قال رسول اهلل:
ى فإذا مل يفعلوا ذلك
س خبري ما أمروا باملعروف و هنوا عن املنكر و تعاونوا على الرب و التقو 
«ال يزا ل النا 
نزعت منهم الربكات و سلط بعضهم على بعض و مل يكن هلم ناصر يف األرض و ال يف السماء».
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داعش في حماية القوات االمريكية
وهذا هو الدليل!

التحالف تقارير إعالمية هبذا الشأن.
وال یقتصر الدعم االمریكي جلماعة داعش االرهابیة على االمور اللوجستیة
واملعلوماتیة ،بل یتعدى ذلك يف بعض االحیان اىل االسناد الناري ،وهذا ما
حصل بالفعل على احلدود السوریة العراقیة وحتدیداً يف بلدة «اهلری» جنوب
شرق «البوکمال» يف ریف دیر الزور ،حیث قصفت الطائرات االمریکیة
مواقع للجیش السوري واحللفاء يف  17يونيو  /حزيران  ،2018ما أدى اىل
ارتقاء عدد من الشهداء واصابة آخرین جبراح.
وكانت خالل السنوات االخریة وضمن العملیات العسکریة ملکافحة
االرهاب ،واهناء تواجد داعش على طول احلدود السوریة العراقیة ،قصفت
قوات االحتالل االمریکي املتواجدة يف قاعدة التنف ،اکثر من مرة ،القوات
اليت تواجه االرهابینی وحتدیدا بالقرب من احلدود العراقیة السوریة.

نقل دواعش من سوريا والعراق الى دول اخرى

اليت كانت ختوضها لتحرير االراضي العراقية من براثن هذه اجلماعة االرهابية،
أكدت ان القوات االمريكية كانت ترمي من اجلو مساعدات اىل عناصر
داعش ،وكذلك نقلهم من مناطق اىل اخرى وانقاذهم من مقتل اكيد على
يد القوات العراقية.
كذلك فإن القوات االمريكية واالسرائيلية قصفت اكثر من مرة مواقع قوات
احلشد الشعيب القريبة من مناطق سيطرة الدواعش.
وهناك أحاديث وأدلة كثرية لوقائع الدعم األمريكي لــداعش وقياداته ،وهذا
متفق عليه يف العراق وسوريا وغريمها ،مما يدل على صحة ما تناقلته الوكاالت
ايضا من تصرحيات ملسؤولني امريكان ،كوزيرة اخلارجية السابقة ،هيالري
كلنتون ،وحىت الرئيس األمريكي احلايل دونالد ترامب ،له تصرحيات يف محلته
االنتخابية تشري إىل هذا الدعم واإلسناد واالستثمار.
وما سبق هو جمرد قليل من كثري ينتهى إىل القول بأن الواليات املتحدة لديها
خيوط اتصال عميقة مع هذا التنظيم اإلرهايب ،وتوظفه ألهداف أمريكية
حبتة ،وهي اليت تتغىن مبحاربة االرهاب وتتذرع به إلحتالل دول واقامة قواعد
وبيع اسلحة وقتل مدنيني.
ما نتج من احتالل “داعش” ملناطق يف سوريا والعراق ،وكذلك طرده منها،
هو استشهاد املئات بل اآلالف من املدنيني واالبرياء ،ناهيك عن تدمري
البىن التحتية واخلسائر املادية واملعنوية ،وتأخر هذين البلدين عن ركب التطور
واالزدهار .وبربط هذا بالواليات املتحدة ،فإهنا ستكون هي املتسبب االول
واألخري بكل هذه اخلسائر ..والنتيجة ،تغطية على جرائمها ..كالعادة.

أكد قائد الثورة اإلسالمية آية اهلل السيد علي خامنئي ،يف  30كانون الثاين /
يناير املاضي ان امريكا نقلت دواعش اىل «افغانستان» هبدف تربير وجودها
يف هذا البلد ،مشريا اىل أن األيادي اليت أوجدت داعش هي اليت صنعت
منها أداة للظلم واجلرمية ضد املواطنني يف سوريا والعراق ،وأن اهلزائم األخرية
اليت مين هبا اإلرهاب يف سوريا والعراق جعلت امريكا تعمد على نقل داعش
إىل أفغانستان.
ويف ايلول  /سبتمرب املاضي قال االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر
اهلل أن أمريكا تعمل على نقل داعش بالطوافات إىل افغانستان و«مصر»
المصدرhttps://ar.shafaqna.com/AR/174993/ :
و«اجلزائر» و«ليبيا» و«اليمن».
ويف العراق اكدت القوات العراقية املشرتكة مرارا ،خالل العمليات العسكرية
تنكشف كل يوم أوجه التعاون بني «الواليات املتحدة األمريكية» ،والعناصر
اإلرهابية يف «سوريا» و«العراق» ،رغم مزاعم «واشنطن» أهنا حتارب تنظيم
«داعش» الوهايب ،إال أن احلقيقة تتمثل يف أن أمريكا تع ّد الداعم األول
لتلك اجملموعات اإلرهابية.
هناك شواهد ميدانية عديدة تفضح العالقة الوثيقة اليت تربط بني الواليات
املتحدة واجلماعات االرهابية املسلحة يف كل من سوريا والعراق ،ومنها وجود
االرهابيني يف املناطق اليت تتواجد فيها القوات األمريكية ،باالضافة اىل االنباء
املتواترة اليت تكشف بني احلني واآلخر ،الدعم العسكري واللوجسيت الذي
تقدمه القوات االمريكية اىل عناصر داعش يف مناطق تواجدهم أو نقلهم
إىل أماكن آمنة.

مروحيات التحالف تنقل دواعش من ريف دير الزور

وكالة «سانا» السورية الرمسية لالنباء ،نقلت عن مصادر أهلية وإعالمية
متطابقة أن طائرات تابعة ملا يسمى «التحالف الدويل» بقيادة الواليات
املتحدة نفذت أمس عملية إنزال جوي نقلت خالهلا عددا من مسلحي
مجاعة داعش من جنسيات خمتلفة قرب بلدة الشعفة يف اجليب الذي ينتشر
فيه عناصر هذه اجلماعة االرهابية يف ريف «دير الزور» اجلنويب الشرقي.
كما نفذ التحالف قبل عدة أيام عملية إنزال جوي عند أطراف قرية املراشدة
يف الريف اجلنويب الشرقي حملافظة دير الزور نقل خالهلا إرهابيني من داعش
يف املنطقة.

ليست المرة االولى

وتزعم واشنطن اليت تقود التحالف الدويل أهنا حتارب مجاعة داعش الوهابية
يف الوقت الذي تنقل قيادييها عرب طائراهتا من املعارك إلنقاذهم من املوت،
وسبق هلا أن قامت بنقل العديد من إرهابييها يف املنطقة الشرقية لسوريا خالل
عمليات اجليش السوري ضد اإلرهاب إضافة إىل دعم هذه اجلماعة بشىت
الوسائل سواء عرب استهداف نقاط اجليش كما حصل يف «جبل الثردة»
بدير الزور يف أيلول عام 2016م .أو عرب تزويده باملعلومات االستخباراتية
لشن هجمات على اجليش يف البادية.
ويف شهر سبتمرب /ايلول املاضي قالت مصادر عسكرية روسية إن مروحيات
تابعة لسالح اجلو األمريكي ،أجلت قرابة  20قياديا ميدانيا يف مجاعة داعش
الوهابية من حمافظة دير الزور شرقي سوريا الستخدامهم يف مناطق أخرى،
مشرية اىل ان العملية جرت يف شهر آب  /أغسطس الذي سبقه.
ويف آيار  /مايو املاضي ذكرت مصادر روسية أن املروحيات األمريكية أجلت
قيادات ميدانية من داعش ،وبعض املقاتلني األوروبيني املرتزقة من دير الزور.
مصادر عسكرية ميدانية يف سوريا تؤكد ان اسرى داعش يتحدثون خالل
عمليات االستجواب عن حاالت متعددة للدعم الذي تقدمه استخبارات
الواليات املتحدة للقياديني امليدانيني للتنظيمات اإلرهابية ،منذ فرتة والية
اإلدارة األمريكية السابقة وحىت الوقت الراهن.
كذلك مت رصد عمليات مشاهبة إلجالء عناصر داعش يف حمافظة «الرقة»
خالل شهري يونيو  /حزيران ويوليو  /متوز املاضيني.
واهتمت احلكومة السورية مرارا التحالف الدويل بنقل مسلحي التنظيم إىل
أماكن آمنة ،من أجل محايتهم من نريان القوات السورية .وتنفي قيادة

نتنياهو يضع  3خيارات
لمواجهة الوضع في قطاع غزة
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ذكرت «القناة الثانية العربية» بأن رئيس حكومة االحتالل ،بنيامين نتنياهو التفافا على «رام اهلل».
ربط بني االزمة االنسانية يف «قطاع غزة» ومعارضة الرئيس الفلسطيين محمود وعلى ضوء هتديد عباس اوضح وزير الطاقة يوال شتاينس لشركات الوقود
االسرائيلية بانه ال جيب ان تكون ورقة مساومة بيد عباس ،كما هدد عباس
عباس للتوصل اىل هتدئة مع قطاع غزة ومنح القطاع تسهيالت.
و وفقاً للقناة الثانية ،فمن املتوقع ان يتم حتضري اجليش لعملية عسكرية ضد وكالة الغوث من شراء الوقود املدفوع مثنه من قطر .و قال:
قطاع غزة.
رغم محاوالت اسرائيل انزال عباس من على الشجرة ،اال انه ال زال متمسكا
و حذر نتنياهو وزراء الكابنت قائال هلم :ان لم يتم حل االزمة االنسانية في بمواقفه ،و أن اسرائيل تحاول ممارسة ضغوط دولية على رام اهلل ،ولكن دون
قطاع غزة من المحتمل ان تكون هناك عملية عسكرية ضد القطاع.
تحقيق شيء ،و أن الحكومة االسرائيلية ستضطر قريباً التخاذ قرار ،ان كان
وجاء حتذير نتنياهو بسبب اخلطوات اليت يقوم هبا ابو مازن الفشال التهدئة ممكنا استقطاع اموال من اموال العائدات التي تصل رام اهلل وتحويلها لقطاع
مع «محاس» ،حيث قال نتنياهو خالل جلسة احلكومة االسرائيلية :ابو غزة.
مازن يخنق قطاع غزة ،ولكن ان تقلص حجم االزمة االنسانية في القطاع ،هذا و أوضح أنه بسبب التصعيد االمين بني قطاع غزة وحماولة اسرائيل منعه
امر مرغوب فيه ولكن هذا امر غير مؤكد حدوثه لذلك علينا ان نستعد عسكريا وبسبب عناد ابو مازن ،فليس من املستبعد ان تدرس اسرائيل خطوات
عقابية ضده مثل حماصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات يف ايامه األخرية.
وهذه مقولة ليس قط مقولة عابرة.
وكشفت القناة الثانية بان الرئيس عباس منح شركات الوقود االسرائيلية مهلة
بعد مساعه عن خطة «قطر» المداد غزة بالكهرباء والرواتب ،معتربا اخلطوة المصدرhttps://paltoday.ps :
ً

األسد:
ما يجري في سوريا
جزء من صفقة القرن
أكد الرئيس السوري بشار األسد أن ما جيري يف سوريا ال ميكن فصله عما
يتم تداوله بكثرة مؤخرا حول ما يسمى “صفقة القرن” ،موضحا أن هذا
األمر قدمي قدم القضية الفلسطينية ،ولكنه تسارع مؤخرا بغية االستفادة من
خروج العديد من الدول من املواجهة مع العدو اإلسرائيلي.
وقال األسد خالل اجتماع للجنة املركزية حلزب البعث العريب االشرتاكي
اليوم إن ما شهدناه مؤخرا من هسترييا غربية قبل معركة إدلب ،نابع من
كوهنا تشكل أمرا مصرييا بالنسبة هلم ،ألن انتصار السوريني فيها سيؤدي إىل
فشل خططهم إزاء سوريا ،وعودهتا إىل الدولة السورية ستشكل خطرا كبريا
على مشروعهم يف املنطقة ،سواء كان مشروع “صفقة قرن” أو غريها من
الصفقات ،حبسب وكالة “سانا” السورية.
وأشار الرئيس األسد إىل أن موقف الدولة السورية واضح حول االتفاق الذي

مت بشأن إدلب بأن هذه احملافظة وغريها من األراضي السورية املتبقية حتت
سيطرة اإلرهابيني ،ستعود إىل كنف الدولة السورية ،وأن االتفاق هو إجراء
مؤقت حققت الدولة من خالله العديد من املكاسب امليدانية ويف مقدمتها
حقن الدماء.
ونوه األسد إىل أنه كلما تقدمنا باجتاه االنتصار سيعمل أعداء سوريا على
تكثيف حماوالهتم الستنزافها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبالتايل
سنكون أمام حتديات داخلية ال تقل خطورة عن احلرب.
ويف هذا اإلطار اعترب الرئيس األسد أننا مقبلون على معركة إعادة تأهيل
بعض الشرائح اليت كانت حاضنة للفوضى واإلرهاب ،لكي ال تكون هذه
الشرائح ثغرة يتم استهداف سوريا يف املستقبل من خالهلا.
المصدرhttps://ar.shafaqna.com/AR/174983/ :

الیمن یرحب بدعوة لبرلمان اوروبا
وقف العدوان على اليمن
إلحالل السالم يف اليمن ومضاعفة جوانب الدعم اإلنساين لليمن خاصة
يف ظل تدهور الوضع االقتصادي بسبب استخدام الورقة االقتصادية وسياسة
التجويع كسالح حرب من قبل دول العدوان ومرتزقته.
وأكدت دعم حكومة اإلنقاذ لعقد جولة جديدة من املشاورات اليت يقودها
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن يف إطار جهود املبعوث األممي
واجملتمع الدويل إلهناء العدوان واحلصار املفروض والتخفيف من األزمة
اإلنسانية غري املسبوقة اليت يعاين منها الشعب اليمين.
وكان الربملان األورويب قد أدان ،اخلميس الفائت ،استمرار احلرب على اليمن
واالنتهاكات حبق املدنيني ،داعياً السعودية إىل وقف فوري للقتال ورفع
احلصار وإىل حظر بيع األسلحة وتكنولوجيا مراقبة اإلنرتنت لـ«إلمارات».
وأكد الربملان أن احلل السياسي والتفاوضي يف اليمن هو وحده القادر على
إعادة السالم واحلفاظ على وحدة وسيادة واستقالل ووحدة أراضي البالد.
ودعا يف قرار تبناه جبلسة يف «سرتاسبورغ» شرقي «فرنسا» مجيع األطراف
الفاعلة على املستويني الدويل واإلقليمي إىل املشاركة بشكل بناء مع األطراف
اليمنية من أجل ختفيف حدة الصراع والتوصل إىل تسوية تفاوضية.
كما شدد القرار على دعم جهود مبعوث األمم املتحدة اىل اليمن مارتن
غريفيث إلعادة إطالق العملية السياسية ومنحه حق الوصول الكامل دون
قيود إىل مجيع املناطق اليمنية.

رحبت وزارة اخلارجية اليمنية مبوقف الربملان األورويب وإدانته للهجمات ضد
املدنيني والبنية التحتية وفق ما جاء يف القرار الذي اعتمده الربملان مؤخراً
حول الوضع يف «اليمن».
ووفقا لوكالة «سبأ» فقد رحب مصدر مسؤول بالوزارة ،مساء األحد ،بدعوة
الربملان األورويب بوقف األعمال العدائية يف اليمن ،وحتذيره من عواقب جتدد
اهلجوم العسكري على حمافظة «احلديدة» وكذا دعوته للتشغيل الكامل
للمطارات واملوانئ وتسهيل الوصول اآلمن والسريع للمساعدات اإلنسانية
واملواد الغذائية واإلمدادات التجارية والطبية.
ومثنت الوزارة تأكيد الربملان األورويب على أن احلل الوحيد يف اليمن هو احلل
السياسي ،وحثه على وقف التصعيد احلايل واستئناف حمادثات السالم حتت
رعاية املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن.
وأشارت إىل حث الربملان األورويب لدولة العدوان السعودية وبقية األطراف
املنخرطة معها العمل على رفع احلصار املفروض على اليمن.
وأشادت بدعوة الربملان األورويب إىل إطالق مبادرة أوروبية لفرض حظر
على توريد األسلحة إىل دولة العدوان السعودية ،ودعوته للدول األعضاء
يف االحتاد األورويب إىل االمتناع عن بيع األسلحة وأي معدات عسكرية
للسعودية واإلمارات وأي عضو يف التحالف وحكومة الفار هادي.
وأعربت عن تقدير حكومة اإلنقاذ الوطين ملواقف الربملان األورويب املتوازنة
من العدوان على اليمن ...داعيا أعضاء الربملان لزيارة اليمن لإلطالع عن
المصدر :العالم العربي.
كثب على حقيقة األوضاع.
ودعت وزارة اخلارجية اليمنية االحتاد األورويب ملواصلة القيام بدور بناء
7

أخبار المسلمون في العالم

أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

٭ الرقم 47
٭ صفر
1440

٭ الرقم 47
٭ صفر
1440

مقاالت اإلمامة

ونزل عن راحلته يف طريق مكة فمشى ،فما من خلق اهلل أح ٌد إال نزل
ومشى ،حىت سعد بن أبي وقاص ،فقد نزل ومشى إىل جنبه.
وقال مدرك بن زياد لـابن عبّاس ،وقد أمسك للحسن واحلسني بالركاب
وسوى عليهما ثياهبما« :أنت أسن منهما تمسك لهما بالركاب؟» .فقال :يا

8

لكع! وما تدري من هذان؟ هذان ابنا رسول اهلل ،أوليس مما أنعم اهلل علي به أن
أمسك لهما وأسوي عليهما؟!

وكان من تواضعه على عظيم مكانته أنه مر بفقراء وضعوا كسريات على
قعود يلتقطوهنا ويأكلوهنا ،فقالوا له :هلم يا ابن رسول اهلل إلى
األرض ،وهم ٌ
الغداء! ،فنزل وقال« :إن اهلل ال يحب المتكبرين ».وجعل يأكل معهم.
مث دعاهم إىل ضيافته فأطعمهم وكساهم.
وكان من كرمه أنه أتاه رجل يف حاجة ،فقال له« :اكتب حاجتك في رقعةٍ
ٌ
وارفعها إلينا ».قال :فرفعها إليه فأضعفها له ،فقال له بعض جلسائه« :ما
كان أعظم بركة الرقعة عليه يا ابن رسول اهلل!»
فقال« :بركتها علينا أعظم ،حين جعلنا للمعروف أهال .أما علمت أن المعروف

الشيخ راضي آلياسين

خصائص حسنية

لم يكن أح ٌد أشبه برسول اهلل من الحسن بن علي خلقا وخلقا وهيئة
وهديا وسؤددا.
حج مخسا وعشرين حجة ماشيا ،والنجائب لتقاد معه ،وإذا ذكر املوت

عبادته

هبذا وصفه واصفوه .وقالوا:
بكى ،وإذا ذكر القرب بكى ،وإذا ذكر البعث بكى ،وإذا ذكر املمر على
«كان أبيض اللون مشربا بحمرة ،أدعج العينين ،سهل الخدين ،كث اللحية ،الصراط بكى ،واذا ذكر العرض على اهلل تعاىل ذكره شهق شهقة يغشى عليه
جعد الشعر ذا وفرة ،كأن عنقه إبريق فضة ،حسن البدن ،بعيد ما بين المنكبين ،منها ،وإذا ذكر اجلنة والنار اضطرب اضطراب السليم ،وسأل اهلل اجلنة،
عظيم الكراديس ،دقيق المسربة ،ربعةٌ ليس بالطويل وال بالقصير ،مليحا من وتعوذ باهلل من النار.
أحسن الناس وجها».
وكان اذا توضأ ،أو إذا صلى ارتعدت فرائصه واصفر لونه.
أو كما قال الشاعر:
وقاسم اهلل تعاىل ماله ثالث مرات .وخرج من ماله هلل تعاىل مرتني .مث هو
ال مير يف ٍ
ما دب في فــطن األوهام من حس ٍن
شيء من أحواله إال ذكر اهلل عز وجل .قالوا :وكان أعبد الناس في
إال وك ـ ــان ل ـ ــه الحظ الخصوصي
زمانه ،وأزهدهم بالدنيا.
ك ـ ــأن جبهت ــه مـ ــن تحـت طرته
ـدر يت ـ ــوجه اللي ـ ــل البهــيمي
بــ ٌ
قد جل عن طيب أهل األرض عنبره
ومسك ــه فهـ ــو الطيب السماوي
وقال ابن سعد :كان الحسن والحسين يخضبان بالسواد.
وقال واصل بن عطاء :كان الحسن بن علي ،عليه سيماء األنبياء وبهاء
الملوك.

أخالقه

كان يف مشائله آية االنسانية الفضلى ،ما رآه أح ٌد إال هابه ،وال خالطه
عدو وهو يتحدث أو خيطب فهان عليه
إنسا ٌن إال أحبه ،وال مسعه ٌ
صديق أو ٌ
أن ينهي حديثه أو يسكت.
محمد بن إسحاق :ما بلغ أح ٌد من الشرف بعد رسول اهلل ،ما بلغ
وقال ّ
الحسن بن علي .كان يبسط له على باب داره ،فإذا خرج وجلس انقطع
الطريق ،فما يمر أح ٌد من خلق اهلل إجالال له ،فإذا علم قام ودخل بيته ،فيمر
الناس».

ما كان ابتداء من غير مسألة ،فأما من أعطيته بعد مسألة ،فإنما أعطيته بما
بذل لك من وجهه .وعسى أن يكون بات ليلته متملمال أرقا ،يميل بين اليأس
والرجاء ،ال يعلم بما يرجع من حاجته :أبكآبة الرد ،أم بسرور النجح ،فيأتيك
خائف يخفق ،فإن قضيت له حاجته فيما بذل من وجهه،
وفرائصه ترعد ،وقلبه ٌ
فإن ذلك أعظم مما نال من معروفك».
وجاءه بعض األعراب .فقال :أعطوه ما في الخزانة! فوجد فيها عشرون ألف
درهم .فدفعت إليه ،فقال األعرايب :يا موالي ،أال تركتني أبوح بحاجتي ،وأنشر
مدحتي؟ فأنشأ احلسن يقول:
أناس نوالنا خضل
نحـن ٌ
يرتع فيـه الرجاء واألمل
تجود قب ــل السؤال أنفسنا
خوفا على ماء وجه من يسل
وروى المدائني ،قال :خرج احلسن واحلسني وعبد اهلل بن جعفر حجاجا

ففاتتهم أثقاهلم ،فجاعوا وعطشوا ،فرأوا عجوزا يف خباء فاستسقوها ،فقالت:
هذه الشويهة احلبوها وامتذقوا لبنها ،ففعلوا .واستطعموها .فقالت :ليس إال
هذه الشاة ،فليذبحها أحدكم .فذبحها أحدهم ،وكشطها .مث شوت هلم من
نفر
حلمها فأكلوا .وقالوا [من نوم القيلولة] عندها ،فلما هنضوا ،قالوا :نحن ٌ
من قر ٍ
يش نريد هذا الوجه ،فاذا عدنا فألمي بنا ،فإنا صانعون بك خيرا .مث رحلوا.
ٍ
فلما جاء زوجها ،أخربته ،فقال :ويحك! تذبحين شاتي لقوم ال تعرفينهم ،مث
نفر من قريش .مث مضت األيام ،فأضرت هبا احلال ،فرحلت حىت
تقولنيٌ :
اجتازت باملدينة ،فرآها احلسن فعرفها ،فقال هلا« :أتعرفينني؟» قالت:
ال .قال« :أنا ضيفك يوم كذا وكذا ».فأمر هلا بألف ٍ
شاة وألف دينار،
وبعث هبا إىل احلسني فأعطاها مثل ذلك ،مث بعثها إىل عبد اهلل بن
جعفر ،فأعطاها مثل ذلك.

من مناقبه

أنه سيّد شباب أهل اجلنة ،وأحد االثنني اللذين احنصرت ذرية رسول اهلل

فيهما ،وأحد األربعة الذين باهل هبم النيب نصارى جنران ،وأحد اخلمسة
«أصحاب الكساء» ،وأحد االثين عشر الذين فرض اهلل طاعتهم على
العباد ،وهو أحد املطهرين من الرجس يف الكتاب ،وأحد الذين جعل اهلل
مودهتم أجرا للرسالة ،وجعلهم رسول اهلل أحد الثقلني اللذين ال يضل
من متسك هبما .وهو رحيانة رسول اهلل ،وحبيبه الذي حيبه ويدعو اهلل
أن حيب من أحبه .وله من املناقب ما يطول بيانه ،مث ال حييط به البيان،
وإن طال.

يا بني ،أنت ولي األمر ،وولي الدم

وأمره أبوه أمري املؤمنني - منذ اعتل  -أن يصلي بالناس ،وأوصى إليه
عند وفاته قائال« :يا بني ،أنت ولي األمر ،وولي الدم» ،وأشهد على وصيته
وحممدا ومجيع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ،ودفع إليه الكتاب
احلسني ّ
والسالح ،مث قال له« :يا بني ،أمرني رسول اهلل أن أوصي إليك ،وأن أدفع

إليك كتبي وسالحي ،كما أوصى إلي رسول اهلل ودفع إلي كتبه وسالحه .وأمرني
أن آمرك ،اذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين».
مث أقبل على احلسني ،فقال« :وأمرك رسول اهلل أن تدفعها إلى ابنك
هذا ».مث أخذ بيد علي بن احلسني ،وقال« :وأمرك رسول اهلل أن تدفعها
محمد .فأقرئه من رسول اهلل ومني السالم».
إلى ابنك ّ

البيعة

وبويع باخلالفة بعد وفاة أبيه ،فقام باألمر  -على قصر عهده -أحسن
قيام ،وصاحل معاوية يف اخلامس عشر من شهر مجادى األوىل سنة - 41
على أصح الروايات  -فحفظ الدين ،وحقن دماء املؤمنني ،وجرى يف ذلك
وفق التعاليم اخلاصة اليت رواها عن أبيه ،عن جده .فكانت خالفته
«الظاهرة» سبعة أشهر وأربعة وعشرين يوما.
ورجع بعد توقيع الصلح إىل املدينة ،فأقام فيها ،وبيته حرمها الثاين ألهلها
ولزائريها.
واحلسن من هذين احلرمني ،مشرق اهلداية ،ومعقل العلم وموئل
املسلمني .ومن حوله الطوائف اليت نفرت من كل فرقة لتتفقه يف الدين
ولتنذر قومها إذا رجعت إليهم .فكانوا تالمذته ومحلة العلم والرواية عنه.
وكان مبا أتاح اهلل له من العلم ،ومبا مكن له يف قلوب املسلمني من املقام
الرفيع ،أقدر ٍ
إنسان على توجيه األمة وقيادهتا الروحية ،وتصحيح العقيدة،
وتوحيد أهل التوحيد.
وكان اذا صلى الغداة يف مسجد رسول اهلل جلس يف جملسه ،يذكر اهلل
حىت ترتفع الشمس ،وجيلس إليه من جيلس من سادات الناس حيدثهم .قال
ابن الصباغ 1:ويجتمع الناس حوله ،فيتكلم بما يشفي غليل السائلين ،ويقطع
حجج المجادلين.

ادفنوني عند أبي

روى سبط ابن الجوزي بسنده إىل ابن سعد ،عن الواقدي :أنه ملا احتضر
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احلسن قال« :ادفنوني عند أبي ».يعين رسول اهلل فقامت بنوأمية،
ومروان بن الحكم ،وسعيد بن العاص ،وكان واليا على املدينة فمنعوه!! قال الهامش:
« .1الفصول املهمة» ،ص .159
ابن سعد :ومنهم عائشة ،وقالت :ال يدفن مع رسول اهلل أحد.
وروى أبو الفرج األموي األصفهاني ،عن يحيى بن الحسن أنه قال :مسعت
المصدر« :صلح اإلمام الحسن »الشيخ راضي آلياسين
علي بن طاهر بن زيد يقول :ملا أرادوا دفنه  -يعين احلسن بن علي-
ركبت بغال واستعونت بين أمية ومروان ومن كان هناك منهم ومن حشمهم،
وهو قول القائل :فيوما على ٍ
بغل ،ويوما على جمل.
خلق من الناس فقالوا له :دعنا وآل مروان،
واجتمع مع احلسني بن عليٌ 
فواهلل ما هم عندنا إال كأكلة رأس.
فقال« :إن أخي أوصى أن ال أريق فيه محجمة ٍ
دم ..ولوال عهد الحسن
هذا ،لعلمتمكيف تأخذ سيوف اهلل منهم مأخذها .وقد نقضوا العهد بيننا وبينهم،
وأبطلوا ما اشترطنا عليهم ألنفسنا ».يشري هبذا إىل شروط الصلح.
ومضوا باحلسن فدفنوه بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن
عبد مناف .قال يف «اإلصابة» :قال الواقدي :حدثنا داود بن سنان ،حدثنا
ثعلبة بن أبي مالك :شهدت احلسن يوم مات ودفن بالبقيع ،فلقد رأيت

البقيع ولو طرحت فيه إبرةٌ ما وقعت إال على رأس إنسان.

کريم أهل البيت

اشتهر اإلمام احلسن اجملتىب هبذا اللقب «كريم أهل البيت »من دون
سائر الرجال ،وهلذا اللقب داللة بعيدة الغور ،ألن أهل البيت قد مجعوا
غر الفضائل واملناقب ومجيل الصفات ،ومن أبرز تلك اخلصال الكرم ،وقد
عرفوه« :بأنه إيثار الغير بالخير» ،وال تستعمله العرب إال يف احملاسن الكثرية،
وال يقال كرمي حىت يظهر منه ذلك.
والكرمي هو اجلامع ألنواع اخلري والشرف والفضائل ،ومن ذلك يعلم أن للكرم
معىن واسعا ال ينحصر يف بذل املال أو إقراء الضيف أو حسن الضيافة ،فإهنا
من مصاديق الكرم ال متام معناه ،وعلى ضوء هذا املعىن الشامل للكرم جتلى
لنا املراد من وصف أهل البيت بأهنم أكرم الناس على اإلطالق ،ملا
اشتملوا عليه من أنواع اخلري والشرف والفضائل ،وقد حفظ لنا التاريخ شيئا
من ذلك وحدث به الرواة ،كما يتجلى لنا أيضا من خالله اتصاف اإلمام
احلسن هبذه اخلصلة واشتهاره هبا ،فإنه كان كثري اإلنفاق على الفقراء
وقد خرج هلل عن ماله مرات عديدة ،وكان يؤثر باملال كل طالب له منه ،ومل
يؤثر عنه أنه رد سائال يوما ما.
وخالصة ما ميكن أن يقال يف هذا اجملال هو :إن اختصاص بعض األئمة
بألقاب معينة واشتهارها فيهم ،حيتمل فيه وجهان:
األول :أن تلك األلقاب توقيفية ،أطلقت عليهم من قبل رسول اهلل،
ويؤيده بعض األخبار كحديث اللوح وغريه.
الثاني :أن تلك األلقاب اشتهروا هبا نتيجة لظروف موضوعية اتفقت ٍ
لكل
منهم يف األزمنة اليت عاشوا فيها .وهو ال يدل بأي حال من األحوال على أن
يكون مفاد الشهرة (وهو اخلصلة املشتهر هبا لكل منهم) غري موجودة لدى
سائرهم ،بل كل إمام كرمي ،وكاظم ،وعامل ،وصادق ،وجواد ،ورضا ،ألن
مداليل هذه األلقاب من مكارم األخالق ،وقد كملت لديهم مجيعا .فتأمل.

النبی
اإلساءات إلى
ّ

تعرض الرسول االکرم فی حیاته وبعدها الی اساءآت متنوعة وباشکال ِّمن نَّبِ ٍّی إِلاَّ َکانُوا بِ ِه یَ ْس�تَْه ِزُؤون» 6وقال تعاىل« :أَفَ ُکلَّ َما َجاء ُک ْم َر ُس ٌ
ول بِ َما الَ
استَکْ�بَْرتُ ْم �فََف ِریقاً َک َّذ�بْتُ ْم َوفَ ِریقاً �تَْق�تُلُو َن 7».وقال تعاىل« :یَا
س ُک ُم ْ
وصیغ خمتلفة من احلاسدین والذین یریدون ان یطفؤا نور اهلل بافواههم التی �تَْه َوى أَن ُف ُ
ول إِالَّ کانوا بِ ِه یس�ته ِزؤون8».
حسرةً َعلَى ال ِْعب ِ
تنتظرها نار جهنم...
اد َما یَأْتِی ِهم ِّمن َّر ُس ٍ َ ُ َ ْ َْ ُ
َ
َ َْ

یقول اهلل تعاىل فی حمکم کتابه:

اک الْمس�ت ْه ِزئِ َّ ِ
ِ
ین
اص َد ْ
ع بِ َما �تُْؤَم ُر َوأَ ْع ِر ْ
«فَ ْ
ین ،الذ َ
ین ،إِنَّا َک َف�یْنَ َ ُ ْ َ َ
ض َع ِن ال ُْم ْش ِرک َ
ِ
کیِ
ِ
ک
س ْو َ
ض ُ
ص ْد ُر َ
یق َ
ف �یَْع َملُو َنَ ،ولََق ْد �نَْعلَ ُم أَنَّ َ َ
یَ ْج َعلُو َن َم َع اللّه إ ًلها آ َخ َر فَ َ
ک وُکن ِّمن َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ک
ک َحتَّى یَأْتِیَ َ
ینَ ،وا ْعبُ ْد َربَّ َ
الساجد َ
َ
ب َما �یَُقولُو َن ،فَ َ
سبِّ ْح ب َح ْمد َربِّ َ َ
الْی ِقین؛1
َ ُ

وسیستمر حتىّ یأذن اهلل تعاىل بإظهار أمره:
لی،
الصراع بنی ّ
ّ
احلق والباطل أز ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْح ِّق لیُظْ ِه َرهُ َعلَى الدِّی ِن ُکلِّه َول َْو َک ِرَه
« ُه َو الَّذی أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بال ُْه َدى َودی ِن ال َ
2
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ین» 3،فال
ال ُْم ْش ِرُکو َن»َ « ،ویُ ِری ُد اللّهُ أَن یُح َّق َ
الح َّق ب َکل َماته َو�یَْقطَ َع َداب َر الْ َکاف ِر َ
اطل إِ َّن الْب ِ
ِ
اط َل
احلق وزهوق الباطلَ « :وقُ ْل َجاء ال َ
َ
ب ّد من جمیء ّ
ْح ُّق َوَزَه َق الْبَ ُ
4
ف بِالْح ِّق َعلَى الْب ِ
ِ
اط ِل �فَیَ ْد َمغُهُ فَِإ َذا ُه َو َز ِاه ٌق َولَ ُک ُم ال َْویْ ُل
َکا َن َزُهوقًا« ،بَ ْل �نَْقذ ُ َ
َ
صفون5».
ِم َّما تَ ِ ُ َ
مر العصور ،واستخدمت
وهذا الصراع املریر اختذ أشکاالً ع ّدة على ّ
احلق؛ فقد أُسیء إىل األنبیاء والرسل
شتىّ الطرق والوسائل فی مواجهة ّ
وشّردوا ،قال تعاىلَ « :وَما یَأْتِی ِهم
األئمة ،وأستُهزئ هبم وُکذبوا ،بل �قُتّلوا ُ
و ّ

لکن اهلل تعاىل ینصر
وأخرب اهلل تعاىل فیکتابهکیف أُسیئ إىل أنبیائه ورسله ،و ّ
رسله على الکافرین ،قال تعاىل« :إِنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّ ِذین آمنُوا فِی الْحیاةِ
ََ
ُُ ُ ُ َ َ َ
الدُّ�نیا و�یوم �یقوم ا َشهاد 9وقال تعاىل« :ونصرناهم فکانوا هم الْغالِبِین10».
َْ َ َْ َ َُ ُ لأْ ْ َ ُ
ََ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ
حممد نال النصیب األکرب من اإلساءة واالستهزاء ،سواء من
ونبیّنا ّ
املشرکنی والکافرین ،أم من أهل الکتاب ،أم من املنافقنی واملرتدین ،بل حتىّ
من بعض من ی ّدعی اتباعه واإلمیان به ،وسواء فی حیاته أم بعد مماته،
ح قال« :ما أوذی نبی مثل ما أوذیت»11
تىّ
ّ
َّخذونک إِاَّل هزوا»12،
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
عز
وقال
ت
�ی
ن
إ
ا
و
ر
ف
ک
ین
ذ
ل
ا
آک
ر
ا
ذ
إ
«و
تعاىل:
قال
ّ
َ ُ َ َ ُ ًُ
َ َ َ َ َ َ َُ
َّخذونک إِلاَّ هزوا أَهذا الَّ ِذی �بعث اللَّه رسو 13».
ک إِن �یَت ِ ُ َ َ ُ ُ ً َ َ
ََ َ ُ َ ُ لاً
وجلَ « :وإِ َذا َرأ َْو َ
ّ
کل حدب وصوب ،ولن
من

النبی
حبق
تصدر
اإلساءات
الت
ز
فما
ّ
ّ ّ
تنتهی طاملا هناک من یُعادی وحیقد على اإلسالم ورسوله األمنی وکتابه
الکرمی ،وهذه العداوة قدمیة منذ بعثته ،وقد بینّ اهلل تعاىل فی موارد
عدیدة من کتابه أنواع وأشکال اإلساءة واألذیّة له ،مع بیان عاقبة من
استهزأ به ،فإ ّن اهلل تعاىل وعد رسله عموماً ونبیّه األکرم خصوصاً
11
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مقاالت اإلمامة

12

باالنتقام والکفایة ممّن استهزأ به ،وهذا غری حمصور حبیاته ،بل ماض
ِ
ین» 14،ولقوله
إىل یوم القیامة ،مصداقاً لقوله تعاىل« :إِنَّا َک َف�یْنَ َ
اک ال ُْم ْس�تَْه ِزئ َ
َّاس15».
تعاىل« :واللّهُ �ی ْع ِ
ک ِم َن الن ِ
ص ُم َ
َ َ
بتوسط التکلیف
بل
فقط،
بالغیب
ه
نبی
ینصر
ال
تعاىل
اهلل
وال خیفى أ ّن
ّ
ّ
یصح التع ّذر بالغیب والسلطنة اإلهلیّة ،لعدم النصرة
بوجوب النصرة ،فال ّ
رب حیمیه ،کما میکن أن یصدر عن بعض ضعاف
على قاعدة أ ّن للبیت ّ
النفوس واملتخاذلنی عن نصرة دین اهلل تعاىل ونبیّه وکتابه ،قال تعاىل:
ِ ِ
ِ
ِ
َّاس بِال ِْق ْس ِط
«لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْ�بَ�یِّنَات َوأ َ
اب َوالْم َیزا َن ل�یَُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْکتَ َ
وم الن ُ

وأَنزلْنا الْح ِدی َد فِ ِیه بأْس َش ِدی ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
نص ُرهُ َوُر ُسلَهُ بِالْغَْی ِ
ب
َّاس َول�یَْعلَ َم اللَّهُ َمن یَ ُ
َ ََ َ
َ ََ ُ
َ ٌ
إِ َّن اللَّه ق ِوی ع ِزیز16».
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
وه
ر
�ق
و
�ت
و
وه
ر
ز
ع
�ت
و
ه
ول
س
ر
و
ه
ل
ال
ب
وا
ن
م
ؤ
�ت
ل
«
:
وجل
عز
وقال
َ َ ُ َ َُ ِّ ُ ُ َ َُ ُِّ ُ
ّ ّ ُْ ُ
َ َ ٌّ َ ٌ
َصیل» 17،وقال تعاىل« :إِالَّ تنصروه �فقد نصره اللّه18».
ِ
سبِّ ُحوهُ بُک َْرةً َوأ
َ ُ ُ ُ ََ ْ َ َ َ ُ ُ
َوتُ َ

النبی
الوسائل الّتی حورب بها ّ

نشری إىل بعض اإلساءات الّتی صدرت من املشرکنی واملنافقنی فی حیاته،
وکیف أ ّن اهلل تعاىل دافع عن نبیّه ،ومیکن تقسیم هذه اإلساءات إىل
إساءات معنویّة وإىل إساءات مادیّة.

