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الغاردیان:

إن  فيه  يقول  بازي،  محمد  للصحايف  مقاال  »الغارديان«  صحيفة  نشرت 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب يصعد الدور األمريكي يف احلرب اليت تقودها 
»السعودية« يف »اليمن« بصمت، وال يأبه للخسائر اإلنسانية الضخمة، 

واألصوات الصادرة من الكونغرس، اليت حتاول منع تدخل البنتاغون.
إدارة  مسؤويل  أن  إىل  »عريب21«،  ترمجته  الذي  مقاله،  يف  بازي  ويشري 
على  للسيطرة  اإلمارات  وحليفتها  السعودية  قدمته  طلبا  يدرسون  ترامب 
الرئيسي  املمر  يعد  احلديدة  ميناء  أن  إىل  الفتا  للحوثيني،  الرئيسي  امليناء 
للمساعدات اإلنسانية لليمن، وأي معركة يطول مداها قد تكون كارثية بالنسبة 

لماليين المدنيين، الذين يعتمدون على مساعدات محدودة.
• ويقول الكاتب إنه: 

قام  الرئيس  فإن  للنقاش،  املسألة  أو طرح  العام،  للرأي  اهتمام  إعارة  دون 
بالفعل بتوسيع املساعدات العسكرية للسعودية و»اإلمارات«، بطرق ستطيل 
ترامب رئيسا يف  تنصيب  املدنيني، وبعد  معاناة  اليمنية، وتزيد من  احلرب 
أوائل 2017م.، قامت إدارته بإلغاء قرار كان قد اختذه أوباما بتعليق بيع 
قيمتها 500 مليون دوالر، وذخرية أخرى للجيش  بالليزر،  قنابل موجهة 
السعودي؛ ملخاوف تتعلق بالضحايا املدنيني يف اليمن، ووافق جملس الشيوخ 
األمريكي على الصفقة بالكاد، وبـ 53 صوتا مقابل 47 صوتا، فكان اجمللس 

على وشك إيقاع ترامب يف هزمية حمرجة.
• ويلفت بازي إىل أنه: 

يف أواخر عام 2017م.، وبعد أن قام احلوثيون بإطالق صواريخ باليستية 
على عدد من املدن السعودية، فإن البنتاغون أرسل سرا قوات أمريكية خاصة 
إىل احلدود السعودية اليمنية؛ ملساعدة السعوديني يف حتديد مواقع الصواريخ 

لتدمريها، ويف الوقت الذي مل تدخل فيه القوات األمريكية احلدود حملاربة 
احلوثيني، إال أن املهمة السرية رفعت من مشاركة أمريكا يف احلرب يف اليمن، 
اليت امتدت منذ أن بدأت السعودية وحلفاؤها بقصف احلوثيني يف آذار/ 

مارس 2015م.
مبقتل حوايل 10 آالف ميين، وتركت  تسببت  احلرب  بأن  الكاتب  ويفيد 
حوايل 22 مليون ميين آخر - حوايل ثالثة أرباع عدد سكان اليمن - حباجة 
إىل املساعدات اإلنسانية، مشريا إىل أن هناك ما ال يقل عن 8 ماليني ميين 

على شفري اجملاعة، باإلضافة إىل أن هناك حوايل مليون مصابون بالكولريا.
• وجيد بازي أن: 

الزيادة يف الدعم العسكري األمريكي ملا تقوم به السعودية يف اليمن هي جزء 
من التحول السياسي الذي قام به ترامب وكبار مستشاريه منذ أن تسلم 
الرئاسة، حيث يعرب ترامب دائما عن دعمه للسعودية، وعن نقده ملنافستها 
اإلقليمية »إيران«، وجتذر هذا التحول خالل زيارة ترامب للمملكة يف أيار/ 
مايو 2017، فاختار أن تكون أول بلد يزورها يف جولته اخلارجية األوىل 
بصفته رئيسا، واستقبل حكام السعودية الرئيس األمريكي استقباال فخما 
ومألوا الشوارع بالفتات حتمل صور امللك سلمان والرئيس ترامب، وقاموا 
بدعوته إىل مآدب فيها تبذير عظيم، ورقصات بالسيوف، ومنحوا ترامب 
أعلى وسام يف اململكة، وهي ميدالية مؤسس اململكة عبد العزيز آل سعود.

• ويرى الكاتب أن: 
ترامب زعماء  منح  فمنذ حينها  ترامب،  السعودية جنحت يف جر  احلملة 
السعودية دعما غري مشروط، خاصة لويل العهد الشاب والطموح محمد بن 
سلمان، الذي يعد مهندس هذه احلرب الكارثية يف اليمن، وبالتحيز بشكل 

واضح إىل جانب من طريف النزاع، فإن ترامب يكون قد فاقم احلرب بالوكالة 
بني إيران والسعودية، وأشعل احلرب الطائفية يف املنطقة.

• وينوه بازي إىل أن: 
ترامب أعلن خالل زيارته للرياض عن سلسلة من صفقات األسلحة مع 
اململكة، سيصل جمموعها إىل 110 مليارات دوالر تقريبا على مدى عشر 
سنوات، وسارع ترامب وزوج ابنته وكبري مستشاريه جاريد كوشنر إىل نسب 
الفضل لنفسيهما بالتفاوض على أجزاء من هذه الصفقة، اليت ستدر أمواال 
وتساعد االقتصاد األمريكي، لكن العديد من األسلحة اليت تنوي السعودية 
شراءها - مبا يف ذلك عشرات طائرات )أف 15(، وأنظمة صواريخ باتريوت 
القنابل  وآالف  املدرعات  ومئات  اهلجومية،  أباتشي  وطائرات  الدفاعية، 

والصواريخ - كان قد وافق عليها أوباما.
• ويبني الكاتب أن: 

أسلحة  بيع  على  2016م.،  وحىت  2009م.  من  صادقت  أوباما  إدارة 
للسعودية بقيمة 115 مليار دوالر، أكثر من أي إدارة سابقة، ومن ذلك 
اجملموع قام املسؤولون األمريكيون والسعوديون بتوقيع عقود رمسية بقيمة 58 

مليار دوالر، وقامت واشنطن بتسليم ما قيمته 14 مليار من األسلحة.
• ويكشف بازي عن أن: 

كثريا من األسلحة اليت يتم استخدامها يف اليمن ترتافق مع دعم فين أمريكي، 
ويف تشرين األول/ أكتوبر 2016م.، قامت طائرات من التحالف الذي 
تقوده السعودية بقصف قاعة عامة يف العاصمة اليمنية »صنعاء«، حيث 
كانت القاعة تستخدم ملأمت، وقتل يف اهلجوم ما ال يقل عن 140 شخصا 
حرهبا،  السعودية  بدأت  أن  منذ  فتكا  األكثر  اهلجوم  وبعد  املئات،  وقتل 
وعدت إدارة أوباما القيام )مبراجعة مباشرة( للدعم اللوجسيت الذي تقدمه 

إىل  سوى  تؤد  مل  املراجعة  لكن  السعودية،  تقوده  الذي  للتحالف  أمريكا 
من  األشخاص  من  قليل  عدد  بسحب  أمريكا  فقامت  طفيفة:  تغيريات 

السعودية، وتوقفت عن بيع بعض الذخائر.
• ويذكر الكاتب أنه:

يف الفرتة األخرية من إدارة أوباما ساد قلق بني املسؤولني األمريكيني، بأن 
الدعم األمريكي للسعودية، خاصة املعلومات االستخباراتية وحتديد األهداف 
باإلضافة إىل إمداد الطائرات بالوقود يف اجلو، قد جيعل الواليات املتحدة 
شريكة يف احلرب مبوجب القانون الدويل، وهذا يعين أنه ميكن لواشنطن أن 
تتهم بارتكاب جرائم حرب، وأن أفرادا أمريكيني قد يتعرضون للمحاكمة 
الدولية، ويف 2015م. عندما تنامى عدد القتلى من املدنيني اليمنيني قام 
املسؤولون حبوار داخلي ألشهر حول االستمرار يف إمداد السعودية باألسلحة 

أم ال.
• وخيتم بازي مقاله بالقول إن:

هذه املخاوف تبخرت عندما تسلم ترامب الرئاسة، فمثل سياسات ترامب 
األمريكي يف  العسكري  التورط  من  يصعد  فإنه  الفوضوية كلها،  اخلارجية 
اليمن، دون الدفع حنو تسوية سياسية للحرب اليت تقودها السعودية، فدعمه 

التام للسعودية وحللفائها جيعل أسوأ أزمة إنسانية يف العامل أكثر حدة.

http://ar.shafaqna.com :المصدر

أهم أسباب جفاف نهر دجلة

كيف یجعل ترامب الحرب في اليمن كارثية؟



6

7

أخبار المسلمون في العالم

٭ الرقم 43
٭ شوّال
1439

أخبار المسلمون في العالم
٭ الرقم 43
٭ شوّال
1439

أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

انتقدت منظمات روهنغية يف مجيع أحناء العامل، 10 يونيو/حزيران اجلاري، 
االتفاق املربم حديثًا بني »ميامنار« واألمم املتحدة، بشأن إعادة الالجئني 

»الروهنغيا«، قائلة إن ذلك االتفاق مل يعاجل األسباب اجلذرية لألزمة.
وأفادت وكالة األنباء القرآنية الدولية »إکنا«، ذكر بيان مشرتك وقعته 23 
أراكان  روهنغيا  ومنظمة  األورويب،  الروهنغيا  جملس  منها  روهنغية،  منظمة 

الوطنية: 
إننا نشعر بقلق عميق كون مذكرة التفاهم )بين ميانمار واألمم المتحدة( لم تعالج 

األسباب الجذرية لألزمة، وخصوًصا مسألة المواطنة والهوية العرقية للروهنغيا.
وعرّب البيان عن قلق تلك املنظمات حيال عدم إشراك ممثل لالجئني الروهنغيا 
يف توقيع االتفاق، كون الروهنغيا هلم كامل احلق يف معرفة مايتضمنه االتفاق 
اجملتمع  تاركة  للعلن  االتفاق مل تكشف  بنود  أن  إعادهتم، وأضاف  بشأن 

الدويل يف ظالم يدعو للشك.
املتحدة،  األمم  ان وكاالت  السابقة أظهرت  السجالت  وأوضح أن مجيع 
مبا يف ذلك مفوضية شؤون الالجئني، مل تتمكن من توفري احلماية الكافية 

للروهنغيا العائدين، بسبب تعنت حكومة ميامنار.
برنامج  مع  اتفاقا  ميامنار  حكومة  وقعت  اجلاري،  حزيران  يونيو/   6 ويف 
األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية العليا لشؤون الالجئني، من شأنه السماح 
الروهنغيا،  إعادة الجئي  باالخنراط يف عملية  املذكورتني  األمميتني  للوكالتني 

املؤجلة منذ فرتة.
ومشدًدا على حساسية قضية إعادة الروهنغيا، ذكر البيان املشرتك أن إعادة 

الالجئني مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب الروهنغي بأكمله.
ونّوه أن الشعب الروهنغي ال يرغب يف العودة مليامنار ألن السلطات املتورطة 
مواقفها  تغري  مل  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب،  وجرائم  إبادة،  أعمال  يف 

جتاههم وتابع: 
قتلهم واغتصبهم  الذي  الميانماري  الحكومة والجيش  الوثوق في  ال يمكنهم 

وجّوعهم وأحرق المئات من قراهم، واستولى على أراضيهم، ودّمر منازلهم.
ودعا بيان املنظمات الروهنغية إىل توفري احلماية الدولية من اجلهات الفاعلة 
واختتم  املتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  وقوات  واإلقليمية  احلكومية 
البيان بالقول: جيب أن تكون هناك مساءلة، وجيب تقدمي مرتكيب اجلرائم إىل 

العدالة وإحالتهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
وذكرت وكالة »أسوشيتد برس«، أن االتفاق ينص على وضع إطار تعاون 
بني اجلانبني، يهدف إىل هتيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة 
لالجئي الروهنغيا، وال يتضمن االتفاق إطاراً زمنياً حمدداً، وال يعاجل مسألة 

حرمان ميامنار للروهنغيا من حق املواطنة.
آب  أغسطس/  منذ 25  متطرفة،  بوذية  ومليشيات  ميامنار  وأطلق جيش 
املتحدة  األمم  الروهنغيا، وصفتها  اجلرائم ضد  املاضي، موجة جديدة من 

والواليات املتحدة األمريكية بأهنا تطهري عرقي.
ووفق األمم املتحدة، فر قرابة 700 ألف من مسلمي الروهنغيا من ميامنار 
إىل »بنغالدش«، 60 باملئة منهم أطفال، هربا من محلة القمع، وجراء تلك 
اجلرائم، قتل ما ال يقل عن 9 آالف شخص من الروهنغيا، حبسب منظمة 

»أطباء بال حدود« الدولية.

المصدر: وكالة أنباء أراكان

واألمم المتحدة بشأن إعادة الروهنغيا هنر دجلة فی العراق ينبع من »ترکيا«، ولتشغيل مشروع سد اليسو الرتکی مت 
قطع نصف نصيب »العراق« من ماء »دجلة« مؤخرا ملأل حبرية سد اليسو 
الرتکی... فتجزر هنر دجلة واحنسر جمراه اىل اکثر من نصف حجمه السابق، 
واخنفض منسوب املاء ليتحول اىل رافد صغري يهدد اقتصاد العراق وسکانه 

ولکن!
العجب کل العجب ان تشتعل مواقع التواصل وبعض املواقع وتنادی مبقاطعة 
العراق، واالفدح  البضائع االيرانية والرتکية کرد على جتفيف هنر دجلة فی 
ان يصرح بعض من يسمی نفسه باخلبري بان ما جيری من ختفيض منسوب 
دجلة النابع من ترکيا امنا هو من السياسة االيرانية والرتکية للضغط على ادارة 
السياسة فی العراق، والحیتاج االمر اىل خبري حاذق ليدرک ان مصدر هذه 
التواصل واملواقع  السعودی والبعثی على صفحات  العّمال  الصيحات هو 

االعالمية!
ما دخل اجلمهورية االسالمية باخنفاض منسوب دجلة النابع من ترکيا؟ ليس 

هناک من جييب من الذباب ولکن هلل تعاىل فی خلقه شؤون.
ترکيا  املدعومة  »رادوو«  قناة  مثل  االعالمية  القنوات  بعض  استغلت  وقد 
هذه العقلية املتدنية فنشرت زورا ان منسوب هنر الزاب الصغري الذی ينبع 
من ايران ويدخل مشال العراق قد اخنفض، وان مناطق مشال العراق بدأت 
تعانی من نقص املاء ورمبا اجلفاف قريبا بسبب اجلمهورية االسالمية وفعلها 
بالزاب الصغري، بطبيعة احلال مت نشر هذا اخلرب فورا بعد اخنفاض منسوب 
هنر دجلة الفجائی فی مدينة »املوصل« و»بغداد«، الهلاء الناس وتشتيت 

اذهاهنم عن مصيبة جفاف هنر دجلة وعن املقرتف الرتکی، وتلقف املرجفون 
ان هنر  ليصبوا جام غضبهم على اجلمهورية االسالمية وتناسوا  هذا اخلرب 
دجلة النابع من ترکيا هو الذی اخنفض منسوبه بسبب سياسة ترکيا وليس 
رافد الزاب الصغري، ولکن فی قواميسهم احلاقدة ليس هلم اال لوم اجلمهورية 
االسالمية على کل مصيبة وکارثة حتل باملنطقة فهم عميان )غمان( وال يروا 

اال اجلمهورية االسالمية فهی مشاعة تعليق تعاستهم ومصائبهم.
التقى رمسيا مبحافظ  بان  العراق  القنصل االيرانی فی مشال  وقد فعل خريا 
اعماهلا  فی  االنسانية  تراعی  االسالمية  اجلمهورية  ان  ليبني  »السليمانية« 
العراق کما زعمت  الصغري فی مشال  الزاب  مياه  قطع  مبادئها  وليس من 
وسائل االعالم الرتکية وروجت هلذه الکذبة، وردا کذلک على هذه الکذبة 
امرت قيادة اجلمهورية االسالمية بتجهيز جنوب العراق مبياه عذبة عن طريق 
انبوب ضخم يضخ من هنر »الکارون« اىل العراق، ولکن! العميان والغمان 

اليروا اال ما يتخيلون، ويفکرون کما يتمنون!
اىل  فعلتهم  على  والزالوا  الشيطان  اعوان  افعال  هی  العباد  عن  املاء  قطع 
اليوم ومن ذلک ما تفعله ترکيا االوردوکانية، فال تتهمون الناس زورا وراجعوا 
تارخيکم وتعلموا اصول دينکم واذا جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما 

جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني...

المصدر: صحيفة ايران الدولية »الوفاق« بالتلخيص.

قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »األونروا« إن 80% من 
السكان يف قطاع غزة يعتمدون على املساعدة اإلنسانية.

وأوضحت أن القطاع يواجه أزمة إنسانية تزداد سوءاً بسبب احلصار الربي 
والبحري واجلوي الشامل املفروض من قبل االحتالل والذي يدخل عامه 
الـ12 إىل جانب االنقسام الفلسطيين والقيود املفروضة من قبل السلطات 

املصرية على معرب رفح.
وأضافت أنه: في انتهاك إسرائيل اللتزاماتها القانونية تحت القانون الدولي، فإن 
القيود المشددة على حركة األفراد والبضائع تستمر في عقاب السكان بشكل 

في  وتهدد  غزة  في  الحياة  مناحي  جميع  على  سلبي  بشكل  والتأثير  جماعي 
تحقيق حقوق االنسان األساسية حسبما افادت وكالة شهاب.

وبينت:
الفلسطينيين في »غزة« يواجهون معدل انقطاع في الكهرباء يصل إلى 20 ساعة 
يومياً، ويحصلون على معدل 72 لتر مياه للفرد فقط مقارنة مع الحد األدنى 

الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد في اليوم.

http://ar.shafaqna.com/AR/166679/ :المصدر

األزمة اإلنسانية في غزة تزداد سوء

األونروا:

23 منظمة تنتقد اتفاق ميانمار
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شعور  عن  تعاىل  عليه  ويثين  وحیمده  لّله  يسبح  أجزائه  جبميع  الكون  إّن 
وإدراك. فلكل موجود من هذه املوجودات نصيب من الشعور واإلدراك بقدر 
ما ميلك من الوجود من نصيب. وعلى هذا الشعور تسّبح املوجودات كّلها 
، خالقها ، وبارئها ، ورهبا سبحانه وتنّزهه عن كل نقص وعيب. کما قال 
اهلل سبحانه و تعالی: »َو ِللَِّه َيْسُجُد ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفي اأْلَْرِض ِمْن 
دابٍَّة َو اْلَمالِئَكُة َو ُهْم ال َيْسَتْكِبُروَن.«1 وقال: »َو ما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض َو ال 
طائٍِر َيطيُر ِبَجناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم َأْمثاُلُكْم ما ففَرَّْطنا ِفي اْلِكتاِب ِمْن َشيْ ٍء ثُمَّ ِإلى  رَبِِّهْم 
ُيْحَشُرون.«2 و »َأ َلْم تفََر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السَّماواِت َو اأْلَْرِض َو الطَّيفُْر 

َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُه َو َتْسبيَحُه َو اللَُّه َعليٌم ِبما يفَْفَعُلون.«3
»الوالية«  فان  الكائنات،  لدى  املوجود  والدرك  اإلحساس  ذلك  وحبسب 
تعالی يف  اهلل  قال  املخلوقات، کما  اخللق على مجيع  عرضت يف مستهل 
کتابه: »ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلَمانََة َعَلى السَّماواِت َو اأْلَْرِض َو اْلِجباِل فَأَبفَْيَن َأْن َيْحِمْلَنها 

ْنساُن ِإنَُّه كاَن ظَُلوماً َجُهوال«4 َو َأْشَفْقَن ِمْنها َو َحَمَلَها اإْلِ
عن أبي صالح عن ابن عباس  أنه قال: معاشر الناس اعلموا أن اهلل تبارك و تعالى 
خلق خلقا ليس هم من ذرية آدم و يلعنون مبغضي أمير المؤمنين فقيل له 
و من هذا الخلق قال القنابر تقول في السحر اللهم العن مبغضي علي اللهم 

أبغض من أبغضه و أحب من أحبه.5 
 وتصبح احليوانات أكانت أهلية أم برية من أصدقاء أو أعداء أهل البيت
على أساس قبول الوالية. وبذلك فاننا نرى يف تاريخ االسالم، حيوانات برية 

.ختلت عن توحشها بسبب إخالصها ألهل البيت
و  بني »مكة«   أيب جعفر مع  قال: كنت  بن مسلم  محّمد  عن  روی 
»املدينة« و أنا أسري على محار يل و هو على بغلة له إذ أقبل ذئب  من  رأس  
اجلبل  حىت انتهى إىل أيب جعفر فحبس البغلة و دنا الذئب منه حىت 
وضع يده على قربوس سرجه و مد عنقه إىل أذنه و أدىن أبو جعفر أذنه 
منه ساعة. مث قال له: »امض فقد فعلت.« فرجع مهروال فقلت له: رأيت 

عجبا. قال: »و تدري ما قال؟« قلت: اهلل و رسوله و ابن رسوله أعلم. 
قال: »قال يا ابن رسول اهلل إن زوجتي في ذلك الجبل و قد تعسر عليها 
والدها فادع اهلل أن يخلصها و أن ال يسلط شيئا من نسلي على أحد من شيعتكم 

فقلت قد فعلت .«6 
و قال علي:  »بأبي و أمي الحسين المقتول  بظهر الكوفة و اهلل كأني أنظر 
إلى الوحوش  مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه و يرثونه ليال حتى 

خصائص اإلمام المهدیالصباح فإذا كان ذلك فإياكم و الجفاء.«7 

عصر الوئام بين الذئب والَحَمل

إن الشئ الذي نسميه اليوم عامل الوحوش والسباع ونعتربه طبيعيا، وجد على 
إثر ذنوب وشرور اإلنس واجلّن. والشئ الذي اعتدنا عليه اليوم مل يكن هكذا 
منذ البداية، ومل يكن أساس خلقها قائما على أن َتفرِتس أو تُفرَتس. کما 
روی عن أيب عبد اهلل قال: »كانت الوحوش و الطير و السباع و كل شي ء 
خلق اهلل عز و جل مختلطا بعضه ببعض فلما قتل ابن آدم أخاه نفرت و فزعت 

فذهب كل شي ء إلى شكله.«8 
وعلى أي حال ففي عصر حكومة إمام الزمان ختضع احليوانات لسيطرة 
ووالية اإلمام ويتم السيطرة على توحش ومهجية احليوانات. وطبعا حیدث هذا 
بينما يكون رزقها قائما، لكن يتم بربكة وفضل والية اإلمام على احليوانات، 
السيطرة على طبيعتها، وتصبح احليوانات األهلية واألناس يف أمان ومأمن 

من احليوانات الربية واملفرتسة. 
قال أمري املؤمنني : »لو قد قام قائمنا ألنزلت السماء قطرها و ألخرجت 
األرض نباتها و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع  و البهائم 
حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام ال تضع قدميها إال على النبات و على 

رأسها زينتها ال يهيجها سبع و ال تخافه.«9  
و روی عن أيب جعفر قال: »كأني بأصحاب القائم و قد أحاطوا بما 
بين الخافقين فليس من شي ء إال و هو مطيع لهم حتى سباع األرض و سباع 
الطير يطلب رضاهم في كل شي ء حتى تفخر األرض على األرض و تقول مر بي 

 10».اليوم رجل من أصحاب القائم
نعم! »تأمن  الوحوش  حتى ترتعي في طرق األرض كأنعامهم .«11 و »ما من 
طير يصاد في البّر و ال في البحر- و ال يصاد شي ء من الوحش إاّل بتضييعه  

الّتسبيح .«12 
قال امرياملؤمنني علي: »فيبعث المهدى إلى أمرائه بسائر األمصار بالعدل 
بين الّناس، و ترعى الّشاة والّذئب فى مكان واحد، وتلعب الّصبيان بالحيات 
والعقارب، ال يضّرهم شى ء، و يذهب الّشّر، و يبقى الخير، ]...[ و يذهب 
الّربا والّزنا، و شرب الخمر والّريا، و تقبل الّناس على العبادة(والعمل)والمشروع 
والّديانة والصالة فى الجماعات، و تطول األعمار، و تؤّدى األمانة، و تحمل 
األشجار، و تتضاعف البركات، و تهلك األشرار، و يبقى األخيار، وال يبقى من 

 13».يبغض أهل البيت

الهوامش:
1. سورة النحل، اآلية 49.
2. سورة األنعام، اآلية 38.

3. سورة النور، اآلية 41.
4. سورة االحزاب، اآلية 72.

5. ابن بابويه، حمّمد بن على، »علل الشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، ج  1، 
ص 143.

6. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلختصاص«، قم، الطبعة االولی، 1413 ق.، ص 300.
7. ابن قولويه، جعفر بن حمّمد، »كامل الزيارات«، النجف االشرف، الطبعة االولی، 

1356 ه.ش.، ص 80-79.
8. ابن بابويه، حمّمد بن على، »علل الشرائع«، ج 1، ص 4.

9. ابن بابويه، حمّمد بن على، »اخلصال«، قم، الطبعة االولی، 1362ه.ش.، ص 
.626

10. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة الثانية، 
1395ق.، ج 2، ص 673.

االولی،  الطبعة  قم،  البصائر«،  »خمتصر  حمّمد،  بن  سليمان  بن  حسن  احلّلى،   .11
1421ق.، ص 474.

12. القمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، الطبعة الثالثة، 1404ق.، ج 2، 
ص 107.

13. »عقد الدرر«، ص 159.

خصائص اإلمام المهدی
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شأن اإلمام

إن موضوع إنتخاب وتنصيب إمام املسلمني، هو موضوع إنتخاب قيادة 
األمة يف حياهتا الظاهرية والباطنية. وقد اشتقت مفردة اإلمام من مادة أّم، 
وتعين أصال القصد ووردت يف كتب اللغة مبعاٍن خمتلفة مبا فيها املقتدى والرائد 
والقّيم والدليل واملرشد، وتطلق بصفة عامة على شخص أو شئ يتحول إىل 

دليل ومرشد للناس، أكان على طريق حضرة احلق أو غريه. 
وقد أطلق »القرآن الکرمي«، کلمة اإلمام على كلتا احلالتني. وقال سبحانه 

وتعاىل يف آية:
»َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة يفَْهُدوَن بَِأْمرِنا«1 

و يقول:
»َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلی النَّاِر«2 

وعلى الرغم من أن العقل ومجيع املدارس السياسية واالجتماعية يف العاملني 
الدرب  لسلوك  وزعيم  مقتدى  وجود  بضرورة  وتشهد  تقر  واجلديد  القدمي 
السيما فيما خيص زعامة وقيادة اجملتمع، لكن ما مييز هذا األمر يف الرؤية 
الذي  واهلدف  الوجهة  هو  واإلنتماءات،  التوجهات  سائر  عن  االسالمية 
الفردية واجلماعية. وجيري احلديث يف  تعاىل لالنسان يف حياته  اهلل  جعله 

فلسفة الدين عن موضوع »األهداف النهائية«. 
عن  االبراهيمية  األديان  ومييزان  بالغة  أمهية  يكتسيان  والنهاية،  البداية  إن 

الوجود  موضوع كيفية  فان  مث،  ومن  التوحيدية.  غري  والنحل  الفرق  عامة 
الوجهة  إىل  والوصول  والنهاية  الغاية  جتربة  الطريق حىت  وسلوك  والصريورة 
واحملجة، يكتسب أمهيته وموقعه. ويف املنظومة التوحيدية االسالمية، والتعاليم 
الوحيانية، فان الكون يدور حول حمور ومدار التوحيد وأن جممل الوجود نابع 

من اهلل املتعال ويرجع إليه. »ِإنَّا ِللَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعون«3 
وبناء على ذلك، فان على االنسان أن يتفكر يف هذا املضمار على أمل 
املنظار،  والوجود من هذا  الكون  إىل  وينظر  اهلل.  لقاء  ونيل  الفالح  جتربة 
وينظم حياته وعيشه تأسيسا على حكم اهلل وأوامره ونواهيه ليصل إىل الوجهة 

املنشودة واحملددة من قبل اهلل جل وعال. 
وبناء على هذه الرؤية، فان االنسان مكلف بان يكون عبداهلل ويظهر األمساء 

والصفات االهلية لديه ويسري يف الكماالت. 
ِشقاٍق  فی  ُهْم  فَِإنَّما  تفََولَّْوا  ِإْن  َو  اْهَتَدْوا  ففََقِد  ِبِه  آَمْنُتْم  ما  ِبِمْثِل  آَمُنوا  »فَِإْن 

َفَسَيْکفيَکُهُم اهللُ َو ُهَو السَّميُع اْلَعليم«4 
ويف الرؤية التوحيدية الوالئية، فان حتقق هذا األمر )أن يصبح االنسان عبدا 
هلل( ويكتسب وجيتذب مجيع الصفات الرمحانية، رهن بالولوج إىل احلصن 
موسى  اإلمام  فان  لذلك  الشيطانية،  احلمالت  إزاء  واحلصانة  التوحيدي 
الرضا نقل عن رسول اهلل ورسول اهلل عن اهلل سبحانه وتعاىل:

تنصيب من جانب اهلل المتعال

]...[ شأن اإلمام عذابی  من  أمن  حصنی  دخل  فمن  حصنی  اهلل  إاّل  إله  ال  »]کلمة[ 
بشروطها و أنا من شروطها.«5 

• وميكن التساؤل: من حیوز على الشروط الكاملة إلمامة وزعامة األمة والذي 
حّدد »بداية وهناية« رحلته ووجوده وصريورته على اساس الرؤية التوحيدية؟

الفردي  والسلوك  السري  طرق  مجيع  على  متيقنة  بصورة  يقف  ومن   •
واإلجتماعي لالنسان بدء من عامل الدنيا وصوال إىل عامل اآلخرة، وميلك 

القدرة على القيادة يف مجيع املنعطفات واملراتب؟
• ومن يقدر من دون إمتالكه اخلربة الكاملة والعصمة التامة من األخطاء 

والعثرات والشبهات، تويل أمر التوجيه والقيادة الظاهرية والباطنية للناس؟
 :وردا على هذه التساؤالت، قال اإلمام السجاد

»اإلمام مّنا ال يکون إاّل معصوماً و ليست العصمة فی ظاهر الخلقة فيعرف بها 
و لذلک ال يکون إاّل منصوصا.«6 

ومثة رواية مطولة عن اإلمام علي بن موسى الرضا حول موضوع مقام 
اإلمام وتنصيب اإلمام، تطرق فيها إىل مقام اإلمام ومنزلته واعترب أن مسالة 
اختيار وانتخاب االمام قد انتزعت من االنسان وهي مناطة باهلل تعاىل متاما، 

:وقال
»... إّن اهلل عّز و جّل لم يقبض نبّيه حّتی أکمل له الّدين و أنزل عليه 
القرآن فيه تبيان کّل شیٍء بّين فيه الحالل و الحرام و الحدود و األحکام و 
جميع ما يحتاج إليه الّناس کمال فقال عّز و جّل - ما فّرطنا فی الکتاب من 
شیٍء و أنزل فی حّجة الوداع و هی آخر عمره ص اليوم أکملت لکم دينکم و 
أتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم اإلسالم دينا و أمر اإلمامة من تمام الّدين 
و لم يمض حّتی بّين ألّمته معالم دينهم و أوضح لهم سبيلهم و ترکهم علی 
قصد سبيل الحّق و أقام لهم علّيا علما و إماما و ما ترک لهم شيئا يحتاج 
إليه األّمة إاّل بّينه فمن زعم أّن اهلل عّز و جّل لم يکمل دينه فقد رّد کتاب اهلل 
و من رّد کتاب اهلل فهو کافر به هل يعرفون قدر اإلمامة و محّلها من األّمة 
فيجوز فيها اختيارهم إّن اإلمامة أجّل قدرا و أعظم شأنا و أعلی مکانا و أمنع 
جانبا و أبعد غورا من أن يبلغها الّناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما 

باختيارهم إّن اإلمامة... .«7 
ومن مث وصف اإلمام علي بن موسى الرضا تداول مقام اإلمامة يف ذرية 

ابراهيم خليل اهلل هكذا:
»إّن اإلمامة خّص اهلل عّز و جّل بها إبراهيم الخليل بعد الّنبّوة و الخّلة 
مرتبة ثالثة و فضيلة شّرفه بها و أشاد بها ذكره فقال إّني جاعلك للّناس إماما 
فقال الخليل سرورا بها »و من ذرّيّتي« قال اهلل تبارک و تعالی: »ال يَناُل 
َعْهِدی الظَّاِلِميَن«8 فأبطلت هذه اآلية إمامة کّل ظالٍم إلی يوم القيامة و صارت 
فی الّصفوة ثّم أکرمه اهلل تعالی بأن جعلها فی ذرّيّته أهل الّصفوة و الّطهارة فقال 
»َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو يفَْعُقوَب ناِفَلًة َو ُکالاًّ َجَعْلنا صاِلِحيَن ٭ َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة 
يفَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو َأْوَحْينا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيراِت َو ِإقاَم الصَّالِة َو ِإيتاَء الزَّکاِة َو کانُوا 
لَنا عاِبِديَن«9 فلم تزل فی ذرّيّته يرثها بعض عن بعٍض قرنا فقرنا حّتی ورّثها اهلل 
تعالی الّنبّی فقال جّل و تعالی: »ِإنَّ َأْوَلی النَّاِس بِِإْبراِهيَم َللَِّذيَن اتفَّبفَُعوُه َو 
 هَذا النَِّبيُّ َو الَِّذيَن آَمُنوا َو اهللُ َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن«10 فكانت له خاّصة فقّلدها
علّيا بأمر اهلل تعالی علی رسم ما فرض اهلل فصارت في ذرّيّته األصفياء اّلذين 
آتاهم اهلل العلم و اإليمان بقوله تعالی - و قال اّلذين أوتوا العلم و اإليمان لقد 
 خاّصة إلی يوم القيامة  لبثتم في كتاب اهلل إلی يوم البعث فهي في ولد عليٍّ

إذ ال نبّي بعد محّمٍد فمن أين يختار هؤالء الجّهال إّن اإلمامة هي منزلة 
األنبياء و إرث األوصياء إّن اإلمامة خالفة اهلل و خالفة الّرسول و مقام أمير 
المؤمنين و ميراث الحسن و الحسين إّن اإلمامة زمام الّدين و نظام 
المسلمين و صالح الّدنيا و عّز المؤمنين إّن اإلمامة أّس اإلسالم الّنامي و فرعه 
الّسامي باإلمام تمام الّصالة و الزّكاة و الّصيام و الحّج و الجهاد و توفير الفيء 
و الّصدقات و إمضاء الحدود و األحكام و منع الثّغور و األطراف اإلمام يحّل 
حالل اهلل و يحّرم حرام اهلل و يقيم حدود اهلل و يذّب عن دين اهلل و يدعو إلی 

سبيل ربّه بالحكمة و الموعظة الحسنة و الحّجة البالغة...«11 
العامل  خللق  األصلية  احلكمة  إىل  اإلمامة  منصب  )ع(،  االمام  عزى  وقد 
احلائرين  للمالئكة  تعاىل  اهلل  قال  عندما  والربء،  اخللق  فجر  يف  واالنسان 
الشخص  أن  بذلك  وأعلن  َخليَفة«12  اأْلَْرِض  ِفی  واملتسائلني: »ِإنِّی جاِعٌل 
العامل والواعي حبكمة وسر اخللق وجعل اهلل للخليفة، قادر على درك وفهم 

