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تساءل الباحث املعروف مصطفى أكيول يف مقال نشرته صحيفة »نيويورك 
»الصني«،  ملسلمي  حيدث  عما  املسلمة  احلكومات  صمت  عن  اتميز«، 

وعدم التعبري عن غضبها.
ويشري أكيول يف بداية مقاله، الذي ترمجته »عريب21«، إىل ما أطلق عنه 
»الغوالغ« يف أثناء االحتاد السوفيييت، الذي سجن فيه املعارضون، وكشف 
عنه الكاتب الروسي العظيم ألكسندر سوجليستني يف رائعة »أرخبيل الغوالغ« 

اليت نشرها عام 1973م.
أن  إال  اليوم،  انتهى  قد  السوفييت  الغوالغ  نظام  إن:  قائال  الكاتب  ويعلق 
تعيد  اليت  السجون  تدير سلسلة من  ديكتاتورية أخرى حيكمها حزب شيوعي 
ذكرايت الغوالغ، وهي أكثر حداثة وتكنولوجيا، لكنها ليست أقل يف عبوديتها 

للبشر.
ويقول أكيول إن: هذه هي معسكرات )إعادة التعليم( اليت أنشئت يف أقصى 
غرب إقليم تشينجيانغ، حيث مت سجن حوايل مليون صيين من أجل تثقيفهم، 
وجيرب املعتقلون يف هذه املعسكرات على االستماع للمحاضرات األيديولوجية، 
وترتيل أانشيد متجد احلزب الشيوعي، وكتابة مقاالت تنقد الذات، ويقول الناجون 
من هذه املعتقالت إهنا تقوم على الضبط العسكري واحلرمان من النوم والزانزين 

االنفرادية والضرب والتعذيب.
ويلفت الكاتب إىل أن: اهلدف من هذا االضطهاد كله هو األقليات املسلمة 
يف الصني، خاصة اإليغور، األقلية املتحدثة ابللغة الرتكية يف إقليم تشينجيانغ، 
وهي أقلية تتبع التيار الرئيس السين املعتدل يف اإلسالم، لكن هذا االعتقاد كاف 
األداين  أيديولوجيته  تعد  الذي  الشيوعي،  للحزب  العقلي(  بـ)املرض  للتسبب 
كلها، مبا فيها املسيحية، رجعية وخرافية، وجيب حموها وأتميمها، وهلذا السبب 
رمضان،  يف  والصوم  حلاهم،  إطالة  من  املسلمني  منع  يف  بعيدا  احلزب  يذهب 

وإجبارهم على تناول اخلنزير واستهالك الكحول، وكالمها حمرم يف اإلسالم.

ويورد أكيول نقال عن احلكومة الصينية، قوهلا إهنا قلقة من زايدة التطرف 
بني املسلمني اإليغور، مع أن عدد العمليات اإلرهابية اليت قامت هبا حفنة 
قليلة من األقلية خالل السنوات املاضية تعد على اصابع اليد، مشريا إىل 
أن اهلجمات اإلرهابية كانت ردا على سنوات من االضطهاد، ابإلضافة إىل 

استعمار أراضيهم، وتشجيع عرقيات أخرى الحتالهلا.
ويقول الكاتب إن: هذه هي السياسات اليت اتبعتها الصني ضد اإليغور، وهبذا 
التاريخ فإن محالت )مكافحة اإلرهاب( احلالية، اليت تقوم هبا احلكومة، سرتتد 
عكسا، وستعمق من الدائرة الشرسة اليت مل تكن العقول الديكتاتورية قادرة على 

فهمها، انهيك عن كسرها.
ويتحدث أكيول عن: أمر غريب فيما حيدث لألقلية املسلمة وإعادة التعليم، 
العامل  وهو صمت  اإلسالمي،  والدين  املسلمني  على  هجوما  يعد  الذي  األمر 
السياسة  اإلنسان  حقوق  منظمات  فيه  شجبت  الذي  الوقت  ويف  اإلسالمي، 
الصينية، واهتمت املنظمات اإلعالمية الليربالية ابملوضوع، مل يشجب ما جيري 
للمسلمني يف الصني سوى حفنة من القادة السياسيني املسلمني، مثل أنور إبراهيم 
منظمة  انتظرت  فيما  قادري،  نور احلق  الدينية يف »ابكستان«  الشؤون  ومدير 
التعاون اإلسالمي حىت الشهر املاضي لتعرب عن )قلقها( بشأن )التقارير املثرية 

للقلق ومعاملتها للمسلمني(.
ويرى الكاتب أن: هذه جهود كلها هزيلة يف ضوء الوضع الكئيب الذي يواجهه 
املسلمون، مقارنة مع احلال لو تعلق االمر بعملية اضطهاد قامت هبا إسرائيل 

مثال. 
ويتساءل أكيول عن السبب، وملاذا صمت القادة املسلمون، خاصة الذين 
حيبون الدفاع عن املسلمني املضطهدين، وملاذا اختذوا موقفا لينا من الصني؟ 

وجييب الكاتب قائال إن هناك ثالثة أسباب على هذا التساؤل:
السبب األول: وهو التقارب مع الصني، اليت تعد اثين أكرب قوة اقتصادية 

في نهاية كانون األّول

أفادت وكالة األنباء القرآنية الدولية )إكنا(، كشف مرصد الفتاوى التكفريية 
واآلراء املتشددة التابع لدار االفتاء املصرية، ان عدد العمليات اإلرهابية اليت 
هزت مناطق متفرقة حول العامل، يف األسبوع األخري من شهر كانون األول 
حبياة 266  وأودت  دولة،  إرهابية، ضربت 12  عملية  بلغ 21  املاضي، 
ضحية، بتزايد قدره 58 ضحية عن األسبوع السابق له ما بني قتيل وجريح.

األكثر  اإلرهابية  اجلماعات  فيما خيص  أنه:  الصادر  تقريره  يف  املرصد  وقال 
تنفيذاً للهجمات، فقد رصد املؤشر استمرار نشاط مثان مجاعات إرهابية، امتدت 
مناطق وأقاليم خمتلفة، وهي داعش، وطالبان، وبوكو حرام، وحركة  أعماهلا يف 
وجيش  الشام،  حترير  وهيئة  الدميقراطية،  التحالف  وقوات  اجملاهدين،  الشباب 
حممد، مبينا ان: هناك تزايد ابلعمليات اإلرهابية اليت قيدت ضد جمهول، بواقع 6 

تنفيذ 21 عملية ارهابية بـ12 دولة

لماذا تصمت الحكومات المسلمة

على اضطهاد اإليغور ؟

:NYT

يف العامل، وتعد الصني أكرب شريك جتاري لعشرين من 57 دولة عضو يف 
منظمة التعاون اإلسالمي، ابإلضافة إىل أن مشروع »احلزام والطريق« املسار 
التجاري الكبري، يقوم على إنشاء بنية هتدف للمرور من معظم دول الشرق 

األوسط، وحيمل وعودا جتارية مرحبة.
املساعدات  دفع  الصني يف  ترتدد  ال  ذاته  الوقت  يف  أنه  إىل  أكيول  وينوه 
»ذا  نشرت  2018م.  يوليو  متوز/  ففي  الدول،  هذه  إلسكات  كوسيلة 
غلوابل اتميز« الناطقة ابسم احلزب الشيوعي الصيين افتتاحية مهمة، أشارت 
فيها إىل أن احلكومة الصينية ميكنها مساعدة »تركيا« يف حتقيق االستقرار 
االقتصادي، لكن يف حال توقف املسؤولون األتراك عن إصدار التصرحيات 
الالمسؤولة عن السياسة اإلثنية يف »تشينجيانغ«، وهذا يعين التوقف عن انتقاد 
انتهاكات حقوق اإلنسان، مشريا إىل أن أنغيال مريكل كانت تسوق ملساعدة 
تركيا يف حال صححت سجلها يف حقوق اإلنسان، ولألسف فقد ثبت أن 

اجلانب املظلم هو األقوى.
السبب الثاين: هو أن قمع احلكومة الصينية للمسلمني اإليغور يقوم على 
وعد، وهو أن التخلص من النظام والقانون يتم إعادته من خالل القضاء 
على اخلونة والراديكاليني يف داخل اجملتمع، وهذه هي اللغة الديكتاتورية هي 

اليت يفهمها القادة املسلمون الديكتاتوريون كلهم وهي لغتهم.
مع  ابلتضامن  سيشعرون  الذي  املسلمني  معظم  أن  وهو  الثالث:  السبب 
هو  ابالضطهاد  يقوم  الذي  أن  يعتقدون  ما  عادة  املضطهدين  إخواهنم 
املنحلة، وهؤالء  واحلضارة  والصهيونية  الغربية  ابلعواصم  املعرف  »الغرب«، 

املسلمني  إخواهنم  أن على  يعتقدون  منهم،  املسلمون، خاصة اإلسالميني 
الوحدة من أجل مواجهة القوى الغربية، وهو املوقف الذي اختذه صمويل 
هانتنغتون ضد التحالف اإلسالمي الكونفوشي يف مقاله املعروف يف جملة 

»فورين أفريز« عام 1993م. حتت عنوان »صدام احلضارات«.
ويبني الكاتب أنه: ابلنسبة للديكتاتوريني واإلسالميني فإن التحالف الكونفوشي 
اإلسالمي جذااب، فالصني تعد منوذجا يتبع من انحية النمو االقتصادي الذي مت 
دون مساعدة غربية ومضايقات ابلدعوة حلرية التعبريوحقوق اإلنسان، وابلنسبة 
للمجتمعات املسلمة فإن األزمة اليت يعيشها مسلمو اإليغور هي صيحة حتذير، 
وهي تظهر ما حيدث للمسلمني عندما تتبىن احلكومات الديكتاتورية اإلسالموفوبيا 

بصفتها سياسة دولة.
ويفيد أكيول أبن: اإلسالموفوبيا توجد يف اجملتمعات الغربية أيضا، لكن الصحافة 
احلرة تقوم ابنتقادها، وتقيدها احملاكم، وتضبطها املؤسسات الليربالية والتقليدية، 

وميكن للمسلمني أن ميارسوا دينهم حبرية وميكنهم دخول الربملاانت والكونغرس.
ابلنسبة للمجتمعات اإلسالمية فإن اخليار بني  الكاتب مقاله ابلقول:  وخيتم 
احلرية والديكتاتورية، وجيب أال يكون صعبا، ويف مناخ احلرية ميكنك ممارسة دينك 
معسكرات  هو  الصني، فمصريك  مثل  الديكتاتورية،  أما يف ظل  أبمان وكرامة، 

إعادة التعليم.

املصدر: عريب 21.
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حتديد  )إيسيسكو(،  والثقافة«  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  »املنظمة  أعلنت 
العام 2019م. كعام للرتاث يف العامل اإلسالمي، وذلك تنفيذاً لقرار املؤمتر 

اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة.
وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إكنا(، دعت اإليسيسكو يف بيان 
هلا، الدول األعضاء إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة لتخليد هذا احلدث املهم.

احلضاري  موروثه  وبتـمـيّـز  اإلسالمي  العامل  اتريخ  بعراقة  بياهنا،  وذّكرت يف 
والثقايف الغين واملتنوع، بفضل انفتاحه وتفاعله أخذاً وعطاًء، مع الثقافات 
اإلنسانية املتعـددة املصادر، ومن خالل إبداعات املفكرين واملثقفني والعلماء 

واألدابء والشعراء والفنانني واملعماريني والصناع التقليديني.
وأكدت احلاجة إىل دعم جلنة الرتاث يف العامل اإلسالمي التابعة هلا، وإىل 
من  مزيداً  وإيالئه  الثقايف،  الرتاث  هذا  على  للمحافظة  اجلهود  مضاعفة 
االهتمام يف اخلطط والربامج الثقافية والرتاثية، مبا يضمن إبراز تنوعه وغىن 

خصائصه اجلمالية والثقافية واحلضارية يف بعديها اإلسالمي.

وحثت اإليسيسكو الدول األعضاء على تنظيم أسابيع ثقافية حول الرتاث 
الثقايف املقدسي، مبناسبة االحتفاء بـ»القدس« عاصمًة للثقافة اإلسالمية لعام 
2019م.، عن املنطقة العربية، وعاصمة دائمة للثقافة اإلسالمية، وتفعيل 

توأمة عواصم الثقافة اإلسالمية لسنة 2019م. مع مدينة القدس.
على جانب آخر ندد البيان ابلتخريب الذي يطال املعامل التارخيية والرتاثية 
يف عدد من الدول اإلسالمية جراء النزاعات واحلروب والتطرف، داعيا اىل 
مواجهة هذا الوضع عرب االسرتشاد مبضامني مسار املنامة لتفعيل العمل الثقايف 
»البحرين«  إعالن  وكذلك  واإلرهاب  والطائفية  التطرف  ملواجهة  اإلسالمي 
حول محاية الرتاث االنساين ومواجهة التطرف الصادرين عن املؤمتر اإلسالمي 

االستثنائي لوزراء الثقافة يف نوفمرب املاضي.

املصدر: السومرية نيوز.

قالت احلركة الفلسطينية األسرية يف سجون االحتالل اإلسرائيلي إهنا تواجه 
حراًب شرسة وبداية النتفاضة معتقالت سيخوضها األسرى مسلحني إبمياهنم 

ووعيهم وثقتهم ابهلل مث جبماهري األمة وشعبنا.
وأوضحت احلركة، يف بيان هلا، أن األسرى يتعرضون ملستوى ومرحلة جديدة 
من القمع هتدد حياهتم، مبينة أهنم مل يتلقوا يوماً شروط حياة تالمس احلد 

األدىن من املعايري الدولية وال حىت القانون اإلسرائيلي.
وأضافت: إن إعالن االحتالل يف التصعيد ضدان أييت يف إطار االستخدام من 
قبل حكومة الصهيونية يف دعايتهم االنتخابية، واستهدافنا أييت يف إطار احلرب 

الدائمة ضدان كشعب فلسطيين يف كل الساحات.

واتبعت: إننا حنن األسرى وأمام هذا اإلعالن وما سيتبعه سوف نقف موحدين 
لصد اهلجمة مسلحني بوعي ووحدة وطنية حقيقية، ولذلك ندعو مجاهري شعبنا 
يف كل مكان وقوى العمل الوطين واإلسالمي إىل دعم حتركنا ومساندتنا ابلفعل 

على األرض.
ووّقع على بيان احلركة األسرية: حركة محاس، وحركة فتح، واجلهاد اإلسالمي، 

واجلبهة الشعبية، واجلبهة الدميقراطية.

https://ar.shafaqna.com/AR/181127/ :املصدر

انتفاضة جديدة لألسرى

إيسيسكو تعلن 2019م.

عامًا للتراث بالعالم اإلسالمي

داخل سجون االحتالل

عمليات، وبنسبة 28 يف املائة من مجلة العمليات اليت وقعت، بينما حلت طالبان 
يف املرتبة الثانية بنسبة 19 يف املائة، وجاء تنظيم داعش اثلثاً بنسبة 14 يف املائة.
تعرضاً  األكثر  الدول  قائمة  على  ابلتصدر  مستمرة  أفغانستان  ان:  واضاف 
على  التكفريية  التنظيمات  ركزت  إرهابية، حيث  عمليات  بواقع 6  لإلرهاب، 
األهداف املدنية، عرب ترويع املواطنني يف الشوارع واألسواق واملنشآت العامة، 
مشرياً اىل ان: املؤشر رصد أيضاً عودة حركة طالبان إىل تنفيذ هجمات إرهابية 
يف منطقة انوا اليت كانت قد خضعت لسيطرة احلركة لفرتة، قبل أن تنجح القوات 

احلكومية يف استعادهتا منذ ما يقرب من العامني.
عدد  بشأن  الثانية،  املرتبة  يف  حلت  الصومال  أن:  مؤشره  يف  املرصد  وذكر 
العمليات اإلرهابية اليت قامت هبا العناصر التكفريية هناك، حيث شهدت البالد 
نفذت حركة  بينما  قيِّدت ضد جمهول،  منها  إرهابية، 3 عمليات  4 عمليات 
الشباب عملية واحدة، موضحاً أن: منط العمليات اإلرهابية اليت قـُيِّدت ضد 
تنظيم داعش  تزايد حدة الصراع بني حركة الشباب وعناصر  جمهول يشري إىل 
هناك، حيث يسعى كل من التنظيمني إىل السيطرة على الدولة هناك، عرب القيام 
أبكرب عدد من العمليات، مع عدم الرغبة يف الظهور، حىت يسلم من تتبع األجهزة 

األمنية الصومالية.
وشهد املؤشر هذا األسبوع تزايَد عدد العمليات اإلرهابية اليت هزَّت القارة 
و»الكونغو«  و»ليبيا«  فاسو«  »بوركينا  دول  شهدت  حيث  األفريقية، 
إرهابية،  عمليات  و»الكامريون«،  »الصومال«  إىل  ابإلضافة  الدميقراطية، 
بواقع عملية واحدة يف كل منها، مما يشري إىل تصاعد وترية اإلرهاب داخل 
دول القارة اليت دخلت حيز اهتمام التنظيميات التكفريية، وأصبحت متثل 
من  تعاين  القارة  دول  من  هناك كثرياً  أن  إليها، خصوصاً  للهروب  منفذاً 

صراعات جتعل منها بيئة حاضنة لظهور مثل هذه التنظيمات.
والعراق  سوراي  من  شهدهتا كل  اليت  اإلرهابية  العمليات  ان:  املؤشر  وأوضح 
تراجعت بشكل ملحوظ، حيث شهدت سوراي عملية إرهابية واحدة قام هبا تنظيم 

هيئة حترير الشام ضد عناصر انزحة على طريق ابب اهلوى إبدلب، كان ضحيتها 
طفلة يف العاشرة من عمرها، مما يؤكد وحشية هذه التنظيمات اليت تسعى إىل ترويع 

اآلمنني دون هوادة.
ويرتبط تراجع عدد العمليات اإلرهابية يف سوراي إىل اقرتاب الصراع السوري 
من هنايته، إال أن هذا الرتاجع قد يكون نسبياً، حيث ال يزال هناك نشاط 
لفلول وبقااي القاعدة وتنظيم داعش، وسيسعيان إىل خلق حالة من الفوضى 
حىت ميكنهما أن يتعايشا، ألن هذه التنظيمات ال ميكنها أن تعيش إال يف 
حالة من عدم االستقرار، وهو األمر الذي ينطبق على العراق، فهي وإن 
شهدت تراجعاً يف عدد العمليات اإلرهابية، فإهنا تشهد انتشاراً لفلول من 
عناصر وبقااي داعش، خصوصاً يف املوصل، حيث تشري تقارير إىل أن التنظيم 

عاد مرة أخرى للظهور يف منطقة تلعفر. 
ويف هذا األسبوع، رصد املؤشر قيام التنظيم بتنفيذ عملية إرهابية ابستخدام 
قتل شخصني، وإصابة عشرة  نتج عنها  سيارة مفخخة يف سوق شعبية، 
آخرين، كما سبق أن أشار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي إىل أن: 
على  واالعتداء  السورية،  احلدود  عرب  البالد  اخرتاق  حياولون  التنظيم  مسلحي 

القوات العسكرية اليت تؤمِّن تلك احلدود املشرتكة.
واختتم املؤشر حديَثه ابإلشارة إىل استمرار تنظيم »داعش« إبصدار أرقام 
خيالية عن عملياته اإلرهابية، حيث أشار التنظيم عرب صحيفة النبأ، يف العدد 
162، إىل تنفيذ التنظيم 58 عملية إرهابية، جاء أغلبها يف كل من العراق 
وسوراي، إال أن وكاالت األنباء والتقارير أشارت إىل أن هذا األسبوع شهد 
تراجعاً يف عدد العمليات اليت نـُفِّذت يف هاتني الدولتني، ما يدل على كذب 

التنظيم وافرتاءاته.

املصدر: السومرية نيوز.
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خصائص اإلمام المهدی

وهي   علي واإلمام   حمّمد للنيب  املشهور  السيف  اسم  الفقار؛  ذو 
مرتفعة  أشواك  على  اخللف  من  الحتوائه  بذلك  ُسّي  وقد  عربية  كلمة 
 ومنخفضة كالعمود الفقري.1 و جاء يف حديث يُنسب لإلمام الرضا
 قد جاء به من السماء2 ويف رواية أخرى عن رسول هللا أن جربائيل
قال: »إن هللا تبارك وتعاىل أعطاين ذا الفقار.« قال: »اي حمّمد ُخذه وأعطه 
خري أهل األرض«، فقلت: »من ذلك اي رّب؟« فقال: »خليفيت يف األرض 

 3».علي بن أيب طالب
 تنقل بعض املصادر الشيعية، أن سيف ذي الفقار انتقل بعد اإلمام علي
اإلمام  إىل  وأخريا وصل   احلسني اإلمام  إىل  احلسن مث  اإلمام  إىل 

 4.وهو عنده احلّجة
.لكن ذا الفقار ليس املرياث الوحيد املتبقي من رسول هللا

تنشر يف  واستثنائية كانت  "راية" خاصة  ذكر  على  الرواايت  جاءت  وقد 
مواقيت خاصة على يد النيب األكرم، وعندما كانت هذه الراية ترفرف، 
كان جنود العدو ينتاهبم اخلوف والرعب الشديدين. ومن اخلصائص االخرى 
الفريدة هلذه الراية هي أنه كلما كانت تنشر، كان صاحب الراية هو املنتصر 

يف ساحة القتال.
روی عن أيب محزة الثمايل قال: قال يل أبو جعفر: »اي اثبت كأين بقائم 
أهل بييت قد أشرف على جنفكم هذا و أومأ بيده إىل انحية الكوفة فإذا هو أشرف  
على جنفكم نشر راية رسول هللا فإذا هو نشرها احنطت عليه مالئكة بدر.« 

قلت: و ما راية رسول هللا؟ 
قال: »عمودها من عمد عرش هللا و رمحته و سائرها من نصر هللا ال يهوي 
هبا إىل شي ء إال أهلكه هللا قلت فمخبوة عندكم حىت يقوم القائم أم يؤتى هبا 

 5».قال ال بل يؤتى هبا قلت من أيتيه هبا قال جربئيل
و روی عن أيب بصري: قال أبو عبد هللا:  »ال خيرج القائم حىت يكون 
تكملة احللقة قلت و كم تكملة احللقة قال عشرة آالف جربئيل عن ميينه و 
ميكائيل عن يساره مث يهز الراية و يسري هبا فال يبقى أحد يف املشرق و ال يف 

املغرب إال لعنها و هي راية رسول هللا نزل هبا جربئيل يوم بدر.« 
مث قال: »اي أاب حمّمد! ما هي و هللا قطن و ال كتان و ال قز و ال حرير قلت 
فمن  أي شي ء هي قال من ورق اجلنة نشرها رسول هللا يوم بدر مث لفها و 
دفعها إىل علي فلم تزل عند علي حىت إذا كان يوم البصرة نشرها أمري 
املؤمنني ففتح هللا عليه مث لفها و هي عندان هناك ال ينشرها أحد حىت يقوم 
القائم)عچ(. فإذا هو قام نشرها فلم يبق أحد يف املشرق و املغرب إال لعنها 
و يسري الرعب قدامها شهرا و وراءها شهرا و عن ميينها شهرا و عن يسارها 

شهرا...«6 
وكما رأينا، فان راية الفتح املقدسة هذه، نشرت للمرة األوىل يوم بدر وبعدها 
يف حرب اجلمل ومن مث أغلقت الراية - وذهبت إىل السماء حسب رواية 
أخرى -  وهي تنشر على يد فاتح العامل كله قائم آل حممد يف املعركة 

النهائية ضد الباطل.

صاحب راية الفتح

قال أبو عبد هللا:  »ملا التقى أمري املؤمنني و أهل البصرة نشر الراية راية 
رسول هللا فزلزلت أقدامهم فما اصفرت الشمس حىت قالوا آمنا اي ابن أيب 
طالب فعند ذلك قال ال تقتلوا األسرى و ال جتهزوا اجلرحى  و ال تتبعوا موليا و 
من ألقى سالحه فهو آمن و من أغلق اببه فهو آمن و ملا كان يوم صفني سألوه 
نشر الراية فأىب عليهم فتحملوا عليه ابحلسن و احلسني و عمار بن ايسر 
رضي هللا عنه فقال للحسن اي بين إن للقوم مدة يبلغوهنا و إن هذه راية ال ينشرها 

 7».بعدي إال القائم
ومن دون شك، فان الراية اليت تنصر رسول هللا يف احلروب، جيب أن 
تكون مزودة بدرع الئق وكاف، وهذا الدرع يليق فقط ابالنسان الذي ينتشل 
االسالم من براثن الكفر والشرك والنفاق ويبث فيه روحا جديدة. ويف التاريخ، 
فانه ال أييت أحد بغري رسول هللا واالمام املهدي بـ»االسالم« »من 
جديد«، وبذلك وكما ورد يف الرواايت، فان درع الرسول األكرم يصح فقط 

.على قامة وصي اخلامت
صدرك  أمس  أن  أريد  إين  له  قلت   :عبد هللا أيب  عن  بصري  أبو  روى 
 :افعل.« فدنوت منه و مسست صدره و منكبيه. فقال« :قال
»ما تريد هبذا؟« قلت: إين مسعت أابك يقول إن القائم منا واسع الصدر مشرف 

املنكبني  عريض ما بينهما. 
قال: »إن أيب لبس درع رسول هللا فكان يرفع ذيلها و لبستها فكان 
 8». كذلك و هي على صاحب هذا األمر مشمرة كما كانت على رسول هللا
الناس   أشبه   بعدي  من  »اخللف   :العسکری احلسن  االمام  ابوحمّمد  قال 

برسول  هللا خلقا و خلقا...«9 
ومما ال شك فيه فان صاحب الزمان الذي هو وارث خلق وطبائع األنبياء 
مبن فيهم خامت االنبياء، ليس حباجة إىل راية وانصار كثر ودرع استثنائي 
لتحقيق النصر. ومع ذلك فان وجود الراية والدرع هو بشرى للمؤمنني ونذير 
للكافرين ليعلموا: أن صاحب هذه الراية مدعوم من قبل هللا تعاىل وأن من 

حيميه ويدعمه هللا تعاىل، سيكون املنتصر يف أي ميدان حتما ... . 

اهلوامش:
احليدرية،  مكتبة  العلوم،  حبر  صادق  حمّمد  تصحيح  الشرائع«،  »علل  الصدوق،   .1

النجف األشرف، ج 1، ص 160.
2. النوري، »مستدرك الوسائل«، مؤسسه آل البيت، بريوت، ج ۳، ص ۳۰۹.

3. احلر العاملي، »إثبات اهلداة«، مؤسسة األعلمي، بريوت، ج 2، ص 283.
4. »دائرة املعارف لتشيع«، ذيل كلمة ذو الفقار.

االولی،  الطبعة  طهران،  »الغيبة«،  ابراهيم،  بن  حمّمد  النعماين،  زينب  أيب  ابن   .5
1397ق.، صص 309-308.

6. نفس املصدر.

7. نفس املصدر.
8. قطب الدين الراوندى، سعيد بن هبة هللا، »اخلرائج و اجلرائح«، قم، الطبعة االولی، 

1409ق.، ج 2، ص 691.
9. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 

الثانية، 1395ق.، ج 2، ص 409.

خصائص اإلمام المهدی
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إن اجلمال والنظام والقانون الذي يسود منظومة خلق هللا املتعال، يفسر كون 
هذه املنظومة العظيمة اخلارجة عن اإلدراك البشري، هادفة وحمددة اإلجتاه. 
إن هللا الذي هو رب األرابب مل يكن من دون هدف يف خلق الكائنات 

والعوامل حىت يرتكها بعد خلقها من دون توجيه وهدف وإجتاه. 
إنه خالق مدبر وهو رب يف خلقه، إنه خيلق ويكّون، ومن مث يبعث له نيب 
الرمحة، وينزل كالمه ويصطفي له إماما ليهديه إىل اخلري، وأيخذ بيده ويرشده 
إىل الطريق القومي، ويعلم عبده أسلوب العبادة وتضرع العاشق إىل املعبود. إن 
هللا تعاىل يقرر حجته بني خملوقاته ليكون ثقل مكاهنم، وأماهنم وجوهر بركته 

ورمحته للكائنات. إن يف احلقيقة وسيط فيض هللا املتعال. 
إن منظومة خلق هللا، مزينة حقا ابجلمال واجلالل والرمحة والشفقة والرأفة 
واملغفرة وسائر الصفات اإلهلية، وأن اإلمام هو قالدة هذه املنظومة اجلميلة 

واملكتملة.
إن توصيف "نظام اإلمامة" على لسان أئمة الدين يظهر جبدارة وبكل ما 
للكلمة من معىن رمحة هللا على عباده بواسطة هذا النظام, إن ما نورده اتليا، 

يرشد القارئ الكرمي إىل التأمل والتفكري يف هذه الرواايت القيمة.