 .1االتهام بالسحر والشعوذة

فمن تلک اإلساءات اهتامه بالسحر ،قال اهلل تعاىل فی مقام االحتجاج:
صرون19».
«أَفَ ِس ْح ٌر َه َذا أ َْم أَنتُ ْم لاَ �تُْب ِ ُ َ
قصة نزول
النبی بالسحر ،کما فی ّ
فإ ّن املشرکنی أمام ّقوة املعجزة رموا ّ
سورة القمر ،قال تعاىل« :ا�قْ�ترب ِ
ضوا
ت َّ
اعةُ َوان َ
ش َّق الْ َق َم ُرَ ،وإِن �یََرْوا آیَةً �یُْع ِر ُ
الس َ
ََ َ
و�یقولُوا ِسحر مست ِمر20».
َ َُ
ْ ٌ ُّ ْ َ ٌّ
فعن اإلمام أبی عبد اهلل:
الحجة ،فقالوا
«اجتمعوا أربعة عشر رجالً أصحاب العقبة لیلة أربعة عشر من ذی ّ
النبی ما
نبی إلاّ وله آیة فما آیتک فی لیلتک هذه؟ فقال ّ
للنبی :ما من ّ
ّ

محمد أنشدنی من شعرک.
فدنا من رسول اهلل فقال :یا ّ
قال« :ما هو شعر ولکنّه کالم اهلل الّذی ارتضاه لمالئکته وأنبیائه».
على منه شیئاً .فقرأ رسول اهلل« حم السجدة» فلما بلغ قوله
فقال :أتل ّ
23
ِ
صاع َقةً
«فَِإ ْن أَ ْع َر ُ
حممد  -أعنی قریشاً �« -فَُق ْل» هلم «أَن َذ ْرتُ ُک ْم َ
ضوا»  -یا ّ
24
ِّمثْل ص ِ
اع َق ِة َع ٍ
کل شعرة فی رأسه
ود» ،قال:
اد َوثَ ُم َ
َ َ
ّ
فاقشعر الولید وقامت ّ
ومر إىل بیته ومل یرجع إىل قریش من ذلک ،فمشوا إىل أبی جهل فقالوا:
وحلیته ّ
محمد أما تراه لم یرجع الینا ،فغدا
یا أبا الحکم! إ ّن أبا عبد شمس صبا إلى دین ّ
أبو جهل فقال له :یا عم ن ّکست رؤوسنا وفضحتنا وأشمت بنا عدونا وصبوت
محمد.
إلى دین ّ
تقشعر منه الجلود.
فقال :ما صبوت إلى دینه ولکنّی سمعت منه کالماً صعباً
ّ
فقال له أبو جهل :أخطب هو؟
قال :ال إ ّن الخطب کالم متّصل وهذا کالم منثور وال یشبه بعضه بعضاً.
قال :أفشعر هو؟
قال :ال ،أما إنّی قد سمعت أشعار العرب بسیطها ومدیدها ورملها ورجزها وما
هو بشعر.
قال :فما هو؟
قال :دعنی أف ّکر فیه.
فلما کان من الغد قالوا :یا أبا عبد شمس ما تقول فیما قلناه؟
ّ
قال :قولوا هو سحر فإنه أخذ بقلوب الناس25.
ّ

 .2االتهام بالجنون والشعر

قال تعاىل« :و�ی ُقولُو َن أَئِنَّا لَتا ِرُکوا آلِهتِنا لِ َ ِ
ٍ
ص َّد َق
ََ
َ
ْح ِّق َو َ
شاع ٍر َّم ْجنُون ،بَ ْل َجاء بِال َ
ََ
ِ
ین» 26،قال فی «املیزان»:
ال ُْم ْر َسل َ

رموه بالشعر واجلنون وفیه رمی لکتاب اهلل بکونه شعراً ومن هفوات
حق ،وفیه تصدیق الرسل السابقنی فلیس
اجلنون ،فرد علیهم بأ ّن ما جاء به ّ
بباطل من القول کالشعر وهفوة اجلنون ولیس ببدع غری مسبوق فی معناه27.
وقال تعاىل« :وما ِ
احب ُکم بِم ْجنُ ٍ
ون» 28،وفی التعبری عنه بقوله:
ََ َ
ص ُ
َ
الّذی تریدون؟ فقالوا إن یکن لک عند ربّک قدر فآمر القمر أن ینقطع قطعتین،
فهبط جبرئیل وقال :یا محمد إ ّن اهلل یقرؤک السالم ویقول لک :إنی قد «صاحبکم تکذیب لهم فی رمیهم له بالجنون وتنزیه لساحته  -کما قیل  -ففیه
ّ

ّ
کل شیء بطاعتک ،فرفع رأسه فأمر القمر أن ینقطع قطعتین ،فانقطع
أمرت ّ
النبی رأسه ورفعوا
النبی شکراً هلل وسجد شیعتنا ،رفع ّ
قطعتین فسجد ّ
ثم قالوا ینشق رأسه فأمره فانش ّق
ثم قالوا یعود کما کان فعاد کما کانّ ،
رؤسهمّ ،
محمد حین تقدم سفارنا
النبی شکراً هلل وسجد شیعتنا ،فقالوا یا ّ
فسجد ّ
من الشام والیمن فنسألهم ما رأوا فی هذه اللیلة فإ ّن یکونوا رأوا مثل ما رأینا
علمنا أنّه من ربّک وإن لم یروا مثل ما رأینا علمنا أنّه سحر سحرتنا به ،فأنزل اهلل
اقتربت الساعة إلى آخر السورة21».

وقال تعاىل حکایة عن أحد املشرکنی:

«�فََق َال إِ ْن َه َذا إِلاَّ ِس ْح ٌر �یُْؤ�ثَُر ،إِ ْن َه َذا إِلاَّ �قَْو ُل الْبَ َش ِر»،22،

إیماء إلى أنّه صاحبکم لبث بینکم معاشراً لکم طول عمره ،وأنتم أعرف به قد
وجدتّموه على کمال من العقل ورزانة من الرأی وصدق من القول ،ومن هذه
صفته ال یرمى بالجنون29».
ُ
وقالوا عن کالم اهلل تعاىل« :بَ ِل ا�فْ�تََراهُ بَ ْل ُه َو َش ِاع ٌر» 30،وقال تعاىل:
ِ
اعر �نَّ�تربَّ ِ ِ
ِ
صوا فَِإنِّی َم َع ُکم ِّم َن
ب ال َْمنُون ٭ قُ ْل �تََربَّ ُ
«أ َْم �یَُقولُو َن َش ٌ ََ ُ
ص به َریْ َ
ول َک ِر ٍیم ،وما هو بَِقوِل َش ِ
ِ
صین» 31،فأجاهبم اهلل تعاىل« :إِنَّهُ لََق ْو ُل ر ُس ٍ
اع ٍر
ََ َُ ْ
َ
ال ُْم�تََربِّ َ
َمین32».
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
یل ِّمن َّر ِّ
ب ال َْعال َ
قَلیلاً َما �تُْؤمنُو َنَ ،ولاَ ب َق ْول َکاه ٍن قَلیلاً َما تَ َذَّک ُرو َن ،تَن ِز ٌ

وهذه اآلیات  .3االتهام بالضالل والغوایة والنطق عن الهوى

جمرباً من دهاة العرب ،وکان
نزلت فی الولید بن المغیرة وکان شیخاً کبریاً ّ
من املستهزئنی برسول اهلل ،وکان رسول اهلل یقعد فی احلجرة ویقرأ
القرآن فاجتمعت قریش إىل الولید بن املغریة ،فقالوا :یا أبا عبد شمس ما هذا
محمد أشعر هو أم کهانة أم خطب؟! فقال :دعونی أسمع کالمه،
الّذی یقول ّ

لما أوقف رسول اهلل أمیر المؤمنین یوم
روی عن أبی عبد اهللّ « :
محمد ،وفرقة قالت :غوى،
ضل ّ
الغدیر ،افترق الناس ثالث فرق ،فقالت فرقةّ :
عمه ،فأنزل اهلل سبحانه:
وفرقة قالت :بهواه یقول فی أهل بیته وابن ّ
ض َّل ص ِ
ِ
ِ
احبُ ُک ْم َوَما غَ َوىَ ،وَما یَنط ُق َع ِن ال َْه َوى ،إ ْن ُه َو
«والن ْ
َّج ِم إِ َذا َه َوىَ ،ما َ َ
َ

إِلاَّ وحی یوحى33».
صفی الملک الدیّان أطلعهم على هؤالء المستهزئین
ٌَْ ُ َ
الجنان بحضرة ّ
محمدّ 
الّذین کانوا یستهزؤن بهم فی الدنیا ،حتّى یروا ما هم فیه من عجائب اللعائن
وبدائع النقمات ،فتکون ل ّذتهم وسرورهم بشماتتهم بهم ،کما ل ّذتهم وسرورهم
 .4التعییر بعدم العقب
بنعیمهم فی جنات ربهم41».
وممّا عُیرّ نبینا به هو عدم العقب الذکر ،ممّا کان یش ّکل نقص فی العرف
ّ ّ
النبی:
به
یأمر
ما
بکل
یستهزؤون
ا
و
کان
و
اجلاهلی ،فقد دخل رسول اهلل املسجد وفیه عمرو بن العاص والحکم
ّ
ّ
ّ
َعبا ذلِک بِأَ�نهم �قوم الَّ �یع ِقلون42».
ِ
ِ
ِ
ِ
اد�یْتُ ْم إلَى َّ
وها ُه ُزًوا َول ً َ َ َُّ ْ َْ ٌ َْ ُ َ
بن أبی العاص قال عمرو :یا أبا األبتر! وکان الرجل فی اجلاهلیّة إذا مل یکن « َوإ َذا نَ َ
الصالَة اتَّ َخ ُذ َ
ب قُ ْل أَبِالل ِّه َوآیَاتِِه َوَر ُسولِ ِه ُکنتُ ْم
محمداً أی أبغضه .فأنزل اهلل على « َولَئِن َسأَلْ�تَُه ْم لَ�یَُقول َّ
ُن إِنَّ َما ُکنَّا نَ ُخ ُ
وض َو�نَل َْع ُ
له ولد مسّی أبرت ،مثّ قال عمرو :إنّی ألشنأ ّ
تس�ته ِزؤون43».
َ ْ َْ ُ َ
رسوله:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
34
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ُّز م�نَْها الأْ َ َذ َّل َوللَّه الْع َّزُة
ا
ن
ج
ر
خ
َی
ل
ة
ین
د
ْم
ل
ا
َى
ل
إ
ا
ن
ع
ج
ر
ن
َئ
ل
ن
ُو
ل
و
ق
�ی
«
ا
و
کان
و
ِ
لأْ
َُ َ
ک ُه َو الأْ َ�بْ�تَُر»
َ َ ُ ْ َ َّ َ
َّ َ ْ َ
ک َوانْ َح ْر ،إ َّن َشانئَ َ
ص ِّل ل َربِّ َ
«إِنَّا أَ ْعطَ�یْنَ َ
اک الْ َک ْو�ثََر ،فَ َ
َکن الْمنافِ ِقین �یعلمون44».
أی مبغضک عمرو بن العاص «هو ا َ�ب�تر» 35یعنی ال دین له وال نسب 36.ولِرسولِ ِه ولِل ِ ِ
ین َول ِ َّ ُ َ َ لاَ َْ َ ُ َ
ََُ َ ُ
ْم ْؤمن َ
ُ َ لأْ ْ َُ
والقائل هو عبد اهلل بن أبی بن سلول ،وکذا قائل اجلملة السابقة« :لاَ
وإنا عبرّ بصیغة اجلمع تشریکاً ألصحابه الراضنی بقوله معه.
تُ ِنف ُقوا» 45اخل ،مّ
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ّ

َعُّز» نفسه وبـ «الأْ َ َذ َّل» رسول اهلل ،ویرید هبذا القول هتدید
ومراده بـ «الأْ َ
یقول تعاىل:
ِ
رد اهلل علیه وعلى من
وقد
إلیها،
اجعة
ر
امل
بعد
املدینة
من
اجه
ر
بإخ

النبی
«ویل �یومئِ ٍذ لِّلْم َک ِّذبِ َّ ِ
ّ
ب بِ ِه إِلاَّ ُک ُّل ُم ْعتَ ٍد
ّ
ین یُ َک ِّذبُو َن بِ�یَْوم الدِّی ِنَ ،وَما یُ َک ِّذ ُ
َ ْ ٌ َْ َ ُ
ین ،الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ین
ق
اف
ن
ْم
ل
ا
ن
َک
ل
و
ین
ن
م
ؤ
ْم
ل
ل
و
ه
ول
س
ر
ل
و
ة
ز
ْع
ل
ا
ه
ل
ل
و
«
له:
و
بق
نفاقه
فی
که
یشار
ِ
َّ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َ لاَ
ِ
ِ
ِ
ِ
لاَّ
َ
ینَ ،ک بَ ْل َرا َن َعلَى �قُلُوبهم َّما َکانُوا
أَثِ ٍیم ،إِ َذا �تُ�تْلَى َعلَْیه آیَا�تُنَا قَ َ
ال أ َ
َساط ُیر الأْ ََّول َ
العزة فی نفسه ورسوله واملؤمننی فال یبقى لغریهم إال الذلّة،
ٍِ
ِ
ْج ِح ِیم ،ثُم �یَْعلَ ُمو َن» ،فقصر ّ
یَکْسبُو َنَ ،کلاَّ إِ�نَُّه ْم َعن َّربِّ ِه ْم �یَْوَمئذ لَّ َم ْح ُجوبُو َن ،ثُ َّم إِ�نَُّه ْم ل َ
َصالُو ال َ
َّ ونفى عن املنافقنی العلم فلم یبق هلم إ الذلة واجلهالة46.
ال هذا الَّ ِذی کنتم بِ ِه تک ِّذبون37».
لاّ ّ
�ی َق ُ َ
ُ
َُ َ
ُ

َ

ُ

ُ

فتوعدهم بشتىّ ألوان العذاب
وذلک أنهّ م ک ّذبوا
النبی فی رسالتهّ ،
ّ
علی
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واخلزی.
ّ
بالنص على اإلمام ّ
اک الْمس�ته ِزئِین»47:
عن اإلمام الباقر فی قوله تعاىل«إِنَّا َک َف�یْنَ َ ُ ْ َْ َ
محمد من بین
صفی ّ
 .6التعییر باألتباع
«أعداؤه ومن کان یهزأ بأمیر المؤمنین وهم الّذین قالوا هذا ّ
ِ
َّ
َ
یق
ض
ی
ک
ن
أ
م
ل
ع
�ن
د
ق
ل
«و
تعالى:
اهلل
فأنزل
المؤمنین
بأمیر
یتغامزون
کانوا
و
أهله،
َ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ ُ
فقد عیرّ زعماءُ قریش النبی بأتباعه ،کما عیرّ فرعون النبی موسى
ّ
ّ
صدرک بِما �یقولُون48».
ی»38،
َ ْ ُ َ َ َُ َ
ک إِالَّ الَّ ِذین ُهم أَر ِاذلُنَا ب ِ
الرأْ ِ
اد
ع
�ب
�ت
ا
اک
َّ
ی َّ
َ
بأتباعه ،فقال لهَ « :وَما �نََر َ ََ
َ ْ َ َ َ
ِ
ک
فقال
ک اللّهُ َوَم ِن ا�تَّ�بََع َ
للنبی األکرم« :یَا أَ�یَُّها النَّب ُّی َح ْسبُ َ
اهلل تعاىلّ 39
ِ
ِ
ِ
النبی
تآمر الیهود على
ین».
م َن ال ُْم ْؤمن َ
ّ
علی ،قال:
عن األصبغ بن نباتة ،عن اإلمام ّ
«إ ّن الیهود أتت امرأة منهم یقال هلا عبدة ،فقالوا :یا عبدة ،قد علمت
 .7إساءة المنافقین
محمداً قد ه ّد رکن بنی إسرائیل ،وهدم الیهودیّة ،وقد غالى المال من بنی
لعل هذا النوع من اإلساءة کانت أش ّد على رسول اهلل وعلى أهل بیته أ ّن ّ
و ّ
تسمیه فی هذه
واملخلصنی من صحابته ،لکوهنا تنخر من داخل البیئة احلاضنة لإلسالم ،إسرائیل بهذا ّ
السم له .وهم جاعلون لک جعالً على أن ّ
فکانوا یثریون الفنت وینشرون الشائعات ،ویساندون الیهود وخیونون الشاة ،فعمدت عبدة إىل الشاة فشوهتا ،مثّ مجعت الرؤساء فی بیتها ،وأتت
ّ
محمد! قد علمت ما توجب لی (من ح ّق الجوار)،
النبی ،وقد کشف زیفهم ونفاقهم وأخرب اهلل عنهم فی کتابه فی وقائع رسول اهلل ،فقالت :یا ّ
ّ
وقد حضرنی رؤساء الیهود فزیّنی بأصحابک .فقام رسول اهلل ومعه اإلمام
متع ّددة:
منها أنهّ م کانوا «وإِ َذا لَ ُقواْ الَّ ِذین آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِ َذا َخلَواْ إِلَى َشی ِ
علی وأبو دجانة وأبو أیوب وسهل ابن حنیف ومجاعة من املهاجرین،
اطینِ ِه ْم
َ
َ َ
ْ
َ َ
َ
ّ
ِ
ِ
فلما دخلوا وأخرجت الشاة ،س ّدت الیهود آنافها بالصوف ،وقاموا على
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّه ْم فی طُغْیَانه ْم ّ
ْم إِنَّ َما نَ ْح ُن ُم ْس�تَْهزُؤو َن ،اللّهُ یَ ْس�تَْهزىءُ به ْم َویَ ُمد ُ
قَالُواْ إِنَّا َم َعک ْ
�یعمهون40».
أرجلهم وتوّکؤوا على عصیّهم ،فقال هلم رسول اهلل« :اقعدوا».
َْ َ ُ َ
نبی لم یقعد منّا أحد وکرهنا أن یصل إلیه من أنفاسنا ما
نا
ر
ا
ز
إذا
ا
ن
إ
ا:
و
فقال
ّ
فأما استهزاء اهلل تعالى بهم فی الدنیا فهو أنّه  -مع
ّ
وعن اإلمام الکاظمّ « :
السم
إجرائه إیّاهم على ظاهر أحکام المسلمین ،إلظهارهم ما یظهرونه من السمع یتأذّى به .وکذبت الیهود علیها لعنة اهلل ،مّإنا فعلت ذلک خمافة سورة ّ
محمد!
والطاعة ،والموافقة  -یأمر رسول اهلل بالتعریض لهم حتّى ال یخفی على
فلما وضعت الشاة بنی یدیه تکلّمت کتفها ،فقالت :مه یا ّ
ّ
ودخانهّ ،
ال تأکلنی فإنّی مسمومة .فدعا رسول اهلل عبدة ،فقال هلا« :ما حملک
المخلصین من المراد بذلک التعریض ،ویأمر بلعنهم.
أقرهم فی دار اللعنة على ما صنعت!»
"وأما استهزاؤه بهم فی اآلخرة فهو أ ّن اهلل ّ
ّ
وجل إذا ّ
عز ّ
یضره ،وإن کان کاذباً أو ساحراً أرحت قومی منه.
لم
ا
نبی
کان
إن
قلت:
فقالت:
ً
فی
المؤمنین
هؤالء
وأقر
العذاب،
من
العجیبة
األلوان
بتلک
بهم
ذ
وع
والهوان
ّ
ّ
ّ
ّ
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فهبط جبرئیل فقال :السالم یقرئک السالم.
کل مؤمن ،وبنوره الّذی
کل مؤمن ،وبه ّ
قل بسم اهلل الّذی ّ
عز ّ
یسمیه به ّ
ویقولّ :

کل جبّار عنید ،وانتکس
أضاءت به السماوات واألرض ،وبقدرته الّتی خضع لها ّ
العلی الملک الفرد الّذی
شر ّ
کل شیطان مرید من ّ
ّ
السم والسحر واللمم ،باسم ّ
ِ
ِ
ال إله إلاّ هو «و�ن�ن ِّز ُل ِمن الْ ُقر ِ
آن ما ُهو ِش َفاء ور ْحمةٌ لِّلْم ْؤمنِین والَ ی ِزی ُد الظَّال ِ
ین
م
ََ َ ُ َ َ َ
َ
َ َُ َ ْ َ َ
إالَّ خسارا49».
َ ًََ
فقال النبی ذلک ،وأمر أصحابه فتکلّموا به ،مثّ قال« :کلوا» ،مثّ أمرهم
أن حیتجمّوا50.
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ظهور الکنوز
إن من مرارات عاملنا املعاصر هي أن أفقر شعوب العامل ،تعيش يف أغىن
مناطقه وأكثرها خصوبة .إن شعوب افريقياكانت منذ القدم ختضع الستعمار
واستغالل القوى السلطوية بسبب وجود الثروات يف بلداهنا مبا فيها الذهب
واملاس ،وأخذت كعبيد .ويف هذا اخلصوص تشهد العديد من كتب التاريخ،
أنه على الرغم من أن املستعمرين ،كانوا ومازالوا يستفيدون من ثروات
الشعوب االفريقية ،لكنهم كانوا حيرموهنم دائما من النعم الطبيعية اليت أغدقها
اهلل سبحانه وتعاىل عليهم .وبالتايل نرى اليوم أن أرقام فقراء ومساكني القارة
االفريقية الشاسعة ،هي أكثر من مجيع مناطق العامل .وطاملا بقي حكم العامل
بيد اجلائرين واملتغطرسني ،فان الوضع سيبقى هكذا .لكن عندما سيظهر لكن ظهور كنوز األرض ومعادهنا ال يقتصر على ظهور الذهب والفضة
موالنا حامي املظلومني وسند املستضعفني« ،يظهر له كنوز األرض» 1و «إنه واملاس« .و له بالطالقان كنوز ،ال ذهب و ال فضة إال خيول مطهمة و رجال
يستخرج الكنوز ،و يقسم المال ،و يلقي اإلسالم بجرانه 2»...و «تمطر السماء مسومة يجمع اهلل عز و جل له من أقاصي البالد على عدد أهل بدر ثالثمائة و

في القائم من ولدي فيبلغه شرق األرض و غربها حتى ال يبقى منهال [منهل] و
ال موضعا [موضع] من سهل و ال جبل وطئه ذو القرنين إال وطئه و يظهر اهلل عز
و جل له كنوز األرض و معادنها و ينصره بالرعب فيمأل األرض به عدال و قسطا
كما ملئت جورا و ظلما6».
«يبعث اهلل رجال في آخر الزمان ...تخرج األرض نبتها و تنزل السماء بركتها و
تظهر له الكنوز يملك ما بين الخافقين أربعين عاما فطوبى لمن أدرك أيامه و سمع
حممد بن علي الباقر« :القائم منا منصور بالرعب مؤيد
كالمه 7».و روی
ّ
بالنصر تطوى له األرض و تظهر له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق و المغرب8».

بها جرادا من ذهب كما أمطره اهلل في بني إسرائيل على أيوب و يقسم على
أصحابه كنوز األرض من تبرها و لجينها و جوهرها3».

وبال شك فان هذا هو من خصائص عصر ظهور اإلمام املهدي (عج) ودولته
الكرمية .النه يف ذلك العصر ،ومع زوال الظاملني ،تصبح األرض والسماء
راضيتان عن األناس وتفرش كنوزها للعابرين املؤمنني الذين يعيشون يف عصر
وحقبة جوهرة اخللق اليت ال بديل هلا حضرة صاحب األمر والزمان .کما
قال رسول اهلل« :ال يكون ملك إال اإلسالم ،و تكون األرض كفاثور4
الفضة5».
مکنه اهلل يف االرض کما روی عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال مسعت
رسول اهلل يقول« :إن اهلل عز و جل مكن لذيالقرنين في األرض و جعل له

ثالثة عشر رجال معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم و أنسابهم و
بلدانهم و صنائعهم و كالمهم و كناه م كرارون مجدون في طاعته.»9
عن أمري املؤمنني أنه قال« :ويحا للطالقان فإن هلل عز و جل بها كنوزا
ليست من ذهب و ال فضة و لكن بها رجال مؤمنون عرفوا اهلل حق معرفته و هم
أيضا أنصار المهدي في آخر الزمان10».

در
وليس أن أنصار صاحب الزمان األوفياء وأصحاب البصرية هم ّ
وجواهر فحسب بل يعرفون قيمة وقدر اجلواهر .أناس يقدرون موالهم حق
تقديره ،وألهنم يقدرونه ويعرفونه ،فاهنم حييطون به كاخلامت الذي حيضنت
الفص ،ويضحون بأرواحهم من أجل هذه اجلوهرة الطاهرة اليت هي آخر
ذخرية اهلل يف األرض ومنقذ الكائنات يف العامل.

من كل شيء سببا و بلغ المغرب و المشرق و إن اهلل تبارك و تعالى سيجرى سنته عن المفضل بن عمر قال :قال سيدي الصادق ...« :ثم يخرج الحسني
15
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الفتى الصبيح الذي نحو الديلم يصيح بصوت له فصيح يا آل أحمد أجيبوا
الملهوف و المنادي من حول الضريح! فتجيبه كنوز اهلل بالطالقان كنوز و أي
كنوز ليست من فضة و ال ذهب بل هي رجالكزبر الحديد على البراذين الشهب
بأيديهم الحراب و لم يزل يقتل الظلمة حتى يرد الكوفة و قد صفا أكثر األرض
فيجعلها له معقال فيتصل به و بأصحابه خبر المهدي ع و يقولون يا ابن رسول
اهلل من هذا الذي قد نزل بساحتنا فيقول اخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو و ما
يريد و هو و اهلل يعلم أنه المهدي و إنه ليعرفه و لم يرد بذلك األمر إال ليعرف
»11
أصحابه ...

«نال الغن ى م ن رزق اليأس عما في أيدي الناس و القناعة بما أوتي و الرضا
بالقضاء 17».ويف عهد اإلمام املهدي يصبح «الذهب والفضة» ال قيمة
هلما يف أعني املؤمنني ،کما قیل« :و المال كدس فيقول يا مهدي أعطن ي فيقول
خذ18».

اإلمامالمهدی

قال رسول اهلل:
«ابشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختالف من الناس و زالزل ،فيمأل األرض

قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا ،يرضى به ساكن السماء ،يقسم المال
صحاحا» قالوا الصحايب :و ما الصحاح؟ قال« :بالسوية بين الناس ،فيمأل
محمد غنى ،و يسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي من له في مال
اهلل قلوب أمة ّ
ت السادن -يعني
حاجة؟ ...فال يقوم من الناس إال رجل فيقول :أنا ،فيقول له :ائ 
الخازن -فقل له :إن المهدي يأمرك أن تعطيني ماال ،فيقول له :أحث -يعني
محمد
خذ -حتى إذا جعله في حجره و أبرزه [ندم] فيقول :كنت أجشع أمة ّ
نفسا أو عجز عني ما وسعهم» قال« :فيرده فال يقبل منه ،فيقال له :إنا ال نأخذ
شيئا أعطيناه»19
«فحينئذ تظهر األرضكنوزها و تبدي بركاتها و ال يجد الرجل منكم يومئذ موضعا
ن20».
لصدقته و ال لبره لشمول الغنى جميع المؤمني 

وأرى لزاما هنا التذكري بان مجيع كنوز السموات واألرضني ،يف كل عصر
ودهر ،كانت وستكون بيد الرسول االكرم وأهل بيته .إهنم أصحاب
ي إن أبا
األرض والسماء وكل ما فيهما باذن اهلل .کما قال أبو جعفر العمر 
طاهر بن بلبل حج فنظر إىل علي بن جعفر الهمداني و هو ينفق النفقات
حممد فوقع يف رقعته قد أمرنا
العظيمة فلما انصرف كتب بذلك إىل أيب ّ
له مبائة ألف دينار مث أمرنا لك مبثلها و هذا يدل على أن كنوز األرض حتت
أيديهم12».
ومع ذلك فان ما جيعل أناس عصر الظهور ،أثرياء حقيقة ،هو ظهور جوهرهم
الباطين «القناعة» و«الغىن» اللذين جيعالهنم ،ال يكرتثون بكل اجملوهرات
املادية والدنيوية کما أبا عبد اهلل يقول« :إن قائمنا إذا قا م أشرقت األرض الهوامش:
بنور ربها و استغنى العباد عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمة و يعمر الرجل في
ملكه حتى يولد له ألف ذكر ال تولد فيهم أنثى و تظهر األرض كنوزها حتى تراها
الناس على وجهها و يطلب الرجل منكم من يصله بماله و يأخذ من زكاته ال يوجد
أحد يقبل منه ذلك استغنى الناس بما رزقهم اهلل من فضله13».

إن غىن الناس يف عصر الظهور ،حيصل يف احلقيقة ال بسبب ظهور الذهب
والفضة يف األرض ،بل بسبب غناهم الذايت .أنشد امریاملؤمننی علی بن
ابیطالب:
إن الغن ي هو الغني بنفس ه
ليس الغن ي هو الغني بمال ه
و كذا الكريم هو الكريم بخلق ه
ليس الكريم بقومه و بآل ه
و كذا الفقيه هو الفقيه بحال ه
ليس الفقيه بنطقه و مقاله14

وجيب أن نتأمل مليا :إن ظهرت يف العصر احلاضر مجيع كنوز األرض ،فهل
يا ترى ستصبح شعوب العامل غنية ،وال يبقى فقري يف العامل؟ واجلواب هو
كال ،الن أعني الناس قد مألها اليوم اجلشع والنهم ،ورحلت عنهم القناعة
واإلهتمام بالدار الباقية.
قال أبو جعفر« :مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز كلما ازدادت
من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما ».و قال أبو
عبد اهلل« :أغنى الغن ى م ن لم يكن للحرص أسيرا و قال ال تشعروا قلوبك م
االشتغال بما قد فات فتشغلوا أذهانكم عن االستعداد لما لم يأت15».
ين م ن قنع و أنشد ألمري املؤمنني:
الغ 
ت
ادفع الدنيا بما اندفع 
ت
و اقطع الدنيا بما انقطع 
يطلب المرء الغنى عبثا
16
و الغنى في النفس لو قنعت 

حممد بن على« ،كمال الدين و متام النعمة» ،طهران ،الطبعة
 .1ابن بابويه الصدوقّ ،
الثانیة1395 ،ق ،.ج  ،2ص .369
 .2ابن الطاوس ،على بن موسى« ،التشريف باملنن يف التعريف بالفنت» ،قم ،الطبعة
االولی1416 ،ق ،.ص .146
حممد باقر« ،حبار األنوار» ،بريوت ،الطبعة الثانیة1403 ،ق ،.ج ،53
 .3اجمللسىّ ،
ص .34
 .4الفاثور :اخلوان .و قيل :هو طست أو جام من فضة أو ذهب.
 .5ابن الطاوس ،على بن موسى« ،التشريف باملنن يف التعريف بالفنت» ،ص .172
حممد بن على« ،كمال الدين و متام النعمة» ،ج  ،2ص .394
 .6ابن بابويه الصدوقّ ،
حممد باقر« ،حبار األنوار» ،ج  ،52ص .280
 .7اجمللسىّ ،
حممد بن على« ،كمال الدين و متام النعمة» ،ج  ،1ص .331
الصدوق،
 .8ابن بابويه
ّ
 .9نفس املصدر ،ج  ،1ص .268
حممد باقر« ،حبار األنوار» ،ج  ،51ص .87
 .10اجمللسىّ ،
 .11نفس املصدر ،ج ،53ص .1
 .12نفس املصدر ،ج ،50ص .289
 .13نفس املصدر ،ج ،52ص .337
 .14امليبدى ،حسني بن معني الدين« ،ديوان أمري املؤمنني ،»قم ،الطبعة االولی،
 1411ق ،.ص .334
حممد بن يعقوب« ،الكايف» ،طهران ،الطبعة االولی1407 ،ق ،.ج ،2
 .15الكليىنّ ،
ص .316
حممد بن على« ،كنز الفوائد» ،قم ،الطبعة االولی1410 ،ق ،.ج ،2
اجكى،
 .16كر
ّ
ص .194
حممد« ،عيون احلكم و املواعظ» ،قم ،الطبعة االولی،
بن
على
اسطى،
و
ال
الليثى
.17
ّ
1376هـ.ش ،.ص .498
حممد بن ابراهيم« ،الغيبة للنعماين» ،طهران ،الطبعة االولی،
 .18ابن أيب زينبّ ،
1397ق ،.ص .93
 .19ابن الطاوس ،على بن موسى« ،التشريف باملنن يف التعريف بالفنت» ،قم ،الطبعة
االولی1416 ،ق ،.ص .322
حممد باقر« ،حبار األنوار» ،ج  ،52ص .339
 .20اجمللسىّ ،

إن استئصال الظلم وحتطيم قواعد و أسس الكفر واإلستكبار والشرك
والنفاق على صعيد العامل ،وإرساء سيادة التوحيد والعدل يف العامل ،يتطلب
قائدا كفوء ومعصوما وقانونا شامال وعامليا وتوفر اجملاالت والظروف الالزمة،
فضال عن وجود أصحاب صفوة وعارفني وكفوئني ومالزمني ،أصحاب
ميلكون القابليات والقدرات باملستوى املنشود واملثايل لكي يتمكنوا من وضع
غايات وتطلعات قائدهم ومقتداهم على امتداد األرض موضع التطبيق.
إن وصف خصال وصفات الرجال من قبيلة اإلميان والفالح ،أي أصحاب
موالنا صاحب الزمان ،عليه السالم ،وعلى لسان املعصومني يتسم
بطابع ولون اخر .وكل هذا ميكن أن يشكل معيارا ومقياسا لالنسان الطالب
للحقيقة ،لينقذه من اإلنزالق يف براثن اخلطأ ،ويرشده للوصول إىل بر األمان.
وبعد هذه املقدمة ،نأيت على ذكر روايات حول خصائص أصحاب إمام
الزمان:

الركن و
رهبان
باللّيل ليوث بالنّهار ،كأ ّن قلوهبم زبراحلديد ،فيبايعونه بني ّ
املقام3».
٭ «إذا قام قائمنا ،مجع اهلل له أهل املشرق و أهل املغرب ،فيجمعون له
الرفقاء فمن أهل الكوفة ،و ّأما األبدال فمن
كما جيتمع قزع اخلريفّ .
فأما ّ
أهل الشام4».
ّ

علي بن ابیطالب
اإلمام ّ

الرجل،
٭ «جيش الغضب قوم يأتون يف آخر ّ
الزمان ،قزع كقزع اخلريفّ :
كل قبيلة ،حتيّ يبلغ التّسعة .أما و اهلل ،إنيّ ألعرف
وّ
الرجالن ،و الثّالثة من ّ
أمريهم و امسه ،و مناخ ركاهبم!»5
الصاحب و بقيت قلوب تقلّب من خمصب و
٭ «إذا هلك اخلاطب و راغ ّ
اضمحل املضمحلّون ،و بقي املؤمنون و قليل ما
جمدب ،هلك املتمنّون و
ّ
يكون ثالمثئة أو يزيدون و جتاهد معهم عصابة جاهدت مع رسول اهلل
يوم بدر و مل تقتل و مل متت6».
رسول اهلل
٭ «يكون اختالف عند موت خليفة ،فيخرج رجل من أهل املدينة هاربا ٭ «هم املفقودون عن فرشهم الّذين قال اهلل تعايل فيهم« :أَيْ َن َما تَ ُكونُوا
ْت بِكم اللَّه ج ِميعا»8».7
ِ
الركن يَأ ُ ُ ُ َ ً
إيل م ّكة1،فياتيه ناس من أهل م ّكة فيخرجونه و هو كاره ،فيبايعونه بني ّ
٭ «واهلل إنيّ ألعرفهم بأمسائهم و أمساء آبائهم و قبائلهم و حالهم و مواقع
واملقام».
2
السائرون يف ليلهم
٭ «خيرج النّجباء من مصر ،و األبدال من ّ
الشام ،و عصائب أهل العراق منازهلم و مراتبهم و هم املفقودون عن فرشهم و قبائلهمّ ،
17
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الرعب أمامهم مسرية
و هنارهم إيل م ّكة ،و ذلك عند استماع ّ
السنة الّيت يظهر فيها مشفقون ...شعارهم« :يا لثارات احلسني!» يسري ّ
الص9وت يف ّ
شهر ،ميشون إيل املويل أرساال ،هبم ينصراهلل إمام احلق20».
أمر اهلل و هم القضاة و احل ّكام علي النّاس!»
ّ

اإلمام علي بن الحسين السجاد

اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

الصر ِ
ي
الس ِو ِّ
اط َّ
س�تَْعلَ ُمو َن َم ْن أ ْ
َص َح ُ
اب ِّ َ
قوة أربعني رجال و جعلت قلوهبم ٭ قال يف تفسري اآلية الكرمية «فَ َ
الرجل ّ
٭ «إنّه لو قد كان ذلك ،أعطي ّ
كزبر احلديد .لو قذف هبا اجلبال لقلعها ،و كنتم قوام األرض و خزاهنا 10».وم ِن اهتدى»21:
ََ ََْ
ّ
ّ

املهدي و من اهتدي إيل
الرجل منهم يعطي ّقوة أربعني رجال ،و إ ّن قلبه ألشد منّ زبر «سألت أيب عن هذه اآلية قال« :هو القائم
ّ
٭ «إ ّن ّ
احلديد! و لو مروا جببال احلديد لقطعوها! ال يكفون سيوفهم ح يرضي طاعته22».
ّ
تيّ
ّ
ّ11
وجل».
اهلل ّ
عز ّ
٭ وقال يف تفسري اآلية الكرمية « َحتَّى إِذا َرأ َْوا ما يُ َوع ُدو َن فَ َس�يَْعلَ ُمو َن َم ْن اإلمام علي بن موسی الرضا
ناصرا و أَقل عددا»12:
ف ِ ً َ َ ُّ َ َ ً
أَ ْ
ض َع ُ
٭ «و تصري إليه شيعته من أطراف األرض ،تطوي هلم األرض طيّا حتيّ
يبايعوه23».
«يعين القائم و أنصاره بالنسبة ألعدائه13».
ّ
٭ «واهلل لو أن قائمنا قام ،جيمع اهلل إليه شيعته من مجيع البلدان24».
ّ

محمد بن علي الباقر
اإلمام ّ

الركن و املقام ثالمثئة و نيّف رجل ،ع ّدة أهل بدر،
٭ «يبايع القائم بني ّ
الشام ،واالخيار من أهل
فيهم النّجباء من أهل مصر ،و األبدال من أهل ّ
العراق14».
٭ «يظهر يف ثالمثئة و ثالثة عشر رجال ،ع ّدة أهل بدر ،علي غري ميعاد،
قزعا كقزع اخلريف15».
الشيعة علي ظهور منازهلم نيام ،إذ توافوا إيل صاحبهم يف
٭ «بينا شباب ّ
ليلة واحدة علي غري ميعاد ،فيصبحون مب ّكة ،جيتمعون قزعا كقزع اخلريف
من القبائل16».

محمد الصادق
اإلمام جعفر بن ّ

٭ «إذا اذن اإلمام دعا اهلل بامسه (أي باسم اهلل األعظم) فاتيحت له
صحابته ،و هم أصحاب األلوية :فمنهم من يفتقد عن فراشه ليال فيصبح
يف مكة ،و منهم من يري يسري يف السحاب هنارا17».
ّ
ّ
٭ «جيمعهم اهلل يف ليلة ،فمن استطاع املسري سار ،و من مل يستطع فقد
عن فراشه18».
كل ما عرفه احلسن
كل ما عرفه أمرياملؤمنني فقد عرفه احلسن ،و ّ
٭ «و ّ
علي بن احلسني ،و
فقد عرفه احلسني ،و ّ
كل ما عرفه احلسني فقد علمه ّ
علي فقد عرفه و علمه
علي بن احلسني فق ّد علمه ّ
ّ
حممد بن ّ
كل ما علمه ّ
صاحبكم( ».يعين نفسه)...
الصادق:
قال صاحبه :مكتوب؟ فقال ّ
«مكتوب يف كتاب حمفوظ يف القلب ،مثبت يف الذكر الينسي!»19
ّ
فضة ،بل هي رجال كأ ّن
٭ «له كنوز بالطّالقان ما هي من ذهب و ال ّ
شك ،يف ذات اهلل أش ّد من احلجر ،لو محلوا
قلوهبم زبر احلديد ،ال يشوهبا ّ
خربوها كأنهّ م علي خيوهلم
علي اجلبال ألذلّوها ،ال يقصدون برايتهم بلدا إالّ ّ
يتمسحون بسرج اإلمام يطلبون بذلك الربكة ،و حي ّفون به يقونه
العقبان ّ
دوي يف
بأنفسهم يف احلرب ،و يكفونه ما يريد .رجال الينامون اللّيل ،هلم ّ
كدوي النّحل ،يبيتون قياما علي أطرافهم و يسبّحون علي خيوهلم.
صلواهتم ّ
و هم أطوع من األمة لسيّدها .كأ ّن قلوهبم القناديل ،و هم من خشية اهلل

اسماعیل شفیعي سروستاني

اهل البیت

صراط في الدنیا و اآلخرة

اإلمام محمد بن علي الجواد

٭ «مع القائم صحيفة خمتومة ،فيها عدد من أصحابه بأمسائهم و بلداهنم ،و
طبائعهم ،و حالهم و كناهم .هم كرارون جمدون يف طاعة اهلل و طاعته25».
ّ
ّ
الهوامش:

« .1االمام املهدي» ،ص 71؛ «املهدي» ،ص .152
 .2األبدال قوم من عباد اهلل الصاحلني ال ختلوا منهم الدنيا؛ ال ميوت أحدهم إال أبدل اهلل
مكانه آخر ولذلك يطلق عليهم األبدال «( .جممع البحرين» ،ص .425
« .3اإلختصاص» ،املفيد ،ص 208؛ «حباراالنوار» ،ج  ،52ص .304
«الصواعق احملرقه» ،ص .163
« .4منتخباالثر» ،ص 477؛ ّ
« .5الغيبة» ،النعماين ،ص 168؛ «بشارة االسالم» ،ص .42
« .6حباراالنوار» ،ج  ،52ص 137؛ «الغيبة» ،النعماين ،ص .103
 .7سورة البقره ،اآلية .148
« .8الغيبة» ،النعماين ،ص 168؛ «حباراالنوار» ،ج  ،52صص ،316 ،286 ،239
 342 ،323و .368
« .9بشارةاالسالم» ،ص 208؛ «الزام النّاصب» ،ص .199
« .10بشارةاالسالم» ،ص 240؛ «الزام النّاصب» ،ص .227
« .11الزام النّاصب» ،صص  22و 139؛ «منتخباالثر» ،ص .486
 .12سورة اجلن ،اآلية .24
املودة» ،ج  ،3ص 84؛ «بشارةاالسالم» ،ص .62
« .13ينابيع ّ
الغمة» ،ج  ،3ص .269
«كشف
334؛
ص
،52
ج
ار»،
« .14حباراالنو
ّ
« .15احلاوي للفتاوي» ،ج  ،2ص 145؛ «الزام النّاصب» ،ص .226
« .16الغيبة» ،النعماين ،ص 170؛ «حباراالنوار» ،ج  ،52صص ،288 ،239
.370 ،306
« .17الغيبة» ،النعماين ،ص 168؛ «حباراالنوار» ،ج  ،52صص  286و .368
« .18حباراالنوار» ،ج  ،52صص  316و .341
« .19بشارةاالسالم» ،ص .208
« .20حباراالنوار» ،ج  ،52ص .308
 .21سورة طه ،اآلية .135
« .22الزام النّاصب» ،ص .24
« .23منتخب االثر» ،ص 465؛ «اإلرشاد» ،املفيد ،ص .341
« .24حباراالنوار» ،ج  ،52ص 291؛ «الزام النّاصب» ،ص .18
« .25بشارةاالسالم» ،ص 9؛ «الزام النّاصب» ،ص .63

ِ ِ
إن املسلمني يرفعون أيديهم إىل اهلل تعاىل صباح مساء ،وخالل سبع عشرة إِنَّهُ فِی أ ُِّم ال ِ
ْک ِ
یم 3».هو أمير المؤمنين في أم الكتاب
تاب لَ َدیْنا ل ََعل ٌّی َحک ٌ
ل «اه ِدنا الصراط الْمست ِقیم4».
الصرا َ
ركعة يوميا ويسألونه أن يهديهم إىل الصراط املستقيمْ « :اه ِدنَا ِّ
ط في قوله عز و ج  ْ َ ِّ َ ُ ْ َ َ
الْمستقی م»1
ُ َْ

إن الصراط هو معرب يربط بني املوقعني األزيل واألبدي ويتيح اجملال للمرور من
البداية وحىت الوجهة بطريقة آمنة وبسالم ومبنأى عن أي شبهات.
إن الغاية النهائية اليت حددت لعباد اهلل ،تتمثل يف سلوك املراتب املعرفية
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.
روی عن المفضل 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

ليس بين اهلل و بين حجته حجاب

حدثين ثابت الثمالي عن سيّد العابدين علي بن الحسين 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 سره5».