منصب اإلمامة.
اهلل،  املختارة، كخليفة  املناصب  سلسلة  اإلمامة، يف  منصب  تقدمي  وبعد 
الشخص  الرضا إىل خصائص وميزات  اإلمام علي بن موسى  تطرق 

 :القادر على تويل هذا املنصب واملسند، ويقول
ال  بحيث  األفق  فی  هی  و  للعالم  بنورها  المجّللة  الطّالعة  »اإلمام كالّشمس 
تنالها األيدی و األبصار اإلمام البدر المنير و الّسراج الّزاهر و الّنور الّساطع 
و الّنجم الهادی فی غياهب الّدجی و أجواز البلدان و القفار و لجج البحار 
اإلمام الماء العذب علی الّظمإ و الّداّل علی الهدی و المنجی من الّردی اإلمام 
الّنار علی اليفاع الحاّر لمن اصطلی به و الّدليل فی المهالك من فارقه فهالٌك 
اإلمام الّسحاب الماطر و الغيث الهاطل و الّشمس المضيئة و الّسماء الظّليلة 
و األرض البسيطة و العين الغزيرة و الغدير و الّروضة اإلمام األنيس الّرفيق و 
العباد فی  بالولد الّصغير و مفزع  البّرة  الوالد الّشفيق و األخ الّشقيق و األّم 
الّداهية الّنآد اإلمام أمين اهلل فی خلقه و حّجته علی عباده و خليفته فی بالده 
و الّداعی إلی اهلل و الّذاّب عن حرم اهلل اإلمام المطّهر من الّذنوب و المبّرأ عن 
العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الّدين و عّز المسلمين و غيظ 
المنافقين و بوار الكافرين - اإلمام واحد دهره ال يدانيه أحٌد و ال يعادله عالٌم 
و ال يوجد منه بدٌل و ال له مثٌل و ال نظيٌر مخصوٌص بالفضل كّله من غير طلٍب 

منه له و ال اكتساٍب بل اختصاٌص من المفضل الوّهاب.«13 
والبد من التذكري بان املعصوم ال يطلق كالما شاعريا، وال يستخدم لتبيان أمر 
ما، األدوات الشاعرية لتجميل وتزويق الكالم، بل يبني احلقائق كي يفهمها 
املتلقي، ويتحاشى املبالغة واإلغراق والغلو. وكل واحد من التوصيفات، يبني 
شأنا وقدرة، جتتمع لدى اإلمام املعصوم باذن اهلل تعاىل، وأن مجيع هذه 
الصفات والشؤون، تعطى له باذن اهلل، وهي ذاتية يف وجوده وال تنفصل 

عنه إبدا.
إن كل واحد من األئمة ميلك مجيع الشؤون احلاضرة يف االمام السلف 

واإلمام اخللف.
وبعد تبيان الصفات والشؤون، يعترب اإلمام مجلة عقول البشر وقدرهتم 
على املعرفة والتشخيص املوجودة، باهنا قاصرة وعاجزة عن بلوغ تلك القمة 

الرفيعة والدرك العظيم لدى االمام: 
»فمن ذا الذی يبلغ معرفة اإلمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول 
العظماء و  العيون و تصاغرت  األلباب و خسأت  الحلوم و حارت  تاهت  و 

اسماعيل شفيعي سروستاني

تنصيـب اإلمام
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شأن اإلمام

تحيرت الحكماء و تقاصرت الحلماء و حصرت الخطباء و جهلت األلباء و 
كلت الشعراء و عجزت األدباء و عييت البلغاء عن وصف شأٍن من شأنه أو 
فضيلٍة من فضائله و أقرت بالعجز و التقصير و كيف يوصف بكله أو ينعت 
بكنهه أو يفهم شیٌء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه و يغنی غناه ال كيف و أنی 
و هو بحيث النجم من يد المتناولين و وصف الواصفين فأين االختيار من هذا 

و أين العقول عن هذا و أين يوجد مثل هذا؟«14
وتضمن بيان االمام يف جزء منه، دحض اختيار االنسان يف انتخاب االمام 

ورفض كون هذا املنصب مكتسبا. 
واشار االمام الرضا يف روايته اىل عهد اإلمام والعهد الذي كلفه اهلل، 
املعصوم  لإلمام  والثابتة  املميزة  الصفات  على  وعرّج  االمام  بشأن  الناس 
واملنصوب من قبل اهلل ونبه اجلميع إىل أن أشخاصا هبذه الصفات، قادرون 

على اكتساب صفة احلجة البالغة.
»أّن ذلك يوجد فی غير آل الّرسول محّمد كذبتهم و اهلل أنفسهم و مّنتهم 
األباطيل فارتقوا مرتقی صعبا دحضا تزّل عنه إلی الحضيض أقدامهم راموا إقامة 
اإلمام بعقول حائرة بائرة ناقصة و آراء مضّلة فلم يزدادوا منه إاّل بعدا قاتلهم 
اهلل أّنی يؤفكون و لقد راموا صعبا و قالوا إفكا و ضّلوا ضالال بعيدا و وقعوا 
فی الحيرة إذ تركوا اإلمام عن بصيرة و زّين لهم الّشيطان أعمالهم فصّدهم عن 
الّسبيل و كانوا مستبصرين رغبوا عن اختيار اهلل و اختيار رسول اهلل و أهل 
بيته إلی اختيارهم و القرآن يناديهم » َو رَبَُّك َيْخُلُق ما َيشاُء َو َيْختاُر ما كاَن َلُهُم 
اْلِخيفََرُة ُسْبحاَن اللَِّه َو َتعالى َعمَّا ُيْشرُِكون«15 و قال عّز و جل »َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن 
َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضی اهللُ َو َرُسولُُه َأْمراً َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيفََرُة ِمْن َأْمرِِهم«16 اآلية 
و قال - »ما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمون َأْم َلُكْم ِكتاٌب فيِه َتْدُرُسوَن ِإنَّ َلُكْم فيِه َلما 
َتَخيفَُّروَن، َأْم َلُكْم أَْيماٌن َعَلْينا باِلَغٌة ِإلى يفَْوِم اْلِقياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلما َتْحُكُموَن، َسْلُهْم 

أَيفُُّهْم ِبذِلَك َزعيٌم َأْم َلُهْم ُشرَكاُء ففَْلَيْأُتوا ِبُشرَكائِِهْم ِإْن كانُوا صاِدقين«17
و قال عّز و جّل - »َأ َفال يفََتَدبفَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعلى قفُُلوٍب َأْقفاُلها«18 أم »طََبَع 
ِإنَّ  َيْسَمُعوَن  ُهْم ال  َو  َسِمْعنا  أم »قاُلوا  يفَْعَلُمون«19  ففَُهْم ال  قفُُلوِبِهْم  اللَُّه َعلى 
َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَّذيَن ال يفَْعِقُلوَن َو َلْو َعِلَم اللَُّه فيِهْم َخْيراً 
أَلَْسَمَعُهْم َو َلْو َأْسَمَعُهْم لَتفََولَّْوا َو ُهْم ُمْعِرُضون«20 أم »قاُلوا َسِمْعنا َو َعَصْينا«21 

بل هو »َفْضُل اللَِّه يفُْؤتيِه َمْن َيشاُء َو اللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعظيم«22
فكيف لهم باختيار اإلمام و اإلمام عالم ال يجهل و راع ال ينكل معدن القدس 
 و الّطهارة و الّنسك و الّزهادة و العلم و العبادة مخصوص بدعوة الّرسول
و نسل المطّهرة البتول ال مغمز فيه فی نسب و ال يدانيه ذو حسب فی البيت 
من قريش و الّذروة من هاشم و العترة من الّرسول و الّرضا من اهلل عّز و 

جّل شرف األشراف و الفرع من عبد مناف... .«23 
إهليا،  منصبا   الرضا موسى  بن  علي  اإلمام  بيان  اإلمامة يف  واعتربت 
حتدد بالضرروة من قبل اهلل املتعال، وتنطوي على مجيع فضائل وميزات النيب 

األكرم )ماعدا مقام النبوة(. 
ويعود قسم مهم من موضوع الزعامة إىل سري وسفر االنسان من العامل الفاين 
إىل العامل الباقي )اآلخرة(. األمر الذي إن اجتمع مجيع احلكماء والفالسفة 
والعلماء من األولني واالخرين، لن يكونوا بسبب نقصان علمهم حول العامل 
املاورائي )عامل الربزخ والقيامة و...( قادرين على تقدمي تعريف وتوصيف 

كاملني، حبيث يكون مماثال ملا أخرب عنه اهلل تعاىل.
به  جاء  تعاىل  الّله  من  بكتاب  نزل  حديث  هو  اللوح«  »حديث  إن 

الزهراء  السيدة فاطمة  الّله، يف لوح هديًة إىل  جبرئيل إىل رسول 
عليها السالم، هتنئًة هلا بوالدة اإلمام احلسني، وفيه بيان نعم الّله تعاىل 
على نبّيه وتوجيهه إىل شكرها، خاّصة نعمته عليه يف جعل اإلمامة يف ذرّيّته. 
 وقد نقل هذه الرواية الحقا جابر )الذي كان قد رآها( إىل اإلمام الباقر

وأيد االمام حمتواها.
 :وقال جابر لإلمام الباقر

أقسم باهلل! أشهد أنه كان مكتوب في اللوح هذا:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم هذا کتاٌب من اهلل العزيز الحکيم لمحمٍد نوره و سفيره 
و حجابه و دليله نزل به الروح األمين من عند رب العالمين عظم يا محمد أسمائی 
و اشکر نعمائی و ال تجحد آالئی إنی أنا اهلل ال إله إال أنا قاصم الجبارين و مبير 
المتکبرين و مذل الظالمين و ديان يوم الدين إنی أنا اهلل ال إله إال أنا فمن رجا 
غير فضلی أو خاف غير عدلی عذبته عذاباً ال أعذبه أحداً من العالمين فإيای 
فاعبد و علی فتوکل إنی لم أبعث نبياً فأکملت أيامه و انقضت مدته إال جعلت 
له وصياً و إنی فضلتک علی األنبياء و فضلت وصيک علی األوصياء و أکرمتک 
بشبليک بعده و بسبطيک الحسن و الحسين و جعلت حسناً معدن علمی بعد 

انقضاء مدة أبيه و جعلت حسيناً خازن وحيی... .«24 
إن اهلل سبحانه وتعاىل وبسبب رمحته ولطفه الواسعني، مل يوكل أمر عباده إىل 
أناس عدميي اخلربة وفاقدي اإلذن االهلي، وتدخل هو سبحانه وتعاىل مباشرة 

يف تنصيب اإلمام والقائد.

الهوامش:
1. سورة االنبياء، اآلية 23.

2. سورة القصص، اآلية 41.
3. سورة البقره، اآلية 156.

4. نفس املصدر، اآلية 137.
5. ابن بابويه، حمّمد بن علی، »عيون اخبار الّرضا«، ج2، ص135.

6. ابن بابويه، حمّمد بن علی، »معانی االخبار«، ص 132.
7. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، ص199.

8. سورة البقرة، اآلية 124.
9. سورة االنبياء، اآليات 73-72.

10. سورة آل عمران، اآلية 68.
11. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، ص 199.

12. سورة بقره، آية 30.
13. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، صص 201-200.

14.ِ  نفس املصدر، ج1، ص201.
15. سورة القصص، اآلية 68. 
16. سورة االحزاب، اآلية 36. 

17. سورة القلم، اآليات 41-36. 
18. سورة حمّمد، اآلية 24. 
19. سورة التوبه، اآلية 93. 

20. سورة االنفال، اآليات 23-21.
21. سورة البقره، الآية 93. 
22. سورة اجلمعه، اآلية 4. 

23. کلينی، حمّمد بن علی، »الکافی«، ج1، صص 201- 202.
24. ابن بابويه، حمّمد بن علی، »کمال الّدين و متام الّنعمه«، ج1، ص309.

للظهور معنيان ُمقرتنان يصدقان معاً بالنسبة إىل املهدي، طبقاً للفهم 
اإلمامي، ويصدق أحدمها طبقاً للفهم اآلخر، وله معىن ثالث ال يصدق إالَّ 

يف زمن ُمتأخِّر نسبيَّاً.
االحتجاب  بعد  واالنكشاف  الربوز  الظهور:  من  يُراد  أن  األول:  المعنى 

واالستتار.
وهذا ما حیصل فعالً بالنسبة إىل اإلمام املهدي، عند تعرُّف الناس إليه 

بعد غيبته واستتاره، وهو خاص بالفهم اإلمامي الذي يرى حصول الغيبة.
المعنى الثاني: أن يُراد بالظهور: إعالن الثورة )يف منطق العصر احلاضر(، أو 

القيام بالسيف )يف منطق العصر القدمي(.
وغريه؛  اإلمامي  الفهمني  على كال   املهدي إىل  بالنسبة  صادق  وهو 
لوضوح كونه الثائر األكرب ضدَّ الظلم والطغيان، والتخلُّف على وجه 

األرض.
ومن هنا نعرف؛ أنَّ كال املعنيني صادقان من زاوية )إمامية(؛ إذ جند اإلمام 

املهدي يظهر بعد االستتار، ثائراً على الظلم والطغيان.
عليه.  ظهر  يُقال:  والسيطرة،  االنتصار  الظهور:  يُراد  أن  الثالث:  المعنى 
األمر  استتباب  عند  يصدق  املعىن  وهذا  عليه.  وسيطر  ضدَّه  انتصر  إذا 

للمهدي على العامل كلِّه، وهو غري ما نُريده من كلمة الظهور.

إذن؛ فينحصر معىن الظهور يف حلظاته األُوىل، باملعنيني األوَّلني.
وحنن حني ننظر إىل الظهور ُمقاباًل للغيبة واالحتجاب، حنتاج إىل التساؤل 
عن كيفيَّته وطريقة حتقُّقه، كما أنَّنا حني ننظر إىل الظهور بوصفه ثورة عاملية 
 وتنفيذاً لليوم املوعود، حنتاج إىل التساؤل يف أُسلوب معرفة اإلمام املهدي
للوقت املالئم له، وطريقة اطِّالعه على متخُّض التخطيط اإلهلي عن نتائجه.

فباعتبار هذين التساؤلني، ينبغي أن نتكلَّم يف جهتني:

الجهة اأُلولى: في كيفيَّة الظهور بعد الغيبة
وإذا نظرنا إىل الظهور من هذه الزاوية، جند أنَّ له معنيني ُمقرتنني، عملي 

ونظري يصدقان معاً:
المعنى األول: وهو املعىن العملي؛ وهو أن يرى الناس اإلمام املهدي يف 
أول ظهوره، فُيعرِّفهم بنفسه، ويكشف هلم عن صفته احلقيقية، ويُطالبهم 

بنصره ومؤازرته، وهذا ما سنعرف تفاصيله يف هذا القسم من التاريخ.
المعنى الثاني: وهو املعىن النظري؛ ويتلخَّص بارتفاع الغيبة اليت كان قد 
للتخطيط اإلهلي؛ سواء كان معىن الغيبة هو  لنفسه، طبقاً  ذها مسلكاً  اختَّ
العنوان، فيكون شخصه مكشوفاً  ُأطروحة خفاء الشخص أم ُأطروحة خفاء 

أسلوب معرفة المهدي

دولة كريمة

للوقت المالئم
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وعنوانه معروفاً؛ تقدمياً إلجناز مهامِّه العاملية، املـُتوقَّعة منه منذ اآلن.
فإن صحَّت أُطروحة خفاء الشخص اإلعجازية، كان معىن الظهور ارتفاع 
إيَّاهم  تعريفه  على ضرورة  للناس، ُمضافاً  املعجزة عنه، وانكشاف جسمه 
ا كانت سارية املفعول  بنفسه وإطالعهم على حقيقته، فإنَّ هذه املعجزة إمنَّ
القيادة الكربى يف  ليتوىلَّ  يف إخفائه ألجل حفظه من األعداء والطوارئ؛ 
اليوم املوعود، فإذا حلَّ اليوم املوعود، واجتمعت شرائطه، مل يكن لبقاء ذلك 

االختفاء من موضوع.
وإن صحَّت أُطروحة خفاء العنوان اليت هي طريق حلفظ اإلمام، يُغين عن 
الطريق اإلعجازي، إالَّ يف أوقات اخلطر، وكل ما يف األمر أنَّه يعيش 
بشخصيَّة ثانوية، ُمتكوِّنة من اسم ُمستعار، وعمل ُمعنيَّ وأُسلوب يف احلياة 

غري ُملفت للنظر، وال ميتُّ إىل اإلمامة والقيادة بِصَلٍة.
وُمقتضى هذه اأُلطروحة، أنَّه ليس هناك أيُّ إعجاز يف االختفاء ليحتاج 
الثانوية  املهدي شخصيَّته  يُبدِّل  أن  الظهور:  يكفي يف  بل  زواله،  إىل 
الواقعية، ويُقيم احلّجة  الناس بصراحة بصفته  بشخصّيته احلقيقية، ويُعرِّف 

على ذلك، باأُلسلوب الذي سوف يأيت.
فيثبت باليقني على أنَّ هذا الشخص الذي كان ُيسمَّى بفالن ويعمل كيت، 
ا هو املهدي املوعود، وقد باشر من اآلن ُمهمَّاته الكربى.ويؤيِّد ذلك من  إمنَّ
األخبار ما رأيته يف بعض املصادر اليت ال حتضرين اآلن، من أنَّه حني 

يظهر، يقول عدد من الناس: إنَّنا كنَّا رأينا هذا الشخص قبل هذا. 
أقول: وهو أيضاً من األخبار الصرحیة يف نفي اأُلطروحة.

وهنا ينبغي أن نتذكَّر ما عرضناه من أُسلوب تعرُّف السفياني على حترُّكات 
املهدي، وُمطاردته له يف عصر غيبته. فإنَّه ممَّا ال موضوع له مع صدق 
على صدق  دالَّة  ذلك  على  الداّلة  األخبار  فتكون كل  األُوىل،  اأُلطروحة 

اأُلطروحة الثانية.
الذي كان  الشخص  هذا  أنَّ  نفهم  السابق،  العام  للفهم  فإمتاماً  ومعه؛ 
السفياين ُيطارده، وقد حصل اخلسف من أجله، ومل يؤثِّر موقف النفس الزكية 
يف ترجيح كفَّة امليزان االجتماعية إىل جهته، إنَّ هذا الشخص سوف يذهب 
إىل املسجد احلرام، فُيعلن عن شخصيَّته احلقيقية، ويطلب من الناس ُنصرته 
والفداء يف سبيل أهدافه، ضدَّ السفياين وغري السفياين من الطُّغاة الظاملني.

 المهدي اإلمام  معرفة  ُأسلوب  في  الثانية:  الجهة 
بالوقت المفُناسب للظهور 

ذلك الوقت الذي يكون التخطيط اإلهلي قد أنتج به نتائجه الكربى.
 ،والسؤال عن ذلك ينبغي أن يتوجَّه تارًة إىل الفهم غري اإلمامي للمهدي

وُأخرى إىل الفهم اإلمامي عنه.
يوَلد يف عصره،  املهدي رجل  أنَّ  للفهم غري اإلمامي، وهو  أمَّا طبقاً 

فيوفَّق للثورة العاملية، فيمأل األرض قسطاً وعداًل، كما ُملئت ظُلماً وجوراً.
 فطبقاً لذلك؛ ال نكاد حنسُّ باحلاجة إىل السؤال، إذ يكون شأن املهدي
شأن أيِّ قائد آخر تتوفَّر له الظروف املوضوعية للثورة، ويُدرِك إمكان جناح 
ا يبقى الفرق بينه وبني سائر  حركته، كما يُدرك أيُّ قائد ذلك لنفسه، وإمنَّ

القادة، بأمرين:

األمر األول: أنَّه بينما يُفسِّر سائر القادة األوضاع االجتماعية من زواياهم 
فإنَّ  اخلاصة،  مصاهلم  ُمنظار  من  والفرص  الظروف  وينظرون  الشخصيَّة، 
املهدي ينظر إىل ذلك من زاوية مصاحل اإلسالم الذي هو اأُلطروحة 

العادلة الكاملة، الذي خُيرج البشر من الظلمات إىل النور واحلق والعدل.
األمر الثاني: أنَّه يتلقَّى اإلهلام من اهلل عز وجل، ويكون مؤيَّداً وُمسدَّداً من 
عنده كما يذهب إليه أبن عربي يف »الفتوحات املكِّيَّة«1 وغريه، وإن مل جند 
دليالً واضحاً على ذلك من املصادر العامَّة، ممَّا اضطرَّ ابن عريب أن ينسبه 

إىل الكشف الصحيح دون الكتاب الكرمي والسنَّة الشريفة.
وأمَّا التعرُّف على إنتاج التخطيط اإلهلي لشرائط الظهور، فيكون هذا موكواًل 
إىل اهلل تعاىل وحده؛ ومن هنا سُيقدَّر ميالد املهدي يف الزمان الذي يكون 
واجتماع  التخطيط  إنتاج  مع  وُمعاصراً  ُمساوقاً  شخصياً  الكامل  ُنضجه 
الفرصة  وجود  بفطنته   املهدي فسيعرف  الوقت،  حان  فإذا  الشرائط، 
املؤاتية والعدد الكايف من األفراد لغزو العامل ُمتوفِّراً، فيصدع مبُهمَّته الكربى.

وأمَّا لو أخذنا بالفهم اإلمامي، فسيكون هذا السؤال وجيهاً... باعتبار أنَّ 
أيَّام الغيبة ُمتساوية النسبة بالنظر السطحي، جتاه موعد الظهور، فال يكون 
يف بعض األيام أْوىل من بعض إلجناز ذلك، ما مل حیصل هناك علم إضايف 

أو انتباه خاص حول املوضوع.
وهذا العلم ال شكَّ يف أنَّه سيحصل لإلمام الغائب، فإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ 
حبكمته األزليَّة وختطيطه العام سُيمكِّن املهدي من العلم مبوعد ظهوره؛ 
لتوقُّف جناحه عليه، وتوقُّف تنفيذ الوعد احلق والغرض األمسى على الظهور، 
فيتوقَّف ذلك الغرض على العلم حبلول املوعد، فيكون علمه عليه السالم 

ضرورياً بالربهان.
ا ينفتح السؤال عن ُأسلوب علمه ذلك، وأنَّه هل هو بطريق إعجازي أو  وإمنَّ
طبيعي؟ وهو ما أجابت عليه مجلة من األخبار اخلاصة، فتحصَّلت عندنا 
عدَّة أُطروحات يف مقام اجلواب على ذلك... وقد ال تكون ُمتنافية فيما 
بينها، بل يف اإلمكان صدقها مجيعاً لو صّحت بالدليل عليها، ومّت عليها 

اإلثبات التارخيي:

بنحو  وثورته،  ظهوره  مبوعد   املهدي علم  يكون  أن  اأُلولى:  اأُلطروحة 
الرواية عن آبائه املعصومني، عن جدِّه الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله.

وتُتصوَّر هذه الرواية على أشكال، تكون كل واحدة يف واقعها منها أُطروحة 
ُمستقلَّة:

، يف ساعة من يوم من شهر  الشكل األول: أن حُیدَّد له الزمان يف تاريخ ُمعنيَّ
من عام بعينه... يكون معلوماً عنده جمهوالً عندنا؛

الشكل الثاني: أن حُتدَّد له حادثة ُمعيَّنة أو عدَّة حوادث، تكون ُمعاصرة 
للموعد املطلوب يف حكمة اهلل عزَّ وجلَّ وختطيطه، كمقتل النفس الزكية أو 

اخلسف أو أيِّ شيء آخر؛
، بأمساء أشخاصه وأعماهلم، أو  الشكل الثالث: أن يوَصف له جيل ُمعنيَّ

أحد منهم، أو أكثر، ويكون املوعد نقطة ُمعيَّنة من عمر ذلك اجليل.
إىل غري ذلك من األشكال... كلُّها مُمكنة وحُمتملة، إالَّ أنَّه مل يدلَّ عليها 
دولة كريمةنصٌّ ُمعنيَّ يف القرآن الكرمي وال السنَّة الشريفة، حبسب تتبُّعنا، غري أنَّ توقُّع 

وجود نصٍّ على ذلك ممَّا ال معىن له؛ ألنَّ النصَّ ال يرد إالَّ فيما أُريد إبالغه 
إىل اآلخرين، إىل الناس، وأمَّا ما كان خاصَّاً بشخص املهدي فال معىن 
لوروده يف دليل عام، أعين واسع االنتشار، ومعه فتبقى هذه اأُلطروحة ذات 

احتمال حُمرَتم.
وهذا هو أحد الفروق الرئيسية اليت متتاز هبا اأُلطروحة اإلمامية عن غريها؛ إذ 
ال يُتصوَّر مبن يوجد ُمتأخِّراً عن صدر اإلسالم، أن يتحمَّل مثل هذه الرواية، 

دون أن تشتهر وتتناقلها األلسن.

األطروحة الثانية: أن يكون علم اإلمام املهدي مبوعد ظهوره إعجازيَّاً، 
مبعىن أنَّه حیني املوعد الذي يراه اهلل عزَّ وجلَّ صاحلاً للظهور وانتصار الثورة 
العاملية، فإنَّه عزَّ وجلَّ حُیقِّق أمام اإلمام املهدي ُمعجزة بشكل وآخر 

توِجب إلفاته إىل ذلك... كما سنسمع.
وذلك بأحد أُسلوبني، أو باأُلسلوبني معاً، وإن مل يكن أحدمها ُمغنياً عن 

اآلخر.
اأُلسلوب األول: وهو أوضحهما وأصرحهما باإلعجاز، ما مل حُیَمل على 

الرمز، لو أمكن؛
 ،فمن ذلك: ما أخرجه الراوندي،2 ُمرسالً عن اإلمام موسى بن جعفر
يف حديث عن القائم يقول فيه: »إذا كان وقت خروجه انتشر الَعَلم بنفسه، 
فناداه العلم: اخُرج يا وليَّ اهلل، اقتل أعداء اهلل. وله سيف اهلل، إذا حان وقت 
خروجه اقُتِلع السيف من عنده )غمده( فناداه السيف: اخُرج يا ولي اهلل، فال 

يحلُّ لك أن تقعد عن أعداء اهلل«، وروي ذلك ُمرَسالً ُمكرَّراً أيضاً.3
وهذا اأُلسلوب، كما ترى، فيه عدَّة نقاط ضعف:

النقطة األُوىل: أنَّ رواياته قليلة، وكلُّها ُمرَسلة، مل يذكر هلا الراوندي أيَّ سند؛ 
ومعه فال ميكن األخذ هبا طبقاً ألبسط وأوضح املوازين.

ا ُمنافية لقانون املعجزات، القائل: بأنَّ املعجزة ال تقوم مع  النقطة الثانية: أهنَّ
إمكان وجود البديل الطبيعي عنها، املـُنِتج لنفس النتيجة، ومن املعلوم - 
بوضوح - وجود البديل عن أمثال هذه املعاجز املنقولة من هذه األخبار؛ 
فإن معرفة اإلمام ملهدي مبوعد الظهور ال ينحصر هبا، وال يتوقَّف عليها، 
اللتان ترجعان إىل معىن طبيعي غري  بعد إمكان اأُلطروحة اأُلوىل والثالثة، 

إعجازي.
ا ُمبتنية على املفاهيم القدمية يف تصوُّر احلرب، وأنَّ سالح  النقطة الثالثة: أهنَّ
اإلمام املهدي يف ظهوره سوف يكون هو السيف على التعيني، وإّن 
قيادته سوف تكون بالراية وهي العلم الكبري، وكل هذا ممَّا ثبت بالوجدان 

ه وتطوُّره. تغريُّ
وقد خيطر يف الذهن: أنَّنا سنحمل فيما يلي من البحث معىن السيف على 
العقائدية ككل... فلماذا ال  القيادة  الراية على  كل سالح، وحنمل معىن 

حنملها هنا على ذلك أيضاً؟
للحمل على ذلك،  قابالً  ما يكون  األخبار  أنَّ من  والجواب على ذلك: 
األخبار  هذه  مثل  وأمَّا  سنسمع،  فيه، كما  يكون كالصريح  ما  وبعضها 
املعنوية ال  القيادة  أنَّ  لوضوح  أن حُتمل على ذلك...  املـُرسلة، فال ميكن 
يُتصوَّر فيها النطق والكالم، حىت وإن كان إعجازياً، كما أنَّ مَحَْل السيف 

على املدفع أو الصواريخ املوجَّهة مثاًل، فتكون هي الناطقة بدل السيف... 
بعيد جدَّاً، كما هو واضح.

اأُلسلوب الثاني: أنَّ اإلمام املهدي يعرف موعد ظهوره عن طريق اإلهلام.
فمن ذلك: ما أخرجه الصدوق يف »إكمال الدين«،4 عن عمر بن إبان بن 

 :تغلب، قال:قال أبو عبد اهلل
»يأتي على الناس زمان... - إلى أن قال: - فإذا أراد اهلل عزَّ وجلَّ إظهار أمره، 

نكت في قلبه نكتة فظهر... « احلديث.
والنَّْكُت يف القلب هو اإلهلام، كما تُفسِّره األخبار اأُلخرى.

أخرج الكليني يف »الكايف«،5 بسنده عن علي السائي، عن أيب احلسن األول 
موسى، قال: 

»مبلغ علمنا على ثالثة وجوه: ماٍض، وغابر، وحادث. فأمَّا الماضي فُمفسَّر، 
وأمَّا الغابر فمزبور، وأمَّا الحادث فقذف في القلوب، ونقر في األسماع، وهو 

أفضل علمنا، وال نبيَّ بعد نبيِّنا.«
وأخرج أيضًا6 بسنده عن المفضَّل بن عمر، قال:

قال قلت أليب احلسن، عن أيب عبد اهلل أنَّه قال: »إنَّ علمنا غابر، 
ومزبور، ونكت في القلوب، ونقر في األسماع؟«

فقال: »أمَّا الغابر فما تقدَّم من علمنا، وأمَّا المزبور فما يأتينا، وأمَّا النكت 
في القلوب فإلهام، وأّما النقر في األسماع فأمر الَملك.«

وهلاتني الروايتني فهمهما اخلاص، الذي خيرج بنا عن الصدد، والذي يُهمُّنا 
بالقلوب باإلهلام،7 وُتسمِّيه األُوىل:  النكت  تُفسِّر  الثانية،  الرواية  اآلن هو 

.القذف يف القلوب، وُتصرِّح بأنَّه أفضل العلم الواصل إليهم
وهذا املعىن عام لكل األئمة، مبا فيهم املهدي طبقاً للفهم اإلمامي 

له، الذي ننطلق منه اآلن.
إذن؛ فيكون اإلمام املهدي ُملَهماً يف حتديد وقت ظهوره، بدون حاجة 

.إىل حتديد سابق يرويه عن آبائه
وقد مسعنا يف التاريخ السابق8 من األخبار، ما دلَّ على أنَّ اإلمام إذا شاء 
أن يعلم شيئاً أعلمه اهلل تعاىل ذلك، وهو َيسند مضمون هذه األخبار أيضاً، 
وال شكَّ أنَّ املهدي يُريد طوال أيَّام غيبته أن يعلم وقت ظهوره، فُيعلمه 
اهلل تعاىل باملوعد عند حلوله، عن طريق اإلهلام أو حنوه من أساليب العلم 

اليت أشارت إليها تلك الروايات.
وإذا غضضنا النظر عن هذا املعىن )اإلعجازي( للنَّْكت يف القلب، أمكننا أن 

حنمله على عدَّة معاين طبيعيَّة اعتيادية نذكر منها اثنني:
المعنى األول: معىن عاطفي، وهو الغضب هلل عزَّ وجلَّ، وللعدل... عند 
بلوغ احنراف من املسلمني غايته، ويكون هذا الغضب هو املعىن احلادث يف 

قلبه عليه السالم، حیمله على اخلروج.
إالَّ أنَّ هذا املعىن مبُجرَّده غري كاٍف يف تربير الظهور؛ فإنَّ غضبه هلل عزَّ وجلَّ 
وللعدل موجود على الدوام، ما دام عصر االحنراف موجوداً، إالَّ أنَّه حیتاج 
إىل العلم بانتصار حركته وثورته عند ظهوره، وهذا ما حُیَرز باأُلطروحة األُوىل 

والثالثة.
المعنى الثاني: معىن عقلي، وهو علم املهدي باجتماع شرائط الظهور 
وتكامل عالماته، وهذا املعىن راجع إىل اأُلطروحة الثالثة اليت سنذكرها، وإذا 
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خیر البرّية

- روی ابن عساکر و ابن المغازلي و الخوارزمي عن البراء بن عازب، عن 
رسول اهلل، قال:

»عليُّ مني بمنزلة رأسي من بدني.«1 
- وروى الديلمي بإسناده عن ابن عّباس رفعه إىل النيب قال:

»علي متي مثل رأسي من بدني.«2
وروى الطبراني يف »املعجم األوسط«، عن عبداهلل بن بُريَدة، عن علي قال:

بعث رسول اهلل علي بن أيب طالب و خالد بن وليد، كل واحد 
قال:  علّى.«  فعليكم  اجتمعتما  فقال: »إذا  منهما وحده، و مجعهما 
 فأبعد فأصاب شبية، فأخذ جارية من  فأخذا ميينا ويسارا، فدخل عليُّ

السيب. 
بن  فأتى رجل خالد   .لعلّي بغضا  الناس  أشّد  بريدة: وكنت من  قال 
الوليد فذكر أنه قد أخذ جارية من اخلُمس، فقال: ما هذا، ثم جاء آخر. مث 
تتابعت األخبار على ذلك، فدعاين خالد فقال: يا بريده قد عرفت الذي 
صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول اهلل، فكتب إليه، فانطلقت بكتابه 
حىت دخلت على رسول اهلل، فأخذ الكتاب بشماله -و كان كما قال 
اهلل عوجل ال يقرأ وال يكتب - قال :وكنت إذا تكلمت طأطأت رأسي 
حىت أفرغ من حاجيت، فطأطأت رأسي فتكلمت فوقعت يف علّی حىت 
فرغت، مث رفعت رأسي فرأيت رسول اهلل غضب غضبا مل أره غضب 
مثله إال يوم قريظة و الّنضري، فنظر إىل فقال: يا بريده أحّب عليا فإمنا فعل 

ما يؤمر به. قال: »فقمُت و ما من الناس أحد أحب إلّى منه.«3 
وروى الطرباين يف املعجم األوسط عن ابن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول 
اهلل عليا أمرية على »اليمن«، و بعث خالد بن الوليد على اجلبل، فقال: 
»إن اجتمعتما على الناس، فالتَّقوا و أصابوا من الغنائم مالم يصيبوا مثله، و أخذ 
عليُّ جارية من الُخمس«، فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمهما فأخرب 
النيب مبا صنع، فقدمت املدينة و دخل املسجد و رسول اهلل يف منزله 

وناس من أصحابه على بابه، فقالوا: ما الخبر يا بريده؟ فقلت: خير، فتح اهلل 
على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها على من الخمس فجئُت 
ألخبر النبي، قالوا: فأخبره، فإنه يسقطه من عين رسول اهلل و رسول 
اهلل يسمع الكالم، فخرج مغضبا، و قال: »ما بال أقوام ينتقصون علّياً، 
من ينتقص علي فقد تنقَّنصتي، و من فارق عليا فقد فارقني، إن عليا مني، و أنا 
منه، ُخلق من طينتي و ُخلقُت من طينة إبراهيم، و أنا أفضل من إبراهيم، ذرية 
بعضها من بعض و اهلل سميع عليم و ذلك يا بريدة! أما علمَت أّن لعليُّ أكثر 

من الجارية التي أخذ، و أنه وليکم من بعدي؟!«
اإلسالم  على  أبايعك  حتى  يدك  بسطَت  إال  بالصحبة  اهلل  رسول  يا  فقلت: 

جديدة!
قال: »فما فارقته حتى بايعته على اإلسالم.«4 
- روى اآلجري يف »الشريعة« عن علي، قال:

»مرضُت فأتاني النبی فطرح علّى ثوبه ثم قام يصلي، فلما فرغ قال: »قم 
يا علي، ما سألُت اهلل عزوجل لنفسی شيئاً إال سألُت لك مثله، و ما سألته شيئا 

إال أعطاني، إال أنه قال: ال نبّوة بعدك.«5

اهلوامش:
1. »ترمجة اإلمام علي من تاريخ دمشق«، ج ۲، ص ۳۷۵، ح۸۷۷؛ »مناقب 
»املناقب   ،136-135 ح   ،96-95 صص  املغازيل،  البن   »علي اإلمام 

للخوارزمی«، ص 147، ح 174.
2. »الفردوس مباثور اخلطاب« للديلمي، ج ۳، ص ۸۹، ح 4174.

