزعم أنه سيفتح عليه کنوز کسری وقيصر.
قال:فکانعفيف-وهوابنعّماألشعث بن قيسيقول-وأسلمبعد
ذلكفحّسناسالمه-لوکاناهللرزقنیاسالميومئذفأکونثالثاًمععلّی

بنابیطالبرضیاهللعنه.1
وروینسائيفی»اخلصائص«عنأبی يحيی بن عفيف،عنابيهعنجّده

عفيفقال:
جئتيفاجلاهلّيةإىل»مّكة«،وأناأريدأنابتاعألهليمنثياهباوعطرها،
فنزلتعلىالعّباسبنعبداملطّلب،قالفأناعندهوأناأنظرإىلالكعبة،وقد
حّلقتالشمس،فارتفعتإذأقبلشابحىتدنامنالكعبة،فرفعرأسه
إىلالسماءفنظر،مثّاستقبلالكعبةقائًمامستقبلها.إذجاءغالمحىتقام
عنميينه،مثّمليلبثإالّيسريًاحىتجاءتامرأةفقامتخلفهما،مثّركع
الشاّب،فركعالغالموركعتاملرأة،مثّرفعالشاّبرأسه،ورفعالغالمرأسه،

الغالُمساجًدا،وَخرَّتاملرأة. ،وَخرَّ الشابُّ ورفعتاملرأةرأسها،مثَّخرَّ
قال:فقلت:يا عّباس إني أرى أمًرا عظيًما!

فقالالعّباس:أمر عظيم، هل َتْدِري َمْن هذا الشاب؟
قلت:ال، ما أدري.

قال:هذا محمد بن عبد اهلل بن عبد المطّلب ابن أخي، هل تدري من هذا 
الغالم؟

قلت:ال، ما أدري.
قال:علّي بن أبي طالب بن عبد المطّلب ابن أخي، هل تدري َمن هذه المرأة؟

قلت:ال، ما أدري.
قال:هذه خديجة بنت ُخَوْيِلد زوجة ابن أخي هذا، إّن ابن أخي هذا الذي ترى 

َأَمَرُه بهذا الدين الذي هو عليه، فهو  حّدثنا أّن ربّه رّب السماوات واألرض، 
الّدين غير هؤالء  عليه، وال واهلل ما علمت على ظهر األرض كّلها على هذا 

الثالثة.2
قالالحاکم:صحيح اإلسناد و لم يخرجاه.3

ورویاحلاکمعنابنعّباس،قال:
لعلّیأربع خصال ليست ألحد: 

هو اّول عربي و أعجمّي صّلی مع رسول اهلل و هو الذي کان لواؤه معه في کل 
زحف، والّذی صبر معه يوم المهراس، و هو الذی غسله و أدخله قبره.4

ورویاحلاکميف»املستدرک«عنعلّی،قال:
»إنی عبداهلل و أخو رسوله، و أنا صديق األکبر، ال يقولها بعدی ااّل کاذب، 

صّليت قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعيده أحد من هذه األمة.«5

الهوامش:
1.»مسندأمحد«،ج1،ص209،ح1710؛»االستيعابيفمعرفةاألصحاب«،

ج3،ص33-32.
2.»اخلصائصالنسائی«،ص45.

3.»املستدرکعلیالصحيحني«،ج3،ص121،ح4586.
4.نفساملصدر،ج3،ص120،ح4582.

5.نفساملصدر،ج3،ص120فح4584.

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، ص 71-69.

عبدالّرحيم مبارک السابق الى الصالة دولة كريمة
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موعود األديان

المنجي في تعاليم البوذية
مراحل. اربع اىل الربانية املراحل البوذيني من املهيانة اهليات تصنف
عليه ويطلق شخصية وغري شخصية حبيثيتني املطلق« »البوذ يتصدرها
هلم منوذجيني بوذيني مخسة الثانية املرحلة يف ويوجد Daymakaya
يف Sambhogakaya مفهوم ويشري املطلقة. البوذا صفات جتليات
بوذيي مرحلة ذلك بعد امليتافيزيقية. الوجودات هذه اىل املهيانة اهليات
الرتبةأوNarmanakayaوينتميكلواحدمنهمبشكلمناالشكال
للنخبةمنالبوذيني.وهؤالءظهروااءويظهرونبالتعاقبعلىوجهالبسيطة.
فـشاكيمونيShakayamuniاملعروفبغومتةالبوذينيهورابعهؤالءمث
املميزون Bodhisattaraأفراد السلسلة ياءيتيفأسفل يليهميرتية.مث

الذينيدخرونقواهملنجاةمجيعاملوجودات.
و الميترية1 مفهوم يف البوذيني تعاليم يف املوعود املنجی فکرة تتلخص
يعينبإحدیاللهجاتاهلندية»الرحيم«والعطوف.وعندهمهوالبوذا 
الخامس2واألخريعلیوجههذهاالرض،وانهمليظهربعدوسيأتی
بالنهوض البوذيونعلیهيئةرجليهم الحقاخلصالصاجلميع.يصّوره
إشعاراًجباهزيتهللظهور!وقدتناولمذهباملهيانةتفاصيلشخصيةامليرتية
أکثرمناملذهبالثاينيفالبوذية.وإنکانلهوجودملحوظعندفرقةترية

وادة)هينةيانة(ايضاً.3
کذلکوردذکرهفیکتابMaharastuبإسمAjitaأی»ابنالشمس«4
نقالًعننصوصطريقةمهاسنجيکةيفتعاليمبوذييهينة يانة.أماتعاليمبوذا

)التبت(فقدتناولتاملوضوعبشکلأکثرتوسعاً.

أمابالنسبةحلياتهاملتوقعة،ومصريهکآخرمصاديقالبوذا،فثمهتضارب
األولی التعاليم عن مصادرنا أهم هو و بايل« »مرکز يعر فلم القضية.
منخذه واحدة مقطوعة ذکرهسویيف يرد ومل للميرتية؛ أمهية للبوذية،
اجملموعةيفتشکةوّتیسيهةنادة.أمافیاملصادرغريالرمسية)غرياملقّدسة(،

فقداختصمصدرانمنهابذلکاملوضوع.
»Mahavansa«لقدذکرالتسلسلالتأرخيیلظهوراملرييتةمفصالًفیکتاب

الذیيتناولتاريخ»سريالنکا«:
فبعد وصول شاکية موني إلی النيروانة الکبری يأخذ العالم بإنحطاطه الکوني و 
االجتماعي و تأفل شمس تعاليم البوذا بعد خمسة آالف عام. ويتراجع مدى 
اعمار البشر الى عشر سنوات. عند ذلك تسير عجلة الزمن عكسا: فتنقلب 
الحياة وتتحول، كي يصل معدل االعمار الى ثمانين عاما، حينها تتوفر االرضية 

المناسبة لنشر تعاليم البوذا، ويظهر المرشد »Cakravartin« آنذاك. 
فيجلبللناسالراحةوالرفاهيةويروجلتعاليمالبوذا.وبعدحتققهذهاالجوا
املثاليةيهبطميرتيةمنمساءJushitaمتممالدينه،فيلقن»الدرمة«للعلما.
معلمه عصر اعقبت اليت غيبته بعد يظهر ايضا Mahakashyapa
»النريوانةالكربى«ويعتربمنابرزدعاةالبوذا،فيعوديفحضرتهلالستماع
لتعاليمهاملصدقة.5واليزالاالعتقادبظهورامليرتيةيفهنايةكلقرنموجودا
قارة الشرقيمن اجلنوبواجلنوب للبوذيةيف اهلها يدين اليت املناطق يف
»آسيا«.ويذهبسكانمشال»بورما«اىلاالعتقادبأنبودائو6منزعما
البوذااملؤملظهوره،ايامليرتية. الديناملعاصرينكانحاكماعاملياوهو

وقدكثرتادعاءاتالبوذينييفآسيابذلكجتاهزعمائهمالدينينيوقادةموعود األديان
التياراتاالجتماعية.7

مذهب ان فيظهر املهيانة من املتاخرة البوذية للمذاهب بالنسبة اما
Thantricاقلمتسكابقضيةامليرتية،وانكانمليهملاملوضوعكليا.

وهناكاقبالواسعللفكرةيفكورياوالصني.8
تاسيساعلىذلك،يكونموعودالبوذينيمصلحا»فرديا«بعيدايفاالصل
اعتبارجناةهذا هناميكن االجتماعية.من االهداف تقديرعن اقل يف
املوعوديفشاقولالنجاة»املعنوية«خاصة.فهومصلحشخصيمبميزات
النعدام عامليا، بـ»الشاملة« رسالته وصف ميكن ورمبا ربانية«، »بشرية
مؤشراتاختصاصهابقومدونغريهم.امارؤيةالبوذينيجتاهموعودهمفهي
»مستقبلية«التستبعدجتدداخلليقةمعشيوعتعاليماملاضني،والتقتصر
فكرةاملوعوديفتعاليمالبوذينيعلىهنايةالعامل،لذافاملوعودهنااليكون
االلفية« »فكرة مصاديق اىل نسبته وباالمكان العاملية« بـ»النهاية خاصا
مبعناهاالعام.بقيالقوليف»الدورالكوين«حيثيصعبالتماسذلك
ملوعودالبوذا،وانصعبالعكسيفخصوص)ميرتية(بصفتهآخرمرشد

تارخييلدينشرقي.

الهوامش:
1. Maitreya

2.راجع:هانسولفكانكشومان،»آينيبودا«،ترمجة،باشايي،ص121.
 3. Maitreya in: The Bider Encyclopedia Eastern Pilosphy and
Religion.
4. Maitreya in: Micea Eliade, The encyclopedia of Religion.
5.طرحتمسألة»الرجعة«بأشکالخمتلفةيفبعضاألديانأمثالاملسيحيةواالسالم

والزرداشتيةوالبوذية؛األمرالذیيبقیحباجةلبحوثمستقّلةتتناوله.
6. Bodaw
7. . The Encyclopedia of religion, V.9, P 8-136.

8.املرجعنفسه.

المصدر: نظرية المهدوية فی الديانات، مجّلة »المنهاج«، رقم ۴۲ و ۴۳. 
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مجتبی السادة

األشهر الستة األخیرة

معاملها تربز و أحداثها تفاعل و مسبقا،تتواصل ابتدأت اليت األحداث
بشكلواضحعلىالسطح،علمابأنحركةالسفيانيحتققانتصاراتسريعة
يفشهورمعدودة..فعربتالرواياتعناألحداثاليتتقعيفهذاالشهر،

مثل:
٭تظهرعصابةيفشوال:1السفياينوأتباعه.

٭يفشواليشولأمرالقوم:2أييثورثائرهم،ويكثرتنكيلهم،ويشتد
غضبهم،وتتفرقكلمةالناس.

٭ويفشوالالبالء:3وقوعالبالءعلىالناسبسبباحلروبوالفنت.
٭ويفشوالمهمهة:4أيتكونالبالد.قفراءخاليةمنالرجالوالشباب

لفقدهميفاحلروبوالفنت.
:٭ويفشوالمعمعة:عنسهل بن حوشبقال:قالرسولاهلل

»سيكون في رمضان صوت و في شوال معمعة.«5
عنابن مسعودعنرسولاهللقال:

»إذا كانت الصيحة في رمضان، فأنها تكون معمعة في شوال، و تمير القبائل و 
تتحارب في ذي القعدة.«6

فمعظمالرواياتالشريفةتدلعلىوقوعمعمعةيفشهرشوال،واملعمعة
يفاللغة:صوتاحلريقيفالقصب،وصوتاألبطاليفاحلرب،وهي
كنايةعنوقوعحربناريةبشعة،ويؤكدذلكأنهقال:ومتريالقبائليف

ذيالقعدة)أيتشرتيالقبائلالطعاموختزنهملاأصابهمنتلوثالغازات
السامة(.

ومعمعةشوالإشارةواضحةإىلمعركةقرقيسيا.

معركة قرقيسيا
هنر مصب و »الفرات« بني تقع »سوريا« مشايل يف بلدة »قرقيسيا«
عن مائةكلم حوايل تبعد »الشام«، بادية أطراف على فيه، »اخلابور«
العراقية،وحوايلمائيتكلمعناحلدود»الرتكية«،وتقعبقرب احلدود

مدينة»ديرالزور«....
سيكتشففيهاكنزمنذهبأوفضةأوغريمها)برتول(كماعربتعن

ذلكالروايات:
تسعة عليهمنكل فيقتل الفراتعنجبلمنذهبوفضة »ينحسر

سبعه.«7
فتختلفعليهفئاتمتعددةهي:

1.الرتك:الذيننزلوااجلزيرة)أرضمابنيالنهرين(منتركيا.
2.الروم:اليهودوالدولالغربيةالذيننزلوافلسطني.

3.السفياين:املسيطرعلىبالدالشام.
األشهر الستة األخیرة4.عبداهلل:ملتدلالرواياتعليه)الظاهرانهصاحباملغرب(.

5.قيس:مركزراياهتامصر.
6.ولدالعباس:ملنيأيتمن»العراق«.

فتقعبنيأطرافالنزاعملحمةكربىومعمعةعظيمةوقتالشديد،ال
ينتهيحىتيقتلمائةألف)ويفروايةأخرىأربعمائةألف(8يفمدهقصريه،
وهذاإشارةإىلاستعمالأسلحةذاتدمارشامل)نووية،ذرية،غازات
كيمياويةسامةأوجرثوميةأواليكرتونية(يفهذهاحلرب،مماسيؤثرعلى
النباتات)األطعمة(بسبباألسلحةاملستعملةيفاملعركة... احليواناتو
هذهالواقعةإحدىمعاركاحلربالعامليةمليكنمثلهاواليكون...ويف

هنايةمطافاملعركةيكونالنصرحليفاللسفياين.
جاءتالرواياتالشريفةبداللةواضحةعلىذلك:

ففيخربعمار بن ياسرأنهقال:
و  السفياني،  إمارة  فتلك  دخلوا  فإذا  »مصر«،  إلى  الغرب  أهل  يخرج  و 
يخرج قبل ذلك من يدعو آلل محمد، و ينزل الترك الحيرة و تنزل الروم 
النهر، و  بقرقيسيا على  يلتقي جنودهما  اهلل حتى  يسبق عبد  »فلسطين«، و 
يكون قتال عظيم، و يسير صاحب المغرب،فيقتل الرجال و يسبي النساء، ثم 
يرجع في قيس، حتى ينزل الحيرة السفياني، فيسبق اليماني و يحوز السفياني ما 

جمعوا ثم يسير إلى »الكوفة«.9
الباقر]يفحديث وعنجابر بن يزيد الجعفيقال:قالأبوجعفر

طويل..[:
الترك  الترك،و يعقبها مرج الروم، و سيقبل أخوان  »و مارقة تمرق من ناحية 
حتى ينزلوا الجزيرة، و سيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرمله، فتلك السنة يا جابر 
فيها اختالف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض المغرب أرض 
الشام، يختلفون عند ذلك على ثالث رايات:راية األصهب،و راية األبقع، و راية 
السفياني،فيلتقي السفياني باألبقع فيقتتلون فيقتله السفياني و من تبعه،و يقتل 
األصهب،ثم ال يكون له همة إال االقتتال نحو العراق، و يمر جيشه بقرقيسيا 
إلى  جيشا  السفياني  يبعث  ألف،و  مائه  الجبارين  من  بها  بها،فيقتل  فيقتتلون 

الكوفة.«10
:عنعبد اهلل بن أبي يعفورقال:حدثناالباقر

الغالم الحزور )أي  المرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها  العباس و  »أن لولد 
السماء و سباع  إلى طير  يوحي  النصر، و  يرفع اهلل عنهم  القوي( و  الشديد 

األرض اشبعي من لحوم الجبارين،ثم يخرج السفياني.«11
عنحذيفةابنمنصورعنأيبعبداهللأنهقال:

يطلع مطلع من  بقرقيسيا،  مأدبة -  الرواية  مائدة - و في غير هذه  »إن هلل 
السماء، فينادي يا طير السماء و يا سباع األرض هلموا إلى الشبع من لحوم 

الجبارين.«12
يقول]يفحديث الباقر أباجعفر قال:مسعت مسلم بن عنحممد

طويل[:
»ألستم ترون أعداءكم يقتلون في معاصي اهلل و يقتل بعضهم بعضا على الدنيا 
دونكم،و أنتم في بيوتكم آمنون في عزلة عنهم، و كفى بالسفياني نقمة لكم 
من عدوكم و هو من العالمات لكم، مع أن الفاسق لوقد خرج )في رجب( 
لمكثتم شهرا أو شهرين )رمضان( بعد خروجه لم يكن عليكم بأس حتى يقتل 

خلقا كثيرا دونكم.«13
وعلىأيةحال،فبعدمعركةقرقيسيا،يتمالتدمريواألضعافوالقضاء
علىكلالقوىالسياسيةوالعسكريةيفاملنطقة،الذينحيتملأنجياهبوا

املهديعندظهوره،واليبقىإالالسفياينمنتصرامتغطرسا.

الهوامش:
1.»منتخباألثر«،ص451؛»يوماخلالص«،ص557؛»بياناإلئمة«،ج2،

ص354.
2.»حباراألنوار«،ج52،ص272؛»بشارةاإلسالم«،ص142؛»يوماخلالص«،

ص705.
3.»منتخباألثر«،ص451؛»يوماخلالص«،ص557؛»بياناالئمة«،ج2،

ص354.
4.»منتخباألثر«،ص451؛»يوماخلالص«،ص557؛»بياناالئمة«،ج2،

ص354.
5.»بشارةاالسالم«،ص34؛»منتخباالثر«،ص451؛»يوماخلالص«،ص

.532
6.»بياناالئمة«،ج2،ص431؛»منتخباألثر«،ص451؛»يوماخلالص«،

ص280.
7.»السفياين«،فقيه،ص31.
8.»يوماخلالص«،ص698.

»بشارة 208؛ ص ،52 ج األنوار«، »حبار 279؛ ص الطوسي، »الغيبة«، .9
اإلسالم«،ص177؛»السفياين«،فقيه،ص128.

10(»الغيبة«،النعماين،ص187؛»بشارةاإلسالم«،ص102؛»السفياين«،فقيه،
ص108؛»يوماخلالص«،ص698؛»املمهدونللمهدي«،ص112.

»يوم 251؛ ص ،52 ج األنوار« »حبار 205؛ ص النعماين، »الغيبة«، .11
اخلالص«،ص690؛»السفياين«،فقيه،ص127.

12.»الغيبة«،النعماين،ص186؛»يوماخلالص«،ص699؛»املمهدونللمهدي«،
ص113؛»السفياين«،فقيه،ص127.

13.»الغيبة«،النعماين،ص203.

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

أحداث شهر شوال
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الكتاب نص الىت األرض اليوميف ليهود أيحق انتفاء على برهنا لقد
أبدياالبراهيموذريتهمنبىنإسرائيل، املقدسعلىأناهللوعدهاوعدا
ألنيهوداليومالتصحنسبتهملإلسرائيلبنيأصال.وفضالعنذلكفإن
مدىصدقومدينطاقومديأبديةهذاالوعدلبىنإسرائيلهىأيضا

واهية،الن:
1.نصوصذلكالوعدكانتمشروطةبطاعةالشعبللربوعدماالشراك
ذلك. يفعل مل أن واللعن الطرد الشعب جزاء وأن شريعته، وتطبيق به
بينافإناألغلباألعممنفرتاتتاريخذلكالشعبكانتشركا وكما
وعبادةلألوثانوآهلةالشعوب،وعصياناوهجراللشريعةومترداعلىأنبيائهم.

فاستحقوااللعنوالطردؤالعذابمرةبعدمرة.

2.يوجدتضاربيفنصوصبياناألرضاملوعودة:
٭وقبلتوضيحذلكالتضاربيلزمتوضيحبعضاملعاملاجلغرافيةللمنطقة

ؤشعوهبايفذلكاحلني:
•يف»سفرالتكوين6:12-7«:أن الكنعانيبن عندما وصل إبرام أرضهم 

كانوا يقطنون »شكيم« )نابلس حاليا( إلى »سهل مورة«.
•ؤيفسفر»اخلروج23:23«:بيان لألرض التى يسير مالك الرب أمام 
والفريزيين  والحيثيين  األموريين  بالد  فيقول  ويصفها  لدخولها،  تمهيدا  موسى 

والكنعانيين والحوبين واليبوسبين... .
•ويف»العدد29:13«:وصف الجواسيس الذين ارسلهم موسى الستكشاف 

األرض قبل دخولها بأنها:

تقييم نصوص حق بني إسرائيل

الصهیونیة بین السرية والعلنیة 7

- في أرض الجنوب: العمالقة الصهیونیة بین السرية والعلنیة 7
- ويقيم في الجبل: الحثيون، واليبوسيون، واألموريون. 

