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أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

يشري استطالع للرأي أجرته »جامعة تل أبيب« بالتعاون مع معهد الدميقراطية إىل 
أن 74 يف املئة من اإلسرائيليني يعتقدون أن خطة الواليات املتحدة املنتظرة حلل 
الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي واليت تعرف بـ»صفقة ترامب« ستفشل، وذلك على 
الرغم من أن غالبيتهم يقّرون يف اإلستطالع نفسه، بأن جهود الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب تصّب يف مصلحة إسرائيل.
فلماذا يعتقد غالبية اإلسرائيليني أن الصفقة ستفشل رغم إمياهنم بأن من يصيغها 

ويرعاها يعمل ملصلحة إسرائيل؟
تكمن اإلجابة على هذا التساؤل يف حتليل نتائج استطالعات رأي أخرى، أجريت 
مؤخراً وتعكس املناخ السياسي العام لدى اإلسرائيليني، خاصة استطالع مفصل 
مؤسسة  وهي  األوسط«،  الشرق  »منتدى  تدعى  جمموعة ضغط  لصاحل  أجري 

فكرية حمافظة موالية لـإسرائيل تنشط يف »الواليات املتحدة« وإسرائيل.
وقد حقق منتدى الشرق األوسط جناحات منذ تشكيله يف أوائل عام 2017م.، 
أي تزامنا مع إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن نيته إبرام الصفقة الكربى 

وحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين.
وقد انبثق عن املنتدى أخرياً مشروع مسي بـ»نصر إسرائيل«. ويقول القائمون عليه 

إهنم يبنون آراءهم السياسية انسجاما مع تطلعات غالبية اإلسرائيليني.
ويقف أعضاء املنتدى ومناصروه من أعضاء الكونغرس األمريكيني وأعضاء آخرون 
من الكنيست اإلسرائيلي وراء مترير قانون »تايلور« يف الكونغرس األمريكي الذي 
تبعه قانون إسرائيلي مماثل، أدى إىل خصم مبالغ من الضرائب اليت جتمعها إسرائيل 
من الفلسطينيني تساوي ما تقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية تدفعه لعائالت 

األسرى والقتلى من الفلسطينيني.
وقال مؤسس ورئيس منتدى الشرق األوسط، الربوفيسور دانيال بايبس، يف معرض 
حديثه عن الرأي العام اإلسرائيلي إن: عملية السالم التي ولدت في أوسلو قبل 25 
عاما، فشلت بشكل مخيف، وال يمكن تحقيق السالم إال بعد أن يفهم الفلسطينيون 
أنهم خسروا في حربهم التي استمرت 100 عام ضد حق الشعب اليهودي في إقامة 
دولته. وقد أطلع املنتدى صانعي القرار يف إسرائيل للتأكيد على أن سياساته تلقى 

ترحيبا يف الشارع اإلسرائيلي.
اإلنتصارات  الرغم من  على  أنه  الرأي على  استطالع  املشاركني يف  ويتفق معظم 
زالوا  ما  الفلسطينيين  معظم  فإن  الفلسطينيين،  على  إسرائيل  حققتها  التي  العديدة 

يعتقدون أنهم يستطيعون القضاء على كيان إسرائيل اليهودي.
ويرى 70 يف املئة أن من الضروري أن تعترف السلطة الفلسطينية بإسرائيل ككيان 
يهودي قبل أن توافق إسرائيل على مواصلة المفاوضات معها. كما وافق ما يقارب 
65 يف املئة من اليهود اإلسرائيليني على أنه جيب على إسرائيل تحقيق نصر حاسم 
في المواجهات العسكرية مع الفلسطينيين من أجل إهناء الصراع. هذا النزوع للحل 
العسكري يعرب عن توجه جديد لدى اإلسرائيليني إذا ما قورن باستطالعات رأي 

سابقة خاصة عندما يتعلق األمر بـ»قطاع غزة«.
البنود  اليت تتضمن براجمها مجلًة من  اليمينية  ويؤيد معظم اإلسرائيليني األحزاب 
املتعلقة بكون القدس عاصمة لـإسرائيل واإلبقاء على املستوطنات الكربى ورفض 
الفلسطينية منزوع  األراضي  األمنية على أي جزء من  الالجئني والسيطرة  عودة 

السالح.
لكن بات واضحا لإلسرائيليني من خالل جوالت التفاوض مع السلطة الوطنية 
الفلسطينية منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993م.، أهنم لن يقبلوا بأقل من 
دولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو، عاصمتها القدس الشرقية، 
وهو ما يسهم يف توقع الغالبية بفشل الصفقة اليت مل تعلن بعد، رغم اإلشارات 
اإلسرائيليني  من  املئة  يف   70 من  فأكثر  إسرائيل،  مصاحل  حتفظ  اليت  اإلجيابية 
يعتقدون أن صفقة ترامب لن متنح الفلسطينيني السيادة على القدس الشرقية على 

سبيل املثال.
ورغم نقل الواليات املتحدة سفارهتا من تل أبيب إىل مدينة »القدس«، إال أن 
غالبية اإلسرائيليني ما زالوا يعتقدون أن القدس وقضية الالجئني الفلسطينيني هي 

العائق األكثر صعوبة يف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي.
ويتهم الفلسطينيون الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالعمل على إسقاط القدس 
طريق  عن  قسراً،  املقرتحة  اإلسرائيلية  الفلسطينية  املفاوضات  من  والالجئني 

االعرتاف بالقدس عاصمة لـإسرائيل واإلنسحاب من دعمها لوكالة غوث الالجئني 
الفلسطينيني.

إذاً، فاالعتقاد السائد لدى اإلسرائيليني بفشل صفقة ترامب ال يتعلق بتفاصيلها، 
بل باخلطوط احلمراء لدى اإلسرائيليني وإدراكهم ملا ميكن أن يقبله الفلسطينيون 
حبكم جتربتهم ومعرفتهم هبم، والذي يفضي إىل أن أي صفقة لن تستطيع إرضاء 

الطرفني.
ّمل الفلسطينيني مسؤولية فشل التوصل إىل سالم على  الغالبية من اإلسرائيليني حتحُ
الرغم من أن احلكومات اإلسرائيلية مل تعلن موافقتها على كثري من املبادرات اليت 

تقول إن الفلسطينيني رفضوها.
أما الفلسطينيون، فيعزون سبب فشل مجيع املبادرات إىل الرفض اإلسرائيلي املتكرر 
لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو وعاصمتها القدس 
الشرقية، بدءا من اتفاقات كامب ديفيد اليت اقرتحت حكما ذاتياً للفلسطينيني، 
مروراً باتفاقات أوسلو اليت اغتيل أثناءها رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحق 
رابني بسبب توقيعه عليها، وانتهاًء برفض إسرائيل وقف اإلستيطان الذي أفشل 

مبادرة الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما عرب وزير خارجيته جون كريي.
اطلعت  اليت  ترامب  صفقة  عن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إعالن  ومنذ 
احلكومة اإلسرائيلية عليها، كرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي معارضته لإلنسحاب من 
الضفة الغربية قائاًل يف خطابه إلحياء ذكرى حرب 67 نحن نحرس السامرة )االسم 

اإلسرائيلي للضفة الغربية( ضد أولئك الذين يريدون اقتالعنا.
األمريكي  الرئيس  خيِف  ومل  االستيطان،  تأييد  على  اإلسرائيليون  القادة  وتسابق 
السابق باراك أوباما، على سبيل املثال، شكوكه حيال املوقف اإلسرائيلي الذي 

يعطل إقامة دولة فلسطينية.
فقبيل تسلم الرئيس األمريكي دونالد ترامب مقاليد احلكم يف يناير/ كانون الثاين 
2017م.، خاطب الرئيس األمريكي السابق أوباما اإلسرائيليني يف لقاء مع القناة 
الثانية اإلسرائيلية قائال: نتنياهو يقول إنه يؤمن بحل الدولتين، ومع ذلك فإن تصرفاته 
المستوطنات،  المزيد من  للموافقة على  إذا تعرض لضغوط  أنه  الدوام  أظهرت على 

فسوف يفعل ذلك بغض النظر عما يقوله عن أهمية حل الدولتين.
وقد بني استطالع أجرته مؤسسة منتدى الشرق األوسط بداية يوليو/ متوز من العام 
احلايل أن 33 يف املئة فقط من اإلسرائيليني اليهود، ما زالوا يؤمنون مببدأ األرض 
مقابل السالم، وأن عدداً أقل ما زال يؤمن بأوسلو، لذا فإن إقامة دولة فلسطينية 

على حدود الرابع من حزيران/يونيو ال حتظى بشعبية كبرية.
أدى الرأي العام يف الشارع اإلسرائيلي الذي يسيطر عليه الفكر اليميين إىل تغيريات 
يف أحزاب الوسط أيضاً، وعلى رأسها حزب العمل اإلسرائيلي الذي صادق يف 
آيف  الصهيوين،  املعسكر  ورئيس  احلزب  رئيس  إعالن  على  نيسان  أبريل/  هناية 
غباي. وتضمن اإلعالن التزام احلزب باإلنفصال عن الفلسطينيني على أساس حل 
الدولتني، ولكنه أوضح تفاصيلها بقوله: بعد عقود من األوهام، أصبحت البدائل 
السياسية واضحة أكثر، إن نتنياهو وحكومة اليمين يؤيدان أحالم ضم خطيرة لماليين 

الفلسطينيين إلى إسرائيل.
الصهيوني ملتزمون بشكل واضح  المعسكر  العمل وكتلة  نحن في حزب  وأضاف: 
يهودي قوي  اسرائيلي  الدولتين. كيان  أساس حل  الفلسطينيين على  باإلنفصال عن 
وديمقراطي، إلى جانبها دولة فلسطينية منزوعة السالح، بحيث تكون السيطرة األمنية 
بين النهر والبحر بأيدينا. وكان غباي قد صرح يف وقت سابق بأن: القدس الموحدة 
أهم من عملية السالم مع الفلسطينيين، وأنه يدعم المشروع االستيطاني في الضفة 

الغربية المحتلة.

انسجام األفكار اإلسرائيلية
مؤسسي   فكر  مع  املنسجم  فكرها  اإلسرائيلية  واألحزاب  القيادات  ختفي  ال 
إسرائيل، الذين أقروا يف مذكراهتم بأهنم كانوا على دراية بوجود سكان أصليني، 
وأن هلم تطلعات وطنية، وارتأت القيادات الصهيونية حينها على اختالف منابعها 
سواء كانت اشرتاكية أو دينية أو علمانية، أنه جيب إهناء فلسطني متهيدا لنهوض 
كيان يهودي معاصر، وأن ما ختيلوه كدولة دميقراطية ال ميكن أن تقام إال على 

أساس وجود يهودي مطلق يف أراضيها.
هذا الفكر هو نفس الفكر الذي يسيطر على القيادات اإلسرائيلية احلالية. ولرمبا 
ينبع رأي غالبية اإلسرائيليني عن فشل صفقة ترامب من هذا اإلدراك أيضا، فأي 
صفقة ال تضمن لـإسرائيل حدودها اليت تضع ستني يف املئة من الضفة الغربية حتت 
سيادهتا لتضم مستوطناهتا إليها، وحتكم سيطرهتا األمنية بنشر قواهتا على طول 
اعرتاف  هلا وال تضمن  القدس عاصمة موحدة  األردن، وال تضمن  مع  احلدود 

الفلسطينيني هبذا الكيان اجلديد ككيان يهودي، سيكون مصريه الفشل.
وهناك إميان عميق لدى اإلسرائيليني بأن أي وجود فلسطيين حقيقي ومستقل 
لبقائها، وهو ما تلمسه يف معظم ما  يهدد شرعية قيام إسرائيل ويشكل هتديداً 
يكتب على مواقع التواصل االجتماعي اإلسرائيلية وأدبيات املخابرات اإلسرائيلية 
القدمية واجلديدة. فما تستشفه أن اإلسرائيليني حباجة إىل اعرتاف الفلسطينيني أو 

قبوهلم بشرعية الدولة إلهناء الصراع.

البحث عن بدائل
ملبدأ حل  نتنياهو مؤيداً  بنيامني  الوزراء اإلسرائيلي  لرئيس  املعلن  املوقف  ما زال 
خمتصر  وصف  وهو  ناقصة،  فلسطينية  دولة  تكون  أن  بشرط  لكن  الدولتني، 

للخطوط احلمراء اليت خطتها غالبية األحزاب اإلسرائيلية يف براجمها السياسية.
وحىت قبل اإلعالن عن تفاصيل صفقة ترامب، يدور البحث يف إسرائيل عن بدائل 
بعد فشل الصفقة املتوقع، اعتمادا على ما هو واضح من استطالعات الرأي بني 

اإلسرائيليني، حسب منتدى الشرق األوسط، ومشروع نصر إسرائيل.
حققتها  اليت  العديدة  اإلنتصارات  من  الرغم  وعلى  أنه  املشاركني  معظم  ويتفق 
إسرائيل على الفلسطينيني، فإهنم ما زالوا يعتقدون أهنم يستطيعون القضاء على 

إسرائيل اليهودية.
البد هلذه االستطالعات أن تثري اهتمام الفريق األمريكي الذي يضع اللمسات 
األخرية على صفقة ترامب وعلى رأسهم جاريد كوشنير، مستشار دونالد ترامب 

لشؤون الشرق االوسط، الذي قال أخريا إنه على وشك اإلعالن عنها قريبا.
وقال كوشنري يف لقاء مع صحيفة القدس أثناء جولته األخرية يف الشرق األوسط 
إنه على قادة الطرفني طرح صفقة نرامب على الفلسطينيني واإلسرائيليني، للتقليل 

من املخاطر السياسية اليت ميكن أن يواجهوها عند املصادقة عليها.

http://www.alalam.ir/news/3664276 :المصدر

فشل »صفقة ترامب«

معظم اإلسرائيليين يتوقعون



6

7

أخبار المسلمون في العالم

٭ الرقم 44
٭ ذي القعدة

1439

أخبار المسلمون في العالم
٭ الرقم 44

٭ ذي القعدة
1439

أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

كشف اجلنرال األمريكي مايك ناغاتا، أن آالف املقاتلني من تنظيم »داعش« 
هربوا من املناطق اليت خسرها التنظيم يف »سوريا« و»العراق«، وهم اآلن 

متسرتون يف املناطق اليت جلؤوا إليها.
وحّذر اجلنرال األمريكي من أن: هؤالء المقاتلين يمكن أن يعودوا ويشّكلوا 
خطراً جديداً يشبه تماماً خطر داعش، مشريا اىل ان عدد مقاتلي داعش وصل 
إلى 40 ألفاً خالل مرحلة سيطرة التنظيم على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، 

إال أن اآلالف قتلوا خالل المعارك.
واضاف: 

ما زالت هناك جيوب للتنظيم في سوريا والعراق، ويجب القضاء عليها وإنهاء 
المهمة"، مبينا ان "ما حدث في العراق في ظل تنظيم القاعدة، عاد ونشأ بطريقة 
مختلفة على يد تنظيم داعش، ومن الممكن جداً أن يظهر تنظيم جديد كما 

حدث من قبل.

إجابته على سؤال  تنظيم داعش خالل  التحذيرات من عودة  ووّجه هذه 
حول ما حيدث لو انسحبت القوات األمريكية من سوريا اآلن، وأجاب على 
السؤال بطريقة غري مباشرة، وشدد على ضرورة أن: يقوم طرف من األطراف 
بتثبيت األوضاع على األرض بما يمنع عودة داعش أو أي تنظيم آخر، الفتا 
اىل ان: الطرف الوحيد المؤّهل للقيام بهذا الدور هو الواليات المتحدة حسب 

قوله.
مباشر،  القوات بشكل  األمريكي مل خيض يف قضية سحب  اجلنرال  لكن 

خصوصاً أن ذلك حيتاج إىل قرار من الرئيس األمريكي.

http://www.alkawthartv.com/news/147364 :المصدر

اضطرت السلطات يف »ميامنار« إلزالة قرية بنيت على أنقاض بيوت املسلمني 
»الروهنغيا« احملرتقة يف مدينة »منغدو« بوالية »أراكان« بعد أحداث احلملة 

العسكرية العام املاضي.
وأفادت وكالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا(، قال يو كياو كياو وين من حزب 
أراكان الوطين )ANP( إن حوالي 10 سيارات للشرطة قدمت إلى المستوطنة 
الجديدة التي تضم 48 مسكناً إلى جوار قرية »ثو باو غوي« وبدأ الضباط في 

هدم المباني في وقت مبكر من مساء أمس األول االثنين.
وأكد وين املشرع يف الربملان أيضا أن ثالثة شخصيات قيادية وراء إنشاء هذه 
القرية ومت احتجازهم وإحضارهم إىل حجز الشرطة بعد أن أصدرت حمكمة 
حملية استدعاء إللقاء القبض عليهم بتهمة »هتديد اهلدوء العام« مبوجب 

املادة 505 )ب( ، واليت حتمل سجن عامني يف احلد األقصى.
ووفقاً لبعض سكان منغدو، فإن تون مينت أوو أحد القادة الثالثة من أتباع 
تنظيم »ما با ثا« وهو جندي سابق ساعد بنشاط يف ترتيب زيارات للراهب 

الشهري سيئ السمعة ويراثو إىل منغدو يف العام املاضي.
البوذيون من عرقية راخني على بعد  اليت استوىل عليها هؤالء  القرية  وتقع 
مخس دقائق بالسيارة من املكان الذي مت فيه حادثة اإلعدام اجلماعي الشهرية 

لعشرة أشخاص من الروهنغيا من قبل قوات األمن.
وحبسب صحيفة ايراوادي فقد تأسست قرية املستوطنني اجلديدة يف نوفمرب 
2017م.، وبين فيها معبد مؤقت بالقرب من مدخل القرية اليت تقع جبانب 

بقايا متفحمة ملا كان يوًما ما مجاعة روهنجيا.
املستقرين  القرويني  السلطات  أمرت  بنائها،  من  فقط  أسابيع  بضعة  وبعد 
حديثاً باالنتقال إىل »إن دين«، وهي قرية عرقية للراخني، وحتولت 50 أسرة 
إىل هناك. ومعظمهم قد جاء يف األصل من مواقع خمتلفة يف والية أراكان.

وذكر الربملاين يو كياو كياو وين بأنه خالل املناقشات حددت السلطات أن 
األرض مملوكة لـ»اجملتمع البنغايل«، وهو مصطلح يستخدمه السكان احملليون 
عادة لإلشارة إىل الروهنغيا . وأضاف وين أبلغتنا السلطات خالل االجتماع 
بأن وكاالت األمم المتحدة قد اشتكت إلى مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي 
حول قرية المستوطنين الجديدة. ثم أمرت حكومة الوالية بإلغاء القرى التي تم 

بناؤها حديثًا ألنها انتهكت اإلجراءات.

المصدر: وكالة أنباء أراكان

إلزالة مستوطنة بوذية

ميانمار تضطر

بنيت على أنقاض قرية روهنغية

من ظهور تنظيم جديد بعد داعش

جنرال أميركي يطلق تحذيرات

الناتو ينشئ بعثة بقيادة كندية في العراق
أعلن األمني العام حللف الناتو، ينس ستولتنبرغ موافقة احللف على إنشاء 

بعثة غري قتالية يف العراق بقيادة كندا، لتدريب القوات العراقية.
وقال ستولتنربغ للصحفيني يف ختام قمة الناتو يف »بروكسل«: 

بدأنا اليوم في إنشاء بعثة تدريبية جديدة في العراق. أرحب بحقيقة أن كندا 
وافقت على قيادتها.

وقد حتدث أمني احللف أمس الثالثاء عشية القمة عن البعثة اجلديدة للناتو 
يف العراق اليت ستساهم يف احليلولة دون عودة اإلرهاب إىل العراق.

العراق ستشمل مئات من مدريب احللف  التدريب يف  بعثة  أن  وأشار إىل 

وستساعد يف إنشاء مدارس عسكرية جديدة وزيادة القدرات املهنية لدى 
القوات العراقية.

المصدر: نوفوستي
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هنالك يف اآلثار مالمح جليلة مميزة لصفة اإلمام املهدي البدنية، وهي 
مبجموعها حتكي كرمي صفاته، ومجيل خلقه، وتكامل حواسه، وإشراق طلعته 
الغراء؛ قال أبواحلسن الّرضا: »عالمته أن يكون شيخ السن شاب المنظر 
حتى إن الناظر إليه يحسبه ابن أربعين سنة أو دونها و إن من عالماته أن ال يهرم 

بمرور األيام و الليالي عليه حتى يجي ء أجله.«1

الحاجة إلى اإلمامة سبٌب من أسباب طول عمره
إّن أهّم ما يثريونه يف هذا اجملال ، ويرّوجون له باستمرار قدمياً وحديثاً، هو 
قوهلم: إذا كان املهدي يحُعبـّرحُ عن إنسان حّي عاصَر األجيال املتعاقبة منذ 
أكثر من أحَد عشَر قرناً فكيف تأّتى له هذا العمر الطويل؟ وكيف جنا من 

القوانني الطبيعّية اليت حتتّم مروره مبرحلة الشيخوخة؟!
يطالع األخبار الواردة عن الرسول األعظم يف خصوص اإلمام الغائب، 
 سيالحظ أّن نوع احلياة لإلمام الغائب وكذا سائر أئمة أهل البيت
تّتصف باملعجزة، خرقاً للعادة، وطبيعّي أّن خرق العادة ليس باألمر املستحيل 

وال ميكن نفي خرق العادة عن طريق العلم مطلقاً.
بشكلها  اإلهلية  املعارف  بيان  يف  تنحصر  مل  ومسؤوليته  اإلمام  وظيفة  إّن 
الصورّي، ومل يقتصر على إرشاد الّناس من الناحية الظاهرية، فاإلمام فضاًل 
عن توليه إرشاد الّناس الظاهرّي، يتصف بالوالية واإلرشاد الباطيّن لألعمال 
أيضاً، وهو الذي ينظم احلياة املعنوية للناس، ويتقّدم حبقائق األعمال إىل اهلل 
جّل شأنه.بديهّي أن حضور أو غيبة اإلمام اجلسماين يف هذا املضمار ليس 

له أّي تأثري. واإلمام عن طريق الباطن يّتصل بالنفوس ويشرف عليها، وإن 
بعد عن األنظار وخفي عن األبصار، فإن وجوده الزم دائماً، وإن تأّخر وقت 

ظهوره وإصالحه للعامل.2
قال االمام الباقر: »و اهلل ما ترك اهلل أرضا منذ قبض آدم ع إال و فيها 
إمام يهتدى به إلى اهلل و هو حجته على عباده و ال تبقى األرض بغير إمام حجة 

هلل على عباده.«3

تحليل دقيق لطول عمر اإلمام المهدّي
فال يوجد علمياً اليوم ما يربّر رفض طول العمر من الناحية النظرية. وهذا 
حبث يّتصل يف احلقيقة بنوعية التفسري الفسلجّي لظاهرة الشيخوخة واهلرم 
لدى اإلنسان، فهل تعرّب هذه الظاهرة عن قانون طبيعّي يفرض على أنسجة 
جسم اإلنسان وخالياه - بعد أن تبلغ قّمة منّوها - أن تتصّلب بالتدريج 
وتصبح أقّل كفاءة لالستمرار يف العمل، إىل أن تتعّطل يف حلظة معّينة، حىّت 
لو عزلناها عن تأثري أّي عامل خارجّي؟ أو أّن هذا التصّلب وهذا التناقض 
نتيجة  الفسيولوجية،  بأدوارها  للقيام  اجلسمية  واخلاليا  األنسجة  يف كفاءة 
صراع مع عوامل خارجية كامليكروبات أو التسّمم الذي يتسّرب إىل اجلسم 
من خالل ما يتناوله من غذاء مكّثف، أو ما يقوم به من عمل مكّثف أو 

أّي عامل آخر؟
إنّه بعد أن ثبت إمكان هذا العمر الطويل منطقياً وعلمياً، وثبت أّن العلم 
سائر يف طريق حتويل اإلمكان النظرّي إىل إمكان عملّي تدرجياً، ال يبقى 

ربيع بال شتاء

خصائص اإلمام المهدی

خصائص اإلمام المهدی

فيتحّول  نفسه،  العلم  املهدّي  يسبق  أن  استبعاد  إالّ  حمتوًى  لالستغراب 
اإلمكان النظرّي إىل إمكان عملّي يف شخصه، قبل أن يصل العلم يف تطّوره 
إىل مستوى القدرة الفعلية على هذا التحويل، فهو نظري من يسبق العلم يف 

اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء السرطان.
أَوليست الشريعة اإلسالمية ككّل قد سبقت حركة العلم والتطّور الطبيعّي 

للفكر اإلنسايّن قروناً عديدة؟
أومل تناِد بشعارات طرحت خططاً للتطبيق مل ينضج اإلنسان للتوصل إليها 

يف حركته املستقلة إالّ بعد مئات السنني؟
أومل تأِت بتشريعات يف غاية احلكمة، مل يستطع اإلنسان أن يدرك أسرارها 

ووجه احلكمة فيها إالّ قبل برهة وجيزة من الزمن؟
أومل تكشف رسالة السماء أسراراً من الكون مل تكن ختطر على بال إنسان، 

مثّ جاء العلم ليثّبتها ويدعمها؟
فإذا كنا نؤمن هبذا كّله، فلماذا نستكثر على مرسل هذه الرسالة  سبحانه 
وتعاىل. ومثال ذلك أهّنا ختربنا بأّن النيّب قد أسري به ليالً من املسجد 
إطار  يف  نفهمه  أن  أردنا  إذا  اإلسراء  وهذا  األقصى،4  املسجد  إىل  احلرام 
القوانني الطبيعّية، فهو يعرّب عن االستفادة من القوانني الطبيعية بشكل مل 
بعد مئات السنني، فنفس اخلربة الربانية أتاحت  يحُتح للعلم أن حيّققه5 إالّ 
للرسول التحرك السريع قبل أن يتاح للعلم حتقيق ذلك، أتاحت آلخر 

خلفائه املنصوصني العمر املديد، قبل أن يتاح للعلم حتقيق ذلك.
غريباً  يبدو  املنتظر  للمنقذ  تعاىل  اهلل  منحه  الذي  املديد  العمر  هذا  نعم، 
يف حدود املألوف حىّت اليوم يف حياة الّناس، ويف ما أجنز فعالً من جتارب 
العلماء. ولكن! أَوليس الدور التغيريّي احلاسم الذي أعّد له هذا املنقذ غريباً 

يف حدود املألوف يف حياة الّناس، وما مّر هبم من تطورات التاريخ؟ 

نماذج من التاريخ
يف  وردت  جداً،  طويلة  أعمارهم  ألشخاص كانت  األكيدة  النماذج  من 

نصوص قرآنية أو يف روايات مسّلمة، وسنذكر فيما يلي منوذجني:

الف( نوح
يقول تعاىل يف كتابه العزيز: »َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قفَْوِمِه ففََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة 
ِإال َخْمِسيَن َعاًما فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم ظَاِلُمون،6 فهذه السنني الطويلة من 
عمر نيبِّ اهلل نوح ألف سنة إال مخسني عاماً، هي جزء من عمره قضاها 

بعد أن أرسله اهلل تعاىل لقومه إىل أن حصل الطوفان، وليس متام عمره.