نظام اإلمامة
ونستهل حديثنا هذا برواية من النيب األكرم الذي أماط فيها اللثام عن 
سر خلق االنسان ونظام النبوة ونظام اإلمامة وواليتهم املطلقة على خلق 

العامل: 

»علّي بن موسي الّرضا، عن أبيه موسي بن جعفر، عن أبيه جعفر بن 
حمّمد، عن أبيه حمّمد بن علّي، عن أبيه علّي بن احلسني، عن أبيه احلسني بن 

 :قال: »قال رسول هللا علّي، عن أبيه علّي بن أيب طالب
»ما خلق هللا خلقا أفضل ميّن و ال أكرم عليه مين.« فقلت: اي رسول هللا! فأنت 

 :أفضل أم جربئيل؟ فقال
»... مثّ إّن هللا تعايل خلق آدم و أودعنا صلبه و أمر املالئكة ابلّسجود له 
تعظيما لنا و إكراما، و كان سجودهم هلل عّزوجّل عبوديّة و آلدم إكراما و طاعة 
لكوننا يف صلبه فكيف النكون أفضل من املالئكة و قد سجدوا آلدم كّلهم 

أمجعون.«1
عن أيب عبدهللا عن آابئه - صلوات هللا عليهم - قال: 

 :قال رسول هللا«
»إّن عّزوجّل اختار من األاّيم اجلمعة، و من الّشهور شهر رمضان، و من الّليايل 
ليلة القدر، و اختارين علي مجيع األنبياء، و اختار ميّن علّيا و فّضله علي مجيع 
األوصياء، و اختار من علّي احلسن و احلسني، و اختار من احلسني األوصياء 
من ولده، ينفون عن الّتنزيل حتريف الغالني و انتحال املبطلني و أتويل املضّلني، 

اتسعهم قائمهم و هو ظاهرهم و هو ابطنهم.«2
ويؤكد االمام الباقر يف رواية على مقام ومكانة األئمة ويقول: 

عن خيثمة اجلعفّي، عن أيب جعفر قال سعته يقول:
»حنن جنب هللا، و حنن صفوته، و حنن حوزته، و حنن مستودع مواريث األنبياء، 
و حنن امناءهللا عّزوجّل، ... و بنا يسقون الغيث، و حنن اّلذين بنا يصرف عنكم 
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العذاب، فمن عرفنا و أبصران و عرف حّقنا و أخذ أبمران فهو مّنا و إلينا.«3
ويف رواية عن اإلمام الصادق يتم فيها الكشف عن سر اخر من أسرار 

نظام اإلمامة، أال وهو الوجود الفريد لإلمام يف كل زمان: 
عن احلسن بن أيب العالء، عن أيب عبدهللا  قال: قلت له: 

وقت  يف  إمامان  أفيكون  قلت:  »ال.«   :قال إمام؟  بغري  األرض  تكون 
اإلمام  يعرف  فاإلمام  قلت:  أحدمها صامت.«  و  إالّ  قال: »ال  واحد؟ 
اّلذي من بعده؟ قال: »نعم.« قلت: القائم إمام؟ قال: »نعم إمام 

بن إمام قد اؤمّت به قبل ذلك.«4
ويقول بقية هللا حول شأن ومكانة اإلمام يف نظام الكون: 

»... و ليعلموا أّن احلّق معنا و فينا، ال يقول ذلك سواان إاّل كّذاب مفرت، و ال 
يّدعيه غريان إاّل ضاّل غوّي. فليقتصروا مّنا علي هذه اجلملة دون تفسري، و يقنعوا 

من ذلك ابلّتعريض دون الّتصريح إن شاءهللا.«5

ضرورة وجود اإلمام
وبعد إثبات نظام اإلمامة بوصفه أحد األركان واألسس الرئيسية للخلق، فاننا 
نكون حباجة للحديث عن ضرورة وجود اإلمام. وهناك يف هذا اجملال 
العديد من الرواايت املنقولة عن ائمة الدين، نشري اتليا إىل بعض منها: 

عن أيب جعفر قال: 
 :ألمرياملؤمنني قال رسول هللا«

الّنسيان؟«  علّي  أختاف  هللا  نيّب  »اي   :قال عليك.«  املي  ما  »اكتب 
فقال: »لست أخاف عليک الّنسيان، و قد دعوت هللا لك أن حيفظك و 
ال ينسيك، و لكن اكتب لشركائك.« قال: »و من شركائي اي نيّب هللا؟« 

 :قال
يستجاب دعاؤهم، و هبم  الغيث، و هبم  اّميت  تسقي  »األئّمة من ولدك، هبم 
يصرف هللا عنهم البالء، و هبم تنزل الّرمحة من الّسماء و هذا اّوهلم و أومأ بيده 

إيل احلسن، مّث أومأ بيده إيل احلسني... األئّمة من ولده.«6
قال معروف بن خّربوذ: 

سعت أاب جعفر يقول: 
»قال رسول هللا: »إمّنا مثل أهل بييت يف هذه االّمة مثل جنوم الّسماء كّلما 

غاب جنم طلع جنم.«7
ويف رواية اخرى يبني اإلمام السجاد بروعة ويف عدة فقرات ضرورة وجود 

اإلمام والربكات النامجة عنه ويقول: 
عن الّصادق جعفر بن حمّمد، عن أبيه حمّمد بن علّي، عن أبيه علّي بن 

احلسني قال: 
»حنن ائّمة املسلمني، و حجج هللا علي العاملني، و سادة املؤمنني، و قادة الغّر 
احملّجلني، و موايل املؤمنني، و حنن أمان ألهل األرض كما أّن الّنجوم أمان ألهل 
الّسماء، و حنن اّلذين بنا ميسك هللا الّسماء أن تقع علي األرض إالّ إبذنه، و بنا 
ميسك األرض أن متيد أبهلها و بنا ينّزل الغيث و ينشر الّرمحة، و خيرج بركات 
األرض، و لو ال ما يف األرض مّنا لساخت أبهلها... و مل ختل األرض منذ خلق 
هللا آدم من حّجة هللا فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، و ال ختلو إيل أن تقوم 

الّساعة من حّجة هللا فيها، و لو ال ذلك مل يعبد هللا.« 

الغائب  ابحلّجة  الّناس  ينتفع  فكيف   :للّصادق فقلت  سليمان:  قال 
املستور؟ قال: »كما ينتقعون ابلّشمس إذا سرتها الّسحاب.«8

 على األئمة وكون االمام ويف روايتني أخريني، يؤكد اإلمام الباقر
حجة ويقول: 

»لو بقيت األرض بغري إمام لساخت أبهلها! و إّن هللا تبارک و تعالی جعلنا حّجة 
فی أرضه و أماان فی األرض ألهل األرض.«9

»ال يزال هذا الّدين قائما إلی اثنی عشر من قريش. فإذا مضوا ساخت األرض 
أبهلها.«10

إمامة األئمة اإلثين عشر
قبله،  من  أعلنت  قد   ،آدم قبل خلق  عينت  اليت  اإلمامة  إن سلسلة 
لتتم احلجة على املسلمني. إن وصاية اإلمام علي أمري املؤمنني مل تكن 
ابألمر الذي أغفل وجتوهل بعد رحيل النيب األكرم. إنه وأبنائه الكرام، 
النيب األكرم والذي سيستمر حىت  النور الواحد إلمامة ووصاية  كانوا 

ظهور آخرهم. 
 :قال رسول هللا

»االئّمة من بعدي اثناعشر، اّوهلم انت اي علّي و آخرهم القائم اّلذي يفتح هللا 
تعايل ذكره علي يديه مشارق االرض و مغارهبا.«11

 :عبدالّرمحن بن مسرة قال: قال رسول هللا
»اي ابن مسرة إّن علّيا ميّن، روحه من روحي، و طينته من طينيت، و هو أخي و أان 
أخوه، و هو زوج ابنيت فاطمة سّيدة نساءالعاملني من األّولني و اآلخرين، و إّن منه 
إمامي اّميت و سّيدي شباب أهل اجلّنة احلسن و احلسني، و تسعة من ولد احلسني 

اتسعهم قائم اّميت، ميأل األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما.«12
عن جعفر بن حمّمد الّصادق، عن أبيه، عن جّده قال: 

»ألئّمة بعدي اثناعشر أّوهلم علّي بن أيب طالب و آخرهم القائم، هم خلفائي 
و أوصيائي و أوليائي، و حجج هللا علي اّميت بعدي، املقّر هبم مؤمن، و املنكر 

هلم كافر.«13
:قال رسول هللا

»إّن هللا عّزوجّل رّكب يف صلب احلسن )أي العسكرّي( نطفة مباركة زكّية طّيبة 
طاهرة مطّهرة، يرضي هبا كّل مؤمن أخذ هللا ميثاقه ابلوالية، و يكفر هبا كّل جاحد. 
فهو إمام تقّي نقّي هاد مهدّي. أّول العدل و آخره، يصّدق هللا عّزوجّل و يصّدقه 
هللا يف قوله. يكون معه صحيفة خمتومة فيها عدد أصحابه أبمسائهم و أنساهبم و 

بلداهنم و صنائعهم و كالمهم و كناهم.«14
قال جابر:

قال هللا تبارك و تعايل: »و أعطيتك - اي حمّمد - من أخرج من صلبه )يعين 
منهم  البتول. آخر رجل  البكر  علّيا( أحد عشر مهداّي كّلهم من ذرّيّتك، من 
أجني به من اهللكة، و أهدي به من الّضاللة، و ابريء به من العمي، و أشفي 
به املريض، و الطّهرّن األرض آبخرهم من أعدائي، و المّلكّنه مشارق األرض و 
مغارهبا، و ألسّخرّن له الّرايح، و ألرّكضّن له الّسحاب، و ألرقّيّنه يف األسباب، 
و ألنصرنّه جبندي، و ألمّدنّه مبالئكيت، حيّت يعلن دعويت، و جيمع اخللق علي 

توحيدي.«15
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:قال علی بن موسی الرضا
ابنه احلسن، و بعد  ابنه، و بعد علّي  »االمام بعدي حمّمد ابين، و بعده علّي 
أّما ميت يقوم فإخبار  القائم، املنتظر يف غيبته، املطاع يف ظهوره و  ابنه  احلسن 

ابلوقت. ال يري جسمه و ال يسّمي ابمسه.«16
قال أبو بصري: 

الغيبات  سعت أابعبدهللا يقول: »إّن سنن األنبياء مبا وقع هبم من 
حادثة يف القائم مّنا أهل البيت حذو الّنعل ابلّنعل و القّذة ابلقّذة.«

 :قلت: اي ابن رسول هللا! و من القائم منكم أهل البيت؟ فقال
»اي أاببصري! هو اخلامس من ولد ابين موسي، ذلك ابن سّيدة اإلماء، يغيب غيبة 
يراتب فيها املبطلون، مثّ يظهره هللا عّزوجّل فيفتح هللا علي يده مشارق األرض و 
مغارهبا، و ينزل روح هللا عيسي بن مرمي، فيصّلي خلفه و تشرق األرض بنور 
رهّبا، و التبقي يف األرض بقعة عبد فيها غري هللا عّزوجّل إالّ عبدهللا فيها، و يكون 

الّدين كّله هلل و لو كره املشركون.«17

ضرورة معرفة اإلمام
إن وجوب معرفة اإلمام من قبل الناس، خري دليل وبرهان على إثبات 
»نظام اإلمامة« النه إن مل يتم تنصيب وتعيني أئمة هلم ومل يتول واحد منهم 
يف كل زمان مهمة ومسؤولية هداية وقيادة اخللق، فكيف ميكن أمر املسلم 

املكلف مبعرفته.
إن هللا املتعال الذي يضع مسالة هداية وقيادة اخللق وإدارة األمور امللكية 
وامللكوتية للعباد على عاتق مرجع معصوم ومتصف ابلصفات السامية، أيمر 
عباده ابن يعرفوا اإلمام. إن هذا القائد املعصوم هو بني العباد أنفسهم ويعيش 
معهم. لذلك ومع معرفة خصائصه ميكن معرفته والتخلص من ميتة اجلاهلية 

 .حسب تعبري أئمة الدين
مبدأ وجوب  للمسلمني،   النيب يبني   ،األكرم النيب  عن  رواية  ويف 

امتالك اإلمام وضرورة معرفته:
عن سليم بن قيس اهلاليّل أنّه سع من سلمان و من أيب ذّر و من املقداد حديثا 

عن رسول هللا أنّه قال: 
»من مات و ليس له إمام مات ميتة جاهلّية.« مثّ عرضه علي جابر و ابن عّباس 
فقاال: صدقوا و بّروا. و قد شهدان ذلك و سعناه من رسول هللا، و إّن 
سلمان قال: اي رسول هللا إّنك قلت: من مات و ليس له إمام مات ميتة جاهلّية، 

 :من هذا اإلمام؟ قال
»من أوصيائي اي سلمان، فمن مات من اّميت و ليس له إمام منهم يعرفه فمات 
ميتة جاهلّية، فإن جهله و عاداه فهو مشرك، و إن جهله و مل يعاده و مل يوال له 

عدّوا فهو جاهل و ليس مبشرك.«18
قال أبو علّي بن مّهام: 

سعت حمّمد بن عثمان العمرّي يقول: سعت أيب يقول: 
 :و أان عنده عن اخلرب اّلذي روي عن آابئه سئل أبو حمّمد احلسن بن علّي
»أّن األرض ال ختلو من حّجة هلل علي خلقه إيل يوم القيامة، و أّن من مات و مل 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلّية.« فقال: إّن هذا حّق كما أّن الّنهار حّق، 
فقيل له: ايابن رسول هللا فمن احلّجة و اإلمام بعدك؟ فقال: ابين حمّمد، هو اإلمام 

و احلّجة بعدي، من مات ومل يعرفه مات ميتة جاهلّية. أما إّن له غيبة حيار فيها 
اجلاهلون، و يهلك فيها املبطلون، و يكذب فيها الوقّاتون، مثّ خيرج فكأيّن أنظر 

إيل األعالم البيض ختفق فوق رأسه بنجف الكوفة.«19

النهي عن إنكار اإلمام
وتنص الرواايت على أن إنكار اإلمام يساوي الكفر. لذلك يتم تقييم القيمة 

العقائدية هبذا املعيار. 
وقد أدى ائمة الدين شرط واليتهم على املسلمني وذلك حسب واجب 
التبليغ واإلنذار الذي أنيط هبم، ويف كل فرصة أتيحت بشأن املوضوعات  

املختلفة.
عن الّصادق جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن آابئه قال: 

 :قال رسول هللا«
»حّدثين جربئيل عن رّب العّزة جّل جالله أنّه قال: »من علم أن ال إله إاّل أان 
وحدي، و أّن حمّمدا عبدي و رسويل، و أّن علّي بن أيب طالب خليفيت، و أّن 
األئّمة من ولده حججي ادخله اجلّنة برمحيت، و جّنيته من الّنار بعفوي، ... و من 
أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرين، هبم ميسك هللا عّزوجّل الّسماء أن تقع 

علي األرض إاّل إبذنه، و هبم حيفظ هللا األرض أن متيد أبهلها.«20
:وجاء يف رواية أخرى تنسب إىل أمري املؤمنني علي

االصبغ بن نباتة قال: 
خرج علينا أمرياملؤمنني علّي بن أيب طالب ذات يوم و يده يف يد ابنه 
احلسن و هو يقول: »خرج علينا رسول هللا ذات يوم و يدي يف يده 
هكذا و هو يقول: »... و هبم نزل القطر من الّسماء، و هبم خيرج بركات األرض، 

هؤالء أصفيائي و خلفائي و أئمة املسلمني و موايل املؤمنني.«21
عن أيب احلسن علّي بن موسي الّرضا، عن أبيه، عن آابئه قال: »قال 

 :رسول هللا
»أان سّيد من خلق هللا عّزوجّل و أان خري من جربئيل و ميكائيل و إسرافيل و محلة 
العرش و مجيع مالئكة هللا املقّربني و أنبياء هللا املرسلني، و أان صاحب الّشفاعة و 
احلوض الّشريف، و أان و علّي أبوا هذه االّمة، من عرفنا فقد عرف هللا عّزوجّل، 
و من أنكران فقد أنكر هللا عّزوجّل، و من علّي سبطا اّميت، و سّيدا شباب أهل 
و  طاعيت،  طاعتهم  أئّمة،  تسعة  احلسني  ولد  من  و  احلسني،  و  احلسن  اجلّنة: 

معصيتهم معصييت، اتسعهم قائمهم و مهديّهم.«22
 الزمان امام  العسكري عن إنكار  ويف رواية، ينهى االمام احلسن 

ويقول:
»كأيّن بكم و قداختلفتم من بعدي ابخللف ميّن. أال اّن املقّر أبئّمة بعد رسول 
أنكر نبّوة رسول  أنبياء هللا و رسله مثّ  هللا املنكر لولدي، كمن أقّر جبميع 

هللا ألّن طاعة آخران كطاعة أّولنا، واملنكر آلخران كاملنكر ألّولنا.«23

غيبة اإلمام وآاثرها
 إن تبيان املكانة واملقام اخلاصني لإلمامة وأتكيد رب العاملني وائمة الدين
على مسألة غيبة اإلمام االخري املهدي، قد يثري هذا السؤال لدى املرء 
اهل األرض واهلادي واملوىل  أمان  الذي هو  لإلمام  أال وهو: كيف ميكن 
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العبء  هذا  الغيبة  زمن  يف  حيمل  أن  و...  واحلجة  العباد  ابعمال  والعامل 
اجلسيم، وكيف ميكن ملخلوقات هللا أن تنتفع من فيض وجوده؟ وقد أعطى 
أئمة الدين اجلواب على هذا السؤال، جواب السؤال الذي سيخطر على 
البال بعد درك سنوات الغيبة، وهذا مؤشر حبد ذاته على عظمة الروح والعلم 

بغيبتهم وواليتهم على مجيع املخلوقات حىت قيام الساعة. 
 :قال هانئ الّتّمار: قال يل أبو عبدهللا

»إّن لصاحب هذا األمر غيبة، فليّتق هللا عبد وليتمّسك بدينه.«24
قال عبدهللا بن الفضل اهلامشّي: 

سعت الّصادق جعفر ابن حمّمد يقول: 
»إّن لصاحب هذا األمر غيبة البّد منها، يراتب فيها كّل مبطل.« فقلت: و مل 
جعلت فداك؟ قال: »ألمر مل يؤذن لنا يف كشفه لكم.« قلت: فما وجه 

 :احلكمة يف غيبته؟ قال
»وجه احلكمة يف غيبته وجه احلكمة يف غيبات من تقّدمه من حجج هللا تعايل 
ذكره، إّن وجه احلكمة يف ذلك ال ينكشف إالّ بعد ظهوره كما مل ينكشف وجه 
احلكمة فيما أاته اخلضر من خرق الّسفينة، و قتل الغالم، و إقامة اجلدار 

ملوسي إيل وقت افرتاقهما.
اي ابن الفضل! إّن هذا األمر أمر من ]أمر[ هللا تعايل، و سّر من سّر هللا، و غيب 
من غيب هللا، و ميت علمنا أنّه عّزوجّل حكيم صّدقنا أبّن أفعاله كّلها حكمة و 

إن كان وجهها غري منكشف.«25
املفّضل بن عمر اجلعفّي، عن أيب عبدهللا قال سعته يقول: 

»إاّيكم و الّتنويه، أما و هللا ليغينّب إمامكم سنينا من دهركم، ولتمّحصّن حيّت 
يقال: مات أو هلك، أبّي واد سلك، و لتدمعّن عليه عيون املؤمنني و لتكفأّن 
كما تكفأ الّسفن يف أمواج البحر و ال ينجو إاّل من أخذ هللا ميثاقه و كتب يف قلبه 
اإلميان و أّيده بروح منه، و لرتفعّن اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يدري أّي من أّي.« 
فبكيت، فقال ]يل[: »ما يبكيك اي أاب عبدهللا؟« فقلت: و كيف ال أبكي 

و أنت تقول: اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يدري أّي من أّي، فكيف نصنع؟ 
فنظر إيل مشس داخلة يف الّصّفة، فقال: »اي أاب عبدهللا تري هذه الّشمس؟ 

قلت: نعم، قال: »وهللا المران أبني من هذه الّشمس.«26
ونرى على لسان إمام العصر سبب الغيبة وكذلك كيفية انتفاع الشيعة 

من وجوده املقدس: 
آَمنُوا  الّذيَن  أيُّهاَ  »اي  يقول:  عّزوجّل  فاّن هللا  الغيبة،  من  وقع  ما  عّلة  أّما  »و 
ااّل  انّه مل يكن أحد من آابئي  َتُسؤُْكْم...«27  تـُْبَدَلُكْم  ِاْن  أْشياَء  َعْن  َتْسإَُلوا  ال 
ألحد  بيعة  ال  و  أخرج  حني  أخرج  ايّن  و  زمانه  لطاغية  بيعة  عنقه  يف  وقعت 
ابلّشمس  فكاالنتفاع  غيبيت،  يف  االنتفاع  وجه  أّما  و  عنقي.  يف  الّطواغيت 
الّنجوم  أّن  األرض كما  ألهل  ألمان  ايّن  و  الّسحاب  األبصار  عن  غّيبتها  اذا 
تتكّلفوا  ال  و  اليعنيكم  عّما  الّسؤال  ابب  فأغلقوا  الّسماء،  ألهل  أمان 
علي  والّسالم  فرجكم  ذلك  فاّن  الفرج،  بتعجيل  الّدعاء  أكثروا  و  من اتّبع اهلدي.«28 كفيتم، 

ويقول إمام العصر حول الوفاء ابلعقود وشرط ظهوره:
الوفاء ابلعهد  القلوب يف  أّن أشياعنا وّفقهم هللا لطاعته، علي اجتماع  لو  »و 
القدمي، ملا أتّخر عنهم اليمن بلقائنا، و لتعّجلت هلم الّسعادة مبساعدتنا علي حّق 

املعرفة و صدقها منهم بنا فما حيبسنا عنهم االّ ما يّتصل بنا ممّا نكرهه و ال نؤثره 
منهم، وهللا املستعان، و هو حسبنا و نعم الوكيل.«29

اهلوامش:
1. الصدوق، حمّمد، »كمال الّدين و متام الّنعمة«، ج 1، صص 477-482.

2. املصدر السابق، ج 1، ص 526.
3. املصدر السابق، ج 1، صص 391-392.

4. املصدر السابق، ج 1، ص 424.

5. »حباراالنوار«، ج 53، ص 191.
6. الصدوق، حمّمد، »كمال الّدين و متام الّنعمة«، ج 1، ص 392.

7. املصدر السابق، ج 1، ص 525.
8. الصدوق، حمّمد، »كمال الّدين و متام الّنعمة«، ج 1، ص 393.

9. »الزام الّناصب«، صص 4 و 254.
10. املصدر السابق، ص 78.

11. اجمللسی، حمّمد ابقر، »حباراالنوار«، ج 52، ص 378.
12. صدوق، حممد، كمال الّدين و متام الّنعمة، ج 1، صص 483ـ482.

13. املصدر السابق، ج 1، ص 487.
14. اعالم الوري، ص 381.

15. حباراالنوار، ج 51، ص 77.
16. االمام املهدي، صص 92 ـ 297.

17.  صدوق، حمّمد، كمال الّدين و متام الّنعمة، ج 2، صص 21 و 22.
18. املصدر السابق، ج 2، صص 127ـ126.
19. املصدر السابق، ج 2، صص 120ـ119.

20. املصدر السابق، ج 1، صص 487 ـ 482.
21. املصدر السابق، ج 1، صص 487ـ489.
22. املصدر السابق، ج 1،صص 491ـ490.

ابقر،  حمّمد  جملسي،   226 ص  منتخب االثر،  هللا،  لطف  صايف گلپايگاين،   .23
حباراالنوار ج 51، ص 160 طربسي، فضل بن حسن، اعالم الوري ص 412.

24. الصدوق، حمّمد، »كمال الّدين و متام الّنعمة«، ج 2، ص 19.
25. املصدر السابق، ج 2، ص 234 و 235.

26. املصدر السابق، ج 2، ص 24.
27. سورة املائدة، اآلية 101.

28. اجمللسي، حمّمد ابقر، »حباراالنوار«، ج 52، ص 53 و ج 53 ص 181؛ احلائری 
اليزدی، علی، »الزام الناصب«، ص 130؛ الصافی، لطف هللا، »منتخب االثر«، ص 
267؛ الطوسي، حمّمد بن حسن، »كتاب الغيبة«، ص 177؛ الطربسی، فضل بن 
حسن، اعالم الوری، ص 424؛ االربلی، ابی احلسن علي بن عيسي بن ايب الفتح، 

كشف الغمه ج 3، ص 323، »االمام املهدی«، ص 252.
29. املفيد، حمّمد بن حمّمد بن نعمان، »االرشاد«، ص 10، مقدمة اجمللسی، حمّمدابقر، 
»حباراالنوار«، ج 53، ص 177؛ احلائری اليزدی، علی، »الزام الناصب«، ص 136.
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4. العلم يف صدر اهل البيتشأن اإلمام
روی عن عبد الرمحن بن كثري عن أيب عبد هللا قال: قال الذي عنده علم 

من الكتاب  أان آتيك  به قبل أن يرتد إليك طرفك.«7  
قال ففرج أبو عبد هللا بني أصابعه فوضعها يف صدره مث قال: »و عندان 

و هللا علم الكتاب كله.«8 

5. االمام، الکتاب الناطق
:روی عن امرياملؤمنني علّی بن ابی طالب

»هذا كتاب هللا الصامت و أان كتاب هللا الناطق .«9 
إن مجيع اإلستنتاجات واإلنطباعات اليت ورد ذكرها، جتتمع يف اإلستنتاج 

األخري.
إن  اإلمام هو القرآن الناطق وابلتايل العامل جبميع بطون وظواهر آايت كالم 
الكمالية  السامية  الصفات  جلميع  اخلارجي  واملظهر  ومرتمجه  ومفسره  هللا، 
الواردة يف آايته. وبناء على ذلك، فاننا نعتربه واجب الطاعة وابب هللا وسبيل 

هللا وحجة هللا والكلمة الفصل. ومن هنا يظهر معىن اآلية املباركة:
»ِإاناَّ حَنُْن نـَزاَّْلَنا الذِّْکَر َو ِإاناَّ َلُه حَلاِفُظون .«10 

إن القرآن ليس صفحات ورقية منقوشة تتناثر بفعل عواصف احلوادث. إن 
القرآن يتجلى بنحو اتم وأمت يف قول وفعل رجال معصومني )إبذن هللا( وهم 
حافظون له ابذن هللا. وبناء على ذلك، طاملا كان حجة هللا يف األرض فان 
القرآن سيكون موجودا من دون أي نقص ومصون من التحريف. إهنم مع 

القرآن والقرآن معهم إىل األبد.
خاصية  إىل  الناس  إىل  متوجها   أمرياملؤمنني علي  اإلمام  تطرق  وقد 
القرآن النازل يف جناة الناس وإنقاذهم من اهلالك والضالل، واشار إىل املقام 
املنيع لـ»القرآن الناطق« ومتحداث عن ضرورة مواكبته للتحدث عن »القرآن 

الصامت«.
 :قال قال أمري املؤمنني روی عن مسعدة بن صدقة عن أيب عبد هللا
»أيها الناس إن هللا تبارك و تعاىل أرسل إليكم الرسول و أنزل إليه الكتاب 
ابحلق و أنتم أميون عن الكتاب و من أنزله و عن الرسول و من أرسله على حني 
فرتة من الرسل و طول هجعة من األمم و انبساط من اجلهل و اعرتاض من الفتنة 
و انتقاض من املربم و عمى عن احلق و اعتساف من اجلور و امتحاق من الدين 
و تلظ من احلروب على حني اصفرار من رايض جنات الدنيا و يبس من أغصاهنا 
و انتثار من ورقها و أيس من مثرها و اغورار من مائها قد درست أعالم اهلدى 
فظهرت أعالم الردى فالدنيا متهجمة يف وجوه أهلها مكفهرة مدبرة غري مقبلة 
مثرهتا الفتنة و طعامها اجليفة و شعارها اخلوف و داثرها السيف مزقتم كل ممزق 
و قد أعمت عيون أهلها و أظلمت عليها أايمها قد قطعوا أرحامهم و سفكوا 
دماءهم و دفنوا يف الرتاب املوءودة بينهم من أوالدهم جيتاز دوهنم طيب العيش 
و رفاهية خفوض الدنيا ال يرجون من هللا ثوااب و ال خيافون و هللا منه عقااب حيهم 
أعمى جنس و ميتهم يف النار مبلس فجاءهم بنسخة ما يف الصحف األوىل و 
تصديق الذي بني يديه و تفصيل احلالل من ريب احلرام ذلك القرآن فاستنطقوه 
و لن ينطق لكم أخربكم عنه إن فيه علم ما مضى و علم ما أييت إىل يوم القيامة و 
حكم ما بينكم و بيان ما أصبحتم فيه ختتلفون فلو سألتموين عنه لعلمتكم.«11 

روی عن األصبغ بن نباتة قال سعت أمري املؤمنني يقول: 
»نزل القرآن أثالاث ثلث فينا و يف عدوان و ثلث سنن و أمثال و ثلث فرائض 

و أحكام.«12 
ونقرأ يف الزايرة اجلامعة الكبرية اليت تعد يف احلقيقة دفرتا كبريا يف علم اإلمامة 

:متوجهني إىل أهل البيت
»الساَّاَلُم َعَلی اأْلَِئماَِّة الدَُّعاِة َو اْلَقاَدِة اهْلَُداِة َو الساَّاَدِة اْلُواَلِة َو الذاَّاَدِة احْلَُماِة َو 

َأْهِل الذِّْکِر َو ُأوِلی اأْلَْمِر َو بَِقياَِّة هللِا َو ِخيـََرتِِه َو َعيـَْبِة ِعْلِمِه.«
قال هللا تعالی يف اآلية:

»َو ما َأْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَک ِإالاَّ رِجاالً نُوحی  ِإلَْيِهْم َفْسئـَُلوا َأْهَل الذِّْکِر ِإْن ُکنـُْتْم ال 
تـَْعَلُمون .«13 

روی عن علّی بن موسی الّرضا يف »اهل الذّکر«، أنه يقول:
»حنن أهل الذكر و حنن املسئولون.« 

قيل: فأنتم املسئولون و حنن السائلون؟ 
قال: »نعم .«14 

روی يف رواية أخری عن االمام الصادق يف التفسري »اآلية 43 السورة 
النحل«:

»الذكر القرآن  و حنن  قومه  و حنن املسئولون .«15 
الثالث  والرواايت  الشيعة  عن  املنقولة  والعشرين  اإلحدى  الرواايت  ويف 
 16والعشرين املنقولة عن العامة، فان املراد من أهل الذكر هم أهل البيت

وقد نقل املغفور له العالمة اجمللسي أربعا وستني رواية يف هذا اجملال.17 

اهلوامش:
1. طربسی، امحد بن علی، »اإلحتجاج علی أهل الّلجاج«، ج 2، ص 493.

2. سورة النساء، اآلية 59.
 ،3. الشيخ حّر العاملی، حمّمد بن حسن، »وسائل الّشيعه«، قم، مؤّسسة آل البيت

الطبعة االولی، 1409ق.، ج 27، ص 34.
4. الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج 1، ص 228.

5. نفس الصمدر، ج 1، ص 228.
6. نفس املصدر، ج 1، ص 229.

7. سورة النمل، اآلية 40.
8. الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج 1، ص 229.

9. حّر العاملی، حمّمد بن حسن، »وسائل الّشيعه«، ج 27، ص 34.
10. سورة احلجر، اآلية 9.

11. الكلينی، حممد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، صص 61-60.
12. نفس املصدر، ج 2، ص 627.

13. سورة النحل، اآلية 43 و سورة االنبياء، اآلية 7. 
14. الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج 1، ص 210.

