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وصفت منظمة »اليونسيف« لألمومة والطفولة باألمم املتحدة إن اهلجوم 
الذي تعرضت له حافلة األطفال مبحافظة »صعدة« مشال »اليمن« صباح 
احلرب  يف  منخفضة  نقطة  ميثل  وأنه  باملروع  )2018/8/9م.(  اخلميس 

الوحشية على اليمن.
التنفيذية  املديرة  طالبت  )إکنا(،  الدولية«  القرآنية  األنباء  »وكالة  وأفادت 
للمنظمة هنريتا فور يف بيان صادر عنها باللغة اإلجنليزية أنه جيب أن يكون 
هذا اهلجوم غري املربر على األطفال نقطة حتول يف حرب اليمن الوحشية لقد 

طفح الكيل!، وأضافت: 
إن الهجوم المروع على حافلة في صعدة باليمن والذي قتل وتشوه فيه أعداد 
كبيرة من األطفال يمثل نقطة منخفضة في حرب البالد الوحشية، متسائلة عّما 
إذا كان هذا الهجوم سيمثل نقطة تحول للحظة التي يجب أن تدفع في النهاية 
األطراف المتحاربة ومجلس األمن الدولي والمجتمع الدولي إلى القيام بما هو 

مناسب لألطفال ووضع حد لهذا الصراع.
وأكدت هنريتا أن دول التحالف ومن يدعمهم من القوى العظمى ميكنهم 
أن يقرروا إهناء هذه الكوارث ضد أطفال اليمن، حيث ورد يف البيان الصادر:
يمكن ألطراف النزاع وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم ، بما في ذلك أعضاء 

مجلس األمن، أن يختاروا إنهاء هذه الكارثة من أجل أطفال اليمن. 
و»بريطانيا«  املتحدة«  »الواليات  من  إىل كل  الداللة  واضحة  إشارة  يف 
والداعمني  املؤيدين  وأبرز  األمن  مبجلس  الدائمني  األعضاء  و»فرنسا« 

للسعودية واإلمارات يف حرهبما ضد اليمن.
وكشفت املديرة التنفيذية لليونسيف إن املنظمة دعت مراراً وتكراراً إىل محاية 
األطفال واحرتام القانون اإلنساين الدويل، لكن هذه املطالبات باستهتار تام، 

يف إشارة ضمنية إىل عدم التزام التحالف السعودي اإلمارايت وداعميه بوقف 
ضمن  التحالف  أدرجت  املتحدة  األمم  وأن  خاصة  املدنيني،  استهداف 

القائمة السوداء ملنتهكي حقوق األطفال.
وقالت هنريتا إنه منذ بداية احلرب اليت شنها التحالف على اليمن يف مارس 
2015 قتل ما يقارب 2400 طفل وأصيب أكثر من 3600 آخرين وتضررت 
المستشفيات  على  الهجمات  إلى  باإلضافة  البريئة،  األرواح  آالف  وُدمرت 
هذه  في  شيوعاً  األكثر  هي  والتي كانت  األساسية  التحتية  والبنية  والمدارس 
الحرب، ويف هذا الشأن لفتت املديرة التنفيذية للمنظمة إىل اهلجمات اجلوية 
اليت شنتها مقاتالت التحالف مؤخراً على حمطة مياه ومركز رعاية صحية 
تدعمها منظمة اليونسيف يف احلديدة غرب اليمن وأدت تلك اهلجمات إىل 

تدمريمها، وأضافت: 
إنهما كانا منشئتان ضروريتان لتوفير المياه النظيفة للسكان حتى ال يعود وباء 
الكوليرا لالنتشار من جديد، وبعد تدميرها باتت حياة مئات اآلالف من الناس 

معرضة للخطر.
وأكدت مديرة اليونسيف إن:

وعلى  المنافذ  على  المفروضة  والقيود  المتكررة  الجوية  الهجمات  استمرار 
المحتاجين  أكثر  إلى  الوصول  على  قدرتنا  تعوق  الصراع  واستمرار  الوصول 

البالغين 11 مليون طفل.

المصدر: المساء برس.

الجيش السوري عاد أقوى مما كان

يكفي قتاًل ألطفال اليمن طفح الكيل

من فمك أُدينك، هذا هو احلال الذي بات يُعرّب عن تصرحيات االحتالل 
إسرائيل،  حشدته  الذي  احلشد  فبعد كل  بـ»سوريا«،  اخلاصة  اإلسرائيلي 
ودعمها الالمتناهي جملاميع اإلرهابيني يف سوريا، خرج وزير حرب الكيان 
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ليؤكد أّن سوريا عززت حجم قواهتا الربية ليتجاوز 

املستوى الذي كان عليه قبل بداية األزمة يف سوريا، وأضاف: 
في الجهة المقابلة نرى الجيش السوري، الذي لم يكتف بالسيطرة على كل 
األراضي السورية، يبني جيشاً برياً جديداً له قاعدة عريضة وسيعود إلى حجمه 
السابق إن لم يكن أكبر، األمر الذي ُيشري إىل أّن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
باتت يف حالة من الرتّقب ملا قد يصدر عن اجليش السوري بعد أن أحكم 

سيطرته على أغلب املناطق يف سوريا. 
السوري، يف  الصهيوين قدرات اجليش  الكلمات وّصف وزير احلرب  هبذه 
الذي أصاب  الكبري  الرتاجع  السوري تعاىف بعد  إشارٍة منه إىل أن اجليش 
تأثر اجليش  السورية، حيث  املراحل األوىل من األزمِة  أفراده خالل  أعداد 
السوري نتيجة هروب أعداد كبرية من اخلدمة يف السنوات األوىل من احلرب، 

اليت بدأت عام 2011م.

األيام الصعبة
أيام سوداء عبوس تلك اليت عاشها اجليش السوري مع بداية احلرب على 
بعد أن تسّرب عدد من عناصره من اخلدمة العسكرية،  سوريا، خصوصاً 
والتحاق أقلّية أخرى باجملموعات املسلحة، متثلت تلك املرحلة بتوّسع نشاط 
اجملموعات املسلحة وسيطرهتا على مساحاٍت شاسعة من األرض السورية، 

األمر الذي ترافق بسقوط آالف الشهداء من عناصر اجليش السوري.
أكثر من ذلك، فإّن الدعم الكبري والالحمدود الذي تلقته اجملموعات املسلحة، 
السوري  اجليش  وعلى  عموماً،  السوريني  على  وجائر  ظامل  حصاُر  رافقه 
خصوصاً، األمر الذي أفقد اجليش السوري قدرته على احلصول على أسلحٍة 
جديدة، أو تطوير ما ميتلكه من أسلحة قدمية، وهو ما أّدى يف هناية األمر 

إىل إضعاف اجليش السوري وخسارته لعدد من املناطق االسرتاتيجية واملهمة 
على مساحة األرض السورية.

من تحت الرماد
ومع دخول احللفاء للحرب على اإلرهاب يف سوريا، بدأ اجليش السوري 
وبعد  السوري  اجليش  وأّن  املبادرة، خصوصاً  زمام  وأخذه  توازنه  باستعادة 
سنواٍت عّدة من احلرب أخذ الكثري من الدروس والعرب، واليت مّت االستفادة 
منها يف فهم طبيعة احلرب وأمناطها، وأصبحت خربته العسكرية ال تُقارن 

باخلربة ذاهتا اليت كان ميتلكها قبل احلرب.
ويف فرتٍة وجيزة متّكن اجليش السوري من بسط نفوذه على الغوطة الشرقية، 
مثّ  ومن  الشاسع،  وريفها  درعا  حمافظة  على  وُيسيطر  بعدها  جنوباً  ليتجه 
ُيسيطر على حمافظة القنيطرة اليت حتاذي اجلوالن احملتل، وبعد هذا التحرير 
أحكم اجليش السوري سيطرته على كل املنافذ احلدودية مع اجلارة اجلنوبية، 
باإلضافة لسيطرته على كامل الشريط الفاصل مع الكيان اإلسرائيلي، وهبذه 
والكيان  األردن  من  اإلمداد  خطوط  السوري كل  اجليش  قطع  السيطرة 
احلكومة  مع  للتسوية  الرافضني  املسلحني  بعدها مجيع  ُلريّحل  اإلسرائيلي، 
السورية إىل الشمال السوري، وينضموا إىل بقّية املسلحني الذين مّت ترحيلهم 

من خمتلف املناطق السورية إىل حمافظة إدلب.

العين بالعين
اإلهناك والتعب الذي أصاب اجليش السوري خالل »السبع العجاف« من 
الطبيعي أن ُيصاب به أّي جيش بالعامل، األمر الذي مسح لقوات الكيان 
اإلسرائيلي أن تُعربد يف األجواء السورية دون حسيٍب أو رقيب، حيث قام 
العلمية  األحباث  مراكز  مبجملها  استهدفت  هجماٍت  بعّدة  العدو  طريان 

السورية، وبعض قطع اجليش السوري اليت كانت هُتدد قوات االحتالل.

إسرائيل تعترف:
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كشف تقرير صادر عن جملس العالقات األمريكية اإلسالمية أن حوادث 
التحيز ضد املسلمني يف والية كاليفورنيا ارتفعت بنسبة 82 يف املئة يف عام 

2017، خالل أول سنة للرئيس االمريكي دونالد ترامب يف منصبه.
وأفادت وكالة األنباء القرآنية الدولية)إکنا(، قال تقرير صادر عن فرع اجمللس 
يف والية كاليفورنيا إنه تلقى ما يزيد عن 2259 من الشكاوى حول التحيز 
ضد املسلمني يف العام املاضي، وأضاف أن معظم الشكاوى جاءت من 
قضايا هلا بالسفر وحقوق اهلجرة، وهي يف معظمها مرتبطة بقرارات حظر 
السفر الىت أمر هبا ترامب، ومنع مبوجبها معظم املواطنني من دول إسالمية 

من دخول الواليات املتحدة .
املئة، يف  بنسبة 8 يف  زيادة  هناك  أن  للتقرير  التنفيذي  امللخص  وجاء يف 
حوداث التحيز ضد املسلمني، ولكن املتحدثة باسم اجمللس، مروة رفاعي، 
أكدت يف وقت الحق ان العدد يف العام املاضي كان يف الواقع، زيادة بنسبة 

82 يف املئة.
وسخر النقاد من قرار حظر السفر باعتباره ) حظراً اسالمياً(  ولكن إدارة 

ترامب دافعت عنه ألسباب تتعلق باألمن القومي.

وقال تقرير جملس العالقات اإلسالمية األمريكية إن تنفيذ قرار حظر املسلني 
والرتكيز املتجدد على تنميط املسلمني كتهديدات لألمن القومي أدى إىل 
زيادة كبرية يف التعصب الذى فرضته احلكومة العام املاضي، وأشار التقرير 
إىل أن الوكاالت احلكومية الفيدرالية، كانت مسؤولة عن حتقيق العديد من 

سياسات إدارة ترامب الصرحية جتاه املسلمني، وهو أمر يستدعى القلق.
ومل يعلق البيت األبيض على هذه التقارير على الرغم من الزيادة )املخيفة( يف 

حوادث التحيز ضد املسلمني يف الواليات املتحدة.
املتحدة إىل  الواليات  التحيز ضد املسلمني على مستوى  وارتفعت جرائم 
املاضي،  الشهر  يف  اجمللس  أصدره  أخر  لتقرير  وفقاً  املئة،  يف   83 نسبة 
وكان لرتامب تاريخ مضطرب مع اجلالية املسلمة يف أمريكا، منذ أن بدأت 
محلته االنتخابية يف عام 2016 بانتقاد الدميقراطيني ألهنم رفضوا استخدام 

مصطلح )اإلرهاب االسالمي الراديكايل(.

المصدر: القدس العربي.

ارتفاع نسبة جرائم الكراهية

ما تقوم به حكومة »ميامنار« يف والية »أراكان« يدق ناقوس اخلطر يف رأي 
مراقبني لنشاط اجلماعات اإلرهابية يف آسيا، إذ يوفر العنف احلكومي يف 
الوالية املضطربة، أرضية تسهل على مجاعات اإلرهاب خاصة داعش جتنيد 

أعضاء جدد.
ال خيتلف املتخصصون يف طبيعية العوامل اليت حُتّول شخًصا ما إىل متشدد 
ينتهي به األمر منتحرًا خالل تنفيذه عملية إرهابية، ويرتبع على قمة هذه 
العوامل العنف والقمع اللذين يتعرض هلما الشخص، وال يذهب أثرمها بعيًدا، 
التعليم املمنوح واخلدمات  بل خّيَزنان يف نفسية الشخص، إضافة لضعف 
يصبحون  الوقت  ومبرور  األشخاص،  هلؤالء  املتاحة  الفرص  وقلة  املقدمة 

مستعدين نفسيًّا لالنضمام للجماعات اإلرهابية.
وما تقوم به حكومة ميامنار يف والية أراكان؛ حيث يعيش الغالبية العظمى 
من أقلية »الروهنغيا« املسلمة، يدق ناقوس اخلطر يف رأي مراقبني لنشاط 
اجلماعات اإلرهابية يف آسيا، إذ يوفر العنف احلكومي يف الوالية املضطربة، 
أعضاء  جتنيد   - داعش  - خاصة  اإلرهاب  على مجاعات  تسهل  أرضية 

جدد، خاصة مع اهلزائم العسكرية اليت ُميَن هبا تنظيم داعش يف »العراق« 
وسوريا، وحبث قيادته عن مناطق بديلة لنقل نشاطه إليها.

تطهير عرقي
وتعود بداية األحداث يف والية أراكان إىل أغسطس 2017م.، عندما شّن 
اجليش محلة عسكرية على املناطق اليت يعيش فيها الروهنغيا البالغ عددهم 
حنو 1.1 مليون شخص، وتتهم منظمات دولية اجليش بارتكابه جرائم ترقى 
إىل التطهري العرقي، والتسبب يف فرار ما يقرب من 700 ألف من مسلمي 

الروهنغيا إىل »بنغالدش« اجملاورة.
وكان مسلمو الروهنغيا يعانون من عدم توافر احتياجاهتم وحقوقهم األساسية، 
كالرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، إذ ترفض احلكومة منحهم اجلنسية 
واالعرتاف هبم كمواطنني، وتقول إن أصول الروهنغيا تعود إىل مهاجرين غري 
باملاضي دون وجه  البالد  استقروا يف  الذين  البنغال  املسلمني  شرعيني من 
حق، وهو ما يرفضه الروهنغيا بشدة، معتربين أنفسهم السكان األصليني 

وتوفير فرصة لـداعش لالنتشار في آسيا

قمع مسلمي الروهنغيا

غري أن هذا اإلهناك الذي أصاب اجليش السوري مل يكن كّله شر، إذ إّن 
ما خسره  يستعيد كل  أن  قليلة  فرتاٍت  استطاع ويف  اليوم  السوري  اجليش 
على مساحة األرض السورية، كما أصبح قادراً على الوقوف بوجه الكيان 
األحدث  تُعّد  اليت  احلربة  طائراته  وإسقاط  اجلوية  وردُّ هجماته  اإلسرائيلي 
يف العامل )F35(، بل أصبح اجليش السوري قادراً على اهلجوم على مواقع 
الكيان اإلسرائيلي يف اجلوالن احملتل، وحدث ذلك يف أكثر من واقعة، ناهيك 

عن تسيري الطائرات من دون طيار اليت أقلقت دفاعات الكيان اجلوية.
السوري خالل  اجليش  هلا  تعّرض  اليت  االنكسارات  إّن  القول...  خالصة 
األزمة اليت حّلت ببالده حّوهلا الحقاً إىل انتصارات كبرية ال تتوقف على 
اإلسرائيلي  العدو  جماهبة  إىل  تعداها  بل  اإلرهابية،  القوى  من  أرضه  حترير 

وإسقاط طائراته، وبتأكيد وزير حرب الكيان اإلسرائيلي فإّن اجليش السوري 
وبعد أن عاد إىل سابق عهده، فإنّه بدأ يبين قدراٍت مل تكن موجودة لديه 
قبل األزمة، حبسب توصيف الوزير، ناهيك عن خربته الكبرية اليت اكتسبها 
خالل مواجهة وطرد اإلرهابيني من أرضه، األمر الذي لن يقلق إال إسرائيل 
خصوصاً وأهنا الداعم األكرب لقوى اإلرهاب يف سوريا، واليوم بدا واضحاً 
أن اجليش السوري قادر على ردع الكيان الصهيوين ومواجهته يف أّي معارك 

الحقة.

http://www.alalam.ir/news/3715381 :المصدر

لوالية أراكان.
وميامنار دولة ذات أغلبية بوذية، كانت حتكم من ِقبل قادة عسكريني لعقود، 
عقب استقالهلا من االحتالل الربيطاين عام 1948م.، وبدء اجليش اختاذ 

خطوات يف عملية حتول تدرجيي يف البالد منذ عام 2010م.
وتوىل حزب »الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية« الذي تتزعمه احلائزة على 
جائزة نوبل للسالم، أونغ سان سو تشي السلطة عام 2015م.، وتعرضت 
سو تشي لوابل من االنتقادات من مجاعات حقوق اإلنسان، بسبب اجلرائم 

اليت ارتكبت خالل احلملة العسكرية.
الظروف  بتحسني  لتطالبها  »سو كي«،  حكومة  املتحدة  األمم  ودعت 
املعيشية يف والية أراكان؛ من أجل سالمة عودة من فر من أقلية الروهنغيا 

املسلمة إىل بنغالدش، واختاذ إجراءات جدية يف منح اجلنسية هلم.

إىل  يهدف  ميامنار،  مع  اتفاقًا  املتحدة  األمم  وقعت  املاضي،  يوليو  ويف 
السماح يف هناية املطاف ملئات اآلالف من الروهنغيا يف بنغالدش بالعودة 
بسالم وباختيارهم، لكن االتفاق ال يقدم ضمانات واضحة بشأن منحهم 

اجلنسية أو حرية احلركة داخل البالد.
»إيكاترينا  اإلرهابية،  اجلماعات  شؤون  يف  املتخصصة  الصحفية  وتقول 

سريجاتسكوفا«، يف مقال مبجلة »فورين أفريز« األمريكية: 
أمامه إلحداث أضرار، والعنف  تتاح  إن »تنظيم داعش« ال يضيع أي فرصة 

الذي يتعرض له الروهنغيا يعتبر فرصة عظيمة له في منطقة جنوب شرق آسيا.

المصدر: وكالة أنباء أراكان.

ضد المسلمين بنسبة 82% في فلوريدا
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احلمد هلل الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي خلق اخللق برمحته، و دهلم 
على سبيل احملجة بلطفه، والصالة و السالم على رسوله املنتجب، و 
أمينه على وحيه، شفيع األمة وقائدهم إىل اخلري والربكة، الذي أبلغ يف دعوة 
األمة إىل الصراط القومي، و جترع املخصص إلنقاذهم من الظئ نار اجلحيم، 
و على آله اهلداة امليامني، األئمة الطاهرين املعصومني، الذين أذهب 
اهلل عنهم الرجس و طهرهم تطهرياً، و مّن عليهم بعظيم عناياته، فجعلهم 
السبيل إليه، واألدالء على مرضاته، و جعل حمبتهم و مودهتم أجر رسالته، 
فقال: »ُقل ال َأْسئئَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْربى «،1 وقال »ما َسأَْلُتُكْم 
ِمْن َأْجٍر فئَُهَو َلُكم «،2 وقال: »ما َأْسئئَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن شاَء َأْن يئَتَِّخَذ 

ِإلى  رَبِِّه َسبيال«3 
وصهراً،  أخا   للرسول الذي كان  و   املؤمنني أمري  األخص  وعلى 
أمرياً،  وللمؤمنني  والدأ،  و  أبأ   الطاهرين لألئمة  و  بعاًل،   للبتول و 
وللكافرين مبريا، ذلك اإلمام الذي شاءت اإلرادة الربانية أن تكتنفه بفيض 
الّسماء  ألطافها املتواصلة منذ أن كان نوراً حول العرش، و مرورا باختيار 
لوالدته أشرف بقعة من بقاع البسيطة، و تسميته من قبل رّب العزة، مث اختيار 
أكرم خلق اهلل و أفضلهم لرتبيته و تنشئته و تعليمه: حممد املصطفی؛ إذ 
شاءت له السماء أن يرتعرع يف مهبط الوحي، فيتنسم ريح النبوة، ويشم عبق 
القرآن، ويسمع هينمة املالئكة. مث ختتار له السماء أشرف خملوقة: فاطمة 
الزهراء بضعة سيد املرسلني و حبيبته و رحيانته وفلذة كبده، مصرحة - 

على لسان النيب األكرم- بأنه »لوال على ما كان لفاطمة كفء.«4

االحتفال  دومة- يف  السباقة  األرض -و هي  تسبق  أن  السماء  تشاء  مث 
بزواجه، فيخطب جربئيل خطبة الزواج، و تزّف املالئكة فاطمة إىل 

بيت علي، و تنثر شجرة طوىب احللي واحللل على احلور العني.5
و تكرم الّسماء عليا بكرامة جديدة: أهنا جعلت نسل حممد يف صلب 
علي! قال النيب األكرم: »إن اهلل جعل ذرية كل نبي في صلبه، و جعل 

ذريتي في صلب علي.«6
و يرزق علّي ولدين، سبقته السماء يف تسميتها، وأنعمت عليها بأشرف 
خير  أبوهما  »و  نّوهت:  مث  اجلنة،  أهل  شباب  سيدي  فجعلتهما  وسام، 

منها.«7
السماء، فريى - ضمن ما يری - علّيا قد  بالنيب إىل  و يسری 
سبقه، فيتساءل يف دهشة، فيقال له بأن هذا ملك على هيئة علّي، فقد 
شكت املالئكة لرهّبا شوقها لعلي، فخلق هلم على صورته ملكا، فهم 

يزورونه و يسلمون عليه.8
وهاتيك التحف السماوية ترتى، يتحف اهلل هبا علّيا، ويغمره بفيض 

عنايته ورعايته.
ودع عنك ما ظهر له من الكرامات يف الكائنات: من صياح النخل بامسه، 
و لعن القنابر املبغضيه، و تأمل يف السماء و هي ترجم منکر واليته،9 و 

تطمس على أعني من كّذبه،10 و متسخ من سّبه.11
وانظر إليه و هو خيرب يوم صفني بأن مائة رجل سيبايعونه اليوم على املوت، 
املائة؟ ويرى اجليش - و  فينادي: أين متام  فيبايعه تسع و تسعون رجل، 

أعجب منه منظراً - رجال رّث األطمار، يستحث راحلته من بعيد، و يصل 
الرجل، فريونه أويس القرني. فيبايع أويس عليا على املوت، مث يستشهد 

معه.12
و تأمل يف إخباره عن شهادته، و عن قاتله، و هو يف ذلك كله يردد مقولته 
 الشهرية: »ما َكذبُت وال ُكذبت« فقد أنبأه مبا سيجري عليه النيب األكرم
و أخربه بأنه سيلقی من أمته جهداً، و أنه الوحيد الشهيد، و أنه سيقاتل 

13.و يُقتل على سّنته على سنته
أما منزلة أمرياملؤمنني يوم القيامة، و األلطاف اليت مشلة اهلل تعالی هبا 
و الدرجات التی أعّدها له، فهي اجلزاء األويف األوفر جلهاده و تضحياته 
و فدائه. فهو أّول من يدخل اجلنة، و هو قسيم اجلّنة و الّنار، وهو أخو 

الّنيي يف اآلخرة كما كان أخاه يف الدنيا. 
سّيد  قاله  ما  واإلكرام  الفضل  من  يكفيه  و  احلمد،  لواء  حامل  هو  و 
املرسلني: »أما ترضى أن تدعی إذا دعيُت، و ُكسيُت و تدخل الجنة إذا 
دخلت؟!«.14 وقوله: »علّي بن أبي طالب، صاحب حوضي يوم القيامة«،15 
وقوله: »...فتقوم معي، وال ُأدعى لخير إاّل دعيَت له«.16 و قوله: »يا علي! 

يدك في يدي يوم القيامة، تدخل معي حيث أدخل.«17
وشاءت السماء لعلي على أن يكون السباق إىل الفضائل، واملربز يف 
املكارم، فكان أول من أسلم، و أول من آمن، وأول من صلى، وأول من 
بايع النيب وآزره وعاهده على مناصرته و معاضدته و قضاء دينه وعداته؛ 
وكان السابق يف ميدان اإليثار والفداء، إذ بات على فراش النيب يقيه 

بنفسه، و يفديه مبُهجته.
وكان السباق يف الزهد واإلعراض عن حطام الدنيا الزائل، سّيان لديه يف ذلك 
يوم كان جليس داره، و يوم كان يأمر مبا يف بيت املال فيوزّع بني املسلمني 

مث يأمر بكنسه و يصلي فيه.18
األيتام،  احلنو على  واملساكني، ويف  الفقراء  والسابق يف حب  األول  وكان 
فكان حيدب عليهم و يتعاهدهم و يلعقهم العسل، حىت متنی بعض أصحابه 

لو كان يتيما.
و رأيناه، وقد جاء السائل إىل مسجد النيب، فسأل الناس فلم يعطه أحد 
شيئا، فرفع يده شاكية إىل ربه: أللهم اشهد أني سألت في مسجد نبيك، فلم 
يعطني أحد، فأشار إليه أمرياملؤمنني، وهو راكع، خبنصره، فجاء و انتزع 
خامته منه، و تثّمن الّسماء صدقة علّی و خترب عن صدق نّيته و إخالصه، 

فتنزل يف حّقه آية لتقرن واليته بوالية اهلل و والية رسوله.19
وأين لغري على أن يتحلى مبا عرف عنه من الثبات على املبدأ، وعدم 
املداهنة يف احلق، حىت عرف بأنه األخيشن يف ذات اهلل، ذلك الثبات الذي 
جعله يرفض مساومة خصومه، و كيف وأين يطلب على النصر باجلور؟! 
ذلك الثبات على املبدأ الذي جعله يرفض مقابلة جيش معاوية باملثل، فقد 
احتلوا شريعة املاء يف البداية و منعوا جيش أمرياملؤمنني من املاء، و أرادوا 
هلم املوت عطشا، فلّما محل عليهم و کشفهم عن الشريعة، أمر جيشه أن 
يسمحوا جليش معاوية باالرتواء من املاء الذي كانوا يأملون منذ هنيئة أن 

حيرمونه منه، ليموت و جيشه ظامئني!20
الثبات الذي جعله يرفض يد عبدالرمحن بن عوف اليت عرضت عليه اخلالفة 

مشروطة بشرط ال يرتضيه لدينه.21 
لقد استفرغ النبی اجلهد، و بالغ يف النصيحة ألمته، فلم يرتك مناسبة 
حيذرهم  و  موّدهتم،  و  بنيه  و   علي تويّل  إىل  فيها  يدعوهم  أن  دون 
بأحاديث  مشحونة  واخلاصة  العامة  هاتيك کتب  و  معاداهتم،  مغّبة  من 
النيّب األكرم يف شأن علّي، و أنه من النبّی مبنزلة هارون من 
موسى، و مبنزلة الرأس من اجلسد، وأن عليا مع احلّق واحلّق معه يدور 
حيث دار، و أنه وىّل كل مؤمن و مؤمنة بعده، و أنه كباب حطة، من دخله 
جنا و من مل يدخله هلك؛ وكان يلفت أنظار أمته إىل أمر األلطاف 
االهلّية الّتی مشلت أمرياملؤمنني، و ينبههم إىل أن السماء اليت اختارت 

حمّمدللنبوة، هي اليت اختارت عليا للوصاية و الوالية. 
و رأيناه - يف أحد تلك املواقف - يرسل لألنصار يستدعيهم فيقول هلم: 
»أال أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده؟« قالوا: بلى يا رسول اهلل! 
قال: »هذا علي، فأحبوه بحبي، وكرموه بكرامتي، فإن جبرئيل أمرني 

بالذي قلت لكم عن اهلل عزوجل.«22
ائتني بأحب  الطائر املشوي يرفع يديه فيقول: »أللهم  و رأيناه يف حديث 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر«، فيأيت على، فريده أنس خادم 
يديه   النبی يرفع  النيب على حاجة؛ مث  بأن  له  يقول  و   النيب
فأكل  الثالثة  أنس -ثالثا- حىت دخل يف  فيأيت علي، فريّده  فيدعو، 

معه.23
ورأيناه يوم فتح خيرب - و قد أرسل فالناً و فالناً، فرجعا فارّين جيّب كل 
منهما أصحابه، وجيبّنه أصحابه - يقول: »ألبعثن رجال ال ُيخزيه اهلل أبدا، 
يحب اهلل و رسوله و يحبه اهلل و رسولُه«، فيستشرف هلا البعض عبثا، فيدعو 
النبی عليا، فيقال له بأنه أرمد، فينفث يف عينيه و يعطيه الراية، فال 

يرجع حىت يفتح اهلل له.24
قال ابن طلحة الشافعي يف تعليقه على حديَثي »الراية« و »الطائر املشوي«: 
أقواله صدق،  و  الّنبي صدق،  إخبار  أن  منه -  بروح  اهلل  أيدك  اعلم - 
فإذا أخبر عن شيء فهو محقق ال يرتاب في صحته ذوو اإليمان وال أحد من 
المهتدين؛ وكان قد اطلع بنور النبوة على أّن علّيا ممن يحبه اهلل تعالى، 
وأراد أن يتحقق الناس ثبوت هذه المنقبة السنية و الصفة العلية - التي هي أعلى 
درجات المتقين - لعلي؛ وكان بين الصحابة يومئذ حديثو عهد باإلسالم، و 
 منهم سماعون ألهل الكتاب، و من فيهم شيء من نفاق؛ فأحب رسول اهلل
أن يثُبت ذلك لعلى في نفوس الجميع، فال يتوقف فيه أحد، فقرن في 
 - خبره ثبوت هذه الصفة - و هي المحبة الموصوفة من الجانبين - لعلي
التي هي صفة معينة معنوية التدرك بالعيان - بصفة محسوسة تدرك باألبصار 
 في وصف علي أثبتها له، و هي فتح خيبر على يديه؛ فجمع في قوله
بين المحبة و الفتح، بحيث يظهر لكل ناظر »سورة الفتح« ويدركه بحاسته، فال 
يبقى عنده توقف في ثبوت الصفة األخرى المقترنة بهذه الصفة المحسوسة، 
فيترسخ في نفوس الجميع ثبوت هذه الصفة الشريفة العظيمة لعلي، و هكذا 
في حديث الطير؛ جعل إتيانه و أكله معه - و هو أمر محسوس مرئي - مثبت 
عند كل أحد من علم أن عليا متصف بهذه الصفة العظيمة و زيادة األحقّية 
ارتفاع  المحبة، و في ذلك داللة واضحة على علّو مكانه و  على أصل 

عبدالرحيم مبارك

ولكن اهلل انتجاه
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درجته و سمّو منزلته، و اتصافه بكون اهلل تعالى يحبه، و أنه أحب خلقه 
إليه؛ وكانت حقيقة هذه المحبة قد ظهرت عليه آثارها، وانتشرت لديه أنوارها، 
فإنه كان قد أزلفه اهلل تعالى من مقّر التقديس؛ فإنه نقل الترمذي في صحيحه أن 
رسول اهلل دعا عليا يوم الطائف فانتجاه، فقال الّناس: لقد طال نجواه 

مع ابن عّمه، فقال رسول اهلل: »ما أنا انتجيُته، ولكن اهلل انتجاه«25

الهوامش:
1. سورة الشوری، اآلية 23.

2. سورة سبأ، اآلية 47.
3. سورة الفرقان، اآلية 57.

4. »فردوس األخبار للديلمي«، ج 3، ص ۳۷۳، ح ۵۱۳۰.
5. املصدر السابق، ج 5، صص 434-435، ح 8657.

6. »املعجم الكبري«، ج 3، ص 45، ح 2630.
7. املصدر السابق، ج ۳، ص ۲۷، ح ۲6۰۸.

8. »كفاية الطالب«، صص ۱۳۲-۱۳۳۰، ب ۲۶.
9. »شواهد التنزيل«، ج ۲، صص ۳۸۱-۳۸۲، ح ۱۰۳۰.

10. »فضائل الصحابة«، ج ۱، صص ۵۳۹-540، ح ۹۰۰.
11. »املناقب للخوارزمي«، صص ۲۸4-۲۹۳ ، ح ۲۷۹؛ »املناقب البن املغازيل«، 

صص 143-155، ح ۱۸۸.
12. »املستدرك على الصحيحني«، ج ۳، صص 403-4۰۲.

13. »مسند أيب يعلى«، ج ۱، ص 4۰۲، ح ۵۲۸؛ »فضائل الصحابة«، ج ۲، ص 
656، ح ۱۱۱۸؛ »جممع الزوائد«، ج ۹، ص ۱۳۸.

14. »أنساب األشراف«، ج ۲، ص 144، ح ۱4۳؛ »فضائل الصحابة«، ج ۲، 
ص 663، ح ۱۱۳۱ وفيه: »و حتّيا إذا حييت«

15. »املعجم الكبري«، ج ۳، ص ۲۷6، ح ۳۲6۲؛ »املعجم«، ج 1، ص۱۵۲، 
ح 190.

16. »املعجم األوسط«، صص 5۳۱-5۳۲، ح 3903.
17. »املعجم األوسط«، ج 4، صص ۱۲۳-۱۲4، ح ۳۱۹6.