ب( الخضر
من املعروف أنَّ اخلضر من املعمِّرين، وأنَّ عمره تطاول آلالف السنني، 
ويف رواية عن اإلمام علّي بن موسى الرضا قال: »إنَّ الخضر شرب 
من ماء الحياة فهو حيٌّ ال يموت حتَّى ينفخ في الصُّور، وإنَّه ليأتينا ففَُيَسلِّْم علّينا، 
ففَُيْسَمُع صوته وال يُرى شخُصه، وإنَّه ليحضر حيث ما ذكر، فمن ذكره منكم 
فلُيَسلِّْم عليه، وإنَّه ليحضر الموسم كل سنة، فيقضي جميع المناسك ويقف 
بعرفة، فيفَُؤمِّن على دعاء المؤمنين وسيؤنس اهلل به وحشة قائمنا في غيبته ويصل 

به وحدته.«7
فاخلضر ال زال حيَّاً حىتَّ اآلن وبالتايل فعمره حىتَّ اآلن أضعاف عمر 
اإلمام املهديِّ. وسيبقى حيَّاً حىتَّ ينفخ يف الصُّور. وتنقل لنا النصوص 
املتطاولة،  السنني  هذه  خالل   اخلضر مع  حصلت  أحداثاً  الشرعيَّة 
كالقّصة اليت ينقلها القرآن الكرمي عند لقائه لنيبِّ اهلل موسى.8 وتشري 
الروايات إىل وجود االرتباط الوثيق بني طول عمر اخلضر وعمر اإلمام 

املهديِّ، فعن اإلمام جعفر بن حممَّد الصادق أنه قال:
»وأمَّا العبد الصالح الخضر، فإنَّ اهلل تبارك وتعالى ما طوَّل عمره لنبوَّة قدَّرها له، 
وال لكتاب ينزله عليه، وال لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من األنبياء، وال 
إلمامة يلزم عباده االقتداء بها، وال لطاعة يفرضها له، بلى، إّن اهلل تبارك وتعالى 
لمَّا كان في سابق علمه أن يقدِّر من عمر القائم ما يقدِّر من عمر الخضر وما 
قدَّر في أيّام غيبته ما قدَّر وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في 
الطول، طوَّل عمر العبد الصالح من غير سبب يوجب ذلك إال لعلَّة االستدالل 
به على عمر القائم، وليقطع بذلك حجَّة المعاندين لئالَّ يكون للناس على 

اهلل حجَّة.«9

المعجزة والعمر الطويل
وقد عرفنا حىّت اآلن أّن العمر الطويل ممكن علمياً، ولكن لنفرتض أنه غري 
ممكن علمياً، وأّن قانون الشيخوخة واهلرم قانون صارم ال ميكن للبشرية اليوم، 
وال على خّطها الطويل أن تتغّلب عليه، وتغرّي من ظروفه وشروطه، فماذا 
 -أو كاملهدّي يعين ذلك؟ إنّه يعين أّن إطالة عمر اإلنسان - كنوح
قروناً متعّددة، هي على خالف القوانني الطبيعية اليت أثبتها العلم بوسائل 
التجربة واالستقراء احلديثة، وبذلك تصبح هذه احلالة معجزة عطّلت قانوناً 
طبيعياً يف حالة معّينة للحفاظ على حياة الشخص الذي أنيط به احلفاظ 
على رسالة السماء، وليست هذه املعجزة فريدة من نوعها، أو غريبة على 
الشيخوخة  قانون  فليس  والسّنة،  القرآن  نّص  من  املستمّدة  املسلم  عقيدة 
واهلرم أشّد صرامة من قانون انتقال احلرارة من اجلسم األكثر حرارة إىل اجلسم 
 ،األقل حرارة حىّت يتساويا، وقد عّطل هذا القانون حلماية حياة إبراهيم
حني كان األسلوب الوحيد للحفاظ عليه تعطيل ذلك القانون. فقيل للنار 
إِبـْرَاِهيَم«،10  َعَلى  َوَساَلًما  بـَْرًدا  نَارحُ كحُوين  يَا  إبراهيم »قحـُْلَنا  فيها  ألقي  حني 
فخرج منها كما دخل سليماً مل يصبه أذًى، إىل كثري من القوانني الطبيعية 
اليت عطّلت حلماية أشخاص من األنبياء وحجج اهلل على األرض، فـَفحُلق 
البحر ملوسى، وشّبه للرومان أهنم قبضوا على عيسى ومل يكونوا قد 
قبضوا عليه، وخرج النيّب حمّمد من داره وهي حمفوفة حبشود قريش اليت 
لتهجم عليه، فسرته اهلل تعاىل عن عيوهنم وهو  به  ظّلت ساعات ترتّبص 
ميشي بينهم. كّل هذه احلاالت متثل قوانني طبيعية عطّلت حلماية شخص، 
كانت احلكمة الربانيةتقتضي احلفاظ على حياته، فليكن قانون الشيخوخة 

واهلرم من تلك القوانني.
وقد ميكن أن خنرج من ذلك مبفهوم عاّم وهو أنه كّلما توّقف احلفاظ على 
حياة حّجة هلل يف األرض على تعطيل قانون طبيعّي، وكانت إدامة حياة 
ذلك الشخص ضرورية إلجناز مهّمته اليت أعّد هلا، تدّخلت العناية الربانية 
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يف تعطيل ذلك القانون إلجناز مهمته اليت أعّد هلا، وعلى العكس إذا كان 
الشخص قد انتهت مهمته اليت أعّد هلا ربانياً فإنه سيلقى حتفه وميوت أو 

يستشهد وفقاً ملا تقّرره القوانني الطبيعية.
»هو شاب  مربوع ، حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيه و نور 

وجهه يعلو سواد لحيته و رأسه. بأبي ابن خيرة اإلماء...«11

الهوامش:
1. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 

الثانية، 1395ق.، ج 2، ص 652.
2. العالمة السّيد حمّمد حسني الطباطبائي، »الّشيعة يف اإلسالم«، ص245 - 247. 
3. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج 1، 

ص 179. 
ِبَعْبِدِه لَْيالً مَِّن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل  4. اشارة إىل اآلية املباركة: »سحُْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى 

اْلَمْسِجِد األَْقَصى«، سورة اإلسراء، اآلية 1.
5. إشارة إىل تصميم املركبات الفضائية، وركوب الفضاء والتوّغل إىل مسافات بعيدة عن 
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يف أواخر القرن العشرين.
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10. سورة األنبياء، اآلية: 69.
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1. »أمل االنسان«، نشر مجيعة املعارف االسالمية الثقافية، إعداد مرکز نون للتأليف و 
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شأن اإلمام

اسماعيل شفيعي سروستاني

طاعة اإلمام واجبة
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شأن اإلمام

عليهم؟ فقال: 
»أفضل ما يتقرب  به  العباد إلى  اهلل  طاعة اهلل و طاعة رسوله و حب اهلل و حب 
رسوله ص و أولي األمر و كان أبو جعفر ع يقول حبنا إيمان و بغضنا كفر.«5 

:عن رسول اهلل و روی عنه
»لما أسري  بي  إلى  السماء أوحى  إلي  ربي  جل جالله فقال يا محمد إني اطلعت 
إلى األرض اطالعة فاخترتك منها و جعلتك نبيا و شققت لك من اسمي اسما 
فأنا المحمود و أنت محمد ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليا و جعلته وصيك 
و خليفتك و زوج ابنتك و أبا ذريتك و شققت له اسما من أسمائي فأنا العلي 
األعلى و هو علي و جعلت فاطمة و الحسن و الحسين من نوركما ثم عرضت 
واليتهم على المالئكة فمن قبلها كان عندي من المقربين يا محمد لو أن عبدا 
عبدني حتى ينقطع و يصير كالشن البالي ثم أتاني جاحدا لواليتهم ما أسكنته 

جنتي و ال أظللته تحت عرشي ...«6 
من  وأي  وامللك،  واإلنس  اجلّن  أن  هي  دائما  جتاهلها  يتم  اليت  والنقطة 
املخلوقات من سكان عامل اإلمكان، ال ميلك أي منهم بال اسثثناء، إجناز 
من أنفسهم يف هذا العامل، وكل ما ينعمون به يف العوامل الفيزيقية وامليتافيزيقية، 
هو نعمة مستعارة، منحت هلم من قبل اهلل خالق الكون. وأبسط عالمة 
وحمك لتشخيص هذا، أي كون النعم معطاة للمخلوقات، هي أنه إن أراد 

اهلل سلب نعمة منهم، فاهنم لن يكونوا قادرين على التمرد على إرادته.
إن اهلل تعاىل الذي منح أي كائن، أي نعمة، يسلبها منه يف طرفة عني، وهذا 
املخلوق ال ميلك قوة تردع ذلك، وهلذا السبب، قلت أن أي خملوق ال ميلك 

من نفسه منجزا يف ساحة الوجود. 
وعلى رأس كل النعم، هي نعمة الوجود اليت منحت جلملة الكائنات من قبل 
ويل النعمة. وقد أماط أمري املؤمنني علي يف مناجاته، اللثام عن الفقر 

الذايت للكائنات إذ قال:
»َمْواَلَي يَا َمْواَلَي أَْنَت اْلَمْوَلی َو أَنَا اْلَعْبُد، َو َهْل يفَْرَحُم اْلَعْبَد ِإالَّ اْلَمْوَلی .«

مثل  بعناوين  العباد،  ذكر  على  خطبته،  من  فقرات  يف  اإلمام  جاء  وقد 
اململوك واملخلوق واحلقري والضعيف والفقري والفاين وامليت واملرزوق الصغري 
واملبتلى واملرحوم، واملذنب واملغلوب، وكشف النقاب عن اتساع نطاق افتقار 
املخلوق واستغناء اخلالق، ليتم معرفة أن املخلوق الضعيف املبتلى، ال إجناز 
له، وكل ما أعطي له، جاء بسبب رمحة اهلل الواسعة، وإن كان غري ذلك، ملا 
استطاع أي خملوق ارتداء لباس الوجود. ولذلك، فان السري على جادة نكران 
اجلميل واجلحود والكفر بالنعمة والعصيان، جعل هذا املخلوق جاهزا ومهيئا 

لسلب النعمة عنه وتلقي العقاب، حبيث قال تعاىل: 
»لَِئْن َشَكْرُتْم أَلَزيَدنَُّكْم َو لَِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعذابي  َلَشديد«7 

إن اهلل تعاىل، جعل الشكر على النعم، شرطا لزيادة النعمة والكفر هبا، سببا 
لنزول العذاب ودعا اجلميع للشكر من أجل البقاء مبأمن عن العذاب األليم. 
إن الظهور والتجلي اخلارجي للشكر، ال يقتصر على اإلعالن بذلك على 
اللسان، بل أن جممل مفهوم الشكر يتجسد يف طاعة أوامر ونواهي الباري 

 .عز وجل وقبول والية وإمامة أهل البيت
وروي حديث عن االمام علي بن موسى الرضا باسم حديث »سلسلة 
الذهب«، ويف هذا احلديث ينقل االمام عن أبيه وأبيه عن أجداده حىت النيب 

األكرم والنيب عن جبرائيل وجربائيل عن اهلل تعاىل: 
»]کلمة[ اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ِحْصِني َفَمْن َدَخَل ِحْصِني َأِمَن ِمْن َعَذاِبي.«8 
ويف حديث اخر مرادف هلذا احلديث، حمكم ومعترب اإلسناد وهو: 

»َواَليَُة َعِليِّ ْبِن أَِبي طَاِلٍب ِحْصِني َفَمْن َدَخَل ِحْصِني َأِمَن ِمْن َعَذاِبي .«9 
إن دخله  الذي  املنيع واحلصن  التوحيد هي احلصن  أن كلمة  احلقيقة  ويف 
أن   الرضا موسى  بن  علي  االمام  ويرى  اهلل.  عذاب  من  يأمن  أحد، 
شرط األمان من العذاب وشرط القبول يف حصن التوحيد املنيع، هو والية 
األئمة املعصومني. ويف احلقيقة، قيل: أن هذا احلصن، سيكون منيعا ويهب 
احلصانة من العذاب االهلي، إن اشتمل على الوالية، وبغري ذلك، لن حيول 

دون نزول العذاب. 
إن من دخل حصن التوحيد، عن طريق قبول والية أئمة الدين، يكون قد 
راعى يف احلقيقة كل شؤون الشكر وأصبح جاهزا لنيل النعمة ودفع العذاب. 

 :لعلي بن أيب طالب قال رسول اهلل 
»يا علي أنا مدينة الحكمة و أنت  بابها و لن  تؤتى  المدينة إال من قبل الباب 
فكذب من زعم أنه يحبني و يبغضك ألنك مني و أنا منك لحمك من لحمي 
و دمك من دمي و روحك من روحي و سريرتك من سريرتي و عالنيتك من 
عالنيتي و أنت إمام أمتي و خليفتي عليها بعدي سعد من أطاعك و شقي من 
عصاك و ربح من توالك و خسر من عاداك و فاز من لزمك و هلك من فارقك 
مثلك و مثل األئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف 
عنها غرق و مثلكم كمثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة.«10 

:و يف حديث اخری روی عنه يف اهل بيته
»النجوم  أمان  ألهل  السماء فإذا ذهبت  النجوم ذهب أهل السماء و أهل بيتي 

أمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرض.«11 

أسباب وآثار طاعة االمام 
إن األمر بطاعة اإلمام، هو وجه رمحة اهلل على عباده، الن العبد أن مل يصل 
اىل حمجته ويبقى يف الضالل، فانه سيجهض ناقصا قبل أن يصل إىل مرحلة 
البلوغ والنضج، ويسقط من غصن الوجود. إن طاعة أشرف وأفضل مجيع 
املخلوقات ومن حيمل راية اهلداية يف طريق النمو والسمو، هي حركة على 

جادة النور وجتربة السعادة والفالح إىل األبد. 
أن أبا جعفٍر محمد بن عبد اهلل بن جعفٍر الحميري أخربه و أجاز له مجيع ما 

رواه، أنه خرج إليه من الناحية: 
»]...[ و هلل الرحمة و الكلمة العليا، و بيده الحسنی، و حجة اهلل النعمی، 
خلق الجن و اإلنس لعبادته، أراد من عباده عبادته، فشقيٌّ و سعيٌد، قد شقي 

من خالفكم، و سعد من  أطاعكم.«12 

العلويون فائزون
ويف ذلك اليوم الذي أحضر فيه اهلل يف عامل الذّر، كل ذرية آدم من 
ظهورمهم، وأظهر يف العامل النوري وبعبارة الروحي، للجميع، واخذ من اجلميع 
 واملرسلني األنبياء  خامت  ونبوة  املتعال  اهلل  ربوبية  على  ليشهدوا  امليثاق 
يف  الوالية  أهل  من  واملصدقون  املؤمنون  أصبح   ،علي االمام  ووالية 

 إعترب القرآن الكرمي يف »اآلية 59 من سورة النساء« إن طاعة رسول اهلل
ومن بعده أولو األمر مقرونة بطاعة اهلل تعاىل:  

»يا أَيفَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا اهللَ َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلی اأْلَْمِر ِمْنُکم «
األئمة  هم  األمر  أولو  أن  على  املسلمون  واملفسرون  العلماء  وجيمع 
املعصومون من أهل بيت النيب األكرم، وهم الذين ميلكون مجيع 

الشؤون والقدرات إلرشاد اخللق إىل الصراط املستقيم ومنهل التوحيد. 
قال جابر بن عبد اهلل األنصاري: 

:ملا أنزل اهلل عز و جل على نبيه حممد
»يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و أولي األمر منكم.« 

قلت: يا رسول اهلل عرفنا اهلل و رسوله فمن أولو األمر الذين قرن اهلل طاعتهم 
:بطاعتك. فقال

»هم  خلفائي  يا جابر و أئمة المسلمين  من بعدي أولهم علي بن أبي طالب ثم 
الحسن و الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة 
بالباقر و ستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرئه مني السالم ثم الصادق جعفر بن 
محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن 
محمد ثم الحسن بن علي ثم سميي و كنيي حجة اهلل في أرضه و بقيته في عباده 
ابن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح اهلل تعالى ذكره على يديه مشارق األرض و 
مغاربها ذاك الذي يغيب عن شيعته و أوليائه غيبة ال يثبت فيها على القول بإمامته 
إال من امتحن اهلل قلبه لإليمان قال جابر فقلت له يا رسول اهلل فهل يقع لشيعته 
االنتفاع به في غيبته فقال ع إي و الذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره و 
ينتفعون بواليته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس و إن تجللها سحاب يا جابر 

هذا من مكنون سر اهلل و مخزون علمه فاكتمه إال عن أهله.«1 
محمد بن زيد الطبري قال: 

كنت قائما على رأس الرضا بـ»خراسان« و عنده عدة من بين هاشم 
 :و فيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي فقال

»يا إسحاق  بلغني  أن  الناس  يقولون  إنا نزعم أن الناس عبيد لنا ال و قرابتي من 
رسول اهلل ص ما قلته قط و ال سمعته من آبائي قاله و ال بلغني عن أحد من 
آبائي قاله و لكني أقول الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين فليبلغ 

الشاهد الغائب.«2 
وخالل تعيني شخص كـ»خليفة« و وكيل السلطان يف مملكة ما، فان هذا 
الشخص جيب أن يتمتع بالضرورة جبميع الشؤون اليت يتمتع هبا السلطان 
خالل تربعه العرش، إذ أن األمر الصريح الذي أصدره اهلل تعاىل »أطيعوا 
الرسول واولو األمر« ينطوي على هذا املعىن من أن خليفة اهلل، طاعته واجبة، 
وهو يتحلى بالضرورة جبميع صالحياتة وشؤونة. إن موضوع »وجوب طاعة 
اإلمامة« معطوف بال أدىن شك على ثالثة موضوعات هي: حكمة خلق 
اجلّن واإلنس، وجعل خليفة اهلل يف األرض وبالتايل موضوع تأسيس الدولة 

الكرمية وخالفة املستضعفني بعد الظهور. 
لتحقق  الضروري  الشرط  ميثل  اإلمام،  طاعة  وجوب  فان  أخرى،  بعبارة 

املوضوعات الثالثة آنفة الذكر. 
ويف فجر اخللق، فان اهلل تعاىل، خلق اجلّن واإلنس هبدف حتقق العبودية 
ْنَس ِإالَّ لِيفَْعُبُدون« وكذلك جعلهم  والعبادة واملعرفة »َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اإْلِ

يف مقام الصلحاء واألبرار ووضع السبيل لتجربة كل هذا يف موضوع طاعة 
اإلمام، وإال، فان اهلل الغين والقوي، ليس حباجة أبدا جلميع خملوقاته اجللية 
واخلفية، ويف املقابل، فان مجيع سكان العامل، هم احملتاجون هلل والفقراء إىل 

اهلل.
»يا أَيفَُّها النَّاُس أَنفُْتُم اْلُفَقراُء ِإَلی اللَِّه َو اللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحميد«

بعبارة أخرى، فان هذا الكائن الضعيف والفقري )اجلّن واإلنس(، ويف أقصى 
طرف من جادة احلاجة واإلفتقار، يطلب من أعماق الروح، السعادة واألمن 
والسالمة واهلداية وكسب رضا اخلالق القوي والغين، وإال، فانه سينزلق يف 
تعاسة تامة، يف براثن الشقاء والعقاب األليم وسيذوق العذاب إىل األبد يف 

دركات جهنم ، من دون أن ينال السعادة والسالمة يف العامل الفاين. 
ومن هنا، فان اإلنس واجلّن، يطلبون ويبحثون عن السعادة واألمن والسالمة 
يف الدنيا واالخرة، وكل هذا جعله اهلل منوط ورهن باهلداية والتقرب، ووضع 
مسكته وقبضته بيد املعصومني األكفاء، هم الذين ميثلون حبل اهلل املتني. 
وبذلك يتم درك معىن ومفهوم وجوب طاعة اإلمام، ومثلما أن اهلل غين عن 
مجلة الكائنات، فان من هو طاعته مقرونة بطاعة اهلل، غين عن اخللق، وهو 
عزيز عند اهلل. وبالتأكيد فان هذه املخلوقات، تسكن عامل اإلمكان، حمتاجة 
اليه وتطمح إىل عناية اهلل ورعايته، وتنال عن طريق طاعة األوامر، غايتها 

ومطالبها اجلسدية والنفسية. 
.وال خيار أمام الناس سوى طاعة أهل البيت

وجيب القول يف احلقيقة، أن الوجه االخر لوجوب طاعة اإلمام يتمثل يف 
حاجة اإلنسان لنيل السعادة واألمن والسالمة واهلداية ونيل رضا اهلل املتعال. 

عن أيب عبد اهلل  قال: 
»سمعته يقول نحن الذين فرض اهلل طاعتنا ال يسع الناس إال معرفتنا و ال يعذر 
الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا - و من أنكرنا كان كافرا و من لم يعرفنا 
و لم ينكرنا كان ضاال حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض اهلل عليه من طاعتنا 

الواجبة فإن يمت على ضاللته يفعل اهلل به ما يشاء.«3 
:قال االمام الباقر

»ذروة األمر و سنامه و مفتاحه و باب األشياء و رضى الرحمن الطاعة لإلمام 
بعد معرفته إن اهلل يقول »َمْن يُِطِع الرَُّسوَل ففََقْد َأطاَع اللََّه َو َمْن تفََولَّی  َفما َأْرَسْلناَك 

َعَلْيِهْم َحِفيظًا«4 
لقبوهلم، واعتربه أفضل وسيلة  للوالية شرطا  العباد  واعترب اهلل تعاىل، قبول 

للتقرب إليه. 
إن القرب إىل اهلل، ليس مبعىن التقرب يف البعد املكاين، بل القرب إىل املراتب 
الكمالية العليا وجلب الصفات النفسانية السامية، تلك الصفات اليت تزيل 
صفات العامل امللكي عن وجه االنسان وتزينه بصفات امللكات النفسانية 

وبالتايل جتعله يستقر يف مراتب الوالية. 
واعترب اإلمام جعفر الصادق نقال عن آبائه أن العباد ال ينالون جنة 
اهلل وظالل عرشه عن طريق العبادة البحتة من دون قبول الوالية وطاعة أهل 

البيت.
عن محمد بن علي عن الفضيل قال: 

قلت أليب احلسن: أي شي ء أفضل  ما يتقرب  به  العباد إلى  اهلل  فيما افترض 
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شأن اإلمام

تأويله - قلت: جعلت فداك متى يجي ء تأويله؟ قال: شأن اإلمام
»إذا جاء جمع اهلل أمامه - النبيين و المؤمنين حتى ينصروه - و هو قول اهلل 
»و إذ أخذ اهلل ميثاق النبيين - لما آتيتكم من كتاب و حكمة« إلى قوله »و 
أنا معكم من الشاهدين « فيومئذ يدفع راية رسول اهلل اللواء - إلى علي بن 
أبي طالب فيكون أمير الخالئق كلهم أجمعين - يكون الخالئق كلهم تحت 

لوائه - و يكون هو أميرهم فهذا تأويله.«18 

الهوامش:
1. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن علی، »کمال الّدين و متام الّنعمه«، طهران، االسالميه، 

الطبعة الثانية، 1395ق.، ج 1، ص 253.
2. الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج 1، ص 186.

3. نفس املصدر، ص 187.

4. نفس املصدر، ص 185.

5. نفس املصدر، ص 187.
6. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن علی، »عيون أخبار الّرضا«، ج 1، ص58.

7. سورة ابراهيم، اآلية 7.
8. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن علی، »عيون أخبار الّرضا«، ج 2، ص 135.

9. نفس املصدر، ج 2، ص 135.
10. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن علی، »كمال الّدين و متام الّنعمه«، ج 1، ص 

.241
11. نفس املصدر، ج 1، ص 205.

12. ابن املشهدی، حمّمد بن جعفر، »املزار الكبري«، ص 571.
13. سورة االعراف، اآلية 172.

14. الصّفار، حمّمد بن حسن، »بصائر الّدرجات يف فضائل آل حمّمد«، ج 1، 
ص 78.

15. سورة القصص، اآلية 5.
16. الطوسی، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، ص 184.

17. الكوفی، فرات بن ابراهيم، »تفسري فرات الكويف«، صص 120-119.
18. العّياشی، حمّمد بن مسعود، »تفسري العّياشی«، ج 1، ص 181.

 .الظاهر والباطن، ودخلوا يف كنف رعايا أمري املؤمنني علي
»َو ِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَني  آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيفَّتفَُهْم َو َأْشَهَدُهْم َعلی  أَنفُْفِسِهْم َأ 

َلْسُت ِبَربُِّكْم قاُلوا بَلی«13 
وورد يف خصوص ميثاق الفطرة أن هذا امليثاق، أخذ بشان املبادئ الثالثة، 

التوحيد والنبوة والوالية. 
عبدالرمحن بن کثري عن أيب عبد الّله  يف قوله عّز و جل »ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي 

َفَطَر النَّاَس َعَلْيها« قال فقال: 
»علی التوحيد و محمٍد رسول اهلل و عليٍّ أمير المؤمنين.«14 

»َو نُريُد َأْن َنُمنَّ َعَلی الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َو َنْجَعَلُهْم أَِئمًَّة َو َنْجَعَلُهُم 
اْلوارِثين«15 

ويف تأويل هذه اآلية املباركة قال رسول اهلل ان املستضعفني الذين قدموا 
.يف هذه اآلية هم آل حممد

»هم آل محمٍد يبعث اهلل مهديهم بعد جهدهم فيعزهم و يذل عدوهم .«16 
وأعلن النيب األكرم أن زمن حتقق هذا الوعد يف هذه اآلية، هو عصر 
ظهور االمام املهدي. إن رعايا محُلك أمري املؤمنني علي وبسبب 
 :انضمامهم إىل مجوع أهل الوالية، يبقون يف مأمن أي خوف، حبيث قال

عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: 
التفت  إذا  املوسم  أيام  مبكة   طالب أيب  بن  علي  و   النيب بينما 
النيب إىل علي و قال هنيئا لك و طوىب لك يا أبا احلسن إن اهلل 
قد أنزل علي آية حمكمة غري متشاهبة ذكري و إياك فيها سواء فقال »اْليفَْوَم 

َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكْم َو أَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتي  َو َرضيُت َلُكُم اإْلِْسالَم دينا« بيوم 
عرفة و يوم مجعة هذا جربئيل خيربين عن اهلل تعاىل أن اهلل يبعثك و شيعتك 
يوم القيامة ركبانا غري رجال على جنائب رحائلها من النور فتناخ عند قبورهم 
فيقال هلم اركبوا يا أولياء اهلل فريكبون صفا معتدال أنت أمامهم إىل اجلنة 
حىت إذا صاروا إىل الفحص ثارت يف وجوههم ريح يقال هلا املثرية فتذري 
يف وجوههم املسك األذفر فينادون بصوت هلم حنن العلويون فيقال هلم إن 
كنتم العلويون فأنتم اآلمنون و »ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليفَْوَم َو ال أَنفُْتْم َتْحَزنُون«17 
ورمبا يف ذلك الوقت الذي نقل فيه علي أمري املؤمنني عاصمة الدولة و 
اخلالفة االسالمية من املدينة اىل »الكوفة«، كان يعرف ضمن علم إمامته، 
 .أنه يرسي الدعائم والركائز األولية للدولة العاملية للسائرين على هنج علي
 إن جتمع أرواح املؤمنني يف »وادي السالم« ومدفن أمري املؤمنني علي
خلف الكوفة، )النجف األشرف( هو دليل بني ودامغ على طهر هذا املكان 
وكونه موسوما من قبل اهلل املتعال، لليوم الذي تقدره إرادة اهلل لكي تتبلور 
املوضوعي وتأويل  التحقق  الصاحلني يف األرض. وفيما خيص زمن  خالفة 
 ،حول حضرة ويل اهلل اللقب الذي أطلقه االمام علي أمري املؤمنني
فقد جاء أنه يف زمن الظهور وبعد زوال العقبات وجتمع مجيع املؤمنني، فان 
راية اإلمارة على امللك االهلي العظيم، تعطى من بني مجيع األنبياء واملرسلني 

لالمام علي، ويتضح يف ذلك اليوم تأويل هذا اللقب.
روی عن أيب عبد اهلل قال: 

»لقد تسموا باسم  ما مسى  اهلل  به أحدا - إال علي بن أيب طالب و ما جاء 
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لإلثبات دولة كريمة قابِلة  عديدة  روايات  فيه  فإنَّ  احلرام،  رَّم  حمحُ من  العاشر  اليوم  يف 
التارخيي.

وقد وجدنا أنَّ تلك األخبار القليلة مرويَّة بأسانيد ضعيفة، وقع فيها جماهيل 
وضعاف، فال تكون قابلًة لإلثبات؛ ومعه يثبت أنَّه يظهر يوم العشر من 
رَّم احلرام فقط، وهي أكثر هذه اخلصائص أمهِّيَّة وأشدُّها دخالً يف التكوين  حمحُ

الفكري العام الذي عرفناه... كما سنسمع.
حبسب فهمنا احلاضر، وطبقاً للتكوين الفكري العام الذي عرفناه، ونتحّدث 

عن ذلك ضمن نقطتني:
النقطة اأُلولى: إنَّ املقصود األساسي، حبسب ما نفهم، من هذا التوقيت، 
أمران: األمر األول: كون هذا اليوم هو مقتل جدِّه اإلمام احلسني بن علي 
سّيد الشهداء، وهو ما نطقت به الروايات على ما مسعناه. باعتبار أنَّ 
ثورة احلسني وثورة املهدي معاً محُنسجمتان يف اهلدف، وهو حفظ 
اإلسالم من االندراس والضمور، وقد كانت ثورة احلسني يف حقيقتها 
من بعض محُقدِّمات ثورة املهدي وإجناز يومه املوعود، بصفتها جزءاً من 
التخطيط اإلهلي إلعداد العاطفة واإلخالص والوعي يف األمَّة، توخِّياً إلجياد 

العدد الكايف لغزو العامل بالعدل، بني يدي املهدي ولو بعد حني.
كما أنَّ ثورة اإلمام املهدي دفاع عن اإلمام احلسني وأخذ بثأره، 
قِّقة للهدف األساسي املحـُشرتك، وهو تطبيق العدل وإزالة كلِّ  باعتبار كوهنا حمحُ

ظلم وكفر واحنراف، وقد وردت هبذا املعىن بعض األخبار اليت سنسمعها.
األمر الثاين: كون هذا اليوم قريباً من موعد احلج الذي هو املنطلق األساسي 
الجتماع املسلمني، والفرصة الرئيسية الوحيدة اليت ميحُكن وصول أنصار اإلمام 
املهدي إليه يف املوعد املحـُخصَّص، باألسلوب الطبيعي غري اإلعجازي، 

على ما سنسمع يف النقطة اآلتية.
الثانية: أنَّنا مسعنا يف أخبار النداء ويف أخبار التوقيت األخرية، أنَّ  النقطة 
النداء باسم املهدي سيكون يف شهر رمضان، حيث تكون النفوس عادة 
أقرب إىل طاعة اهلل وأبعد عن معصيته، وأكثر اهتماماً باألمور الدينية من 
أيِّ شيء آخر، بل لعلَّ النداء سيكون يف ليلة القدر، الثالث والعشرين من 

رمضان... اليت هي مركز الطاعة والعبادة من ذلك الشهر. 
وسيكون ظهوره يف اليوم العاشر من املحـُحرَّم، أي أّن الفاصل بني النداء 
التتابع، إالّ  والظهور حوايل مئة وسبعة أيّام والروايات، مل تنّص على هذا 
أنّه من غري املحـُحتمل أن يكون النداء يف رمضان من بعض السنني، ويكون 
ّرم بعد عّدة سنني أحُخرى، وال حىت بعد مدار سنة كاملة، أي  الظهور يف حمحُ

– بالضبط – بعد عام وثالثة أشهحُر وسبعة أيام.
ولعّل أهمَّ دليل على التتابع ونفي االنفصال، هو ما استفدناه من أخبار 
ا هو للتنبيه واإلعالن عن حصول الظهور،  النداء من کون حدوث النداء إمنَّ
ا يصدق يف الزمان القريب، ولعلَّه إذا وجد بعد أيَّام قليلة كان أفضل،  وهذا إمنَّ
ّرم، وهو  لوال أنَّ مصلحًة كبريًة هي اليت اقتضت تأجيله إىل العاشر من حمحُ
تاريخ كبري نسبّياً بالنسبة إىل تطبيق فكرة التنبيه واإلعالن؛ ومن هنا ال ميكن 
الزيادة عليه إالَّ برفع اليد عن هذه الفكرة، ولكنَّها فكرة ثابتة باعتبار داللة 

األخبار عليها.
إذن؛ فالبدَّ من االلتزام بقر ب الظهور إىل وقت النداء... وذلك بالشكل 

الذي عرفناه. وتستطيع أن تتصوَّر معي حال األمَّة اإلسالمية خالل هذه 
املّدة، وما هو مقدار تأثري النداء فيها، ومدى ردِّ الفعل املحـُتوقَّع له، وكيف 
سيكون عليه موسم احلج يف ذلك العام، وماذا سيكون ردُّ الفعل من ِقَبل 
أولئك املحـُمّحصني املحـُخلصني، املحـُؤّهلني لغزو العامل بالعدل بني يدي القائد 

.املهدي
األحُوىل  الشرارة   املهدي باسم  النداء  يف  سريى  ّحص  ممحُ مؤمن  إّن كل 
للظهور، وإلثارة الشعور باملسؤولية اإلسالمية والوجوب اإلسالمي يف نفس 
العامل  العدل يف  تأسيس  واملشاركة يف شرف   ،املهدي نصرة  الفرد يف 

وتوطيد الدولة العاملية اإلسالمية.
وسيكون ذهاب الفرد إىل مكَّة اعتيادياً، ال يحُثري شّكاً وال يحُلفت نظراً، إنَّه 
يذهب إىل احلج، كما يذهب أيُّ فرد يف كل عام، وبذلك يتخطَّى احلدود 
القانونية اليت وضعتها احلضارة احلديثة، و سيكون الفرد يف مّكة عند ظهور 

املهدي، طبقاً للتخطيط اإلهلي احلكيم.