15. نفس املصدر، ج 1، ص 211.
16. حبرانی، هاشم بن سليمان، »غاية املرام«، بريوت، مؤّسسة التاريخ العربی، ج 4، 

www.wikifegh.ir ».ص 144؛ عن ويکی فقه، ذيل »االئمة، اهل الذّکر
 17. اجمللسی، حمّمد ابقر، »حباراألنوار«، ج23، ص 172- 188، ابب 9: »أهّنم
الذّکر و أهل الذّکر و أنـُّهم املسئولون و أنّه فرض علی شيعتهم املسألة و مل يفرض عليهم 

اجلواب. «

امساعيل شفيعي سروستاين

الناطق القرآن  اإلمام، 

املعىن  ذات  »آل ايسني«  زايرة  قراءة  يقول خالل   آل حممد زائر  إن 
واملغزى متوجها إىل اإلمام وحجة هللا احلي: 

»الساَّاَلُم َعَلْيَک اَي اَتِلَی ِکَتاِب هللِا َو تـَْرمُجَانَه.«1 
ويف اليوم الذي نزلت فيه اآلية املباركة »اي أَيُـَّها الاَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا هللَا َو َأطيُعوا 
الراَُّسوَل َو ُأوِلی اأْلَْمِر ِمْنُکم «2 أدرك كل من ربط روحه وفؤاده ابلقرآن إن من 
طاعته أتيت تلو هللا املتعال وبنفس مستوى طاعته ابذن هللا، وأن كالمه أييت 
تلو كالم هللا وأن سريته وسنته تعد إمتثاال واتباعا كاملني لسنة هللا احلميدة. 
وكأن كالمها أي كتاب هللا وآل هللا ميثالن مصداقا حلقيقة  واحدة برزت  
وظهرت يف عامل الكون. ورمبا هلذا السبب قال رسول هللا يف آخر أايم 

حياته الكرمية حول املرياثني القيمني اللذين تركهما:
»ِإنِّی  اَترِکٌ  ِفيُکمُ  الثاَـَّقَلنْيِ  َما ِإْن متََساَّْکُتْم هِبَِما َلْن َتِضلُّوا ِکَتاَب هللِا َو ِعتـَْرِتی َأْهَل 

بـَْيِتی- َو ِإناَـُّهَما َلْن يـَْفرَتِقَا َحتاَّی يَرَِدا َعَلیاَّ احْلَْوَض.«3 
وقدم رسول هللا هذين الثقلني ابهنما نظريين وعديلني الحدمها االخر 

واعلن أهنما لن يفرتقا إىل األبد.
نظريه  فان  أي خطأ،  »القرآن« معصوم ومصون من  أن  أنه كما  وواضح 
وعديله معصوم أيضا. وميكن التوصل إىل عدة إستنتاجات من هذه العبارة 

السماوية:

1. ال يعلم القرآن ااّل علّی بن ابی طالب
:قال االمام الباقر

»ما ادعى  أحد من  الناس  أنه  مجع  القرآن  كله كما أنزل إال كذاب و ما مجعه و 
 4».و األئمة من بعده حفظه كما نزله هللا تعاىل إال علي بن أيب طالب

2. ظاهر و ابطن القرآن:
:قال االمام الباقر ابوجعفر

غري  ابطنه  و  ظاهره  القرآن كله  مجيع  عنده  أن  يدعي  أن  أحد  يستطيع  »ما 
األوصياء.«5 

3. العلم عند اهل البيت
روی سلمة بن املُحِرز: اسع عن ابوجعفر انّه يقول:

»إن من علم ما أوتينا تفسري القرآن و أحكامه و علم تغيري الزمان و حداثنه إذا 
أراد هللا بقوم خريا أمسعهم و لو أمسع من مل يسمع لوىل معرضا كأن مل يسمع مث 

أمسك هنيئة.«
 :مث قال

»و لو وجدان أوعية أو مسرتاحا لقلنا و هللا املستعان .«6 
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دولة كريمة

دولة كريمة

السابق على الظهور
فتوجب  املهدي حني ظهوره،  لإلمام  تتوفَّر  اليت  األسباب  ونريد هبذه 
له حتقُّق النصر األكيد السريع، الذي يسيطر به على كل اجملموعة البشرية.

تعاىل  هللا  يوفِّرها  وواسعة،  وشديدة  أكيدة  ضماانت  شكَّ  ال  وهي 
للمهدي؛ لكي تكون مبجموعها سبباً إلجناز هذا القائد العظيم اهلدَف 

األسى من وجود البشرية.
وهي ضماانت عديدة، أكثرها منصوص يف الرواايت بوضوح:

الظهور،  على  السابقة  األنظمة  فشل  األول:  الضمان 
واتضاح زيفها وظلمها لدى الناس

فقد قلنا يف اتريخ الغيبة الكربى:1 إنَّ من مجلة النتائج اليت يتمخَّض عنها 
التخطيط العام السابق على الظهور، هو مرور كل املبادئ اليت تدَّعي لنفسها 
حلَّ مشاكل البشرية وتذليل مصاعبها... بتجارب طويلة األمد، ينكشف يف 
هناية املطاف زيفها، وجهات القصور والنقص والظلم فيها... ذلك النقص 
املـُقيَّد يف  القاصر،  البشري  العقل  الذي تتضمَّنه ابلضرورة؛ ابعتبارها بنت 
حدود العاطفة والزمان واملكان، هذا النقص الذي ال يربز للعيان بعد التجربة 

واالمتحان.
ومترُّ املبادئ يف خضمِّ التجارب - واحدة بعد اأُلخرى - أمام الرأي العام 
العلمي، ومبرأى ومسمع من اجلميع، الصديق والعدوِّ، واملوافق واملـُخالف... 
حىت يظهر زيفها وظلمها، وخمالفتها للمصاحل العامة واخلاصة، أمَّا اجلميع 
وهذا ما نعيشه فعالً بتارخينا احلاضر، الذي كشف لرأي العام العاملي عن 

عدد من املبادئ اليت تدَّعي حلَّ مشاكل العامل.
وإذا هتاوت كل التجارب على صخرة الواقع، حيدث عند البشر عموماً أيس 
ا غري قابلة لرفع  نفسي قاتل من املبادئ املعروضة كلها، وإحساس عميق أبهنَّ
املظامل عن كاهل البشرية، وإبداهلا ابلسعادة والرفاه، لكنَّ خيط اخلري وومضة 
النور، تبقى تعتمل يف صدور الناس بشكل غامض عميق الغموض، إنَّ خيط 

األمل ابلسعادة سوف لن ينقطع.
وينبعث أمل غامض أبنَّ هناك مبدأً جمهوالً عاداًل، ميكن أن يضمن للبشرية 
سعادهتا ورفع املشاكل من ساحتها، ويزداد األمل أصالة ووضوحاً كلَّما ازداد 

اإلحساس بفشل املبادئ املعروضة يف العامل.
ال خيتلف يف هذا األمل، مؤمن عن كافر... فإن الكل حيسون ابلظلم وإن 
كانوا ُمشاركني يف إجياده، وكلُّهم يشعرون مبرارته وقساوته، كما أنَّ اجلميع 
ا أضافت إىل الظلم  ا إنَّ سيعرفون فشل املبادئ املعروضة حللِّ مشاكلهم، وأهنَّ

ظلماً، وإىل املشاكل مشاكل.
يتضمَّن  جُممل،  شعوري  ال  تصوُّر  على شكل  األحاسيس  هذه  فتنعكس 
انبثاق املبدأ املؤهَّل إلجياد السعادة يف يوم من األايم، وُيصبح البشر على 
العموم يف حال انتظار غامض هلذا الغد السعيد املنشود... متاماً كما ينتظر 

املؤمن ظهور املهدي انتظاراً واضحاً.
بكل  ويلتفتون  الناس  يتلهَّف  سوف  ابلذات،  الزاوية  هذه  من  وانطالقاً 
إخالص ميلكونه، وَمن منهم ال خُيلص ملصلحته وسعادته؟!.. إىل أول صوت 

صريح يدَّعي وجود حلٍّ جديد ملشاكل البشرية، وسبب جديد لنشر السعادة 
يف ربوعها.

سيقول املؤمن: هذا هو أملي الذي كنت أعرفه، وانتظره بوعي ووضوح.
ة البوادر، لعلَّها تُنقذ البشرية وحُتقِّق آماهلا  وسيقول الكافر: هذه جتربة خريِّ
املنشود، وسيقول املهدي: أان املـُصلح املـُنتَظر. فُيجيبه العامل: أنت املـُصلح 

املـُنتظر...!
وهذا ليس بدعاً من األمر... بعد أن اعتادت البشرية أن تستقبل كل مبدأ 
جديد يريد حلَّ مشاكل العامل، بصدر رحب وُحسن نيَّة، لعلَّه هو الذي 
يكون املبدأ املنشود الذي حُيالفه التوفيق إلجناز الغد السعيد... وحني تبوء 
جتاربه ابلفشل، تستقبل املبدأ اآلخر بصدر رحب أيضاً، فما سيكون حاهلا 
حني تفشل كل التجارب املعروضة واأُلطروحات املـُحتملة، إنَّ أيسها من 
هذه اأُلطروحات سوف يرتكَّز، وأملها ابلغد السعيد سوف يتَّضح، وصدرها 

جتاه املبدأ اجلديد واأُلطروحة اجلديدة سيكون أرحب وحسب ظنِّها أكثر.
تلك هي اأُلطروحة العادلة الكاملة، اليت سيجدها الناس ألول وهلة فوقاً 
شاسعة بينها وبني أيِّ واحد من املبادئ السابقة الفاشلة، األمر الذي جيعل 
األمل يف جناحها يف إجناز الغد السعيد املأمول، واضحاً ومنطقياً أكثر من 

أيِّ مبدأ آخر.
ومن هنا، حني يقول القائد املهدي أان املـُصلح املـُنتظر. سُيجيبه العامل: 

.أنت املـُصلح املـُنتظر! ومن هنا يتولَّد الضمان األول النتصار املهدي
أخرج املفيد يف »اإلرشاد«،2 والطربسي يف اإلعالم،3 عن عقبة، عن أبيه قال 

 :االمام الباقر
»إذا قام القائم َحَكم ابلعدل... - إىل أن قال: - إناَّ دولتنا آخر الدول، ومل يبَق 
أهل بيت هلم دولة إالاَّ ملكوا قبلها؛ لئال يقولوا إذا رأوا سريتنا: إذا ملكنا سران 

مبثل سرية هؤالء وهو قوله تعاىل: »...َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتاَِّقنَي.«
 ،وأخرج الشيخ يف »الغيبة«،4 بسنده عن أيب صادق، عن أيب جعفر

قال: »دولتنا آخر الدول«، وساق احلديث.
 أقول: وهذا اخلرب قرينة على أنَّ القائل يف ذلك اخلرب هو اإلمام الباقر

نفسه.
 ،وأخرج النعماين يف »الغيبة«،5 بسنده عن هشام بن سامل، عن أيب عبدهللا

أنَّه قال: 
»ما يكون هذا األمر، حىت ال يبقى صنف من الناس إالاَّ وقد ولوا من الناس؛ حىت 

ال يقول قائل: إاناَّ لو ولينا لعدلنا، مثاَّ يقوم القائم ابحلق والعدل.«
وهو صريح يف مرور املبادئ اليت تدَّعي حل مشاكل العامل، ابلتجارب واحدة 
بعد اأُلخرى عن طريق تسلُّمها زمام احلكم يف منطقة من العامل، صغرية أو 
كبرية، وستفشل ال حمالة فيما تدَّعيه، وسيسود بدل العدل املطلوب الظلم 
والفساد يف مناطقها احملكومة هلا؛ ومن هنا ال تستطيع أن تدَّعي عند قيام 
حكم املهدي ونظامه العادل: أنَّنا »إذا ملكنا سران مبثل سرية هؤالء«، 
أو تقول: »إاناَّ لو ولينا لعدلنا«؛ ألنَّ مثل هذا االدِّعاء سوف يكون ُمعرًَّى 
عن الصحَّة أمام اجلميع، بعد أن أثبتت التجارب مبرأى ومسمع من الرأي 
العاملي فشلها وزيفها، فُيقال هلم بوضوح: إنَّكم ابشرمت احُلكم، ومل تسريوا مبثل 
هذه السرية العادلة، ولو كان عندكم رأي أو اجتاه أعمق ممَّا مارستموه خالل 

السّيد حمّمد الّصدر

ضمانات انتصار المهدي
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ا خيرج هذا دولة كريمة فمثل هؤالء من الصعب أن نتصوُّر هلم النجاح واالنتصار، وإنَّ
اجلندي ابعتبار االضطرار... ألنَّه لو رفض ذلك عوقب ابلقتل، فهو خُمريَّ 
بني قتل عاجل جازم لو رفض أوامر القتال، وبني قتل مؤجَّل أو حُمتَمل لو 
ابشر القتال، فهو خيرج تقدمياً ألحسن الفرضيتني على أسوئهما يف مصلحته.
ومثل هذا اجلندي، مىت ما رأى أنَّ من مصلحته ترك احلرب من دون أن 
يُعاقب ابلقتل، كاهلرب واالختفاء أو االنتقال إىل معسكر األعداء، أو غري 
ذلك من الفعاليات، فإنَّه ال يتواىن عن القيام هبا، كما أنَّه لو رأى أنَّ من 
مصلحته قبض األموال للتجسُّس أو للقيام ابألعمال التخريبية، فإنَّه ال يكون 
لديه أيُّ مانع من القبول، وأيُّ مانع لديه لإلجهاز على حرب هُتدِّده ابلقتل، 

بدون أن يفهم هلا هدفاً أو أن جيد حنوها إخالصاً.
إذن؛ فاملـُهمُّ هو أن جيد اجلندي - وابلتايل اجليش كله - الشعور ابملسؤولية 
جتاه اهلدف من هذه احلرب، وكلَّما ازداد شعورهم وإخالصهم، وكلَّما ازداد 
عدد الشاعرين املـُخلصني يف اجليش، كانت فرص الفوز واحتماالت النصر 

أقرب ال حمالة.
األمر الثالث: اإلخالص للقائد واإلميان بقيادته، وابلتايل بذل الطاعة التامة 
له، وهي ليست طاعة عمياء - لو كان اجلندي شاعراً ابملسؤولية - بل 
بل كان  األمر كذلك،  يكن  مل  فلو  وهادفة،  ُمبِصرة  واعية  طاعة  ستكون 
قرارات  والطعن يف  املناقشة  ُحرِّية  لنفسه  يُطلق  أو  أحياانً،  اجلندي عاصياً 
وتطبيقات القائد وحنو ذلك، فإنَّ فرصة النجاح تتضاءل ال حمالة، لو كان يف 

اجليش عدد ُمهمٌّ هبذه الصفة.
األمر الرابع: وهو شرط فيَمن توَكل إليه القيادة للجيش أو لبعضه، وهو أن 
، عاملاً ابلصحيح من املصاحل واملفاسد،  يكون خبرياً مبا أوِكل إليه من املهامِّ
من النواحي العسكرية واالجتماعية والعقائدية، لكي ال يقع يف الغلط املؤدِّي 

إىل التورُّط يف املشاكل املـُهِلكة.

الضمان الرابع: املـُميِّزات اخلاصة ابإلمام املهدي
من ُحسن قيادته وشجاعته، واطِّالعه على قوانني التاريخ، وغري ذلك ممَّا 
أنتجه التخطيط اإلهلي ودلَّت عليه األخبار، فتكون هذه املؤهَّالت مبجموعها 
من أكرب الضماانت النتصار حركته وجناح ثورته، وابلتايل يف حتقيق اهلدف 

اإلهلي األعلى لوجوده على الظهور.
وهذا ما ال ينبغي أن ُنطيل احلديث عنه، بعد كل الذي قلناه يف التاريخ 
 السابق وهذا التاريخ، من أثر الغيبة الكربى وطول ُمعاصرة اإلمام املهدي
البشري وحوادثه، واحتكاكه ابألُمَّة اإلسالمية والبشرية عموماً،  للمجتمع 
تطوُّر  على  أثره  سبيل مصاحلها...  وعمله يف  وآماهلا،  واستشعار آلالمها 
هذا اإلمام القائد، وتكامله من درجة العصمة إىل ما هو أعلى منها وأعمق 
يف  يصعد  أن  للفرد  وميكن  الدرجات،  ُمتناهي  غري  الكمال  فإنَّ  مبراتب؛ 
قابليَّته  التعمُُّق يف  التكامل  له ربُّه وعمله. ويـَْنتُج من هذا  درجاته ما شاء 
للقيادة العاملية ودقتَّها، حبيث ميكنه التوصُّل إىل النتائج املطلوبة بشكل أسهل 

وأسرع وأوسع، ويتمثَّل هذا التكامل يف خطوات نذكر أمهَّها:
اخلطوة اأُلوىل: قدرته الضخمة على حتمَّل األمل يف سبيل اهلدف، مهما تعاظم 
األمل وتعدَّدت التضحيات، بل إنَّه ليجده برداً وسالماً وسعادًة، إذا كان فيه 

نصر دينه وحتقيق هدفه وإرضاء ربِّه؛
ته، بشكل ال نظري له يف التاريخ...  اخلطوة الثانية: قوَّة إرادته وارتفاع معنوايَّ

مهما بُعد اهلدف وتعقَّدت الوسيلة؛
اخلطوة الثالثة: اطِّالعه على قوانني ُمعيَّنة للتاريخ واجملتمع وللنفس البشرية، 
بشكل يفسح له فرصة التصرُّف يف اجملتمعات وسري التاريخ، بطرق مل يسبق 

ألحد أن اطَّلع عليها.
فهذا وغريه، يصنع منه القائد العظيم الذي مُيكنه فتح الكرة األرضية برمَّتها، 

وتنفيذ الغرض اإلهلي األقصى فيها.
مُميِّزاته الشخصية - كما دلَّت عليه األخبار - لنرى مقدار موافقتها لنتائج 

التخطيط العام اليت عرفناها.
واألخبار اليت نريد التعرُّض إليها عن هذه اجلهة على ثالثة أنواع: من حيث 

إنَّه تدلُّ أوالً على مقدار عمره الظاهري عند ظهوره؛
وتدلُّ اثنياً على صفاته اجلسمية؛

ته. وتدلُّ اثلثاً على شجاعته وارتفاع معنوايَّ
النوع األول: األخبار الدالَّة على مقدار عمره الظاهري عند ظهوره، مع العلم 

أنَّ عمره الواقعي، ابلفهم اإلمامي للفكرة املهدوية، وأكثر من ذلك بكثري.
أخرج ابن الصباَّاغ يف »الفصول املـُهمَّة«،13 عن أيب أمامة الباهلي قال: قال 

رسول هللا - يف حديث -: »املهدي من وْلدي ابن أربعني سنة...«
وأخرج الصدوق يف »إكمال الدين«،14 بسنده إىل أيب الصلت اهلروي قال: 

قلت للرضا: ما عالمة القائم منكم إذا خرج؟
قال: »عالمته أن يكون شيخ املـُسنُّ شاباَّ املَْنظر، حىت إناَّ الناظر إليه ليحسبه 
م والليايل حىت  ابن أربعني سنة أو دوهنا، وإناَّ من عالماته أن ال يهرم مبرور األاياَّ

أيتيه أجله.«
النوع الثاين: األخبار الدالة على صفاته اجلسمية عند ظهوره، وهي كثرية 

ومتنّوعة، نذكر منها ناذج كافية:
أخرج أبو داود15 إبسناده عن أيب سعيد اخلدري، قال:

األرض  ميأل  األنف،  أقىن  اجلبهة،  أجلى  ميّن:  »املهدي   :رسول هللا قال 
قسطاً وعداًل، كما ُملئت ظلماً وجورًا...«

وأخرج ابن الصباغ يف »الفصول املهّمة«16 عن أيب أُمامة الباهلي، قال:
قال رسول هللا  - يف حديث عن املهدي -: »كأّن وجهه كوكب 
ُدّري، يف خّده األمين خاٌل أسود عليه عبايتان قطوانيتان، كأنّه من رجال بين 

إسرائيل...«
النوع الثالث: األخبار الدالة على شجاعته وارتفاع معنوايته، وبعض صفاته 

االجتماعية اأُلخرى.
أخرج النعماين17 بسنده إىل سليمان بن هالل، قال: حدثنا جعفر بن حممد، 

عن أبيه، عن جّده، عن احلسني بن علي، قال: 
»جاء رجل إىل أمري املؤمنني فقال له: اي أمري املؤمنني، نّبئنا مبهدّيكم هذا. 

:فقال
»إذا درج الدارجون، وقّل املؤمنون... إىل أن قال: ال جينب إذا املنااي هلعت، وال 
جيوز إذا املنون اكتنفت، وال ينكل إذا الكمأة اصطرعت، مشّمر مغلولب، ظفر 
ضرغامه، حصد خمدش، ذكر، سيف من سيوف هللا، رأس قّيم، يشق رأسه يف 

ُحكمكم، لظهر يومئذ ال حمالة.
وظلمها،  قساوهتا  وعشتم  املبادئ،  هذه  جرَّبتم  إنَّكم  العام:  للرأي  ويُقال 
من  لُيخرجكم  جاء  قد  العدل  هو  فها  العدل،  إىل  وتبدُّهلا  زواهلا  وأملتم 

الظلمات إىل النور، ويهديكم إىل الصراط املستقيم.
وهذا هو قول هللا تعاىل: »... َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتاَِّقنَي.«6 

أي أنَّ هناية املطاف يف التخطيط العام للبشرية، هو حكم املـُتَّقني األخيار 
محلة العدل الكامل والعبادة اخلالصة إىل الناس.

الظهور،  على  السابقة  الدول  ضعف  الثاين:  الضمان 
واليت سُتصبح ُمعاصرة له يف أول حتقُّقه

قال هللا تعالی:
»... َحىتاَّ ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض زُْخُرفـََها َوازاَّياَـَّنْت َوَظناَّ َأْهُلَها أَناَـُّهْم قَاِدُروَن َعَليـَْها 
ُل  نـَُفصِّ اِبأَلْمِس َكَذِلَك  تـَْغَن  مَلْ  َحِصيداً َكَأْن  َفَجَعْلَناَها  نـََهاراً  َأْو  لَْيالً  َأْمُراَن  َأاَتَها 

اآلاَيِت ِلَقْوٍم يـَتـََفكاَُّروَن.«7
أيضاً،  والدول  للجماعات  لألفراد، شامل  التمحيص كما هو شامل  فإنَّ 
وكما يفشل األفراد يف التمحيص كذلك تفشل الدول، وفشلها عبارة عن 
انعدام الضمري واألخالق فيها، وتولُّد األاننية وسوء الظنِّ ببعضها البعض، 
وابألفراد واجلماعات، األمر الذي يولِّد على الصعيد الداخلي أقسى أنواع 

رة. الظلم والتعسُّف، وعلى الصعيد اخلارجي احلرب العاملية املـُدمِّ
وقد انطبقت الشرائط املذكورة يف اآلية الكرمية على احلضارة األوروبية متاماً، 
فقد »َأَخَذِت اأَلْرُض زُْخُرفـََها َوازاَّياَـَّنْت...«، أبنواع التقدُّم احلضاري واملدين، 
قَاِدُروَن  أَناَـُّهْم  َأْهُلَها  و»َظناَّ  إنسانية...  والال  اإلنسانية  احلقول  خُمتلف  يف 
م ُمسيطرون على الطبيعة، قادرون على تذليلها ملصاحلهم  َعَليـَْها...«، وأهنَّ
وتوفري سعادهتم، وإذا وِجد هذان الشرطان وِجدت النتيجة الرهيبة: »َأاَتَها 
قال  اِبأَلْمِس...«، كما  تـَْغَن  مَلْ  َحِصيداً َكَأْن  »َفَجَعْلَناَها  ابلفناء  َأْمُراَن...«، 

الشاعر:
كأن مل يكن بني احَلُجون إىل الصفا

أنيس ومل يسمر مبكاَّة سامر
وليس األمر اإلهلي ابلَفناء ُمنحصراً ابلطريقة اإلعجازية، بل تشمل النتيجة 
رة  املـُدمِّ اليت قلناها، وهي أنَّ فشل الدول يف التمحيص يولِّد بينها احلرب 
املاحقة، اليت ال تُبقي للدول املـُتحاربة وال ألسلحتها وال لكربايئها أيُّ وجود.
رة قبل الظهور، موجود يف الرواايت - بشكل أو  والتنبُّؤ حبدوث احلرب املـُدمِّ

آخر - مرويَّة من قبل املـُحدِّثني من الفريقني.
أخرج ابن ماجة،8 عن أنس بن مالك عن رسول هللا، يف حديث عن 

أشراط الساعة، وأنَّه قال: 
»ويذهب الرجال ويبقى النساء، حىت يكون خلمسني امرأة قيِّم واحد.«

ومن الواضح أنَّ ذهاب الرجال أو فنائهم، ال يكون ملرض أو فقر أو حنوه، 
ا يكون نتيجة للحرب خاصة... إذ إنَّ األعمَّ  وإالَّ لشمل النساء أيضاً، وإنَّ

األغلب من املـُحاربني هم من الرجال على مرِّ األجيال.
وأخرج السيوطي يف »احلاوي«،9 عن نعيم بن محاَّاد، عن ابن سريين، قال: »ال 

خيرج املهدي حىت يقتل من كل تسعة سبعة.« 

وأخرج النعماين،10 بسنده عن زرارة قال: »ال يكون هذا األمر حىت يذهب 
تسعة أعشار الناس.« 

.أقول: واملراد من هذا األمر: ظهور املهدي
وأخرج الصدوق يف »إكمال الدين«11 واجمللسي يف »البحار«،12 عن أيب 

بصري، وحمّمد بن مسلم قال سعنا أاب عبد هللا يقول: 
»ال يكون هذا األمر حىت يذهب ثُلثا الناس.«

فقيل له: فإذا ذهب ثُلثا الناس فما يبقى؟
فقال: »أما ترضون أن تكونوا يف الثُّلث الباقي؟«

وأخرج الشيخ يف »الغيبة«، بسنده عن أيب بصري، عن أيب عبدهللا:  كان 
أمري املؤمنني يقول: 

»ال يزال الناس ينقصون حىت ال يُقال: )هللا(...« 
فإّن العبارة ذات داللة على أنَّ النقصان ال حيدث يف الناس أنفسهم، بل 
حيدث يف إمياهنم، وحىت ال يُقال: هللا. ابعتبار إنكارهم للعقيدة اإلهلية، وهذا 

احنراف واضح نتيجًة للتمحيص حني متتلئ األرض ظلماً وجوراً، 

الضمان الثالث: النتصار اإلمام املهدي
توفري مجاعة من املـُخلصني الكافني للقيام مبهامِّ الفتح العاملي، وتنفيذ الغرض 
اإلهلي األعلى من َخْلِق اخلليفة، وقد عرفنا كيف خطَّط هللا تعاىل لوجودهم، 
عرفنا  والظهور، كما  اإلسالم  بني صدر  املـُتخلِّلة  الطويلة  الفرتة  يف ضمن 

أعدادهم وسعنا الرواايت الواردة يف أسائهم، إىل غري ذلك من التفاصيل.
واملـُهمُّ اآلن، هو كيف ننظر إىل أمور ُأخرى من خصائصهم وصفاهتم، مل 
 نكن قد سعناها، من حيث إمياهنم وشجاعتهم وإخالصهم للمهدي
لفتح  النتيجة كفايتهم  يف  لنعرف  لقيادته،  انقيادهم  وُحسن  له،  وطاعتهم 
العامل، وكون هذه األوصاف ُتشكِّل ضماانً أساسياً للنجاح يف الثورة، بشكل 

غري ُمتوفِّر يف أيِّ جيش.
ثبت من التجارب الكثرية اليت عاشتها اجليوش خالل احلروب: أنَّ النصر 
منوط عادة بصفات ُمعيَّنة ال بدَّ أن يتَّصف هبا أفراد اجليش؛ لكي يكونوا 

أكثر إقداماً وأسرع نصراً.
وتتلخَّص هذه األوصاف ابألمور التالية.

األمر األول: اإلميان ابهلدف، فكلَّما كان اجليش أوعى هلدفه كان أقرب إىل 
ا ُيساق سوق األغنام إىل  النجاح، وأمَّا إذا مل يكن يفهم لنفسه هدفاً، وإنَّ
ساحة القتال، فسوف تكون فرصة الفوز من هذه الناحية قد فاتت بشكل 

مؤِسف.
األمر الثاين: الشعور ابملسؤولية جتاه اهلدف، وأنَّه هدف ُمهمٌّ يتوقَّف حتقيقه 
على مسعاه ومسعى غريه من الناس، وأنَّه هدف ال يتحقَّق إالَّ ببذل النفس 

والنفيس يف سبيله.
وإذ يكون اجلندي على مستوى املسؤولية واإلخالص، فإنَّه يكون ال حمالة 
ُمْقِدماً على التضحية، والصرب على املكاره يف سبيل هدفه، وكلَّما تعمَّق هذا 

الشعور يف نفس الفرد أو أنفس كل أفراد اجليش، كان أقرب إىل النصر.
وأمَّا إذا كان أفراد اجليش غري شاعرين ابملسؤولية، وال خُملصني للهدف، بل 
دولة كريمةيرون ضرورة تقدمي مصاحلهم اخلاصة على مصلحة القتال وحتقيق اهلدف... 
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خیر البرّية

روی ابن مندة إبسناده عن عمرو بن رافع املزيّن، قال:
1.خيطبی بعد الظهر علی بغلته و رديفه علّی بن ابی طالب رأيت النبی

 و روی أمحد يف »فضائل الصحابة« إبسناده عن أم عطّية أن رسول هللا
بعث علّيًا يف سريّة، فرأيته رافعا يديه و هو يقول:

»الّلهم ال متتنی حّتی ترينی علّيا.«2
فيهم  النبّی جيشا  أم عطّية قالت: بعث  و روی الرتمذّي إبسناده عن 

علّی قالت: فسمعُت رسول هللا و هو رافع يديه و يقول: 
»الّلهم ال متتين حّتی تريين علّيا.«3

و روی ابن الرّب إبسناده عن رفاعة بن رافع االنصاري قال:
أقبلنا من بدر ففقدان رسول هللا فنادت الرفاق بعضها بعضاً: أ فيکم 

رسول هللا؟ 
فوقفوا حّتی جاء رسول هللا و معه علّی بن أبی طالب، فقالوا: اي 

 :رسول هللا فقدانك! فقال
»إّن ااباحلسن وجد مغصاً يف بطنه فتخّلفُت عليه.«4

اهلوامش:
1. »معرفة أساء أرداف النيب«، ص 21.

الرتمذي«، ج 5،  الصحابة«، ج 2، ص 609، ح 1039؛ »سنن  »فضائل   .2
ص 307، ح 3820؛ »املعجم االوسط«، ج 3، ص 216، ح 2453؛ »ذخائر 

العقبی«، ص 94؛ »الرايض النضرة«، ج 2، ص 193.
3. »سنن الرتمذي«، ج 5، ص 307، ح 3820.

4. »االستيعاب يف معربة األصحاب«، ج 3، ص 38 ترمجة أمرياملؤمنني؛ »ذخائر 
العقبی«، ص 94 و قال أخرجه أبوعمر؛ »ينابيع املوّدة«، ج 2، ص 184، ب 56، 

الرقم 531.