قتل في أی سبیل؟!

روی عن جابر عن أيبجعفر قال :سألته عن هذه اآلية في قول اهلل عز و
اهلل أَو متُّم6».
جل« :و لَئِن قُتِلْتُم فِی سبِ ِ ِ
َ ْ ْ َ
یل ْ ُ ْ
فقال« :أ تدري ما سبيل اهلل؟»
في اآلخرة و أما الصراط الذي في الدنيا فهو اإلمام المفترض الطاعة من عرفه
قال قلت :ال و اهلل إال أن أسمعه منك.
في الدنيا و اقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في اآلخرة و من
 2قال« :سبيل اهلل هو علي و ذريته و سبيل اهلل من قتل في واليته قتل
لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في اآلخرة فتردى في نار جهنم»...
في سبيل اهلل و من مات في واليته مات في سبيل اهلل7».

صراط مستقیم

نحن الصراط

یم»:
ط ال ُْم ْستَ ِق
الصرا َ
وجلْ « :اه ِدنَا ِّ
قال االمام الصادق عن قول اهلل ّ
َ
عز ّ

قال ابوعبداهلل االمام الصادق :
«و
«هو أمير المؤمنين و معرفته  -و الدليل على أنه أمير المؤمني ن قولهَ :
19

مقاالت اإلمامة
شأن اإلمام

٭ الرقم 47
٭ صفر
1440

٭ الرقم 47
٭ صفر
1440

شأن اإلمام

مقاالت اإلمامة

20

«نحن -و اهلل -سبيل اهلل الذي أمر اهلل باتباعه ،و نحن -و اهلل -الصراط
المستقيم ،و نحن -و اهلل -الذين أمر اهلل العباد بطاعتهم ،فمن شاء فليأخذ من
هنا ،و من شاء فليأخذ من هناك ،و ال تجدون و اهلل عنا محيصا»8

لعلی
یجعل الصراط ّ
قال رسول اهلل:

صر ِ
َن هذا ِ
«أ َّ
السبُ َل �فَ�تََف َّر َق بِ ُک ْم َع ْن َسبِیلِ ِه» قد
اطی ُم ْستَ ِقیماً فَاتَّبِعُوهُ َو ال �تَتَّبِعُوا ُّ
ي ففعل9».
هلل أ ن يجعلها لعل 
سألت ا 

ابواب الجنّة

روی عن الصادق انّه قال:
«...و نحن السبيل لمن اقتدى بنا و نحن الهداة إلى الجنة و نحن عرى
اإلسال م10»...

الهوامش:

 .1سورة احلمد ،اآلیة .6
حممد بن علی« ،معايناألخبار» ،ص .32
 .2ابن بابویه الصدوقّ ،
 .3سورة الزخرف ،اآلیة .4
حممد بن علی« ،معاين االخبار» ،صص .33 -32
 .4ابن بابویه الصدوقّ ،
 .5نفس املصدر ،ص .35
 .6سورة آل عمران ،اآلیة .157
حممد بن علی« ،معاين االخبار» ،ص .167
 .7ابن بابویه الصدوقّ ،
 .8القمی ،علی بن ابراهیم« ،تفسری القمی» ،ج  ،2ص .66
حممد بن علی« ،مناقب آل أبی طالب ،»ج  ،3ص .72
 .9ابنالشهرآشوبّ ،
حممد بن علی« ،األمالی» ،ص .654
 .10الطوسیّ ،

قزع الخریف

الصدر
محمد ّ
السیّد ّ

1
محمد بن الحنفية قال :كنَّا عند
أخرج الحاكم يف «املستدرك» ،بسنده عن ّ
علي ،فسأله رجل عن املهدي.
ثم عقد بيده سبعاً ،فقال :ذاك يخرج في آخر الزمان،
فقال« :هيهات! َّ

أ ُِذ َن اإلمام ،دعا اهلل باسمه العبراني ،فأُتيحت (فانتُخب) له صحابته الثالثمئة
والثالثة عشر� ،قََزعٌ ك َق َزع الخريف ،فهم أصحاب األلوية ،منهم َمن يُف َقد عن
فراشه ليالً فيُصبح َّ
بمكة ،ومنهم َمن يُرى يسير في السحاب نهاراً يُعرف باسمه
واسم أبيه ِ
وحلْيته ونسبه».
قلتُ :جعلت فداك ،أيُّهم (أيُّهما) أعظم إيماناً؟
قال« :الذي يسير في السحاب نهاراً ،وهم المفقودون ،وفيهم نزلت هذه
ْت بِكم اللَّه ج ِميعا6»...
اآلية«:أَيْ َن َما تَ ُكونُوا يَأ ِ ُ ُ ُ َ ً
7
علي بن احلسني أو عن
ويف خرب آخر ،عن أبي خالد الكابلي ،عن ّ
حممد بن علي أنَّه قال« :ال ُفقداء قوم يُف َقدون من �فُُرشهم فيُصبحون
ّ
بمكة ،وهو قول اهلل عز وجل«:أَين ما تَ ُكونُوا يأ ِ
َّ
ْت بِ ُك ُم اللَّهُ َج ِميعاً» ،وهم
َْ َ
َ
أصحاب القائم».
8
محمد بن مسلم الثقفي ،قال مسعت أباجعفر،
ويف خرب عن الطبرسی عن ّ
يقول« :القائم منَّا منصور بالرعب ،مؤيَّد بالنصر - »...إىل أن قال« - :فإذا
خرج أسند ظهره إلى الكعبة ،واجتمع إليه ثالثمئة وثالثة عشر رجالً - »...إىل
أن قال«- :فإذا اجتمع له العقد :عشرة آالف رجل ،فال يبقى في األرض
معبود دون اهلل»...

إذا قال الرجل :اهلل اهلل .قُتِل ،فيجمع اهلل تعالى له قوماً� ،قََزع ك َق َزع السحاب،
يؤلِّف اهلل بين قلوبهم ،ال يستوحشون إلى أحد ،وال يفرحون بأحد ،يدخل فيهم
األولون وال يُدركهم اآلخرون ،وعلى عدد
على عدَّة أصحاب بدر ،لم يسبقهم َّ
أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر»...
وأخرج القندوزي يف «الينابيع» 2،عن الباقر والصادق ،يف قوله تعاىل:
ِ
ود ٍة 3»...قاال:
اب إِلَى أ َُّم ٍة َم ْع ُد َ
« َولَئ ْن أَخ َّْرنَا َع�نْ ُه ُم ال َْع َذ َ
« َّ
إن األ َُّمة المعدودة هم أصحاب المهدي في آخر الزمان ثالثمئة وثالثة عشر
رجالً ،كعدَّة أهل بدر ،يجتمعون في ساعة واحدة ،كما يجتمع �قََزعُ الخريف».
وأخرج الكنجي يف «البيان» 4،عن ابن أعثم الكوفي عن كتاب «الفتوح»،
عن أمري املؤمنني علي أنَّه قال« :ويحاً للطالقان! َّ
فإن هلل َّ
وجل بها كنوزاً
عز َّ
ليست من ذهب وال فضَّة ،ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا اهلل حق معرفته ،وهم
أنصار المهدي ،في آخر الزمان».
وأخرج النعماني 5،يف حديث عن أمري املؤمنني يذكر فيه جيش الغضب،
قال...« :أولئك قوم يأتون في آخر الزمان �قََزعٌ ك َق َزع الخريف ،والرجل
أهميَّة أصحاب اإلمام المهدي:
والرجالن والثالثة من كل قبيلة ،حتى يبلغ تسعة .أما واهلل ،إنِّي ألعرف أميرهم في ِّ
ومناخ ركابهم»...
يكتسب أصحاب اإلمام املهدي أمهِّيَّتهم من جهة كوهنم ناجحني
ويف حديث آخر ،عن المـُفضَّل بن عمر ،قال :قال :أبو عبد اهلل« :إذا وممُ َّحصني ،يف التمحيص اإلهلي الذي كان ساري املفعول يف عصر الغيبة
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الكربى ،كما عرفنا ،فقد اثبتوا  -من خالل التمحيص الذي عاشوه -
جدارهتم وإخالصهم وقدرهتم على التضحية الكربى يف سبيل األهداف
اإلسالمية العُ ْليَا.
وهذه هي اجلهات الرئيسية اليت تمُ يِّز املؤمن احلقيقي ،واملـُشارك الرئيسي يف
تنفيذ األهداف اإلسالمية ،عن غريه ،وكلَّما كان اهلدف أوسع وأكرب احتاج
إىل تركيز يف اإلميان واإلخالص ،بشكل أعمق ،فكيف لو كان هدفاً عاملياً مل
نيب عظيم؟ مَّ
وإنا كان ُّ
خط األنبياء واملرسلني،
ينله فيما سبق ُّ
أي قائد كبري وال ٌّ
وما نالته البشرية من مظامل ،وما َّأدته من تضحيات كلُّها من ُمقدِّمات هذا
اهلدف الكبري وإرهاصاته ،وقد كان التخطيط العام السابق على الظهور ُمرَّكزاً
من أجل إنتاج هؤالء على املستوى املطلوب هلذا اهلدف الكبري.
ومن هنا نطقت الروايات اليت مسعناها وغريها ،مبدحهم والثناء عليهم ،فهم:
«رجال مؤمنون عرفوا اهلل حق معرفته» ،وهم «رهبان بالليل ليوث بالنهار»،
وهم «خير فوارس على ظهر األرض ،أو من خير فوارس على ظهر األرض»،
وهم أيضاً «أبدال الشام وعصائب أهل العراق» ،و «النُّجباء من مصر».
و َّأما أمهِّيَّتهم باعتبار ما سيُشاركون به حتت إمرة القائد املهدي ،من
غزو العامل بالعدل ،وإقامة الدولة العاملية العادلة ،وممُ ارسة احلُكم يف مناطق
األرض املختلفة.

في عددهم

نصت الروايات َّ
أن عددهم مبقدار جيش النيب يف غزوة بدر ،ثالمثئة
َّ
9
تنص على َّ
أن أصحابه ال
وثالثة عشر رجالً ،كما وردت روايات مسعناها ُّ
قوة ،وما
يقلُّون عن عشرة آالف رجل ،فإنه« :ما يخرج إالَّ في أُولي َّ
يكون أُولو قوة أقل من عشرة آالف10».
َّ َّ
النتيجة األُولى :اختالف عدد الناجحني يف كل درجة؛ اإلخالص كلَّما
ارتفعت ،تطلَّبت قابليَّات أوسع وثقافة أعمق إلحراز النجاح ،ومن املعلوم َّ
أن
أقل يف العامل ممَّن هم دوهنم ...وهكذا.
األفراد األكثر قابلية واألوسع ثقافة ُّ
أقل منهم يف الدرجة الثانية ،وهم
ومن هنا كان الناجحون من الدرجة األُوىل َّ
أقل منهم يف الدرجة الثالثة ،وكلَّما قلَّت درجة اإلخالص زاد عدد القواعد
ُّ
الشعبية املـُتَّصفة به.
وقد دلَّتنا هذه الروايات على َّ
محصني من الدرجة األُوىل،
أن املـُخلصني املـُ َّ
ُمنحصرون يف ذلك اجليل الذي يظهر فيه اإلمام املهدي بثالمثئة وثالثة
عشرة رجالً.
النتيجة الثانيةُ :سرعة التحاقهم باملهدي ووصوله إليه ...فالثالمثئة والثالثة
عشر رجالً يكونون حاضرين يف املسجد احلرام يف َّ
مكة ،حني خطاب
أن الباقني يتواردون إىل َّ
املهدي وبيعته األُوىل .على حني َّ
مكة بعد ذلك
خالل األيَّام القليلة القادمة؛ ومن هنا دلَّت الروايات اليت مسعناهاَّ :
أن اإلمام
املهدي ينتظر يف َّ
مكة حىت يتكامل لديه عشرة آالف رجل.
النتيجة الثالثة :سرعة إمياهنم باملهدي وسرعة ُمبايعتهم له؛ إذ من املعلوم
َّ
أن الفرد كلَّما كان أعمق إمياناً وأوسع ثقافة يستطيع أن يُفهم قول احلق
شخص القائد احلق ،بشكل أعمق وأسرع؛ ومن هنا سيكون هؤالء هم
ويُ َّ
الرواد األوائل إىل ُمبايعة اإلمام املهدي بعد جبرائيل ،ولربمَّا كان مجلة
َّ

حجة
منهم يعرفونه يف عصر غيبته ،كما أسلفنا ،فال حيتاجون معه إىل أيَّة َّ
أو معجزة.
النتيجة الرابعةَّ :
إن هؤالء سيكونون أول َمن يُدافع عنه ،وذلك باعتبار ما
دلَّت عليه بعض الروايات.
11
علي بن احلسني يف ذكر
أخرج المجلسي يف «البحار» ،باإلسناد عن ّ
القائم - يقول فيما قال  :-فيقوم هو بنفسه فيقول:
نبي اهلل.
نبي اهلل ،أدعوكم إلى ما دعاكم إليه ِّ
«...أنا فالن بن فالن ،أنا بن ِّ
فيقومون إليه ليقتلوه ،فيقوم ثالثمئة أو نيِّف على الثالثمئة ،فيمنعونه منه»...
النتيجة الخامسة :اختالف أصحاب اإلمام املهدي يف الوظائف

واألعمال اليت توكل إليهم؛ نتيجةً الختالف درجاهتم يف اإلخالص.
َّ
محصني الكاملني ،سوف يكونون يف جيش املهدي ،هم
فإن هؤالء املـُ َّ
القواد ورؤساء الفرق ،باالصطالح احلديث ،على
أصحاب الرايات ،يعين َّ
محصون من الدرجة الثانية عامة جيشه الفاتح للعامل بالعدل.
حني يكون املـُ َّ

في كيفيَّة وروده إلى َّ
مكة

ونواجه حول ذلك أُطروحتني محُ تملتني:
َّ
األُطروحة األُولىَّ :
أن هؤالء اجلماعة يصلون إىل «مكة» بشكل إعجازي،
جيعل وصوهلم سريعاً َّ
جداً ،وهذا هو ظاهر قسم من الروايات.
« َمن كان ابتُلي بالمسير» ،وهو السفر األرضي ،وظاهر سياق الرواية أنَّه أردأ
األقسام ،بالرغم من أمهِّيَّته ،فلم يوفَّق إىل الوصول اإلعجازي.
«المفقودون من �فُُرشهم» ،يكون الفرد ُمستلقياً وهو نائم على فراشه ،فيوافيه
يف َّ
مكة على غري ميعاد ،وظاهر السياق العام :أنهَّ م هم الذين تُطوى هلم
فهم أفضل من القسم األول.
األرض ،وبذلك ُ
«الذي يسير في السحاب نهاراً» ،وهو «يعرف باسمه واسم أبيه ونسبه
ِ
وحلْيته» ،وهم «األسرع وصوالً واألعظم إعجازاً ،»...فيكون األفضل من
الثالثة.
وظاهر هذه الروايات َّ
أن القسمني األخريين ال يكونان إالَّ من الثالمثئة
والثالثة عشر من اخلاصة ،ولكن ال ظهور على أنهَّ م مجيعاً يصلون باملعجزة،
بل قد يكون منهم َمن يكون من القسم األول ،فيُبتلى باملسري.
األطروحة الثانية :أنهَّ م يصلون إىل َّ
مكة بطريق السفر االعتيادي ،وقد سبق أن
مسعنا كيف حيدث ذلك يف وقت واسع ،وبأسلوب طبيعي غري ُملفت للنظر.

في خصائص أصحاب اإلمام المهدي

الخصيصة األُولى :تسميتهم بجيش الغضب

«الغيبة»12،

وهو ما دلَّت عليه روايات أخرجها النعماين يف
يف «إكمال الدين»13،
السر يف هذه التسمية هي أنهَّ ا بقيادة إمامهم
ُّ
تفسخ عقيدة
املهدي ،يمُ ثِّلون غضب اهلل تعاىل على املـُجتمع الفاسد املـُ ِّ
ونظاماً وأخالقاً ،واحلُكم عليه بالفناء والزوال ،مع بديله إىل جمتمع عادل
تسوده السعادة والرفاه.
و الصدوق

انهّ م شباب ال كهول فيهم إالَّ أقل القليل ،كالكحل يف العني ،أو كامللح يف
الطعام ،كما دلَّت عليه إحدى الروايات ،وهذا التشبيه ٌّ
دال على َّ
أن هؤالء
الكهول القالئل هم من أفضل اجلماعة إمياناً وإخالصاً وثقافةَّ ،
وإن وجودهم
فيهم ضروري ...شأن امللح يف الطعام ،فإنَّه على الرغم من قلته إىل سائر
األجزاء ،إالَّ أنَّه أمهَّها وأكثرها ضرورة.

الخصيصة الثالثة :رجالً يتميَّزون عن غيرهم

َّ
إن هؤالء اخلاصة الثالمثئة والثالثة عشر رجالً يتميَّزون عن غريهم لعدَّة
أسباب:
أوالً :اتِّصافهم باإلخالص من الدرجة األُوىل ،يف نتيجة التمحيص السابق
على الظهور ...دون غريهم.
مرة بعد جربائيل واستماعهم خلُطبته.
ثانياًُ :مبايعتهم للمهدي ألول َّ
ثالثاً :أنهَّ م قادة جيشه خالل القتال ...ال أنهَّ م يمُ ثِّلون كل اجليش كما سبق
القواد لغزو العامل ،ال من اجلنود العاديني.
أن قلنا ...فهم العدد الكايف من َّ
ومن هنا؛ لن يكتفي اإلمام املهدي هبؤالء اخلاصة ،بل إنَّه «ما يخرج إالَّ
أقل من عشرة» ،كما مسعنا يف الروايات،
قوة ،وما يكون من أ ُْولي َّ
في أ ُْولي َّ
قوة َّ
ثم يسير منها إلى المدينة»،
يتم أصحابه عشرة آالف نفسَّ ،
«ويُقيم بمكة حتى َّ
كما مسعنا يف رواية أُخرى« ،فإذا اجتمع له العقد ،عشرة آالف رجل ،فال يبقى
في األرض معبود دون اهلل» ،كما يف رواية ثالثة.
أن نُعيد النظر يف اخلصائص املـُعطاة هلؤالء الثالمثئة والثالثة عشر ،فبينما
متت إىل تكوينهم الشخصي اإلمياين ِ
بصلَ ٍة
عرفناها خصائص «داخلية» ُّ
متت إىل وضعهم
وثيقة ،ميكن أن نعتربها اآلن خصائص عرضية أو خارجيةُّ ،
االجتماعي ِ
بصلَ ٍة ،بالشكل الذي سنذكره بعد حلظة.
فليس هؤالء فقط هم املـُتَّصفني بالدرجة األُوىل من اإلخالص ،بل هناك
سمني ُمتَّصفني هبا أيضاً ،مَّ
خيتص هؤالء بصفات أُخرى
وإنا
ُّ
أُناس غري ُم َّ
(اجتماعية) ،ميكن فهمها على شكلني طبقاً لألُطروحة املـُختارة لكيفيَّة
اجتماعهم.
َّ
خصيصتهم الرئيسية
فإن اخرتنا هلم االجتماع اإلعجازي يف مكة ،كانت ِّ
أنهَّ م -دون غريهم -يُنقلون باملعجزة من أجل نُصرة املهدي ،وليس
اختصاصهم بذلك من أجل مستواهم اإلمياين ،بل قد تكون ملصاحل أُخرى
بقوة جسمية ُمعيَّنة ،أو بثقافات وتدريبات
يف علم اهلل َّ
وجل ،كاتِّصافهم َّ
عز َّ
ميت إىل قانون التمحيص بربط
قيادية ُمعيَّنة يفقدها اآلخرون ...ممَّا ال ُّ
خصيصة االنتقال اإلعجازي
مباشر؛ ومعه ال تكون هذه اخلصائص وال ِّ
ضرة بشمول هذا القانون.
ُم َّ
رجحناه  -أمكننا أن نضع التسلسل
وإن اخرتنا هلم االجتماع الطبيعي -كما َّ
الفكري للحوادث كما يلي:
َّ
أن الوصول إىل الدرجة األُوىل من اإلخالص أوسع من هذا الرقم ،وأوسع من
هذه األمساء املذكورة يف الروايات ،وسوف يؤثِّر (النداء) باسم املهدي
يف إثارة الشوق يف نفوس اجلميع ،وسيُسافرون مجيعاً إىل َّ
كرمة،
مكة املـُ َّ
أن حلظة الظهور حيث إنهَّ ا غري محُ دَّدة يف أذهاهنم مَّ
غري َّ
وإنا ينتظروهنا بعد

احلج إمجاالً؛ فمن الصعب بطبيعة احلال أن يبقى اجلميع يف املسجد احلرام
ِّ
وإنا هم يبقون يف منازل َّ
باستمرار طوال األيام انتظاراً للظهور ،مَّ
مكة وفنادقها،
مثَّ حيصل الظهور يف حلظة ُمعيَّنة ،وهي مساء اليوم العاشر ،كما ورد يف بعض
الروايات ،وسيُصادف َّ
أن املسجد احلرام حيتوي على ثالمثئة وثالثة عشر من
املـُنتظرين يف َّ
جرد رغبتهم يف الطواف يف تلك الساعة.
كرمة ...ملـُ َّ
مكة املـُ َّ
وهذه املـُصادفة سوف تقتضي أن يكون هؤالء  -دون غريهم  -هم أول َمن
ويتشرف مبُبايعته ...ريثما يتسامع
يواجه اإلمام املهدي ،ويسمع ُخطبه َّ
الناس بالظهور ،ويهرع اآلخرون للوصول خبدمة اإلمام املهدي.
ومن الواضح َّ
ضرة بشمول قانون التمحيص ،وال
أن هذه املـُصادفة غري ُم َّ
ُمنافية معه.
َّ
إن هذه الروايات الناقلة لألمساء  -على تقدير ثبوهتا  -تنقل لنا رأي قائليها
وهم األئمة املعصومون وآرائهم دائماًُ ،مستقاة من النيب األعظم،
وهو «وما �ين ِطق ع ِن الْهوى ،إِن هو إِالَّ وحي يوحى14».
ْ َُ َ ْ ٌ ُ َ
َ َ َْ ُ َ َ َ
ُّ
إذن؛ فاألمر يعود إىل تعلق العلم اإلهلي بنجاح أشخاص ُمعيَّنني ،ووصوهلم
إىل الدرجة األُوىل من اإلخالص.
وجل عني إرادته  -كما ثبت الفلسفة  -فلو كانت إرادته تعاىل
وعلم اهلل َّ
عز َّ
قد تعلَّقت باتِّصاف هؤالء هبذه الصفة على كل حال ،أعين :ولو بسبب
قهري غري إرادي ،لكان اإلشكال وارداً؛ إذ من الظلم أن تتعلَّق اإلرادة اإلهلية
وجل كما ثبت
بإجناح هؤالء دون غريهم ،والظلم ُمستحيل الثبوت هلل َّ
عز َّ
يف الفلسفة أيضاً.
لكن إرادة اهلل تعاىل على جناح هؤالء مبلء إرادهتم واختيارهم ،وهو  -يف
و َّ
واقعه  -معىن النجاح يف التمحيص؛ ملا عرفناه من َّ
أن عنصر االختيار
ضروري يف قانون التمحيص ،وأحد األركان الرئيسية للنجاح فيه؛ إذ لو كان
النجاح جربياً قهرياً ،ملا كان جناحه أصالًَّ ،
فإن إعطاء معدن الذهب شكل
احلُلي اجلميل ليس فخراً للذهب ،كما هو واضح.
ومعه؛ نعرف َّ
إن علم اهلل األزيل بنجاح هؤالء باختيارهم ،وبرسوب الراسبني
باختيارهم أيضاً ،وإرادته تعلَّقت بذلك أيضاً ...فهما ُمتساوقان مع القانون
العام للتمحيص الذي سنَّه اهلل تعاىل بعلمه وإرادته أيضاً ،ووهب االختيار
للبشر بعلمه وإرادته أيضاً.
ومعه؛ يكون مدلول الرواياتَّ :
إن هؤالء املسلمني أو املعدودين هم الذين
التصرف ،وتكون مواقفهم االختيارية صحيحة وعادلةَّ ،
وإن
سيُحسنون ُّ
قصرون ،وكان
قصر املـُ ِّ
غريهم سوف لن يبلغ مبلغهم باختياره أيضاً ،ولو مل يُ ِّ
الناس على املسؤولية يف عهد التمحيص ،لكان الناجحون أكثر ،ولوردت
تسميتهم يف الروايات أيضاً.
ولكن من ِ
املؤسف َّ
وتصرف
أن الناس قد أبدوا باختيارهم سلوك املـُ ِّ
قصرين ُّ
املذنبني ،فتضاءل عدد الناجحني ،فتضاءلت تسميتهم يف الروايات أيضاً،
وقد قال اهلل تعاىل« :يَا َحسرةً َعلَى ال ِْعبَ ِاد َما يَأْتِي ِهم ِم ْن ر ُس ٍ
ول إِالَّ َكانُوا بِ ِه
ْ
َ
َْ
يس�ته ِزئون15».
َ ْ َْ ُ َ
ومن الطبيعي أن يكون الناجحون باختيارهم ،والواصلون إىل الدرجة األُوىل
يتفردون هبا عن
بتضحياهتم وجهادهم ،يكونون أهالً لكل املـُميِّزات اليت َّ
يؤد غريهم من الناس ،فارتفعوا
البشر أمجعني؛ ألنهَّ م ّأدوا من التضحيات ما مل ِّ
23
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إىل مستوى مل يرتفع إليه غريهم من البشر ...ابتداءً باهتمام رسول اهلل
واألئمة املعصومني بتعدادهم وتسميتهم ،وانتهاءً بنُصرهتم للمهدي
وممُ ارسة القيادة واحلُكم بني يديه.

للنبي
هارون
ّ

عبدالرحیم مبارک
ّ
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الجزء  ،٣صص 299-260؛ بالتخلیص.

روى أحمد يف «املسند» بإسناده عن عامر بن سعد ،عن أبيه ،قال:
مسعت رسول اهلل ان يقول له  -و خلفه يف بعض مغازیه -فقال
علی« :أتخلفني مع النساء والصبيان؟»
ّ
قال:

«يا علي! أما ترضى أن تكون منی بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي؟»
ومسعته يقول يوم خيرب« :ألعطين الراية غدا رجال يحب اهلل و رسوله ويحبه اهلل
و رسوله» ،فأيت به أرمد ،فبصق يف عينه و دفع الراية إليه ففتح اهلل عليه ،وملا
1
ناء ُك م» دعا رسول اهلل علياً و فاطمه و حسن و حسنی
نزلت «نَ ْدعُ أَبْ َ
ناءنا َو أَبْ َ
۲
-رضوان اهلل عليهم أمجعني -فقال« :اللهم هؤالء أهلي».

و روی امحد فی «فضائل الصحابة» بإسناده عن حمدوج بن زید،
أن رسول اهلل آخی بنی املسلمنی ،مث قال:

الهوامش:

 .1سورة آل عمران ،اآلیة .61
« .2مسند أمحد» ،ج  ،۱ص  ،۱۸۵ح ۱6۱۱؛ و روی حدیث املباهلة يف «فضائل
الصحابة» ،ج  ،۲ص  ،۷۷6ح  1374بإسناده عن احلسن؛ کما روی حدیث املباهلة
البخاري يف صحيحه ،ج ،4ص  ۲۰۸کتاب املناقب؛ و مسلم يف صحيحه ،ج  ،4ص
 ۱۰۸کتاب الفضائل؛ و الطربي يف تفسريه ،ج  ،۳صص  ۲۱۳-۲۱۲ذيل اآلية؛ و
الزخمشري يف «تفسري الكشاف» ،ج  ،۱ص  ۳۹۸ذيل اآلية وقال يف آخره :و فيه دليل
ال شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء  ،و فيه برهان على صحة نبؤة النيب،
ألنه مل يرو عن أحد من موافق و خمالف آهنم اجابوا إىل ذلك.
« .3فضائل الصحابة» ،ج  ،2ص  ،663ح .1131
المصدر« :خیر البریة و االلطاف االلهیّة» ،بیروت ،دارالعلوم ،صص .86 -85

3

نبی بعدي»...
علی! انت اخی و انت منی بمنزلة هارون من موسی ،غیر أنّه ال ّ
«یا ّ
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إن أصل املهدوية (املنقذ) هو حمل اتفاق مجيع املسلمني ،وهي فكرة ضرورية
يف الدين اإلسالمي ،ومن صميم السنن والنواميس اإلهلية والتعاليم الربانية،
وهي أيضا من عقائد األديان األخرى ..فأصل الفكرة (املخلص) بصورة
موجزة ال ختتص بطائفة معينة من البشر وال مبنطقة من األرض دون أخرى،
بل هي مسألة عامة تستوعب كل األرض وكل البشر ،وهي األمل حلياة
سعيدة تنتظر البشرية يف املستقبل ،حىت ترتقي وتصل مبستواها اىل مرحلة
الرشد والبلوغ والنضج والكمال ،وهذا مضمون اآليات القرانية والروايات
اإلسالمية.
من خصائص عقيدة الشيعة اإلمامية  :جتسيد األمنية الكربى جلميع األمم
واألديان وعرب مجيع العصور (أطروحة املنقذ واملخلص) إىل حالة واقعية
موجودة ،شخص يعيش بني الناس ويشعر باآلمهم وأسقامهم ،ويتلمس
مشاكلهم وأتعاهبم ...فقضية املهدي املنتظر حتتل مساحة كبرية يف الفكر
الشيعي اإلثين عشري ،نظرا الرتباطها بعقيدة «اإلمامة» ،و باألحرى تشكل
املهدوية عند الشيعة منعطفا هاما (تارخيية و مستقبال) فيما يتعلق بتسلسل
اإلمامة ،فاملهدي عند اإلمامية هو اإلمام الثاين عشر و األخری و هو
إمام الزمان احلايل.

موعود األدیان
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المهدي المنتظر في معتقد اإلمامية

ينطلق الشيعة اإلمامية يف نظرهتم الی املهدویّة من معتقد االمامة ،فهي
اإلمامة الباقية ،واليت تتفرع من النبوة ،فأنتا جند أن من مهمات اإلمام
 و املهدي املنتظر إمام الزمان احلاضر  -الوالية الكاملة  -على األمةوتعليمها وتربيتها ،وله حق احلاكمية علیها و إدارة شؤوهنا واهليمنة على
مسريهتا ...واإلمام هو ذلك اإلنسان احلاضر و الناظر و الراصد حلرکة
االسالم يف اجملتمعات ،والشاهد على الناس يف مدى استجابتهم و تفاعلهم
مع اإلسالم ...مما يؤكد أن وجود اإلمام يف كل عصر وزمان ضرورة ال غىن
عنه ،وذلك لتحقیق األهداف اإلهلیة و ضمن دائرة السنن االهلية و بالطرق
الطبيعية (الطوعية واالختيارية) وليس بأسلوب إعجازي قاهر.
و من هذا املنطلق :ضرورة اإلمامة ،وضرورة وجود إمام يف كل زمان ،وطبيعة
عمل اإلمام يف األمة ضمن السنن اإلهلية االعتيادية :يأيت ضمن هذا السياق
أيضا.. ،إ ّن االرادة االهلية واملشيئة الربانية اقتضت أال يزيد عدد األئمة
االطهار على اثنا عشر إماما وال ينقص عن هذا ،ومل يرتك هذا العدد للزمن
(أي مفتوح وغري حمدد) ،حىت ال يكون سببا يف بلبلة أذهان الناس وحتريهم
وتضليلهم ...وألجل هذا وذاك اقتضت احلكمة اإلهلية أن يطول عمر اإلمام
الثاين عشر ،بانتظار أن تسنح الفرصة له للقيام باحلركة اإلصالحية
الشاملة على مستوى العامل بأسره.
مبالحظة مجيع ما تقدم ،فإن غيبة اإلمام واختاذه موقع آخر ميكن من خالله
و املاسة االتصال باألمة والتعامل معها ،ولو من خالل سفرائه ووكالئه
العامنی ،وغري ذلك من وسائل تقع حتت اختیاره ۱...فإن
اخلاصني و ّ
الغيبة تصبح هي القرار احلکیم الذي يعطي مسرية الصالح واإلصالح
عامل استمرار بقوة وفاعلية اكثر ...ولوال هذه الغيبة ،فإن فرصة احلفاظ
علی منجزات الرساالت السماوية واليت هي مثرة جهود االنبیاء عرب التاریخ

المهدي المنتظر في فكر الشيعة اإلمامية

البشري ،لسوف تتقلص وتصل إىل درجة الصفر وتدمر وتنتهي األطروحة
املهدوية بأسرها من خالل القضاء على احملور والقلب النابض هلا واملتجسد
يف اإلمام ..ومما يساعد على حفظ اهلدف الكبری ،و کذلك احملافظة على
الروحية اإلجيابية والتفاؤل واحليوية املؤثرة يف االمة ،مت إبالغ الناس بعالمات
الظهور ...وبرؤية العالمات تتحقق واحدة بعد االخری علی صفحات
التاريخ ستشحذ العزائم وتستنهض اهلمم ،ويكون انتظار الفرج مبثابة ماء
احلياة الذي يغذي االمة بالفاعلية والنشاط ،والعالج املؤثر الناجع علی
املشکالت واملصاعب واملتاعب.

جذور وأسس األطروحة المهدوية عند اإلمامية:

أنبثقت جذور االعتقاد باألطروحة املهدوية عند الشيعة اإلمامية من رّکنی
اإلسالم الكتاب والعترة ،فشق االعتقاد طريقه بيسر وسهولة باعتبار أن أصل
القضیة ومنبع الفكرة هي املصادر الرئيسية للشريعة اإلسالمية2:

القرآن الكريم

ميكننا أن نتلمس اآليات الكرمية اليت تشري إىل املهدي املنتظر ،فقد
تطرق كتاب اهلل إىل القضية املهدوية بطرق وأساليب شىت ،وميكن تلخيص
منهج القران يف ذلك باآليت:
ّاوالً :حتدث قرآن الكرمي عن وجود إمام لكل زمان :بالعنوان العام (اإلمامة)
اشارت ایات عديدة عن ضرورة وأمهية وجود إمام لكل عصر وزمان .و هي
واضحة الداللة على وجود اإلمام املهدي بالداللة االلتزامية .ننتخب شذرات
من هذه اآليات الكرمية :
مام ِه م3».
ُناس بِِإ ِ
 قال تعاىل�« :يَْوَم نَ ْدعُوا ُك َّل أ ٍِ
َّ
ول َو أُولي الأْ َْم ِر
الر ُس َ
آمنُوا أَطيعُوا اللَّهَ َو أَطيعُوا َّ
ذين َ
 قال تعاىل« :يا أَ�يَُّها ال َِمنكم4».
ُْ
ثانيا :بشر القرآن الكرمي بوعد إهلي بنشر العدل والقسط على كافة األرض:
خنتار جواهر من هذه اآليات الكرمية:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الصالحات لَيَ ْستَ ْخل َف�نَُّه ْم
آمنُوا م ْن ُك ْم َو َعملُوا َّ
ذين َ
 قال تعاىلَ « :و َع َد اللَّهُ ال َض»5
فِي الأْ َْر 
َّ
ضعِ ُفوا فيِ الأْ َْر ِ
ض َو نجَْ َعلَ ُه ْم
استُ ْ
«و نُر ُ
ذين ْ
 قال تعاىلَ :يد أَ ْن 6مَنُ َّن َعلَى ال َ
ِ
أَئِ َّمةً َو نجَْ َعلَ ُه ُم الْوارثني».
مل يتحقق الوعد اإلهلي ،ومل حيل اليوم الذي يسود فيه اإلسالم ربوع األرض...
حنن ننتظر حتقق ذلك خبروج املهدي املنتظر .الكتب.
من أمثلة كتب اإلمامية يف هذا اجملال  :كتاب :احملجة فيما نزل يف القائم
احلجة ،للسيد هاشم البحرانی.

السنة الشريفة

إن مسألة املهدوية يف اإلسالم هلا أعمق اجلذور وأعلى درجات األصالة
والصحة من جهة احلديث ،باعتبار أن الرسول أول من طرح موضوع
املهدوية يف اإلسالم ،وكان يبشر األمة بظهوره يف كل منتدی و حمفل،
ويتحني الفرص لإلخبار عنه ،حبيث أن النصوص والروايات الشريفة قد
27
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السابقة ،وعدم حتقيق طموح هذه الشعوب بفشل احللول اليت طرحتها
النظريات والسياسات املختلفة (هتيئة القاعدة الشعبیة).
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الهوامش:

تواترت حول املهدي واخباره وعالمات ظهوره ،وميكن القول أن موضوع ويطلقون عليها مصطلح الغيبة:
املهدي قد أحتل مساحة واسعة من احلديث والرواية.
9
امجع عمداء أهل بيت النبوة واألئمة األطهار ،الذين ورثوا علمي النبوة األولى  -الغيبة الصغرى (۳۲۹-260ه :).بدأت منذ وفاة أبيه اإلمام
و الکتاب ،والذين اختارهم اهلل ،وأعدهم وأهلهم لقيادة األمة ومرجعيتها العسكري يف الثامن من ربيع األول عام  ۲۶۰ه ،.وتويل اإلمام املهدي
النبوة علی اهنم قد مسعوا رسول اهلل يبشر باملهدي اإلمامة والوالية ،ففي هذه الفرتة احتجب اإلمام عن الناس ،إال أنه كان
طوال عصر ما بعد ّ
حممد بن يلتقي خبيار املؤمننی و الصاحلني ،وبدأت ترتیبات عصر إمامة املهدي
املنتظر ويسمية بامسه( :م -ح -م -د بن احلسن بن علی بن ّ
علی بن موسی بن حممد بن علي بن موسی بن جعفر بن حممد بن علي وقيادته للمجتمع ،وتعيني سفراء له و ان مل يكن أمر السفارة غريباً على
علی بن ابیطالب ،حفيد النيب األكرم ،وحفيد ابنته أذهان املوالني (الشيعة) بعد أن كان نظام اإلمامني اهلادي و العسكري
بن احلسنی بن ّ
فاطمة الزهراء ،ویکنی بايبالقاسم) وأهنم مسعوا رسول اهلل يصفه قائما على ذلك بشكل طبيعي واعتیادي.
وصفا دقيقا ،ويؤكد عل هذا املهدي هو اإلمام الثاين عشر من أئمة أهل هناك أهداف اساسية من وراء الغيبة الصغرى وتعيني السفراء کنواب ووكالء
النبوة اسم املهدي املنتظر و اسم أبیه مقامه تتمثل يف:
البيت ،و هکذا حسم اهل بیت ّ
 .١كانت ضرورية إلجياد االرتباط بني اإلمام املهدي وبني اخلواص من
و ج ّده و کنیته.
شیعته ،وكانت فرتة  ۷۰سنة كافية إلثبات وجود اإلمام ،وترسيخ ثقافة الغية
عند الناس؛
هوية وخصائص اإلمام المهدي عند اإلمامية
أمجع املسلمون على أصل فكرة املهدوية يف مفهومها العام وخروجها  .۲هتيئة األمة وخاصة القواعد الشعبية املوالية لألئمة الستيعاب مفهوم
آخرالزمان ،ولكن وقع اخلالف بينهم يف حتديد شخصه الكرمي ...واإلمام الغيبة الكربى ،وتعويدهم عليها تدرجييا ،وعدم مفاجئتهم بذلك؛
ّ
 .٣قيام السفارة مبصاحل اجملتمع وشؤون األمة ،وتعويد الناس على االرتباط
املهدي حسب تصور الشيعة اإلمامية يتميز خبصائص مهمة:
بالعلماء أثناء غيبة اإلمام واختفائه عن مسرح احلياة.

 .1حبث :املهدویة يف موقعها الطليعي والطبيعي ،للسيد جعفر مرتضى العاملي ،موقع
موعود االلكرتوين.
 .2من أراد التوسع يف هذا املوضوع ،فلريجع لكتابنا (النور الغائب) ،باب األول  -القسم
الثاين :املهدي يف املصادر اإلسالمية.
 .3سورة اإلسراء ،آية .۷۱
 .4سورة النساء ،آية .59
 .5سورة النور ،آية .55
 .6سورة القصص ،آية .5
« .7کمال الدین» ،ص 592؛ «منتخب االثر» ،ص .186
« .8منتخب االثر» ،ص 187؛ «الزام الناصب» ،ج  ،1ص .475
 .9بعض العلماء یقولون :أن الغیبة الصغری بدأت مند والدته و حتی عام  329هـ.
المصدر :کتاب «رؤی مهدویّة ،شذرات فکریة في القضیة المهدویّة» ،المملکة
العربیة السعودیّة ،أطیاف للنشر و التوزیع ،صص 130-79؛ بالتلخیص.

هویته

الثانية  -الغيبة الكبری۳۲۹( :ه  -اليوم املوعود) :كانت وفاة السفری
حمد) و کنیته کما کنیة النبی ابوه احلسن
امسه کما اسم النبی ( م 
الرابع یوم اخلامس عشر من شعبان عام ۳۲۹ه .إيذانا بابتداء عصر الغيبة
العسکری و ّأمه السيدة نرجس (مليكه) بنت إىل قيصر ملك «الروم» ،كما
الكربى ،وكان التوقیع الصدر عن االمام الی علي السمري قبل وفاته بستة
أن أمها ينتهي نسبها إىل شمعون الذي هو أحد أوصياء السید املسیح.
أيام هو اإلعالن عن انتهاء أمد الغيبة الصغرى و انقطاع السفارة و النیابة
صفات اإلمام املهدي اجلسديه كما وردت يف الروايات الشريفة ،حيث
اخلاصة.
ّ
وصف جده أمري املؤمنني:
«يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان ،أبيض مشرب حمرة ،مبدح البطن،

شروط الظهور

عريض الفخذين ،عظیم مشاش المنكبين ،بظهره شامتان :شامة على لون جلده،
وشامة على شبه شامة النبي7»...
ترتکز العقیدة الشیعیة باإلمام املهدي علی أنه القائد املنقذ و املخلص للعامل

ومن أوصافه اليت وردت على لسان اإلمام الباقر:
«أنه شاب ،أكحل العينين ،أزج الحاجبين ،أقنى األنف ،کث اللحية ،على خده
األيمن خال ،وعلى يده اليمنى خال8»...