إنَّه قد خيطر يف الذهن أنَّ حتديد زمان الظهور بالنحو الذي مسعناه يحُنايف 
مع االنتظار املحـُستمرِّ للمهدي، وأنَّه من املحـُتوقَّع ظهوره يف أيِّ يوم، ويف 
أيِّ حلظة، إذ مع التحديد بيوم عاشوراء، سوف لن يكون ظهوره يف سائر 
أيَّام السنة محُرتقَّباً، كما أنَّه مع التحديد بالسنوات الوتر: إحدى أو ثالث أو 
مخس... لن يكون ترقُّب ظهوره يف السنوات املزدوجة: اثنان أو أربع أو سّت 
موجوداً، وهذا خبالف ما لو كان التحديد واقعياً غري معروف ألحد، فإنَّ 

رز فوائد االنتظار. توقُّع الظهور يبقى لدى الناس موجوداً، وبذلك حنحُ
إنَّ ظهوره يف أيِّ يوم آخر أو أيِّ عام، إفرادياً كان رقمه أم زوجياً.وبالتايل يف 
أيِّ حلظة مهما كانت... ليس فقط مبحُجرَّد احتمال، بل هناك ما يدلُّ عليه 
من األخبار، كما مسعنا يف التاريخ السابق كقوله: »َمثَله مثل الساعة ال ُيجلِّيها 
لوقتها إالَّ اهلل عزَّ وجلَّ، ال تأتيكم إالَّ بغتة.« وقول املهدي الذي مسعناه 

هناك، يف رسالته للشيخ المفيد:6 »فإنَّ أمرنا بغتة فجأة.«
إذن؛ فهناك ما يكفي لإلثبات على بعض التحديدات، كما أنَّ هناك ما 
يكفي إلثبات اإلطالق – لو صحَّ التعبري -، وال تعارض بينهما؛ ألنَّ ظهور 
املهدي يف بعض هذه املواعيد املحـُحدَّدة مصداق من ذلك اإلطالق على 

أيِّ حال. نعم، تكون أدلة اإلطالق موجبة نفسياً وعقلياً لالنتظار الدائم.

حصول البداء7 في العالمات
عن  الصدور  قطعية  التحديد  على  الدالَّة  األخبار  أنَّ  فرضنا  لو  أنَّنا 
غري قطعي، الحتمال نسخه  تمالً  يبقى حمحُ فإنَّ مضموهنا   ،املعصومني
اهلل عزَّ  إمكانه على  الدليل على  قام  الذي  باملعىن  فيه...  البدء  وحصول 
وجلَّ، وخاصة بعد أن نسمع من األخبار ما هو حمتوم، ميكن أن يقع فيه 

البدء بالرغم من كونه حمتوماً.
فالسفياين - مثاًل - الذي ورد يف عدد من الروايات أنَّه من احملتوم، ويف 
بعضها الَقَسم على ذلك... كالذي رواه النعماين يف »الغيبة«8 بسنده عن 
 ،فجرى ذكر القائم ،عبد الملك بن أعين، قال: كنت عند أيب جعفر
فقلت له: أرجو أن يكون عاجاًل، وال يكون سفياني. فقال: »ال واهلل، إنَّه 

دولة كريمة

وميكن أن يتمَّ ذلك على عدَّة مستويات، ال بدَّ من عرضها ونقدها، واختيار 
الصحيح منها:

العام  فيه  الظهور بشكل تفصيلي، يذكر  تاريخ  املحـُستوى األول: يف تعيني 
، وهو  إليه، ومل يرد حتديده يف أيِّ نصٍّ والشهر واليوم، وهذا ما ال سبيل 
الوقّاتني، اليت رويناها يف  التوقيت وَلْعن  املستوى الذي تحُكذِّبه أخبار نفي 

الباب األول من القسم األول من هذا التاريخ.
املستوى الثاين: يف تعيني موعد الظهور إمجااًل، كما لو قلنا: إنَّه حيصل مىت 
أراد اهلل تعاىل أو حنو ذلك، وكل ذلك صادق إالَّ أنَّه ال يحُسعفنا بشيء محُهمَّاً 

فيما حنن بصدده.
املستوى الثالث: ملعرفة موعد الظهور، هو االعتماد على الروايات الواردة هبذا 
اخلصوص، واليت تحُعطينا إملاماً عن اليوم والشهر الذي حيصل فيه الظهور، مع 

إمهال رقم السنة بطبيعة احلال.

الزاوية اأُلولى: في تعيين السنة على وجه اإلجمال.
 ،أخرج الطبرسي يف »اإلعالم«، عن أبي بصير، عن أيب عبداهلل الصادق
قال: »ال يخرج القائم إالَّ في وتر من السنين، سنة إحدى، أو ثالث، أو خمس، 

أو سبع، أو تسع.«1

الزاوية الثانية: في تعيين الشهر وعدد أيّامه:
أخرج الطربسي أيضا، عن أيب بصري، قال: قال أبو عبداهلل: »يُنادى 
باسم القائم في يوم ستٍّ وعشرين من شهر رمضان، ويقوم في يوم عاشوراء، وهو 

اليوم الذي قُِتل فيه الحسين بن علي...«2 احلديث.
أبوعبد  قال  قال:  بصري،  أيب  عن  »الغيبة«،3  يف  الطوسی  الشيخ  وروى 
اهلل: »إنَّ القائم، يُنادى اسمه ليلة ثالثة وعشرين، ويقوم يوم عاشوراء، 

».يوم قُِتل فيه الحسين بن علي

الزاوية الثالثة: في تعيين اسم اليوم األسبوعي.
روى الشيخ أيضاً عن علي بن مهزيار، قال: قال أبوجعفر الباقر: »كأنِّي 

بالقائم يوم عاشوراء، يوم السبت...«4 احلديث.
وروى الصدوق يف »کمال الّدين«،5 عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل قال: 

».يخرج القائم يوم السبت يوم عاشوراء، يوم الذي قُِتل فيه الحسين«
بعد مراجعة جمموع ما ورد يف املصادر من هذه األخبار، جند أنَّ الروايات 
الدالَّة على أنَّ املهدي يظهر يف وتر من السنني، قليلة العدد، وكذلك 
الروايات الدالَّة على أنَّه يظهر يوم السبت... خبالف ما دلَّ على أنَّه يظهر 

الشهيد السّيد محّمد الصدر

تـاريخ الظـهـور
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إلاّ علي

خیر البرّية

روی الحافظ الترمذي يف سننه و الحافظ النسائي يف سننه بإسنادمها عن 
:حبشي بن جنادة، قال: قال رسول اهلل

»عليُّ مّني و أنا من علي، وال يؤدي عّني إاّل أنا أو علي.«1 
وروى أحمد يف فضائل الصحابة بإسناده عن حبشي بن جنادة، ]قال[ قال 
:ابن آدم السلولي - وكان قد شهد حجة الوداع- قال: قال رسول اهلل

»علي مّني و أنا من علي، وال يقضي عّني ديني إال أنا أو على.« قال ابن آدم: 
»وال يؤدي عّني إال أنا أو علي.«2 

وروى أمحد بإسناده عن علي، قال:
أبا بكر و    النبي النبي، دعا  براءة على  نزلت عشر آيات من  »لما 
فبعثه بها ليقرأها على أهل »مكة«، ثم دعاني النبي فقال لي: أدرك أبابكر، 
فحيثما لحقته فُخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم، فلحقته 
بالجحفة فأخذت الكتاب منه، و رجع أبوبكر إلى النبي فقال: يا رسول اهلل 
نزل في شيء؟ قال: »ال، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إال 

أنت أو رجل منك.«3 
وروى الحاكم الحسكاني بإسناده عن ابن عباس، قال:

أن  وأمره  بكر،  أيب  مع  براءة  أول سورة  باآليات من   وّجه رسول اهلل
يقرأها على الناس، فنزل عليه جربئيل فقال: »إنه ال يؤدي عنك إال أنت 
أو علي.« فبعث عليا يف أثره، فسمع أبوبكر رغاء الناقة، فقال: ما وراؤك يا 
علي؟ أنزل فيَّ شيء؟ قال: »ال، ولكن رسول اهلل قال: ال يؤدي عّني 

إال أنا أو علي«، فدفع ]أبو بكر[ إليه اآليات، و قرأها علّي على الناس.4

الهوامش:
1. »سنن الرتمذي«، ج 5، ص ۳۰۰، ح ۳۸۰۳؛ »السنن الكربى للنسائی«، ج 5، 

ص ۱۲۸، ح 8459؛ »الصواعق احملرقة«، ص ۱۲۲، ب ۹. ف 1. 
2. »فضائل الصحابة«، ج ۲، ص 594، ح ۱۰۱۰.

3. »مسند أمحد«، ج 1، ص 151، ح 1299؛ »فضائل الصحابة«، ج 2، ص 
562، ح 946 عن أنس بن مالک باختصار يسري.
4. »شواهد التنزيل«، ج 1، ص 317، ح 327.

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، صص 83-82.

عبدالّرحيم مبارک

ل يؤدي عن النبي

دولة كريمة

لِمَن المحتوم الذي ال بدَّ منه.« 
بالرغم من ذلك، فقد ورد فيه احتمال البدء، ومن مثَّ احتمال أن ال يوجد، 
كاخلرب الذي ورد عن داود بن القاسم الجعفري، قال: كنَّا عند أيب جعفر 
حمّمد بن علي الرضا، فجرى ذكر السفياين وما جاء يف الرواية من أنَّ 
 :هل يبدو هلل في المحتوم؟ قال :أمره من احملتوم، فقلت أليب جعفر
»نعم!« قلنا له: فنخاف أن يبدو هلل في القائم! فقال: »إنَّ القائم من 

الميعاد، واهلل ال ُيْخِلف الميعاد.«9
فإذا كان البدء ميكن أن حيصل يف احملتوم الذي ال بدَّ منه، فكيف حال 

التحديدات غري احملتومة؟!
وإذا كان احتمال البدء موجوداً، مل يبَق هناك موعد محُعنيَّ معروف لدى الناس 
ال يقبل اخلالف والتبديل، ومعه يبقى االنتظار الدائم ساري املفعول... طبقاً 

لروايات اإلطالق اليت مسعناها.

تعيين اليوم والشهر و نفی التوقيت
هل تكون هذه األخبار الدالَّة على تعيني اليوم والشهر مشمولة ألخبار نفي 
التوقيت ولعن الوقَّاتني، فإن كانت كذلك كانت واجبة التكذيب ال حمالة. 
إالَّ أنَّ هذا الشمول غري صحيح، ولكلٍّ من َشكلي األخبار ميدانه اخلاص 

به، من دون أن يحُكذِّب احدمها اآلخر.
وأهمُّ دليل على ذلك، وجود قرائن داخلية يف نفس األخبار النافية للتوقيت، 
جتعلها نصَّاً يف مركز التكذيب هو رقم السنة فقط، دون اسم الشهر ورقم 
أبي حمزة  النعماين،10 عن  أخرجه  الذي  األسبوع، كاخلرب  اليوم وامسه من 
الثمالي قال: مسعت أبا جعفر الباقر يقول: »يا ثابت، إنَّ اهلل قد وقَّت 
هذا األمر في سنة السبعين، فلمَّا قُتل الحسين اشتدَّ غضب اهلل فأخَّره إلى 
أربعين ومئة، فلمَّا حدَّثناكم بذلك أذعنتم وكشفتم قناع الستر. فلم يجعل اهلل 
لهذا األمر بعد ذلك عندنا وقتاً، َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاُء َويفُْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب.«
قال أبو حمزة: فحدَّثت بذلك أبا عبد اهلل الصادق، فقال: »قد كان 

ذلك.«
اهلل  ألغاه  ما  أنَّ  يف  واضحة  هي  املضمون...  هبذا  األخبار  بعض  وهناك 
ا هو رقم السنة، وهو ال يشمل اخلصائص األحُخرى،  تعاىل وأمر بتكذيبه، إمنَّ
غري أنَّ هذه األخبار حتتوي - من بعض اجلهات األحُخرى - على بعض 

االستفهامات اليت ال جمال اآلن إىل عرضها واجلواب عليها.
ولعلَّنا نتوفَّر على ذلك يف حملٍّ آخر من هذه املوسوعة. وااللتزام بعدمه، فإن 
معىن احتمال البداء هو كون السفياين – مثالً – داخالً يف التخطيط، فمن 

زاوية كونه دخيالً ال معىن إلسقاطه عن نظر االعتبار.
ا حيصل يف بعض التطبيقات، ال يف األحُسس العامة  أقول: وهذا التبدُّل إمنَّ

للتخطيط بطبيعة احلال.

الهوامش:
1. انظر »إعالم الورى«، ص 430. 

2. »إعالم الورى«، ص 430. 
3. الطوسی، »الغيبة«، ص 274. 

4. نفس املصدر.

5. انظر »إكمال الدين« )املخطوط(.
6. انظر »تاريخ الغيبة الكربى«، ص 27وما بعدها.

7. البداء من املسائل الكالمية املتعلقة بالتوحيد واملراد منه أّن مصري اإلنسان يف حالة 
تبّدل وتغري من قبل اهلل عز وجل، وهذا التغري والتبدل يكون حبسب أفعال اإلنسان.

8. النعمانی، »الغيبة«، ص 161.
9. املصدر، ص162. واعلم أنَّ احتمال البداء يف السفياين وغريه ال يعين إسقاطه عن 

نظر االعتبار. 
10. انظر »الغيبة الكربى« للنعماين، ص157.

المصدر: »موسوعة اإلمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
الجزء 3، صص 207-220؛ بالتخليص.
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موعود األديان

المنجي في كتب اهل السنة
يتصور البعض أن عقيده املهدی املنتظر عقيدة خاصة بالشيعة، بينما 
هی عند السنة أصيله کأصالتها عند الشيعة، الفرق بني اجلميع فی ثبوت 
العاملية، وال فی  النبی باملهدی املنتظر وال يف مهمته  البشاره عن 
وتظهر  ثورته.  فی عالمات ظهوره ومعامل  املتميزة، وال  املقدسة  شخصيته 
أصاله عقيده املهدی عند السنة فی کثره أحاديثها فی مصادرهم وأصوهلم 
العلمی  التاريخ  وفی  علمائهم،  وآراء  فتاوى  وفی  والعقائديه،  احلديثيه 

والسياسی هلذه العقيده فی أوساطهم عرب األجيال.
وعلى مر العصور کانت عقيده املهدی املنتظر من العقائد الثابته املتسامل 
عليها عند علماء السنة ومجهورهم، فإن ظهر رأی شاد ينکرها أو يشکک 
فيها، تصدى له العلماء واحملققون وردوه وأنکروا عليه أن يشکک فی واحده 

.من عقائد اإلسالم ثبتت باألحاديث املتواتره عن النبی
مسألة خروج رجل من اهل البيت بإسم المهدي من األمور اليت کثري 
من علماء اهل السّنة کتبوا فيه الکتب. أحد املؤلفني املعاصرين بإسم محّمد 
بن احمد بن اسماعيل، له كتاب بإسم »املهدي، حقيقة ال خرافة« هو فی 

الفصل الثانی من هذا الكتاب يتعرض ملطالب فلنذکر الفهرس منها هنا:
اإلمام  احاديث  رووا  الذين  االصحاب  من  امساء 31 شخص  يذکر   .1

املهدي؛
2. يذکر امساء 38 شخص من العلماء الذين نقلوا هذه االحاديث فی 

كتبهم؛
3. يذکر امساء 63 شخص من العلماء الذين عرِّفوا هذه االحاديث ب 

الصحيح أو احلسن؛
4. يذکر امساء 31 شخص من العلماء الذين ألفوا كتابا مستقال يف اإلمام 

املهدي فبعضهم الفوا اکثر من كتاب واحد.
و االحاديث املتعلقة باالمام املهدی و التی يری أهل السنة اهنا وصلت 
الی حد التواتر تصل الی مائة حديث، و قد اشري فی مجيع هذه االحاديث 
الی ظهور االمام املهدی. فهم يعرتفون بان ما يربو علی عشرين صحابياً 
قد نقلوا أحاديث عن النبی فيما يرتبط باالمام املهدی و قد ذکرت 
املتون  و  املعروفة  االسالمية  املصادر  من  فی کثري  االحاديث  تلک  مجيع 
أبی داوود«  املسانيد، مثل »سنن  املعاجم و  احلديثية االصلية کالسنن و 
ابن ماجة« و »مسند أمحد بن حنبل« و  الرتمذی« و »سنن  و »سنن 

»صحيح احلاکم« و البزاز و »معجم الطرباين«. 
و من مصادر و أقوال علماء أهل السنة ميکننا استفادة ان املهدی من 

أوالد فاطمة و انه سوف يظهر.
»املهدي من ولد فاطمة.«1

الرواية املذکورة نقلتها امّ سلمة عن رسول اهلل. هذه الرواية هبذا السند 
ذکرت هبذه العبارة ايضا:

»املهدّي من عرتيت من ولد فاطمة.«2
احلال مع اإللتفات الی ما مضی و عرفنا ان أصحاب الصحاح )من مجلتهم 
ابن ماجه( قبلوا انه اّوالً ان املهدي من اهل بيت رسول اهلل و ثانياً 

.من اوالد فاطمة الزهرا

حول ظهور املصلح فی آخر الّزمان مل يقع خالف بني الصحابة و التابعني موعود األديان
من القرن االول اهلجری و ما بعده و حتی يومنا احلاضر و اتفق اجلميع 
علماء أهل السنة علی ظهوره و اذا شکک شخص فی صحة أحاديث 
الظهور و صدور هذه البشارة من نبی االسالم فاهنم حيملونه علی  عدم 
االستقامة أو عدم االطالع. و هلذا السبب مل يعرتض أحد الی اآلن علی 

.مدعی املهدوية بانکار أصل ظهور االمام املهدی
يقول السويدی فی هذا السياق: ان مما اتفقوا عليه هو أن المهدی )عج( هو 

الذی يظهر فی آخر الزمان و يمأل االرض قسطا و عداًل.3
و يقول خير الدين األلوسی و هو من علماء أهل السنة أيضاً: أصح االقوال 
عند أکثر العلماء ان ظهور المهدی )عج( من عالمات القيامة، و ان رأی بعض 

أهل السنة الذين أنکروا ذلک ال قيمة له و ال اعتبار.4
الترمذي ينقل اصل الرواية عن رسول اهلل هکذا:

»افضل العبادة انتظار الفرج.«5 
اصحاب الصحاح ايضا ذکروا فی حتمية خروج املهدي روايات تذکر 

فی الذيل:
1. قال»لو لم يبق من الدنيا إال يوم لطول اهلل ذلك اليوم حتى يبعث رجال 
مني.«6 أو »...من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يمأل 

األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا.«7
2. »ال تذهب الدنيا أو قال: ال تنقضى الدنيا حّتى يملك العرب رجل من أهل 

بيتي ويواطئ إسمه إسمي.«8
املهدي مأل  اإلمام  برنامج  السالفة اساس  الروايات  حسبما عرفنا من 
االرض قسطا و عدال، هلذا من الالزم ان اإلمام له حكومة مقتدرة و وکيل 
صاحل و هذا امر تعتقد به کل فرق املسلمني و ايضا يتبني من خالل الروايات 
فی هذا القسم ان عيسي بن مرمي ايضا ينزل و حسبما االمامة و قدرة 
احلكومة بيد اإلمام املهدي البد ان نقول ان عيسي جيئ لنصرة 
 اإلمام. لعل عّلتها كثرة أتباع املسيحّية فی ذلک الزمان عندما عيسي
يقتدی بـاالمام املهدی فی الصالة فأتباعه يستقبلون من االسالم بسرعة.

:قال رسول اهلل
»كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم.«9

»...فينزل عيسي بن مريم فيقول اميرهم: تعال صّل لنا. فيقول: ال. اّن بعضكم 
علي بعض امراء تكرمة اللَّه هذه االّمة.«10

التفصيل فی ضمن حديث  قليل من  ايضا مع  ابن ماجه  الرواية  نقل هذه 
طويل خص صفحات الكتاب لنفسه.

بني   الزمان صاحب  االمام  حول  املشرتکات  بعض  الی  نشري  هنا  و 
مذهبی الشيعة و السنة:

1. حتمية ظهور و قيام االمام املهدی؛
2. نسب االمام املهدی؛

3. اخلصائص العاملية لالمام املهدی؛
4. تسميته باسم النبی؛

5. ممهدات الظهور؛
6. عالمات الظهور؛

7. االمور املتعلقة بظهور االمام املهدی؛
8. خصائص حکومة املهدی کالنشر العدل و الرفاه و االمان و املقبولية 

العمومية حلکومة املهدی و غلبة االسالم علی باقی االديان و...

الهوامش:
1. »سنن ابن ماجه«، ص 1368، ح 4086.

2. »سنن ايب داود«، كتاب املهدي، ح 4284. 
3. »سبائک الذهب«، ص 78. 

4. مقتبس من کتاب »االسالم و مستقبل العامل«، مصطفی حمقق راد.
5. »سنن«، ج 5، ص 528، كتاب الدعوات، باب 116، يف انتظار الفرج و غري 

ذلك، ح 3571. 
6. »سنن الرتمذي«، ج 4، ص 438، كتاب الفنت، باب 52، ما جاء يف املهدي، 

ح 2231. 
7. »سنن ايب داود«، ج 4، ص 106، كتاب املهدي، ح 4282 )خمتصراً( و 4283.  

8. »سنن الرتمذي«، نفس العنوان، ح 2230. 
9. »صحيح البخاري«، ج 4، ص 205، كتاب بدء اخللق، باب نزول عيسي بن 

 .مرمي
10. »صحيح مسلم«، ص 137، ح 247.

المصادر:
1. شبکة إسالم کوئست نت، خالصة السؤال: هل يوجد اختالف بني رأی الشيعة و 

www.islamquest.net ؟اهل السنة حول االمام صاحب الزمان
2. احلضارة »عقيدة الشيعة يف االمام املهدی«، الشيخ علی الکورانی العاملی. 

3. شبکة اإلمام ولّی عصر للدراسات العلمية، اإلمام املهدي فی كتب اهل 
www.valiasr-aj.com ،السنة
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مجتبی السادة

األشهر الستة األخیرة

إن قانون العرض و الطلب، يقتضي أن يكون الطلب متناسبا مع العرض، 
ألنه يف غري هذه الصورة، خيتل نظام احلياة و التعادل، و يسود نظام اجملتمع 

الفوضى و االضطراب و الفساد.
و كما نعلم، فإن مجيع األنبياء الذين أرسلهم اهلل سبحانه و تعاىل إىل البشر 
عرب التاريخ هلداية الناس،و اجهوا - أثناء أداء عملهم املقدس - ردود فعل 
الناس اجملحدين، من غري أن يهتموا باهلدف  شديدة و مضادة، من قبل 
بالتعرض و األذى  الرسالة اإلنسانية لألنبياء... فقام اجلاهلون  السامي و 
لألنبياء و القادة السماويني الكبار، لدرجة أن أعظمهم و هو النيب األكرم 
حممد يقول: »لم يؤذ نبي من قومه كما أوذيت.« و سبحانه و تعاىل 

يقول: »ٰيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعٰباِد ٰما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالّٰ ٰكانُوا ِبِه َيْستفَْهِزُؤَن«1
إن استمرار هذا االصطدام أدى إىل نتائج عنيفة كسجن و نفي و أذى 
األنبياء، و أكثرهم فقد حياته العزيزة يف هذا السبيل، و رغم ذلك فإن 
اهلل العطوف الرحيم، و إلمتام حجته مل يبخل بنعمة وجودهم على عبادة، 
)بدءا من  نظري هلم  فذا ال  أحد عشر رجال  أوجد  العطاء، و  استمر  بل 
أمري املؤمنني حىت اإلمام احلسن العسكري( أفضل خلف لرسول 
اهلل، و كانوا ميتلكون أبرز الصفات اإلنسانية و الفضائل اإلسالمية، و 
كانوا أفضل أفراد األمة اإلسالمية يف عصرهم، و كانوا يهدفون من قيادة 
اجملتمع اإلنساين الفضيلة و العدل اإلهلي، و مع ذلك و بشاهدة التاريخ، 
فإهنم طيلة قرنني و نصف، بعد رحيل خامت األنبياء كانوا بعيدين أو 
أبعدوا عن الساحة السياسية اإلسالمية، لدرجة إهنم ما إن شرعوا يقومون يف 

إرشاد الناس الغافلني، حىت كانوا يواجهون باالضطهاد و السجن و القتل... 
و من هنا نستنتج أن هذا العرض السماوي)املتمثل ببعث األنبياء و األئمة 
عليهم الّسالم(،مل يكن متناسبا مع هذا الطلب اإلنساين )املتمثل بإجحاد 

بين البشر لرسالة السماء(.
إن سوء تصرف البشر على مر التاريخ، و ردود فعلهم السيئة، اليت جتاوزت 
و  التمرد  على  الدالة  أفعاله  نتائج  اإلنسان  يرى  أن  بّد  ال  احلدود، كان 
العصيان، و هلذا السبب شاءت احلكمة اإلهلية أن يغيب آخر شخص من 
لدى  ليظهر  ملدة طويلة،  األنظار  املهدي( عن  )اإلمام  العظام  القادة 
الناس، حس الطلب ملثل هذا اإلمام العايل القدر، و يف ذلك الزمن، اليت 
بني  جيعله  و  سيظهره  تعاىل  و  تبارك  اهلل  فإن  ممهدة،  األرض  فيه  تكون 
طالبيه... فعندما يتهيأ الوقت املناسب يف كل األمور، و تصبح األوضاع 
مساعدة لذلك، و يدب اليأس يف قلوب معظم الناس، و يطلبوا من أعماق 
قلوهبم من اهلل العزيز احلكيم قائدا و منقذا، فإنه سبحانه و تعاىل سيظهر 
منجي العامل إلصالح األوضاع املنحرفة و الفاسدة إصالحا جذريا، و لتبدأ 

عملية إنقاذ الناس من الظلم و اجلور،و نشر العدل و القسط.
و لكن... ال بّد هلذا اليوم املوعود، و هذا الفجر املقدس املنتظر من عالمات 
إنتصاره  فإن  عليه، و شروط حتقق جناحه...  تدل  و شروط... عالمات 
املناسبة،  الظروف  توفر  على  يتوقف  إمنا  منشود  أو حتقيق هدف  ما  ثورة 
فمىت هتيأت األجواء و مقومات النجاح حتقق اهلدف... فحركة و هنضة 
األشهر الستة األخیرةمثل ثورة اإلمام املهدي اليت ختتزل جمهود كل األنبياء و الرسل و األئمة 

األطهار، و هتدف إىل حتقيق العدل اإلهلي، و هداية البشرية مجيعا حنو 
شريعة اهلل اخلالدة...إذا فنهضة املهدي املبتدئة بيوم ظهوره املقدس، هي 
حركة عميقة و شاملة و متجذرة و دائمة و إنسانية، تتجاوز فوارق اللغة 
و اللون و العرق و القومية، و حتقق حترير اإلنسان، ورد إعتباره و كرامته 
املهدورة عرب العصور، و حتاول إجتثاث الفساد و اإلحنراف و الظلم، بكل 

أشكاله و الوانه و صوره.
و ال ميكن حلركة شاملة و عميقة كهذه،أن حتدث من ال شيء بل ينبغي 
أن تسبقها إرهاصات، هتيء األرضية املناسبة لنجاحها، و ال بّد من توفر 

مقومات و شروط النجاح، و لعل أهم هذه الشروط2 هي:

أوال: األيدلوجية الفكرية الكاملة و القابلة للتنفيذ في 
للبشرية  الرفاة  تضمن  التي  و  األزمنة  و  األمكنة  كل 

جمعاء
ال بّد أن تكون هذه األيدلوجية،هي القانون السائد يف اجملتمع، و أن تكفل 
حل كل مشاكل البشرية، و تستأصل مجيع مظاملها... و كما نعرف أن 
الدين اإلسالمي هو آخر الشرائع السماوية، و أن العقل البشري قاصر عن 
إجياد العدل الكامل يف العامل، و أن اهلل سبحانه و تعاىل وعد يف القرآن 
الكرمي بتطبيق العدل الكامل، و العبادة املخلصة على وجه األرض، بل كان 
ْنَس ِإالّٰ لِيفَْعُبُدوِن«3 هذا هو الغرض األساسي للخلق: »َو ٰما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اإْلِ

إذا... ينحصر وجود هذه األيدلوجية يف اإلسالم، لعدم إمكان حصوهلا من 
العقل البشري، و عدم إمكان نزول شريعة أخرى بعد اإلسالم، »َو َمْن يفَْبَتِغ 

ْساٰلِم ِديناً ففََلْن يفُْقَبَل ِمْنُه«4 َغيفَْر اإْلِ
اإلسالم  جهة  من  ثقافيا  العامل  تربية  تتم  سوف  الظهور،  زمن  يف  إذا... 
الواقعي )األيدلوجية الفكرية(، الذي يقوم عليه نظام اإلمام املهدي يف 
دولته العاملية... فالشعوب غري املسلمة، سوف تدعى إىل اإلسالم، و سوف 
تعتنقه باقتناع و سهولة، و بالتايل تتم إزالة اإلختالفات يف العقائد الفكرية 
و يتبع اجلميع احلق و احلقيقة... و كل من أسلم من جديد، أو هو كان 
مسلما سلفا، سوف يرىب على الثقافة اإلسالمية العامة الضرورية، و من مث 

يبدأ التصاعد و التكامل الثقايف، كل حسب قابليته و جهوده.
و للتعريف باأليدلوجية الفكرية الكاملة املتمثلة باإلسالم نوضح:
1. األحكام اإلسالمية احلقيقة، اليت كانت معلنة قبل الظهور.