املصدر: »خري الربية و االلطاف االهلّية«، بريوت، دارالعلوم، ص 91.

عبدالّرحيم مبارک إّن النبّي كان يدنيه منه و اليفارقه 

ابذخ السؤدد، وعازر جمده يف أكرم حَمِْتد ]...[ أوسعكم كهفاً، وأكثركم علماً، 
وأوصلكم رمحاً. الّلهّم فاجعل بيعته خروجاً من الغّمة، وامجع به مشل األُّمة. فإن 
خار هللا لك فاعزم، وال تنثن عنه إذا ُوّفقت له، وجتزّن عنه إن ُهديت إليه. هاه، 

وأوما بيده إىل صدره شوقاً إىل رؤيته.«
قلت  قال:  الصلت،  بن  الراّين  عن  الورى«18  »أعالم  الطربسي يف  وأخرج 

:أنت صاحب هذا األمر؟ فقال :للرضا
»أان صاحب هذا األمر، ولكيّن لست ابلذي أملؤها عدالً كما ُملئت جوراً.

وكيف أكون كذلك على ما ترى من ضعف بدين، وأّن القائم هو الذي إذا خرج 
كان يف سّن الشيوخ ومنظر الشّبان، قواّيً يف بدنه حىت لو مّد يده إىل أعظم شجرة 

على وجه األرض لقلعها، ولو صاح بني اجلبال لتكدكت صخورها.«

اهلوامش:
1. الصدر، سيد حمّمد، »اتريخ الغيبة الكربى«، ص288 و ما بعدها؛

2. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »االرشاد«، ص344.
3. الطربسی، »إعالم الورى«، ص432.

4. الشيخ الطوسی، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، ص282.
5. النعماين، ابن ابی زينب، »الغيبة«، ص 146.

6. سورة االعراف، اآلية 128 و ايضاً سورة القصص، اآلية 83.
7. سورة يونس، اآلية 24.

8. انظر السُّنن ج 2 ص 1343.
9. السيوطی، جالل الدين، »احلاوی للفتاوی«، ج2 ص147.

10. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »االرشاد«، ص146.
11. الصدوق، حمّمد بن علی، »کمال الّدين و متام النعمة«، املصدر املخطوط.

12. اجمللسی، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 156.
13. الفصول املـُهمَّة، ص217.

14. املصدر املخطوط.
15. ابوداوود، سليمان بن اشعث، »السنن«، ج 2، ص 422.
16. ابن الصباغ، علّی بن حمّمد، »الفصول املهّمة«، ص 317.
17. النعماين، ابن ابی زينب، »الغيبة«ف ص 113 و ما بعدها.

18. الطربسي، فضل بن احلسن، »أعالم الوری«، ص 407.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، ص 327-370؛ ابلتخليص.

دولة كريمة
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الَكّرة

يوجدها مىت شاء.2 الَكّرة
يقول الشيخ حممدرضا املظفر: ال سبب الستغراب الرجعة إالّ أهّنا أمر غري معهود 
لنا فيما ألفناه يف حياتنا الدنيا، وال نعرف من أسباهبا أو موانعها ما يُقّر هبا إىل 
اعرتافنا أو يبعدها، وخيال اإلنسان ال يسهل عليه أن يتقّبل تصديق ما مل أيلفه، 
وذلك كمن يستغرب البعث فيقول : »َمن حُييي الِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم« فيقال له: 

»حُيييها الاَِّذي أنَشأها أَوَل َمرٍة َوُهَو ِبُكلِّ َخلٍق َعِليٌم.«3 
نتخّيل  أو  إثباته،  أو  نفيه  لنا على  دليل عقلي  مما ال  مثل ذلك،  نعم يف 
عدم وجود الدليل، يلزمنا الرضوخ إىل النصوص الدينية اليت هي من مصدر 
الوحي اإلهلي، وقد ورد يف القرآن الكرمي ما يثبت وقوع الرجعة إىل الدنيا 
لبعض األموات، كمعجزة عيسى عليه  السالم يف إحياء املوتى »وأُبرُئ األكَمَه 
واألبَرَص وُأحيي املَوتى إبذِن هللا«4 وكقوله تعاىل: »أناَّ حُييي هِذِه هللا بـَْعَد ُموهِتا 

فأَماَتُه الّل مائَة عاٍم مثاَّ بـََعَثُه.«5 

حتّقق العدالة االهلية يف أرض
يضاف إىل ذلك أنَّ نفوس الظاملني أتىب إقامة العدل وإحقاق احلق ملا اقرتفته 
أيديهم اآلمثة من الظلم واجلور واملنكرات، والرجعة تنطوي على أمٍر حيقق 
العدالة اإلهلية يف أرض الواقع ابنتصاف الظامل من املظلوم وإدالة أهل احلق 
من أهل الباطل، وهلذه العلة أبت نفوس املكابرين من أهل اجلاهلية االعتقاد 
الواضحة  األمثال  هلم  وضربت  املعجزات  عاينوا  أهّنم  رغم  والنشور  ابملعاد 
وأقيمت هلم الدالئل البينة والرباهني الساطعة، ألّن قبول هذا االعتقاد يعين 
َتْشَهُد  االنصياع للحق والعدل ابلوقوف أمام احملكمة اإلهلية الكربى »َيوَم 

َعَليِهم ألِسنـَتـُُهم وأيديِهم َوأرُجُلُهم مبا كانُوا يَعَمُلوَن.«6 
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يف البداية، البد أن نعرف أّن مسألة الّرجعة إىل العامل املادي تشبه متاما بعث 
احلياة من جديد يف يوم القيامة، وأّن الّرجعة واملعاد ظاهراتن متماثلتان ومن 
نوع واحد، مع فارق أّن الّرجعة حمدودة أكثر، وحتدث قبل يوم القيامة، بينما 

يُبعث مجيع الناس يف يوم القيامة ليبدأوا حياهتم اخلالدة.
وعليه جيب على الذين اعرتفوا إبمكانية بعث احلياة من جديد يف يوم القيامة، 
ا كان 

ّ
أن يعتربوا الّرجعة اليت هي حياة اثنية يف هذا العامل أمراً ممكن الوقوع، ومل

حديثنا مع املسلمني الذين يعتربون اإلميان ابملعاد من أصول شريعتهم فالبد 
هلؤالء إذن من االعرتاف إبمكانية الّرجعة.

واملعاد يف نظر املسلم يعين: املعاد اجلسماين العنصري الذي يعين عودة الروح 
إىل هذا اجلسد املادي لإلنسان. فإن مل يكن هناك إشكال أو مانع مينع 
من وقوع مثل هذه العودة يف تلك الفرتة الزمنية، فمن الطبيعي عدم اقرتاهنا 
أبّي إشكال قبل حلول يوم القيامة وذلك ألّن املستحيل من األمور ال ميكن 

حدوثه يف أي زمن من األزمان.
ولكي نتحدث بتفصيل أكثر نقول: إّن اإلنسان ال يتكّون من عدة عناصر 
مادية فقط، بل إّن حقيقة وجوده تتكون من جوهر جمرد يسمى الروح، حيث 
تتعلق حياته بوجود هذه الروح وهي اليت تبقى حية بعد موت اإلنسان مثّ 

تعود إىل اجلسد يف يوم القيامة، وأّن وجود هذه الروح وكوهنا حية من األمور 
اليت حظيت بقبول كافة الفالسفة اإلهليني، وأتباع الشرائع السماوية، وهي 
مما ميكن القبول به وفقا لألدلّة العقلية واالستنتاجات الفطرية، وقد حتّدث 

القرآن هبذا الشأن أيضاً وبكل صراحة.1

هللا قادر علی کّل شیء
على  فالدليل  النوع،  حيث  من  متماثلتان  ظاهراتن  واملعاد  الرجعة  أنَّ  مبا 
إمكان املعاد ميكن أن يقام دليالً على إمكان الرجعة، واالعرتاف إبمكان 
بعث احلياة من جديد يوم القيامة يرتتب عليه االعرتاف إبمكان الرجعة يف 
حياتنا الدنيوية، وال ريب أّن مجيع املسلمني يعتربون اإلميان ابملعاد من ُأصول 

عقيدهتم، إذن فجميعهم يذعنون إبمكانية الرجعة.
يقول السيد املرتضى حبرالعلوم: إعلم أّن الذي يقوله اإلمامية يف الرجعة ال خالف 
بني املسلمني ـ بل بني املوحدين ـ يف جوازه، وأنّه مقدور هلل تعاىل، وإمّنا اخلالف 

بينهم يف أنّه يوجد ال حمالة أو ليس كذلك.
ألناَّ  التوحيد،  أهل  أقوال  عن  خارج  إالّ  األموات  رجعة  صحة  يف  خيالف  وال 
هللا تعاىل قادر على إجياد اجلواهر بعد إعدامها، وإذا كان عليها قادرا، جاز أن 

دالئل العقلية و إمكان الرجعة
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اتفاق هتلر والقادة الصهاينة ىف اهلدف والتنسيق معهم
رغم اجتاه إرادة هتلر إىل تفريغ »أملانيا« من اليهود وجتميعهم يف جيتو عاملي، 
فقد عاش مليون يهودي يف أملانيا حتت حكم هتلر ملدة أحد عشر عاما دون 
أن متارس ضدهم أعمال إابدة. ويف نفس الوقت التقت األهداف الصهيونية 
بتهجري يهود أملانيا إىل إسرائيل مع إرادة هتلر بتفريغ أملانيا منهم، وقد بعث 
بتاريخ  األملاين  الداخلية  وزير  إىل  برسالة  شوانت  بولو  الصهيوين  اليهودي 

1935/5/13م. ورقمت ابلرقم ZU83 - 28021/8  قال فيها: 
أملانيا، فليس هناك أي  النشاط الصهيون يف  لعرقلة  ... ليس هناك ما يدعو 
تعأرض بني الصهيونية والربانمج القومي للحزب االشرتاكى الذي يهدف ألبعاد 

اليهود من أملانيا ابلتدريج.
ولقد بقى الصهاينة األملان )الذين كانوا ميثلون أقلية ال تتجاوز مخسة ابملائة 
الصهاينة  األملانية. وظل  السلطة  مع  األملان( على صلة جيدة  اليهود  من 
يتمتعون بكل احلرية ىف أملانيا حىت عام 1918م.، بل إهنم عرضوا على هتلر 

عام 1941م. حتالفهم العسكري من خالل تواجدهم يف »فلسطني«.
ويف مقابل اعرتاف النازيني الرسي ابلصهيونية قام الصهاينة خبرق املقاطعة اليت 
فرضتها دول العامل ضد أملانيا، فقاموا بتأسيس شركتني بغرض تصدير بضائع 
أملانية لفلسطني حلساب اليهود الذين يتم هتجريهم إىل هناك وتسهيل حتويل 

أمواهلم من حصيلة هذه الصادرات، وكانت هااتن الشركتان:

- احدامها يف تل ابيب حتت اسم »هاعفراة«: ساهم يف استثماراهتا عدد كبري 
ممن صاروا فيما بعد رؤساء وزراء إسرائيل ومنهم: بن جوريون، وموشى شاريت 
)الذي كان اسه حينئذ شارتوك(، وجولدا مائري )اليت كانت تدعم الشركة من 

نيويورك(، وليفى اشكول )الذي كان ميثل هذه الشركة يف »برلني«(.
- والشركة األخرى مت أتسيسها يف برلني حتت اسم »ابلرتو«. 

وكان  ألي يهودي أملاين يرغب يف اهلجرة من أملانيا إىل فلسطني أن يودع 
ألف جنيه إسرتليىن كحد أدىن يف أحد بنكي شركة ابلرتو يف برلني أو يف 
»مهبورج«، وكان الغرض من هذا احلد هو املسا عدة على اهلجرة اإلنتقائية 
ألصحاب رووس األموال. وهبذه املبالغ املودعة يقوم اليهود املنظمون بشراء 
بضائع أملانية وتصديرها إىل فلسطني حيث يتم بيعها هناك وإيداع حصيلتها 
القيمة  سداد  يتم  الوديعة  هذه  ومن  فلسطني.  يف  هاعفراة  بنك شركة  يف 

للمهاجر عند وصوله إىل فلسطني ابجلنيه الفلسطيىن. 
بل  التهادن  األملان حىت عام 1941م. سياسة  الصهاينة  القادة  تبىن  وقد 
والتعاون مع هتلر، وكان من هؤالء القادة مناحم بيجن واسحق شامري اللذين 
السلطات  ظلت  وقد  إسرائيل.  دولة  قيادات  أبرز  من  بعد  فيما  أصبحا 
معاملة  وتعاملهم  الصهاينة  القادة  هؤالء  مع  على صالهتا  حتافظ  األملانية 
خاصة ختتلف عن معاملتهم مع ابقي اليهود ومل يكن هدف القادة الصهاينة 
أملانيا،  اليهودى يف  الشعب  إنقاذ  السلطة األملانية  األملان من حتالفهم مع 
ولكن كان هدفهم هو إقامة دولة إسرائيل مهما كلفهم ذلك من تضحيات 

القسم الثاني

أبرواح الشعب. 
وقد أورد ايفون جلنرب يف كتابه »السياسة الصهيونية ومصري أورواب« ما أعلنه 
ديسمرب 1939م.  العمل يف 7  الصهاينة حلزب  القادة  أمام  بن جوريون 

حيث قال: 
إذا علمت أنه يف اإلمكان إنقاذ كل األطفال اليهود يف أملانيا وتوطينهم يف 
»إجنلرتا«، أو نقل نصفهم فقط ألرض إسرائيل، فإنين دون شك سأختار 
احلل الثاين. ألننا جيب أال أنخذ هؤالء األطفال فقط يف احلسبان، ولكن 

مستقبل إسرائيل أيضا. 
وورد يف كتاب »املليون السابع« لـتوم سيجيف: 

مل يكن إنقاذ يهود أورواب يشغل موقع الصدارة يف قائمة األولوايت ابلنسبة للنخبة 
القيادية، فقد كان مههم األول أتسيس الدولة... وإذا كان علينا أن خنتار بني إنقاذ 
عشرة آالف شخص من بني اخلمسني ألف القادرين على اإلشرتاك يف بناء الدولة 
ويف النهضة القومية، وبني انقاذ مليون يهودي يتحولون إىل عبء ، أو على األقل 
قيمة معدومة، فالبد أن نكون أقوايء وننقذ العشرة آالف، رغم كل اإلهتامات 

والنداءات من املليون الذين مت تركهم من غري املرغوب فيهم. 
وقد ظل اسحاق شامري الزعيم الصهيوىن يعرض نفسه على هتلر ابعتباره 
حليفا له، إىل أن اعتقله اإلجنليز يف ديسمرب عام 1941م. بتهمة اإلرهاب 
وبن  لـابرزوهار  املسلح«  »النىب  يف كتاب  ورد  وقد  العدو.  مع  والتعاون 
جوريون أنه: يف عام 1941م. اقرتف اسحاق شامري جرمية ال تغتفر من الناحية 
األخالقية، إال وهي التحالف مع هتلر وأملانيا النازية يف مواجهة بريطانيا العظمى.
وكان النازيون يضطهدون ابقي اليهود الذين ميثلون 95% من تعداد اليهود 
األملان والذين كونوا ما يسمى »حتالف اليهود األملان«، ألهنم أرادوا البقاء 
يف أملانيا كأملان مع احرتام داينتهم. وعمل هتلر على طرد هؤالء اليهود من 
أملانيا )مث ابقي دول أورواب عندما سيطر عليها( وابتدأ بسياسة األبعاد بشروط 

أاتحت هنب األثرايء منهم.
وابلنظر إلتفاق األهداف الصهيونية مع النازية يف هتجري يهود أملانيا وإبعادهم، 
النازيون بعمل تشكيالت من اليهود اخلاضعني لسلطتهم وحتت إدارة  قام 
الصهاينة منهم وذلك حتت اسم »اجملالس اليهودية Judernat« وكانت 
مهمة هذه اجملالس هتجري اليهود إىل فلسطني أو إابدهتم. واجلدير ابلذكر يف 
هذا الصدد أن اليهود النازحني من أملانيا النازية يف الفرتة من عام 1935م. 
حىت عام 1941م. مل يذهب منهم لفلسطني سوى مثانية ونصف ابملائة 
فقط، بينما ذهبت الغالبية العظمى )75 ابملائة( إىل اإلحتاد السوفيىت، ومل 
فقط  ابملائة(  )ميثلون 2  ألف شخص  وستني  لسبعة  إجنلرتا سوى  تسمح 
ابلدخول إليها، وسحت الوالايت املتحدة لعدد 182 ألف يهودي أملاين 

)ميثلون 7 ابملائة( فقط ابهلجرة إليها.
وقد نشرت »حمكمة نورمربج« قول هتلر: 

إذا ما عاود أولئك املتآمرون الدوليون يف الدوائر املالية والتمويلية معاملة الشعوب 
كأاهنا جمرد رزم لألسهم املالية فحسب، فسوف يتعني على هذا الشعب الذي 
يعد اجملرم احلقيقى يف هذا الصراع الدامی أن يدفع الثمن ابهظا، واعىن بذلك 
اليهود. وإنين ال أشك أدن شك يف أن حقيقة املصري الذى ينتظرهم هو نفس 
مصري ماليني األطفال من الشعوب اآلرية واألوروبية الذين ماتوا جوعا، وماليني 
الرجال والشبان الذين لقوا حتفهم، ومئات األلوف من النساء واألطفال الذين 

حرقوا أحياءا من جراء قصفهم ابلقنابل. والبد للمجرم أن يلقى عقابه حىت وإن 
تعني حتقيق ذلك بوسائل أكثر انسانية... .

ويف 7 نوفمرب 1938م. إغتال اليهودی دي جرينسبان ابلرصاص فهون راث 
مستشار السفارة األملانية يف »ابريس«. فقامت الصحافة األملانية بشن محلة 
شرسة ضد اليهود، مما أدى إىل قيام اجلماهري األملانية ليلىت 9، 10 نوفمرب 
بتحطيم  وقاموا  التجارية  وإخالء حمالهتم  وهنب  اليهود  مبطاردة  1938م. 

واجهاهتا الزجاجية لذلك سيت هذه األحداث »ليلة الزجاج احملطم«. 
وقد أعرب هتلر واحلكومة األملانية عن إدانتهم هلذه األحداث. وبعد ذلك 

أصدر جورنج القرارات اآلتية:
- فرض غرامة مليار مارك أملاين كعقوبة مجاعية ضد يهود أملانيا.

- إبعاد اليهود عن النشاط اإلقتصادي يف أملانيا.
- قيام شركات التأمني بدفع تعويضات عن اخلسائر واألضرار اليت جنمت 
عن ليلة الزجاج احملطم، على أن تسدد هذه التعويضات للحكومة )وليس 

ملن وقع عليهم الضرر من اليهود(.
الفرنسية مندوبون عن 32  إلتقى يف مدينة »ايفيان«  ويف عام 1938م. 
يهود  إنقاذ  لتحديد كيفية  روزفلت  األمريكي  الرئيس  نظمه  دولة يف مؤمتر 
أملانيا النازية... وحضر املؤمتر أيضا مندوبون عن عشرين منظمة يهودية... 
ولكن  املؤمتر...  يف  املشرتكة  الدول  على  اليهود  بتوزيع  املؤمتر  أوصى  وقد 
أاي من هذه الدول مل يستجب لذلك سوى »بريطانيا« اليت اكتفت أبخذ 
تسعة آالف طفل يهودي فقط، مما يدل على عدم ترحيب الدول الغربية، 
ما أمكنها ذلك بقبول اهلجرة اليهودية إليها اتقاءا لشرورهم. ويف ذلك يقول 

ليون بولياكوف يف كتابه »صلوات الكراهية«: 
... مما يبعث على الدهشة أن البلدان اليت يتعاطف الرأي العام فيها  مع اليهود 

ترفض دائما استقباهلم... !!
وكان بعض نواب الربملان الربيطاين قد توصلوا بعد دراسة طويلة إىل حقيقة 
أن هناك قوی خفية تتسرت وراء احلركة الثورية العاملية، وأن هذه القوى هم 
قادة اليهودية العاملية الذين يتزعمهم رجال املصارف واملمولون اليهود الذين 
يستعملون أمواهلم  لشراء املراكز احلساسة هبدف خلق النزاعات بني األمم 

إلضعافها وإذالهلا. 
اليهود  مسيح  جملىء  لإلعداد  هتدف  املدي  طويلة  خفية  خطة  هناك  وأن 
من  فلسطني  يف  املوجودة  املركزية  احلكومة  ستتمكن  وعندها  لتخليصهم، 
فرض احلكم الدكتاتوري على مجيع شعوب وأمم العامل. ومل يتورعوا يف سبيل 
ذلك عن استعمال الرشوة التخريب والسرقة والراب والتجارة املمنوعة والرقيق 
الوسائل  ومجيع  واملسكرات  واملخدرات  والدعارة  واحلروب  واإلغتياالت 

األخرى مبا فيها االبتزاز ليجربوا الناس على تنفيذ خمططهم.
وكان  من هؤالء النواب الكابنت رامزي الذي انتخب بعد حرب عام 1931م. 
عضوا يف الربملان، وكذلك االدمريال دومفيل الذي توىل بعد احلرب رئيس 

الكلية البحرية امللكية، وانئبا يف الكلية احلربية حىت رقي إىل رتبة ادمريال. 
وقد حاول رامزي ودومفيل كل جهدمها ملنع توريط بريطانيا يف حرب مع 
أملانيا لتفادى حتطيم الدولتني معا حسبما تسعى إليه اليهودية العاملية، وبذل 
رامزي جهدا كبريا حملاولة إقناع رئيس الوزراء الربيطاين تشمربلني بذلك ووعد 
بتسليمه واثئق تشهد ابملؤامرة على املصاحل الربيطانية وهي عبارة عن رسائل 

دور اليهود في إشعال الحرب العالمية الثانية
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الصهیونیة بین السرية والعلنیة 17

سرية متبادلة ابلشفرة بني تشرشل وروزفلت تربهن على عزم املمولني اليهود 
السيطرة،  االوروبية حتت  الدول  لوضع  الثانية  العاملية  احلرب  إشعال  على 
وهذه الرسائل كان قد سلمها لرامزي الضابط األمريكي اتيلور كنت املنوط 

به إرسال وتسلم الرسائل ىف السفارة األمريكية بـ»لندن«.
ولكن هذه اجلهود مل تفلح مع تشمربلني إال يف جعله يصلح األمور مع هتلر، 
ويعود من مقابلة له معه يف »ميونخ« بورقة قال أهنا »اتفاقية تضمن السالم 

يف وقتنا هذا«. 
وهنا قامت الصحف اليت يسيطر عليها املرابون اليهود بدعاية حاقدة ضد 
تشمربلني واصفني اايه أبنه »إمرأة عجوز حتاول شراء السالم أبي مثن«، 
وأبنه متضامن مع »الفاشية والنازية« اليت وصفوها أبهنا عقائد احلادية سوداء 

ذات أهداف دكتاتورية مطلقة.

إشعال احلرب العاملية الثانية
ويف خالل األشهر األوىل للحرب أو ابألحرى خالل فرتة رائسة تشمربلني 
للحكومة مت منع الطريان األملاين من قصف بريطانيا ابلقنابل، وكان تشمربلني 
فقامت  عسكرية.  غري  أهداف  أي  ضرب  بعدم  لقواته  أوامره  أصدر  قد 
الصحف اإلجنليزية ومن هم وراءها بتسمية احلرب ابحلرب السخيفة وشنوا 

محلة دعاية ضد تشمربلني.
وبقى األمر كذلك حىت تسلم تشرشل القيادة العليا للقوات الربيطانية فقام 
مبغامرة فاشلة يف »النرويج« قتل فيها العديد من الضباط واجلنود اإلجنليز. 
عام 1940م.  مايو  تشرشل يف 11  لالستقالة وخلفه  تشمربلني  فاضطر 
اليوم صدرت  نفس  االشرتاكيني - ويف مساء  مع  ائتالفية  وألف حكومة 
األوأمر للطائرات الربيطانية ابلغارة على املدن األملانية. مما أدى ابألملان للرد 
ابملثل وعرف الشعب الربيطاين قسوة مل يعرفها منذ فجر التاريخ ، وحتولت 
احلرب بعد ذلك إىل حرب تدمريية فعلية. وقد خرق تشرشل بذلك االتفاقية 
املربمة بني إجنلرتا وفرنسا يف 1939/9/2م. املتضمنة إعالن احلرب على 

أملانيا مع عدم قصف املدن األملانية ابلقنابل. 
وعندما اندلعت احلرب مع هتلر كانت مجيع املنظمات اليهودية العاملية تقريبا 
تناصر احللفاء مبا يف ذلك عدد من أبرز القادة الصهاينة من أمثال وايزمان. 
بينما تبىن الصهاينة األملان سياسة التهادن والتعاون مع هتلر ومع السلطات 
األملانية اليت كانت تعاملهم وتتعامل معهم معاملة خاصة ختتلف عن تعاملها 

مع ابقي اليهود.
وقد كان رودلف كاستنر )1906-1957م.( أحد زعماء الصهاينة األملان 
هو مسئول االتصال بني الصهاينة والسلطات األملانية ابلتعاون مع اخيمان، 
وكان كاستنر من أبرز املتعاونني مع السلطة يف هتجري يهود أورواب إىل فلسطني 

ويف اعتقال الباقني على حد السواء.
وقد كشفت حماكمة اخيمان عن عمليات مبادلة يهود صهاينة انفعني إلنشاء 
الدولة اليهودية من األثرايء والفنيني والشبان ومن سواهم جبموع اليهود األقل 

نفعا الذين مت تركهم يف يد هتلر.
القيادات  اليهودية، ومبوافقة كل  ابرم كاستنر وبراند، كممثلني للوكالة  وقد 
الصهيونية، وابالتفاق مع بن جوريون، صفقة مع هتلر عام 1944م. على 
مبادلة مليون يهودي يف مقابل امداده بعشرة آالف شاحنة عسكرية للجبهة 

إبرام معاهدة  نفوذهم من أجل  له إبستخدام  الشرقية، فضال عن وعدهم 
سالم منفرد بني أملانيا وبني إجنلرتا وأمريكا.

ويف أثناء احلرب وضع هتلر اليهود يف معسكرات اعتقال، مث خطط لنقلهم 
إىل »مدغشقر« وجعلها جيتو عاملى كبري ليهود أورواب، على أن يتم تعويض 
سكان مدغشقر الفرنسيني عن ذلك. ولكن نظرا للعجز عن توفري سفن 
كبرية لتنفيذ ذلك ختلت أملانيا عن هذه اخلطط، مث كانت عمليات ترحيل 

يهود أورواب إىل املناطق احملتلة يف شرق أورواب ويف مقدمتها »بولندة«.
ويف مايو 1944م. أمر هتلر بنقل 200 ألف شخص من اليهود والغجر 
والسالف وغريهم للعمل يف مصانع السالح أو يف معسكرات االعتقال، وقد 
أدت ظروف العمل القاسية وانتشار االوبئة الفتاكة كالتيفوس بني املعتقلني 
إىل وفاة عشرات اآلالف منهم مما استدعى مضاعفة عدد األفران املخصصة 

حلرق جثث املوتى منهم. 
وبعد ذلك مت نقل املعتقلني للعمل يف شق الطرق وتعبيدها مما أسفر عن 
مصرع عشرات األلوف اآلخر منهم يف ظل األوضاع القاسية واالهناك واجلوع.

وعندما كانت احلرب مستعرة، أرسل إبراهام شترين واسحق شامري )الذي 
كان يسمى نفسه حينئذ برزينتسكى( رسالة إىل هتلر بصفتهم ممثلني للحركة 
إسرائيل، وجاء يف هذه  أجل حرية  من  احملاربون  أي  »ليحى«  الصهيونية 

الرسالة: 
حنن نتطابق معكم يف املفاهيم. فلماذا ال نتفاهم معا؟ 

وأظهرت حركة ليحى، وتنظيمها العسكري »ارجون تسفائى ليومى« أي 
مع  النازية  والتطلعات  املصاحل  تطابق  للنازيني  القومية،  العسكرية  املنظمة 
التارخيية  الدولة  إقامة  وأن  اليهودي،  للشعب  االصلية  والتطلعات  املصاحل 
لليهود حبيث ترتبط مبعاهدة مع الرايخ األملاين من شأهنا تعزيز نفوذ أملانيا 
ىف الشرق األوسط مستقبال، وميكن قيام تعاون بني الدولة األملانية والدولة 

العربية الىت أعيد بعثها.
يتخذوا عرض شيرتن وشامري وزمالئهما مأخذ  النازيني مل  أن  يبدو  ولكن 
اجلد. وتوقفت املفاوضات حينما قبض احللفاء على مبعوث الصهاينة نفتإىل 
لوبنتشيك يف يونيو 1941م. أثناء وجوده يف مكتب سري لالستخبارات 

النازية يف »دمشق«.
وكان عميل االستخبارات النازي يف دمشق قد أرسل رسالة إىل أملانيا قال 

فيها: 
... أن التعاون بني حركة حرية إسرائيل والنظام اجلديد يف أورواب يتمشى مع 
فحوی خطاب زعيم الرايخ الثالث )أي هتلر( والذي أكد فيه على ضرورة 
استخدام مجيع صور التحالف من أجل عزل إجنلرتا ودحرها )وأبن( مجاعة 
شيرتن وثيقة الصلة ابحلركات الشمولية يف أورواب، وضمن هياكلها التنظيمية 

وتتبىن فكرها...
 E وهذه الرسالة ضمن واثئق حمفوظات اهللوكوست )ايدفاشيم(، حتت رقم

.234151 - 8

للثقافة  البشر  دار  احلارتی،  إبراهيم  بوش«،  إلی  اببل  من  »الصهيونية..  املصدر: 
والعلوم، 1427ه. - 2006م.