18. »فضائل الصحابة«، ج ۱، ص 5۳۲، ح ۸۸4.
19. »شواهد التنزيل«، ج ۱، صص ۲۲۹-۲۳۱، ح ۲۳۵، واآلية النازلة يف هذا 
الشأن هي: »ِإنَّما َولِيُُّكُم اللَُّه َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َو يئُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم 

راِكُعون .« )سورة املائدة، اآلية 55.(
20. »وقعة صّفني«، ص ۱۹۳.

21. »تاريخ الطربي«، ج 5، ص ۳6، »العقد الفريد«، ج 4، صص ۱۰۰-۹6.
22. »املعجم الكبري«، ج ۳، ص ۸۸، ح ۲۷4۹.

23. »املستدرك علی الصحيحني«، ج 3، صص 130-132؛ »سنن الرتمذی«، ج 
5، ص 300، ح 3805.

24. »مسند أمحد«، ج ۱، ص ۳۳۱، ح ۳۰۵۲.
25. »مطالب السؤول«، صص 15-16، ف 1.

لقد حدثت على امتداد تاريخ تواجد االنسان يف األرض، وقائع خارقة كثرية 
الناس  على يد األنبياء واألوصياء االهليني إلظهار قدرة اهلل املتعال ودعوة 
اىل التوحيد. وقائع استثنائية تتسم باإلعجاز مبا فيها: سحب اجلمل احلامل 
للنيب  البحر  وانشقاق   صالح النيب  يد  على  جبل صخري  باطن  من 
موسى وإحياء املوتى وشفاء املرضى للنيب عيسى ومعجزة انشقاق 
القمر خلامت األنبياء حممد. وفضال عن هذه املعاجز، وقعت يف حقب 
السماء واألرض كانت تشري  التاريخ أحداث غري مسبوقة يف  خاصة من 
إىل قرب حدوث واقعة مهمة ومنعطف ال يتكرر يف التاريخ. وحني والدت 
رسول املصطفی حمّمد: »أصبحت األصنام على وجوهها و ارتجس إيوان 
كسرى و سقط منه أربع عشرة شرافة و غاضت بحيرة ساوة و خمدت نار 
فارس و لم تخمد قبل ذلك بألف عام و لم يبق سرير لملك إال أصبح منكوسا 
و الملك مخرسا ال يتكلم يومه ذلك و انتزع علم الكهنة و بطل سحر السحرة 
و لم تبق كاهنة في العرب إال حجبت عن صاحبها.«1 و »رأى المؤبدان في 
تلك الليلة في المنام إبال صعابا تقود خيال عرابا حتى عبرت دجلة و انسربت 
في بالدهم... و انتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطال حتى 

بلغ المشرق.«2
وبال شك فان الظهور املشرق ملوعود البشرية، يشكل أكرب واقعة أمامنا. 
الواقعة اليت سيتم فيها وعلى يد احلجة القائم إزالة مجيع عالئم الكفر 
والنفاق يف أرجاء الكون والوجود ويتحول شعار »ال اله ااّل اهلل، محّمد رسول 
اهلل و علّی ولّی اهلل«3 إىل شعار حياة فردا فردا من الكائنات، ويصبح التوحيد 

الدين العاملي األوحد. وتتحقق بذلك خطة اهلل املعقدة والسرية واليت هدفها 
النهائي هي »جعل خليفة يف األرض«. و »َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بئَرَكاٍت ِمَن السَّماِء 

َو اأْلَْرض«.4
إبان ظهور اإلمام  إن عدد »الوقائع اخلارقة« و »غري املسبوقة« اليت تقع 
املهدي ستكون أكثر من عدد مجيع الوقائع اليت حدثت حلد االن، الن 
اإلمام املهدي ورث مجيع أدوات ووسائل معاجز األنبياء.5 ويف الوقت 
اهلل سبحانه  فان   ، اهلل  اإلمام هو آخر حجة وآخر ذخرية  أن  ذاته، ومبا 
وتعاىل سيمأل األرض والسماء بالعالمات غري املسبوقة، ليتم احلجة على 
أهل األرض والسماء حول واقعة الظهور العظيمة. ولذلك فان »العالمات 
.غري املسبوق« تعد من خصائص صاحب العصر والزمان االمام املهدي

قال اهلل تعالی يف کتابه: 
»َسُنريِهْم آياتِنا ِفي اآْلفاِق َو في أَنئُْفِسِهْم َحتَّى يئََتبئَيََّن َلُهْم أَنَُّه اْلَحق«6

الباقر يف تفسري هذه اآلية: »يريهم في أنفسهم المسخ و  قال االمام 
يريهم في اآلفاق انتقاص اآلفاق عليهم فيرون قدرة اهلل في أنفسهم و في اآلفاق 
و قوله »َحتَّى يئََتبئَيََّن َلُهْم أَنَُّه اْلَحق« يعني بذلك خروج القائم هو الحق من اهلل 

عز و جل يراه هذا الخلق ال بد منه.«7
هنا نأتی بعض العالمات:

- عن أبي بصير قال: مسعت أبا جعفر يقول يف قوله تعاىل: »ِإْن َنَشْأ 
نئُنئَزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّماِء آيًَة َفظَلَّْت َأْعناقئُُهْم َلها خاِضعين«8 قال: »سيفعل اهلل 

عاصفة من العالمات غير المسبوقة

خصائص اإلمام المهدی
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شأن اإلمام

ذلك بهم.« 
قلت: من هم؟ 

قال: »بنو أمية و شيعتهم قلت و ما اآلية قال ركود الشمس ما بين زوال 
الشمس إلى وقت العصر و خروج صدر و وجه في عين الشمس يعرف بحسبه 

و نسبه و ذلك في زمان السفياني و عندها يكون بواره و بوار قومه.«9

- و يف قضية »بيداء« من عالمات احلتمي الظهور قال ابوعبداهلل االمام 
الصادق يف حديث طويل:

»... يقبل على القائم رجل وجهه إلى قفاه و قفاه إلى صدره، و يقف بين 
يديه. فيقول: يا سيدي! أنا بشير! أمرني ملك من المالئكة أن ألحق بك و 

أبشرك بهالك جيش السفياني بالبيداء. 
فيقول له القائم: »بين قصتك و قصة أخيك.« 

فيقول الرجل: كنت و أخي في جيش السفياني و خربنا الدنيا من »دمشق« 
إلى »الزوراء« و تركناها جماء و خربنا »الكوفة« و خربنا »المدينة« و كسرنا 
المنبر- و راثت بغالنا في مسجد رسول اهلل و خرجنا منها و عددنا ثالثمائة 
ألف رجل نريد إخراب البيت و قتل أهله فلما صرنا في البيداء، عرسنا فيها 
فصاح بنا صائح: يا بيداء! أبيدي القوم الظالمين. فانفجرت األرض و ابتلعت 
كل الجيش فو اهلل ما بقي على وجه األرض عقال ناقة فما سواه غيري و غير 
أخي. فإذا نحن بملك قد ضرب وجوهنا فصارت إلى ورائنا كما ترى فقال ألخي 
ويلك يا نذير امض إلى الملعون السفياني بدمشق فأنذره بظهور المهدي من 
آل محّمد و عرفه أن اهلل قد أهلك جيشه بالبيداء و قال لي يا بشير الحق 
بالمهدي بمكة و بشره بهالك الظالمين و تب على يده فإنه يقبل توبتك 
فيمر القائم يده على وجهه فيرده سويا كما كان و يبايعه و يكون معه...«10

القمر  األمر خسوف  هذا  يدي  بني  »اثنان  قال:   جعفر أيب  عن   -
خلمس و كسوف الشمس خلمس عشرة و مل يكن ذلك منذ هبط آدم ع 

إىل األرض و عند ذلك يسقط حساب املنجمني.«11
و روی عنه: »آيتان تكونان قبل القائم كسوف الشمس في النصف من شهر 

رمضان و القمر في آخره.« 
قال الراوی: يا ابن رسول اهلل تنكسف الشمس في آخر الشهر و القمر في 

النصف؟! 
آيتان مل تكونا منذ هبط  أبو جعفر: »أنا أعلم مبا قلت إهنما  فقال 

 12».آدم

- الرجعة كاصطالح هي مبعىن رجوع احلجج اإلهلية و األئمة الطاهرين وثلة 
الرجعة هي رجوع  املهدي.  قيام دولة  بعد  الدنيا  إىل  املؤمنني وغريهم  من 
قسمني من األموات بإرادة اهلل تعاىل إىل احلياة الدنيا وهم: املؤمنون اخللص 
والكفرة الفجرة. فريجع املؤمنون للتمتع حبكومة العدل اإلهلي على يد اإلمام 

املهدي، وأما الكفرة الظلمة فيخاصمون. 
كان علي يقول: »العجب بين جمادى و رجب، لنشر أموات، و جمع 
أشتات، و حصد نبات، و أصوات بعدها أموات، يخرج الموتى يضربون أعناق 

األحياء.«13 
قال اهلل تعالی: »يا أَيئَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تئَتئََولَّْوا قئَْوماً َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسوا 

ِمَن اآْلِخَرِة َكما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصحاِب اْلُقُبور.«14 
عن علي يف تفسري هذه اآلية: 

»العجب كل العجب بين جمادى و رجب.« 
فقام رجل و قال: يا أمير المؤمنين! ما هذا العجب الذي ال تزال تتعجب منه؟ 
فقال: »ثكلتك أمك و أي العجب أعجب من أموات يضربون كل عدو 
هلل و لرسوله و ألهل بيته و ذلك تأويل هذه اآلية »يا أَيئَُّها الَّذيَن آَمُنوا« إلى 
»ِمْن َأْصحاِب اْلُقُبور« فإذا اشتد القتل قلتم: مات و هلك و أي واد سلك؟ و 
ذلك تأويل هذه اآلية »ثُمَّ َرَدْدنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َو َأْمَدْدناُكْم بَِأْمواٍل َو بَنيَن َو 

َجَعْلناُكْم َأْكثئََر نَفيرا.«15و16 
العجب كّل العجب!

الهوامش:
قم،   ،»أيب طالب آل  بن على، »مناقب  مازندراىن، حمّمد  ابن شهر آشوب   .1

عاّلمه، الطبعة االولی، 1379 ق.، ج 1، ص 30.
2. نفس املصدر، ص 31.

3. عّياشى، حمّمد بن مسعود، »تفسري العّياشي«، هتران، الطبعة االولی، 1380 ق.، 
ج 2، ص 57.

4. سورة االعراف، اآلية 96.
5. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج1، ص 
223، باب أن األئمة ورثوا علم النيب و مجيع األنبياء و األوصياء الذين من قبلهم.

6. سورة الفصلت، اآلية 53.
الصدوق،  نشر  طهران،  للنعماين«،  »الغيبة  ابراهيم،  بن  حمّمد  زينب،  أيب  ابن   .7 

الطبعة االولی، 1397ق.، ص 268.
8. سورة الشعراء، اآلية 4.

الطبعة  العباد«، قم،  9. مفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على 
االولی، 1413 ق.، ج2، ص 373.

10. جملسى، حمّمد باقر بن حمّمد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403 
ق.، ج 53، ص 10.

11. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة الثانية، 
1395 ق.، ج 2، ص 655.

العباد«، ج2، ص  12. مفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على 
.374

13. هباء الدين نيلى جنفى، على بن عبد الكرمي، »سرور أهل اإلميان يف عالمات ظهور 
صاحب الزمان، قم، الطبعة االولی، 1426 ق.، ص 116.

14. سورة املمتحنة، اآلية 13.
15. سورة اإلسراء، اآلية 6.

16. يزدى حايرى، على، »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب«، بريوت، الطبعة 
االولی، 1422 ق.، ج 1، ص 94.

خصائص اإلمام المهدی

اسماعيل شفيعي سروستاني

كون اإلمام باب اهلل وسبيل اهلل
إن املسلمني يرفعون أيديهم إىل اهلل تعاىل صباح مساء، وخالل سبع عشرة 
الصِّراَط  »اْهِدنَا  املستقيم:  الصراط  إىل  يهديهم  أن  ويسألونه  يوميا  ركعة 

اْلُمْسَتقيم «1 
إن الصراط هو معرب يربط بني املوقعني األزيل واألبدي ويتيح اجملال للمرور من 

البداية وحىت الوجهة بطريقة آمنة وبسالم ومبنأى عن أي شبهات.
النهائية اليت حددت لعباد اهلل، تتمثل يف سلوك املراتب املعرفية  الغاية  إن 
ومعرفة اهلل املتعال حىت جتربة الفالح ونيل اليقني. وبال شك فان من يعلن 
هذه الوجهة ويصر على ضرورهتا، ويعترب هذه التجربة شرطا للوصول ونيل 
السعادة يف الدنيا واآلخرة، فقد أبرز وأظهر الصراط الالزم للناس هلذا السري 

والسلوك اإلمياين.

الصراط في الدنيا و اآلخرة
المفّضل بن عمر قال: سألت أبا عبد اهلل عن الصراط، فقال: »هو 
الطريق إلى معرفة اهلل عز و جل و هما صراطان:  صراط في  الدنيا و صراط في 

اآلخرة؛ 
و أما الصراط الذي في الدنيا فهو اإلمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا و 
اقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في اآلخرة و من لم يعرفه 

في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في اآلخرة فتردى في نار جهنم.«2 

الصراط المستقيم

روی عن أيب عبداهلل يف قول اهلل تبارک و تعالی: »الصِّراَط اْلُمْسَتقيم « 
قال: »هو أمير المؤمنين و معرفته ، و الدليل  على  أنه  أمير المؤمنين قوله: و 
إنه في أم الكتاب لدينا لعليٌّ حكيم و هو أمير المؤمنين في أم الكتاب.«3 

روی ثابت الثمالي عن سّيد العابدين علي بن احلسني قال: 
»ليس بين اهلل و بين حجته حجاب  فال  هلل  دون  حجته  ستر نحن  أبواب اهلل و 
نحن الصراط المستقيم و نحن عيبة علمه و نحن تراجمة وحيه و نحن أركان 

توحيده و نحن موضع سره.«4 

يجعل الصراط لعلّی
قال رسول اهلل: »أّن هذا صراطی مستقيماً فاتّبعوه و ال تّتبعوا الّسبل فتفّرق 

بکم عن سبيله« قد سألت اهلل  أن  يجعلها لعلي  ففعل .«5 
إن باب اهلل، هو رمحة اهلل وعنايته مبخلوقاته.

عامل  لكائنات  الذايت  والنقصان  القيود  وبسبب  املخلوقات  من  أيا  إن 
اإلمكان، وبسبب اللباس املادي الذي ترتديه، ال حتظى بالنطاق الوجودي 
الالزم للتواصل بال وسيط مع الذات االهلية السامية، مثلما أن عني االنسان 
دون  من  الشمس  مشاهدة  على  قادرة  غري  والقوة،  القدرة  قيود  وبسبب 
إحرتاقها  إىل  يؤدي  وسيط  دون  من  إليها  للكائنات  تقرب  وأي  وسيط، 
وفنائها. يف حني أن ارتقاء املراتب وجتربة الكماالت، حباجة إىل التقرب إىل 
اهلل سبحانه وتعاىل، إنه الذي جتلت وجتسدت فيه مجيع الصفات الكمالية 

بصورة مطلقة. 
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إن اهلل تعاىل اخلفي عن األعني واألنظار، وبينما هو غين عن مجلة خملوقاته، 
إعترب إن تقرب عباده م إليه، مير عرب مسار وبواسطة أبواب رمحته، أي النيب 

األكرم وأوصيائه. 

ما الباب و جنب اهلل؟
روى الكفعمي عن الباقر يف تفسري »َجْنِب اهلِل«6 قال:

»معناه  أنه  ليس  شي ء أقرب  إلى  اهلل  تعالى  من رسوله و ال أقرب إلى رسوله من 
وصيه فهو في القرب كالجنب و قد بين اهلل تعالى ذلك في قوله  أن تقول نفس 

»يا َحْسَرتى  َعلى  ما فئَرَّْطُت في  َجْنِب اللَِّه« يعني في والية أوليائه.«
و قال يف قوهلم باب اهلل: 

»معناه أن اهلل احتجب عن خلقه بنبيه و األوصياء من بعده و فوض إليهم من 
العلم ما علم احتياج  الخلق إليه و لما استوفى النبي على علي العلوم و 
الحكمة. قال: أنا مدينة العلم و علي بابها و قد أوجب اهلل على خلقه االستكانة 
َو  َخطاياُکْم  َلُکْم  نئَْغِفْر  ِحطٌَّة  ُقوُلوا  َو  ُسجَّداً  اْلباَب  »اْدُخُلوا  بقوله    لعلي
َسَنزِيُد اْلُمْحِسِنيَن«7 أي الذين ال يرتابون في فضل الباب و علو قدره و قال 
في موضع آخر »َو ْأُتوا اْلبئُُيوَت ِمْن أَْبواِبها«8 يعني األئمة الذين هم بيوت 
العلم و معادنه و هم أبواب اهلل و وسيلته و الدعاة إلى الجنة و األدالء عليها 

إلى يوم القيامة.«9 

أبواب البيعة هلل
ابن الكواء  فجاء   املؤمنني أمري  عند  قال: كنت جالسا  نباتة  بن  أصبغ 
فقال: يا أمير المؤمنين من البيوت في قول اهلل عز و جل »لَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأُتوا 

اْلبئُُيوَت ِمْن ظُُهورِها َو لِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّقى  َو ْأُتوا اْلبئُُيوَت ِمْن أَْبواِبها«؟
قال علي: »نحن البيوت التي أمر اهلل بها أن تؤتى من أبوابها. نحن باب 
اهلل و بيوته التي يؤتى منه فمن تابعنا و أقر بواليتنا فقد أتى  البيوت من أبوابها و 

من خالفنا و فضل علينا غيرنا فقد أتى  البيوت من ظهورها.« 
فقال: يا أمير المؤمنين  ! »َو َعَلى اأْلَْعراف  رِجاٌل يئَْعرُِفوَن ُكالًّ ِبسيماُهم «؟  

نحن  و  بسيماهم  أنصارنا  نعرف  األعراف  أصحاب  علي: »نحن  فقال 
األعراف يوم القيامة بين الجنة و النار و ال يدخل الجنة إال من عرفنا و عرفناه 
و ال يدخل النار إال من أنكرنا و أنكرناه و ذلك بأن اهلل عز و جل لو شاء عرف 
للناس نفسه حتى يعرفوه وحده و يأتوه من بابه و لكنه جعلنا أبوابه و صراطه و 
بابه الذي يؤتى منه فقال فيمن عدل عن واليتنا و فضل علينا غيرنا فإنهم  عن 

الصراط لناكبون «10 
روی عن املفّضل عن ابی عبداهلل االمام الصادق)ع( قال: 

»... كان أمير المؤمنين)ع( باب اهلل الذي ال يؤتى إال منه و سبيله الذي من 
سلك بغيره هلك و كذلك يجري األئمة الهدى واحدا بعد واحد جعلهم اهلل 
أركان األرض أن تميد بأهلها و حجته البالغة على من  فوق  األرض  و من  تحت  

الثرى ...«11 

أهل البيت األبواب الحصرية لمعرفة اهلل
إن اهلل تعاىل مل خيلق اجلّن واإلنس إال ليبلغوا املراتب العلى للعلم واملعرفة حول 

األمساء والصفات واألفعال االهلية وحسب قول صاحب »حبر املعارف«: 
ال شئ في خزانة اهلل المتعال، أفضل وأسمى وأثمن من المعرفة، لدرجة أنهم 
قالوا في تعريفها: إن المعرفة هي حياة القلب بواسطة المحيي، بحيث أن اهلل 
تعالى قال: »َأ َو َمْن كاَن َمْيتاً فََأْحيئَْيناُه َو َجَعْلنا َلُه نُوراً َيْمشی  ِبِه ِفی النَّاِس َكَمْن 

َمثئَُله «12 وكذلك مثل اآلية: »فئََلُنْحِييئَنَُّه َحياًة طَيَِّبة.«13 أي بتحقق معرفته. 
وقال اهلل تعالى في وصف الكافر: »َأْمواٌت َغيئُْر َأْحياٍء«؛14 لذلك قالوا: إهتموا 
بالقلوب واعملوا على صقلها الن القلوب هي موضع النظر وموقع أسراره.15 

 :املعصومني إىل  متوجها  الزائر  يقول  الكبرية«  »اجلامعة  الزيارة  ويف 
»السَّاَلُم َعَلی َمَحالِّ َمْعرَِفِة اهلل«

وهذه  املعرفة،  إىل  حباجة  املتعال،  اهلل  إىل  التقرب  أجل  ومن  اإلنسان  إن 
املعرفة ضرورية للعبادة والقرب، وهذا ال يتحقق لالنسان إال عن طريق أهل 
البيت، الن اهلل تعاىل، جعل هذه الذرية، مكان معرفته ونصبهم من 
أجل هذا األمر الضروري، وال أحد غريهم يتمتع بالنطاق الوجودي الالزم 
ليكون موضع معرفة اهلل، لذلك يتعني على اجلميع أن يأخذوا هذه املعرفة 
الضرورية من هذا املوقع ويواصلون سريهم وسفرهم املعنوي. وبناء على ذلك، 
فان األناس يأخذون املعرفة والطاعة من اإلمام ويعبدون اهلل، ليسلكوا 

مدارج القرب ويعتلوا. إن معرفة اإلمام هي معرفة اهلل عينها. 
  :قال الصادق جعفر بن حمّمد

»اإلمام  علم  فيما بين  اهلل  عز و جل  و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من 
أنكره كان كافرا.«16 

إن مراتب معرفة أهل البيت هي بشكل حبيث ال تتسرب إليها أي شبهة 
وشك، وإن كشف الغطاء عن عوامل الغيب من أمام ناظريهم، ال يضاف 

شئ إىل يقينهم، حبيث أن األمام علي قال: 
»لو كشف  الغطاء ما ازددت  يقينا.«17 

قال أبو عبد اهلل:  »األوصياء هم أبواب اهلل عز و جل التي يؤتى منها و 
لوالهم ما عرف اهلل عز و جل و بهم  احتج  اهلل  تبارك  و تعالى  على خلقه.«18 

إن كون معرفة اهلل حصرية لدى أهل البيت يعين نبذ وإنكار سائر الطرق 
اإلعالن  ذلك،  إىل  وإضافة  مبتدع.  أو شخص  جمموعة  تدعيها كل  اليت 
الصريح واإلقرار باستقرار املعرفة احلقيقية باهلل، يف قلب أهل البيت، مبعىن 
إن مل يكونوا، فان اهلل ملا كان يعرف البتة، النه مل يكن هناك أحد يعرف اهلل 

ويصبح وسيطا هلذه املعرفة. 
روی عن جابر بن عبداهلل االنصاری قال مسعت أبا جعفر يقول:  »إنما 
يعرف  اهلل  عز و جل  و يعبده  من عرف اهلل و عرف إمامه منا أهل البيت و من 
ال يعرف اهلل عز و جل و ال يعرف اإلمام منا أهل البيت فإنما يعرف و يعبد غير 

اهلل هكذا و اهلل ضالال.«19 

مدى معرفة أمير المؤمنين اإلمام علي
قال امرياملؤمنني علی لـسلمان و ابی ذّر:

»إن  معرفتي  بالنورانية معرفة اهلل ، و معرفة اهلل معرفتي .«20 
إن اإلمام الذي يرتبع قمة معرفة اهلل واإلميان به، هو منار اإلميان وحامل راية 
اهلداية وقائد األولياء، الذي يهدي ويوجه طاليب املعرفة حنو املراتب العليا. 

وهلذا السبب قيل، إن مل يكونوا، ملا كان اهلل يعرف، النه مل يكن هناك أحد 
غريهم سلك هذا الطريق وعرف اهلل وأصبح جاهزا لإلرشاد.

  :قال أبو عبد اهلل
»األوصياء هم  أبواب  اهلل  عز و جل  التي  يؤتى منها و لوالهم ما عرف اهلل عز و 

جل و بهم احتج اهلل تبارك و تعالى على خلقه.«21 
:و عنه

»بلية الناس  عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا و إن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا.«22 

سبل معرفة اهلل
 :لعلي قال رسول اهلل

»يا علي! ثالث  أقسم  أنهن  حق  إنك  و األوصياء عرفاء ال يعرف اهلل إال بسبيل 
معرفتكم و عرفاء ال يدخل الجنة إال من عرفكم و عرفتموه و عرفاء ال يدخل 

النار إال من أنكركم و أنكرتموه.«23 
لطيفة ورقيقة يف  الهمداني عبارات  الصمد  المال عبد  املعارف  وملؤلف حبر 

حقيقة املعرفة، إذ يقول: 
قيل ألحد العارفين: ما هي حياة القلب؟ قال: المعرفة. قيل: ما هي المعرفة؟ 
قال: حياة القلب بواسطة من يحيي. وقيل ألحدهم: ما هي المعرفة؟ قال: رؤية 
اهلل مع عدم رؤية ما هو غير اهلل إلى أن يصبح لدى الناظر، مجمل مملكة اهلل 
ومقارنة باهلل، أصغر من حبة خردل، وهذا الشئ الذي ال تحتمله القلوب الغافلة 

وعموم الناس...
وقيل ألحدهم: متى يفهم العبد أنه نال المعرفة حقيقة؟ قال: عندما ال يكون في 
قلبك مكان ألحد غير اهلل. ولذلك قيل: من األجدر لالنسان الذي عرف اهلل 

حق معرفته، أال يختار محبوبا غير اهلل. 
وقيل: إن حقيقة المعرفة هي نور يسكنه اهلل المتعال في قلوب عباده الخاصين... 
وأن العبد يصل إلى معرفة ومرتبة الخواص وأهل البيت بقدر ذلك النور الذي 
وصل إليه، وهو النور الذي ينبع من ينابيع العطاء اإللهي. لذلك فانه يقع في 

القلب، ويصبح القلب به نورانيا.24 
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فأنشد اهلل َمن سمع كالمي اليوم لما بلغ منكم الشاهد الغائب.دولة كريمة
وأسألكم بحقِّ اهلل وبحقِّ رسوله وبحقِّي؛ فإنَّ لي عليكم حقَّ الُقربى من رسول 
اهلل، إالَّ أعنتمونا ومنعتمونا ممَّن يظلمنا، فقد ُأخفنا وظُِلمنا وطُرِدنا من ديارنا 
وأبنائنا، وبُغي علينا وُدفعنا عن حقِّنا، فافترى أهل الباطل علينا، فاهلل اهلل فينا! ال 

تخذلونا! وانصرونا ينصركم اهلل!
وأخرج المجلسي يف »البحار«، باإلسناد عن الفضل بن محبوب، رفعه إىل 

أيب جعفر قال:
»والقائم يومئذ بمكَّة عند الكعبة ُمستجيراً، يقول: أنا وليُّ اهلل، أنا أْولى باهلل 
وبمحّمد، فَمن حاجَّني في آدم فأنا أْولى بآدم، وَمن حاّجني في نوح، فأنا 
وَمن  بإبراهيم،  الناس  أْولى  فأنا  إبراهيم،  في  حاّجني  وَمن  بنوح،  الناس  أْولى 
حاّجني في النبيِّين، فأنا أْولى الناس بالنبيِّين، إن اهلل تعالى يقول: ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى 
آَدَم َونُوًحا َوَآَل ِإبئَْراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن، ُذرِّيًَّة بئَْعُضَها ِمْن بئَْعٍض َواللَُّه 
َسِميٌع َعِليٌم. فأنا بقيَّة آدم، وذخيرة نوح، ومصطفى إبراهيم وصفوة محّمد، أال 
أْولى بكتاب اهلل، وَمن حاجَّني في سنَّة رسول  فأنا  وَمن حاجَّني بكتاب اهلل، 
اهلل فأنا أْولى الناس بسنَّة رسول اهلل وسيرته. وأنشد اهلل َمن سمع كالمي، 

لما يبلغ الشاهد الغائب.«9
وأخرج الطربسي يف »أعالم الورى« عن املفضل بن عمر قال ومسعت أبا 

عبد اهلل يقول: 
»إذا أِذن اهلل تعالى للقائم بالخروج صعد المنبر، فدعا الناس إلى اهلل عزَّ وجلَّ 
 ،فيهم بسيرة رسول اهلل أن يسير  إلى حقِّه، على  باهلل، ودعاهم  وخوَّفهم 

ويعمل فيهم بعمله...«10
وأخرج يف البحار، عن علي بن احلسني، يف حديث قال: 

»فيقوم هو بنفسه)يعني بعد مقتل النفس الزكية ( فيقول: أيُّها الناس، أنا فالن بن 
فالن، أنا ابن نبي اهلل، أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبي اهلل. فيقومون إليه ليقتلوه، 

فيقوم ثلثمئة أو نيِّف على الثلثمئة فيمنعونه.«11
 :وأخرج أيضاً عن أيب بصري، عن أيب جعفر الباقر

»إنَّه يأتي المسجد الحرام، فُيصلِّي فيه عند مقام إبراهيم أربع ركعات، وُيسند 
ظهره إلى الحجر األسود، ثمَّ يحمد اهلل ويُثني عليه، ويذكر النبي وُيصلِّي 

عليه، ويتكلَّم بكالم لم يتكلَّم به أحد من الناس...«12

في االلتفات إلى نقاط من األخبار السابقة
النقطة اأُلولى: أنَّ األخبار الدالَّة على وقوف املهدي يف أول ظهوره بني 

الركن واملقام قابلة إلثبات التارخيي، لكثرهتا وتظافرها.
ُمتضافرة، غري  ا مبجموعها  أهنَّ ُخطبته، فال شكَّ  الدالَّة على  األخبار  وأمَّا 
أنَّ هذا اجملموع ال يُثبت أكثر من كونه يَِقُف خطيباً يف أول ظهوره، 
وأمَّا مضمون اخلُطبة فلن نستطيع أن نتعرَّف عليه إالَّ بعد التوثُّق من صحَّة 
اإلسناد لألخبار الناقلة هلا واحداً واحداً... أو أن يوجد مضمون واحد، ممَّا 
يقوله يف اخلُطبة ُمكرَّراً يف عدَّة روايات، ليكون قابالً لإلثبات التارخيي.13

الكعبة  من  قريباً  ظهوره  أول  يف   املهدي اإلمام  يقف  الثانية:  النقطة 
املـُشرّفة، ُمستدِبراً هلا، ومواجهاً للجماهري؛ لكي يقول فيهم كلمته األُوىل.

ويكون وقوفه بني »الركن« و»املقام« والركن واحد األركان، وأركان الكعبة 
املـُشّرفة زواياها األربعة اليت هي ُملتقى جوانبها األربعة، وقد مُسِّي كل ركن 
العراقي،  الركن  هو  فالشمايل  الصالة،  عند  إليه  يتَّجه  الذي  البلد  باسم 
واجلنويب هو الركن اليماين، والغريب هو الركن الشامي، وأما الشرقي فُيسمَّى 
بالركن األسود؛ ألنَّه حيتوي على الحجر األسود  الذي منه مبدأ الطواف 

حول الكعبة.
وأمَّا املقام، فهو مقام إبراهيم الخليل، وهو أرض ُمربعة صغرية نسبياً، 

ذات بـُنـَْية مجيلة، تبعد عن الكعبة من جهة الشرق عدَّة أمتار.
احلال،  بطبيعة  األسود  الركن  منه  ُفِهَم  وصف،  بدون  قيل:)الركن(.  وإذا 
باعتبار أمهِّيَّته؛ الحتوائه على احلجر األسود وابتداِء الطواف منه، ويكون 
هو على يسار الواقف ُمستقبالً للكعبة وُمستدبراً مقام إبراهيم، ويكون إىل 
ميني الواقف الركن العراقي، وتقع باب الكعبة إىل نفس هذه اجلهة الشرقية، 

قريباً من الركن األسود.
ومن هنا نستطيع أن نقول: إنَّ باب الكعبة يقع بني الركن واملقام؛ ألنَّ الركن 
األسود على ميينها حبوايل نصف مرت من جدار الكعبة، واملقام عن يسارها، 
وإن كان بعيداً عن الكعبة بعدَّة أمتار، واألرض اليت أمام باب الكعبة حىت 

تصل إىل مقام إبراهيم واقعة بني الركن واملقام بطبيعة احلال.
ُمستدبراً  واملقام  الركن  بني   املهدي اإلمام  وقوف  يكون  هنا؛  ومن 
الكعبة... يعين ُمستدبراً اجلدار الذي فيه باب الكعبة، جاعالً احلجر األسود 
عن ميينه، ومقام إبراهيم عن يساره، ومواجهاً للجماهري ليقول كلمته األُوىل.

النقطة الثالثة: يف ارتباط ُخطبة املهدي بالتخطيط العام، وتعبريها عن 
نتائجه.

إنَّ هذه اخلُطبة املباركة بصفتها واقعة يف آخر التخطيط العام السابق على 
ة عن نتائجه، ومن هنا كانت لوحة كاملة عمَّا ينبغي أن يُعَلن  الظهور، وُمعربِّ

ساعتئٍذ من نتائج ذلك التخطيط، ويظهر من عدَّة زوايا.
ا هو نتيجة  الزاوية اأُلولى: ما عرفناه من التخطيط، من أنَّ اليوم الموعود، إمنَّ
جلهود البشرية منذ أول وجودها إىل زمن وجوده، وإنَّ خطَّ األنبياء واألولياء، 
إليه  والتمهيد  طريقه  يف  واقع  هو  ا  إمنَّ واملـُصِلحني،  والشهداء،  والصاحلني 
بشكل قريب وبعيد؛ وإذا كان األمر كذلك، وكان املهدي هو قائد اليوم 
املوعود ومؤسِّس العدل الكامل يف العامل، إذن؛ فمن حقِّه أن يقول: »...