- وعند البحر وعلى محإذاة األردن: الكنعانيون.
والفريزبني والكنعانيني واألموريني احليثيني أن »2-1:9 »يشوع ويف •
»األردن« هنر غرىب مقيمة الىتكانت الشعوب هم واليبوسبني واحلوبني
واملستوطننياجلبالوالسهولعندساحلالبحرحىتحدود»لبنان«عندما

بدأيشوعوبىنإسرائيلحماربتهم.
ومنذلكيبنيلناأنأرض»كنعان«الىتوردتيفأغلبنصوصالوعد
باألرضالبراهيموبنيهوذريتهمنبىنإسرائيلهىجزءفقطمناألرضما
بنيالنهروالبحر،اليدخلفيهاأرضاليبوسبني)وهىأورشليمأوالقدس(،
والتدخلفيهااملناطقاجلبليةالىتتقطنهاعدةشعوبأخرى.بلكانت
أرضكنعانالىتهاجرإبرامإليهاحسب»تكوين6:12-7«هىفقط

شكيم)نابلساحلالية(إىلسهلمورة،وهىالىتوعدالربإبرامهبا.
٭أماالتضاربيفنصوصاألرضاملوعودةونطاقهافإنالنصوصاآلتية
توضحه،ممايبعثعلىالريبةفيهاويفنقائهاوصدقها،ويؤكدالعبثواخللط

عندتدوينها:
فالنصوصاآلتيةتوضحاألرضبأهناأرضكنعانمعبعضاالختالفاتيف

التوصيفوهىنصوصكلهايفسفرالتكوين:
•الوعدإلبراميف»تكوين7:12«:أرض شكيم إلى سهل مورة التى كان 

يسكنها الكنعانيون.
•الوعدإلبراميف»تكوين14:13-15«:األرض التى يلتفت إبرام شماال 
وجنوبا وشرقا وغربا فيمكنه أن يراها، وأمره الرب أن يقوم فيمشى فيها  طوال 

وعرضا.
•الوعدلـابراهيم)بعدأنأصبحامسهكذلك(يف»تكوين8-7:17«:

هى جميع أرض كنعان.
•األرضالىتأعطاهاالربلـاسحقوذريتهحسبماوعدبهاباةابراهيم
ابيمالك ملك  مدينة جرار حيث  هيحسب»تكوين1:26-6«هى:

الفلسطينبين.
•األرضاملوعودةلـيعقوب)إسرائيل(ونسلهحسب»تكوين12:28«
هي:األرض التى كان مضطجعا عليها وتمتد شرقا وغربا وشماال وجنوبا، وكانت 

األرض المضطجع عليها هى مدينة »لوز« التى سماها يعقوب »بيت ايل«.
مثيأيتيف»سفرالتثنية1:34-4«وصفالربملوسىاألرضالىتوعد
هباابراهيمواسحقويعقوبأنيهبهالذريتهمفيتوسعالنصتوسعاكبريايف
وصفتلكاألرض،والغريبيفالنصإنهيوصفاألرضملوسىمباكانت
عليهمنبعدموسىبعدأنمتفتحهاوبعدأنمتتقسيمهامبعرفةخليفته

يشوعبنيأسباطبىنإسرائيلاملذكورينيفالنصإذيقولاهنا:
-مجيعاألرضمنجلعادإىلدان)أحداألسباطاإلسرائيليني(

-وأيضاأرضنفتإلىوافرايمومنسىوسائرأرضيهوذا)أسباطإسرائيل(
إىلالبحرالغرىب.

-وكذلكالنقبيفاجلنوب.
-ووأدىهنراألردن.

-وارحيامدينةالنخيلحىتصوغر.

حدودها يف التوسع يف يزيدون حيث األرض يف الكتبة طمع يتضح مث
زاعمنيأهنااألرضالىتوعداهللموسىأنيهبهاإليهم،وذلكحسبماورد
يف»يشوع2:1-4«وهواالصحاحالتايلالصحاح»التثنيه4-1:34«
ورغمإنهيفصلبنيالنصنييفالكتاباملقدسصفحةواحدةفقط،مل
يتورعكتبةالنصوصعنهذاالتناقضالفادحيفتوصيفاألرض.حيث
يصفسفريشوعحدودتلكاألرضحسبنصالسخةالعربيةالقدمية

والىتيتطابقنصهامعنسخةامللكجيمس)KIV(مبايلى:
من البرية و»لبنان« هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات، جميع أرض الحيثيين، 

وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس تكون تخمكم. 
مثتأتىالنسخةالدوليةاجلديدةلهفتعدلوصفاألرضوتوضحهاحسب

فهماملرتمجنياجلددفتقول:
من الصحراء إلى لبنان، ومن النهر العظيم، نهر الفرات - كل أرض الحيثيين - 

إلى البحر العظيم في الغرب.
هناتغيريحروفاجلروالعطف،مبايغريتوصيفاحلدودتغيرياجوهريامن
نصآلخر.ومليقفاألمرعندهذاالتعديليفالنصليناسبفهممرتمجي،
فاتىمرتمجواالنسخةالعربيةاجلديدة)NAV(،1والىتهىمرتمجةمننص
2LABليزيدواتوصيفاحلدودحسبفهمهمللنصفيحددواالربيةبأهنا

صحراءالنقبحيثيقولالنص:
فتمتد حدودكم من صحراء النقب في الجنوب إلى جبال لبنان في الشمال، 

ومن البحر المتوسط في الغرب إلى نهر الفرات في الشرق.
وبذلكفإنهليزيداحلدودحتديداحددجنوهباومشاهلاوغرهباوشرقها.

•وتلكاالختالفاتيفالرتمجةتوضحلنامثاال.منأمثلةمافعلهاملرتمجون
علىمراألزمنةمناإلضافةللنصوصحسبماارتأىهلممرحلةبعدمرحلة
حسبمايفهمهأويريدهاملرتجمليضيفواإىلاللبساألصليالناتجعنتضارب
النصوص.ويفكلتلكالنصوصوبكلتلكالرتمجاتهلذا»السفريشوع«
حتددتحدوداألرضفيهاحسبأخبارالربملوسىبشكلمتضارب،
فضالعنأهناختتلفاختالفاكبرياعماأخرببهالربموسىيفسفرالتثنيه
منحدودلتلكاألرض،رغمأنمابنيالنصنيهوصفحةواحدةفقط.
التكوينيف السابقةيفسفر النصوص يتعارضمعكل النصني وكلمن
توصيفهاألرضالىتوعدالربهباأنبياءهابراهيمواسحاقويعقوب،ورغم
ذلكورديفاصحاح34منسفرالتثنيهأنالربقالملوسىعندماحدد
لهتلكاألرضأهنااألرضالىتوعداهللهباابراهيمواسحاقويعقوبأن

يهبهالذريتهم،وهومااليتفقمعالنصوصالسابقةلذلككمااشرنا.
•ويزدادالتأكدمنتزييفحدوداألرضالواردةيفسفريالتثنيهويشوع،
عندمانقرأنصحتديدهايفسفرأخباراألياماألول،وهوسفرحيكىعن
فرتةملوكبىنإسرائيل،وهىفرتةبعدموتموسىحبوايلمخسةإىلتسعة
قرون)أيإنهبعدسفريالتثنيهويشوعبتلكالفرتةعلىاألقل(.فقدعاد
سفراألخباراملذكوريؤكدأناألرضهىأرضكنعانفقطحسبالنص

:اآلتىعلىلسانداود
ياذريةابراهيمعبده،يابىنيعقوبالذيناختارهم.هوالرباهلنا،أحكامه
متألاألرضكلها.ملينسعهدهقطوالوعدهالذىقطعهإىلألفجيل.
بثته مث اسحاق. به أقسم الذى والقسم ابراهيم، مع أبرمه الذى العهد

في األرض
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الصهیونیة بین السرية والعلنیة 7

ليعقوبفريضة،وإلسرائيلميثاقاأبديا.قائال:لك أعطى أرض كنعان نصيب 
ميراث لكم.)األخباراألول18-13:16(.

مليأيتسفرا»العدد34«و»حزقيال15:47-17«فيحددامرةأخرى
حدوداجديدةختتلفعنكلماسبقوتناقضه،فضالعناالختالف

والتناقضفيمابينهما.
3.إذاكانالوعدلنسلابراهيممبرياثاألرضفإنذلكيصدقأيضاعلى
نسلامساعيل،وكذلكعلىنسلعيسو بن اسحاق،ويصدقعلىنسل
ابراهيممنزوجتهقطورةوهمستةأبناءمنبينهممديان.وكلهؤالءانسلوا
حىتصارنسلهمكرمالالصحراءأوجنومالسماءيصعبحصرهم،بينما
جندأننسلبىنإسرائيلحمدودمعدودحىتإذاصدقنادعوييهوداليوم
بأهنموفقطنسلبىنإسرائيل)رغمزيفالدعوي(فعددهماليتجاوزحوايل
11مليونحاليايفمجيعأحناءاألرضوملاكانتالنصوصتشريإىلأن
الوعدهولنسلابراهيمالذينجيعلهمالربكرتاباألرضحتى أن استطاع 
أحد أن يعد تراب األرض ، فنسلك أيضا يعد»تكوين16:13«،ولنسل

اسحاقالذييقول»تكوين4:26«بوعدالربله:
األرض...، ذريتكمجيعأمم وتتباركيف السماء... ذريتككنجوم وأكثر
ويشملذلكأيضاذريةيعقوبيف»خروج13:32«الذىأورددعاء
موسى:اذكر ابراهيم واسحق ويعقوب عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت 

لهم : أكثر نسلكم كنجوم السماء....
وعلىذلكبفرضصحةنصوصالوعدالبراهيمونسلهالذينسيكونون
كرتاباألرضوجنومالسماءيصعبعدهافإنذلكالينطبقعلىيهود
اليومبافرتاضصحةنسبتهمإىلابراهيمواسحقويعقوبجدال،بلينطبق

علىذريةامساعيلوعيسوومديأنواخوتهوهممعظمالشعوبالعربية.
4.نصوص»إىلاألبد«عىنهبااملدةالطويلةأومدةحياةالشخص:وقد

ورديفالنصوصمايؤيدذلكومنها:
•يفاملزمور21:)1( بقوتك يفرح الملك )أي داود(... )4( طلب منك 
الحياة وهبتها له، إذا أطلت عمره إلى أبد الدهور... )6( ألنك جعلته أكثر 

المباركين إلى األبد....
•يف»صموئيلاألول30:2«قولالربلعإىلالكاهن:لقد وعدت أن 
يظل بيتك وبيت أبيك يخدمون في محضرى إلى األبد، أما اآلن فيقول الرب: 
فحاشا لى أن افعل ذلك، ألننى أكرم الذين يكرموننى، أما الذين يحتقروننى 

فيصغرون.
الحظأنالربينقضوعدهاألبديللذينيعصونه....

•يفاألخبارالثاين»16:7«:لقد اخترت هذا الهيكل وقدسته حتى أضع 
اسمى عليه إلى األبد، فتكون عيناي وقلبى هناك إلى في دهر الدهور.

الحظأناهليكلمليقمإالفرتاتزمنيةمتقطعةوقصرية....
•ويفاألخبارالثاين»11:17-14«:قول الرب لداود: فعندما يحين 
األوان لتلحق بآبائك اختار من بعدك ابنا من نسلك يخلفك، وارسخ مملكته. 
ابا وهو  له  أكون  وانا  األبد.  إلى  أرسخ عرشه  وانا  بيتا.  لى  الذى يشيد  وهو 
يكون لى ابنا، ولن أحرمه من رحمتى كما حرمت منها شأول. بل أثبته في بيتى 

وملكوتى، وال يتزعزع عرشه إلى األبد.
الحظانقساممملكةسليمانبعدموتهإىلمملكتنيمثزوالعرشاململكتني

وملتقمهلمامنبعدذلكقائمة.
•ويف»التثنيه12:13-16«:يقول عن المدن التى كان أهلها يعبدون 
األصنام إنه يتم تدميرها ويقول: فتصبح خرابا إلى األبد وال تبنى بعد.)واملدن

الىتكانتتعبداالصنام،جتدهااليوممبنيةوعامرة...(
٭منكلماتقدمخنلصإىلأنتعلقيهوداليومأوباألصحصهاينةاليوم

حبقهماملقدسيفاألرضاليقومعلىأيأساسألن:
•انتسابالغالبيةالعظمىمنهملبىنإسرائيلزائفة،والباقونانتساهبملذلك

مشوبغريخالص.
•الكثريمنبىنإسرائيلآمنوابـعيسىمثمبحمدوأصبحوامسيحيني

أومسلمني.
•ذريةابراهيمالذينوعدالربأنيكونواكرتاباألرضأوجنومالسماء
التنطبقعلىعددهماحملدوداملعدود،بلاألجدرأنصحتالنصوص
الذينيصدقعليهمذلك ابراهيم العربذرية الذريةهم أنتكونتلك

الوصف.
•أنالوعدأنصحفإنهيتعلقجبزءصغريمنأرضفلسطنيالذىكان

يسمىبأرضكنعانحسبماسبقتوضيحه.
•ذلكالوعدأنصحفإنهانتهتمدتهبالنظرإىلتفسريالنصوصلكلمة
إىلاألبد،ولتعلقذلكالوعدبالصالحوأتباعالشريعةوعدماالشراكوهوما
مليتممماجعلهماليستحقونذلكحسبماقالتهالنصوصيفنصسلب

تلكاألبديةمنعإىلالكاهنوذريته.
٭وفضالعنكلماسبقفإنهناكنصقاطعيف»سفراشعياء7:56،
8«يقول:... بيتى سيدعى بيت الصالة لجميع األمم - هذا ماسيقوله السيد 
الذين  عن  فضال  بعد،  آخرين  إليه  سأجمع  إسرائيل:  شتات  يلم  الذى  الرب 

جمعتهم.
وهذاالنصالقطعىحيددبأنالبيتأواملعبدأواهليكلهوبيتصالة
جلميعاألمم،وليسلبىنإسرائيلأويهوداليومفقط،ولكنهجلميعاملؤمنني
باهللمنكافةأمماألرض.وهذايهدممتامااالدعاءخبصوصيةاملعبدواهليكل
العاملبزيفادعائهمبأنعليهمأن اقناع الذىيدعيهالصهاينةويريدون
يقيموهلعبادهتمخاصةمندونسائراألغياريفاألرضالىتيزعمونأهنا

املوعودةهلم.وهوماأثبتنازيفهمتاما.
٭وقدوردأيضايف»أشعياء13:57«:

... من يلوذ بى فإنه يرث األرض ويملك جبل قدسى.
وذلكيعىنأناألرضيرثهاعباداهللالصاحلونوميلكونجبلقدسوالصهاينة

عنوصفعباداهللالصاحلنيأومنيلوذباهللهمأكثرالناسبعدا.

الهوامش:
1. New International Versional
2. Life Application Bible

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

عالمات النهاية

»شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طريق المنافرة و ضعوا تيجان 
المفاخرة أفلح من نهض بجناح أو استسلم. «1

يتعّرضاملسلميفحياتهالّدنيالفنٍتكثريٍة،فالفتنةهياألمورواألحداثاليت
حترفاملسلمعنالطّريقاملستقيموتزّينلهالباطلفيعتقدأنّهاحلّق.

غيبتنيأحاديثقدصحتعندناوأوضحاهللقولاألئمةأنللقائم
وأظهربرهانصدقهمفيهافأماالغيبةاألوىلفهيالغيبةاليتكانتالسفراء
فيهابنياإلماموبنياخللققيامامنصوبنيظاهرينموجودياألشخاص
واألعيانخيرجعلىأيديهمغوامضالعلموعويصاحلكمواألجوبةعن
كلماكانيسألعنهمناملعضالتواملشكالتوهيالغيبةالقصرية

اليتانقضتأيامهاوتصرمتمدهتا.
لألمر الوسائط و السفراء أشخاص فيها ارتفع اليت هي الثانية الغيبة و
الذييريدهاهللتعاىلوالتدبريالذيميضيهيفاخللقولوقوعالتمحيصو
االمتحانوالبلبلةوالغربلةوالتصفيةعلىمنيدعيهذااألمركماقال

اهللعزوجل:
»ما كاَن اللَُّه لَِيَذَر اْلُمْؤِمنيَن َعلى  ما أَنـُْتْم َعَلْيِه َحتَّى َيميَز اْلَخبيَث ِمَن الطَّيِِّب َو 

ما كاَن اللَُّه لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيب«2
وهذازمانذلكقدحضرجعلنااهللفيهمنالثابتنيعلىاحلقوممنال

خيرجيفغربالالفتنة.3
عنأحمد بن محّمدعنمعمر بن خالدقال:مسعتأبااحلسنيقول:

»َأ َحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َو ُهْم ال يـُْفتـَُنون .«4
مثقال:»لي ما الفتنة فقلت جعلت فداك الذي عندنا أن الفتنة في الدين  فقال: 

يفتنون كما يفتن الذهب ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب.«5
عنأبي هريرة،قال:قالرسولاهلل:»لتأتيكم بعدي أربع فتن: االولى: 

يستحل فيها الدماء، 
و الثانية: يستحل فيها الدماء و األموال ، 

و الثالثة: يستحل فيها الدماء و األموال  و الفروج، 
و الرابعة: صماء عمياء مطبقة تمور مور الموج في البحر حتى ال يجد أحد من 
الناس منها ملجأ، تطيف بالشام، و تغشى العراق، و تخبط الجزيرة بيدها و 
رجلها، تعرك االمة فيها بالبالء عرك األديم ، ال يستطيع أحد من الناس يقول 

فيها: مه مه ، ال يرفعونها من ناحية إال انفتقت من ناحية اخرى«6و7
عنأرطأة بن المنذر،قال:بلغناأنرسولاهلل،قال:»يكون في أمتي أربع 
فتن: فاالولى يصيبهم فيها بالء حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، 
و الثانية حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتي، و الثالثة كلما قيل: انقطعت، تمادت 
الفتنة، و الرابعة يصيرون فيها إلى الكفر، إذا كانت اإلمعة مع هذا مرة و مع هذا 

الفتن في آخرالّزمان
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مرة بال إمام و ال جماعة.«8
أهنافتنةالبدمنكوهناولنينجومنهاإالالثابتعلىشدهتامارويعن

أمرياملؤمننيفيهاوهوما.
»ال تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز ال يدري الخابس  على  أيها يضع 
يده  فليس لهم شرف يشرفونه و ال سناد يستندون إليه في أمورهم .«9و»كأني 
بكم تجولون جوالن اإلبل تبتغون مرعى و ال تجدونها يا معشر الشيعة.«10
»كيف بكم إذا صعدتم فلم تجدوا أحدا و رجعتم فلم تجدوا أحدا.«11

التزالونتنتظرونحىتتكونواكاملعزاملهولةاليتاليبايلاجلازرأينيضعيده
منهاليسلكمشرفتشرفونهوالسندتسندونإليهأموركم.12

أنهالبدمنكونهذهالغمةمثانكشافهاعندمشيئةاهللالعندمشيئة
خلقهواقرتاحهمجعلنااهللوإياكميامعشرالشيعةاملؤمننياملتمسكني
حببلهاملنتمنيإىلأمرهممنينجومنفتنةالغيبةاليتيهلكفيهامناختار
لنفسهومليرضباختيارربهواستعجلتدبرياهللسبحانهومليصربكما

أمروأعاذنااهللوإياكممنالضاللةبعداهلدىإنهويلقدير.
انظروارمحكماهللإىلهذاالتأديبمناألئمةوإىلأمرهمورمسهميف
الصربوالكفواالنتظارللفرجوذكرهمهالكاحملاضريواملستعجلني
وكذباملتمننيووصفهمجناةاملسلمنيومدحهمالصابرينالثابتنيو
تشبيههمإياهمعلىالثباتبثباتاحلصنعلىأوتادهافتأدبوارمحكماهلل
بتأديبهموامتثلواأمرهموسلموالقوهلموالجتاوزوارمسهموالتكونواممن
أردتهاهلوىوالعجلةومالبهاحلرصعناهلدىواحملجةالبيضاءوفقنا
اهللوإياكمملافيهالسالمةمنالفتنةوثبتناوإياكمعلىحسنالبصريةو
أسلكناوإياكمالطريقاملستقيمةاملوصلةإىلرضوانهاملكسبةسكىنجنانه

معخريتهوخلصائهمبنهوإحسانه.
رویعنجابر بن يزيدعنأيبجعفرالباقرأنهقال:»اسكنوا ما سكنت 
السماوات و األرض أي ال تخرجوا على أحد فإن أمركم ليس به خفاء أال إنها 
آية من اهلل عز و جل ليست من الناس-أال إنها أضوأ من الشمس ال تخفى على 

بر و ال فاجر أ تعرفون الصبح فإنها كالصبح ليس به خفاء.«13

الهوامش:
البالغة)للصبحيصاحل(«،قم،الطبعة 1.شريفالرضي،حمّمدبنحسني،»هنج

االولی،1414ق.،ص52.
2..آلعمران:179-178.