إن األئمة كانوا ومازالوا قادة الصلحاء والطيبني وأعداء الفاسقني واملسيئني. 
السرية احلسنة  التاريخ، كان مثة مؤمنون صلحاء ومن أصحاب  مّر  وعلى 
حييطون ابألئمة، ميتثلون ألوامرهم وينفذوهنا من دون أي سؤال. الن إمياهنم 
كان يف أعلى درجة من اإلخالص ومل يريدوا من األئمة ال اجلنة وال املغرايت 
رضوان هللا،  هو  الفضائل،  ينبوع  حنو  التوجه  من  قصدهم  أن  بل  املادية، 
الهنم يرون أن رضا هللا يكمن يف رضا أوليائه. ويف مقابل أنصار األنبياء 
للنفس  أمورهم  زمام  أعطوا  دنيئون  اشخاص  دائما  هناك  واألوصياء، كان 

الطاغية، وانطلقوا حنو إمام الباطل. 
أنصارا  هناك  لكن  غائب،  اإلمام  أن  من  وابلرغم  الوضع.  يتغري  مل  واليوم 
راسخني يقفون يف مساره وهذا الصمود، له مثن ابهض يف عصر الغيبة، الن 

هكذا أعداء لدودون مل يكونوا قد وقفوا بوجه أي إمام.
ورمبا ميكن تصنيف اخلصم إىل أربع فئات، وقد أظهرت التجربة أننا نواجه 

هذه الفئات األربع كلها: 
أ( اخلصم الواضح والظاهر وابدوات حربية سافرة؛

ب( اخلصم الواضح أبدوات حربية خفية؛
وأييت اخلصم والعدو أحياان إىل امليدان بشكل سافر وجلي، لكنه يستخدم 
سالحا خفيا وجمهوال يف املعركة. إن هذه املعركة، هي معركة الساسة احملرتفني، 
تبتلع بلد  معركة طاوالت املؤمترات وامللتقيات الدولية، احلرب السافرة اليت 
املهندمني  الرجال  والسياسية، حرب  االقتصادية  املشاريع  طريق  عن  برمته 
واألنيقني ممن يعتربون أسلحة احلرب الباردة مؤثرة على بلدان كبرية مبا فيها 

ايران. حرب االسرتاتيجيات طويلة األمد، حرب البنوك الدولية والصناديق 
الدولية. 

ج( اخلصم اخلفي أبدوات حربية خفية؛
التواجد يف ساحة املعركة األوىل، عمل سهل كما أن من  وابلرغم من أن 
البساطة مبكان تشخيص موقع وعمل اخلصم، لكن كل شئ يبدو صعبا يف 
هذه احلرب. إن الرجال املتمرسني على احلرب الظاهرة، عاجزون عن املشاركة 
يف هذه املعركة، إال إذا أثبتوا قدراهتم. وأييت اخلصم والعدو كاألشباح ويقاتل 
بسالح خفي وغري مرئي، بينما تكون أنت قد سيطرت على مجيع حدودك 

ابألسالك الشائكة. 
ويف هذه املعركة، يتم بصعوبة التمييز بني الصديق والعدو، وحتشر أحياان مع 
أصدقاء هم يف احلقيقة يف خانة األعداء. مرضى ينشرون العدوى واملرض 
جبانبك، ويلوثونك، ومن مث جيلسون ينتظرون. إن احلرب يف احلقل الثقايف 

هي احلرب الرائجة يف عامل اليوم. 
أجساد  مجيع  وحىت  واملدن  والشوارع  املباين  مجيع  تبقى  احلرب،  هذه  ويف 

األانس من دون تغري، لكنها تتآكل من الداخل. 
د( اخلصم اخلفي ابدوات حربية سافرة.

ويف هذه احلرب، فان العدو يدخل ساحة القتال وهو يرتدي زاي مجيال وفنيا 
املقاتلون  فيها  يقاتل  اليت  ويقاتل من دون أن يشهر سالحا انراي. احلرب 
ابسلحة مثل القلم والكامريا والسينما واملسرح وما شاهبها. الشئ نفسه الذي 

أطلقنا عليه يف السنوات االخرية إسم »الغزو الثقايف«. 

المؤمنون تطوقهم فتن آخر الّزمان
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حكومة العالم الخفّیة

ويف هذه املرحلة يقوم العدو بتحويل مجيع التطلعات واالهداف النبيلة إىل 
مطالب دنيوية اتفهة وحقرية، ويلهي الشبان ابلرغبات احلياتية اهلابطة. ويقدم 
املدينة الغربية على أهنا املدينة الفاضلة، ويغطي عامل ما بعد املوت حتت طبقات 
من رماد الغفلة. ويسخر من النماذج واألسوة الكاملة للشرف والكربايء ليتيح 

إمكانية استبداهلم أببطال السينما والتلفزيون وامليادين الرايضية الصوريني.
امليادين، مثة حاجة لرجال متمرسني وأصحاب  وللتواجد يف أي من هذه 

خربة.
امليدان  لكن يف  مسلحني«،  تتطلب »عسكريني  لوجه،  وجها  احلرب  إن 
الثاين مثة حاجة لرجال أكفاء وأذكياء )وابألحرى ساسة متمرسني(. وحيضر 
العدو يف هذا  امليدان يف هيئة وحلة عمرو عاص. لكن التواجد يف امليدان 
الثالث، ليس حباجة ال إىل مقاتلني وال سياسيني، الن العقل اجلزئي واملدبر 
الفكر  رجال  من  الفئة  تلك  فان  امليدان  هذا  امليدان. ويف  هذا  عاجز يف 
إنطباعا  الظهور أن حيملوا  قادرون على  القوم واملفكرين  وعقالء وحكماء 
ودركا معمقني عن املدارس املختلفة الرائجة يف ربوع العامل، إن هؤالء يعرفون 
طريقة ظهور الكفر والشرك واحلق يف كل عصر السيما وأهنم وجدوا كيف أن 
الكفر حط رحاله يف هذه احلقبة والعصر. الرجال الذين ال خيدعهم ظاهر 
األلسن وظاهر األعمال وظهور وتبخرت األطر والقوالب، وقادرون على معرفة 
العدو  والطبقات. الن  والستائر  احلجب  بني عشرات  من  الكالم  حقيقة 
الظاهر  الداخل ويبقى  تنخر من  الساحة على شكل سوسة  يدخل هذه 

اخلارجي مجيال وقائما من دون تغري.1
وبال شك، فان العدو السافر واجللي للمؤمنني يف عصر الغيبة والظهور، هو 

السفياين الذي يفتك ويقتل املؤمنني أميا فتك وقتل.
قال أاب جعفر الباقر: »...کفى  ابلسفياين  نقمة لكم  من  عدوكم  و هو من  
العالمات  لكم مع أن الفاسق لو قد خرج ملكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه 
مل يكن عليكم أبس حىت يقتل خلقا كثريا دونكم فقال له بعض أصحابه فكيف 
نصنع ابلعيال إذا كان ذلك قال يتغيب الرجال  منكم عنه فإن حنقه و شرهه  إمنا 

هي على شيعتنا.«2
املؤمنون يبتلون مث مييزهم هللا عنده إن هللا مل يؤمن املؤمنني من بالء الدنيا و مرائرها 
و لكن آمنهم فيها من العمى و الشقاء يف اآلخرة. كان علي بن احلسني بن 

علي يضع قتاله بعضهم إىل بعض مث يقول قتالان قتلى النبيني .3 
لكن السفياين ليس وحده عدو املؤمنني. بل الفساد املستحدث يف اجملتمع 
على يد الفاسقني والطاحلني، يصبح شامال وخانقا لدرجة أن املؤمن يشبه يف 

تلك العتمة، الشمعة اليت تذوب لكي تضئ ما حواليها.
روی عن عطاء بن أيب رايح عن عبد هللا بن عّباس قال  حججنا مع رسول 
هللا حجة الوداع فأخذ حبلقة ابب الكعبة مث أقبل علينا بوجهه فقال: 
»أ ال أخربكم أبشراط الساعة و كان أدن الناس منه يومئذ؟« سلمان فقال: 
بلى اي رسول هللا! فقال: »إن من أشراط القيامة إضاعة الصلوات و اتباع 
الشهوات، و امليل إىل األهواء و تعظيم أصحاب املال، و بيع الدين ابلدنيا، 
املاء مما يرى من  فعندها يذوب قلب املؤمن يف جوفه - كما يذاب امللح يف 

املنكر- فال يستطيع أن يغريه .«4 
خالد عن ميان التمار قال: كنا عند أيب عبد هللا جلوسا فقال لنا: »إن 

 :لصاحب هذا األمر غيبة املتمسك فيها بدينه كاخلارط للقتاد.« مث  قال
»هكذا بيده  فأيكم ميسك شوك القتاد بيده؟!« مث أطرق مليا مث قال: »إن  

لصاحب هذا األمر غيبة فليتق هللا عبد و ليتمسك بدينه.«5 
نعم؛ »إن اإلسالم بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرابء.«6 

روی عن سلمان الفارسي أنه قال: ال ينفك املؤمنون حىت يكونوا كموات 
املعز ال يدري اخلابس على أيها يضع يده ليس فيهم شرف يشرفونه و ال سناد 

يسندون إليه أمرهم.7 
وقد بشر هللا تعاىل يف »حديث اللوح« ابإلمام املهدي، وجاء يف ذلك 

احلني على ذكر املؤمنني:
»... مث أكمل ذلك اببنه رمحة للعاملني، عليه كمال موسى، و هباء عيسى، و 
صرب أيوب، سيذل أوليائي يف زمانه، و يتهادون  رءوسهم  كما تتهادى  رءوس الرتك 
و الديلم، فيقتلون و حيرقون، و يكونون خائفني مرعوبني وجلني، تصبغ األرض 
بدمائهم، و يفشو الويل و الرنني يف نسائهم، أولئك أوليائي حقا، هبم أدفع كل 
فتنة عمياء حندس، و هبم أكشف الزالزل، و أرفع اآلصار و األغالل، أولئك 

عليهم صلوات من رهبم و رمحة و أولئك هم املهتدون.«8و9

اهلوامش:
 ،1. شفيعي سروستانی، اساعيل، »اسرتاتيجية اإلنتظار«، طهران، موعود العصر

الطبعة االولی، 1380هـ.ش.، صص 52-49.
االولی،  الطبعة  طهران،  »الغيبة«،  ابراهيم،  بن  حمّمد  النعماين،  زينب  أيب  ابن   .2

1397ق.، ص 300.
3. نفس املصدر، ص 211.

4. القمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، الطبعة الثالثة، 1404ق.، ج 2، 
ص 303.

5. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.، ج 1، 
ص 335.

6. ابن أيب زينب النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 321.
7. نفس املصدر، ص 192.
8. سورة البقرة، اآلية 157.

االولی،  الطبعة  قم،  اهلدى«،  أبعالم  الورى  »إعالم  بن حسن،  فضل  الطربسى،   .9
1417ق.، ج 2، ص 177.

نواحى لليونز العالمية
النشأة واألهداف

يف عام 1915م. أسس مفلن جوس انداي يضم رجال األعمال من خمتلف 
أحناء »الوالايت املتحدة األمريكية«، وكان أول اند خرج للوجود من هذا 

النوع يف مدينة »سانت أنطونيو« بوالية »تكساس«.
مث تطور األمر يف عام 1917م. بظهور املنظمة العاملية لـ»نوادي الليونز« 
يف »شيكاغو«، ويعتقد البعض أن نوادي الليونز اتبعة ملنظمة "بتای برت" 
اليت أتسست عام 1834م. يف »نيويورك«... والكل اتبع للماسونية العاملية 

األم.
ومعىن كلمة الليونزاي األسود وهي حيواانت مفرتسة تلقب مبلوك الغابة.

واألهداف الظاهرة لنوادي الليونز مثل املاسونية واللواتري وغريمها: اإلخاء 
واحلرية واملساواة والعمل اخلريي ونشر احلب بني الشعوب، عن طريق عدم 

التعصب للدين والوطن.
واملاسونية  اخلفية  القوة  مجعية  أهداف  نفس  هي  احلقيقية  األهداف  وأما 

واللواتری والصهيونية العاملية.
وشروط العضوية يف هذه النوادي مثل غريها من نوادي الرواتری، ومتتاز عن 

املاسونية أبنه جيوز لديهم أبن ميثل املهنة الواحدة أكثر من عضوين.
النوادي ابلرتشيح من أعضاء ابلنادي مثل »الرواتری«،  ويتم دخول هذه 

ويشرتط طبعا أن يكون من رجال األعمال الناجحني.
ال يقبل يف هذه النوادي ذوي الغرية الوطنية أو الغرية الدينية. 

اهليكل التنظيمى لنوادی الليونز
وسكرتري  أكثر،  أو  رئيس  وانئب  اجمللس  رئيس  من  اإلدارة  جملس  يتكون 
وأمني صندوق، و12 عضوا من بينهم شخص أو اثنان من رؤساء النادي 

السابقني، ابإلضافة إىل جلان متنوعة تشكل من قبل جملس اإلدارة.
يتم مجع املعلومات ابلشئون السياسية والدينية للبلد الذي يعملون فوق أرضه 

وترسل إىل مركز املنظمة العاملى ليتم حتليلها واالستفادة منها.
شعار املنظمة: الدين هلل والوطن للجميع. يركزون يف دعواهتم وحماضراهتم على 
إبراز مكانة إسرائيل وشبعها، ولذلك عقدوا دورة يف نوادي ليونز بـ»مصر« 

اجلديدة مبصر عن معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل.
 Liberty intellelligence our« اإلجنليزية:  ابللغة  املنظمة  واسم 
أوطاننا«.  والذكاء لسالمة  ابلعربية »احلرية  nation safety«. ومعناها 
 »Lions« :ومن األحرف األوىل السم املنظمة ابإلجنليزية اختذ اسم املنظمة

ومعىن الكلمة ابلعربية: األسود.
ويقول الصحفي جالل عيسى انئب رئيس ليونز القاهرة:

إن حركة ليونز ممثلة يف املؤسسة الدولية لنوادي ليونز بدأت كحلم يف خميلة 
حمام شاب يعمل إبحدى شركات التأمني يف مدينة شيكاغو يدعى ملفن 
جونز وقد راعه أن شركات التأمني كانت ترفض التأمني ضد خماطر احلرب 
توسيع  ففكر يف ضرورة  األوىل،  العاملية  احلرب  أعقاب  يف ذلك احلني يف 
دائرة التأمني على احلياة لتشمل خماطر احلرب وتغطى ذوا العاهات واملعوقني 
واملشوهني نتيجة احلروب وتطور احللم إىل مل مشل عدة أندية مستقلة موجودة 
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املرأة يف اليونزحكومة العالم الخفّیة
تلعب املرأة دوراً أساسياً وحمورايً يف كل املنظمات السرية واملاسونية كما تلعب 
دورها يف احلياة من مشاركة الرجل يف كل أمور احلياة، فاملرأة أساس البناء يف 
اجملتمعات إذا صلحت صلح اجملتمع وإذا فسدت فسد اجملتمع كله، وغالباً 
أتيت اهلزمية من جانب النساء يف احلروب قبل أن أتيت من جانب السالح 

والرجال.
وهذا الزعيم الفرنسي دجيول الذي قال حني هزمت »فرنسا« من »أملانيا« 
يف احلرب العاملية الثانية وكان هو أحد قادة اجليش الفرنسي وعلق على هزمية 

بالده فقال: هزمنا من النساء.
وإحقاقاً للحق فإن الذي يغوى املرأة هو الرجل، والذي يغوى املرأة والرجل 
هو الشيطان... أي شيطان، سواء من اإلنس أو اجلن، وما أكثر شياطني 

اإلنس من اليهود.
أندية »ليونيسس«  أندية خاصة ابملرأة أطلقت عليها  الليونز  أنشئت  وقد 
)Lioness( أي امرأة األسد!! وقد ضمت هذه النوادي زوجات أعضاء 
نوادي ليونز، فأصبح األسود وزوجاهتم يف نوادي املاسونية، وقد مت إطالق 
اسم »هيئة أندية اللبوءات« کی تعمل أندية ليونيسس حتت إشرافه ورائسته 
كما تعمل أندية ليونز، والكل يعمل حتت رائسته »املؤسسة الدولية ألندية 
األسود« وعنواهنا: 300 شارع 22 / أوك بروك، أيلينوس 60570 أمريكا.
"Lioness clubs Department"
Lions Clubs international
300 22nd street
OAK Brook, Illionis 60570, U. S. A

املصدر: منصور عبد احلکيم، »العامل رقعة الشطرنج منظمات سرية حترک العامل قدميا 
وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الکتاب العريب، 2005م.

األخرى  النوادي  عن  يعلم  وال  اتم،  استقالل  يف  منها  تعمل كل  ابلفعل 
الشبيهة له شيئا، وربطها معا يف وحدة قوية مؤثرة وفعالة من أجل البشرية 

واإلنسانية يف اجملتمع.1
وقال د. زهري حممود يف مذكراته اخلاصة حتت عنوان القوى اخلفية اليت حتكم 

العامل: 
هذه  حقيقة  إىل  الوصول  من  يتمكن  لن  ليونز  ألندية  املنتسب  العضو  إن 
هذه  مركز  يف  األقل  على  سنوات  عشر  أمضي  إذا  إال  الصهيونية  التجمعات 
األندية واختلط بزعمائها وقادهتا وراقبها عن كثب، فاملتتبع حلركاهتم وممارستهم 
وحواراهتم الشخصية املختلفة يصل إىل حقيقة أهدافهم اليت يعملون من أجلها 
وتبعد لكل البعد عن تلك األهداف االجتماعية واخلريية املعلنة كذاب يف ميثاقهم.

و د. زهري حممود عامل اجتماع وأحد خرجيي اجلامعة األمريكية يف بريوت 
عالقتها  حقيقة  إىل  توصل  أن  بعد  منها  واستقال  ليونز.  أندية  وعضو 

ابلصهيونية واملاسونية العاملية.2
وعن مصادر متويل نوادي ليونز الغامضة املشبوهة يقول د. زهري حممود: 

هذا نوع من األكاذيب املضللة، ألن املسئولني يف أندية ليونز يتقاضون رواتب 
شهرية آبالف الدوالرات ويصرفون ببذخ ماليني الدوالرات يف املآدب والوالئم 
واحلفالت الساهرة اليت تقام يف أرض الفنادق ويؤمها مجع غفري من وجهاء القوم، 
خلدمة  املوجهة  الصهيونية  الدعاية  تستخدمها  اليت  الطائلة  املبالغ  عن  انهيك 

أهدافها التآمرية.3
مث يقول: 

لقد توصلت إىل حقائق مذهلة ورهيبة يف أثناء حواراتی مع املسئولني يف أندية 
يتظاهرون هبا، ليست  النهاية أبن األهداف السامية اليت  أيقنت يف  ليونز حىت 
يف احلقيقة والواقع سوی مسوم مؤذية ينفثوهنا ضد اإلسالم والعروبة يف أجساد 

املسلمني والعرب بشكل جوهری.
وتنتشر نوادي الليونز يف مجيع بلدان العامل ووصل عدد األعضاء 934.000 
ومركزها الرئيس العاملي يف »أوك بروك« بوالية »إلينوي« يف أمريكا وحيوم 
حول مصادرها املالية الشبهات والغموض، وهي ترصد مبالغ ضخمة كجوائز 

تقدم خالل حفالت تنمية الصداقة.
ومن أهم شروط قبول املرشح لعضوية نوادي الليونز: إميان املرشح أن اإلنسانية 
فوق كل األداين، وأن األداين كلها سواء وعدم التعصب ألي دين، اإلخوة 
يف ليونز فوق اللون والدين والوطن، وأن الوالء األول واألخري ملبادئ ليونز.

وجيب أن يكون عضو الليونز صاحب سلطة تنفيذية يف املصاحل احلكومية 
والشركات وأن يكون على قدر كبري من الثراء، وأن يكون مؤمنا ابلعلمانية 

متحررا يف أفكاره.
وال يسمح ألي اندي ليونز أن ميارس نشاطه إال بعد احلصول على املوافقة 
حلاكم  ويقدم  األمريكية،  املتحدة  ابلوالايت  الرئيسي  احملفل  من  الرسية 
إقامة  النادي اجلديد أو من ينوب عنه  التابع هلا  الليونز  النوادي  اإلقليمي 
حفل خاص هبذه املناسبة حيضره رؤساء األندية يف املنطقة اليت حيكمها يف 

فنادق مخسة جنوم مث يسلم شهادة الرباءة للنادي اجلديد.
ويتكون جملس إدارة منطقة ليونز من: 

1. حاكم للمنطقة، 

2. حاکم فخرى، 
3. انئب حاكم، 
4. سكرتري عام، 

5. أمني صندوق، 
6. انئب حاكم للمنطقة مؤقت، 

7. انئب حاكم للمنطقة املتعددة، 
8. انئب حاكم للمنطقة الفرعية،

9. مقرر دوائر. 
وقد مت تقسيم العامل يف تلك املنطقة إىل سبعة وثالثني إقليما تغطي أحناء العامل 
حسب ترتيب القارات: أفريقيا، جنوب غرب آسيا، »اسرتاليا«، »نيوزيلندا« 
اجلديدة، جزر جنوب »الصني« وجنوب »احمليط اهلادي«، أمريكا اجلنوبية، 
أمريكا الوسطى، جزر »البحر الكارييب«، »املكسيك«، الوالايت املتحدة 

األمريكية، الشرق األقصى، جنوب شرق آسيا، أورواب، »کندا«. 
1. إن أي منطقة مستقلة بذاهتا يف دولة واحدة ال يقل عدد أندية ليونز 

التابعة هلا عن ثالثني انداي.
2. منطقة مؤقتة مستقلة بذاهتا جغرافيا وسياسيا داخل دولة واحدة ال يبلغ 

عدد األندية التابعة هلا ثالثني انداي. 
3. منطقة متعددة تضم ثالثني انداي أو أكثر يف أكثر من دولة. 4. 4. 
لكنها  األندية  من  حمدوداً  املتعددة وتضم عدداً  املنطقة  تتبع  فرعية  منطقة 

استطاعت أن تنسق جهودها.
5. احلاكم اإلقليمي هو مهزة الوصل بني حاكم املنطقة وبني احلاكم العام 
للمنطقة العاملية ليونز، ويتابع أنشطة حكام املناطق التابعة له بصفته ممثاًل 

شخصياً للحاكم العام أبمريكا. 
6. تنص اللوائح الدولية والداخلية ألندية ليونز العاملية على أال يتوىل أي 
عضو رائسة جلنة فرعية ابلنادي أو رائسة النادي أو حاكم منطقة أو إقليم أو 

احلاكم العام ملدة عامني متتالني، وجتري االنتخاابت كل عام.
7. اللغة اإلجنليزية هي اللغة الرسية يف ليونز دون غريها من اللغات. ولكن 

تستخدم اللغة العربية أيضا يف الكلمات السرية لألعضاء.

طقوس تعميد عضو جديد ىف الليونز
كل املنظمات التابعة للماسونية العاملية اليهودية هلا طقوس ورموز وطالسم 
خاصة هبا، ولكنها تدور حول معنی ومضمون واحد، وهذه الطقوس أرسى 

أساسها امللك هريودس الثاين ومستشاره حريام أبيود.
وكلها طقوس يهودية مستمدة من اتريخ اليهود وينسبوهنا زوراً وهبتاانً إىل نبی 

هللا سليمان الية واملهندس حريام أيب السوري الذي بنی اهليكل.
قد ذُّكر يف كتاب »املاسونية حقائق وأكاذيب« شرح مفصل حول ما جيری 
أثناء تعميد العضو املاسوين يف درجات املاسونية املختلفة، حيث جيري حوار 
بني الرئيس األعظم املوقر واملرشح للعضوية، واإلجاابت واألسئلة تكون قد 
قدمت سلفا للعضو قبل جلسة التعميد أو تكتب له يف ورقة كي يقرأها، وقد 

تزيد الطقوس يف املاسونية أكثر من املنظمات األخرى التابعة هلا.
حكومة العالم الخفّیة
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القتل الصامت

سويسرا والسويد
أداء الدول في مجال اإلرهاب الحيوي:

احلكومات  أن  يف  تتمثل  و»السويد«  »سويسرا«  مثل  دول  توجهات  إن 
ترى أهنا مبنأى عن أهداف اإلرهاب احليوي واإلرهاب إمجاال، لكنها قلقة 
من استخدام اإلرهابيني جملاهلا السيادي، لذلك فاهنا ترى أن مجيع اجراءاهتا 
وبراجمها وخططها تندرج ضمن اإلسناد املايل والتمويين والتعاون مع الدول 

املتحالفة أو املنظمات الدولية ذات الصلة. 
إن قوانني السويد أوكلت بشكل إعتيادي، القرارات التنفيذية يف كل جمال إىل 
الوزارات والوكاالت التابعة هلا. وبناء على ذلك فان »اهليئة الوطنية للرخاء 
والصحة« تتوىل ابلتعاون مع جمالس احملافظات والبلدايت، مسؤولية التصميم 
الدقيق للخطط ذات الصلة ومسح األمراض املعدية وجهوزية الصحة العامة 

ودائرة احلوادث النامجة عن انتشار املواد البيولوجية. 
إن املسؤوليات العملياتية تقع على عاتق احملافظات والبلدايت. ويتوىل »معهد 
السيطرة على األمراض املعدية«1 الرصد والسيطرة على األمراض املعدية فيما 
يقوم »مركز علم اجلراثيم«  الكائن يف معهد السيطرة على األمراض املعدية يف 

السويد، بتوفري الطاقات الكفيلة ابلتشخيص واخلربة الالزمة.
وتتوىل »مؤسسة إدارة األزمات« يف السويد مسؤولية تنسيق وتقييم وإدارة 
احلوادث البيولوجية. كما تتوىل »مؤسسة خدمات اإلمداد واإلنقاذ« مسؤولية 
»مؤسسة  وتقوم  املطالب.  وتلبية  واإلمداد  ابلتخطيط  املتعلقة  اإلجراءات 

البحوث الدفاعية« ابجناز البحوث والدراسات يف جمال تشخيص وكشف 
األسلحة البيولوجية والطبية واألمنية وتقييم التهديدات.

التفتيش  و»مؤسسة  املسلحة«  و»القوات  السويدية«  األمن  »وكالة  وتعد 
الوطين للمنتجات االسرتاتيجية« و»هيئة الزراعة« و»معهد الطب البيطري 
الوطين يف  الصعيد  البيولوجي على  الدفاع  املهمة يف  العوامل  الوطين« من 

السويد. 
ومت يف سويسرا فرز وفصل املسؤوليات املناطقية والفدرالية ابلكامل. وتتوىل 
الدعم  من  خاصة،  ظروف  يف  وتستفيد  األزمات  إدارة  مسؤولية  املناطق 
واملراقبة  اإلشراف  مسؤولية  الفدرالية«  الصحة  »دائرة  وتتحمل  الفدرايل. 
وتقييم األخطار والصحة الغذائية املتصلة ابألمراض املعدية واإلنتشار املتعمد 
أو العرضي للمتعضيات اجملهرية اخلطرية، وكذلك مسؤولية اكتشاف وإدارة 
األزمات،  زمن  ويف  ابلرد.  الكفيلة  واخلطط  األزمات  )ظروف(  وحتسني 
ستكون وحدات الصحة العسكرية والقوات املسلحة على تنسيق معا يف 

توفري التجهيزات واملؤن واخلدمات الطبية. 
ويعد املركز الوطين إلدارة االزمات يف دائرة الصحة العامة الفدرالية، املركز 
الذكي واملنبه واملنسق واملعلومايت يف األبعاد الوطنية. ويتوىل خمترب »إل. إس. 
اسبيز« مسؤولية التدريب والبحوث يف سويسرا يف جمال احلماية من احلوادث 

البيولوجية. ومن العوامل املهمة االخرى على الصعيد الوطين ميكن اإلشارة 
إىل دائرة الطب البطريي الفدرالية ودائرة االقتصاد الوطين الفدرالية والقوات 

املسلحة السويسرية وخدمة التحليل والوقاية. 

جمموعة ارفا البيولوجية
والبيولوجية  الوراثية  اهلندسة  تكنولوجيا  خرباء  تضم  مناطقية  هيئة  وهي 
القوانني  تنفيذ  السيما  احلياتية  السالمة  جمال  يف  اخلربات  تبادل  وهدفها 
مرضة. وكانت اجملموعة التخصصية 

ُ
املتعلقة ابملتعضيات املعدلة وراثيا أو امل

للحوادث البيولوجية التابعة جملموعة ارفا البيولوجية واليت كانت تعمل حىت 
عام 2004، تضع على جدول أعماهلا مشاريع احلماية البيولوجية ومفهوم 
املخترب املناطقي. ومذاك، توىل القسم املتعلق بلجنة احلماية من احلمالت 
النووية والبيولوجية والكيميائية وجلنة تنسيق الشبكة املخربية املناطقية، إجناز 

هذه املهام والواجبات. 

مشروع ساغبات
وهذا املشروع مشرتك بني هولندا وسويسرا، وينفذ يف إطار »جملس التعاون 
إجياد  إىل  املشروع  ويهدف   .2003 عام  منذ  وبدأ  األورويب«  األطلنطي 
أداة معطيات اإلدارة اإلخرتاقية لغرض حتديد عملية صنع القرار أثناء وقوع 
اهلجوم البيولوجي وتقييم نتائجه. وقد وضع سيناريو هذا املشروع على أساس 
اإلنتشار املتعمد لفريوس »ماربورغ«. ويركز هذا السيناريو على املرحلة األوىل 
املتناول  ليست يف  قرارات  القرار الختاذ  يضطر صناع  عندما  أي  للهجوم 

أتسيسا على املعطيات غري احلاسة. 
إن النتائج املتأتية من إجراء مقابالت مع اخلرباء، تستخدم يف التصميم الدقيق 
املتحصلة  النتائج  للحاسوب اآليل(. وتستخدم  )وفقا  القرار  لشجرة صنع 
إلجراء املناورات ويف النهاية كدعم مرجعي يف زمن األزمات. وقد صمم هذا 
املشروع لبسط النتائج املتحصلة من أداة توجيه صنع القرار ملواجهة احلوادث 
لعمليات  الوطين  »املركز  سويسرا  جانب  من  ويتوىل  والكيمياوية.  النووية 
األزمات« رائسة هذا املشروع ابلتعاون مع خمترب ال.إس واخلدمات الطبية 

للجيس السويسري. 

مناورة الثلج األسود
ويف سبتمرب 2006، قام القسم الفدرايل لوزارة اخلارجية السويسرية والقسم 
احلكومي االمريكي، وبصورة مشرتكة بتنظيم مناورة التنسيق الدويل يف جمال 

اإلرهاب احليوي يف سويسرا. 
مشاكل  دراسة  ومتت  اجلدري،  بفريوس  الومهي  اهلجوم  املناورات،  وختلل 
التنسيق والتعاون الدويل املعقد بني املعاهد الدولية والعامة املختلفة. وكان 
اهلدف من تنفيذ هذه املناورات هو زايدة الوعي لدى املشاركني فيما خيص 
املصادر والطاقات الدولية وكذلك حتديد الفواصل والتعاون القائم للرد على 

اهلجوم اإلرهايب احليوي.
واملنظمات اليت شاركت يف مناورات الثلج األسود هي:

- »منظمة الطريان املدين الدويل«؛
- »منظمة الشرطة اجلنائية الدولية«؛

- »املنطمة البحرية الدولية«؛
- »منظمة اهلجرة الدولية«؛

- »منظمة حلف مشال األطلسي«؛
- »منظمة األمن والتعاون يف أورواب«؛

- »منظمة األمم املتحدة يف شؤون نزع السالح«؛
- »املنظمة العاملية للجمارك«؛
- »برانمج األغذية العاملي«؛
- و»منظمة الصحة العاملية«.