3. »املعجم األوسط«، ج 5، ص 425- 426، ح 4839.
4. نفس املصدر، ج ۷، ص 49-50، ح 6081.

5. »الشريعة«، ج 4، ص 2094، ح 1585.

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، صص 80-79.

عبدالّرحيم مبارک

من رسول اهلل

دولة كريمة

كان املراد من اخلرب السابق على هذا املعىن، كان دليالً على ما سنقوله يف 
اأُلطروحة الثالثة، وال يكون داالَّ ًعلى معىن إعجازي.

وعلى أيِّ حال، فهذا اخلرب الذي دعمنا به اأُلطروحة الثانية، مل تثبت وثاقة 
رواته، ومل جند غريه مبضمونه؛ فال يكون قاباًل لإلثبات التارخيي، ومعه ال تتمُّ 

هذه اأُلطروحة.

الظهور خبربته اخلاصة...  املهدي ُيشخِّص وقت  إنَّ  الثالثة:  اأُلطروحة 
.بعد أن كان تلقَّى أُسسه العامة عن آبائه، عن النيب

وينبغي أن نتحدَّث عن إثبات هذه اأُلطروحة، ضمن عدَّة أُمور:
األمر األول: أن نُعدِّد بشكل موجز شرائط الظهور، وأهّم ما يتمخض عنه 
التخطيط اإلهلي العام السابق على الظهور من نتائج، ممَّا سبق أن عرضناه يف 

التاريخ السابق وهذا التاريخ... وميكن تلخيص أمهِّها فيما يلي:
األول: وجود القيادة املـُتكاملة اليت تقوم مبهامِّ يوم الظهور ونشر العدل يف 

العامل كلِّه؛
الثاين: وجود القانون العادل، أو اأُلطروحة العادلة الكاملة، اليت تتكفَّل حلَّ 

كل مشاكل البشرية، وتستأصل مجيع مظاملها؛
العدل،  أساس  على  العامل  لفتح  األفراد  من  الكايف  العدد  وجود  الثالث: 

واستمرار ُحكمه على هذا األساس؛
والثقايف،  الفكري  النُّضج  درجة  إىل  اإلسالمية ككل،  األُّمة  بلوغ  الرابع: 
حبيث تستطيع أن تستوعب وتتفهَّم القوانني واألساليب احلديثة اليت يتَّخذها 

املهدي يف دولة احلق والعدل؛
اخلامس: تطرُّف احنراف املـُنحرفني، إىل حدٍّ يكون على مستوى نـَْبِذ الشريعة 

اإلسالمية وعصيان واضحات أحكامها؛
املـُدَّعاة  احللول  من  العاملي، ككل،  العام  الرأي  أو  العامل  يأس  السادس: 

للمشاكل العاملية عن طريق اإلسالم... كما سبق أن برهنَّا.
إىل غري ذلك من النتائج، وهذه أمهُّها ممَّا ميتُّ إىل حملِّ احلاجة بِصَلٍة، وهذه 
للتخطيط اإلهلي  نتيجة  الشرائط ولواحقها كلُّها تكون جُمتمعة وُمتعاصرة، 
العام، قـَُبيل الظهور ُمباشرة، ويكون الظهور كاشفاً لنا عن اجتماعها... كما 

تكشف بعض احلوادث السابقة عليه عن بعضها.
اإلمام  لدى  العلم  وجود  لتفسري  عامَّة  أساليب  هناك  أنَّ  الثاني:  األمر 
املعصوم، شاملة لإلمام املهدي، طبقاً للفهم اإلمامي الذي نتحدَّث 
عنه على طبقه اآلن، وقد وردت أخبار املصادر اخلاصة، وهي تصلح لتفسري 
علمه بأيٍّ من هذه األُمور، كاإلهلام، والنقر يف األمساع، وقاعدة: إذا أراد 
اإلمام أن يعلم شيئاً أعلمه اهلل تعاىل ذلك. وقاعدة: إنَّ أعمال العباد تُعَرض 

على اإلمام كل مجعة، ويرى فيها رأيه النهائي يف كل عام يف ليلة القدر.
األمر الثالث: أنَّنا إذا جتاوزنا عن تلك األساليب العامة، وحافظنا على الفهم 
اإلمامي لفكرة املهدي، مع فـَْهِم الغيبة طبقاً أُلطروحة خفاء العنوان، 
الذي سبق أن فهمناها وبرهنَّا عليها.إذا الحظنا كل ذلك يُنِتُج لدينا كون 
البشرية،  ملئات األجيال  ُمعاصراً  العمر،  اإلمام املهدي شخصاً طويل 
بالناس خالل عصر  ُمتَّصالً  العامل كلِّه،  الكامل يف  العدل  إلقامة  مذخوراً 

غيبته، بدون أن يعرفوه مواكباً ألخبارهم وورائهم عارفاً بآالمهم وآماهلم.

وإذا فهمنا املهدي هبذا الشكل، استطعنا أن نستوعب - بكل سهولة 
فيه؛  أثر لإلعجاز  ووضوح - علمه بكل هذه األمور، بشكل طبيعي ال 
فإنَّنا ال ينبغي أن ننزل يف التصوُّر عن الشخص العبقري واملـُفكِّر األملعي، 
العبقري قد يطَّلع على عدد من جوانب تلك اخلصائص، وإن  الفرد  فإنَّ 
 تعذَّرت إحاطته الكاملة هبا، بطبيعة احلال... فكيف باإلمام املهدي
 صاحب الصفات الكبرية واملـُميِّزات اجلليلة؟! وخباصة إذا كان لإلمام
اهتمام خاص بتتبُّع هذه اخلصائص ومواكبة وجودها التدرجيي، حىت تصل 
إىل درجة الكمال، وهذا االهتمام موجود بكل تأكيد؛ باعتبار حرص اإلمام 

املهدي مبعرفة موعد ظهوره أكثر من أيِّ شخص آخر.

الهوامش:
1. ج3، ص 327 وما بعدها.

2. انظر »اخلرايج واجلرايح«، ص 198.
3. املصدر، ص 129 و ص 162.

4. انظر املصدر املخطوط.
.5. انظر املصدر املخطوط، باب: جهات علوم األئمة

6. املصدر والباب نفسيهما.
7. اإلهلام: وصول املعىن إىل الذهن بدون لفظ. والوحي وصوله مع اللفظ، وهو خاص 

باألنبياء.
8. انظر »تاريخ الغيبة الكربى«، ص 515.

المصدر: »موسوعة اإلمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
الجزء 3، صص 195-206؛ بالتخليص.

منزلته الخصيصة
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موعود األديان

المنجي في صحف إبراهيم
ختم اهلل تعاىل الكتب السماويّة بالقرآن الكرمي الذي أنزله على آخر املبعوثني 
اختلفوا  ما  هلم  ويبنّي  األّمة،  ويوّحد  الّرسالة  ليتتّمم   ،حمّمد رسلني 

ُ
وامل

فيه، وينزعهم من طريق التيه والضالل ليضعهم على طريق الّنور، فلم يدع 
اهلل تعاىل أمراً إاّل وأوجد له حالً يف كتابه، وال مسألة إاّل وبّينها، فبنّي اهلل 
الكتب  ومن   ،ورسله أنبيائه  على  أُنزلت  اليت  السماويّة  الكتب  تعاىل 
السماويّة: صحف إبراهيم وموسى، وقال اهلل تعاىل عن الصحف يف 

»سورة األعلى«: 
»ِإنَّ َهفَذا َلِفي الصُُّحِف اأْلُوَلى، ُصُحِف ِإبفَْراِهيَم َوُموَسى.«1 وقد ورد ذكرمها 
يف موضع آخر من القرآن الكرمي، وحتديداً يف »سورة النجم« حيث قال 

اهلل تعاىل: 
ِوْزَر  َواِزرٌَة  َتِزُر  َأالَّ  َوفَّى،  الَِّذي  َوِإبفَْراِهيَم  ُموَسى،  ُصُحِف  ِفي  ِبَما  يفَُنبَّْأ  َلْم  َأْم 

ُأْخَرى.«2 ويف ذكر ما جاء يف صحف سيدنا إبراهيم قال اهلل تعاىل: 
نفَْيا، َواآْلِخَرُة  »َقْد َأففَْلَح َمن تفَزَكَّى، َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى، َبْل تفُْؤثُِروَن اْلَحَياَة الدُّ

َخيفٌْر َوأَبفَْقى، ِإنَّ َهفَذا َلِفي الصُُّحِف اأْلُوَلى، ُصُحِف ِإبفَْراِهيَم َوُموَسى.«3 
فكان إبراهيم صاحب املّلة، وإماماً لألّمة، قال اهلل تعاىل: 

»َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا مِّمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َواتفََّبَع ِملََّة ِإبفَْراِهيَم َحِنيًفا 
َواتََّخَذ اللَُّه ِإبفَْراِهيَم َخِليال.«4 

و كان موسى صاحب الكتاب والكالم والشريعة؛ حيث قال اهلل تعاىل: 
»ُقل َمن أَنَزَل الِكتاَب الَّذي جاَء ِبِه موسى نورًا َوُهًدى ِللّناِس.«5

ذ موسى كليماً هلل تعاىل، فالرابط  فاختذ اهلل تعاىل إبراهيم خلياًل، واختُّ

فكان  لطاعته،  والّدعوة  تعاىل،  اهلل  توحيد  رسالة   وموسى إبراهيم  بني 
منهما البّذل والعطاء حّباً خلالقهما.6  

الصحف اإلبراهيمية هي اليت تلقاها إبراهيم عن ربه عز وجل، حيث 
أورد امسها كتاب اهلل تعاىل القرآن الكرمي، حيث إّن اهلل تعاىل كان قد أمره 
هبا أن يبلغ ويدعو إىل توحيد اهلل تعاىل وعبادته وتبجيله وحده من دون أن 
يشرك معه يف العبادة أحد، فتنقل الرسول الكرمي بني أصقاع األرض يف ذلك 
الزمن داعياً إىل اهلل تعاىل ومبلغاً ما جاء يف هذه الرسائل السماوية اليت أنزلت 

عليه من لدن عليم خبري. 
العالئم  و  آخرالّزمان  ببحث  ترتبط  املتون  من  اليهود کثرياً  فی کتب  نری 
النيب کالم حول  لداوود  ثلث کتاب »زبور«  املنجي کما جاء يف  و 
لکن   املسيح ظهور  علی  تدل  اآليات  هذه  من  عدد  آخرالّزمان. 
حينما نطالع بعض اآليات لعهد العتيق نراها تنطبق لعالئم ظهور اإلمام 
املهدي. حبيث اليستطيع اإلنسان املنصف و العادل الشک فيها. جاء 
يف األسفار اخلمسة قسم سفر اخللقة: ظهر اهلل علی إبراهيم و قال: أعطی 

ذريتک هذه األرض و سأعطيک و ذريتک کل هذه األرض التي تری.7 
کما جاء يف القرآن: ملة أبيکم إبراهيم و هو سميکم المسلمين من قبل و فی 
هذا...و کذلک جاء: ينهض األمير العظيم الذی قام ألبناءک و اسمه قائم... 

و سييقظ عندئٍذ کثير من الذين ناموا في التراب...8  
تشري هذه اآلية بوضوح إلی القائم لقب اإلمام املهدي و قضية رجعة 

املؤمنني عند ظهور املهدي. کما نقرأ يف دعاء العهد: 

مقضياً موعود األديان حتماً  عبادک  علی  جعلته  الذي  الموت  بينه  و  بيني  حال  إن  »اللهم 
فأخرجني من قبري مؤتزراً کفني...« 

و کذلک يقول: طاب للذين ينتظرون9 
قال االمام الصادق: »إن داود ورث   علم األنبياء، و إن سليمان ورث 
داود، و إن محّمدا ورث   سليمان، و إنا ورثنا محّمدا، و إن عندنا 

صحف  إبراهيم  و ألواح موسى.«10 
عن رسول اهلل أنه قال: 

»لما خلق اهلل إبراهيم الخليل كشف له عن بصره فنظر في جانب العرش نورا، 
فقال: إلهي و سيدي ما هذا النور؟ 
قال: يا إبراهيم!  هذا محّمد صفيي. 

فقال: إلهي و سيدي إني أرى بجانبه نورا آخر. 
قال: يا إبراهيم! هذا علّي ناصر ديني. 

قال: إلهي و سيدي إني أرى بجانبهما نورا آخر ثالثا يلي النورين. 
قال: يا إبراهيم هذه فاطمة تلي أباها و بعلها فطمت محبيها من النار.

قال: إلهي و سيدي إني أرى نورين يليان األنوار الثالثة. 
قال: يا إبراهيم هذان الحسن و الحسين. يليان أباهما أمهما و جدهما.
قال: إلهي و سيدي إني أرى تسعة أنوار قد أحدقوا بالخمسة األنوار. 

قال: يا إبراهيم هؤالء األئمة من ولدهم. 
قال إلهي و سيدي و بمن يعرفون؟ 

قال: يا إبراهيم أولهم علّي بن الحسين و محّمد ولد علي و جعفر ولد محّمد 
و موسى ولد جعفر و علي ولد موسى و محّمد ولد علي و علي ولد محّمد و 

 .الحسن ولد علي و محّمد ولد الحسن القائم  المهدي
قال: إلهي و سيدي و أرى عدة أنوار حولهم ال يحصي عدتهم؛ إال أنت. 

قال: يا إبراهيم هؤالء شيعتهم و محبوهم. 
قال: إلهي و سيدي بم يعرف شيعتهم و محبوهم؟ 

الرحمن  اهلل  بف»بسم  الجهر  و  الخمسين  و  اإلحدى  بصالة  إبراهيم  يا  قال: 
الرحيم « و القنوت قبل الركوع و سجدتي الشكر و التختم باليمين. 

قال إبراهيم: اجعلني إلهي من شيعتهم و محبيهم. 
قال: قد جعلتك منهم. 

ْبراهيم «11 إذ جاء ربه بقلب سليم  صدق  فأنزل تعالى فيه:  »َو ِإنَّ ِمْن شيَعِتِه إَلِ
اهلل تعالى و رسوله.«12 

الهوامش:
1. سورة األعلى، اآليات 19-18.
2. سورة النجم، اآليات 38-36.
3. سورة األعلى، اآليات 19-14.

4. سورة النساء، اآلية 125.
5. سورة األنعام، اآلية 91.

6. فصـل يف مجع الّله بني إبراهيم وموسى يف أمور.
7. باب 12، فراز 7.

8. کتاب دانيال نبی، فصل 12-1.
9. کتاب دانيال نبی، ص 12.

10. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، قم، الطبعة االولی،  1429ق.، ج 1، 

ص 559.
11. سورة الّصافات، اآلية 83.

12. ابن شاذان قمى، أبوالفضل شاذان بن جربئيل، »الفضائل«  قم، الطبعة الثانية، 
1363ه.ش.، ص 158.
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األشهر الستة األخیرة

نصل إىل آخر جزء من املخطط الذي سرنا عليه يف هذا الفصل،حيث تبدأ 
ببزوغ نور  العالمات و ذلك  الشهر خامتة كل تلك األحداث و  يف هذا 
الفجر املقدس يف اليوم العاشر منه،و من مث تبدأ عملية التحرير و الدعوة 
وضع  املعمورة،و  أرجاء  يف  القسط  و  العدل  نشر  و  جديد  من  لإلسالم 
خامتة لكل جهود األنبياء و األولياء و الصاحلني و الشهداء و ذلك بتحقيق 

أهدافهم اليت ضحوا من أجلها.
نصل إىل بداية مرحلة العهد امليمون،و بداية حتقق الوعد اإلهلي يف كتابه 

:الكرمي و بشارة رسول اهلل
اِلٰحاِت لََيْسَتْخِلَفنفَُّهْم ِفي اأْلَْرِض  ُه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصّٰ 1. »َوَعَد اللّٰ
َو  َلُهْم  اْرَتضٰى  الَِّذي  ِدينفَُهُم  َلُهْم  لَُيَمكَِّننَّ  َو  قفَْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخَلَف  َكَما 
لَنفَُّهْم ِمْن بفَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً يفَْعُبُدونَِني اٰل ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيئاً َو َمْن َكَفَر بفَْعَد ٰذِلَك  لَُيَبدِّ

فَُأوٰلِئَك ُهُم اْلٰفاِسُقوَن«1
2. »َو نُرِيُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َو َنْجَعَلُهْم أَِئمًَّة َو َنْجَعَلُهُم 
اْلٰوارِثِيَن ٭ َو نَُمكَِّن َلُهْم ِفي اأْلَْرِض َو نُِرَي ِفْرَعْوَن َو ٰهاٰماَن َو ُجُنوَدُهٰما ِمنفُْهْم 

ٰما ٰكانُوا َيْحَذُروَن«2
اِلُحوَن«3 3. »َو َلَقْد َكَتبفْٰنا ِفي الزَّبُوِر ِمْن بفَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأْلَْرَض يَرِثفُٰها ِعٰباِدَي الصّٰ

يِن ُكلِِّه َو َلْو  4. »ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهدٰى َو ِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن«4

5. و بشارة رسول اهلل اليت قاهلا يف خطبة يوم الغدير و حبضور 120 
ألف مسلم:

»... معاشر الناس! النور من اهلل عز و جّل في مسلوك، ثم في علي،ثم في 
النسل منه إلى القائم المهدي عليه الّسالم،الذي يأخذ بحق اهلل و بكل حق 

هو لنا...«5
:هذا اليوم الذي عرب عنه اإلمام الباقر

»أما إني لو أدركت ذلك ال ستبقيت نفسي لصاحب هذا األمر.«6
هذا اليوم الذي ينتظره أهل السماء قبل أهل األرض... هذا اليوم العظيم 
املدخر لتحقيق أكرب األهداف و أمسى الغايات بنشر اإلسالم الصحيح و 

تطبيقه على العامل.

أوال: يوم الفجر المقدس )وعد إلهي(
إىل  يفدون  اإلسالمي  العامل  بالد  من  مبعوثني  أن  على  األحاديث  تدل 
»احلجاز« و يبحثون عن املهدي سرا ليبايعوه )سبعة من علماء الدين 
و أعواهنم(7 يف هذه األثناء يكون املهدي قد خرج من »املدينة املنورة« 
متوجها إىل »مكة املكرمة« خائفاً يرتقب على سّنة موسى بن عمران يف 
حني يبدأ وزراؤه و أصحابه )313 رجال( بالتوافد إىل مكة، فيجتمعون من 

األشهر الستة األخیرةأفق شىت على غري ميعاد يف ليلة واحدة.

يف يوم السبت )عاشوراء، العاشر من احملرم( صباحا )قبيل طلوع الشمس( 
و بعد أن يصلي ركعتني خلف »مقام إبراهيم« يف احلرم املكي يقف 
بني الركن و املقام و يعلن خطابه األول بأن يعرف الناس بنفسه الشريفة، و 
يدعوا الناس إىل بيعته، و أول من يبايعه )الطائر األبيض الواقف على ميزاب 
الكعبة( جبرائيل، مث أصحابه الكرام )313( مث املؤمنون و الصاحلون، 
الذين أتوا لنصرته و توفقوا للجهاد معه، فيبقى يف مكة املكرمة حىت جيتمع 

عنده عشرة آالف مناصر )العقد، احللقة(.
عن يونس بن ظبيان عن أيب عبد اهلل قال:

»إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تعالى ملكا إلى سماء الدنيا فإذا طلع الفجر 
جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور، و نصب لمحمد و علي و 
الحسن و الحسين منابر من نور، فيصعدون عليها، و تجمع لهم المالئكة 
و النبيون و المؤمنون، و تفتح أبواب السماء، فإذا زالت الشمس، قال رسول 
اهلل: »يا رب ميعادك الذي وعدت به في كتابك و هو هذه اآلية: »َوَعَد اللُّٰه 
اِلٰحاِت لََيْسَتْخِلَفنفَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف  الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصّٰ
لَنفَُّهْم ِمْن بفَْعِد  الَِّذيَن ِمْن قفَْبِلِهْم َو لَُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِدينفَُهُم الَِّذي اْرَتضٰى َلُهْم َو لَُيَبدِّ
َخْوِفِهْم َأْمنًا«8 ثم يقول المالئكة و النبيون مثل ذلك ثم يخر محمد و علي و 
الحسن و الحسين سجدا، ثم يقول يا رب اغضب فانه قد هتك حريمك و قتل 

أصفياوءك و أذل عبادك الصالحون فيفعل اهلل ما يشاء و ذلك يوم معلوم.«9
ميكن تلخيص األحاديث اليت تشري إىل هذا احلادث الكبري يف عدة فئات:

1. يوم الخروج: يوم السبت )عاشوراء( العاشر من محرم الحرام
:عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اهلل

»... يقوم )القائم( في يوم عاشوراء، و هو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن 
علي لكأني به في يوم السبت العاشر من المحرم قائما بين الركن و المقام، 
جبرئيل بين يديه ينادي بالبيعة له فتصير شيعته من أطراف األرض تطوى لهم طيا 

حتى يبايعوه فيمأل اهلل به األرض عدال،كما ملئت جورا و ظلما.«10
عن علي بن مهزيار عن ايب جعفر الباقر قال:

»كأني بالقائم يوم عاشوراء،يوم السبت قائما بين الركن و المقام.«11

2. قبيل الخروج بساعات: تجميع أنصاره
:عن المفضل بن عمر عن اإلمام الصادق

»... يظهر وحده و يأتي البيت وحده و يلج الكعبة وحده و يجن عليه الليل 
وحده، فإذا نامت العيون و غسق الليل نزل اليه جبرئيل و ميكائيل و المالئكة 
صفوفا فيقول له جبرئيل: يا سيدي قولك مقبول، و أمرك جائز فمسح يده على 
الجنة  نتبوأ من  الذي صدقنا وعده و أورثنا األرض  وجهه و يقول الحمد هلل 
حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، و يقف بين الركن و المقام فيصرخ صرخة 
فيقول: يا معاشر نقبائي و أهل خاصتي و من ذخرهم اهلل لنصرتي قبل ظهوري 
على وجه األرض، ائتوني طائعين فيرد صيحته عليهم و هم في محاريبهم و على 
فرشهم في شرق األرض و غربها، فيسمعونه في صيحة واحدة في أذن كل رجل 
فيجيبون نحوها و ال يمضي لهم إال كلمحة بصر، حتى يكون كلهم بين يديه بين 
الركن و المقام فيأمر اهلل عز و جّل النور فيصير عمودا من السماء إلى األرض 

فيستضيء به كل مؤمن على وجه األرض و يدخل عليه نور من جوف بيته فتفرح 
نفوس المؤمنين بذلك النور،و هم ال يعلمون بظهور قائمنا أهل البيت عليهم 
بعدة  ثالثة عشر رجال  ثالثمائة و  يديه و هم  بين  السالم،ثم يصبحون وقوفا 

أصحاب رسول اهلل يوم بدر.«12
و يكون بذلك قد مت يف مكة املكرمة لقاء اإلمام بأصحابه و حوارييه 
من  عشر  )اثىن  أفضلهم  و  بنقبائهم  ذلك  قبل  التقى  أن  وزرائه،بعد  و 

األصحاب(.

3. بيانه األول: )الخطبة(
إن القائم إذا حان موعد خروجه يوم عاشوراء صبيحة يوم السبت دخل 
املسجد احلرام، فيستقبل القبلة و جيعل ظهره إىل املقام مث يصلي ركعتني... 
مث يقف اإلمام املهدي يف أول ظهوره املقدس قريبا من الكعبة املشرفة 
مستدبرا هلا بني الركن و املقام، و مواجها للجماهري ليقول هلم كلمته األوىل، 

و يبتدئ خطبته التارخيية:
الطاهرين...«  آله  و  محمد  على  الصالة  و  عليه،  الثناء  و  اهلل  حمد  »بعد 
فينادي: »يا أيها الناس إنا نستنصر اهلل و من أجابنا من الناس، فإنا أهل بيت 
نبيكم محمد و نحن أولى الناس باهلل و بمحمد فمن حاجني في آدم 
فأنا أولى الناس بآدم، و من حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، و من حاجني 
في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، و من حاجني في محمد فأنا أولى الناس 
بمحمد، و من حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين، و من حاجني في 
كتاب اهلل فأنا أولى الناس بكتاب اهلل، أليس اهلل يقول في محكم كتابه »ِإنَّ اللَّٰه 
اْصَطفٰى آَدَم َو نُوحاً َو آَل ِإبفْٰراِهيَم َو آَل ِعْمٰراَن َعَلى اْلٰعاَلِميَن ٭ ُذرِّيًَّة بفَْعُضٰها 
ُه َسِميٌع َعِليٌم«13 فأنا بقية من آدم، و ذخيرة من نوح، و مصطفى  ِمْن بفَْعٍض َو اللّٰ
من إبراهيم، و صفوة من محمد... أال و من حاجني في سنة رسول اهلل فأنا 
أولى الناس بسنة رسول اهلل، فأنشد اهلل من سمع كالمي اليوم، لما بلغ الشاهد 
منكم الغائب، و أسالكم بحق اهلل و رسوله و بحقي فإن لي عليكم حق القربى 
من رسول اهلل، إال أعنتمونا و منعتمونا ممن يظلمنا، فقد أخفنا و ظلمنا، و طردنا 
من ديارنا و أبنائنا، و بغي علينا و دفعنا عن حقنا، فافترى أهل الباطل علينا...

فاهلل اهلل فينا ال تخذلونا، و انصرونا ينصركم اهلل.«14
مث يرفع اإلمام يديه إىل السماء، و يدعو و يتضرع و يقول: 

»َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإٰذا َدٰعاُه َو َيْكِشُف السُّوَء َو َيْجَعُلُكْم ُخَلٰفاَء اأْلَْرِض«15

4. البيعة و االنصار
ما إن يكمل اإلمام روحي فداه كالمه حىت حیاول شرطة احلرم أن يعتقلوه 
بنفس  الزكية  النفس  بقتل ذي  يوما  قبل مخسة عشر  فعلوا  يقتلوه كما  أو 
املكان، فيتقدم أصحاب اإلمام و يدفعوهنم عنه و حیيطون به و ينزل 
جبرائيل من على ظهر الكعبة فيكون أول املبايعني،مث يبايعه أصحابه 

الثالمثائة و ثالثة عشر رجال و أنصاره املتواجدون حينها.
:عن المفضل بن عمر عن الصادق

»... يا مفضل يسند القائم ظهره إلى الحرم و يمد يده فترى بيضاء من غير سوء 
و يقول هذه يد اهلل و عن اهلل و بأمر اهلل ثم يتلو هذه اآلية: »ِإنَّ الَِّذيَن يفُٰباِيُعوَنَك 

مجتبی السادة أحداث شهر محّرم
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ِه ففَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإنَّٰما يفَْنُكُث َعلٰى نفَْفِسِه«16  َه َيُد اللّٰ ِإنَّٰما يفُٰباِيُعوَن اللّٰ
فيكون أول من يقبل يده جبرائيل، ثم يبايعه و تبايعه المالئكة و نجباء الجن ثم 
النقباء، و يصبح الناس بمكة فيقولون من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة، و 

ما هذا الخلق الذي معه و ما هذه اآلية التي رأيناها الليلة و لم نر مثلها.«17
و يكون هذا قبيل طلوع الشمس.

:عن علي بن مهزيار قال: قال اإلمام الباقر
يديه  بين  المقام  و  الركن  بين  قائما  السبت  يوم  عاشوراء  يوم  بالقائم  »كأني 

جبرائيل ينادي البيعة هلل فيملؤها عدال كما ملئت ظلما و جورا.«18
:عن أمري املؤمنني

»أنه يأخذ البيعة عن أصحابه على أن ال يسرقوا و ال يزنوا، و ال يسبوا مسلما، 
و ال يقتلوا محرما، و ال يهتكوا حريما محرما، و ال يهجموا منزال، و ال يضربوا 
أحدا إال بالحق، و ال يكنزوا ذهبا و ال فضة و ال برا و ال شعيرا، و ال يأكلوا مال 
اليتيم، و ال يشهدوا بما ال يعلمون، و ال يخربوا مسجدا، و ال يشربوا مسكرا، 
و ال يلبسوا الخّز و ال الحرير، و ال يتمنطقوا بالذهب، و ال يقطعوا طريقا، و ال 
يخيفوا سبيال، و ال يفسقوا بغالم، و ال يحبسوا طعاما من بّر أو شعير، و يرضون 
بالمعروف،  يأمرون  النجاسة، و  الطيب، و يكرهون  بالقليل، و يشتمون على 
و ينهون عن المنكر، و يلبسون الخشن من الثياب، و يتوسدون التراب على 
الخدود، و يجاهدون في اهلل حق جهاده، و يشترط على نفسه لهم، أن يمشي 
حيث يمشون و يلبس كما يلبسون، و يركب كما يركبون، و يكون من حيث 
يريدون، و يرضى بالقليل، و يمأل األرض بعون اهلل عدال كما ملئت جورا، يعبد 

اهلل حق عبادته، و ال يتخذ حاجبا و ال بوابا.«19

5. النداء باسم القائم
بعد أن تتم البيعة لإلمام، يقوم جربائيل فينادي بامسه.

عن الصادق قال:
»ينادي مناد باسم القائم و اسم أبيه، و الصيحة في هذه اآلية صيحة من 

20».السماء، و ذلك يوم خروج القائم
عن شهر بن حوشب قال: بلغين أن رسول اهلل قال:

تتحارب  القعدة  »يكون في رمضان صوت، و في شوال مهمهة، و في ذي 
القبائل، و في ذي الحجة ينتهب الحاج،و في المحرم ينادي مناد من السماء: 

أال إن صفوة اهلل من خلقه فالن فاسمعوا له و أطيعوا.«21
:عن اإلمام الرضا

»... و هو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل األرض بالدعاء إليه 
أال إن حجة اهلل قد ظهر عند بيت اهلل فاتبعوه فإن الحق معه و فيه.«22

هذا  يف  السابقة  األحاديث  جمموع  من  يستفيد  أن  الكرمي  القارىء  على 
الفصل، إن هناك عدة نداءات:

أ. النداء االول: يكون يف شهر رجب )على شكل ثالثة نداءات(؛
ب. النداء الثاين: يكون يف شهر رمضان )ليلة القدر 23، الصيحة(؛

ج. النداء الثالث: يكون يف شهر حمرم )عاشوراء، يوم اخلروج(.
بعد هذا النداء و البيعة، يتم لإلمام املهدي السيطرة على مكة املكرمة 
و يبقى فيها حىت يتشكل نواة جيشه )عشرة آالف رجل( و يف هذه األثناء 

يوجه اإلمام بعض اخلطب إىل اجلماهري املتواجدة يف مكة و تبث للعامل، 
و يضع اخلطوط العامة جليشه و يقوم بإجناز عدة أمور يف مكة املكرمة نشري 

إليها باختصار:
.أ. إعادة املسجد احلرام إىل ما كان عليه أيام النيب إبراهيم

ب. إعادة مقام إبراهيم إىل موضعه األول، كما كان يف عهد رسول 
اهلل جبوار الكعبة.

النافلة  صاحب  يسلم  بأن  ذلك  و  املستحب،  الطواف  عن  النهي  ج. 
لصاحب الفريضة.

د. قطع أيدي بين شيبة... إقامة حدود اهلل باعتبارهم سراق بيت اهلل احلرام.
مىت ما اكتمل قوام جيش اإلمام عشرة اآلف رجل يبدأ املسري إىل املدينة 
املنورة، و من مث إىل »إيران« )منطقة اصطخر( و من مث حنو »العراق« )و 

تكون الكوفة عاصمة حكمه( و من مث يتوجه حنو »بيت املقدس«.