».فأنا بقية آدم، وخيرة نوح، ومصطفى إبراهيم، وصفوة محّمد
تربية  التخطيط من تركيزه بشكل خاص على  الثانية: ما عرفناه يف  الزاوية 
اجلانب القيادي يف شخصية القائد املذخور للثورة العاملية، وقد برهنَّا على 
ذلك بكل تفصيل يف الكتاب السابق،14 وها قد أنتج هذا التخطيط نتيجته، 
وها هو القائد الكامل يواجه الناس ليبدأ مبُمارسة قيادته اليت ُذِخر من أجلها.

فمن املنطقي، وهو خري البشر يف زمانه، بل خري البشر بعد صدر اإلسالم 
باألنبياء  الناس،  من مجيع  أْوىل  يكون  أن  املنطقي  من  ظهوره،  إىل عصر 
واملـُرسلني، مبا فيهم نيب اإلسالم، فهو أقرب إليهم علماً وعمالً وعداًل 

من أيِّ إنسان آخر.
بآدم، وَمن  الناس  أْولى  فأنا  ومن هنا نسمعه قول: »فَمن حاّجني في آدم، 

دولة كريمة

أخرج أبو داود عن أُمِّ سلمة زوج النيب عن النيب قال:
إلى  يكون اختالف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل »المدينة« هارباً 
الركن  بين  فُيبايعونه  وهو كاره،  فيخرجونه  مكَّة  أهل  من  ناس  فيأتيه  »مكَّة«، 
والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل »الشام«، فُيخَسف بهم بالبيداء بين مكَّة 
والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق، فُيبايعونه 

بين الركن والمقام...1
وأخرج السيوطي يف احلاوي، عن الطبراني يف األوسط واحلاكم عن أمِّ سلمة، 

 :قالت: قال رسول اهلل
»يُبايع لرجل بين الركن والمقام عدَّة أهل بدر، فيأتيه عصائب أهل العراق وأبدال 
أهل الشام، فيغزوه جيش من أهل الشام، حتى إذا كانوا بالبيداء ُخِسَف بهم.«2

:وأخرج أيضاً، عن نعيم بن حماد عن قتادة، قال رسول اهلل
»يخرج المهدي من المدينة إلى مكَّة، فيستخرجه الناس من بينهم فُيبايعونه بين 

الركن والمقام، وهو كاره.«3
 ،وأخرج املفيد يف »اإلرشاد«4 عن أبي بصير، عن أيب عبداهلل الصادق
يف حديث يقول فيه: »لكأنِّي يوم السبت العاشر من المئُحرَّم قائماً بين الركن 

والمقام...«
 وروى الشيخ يف »الغيبة«،5 عن علي بن مهزيار عن أيب جعفر الباقر

قال: »كأنِّي بالقائم يوم عاشوراء، يوم السبت، قائماً بين الركن والمقام...« 
وأخرج النعماين يف الغيبة،6 عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل، يف حديث 

يقول فيه: 

»فإذا تحرَّك ُمتحرِّك) ُمتحرِّكنا ( فاسعوا إليه ولو َحبواً! واهلل، لكأنِّي أنظر إليه 
بين الركن والمقام...«

إىل أخبار ُأخرى كثرية تدلُّ على ذلك.

خطبته بين الرکن و المقام
و اّما األخبار الدالَّة على ُخطبته اليت يُلقيها يف موقفه ذاك بني الركن 
واملقام. أخرج النعماين يف الغيبة،7 بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي قال: 

قال أبو جعفر حمّمد بن علي الباقر يف حديث طويل: 
البيت الحرام ُمستجيراً، فُينادي:  »والقائم يومئذ بمكَّة، وقد أسند ظهره إلى 
الناس، وإنَّا )فإنَّا(  إنَّا نستنصركم اهلل، وَمن )فَمن( أجابنا من  الناس،  »يا أيها 
أهل بيت نبيِّكم محّمد، ونحن أْولى الناس باهلل وبمحّمد. فَمن حاجَّني في 
آدم، فأنا أْولى الناس بآدم، وَمن حاجَّني في نوح، فأنا أْولى الناس بنوح، وَمن 
حاجَّني في إبراهيم، فأنا أْولى الناس بإبراهيم، وَمن حاجَّني في محّمد، فأنا أْولى 
الناس بمحّمد، وَمن حاجَّني بالنبيِّين، فأنا أْولى الناس بالنبيِّين، أليس اهلل يقول 
في ُمحكم كتابه: »ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َونُوًحا َوَآَل ِإبئَْراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى 

اْلَعاَلِميَن، ُذرِّيًَّة بئَْعُضَها ِمْن بئَْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم«8 
فأنا بقيٌَّة من آدم، وذخيرٌة من نوح، ومصطفى من إبراهيم، وصفوة من محّمد 

صلى اهلل عليهم أجمعين.
أال وَمن حاجَّني في كتاب اهلل، فأنا أْولى الناس بكتاب اهلل، أال وَمن حاجَّني في 

سنَّة رسول اهلل، فأنا أْولى الناس بسنَّة رسول اهلل.

خطبة االولی
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وخُيطِّط هلا املهدي نفسه.دولة كريمة
نفسه وأباه،  ُيسمِّي  املهدي  أكثر من ذلك، وإنَّ  والروايات مل تدلَّ على 
متاماً كما فعل »النداء« من قبل، وليس يف أيٍّ منهما تصريح بأنَّه املهدي 

املوعود.

اسوة حسنة، بقّية اهلل االعظم
.النقطة السابعة: يف مدى ارتباط اخلُطبة بالتصوُّر اإلمامي للمهدي

من الواضح أنَّ الوقوف بني الركن واملقام، وإلقاء اخلُطبة على اجلماهري غري 
خاص باملهدي بالتصوُّر اإلمامي، بل يشمل املهدي بالتصوُّر اآلخر، 
ا املـُهمُّ من ذلك مضمون اخلُطبة  بل يشمل أيَّ إنسان ذو قدرة وجدارة، وإمنَّ
أواًل، ونتائجها ثانياً. أمَّا النتائج، وأمهُّها السيطرة على العامل كله بالعدل، 
وتأسيس الدولة العاملية العادلة. فهذا ما سيكون صفة للمهدي الواقعي يف 

التخطيط اإلهلي العام أيَّاً كان.
ويُهمُّنا اآلن تطبيق مضامني اخلُطبة على التصوُّر اآلخر للمهدي، بعد العلم 

ا منطبقة مع التصوُّر اإلمامي متاماً. على أهنَّ
إنَّ املهدي -هبذا التصوُّر - يستطيع أن ُيصرِّح بعدَّة أمور من اخلُطبة:

1. أن يدعو الناس إىل اهلل وخُيوِّفهم به؛
2. أن يُقِسم عليهم حبقِّ الُقرىب من رسول اهلل؛ فإنَّه على أيِّ حال من 

ُوْلد فاطمة، ومن أوالد احلسني؛
3. أن ُيشري إىل الظلم واملـُطاردة والتنكيل الذي وقع على املؤمنني املـُخلصني 

خالل عصر التمحيص واالمتحان السابق على الظهور؛
، باعتباره املـُمثِّل  ياً لُنصرة احلقِّ 4. أن يطلب من الناس ُنصرته وتأييده، توخِّ

الرئيسي له؛
له  واستتبَّت  أكثر  أو  منطقة  االستيالء على  له  إذا متَّ  أنَّه  يعدهم  أن   .5
األمور، أن يُطبِّق القانون اإلسالمي العادل املـُتمثِّل بكتاب اهلل الكرمي، وسنَّة 

رسوله العظيم. 
ولكن سوف لن يكون املراد من كتاب اهلل وسنَّة رسوله، إالَّ املستوى الذي 
وصل إليه الفكر اإلسالمي إىل ذلك احلني، نتيجًة للتخطيط السابق، ولن 
يستطيع هذا املهدي أن يسري خطوات ُمهمَّة يف تربية هذا الفكر، وإعطاء 

الَفهم املـُتكامل للكتاب والسنَّة.
إنَّ املهدي - طبقاً هلذا التصوُّر - لن يكون أكثر من فرد اعتيادي، له يف 
اإلخالص والعلم أقصى ما اقتضاه التخطيط السابق،17 وله من القابليَّات 
النفسية ما يتوقَّع هبا لنفسه أن يقوم بالتطبيق اإلسالمي، ومثل هذا الشخص 
ال مُيكنه بأيِّ حال أن يقوم بعبادة الدولة العاملية، كما سبق أن برهنَّا. كما 
ال يستطيع أن يُقدِّم للكتاب والسنَّة فـَْهَماً أعمق من املستوى الذي وصل 
إليه الفكر اإلسالمي يف عصره، ولن يقدِّم هلما الفهم الذي له أهليَّة مُمارسة 

احُلكم العادل الكامل يف العامل كلِّه.
ومن هنا؛ يتعذَّر عليه أن يقول عدَّة مضامني واردة يف اخلُطبة وضرورية الثبوت 

للمهدي املوعود، ليكون هو القائد العاملي املنشود فهو:
1. لن يستطيع أن يدَّعي أنَّه أْوىل بكتاب اهلل وسنَّة رسوله من أيِّ شخص 
آخر، حىت من قادة الفكر اإلسالمي الذين تقدَّموا به وأوصلوه إىل املستوى 

املـُعاصر له.
ا يدَّعي ذلك، َمن له الفهم الكامل هلذين املصدرين اإلسالميني املـُقدَّسني  وإمنَّ
بالرواية عن النيب وقادة اإلسالم األوائل، بالشكل الذي يكفل سعادة 
بالفكر  يتقدَّم  أن  وباختصار:  اآلجل؛  يف  الُعْلَيا  وتربيتها  العاجلة  البشرية 
اإلسالمي خبطوات جبَّارة ال تُقاس بأيِّ ُمفكِّر آخر، سُنشري إىل ما يُقدِّمه 

املهدي يف هذا اجملال.
2. وهو ليس بقيًَّة من آدم، وذخرية من نوح، ومصطفى إبراهيم، وصفوة 
من حمّمد صلى اهلل عليهم أمجعني. وكونه من املـُخلصني الكاملني ال ُيربِّر 
هذه النسبة، إالَّ كما ُيربِّرها يف أيِّ شخص آخر ُمتَّصف هبذا املقدار من 
اإلخالص واإلميان وهم يومئذ عدد غري قليل؛ كما عرفنا يف نتائج التخطيط؛
القائد  هو  ا  إمنَّ يكون كذلك  َمن  فإنَّ  بالنبيِّني؛  الناس  أْوىل  ليس  3. وهو 
املذخور الذي ُيكلِّل جهود كل األنبياء بالنجاح يف تطبيق العدل الكامل يف 
العامل؛ وأمَّا الذي يتصدَّى لذلك من دون أن حُيرز جناح حركته، أو ال تكون 

له قابلية القيادة العاملية فلن مُيكن أن يكون ُمتَّصفاً باألولوية؛
4. ومن هنا نعرف أنَّه لن يتكلَّم بكالم مل يتكلَّم به أحد من الناس) فإنَّ 
َمن يكون من حقِّه ذلك، حبيث يكون كل ما يقوله صادقاً عليه كل الصدق 
وُمنطبقاً متام االنطباق، هو ذلك الشخص املؤهَّل للقيادة العاملية، والوارث 
خلطِّ األنبياء، والذي هو أْوىل هبم وبكتاب اهلل وسنَّة رسوله، من أيِّ شخص 
آخر، إنَّ هذا هو الذي يتكلَّم الكالم اجلديد ويُعطي املفاهيم باأُلسلوب 
الرتبوي اجلديد العادل، الذي مل يكن خيطر قبل الظهور على باٍل... دون 

أيِّ شخص آخر.

نعم؛ انّه هو المهدّي
إنَّ ُمقتضى التسلسل املنطقي للدعوة اإلهلية، اليت مُيثِّل املهدي حلقة 
من أكرب حلقاهتا، هو أن يُقيم املعجزة يف أول ظهوره؛ إثباتاً لصدق ُمدَّعاه: 
بأنَّه املهدي املوعود الذي ميأل األرض قسطاً وعداًل. وال أقلَّ أمام املؤمنني 
أليِّ  ألمكن  ذلك  لوال  أنَّه  لوضوح  خاصَّته؛  سُيصبحون  ممَّن  املـُخلصني 
شخص جريء أن يِقَف يف املسجد احلرام بني الركن واملقام ويُلقي مثل هذا 
اخلطاب، وخاصة بعد أن يقرأ اخلُطبة يف مصادرها، فكيف ميكن أن ُنصدِّق 

من شخص أنَّه هو املهدي ملـُجرَّد أن يِقَف هذا املوقف.
متاماً، كما هو احلال يف النبوَّة، فإنَّه ال ميكن تصديق أيِّ شخص ُمدٍَّع للنبوَّة، 
أقام  ُمرَساًل؛ ومن هنا  نبيَّاً  القطع بكونه  ما مل تقرتن دعواه بدليل يوجب 
نيب اإلسالم معجزات كدالئل على صدقه، تقطع حجَّة املـُنكرين، كان 

أمهُّها القرآن الكرمي نفسه.
وقد أسلفنا يف التاريخ السابق أنَّ املهدي عند ُمقابالته مع الناس خالل 
غيبته، كان يُقيم الداللة على حقيقته، وهي داللة حتتوي دائماً على عنصر 
إعجازي، وإالَّ الستحال التعرُّف على حقيقته، أو تصديقه يف دعواه إذا قال 

.لنا: إنَّه هو المهدي
وقد سبق أن عرفنا يف التاريخ املـُشار إليه وغريه من حبوثنا، أنَّ املعجزة ال توجد 
ا هلا قانوهنا العام، وهو أنَّه تقع يف طريق إقامة احلجَّة إذا كانت  عشوائياً، وإمنَّ
 اً، إنَّ اإلمام املهدي ُمنتفية أو إمتامها إذا كانت ناقصة، ومن الواضح جدَّ

حاجَّني بنوح، فأنا أْولى الناس بنوح، وَمن حاجَّني في إبراهيم، فأنا أولى الناس 
بإبراهيم، وَمن حاجَّني في محّمد، فأنا أْولى الناس بمحّمد، وَمن حاجَّني في 

النبيِّين فأنا أْولى الناس بالنبيِّين.«
الساري  التمحيص  إنتاج  العام، من  التخطيط  الثالثة: ما عرفناه يف  الزاوية 
املفعول خالله، الحنراف وضالل األعمِّ األغلب من الناس، وبذلك متتلئ 
األرض جوراً وظلماً. كما ورد يف اخلرب التواتر عن النيب، ويكون تطرُّف 
اإلميان  جانب  إىل  املؤمنني  تطرُّف  يكون  شديداً، كما  منهم  املـُتطرِّفني 

شديداً،15 ما تفعله األكثرية املـُنحرفة باألقلِّية املؤمنة من مظامل وشرور. 

تخطيطات المئستقبل في الخطبة االولی
ختطيطات  من  النقاط  بعض  أيضاً،  املباركة  اخلُطبة  حتتوي  الرابعة:  النقطة 

املـستقبل، الذي تندرج خصائصه يف التخطيط العام ملا بعد الظهور.
ومُيكن االلتفات إىل ذلك ضمن عدَّة زوايا أيضاً:

الزاوية اأُلولى: وجوب طاعة املهدي وبذل النصر له، من أجل تطبيق 
العدل الكامل يف العامل كلِّه، حيث نسمع املهدي يقول: »فاهلل اهلل فينا! 

ال تخذلونا! وانصرونا ينصركم اهلل.«
املـُخلصني  الصفوة  أولئك  األمر،  هذا  تطبيق  إىل  املـُبادرين  أول  وسيكون 

املـُمحَّصني، ذوو العدد الكايف لغزو العامل بالعدل.
العادلة  اأُلطروحة  بتطبيق  ُخطبته  الناس يف  يَِعُد  املهدي  إنَّ  الثانية:  الزاوية 
الكاملة يف دولته العاملية، أن يسري فيهم بسرية رسول اهلل ويعمل فيهم 
بعلمه؛ ونعين بسرية رسول اهلل: القواعد واملفاهيم العامة اليت كان ينطلق 
السرية بكل خصائصها وتفاصيلها بطبيعة  النيب إىل أعماله، ال  منها 
احلال؛ لوضوح اختالف املصاحل الزمنية بني العصرين بكثري؛ بل سيأيت يف 
بعض الروايات وجود بعض االختالف يف تطبيقات اإلمام املهدي عن 

 .تطبيقات رسول اهلل
فاملهدي يُدرِك اهلارب، وجُيِهز على اجلريح ويقتل املـُنحرف، وإن كان 
مسلماً، وإن كان على نفس مذهبه اإلسالمي، ويقضي بعلمه وال بالبيِّنة 
وكل ذلك ممَّا مل يعمله رسول اهلل، وهذه األمور وحنوها لو ثبتت تُعترب 
بسرية  يسري  أن  وهو  اخلُطبة.  بيَّنته  الذي  املفهوم  من  واستثناًء  ختصيصاً 

النيب على تفاصيلها.
الزاوية الثالثة: تكفُّله بتطبيق وتفسري كتاب اهلل وسنَّة رسول اهلل؛ من 
حيث إنَّه أْوىل الناس هبما وأشدُّهم اطِّالعاً على تفاصيلهما وقدرًة على فـَْهم 

مغازيهما ومراميهما.

النقطة الخامسة: دلَّت رواية ممَّا سبق أنَّ املهدي يصعد املنرب وخيطب، 
فإن كان املراد منرباً يوضع له وقتيَّاً يف املكان املـُشار إليه سابقاً، فهو إن كان 
املراد به املنرب املبين فعاًل يف املسجد احلرام، فهو أبعد عن الكعبة املـُشرّفة من 
مقام إبراهيم، ومن مَثَّ ال يصدق عليه أنَّه وقوف بني الركن واملقام. ومعه؛ 

تكون هذه الروايات معارضة للروايات الدالَّة على وقوفه بني الركن واملقام.
 ومعه؛ تكون هذه الروايات ُمقدَّمة على تلك الرواية، فيُنتج االلتزام بأنَّه
ال يصعد املنرب املوجود حالياً، بل يقف بني الركن واملقام، ولو فوق منرب آخر.

اسمه الحقيقي في الخطبة
النقطة السادسة: دلَّت رواية ممَّا سبق أنَّ املهدي يبدأ كالمه بتقدمي نفسه 
إىل الناس، بذكر امسه احلقيقي واسم أبيه، بينما سكتت الروايات اأُلخرى 
عن ذلك، حبيث يبدو أنَّه يُهِمل ذلك متاماً. ويف كلٍّ من هذين املوقفني نقطة 

قوَّة ونقطة ضعف حُمتَملة.
فإنَّه إن أمهل ذكر امسه للناس -كما عليه أكثر الروايات - كانت هناك 

نقطة قوَّة ونقطة ضعف:
نقطة القوَّة: إنَّ فيه محاية من أعدائه يف وقت حاجته إىل احلماية يف أول 
م سوف يقضون  حركته، فإنَّ األعداء إن فهموا أنَّه المهدي الموعود، فإهنَّ
املهدي  بصفته  للعامل  يظهر  مل  لو  ما  خبالف  وقت،  بأسرع  حركته  على 

املوعود.
أنَّه هو املهدي باملرَّة، ومن مَثَّ  الناس سوف لن يفهموا  نقطة الضعف: إنَّ 

سوف لن ينصره املؤمنون، ولن يسمع لكالمه الناس.
فلو انطلقنا من أُطروحة خفاء العيون اليت عرفناها، كان معىن إخفاء امسه أنَّه 
ال زال يف غيبته، وأنَّه خُياطب الناس بـشخصيَّته الثانوية ال بشخصيَّته احلقيقية، 
ا هي الشخصية الوحيدة اليت يعرفها الناس منه، وهذا ال معىن له بالنسبة  فإهنَّ
إىل املهدي منذ ذلك احلني. وأمَّا إذا اختار أن يذكر امسه للناس، 
فهذا املوقف حيتوي - يف النظر- على نقطة قوَّة ونقطة ضعف ُمقابلتني 

لذينك النقطتني.
يرفع بذلك  للناس،  أنَّه حني يكشف شخصَّيته احلقيقية  القوَّة:  نقطة 
غيبته اليت آن له رفعها وُحرِّم عليه استمرارها، وُيصرِّح بانتساب اخلُطبة وطلب 

النُّصرة إليه بتلك الصفة.
نقطة الضعف: أنَّ كشفه حلقيقته سوف يؤلِّب عليه األعداء، يف وقت هو 
الروايات  فيه إىل احلماية واملنعة. وميكن أن نفهم من هذه  شديد احلاجة 
أُطروحة حنصل هبا على كلتا نقطيت القوَّة، وندفع هبا كلتا نقطيت الضعف، 
املهدي  أنَّه  إىل  اإلملاع  دون  من  أبيه،  واسم  احلقيقي  امسه  يذكر  أنَّه  وهي 

املوعود.
فإنَّه بذلك يرفع غيبته ويكشف شخصيَّته احلقيقية، وُيصرِّح بانتساب اخلُطبة 
وطلب النُّصرة إليه بتلك الصفة، وبذلك حُيرز نقطة القوَّة األخرية، ويف نفس 
الوقت حُيرز محايته من األعداء املـرتبِّصني له بصفته مهدياً، ميالً األرض قسطاً 

وعدالً كما ُملئت ظلماً وجوراً.
فُيحرز نقطة القوَّة األُوىل ويدفع نقطة الضعف الثانية.

باملقدار  ا حتصل  القوَّة اأُلوىل: فلن حتصل بصراحة ومشول، وإمنَّ وأمَّا نقطة 
الذي ينبغي هلا أن حتصل، إنَّ املؤمنني املـُمحَّصني الذين مُيثِّلون العدد الكايف 
لغزو العامل، وكذلك َمن كان يف الدرجة الثانية من اإلخالص من الدرجات 
مَثَّ  املوعود، ومن  املهدي  األربعة،16 كلهم سيعرفون أنَّ هذا الشخص هو 

سيؤيِّدونه تأييداً كاماًل.
وأمَّا الناس اآلخرون، من أعداء ُمرتبِّصني، وأشخاص حُمايدين من مسلمني 
 ،وغريهم، وحىت عدد كبري ممَّن على املذهب اإلسالمي الذي يتبنَّاه املهدي
دولة كريمةفسوف لن يعرفوا هذه احلقيقة الكربى، إالَّ يف احلدود اليت تقتضيها املصلحة، 
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روى الخطيب البغدادي بإسناده عن ابن عّباس يف قوله تعاىل:
»رحمته«  و   النبي اهلل،  »بفضل  قال:  ِبَرْحَمِته ،1  َو  اللَِّه  ِبَفْضِل  »ُقْل 

2».علي
أن النيب هو املنذر، و علي هو اهلادي؛

:روى الحاكم النيسابوري بإسناده عن ابن عّباس، قال: قال رسول اهلل
»ليلة أسري بي ما سأل ربي شيئا إال أعطانيه، ]و[ سمعت مناديا من خلفي 
يقول: يا محّمد! إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قلت: أنا المنذر، فمن الهادي؟ 
قال: علّى الهادي المهتدي، القائد أمتك إلى جنتي الغراء محجلين برحمتي.«3 

وروى احلاكم بإسناده عن عباد بن عبد اهلل األسدي: يف قوله تعاىل 
::ِإنَّما أَْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قئَْوٍم هاد«4 قال: قال علّي«

»رسول اهلل المنذر، و أنا الهادي.«5

الهوامش:
1. سورة يونس، اآلية 58.

االعتدال«، ج 6، ص  »ميزان  الرقم 2365؛  بغداد«، ج5، ص 15،  »تاريخ   .2
۳۲۸، الرقم ۸۱6۰؛ »شواهد التنزيل«، ج ۱، ص ۳5۲ / ح 365؛ »ترمجة اإلمام 

علي من تاريخ دمشق« ج ۲، ص 426، ح ۹۳4.

3. »شواهد التنزيل«، ج 1، ص 385، ح 403.
4. سورة الرعد، اآلية 7.

5. »تفسري القرطبی«، ج 15، ص 256، ذيل اآلية؛ »کفاية الطالب«، ص 233، 
ب 62؛ »املناقب البن املغازيل«، ص 269، ح 317.

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، ص 83- 84.

عبدالّرحيم مبارک

رحمة اهلل تعالی
إقامة املعجزة على اإلطالق ذلك؛ لوجود  ليس حباجة يف موقفه هذا إىل 
اإلرهاصات الكافية لظهوره يف زمن قريب، وهي قائمة على إعجاز عظيم، 

وأوضحها معجزتا الكسوف واخلسوف يف غري أواهنما... ؛
إنَّ املعجزة مطلوبة ألجل إقناع الفكر البشري غري املـُعقَّد، وهذا ما سيحصل 
بشكل عميق وأكيد عند إعالن املستوى الفكري اجلديد... فيكون االجتاه 
حنو املعجزة أمراً ُمستأنفاً. ما يقوله يف خطبته ممَّا، وردنا ومسعناه، وممَّا مل 
يردنا ومل نسمعه؛ ايضاً استعداد املهدّي للجواب على أيِّ سؤال مهما 

كان صعباً، فيما إذا عرفت أنَّ السائل موضوعي الفكرة ُمطالباً للحق.
وقد وردت حول ذلك رواية: هي ما أخرجه ثقة اإلسالم الكليني، بسنده عن 

مفضل بن عمر قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول:
»لصاحب هذا األمر غيبتان: إحداهما يرجع منه إلى أهله، واأُلخرى يُقال: هلك 

في أيِّ واد َسَلَك؟« 
قلت: فكيف نصنع إذا كان كذلك؟ 

قال: »إذا ادَّعاها ُمدٍَّع فاسألوه عن أشياء ُيجيب فيها مثله.«20

الهوامش:
1. ابوداوود، سليمان بن اشعث، »السنن«، ج 2، ص 423.

2. السيوطی، جالل الّدين، »احلاوي للفتاوی«، ج2، ص 129.
3. نفس املصدر، ص 152.

4. مفيد، حمّمد بن حمّمد، »االرشاد«، ص 341.
5.الطوسی، »حمّمد بن احلسن«، »الغيبة«، ص 274.

6. النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ج2، ص 102.
7. نفس املصدر، ص150.

8. سورة آل عمران، اآلية 34.
9. النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ج 13، ص 179.

10. »اعالم الورى بأعالم اهلُدى« ص431.
11. جملسی، حمّمدباقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 80-79.

12. نفس املصدر، ج 13، ص 80.
13. انظروا الصدر، سّيد حمّمد، »موسوعة اإلمام املهدي«، ج 3: »تاريخ ما بعد 

الظهور«، ص 224- 225.
عّدة  إىل  بعدها  وما   497 الکربی«، ص  الغيبة  »تاريخ  حمّمد،  سّيد  الصدر،   .14

صفحات.
15. نفس املصدر، ص266 وما بعدها أيضاً.

16. نفس املصدر، ص 248وما بعدها.
17. نفس املصدر.

18. نفس املصدر، ص 501 وما بعدها.
19. نفس املصدر، ص 32.

20. انظر کلينی، حمّمد ين يعقوب، »الكايف «)األصول(، نسخة خمطوطة )باب يف 
الغيبة(

المصدر: »موسوعة اإلمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
الجزء 3، ص 221-242؛ بالتخليص.

دولة كريمة
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موعود األديان

المذهب اإلسماعيلي
ان االمساعيلية السليمانية وباقي الفرق االمساعيلية تؤمن بان االمامة ال حيدها 
عدد وال رقم امنا حتددها مشيئة اهلل، وهم يؤمنون كذلك ان االمامة ال تنقطع 
عن هذه الدنيا، منذ خلق اهلل االرض اىل ان يرثها، ويتم توارثها من قبل 
االئمة ولدا عن والد بامر اهلل سبحانه وتعاىل واختياره وتدبريه، ولكن 
يكون هؤالء االئمة اما مغمورين مستورين بسبب تغلب االضداد وأهل الكرب 
يامر عز وجل  اهلل عندما  او ظاهرين العالء كلمة  الفساد،  والعناد واهل 
ويكون هلم الغلبة، مثلما حدث وقت ظهور االمام املهدي باهلل عبد اهلل بن 
احلسني من »املغرب« وقيام الدولة الفاطمية... )حسب اعتقادهم( وهم 
يتأملون هذا وينتظرون قيامه بفارغ الصرب. ولكنهم ال يؤمنون انه ولد قبل 
مئات السنني وأنه مازال حيا منذ ذلك احلني اىل قيام الساعة، امنا يؤمنون انه 
سيولد من نسل امام مستور، وانه سيقوم ويقيم العدل ويعلي كلمة اهلل وحيي 

.وانه من نسل احلسني بن علي ،شريعة حممد بن عبد اهلل

من هو المهدي وما هو نسبه عند االسماعيلية؟
املعروف عندهم اما انه ولد يف الوقت الراهن، أو انه ما زال يف صلب ابيه، 
الكشف  وقت  يكون  يديه  وعلى  املستور،  احلايل  االمام  هو  يكون  وقد 
والظهور، فاهلل ومن شاء يعلمون، وكل ما يعملونه انه من نسل احلسني بن 

.علي
مثلما ينتظر مجيع الشيعة قيام االمام القائم فاالمساعيلية كذلك، ولكن 
االختالف الواضح بني الشيعة االمامّية واالمساعيلية هو يف هوية آباء هذا 

االمام، فاالثنا عشرية يؤمنون انه من نسل موسى الكاظم، واالمساعيلية 
يؤمنون انه من نسل اسماعيل )ابن جعفر االمام الصادق(، واالمساعيلية 
النزارية يؤمنون انه من نسل نزار، واالمساعيلية املستعلية يؤمنون انه سيكون 

من نسل المستعلي.
لالمساعيلية كتباً توضح بعض العالمات؛ ولكنها ليست مشهورة، اما عن 
فاالمساعيلية  املغرب  من  الشمس  من ظهور  االمامّية  الشيعة  بني  املشهور 
يؤمنون  فهم  املغرب،  من  قد ظهرت  الفاطمية(  )الدولة  ان مشس  يقولون 
ان كوكب الشمس لن يظهر من املغرب ابدا، بل سيكون املشرق ظهوره 
واملغرب غروبه من قبل واالن ومن بعد، امنا كان قصد الرسول من ظهور 

احلق بقوله الشمس فقد شبه احلق بالشمس.
اما قول الرسول امسه على امسي فكان املهدي باهلل عبد اهلل بن احلسني 

امسه عبد اهلل والرسول احد امسائه عبد اهلل قال تعاىل: 
»َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبًدا.«1

المنجي االسماعيلية في کتابهم
ان اهم كتاب عند االمساعيلية هبذا اخلصوص هو »الفرتات والقراءات«؛ 
يؤمن االمساعيلية بان االرض ال ميكن ابدا ان ختلو من امام اما ظاهر مشهور 
او مستور مغمور، ولكن هم ال يعلمون من هو االمام القائم وهل زمنه هو 
هذا الزمن، وال يعلمون هويته وأن آخر امام ظهر هلم كما يقولون هو االمام 
امحد بن هاشم بن نزار بن معد بن احلسني بن علي بن حممد بن عبد اهلل 

بن حممد بن امحد بن الطيب )ايب القاسم( بن االمر باحكام اهلل ابو على موعود األديان
املنصور بن املستعلي باهلل اىب القاسم امحد بن املستنصر باهلل معد اىب متيم بن 
الظاهر العزاز دين اهلل علي بن احلسن بن احلاكم بامر اهلل املنصور اىب علي 
بن العزيز باهلل نزار اىب منصور بن املعز لدين اهلل معد ايب متيم بن املنصور 
باهلل ابو الطاهر امساعيل بن القائم بامر اهلل ابو القاسم حممد بن املهدي باهلل 
عبد اهلل بن احلسني بن امحد بن عبد اهلل بن حممد بن امساعيل بن جعفر 
الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني اىب عبد اهلل بن 

.حيدره الكرار علي بن ايب طالب
وال يوجد لالمساعيلية تاريخ حمدد خلروج القائم وهم يقولون امنا هذا سر 
من اسرار اهلل يعلمه من يشاء من عباده ومن اصطفى وهو فضل يؤتيه من 

يشاء بغري حساب.

الهامش:
1. سورة اجلّن، اآلية 19.

المصدر: موقع الموعود، www.mouood.org )العربية(.

مجتبى السادة

المنجّي في
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األشهر الستة األخیرة

المؤازرين  الناصرين  من  الكافي  العدد  وجود  ثالثا: 
المنفذين بين يدي القائد العظيم

حيتاج القائد يف تطبيق العدل على كافة أرض املعمورة )العامل( إىل عدد كايف 
من الرجال الناصرين و املؤيدين،لكي ينتشر اإلسالم باجلهاد انتشارا طبيعيا، 
لذا يلزم لتحقيق ثورة اإلمام املهدي إعداد جيش و قوة ضاربه )قدرة 
تنفيذية( تدعم اإلمام و تطيع أوامره، و هذا أمر ضروري و حاجة ماسة 

ال غىن عنها... و هنا ال بّد من التفريق بني قادة اجليش و أفراده.