مناورات تقدم األمراض الوابئية يف سويسرا
وقد أجريت هذه املناورات يف كانون الثاين/يناير 2006 هبدف تلطيف ردة 
الفعل الفدرالية جتاه األمراض الوابئية من خالل تدخل مجيع األعضاء السبعة 
للمجلس الفدرايل واألقسام التابعة هلم. وقد ركزت املناورات بشكل رئيسي 
على التعاون بني األقسام ودراسة املسؤوليات وشؤون اإلتصال ويف النهاية 
التقييم النهائي وكذلك تقدمي نظرايت حول حتسني هيكليات التقدم املختلفة 

وتيارات اإلتصال للمجلس الفدرايل واألقسام والتعاون فيما بينها. 

املصدر: جملة »موعود« الشهرية، الرقم 203-202.

القتل الصامت
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صاحل الطائي

واآلخر  إسالمي،  أحدمها  وسكاهنا  األكوان  رأاين خبصوص  اليوم  هنالك 
علمي مادي دنيوي، ومها رغم تباين مصدريهما يتفقان يف جوانب كثرية 
منها: اتفاقهم على تعدد األكوان وسعتها. واتفاقهم على إمكانية وجود حياة 

من نوع خاص يف هذه األكوان.
حيث كانت النتائج العلمية وال تزال أتيت كل يوم مبا يصب يف صاحل اآلراء 
الدينية ويدعمها. ومع أنه ال جيوز شرعاً عرض اآلاثر اإلسالمية على آراء 
العلماء والفلكيني واملتخصصني الدنيويني على سبيل املقايسة أو النصحيح؛ 
ألّن العقيدة اليت أنزهلا هللا سبحانه کاملة شاملة ال حتتاج إىل الدعم الدنيوي، 
إال أّن االستئناس آبراء العلماء يسهم يف تقوية االطمئنان بقلوب املشككني. 
ومن هذا الباب ال أبس يف ذكر ما جاؤوا به عسى أن يكون ذلك وازعاً 
هلم يدفعهم لإلطالع على ما جاء به اإلسالم من قبل؛ لتوسيع مداركهم 
وتصحيح نظرايهتم تبعا لذلك.1 ألن تطّور معلوماهتم وعلومهم سيصب أّوال 

وأخرية يف مصاحل اإلسالم عامة واملهدوية خصوصاً.
فيها،  تتحکم  اليت  امللکّية  النظم  إثبات سعة األکوان واختالف  من أجل 
من  أبس  ال  تقدم  عما  فضال  األكوان،  هذه  يف  السكان  وجود  وإثبات 
احلديث بتوسع عن األكوان والسكان عسى أن تسهم هذه املعلومات يف 

إثبات صحة معتقدان بوجوب غزو اإلمام املهدي املنتظر األكوان وجمرّاهتا 
ونشر دين اإلسالم يف ربوعها. 

األكوان
يقول العلم احلديث إّن الكون يتألف من جمرّات هي جزء من منظومة کونية 
ال يعرف ويستحيل أن يعرف العلم املعاصر أو املستقبلي حدودها، واجملرّة 
هي جتّمع لعدد هائل من النجوم وتوابعها ومن الغبار والغازات املنتشرة بني 

أرجاء النجوم.
وقال العلماء إّن الكون حيتوي على عدد هائل غري معروف من اجملرّات اليت 

حتتوي كّل منها مليارات النجوم.
غري  عشوائّية  اجملرّات  حركة  أّن  العلماء  قدماء  بني  السائد  االعتقاد  وكان 
عام  اكتشف  هابل  أدوين  العامل  ولكن  الغازات،  حركة  هي  منضبطة كما 
قد  هائلة  وبسرعات  بعضاً،  بعضها  مستمّر عن  تباعد  أهنا يف  ۱۹۲۹م. 
تقرتب يف بعض األحيان من سرعة الضوء وقد حسب نسبة تباعدها فوجدها 
تبتعد بسرعات متناسبة مع املسافة اليت تفصل بينها، وهذا يعين أّن الكون 
يف توّسع ومتّدد مستمّر، وأّن هذا التمّدد والتوّسع واحلركة يتّم بنحو منضبط 

األكوان الالمتناهية

حمكم، وهذا هو التوّسع الذي حتّدث عنه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: »يف 
املاء بينها أبيد وا وميوت«2 وهو الذي سوف يتوقف منتظرة األمر اإلهلي: 

»يزم تطوى الشقة طي اجللي الكنب گما بدأان أول خلي يد عا أل ا ا فعلني«3
إّن سعة الكون حبّد ذاهتا إحدى أكرب األدلة على حتمّية وجود املخلوقات 
األكوان  نسبة  رّجح كفة   السجاد لإلمام  حديثاً  أّن  سّيما  وال  فيه، 

املعمورة إىل نسبة األكوان غري املعمورة خبمس من أصل سبع، فقال: 
»مخس عوامر واثنتان خربنان«

أي إّن مخسة أسباع الكون معمور مبخلوقات هللا، سواء كانوا من املالئكة 
أم من أقوام أخرى ال نعرف عنها شيئا، ومُخسني فارغان، وإال ما الغاية من 
خلق األكوان هبذه السعة اليت ال ميكن أن تكون برهاانً ملن ال ميلك إمكانية 
إدراك حدودها، وهللا سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه الكرمي: »َوَما َخَلْقُت 
نَس ِإالاَّ لِيـَْعُبُدوِن« أي ما خلقت اجلّن واإلنس واملخلوقات األخرى  اجلِْناَّ َواإْلِ
اليت ال تعرفوهنا إال ليعبدوين. وبعض العبادة ال يتّم إال ابليقني املبيّن على 

الربهان والنظر.
إن النقول املوجودة لدينا على قلتها حتدثت عن العوامل األخرى اليت أوجدها 
هللا تعاىل خارج أرضنا مبحدودية مل جتلب انتباه الدارسني بنحو كبري، ولكنها 
احتوت تفاصيل فيها إشارات صرحية لوجود أعداد كبرية من األكوان، ففي 
أمجع  اليت  اآلية  وهي  مثلهک«4  آ  و  سو  ع  خلق  اىل  »وهللا  هللا:  كتاب 
املفّسرون على أهنا تدّل على تعّدد السماوات واألرضني، وهو ما أشار إليه 

أبو السعود بن حممد العماري من فضالء املئة التاسعة بقوله:
أمجع اجلمهور على أهنا سبع أرضني بعضها فوق بعض بني كّل أرض وأرض مسافة 

كما بني السماء واألرض. 
وهذا اإلمجاع يتماهی مع ما صح عن اإلمام الرضا يف قوله:

السماء  الثانية فوق  قبة، واألرض  الدنيا وفوقها  الدنيا والسماء  »هذه األرض 
الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة، واألرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء 

الثالثة فوقها قبة.«5
فضال عن ذلك نلك كّماً ال أبس به من الرواايت اليت تتحّدث عن تعّدد 
املهدوية  مبوضوع  التعّددية  هذه  عالقة  بسبب  رمّبا  واألرضني،  السماوات 
النيب وعن  أدعيتنا وكتبنا اإلخباريّة عن  تواتر يف كتب  ابلذات حيث 

أوصيائه املعصومني مثل هذه اإلشارات ومنها: 
»اللهم رب السماوات السبع ورب األرضني السبع وما فيهن وما بينهن ورب 

العرش العظيم.«
ويف »البحار« و»تفسري القمي« مسندة عن النيب أنه قال يف حديث 

توصيف املعراج: 
»وكشطت يل عن السماوات السبع واألرضني السبع...«6

:وكذلك يف البحار و»الدر املنثور« للـسيوطي عن ابن عباس عن النيب
»إّن من وراء قاف سبع حبار كّل حبر مخسمئة عام ومن وراء ذلك سبع أرضني.«7

أحاديث يف سعة األكوان
يف تراثنا جمموعة كبرية من األحاديث والنصوص والرواايت اليت حتّدثت عن 
سعة األكوان وتعّدديتها، كاحلديث الذي أخرجه هبة هللا ابن شهر آشوب يف 

 :تفسريه، عن النيب
»إن هلل مثانية عشر ألف عامل أحدها الدنيا.«

واحلديث الذي أخرجه ابن اجلوزي يف »املنتظم« عن وهب بن منبه:
»إن هلل تعاىل مثانية عشر ألف عامل الدنيا من ذلك واحد.«8

ويف املنتظم أيضا:
وعن علي بن أيب طالب أنه قال: »هلل مثانية آالف عامل الدنيا وما فيها عامل 

واحد.«9
ويف »البدء والتاريخ«: 

ذكر ما وصفوا من عدد العوامل وال يعلمها إال هللا، روی جبري عن الضحاك أنه 
قال: هللا يف األرض ألف عامل منها ستمئة ابلبحر وأربعمئة يف الرب، وعن الربيع 
بن أنس: هللا أربع عشر ألف عامل ثالثة آالف ومخسمئة يف املشرق وثالثة آالف 

ومخسمئة يف املغرب، وثالثة آالف و مخسمئة هكذا، وثالثة آالف هكذا.10
العامل األرضي  التعّدد يف  بقّوة حلصر  يدفع  الفهم اإلسالمي  أن  احلّظ هنا 

وحده.
أي إّن هللا سبحانه مثانية عشر ألف جمموعة مشسّية مثل جمموعتنا الشمسّية 
ورمّبا أكرب منها أو مثانية آالف عامل، وقد جاء يف كتب علوم الفضاء احلديثة 
أكرب من جمرتنا كثرية،  الكون  العلماء رصدوا وأكدوا وجود جمرات يف  أن 
احلدود  رسم  عن  يعجزون  وأهنم  املرات  من مشسنا آبالف  أكرب  ومشوسها 
النهائية للكون، وال ميكن ألجهزهتم مهما تطّورت أن تنجح يف ذلك. وقد 
حلَِظ العلماء مؤخرة أّن كّل ما نراه من الكون ال يزيد عن نسبة 5%، وأن 
أكثر من 95% من الكون يتألف من مادة غري مرئية ال نبصرها هي املادة 

املظلمة

املاء يف األكوان
أعلن علماء الفلك عن اكتشاف ما وصفوه مبستودع مياه عذبة يسبح يف 
الفضاء احلر، وحيتوي على كّميات مياه تفوق ما حيتويه كوكب األرض من 
مياه يف احمليطات والبحار واألهنار بـ۱4۰ ترليون مرّة. وأشار العلماء إىل أّن 
هذه املياه بعيدة للغاية عن كوكب األرض حىت مبقاييس الفضاء، إذ تبلغ 
املسافة الفاصلة بني هذا املستودع وكوكبنا ۱۲ مليار سنة ضوئية، ممّا يعيين 
استحالة االستفادة منها يف املستقبل املنظور، واستخدامها إلنقاذ األقاليم 
متكن  وإن  حىت  أنه  إىل  العلماء  ويلفت  التصّحر،  أو  اجلفاف  تعاين  اليت 
اإلنسان من الوصول إىل هذه املياه، وهو ما حيتاج إىل مدة زمنية يصعب 
حتديدها، فيجب العمل على ابتكار وسيلة انجعة لنقلها إىل كوكب األرض، 
كما يؤكدون أّن احلصول على عّينة من هذه املياه يساعد على الكشف عن 

املزيد من أسرار الفضاء وتكوين اجملرّات.
فقد ورد يف القرآن الكرمي قوله تعاىل: »وجعلنا من املاء كل شي كي«11 فأينما 
الكمية  أن هللا سبحانه مل خيلق هذه  املؤكد  احلياة، ومن  املاء كانت  كان 
اهلائلة من املياه ويرتكها هائمة يف الفضاء عبثا، وإنا خلقها إّما ألنواع من 
سكان األكوان حتتاج إليها ابعتبار أّن فيهم من ال حيتاج إىل املاء والغذاء، أو 
خلفها للمهدوّيني الذين سيفدون إىل هذه األكوان يف عصر الظهور، مث إّن 
يف هذا االكتشاف اهلائل نكتة وحكمة هلا عالقة ابمتداد احلكومة املهدوية 
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إىل األكوان من جهة، وابلنعيم الذي تعيشه األرض يف زمن حكومته من 
جهة أخرى، فالشّق األول يعطينا انطباعاً عن وجود السكان يف األكوان ممّا 
يستوجب أن يصعد اإلمام املهدي إليهم ليظهر دين اإلسالم على أدايهنم. 
والشّق الثاين يؤكد أّن مشاكل املياه اليت تدرس اليوم على أعلى املستوايت 
وهي اليت يعتقد اخلرباء أهّنا ستكون السبب الرئيس للحروب املتوقعة يف هذا 
البشر لن جتد  العامل وتفتته وتُوقع جمازر بني  تُعجز  القرن حىت إهنا سوف 
حال إاّل على يدي اإلمام املهدي الذي سوف تصعد قواته إىل الفضاء 

بطرائقها املتقدمة فتجلب املاء الوفري لسكان األرض. 

األكوان املتوازية وقوانينها
اليت  التوأم  الكون  نظرية  صاحب  بوئی  بيري  جان  الفرنسي  العامل  حديث 
استمّدها من مصدر علمي من خارج األرض وحتديداً من سكان يومو)1( 
وحديث العامل أندرو لند الذي يرى أن الكون مبجموعه يتكّون من عدد ال 
حيصی من األكوان الصغرية املنفصلة، ختتلف قوانينها عن الكون الذي توجد 
فيه. وحديث العامل السوفييت زاخاروف عن نظرية األكوان املتوازية اليت يدعي 
الذي  »يومو«  سکان کوکب  »األوميني«  طريق  عن  مكتوبة  وصلته  أهنا 
الفرنسي بوئي. واعتقاد مؤلف كتاب »النكرونوميکون«  العامل  حتدث عنه 
أبننا لسنا ملوك الكون وأّن الكون يف خدمتنا، وإنا هناك كون عدواين فيه 
قوى عاتية، أّما حنن فمجّرد غبار معدوم احليلة وما يبقينا أحياء هو أننا أتفه 

من الالزم.12 إذا ما مجعت هذه األقوال معا يثبت هبا:
- أّن هناك أكواانً أخرى منفصلة عن كوننا هلا قوانينها اخلاّصة هبا؛ - أّن 

هناك أكواانً متوازية قد تشبه قوانينها قوانني کوننا، وقد ختتلف عنها کّلياً؛
- أّن هناك بشراً )يوميني( أكثر منا تطوراً يف تلك األكوان؛ 

- أّن هناك يف األكوان املوازية سكاانً عدوانني أشراراً.
وهذه املعلومات اخلطرة إذا ما أضيفت إىل املعلومات اليت ذكرها الدكتور 
جواد بشارة يف موضوعه الذي حتّدث فيه عن مصادم اجلسيمات أو مسرع 
اجلزيئات اخلاّص بفيزايء اجلسيمات يصبح أمر اإلميان بوجود خملوقات أخرى 

يف األكوان أقرب إىل اليقني منه إىل الشّك واالفرتاض.
اجملهول أو الذي يتّم التكتم عليه أو املسكوت عنه ال تعين مطلقاً أّن العلماء 
يتّم  أن  أحد  ليس من صاحل  إذ  األكوان،  السكان يف  بوجود  واثقني  غري 
اإلعالن يف هذا اليوم ابلذات عن وجود املخلوقات الكونّية، ألّن اإلعالن 
ابلذات،  األرض  إبدارة  تتحكم  اليت  املعادالت  من  الكثري  يقلب  سوف 
واحِلراك السياسي املتطّور فيها، إذ إّن اإلعالن قد خيلط األوراق، ولذا تری 
احلراك احملموم يسعى إىل إعادة ترتيب أوضاع الكرة األرضية إعادة حبيث 

تصلح الستقبال تلك املخلوقات أو الوقوف بوجه غزوها احملتمل لألرض.

اهلوامش:
1. املالحظ أن العلماء الغربيني شككوا أبقوال املسلمني خبصوص تطرق القرآن للعلوم 
وتوصلوا  أنفسهم  املسلمون  منه  لو کان صحيحا الستفاد  ذلک  أن  الفضائّية ابعتبار 
إىل النتائج اليت توصل هلا الغربيون، ولكن من يقرأ اآلايت القرآنّية اليت وردت فيها هذه 
املعلومات جيدها موجهة لغري املسلمني أساسا وهذا من اإلعجاز القرآين فغري املسلمني 

هم من جيب أن يتوصل إىل النتائج القرآنية!

2. سورة الذارايت، اآلية 47. 
3. سورة األنبياء، اآلية ۱۰.
4. سورة الطالق، اآلية ۱۲.

5. »املعجم املوضوعي«، ص ۱۰۱.
6. »اهليئة واإلسالم«، السيد هية الذين الشهرستاين، ص ۱۰۲. 

7. املصدر نفسه، ص ۱۱۳.
8. »املنتظم يف التاريخ«، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي، اجلزء األول، ابب 

ذکر البالد. 
9. »املنتظم يف التاريخ«، ابن اجلوزي، اجلزء۱، ابب ذكر البالد.

10. »البدء و التاريخ«، ابن املطهر املقدسي، فصل ۷، خلق السماء واألرض وما فيها.
11. سورة األنبياء، اآلية 30.

12. الرسائل اليت ادعى الدكتور جون بيري بييت من سكان أومو هو وجمموعة كبرية من 
الباحثني والعلماء واملفكرين يف األرض حتدث فيها سكان كوكب أومو عن نظرية، أطلقوا 
عليها اسم توأميه الكون، وهذه النظرية تشبه إىل حد ما نظرية املادة املضادة اليت وضعها 
الربيطاين بويل دربك عام ۱۹۲۸م.، بعد أن دمج عدة معادالت سابقة لنظرييت الكم 
أو الكوانتا للعامل ماكس بالنك، ونظرية النسبية أللربت أينشتني، وتوصل إىل وجود مادة 
معكوسة تكون نواة الذرة فيها سالبة، وإليكرتوانهتا موجبة. ونظرية أومو تقول: إنه ال 
يوجد کون واحد، وإنا هناك كوانن توأمان، تربطهما ببعضهما تلك املناطق أو النقاط 
عرب  وابملرور  السوداء،  الثقوب  اسم  عليها  البعض  عليها  أطلق  اليت  املبهمة،  الفضائية 
تلك الثقوب السوداء من خالل شبكة اتصاالت خاصة متت دراستها منذ قرون عديدة 
تستطيع سفن أومو الفضائية اختصار الزمان واملكان وعبور ماليني الوحدات الفضائية 
يف بضعة أايم أو أسابيع أو اشهر معدوداث. )»األجسام احمللقة جمهولة اهلوية، حقيقة أم 

خيال؟«، الدكتور جواد بشارة، موقع )الناس(:
http://al-nnas.com:ARTICLE/JBashra/25kn4.com

العارف  شرکة  بريوت،  املهدوية«،  احلکومة  »عوامل  الصاحل،  د.  الطائي،  املصدر: 
لألعمال، ط 1، 2012م.

نود  الصحراء  األفارقة جنوب  اإلسالم يف حياة  أثر  نتحدث عن  أن  قبل 
أن نقدم هلذا احلديث بشهادة وردت على لسان أحد األوربيني املنصفني 

ويسمى ميك يف كتابه فقال: 
إن اإلسالم مل يرتك أثًرا عميًقا يف الرتكيب اجلنسى هلذه الشعوب فحسب، بل 
إنه جاء حبضارة أاتحت للشعوب الزجنية طابًعا حضاراي اليزال واضًحا حىت اليوم 
إىل  احلضارة  محل  اإلسالم  أن  ذلك  واالجتماعية،  السياسية  نظمهم  يف  مؤثًِّرا 
القبائل املترببرة، وجعل من اجملموعات الوثنية املنعزلة املتفرقة شعواًب، وجعل جتارهتا 
مع العامل اخلارجى ميسورة. فقد وسع من األفق ورفع من مستوى احلياة خبَْلق 
مستوى اجتماعى أرقى، وخلع على أتباعه الكرامة والعزة واحرتام الذات واحرتام 
اآلخرين .. لقد أدخل اإلسالم فن القراءة والكتابة، وحرم اخلمر، وأكل حلوم 
البشر، واألخذ ابلثأر، وغري ذلك من العادات الوحشية، وأاتح للزجنى السودان 

الفرصة ألن يصبح مواطًنا حرا يف عامل حر. 
وشهادة اثنية يتحدث فيها صاحبها جرانفيل )الكونغوىل( يف العصر احلديث 

عن شىء من أثر العروبة واإلسالم يف عمق القارة فيقول:
لقد زواَّر البلجيك يف الكونغو، فليست مدينة »ستانلى« فيل سوى مدينة تيبوتيب 
املدينة قبل  أقام هذه  الذى  العرىب  الُعمان  الزعيم محيد بن حممد املرجىب  وهو 
قدوم الرحالة ستانلى، وليسا لعرب كما قالوا لنا جتار رقيق، وإمنا هم تلك املوجة 
اإلنسانية الىت اختلطت بنا وصاهرتنا وتركوا لنا لغة متولدة من لغتهم - يقصد 
اللغة السواحيلية - وديًنا، وحضارة، ومساحة تسرى بني كل الناس، كما تركوا على 
أرضنا دماءهم والبلجيك حيصدوهنم ابألسلحة احلديثة، وليس أعز علينا شىء من 

هذا الدم العرىب الذى سال يف املاضي كما سال ويسيل دمنا اآلن يف بالدان على 
أيدى أعداء العرب أنفسهم يف القرن املاضي. 

ونشري اآلن يف إجياز شديد إىل أثر اإلسالم وحضارته يف شىت ميادين احلياة 
يف إفريقيا جنوب الصحراء: 

الدين والعقيدة
إّن اإلسالم قضى على العقائد الوثنية وحلت الوحدانية حمل عبادة األرواح 
واألسالف ومظاهر الطبيعة، فاستبدل الناس اإلسالم هبذا الشتات والفرقة 
الدينية الوثنية ذات الطبيعة اخلرافية والومهية، ومت القضاء على حتكم أرواح 
األسالف واألجداد - كما كانوا يعتقدون - يف حياة األحياء؛ إذ كانت 
أرواح هؤالء األسالف من املوتى هم الرؤساء الفعليون لألسرة وللقبيلة كلها، 
وهم القوامون واملراقبون لسلوك األحياء، وهلم عليهم حق الثواب والعقاب، 
قضى  ومشاكلها. كما  احلياة  أمور  من  أمر  يف كل  استشارهتم  من  والبد 
اإلسالم على االحتفاالت الدينية املهيبة الىت كانت تقام آلهلتهم وألسالفهم، 
والىت كانوا يشربون فيها اخلمور ويقدمون يف أحيان كثرية القرابني البشرية كى 
ترضى عنهم اآلهلة وأرواح األسالف، حررهم اإلسالم من كل ذلك ومن 
أعمال السحر والكهانة املرتبطة هبذه العقائد الوثنية، وحل الفقيه أو الداعية 
املسلم حمل الكاهن أو الساحر، وحل املسجد يف القرية اإلفريقية حمل دار 
عبادة األواثن ذات املنظر البشع، وحلت حلقات الذكر الىت كان الصوفية 
يعقدوهنا حمل حفالت الرقص املاجنة، وبذلك حترر األفارقة سودااًن كانوا أم 

في إفريقيا جنوب الصحراء
أثر اإلسالم
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زنوًجا من هذا التخلف العقيدى والفكرى ومت مجعهم على عبادة واحدة وإله 
واحد وشريعة واحدة ذات نظمواضحة تنظم حياة الفرد واجملتمع. 

احلياة االجتماعية
ويف هذا الصدد نستطيع القول إن اإلسالم خلَّصهم من عادات سيئة كثرية 
امللك  مع  والزوجات  واخلدم  اجلوارى  ودفن  البشر  وأْكل حلوم  الُعْرى  مثل 
املتويف، ووأد األطفال أحياًء، وكان هؤالء األطفال يوءدون ال لشىء إال ألهنم 
ُولدوا مشوهني، أو ُولدوا وهبم مس من الشيطان كما كان يعتقد آابؤهم، أو 
ألن أسناهنم العليا ظهرت أوال، وهو فأل سيئ عندهم، فكانت بعض القبائل 
ترتك هؤالء األطفال يف الغابة ختلًصا منهم، ولكن اإلسالم عدَّل هذه العادة 

بني املسلمني األفارقة. 
إضافة على ذلك أن اإلسالم عّلمهم النظافة فأخذ األهاىل الذين مل يتعودوا 
من قبل على النظافة يغتسلون ويتنظفون، ألن إقامة الشعائر الدينية اإلسالمية 
ال تصح إال بطهارة البدن وامللبس واملكان. يضاف إىل ذلك أن اإلسالم 
نظمهم يف الزواج ونظام األسرة، إذ جعل الرجل هو املسئول األول عن األسرة 
ال املرأة كما كان الشأن عند كثري من القبائل اإلفريقية، فصار األبناء ينسبون 
آلابئهم وليس ألمهاهتم، كما حدد عدد الزوجات يف أربع فقط وليس كما 
كان احلال عندما كان الرجال خيتلطون ابلنساء اختالطًا مجاعيا، أو كان 
للرجل ما يشاء من نساء حسب قدرته ومقدرته. وبذلك رفع اإلسالم مكانة 
املرأة وأحاطها بسياج من االحرتام والطهر والعفاف، بعد أن كان االبن يرث 
زوجات أبيه بل ويتزوج هبن، وكان نظامهم أن ابن الزوجة األوىل هو الذى 
خيتص مبرياث أبيه كله عند وفاته وحيرم منه ابقى األبناء فوضع اإلسالم نظاًما 
عادال لتوزيع الرتكة بني أفراد األسرة مجيًعا إذا مات عائلها، حسب نظام 
دقيق يعطى لكل ذى حق حقه دون زايدة أو نقصان، ودون ظلم أو هبتان، 

مما أورث احلب واملودة يف قلوب األبناء وزرعها حمل الكراهية والبغضاء. 
وال يقل عن ذلك أمهية أن اإلسالم أزال تقسيم الناس إىل طبقات حسب 
واملساواة  اإلخاء  وجعل  االجتماعية،  املنزلة  أو  الثروة  أو  العنصر  أو  اللون 
والتعاون والتكافل أساس احلياة االجتماعية، وأصبح األسود ابعتناقه اإلسالم 
على قدم املساواة مع غريه داخل وطنه، ومع إخوته يف اإلسالم يف أى مكان 
آخر، مما أشعره ابلعزة والكرامة واالعتداد ابلنفس بعد أن كان عبًدا مهااًن 
يتحكم امللك اإلفريقى الوثىن أو شيخ القبيلة يف أموره كلها بل يف حياته 
نفسها، وأصبح سلوك الناس ملوًكا وعامة مضبوطًا بضوابط اإلسالم وشريعته 
شيخ  نزوات  أو  ونزواته  املقدس  امللك  أبوامر  مرهتًنا  يصبح  ومل  وأحكامه، 
القبيلة. وبذلك حرر اإلسالم اإلنسان اإلفريقى وكل إنسان يعتنقه من عبادة 

العباد إىل عبادة رب العباد. 

احلياة االقتصادية
كان النظام االقتصادى يقوم على احتكار شيخ القبيلة أو امللوك أو الزعماء 
لألرض والثروة احليوانية واحملاصيل الزراعية وحق املتاجرة يف سلع معينة، فال 
حيق للناس العاديني متلك شىء فقد كانوا هم واألرض وما ينتجونه منها ملًكا 
للملك. فلما جاء اإلسالم قضى على ذلك، فأطلق حق التملك حسب 

اجلهد والطاقة وَبْذل اجملهود والعمل، وجعل كسب املال أمرًا متاًحا للجميع 
كل حسب جده وكده، فقضى بذلك على اإلقطاع واالستغالل واالحتكار، 
كما قضى على العبودية ونظام السخرة فصار العامل أيخذ أجره عما يقوم به 

من عمل بعد أن كان يعمل يف مزرعة الشيخ أو امللك دون أجر. 
كما حرَّم اإلسالم الراب وفرض الزكاة الىت كان األغنياء يدفعوهنا للفقراء، وكان 
السالطني أيخذوهنا ويوزعوهنا يف مصارفها الشرعية، مما جعل حياة الناس 

حماطة بسياج من العدالة واألمن والرخاء. 
وقد جلب اإلسالم لألفارقة منافع مادية ضخمة؛ إذ ربط الساحل ابلداخل 
من خالل قوافل التجارة الىت توغلت حىت »الكونغو« ومنطقة البحريات، 
وحىت أعماق الغابة يف غرب القارة مما أدى إىل القضاء على عزلة املناطق 
الواسع  اإلسالمى  ابلعامل  وربطهم  عامة  األفارقة  عزلة  وعلى  بل  الداخلية، 
وبتجارته الزاهرة، وقد أاتح هلم إسالمهم أن خيرجوا من أوطاهنم احمللية ويتعرفوا 
هذا العامل الواسع، سواء أكان من خالل رحالت احلج الىت كانوا يقومون هبا 
إىل بالد »احلجاز«، أم من خالل قوافل التجارة الىت كانوا يرحلون معها إىل 

شىت األقطار حىت وصل بعضهم إىل »اهلند« و»الصني«. 