االولی، الطبعة طهران، للنعماين«، »الغيبة ابراهيم، بن حمّمد زينب، أيب ابن .3
1397ق.،ص173.

4.سورةالعنكبوت،اآلية2.
5.ابنأيبزينب،حمّمدبنابراهيم،»الغيبة«،ص202.

6.»الفنت«،ج1،ص55-56و89،وعنه»كنزالعمال«،ج11،ص163،
ح31047.

7.ابنطاووس،علىبنموسى،»التشريفباملننيفالتعريفبالفنت«،قم،الطبعة
االولی،1416ق.،ص68.

8.نفساملصدر،ص69.
9.ابنأيبزينب،حمّمدبنابراهيم،»الغيبة«،ص191.

10.نفساملصدر،ص192.
11.نفساملصدر،ص193.

12.نفساملصدر.
13.نفساملصدر،ص201-200.

عالمات النهاية

حكومة العالم الخفّیة

وضع عالمات ورموز مخصوصة ألعضاء جمعية القوی 
الخفية »الماسونية«

وبعدوفاةامللكهريودسوحريامايبود،أصبحأدونريامرئيساجلمعيةالقوة
اخلفية.وضعأدونريامطقوساوعالماتکيتسريعليهاااجلمعيةاخلفية،
وأشارإليهمأالخيربواغريهمأنهذهالطقوسترمزإلیحريامأبيودألن
فهمذلکمنالعامةيتنبههلمإلیأناجلمعيةتأسستحديثاألجلحماربة
المسيح ابن مريموأتباعه،وهذايبعدالراغبنييفاالنضمامإلیاجلمعية

اخلفية.
»هيکل مهندس أبی حيرام  إلی الطقوس هذه ينسبوا أن عليم واقرتح
سليمان«،بلوصلاألمرإلیإخفاءهذاالسرعناألعضاءالذينيتم

ترقيهمللدرجةالثالثة.
وقالأدونرياملألعضاءاملؤسسني:1

واعلمواأنهذهالرجه-الثالثة-هيمنالدرجاتالتقليديةاهلامة،وقد
جعلنارموزاًجلمعيتنامنالکواکبومنأدواتاهلندسةوالبناءوماقالهوفعله
الدجاليسوع،فينبغیاآلنأيهااإلخوانأننضعلناعالماتخمصوصة،
ويعرفهامجيعاخلفينيالحننفقط،وذلکلکييعرفالواحدمنااآلخر

أينماوجدنا.
وقبلأنأفاوضکميفهذاالشأنجالتيفخاطريأفکارفکتبتمنها

مااستحسنتههلذهالغاية،وعنيتبرتتيبه.وهاأناأتلوهعليکمبالتسلسل:
1.کلمنيريدالدخولإلیاهليکلرمسياًفاليؤذنلهماملتؤکدالعمدة
أنهمناخلفينيوتعرفکونهمنهمإذامنهماستطاعاإلجابةبکلمةالسر

اليتسأقوهلالکم.
2.عنددخولهخيطوبثالثخطواتاليتوضعناهاحبيثينتهیبالثالثةيف

وسطالعمودينمثحييیالرئيسهکذا:
يضعبيدهاليمنیأوالًعلیأعلیصدرهحتتالعنقمباشرةمثيعيدالتحية

کذلکثالثمرات.
فيقفالرئيسويطرقثالثطرقاتباملطرقةبعدذلکيرفعيدهمشرياًهبا
إلیأنهيتهددهبالضربعلیرأسهمثجيلسالرئيس،فيجلسالداخلأيضاً.
ويرمزهبذهاحلرکاتإلیأنالداخليکرراليمنياليتحلفهاعندقبولهعضواً
وأنهاليزالثابتاًعلیعهدهومواظباًبکلعنايةعلیعملهألجلتنفيذ

أهدافاجلمعية.
وأماحرکةالرئيسفريمزهباإلیهتديدهبالقتلإذاخانتعليماتاجلمعية

وأسرارها.
3.للعضوأنيعملتلکاحلرکةأمامأيکانوأينماکانليعرفعننفسه

أنهمنأعضاءاجلمعية.
4.يفحالةالضيقإذيضطرالعضواملتضايقلالستغاثةيرفعيديهفوقرأسه
متماسکنيفإذاوجدأثناءذلکأعضاءمناجلمعيةوشاهدواحرکتهفيعرفونه

القسم الخامس
جمعية القوی الخفية
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حكومة العالم الخفّیة

ويعينونهيفاحلال.
5.التعارفبواسطةالعينني،وهوأنينظرالواحدإلیاآلخرأوالًعنيإلی
عنيمثحيولالنظرإلیالکتفاأليسرمثالکتفاألمينوهکذا،فإنکان
آلخرمنأعضاءاجلمعيةفعلمثلذلکفيتمالتعارفبنيأعضاءاجلمعية

اخلفية.
6.اللمس،الجنعلالتعارفبهعلیسبيلاجلوازبلمنقبيلالوجوب

ويکونبالطريقةاآلتية:
عندماتکونالتحيةمبصافحةالواحدلآلخرباليدينيضغططالبالتعرف
بإهبامهضغطةخفيفةجداًاليعرفهاإالکلمنکانمنأعضاءاجلمعيةمع
العلقةاألولیالعليامناإلصبعاألولیالسبابة،فإذاکاناآلخرمنأعضاء

اجلمعيةجتاوبمبثلهذهاحلرکة،فيحصلالتعارف.
7.التعارفبالکالم،ولناأيهااإلخوانأننتعارفبالکالمأيضاًوهوأن
نتفقعلیوضعکلمةنتخذهاأساساًونسميهاالکلمةاملقدسة،وعندیأن

نعتمدعلیکلمة»بوعز«فيسألالواحداآلخر.
أأنتخفی-أيعضواجلمعية-فإذاکانخفياًجياوبه»ب«عندذلک
يقولالسائل»و«،فيتابعالسائل»و«فيتابعاملسؤولويقول:»ع«فيقول

السائل:»ز«وهکذاتتجمعالکلمةاملقدسةوهيکلمةالتعارف.2
8.التعارفبالعمر،قلتمأيهااإلخوانإنهجيبأننسخربيسوعوأعماله
وتعاليمهاملضلةمبانستطيعهمنأنواعالسخريةلذلککماجعلنادرجات
صلبه عند سنة وثالثني ثالثاً البالغ بعمره سخرية وثالثني ثالثاً مجعيتنا

کذلکجنعلعمراخلفیعلیالقاعدةاآلتية:
-أنيکونعمراخلفیمنالدرجةاألولیحتیالثالثةوالثالثنيسنةسخرية

برجالالدجالالذينکانتأعمارهمکذلک.
ثالثاً الثالثني الدرجة حتی الرابعة الدرجة من اخلفی عمر يکون أن -

وثالثنيسنةسخريةبعمرالدجال.
-أنيکونعمراخلفیمنالدرجةاحلاديةوالثالثنيحتیالثالثةوالثالثني
غريحمدودوذلکاستهزاءمبازعموهمنأنالدجالقاممنالقربوصعدإلی

السماءوهوحيإلیاألبد.

حكومة العالم الخفّیة

-جنعلعمرمجعيتنامنذبدءاخلليقةکمااتفقنامجيعاً،فيسألالسائلخماطباً
کمعمرأمکاألرملة-اجلمعية-؟فيجيبه:قدرعمراخلليقة،واملرادباألم
األرملةهياجلمعيةکمامساهاامللکهريودسرئيسنااألولإحياءلذکری

أخيناحريامابناألرملة.
هذامارأيتوضعهمنعالماتالتعارففکلمنرامالتعريفوالتعرفأن

يتوسلأحدمهامناإلشارةأوکلمةوعنداالقتضاءمجعيها.
اجلمعية سبيل يف األبد إلی اإلشارات هبذه حنتفظ أن إليکم أرغب مث

وسجالتکمالشخصية.
العالقاتومتاستخدامهايفاجلمعية وقدوافقمجيعاألعضاءعلیهذه

وحتیاآلن.

اقرتحطوبالقين أبيودبعدمعقداالجتماعاتللجمعيةإاليفحاالتالضرورة
وحسباحلاجةلوضعمقرراتجديدةوهامةأوتطوراتخطريةأوتبليغات

ضرورية،وقال:
فاآلنبعدانقضاءعدةأعوامعلیموتعمیحريامأبيودرأيتأنهصارمن
الواجبإنفاذإرادةامللکاليتأعلنهايفحياته،باإلضافةلقراراتناالسابقة
وذلکبإصداراألوامرإلیسائراهلياکليفاجلمعيةأنيعتربواالدرجةالثالثة

درجةاملعلمحريامدرجةقانونية.
وأقرتحعليکمأنهعندترقيةکلأخيفاجلمعيةإلیالدرجةالثالثةينبغيأن
جتریکلاملراسماليتأجريناهاحنناملؤسسنييفمأمتاملرحومحريامونستمّر

يفکتمانأسرارهامنغريناوأنتزادعليهاالطقوساآلتية:
بعدأنحنضرالتابوتمنالغرفةاملظلمةإلیاهليکلوجتریکلالطقوس
حتیهنايةخطابالرئيسبلسانحالحريامشهيدالواجبالديينکما

أسلفنا.
واليغربعنبالناأنحنذفصورةاألمرالذيسنرسلهإلیاهلياکلهبذا
الشأنکلمايدلعلیحريامناونبدلهمبايدلعلیحريامالسوریمهندس

هيکلسليمان.
عيناه وتبقی التابوت من الثالثة الدرجة إلی املرقی ينهضون ذلک وبعد
مغمضنيفيأخذهالرئيسإلیبابمغلقمنأبوابغرفةاهليکلويقفبه
مثيقولله:أدخل،بعدأنتقرعثالثطرقاتعلیالباب،فيقرعاملرقی
ويکونهناکواحدمنالعمدةواقفاًالستقبالهويفيدهمطرقةتشبهاملطرقة
اليتمسرتهبايداورجاليسوع،فيفتحلهويضربهباملطرقةعلیرأسهمن

اخللفويقولله:
-أينکنتوإلیأينستذهب؟

فيقول:کنتيفاخلمولوأناذاهبللجهاد.
فيقوللهالعمدة:إنکضال،فامضيفغريهذهالطريق.

عندذلکجيبعلیاملرقیأنيتوجهإلیبابآخرفيطرقهأيضاًثالث
طرقاتفيصادفعميداًأخريفتحلهالباباجلديد،ويالقيهبضربةموجعة
أعلیجبينه،ويسألمثلماالعميداألول،فيجيبهاملرقیمثلماأجاباألول

فيقوللهالعميد:

لقدضللتالطريقليستطريقکمنهنا،إنتتبعنیولعلمکأنهذه
الطريقةوعرةاملسکوخطرةفيقودإلیبابثالث،ويفأثناءذلکيضعون
يفطريقةالعثراتمنشوکوحجارة،وتارةيهبطإلیحفرةمهيأةلذلک
األمر،وحيناًآخريصعدإلیتلاصطناعيمهيأيفاهليکلحتیيصلإلی

البابالثالثيفصحبةالعمدةفيطرقه.
وهنايفتحلهعمدةجديدويضربهمبطرقةعلیقمةرأسهفريميهالعميداملرافق

علیاألرض،وکأنهقدقتل.
عندذلکحيملونهويردونهإلیالتابوتويغطونهبااملالءةوعيناهمغمضان،
مثيلقیالرئيسإذاکانتاملراسميفحمفلأورشاليمأوغريهمنالعمديف

اهلياکلاألخریاخلطابالتايل:
التقليديةمشاهدةعديدة الطقوس لقدشاهدمتيفهذه اخلفيون... أيها
ترمیمجيعهاإلیغايةسامية،والميکنبلوغتلکالغايةإالمبقاساةالکد
والعناءواحتمالالعذاب،تلکالغايةهيأنخيرجاإلنسانمناملوتإلی
احلياة،والميکنهذلکإالبتعريضنفسهإلیأشداملخاطرواملوت،وأنخيرج
نفسهمنالظلماتإلیالنور،واليستطيعذلکواالهتداءإليهدونالتعرض

للشدائدواقتحاماألخطارحتیاملوت...
کلهذاينبئنابأنالطريقوعرةوخطرة،والينبغیمعذلکأنخنافهاأو

نعدلعنها.
املرقیأن إلی العميدللمحفليشريمهساً الرئيسأو وعندهنايةخطاب
ينهضمنالتابوتوينتصببنيالعمودينوحينهاحتلالعصابةمنعينيهمث
يقوللهالرئيس:أيهااألخاملرقیإلیهذهالدرجةاملقدس!مسعتماتلوته
علیمسامعکوأنتممدديفهذاالتابوتوماهذاالتابوتإالرمزاجلهاد.
فدوام بتحکمه، آبی« مثلت»حريام أمامنا والشجاعة اجلرأة مثلت لقد

التکتمحتیاملوتأسوةحبرياماملعلم.
أنظرإلیهذينعموديناللذيناختارمهاحريامفنصبهمايفصدراهليکل
السليماينومهارمزالقوةوالثبات،فکنقوياًيفإرادتکوثابتاًيفمبادئک

حتیآخراحلياة.
وبعدذلکيقولاملرقی:

ماأناإالقوةوعزموإرادةوثباتأکتمکلمارأيتومسعتعنکلإنسان
حتیعمسائراخلفينياألعضاءوالذينهمدوندرجتی.

وهکذايصبحاألخاجلديديفالدرجةالثالثةبعداجتيازهکلهذهالطقوس
موقناًأنهمثلحريامآبیدونأنخيطرعلیبالهأنتلکاحلفلةهيذکری

تکرمييةألخيناحريامأبيودمؤسساجلمعية.
املاسونية طقوس يف وأدخلت طوبالقني اقرتاحات علی املوافقة مت وقد

وسجلتيفسجالهتمالقدميةواحلديثة.

التأکيد علی الخلط بين حيرام أبيود و حيرام آبی في 
طقوس الدرجة الثالثة

وانتهیکالمواقرتحاتطوبالقنياليتالقتالرتحيبواملوافقة،ومناملعلوم
أنحريامآباملهندسالسوريالذيقامهبندسةوبناءهيکلسليمانقد
قتلهبعضاليهود،والعالقةلهباجلمعيةاخلفيةاملاسونية،وإمناأرادقاتلوه

احلصولعلیأسرارمهنتهاهلندسية.
.وقدمتالقبضعلیالقتلةواعرتفواجبرميتهموذلکأيامنبیاهللسليمان
وقدأخذاملاسونيونهذهالقصةوأضافوهاإلیطقوسهايفالدرجةالثالثة
وأومهوااألعضاءوالعامةأناملقصودهوحريامآبولکاحلقيقةاليتيعلمها
اخلاصةمنهمأهناأيالطقوسترمزإلیحريامأبيودمؤسساملاسونيةاحلقيقي

يفعهدامللکهريودسالثاين.
للمرقی السر االحتفالوتسليم بعدختام أنه اجلمعية وقدأضافرئيس
أبيود األسفعلیحريام يشارکنا أسودداللةعلیکونه قميصاً يلبسونه
مثتطفأاألنوارويعادالنعشوغطاؤهاألوشحةإلیغرفةالظالملتعادهذه

الطقوسمعوُمَرّقجديد.
وجيبأنيرسمعلیالقميصاألسود:اجلمجمةواملطرقةوالبيکاروالزاوية
باللوناألبيضومنحتتهذهالطقوسکلمة»ميت-حي«باللوناألمحر.
ونالحظأناللوناألسودأيضاًهولونمجاعاتعبادالشيطانوأيضاًرسم
اجلمجمةعلیمالبستهماليتيرتدوهنايفطقوسهمالشيطانية،والفرقبني
مجاعةعبادالشيطانومجاعاتاملاسونية،فکلهذهاجلماعاتخترجمن

عباءةواحدةهياليهوديةالصهيونية.

اهلوامش:
1.کتاب»تبديدالظالم«،عوضاخلوری،مرتجماملخطوطالذيسجلت

فيهأعمالاجلمعيةاخلفيةمنذتأسيسها.
2.أنظرتطبيقتلکالطريقةمعکتاب»املاسونية«،الناشر«دارالکتاب

العريب.

المصدر: منصور عبد الحکيم، »العالم رقعة الشطرنج منظمات سرية تحرک العالم 
قديما وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الکتاب العربي، 2005م.
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تقديم
جوهر وهناية الوراثية اهلندسة »كفى: مؤلفكتاب مك كيين بيل  ويعد
االنسان«،1منالكتاباملدافعنيعنالبيئة،ويتعاونمعجمالتشهريةمبا

فيها»نيويوركريويواوبوكز«و»نيويوركتاميز«و»نيويوركر«.
باجلينات التالعب يف واسعة مساحات الوراثية اهلندسة اجتاحت وقد
يف تغريات إلجياد القدرات اكتساب عتبة على تقف وهي االنسانية،
اخلصائصاالنسانيةاملقبلةتأسيساعلىرغبةوتوصيةاألبوينأوأيموص

اخر.
ويرىالسيدبيلمككينيبانممارسةهكذاتغرياتميكنهلاأنتقضيعلى
حياةاالنسانالبلتزيلومتحوجوهرهوماهيتهبالكامل،وتستحدثهوة
ساحقةبنيماضيالبشريةومستقبلها.واليعارضمككينييفالوقتذاته

إستخدامالتكنولوجيااحليويةيفالطبومعاجلةاملرضى.

تحذير بشأن »إعادة تصميم االنسان«
إنالباحثنيالذينيشتغلونعلىعلمالوراثة،يعملونبصورةمستمرةعلى
النوويد.إن.اية اكتشافاألقساماليتهلاعالقةجزئياأوكلياباحلمض
والقدراتالكامنةفيه.وتؤثرهذهاألجزاءعلىمجيعاجملاالتاملاديةوالنفسية
لالنسانبدءبالطولولونالبشرةوالقدراتالعضليةوصوالإىلنسبةالذكاء
وكونالشخصاجتماعياأوخجوالوالنزعةإىلاألملوالبهجةوماشابه

ذلك.وبينمايتماليومتطبيقهذاالقبيلمنالتغرياتعلىاحليوانات،فان
بعضالعلماءبصددالتالعبباجليناتاالنسانيةيفاملراحلاالوىل،إلجياد

مثلهذهالتغرياتلدىاالنسان.
لديهم وتتوفر هائلة، علمية بقدرات يتمتعون ممن الباحثني بعض إن
إمكاناتماليةكبرية،يريدونالقيامهبذاالشئعلىوجهالدقة.علىسبيل
املثال،خذواجيمز واتسنأحدمكتشفياحلمضالنوويدي.ان.ايةبنظر
اإلعتبار،وقددعايفالذكرىاخلمسنيلنشراكتشافدي.ان.ايةوالذي
جلبلهولزميلهاملكتشفاالخرفرنسيس كرك،جائزةنوبللعلماألحياء،
دعاباصرارإىلاملضيقدماباهلندسةالوراثيةمنالعيارالثقيلواملعروفةبـ
»germline«ويتمفيهاالتالعبباألجزاءالداخليةللخاليااالنسانية.

وقدشجعجيمزواتسنالذيكانأولرئيسلـ»مشروعاجلينوم«أوإعداد
الوراثيةجلسماالنسان،شجعاالشخاصبصراحةعلى اخلريطةاجلغرافية
إستخدامعلمالوراثةاحلديثإلستحداثالكماليفخلقاالنسانوإزالة
قضايامثلاخلجلوعدمامتالكالثقةبالنفسمناجملتمعاالنساين.ويقول:
من يريد طفال بشعا؟ وإن استطعنا من خالل التالعب بالجينات، إيجاد أناس 

أفضل، فلم ال نقدم على ذلك؟
وواتسنليسوحيدايفهذااملضمار.إنباحثنيمميزينيفجامعيتام.اي.
يتوكاليفورنيايفلوساجنلس،ليسينظرونإىلهذاالنمطمناألفكار،
كافكارجيدةفحسببليعتربوهناأمراالبدمنه،ويرونأنهميكنيفغضون
القتل الصامتالسنواتالقليلةاملقبلة،توليدأوالدلالثرياءمتحىتمنقبلتعزيزقدراهتم.