2. األفكار و املفاهيم، اليت يتم جتديدها يومئذ.
3. األفكار و املفاهيم الناجتة عن تطور الفكر اإلسالمي.

4. األحكام و املفاهيم املؤجلة،اليت مل تعلن قبل ذلك، و كان إعالهنا منوطا 
بتحقيق الدولة العاملية.

حدود  يف  نفسه   املهدي القائد  يسنها  اليت  التفصيلية،  األنظمة   .5
الشريعة من أجل ضبط الوقائع املختلفة.

6. القواعد العامة، اليت يضعها القائد املهدي للحكام الذين يوزعهم 
على األرض.

7. القواعد العامة، اليت يضعها اإلمام املهدي خلاصته من أجل استمرار 

تربية البشرية،و تكاملها يف املدى البعيد.5
و هبذه األحكام و القواعد تستطيع األيدلوجية الفكرية الكاملة أن تأخذ 

طريقا إىل التطبيق و تربية البشرية بالتدريج.

ثانيا: وجود القائد المحنك العظيم، الذي يمتلك القابلية 
الكاملة لقيادة العالم كله و نشر العدل

أمثل  املهدي كقائد  تعاىل يف  اهلل  فرها  القائد احملنك، و  صفات هذا 
للبشرية ليتكفل بعلمه و تعاليمه تطبيق اإلسالم الصحيح يف اليوم املوعود...
و بقاؤه الطويل مع أجيال عديدة من البشر، ضروري لتولية مهام القيادة يف 

يوم الفجر املقدس.
إذا... قابلية املهدي عليه الّسالم لقيادة العامل تكتمل يف:

1. العصمة... باإلضافة إىل اإلهلام و الوحي... و نقصد باإلهلام و الوحي 
:و أم النيب موسى،كما حصل لـمريم بنت عمران

»َو َأْوَحيفْٰنا ِإلٰى أُمِّ ُموسٰى َأْن َأْرِضِعيِه...«6
2. الرصيد الضخم من التجارب اليت يكتسبها من خالل طول الزمن يف 
عصر الغيبة، ما يوجب له االطالع املباشر على قوانيني تطور التاريخ، و 

تسلسل حوادثه، و ما يؤثر على اجملتمعات البشريه.
3. األعمال و التضحيات اليت يقوم هبا يف عصر الغيبة يف سبيل اإلسالم و 

املسلمني، و ماهلا من بالغ األثر يف تصاعد كماله و ترسخه.
و  العصمة  املهدي عن  بانفصال  نربهن  أن  نستطيع  الفهم،  هذا  من 
اإلهلام، و عدم تكامله الطويل خالل الزمان... ما حيجب عنه قابليه القيادة 
تعتقد  الزمان )كما  يولد يف آخر  املهدي  أن  افرتاض  يلزمنا  لذا  العاملية و 

العامة(.
إذا هبذا التصور، املهدي ليس أكثر من فرد من املؤمنني املخلصني، و 
إذا كان القائد كذلك فكيف باجلنود و األنصار، و مع هذا التصور يستحيل 
القيام باملهمة الكربى لليوم املوعود و تنفيذ الوعد اإلهلي فيه و من هنا، ال 
بّد من التأكيد على اطروحة الشيعة اإلمامية لفهم املهدي القائمة على 

اإلميان بوجوده و غيبته حىت يظهره اهلل تعاىل.
عن  )فضال  وضوح  و  سهولة  بكل  نستوعب  أن  استطعنا  الشكل،  هبذا 
األدلة و النصوص( تصور الشيعة اإلمامية يف اإلمام املهدي الذي يتميز 

خبصائص مهمة:
أ( اإلميان بعصمة اإلمام املهدي باعتباره اإلمام الثاين عشر من اإلئمة 

.املعصومني
ب( اإلميان بكونه القائد الشرعي الوحيد للعامل عامة، و لقواعده الشعبية 

خاصة،طيلة زمان وجوده،سواء كان غائبا أو حاضرا.
ت( معاصرته ألجيال عديدة من األمة اإلسالمية خاصة و البشرية عامة.

ث( كونه على مستوى اإلطالع على األحداث يوما فيوما و عاما فعاما، 
عارفا بأسباهبا و نتائجها و خصائصها.

كونه على ارتباط مباشر بالناس خالل غيبته، يراهم و يرونه و يتفاعل معهم 
و يتفاعلون معه، إال إهنم ال يعرفون حبقيقته.7

إننا ينبغي أن نذعن بأن خصائص اإلمام املهدي يف التصور اإلمامي 

شـرائط الظهـور
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ليست من وهم اخليال، بل هي خصائص أساسية يف تكوين قيادته و متكنه 
من حتقيق اجملتمع العادل، كما أراده اهلل تعاىل، و كما وعد به... و عليه 
نشري إىل أن القائد العظيم، الذي هو نداء املاليني و مهوى أفئدة األجيال 

و حمط أنظار األمم و حمقق آمال الشعوب:
 ،٭ ولد يوم 15 شعبان عام 255ه  .ق.، و أبوه اإلمام احلسن العسكري
و أمه السيدة نرجس )مليكة بنت يشوعاء بن قيصر ملك الروم، و أمها من 

ولد أحد احلواريني املنتسب إىل وصي المسيح شمعون(.
٭ ال يزال حيا، و يعيش إىل اآلن على وجه األرض، يأكل و يشرب و يعبد 

اهلل، و ينتظر األمر له باخلروج و الظهور.
٭ غائب عن األبصار، و قد يراه الناس و ال يعرفونه.

٭ له اشراف على العامل، و احاطته بأخبار العباد و البالد و كل ما جيري 
يف العامل بإذن اهلل.

٭ سيظهر يف يوم معلوم عند اهلل، جمهول عندنا و حتدث عالمات حتمية 
قبل ظهوره )أشرنا إليها يف الفصل الثالث بالتفصيل(.

٭ إذا ظهر حيكم الكرة األرضية كلها، و ختضع له مجيع الدول و الشعوب 
يف العامل.

٭ يطبق اإلسالم الصحيح، كما جاء به النيب حممد و تنقاد له كافة 
األديان و امللل.

٭ ينزل النيب عيسى من السماء، و يصلي خلفه.

الهوامش:
1. سورة يس، اآلية 30.

2. سورة الذاريات، اآلية 56.
3. سورة آل عمران، اآلية 85.

4. »تاريخ ما بعد الظهور« للسيد الصدر، ص 470.
5. سورة القصص، اآلية 7.

6. »تاريخ ما بعد الظهور« للسيد الصدر، ص 39.

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

الصهیونیة بین السرية والعلنیة 11

األشهر الستة األخیرة

إستمر اليهود الصهاينة يف »توريط إجنلرتا« يف احلروب حىت ترتاكم بسببها 
عليها الديون، مما يضعها حتت نفوذهم. ويف عام 1775م. اشتعلت احلرب 
بني إجنلرتا ومستعمراهتا األمريكية، بعد أن حث الصهاينة احلكومة اإلجنليزية 
على إصدار قانون حيظر قيام املستعمرات بإصدار عملتها بنفسها يف الوقت 
الذي رتبوا فيه أن يرفض بنك إجنلرتا إصدار العملة لألمريكان بأكثر من 
نصف قيمة العملة اخلاصة هبم مما خلف حالة من الكساد الشديد والبطالة 
بتمويل  اليهود  فقام  و»أمريكا«.  إجنلرتا  بني  احلرب  فاشتعلت  واالستياء. 
إجنلرتا بالقروض ملقابلة أعباء احلرب. فضاًل عن إمداد اجليش اإلجنليزي مبرتزقة 

»أملان« يف مقابل مثانية جنيهات إسرتلينية للفرد.
وعندما شرع الصهاينة يف التسلل إىل احملافل املاسونية يف »بريطانيا«، قاموا 
بتوجيه دعوة إىل جون روبنسون أحد كبار املاسونيني يف »اسكتلندة« لزيارة 
الدول األوروبية. وأثناء الزيارة سلموه نسخة منقحة من خمطط فايز هاوبت 
اجلماعة  داخل  املختارين  السريني  عمالئهم  من  ليكون  استقطابه  بغرض 
املاسونية، فتظاهر بالقبول مث نشر عام 1798م. كتابًا أمساه »الربهان على 
وجود مؤامرة لتدمري كافة احلكومات واألديان« ال تزال بعض املتاحف حتتفظ 
بنسخ منه ومنها نسختان يف متحف يف أمريكا أهدامها إىل املتحف بعض 
أصدقاء املؤلف. ولكن ما ورد بالكتاب من حتذيرات مت جتاهلها كاملعتاد 

بالنظر إىل سيطرة املتآمرين على صناع القرارات.
وقد شعر اللورد تشام وابنه وليام بيت خبطر سادة املال الصهاينة وهامجا علنا 
سياستهم ىف احلرب مع أمريكا، وأمكن  لبيت أن يقنع جورج الثالث خبطر 

للتعامل مع هذا اخلطر، ولكنه كان قد  للوزراء  فعينه رئيًسا  املرابني  هؤالء 
استفحل. وقد أخذ القرض الوطىن يف التضخم حىت وصل إىل 885 مليون 
جنيه اسرتليىن يف عام 1815م. مث إىل 22500 مليون جنيه اسرتليىن عام 

1945م.
وكان مقدار ألفائدة اجلارية املستحقة عن عامى 1945 و 1946م. هو 

445 مليون جنيه اسرتليىن.
وكانت إجنلرتا دائَما حمل اهتمام كبري من الصهاينة فبعد أن مت القضاء على 
مجيع ضحايا الثورة الفرنسية كما تقدم، بدأت مرحلة جديدة من املؤامرة، 
حيث أرسل انسليم ماير روتشيلد ابنه ناثان إىل إجنلرتا، وكان  عمره يومئذ 
لـ»مؤسسة روتشيلد« يف  بافتتاح فرع  أبوه  إليه  واحدوعشرين عاماً. وعهد 
»لندن« لتوثيق الصلة بني املسيطرين على بنك إجنلرتا واملهيمنني على بنوك 

»فرنسا« وأملانيا و»هولندة«.
وقبل وقوع »معركة ووترلو« بني نابليون واجليش اإلجنليزي، سافر ناثان إىل 

فرنسا وأقام يف مقر يطل مباشرة على قصر لويس الثامن عشر.
وعندما نشبت احلرب بني اجلانبني كان قد نظم شبكة للتجسس تنقل إليه 
ولنجتون  فوز  من  تأكد  وعندما  الزاجل،  احلمام  طريق  عن  املعارك  أخبار 
اإلجنليزي يف معركة ووترلو، أصدر أوامره إىل عمالئه بنقل أخبار زائفة إلجنلرتا 
عن انتصار نابليون وهزمية اجليش اإلجنليزي  مما أدى إىل الذعر واهنيار كبري 
يف البورصة حىت أن اجلنيه االسرتليىن هبط إىل 5% فقط من قيمته. واهنارت 
أسعار البضائع واملمتلكات بشكل درامى. ويف نفس الوقت كان ناثان يبحر 

تدعيم مؤسسة روتشيلد

للنفوذ الصهيوني في إنجلترا
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لتنقله من فرنسا إىل إجنلرتا، وسرعان  يف سفينة صغريه أجرها مبائىت جنيه 
ما اشرتى هو وأعوانه كل ما أمكنهم شراؤه من ممتلكات وأسهم وسندات 
بأخبس األمثان. وعندما وصلت األخبار احلقيقية للحرب عادت األسعار إىل 

طبيعتها فباعوا ما سبق شراؤه وجنوا بذلك ثروات خيالية طائلة.
اإلجنليزي، ولكن  الشعب  املرابني غضب  امتص هؤالء  معلوم كيف  وغري 
قامت  باالنتصارات  فرحها  عن  تعبريا  روتشيلد  مؤسسة  أن  يذكر  التاريخ 
حكومة  وأقرضت  اسرتليىن،  جنيه  مليون   18 إجنلرتا  حكومة  بإقراض 
بـ»روسيا« 3 مليون جنيه اسرتليىن للقيام بإصالح ما خربته احلرب. وذلك 

للتعمية عما ارتكبوه.
وبعد الضربة االقتصادية زادت سيطرة آل روتشيلد على بنك إجنلرتا، وأصروا 
الذهب يف  وأن  الورقية، خاصة  العملة  الذهب هو غطاء  يكون  أن  على 
أيديهم. وبذلك سيطروا على االقتصاد الربيطاىن، وبالتايل على توجيه سياسة 

احلكومة اإلجنليزية.
وجعل ناثان روتشيلد اخوته األربعة ملوك املال يف أوروبا، واصبحوا السلطة 

احلقيقية من وراء العروش. بل وتسللوا وأعوأهنم إىل السلطة.
يهودي  عمدة  سالمونز كأول  ديفيد  السري  تعيني  مت  1855م.  عام  ويف 
ملدينة لندن ويف عام 1858 تقرر لليهود حق دخول الربملان، فأصبح ناثان 
ناثان دي روتشيلد.* ويف عام  باسم  اللوردات  يهودي مبجلس  أول عضو 
1890م. مت إلغاء شرط العقيدة الدينية للحصول على أي وظيفة سياسية، 

وعندئذ أصبح حترر اليهود يف إجنلرتا كامال.
الذين هاجروا من »أسبانيا«  السفاردمي  اليهود  من  اسحاق دزرائيلى  وكان 
إىل إجنلرتا، ولكنه قام بتعميد أوالده لذين ولدوا يف إجنلرتا ومنهم ابنه بنيامين 
للعمادة وهو  بنيامن  قبول  اإلجنليزية. ورغم  الكنيسة  دزرائيلى كأعضاء يف 
يف سن الثالثة عشرة إال إنه كان شديد التمسك بأصله اليهودي، ويؤمن 
بأن احلضارة املسيحية واحلضارة الغربية مدينتان لليهود الذين علموهم القيم 

الروحية والدينية.
وقد انتمى بنيامني دزرائيلى إىل حزب احملافظني، وحتمس له، وأخذ يرتقي فيه 
حىت توصل لدخول الربملان كعضو عن احلزب، مث أصبح وزيرا للخزانة، مث 

رئيسا للوزراء ملدة ست سنوات.
وكان دزرائيلى صديقا للملكة فيكتوريا، الىت منحته لقب ايرل بيكونز فيلد 
بعد أن قام مبساعدة آل روتشيلد بشراء حصة »مصر« يف قناة »السويس« 

من الخديوي اسما عيل عام 1875م.
وبعد مقتل قيصر روسيا عام 1881م. زاد عدد اليهود األشكيناز املهاجرين 
منها إىل بريطانيا، وزاد عدد الطائفة اليهودية يف بريطانيا من 65 ألف عام 
1881م. حىت بلغ 300 ألف عام 1914م. وأخذ نفوذ اليهود يف إجنلرتا 
عاصمة العامل حينئذ خالل القرن التسع عشر وبداية القرن العشرين يزداد 
ويتدعم حىت حصل حاييم وايزمان أحد اليهود األشكيناز على وعد بلفور 

عام 1917م. واضعا احالم الصهيونية موضع التنفيذ.

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

هو »عش النفاق« 1 و اولئك الذين يشغلون هبا: »لقد خالط الشيطان  أبدانهم 
و ربح في أبدانهم و ولج في دمائهم و يوسوس لهم باإلفك.« 2 و وهذا هو 
جانب فحسب من آثار الذنب، الذي نسينا قبحه بسبب رواجه وانتشاره، 

أال وهو الغناء.
»لما مات آدم و شمت به إبليس و قابيل فاجتمعا في األرض فجعل إبليس 
و قابيل المعازف و المالهي شماتة بآدم فكل ما كان في األرض من هذا 

الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذاك.«3 
وإىل أين يذهب اجملتمع االسالمي اليوم، إذ أصبح يتبع خطى أب القتل 
واملغرر به من قبل ابليس، قابيل، بدال من السري على هنج وخطى أولياء اهلل، 
حبيث تنتشر اليوم اآلالت املوسيقية وصوت العزف عليها يف األزقة والطرقات 
والشوارع واملدن االسالمية، وتبث عرب وسائل االعالم وتعزف يف اجملالس 
العامة. وهذا التنبؤ الذي حتقق بشأن أناس عصرنا: »و رأيت المالهي قد 

ظهرت يمر بها ال يمنعها أحد أحدا و ال يجتري أحد على منعها.«4 
وماذا حل بسدنة الكعبة، حبيث أن حكام تلك البالد، قد أطلقوا العنان ل 
"القمار" على نطاق واسع من اجملتمع، ومسحوا للمطربني والعازفني الذين 
احلفالت  يف  والتغين  بالعزف  األيام،  من  يوم  يف  "حراما"  يعتربوهنم  كانوا 
املوسيقية العامة ووسائل االعالم: »و رأيت المعازف ظاهرة في الحرمين...

فكن على حذر و اطلب إلى اهلل عز و جل النجاة.«5 
الغناء و الضرب باملعازف و املزامري من األمور اليت كانت شائعة و متفشية 
يف اجلاهلية و هي من أعمال إبليس عليه اللعنة الذي كان أول من تغىن، و 
ملا جاء اإلسالم حارب هذه الظاهرة و هنى الناس عنها و مدح من أعرض 

عنها بقوله تعايل:
»َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّغِو ُمْعِرُضوَن.«6 

و يف عصر اجلاهلية الثانية الذي نعيشه نشهد تفشي ظاهرة الغناء و اللهو 
و الضرب باملزامري و باملعارف و بيعها و شرائها مع كونه حمرماً، كما ورد 

:عن رسول اهلل
»و تظهر الكوبة و القينات و المعازف  و الميل إلى أصحاب الطنابير و الدفوف 
و المزامير و سائر آالت اللهو أال و من أعان أحدا منهم بشي ء من الدينار و 
الدرهم و األلبسة و األطعمة و غيرها فكأنما زنى مع امه سبعين مرة في جوف 

الكعبة.«7 
لقد تقدم إبليس من خالل اكتشاف قوة العصبية وفاعليتها يف بسط اجلهالة 
مدينة  سكان  جلمع  حىت  مشرتك  عامل  أي  يوجد  ال  حبيث  قدما  وسار 
صغرية ما حول حمور واحد ناهيك عن إثبات كتاب اهلل وآل اهلل كقطب 
الثقافة واحلضارة. إن أبناء الشيطان بالتبين أدركوا جيدا أنه ميكن اإلفادة من 

العازفون الشيطانيون في آخر الزمان
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املوسيقى والسينما والرياضة وحىت موضوعات مثل البيئة والرغبات اجلنسية 
لتأسيس فرقة وحزب وسريوا مجيع التعصبات والغرية اجلماعية باجتاه حتقيق 

ذلك وزادوا من عمق اجلاهلية احلديثة.8 
وبذلك فان الشبان املسلمني وبدال من اإلنصياع للقرآن وصوت تالوته، 
مالوا مثلهم مثل شبان بالد الكفر إىل املوسيقى الصاخبة )مثل الروك والراب 
حنو  الكفار  سكة  على  يسري  الذي  ذاته  القطار  واستقلوا  و...(  والبوب 
وجهتهم، وكان مت التنبؤ قبل هذا، بوضعنا وعصرنا احلاضر: »يستحل الفتيان  
عن  الدنيا  في  شغلوا  و  للغناء  المال   »أنفقوا  و  الخمر«9  شرب  و  المغاني  

اآلخرة.«10 
إن املرء ليستغرب أميا استغراب من املسلمني الذين الذين نسوا أن الفرح 
والسرور والشكر يف ديننا، يأيت من خالل »الصيام« و »تأدية الصالة« مع 
»ارتداء املالبس اجلديدة« و »التعطر« و»صلة األرحام«، وأن هذه السنن 
النبوية واحلسنة، قد حتولت اليوم إىل إحتفاالت فارغة من احملتوى مصحوبة 
باآلالت املوسيقية. إن املسلمني الذين كانوا حيتفلون ذات يوم بذكرى ميالد 
إىل  اليوم  يلجأون  الورد،  ماء  والرش  والتحية  بالصيام   األكرم الرسول 
املطربني والغناء واألحلان املوسيقية؛ بينما روی عن أيب عبد اهلل قال: 

»من أنعم اهلل عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها.«11 
و روی عنه: »إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب  في  منزل  الرجل  أربعين  
صباحا بالبربط و دخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على 
مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فال يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه 
فال يغار.«12 کما روی عن املعصومني يف اهل آخرالّزمان: »لقد خالط 
الشيطان  أبدانهم و ربح في أبدانهم و ولج في دمائهم و يوسوس لهم باإلفك.« 13 

و الکلمة األخري؛
قال عبد األعلى: سألت أبا عبد اهلل عن الغناء و قلت: إنهم يزعمون أن 

رسول اهلل رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم. 
فقال: »كذبوا إن اهلل عز و جل يقول : 

»َو ما َخَلْقَنا السَّماواتِ  َو اأْلَْرَض َو ما بفَيفْنفَُهما الِعِبينَ  َلْو َأَرْدنا َأْن نفَتَِّخَذ َلْهواً 
اَلتََّخْذناُه ِمْن َلُدنَّا ِإْن ُكنَّا فاِعِليَن. َبْل نفَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعَلى اْلباِطلِ  ففََيْدَمُغهُ  فَِإذا ُهَو 

زاِهٌق َو َلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَن«14و15 

الهوامش:
1. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، االسالمّية، الطبعة الرابعة، 1407 

ق.، ج 6، ص 431.
2. اليزدى احلائرى، على، »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب«، بريوت، الطبعة 

االولی، 1422 ق.، ج 2، ص 159.
3. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 6، ص 431.

4. الربوجردى، آقا حسني، »جامع أحاديث الشيعة«، طهران، الطبعة االولی، 1386 
ه.ش.، ج 22،  ص 422.

5. نفس املصدر.
6. سورة املؤمنون، اآلية 3.

7. الربوجردى، آقا حسني، »جامع أحاديث الشيعة«، ج 22، ص 422.
8. شفيعی سروستاين، امساعيل، » اجلاهلية احلديثة«، ترمجة کاظم مشاعيان، نشر موعود 

العصر، الطّبَعة األولی، 1435ق.، ص 212.

9. اليزدى احلائرى، على، »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب«، ج 2، ص 
.153

10. الشعريي، حمّمد بن حمّمد، »جامع األخبار«، جنف، الطبعة االولی، ص 141.
11. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 6، صص 433-432.

12. نفس املصدر، ج 5، ص 536.
13. اليزدى احلائرى، على، »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب«، ج 2، ص 

.159
14. سورة األنبياء، اآليات 16- 18.

15. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 6، ص 433.
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النشأة والهدف
الصليبية  احلرب  انقضاء  بعد  1118م.  عام  املعبد  فرسان  مجعية  نشأت 
املقدس«  الصليبيني على »بيت  واستيالء  اإلسالمي،  املشرق  األوىل على 
و»أنطاكية« وتعيني جودفروا دی بويون. ملكا على »أورشاليم« وذلك بنحو 

تسعة عشر عاما.
الفرنسيني على رأسهم هوك دی  السادة  املؤسسون فكانوا تسعة من  وأما 
املسيحيني  احلجاج  محاية  هو  وهدفها  سانتومار،  دی  فروا  وجود  بابان، 

الذاهبني للحج للبيت املقدس.
وقام ملك بيت املقدس وقتها بلدوين الثاني بإنشاء منزل للجمعية بالقرب من 
»معبد سليمان«، ولذلك أطلق على اجلمعية فرسان املعبد، وقد وافق على 
إنشاء اجلمعية بابا الفاتيكان وأطلق عليها: »Kinghts Templar« أي 

فرسان املعبد أو اهليكل.
واشرتك فرسان املعبد يف احلروب الصليبية وأظهروا فيها الشجاعة والبطولة 
أمواهلم  فكثرت  واملمالك،  الدول  من  والصدقات  اهلبات  على  واعتمدوا 
وانتشروا يف الدول األوروبية حىت إهنم مع هناية القرن الثاين عشر قد غدوا 

مصدراً للجاه والثروة.
ومع كثرة أمواهلم ونفوذهم يف أوروبا أصبحوا كاألمراء والسالطني، وانقلبوا 
اإلسالم  أهل  ساعدوا  املال  أجل  ومن  الصليب،  أهل  من  إخواهنم  على 

فسلموا بطريق اخليانة حصناً للملك نور الدين عام 1166م.
على عدة  معهم  وتعاونوا  الباطنية،  اإلمساعيلية  بطائفة  اتصال  على  وكانوا 

جرائم اغتيال للزعماء السياسيني يف الدولة العباسية. 

حفريات فرسان المعبد في القدس
خالل التسع السنوات األوىل عّن للتسعة فكرة تشكيل فرسان املعبد حلماية 
احلجاج املسيحيني للقدس، مل يقم هذا النظام بتجنيد أي أعضاء جدد، وقد 
عهد حبماية احلجيج إىل نظام آخروهم »فرسان مأوى القديس« جون أوف 
 )hospitallers( »جيروسالم جون املقدس املعروفون باسم »هوسبيتاالرز

أو اهلوسبيتاليني.
املؤدية  الطرق  حلراسة  ليست  القدس  إىل  التسعة  الفرسان  رحلة  وكانت 
للقدس، وإمنا للبحث عن الكنوز املوجودة حتت خرائب أول معبد يهودی 

بناه سليمان املعروف باهليكل.
فقد قام سليمان بن داود بإمتام بناء اهليكل وشيده على »قمة موريا« 
يف القدس، وكان أحد األمساء العربية للهيكل هو »هيكال« وهو اصطالح 

سامری يعين البيت العظيم.
وقد دمر اهليكل أثناء الغزو البابلي لفلسطني عام 856ق.م.، مث أعيد بناؤه 
بعد عودة اليهود من األسر البابلي مث دمر عام 70 بعد امليالد أثناء الثورة 

أو فرسان الهيکل
جمعية فرسان المعبد
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اليهودية ضد الرومان.
وقد قام فرسان اهليكل حبفريات مكثفة منذ عام 1174م.، وقد اكتشفت 
جمموعة من املهندسني الربيطانيني بقيادة الليوتنانت تشارلز ويلسون آثاراً تدل 
على قيام فرسان املعبد باحلفر حتت قمة موريا، واكتشفوا ممرات وسراديب 
املعبد  فرسان  عمل  لنموذج  تطبيق  وهي  ارتكازية،  أحجار  ذات  وأقواس 
اليهودي، ووجدوا أيضاً مصنوعات تتألف من مهماز اخليل وأجزاء من سيف 

ورمح وصليب صغري يعود للفرسان.
وتؤكد بعض الروايات أن فرسان املعبد قد اكتشفوا قراطيس املعرفة اخلفية 
وصلته   المسيح حياة  قصة  تتناول  وكانت  تلك  حفرياهتم  أثناء 
باأليسيني والغنوسطيني وأهنم حصلوا على ألواح الشهادة األسطورية املعطاة 
العهد  تابوت  يكون  رمبا  مقدسة  أخرى  آثار  إىل  باإلضافة   ،لـموسى

املسمی تابوت السكينة.
وباکتشاف »وثيقة حفريات على النحاس« ضمن »سجالت البحر امليت« 
لـ»لبحر امليت« عام  اليت وجدت يف قمران على الشاطئ الشمايل الغريب 
الذي متت ترمجته يف منتصف  النحاسي  السجل  1947م. مل يذكر هذا 
اخلمسينيات يف »جامعة مانشسرت«. وجود کنز هائل من الذهب والكتابات 
ولكن وصف يف احلقيقة املكان الذي خبئت فيه، وهو موقع حفريات فرسان 

املعبد حتت هيكل سليمان.

كان السجل النحاسي ما هو إال خريطة كنز
ويرى الكاتب لورنس غاردنر أن حفريات فرسان املعبد باإلضافة إىل الذهب 
الذي مت اكتشافه أيضا ثروة من خمطوطات لكتب عربية وسريانية يعود الكثري 

منها إىل زمن ما قبل املسيح.
 املسيح لطبيعة  املسيحية  تفسري  يف  أخطاًء  املعبد  فرسان  واكتشف 

اإلهلية، واعتقدوا أنه ليس إهلاً أو ابن إله وأنه نيب عادی...
ويعتقد البعض أن فرسان املعبد كانوا ميلكون وثائق مسيحية أكثر أمهية من 
األناجيل املتشاهبة، وأنه والبد أن قادة الفرسان إما مباشرة أو بالتلميح قد 
هددوا رجال الكنيسة بكشف ما لديهم من وثائق ومستندات تثبت كذب 
ادعاءاهتم بألوهية املسيح، األمر الذي عجل بنهايتهم على أيدي البابا وملك 
»فرنسا« واهتامهم باهلرطقة وعبادة األصنام وحماربة املسيحية وعدم تقديس 

الصليب املقدس.
وازدادت قوة وهيبة فرسان املعبد حىت وصل عددهم إىل أكثر من عشرين 
ألف فارس، وكان لون ردائهم اللون األبيض املميز عليه صليب أمحر يظهر 

أثناء املعارك احلربية.
و»اسكوتالندة«،  و»انكلرتا«،  فرنسا  يف  أراضي  الفرسان  وامتلك 
و»هنغاريا«  و»أملانيا«  و»النمسا«  و»إيطاليا«،  و»الربتغال«  و»إسبانيا« 
واالمتيازات  والبارونات  اللوردات  ألقاب  على  و»القسطنطينية«، وحصلوا 
واملقاطعات والقصور وبنو القالع املنيعة مثل الطائفة اإلمساعيلية )احلشاشون( 
يعقدون  وكانوا  وبأنفسهم،  هبم  خاصة  بناء كنائس  حق  البابا  وأعطاهم 
حماكمهم اخلاصة هبم وكانوا يديرون أسواقهم ومعارض خاصة هبم أيضا، 

وكانوا قد أعفوا من دفع مجيع أنواع الضرائب.