احلياة الثقافية
ويف هذا اجملال كان أثر اإلسالم أمرًا غري مسبوق، ذلك ألن األفارقة مل تكن 
هلم ثقافة انهضة راقية قبل اعتناقهم اإلسالم، ومل يكونوا يعرفون جمرد القراءة 
املرتبطة  والتقاليد  العادات  إال  الثقافة  من  يعرفون  يكونوا  مل  بل  والكتابة، 
ابلكهانة والسحر والشعوذة، وابلطبيعة من مطر وجدب وإنبات وحصاد 
ونبوءات وأساطري، فلما جاء اإلسالم أمدهم ابلعلم والفن الرفيع، وعلَّمهم 
القراءة والكتابة، واستقدم هلم العلماء من مصر واملغرب وتونس وشىت أحناء 
العامل اإلسالمى، بل وأرسل طالهبم إىل هذه البلدان استزادة من العلم والفقه، 
اليت  العربية  اللغة  وهي  القرآن  بلغة  وزوَّدهم  والكتاتيب،  املدارس  هلم  وبىن 
اإلسالمية،  والعقيدة  ابلدين  وربطتهم  أفكارهم  ونسقت  مشارهبم  وحدت 
فمهدت السبيل أمام ظهور ثقافة إفريقية إسالمية مشرتكة بعد أن صارت 
هذه اللغة هي لغة العلم والدراسة واإلدارة والتجارة والعبادة بل والتخاطب 
بني قبائل كثرية يف القارة. وأصبح العلماء األفارقة هم حلقة الربط والوصل 
بني هذا اجملتمع السوداين الزجني وبقية اجملتمعات اإلسالمية، بذهاهبم إىل 
هذه اجملتمعات ملزيد من الدراسة والعلم أو أتدية لفريضة احلج، وبذلك مت 
القضاء على التخلف الثقايف واحلضارى والفكرى الذى كان يسود اجملتمعات 
اإلفريقية، وأصبح اإلفريقى يزهو أبنه جييد القراءة والكتابة، بل يفخر أبنه 
أصبح من العلماء والفقهاء مثله يف ذلك مثل غريه من علماء املسلمني يف 

كافة داير اإلسالم. 
ولقد أدى هذا الرقي العلمي والثقايف الذى وصلوا إليه أن الدول اإلفريقية 
اليت الحيكمها مسلمون كانت الوظائف اليت تتطلب خربة خاصة ومستوى 
ثقايف معني كان اليشغلها إال املسلمون من أهلها، ألن هؤالء املسلمني كما 
يقول توماس أرنولد كانوا أعلى مهة وأوفر نشاطًا وأرفع مستوى من غريهم من 
أصحاب الدايانت األخرى، ألن كل مسلم كان ملتزًما بتعليم أبنائه القراءة 
والكتابة بينما كان غريهم اليعلمون أبناءهم إال عندما يريدون هلم االنتظام يف 

سلك الكهنوت. ومل يفعل املسلمون ذلك إال ألن اإلسالم جعل من التعليم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة، وبذلك تغري حال األفارقة وأنتجوا علًما 
وفقًها وأداًب وحضارة مل يطمس معاملها إال االستعمار األوريب الذى أصيبوا به 

يف مطلع العصر احلديث.

الوحدة السياسية
مل تعرف إفريقيا جنوب الصحراء قبل اإلسالم دوال كبرية أو صغرية إال القليل، 
وكان النظام القبلى هو السائد، وعندما ظهر اإلسالم ودخل القارة )جنوب 
الصحراء( مل يكن فيها من الدول املعروفة وقتذاك إال مملكة »غانة« الوثنية 
يف غرب القارة، أما يف وسط القارة فلم يكن هناك إال دولة »الكامن« الوثنية 
يف حوض حبرية تشاد، وهذه الدولة مل تنشأ إال يف القرن التاسع للميالد، أى 
بعد ظهور اإلسالم حبواىل قرنني من الزمان، أما يف شرق القارة فكانت هناك 
دولة واحدة هى مملكة احلبشة املسيحية، ويف أقصى اجلنوب كانت هناك 
مملكة »مونومواتاب« الوثنية، وابقى إفريقيا جنوب الصحراء مل يكن فيها إال 
املشيخات القبلية ال غري، وكانت حياة الناس ال ينظمها قانون أو شريعة، إال 
ما يقوله امللك أو الشيخ، فكلمته هى القانون، ألنه هو الذى يهب احلياة 
ويقضى ابملوت، ويبارك الزرع واحلصاد، وينزل املطر، ويتحكم يف كل ما على 

وجه األرض، ألنه ببساطة هو اإلله والرب املعبود. 
وعندما جاء اإلسالم مل ينشئ دوال صغرية شبيهة ابليت أشران إليها من قبل 
القبائل  ومجع  عنها،  احلديث  سبق  إسالمية كربى  إمرباطورايت  أقام  فقد 
املتفرقة املتنازعة والعناصر املتباينة داخل هذه اإلمرباطورايت الكبرية، وقضى 
على  أيًضا  وقضى  واإلغارة،  السلب  النهبو  القبائل يف  هذه  عادات  على 
استبداد احلكام وأتهلهم وظلمهم للرعية، بل وجعلهم خيضعون لرجال من 
رعيتهم انلوا قسطًا وافرًا من العلم والثقافة هم العلماء والفقهاء، فكانوا ال 
يربمون أمرًا إال بعد استشارهتم، فعل ذلك - أيًضا - امللوك الوثنيون الذين 
مل يكونوا قد دخلوا اإلسالم بعد و »البكرى« يقص علينا نبأ ملك غانة 
الوثىن الذى اختذ من العلماء املسلمني الذين كانوا يقيمون يف عاصمته وزراءه 

ومستشاريه. 
ُدورًا للشورى كان واحدها يسمى »املشور«  أقام احلكام والسالطني  وقد 
وكان هذا املشور هو املكان الذى يلتقى فيه احلاكم ابحملكومني، فإذا أصيب 
أحد من الرعية بظلم أو أصابه مكروه على يد غريه من الرعية أو احلكام كان 
يلجأ على الفور إىل املشور ويرفع مظلمته، فكان يقضى فيها على الفور على 
يد العلماء والفقهاء أو على يد الوزراء والسلطان نفسه حسب نوع املظلمة. 
ولذلك ساد األمن واألمان والطمأنينة حياة الناس فيما عدا أوقات الفنت 

واالضطراابت واحلروب. 
ونتيجة لذلك كله ارتقت احلياة املادية والعمرانية وازدهرت احلضارة يف إفريقيا 
من  احلديث  ما سقناه يف صدر هذا  ذلك  ويكفي يف  الصحراء،  جنوب 
شهادات قاهلا بعض الغربيني املنصفني، وما قاله آخرون منهم من أن الدول 
اإلسالمية يف إفريقيا جنوب الصحراء شهدت ظهور مئات املدن ذات املنازل 
اجلميلة املبنية ابحلجارة، وكانت هذه املنازل ذات حدائق مجيلة وبعضها كان 
مصمًما ألكثر أنواع املعيشة رفاهية وفخامة وكان الناس الذين يعيشون يف 

احلريرية  املالبس  يرتدون  الفسيحة  الشوارع  ذات  املدن  وتلك  املنازل  هذه 
والعاج، كما سكَّوا  والنحاس  الذهب  من  مبقادير كبرية  ويتزينون  والقطنية 
العملة الذهبية ووجدت عندهم صناعات راقية حىت إن املنسوجات املقدشية 

كانت تباع يف مصر ويف شىت أحناء العامل اإلسالمى. 
الرحالة  أدهشت  الىت  حضارته  وتلك  أتثريه،  هو  وذاك  اإلسالم  هو  هذا 
األوربيني، ولكن هذه احلضارة  بعدهم من  أتى  والربتغاليني ومن  املسلمني 
تلقت ضربة عنيفة على يد الغزاة الربتغاليني وإخواهنم من األوربيني اآلخرين 
يف العصر احلديث حيث أخضعوا هذه القارة بكاملها لنفوذهم وسيطرهتم 
وهنبهم واستغالهلم، وحاربوا اإلسالم وثقافته وحضارته ولغته بقدر ما وسعهم 
انلت  أن  بعد  الصحراء  جنوب  إفريقيا  ولكن  ممكنة  وسيلة  وبكل  اجلهد 
استقالهلا بدأت تفيق من هذا الكابوس الرهيب وتلتمس يف اإلسالم طوق 

النجاة من جديد 
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بنو اسرائیل والنبوة

وقد انتقل جممل مرياث السامري واسالفه )السحرة وكهنة معابد الفراعنة( 
إىل كهنة املعبد واشرار بين اسرائيل والذين ابعوا دينهم بدنياهم، لكي يستمر 
تيار »قبيلة اللعنة« الشيطاين يف االرض، ويتم ضمن اختبار عصيب، اختبار 
النوراين  فتنة بين اسرائيل، ومتييز اخلط  العامل يف خضم  وامتحان مجيع خلق 

لقبيلة »صبغة هللا« عن قبيلة اللعنة. 
إن كالم االنبياء االهليني الذي ينطوي على التحرر والتخلص، مل يؤثر يف 

الزمن األصم واالعمى على بين بين اسرائيل العنيدين والالهثني وراء الدنيا.
وحسب املصادر التارخيية، فان الثقافة املعبدية اليت كانت تكرم على يد كهنة 
املعبد، انبعة من التقاليد والطقوس املعبدية لألمم العابدة لألواثن قبل أن متت 

بصلة للحقائق الدينية والتعاليم املوسوية. 
ويقول األستاذ جالل الدين اشتياين حول تسرب داينة كهنة املعابد لدى 

»قوم اسرائيل«: 
إن القبائل والعشائر االيربية، اليت أوجدت قوم اسرائيل، كانت وقبل الدخول 
إىل كنعان، تفتقد إىل املعبد واآلداب والتقاليد املعبدية اخلاصة والدين الشعائري 
والطقوسي، وكما يستشف من خمتلف الرواايت، فاهنا وبعد دخلوها إىل كنعان، 
تقبلت شيئا فشيئا شعائر البيئة املتحضرة واملتمدنة، وكما مت شرحه، اختذت من 
الثقافة املعبدية هلذه الداير، مثاال ومنوذجا. وكانت هذه القبائل تعبد حىت آهلة 
الكنعانيني ابسم يهوه، وتطلق اسم عبادة يهوه على طقوس عبادة بعل واشرات 
وإل و... وكانت املعابد القدمية لبعل وإل والتالل الكنعانية املقدسة متثل أماكنهم 

املقدسة.
ومتت يف الكتاب املقدس اإلشارة بصورة غري مباشرة إىل دور الكهانة الكنعانية. 
ونظرا إىل هذا الشرح وتقارير الكتاب املقدس، ميكن وبرتجيح أقرب إىل اليقني، 
إعتبار الكهنة الكنعانيني ابهنم أجداد ورواد رجال الدين االسرائيليني. ويسمى 
اإلعتقاد  إىل  الباحثني  معظم  ويذهب  »كوهن«.  ابلعربية  املوظف  الدين  رجل 
يسمى يف كنعان  القساوسة  الكنعانيني. وكان كبري  من  اقتبس  اإلسم  هذا  ابن 

»راوُكِهنيم« ويتوىل اإلشراف على آداب وتقاليد القرابن والطقوس املعبدية فضال 
عن ممارسته التنبؤ والتفؤل والسؤال من إله املعبد. وكانوا يسمون رئيس الكهنة 
ب »كوهن هاروش« وكبري الكهنة بـ»كوهن غادول« و مساعدة ب »كوهن 

ميشنة«... . 
... وابلرغم من أن التوراة جاءت على ذكر الكهنة، وحىت أهنا أسهبت على لسان 
موسى يف شرح أزايئهم وزخارفهم ورسومهم وواجباهتم، لكن املؤكد أن هذه 
الرواايت، وضعت بال إستثناء بعد عهد امللكية السيما بشأن القضااي املتعلقة 

ابلكهانة بعد النفي.1
وبعد النفي، مل يكن هناك معبد حىت برهة من الزمن، وكان اليهود يتجمعون يف 
مواقع أطلقوا عليها إسم »سيناغوغ« للدعاء واإلبتهال وقراءة القانون )التوراة(. 
و  »الكنيس«  ابلعربية  يسمى  فيما  اإلجتماع،  بيت  ابليواننية،  سيناغوغ  وتعين 
»بيت – ها – كنست« ويعين املصطلح الثاين بيت اإلجتماع. وكانت الكنست 
وفضال عن كونه بيتا لالجتماع يضم موقعا لتعليم التوراة مبا يشبه املدرسة وكان 

يطلق عليه إسم »بيت – ها- ميدرش« أو بيت التعليم والرتبية. 
ومبا أن اليهود كانوا يعتربون »معبد اورشليم« »بيت هللا« فحسب، فكانوا يرون 
أن القرابن خمتص هبذا املعبد، ومل تكن طقوس القرابن تنفذ يف الكنست. وعندما 
متت إعادة بناء معبد اورشليم، كانت تتم فيه طقوس القرابن ونريان احلاجة حىت 
هتدميه ابلكامل عام 70 للميالد، لكن الُكُنس كانت تتوسع يف ارجاء »دايسبورا« 

وحىت يف »فلسطني«.2 
النفي، مبعصية الشرك، وجلأوا إىل عبادة األواثن.  اليهود يف عصر  وقد تدنس 

واستفاد الكهنة من هذا األمر كثريا: 
تقول  بعل سفون3 من املصريني، والذي كان يظهر حسبما  تعلموا عبادة  وقد 
الرواايت، على هيئة حصان اترة وهيئة كلب اترة أخرى وذلك حسب القوانني 
الفلكية. واليهود الذين إنبهروا بنساء سيتيم4 أثناء اخلروج كانوا يقدمون القرابني 
الصخور  بني  يعيشون  الذين كانوا  العامونيني6  فيغور5 وصنم  بعل  لصنم  بتهور 

بنو اسرائیل والنبوة

ورثة السامري

واحلفر. 
ويقول مؤلف كتاب »اتريخ السحر« يف تقدميه لألصنام اليت كان يعبدها »بنو 

اسرائيل«: 
لقد كان اليهود يعبدون داغون7 إله الفلسطينيني، والذي كان نصفه إمرأة ونصفه 
مسكة. وقد صنع متثال هذا اإلله من الربونز على هيئة إمرأة مجيلة جدا، متلك 
ذيال على شكل ذيل مسكة ضخمة وذلك على غرار دركتو8 وديركه9 إهلتا السراين 

يف عسقالن.10
تقول  حسبما  واليت كانت  بنويت11  سوك كيت  اببل،  إهلة  أيضا  يعبدون  وكانوا 

األساطري، على هيئة دجاجة مع صوصها.
حصان،  هيئة  على  وااتملك  عنزة،  هيئة  على  االماتبت  إله  »اسيما«12  وكان 

ونرغال السامريني على شكل ديك. 
وكان متثال بعلزبوت، يصنع يف »أكارون« على شكل برغوثة، وأستدعاه آحاب 
ملك اسرائيل عبثا لعالج مرضه. لكن أكثر اآلهلة ترويعا وخمافة كان »مولوخ«13 
آكل األطفال وهو إله العامونيني. وكان مولوخ الوثن الوحيد الذي مل ميلك معبدا 
يف اورشليم، فيما كان الوادي اجملاور الورشليم، مقر بين هيوم، مكاان لنصب متثاله 
احلديدي، والذي كان يدعو أتباعه للضالل والشّر ويستلذ من قدرهم اآليل إىل 
اهلالك. وقد أخذت مفردة مولوخ من مفردة ملك العربية. وكانت طقوس عبادته 

تقام هبدف طلب السالمة والصحة وطول العمر للملك.14
ويقول مؤرخ »قصة احلضارة« ويل ديورانت يف هذا اخلصوص:

اجملتمع  تنامي  مع  ازدادت  الكهنة  ثروة  فان  من وطنهم،  اليهود  نفي  أن  وبعد 
اليهودي اجلديد، ومبا أن هؤالء الناس استفادوا من هذه الثروة املقدسة بصورة 
اليهود يف  احلفاظ عليها وصيانتها، أصبح كهنة  صحيحة وجدوا واجتهدوا يف 
خامتة املطاف أكثر قوة وسطوة من امللوك شأهنم يف ذلك شأن كهنة طيورة واببل. 
ومع ذلك، فان تزايد قوة الكهنة ورواج الرتبية الدينية، مل يكن كافيا لتحرير عقل 
العربانيني من براثن اخلرافة واألوهام وعبادة األواثن. وكانت قمم التالل والغاابت 
اخلفية،  الدينية  والطقوس  لآلداب  األجانب ومشهدا  لآلهلة  مرقدا  واألحراش، 
وكانت أقلية من الناس تسجد للصخور املقدسة أو يعبدون بعل واستارته، أو 
يرمجون ابلغيب على طريقة البابليني، أو يقيمون أصناما وحيرقون األخبرة هلا، أو 
كانوا يعبدون العجل الذهيب، أو يعقدون جلسات واحتفاالت لعبادة األواثن يف 
اهليكل، أو يرغمون أوالدهم على املرور بني النار، كشكل من أشكال القرابن، 
وحىت أن بعض امللوك مبن فيهم »سليمان«15 و »آحاب« كانوا يتملقون لآلهلة 
األجانب. إن رجاال صلحاء مثل »ايليا« و »اليشع« ورغم أهنم مل يبلغوا مقام 
الكهانة، كانوا يدعون الناس على الدوام للتخلي عن هذه العادات والتقاليد، 
وكانوا بصدد دعوة الناس التباعهم والسري على خطاهم واالخذ هبم إىل الطريق 
القومي. ويف خضم هذه االوضاع واالحوال وعلى إثر تفشي الفقر والفاقة بني 
الناس واستغالهلم يف اسرائيل، ظهر رجال كبار يف الداينة اليهودية، وهم جمموعة 

األنبياء الغيارى لبين اسرائيل.16
الدين  لبين اسرائيل ضد رجال  واالصيلني  الصادقني  األنبياء  وقد اثر مجيع 
املثال، نشري إىل عدة ناذج من هذه  املعبديني وكهنة املعابد. على سبيل 
التحذيرات اليت أطلقت بشان الطقوس املعبدية ومشلت رجال دين بين اسرائيل 

واحلكام والكهنة: 
ويقول عاموس يف فصل »العبادة احلقيقية على لسان يهوه«: 

نريان  يل  جتلبون  وعندما  أعيادكم.  أطيق  وال  وأحقرها،  احتفاالتكم،  أكره  إين 

احلاجة، ال أرغب يف هداايكم، وحىت ال أميل للنظر إىل قرابينكم. تباً لضجيج 
أانشيدك. ال أرغب للسماع إىل حلن موسيقاك، بل أود أن يصبح احلق كماء جار 
وتصبح العدالة كالنهر الذي ال ينضب أبدا. وهل كنتم خالل السنوات األربعني 
أيها  أنتم  اإلحتياجات؟  بعض  أو  القرابني  يل  جتلبون  الصحراء،  يف  السري  من 

املنتمني إىل بيت اسرائيل؟!17 5/21.
ويف حلم، يسمع عاموس صوت يهوه الذي يقول له: 

حطم رؤوس أعمدة املعبد لكي هتتز مجيع األعمدة. إين سأحطم دماغ مجيع هؤالء 
)املعبديني( ومي سيتبقى منهم سأقلته ابلسيف... وسيشيد يهوه قاعاته يف السماء 

ويقيم سقفه على األرض. /9.
ويقول هوشع18 يف مقدمة فصل »احملكمة« ضد الكهنة: 

إصغوا كالم يهوه اي بين اسرائيل، حبيث أن يهوى يقيم دعوى ضد سكان هذه 
البالد!

ويقول يهوه: ال يوجد احلب والوفاء يف هذه البالد وال أثر ملعرفة هللا فيها. وقد 
انتشر السباب واخلداع واجلرمية والسرقة والزان وحيصل سفك دماء بعد سفك 
دماء. ومن هنا فان هذه البالد جيب ان جتّف وأن يذبل كل من يعيش فيها، 
مع جممل حيواانت الصحراء... لكن املتهم احلقيقي، ليس شخصا غري معروف 
وال يتم مشاتة الكل، بل أان أدينك أنت أيها الكاهن! وستقع يف الفخ يف النهار 

وسأدمر وأبيد أمك أيضا. 4/1-5.
وميكن من خالل كالم يوشع هذا معرفة أن اخلطيئة الرئيسية يرتكبها القائمون 
يهوه سيحاسب مجيع  إن  الناس ويكونون دينهم ومعتقداهتم.  تنشئة  على 
املذنبني والفاسدين، لكنه يلعن يف مقدمة اجلميع، املذنب احلقيقي الذي 
تسبب هبذا اإلحنراف والفساد. إن إدامة كالم هوشيا، توضح هذه احلقيقة. 
والكهانة  الشعبيني،  األنبياء  بني  العالقة  تتضح  الصراحة،  هذه  إىل  ونظرا 
املعبدية خاصة الشعائر والطقوس اليت فرضوها على دين موسى، وابلتايل 
فاهنم قاموا إبهلاء الناس ابلقرابني ونريان احلاجة والطقوس واإلحتفاالت و... 
بدال من حثهم على العمل الصاحل وعبادة هللا. ويقول هوشيا يف كالمه نقال 

عن يهوه: 
فاين  لذلك  معرفتهم،  معرفة، النك سرقت  ميلكون  يفنون، ألهنم ال  قومي  إن 
سأنسى  فاين  لذلك  اإلله.  أوامر  نسيت  لقد  الكهانة.  منصب  من  ساخلعك 
أوالدك.19 وكلما ازداد عددكم، يتسع نطاق الذنوب واملعاصي وحتول شرفكم 
إىل عار وخزي. إنكم تتغذون على خطااي وذنوب قومي وحريصون على القرابني 

التافهة... .
إن الشراب والذبيحة يسرقان عقل القوم، ويلجأون إىل األواثن اخلشبية املصطنعة 
على ايديهم وينتظرون من عصاها الوعي واإلطالع ... وهكذا تتحول بناتكم إىل 
مومسات، وتزين زوجات أوالدكم. لكين لن أعاقب بناتكم لتحوهلن إىل مومسات، 
ولن أعاقب زوجات أوالدكم الهنن يزنني، الن الكهنة يتماشون مع املومسات، 
وحيتلفون ابلعرائس املقدسة )املومسات املقدسة للمعبد( ابلقرابن، ويتهاوى القوم 
اجلهلة بواسطة هذه األفعال. ال أتتوا حنو غليغال وال تذهبوا حنو »بيت أون«20 
وال تقسموا ابسم يهوه... إن عاصفة ستحطمهم )الكهنة( ابجنحتها، وسيبادون 

خبزي وعار، بسبب مذحبهم وحمراهبم )حمراهبم املخزي(. 19- 4/6.
أيها الكهنة! إصغوا وامسعوا، وأنتهم أيها االسرائيليون حتلوا ابلدقة، واي أصحاب 
البالط إصغوا بدقة، النكم محاة القانون واحلق، لكنكم حتولتم إىل فخ لقومكم يف 
»ميزاب« وشبكة نشرت يف »اتبور« وحفرة عميقة يف »شيتيم«21 لكين سأعاقبكم. 
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القرابن، وأطلب املعرفة ابهلل، ال نريان  ويقول يهوه إين أريد العشق واحملبة، ال 
احلاجة. 6/6 )شكيم(. إهنم ميارسون القتل واجلرمية. نعم إهنم يقرتفون أعماال 

خمزية، لقد شاهدت يف »بيت إل« أشياء فظيعة منهم. 6/9.
لقد أقام أفرامي العديد من احملاريب للصفح عن ذنوبه. لكن حماريبه حتولت إىل 
معصية. إين استطيع وضع قوانني كثرية هلا، لكن هذه القوانني تنفعها بقدر ما 
تنفع رجال غريبا. إهنم حيبون القرابني والذابئح كثريا. إهنم ينذرون اللحوم وأيكلون 

منها، لكن يهوه ال حيب هذه الذابئح. 8/11.
وكلما ازداد عدد االسرائيليني، كلما زادوا من ذابئحهم يف احملاريب... لكن يهوه 

سيحطم حماريبهم، ويهدم مصطباهتم. 10/1.
إزرعوا العدل، فان احملبة والرأفة واحلق سيشملكم. إحبثوا عن هللا، وسيأيت إليكم. 
وأصبتم  الكذب  مثرة  وأكلتم  اجلرمية،  ولذلك حصدمت  الشناعة،  زرعتم  لكنكم 

ابلتعاسة.22
ويشهد التاريخ، أن كهنة املعابد وقفوا لفرتة لردح من الزمن ابسم الدين وهللا، 
يف مواجهة األنبياء االهليني وأوصيائهم، بصورة علنية، ونشروا ابلتواطؤ مع 
ابليس وسائر الشياطني من اجلن واإلنس، »التلبيس« وروجوا بني املستضعفني 
لتعاليمهم االحنرافية حتت عناوين خادعة وبراقة مبا فيها »العرفان« والتواصل 
مع عوامل الغيب، واستفادوا من ذلك. وبذلك فاهنم استنزفوا وحرّفوا كل نبوة 

وكل داينة وأمة.
متاثرة  عام،   3400 قبل   اللّـه لـكليم  املوسوية  الداينة  ُحرّفت  وقد 
ابلتيار اإلحنرايف والكاابال املعبدية. وأصيب اهلنود أيضا ابنواع التعاليم احملرفة 
والشيطانية، مثلما أن داينة االيرانيني القدمية »جاماسب« )اجملوسي( اندثرت 
عن مشهد احلياة احلقيقية قبل حنو 2600 عام لكي متضي قدما بطقوسها 

الشيطانية وثقافتها املعبدية احملرفة. 
وقد تربأ االنبياء االهليني العظام كل يف عصره، من الكهانة والطقوس املعبدية، 
واعتربوها ذنبا كبريا وكفرا، وحذروا أتباعهم من كل ذلك مبصداق »الكاهن 

كالكافر«.23
يعلم  الكفر،  ابليس بوصفه مطلعا وشارعا وشارحا لطقوس وتقاليد  وكان 
غري  والتعبد  التنسك  على  الكهنة  تدريب  خالل  من  سيكون  أنه  جيدا 
فيها خطأ،  يعتربون  منزلة  الناس  لدى  أنصاره  أيصال  على  قادرا  الشرعي 
الكهنة ابهنم مصداق لألانس الورعني والعارفني ابهلل واملتمكنني من الوصول 

إىل أسرار الغيب. 
وأتسيسا على اإلذن العام، فان هللا تعاىل أفسح جلميع عباده جمال العمل 
واإلختبار ليميزوا ابختيار ووعي، مسار احلق عن الباطل، ويتحركوا صوب 
اإلبتالء  على  ذاهتا  حبد  تنطوي  العمل،  وساحة  االختيار  هذا  إن  احلق. 
واإلمتحان. السنة اليت يطبقها على مجيع األانس وسائر الكائنات صاحبة 
احلجج  جعل  أنه  حبيث  اجلميع،  على  احلجة  ليتمم  اجلّن،  أي  اإلختيار، 
للوصول  لرفده  لالنسان،  واألوصياء(  )األنبياء  والظاهرية  )العقل(  الباطنية 

وسلوك املسار السماوي احلقيقي. 
دليال وحجة  ذاهتا  تشكل حبد  تتحقق إبذن هللا،  اليت  األنبياء  معاجز  إن 
إلثبات أحقيتهم وفضح الكهنة الذي كانوا يستغلون القوى الشيطانية واتباع 
مسار التنسك النفساين اترة، لقرصنة الناس وتقدمي أنفسهم على أهنم يف 
مستوى األنبياء. إن هؤالء يف احلقيقة كانوا يوحون ابملمارسات الشيطانية 

للكهانة على أهنا الكرامة. 
أكثر  أهنم  الكفرة على  الكهنة  قدم  ابليس،  اليه  الذي جلأ  »التلبيس«  إن 

املؤمنني امياان وأكثرهم من بلغ املراتب املعرفية العليا. 
إن اإلنتباه إىل هذا املعىن، ضروري النه مت يف كتاب »التوراة« وهو الكتاب 
الذي حنوز اليوم على نسخة حمرفة منه، تقدمي مفردة الكاهن اترة على أهنا 
تنطوي على مفهوم إجيايب، حبيث أنه يقدم هارون على أنه كاهن معبد. 
األمور  مجيع  وخبط  خللط  »التلبيس«  طريق  عن  سعى  ابليس  أن  ومثلما 
على عباد هللا، يعمل ايضا ملصادر هذا املقام وحىت مفردة الكاهن على اثر 
اإلخرتاق التدرجيي على يد أتباعه، وحتويل الكهنة املزورين واملدنسني ابلسحر 
الذي  الدينية واملدعني  الشؤون  الدنيا، إىل اخلدام احلميمني ومتويل  وحب 

يتساوون مع األنبياء وينافسون األنبياء. 
»ِإناَـُّهُم اختاََُّذوا الشاََّياِطنَي َأْولَِياَء ِمن ُدوِن هللِا َوحَيَْسُبوَن أَناَـُّهم مُّْهَتُدوَن«24

اهلوامش:
1. »دراسة يف الداينة اليهودية«، املصدر السابق، صص 393-392.

2. املصدر السابق، ص 403.
3. Beelsephon
4. Sittim
5. Beelphegon

و  االردن بني »يبوك«  يقطنون شرق  الذين كانوا  األانس   Ammonite 6. عاموين 
»ارنون«.

7. Dagon
8. Derecto
9. Dirce

10. إسم مدينة تقع على ساحل البحر األبيض املتوسط يف فلسطني احملتلة.
11. Succoth Benoth
12. Assima
13. Moloch

14. كلسرخي، ايرج، »اتريخ السحر«، املصدر السابق، ج 1، صص 62-61.
15. وقد اعترب ويل ديورانت سليمان النيب ملكا، وذلك من خالل استناده إىل 
لكتابة  املصادر  هذه  اعتمدوا  الذين  واملؤرخني  اليهود  لدى  املوجودة  واملصادر  التعاليم 

التاريخ.
16. ويل ديورانت، »قصة احلضارة«، املصدر السابق، ج 1، صص 368-367.

17. وال ميكن التأكيد صراحة أكثر من هذا على أن هذه الطقوس مل تكن موجودة يف 
عهد الصحراء وداينة موسى.

18. هوشع - هوشياي بن بئريي )هوزآ(. وكان هوشيا إبن مزارع من قبيلة افرامي.
19. واملقصود من أوالد الكهنة أعضاء تنظيم رجال الدين والكهانة.

20. ويستخدم »بيت أون« بدال من »بيت إل«، ويعين بيت الدعارة. واملقصود أن 
بيت هللا حتول إىل بيت الفساد.

21. إن »ميزاب« و »شيتيم« مها مكاانن مقدسان و»اتبور« جبل شاهق وشهري.
22. »دراسة يف الداينة اليهودية«، املصدر السابق، صص 407-405.

الطبعة  العريب،  الرتاث  23. اجمللسي، حممد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، دار إحياء 
الثانية، 1403ه  .ق.، ج 33، ص 347.

24. سورة األعراف، اآلية 30.

والنبوة،  اسرائيل  بنو  الثالث(:  )اجلزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  املصدر: 
إمساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1395ش.
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بنو اسرائیل والنبوة

طبيعة الّلنب و أفعاله على اإلطالق
إّن الّلنب قد حيدث له أحوال من احلموضة و حنوها، تتغرّي هلا طبيعته.