حوار مع بيل مک کيِبن

الهندسة الوراثية

»برينسنت«يفكتابه جامعة الوراثةيف علم متخصص سيلفير لي  ويقول
اجلديدبعنوان»إعادةتأهيلجنةعدن«:

لماذا ال يجب اإلفادة من هذه القدرات الجديدة؟ إننا نتحكم بجميع المجاالت 
البيئي واالجتماعي  التأثير  االخرى لحياة وهوية أطفالنا من خالل اإلفادة من 
القوي. إذن لماذا وعلى أي اساس ننكر اآلثار اإليجابية للمشروع الوراثي على 
جوهرة وماهية االفراد. إننا نقبل حق األبوين إليصال المنفعة إلى أبنائهم في اي 

مجال اخر، فلم ال نعترف بهذا الحق في هذا المجال؟

الوالدة  حديثي  األطفال  إنتاج  في  حقا  اإلشكالية  ما 
المعدلين وراثيا؟

وهذهالنقطةالرئيسيةهيموضعنقاشيفالكتاباجلديدلبيلمككيني.
وحاولالكتاباالخرونالذينكتبوايفهذااخلصوص،التطرقاىلاجلانب
العمليللقضيةواإلهتمامهبذهالنقطةوهيأنهذهالتكنولوجياميكنأن
بني اهلوة زيادة إىل تؤدي إهنا أو أيضا، فادحةوخطرية بأخطاء تتسبب
الفقراءواألغنياءتأسيساعلىتبايناهتمالبيولوجية.لكنهسعىلتناولقضية
أعمقأالوهيإنبادرناإىلممارسةهكذاأعمال،فانحياةاالنسانستفقد

معناهاهنائيا.
تصورواللحظةإنكنتمأنتمضمنتلكالفئةمناألطفالحديثيالوالدة
ممنأدخلتتعديالتوراثيةعلىبنيتهمالبيولوجية،واسالواأنفسكم:هل
أنذكاءكممتعلقبكم؟وهلأنحاالتكمالنفسيةهيحصيلةخرباتكم
خاليا على أدخلت اليت الربوتينات أثر نتيجة أهنا أم حقا الشخصية
الدراسية،وامالكموتطلعاتكم، أو املهنية جسمكم؟وهلأنمكاسبكم
متعلقةبكمأمأهنااستحدثتلديكمبصورةاصطناعية؟وهلأنأيشئ
يفهذاالعامل،ميكنأنحيظىمبعىنبالنسبةلكم؟أمأنكمتشبهونأكثر
روبوتبرجمتمنقبلمجيعاألموريفبنيتكماجلسديةوالنفسية؟إننانسعى
وباساليبخمتلفةللتأثريعلىأبنائنا،لكنجانبامنعمليةالنمووالبلوغ،
هيعبارةعنالتعاملمعهذاالنمطمنالتأثرياتوأخذموقفجتاهها.
أنيتمرداألبناءعلىاآلباءيعودإىلهذهالنقطةوهيأهنميريدونإظهار
عدمموافقتهمعلىبعضهذهالتأثريات،لكنإنكنتمضمنالفئةاليت
أدخلتعليهاتعديالتوراثيةخاصة،فالميكنكمإبداءردةفعلأصلية
قبالهذهالتأثريات.إنهذهالتكنولوجيا،هيأكثرالتكنولوجياتاساسية
واليتوضعتبتصرفاالنسانوستوجدصدعاعميقابنيماضيالبشرية

ومستقبلها.

الوالدة  حديثي  أطفاال  يضم  عالم  ظهور  من  الحد 
مصممين من دون إيجاد قيود أمام تطور الطب

إنالرؤيةاملتحصلةعنطريقالتقدمالوراثي،أثارتحلداالنأساليبوطرقا
عديدةملعاجلةأنواعاألمراض.علىسبيلاملثال،العالجباجلينات،حيث
يقومالعلماءبإدخالجيناتذاتأداءصحيحيفخالياجسماملريضبدال
عناجليناتاليتشهدتقفزاتوفقدتأدائهاوعملهاالصحيحني.وهذا

أطفالحديثي إنتاج إىل يؤدي الوراثية، اهلندسة إستخدامات النمطمن
الوالدةمعدلنيسلفا.

والبعضاالخرمنالباحثني،يسعونإلنتاجعقاقريقادرةعلىمدامهةالبنية
الوراثيةللخالياالسرطانية.ومجيعهذهالبحوثوالدراسات،مفيدةوضرورية
األساليب وحىت العامل. حقائق على األفضل التعرف يف وتسهم للغاية
واألفكاراملثريةللجدلمبافيهاإستنساخاجلننيهبدفاإلفادةمنسيقان
خالياه،التعدعمالغريصحيحوالضرورةلتوقفه.لكنيتعنيعلىالعلماء
والساسينيواملشرعني،التعاوناالوثقمعالوضعقواننيومقرراتحتولدون
أنتفضيالبحوثحولإنتاجاألجنةاملستنسخةذاتالعدةأيام،لتوليد

أطفالحديثيالوالدةمعدلنيهبدفاإلفادةمنسيقانخالياهم.

الخطر يتربص بنا
إنالتغرياتاليتيستطيعالعلماءاجيادهايفاحلمضالنوويدي.ان.اية،تقع
يفالوقتاحلاضريفمقدمةقابلياتالتكنولوجيا،وأضفتقدراتكبريةللغاية
علىالباحثني.ويزعمبعضالباحثني،أنأطفاالحديثيالوالدةمستنسخون
ومعدلون،ولدوايفالوقتاحلاضرمنخاللاإلفادةمناألساليبالوراثية
املعدلةيفاخلاليا،لكناهلندسةالوراثيةمننوع»germline«التشكل

اخلطرالفعليالوحيدالذييتهدداجملتمعاتاالنسانية.
إنالتقدمالذيحيصليفجمالإنتاجالروبوتات،أوصلاألمرلدرجةأن
بعضالعلماءأخذوايزعمونمناالنباناجليلاالنساينسيكونقادراعلى
البقاءإنقامبربطنفسهباملاكيناتالذكيةوزيادةقدراتهيفجمالالذكاء
والدركمنخاللاإلفادةمنقدراتاحلاسوبااليلوالروبوتاتيفاحلساب

وتوصيلالرقائقالسليكنيةجبسمه.
ويقولرادني بروكزمنجامعة»ام.آي.يت«بصراحةبانمسألةالرتابطبني
االنسانواملاكينةسيتحققخاللحياتناهذه،فيمايؤكدهانس موراوكمن
مؤسسة»كارنغي«باناالنسانلنيقدربصورةطبيعيةعلىاخلروجمنتصرا
منمعركتهالتنافسيةمعاألمناطاألكثرذكاء.ويقولعلماءاخرونونظراإىل
التقدماحلاصليفجمال»النانوتكنلوجيا«ويتوسعنطاقهيومابعديوم،بان
االنسانسيكونقريباقادراعلىاإلفادةمناملاكيناتالصغريةجداللقيام
بإصالحاألعضاءاملتضررةمنجسمهبصورةمستمرة،وبذلكتوفريإمكانية

اخللودالفيزيائيوالطبيعي.
إنمجيعهذهالتطورات،حتدثفيمااليعرفالرأيالعامشيئاكثرياعنها،
البحوث يف املواطنني جلميع والواعية الفعالة املسامهة الضروري من لكن

املتعلقةبتحديداإلجتاهواألهدافاملستقبليةللتكنولوجيا.

التقدم التكنولوجي أمر ال بد منه
ومييلبعضالباحثنيإىلالتفكريبانالتقدمالتكنولوجيسيتحققالحمالة،
من استاك غرغوري  يزعم املثال، علىسبيل الفكرة. هلذه أيضا ويروجون
جامعةام.آي.يتبان السؤال حول ما اذا كانت هذه التطورات التكنولوجية 
تتسم بالتعقل أم أنها مرجوة، يظهر نوعا من عدم اإلهتمام والغفلة تجاه هذا 
االمر، بحيث أن الخيار  واإلنتقاء الحر والواعي ال مجال له في هذا الخصوص. 

القتل الصامت

ونهاية جوهر اإلنسان
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القتل الصامت

إن هذه االمور هي النتاج الضروري والذي ال يمكن تجنبه للتطورات الناتجة عن 
التكنولوجيا،لكنالوضعليسمتفاقماإىلهذهالدرجة،وبالرغممنأناملارد
قدخرجمنالقمقمإىلحدما،لكنمايزالتوجدإمكانيةإعادتهثانيةإىل

قمقمهوالتحكمبههناك.
واحلقيقةاليتالميكنإنكارهاهيأنمعرفتنايفجمالممارسةالسيطرةعلى
علىسبيل األخري. القرن ملفتخالل بشكل زادت قد التكنولوجيات
املثال،فانالقرائناملتعلقةبكيفيةتعاملنامعاألسلحةاجلرثوميةوالكيميائية
تظهرانهبالرغممنأنالتحكمالكاملهبذهاألسلحةيستغرقوقتاطويال،

لكنالنجاحالذيحتققيفهذااجملالكانملفتاأيضا.
الوالدة إنتاجطفلحديث أن أيضاوهي النقطة اإلنتباهإىلهذه وجيب
األشخاص من حمدد عدد التالعبجبسم أو معدلني، طفلني أو واحد
يذكر تباينا يستحدث النانوتكنولوجياال أو الروبوتية األنظمة منخالل
على تنشط أن جيب التكنولوجيا، هذه آثار تتضح ولكي الوضع. يف
مقياسواسعوجتاريويتمتاسيسصناعاتعظيمةبسندمايلكبرييفهذا
اخلصوص.لكنهذاهوبالضبطذلكاملوقعالذييستطيعفيهاملواطنون
واملستلهكونإظهارإرادهتمومطلبهمبوعيواملطالبةبالتصديقعلىقوانني
ووضعمقرراتوتفعيلأنظمةالرقابةاملناسبةاليتختفضمناألخطارالفعلية
هلذهالتكنولوجيات،وتعززبدالمنذلكفوائدها.وبذلكفانهيتعنيعلى
االنسان يتسم أن نقاشسياسيشاملبشأنمعىن املواطننياخلوضيف

بالصفاتاآلدميةواالنسانيةيفعصرالتكنولوجياتاحلديثة؟

ويكفي هذا القدر
اآلخذة التكنولوجيات عن ناقدة بنظرة حتدثت اليت األعمال معظم إن
هلذه االجتماعية أو العملية والتبعات النتائج على نظرة ألقت بالظهور،
بصورة العمل على قادرة غري التكنولوجيات هذه أن مثل التطورات.
نشأة على تساعد أهنا أو فوائدها، من أكثر أضرارها وأن صحيحة،
للناس.إنهذه العامة الدميقراطيةواملشاركة خنبةتتوىلإدارةاألموروتزيل
اإلنتقاداتصحيحةيفموضعها،لكنهاالتتطرقإىلمسألةاملوقعالفردي
وهويةاالنسان.والسؤالالذييطرحنفسههو:هلأنناحباجةإىلمزيدمن
الراحةاملاديةوالذكاءوالعمرو...،أوأنمامنلكهيكفينا.والردعلىهذا
التساؤليتطلباملشاركةالعامةواإلفادةمنالعقلاجلماعي.وإنملنعط
ردايفأوانهعلىهذاالسؤال،فانالتكنولوجياتاحلديثةستختارهيالرد

عليهبدالعنا.

الهامش: 
1. Enough: Genetic Engineering and the End of Human 
Nature.

المصدر: مكتب وكالة الجمهورية االسالمية لألنباء في لندن. 

عوالم الحكومة المهدوية

صالح الطائي

4. التبّدل العلمّي
هلذهالتکاملّيةاخللقّيةواخلُلقّيةأسباب؛منها:فضالًعماهوروحّيخالص
يف علي اإلمام وصفه الذي العلمّي التکامل ومنها خالص، علمّي

إحدیخطب»هنجالبالغة«اليتهييفصفةالقائمبالقول:
»فکأنکم قد تکاملت من اهلل فيکم الصنائع، وأراکم ما کنتم تأملون.«1

أيأّناجملتمعسوفيتحّولبکّلتبايناتهالعقلّيةوالفکريّةإلیجمتمععامِل
الحيتاجفيهاملرءإلیالعلوماملوجودةعنداآلخرينمنقومهوالحيتاجإلی
الدرجات«يفخطبة الغرباءحسبماجاءيف»خمتصربصائر التعليممن

:طويلةلإلمامعلي
»ويقذف في قلوب المؤمنين العلم فال يحتاج مؤمن إلی ما عند أخيه.«2

إّنحتّولاجملتمعکّلهإلیجمتمعحوزوّيعلمائّيمتکاملفکريّاًحبيثال
الکونّيةشيئاً أمر العلمعنداآلخرينجيعلمن إلیطلب حيتاجأحدهم

سهالًميسوراً.
الظهور قبل ما عصر وأمهّيتهيف »املال« موضوع الرواياُت أکدت وکما
أّکدتکذلکموضوع»العلم«حيثأخذتاإلشاراتللمبتنياتالعلمّية
علی للداللة الداللّية والروايات األحاديث يف حّيزاًکبرياً املهدويّة للدولة
أمهّيةالعلمالقصوی،ولعالقتهبعصرالظهورکماهيعالقةاملال،وعالقة
إلی مبوجبه النفاذ يتّم الذي السلطان ألنه وغزوه؛ الفضاء إلی بالصعود

األکواناألخریحسبماجاءيفاآليةاملبارکة:
ْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن تـَنـُْفُذوا ِمْن َأْقطاِر السَّماواِت َو اأْلَْرِض  »يا َمْعَشَر اْلِجنِّ َو اإْلِ

فَانـُْفُذوا ال تـَنـُْفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطاٍن«3
والسلطان،هوالربهانأوامللکأومطلقاحلّجة.وکأّناهللتعالیيدعوهم
إلیحتصيلالعلمالذييسمحهلمبالنفاذإلیاألکوان.وملاکانتخاصة

األکوان إلی نفاذه فإّن املهدي اإلمام بيد جتتمع العلومسوف کّل
واجملرّاتحقاليرتاببه،وهذاالنفاذلنيکونألجلاملتعةأواإلطالع
وإمناألجلنشررسالةاإلسالمليظهرهاعلیباقياألديانويتحققالوعد.

ظهور العلوم في عصر الظهور بيد المهدي
إنناجندنسبةالعلوماملتداولةواملتناميةمقارنةمعنسبةماسيظهربهاإلمام
املهديمنعلومالميکنأنخيضعإلیقانوناملقايسة؛ألّنکلهذه

العلوملنتشکلسویجزءبسيطسيأيتبهاإلماممنالعلوم.
فإذاکانتکّلعلومنااحلاضرةعلیمقارنةبالعلوماملهدويّةقدجنحتيف
قيادتناإلیغزوالفضاءوالنزولواملسريعلیسطحالقمر،وجلبالرتابمن
الکواکباألخریإلیاملخترباتاألرضّيةوالسياحةيفالفضاءللبحثعن
املخلوقاتالفضائيةوالتوغليفعمقالکونالسحيق،وإرسالاملختربات
العلمّيةإلیحافاتاجملرّات،فإّنالکونّيةاملهدويّةوالتنقليفاألکوانيف

عصراملهدّيسيکونحتماًأسهلمنالتنقليفشوارعاملدنالداخلّية.
أيإّنالتطّورالعلمّياملعاصريدّلعلیمتکناملهدويّةمناخرتاقحجب
األکوانمندونعناءاعتماداًعلیالعلوماملاّديةفقطحتیمندونحاجة
األقل يف ،املهدي اإلمام ميتلکها اليت والکرامّية الروحانّية العلوم إلی
تصديقاًآليةالنفاذبسلطانالعلم،فکيفإذاماکانتاإلرادةاإلهلّيةهي
النتائج إلیکّل الصنائعکلهاوالتوصل فّن اليتشاءتأنتدخرتکامل
العلمّيةاليتکانتعالقةأوغريمتحققةأومنجزةإلیزمنالدولةاملهدويّة؟
أاليعينهذاأّنالتطّوروالتقّدمغرياملسبوقالذيسيسهميفخلقالتطّور
الروحّيوالعلمّيالتکاملّيسيکونالنتيجةاحلتمّيةلتحقيقأمنياتومشاريع
األنبياءواألوصياءوالصاحلني،الذييرفعمکانةاإلنسانإلیدرجةمصافحة

القسم الخامس

مصاديق التطّور الماّدّي
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عوالم الحكومة المهدوية

أوروبا والحضارة اإلسالمیة 1

املالئکةوالتنقلبنياألکوانواالختالطبسکاهناوالتکلممعهامندون
عائق؟

وإذاماکانهنالکمنيعتقداستحالةحتققأمرالکونّيةتبعاًحلجممعارفه
ال ذلککله أّن أيضاً نؤمن بالشک فإننا املعاصرة، العلوم معارف أو
ميکنأنيتحققإالبعدأنيتخلصالکائنمنأدرانهالنفسّيةوالعقائديّة
اخلالص املعتقد ويعتنق املنحرف، املاضي من املوروثة والفکريّة واجلسديّة
النظيفاملتکامل،ألّنختلصاإلنسانبالذاتمنهذهاألدرانحيققوجود
اجملتمعاآلدمّياملؤهلللعيشيفأفياءاحلکومةاملهدويّة،هذااجملتمعالقادر
اإلمام اليتسيکون األخری األکوان نظائرهيف مع الفعلّي التواصل علی
املهدّيحينهاقدساقهاإلیحظريةاإلميانباهللالواحداألحدوبرسالة
التکاملّيةتصبحلإلنسانقدرةاخرتاقحجب النيّبحمّمدفمعهذه
استعمال إلی احلاجة دون من حتی والفلکية الفيزيائية ومتعارفاتة العلم
األجهزةواآلالتوالوسائطهلذااالخرتاق»إّن المؤمن في زمان القائم وهو 
بالمشرق و ليری أخاه الذي في المغرب، وکذا الذي في المغرب يری أخاه 

الذي في المشرق.«
إّناهللتعالیسيفتحکّلاألبوابأماماإلماماملهديوالشعباملهدوي؛

:أوکماقالاإلمامعلي
»وما يکون من باب مغلق إال يفتحه اهلل للمهدي ولو کان وراء الباب بحار 

وأنهار وجيوش وقعاقع سالح.«4
عند تنجح سوف املهدويّة أن يعين اإلهلّي العطاء وهذا الکرامات هذه
الفريدفحسب،هذا الکامل اإلنسان ليسيفصنع الکونّية دولتها قيام
اإلنسانالذيمتنیرسولاهللومنبعدهاإلمامعليأنيصالإليه
ولکنمليتحققهلمذلکحلکمةإهلّية.هذااإلنسانالذيکاناألنبياء
مل ملشيئةهللسبحانه ولکن إليه الوصول يأملون واألوصياءکلهم کلهم
ينجحوايفحتقيقذلک.هذاإلنسانالذيحبثعنهالفالسفةالقدماء،ومل
ينجحواحتیيفتصورهيأتهاحلقيقية.وإمنامبشيئةاهللوقدرتهسوفتنجح
املهدويّةيفصنعالکائنالکاملواإلنسانالکامل،الذيسريتقيمنکمال
اإلنسانيةإلیکمالاآلدمية،وهيأعلیمرحلة؛مناملمکنأنيصلإليها،
وهياليتملينجحبالوصولإليهايفأّيمرحلةمنمراحلحياتهمنقبل؛
سویاألنبياءواألئمةاملعصومنيوأصحاباإلماماحلسنيرضواناهلل

تعالیعليهمأمجعني.
واليقفأمرالتطّورعندهذهالدرجةاملثالّيةالراقّيةأوعندهذااحلّد؛بل
يتعّداهإلیأمريفغايةاألمهّيةوالعظمةوالکربمليتعاملمعمعطياتهالکاملة
أحدمنقبُلمنکّلخملوقاتاهللبکّلدرجاهتمورتبهمومنازهلم،واملقصود
الکمال مراحل إلی وصلت اليت التطّور فائقة العلمّية اجملاالت تفتح به
النهائّيواخلواتيمالنهائّيةاليتالتطّوربعدها،بعدأنيکوناإلمامقد
طرحإلیالساحةسبعةوعشرينحرفاًمنأصلسبعةوعشرينحرفاًهي
جمموعحروفاملنظومةالعلمّيةاإلهلّية،وکّلالعلمالذيخلقهاهللسبحانه
ومندونکلمة»قلياًل«اليتوردتيفآية»َوَما ُأوتِيُتم مَِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليال«

:حيثجاءعناإلمامالصادق
»العلم سبعة وعشرون حرفاً، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف 

الناس حتی اليوم غير الحرفين. فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً 
في الناس وضّم إليه الحرفين حتی يبثها سبعة وعشرين حرفاً.«5

کذلکعاشتالبشريّةمنذآدمإلیيومالظهوراملرتقبقدجنحتيف
ترتيبأمورهاکّلهاحبرفني)جزءين(فقطمنالعلم،ووصلإلیماهيعليه
اليوموماتأُملبالوصولإليهيفاملستقبلالقريبمنغزواجملرّاتإىلالسياحة
يفجماهلالكونإىلاالتصالبالكائناتالفضائية،فإنالسبعةوالعشرين
حرفاأوجزءاًاليتكانتمدخرة،ومليطلععليهاأحدمنقبلأواطلععليها
بعضأنبياءاهلل؛ولكنهمملجيدوامكانةأوحاجةالستعماهلا،سوفتفتح
آفاقاًهائلةجتعلالفارقبنيكلعلومنااملرتاكمة؛سواءمنهااملكتسبةوراثيا
أماملستحصلةحبثّياًقطرةصغريةيفحبرها،ووجهاملقارنةبنياالثننيکماهي
مقارنةعلومالعصراحلجرّيبعلومالعصرالراهن،ومثلمقارنةجزءالرمحة
النازلةمعالتسعةوتسعنيجزءاًاملّدخرةعنداهللحلسابالعباديوماحلساب.
معيناًمنالعلوم»َوَما  فقدشاءتاإلرادةاإلهليةلإلنسانأنيعرفحداً
ُأوتِيُتم مَِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليال«ألّنالعلمكمايقولد.سروش:ال يقترن دائما 
بالخير، والحسن والبركة، ففي بعض الحاالت يترتب عليه آثار سيئة للغاية.6
ألن وبسطائهم، الناس عاّمة ويدركها بل العارفون يدركها حقيقة وهذه
اإلنسانالذيحصلعلىعلومهيفضمنهذهاحملدوديةاليتوصفهااهلل
تعاىلبأهنا»قلياًل«جنحبالرغممنذلكيفإنتاجأسلحةالدماروالفتك
الشامل،ومألخمازنهبقوةتكفيلتدمرياألرضكلهاعشراتاملرّات،فماذا
كانسيفعللوامتلكقدراتعلميةأعلىمنهذهاحملدوديةالقليلةياترى؟

لوكانهتلرميلكقدراتأكربمماكانلديه،ماذاكانسيصنع؟
لإلمام سبحانه اهلل اّدخرها اليت العلوم أسرار أّن هذا من نستخلص
املهديهلابالتأكيدقدرةفعلاملعجزات،يفحنيغزواألكوانمليعد
حبّدذاتهمعجزةبعدأنجنحتالدوليفذلكمندونكثريعناء،ولذلك
القيام له تيّسر املهدي؛لكي اإلمام بيد العلومجمتمعة ستكونهذه
والعشرينومكّمالهتا السبعة العلم املطلوب؛ألنحروف الكويّن بالتغيري
النصرويّةاألخرى،مناملمكنأنحتققهذهالكونيةبلوجتعلهاأسهلمما

نتوقعبكثري.