غیبته

جنحت خطة اإلمام العسكري بكتمان خرب والدة ابناء وإخفائه عن
عوام الناس و أمثرت جهوده يف احلفاظ على ابنه ...وكذلك فشلت أجهزة
السلطة العباسية يف القبض على الغالم والقضاء عليه ،بعد أن تيقنت من
وجوده ،بل عجزت وبكل قوهتا عن حتديد مكان وجوده ،واحتارت أين
ذهب اإلمام الصغري وكيف اختفى ،ومل جيزم أحد مبوته ،بل ومل يدع أحد
موته ...مما يعين بأن اإلمام الثاين عشر من أئمة أهل البيت ،مازال حيا
يرزق ،ولكنه غائب أو مغيب إهلية عن الناس إىل أن يأذن اهلل بظهوره يف
اليوم املوعود.
يقسم الشيعة اإلمامية احتجاب أو اختفاء اإلمام املهدي إىل مرحلتني

من الظلم و اجلور و مطبق للقسط و العدل ،و ناشر للتوحید علی األرض
املعمورة ...یتحتم توفر بعض االبعاد االسرتاتیجیة الضروریة یکون وجودها
أساسي والرئيسي يف بداية نشوء حرکة (الفتح املهدوي العاملي) لتحظی هذه
الثورة العاملیة و التغيري شامل بالنجاح و تستطیع أن حتقق أهدافها املنشوده
علی املنشودة علی املدی القریب و البعید وتتوفق إلحداث تغیریا جذریا
شامالً يف حرکة و مسریة البشریة و أهم هذه األبعاد أو الشروط هي:
البعد االستراتيجي المستقبلي :رؤية واضحة وبصرية ثاقبة للتغيري الشامل،
نظرة مستقبلية لتطور اجملتمع البشري ،وهذه الرؤية متمثلة يف نشر التوحيد
والعدل (دولة آل حممد.)
البعد البيئي :واملتمثل يف أبعاد متعددة هلا عالقة بتهيئة الظروف البيئية العامة
التی تساعد علی النجاح:
 وجود العدد الكايف من األفراد والكوادر املنفذين واملضحني بني يديالقائد العظيم يف بداية احلركة (األنصار .)۳۱۳
 -یأس شعوب العامل من من القوانني واألنظمة الوضعية وجتارب الثورات
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الصهيونية العالمية وثورة روسيا الشيوعية

يف الوقت الذي كانت تدور فيه احداث احلرب العاملية األوىل كانت تدابري
الصهيونية العاملية للثورة الشيوعية يف «روسيا» قد بلغت مداها ،وذلك بعد
أن حاكوا املؤامرات ضد القيصر ،مبا يف ذلك عدم الوفاء بالتمويل الذى كانوا
قد وعدوه به ،وكانت قواته وبالده يف أشد احلاجة لألموال ،ومبا يف ذلك
قيامهم بتخريب أجهزة اإلتصال ومراكز اإلمداد والتموين لقواته ،مما اضطر
حكومته لفرض نظام التموين يف املواد الغذائية يف فرباير 1917م.
وبينما كان القيصر مع قواته يف اجلبهة ،ويف  6مارس 1917م ،امتألت
شوارع «بطرسربج» بالعاطلني ،فتم دفع اجلنود القوازق للمدينة ملواجهة
املوقف الذي مت السيطرة عليه دون عنف يذكر.
إال إنه يف اليوم التايل ( 7مارس) نظم قادة املنشفيك اليهود تظاهرة نسائية
احتجاجا على نقص اخلبز (ويشبه ذلك ما حدث يف الثورة الفرنسية عندما
زحف رجال متنكرين يف زي النساء على قصر التويلري).
ويف اليوم التايل ( 8مارس) قامت النساء مبظاهرة كربي ،مث تدخل الثوريون،
فقامت الشرطة بتفريق املتظاهرين دون احداث إصابات.
وزاد عدد اجلماهري احملتشدة يوم  9مارس ،وتدخلت الشرطة للتفريق دون
استعمال األسلحة النارية ،ولكن داست اخليل بعض املتظاهرين.
وقرر الثوريون تطوير املوقف فقاموا برتكيب مدافع رشاشة ليال يف أماكن
خفية.
ويف اليوم التايل ( 10مارس) استمرت املظاهرات ،وقتل املتظاهرون أحد
االثرياء عندما حاول املرور بعربته بالقوة بني احلشود ،وعمت الفوضى.

وهنا أطلقت املدافع اخلفية النار على املتظاهرين ،مما أدى إىل هياجهم
الشديد وقاموا بقتل شرطى مقابل كل قتيل منهم ،وقاموا باطالق سراح
املساجني (وهو نفس ما حدث يف الثورة الفرنسية) .وزادت حالة الفوضى
والشغب ،فأرسل «جملس الدوما» يوم  11مارس رسالة إىل القيصر يف
اجلبهة خيربونه فيها خبطورة املوقف .ولكن خاليا التآمر الثورية املسيطرة
على وسائل اإلتصاالت عملت على عدم وصول هذه الرسالة إىل القيصر،
وأرسلوا بدال منها رسالة إليه أدت به إىل حل جملس الدوما الذين هم أكثر
األعضاء مواالة له .فقام أعضاء اجمللس بإرسال رسالة أخرى يائسة للقيصر
جاء فيها إنه دقت الساعة األخيرة ،واقتربت نهاية الوطن والعائلة المالكة ولكن
يبدو أن هذه الرسالة أيضا مل تصل إليه.
ويف نفس الوقت قام الثوريون املسيطرون على وسائل اإلتصاالت بإرسال
تعليمات متضاربة ملختلف اجلبهات مما أدى إىل خلق حالة من الفوضى،
فثار اجلنود وقتلوا ضباطهم ،واستسلمت حاميات حصون سان بيتر وسانت
بول وانضم معظم اجلنود إىل الثورة.
وفور ذلك تسلمت جلنة مؤلفة من  12عضو من أعضاء الدوما احلكم
باعتبارها السلطة الشرعية ،وتويل كيرنيسكى رئاسة احلكومة االقليمية،
وكان قويا جدا حىت لقب «نابليون روسيا» ،وتوىل القادة الثوريون حكومة
بطرسربج الثورية «أي جملس العمال» ،وكان يسيطر على هذه احلكومة الثورية
املنشفيك ،ويأتى من بعدهم االشرتاكيون الثوريون (االيسار  ،)Essarsأما
االبالشفة فقد كانوا أقلية .رضيت احلكومة الثورية باحلكومة اإلقليمية برئاسة

كريينسكى ومسحت هلا بالعمل باعتبارها السلطة الشرعية.
وتوىل شيدرز احلكومة الثورية بعد مارتوف ،وكان شيدرز يؤيد سياسة احلكومة
اإلقليمية من حيث استمرار احلرب مع «أملانيا» خلطورة النازية األملانية املباشرة
على روسيا ،وكان سكوبوليف نائب شيدرز عضواً يف احلكومة اإلقليمية ويؤيد
نفس الرأي جتاه أملانيا بأن هزمية النازیني سوف تساعد احلركات الثورية يف
«هولندة» وأملانيا ضد احلكومة املهزومة.
وهنا قام لينين (الذي كان مقيما يف «سويسرا») باإلتصال بالقادة األملان
مبساعدة م .واربورج وأوالده ،وبني هلؤالء القادة أن سياسة كرينسكى وحكومة
املنشفيك متجهة إلستمرار احلرب مع أملانيا ،وطلب منهم مساعدته لقلب
احلكومة اإلقليمية وفرض سيطرته على روسيا يف مقابل وعد بأن يقوم
بسحب جيوش روسيا من احلرب مع أملانيا .فقام القادة األملان باالشرتاك مع
املرابني العامليني بتوصيل لينني وعصابته الثورية من سويسرا إىل «برتوجراد»
وخصصوا لنقلهم عربة قطار خاصة ومقفوله إىل أن وصلوا إىل بطرسربج
(روسيا) يف  3أبريل 1917م.
ويف نفس الوقت تقريبا ساعدت حكومة لويد جورج الربيطانية تروتسكى
وعصابته الثورية للوصول إىل بطرسربج قادمني من «نيويورك» حسب خطة
رتبها يعقوب شيف .وقد قامت احلكومة الربيطانية بالعمل على إطالق
تروتسكى ورفاقه عندما احتجزهتم احلكومة الكندية يف «هاليفاكس»،
ومسحوا هلم باملرور يف أمان خالل القطاعات الربيطانية احلصينة.
1
ويكشف الدكتور بتروفسكى يف كتابه «روسيا حتت حكم اليهود» أن الذي
تفاوض مع أملانيا و«بريطانيا» بشأن إيصال لينني ورفاقه وتروتسكى ومن
معه إىل روسيا هو اليهودي ميليوكوف ،وقد وافقت احلكومة الربيطانية تقديرا
للتعاون من اجلانب األملاين يف هذا الشأن على إطالق سراح اجلاسوس
األملاين م .لينينوف ذي األمهية اخلاصة ألملانيا.
وميليكوف الذي أشرف على هذه املفاوضات هو نفس الشخص الذي مت
القبض عليه وهو حياول التعامل بالبنكنوت املسروق مبعرفة ستالني من بنك
«تفليس» ،وهو نفسه اليهودي الذي ولد باسم فينكلينستين ،وملا انضم إىل
الثورة العاملية غري امسه إىل ماير واالش ،وعندما وطد صلته باحلزب البلشفى
وبلينني غري امسه مرة أخرى إىل ماكسيم ليتفينوف.
وقد قام ليتفينوف هذا بالعودة إىل روسيا وساعد لينني على اإلطاحة
باحلكومة املؤقتة وحبركة املنشفيك معا .وقد توىل بعد ذلك منصب مساعد
ستالني للشئون اخلارجية من عام  1930حىت عام 1939م ،.كما مت تعيينه
عضوا باللجنة املركزية للحزب الشيوعى عام 1935م ،.وساعدته مواهبه
اخلاصة ومساندة املرابني الدوليني على أن يتم انتخابه فيما بعد رئيسا جمللس
األمن التابع لألمم املتحدة.
وعندما أصدرت احلكومة اإلقليمية قرارا بالعفو العام عن السجناء السياسيني،
أتاح ذلك للينني ولرتوتسكى جتنيد حوايل تسعة آالف من العائدين من
«سيربيا» كأعضاء ثوريني متطرفني يف احلزب البلشفى.
وبدأ لينني وتروتسكى ورفاقهما يف  17يوليو 1917م .يف إثارة مترد مجاهريي
ضد احلكومة فيما يعرف «بأيام يوليو» .فقام كريينسكى رئيس احلكومة
«نابليون روسيا» مبواجهة املوقف بصرامة وأطلق النار على اجلماهري فسقط

املئات من القتلى ،ومت القبض على تروتسكى وكامبينيف ولوناركارسكى،
واختبأ لينني وزينوفييف.
ويف أغسطس 1917م .دعا كيرينسكى لعقد املؤمتر السادس لـ«حزب العمل
الدميوقراطى االجتماعى الروسى» وخرج منه زعيما للمجموعات الثورية
املوحدة باسم «احلزب الثورى» ،وشكل جلنة سرية باسم «جلنة أكتوبر
املركزية».
ويف  17اغسطس 1917م .أطلق سراح كامبينيف مث بعد ذلك بشهر أطلق
سراح تروتسكى.
ويف سبتمرب 1917م .مت انتخاب تروتسكى رئيسا لـ«جملس السوفييت
األعلى» ،وصوت جملس السوفييت لصاحل حتويل كل القوى العسكرية إىل
«جملس عسكري ثوري» حتت قيادة تروتسكى.
دبر اجمللس العسكري الثوري الجتماع يضم مجاهري غفرية يوم  4نوفمرب
1917م .ليكون خطوة لالنتفاضة احلقيقية يف اليوم التايل ،وللتغطية روج
الزعماء الثوريون أن «املؤمتر الثاين للمجالس السوفيتية» الذي يضم الشعب
كله سوف جيتمع يوم  7نوفمرب 1917م.
ويف يوم  5نوفمرب أعلنت حاميتا بطرس وبول حتالفهما مع البالشفة ،فامر
كریينسكى رئيس احلكومة بنقل قوات جديدة لتحل حمل احلاميتني ،وبإعتقال
اجمللس العسكري الثوري ،وحبظر منشورات البالشفة .ولكن لينني كان قد
دبر عن طريق عمالئه عدم تنفيذ أوامر كرينسكى ،كما تآمر مع من يعتمد
عليهم كرينسكى على أن يرتكوة وحده ويتخلوا عنه .وبعد أن تأكد لينني
من فشل احتياطيات كرينسكى وتعليماته خرج من خمبئه وانضم إىل اجمللس
العسكري الثوري ،واستعمل مؤسسة «مسونلى» 2مركزا لقيادته.
ويف الثانية من صباح  7نوفمرب 1917م .الباكر أعطى لينني أوامره ببدء
العمل الثوري املنظم ،ومل ينتصف النهار حىت كانت بطرسربج بكاملها حتت
سيطرته.
ويف التاسعة من مساء هذا اليوم كانت قوات البالشفة حتاصر مركز قيادة
احلكومة االحتياطية ويف احلادية عشر مساء إنعقد «املؤمتر الثاين للمجالس
السوفيتية للشعب الروسى» ونال البالشفة أغلبية واضحة .ومت انتخاب
كامبينيف الرئيس األول ،ولينني رئيسا للوزراء ،وتروتسكى املسئول عن
الشئون اخلارجية .وعمل البالشفة على سرعة السيطرة عن طريق اجملازر
وحكم اإلرهاب.
ويف  21نوفمرب 1917م .خلف كامبينيف يف منصبه شاب يهودي يف
مقتبل العمر امسه سفيردلوف رغم إنه مل يكن مضى على إنضمامه للبالشفة
أكثر من ستة أشهر ،وكان خبريا ماليا تدرب ليكون عميال لقادة املؤامرة.
وقد متكن من السيطرة على االقتصاد الروسى ،ولكنه بعد سنتني من تنظيمه
لالقتصاد الروسى مات يف شبابه رمبا ألنه كان قد أدى مهمته وكان يعرف
الكثري.
وقام لينني بالرتتيب إلقامة اإلنتخابات الىت كانت احلكومة املؤقتة قد أعدت
للقيام هبا يف  25نوفمرب 1917م .ولكنه ألغى اللجنة اخلاصة الىت كانت
احلكومة املوقتة قد قررت أن توكل هلا تنظيم الدعوة الجتماعات الناجحني
يف اإلنتخابات ،وقام باستبداهلا بلجنة مساها «جلنة اجلمعية التأسيسية»
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برئاسة يورتزكى ،وسيطر على هذه اللجنة البالشفة وبالتايل سيطروا على فرساي» مباشرة:
أعمال اجلمعية واجتماعاهتا ،وقاموا بالتدخل يف أعمال هذه اللجنة ،مما نتج
عنه حالة من الفوضى التامة ومن الضيق والضجر لدى األعضاء فقامت
قوات البالشفة بإهناء احلكم التأسيسي يف روسيا.
وغري البالشفة امسهم إىل «احلزب الشيوعى» يف مارس 1918م .ونقلوا
وحبجة حتقيق السالم العاملى مت إدخال الدول الشيوعية يف عصبة األمم.
مقرهم إىل «موسكو».
ويف  17يوليو 1918م .مت إعدام القيصر نيقوال الثاني وزوجته الكسندرا ويذكر كونت أوالير أن أحد املمولني الدوليني أعلن يف اجتماع عقدة
وأسرته وطبيبه وخدمه ومت التمثيل جبثثهم يف قبو حتت األرض مبدينة الصهاينة عام 1919م .يف «بودابست» أنه:
في سبيل الوصول للعالم الجديد أعطت منظمتنا البرهان على فعاليتها في كل من
«نرينربج» بسيربيا حيث كانوا منفيني.
الثورة والبناء بخلقها عصبة األمم التي هى فى الحقيقة من عملنا ...وستشكل
ويف عهد رئاسة يلتسين لروسيا تقرر يف 1996/2/25م .إعادة دفن رفات الحركة البلشفية بداية الدفع ،بينما تحقق عصبة األمم الفرامل في الجهاز الذي
العائلة القيصرية يف سان بطرسربج (لينجراد سابقا) بعد إقامة قداس تكرميا سيحتوي على القوة الدافعة والقوة الموجهة ..وسيكون نهاية مهمتنا المحددة
هلم .ولكن البطريرك ألكسى رفض إقامة القداس إال بعد أن يتم إثبات أن سلفا ...هى قيام الحكومة العالمية الواحدة. ..
القتلكان جرمية يهودية (أي متت بقطع الرأس) .وأثار ذلك إنزعاج السلطات وقد حقق البالشفة شهرة واسعة ساعدت القوى اخلفية على دفع احلكومات
الروسية ألن ذلك سوف يؤدي إىل فتح ملف العالقة اليهودية األرثوذكسية .لالعرتاف هبم .وكانت أول دولة تعرتف بروسيا الشيوعية هي بريطانيا ،مث
ويف خطوة عربت عن ذلك أعلن الرئيس فجأة يف يناير 1998م .إنه سوف تلتها فرنسا يف نوفمرب 1924م ،.مث اعرتف هبا روزفلت يف نوفمرب 1933م.
يتم إعادة الدفن يوم  17يوليو 1998م ،.فأعلنت الكنيسة امتناع البطريرك بعد أن قام ليتفينوف وهنرى مورجانزيو وغريهم بالضغط من أجل ذلك.
أو أي مرجع ديىن آخر عن حضور مراسم الدفن .وقد مت إعادة الدفن فعال
يف التاريخ الذي حدده الرئيس.
اهلوامش:
1. La Russie Sous Less Juifs
ومل ينقض وقت طويل بعد إعدام القيصر حىت كان معظم أعضاء «املؤمتر
2. Smonly
العاملى األول» إما مقتولني أو مسجونني أو منفيني رغم مساعدهتم لينني يف
3. Leo Max
الوصول إىل السلطة ،وذلك بعد أن أدوا املهام الىت أوكلت إليهم كاملعتاد.
ومل يقبل «احلزب االجتماعى الثوري» الذي يقوده اليهود أن يصبح لينني المصدر« :الصهیونیة ..من بابل إلی بوش» ،إبراهیم الحارتی ،دار البشر للثقافة
الرجل األول يف روسيا ،لذلك حاول اثنان من هذه اجلماعه اغتياله يف  30والعلوم1427 ،ه2006 - .م.
اغسطس 1918م .فجرح لينني وقتل يورتزكى .فأخذ لينني احلادث مربراً
ألعمال إرهابية واسعة جداً مات فيها أو عذب فيها ماليني الروس ،كما
حكم على ما يقدر بنحو إثىن عشر مليونا آخرين باألشغال الشاقة مدي
احلياة .ومت إقامة ما يسمى «مجهورية السوفييت اإلشرتاكية».
ويف مارس 1919م .قام لينني بتنظيم اجتماع «املؤمتر الثالث للمجالس
السوفيتية» برئاسته ،وفيه مت انتخاب زينوفييف رئيسا ،وكان هدف املؤمتر
هو توحيد مجيع األحزاب الثورية يف العامل وترتيب تزويد قادة هذه األحزاب
بالتمويل الالزم وبالنصائح .وكافة املعونات الألزمة الجناح الثورة الشعبية
العاملية.
وانقسم اليهود يف روسيا بعد ذلك إىل قسمني:
 تروتسكيون :يعملون على نشر اإلشرتاكية العاملية. صهاينة :يعملون للعودة إىل «فلسطني».وقد كتب ليو ماكس 3يف عدد جملة اغسطس  1919من جملة «ناشيونال
ريفيو» ما يلى:
إننى ألح وأصر على أن المحركين األول لجعل الحلفاء يعترفون بالبالشفة هم
يعقوب شيف و واربورج وغيرهم من أصحاب المصارف الدوليين الذين كانوا
يرغبون بشكل قوي في الحصول على مساعدة البالشفة اليهود لتأمين ميادين عمل
اليهود األلمان في روسيا.

هما تكن نوعية السلطة التى تحكم داوننج ستريت (يعنى الوزارة اإلنجليزية)
محافظة كانت أو متطرفة ،تؤيد االئتالف أو تقف في صف البالشفة ،إال أنها في
جميع األحوال تقع في أيدي اليهود العالميين .وهنا يكمن سر األيادي الخفية التى
لم يكن قد ظهر لها أي تفسير منطقى معقول.
وكتب ديكهام ستيد حمرر جريدة التاميز اإلجنليزية ما يلى عقب توقيع «معاهدة

آخرالزمان
الطواف حول األصنام في
ّ
احلج ركن عظيم من أركان اإلسالم ،فرضه اهلل سبحانه على املسلم املستطيع
َّاس ِح ُّج الْ�ب ْي ِ
بقوله « َو لِلَّ ِه َعلَى الن ِ
طاع إِل َْي ِه َسبيالً َو َم ْن َك َف َر فَِإ َّن اللَّهَ غَنِ ٌّي
استَ َ
ت َم ِن ْ
َ
َع ِن الْعالَمين 1».وال يزال الناس حيجون منذ رفع إبراهيم القواعد من البيت،
وأذن يف الناس باحلج كما أمره ربه عز وجل إىل يومنا هذا.
بُين اإلسالم على أركان مخسة ،وخامس هذه األركان حج بيت اهلل احلرام،
تؤت
واحلج املربور هو ما ال تكون فيه مسعة وال رياء ،ومل يقع فيه إمث ،ومل َ
حجاج بیتاهلل احلرام،لكننا
بعده املعاصي واآلثامّ .اما امروزه میبینیم که ّ
نرى اليوم بان حجاج بيت اهلل احلرام ،ال يك ّفرون قبل مناسك احلج عن
اإلمث والذنوب فحسب بل يواصلوان حياهتم بعد العودة من احلج على نفس
املنوال .وقد رأينا ومسعنا كثريا بان زوار بيت اهلل احلرام ،كانوا يف السابق وقبل
أن ينطلقوا لتأدية احلج ،يص ّفون حساباهتم املالية ويرفعون قد املستطاع عن
ج
ب الح 
كاهلهم حق الناس من خالل «طلب احللية»؛ ّاما الیوم «رأيت طل 
و الجهاد لغير اهلل2».
ج الملو ك نزهة و حج
قال رسول اهلل« :يأتي على الناس زمان يكون فيه ح 
ج أغنياء أمتى للنزهة و
األغنياء تجارة و حج المساكين مسألة 3».و «عندها يح 
يحج أوساطها للتجارة و يحج فقراؤهم للرياء و السمعة4».
فلقد كان الناس فيما مضى يعانون من الوصول إىل البيت أنواع الكلفة

وحتمل األخطار ،أما
واملشقات ،يعانونكثرة النفقات املالية ،واملشقةَ البدنية،
َ
ويسَر اهلل بنعمته وفضله ما كان
األمر يسرياَّ ،
اليوم ،وهلل احلمد؛ فقد أصبح ُ
عسريا؛ وبالرغم من أن الذهاب للحج أصبح اليوم أكثر يسرا وسهولة ،ومع
ذلك ،فان التيارات التنويرية واملعادية لالسالم تطلق من كل حدب وصوب
نداءات إنسانية يف الظاهر وتتساءل« :هل هو صحيح ومنطقي حتمل كل
هذه النفقات املالية اليت تنفق للحج وبالتحديد عندما ينتشر املسلمون
الفقراء هنا وهناك» ،وحيتج أحيانا النباتيون على تقدمي األضاحي يف احلج،
من دون أن يعرفوا بان اهلل تعاىل الذي وضع مناسك احلج واألضاحي ،هو
خالق كل الكائنات واألكثر حرصا وشفقة عليها .وهو الذي أقر جبانب
احلج ،الزكاة واخلمس والصدقة ليعرف الناس ،بان رزق أناس أخرين بأيديهم،
وعليهم أن يعينوهم ويساعدوهنم ماليا .إذن ماذا حدث حىت تبذل مثل
هذه احملاوالت لتعطيل «احلج» الذي هو أحد أكرب مناسك عهد النيب
ابراهيم؟ «رأيت بيت اهلل قد عطل و يؤمر بتركه5».
مجيع اخلطايا وكما تفيد
و من فضائل ِّ
احلج أنّه يُك ّفر به مجيع الذنوب ،ومتحا ُ
روايات املعصومني ،فانه يعد أحد السبل لـ«جتديد العهد» مع ويل اهلل6.
علي الحلبي عن أيب عبد اهلل قال :سألته لم يستلم الحجر
قال عبيد اهلل بن ّ
قال« :ألن مواثيق الخالئق فيه» و يف حديث آخر قال« :ألن اهلل
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تعالى لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة7».

لكن ما جيعل فجائع مناسك احلج تبلغ ذروهتا ،هو تطويق بيت اهلل وسدانته،
على يد أناس ال يعرفون اهلل ممن مدوا يد الصداقة والتعاون مع أعداء
املسلمني (امريكا و اسرائيل) ،ولطخوا أيديهم بدماء املسلمني يف اليمن
والبحرين بدال من دعم املسلمني والعامل العريب .الشئ الذي مت التكهن به
يف الروايات« :إذا حيل بينكم و بي ن سبي ل الكعبة بأقوا م ال خالق له م و اهلل و
رسوله منهم براء8»...
وأال يعترب وجود هكذا خونة ،مصداقا ومثاال بارزا على «ص ّد عن سبيل
اهلل»؟
فيه قُل قِ ٌ ِ
تال ِ
ْحر ِام قِ ٍ
ك َع ِن َّ
ص ٌّد َع ْن َس ِ
بيل اللَّ ِه َو
«يَ ْس�ئَلُونَ َ
بير َو َ
الش ْه ِر ال َ
تال فيه َك ٌ
ْ

ِِ
ِ
اج أ َْهلِ ِه ِم ْنهُ أَ ْك�بَُر ِع ْن َد اللَّ ِه َو ال ِْف�تْنَةُ أَ ْك�بَُر ِم َن الْ َق ْت ِل
ُك ْف ٌر بِه َو ال َْم ْسجد ال َ
ْحر ِام َو إِ ْخر ُ
ِ
استَطاعُوا َو َم ْن �يَْرتَ ِد ْد ِم ْن ُك ْم
َو ال يَزالُو َن يُقاتِلُونَ ُك ْم َحتَّى �يَُردُّوُك ْم َع ْن دينِ ُك ْم إِن ْ
ت أَ ْعمال ُُه ْم فِي ُّ
ك
ك َحبِطَ ْ
َع ْن دينِ ِه �فَيَ ُم ْ
الدنْيا َو الآْ ِخ َرِة َو أُولئِ َ
ت َو ُه َو كافِ ٌر فَأُولئِ َ
أَصحاب النَّا ِر هم فيها خالِدون9».
ُ
ْ ُ
ُْ

وأال يعد وجود الذين يهدمون منزل أصحاب رسول اهلل بذرائع خمتلفة
ويزيلون آثار أهل بيت الرسول األكرم يف املدينة املنورة ،أكرب ظلم يف
حق رب الكعبة؟ اهلل الذي وهب الكرامة للرسول األكرم وأهل بيته
مسعت أباجعفر و ُهو داخل و أنا خارج
وأعزهم .روی عن سدير قالُ :
الناس أن
سدير إنما أُمر ُ
و أخذ بيدي ثمُ استقبل البيت احلرام فقال« :يا ُ

قول اهلل و إني
واليتهم لنا و ُهو ُ
علمونا ُ
يأتُوا هذه األحجار فيطُوفُوا بها ثُم يأتُونا فيُ ُ
ی» ثمُ أومأ بيده إلی صدره« :إلی
لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثُم اهتد 
سدير فأُريك الصادين عن دين اهلل» ثمُ نظر إلی أبيحنيفة
واليتنا» ثمُ قال« :يا ُ
هؤالء
و ُسفيان الثوري يف ذلك الزمان و ُهم حلق يف املسجد فقالُ « :
هؤالء األخابث لو
الصادُّون عن دين اهلل بال ُهدی من اهلل و ال كتاب ُمبين إن ُ
خبرُهم عن اهلل تبارك و تعالی و
جلسوا في �بُيُوتهم فجال ُ
الناس فلم يج ُدوا أحدا يُ ُ
ُ
عن رسوله حتی يأتونا فنخبرهم عن اهلل تبارك و تعالی و عن رسوله10».
ُ
ُ ُ
ُ
ُ

الهوامش:

حرکة شهود یهوه

عالمات النهایة

 .1سورة آل عمران ،اآلیة .97
حممد بن يعقوب« ،الكايف» ،طهران ،الطبعة الرابعة 1407 ،ق ،.ج ،8
 .2الكليىنّ ،
ص .40
حممد بن احلسن« ،هتذيب األحكام» (حتقيق خرسان) ،طهران ،الطبعة
الطوسى،
.3
ّ
الرابعة 1407 ،ق ،.ج  ،5ص .463
 .4العروسى احلويزى ،عبد على بن مجعة« ،تفسري نور الثقلني» ،قم ،الطبعة الرابعة،
 1415ق ،.ج  ،5ص .36
حممد بن يعقوب« ،الكايف» ،ج  ،8ص .38
 .5الكليىنّ ،
 .6عن بكري بن أعني قال :سألت أبا عبد اهلل ألي علة وضع اهلل احلجر يف الركن
الذي هو فيه و مل يوضع يف غريه و ألي علة يقبل و ألي علة أخرج من اجلنة و ألي
علة وضع فيه ميثاق العباد و العهد و مل يوضع يف غريه و كيف السبب يف ذلك ختربين
جعلت فداك .فإن تفكري فيه لعجب قال فقال« :سألت و أعضلت يف املسألة و
استقصيت فافهم و فرغ قلبك و أصغ مسعك أخربك إن شاء اهلل إن اهلل تبارك و تعاىل
وضع احلجر األسود و هو جوهرة أخرجت من اجلنة إىل آدم فوضعت يف ذلك الركن
لعلة امليثاق و ذلك أنه ملا أخذ من بين آدم من ظهورهم ذريته م حني أخذ اهلل عليهم
امليثاق يف ذلك املكان و يف ذلك املكان تراءى هلم رهبم و من ذلك الركن يهبط الطري

 و إىل ذلك املقام يسند
على القائم فأول من يبايعه ذلك الطري و هو و اهلل جربئيل 
ظهره و هو احلجة و الدليل على القائم و هو الشاهد ملن واىف ذلك املكان و الشاهد
ملن أدى إليه امليثاق و العهد الذي أخذ اهلل به على العباد و أما القبلة و االلتماس فلعلة
العهد جتديدا لذلك العهد و امليثاق و جتديدا للبيعة و ليؤدوا إليه يف ذلك العهد الذي
أخذ عليهم يف امليثاق فيأتونه يف كل سنة و ليؤدوا إليه ذلك العهد أ ال ترى أنك تقول
أمانيت أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد يل باملوافاة و اهلل ما يؤدي ذلك أحد غري شيعتنا
و ال حفظ ذلك العهد و امليثاق أحد غري شيعتنا و إهنم ليأتونه فيعرفهم و يصدقهم و
يأتيه غريهم فينكرهم و يكذهبم و ذلك أنه مل حيفظ ذلك غريكم فلكم و اهلل يشهد و
عليهم و اهلل يشهد باخلفر و اجلحود و الكفر و هو احلجة البالغة من اهلل عليهم يوم
القيامة جييء و له لسان ناطق و عينان يف صورته األوىل يعرفه اخللق و ال ينكرونه يشهد
ملن وافاه و جدد العهد و امليثاق عنده حبفظ امليثاق و العهد و أداء األمانة و يشهد على
كل من أنكر و جحد و نسي امليثاق بالكفر و اإلنكار و أما علة ما أخرجه اهلل من
اجلنة فهل تدري ما كان احلجر»
قال قلت :ال .قال« :كان ملكا عظيما من عظماء املالئكة عند اهلل تعاىل فلما أخذ
اهلل من املالئكة امليثاق كان أول من آمن به و أقر ذلك امللك فاختذه اهلل أمينا على مجيع
خلقه فألقمه امليثاق و أودعه عنده و استعبد اخللق أن جيددوا عنده يف كل سنة اإلقرار
بامليثاق و العهد الذي أخذ اهلل به عليهم مث جعله اهلل مع آدم يف اجلنة يذكره امليثاق و
جيدد عنده اإلقرار يف كل سنة فلما عصى آدم فأخرج من اجلنة أنساه اهلل العهد و امليثاق
حملمد و وصيه و جعله باهتا حريان فلما تاب على
الذي أخذ اهلل عليه و على ولده ّ
آدم حول ذلك امللك يف صورة درة بيضاء فرماه من اجلنة إىل آدم و هو بأرض اهلند فلما
رآه أنس إليه و هو ال يعرفه بأكثر من أنه جوهرة فأنطقها اهلل عز و جل .فقال :يا آدم!
أ تعرفين قال ال قال أجل استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربك و حتول إىل الصورة
اليت كان هبا يف اجلنة مع آدم فقال آلدم أين العهد و امليثاق فوثب إليه آدم و ذكر امليثاق
و بكى و خضع له و قبله و جدد اإلقرار بالعهد و امليثاق مث حوله اهلل تعاىل إىل جوهر
احلجر درة بيضاء صافية تضيء فحمله آدم على عاتقه إجالال له و تعظيما فكان إذا
أعيا محله عنه جربئيل حىت واىف به مكة فما زال يأنس به مبكة و جيدد اإلقرار له كل يوم
و ليلة مث إن اهلل تعاىل ملا أهبط جربئيل إىل أرضه و بىن الكعبة هبط إىل ذلك املكان بني
الركن و الباب و يف ذلك املكان تراءى آلدم حني أخذ امليثاق و يف ذلك املوضع ألقم
امللك امليثاق فلتلك العلة وضع يف ذلك الركن و حنى آدم من مكان البيت إىل الصفا و
حواء إىل املروة فأخذ اهلل احلجر فوضعه بيده يف ذلك الركن فلما أن نظر آدم من الصفا و
قد وضع احلجر يف الركن كرب اهلل و هلله و جمده فلذلك جرت السنة بالتكبري يف استقبال
الركن الذي فيه احلجر من الصفا و أن اهلل عز و جل أودعه العهد و امليثاق و ألقمه إياه
حملمد بالنبوة و
دون غريه من املالئكة ألن اهلل تعاىل ملا أخذ امليثاق له بالربوبية و ّ
لعلي بالوصية اصطكت فرائص املالئكة و أول من أسرع إىل اإلقرار بذلك امللك و
ّ
حممد منه فلذلك اختاره اهلل تعاىل من بينهم
آل
و
د
حملم
حبا
أشد
فيهم
يكن
مل
ّ
ّ
و ألقمه امليثاق فهو جييء يوم القيامة و له لسان ناطق و عني ناظرة ليشهد لكل من
حممد بن على« ،علل
وافاه إىل ذلك املكان و حفظ امليثاق( ».ابن بابويه الصدوقّ ،
الشرائع» ،قم ،الطبعة االولی1966 ،م ،.ج  ،2ص ).431-429
حممد بن على« ،علل الشرائع» ،ج  ،2ص .423
 .7ابن بابويه الصدوقّ ،
حممد بن على« ،كمال الدين و متام النعمة» ،طهران ،الطبعة
 .8ابن بابويه الصدوقّ ،
الثانیة1395 ،ق ،.ج  ،2ص .469
 .9سورة البقره ،اآلیة .217
حممدبن یعقوب« ،الکايف» ،ص .99
 .10کلینیّ ،

النشأة والهدف

«يهوه» تعين الكائن احلي ،ويف «التوراة» تعىن إله طفويل وثين مل يرق إىل
مرتبة التوحيد.
وأخذت حركة شهود يهوه امسها من إله اليهود فقالوا :اهلل هو يهوه فال يجوز
أن تسمى اهلل إال باسمه يهوه.
ويعود تاريخ «شهود يهوه» إىل القرن التاسع عشر وظهرت يف «الواليات
املتحدة األمريكية» ،وهي من احلركات الدينية السياسية الطفيلية اليت أقرهتا
اليهودية ،بفكرها الصهيوين رغم ما تتظاهر به من االنتماء إىل املسيحية.
وكلمة الشهود استعملها النيب أشعيا يف قوله:
أنتم شهودي يقول الرب وأنا هو اهلل يهوه.
إذن فمصدر احلركة يف التوراة واحلركة الصهيونية العاملية.
وتقوم دعوة شهود يهوه على اعتبار التوراة األساس للـ«إجنيل» وأنه ال
ميكن فهم اإلجنيل بعيدا عن التوراة ،ويرفضون تفاسري اآلباء للعهد اجلديد،
وانقسموا حنو أربعني فرقة حتمل نفس االسم شهود يهوه.
ومتلك احلركة إمكانيات كبرية من الناحية املالية واملؤسسات اإلعالمية
والتبشريية .فهي تتلقى الدعم الكبري من احلركة الصهيونية العاملية ألهنا جزء
منها ،بل هي العضو الرئيسي يف الصهيونية واملركز الرئيسي له.
ومقر احلركة يف الواليات املتحدة األمريكية يف والية «نيويورك» حي
«بروكلني» ،ويوجد هلا فروع أخرى يف «إجنلرتا» و«كندا» و«أملانيا»

و«الربازيل» وغريها من البلدان ولكنها تابعة للمركز الرئيسي بأمريكا.

عقيدة حركة الشهود يهوه

من أهم املالمح الرئيسية للحركة أهنا ترفض فكرة الثالوث القدس يف املسيحية،
وينكرون خلود النفس ويهامجون كل األديان ما عدا اليهودية حىت قالوا:

المسيحيون على اختالف طوائفهم والمسلمون والوثنيون كل هؤالء مع تعدد الطرق
يعبدون المخلوق دون الخالق.

ولذلك فإهنم يدعون إىل هدم النظام الدويل العاملي ويدعون إىل حتطيم
احلكام واستئصال جذور احلكومات من األرض ،والتمهيد حلكم العامل حتت
رئاسة الدجال املنتظر لدين اليهود ،وميهدون له بكل الوسائل اليت نصت
عليها كتبهم التوراتية.
ومن أقواهلم :أال فليعلم القاصي والداني أن شهود يهوه ال يؤدون التحية ألي علم
من أعالم األرض.
ويف كتاب «اجملد املكرس» جملد يهوه:
أن الشيطان هو إله هذا العالم وأن قادة األمم والزعماء هم نوابه على األرض ،وأنه
ال توجد أمة واحدة على األرض تستطيع أن تدعی أن يهوه هو إلهها.

مؤسس الحركة وأبرز شخصياتها

أسس احلركة الراهب تشارلز راسل حتت اسم مذهب الراسلية والدارسون
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اجلدد لإلجنيل واعرتف هبا بأمريكا عام 1844م .وعرفت باسم شهود يهوه ويسألونك :فهل عقلك حر كفاية لرتاه؟
هل تسمح لكربيائك أن يسبق سقوطك أو أنك تدرك تلك الكربياء الفارغة
يف عام 1931م.
ومن زعمائها فرانكلين رذرفورد الذي ألف كتاب «سقوط بابل» وفيه يرمز وتزيلها من الطرق أمام التفكري الصائب الصحيح؟
إىل كل األنظمة السياسية يف العامل مبدينة «بابل».
 وهل تستخدم عقلك للتفكري ،أو تدع تعصبك يعمى بصريتك؟!ومن أهم رؤسائها نارثان هرمرکتور (1905م ).ويف عهده توصلت املنظمة إىل وجاء يف نفس النشرة:
في الواقع قام أحد دارسي التوراة وحسب أن هناك ثالثمائة واثنين وثالثين نبوة
داخل أجهزة الدولة األمريكية.
خاصة في العهد القديم قد نمت حرفاً قبل المسيح.
وهدفهم األمسى هو إقامة دولة دينية دنيوية تسيطر على العامل.
ويعتقدون أن اجلنة ستكون يف الدنيا يف مملكتهم وأنه ال جنة وال نار وبالتايل وكما حدثت تلك التتمات المدهشة للنبوة عن مجيء المسيح األول منذ  19قرناً
ال يؤمنون باليوم اآلخر! وال يؤمنون خبلود الروح وهلم معابد خاصة هبم نری نظيرها يحدث اآلن في وقت حضور المسيح الثاني؟؟
مث يقولون:
يطلقون عليها القاعة امللكية أو بيت الرب.
لقد فشلت عصبة األمم وهيئة األمم المتحدة في عمل ما يستطيع المسيح وحده
ويعادون النظم الوضعية ويدعون إىل التمرد عليها ،ويقصرون اإلخوة اإلنسانية
أن يعمله.
على بعضهم البعض.
تأمل كيف تتم النبوة في األيام األخيرة من العالم القديم ،سبق يسوع فأنبأنا ،ستقوم
من رموزهم النجمة السداسية والشمعدان السباعي وكالمها موجود على شهود يهوه ويبشرون وهم على أبواب عالم جديد بإنجيل ملكوت المؤسس،
الدوالر فئة الدوالر الواحد1.
ويخبرون كيف أن يهوه مجدون ،وهي معركة ،معركة يهوه ،ستنظف األرض من الشر
وصل عدد البلدان اليت يزاولون فيها نشاطهم إىل  158دولة حىت عام واإلثم وتفتح الطريق للسالم والسعادة والحياة بال نهاية4.
1955م .وعدد دعاهتم  1814داعية.
كل هذا الكالم لشهود يهوه حتت عنوان «أساس لالعتقاد بعامل جديد».
يصدرون آالف الكتب والنشرات والصحف ويوزعوهنا جماناً وهلم مدارس إنه دس السم يف العسل ،وتلك عادة الصيهونية دوماً يف عرض أفكارهم
خاصة هبم وأيضاً دور نشر ومزارع ومكاتب الرتمجة والتأليف وجلان عليا ومبادئهم اهلدامة على العامة من الناس.
لتفسري الكتاب املقدس وفق مصلحتهم.
ولقد فطنت الدول العربية إىل أهداف شهود يهوه ،فمنعتهم من التواجد
هلم عالقة تعاون مع املنظمات التبشريية واملنظمات الشيوعية واالشرتاكية على الساحة العربية وصدرت قرارات ملنع تواجدهم يف البالد العربية منذ
الدولية وتدخل هذه احلركة بأفكارها يف الدول احملظور عليها ممارسة نشاطها اخلمسينيات من القرن املاضي.
فيها عن طريق املنظمات التبشريية.
 ففي «مصر» صدر القرار الوزارى عام 1960م .رقم  155مبنع نشاطتستغل احلركة أعضاءها يف أعمال االستخبارات واجلاسوسية والدعاية.
احلركة ومصادرة أمواهلا كما فعلت مع املنظمة املاسونية والبهائية أيضاً.
 ويف «لبنان» مت رفض االعرتاف حبركة شهود يهوه ومنع نشاطها يف1954/4/21م .برقم  708وتأكد نفس القرار يف 1954/8/14م- .
من منشورات حركة شهود يهوه
على املثال القائل «من فمك أدينك» نستعرض بعض الكلمات اليت ينشرها وأصدرت «جامعة الدول العربية» قرارها املرسل إىل احلكومة األردنية واألقطار
مفكرو شهود يهوه على أتباعهم وعلى غريهم من سكان العامل ...فهم العربية لوقف نشاط شهود يهوه وذلك يف 1954/6/16م .وكذلك صدر
منع نشاط تلك احلركة أيضا يف سوريا يف 1951/8/4م.
يدعون أهنم شهود احلقيقة اخلالدة اليت ال يراها غريهم.
قالوا:
العالم البالي أمسى شبيهاً بغابكثير األخطار ،فالروح العسكرية العطشي إلى الدمار الهوامش:

تجول فيه بخيالء ،يصحبها السياسيون النفعيون وجبابرة التجارة المحتالون ،ورجال
الدين الطفيليون المراءون ،وناكثو العهد الخوانون ،وفاسدو األخالق المنحطون،
وقساة القلوب المجرمون ،وهؤالء جميعاً يزرعون فيما بينهم الشوك والعوسج وكل
نبات سام کالبغض الجنسي والتعصب الديني والتحيز القومي والتعاليم التجديفية
واإللحاد الشكي والفلسفات العقيمة العاملة كلها على خنق الحق األبدي المسطر
في كلمة اهلل2.