)1. قادة الجيش )أصحاب اإلمام المهدي
هؤالء القادة و األصحاب،هلم دور كبري يف قيادة اجليوش و فتح البالد و 
إداره األمور و غري ذلك... و يكتسب هؤالء األصحاب أمهيتهم من جهة 
كوهنم مؤمنني خملصني،أختريوا بعناية خاصة، و قد أثبتوا جدارهتم و قدرهتم 
على التضحية يف سبيل األهداف اإلسالمية العليا... و كلما كان اهلدف 

أعمق...  بشكل  اإلخالص  و  اإلميان  من  مقدارا  تطلب  أكرب،  و  أوسع 
فكيف لو كان هدفا عامليا،مل ينله فيما سبق أي قائد كبري و ال نيب عظيم،و 
إمنا خط األنبياء و املرسلني، و ما بذلوه من تضحيات كلها من مقدمات 
هذا اهلدف الكبري و إرهاصاته... لذا يكتسب من يشارك يف تنفيذ هذه 
األهداف السامية و العالية أمهية خاصة، و يتطلب شروطا خاصة، و أهم 

ما يشرتط توفرها يف هؤالء القادة )األصحاب(:
أ. الوعي... بكل ما يف الكلمة من معىن، باإلضافة إىل الشعور احلقيقي 
بأمهية و عدالة اهلدف الذي يسعى إليه القائد املهدي و إمياهنم العميق 

باأليدلوجية)اإلسالم(اليت يسعى إىل تطبيقها.
ب. اإلستعداد للتضحية يف سبيل اهلدف، مهما تطلب األمر من تضحيات 

جسام.
أما عدد هؤالء القادة )األصحاب(، فقد نصت الروايات و بشكل مستفيض 
بدر  النيب يف غزوة  إن عددهم مبقدار جيش  متواترا،  أن يكون  يكاد 
األشهر الستة األخیرة)ثالمثائة و ثالثة عشر رجال( و هم الذين عرب عنهم اإلمام أمري املؤمنني 

و اإلمام الصادق بقوهلما: »هم أصحاب األلويه«1 و كما يف اخلرب عن 
:جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر

»يبايع القائم بني الركن و املقام ثالمثائة و نيف،عدة أهل بدر فمنهم النجباء 
من أهل مصر،و األبدال من أهل الشام،و األخيار من أهل العراق.«2

و أهم ما مييز هؤالء األصحاب القادة ال  313:
أ. شباب ال كهول فيهم إال أقل القليل كامللح يف الطعام.

ب. اتصافهم باإلخالص من أعلى درجاته و قوة إمياهنم )رهبان بالليل ليوث 
بالنهار(.

ت. اإلخالص للقائد املهدي و اإلميان بقيادته.
ث. مبايعتهم للمهدي - ألول مرة - بعد جبرائيل و استماعهم 

خلطبته،و أول من يدافع عنه.
ج. إهنم قادة اجليش خالل القتال.

ح. سيكونون الفقهاء و احلكام و القضاة يف دولة املهدي العاملية.

2. أفراد الجيش )األنصار(
هم املؤمنون الصاحلون الذين يلتحقون باإلمام املهدي يف »مكة املكرمة« 
و غريها من املدن، و ينضوون حتت لوائه و حياربون أعداءه، و هؤالء األنصار 
عدد ضخم من اجليش، ال يقل عن عشرة اآلف شخص مقاتل يف نواته 

:األوىل عند بدء احلركة، و قد جاء يف اخلرب عن اإلمام الصادق
»و ما يخرج إال في أولي قوة،و ما تكون أول لو قوة أقل من عشرة اآلف.«2

و هذا العدد كاف للمهدي يف أول حركته، فكلما اتسعت حركته فإن 
جيشه يتسع، و تتضح أهدافه و تتكاثر أسلحته، و لذا مسي جيش اإلمام 
تعاىل على  اهلل  ميثلون غضب  باعتبارهم  الغضب«،  بـ»جيش   املهدي
اجملتمع الفاسد، و شعار اجليش »يالثارات احلسني« مبا للشعار من معىن، و 
.و حركة اإلمام املهدي وحدة األهداف بني حركة اإلمام احلسني

و يستفاد من جممل األحاديث و الروايات، أن هؤالء األنصار )العقد أو 
احللقة كما عربت عنه بعض الروايات( مجاعات و مجاهري هلم نصيب وافر 
من اإلميان الكامل و العقيدة الراسخة )أقل امتيازا من األصحاب 313(، 
و خيرج اإلمام املهدي من مكة يف بداية ظهوره هبذا العدد من األنصار 
)عشرة اآلف رجل( ميثلون نواة جيشه... و من الطبيعي أن اآلالف من 
الناس سوف يلتحقون به مع مرور الوقت... و على هذا تستطيع تصور 

مدى كثرة جيوش اإلمام و عساكره.

من  مستوى  ذات  مؤيدة  شعبيه  قاعدة  وجود  رابعا: 
النضج و الوعي

و هنا ال بد أن نشري إىل نقطتني مهمتني:

1. إستعداد شعوب العالم
إن املؤمنني املخلصني ميثلون الطليعة الواعية و الرائدة األوىل يف يوم الظهور، 
و لكن تطبيق األيدلوجية الفكرية )اإلسالم( حيتاج إىل عدد أكرب من القواعد 

الشعبية الكافية، ليكونوا هم املثل الصاحلة لتطبيق قوانني و تعاليم اإلسالم 
يف العامل، حني يبدأ انتشاره يومئذ... و هنا ال بد من بلوغ األمة اإلسالمية 
ككل إىل درجة من النضج الفكري و الثقايف، حبيث تستطيع أن تستوعب 
و تتفهم القوانني و األساليب اجلديدة اليت يتخذها اإلمام املهدي يف 
دولة احلق و العدل،و ال يتم ذلك إال باستعداد مجاعات كثرية من البشر 
و  الشعور  هذا  و  تعليماته...  و  املقدس  الفجر  يوم  حركة  مع  للتجاوب 
االستعداد يتوفر هلذه اجلماعات و إن كانت قبل الظهور متارس شيئا من 

العصيان و اإلحنراف.

2. اليأس و القنوط العالمي من التجارب السابقة
يأس العامل أو الرأي العام العاملي ككل من احللول املدعاة للمشاكل العاملية 
من غري طريق اإلسالم... و هنا ال بد أن يشعر الناس بفشل كل التجارب 
السابقة، اليت ادعت لنفسها حل مشاكل العامل، مث افتضح أمرها و انكشف 
زيفها، و ذلك بسبب شيوع الظلم و اجلور و الفساد و االضطهاد الشديد 
إىل درجة أن يصل اجملتمع اإلنساين إىل حد القنوط من حتقق اإلصالح عن 
طريق املنظمات العاملية اليت حتمل عناوين خمتلفة... و ينعكس هذا الشعور 
عادلة  اطروحة  أو  أفكار  لطلب  اإلحلاح  و  احلاجة  و  الرغبة  شكل  على 
املظامل  و  للمشاكل  احلقيقي  احلل  تكفل  اإلسالمية(  جديدة)األيدلوجية 
العاملية... من هنا فإن شعور اجلماهري بالظلم و اإلضطهاد،باإلضافة إىل 
أن يتوفر لديها النمو الذهين و الفكري، و الرغبة للقضاء على هذا الظلم 
و  الظهور  يوم  لتقبل  األرضيات  أفضل  من  هذا  سيكون  اإلستبداد...  و 

تعليماته.
ميكن  موجز،و  بشكلب  الظهور  نتحدث عن شرائط  أن  لإليضاح،ينبغي 

تلخيص أمهها فيما يلي:
1. وجود األيدلوجية الفكرية الكاملة )الدين اإلسالمي(، اليت تتكفل حل 

كل مشاكل البشرية و تستأصل مجيع مظاملها.
2. وجود القائد احملنك العظيم،الذي ميتلك القابلية للقيام مبهام يوم الظهور 

و نشر العدل يف العامل كله.
3. وجود العدد الكايف من األفراد )األصحاب - األنصار( لفتح العامل على 

أساس العدل.
4. بلوغ األمة اإلسالمية ككل إىل درجة من النضج الفكري و الثقايف،حبيث 
تستطيع أن تستوعب و تتفهم القوانني و األساليب اجلديدة اليت يتخذها 

القائد املهدي عليه الّسالم يف دولة احلق و العدل )القاعدة الشعبية(.
للمشاكل  املدعاة  احللول  العاملي ككل من  العام  الرأي  و  العامل  يأس   .5

العاملية من غري طريق اإلسالم)القاعدة الشعبية(.
6. تطرف إحنراف الظاملني إىل حد يكون على مستوى نبذ الشريعة اإلسالمية 

و خمالفة أحكامها.3
فعندما تكون كل الشرائط املطلوبة قد اجتمعت يف زمن واحد...

فاأليدلوجية الفكرية موجودة بني البشر، متمثلة بتعاليم اإلسالم، و القائد 
موجود متمثل باإلمام املهدي، و أصبحت األمة قابلة لتفهم القوانني و 
التعاليم اجلديدة، اليت تكون على و شك الصدور يف اليوم املوعود، و العدد 

مجتبی السادة القسم الثاني
شرائط الظهور



26

27

المقاالت الثقافیة

٭ الرقم 45
٭ ذي احلّجة

1439

المقاالت الثقافیة
٭ الرقم 45
٭ ذي احلّجة

1439

الكايف من اجليش العقائدي القيادي متوفر لفتح العامل، و نشر العدل و 
الّسالم مع وجود العامل املساعد هلم،و هو انكشاف نقاط الضعف لكل 
التجارب البشرية و املبادي و القوانني الوضعية السابقة على الظهور و اليأس 

من حل بشري جديد..
املقدس(ناجزا،  )الفجر  الظهور  يوم  الشرائط، كان  هذه  اجتمعت  فإذا 
الستحالة ختلف الوعد اإلهلي و البشارة النبوية... و من هنا نعرف أن وقت 
الظهور منوط باجتماع هذه الشرائط... بل نستطيع القول بأن هذه الشرائط 
بصيغتها املوسعة، تكون هي الشروط األساسية الجناح يوم الظهور،و عليها 

تكتب له النجاح و التقدم و التوسع و اإلنتشار.
بعد هذا اإليضاح لشرائط الظهور يف هذا القسم و شرح عالمات الظهور يف 
الفصل الثالث..ميكننا أن نوضح بعض الفروق بينهما سواء من ناحية الفهم 

و املعىن أو اخلصائص و الصفات:
1. ارتباط الظهور بالشرائط ارتباط واقعي،و ارتباطه بالعالمات كداللة و 

اعالم و كشف.
2. لشرائط الظهور ارتباط سبيب و واقعي،أما عالمات الظهور فهي عبارة 

عن عدة حوادث مبعثرة ال يوجد بينهما ارتباط واقعي.
3. إن شرائط الظهور ال بد أن جتتمع يف وقت زمين واحد،بعكس عالمات 

الظهور فهي حوادث مبعثرة يف الزمان.
4. عالمة الظهور حادثة طارئة،ال ميكن بطبعها أن تدوم مهما طال زماهنا، 

خبالف شرائط الظهور و بعض أسباهبا،فإهنا بطبعها قابلة للبقاء.
5. إن العالمات حتدث و تنفذ بأمجعها قبل الظهور،يف حني أن الشرائط ال 

توجد بشكل متكامل إال عند الظهور.
عالمات  اجتماعها،أما  من  التأكد  متاما  املتعذر  من  الظهور  شرائط   .6

الظهور فباإلنتباه و التدقيق،ميكن التأكد مما وجد منها و مما مل يوجد.4

اهلوامش:
1. »كمال الدين و متام النعمة الصدوق«، ص 673؛ »يوم اخلالص«، 
الشيخ  »غيبة  الظهور«، ص 395؛  إىل  املهد  من  »املهدي  ص 256؛ 

الطوسي«، ص 284؛ »منتخب األثر«، ص 468.
2. »اإلرشاد« للمفيد، ج 2، ص 383 بلفظ خمتلفر؛ »كمال الدين و 
متام النعمة«، الصدوق، ص 654؛ »تاريخ ما بعد الظهور«، ص 270؛ 

»املهدي من املهد إىل الظهور«، ص 428.
3. »تاريخ ما بعد الظهور للسيد الصدر«، ص 203.

4. نفس املصدر، صص 399-396.

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

األشهر الستة األخیرة
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قام املمول اليهودي الكبري موسى مندلسوهن بالتودد إىل المركيز ميرابو، وهو 
امللكى  البالط  بنفوذ كبري يف  يتمتعون  الذين كانوا  ألفرنسبني  النبالء  أحد 
الفرنسي، بعد أن أظهرت التحريات عنه إنه جمرد من األخالق، وحياته مليئة 
يهودية متزوجة،  امرأة  املركيز على  بتعريف  اليهودي  بالفواحش. وقام هذا 
اشتهرت جبماهلا وسحرها، وأصبحت تقضى مع مريابو وقتا أطول مما تقضيه 

مع زوجها.
وسهل له كبار املرابني االنغماس يف الرذيلة مما أدى إىل وقوعه يف مديونيات 
باهظة، فعرضوا عليه مسأعدهتم املالية حىت أصبح مدينا هلم بأموال طائلة، 
أقرانه  له  تنكر  أن  إىل  أدى  مما  به  بالتشهري  الوقت  نفس  يف  قاموا  كما 
ذلك  وبكل  االنتقام.  يف  والرغبة  احلقد  مبشاعر  فامتأل  القدامى،  وزمالؤه 
أمكن للمرابني اليهود السيطرة على املركيز مريابو سيطرة تامة، وضموه إىل 
النورانية الفرنسية بعد أن أقسم بأغلظ اإلميان على الطاعة وعلى أن حيافظ 

على السرية.
مت تكليف مريابو بالعمل على جتنيد صديقه الدوق دورليان ليكون قائدا للثورة 
الفرنسية، مع إغرائه بأنه سوف يتم تنصيبه على العرش بعد امللك كحاكم 
فايزهاوبت  ملقابلة  معه  دورليان، وذهب  جتنيد  مريابو يف  دميوقراطى. وجنح 

العمل  منهما  املاسونية وطلب  األكرب  الشرق  بأسرار حمافل  الذي عرفهما 
على إدخاهلا إىل »فرنسا«، ومت تعيني دورليان السيد األعظم للماسونية يف 
فرنسا. ومل يأت عام الثورة )1789م.( حىت كان هناك أكثر من 200 حمفل 
يف فرنسا تابعة ملاسونية الشرق األكرب وتضم أكثر من مائة ألف عضو. وقام 

النورانيون اليهود بعد ذلك بتشكيل جلان ثورية داخل احملافل املاسونية.
وقام مريا بو بدوره بدفع دورليان إىل الرذيلة حىت أوصله إىل عزلة اجتماعية 
كبرية وإىل الوقوع يف أيدي املرابني اليهود، ومل متض 4 سنوات حىت ناء كاهل 
ولكن كانت  احملرمة،  والتجارة  للتهريب  اجلاه  مما  الباهظة  بالديون  دورليان 
مغامراته دائما ما تبوء بالفشل وينكشف أمرها بطريقة غامضة مما زاد موقفه 
سوءا حىت بلغت ديونه حوايل 800 مليون فرنك فرنسى يف عام 1780م. 
وقد أدى به ذلك إىل رهن كل أمالكه مبا فيه قصره »الباليه رويال« ضمانا 

هلذه الديون ووقع لدائنيه املرابني اليهود إذنا بإدارهتا.
قام اليهود بتعيني دي الكلوس اليهودي من أصل أسباىن، مشرفا على أمالك 
الدوق، و دي الكلوس هو مؤلف للعديد من القصص اجلنسية الفاضحة 
وأشهرها كتاب »العالقات اخلطرة«. فقام هذا اليهودي بتحويل قصر الدوق 
الباليه رويال إىل أضخم دار للتهتك عرفها العامل حينئذ، وأصبح هذا القصر 

تنظيم المؤسسات الصهيونية في فرنسا واإلعداد للثورة
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بؤرة لتحطيم املعتقدات الدينية واألخالق يف فرنسا، ومركزا الصطياد البشر 
اجملردين من األخالق.

الشهري  سترو  كاجليو  يدعى  آخر  يهودي  تكليف  مت  الوقت  نفس  ويف 
باسم جوزيف بالسامو بتحويل أحد منازل الدوق األخرى إىل مركز لطباعة 
التعليمات واملنشورات الثورية، كما قام بتنظيم جلنة مسيت »جلنة اإلعألميني 
متهيدا  اجلماهري  اهلادفة إلثارة  والفنون واخلطابه  األدب  الثوريني«، نظمت 
للثورة، وقام أيضا ببث اجلواسيس الىت تبحث عن الفضائح الستغالهلا يف 

قضايا التشهري املنظمة.
وكان من يقع يف حبائل الكلوس أو بالسامو يصبح فريسة لالبتزاز وأداة طيعة 
يف أيديهم لتنفيذ خمططأهتم. وكانوا يراعون دائما تنفيذ املبدأ اليهودي القائل 

بأن أفضل الثوريني هو شاب جمرد من األخالق.
وعندما أخطرت السلطات البافارية فرنسا بتفاصيل وخطورة مؤامرات اليهود 
العاملية بعد وقوع األوراق الدالة على ذلك ىف يدها كما سبق بيانه، امهلت 
السلطات الفرنسية رسالة حكومة بافاريا وجتاهلتها بسبب نفوذ النورانيني 

الذي كان قد تسلل إىل البالط الفرنسي.
وكانت شقيقة ماري انطوانيت ملكة فرنسا )1755-1793م.( قد أرسلت 
إليها أيضا من »النمسا« عددا من الرسائل الشخصية تنبهها فيها إىل خمطط 
فيها. ولكن ماري  الفرنسية  املاسونية احلرة  تلعبه حمافل  املؤامرة وما سوف 
انطوانيت مل تصدق ما جاء برسائل اختها من حتذيرات، وأرسلت إىل أختها 

عدة رسائل مطولة وكان مما جاء هبا:
أما فيما يتعلق بفرنسا، فأعتقد أن قلقك مبالغ فيه بشأن الماسونية، فهي هنا أقل 

أهمية منها في أي مكان آخر في أوروبا.

قيام الثورة الفرنسية
قام عمالء املؤامرة ببث املنشورأت الىت تستنزل اللعنات على رؤساء الكنيسة 
وكبار رجال الدولة، كما مت شن محلة تشهري واسعة عليهم وعلى امللكة ماري 
انطوانيت الىت جعلوها تظهر يف صورة امرأة لعوب جتري وراء ملذاهتا، وتبالغ 
يف األسراف رغم الوضع املايل السىء يف فرنسا. وقد برهن املؤرخون فيما بعد 

أن كل ما نسب إليها مل يكن إال أكاذيب وتلفيقات باطلة.
وأعد زعماء املؤامرة أشخاصا ليكونوا زعماء حكم اإلرهاب الذي يتلو إهنيار 
امللكية مثل روبسبيير، ودانتون، ومارا. وقاموا بتدريبهم على هذه املهمة. كما 

مت وضع قوائم بأمساء الرجعيني والنبالء وأنصار امللك الذين جيب تصفيتهم
ويف نفس الوقت مت انتقاء بعض الرجال بقيادة مانويل للقيام فور إعالن الثورة 
واملعتوهني. وكان  السجناء   الباستيل وإطالق سراح  باهلجوم على سجن 

هؤالء الرجال يلتقون يف »دير اليعاقبة« الذي أطلق امسه عليهم.
وهكذا قامت الثورة الفرنسية. واستوىل اليعاقبة على السلطة.

ويشري سري والتر سكوت اإلجنليزي يف كتابه »حياة نابليون« إىل الكثري من 
احلقائق حول القوى اخلفية الىت كانت تقف خلف الثورة الفرنسية وكان  مما 

جاء به:
- مت تعبني مانويل )رئيس اليعاقبة( مدعيا عاما »لكومون باريس« أي جملس 
مقاطعة باريس. وبذلك أصبح اجمللس يف يد اليعاقبة الذين كانوا يصرخون 

اعتقال  عن  مسئوال  الشخص  هذا  وكذلك كان  الدم.  من  مبزيد  مطالبني 
الذين قضوا حنبهم يف  آالف الضحايا ووضعهم يف سجون باريس، وعن 
اجملزرة الكربي الىت جرت يف سبتمرب 1792 وذهب ضحيتها 8000 من 
أولئك السجناء يف »باريس« وحدها. وكان مانويل أيضا هو الذي أشعل 

الشرارة يف احلملة ضد امللك وامللكة الىت انتهت بإعدامهما.
أحد  وكان  دافيد،  امسه  آخر  شخص  أعماله  يف  مانويل  يساعد  - كان 
الضحايا، واشتهر مبطالبته  يقوم مبحاكمة  العام. وكان  األمن  أعضاء جلنة 
الدائمة بالقتل وسفك الدماء، ويستهل كل يوم بعبارة »فلنسفك اليوم مزيدا 
من الدماء«، وكان هو الذي أدخل عبادة »الكائن األعظم« الذي أحلته 
الثورة الفرنسية حمل الدين املسيحى الذي صدر األمر حينئذ بإلغائه، وكانت 
الطقوس الوثنية املتبعة عبارة عن حتركات ومتتمات لالحتفاالت احلاخامية 

بتلقى الوحى...
- كانت معظم الشخصيات الرئيسية يف الثورة أجانب يستعملون تعبريات 

يهودية مثل املدراء واحلكماء.
القوى اخلفية إلعدام امللك، إال أن »املركيز مريابو« كان يعأرض  وسعت 
إيذاء امللك وكان يستهدف فقط تقليص دوره، كما كان يسعى ألن يعني 
كمستشار للملك. ولكن اتضح له إنه مل يكن إال أداة يف أيدي املتآمرين، 
وشعر بالندم خاصة وأنه مل يهضم مشاهد العنف البالغ والعدوان. وحاول 
مريابو هتريب امللك من باريس إىل مقر القوات املوالية، ولكن خطته تسربت 

وعرفها اليعاقبة، فتم تسميمه بصورة بدأ فيها إنه انتحر.
وعندما حاول الفاييت إنقاذ امللك مث فصله وإرساله إىل اجلبهة النمساوية 

للمحاربة هناك. 
أما دورليان فقد قام بالتصويت بإعدام ابن عمه امللك، ظنا منه بأنه سوف 
مت  أن  بعد  اخلفية  القوى  قامت  وقد  لوم وشك.  موضع  مما جعله  خيلفه، 
إعدام امللك برتكيز طاقاهتا الدعائية للتشهري بدورليان بعد أن أدى دوره، ومت 

التخلص منه مبحاكمته وإعدامه عام 1793م.
ويذكر ج. رينيه يف كتابه »حياة روبسبيري« أن حكم اإلرهاب بلغ ذروته 
يف 27 أبريل 1794م.، وأن عدد األشخاص الذين كانوا يتمتعون بالنفوذ 
حينئذ كان ال يقل عن عشرين شخصا. ويذكر الكتاب أيضا أن روبسبيري 
القى خطابا طويال أمام اجلمعية العمومية يوم 28 مايو 1794م. شن فيه 

هجوما عنيفا على من أمساهم باإلرهاب بني املتطرفني وقال: 
إننى ال أجرؤ على تسميتهم هنا وفي هذا الوقت، كما إننى ال استطيع تمزيق 
الحجاب الذي يغطى هذا اللغز منذ أجيال سحيقة. غير أننى أستطيع أن أؤكد 
وأنا واثق كل الوثوق أن بين مدبري هذه المؤامرة عمالء لذلك المذهب القائم 
على الفساد واإلسراف، وهما الوسيلتان األكثر فعالية بين الوسائل التى اخترعها 
الغرباء لتفسيخ الدولة، وأعنى بهؤالء كهنة اإللحاد الدنسين ومبدأ الرذيلة الذي 

يعيشون عليه.
ويقول والرت سكوت يف كتابه »حياة نابليون«: 

بعدما صدرت األوأمر بتصفية روبسبيير ثم تعيين ريوبل و جوهير في منصب 
وكانت  باريس،  حكومة  آخرين  ثالثة  مع  وكونوا  الحكماء«،  مجلس  »مدير 

حكومتهم تعرف باسم »حكومة المديرين«.

وكما مت مع روبسبيري فإنه بعد أن متت مهمة دانتون ومارا كأدوات لتنفيذ الصهیونیة بین السرية والعلنیة 12
املؤامرة وقاما بإزاحة الشخصيات الىت ميكنها عرقلة مسرية اليعاقبة ، مت تلفيق 
اهتامات وفضائح هلما وأرسال إىل املقصلة. وحىت اآلن ال يعلم إال القليلون 
أن روبسبيري ودانتون ومارا مل يكونوا سوى أدوات بأيدي »املدراء النورانيني« 
الثالثة عشر أعضاء اجملمع النوراىن األعلى الذي خطط وأدار الثورة الفرنسية.
وهكذا استعمل املتآمرون وال يزالون العديد من األشخاص كأدوات ألداء 

املهام الىت توكل إليهم ، مث يتم تصفيتهم بعد أدائهم هذه املهام. 

وسيطرة  بعدها  وما  الفرنسية  الثورة  على  ملحوظات 
اليهود على صناعة القرار في فرنسا

تقدم المركيز روزانب باستجواب يف جملس النواب الفرنسي عام 1904م. 
حول ما إذا كانت املاسونية احلرة هى صانعة الثورة الفرنسية؟ وكان  مما قاله 

عند تقدميه لإلستجواب:
... إننا متفقون إذا على هذه النقطة بالتحديد، وهى أن الماسونية كانت الصانع 
الوحيد للثورة الفرنسية، وهذا التصفيق الذي أسمعه اآلن في المجلس يبرهن 

على أن بعض الموجودين يعلمون مثلى تماما بذلك... . 
عندئذ هنض النائب جومبل وهو أحد أعضاء حمفل الشرق األكرب املعروفني 

وقال: نحن ال نعلم ذلك فحسب، بل نحن نعلنه على المأل.
يف حفلة عشاء كربى كانت مقامة يف عام 1923م.، اقرتح رئيس حمفل 
الشرق األكرب يف فرنسا على احلاضرين أن يشربوا خنب »اجلمهورية الفرنسية 
الىت ستولد من  العاملية  الفرنسية احلرة« وخنب »اجلمهورية  املاسونية  وليدة 

املاسونية العاملية«.
فرنسا عمالءهم وأوصلوهم إىل مراكز ومناصب  العامليون يف  املرابون  دفع 
الذين  للقادة  السياسيون  حساسة داخل احلكومة وكان منهم املستشارون 
صمموا معاهدة »فرساي« املشئومة الىت فرضت على »أملانيا« بعد احلرب 

العاملية األوىل والىت كانت الشرارة للحرب العاملية الثانية.
نشر الصهاينة يف فرنسا كتابا ولكن سرعان ما سحبوه من التوزيع، وهذا 
اورالند هادنبرج، وقد ورد  للكاتبة  الفرنسية«  اليهودية  الكتاب هو »دليل 
اليهودى  اللوىب  نشاط  تغلغل  إليه  ما وصل  يدل على مدى  ما  بالكتاب 

الفرنسي يف السياسة واحلياة الفرنسية يف الوقت احلإىل وكان مما جاء به:
- قام »الصندوق االجتماعى اليهودى املوحد« يف عام 1971م. بتأسيس 
»مجعية هنضة اليهود« على يدى هادنربج، للسعى إىل زرع نظام اللوىب يف 

فرنسا.
- يهود فرنسا يف غالبيتهم مؤيدون بال شروط إلسرائيل.

- كل حزب إسرائيلى له فروع يف فرنسا.
الىت أسست يف  اليهودية  املنظمات  للعديد من  فرنسا ممثلني  يوجد يف   -

أمريكا... .
 American Jewish( األمريكيني«  اليهود  »جلنة  لذلك  ومثال 

Commitee( الىت أسسها اليهود األملان املقيمون يف أمريكا.
- حصلت »مجعية مفصل« لسنوات طويلة على دعم مادي بال حدود من 
املنظمات اليهودية الغربية. ومتتعت »مجعية اليهود اجملددين« - املكونة أساسا 

بتأييد عدد من الشخصيات اإلسرائيلية خاصة  من نشطاء االشكيناز - 
بريمور... واستطاعت لسنوات طويلة أن جتمع عددا ال بأس به من اجلمهور. 
وهذا يعىن أن جمموع هذه املنظمات ال تستطيع احلياة دون املساعدة املالية 

من »الوكالة اليهودية« املنبثقة من »املنظمة الصهيونية العاملية«.
- أظهرت عدد من التجارب األخرية أن عدًدا من املعاهد اليهودية حتتفظ 

باستقالهلا رغم حصوهلا على دعم مادي وإنساىن من الدولة اإلسرائيلية.
الفرنسي  اليهودية  املنظمات  احتاد  طريق  عن  مجعها  يتم  الىت  األموال   -
)AUJF( يتم تقسيمها بني الدولة اإلسرائيلية واجلمعيات اليهودية يف فرنسا 

بطريقة غري متساوية.
- وقد اتاحت هذه املنظمات للصندوق االجتماعى اليهودي املوحد زيادة 

السيطرة على معظم املعاهد اليهودية يف فرنسا.
- مل يبت بعد يف قضية ما إذا كانت الساحة السياسية ىف فرنسا سوف 
تشهد دورا جديدا لليهود، ولكن هناك عددا من األحزاب السياسية مل تنتظر 
وأقامت بالفعل فروعا يف األوساط اليهودية الفرنسية مثل »اليهودية واحلرية« 
االشرتاكى  احلزب  يف  ويهودية  اكية  واشرت  الفرنسي،  الدجيوىل  احلزب  يف 

الفرنسي. 
ويستفاد من هذه النصوص: االعرتاف بوجود لوىب يهودي يف فرنسا وبتمويله 
األجنيب - وبالتغلغل اليهودي داخل األحزاب الفرنسية - وبفاعلية التصويت 

اليهودي. 
ورغم ذلك اعرتف ثيوكلين، الذي كان يدير هذه البؤر وجمموعات الضغط 
ذات التأثري يف اجملتمع خاصة يف السياسة والسالح، بأن هذا اللوىب، رغم كل 

هذه الفعالية، ال ميثل سوى عشرة باملائة فقط من يهود فرنسا.