من  املعبد  فرسان  استخرجها  اليت  الكنوز  أّن  املؤرخني  عند  الظن  وأغلب 
حتت هيكل سليمان جلبت هلم القوة والنفوذ واالعرتاف هبم وخشية رجال 

الكنيسة منهم، وقد ظهرت هذه القوة وزادت بعد عام 1129م.
لكن لكل شیء هناية. فقد خشي ملك فرنسا فيليب الجميل من نفوذهم 
وقوهتم فخطط للقضاء عليهم كما سيأيت بيانه بعد اهتامه هلم بسلسلة من 

اجلرائم الدينية والدنيوية. 

محاربة جمعية فرسان المعبد المسيحية
وساءت مسعة فرسان املعبد ونسبت إليهم فضائح عرفها العامة قبل اخلاصة 
الدين، وعرف عنهم اإلدمان يف شرب اخلمور وارتكاب كبائر  من رجال 
السرية حمل شك  بالزندقة والكفر، وأصبحت معتقداهتم  الذنوب، واهتموا 
وريبة، حىت إن بابا الفاتيكان كلمنص الخامس عام 1305م. أمر أستاذهم 
األعظم جان دی موالى أن يغادر »قربص« حيث كان مشرفاً على القوات 

الصليبية.
وعاد زعيم فرسان املعبد إىل فرنسا ومعه أتباعه وما مجعه من أموال من بالد 
املشرق، وقام البابا ببحث االهتامات املوجهة إىل فرسان املعبد من االرتداد 

عن املسيحية واعتناق الوثنية.
لكن امللك الفرنسي فليب اجلميل قد ارتاب يف أمر فرسان املعبد بعد أن 
كان على وفاق معهم، فأمر بالقبض عليهم وحماكمتهم وذلك يف أكتوبر 
1307م.، وقد وجه إليهم هتماً كثرية عقوبتها اإلعدام حرقا... ومن هذه 

االهتامات:
- أهنم يعبدون صنماً يقال إنه صورة لإلله احلقيقى هلم. 

- إهانتهم للصليب وإنكار املسيح.
- قيام زعمائهم مبنح حق الغفران رغم أهنم ليسوا من رجال الدين املسيحي.

- وقد اعرتف فرسان املعبد بالتهم املوجهة إليهم، وأقر األعضاء أهنم عند 
التحاقهم باجلمعية يقدم إليهم الصليب منصوباً عليه متثال للمسيح، ويسألون 

العضو: هل يعتقد يف ألوهية املسيح؟
فإذا أجاب: نعم، قيل له إنه على ضالل ألن املسيح ليس إال بل هو نبی 

زائف. وقرر آخرون أنه كان يقدم هلم صنم أو رأس ملتحية ليعبدوه!!
وقال آخرون إهنم كانوا يؤمرون بالبصق على الصليب.

وقال آخرون إهنم أمروا بارتكاب أنوع من الفجور والشذوذ وإهنم أرغموا على 
ذلك وإال تعرضوا للعذاب والسجن.

ورغم اعرتافات مجاعة فرسان املعبد أمام النائب العام الفرنسي، إال أن البابا 
كلينمفس اخلامس أصر على مساع اعرتافاهتم بنفسه والتحقيق معهم مبعرفته.

ومت استجواب األستاذ األعظم للجمعية وأعضاء اجلمعية مبا نسب إليهم 
فاعرتفوا صراحة أمام البابا مبا أقروا به أمام النائب العام وجلان التحقيق.

ومع ذلك قرر البابا أن يعني جلنة بابوبة للتحقيق يف »باريس« يف نوفمرب 
1309م.، واستدعى األستاذ األعظم وأكثر من مائتني من فرسان املعبد، 
ومت التحقيق معهم على يد مجاعة من كبار األحبار واألساقفة، فعدل البعض 
ومنهم األستاذ األعظم عن بعض أقواله، وأقر البعض اآلخر صحة التهم 

املنسوبة إليهم.

وأصدر »جملس فينا« يف 1312م. قراراً حبل مجعية فرسان املعبد.حكومة العالم الخفّیة
عام  أحياء  وهم  حرقاً  منهم  ومخسني  أربعة  إعدام  مت  فقد  فرنسا  يف  وأما 
سنة  مارس  يف  موالی  دی  جان  األعظم  األستاذ  أحرق  مث  1310م.، 

1314م.
ويف إجنلرتا قام امللك إدوار الثاني بالقبض على فرسان املعبد وحقق معهم 
عبدة  من  وأهنم  والصليب  باملسيحية  الكفر  من  إليهم  نسب  مبا  واعرتفوا 

األوثان مثل أعضاء اجلمعية بفرنسا.1

الهامش:
1. انظر »تاريخ اجلمعيات السرية«، حممد عبداهلل عنان بتصرف واختصار.

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

حكومة العالم الخفّیة
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القتل الصامت

وفيما خيص كيفية إنتاج احملاصيل الزراعية املعدلة وراثيا يف امريكا ويف املقابل، 
قيود إنتاج وواردات هذه احملاصيل يف أوروبا، ميكن القول أننا منر اليوم مبوجة 
متنامية من ردع دول العامل يف جمال احملاصيل املعدلة وراثيا، إن اإلستعجال يف 
حترير واإلنتاج التجاري هلذه احملاصيل، يبدو غري منطقي ومشتبه به بالكامل، 
إن بلدانا مثل »فرنسا« و»سويسرا« و»املانيا«، كانت الدول االوائل املنتجة 
و  »باير«  شركات  وتقوم  وراثيا؛  املعدلة  احملاصيل  إنتاج  يف  عامليا  والرائدة 
»سينجنتا« و »B.e.s.f« األوروبية، بتصدير البزور املعدلة وراثيا إىل العديد 
من الدول، لكن ليس هناك ما يشري إىل زراعة هذه البزور يف الدول األوروبية  
املنتجة، الن هذه الدول، فرضت قيودا على إنتاج واسترياد احملاصيل املعدلة 
وراثيا، والطريف أن الدول االوروبية املذكورة، تعد أكرب مستوردي احملاصيل 

العضوية. 

الصحة،  يدور حول  أوروبا  في  السياسات  نظام وضع 
وفي امريكا حول التجارة 

ومثة سياسات وقائية تتسم باحليطة واحلذر يف أوروبا، إن الدول االوروبية 
الشركات واملؤسسات اخلاصة، وبناء على ذلك،  تتحرك دائما يف مقدمة 
بالرصد  فانه وقبل أن تدخل تكنولوجيا حديثة، اجملتمع، تقوم احلكومات 
بسن  تقوم  مث  ومن  واإلجيابية،  السلبية  النقاط  وحتديد  وتسجيل  واملراقبة، 

القوانني والتقييمات الالزمة، وتضع اجلماهري يف صورة املنتج اجلديد.
لكن األمر خيتلف يف أمريكا، فعندما يتم تصنيع منتج ما يف امريكا، يتم 

السوق، لذلك فان  املنتج  التجاري بسرعة، ويدخل  إنتاجه  إعتماد مسار 
نظام التقييم ووضع السياسات األورويب، نظام قائة على الوقاية والسالمة، 
يف حني أن نظام التقييم يف امريكا، نظام يدور حول إجياد فرص العمل أو 
التجارة. ويرى االمريكيون أنه ال جيب وضع العراقيل والعقبات أمام الشركات 
اخلاصة، الن عجلة اقتصاد البالد تدور حول الشركات اخلاصة، لذلك كلما 
بدأت هذه الشركات إنتاجها بشكل أسرع، كلما استطاعت دفع الضرائب 
للحكومة االمريكية بشكل أسرع. وهذه الطريقة يف التفكري، جيدة من حيث 
بصدق  التصرف  تريد  اليت  اخلاصة  الشركات  تأسيس  يف  اإلسراع  يراد  أنه 

والتقيد بالقواعد والضوابط، وال جيعلها تواجه عقبات جادة. 
لكن الشركات اليت تعمل يف جمال احملاصيل املعدلة وراثيا يف امريكا، هي على 
وجه العموم، شركات ميثل التهرب من املسؤولية أحد أهدافها، السيما أن 
هذا السلوك يشاهد يف مقولة السالمة والصحة، الن جمال الصحة، مكلف 
ويستغرق وقتا، فمثال أثناء دراسة منتج ما وعما إذا كان مسببا للسرطان، 
فانه جيب إنفاق ما اليقل عن 10 باملائة من عمر الكائن احلي حىت تتحصل 
من  فان  سنوات،   10 النافع  عمره  يبلغ  الذي  للكائن  وبالنسبة  النتائج. 
الضروري إنفاق ما ال يقل عن سنة واحدة إلجناز اإلختبارات والفحوصات 
املستمرة على جممل منظومته البيولوجية، وهذا االمر يعرض املصاحل االقتصادية 
للكثري من الشركات االخرى، للخطر. لذلك فان احلكومة االمريكية تتقبل 
هذه املخاطرة وتضع املنتجات بتصرف مواطنيها، وتنتزع املسؤولية عن نفسها 

إزاء تداعياهتا يف اجملتمع، وحتمل الشركات املنتجة املسؤولية.

الدکتور آزاد عمراني

مبيد الکاليفوسيت

وطموح القتل الصامت النفعية  السياسة  ضحية  االمريكي،  الشعب 
الشركات التجارية

إن الشعب ال يستطيع عمليا اإلدعاء مقابل أي شركة ويسدد مجيع نفقات 
النزعة النفعية وطموح الشركات التجارية يف امريكا، واملثال على ذلك، أنه 
ومنذ بدء البيع التجاري للمحاصيل املعدلة وراثيا عام 1996 وحلد االن فاننا 

نشهد تنامي السرطان والتوحد ووفيات االطفال الرضع يف امريكا.

زيادة استهالك المبيدات في العالم بنسبة 183 الف 
طن، بسبب إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا

ويربط العلماء االمريكيون بني تنامي األمراض مع زيادة استهالك احملاصيل 
الزراعية املعدلة وراثيا، الن معظم هذه احملاصيل متلك مقاومة جتاه مبيدات 
االعشاب وأدى ذلك إىل زيادة استهالك املبيدات يف العامل بنسبة 183 
الف طن. وعندما تتسرب هذه املواد إىل املاء أو داخل الرتبة، تنتج مشتقات 
 ،amino methyl phosphoric acid »أميا« وهي خمتصر  تدعى 
إىل  وتنتقل  املبيدات  تتبخر هذه  الرتبة،  التغري على سطح  وعندما حيصل 
اجلو، وهلذا السبب، كانت مثة تقارير كثرية عن هطول أمطار الكاليفوسيت 

يف بعض الواليات االمريكية.
ودراسات  ببحوث  املتعلقة   »Lancet« السرطان  علم  جملة  نشرت  وقد 
الكاليفوسيت،  مبيد  أن  يظهر  مقاال  السرطان،  لدراسات  الدولية  الوكالة 
ينتقل عن طريق لنب األم إىل الرضيع، وحىت أنه يوجد يف دماء املزارعني، 
وهذه املادة، مسببة للسرطان على األرجح، وتستخدم عبارة »على األرجح« 
لسبب أنه مت إثبات أن هذه املادة الكيمياوية مسببة للسرطان للحيوانات، 
لكن وألن اي شخص متطوع مل يكن حلد االن مستعدا للخضوع لإلختبار 

والفحص، فانه يتم إستخدام عبارة على األرجح هبذا الشأن.

المصدر: مجلة موعود الشهرية، العدد 186.

ينتقل عن طريق لبن األم إلى الرضيع
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صالح الطائي

3. النصرة بالمالئكة 
قد نصر اهلل تعاىل أنبياءه، وخحُّلص عباده باملالئكة يف مواطن كثرية يف ضمن 
النصرة  نوع هذه  اطالع على  األنبياء على  الكوين، وكان  اإلهلي  الربنامج 
قال  املسيح عليه  السيد  أن  برنابا«  وحدودها حيث جاء يف »إجنيل 
ألحد أصحابه الذي أراد التصدي ليهوذا ومجوع رؤساء الكهنة الذين جاؤوا 

العتقاله: 
رّد سيفك إلى مكانه ألن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن 
أني ال أستطيع اآلن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني عشر جيشاً من 
المالئكة، فكيف تكتب الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون...؟ وأما هذا كله فقد 

كان لكي تكمل كتب األنبياء.1
كما جاء يف اعمال الرسل من »إجنيل برنابا« أيضا: 

وامتألت قلوب رؤساء الكهنة والصدوقيين غيرة فوضعوا التالميذ بالحبس ولكن 
جاءت المالئكة وحّررتهم فذهبوا إلى الهيكل.

املهدي سيكون كذلك  اإلمام  أن  واألحاديث  الروايات  وقد جاء يف 
منصوراً جبند اهلل ومالئكته؛ ليجمع كل اخلالئق على توحيد اهلل، ولذلك 
أطلقت عليه بعض كتب األمم األخرى لقب »قائد املالئكة« كما ورد يف 

کتاب »باسك« اهلندي: 
سينتهي األمر في آخر الزمان حول دين حاکم عادل وهو قائد المالئكة والجّن 

واإلنس، والحق والصدق يكون معه.2
والروايات اليت تتحدث عن أنواع املالئكة وأعدادهم الذين ينصرون اإلمام 

يتيّسر  مل  األمر  هذا  مثل  أّن  تؤكد  وعمالً  قوالً  له  وينتصرون   املهدي
اهلل سبحانه  عدم حتديد  إّن  بل  قبل.  من  األنبياء  من  احلجم ألحد  هبذا 
لعدد جنوده ومالئكته الذين سوف ينصرون اإلمام املهدي، وكما يبدو 
بالشكل املطلق الذي سيتضح لنا بالروايات يعين أنه سبحانه سوف ينصره 
النيب  الذين نصر هبم  املالئكة  املرّات عدد  يفوق آالف  بعدد غري حمدود 
حممد يف »غزوة بدر« الكربى ألّن مالئكة بدر سيكونون جزءأ صغرياً 
»غيبة  يف  جاء  إذ   ،املنتظر اإلمام  پنصرون  الذين  املالئكة  أقسام  من 

 :النعماين« عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبداهلل
»إذا قام القائم نزلت مالئكة بدر وهم خمسة آالف.« 

أمير  سمعت  قال:  بن سعيد  بن هارون  مدلج  للـحضيني عن  ويف »اهلداية« 
المؤمنين يقول لُعَمر في كالم طويل: 

»... ويؤيده اهلل بالمالئكة والجن.«3 
ويف »الرتمذی« و»کنز العمال« و»تذكرة القرطيب« و»حتفة األشراف« عن 

:النيب
»فلو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطّول اهلل ذلك اليوم حتى يأتيهم رجل من 

أهل بيتي تكون المالئكة بين يديه ويظهر اإلسالم.«4 
الشيخ  و»أمايل«  األخبار«  و»نوادر  األثر«  و»منتخب  »البحار«  ويف 

 :الصدوق عن رسول اهلل
»لما ُعرج بي إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة المنتهى ومن السدرة إلى 

حجب النور ناداني ربي )جل جالله(: 

القسم الثالث
ر الروحياّ مصاديق التطواّ

يا محمد أنت عبدي وأنا ربك فلي فاخضع وإياي فاعبد وعلّي فتوكل فإّني قد 
رضيت بك عبداً وحبيباً ورسوالً ونبياً... وبالقائم منكم أعمر أرضي بتسبيحي 
وتهليلي وتقديسي وتكبيري وتمجيدي و به أطهر األرض من أعدائي وأورثها 
أوليائي، وبه أجعل كلمة الذين كفروا بي السفلى... وأمّده بمالئكتي لتؤّيده على 

إنفاذ أمري وإعالن ديني، ذلك وليي حقاً ومهدي عبادي صدقاً.«5 
 :ويف »إلزام الناصب« من المفضل بن عمر عن الصادق

»وعدد أصحابه حينئذ ستة وأربعون ألفاً من المالئكة وستة آالف من الجّن، 
وفي رواية أخرى ومثلها من الجّن بهم بنصره اهلل ويفتح على يديه.«6
:ويف »كامل الزيارات« عن أبان بن تغلب عن اإلمام الصادق

»فينشر راية رسول اهلل... فينحط عليه ثالثة عشر ألف ملك وثالمثئة وثالثة 
عشر ملكاً.« 

قلت: كل هؤالء املالئكة؟ قال: 
»نعم، الذين كانوا مع نوح يف السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم حني ألقي 
يف النار، والذين كانوا مع موسى حني فلق البحر لبين إسرائيل، والذين كانوا 
مع عيسى حني رفعه اهلل إليه، وأربعة آالف ملك مع النيب مسّومني، وألف 
هبطوا  ملك  آالف  وأربعة  بدريني،  مالئكة  وثالثة عشر  وثالمثئة  مردفني، 

يريدون القتال مع احلسني...«7 
الفقيه«  حيضره  ال  و»من  األعمال«  و»ثواب  الزيارات  كامل  يف  و 

و»التهذيب« و»وسائل الشيعة« والبحار وغريها عن أيب عبداهلل انه:
»وّکل اهلل تعالى بالحسين سبعين ألف ملك يصلون عليه كل يوم شعثاً غبرا 

ًمنذ يوم قتل إلى ما شاء اهلل، يعني بذلك قيام القائم.«8
واألمر أكثر من ذلك ألن جبرائيل وإسرافيل ومها سيدا املالئكة سيكونان 
يف مقدمته وساقته حيث جاء يف »االختصاص« عن حذيفة قال: سمعت 

رسول اهلل يقول: 
الناس! قطع عنكم  أيّها  القائم ينادي مناد من السماء:  »إذا كان عند خروج 
مّد الجِبارين، وولي األمر خير أمة محمد فالحقوا بمكة. فيخرج النجباء من 
»مصر«، واألبدال من »الشام«، وعصائب »العراق« رهبان بالليل ليوث بالنهار 

كأّن قلوبهم زبر الحديد، فيبايعونه بين الركن والمقام.« 
قال عمران بن حصين: يا رسول اهلل صف لنا هذا الرجل؟ قال: 

»هو رجل من ولد الحسين كأنه من رجال شنوءة عليه عباءتان قطوانّيتان، اسمه 
اسمي، فعند ذلك تفرح الطيور في أوكارها، والحيتان في بحارها، وتمّد األنهار، 
وساقته  جبرائيل،  مقّدمته  يسير؛  ثّم  أكلها.  األرض  وتنبت  العيون،  وتفيض 

إسرافيل، فيمأل األرض عدال وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً.«9 
بالتأكيد نصرة حقيقية، ومشاركة  الظهور سوف تكون  والنصرة يف عصر 
فعلّية وليس إكثار عدد ألغراض احلث والتشجيع كما حصل من قبل؛ ألن 
اهلل يريد أن جيمع اخلالئق باجناسهم على توحيده. وقد جاء عن اإلمام 

الصادق قوله لـأبي حمزة الثمالي: 
»لو قد خرج قائم آل محمد النصره اهلل تعالى بالمالئكة المسّومين والمردفين 
عن  وإسرافيل  يمينه  عن  وميكائيل  أمامه  جبريل  يكون  والكروبّيين،  والمنزلين 
يساره والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه و عن يمينه وعن شماله، والمالئكة 

المقربون حذاءه.«10 

 :كما جاء يف »خرب املعراج« قوله
»فنظرت وأنا بين يدي رّبي إلى ساق العرش فوجدت مكتوباً عليها... وألطهرن 
له  وألسخرّن  ومغاربها  األرض  مشارق  وألمكّننه  أعدائي  من  األرض  بآخرهم 
الرياح... وألرقيّنه في األسباب وألنصرنّه بجندي والمّدنّه بمالئكتي حتى يعلن 

دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي.«11
املختلفة  مبجموعاته  يشرتك  مل  واملالئكة  اهلل  جند  من  الكبري  العدد  هذا 
 ،املهدي لإلمام  قبل؛ كما سيجتمع  من  واحد حمّدد  الدرجات جبهد 
ليس ألّن اإلمام املهدي أفضل من األنبياء كما قد يتبادر إىل الذهن أّول 
مرة؛ بل ألنه مل يسبق جلهد ما مهما كان نوعه أن احتاج إىل جتييش كّل 
هذه األعداد واألنواع الكبرية من املالئكة وجتنيدها ألداء عمل أرضي يف أي 
حقبة من حقب التاريخ البشري منذ أن خلق اهلل تعالی آدم وإىل اليوم 
املوعود، ممّا يعين أن اشرتاك هذا اجلمع من املالئكة واجلند الربّانيني سيكون 
حتماً من أجل قضية مل متّر على البشرية قضية مثلها وحبجمها من قبل، 
ويف احملصلة هو حشد أكرب من حاجة الكرة األرضية بالتأكيد والسّيما أّن 
معلوماتنا تفيد أّن هناك بني املالئكة من هو قادر وحده على تفتيت األرض 
كلها وحتويلها إىل رماد مبا يؤكد أّن اجلهد أكرب من حاجة األرض، وله عالقة 

حبجم الكون كله بكّل جمرّاته و كواكبه.
ولكن مع كل هذه النقول املتواترة الصحيحة جند هنالك بني املسلمني من 
ينكر أن يكون اهلل تعاىل قد أعد لإلمام املهدي مثل هذه النصرة، ومن 
الغرابة أن هؤالء الثلة يؤمنون يف ذات الوقت أّن اهلل ميكن أن ينصر هذا العبد 
أو ذاك من عاّمة الناس الذين حىت ولو كانوا حيملون مشروعاً معّيناً؛ فإنه 
بالتأكيد ال يرقى ألن يكون يف مصاف مفردة واحدة من مفردات املشروع 
املهدوي، ينصرهم باجلّن واملالئكة لكي يساعدوهم يف إجناز بعض األمور 
التافهة البسيطة اليت ميّر مثلها على البشر مئات املرات يف كل حني، وهي 
اليت ال حتتاج إىل عمل إعجازي، أو إىل كرامة ألن تغري حاهلا أو تغيري حالة 

فردية منها لن يؤثر يف جمريات الكون كما يريد اهلل للمهدي أن يفعل.
وحنن لو سلمنا جملّرد اجلدال مبنطق من يّدعي أن املهدي سيكون عند 
على  للحفاظ  اهلل  يهديهم  الذين  اجملددين  من جمموعة  جمرد جمدد  ظهوره 
بالتأكيد سيكون قطباً ويف مثل هذه  الدين على رأس كل مئة عام؛ فهو 
احلال جيب أن يكون مثل غريه من األقطاب اآلخرين حائزاً لكرامة التمكن 
من اجلن واإلنس تبعا لقاعدة )وإّن اهلل تعاىل إذا أقام قطباً مكنه من اجلّن 
واإلنس( اليت وضعوها، أّما أن نّدعي التمكني لكّل األقطاب وعندما نصل 
إىل اإلمام املهدي نقف ونستكثر على اهلل أن ميّده هبذا الدعم وحنرمه 
من هذا التمكني فتلك مسألة تدعو إىل الشك الكبري وتدل على اختالف 

املعايري واملوازين.

المصدر: الطائي، د. الصالح، »عوالم الحکومة المهدوية«، بيروت، شرکة العارف 
لألعمال، ط 1، 2012م.
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من بني البقاع اليت نعمت بنور اإلسالم يف وقت مبكر، تلك األرض املمتدة 
على الساحل الشرقي للقارة اإلفريقية واألراضي القريبة منها كذلك، و اليت 
تضم اليوم جمموعة من الدول هي »إريرتيا« و »إثيوبيا« و »الصومال« و 
»كينيا« و »تنزانيا« و »أوغندا« و »جيبويت« و »موزمبيق« و »مدغشقر« 
و »مالوي« و »زامبيا« و »زميبابوي« و»بوروندي« و»رواندا« و»جزر 
األراضي  على  يطلق  كان  وقد  و»سيشيل«،  و»موريشيوس«  القمر« 

الساحلية منها أرض الزنج.
السمراء،  القارة  وشرق  اإلسالم  بني  الوثيقة  العالقات  يف  أن خنوض  قبل 
نغوص معاً يف أعماق التاريخ لنبدأ القصة من أوهلا و لنكشف الستار عن 
ليثبتها  اإلسالم  جاء  اليت  الوطيدة  العالقات  هلذه  مهدت  اليت  األحداث 

ويوطدها، ال ليبتدئها أو ينشئها.
كانت التجارة بني عرب »شبه اجلزيرة العربية« وشعوب شرق إفريقيا ما زالت 
للمسلمني  اشتّد أذى مشركي »مكة«  فلّما  مستمرّة حني جاء اإلسالم، 
يوجد  »احلبشة«، حيث  إىل  باهلجرة  أصحابه  لبعض   اهلل أذن رسول 
بأنه ال يظلم عنده أحد، ومن مثّ   الرسول النجاشي، ولقد وصفه  هبا 
كان اختيار احلبشة كمكان هلجرة املسلمني ابتداًء، وكان االستقبال احلافل 
البالغة اليت مّت هبا استقبال املسلمني كفيلة باستمرارهم، وتكّررت  واحلفاوة 
هجرهتم مرّة أخرى بفْوج أكرب من الفوج األول، فبلغ عددهم ثالثة ومثانني 
الذين  املسلمني  امرأة، وقد حاولت قريش اإليقاع بني  رجاًل وتسع عشرة 
هاجروا إىل احلبشة وبني النجاشي ومن معه من النصارى، ولكن قّوة احلّجة 
متّسك  وازداد  الوقيعة،  هذه  دون  حال  تصرفهم  وحْسن  املسلمني  عند 

النجاشي هبم ومحايته هلم.
كان للعالقات الوّديّة بني الرسول والنجاشي، واملعاملة الطيبة اليت لقيها 
املسلمون املهاجرون إىل احلبشة أكرب األثر يف توثيق العالقات بني نصارى 

احلبشة وبني اإلسالم، إالّ أن هذه اهلجرات اإلسالمية األولية يف عهد رسول 
نفوس  يف  أثراً  قد تركت  البالد، وإن كانت  أثرًا يف حياة  اهلل مل ترتك 
واحلياة،  بالقّوة  املتفّجر  اجلديد  الّروحي  الينبوع  على  وأطلعتهم  األحباش، 
ووّطدت الصالت بني الدولة اإلسالمية يف عهد الرسول وبني األحباش.

 
عوامل انتشار اإلسالم في أفريقيا

هناك عوامل هامة ساعدت على انتشار اإلسالم يف أفريقيا، أمهها:
1. تفوق المسلمين الفكري و الخلقي: دفع املسلمني هذا التفوق الفكري 
و اخللقي غلى أن يكونوا قدوة حيتذى هبا من ناحية الثقافة و األخالق، 
فأصبح اعتناق اإلسالم مفخرة، كما أصبح يعين االلتزام بالنظافة و الصدق 
و األمانة، و غري ذلك من الصفات احلسنة اليت حيتم اإلسالم على اتباعه 

التحلي هبا.
2. موقف اإلسالم من التمييز العنصري: عندما اصطنع القساوسة و املسيحية 
التمييز العنصري، جلأ كثري من األفارقة إىل اإلسالم هروباً من التفرقة بني 
البشر، فاإلسالم ال يعرف عنصرية و ال يفرق بني البشر، و جيعل الناس 
سواًء كأسنان املشط كما قال املصطفى، و ال مييز الواحد منهم عن 

اآلخر إال عمله و تقواه.
انتشار  يسرت  اليت  األسباب  من  قومية:  ثقافة  و  محلياً  فكراً  اإلسالم   .3
اإلسالم يف أفريقيا، ذلك هو أن هذا الدين سرعان ما أصبح فكراً حملياً و 
ثقافة قومية، فلم يصبح كسواه من األديان اليت عاشت قروناً و هي غريبة 
عن البلدان اليت اقتحمتها. إذ أن املواطنني سرعان ما أصبحوا قادة الفكر يف 

بلداهنم و اصحاب الدعوة هبا.
اإلسالم،  انتشار  على  ساعد  مما  الكنائس:  في  الروحية  الحياة  انحدار   .4
أقصى  إىل  احندرت  قد  الكنائس  معظم  يف  الروحية  احلياة  بدأت  عندما 

الدکتور مدحت عبد البديع عبد الباقي انتشار اإلسالم في أفريقيا

درجات االحنطاط، و انتشر الفساد األخالقي كالرشوة و الزنا، و غريها من 
الرذائل بني قساوسة الكنيسة، بل ان كثرياً من املسيحيني األفارقة وقعوا فيما 

وقع فيه رجال الكنيسة من أخطاء.
5. انتشار الالدينية عند دخول اإلسالم: إن الذي ال يعتنق ديناً، ميكن جذبه 
حنو األديان األخرى بسهولة، و هكذا دخل اإلسالم هذا القطاع من إفريقيا 
يف وقت مبكر مل يكن هبا أي دين ينازعه، بل كانت هناك الوثنية، و من 

هناك كانت دعوة الداعي املسلم سريعة  األثر و النتائج.
السمات  بعض  املسلم  للداعي  نشاطه: كان  و  المسلم  الداعي  6. صورة 
و  سامية،  نبيلة  أخالق  و  نظيفة،  فضفاضة  مالبس  إليه،  الناس  جتذب 
شخصية مؤثرة جذابة، و كرم و إيثار، يباشر عمله من خالل جتارة يزاوهلا، 
مبدأه و  الصدق  تاجراً كان  فإن كان  التعليم.  و  للدعوة  يتفرغ  أحياناً  أو 
األمانة دستوره، و إن كان معلماً مجع حوله جمموعة من األطفال و الشبان، 
سرعان ما يظهر امتيازهم عن رفاقهم ممن ال يتبعونه، و هذا جيذب له نفراً 

جديداً كل يوم.
 