فهم يدعون العامل إىل عدم التعصب ويهيئون نفوس الناس لقبول الدين
اليهودي الذي هو هدف نظرائهم األمثل واألحق باالتباع ،وهذا ما يتضح
يف الكلمات اآلتية يف نفس النشرة:

هذا العالم القديم هو اآلن في طور الزوال ،واالضمحالل ،وكل ما يتمسك به
سيزول معه ،إنما هناك عالم جديد قادم وطافح بالحياة وكل من سيناصره سيبقى
ويدوم معه لألبد3.

 .1انظروا «املاسونية حقائق و أكاذيب».
 .2نشرة من نشرات شهود يهوه ،عام 1953م .باإلنكليزية والعربية يف نيويورك عام
1955م ،.مركز اليهود األكرب يف العامل.
 .3املصدر السابق.
 .4املصدر السابق.
المصدر :منصور عبد الحکیم« ،العالم رقعة الشطرنج منظمات سریة تحرک العالم
قدیما وحدیثا» ،دمشق  -قاهرة ،دار الکتاب العربي2005 ،م.

التهدیدات المضادة لألمن البيئي

مع التركيز على تهديد اإلرهاب الحيوي
التكنولوجيا البيئية والتالعب الجيني

إىل استخدام العوامل البيئية املتاحة .ويف هذا األسلوب ،تنشأ متعضيات
جمهرية بقوة إمراضية وإعاللية أكرب ومقاومة لألدوية (مسبب نزالت الربد
اجلديدة مبا فيها أنفلونزا الطيور واخلنازير والعنز و ...وميكن إعتبارها خمتلفة
عن األنفلونزا السائدة العادية) .وهذا الشكل من التالعب وجماالته ،معروف
يف اإلرهاب (اإلرهاب احليوي املتصل باملتعضيات اجملهرية) ،رغم أن هناك
معلومات ضئيلة عن تغري األنواع اجلديدة ،لكن من الضروري هنا ،أن نشري
إىل النوع الثاين من التالعب الذي مازال ميلك إستخدامات وأبعادا جمهولة
يف التأثري على البيئة.

ويتم يف الوقت احلاضر عرض منتجات يف االسواق مبساعدة التكنولوجيا
البيئية مع التالعب يف جينات احليوانات والنباتات .ويف اجلزء املتصل
حورة وراثيا) واحلبوب املعدلة (مقاومة
بالنباتات ،فان أنواع الفواكة (امل َّ
لألمراض يف الظاهر) تقع ضمن ُهذه الفئة .إن أبعاد التهديد البيئي الذي
تنطوي عليه هذه السالالت اجلديدة ،مل تتضح بعد ،لكن ما هو واضح يف
قسم املتعضيات اجملهرية هو أن العوامل البيئية ميكن استخدامها يف اإلرهاب
بشكليها العادي واملعدَّل .ولتوضيح جماالت التهديد ضد مكونات البيئة،
نشري فيما يلي إىل ُمنوذجني من القابليات اليت وفرهتا التكنولوجيا البيئية يف
ب .التالعب بالمتعضيات الكبيرة
جمال التالعب اجليين يف الكائنات احلية:
لقد جنح علماء التكنولوجيا البيئية لشركة كندية  -اسرتالية تدعى «بيجنيكا»
ومبدد اهلندسة الوراثية ،يف ختليق كائن حي يشبه جنني اإلنسان يدعى
أ .التالعب بالمتعضيات المجهرية
ويف احلالة العادية ،فان العوامل البيئية اجملهرية مبا فيها اجلراثيم والفطريات «جنبت» .إن جنبت هو ثديي مت إعقامه وبرتكيبة من جينات األرنب
والفريوسات و ،...قادرة على مهامجة البيئة وميكن إستخدامها يف اإلرهاب والشمبانزي.
(اإلرهاب احليوي) ،لكن ومبدد التكنولوجيا البيئية ومن أجل املزيد من التأثري ومت عرض منوذجني بطول عمر سنة واحدة أو ثالث سنوات يف األسواق.
على البيئة ،يتم اللجوء إىل التالعب اجليين يف املتعضيات اجملهرية فضال عن وكان هذا الكائن احلي ميلك حركات حمدودة تشبه الرضع حديثي الوالدة،
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وحيتاج إىل طعام قليل .وكان طوله يبلغ حنو  20سنتيمرتا وقطره  7سنتيمرتات ،تلويث املاشية باحلمى القالعية وشيوع السارس وجنون البقر وأنواع HN

وال يكرب جسدة أكثر من هذا .ويشعر بالوجع بالكامل ،لكنه غري قادر إىل و ...واليت تستهدف األناس األبرياء ،تشكل مناذج من حتول اإلرهاب
إنتاج أصوات مرتفعة .وبعد خروجة من العلبة ،مت إيقاظه بصدمة كهربائية احليوية إىل اإلجتماعية كشكل من أشكال اإلرهاب.
خالل فرتة  20دقيقة ،وهو قادر على التعرف على صاحبه 1.إن جنبت
هو منوذج حملاوالت التالعب اجليين لتوليد متعضيات كبرية .إن تداعيات اإلرهاب الحديث (مثل اإلرهاب الحيوي واإلرهاب
املتعضيات الكبرية املتالعب هبا وراثيا ،على البيئة أو اجملاالت احملتملة لسوء
استخدامها يف اإلرهاب (اإلرهاب احليوي املتصل باملتعضيات الكبرية) غري الكيمياوي)
وهو جاهز أكثر فاكثر الستخدام العوامل للتدمري الواسع يف اجملتمع ،وليس
واضحة املعامل بعد.
اإلرهاب احليوي وحده بل اإلرهاب الكيمياوي ميلك القابلية على التحول
إىل اإلجتماعية ،على سبيل املثال ،اإلرهابيون الذين نفذوا هجوم عام
اإلرهاب الحيوي
1996م .يف طوكيو (طائفة آنوم) إختاروا مرتو األنفاق كهدف هلم ،والذي
ويتم يف اإلرهاب احليوي استغالل العوامل البيئية .والقصد من العوامل البيئية كان قد جتمع فيه عدد غفري من الناس ،وكان مبقدور االسطوانات الكميائية
هو الكائنات احلية اجملهرية مبا فيها اجلراثيم والفريوسات و ،...إذ أن ظروف إجياد ضحايا كثر.
حياهتا واملواد اليت
تفرزها ،قد تؤدي إىل إعالل وإمراض اإلنسان واحليوان وبالرغم من أن العوامل اجلرثومية أخطر بكثري الهنا قادرة على إستهداف
2
والنبات أو حىت موهتا .وقد وردت تعاريف خمتلفة لإلرهاب احليوي:
أرواح مئات األلوف من البشر ،لكن املواد الكيميائية قادرة هي األخرى على
 إن اإلرهاب احليوي هو عبارة عن إستخدام أو التهديد باستخدام العوامل القضاء على ألوف األشخاص 6.ففي اإلرهاب الكيمياوي ،فان استخدامالبيئية بدوافع سياسية ودينية وبيئية واجتماعية فردية أو مجاعية .إن األهداف مواد كيميائية سامة مثل األرسنيك والكادميوم والزئبق والرصاص يف السدود
اإليديولوجية لبث الرعب واخلوف أو
نشر األمراض أو قتل األشخاص تعد وآبار مياه الشرب وحىت أن كمياهتا القليلة مضرة لإلنسان ،قادرة على التأثري
من احلاالت االخرى اليت ميكن ذكرها؛3
بقوة على االنسان بسبب تعاطيه مع البيئة.
 إن اإلرهاب احليوي هو عبارة عن استغالل العوامل اجلرثومية أو وعلى النقيض من معظم العوامل الكيمياوية ،فان اإلشعاع الصادر عنمستحضراهتا أو بعبارة أمشل ،استخدام 4العوامل البيولوجية هبدف إرعاب أو املواد املشعة ال ميكن مشاهدته وتذوقه واستشمامه ،لذلك ميكن إستخدام
قتل الناس وإتالف املاشية أو النباتات؛
وسائل خمتلفة يف اهلجوم اإلرهايب النووي على البيئة ،على سبيل املثال ،توجد
 إن اإلرهاب احليوي هو عبارة عن بث اخلوف أو أداة للنشر املتعمد إمكانية إستخدام املواد النووية (املشعة) لتصل إىل النباتات واحليوانات ومنللمتعضيات املُمرضة واملُعلة 5أو مستحضراهتا بواسطة الغذاء واملاء واحلشرات مث إىل جسم اإلنسان عن طريق املاء (األهنر والبحريات والسدود وآبار املياه
الناقلة أو على شكل خباج.
احلضرية) ،واهلواء (الرش بواسطة الطائرات مع وبدون طيار) وبطريقة يدوية
إن البيئة اليت تنتشر فيها عوامل ومسببات اإلرهاب احليوي هي اهلواء واملاء (على شكل خباخ يف األماكن العامة واملزارع) أو الرتبة (األراضي الزراعية)
والرتبة والغذاء والنباتات و ،...وتتعلق كلها ببيئتنا ،كما أنه ميكن استخدام وتؤدي إىل اإلصابة بأنواع األمراض مبا فيها السرطان .إن استخدام عدة
العوامل البيئية لتدمري التجهيزات واملنشآت أيضا .ويف ظل التعاريف آنفة غرامات من عنصر مشع أو خملفات التفاعالت النووية يف متنزه ميكن له أن
الذكر ،ميكن إمجاال إعتبار اإلرهاب احليوي ظاهرة يعتمدها الفرد واجملموعة يلوث لسنوات عديدة األشخاص الذين ميرون من مسافة عشرات األمتار
أو احلكومات بدوافع خمتلفة وبشكل علين أو خفي ،وبصورة هادفة من من هذا املتنزه وبصورة صامتة ،إال اذا مت استخدام أجهزة قياس اإلشعاعات
خالل إستغالل العوامل البيئية أو مستحضراهتا وبأدوات خمتلفة لبث الرعب يف النقاط املختلفة مبا فيها املواقع العامة ،للكشف عن مثل هذه اهلجمات
واخلوف أو قتل الكائنات احلية (اإلنسان واحليوان أو النبات) أو تدمري اإلرهابية النووية .وإستكماال للموضوعات أعاله ،ميكن القول أن اإلرهاب
التجهيزات واملنشآت املستهدفة أو اإلضرار هبا.
احلديث ويف ضوء استخدامه التكنولوجيا ،أصبح قابال على التحول إىل
اإلجتماعية ،ومع إنشاء األماكن العامة ،حصل على إمكانية إستخدامه
إجتماعیة اإلرهاب الحيوي
يف اجملتمع.
ومبا أن السياسة حتولت اليوم إىل مقولة اجتماعية ،فان اإلرهابيني أصبحوا ويقول االمريكيون أن تفشي مرض اجلمرة بعد حادث  11سبتمرب 2001م،.
ال خيتارون بالضرورة ضحاياهم وموضوع عملياهتم ،من بني رجال الدولة أظهر أن دفاعنا يف مواجهة إجراءات اإلرهاب احليوي ،كان ضعيفا للغاية،
والساسة ،بل بوسعهم الرتكيز على اجملاالت العامة (مبا فيها أمن البيئة) وجيب حتسينه .واملرجح أن السبب الرئيسي لعدم مقدرتنا على مواجهة
ملمارسة اإلرعاب والضغط ،لكي ينالوا مآرهبم هبذه الطريقة .إن اإلرهاب األسلحة البيئية ،هو عدم التعرف على طريقة تفشي األمراض املعدية وطرق
وبسبب إمتالكه هذه القابلية ،ميلك أرضية التحول إىل اإلجتماعية .وهذه تشخيصها وكذلك عالجها 7.ومن بني األدوات املتاحة لإلرهابيني الدوليني،
اإلجتماعية تُدعم من قبل التقدم التكنولوجي .ويف هذا اخلصوص ،فان املرجح أن تكون العوامل البيئية اخلفية للغاية واملخربة من حيث اإلحساس.

إن إنتاج املتعضيات اجملهرية املعلة واملناسبة يف املقاييس اليت يريدها اإلرهابيون  .8املصدر السابق.2 ،
احليويون ،سهل نسبيا ،و ُ
ليس حباجة إىل إمكانات معقدة كثريا .إن بعض  .9جملس التألیف.6:1388 ،
 .10دانشور.173:1371 ،

عوامل اإلرهاب احليوي هي يف املتناول يف السوق الدولية لتهريب األسلحة.
فبعد اهنيار «اإلحتاد السوفييت» أصبح باإلمكان تقريبا شراء أي سالح من المصدر :مجلة موعود الشهرية ،العدد .199-198
ترسانة هذا البلد .وإضافة
إىل ذلك ،فانه ميكن بسهولة نقل العوامل البيئة عرب احلدود ،الن أنظمة
التفتيش وكذلك موظفي اجلمارك غري قادرين على تشخيص وحتديد
الكميات الضئيلة من املواد البيئية اليت يتم تعبئتها مبهارة .إن هجوما إرهابيا
حيويا قد خيلف األلوف من الضحايا ،لكن حىت اخلسائر القليلة جدا مثل
«أنرتاكس» يف امريكا ،ميكن هلا أن ختلف ضغطا إجتماعيا مدمرا وآثارا
نفسية على األمد البعيد8.

مبدأ التوازن في البيئة

إن وجود حالة توزيع مناسبة يف البيئة ،يعد واحد من النقاط املهمة اجلديرة
باإلهتمام فيما خيص أمن البيئة ،إذ أن احلالة اليت تنطوي على توازن،
تستحدث يف الغالب من خالل الدورات الطبيعية ،فمثال يف دورة املياه،
يتم توزيع املاء املوجود يف الطبيعة بصورة ثابتة ومناسبة تقريبا بني البحار
واألهنر والبحريات وسطوح املاء الباطن والتجمعات اجلليدية الطبيعية وباقي
املصادر 9.أو أن يستقر عدد من سالالت النباتات واحليوانات يف منطقة
بيئية ما ،على إثر جمموعة من األحداث املرتابطة اليت تؤدي إىل تغري طبيعي
(عملية طبيعية) ،يف حالة توازن ،فمثال ،إضافة مواد إىل األهنر تؤدي إىل
النمو األكثر من الالزم لبعض النباتات املضرة للكائنات املائية وتتسبب
بالشيخوخة املبكرة للبحريات السيما البحريات اإلصطناعية10.
إن اإلرهابيني (السيما يف إرهاب الدولة احليوي) قادرون يف جمال بيئة البالد
والرتكيز على الدراسة والبحوث والتالعب هبا ،املساس هبذا املبدأ ،على سبيل
املثال ،ميكن إرباك التوازن يف بيئة ما ،من خالل إضافة ساللة بيئية جديدة
(غري حملية) إليها ،وحىت أن هناك تداعيات وخيمة فيما خيص نقل احليوانات
إىل بالد أجنبية .ويذهب اخلرباء إىل أن نقل احليوانات إىل البيئات النائية
والبعيدة عن حممياهتا الطبيعية ال يؤدي فقط إىل القضاء على جيل احليوانات
اليت هي فريستها بل سيرتك تداعيات سلبية واسعة على بيئة منطقة ما.
وال خيفى أن احلوادث تلعب دورا يف إرباك توازن البيئة .على سبيل املثال،
أدى تسرب النفط يف «خليج املكسيك» عام 2010م .إىل وقوع كارثة
بيئة.
الهوامش:
 .2أمحرلوئی.74:1389 ،
 .3محزة زادة33:1384 ،
.4ماه بیشانیان.5:1388 ،
 .5لكزیان.1:1388 ،
 .6جمموعة الدراسات.50:1386 ،
 .7فون لوبیتس13:1384.8 ،
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يف هذا الشان؛ فإ ّن إيراد بعض الروايات املختلفة من املمكن أن يوضح الرأي
احلقيقي لإلسالم يف األمر ،ومن ذلك ما جاء عن اإلمام الصادق يف قوله
ألصحابهَ « :دخر لصاحبكم الصعب ».فقالوا :ما الصعب؟ قال« :من سحاب

عوالم الحكومة المهدویة
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فيه رعد و برق و صاحبکم یرکبه ،أما إنه سیرکب السحاب ويرفي في األسباب،
أسباب السماوات السبع واألرضين».
وما جاء يف «الصواعق احملرقة» لـابن حجر أخرج الطبراني عن الرسول

الخطاب القرآني الكوني

لغير المسلم
صالح الطائي

البد من التوقف قليالً عند موضوع مهم لنبحث به سبب خماطبة الكثري من
اآليات القرآنية الكونية لغري املسلم ،لنعرف سبب توجيه اخلطاب القرآين
هلؤالء من دون غريهم .ففي «القرآن الكرمي» آيات كثرية تتحدث عن العوامل
اخلارجية بنحو العموم ،ولكن ما جيلب الدهشة واالستغراب أن أغلب هذه
اآليات تتوجه خبطاهبا إىل اآلخر وإىل املشككني بالقرآن من غري املسلمني
مبا فيهم عرب قريش املشركني قبل إسالمهم ،وكأن القرآن يريد أن خيربنا أن
العلوم املوجودة يف آيات اخلطاب هذه سيتوصل إىل فك رموزها املشركون،
ومن هم ليسوا مسلمني دون غريهم مبا اكتسبوه من علم؛ ولذا جاء يف اآلية
ِ
َّ ِ
ِ
ك �فَ�يُْؤِمنُوا
ْح ُّق ِم ْن َربِّ َ
ْم أَنَّهُ ال َ
املشرفة قوله سبحانه وتعاىلَ « :ول�يَْعلَ َم الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
يم»1
صر ٍ
ت لَهُ �قلُو�ب ُهم وإِ َّن اللَّهَ ل ََه ِاد الَّ ِذين آمنُوا إِل ٰ ِ
ِِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
َ َ
به �فَتُ ْخب َ ُ ُ ْ َ
َى َ
فقد قرن اهلل سبحانه رؤيتهم لآليات يتبيان احلق «سنُ ِري ِهم آياتِنَا فِي الآْ فَ ِ
اق
َ ْ َ
ْف بِربك أَنَّه على كل شي ٍء ش ِهيد»2
َم يَك ِ َ ِّ َ ُ َ َ ٰ ُ ِّ َ ْ َ ٌ
َوفِي أَ�نُْف ِس ِه ْم َحت ٰ
َّى �يَتَ�بَيَّ َن ل َُه ْم أَنَّهُ ال َ
ْح ُّق أ ََول ْ
َّ ِ
ين
من أجل إحداث العصف الذهين؛ وهو ما توضحه آية أخرى «أ ََول ْ
َم �يََر الذ َ

السماو ِ
َك َف ُروا أ َّ
اه َما َو َج َعلْنَا ِم َن ال َْم ِاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي
ض َكا�نَتَا َر�تًْقا �فََف�تَْقنَ ُ
ات َوالأْ َْر َ
َن َّ َ َ
أَ�ف �يؤِمنون»3
َلاَ ُْ ُ َ

وذلك طبعاً ليس إلثبات صحة معتقدهم بل إلثبات أن صحة نظرياهتم جيب
أن توقظ ضمائرهم وضمائر غريهم ،ولكي يطرحوا نتائج حبثهم على أهنا
شی اللَّهَ ِم ْن
مسلمات تأخذ بأيديهم إىل اهلداية تبعاً لآلية الشريفة «إِنَّ َما یَ ْخ َ
ِعبَ ِاد ِه الْعُلَ َمآ ُؤاْ» ويأخذ هبا املسلمون قبل غريهم فيزدادوا إمياناً.
ول ّـما كان املسلمون قد اختلفوا بشأن املهدوية وفيهم من ينكر أن يكون
اهلل قد أعطى لإلمام املهدي كل هذه الكرامات .فإن ما يأيت عن طريق
هؤالء العلماء سوف يكون طرحاً موثوقاً من جانب مستقل ال عالقة له هبذا
االختالف البيين اإلسالمي وحينئذ على الطرف اإلسالمي الرافض أن يؤمن
بصحة ما جاء به الطرف اإلسالمي املؤيد لألطروحة اإلهلية استناداً للنصوص
املق ّدسة وما جاء يف نتائج هؤالء العلماء استنادا إىل نتائج دراستهم العلمية،
مع أنه من املعيب أن نستند إىل نتاج فكر غرينا إلثبات صحة جوانب من
عقيدتنا.
ضمن هذا النسق جاء اخلطاب القرآين واضحاً صرحياً من أجل تبیان احلق
للجميع« :أَ�فَلاَ �يَتَ َد�بَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن َول َْو َكا َن ِم ْن ِع ْن ِد غَْي ِر اللَّ ِه ل ََو َج ُدوا فِ ِيه ا ْختِلاَ فًا
َكثِ ًيرا» 4حيث كانت هذه اآليات تتنوع يف توجيه مداركهم إىل ما أبدعوا فيه
من العلوم ؛ لكي يربطوا بني العلم وما جاء عنه يف حمكم التنزيل «أَ�فَلَ ْم �يَْنظُُروا

اء �فو�قهم كيف �ب�ن�يناها وز نَّاها وما لَها ِمن �فروج»5
إِلَى السم ِ

َّ َ

َْ َُ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ�يَّ َ َ َ َ ْ ُُ ٍ

وكان هدف اآليات إحداث عصف ذهين فيهم بتماهي ومقدرهتم العلمية
املكتسبة ونتائج هذه املقدرة الستيضاح ما ورد بشأن هذه النتائج يف القرآن
الكرمي مبا سيدفعهم باحملصلة إلثبات صحة ما جاء يف القرآن الذي ی ّدعون
أنه ليس كتاباً مساوياً .ولذا جاءت اآليات األخرى لتوجه هلم اخلطاب توجيهاً
مباشراًكما يف قوله تعاىل« :أَ�فَلاَ �يَتَ َد�بَّرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَ ٰى �قُلُ ٍ
وب أَ�قَْفال َُها» 6وقوله
ُ
السماء �بنَاها»« 7أَولَم �ير الَّ ِ
السماو ِ
َّ
ات
َن
أ
ا
و
ر
ف
ك
ين
ذ
َ
َ
َّ
َ
َ
تعالی« :أَأَ�نْتُ ْم أَ َش ُّد َخ ْل ًقا أَِم َّ َ ُ َ
ََ
َ ْ َ َ ُ
والأْ َرض َكا�نتَا ر�ت ًقا �ف َف�ت ْقنَاهما»« 8أَل ِ ِ ِ
ش َع �قُلُو�بُُه ْم لِ ِذ ْك ِر
آمنُوا أَ ْن تَ ْخ َ
ين َ
ْ
َ ْ َ َ َْ َ َ ُ َ
َم يَأْن للَّذ َ

ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ال َعلَْي ِه ُم الأْ ََم ُد
اب ِم ْن �قَْب ُل فَطَ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اللَّه َوَما �نََز َل م َن ال َ
ْح ِّق َولاَ يَ ُكونُوا َكالذ َ
اسقون»9
ت �قُلُو�بُُه ْم َوَكثِ ٌير ِم�نْ ُه ْم فَ ِ ُ َ
س ْ
�فََق َ
فبهذه املقارنة وهذا التساؤل يأيت قوله سبحانه وتعاىل« :سنُ ِري ِهم آياتِنَا فِي الآْ فَاقِ
َ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
َّى �يتَ�بيَّن ل َُهم أَنَّهُ الْح ُّق أَولَم يك ِ
ِ
ك أَنَّهُ َعلَ ٰى ُك ِّل َش ْيء َشهي ٌد ٭
ْف بَِربِّ َ
َ َ َْ
َوفي أَ�نُْفس ِه ْم َحت ٰ َ َ َ ْ
10
أَلاَ إِ�نَُّه ْم فِي ِم ْريٍَة ِم ْن لَِق ِاء َربِِّه ْم أَلاَ إِنَّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُم ِحي ٌط» ويأيت قوله سبحانه:
ِ
ب
ک َر ُّ
ض فِی �یَْوَم ْی ِن َو تَ ْج َعلُو َن لَهُ أَنْداداً ذلِ َ
«قُ ْل أَ إِنَّ ُک ْم لَتَ ْک ُف ُرو َن بِالَّذی َخلَ َق الأْ َْر َ
اسى ِمن �فوقِها و بار َ ِ
ِ
ِ
ِ
َّر فِیها أَقْواتَها فِی أ َْر�بََع ِة
ک فیها َو قَد َ
ین ٭ َو َج َع َل فیها َرو َ ْ َْ َ َ
الْعالَم َ
الس ِ
أَیام سواء لِ ِِ
قال لَها َو لِلأْ َْر ِ
ض ائْتِیا
ماء َو ِه َى ُدخا ٌن فَ َ
استَوى إِلَى َّ
ین ٭ ثُ َّم ْ
لسائل َ
ّ َ ً ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضاه َّن َس ْب َع َسماوات فی �یَْوَم ْین َو أ َْوحى فی ُک ِّل
ین ٭ �فََق ُ
طَ ْوعاً أ َْو َک ْرهاً قالَتا أَ�تَْینا طائع َ
یم»11
ِ
ِ
ِ
ِ
ک �تَْق ِد ُیر ال َْع ِزی ِز ال َْعلِ ِ
ماء ُّ
َسماء أ َْم َرها َو َز�یَّنَّا َّ
یح َو ح ْفظاً ذل َ
الدنْیا ب َمصاب َ
الس َ

ومن هذه املرحلة املتقدمة انطلق اخلطاب القرآين ليالمس شغاف قلوهبم
ال ل ََها
الس َم ِاء َو ِه َي ُد َخا ٌن �فََق َ
اس�تََو ٰى إِلَى َّ
ليدهلم على اهلل سبحانه كما يف« :ثُ َّم ْ
12
ِ
ِِ
ولِلأْ َر ِ ِ
ك
ين» وكما يف قوله تعاىلَ « :ك َذل َ
َ ْ
ض ائْتيَا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًها قَالَتَا أَ�تَ�يْنَا طَائع َ

ِ
ك الَّ ِذين َكانُوا بِآي ِ ِ
اء
ض �قََر ًارا َو َّ
ات اللَّه يَ ْج َح ُدو َن ٭ اللَّهُ الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم الأْ َْر َ
َ
�يُْؤفَ ُ َ
الس َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ب
ص َوَرُك ْم َوَرَزقَ ُك ْم م َن الطيِّبَات َذل ُك ُم اللهُ َربُّ ُك ْم �فَتَبَ َار َك اللهُ َر ُّ
ص َّوَرُك ْم فَأ ْ
س َن ُ
اء َو َ
بنَ ً
َح َ
َمين»13
ِ
ال َْعال َ

وكأ ّن القرآن الكرمي أراد هبذه اآليات أن يشحذ مهمهم ويستفز مكامن اخلري
يف نفوسهم عسى أن تقودهم علومهم إىل اإلميان ،وتقود حمصالت دراساهتم
اس ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُک ُم الَّذی
من آمن بدين اإلسالم ليزداد إمياناً ویقيناً «یا أَ�یَُّها النّ ُ

َخلَ َق ُکم و الَّ ِ ِ
ماء
ض فِراشاً َو َّ
ذین م ْن �قَْبل ُک ْم ل ََعلَّ ُک ْم �تَ�تَُّقو َن ٭ الَّذی َج َع َل لَ ُک ُم الأْ َْر َ
َْ َ
الس َ
الس ِ
ماء ماء فَأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
ِ
ناء َو أَ�نَْز َل ِم َن
َّ
ات ِرْزقاً لَ ُک ْم فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِّه أَنْداداً
ً ََ
َ َ
ب ً
و أَ�نتم �تعلمون»14
َ ُْ ْ َْ َ ُ َ

يهمنا
ويف عودة إىل أصل املوضوع نقول ملا كان ناتج النظرية اإلسالمية هو ما ّ

األكرم قوله:
الدري ...یرضى بخالفته أهل السماء وأهل
«المهدي من ولدي وجهه كالكوكب
ّ
األرض والطير في الجو».
ويف رواية ثانية« :يحبه ساكن األرض وساكن السماء15».
ّ
وحتماً ليس املقصود بأهل السماء املالئكة فتكليف املالئكة من نوع خاص
هبم وحدهم ،وهم ال ميكنهم الرضا والرفض من تلقاء أنفسهم ،وإمنا املقصود
بذلك سكان األكوان من املخلوقات املكلفة األخرى .مث إ ّن الطري كذلك ال
متلك عقالً يهديها إىل الزعل والرضا مبفهومه احلريف ،وهي حيت لو زعلت أو
رضيت ال يشعر بذلك أحد من الناس إال إذا كان ميتلك ذخرية كل األنبياء
و منهم مثال النيب سليمان الذي كان ميتلك بعض ذخائر األنبياء فكان
األدق جنده يف احلديث الوارد يف
بفهم لغة الطري و مشاعرها .والتوضيح ّ
«فرائد السمطني» لـلجويني عن اإلمام علي عن رسول اهلل:
تضل فيها األمم ياتي بذخيرة األنبياء
«المهدي من ولدي يكون له غيبة وحيرة ّ
فيمألها قسطاً وعدالًكما ملئت جوراً وظلماً».
ففي هذا احلديث نكنة لطيفة وهي ورود اسم األنبياء معرفة باأللف والالم
بقصد اإلشارة مل ّدخرات مجيع األنبياء واملرسلني ،سواء لنا حنن البشر ،أم
لألمم واألقوام األخرى من غري البشر األرضيني ،ألن النيب ال يعرف
أن اهلل سبحانه أرسل كذلك إىل األمم واملخلوقات الكونية األخرى من غري
البشر رسالً وأنبياء.
أنواع النصرة اليت ذكرناها من قبل؛ فضالً عن الوعد اإلهلي احلتمي بالظهور
املهدوي وحتمية ظهور دين اإلسالم على األديان كلها تدفعنا للسؤال عن
حاجته إىل ركوب السحاب لو كان عمله مرتبطاً باألرض وحدها و أ ّن
األرض تطوى له فيقطع املسافات بسرعة الضوء على شاكلة الذي قال لنيب
يك بِ ِه �قَْب َل أَ ْن �يَْرتَ َّد إِل َْي َك طَْرفُ َك» بل إنه حبكم موقعه
اهلل سليمان« :أَنَا آتِ َ
املرات مما يعين أن ّقوته
أفضل من آصف بن برخیا صاحب سليمان آالف ّ
سوف تكون أكرب من ّقوة صاحب سليمان أضعافا مضاعفة؛ ألن صاحب
اخلاص ،ورمبا
سليمان مل حيتج إىل استخدام هذه امليزة إال يف هذا املوقف
ّ
مهامه
مواقف مشاهبة أخرى مل يذكرها القرآن لنا ،أما اإلمام املنتظر وحبكم ّ
وموجبات التنقل األخرى فإنه سوف حيتاج إىل استعمال هذه امليزة احتياجاً
قي يف األسباب ،وعن
يومياً مستمراً؟ واألسباب
نفسها تدفعنا للسؤال عن الر ّ
ِ
األسباب اليت يتم الرقي هبا ،ولـ َم يقرن الرقي هبا إذا ذكرت؟ مث السؤال األهم،
ماذا هنالك يف السماوات السبع واألرضني السبع حيتاج ألن یرقی إليه اإلمام
املهدي؟ أي إننا شئنا ذلك أم أبيناه سنجد أنفسنا واقفني أمام وجوب
إثبات منهجني :
األول :غايته إثبات فرضية وجود قدرة إعجازيّة خارقة عند اإلمام املهدي؛
باملهمة الكونية:
والثاني :غايته إثبات ّ
صحة الفرضيات اآلتية املتعلقة ّ
• فرضية تعدد األكوان.

• فرضية وجود خملوقات يف هذه األكوان.
• فرضية أن هذه املخلوقات الفضائية مكلفة بالتكاليف الشرعية.
• فرضية أ ّن اهلل سبحانه أرسل إىل هذه املخلوقات رسال وأنبياء.
املهدوي كما يشمل
• فرضية أن من لطف اهلل سبحانه أن يشملهم بالفيض
ّ
سكان األرض به ليظهر دين اإلسالم على أدياهنم.
صحة هذه الفرضيات یأيت عن طريق إثبات ورود إشارات مستفيضة
وإثبات ّ
عن هذه الفرضيّات يف القرآن الكرمي ويف الروايات الصحيحة اليت جاءتنا عن
النيب وأهل البيت وجاءتنا عن العلماء الفضائيني والفلکيّني من جهة.
وصحتها يأخذ م ّدى منشعباً سريد عليكم يف
احلديث عن هذه الفرضيات ّ
أثناء حديثنا عن األكوان وسكاهنا يف املقاالت القادمة.
الهوامش:

 .1سورة احلج ،اآلية .54
 .2سورة فصلت ،اآلية .23
 .3سورة األنبياء ،اآلية .۳۰
 .4سورة النساء ،اآلية .۸۲
 .5سورة ق ،اآلية .6
حممد ،اآلیة .24
 .6سورة ّ
 .7سورة النازعات ،اآلیه .۲۷
 .8سورة األنبياء ،اآلیة .۳۰
 .9سورة احلديد ،اآلیة .16
 .10سورة فصلت ،اآلية .53
 .11سورة فصلت ،اآلیات .12-9
 .12سورة فصلت ،اآلية .11
 .13سورة غافر ،اآليات .64-63
 .14سورة البقرة ،اآليات  ۲۱و .۲۲
« .15الصواعق احملرقة» ،ابن حجر ،صص .164-۱6۳
المصدر :الطائي ،د .الصالح« ،عوالم الحکومة المهدویة» ،بیروت ،شرکة العارف
لألعمال ،ط 2012 ،1م.
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٭ الرقم 47
٭ صفر
1440

٭ الرقم 47
٭ صفر
1440

1474م .ومع تواىل اهلجرات العربية إىل مملكة علوة وازدياد نفوذها ،عمل
ملوك علوة على استمالتهم باملصاهرة ،فانتقل احلكم إىل جهينة عن هذا
الطريق ،كما حدث يف مملكة النوبة من قبل ،وخاصة بعد أن حتالف هؤالء
العرب مع «الفونج» القادمني من اجلنوب ،وقضوا على مملكة علوة هنائيا يف
مستهل القرن السادس عشر امليالدى وبذلكانتهت ممالك النوبة أو ممالك
السودان الشرقى (النيلى) املسيحية ،وبدأ عهد جديد يف تاريخ تلك البالد
ظهرت فيه عدة ممالك أو سلطنات إسالمية

أفريقيا والحضارة اإلسالمیة 4
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اإلسالم

في شمال إفریقیا
مل تكن بالد «السودان الشرقى» (النيلى) أو «سودان وادى النيل» جمهولة
للعرب قبل اإلسالم ،فقد خمرت سفنهم عباب البحر األمحر حىت وصلوا إىل
الشاطئ اإلفريقى ومنه إىل «السودان» و «احلبشة» ،فضال عن الطريق الربى
عرب «سيناء» إىل «مصر» ،ومنها جنوبًا إىل «السودان» ،والطريق البحرى
عرب «باب املندب» إىل «احلبشة» ومنها إىل «السودان»؛ كل ذلك هبدف
التجارة بني هذه البلدان وبني عرب «اليمن» و «احلجاز» ،وبظهور اإلسالم
جديدا للعرب واإلسالم إىل
معربا ً
وانتشاره يف «مصر» أصبح وادى النيل ً
بالد «السودان النيلى» سلكته اجليوش والقبائل العربية ،إما بقصد الغزو
والفتح وإما بقصد التسرب السلمى بغرض اإلقامة ونشر اإلسالم بني أهاىل
هذه البالد.
وكانت هناك مملكتان مسيحيتان يف «السودان النيلى» ،مها مملكة «مقرة»
أو «دنقلة» أو «النوبة» يف مشاىل هذا السودان ،ومملكة «علوة» يف وسطه،
وكانت هذه املمالك تقف يف وجه انتشار اإلسالم ،وأمام جهود املسلمني

للدخول إىل «السودان النيلى» من ناحية مصر ،وهلذا كان انتشار اإلسالم
يتوقف على إضعاف هذه الدول أو القضاء عليها.
وبدأ اللقاء األول بني هذه الدول املسيحية وبني املسلمني منذ وقت مبكر،
فقد أرسل عمرو بن العاص واىل مصر بعض جنده إىل «بالد النوبة» عام
21هـ 642 -م ،.لكنه مل َّ
يتمكن من فتحها ،مث غزاهم عبداهلل بن سعد بن
أبى السرح واىل مصر عام 31هـ 651 -م ،.ووصل يف زحفه حىت دنقلة
ف باسم «البقط»،
صلحا عُ ِر َ
عاصمة مملكة مقرة املسيحية ،وعقد معهم ً
وتدل نصوص هذا الصلح على أنه يهدف إىل التسامح الديىن وحسن
اجلوار ،واليعكس تبعية دنقلة ملصر اإلسالمية ،أى مل يكن يف حقيقته إال
وتشجيعا للتبادل التجارى،
تأمينًا للنواحى االقتصادية والتجارية والدينية،
ً
وإقر ًارا للسالم على احلدود املشرتكة؛ ولذلك ظلتهذه املعاهدة سارية املفعول
أكثر من ستمائة سنة...
ويلفت النظر يف هذه املعاهدة اشرتاط عبداهلل بن سعد على النوبيني أن

حيافظوا على املسجد الذى بناه املسلمون يف دنقلة ،وحيموا التجار املسلمني،
وغريهم ممن يطرقون بالدهم ،وهذا يؤكد حرص عبداهلل بن سعد على أن
مفتوحا خالل مملكة مقرة إىل اجلنوب؛ حيث توجد مملكة علوة
يظل الطريق ً
الىت ميكن نشر اإلسالم هبا عرب التجار واملسافرين من املسلمني.
وأثناء انصراف عبداهلل بن سعد من النوبة تعرض له «البجة» أو «البجاة»،
ويبدو أنه مل يصطدم هبم هلوان شأهنم يف نظره ،ألنه مل يكن هلم ملك
ميكن الرجوع إليه ،وكانت أوطان هذا الشعب متتد يف الصحراء الشرقية بني
«النيل» و «البحر األمحر» من حدود جنوب مصر يف الشمال إىل حدود
احلبشة يف اجلنوب ،وقد أغاروا على صعيد مصر سنة 107هـ 725 -م .المصدرhttp://www.islambeacon.com :
عقدا بذلك.
فصاحلهم عبيد اهلل بن الحبحاب واىل مصر ،وكتب هلم ً
جرد هلم اخلليفة المأمون عام 216هـ
وعندما أغاروا على «أسوان» بعد ذلك َّ
جيشا بقيادة عبداهلل بن الجهم ،وانتهى األمر بعقد صلح جديد
  831مً .بينه وبني ملكهم كنون بن عبدالعزيز ،ومن أهم شروطه أن تكون بالد البجة
من حدود أسوان إىل ما بني «دهلك» و «مصوع» مل ًكا للخليفة ،وأن
أتباعا له ،مع بقاء هذا امللك يف منصبه ويتعهدون
يكون البجة وملكهم ً
بعدم منع أى مسلم من دخول بالدهم بقصد التجارة أو اإلقامة أو احلج،
وأن يؤدى ملك البجة ما عليه من اخلراج.
الباب أمام اهلجرات العربية الجتياز مملكة مقرة
وهكذا فتحت هذه املعاهدة َ
دون اإلقامة هبا ،يف طريقها إىل وسط السودان النيلىژ أو ما عرف باسم
مملكة علوة بينما مسحت املعاهدة مع البجة للهجرات العربية باالستقرار
واإلقامة فيما بني حدود مصر اجلنوبية وحىت مصوع ،وهبذا أصبح الباب
ُّ
بيةللتوغل يف وسط السودان النيلى وحىت حدود
مفتوحا لإلسالم والثقافة العر
ً
احلبشة الشمالية.
وقد أثَّرت أحداث العامل اإلسالمى؛ وخاصة الصراع بني األمويني والعباسيني،
وظهور العناصر األخرى من الفرس وغريهم على املسرح السياسى واستبدادهم
بالسلطة والنفوذ ،يف هجرة الكثري من القبائل العربية إىل اجلنوب ،وقد
انتهزت تلك القبائل فرصة احلملة الىت أعدَّها أحمد بن طولون واىل مصر إىل
أرض النوبة و البجة فاشرتك فيها كثري من العرب وخاصة من «ربيعة» و
«جهينة»؛ حيث استقروا يف هذه املناطق ونشروا اإلسالم واختلطوا بالنوبة
و البجة.
التزوج من بنات البجة و النوبة؛ مما َّأدى إىل
وقد حرص رؤساء العرب على ُّ
انتقال الرئاسة إليهم وف ًقا لنظام الوراثة عن طريق األم ،وقد استطاعوا إقامة
مقرها يف أسوان يف عهد الفاطميني ،وخلع
أول إمارة إسالمية عربية كان ُّ
اخلليفة الحاكم بأمر اهلل الفاطمى على أمري ربيعة لقب «كنز الدولة» فعرف
بنو ربيعة يف أسوان والنوبة بـ«بىن كنز» ،واستطاع هؤالء أن يصاهروا البيت
وتبعا لذلك انتقل احلكم هناك إىل بىن كنزة وأعلنوا
املالك النوىب يف دنقلةً ،
استقالهلم عن الدولة اململوكية يف مصر سنة 723هـ 1323 -م.
وبذلك ظهرت أول إمارة إسالمية يف بالد السودان الشرقى ،وتدفقت
موجات من العرب والسيما من عرب ُج َهينة إىل داخل السودان حىت
بالد احلبشة و «دارفور» ،واستقر كثري منهم يف أرض مملكة علوة املسيحية
أسسوا مدينة «أرجبى» على الشاطئ الغرىب من النيل األزرق عام 879هـ -
و َّ
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إنحراف«بنياسرائیل»

ونشأة تنظيم قبيلة اللعنة

ومنذ اليوم األول من خلق النيب آدم وبعد هبوطه إىل األرض ،مشّر ابليس

عن ساعديه إلغواء االنسان وعقد العزم على ذلك يف ضوء ما أقسم به .فقد
أقسم بعزة اللّه ليغوينهم كلهم أمجعني ويبعدهم عن الصراط املستقيم ،وجنّد
اجلن.
جل إمكاناته وقدراته وجنوده الوضعاء من ّ
يف هذا الطريق ّ
بعبارة أخرى ،فان تيارين نشآ يف االرض ،أحدمها رمحاين وإهلي واالخر
مر الزمن ،تزايدت تعقيدات خدع ومكائد جنود الشيطان.
شيطاين ،وكلما ّ
إن األنبياء االهليني العظام الذين كانوا يبعثون من قبل اهلل الرمحن مع «كتاب
اهلل» ،كانوا يأتون كل يوم أكثر جتهيزا وأكمل لطائفتهم وقومهم ،لينقذوهنم
من مصائد وأفخاخ ابليس.
ورمبا ميكن تقسيم حقب ودورات حضور وعمل الشياطني بني األناس إىل
دورتني مها البسيطة واملركبة .فمنذ عهد النيب موسى ،وفر ابليس شبكة
منتظمة وممنهجة بني الناس لكي يكتسب مزيدا من الفرصة مبدد وتوجيه من
اجلنود اجلنيني املناصرين واستخدام فنون السحر ،لتنفيذ خططه وتكتيكاته
واقرتب خطوة فخطوة من القضاء على األديان وإفساد الناس واستعراض
سيطرته وهيمنته العاملية يف األرض.
وكان ابليس يدري أن نطاق عمله هو حىت يوم الوقت املعلوم .حبيث أبلغ
بذلك بعد طلبه من اهلل البقاء والدوام حىت يوم القيامة .وقال ابليس متوجها
اىل اهلل تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ك ِمن الْم ْنظَ ِرين ٭ إِلَى �يوِم الْوقْتِ
ِ
ِ
ب فَأَنْظ ْرني إلَى �يَْوم �يُ�بَْعثُو َن ٭ قَ َ
«قَ َ
ال َر ِّ
ال فَإنَّ َ َ ُ َ
َْ َ
وم»1
الْمعلُ ِ
َْ

وعن وهب بن جميع موىل اسحاق بن عمار قال:
ِ
ب فَأَنْ ِظ ْرن ي إِل ی �يَْوم �يُ�بَْعثُو َن،
سألت أبا عبداهلل عن ابليس قولهَ « :
قال َر ِّ
ك ِمن الْم ْنظَرين ،إِلی �يوِم الْوق ِ
ْت ال َْم ْعلُوم» قال:
َ
قال فَِإنَّ َ َ ُ َ
َْ َ
«أتحسب انه يوم يبعث اهلل تعالى الناس؟ (ال) ولكن اهلل عز وجل انظره الى يوم
يبعث اهلل عز وجل قائمنا فاذا بعث اهلل عز وجل قائمنا فيأخذ بناصيته ويضرب
عنقه فذلك يوم الوقت المعلوم2».