الهوامش:
1.»تنبؤاتالنيّبواألئمةألحداثاألّمة«،الشيخمهدّيخليل،ص247.

2.»الغيبة«،النعماين،ص245،باب13،حديث30.
3.سورةالرمحن،اآلية33.
4.»املفاجأة«،ص508.

5.»البحار«،ج52،ص336؛ويف»املعجم«)سبعةوعشرونجزء،ج5،ص
.307

6.»الدينالعلماين«،سروش،ص47.
7.سورةاإلنشقاق،اآليه6.

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

بـ»البحراملتوسط«،أو الزمان،كانتأوروباتعيناملنطقةاحمليطة يفقدمي
Mare Nostrum)حبرنا(كماكانيطلقعليه»الرومان«،كانتتشمل
مشال»إفريقيا«.يفالقرناخلامس،حنيكانالقديسأوجستينيعيشيف
مايعرفاليومبـ»اجلزائر«،كانتمشالإفريقياتعتربمعقالًللمسيحيةمتاماً
كـ»إيطاليا«و»اليونان«.ولكناالنتشارالسريعلإلسالمعربمشالإفريقيا
يفالقرننيالسابعوالثامنتسببيفتقليصالنفوذاملسيحيفيها،وبذلك،
انقسمتمنطقةالبحراملتوسطإىلحضارتني،وأصبحالبحرحاجزاًبينهما.
منذذلكاحلني،كماقالالفيلسوفاإلسباينخوزيه أورتيجا إي جاسيت:

أصبح تاريخ أوروبا عبارة عن هجرة كبيرة إلى الشمال.
مرحلة بدأت الرومانية،حني االمرباطورية تفكك بعد ما مرحلة يوصف
اهلجرات،ويرىأنالشعوباجلرمانية)القوطوالوندال،والفرجنةواللومبارديون(
بدأتترسيقواعداحلضارةالغربية،ليعاداكتشافتراثاحلضارتنياليونانية
والرومانيةيفزمنالحق.فالدولةأوروبيةاحلديثةتبلورتبعدذلكبقرون
عديدة.بالتدريج،مروراباإلقطاع،الذيرسخالنزعةالفرديةوتعارضمع
والدميقراطية. القومية لتبين الوقت، احلديثة،مع الدول الشمولية،وصلت
ومعالزمن،مسحتاحلرياتاجلديدةملايسمىبـ»عصرالتنوير«بتويلزمام

األمور.باختصار،نشأ»الغرب«يفمشالأوروبا)ببطءشديدوعربطريق
ملتٍو(بعدأنقسماإلسالممنطقةالبحراملتوسط.

إنتأثرياإلسالمعلىأوروبامليقتصرعلىالتقسيماجلغرايفوحسب.قدم
دنيس هاي،املؤرخالربيطاين،يفكتابه»أوروبا:نشأةالفكرة«الذينشرعام
1957م.،شرحاًللمسألة.فهويرىأنالوحدةاألوروبيةاملسيحيةنشأت
كردةفعل»المفرمنها«ملواجهةاإلسالم،وهومامتثلجلياًيفاحلروب

الصليبية.
يقولاملفكرإدوارد سعيديفكتابه»االستشراق«عام1978م.،أناإلسالم
قامبتشكيلالثقافةاألوروبيةعنطريقوضعهايفاملواجهة.فاهلويةاألوروبية
تشكلتإىلحدكبريعلىفكرةاالستعالءعلىالعاملالعريباإلسالمي
اجملاورهلا،ويعترباالستعمارهوالتطورالطبيعيلتلكالفكرة.فأوروبااحلديثة
الفتية،بدًءمننابوليونانتصرتعلىالشرقاألوسط،مثأرسلتالعلماء
الساحر، املبهر، بالشيء لدراسةاحلضارةاإلسالمية،فوصفوها واملبعوثني
واألهممنذلك،األدىنمنزلة.واآلن،تعوداجلغرافيةالكالسيكيةللمشهد
بقوة،معتسبباإلرهابواهلجراتيفمجعمشلأوروبامعالشاموالشرق

األوسط.

ترجمة: ماجي حسن كيف أثر اإلسالم في تكوين أوروبا
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أوروبا والحضارة اإلسالمیة 1

ِفَرق الديانات اإلبراهیمیة 

بتفوق الشعور تعزيز والشاميف أفريقيا البوليسيةيفمشال الدول سامهت
أوروباالثقايفيفعصرمابعداالستعمار،فمعوجودتلكالديكتاتوريات
اليتحتبسمواطنيهاداخلاحلدود،احلدوداالصطناعيةاليترمسهاعمالء
االحتالل،أصبحاألوروبيونحياضرونالعربعنحقوقاإلنسانبدونأن
يقلقهماحتمالنشوءجتاربدميقراطيةتؤديإىلهجراتواسعة.حتديداً
بالتفوق األوروبيون العريب،شعر العامل اإلنسانيف غيابحقوق بسبب

عليهمواملأمنمنهميفذاتالوقت.
وأن أخرى، مرة املاضي. يف صنعه ما تفكيك يف اآلن بدأ اإلسالم إن
اإلرهاب ُقوى تأثري بسبب وجودها إثبات تعيد الكالسيكية اجلغرافيا
واهلجراتاجلماعيةيفإعادةتوحيدحوضالبحراملتوسط،أيمشالإفريقيا
و»الشام«،معأوروبا.وإضافةأنأوروباتأثرتبشكلكبريحبمالتالنزوح
من أعدادكبرية هاجرت الوسطى، العصور ففي الشرق. من اجلماعي
أوراسيا.ولكنهؤالء أعماق أوروبامن السالفواجملرإىلوسطوشرق
إىل الشمال يف »بولندا« من سياسية، وأنشأواكيانات املسيحية اعتنقوا
»بلغاريا«يفاجلنوب،متكنوامناالندماج،ولوبعداملرورمبراحلدموية،
يفاملنظومةاألوروبيةالناشئة.أماعنالعمالةاجلزائريةاملهاجرةإىل»فرنسا«
أوالعمالة»الرتكية«والكرديةاملهاجرةإىلأملانياأثناءاحلربالباردة،فكانوا

ميثلونطالئعللهجراتاحلالية،ولكنهاكانتأكثرقابليةلالحتواء.
يفوصفهللوضعاحلايل،إنمئاتاآلالفمناملسلمني،الذيناليرغبون
الركود من تعاين اليت األوروبية الدول إىل يدلفون للمسيحية، التحول يف
االقتصادي،ممايهددبتقويضالسلماجملتمعياهلش.برغماستخدامالنخبة
يفأوروباللخاملثايلإلنكارتأثريالدينوالعرق،إالأنهذينالعاملنيمها

اللذانمنحادولأوروبامتاسكهاالداخلي.
الدول بني احلدود احلروب، سببتها اليت اجلماعية، اهلجرات اآلن متحو
من هيمنت الذي فاالستشراق، السابقة. مستعمراهتا وبني االستعمارية
يتبخراآلنببطءيفعاململيء خاللهإحدىاحلضارتنيعلىاألخرى،
بالتفاعالتالدوليةوالدراساتاملقارنة،مثلماتنبأسعيد.كانردفعلأوروبا
اليسار، وأقصى اليمني أقصى على القومية، اهلوية ثقافة بناء إعادة هو
ملواجهةالتهديدالقادممناحلضارةاليتكانتتسيطرعليهايفمامضى.

أهنا تبني واإلقليمية، العرقية صراعاته جبميع التاريخ، هناية فكرة أن رغم
خيالية،فهذااليصوغالرتاجعإىلالقومية.فالنقاءالثقايفالذيتتوقإليه
أوروبايفمواجهةالسيلالعارممناملهاجريناملسلمنيأصبحمستحيالًيف

عاملتتزايدفيهالتفاعالتاإلنسانية.
إنالغرب،وماميثلهمنروحالليربالية،لنيعودإىلالوراء.وكماقيليفالقرن
التاسععشر»العودةإىلاإلقطاع«،واآلنالميكنأننعودإىلالقومية
بدونأننتسببيفحدوثكارثة.وكمااملفكرالروسيالكبريألكساندر 

هرتزن:التاريخ ال يعود للوراء.
منالذيسيخلف»روما«؟فربغممساوئاالمرباطورية،إالأنقدرهتاعلى
حكممناطقمتعددةاألعراقحولاملتوسطكانتتقدمحلوالًالميكن

إجيادهااآلن.
إنأوروبااآلنأنجتدوسيلةديناميكيةالحتواءالعاملاإلسالميبدونأن

ختلبالتزامهابنظام»حكمالقانون«الذينشأيفمشالأوروبا،النظامالذي
يقدساحلقوقالفردية.وإذاملتستطعأنتطوريفاجتاهالقيماجلامعة،لن
وهذا الفراغ، لتمأل الفظة والقوميات األيديولوجيات جنون سوى يتبقى

سيكونمؤشرهناية»الغرب«يفأوروبا.

»How Islam Created Europe«مقالُمرتجمعن

http://www.ketabna.com :المصدر

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:

الفريسيون
فريسيکلمةاراميةتعينمعتزلوهيالطائفةاليتخرجتمناحلسيديني
کتنظيموهمميثلوااکثرتشددواضيقرأئوتعليم،وهمباإلضافةذلک
االميانبکلاسفارالعهدالقدميبالکاملکانوايؤمنوايالقدروجيمعونبينه
وبنيإرادةاإلنساناحلرّة.وکانوايؤمنونخبلودالنفسوقيامةاجلسدووجود
األرواح)أع8:23(ومکافأةاإلنسانومعاقبتةيفاآلخرةحبسبصالح
الناموس طاعة يف الصالح حصروا أهنم غري فسادها أو األرضية حياته
فجاءتديانتهمظاهريةوليستقلبيةداخلية.وقالوابوجودتقليدمساعي
عنموسیتناقلهاخللفعنالسلف.وزعمبعضهمأنهمعادللشريعته
املکتوبةسلطةأوأهّممنها.فجاءتصريحالمسيحبأناإلنسانليس

ملزماًهبذاالتقليد)مت2:15و3و6(.
هؤالء الن ومعتقداهتم، طبيعتهم على ذاته حبد مؤشر الفريسيني وإسم
منفصلة مجاعة إىل حتولوا والزائفة، املغلوطة املظاهر يف التطرف وبسبب

ومنعزلةعنالكتلةاليهوديبة.
کانالفريسيونيفأولعهدهممنأنبلالناسخلقاًوأنقاهمديناً،وقدالقوا
أشّداالضطهاد،غريأنّهعلیمّرالزمندخلحزهبممنکانتأخالقهم
فتعرضوا والعجب. بالرياء معظمهم واشتهر بعضهم ففسد ذلک، دون
دعاهم املعمدان فيوحنا القاسي. والتوبيخ الالذع لالنتقاد استحقاق عن
علی بشدة املسيح السيد األفاعي«کماوخبهم »أوالد والصدوقيني
ريائهموادعائهمالرّبکذباًوحتميلهمالناسأثقالالعرضياتدوناالکرتاث
جلوهرالناموس)مت20:5و6:16و11و12و39-1:23(.
وکانهلميدبارةيفاملؤامرةعلیحياةاملسيح)مر6:3ويو11:
أخالقهم خملصون أفراد دوماً صفوفهم يف فکان هذا ومع .)57-47
سامية،منهمبولسيفحياتهاألولی)أع6:23و5:26-7ويف5:3(

ومعلمهغماالئيل)أع34:5(.

ظهور الفريسيين
اولمرةيظهراسمهذااحلزبباسمالفريسينييففرتةحکميوحنا هرکانوس
منسنة134الی104ق.م.والذيکانيفالبدايةمعهم،فلماسأهلميف
وليمةأعدهاهلمعنمالحظاهتمعلیسياسته،ومنمثطلبواإليهالتخلیعن

الفريسيون



40

41

المقاالت الثقافیة

٭الرقم40
٭رجباملرّجب

1439

المقاالت الثقافیة
٭الرقم40

٭رجباملرّجب
1439

ِفَرق الديانات اإلبراهیمیة 

الطّب اإلسالمي

منصبرئاسةالکهنوت،مکتفياباملنصباإلداری،کماأنکرواعليهأنأمه
کانتمأسورةيفأيامأنطيوخسمماجيعلهبالفعلغريالئقمبنصبالکهنوت.
الصدوقيني انتهز وقد استياءهرکانوس، أثارت املالحظات تلک أن غري
ذلکفأوعزواإليهأنيطلبمنالفريسينيتأديبالقادةاملعارضنيبالقتل،
ولکنالفريسينيرأواأنيکونالعقابأخف،وبذلکرأیهرکانوسأن
الفريسينييعارضونهبالفعلوأهنمخيرجونعنسيطرته،ومنمثاجنازإلی
الصدوقيني.وسعیابنهاسکندر ينايوسمنبعدهإلیإبادهتمغريأنزوجته
الکساندرةاليتخلفتهعلیالعرشسنة78ق.م.رعتهمفقوينفوذهمعلی

حياةاليهودالدينيةوأصبحواقادهتميفاألمورالدينية.
وبدأالصراعاحلقيقيبنيالفرقتنيمنذذلکاحلني،فالفريسينياستهجنوا
وجاهروا املکابيني، للخلفاء بالنسبة واملدنية الدينية الوظيفتني بني اجلمع
بذلکاالنتقاد،بينمااستمراملعتدلونمنهميفممارسةحياهتمالدينيةهبدوء،
قاماملعارضونبتأسيسالطائفةاجلديدةاملسماةبـ»األسينية«1واليتسکنت
معنی لنا يفسر ذلک ولعل امليت«. »حبر جبوار قمران« »مغامرات يف
کلمةفريسي»منفصل«)الشخصاملنفصل(وانکانالبعضاآلخريری
تلکالتسميةقدجاءتبسببورعهمومتسکهمبالشريعة،والذيألزمهم
باالنفصالعناهليلينية،ولذلکفهمخلفاءاحلسيديني.ويشهديوسيفوس
بدقة الشريعة يطبقون وأهنم اآلخرين من تديناً أکثر الفريسينيکانوا بأن
وينقذونطقوسالتطهري،وبالتايلفقدکانواحريصنيفيمايتعلقمبصادر
الطعام،وهلذامليکنالفريسييأکليف»بيتاخلاطئ«وانکانالميانع
يفاستضافةاخلاطئ،بشرطأنيهبهثياباًطاهرةمنعندهبدالمنثيابه،

خشيةأنتکونغريطاهرة.
السبی فرتة إبان نشأت واليت اجملامع، يف عبادهتم الفريسيون مارس وقد
انتشرتعلینطاقواسعحبيثکانوجود الذبيحة،واليت حنيتوقفت
عشرعائالتکافإلنشاءجممع.وأماالصدوقينيفقدحتکموايفاهليکل
العهد وحتی املکابی احلکم خالل وذلک فيه، واخلدمات بـ»أورشليم«
الشفاهي بالتعليم يسمی ما إنشاء يف الفريسيني اهتم يفحني اجلديد،
وأقوالالربيني،وأفرزذلکالعديدمناملدارسواملناهجفيمايتعلقبالتفسري
والطقوسوتنفيذالوصايا،ولعلأشهرمدرستنيظهرتاقبلميالداملسيح
التفسريات، يف اعتداالً أکثر واليتکانت »هلليل«2 مدرسة مها مباشرة
کماعرفهلليلباحنيازهإلیالفقراءوعدمرفضالقانونالروماينمادامال
يتعارضمعالشريعة.وأماالأخریفهيمذرسةمشای)مشعون(3وکانأکثر
تشدداًومعارضةللرومانوالذيکانلهالضلعاألکربيفقيامحزبالغيورين
)زيلوت(4والذينتسببوايفتدمريأورشليمسنة70م.وقدسجل»التلمود«

316خالفابنيمدرسيتهلليلومشعی.
باألسفار فقط والتزموا الفريسيني، وتعطيالت التقاليد الصدوقيون رفض
املقدسةوهونفساملنهجالذياختذهاتباعطائفة»القرائني«5يفالعصور
الوسطی،ولکنالفريسينيکطائفةکانهبابعضالشخصياتالنبيلةالتقية
مثلنيقوديموسويوسف الرامیوغماالئيلوشاول الطرسوسیوالذيأصبح
بولسالرسولوالذيوصفهالفريسية-مذهبهالقدمي-بأهناأکثرالشيع

صرامة)أعمال5:26(.

تشعبات الفرقة الفريسية
الفريسينيکانواستةأنواعمنهم:

1.فريسوالکتف:والذينکانوايضعونشارةعلیأکتافهممتيزهم؛
2.الفريسيوناملرضوضون:والذينيتعرضونللکدماتوالرضوضبسبب

إيثارهماملشیمغمضنيالعيننيحفظاللنظر!
3.الفريسيوناملسنمون:والذينيسربونمنحننيألسفلعازفنيعنالعامل؛
4.الفريسيوناحلاسبون:وهمالذينحيسبونکممناخلريصنعواوکممن

شر؛
5.فريسيوالغد:وهمالذينيؤجلونعملاخلريإلیالغد؛

6.الفريسيزماحملبون:وهمأفضلتلکاألنواع.
ويریبارکلیأنمسعانالذيدعااملسيحللعشاءمعه:کانواحداًمنهم.

الهوامش:
1. Essens
2. Halill
3. Shammai
4. Zealots
5. Karaites

أصل الزنجبيلالمقتبس من »الهوت الرب يسوع المسيح من الکتاب المقدس«، الجزء الثاني.
هونباتينبتحتتالرتبة،وهوعروقعقديةمثلعروقنباتالسعدى
إالأنهأغلظولونهإماسنجايبأوأبيضمصفرولهرائحةنفاذةمميزةطيبة
يعرفهبا،وهوحارالطعم،الذع،وهوكدرناتالبطاطس،واليطحنإال

بعدجتفيفه،وتكثرزراعتهبالصنيواهلندوباكستانوجاميكا.
والزجنبيللهزهورصفراءذاتشفاهأرجوانيةواليستخرجالزجنبيلإالعندما

تذبلأوراقهالرحمية.
والبدمنوضعأوزماتالزجنبيليفاملاءليلتنيويتشبعباملاءلكياليغزوه

السوسسريعا.
وحلفظالزجنبيلأطولفرتةممكنةخيزنيفأماكنغريمغطاةمعنباتالصعرت

الذيتغطيهبهأويوضعمعالفلفلاألسود.
وأفضلأنواعالزجنبيلاجلاميكيجباميكا.

وصفه
نباتمعمرينمويفاملناطقاالستوائية،والريزومات)ساقتنموحتتاألرض(
هياجلزءاملستعمل،وأزهارالزجنبيلصفراءذاتشفاهأرجوانية،وأوراقهذات
شكلرحمي،وعندماتذبلاألوراقتستخرجالريزوماتمناألرض،وتوضع

يفاملاءحىتتلني،مثتقشروتعفرمبسحوقسكري.
دستور يف املتضمنة العقاقري تلك هي الدستورية، العقاقري من والزجنيل

األدوية،وهلانفععالجي،أوتستخدميفاألغراضالصيدلية.