مراحل انتشار اإلسالم
المرحلة األولى: يرتبط بداية دخول اإلسالم يف أفريقيا ارتباطاً وثيقاً بتاريخ 

الفتوحات اإلسالمية يف مصر و مشال أفريقيا و »األندلس«.
تبدأ املرحلة األوىل من انتشار اإلسالم يف عام 641م. وعند فتح »مصر« 

على أيدي املسلمني.
بانسياب اإلسالم و تسربه إىل أن  املرحلة يف عام 1050م.  تنتهي تلك 
وصل مرتفعات الفوتاجالون »بالد التكرور«، ففي عهد معاوية اجته عقبة 
بن نافع و أسس مدينة »القريوان«، و وصلت املوجة األوىل للمسلمني إىل 
»مراكش«، ويف سنة 711م. وصلت املوجة الثانية إىل احمليط و األندلس.

ظل اإلسالم مرتكزاً على املدن ألن املسلمني مل يكونوا بكثرة حىت يتغلغلوا 
يف الريف، ومل ميس البادية وذلك لقلة املسلمني العرب، ولوجود اخلالف بني 
الرببر و العرب و تعريب مشال إفريقيا الذي مل يكتمل إال يف القرن العاشر 

و احلادي عشر.
لقد هاجرت قبائل بين هالل و بين سليم إىل مشال أفريقيا وكانت أعدادها 
هائلة وكما يقول ابن خلدون أهنا خربت املدن و الزرع و أهنت كل حضارة 
موجودة، كما نتج عنها هجرة بعض قبائل الرببر غرباً وجنوباً ، وأدت هذه 
اهلجرة إىل امتصاص بعض قبائل الرببر مما نتج عنه انتشار اإلسالم يف كل 
بادية مشال أفريقيا. أي أن هذه اهلجرة اجلماعية أدت إىل أن يرتك اإلسالم 

املدن ويتسرب هبدوء للريف وما وراء الصحراء
أما تسرب اإلسالم إىل غرب إفريقيا فقد بدأ منذ القرن السابع، بعد دخوله 
مصر، و كانت التجارة الصحراوية يف أيدي التجار املسلمني، و ميكن القول 
الصحراء يف بالد  يتسرب عرب  الدين اإلسالمي  بدأ  الوقت  أنه منذ ذلك 
السودان )حسب املفهوم اجلغرايف(، و تتحدث املصادر العربية عن مسلمني 

يف غرب إفريقيا و اعتناق امللوك اإلسالم.
أول هذه املراجع كتاب أيب عبيد اهلل البكري )املسالك و املمال، ويتضح من 
قوله أن وجود اإلسالم قد سبق اعتناق امللوك له يف القرن احلادي عشر مبدة 

طويلة وقال أنه رغم أن ملوك غانا مل يكونوا من املسلمني فإن وزراء امللك 
أحدامها  مدينتان  أهنا  غانا  املسلمني، ووصف عاصمة مملكة  و كتابه من 

للمسلمني وأخرى جامعة وأن هبا 12مسجداً.
لقد لعبت القبائل الرببرية الدور األول يف نشر اإلسالم بعد اعتناقهم له وبعد 
أن استقرت احلياة اإلسالمية يف مشال إفريقيا و بدأت العالقات التجارية 
عرب الصحراء مع شعوب جنوب الصحراء، فحمل التجار املسلمون )عرباً و 
بربراً( دينهم يف رحالهتم التجارية إىل ربوع أواسط غرب إفريقيا قادمني من 

الشمال على ظهور مجاهلم.
من خالل تلك الرحالت بدأ اإلسالم يأخذ طريقه وكانت الصحراء مبثابة 
نقل  الطرق  هذه  طريق  وعن  التجارية،  القوافل  طرق  ختللته  الذي  البحر 
العرب و الرببر دينهم وجتارهتم إىل غرب إفريقيا، ومل يكونوا رواد استعمار أو 

مستعمرين بل كانوا هداة و دعاة.
المرحلة الثانية: اليت انتشر عن طريقها اإلسالم هي قبائل الصحراء، و يرجع 
ذلك إىل فرتة قبل القرن احلادي عشر، فالرأي الراجح أن قبائل الطوارق قد 

أسلمت يف حوايل القرن العاشر امليالدي.
أيضاً كانت على أيدي قبائل املرابطني من صنهاجة، أكرب قبائل الرببر، و 
لصنهاجة دولتان باملغرب، مها دولة بني زيري بن مناد الصنهاجي بإفريقيا، و 
هذه ورثوها عن الفاطميني، و دولة امللثمني بالغرب األوسط و األقصي و 

هي اليت تعنينا.
قام املرابطون أو امللثمون بنشر اإلسالم بني الرببر أواًل، و القطب الروحي 
إىل بالد  اجتهوا جنوباً  الجزولي، مث  ياسين  بن  الشيخ عبد اهلل  حلركتهم هو 

»السودان« حيث كانت مملكة »غانا«، و فتحوا العديد من املدن.
المرحلة الثالثة: على أيدي ملوك مملكة مايل اإلسالمية، فقد كان املاندجو 
)أكرب قبائل مايل(، أكثر حتمساً لإلسالم و الدعوة له، و من أشهر ملوكهم 
امللك منسي موسى )1307-1332م.( والذي استطاعت قواته ان تضم 

عدداً من املدن اجملاورة.
المرحلة الرابعة: كان انتشار اإلسالم يف غريب أفريقيا يف العصر احلديث عند 
هناية القرن 18 و بداية القرن 19 يف أرض »اهلوسا« )نيجرييا( على يد 

قبائل الفالين، اليت اشتد محاسها لنشر اإلسالم.
 

وسائل انتشار اإلسالم
أمجع املؤرخون أن اإلسالم انتشر يف أفريقيا بالوسائل السلمية، صحيح أنه 
كان يف بداية العصر اإلسالمي االول حركات فتح و توسع و جهاد من 
املسلمني غلى القارة األفريقية، لكن االنتشار الفعلي لإلسالم كان بالوسائل 

السلمية، و أهم هذه الوسائل:

أواًل: الفتح اإلسالمي
انتشار  يف  أثر كبري  هلا  افريقيا كان  يف  اإلسالمية  الفتوحات  ان  ال شك 
الدخول يف  على  أحداً  مل جيربوا  املسلمني  الفاحتني  أن  اإلسالم، صحيح 
اإلسالم  وصول  دون  حتول  اليت كانت  العقبات  أزالوا  لكنهم  اإلسالم، 
بينه و بني  قارنت  للشعوب األفريقية و  فعندما وصل اإلسالم  للشعوب، 
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معتقداهتا، اعتنقته رغبة و قناعة تامة، و أصبحوا دعاة غلى دينهم اجلديد.

ثانياً: الطرق الصوفية
كان للطرق الصوفية أثر واضح يف انتشار اإلسالم، و منها: الطريقة الشاذلية، 
أسسها الشيخ أبو الحسن الشاذلي يف القرن 13 امليالدين و دخلت السودان 
عام 1445م. و عملت على نشر اإلسالم هناك.  القادرية، تأسست يف 
القرن 12 امليالدي يف »بغداد«، مث انتقلت هذه الفرقة وسط افريقيا مث غلى 
الشمال األفريقي. التيجانية، أنشاها أبو العباس التيجاين عام 1782م. يف 
اخذ  لقب »األحباب«، و  أتباعه  أطلق على  باملغرب، و  مدينة »فاس« 

األحباب ينشرون دعوهتم يف الصحراء الكربى.
السنوسية، أنشأها الفقيه اجلزائري سيد محمد السنوسي عام 1842م.، يف 
منطقة »اجلبل االخضر« يف »ليبيا«، و انتشرت السنوسية يف مشال افريقيا 

مله، و امتدت زواياها من مصر إىل »مراكش«.

ثالثاً: الدعاة و المعلمون
كان الداعي املسلم يتعقب اجلندي الفاتح، يدعو الناس إىل اإلسالم، فلقد 
حرص اخللفاء املسلمون على اختيار طائفة من الفقهاء ليعلموا الرببر فرائض 

اإلسالم و يفسروا آياته.

رابعاً: التجارة
إذا دخل تاجر مسلم قرية وثنية فإنه سرعان ما يلفت انتباه الناس بكثرة 
وضوئه، و انتظامه بالصالة يف أوقات معينة بنظام تام و خشوع الفت، هذا 
فضاًل عن األخالق احلميدة اليت يتمتع هبا، مما يستميل القلوب إليه و يفرض 

احرتامه و ثقة الناس به، فيقبلون على اعتناق معتقداته و أفكاره.

خامساً: الهجرات القبلية
لعبت حتركات القبائل و هجرهتا دوراً عظيماً يف نشر اإلسالم يف أفريقيا، و 
كانت اغلبها شعوب بدوية غري مستقرة، تنتقل من أوطاهنا انتقاالً فصلياً، 
او هتجر هذه األوطان ألسباب اقتصادية. كان هلجرات الرببر أثر عظيم يف 

نشر اإلسالم يف غرب أفريقيا.

http://www.shiafrica.com :المصدر

بنو اسرائیل والنبوة

واملشيئة   يوسف أخوة  فان حسد  املختلفة،  املصادر  يف  ورد  ملا  ووفقا 
االهلية، جعل من يوسف يرمى يف البئر، وبعده يكون يف أرض مصر، ليتقرر 
فصل جديد من حياة أبناء يعقوب يف هذه البالد، ويتم التمهيد للمرة 
االوىل وبعد سنوات من التشرد، لتوطني وسلطنة بين اسرائيل يف بالد مصر 

الكبرية وذائعة الصيت. 
وقد قامت املشيئة االهلية على أن يتحرر يوسف من الرق ويصل إىل 

منصب الوزارة يف بالط فرعون. 
مصر وحكم  عزيز  بوصفه   يوسف وزارة  عهد  »مصر« يف  وشهدت 
من  هاجروا  الذين  »بين اسرائيل«  السيما  الساميني  على  »اهليكسوس« 
 يوسف ومنصب  مقام  إن  جيدا.  عصرا  »مصر«،  إىل  »كنعان« 
واعتناق فرعون مصر والكثري من أهايل مصر، للتوحيد جلب العزة واإلحرتام 

لبين اسرائيل. 
احلكم.  ذلك  يضلون يف  قد  بين اسرائيل  أن  عن  نامجا  يعقوب  قلق  وكان 
»الشام«  منطقة  إىل   يوسف نقله  احلياة،   يعقوب فارق  وعندما 

وواراه الثرى جبانب قرب خليل الرمحن.1
وعندما دخل بنو اسرائيل، مصر، كانوا يف أقلية، لكن ومبا أهنم كانوا يعتربون 
بفضل يوسف من أسرة احلكم، أجتهوا بطبيعة احلال حنو زيادة النسل، 
ليخرجوا من وضعية األقلية. وقد مجع يوسف يف أواخر عمره، اجلميع وبعد 
محده وثنائه على اهلل، حذرهم من الصعوبات اليت سيواجهوهنا وقال: إن 
الرجال سيقتلون، وتمزق بطون النساء الحوامل، ويذبح األطفال. إلى أن يظهر 

اهلل، الحق على يد ثائر من أبناء الوي بن يعقوب. إنه رجل حنطي البشرة وطويل 
القامة، واسرتسل يف شرح صفاته. 

وتوىف يوسف،2 وطرأت غيبة عصيبة على بين اسرائيل الذين بقوا أربعمائة 
عام يف إنتظار منقذهم.3

٭٭٭
وبعد وفاة النيب يوسف، وانقضاء فرتة وزارته، استمر وضع بين اسرائيل 
وانقلبا  تغريا  أن  والوضع  احلال  مافتئ  لكن  لفرتة طويلة،  املنوال  هذا  على 
سريعا. فقد انتفض شعب مصر خالل الفرتة 1560-1580 قبل امليالد، 
وأطاحوا حبكم اهليكسوس وأسسوا سلطنة وحكومة كبرية غطت حىت املناطق 

الشرقية للبحر األبيض املتوسط. 
التناسل  اثر  على  عددا  اسرائيل  بنو  ازداد  حيث  السنوات،  هذه  وخالل 
اببال  براحة  يتنعمون  مصر، كانوا  يف  جمتمع كبري  إىل  وحتولوا  والتوالد، 
واإلستقرار إىل أن وصل الدور إىل أحد فراعنة مصر ويدعى رعمسيس أو 

رامسيس )رامسس الثاين(. 
وظلمه،  مزاجه  وتقلب  وهوسه  العظمة  جبنون  يعرف  الفرعون  هذا  وكان 
وجنوحه العارم للمال والثروة، وزيادة سلطته وثروته، وبذل قصارى جهده 
الستغالل الرقيق والعبيد ليزيد من عظمة قصوره وهيبة ملكه، وهلذا السبب 

مارس ضغطا على بين اسرائيل وسخرهم من أجل مآربه. 
وبث  املصريني  صفوف  وشق  القومية  إذكاء  خالل  من  رامسيس  وعمل 
اخلالف بينهم وبني االسرائيليني املهاجرين، على إسقاط العربانيني من أعني 

بنو اسرائيل والمنقذ موسى
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بنو اسرائیل والنبوة

املصريني وجندهم مجلة عبيدا له.
ويقول ايزيدور ابستاين، املؤرخ ومؤلف كتاب »اليهودية ودراسة تارخيية« يف 

هذا اخلصوص: 
لقد كان ليعقوب اثنا عشر إبنا، أصبحوا الحقا أجداد األسباط االثنتي عشر 
وكونوا بعد مدة قوم »بني اسرائيل«. ودخل قدر أمة ابراهيم في ظل يوسف أحد 
الحوادث  التاريخ. وبعد سلسلة من  أبناء يعقوب األصغر، مرحلة جديدة في 
والتقلبات والظروف المستجدة، وصل يوسف من العبودية واألسر إلى منصب 
ومقام الوزارة في مصر. في حين كانت مصر تخضع لحكم الهيكسوس )الحكام 
األجانب( الذين حكموا تلك الديار منذ عام 1730 قبل الميالد. وهؤالء الذين 
بالكامل،  العبرانيين  يشبهون  الغربي، كانوا  والشمال  السامي  العرق  من  كانوا 
بالط  في  والحكم  السلطة  لتولي  يوسف  مثل  عبراني  لشخص  ذلك  مهد  ما 
مصر. وقد أنضمت أسرته إليه )يوسف( الحقا في كنعان بسبب الجفاف 
والمجاعة، وأقامو في منطقة »جوشن« بالقرب من »أواريس« )والحقا تانيس( 
عاصمة الهيكسوس. إن دحر المهاجمين الهيكسوس على يد أحمس بحوالي 
العام 1580 قبل الميالد، لم يحمل خيرا للعبرانيين الذين كان يشتبه بإنتمائهم 
الحاكم  قوم  تحول  فترة،  وبعد  العرقية،  القرابة  بسبب  لهيكسوس  ومواالتهم 
السابق )أي يوسف( الذين ازداد عددهم خالل هذه الفترة، إلى عبيد ورقيق، 

وأصبحت ظروف حياتهم غير انسانية ومذلة على مّر الزمن.
الكبير،  الفاتح  بدأت في عهد  والقمع واإلضطهاد،  العذاب  من  وأسوا حقبة 
تحومس الثالث )1485-1450ق. م( والذي وسع امبراطوريته إلى المناطق 
الشمالية من نهر »الفرات« على اثر سلسلة من العمليات العسكرية والفتوحات 
الالمعة، وكان من مواصفات حكمه، العمليات القسرية والتعسفية لبناء المساكن 
والذي  الساميين،  لسلطة  تخضع  التي كانت  الحكومات  تمرد  إن  والمنازل. 
وقع بعد وفاته وانتشر في أرجاء سورية وفلسطين، دفع إبنه الذي حل محله 
واقسى  أبشع  التخاذ  )1450-1421ق.م(  آمنوفيس  أو  الثاني  آمنحوتب 
اإلجراءات ضد الرقيق، الرقيق الذين كان للذين يقمعونهم، أدلة عديدة االن 
وأكثر من أي وقت مضى، للتخوف منهم، ويبدو أنهم لم يكونوا بعيدين في هذه 

الحقبة عن حافة هاوية الفناء والزوال.4 
ويف هكذا ظروف، كان خياران أمام بين اسرائيل للتخلص من هذا الوضع 
املزري، فإما أن يتحملوا الكارثة والعذاب ويكونوا بانتظار هنضة يف اجملتمع 
املصري، أو أن يرتحم ويشفق عليهم اهلل املتعال ويبعث هلم منقذا. وجاء يف 

مستهل »سفر خروج التوراة«: 
وانتشرت  النبيj في مصر حياة رغيدة  ليعقوب  اإلثنا عشر  األبناء  لقد عاش 

ذريتهم في تلك البالد، واستمر مكوثهم في مصر أربعمائة وثالثين عاما.5
لكن ويف ذروة جزع وفزغ بين اسرائيل، أشفق عليهم اهلل سبحانه وتعاىل. 

ويف هذه اللحظة احلساسة من تاريخ أبناء اسرائيل، جتسد البطل املنقذ للقوم 
يف شخص موسى. وموسى الذي كان إبنا بالتبين إلحدى أمريات 
»مصر« وهي حتشبسوت، شقيقة تحوتمس الثالث، نشأ وترعرع يف البالط 
امللكي وبقي بذلك يف مأمن من الرق والعبودية، لكن حظه واقباله الوافر، 
مل جيعله غري مكرتث بالوضع املزري ألقاربه. بل على العكس، فقد تسبب 
وتعاستهم  إزاء مصائبهم  معهم  التعاطف  مزيدا من  يبدي  بان  االمر  هذا 

وشجعه على الذود عنهم يف مقابل ظلم وعسف األسياد. وبعد فرتة، اضطر 
موسى، للهرب من هذه البالد متجها حنو مراعي »مدين« اليت عمل فيها 

راعيا للغنم.6
بنات  أو عشر سنوات، وزواجه من إحدى  لثماين  إقامته يف مدين  وبعد 
شعيب النبي، قصد النيب موسى »مصر«. ويف مسار العودة، أضل 
الطريق، بينما كانت زوجته متر مبخاض عسري،7 فشاهد نورا من بعيد وقال: 
إبقوا هنا. سأذهب آلتي بمساعدة أو أجلب شعلة نار لتدفئتكم.8 ويف هذه 
األثناء شاهد موسى، شجرة خضراء يانعة، كانت تتصاعد منها نار 

ملتهبة يف فصل الشتاء وحتت املطر.
»ففََلمَّا أَتَاَها نُوِدي يَا ُموَسى ٭ ِإنِّي أَنَا رَبَُّك فَاْخَلْع نفَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس 
ُطًوى ٭ َوأَنَا اْختفَْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى ٭ ِإنَِّني أَنَا اهللُ ال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبْدِني 

َوَأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري«9
فقد كلف اهلل تعاىل، موسى مبهمة جسيمة، وأمره أن: 

»اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى«10
يوم عندما كان ]موسى[ يذهب خبرافه إىل »صحراء سيناء«  وذات 
للرعي، وصل إىل تلة »حوريب«، وهناك مسع نداء اهلل من بني منظرة رائعة 
لأليكة امللتهبة اليت مل تكن حترتق رغم إشتعاهلا، حيث أمره أن يعود إىل مصر 

إلنقاذ أخوته من األسر، ويقودهم حنو األرض املوعودة.
ويف هذه الدعوة اإلهلية األوىل ملوسى، جاء اهلل على ذكر نفسه بـ»إله 
اآلباء، وإله ابراهيم واسحاق ويعقوب«، لكن موسى مل يرتض ومتىن لو 
أن اهلل ذكر له إمسا يكون مبقدروه إبالغه لقومه األسرى واملضطهدين بثقة من 
أنه رهبم وإهلهم. وجاء اجلواب »أكون حيث أكون«11 وكان هذا وجه من 
اإلسم اإلهلي »يهوه« )إنه نفسه بنفسه(. وعندما إستخدمه اهلل لنفسه كان 
يشتمل على تصور الرب، النه حاضر دائما جبانب أمته كاألب الذي يقف 

جبانب أوالده من خالل مجيع األحداث املاضية واحلاضرة واملستقبلية.12
النيب موسى بايات وإرهاصات كثرية حنو فرعون وبين اسرائيل،  وتوجه 
الواحد  اهلل  إىل  فرعون  ودعا  اهلل  باذن   هارون أخيه  معه  واصطحب 
االحد ببينات ومعاجر كثرية. إن أحد أكرب العقبات اليت كانت تعرتض النيب 
موسى هي إنزالق بالط فرعون والكهنة وأولئك الذين كانوا يعملون 

على تثبيت وترسيخ دعائم سلطة فرعون، يف براثن السحر والشعوذة. 
ويف مستهل األمر، إهتم فرعون، النيب موسى بالسحر وقال لكبار قومه 

الذين كانوا جبانبه: 
»قَاَل ِلْلَمإَلِ َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم ٭ يُرِيُد َأن ُيْخرَِجُكم مِّْن َأْرِضُكم ِبِسْحرِِه 

َفَماَذا تَْأُمُروَن«13
:ولذلك قال متوجها إىل موسى

»ففََلَنْأتِيفَنََّك ِبِسْحٍر مِّْثِلِه فَاْجَعْل بفَيفْنفََنا َوبفَيفَْنَك َمْوِعًدا اّل ُنْخِلُفُه َنْحُن َوال أَنَت َمَكانًا 
ُسًوى«14

وقد أعلن النيب موسى من دون أي وجل وخوف، استعداده للمواجهة. 
وحتدد موعد اللقاء وحضر فرعون ومعه أتباعه احملتالني والسحرة املاهرين. 

»ففَتفََولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ثُمَّ أََتى«15
وقد أمت نيب اهلل حسبما متليه عليه مهمته اإلهلية، احلجة بداية ودعا احلاضرين 

إىل اهلل املتعال، وجعل مجعا يتأثرون، لكن السحرة قالوا متوجهني إليه: بنو اسرائیل والنبوة
»قَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأن تفُْلِقَي َوِإمَّا َأن نَُّكوَن َأوََّل َمْن أَْلَقى ٭ قَاَل َبْل أَْلُقوا فَِإَذا 

ِحَباُلُهْم َوِعِصيفُُّهْم ُيَخيَُّل ِإلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَنفََّها َتْسَعى«16
وكان مشهد السحر طبيعيا لدرجة أن النيب موسى خاف حىت، لكن 

النداء السماوي وصل:
»قفُْلَنا ال َتَخْف ِإنََّك أَنَت اأَلْعَلى ٭ َوأَْلِق َما ِفي َيِميِنَك تفَْلَقْف َما َصنفَُعوا ِإنََّما 

َصنفَُعوا َكْيُد َساِحٍر َوال يفُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى«17
فخر السحرة ساجدين. فقد وجدوا أن ما يفعله النيب موسى خيتلف 
أساسا عن سحر السحرة. وانفضح فرعون واهتم سحرته من منطلق العجز 

بالتواطؤ مع موسى واعترب احلادث مدبرا.
»قَاَل آَمنُتْم َلُه قفَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبيرُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر ففأََلَُقطَِّعنَّ 
أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخالٍف َوأَلَُصلِّبفَنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َولَتفَْعَلُمنَّ أَيفَُّنا َأَشدُّ 

َعَذابًا َوأَبفَْقى«18
ومن هنا فصاعدا قرر النيب موسى دعوة بين اسرائيل وتنظيمهم، لتتاح 
يف فرصة مالئمة، إمكانية هجرة بين اسرائيل الكربى من مصر إىل »األرض 

املقدسة«. 

اهلوامش:
1. إبن بابويه، حممد بن علي، »كمال الدين ومتام النعمة«، ج 1، ص 219.

2. إن يوسف كان قد حظي بشعبية مجاهريية وعزة هائلة لدى أهل مصر، لدرجة 
انه حصل نزاع بعد وفاته بشأن مكان دفنه. فكل طائفة كانت تريد أن يدفن عندها، 
ليتحول قربه إىل مصدر للخري والربكة يف حياهتم. ويف اخلتام استقر الرأي على أن يدفن 
جثمان يوسف يف هنر النيل، الن ماء النهر كان مير من فوق القرب، وبالتايل كان ينال 

 .مجيع الناس اخلري والربكة بفضل الوجود الطاهر للنيب يوسف
3. راجع »كمال الدين ومتام النعمة«، ترمجة هبلوان، قم، دار احلديث، الطبعة األوىل، 
1380، ج 1، صص 288-303؛ باب غيبة موسى؛ »حبار األنوار«، ج 13، 

ص 38، »العهد العتيق«، التكوين، الباب 50، رقم 255. 
4. إيزيدور، إبستاين، »اليهودية ودراسة تارخيية«، ترمجة هبزاد سالكي، طهران، مؤسسة 

احلكمة والفلسفة االيرانية للبحوث، الطبعة األوىل، 1385، صص 11-8. 
5. »العهد العتيق«، سفر اخلروج، 40/12.

6. إيزيدور، ابساين، »اليهودية ودراسة تارخيية«، ترمجة هبزاد سالكي، طهران، مؤسسة 
احلكمة والفلسفة االيرانية للبحوث، 1385، الطبعة األوىل، ص 8.

7. املصدر السابق، ص 140؛ »تفسري الربهان«، ج 4، ص 217. 
8. »تفسري الربهان«، املصدر السابق، ص 217؛ »نور الثقلني«، ج 4، ص 126.

9. سورة طه، اآليات 14-11. 
10. املصدر السابق، اآلية 24. 

11. سفر اخلروج، الباب 3، اآلية 14. 
12. »اليهودية ودراسة تارخيية«، املصدر السابق، صص 11-8.

13. سورة الشعراء، اآليتان 34 و 35.
14. سورة طه، اآلية 58.

15. املصدر السابق، اآلية 60.
16. املصدر السابق، اآليتان 65 و 66.
17. املصدر السابق، اآليتان 68 و 69.

18. املصدر السابق، اآلية 71.

والنبوة،  اسرائيل  بنو  الثالث(:  )الجزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  المصدر: 
إسماعيل شفيعي سروستاني، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1395ش.



42

43

المقاالت الثقافیة

٭ الرقم 44
٭ ذي القعدة

1439

المقاالت الثقافیة
٭ الرقم 44

٭ ذي القعدة
1439

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

فى ماهّية العدس
هذا نبات يطول قدر الّذراع، هو مرّكب من مائّية و أرضّية كثرية. و لذلك 

حتسّ  يبوسته يف الذوق، و ذلك إذا أكل بعد جفافه.
و يف العدس رطوبة فضلية؛ ضرورة أّن مجيع ما هو حّب ال خيلو من رطوبة 

فضلّية تكون فيها معّدة ألن يتكّون منها شخص آخر.
و ملا كان جوهر العدس كثري األرضّية، و ليس فيه هوائّية ظاهرة و ال ناريّة؛ ال 
جرم كان شبيها جبوهر األعضاء، فلذلك هو من األجسام الغذائّية. و جوهره 
ال حمالة غليظ، ألّن أكثر أرضّيته غليظة. و هذا الغلظ ليس بكثري جّدا، و 

ذلك ألّن هذه األرضّية ليست بباردة، إذ هى تفهة و غذائية.
و غذائّيته أكثر من دوائّيته، ألنه ليس خبارج عن االعتدال كثريا.

في طبيعة العدس و أفعاله على اإلطالق
ملا كان العدس مرّكبا من أرضّية تفهة، و هذه األرضّية ال ميكن أن تكون 
حارّة و ال باردة؛ ألهنا لو كانت حارّة لكانت مرّة أو حلوة، و لو كانت باردة 

لكانت عفصة أو قابضة، و ليست هذه األرضّية كذلك؛ إذن هي تفهة.
و كانت مائّيته يسرية، و ما يف أرضّيته حارّة حرارة يسرية - و هي األرضّية 

احللوة - و مع ذلك فهو خيلو عن الناريّة، و إاّل كان حرّيفا.
و  خملخال.  يكون  جرمه  إال كان  و  الكثرية،  اهلوائّية  عن  خيلو  و كذلك 
ليس كذلك. وجب بالضرورة أن يكون مزاج العدس يف احلرارة و الربودة 
كاملتوّسط. ألّن ما فيه من برد املائّية، تعدله حرارة األرضّية احللوة؛ ألّن هذه 

املائّية و هذه األرضّية يف جوهر العدس قليلتان.
و مع أّن العدس كاملتوّسط يف احلرارة و الربودة، فهو شديد اليبوسة؛ و ذلك 
ألجل كثرة أرضّيته، و لذلك حتّس هذه اليبوسة يف طعمه إذا كان جافّا و 

أكل نّيا.
و ذلك إذا مل يطبخ، فإذا طبخ، قّل ذلك فيه جّدا و حصلت هذه األفعال 
يف مائه، ألجل احنالل كثري من هذه األرضّية احللوة يف املاء؛ و لذلك فإّن 
املاء املطبوخ فيه العدس يكثر جالؤه، و حتليله، و إنضاجه و تلطيفه، و 
تنقيته؛ و لذلك يكون هذا املاء مطلقا للبطن ألجل ما فيه من قّوة اجلالء و 
أما جرم العدس فإنه يكون عاقال للبطن، خاصة إذا طبخ كرّة أخرى و أريق 
عنه كال املائني. و كلما كّرر هذا الطّبخ و أريق املاء، ازداد قبض العدس 
و ذلك ألجل زيادة مفارقة هذه األرضّية احللوة له، و بقاء األرضّية التفهة 

وحدها.
و ملا كان العدس كثري األرضّية و اليبوسة، جمّففا؛ و كان جتفيفه مع جالء و 
حتليل، و إنضاج، و تليني، و خلّو عن اللذع ألجل فقدان الناريّة؛ فهو ال 
حمالة نافع للقروح، فلذلك هو شديد النفع لكثري من القروح. و ال خيلو من 
قبض و ذلك ألجل كثرة األرضّية فيه. و لذلك فإّن قبض قشره أقّل، و ما 

ذاك إال ألنّ  األرضّية اجلالءة يف هذا القشر أكثر.
النفخ. و ما  و هو ال خيلو من رطوبة فضلّية، فلذلك هو موّلد الرياح و 
كان منه أصلب أرضّية، فهو ال حمالة: ردئ؛ ألنه يعسر انفعاله و اهنضامه. 
فلذلك أفضل العدس ما كان سريع النضج إذا طبخ؛ ألن هذا إمنا يكون 

العدس

كذلك إذا كان سهل االنفعال يف داخل البدن، فيكون أسهل اهنضاما.
و ما كان منه ال يسّود املاء إذا نقع فيه، فهو أفضل؛ ألن تسويده املاء إمنا 

يكون لضعف تركيبه، حىت ينحّل منه يف املاء أجزاء أرضّية، فتصبغه.