ثانيا: خسف البيداء )من المحتوم(
إىل  جبيش  يبعث   املهدي اإلمام  ظهور  السفياين خرب  يسمع  أن  بعد 
املنورة يف  املدينة  السفياين إىل  املقدسة يف احلجاز، فيصل جيش  األماكن 
)12 حمرم(، أي بعد خروج اإلمام بيومني، و أمري جيش الغزو رجل من 
بين كلب يقال له خزيمة أطمس العني الشمال و على عينه ظفرة غليظة، و 
ينزل املدينة يف دار أبي الحسن األموي... و يبقى اجليش األموي يف مدينة 
الرسول مدة ثالثة أيام، ينهبوهنا و يرتكبون فيها اجملازر و يفتكون بأهلها 
 و يقتلون رجاهلا و يسبون بناهتا و نساءها، و يكسرون منرب الرسول
و يهدمون القرب الشريف و تروث خيلهم يف مسجد املصطفى... مث 
خيرج جيش السفياني من املدينة قاصدا غزو مكة املكرمة و القضاء على 
حركة املهدي يف بدايات ظهورها، و ألمهية هذا اجليش يسمى جبيش 
اهلمالت،23 فإذا توسط اجليش البيداء الواقعة بني مكة و املدينة بعد إنتهاء 
اجلبال على بعد إثىن عشر ميال من منطقة »ذات اجليش«، و هي أرض 
بيضاء مسطحة قرب بدر الكربى، يصل اجليش املنطقة وقت الليل فيبيت 
اجليش فيها )ليلة مقمرة، 15 حمرم( فيأمر اهلل تعاىل جربائيل فيصرخ 
فيهم صرخة الغضب و ينادي: يا بيداء أبيدي القوم الظالمين، فتنخسف 
األرض هبم و بقواهتم املسلحة، ال يفلت منهم إال بشير و نذير رجالن من 
جهينة، يضرب امللك على وجهيهما فتحول اىل القفاء، فيذهب أحدمها 
بشريا للقائم بأمر امللك، حيث يأمره أن يذهب للحجة و يتوب 
نذيرا  يبعثه  باخلسف، و اآلخر  السفياين  يبشره هبالك جيش  يده و  على 
للسفياين بـ»الشام« لينذره، و خيربه هبالك جيشه فيصل إليه و خيربه بذلك 

و ميوت النذير.
و تصبح مكة بعد هذا اخلسف منطقة األمان، ال جيرأ أحد أن يذهب إليها 
من امللوك و احلكام، فكل قائد أو ظامل يطلب منه و يكلف بالذهاب إىل 
مكة و غزوها، يستقيل و يرتاجع و ال يقبل خوفا من وقوع اخلسف به، 
 فيبقى حرم اهلل حمفوظا ال يقربه ظامل أو غاشم، فيستقر األمر لإلمام

فريتب جيشه فيها و جيتمع إليه املؤمنون.
متوجها  اجلند )عشرة اآلف( يسري من مكة  العدة من  تكمل  إن  بعد  و 

فيخربهم األشهر الستة األخیرة اخلسف،  موضع  على   اإلمام جيش  فيمر  املنورة  املدينة  إىل 
احلجاز  يف  السفياين  قوات  هالك  بعد  و  اخلسف...  مبكان   اإلمام
)اخلسف بالبيداء( و اهلزمية اليت مىن هبا على يد الخراساني و اليماني يف 
العراق، تنتقل املعركة إىل ساحته، و يقوم بتجميع قواته يف الشام إستعدادا 
ألكرب معارك املنطقة يف أحداث الظهور، معركة حترير القدس اليت ميتد حمورها 

من دمشق إىل طربية فالقدس.
جاء بعض األحاديث بدالالت صرحیة توضح مبن يكون اخلسف و زمانه و 

مكانه و كيفيته و الناجي منه:
عن عمر بن حنظلة عن أيب عبد اهلل أنه قال:

»للقائم خمس عالمات السفياني و اليماني و الصيحة من السماء و قتل النفس 
الزكية و الخسف بالبيداء.«24

عن أيب عبد اهلل: »... و خسف البيداء من المحتوم.«25
عن االصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين يقول:

»... و خروج السفياني براية حمراء، أميرها رجل من بني كلب، و إثني عشر 
ألف عنان من خيل السفياني تتوجه إلى مكة و المدينة، أميرها رجل من بني أمية 
يقال له خزيمة، أطمس العين الشمال، على عينه ظفرة غليظة يتمثل بالرجال، 
ال ترد له راية حتى ينزل بالمدينة في دار يقال لها: دار أبي الحسن األموي، و 
يبعث خيال في طلب رجل من آل محمد قد اجتمع إليه ناس من الشيعة، ثم 
يعود إلى مكة في جيش أميره من غطفان، إذا توسط القاع األبيض خسف به 
فال ينجو إال رجالن يحول اهلل وجهيهما إلى قفاهما ليكونا آية لمن خلفهما.«26

و يومئذ تأويل هذه اآلية »َو َلْو َترٰى ِإْذ َفزُِعوا َفاٰل ففَْوَت َو ُأِخُذوا ِمْن َمٰكاٍن 
ا ِبِه َو أَنّٰى َلُهُم التفَّٰناُوُش ِمْن َمٰكاٍن بَِعيٍد ٭ َو َقْد َكَفُروا ِبِه ِمْن  َقرِيٍب ٭ َو ٰقاُلوا آَمنّٰ
قفَْبُل َو يفَْقِذُفوَن بِاْلَغْيِب ِمْن َمٰكاٍن بَِعيٍد ٭ َو ِحيَل بفَيفْنفَُهْم َو بفَْيَن ٰما َيْشتفَُهوَن َكٰما 

فُِعَل بَِأْشٰياِعِهْم ِمْن قفَْبُل ِإنفَُّهْم ٰكانُوا ِفي َشكٍّ ُمرِيٍب«27
و قوله تعاىل: »ٰيا أَيفَُّها الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكٰتاَب آِمُنوا ِبٰما نفَزَّْلٰنا ُمَصدِّقاً ِلٰما َمَعُكْم ِمْن 
قفَْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوهاً ففَنفَُردَّٰها َعلٰى َأْدٰبارِٰها َأْو نفَْلَعنفَُهْم َكٰما َلَعنّٰا َأْصٰحاَب السَّْبِت 

ِه َمْفُعواًل«28 َو ٰكاَن َأْمُر اللّٰ
:عن حذيفة بن اليمان عن النيب

»... و يحل الجيش الثاني بالمدينة فينهبونها ثالثة أيام بلياليها ثم يخرجون 
متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء، بعث اهلل جبرائيل فيقول يا جبرائيل 
إذهب فأبدهم فيضربها برجله ضربة يخسف اهلل بهم عندها، و ال يفلت منها إال 
رجالن من جهينة. فلذلك جاء القول )و عند جهينة الخبر اليقين( و لذلك قوله 

تعالى: »َو َلْو َترٰى ِإْذ َفزُِعوا«29
:عن اإلمام الباقر

»يخرج )القائم( عائدا إلى المدينة حتى يمر بالبيداء، فيقول هذا مكان القوم 
الذين خسف بهم، و هي اآلية التي قال اهلل تعالى:

ُه ِبِهُم اأْلَْرَض َأْو يَْأتِيفَُهُم اْلَعٰذاُب ِمْن  »َأ فََأِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيِّٰئاِت َأْن َيْخِسَف اللّٰ
َحْيُث اٰل َيْشُعُروَن* َأْو يَْأُخَذُهْم ِفي تفََقلُِّبِهْم َفٰما ُهْم ِبُمْعِجزِيَن«30و31

الهوامش:
1. سورة النور، اآلية 55.

2. سورة القصص، اآليتان 6-5.

3 سورة األنبياء، اآلية 105.
4. سورة التوبة، اآلية 33.

5. »اإلمام املهدي من املهد إىل الظهور«، ص 57.
6. »الغيبة«، النعماين، ص 182؛ »يوم اخلالص«، ص 267.

7. »املمهدون للمهدي«، ص 60.
8. سورة النور، اآلية 55.

9. »الغيبة«، النعماين، ص 184؛ »حباراالنوار«، ج 52، ص 297.
189؛  ص  النعماين،  »الغيبة«،  379؛  ص   ،2 ج  املفيد،  »االرشاد«،   .10
»اعالم الورى«، ص 430؛ »منتخب االثر«، ص 448؛ »يوم اخلالص«، ص 317.

11. »الغيبة«، الطوسي، ص 274؛ »تاريخ ما بعد الظهور«، ص 222.
»يوم  268؛  ص  االسالم«،  »بشارة  256؛  ص   ،2 ج  الناصب«،  »الزام   .12

اخلالص«، ص 318.
13. سورة آل عمران، اآليتان 34-33.

»بشارة  223؛  ص   ،52 ج  »حباراألنوار«،  121؛  ص  النعماين،  »الغيبة«،   .14
اإلسالم«، ص 102؛ »منتخب األثر«، ص 422؛ »املهدي من املهد إىل الظهور«، 

ص 412؛ »تاريخ ما بعد الظهور«، ص 228؛ »يوم اخلالص«، ص 303.
15. سورة النمل، اآلية 62.
16. سورة الفتح، اآلية 10.

»يوم  257؛  ص   ،2 ج  الناصب«،  »الزام  268؛  ص  االسالم«،  »بشارة   .17
اخلالص«، ص 320.

18. »بشارة االسالم«، ص 97؛ »املهدي من املهد اىل الظهور«، ص 426؛ »تاريخ 
ما بعد الظهور«، ص 243.

19. »منتخب االثر«، ص 469؛ »الزام الناصب«، ج 2، ص 205؛ »يوم اخلالص«، 
ص 292؛ »تاريخ ما بعد الظهور«، ص 244.

20. »منتخب األثر«، ص 447؛ »يوم اخلالص«، ص 535.
21. »منتخب األثر«، ص 451.

22. »إعالم الورى«، ص 408؛ »يوم اخلالص«، ص 545؛ »بشارة اإلسالم«، ص 
.161

23. »حبار األنوار«، ج 52، ص 223.
24. »الغيبة«، النعماين، ص 169؛ »إعالم الورى«، ص 426؛ »منتخب األثر«، ص 

458؛ »بشارة اإلسالم«، ص 119.
الغيبة  »تاريخ  455؛  ص  األثر«،  »منتخب  172؛  ص  النعماين،  »الغيبة«،   .25

الكربى«، ص 500.
26. »حبار األنوار«، ج 52، ص 273؛ »إلزام الناصب«، ج 2، ص 119؛ »بشارة 

اإلسالم«، ص 58؛ »يوم اخلالص«، ص 677.
27. سورة سبأ، اآليات 54-51.

28. سورة النساء، اآلية 47.
»بشارة  456؛  ص  األثر«،  »منتخب  187؛  ص   ،52 ج  األنوار«،  »حبار   .29

اإلسالم«، ص 21؛ »يوم اخلالص«، ص 673.
30. سورة النحل، اآليتان 46-45.

31. »حبار األنوار«، ج 52، ص 224؛ »إلزام الناصب«، ج 2، ص 117؛ »يوم 
اخلالص«، ص 307.

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

األشهر الستة األخیرة
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الشتات اليهودي فى أوروبا الغربية باضطهادهم بسبب 
عقيدة المسيحيين فيهم وإلفسادهم

وصلت أول جمموعة يهودية إىل »لندن« قادمة من »نورماندي« بشمال 
»فرنسا« يف القرن احلأدى عشر، يف أيام وليم الفاتح، وتوزعوا على املدن 
الكبرية، واشتغلوا بأعمال املال والتجارة. إال إنه عندما بدأت احلركة الصليبية 
بتوىل ريتشارد األول عرش »إجنلرتا«، بدأت معها عام 1189م. تظاهرات 
محاسية صاحبتها أعمال شغب راح ضحيتها العديد من يهود إجنلرتا، ومت 

إحراق صكوك الديون والسلف الىت كانت لديهم.
الثاين عشر، أصدر فيليب اوجست ملك فرنسا مرسوما  القرن  ويف أواخر 

بطرد اليهود من فرنسا، ولكن ذلك مل ينفذ سوى لفرتة قصرية.
املسكوىن  اجملمع  الكاثوليكية  الكنيسة  عقدت  امليالدي   1215 عام  ويف 

الرابع، وكان من أهم قراراته:
- الرضا التام عن احلمالت الصليبية،

- احلد من الربا الفاحش الذي كان اليهود ميارسونه،
يف  توكيلهم  أو  لديهم،  املسيحني كإجراء  استخدام  من  اليهود  منع   -

معامالهتم،
- منع اليهود من استخدام املسيحيات يف منازهلم أو مؤسساهتم،

- حتديد إقامة اليهود يف احيائهم اخلاصة.

النشاط السري الصهيوني في أوروبا الغربية
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ويف هذا العام أيضا أصدر البابا بوسنت الثالث أمرا شرعيا بأن يضع اليهود 
شارات خاصة على مالبسهم ولكن الكنيسة مل تستطع اخضاع سادة املال 
للقوانني، وخلقت عداوة معهم، فأخذوا يبثون األفكار العلمانية والألدىنية 

هبدف هدم الكنيسة أو إضعافها.
وسط  العامة  امليادين  يف  وحرقها  اليهودية  الكتب  مصادرة  انتشرت  مث 
احتفاالت شعبية، كما شاع اضطهادهم يف خمتلف دول أوروبا الغربية خاصة 

»أملانيا« و»أسبانيا« وإجنلرتا و»النمسا«.
حىت ويف عام 1253م. مت طرد اليهود من فرنسا فلجأوا إىل إجنلرتا، واخذوا 
يعملون حىت متكنوا من السيطرة على عدد كبري من رجال الكنائس، وعلى 
كثري من النبالء واالقطاعني. واستمر الصهاينة يف اعماهلم الربوية وأعمال 
فيها. وملا فاحت روائح  برعوا  الىت  املفاسد  الدس والوقيعة وغري ذلك من 
اعماهلم خاصة بعد مقتل سأن هيو اوف لينكولن، وبعد أن اثبتت التحقيقات 
تنظيم اليهود ألعمال      االحتيال والرشوة وجرائم أخرى، أمر هنري الثامن 

بإعدام مثانية عشر يهوديا عام 1255م.
وبعد موت هنري الثامن خلفه ادوارد األول عام 1272م.، فأصدر ادوارد 
مرسوما حیرم على اليهود ممارسة الربا، مستهدفا تقليص سيطرهتم على كافة 
مدينيهم، ولكن اليهود حتدوا ذلك املرسوم واستمروا يف اعماهلم الربوية سرا. 
فقرر امللك ىف يوليو عام 1290م. طرد مجيع اليهود من إجنلرتا فيما مسى 
»اجلالء األكرب«، رغم أن عددهم مل يتجاوز 4.000 يهودي ذهبوا إىل 

فرنسا وأملانيا.
اليهود بعد ذلك من بلد إىل  واقتدي ملوك أوروبا بامللك ادوارد فتم طرد 
آخر، مما أدى إىل هجرة مجاعية لكثري من اليهود ناحية الشرق إىل »روسيا« 

و»أوكرانيا« و»رومانيا« و»بولندة« و»تركيا«... .
ويف عام 1516م. أجربت سلطات مدينة »البندقية« االيطالية اليهود على 
اإلقامة يف حارة خاصة هبم هلا أحكام وقيود خاصة، مع منع جتواهلم لياًل 
خارج هذا املكان، وذلك امأل يف احلد من جشعهم وابتزازهم وافسادهم 
للحياة ومسيت تلك احلارة با اليطالية »بورجيتو« أي القرية الصغريه، وحتول 
االسم بعد ذلك إىل »جيتو«. ورغم أن اجليتو كان يتعرض للتدمري والنهب، 
إال أن جتمع اليهود فيه كان سببا يف تأصيل العنصرية اليهودية الصهيونية 

وأصبح بؤرة للتامر. 
وقد انتشر نظام اجليتو يف الدول األوروبية وخالفها.

عودة اليهود السفارديم إلنجلترا وهجرة األشكيناز إليها
استمر اليهود ممنوعني من دخول »إجنلرتا« حىت سقطت »األندلس« فهاجر 
بعض اليهود منها إىل »لندن« يف عهد هنري الثامن وزاد عددهم يف عهد 
الملكة اليزابيث. وازدادت ثروة اليهود يف إجنلرتا وزادت أمهيتهم االجتماعية، 

واستقر بعضهم يف دبلن بايرلندة.
وعندما متت ترمجة العهد القدمي يف عهد امللك جيمس األول للغة اإلجنليزية، 
اليهود  فبدأ  اليهود.  جتاه  العداء  شعور  من  احلد  يف  أثر كبري  لذلك  كان 
يتوافدون من أملانيا وشرق أوروبا إىل إجنلرتا مع بداية القرن السابع عشر مبن 
فيهم من يهود أشكيناز الذين غالبيتهم أقل ماال وثقافة وعملوا باعة جائلني 

يف األرياف.

كرومويل  وثورة  إنجلترا  على  الصهيونية  المؤامرة 
)1660-1640(

بعدما استقر اليهود يف إجنلرتا فأهنم مل ينسوا ما فعلته إجنلرتا هبم يف عهد 
امللك ادوارد األول حيث كانت هى األوىل الىت طردت اليهود كما سبق ذكره 
فيما مسى باجلالء األكرب، لذلك اختذهتا الصهيونية اهلدف األول ملؤامراهتا 
وللسيطرة على مقدراهتا واقتصادها فضال عن كوهنا يف ذلك الوقت زعيمة 
العمال  وبني  واحلكومة،  امللك  بني  واملتاعب  الشقاق  بذور  فبذروا  العامل، 
بني  املختلفة  املبادئ  بدس  وقاموا  والكنيسة،  الدولة  وبني  العمل،  وأرباب 
الشعب  وقسموا   ، متنابذة  معسكرات  إىل  وحتويله  صفوفه  لشق  الشعب 
ومستقلني،  ملتزمني  إىل  الربوتستانت  وقسموا  وبروتستانت،  إىل كاثوليك 

وأوضعوا بني كل منهم.
وعندما وقع اخلالف بني شارل األول ملك إجنلرتا وبني الربملان، اتصل زعماء 
اليهود الصهاينة يف فرنسا وأملانيا بالزعيم الصهيوىن اليهودي يف إجنلرتا مناسح 
بن إسرائيل لتنفيذ مشروع سري لألطاحة بالعرش، فقام عن طريق عمالئه 
السريني باالتصال بالقائد اإلجنليزي  املعأرض أوليفر كرومويل وعرض عليه 

مبالغ طائلة إذا استطاع تنفيذ املشروع وأطاح بالعرش.
وكان الزعيم اليهودي الربتغإىل فردينانديز كارفل جال الذي كان بالغ النفوذ 
لدى السلطات الربتغالية والذي تدعوه كتب التاريخ اليهودي »باليهودي 
العظيم« يقوم بدور املخطط الرئيسى للشئون العسكرية لكرومويل، فأعاد 
تنظيم أنصار كرومويل املعروفني باسم »الرؤوس املستديرة« وحوهلم إىل جيش 
إجنلرتا  إىل  املدربني  املخربني  املءات من  برتتيب هتريب  قام  منوذجى، كما 
يرأس هذه  اليهود، وكان   يديرها  الىت كان  السرية  الشبكات  لالخنراط يف 
الشبكات حينئذ يهودي امسه دي سوز الذي سعى كارفاجال حىت مت تعبينه 

سفريا للربتغال يف إجنلرتا، حىت يتمتع املخططون باحلماية الدبلوماسية .
ويف جملة بالن انجلش بتاريخ 1921/9/3م.، شرح اللورد الفريد دوجالس 
كيف وصل إىل حوزة صديقه اهلولندي ل. د. فلن فالكرت أحد اجمللدات 
هذا  وحیتوي  موجليم  من سجالت كنيس  نابليون(  حروب  )منذ  املفقودة 
اجمللد على سجالت ورسائل باللغة األملانية تلقاها حاخامات هذا الكنيس 

وردودهم عليها. وكان من ضمن هذه الرسائل:
- رسالة من كرومويل إىل احلاخام ابن عيزر برات بتاريخ 1647/5/6م. 

قال فيها كرومويل: 
سوف أدافع عن اليهود في إنجلترا مقابل المعونة المالية، ولكن ذلك مستحيل 
مادام الملك شارل ال يزال حيا. وال يمكن إعدام الملك دون محاكمة. وال 
نملك حاليا أساسا وجيها للمحاكمة بما يكفى الستصدار حكم بإعدامه. لذلك 
فأننا ننصح باغتياله ، ولكننا لن نتدخل في الترتيبات إلعداد قاتل، غيرإننا سوف 

نساعد في حالة هروبه.
- ورسالة يف 1647/7/12م. تتضمن رد ابن عزرا على كرومويل تقول: 

سوف نقدم المعونة المالية حالما يتم إزالة شارل، وقبول اليهود في إنجلترا. 
ولكن االغتيال خطر جدا، وينبغى إعطاء شارل فرصة للهرب ، وعندئذ سيكون 

الصهیونیة بین السرية والعلنیة 10
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المعونة سخية،  تكون  واإلعدام. وسوف  للمحاكمة  وجيها  سببا  عليه  القبض 
ولكن ال فائدة من مناقشة شروطها قبل البدء بالمحاكمة.

ويف 1647/11/12م. مت بتدبري من كرومويل متهيد الفرصة لشارل األول 
للهرب، مث إلقاء القبض عليه وسجنه.

واجتمع الربملان يف جلسة عقدها طوال ليلة 1648/12/5م.، وقرر بأغلبية 
أعضائه قبول التنازالت الىت قدمها امللك واعتبارها كافية لعقد اتفاق جديد 
معه. فأصدر كرومويل أوامره للكلونيل برايد بتطهري كل أعضاء الربملان الذين 
»تصفية  باسم  ذلك  وعرف  امللك،  مع  االتفاق  عقد  جانب  إىل  صوتوا 
برايد«. ومل يبق باجمللس بعد هذه التصفية سوى 30 عضوا استولوا على 

السلطة املطلقة حلساب كرومويل.
امللك  العليا« حملاكمة  العدل  أعلن تشكيل »حمكمة  ويف 1649/1/9م. 
كان ثلث أعضائه ا من جيش كرومويل وعندما مل يقبل أي حمام اجنليزي 
القيام بدور املدع العام ، كلف كارفاجال أحد اليهود األجانب امسه اسحق 
دوربسالوس والذي كان عميال لـمناسح بن إسرائيل يف إجنلرتا هبذه املهمة - 
ومتت إدانة امللك وحكم عليه باإلعدام . ومت تنفيذ احلكم فيه علنا باملقصلة 

أمام دار الضيافة يف وايتهول بلندن يف 30/ 1/ 1649م.
مث هاجم كرومويل ايرلندة بأموال يهودية يف عام 1649م.، ومت القبض على 
اإلجنليز الضطهادهم  الربوتستانت  لوم«  »ووكسفورد  وعلى  »دروجهيدا« 

الكاثوليك االيرلندبني.
تتابعت األحداث بعد ذلك كما يلى:

- يف 1650 م ثأر القائد اإلجنليزي مونتروز على كرومويل، ولكنه فشل 
وأعدم.

- يف 1651 م هجم شارل الثاين - املقيم يف فرنسا - على إجنلرتا، ولكنه 
هزم وعاد لفرنسا

- يف 1652م. حاربت إجنلرتا هولندة .
- يف 1653م. أعلن كرومويل نفسه »السيد احلامى إلجنلرتا«.

- يف 1654م. دخلت إجنلرتا العديد من احلروب
- يف 1656م. بدأت االضطرابات يف املستعمرات اإلجنليزية يف أمريكا.

احلامى   " نفسه   " ريتشارد   " ابنه  وأعلن  مات كرومويل  - يف 1657م. 
اجلديد إلجنلرتا، ولكن ريتشارد امشأز من التآمر املستمر واعتزل احلكم عام 

1659 م.
- ويف عام 1660م. احتل اجلنرال مونك لندن وأعلن شارل الثاين ملكا. ومت 
كشف الستار عن املؤامرات الىت قام هبا كرومويل باالشرتاك مع بعض أعوانه 
عام 1661م. حيث  لندن  هياج شعىب يف  وايرتون وحدث  برادشو  مثل 

نبشت اجلثث وعلقت على املشانق.

٭ ميكن الرجوع لتفاضيل أكثر يف كتاب »أحجار على رقعة الشطرنج«، 
املخابرات  ومدير  الكندي،  األسطول  قادة  أحد   وهو  جاي كار،  لوليم 

الكندية.

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

العدل عنوان كبري خيتصر كل تعاليم السماء، و يلخص أهداف الرسل و 
األنبياء، و يظهر هدفية احلياة و الدنيا، و حیقق اخلري لإلنسان، ألنّه 
يعطي كل ذي حق حقه، و يضع األمور يف مواضعها، واهلل سبحانه هو 
العدل احلكيم وأمر بالعدل: »ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَساِن«،1 وأرسل رسله 
لتحقيق العدل بني الناس: »َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبفَيفَِّناِت َوأَنفَْزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب 
َواْلِميَزاَن لِيفَُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط«2 و أراد يوم القيامة يوماً للجزاء وإقامة العدل 
من  لكل  وأراد  ظامله،  على  املظلوم  وانتصار  حقه  حق  ذي  وإعطاء كل 
يتوىل حكم الناس أن حیكم بالعدل: »َو ِإَذا َحَكْمُتْم بفَْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا 
بِاْلَعْدِل.«3 و هكذا جند أّن العدل يتحرك يف كل اخلطوط العامة للشريعة 
اإلسالمية وينفذ منها إىل كل التفاصيل، فعلى مستوى النظام القضائي، جند 

تعاليم صارمة يف كيفية تعاطي القاضي مع املتحاكمني. 
قال االمام الصادق:»القضاة أربعة ثالثة في النار و واحد في الجنة رجل 
قضى بجور و هو يعلم فهو في النار و رجل قضى بجور و هو ال يعلم فهو في 
النار و رجل قضى بالحق و هو ال يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو 
يعلم فهو في الجنة و قال ع الحكم حكمان حكم اهلل و حكم الجاهلية فمن 

أخطأ حكم اهلل حكم بحكم الجاهلية.«4  
فضل احلكم باحلق و فضل القضاء، لكن مع عظيم خطره و بيان شدة 

شأنه. 
قضاة صادقني، قضاة ال يبيعون دينهم بالدنيا بأكملها هؤالء لكنهم قلة؛ 
الكفر  الحكم هو  في  قال: »الرشا   عبد اهلل أيب  روی عن مساعة عن 

باهلل.«5  
»و  آخرالّزمان:  قضاة  يف  قيل  لکن  الشهادة  طريق  عن  احلقوق  تستنقذ 
فقهاؤهم يفتون  بما يشتهون  و قضاتهم بما ال يعلمون يحكمون و أكثرهم بالزور 
 : يشهدون، من كان عنده درهم كان عندهم مرفوعا.«6 و قال أبوعبداهلل

»رأيت القضاة يقضون ]في آخرالّزمان[  بخالف ما أمر اهلل.«7 
لقضاء مالذ املظلومني ومنتهى اخلائفني وزورق جناة الضعفاء فإذا فسد قضاء 

أمة وأصبح حاميها حراميها فلمن يشتكى املظلوم؟!
لكن األوضاع واألمور تتدهور يف اجملتمعات عندما تزول »الرمحة« من بني 
الناس، وال يرحم أحد أحدا، لدرجة أهنم يرفعون دعاوى ضد بعضهم البعض 

لدى احملاكم واألجهزة القضائية ويدلون بشهادة زور.
»ليأتين على الناس زمان يكذب  فيه  الصادق  و يصدق فيه الكاذب و يخون 
فيه األمين و يؤتمن الخئون و يشهد المرء و لم يستشهد و يحلف و إن لم 
يستحلف و يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع ال يؤمن باهلل و رسوله.«8 و 
 ظهرت شهادة الزور و استعلن الفجور«9 مع ذلک روی عن رسول اهلل«
انه قال: »ايها الناس عدلت  شهادة الزور بالشرك باهلل »ثم قرأ فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس 

ِمَن اأْلَْوثاِن َو اْجَتِنُبوا قفَْوَل الزُّوِر«10و11 
البينة هي شهادة ما يتحّقق به النصاب لثبوت موضوع احلكم الشرعي أو 
يستطيع  فمن  للقاضي كاذبة،  قدمت  اليت  البينات  وإن كانت  القضائي. 

سوى اهلل، أن يعطي املظلوم حقه؟!
شهادة الزور هي من أعظم الكبائر، ومن أعظم املنكرات، وفيها ظُلٌم كبري، 

البينات المهلكة في آخر الزمان 
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سلم أن حیذرها ويبتعد عنها كل البعد.
ُ
فالواجب على امل

سئل أبو عبد اهلل  عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه و 
حیلف أن ليس له عليه شي ء و ليس لصاحب احلق على حقه بينة أ جيوز له 
إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال: »ال يجوز ذلك 

لعلة التدليس.«12 
ويف املوقع الذي ال يسمح فيه لصاحب احلق أن ميارس التدليس والكذب 
قيد أمنلة لنيل حقه، فكيف بالناس الذين يقسمون باهلل املتعال من أجل 
مقدار ضئيل من املال أو باطل يبغون الوصول إلية أو إهدار ماء وجه يتمنون 
إهداره، ويدلون يف حضرة ذلك الشاهد املتعال بشهادات زور ضد عباد اهلل 

االخرين؟ وأال يعكس هذا خلو قلوب الناس من »الرحم«؟
فرمحة العبد للخلق من أكرب األسباب اليت تنال هبا رمحة اهلل، اليت من آثارها 
خريات الدنيا، وخريات اآلخرة، وفقدها من أكرب القواطع واملوانع لرمحة اهلل، 
والعبد يف غاية الضرورة واالفتقار إىل رمحة اهلل، ال يستغين عنها طرفة عني، 
وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم، من رمحة اهلل و »من ال يرحم  الناس 

ال يرحمه اهلل تعالى.«13
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عالمات النهاية

حكومة العالم الخفّیة

ظهور جمعية القوة الخفية في فرنسا
وبعد إنشاء احملفل األكرب يف »لندن« مت افتتاح حمافل أخرى يف »باريس« 
عام 1733م.  عام 1728م. ويف »الهای«  و»مدريد«  عام 1725م. 
وغريها من بلدان أوروبا وأصبحت املاسونية تعمل يف العلن وأهدافها اهلدامة 

سرية غاية يف السرية ال يعلمها إال الصفوة املؤسسون.
وأصبحت احملافل األخرى اليت أنشئت بعد حمفل لندن تابعة له بصفته حمفال 

أكري.
واجلدير بالذكر أن حمفل باريس منذ إنشائه كان موضع الشك من الكنيسة 
واألسرة امللكية حيث إنه كان يعتقد أن تابع لـ»مجعية فرسان املعبد« املناهضة 
للدين املسيحي. ولذلك صدر األمر امللكي حبل اجلمعية عام 1737م.، 
ولكن املاسونيني استطاعوا إقناع البابا كلمينص الثاني عشر الذي أصدر قراراً 
يف العام التاىل حلله برده واالعرتاف به، ورد كل مسيحی كاثوليكي ينضم 

إليه.
وقد كان حمفل باريس يغلب عليه النزعة السياسية ويعمل خفية على رد أسرة 
ستوارت إىل العرش اإلجنليزي، وكان زعيمه تشارلس رادكلف قد فر من إجنلرتا 
إىل فرنسا وتسمى بـاللورد درونتوار وقبل إنه هو الذي أسس حمفل باريس عام 

1725م. وانتخب رئيسا له وأستاذ أعظم.
وقد قيل يف ذلك إن حمفل إجنلرتا أنشئ على أصول مجاعة البنائني األحرار 

اليت كانت يف العصور الوسطى، ووضع فيه أعضاء مجعية القوى اخلفية.
وأما حمفل باريس فقد أسس على مبادئ الفروسية الصليبية وفرسان املعبد 
وكانت درجاته مزجياً من تقاليد الفروسية الصليبية والتقاليد اليهودية، وكانت 
الدرجات العليا فيه ذات صبغة سياسية فيها عداء للنصرانية خروجاً على 
الدستور اجلديد للماسونية الذي أقر يف إجنلرتا عام 1723م. بأال جيري يف 

احملفل أي حديث عن الدين أو احلكومة.

واشتد التنافس واجلدل يف احملفل الباريسي أدى إىل انقسام أعضاء احملفل إىل 
فريقني متخاصمني حىت اضطرت احلكومة الفرنسية إىل التدخل وأمرت حل 

احملفل الفرنسي األكرب عام 1767م.
األكرب، حىت  احملفل  تعمل رغم حل  بفرنسا ظلت  املاسونية  احلركة  ولكن 
شارتر  دی  الدوق  وانتخب  1772م.  عام  األعظم  املشرف  حمفل  أنشئ 
أستاذا أعظم له، واستدعى »املشرف األعظم« احملفل األكرب لالنعقاد وعدم 
اإلذعان لقرار احلل، فلبی احملفل األكرب املبجل الدعوة واحتد احملفالن وأعلن 
الدوق دی شارتر أستاذا أعظم جلميع حمافل فرنسا، واستطاعت تلك احليلة 

املاسونية من عودة حمفل باريس األكرب إىل الوجود.

تدخل المحفل الفرنسي »المشرق األعظم« في أمور 
السياسية والدين

اعتمد النظام املاسوين احلديث على ما سارت عليه مجعية القوة اخلفية من 
السرية والكتمان وإظهار أهداف سامية معلنة وإخفاء األهداف احلقيقية 
باخليال  لألخالق وحمجب  نظام خاص  إنه  دستوره  اهلدامة حىت جاء يف 
ومفسر بالرموز، حىت قيل إن فلسفة املاسونية تقوم على نظريتني مها وحدة 

اإلله وخلود الروح.
لكن مجيع احملافل املاسونية مل تأخذ بنظرية وحدة اإلله واالعتقاد بوجوده 

وخلود الروح.
»بريطانيا«  يف  أحدمها  قسمني كبريين  إىل  احلديثة  املاسونية  وانقسمت 
بزعامه  آلخر  والقسم  و»الدمنارك«.  و»السويد«  و»هولندا«  و»أمريكا« 

»حمفل املشرق األعظم« بفرنسا.
ورغم أن حمفل املشرق األعظم منذ البداية أنه يعتنق مبدأ احملفل الربيطاين 
من عدم التعرض للدين أو األخالق، إال أنه مل يلتزم هبذا املبدأ ومل يطبقه بل 

القسم الثامن
جمعية القوی الخفية
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القتل الصامت

حارب الدين بكل قوة، وقد أثبت هذا احملفل بأعماله وتصرفاته أنه يسعى 
عام  بالن  املشهورين  أعضائه  أحد  فقد صرح  سياسية،  مآرب  حتقيق  إىل 

1887م. يف إحدى احملاضرات ووزعت على احملافل املاسونية قوله: 
ترون معي أنها اإلخوة ضرورة تحويل البناء الحر - الماسونية - إلى جمعية 

سياسية اجتماعية هائلة قوية، يكون لها أثر حاسم في قرارات الحكومة!!
وأكد ذلك املاسونی فرنان موريس عام 1890م. بقوله: 

يجب أال يحدث شيء في فرنسا دون أن يكون العمل البناء الخفى أثرفيه، ولئن 
اعتزم البناءون أن ينظموا أنفسهم فلن تمضي عشرة أعوام حتى ال يستطيع أحد 

في فرنسا أن يتحرك دون إشارتنا!!
العلمانية  هو  الرمسي  دينها  صار  اليت  فرنسا  يف  بالفعل  حدث  ما  وهذا 

اإلحلادية، وحماربة كل رموزاألديان وعلى رأسها حجاب املرأة املسلمة.
والسلطة  األحزاب  صفوف  يف  املتواجدين  املاسونية  أتباع  فعل  من  وهذا 

احلاكمة بفرنسا منذ الثورة الفرنسية وحىت اآلن.
وقد قام حمفل »املشرق األعظم« بفرنسا وفروعه من احملافل املاسونية مبقاومة 
الكنيسة واحلكومة علنا وصراحة وخروج على الدستور املتفق عليه يف احملفل 

األكرب بلندن.
وكان هذا احملفل الفرنسي حمفالً ثورياً يف نزعته وهدا ماما مثل غريه يف هدفه 

األمسي.
وقد رفع احملفل الفرنسي األعظم شعار احلرية واملساواة واإلخاء، وهو الشعار 
العالقة  يفسر  وهذا  أيضاً  هلا  املاسونية شعاراً  الفرنسية  الثورة  اختذته  الذي 

الوثيقة بالثورة الفرنسية واملاسونية احلديثة.
وقد محل حمفل املشرق األعظم الفرنسي وفروعه راية الثورة العاملية، والشيوعية 
االشرتاكيون  إهنم  نفسه  مارکس  عنهم  قال  حىت  واالشرتاكية  املاركسية 

اخلياليون، وهذا ما أيده املاسوين كالفي يف قوله: 
لنمحو من بين الناس فروق الجنس والمراتب والمذاهب واآلراء والوطن، ليمحى 
التعصب، وليقضى على وباء الحرب، وبالجملة ليجعل من الجنس البشرى أسرة 
واحدة يوحدها الحب واإلخالص والعمل والعلم، هذا هو العمل العظيم الذي 

أخذه الماسون الحر على عاتقه.
وذكر نفسي املعىن راجوی املاسوين يف كتابه بقوله: 

إن البناء - الماسونی - هو الذي يستطيع دون غيره أن يصوغ هذا القانون 
اإلنساني الذي يفضی نشاطه المضطرد في سبيل إنشاء تناسق اجتماعی عظيم 
إلى مزج جميع األجناس، والطبقات المختلفة واألخالق، والقوانين والعادات، 

واللغات واألزياء، وستغدو دعوته الفاضلة قانونا إنسانياً لكل الضمائر.
اإلرهاب  نشر  طريق  عن  وتنفيذه  تطبيقه  مت  وغريه  اخلبيث  الكالم  وهذا 
وإشاعة الفوضى واحلروب واجملازر اجلماعية يف خمتلف أحناء العامل. ودوله 

بواسطة املاسونية العاملية.
وتلك سخرية من هؤالء املاسون لكافة الشعوب واألديان... فهم يريدون 
هو  واحد  ودين  واحد  شعب  ليبقى  والشعوب  األديان  على كل  القضاء 
الشعب اليهودي والدين اليهودي وإن مل يستطيعوا فتظل احلروب واجملازر 
اجلماعية مستمرة حىت يسيطر اليهود على مقدرات العامل وحكمه باحلديد 
والنار وإعادة هيكل سليمان وكرسي العرش التنصيب املسيح الدجال لرئاسة 

احلكومة العاملية.
وقد قام حمفل املشرق األعظم الفرنسي مبعاداة الدين املسيحي وغريه صراحة، 

فقد صرح أحدهم وهواملاسوين البانسيلي بقوله: 
إن البناء الحديث - أي الماسونية الحديثة - عدو الكنيسة وعدو الكثلكة - 

الكاثولوكية - هو كنيسة اإللحاد!
وصرحت جملة املشرق األعظم يف عام 1885م. من: 

ونحن البناءون األحرار يجب أن نقصد إلى هدم الكثلكة هدماً تاّماً.
به يف  املعرتف  األعظم  الكون  مهندس  إىل  اإلشارة  املذكور  احملفل  وأغفل 
احملافل املاسونية األخرى يف العامل وهذا الشعار املاسوين إشارة إىل االعرتاف 

بوجود اهلل كمهندس أعظم مع وجود مهندسني آخرين بالطبع!!
صراحة  وأعلنها  نفسه  وأراح  االعرتاف،  هذا  ألغي  الفرنسي  احملفل  لكن 

»اإلحلاد« شعاراً له.
أن  باالعتقاد  اإلعالن  من  املاسون  أتباعه  األكرب  الفرنسي  احملفل  وطالب 

املهندس األعظم الذي هو اهلل ليس إال خياالً وحديث خرّافة!!
وصرحت احملافل ألعضائها بانتقاد األديان صراحة وإظهار التناقضات هبا 
والسخرية منها، ففي عام 1902م. خطب أحدهم خطاباً محاسياً يف أحد 

احملافل املاسونية فقال: 
واليوم  بدوره،  يحتضر  أخذ  أنه  غير  قرناً،  الخليلي عشرين  الظفر  استمر  لقد 
يعلن ذلك الصوت الخفي موت ذلك اإلله الدعى الذي وعد المؤمنين بعهد 
عدالة وسالم، لقد استمرت الخرافة طويالً جدًا، ولكن اإلله الكاذب يختفي 
و»مصر«  »الهند«  آلهة  جانب  إلى  القرون  غبار  في  ليغيض  ويذهب  بدوره، 
و»اليونان« و»روما«، تلك األمم التي شهدت كثيراً من هذه المخلوقات الزائفة 
تهبط إلى أسفل هياكلها، ونحن البنائين األحرار نغتبط بأن نجاهر بأنا ال نعني 
بسقوط أولئك األنبياء الزائفين، وقد أخذت الكنيسة الرومانية التي أسست على 
دعائم الخرافة الخليلية تتدهور بسرعة منذ أن أنشئت جمعية البناء، وكثيراً ما 
اختلف البناءون األحرار على الوجهة السياسية، ولكن البناء الحر قد أجمع في 
كل العصور على هذا المبدأ وهو: محاربة كل الخرافات الدينية وكل ضروب 

التعصب الدين.
وهذا الكالم املاسوين الواضح من العداء لكل األديان يوضح وقوف اليهود 
أو  احملفل  هذا  قادة  إن  حيث  الفرنسي،  األعظم  املشرق  حمفل  وراء  بقوة 

معظمهم من اليهود الذين خططوا ونفذوا الثورة الفرنسية.
بفرنسا  الثوري  املاسوين  الفكر  نفس  املاسونيون يف »بلجيكا«  اعتنق  وقد 
وأيضا حدث ذلك يف كثري من البلدان األوروبية مثل »إسبانيا« و»الربتغال«، 
حيث أثار املاسون الثورات يف تلك الدول وقتلوا الكثري من ملوكها وسياسها 
مثل مقتل ملك الربتغال كارولوس وولده، وامللكة أميلي وزوجها، وكذلك قتل 

الرئيس الربتغايل، السنيور بايس عام 1918م.، وغريهم من الزعماء.
إهنم  بل  اآلن،  الربتغال حىت  املاسونية على  الكثري سيطرة  وال خيفى على 
وضعوا شعار املاسونية املربع والربجل على عمالت الربتغال كما فعلوا على 

عملة الدوالر األمريكي فئة الدوالر الواحد.