وكانت شبكة اشرار بيناسرائیل ،أول تنظيم مبكون إنساين تأسست يف
األرض بتوجيه مباشر من ابليس وجنوده لكي تتدخل وتتصرف ضد املؤمنني
بصورة ممنهجة مستمدة من العلوم الغريبة واجلن الكفرة.
وكما أسلفنا ،فان بيناسرائیل قدر هلم التيه الربعني عاما ،بعد إحجامهم
عن التماشي مع النيب موسى وحماربة العمالقة وفتح «القدس» .وكان
العمالقة يعيشون يف تلك الفرتة يف منطقة «فلسطني».
وبعد أن عاىن بنو اسرائيل من املرض والتيه واملوت ،طلبوا بعد رحيل النيب
موسى العون والنجدة من وصيه يوشع بن نون .ودخل يوشع
الساحة ،وضرب املاء بالعصا ،فانشق املاء وعرب بنو اسرائيل املاء وفتحوا
القدس 3لكنهم راوحوا مكاهنم مرة أخرى .ومالوا إىل هوى النفس ،وتأخروا
عن مواصلة املسرية.
ورحل يوشع بن نون وأصبحت بدعة قتل األنبياء سائدة لدى
بيناسرائیل ،وحتولت عبادة الشهوة واللهاث وراء امللذات إىل عادة معتادة
لديهم ،لكن النزعة العنصرية مثلت الصدمة والضربة األقوى اليت حلقت

ببنية بيناسرائیل وحولتهم إىل جرثومة فساد قبال األنبياء االهليني والتعاليم
الوحيانية.
وقد حتولت النظرة العاملية العنصرية ،يف احلقيقة إىل نظرة عامة لشبكة اشرار
بيناسرائیل.
وكان جممل العناية والدعم السماويني ،للقيام باملهمة املوكلة اىل بيناسرائیل
ودميومتها ،رهنا بالوفاء بالعهود وتنفيذ تلك املهمة ،لكن بيناسرائیل ،نكثوا
العهد مع االنبياء االهليني ،وأحجموا عن القيام باملهمة ،وبدال عن ذلك،
أصروا على هذا الظن والوهم من أهنم خمتارون من قبل اهلل ،وأهنم وعدوا
بامللك األرضي (األرض املقدسة) بسبب تفوقهم العنصري ،بينماكان هدف
اهلل املتعال ،إستتباب سيادة الدين يف األرض وحمو الشرك وعبادة األوثان،
فيما ظن بنو اسرائيل ،بان التفوق العنصري كان وراء كل هذا العطاء والرمحة
االهلية .ويقول اهلل تعاىل بصراحة يف «القرآن الكرمي»:
ِ
ِ ِ ِ
َّ
اء ُه ْم َر ُس ٌ
ول بِ َما لاَ
يل َوأ َْر َسلْنَا إِل َْي ِه ْم ُر ُسلاً ُكل َما َج َ
«لََق ْد أَ َخ ْذنَا ميثَا َق بَني إ ْس َرائ َ
�تهوى أَنفسهم ف ِريقا ك َّذبوا وف ِريقا �يق�تلون»4
َْ َ ُ ُ ُ ْ َ ً َ ُ َ َ ً َْ ُُ َ
وقد حقن ابليس جوهر فكره املتعنت غري االهلي يف جسد اشرار اليهود،
تلك العجرفة والعنجهية واألنانية اليت أظهرها يف فجر اخللق ،ويف وقت
مشاهدة خلق النيب آدم ،فاعرض عنه من منطلق احلقد واحلسد ،وقال:
ِ
ك قَ َ
«قَ َ
ك أَلاَّ تَ ْس ُج َد إِ ْذ أ ََم ْرتُ َ
ال َما َم�نََع َ
ال أَنَا َخ�يٌْر ِّم ْنهُ َخلَ ْقتَنِي من نَّا ٍر َو َخلَ ْقتَهُ
ِمن ِطي ٍن»5
وكان أشرار بيناسرائیل قد أشري إليهم يف احلقيقة من قبل ابليس ،للمسامهة
يف مشروع مسهب ،ضد اهلل وضد الدين وضد االنبياء االهليني ،وبالتايل ضد
االنسان ،جتسيد لكل حقد وحسد ابليس ،والذي ظهر اليوم كمادة الفساد
والفكر االستكباري ،لدى هؤالء القوم املدعني.
ومن هذا املنطلق ،وضع تشكيل النظام االستكباري يف األرض ،على أجندة
قادة بيناسرائیل هبدف ابتالع العامل.

أنبياء بنياسرائیل في مواجهة أشرار بنياسرائیل

وقد وردت أقوال عديدة حول عدد أنبياء بيناسرائیل.
وعن أبي ذر الغفاري أنه سأل رسول اهلل عن الكرسي ،فقال رسول
اهلل:
«والذي نفسي بيده ما السموات السبع واألرضون السبع عند الكرسي إال

كحلقة ملقاة بأرض فالة ،وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على
تلك الحلقة».
قلت :يا رسول اهلل كم النبيون؟
قال« :مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي».
قلت :كم المرسلون منهم؟
قال« :ثالثمائة وثالثة عشر جما غفيرا».
قلت :من كان أول األنبياء؟
قال« :آدم».
قلت :أكان من األنبياء مرسال؟
قال« :نعم .خلق اهلل آدم بيده و نفخ فيه من روحه ثم سواه وكلمه قبال ثم

قال :يا أبا ذر ! أربعة من األنبياء سريانيون :آدم و شيث و خنوخ وهو إدريس
وهو أول من خط بالقلم ونوح وأربعة من العرب :هود و صالح و شعيب و نبيك
محمد وأول نبي من أنبياء بني إسرائيل موسى و آخرهم عيسى وكان ستمائة نبي
من انبياء بنياسرائیل».
قلت :يا رسول اهلل! كم أنزل اهلل من كتاب؟
قال« :مائة كتاب وأربعة كتب أنزل على شيث خمسين صحيفة وعلى
إدريس ثالثين صحيفة و أنزل على إبراهيم عشرين صحيفة وأنزل التوراة و
اإلنجيل و الزبور والفرقان».
قلت :يا رسول اهلل! فما كانت صحف إبراهيم؟
قال« :كانت أمثاال كلها :أيها الملك المسلط المبتلي المغرور! إني لم
أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض و لكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم
فإني ال أردها و لو كانت من كافر6...
ويرى علماء اليهود أن سبعة وأربعين نبيا بعثوا لقوم اسرائيل بعد النبي موسى
وروجوا لشريعة نبي اهلل موسى وكان سبعة عشر منهم صاحب كتاب.
وقد أشار القرآن الكريم إلى عدد من أنبياء بنياسرائیل ممن جاؤوا بعد النبي
موسى.
وكان أحدهم داوود صاحب الكتاب السماوي «الزبور» ،وكذلك
سليمان الذي تطرق القرآن الى شرح رسالته وملكه.
وقد ظهر األنبياء األولين في عهد حكام (قضاة) بنياسرائیل بنحو الف عام
قبل الميالد ،ولقبوهم باللغة العبرية بـ«نبييم» .وكان هؤالء مثلهم مثل دراويش
وعرفاء الشرق ،أصحاب جاذبة ومؤمنين .وكان أنبياء بنياسرائیل يتولى عدد
منهم في آن معا ،رسالة هداية هؤالء القوم وينتشرون في المدن والقرى للدعوة،
لكن «التوراة» أتت على ذكر أولئك الذين كانوا اصحاب رسالة وكتاب أو قام
أنصارهم الحقا بوضع كتاب [على هذا الترتيب] :يوشع بن نون ،عاموس،
هوشع ،صموئيل ،أشعياء ،ارميا ،إيليا ودانيال .وذكرت بعض الكتب أن عدد
أنبياء بنياسرائیل كان ثمانية وأربعين نبيا ،ثمانية عشر منهم أصحاب كتاب.
والنبيان االخرى وهما إيشع والياس لم يكونا أصحاب كتاب.
واألنبياء الذين كانوا أصحاب كتاب هم :موسى ،شموئيل ،بن القانا (واختار
شاؤول أو طالوت للملك) ،عاموس ،هوشع ،بن بئري ،ميخا بن مورثين ،يونس،
أشعياء بن عاموس ،ناحوم بن القوشي ،صيفا بن كوتي ،حبقوق النبي ،ارمياء
بن ملقياء النبي ،حزقيال النبي ،سوال بن قتوائيل ،عوبد ياتي النبي ،دانيال
النبي ،حكي النبي ،زكريا بن ارخيا وداوود النبي الذي كان صاحب كتاب
«المزامير»6».

وطال أمد املواجهة بني األنبياء وبيناسرائیل وواصل «تنظيم تراث السامري»
حياته بشكل ٍ
مؤذ .ومن بني أنبياء بيناسرائیل ،وصل داوود وبعده
سليمان النيب إىل مراتب عليا من السلطنة واحلكم .ومع ذلك ،مل يكف
بنو اسرائيل عن إيذاء النيب سليمان لدرجة أهنم أهتموه بالسحر والكفر.
َك َّن َّ ِ
«وا�تَّ�بعوا ما �ت�تلُو َّ ِ
ْك سلَيما َن وما َك َفر سلَيما ُن ول ِ
ِ
ين
َ َُ َ َ ْ
ين َعلَى ُمل ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
الشيَاط َ
الشيَاط ُ
كفروا �يعلِّمون النَّاس السحر7»...
َ َ ُ َُ ُ َ َ ِّ ْ َ
وقد نال النيب سليمان حكما منقطع النظري وبىن «اهليكل» يف هذا
الزمان 8.ومع ذلك فان التنظيم الشيطاين املنحرف ،مل يكف عن الدسائس
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واملكائد النه اعتقد أنه مل ينل مبتغاه.
وميكن يف كل موضع من مواضع التعاليم التوراتية احملرفة «التلمود»
المصدر« :التاریخ الثقافی لقبیلة اللعنة» (الجزء الثالث) :بنو اسرائيل والنبوة،
( )TalmaUdو «القبّالة» ( )Kabblaمشاهدة مصاديق مادة الفساد إسماعيل شفيعي سروستاني ،طهران ،هالل ،الطبعة األولی1395 ،ش.
والفكر االستكباري (التفوق العنصري والتعصب العنصري) ،حبيث جاء:
• قلت أنكم األرباب وأبناء الرب الكبري .إهنض أيها الرب! (يا أبنائي!)
واحكم يف األرض ،النك ستستويل على مجيع أمم العامل9.
• ألنك ليهوه ،رب القوم املقدس ،لقد اختارك يهوه ،لتكون خاصا له من
بني مجيع األمم على االرض10.
إن جيلك سيستويل على سائر األمم11.
•
زوجوا بناتكم لولداهنم ،وال تزوجوا بناهتم لولدانكم والنفسكم12.
•
وإستنادا إىل آيات من هذا القبيل واليت ميكن تبياهنا بكثرة يف املصادر
املذكورة ،جيب العثور على النشأة الرئيسية لفكرة التفوق العنصري والشعب
املختار يف هذه املصادر ،وكما ورد:
إن أصغيتم االن يف احلقيقة إىل صويت ،واحتفظتم بعهدي وميثاقي ،تلك
خزانيت اخلاصة يب ،ستكونون من مجيع الشعوب ،الن العامل برمته هو يل
وأنتم يل ،ستكونون مملكة عتيقة وأمة مقدسة13.
وكان بنو اسرائيل قد انزلقوا يف هذه الغفلة والظن من أان امليثاق والعهد األويل
هو من جانب واحد وملزم هلل ،وال يرتتب عليه أي شرط مسبق ،مثلما أهنم
يظنون حىت يومنا هذا أن بوسعهم نقض مجيع العهود من جانب واحد
وأن اهلل ملزم بالعناية هبم ،يف حني ان مجيع نعم اهلل ،رهن بصيانة ومحاية
االميان والوفاء بالعهود واألعمال احلسنة ،وأن اهلل تعاىل ،عليم ومستغ ٍن
على اإلطالق وال عهد وال ميثاق له مع جاحدي النعمة الظاملني والتابعني
للشيطان.
الهوامش:
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الر ّمان
ّ
الرّمان و أفعاله على اإلطالق
طبيعة ّ

الرّمان مجيع أصنافه باردة .و ذلك ألجل كثرة مائيّته ،مع أ ّن أرضيّته
إ ّن ّ
(قوة هذا الربد ،فما كان)
بعضها بارد قابض .و ختتلف أصنافه يف مقدار ّ
الرّمان حامضا ،فهذا الربد فيه شديد .أل ّن هذا خيلو عن الناريّة و لذلك
من ّ
ال حرافة له البتّة ،و مع ذلك فإ ّن باقى أرضيّته مل تنضج ،بعد ،متام النضج.
فلذلك هو شديد الربد ،و لكن ال بإفراط .و ذلك أل ّن مائيّته غالبة ،و
الرّمان احلامض
هذا الغلبان ال بد و أن يفيد حرارة لطيفة ،فلذلك كان برد ّ
القوة.
متوسط ّ
الرّمان احللو ،فهو قليل الربد ج ّدا .و ذلك أل ّن باقى أرضيّته متيل إىل
و ّأما ّ
حرارة لطيفة ،و لذلك صارت حلوة .و كذلك احلصرم إذا كمل نضجه
باحلرارة انقلب عن محوضته إىل احلالوة ،و حينئذ يصري أكثر حرارة مما كان
يف حال محوضته.
الرطوبة و اليبوسة ،فإ ّن
الرّمان يف الربد .و ّأما حاهلا يف ّ
فهذا حال أصناف ّ
الرّمان احلامض ال بد و أن يكون يابسا أل ّن احلموضة من شأهنا الربد و
ّ
اخلل و كما استقصينا الكالم فيه يف األصول الكلّيّة من علم
يف
اليبوسة
ّ
األدوية .و ّأما احللو فإىل رطوبة ،أل ّن احللو أيضا من شأنه ذلك ،ألجل
كثرة تغذيته.
شك أ ّن عمل احلرارة فيه قد بلغ إىل ح ّد النضج ،و ذلك
الرّمان احللو ال ّ
إن ّ
بقوة يلزمها حتلّل كثري من املائيّة .و ال كذلك احلامض ،فإ ّن حرارته
إمنا يكون ّ
الرّمان
مل تبلغ إىل ذلك؛ فلذلك يكون أكثر رطوبة .فلذلك جيب أن يكون ّ

أقل رطوبة من احلامض.
احللو ّ
املر ،فلما كان كاملمتزج من احللو و احلامض؛ فلذلك هو يف
الرّمان ّ
و ّأما ّ
الرطوبة و اليبوسة كاملمتزج منهما ،فلذلك جيب أن يكون معتدال يف الرطوبة
ّ
أقل رطوبة من
نفسه
يف
احللو
ان
م
الر
ن
أ
منا،
ل
س
لو
ا
ن
أ
على
اليبوسة.
و
ّ
ّ
ّ
ّّ
ّ
احلامض ألجل كثرة ما حتلّل من مائيّته باحلرارة املنضجة ،مل يلزم من ذلك أن
الرّمان احللو مرطّبا ،دون احلامض .و ذلك ،جلواز أن يكون هذا
ال يكون ّ
احللو يرطّب مبا يغذو ،و إن كان يف نفسه قليل املائيّة؛ و أن يكون احلامض
ال يرطّب ،مع أنه يف نفسه كثري املائيّة .و ذلك ألجل نقصان تغذيته.
الرّمان أكثر قبضا ،و أش ّد جتفيفا من عصارته .و ثفل عصارته
و ّ
حب ّ
احلب؛ ألجل ذهاب املائيّة منها .و قشر
أقوى قبضا ،و أش ّد جتفيفا من ّ
الرّمان و هو
الرّمان أكثر قبضا ،و أش ّد جتفيفا من ثفل عصارته .و صغار ّ
ّ
تلونه عند تساقط ال�نّّوار عنه ،أش ّد يف هذين ،من قشر
أول
يف
يكون
ما
ّ
الرّمان النضيج.
ّ

الرّمان
فعل ّ

الرأس
في أعضاء ّ

الرّمان إذا اعتصر كانت هذه األرضيّة اللّطيفة أكثرها يف العصارة ،و
إ ّن ّ
األرضيّة القابضة أكثرها يف الثفل .و مّإنا تتخلّف الغليظة القابضة يف الثفل،
ألهنا مع غلظها ،سهلة االنفصال من املائيّة؛ و إمنا تلزم اللّطيفة املائيّة و
حتصل يف العصارة ،ألهنا مع لطافتها ،مالزمة للمائيّة ،شديدة املمازجة هلا.
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و إالّ كان ختلفها أوىل ألهنا أغلظ قواما من املائيّة وحدها.
الرقّة ،بل هلا قوام يعت ّد به .و
الرّمان ليست بشديدة ّ
و لذلك فإ ّن عصارة ّ
ذلك ألجل كثرة ما فيها من هذه األرضيّة .و لذلك فإ ّن هذه العصارة إذا
تقل مائيّتها ،صار هلا قوام صاحل ،و صار من ذلك ربّا ،و لو
طبخت حىت ّ
ال كثرة األرضيّة هبا ملا كان كذلك؛ فلذلك املائيّة و األرضيّة اللطيفة الىت يف
الرّمان متالزمتان ،و األرضيّة الغليظة الىت يف اللّحم ليست كذلك.
حلم ّ
حب ّ
الرّمان من األرضيّة اللّطيفة ،أكثر ج ّدا من
إ ّن األجزاء الىت تبقى يف عصارة ّ
القدر الذى تقتضيه لطافتها؛ و لذلك فإ ّن هذه العصارة يكون هلا قوام يعت ّد
به ،خبالف عصارة الفواكة األخرى ،كاملشمس و حنوه ،فإ ّن عصارة املشمش
الرّمان.
رقيقة ج ّدا ،ال حيصل هلا قوام ،و إن طبخت؛ و ال كذلك عصارة ّ
للتبخر
تسخن فيها ،فإ ّن مائيّته يشت ّد قبوهلا ّ
الرّمان يف املعدة و ّ
• إذا حصل ّ
ال حمالة .أل ّن هذه املائيّة يسهل انفصاهلا من األرضيّة الغليظة الىت يعسر
للتصعد ،و هى القابضة .و ما يالزم هذه املائيّة من األرضيّة ،فإنه
قبوهلا
ّ
تصعد هذه املائيّة ،و
تصعده باحلرارة؛ فلذلك يسهل ج ّدا ّ
لطيف يسهل ّ
دخانيّا .و ذلك ألجل ما يف هذه املائيّة من
يتصعد منها خبارا ّ
يكون ما ّ
األرضيّة اللّطيفة.
يتصعد
الرّمان من شأنه إذا ّ
تسخن يف هذه املعدة أن يكثر ما ّ
فلذلك كان ّ
منه من األخبرة ال ّد ّخانيّة.
تصعد ،فال بد و أن يبلغ أكثره إىل الدماغ و خيالط أرواحه،
و هذا البخار إذا ّ
حيركها ال حمالة.
و ّ
و لكن هذا البخار ملا كان لطيف األرضيّة ج ّدا ،ال جرم مل يكن مفسدا
بقوة .و ذلك
لل ّذهن كثريا و ملا كان غري مفرط الكيفيّة ،مل يكن مص ّدعا ّ
املصعدة له ،فلذلك يكون كاملعتدل،
أل ّن هذا
املتصعد يتع ّدل برده باحلرارة ّ
ّ
فلذلك ليس حيدث يف ال ّدماغ كيفيّة خارجة عن االعتدال خروجا مفرطا،
فلذلك ال حيدث صداعا شديدا ،و ال كذلك األخبرة املتصعد من األفاويه
و حنوها.
ضار بالعصب .فلذلك
و لكن هذا
ّ
الرّمان ّ
يضر باألعصاب ،أل ّن ّ
املتصعد ّ
يضر العني و
هذا
ّ
الرأس ،فلذلك ّ
يضر باألعصاب العصبّية الىت يف ّ
املتصعد ّ
يضر هبذه األعضاء خاصة إذا
الرّمان ّ
األذن .و لذلك كان اإلكثار من أكل ّ
كانت ضعيفة.
يتصعد
تصعد ما ّ
الرّمان املأكول ،و ّ
الرّمان إذا شربت ،تفعل فعل ّ
• و عصارة ّ
التصعد فيها.
منها ،أكثر؛ و ذلك ألجل نقصان األرضيّة الغليظة املانعة من ّ
أقل.
الصداع ّ
فلذلك يكون نفع هذه العصارة يف ّ
الصفراوى ،و حنو ذلك ّ
رى ،فإ ّن هذا اجمل ّفف ألجل قلّة مائيّته
الرّمان اجمل ّفف خيالف الطّ ّ
•و ّ
حب ّ
احلب
يقل ما ّ
الرّمان من هذا ّ
يتصعد منه إىل ال ّدماغ .و كذلك أيضا ،طبيخ ّ
ّ
الطرى .و ذلك ألن ما يكون بالرمان
ان
م
الر
من
طبيخه
خيالف
ف،
ف
اجمل ّ
ّّ
ّ
يتصعد منه (إىل ال ّدماغ يكثر أيضا ،و ال كذلك ما يكون هبذا
رى فإ ّن ما ّ
الطّ ّ
يقل أيضا
ّ
احلب اجمل ّفف .و شراب ّ
الرّمان  -ألجل نقصان مائيّته بالطبخ ّ -
يتصعد منه).
ما
د
تصع
ّ
ّ
اوى ،و حنو
ر
ف
الص
و
احلار
داع
الص
تسكني
يف
أنفع
ان
م
الر
اب
ر
ش
كذلك
•و
ّ
ّّ
ّ
ّ ّ
الرّمان .و لذلك صار
الطرى؛ و أنفع من ذلك ّ
الرّمان ّ
رب ّ
ذلك من أكل ّ

تصعد األخبرة إىل
الرّمان و شرابه ،نافعني يف األمراض الىت يكثر فيها ّ
ّ
رب ّ
الطرى.
ان
م
الر
أكل
كذلك
ال
و
اقى
ر
امل
خاصة
ليا
و
املاليخ
يف
كما
أس،
الر
ّّ
ّ
ّ
حب
عصارة
ن
فإ
ج؛
خار
من
ورد
إذا
أس
الر
أعضاء
يف
ان
م
الر
فعل
ا
أم
و
ّ
ّّ
• ّ
ّ
ّ
الرّمان خاصة احلامض منه ،إذا طبخت مع العسل كانت شديدة النّفع من
ّ
القروح اخلبيثة الىت تكون يف الفم ،و باطن األنف ،و القالع .و ذلك ملا يف
الردع و التجفيف ،مع التقوية ،و مع اجلالء الشديد الذى
هذه العصارة من ّ
يكون منها و من العسل و كذلك التنقية .و تنفع ج ّدا من اللّثة الدامية ،و
من تقلقل األسنان ،و ذلك مبا فيهما من القبض ،مع التقوية و التجفيف و
القوى ألجل العسل.
التحليل ّ
• فلذلك ،هذه العصارة تشد اللّثة و تثبّت األسنان ،و قد تفترّ و تقطّر يف
تقويها .و قد يكتحل هبذه العصارة
األذن فتنفع ج ّدا من أوجاعها ّ
احلارة ،و ّ
السالق و احل ّكة فيها ،خاصة إذا
فتنفع ج ّدا من جرب األجفان ،و من ّ
طبخت هذه العصارة يف إناء حناس .و ذلك ألجل ما حيصل فيها من
الزجنار.
ّ
تقويه .و ذلك ألجل ما فيها من تقوية العني
و
البصر
د
حت
العصارة
هذه
و
•
ّ
ّ
الروح مبا فيها من العسل و خاصة إذا عصر
و جالء طبقاهتا ،و تلطيف ّ
الشحم يفيد زيادة ّقوة يف اجلالء و التلطيف .و قد
الرّمان بشحمه ،فإ ّن هذا ّ
ّ
يتّخذ من ماء الرمانني أدوية ألجل تقوية البصر ،و ألجل عالج األجفان
و العني.
الرّمان إذا مضغت ،ش ّدت اللّثة ج ّدا ،و نفعت من القالع ،و
• و قشور ّ
تقلقل األسنان ،و من اللّثة ال ّدامية ،و هى يف هذه األشياء كلّها ،أكثر نفعا
الرّمان حىت اجمل ّفف منه .و ذلك،
من العصارة املذكورة ،و من مضغ ّ
حب ّ
ألجل زيادة قبض هذه القشور .و ألهنا مع ذلك ،قويّة اجلالء مبا فيها من
مرة.
املرارة ،فإ ّن هذه القشور مع عفوصتها ّ

الصدر
في أعضاء ّ

الرّمان ألجل سيالنه ،و رقّة قوام أكثر أرضيّته ،و سهولة انفصاله من
إ ّن ماء ّ
مسام
األرضيّة الغليظة الىت فيه؛ يكثر ج ّدا ما ينفذ منه إىل داخل ّ
الصدر من ّ
الرئة .و أيضا ،فإنه يكثر ما ينفذ منه
املرئ و قصبة ّ
احلجاب الفاصل بني ّ
التنفس و آالت الغذاء ،و
مسام احلجاب الفاصل بني آالت
إىل هناك من ّ
ّ
املتصعد
تتصعد منه ،إذا سخن يف املعدة ،و نفذ ذلك ّ
ذلك من األجزاء الىت ّ
مسام ذلك احلجاب
مسام املعدة إىل خارجها ،و ّ
تصعد بعد ذلك يف ّ
يف ّ
الصدر.
إىل داخل ّ
املتصعد ،ألجل
الرّمان يف املعدة ،ينفذ إىل هناك .أل ّن
و أكثر
ّ
ّ
املتصعد من ّ
لطافته ،يسهل ج ّدا نفوذه يف ذلك احلجاب .فلذلك كان الواصل إىل داخل
الصدر
الرّمان كثريا ج ّدا ،و يلزم ذلك أن يكون فعله يف أعضاء ّ
ّ
الصدر من ّ
قويّا.
امتص ،أو
قوى التأثري يف هذه األعضاء ،هذا إذا أكل أو ّ
الرّمان ّ
فلذلك كان ّ
أكل طبيخه و حنو ذلك .و كذلك إذا نقع حبّه يف املاء ،و شرب نقوعه؛
احلب يف املاء هو األجزاء اللّطيفة ،و هذه األجزاء
أل ّن ما ينفصل من هذا ّ
الرئة.
يسهل نفوذها ج ّدا من ّ
املرئ و قصبة ّ
مسام احلجاب الفاصل بني ّ

و كذلك إذا طبخ يف املاء ،خاصة إذا كان املاء املنقوع فيه أو املطبوخ فيه
ماء املطر .فإ ّن هذا املاء ألجل ش ّدة لطافته ،يسهل نفوذه إىل داخل الصدر
الس ّكر
من ّ
الس ّكر فإ ّن ّ
مسام هذا احلجاب .و ذلك ألجل ما خيالطه من ّ
يسهل نفوذه ج ّدا يف هذا احلجاب ،خاصة إذا مزج هذا الشراب عند شربه
مباء املطر و كذلك إذا لعق.
يقل ج ّدا .و ذلك
الرّمان فإ ّن نفوذه من ّ
• و ّأما ّ
رب ّ
مسام هذا احلجاب ّ
بقوة طبخه ،و مع أنه خيلو من
ألجل غلظ قوامه ،مع نقصان مائيّته ج ّدا ّ
مسام هذا
الرّمان إىل داخل ّ
الصدر من ّ
الس ّكر .فلذلك كان نفوذ ّ
رب ّ
ّ
يقل ج ّدا خاصة إذا شرب بغري ماء.
احلجاب،
ّ
الصوت .و ذلك ألنه
و
احللق
و
در
للص
التخشني
شديد
احلامض
الرّمان
ّ
ّ
•و ّ
مع قبضه و محوضته ،هو لطيف ج ّدا ،كثري النفوذ إىل هذه األعضاء .و ّأما
الصدر و
يقوى ّ
الرّمان احللو ،فإنه يلينّ احللق و ّ
الصدر ،و جيلو و ميلس ،و ّ
ّ
اخلفى.
القبض
من
فيه
مبا
ذلك
و
آالته؛
ّ
الرّمان سواء كان حلوا أو حامضا ،فإنه نافع لنفث الدم؛ و ذلك مبا فيه
•و ّ
من القبض و التربيد .لكن احلامض ،و إن كان أقوى قبضا ،فإنه  -بتهييجه
يضر يف هذا النّفث؛ فلذلك إمنا ينبغى أن يستعمل لذلك ،إذا
السعال ّ -
الرّمان يف املاء ،و يص ّفى على
السعال .و قد ينقع ّ
حب ّ
أمن من حدوث ّ
بعض األشربة الدوائيّة احلابسة لنفث الدم ،فيكون حبسه هلذا النفث أكثر.
الصدر من اخلشونة
السعال ،مبا حيدثه يف أعضاء ّ
•و ّ
الرّمان احلامض يهيّج ّ
و اللّذع و القبض.
السعال ملا فيه من التليني ،مع
• و ّأما ّ
الرّمان احللو ،فإنه شديد النفع من ّ
السكر املزيد
اجلالء و التقوية؛ خاصة شراب هذا ّ
الرّمان و ذلك ملا فيه من ّ
الرّمان و تليينه.
يف جالء ّ
الرئة .و هي
الرئة ،و يف قروح ّ
الرّمان نافع يف ذات اجلنب ،و ذات ّ
و هذا ّ
مسام
الرّمان إىل داخل ّ
الصدر من ّ
للس ّل ،هذا إذا وردت أجزاء ّ
الفاعلة ّ
الرئة.
احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة ّ
مسام احلجاب الفاصل ،بني آالت الغذاء
• و ّأما إذا وردت إىل هناك من ّ
الصدر ،و قد صار النّافذ منها
و آالت التنفس ،فإهنا إمنا تصل إىل داخل ّ
متسخنا مبا حدث فيه من سخونة باطن
دخانيّا ،و مع ذلك فإنه يكون ّ
خبارا ّ
للرئة  -و
تكرب  -ألجل إسخانه ّ
البدن ،و باطن املعدة ،فلذلك حيدث عنه ّ
الرئة ،و
ضيق صدر و انقباض ،ألجل نفوذ هذه األجزاء ال ّد ّخانيّة إىل باطن ّ
خمالطتها ملا يكون هناك من األجزاء اهلوائيّة و األجزاء الدمويّة ،اللّتني يصريان
روحا ،إذا نفذ ذلك إىل التجويف األيسر من جتويفي القلب.
فلذلك ،إذا حصل يف جتويف القلب ،خالطت تلك األجزاء ال ّد ّخانيّة ألرواح
السوداويّة
القلب ،ففعلت فعل األخبرة ال ّد ّخانيّة
ّ
املتصعدة من األخالط ّ
فلذلك حيدث حينئذ من األحداث النفسانيّة ،ما من شأنه أن حيدث
تسمى ضيق
السوداء؛ فلذلك حيدث حينئذ انقباض ،و حالة ّ
ألصحاب ّ
غم.
ّ
الصدر ،و ّ
الصدر من طريق آخر .و ذلك ،ألنه ينفذ إىل
للرمان نفوذ إىل داخل ّ
•و ّ
البطن األمين من بطىن القلب ،و ذلك من الكبد ،و هذا النافذ يكون ال
الرّمان مع لطافة ما يكون مع تلك
حمالة لطيفا خباريّا؛ ألجل كثرة مائيّة ّ

املائيّة من األرضيّة املالزمة هلا .فلذلك يكون النافذ غري صاحل لتغذية القلب،
الرئة من
الرئة؛ مث إنه ألجل لطافته و خباريّته ،خيالط ما يكون يف ّ
فيدفعه إىل ّ
يتكون منه روح.
اهلواء ،و يصري من اجلملة ما يصلح ألن ّ
الرّمان احللو جيلو الفؤاد.
• و املشهور من كالم األطبّاء :أ ّن ّ
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و ألجل أ ّن ما يالزم مائيّته من األرضيّة لطيف؛ فإ ّن األرضيّة الغليظة الىت
الرّمان غري مالزمة ملائيته ،و ال لبقيّة أجزائه ،بل ينفصل أكثرها عن بقيّة
يف ّ
األجزاء و خيرج برازا ،و يكون النّافذ إىل األعضاء قليل القبض ج ّدا ،كالفاقد
هلذه األرضيّة.
الرّمان قليال ج ّدا؛ أل ّن أرضيّته الىت تصل إىل األعضاء
فلذلك يكون غذاء ّ
الرّمان جيّد الغذاء ،قليله؛ و لكنه يغذو الروح كثريا.
لطيفة ج ّدا .فلذلك كان ّ
أل ّن ما ينتهى منه إليها مناسب ج ّدا جلوهرها ،ألجل شدة لطافة أرضيّته .و
يقوى ،مع قلّة تغذيته لألعضاء ،و ذلك ألجل كثرة
الرّمان ّ
لذلك كان أكل ّ
تغذيته لألرواح.
الرّمان حيصل يف املعدة ،و هو مع أرضيّته القابضة جبملتها ،فلذلك
• إن ّ
كانت تقويته للمعدة كثرية .و مع ذلك فإنه جيلو املعدة ،و مينع انصباب
يربد
الفضول إليها ،ألجل تقويته هلا .و مينع من ّ
تبخر املعدة ،ألنه مع قبضه ّ
املبخرة.
و يكسر احلرارة ّ
الرّمان احلامض أوفق لذلك ،ألجل زيادة قبضه ،مع ّقوة برده .و ألجل ّقوة
و ّ
يشهى الطعام ،و يس ّكن خبارات
برده هو شديد املوافقة للمعدة امللتهبة ،و ّ
يقوى ،بسبب تقويته و تعديله ملزاج هذه املعدة.
املعدة؛ و ّ
ضار هبا ،ألهنا تزداد به بردا .و كذلك،
الرّمان ّ
و ّأما املعدة الباردة ،فإ ّن هذا ّ
تضررها باحلامض أش ّد ج ّدا .و هو
بالرّمان احللو ،إالّ أ ّن ّ
تتضرر ّ
هذه املعدة ّ
السوداويّة ،و ذلك ألمرين .أحدمها :أنه يزيد
أيضا ،شديد اإلضرار للمعدة ّ
تضررا مبا حتدثه السوداء من اللّذع باحلموضة .و ثانيهما :أ ّن هذا
هذه املعدة ّ
دخانا.
للتصعد ّ
السوداء الىت تكون يف املعدة هتيّؤها ّ
ّ
الرّمان ألجل قلّة ّ
الرّمان ساءت أخالقهم أكثر ،و
هذا
وداء
الس
أصحاب
أكل
إذا
فلذلك،
ّ
ّ
الرّمان
هم
يضر
الوجه
هبذا
و
حينئذ.
فيهم
السوداء
تدخن
ذلك ألجل كثرة ّ
ّ ّ
يضرهم هبذا الوجه؛ ينفعهم بإصالحه
احللو أيضا لكن هذا احللو ،مع أنه ّ
السوداء مبا هو حلو.
لكيفية ّ
الرّمان ينفخ املعدة ،خصوصا احلامض ،و حيدث له فيها
• و مع ذلك ،فإ ّن ّ
كثريا غليان؛ ألجل كثرة مائيّته .و حدوث ذلك من احلامض أكثر ،ألن
يكرب كثريا من الناس ألجل
الرّمان قد ّ
مائيّته بنفسها غالية .و بذلك فإ ّن ّ
الرّمان مع تطفئته فإ ّن
غليانه يف معدهم ،و لذلك مينع يف ّ
احلميّات من أكل ّ
الرّمان شديد التطفئة للحرارة ،خصوصا احلامض منه .و مع ذلك ،فإنه مينع
ّ
احلمى.
حال
يف
ّ
• و إذا أكله احملموم و كان أكله بعد غذائه ،كان أوىل منه أن يأكله قبل
تصعد األخبرة
الغذاء ،فيمنع احندار الغذاء بسرعة؛ و ّأما بعد الغذاء ،فإنه مينع ّ
الرّمان للمعدة هو املز.
فلذلك كان أكله بعد الغذاء أوفق .و أوفق ّ
ذر منه على الطعام ،أو طبخ معه؛
الرّمان و ّ
دق ،و ّ
• و إذا ج ّفف ّ
حب ّ
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منع سيالن الفضول إىل املعدة و األمعاء .و ذلك ،ألجل ما فيه من القبض
الرّمان احلامض يف هذا أوىل ،و أقوى فعال؛ ألجل ّقوة قبضه.
ّ
القوى .و ّ
حب ّ
الرّمان مع كثرة مائيّته ،فإ ّن اهنضامه يف املعدة ليس بسريع .و ذلك ألجل
و ّ
بالشحم ،مع أنه
الرمانني املعصورين ّ
كثرة ما فيه من األرضيّة اللّطيفة .و ماء ّ
املرى .و لذلك فإ ّن اإلسهال
ّ
يقوى املعدة ،فإنه جيلوها و ين ّقيها من الفضل ّ
لقوة جالئه
احللو
ان
م
الر
و
املعدة
يدبغ
و
الغب،
يات
مح
من
ا
د
ج
نافع
به
ّ
ّ
ّّ
ّ
 إذا أكل بعد الطعام ،حطّه عن أعاىل املعدة ،و لكنه يغثّى ،و خاصة بعدتبخره مع أ ّن
يتصعد من مائيّته إىل فم املعدة؛ ألجل كثرة ّ
الطّعام و ذلك ملا ّ
احلالوة تعني على حدوث الغثيان.
الرّمان احلامض فيطول بقاؤه يف املعدة م ّدة أطول ،و ذلك ألجل
• و ّأما ّ
يربد املعدة كثريا ،حىت أنه إذا أدمي5
ّقوة جالئه ،مع كثرة قبضه .و هو ّ
ضار ملن معدته باردة .و لذلك 7فإ ّن
عليه 6اشت ّد تربيده هلا؛ و لذلك هو ّ
املربودين إذا أكثروا منه ،أضعف هضمهم ،و كثّر فيهم النفخ ،و أحدث هلم
اإلسهال .و هو يقطع العطش و القئ الصفراوى.
و احللو يعطّش ،و رمبا أعان على القئ بتغثيته؛ و ليس ملن حيدث له التهاب
بالرّمان
يف معدته و كبده من الشراب ّ
الصرف ،و حنو ذلك أفضل من التن ّفل ّ
الصفراء ج ّدا ،و يس ّكن حركتها و هيجاهنا
احلامض .و مع ذلك ،فإنه يقمع ّ
و يس ّكن غليان الدم و ح ّدته.
الرّمان شديد النفع من الشهوات الفاسدة ،كشهوة احلباىل .و
• و سويق ّ
للشهوة ،و هي الىت تكون يف املعدة.
الرطوبات املفسدة ّ
ذلك ألجل جتفيفه ّ
املتخذ بالنّعنع.
الرّمان احلامض و ربّه ،خاصة ّ
و كذلك يفعل شراب ّ
الرّمان خاصة احلامض ،شديد التربيد للكبد؛ و لذلك هو شديد النفع
•و ّ
من االستسقاء احلادث عن إفراط حرارة الكبد .و احللو مع فعله ذلك ،قد
املرة.
حيدث يف الكبد مرارا؛ ألجل سهولة استحالة األشياء احللوة إىل ّ
يضمد
الرّمان أو زهره يش ّد املعدة ،و يقطع القئ .و قد ّ
• و التضميد بقشر ّ
ضمد ذلك خبرقة مبلولة
بذلك للفتق املعوى ،فينفع ج ّدا؛ و كذلك إذا ّ
حب
الرّمان إذا شرب ،قتل ال ّدود و ّ
الرّمان احلامض .و طبيخ قشر ّ
بعصارة ّ
بقوة.
القرعّ ،4
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الزهر ،مباء كثري حىت ينعقد،
الصغار حني يسقط عنه ّ
الرّمان ّ
• و إذا طبخ ّ
الرمداء
كان ذلك شديد املنع النصباب املو ّاد إىل األعضاء ،و ذلك كالعني ّ
و غريها.