فعل العدس 
في أعضاء الّرأس

• ملا كان العدس مشتمال على أجزاء أرضّية حلوة لطيفة، و هذه األرضّية 
يسهل تصّعدها إذا فعلت فيها احلرارة، و مزاجها مع مائّية العدس شديد، 
و مع األرضّية األخرى ليس كذلك؛ فإهنا تنفصل منها كثريا عند الطّبخ؛ 
فلذلك إذا سخن العدس يف املعدة، فال بّد هلذه األرضّية احللوة الىت فيه أن 
تتصّعد مع مائّيته إىل الدماغ، و يلزم ذلك أن تغّلظ أرواح الدماغ، و أن 
حترّكها حركات رديئة. فلذلك كان أكل العدس مما يفسد األحالم، و يرى 
شبيها  ختييلها  يكون  فلذلك  سوداويّة،  األرضّية  هذه  ألّن  رديئة.  أحالما 
بتخييل السوداء؛ فلذلك كان العدس )حيدث( مخارا بالرأس، ألنه جيعل الّدم 

غليظا سوداويّا؛ و ذلك غري مناسب جلوهر الدماغ. 
البصر، و حيدث  يظلم  العدس  اإلكثار من أكل  فإّن  أيضا،  • و كذلك 
الغشاوة؛ و ذلك ألجل كثرة خمالطة هذه األرضّية الىت تتصّعد منه حينئذ 
ألرواح الدماغ، فتكدر ال حمالة الروح الباصر، و يلزم ذلك ضعف البصر و 
حدوث اخلياالت. و تكون هذه اخلياالت سوداء؛ ألّن هذه األرضّية إذا 
تصّعدت و خالطت الروح الباصر، بقى يف تلك الروح أجزاء أرضّية غري قابلة 
للتشّبح - تشّبح املرئّيات - فلذلك ما تقع عليها )من( أشباح املرئّيات ال 

ترى فريى موضعها كالظلمة و يلزم ذلك أن ترى سوداء.
و إذا كان العدس نّيا، كان حدوث هذه األشياء عنه أكثر؛ ألّن ما يتصّعد 
من هذه األرضّية أكثر، ألهنا تكون فيه أزيد. ألّن العدس إذا طبخ، فارقه 

كثري من هذه األرضّية ال حمالة.
و إذا كان العدس رطبا مل جيف بعد، و أكل حباله، كان توّلد هذه األشياء 
عنه أكثر كثريا؛ و ذلك ألجل سهولة تصّعد هذه األرضّية حينئذ، بسبب 
كثرة املائّية املستعّدة هلذا التصّعد. و يلزم من كثرة تصّعد هذه املائّية أن يكون 
ما يتصّعد معها من هذه األرضّية، الىت هى شديدة املمازجة هلا أكثر. و ذلك 

يلزمه حدوث األحالم الرديئة، و ظلمة البصر، و اخلياالت.
• و قد تضّمد العني بالعدس فينفع ذلك من أورامها احلارّة، و ذلك إذا خلط 

مع إكليل امللك و السفرجل املدقوق و دهن الورد.

في أعضاء الّصدر و أعضاء الغذاء و أعضاء الّنفض
• إّن العدس ألجل غلظ جوهره، يقّل جّدا نفوذ ما ينفذ منه إىل داخل 
يغّلظ أرواح  الصدر ضعيفا. لكنه  الصدر؛ فلذلك يكون فعله يف أعضاء 
القلب و يكّدرها، فلذلك أصله حيدث ضيق الّصدر، و احلزن، و النكاية؛ 

و باجلملة األخالق السوداويّة.
• و لكن فعله ذلك، ليس بشديد جّدا إال يف السوداويني، و يف الذين أرواح 
قلوهبم رقيقة جّدا بالطبع. فإّن هؤالء لكثرة انفعاهلم، حتدث هلم هذه األحوال 
عن العدس أكثر، و ذلك ألجل سهولة تكّدر أرواح هؤالء، بسبب سرعة 

انفعاهلا، ألجل رّقة قوامها. و أما السوداويون، فهم أيضا يعرض هلم عن أكل 
العدس تلك األحوال كثريا، و ذلك ألجل شّدة استعدادهم حلدوثها ألّن هذ 

األحوال أحوال سوداويّة.
• و إذا سحق العدس نّيا، و خلط مباء البحر، و ضّمد به الثدى الوارم عن 
احتقان الّدم و اللنب؛ حّلل ذلك الورم. و ذلك ملا يف العدس من التجفيف 
و التحليل، مع زيادة هذين مباء البحر؛ فإنّ  ماء البحر فيه أرضّية حمرتقة مرّة 
و هذه األرضّية كثرية التحليل و التجفيف. و يعني على ذلك، ما يف هذا 
املاء و يف العدس من اجلالء، فإنّ  األشياء اجلالية ألجل تفتيحها ملساّم ظاهر 

اجللد )تعني( على حتّلل ما يتحّلل من األورام و حنوها.
• و ألجل كثرة أرضّية العدس هو عسر االنفعال فلذلك هو عسر االهنضام، 
و عسر النفوذ أيضا. و ألجل كثرة أرضّيته الىت ليست بلطيفة و ألجل غلظه 
و عسر نفوذه؛ قد يسّدد جمارى الغذاء، خاصة إذا كانت هذه اجملارى ضّيقة. 
فلذلك قد حيدث الّسدد يف الكبد، و يضّر املعدة؛ ألجل عسر اهنضامه، و 

ألجل ما يتوّلد منه فيها من الفضول.
و ألجل توليده الرياح و النفخ و ألجل غلظه، و للرطوبة الغريبة الىت فيه هو 
حيدث املغص و نفخ املعدة و األمعاء. و كذلك قد يوّلد القولنج، خاصة و 

هو مع تفتيحه يعقل البطن.
و إذا أكل العدس بغري قشره، كان عقله للبطن أكثر - مع أّن القشر أكثر 
أرضّية - و ذلك ألنّ  القشر أكثر جالء، ألن األرضّية اجلالّءة فيه أكثر؛ و 

ذلك ألجل تسخنه حبرارة الشمس، فتكتسب بذلك أرضّيته، قّوة جالّءة.
و ألجل احنالل األرضّية اجلالّءة من العدس يف املاء الذى يطبخ فيه  كان 

مطلقا للبطن، ألجل ما فيه من هذه األرضّية.
• و العدس ألجل أرضّيته مغلظ  للّدم جّدا. حىت إنه إذا أدمن أكله جيعل 
الّدم شديد الغلظ ، فلذلك كان إدمان أكله يصّفر اللون، ألنه يقّلل متّكن 
الّدم من النفوذ إىل ناحية اجللد و يف خلل اجللد، فلذلك يقلّ  الّدم يف اجللد. 

و يلزم ذلك أن يصبغه أصفر.
• و ملا كان العدس يغلظ  الّدم، فهو ال حمالة حيوج يف التغذية إىل مائّية كثرية 
ختالط الّدم لتسّهل نفوذه مع غلظه، إىل مواضع التغذية؛ فلذلك كان العدس 

حيوج إىل نفوذ مائّية كثرية إىل البدن. و يلزم ذلك أمور:
أحدها: أنه يعّطش، ليكون املتناول من املاء كثريا، فيمكن تكثري ما ينفذ منه 

إىل البدن.
و ثانيها: أنه يقّلل البول. و ذلك ألجل تكثريه ما ينفذ إىل البدن من املاء 

املشروب.
و ثالثها: أنه يكثر العرق. و ذلك ألنّ  املاء الواصل إىل البدن، إذا فرغ من 
تنفيذ الغذاء، بقى الفاضل منه عن التغذية كثريا، و يلزم ذلك أن يكون ما 

يندفع منه من مساّم اجللد كثريا، فيكون العرق كثريا.
و رابعها: أنه يضّر األعصاب، و ذلك ألجل كثرة املائّية الباّلة هلا.

و نقول ملا كان أّكل العدس يغّلظ الّدم كثريا؛ فهو ال حمالة يلزمه أمور:
أحدها: تغرّي اللون، و ذلك بأن يصفّر اللون أوال لقّلة نفوذ الّدم إىل اجللد مث 
حيمّر أخريا محرة إىل كمودة؛ و ذلك ألجل تراكم هذا الّدم عند اجللد ألجل 
غلظه. فما يسهل نفوذه منه يف اجللد، يبقى حمتبسا فيه و ال يتحّلل. فإذا 
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طال الزمان، كثر يف اجللد، و لزم ذلك امحراره فتكون هذه احلمرة إىل كمودة، 
ألجل تكاثف ذلك الّدم و ميله إىل اجلمود.

و ثانيهما: كثرة حاجة البدن إىل ماء كثري و يلزم ذلك من اللوازم.
و ثالثها: نقصان احليض. و ذلك ألّن الّدم الغليظ ، يعسر نفوذه إىل الّرحم، 

فيكون ما يصل منه إىل الرحم قليال؛ و يلزم ذلك نقصان احليض.
و رابعها: زيادة تغذية العظام. و ذلك ألّن الّدم إمنا يكون غليظا، إذا كان 
كثري األرضّية؛ و يلزم ذلك أن يكون شبيها جبواهر العظام، فلذلك تكون 

تغذيته هلا كثرية جّدا. و يلزم ذلك زيادة قّوهتا، و غلظها.
و خامسها: غلظ اللحم و كثافته و صالبته، و ذلك ألّن غذاء اللحم إمنا هو 

من الّدم؛ و إذا كان الّدم غليظا، كان كثري األرضّية.
و يلزم هذين األمرين:1 زيادة غلظ البدن. و ذلك ألجل غلظ عظامه. مع 
كثرة اللحم و تكاثفه. و إمنا يكون اللحم حينئذ كثريا، ألنّ  تكّون اللحم 
هو من متني الّدم، و الّدم الغليظ  يكثر املتني منه؛ خبالف الّدم الرقيق. و 
يلزم كثرة اللحم و غلظه و كثافته، و غلظ العظام؛ أن يكون البدن غليظا، 

عظيما.
و سادسها: تضّرر الرئة و الدماغ. أما الرئة، فألّن غذاءها إمنا هو من الّدم 
الرقيق الذى يأتى إليها من القلب، و إذا كان دم البدن غليظا، كان ما يأتيها 
من قبل الّدم الرقيق قليال جّدا. و أما الدماغ، فألّن غذاءه بدم رطب بلغمىّ ، 

و ذلك مما يقّل جّدا عند غلظ الّدم.
و سابعها: قّلة األرواح. و ذلك ألّن تكّون األرواح إمنا يكون من اهلواء و الدم 
اجلارى. و إذا كان الّدم غليظا أرضّيا، كان توّلد خبار اهلواء منه قليال ال حمالة، 
و يلزم ذلك قّلة األرواح. و يلزم قّلة األرواح ضعف الذهن، و ضعف الفكر 

و بالدته. و لذلك كّل حيوان غليظ  الّدم، فإنه يكون بليدا.
و ثامنها: قّلة ظهور االنفعاالت النفسانّية يف الوجه و سائر البشرة. و ذلك 
ألجل قّلة األرواح و غلظها؛ فاألرواح املتكّونة من الّدم الغليظ ، ال بّد و أن 

تكون غليظة. و يلزم ذلك أيضا بالدة الذهن.
و تاسعها: زيادة القّوة على اجلماع و ذلك ألنّ  الّدم الغليظ  يكثر توّلد املىّن 
منه، و يكثر توّلد الرياح يف العروق منه، و هذه الرياح يكثر بسببها انتفاخ 
القضيب و انتشاره. فلذلك صاحب الّدم الغليظ ، ال بّد و أن يكون شديد 

القّوة يف اجلماع.
و عاشرها: كثرة السوداء. و ذلك ألنّ  السوداء هى دم كثري األرضّية، غليظ 
و إذا كان الّدم غليظا، كانت السوداء كثرية. و يلزم ذلك أن تكون أمراضها 
كثرية جّدا، ضرورة إن حّل خلط كثري يف البدن، فال بّد و أن تكون أمراضه 
كثرية، ألّن ماّدة تلك األمراض تكون حاضرة، كثرية، فيكون البدن شديد 

االستعداد هلا.
تكون  أن  و  جّداً،  الّدم  يغلظ  العدس  أكل  من  اإلكثار  فلذلك كان   •
السرطانية،  العّلة  و  املاليخوليا،  حيدث  فلذلك  السوداويّة كثرية.  األمراض 
و اجلرب السوداوّى، و داء الفيل، و مّحى الرّبع و البواسري، و اجلذام. و 
حدوث اجلذام يكون حينئذ أكثر. و هذا ألّن العدس مع تكثريه للسوداء، 
و تغليظه للدم، فإنه يقبض مساّم اجللد و يضّيقها، و يلزم ذلك أن يكون 
نفوذ األخالط و الدم فيها متعّسرا، فلذلك يرتاكم يف ناحية اجللد، و حيدث 

منها حينئذ غدد؛ و تكاثف يف اجللد و حنو ذلك، مما يلزم اجلذام. فلذلك 
يكون حدوث اجلذام؛ حينئذ كثريا، فلذلك كان اإلكثار من أكل العدس 

يعرض عنه هذه األحوال.

فى بقّية أحكام العدس
الّدم جّدا، و حيدث األمراض  يغّلظ  السوداء، و  العدس يكثر  ملا كان   •
السوداويّة؛ فمن أكثر من أكله فينبغى أن يستكثر من استفراغ السوداء و 
إخراجها من البدن، و ذلك مبثل طبيخ األفتيمون و حنوه. و أن يكون أكله 
مع الدسومات و اللحوم الرطبة، فإن هذه تعّدله و تقّلل يبوسته؛ و يلزم ذلك 

قّلة ما يتوّلد منه من السوداء.
• و أّما طبيخه مع الّسمك فإنه يزيده شرا، ألنّ  توليده للسوداء يكون حينئذ 
أكثر، و ذلك ألنّ  الّسمك بذاته يوّلد السوداء. و طبيخه مع حلوم الصيد 

أشّد ضررا و أكثر توليدا للسوداء، خاصة إذا كانت هذه اللحوم مقّددة.
• و كذلك أكله مع األشياء السوداويّة يزيد يف ضرره، كما إذا عمل معه 
اجلنب احلريف و الزيتون النضيج األسود. و هو مع هذا الزيتون مضّر باملعدة. 
• و قد يؤكل مع البصل النئ، و هذا و إن كان يعني على اهنضامه و تلطيفه 
النفساىّن؛ و يكثر  قليال، فإنه يزيد يف إضراره بالدماغ و العني، و بالروح 

توليده للماليخوليا و األحالم الرديئة، ألجل زيادة تبخري البصل.
• و قد يطبخ العدس باخلّل و الّسكر و ذلك مما يلطّفه، و يقّلل تغليظه للدم 
و يزيد يف تسكني العدس لثوران الّدم؛ فلذلك ينفع كثريا من اجلدرّى و من 
األورام احلارّة، إذا أكل، أو ضّمد به. و أما إذا أكل، فألنه ألجل تسكينه 
لثوران الّدم، يقّل توّجه املواّد احلارّة إىل هذا الورم. و أما إذا ضّمد به، فألنه 
يردع بقّوة، و حيّلل، و جيّفف؛ خاصة إذا طبخ مع اخلّل وحده، إالّ أنه حينئذ 

- إذا أكل - كان أشّد جتفيفا، و أكثر إضرارا بالعصب.
• و قد يطبخ العدس مع الّشعري فيجود بذلك غذاؤه جّدا، حىت يصري من 
مجلتها غذاء حممودا. و ذلك ألّن الّشعري إذا نضج، كان منه كشك الّشعري 
و هذا الكشك لطيف، مرّطب، مزلق، ملني للبطن؛ فيكّون معّدال لغلظ  
العدس و يبوسته، و جتفيفه، و عقله للبطن؛ فيكّون من جمموع هذين مزاجا 

حممودا.
• و طبخ العدس مع الّسلق خاصة املائل إىل السواد، يصلحه أيضا؛ ألنّ  
هذا الّسلق فيه تلطيف، و حتليل، و تفتيح، و مجيع ذلك مصلح للّدم الغليظ  
الذى يتوّلد عن العدس. و قد قالوا إّن هذا الّسلق يزيد العدس قبضا و عقال 

للبطن.2
مع أّن الّسلق كثري البورقّية، و هى جالّءة و مطلقة. و أظنّ  و الّله أعلم، أّن 
سبب زيادة عقله للبطن حينئذ، هو زيادة ما يف هذا الّسلق من األرضّية، و 

ذلك مما يزيد عقل العدس للبطن.
أو  الّزعرور  أو  الكّمثرى  أو  احلصرم  أو  الّسّماق  مع  العدس  طبخ  أّما  و 
السفرجل أو الورد أو حّب اآلس أو قشور الرّمان أو العفص؛ فظاهر أّن ذلك 

مما يزيد يف عقله للبطن. و كذلك طبخه مع لسان احلمل.
و أّما طبخه مع اهلندبا فقد قالوا إنه يزيده عقال للبطن و يشبه أن يكون ذلك 

ألجل تربّده، فإنّ  الربد مما يعني على القبض.

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

• و إذا طبخ العدس بالعسل وحده كان منّقيا للقروح الوسخة، و جالّء 
للقروح العميقة، و نافعا خلبث القروح. و كذلك إذا سحق العدس و خلط 

بالعسل.
قّشر  إذا  و  الصلبة.  األورام  و  للخنازير  حمّلال  باخلّل؛ كان  طبخ  إذا  و   •

العدس.
• و ابتلعت منه ثالثون حّبة، نفع ذلك من اسرتخاء املقعدة؛ و ذلك ألجل 
املنقوعات  األدوية  يف  املقشور  العدس  هذا  جعل  إذا  و  العدس.  جتفيف 
املستعملة للجدرّى و احلصبة، ازداد نفع تلك األدوية؛ و كذلك إذا جعل 
يف النقوعات املستعملة يف الشرى. و ذلك ألنّ  العدس ألجل تسكينه لثوران 

الّدم، هو نافع من هذه األمراض.
• و ينبغى أن جياد طبخ العدس و ذلك بأن يطبخ مع املاء الكثري، إىل أن 
يشتّد نضجه و يلني جّدا؛ ألّن ما يكون كذلك، فهو أسرع هضما مما إذا 
كان فيه فجاجة ما. و ينبغى أن يطبخ معه مثل الصعرت و الفوذنج و حنومها. 
ألّن هذه األشياء تلّطف العدس و حتّلل رياحه و نفخه، و قد تذّر هذه عليه 

عند أكله إن مل تطبخ معه.

العدس في کالم األئمة المعصومين
 :قال قال رسول اهلل

»عليكم بالعدس  فإنه مبارك و مقدس - و إنه يرق القلب و يكثر الدمعة - و 
إنه قد بارك فيه سبعون نبيا - آخرهم   عيسى ابن مريم.«3

عن أيب عبد اهلل قال: 
»شكا رجل إلى النبي ص قساوة القلب فقال له عليك بالعدس فإنه يرق القلب 

و يسرع الدمعة و قد بارك عليه سبعون نبيا.«4
عن أيب عبد اهلل أنه قال: 

»سويق العدس يقطع العطش و يقوي المعدة و فيه شفاء من سبعين داء و يطفئ 
الصفراء و يبرد الجوف.« 

و كان إذا سافر ال يفارقه و كان يقول: »إذا هاج الدم بأحد من 
يطفئ  و  الدم  هيجان  يسكن  فإنه  العدس  سويق  من  اشرب  له  قال  حشمه   

الحرارة.«5
عن علي بن مهزيار قال: 

»إن جارية لنا أصابها الحيض و كان ال ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت 
فأمر أبو جعفر ع أن تسقى سويق العدس فسقيت فانقطع عنها و عوفيت.«6

الهوامش:
1. يقصد: زيادة تغذية العظام، و غلظ   اللحم و كثافته و صالبته.

2. و عقل البطن.. اإلشارة بقوله )و قد قالوا( إىل الشيخ الرئيس ابن سينا، فقد قال يف 
العدس: و يشتد عقل البطن إذا طبخ مع هندبا و لسان احلمل و احلمقاء، و مع السلق 

املسمى باألسود لشدة خضرته )القانون 1/401(.
3. »صحيفة اإلمام الرضا«، ص 75.

4. »احملاسن «، ج 2، ص 504.
5. »الكايف«، اإلسالمية، ج 6، ص 307.

6. املصدر السابق.

المصدر:
1. ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، ايران، طهران، طباعة 

دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، 1387ش.
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السؤال:
ع القرآن يف عهد النبی األکرم؟ هل مجحُ

الجواب: 
مجع القرآن فی عهد النبی األکرم، ورتبت سوره وآياته بأمر منه. وخري 
دليل على ما ذکر باإلضافة إىل الشواهد التارخيية الکثرية التی سنعرضها على 
القراء الکرام، قول النبی األکرم الذي مسى »سورة احلمد« بإسم »فاحتة 

الکتاب«، وقال: 
»ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب.«1

ويتضح مما تقدم ان القرآن مجع فی عهد النبی األکرم، وسورة احلمد 
کانت فی بدايته، وإذا کان القرآن أنذاک جمموعة من سور وآيات متناثرة 

فال معىن لتسمية سورة احلمد بـفاحتة الکتاب.
إن الشواهد التارخيية احلقيقية تشري إىل إن القرآن الکرمي مجع يف زمن النبی 

األکرم وسنشري هنا إىل بعض هذه الشواهد التارخيية ونقارهنا بالروايات 
التی تزعم ان القرآن مجع بعد وفاة النبی األکرم، ونستکشف احلقيقة 

من خالهلا:

.1
ينقل الطبرانی وابن عساکر عن الشعبی أنه قال مجع القرآن على عهد رسول 
اهلل ستة من األنصار، وهم اُبّی بن کعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، 
وابو الدرداء، وسعد بن عبيد و ابوزيد. ويروى کذلک ان مجمع بن جارية مجع 

القرآن، عدا سورة أو سورتني منه.

 .2
 .النبی عهد  فی  القرآن  من جمع  مالک:  بن  انس  قتادة: سألت  يقول 

جمع القرآن

فقال: 
أربعة أشخاص وجميعهم من األنصار ابّی بن کعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن 

ثابت، وابوزيد.

 .3
نقالً عن المسروق، قال عبد اهلل بن عمر: 

أنا أحب عبد اهلل بن مسعود، ألننی سمعت من النبی يقول: »تعلموا القرآن 
من أربعة عبداهلل بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وابّى بن کعب.«

 .4
وأخرج النسائی عن عبد اهلل بن عمر قوله: 

جمعت القرآن فقرأت به کل ليلة، فبلغ النبی فقال: »اقرأه فی شهر.«

 .5
يروى عن عثمان أن قال: 

کلما نزل الوحی على رسول اهلل دعى الکتاب ليکتبوا ما نزل عليه، وکان 
يقول: »ضعوا هذه اآلية فی هذه السورة وإلى جانب هذه اآلية.«2

 .6
کتب أبوعبد اهلل الزنجانی مؤلف کتاب »تاريخ القرآن«: 

أقدم بعض الصحابة فی عهد النبی على جمع القرآن کله أو أجزاًء منه، 
ولکن الجمع الذی ُجمع به کل القرآن فی عهد النبی، أکملوه فيما بعد.

 .7
يقول محمد بن اسحاق يف »الفهرست«: 

من جمع القرآن فی عهد النبی هم علی بن أبی طالب، وسعد بن عبيد، 
وابو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وابو زيد، وثابت بن زيد، وابّى بن کعب، وعبيد 

بن معاوية، وزيد بن ثابت.

.8
ينقل السيوطی فی »االتقان« عن محمد بن کعب الُقرظی: 

الخمس الذين جمعوا القرآن هم: معاذ بن جبل، وعبادة بن صامت، واُبّی بن 
کعب، وابو الدرداء، وابو ايوب االنصاری.

.9
ينقل مؤلف کتاب »تاريخ القرآن« عن ابن سيرين، ويقول: 

الذين جمعوا القرآن أربعة، هم معاذ بن جبل، وأبّی، وابو زيد أو ابو الدرداء، أو 
عثمان، أو عثمان وتميم الداری.

 .10
ينقل الخوارزمی يف کتاب »املناقب« عن علی بن الرباح ان علی بن ابی 

.وابّی بن کعب مجعا القرآن الکرمي فی عهد النبی طالب

.11
جاء فی الروايات التی ينقلها أبو بکر الحضرمی عن االمام الصادق، ان 

 :قال لعلی النبی
وال  خذوه  واألوراق.  والحرير  المکتوبات  فی  فراشی  خلف  موجود  »القرآن 

تضيعوه مثلما صنع اليهود بتوارتهم عندما أضاعوها.«3 
وذهب علی ومجعها فی قماش أصفر وختم عليها.

 .12
يدل حديث الثقلني على مجع القرآن فی عهد النبی، وإذا ما ضممنا 
هذا احلديث إىل ما سلف ذکره فال يبقى جمال للشک فی مجع القرآن فی 

عهد النبی حيث قال: 
»إنی تارک فيکم الثقلين، ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا، کتاب اهلل، وعترتی 

أهل بيتی، وأنهما لن يفترقا، حتى يردا علی الحوض.«4
والقول   ،النبی فی عهد  القرآن  على مجع  بوضوح  احلديث  هذا  يدل 
الذی يذهب اىل حفظ القرآن فی الصدور غري صحيح، وإذا مل يدل حديث 
فيدل طبقاً   ،النبی القرآن بشکل منتظم فی عهد  الثقلني على کتابة 
ألخبس التقديرات على ان سور القرآن ومکان اآليات کان واضحة فی عهد 

النبی، وإن مل تقيد على ورق.5

الهوامش:
1. »مسند امحد«، ج 2، ص 428.

2. »البيان«، صص 26 و 27.
3. »تاريخ القرآن«، صص 7 و 8.

4. يعّد هذا احلديث من االحاديث املتواترة وبل جتاوز حد التواتر.
5. »سيماء عقائد الشيعة«، ص 178.

مصدر: مکتب سماحة آية اهلل العظمی مکارم الشيرازی.
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قال ابن السكيت أليب احلسن الرضا: لماذا بعث اهلل عز و جل موسى 
بن عمران بالعصا و يده البيضاء و آلة السحر و بعث عيسى بالطب و 

بعث محّمدا بالكالم و الخطب؟ 
فقال أبو احلسن: »إن اهلل تبارك و تعالى لما بعث موسى كان األغلب 
على أهل عصره السحر فأتاهم من عند اهلل عز و جل بما لم يكن في وسع القوم 
مثله و بما أبطل به سحرهم و أثبت به الحجة عليهم و أن اهلل تبارك و تعالى 
بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات و احتاج الناس إلى الطب فأتاهم 
من عند اهلل عز و جل بما لم يكن عندهم مثله و بما أحيا لهم الموتى و أبرأ لهم 
األكمه و األبرص بإذن اهلل  عز و جل و أثبت به الحجة عليهم و أن اهلل تبارك 
و تعالى بعث محّمدا في وقت كان األغلب على أهل عصره الخطب و 
الكالم و أظنه قال و الشعر فأتاهم من كتاب اهلل عز و جل و مواعظه و أحكامه 

ما أبطل به قولهم و أثبت به الحجة عليهم.« 

فقال ابن السكيت: تاهلل ما رأيت مثلك اليوم قط فما الحجة على الخلق اليوم؟ 
فقال: »العقل يعرف به الصادق على اهلل فيصدقه و الكاذب على اهلل 

فيكذبه.« 
فقال ابن السكيت: هذا هو و اهلل الجواب. 

االولی،  الطبعة  قم،  »علل الّشرائع«،  على،  بن  محّمد  بابويه،  ابن  المصدر: 
1966م.، ج 1، ص 121.