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

حكومة العالم الخفّیة

والتطبيقية  املهمة  املفردات  من  الغذائي،  واألمان  الغذائي  األمن  ويُعد 
املسؤولني  لسان  على  وترد  بالتنمية  املتعلقة  الوثائق  يف  اليوم  املستخدمة 
يف  اجملتمع،  أفراد  مجيع  حصول  على  الغذائي  األمن  ويطلق  والسلطات. 
مجيع احلقب واألعمار، على الغذاء الكايف والصحي المتالك حياة سليمة 
و صحية وفعالة، بينما ميثل دخل العائلة أحد العوامل املهمة لتحقيق األمن 
الغذائي يف نظام اجتماعي ما. والعامل املهم االخر يف حتقيق االمن الغذائي 
خيص  وفيما  الغذاء  جمال  يف  وخربهتا  األسرة  ذوق  يف  يتمثل  اجملتمع،  يف 
كيفية رصد ميزانية إلعداد أفضل أنواع األطعمة املتاحة وكيفية توزيع الغذاء 
إنتخاب وتوفري نصيب  يتم  الغذائي عندما  داخل األسرة. ويتحقق األمن 
ألفراد  يكون كافيا  وأن  بصورة صحيحة  لالسرة  الغذائية  السلة  من  الفرد 
األسرة ويتم طهيه بصورة صحيحة لكي تصل العناصر واملواد املغذية السليمة 
والصحيحة إىل خاليا اجلسم وأعضائه. ولتحقيق األمن الغذائي يف بلد ما 
بعضها  مع  واملنظمات  املؤسسات  تتعاون  أن  ما، جيب  اجتماعي  ونظام 
البعض لتضطلع بالتنسيق مع مؤسسة تتبىن األمن الغذائي، بدور يف جمال 
اإلنتاج أو استرياد املواد واملنتجات الغذائية، وتدريب وتوعية وتثقيف اجملتمع 
ووضع السياسات االقتصادية العامة. إن املؤسسة املعنية باألمن الغذائي جيب 
أن تكون على علم وبينة دائما بنوع املواد الغذائية ونسبتها وأسعارها، وتتابع 
االمر لكي حیصل مجيع أبناء اجملتمع على هذا الغذاء من الناحية الطبيعية، 
وأن يسعفهم دخلهم لشراء هذا الطعام. وهذه املؤسسة جيب أن تطلق جرس 

اإلنذار أثناء األزمات وتتوىل قياس هذا األمن. 

األمان الغذائي
واألمان الغذائي يعين التأكد من أن الطعام الذي يتناوله أفراد اجملتمع، كامل 
وسليم ويفتقد إىل أي تلوث؛ وهذا التلوث ميكن أن يكون تلوثا جرثوميا 
املواد  استهالك  زيادة  إن  العلمية،  الدراسات  وتظهر  أو كيميائيا.  وطفيليا 
إنتاج  النباتية واملضادات احليوية واهلورمونات يف  املضافة ومبيدات اآلفات 
نطاق  توسع  ومع  األخرية  العقود  النامية، خالل  الدول  يف  الغذائية  املواد 
إنكارها على صحة  وتبعات سيئة ال ميكن  تداعيات  تركت  التكنولوجيا، 
االنسان. وهذا التلوث واألمراض، ينعكسان يف ظهور أنواع اإلضطرابات 
األرقام  وتفيد  األطفال.  لدى  السيما  والسرطانات،  اخللقية  والتشوهات 
واإلحصاءات، أن نسبة حدوث التسمم الناتج عن تلوث الطعام يف البلدان 

النامية، يزيد بنسبة 13 باملائة عن الدول الصناعية. 

تلوث المواد الغذائية بالمعادن الثقيلة
إن تلوث املواد الغذائية بالفلزات الثقيلة مبا فيها الرصاص والكادميوم، عن 
النباتات، ومن مث  طريق األمسدة الفسفاتية ومياه الصرف الصحي، خيرتق 
امللوثة  باألعالف  املاشية  تغذية  خالل  من  لالنسان  الغذاء  دورة  يدخل 
وتسرب الرصاص والكادميوم إىل اللنب. وهذه املعادن السامة، تتجمع يف 
أعضاء اجلسم السيما الكلى وتؤدي بالنهاية إىل الفشل الكلوي. إن التغذية 
باملواد الغذائية امللوثة مبادة األفالتوكسني مبا فيها القمح والدقيق، والفستق 

األمن الغذائي
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والفول السوداين واحلليب، تتسبب باإلصابة بسرطان الكبد لدى االنسان. 
إن وجود بقايا السموم العضوية اليت حتتوي على الكلور واليت تشكل فئة كبرية 
من مبيدات احلشرات واآلفات وتستخدم منذ القدم لعالج املالريا وكذلك 
إبادة اآلفات واحلشرات وتلوث املواد الغذائية عن طريق املواد الكيميائية يف 

صناعات التغليف والرتزمي، أثارت قلقا خالل السنوات األخرية.

األمن الغذائي في منظور البنك الدولي
وقد عّرف البنك الدويل، األمن الغذائي ب "حصول مجيع الناس يف مجيع 
األوقات على الطعام الكايف إلمتالك حياة صحية"، ومت التأكيد على هذا 
التعريف يف مؤمتر روما من قبل اجلميع. وتشكل العناصر الثالثة املتمثلة يف 
"وجود الطعام" و "احلصول على الطعام" و "االستمرار يف احلصول على 
الطعام" احملاور الرئيسية هلذا التعريف، إذ أن "وجود الطعام" يشتمل على 
نسبة املواد الغذائية يف احلدود الوطنية عن طريق اإلنتاج الداخلي وكذلك 
واردات املواد الغذائية، كما أن مفهوم "احلصول على الطعام" يعين احلصول 
الغذائية  املواد  بتوفري  الكفيلة  املصادر  على  واإلقتصادي  والطبيعي  املادي 
الالزمة للمجتمع ومفهوم "اإلستمرار يف احلصول على الطعام"، يعين الثبات 
التزايد  إن  للمجتمع.  الالزمة  الغذائية  القيم  تلقي  يف  واالستمرار  والدوام 
السكاين والنمو االقتصادي للبلدان النامية، سيؤدي إىل تنامي الطلب على  
الغذاء سواء من ناحية الكم أو اجلودة، ما يعين أن تغريا رئيسيا سيطرأ على 

الطلب العاملي  من حيث الكمية واملاهية.

اآلفاق المستقبلية
هلا  تقرير  يف  )الفاو(  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  أعلنت  وقد 
تأمني  أجل  من  احلالية  الكمية  مبقدار ضعفي  اإلنتاج  يزداد  أن  أنه جيب 
ولبلوغ  عام 2050،  يف  نسمة  مليارات  تسعة  البالغ  العامل  طعام سكان 
هذا اهلدف، جيب األخذ بنظر اإلعتبار عقبات مبا فيها حمدودية األراضي 
الزراعية وشحة املياه واألسعار املرتفعة للطاقة وتراجع اإلستثمارات يف جمال 
البحوث الزراعية وزيادة املخلفات الغذائية. وتوقعت منظمة الفاو ويف ظل 
آفاق األمن الغذائي للقرن احلادي والعشرين يف العامل واملتعلق بنقص املواد 
الغذائية، أن يواجه إنتاج املواد الغذائية مشاكل يف القرن احلاضر. وبناء على 
ذلك، فان التنافس على األراضي الزراعية ومنابع املياه، واألسعار الباهظة 
للطاقة والتغريات املناخية، تظهر كلها أنه جيب إنتاج طعام أكثر مبصادر أقل 
لشعوب أرجاء العامل. إن النمو املستدمي يف قطاع الزراعة ميثل عامال حيويا 

للتغذية يف العامل يف العقود املقبلة. 
التحديات الغذائية الثالثة من وجهة نظر »دويتشة بنك«:

التحدي األّول
إن اجملاعة أخذة بالتزايد على مستوى العامل. ويف مطلع عقد التسعينيات، 
طرأ تغري هائل على زيادة عدد اجلياع يف العامل بعد إخنفاض دام لعقدين من 
الزمن، ومذاك، شهد منحى تصاعديا يف ضوء زيادة أسعار املواد الغذائية 
على إثر األزمة املالية. وأدت االزمة املالية بدورها إىل تراجع أسعار احملاصيل 

الزراعية إىل حد ما وبالتايل تناقص حجم جتارة احملاصيل الزراعية والتبادل 
املتعلق هبا. وأصبحت شرائح كثرية من الشعوب اجلائعة يف العامل تعتمد اليوم 
بشكل مباشر أو غري مباشر على الزراعة من أجل البقاء. وتفيد أحدث 
العامل  اليوم 969 مليون نسمة يف  الفاو بان هناك  التقييمات اليت أجنزهتا 
يعيشون باقل من دوالر واحد يوميا وأن حنو ثالثة أرباعهم أصبحوا يعتمدون 
على  الزراعة لبقائهم. ويف احلقيقة، فان الفقر والعوز الشديدين لدى هذه 

الفئة من الناس، جعال من غري املمكن هلم اجياد خمرج من هذا الوضع. 

التحدي الثاني
وبالرغم من أن سوء التغذية الناجتة عن الفقر أعتربت أحد األسباب الرئيسية 
للموت يف أرجاء العامل، إال أن األمراض املتصلة بالنظام الغذائي مبا فيها 
السمنة وأمراض القلب والسكتة القلبية والسكري قد انتشرت على نطاق 
واسع، حبيث أن التخمة وعدم احلركة الناجتة عن احلياة العصرية والسمنة، 

حتولت إىل حتٍد مهم للصحة العامة للجماهري يف البلدان الصناعية. 

التحدي الثالث
إن التحدي االخر يف جمال إنتاج الطعام، يتمثل يف ختريب البيئة والطبيعة. إن 
ختريب البيئة على عالقة بالطعام من ناحيتني. وهذه القضية ويف ظل تقييد 
احملاصيل الزراعية تؤدي إىل خفض إنتاج املواد الغذائية. ومن جهة اخرى، 
فان هذه املسالة هي حصيلة النشاطات الزراعية غري الصحيحة، إن مشاكل 
مثل تآكل الرتبة وتلوث املياه، وانتشار الغازات الدفيئة وزوال التنوع البيئي 

باتت متثل هتديدا جادا لإلنتاج العاملي للغذاء. 

المصدر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، عبارة األمن الغذائي.
مجلة »موعود« الشهرية، العدد 185.

القتل الصامت

عوالم الحكومة المهدوية

صالح الطائي

النصرة بمّدخرات األنبياء
الدولة  مالک  يف  للعمل  سينزلون  الذين  األنبياء  عند  النصرة  تقف  وال 
إىل  تتعّداه  بل  للمجتمعات،  الروحية  النصرة  لتقدمي  الوظيفّي،  املهدوية 
النصرة بذخائرهم، وهي األخرى اليت متثل ترابطة روحيا بني الناس والقصص 
اإلعجازية املوروثة للمدخرات، ألن الروايات تقول إنه يقدم أو ينزل إىل 
األرض بسرير سليمان و الذي كان يتنقل به يف السماء حيث جاء 
عن اإلمام الباقر ال قوله: »ويسير نحو الكوفة وينزل على سرير سليمان 
و بيمينه عصا موسی.« واألمم حينما تراه يطري ببساط سليمان حامال 

عصا موسی سوف تؤمن بالتأكيد أنه وارث األنبياء.
ويف »إثبات اهلداة« )۳/ ۷۰۰( عن إثبات الرجعة للـفضل بن شاذان قال: 

»ما من معجزة من معجزات األنبياء واألوصياء إال ويظهر اهلل تبارك وتعالى مثلها 
على يد قائمنا، إلتمام الحّجة على األعداء.«1

ويف »مستدرك الوسائل« وإثبات اهلداة و»األصول الستة عشر« عن محمد 
بن علي: 

اهلل وسيف رسول  اهلل ودرع رسول  ويغفر رسول  اهلل  معه سالح رسول   ...«
اهلل.«2 

ويف روايات متفرقة يظهر املهدي ومعه راية رسول اهلل و درعه ومنيميه و 
 :سالحه ويف رواية عن الصادق

»سيفه ودرعه وعمامته وبرده ورايته وقضيبته وفرسه وألمته وسرجه.«3
وقد جاء عن اإلمام علي قوله: 

»يركب المهدي الهواء ال بسحر وال بفتنة عين بل بعلم يعرفه من سبقوه ]يقصد 
من سبقه من األنبياء والمخلصين الذين أعطاهم اهلل هذه الميزة[ فيعمل منه 
أمثال الجبال تسبح في بحر السماء ]يقصد مرکبات فضائية كبيرة جداً تشبه 
السماوات  أسباب  في  ويرقى  بها[  جنده  النتقال  تكفي  حجمها  في  الجبال 
واألرضين، ويعرف من اهلل ما لم يعلم أحد من كل أهل األرض أيامه، وال تمّر 
األيام حتى يقطع كل األرض من أعالها وتحتها شبراً بشبر وذراعاً بذراع وحوضاً 

بحوض.«4
أي إن النصرة لن تقتصر على حضورهم بأجسامهم بل وبعلومهم أيضاً.

إن هنالك من أتباع املدارس اإلسالمية من اّدعی امتالك القدرة على ركوب 
الريح والتنقل بواسطتها لبعض من حیبهم مع أهنم ليسوا حباجة لذلك، وليس 
لديهم برامج ربانية يبغون تنفيذها إلصالح الكون كما هو اإلمام املهدي، 
حيث جاء يف »شذرات الذهب« قول ابن العماد الحنبلي نقال عن المناوي: 
توفي شمس الدين محمد السروي الشهير بابن الحمائل سنة ۹۳۲ هجرية، 

وكان كثير الطيران من بلد آلخر.5
وهناك من قال إن يف األولني من امتلك مثل هذه القدرة كما ورد عن ابن 

الجوزي يف »املنتظم« يف رواية: 
حکی أبو الحسين بن جعفر المنادي أن هشام بن محمد، والشرقي بن قطامي 
قاال: وكان أول من ملك الدنيا من أوالد آدم جمشاد بن بونجهان، من ولد 
قابيل وكان يقطع الدنيا كل يوم كما تقطعها الشمس، بضحي بالمشرق ويمسي 

بالمغرب، مذكها بين آدم ونوح.6

القسم الثاني

مصادیق التطّور المعنوّي
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عوالم الحكومة المهدوية

عوالم الحكومة المهدوية

 وهذا يعين أن وجود مدخرات األنبياء ومعجزاهتم كلها مع اإلمام املنتظر
يدل على أنه مكلف بإجناز مهمات كل األنبياء واملصلحني السابقني املؤجلة، 
أو اليت مل تتحقق يف حياهتم، دفعة واحدة، ومكلف بإمتام مشاريعهم كلها.

فمهما عتت وجتربت، ومهما كرب طاغوت  وقبله  الظهور  يوم  األرض  أما 
اإلنسان فيها ال حنتاج إىل جتميع مدخرات مئة وأربعة وعشرين ألف نيب أو 
حتی جمموعة معينة من األنبياء دفعة واحدة للقيام بعمل تغيريي يف حدود 
جغرافيتها املعروفة. مث إن التكرب والتجرب والعتو يف زمن األنبياء مل يكن أقل مما 
هو عليه اليوم أو سيكون عليه وقت الظهور، بل كان متساوقاً وطبيعة احلياة 
والنظم املعروفة، ودرجة التقدم العلمي للشعوب والسلوكيات اجملتمعية يف كل 

 :عصر من عصور األنبياء، وما ورد يف حديث النيب األكرم
»بعثت بين جاهليتين ألخراهما شر من أوالهما.«7

يعين أن اجلاهلية األخرية ستكون أقسى من اجلاهلية األوىل من حيث أن 
اجلاهلية األوىل كانت بعيدة عهد بالرساالت، أما الثانية فإهنا جتحد الرسالة 
احملمدية وال تعرتف برساالت أنبيائها، ومن حيث امتالكها اآلليات والقوى 
اليت أفرزها التطور العلمي واجملتمعي اليت ستساعدها على إيقاع األذى وإال 
بذاللة  والعقيدي  واألخالقي  السلوكي  التحلل  حيث  من  تشرتكان  فإمنا 

:قوله
قلوب  وقلوبهم  اآلدميين  وجوه  وجوههم  الزمان  آخر  في  أقوام  »سيجيء 
الشياطين؛ أمثال الذئاب الضواري ليس في قلوبهم شيء من الرحمة سفاکون 

لندماء ال يرعوون عن قبيح... .«8
فهذا احلديث يبنّي أن أخالق أهل آخر الزمان ستكون مثل أخالق عتاة 
اجلاهلية األوىل الذين كانت وجوههم وجوه اآلدميني وقلوهبم قلوب الشياطني؛ 
وهم الذين حاربوا اإلسالم منذ والدته وعذبوا وقتلوا املؤمنني بالرسالة احملمدية 
العظيمة  اإلصالحية  مشاريعهم  ذلك  بعد  وحاربوا  وهجروهم  قاطعوهم  و 
املهدوية وفكرها  يقاتلون  الذين  عن مسري األحداث. وهم  بعيداً  فرکنوهم 
اليوم ويدعون أهنا خرافة. وهم الذين سوف يستقبلون املهدي كما استقبل 

أجدادهم القريشيون رسول اهلل شاهرين سيوفهم متهيئني للقتال.
نعم ورد عن الفضيل بن يسار قوله: 

سمعت أبا عبداهلل يقول: »إن قائمنا إذا قام استفبل من جهل الناس أشد ما 
استقبله رسول اهلل من ُجهال الجاهلية.« 

 :قلت: وكيف ذاك؟ قال
»إن رسول اهلل أتی الناس وهم يعبدون الحجارة والصخر والعيدان والخشب 
به  ويحتج  اهلل  عليه كتاب  يتأّول  وكلهم  الناس  أتى  إذا  قائمنا  وإّن  المنحوتة. 
عليه.« ثم قال: »أما واهلل ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل 

الحر والقّر.«9
إال أننا جيب أن ال نغفل حقيقة أن املنقذ لن يظهر ليقابل جّباري عصره 
وعتاته بآليات األنبياء واملصلحني السابقني وأساليبهم نفسها؛ ومنها البنات 
النيب حممد وأساليبه، واإلمام علي مما قد خيلق تفاوتاً يف ميزان القوى 
بني اجلانبني، بل سوف يظهر مدعوماً بوسائل وآليات تفوق ما لدي أعدائه 
أن هذه  عن  التصدي هلا مطلقاً، فضالً  للمتجربين على  قدرة  كثرياً، وال 

اآلليات ستكون أقوى من تلك اليت كانت عند األنبياء يف زماهنم.

كذلك إنه لن يسري مع العصاة واملعرتضني عليه بسرية النيب و الرحيمة 
لسبب مل يفهمه اجلاهلون؛ فظنوا أو حاولوا تسويق هذا التباين بني العامة 
على أساس أن مهدي الشيعة ال يسري على سرية النيب وهذه حقيقة 

وردت هي؛ وسببها عن زرارة بن أعين قال:
قلت للباقر: أيسير بسيرة محمد؟ قال: »هيهات يا زرارة ما يسير بسيرته.« 

 :قلت: جعلت فداك، لِفم؟ قال
»إن رسول اهلل سار في أمته بالمن، كان يتألف الناس، والقائم يسير بالقتل، 
وذاك أمر في الكتاب الذي معه، أن يسير بالقتل وال يستتيب أحداً، ويل لمن 

ناوأه.«10
ومعىن هذا أننا حقاً وصدقاً نؤمن عن يقني أن اإلمام املهدي لن يسري 
على سرية النيب، ولكن يف شأن واحد فقط؛ أراد أعداء املهدوية أن 
يعّمموه على كامل السرية النبوية؛ ليومهوا الناس بعدم إسالمية مهدي الشيعة، 
وهذا الشأن يتناسب وطور الدولة املهدوية؛ فالنيب كان يتألف الناس؛ 
لكي يدخلهم يف هدي اهلل ألهنم مشركون، أما اإلمام املهدي فسيقاتل 
أقواماً دينية تدعي أهنا تؤمن باهلل؛ ولذا لن يستتيبهم ومن هنا جاء اخلالف 
بني السريتني وهو اخلالف الذي سعى بعض املغرضني إىل توظيفه الطعن 
األطروحة املهدوية يف الفكر الشيعي؛ وقد فات هؤالء أننا نقول إن اإلمام 
املهدي لن يسري كذلك مع أعدائه بسرية اإلمام علي التساحمية كما 

ورد عن أبي خديجة عن أيب عبداهلل أنه قال: 
»إن عليا قال: »كان لي أن أقتل المولي وأجهز على الجريح؛ ولكني تركت 
ذلك للعاقبة من اصحابي إن جرحوا لم يقتلوا، والقائم له أن يقتل المولي ويجهز 

على الجريح.«11
وعن الحسن بن هارون بباع األمناط قال: 

كنت عند أبي عبداهلل جالسا فسأله المعلى بن خنيس: أيسير القائم إذا قام 
 :بخالف سيرة علي ؟ فقال

»نعم، وذاك أن عليا سار بالمن والكفت، ألنه علم أن شيعته سيظهر عليهم من 
بعده، وأن القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، وذلك أنه يعلم أن شيعته 

لن يظهر عليهم من بعده أبدًا.«12
أي إنه سيكون الطرف األقوى يف هذه املنازلة ويف هذه املعادلة. وما 
عدا ذلك؛ فإن األذى واقع يف احلالني ويف العصرين، ولكن ال خيفى أنه يف 
كل عصر كان يتساوق واإلمكانيات املادية والعلمية للعصر ذاته، فاجلاهلية 
هي اجلاهلية يف كل عصر وأوان، ولذلك قال املختصون: إنها من الجهل ضد 
الحلم وليس الجهل ضد العلم، فلكل عصر علومه التي يسخرها لخدمة توجهاته 

سواء كانت سالبة أم موجبة.
األنبياء  باألنبياء ومبدخرات  نيب  أي  تعاىل  اهلل  ينصر  لـِم مل  لنقول:  ونعود 
الذين سبقوه من قبل؟ ومل ادخرت هذه املدخرات للمهدي من دوهنم 
النوع من  املهدوية حیتاج فعال هلذا  نبياً، لو مل يكن مشروع  أنه ليس  مع 
النصرة العالية؛ ألنه مشروع يشمل األكوان كلها، وليس حمكوماً حبدود الكرة 

األرضية كما كانت رساالهتم اليت جاءوا هبا؟

الهوامش:
1. »املعجم املوضوعي«، الکوراين، صص 276-275.

2. »املعجم«، ج 4، ص 365.
3. »معجم أحاديث املهدي«، ج 3، ص 497، ح 1068.

4. »املفاجأة«، حمّمد عيسی داود، ص 471.
5. »شذرات الذهب«، ج 8، ص 187.

6. »املنتظم يف التاريخ«، أبو الفرج عيد الرمحن بن علي بن اجلوزي، اجلزء األول، باب 
ذکر من ملک األرض کلها.

7. »املعجم«، ج 1، ص 477.
8. املصدر السابق.
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هناك سبب آخر حمتمل، وهو أن الفنان كان يأمل يف التعبري عن عاملية ثقافة أوروبا والحضارة اإلسالمیة 4
اإلميان املسيحي، عن طريق مزج عدد من اللغات املكتوبة، يف الوقت الذي 

كان فيه للكنيسة طموحات دولية قوية.

السجاد اإلسالمي
كان السجاد اإلسالمي القادم من الشرق األوسط، سواًء من الدولة العثمانية 
أو بالد الشام أو مصر اململوكية، أحد مظاهر الثراء والرتف يف أوروبا، وهو 
ما يتضح من تكرار استخدامه كملمح زخريف مهم يف لوحات القرن الثالث 
عشر، وحىت عصر الباروخات. قّدم هذا السجاد والنمط شبيه الكويف أمثلة 
رائعة الستخدام العناصر الشرقية يف اللوحات األوروبية، وخاصًة تلك اليت 

تصور املوضوعات الدينية.

التقنية
انتقلت عدد من التقنيات املستخدمة يف العامل اإلسالمي إىل أوروبا يف العصور 
الوسطى، ومنها تقنيات زراعة عدد من احملاصيل، إضافة إىل عدد من األجهزة 
الفلكية منها اإلسطرالب اإلغريقي الذي طوره الفلكيون العرب ليستخدم يف 
أي خط عرض جغرايف، والصفيحة الزجيية وهو إسطرالب اخرتعه الزرقايل، 
وآلة السدس، وعدد من األجهزة اجلراحية إضافة إىل املسننات املتقدمة اليت 
استخدمت يف الساعات املائية واالآلت ذاتية التشغيل. ورغم أن التقطري 
كان شائًعا يف عصر اإلغريق والرومان، إال أنه أعيد اكتشافه مرة أخرى يف 
أوروبا العصور الوسطى نقالً عن العرب، حىت أن كلمة »alcohol« )اليت 
تستخدم لوصف السائل الناتج عن التقطري( مشتقة من كلمة »الكحول« 
العربية.وكذلك كلمة »alembic« )من الكلمة اليونانية »Ambix«( هي 
يف األصل كلمة عربية )األنبيق(. كما كان للنماذج اإلسالمية من الساعات 
املائية املعقدة واالآلت ذاتية التشغيل تأثريها القوي على احلرفيني األوروبيني 
الذين صنعوا أوىل الساعات امليكانيكية يف القرن الثالث عشر. ويف اجململ، 
ميكن القول بأن انتقال التقنية القدمية واحلديثة من الشرق األوسط إىل أوروبا 

عصر النهضة، مّثل أحد أكرب عمليات انتقال التقنية يف التاريخ العاملي.
أنه  فيه إىل  أندرو واطسون حبثًا خُلص  املؤرخ  ويف عام 1974م.، أصدر 
كانت هناك ثورة زراعية عربية بني عامي 700-100م.، أدت إىل انتشار 
العصور  أوروبا  إىل  األندلس  من  الزراعية  والتقنيات  احملاصيل  من  العديد 
الوسطى، واليت كانت زراعتها تنحصر يف زراعة القمح الذي انتقل إليها من 
وسط آسيا يف زمن سابق. وعّد واطسون مثانية عشر نوًعا منها الذرة الرفيعة 
من أفريقيا، والفواكه احلمضية من الصني، إضافة إىل عدد من احملاصيل من 
اهلند كاملاجنو واألرز والقطن وقصب السكر، واليت كانت منتشرة يف العامل 
اإلسالمي. وأضاف واطسون أن انتقال تلك احملاصيل مع التطور يف ميكنة 
الزراعة، أدى إىل قفزات يف االقتصاد واالنتشار السكاين والنبايت واإلنتاج 
املرتبطة  والصناعات  احلضري  والنمو  املعيشة  ومستويات  والدخل  الزراعي 
بالزراعة وفنون الطهي واملالبس. كما تطورت صناعة احلرير، وُزرع الكتان 

ومجعت احللفاء من الربية ومت حتويلها إىل مواد خمتلفة.
إال أن مايكل ديكر، عارض بل وحتدى بعض فرضيات واطسون، باألخص 

تلك  يف  أوروبا  إىل  طريقها  عرفت  قد  احملاصيل  تلك  إذا كانت  ما  حول 
الفرتة أم ال. استخدم ديكر أدلة أدبية وأثرية إلثبات أن أربعة من احملاصيل 
املذكورة سالًفا )القمح واألرز اآلسيوي والذرة الرفيعة والقطن(، كانت شائعة 
تكن  اجلديدة مل  الزراعية  احملاصيل  أن  اإلسالمي، كما  العصر  قبل  لقرون 
بتلك األمهية اليت وصفها واطسون. كما قال ديكر بأن املمارسات الزراعية 
اإلسالمية يف جماالت مثل الري كانت تطورًا مثريًا يف العامل القدمي، لكن ليس 

لدرجة وصفه بالثورة كما وصفه واطسون.
اخلشب  ولب  املائية  السكروالساعات  قصب  من  السكر  صناعة  انتقلت 
أوروبا  إىل  اإلسالمي  العامل  من  العطور  صناعة  وتطورات  واحلرير  والورق 
العصور الوسطى. ويعتقد أن التطورات اليت حدثت يف تقنيات الطواحني 
قد انتقل أيًضا من العامل اإلسالمي إىل أوروبا العصور الوسطى، باإلضافة 
والنواعري  الشفط  اإلسالمية كمضخات  االخرتاعات  استخدام  انتشار  إىل 

واملضخات املتسلسلة ألغراض الري. ويقول واطسون: 
كانت مساهمات المسلمين أقل في جانب اختراع األجهزة الجديدة، عنه في 
جانب نشر التطبيقات القديم التي كانت تستخدم في فترة ما قبل اإلسالم في 

مناطق محدودة وعلى نطاق محدود.
كما مّكنت االبتكارات اإلسالمية أوروبا العصور الوسطى من حتويل بعض 
العمليات الصناعية من االعتماد على العمل اليدوي أو قوة احليوانات إىل 

امليكنة.

سك العملة
رغم أن العمالت املعدنية األوىل ضربت يف روما القدمية وانتشرت يف أحناء 
أوروبا، إال أن العمالت املعدنية اإلسالمية كان هلا تأثريها على سك العملة 
يف أوروبا العصور الوسطى. يف القرن الثامن امليالدي، أمر امللك اإلجنليزي 
أوفا ملك مرسيا بضرب عملته اليت كانت تشبه إىل حد كبري دينار اخلليفة 

العباسي أبو جعفر املنصور الذي ضرب عام 774م.
منذ حنو عام 913م. يف صقلية ومالطا وجنوب إيطاليا، ضربت عمالت 
تاري ذهبية ذات أصل إسالمي بأعداد كبرية على أيدي احلكام النورمان 
وأسرة هوهنشتاوفن والكابيتيون األوائل. وعندما غزا النورمان صقلية يف القرن 
تلك  انتشرت  والتينية.  عربية  نقوًشا  أصدروا عمالت حتمل  الثاين عشر، 
العمالت على نطاق واسع حىت أهنا انتشر منها عمالت مزيفة يف جنوب 

إيطاليا )أمالفي وسالرينو( هبا نقوش شبه كوفية بالعربية لكنها غري مقروءة.
وتقول جانيت أبو لغد:

كانت العمالت الذهبية المسكوكة في بيزنطة ثم في مصر هي المفضلة في 
الصفقات الدولية قبل القرن الثالث عشر، في أوروبا وكذلك في الشرق األوسط 
وحتى في الهند. حتى ذاك الوقت، لم تكن بعض المدن اإليطالية مثل فلورنسا 
وجنوة قد بدأت في سك العمالت الذهبية الخاصة بها، إال أن تلك العمالت 
حينئذ  منتشرة  التي كانت  األوسط  الشرق  لعمالت  تستخدم كتكملة  كانت 

بالفعل.

األدب
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التقنيات اإلسالمية
رسم من القرن التاسع عشر لقلعة »زيسا« يف »بالريمو«، يظهر فيه التمازج 
بني الفن والعمارة النورمانية العربية واليت تزدان بالفن اإلسالمي واخلط العريب.

عرفت أوروبا عدًدا تقنيات الزراعية اجلديدة لبعض الفواكه واخلضروات يف 
الوسطى على أيدي املسلمني، بعضها منقول من الصني واهلند،  العصور 

ومنها اخلرشوف والسبانخ والباذجنان.
املوصلي  واملواد كالنسيج  املالبس  تقنيات جديدة يف  املسلمون  نقل  كما 

والتفتة والساتان.