تدر البولّ .أما احللو ،فألجل ما فيه من اجلزء
الرّمان ّ
• إ ّن مجيع أصناف ّ
يدر البول .و ّأما
بقوة تفتيحهّ ،
ّ
النارى الفاعل للحرافة؛ فإ ّن هذا اجلزء ّ
احلامض فألجل غليان مائيّته ،مع ش ّدة لطافة جوهره.
• و احللو يلينّ البطن؛ ألجل قلّة قبضه ،مع رطوبته ،و ّقوة جالئه و تليينه.
و ّأما احلامض ،فإنه قد يعقل البطن .و ذلك ألجل ش ّدة قبضه ،مع ضعف
الرطوبات إىل األمعاء ،و لذلك
جالئه ،و مع تربيده .و هو شديد املنع ّ
لتوجه ّ
هو حيبس البطن هبذا الوجه.
الرّمان احلامض
•و ّ
الرّمان احلامض اجمل ّفف ،أكثر عقال للبطن من ّ
حب ّ
احلب ،و نقصان مائيّته ج ّدا.
الطّ ّ
رى .و ذلك ألجل جتفيف هذا ّ
الرّمان احلامض إسهال ،و ذلك بأمور:
و قد حيدث عن ّ
أحدها :أن يكون تناوله بعد الطعام ،فيسهل بإحداره له بسرعة ،و بعصر

إياه إىل أسفل ،ألجل ّقوة قبضه.
و ثانيها :أن يكون تناوله و يف املعدة أو األمعاء رطوبات كثرية؛ فإذا قطعها
الرّمان حبموضته و سيّلها؛ حدث اإلسهال بسببها.
هذا ّ
الرّمان بارد املعدة ،أو بارد الكبد ،أو باردمها
و ثالثها :أن يكون املتناول هلذ ّ
معا ،فيحدث اإلسهال بإضراره هلذين العضوين ،احملدث لضعف هضمهما.
الرّمان أكثر عقال للبطن .و ذلك ،ألجل ّقوة جتفيفه ،مع ّقوة
• و سويق ّ
الرّمان احلامض
قبضه .و هو شديد النفع لقروح األمعاء؛ و كذلك ّ
رب ّ
موافق لقروح األمعاء؛ ألجل جتفيفه ،و تقويته ،و تنقيته هلا جبالئه .و إذا نقع
الرّمان اجمل ّفف يف املاء و شرب؛ نفع من هذه القروح ،و قد جيلس يف
ّ
حب ّ
هذا املاء ألجل هذه القروح.
الرّمان من
الرّمان ّ
ضار بالقولنج ،خاصة احلامض .و ذلك ألجل ما يف ّ
•و ّ
التفتيح.
الرّمان لقطع سيالن
الرّمان و قد جيلس يف طبيخ قشور مثر ّ
• قشور مثر ّ
حب
الرحم ،و حلبس نزف النّساء و كذلك اجللوس يف املاء املنقوع فيه ّ
ّ
الرّمان اجمل ّفف ،أو قشوره.
ّ

الرّمان
بقيّة أحكام ّ

مقويا لألعضاء فإذا
الرّمان احلامض :شديد القبض ،باردا ،رادعاّ ،
• ملا كان ّ
خلط مع عصارته العسل أو طبخ حبّه يف العسل كان ذلك شديد النفع و
املوافقة للقروح اخلبيثة ،أل ّن العسل يفيد مع تلك األفعال حتليال ،و تنقية و
جالء .و كذلك فإ ّن هذا نافع من اللّحم الزائد ،خاصة إذا كان طبخه يف
إناء من حناس ليستفيد بذلك ّقوة زجناريّة .و هذا أيضا نافع من ال ّداحس،
الردع و التقوية مع التحليل ،و كذلك هو نافع من األورام
ألجل ما فيه من ّ
احلارة.
ّ
احملمص املدقوق ،شديد النفع من القروح ،و كذلك يدخل
ان
م
الر
حب
• و ّ ّّ
ّ
يف أدوية اجلرب ،و حنوه من القروح الرديئة الىت يف ظاهر البدن.
الرّمان
الرّمان احللو إذا أكثر منه ،فقد ينعظ ،بكثرة تفتيحه .و ّأما ّ
•و ّ
الرّمانة احللوة ،و
يضر الباه ،و إذا أخرج كثري ممّا يف داخل ّ
احلامض ،فهو ّ
احلار حىت تنشوى كان
الرماد ّ
جعل بدل ذلك دهن بنفسج و وضعت على ّ
السعال اليابس.
ما يف داخلها شديد النفع من ّ
الرّمان و عجن بعسل ،و طليت به آثار اجلدرى أياما
• و إذا سحق قشر ّ
يتهرأ؛ فإن احتقن بطبيخه ،نفع
الرّمان إذا طبخ حىت ّ
متوالية أذهبها .و قشر ّ
الشعري املقشورين
ذلك من اإلسهال و قروح األمعاء ،خاصة مع األرز و ّ
احملمصني ،و نفع ج ّدا من السحج ،و إن متضمض به ،ش ّد اللّثة و ّقواها،
ّ
و نفع من القروح و القالع يف الفم ،و إذا استنجى بهّ ،قوى املقعدة ،و نفع
من قروحها ،و من نتوئها و حبس ال ّدم اخلارج من أفواه عروقها.
حيسن اللّون ،أل ّن ال ّدم
• و ال ّدم املتولّد من ّ
الرّمان رقيق؛ فلذلك يقال إنه ّ
الرقيق يكثر نفوذه إىل ظاهر اجللد.
الرّمان احللو خيصب البدن ،بتنفيذه الغذاء إىل األعضاء .و
و اإلكثار من ّ
بقوة ،ألجل حالوته و لذاذته .و مع ذلك
ذلك ألجل جذب األعضاء له ّ
رب احلامض يف ذلك أبلغ.
فإنه يس ّكن أخبرة البدن ،و خاصة ربّه؛ و ّ

األئمة المعصومین
الرّمان في کالم ّ
ّ

عن جعفر الصادق عن أبیه قال« :الفاكهة عشرون و مائة لون
سيدها الرمان1».
عن سعيد بن غزوان قال :كان أبو عبد اهلل يأكل الرمان كل ليلة جمعة2.

عن أيب عبد اهلل قال:
«ما من رمانة إال و فيه حبة من الجنة فإذا شذ منها شيء فخذوه و ما وقعت أو
ما دخلت تلك الحبة معدة امرئ قط إال أنارتها أربعين ليلة و نفت عنه شيطان
الوسوسة و روى بعضهم و نفت عنه وسوسة الشيطان3».

عن أيب عبد اهلل أنه كان إذا أكل الرمان بسط املنديل على حجره
فكلما وقعت منه حبة أكلها و يقول لو كنت مستأثرا على أحد الستأثرت
الرمان4.
اهلوامش:

 .1برقى ،امحد بن حممد بن خالد« ،احملاسن» ،قم ،الطبع الثاين1371 ،ق.
 .2نفس املصدر.
 .3نفس املصدر.
 .4نفس املصدر.
المصدر :ابن نفیس ،علی بن ابیحزم« ،الشامل في الصناعة الطبیة» ،ایران،
طهران ،طباعة دانشگاه علوم پزشکی ایران  -مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی،
1387ش.
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إن النبوة هي تيار متواصل ومرتابط ،وأن رسالة اهلل (أي الدين) هي حقيقة
واحدة ال أكثر .إن الظهور املتتايل لألنبياء والتجديد الدائم للشرائع والنسخ
املستمرة للكتب السماوية ،تطرح هذا السؤال وهو :ملاذا إنقطع يف اإلسالم،
تواصل اإلنسان مع عامل الغيب مع إعالن ختم النبوة ،ومل ولن يبعث نيب
تشريعي (صاحب شريعة) فحسب بل أن نبيا دعويا مل ولن يبعث حىت؟ فما
هي فلسفة وسر ختم النبوة؟ ولإلجابة على هذا السؤال والبحث عن سبب
ختم النبوة ،جيب ذكر مخسة أسباب رئيسية.
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 .1هيمنة القرآن على كتب األنبياء السابقين

ويقول اهلل تعاىل :أن مجيع األنبياء جاؤوا باحلق لكن كتب األنبياء السابقني،
حتفظ حتت هيمنة وسلطة ونفوذ القرآن الكرمي ،وعندما جعل اهلل املتعال،
القرآنُ ،مهيمنا على كتب األنبياء السابقني ،الن الكمال العلمي لكل نيب
يف كتابه السماوي والكمال العلمي للنيب اخلامت يظهر يف القرآن ،لذلك فان
منجز رسول اهلل هو أعلى من كتب األنبياء السابقني.
إن املقام والشخصية املعنوية لكل نيب تتجلى يف كتابه السماوي ،فقد جتسد
مقام موسى كليم اهلل يف مستوى التوراة ومقام عيسى املسيح يف مستوى
اإلجنيل ،كما ظهر األنبياء السابقون يف مستوى كتبهم وصحفهم السماوية،
وعندما تثبت سيطرة وفضيلة القرآن على مجيع كتب األنبياء السلف ،فانه
تثبت أيضا سلطة وفضيلة الرسول اخلامت على باقي األنبياء ،الن النيب هو
مبستوى القرآن ،والقرآن ُمهيمن ،لذلك فان نيب االسالم مهيمن.

 .2رسالة النبي لجميع الناس حتى يوم القيامة

لقد اعترب اهلل سبحانه وتعاىل ،النيب األكرم بانه شخصية كونية ،ويقول بشأن
من على املؤمنني .وقد
نطاق رسالته :لقد أرسلناك للعاملني أمجع ،ولكن اهلل ّ
وردت هاتني النقطتني يف القرآن جبانب إحدامها االخرى ،من أن القرآن
هو كتاب كوين « َش ْهر رم َ ِ
ِِ
َّاس و�ب�يِّنَ ٍ
ات ِّم َن
ُ ََ
ضا َن الَّذي أُن ِز َل فيه الْ ُق ْرآ ُن ُه ًدى لِّلن ِ َ َ
ِ
ك ال َِ
اب
ت
ْك
ل
ذ
«
فقط
به
ينتفعون
وحدهم
التقوى
أهل
ال ُْه َد ٰى َوالْ ُف ْرقَ ِان» .لكن
َ َ
ُ
لاَ ريب فِ ِيه ه ًدى لِل ِ
ين» .إن هذا الكتاب نزل لكافة الناس ،لكن عددا
ُ
ُ
ْمتَّق َ
َْ َ
حرموا أنفسهم منه وهم متقصدين ،كتاب كوين لكن أهل التقوى والفضيلة
ينتفعون به.
وبشأن رسول اهلل ،حيتوي على هذين التعبريين أيضا ،فيقول من جهة أنك
اك إِلاَّ َكافَّةً لِلن ِ
َّاس» ،ومن جهة أخرى يقول« :لََقد َم َّن
نيب كوينَ « :وَما أ َْر َسلْنَ َ
اللَّه علَى ِ
ث في ِهم َرسولاً ِمن أَن ُف ِس ِهم».
نين إِذ �بََع َ
َُ ُ
المؤم َ

لذلك فان أحد أسباب جتديد األنبياء والشرائع ،هو زوال حمتوى األديان
السابقة وحتريف الكتب السماوية .لكن هذه املسألة ال تنطبق على اخلامتية،
ألن اهلل وعد حبفظ القرآن من التحريف والتغيري "إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له
حلافظون" .وفضال عن ذلك فان نزول القرآن حصل حينما كانت البشرية
جتاوزت مرحلة الطفولة وكان بوسعها حفظ الكتاب السماوي من التحريف.
لذلك فقد أبدى املسلمون منذ بداية نزول القرآن ،إهتماما خاصا حبفظ
وصيانة القرآن ،حبيث كانت تزول إمكانية أي حتريف وتغيري .ولذلك ،ينتفي
السبب الرئيسي لتجديد رسالة وبعثة النيب اجلديد وأن الشرط الالزم (وليس
الشرط الكايف) ،هو خلود دين ما.
لذلك فان اآلية املذكورة آنفا ،تشري إىل إنتفاء أهم سبب لتجديد النبوة
والرسالة منذ تاريخ نزول القرآن فصاعدا ،وتعلن يف احلقيقة حتقق أحد أركان
ختم النبوة أال وهو النضج اإلجتماعي للبشرية.

 .4النقص

ويف العصور السالفة ،فان البشرية وبسبب عدم نضجها مبا يكفي ،مل تكن
قادرة على تلقي خارطة شاملة وكاملة ملسار حركتها ،لكي تستطيع يف ظل
هذه اخلارطة ،مواصلة طريقها ،فكان ضروريا هدايتها وإرشادها مرحلة مبرحلة
ومنزل مبنزل ،وأن يرافقها مرشدون دائمون .لكن يف احلقبة اجلديدة حيث
ظهر اإلسالم ،كانت البشرية قادرة على تلقي هذه اخلارطة الكلية ،لذلك
توقف برنامج اإلرشاد على هيئة مرحلة مبرحلة ،وحلت تلك اخلارطة دفعة
واحدة بدل ذلك .ومن هنا ميكن معرفة السبب االخر لتجديد النبوة ،أال
وهو أنه يف حقبة ما قبل اخلامتية ،مل تكن البشرية قادرة على تلقي اخلطة
الشاملة والعامة ،لكن ومع ظهور هذه اإلمكانية وهذه اجلهوزية يف عصر
الرسالة اخلامتة وما بعدها ،وضعت اخلطة العامة والشاملة بتصرف البشرية،
وانتفى بذلك سبب جتديد النبوة والشرائع .إن علماء األمة االسالمية هم
متخصصون يستفيدون من اخلارطة العامة اإلرشادية اليت يقدمها اإلسالم
لوضع وصياغة األنظمة الداخلية والتكتيكات املؤقتة الكفيلة بإظهار الطريق
والسبيل لالخرين.

 .5الحاجة إلى التفسير والدعوة

وكان األنبياء يؤدون واجبني :فكانوا يأتون من جانب اهلل ،بقانون وتعليمات
للبشرية أوال ،ويدعون الناس لطاعة اهلل والعمل بأوامر وقوانني ذلك العصر
والزمان ثانيا .لذلك جيب التفريق بني النبوة الدعوية والنبوة التشريعية .إن
معظم األنبياء بل أغلبيتهم الساحقة ،كانوا أنبياء دعويني ال تشريعيني.
واالسالم الذي أعلن ختم النبوة ،ليس ختم النبوة التشريعية فحسب بل
 .3التحریف
إن أحد أسباب جتديد الرسالة وبعثة األنبياء اجلدد ،هو التحريف والتغريات ختم النبوة الدعوية أيضا.
اليت كانت تطرأ على التعاليم والكتب املقدسة لألنبياء ،وهلذا السبب ،كانت
تلك الكتب والتعليمات تفقد أهليتها وصالحيتها هلداية الناس .إن اإلنسان الدليل القرآني على ختم النبوة
القدمي وبسبب عدم رشده وعدم نضجه الفكري ،مل يكن قادرا على حفظ من ضروريات اإلسالم إنقطاع سلسلة األنبياء وختمها بنيب اإلسالم،
الكتاب السماوي الذي أنزل له ،وكانت الكتب السماوية تتعرض للتحريف ومل ولن يبعث أي نيب بعده .وحىت غري املسلمني يعلمون بأن هذه احلقيقة
والتغيري ،أو أهنا كانت تباد كليا ،لذلك كان ضروريا جتديد هذه الرسالة.
من مجلة املعتقدات اإلسالمية ،اليت يلزم على كل مسلم اإلعتقاد هبا ،ولذلك

محمد
ختم النبوة
بالنبي ّ
ّ
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الظروف والشروط اليت ميكن معها لنيب واحد تبليغ رسالته اإلهلية للعامل
كله وباإلستعانة بأنصاره وخلفائه ،إضافة إىل كون أحكام شريعته وتعاليمها
وتشريعاهتا مستجيبة لكل إحتياجات اجملتمعات الراهنة واملستقبلية ،ومتضمنة
جلميع اإلحتياطات الضرورية للمسائل املستجدة واملستحدثة .وكذلك يف
حالة وجود الضامن الذي يكفل بقاءها وصيانتها عن التحريفات ،فمع توفر
كل هذه الظروف والعوامل فال مسوغ لبعثة نيب آخر.
ولكن معارف البشر العادية وعلومهم ال ميكنها حتديد مثل هذه الظروف
والعوامل ،أما اهلل فبعلمه الالمتناهي احمليط ميكنه حتديد الزمان الذي تتحقق
فيه هذه الظروف ،وهو الذي ميكنه اإلعالم عن ختم النبوة ،كما فعل ذلك
يف آخر كتبه السماوية.
بيد أن ختم النبوة ال يعين قطع عالقة اهلداية متاما بني اهلل والعباد ،فإن اهلل
تعاىل يفيض من العلوم الغيبية لبعض عباده الصاحلني مىت ما رأى املصلحة
تقتضي ذلك ،وإن مل يكن ذلك عن طريق وحي النبوة ،وكما يعتقد الشيعة
بأن أمثال هذه العلوم قد أفاضها اهلل على األئمة املعصومني.

فهي كسائر ضروريات الدين ال حتتاج إلستدالل ،ولكن مع ذلك ميكن
إستفادهتا من القرآن الكرمي والروايات املتواترة.
يقول «القرآن الكرمي»:
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َوَكا َن اللَّهُ بِ ُك ّلِ
َح ٍد ِّمن ِّر َجال ُك ْم َولَكن َّر ُس َ
« َّما َكا َن ُم َح َّمد أَبَا أ َ
ول اللَّه َو َخاتَ َم النَّبيِّ َ
ء علِيما»1
ٍ
َش ْي َ ً
حيث عربت بصراحة عن النيب بأنه خامت األنبياء مجيعا .وقد وجه بعض
أعداء اإلسالم إعرتاضني على داللة هذه اآلية على ختم النبوة بالنيب:
أحدهما :إن لفظة اخلامت ،وردت مبعىن آخر غري اإلنتهاء ،وهو خامت اليد أي
احللقة اليت يف اإلصبع للزينة ،وان املراد من اخلامت يف هذه اآلية لعله هذا
املعىن.
ثانيهما :على تقدير أن معىن اخلامت هو املعىن املعروف ،ولكن معناها أن
سلسلة (األنبياء) ختتم بالنيب ،وال تدل على خامتية سلسلة (الرسل) به.
واجلواب عن اإلعرتاض األول :إن معىن اخلامت (ما خيتم به الشيء) وخامت
اإلصبع إمنا مسي بذلك هلذا املعىن ،لتختم وتوقع به الرسائل وأمثاهلا.
واجلواب عن اإلعرتاض الثاين :إن كل نيب ميلك مقام الرسالة فله مقام النبوة
أيضا ،وبانتهاء سلسلة األنبياء تنتهي سلسلة الرسل أيضا ،فإن مفهوم (النيب) الجواب:
وإن مل يكن أعم من مفهوم الرسول ،ولكن النيب من حيث املورد أعم من أوالً :إن نيب اإلسالم مبعونة أنصاره وخلفائه ميكنه إيصال رسالته إىل أمساع
الرسول2.
مجيع البشر يف العامل.
ثانياً :التكفل بصيانة الكتاب السماوي عن أي حتريف.
ثالثاً :إن الشريعة اإلسالمية ميكنها اإلستجابة إلحتياجات البشر كلها حىت
األدلة الروائية على ختم النبوة
هناية العامل.
ورد التصريح والتأكيد على ختم النبوة بنيب اإلسالم يف املئات من الروايات،
ولكن يربز إعرتاض على الفكرة الثالثة وهو :كما أن تعقيد العالقات
منها حديث املنزلة 3الذي نقله الشيعة وأهل السنة متواترا عن النيب
اإلجتماعية يف األزمنة السابقة اقتضى وضع أحكام جديدة ،أو تغيري
حبيث ال يبقى معه أي شك يف صدور مضمونه ،وذلك حني خرج النيب
األحكام السابقة عليها ،ولذلك كان يبعث نيب آخر ،فإن األمر ظل كذلك
يف غزوة تبوك وخلف عليا مكانه يف «املدينة» ،فبكى علي فقال
حىت بعد نيب اإلسالم ،فقد حدثت متغريات بارزة أضحت معها العالقات
له رسول اهلل:
اإلجتماعية أكثر تعقيدا ،فكيف ال تقتضي هذه املتغريات شريعة جديدة؟
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ،إال أنه ليس بعدي نبي».
واجلواب هو :إنه ليس يف مقدور اإلنسان العادي حتديد املتغريات والتحوالت
ويف رواية أخرى عن النيب:
اليت تقتضي تغري التشريعات األساس ،وذلك ألننا ال حنيط بعلل األحكام
«أيها الناس! ال نبي بعدي وال أمة بعدكم4».
والتشريعات وحكمها ،بل إننا ومن خالل األدلة املربهنة على خلود اإلسالم،
ويف حديث آخر عنه قال:
وختم النبوة بالنيب نكتشف عدم اإلحتياج لتغيري األحكام والتشريعات
«أيها الناس! إنه ال نبي بعدي ،وال سنة بعد سنتي5».
اإلسالمية األساس.
ونقل هذا املعىن يف أكثر من خطبة من هنج البالغة 6،ويف الروايات واألدعية
أجل ،حنن ال ننكر ظهور بعض الوقائع اإلجتماعية اجلديدة اليت تقتضي وضع
والزيارات املأثورة عن األئمة األطهار.
أحكام جديدة ،ولكن قد جعلت يف الشريعة اإلسالمية أصول وقواعد عامة
توضع على أساسها أمثال هذه األحكام والتشريعات اجلزئية ،حيث ميكن
السر في ختم النبوة
لذوي الصالحية على أساسها وضع األحكام الالزمة ملعاجلتها وتطبيقها.
إن احلكمة يف تعدد األنبياء وبعثتهم املتدرجة هي :أنه ال ميكن لفرد واحد
تبليغ الرسالة اإلهلية ونشرها يف األزمنة السابقة يف أقطار العامل كافة ،ويف كل الهوامش:
األمم والشعوب هذه من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن إتساع العالقات  .1سورة األحزاب ،اآلیة.40
وتعقيدها ،وحدوث الظواهر اإلجتماعية اجلديدة ،كان يفرض وضع قوانني  .2إن لفظة (الرسول) مبعىن (حامل الرسالة) ،ولفظة النيب إذا كانت مشتقة من مادة
جديدة أو تغيري القوانني السابقة وكذلك فإن حدوث التغريات والتحريفات (نبأ) فالنيب مبعىن (صاحب اخلرب املهم) ،واذا كانت مشتقة من مادة (نبو) فهو مبعىن:
نتيجة للتدخل املغرض أو اجلاهل لبعض األفراد واجلماعات ،فيستدعي كل (صاحب املقام الرفيع والشريف) .واعتقد البعض أن مفهوم النيب أعم من مفهوم الرسول
وذلك ألن النيب هو الذي نزل عليه الوحي من اهلل ،سواء كان مأمورا باالبالغ لآلخرين
ذلك تصحيحا وتعديال للتعاليم اإلهلية من قبل نيب آخر .ولكن لو توفرت

أم مل يكن ،بينما الرسول هو املأمور بإبالغ الوحي أيضا ،ولكن هذا التفسري غري صحيح،
وذلك ألنه ذكرت بعض اآليات الكرمية صفة (النيب) بعد صفة (الرسول) ،مع أنه وفق
التفسري املذكور ،يلزم أن تذكر الصفة اليت تتضمن املفهوم العامل وهي (النيب) قبل ذكر
الصفة اخلاصة (الرسول) اضافة اىل عدم وجود دليل على اختصاص األمر بابالغ الوحي
بالرسل .وورد يف بعض الروايات أن مقتضى مقام النبوة أن يرى صاحبها ملك الوحي
يف النوم ،وأن يسمع صوته فحسب يف اليقظة ،بينما صاحب مقام الرسالة يشاهد ملك
الوحي يف اليقظة أيضا .ولكن هذا الفرق ال ميكن محله على مفهوم اللفظ ،وعلى كل
حال فالذي ميكن تقبله أن النيب من حيث املصداق (ال املفهوم) أعم من الرسول ،أي أن
األنبياء مجيعا كانوا ميلكون مقام النبوة .وأما مقام الرسالة فهو خمتص جبماعة منهم ،وعدد
الرسل وفق الرواية السابقة (ثالمثئة وثالثة عشر) وبطبيعة احلال يكون مقامهم أمسى من
مقام سائر األنبياء كما أن الرسل مل يكونوا متساوين من حيث الدرجة والفضيلة ،وقد
نال بعضهم مقام (اإلمامة) أيضا.
« .3حبار االنوار» ،ج  ،37ص 289 254؛ «صحيح البخاري» ،ج  ،3ص 58؛
«صحيح مسلم» ،ج  ،2ص 323؛ «سنن ابن ماجة» ،ج  ،1ص 28؛ «مستدرك
احلاكم» ،ج  ،3ص 109؛ «مسند ابن حنبل» ،ج  ،1صص  28و  ،331و ج ،2
صص  369و.437
« .3وسائل الشيعة» ،ج  ،1ص 15؛ «اخلصال» ،ج  ،1ص  ،322و ج  ،2ص
.487
« .4وسائل الشيعة» ،ج  ،18ص 555؛ «من ال حيضره الفقيه» ،ج  ،4ص 163؛
«کشف الغمة» ،ج  ،1ص ( ،21يف األصل والرتمجة)؛ «حبار األنوار» ،ج  ،22ص
 ،531إال أننا مل جنده فيه (.)143
« .5هنج البالغة» ،اخلطبة األوىل واخلطبة  69و  83و  87و  129و  168و 193
و .230

المصادر:

 .1حماضرات الشهید مرتضی مطهري.
 .2دروس يف العقيدة االسالمية ،إعداد ونشر مجعية املعارف االسالمية الثقافية ،ط ،1
صص .175-171
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دعاء ِ
السمات
ِ
ويسمى أيضاً «دعاء الشبور» كما قال الكفعمي ،وهو دعاء حارب يوشع بن نون العماليق وهزمهم».
دعاء السماتّ ،
عظيم املنزلة ،يقرأ يف آخر ساعة من يوم اجلمعة ،وهلم يف تعظيم هذا الدعاء ولعل لفظة شبور مأخوذة مع أمساء اإلمامني احلسن واحلسني وأخوهم
احملسن بالسريانية (شبر وشبير ومشبر).
مستند ودليل ،ومنه:
رواية اإلمام الباقر أنّه فيه االسم األعظم ،وقد قام ع ّدة من األعالم ويف فضل هذا الدعاء يقول االمام الصادق« :هذا هو من عميق مكنون
بشرح هذا ال ّدعاء ملا له من األمهيّة واملكانة.
العلم ومخزون المسائل المجابة عند اللّهعز وجل فاشفعوا به واكتموه إالّ من
الحسين بن أحمد بن عمر بن الصباح قال :حضرت جملس الشيخ أبي جعفر أهله ،وليس من أهله السفهاء والصبيان والنساء وال المنافقون ،وهم الظالمون
ِ
سر اللّه المخزون وعلمه المكنون.
ّ
محمد بن عثمان بن سعيد العمري ،نائب املهدي الثاين ،فقال بعضنا له :ح ّقاًً ،فال تدفعوه ،فإنّه من ّ
يا سيدي ما بالنا نرى كثيراً من الناس يصدقون شبور اليهود على من سرق منهم
ومحمد رسول اهلل؟
وهم ملعونون على لسان عيسى بن مريم ّ
فقال« :لهذا علتان ظاهرة وباطنة ،فأما الظاهرة فإنها أسماء اهلل ومدائحه إال أنها
خلف عن
عندهم مبتورة وعندنا صحيحة موفورة عن سادتنا أهل الذكر ،نقلها لنا ٌ
سلف ،حتى وصلت إلينا ،وأما الباطنة فإنا روينا عن العالمعليه السالم أنه قال:
«إذا دعا المؤمن يقول اهلل عز وجل .صوت أحب أن أسمعه ،اقضوا حاجته
واجعلوها معلقة بين السماء واألرض حتى يَكثر دعائهُ شوقاً مني إليه ،وإذا دعا
الكافر يقول اهلل عز وجل .صوت أكره سماعه ،اقضوا حاجته وعجلوها له حتى
ال أسمع صوته ،ويشتغل بما طلبه عن خشوعه».
قالوا :فنحن نحب أن تُمل علينا دعاء السمات الذي هو للشبور حتى ندعو به
على ظالمنا ومضطهدنا ،والمخاتلين لنا والمتعززين علينا.
محمد بن راشد قال:
قال :حدثين أبو عمر عثمان بن سعيد قال :حدثين ّ
محمد بن سنان قال :حدثين المفضل بن عمر الجعفي أن خواصاً
حدثين ّ

مضامين دعاء السمات

 يف هذا الدعاء استعمل االسم األعظم امساً هلل تعاىل بالدرجة االوىل؛ ذكر فيه أمساء بعض األنبياء والرسل واألماكن املقدسة اليت كلم اهلل تعاىلأنبياءه فيها؛
قسم على اهلل تعاىل هبذه األمساء والكلمات املكنونة فيه؛
 فيه َ بداية الدعاء كانت مناجاة وتعداد لنعم اهلل تعاىل؛ إشارة إىل ماجرى لنيب اهلل موسى مع بين إسرائيل وعبورهم البحر،وهالك فرعون وجنوده يف اليم؛
 اإلشارة إىل ما تكلّم اهلل تعاىل مع موسى بن عمران ،وإبراهيم،وإسحاق ،ويعقوب؛
 إشار إىل ما أنزله اهلل تعاىل من رمحته على آدم وذريته؛حممد وذريته؛
 إشارة إىل مشول الربكة ألمة النيب ّمن الشيعة سألوا عن هذه املسألة بعينها أبا عبد اهلل فأجاهبم مبثل هذا  -يطلب الداعي من اهلل تعاىل الصالة على النيب وعلى ذريته ،وأن تشمله
اجلواب.
وإياهم الرمحة والربكات كما مشل ذلك إبراهيم وآل إبراهيم.
قال :وقال أبو جعفر ،باقر علم األنبياء« :لو يعلم الناس ما نعلمه من

علم هذه المسائل وعظم شأنها عند اهلل وسرعة إجابة اهلل لصاحبها مع ما ا ّدخر الهوامش:
حممد باقر« ،حبار األنوار» ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،
له من حسن الثواب ،القتتلوا عليها بالسيوف ،فإن اهلل يختص برحمته من  .1العالمة اجمللسيّ ،
 1403هـ،.ج  ،87صص .97-96
يشاء».
مث قال« :أما إني لو حلفت لبررت أن االسم األعظم قد ذُكر فيها ،فإذا
دعوتم فاجتهدوا في الدعاء بالباقي ،وارفضوا الفاني ،فإن «ما ِع ْن َد اللَّ ِه خ�ير المصدر :ویكی شیعة ،الموسوعة اإللكترونية لمدرسة أهل البيت
َ
َ ٌْ
َوأَ�بَْقى ».مث قال« :هذا هو من مكنون العلم ومخزون المسائل المجابة
«بإمکانکم املشاهدة والقراءة هذ الدعاء يف هنایة هذا الرقم».
عند اهلل تعالى»1.

قيل يف العلة يف تسميته بدعاء السمات :من ِ
السمات أي عالمات ،أو
األمساء ،وقيل أيضاً االسم األعظم.
ويسمى أيضاً بدعاء الشبور وتعين العطاء أو باللفظ العربي تعين البوق،
وسبب تسميته بالشبوركما ذكرها الشيخ الكفعمي عن اإلمام الصادق:
«أوحى اهلل بهذا الدعاء لنبيه موسى وقد كتبه قومه ونفخوه في أبواق عندما

السالم بن صالح الهروي قال :قلت أليب احلسن علي بن موسى المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند اهلل شريك القاتل و
روی عبد ّ
الرضا يا ابن رسول اهلل ما تقول يف حديث روي عن الصادق :إنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم قال فقلت له بأي شيء يبدأ
القائم فيهم إذا قام قال يبدأ ببني شيبة و يقطع أيديهم ألنهم سراق بيت اهلل
«أنه قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائها».
فقال« :هو كذلك فقلت فقول اهلل عز و ج ل و ال تزر وازرة وزر أخر ى ما عز و جل».
معناه فقال صدق اهلل في جميع أقواله لكن ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال
شرائع» ،قم ،الطبعة االولی،
محمد بن على« ،عللال ّ
آبائهم و يفتخرون بها و من رضي شيئا كان كمن أتاه و لو أن رجال قتل في المصدر :ابن بابويهّ ،
1966م ،.ج  ،1ص .229

النبيوآله
تقديمالصالةعلى ّ
بمحمد و آله الطيبين الطاهرين  -أقضها له أحسن ما يقضيها من يستشفعون
روى أبو بصري عن أيب عبد اهلل قال :قال رسول اهلل:«من ذكرت
ّ
بأعز الخلق عليه فقال له قوم من المشركين و المنافقين و هم المستهزءون به
عنده فنسي أن يصلي علي حظى [خطأ] اهلل به طريق الجنة».
و روى ابن القداح عنه قال :مسع أيب رجال متعلقا بالبيت يقول :اللهم يا أبا عبد اهلل فما لك ال تقترح على اهلل بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة».
محمد فقال ال تبترها و ال تظلمنا [تصلمنا] حقنا قل اللهم صل على فقال سلمان :دعوت اهلل  -و سألته ما هو أجل و أنفع و أفضل من ملك
صل على ّ
الدنيا بأسرها سألته هبم - أن يهب يل لسانا ذاكرا لتحميده و ثنائه
محمد و أهل بيته.
ّ
و روى عبد اهلل بن نعيم قا ل قلت أليب عبد اهلل إين دخلت البيت و مل و قلبا شاكرا آلالئه و بدنا على الدواهي الداهية صابرا و هو عز و جل قد
حممد و آله فقال« :أما إنه لم أجابين إىل ملتمسي من ذلك -و هو أفضل من ملك الدنيا حبذافريها و ما
حيضرين شيء من الدعاء إال الصالة على ّ
اشتمل عليه من خرياهتا مائة ألف ألف مرة.
يخرج أحد بأفضل مما خرجت به».
محمد بن علي بن بابويه مرفوعا إىل الصادق قال« :استأذنت
روى جابر عن أبي جعفر« :أن عبدا مكث في النار يناشد اهلل سبعين خريفا و روى ّ
و سبعين خريفا و الخريف سبعون سنة و سبعون سنة» مث قال« :إنه سأل زليخا على يوسف فقيل لها يا زليخا إنا نكره أن نقدم بك عليه -لما كان منك
محمد و أهل بيته لما رحمتني ».قال« :فأوحى اهلل إلى جبرئيل إليه قالت :إني ال أخاف ممن يخاف اهلل .فلما دخلت قال لها :يا زليخا ما لي
اهلل بحق ّ
ع أن اهبط إلى عبدي فأخرجه ...يا رب كيف لي بالهبوط في [إلى] النار قال أراك قد تغير لونك؟
إني قد آمرها أن تكون عليك بردا و سالما -قال يا رب فما علمي بموضعه قالت :الحمد هلل الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا و جعل العبيد بطاعتهم
قال إنه في جب من سجين قال فهبط إليه و هو معقول على وجهه بقدومه ».ملوكا.
قال :قلت كم لبثت في النار؟ قال« :ما أحصي كم تركت فيها خلفا قال قال لها :يا زليخا! ما دعاك إلى ما كان منك؟
فأخرجه إليه .فقال له يا عبدي كم كنت تناشدني في النار قال ما أحصي يا رب قالت :حسن وجهك يا يوسف!
محمد يكون في آخر الزمان أحسن مني
قال أما و عزتي و جاللي لو ال ما سألتني به ألطلت هوانك في النار لكنه حتم قال :فكيف لو رأيت نبيا يقال له ّ
ح مني كفا.
محمد و أهل بيته إال غفرت له ما كان وجها و أحسن مني خلقا و أسم 
حتمته على نفسي ال يسألني عبد بحق ّ
قالت :صدقت.
بيني و بينه فقد غفرت لك اليوم».
حممدا يقول« :إن اهلل عز و جل قال :و كيف علمت أن ي صدقت؟
و عن سلمان الفارسي
قا ل مسعت ّ
يقول يا عبادي أ و ليس من له إليكم حوائج كبار ال تجودون بها إال أن يتحمل قالت :ألنك حين ذكرته وقع حبه في قلبي.
محمدا
عليكم بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعهم أال فاعلموا أن أكرم الخلق فأوحى اهلل عز و جل إلى يوسف أنها قد صدقت و إني أحببتها لحبها ّ
محمد و أخوه علي و من بعده األئمة الذين هم الوسائل و آله فأمره اهلل تعالى أن يتزوجها».
علي و أفضلهم لدي ّ
إلي أال فليدعني من همته حاجة يريد نفعها أو دهته داهية يريد كشف ضررها -و روى جابر عن أبي عبد اهلل« :أن ملكا من المالئكة سأل اهلل -أن يعطيه
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سمع العباد فأعطاه اهلل فذلك الملك قائم حتى تقوم الساعة -ليس أحد من
محمد و أهل بيته إال و قال الملك -و عليك السالم
المؤمنين يقول :صل على ّ
ثم يقول :الملك يا رسول اهلل! إن فالنا يقرئك السالم  -فيقول رسول اهلل:
«و عليه السالم».
و قال أمري املؤمنني« :أعطي السمع أربعة -النبي و الجنة و النار و
الحور العين فإذا فرغ العبد من صالته فليصل على النبي و ليسأل اهلل الجنة
و ليستجر باهلل من النار و ليسأله أن يزوجه من الحور العين فإنه من صلى على
النبي رفعت دعوته و من سأل اهلل الجنة قالت الجنة يا رب أعط عبدك ما
سألك و من استجار باهلل من النار قالت النار يا رب أجر عبدك مما استجار منه
و من سأل الحور العين قلن يا رب أعط عبدك ما سأل».
محمد« ،عدة الداعي و نجاح الساعي» ،الطبعة
محمد بن مسلم عن أحدمها (االمام الباقر أو الصادق) قال« :ما المصدر :ابن فهد حلى ،احمد بن ّ
و روى ّ
في الميزان شيء أثقل من الصالة على محمد و آل محمد إن الرجل ليوضع االولی 1407 ،ق .ص .167-162
ّ
ّ
عمله في الميزان فيميل به فيخرج النبي الصالة عليه و آله فيضعها في

ميزانه فيرجح به».
و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اهلل قال« :ال يزال الدعاء محجوبا
محمد».
محمد و آل ّ
حتى يصلى [يصلي] على ّ
و عنه« :من دعا و لم يذكر النبي رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر
النبي رفع الدعاء».
محمد و آله
و عنه« :من كانت له إلى اهلل حاجة فليبدأ بالصالة على ّ
محمد و آله فإن اهلل عز و جل أكرم
ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصالة على ّ
محمد
محمد و آل ّ
من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط إذا كانت الصالة على ّ
ال تحجب عن ه».

الحجة البالغة
فل ّله
ّ
 30صفر ذکری استشهاد علي بن موسی الرضا
محمد بن سنان:
روی ّ

كنت عند موالي الرضا بـ«خراسان» و كان المأمون يقعده على ميينه إذا
قعد للناس يوم اإلثنني و يوم اخلميس .فرفع إىل املأمون أن رجال من الصوفية
سرق فأمر بإحضاره.
فلما نظر إليه وجده متقشفا بني عينيه أثر السجود ،فقال له :سوأة لهذه

اآلثار الجميلة و لهذا الفعل القبيح أ تنسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك
و ظاهرك؟
قال :فعلت ذلك اضطرارا ال اختيارا حين منعتني حقي من الخمس و الفيء.
فقال املأمون :أي حق لك في الخمس و الفيء.
«و ا ْعلَ ُموا أَنَّما
قال :إن اهلل تعالى قسم الخمس ستة أقسام و قال اهلل تعال ى َ
غَنِمتم ِمن َشي ٍ
ء فَأ َّ َِّ ِ
لر ُس ِ
ول َو لِ ِذي الْ ُق ْرب ى َو الْيَتام ى َو ال َْمساكي ِن
سهُ َو لِ َّ
َن لله ُخ ُم َ
ُْ ْ ْ ْ
بيل إِ ْن ُك ْنتُم آم ْنتُم بِاللَّ ِه و ما أَ�نزلْنا َعل ى َع ْب ِدنا �يوم الْ ُفر ِ
الس ِ
قان �يَْوَم الْ�تََقى
َو ابْ ِن َّ
َْ
َْ َ ْ
ْ َ ْ
َ
1
ْج ْمعان».
ال َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َفاء اللهُ َعل ى َر ُسوله م ْن أ َْه ِل
و قسم الفيء على ستة أقسام فقال اهلل تعالى« :ما أ َ
لر ُس ِ
ِ
ِ
الس ِ
بيل َك ْي ال
ن
اب
و
ن
ساكي
ول َو لِ ِذي الْ ُق ْرب ى َو الْيَتام ى َو ال َْم
الْ ُقر 
ى فَلِلَّ ِه َو لِ َّ
َ ْ َّ
2
ِ
ِ
ِ
يَ ُكو َن ُدولَةً �بَْي َن الأْ َ ْغنياء م ْن ُك ْم »
قال الصويف :فمنعتني حقي و أنا ابن السبيل منقطع بي و مسكين ال أرجع على
شيء و من حملة القرآن.
فقال له املأمون :أعطل حدا من حدود اهلل و حكما من أحكامه في السارق من
أجل أساطيرك هذه؟!
فقال الصويف :ابدأ بنفسك تطهرها ثم طهر غيرك و أقم حد اهلل عليها ثم على
غيرك.
فالتفت املأمون إىل أيب احلسن الرضا فقال :ما يقول؟!

فقال« :إنه يقول سرق فسرق».

فغضب املأمون غضبا شديدا ،مث قال للصويف :و اهلل ألقطعنك.
فقال الصويف :أ تقطعني و أنت عبد لي؟
فقال املأمون :ويلك و من أين صرت عبدا لك؟!
قال :ألن أمك اشتريت من مال المسلمين فأنت عبد لمن في المشرق و المغرب
حتى يعتقوك و أنا لم أعتقك ثم بلعت الخمس و بعد ذلك فال أعطيت آل الرسول
حقا و ال أعطيتني و نظرائي حقنا و األخرى أن الخبيث ال يطهر خبيثا مثله إنما
يطهره طاهر و من في جنبه الحد ال يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه أ ما
سمعت اهلل تعالى يقول « :أَ تَأ ُْمرو َن الن ِ ِ
س ُك ْم َو أَ�نْتُ ْم �تَ�تْلُو َن
َ
ُ
س ْو َن أَ�نُْف َ
َّاس بالْب ِّر َو �تَْن َ
3
ِ
تاب أَ فَال �تَْع ِقلُون».
الْك َ
فالتفت املأمون إىل الرضا فقال :ما ترى في أمره؟
4
ِِ
ْح َّجةُ الْبالِغَة ».و هي
فقال« :إن اهلل تعالى قال
لمحمد«:قُ ْل فَللَّه ال ُ
ّ
التي لم تبلغ الجاهل فيعلمها على جهله كما يعلمها العالم بعلمه و الدنيا و اآلخرة
قائمتان بالحجة و قد احتج الرجل».