مكوناته
حتتويريزوماتالزجنبيلعلىزيوتطيارةوراتنجاتأمههااجلنجرولومواد

نشويةوهالمية.

فوائده
لتطييبنكهةالطعام،وهوطاردللغازاتويدخليفتركيبأدويةتوسيع
األوعيةالدموية،ومعوقوملطفللحرارة،كماأنهيدخليفتركيبوصفات

زيادةالقدرةاجلنسية،ويفعالجآالماحليض.

طبيعة الزنجبيل الطبية
إنّهذاالّدواءملاكانىفجوهرهناريّةوهوائّية،وكانتناريّتهليستبكثرية
جّدا-وإالّمليكنجرمهذاالّدواءصلبا-وأرضّيةهذاالّدواء،قدبيـّّنا
أهّناغريباردة.فلذلكالبّدوأنيكونحاّراملزاج،والبّدوأنتكون
حرارتهكثرية.وذلكألجلكثرةناريّته،ولذلكهو:شديداحلرافة.وال
بّدوأنيكونيابسا.وذلكألنّمافيهمناملائّية،فإنّاألرضّيةتعّدل

رطوبتها،وتزيدعليهاأيضا،ألجلكثرهتابالّنسبةإىلاملائّية.
ومعذلك،فإنّمافيهمنالّناريّة،البّدوأنيفيدهيبوسةزائدة.وأّماما

الزنجبيل
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فيهمناهلوائية،فإنّهوإنكانىفنفسهكثريالّرطوبةجّدا،فإنّهالتأثريله
ىفترطيببدناإلنسان.

فلذلككانالّزجنبيلحيدثىفبدناإلنسانيبوسة.وقدقيلإنّهمرّطب.
وهوبعيدجّدا،فإنّالرّتطيبالّدوائىّإمّنايكونباملائّية،وهىفيهقليلة.
فلذلك،البّدوأنيكونالّزجنبيلحارّا،يابسا.والبّدوأنيكونفيه-

معذلك-رطوبةفضلّية،كمابيـّّناهأوال.
وهذهالّرطوبةالفضلّية،البّدوأنتغمرحرارته؛فلذلكإذاوردإىلالبدن
يتأّخرظهورسخونته،إىلأنتتحّللهذهالّرطوبة،وتقلّ.ولذلكأيضا
يظهرذلكىفالذوق؛فإنّهذاالّدواءإمّناتظهرحرافته،العقيبورودهإىل

الّلسان،بلبعدذلكمبّدةما،حمسوسة.
وإذارىّبهذاالّدواءبالعسل،أنضجالعسلهذهالّرطوبةالفضلّية.وحّلل
إسخانه يسرع فلذلك عليهاحرارته؛ تستوىل و تقلّ فلذلك منها؛ كثريا

حينئذ.
وإسخانالّزجنبيلأكثرمنتيبيسه؛ولذلكجتفيفهليسبالقوىّ؛ولذلك
فإنّهيلنّي.وهوالحمالة:حمّللملّطف،ألجلناريّته.ويفّتح،ألجلحتليله

معلطافته.وينضجويهضمحبرارته،وحيّللالرّياحوالّنفخ.
ومعذلك،فإنّهينضجمبافيهمنالّرطوبةالفضلّيةالفّجة.وألجلذلك
هويزيد5ىفاإلنعاظ،ويقّوىشهوةالباهلذلك؛وألجلحتريكهاملىنّ،و

هتييجهلهحبرارته.

أمراض يعالجها الزنجبيل
•تقويةالذاكرةوللحفظوعدمالنسيان

•عالجالصداعوالشقيقة
•عالجالعشىالليلي
•الدوخةودوارالبحر

•تقويةالنظر
•عالجحبةالصوتوصعوبةالتكلم

•تطهرياحلنجرةوالقصبةاهلوائية
•التوترالعصيب
•األرقوالقلق
•التبلدالذهين
•مفرحومنعش

•تقويةالفحولةواجلسمومكافحةاألمراضوجتنبالوهنواخلمول
•بياضالعنيوالسبل

•الصداع
•الشقيقة

•عالجالكحةوطردالبلغم
•تطهرياملعدةوتقويتها

•القولونالعصيب
•ملنيلعالجاإلمساك

•تدفئةاجلسمومقاومةأمراضالشتاء

•الزكام
•النزلةالشعبية

•ضيقالنفسوالربو
•تفتيحسددالكلىوالكبد

•منعالعطشوإصالحاخللطى)األفرجة(
•ضعفالكبدوكسله

•السعةاحلشرات
•تصلباملفاصلوالفقرات

•ظلمةالبصروالغشاوة
•تقويةالقلبوتنشيطالدورةالدمويةوإذابةالكوليسرتول

•تقويةالعضالتواألعصاب
•عالجالتوترالعصيب

•عالجاإلرهاق
•القوةالتناسليةوللحيويةوالنشاط
•النشاطوحثالطاقةالتناسلية

•عالجصفرةالوجه
•مقوىللقلب
•تدفئةاجلسم

•اإلنفلونزا
•نزالتالربد
•الروماتيزم

•عرقالنساء
•النقرس

الزنجبيل في کالم اهلل واألئمة المعصومين
قالاهللتعالی:

»َو ُيْسَقْوَن فيها َكْأساً كاَن ِمزاُجها زَْنَجبيالً ٭ َعْيناً فيها ُتَسمَّى َسْلَسبياًل«1
أبوعبداهللجعفربنحممد،عنأبيه،عنآبائه،عنأمرياملؤمنني

عليأنهقال:
»لما نزلت على رسول اهلل: »الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُطوبي َلُهْم َو 
ُحْسُن َمآٍب«2قال المقداد بن االسود الكندي: يا رسول اهلل و ما طوبى؟ قال: 
الراكب الجواد في ظلها مائة عام ما  »يا مقداد، شجرة في الجنة، لو يسير 
قطعها، و ورقها و قشرها ]زبرجد[ أخضر، و زهرها رياض صفر، و ضيعتها 
زنجبيل  و عسل، و بطحاؤها ياقوت أحمر و زمرد أخضر، و ترابها مسك و 
عنبر، و حشيشها زعفران، خاللها لجوج  ]كذا[ يتأجج من غير وقود، يتفجر 
و  يألفونه   ،علي شيعة  مجالس  من  مجلس  ظلها  السلسبيل،  أصلها  من 

يتحدثون فيه.«3
:قالعليبنموسیالرضا

»و من اراد ان يقل نسيانه فليأكل كل يوم ثلث قطع زنجبيل مربى بالعسل.«4
عنعمار بن موسى الساباطيقال:

أبوعبداهللاملطبوخكيفيطبخحىتيصريحالالفقال وصفيل

:يل
»خذ ربعا من زبيب و تنقيه و صب عليه اثني عشر رطال من ماء ثم أنقعه ليلة 
فإذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليال حتى 
ال ينش ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر 
ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حالوته ثم تنزع ماءه اآلخر فتصب عليه الماء 
األول ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في اإلناء الذي تريد 
أن تطبخه فيه و تصب بقدر ما يغمره ماء و تقدره بعود و تجعل قدره قصبة أو 
عودا فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلي الثلث األخير حتى يذهب الماء 
الباقي ثم تغليه بالنار و ال تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث ثم تأخذ 
العسل و تذهب غشاوة  العسل فتغليه حتى تذهب رغوة  لكل ربع رطال من 
العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط و إن شئت أن 
تطيبه بشي ء من زعفران أو بشي ء من زنجبيل  فافعل ثم اشربه و إن أحببت أن 

يطول مكثه عندك فروقه.«5

الهوامش:
1.سورةاإلنسان،اآليتان17و18.

2.سورةالرعد،اآلية29.
3.ابنحيون،نعمانبنحممدمغرىب،»شرحاألخباريففضائلاألئمةاألطهارعليهم

السالم«،قم،الطبعةاألولی،1409ق.،ج3،ص495.
4.عليبنموسى،اإلمامالثامن،»طّبالرضاعليهالسالم«،ترمجة:امريصادقى،

طهران،الطبعةالسادسة،1381ش.،ص261.
5.جملسى،حممدباقربنحممدتقى،»مرآةالعقوليفشرحأخبارآلالرسول«،طهران،

الطبعةالثانية،1404ق.،ج22،ص291.

المصادر:
1.ابننفيس،علیبنابیحزم،»الشامليفالصناعةالطبية«،ايران،طهران،طباعة

دانشگاهعلومپزشکیايران-مؤسسهمطالعاتتاريخپزشکی،1387ش.
2. http://www.ashefaa.com

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي
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رأيتمجاعةمناملنتمنيإىلاإلسالماملنتحلنيلإلميانيثبتونأباطالببن
عبداملطلببنهاشمتغمدهاهللبرضوانهوأسكنهحببوحةجنانهيفحيز
الكافرينويعدونهيفعداداجلاحدينمعمايروونمنأشعارهالشاهدة
بصحةإسالمهويؤثرونمنأخبارهاملؤذنةبإميانهبغضامنهملولدهأمري
املؤمننيوحسدالفارساملسلمنيحيثكانالتكسرعودهالعواجموال

يقرعصفاتهاملزاحمكماقيلفيه:
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضله 

فالقوم أعداء له و خصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها

حسدا و بغيا إنه لدميم 
حىتأهنمليقطعونعلىعبد المطلب بن هاشموآمنة بنت وهب بن زهرة 
بن كالبأبويرسولاهللبالكفرويرموهنمابالشركتشييداملقالتهم
وموافاةلبهتهمكذلكيقولونيفشيخالبطحاءوسيدمضراحلمراءعبد
املطلببنهاشمجدرسولاهللوكلمنهمقددلتاألدلةالصرحية

علىإسالمهوشهدتالرواياتالصحيحةبصحةإميانه.1
اعلمأناإلميانيفاللغةالتصديقومسياملؤمنمؤمناألنهمصدقهللتعاىل
ولرسلهيقالآمنيؤمنإميانافهومؤمنإذاصدققالاهللتعاىلحاكيا
عنبينيعقوب»َوَمآ أَنَت ِبُمْؤِمٍن لََّنا«1أيمبصدقلنا.ومسياهللتعاىل
مؤمناألنهمصدقملاوعدهوقيلمسيتعالیمؤمنامناألمانأياليؤمن

إيمان إبي طـالـب

عرفهمماهلميفذلكمنالشرفالعاجلوالثواباألجلفقال:
أوصى بنصر نبي الخير أربعة
ابني عليا و شيخ القوم عباسا

و حمزة األسد الحامي حقيقته
و جعفرا أن تذودوا دونه الناسا

كونوا فداء لكم أمي و ما ولدت 
في نصر أحمد دون الناس أتراسا.

هذاالقولمنهخامتةأمرهمطابقملاقدميفسالفعمرهفتأملهذه
األخباراليتأوردناهاواألشعاراليتذكرناهاوإنكانتقليالمنكثري
وصبابةمنحبرغزيرفإنكجتدهاعلىإسالمأيبطالبأعدلشاهد

وحتققأنهكانمؤمناغريجاحد.8

أبو طالب يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم 
عنأمرياملؤمننيعليأنهقال:

»كان و اهلل أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلما يكتم إيمانه 
مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش.«9

اصالب الطاهرة
أوضحالدليلعلىإمياناملشارإليهمشهادةالرسولالصادعباحلق
الكافرين تعاىلعن اهلل قدأخرب بالطهارةو بالصدقهلم الناطق و
بالنجاسةفقالإمنااملشركونجنسوالنجسخالفالطاهرفبنيأهنم
مؤمنونغريمشركنيألهنملوكانواعندهمشركنيملاشهدهلم

بالطهارةبعدحكماهللعليهمبالنجاسة.
فإنقيلإمناأرادبالطهارةخلوهمعناملناكحالفاسدةاليتكانت
اجلاهليةتستعملهاومليردالطهارةاليتهياإلميان.قلناشهادته
هلمبالطهارةعامةيفاإلميانواملناكحالصحيحةفمنخصهابأحد
الوجهنيدوناآلخرطولببالدليل.وأيضالوكانأرادذلك
لوجبأنيبينهيفحديثهملنمساهاهللتعاىليفكتابهجنسابالطهارة.

عنجابر بن عبد اهلل األنصاريقال:
:فقالعنميالدعليبنأيبطالبسألترسولاهلل
»آهآهلقدسألتياجابرعنخريمولوديفشبهاملسيحإناهللتبارك
وتعاىلخلقعليانورامننوريوخلقيننورامننورهوكالنامن

نورواحد.«
مثشرحمبدأوالدةعليوأنرجالكانيسمىاملربميفذلك
الزمانقدعبداهللمائيتسنةوسبعنيسنةأسكناهللعزوجليف
قلبهاحلكمةوأهلمهحبسنطاعةربهوأنهبشرأباطالبمباهذالفظه:
أبشر يا هذا بأن العلي األعلى ألهمني إلهاما فيه بشارتك.قالأبوطالب:و 
ما هو؟قال:يولد من ظهرك من  هو ولي اهلل عز و جل و إمام المتقين و وصي 
رسول رب العالمين فإن أنت أدركت ذلك المولد فأقرئه مني السالم و قل له 

إن المبرم يقرأ عليك السالم و يقول أشهد أن ال إله إال اهلل و أشهد أن محمدا 
رسول اهلل و به تتم النبوة و بعلي تتم الوصية.10

رویعنأبي ذرقال:مسعترسولاهللوهويقول:
»خلقت أنا و علي من نور واحد نسبح اهلل يمنة العرش قبل أن خلق آدم  بألفي 
عام فلما أن خلق اهلل آدم جعل ذلك النور في صلبه و لقد سكن الجنة و نحن 
في صلبه و لقد هم بالخطيئة و نحن في صلبه و لقد ركب نوح السفينة و نحن 
في صلبه و لقد قذف بإبراهيم في النار و نحن في صلبه فلم يزل ينقلنا اهلل عز و 
جل من أصالب  طاهرة إلى أرحام طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبد المطلب فقسمنا 
بنصفين فجعلني في صلب عبد اهلل  و جعل عليا في صلب أبي طالب و جعل 
في النبوة و البركة و جعل في علي الفصاحة و الفروسية و شق لنا اسمين من 

أسمائه فذو العرش محمود و أنا محمد و اهلل األعلى و هذا علي.«11
فهذامجيعهدليلعلىإميانعبداهللبنعبداملطلبوآمنةبنتوهب
وعبداملطلببنهاشموأيبطالببنعبداملطلب.وإمناكان
أهلالعنادوالعدولعنالرشاديقطعونعلىأيبطالببالكفر
ويرمونهبالشركللوجهالذيأومأناإليهونبهناعليهوهوالتحامل
علىولدهأمرياملؤمننيواحملاولةإلمخالسيدالوصيني»َو اللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه 

َو َلْو َكرَِه اْلكاِفُرون«12

الهوامش:
الذاهبإىلكفرأيب املوسوى،فخاربنمعد،»إميانأيبطالب«)احلجةعلى .1

طالب(،قم،الطبهةاألولی،1410ق.،صص43-41.
2.سورةيوسف،اآلية17.

الذاهبإىلكفرأيب املوسوى،فخاربنمعد،»إميانأيبطالب«)احلجةعلى .3
طالب(،صص63-61.

4.سورةالنساء،اآلية114.
الذاهبإىلكفرأيب املوسوى،فخاربنمعد،»إميانأيبطالب«)احلجةعلى .5

طالب(،صص76-73.
6.روىاحلديثباختصارابنأيباحلديد:3/312،وأبوالفتوحالرازييفتفسريه:
4/212،والسيدعليخانيف»الدرجاتالرفيعة«:49،وذكرهشيخنااألميىنيف
»الغدير«:7/390عنالكليينيف»الكايف«:244،و»األمايل«للصدوق:366
والفتاليف»روضةالواعظني«:121،واجمللسييف»البحار«:9/24،والفتوىن»يف

ضياءالعاملني«)خمطوط(.
الذاهبإىلكفرأيب املوسوى،فخاربنمعد،»إميانأيبطالب«)احلجةعلى .7

طالب(،صص84-83.
8.املصدرالسابق،صص328-325.

9.املصدرالسابق،ص363.
10.ابنطاووس،علىبنموسى،»اليقنيباختصاصموالناعلّيعليهالسالمبإمرة

املؤمنني«،قم،الطبعةاألولی،1413ق.،ص485.
11.ابنبابويه،حممدبنعلى،»معايناألخبار«،قم،الطبعةاألولی،1403ق.،

ص56.
12.سورةصف،اآلية8.

إالمنآمنهوقيلمسيتعاىلمؤمناألناخللقأمنوامنظلمهوجورهفهذا
حقيقةاإلميانيفاللغةفأمايفعرفاملتكلمنيمنأهلاإلسالمفهواعتقاد
بالقلبوتصديقباللسان.والطريقلناإىلمعرفةإميانواحدمناملكلفني
إالمنوجهنيأحدمهاأننرىاملكلفمصدقاهللتعاىلورسلهمقرا
جبملةاملعارفعامالبأحكاماإلسالمفنجريعليهأحكاماملؤمننيوخنرجه
منحيزالكافرينونقطعلهباجلنةبشرطمطابقةالباطنللظاهر.والوجه
اآلخرأنخيربنامنقامتاألدلةالصحيحةعلىعصمتهبإميانواحدمن
املكلفنيكأخبارالنيبصبإميانسلمانوعماروأيبذرومنضارعهم
فمنأخربالنيبصأوأحدمناملعصومنيمنأهلبيتهبإميانهعددناه

مناملؤمننيوقطعنالهباجلنةبيقني.3

األخبار الدالة على إيمانه 
فمن األخبار الدالة على إيمانه المبينة إلسالمه 

عنأبيهالباقرحدثنامفضل بن عمرعنجعفربنحممدالصادق
:عنأمرياملؤمننيعليعنأبيهاحلسنيعنعليبناحلسني
»أنه كان جالسا في الرحبة و الناس حوله فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
إنك بالمكان الذي أنزلك اهلل و أبوك معذب في النار فقال مه فض اهلل فاك 
و الذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه األرض 
لشفعه اهلل فيهم أبي يعذب في النار و ابنه قسيم الجنة و النار و الذي بعث 
محمدا بالحق إن نور أبي طالب ليطفئ أنوار الخالئق إال خمسة أنوار نور محمد 
و نور فاطمة و نور الحسن و نور الحسين و نور ولده من األئمة أال إن نوره من 

نورنا خلقه اهلل من قبل خلق آدم بألفي عام.«
حدثينأبان بن محمدقال:

كتبتإىلاإلمامالرضاعليبنموسى:جعلت فداك إني شككت في 
:إيمان أبي طالب.فكتب

»بسم اهلل الرحمن الرحيم  و من  يتبع غير سبيل المؤمنين  نوله ما تولی4إنك إن 
لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار.«5

عبد الرحمن بن كثيرقال:
قلتأليبعبداهلل:إن الناس يزعمون أن أبا طالب  في ضحضاح من نار.
فقال:»كذبوا ما بهذا نزل جبرئيل على النبي.«قلت:و بما نزل؟

:قال
»أتى جبرئيل في بعض ما كان عليه فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السالم و 
يقول لك إن أصحاب الكهف أسروا اإليمان و أظهروا الشرك فآتاهم اهلل  أجرهم 
مرتين  و إن أبا طالب أسر اإليمان و أظهر الشرك فآتاه اهلل أجره مرتين و ما 
خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من اهلل تعالى بالجنة، ثم قال: كيف يصفونه 
بهذا المالعين و قد نزل جبرئيل ليلة مات أبو طالب، فقال: يا محمد اخرج من 

مكة فما لك بها ناصر بعد أبي طالب.«6و7

وصية أبي طالب بنصرة النبي
وملاحضرتأباطالبالوفاةدعاأوالدهوإخوتهوأحالفهوعشريته
وأكدعليهمالوصاةيفنصرالنيبومؤازرتهوبذلالنفوسدونمهجتهو
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العلة التي من أجلها سمي علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين  و المهدی القائم

رویعنأبي حمزة ثابت بن دينار الثماليقال:سألتأباجعفرحمّمدبن
عليالباقر:يا ابن رسول اهلل! لم سمي علي أمير المؤمنين و هو اسم 

ما سمي به أحد قبله و ال يحل ألحد بعده؟ 
قال:»ألنه ميرة العلم يمتار منه و ال يمتار من أحد غيره.«

قالفقلت:يا ابن رسول اهلل! فلم سمي سيفه ذا الفقار؟
فقال:»ألنه ما ضرب به أحد من خلق اهلل إال أفقره من هذه الدنيا من أهله 

و ولده و أفقره في اآلخرة من الجنة.«
قالفقلت:يا ابن رسول اهلل فلستم كلكم قائمين بالحق؟

قال:»بلى.«
قلت:فلم سمي القائم قائما؟

قال:»لما قتل جدي الحسين ضجت عليه المالئكة إلى اهلل تعالى بالبكاء 
ابن صفوتك  قتل صفوتك و  تغفل عمن  أ  إلهنا و سيدنا  قالوا  النحيب و  و 
إليهم قروا مالئكتي فو عزتي و  و خيرتك من خلقك فأوحى اهلل عز و جل 
جاللي ألنتقمن منهم و لو بعد حين ثم كشف اهلل عز و جل عن األئمة من ولد 
الحسين للمالئكة فسرت المالئكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلي فقال 

اهلل عز و جل بذلك القائم أنتقم منهم.«

االولی،  الطبعة  قم،  »علل الّشرائع«،  على،  بن  محّمد  بابويه،  ابن  المصدر: 
1966م.، ج 1، ص 160.