كان فن الزخرفة اإلسالمي من الواردات ذات القيمة العالية إىل أوروبا طوال 
العصور الوسطى. يف الفرتة األوىل، كانت املنسوجات ذات أمهية خاصة، 
وتستخدم ألثواب الكنيسة واألغطية الواقية والستائر ومالبس النخبة. كما 
كان الفخار اإلسالمي عايل اجلودة يلقى رواًجا بني األوروبيني، نظرًا لزخارفه 
ومشاهد الصيد الصغرية املنقوشة عليه وما شابه ذلك. وألهنا مل تكن مفهومة 
النقوش حينئذ، فلم تكن تلك األشياء تسيء إىل مشاعر املسيحيني. وكان 
فن العصور الوسطى يف صقلية مثار اهتمام، نظرًا لنمطه الذي خيلط بني 
الثقافات النورمانية والعربية والبيزنطية يف جماالت كالفسيفساء والتطعيمات 

املعدنية والنحت واألعمال الربونزية.

الكتابة: محاكاة الغرب للخطوط العربية 
باخلط  الزخارف  النهضة حماكاة  الوسطى وعصر  العصور  الغرب يف  اعتاد 

الكويف العريب إلنتاج ما عرف باسم »شبيه الكويف«: 
كان يوصف الفن األوروبي الذي يقلد نظيره العربي بشبيه الكوفي. نقل هذا الفن 
عن الخط العربي خطوطه المستقيمة والمائلة، والتي كانت شائعة االستخدام في 

الزخارف المعمارية اإلسالمية.
انتشر هذا الفن األورويب يف الفرتة من القرن العاشر حىت القرن اخلامس عشر، 
بل وكان ينسخ عادة على حالته دون فهم ما يعنيه النص، لزخرفة املنسوجات 
أو اإلطارات أو اهلاالت الدينية. ويظهر استخدام هذا النمط من الزخارف 
جبالء يف رسوم جوتو دي بوندوني. السبب احلقيقي وراء استخدام زخارف 
النمط شبيه الكويف يف لوحات عصر النهضة غري معروف. لكن يبدو أن 
الغربيني نقلوا زخارف القرنني الثالث عشر والرابع عشر عن طريق اخلطأ ظًنا 

:منهم أهنا الزخارف اليت كانت شائعة يف زمن المسيح
لتزيين مالبس  الكوفية  الزخارف شبيهة  نمط  استخدم  النهضة،  في فن عصر 

أبطال العهد القديم كديفيد.

التأثير اإلسالمي على أوروبا خالل العصور الوسطى
القسم الثاني



38

39

المقاالت الثقافیة

٭ الرقم 43
٭ شوّال
1439

المقاالت الثقافیة
٭ الرقم 43
٭ شوّال
1439

بنو اسرائیل والنبوة

إىل  نصل  اللعنة«  »قبيلة  ل  واهلبوط  بالصعود  وامللئ  املتقلب  املسار  ويف 
»بين اسرائيل« وبعدهم إىل »اليهود«، والتاريخ الطويل لقوم، اضطلعوا بال 
شك وعلى مدى أكثر من أربعة االف عام، بدور رئيسي يف نشأة وبلورة 

العديد من التيارات الثقافية واحلضارية لالمم والشعوب. 
ومن دون التعرف على ما جرى ومّر على هؤالء القوم، وما تسبب من أداء 
هلم لسائر األمم، فانه لن تتوفر إمكانية تقدمي تعريف وحتليل شامل عن املوقع 
الثقايف واحلضاري للعصر احلاضر واالنسان املعاصر، وهبذا القدر، يصبح من 

الصعوبة مبكان التكهن بشأن الظروف اليت مير هبا سكان األرض. 
النيب يعقوب بن اسحاق. وهلذا فانه يطلق  إن إسرائيل هو أحد أمساء 
على مجيع األنبياء من ذرية يعقوب ممن بعثوا الحقا، اسم »بين اسرائيل«، 
بعثوا من ذرية  الذين  االنبياء  املقابل يطلق اسم »بين امساعيل« على  ويف 

 .اسماعيل
وتعود بداية تاريخ قوم »بين اسرائيل« إىل حياة جدهم األعلى النيب ابراهيم 
باسرته إىل »كنعان«  ابراهيم قد جاء  النيب  الرحمن. وكان  خليل 

بنحو 2000 عام قبل امليالد. 
ويقول البر ماله حول اإلقامة األوىل لـ»بين اسرائيل«:

أبنـاء ابراهيـم

أوروبا والحضارة اإلسالمیة 4

ملحمة  يف  أليغيريي  دانيت  أن  بالثيوس  أسني  اقرتح  1919م.،  عام  يف 
الكوميديا اإلهلية، واليت تعترب امللحمة األكرب يف األدب اإليطايل، استوحى 
يف العديد من مشاهدها وحلقاهتا من النظرة اإلسالمية ألحداث هناية العامل 
سواًء بصورة مباشرة أو غري مباشرة من األحاديث النبوية حول أحداث يوم 
فيه  الذي يصف  للقشريي  املعراج  ابن عريب. كان كتاب  القيامة وكتابات 
رحلة اإلسراء واملعراج، قد ترجم إىل الالتينية عام 1264م. أو قبل ذلك 
بفرتة وجيزة. كما كان دانيت على إطالع على أعمال الفلسفة اإلسالمية 
بني  التشابه  أوجه  قوة  يزال مدى  ابن سينا وابن رشد. ال  أعمال  وخاصة 
لدانيت مثار جدل علمي. وقد  للقشريي والكوميديا اإلهلية  املعراج  كتاب 
وصف فرانشيسكو غابريللي هذا التشابه بأنه على األقل ممكن، إن لم يكن 
من مرجًحا أن دانيت قد اقتبس بعض الصور واملفاهيم من النظرة اإلسالمية 

ليوم القيامة.

الفلسفة
يف األندلس، ترمجت أعمال الفلسفة اإلسالمية القدمية إىل العربية والالتينية 

واإلسبانية اليهودية، مما ساهم يف تطور الفلسفة األوروبية احلديثة.
أسس ابن سينا مدرسة يف الفلسفة، أثرت يف العاملني اإلسالمي واملسيحي 
على حٍد سواء. كان ابن سينا من املعلقني املهمني على أعمال أرسطو، 
معداًل فيها يف بعض اجلوانب بأفكاره اخلاصة، وباألخص يف املنطق. ترجع 
أمهية مدرسة ابن سينا الفلسفية يف تفسريها ملعتقدات ابن سينا يف مسائل مثل 
طبيعة الروح واالختالف بني الوجود واجلوهر، إضافة إىل مناظراته وانتقاداته 
لبعض أعمال أرسطو، لذا حظي مبعارضة من أتباع املدرسية األوروبية. كان 
البن رشد أيًضا مرسة فلسفية، جعلته أحد أكثر الفالسفة املسلمني تأثريًا يف 
الغرب. اختلف ابن رشد مع ابن سينا حول تعليقات ابن سينا على أعمال 
أرسطو يف بعض اجلوانب مثل وحدة الفكر، وظل تعليق ابن رشد حول تلك 
املسألة هو السائد يف أوروبا خالل العصور الوسطى. وقد أتفق دانيت أليغيريي 
 .»De Monarchia« مع الرؤية الرشدية لنظرية علمانية الدولة يف كتابه

كما وضع ابن رشد أيًضا مفهوم »الوجود يسبق اجلوه«.
الوسطى  العصور  فالسفة  يف  اهلام  تأثريه  أيًضا  الغزايل  حامد  أليب  كان 
املسيحيني واملفكرين اليهود أمثال موسى بن ميمون. تقول الباحثة مارغريت 

سميث:
ليس هناك شك أن أعمال الغزالي كانت تجذب للغاية اهتمام هؤالء العلماء 

األوروبيين. 
و:

األكويني  توما  بالغزالي، كان  تأثروا  الذين  المسيحين  الكتاب  هؤالء  أكثر 
)1225–1274(، الذي درس أعمال العلماء المسلمين ويدين بالفضل لهم، 
حيث درس في جامعة نابولي التي كان تأثير األدب والثقافة اإلسالميين سائًدا 

فيها في ذلك الوقت.

اليهودي جماعة صغيرة من بني سام، وقد جاؤوا أصال من  لقد كان الشعب 
»بين  بين  ما  الواقعة  الصحاري  في  طويلة  مدة  قبائلهم  وأمضت  »كلدة«. 
النهرين« و »فلسطين« و »مصر« وهم يعيشون تحت الخيام، وكانوا يعيشون 

على غرار معيشة سكان الخيام في الصحراء االفريقية. 
أن كانت مراعيهم  والنبات، وبعد  بالماء  المشبعة  الوديان  يتنقلون عبر  وكانوا 
تشرف على اإلنتهاء والزوال، كانوا يغيرون مكانهم، ويتنقلون خاصة في حوالي 
أعجبتهم.  المناطق،  لتلك  والميمونة  الخصبة  األرض  الن  ومصر،  فلسطين 
وعندما استقر بهم المقام في فلسطين، كانوا منقسمين إلى قبائل واختاروا ملكا 

لهم فقط قبل نحو ألف عام قبل الميالد.1
ويرى بعض العلماء، بان »الكنعانيني« هم من أطلقوا إسم العرباين على 
النيب ابراهيم بعد وصوله إىل أرض »كنعان، وحتول اإلسم تاليا إىل أحد 
ألقاب النيب ابراهيم، وبقي يف ذريته. ومفردة العرباين تأيت من مادة »َع 
َب َر« أي عبور النهر، على إعتبار أن النيب ابراهيم عرب »هنر الفرات« 

ووصل إىل »كنعان«، ولذلك لقبوه هبذا اللقب. 
ويذهب البعض أيضا إىل اإلعتقاد بان العرباين منسوب إىل عابر، وهو جّد 

2.النيب ابراهيم
إن بين اسرائيل أبناء وقوم اسرائيل، هم أقدم وأهم قوم يف تاريخ حياة البشرية، 

بل املعتقدات الدينية للبشرية.
إن بداية تاريخ بين اسرائيل تعود إىل حياة جدهم األعلى النيب ابراهيم خليل 
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مسقط  الكلدانية كانت  »أور«  ان  التارخيية،  التقارير  وتفيد   .الرمحن
رأسه، وبعد هجرة قومه إىل »حرّان« ومن مث »فلسطني« أقام هناك. وقد 
سكن أبنائه وأحفاده اسحاق ويعقوب يف كنعان أيضا. وحصلت هذه 

األحداث يف حوايل األعوام 1800-2000 قبل امليالد.3
ويعترب هوكس مرتجم ومؤلف »قاموس الكتاب املقدس« أن مفردة العربانيني 

مشتقة من عابر، مبعىن الشخص الذي يعرب النهر.4
النور  وأبصر   ،نوح النبي  إبن  سام  ونسل  ذرية  من  ابراهيم  النيب  وكان 
انتقل من أور إىل  يف مدينة »اور«5 حبوايل عام 1900 قبل امليالد، وقد 

»حران« وعاد من هناك إىل كنعان. 
ومتثلت شريعة النيب ابراهيم يف الدين احلنيف. 

واحلنيف مشتقة من مادة حنف، وتعين املائل من شّر إىل خري والعائد إىل 
الطريق القومي. 

واحلنف هو امليل عن الضالل إىل اإلستقامة.6
 :ويقول اهلل تعاىل يف سورة »آل عمران« حول النيب ابراهيم

ِمَن  َوَما َكاَن  مُّْسِلًما  َحِنيًفا  َوَلِكن َكاَن  َنْصَرانِياًّا  َواَل  يفَُهوِدياًّا  ِإبفَْراِهيُم  »َما َكاَن 
اْلُمْشرِِكيَن«7

واحلنيف املسلم. وكان يف اجلاهلية يقال ملن اختنت وحج البيت حنيف ألن 
العرب مل تتمسك يف اجلاهلية بشيء من دين إبراهيم غري اخلتان وحج البيت 

، فكل من اختنت وحج قيل له حنيف.8
وقيل: كل من أسلم ألمر اهلل تعاىل ومل يلتو ، فهو حنيف.9

عبدة  وكان  العرب،  عند  حنيف  فهو   ،إبراهيم دين  على  ومن كان 
األوثان يف اجلاهلية يقولون: حنن حنفاء على دين إبراهيم، فلما جاء 
اإلسالم مسوا املسلم حنيفا، وكان يف اجلاهلية يقال من اختنت وحج البيت 
حنيف ألن العرب مل تتمسك يف اجلاهلية بشيء من دين إبراهيم غري اخلتان 

وحج البيت، فكل من اختنت وحج قيل له حنيف.10
وقد وردت مفردتا »حنيف« و »حنفاء« مرارا يف »القرآن الكرمي«. فقد 
وردت حنيف عشر مرات وحنفاء مرتني. والرجوع إىل هذه اآليات يظهر أن 
كلمة احلنفاء تطلق على األشخاص املؤمنني والطاهرين والداعني إىل احلق، 

الذين امتزج إمياهنم بالتوحيد واإلبتعاد عن الشرك واألفكار الفاسدة. 
»ُقْل َصَدَق اهللُ فَاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبفَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن«11

وقد شدد النيب األكرم على أن ديين هو الدين احلنيف. وجاء يف رواية: 
»بُعَث ِعيَسى ابن َمْرَيَم بالُرهبانية وبُعثُت بالَحنيفية الَسْمَحِة«12

وقال اإلمام الباقر يف وصف احلنيفية:
»هَي الِفْطَرة التي َفَطَر الناَس َعلْيها َفَطَرُهم َعلى َمْعرَِفة«13
ويقول العالمة الطباطبائي يف توضيح كلمة احلنيف: 

إن الحنفاء مأخودة من مادة الحنف وتعني الميل واإلنحراف عن حالتي اإلفراط 
والتفريط، نحو اإلعتدال، لذلك فان اهلل تعالى اعتبر اإلسالم حنيفا لجهة أنه 
يأمر الناس بالتمسك بالوسطية في جميع األمور والشؤون، واإلمتناع عن الميل 

واإلنحراف نحو اإلفراط والتفريط.14

خارطة حركة النبي ابراهيم
»قوم  يف  وأهم شخصية  أول  أنه  على   ابراهيم النيب  »التوراة«  وتقدم 
اسرائيل«، وهو أول نيب لليهود أقام إله اإلسرائيليني ارتباطا مباشرا معه، وابرم 
معه العهد وامليثاق. بعبارة أخرى، فان وجود قوم اسرائيل، حصل منذ عهد 
النيب ابراهيم وبواسطة الوعود اليت قطعها له »يهوه« إلجياد قوم كثر. ويف 
عصر ابراهيم، مل يكن اإلسرائيليون قد اكتسبوا هوية بعد، ومل يكن يطرح 

إسم اسرائيل، بل أن وعدا أطلقه يهوه إلجيادهم. 
وقد نشأ ابراهيم يف مدينة »اور«، وهاجر برفقة أبيه »نزاخ« و أخيه »حرّان« 

و زوجته »سارائي« وإبن أخيه »لوط« من أور إىل حران.15
ووردت يف القرآن، عبارة »بين اسرائيل« مبعىن أبناء و »قوم اسرائيل« واحدة 

وأربعني مرة يف اآليات املختلفة. 
وذكرت املصادر اإلسالمية، معان خمتلفة لـ»بين اسرائيل«:

»اإلنسان الذي حیارب مع اهلل«، »خمتار من اهلل«، »عبد اهلل«، »االنسان 
الذي ظفر على اهلل«، »جندي اهلل« و... . 

نودي  إذ  العتيق«  »العهد  يف  األوىل  للمرة  »اسرائيل«  مفردة  وردت  وقد 
يعقوب بعد انتصاره على مالك اهلل يف معركة اكتنفها الغموض، هكذا: 

وال يجب تسميتك ب يعقوب من االن فصاعدا، بل اسرائيل، النك جاهدت 
اهلل واالنسان وانتصرت.16

وتبرر التوراة، تشكيل قوم اسرائيل بطريقة بسيطة وعامية للغاية. فقد هاجرت 
أسرة كلدانية من »أور« إلى »حّران« ومن ثم »كنعان«، وهناك يدخل شيخ 
قبيلة ومعه أبنائه اإلثني عشر إلى »مصر«. وهؤالء األبناء اإلثنا عشر، يؤلف كل 
منهم قبيلة في تلك المنطقة المتحضرة، بحيث يزد عددهم بعد مدة عن أهالي 
مصر بالذات، وذات يوم يعود كلهم بشكل جماعي إلى كنعان ويتقاسمون هذه 

البالد فيما بينهم!
ولتبرير ماهية »قوم اسرائيل« يجب البحث والدراسة على عدة مراحل. ويمكن 

تقسيم هذه المراحل من وجهة نظر التوراة )ال الرؤية التاريخية( كما يلي: 
أ. مرحلة الهجرة األولى والوصول إلى كنعان، عصر الشيوخ )باتريارش(؛

ب. مرحلة الوصول والمكوث في مصر، عصر السكنى؛
ج. مرحلة الهجرة الثانية والخروج من مصر، عصر الخروج )اكسودوس(؛

د. مرحلة النفوذ في كنعان واإلستيالء عليها، عصر النفوذ؛
ه  . مرحلة تشكيل المجتمع، عصر الحكم )شوفتيم(؛
و. مرحلة تشكيل الدولة، عصر السالطين )ملكيم(.

ونتطرق بداية إلى ماهية إسم اسرائيل والهوية التاريخية لهؤالء القوم. 
ومغمورة  قبائل صغيرة  »بني اسرائيل«، كانوا  التوراة  في  الذين سموا  القوم  إن 
وخاملة الذكر، ولم يحظوا بموقع يذكر ال من الناحية التاريخية وال الحضارية 
والثقافية، وإن لم يشكل دينهم قاعدة وأساس الديانتين العالميتين الكبريين أي 

المسيحية واإلسالم، قلما شهدنا اليوم أحدا يهتم بتاريخهم. 
إن خمول ذكر هؤالء القوم تسبب بغياب أي أثر وشواهد تاريخية على ماضيهم 
وتاريخهم، وال يمكننا التعويل واإلستناد إلى أي مصدر ماعدا الكتاب المقدس 
للديانة اليهودية. والمؤسف أن هذا الكتاب ولألسباب التي سنأتي على ذكرها، 
يفتقد إلى القيمة التاريخية، والكتشاف التاريخ الحقيقي لقوم اسرائيل، البد لنا 

من اإلفادة من العالمات واإلشارات الواردة في هذا الكتاب ومقارنتها باألعمال 
والمصادر المتفرقة التي تم الحصول عليها في بعض المواقع من خالل البحث 
عن الحضارات االخرى، إلعادة بناء الخطوط العامة والعريضة، وبالتالي فانها 

ستكون مصحوبة بالتنبؤ والظن أكثر منها من الحقائق المعتمدة.17
ولألسباب املذكورة أعاله، فان الباحثني املستقلني، يواجهون يف دراستهم 
للتقلبات والصعود واهلبوط التارخيي هلؤالء القوم، تنبؤات وأحيانا تصرفات 
تتسم بالتعنت ملؤرخي »بين اسرائيل«. ومبا أن املؤلف بذل قصارى جهده 
يف هذا الكتاب، لرسم مسار حركة »قبيلة اللعنة« على امتداد التاريخ، فانه 
يستند خالل دراسة املنعطفات اليت مرت هبا احلياة التارخيية هلؤالء القوم، 

على اهلجرة األوىل والوصول اىل »كنعان«.
وقد نشأ النيب ابراهيم املبعوث من اهلل تعاىل، وترعرع يف جبال »اور« 
العقلي،  والتكامل  والبلوغ  النضج  بلوغه مرحلة  ]الواقعة يف سومر[، وبعد 
استنار قلبه باإلهلام اإلهلي، وتعمق يف آثار الباري تعاىل، ليصل إىل مرحلة 
اليقني، وارتفع مقامه عند اهلل على اثر التضرع والسجود هلل املتعال ويف ظل 

اإلحسان والتقوى، لينال شرف لقب خليل اهلل.18
وقد بادر النيب ابراهيم مذاك وباساليب خمتلفة إىل دعوة الناس، وحارب 

بأمناط خمتلفة عبادة األوثان اليت كانت سائدة يف تلك احلقبة.
إن واقعة حتطيم األوثان يف اليوم الذي كان سكان املدينة قد أخلوها، وكسر 
شوكة ومزاعم منرود بالربوبية، بعد حماجة ابراهيم واليت أسفرت عن صدور 
حكم برميه يف النار، بينما حتولت النار باذن اهلل تعاىل إىل برد وسالم على 

.ابراهيم
َفَجَعْلَناُهُم  ِبِه َكْيًدا  َوَأرَاُدوا  ٭  ِإبفَْراِهيَم  َعَلى  َوَساَلًما  بفَْرًدا  نَاُر ُكوِني  يَا  »قفُْلَنا 

اأْلَْخَسرِيَن«19
وبعد سنوات من اجملاهدة يف بابل، قرر بطل التوحيد وباصرار من النمروديني، 

اهلجرة وقصد أرض منرود إلبالغ رسالة اهلل.
:وورد يف جانب من الرواية اليت نقلها الكرخي عن اإلمام جعفر الصادق
»... نمرود، فامرهم أن يخلوا سبيله وسبيل ماشيته وماله وأن يخرجوه وقال إنه 

إن بقي في بالدكم أفسد دينكم... .«20
هناك  وانطلق من  الشامات عن طريق حران،  إىل   ابراهيم وقد وصل 

بإجتاه منطقة فلسطني.21
وتقول »التوراة« هبذا اخلصوص: 

لقد غادر النبي ابراهيم وبامر من اهلل تعالى عندما كان في الخامسة والسبعين 
من العمر، مدينة حران متوجها إلى »كنعان«. وقد اصطحب معه زوجته سارة 
وابن أخيه لوط وعدة أشخاص اخرين، وقصدوا جميعهم »كنعان« ونصبوا 
هناك خيمة على جبل بشرق بيت ايل. وبعد فترة، أقام النبي ابراهيم في 

»حبرون« )الخليل( ومكث هناك حتى آخر عمره.22
وحتولت كنعان إىل موطن ملهاجري حران وبابل، وخرجت من عزلتها منذ هذه 
الفرتة وإىل األبد، وفسح اجملال أمامها لإلخنراط يف التاريخ وحىت األدبيات.

ونصادف يف احلضارات القدمية، امسني معروفني، أحدمها »فينيقية« واالخر 
»كنعان«. وبالرغم من أن هذين االمسني كانا يطلقان على شعب أرض 
واحدة، لكنهما نسبا إىل ناحيتني من حيث التقسيمات اجلغرافية... ففي 

اليونانية تعين مفردة »فينيكس« اللون األرجواين، وأما »فينيقية« )فنيسني( 
املتوسط  األبيض  للبحر  الشرقية  الشواطئ  يف  منطقة  على  تطلق  كانت 
»بيبلوس«  )بريوت(،  »برتيوس«  »صيدون«،  »تريوس«،  موانئ  وتشمل 

)اجلبل(، »آكو«، »اشيب تريبويل«، »أوغاريت« )لبنان احلالية تقريبا(.
وقد وصفوا أهايل هذه املنطقة باصحاب البشرة احلمراء، ويرى البعض أن 
اسم الفينيقي أختري هلذا السبب، لكن البعض االخر يذهب إىل االعتقاد 
بان اسم األرجواين أخذ من الشيالن املعروفة ل أرجوان واليت كانت تصنع 
يف هذه املنطقة، واشتهرت كثريا يف األدب القدمي. وكنعان تعين هي األخرى 

األرجواين.23
وسريعا تشعب غصنان كبريان من شجرة النيب ابراهيم. ساللتان كبريتان 
 ابراهيم النيب  مرياث  وانقسم  طويلة.  واالخرى  قصرية  إحدامها  للنبوة، 
إىل فرعني، أحدمها قصري باسم النيب اسحاق واالخر طويل باسم جنله 

 .االخر، النيب اسماعيل
وحسب التوراة، فقد وعد اهلل تعاىل، النيب ابراهيم مرارا بان تكون له ذرية 
واسعة. وولدت جاريته هاجر ولدا مُسي امساعيل )أي أن اهلل يصغي(. وبعد 

أربعة عشرة سنة، ولدت سارة إبنا، مُسي اسحاق )أي يضحك(.24
وتوىّف النيب ابراهيم يف مدينة »اخلليل« بـ»فلسطني«.25

النيب  ابراهيم )بين اسرائيل( عن طريق  النيب  لنبوة  القصري  الغصن  وامتد 
اسحاق. وأصبح هذا النيب اجلليل صاحب ابنني، أوهلما مسي عيسو. 
وهذه الكلمة تعين يف اللغة، صاحب الشعر الكث. وحسب »التوراة« فان 
التوأم االخر،  النور. ومسي  هذه الطفل، كان ميلك شعرا كثا عندما أبصر 
يعقوب )أي املتتبع(، النه كان يتعقب الطفل السابق أثناء الوالدة، وجاء 

بعده إىل الدنيا.26
وورث يعقوب، النبوة من أبيه )اسحاق(، وكان صاحب اثين عشر ابنا. 
وكما ذكرنا، فان اإلسم االخر ليعقوب هو اسرائيل. وفسرت التوراة يعقوب 
بانه املصارع والشخص الذي تغلب على اهلل27 لكن احلقيقة هي أن اسرائيل 

تعين يف السريانية والعربانية، عبد اهلل.28
الوارد يف  للتحريف  اشتياني يف معرض شرحه  الدين  جالل  االستاذ  ويقول 

»التوراة« حول اسم اسرائيل، مستندا إىل املصادر التوراتية: 
عندما كان يعقوب واقفا بمفرده، بدأ رجل يصارعه، إلى أن ظهرت حمرة الشفق 
في األفق. وعندما رأى ذلك الرجل أنه ال يستطيع التغلب عليه، رفسه برفسه 
على كفله. فانتزع مفصل فخذ يعقوب. وعندما كان يصارعه قال الرجل: أتركني 
وتترحم  تقدسني  أن  إلى  أتركك  يعقوب[ ال  ]فقال  الفجر.  بزغ  فقد  وشأني، 
علي. فسأله ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال الرجل: لن يسمونك بعد االن 
»يعقوب« بل »ييسرائيل المصارع هلل« النك حاربت اهلل واالنسان وانتصرت... 
لذلك فقد ترحم عليه، وأطلق يعقوب على ذلك المكان إسم بنوال29 )وجه اهلل( 
وقال: لقد شاهدت اهلل وجها لوجه وبقيت حيا. وشرقت عليه الشمس، فيما 
غادر هو بنوال وهو يعرج. ولهذا السبب فان االسرائيليين ال يأكلون لحد هذا 
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اليوم عضلة الفخذ.30
وكان للنيب يعقوب اثنا عشر ابنا، أعتربوا األسباط االثين عشر. ويعد النيب 

يوسف واحد من هؤالء االسباط. وأمساء هذه األسباط هي: 
• رئوبني )راوبني( Reuben؛

• مشعون )سيمئون( Simeon؛
• الوي )لوي( Levi؛

• يهوذا )جودا( Yehuda. Judah؛
• يساكر )يشحر، يساخر( Issachar؛

• زبولون )زبلون، زيالون( Zebulun؛
• دان )دو( Dan؛

• نفتايل )نفتائيل( Naphtali؛
• جاد Gad؛

• اشري )اشر، اسر( Asher؛
• بنيامني )إبن يامني، بنجامني( Benjamin؛

)منسي(  منسة  هي  قبيلتان،  منه  )وتشكلت   .Joseph يوسف   •
31.Ephraim )وافرامي )أفرائيم Menassen
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أبناء ابراهيم
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1. في أعضاء الّرأس
و عصارته شديدة  التفتيح؛  مقطّعا، شديد  حارّا، حريفا،  البصل  ملا كان 
احلّدة، نّفاذة، مقطّعة؛ ال جرم كان االستعاط   بعصارته مما ينّقى الدماغ و 
حیدر منه فضوال كثرية. و أكله حیّمر الوجه، و ذلك ألجل شّدة تلطيفه الدم 
و تسخينه له، و ذلك مما يعّده لسهولة احلركة إىل خارج و إىل فوق، و يسّهل 
نفوذه يف خلل اجللد و مسامه؛ فلذلك ينفذ إىل قرب ظاهر جلد الوجه و 

يلزم ذلك أن حیدث فيه احلمرة و النضارة.
• و ملا كانت هذه الرطوبة يف البصل كثرية، و هى مع ذلك فّجة؛ فال بد 
و أن يكون هذا البخار احلادث عنها: كثريا و حاّدا. فلذلك يكون شديد 
النفوذ قويّه؛ فلذلك يبلغ يف نفوذه إىل الرأس، و لكثرته ميّدد أعضاءه، و 
حبّدته يلذع الدماغ و أغشيته، و حبرارته يسّخن أجزاء الرأس كثريا؛ و هذه 

األشياء مجيعها موجبة للصداع الشديد.
فلذلك، كان أكل البصل حمدثا هلذا الصداع الشديد، و ذلك إذا كان أكله 
بقدر )قليل( فإن كان )قد( أكثر منه جّدا، كان هذا البخار كثريا جّدا و 
يلزم ذلك أن يكون ما حیدث عنه من الصداع شديدا جّدا، و أن يكثر ذلك 
البخار يف الرأس، و يغلظ  ؛ و خاصة إذا تصّعد معه غريه - مما يصادفه يف 
املعدة و غريها - من الرطوبات. فلذلك حیدث - حينئذ - فسادا يف الذهن 
و ختليطا يف العقل؛ و ذلك إذا بقى ذلك البخار على حرارته، فإن برد ألجل 
تكاثفه، و ألجل برد الدماغ، أو برد ما يصحبه من األجزاء البلغمّية و الباردة 
خاصة إذا كان أكله مع بارد، فيبّخر إىل الرأس - كاللنب - أحدث حينئذ 
أمراضا باردة يف الرأس، كالنسيان و الّسبات و اليثرغس،1 و أحدث يف الرّأس 

ثقال، و يف احلواس كدورة، و أظلم البصر.
و إذا أكل نيئا - مع الكواميخ3 و امللوحات - كان ضرره بالرّأس و العني 
العينني. و  فإنه حیدث دموعا يف  الّنيئ،  البصل  إذا أكل  شديدا جّدا. و 
إحداث مشّه هلذه الدموع أكثر خاصة إن كان )اآلكل(رطب الدماغ حارّة.

• و إذا اكتحل بعصارة البصل خاصة مع العسل، جال ذلك العني جّدا و 
حّلل فضوهلا، و لّطف رطوباهتا و أرواحها. فلذلك جيلو البصر جّدا و يقّويه 
و ينفع جّدا من ضعف البصر احلادث من غلظ   الروح و غلظ   الرطوبات. و 
ينفع جّدا من قروح العني؛ ألنه جيّففها و ينّقيها و حیّلل الفضول منها. و 
ينفع جّدا من ظلمة البصر احلادثة من املواد الغليظة. و ينفع من ابتداء املاء، 
و حیّلل ما يكون يف داخل العني من الرطوبات و الفضول. و ينفع اخلياالت 
املائّية، ألنه حیّلل مادهتا كل ذلك تفعله هذه العصارة، مما فيها من التلطيف 

و التحليل و التجفيف و التنقية.
و إذا خلطت هذه العصارة مبثلها توتياء نفعت من احلّكة يف العني - ألجل 
حتليلها املادة احلاّكة - و حّللت الرطوبات الفضلّية فيها، و أعانت التوتياء 
على جتفيف الرطوبات الفضلية املستكّنة بني طبقات العني. و إذا دّلكت 
مواضع داء الثعلب بالبصل، نبت الشعر فيها بسرعة، و ذلك ألجل تقرحیه 

و قّوة جذبه ملادة الشعر و حتليله الفضول املفسدة ملنبته.
و إذا طلى بالبصل - مع امللح - مواضع البثور الىت تكون يف الوجه و غريه 
نفع ذلك جّدا، و حّلل مادة هذه البثور. و االكتحال بعصارة البصل مع 
العسل، جيلو بياض العني؛ ألجل شدة جالء هذه العصارة، و يعينها على 

ذلك العسل. و نفعها لقروح العني الوسخة عظيم، ألهنا جبالئها و جتفيفها 
و حتليلها، تنّقى هذه القروح جّدا. و كذلك إذا دّلك الوجه هبذه العصارة 
مع العسل، نفع ذلك من الّنمش و الكلف، ألجل ما يف هذه العصارة من 

اجلالء و التجفيف.
• و إذ قّطرت هذه العصارة يف األذن، حّللت ما يكون هناك من األخبرة و 
الرطوبات. فلذلك، تنفع - حينئذ - من ثقل الرّأس، ألجل حتليلها ما يكون 
يف داخله من األخبرة املائّية املثقلة. و تنفع أيضا من ثقل الّسمع، و ذلك 
ألجل حتليلها للرطوبات املرخّية للعصب الذي به الّسمع. و تنفع أيضا من 
الطنني، و ذلك ألجل حتليلها األخبرة و الرياح احملتبسة يف األذن، الفاعلة 
لذلك و حتليلها ما يكون قد حصل يف األذن من املاء، و خبرته، فتنفع من 

ذلك.
و تنفع أيضا من القيح الذى يكون يف األذن، و ذلك ألجل إخراجها له، 

ألجل قوة جالئها.

2. في أعضاء الّصدر
ملا كان البصل قوىّ  التقطيع، و التحليل، و التفتيح، و اجلالء؛ كان ينبغى 
أن يكون شديد النفع من الربو، و نفس االنتصاب. و كان أيضا ينبغى أن 

يكون منّقيا لقروح الصدر، ملا فيه من اجلالء و التجفيف و التنقية.
لكن جرم البصل و إن كان كثيفا أرضيا، و ذلك مانع من كثرة نفوذه5 إىل 
أعضاء الصدر من مسام احلجاب احلاجز بني املرئ و قصبة الرئة؛ و ما ينفذ 
منه إىل هذه األعضاء من طريق املعدة، فإنه يكون قليال جّدا؛ و مع ذلك 

فإنه ينفذ إىل هناك بعد اهنضامه و ضعف قوته.
• إن تؤخذ عصارته و ختلط   بالعسل الكثري، و يستعمل لعقا، و ذلك ألن 
هذه العصارة مع مشاهبتها للبصل يف اجلالء و التحليل و التقطيع و التفتيح، 

فإهنا لطيفة ألجل قّلة األرضّية فيها.
احلجاب  هذا  مسام  من  األعضاء  هذه  إىل  نفوذها  على  يعني  العسل  و 
املذكور، خاصة إذا استعملت لعقا، ألهنا - حينئذ - تكون أبطأ نفوذا إىل 
أسفل، فيطول مرورها هبذا احلجاب، فيكون ما ينفذ منها يف مسامه أزيد، 
خاصة إذا خلط   معها ما يلصقها هبذا احلجاب، لتكون مالقاهتا له أكثر و 
أمت، فيكون نفوذ ما ينفذ منها يف مسامه أكثر. و ذلك كما إذا خلط   هبذه 
العصارة مع العسل، شئ من لعاب بزر الكتان فإنّ  هذا اللعاب ينفع - 
حينئذ - مبا قلناه، و ينفع أيضا بذاته يف تلك األمراض املذكورة. و كذلك 

إذا خلط   هبا لعاب احللبة و حنو ذلك.
و إذا تغرغر هبذه العصارة، مع العسل؛ نفع ذلك من اخلّناق، حتليلها ملادته، 
و إذا أريد أكل البصل من غري أن تظهر له رائحة يف الفم يلقى ثفله عند 

أكله.