فأمر املأمون عند ذلك بإطالق الصويف و احتجب عن الناس و اشتغل
بالرضا حىت مسه فقتله و قد كان قتل الفضل بن سهل و مجاعة من
5
الشيعة.
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زینب ،فهمة غیرمفهمة
إن مجيع حمطات حياة السيدة زينب الكربى تظهر نقطة واحدة وهي :فضائلهم.
إهنا كانت وريثة اخلمسة من أصحاب الكساء .وهذا واضح وجلي يف أفعاهلا
وسلوكها وكماالهتا ،بل أن هذه اخلصيصة جتسدت يف ألقاهبا .القاهبا الراوية لحديث
3
2
1
«رضيعة الوحي»ُ « ،سر أبيها« ،»نائبة الزهراء« ،»شقيقة أهنا كانت تعلم علم املنايا و الباليا كجملة من أصحاب أمري املؤمنني عليه
5
4
الحسن »و «نائبة الحسين .»وهذه األلقاب نابعة من أفعال السالم ،منهم ميثم التمار و رشيد اهلجري و غريمها ،بل جزم يف أسراره
وسلوكيات هذه السيدة الكرمية ،وبغري ذلك ،ملا كانت جتري على األلسن أهنا أفضل من مرمي ابنة عمران و آسية بنت مزاحم و غريمها من
من دون سبب.
فضليات النساء.
الغراء فرتكت أهل أن زينب الكربى كانت تروي عن امها و أبيها و أخويها و عن أمسلمة
روي أن العقيلة زينب خطبت يف «الكوفة» خطبتها ّ
ردوا أيديهم يف أفواههم،حيارى يبكون و أمهاني و غريمها من النساء؛ و ممن روى عنها ابنعبّاس ،و علي بن
الكوفة ميوج بعضهم يف بعض ،قد ّ
وقد متثل هلم هول اجلناية اليت اقرتفوها ،قال اإلمام زين العابدين لعمته احلسني و عبد اهلل بن جعفر ،و فاطمة بنت الحسين الصغرى و غريهم7.
ّ
ّ

:
زينب
اإلصفهاني:
قال أبو الفرج
ّ
«أنت بحمد اهلل عالمة غير معلّمة ،فهمة غير مفهمة6».
والعقيلة هي التي روى ابن عبّاس عنها كالم فاطمة في فدك ،فقال :ح ّدثتني
ّ
8
بالتّايل نشری الی بعض خصائصها و فضائلها.
علي .وهذا الكالم يذكرين بكنيتها املعروفة «عقیلة
عقيلتنا زينب بنت ّ
بنی هاشم»9.

علمها و عقلها

زينب املرتبية يف مدينة العلم النبوي ،املعتكفة بعده بباهبا العلوي ،املتغذية االستاذة لنساء المدینة

خاص لتفسري «القرآن
السري أ ّن العقيلة زينب كان هلا جملس ّ
بلبانه من امها الصديقة الطاهرة ،و قد طوت عمرا من الدهر مع اإلمامني ذكر أهل ّ
السبطني« يزقانها العلم زقا» ،فهي من عياب علم آل حممد و علب الكرمي» حتضره النساء ،وليس هذا مبستكثر عليها ،فقد نزل القرآن يف بيتها،
59

ِقطع الماس
سیرة األخیار

٭ الرقم 47
٭ صفر
1440

٭ الرقم 47
٭ صفر
1440

أومأت إىل الناس أن اسكتوا فارتدت األنفاس و سكنت األجراس .مث قالت:
«الحمد هلل و الصالة على أبي محمد و آله الطيبين األخيار .أما بعد! يا أهل
الكوفة22»...

سیرة األخیار

ِقطع الماس
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وأهل البيت أدرى بالذي فيه ،وخليق بامرأة عاشت يف ظالل أصحاب
وتأدبت بآداهبم و تعلّمت من علومهم أن حتظى هبذه املنزلة السامية
الكساء ّ
واملرتبة الرفيعة.
و ليس هذا مبستكثر عليها فقد نزل القرآن يف بيتها ،و أهل البيت أدرى
بالذي فيه ،و خليق بامرأة عاشت يف ظالل أصحاب الكساء ،و تأدبت
بآداهبم و تعلمت من علومهم أن تكون هلا هذه املنزلة السامية.
ذكر السيّد نور اهلل الجزائري يف كتاب «اخلصائص الزينبيّة» أ ّن السيّدة
زينبكان هلا جمالس يف بيتها يف الكوفة أيّام خالفة أبيها أمرياملؤمنني،
تفسر «كهيعص» إذ
تفسر القرآن للنساء .ويف بعض األيّام كانت ّ
وكانت ّ
دخل عليها أمري املؤمنني فقال هلا:
تفسرين «كهيعص» للنساء».
«يا ّ
قرة عيني ،سمعتك ّ
فقالت :نعم.
فقال« :هذا رمز لمصيبة تصيبكم عترة رسول اهلل».
مث شرح هلا تلك املصائب ،فبكت بكاء عاليا10.
ّ
كانت زينب هلا نيابة خاصة عن احلسني ،وكان الناس يرجعون إليها
يف احلالل و احلرام حىت برىء زين العابدين من مرضه 11.وبعد إنتهاء
االسر والسيب ،كانت تقم جمالس يف بيتها ،ومراسم العزاء فيها كذلك12.

قالت« :إلهي تقبل منا هذا القربان15».

ومن يستطيع ختطي كل ما جرى يف األسر ومراراته اليت ال حد هلا وال حصر
والتحدث برأس مرفوع إىل إبن زياد اللعني عن اإلختبار االهلي ويقول« :ما
رأيت إال جميال16».
عن اإلمام زين العابدين ،قال:
«ما رأيت عمتي تصلي الليل عن جلوس إال ليلة الحادي عشر ،أي أنها سالم

اهلل عليها ما تركت تهجدها ،و عبادتها المستحبة حتى في تلك الليلة الحزينة
التي فقدت فيها كل عزيز ،و القت ما القت في ذلك اليوم من مصائب17».
فكانت زينب من عابدات نساء املسلمني ولقبت بـ«عابدة آل
محمد18.»

عفتها و حیاءها

إن قضية السيب مؤملة وحمزنة النه مت املساس حبرمة أناس وهبهم اهلل مقاما
ومنزلة رفيعة 19،واشتهروا بالعفة واحلياء يف تاريخ االسالم.
حدث يحيى المازني ،قال :كنت يف جوار أمري املؤمنني يف املدينة مدة
مديدة ،و بالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته ،فال -و اهلل -ما
رأيت هلا شخصا ،و ال مسعت هلا صوتا.
و كانت إذا أرادت اخلروج لزيارة جدها رسول اهلل خترج ليال ،و
خطيبة مفوهة
احلسن عن ميينها ،و احلسني عن مشاهلا ،و أمري املؤمنني
وقد ألقت السيدة زينب خطبا وهم يف طريق األسر ،حبيث أن الرواة أمامها .فإذا قربت من القرب الشريف سبقها أمري املؤمنني فأمخد ضوء
13
تذكروا اإلمام علي أمري املؤمنني أستاذ خطباء العامل .وطبعا ليس القناديل ،فسأله احلسن مرة عن ذلك.
مستبعدا أن تصبح إبنة علي خطيبة مفوهة هكذا؛ و حنن إذا تأملنا فقال« :أخشى أن ينظر أحد إلى شخص اختك زينب20».
كلمة اإلمام زين العابدين هلا« :أنت بحمد اهلل عالمة غير معلمة ،و فهمة
غير مفهمة» أن هذا الكالم حجة على أن زينب بنت أمري املؤمنني القدرة واإلرادة التي تفوق قدرة وارادة االنسان
كانت حمدثة أي ملهمة ،و أن علمها كان من العلوم اللدنية و اآلثار
وحتدثت كتب التاريخ عن أن السيدة زينب كانت مستجابة الدعوة.
الباطنية14.
وميكن إعتبار كوهنا عليها السالم مستجابة الدعوة من األدلة على «متتعها
بالوالية» .بعبارة أخرى فان اهلل تعاىل كان قد منح للسيدة زينب قدرة
عبادتها و زهدها
كانت تستطيع تغيري املسار الطبيعي لالمور بارادهتا .وهذه القدرة هي فقط
عامة لياليها بالتهجد بيد أناس يتمتعون بالوالية .وقد رويت أمثلة عديدة عن كرامات السيدة
وأما عبادهتا فهي تالية ّأمها الزهراء .كانت تقضي ّ
وتالوة القرآن ،فكانت زينب من عابدات نساء املسلمني فلم ترتك نافلة زينب عن مضجعها الشريف يف الشام ،ما يظهر قدرهتا وارادهتا.
من النوافل اإلسالمية إالّ أتت هبا ،ويقول بعض الرواة :إنها صلّت النوافل في روى أهل املقاتل :أن شاميا تعرض لفاطمة بنت أمري املؤمنني ،فدعت
وأمرها وهي ليلة الحادي عشر من المحرم.
عليه زينب بقوهلا« :قطع اهلل لسانك ،و أعمى عينيك ،و أيبس يديك».
أقسى ليلة ّ
وكانت السيدة زينب خالصة يف العبادة والعبودية هلل وطاعته .قال العالمة فأجاب اهلل دعاءها يف ذلك.
فقالت« :الحمد هلل الذي عجل لك بالعقوبة في الدنيا قبل اآلخرة21».
المقرم:
فقلن النسوة :باهلل عليكم إال ما مررتم بنا على القتلى؛ و ملا نظرن إليهم ومن وجهة نظر أعاظم الدين ،فان السيدة زينب كانت متلك قدرة
مقطعني األوصال قد طعمتهم مسر الرماح ،و هنلت من دمائهم بيض تستطيع إهناء كل شئ يف صحراء كربالء لصاحل اإلمام احلسني ،لكن
الصفاح ،و طحنتهم اخليل بسنابكها ،صحن و لطمن الوجوه ،و صاحت ومبا أن هذه الذرية كانت ترتضي دائما بالقضاء االهلي ،فان السيدة زينب
زينب:
صربت وتغلبت على املصائب.
«يا محمداه! هذا حسين بالعراء ،مرمل بالدماء ،مقطع األعضاء ،و بناتك ومن عالئم امتالك هذه القدرة ميكن االشارة اىل هذه الرواية قال بشير بن
سبايا ،و ذريتك مقتلة ».فأبكت كل عدو و صديق حىت جرت دموع اخليل خزيم األسدي و نظرت إىل زينب بنت علي يومئذ و مل أر خفرة و اهلل
على حوافرها ،مث بسطت يديها حتت بدنه املقدس و رفعته حنو السماء ،و أنطق منها كأهنا تفرع من لسان أمري املؤمنني علي بن أيب طالب و قد

عصمتها

العصمة ،مبعىن املصونيّة عن ال ّذنب وعن الوقوع فيما خيالف الباري تعاىل.
ومراتب منها ميكن لكل انسان أن يصل اليها ،ويطلق على هذه املرتبة من
العصمة بالعصمة املكتسبة.
وحتصل العصمة من خالل االبتعاد عن الذنوب واعتماد التقوى االهلية،
وكلما ازدادت التقوى ،كلما كانت احلماية يف مقابل الذنوب أقوى .وهبذه
االوصاف ،فهل هناك احد قادر على انكار عصمة السيدة زينب؟
السيدة اليت من القاهبا «امينة اهلل»23.
ويقول اية اهلل جوادي املي يف هذا اخلصوص:
وليس هناك اي دليل يف احنصار الوالية والعصمة يف االئمة املعصومني
لذلك ميكن القول أن زينب الكربى وابوالفضل العباس عليهما السالم كانا
بدورمها يف مستوى املعصوم وويل اهلل.
وال ميكن سوى لويل اهلل ان يقول ردا على ذلك اللعني الذي قال «أرايت
ماذا فعل اهلل بك وباخيك ».فقالت :ما رايت اال مجيال.
وقد وقع االمام السجاد على والیة السيدة زینب الکربی عندما
قال« :أنت بحمد اهلل عالمة غير معلّمة ،فهمة غير مفهمة24».
ّ

 .12املهاجراين ،السیّد عطاءاهلل« ،پیام آور عاشورا» ،صص . 344 - 345
على بن موسى« ،اللهوف على قتلى الطفوف» ،ترمجة فهرى،
 .13ابن الطاوسّ ،
طهران ،الطبعة االولی1348 ،هـ .ش ،.ص .146
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ج  ،3ص .319
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 .16نفس املصدر ،ص .383
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ِ
دالشهداء يف یوم العاشوراء...« :لَ َع َن اللَّهُ اَُّمهً َد�فََعْت ُک ْم َع ْن َمقام ُک ْم
 .19نقرأ يف زیارة سیّ ّ
َّ
وَاَزالَْت ُک ْم َع ْن َمراتِبِ ُک ُم الَّتی َر�تَّبَ ُک ُم اللهُ فیها( »...القمی ،عبّاس« ،مفاتیح اجلنان» ،زیارة
دالشهداء يف یوم العاشوراء.
سیّ ّ
 .20البحراىن اصفهاىن ،عبد اهلل بن نور اهلل ،نفس املصدر ،ص .956
 .21نفس املصدر ،ص .974
 .22ابن الطاوس ،علی بن موسی« ،اللهوف» ،نفس املصدر.
 .23البحراىن اصفهاىن ،عبد اهلل بن نور اهلل ،نفس املصدر ،ص .948
 .24عن شبکة آیة اهلل عبدالقائم .http://abdolghaem.ir/

الهوامش:

 .1البحراىن االصفهاىن ،عبد اهلل بن نور اهلل« ،عوامل العلوم و املعارف واألحوال من
اآليات و األخبار و األقوال» (مستدرك سيدة النساء إىل اإلمام اجلواد ،)قم،
مؤسسة اإلمام املهدى ،الطبعة االولی 1413 ،ق.ج-11قسم-2-فاطمة،
ص .948
 .2نفس املصدر.
 .3نفس املصدر.
 .4نفس املصدر.
 .5نفس املصدر.
ت بحِ م ِد اللَّ ِه عالِمةٌ َغ�ير معلَّم ٍة فَ ِهمةٌ َغ�ير م َف َّهم ٍة إِ َّن الْب َكاء و الحْ نِ
ِ
ني لاَ �يَُرَّد ِان َم ْن
ُ ََ َ َ
« .6أَنْ َ ْ
َ َ ُْ ُ َ َ َ ُْ ُ َ
َّه ُر فَ َس َكتَت» (الطربسى ،امحد بن على« ،اإلحتجاج على أهل اللجاج»،
قَ ْد أَبَ َادهُ الد ْ
املشهد ،نشر مرتضى ،چاپ ّاول 1403 ،ق ،.ج  ،2ص ).305
 .7ابوالفرج االصفهاىن« ،مقاتل الطالبيني» ،منشورات االعلمى ،الطبعة الثانیة،
1408ه.ق ،.ص95؛ عن حضارة «نقش حضرت زینب (علیها السالم) از کربال تا
شام» ،عن شبکة عاکفون .http://akefoon.ir
 .8امحد البهشيت« ،زنان نامدار در قرآن و حديث» ،هتران 1368 ،هـ.ش ،.ص ،51
عن حضارة خادمحسنی فاضلی« ،حضرت زينب؛ شخصيت و نقش ايشان در
هنضت كربال» ،عن شبکة معرفة .http://marifat.nashriyat.ir
 .9البحراىن اصفهاىن ،عبد اهلل بن نور اهلل ،نفس املصدر.
« .10اخلصائص الزينبيّة» للسيّد نور الدين اجلزائري ،صص 69-68؛ تراجم «أعالم
النساء لألعلمي ،ج  ،2ص .170
 .11احمللاّ يت ،ذبيح اللّه« ،رياحني الشريعة» ،هتران ،دارالكتب االسالميه ،ج  ،3ص
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تقدیم الكتاب

مث یعرج علی املوضوع الرئيسي للکتاب وهو شرح احلياة السياسية لالمام
احلسن.
نقرأ يف «تصدير» كتاب «صلح احلسن »بقلم آیت اهلل السيّد عبد
احلسني شرف ال ّدين:
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صلح الحسن
إ ّن حتليل عهد إمامة اإلمام الثاين الذي كان ميوج بالفنت ،يف عصرنا
خاصة عند أتباع مدرسة أهل
الراهن هو مدعاة لالعتبار ،وله أمهّية ّ
البيت ،وإن كان ال خيلو من صعوبة.
کتاب «صلح احلسن »من تألیف الباحث وعامل الدین الشیعي ،الشيخ
راضي آل ياسين یعترب واحدا من األعمال التحليلية واملفصلة القليلة اليت
حتدثت عن حياة اإلمام احلسن اجملتىب ووضعه السياسي وشروط صلح
اإلمام مع معاوية.

المؤلّف

الشيخ راضي ابن الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ باقر آل ياسين الكاظمي،
حمرم احلرام سنة  1314ه،.
عامل جليل وأديب نبيل ،ولد يف الكاظمية يف ّ
ونشأ يف بيت العلم واألدب ،ودرس املق ّدمات والسطوح على لفيف من
حممد كاظم
الفضالء ،وحضر حبث أخيه ّ
حممد رضا والشيخ ّ
احلجة الشيخ ّ
الشريازي ،حتىّ حاز من العلم والفضل قسطآ وافرآ.
توفيّ والده يف سنة  1351ه.ق .فقام مقامه بإمامة اجلماعة وغريها من
التكاليف الشرعيّة وقضاء احلوائج ،وكان كأخويه الرضا واملرتضى يف سالمة
الذات والتواضع هلل وحسن السرية وطيب األخالق وكرم السجايا واهلدوء
والوقار ،يسكن يف حملّة «فضوة آل ياسني».
قال الشيخ عبد الحسين األميني يف «الغدير» :صاحب الكتاب القيّم (صلح

الحسن) ،الجامع لحقائق ودقايق دينية علمية تاريخية ،يُعرب عن مبلغ مؤلّفه
من العلم ،وتضلّعه من الفضائل ،وتق ّدمه في مضمار البيان ،وبراعته في التأليف،
ونبوغه في األدب.
و قال السيّد عبد الحسين شرف الدين يف مق ّدمته على كتاب صلح
احلسن :كانت شهادة الطف حسنية ّأوالً ،وحسينية ثانياً ،وكان يوم ساباط،

تعمق واعتدل وأنصف،
أعرق بمعاني الشهادة والتضحية من يوم الطف عند من ّ
الفضل في كشف هذه الحقيقة إنّما هو لموالنا ومقتدانا علم األ ُّمة ،والخبير
حجة اإلسالم والمسلمين شيخنا المق ّدس الشيخ راضي آل
األئمةّ ،
بأسرار ّ
ياسين أعلى اهلل مقامه.
قال السيّد حسن األمين يف «مستدركات أعيان الشيعة» :هو سليل األُسرة
العلمية الشهيرة ،ووارث علمها وأخالقها وورعها… عالماً جليالً ،وسيّداً نبيالً.
قال السيّد كاظم الحسيني الحائري يف «مباحث األُصول» :المرحوم اإلمام
المجاهد الشيخ راضي آل ياسين ،كان من أكابر علماء اإلمامية في الكاظمية،
وهو صاحب تأليفات كثيرة.

فالكتاب يخضع لفكر منظم مبدع حجة ،يصل وحدته بجداول دفاقة بالثراء
العقلي والنقلي ،وبروادف غنية كل الغنى ،في كل ما يرجع الى الموضوع ،ويتم
عليه عناصره القيمة.
فاالناقة فيه تخامر االستيعاب ،والوضوح يالزم العمق ،والنقد التحليلي مرتكز
هذه الخصائص.
أما المؤلف ـ اعلى اللّه مقامه ـ فانك تستطيع أن تستشف مالمحه ،من حيث
تنظر الى مواهبه في كتابه هذا ،ولو لم أره لقدرت أن ارسم له صورة أستوحي
قسماتها من هذا السفر ،اذ يريكه واضح الغرة ،مشرق الوجه ،حلو الحديث،
هادئ الطبع ،واسع الصدر ،لين العريكة ،وافر الذهن ،غزير الفهم والعلم،
واسع الرواية ،حسن الترسل ،حلو النكتة ،لطيف الكناية ،بديع االستعارة ،تنطق
الحكمة من محاسن خالله ،ويتمثل الفضل بكل معانيه في منطقه وأفعاله ،ال
ترى أكرم منه خلقاً ،وال أنبل فطرة ،عليماً زاخراً بعلوم آل محمد ،عالمة بحاثة،
أمعن في التنقيب عن أسرارهم ،يستجلي غوامضها ،ويستبطن دخائلها ،ال تفوته
منها واردة وال شاردة ،الى خصائص في ذاته وسماته يمثلها كتابه هذا بجالء.
ومن أمعن فيما اشتمل عليه هذا الكتاب ،من أحوال الحسن ومعاوية ،علم انهما
لم ترتجلهما المعركة ارتجاالً ،وانما كانا في جبهتيهما خليفتين ،استخلفهما
الميراث على خلقين متناقضين  :فخلق الحسن انما هو خلق الكتاب والسنة،
وان شئت فقل خلق محمد وعلي .وأما خلق معاوية فانما هو خلق « االموية
» ،وان شئت فقل  :خلق أبي سفيان وهند ،على نقيض ذلك الخلق .والمتوسع
في تاريخ البيتين وسيرة أبطالهما من رجال ونساء يدرك ذلك بجميع حواسه.

الهوامش:

 .1شبکة الوالیة alwelayah.net

« .2نقباء البشر» ،ج ،2ص  ،717و«مستدركات أعيان الشيعة» ،ج ،1ص .43
 .3شبکة ايبنا http://www.ibna.ir
 .4صلح احلسن ،منشورات الشريف الرضي ،تصدیر.

الكتاب

ویعترب هذا الكتاب من الكتب التارخيية األكثر اتقانا يف هذا املوضوع حیث
ركز املؤلف على املوضوعات اليت قلما تطرقت اليها الكتب املماثلة .کما
ان مصادر البحث هلذا العمل هي بنحو  100مصدر موثوق وقيم .وهذا
الکتاب هو عرض فكري ومنتظم وابداعي وقوي حبیث ان التناسق والرتابط
املوجود فیه حوله الی جمموعة زاخرة باملفاهیم املعقولة والوحدات املرتابطة
والثرية للغاية لتتناسب مع املوضوعکما ان نزاهة ومشولية ووضوح هذا الکتاب
ونقده التحليلي تعترب النقطة املركزية هلذه املیزات والصفات.
وبدالً من قیام املؤلف بنقل التقارير التارخيية عرب وحسب قناعته عن املوقف
والظروف وحتليله ولكنه مل يهمل اإلشارة إىل احلاالت أو االقتباس حیث
أشار إىل املصادر املختلفة يف النص واهلوامش.
ويبدأ الكتاب بتقرير مفصل إىل حد ما للعالمة عبد احلسن شرف الدين يف
النصف الثاين من القرن اهلجري املاضي مرفقا بديباجة قصرية عن املؤلف
حول حبثه وكتابه مع تقدمی موجز لسرية وحیاة اإلمام احلسن  ومن
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تقدیم الكتاب
٭ الرقم 47
٭ صفر
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دعاء السِ مات
ِ
ك الْ َعظي ِم االَ ْعظَ ِم ،االَ َعِّز االَ َج ِّل االَ ْكَرِم ،اَلَّذي اِذا
ك بِاسمِْ َ
الله َّم اين اَ ْس�ئَلُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عيت
عيت به َعلى َمغالق أبْواب
السماء ل ْل َفْت ِح بالرَّحمْ َة ا�نَْفتَ َح ْ
تَ ،واذا ُد َ
ُد َ
َ
اب االَ ِ ِِ
ِ
ِ
ايق أبْو ِ
ض ِ
يت بِِه َعلَى الْعُ ْس ِر
بِه َعلى َم َ
رض لل َفَرِج ا�نَْفَر َج ْ
تَ ،و إِ َذا ُدع َ
لِْليس ِر �تي َّسرت ،و إِ َذا د ِعيت بِِه علَى الأْ َمو ِ ِ
ِ
يت
ات للن ُ
ُّشوِر ا�نْتَ َشَر ْ
ُ ْ ََ َ ْ َ ُ َ َ
تَ ،و إِ َذا ُدع َِ
َْ
ِ
ِ
بجِ
ِ
بِِه َعلَى َك ْش ِ
ك الْ َك ِرِمي ،أَ ْكَرم
تَ ،و َالل َو ْج ِه َ
ف الْبَأْ َساء َو الضََّّراء انْ َك َش َف ْ
ِ ِ
ِ
ابَ ،و
ت لَهُ ِّ
ت لَهُ الْ ُو ُجوهَُ ،و َخ َ
ض َع ْ
الْ ُو ُجوهَ ،و أ ََعِّز الْ ُو ُجوه ،الَّذي َعنَ ْ
الرقَ ُ
ِ
ك الَّتيِ
كَ ،و بِ ُق َّوتِ َ
وب ِم ْن مخََافَتِ َ
اتَ ،و َوجلَ ْ
َخ َش َع ْ
َص َو ُ
ت لَهُ الأْ ْ
ت لَهُ الْ ُقلُ ُ
بهِ
السماو ِ
الس َماءَ أَ ْن �تََق َع َعلَى الأْ َْر ِ
ات َو
ك َّ
كَ ،و تمُْ ِس ُ
ض إِلاّ بِِإ ْذنِ َ
َا تمُْ ِس ُ
ك َِّ َِ َ
ك الَّتيِ
ك الَّتيِ َدا َن [ َكا َن] لهََا الْ َعالَ ُمو َنَ ،و بِ َكل َمت َ
ض أَ ْن �تَُزوالَ ،و بمِ َ ِشيَّتِ َ
الأْ َْر َ
ات و الأْ َرض ،و بحِِ ْكمتِك الَّتيِ ص�نع بهِ
خلَ ْقت بهِ ا َّ ِ
ِ
ب،
الس َم َاو َ ْ َ َ َ َ
َ َْ َ
َ َ َ
ت َا الْ َع َجائ َ
بهِ
[م ْس َكنا]َ ،و
ت َا الظُّْل َمةَ َو َج َع ْل�تََها لَْيالًَ ،و َج َع ْل َ
َو َخلَ ْق َ
ت اللَّْي َل َس َكناً َ
ِ
ت
ت بهَِا الن
ت ال�نََّه َار نُ ُشوراً ُمْبصراًَ ،و َخلَ ْق َ
ُّور َو َج َع ْلتَهُ �نََهاراًَ ،و َج َع ْل َ
َخلَ ْق َ
َ
بهِ ا الشَّمس و جع ْلت الشَّمس ِضياء ،و خلَ ْق بهِ
ت الْ َق َمَر
ت َا الْ َق َمَر َو َج َع ْل َ
َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ ً َ َ َ
نُوراً ،و خلَ ْق بهِ
ِ
ِ
ِ
يح َو زينَةً
َ َ َ
ب َو َج َع ْل�تََها نجُُوماً َو �بُُروجاًَ ،و َم َِ
صاب َ
ت َا الْ َك َواك َ
ِ
ي،
بَ ،و َج َع ْل َ
َو ُر ُجوماًَ ،و َج َع ْل َ
ت لهََا َم َشا ِر َق َو َمغَا ِر َ
ت لهََِا َمطَال َع َو مجََار َ
ت
ت لهََا �فَلَكا َو َم َسابِ َحَ ،و قَد َّْر�تََها فيِ َّ
َح َسْن َ
َو َج َع ْل َ
الس َماء َمنَا ِزَل فَأ ْ
ِ
صاءً،
صْي�تََها بِأَسمَْائِ َ
ت تَ ْ
َح َسْن َ
ص ِو َيرَهاَ ،و أ ْ
ص َّوْر�تََها فَأ ْ
ك إِ ْح َ
َح َ
�تَْقد َيرَهاَ ،و َ
ت] تَ ْدبِ َريَهاَ ،و َس َّخ ْر�تََها
َو َد�بَّْر�تََها بحِِ ْك َمتِ َ
َح َسْن َ
َح َسْن َ
ت [فَأ ْ
ك تَ ْدبِرياًَ ،و أ ْ
الساع ِ
ِ
ِ
ت بهَِا َع َد َد]
ات َو َع َد ِد
بِ ُس ْلطَان اللَّْي ِل َو ُس ْلطَان ال�نََّها ِر َو َّ َ
[و َعَّرفْ َ
َ
ِّ ِ
َّاس مر ً ِ
ني و الحِْس ِ
ت ُرْؤ�يَ�تََها لجَِ ِمي ِع الن ِ
ك
َسأَلُ َ
السن َ
ابَ ،و َج َع ْل َ
ئ َواحداًَ ،و أ ْ
َ
ْ
َ
َ
بمِ ِ ِ
وسى بْ َن ِع ْمَرا َن َعلَْي ِه
ت بِِه َعْب َد َك َو َر ُسولَ َ
اللَّ ُه َّم َ ْجد َك الَّذي َكلَّ ْم َ
ك ُم َ
ِ
َح َس ِ
ني� ،فَْو َق إِ ْح َس ِ
ني]،
الس
َّ
ني [الْ َك ُروبِيِّ َ
اس] الْ َك ُروبِ َ
الم فيِ الْ ُم َقدَّس َ
اس [أ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّه َادة ،فيِ َع ُمود النَّا ِرَ ،و فيِ طُوِر َس�يْنَاءَ،
�فَْو َق َغ َمائ ِم النُّوِر� ،فَْو َق تَابُوت
الش َ
َّس ،فيِ الْ�بُْق َع ِة الْمبَارَك ِة ِم ْن َجانِ ِ
يث ،فيِ الْ َو ِاد الْ ُم َقد ِ
ب
َو فيِ [إِليَ ] َجبَ ِل ُحوِر َ
ُ
َ
ات �ب�يِّنَ ٍ
ٍ
ض ِم ِِ
ِ
اتَ ،و �يَْوَم
َّجَرِةَ ،و فيِ أ َْر ِ ْ
الطُّوِر الأْ َيمَْ ِن م َن الش َ
صَر بت ْس ِع آيَ َ

�فرقْت لِبنيِ إِسرائِيل الْبحر ،و فيِ الْمْنب ِجس ِ
ات الَّتيِ ص�نعت بهِ ا الْعجائِ
ب
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ََ َ َ ٍ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َ
َُ َ
ِ
ت َماء الْبَ ْح ِر فيِ �قَْل ِ
ت
فيِ بحَْ ِر ُسوفَ ،و َع َق ْد َ
ب الْغَ ْم ِر َكالحْ َج َارِةَ ،و َج َاوْز َ
َ
بِبنيِ إِسرائِيل الْبحر ،و تمََّ ِ
ص�بَُرواَ ،و أ َْوَر�ثْ�تَُه ْم
ك الحُْ ْسنىَ َعلَْي ِه ْم بمِ َا
ت َكل َمتُ َ
َ َْ َ َ َْ َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم َشا ِر َق الأْ َْر ِ
ت ف ْر َع ْو َن
ت ف َيها ل ْل َعالَم َ
نيَ ،و أَ ْغَرقْ َ
ض َو َمغَا ِر�بََها الَّتيِ بَ َارْك َ
و جنُوده و مراكِبه فيِ الْي ِّم ،و بِاسمِْ َ ِ
َعِّز
ك الْ َعظي ِم الأْ َْعظَ ِم [الأْ َْعظَ ِم] الأْ َ
َ ُ َ ُ َ َِ َ َبمُِ ِ َ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم فيِ
ت به ل ُم
الأْ
ك َعلَْيه َّ
وسى َكليم َ
َج ِّل الأْ َ ْكَرمَ ،و َ ْجد َك الَّذي تجََلَّْي َ
الس ُ
َ
َ
السالم خلِيلِ
طُوِر س�ينَاء ،و لإِِ �بر ِاهيم علَي ِ
ك ِمن �قْبل فيِ مس ِج ِد الخَْْي ِ
ه
ف،
َّ
َ
َ
َ ْ َ َ َْ َ َ ْ
ُ
ِ ْ َ ُ َ ِْ
اق ِ
ِ
ك
الم فيِ بْئ ِر شيَ ٍع
الس
َو لإِِ ْس َح َ
ك َعلَْي ِه َّ
وب نَبِيِّ َ
صفيِّ َ
ُ
َ
[سْب ٍع]َ ،و ل�يَْع ُق َِ
َ
ت إِ ٍيل ،و أَو�فيت لإِِ �بر ِ
ِ
السالم فيِ �بي ِ
الس
اه
كَ ،و
يم َعلَْي ِه َّ
الم بمِِيثَاق َ
َعلَْيه َّ ُ َْ
َ ْ َْ َ ْ
ُ
َ
َ
ِ
لإِِ سح َ بحِ ِ
ك ،و لِ�يع ُقوب بِ َشهادتِ َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ني
اق َْلف َ َ َْ َ َ َ
ني بَِو ْعد َكَ ،و للدَّاع َ
كَ ،و ل ْل ُم ْؤمن َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بمِ
َّ
الم
تَ ،و َ ْجد َك الذي ظَ َهَر ل ُم
ك فَأ
وسى بْ ِن ع ْمَرا َن َعلَْيه َّ
بِأَسمَْائِ َ
َجْب َ
الس ُ
َ
َ
ك الَّتيِ و�قعت علَى أَر ِ ِ
ِ ِ ِ
الرَّم ِ
ان َّ ِ
صَر
َعلَى �قُبَّ ِة ُّ
ضم ْ
[الزَمان] [ا ٍلهَْْرَمان]َ ،و بآيَات َ َ ََِ ْ َ ْ
بمِ َج ِد الْعَِّزِة و الْغَلَب ِة ،بِآيات ع ِزيزٍة ،و بِس ْلطَ ِ
ان الْ ُق َّوةَ ،و بِعَِّزِة الْ ُق ْد َرِةَ ،و
ْ ِ ِ َِ َِ َ ِ َِ َ َ ُ
بهِ
ِ
الس َم َاوات َو
ك الَّتيِ �تََف َّ
بِ َشأْن الْ َكل َمة الت َّ
ت َا َعلَى أ َْه ِل َّ
َّامةَ ،و بِ َكل َمات َ
ض ْل َ
الأْ َْر ِ
ت بهَِا َعلَى جمَِ ي ِع
ض َو أ َْه ِل الدُّ�نْيَا َو أ َْه ِل الآْ ِخَرِةَ ،و بَِرحمْ َتِ َ
ك الَّتيِ َم�نَْن َ
خ ْل ِقك ،و بِاستِطَاعتِك الَّتيِ أَقَم بهِ
ِ
نيَ ،و بِنُوِرَك الَّ ِذي قَ ْد
َ َ َ ْ َ َ
ت َا َعلَى الْ َعالَم َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َو
َخَّر ِم ْن �فََز ِع ِه طُ
ك َو َجالل َ
ور َس�يْنَاءََ ،و بع ْلم َ
ك َو عَّزت َ
ك َو كبرْ يَائ َ
ُ
ِ
اتَ ،و ا�نَْز َجَر لهََا
ت لهََا َّ
َج�بَُروتِ َ
ضَ ،و انخْ ََف َ
ضْ
الس َم َاو ُ
ك الَّتيِ لمَْ تَ ْستَقلَّ َها الأْ َْر ُ
الَ ،و
ت لهََا الجِْبَ ُ
الْعُ ْم ُق الأْ َ ْك�بَُرَ ،و َرَك َد ْ
ت لهََا الْبِ َح ُار َو الأْ َ�نَْه ُارَ ،و َخ َ
ض َع ْ
س َكنَت لهَ ا الأْ َر بمِ ِ
ِ
ت
استَ ْسلَ َم ْ
ت لهََا الخَْالئ ُق ُكلُّ َهاَ ،و َخ َف َق ْ
َ ْ َ ْ ُ
ض َنَاكبِ َهاَ ،و ْ
نهِ
الرياح فيِ جريانهِ
ِ
ِ
ِ
َّ
فيِ
و
ا،
ك الذي
ن
ال
ا
ت
د
لهَ
خمَ
َ
لهََا ِّ
َ
َ
ِّريا ُن أ َْوطَا َاَ ،و ب ُس ْلطَان َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ك بِِه الْغَلَبةُ دهر الدُّهوِر ،و حمُِ ْدت بِِه فيِ َّ ِ
ِ
ني،
ت لَ َ
عُ ِرفَ ْ
الس َم َاوات َو الأْ ََرض َ
َ
َ َ َْ ُ
َ
ِ
الص ْد ِق الَّتيِ س�ب َق لأِ
الم َو ذُِّريَّتِ ِه
الس
ك َكلِ َم ِة ِّ
آد َم َعلَْي ِه َّ
َو بِ َكل َمتِ َ
ََ ْ
ت َبِينَا َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ك الَّ ِذي
ت ُك َّل َش ْي ءَ ،و بِنُوِر َو ْج ِه َ
ك بِ َكل َمتِ َ
َسأَلُ َ
ك الَّتيِ َغلَبَ ْ
بِالرَّحمْ َةَ ،و أ ْ
تجَ لَّيت بِِه لِ
ِ
صعِقاًَ ،و بمِ َ ْج ِد َك الَّ ِذي
م
ر
خ
و
ا،
ك
د
ه
ت
ل
ع
ج
ف
،
ل
ب
ج
ل
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َّ
َ
َْ َ
َ
ُ
َ
وسى َ
َ
ََ
َِ ُ َ
ِ
ِ
وسى بْ َن ع ْمَرا َن،
ك ُم
ت به َعْب َد َك َو َر ُسولَ َ
ظَ َهَر َعلَى طُوِر َس�يْنَاءَ ،فَ َكلَّ ْم َ
َ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،و
َو بِطَْل َعتِ َ
ك فيِ َساع َريَ ،و ظُ ُهوِرَك فيِ َجبَ ِل فَ َارا َن ،بَِر�بََوات الْ ُم َقدَّس َ

جن ِ
ِ
ِ ِ
ك الَّتيِ
نيَ ،و ُخ ُش ِ
ود الْ َمالئِ َك ِة َّ
ُُ
نيَ ،و بِ�بََرَكاتِ َ
وع الْ َمالئ َكة الْ ُم َسبِّح َ
الصافِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
السالم فيِ أ َُّم ِة محُ َّم ٍد صلَّى اللَّه علَيهِ
ِ
ت ف َيها َعلَى إِ�بَْراه
يم َخليل َ
بَ َارْك َ
ُ َْ
َ َ
ك َعلَْيه َّ ُ
َ
اق ص ِ
ك فيِ أ َُّم ِة ِ
و آلِِ
ت لإِ
ِ
ت
الس
ع
ي
ف
ح
س
ك
ار
ب
و
،
ه
ْ
ِّ
َ
يسى َعلَْي ِه َما َّ
َ
المَ ،و بَ َارْك َ
َ
ْ
ُ
َ
َِ َ َ َ ِ َ
السَالم ،و بارْكت لحِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك محَُ َّم ٍد
ب
ي
ب
ا
م
ه
ي
ل
ع
ى
وس
م
ة
ُم
أ
ل�يَْع ُق
ك فيِ َّ ُ َ َ َْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ
وب إِ ْسَرائِيل َ
َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو آلِِه فيِ ِع�تَْرتِِه َو ذُِّريَّتِ ِه َو [فيِ ] أ َُّمتِ ِه.
اللََّه َّم و َكما ِغ�بنا عن َذلِ
ك َو لمَْ نَ ْش َه ْدهُ َو َآمنَّا بِِه َو لمَْ �نََرهُ ِص ْدقاً َو َع ْدالً،
ُ َ َ َْ َ ْ َ
ٍ
ٍ
ٍ
صلِّ َي َعلَى محَُ َّم ٍد َو ِآل محَُ َّمدَ ،و أَ ْن �تُبَا ِرَك َعلَى محَُ َّمد َو ِآل محَُ َّمدَ ،و
أَ ْن تُ
َ
ٍ
ٍ
ت َعلَى
ض ِل َما
�تََر َّح َم َعلَى محَُ َّمد َو ِآل محَُ َّمدَ ،كأَفْ َ
ت َو �تََرحمَّْ َ
ت َو بَ َارْك َ
صلَّْي َ
َ
إِ�بر ِاهيم و ِآل إِ�بر ِ
ت َعلَى ُك ِّل
اه
ك حمَِ ي ٌد مجَِ ي ٌد� ،فََّع ٌ
ال لِ َما تُِر ُ
يم ،إِنَّ َ
يدَ ،و أَنْ َ
َْ ٍَ َِ َْ َ
[ش ِهي ٌد].
َش ْي ء قَد ٌير َ
مثّ تذکر ما ترید ،مث تقول:
بحِ
ُّع ِاءَ ،و بحِ َ ِّق َه ِذ ِه الأْ َسمَْ ِاء الَّتيِ ال �يَْعلَ ُم �تَْف ِس َريَها َو ال �يَْعلَ ُم
اللَّ ُه َّم َ ِّق َه َذا الد َ
ٍ ِ ٍ
بِ
ت أ َْهلُهَُ ،و
اط�نََها َغ�يُْرَك،
ص ِّل َعلَى محَُ َّمد َو آل محَُ َّمدَ ،و ا�فَْع ْل بيِ َما أَنْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ليِ
بيِ
بيِ
َ
َخَر،
أ
ت
ا
م
و
ا
ه
�ن
م
َّم
د
ق
�ت
ا
م
و
ن
ذ
ن
م
ر
ف
غ
ا
و
،
ه
ل
َه
أ
ا
ن
أ
ا
م
ل
ع
ف
�ت
ال
ْ ُ ُ َ ََ َ َْ َ َ َ َّ
َْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ْ
ٍ
ٍ
ِ
الل ِرزقِ
ك ،و ا ْكفنيِ مئُونَةَ إِنْس ِ
ان َس ْوءَ ،و َجا ِر َس ْوء،
َو َو ِّس ْع َعلَ َّي ِم ْن َح ِ ْ
َ
َ
َ
َ
و قَ ِري ِن سوٍء ،و س ْلطَ ِ ٍ
ك َعلَى َما تَ َشاءُ قَ ِد ٌيرَ ،و بِ ُك ِّل َش ْي ٍء
ان َس ْوء ،إِنَّ َ
َ ِ َِ ْ َ ُ
ِ
ني.
ني َر َّ
ب الْ َعالَم َ
يم ،آم َ
َعل ٌ
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