المصدر: »الصهيونية.. من بابل إلی بوش«، إبراهيم الحارتی، دار البشر للثقافة 
والعلوم، 1427ه. - 2006م.
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إن الكثري منا عندما يسمع عن »األمر باملعروف والنهي عن املنكر«، تتبادر 
إىل ذهنه قضايا عادية وطبيعية مثل لباس املرأة وبعض الذنوب الظاهرة، يف 

حني أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، له أبعاد واسعة النطاق جدا. 
وبالرغم من أن قضايا طفيفة مثل لباس املرأة تندرج ضمن ذلك، لكن جيب 
القول أن اخلروج من فئة ومجاعة املؤمنني واملسلمني، ميثل أكرب منكر فيما 
يعد الولوج يف دائرة اإلميان واالسالم أكرب معروف، واليوم ويف حينا وشارعنا 
ومدينتنا وبلدنا، مثة هواجس تشغل ذهننا وتدفعنا إلرشاد األناس الظالني 
والتائهني الذين أصبحوا يف عصر غيبة إمام زماهنم مضطريب احلال وشاردي 
الشيطانية على  يلقون بظالهلم  بينما االشرار والظاملون،  الذهن ومتوترين، 
رؤوس هؤالء ويوجهوهنم حببل غري مرئي مادته من الثقافة والفكر، حنو السبيل 
الذي يرومونه هم، ويقولون أن وجهتهم هي هذه وهي اليت ذاهتا ينادي هبا 

الشيطان ويدعو إليها. 
وكيف بنا نعيش يف ظل هكذا وضع وظروف، بينما نتوجه يف »زيارة آل 

ياسني« إىل أهل بيت رسول اهلل قائلني: 
»أنا وليٌّ لك، بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه، و الباطل ما سخطتموه، و 

المعروف ما أمرتم به و المنكر ما نهيتم عنه.«1 
اآلن يف عصرنا »كثر الجور و الفساد و ظهر المنكر و أمر أمتك به و نهوا عن 
المعروف«2 و »رأيت اآلمر بالمعروف ذليال و رأيت الفاسق فيما ال يحب اهلل 

قويا محمودا«3 و »رأيت سبيل الخير منقطعا و سبيل الشر مسلوكا«4 
وأمل يكن رسول اهلل )ص( قد حذر قبل هذا من جمئ هكذا يوم وأمل يرينا 

طريق احلل والصواب؟
أن النيب قال: »كيف بكم إذا فسد نساؤكم و فسق شبانكم و لم تأمروا 

بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر؟« فقيل له: و يكون ذلك يا رسول اهلل؟ 
عن  نهيتم  و  بالمنكر  أمرتم  إذا  بكم  ذلك كيف  من  شر  و  »نعم   :قال

المعروف؟« 
قيل: يا رسول اهلل و يكون ذلك؟ 

قال: »نعم و شر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر 
معروفا.«5 

لقد أغمضنا أعيننا، ونظن أننا ال نتحمل مسؤولية الفساد الذي استشرى يف 
املدن االسالمية جملرد أننا ال نتوىل منصبا ومسؤولية يف البالد وال حنمل قلما 
وال منلك منربا. كال ليس كذلك! الن ال أحد استثين من األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر؛ »لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم 

شراركم فيدعو خياركم فال يستجاب لهم.«6 
نعم، فالعيب فينا حنن املسلمون حقا، إذ ختلينا عن الساحة ومسحنا العداء 
اهلل ورسوله أن يستضعفوننا يف إختاذ القرارات الكربى على صعيد العامل 

ويرغموننا على ارتكاب املنكرات.
إن النظام العاملي اجلديد هو الوجه املطبق ملشروع طرح علن للمرة األوىل 
يف عقد السبعينيات من قبل نادي روما واللجنة الثالثية وجملس العالقات 

اخلارجية يف »نيويورك«.
وقد اعتمد هذا املشروع عام 1980م. رمسيا من قبل اإلدارة األمريكية حتت 

اآلمرون بالمنكر في آخرالّزمان

مسمى »العامل 2000« واكتمل عام 1988م. على إثر االتفاق بني إدارة 
ريغان ومث إدارة بوش و»االحتاد السوفييت« لفرض أطر وقوانني بيئية عاملية عن 

طريق األمم املتحدة. 
السكان  خفض  بضرورة  الثالث  العامل  إلقناع  استخدمت  اليت  األداة  إن 
ليست كانت اإلعالم فحسب بل هراوة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
االعتمادات  ملنح  املؤسسات  هذه  وضعتها  اليت  الشروط  يف  متثلت  واليت 
والتحديث التقين واملشاريع الكبرية يف جمال البىن التحتية واليت كان ميكن أن 
تساهم يف تعزيز اقتصاد بلدان العامل الثالث إال أن هذه املؤسسات منعت 
ذلك واتبعت الربا وطالبت بشكل علين خبفض السكان ما أحدث ركودا يف 

الكثري من اقتصاديات العامل الثالث. 
وكان الروش قد حذر يف احلقيقة منذ عقد السبعينيات فصاعدا بأن الشروط 
اليت يطرحها »صندوق النقد الدويل« تؤدي إىل إبادة النسل يف اجملتمعات 
األفريقية وبعض مناطق أمريكا وآسيا وميكن رفعها كقضية يف حماكم مثل 

حمكمة »نورنربغ.« 
ويف »أفريقا« تسبب االهنيار االقتصادي بتفشي األمراض واجملاعة اليت دفعت 

التجمعات السكانية إىل حافة الدمار والزوال.7 
وهل هناك من ينكر أن »القتل واملذابح« و »الربا« مها منكرا؟! إن هذين 
العملني ليس يعدان منكرا وعمال قبيحا ومذموما يف الدين االسالمي احلنيف 
األديان  مجيع  هلما  وتتنكر  تنبذمها  بل   ، فحسب  الكرمي  القرآن  وحسب 
واالنسانية. وكيف أن البلدان االسالمية ومن خالل اإلنضمام إىل صندوق 
ميلكون  الذين  الرضع  واألطفال  األجنة  ماليني  أرواح  تعرض  الدويل  النقد 
كغريهم من البشر روحا إهلية للخطر وتساهم يف القتل واإلبادة العامليتني؟ 
وأال تعد هذه ممارسة املسلمني للمنكر على الصعيد العاملي؟ وأمل ينتج ذلك 
بالسري على مسار وخطى  واهتمامهم  باطلهم  على  الغربيني  إجتماع  عن 
بينما يعرفون أن اهلل  الشيطان، لكن املسلمني غري جمتمعني على حقهم، 

تعاىل معهم؟!
الشريف:   احلديث  هلذا  مصداق كامل  هو  حقا  اليوم  املسلمني  إن وضع 
»رأيت الناس قد استووا في ترك األمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ترك 
الحق ال  النفاق دائمة و رياح أهل  المنافقين و أهل  به و رأيت رياح  التدين 

تحرك.«8 
والنموذج االخر على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر عامليا يشاهد يف 
رؤية 2030. وبالرغم من أن هذه الرؤية تنطوي حسب الظاهر على نقاط 
اجيابية وخرية، لكنه ميكن يف باطن هذه الرؤية مشاهدة أن ال هدف تتابعه 
سوى املذهب االنساين للمحافل املاسونية اخلفية. اهلدف الظاهر من إسم 
الرؤية ذاهتا: العوملة! عوملة الفكر الشيطاين واإلحلاد وتعميمه على كل شعوب 

العامل مبن فيهم املسلمون. 
إتاحة  على  اإلصرار  واملتمثلة يف،  الرؤية  هذه  اجلادة يف  الثغرات  إىل  إنتبه 
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية للجميع على مستوى عاملي، )دون اشرتاط 
 ،)Family planning( شاملة ختطيط احلمل ،)لعمر أو للحالة زواجية
واملعلومات )information(، والتعليم )education(. وبالتايل حيصل 
غري املتزوجني واألطفال واملراهقون على كل املعلومات واخلدمات الالزمة ملنع 

احلمل! وهو ما يعد ضوءاً أخضراً ملمارسة الزنا، خاصة مع التمسك مبا جاء 
يف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان الذي نص على: أن املراهقات الاليت 
حيملن حيتجن اىل دعم خاص من أسرهن وجمتمعهن احمللي خالل فرتة احلمل 
ورعاية الطفولة املبكرة. وجيب أن يشرتك املراهقون اشرتاكا كامال يف ختطيط 
وتنفيذ وتقييم هذه املعلومات واخلدمات، مع املراعاة الواجبة لتوجيه األبوين 
تعمل على: »توفري  اليت  الدول  العام  األمني  تقرير  ومسئولياهتما! تشجيع 
التثقيف اجلنسي الشامل9 ملعاجلة ظاهرة العنف ضد البنات يف املدارس، كأن 
يعرفن ما هي العالقات الرضائية )أي الزنا برضى الطرفني(، وكيف تكون 

العالقات قائمة على االحرتام واملساواة!
ومن البىن التحتية غري املشروعة االخرى يف هذه الرؤية هي: إقرار حقوق 
 Gender( الجندر )الشواذ جنسيا من خالل اإلحلاح على مساواة )النوع
وربط  العاملية.  اإلنسان  حقوق  منظومة  ضمن  وإقحامها   ،)Equality

مساواة اجلندر بشكل مباشر بتحقيق التنمية املستدامة. 
ويشري إدماج مساواة اجلندر يف األجندة اجلديدة عرب مسارات عدة، إضافة 
إىل ختصيص هدف كامل من أهداف التنمية املستدامة SDGs )اهلدف 
الشذوذ وحقوق  إقرار  من  يستتبعها  وما  النوع  قضية مساواة  أن  إىل   ،)5
الشواذ، هي قضية جوهرية مستهَدف حسُمها عامليا من خالل األجندة 
 The التأكيد عليه حتت عنوان »األجندة اجلديدة اجلديدة. وهو ما يتم 
New Agenda« من أن: التعميم املمنهج للمنظور اجلندري يف تطبيق 

األجندة اجلديدة أمر بالغ األمهية.
ويف املقابل نصت األجندة اجلديدة على ضرورة القضاء على الزواج يف نفس 
املرحلة العمرية اليت طالبت فيها بإباحة الزنا والشذوذ بل واعتبارمها ضمن 
حقوق اإلنسان. وقد نصت على 3 أنواع من الزواج: زواج األطفال، والزواج 
املبكر، والزواج10 القسري. فإذا اعترب القانون الدويل الطفولة تنتهي ببلوغ الـ 
18، يكون املقصود بالزواج املبكر ما بعد الـ 18 عاما! فما هي املصلحة 
اليت جينيها اجملتمع من إباحة الزنا والشذوذ للمراهقني والشباب، ومنع الزواج 

يف نفس تلك العمر؟11 
وما يبعث على األسى واألسف البالغني، هو أن ساسة الدول االسالمية ومن 
خالل الرضوخ هلذه الرؤية ومن دون اإلنتباه إىل توجهاهتا وإجتاهاهتا احلقيقية، 
جيعلون املسلمني الذين يطالبون حبفظ دينهم ميرون بأحلك الظروف. »رأيت 

الكافر فرحا لما يرى في المؤمن مرحا لما يرى في األرض من الفساد.«12 
حنن نسينا املعروف؛ »خير المعروف ما أصيب به األبرار.«13 

وأليس رسول اهلل )ص( وعرتته هم خري االبرار؟ قال سّيدالعابدين علي بن 
احلسني: »و الذي بعث محّمدا بالحق بشيرا و نذيرا إن األبرار منا أهل 

البيت.«14 
روی عن أيب جعفر قال: »يكون في آخرالّزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون 
يتقرءون و يتنسكون حدثاء سفهاء ال يوجبون أمرا بمعروف و ال نهيا عن منكر؛ 
إال إذا أمنوا الضرر يطلبون ألنفسهم الرخص و المعاذير يتبعون زالت العلماء و 
فساد عملهم يقبلون على الصالة و الصيام و ما ال يكلمهم في نفس و ال مال 
و لو أضرت الصالة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا 

أسمى الفرائض و أشرفها. 
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إن األمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك 
يتم غضب اهلل عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك األبرار في دارالفجار و 
الصغار في دار الكبار، إن األمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل األنبياء 
و منهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل 
المكاسب و ترد المظالم و تعمر األرض و ينتصف من األعداء و يستقيم األمر 
فأنكروا بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم و ال تخافوا في اهلل 
لومة الئم فإن اتعظوا و إلى الحق رجعوا فال سبيل عليهم »ِإنََّما السَّبيُل َعَلى 
الَّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َو يئَبئُْغوَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ ُأولِئَك َلُهْم َعذاٌب أَليم «15 
هنالك فجاهدوهم بأبدانكم و أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا و ال باغين 
ماال و ال مريدين بظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر اهلل و يمضوا على طاعته قال و 
أوحى اهلل عز و جل إلى شعيب النبي أني معذب من قومك مائة ألف أربعين 
ألفا من شرارهم و ستين ألفا من خيارهم فقال يا رب هؤالء األشرار فما بال 
األخيار فأوحى اهلل عز و جل إليه داهنوا أهل المعاصي و لم يغضبوا لغضبي.«16 

ختم الكالم؛ 
قال امرياملؤمنني علی مظهر العدالة: 

لم  المعاصي و  إنما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من  فإنه  بعد  »أما 
ينههم الربانيون و األحبار عن ذلك و إنهم لما تمادوا في المعاصي و لم ينههم 

الربانيون و األحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات...«17 
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لعقائد  العداء  وتبطن  البيت  آلل  التشيع  تظهر  باطنية  فرقة  اإلمساعيلية 
اإلسالم. انتسبت تلك الفرقة إىل إسماعيل بن جعفر الصادق.1 

ظهروا يف »البحرين« و»الشام« بعد أن خرجوا على اإلمام اإلمساعيلى نفسه 
وهنبوا أمواله ومتاعه، وعاش جزء منهم بالشام وجزء ببالد »فارس« ومنهم 

البهرة واألغاخانية. 
نشأ مذهبهم يف »العراق« مث فارس و»خراسان« و»اهلند« و»ترکستان« 
وخالطوا الفرس يف عقائدهم القدمية، وتأثروا بالبوذيني واعتنق بعضهم مذهب 

مزدك وزاردتشت يف اإلباحية والشيوعية مثل القرامطة. 
واإلمساعيلية إحدى طوائف الشيعة الباطنية وهم غري الشيعة اإلمامية املوجودة 

يف إيران والعراق والشام وهم أكثرية الشيعة. 
ابنني  أجنب  قد   الصادق جعفر  اإلمام  أن  الفرقة  هذه  ظهور  وسبب 
 فلما مات اإلمام جعفر الصادق ،مها إمساعيل وموسى الكاظم
اختلفت الشيعة حول أحقية األخوين باإلمامة، فذهبت فرقة وهي األقلية إىل 
 .أحقية االبن األكرب إمساعيل واألغلبية قالت باإلمامة ملوسى الكاظم

أما اإلمساعلية فقالوا إمامة إمساعيل اإلمام مث ابنه محمد المكتوم وهو أول 
إىل  فيضطر  شوكة  ذا  يكون  ال  قد  عندهم  اإلمام  ألن  املستورين  األئمة 
االختفاء واالستتار، وإذا كانت له شوكة أي قوة ظهر وأظهر دعوته، مث من 
بعده ابنه جعفر الصادق مث ابنه محمد الحبيب وهو آخر خلفائهم املستورين، 
مث ابنه عبداهلل المهدي الذي قيل إنه فر إىل أفريقيا وملك »القريوان« ويدعون 

أن من نسله الفاطميني الذين سيطروا على املغرب ومشال إفريقيا مث »مصر« 
والشام. 

واحلقيقة أن الفاطميني ال عالقة هلم بآل البيت كما قال بذلك علماؤنا 
وسلفنا الصاحل من أهل العلم.

وهكذا ظهرت هذه الفرقة تناصر آل البيت مثل الشيعة، لكن أفكارهم 
بعيدة كل البعد عن اإلسالم

القداح  بن  والحسين  ميمون  بن  عبداهلل  دعوة  ظهور 
وعبيداهلل اليهودي العبيدي 

ظهر عبداهلل بن ميمون عام 872م. كمؤسس ألول فرقة باطنية يف العامل 
اإلسالمي اليت مهدت جلماعة احلشاشني اإلمساعيلية... فقد ظهرت دعوة 
عبداهلل بن ميمون يف الشمال األفريقي، وكان قد تلقى تعاليمه على أساس 
الذين  املسيحيني  بعض  مذهب  وهو  »الغنوسطية«  أو  العرفان  مذهب 
يعتقدون بأن املادة شر، وأن اخلالص يأيت عن طريق املعرفة الروحية، وأراد 
ابن ميمون إبطال العقائدة اإلسالمية مبا فيها اإلمساعيلية اليت كان ينتمي 
التقي الورع وسعى إىل قلب أنظمة احلكم  إليها ولذلك فقد ظهر مبظهر 
املوجودة يف العامل اإلسالمي... واستخدم عبداهلل بن ميمون احليل السحرية 

جللب األعوان من العامة. 
الدينيني  القادة  إىل كسب  األسرار  عن  املطولة  واخلطب  باحليل  واستطاع 

النشأة والهدف

طائفة اإلسماعيلية أو الحشاشون
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والصوفيني. 
وقد تويف عبداهلل بن ميمون دون أن يشهد نتائج دعوته إال أن أبناءه استمروا 
يف الدعوة اليت بدأها والدهم وأرسلوا إىل »اليمن« داعية يبث الدعوة ويبشر 

بظهور املهدي، وانتشرت دعوهتم بني القبائل الشيعية هناك. 
أنه من  وهبتاناً  الذي ادعى زوراً  القداح  وظهر يف هذه األثناء الحسين بن 
ابن  وكان  العلية،   علي بن  احلسني  وأنه حفيد   البيت آل  ساللة 
القداح قد تزوج من يهودية ذات مجال فائق وهلا ولد من زوجها اليهودي 
السابق له فتبناه احلسني بن قداح وعلمه وأدبه وأطلعه على أسرار دعوته 
من قول وفعل وأمر أصحابه بطاعته واعتربه الوصی واخلليفة من بعده. ومساه 

.عبيداهلل بن الحسن وادعى أنه من نسل احلسني بن علی
ابن  عبيداهلل  اليهودي  هذا  نسب  واملؤرخون  املسلمني  علماء  وقد كذب 
اليهودية زوجة احلسني ابن القداح الذي ادعى بعد ذلك أنه املهدي املنتظر. 
وقام عبيداهلل اليهودي بالدعوة بعد وفاة احلسني بن القداح وبذل األموال 
من »كتامة«  اليمنی رسالً  الشيعي  عبيداهلل  أبو  إليه  وأرسل  الدعاة  وبث 

خيربونه مبا مت له هناك من الظفر والنصر وأهنم ينتظرونه إىل املغرب.
وأثناء رجوعه إىل بالد املغرب أخذه أمري »سجلماسة« وسجنه هو ولده، 
غري أن أبا عبيداهلل الشيعي استطاع إخراجه من سجنه بعد حروب طاحنة 
مع أمري سجلماسة، واستطاع عبيداهلل اليهودي االستيالء على مدينة القريوان 
باملهدي،  ولقب  املنتظر  املهدي  أنه  وادعى  هبا  احلكم  وتوىل  عام 97ه، 
وأسس دولة العبيديني، اليت استطاعت االستيالء على مشال أفريقيا ومصر 
أبناء  العبيديني  الفاطمي خليفة  المعزلدين اهلل  عام 358ه يف عهد حفيده 
البيت ومن نسل فاطمة بنت  أنه من أهل  ادعى  الذي  اليهودي  عبيداهلل 
حممد وهو كاذب وأصله يهودي أباً وأما وجداً... وأطلقوا على أنفسهم 

الفاطميني بعد احتالهلم ملصر. 
العبيديني ملصر ويف عهد الحاكم بأمر اهلل العبيدي استأنف  وخالل حكم 
الدعوة السرية للفرقة اإلمساعلية وأنشأ دار احلكمة لذلك، وظهرت من دار 
احلكمة مبصر طائفة سرية جديدة هي طائفة الدروز أتباع إمساعيل الدرزي 
الوزير الذي دعا عام 1016م. إىل أن اخلليفة الفاطمي احلاكم بأمر اهلل هو 
إله وأن الروح القدس متثلت فيه، وهذا ما زعمه احلاكم بأمر اهلل نفسه، مث 
قتل املصريون احلاكم بأمر اهلل2 وأخفيت جثته، فزعم أنصاره أنه صعد إىل 
السماء، وهرب الوزير وأنصاره إىل جبال الشام ودعوا لعبادة احلاكم بأمر اهلل. 
وكون طائفة الدروز هناك حىت اآلن، حيث يدعون أن احلاكم بأمر اهلل آخر 
اآلهلة وأنه يعود للظهور حني يصل الظلم غايته يف العامل فيظهر ليقضي على 

مجيع األديان األخرى.
ولكن طائفة الدروز طائفة صغرية مل تلعب دوراً كبريا يف الثورة على اإلسالم 
ثالثة هي  مراتب  باحللول وهلم  يقولون  أهنم  إال  اإلمساعيلية،  الطائفة  مثل 

اجلاهل واجلويد والعاقل، وال عالقة هلم باإلسالم. 
النصاری  باإلسالم وأمام  يتظاهرون  املسلمني  ويف سبيل نشر دعوهتم بني 
رموز  وإشاراهتم  رموزهم  وتشبه   ،باملسيح يؤمنون  بأهنم  يتظاهرون 

وإشارات املاسونية اليهودية. 

ظهور دوة الحاكم بأمر اهلل ومنظمته السرية في مصر 
بعد استيالء العبيديني الذين أطلقوا على أنفسهم كذباً الفاطميني وهم أبناء 
وأحفاد عبيد اهلل اليهودي على مصر عام 358ه، وكان أول خليفة هلم 
مبصر هو املعز الدين اهلل والذي أسس له مدينة القاهرة قائده جوهر الصقلي، 
ومت نقل مقر احلكم إليها، جاء من بعده احلاكم بأمر اهلل الذي توىل حكم 
مصر عام 386ه وكان غريب األطوار خطر النزعات قاسية، مضطربة يف 
أفعاله وأحكامه. قال عنه ابن خلدون: مضطرب في الجور والعدل واإلخافة 

واألمن والنسك والبدعة. 
الفساد وأذل أهل مصر وقلب نظام احلياة  فعاث هذا احلاكم يف األرض 
االجتماعية حىت أنه أمر يف بعض األوقات بأن يستبدل الليل بالنهار إلجراء 

املعامالت، ومنع النساء من اخلروج والتعامل. 
واحنلت يف عهده األخالق واحنطت عقلية اجملتمع كله. 

وأنشأ هذا احلاكم بأمر اهلل »دار احلكمة« يف »القاهرة« الستئناف الدعوة 
السرية املذهب الشيعة اإلمساعيلية اليت دعا هبا عبد اهلل بن ميمون وهي على 

تسع مراتب،3 وجعل التعلم فيها على نفقة الدولة. 
وقسم الطالب إىل قسمني كبريين: العامل واجلاهل

• ويعترب الدعاة من القسم األول، ويعلموهنم فيها أن مسائل الدين أمور 
شديدة التعقيد ال يستطيع فهمها إال املتبحرون يف العلوم، ويأخذون عليهم 
األميان والعهود بأال يذيعوا شيئاً مما يتعلمونه من النظريات والشروح الباطلة 

لنصوص القرآن. 
• واملرتبة الثانية يتعلم فيها الطالب أن كل التفاسري واألحكام اليت قال هبا 
السابقون خاطئة وباطلة وأن األحكام الصحيحة هي ما يقوهلا األئمة الذين 

تلقوها من اهلل مباشرة!! 
الثالثة يعلمون الطالب أن األئمة الذين يفهمون أمور الدين  • ويف املرتبة 
بن  محمد  اإلمساعيلية وهم سبعة آخرهم  أئمة  مباشرة هم  اهلل  وتلقوه من 

إسماعيل. 
• ويف املرتبة الرابعة، يتعلمون أن األنبياء الذين تقدموا آل البيت سبعة 
وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح وحممد مث حممد بن إمساعيل. 
• ويف املرتبة اخلامسة، يبدأ الدعاة باجلانب العملی بتنفيذ مهمتهم احلقيقية 

 .وما تعلموه فيعلموهنم أال يؤمن بالسنة وأن يرفض تعاليم حممد
به من  أمرت  األديان وما  أن كل  الطالب  يعلمون  السادسة  املرتبة  • ويف 
الفروض كالصالة والصوم والزكاة وغريها ما هي إال أكاذيب وحيل ابتكرت 
والعلم  العقل  لشريعة  أن ختضع  الشرائع البد  وأن مجيع  البشرية  إلخضاع 

ويستدلون على ذلك بأقوال أرسطو وسقراط وأفالطون وأمثاهلم. 
• ويف املرتبة السابعة، يتعلم الطالب تعاليم الوثنية والثنوية هلدم التوحيد الذي 

جاء به اإلسالم. 
• ويف املرتبة الثامنة، يتعلم الطالب نقض صفات األلوهية والنبوة ويعلم أن 
الرسل احلقيقيني هم رسل العمل الذين يعنون بشؤون احلياة كاحلكام والوزراء 

وغريهم. 
• ويف املرتبة التاسعة، يدخل الطالب إىل درجة تعلم األسرار، فيعلم أن كل 
التعاليم الدينية أوهام وأن األنبياء ليسوا إال رجاالً عقالء مستنريين تفقهوا يف 

املسائل الفلسفية وليسوا مرسلني من اهلل.حكومة العالم الخفّیة
وقد علق الكاتب فون هامار يف كتابه عن تلك الطائفة فقال: 

أال يعتقد في شيء وأن يقدم على كل شيء هما خالصة هذا النظام الذي هدم 
كل مبدأ للدين واألخالق ولم يُك يرمي إال إلى تنفيذ المأرب واألطماع على يد 
وزراء هم خير آالت لسياسة جهنمية، يقدمون على كل شيء وال يعرفون شيئا، 
ويعتبرون كل شیء خدعة، وكل شيء مباحاً، نظام ال يعمل إال إلضفاء شهوة 
التغلب، وال يخمد أوارها بدال من أن يعمل على تحقيق أمثل الغايات البشرية.4

وانتهى األمر هبذا احلاكم املعتوه بأنه مت اغتياله واختفى، فلم يعثر على جثته، 
وقيل إن أخته هي اليت قتلته ال رعائه األلوهية، وقيل إن املصريني هم الذين 

اغتالوه يف »املقطم«. 
املهم أن هذا احلاكم بأمر اهلل قد ادعى يف أواخر أيامه األلوهية ونادي بذلك 
وزيرة الفارس حمزة بن علي الذي فرض رسوم وضرائب على الدين اجلديد!! 
وبعد مقتله ادعى أتباعه أنه رفع إىل السماء وسوف يعود إىل األرض وفر 
وزيره وأتباعه إىل الشام ونشأت على أثرهم طائفة الدروز، وهم يؤمنون به 
وبدعوته، وينسبون إىل إسماعيل الدرزي وهو تركي األصل وقد دعا بألوهية 

احلاكم بأمر اهلل عام 1016م. يف مساجد القاهرة. 
انتهت دعوته يف مصر وإن كانت قد ظهرت يف  ومبقتل احلاكم بأمر اهلل 

جبال الشام.

الهوامش:
.1. وهناك رأي يقول إن اإلمساعيلية نسبة إىل سيدنا إمساعيل بن إبراهيم
2. وقيل إن الذي قتلته أخته يف كمني دبرته له الدعائه األلوهية وال عجب 

فقد ادعى جده اليهودي املهدية.
3. زاد احلاكم بأمر اهلل على عبد اهلل بن ميمون يف دعوته مرتبتني.

.»Geschichte. Der Assossinen« 4. انظر كتاب

المصدر: منصور عبد الحکيم، »العالم رقعة الشطرنج منظمات سرية تحرک العالم 
قديما وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الکتاب العربي، 2005م.
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ويقدم هذا الربنامج التقرير التخصصي املتزامن لإلرهاب النووي واإلشعاعي 
والبيولوجي والكيميائي عن طريق الوكاالت احلكومية واملتعاونني معها. ويدار 
الربنامج النووي واإلشعاعي والبيولوجي والكيميائي القابل للعودة على يد 
وزارة الداخلية، واستحدث كجزء من برنامج التمكني احلكومي يف اكتوبر 
2001. واهلدف الرئيسي هلذا الربنامج هو التأكد من الرد املؤثر والسريع يف 
كافة األقسام ذات الصلة على احلوادث االرهابية هبدف حفظ الكائنات 
وخفض أثرها على جممل احلياة والبيئة، ويشتمل على أساليب العمل التالية: 

- حتديد مصادر التهديد؛
- إطالع الضحايا العالقني يف املنطقة واالخرين القلقني من التولث؛

- القيام بالرعاية الطبية والطوارئ للمصابني؛
- معاجلة التلوث بالنسبة لضحايا املنطقة امللوثة. 

وهناك هيئتان تتوليان تنفيذ هذا الربنامج ومها »اهليئة االسرتاتيجية النووية 
النووي  والتنفيذ  »التسليم  وجمموعة  والكيميائية«  والبيولوجية  واإلشعاعية 
النووية  االسرتاتيجية  اهليئة  وتضم  والكيميائي«.  والبيولوجي  واإلشعاعي 
واإلشعاعية والبيولوجية والكيميائية ممثال رفيعا عن كل من الشركاء الرئيسيني 
وتدار من قبل وزارة الداخلية. وهذه اهليئة تتوىل مسؤولية حتديد أفضلية وتوجه 

وسياسةالربنامج.
تقدمي  وتتوىل  االسرتاتيجية  اهليئة  إىل  تقريرا  والتنفيذ  التسليم  وترفع جمموعة 
هذا  ومبوجب  الربامج.  بتنفيذ  والتحكم  اجلديدة  لألعمال  االقرتاحات 

الربنامج، تقوم وزارة الداخلية بتوفري املواد التالية: 
- توفري الوحدات املتنقلة ملعاجلة التلوث واإلستخدام العام لعربات  اإلسعاف 

وأقسام الطواري؛
- وحدات األمن الشخصي للمنتسبني؛

- مستودع املستلزمات الطبية الضرورية )ويتم ختزينها بصورة اسرتاتيجية يف 
مشارف املدينة وميكن الوصول إليها يف غضون 24 ساعة(؛

النووية  احلوادث  خالل  للتصرف  الشرطة  لضباط  اخلاص  التدريب   -
واإلشعاعية والبيولوجية والكيميائية؛

- توفري املالبس املضادة للغاز لرجال اإلطفاء خالل العمليات اخلاصة. 

مناورة األفق
وتشتمل مناورة األفق على ثالث مناورات منفصلة أجريت خالل السنتني 
وإشعاعية  نووية  مناورة  أكرب  املناورة، كانت  وهذه   .2005 و   2004
اختبار  األفق هبدف  مناورة  أقيمت  وقد  بريطانيا.  وكيميائية يف  وبيولوجية 
أساليب القيادة التكتيكية والعملياتية يف وحدات الرّد األول واليت تتواجه مع 
التلوث  التجهيزات ومعاجلة  إدارة  املناورة، اختربت  مباشرة. وهذه  احلادث 
اجلماعي يف خدمات اإلمداد واإلنقاذ وكذلك عقد التفاهم املربم بني الشرطة 
واجليش. وشارك يف األفق رقم واحد، حنو ألفي منتسب عمليايت و 450 

متطوعا. 
إحياء  ملرحلة  احملورية  اجلوانب  دراسة  هبدف  أجريت  إثنني،  األفق  ومناورة 
احمللية  املراجع  فعل  ردة  على  املناورة  هذه  وركزت  املفصل.  األفق  سيناريو 
على القضايا بعد معاجلة التلوث، واستحدثت لنقل املصابني والتواصل بني 

الوكاالت وتفعيل مراكز الراحة. 
املنطقة على  فقد أجريت هبدف تدريب وكاالت  األفق ثالثة،  مناورة  أما 
داخل  األخطار  فيها  مبا  املختلفة  القضايا  على  للرد  االسرتاتيجي  الصعيد 
والقدرات  املصادر  وجهوزية  احلوادث  يف  الرد  وتعزيز  وبينها،  الوكاالت 

والقضايا اإلعالمية واإلدارة القوية. 
وترى بعض الدول األوروبية القوية مبا فيها املانيا وفرنسا، أن تقييم هتديد 
ارهايب حيوي، يتغري حسب الزمان واملكان، وتعترب أن أولوية نشاطاهتا تكمن 
للمتعضيات  العرضي  أو  الطبيعي  اإلنتشار  واحتواء  وتشخيص  حتديد  يف 

اخلطرية وأرست إدارة أزمات اإلرهاب احليوي يف إطار الدفاع البيولوجي. 
إن مواكبة بلد كربيطانيا، للواليات املتحدة يف مجيع اإلجراءات الدولية، يظهر 
احلاجة إىل اإلفادة من القوة الدولية ملواجهة التهديد. والسؤاالن الرئيسيان 
اللذان يطرحان أنفسهما هنا مها: إن كان التهديد هدفه حذف عدد من 
األشخاص اخلاصني أو تنفيذ عدة عمليات إرهابية إلرعاب اجلماهري، فما 
معىن مثل هذه اخلطط والربامج؟ وملاذا ال يتم مواكبتنا يف جمال املواجهة، 
بالرغم من وجود متحالفني خمتلفني أو دول تربطنا معها مصاحل اقتصادية 
وسياسية مشرتكة، وال نستفيد من هذه القدرات؟ وهل أن خطط دول مثل 
امريكا وبريطانيا وحلفائهما، وضعت لإلخالل يف مسار حترك وتقدم باقي 

البلدان؟

المصدر: فصلية الوسط المعلوماتي، ضرورة المراجعة في التعريف ووضع السياسات 
المتعلقة بمواجهة اإلرهاب الحيوي، صص 33-29. 
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إن نظريات وأداء خوض مواجهة مع اإلرهاب احليوي »االمريكي« ليس 
الدول، وأن احلكومات تعتمد اسرتاتيجيتها  باقي  هلما أنصار جادون بني 
اخلاصة هبا وتنفذها تأسيسا على أمنها القومي. وقد اعترب الساسة واحلكام 
الربيطانيون، التهديد املتمثل باإلرهاب بانه جاد للغاية ووضعوا خططا واسعة 
النطاق ملواجهة أي نشاطات ارهابية ويضعون هذه اخلطط موضع التنفيذ. 
وقد قبل هؤالء موضوع اإلرهاب احليوي يف نطاق اإلرهاب ورصدوا على 
غرار أمريكا ميزانية هائلة له. وأهم مبدأ مت الرتكيز عليه يف تصميم براجمهم، 
على  احلصول  من  منعهم  هبدف  اإلرهاببني  ملواجهة  الشامل  التعاون  هو 

العوامل اإلمراضية القاتلة. 
على  واإلشراف  لألزمة  الشامل  التخطيط  مسؤولية  احلكومة  تتوىل  وبينما 
برنامج الطاقات املتوافرة، تتوىل وزارة الداخلية مسؤولية تنسيق الردود على 
التهديدات االرهابية يف األراضي الربيطانية. وتقوم وزارة الداخلية حتت فعالية 
»القابل للعودة« بدعم الوكاالت املتعاونة يف تصميم مفاهيم األزمة وتوفري 
الردود املنسقة والسريعة يف زمن اندالع االزمة أو اخلطر الناجم عن األمراض 
املعدية على صحة االنسان واحليوان والنبات، ومجع االراء ووجهات النظر 
التخصصية حول اإلرهاب النووي والكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي من 

أرجاء البالد. 
مبسؤولية  الداخلية  ووزارة  الوزراء  جملس  مع  بالتعاون  الصحة  قسم  ويقوم 
األمراض  الناجتة عن  واملهمة  احملتملة  احلوادث  والتخطيط ملواجهة  التنسيق 
املعدية ووضع السياسات والتعليمات الوطنية. وتقوم وكالة األمن الصحي 

بدمح مجيع التخصصيات الالزمة يف الرد املؤثر على االزمات الصحية عن 
طريق اقامة التواصل والبحث والسيطرة واإلشراف على األمراض املعدية، مع 
ختطيط الرد واجلهوزية للتصدي لألزمة، وتقدم خدمة شاملة يف دعم األمن 
الصحي املتداول يف نشر العوامل البيولوجية بصورة متعمدة أو عرضية أو 

طبيعية. 
وتقوم »أمانة احلوادث الطارئة« بتقييم الطاقات وبروز التهديدات ومراجعتها 
وتطويرها وتركز على إحباط األثر الناجم عن العوامل البيولوجية على البىن 
واإلنقاذ  واإلمداد  التلوث  معاجلة  مثل  طاقات  وزيادة  واالنسان  التحتية 

والبحث احلضري. 
الدفاعية« الوحدات املسؤولة على كافة  العلم والتكنولوجيا  ويدعم »خمترب 
املستويات )رفع تقرير عن احلادث وصوال إىل اختاذ القرارات السياسية يف 
احلكومة(. وهذا املخترب، يقدم املشورات والبحوث حول اإلشراف والكشف 
البيولوجية  األسلحة  على  املخربية  واخلدمات  املتبادلة  الطبية  واإلجراءات 

املشتبه هبا. 
ومن العوامل املهمة االخرى على الصعيد الوطين هي: قسم الشؤون القروية 
والغذائية والبيئة؛ واملرجع التنفيذي للصحة والسالمة، ومعاهد األمن القومي، 

والقوات املسلحة وإدارة عدم اإلزدياد والسيطرة على الصادرات. 
وأهم برنامج ملواجهة اإلرهاب احليوي يف بريطانيا يتمثل يف برنامج »احلالة 
تنفذ كما  للعودة« واليت  القابلة  النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيميائية 

يلي: 

بريطانيا
أداء الحكومات في مجال اإلرهاب الحيوي:
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إن ساكن الجو هو الطيور يفرحون بما ينالهم من الطعام الهني، وهنيء الماء... 
ولكن هذا يتنافى مع حديث ابن ماجة وابن حجر الذي ميز بين الطير وساكن 
السماء. و عليه المراد بساكن السماء هم المالئكة بحسب ظاهر األدلة الواردة 

في اإلسالم، بل وفي غيره من األديان الكبرى.6
لكن )مع احرتام الكبري هلذا الرأي( أنه مل يستويف كامل احلالة بسبب حالة 
التمويه اليت اعتمدها الشهيد الصدر الثاين عند حديثه عن كونية احلكومة 
املهدوية، ألنه ال ميكن اجلزم بأن املقصود بأهل السماء هم املالئكة فقط 
بداللة أن اإلمام عليًا ال فرق بينهم؛ فقال كما أورد النعماين يف غيبته: 
»يفرح لخروجه أهل السماء وسكانها.«7 أي »أهل السماء« وهم املالئكة 
و»سكان السماء« وهم املخلوقات األخرى من غري املالئكة، وهو الرأي 
الذي سيتضح وضوحا أوسع عند احلديث عن األكوان وسكاهنا، وملا كان 
الوعد اإلهلي يلزم بإظهار الدين على كل األديان؛ فإن هذه املخلوقات إمنا 
جاءها الفرح من كوهنا مشمولة هبذا اإلظهار الذي سينقيها من كّل شيء 
 وجيعلها مؤهلة ليوم احلساب، وفرحها حبد ذاته هو نصرة لإلمام املنتظر
كما هم البشر املنتظرون لـمقدمة، بل كما هم املنتظرون الكونيون، وهم 
الذين سيفرحون لقدومه ، ألن اهلل تعاىل زرع حب اإلمام املهدي يف 
قلوب املنتظرين الذين يتعاملون مع فلسفة االنتظار مبعناها احلقيقي؛ وليس 

التقليدّي مما جيعلهم من املمهدين لقيامه، واملشتاقني للقائه.