3. في أعضاء الغذاء
ملا كان جرم البصل كثري األرضّية، و أرضّيته ممازجة ملائيّته ممازجة تامة كان 
- ال حمالة - مشاهبا جلواهر األعضاء. فلذلك يتمّكن من االستحالة إىل 
جواهرها، فلذلك يتمكن من اغتذائها. لكنه ملا كانت فيه ناريّة كثرية حاّدة 

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

فى ماهّية البصل
إنّ  هذا البصل نبات معروف عند مجهور الناس، و هو من مجلة األصول 

الغليظة؛ و كلّ  أصل غليظ  ، و أنه يشتمل على رطوبة فضلّية كثرية فّجة.
فالبصل - ال حمالة - مشتمل على رطوبة كثرية غريبة - عن جوهره - فّجة.

و يدل على كثرة هذه الرطوبة فيه، أنه ينبت من ذاته، و إن مل يصل إليه 
ماء من باطن األرض.

و هذه الرطوبة هى غذاء نبات هذا األصل، و هى تبقى يف هذا األصل إىل 
أن يكمل نضجها، مث توزّع على ذلك النبات، فال حمالة أنّ  جوهرها البد و 
أن يكون شبيها جبوهر ذلك النبات، لكنها مل تكمل - بعد - مشاهبتها له.

طبيعة البصل و أفعاله على اإلطالق
ملا كان البصل كثري النارية، فهو - ال حمالة - حاّر شديد احلرارة، و ذلك ألن 
مائّيته ليست بكثرية جّدا؛ ألن العصارة الىت تنفصل منه ليست مجيعها مائّية 

بل ال ختلو أيضا من أرضّية و ناريّة؛ فلذلك، هى مائية حاّدة.
الباردة  أرضّيته  أيضا  و كذلك  جّدا،  بكثرية  ليست  البصل  مائّية  فلذلك 
القابضة؛ فلذلك جيب أن يكون قوىّ  احلرارة، و ذلك )ال(ألجل ناريّته فقط   
بل و ملا فيه - مع ذلك - من األرضّية املرّة احملرتقة و اهلوائّية. و البد و أن 
يكون - مع قوة حرارته - يابسا، و ذلك ألن املرّطب فيه ليس إال املائّية، و 

هى فيه ليست بكثرية جّدا، و أكثر أجزائه هى األرضّية.
فلذلك هذا الدواء البد و أن يكون - مع قوة حرارته - يابسا، و البد و 

أن يكون - مع ذلك - غليظا و ذلك ألجل غلبة األرضّية عليه. و البد و 
أن يكون ذا رطوبة فضلّية. فلذلك هو من األدوية املنفخة، و إن كان شديد 

التحليل للنفخ بقوة حرارته و حّدته و تلطيفه.
و إذا اعتصر فال بد و أن يكون فعله كثري األرضّية جّدا، حارّا، يابسا يبوسة 
كثرية. و البد و أن تكون عصارته كثرية املائّية، حاّدة ملا يصحبها من الناريّة 

و قليلة اليبوسة ألجل قلة األرضّية فيها.
و ملا كان البصل فيه ناريّة كثرية، فهو - ال حمالة - قوىّ  التحليل و التقطيع 
و التفتيح و التلطيف، و يعني على ذلك ما فيه من األرضّية احملرتقة املرّة، 
فلذلك يكون تفتيحه شديدا جّدا. فلذلك هو يفّتح أفواه عروق املقعدة، و 
يدّر البول و الطمث، و يقطع األخالط   اللزجة، و يلّطف الغليظة. و هو 
قوىّ  اجلالء ملا فيه من األرضّية الباردة، و ألن حرارته قويّة جّدا، و نارية، 
فهى ال حمالة: جاذبة. فلذلك البصل جيذب الدم، و حیّمر الّلون - ألجل 
هذا اجلذب - و يقرّح ألنه حیرق شيئا من رطوبات العضو الذي يوضع عليه.
خيتلط    املأكول  ألنّ   مأكوال.  يقرّح  ال  و  ضمادا  العضو  يقرّح  البصل  إنّ  
برطوبات باطن البدن، و هتضمه احلرارة الباطنة، و يتحّلل منه اجلزء النارىّ  
املقرّح، و ذلك بقوة حرارة باطن البدن. و مع ذلك، فإنه يف باطن البدن ال 
تدوم مالقاته ملوضع بعينه، بل يرتّدد يف املرار، إىل أن تبطل قّوته؛ و املضمود 

خبالف ذلك كله.

فعل البصل 

البصـل
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حیدث هلم الصداع يف الوقت، حىت إنّ  اشتمامه يفعل فيهم ذلك. فلذلك إمنا 
يوافق هؤالء البصل إذا خّلل أو كّرر غسله باخللّ  و امللح، و كذلك إذا طبخ.

البصل في کالم األئمة المعصومين
 :قال أبو عبد اهلل

»البصل يذهب بالنصب و يشد العصب و يزيد في الماء و الخطا و يذهب 
بالحمى.«3

عن السياري عن أحمد بن خالد عن أحمد بن المبارك الدينوري عن أبي عثمان 
عن درست عن أيب عبد اهلل قال: 

»البصل يطيب الفم و يشد الظهر و يرق البشرة.«4
عن منصور بن العباس عن عبد العزيز بن حسان البغدادي عن صالح بن عقبة 

عن عبد اهلل بن محمد الجعفي قال: 
ذكر أبو عبد اهلل البصل فقال: »يطيب النكهة و يذهب بالبلغم و يزيد في 

الجماع.«5
:و يف حديث آخر قال: قال أبو عبد اهلل

في  يزيد  و  اللثة  يشد  النكهة و  يطيب   فيه ثالث خصال  فإن  البصل  »كلوا 
الماء.«6و7

:قال رسول اهلل
»إذا دخلتم بلدا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباءها.«8و9

الهوامش:
1. ليثرغس: أحد األمراض الىت تصيب الدماغ. يقول ابن سينا: ليثرغس هو السرسام 
البارد، و ترمجته النسيان. و يقال لورم بلغمىّ  كائن داخل القحف، و أكثره يكون يف 
جمارى جوهر الدماغ.. و هذه العلة مسّماة باسم عرضها، ألن ترمجة ليثرغس هو النسيان، 
و هذه العلة يلزمها النسيان، و من امسها أخطأ فيها كثري من األطباء، فلم يعرفوا أنّ  
الغرض فيها، هو املرض الكائن من ورم بارد، بل حسبوا أنّ  هذه العلة هى نفس النسيان 

)القانون يف الطب 2/50(.
2. كواميخ، كوامخ: مجع كامخ و هو على إطالق: الطعام املمّلح. و حتديدا: نوع من 
اآلدم - اإلدام - يتخذ من دقيق الشعري، بأن يعجن بامللح، و يدفن يف التنب يف إناء، 
أربعني يوما، حىت يتعّفن، مث خيرج و ينقع يف اللنب، و يضاف إليه مع ما يراد من األبازير، 
األطباء  قاموس  )القوصوىن:  حاجته  لوقت  يرفع  مث  أيام،  ثالثة  الشمس  يف  يوضع  مث 

.)1/122
3. برقى، امحد بن حممد بن خالد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانية، 1371ق، ج 2، 

ص 522.
4. املصدر السابق.
5. املصدر السابق.
6. املصدر السابق.
7. املصدر السابق.
8. املصدر السابق.
9. املصدر السابق.

المصدر: ابن نفيس، علی بن اب يحزم، »الشامل في الصناعة الطبية «، ايران، 
طهران، طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، 

1387 ش.

و هذه الناريّة - ال حمالة - مباينة جلواهر األعضاء، فلذلك كانت مانعة من 
تغذية البصل )إال أن( تتحّلل و تقارق بقية أجزائه.

• و كذلك، هو حیّلل الرياح و النفخ. و مع ذلك، فإنه يوّلد النفخ كثريا! و 
ذلك، ألن حتليله للرياح و النفخ، هو باجلزء النارىّ  الذى فيه. و أما توليده 

الرياح و النفخ، فألجل غلظ   جرمه، مع كثرة الرطوبات الفضلّية الىت فيه.
و أما توليده الرياح و النفخ، فإمنا يكون بعد كثرة انفعال جرمه عن سخونة 
باطن أبداننا، حىت تّصّعد أجزاؤه خبارا دّخانّيا. مث إنّ  ذلك البخار إذا تكاثف 
حدثت عنه الرياح. فلذلك، البصل يوّلد الرياح، و مع ذلك فإنه يؤكل ألجل 

حتليل الرياح و طردها، كما يعمل يف الشوربات ألجل طرد الرياح.
• و كذلك، فإنّ  هذا البصل مع أنه إذا أكل، قطع ما يكون يف املعدة و 
غريها من املواد اللزجة، و لّطف املواد الغليظة، و حّلل الفضول؛ فإنه إذا 
أكثر منه وّلد يف املعدة فضوال كثرية رديئة غليظة، و ذلك ألن تقطيعه و 
تلطيفه و حتليله هو مبا فيه من اجلزء النارىّ ، و توليده هلذه الفضول مبا فيه 

من األرضّية.
و لذلك، إذا أكل البصل حباله، فإمنا تتوّلد عنه هذه الفضول، إذا أكثر منه 
جّدا، ألن ناريّته متنع من استحالة أرضيته إىل األخالط  فال يستحيل منها 
إىل ذلك إال القدر الّنزر جّدا. و لذلك يكون غذاء البصل - حينئذ - يسريا 

جّدا.
و أما إذا أكل البصل بعد طبخه، فإنّ  هذه الفضول تكثر منه، و إن مل يكثر 
من أكله، و كانت استحالة جرمه - حينئذ - إىل اخللطّية، تكون كثرية و 
ذلك ألجل زوال املانع هلا عن ذلك. و لذلك، كان البصل املطبوخ يغذو 

غذاء كثريا.
و كذلك، أكل البصل حیّلل األخبرة و يزيل اجلشاء احلامض، و ذلك ألنه 
حیّلل األخبرة حبرارته. و لذلك، إذا أكله صاحب ثقل الرأس عن أخبرة املعدة، 
فإنه أوال ينفعه و يقّلل ثقل رأسه؛ ألنه حیّلل ذلك البخار أوال، فيقلّ  تصّعد 

ما يتصّعد منه إىل الرأس، مث بعد ذلك يبّخر فيشتد ضرره بذلك.
و كذلك ينفع اجلشاء، بتحليل األخبرة احملدثة له. و بتسخينه املعدة، يقّلل 
توليدها األخبرة اجملشية، خاصة اجلشاء احلامض؛ ألن هذا اجلشاء لضعف 
املعدة و  البصل، يقّوى هضم  اهلضم و ضعف احلرارة، و ألجل تسخني 
البصل حیدث  يسّخنها؛ فلذلك يبطل اجلشاء احلامض. و مع ذلك فإنّ  
اجلشاء، ألنه يوّلد األخبرة الدخانية. و هذه األخبرة ما صعد منها يف املرئ 
إىل الفم بقوة، حدث عنه اجلشاء، و ما صعد منها من مسام املعدة إىل 

خارجها، صعد يف أعضاء الصدر، مث منها إىل الرّأس.
• و ملا كان البصل يسّخن رطوبات املعدة و يصّعدها خبارا و حنوه، فهو - ال 
حمالة - حمدث للغثيان. ألن هذه الرطوبات إذا بلغ تصّعدها إىل فم املعدة، 
يكثر  البصل  أكل  فإنّ   لذلك  و  الغثيان.  لذلك  فأحدثت  أرخته،  و  بّلته 
اللعاب فإنّ  رطوبات املعدة إىل جهة الفم. و لذلك هو أيضا يقيئ؛ ألنه إذا 
أحدث الغثيان شّوق فم املعدة إىل دفع ما يرخيه و يبّله، و ذلك هو الّتهوّع.

• فلذلك كان أكل البصل يقّوى شهوة الغذاء، خاصة و هو مبرارته جيلو 
املعدة، و بقبضه يكّثف فمها، و ذلك من أسباب قوة5 الشهوة. فلذلك، 
كان البصل قوىّ  اإلثارة هلذه الشهوة، حىت إنّ  شمّ  الّنيئ منه، يقّوى شهوة 

الطعام و يسّكن الغثيان و القئ. و لذلك، كان كثريا من الناس يستنشقونه 
عند تناوهلم لألدوية املسهلة، ألجل خوفهم الغثيان و القئ، فيسكن ذلك 

هبم.
• و ملا كان البصل يقبض، فهو - ال حمالة - يقّوى األعضاء؛ فلذلك هو 
من مقّويات املعدة. خاصة و هو مع هذا القبض، يلّطف فضول املعدة و 
يقطّعها، و ذلك من أسباب قوهتا، ألهنا تنّقى من تلك الفضول، ألجل 

سهولة اندفاعها بعد ذلك.
• و مع أنّ  البصل يقّوى املعدة، و يفّتق الشهوة؛ فإنه حیدث العطش.

و سبب ذلك، أنه يسّخن املعدة، و حیّرك الرطوبات عنها إىل جهة أخرى، 
و ذلك من أسباب العطش.

• إنّ  البصل إذا أكثر من أكله، وّلد يف املعدة رطوبات كثرية مائّية، مع أنه 
بذاته ينّقى املعدة، و يلّطف ما فيها من الفضول و يقطّعها و يسّيلها و ينّقى 
املعدة بذلك من الرطوبات الفضلّية. و قد قالوا إنّ  هذه الرطوبات الىت تتوّلد 
يف املعدة عن اإلكثار من أكل البصل، تدفع مضرّة السموم إذا أكلت فلذلك 

البصل يدفع مضرّة السموم هبذا الوجه.
• و ملا كان البصل قوىّ  التفتيح، فهو - ال حمالة - نافع جّدا من الريقان، 
ألنه يفّتح السدة احملدثة له. و مع تفتيحه القوىّ ، فإنه قد حیدث الّسدد مبا 
يتوّلد عنه من اخللط الغليظ، و كذلك أيضا هو ينفع من الريقان بتفتيحه 
ملسام اجللد و إخراجه ما يكون هناك من الفضول و الرطوبات. و لذلك هو 

يعّرق، و حیّلل األخبرة الىت بقرب اجللد.
السموم.  ريح  مضرّة  يدفع  و  املياه،  اختالف  من  ينفع  البصل  أكل  و   •
يقّوى الطحال، و يفّتح سدده و  و لذلك يؤكل كثريا يف األسفار. أيضاً 

يضمره؛ إذا أكل باخلل. 
• و کذلک يقمع الصفراء و البلغم حينئذ مبا يستفيده من قوة اخللّ ، و لذلك 

يذهب الغثيان احلادث عنهما.

فى بقّية أحكام البصل
• إنّ  البصل إذا أكل، حّرك الرطوبات إىل جهة اجللد. فلذلك هو حیّرك الدم 
إىل هناك؛ فلذلك، حیّمر الّلون و يسّمن. و بزره إذا دّلك به يف الشمس، 

أذهب الربص و البهق، و كذلك جرمه و عصارته؛ خاصة مع اخللّ .
• و كذلك قد يدّلك بالبصل مواضع داء الثعلب، فينبت الشعر سريعا.

• و هو بامللح يقطع الثآليل إذا دّلك به، و ذلك ملا فيه من قوة اجلالء و 
التقطيع.

• و ألجل ما فيه من التجفيف و اجلالء و التنقية، هو نافع جّدا من القروح 
الوسخة.

• و إذا خلط بشحم الدجاج، نفع من سجح اخلفّ . و هو نافع من عّضة 
الكلب الكلب، إذا نّطل بعصارته على موضع العّضة مع امللح و الّسّذاب.
• و أكل البصل نافع للمربودين، ألنه يسّخن البدن، و يلطف األخالط 
الغليظة، و يقطع اللزوجة؛ و كل ذلك يكثر يف أبدان املربودين. فلذلك، كان 
البصل شديد النفع هلم، ألنه يفّتح سددهم، و يدّر بوهلم، و ينّقى معدهم.
• و هو ضاّر باحملرورين، و ال يوافقهم و يصّدعهم، و يزيد يف حرارهتم و 

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي
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السؤال:
۱. ماذا يعين مجع الصالتني وماذا يعين تفريقهما؟

2. ما هو األفضل اجلمع أو التفريق ؟
3. مباذا كان يعمل الرسول وأهل بيته؟ ما هي صفة مجعهما أو 

تفريقهما للصالتني ؟

الجواب:
اجلمع بني الصالتني هو أن يؤتى هبما يف وقت واحد من دون أن يفصل 
الراتبة أو غريها أو ال يفصل بينهما بالرتاخي الزمين  النافلة  بينهما بصالة 

لدخول أّول وقت فضيلة الثانية.

دليل جواز الجمع بين الصالتين، من القرآن الكريم
اآلية الكرمية: 

»َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإلى  َغَسِق اللَّْيِل َو قفُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قفُْرآَن اْلَفْجِر 
كاَن َمْشُهودًا«1

من  منها  اربع  اليوم مخس صلوات،  يف  عباده  علي  تعايل  الّله  فرض  لقد 
دلوك الشمس ايل غسق الليل، و املراد بالدلوك هو الزوال، و بالغسق، هو 
االنتصاف. فيكون الظُهر مشاركاً للعصر من زوال الشمس ايل غروهبا، كما 

اّن املغرب قبل العشاء،  ان املغرب و العشاء ايضاً يشاركان يف الوقت إالّ 
ولكن صالة الصبح، فقد افرد الّله له بقوله تعايل: »َو قفُْرآَن اْلَفْجِر...« فاالية 
تدل علي اتساع وقت الظهرين و العشائني و الزمه هو جواز اجلمع بينهما.

تفسير اآلية عن اهل بيت
1. عن زرارة عن أيب جعفر قال: 

سألتُه عما فرض الّله من الصلوة؟ فقال: »خمس صلوات في الليل و النهار.« 
 :فقلُت: هل سّماهن الّله و بينُهنَّ في كتابه؟ فقال

»نعم، قال الّله عزوجل لنبّيه: »أقم الصالة لدلوك الشمس الي غسق الليل« 
و دلوكها زوالها: ففي ما بين دلوك الشمس الي غسق الليل أربع صلوات سماهنَّ 
و بينُهنَّ و وقتهُّن، و غسق الليل: انتصافه.« ثم قال: »و اّول وقت العشاء 

االخرة ذهاب الحمرة، و آخر وقتها الي غسق الليل، يعني نصف الليل.«2
2. عن عبيد بن زرارة عن أيب عبدالّله يف قول الّله: »َأِقِم الصَّالةًَ« قال: 
»ان الّله افترض صلوات اّول وقتها من زوال الشمس الي انتصاف الليل منها 
صلواتان اّول وقتها من عند زوال الشمس الي غروبها، إاّل أن هذه قبل هذه، 
و منها صلواتان اّول وقتها من غروب الشمس إلي انتصاف الليل إاّل أن هذه 

قبل هذه.«3

الروايات من طرق العامة
لزوال  قال:  الصَّالةًَ...«  »َأِقِم  قوله  يف  عمر  عن  مردوية،  ابن  اخرج   .1

الشمس.4
 :2. عن ابن مسعود، قال: قال رسول الّله

»أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت، فصّلي بي الظهر.«5
3. اخرج ابن جرير عن أبي برزة ااّل سلمي قال: 

كان رسول الّله يصلي الظهر اذا زالت الشمس ثم تأل أقم الصلوة... .6

آراء المفّسرين
قال الفخر الرازي: 

ابن عباس و عطاء و  الظلمة - و حكاه عن  اّول  بظهور  الَغَسق  فإن فسَّرنا 
النضر بن شميل - كان الَغسق عبارة عن اّول المغرب، و علي هذا التقدير 
يكون المذكور في االية ثالثة أوقات: وقت الزوال، و وقت اّول المغرب، و 

وقت الفجر.
و هذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر و العصر فيكون هذا الوقت مشتركاً 
بين هاتين الصالتين، و أن يكون اّول المغرب وقتاً للمغرب و العشاء فيكون 
هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصالتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين 
الظهر و العصر و المغرب و العشاء مطلقاً. إاّل انه دل الدليل علي أن الجمع 
في الحضر من غير عذر، ال يجوز فوجب ان يكون الجمع جائزاً لعذر السفر 

و عند المطر و غيره.7
و املالحظ أنَّ االستدالل و التقريب جيد، ولكن استدراكه، و ان اجلمع 
خالف الدليل ففيه سوف يأيت أنَّ اجلمع موافق للدليل و كالمه هذا خمالف 

له.

الروايات من طرق الخاصة
 إن رسول الّله 1. الصدوق باسناده عن عبدالّله بن سنان، عن الصادق
مجع بني الظهر و العصر بأذان و إقامتني، و مجع بني املغرب و العشاء يف 

احلضر من غري علة بأذان واحد و إقامتني.8
قال المجلسي االول: 

في الصحيح.... و يدل علي جواز الجمع بين الصالتين في وقت واحد في 
الحضر من غير علة، و في معناه اخبار كثيرة، و في بعضها ليّتسع الوقت علي 

أمته، فما وقع من التفريق، محمول علي االستحباب.9
2. عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن 

عبدالّله بن بكر، عن زرارة، عن أيب عبدالّله قال: 
»صلي رسول الّله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة 
من غير علة، و صلي بهم المغرب و العشاء اآلخرة قبل سقوط الشفق من غير 

علة في جماعة، و انما فّصل رسول الّله ليتسع الوقت علي أمّته.«10
3. عن حممد بن حیيي عن حممد بن أمحد، عن عباس الناقد، قال:

تفّرق ما كان في يدي و تفرق عّني حر فائي فشكوُت ذلك إلي أبي محمد فقال 
لي: »إجمع بين الصالتين الظهر و العصر تري ما تحب.«11

لتفرق  سبباً  مكرراً  الصلوة  الي  مجيئه  و كأنّه كان  مجهول،  المجلسي:  قال 

الحرفاء و قال القاموس: حريفك معاملك في حرفتك... .12
و قال يف »املالذ«: مجهول و يدل علي رجحان الجمع لهذه العلة.13

4. ... عن اسحاق بن عمار، عن ايب عبدالّله قال: 
»إن رسول الّله صّلي الظهر و العصر في مكان واحد من غير علة و ال 
سبب، فقال له عمر - و كان َاْجرأ القوم عليه - أَحَدث في الصالة شي؟ قال: 

»ال، ولكن أردُت أن اوسَّع علي أمتي.«14
5. عن سعد بن عبدالّله، عن محمد بن الحسين عن موسي بن عمر، عن 

عبدالّله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، قال: 
سألُت ابا عبدالّله: نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب 

الشفق من غير علة؟ قال: الباس.15
6. عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينه عن رهط 
منه الفضيل و زرارة، عن أيب جعفر أن رسول الّله مجع بني الظهر 
و  واحد  بأذان  العشاء  و  املغرب  بني  إقامتني، و مجع  و  بأذان  العصر  و 

إقامتني.16 
7. عن عبدالملك القمي، عن أيب عبدالّله قال: قلت له: أجمع بين 

 :الصالتين من غير علة؟ قال
»قد فعل ذلك رسول الّله أراد التخفيف عن أمته.«17

8. عن أبي يعلي بن الليث و ايل قم، عن عون بن جعفر المخزومي، عن 
داود بن قيس الفراء، عن صالح، عن ابن عباس، ان رسول الّله مجع بني 
الظهر و العصر و املغرب و العشاء، من غري مطر و ال سفر، فقيل البن 

عباس: ما أراد به؟ قال: أراد التوسيع الُمته.18
 9. عن عكرمة، عن ابن عباس، عن نافع، عن عبدالّله بن عمر أن النيب

صّلي باملدينة مقيماً غري مسافر )مجيعاً، و متاماً مجعاً(.19
10. سعيد بن عالمة، عن امرياملؤمنني قال: 

»اجلمع بني الصالتني، يزيد يف الرزق.«20
11. محمد بن مسلم، عن أحدمها، قال يف صالة املغرب يف السفر:

»ال يضرك أن توخر ساعة ثم تصليهما إن احببت أن تصلي العشاء اآلخرة، و إن 
شئت مشيت ساعة الي أن يغيب الشفق، إن رسول الّله صّلي صالة الهاجرة 
و العصر جميعاً، و المغرب و العشاء اآلخرة جميعاً، و كان يؤخر و يقدم، إن 

الّله تعالي قال: »ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا«21.«

ما يستدل مرجوحية الجمع
1. صحيح زرارة: 

قلت أليب عبدالّله: أصوم فال أقيل حتي تزول الشمس فاذا زالت الشمس 
صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمُت 

 :و ذلك قبل أن يصلي الناس؟ فقال
»يا زرارة اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني اكره لك أن تتخذه وقتاً 

دائماً.«15
2. خرب ابن ميسرة: 

قلت أليب عبدللَّه: إذا زالت الشمس في طول النهار، للرجل أن يصلي 
الظهر و العصر؟ قال: 

الجمع بين الصالتين
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»نعم، و ما أحب أن يفعل ذلك كل يوم.«16
 :3. صحيح احلليب عن أيب عبدالّله

كان رسول الّله إذا كان في سفٍر او عّجلْت به حاجة، يجمع بين الظهر و 
العصر و بين المغرب و العشاء... .17

رمّبا يظهر من اخلرب ان اجلمع كان لعذر من سفر، او مطر او... .

االحاديث من طرق السنة
1. عن ابن عباس: 

صليت مع رسول الّله ثمانياً جميعاً و سبعاً جميعاً، قال عمرو بن دينار، 
قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخَّر الظهر و عّجل العصر، و أخر المغرب و عجل 

العشاء... قال: و أنا اظن ذلك.18
2. عن حبيب بن ابي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

جمع رسول الّله بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدينة في غير 
خوف و ال مطر.19

3. ابن عباس: 
و  الظهر  ثمانيا  و  سبعا  مسافر  غير  مقيما  المدينة  في   الّله رسول  صلي 

العصر، و المغرب و العشاء.20
4. روي مسلم يف حديث و كيع:

قلت البن عباس: ِلَم فعل ذلك؟ قال: كي ال يحرج أمته. و في حديث ابن 
معاوية: قيل البن عباس: ما اراد الي ذلك؟ قال: اراد أن ال يحرج أمته.

5. عن عبدالّله بن شفيق العقيلي: 
خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتي غربت الشمس و بدت النجوم و جعل 
يفتُر و ال  تميم ال  بني  قال: فجاء رجل من  الصالة،  الصالة  يقولون:  الناس 
ينثني يقول: الصالة الصالة، فقال ابن عباس: أتعّلمني بالسنة ال امَّ لك؟! ثم 
قال: رأيت رسول الّله جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء، قال 
عبدالّله بن شفيق: فحاك في صدري من ذلك شي ء، فأتيت أبا هريرة فسألته 

فصدَّق مقالته.21
قال االمام شرف الدين: 

من هوان الدنيا علی الّله تعالی و هوان آل محمد علی هوالء أن يحوك في 
صدورهم شيٌء من ابن عباس فيسألوا ابا هريرة، وليتهم بعد تصديق أبي هريرة 

عملوا بالحديث.22
6. مسلم: 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: 
صلي رسول الّله الظهر و العصر جميعاً بالمدينة في غير خوف و ال سفر. 
عباس كما  ابن  سألُت  فقال:  ذلك؟  فعل  ِلَم  سعيداً  فسألت  الزبير:  ابو  قال 

سألتني، فقال: أراد أن ال يحرج أحداً من أمته.23
7. النسائي: 

عن ابن عباس قال: 
صلي رسول الّله الظهر و العصر جميعاً، و المغرب و العشاء جميعاً، من 

غير خوف و ال سفر.24
8. النسائي:

عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، انه صلي بالبصرة، االويل و العصر ليس 
بينها شيء و املغرب و العشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل، و 
زعم ابن عباس انه صلي مع رسول الّله باملدينة، االويل و العصر مثاين 

سجدات ليس بينها شيء.25
9. الطرباين: 

عبدالّله بن مسعود قال: 
جمع رسول الّله - يعني بالمدينة - بين الظهر و العصر، و المغرب و 

العشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعُت ذلك لئال تحرج أمتي.26
10. الطحاوي: 

عن جابر بن عبدالّله مجع رسول الّله بني الظهر و العصر و املغرب و 
العشاء باملدينة للرحض من غري خوف و ال علة.27

هذه نبذة من االحاديث الصحيحة يف اجلمع بني الصالتني، و اوردها ارباب 
الصحاح و السنن و املسانيد، و هي حجة، علی من ال يری اجلمع بينها، و 
حجة ملن جيمع بينها، و ال يضر بذلك عدم عمل مجهور أهل السنة بذلك.

الهوامش:
1. سورة االسراء، اآلية 78.

2. »هتذيب االحكام«، ج 2، ص 28؛ »نورالثقلني«، ج 2، ص 200، ح 370.
3. »هتذيب االحكام«، ج 2، ص 25، ح 23؛ »تفسري العياشي«، ج 2، ص 308؛ 

»نورالثقلني«، ج 2، ص 202، ح 377 و 378.
4. »الدراملنثور«، ج 4، ص 195.

5. املصدر السابق.

6. املصدر السابق.
7. »التفسري الكبري«، ج 21، ص 26.

8. »الفقيه«، ج 1، ص 186، ح 886؛ عنه »الوسائل«، ج 4، ص 220، ب 
32، ح 1.

9. »روضة املتقني«، ج 2، ص 236.
10. »الكايف«، ج 3، ص 286، ح 1؛ عنه »الوسائل«، ج 4، ص 222، ح 8؛ 
رواه الشيخ يف »التهذيب«، ج 2، ص 263، ح 1046؛ »االستبصار«، ج 1، ص 

271، ح 981؛ الصدوق يف »علل الشرايع«، ص 321، ب 11، ح 3.
11. »الكايف«، ج 3، ص 287، ح 6؛ »التهذيب«، ج 2، ص 263، ح 1049.

12. »مراة العقول«، ج 15، ص 53.
13. »مالذ االخيار«، ج 4، ص 331.

14. »علل الشرايع«، ص 321، ح 1، ب 11؛ عنه »الوسائل«، ج 4، ص 221، 
ب 32 و 2.

15. »التهذيب«، ج 2، ص 263، ح 1047؛ »االستبصار«، ج 1، ص 272، ح 
982؛ »الوسائل«، ج 4، ص 223، ب 21 و 11.

16. »التهذيب«، ج 3، ص 18، ح 66؛ »الوسائل«، ج 4، ص 223، ب 31 
و 11.

17. »علل الشرايع«، ص 321، ح 2، ب 11؛»الوسائل«، ج 4، ص 221، ب 
31 و 3.

18. »علل الشرايع«، ص 322، ح 6، ب 11؛ »الوسائل«، ج 4، ص 221، ب 
31، ح 5.

19. »علل الشرايع«، ص 322، ح 8، ب 11؛ »الوسائل«، ج 4، ص 222، ب 
31، ح 7.

20. »اخلصال«، ص 504، ح 2؛ »املستدرك«، ج 3، ب 26، ح 1.
21. سورة النساء، اآلية 103.

15. »الوسائل«، املواقيت، ج 4، ص 134، باب 5، ح 10.
16.  املصدر السابق، ص 218، ح 15.

17.  املصدر السابق.، ص 218، باب 31، ح 3 و 102.
18. البخاري، ج 2، ص 72؛ مسلم، ج 2، ج 152؛ امحد، ج 1، ص 221.

19. مسلم، ج 2، ص 152؛ املوطا، ج 1، ص 144؛ الرتمذي، ج 1، ص 354؛ 
اخرجه امحد عن جابر بن زيد: ج 1، ص 221.

20. مسلم، ج 2، ص 152؛ البخاري، ج 1، ص 147؛ امحد، ج 1، ص 221.
21. »مسند« امحد، ج 1، ص 251؛ »صحيح« مسلم، ج 2، ص 154؛ »شرح 

معاين االثار« للطحاوي و ابو داود الطياسي يف »مسند«ـه.
22. »مسائل فقهية خالفية«، ص 10.

23. مسلم، ج 2، ص 151.
24. النسائي، ج 1، ص 290؛ و فيه ايضا: صليت وراء رسول الّله مثانيا مجيعاً 

و سبعاً مجيعاً.
25. النسائي، ج 1، ص 286؛ »حلية االولياء«، ج 3، ص 90؛ الطيالسي، ج 10، 

ص 341، ح 2613.
26. »املعجم الصغري«، ج 2، ص 94؛ »املعجم الكبري«، ج 10، ص 269، ح 

.10525
27. »معاين االثار«، ج 1، ص 161.
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حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني عنه قال: 
حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا المغيرة بن محمد قال حدثنا رجاء بن 

سلمة عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي قال: 
قلت أليب جعفر حممد بن علي الباقر: ألي شي ء يحتاج إلى النبي و 

 :اإلمام؟ فقال
»لبقاء العالم على صالحه و ذلك أن اهلل عز و جل يرفع العذاب عن أهل 
األرض إذا كان فيها نبي أو إمام قال اهلل عز و جل  و ما كان اهلل ليعذبهم و أنت 
فيهم  و قال النبي ص النجوم أمان ألهل السماء و أهل بيتي أمان ألهل األرض 
فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون و إذا ذهب أهل بيتي أتى أهل 
الذين قرن اهلل عز و جل طاعتهم  األئمة  بيته  بأهل  يعني  يكرهون  ما  األرض 
بطاعته فقال  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و أولي األمر منكم  
المؤيدون  يعصون و هم  يذنبون و ال  الذين ال  المطهرون  المعصومون  و هم 
الموفقون المسددون بهم يرزق اهلل عباده و بهم تعمر بالده و بهم ينزل القطر 

من السماء و بهم يخرج بركات األرض و بهم يمهل أهل المعاصي و ال يعجل 
عليهم بالعقوبة و العذاب ال يفارقهم روح القدس و ال يفارقونه و ال يفارقون 

القرآن و ال يفارقهم صلوات اهلل عليهم أجمعين.«
عن سليم بن قيس قال: 

مسعت أمري املؤمنني يقول: 
»إنما الطاعة هلل عز و جل و لرسوله و لوالة األمر و إنما أمر بطاعة أولي األمر 

ألنهم معصومون مطهرون و ال يأمرون بمعصيته.«

االولی،  الطبعة  قم،  »علل الّشرائع«،  على،  بن  محّمد  بابويه،  ابن  المصدر: 
1966م.، ج 2، صص 124-123.

تقديم األدعیة - علل الشرائع

اعلم اّن ليوم اجُلمعة نسبة وانتماء اىل امام العصر من نواحي عديدة: 
الفرج  وترّقب  بظهوره،  الّسرور  يفيض  وفيه  الّسعيدة؛  والدته  ففيه كانت 

وانتظاره فيه أشّد ممّا سواه من األيّام. 
و ينبغي أن ال هنمل ذكر الصالة املنسوبة اىل أبي الحسن اّلضّراب االصبهاني، 
وقد رواها الّشيخ الطوسي و الّسيد بن الطاوس يف أعمال عصر يوم اجلمعة. 