تقديم األدعیة - علل الشرائع

اّن الطريق اىل معرفة اهلل جل جالله مير عرب معرفة امسائه احلسىن وصفاته العليا 
وحيث السبيل اىل اكتناه ذاته املقدسة سبحانه والطريق اىل معرفة االمساء 

والصفات اليكون اال من خالل معرفة مظاهر االمساء والصفات.
 وعرب ايات وجتليات تلك االمساء والصفات ومادام انا نعتقد بان الرسول
املظهر االمت فسيكون هو  هو اوضح تلك االيات واكربها واعظمها وهو 

.فقد ثبت هلم السبيل للمعرفة وماثبت للرسول
عن ابي حمزة قال :قال يل ابو جعفر »انما يعبد اهلل من يعرف اهلل فاما 
من اليعرف اهلل فانما يعبده هكذا ضالال.« قلت: جعلت فداك فما معرفة اهلل؟ 
قال: »تصديق اهلل عز وجل وتصديق رسوله ومواالة علي واالئتمام به 

وبامة الهدى والبراءة من عدوهم هكذا يعرف اهلل عز وجل.«1
ويف نص آخر: »ال يكون العبد مؤمنا حتى يعرف اهلل ورسوله واالئمة كلهم 
وامام زمانه ويرد اليه ويسلم له.« مث قال: »و كيف يعرف االخر ويجهل 

االول؟!«2
روی عن زرارة قال مسعت أبا عبد اهلل يقول : 

»إن للغالم ]يعين موالنا صاحب الّزمان[ غيبة قبل أن يقوم« 

قال قلت: و لم؟ 
هو  و  زرارة  »يا   :قال مث  بطنه.  إىل  بيده  أومأ  و  »يخاف«   :قال
المنتظر و هو الذي يشك في والدته منهم من يقول مات أبوه بال خلف و منهم 
من يقول حمل  و منهم من يقول إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين و هو المنتظر غير 
أن اهلل عز و جل يحب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة.« 

قال قلت: جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شي ء أعمل؟ 
قال: »يا زرارة إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: 

اللَُّهمَ  َعرِّْفِني  نفَْفَسكَ  فَِإنَّكَ  ِإنْ  َلمْ  تفَُعرِّْفِني  نفَْفَسكَ  َلْم َأْعِرْف نَِبيََّك اللَُّهمَّ َعرِّْفِني 
َأْعِرْف ُحجََّتَك اللَُّهمَّ َعرِّْفِني ُحجََّتَك  َلْم  تفَُعرِّْفِني َرُسوَلَك  َلْم  ِإْن  َرُسوَلَك فَِإنََّك 

فَِإنََّك ِإْن َلْم تفَُعرِّْفِني ُحجََّتَك َضَلْلُت َعْن ِديِني .«3 

الهوامش:
1. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج  1، 

ص 180.
2. نفس املصدر.

3. نفس املصدر، ج 1، ص 337.

فني نفسك...« »اللهماّ عراّ

اختالف دلئل النبياء

الحاح في الدعاء 
قال رسول اهلل: »إن اهلل يحب السائل اللحوح .«

و روى الوليد بن عقبة الهجري قال: مسعت أبا جعفر يقول : »و اهلل ال 
يلح عبد مؤمن على اهلل في حاجته إال قضاها اهلل له .«

و روى أبو الصباح عن أيب عبد اهلل : »أن اهلل كره إلحاح الناس بعضهم 
على بعض في المسألة و أحب ذلك لنفسه إن اهلل يحب أن يسأل و يطلب 

ما عنده .«

تسمية الحاجة
روى ابن عبد اهلل الفراء عن الصادق قال : »إن اهلل تبارك و تعالى يعلم ما 

يريد العبد إذا دعا و لكنه يحب أن يبث إليه الحوائج .«
و عن كعب األحبار مكتوب يف »التوراة«: »يا موسى! من أحبني لم ينسني- 
و من رجا معروفي ألح في مسألتي يا موسى إني لست بغافل عن خلقي و لكن 
أحب أن تسمع مالئكتي ضجيج الدعاء من عبادي و ترى حفظتي تقرب بني 

آدم إلي بما أنا مقويهم عليه و مسببه لهم.«

اإلسرار بالدعاء
لبعده عن الرياء و لقوله تعاىل  ادعوا ربكم تضرعا و خفية.

و لرواية إسماعيل بن همام عن أيب احلسن الرضا قال:  »دعوة العبد سرا 
دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة عالنية.« و يف رواية أخرى:  »دعوة تخفيها 

أفضل من سبعين دعوة تظهرها.«
و عن النيب : »أن ربك يباهي المالئكة بثالثة نفر رجل يصبح في أرض 
قفر فيؤذن و يقيم ثم يصلي فيقول ربك للمالئكة انظروا إلى عبدي يصلي و ال 

يراه أحد غيري فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه و يستغفرون له إلى الغد 
من ذلك اليوم و رجل قام من الليل يصلي وحده فسجد و نام و هو ساجد 
فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي و جسده ساجد لي و رجل في زحف فيفر 

أصحابه و يثبت و هو يقاتل حتى قتل.«

التعميم و االجتماع في الدعاء
روى ابن القداح عن أيب عبد اهلل قال: قال رسول اهلل : »إذا دعا 

أحدكم فليعمم فإنه أوجب للدعاء.«
قال اهلل تبارك و تعاىل: »و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم   و أمر اهلل 

تعالى باالجتماع للمباهلة.«
و روى أبو خالد قال: قال أبو عبد اهلل : »ما من رهط أربعين رجال اجتمعوا 
فدعوا اهلل في أمر إال استجاب اهلل لهم فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون اهلل 
عشر مرات إال استجاب اهلل عز و جل لهم فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو 

اهلل أربعين مرة يستجيب اهلل العزيز الجبار له .«
و روى عبد األعلى عنه : »ما اجتمع أربعة قط على أمر فدعوا اهلل تعالى 

إال تفرقوا عن إجابة.«

المصدر: ابن فهد حلى، احمد بن محّمد، »عدة الداعي و نجاح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407ق.، ص 1585-155.

أدب الدعاء

عاء في الداّ
الحاح و تعميم
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الحكايات

سیرة األخیار

11 ذي القعدة، ذکری والدة أبو احلسن علي بن موسى الرضا
ملا انقضى أمر املخلوع  و استوى أمر المأمون، كتب إىل الرضا يستقدمه 
إىل »خراسان«. فاعتل عليه الرضا بعلل كثرية فما زال املأمون يكاتبه 
و يسأله حىت علم الرضا أنه ال يكف عنه فخرج و أبو جعفر له 

سبع سنني. 
فكتب إليه املأمون: ال تأخذ على طريق »الكوفة« و »قم« فحمل على طريق 

»البصرة« و »األهواز« و »فارس« حتى وافى »مرو«. 
 الرضا يتقلد اإلمرة و اخلالفة فأىب  املأمون  فلما واىف مرو عرض عليه 
ذلك و جرت يف هذا خماطبات كثرية و بقوا يف ذلك حنوا من شهرين كل 
ذلك يأىب أبو احلسن الرضا أن يقبل ما يعرض عليه فلما كثر الكالم و 

اخلطاب يف هذا. 
قال املأمون: فوالية العهد فأجابه إلى ذلك. و قال له على شروط أسأهلا فقال 

املأمون: سل ما شئت. 
قالوا: فكتب الرضا: »إني أدخل في والية العهد على أن ال آمر و ال أنهى 

و ال أقضي و ال أغير شيئا مما هو قائم و تعفيني من ذلك كله.« 
فأجابه املأمون إىل ذلك و قبلها على هذه الشروط و دعا املأمون الوالة و 
القضاة و القواد و الشاكرية و ولد العباس إىل ذلك فاضطربوا عليه فأخرج 
أبوا ذلك  نفر من قواده  القواد و أرضاهم إال ثالثة  أمواال كثرية و أعطى 
أحدهم عيسى الجلودي و علي بن أبي عمران و أبو يونس.  فإهنم أبوا أن 
يدخلوا يف بيعة الرضا فحبسهم و بويع الرضا و كتب ذلك إىل 
البلدان و ضربت الدنانري و الدراهم بامسه و خطب له على املنابر و أنفق 

املأمون يف ذلك أمواال كثرية.
أن يركب و حيضر  الرضا يسأله  إىل  املأمون  العيد، بعث  فلما حضر 
العيد و خيطب ليطمئن قلوب الناس و يعرفوا فضله و تقر قلوهبم على هذه 

الدولة املباركة. 
فبعث إليه الرضا و قال: »قد علمت ما كان بيني و بينك من الشروط 

في دخولي في هذا األمر.« 
فقال املأمون: إنما أريد بهذا أن يرسخ في قلوب العامة و الجند و الشاكرية هذا 
األمر فتطمئن قلوبهم و يقروا بما فضلك اهلل به فلم يزل يرده الكالم في ذلك. 
فلما أحل عليه قال: »يا أمير المؤمنين إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي 
و إن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول اهلل و كما خرج أمير المؤمنين 

 »علي بن أبي طالب
فقال املأمون: اخرج كما تحب. و أمر املأمون القواد و الناس أن يبكروا إىل 
باب أيب احلسن الرضا فقعد الناس أليب احلسن الرضا يف الطرقات 
باب  على  القواد  اجتمع  و  الصبيان  و  النساء  و  الرجال  من  السطوح  و 

.الرضا
بيضاء من  بعمامة  تعمم  فاغتسل و   الرضا قام  الشمس  فلما طلعت 
قطن و ألقى طرفا منها على صدره و طرفا بني كتفه و تشمر مث قال جلميع 
مواليه: »افعلوا مثل ما فعلت.« مث أخذ بيده عكازة و خرج و حنن بني يديه 
و هو حاف قد مشر سراويله إىل نصف الساق و عليه ثياب مشمرة فلما 
قام و مشينا بني يديه رفع رأسه إىل السماء و كرب أربع تكبريات فخيل إلينا 
أن اهلواء و احليطان جتاوبه و القواد و الناس على الباب قد تزينوا و لبسوا 

السالح و هتيئوا بأحسن هيئة.
فلما طلعنا عليهم هبذه الصورة حفاة قد تشمرنا و طلع الرضا وقف وقفة 
على الباب قال: »اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر على ما هدانا اهلل أكبر على 
ما رزقنا من بهيمة األنعام و الحمد هلل على ما أبالنا...« و رفع بذلك صوته و 
رفعنا أصواتنا فتزعزعت  مرو من البكاء و الصياح فقاهلا ثالث مرات فسقط 
القواد عن دواهبم و رموا خبفافهم ملا نظروا إىل أيب احلسن و صارت 
مرو ضجة واحدة و مل يتمالك الناس من البكاء و الضجيج و كان أبو 
احلسن ميشي و يقف يف كل عشر خطوات وقفة فكرب اهلل أربع مرات 
فتخيل إلينا أن السماء و األرض و احليطان جتاوبه و بلغ املأمون ذلك. فقال 
له الفضل بن سهل، ذو الرئاستني: يا أمير المؤمنين إن بلغ الرضا المصلى على 

هذا السبيل افتتن به الناس فالرأي أن تسأله أن يرجع. 
فبعث إليه املأمون فسأله الرجوع. فدعا أبو احلسن خبفه فلبسه و رجع. 

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »عيون أخبار الرضا«، طهران، الطبعة االولی، 
1378ق.، ج 2، صص 151-149.

اهلل أكبر على ما هدانا

ابن علي
األب، ليس فقط الشخص الذي يأخذ اإلبن من دمه وحلمه، بل أمسى من 
األب اجلسدي، أب يريب وينشئ اإلبن يف أحضانه وينمي روحه وجيعلها 
تسمو. إن حممد بن أيب بكر، وبالرغم من أنه يشرتك جسديا مع ابوبكر، 
ووارث خصائصه اخلحُلقية واخلَلقية، لكنه وبسبب وفاة أيب بكر، منا وترعرع 
يف بيت رجل الرجال، وجلس على مائدة سبطي النيب األكرم وسيدي 
املؤمنني  بامري  احلياة  يف  ارتبطت  روحه  فان  وبذلك  اجلنة.  أهل  شباب 

علي وأصبحت »الشهادة يف سبيل اهلل« منزله األخري. 

حياته
هو محّمد بن أبی بكر عبد اهلل بن أبي قحافة القرشي التيمي، ولد يف شهر ذي 
القعدة سنة حجة الوداع، وقد ورد أنه ولد بذي احلليفة أو بالشجرة، وذلك 
عندما تّوجه النيب إىل مكة للحج. أّمه أسماء بنت عميس، وكانت زوجة 
جعفر بن أبي طالب، وبعد استشهاده تزوجت من أبی بكر، مث تزوجها اإلمام 
علي بعد وفاة أبی بكر، فنشأ حمّمد حتت رعاية اإلمام علي، وترىب 

يف كنفه. 
أن أبا بكر خرج  يف حياة رسول اهلل يف غزاة فرأت أمساء بنت عميس 
و هي حتته كأن أبابكر خمضب باحلناء رأسه و حليته و عليه ثياب بيض. 
أبو بكر  فجاءت إىل عائشة فأخربهتا، فقالت: إن صدقت رؤياك فقد قتل 
إن  خضابه  الدم  و إن ثيابه أكفانه. مث بكت فدخل النيب و هي كذلك، 
فقال: »ما أبكاها؟« فقالوا: يا رسول اهلل ما أبكاها أحد و لكن أسماء 

 :فقال ذكرت رؤيا رأتها ألبی بكر. فأخرب النيب
»ليس كما عبرت عائشة و لكن يرجع أبو بكر صالحا فيلقى أسماء فتحمل منه 

بغالم فتسميه محّمدا يجعله اهلل غيظا على الكافرين و المنافقين.«1 
 حمّمد بن ابی بکر حضر يف معركيت »اجلمل« و »صفني« مع اإلمام علي

وكان يف معركة اجلمل على الرجالة، وقد واجه أخته عائشة. 
روى محّمد بن عبد اهلل عن عمرو بن دينار قال: قال أمري املؤمنني البنه 
محّمد بن حنفّية: »خذ الراية و امض«؛ و علي خلفه فناداه: »يا أبا 

القاسم« فقال: لبيك يا أبت!  فقال:
»يا بني ال يستفزك  ما ترى قد حملت الراية و أنا أصغر منك فما استفزني عدوي 
و ذلك أنني لم ألق أحدا إال حدثتني نفسي بقتله. فحدث نفسك بعون اهلل 
بظهورك عليهم و ال يخذلك ضعف النفس باليقين فإن ذلك أشد الخذالن.« 

قال: فقلت: يا أبت أرجو أن أكون كما تحب إن شاء اهلل. قال: »فالزم رايتك 
فإذا اختلطت الصفوف قف في مكانك و بين أصحابك فإن لم تر أصحابك  

فسيرونك.« 
قال: و اهلل إين لفي وسط أصحايب فصاروا كلهم خلفي و ما بيين و بني 
القوم أحد يردهم عين و أنا أريد أن أتقدم يف وجوه القوم فما شعرت إال 
بأيب من خلفي قد جرد سيفه و هو يقول: »ال تقدم حتى أكون أمامك« 
الذين يف  فضربوا  أصحابه  من  طائفة  معه  و  يهرول  يدي  بني   فتقدم
وجهه حىت أهنضوهم و حلقتهم بالراية فوقفوا وقفة و اختلط الناس و ركدت 
السيوف ساعة فنظرت إىل أيب يفرج الناس ميينا و مشاال و يسوقهم أمامه 
فأردت أن أجول فكرهت خالفه و وصيته يل: ال تفارق الراية حىت انتهى 
إىل اجلمل و حوله أربعة آالف  مقاتل من بين ضبة و األزد و متيم و غريهم و 
صاح: »اقطعوا البطان« فأسرع حمّمد بن أبی بكر فقطعه و اطلع على اهلودج 
فقالت: عائشة من أنت؟ فقال: أبغض أهلك إليك. قالت: ابن الخثعمية؟! 
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بل هي شريفة دع عنك  لعمري:  قالت  أمهاتك!  لم تكن دون  نعم و  قال: 
هذا...2 

محبوب علّی
قال أمري املؤمنني: »يرحمك اهلل يا محّمد، إن لكل قوم نجيبا و شاهدا 
عليهم و شافعا ألماثلهم، و أفضل النجباء النجيب من أهل السوء و إنك يا 

محّمد لنجيب أهل بيتك.«3 
أن حمّمد بن أبی بكر بايع عليا على الرباءة من أبيه.4 

ابن الطيار قال: ذكر حمّمد بن أبی بكر عند أيب عبد اهلل فقال أبو عبد 
اهلل : »رحمه اهلل و صلى اهلل عليه قال ألمير المؤمنين يوما من  األيام  
ابسط يدك  أبايعك  فقال أ و ما فعلت فقال بلى فبسط يده. فقال أشهد أنك 
عبداهلل: »كانت  أبو  فقال  النار.«  في  أبي  أن  و  طاعتك  مفترض  إمام 

النجابة من قبل أمه أسماء بنت عميس ال من قبل أبيه .«5 
عّينه اإلمام أمري املؤمنني والياً على »مصر«. وقد أشاد عليه يف كتابه 

الذي بعثه إىل أهل مصر، ومما ورد فيه:
»أحسنوا أهل  مصر مؤازرة محّمد أميركم، و اثبتوا على طاعتكم، تردوا حوض 
نبيكم، أعاننا اهلل و إياكم على ما يرضيه، و السالم عليكم و رحمة اهلل و 

بركاته.«6 

شهادته فی سبيل اهلل
استشهد يف مصر سنة 38هـ.ق. على يد معاوية بن حديج وهو عطشان.7 
ذكر ابن عبد البر: إن عليا بن َأيب طالب وىل يف َهذِه السنة مالك بن 
الحارث األشتر النخعي مصر، فمات بالقلزم قبل أن يصل إليها، سم يف زبد 
وعسل، قدم بني يديه فأكل منه، فمات، فوىل علي حمّمد بن أبی بكر، 
فسار إِليه عمرو بن العاص فاقتتلوا،8  فاهنزم حمّمد ودخل خربة، فأخرج منها 

وقتل، وأحرق يف جوف محار ميت.9 
أن عليا قال: »رحم اهلل محّمدا كان غالما حدثا أما و اهلل لقد كنت أردت 
أن أولي  المرقال  هاشم  بن عتبة بن أبي وقاص مصر و اهلل لو أنه وليها لما خلى 
لعمرو بن العاص و أعوانه العرصة و لما قتل إال و سيفه في يده بال ذم لفمحّمد 

بن أبی بكر.« 
أمير  يا  شديدا  جزعا  أبی بكر  بن  محّمد  على  جزعت  لقد   :لعلي فقيل 
المؤمنين  قال: »و ما يمنعني أنه كان لي ربيبا و كان لبني أخا و كنت له والدا 

أعده ولدا.«10 
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»كتاب الغيبة« للـطوسي هو من أفضل مصادر املهدوية عامة وحياة اإلمام 
املهدي والبحث عن غيبة اإلمام الثاين عشر من أئمة الشيعة اإلمامية، 
ومؤّلف هذا الكتاب واحد من أكابر العلماء الشيعة يف عصر الغيبة وهو أبو 

جعفر محّمد بن الحسن الطوسي امللقب بـشيخ الطائفة.

المؤلف
محّمد بن الحسن بن علي بن الحسن )385-460هـ.ق.( املشهور بـشيخ 
الطائفة و الشيخ الطوسي،صاحب كتايب »التهذيب« و »االستبصار« ومها 
الروائية عندهم  الكتب  أّن  الشيعة-علما  عند  الرئيسية  الروائية  الكتب  من 
أربعة- ويعّد من كبار املتكّلمني،واحملدثني واملفسرين، والفقهاء املسلمني. جاء 
إىل بغداد يف سن الثالثة والعشرين قادما من »خراسان« فحضر درس كبار 
العلماء من أمثال الشيخ المفيد، والسيد المرتضى. وقد تسّنم كرسي الكالم 
يف مدينة »بغداد« وبقي فيها حىت سقوط دولة بين بويه على يد السالجقة وقد 
تّعرض بيته ومكتبته لإلحرتاق من قبل السالجقة وأتباعهم مما اضطره ذلك إىل 
ترك بغداد والتوجه حنو »النجف األشرف« وقام بتأسيس حوزة علمية فيها هو 

ومن حلقه من طلبته. وبقي الشيخ الطوسي يف النجف حىت وفاته.
وكان الشيخ الطوسي قد تسّنم زعامة الشيعة بعد وفاة السيد املرتضى.وقد 
أهل  وملذهب  لإلسالم  اجلليلة  اخلدمات  من  الكثري  الطوسي  الشيخ  قّدم 
البيت فقد رىّب الكثري من التالميذ، فضال عن العشرات من املصنفات 
يف فروع العلوم اإلسالمية املختلفة، واليت مايزال أثرها واضحاً إىل اآلن.1 ولعّل 
من أهم اخلدمات اليت قّدمها الشيخ الطوسي للمذهب الشيعي التفريع يف 
املسائل الفقهية حبيث قٌدم صورة جديدة لإلجتهاد عند الشيعة اإلمامية االثين 
عشرية،وذلك من خالل مؤّلفاته املتنوعة يف الفقه واألصول، فضال عن الكتابة 

يف الفقه املقارن كما يف كتابه اخلالف.2

الكتاب و هيكليته
رّتب الّشيخ كتابه على مثانية فصول وهي كالتايل:

- الكالم يف الغيبة: تناول املؤّلف يف هذا الفصل إثبات إمامة اإلمام الغائب 
بشكل عام.وألجل إثبات هذا األمر أتى املؤّلف مبقّدمات أثبت فيها بعض 
األمور: مثل وجود اإلمام يف كل زمان، ووجوب عصمة اإلمام ووجوب حضوره 
بني الناس. مث انتقل إىل بيان األدلة اليت تثبت غيبة اإلمام املهدي،وهو من 

ذرية اإلمام احلسني، ورّد أدلة املنكرين هلذا األمر؛
- إثبات والدة احلجة بن احلسن العسكري من خالل األدلة واألخبار املعتربة؛

الغيبة للطوسي

.ذكر أخبار من رأى صاحب الزمان -
- ذكر املعجزات الصادرة من صاحب الزمان، والتوقيعات الواردة عنه؛

.موانع ظهور احلجة -
- ذكر األخبار املتعلقة بسفراء ووكالء اإلمام املهدي-سواء أكانوا الوكالء 

املمدوحني أو املذمومني- وذكر أمساء من ادعى النيابة كذبا؛
- مدة عمر اإلمام، وتوجيه األخبار الّدالة على وفاته، وإثبات عدم العلم 
بوقت الظهور، وتوجيه األخبار اليت تدّل على وقت خاص. وكذلك بيان 

عالئم الظهور.
.بيان بعض صفات وخصائص اإلمام -

يعّد كتاب الغيبة للطوسي من أهم املصادر يف املعارف املهدوية؛وذلك ألّن 
مؤّلف هذا الكتاب فضال عن كونه ذو خربة وإحاطة عالية لألحاديث كانت 
بني يديه مصادر مهّمة كتبت يف وقت قريب من بداية الغيبة، أي املصادر 
األوىل اليت كتبت يف هذا اجملال. فاستطاع يف هذا الكتاب أن يدّون أهّم 
املسائل املتعلقة بإمامة اإلمام املهدي، كما استطاع أن يقدم إجابات 

3.حمكمة للشبهات والتساؤالت املتعلقة بإمامته وغيبته
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اربعين صباحا، اربعين عهدًا
روي عن جعفر بن حممد الصادق أنه قال: 

 ،من دعا إىل اهلل أربعني صباحا هبذا العهد كان من أنصار قائمنا«
فإن مات قبله أخرجه اهلل تعاىل من قربه، و أعطاه اهلل بكل كلمة ألف 

حسنة، و حما عنه ألف سيئة، و هو:

اللَّهحُمَّ َربَّ النُّوِر اْلَعِظيِم، َو َربَّ اْلكحُْرِسِي الرَِّفيِع، َو َربَّ اْلَبْحِر اْلَمْسجحُوِر، 
َو محُْنزَِل التَـّْورَاِة َو اإْلِجنِْيِل َو الزَّبحُوِر، َو َربَّ الظِّلِّ َو احلَْرحُوِر، َو محُْنزَِل اْلفحُْرقَاِن 

اْلَعِظيِم، َو َربَّ اْلَماَلِئَكِة اْلمحَُقرَِّبنَي، َو اأْلَنِْبَياِء َو اْلمحُْرَسِلنَي.
اللَّهحُمَّ ِإينِّ َأْسأَلحَُك ِبَوْجِهَك اْلَكرمِِي، َو بِنحُوِر َوْجِهَك اْلمحُِنرِي، َو مبحُْلِكَك 
اْلَقِدمِي، يَا َحيُّ يَا قـَيُّومحُ، َأْسأَلحَُك بِامسَِْك الَِّذي َأْشَرَقْت ِبِه السََّماَواتحُ َو 
، يَا َحّياً  ، يَا َحّياً بـَْعَد كحُلِّ َحيٍّ اأْلََرضحُوَن، يَا حي ]َحّياً[ قـَْبَل كحُلِّ َحيٍّ

اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت.
َماَم اهْلَاِدَي اْلَمْهِديَّ، اْلَقاِئَم بَِأْمِر اللَِّه، َصَلَواتحُ اللَِّه  اللَّهحُمَّ بـَلِّْغ َمْواَلنَا اإْلِ
َعَلْيِه َو َعَلى آبَائِِه الطَّاِهرِيَن، يف َمَشارِِق اأْلَْرِض َو َمَغارهِِبَا، َو َسْهِلَها 
َو َجَبِلَها، َو بـَرَِّها َو حَبْرَِها، َو َعينِّ َو َعْن َواِلَديَّ َو َعِن اْلمحُْؤِمِننَي ِمَن 
َو  ِعْلمحُهحُ  ِبِه  َأَحاَط  َما  َو  َعَدَد َكِلَماتِِه،  َو  اللَِّه،  َعْرِش  زِنََة  الصََّلَواِت، 

َأْحَصاهحُ ِكَتابحُهحُ.
اللَّهحُمَّ ِإينِّ أحَُجدِّدحُ َلهحُ يف َصِبيَحِة َهَذا اْليـَْوِم، َو َما ِعْشتحُ ِبِه يف أَيَّاِمي 
، اللَّهحُمَّ  َعْهداً َو َعْقداً َو بـَيـَْعًة َلهحُ يف عحُنحُِقي، اَل َأححُولحُ َعنـَْها َو اَل أَزحُولحُ
اْلمحَُسارِِعنَي يف َحَواِئِجِه،  َعْنهحُ،  ابِّنَي  الذَّ أَْعَوانِِه،  َو  أَْنَصارِِه  ِمْن  اْجَعْليِن 

اْلمحُْمَتِثِلنَي أِلََواِمرِِه، اْلمحَُحاِمنَي َعْنهحُ، اْلمحُْسَتْشَهِديَن بـنَْيَ َيَدْيِه.
اللَّهحُمَّ فَِإْن َحاَل بـَْييِن َو بـَيـَْنهحُ اْلَمْوتحُ الَِّذي َجَعْلَتهحُ َعَلى ِعَباِدَك َحْتماً 

َمْقِضّيا فََأْخرِْجيِن ِمْن قـرَْبِي، محُْؤَتزِراً َكَفيِن، َشاِهراً َسْيِفي، جمحَُرِّداً قـََنايت، 
محَُلبِّياً َدْعَوَة الدَّاِعي يف احْلَاِضِر َو اْلَباِدي.

اللَّهحُمَّ أَِرين طَْلَعَتهحُ الرَِّشيَدَة، َو غحُرََّتهحُ احلَِْميَدَة، َو اْكَحْل محُْرِهي  بَِنْظرٍَة ِمينِّ 
إِلَْيِه، َو َعجِّْل فـََرَجهحُ، َو َسهِّْل خَمَْرَجهحُ، َو أَْوِسْع َمنـَْهَجهحُ، َو اْسلحُْك يب 

حَمَجََّتهحُ، َو أَْنِفْذ أَْمرَهحُ، َو اْشدحُْد أَْزرَهحُ.
َو اْعمحُِر اللَّهحُمَّ ِبِه ِباَلَدَك، َو َأْحِي ِبِه ِعَباَدَك، فَِإنََّك قحـُْلَت َو قـَْولحَُك احلَْقُّ 
َعَلى ِلَساِن نَِبيَِّك حمحَُمٍَّد - َصلَّى اللَّهحُ َعَلْيِه َو آلِِه - َظَهَر اْلَفسادحُ يف اْلبـَرِّ 
َو اْلَبْحِر مبا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ ، فََأْظِهْر اللَّهحُمَّ لََنا َولِيََّك َو اْبَن بِْنِت 
نَِبيَِّك، اْلمحَُسمَّى بِاْسِم نَِبيَِّك، َحىتَّ اَل َيْظَفَر ِبَشيْ ٍء ِمَن اْلَباِطِل ِإالَّ َمزََّقه ، 
قَّ احلَْقَّ َو حيحَُقَِّقهحُ، اللَّهحُمَّ َو اْجَعْلهحُ َمْفَزعاً لِْلَمْظلحُوِم ِمْن ِعَباِدَك، َو  َو حيحُِ
نَاِصراً ِلَمْن اَل جيَِدحُ نَاِصراً َغيـَْرَك، َو جمحَُدِّداً ِلَما عحُطَِّل ِمْن َأْحَكاِم ِكَتاِبَك، 
َو محَُشيِّداً ِلَما َوَرَد ِمْن أَْعاَلِم ِديِنَك َو سحَُنِن نَِبيَِّك َصلَّى اللَّهحُ َعَلْيِه َو آلِِه، 

َو اْجَعْلهحُ اللَّهحُمَّ ممَّْن َحصَّْنَتهحُ ِمْن بَْأِس اْلمحُْعَتِديَن.
اللَّهحُمَّ َو سحُرَّ نَِبيََّك حمحَُمَّداً َصلَّى اللَّهحُ َعَلْيِه َو آلِِه الطَّاِهرِيَن ِبرحُْؤيَِتِه، َو َمْن 

تَِبَعهحُ َعَلى َدْعَوتِِه، َو اْرَحِم اْسِتَكانـَتـََنا ِمْن بـَْعِدِه.
اللَّهحُمَّ اْكِشْف َهِذِه اْلغحُمََّة َعِن اأْلحُمَِّة حِبحُضحُورِِه، َو َعجِِّل لََنا ظحُهحُورَهحُ، إِنَـّهحُْم 

يـََرْونَهحُ بَِعيداً َو نَراهحُ َقرِيباً، ِبَرمْحَِتَك يَا أَْرَحَم الرَّامِحِنَي.«
مث تضرب على فخذك األمين ثالثا و تقول : »اْلَعَجَل اْلَعَجَل اْلَعَجَل، 

يَا َصاِحَب الزََّمانِ ...«
تقدمي إىل القرّاء األعزاء
مؤسسة موعود العصر

املصدر: ابن مشهدى، حمّمد بن جعفر، »املزار الكبري«، قم،  الطبع االولی، 1419 ه.ق.، صص 665-663.