تقديم األدعیة

باألئمة اخلاصة الزيارات أهم من واحدة الكبرية« اجلامعة »الزيارة
املعصومنيوأكملهاحيثملختتصبإمامدونإمامفيمكنزيارةاجلميع
هبذهالزيارةمطلقاسواءحضرالزائريفمراقدهمالشريفةأمأرادزيارهتمعن
بُعد.والزيارةمرويةعناإلماماهلادياستجابةلطلبأحدالشيعةيف
الشيعةيفاإلمامةووظائف زمانه.وهيمتوفرةمبضامينهاعلىمعتقدات
االُّمةجتاهأهلبيتالعصمةعليهمالسالم.كذلكتتوفرالزيارةعلىدورة

متساميةمنمباحثمعرفةاإلمامبلغةفصيحة.
إمنامسّيتبالزيارةاجلامعةالكبريةلعدماختصاصهابزيارةإمامخاصمنجهة
وملاانطوتعليهمنمعارفمجّةولتماميتهاومشوليتهامنجهةأخرى.فقد
نُّظمتالزيارةبنحويزارهبامجيعأهلبيتالنيب،مندوناختصاص
ببعضهم،سواءكانواجمتمعنيأممنفردينوعندمراقدهماملشرفةأمعنبعد

عنها.
قالموسى بن عبد اهلل النخعيقلتلعليبنحمّمدبنعليبنموسىبن
جعفربنحمّمدبنعليبناحلسنيبنعليبنأيبطالبعّلمين:يا 

ابن رسول اهلل! قوال أقوله، بليغاً كامالً إذا زرت واحداً منكم.فقال:
»إذا صرت إلى الباب فقف وأشهد الشهادتين وأنت على غسل، فإذا دخلت 
و رأيت القبر فقف وقل: اهلل أكبر، اهلل أكبرـ ثالثين مرةـ ثم امش قلياًل، وعليك 
السكينة والوقار، وقارب بين خطاك، ثم قف وكّبر اهلل )عّز وجّل(ـ ثالثين مرة ثم 
اذن من القبر وكبر اهلل  أربعين مرة تمام مائة تكبيرة ثم: قل  السالم عليكم يا أهل 

بيت النبوة و موضع الرسالة و مختلف المالئكة...«1

مضمون الزيارة
•تبدأالزيارةبالسالمعلىأهلالبيتقاطبةوبيانمنزلتهمومقامهمعند
اهللتعاىلوماهلممنالكرامةعليه،واعتبارهممنبعالكماالتواألوصاف

العاليةوأهنماحمللاألكملواألنسبلذلككله...
َوَمْعِدَن  الَوْحي  َوَمْهِبَط  الرَِّساَلةِ   َمْوِضَع  َو  ِة  النُّبـُوَّ بَيِت  َأْهَل  يا  َعَليُکْم  » السَّالُم 
النّـَِعِم  َوَأْولِياِء  األَمِم  َوقاَدَة  الَكَرِم  َوُأُصوَل  الِحْلِم  َوُمْنَتهى  الِعْلِم  َوُخزَّاَن  الرَّْحَمِة 
اإلْيماِن  َوأَْبواَب  الِبالِد  َوَأرْكاَن  الِعباِد  َوساَسَة  األْخياِر  َوَدعاِئَم  األْبراِر  َوَعناِصَر 
َوأَمناَء الرَّْحمِن َوُسالَلَة النَِّبيِّيَن َوَصْفَوَة الُمْرَسِليَن َوِعتـَْرَة ِخيَرِة َربِّ العاَلِميَن.«

•فيهابيانبأهنمهمالقيادةالصاحلةوهلماإلمامةوهبماهلدايةوهبميُعرف
للحق والوصول للمعرفة األمت النموذح اخلالصوهم والتوحيد تعاىل احلق

ووراثتهواهلدايةإليه:
» السَّالُم َعلى أَِئمَِّة الُهدى َوَمصابِيِح الدُّجى َوَأْعالِم التُّقى َوَذِوي النُّهى َوُأوِلي 

الِحجى وََكْهِف الَورى َوَورَثَِة األَنِْبياِء َوالَمَثِل األْعَلى َوالدَّْعَوِة الُحْسنى َوُحَجِج اهلِل 
نْيا َواآلِخرِة َواألوَلى.« َعلى َأْهِل الدُّ

النيب برسالة اإلميان ممثل العقائدية واملبادئ االعتقادية األصول بيان •
.وعصمةاألئمةحمّمد

التوجهإىلغريهمفرارمنعند التأكيدعلىاإللتزامهبمومبنهجهم،وأّن
اهللتعاىلوخروجعناجلادةالصحيحة؛ألهّنمهمالطريقالسالكإىلاحلق

تعاىل...
» فَالّراِغُب َعْنُكْم ماِرٌق، َوالاّلزُِم َلُكْم الِحٌق، َواْلُمَقصُِّر فى َحقُِّكْم زاِهٌق، َواْلَحقُّ 

َمَعُكْم َوفيُكْم َوِمْنُكْم َوِالَْيُكْم َواَنـُْتْم َاْهُلُه َوَمْعِدنُُه.«
•بيانماللزيارةمنأمهية،والتوسلهبمإىلاهللتعاىل،والتأكيدعلىأمر
رجعتهمواإلميانهبا،ولزوماالستعدادالدائمللوقوفبنييديهمواإلطاعة
»َوُاْشِهدُُكْم  .... هلم واملخالفني وظامليهم أعدائهم من والرباءة ألوامرهم،
اَّنى ُمْؤِمٌن ِبُكْم َوِبما آَمْنُتْم ِبِه، كاِفٌر بـََعُدوُِّكْم َوِبما َكَفْرُتْم ِبِه، ُمْسَتْبِصٌر ِبَشأِنُكْم 
َلُهْم،  َوُمعاٍد  ْعداِئُكْم  الَِ ُمْبِغٌض  ْولَِياِئُكْم،  َوالَِ َلُكْم  ُمواٍل  خاَلَفُكْم،  َمْن  َوِبَضالَلِة 
ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم، َوَحْرٌب ِلَمْن حارََبُكْم، ُمَحقٌِّق ِلما َحقَّْقُتْم، ُمْبِطٌل ِلما اَْبطَْلُتْم، 
ُمطيٌع َلُكْم، عاِرٌف ِبَحقُِّكْم، ُمِقرٌّ ِبَفْضِلُكْم، ُمْحَتِمٌل ِلِعْلِمُكْم، ُمْحَتِجٌب ِبِذمَِّتُكْم، 
ْمرُِكْم، ُمْرَتِقٌب ِلَدْولَِتُكْم،  ُمْعَتِرٌف ِبُكْم، ُمْؤِمٌن بِِايَاِبُكْم، ُمَصدٌِّق ِبَرْجَعِتُكْم، ُمْنَتِظٌر الَِ
ِبُقُبورُِكْم،  عاِئٌذ  الِئٌذ  َلُكْم،  زائٌِر  ِبُكْم،  ُمْسَتجيٌر  بِاَْمرُِكْم،  عاِمٌل  ِبَقْوِلُكْم،  آِخٌذ 

ُمْسَتْشِفٌع ِاَلى اهلِل َعزََّوَجلَّ ِبُكْم، َوُمتـََقرٌِّب ِبُكْم ِالَْيِه.«2
ورديفكتابالّنجمالثّاقبقّصةتشّرفالحاج الّسيد احمد الّرشتي باحلُضور
عندامامالعصريفسفراحلّجوقولهله:»لماذا ال تزورون بالّزيارة 

الجامعة؟ الجامعة الجامعة الجامعة!«3

الهوامش:
1.ابنبابويه،حمّمدبنعلى،»منالحيضرهالفقيه«،قم،طبعثاين،1413ق.،ج

2،صص610-609.
http://ar.wikishia.ويكيشيعة،2.املوسوعةاإللكرتونيةملدرسةأهلالبيت

net/view
3.القمی،عّباس،»مفاتيحاجلنان«،زيارةاجلامعةالکبرية.

الجامعة، الجامعة، الجامعة

علة تسمية األئمة

روىجعفربنإبراهيمعنأيبعبداهللقال:»أربعة ال يستجاب له: 
دعوة رجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني! فيقال له: أ لم آمرك في الطلب؟ 

و رجل كانت له امرأة فاجرة فدعا عليها، فيقال له أ لم أجعل أمرها إليك؟ 
و رجل كان له مال فأفسده فيقول اللهم ارزقني! فيقال له أ لم آمرك باإلصالح 

]باالقتصاد[؟«
مثقال: »و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما  
و رجل كان له مال فأدانه رجال و لم يشهد عليه فجحده، فيقال له أ لم آمرك 

باإلشهاد؟«
ويفروايةالوليد بن صبيحورجليدعوعلىجارهوقدجعلاهلللهالسبيل

إىلأنيتحولعنجوارهببيعداره.
وروىيونس بن عمارقالمسعتأباعبداهلليقول:»إن العبد ليبسط 
يديه و يدعو اهلل و يسأله من فضله ماال فيرزقه قال فينفقه فيما ال خير فيه ثم 

يعود و يدعو اهلل فيقول أ لم أعطك أ لم أفعل بك كذا و كذا.«

و من دعا بقلب قاس أو اله  
روىسليمان بن عمرقالمسعتأباعبداهلليقول:»إن اهلل ال يستجيب 

دعاء بظهر قلب ساه فإذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن باإلجابة.«
وعنسيف بن عميرةعمنذكرهعنأيبعبداهللقال:»إن اهلل عز و 
جل ال يستجيب دعاء بظهر قلب قاس   و من لم يتقدم في الدعاء لم يسمع 

منه إذا نزل به البالء.«

روىهشام بن سالم عنأيبعبداهللقال:»من تقدم في الدعاء استجيب 
له إذا نزل به البالء و قيل صوت معروف و لم يحجب عن السماء  و من 
لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البالء و قالت المالئكة إن ذا  

الصوت ال نعرفه.«

و من دعا و هو مصر على المعاصي  ال يستجاب دعاؤه
قالرسولاهلل:»مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر.«

وعنالصادق:»كان رجل من بني إسرائيل يدعو اهلل تعالى أن يرزقه 
غالما ثالث سنين فلما رأى أن اهلل ال يجيبه.قال: يا رب أ بعيد أنا منك فال 
تسمعني أم قريب فال تجيبني فأتاه آت في منامه. قال إنك تدعو اهلل منذ ثالث 
سنين بلسان بذي و قلب عات غير نقي و نية غير صافية ]صادقة[ فاقلع عن 
بذائك و ليتق اهلل قلبك و لتحسن نيتك ففعل الرجل ذلك عاما فولد له غالم.«
فقداشتملهذااحلديثعلىأربعةشروطاألولاإلقالع عن البذاءالثاين
عدم قساوة القلب،الثالثحسن النية وهيهناعبارةعنحسنالظن،

الرابعالتوبة عن المعصيةبقولهفاقلععنبذائكوليتقاهللقلبك.

الدعاء مع أكل الحرام  ال يستجاب
ويفاحلديثالقدسي:»فمنك الدعاء و علي اإلجابة فال تحتجب   عني دعوة 

إال دعوة آكل الحرام.«
وعنالنيب:»من أحب أن يستجاب دعاؤه فليطيب مطعمه   و كسبه.«

علل الشرائع - أدب الدعاء

من ال يستجاب دعاؤه 
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الحكايات

1رجب،ذکریوالدةأبوجعفرحممدبنعليالباقر
عنأبي عبيدةقال:

كنتزميلأيبجعفروكنتأبدأبالركوبمثيركبهوفإذااستوينا
سلموساءلمساءلةرجلالعهدلهبصاحبهوصافح.وكانإذانزل
نزلقبليفإذااستويتأناوهوعلىاألرضسلموساءلمساءلةمنال
عهدلهبصاحبه.فقلت:يا ابن رسول اهلل إنك لتفعل شيئا ما يفعله   من قبلنا 

و إن فعل مرة فكثير.فقال:

»أ ما علمت ما في المصافحة إن المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه 
فال تزال الذنوب تتحات عنهما كما يتحات الورق عن الشجر و اهلل ينظر إليهما 

حتى يفترقا.«

المصدر: شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، »وسائل الشيعة«، قم، الطبعة األولی، 
1409ق.، ج 12، ص 224.

ثواب المصافحة

وقال:»لمن قال له أحب أن يستجاب دعائي قال له طهر مأكلك و ال 
تدخل بطنك الحرام.«

وروىعلي بن أسباطعنأيبعبداهلل:«من سره أن يستجاب دعاؤه 
فليطيب مكسبه.«

وقال:»ترك لقمة الحرام أحب إلى اهلل من صالة ألفي ركعة تطوعا.«
وعنه:»رد دانق   حرام يعدل عند اهلل سبعين حجة مبرورة.«

المتحمل لمظالم العباد و تبعات المخلوقين  مردود الدعاء.
فعنهمفيماوعظاهللبهعيسى:»يا عيسى! قل لظلمة بني إسرائيل 
تتطيبون  تجترءون  علي  أم  تغترون  بي  أ  قلوبكم  دنستم  و  وجوهكم  غسلتم 
أقوام  المنتنة كأنكم  الجيف  بمنزلة  عندي  أجوافكم  و  الدنيا  ألهل  بالطيب 
ميتونيا عيسى! قل لهم قلموا أظافركم ]أظافيركم [ من كسب الحرام و أصموا 
أسماعكم عن ذكر الخنى   ]الفحشاء[ و أقبلوا علي بقلوبكم فإني لست أريد 

صوركم يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل ال تدعوني و السحت   تحت أقدامكم 
و األصنام في بيوتكم فإني آليت   أن أجيب من دعاني و إن إجابتي إياهم لعنا 

لهم حتى يتفرقوا.«
وعنالنيبقال:»أوحى اهلل إلي أن يا أخا المرسلين و يا أخا المنذرين! 
أنذر قومك ال يدخلوا بيتا من بيوتي و ألحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة 
فإني ألعنه ما دام قائما يصلي بين يدي حتى يرد تلك المظلمة فأكون سمعه 
الذي يسمع به و أكون بصره الذي يبصر به و يكون من أوليائي و أصفيائي و 

يكون جاري مع  النبيين و الصديقين و الشهداء ]و الصالحين [ في الجنة.«
وعنأمرياملؤمنني:»أوحى اهلل إلى عيسى قل لبني إسرائيل ال يدخلوا 
بيتا من بيوتي إال بأبصار خاشعة و قلوب طاهرة و أيد تقية- و أخبرهم أني ال 

أستجيب ألحد منهم دعوة و ألحد من خلقي لديه مظلمة.«

المصدر: ابن فهد حلى، احمد بن محّمد، »عدة الداعي و نجاح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407ق.، صص 141-137.

3رجب،ذکریاستشهادعليبنحممداهلادي
عنأبي هاشم الجعفريقال:

دخلتعلىأيباحلسنصاحبالعسكرفجاءصيبمنصبيانهفناوله
وردةفقبلهاووضعهاعلىعينيهمثناولنيهاوقال:

»يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبلها و وضعها على عينيه ثم صلى على 

محمد و آل محمد األئمة كتب اهلل له الحسنات مثل رمل عالج و محا عنه من 
السيئات مثل ذلك.«

المصدر: »الکافي«، ج 6، ص 525، ح 5.

وردة لمحّمد وآله

10رجب،ذکریوالدةأبوجعفرحممدبنعلياجلواد
رویالريان بن صلتقال:

صامأبوجعفرالثانیملاکانبـ»بغداد«يومالنصفمنرجبويوم
سبعوعشرينمنهوصاممجيعحشمه،وأمرناانتصلیالصالةالتیهی

اثنتاعشرةرکعة،تقرأفیکلرکعةاحلمدوسورة.
فاذافرغتقرأتاحلمدأربعا،و»قلهواهللاحد«اربعا،واملعوذتنياربعا،

وقلت:

الالهاالاهللواهللاکرب،وسبحاناهللواحلمدهللوالحولوالقوةاال
باهللالعلیالعظيم-أربعا،

اهللاهللربیالاشرکبهشيئا-أربعا،
الأشرکبربیاحدا-أربعا.

المصدر: »مصباح المتهجد و سالح المتعبد«، ج 2، ص 814.

صالة يوم النصف من رجب ويوم المبعث

25رجب،ذکریاستشهادموسىبنجعفرالكاظم
دخلموسىبنجعفربعضقرى»الشام«متنكراهاربافوقعيفغار
وفيهراهبيعظيفكلسنةيومافلمارآهالراهبدخلهمنههيبة،فقال:

يا هذا؟ أنت غريب؟قال:»نعم.«
-منا أو علينا؟

-»لست منكم.«
-أنت من األمة المرحومة؟

-»نعم.«
-أ فمن علمائهم أنت أم من جهالهم؟

-»لست من جهالهم.«
-كيف طوبى أصلها في دار عيسى و عندكم في دار محمد و أغصانها في 

كل دار؟
-»الشمس قد وصل ضوؤها إلى كل مكان و كل موضع و هي في السماء.«

-و في الجنة ال ينفد طعامها و إن أكلوا منه و ال ينقص منه شي ء.
-»السراج في الدنيا يقتبس منه و ال ينقص منه شي ء.«

-و في الجنة ظل ممدود.
-»الوقت الذي قبل طلوع الشمس كلها ظل ممدود قوله أ لم تر إلى ربك 

كيف مد الظل.«
-ما يؤكل و يشرب في الجنة ال يكون بوال و ال غائطا.

-»الجنين في بطن أمه.«
-أهل الجنة لهم خدم يأتونهم بما أرادوا بال أمر.

-»إذا احتاج اإلنسان إلى شي ء عرفت أعضاؤه ذلك و يفعلون بمراده من 
غير أمر.«

-مفاتيحاجلنةمنذهبأوفضة؟
-»مفتاح الجنة لسان العبد ال إله إال اهلل.«

-صدقت.
وأسلمواجلماعةمعه.

المصدر: »بحار األنوار« )ط - بيروت(، ج 48، ص 105.

المحيط من الحقيقة
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و الصومعة أتيت و اللوح أخذت و دفنته و وكفنته تويفغسلته فلما
أنشأتأقولأشهدأنالإلهإالاهللوأنعيسىروحاهللوأنحمّمداحبيب
اصعد. فقال: نعم. أنت روزبه؟فقلت: فقال: الديراين. اهللفأشرفعلي

فصعدتإليهوخدمتهحولنيكاملني.
فلماحضرتهالوفاةقاليل:إني ميت.فقلت:على من تخلفني؟فقال:ال 
عبد  بن  اهلل  عبد  بن  محّمد  إن  و  الدنيا  في  هذه  بمقالتي  يقول  أحدا  أعرف 
المطلب قد حانت والدته فإذا أتيته فأقرئه مني السالم و ادفع إليه هذا 

اللوح.
قالفلماتويفغسلتهوكفنتهودفنتهوأخذتاللوحوخرجت،فصحبت

قومافقلتهلم:يا قوم! اكفوني الطعام و الشراب أكفكم الخدمة؟
قالوا:نعم. 