وقال الّسيد بن الطاوس: 
هذه الصالة مروية عن موالنا المهدي وأن تركت تعقيب العصر يوم الجمعة 
لُعذر من األعذار فال تترك هذه الصالة أبداً ألمر أطلعنا اللَّه جّل جالله عليه ثّم 

ذكر الصالة بسندها. 
 الّزمان صاحب  عن  مرويّة  صالة  هذه  »املصباح«۱  يف  الّشيخ  وقال 
خرجت اىل أيب احلسن الّضراب االصبهاين بـ»مّكة« وحنن مل نذكر سندها 

رعاية لالختصار وهي: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َسيِِّد اُلُمْرَسليَن َوخاَتِم النَِّبّييَن 

َوُحجَِّه َربِّ اْلعاَلميَن اْلُمْنَتَجِب في اْلميثاِق اْلُمْصَطفى فِي الظِّالِل اْلُمَطهَِّر ِمْن 
ُكلِّ آَفٍة اْلَبري ِء ِمْن ُكلِّ َعْيٍب اْلُمَؤمَِّل ِللنَّجاِة اْلُمْرَتجى ِللشَّفاَعِة اْلُمَفوَِّض ِالَْيِه 
َوَاِضْئ  َدرََجَتُه  َواْرَفْع  َتُه  َوَأْفِلْح ُحجَّ بفُْرهانَُه  َوَعظِّْم  بفُْنيانَُه  اَلّلُهمَّ َشرِّْف  اللَِّه،  ديُن 
الرَّفيَعَة  َوالَّدرََجَة  َواْلَوسيَلَة  َواْلَمْنزَِلَة  َواْلَفضيَلَة  اْلَفْضَل  َوَاْعِطِه  َوْجَهُه  َوبفَيِّْض  نُورَُه 
َواِرِث  َوابفَْعْثُه َمقاماً َمْحُموداً يفَْغِبطُُه ِبِه اأْلَوَُّلوَن َواآلِخُروَن َوَصلِّ َعلى َامْيِر اْلُمْؤِمنيَن 

اْلُمْرَسليَن َوقاِئِد اْلُغرِّ اُلمَحجَّليَن...

الهوامش:
1. الطوسی، حمّمد بن حسن، »مصباح املتهجد و سالح املتعبد«، ج 1، ص 406.

المصدر: القمي، الشيخ عّباس، »مفاتيح الجنان«،  الفصل الثالث: في دعوات 
أيام االسبوع.

»بإمکانکم املشاهدة والقراءة هذه الصالة يف هناية هذا اجمللد.«

إحتياج إلى النبّي واإلمام

ملا ورد يف الوحي القدمي و ال متل من الدعاء فإين ال أمل من اإلجابة.
و روى عبد العزيز الطويل عن أيب عبد اهلل قال: 

»إن العبد إذا دعا لم يزل اهلل تعالى في حاجته ما لم يستعجل.«
و عنه قال: 

»إن العبد إذا عجل فقام لحاجته يقول اهلل تبارك و تعالى أ ما يعلم عبدي أني 
أنا اهلل الذي أقضي الحوائج.«

و يف رواية إذا استعجل العبد يف صالته يقول اهلل سبحانه استعجل عبدي أ 
يراه يظن أن حوائجه بيد غريي.

:و عن الباقر
»يا باغي العلم صل قبل أن ال تقدر على ليل و ال نهار تصلي فيه إنما مثل 
الصالة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي سلطان - فأنصت له حتى فرغ من 
حاجته فكذلك المرء المسلم بإذن اهلل عز و جل ما دام في الصالة لم يزل اهلل 

عز و جل ينظر إليه حتى يفرغ من صالته.

و قال الصادق ع إذا صليت فريضة فصلها لوقتها - ]صالة[ مودع يخاف أن 
ال يعود إليها أبدا ثم اصرف بصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك 

و شمالك ألحسنت صالتك و اعلم أنك بين يدي من يراك و ال تراه.«
 :و قال النيب

»يا أبا ذر ما دمت في الصالة فإنك تقرع باب الملك و من يكثر قرع باب 
الملك يفتح له يا أبا ذر ما من مؤمن يقوم إلى الصالة إال تناثر عليه البر ما بينه 
و بين العرش و وكل اهلل به ملكا ينادي يا ابن آدم لو تعلم ما لك في صالتك 

و لمن تناجي لما سئمت و ال التفت إلى شيء.«
و فيما أوحى اهلل تعاىل إىل ابن عمران: 

»يا موسى عجل التوبة و أخر الذنب و تأن في المكث بين يدي في الصالة و 
ال ترجع غيري و اتخذني جنة للشدائد و حصنا لملمات األمور.«

المصدر: ابن فهد حلى، احمد بن محّمد، »عدة الداعي و نجاح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق. صص 155-154.

أدب الدعاء - الحكايات

التلبث بالدعاء و ترك االستعجال فيه

أبي الحسن اّلضّراب االصبهاني
الصالة المنسوبة إلى

25 شوال، ذکری استشهاد أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق
عن جدي الربيع، قال: 

دعاين المنصور يوما فقال: يا ربيع، أحضر لي جعفر بن محمد الساعة و اهلل  
ألقتلنه . 

فوجهت إليه، فلما واىف قلت: يا ابن رسول اهلل، إن كان لك وصية أو عهد 
تعهده إلى أحد فافعل. قال: »فاستأذن لي عليه.« فدخلت إىل املنصور 
فأعلمته موضعه، فقال: أدخله، فلما وقعت عني جعفر على املنصور 
رأيته حیرك شفتيه بشي ء مل أفهمه، فلما سلم على املنصور هنض إليه فاعتنقه 
و أجلسه إىل جانبه، فقال له: ارفع حوائجك، فأخرج رقاعا ألقوام، و سأل 

يف آخرين فقضيت حوائجه.
فقال املنصور: ارفع حوائجك في نفسك. فقال له جعفر: »ال تدعني 
حتى آتيك.« فقال له املنصور: ما إلى ذلك سبيل، و أنت تزعم للناس - يا 
أبا عبد اهلل - أنك تعلم الغيب. فقال جعفر: »من أخبرك بهذا؟« فأومأ 
املنصور إىل شيخ قاعد بني يديه، فقال جعفر للشيخ: »أنت سمعتني 
أقول هذا القول؟« قال الشيخ: نعم. قال جعفر للمنصور: »أ يحلف 
يا أمير المؤمنين؟« فقال له املنصور: احلف، فلما بدأ الشيخ يف اليمني قال 

جعفر للمنصور: 
»حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين أن العبد إذا حلف باليمين 
التي ينزه اهلل )عز و جل( فيها و هو كاذب امتنع اهلل من عقوبته عليها في عاجلته 

لما نزه اهلل )عز و جل(، و لكني أنا أستحلفه.« 
فقال املنصور: ذلك لك. فقال جعفر للشيخ: »قل أبرأ إلى اهلل من حوله 

و قوته، و ألجأ إلى حولي و قوتي، إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول.«
فتلكأ الشيخ، فرفع املنصور عمودا كان يف يده و قال: و اهلل لئن لم تحلف 
ألعلونك بهذا العمود، فحلف الشيخ، فما أمت اليمني حىت دلع لسانه كما 

.يدلع الكلب، و مات لوقته، و هنض جعفر
قال الربيع: 

فقال يل املنصور: ويلك اكتمها الناس ال يفتنون. 
فشيعت جعفرا و قلت له: يا ابن رسول اهلل، إن المنصور كان قد هم بأمر 

 :عظيم، فلما وقعت عينك عليه و عينه عليك زال ذلك. فقال
»يا ربيع، إني رأيت البارحة رسول اهلل في النوم فقال لي: »يا جعفر خفته؟« 

فقلت: نعم يا رسول اهلل. فقال لي: 
و  أستنجح،  اهلل  بسم  و  أستفتح،  اهلل  بسم  فقل:  عليه  عينك  وقعت  »إذا 
بمحمد أتوجه، اللهم ذلل لي صعوبة أمري و كل صعوبة، و سهل لي حزونة 

أمري و كل حزونة، و اكفني مئونة أمري و كل مئونة.«

املصدر: طوسى، حممد بن احلسن، »األمايل«، قم، دار الثقافة، الطبعة األولی، 1414ق. 
صص 462-461.
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أین مثل عّمار؟!
عّمار بن ياسر صحايب رسول اهلل من البدريني، والسابقني إىل اإلسالم. 
تعّرض هو وأبوه وأّمه وأخوه ألشّد أنواع التعذيب اليت صّبها عليهم املشركون، 

فراح ضحيتها أبواه شهيدين حتت سياط اجلالديني. 

کيفية إسالم عّمار1 
أسلم هو وأبوه ياسر وأمه سمية، فذاقوا العذاب من حلفائهم بني مخزوم، 
ومات  أبوه يف العذاب، وطعن أبو جهل أمه حبربة فقتلها حني كانت تعذب، 
وهي أول  شهيدة يف اإلسالم. كان عّمار من السابقني األولني إىل اإلسالم 
وكذا والداه، كما أّن إسالمه كان بعد بضعة وثالثني، وهو مّمن عذب يف 

اهلل.2 
صّبت قريش يف بدايات الدعوة اإلسالمية سياطها على الثلة املؤمنة وعلى 
رأسهم: عّمار، وأبوه ياسر، وأّمه مسية، وأخوه عبد اهلل، مع صهيب وبالل 

واخلباب و...
فقد تعرض املؤمنون األوائل ألبشع أنواع التعذيب، ليحيدوا عن إسالمهم، 
ويرتاجعوا عن إمياهنم بنيّب اإلسالم استشهد على أثر ذلك ياسر ومسية.3 
تعذيب  حتت  شهيدين  أبواها  وسقط  وعائلته،  عّماراً  املشركون  أخذ  ملـّا 
املشركني قال هلم عّمار– حتت شدة التعذيب- كلمة أعجبتهم تقّية )أي: 
بـرسول  فلحق  عنه،  وخّلوا  تركوه،  مث  آهلتهم خبري(،  وذكر   النيب سّب 
اهلل، فأخربوه بالذي كان من أمرهم، واشتد على عّمار الذي كان تكلم 
به، فقال له رسول اهلل: »كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت؟ أكان 

منشرحاً بالذي قلت أم ال؟« 
قال: ال. 

فأنزل اهلل تعالی: 
يَماِن.«4و5  »َمن َكَفَر بِاللَِّه ِمن بفَْعِد ِإيَمانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقفَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ

وروى ابن عبد البر عن أنس عن رسول اهلل أنه قال: 
»اشتاقت الجنة إلى علي، وعماٍر، وسلمان، وبالٍل.«6 

منزلته
علّي بن ابی طالب قال : »خلقت األرض لسبعة بهم يرزقون و بهم يمطرون 
و بهم ينصرون أبوذر و سلمان و المقداد و عّمار و حذيفة و عبد اهلل بن مسعود 

 7».و أنا إمامهم و هم الذين شهدوا الصالة على فاطمة قال علي
روی عن بالل بن يحيى العبسي قال: لما قتل عّمارأتوا حذيفة فقالوا يا 

أبا عبد اهلل قتل هذا الرجل و قد اختلف الناس فما تقول. 
قال: أما إذا أتيتم فأجلسوني؟ 

يقول:   اهلل رسول  سمعت  فقال  منهم  رجل  صدر  إلى  فأسندوه  قال: 
»أبواليقظان على الفطرة...« ثالث مرات »لن يدعها حتى يموت.«8 

روی عن األشتر، قال: كان بني عّمار و خالد بن الوليد كالم فشكا خالد 
إىل رسول اهلل فقال رسول اهلل: »إنه من يعادي عمارا يعاديه اهلل و 

من يبغض عمارا يبغضه اهلل و من سبه سبه اهلل.«9 

 محبوب الّرسول و شيعة علّی بن ابيطالب
عن علي قال  استأذن عّمار على النيب فقال: »من هذا؟«

قال: عّمار. 
قال: »مرحبا بالطيب املطيب.«10 

أحمد بن حماد المروزي، قال : عّمار بن ياسر الذي قال فيه رسول اهلل و 
قد ألقته قريش في النار: »يا نار كوني بردا و سالما على عّمار؛ كما كنت بردا 
و سالما على إبراهيم، فلم يصبه  منها مكروه.« و قتلت قريش أبويه و رسول 
اهلل يقول: »صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، ما تريدون من عّمار؟ عّمار مع 

الحق و الحق مع عّمار حيث كان، عّمار جلدة بين عيني و أنفي تقتله الفئة 
الباغية، و قال وقت قتلهم إياه: 

اليوم ألقى األحبة
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يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار.«11 
و روی عن مسعدة بن صدقة قال: قيل أليب عبد اهلل إن الناس يروون أن 
عليا قال على منبر الكوفة أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم 

تدعون إلى البراءة مني فال تبرءوا مني. 
فقال: »ما أكثر ما يكذب الناس على علي؟!« 

مث قال: »إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم ستدعون إلى البراءة 
مني و إني لعلى دين محّمد و لم يقل ال تبرءوا مني.« 
فقال له السائل: أ رأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ 

فقال: »و اهلل ما ذلك عليه و ما له إال ما مضى عليه عّمار بن ياسر حيث 
أكرهه أهل مكة و قلبه مطمئن باإليمان  فأنزل اهلل عز و جل فيه »ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه 
يَماِن«  فقال له النبي عندها يا عّمار إن عادوا فعد فقد  َوقفَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ

أنزل اهلل عز و جل عذرك و أمرك أن تعود إن عادوا.«12 
قال امرياملؤمنني علّی بن ابی طالب يف خطبة:

»...إني نهضت إليه بأصحابي أنفذ إليه من كل موضع كتبي و أوجه إليه رسلي 
أدعوه إلى الرجوع عما هو فيه و الدخول فيما فيه الناس معي فكتب يتحكم 
علي و يتمنى علي األماني و يشترط علي شروطا ال يرضاها اهلل عز و جل و 
رسوله و ال المسلمون و يشترط في بعضها أن أدفع إليه أقواما من أصحاب 

محّمد أبرارا فيهم عّمار بن ياسر؛ 
و أين مثل عّمار و اهلل لقد رأيتنا مع النبي و ما يعد منا خمسة إال كان 

سادسهم و ال أربعة إال كان خامسهم.. .«13 

شهادته فی سبيل اهلل
محّمد بن حميد االصباعي بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال:

 شهد عّمار »صفني« و كان ال يأخذ واديا إال رأيت أصحاب حمّمد
يتبعونه كأنه هلم علم، و ذلك ملا مسعوا من رسول اهلل إنه تقتله الفئة 

الباغية.
و كان معاوية و أصحابه يأثرون ذلك، و يقولون: معنا يقتل عمار، و سوف 
يسير إلينا. فلما قتلوه مع علي اسقط يف أيديهم، فانربى  عمرو بن العاص 

و قال: إنا نحن لم نقتل عمارا، و إنما قتله أصحابه الذين أتوا به.
فقام ذلك يف عقول أهل »الشام«، و اتصل قوله بعلي، فقال: لعن 
اهلل عمرا، يا لها من عقول!! إن كنا نحن قتلنا عمارا، ألنا جئنا به، و كان معنا! 

فرسول اهلل و أصحابه قتلوا من استشهد فيهم من املسلمني.
قال أبو عبد الرمحن: و انتهى عّمار يوم صفني اىل هاشم بن عتبة، و بيده راية 
علي، و قد ركزها، و وقف- و كان أعور- فقال له عمار: يا هاشم، 

أعورا و جبنا، ال خير في أعور ال يغشى الناس.
مث نظر عّمار اىل أبي موسى األشعري، و هو بني الصفني، فقال: يا هاشم و 

اهلل لينقضن عهده و ليخونن أمانته و ليفرن جهده. 
مث محل عّمار و هاشم يف أصحاب معاوية و هو يقول :

أعور يبغي أهله محال

قد عالج الحياة حتى مال
ال بد أن يفل أو يفال

و عّمار يقول: يا هاشم، الموت في أطراف األسل و الجنة تحت األبارقة، ترى 
محّمدا و حزبه في الرفيق األعلى. 

قال أبو عبد الرمحن: فما رأيتهما رجعا من فورهما ذلك حتى قتال.14 
و روی عن حمران بن أعين، عن أيب جعفر، قال: 

قلت: ما تقول في عّمار؟ 
قال: »رحم اهلل عمارا« ثالثا، »قاتل مع أمير المؤمنين و قتل شهيدا.« 
إيل،  فالتفت  املنزلة  هذه  من  أعظم  منزلة  تكون  ما  نفسي  يف  قلت  قال 

فقال: »لعلك تقول مثل الثالثة )سلمان و ابی ذر و مقداد(! هيهات!« 
قال، قلت: و ما علمه أنه يقتل في ذلك اليوم؟ 

قال: »إنه لما رأى الحرب ال تزداد إال شدة و القتل ال يزداد إال كثرة ترك 
الصف و جاء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين هو هو؟

قال: »ارجع إلى صفك«، فقال له ذلك ثالث مرات كل ذلك يقول له 
ارجع إلى صفك، فلما أن كان في الثالثة قال له: »نعم.« 

فرجع إلى صفه و هو يقول:
اليوم ألقى  األحبة
محّمدا و حزبه 15
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واحلكمة  والعرفان  األخالق  احلقيقة« كتاب يف  ومفتاح  الشريعة  »مصباح 
الكفعمي،  والشيخ  طاووس،  إبن  عنه كبارالعلماء، كـالسيد  نقل  العملّية، 

 .والشهيد الثاني، ناسبني إيّاه لإلمام جعفر الصادق
يتضّمن الكتاب مئة باب يف آداب العبادات، واملعامالت، وهتذيب النفس. 
توجيه  أو  موعظة  يتلوه   ،»الصادق »قال  بتعبري:  منها  باب  يبدأ كّل 
عن  معروفة  بروايات  استشهادات  تكون  مث  املقصود،  العنوان  يف  ِحَكمي 

.أو بعض االصحاب؛ كـأبي ذّر وسلمان ،واالئّمة  النيب

آراء العلماء في الكتاب
إنقسمت آراء العلماء يف نسبة الكتاب إىل اإلمام الصادق بني ُمثبت 
ثبتني من القدماء، وأكثر النافني من املتأّخرين، 

ُ
هلذه النسبة وناٍف هلا، وُجّل امل

وفيما يلي أشهر أقوال الفريقني:

الُمثبتون
األخطار(:  »أمان  يف كتابه  هـ.ق.(   664 )ت:  طاوس  ابن  علّي  السيد 

»ويصحب ]املسافر[ معه كتاب )مصباح الشريعة ومفتاح احلقيقة«: 
اهلل  إلى  بالتسليك  التعريف  في  شريف  لطيف  فإنّه كتاب   ،الصادق عن 

واإلقبال عليه، والظفر باألسرار التي اشتملت عليه ]السلوك إلى اهلل تعالى[.
الشيخ إبراهيم الكفعمي )ت: 905 هـ.ق.( يف كتابه »جمموع الغرائب«: 
ومن كتاب )مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة( قال الصادق... ونقل قّدس 

.»سرّه منه أشياء كثرية بلفظ »قال الصادق
الشهيد الثاني )زين الدين اجلبعي العاملي، ت: 966 هـ( يف كتبه »كشف 
الريبة« و »منية املريد« و »مسّكن الفؤاد« و »أسرار الصالة«، نقل مجلة 
من نصوص مصباح الشريعة ناسباً هلا إىل اإلمام الصادق بصورة اجلزم. 

.وقال يف آِخر بعضها: هذا كّله من كالم الصادق
الشرائع(،  هـ.ق.( يف كتابه »جامع  القزويني )ت: 1208  السّيد حسين 
عند بيان الكتب املأخوذ كتابُه منها: و مصباح الشريعة المنسوب إليه ]يعين 
الصادق[ بشهادة الشارح الفاضل ]الشهيد الثاني[، والسّيد ابن طاوس، 
وموالنا محسن القاشاني وغيرهم، فال وجه لتشكيك بعض المتأّخرين بعد ذلك.

النافون
الكتاب؛  قبول ورد هذا  العلماء اختاروا جانب االحتياط يف  جمموعة من 
العمل مبحتويات  أنه سنده ليس قطعياً، المانع من  بالرغم من  أنّه  وقالوا 
 الكتابـ اليت تطابق وتوافق اآليات والروايات الشريفةـ والعالمة المجلسي

رأيه من رأي هذه اجملموعة.
الذين نفوا نسبة الكتاب إىل اإلمام الصادق، نسبه بعضهم إىل أحد 
تالمذة اإلمام، أو إىل املرتّددين عليه وإن مل يكونوا من تالمذته، من أصحاب 

اإلجتاه الصويف يف ذلك العصر.
فقيل إن صاحبه هو شقيق البلخي، وقد أخذه عن بعض أهل العلم، كما 

ينقل العاّلمة اجمللسي يف اجملّلد األّول من »حبار األنوار«:
الشريعة[  ]أخبار مصباح  أخباره  بعض  مجالسه  في  ]الطوسي[  الشيخ  وروى 
البلخي،  بإسناده عن شقيق  الشيباني  المفضل  أبي  هكذا: أخبرنا جماعة عن 

عّمن أخبره من أهل العلم. 
ويف »الذريعة« أّن الشيخ سليمان الماحوزي مسع عن العاّلمة اجمللسي أنّه كان 

يقول إّن مؤّلف مصباح الشريعة هو شقيق البلخي.
الشريعة،  الصادق« هي نفسها مصباح  بــ»نسخة  إّن ما يعرف  وقيل 
المحّدث  وذكر  الصوفية.  مشاهري  أحد  عياض  بن  للـفضيل  منسوبة  وهي 
النوري يف »خامتة املستدرك« نقالً عن »رجال« الكشي أّن الفضيل رواها 

الحقيقة ومفتاح 

عن اإلمام، مث يقول احملّدث النوري:  وبالجملة، فال أستبعد أن يكون 
)المصباح( هو النسخة التي رواها الفضيل، وهو على مذاقه ومسلكه. والذي 

أعتقده أنّه جمعه من ملتقطات كلماته، في مجالس وعظه ونصيحته...
وقيل إنّه منسوب لـهشام بن الحكم.

و اّما الکتاب
عن  املروية  والروايات  القرآنية  لآليات  مطابق  منه  باملائة  تسعني  هوكتاٌب 
أننا ال  املعصومني وال نستطيع أن نقول  الرسول األعظم واألئمة 
للعرفان واألخالق؛  مصدراً  دائماً  الكتاب كان  عليه هذا  االعتماد  ميكننا 
ومطالبه استسقت من ينابيع عيون احلقيقة للعرفان واألخالق، من البحر 

علم اإلمام املعصوم الذي ال ساحل له.
فقد ذكر جمموعة كبرية من علماء الشيعة الفريدين، ومن أوثق وأعلم املشايخ 
باملليئة  اخلزانة  هذه  من  أحاديث  والعرفانية  األخالقية  يف كتبهم  االعالم 
باجلواهر؛ أمثال: ابن فهد الحلي يف »عّدة الداعي« والكفعمي يف »جمموع 
والنراقي يف  »الربهان«  مقدمة كتابه  البحراني يف  هاشم  سيد  و  الغرائب« 
»جامع السعادات« واملرحوم السيد حسين القزويني يف البحث اخلامس من 
»جامع الشرائع« والسيد علي خان يف »شرح الصيحفة الّسجادية« والعامل 

العارف الشريف الهيجي يف »تفسري النفس« واملرحوم اإلمام الخميني.
املسمى  الشريعة  لكتاب مصباح  مقدمة شرحه  الشيرازي يف  الذهبي  ينقل 

بــ»مناهج أنوار املعرفة«:
بعد البحث والتحقيق؛ في آثار سيد المرسلين وأخبار آل طه ويس سالم اهلل 
ومفتاح  الشريعة  )مصباح  ومتكاملة كرسالة  مجموعة كاملة  اجد  لم  عليهم، 
الحقيقة(؛ الذي يحوي على أسرار؛ و رموز؛ وحقائق الشريعة المقدسة؛ ذلك 
ألن هذه الرسالة منسوبة ومسندة لإلمام الناطق بالحق اإلمام الهمام جعفر بن 

محمد الصادق، لذا هو أفضل سند لفضالء الدين والمعرفة.
يف هذا الكتاب مت ذكر دقائق املعارف واسرار احلقائق ولطائف األخالق، 
مراحل السري والسلوك، وخصوصيات مراتب اإلميان بصورة دقيقة وعلمية، 
لدرجة انه من املستحيل ان جتد نقطة ضعف فيه، او احنرافاً وتبعثراً يف مجالته 
ومواضيعه، وهذا يدل على ان مرتبة الكتاب فوق الكتب املؤّلفة املتداولة بني 

العلماء واحملققني العرفاء.

نصوص من الكتاب
يف املعرفة: 

»العارف شخصه مع الخلق وقلُبه مع اهلل، ولو سها قلبه عن اهلل طرفَة عيٍن لمات 
إليه، والعارف أمين ودائع اهلل، وكنز أسراره، ومعدن نوره، ودليل رحمته  شوقاً 
على خلقه، ومطّية علومه، وميزان فضله وعدله، قد غنَي عن الخلق والمراد 
باهلل، وهلل،  إال  نَفس  إشارة وال  نطٌق وال  اهلل، وال  له سوى  والدنيا فال مؤنس 
ومن اهلل، ومع اهلل، فهو في رياض قدسه مترّدد، ومن لطائف فضله إليه متزّود، 

والمعرفة أصٌل فرعه اإليمان.«
يف الطهارة: 

»إذا أردت الطهارة والوضوء، فتقّدم إلى الماء تقّدمك إلى رحمة اهلل، فإّن اهلل 

تعالى قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته، ودليالً إلى بساط خدمته، وكما أّن 
رحمة اهلل تطّهر ذنوب العباد، كذلك النجاسات الظاهرة يطّهرها الماء ال غيره 

»...

المصادر:
1. عن موقع الشيخ حسني االنصاري )شبکة عرفان(، مقّدمة کتاب »العرفان االسالمی«
2. التصنيفات، جملة شعائر، السنة الثانية، العـدد الثاين و العشرون من جملة شعائر عن 

شبکة »يوم تبلی السرائر« املرکز اسالمی، موقع الشيخ حسني کوراين.

مصباح الشریعة



الصالة المنسوبة إلى أبي الحسن اّلضّراب االصبهاني
اْلُمْرَسِلنَي َو  ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد َسيِِّد 
َخامتَِ النَِّبيِّنَي َو ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنَي اْلُمْنَتَجِب يف اْلِميثَاِق اْلُمْصَطَفى 
يف الظِّالِل اْلُمَطهَِّر ِمْن ُكلِّ آَفٍة اْلرَبِي ِء ِمْن ُكلِّ َعْيٍب اْلُمَؤمَِّل لِلنََّجاِة 
اْلُمْرجَتَى لِلشََّفاَعِة اْلُمَفوَِّض إِلَْيِه ِديُن اللَِّه اللَُّهمَّ َشرِّْف بـُنـَْيانَُه َو َعظِّْم 
َتُه َو اْرَفْع َدَرَجَتُه َو َأِضْئ نُورَُه َو بـَيِّْض َوْجَهُه َو  بـُْرَهانَُه َو أَْفِلْج ُحجَّ
أَْعِطِه اْلَفْضَل َو اْلَفِضيَلَة َو اْلَمْنزَِلَة َو اْلَوِسيَلَة َو الدََّرَجَة الرَِّفيَعَة َو 
ابـَْعْثُه َمَقاماً حَمُْموداً يـَْغِبطُُه ِبِه اأْلَوَُّلوَن َو اآْلِخُروَن َو َصلِّ َعَلى أَِمرِي 
اْلُمْؤِمِننَي َو َواِرِث اْلُمْرَسِلنَي َو قَاِئِد اْلُغرِّ اْلُمَحجَِّلنَي َو َسيِِّد اْلَوِصيِّنَي 
َو ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو َصلِّ َعَلى احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ ِإَماِم اْلُمْؤِمِننَي 
َو َواِرِث اْلُمْرَسِلنَي َو ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو َصلِّ َعَلى احلَُْسنْيِ ْبِن 
َو  اْلَعاَلِمنَي  َربِّ  ُحجَِّة  َو  اْلُمْرَسِلنَي  َواِرِث  َو  اْلُمْؤِمِننَي  ِإَماِم  َعِليٍّ 
َو  اْلُمْرَسِلنَي  َواِرِث  َو  اْلُمْؤِمِننَي،  ِإَماِم  ْبِن احلَُْسنْيِ  َعِليِّ  َعَلى  َصلِّ 
ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو َصلِّ َعَلى حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ِإَماِم اْلُمْؤِمِننَي َو 
َواِرِث اْلُمْرَسِلنَي َو ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو َصلِّ َعَلى َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد 
َصلِّ  َو  اْلَعاَلِمنَي  َربِّ  ُحجَِّة  َو  اْلُمْرَسِلنَي  َواِرِث  َو  اْلُمْؤِمِننَي  ِإَماِم 
َعَلى ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر ِإَماِم اْلُمْؤِمِننَي َو َواِرِث اْلُمْرَسِلنَي َو ُحجَِّة 
َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو َصلِّ َعَلى َعِليِّ ْبِن ُموَسى ِإَماِم اْلُمْؤِمِننَي َو َواِرِث 
اْلُمْرَسِلنَي َو ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو َصلِّ َعَلى حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ِإَماِم 
اْلُمْؤِمِننَي َو َواِرِث اْلُمْرَسِلنَي َو ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو َصلِّ َعَلى َعِليِّ 

ْبِن حُمَمٍَّد ِإَماِم اْلُمْؤِمِننَي َو َواِرِث اْلُمْرَسِلنَي َو ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو 
َصلِّ َعَلى احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ ِإَماِم اْلُمْؤِمِننَي َو َواِرِث اْلُمْرَسِلنَي َو ُحجَِّة 
َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو َصلِّ َعَلى اخْلََلِف اهْلَاِدي اْلَمْهِديِّ ِإَماِم اْلُمْؤِمِننَي َو 

َواِرِث اْلُمْرَسِلنَي َو ُحجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمنَي.
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد َو أَْهِل بـَْيِتِه اأْلَِئمَِّة اهْلَاِديَن اْلُعَلَماِء الصَّاِدِقنَي 
َوْحِيَك  تـَرَامِجَِة  َو  تـَْوِحيِدَك  أَرَْكاِن  َو  ِديِنَك  َدَعاِئِم  اْلُمتَِّقنَي  اأْلَبـْرَاِر 
اْختـَْرتـَُهْم  الَِّذيَن  أَْرِضَك  ُخَلَفاِئَك يف  َو  َخْلِقَك  َعَلى  َو ُحَجِجَك 
لِنـَْفِسَك َو اْصَطَفْيتـَُهْم َعَلى ِعَباِدَك َو اْرَتَضْيتـَُهْم ِلِديِنَك َو َخَصْصتـَُهْم 
ْيتـَُهْم ِبَرمْحَِتَك َو رَبَـّْيتـَُهْم بِِنْعَمِتَك  مبَْعرِفَِتَك َو َجلَّْلتـَُهْم ِبَكرَاَمِتَك َو َغشَّ
يـْتـَُهْم حِبِْكَمِتَك َو أَْلَبْستـَُهْم نُوَرَك َو َرفـَْعتـَُهْم يف َمَلُكوِتَك َو  َو َغذَّ
َحَفْفتـَُهْم مبالِئَكِتَك َو َشرَّفـْتـَُهْم بَِنِبيَِّك َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آلِِه اللَُّهمَّ 
َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد َو َعَلْيِهْم َصالًة زَاِكَيًة نَاِمَيًة، َكِثريًَة َداِئَمًة طَيَِّبًة ال 
حیُِيُط هِبَا ِإال أَْنَت َو ال َيَسُعَها ِإال ِعْلُمَك َو ال حُیِْصيَها َأَحٌد َغيـُْرَك 
الدَّاِعي  بَِأْمرَِك  اْلَقاِئِم  ُسنََّتَك  اْلُمْحِيي  َولِيَِّك  َعَلى  َصلِّ  َو  اللَُّهمَّ 
لِيِل َعَلْيَك ُحجَِّتَك َعَلى َخْلِقَك َو َخِليَفِتَك يف أَْرِضَك َو  إِلَْيَك الدَّ
َشاِهِدَك َعَلى ِعَباِدَك اللَُّهمَّ أَِعزَّ َنْصرَُه َو ُمدَّ يف ُعْمرِِه َو زَيِِّن اأْلَْرَض 
ِبطُوِل بـََقائِِه اللَُّهمَّ اْكِفِه بـَْغَي احْلَاِسِديَن َو أَِعْذُه ِمْن َشرِّ اْلَكاِئِديَن 
َو اْزُجْر َعْنُه ِإرَاَدَة الظَّاِلِمنَي َو َخلِّْصُه ِمْن أَْيِدي اجْلَبَّارِيَن ، اللَُّهمَّ 
أَْعِطِه يف نـَْفِسِه َو ُذرِّيَِّتِه َو ِشيَعِتِه َو َرِعيَِّتِه َو َخاصَِّتِه َو َعامَِّتِه َو َعُدوِِّه 
نـَْيا َما تُِقرُّ ِبِه َعيـَْنُه َو َتُسرُّ ِبِه نـَْفَسُه َو بـَلِّْغُه أَْفَضَل  يِع أَْهِل الدُّ َو مجَِ



ْد  نـَْيا َو اآْلِخرَِة إِنََّك َعَلى ُكلِّ َشْي ٍء َقِديٌر اللَُّهمَّ َجدِّ َما أَمََّلُه يف الدُّ
ِبِه َما اْمَتَحى ]حمَُِي [ ِمْن ِديِنَك َو َأْحِي ِبِه َما بُدَِّل ِمْن ِكَتاِبَك َو 
َأْظِهْر ِبِه َما ُغيِـَّر ِمْن ُحْكِمَك َحىتَّ يـَُعوَد ِديُنَك ِبِه َو َعَلى َيَدْيِه َغّضاً 
َجِديداً َخاِلصاً خُمِْلصا ال َشكَّ ِفيِه َو ال ُشبـَْهَة َمَعُه َو ال بَاِطَل ِعْنَدُه 
َو ال ِبْدَعَة َلَدْيِه اللَُّهمَّ نـَوِّْر بُِنورِِه ُكلَّ ظُْلَمٍة َو ُهدَّ ِبرُْكِنِه ُكلَّ ِبْدَعٍة َو 
ْد ِبَسْيِفِه ُكلَّ نَاٍر  اْهِدْم ِبِعزِِّه ُكلَّ َضالَلٍة َو اْقِصْم ِبِه ُكلَّ َجبَّاٍر َو َأمخِْ
َو أَْهِلْك ِبَعْدلِِه َجْوَر ُكلِّ َجائٍِر َو َأْجِر ُحْكَمُه َعَلى ُكلِّ ُحْكٍم َو أَِذلَّ 

ِبُسْلطَانِِه ُكلَّ ُسْلطَاٍن.
اللَُّهمَّ أَِذلَّ ُكلَّ َمْن نَاَواُه َو أَْهِلْك ُكلَّ َمْن َعاَداُه َو اْمُكْر مبَْن َكاَدُه 
ِإْطَفاِء  بَِأْمرِِه َو َسَعى يف  اْستـََهاَن  اْسَتْأِصْل َمْن َجَحَدُه َحقَُّه َو  َو 
نُورِِه َو أَرَاَد ِإمْخَاَد ذِْكرِِه اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد اْلُمْصَطَفى َو َعِليٍّ 
اْلُمْرَتَضى َو فَاِطَمَة الزَّْهرَاِء َو احلََْسِن الرَِّضا َو احلَُْسنْيِ اْلُمَصفَّى َو 
يِع اأْلَْوِصَياِء َمَصابِيِح الدَُّجى َو أَْعالِم اهْلَُدى َو َمَناِر التُـَّقى َو  مجَِ
َعَلى  َو َصلِّ  اْلُمْسَتِقيِم  الصِّرَاِط  َو  اْلَمِتنِي  احْلَْبِل  َو  اْلُوثـَْقى  اْلُعْرَوِة 
َولِيَِّك َو ُوالِة َعْهِدَك َو اأْلَِئمَِّة ِمْن ُوْلِدِه َو ُمدَّ يف أَْعَمارِِهْم َو زِْد يف 
آَجاهلِِْم َو بـَلِّْغُهْم أَْقَصى آَماهلِِْم ِدينا َو ُدنـَْيا َو آِخرًَة إِنََّك َعَلى ُكلِّ 

َشْي ٍء َقِديٌر

تقدمي إىل القرّاء األعزاء
 مؤسسة موعود العصر