5. النصرة باألنصار الكونيين
ومن متّممات النصرة اليت هلا ِمساس مباشر حبتمية ظهور الدين اإلسالمي 
على األديان كلها أن اهلل تعاىل وعد اإلمام املهدي بالنصر املؤزر وإظهار 
الكثرية؛  األحاديث  يديه، كما يف  على  الدين كله  على  اإلسالمي  الدين 

ومنها مثال عن حبيب الداري قال: مسعت رسول اهلل يقول: 
»ليبلغّن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يترك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله 
يعّز اهلل به اإلسالم، وذالً يذل به  اهلل هذا الدين بعّز عزيز أو بذل ذليل، عزاً 

الكفر.«8
وإذا علمنا أن علماء الفلك واثقون بان تعاقب الليل والنهار ظاهرة موجودة 
يف كل اجملرّات األخرى وإن كانت مواقيتها ختتلف عن مواقيت ليلنا وهنارنا 
حبكم دوران الكواكب حول نفسها وحول مشوسها، وقرهبا وبعدها عن هذه 
الشموس؛ وهي ليست مقصورة على جمموعتنا الشمسية فقط، فإّن ذلك 
يعين ويف هذا احلديث أن اإلسالم وتوحيد اهلل سوف يصل إليها ويدخل 
الذي سوف  املنتظر هو  املهدي  الكون، وأن  أين ما كانت يف  بيوهتا 

يوصل إليهم هذه اهلداية.
وقد ورد يف »أشعيا«: 

أنه يقرض ممالك األرض برمتها ويقيم مملكة سماوية ال تنفرض.9
فهو بعد أن ينتهي من قرض ممالك األرض وإسقاط حكوماهتا الدنيوية الظاملة 
اجلائرة سوف يلتفت إىل ممالك السماء ليقيم على أنقاضها دولة مساوية ال 
تنقرض؛ ألن لفظة »مساوية« الواردة يف النص تقبل االحتمالني السماوي؛ 

أي الذي يعتقد بوحدانية اهلل، والسماوي أي املكان وهو السماء.
لإلمام  أنفسهم  الكونيني  انتظار  روايات  إىل  الروايات  هذه  إضافة  إن 

لإلمام؛  مذخر  الروحية  النصرة  من  آخر  نوع  هناك  أن  يثبت   املهدي
ففي رواية طويلة عن هشام الجواليقي أخرجها صاحب »بصائر الدرجات«، 
جند أن أهل األكوان األخرى فيهم من ينتظر خروج اإلمام، بل هو أكثر 
استعداداً هلذا األمر منا حنن البشر، وأكثر شوقاً وهلفة هلذا اللقاء، ومما جاء 
يف هذه الرواية »... فيهم جماعة لم يضعوا السالح منذ كانوا، ينتظرون قائمنا 
يدعون أن يريهم إياه.«10 وهذه الرواية عن املعصوم تكفي أن تكون أكرب 
دليل على كونّية األطروحة املهدوية من دون شك، وهؤالء األنصار الكونيون 
هم خنبة املنتظرين من سكان األكوان الذين يتلهفون ملقدم اإلمام، كما هم 
خنبة املنتظرين األرضيني يتلهفون إىل لقائه. أّما مقدار األثر الروحي الذي 
ينتظرون عصر  الكون  يف  هلم شركاء  بأّن  األرضيني  املنتظرين  يرتکه شعور 
الظهور مثلهم؛ فال ميكن حتديده أو تأطريه بإطار حمّدد، وهو يف أحد جوانبه 
املهّمة يدفعهم إىل الوثوق بالنصر ما دام سكان السماء يقفون معهم على 

خط الشروع نفسه.
كّل هذه النصرة اليت مل تتوافر ألحد من قبل تدّل على أن املنتظر مكلف 
بواجبات تتناسب طردياً ونوع املّدخرات وحجمها اليت اّدخرها اهلل سبحانه 
لإلمام املهدي، ومن هذه الواجبات نشر دين اإلسالم وإظهاره على كل 

األديان األخرى يف األرض ويف األكوان كلها.
هنا قد يثار سؤال منطقي مفاده: لـَِم اقتصرت الروايات على ذكر األرض 
ووصفها وكيف أّن املهدي سوف يصلحها وميألها عدال وقسطا، ومل 
يرد ذكر األكوان يف هذه الرواية أو يف روايات مشاهبة هلا لو كانت خملوقات 

السماوات مشمولة بالربنامج التغيريي املهدوي؟
باألرض  الظهور  أخبار  خّصت  اليت  الكثرية  الروايات  إّن  جواب:  ونقول 

وحدها كما يبدو من ظاهر سياقها مثل احلديث النبوي: 
»... ومنا - والذي نفسي بيده - مهدي هذه األمة الذي يمأل به األرض قسطا 

وعدال كما ملئت ظلم وجورًا.«11
واحلديث النبوي اآلخر: 

»يا علي.... وآخرهم اسمه اسمي يخرج فيمأل األرض قسطا وعدال.«12 
واحلديث النبوي اآلخر: 

»... ثم يخرج المهدي من ولدي، يصلح اهلل أمره في ليلة فيمأل األرض عداًل 
كما ملئت جورًا.«13

هذه الروايات ال تنكر الكونية كما قد يتبادر إىل الذهن بل تؤكدها وتدّل 
عليها، من حيث أّن الكونّية هي املرحلة الثانية للحراك املهدوي اليت ستأيت 
بعد إجناز املرحلة األوىل اخلاصة بتنقية أجواء األرض وخنليصها من األشرار، 
ومن الظلم واجلور فتنشر العدل فيها؛ لكي تصبح األرض قاعدة لالنطالق 

حنو الكون بدليلني:
األّول: وجود أحاديث أخرى مل تشر ال إىل األرض وال لغريها، وإمنا أبقت 
األمر مطلقاً كما يبدو ألّول وهلة، وفيه تلميح للكونية يعثر عليه من يدقق 

يف األمر تدقيقاً جّيداً كما يف احلديث النبوي: 
»لو لم يبق من الدهر إال بوم لبعث اهلل رجال من أهل بيتي يملؤها عدال كما 

ملئت جورًا.«14
واحلديث النبوي اآلخر: 

صالح الطائي

4. النصرة بالشوق إلی لقاء اإلمام 
ومن النصرة أيضاً أّن اهلل سبحانه جعل قلوب املخلوقات کلها هتفو إلی لقاء 
احلّجة املنتظر ورؤيته وانتظار ساعة فرجه وقيامه باألمر املوکل إليه من اهلل 

سبحانه وتعاىل، وقد جاء عن اإلمام الباقر يف قوله:
»يفرح به اهل السماء وأهل األرض والطير في الهواء والحيتان في البحر.«1

ويف هذا احلديث تأكيد أن املخلوقات األخرى من غري البشر مكلفة شرعا 
للبشر  يأيت  ناصرة كما  هلا  سيأيت  وإنه  للقائه.  شوق  يف  وإهنا  باالنتظار، 
اآلدميني، وحتماً ليس املقصود الطري واحليتان فقط، وإن كان قد جاء يف 
أنه  إال  بجناحيه  يطير  طير  وال  األرض  في  دابة  من  »وما  تعاىل  قوله  القرآن 
أمثالكم«2 بل املقصود هي األمم اليت أرسل اهلل سبحانه هلا الرسل واألنبياء 
كما يف الروايات املتواترة. أي إن وقوف اإلمام الباقر هذين النوعني جاء 
لالختصار وتقريب املعىن مع أنه ال حتدث عن أهل السماء وحدهم وأهل 
األرض وحدهم وسكان احمليطات والبحار وحدهم مبا ال يدع جماال للشك 

بأن كل هؤالء مشمولون بالدعوة املهدوية.
وليس  باجلمع  واألرضين«  »السماوات  احلديث:  يف   قوله إىل  فانظر 
»السماء واألرض« باإلفراد، أي: يا سکان السماوات السبع واألرضين السبع 

بايعوه، وال تخالفوا أمره فتضلوا فهو قادم إليكم جميعا. وهذا احلديث ورد 
بالصيغة نفسها أو بصيغ أخرى يف كتب احلديث املختلفة، ففي »سنن« 

:ابن ماجة و»صواعق« أبن حجر عن النيب
»يرضى بخالفته أهل السماء واهل األرض والطير في الجو.«3 ويف »مستدرك« 
النعماني  »غيبة«  ويف  األرض.  وساكن  السماء  ساكن  عنه  يرضى  الحاکم: 

بالصيغة نفسها أيضا4 ومثلها كذلك عند جالل الدين السيوطي.5
وبني  بينهم  املباشر  باالحتكاك  سيايت  السكان  هؤالء  عند  »الرضا«  إن 
املهدي وليس نتيجة املراقبة عن بعد، واالحتكاك يعين صعوده وإلقاءه احلجة 
عليهم؛ وهو األمر الذي سينتج عنه نزوهلم إىل دولته واالختالط مع سكاهنا 
بعد ذلك؛ ألهنم مجيعا يصبحون سكانة ورعايا يف دولة واحدة وحتت إمرة 
قيادة واحدة. أما رضاهم أو عدم رضاهم من دون أن حيدث االحتكاك فال 
نفع وال ضرر فيه يف احلالتني ألهنم إن مل يرضوا عنه ال يضره ذلك بشيء، 
وإن فرحوا ورضوا عن بعد، لن يكون لذلك الفرح والرضا من فائدة ملموسة 
وال سيما إذا ما كان هذا الرضا غري ملموس أو ظاهراً لسكان دولته األخرين.
وللسيد الشهيد الصدر الثاني تعليقة مجيلة يف هذا املعىن؛ إذ جاء يف 

معرض تعليقه عليه قوله: 

النصرة بالشوق إلی لقاء اإلمام

مصاديق التطّور المعنوّي:

واألنصار الكونيين
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عوالم الحكومة المهدوية

أفريقیا والحضارة اإلسالمیة 2

قارّة إفريقيا الّسوداء إحدى قارّات العامل القدمي، وكانت أول قارٍّة وصل إليها 
 الدِّين اإلسالمّي يف الّسنة اخلامسة للبعثة النَّبويّة، وذلك عندما أمر الّنيّب
أصحابه باهلجرة من »مّكة« إىل »احلبشة«، عندما ازداد ظلم واضطهاد 
مشركي قريٍش للمؤمنني؛ فكان قرار الرَّسول باهلجرة إىل احلبشة؛ لكي 
حيافظ على أرواح املؤمنني وأمواهلم وأبنائهم، وقال واصًفا ملك احلبشة: 

»إّن بها ملكاً ال يُظلم أحٌد عنده.« 
فكان هذا أول وصوٍل إسالميٍّ للقارّة اإلفريقّية، وقد ذكرت ُكتب التَّاريخ أّن 
ملك احلبشة النَّجاشّي مات وهو معتنق للدِّين اإلسالمّي، ودليل ذلك صالة 
الغائب اليت أّداها الّنيب على النَّجاشي عندما وصله خرب وفاته. تاريخ 
دخول اإلسالم إىل إفريقيا بعد استقرار أركان الدَّولة اإلسالمّية يف عهد عمر 
بن الخطاب وّجه اجليوش يف شرق املعمورة وغرهبا؛ لنشر اإلسالم وتوسيع 
رقعة الدَّولة املسلمة، ففتح مصر على يد عمرو بن العاص. واصل عثمان بن 
عّفان، ففتح بالد املغرب العريّب بقيادة عبداهلل بن أبي الّسرح، وأّسس أّول 
بدأ  األموّي  العهد  الفتوحات اإلسالمّية. يف  للمساعدة يف  أسطول حبريٍّ 
معاوية بن أبي سفيان عهده بإمتام سياسة سابقيه من اخللفاء الرَّاشدين؛ فزاد 
من امتداد الدَّولة اإلسالمّية األمويّة يف »مصر«، وأسند إىل القائد عقبة بن 
نافع الفهرّي قيادة الفتوحات يف مشال إفريقيا، فأّسس مدينة »القريوان« يف 
»تونس« لتكون قاعدًة النطالق اجليوش اإلسالمّية، وفتح املغرب ووصل إىل 
»سبتة«، و»طنجة« والصَّحراء املغربّية، مُثّ أكمل كلٌّ من حسان بن النعمان، 
وموسى بن نصير توسيع رقعة الدَّولة، حىت أصبح الدِّين اإلسالمّي يف وقتنا 

الرَّاهن الدِّين رقم واحٍد يف إفريقيا قاطبًة. حماور دخول اإلسالم إىل إفريقيا عن 
طريق سواحل البحر األمحر من جهة شبه اجلزيرة العربّية، من ناحّية والسواحل 
املقابلة هلا يف إفريقيا، من خالل التِّجارة البحريّة، واستقرار عدد من التُّجار 
هناك، حيث نشروا تعاليم الدِّين اإلسالمّي، كما ساهم مضيق باب املندب 
يف توفري أهم حلقة وصٍل بني القارّتنّي. جنوب مصر وهي ما تُعرف ببالد 
النُّوبة والسُّودان. عن طريق دخول بالد مشال إفريقيا كاملًة يف اإلسالم، فمن 
بالد املغرب العريّب انتشر اإلسالم إىل دوٍل يف إفريقيا الُوسطى والغربّية، ويف 
رابطني اإلسالم يف باقي أحناء إفريقيا 

ُ
القرن اخلامس اهلجرّي نشرت دولة امل

حىت يومنا هذا.

مالمح األبعاد األساسيه النتشار االسالم في افريقيا 
من  الكربى(  الصحراء  )جنوب  افريقيا  يف  االسالمي  الدين  دخول  يعترب 
األحداث املهمه يف تاريخ القاره االفريقيه. و مما ميز االسالم و املسلمني عن 
غريهم من الوافدين اىل القاره يف نظر األفارقه هو اجيابيه املسلمني باعتبارهم 
أصحاب رساله، أهنم مل يؤمنوا يوماً بنظريه تفوق األجناس أو نقائها على 
غرار ما جاء به املستكشفون و املستعمرون األوروبيون فيما بعد، بل أن 
االسالم جاء بأساسيه يف الدعوه اىل املساواه بصرف النظر عن اللون أو 
اجلنس، األمر الذي أعطى املسلمني ميزه متقدمه دفعت اىل متازج و تزاوج 
املسلمني القادمني اىل سكان القاره، بل جند يف فرتات متأخره من تاريخ 
العالقات بني العرب املسلمني و األفارقه أن السكان األصليني متكنوا بعد 

تأثيرات انتشار االسالم علی الحياة في افريقيا

»لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد تطول اهلل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من 
ولدي فيملؤها عدالً وقسطا كما ملئت جوراً وظلماً.«15

فقوله »ميلؤها« ليس شرطا أن األرض وحدها هي املقصودة به ألنه كما 
يصلح إطالقه على األرض يصلح كذلك على الدنيا وعلى األكوان كلها.

الثاني: وجود أحاديث تشرح بوضوح تام حقيقة قدوم مرحلة الكونية بعد 
:»إجناز املرحلة األرضية، ومنها ما جاء يف »جفر اإلمام علي

»فيملك المهدي بالحّق وللحّق من البحر الكبير إلى البحر الصغير ومن أدنى 
األرض إلى أقصى األرض. ويرقي في أسباب السماوات واألرض.«16 

نفسه  باحلّق  يرقي  مث  أوال،  األرض  باحلق  ميلك   أنه صريح  نص  وهو 
ذلك  بعد  السماوات كلها  إىل  له  سبحانه  اهلل  ييسرها  اليت  وباألسباب 
ليملكها، أي ليقيم دولة اهلل فيها، فامللك هنا ليس مبعىن التملك الشخصي 

كما قد يتبادر إىل الذهن وإمنا إلقامة ملك اهلل فيها؛ أي دين اإلسالم.
بعد احلديث الطويل عن كونية األطروحة وعوملة احلكومة املهدوية قد يثار 
دليل  أي  فيه  منلك  ال  وقت  وعن سكاهنا، يف  األكوان  أصل  عن  سؤال 
ملموس، يف األقل فيما خيص وجود سكان يف هذه األكوان؛ ألنه ال يوجد 
بيننا أو يف من سبقونا من التقى هبم أو رآهم أو حدثهم أو التقط هلم صورة، 
أو رأی آثارهم أو مدهنم أو صناعاهتم، باستثناء جمموعة األحاديث املعروفة 
عن زيارات قام به الكونيون أو رسائل بعثوها، وجمموعة من آراء علماء اهليأة 
)الفنك( اليت يبدو بعضها غري قابل للتصديق أو خرافية، فهل يكون هذا 
اجلهل سبباً إلنكار كونية املهدوية وال سيما حنن نعيش يف قمة عصر املادية 
الذي ال يؤمن إال بامللموس أو املرئي أو املسموع، أي مبا تدركه احلواسن 
فقط، وجيعل کّل ما وراء ذلک مهاً ال حقيقة له، فال يلتزم بالتصديق بوجوده؟ 

أم إنه سيقودنا إلی اإلميان حبقيقة کونّية املهدويّة؟
هذا ما سنعرفه يف املقاالت التالية إن شاء اهلل تعالی...
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بنو اسرائیل والنبوة

 وحسب التوراة، فان فرعون استسلم يف النهاية واستدعى النيب موسى
وهارون ليال، وابلغهما أن اذهبوا مع بين اسرائيل إىل حيث شئتم. لذلك 
رحلوا بإجتاه »البحر األمحر« و شرق »مصر«1 واقاموا خميماهتم هناك. وبعد 
فرتة، ندم فرعون وتتبعهم جبيشه. وشاهد قوم موسى من بعيد، أنصار 
فرعون وهم قادمون. ويف هذه االثناء مّد النيب موسى يده حنو البحر، 
وعندها  وسهولة.  بيسر  عبوره  اسرائيل  بنو  واستطاع  البحر وجّف  فانشق 
وصل جيش فرعون، فأغرقهم النيب موسى بأمر من اهلل تعاىل، وباشارة 

يد.
وُيستشف من القرآن الكرمي واألحاديث االسالمية أن بين اسرائيل خرجوا من 

مصر بأمر من اهلل، ال باستئذان من فرعون:
»َوَأْوَحيئَْنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكم مُّتَّبئَُعوَن«2

ويبني القرآن الكرمي:3
:فلما تراءى اجلمعان ]بنو اسرائيل والفرعونيون[ قال أصحاب موسى

لقد وقعنا في قبضة أنصار فرعون وال سبيل لنا للنجاة. فامامنا البحر وأمواجه 
والمعدات،  بالسالح  للدماء ومدجج  بحر من جيش مصاص  العاتية، وخلفنا 

أناس غاضبون منا وناقمون علينا.
وتصف »التوراة« هذه الواقعة هكذا:

• قام بَرُعوه )فرعون( بتقريب الجيش. ورفع أبناء يسرائيل )إسرائيل( أعينهم 
)وشاهدوا( المصريين وهم يتتبعونهم. وانتاب أبناء يسرائيل )إسرائيل( الخوف 

واستنجدوا باهلل.
هذه  في  هنا  نموت  حتى  مصر  في  قبر  يوجد  أال  )موسى(:  لئُمشه  وقالوا   •

الصحراء؟ ما الذي فعلته بنا، حتى أخرجتنا من مصر؟
• وأليس هذا الكالم الذي قلناه لك في مصر. تخل عنا حتى نصبح عبيدا 
للمصريين، الن العبودية للمصريين أفضل من الموت في الصحراء بالنسبة لنا.

وانظروا  وصابروا  واصمدوا  تخافوا،  ال  القوم:  لهؤالء  )موسى(  ُمشه  وقال   •
النجاة التي يكتبها اهلل لكم اليوم، الن المصريين الذين شاهدتموهم اليوم لن 

تشاهدونهم مرة أخرى وإلى األبد.
• إن اهلل سيحارب عنكم، لذلك اسكتوا. 

• وقال اهلل لئُمشه )موسى(: لماذا تصرخ إلي؟ قل ألبناء يسرائيل )إسرائيل( 
لكي يتحركوا.

• ودع عنك الغضب وُمّد يدك للبحر وشقه لكي يصل أبناء يسرائيل )إسرائيل( 
من بين البحر إلى اليابسة واألرض.4

وكانت هذه الرسالة اليت ابلغها موسى ألخوانه األسرى أثناء العودة إىل مصر 
عام 1448ق.م. وقليال بعد إعتالء منحوتب الثالث العرش. وقد تعرف 
الرسالة وقبلوها كرسالة حقيقية وأصيلة، الن اهلل الذي  الناس سريعا على 
بالنسبة هلم  يكن  التاريخ، ومل  بانه حيميهم، سيغري مسار  ثقة  كانوا على 
إله غريب وغري معروف، بل »يهوه« اإلله الذي عاهد شيوخ القوم. لكن 
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اعتناقهم االسالم من اداره شؤوهنم بأنفسهم يف اطار عالقات متناغمه قائمه 
على االحرتام املتبادل. و قد تطورت هذه العالقات عرب السنني اىل انشاء 
دول و ممالك اسالميه افريقيه أصيله تدير نفسها يف ظل عقيده اسالميه 
موحده، انضوت حتت لوائها قبائل عربيه اسالميه انتقلت اىل القاره سواء 

من شرقها أو مشاهلا. 
و قد متخض عن التطورات يف العالقات بني املسلمني و األفارقه عرب القرون، 
القاره اليقل عن ثلث سكاهنا. و  أن أصبح االسالم ميثل قوًي كربى يف 
بل  فحسب  األفارقه  للمسلمني  العدديه  القيمه  على  القوه  هذه  التقتصر 
تشمل هذه القوه أيضاً النشاط الثقايف و االقتصادي و السياسي لألفارقه 
املسلمني يف اشرتاكهم يف احلركات التحرريه ألوطاهنم اليت اكتوت مبصائب 

االستعمار األورويب احلديث. 
القاره  االنتشار يف  هبذا  االسالم  اذا كان  هو  نفسه،  يطرح  الذي  السؤال 
االفريقيه، فكيف اذن نفذ اليها عند ظهور يف شبه اجلزيره العربيه؟ و أي 
السبل أو الطرق أو املسالك اليت نفذ عربها هذا الدين ايل القاره االفريقيه؟ 
ان نظره اىل االحصاءات اليت ورد ذكرها يف بعض املصادر املعاصره من اعداد 
الدول االفريقيه عن عدد املسلمني فيها يبدو أن االسالم يف انتشاره بافريقيا 
قد اخرتق نطاق الغابات يف غرب القاره كما انتشر على طول الساحل الغريب 
هلا و دخل مع بعض املهاجرين املسلمني احملرتفني للتجاره اىل مناطق أعمق 
يف القاره، و كذلك األمر بالنسبه اىل تسرب االسالم عن طريق شرق افريقيا. 
و من هذه املناطق متكن االسالم من التغلغل اىل جنوب السودان و هضبه 
البحريات االفريقيه و قلب اهلضبه احلبشيه )اثيوبيا( و ختّطى ساحل شرق 
افريقيا اىل املناطق الداخليه، و خاصه يف بلده »كينيا« و »تنجانيقا« كما 
لعب املسلمون املهاجرون من شبه القاره اهلنديه دوراً فعاالً يف نشر االسالم 
يف جنوب افريقيا، و قد قام بالدور نفسه أصحاب املذاهب االسالميه اليت 
وجدت يف اهلجره اىل افريقيا مالذاً هلا من مطادره بعض احلكام املسلمني كما 

حدث التباع مذهب اهل البيت يف العهد األموي. 
و ميكن أن نعدد أهم املسالك اجلغرافيه اليت نفذ منها االسالم اىل القاره 

االفريقيه، و هي: 
1. طريق شبه جزيرة »سيناء«، مث برزخ السويس، و منه تدفقت اجليوش 
بصفه  االفريقيه  القاره  مشال  اىل  االسالميه  العربيه  اهلجرات  و  االسالميه 

خاصه. 
الدين  هذا  تسرب  االفريقي  الشمال  يف  االسالم  الستقرار  نتيجه  و   .2
اىل جنوب الصحراء الكربى عرب الطرف الغريب للصحراء الكربى و امتد 
جنوباً حماذياً شاطىء األطلنطي حىت هنر النيجر و بالد غرب افريقيا، و مت 
ذلك بصوره خاصه عن طريق الطرق الصوفيه و الدينيه االسالميه و التجار 

املسلمني. 
3. و نفذ االسالم عن الطرق البحريه عرب مياه البحر األمحر و خليج عدن و 
احمليط اهلندي، و اتصفت هذه الطرق بصفه التجاره، اذ قام رجال األعمال 
املسلمون بدور فّعال يف نشر الدعوه االسالميه عن طريق الثغور اليت راجت 

فيها جتاراهتم. 
و أهم هذه املنافذ و اجلزر، هي: مافيا، زجنبار، مببا، مالندي، كلوه، ممبسه، 

و دار السالم. 
4. و امتد االسالم عن طريق املسالك التجاريه الصحراويه عرب مصر، املاره 

بأسيوط و واحات الصحراء الغربيه و دار فور أواسط السودان. 
5. منافذ القوافل املتعدده املاره من طرابلس اىل فزان، و منها اىل تشاد و 

النيجر و افريقيا الوسطى. 
6. كما أنه وصل االسالم اىل أراضي السنغال و مايل، مث توغل جنوباً حىت 
سواحل »األطلنطي«، من منافذ القوافل التجاريه اآلتيه من مدينه »فاس« 

و املدن األخرى من املغرب األقصى. 
7. كما أن طريق وادي النيل عرب الصحراء اىل بالد النوبه كان هلا دور كبري 
يف نشر االسالم عن طريق التجاره و الفتح املتأخر، و خاصه يف مطلع القرن 

الثامن عشر.
اليت  تلك  فعاليه،  االسالميه  اهلجرات  أكثر  أن  اىل  هنا  نشري  أن  و جيب 
كانت تتوغل يف القاره عن طريق املسالك الصحراويه القادمه من ليبيا، و 
أهم هذه مجيعاً هجرات أوالد سليمان، و األدوار الفعاله للدعوات الفكريه 
االسالميه اليت انطلقت من املغرب العريب. و من أهم األبعاد السياسيه و 
الثقافيه و االقتصاديه لالتصاالت بني املسلمني و األفارقه، أنه عند دخول 
الدين  لغه  العربيه  اللغه  معه  حامالً  االفريقيه،  القاره  اىل  االسالمي  الدين 
اجلديد، الذي حاز تدرجيياً قبوالً حسناً بني األفارقه، حدث تسرب للثقافه 
تقاليده  و  عاداته  بني  التوفيق  االفريقي  االنسان  حاول  قد  و  االسالميه، 

املتوارثه و بني الثقافه االسالميه اجلديده. 
و قد وجدت اللغه العربيه - لغه الدين اجلديد و التعامل التجاري و وسيله 
ا أثَّرت على بعض اللغات  التفاهم الثقافه أيضاً - اقباالً ملحوظاً حىت أهنَّ
املندينكيه، و احلوصه، اليت اقرتضت  الفوالنيه،  االفريقيه مثل: السواحليه، 
رصيداً ضخماً من الرتاث االسالمي. كما حدث لغريها من لغات الشعوب 

اليت اعتنقت االسالم.
مثل:  الكبري،  الفكري  لالشعاع  مركزاً  أصبحت  افريقيا،  مدن يف  برزت  و 
»تونس«،  فاس،  القريوان،  »اجلغبوب«،  »طرابلس«،  »الفسطاط«، 
»متبكتو«، »جين«، »سنار«، »مقديشو«، »كلوه«، »زجنبار«، و »دار 

السالم«، و غريها من حواضر الفكر االسالمي الرائده. 

المصادر:
1. http://mawdoo3.com
2. http://www.alhkm.com
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فرعون احلاكم، كان حباجة إىل املزيد من األدلة لكي يقتنع، وبعد سلسلة 
من التحوالت الغيبية املتعلقة بالظواهر الطبيعية يف مصر واملعروفة بالطواعني 
العشرة، واليت قلصت من قسوته وعناده، توجهت القبائل العربانية يف يوم 
إىل »مصر«  املقّدس5  الكتاب  وفقا حلسابات  بعام 1447ق.م.  ربيعي، 
برفقة جمموعة خمتلطة من األسرى االخرين والذين كانوا كثر يف بالد األسر. 
وقد عرب موسى، بـ»بين اسرائيل« من مصر عن طريق »البحر األمحر«6 
ومن موقع بالقرب من قناة السويس وقادهم حنو »صحراء سيناء«، بينما 
غرق جيش فرعون الذين كانوا يتعقبوهنم، مجيعا يف أعماق البحر. إن أثر هذه 
السلسلة من احلوادث على احلياة املعنوية لليهود، كان يفوق الوصف. إن 
هذه احلادثة جعلتهم يتحسسون خاصة إزاء املقدرات اإلهلية، واستحدثت 
الذي تدخل النقاذهم من  آبائهم  إله  إزاء  املاضي  أقوى من  إميانا  لديهم 
بالد األسر ومن ظلم اعدائهم. إن النشيد الذي كان يقرأه موسى وبنو 

اسرائيل، يوصلنا إىل صميم هذا اإلميان: 
أنشد يهوه، النه انتصر بجالل ومجد

ألقى بالحصان وراكبه في البحر7
من مثلك أيها الرب من بين االرباب

من مثلك أيها الجليل في القدسية
إنك مهيب في تسبيحك وصانع العجائب8

إلى صحراء  موسى  مع  اسرائيل  بنو  ، وصل  الروحي  السمو  هذا  وفي خضم 
سيناء، واطلعوا هناك على الغاية التي نجوا من أجلها وعلى طبيعة القدر الذي 

كان ينتظرهم.9
ويف هذه الظروف، مّرت حلظات عصيبة على بين اسرائيل، ورمبا تزعزع اميان 
بعضهم يف هذه اللحظات، لكن موسى كان هادئا وواثقا من أن الوعود 
اإلهلية حول جناة بين اسرائيل وفناء القوم املتمردين، ستتحقق، لذلك توجه 

خماطبا بثقة وعزمية إىل احلشود اخلائفة من بين اسرائيل وقال: 
»قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي رَبِّي َسيئَْهِديِن«10

ويف هذه األثناء رمبا مسع بعضهم، كالم موسى من دون أن يصدق، وفيما 
القرآن  ويقول  النهائي،  األمر  ينتظرون آخر حلظات حياهتم، صدر  كانوا 

الكرمي: 
»فََأْوَحيئَْنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرب بئَِّعَصاَك اْلَبْحَر«11

وفعل موسى هذا وضرب بعصاه البحر؛
»فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم«12

وقد هبت فرعون والفرعونيون من مشاهدة هذا املشهد، وهذه املعجزة اجللية 
تتبع  وواصلوا  والعجرفة  الغرور  مركب  من  ينزلوا  مل  ذلك  ومع  والواضحة، 
وتعقب موسى وبين اسرائيل، ومضوا حنو قدرهم النهائي. وبذلك فقد 

دخل فرعون والفرعونيون جادة البحر. وتقول اآلية الشريفة:
»َوأَنَجيئَْنا ُموَسى َوَمن مََّعُه َأْجَمِعيَن ٭ ثُمَّ َأْغَرقئَْنا اآلَخرِيَن«13

وجنا بذلك بنو اسرائيل من فرعون والفرعونيني واستقروا على طريق طويل 
يسريون فيه حنو مصريهم الذي قدر هلم. 