بالضرب.مثجعلوا فقتلوها يأكلواشدواعلىشاة، أن أرادوا فلما قال:
بعضهاكباباوبعضهاشواءفامتنعتمناألكل.فقالوا:كل.فقلت:إني 
غالم ديراني و إن الديرانيين ال يأكلون اللحم.فضربوينوكادوايقتلونين،فقال
بعضهم:أمسكوا عنه حتى يأتيكم شرابكم.فإنه ال يشرب فلما أتوا بالشراب.
الخمر. يشربون  الديرانيين ال  إن  و  ديراني  إني غالم  فقلت: اشرب. قالوا:
فشدواعليوأرادواقتلي،فقلتهلم:يا قوم ال تضربوني و ال تقتلوني فإني 

أقر لكم بالعبودية.
يهودي رجل من درهم بثالمثائة باعين و فأخرجين منهم لواحد فأقررت
قالفسألينعنقصيت،فأخربتهوقلتله:ليس لي ذنب إال أني أحببت 

محّمدا و وصيه.فقالاليهودي:و إني ألبغضك و أبغض محّمدا.
مثأخرجينإىلخارجدارهوإذارملكثريعلىبابه،فقال:و اهلل يا روزبه! لئن 

أصبحت و لم تنقل هذا الرمل كله من هذا الموضع ألقتلنك.
فجعلتأمحلطولليليتفلماأجهدينالتعبرفعتيديإىلالسماءو
قلت:يا رب! إنك حببت محّمدا و وصيه إلي فبحق وسيلته عجل فرجي 

و أرحني مما أنا فيه.
فبعثاهللعزوجلرحيافقلعتذلكالرملمنمكانهإىلاملكانالذيقال
اليهودي.فلماأصبح،نظرإىلالرملقدنقلكله،فقال:يا روزبه أنت ساحر 

و أنا ال أعلم فألخرجنك من هذه القرية لئال تهلكها.
فأخرجينوباعينمنامرأةسلميةفأحبتينحباشديداوكانهلاحائط،

فقالت:هذا الحائط لك كل منه ما شئت و هب و تصدق. 
فبقيتيفذلكاحلائطماشاءاهللفبيناأناذاتيوميفاحلائطإذاأنابسبعة
رهطقدأقبلواتظلهمغمامةفقلتيفنفسي:و اهلل ما هؤالء كلهم أنبياء و 

لكن فيهم نبيا.
فأقبلواحىتدخلوااحلائطوالغمامةتسريمعهمفلمادخلواإذافيهمرسول
اهللوأمرياملؤمننيوأبوذروالمقدادوعقيل بن أبي طالبوحمزة 

بن عبد المطلبو زيد بن حارثة.
فدخلوااحلائطفجعلوايتناولونمنحشفالنخلورسولاهلليقول

هلم:كلوا الحشف و ال تفسدوا على القوم شيئا.
فدخلتعلىمواليت،فقلتهلا:يا موالتي هبي لي طبقا من رطب.

فقالت:لك ستة أطباق.

فجئتفحملتطبقامنرطب،فقلتيفنفسي:إن كان فيهم نبي فإنه ال 
يأكل الصدقة و يأكل الهدية.فوضعتهبنييديه،فقلت:هذه صدقة.

وأمرياملؤمننيكلوا.« وأمسكرسولاهلل«:فقالرسولاهلل
وعقيلبنأيبطالبومحزةبنعبداملطلبوقاللزيد:مد يدكو كل.

فقلتيفنفسي:هذه عالمة.
فدخلتإىلمواليت،فقلتهلا:هبي لي طبقا آخر.فقالت:لك ستة أطباق.
فجئتفحملتطبقامنرطبفوضعتهبنييديه،فقلت:هذه هدية.فمد

يدهوقال:»بسم اهلل كلوا.«ومدالقوممجيعاأيديهمفأكلوا.
فقلتيفنفسي:هذه أيضا عالمة.

فبيناأناأدورخلفهإذحانتمنالنيبالتفاتة.فقال:»يا روزبه 
تطلب خاتم النبوة؟«

فقلت:نعم.
شعرات عليه بنيكتفيه معجوم النبوة خبامت أنا فإذا عنكتفيه، فكشف

فسقطتعلىقدمرسولاهللأقبلها.
فقاليل:»يا روزبه ادخل إلى هذه المرأة و قل لها يقول لك محّمد بن عبد 

اهلل تبيعينا هذا الغالم.«
تبيعينا هذا  يقول لك  اهلل  بن عبد  إن محّمد  يا موالتي  هلا: فقلت فدخلت

الغالم.
فقالت:قل له ال أبيعك إال بأربعمائة نخلة مائتي نخلة منها صفراء و مائتي 

نخلة منها حمراء.
فجئتإىلالنيبفأخربته،فقال:»و ما أهون ما سألت.«

مثقال:»قم يا علي! فاجمع هذا النوى كله.«فجمعهوأخذهفغرسه.مث
قال:»اسقه.«فسقاهأمرياملؤمننيفمابلغآخرهحىتخرجالنخل
وحلقبعضهبعضا.فقاليل:»ادخل إليها و قل لها يقول لك محّمد بن عبد 

اهلل خذي شيئك و ادفعي إلينا شيئنا.«
فدخلتعليهاوقلتذلكهلا،فخرجتونظرتإىلالنخل،فقالت:و 

اهلل ال أبيعكه إال بأربعمائة نخلة كلها صفراء.
فهبطجربئيلفمسحجناحيهعلىالنخلفصاركلهأصفر.

إلينا  ادفعي  يقول لك خذي شيئك و  إن محّمدا  لها  قاليل:»قل  مث
شيئنا.«

فقلتهلاذلك،فقالت:و اهلل لنخلة من هذه أحب إلي من محّمد و منك.
فقلتهلا:و اهلل ليوم واحد مع محّمد أحب إلي منك و من كل شي ء أنت فيه.

فأعتقينرسولاهللومساينسلمان.1

محبة سلمان واجب
عنابن بريدةعنأبيهأنرسولاهللقال:»إن اهلل عز و جل أمرني بحب 
أربعة فقلنا يا رسول اهلل من هم سمهم لنا فقال علي منهم و سلمان و أبو ذر و 

المقداد و أمرني بحبهم و أخبرني أنه يحبهم.«2

إيمان سلمان
رویعنعبد العزيز القراطيسي قالقاليلأبوعبداهلل:»يا عبدالعزيز! 

سلمان المحّمدي
سلمانالفارسييعدمنعيونصحابةرسولاهللومنخواصأصحاب

أمرياملؤمننيواملوالنيله.
رویاالمامالکاظميفقصةإسالمسلمان الفارسي:

أنأمرياملؤمننيعليبنأيبطالبوسلمانالفارسيوأبا ذرومجاعة
منقريشكانواجمتمعنيعندقربالنيبفقالأمرياملؤمننيلسلمان:

يا أبا عبد اهلل أ ال تخبرنا بمبدإ أمرك؟
فقالسلمان:و اهلل يا أمير المؤمنين لو أن غيرك سألني ما أخبرته.

أناكنترجالمنأهل»شرياز«منأبناءالدهاقنيوكنتعزيزاعلىوالدي
فبيناأناسائرمعأيبيفعيدهلمإذاأنابصومعةوإذافيهارجليناديأشهد 
أن ال إله إال اهلل و أن عيسى روح اهلل و أن محّمدا حبيب اهللفرسخوصف

حمّمديفحلميودميفلميهنئينطعاموالشراب.
فقالتيلأمي:يا بني ما لك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس؟

قال:فكابرهتاحىتسكتتفلماانصرفتإىلمنزيلإذاأنابكتابمعلقيف
السقف.

فقلتألمي:ما هذا الكتاب؟
فقالت:يا روزبه!إن هذا الكتاب لما رجعنا من عيدنا رأيناه معلقا فال تقرب 

ذلك المكان فإنك إن قربته قتلك أبوك. 
قال:فجاهدهتاحىتجنالليلفنامأيبوأمي.فقمتوأخذتالكتابو
إذافيه: بسم اهلل الرحمن الرحيم  هذا عهد من اهلل إلى آدم أنه خالق من صلبه 
نبيا يقال له محّمد يأمر بمكارم األخالق و ينهى عن عبادة األوثان يا روزبه 

ائت وصي عيسى و آمن و اترك المجوسية.
قال:فصعقتصعقةوزادينشدة.

قال:فعلمبذلكأيبوأميفأخذوينوجعلوينيفبئرعميقةوقالوايل: 
إن رجعت و إال قتلناك.

فقلتهلم: افعلوا بي ما شئتم حب محّمد ال يذهب من صدري.
قالسلمان:ماكنتأعرفالعربيةقبلقراءيتالكتابولقدفهميناهلل
عزوجلالعربيةمنذلكاليوم.فبقيتيفالبئرفجعلواينزلونيفالبئر
إيلأقراصاصغارا.فلماطالأمري،رفعتيديإىلالسماءفقلت:يا رب 
إنك حببت محّمدا و وصيه إلي فبحق وسيلته عجل فرجي و أرحني مما أنا 
فيه.فأتاينآتعليهثياببيضفقال:قم يا روزبه! فأخذ بيدي و أتى بي 

إلى الصومعة.
فأنشأتأقولأشهدأنالإلهإالاهللوأنعيسىروحاهللوأنحمّمدا
فقال: نعم. فقلت: روزبه؟ أنت  فقال: الديراين علي فأشرف اهلل حبيب
الوفاةقال: إليهوخدمتهحولنيكاملني.فلماحضرته اصعد.فأصعدين
إني ميت.فقلتله:فعلى من تخلفني؟فقال:ال أعرف أحدا يقول بمقالتي 
هذه إال راهبا بـ»أنطاكية« فإذا لقيته فأقرئه مني السالم و ادفع إليه هذا اللوح 

و ناولني لوحا.
فلماماتغسلتهوكفنتهودفنتهوأخذتاللوحوسرتبهإىلأنطاكية
وأتيتالصومعةوأنشأتأقولأشهدأنالإلهإالاهللوأنعيسىروح
اهللوأنحمّمداحبيباهللفأشرفعليالديراينفقال:أنت روزبه؟فقلت: 
حضرته فلما حولنيكاملني؛ فخدمته إليه فصعدت اصعد. فقال: نعم.
الوفاة،قاليل: إني ميت.فقلت:على من تخلفني؟فقال:ال أعرف أحدا 
يقول بمقالتي هذه إال راهبا بـ»اإلسكندرية« فإذا أتيته فأقرئه مني السالم و ادفع 

إليه هذا اللوح.
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إن اإليمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد المرقاة فال تقولن 
صاحب الواحد لصاحب االثنين لست على شي ء حتى ينتهي إلى العاشرة و ال 
تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك فإذا رأيت من هو أسفل منك 
فارفعه إليك برفق و ال تحملن عليه ما ال يطيق فتكسره فإنه من كسر مؤمنا فعليه 
جبره  و كان المقداد في الثامنة و أبو ذر في التاسعة و سلمان في العاشرة.«3

مقامه و سيرته
رویعنأبي عمرو الكنديقال:كناذاتيومعندعليفوافقالناس
منهطيبنفسومزاحفقالوا:يا أمير المؤمنين حدثنا عن سلمان  الفارسي. 
قال:»من لكم بمثل لقمان  الحكيم  و ذلك امرؤ منا أهل البيت أدرك 
العلم األول و أدرك العلم اآلخر و قرأ الكتاب األول و قرأ الكتاب اآلخر بحر 

ال يترف.«4
ورویعنأبي بصيرقالمسعتالصادقجعفربنحمّمدحيدثعن

أبيهعنآبائهقال:
»قالرسولاهلليوماألصحابه:»أيكم يصوم الدهر؟«

فقالسلمان:أنا يا رسول اهلل.
فقالرسولاهلل:»فأيكم يحيي الليل؟«

قالسلمان:أنا يا رسول اهلل.
قال:»فأيكم يختم القرآن في كل يوم؟«

فقالسلمان:أنا يا رسول اهلل.
فغضببعضأصحابه،فقال:يا رسول اهلل!إن سلمان رجل من الفرس يريد 
أن يفتخر علينا معاشر قريش.قلت أيكم يصوم الدهر فقال أنا و هو أكثر أيامه 
يأكل و قلت أيكم يحيي الليل فقال أنا و هو أكثر ليلته نائم و قلت أيكم يختم 

القرآن في كل يوم فقال أنا و هو أكثر نهاره صامت.
فقالالنيب:»مه يا فالن أنى لك بمثل لقمان  الحكيم سله فإنه ينبئك.«

فقالالرجللسلمان:يا أبا عبد اهلل أ ليس زعمت أنك تصوم الدهر؟
فقال:نعم.

فقال:رأيتك في أكثر نهارك تأكل.
فقال:ليس حيث تذهب إني أصوم الثالثة في الشهر و قال اهلل عز و جل  من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و أصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر.

فقال:أ ليس زعمت أنك تحيي الليل؟
فقال:نعم.

فقال: أنت أكثر ليلتك نائم.
فقال:ليس حيث تذهب و لكني سمعت حبيبي رسول اهلل يقول من بات 

على طهر فكأنما أحيا الليل كله فأنا أبيت على طهر.
فقال:أ ليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم؟

قال:نعم.
قال:فأنت أكثر أيامك صامت!

 :يقول لعلي فقال:ليس حيث تذهب و لكني سمعت حبيبي رسول اهلل
»يا أبا الحسن! مثلك في أمتي، مثل  قل هو اهلل أحد فمن قرأها مرة قرأ ثلث 
القرآن و من قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن و من قرأها ثالثا فقد ختم القرآن 

فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث اإليمان و من أحبك بلسانه و قلبه فقد 
كمل ثلثا اإليمان و من أحبك بلسانه و قلبه و نصرك بيده فقد استكمل اإليمان 
و الذي بعثني بالحق يا علي لو أحبك أهل األرض كمحبة أهل السماء لك لما 
عذب أحد بالنار و أنا أقرأ قل هو اهلل أحد في كل يوم ثالث مرات فقام و كأنه 

قد ألقم حجرا.«5

رحلته
قالزاذان ،خادمسلمان:فلماأدركسلمانالوفاةفقلتله:من المغسل 
لك؟قال:من غسل رسول اهلل.فقلت:إنك في المدائن و هو بالمدينة.

فقال:يا زاذان إذا شددت لحيتي تسمع  الوجبة.
فلماشددتحليتهمسعتالوجبةوأدركتالبابفإذابأمرياملؤمنني

فقال:»يا زاذان! قضى أبو عبد اهلل سلمان؟«
قلت:نعم يا سيدي.

فدخلوكشفالرداءعنوجهه،فتبسمسلمانإىلأمرياملؤمننيفقال
له:مرحبا يا أبا عبد اهلل!إذا لقيت رسول اهلل فقل له ما مر على أخيك من 

قومك ثم أخذ في تجهيزه.
فلماصلىعليهكنانسمعمنأمرياملؤمننيتكبرياشديداوكنترأيت
معهرجلني،فقال:»أحدهما جعفر أخي و اآلخر الخضر و مع كل 

واحد منها سبعون صفا من المالئكة في كل صف ألف ألف ملك.«6
ورویزاذان:ملاجاءأمرياملؤمننيليغسلسلمانوجدهقدمات،فرفع
الشملةعنوجههفتبسموهمأنيقعد،فقاللهأمرياملؤمنني:»عد 

إلى موتك«فعاد.7
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أمري اهلجرييفكالم الرابع القرن أثٍرظهريف أعظم البالغة« إن»هنج
اهتمت حيث الكربى، الغيبة بداية القرن هذا حيثكان ،املؤمنني
الشيعةبتأليفالكتبحلفظمرياثاألئمةالعظيم،وأنشأوااحلوزات
العلميةالكثريةبعدأنشكلتيفهذاالقرنأولدولةللشيعةعلىيد»آل
بابويه«سنة433هـ.ق.بعدفتحهمجنداءفخرجالشيعةمنحتتاحلصار
واستطاعواممارسةدورهموإعالنآرائهم،فكتبتالعديدمناملصنفات،ومل

.يكنهنجالبالغةهوكلماكتبيفكلماتأمرياملؤمنني

المؤلفات في كالم اإلمام علي
فإن ،علي اإلمام مجعكالم من أول الرضي الشريف  يكن مل
أصحابهوأتباعهوشيعتهقامواحبفظخطبهوكلماته،ونقلوهاواحداًلواحد
منذالقرناألولاهلجري،وكتبهابعضهميفكتٍبأوكتيباتوصلعددها
إىلمايقربمنمائةوعشرينكتاباًألفتقبلهنجالبالغةخصصالبعض
منهالذلكبتمامه،والبعضاآلخربقسممنه،األمرالذييدلعلىاملكانة
اليتحظيهباكالماإلمامعليواليتمليسبقهلامثيليف العظيمة

اجلاهليةواإلسالم،فدونوهوحفظوهوألفوافيهكتباً.
»خطب مساه مستقل كتاب يف اإلمام كلمات مجع من أول
أمرياملؤمنني«وهوزيد بن وهب الجهنياملتويفعام16ه.ق.،الذي
كانمنأصحابهوشهدمعهبعضاملشاهد،وقامبعدهالحارث بن 
األعوروهومنأصحاباإلمامأيضاً،وكانمناملنقطعنيإليهواجملاهرين

حببه،روىعنه،وأخذمنعلومه،تويفعام)56ه.ق.(
أخذ علي اإلمام أصحاب منخاصة وهو نباتة، بن  األصبغ  ومنهم
عنهكثرياً،وعّمربعدهحىتتويفأوائلالقرنالثاين،وهوالذيروىعهد
اوالة»مصر«،ووصيتهلولدهمحمد بن الحنفية.

ّ
اإلماملـألشتر النخعيمل

ومنهمنصر بن مزاحم النقري املتوىفعام)202ه.ق.(،وإسماعيل بن مهران
املتوىفعام)502ه.ق.(،والواقدياملتوىفعام)702ه.ق.(ومسعدة بن 

.صدقةحيثمجعكلمنهمكتاباًمنكالمه
وقدقالاخلطيبالراوندي:سمعت بعض العلماء بالحجاز يقول: إني وجدت 

في مصر مجموعاً من كالم علي في نيف وعشرين مجلداً.
وذكرالعالمة آقا بزرك الطهرانياثننيوعشرينمؤلفاًيفكالماإلمامقبل

زمنالشريفالرضي.
احلكمة معاين تذوقوا الذين العلماء من عدد قام الرضي الشريف وبعد
واجلمالوالبالغةيفكالماإلمامعليفجمعوهايفمصنفاتوكتب

يصلعددهاإىل62كتاباً.
يتحدثالشريفالرضييفمقدمةكتابهعنسببتأليفهللكتابوسبب

تسميتههنجالبالغة:
فيبنيأنسببذلكهوطلببعضأصحابهأنيكتبعنبالغةاإلمام
وفصاحتهوعجائبهماوماجاءعنهمناحلكماخلطب،فكتبهوقدأخذبعني
االعتباريفتأليفهلهحيثأنهكمامركانأديباًوشاعراًقديراًأنيركزعلى
هذهالناحيةمنكالمه،وأناإلمامقدحازالدرجاتالعلىيفاخلطابة
واألدبوالفصاحةوالبالغةبعدسيدالبشرحممدصلىاهللعليهوآلهوسلم
الذيزّقهالعلموأرصفهإياهبلسانهقاليفمقدمةالكتابيفسبب

تأليفالكتابوتسميتهبنهجالبالغة:
في  بتأليف كتاب  ابتدأت  الغصن،  وغضاضة  الشباب،  عنفوان  في  كنت 
خصائص األئمة، يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلماتهم، وفرغت 
من الخصائص التي تخص أمير المؤمنين عليًا. وعاقه عن إتمام بقية الكتاب 
من  خرج  ما  وبوبت  قد كتبت  وكنت  الزمان.  ومماطالت  األيام،  محاجزات 
أبواباً، وفصلته فصواًل، فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل  ذلك 

نهج البالغة
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دون  واآلداب،  واألمثال  والحكم  المواعظ  في  القصير  الكالم  من   عنه
الخطب الطويلة والكتب المبسوطة. فاستحسن جماعة من األصدقاء ما اشتمل 
عليه الفصل المقدم ذكره معجبين ببدائعه، ومتعجبين من فواصحه. وسألوني 
أن ابتدئ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كالم موالنا أمير المؤمنين في 
جميع فنونه، ومتشعبات عضونه من خطب وكتب ومواعظ وآداب علماً أن ذلك 
يتضمن عجائب البالغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثوابت الكلم الدينية 
والدنيوية ما ال يوجد مجتمعاً في كالم، وال مجموع األطراف في كتاب إذ كان 

أمير المؤمنين مشرِّع الفصاحة وموردها، ومنشأ البالغة ومولدها...
ورأيتمنبعدتسميتههذاالكتاببـ»هنجالبالغة...«

إذناهلدفمنتأليفالكتابوتسميتهكماذكرمؤلفهومجعاخلطب
والكلماتاليتمتيزتبالبالغةوالفصاحةمنكالمهولقدمجعذلكمن
مصادركثريةومليكنقصدهمجعكلماصدرمنهمنكالم،فقدذكر
المسعوديالذيسبقالسيدالرضيمبائةعاميف»مروجالذهب«:إن بين 

. أيدينا اآلن أكثر من 480 خطبة لعلي

مصادر نهج البالغة
الشكأنللسندأمهيتهاخلاصة،فهوالذيجيعلالروايةمعتربةويصحح
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النسخيصلعددهاإىل130نسخةخطيةمعتربةبعضهايرجعإىلعصر
مؤلفهوتوجدنسخأخرىكثريةيفمكتبةاآلستانةالرضويةيفمدينةمشهد
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