الهوامش:
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2. سورة الشعراء، اآلية 52.
»التفسري  خمتارات  إىل  الرجوع  ومع   ،63-61 اآليات  السابق،  املصدر   .3

النموذجي«، ج 3، صص 275-274.
4. »التوراة«، سفر اخلروج، الفصل الرابع عشر، اآليات 16-11.
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ق.م.، لكن تاريخ »الكتاب املقدس« وبتعديالت طفيفة، أصبح موضع قبول الباحثني 
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7. سفر اخلروج، الباب 15، اآلية 1.

8. املصدر السابق، اآلية 11.
9. »اليهودية ودراسة تارخيية«، املصدر السابق، صص 11-8.

10. سورة الشعراء، اآلية 62.
11. املصدر السابق، اآلية 63.

12. املصدر السابق.
13. المصدر السابق، اآليتان 65 و 66.

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

الطّب اإلسالمي

بنو اسرائیل والنبوة

في طبيعة العنب
أما لّب العنب فال بّد و أن يكون مائال إىل احلرارة، و ذلك ألجل ما فيه 
من اهلوائّية، و من األرضّية احلارّة - و هي اليت هبا احلالوة - و هذه احلرارة 
هو يف  فلذلك  الّلّب.  هذا  املائّية يف  ذلك ألجل كثرة  و  بكثرية،  ليست 
احلرارة، قريب جّدا من االعتدال؛ و ذلك ألّن املائّية مع كثرهتا يف هذا الّلّب، 

فإهنا قويّة الترّبد ألّن املاء الذي هو فيها غالب شديد الربد.
قليل  إذا كان طعمه  العنب يسرية جّدا، خاصة  لّب  فلذلك تكون حرارة 
احلالوة، و خاصة إذا كان مع ذلك يف طعمه قبض أو عفوصة، فإّن هذين 
إمنا يكونان ألرضّية باردة. و خاصة إذا كان ذلك الّلّب رطبا جّدا، مائّيا، 
من  الّصلب  جّدا، خبالف  فيه كثرية  املائّية  تكون  هذا  فإّن  الّلني؛  شديد 
العنب. و هذا الّلّب مع حرارته املعتدلة هو رطب، و ذلك ألجل كثرة املائّية، 
و هذه الرطوبة أيضا ليست مبفرطة؛ و ذلك ألّن هذا الّلّب و إن كان كثري 
املائّية، فإّن املائّية ليست مبفرطة الرطوبة. فلذلك ال تزيد رطوبتها على يبوسة 
ما يف هذا الّلّب من األرضّية، فإّن األرضّية يف هذا الّلّب، و إن كانت يسرية، 

فإّن يبوستها شديدة.
و ما يف هذا الّلّب من اهلوائّية، ال مدخل هلا يف ترطيب البدن؛ و إن كانت 
موجبة لزيادة رطوبة هذا الّلّب حبسب مزاجه الذي هو له يف ذاته فلذلك 
جيب أن يكون هذا الّلّب قريبا من االعتدال، مع ميل يسري إىل حرارة و 
رطوبة. فلذلك، هو مناسب ألعضاء اإلنسان و أرواحه، فلذلك هو سهل 

االستحالة إىل جوهرها.

فلذلك كان هذا اللّب كثري الغذاء، و مع كثرة غذائّيته فهو له أفعال بكيفّياته، 
ضرورة أنه خارج عن االعتدال اإلنساىّن خروجا ما؛ فلذلك هو مع أنه كثري 
التغذية دواء، فلذلك هو غذاء دوائّى. و الغذائّية فيه أكثر ألن دوائّيته قليلة 

و ضعيفة، ألجل قّلة خروجه عن االعتدال.
و أّما قشر هذا الّلّب، بارد، يابس. ألّن جوهره كثري األرضّية جّدا بالقياس 
إىل ما فيه من املائّية، و هذه األرضّية باردة؛ ألّن طعم هذا القشر قابض. 
فلذلك كان هذا القشر صلبا، عسر االنفعال، بعيدا عن جواهر أرواح البدن 
قليل  هو  فلذلك  يبوسته  األعضاء ألجل كثرة  بعيدا عن جواهر  و  جّدا، 

التغذية جّدا. و دوائّيته أزيد من تغذيته ألجل قّلة تغذيته.
و إذ طبع لّب احلّب كاملعتدل، و طبع قشره بارد يابس، فإن طبع جمموع 
حّب العنب إىل برد و يبوسة. و إذ لّب العنب حاّر رطب، و قشره بارد 
يابس، لكن هذا القشر ألجل إفراط رقّته إذا أكل مع لّب العنب مل يكن 
هلذا القشر قدر يعّدل طبيعة هذا الّلّب، فلذلك يكون جمموعهما أيضا إىل 
حرارة و رطوبة، و لكنه دون الّلّب املربّد يف هاتني الكيفيتني. و أّما جمموع 
)أجزاء( العنب كلها، فيجب أن تكون معتدلة؛ مع ميلها مع قشره إىل حرارة 

قليلة جّدا، و رطوبة هي كذلك.
و لّب حّب العنب مع قشره، إىل برودة و يبوسة؛ فلذلك جيب أن يكون 
جمموع ذلك معتدال، أو قريبا جّدا من االعتدال. فلذلك كان العنب من 
األغذية الفاضلة، مع أنه من مجلة الفواكه. و النضيج منه أفضل، ألنه ألطف 

و أقّل فضوال.

العنب
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فعل العنب 
في أعضاء الّرأس

• إنك قد علمت أّن لّب العنب كثري املائّية، و هذه املائّية ليست شديدة 
املالزمة ألرضّيته؛ و لذلك فإّن هذا الّلّب يسهل انفصال مائّيته عن أرضّيته 
و لذلك فإّن مائّيته تتبّخر بسرعة إذا بقى يف اخلارج، و لذلك يضمر سريعا 

و يذبل بعجلة؛ و ذلك ألجل حتّلل مائّيته.
و لو كانت هذه املائّية شديدة املالزمة ألرضّيته، لكان تبّخرها يبطئ؛ ألّن 
أرضّية هذا الّلّب ليست بلطيفة - ألهنا أرضّية حلوة - فلذلك تكون غري 

شديدة القبول للتصّعد.
فلذلك مائّية هذا الّلّب ليست شديدة املمازجة ألرضّيته، فلذلك إذا تسّخن 
هذا الّلّب يف املعدة فال بّد و أن يكون املتبّخر من مائّيته كثريا، فلذلك يكثر 
تصّعد ما يتصّعد من هذه املائّية إىل الدماغ، فلذلك ال بّد و أن يكون هذا 

الّلّب من األغذية املبّخرة.
و إذا تصّعد هذا البخار، فال بّد و أن يكون معه شئ من أرضّية هذا الّلّب 
ألّن امتزاج هذه املائّية باألرضّية ليست بكثرية الّرخاوة، و إال كان العنب 
جيّف يف اخلارج بسرعة جّدا. و ليس كذلك. فلذلك إذا تبّخرت مائّية لّب 
العنب إىل الّدماغ، فال بّد و أن يصحبها من هذا الّلّب أرضّية ما. و املائّية 
بانفرادها ليس فعلها يف الدماغ شديدا، و ما يكون معها من األرضّية ليس 

بكثري فلذلك يكون فعل هذا الّلّب يف أعضاء الرأس فعال متوّسط القوة.
ما  و ألجل  الرأس.  أعضاء  ميّدد  خباره  بكثرة  ألنه  ذلك  و  يصدّع،  لكنه 
يصحبه من األرضّية، يسّخن الرأس سخونة قليلة. فلذلك كان العنب يصدّع 
الرأس سخونة  يسّخن  )بأن(  ليس  و  بالتمديد،  هو  إمنا  أكثره  و صداعه 

شديدة.
• و إمنا ال يسكر كما يسكر اخلمر املّتخذ منه، ألّن ما يتصّعد منه من 
األرضّية يكون قليال جّدا، فلذلك يكون خباره لطيفا سهل التحّلل، فلذلك 
ليس يسّد جمارى أرواح الدماغ - فال يشّوش حركتها - ألنه ليس له من 
الغلظ ما يفعل ذلك. و ال كذلك اخلمر فإّن أرضّيته قد لطفت بكثرة الغليان 
الذي حيدث للعصري - و لذلك حيدث له مرار - فلذلك يكثر تصّعد ما 
يتصّعد منها صحبة مائّيته، خاصة و مائّيته يشتّد مزاجها بأرضّيته بالغليان 
الذي به يصري مخرا فلذلك يكون ما يتبّخر من اخلمر كثري األرضّية، فلذلک 
أرواح  جملارى  تسديده  يكون  فلذلك  العنب.  لّب  خبار  من  أغلظ  يكون 
الدماغ و حتريكه هلذه األرواح؛ ألن حرارته كثرية، فلذلك يشّوش حركات 
هذه األرواح، فلذلك حيدث التكّدر. و ال كذلك اخلّل ألّن اخلّل يتحّلل 
كثري من مائّيته، و تربد أرضّيته؛ فلذلك ليس يتصّعد إىل الدماغ قدر حيدث 

عنه الّسكر.
• فلّما كان لّب العنب كثري التبّخر إىل الدماغ، فهو ال حمالة ضاّر بالعني و 
بالبصر، ألجل متديد هذا البخار ألجزاء العني، ملا يصل إليها من العصب 
الّنورّى ألجل سرعة سعة جتويفه، و مع ذلك يسّخنها مبا فيه من أرضّية 
العني، و ميّدد أجزائها. فلذلك هو ضاّر  الّلّب فلذلك يكّثر فضول  هذا 
بأصحاب الرمد و بأصحاب البخارات يف العني و اخلياالت، و بأصحاب 
املاء يف العني و بأصحاب الّسبل و اجلرب الكائن يف األجفان، و بأصحاب 

الّدمعة، و حنو ذلك. و هذه املضاّر مجيعها غري شديدة، ألّن هذا البخار 
املتصّعد من لّب العنب قليل األرضّية جّدا. و ال كذلك خبار البصل و الثوم 

و أكثر البقول املبّخرة.
• و أّما لّب حّب العنب فقليل التبّخر، ألّن مائّيته مع قّلتها هي شديدة 
املمازجة ألرضّيته، ألجل كمال نضجه. و أرضّيته ليست بشديدة القبول 

للتصّعد ألهنا تفهة، فلذلك ليس هلذا الّلّب يف أعضاء الرأس فعل يعتّد به.
• و أّما قشور العنب فإهنا ملا كانت باردة قابضة؛ فمن شأهنا - ال حمالة - 
تقوية جرم املعدة، و تليينه، و تضييق مساّمه؛ فلذلك هي مانعة من تبّخر 
هذا الّلّب - لّب العنب - يف املعدة. فلذلك إذا أكل العنب جبملته، كانت 
أخبرته أقّل مما إذا أكل بانفراده. و خاصة إذا أجيد مضغ قشر حّبه، فإّن 
القبض يكون أقوى و أشد. فلذلك كان أكل العنب جبملته، أقّل إضرارا 

بالدماغ و العني من أكل لّبه بانفراده.

في أعضاء الّصدر
• أّما قشور العنب فإّن نفوذها إىل داخل الصدر قليل جّدا، و ذلك ألجل 
غلظها و عسر تفتيتها إىل أجزاء صغرية، و ألّن أرضّيتها غليظة ال تنفذ و 
مائّيتها قليلة جّدا مالزمة ألرضّيتها. فلذلك، القشور ليس هلا يف أعضاء 
الصدر فعل يعتّد به. و ذلك إذا أكلت مع لّب العنب ألهنا حينئذ، ال 
تتصّغر أجزاؤها تصّغرا كثريا تتهّيأ به للنفوذ إىل داخل الصدر. و ال كذلك 
إذا سحق قشر حّب العنب سحقا بليغا و لعق مع بعض األشربة الدوائّية 
مثال، فإنه حينئذ قد يظهر له فعل يف أعضاء الصدر، و ذلك ألجل ما ينفذ 
منه حينئذ إىل داخل الصدر. و لذلك هو حينئذ يقبض و خيّشن احللق و 

الّصدر، بقدر ما يضّر السّعال و الصوت.
املمازجة  و غري شديدة  ملا كانت كثرية،  مائّيته  فإّن  العنب  لّب  أما  و   •
ألرضّيته؛ ال جرم كان ما ينفذ إىل داخل الصدر من هذه املائّية كثريا، فلذلك 
يشتّد تأثريها يف أعضاء الصدر. فلذلك كان أكل العنب يكرّب الرّئة و يرطّبها 
لكثرة ما ينفذ من مائّيته إليها؛ و لذلك فإنه ال خيلو من إضرار بالبصر و 

إحداث الكرب قليال، ألجل منعه جودة نفوذ اهلواء إىل القلب.

في أعضاء الغذاء
• أّما قشور العنب فإهنا باردة، يابسة، قابضة. فلذلك هي تشّد املعدة و 
تقّويها، و تقّوى الكبد أيضا؛ و ذلك إذا نفذت إليها، و إمنا يكون ذلك 
إذا اهنضمت يف املعدة، و تصّعدت أجزاؤها. و هذه القشور غليظة اجلوهر 
ألجل كثرة أرضّيتها، مع برد تلك األرضّية؛ و لذلك يعسر انفعاهلا فلذلك 
هي عسرة االهنضام جّدا. و إذا اهنضمت، مل يكن هلا تغذية يعتّد هبا ألجل 
اهنضامها،  و عسر  غلظها،  و  بردها  يبوستها. و ألجل  و  أرضّيتها  كثرة 
كثريا ما حيدث عنها الرياح و النفخ. فلذلك كان أكل العنب بقشره، أكثر 

تنفيخا. و توليدا للرياح، مما إذا أكل لّبه بانفراده.
• و أما لّب العنب فإنه ألجل كثرة مائّيته، ليس يعسر اهنضامه؛ و لكنه ال 
خيلو من إرخاء املعدة مبائّيته. و إذا )أكل( بقشره كان مقّويا للمعدة و للكبد 
و ذلك مبا فيه من القبض الذي يف القشر. و كذلك هو يقّوى شهوة األكل 

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

ألجل هذا القبض. و كذلك إذا أكل مع اخلبز، كان املأكول من ذلك اخلبز 
كثريا، خاصة إذا كان معهما جب حرّيف.

• و مع أّن العنب حمّرك شهوة األكل، فإنه يسّكن العطش؛ و ذلك مبا فيه 
من املائّية. و مع ذلك فإنه يفّتح سدد الكبد، و ينضج ما يكون فيها من 
الفضول فلذلك كان أكل العنب موافقا للمعدة و الكبد، خاصة إذا كان 

معّلقا و قد ضمر قليال، ألّن هذا يكون أقّل فضوال.
• و قد يستحيل إىل الصفراء ألجل حالوته و ألجل ما حيدث عنه من 
الغليان. و توليده للصفراء يف احملرورين و الصفراوينّي أكثر. و أما يف املربودين 
فلكثرة ما يتوّلد عنه من البلغم املائى. و إذا مل ينهضم بالتمام كان، ما يتوّلد 
عنه من البلغم كثريا، و يكون مع ذلك غليظا؛ و ذلك ألجل أّن أرضّية 

العنب ليست بلطيفة.
• و العنب من األغذية اجلّيدة للمريض، و ذلك ألّن فضوله و ما يفسد من 
تليينه، يندفع مع البول، فيكون ما ينفذ منه إىل البدن جّيدا صحيحا. و قد 
قالوا إنه غذاء جّيد يف احلّمى احملرتقة و املزمنة، و هو جّيد لالستحالة إىل 

الفساد يف املعدة. من الفواكه، كالبطّيخ و اخلوخ.
• و العنب القابض إذا عّلق، قّل قبضه، خبالف احلامض؛ و ذلك ألّن هذا 
التعليق يلزمه زيادة فعل اهلواء فيه، و ذلك مما يزيده نضجا، و يلزم ذلك 

قّلة قبضه.
و ال كذلك احلامض، فإّن احلموضة إمنا حتدث بالغليان و طول بقاء األجسام 
الرطبة يف اهلواء، مما يعّدها للغليان؛ و ذلك مما ال تنقص معه احلموضة. و 

ألجل ذلك، فإّن عصري العنب بل العنب بنفسه إذا ترك مّدة محض.

في أعضاء الّنفض
• إّن العنب قد يؤكل لّبه فقط، و حينئذ يكون ال حمالة ملّينا للبطن. حيّلل 
ألجل كثرة مائّيته، و خاصة غري املعّلق منه؛ فإّن هذا تكون مائّيته كثرية. و 

خاصة إذا كان مقطوفا يف احلال، فإّن هذا كثري املائّية جّدا.
• و إذا كان طعم هذا الّلّب ليس فيه قبض، كان تليينه للبطن أكثر. و إذا 
كان مع ذلك رخوا، كان تليينه أكثر؛ ألّن هذا أكثر مائّية من الّصلب. و إذا 
كان مع هذا كّله قليل احلالوة، كان أكثر تليينا؛ ألّن هذا إمنا يكون كذلك، 

إذا كانت مائّيته غالبة ألرضّيته غلبة كثرية.
• و إذا أكل هذا الّلّب بقشره اخلارج، كان تليينه للبطن أقّل. فإّن هذا القشر 
ال خيلو من قبض؛ و خاصة إذا كان هذا القشر غليظا ألّن ذلك إمنا يكون 
لزيادة يف أرضّيته. و إذا أكل هذا الّلّب مع حّبه - و ذلك بأن ميضغ حّبه - 
كان ال حمالة عاقال للبطن، و ذلك إذا كان مضغ هذا احلّب حمكما. و كان 
نافعا ملا يكون من أوجاع األمعاء، عن سحج أو عن قروح و حنو ذلك. و 
أّما ما يكون من هذه األوجاع عن رياح نافخة، فإن ضرره يكون شديدا؛ و 

ذلك ألّن لّب العنب بانفراده حمدث للنفخ يف املعدة و األمعاء.

فكيف إذا كان معه قشور العنب؟
• و ملا كان العنب نافخا، و كان فيه رطوبة فضلية - و هذه الرطوبة اليت يف 
الّلّب فّجة - فهو ال حمالة حمدث للّنفخ الغليظة، و هذه الّنفخ يتأّخر احنالهلا 

لغلظها و فجاجة ماّدهتا، فلذلك تبقى حىت حتصل يف العروق؛ فلذلك هتّيج 
الباه. و مع ذلك، فإّن هذه الرياح تنفخ آالت املىّن فتحّرك املىّن، و يلزم ذلك 
زيادة شهوة الباه. و أيضا، فإّن الّدم املتوّلد من العنب يكثر املىّن. فلذلك، 

كان العنب من األغذية الباهّية.
و ملا كان لّب العنب فيه جالء، و إنضاج، و تليني، و تفتيح. و هذه األفعال 

مجيعها مما تنتفع به الكلى، وجب أن يكون العنب نافعا للكلى.
و ملا كان العنب كثري املائّية، و كانت مائّيته شديدة االستعداد للغليان، و 
من شأن املائّية أن يندفع فعلها يف البول - خاصة هذه ألهنا يبادر إليها 
الغليان فيكون أوال بأن ال تغتذيها األعضاء، فلذلك خترج يف البول - و 
يكون خروجها و هي خالية، أو حيدث هلا الغليان يف الكلى و ما يقرب 
منها؛ و هذا الغليان ليس يضّر جبرم الكلى، ألنه يزيد يف اإلنضاج و التحليل 

و حنو ذلك.
و مع أّن جرم الكلى حلمّى من حلم غليظ، فال ينضّر بذلك. و أّما املثانة 
فلما كانت عصبّية، و كانت هذه املائّية إمنا تصل إليها بعد اشتداد غلياهنا 
جّدا وجب أن تكون هذه املائّية ضارّة باملثانة، ألهنا تلذعها مبا حيدث فيها 

من احلّدة بسبب الغليان. فلذلك كان العنب ضارّا باملثانة، نافعا للكلى.

العنب في کالم األئمة المعصومين
أيب عبد اهلل أنه قال: »شكا نبي من األنبياء إلى اهلل عز و جل الغم فأمره 

اهلل عز و جل بأكل العنب.«1
دخل أبو عكاشة بن محصن األسدي على أيب جعفر فقدم إليه عنبا و 

قال له: 
»حبة حبة يأكل الشيخ الكبير و الصبي الصغير و ثالثة و أربعة يأكل من يظن 

أنه ال يشبع و كله حبتين حبتين فإنه مستحب.«2
عن معروف بن خربوذ عمن رأى أمري املؤمنني عليا يأكل اخلبز بالعنب.3

عن أيب عبد اهلل قال: 
»لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح جزع جزعا شديدا و 

اغتم لذلك فأوحى اهلل إليه أن كل العنب األسود ليذهب غمك.«4

الهوامش:
الرابعة،  الطبعة  طهران،  اإلسالمية(،   - )ط  »الكايف«  يعقوب،  بن  1. كليىن، حممد 

1407ق.، ج 6، ص 351.
2. نفس املصدر.

3. برقى، امحد بن حممد بن خالد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانية، 1371ق.، ج 2، 
ص 547.

4. نفس املصدر، ص 548.

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

1387ش.
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اتّفق املسلمون مجيعاً على أن »القرآن الكرمي« هو الكتاب املنزل من اهلل 
تعاىل على رسوله ومل يطرأ عليه أي تغيري أو تبديل بالزيادة والنقصان، 
حمفوظ حبفظ اهلل تعاىل، وأن ما نسمعه أو نقرأه من شبهات التحريف اللغوي 
آراء شاذة تبّناها آحاد من األّمة مل تلق قبوالً من قطاع األّمة  ما هي إالّ 
الواسع على مّر التاريخ، وبقيت هذه الشبهات يف حدود اآلراء والتصورات 
ومل تسِر إىل الواقع، حيث أن املسلمني مجيعاً يتداولون قرآناً واحداً، ال فرق 
بني نسخه املطبوعة يف »مصر« أو »احلجاز« أو »إيران« أو بقية الدول 
اإلسالمية، وله آالف احلفاظ يف كل أحناء العامل اإلسالمي، ومع كل هذه 
احلقائق، تثار بني حني وآخر، بعض الشبهات حول وجود مصاحف أخرى 
ختتلف عن هذا املصحف الشريف، وأن لبعض الطوائف قرآناً آخر، ومن 
هذه الشبهات: »مصحف علي« و »مصحف فاطمة«، ويدعي أصحاب 

الشبهة أن هذين املصحفني خيتلفان عن املصحف املتداول بني املسلمني.
اعتمد القائلون باختالف مصحف علي عن املصاحف املتداولة على 

عدة روايات استدلوا بظواهرها على شبهة االختالف:
1ـ عن جابر، انه قال: مسعت أبا جعفر يقول: 

»ما اّدعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كّله كما أنزل إالّ كّذاب، وما جمعه 
وحفظه كما نّزله اهلل تعالى إالّ علي بن أبي طالب واألئمة من بعده.«1

2ـ عن محمد بن سيرين قال: 
ولو أصيب ذلك الكتاب )مصحف علي( لكان فيه العلم.2

3ـ وقال ابن النديم: 
رأيت عند أبي يعلى حمزة الحسيني مصحفاً بخط علي يتوارثه بنو حسن.3

ابن  علي« و»مصحف  عبارة »مصحف  فيها  أخرى  روايات  وقد وردت 

مسعود« و»مصحف ُأيب«.4

حقيقة مصحف علي
إن مصحف علي ليس فيه أي اختالف عن املصاحف األخرى اليت 
كانت متداولة بني املسلمني ، وكانت أصالً للمصاحف املتأخرة اليت مُجعت 
يف عهد اخللفاء ، وهي مصحف علي وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت 
وعبداهلل بن مسعود، وامتاز مصحف علي عن بقية املصاحف بالزيادات 
التوضيحية من تفسري وتأويل ومن توضيح ألسباب النزول، وهي ميزة امتاز 
هبا اإلمام علي عن غريه ملكانته من رسول اهلل ألنه أول من أسلم 
، وقد رافق رسول اهلل منذ طفولته واستمر على هذه املرافقة إىل حني 

وفاته، وهذه احلقيقة من احلقائق املشهورة عند املسلمني.
أخرج أبو نعيم عن ابن عباس قوله: 

كّنا نتحدث أن النبي عهد إلى علي سبعين عهداً لم يعهد إلى غيره.5
وكان أعلم الناس بالقرآن، كما ذكر السيوطي عن ابن مسعود أنه قال:

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إالّ وله ظهر وبطن، وأن علي 
بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن.6

بالتفسري  ومصحف علي قد زيد عن بقية املصاحف بزيادات تتعلق 
والتأويل، والناسخ واملنسوخ، واحملكم واملتشابه، واخلاص والعام، وليس فيه 
زيادات أخرى كآيات أو سور، وقد وّضح اإلمام علي هذه احلقيقة 

بقوله:
أقرأنيها وأمالها عليَّ، فكتبتها بخطي،  »ما نزلت على رسول اهلل آية إالّ 
وعّلمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاّصها 

وعاّمها، ودعا اهلل لي أن يعطيني فهمها وحفظها ، فما نسيت آية من كتاب اهلل 
 وكتبته منذ دعا اهلل لي.«7 تعالى، وعلماً أماله عليَّ

 وما يقال من أّن اخللفاء حذفوا بعض ما هو موجود يف مصحف علي
الشيخ  يقول  والتفسري كما  التأويل  يشمل  فاحلذف  الرواية،  فإن صحت 

املفيد: 
... هو حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين من تأويل القرآن 

وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله.8
والزيادات املذكورة ليست من القرآن الكرمي كما يقول السيد الخوئي:

وإن كان  الموجود،  القرآن  في  ليست  زيادات  على   قرآنه اشتمال  إن 
صحيحاً، إالّ أنه ال داللة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن وقد 
أسقطت بالتحريف، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل، 

وما يؤول إليه الكالم، أو بعنوان التنزيل من اهلل شرحاً للمراد.9
أما مصحف فاطمة، فاملستفاد من أخبار كثرية، أنّه أيضاً بإمالء رسول 
اهلل وخط علي وكان أهل البيت يذكرونه وينقلون عنه، وأّما 
التعبري عنه باملصحف، فاملقصود هو املعىن اللغوي، وال يتجاوز عن كونه 

10.كتاب حديث قام بإمالئه الرسول
األدلة على عدم اختالف مصحف علي عن املصحف املتداول:

أّواًل. القرآن الكريم
قال سبحانه وتعاىل:

»ِإنَّا َنْحُن نئَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن«11
القرآن  عليها  أكّد  اليت  احلفظ  حقيقة  خيالف  آخر  قرآن  بوجود  واالدعاء 

الكرمي.

ثانياً. الروايات
دلت الروايات على أن القرآن الكرمي مل يتعرض للتحريف اللغوي وهو التغيري 
والتبديل، وإمّنا تعرض للتحريف املعنوي من حيث التأويل وإرادة غري املعىن 

 :املوضوع كما عرّب عنه اإلمام حممد الباقر
»... وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحّرفوا حدوده فهم يروونه وال 

يرعونه.«12
والقول بوجود قرآن آخر عند علي هو القول بالتحريف املنفي بالروايات.

ثالثاً. إجماع العلماء
أمجع العلماء على أن القرآن الكرمي واحد كما أنزله اهلل تعاىل على رسوله 
، وهو نفسه القرآن املتداول عند املسلمني يف كل العصور، ومل خيالف 

هذا اإلمجاع إالّ أفراد قالئل من األّمة ال يعتد بقوهلم.13

رابعاً. السيرة التاريخية
اخللفاء  املتداولة، وأن  املصاحف  لعلي مصحف خيتلف عن  لو كان 
حذفوا ما هو موجود من آيات معينة العرتض على ذلك، ألنّه كما قال 

 :عنه الرسول

»علي مع القرآن والقرآن مع علي.«
لومة الئم، فكيف  بالشدة يف ذات اهلل، وال تأخذه يف اهلل  وهو معروف 
ال يعرتض وهو جيد حذفاً يف القرآن الكرمي، وقد كانت له حرية كاملة يف 

االعرتاض.
ولو فرضنا أّن اخللفاء مل يستجيبوا له، فإنه حينما آلت إليه اخلالفة يستطيع 

.أن يثبت ما حذف من القرآن الكرمي ومل حيدث ذلك منه

وأهم من كل هذه األدلة، الدليل القائل بأّن القرآن كان جمموعاً مؤلفاً يف 
عهد رسول اهلل، وما ذكر من روايات تنص على أن القرآن قد مجع يف 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ال ينايف اجلمع يف عهد رسول اهلل، ومل 
يكن اجلمع يف عهدهم إالّ استنساخ نسخ جديدة، كما يفعل يف الكتب 
بطبع طباعات جديدة، ختتلف عن السابقة من حيث احلجم والعدد وغري 

ذلك.
وقد أمر أهل البيت املسلمني باتّباع هذا القرآن املتداول عند املسلمني، 
باعتباره القرآن املنزل على رسول اهلل، ومل يتعرض للتحريف بالزيادة أو 

النقيصة.

خالصة القول
املتداولة، إالّ من حيث  إن مصحف علي ال خيتلف عن املصاحف 
اشتماله على زيادات تفسريية وتوضيحية فقط، ويف عصرنا احلاضر، ال وجود 

ملا يسمى مبصحف علي. 
وقد كتبنا عن ذلك حينما قرأنا بعض املواضيع اليت يثريها أعداء اإلسالم 
لبلبلة الصف اإلسالمي، وإشاعة اإلضطراب يف صفوفه، يف الوقت الذي 
أمجع عليه املسلمون سّنة وشيعة، على صيانة القرآن من التحريف وشهد 

بعضهم للبعض اآلخر هبذه احلقيقة.

الهوامش:
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4. ابن احللي، »تذكرة الفقهاء«، ج 1، ص 115.
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9. اخلوئي، »البيان يف تفسري القرآن«، ص 223.
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عبد الحميد بن أبي الديلم عن أيب عبد اهلل قال: 
 أرسل إليه جبرئيل إن اهلل تبارك و تعاىل ملا أراد أن يتوب على آدم«
فقال له: السالم عليك يا آدم الصابر على بليته التائب عن خطيئته إن اهلل تبارك 
و تعالى بعثني إليك ألعلمك المناسك التي يريد أن يتوب عليك بها و أخذ 

جبرئيل بيده و انطلق به حتى أتى البيت. 
برجلك حيث  له جربئيل خط  فقال  السماء  من  غمامة  عليه  فنزلت 
أظلك هذا الغمام، مث انطلق به حىت أتى به مىن فأراه موضع مسجد »مىن« 
به إىل  انطلق  البيت مث  فخطه و خط املسجد احلرام بعد ما خط مكان 
»عرفات« فأقامه على عرفة و قال له: إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك 

سبع مرات. 
ففعل ذلك آدم و لذلك مسي عرفة؛ ألن آدم اعرتف عليه بذنبه فجعل 
ذلك سنة يف ولده يعرتفون بذنوهبم كما اعرتف أبوهم و يسألون اهلل عز و 

جل التوبة كما سأهلا أبوهم آدم. 
مث أمره جربئيل فأفاض عن عرفات، فمر على اجلبال السبعة فأمره أن 

.يكرب على كل جبل أربع تكبريات، ففعل ذلك آدم
مث انتهى به إىل مجع ثلث الليل فجمع فيها بني صالة املغرب و بني صالة 

العشاء اآلخرة فلذلك مسي »مجعا«، ألن آدم مجع فيها بني صالتني. 
فوقت العتمة يف تلك الليلة ثلث الليل يف ذلك املوضع مث أمره أن يتبطح يف 
بطحاء مجع فاتبطح حىت انفجر الصبح، مث أمره أن يصعد على اجلبل جبل 
مجع و أمره إذا طلعت الشمس أن يعرتف بذنبه سبع مرات و يسأل اهلل 

تعاىل التوبة و املغفرة سبع مرات. 
ففعل ذلك آدم كما أمره جربئيل و إمنا جعل اعرتافني ليكون سنة يف 
ولده فمن مل يدرك عرفات و أدرك مجعا فقد وىف حبجه فأفاض آدم من 
مجع إىل مىن فبلغ مىن ضحى فأمره أن يصلي ركعتني يف مسجد مىن. مث أمره 
أن يقرب إىل اهلل تعاىل قربانا ليتقبل اهلل منه و يعلم أن اهلل قد تاب عليه و 

يكون سنة يف ولده القربان.
فقرب آدم قربانا فقبل اهلل منه قربانه و أرسل اهلل عّزوجّل نارا من السماء 

 .فقبضت قربان آدم
فقال له جربئيل: إن اهلل تبارك و تعالى قد أحسن إليك إذ علمك المناسك 
قبل  إذ  تعالى  هلل  تواضعا  رأسك  فاحلق  قربانك  قبل  و  بها  عليك  تاب  التي 

قربانك. 
بيد   أخذ جربئيل مث  تعاىل،  و  تبارك  هلل  تواضعا  رأسه   آدم فحلق 

آدم فانطلق به إىل البيت فعرض له إبليس عند مجرة العقبة. 
فقال له: يا آدم! أين تريد؟ 

قال جربئيل: يا آدم! ارمه بسبع حصيات و كبر مع كل حصاة تكبيرة. 
ففعل ذلك آدم كما أمره جربئيل. فذهب إبليس. 

مث أخذ جربئيل بيده يف اليوم الثاين فانطلق به إىل اجلمرة األوىل فعرض له 
إبليس فقال له جربئيل ارمه بسبع حصيات و كرب مع كل حصاة تكبرية، 

ففعل آدم ذلك فذهب إبليس. 
مث عرض له عند اجلمرة الثانية فقال له: يا آدم! أين تريد؟ 

فقال جربئيل: ارمه بسبع حصيات و كبر مع كل حصاة. 
ففعل ذلك آدم فذهب إبليس مث عرض له عند اجلمرة الثالثة. فقال له: يا 

آدم! أين تريد؟ 
فقال له جربئيل: ارمه بسبع حصيات و كبر مع كل حصاة تكبيرة. 

ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، مث فعل ذلك به يف اليوم الثالث و الرابع 
فذهب إبليس. فقال له جربئيل: إنك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا. 

مث انطلق به إىل البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرات، ففعل ذلك آدم 
فقال له جربئيل إن اهلل تبارك و تعاىل قد غفر لك و قبل توبتك و حلت 

لك زوجتك.
و روی عن ابن أبي عمير عن االمام الباقر: أنه سئل عن ابتداء الطواف. 

 :فقال
إني جاعل في  للمالئكة  قال   أراد خلق آدم لما  تعالى  تبارك و  اهلل  »إن 

األرض خليفة. 
فقال ملكان من المالئكة: أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء؟

فوقعت الحجب فيما بينهما و بين اهلل عز و جل و كان تبارك و تعالى نوره ظاهرا 
للمالئكة فلما وقعت الحجب بينه و بينهما علما أنه قد سخط.

قولهما فقاال للمالئكة ما حيلتنا و ما وجه توبتنا؟ 
فقالوا: ما نعرف لكما من التوبة إال أن تلوذا بالعرش. 

قال: فالذا بالعرش حتى أنزل اهلل تعالى توبتهما و رفعت الحجب فيما بينه و 
بينهما و أحب اهلل تبارك و تعالى أن يعبد بتلك العبادة، فخلق اهلل البيت في 
األرض و جعل على العباد الطواف حوله و خلق البيت المعمور في السماء 

يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه إلى يوم القيامة.«

االولی،  الطبعة  قم،  »علل الّشرائع«،  على،  بن  محّمد  بابويه،  ابن  المصدر: 
1966م.، ج 1، صص 402-400.

تقديم األدعیة

روي يف كتاب »الغيبة« للشيخ النعماني وغريه مسنداً عن عبداهلل بن سنان 
:قال: قال ابو عبداهلل االمام الصادق

»سيصيبكم  شبهة فتبقون بال علم يرى و ال إمام هدى و ال ينجو فيها إال من 
دعا بدعاء الغريق.« 

قلت: كيف دعاء الغريق؟ 
قال: »تقول: »يَا اللَُّه يَا رَْحَماُن يَا رَِحيُم يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثئَبِّْت قئَْلِبي َعَلى 

ِديِنَك.«
فقلت: يا مقلب القلوب و األبصار ثبت قلبي على دينك؟ 

فقال: »إن اهلل عز و جل مقلب القلوب و األبصار؛ و لكن قل كما أقول: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.«1

يشتمل هذا احلديث الشريف –على واحدة من أهم الوصايا احملورية ملؤمين 
وذلك   املهدي االمام  اقرتب ظهور  أمهيتها كلما  تتأكد  الغيبة.  عصر 
يف  الكثريين  فتغرق  والسلوكية  واالخالقية  العقائدية  الفنت  انواع  الشتداد 
االمامة  او  اهلدى  ادعياء  وشبهات  وضالالهتا  املنحرفة  التيارات  متاهات 
او االنقاذ وغريها من الشعارات اليت تزداد تعقيداً وخبثاً واضالالً يوماً بعد 

آخر...
يقول  حيث  وقوعها  حبتمية   الصادق جعفر  امامنا  خيربنا  الفنت  هذه 
»سيصيبكم شبهة« والشبهة تعين أن أئمة الباطل والضاللة يظهرون بشعارات 

احلق مبا يؤدي اىل التباس األمور على الناس.
وبعد بيان هذه احلقيقة يؤكد سادس أئمة العرتة احملمدية، وبكل حزم أنه 
لن ينجو من هذه الفنت اليت خيتلط فيها احلق والباطل اال من دعاء بدعاء 

الغريق، فما هي الوصية اليت تتضمنها هذه العبارة؟
ان االمام الصادق يوصينا هنا بالتوجه اىل اهلل عزوجل بكل صدق وتوجه 
كحالة الغريق املضطر والطالب للنجاة فيطلب من اهلل تبارك وتعاىل ان يثبت 
بالوهيته ورمحانيته ورحيميته قلبه على الدين االهلي احلق لكي ال يغرق يف 

ضالالت وشباك االئمة املضلني.
لذا ينبغي لنا ان حنرص بأستمرار على التوجه اىل اهلل جل جالله بنص دعاء 
بنصه  االلتزام  بلزوم  تذكرينا  الصادق على  االمام  الذي حرص  الغريق 

وهو:
»يَا اللَُّه يَا رَْحَماُن يَا رَِحيُم يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثئَبِّْت قئَْلِبي َعَلى ِديِنَك.«

طلب  ترسيخ  يف  وقوي  حفظه  يسهل  قصري  دعاء  فهو  تالحظون،  وكما 
اهلداية من اهلل الرمحان الرحيم الن شدة فنت أواخر عصر الغيبة هي من القوة 
حبيث ال ينجو منها اال املتوجه باستمرار وباضطرار لطلب اهلداية من اهلل 

تبارك وتعاىل.

الهامش:
الصدوق،  نشر  طهران،  »الغيبة«،  ابراهيم،  بن  حمّمد  النعماين،  ابی زينب  ابن   .1

1397ق.، ص 159.

.المصدر: منتدی مرکز الدراسات التخّصصية في االمام المهدي

وجوب الحج و جميع المناسك

علل الشرائع

دعاء الغريق
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أدب الدعاء - الحكايات

سیرة األخیار

سيٌف من سيوف اهلل
»فإنه سيف من سيوف اهلل ال نابي الضريبة و ال كليل الحد«1 وهذا هو الوسام 
الرائع العظيم أن تقول عن شخص إنَّه سيٌف من سيوف الّله، ألنَّ ذلك 
ال يصّح إالَّ إذا كان شاهراً سيفه يف ساحة احلرب، وسيفه )أي مواقفه( 
يف ساحات السلم، أي أنَّه يتحّرك يف خطِّ الّله، ويستقيم يف حمبته، مهما 
اختلفت األمور، وال يشهره يف غيـر هذا االجتاه. فهذا تقييم كبيـر وكلمة رائدة 

لـم يقلها علّي ألحد. 
»ال كليل الظَُبة«، والظَُبة هو حّد السيف والسنان، والكليل الذي ال يقطع، 
فهو ليس من قبيل السيوف اليت ال تقطع، فإذا توّجه إىل أّي موقع فإنَّه 

يقطعه، أي أنَّه سيٌف بّتار. 
»وال نابي الضريبة«، ونبا الشيء إذا ارتفع، فما لك إذا توجه إىل شيء ال 

يرتفع وال يبتعد عنه، بل يواجهه ويقع فيه.2

حياته
مالك األشتر هو مالك بن الحارث النخعي الشهري بـاألشرت أيضاً )ت39هـ(، 

من أبرز قادة جيش اإلمام أمري املؤمنني ومن وجوه العراق وشجعانه.
ويعّد األشرت من خاّصة أمري املؤمنني ومن أبرز قادة جيشه يف معركيت 
اجلمل، وصفني، وقد أوكل إليه والية »مصر« اليت استشهد يف طريقه 
إليها، وهو صاحب العهد املشهور الذي كتبه له أمري املؤمنني حينماً 

عّينه والياً على مصر. 
عينيه يف معركة »الريموك«، سنة 15  باألشرت، ألنه ُشرتت إحدى  لـُقّّب 

هـ.ق. بني املسلمني و »الروم.«3 
إلی  »اليمن«  من  هاجر  اجلاهلية،  يف  أعياهنم  ومن  قومه  يف  زعيماً  كان 

»الكوفة« يف سنة 12 أو 13 للهجرة )632 أو633م.(، وله عقب فيها. 
شديد  شجاعاً  فارساً  حليماً،  فصيحاً، جواداً  مفّوهاً، شاعراً  کان خطيباً 
البأس، وكان جيمع بني اللني والعنف، فيسطو يف موضع السطوة، ويرفق يف 

موضع الرفق.4 
إن  يوماً:  الكوفه،  على  عفان  بن  عثمان  وايل  العاص  بن  سعيد  قال  ا 

ّ
مل

»السواد«– يعين أرض العراق- بستان لقريش وبين أمّية، رّد عليه األشرت 
النخعي مستنكراً: وتزعم أن السواد الذي أفاءه اهلل على المسلمين بأسيافنا 

بستان لك ولقومك؟! 
فقال صاحب شرطته عبد الرحمن األسدي: أترد على األمير مقالته! وأغلظ 
له، فقال األشرت ملن كان حوله من النخع وغريهم من أشراف الكوفة: أال 

تسمعون! فوثبوا عليه بحضرة سعيد، فوطئوه وطأً عنيفاً، وجروا برجله. 
أمرهم،  العاص، فكتب سعيد إىل عثمان يف  بن  فغلظ ذلك على سعيد 

فكتب إليه أن يسرّيهم إىل »الشام«، لئال يفسدوا أهل الكوفة.5 
واملبعدون إىل الشام حسب رواية ابن أبي الحديد تسعة: األشرت، ومالك بن 
كعب األرحبي، واألسود بن يزيد النخعي، وعلقمة بن قيس النخعي، وصعصعة 
بن صوحان العبدي، وغريهم، وأنّه كان هلم مع معاوية بالشام جمالس طالت 
فيها احملاورات واملخاطبات بينهم، كتب معاوية - على أثرها - إىل عثمان 
فردهم،  بالكوفة.  العاص  بن  سعيد  إىل  رّدهم  أن  إليه  فكتب  أمرهم،  يف 
فأطلقوا ألسنتهم يف ذّمه وذم عثمان وعيبهما. فكتب إليه عثمان أن سريهم 

إىل »محص«، إىل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فسريهم إليها.6 
ويف رواية أخرى أنّه بلغ معاوية أن قوماً يْأتون إىل هذه الثلة املبعدة، فأمر 

معاوية بإشخاصهم – أي أخرجهم بعد أن خشي منهم- إىل محص.

قال اهلل تعاىل : »اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرُّعاً َو ُخْفَية.«1
و يف دعائهم  و ال ينجي منك إال التضرع إليك.

و فيما أوحى اهلل إىل موسى: »يا موسى! كن إذا دعوتني خائفا مشفقا 
وجال و عفر وجهك في التراب و اسجد لي بمكارم بدنك و اقنت بين يدي في 

القيام و ناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل.«
و إىل عيسى: »يا عيسى! ادعني دعاء الغريق الحزين الذي ليس له مغيث. 
يا عيسى! أذل لي قلبك و أكثر ذكري في الخلوات و اعلم أن سروري أن 
تبصبص إلي و كن في ذلك حيا و ال تكن ميتا  و أسمعني منك صوتا حزينا.«

و روي  أنه ملا بعث اهلل موسى و هارون إىل فرعون قال هلما: 
»ال يروعكما لباسه فإن ناصيته بيدي و ال يعجبكما ما متع به من زهرة الحياة 
الدنيا و زينة المترفين فلو شئت زينتكما بزينة يعرف فرعون حين يراها أن مقدرته 
يعجز عنها و لكني أرغب بكما عن ذلك فأزوي   الدنيا عنكما- و كذلك أفعل 
بأوليائي إني ألزودهم عن نعيمها كما يزود الراعي غنمه عن  مراتع الهلكة و إني 

ألجنبهم سلوكها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن موارد العثرة. 
و ما ذاك لهوانهم علي و لكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا إنما 
يتزين لي أوليائي بالذل و الخشوع و الخوف الذي يثبت في قلوبهم فيظهر من 

قلوبهم على أجسادهم فهو شعارهم و دثارهم. 
الذي به يستشعرون و نجاتهم الذي بها يفوزون درجاتهم التي لها يأملون و 
يا موسى  لقيتهم  فإذا  يعرفون  بها  التي  يفتخرون و سيماهم  به  الذي  مجدهم 
فاخفض لهم جناحك و ألن لهم جانبك و ذلل لهم قلبك و لسانك و اعلم أنه 

من أخاف لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ثم أنا الثائر لهم يوم القيامة.«

الهامش:
1. سورة االعراف، اآلية 55.

المصدر: ابن فهد حلى، احمد بن محّمد، »عدة الداعي و نجاح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق. ص 160-159.

اظهار الخشوع

20 ذی احلجة ذکری والدة موسى بن جعفر الكاظم
 :عن أبي بصير قال: قلت أليب احلسن موسى بن جعفر

 :جعلت فداك بم يعرف اإلمام؟ قال
»بخصال. أما أولهن فإنه بشيء قد تقدم فيه من أبيه. و إشارته إليه ليكون حجة 
و يسأل فيجيب و إذا سكت عنه ابتدأ و يخبر بما في غد و يكلم الناس بكل 

لسان.« 
مث قال: 

يا أبا محمد أعطيك عالمة قبل أن تقوم. 
فلم نلبث أن دخل عليه رجل من أهل »خراسان« فكلمه اخلراساين بالعربية 

فأجابه أبو احلسن بالفارسية فقال له اخلراساين: 
و اهلل ما منعني أن أكلمك بالفارسية إال أنه ظننت أنك ال تحسنها. 

 :فقال
به  يستحق  فيما  عليك  فضلي  فما  أجيبك  أحسن  إذا كنت ال  اهلل  »سبحان 

اإلمامة؟!«

مث قال: 
يا أبا محمد إن اإلمام ال يخفى عليه كالم أحد من الناس و ال منطق الطير  و 

ال كالم شي ء فيه روح.

المصدر: »اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد«، ج 2، صص 225-224.

فضل اإلمام
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شجاعته في الحروب
يُعترب مالك األشرت من أشجع العرب وقد صنفه الكثري من العلماء والكّتاب 
واملؤرخني يف مقدمة الطبقة األوىل من شجعان العرب، وذكر بعضهم أن 
منظر األشرت يف المة حربه وعّدهتا يثري الرعب يف النفوس، وكانت ترتعد 
فرائص صناديد العرب منه عند لقائه، ومما يؤكد شجاعة وبأس مالك األشرت 
أنه شارك يف أكثر الفتوحات اإلسالمية إن مل يكن الكل من مصر إىل الشام 

إىل بالد الروم إىل »فلسطني« و»العراق« و»تركيا«. 
ا الحت أمارات 

ّ
كان مالك األشرت من أبرز قادة جيش أمري املؤمنني ومل

القهر والغلبة، ودالئل النصر والظفر وضحت وأشرف األشرت على معسكر 
معاوية ليدخله، فعدل أهل الشام عن القراع إىل اخلداع ورفعوا املصاحف، 
الهرير  ليلة  عقيب  ذلك  حصل  وقد  العاص،  بن  عمرو  برأي  ذلك  وكان 

املعروفة.
عددهم  يقدر   اإلمام جيش  من  طائفة كبرية  على  اخلديعة  فانطلت 
بعشرين ألفاً، أحاطوا مبقر اإلمام طالبني منه أن يرجع األشرت والقبول 
أصروا  فلّما  اخلديعة،  وجه  وبيان  اإلمام  نصح  معهم  ينفع  ومل  بالتحكيم، 

أرسل إىل األشرت يزيد بن هاني أن ائتين، فأتاه فأبلغه، فقال األشرت: 
ائته فقل له: ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي، إّني قد 

رجوت الفتح فال تعجلني. 
فرجع يزيد بن هاين إىل فأخربه، يف تلك األثناء ارتفع الرهج، وعلت 
العراق،  ألهل  والنصر  الفتح  دالئل  وظهرت  األشرت،  قبل  من  األصوات 

ودالئل اخلذالن واإلدبار على أهل الشام.
فقال القوم لعلي : واهلل، ما نراك إال أمرته بالقتال! 

قال: »أ رأيتموني ساررت رسولي إليه؟ أليس إنما كلمته على رؤوسكم عالنية، 
وأنتم تسمعون؟« 

قالوا: فابعث إليه فليأتك، وإال - فواهلل - اعتزلناك. 
فقال: »ويحك يا يزيد قل له: أقبل إلّي فإّن الفتنة قد وقعت.« 

فأتاه فأخربه، فقال األشرت: أبرفع هذه المصاحف؟ 
قال: نعم، 

قال: أما واهلل لقد ظننت أنها حين رفعت ستوقع خالفاً وفرقة، إنها مشورة ابن 
النابغة يعني ابن العاص. 

مث قال ليزيد بن هانئ: ويحك أال ترى إلى الفتح؟ أال ترى إلى ما يلقون؟ أال 
ترى إلى الذي يصنع اهلل لنا؟ أينبغي أن ندع هذا، وننصرف عنه؟ 

فقال يزيد: أتحب أنك ظفرت ههنا وأن أمير المؤمنين بمكانة الذي هو فيه، 
يفرج عنه ويسلم إلى عدوه؟! 

قال: سبحان اهلل - ال واهلل - ال أحب ذلك.
قال ابن هانئ: فإنهم قد قالوا له، وحلفوا عليه: لترسلن إلى األشتر، فليأتينك 

أو لنقتلنك بأسيافنا، كما قتلنا عثمان، أو لنسلمنك إلى عدوك. 
فأقبل األشرت حىت انتهى إليهم، فصاح: يا أهل الذل والوهن! أحين علوتم 
القوم، وظنوا أنكم لهم قاهرون، ورفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟ وقد 
- واهلل - تركوا ما أمر اهلل به فيها، وتركوا سنة من أنزلت عليه، فال تجيبوهم، 

أمهلوني فواقاً، فإني قد أحسست بالفتح. 

قالوا: ال نمهلك...وكان مالك من المعارضين للتحكيم.7 

يعّرف الّناس بعلّي
فهو لـم يكن فقط مقاتالً من الطراز األّول، بل كان حُياول أن يعّرف الّناس 
بعلّي، وكان يريد أن جيمع الّناس على طاعة علّي، وأن يبتعد هبم 

عن كّل ما كان يُثار ضّده من قبل القاسطني والناكثني واملارقني.
قال يف خطبة له: 

معنا ابن عم نبينا و سيف من سيوف اهلل علي بن أبي طالب صلى مع رسول 
اهلل لم يسبقه إلى الصالة ذكر حتى كان شيخا لم تكن له صبوة و ال نبوة و 
ال هفوة و ال سقطة. فقيه في دين اهلل تعالى، عالم بحدود اهلل، ذو رأي أصيل، 

و صبر جميل، و عفاف قديم، فاتقوا اهلل و عليكم بالحزم و الجد! 
و اعلموا أنكم على الحق و أن القوم على الباطل. إنما تقاتلون معاوية و أنتم مع 
البدريين قريب من مائة بدري سوى من حولكم من أصحاب محّمد أكثر 
ما معكم رايات قد كانت مع رسول اهلل و مع معاوية رايات قد كانت مع 
المشركين على رسول اهلل. فما يشك في قتال هؤالء إال ميت القلب. أنتم 
على إحدى الحسنيين: إما الفتح و إما الشهادة عصمنا اهلل و إياكم بما عصم 
به من أطاعه و اتقاه و ألهمنا و إياكم طاعته و تقواه و أستغفر اهلل لي و لكم.8 

وله خطبة أخرى يف صفني:
الحمد هلل الذي جعل فينا ابن عم نبيه أقدمهم هجرة و أولهم إسالما، سيف 
من سيوف اهلل على أعدائه. فانظروا إذا حمي الوطيس و ثار القتام و تكسر 
المران و جالت الخيل باألبطال فال أسمع إال غمغمة أو همهمة فاتبعوني و 

كونوا في أثري.9 
:يقيِّم مالكاً األشرت. يقول ويف املقابل، ننظر كيف كان علّي

»فلقد كان لي كما كنت لرسول اهلل.«10 وهذه مرتبة عالية، و لقد كان 
من دعاء النيّب عندما برز علّي لـعمرو بن عبدوّد: »َربِّ ال َتَذْرِني 

فئَْرداً وأنَت َخيئُْر الوارِثِيَن.«11 وكان املسلمون كلُّهم معه.
وعندما بلغه موت األشرت، قال: »إنا هلل و إنا إليه راجعون و الحمد هلل 
رب العالمين. اللهم إني أحتسبه عندك فإن موته من مصائب الدهر ثم لقي ربه 
مع أنا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول اهلل فإنها 

من أعظم المصيبات.«12 
وهذه كلمة لـم يقلها علّي يف فُقد رجٍل من أصحابه.

شهادته في سبيل اهلل
اضطربت  فلّما  »اجلزيرة«،  إىل  األشرت  عاد  صفني  معركة  انتهت  أن  بعد 
األوضاع يف مصر قّرر أمري املؤمنني عزل األشرت عن والية نصيبني وتعيينه 

والياً على مصر ملعاجلة الوضع املضطرب هناك.13 
فلّما علم جواسيس معاوية بذلك كتبوا إليه نبأ انتصاب مالك األشرت والياً 
على مصر من قبل أمري املؤمنني، حينها شعر معاوية بصعوبة املوقف 
فيما إذا وصل األشرت إىل مصر اليت كان معاوية يروم السيطرة عليها يف عهد 
واليها محّمد بن أبي بكر، فبعث معاوية إىل رجل من أهل اخلراج يف القلزم يثق 
به، وقال له: إن األشتر قد ولي مصر فان كفيتنيه - وقضيت عليه - لم آخذ 

منك خراجاً ما بقيت، فاحتل في هالكه ما قدرت عليه. فاحتال هذا القلزمي 
يف أن تظاهر له حبّب علي، وأتاه بطعام حىت إذا طعم سقاة شربة عسل 

قد جعل فيها مساً، فلّما شرهبا مات.14 
عن مغيرة الضبي قال: لم يزل أمر علي شديدا حتى مات األشتر و كان األشتر 

بالكوفة أسود من األحنف بالبصرة.
و قالوا مجاعة من أشياخ النخع: دخلنا على أمري املؤمنني حني بلغه 

موت األشرت فوجدناه يتلهف و يتأسف عليه مث قال:
»هلل در مالك و ما مالك لو كان من جبل لكان فندا15 و لو كان من حجر لكان 
صلدا؛ أما و اهلل ليهدن موتك عالما و ليفرحن عالما. على مثل مالك فلتبك 

البواكي و هل مرجو كمالك و هل موجود كمالك؟!«
قال علقمة بن قيس النخعي فما زال علي يتلهف و يتأسف حىت ظننا أنه 

املصاب به دوننا و عرف ذلك يف وجهه أياما.16 
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»الغدير يف الكتاب والسنة واألدب«، كتاب من مؤّلفات الشيخ عبد الحسين 
األميني. قّدم فيه حبثاً جامعاً وكامالً حول حديث الغدير وأسانيده ورواته من 
الصحابة والتابعني، وأثبت أّن احلديث أكثر األحاديث تواتراً واعتباراً، وال 
ميكن ألحد إنكاره حيث رواه 110 من الصحابة و84 من التابعني بطرق 
صحيحة، وذكر سلسلة رواته من زمن النيب إىل علماء القرن الرابع عشر 

اهلجري معتمداً على مصادر السنة.
و يف اجملّلدات الثّانية حىت الّسادسة ذكر املؤّلف الكثري من أشعار الصحابة 
والتابعني ومن جاء بعدهم اليت أّرخت حلادثة الغدير، ويثبت هذا احلدث 
تارخيياً حيث ذكره األدباء يف كتبهم، وأورده الشعراء يف قصائدهم حىت وصل 

إىل حد التواتر.
والوالية  مباحث كاخلالفة  يف  الكتاب  أرجاء  يف  الكالم  املؤّلف  وبّسط 
و»فدك« وتصرفات معاوية ابن أبي سفيان وغريها من املباحث اخلالفية بني 
الفريقني، كما يعترب الغدير من أهم الكتب املؤّلفة حول واقعة الغدير، ويصل 

حجم الكتاب إىل 11 جملداً. 

الكاتب
ودرس  »إيران«،  الواقعة يف مشال  »تربي«ز  مدينة  األميين يف  الشيخ  ولد 
املقدمات الدينية فيها، مث سافر إىل »النجف« يف سنة1320ق.، ودرس 
عند كبار العلماء هناك؛ من أمثال السيد أبو الحسن األصفهاني، والشيخ 
نال  حىت  النائيني  حسين  محّمد  والميرزا  اليزدي،  الحائري  الكريم  عبد 
درجةاالجتهاد يف وقت مبكر من عمره، كما حصل على اإلجازة يف الرواية 

من بعض العلماء البارزين يف هذا اجملال حني ذاك.
الوصول إىل مصادره، فرتاه  الغدير أسفار عديدة من أجل  وملؤلف كتاب 
متنقاًل بني البلدان من مكتبة عامة إىل مكتبة خاصة. فمن »بغداد« إىل 

»دمشق« فـ»حلب« وبالد »اهلند«.

كتاب الغدير
المجلد األول

من كبار  له  الناقلني  ذكر  مث  الغدير  حديث  األول  اجمللد  يف  املؤّلف  نقل 
الصحابة وتعدادهم مئة شخص، وذلك من خالل االعتماد على مصادر 
أهل السنة.1 مث انتقل إىل ذكر من نقل احلديث من التابعني، وذكر آراء 
علماء الرجال السنة فيهم.2 مث ذكر بعد ذلك أمساء ثالمثئٍة وستني )360( 
عاملاً ممن روى هذا احلديث من القرن الثاين اهلجرّي إىل القرن الرابع عشر 
اهلجرّي.3 وبعد ذلك انتقل إىل ذكر من أّلف كتاباً مستقالً يف الغدير.4ويف 

الفصل الالحق ذكر االحتجاجات حبديث الغدير.5
وذكر اآليات النازلة يف خصوص هذه احلادثة، مث ذكر مسألة تربيك عمر 
عيد  ومكانة  الصحابة،  سائر  وكذلك   علي املؤمنني  ألمري  بكر  وأبو 
الغدير عند أهل البيت، وبعد ذلك ذكر ما قاله بعض علماء السّنة يف 
الغدير، وكذلك نقل سند حديث الغدير.6 ويف آخر هذا اجمللد بنّي داللة 
حديث الغدير، ورفع بعض الشبهات الواردة حول احلديث من قبل بعض 

علماء السّنة.7

المجلد الثاني
قيلت يف  اليت  األشعار  لذكر  املؤلف  الغدير جعله  الثاين من كتاب  اجمللد 
الغدير. ولكن بدأ أوال ببيان مكانة الشعر يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، 
وحسان  أمرياملؤمنني)ع(،  أشعار  من  اهلجري  األول  القرن  شعراء  ذكر  مث 
بن ثابت، وقيس بن سعد بن عبادة، وعمرو بن العاص، ومحّمد بن عبد اهلل 
 الحميري مع ذكر اإلسناد املتقن هلذه األشعار تأييداً خلالفة اإلمام علي

والسنة واألدب

.للنيب
مث انتقل إىل ذكر من نظم يف الغدير من شعراء القرن الثاين اهلجري مثل: 
الكميت األسدي، والسيد الحميري، وعبدي الكوفي، وبعد ذلك انتقل إىل 

ذكر شعراء القرن الثالث اهلجري مثل:أبو تمام الطائي، ودعبل الخزاعي.

المجلد الثالث
تناول املؤلف يف اجمللد الثالث شعراء القرن الثالث اهلجري الذين كتبوا يف 
الغدير، مث انتقل إىل ذكر مصنفات املستشرقني يف اإلسالم.8  مث انتقل إىل 
البحث عن زيد الشهيد ونظرة الشيعة إليه، وأجاب على شبهات السنة يف 
أهل  أوردها  اليت  اإلشكاالت  البحث يف بعض  إىل  انتقل  هذا جمال،9 مث 
السنة على الشيعة، فقام بنقدها، وأجاب عليها، مث ذكر بعض فضائل أهل 

البيت، وحبث يف مسألة حتريف القرآن واملتعة.10

المجلد الرابع
تطرق األميين يف اجمللد الرابع إىل ما كتب عن الغدير يف القرن الرابع اهلجري، 
مث ذكر شعراء القرن اخلامس اهلجري والسادس اهلجري الذين أنشدوا أشعاراً 

يف الغدير.

المجلد الخامس
ذكر يف اجمللد اخلامس ما كتب عن الغدير يف القرن السادس اهلجري والسابع 
اهلجري، وذكر مطالب أخرى هي: حديث رد الشمس،   صالة األلف 
ركعة، احملٌدث يف اإلسالم، علم أئمة الشيعة بالغيب،  الدفن عند املشاهد 
املشرفة، الزيارة. وقد اعتمد املؤلف يف االستدالل على كل هذه املباحث 
على مصادر السنة، كما أجاب على التهم اليت وجهها بعض علماء السنة 

إىل الشيعة.11

المجلد السادس
حيتوي هذا اجمللد على ما تناوله الكٌتاب عن الغدير يف القرن الثامن اهلجري.

المجلد السابع
تناول املؤلف يف هذا اجمللد ماكتب عن الغدير يف القرن التاسع اهلجري، ومن 
مث ناقش الفضائل املبالغ فها حبق أبي بكر بن أبي قحافة، وتطرق باحلديث 
عن فدك. وآخر حبث يف هذا اجمللد تكلم فيه عن إميان أبي طالب فذكر 
تثبت ذلك منها أشعار وأقوال وأفعال أيب طالب،  اليت  األدلة  الكثري من 

.وكذلك احاديث األئمةاملعصومني

المجلد الثامن
تناول املؤلف يف بداية هذا اجمللد ما تبقي من البحث املتعلق بإميان أيب طالب 
أيب طالب، ومن  بإميان  املتعلقة  الشبهات  بعض  اإلجابة على  من خالل 
ضمنها حديث الضحضاح.12[ وتناول مرة أخرى الفضائل املبالغ فيها أليب 

بكر بن أيب قحافة، وكذلك املبالغات الواردة يف فضائل عمر بن الخطاب، مث 
انتقل إىل الفضائل املبالغ فيها حبق عثمان بن عفان، وذكر عطاياه من بيت 

مال املسلمني، ونفيه أبا ذر الغفاري إىل »الربذة«.

المجلد التاسع
ابن مسعود  مع  وخالفه  عثمان  فضائل  يف  ذكر  ما  الفصل  هذا  يف  تناول 
أصحاب  بعض  آراء  ذكر  الشام، كما  إىل  الكوفة  وجهاء  ونفيه  وعمار، 

النيب يف عثمان، وكيفية مقتله.

المجلد العاشر
ذكر يف أول هذا اجمللد املبالغة يف فضائل اخلالفاء الثالثة ونقدها، مث انتقل إىل 
ذكر ابن عمر وأعماله السيئة على حنو بيعته ليزيد بن معاوية. كما ذكر الغلو 
يف فضائل معاوية وذكر أخطائه، والبدع اليت ابتدعها يف اإلسالم، واجلرائم 
اليت ارتكبها حبق اإلسالم واملسلمني وباخلصوص حرب صفني ضد خليفة 

املسلمني اإلمام علي، وما جرى يف مسألة التحكيم.

المجلد الحادي عشر
املؤلف يف بداية هذا اجمللد دراسة تعامل معاوية مع اإلمام احلسن  حاول 
بـحجر بن عدي  اإلمام علي، ونكايته  اجملتىب، وصدامه مع شيعة 
وأصحابه، مث انتقل إىل نقد الفضائل املوضوعة حبق معاوية، كما ذكر الغلو 
اجمللد  اخلرافية يف فضائل بعض األشخاص. كما كتب يف هذا  والقصص 
ماكتب عن الغدير من القرن التاسع وحىت القرن الثاين عشر، وذكر شعراء 
هذه الفرتة الذين نظموا الشعر يف هذه احلادثة.13 ولكن وفاة املؤلف حالة 

دون نشر هذا األخري. 
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دعاء الفرج
دعاء علمه صاحب األمر لرجل حمبوس فخلص:

]ِإهلَِي [ اللَُّهمَّ َعُظمَ  اْلبـاََلُء َو بَرَِح اخْلََفاُء َو اْنَكَشَف اْلِغطَاُء َو انـَْقَطَع 
الرََّجاُء َو َضاَقِت اأْلَْرُض َو ُمِنَعِت السََّماُء َو أَْنَت اْلُمْستـََعاُن َو إِلَْيَك 

ِة َو الرََّخاِء.  اْلُمْشَتَكى َو َعَلْيَك اْلُمَعوَُّل يف الشِّدَّ
َعَليـَْنا  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد َو آِل حُمَمَِّد، أُويل اأْلَْمِر الَِّذيَن فـََرْضَت 
طَاَعتـَُهْم َو َعرَّفـْتـََنا ِبَذِلَك َمْنزِلَتـَُهْم، فـََفرِّْج َعنَّا حِبَقِِّهْم فـََرجاً َعاِجاًل َقرِيباً 

َكَلْمِح اْلَبَصِر أَْو ُهَو أَقـَْربُ . 
يَا حُمَمَُّد يَا َعِليُّ يَا َعِليُّ يَا حُمَمَُّد 

اْكِفَياين فَِإنَُّكَما َكاِفَياَي َو اْنُصرَاين فَِإنَُّكَما نَاِصرَاَي. 
يَا َمْواَلنَا يَا َصاِحَب الزََّماِن 

اأْلََماَن اأْلََماَن اأْلََماَن 
اْلَغْوَث اْلَغْوَث اْلَغْوَث 
أَْدرِْكيِن أَْدرِْكيِن أَْدرِْكيِن 

السَّاَعَة السَّاَعَة السَّاَعَة 
اْلَعَجَل اْلَعَجَل اْلَعَجَل 

يَا أَْرَحَم الرَّامِحِنَي مبَُحمٍَّد َو آلِِه الطَّاِهرِين .
تقدمي إىل القرّاء األعزاء
مؤسسة موعود العصر
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