إّن الّلنب ملا كان جوهره مرّكبا من مائّية و جبنّية و سنّية، و هذه األجزاء 
خمتلفة الطبائع ال حمالة. أّما املائّية فليعلم أّن مائّية الّلنب ليست صرفة، بل 
هي خمالطة ألرضية حارّة مرة حمرتقة، و لذلك فإّن املائّية طعمها إىل ملوحة، 
و ذلك ألجل اختالط هذه األرضّية املرّة هبا. و كذلك فإّن املائّية ليست 
خبالصة الربودة، بل فيها مع ذلك حرافة - ألهّنا مائّية - و أرضّية حارّة حمرتقة 

مرة، هي اليت مّلحته.
و أّما السمنّية، فإّن اهلوائّية كثرية فيها. و هي أيضا مركبة من مائّية و هوائّية 
كثرية، و أرضّية لطيفة؛ فلذلك هذه السمنّية ال بّد و أن يكون مزاجها حارّا.
و أّما اجلبنّية، فهي من أرضّية غليظة خيالطها مائّية يسرية؛ فلذلك هي ابردة 

املزاج برودة خالصة من احلرارة.
و الّلنب له يف نفسه مزاج، و له مبا هو دواء مزاج، و مبا هو غذاء مزاج آخر. 
أّما مزاجه الذي هو له يف نفسه، فإنّه جيب أن يكون حارّا حرارة كثرية؛ و 
ذلك ألّن تكّونه هو من الّدم؛ يعىن جمموع األخالط، و ذلك اجملموع مييل 
ال حمالة إىل احلرارة. و تكّونه إنا يتّم بزايدة انطباخ و فعل من احلرارة، و 
ذلك يلزمه أن يزداد حرارة، ال أنه تقّل حرارته. فلذلك جيب أن يكون الّلنب 
يف نفسه مائال إىل احلرارة، و كذلك املىّن و املّدة، و حنو ذلك مما حيدث 

عن الّدم.
و أّما مزاج الّلنب مبا هو دواء، فإنّه جيب أيضا، أن يكون قريبا من االعتدال 
جّدا؛ و ذلك ألّن تسخني ما فيه من اهلوائّية و األرضّية احلارّة املرّة احملرتقة، 
يعدله تربيد ما فيه من املائّية و األرضّية الباردة اليت يف اجلبنّية. فلذلك جيب 

أن يكون الّلنب احلليب مبا هو دواء، قريبا جّدا من االعتدال؛ فلذلك ليس 
يؤثر يف البدن من احلرارة أو الربودة، ما له قدر حيّس به. فلذلك جيب أن 
يكون خروجه من االعتدال الدوائّى يسريا جّدا، و مع ذلك فإنّه مييل عنه 
إىل حرارة يسرية جّدا، و سببها زايدة تسخني أجزائه احلارّة - و هي اهلوائّية 
و األرضّية احلارّة احملرتقة - على تربيد أجزائه الباردة، و هي املائّية و األرضّية 
الباردة. فلذلك كان الّلنب احلليب مبا هو دواء، يسخن إسخاان يسريا جّدا، 

قريبا من االعتدال.
و أّما مزاج الّلنب مبا هو غذاء، فإنّه خيتلف ابختالف املغتذين به؛ و ذلك 
ألّن من كان بدنه معتدال، فإنّه يستحيل فيه إىل الّدم الصاحل؛ فلذلك يكون 
الّلنب  فإّن هذا  بدنه ابردا  أّما من كان  البدن معتدال. و  ابلنسبة إىل هذا 
يستحيل فيه إىل دم بلغمّى؛ فلذلك يكون هذا الّلنب ابلنسبة إىل هؤالء ابردا 
بسبب تكثريه البلغم فيهم. و أّما من كان بدنه حمرورا فإنّه يستحيل فيه إىل 
املرار، ألجل ما فيه من السمنّية؛ فلذلك يكون ابلنسبة إىل هذا البدن حارّا. 
فلذلك مزاج الّلنب مبا هو غذاء خيتلف جّدا حبسب األبدان. فهذا حال الّلنب 

يف احلرارة و الربودة.
و أّما حاله يف الرطوبة و اليبوسة، فإّن هذا الّلنب على كل حال رطب. أّما 
إذا اعترب مزاجه يف نفسه، فإّن هذه الرطوبة تكون كثرية جّدا؛ و ذلك ألجل 
ما يف الّلنب من املائّية و اهلوائّية. و أّما إذا اعترب مزاجه مبا هو دواء، فإنّه جيب 
أن يكون رطبا رطوبة يسرية؛ و ذلك ألجل ما فيه من املائّية. و أّما اهلوائّية 
اليت يف الّلنب و غريه، فإهّنا ال مدخل هلا يف ترطيب البدن البّتة؛ فلذلك يكون 
ترطيب الّلنب مبا هو دواء إنا هو مبا فيه من املائّية، و هذه املائّية ليست تزيد 
يف ترطيبها على تيبيس األرضّية اليت يف الّلنب زايدة كثرية. فلذلك كان ترطيب 

الّلبـن
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الّلنب مبا هو دواء يسريا.
و أّما إذا اعترب مزاج الّلنب مبا هو غذاء، فإنّه أيضا خيتلف حبسب األبدان؛ 
و ذلك ألّن األبدان اليت يستحيل منها الّلنب إىل الّدم احملمود، يكون ترطيبه 

لتلك األبدان ترطيبا جوهراّي معتدال.
و أّما األبدان اليت يستحيل فيها هذا الّلنب إىل دم بلغمّى، فإنّه يكون ترطيبه 
هلا ترطيبا كثريا، و لكن بعض ذلك الرتطيب يكون على سبيل البّل ال ترطيبا 
الّلنب إىل املرار، فإنّه ليس  أّما األبدان اليت يستحيل فيها هذا  جوهراّي. و 
حيدث فيها ترطيبا غذائّيا البّتة، إالّ أن يكون مع أنه يستحيل بعضه إىل املرار، 
فإّن بعضه - أيضا - يستحيل إىل رطوبة بلغمّية، فريطب بتلك الرطوبة، و 

لكن ترطيبا عرضّيا ابالّ. فهذا حال الّلنب احلليب يف مزاجه.
و الّلنب يكسر حّدة املواّد احلاّدة، سواء كانت خلطّية أو غذائّية أو سّية و 
ذلك ألنه مع رطوبته حيول بني املواّد احلاّدة و بني األعضاء، و ذلك ألجل 
شّدة جذب األعضاء له إىل ذاهتا، و بذلك ينكسر شّر تلك املواّد؛ فلذلك 
هو يكسر حّدة األخالط السوداويّة احملرتقة و اللّذاعة و احلاّدة، و مينع ما 
حيدث بسببها من اللذع و حنوه. و لذلك خيلط ابألغذية احلريفة احلاّدة، 
فيدفع مضّرهتا و لذعها، و يكسر شّرها و إيالمها لألعضاء؛ و لذلك هو 
يدفع مضرّة كثري من السموم؛ ألنه يكسر حّدهتا و أذاها. و لذلك يشرب 
احلاّدة  احليواانت  لسع  عند  و  القّتالة،  األدوية  من  تناول كثري  عند  الّلنب 

السموم، فينتفع به جّدا.
و فيه تسكني كثري لألوجاع، و ذلك مبا فيه من اإلرخاء و التحليل مع خلّوه 

عن احلّدة و الّلذع و حنو ذلك.

فعل الّلنب 
يف أعضاء الّرأس 

• إّن الّلنب مع كثرة األجزاء اليت تتصّعد منه إىل الّدماغ، فإنه )ال( حيدث يف 
الرأس أملا شديدا؛ و ذلك ألنه مع كيفية مرطبة مرخية.

فلذلك كان ما حيدث عن الّلنب من الصداع، ليس بشديد؛ فلذلك كان 
الّلنب ليس من األشياء اليت حتدث صداعا شديدا، و لكنه من األشياء الضارّة 

أبصحاب الصداع.
• و اللنب ميأل الّدماغ فضوال، فلذلك هو ضاّر أبصحاب الصداع، و كذلك 
هو ضاّر جبميع من يكثر يف دماغه الرطوابت )خاصة إذا كان مع ذلك مربود 
الّدماغ ألّن الرطوابت( إذا كثرت جّدا يف عضو، أحدثت فيه بردا ألجل 
غمرها حبرارته. فلذلك، إذا كان العضو الذي تكثر فيه الرطوابت ابردا؛ كان 
تضّرره بتلك الرطوابت. فلذلك كان تضّرر مربود الّدماغ ابللنب أكثر، ألنه 
مع تكثريه الرطوابت و الفضول يف الّدماغ يزيد يف برودة هذا الّدماغ زايدة 

كثرية، و ذلك مبا يوجبه من انغمار حرارته بتلك الفضول.
• و إذا كان كذلك، فاللنب ال حمالة شديد الضرر أبصحاب السرسام، و 
السبات السهرّى، و ليثرغس، و حنو ذلك من األمراض احلادثة عن أورام 
أجزاء الدماغ، و إضراره أبصحاب الليثرغس أكثر؛ ألنه يزيد يف برد أدمغتهم.

• و كذلك هو ضاّر أبصحاب الصرع، و أصحاب الدوار و السدر؛ ألجل 
تكثريه الفضول يف الّدماغ. و كذلك هو ضاّر أبصحاب الرعونة و احلمق، 

و أبصحاب السبات، و اختناق الرحم.
• و أّما ضرره أبصحاب الفاجل، و التشّنج و التمّدد الرطبني، فعظيم جّدا؛ 

ألنه مع أنه ميأل الّدماغ فضوال، فإنه شديد اإلضرار ابألعصاب، ألجل بّله 
هلا.

فبالغ. و ألجل زايدته يف رطوبة  الرطبة،  الّلقوة  أّما ضرره أبصحاب  و   •
الّدماغ، هو شديد النفع من األمراض الّدماغية اليابسة؛ فلذلك هو انفع 
و  السوداويّة.  األمراض  املوسوسني، و ألصحاب  و  املاليخوليا  ألصحاب 
نفعه ألصحاب األدمغة اجلاّفة اليت يبوستها ساذجة، عظيم؛ و ذلك ألنه 
ألجل بّلته للدماغ، قد يتضّرر به بوجه ما من يبوسة دماغه. فلذلك كان 
الّلنب شديد النفع ألصحاب السهر، و ألصحاب النسيان اليبوسى، و ملن 

أفرط يف اجلماع حىت حدث يف دماغه جفاف.
• و من مضاّر الّلنب ابلدماغ، أنه حيدث يف الرأس ثقال، و ذلك ألجل ما 
يصّعده إليه من األخبرة، و يكّدر احلواّس كلها، و ذلك ألجل ما خيالط أرواح 
الّدماغ من تلك األخبرة، و يظلم البصر جّدا، و ذلك ألجل تكّدر الروح 
الباصرة بكثرة البخار. و ألجل ذلك، كان الّلنب شديد الضرر أبصحاب 
ضعف البصر، خاصة الكائن عن األخبرة، أو عن غلظ الروح. و كذلك هو 
شديد النفع أبصحاب اخلياالت، و من خياف عليه نزول املاء يف العني. و 
أّما أصحاب هذا املاء فإّن الّلنب من أضّر األشياء هبم. و كذلك هو ضاّر 
أبصحاب الدوّى و الطنني و الصفري، و أبصحاب أوجاع األذن أو العني.

• و إذا كان الّدماغ ابردا؛ كان حدوث هذه املضاّر كّلها عن أكل الّلنب 
الّدماغ ضعيفا، كان  إذا كان  و  ابللنب.  البارد  الّدماغ  تضّرر  أشّد، ألجل 

تضّرره بذلك أشّد ألجل قبوله بسبب ضعفه.
• و اإلكثار من الّلنب يبّلد الذهن، ألجل تغليظه أرواح الّدماغ و تكديره 
هلا )و لذلك فإّن إطالة مّدة الرضاعة تبّلد الذهن(. و كذلك القوم الذين 
يكثرون من الّلنب أذهاهنم بليدة؛ و لذلك فإّن الرتكمان بليدو األذهان، و 

مع ذلك فإّن هؤالء يكونون منطاعني لبىن اخللق؛ ألجل رطوبة أدمغتهم.
• إذا خلط الّلنب ببياض البيض و دهن الورد كان شديد النفع من غلظ 
األجفان، و جرهبا و خشونتها، و ذلك إذا جعل عليها من خارج. و قد 
يقطّر هذا يف العني، فينفع جّدا من خشونتها، و من األوجاع احلادثة من 

املواّد احلاّدة فيها.
• و أكل الّلنب مع أنه ميأل الرأس خبارا و فضوال، فإنه مينع النوازل؛ و ذلك 

ألجل تغليظه مواّد الرأس، و كسره حلّدهتا، و إمخاده حلركاهتا.

يف أعضاء الّصدر 
• إّن الّلنب ملا كان ما يتصّعد منه إىل الرأس كثريا جّدا، مما حيصل منه يف 
داخل الصدر من طريق احلجاب الفاصل بني آالت الغذاء و آالت التنّفس؛ 
ال بّد و أن يكون كثريا؛ و ذلك ألجل وقوف الصدر يف طريق نفوذ ما 
يتصّعد من الّلنب إىل الرأس. و كذلك أيضا ما يسيل من الّلنب و ينفذ يف 
مساّم احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة. و ال بّد و أن يكون - أيضا 
- كثريا؛ و ذلك ألجل ما يف الّلنب من املائّية املسّيلة. فلذلك كان ما حيصل 

من الّلنب يف داخل الصدر كثريا جّدا؛ فلذلك كان أتثريه قواّي.
• و ملا كان الّلنب ملّينا غّساال جاّلء، فهو ال حمالة انفع ألعضاء الصدر.

• و لذلك كان الّلنب احلليب انفعا جّدا للسعال، و خشونة احللق و الصدر؛ 
و ذلك ألجل تليينه و متليسه و كسره حلّدة املاّدة النازلة يف الصدر احملدثة 
للسعال، و إنضاجه هلا و لسائر مواّد الصدر. و لذلك هو انفع من الربو و 
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ضيق الّنفس، و من البهر. 
• إّن الّلنب انفع للقروح؛ فلذلك هو انفع لقروح الصدر و الرئة و للّسّل، و 
نفعه للّسّل عظيم؛ ألنه مع نفعه لقروح الرئة، هو يرّطب البدن و يغذوه. و 
ينفع أيضا من نفث الدم؛ و ذلك ألجل تغريته، و كسره حلّدة الّدم احملوجة 

إىل خروجه ابلنفث.

يف أعضاء الغذاء 
• و ملا كان الّلنب شديد املالئمة لألعضاء، فهي أتخذه قبل متام اهنضامه 
يف األعضاء السابق عليها، و ذلك ألجل شّدة جذهبا له. فلذلك كان مع 
جودة جوهره و سرعة اهنضامه، يوّلد البلغم و الفضول، فإّن توليده البلغم 
ليس ألجل عجز القوى عن هضمه، و ال بسبب عصيان جوهره عن ذلك، 
بل ألّن األعضاء أتخذه من األعضاء املتقّدمة عليها قبل متام عمل تلك 
األعضاء فيه. فلذلك يصل إىل األعضاء اجلاذبة له و هو بعد مل يتم هضمه؛ 
فلذلك يوّلد يف تلك األعضاء بلغما و فضوال. و مع ذلك، فإنه قد يوّلد 
فضوال رديئة، و ذلك ألجل كثرة ما حيدث له من الفساد، ألجل شّدة قبول 

جوهره لالنفعال. و لذلك فإّن الّلنب يفسد كثريا.
و من شأنه أنه يطفو يف املعدة، و ذلك ألجل ما حيدث له من الغليان، ألّن 
هضم املعدة إنا يتّم ابلطبخ، والّلنب مستعّد جّدا للغليان ألجل ما حدث له 
من الغليان احملدث للزبديّة املوجبة لبياضه. فلذلك كان الّلنب حيدث له كثريا 
الغليان يصّعد أجزاءه؛ فلذلك هو  عند اهنضامه يف املعدة غليان، و هذا 
يطفو يف املعدة، و يكثر ما يتبّخر منه. و إذا كان الّلنب يغلى يف املعدة كثريا، 
فهو ال حمالة حيمض فيها كثريا. إذ الغليان احلادث للنب، يلزمه حتّمضه، كما 

ذكرانه أوال.
• و من شأن الّلنب أن حيدث عنه الرايح و النفخ، و ذلك ألجل مبادرة 
األعضاء إليه قبل الوقت. فلذلك هو ينفخ املعدة و األمعاء، و حيدث القراقر 

و املغص، و قد حيدث القولنج.
• و مع أّن الّلنب يضّر أورام األحشاء، فإنه ينفع جّدا من قروحها؛ و ذلك 
ألنه من شأنه النفع من القروح، على ما تعرفه بعد. و إذا شرب مع العسل 

نقّى القروح الباطنة من األخالط الرديئة، و نفعها جّدا.
و من شأنه أيضا، تعديل الكيموسات. و ذلك بسبب رطوبته مع خّلوه عن 
الكيفّيات احلاّدة؛ فلذلك هو يكسر حّدة املواّد احلاّدة، و يدفع شرها. و يف 

األبدان املعتدلة يوّلد ّدما رطبا.
• و الّلنب مع كثرة تغذيته يقّوى األبدن، ال ألجل التغذية فقط، بل ألنه 
مناسبات ال تدرك،  األبدان  له إىل  احلاّدة، و ألّن  يصلح حال األخالط 
خاصة ما كان من األبدان مع خلّو أحشائه عن املرار حاّر املزاج ايبسه، فإّن 
الّلنب يقّوى هذا البدن جّدا، خاصة إذا كانت املعدة مع ذلك حارّة حمرتقة، 

و خاصة إذا كان الّلنب حامضا.
• و أكل الّلنب حيدث سددا يف األحشاء، و ذلك أيضا ألجل أخذها له 
قبل متام اهنضامه و تلطّفه. لكن مائّية الّلنب تفّتح بقوة، و ذلك ألجل ما 
فيها من اجلوهر املّر، و هو اجلوهر الصفراوّى. و هذا اجلوهر قوّى التفتيح، 
و لذلك فإّن مائّية الّلنب تنفع من الريقان؛ ألهنا مع قوة تفتيحها تتمّكن من 
النفوذ إىل املرارة و ما بعدها، و هي بعد على قّوهتا؛ و ذلك ألجل إفراط رّقة 

قوامها مع القوة النّفاذة اليت فيها من اجلوهر الصفراوّى.

• و من شأن الّلنب أن يقّوى شهوة الغذاء و شهوة املاء. أّما تقويته لشهوة 
الغذاء، فألّن األعضاء يشتّد جذهبا له، فيجتذب ال حمالة ما يكون أمامه من 
الغذاء؛ فلذلك جيلو املعدة و األمعاء و الكبد و حنوها - من الغذاء - و يلزم 
ذلك قوة شهوة الطعام. و أّما تقوية الّلنب لشهوة املاء. ألنه ألجل طفوه، و 
وقوفه يف أعاىل املعدة أول ما يؤكل، تشوق الطبيعة إىل غسله، و إحداره إىل 
أسفل، و ذلك يكون ابملاء. فلذلك كان الّلنب يعّطش و تعطيشه هو أول ما 
يؤكل. و أّما بعد أن ميضى على تناوله مدة، فإنه يشّوق إىل الطعام إبخالء 

املعدة من الغذاء فلذلك الّلنب يعّطش أوال و جيوّع أخريا.
• و كّل لنب طبخ، يقّل توليده للنفخ و الرايح، و ذلك ألجل ذهاب بعض 
رطوابته، و نضج شئ منها. و أكثر األشياء إذا طبخت، لطفت إال الّلنب 
فإنه إذا طبخ، ازداد غلظا، و ذلك ألجل غلظ قوامه حينئذ بسبب نقصان 

مائّيته، و غلبة األرضّية عليه.

يف أعضاء الّنفض 
• و من شأن الّلنب أنه حيدث حجارة الكلى و املثانة، ألنه يصل إىل هذين 
العضوين و مل يكمل بعد اهنضامه، و ذلك ألجل شّدة جذب هذه األعضاء 
و حنوها له. فلذلك حيصل يف األعضاء، و هو بعد إىل فجاجة بلغمية، و فيه 
أرضّية غليظة قابلة لالنعقاد - و ذلك هو اجلزء اجلبىّن منه - فلذلك يكون 

ما ينتهي منه إىل الكلى و املثانة، قابال لالنعقاد بسهولة و كيف.
• و الّلنب احلامض يقّوى الباه يف احملرورين، و اليابسى األمزجة جّدا. و ينفخ، 
فيعني بذلك على اإلنعاظ إعانة كثرية. و يقطع اإلسهال، خاصة احلاّر و 
الصفراوّى، و كذلك الدموّى. خاصة الّلنب املرضوف منه، بعد نزع زبده، 
خاصة إذا كان بقراّي، خاصة إذا طفي فيه احلديد احملّمى، أو أغلى يف قدر 

من احلديد حىت ينعقد.

الّلنب يف کالم األئّمة املعصومني
من  حيّب   رسول هللا »كان  قال:   آابئه عن   الل عبد  أيب  عن 

الّشراب الّلنب.«1
عن خالد بن جنيٍح عن أيب عبد الّل ع قال: »الّلنب من طعام املرسلني.«2

أيب احلسن األصفهاين قال: كنت عند أيب عبد الل فقال له رجٌل و أان 
أسع: جعلت فداك إيّن أجد الّضعف يف بدين. فقال: »عليك ابلّلنب فإنّه 

ينبت الّلحم و يشّد العظم.«3
عن عبدالّل بن سليمان عن أيب جعفٍر قال: »مل يكن رسول الل أيكل 
طعاما و ال يشرب شرااب إاّل قال الّلهم ابرك لنا فيه و أبدلنا به خريا منه إاّل الّلنب 

فإنّه كان يقول الّلهم ابرك لنا فيه و زدان منه.«4

اهلوامش:
1. برقى، امحد بن حممد بن خالد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانية، 1371ق.، ص 491.

2. املصدر السابق.
3. املصدر السابق، ص 492.

4. املصدر السابق.

املصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، ايران، طهران، 
طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ پزشکی، 1387ش.
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نزلت آية الوضوء من »سورة املائدة«، وأّدی النيّب وضوءه يف ضوء َهْديها 
عّدة مرّات يف اليوم، وعلی مدی أكثر من عقدين، وشاهد املسلمون كيفية 

.وضوء النيّب
غري أّن الغريب يف األمر أن يقع االختالف يف الوضوء الذي استقّر عليه 

املسلمون، وذلك يف عهد خالفة عثمان لقول أيب مالك الدمشقي:
حدثت أن عثمان بن عفان اختلف يف خالفته يف الوضوء.1

 ،وتبيّن اخلليفة عثمان وجنوده وضوءاً منسوابً ايل فعل الرسول األعظم
 فيما اّدعی الفريق اآلخر ثباته علی الوضوء الذي جاء به الرسول األكرم
منذ اُمر إبقامة الصالة، واستنصر كّل فريق ابلقرآن والسّنة إلثبات مّدعاه، 

.وفيما يلي حترير حمّل النزاع يف بيان صفة وضوء النيّب

وضوء الشيعة االمامية
الوضوء عند الشيعة غسلتان ومسحتان:

الغسل األّول: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس الی الذقن.
الغسل الثاين: غسل اليد اليمنی مث اليسری من املرفق ايل أطراف األصابع، 

حبيث يبدأ من املرفق ويُنتهي الی أطراف األصابع.
و من مثّ:

املسح األّول: مسح الرأس، أبن ميسح مقّدم الرأس أبصابعه أو كفه.
املسح الثاين: مسح ظاهر القدمني، أبن ميسح أبصابعه أو كف اليد مبتدءاً 

من رؤوس اصابع القدم ايل قبتها.

وضوء أهل السنة
من األُمور اليت خيتلف فيها أهل السنة عن الشيعة اإلمامية يف الوضوء، أهنم 
يف غسل اليد اليمنی و اليسری، يبدأون الغسل من األصابع وينتهون ابملرافق، 

واألمر اآلخر أهنم يغسلون األرجل بدالً من مسحها.
وعليه جيدر يف هذه الدراسة املقتضبة، حبث نقطتني:

اأُلويل: هل جيدر يف غسل اليدين البدء أبطراف األصابع و اإلنتهاء ابملرافق 
القيام بعكس ذلك أبن يبدأ ابملرافق  كما يفعل أهل السّنة؟ أو البّد من 

ويُنتهي أبطراف االصابع؟
الثاين: ما جيب بعد مسح الرأس، هل هو غسل األرجل أو مسحها؟ و ما 

هو املستفاد من الكتاب و السنة يف هذه املسائل؟

آية الوضوء
قال تعايل:

»اَي أَيُـَّها الاَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإيَل الصاَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإيَل اْلَمَراِفِق 
َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإيَل اْلَكْعَبنِي...«2 

أَما ابلسنة ايل النقطة األويل من البحث أي: هل جيوز يف غسل اليدين البدء 
أبطراف األصابع كما عليه أهل السنة، أو البّد من البدء ابملرافق كما هو 
عليه الشيعة؟ الذي يُفهم من عبارة »فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإيَل اْلَمَراِفق« 
يف اآلية الشريفة، أنه البد من غسل اليدين ايل املرافق، أي أن الغسل حَمّدد 

ابملرافق، فال يكفي الغسل دوهنا وال حاجة ايل الغسل فوقها.3
وعليه فإن أقصي ما تبَينه اآلية الشريفة بيان حَد الغسل، دون التطرق الی 

وضوء النبي

كيفيته وهل جيب ان يكون البدء من أطراف األصابع أم البد من البدء 
ابملرافق، خاصة إذا قلنا أن لفظ )إلی( مبعين )مع( وفسّران اآلية علی النحو 
اْلَمَراِفِق« إذ تستعمل )إلی( أحياانً  ِإيَل  َوأَْيِدَيُكْم  اآليت: »فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم 
َأْمَواِلُكْم«،4 وعليه  َأْمَواهَلُْم ِإيَل  أَتُْكُلوْا  مبعين )مع(، كما يف قوله تعايل: »َوالَ 
األصابع  من  اليدين  غسل  البدء يف  وجوب  علی  اآلية  هبذه  فاإلستدالل 
ابطل، إذ ليس يف اآلية تصريح بذلك وال ظهور، بل ال توجد حتی إشارة 

علی ذلك.

الوضوء يف أحاديث أهل السنة
ليس هناك يف رواايت أهل السنة اليت تروي كيفية وضوء النيّب ما يدل 
علی أّن النيّب كان يبدأ يف غسل يديه الشريفتني من أطراف األصابع 

إلی املرافق.
ومن الرواايت املشهورة واملنقولة يف صحاح أهل السنة رواية وضوء عثمان 

علی النحو اآليت:
فتوّضأ فغسل كفّيه ثالث مرات مث مضمض  بن عفان دعا بوضوء  إّن عثمان 
واستنشق مث غسل وجهه ثالث مرات، مث غسل يده اليمنی إلی املرافق ثالث 
مرات، مث غسل يده اليسری مثل ذلك، مث مسح رأسه، مث غسل رجله اليمنی إلی 
 الكعبني ثالث مرات، مث غسل اليسری مثل ذلك، مث قال: رأيت رسول الل

توّضأ حنو و ضوئي هذا... 5
ومعلوٌم أّن هذا النوع من التعبري القائل )غَسل عثمان يده اليمين واليسري 
إلی املرافق(، وقال: توضأ النيّب حنو وضوئي هذا. ال يدل علی أكثر من 
أن النيّب قد غسل هذا املقدار، دون أن يكون إبتداء ذلك من أطراف 
األصابع إلی األعلی، وهكذا األمر ابلنسبة إلی الرواايت ااُلخری اليت هلا 

ذات التعبري.
اإلنسان  سيفهم  املرافق،  إلی  يديك  إغسل  يقال:  حينما  أنّه  إلی  مضافاً 
مبقتضی طبعه أن الغسل يكون من األعلی إلی األسفل حبيث جتري غسالة 
املاء إلی أطراف األصابع، ال أن يبدأ بغسل أطراف األصابع مث ترفع إلی 
األعلی ليجري املاء بنحو معكوس من فوق اليد، لتعود الغسالة وجتري من 
أطراف األصابع، أو تنزل من املرافق لتبلل الثياب، أو تنسكب علی األرض.
ومن خالل أدنی إلتفات إلی الكيفية السائدة يف األغسال بني العرف العام، 
يتضح أّن اآلية عندما أمرت بغسل اليدين إلی املرافق، مل تكن هناك حاجة 
الناس  إلی األسفل، ألن  األعلی  أن يكون من  الغسل البد  أن  بيان  إلی 

يفعلون ذلك وفقاً ملقتضی طبيعتهم.
وعليه إذا توضأ شخٌص علی النحو الذي يقتضيه طبعه، يكون قد عمل 
ابآلية الشريفة، وهو أوفق ابإلحتياط، وإذا كان األمر خالف ذلك، كان 
 جيب بيانه، يف حني أن رواايت أهل السنة اليت تبنّي كيفية وضوء النيّب

ساكتة عن ذلك.

الوضوء يف أحاديث الشيعة اإلمامية
ذكران صورة وضوء النيّب يف األحاديث الواردة يف مصادر الشيعة اإلمامية 
واملنقولة عن أئمة أهل البيت، وقد صرِّح فيها ابلبدء ابملرافق كما هو 

املتعارف واملعمول يف غسل األيدي، وسنذكر واحدة منها علی سبيل املثال:
 :عن زرارة: قال أبو جعفر

»أال أحكي لكم وضوء رسول الل؟« فقلنا: بلي، فدعا بقعٍب6 فيه شًي 
من ماء، فوضعه بني يديه، مث حسر عن ذراعيه مث غمس فيه كفه اليمنی، مث 
قال: »هكذا إذا كانت الكّف طاهرة.« مثّ غرف فمألها ماءاً، فوضعها علی 
جبهته، مث قال: »بسم الل.« وسدله علی أطراف حليته، مث أمرَّ يده علی 
وجهه، وظاهر جبهته، مرّة واحدة، مث غمس يده اليسري، فغرف هبا مألها، 
مثّ غرف بيمينه مألها، فوضعه علی مرفقه اليسری فأمّر كّفه علی ساعده 
حتی جری املاء علی أطراف أصابعه، ومسح مقّدم رأسه وظهر قدميه ببّلة 

يساره وبقية بّلة ميناه.7
»وسائل  يف كتاب  مظاهّنا  فراجع  املضمون،  هبذا  أخری  رواايت  وهناك 

الشيعة«، اجلزء األّول، إبتداًء من الصفحة 272 فما بعد.

هل الصحيح غسل الرجلني أو مسحهما؟
النقطة الثانية يف البحث: هل جيب غسل األرجلني أم مسحهما؟

وسنتعرض أوالً إلی األقوال يف هذه املسألة:
نقل إبن قدامة وهو من كبار فقهاء أهل السنة، يف كتابه »املغين« وهو من 
الكتب الفقهية املعتربة عند أهل السنة، نقل األقوال يف كتابه هذا علی النحو 
اآليت: غسل األرجل واجب يف قول أكثر أهل العلم، وقال عبد الرمحن بن أيب 
ليلي: أمجع أصحاب رسول الل علی غسل القدمني، وروي عن علّي أنه 
مسح علی قدميه مثّ دخل املسجد فخلع نعليه مث صلي. وحكي عن أبن عباس 

أنه قال: ما أجد يف كتاب الّل إال غسلتني ومسحتني.
وروي عن أنس بن مالك أنه ذُكر له قول احلجاج: إغسلوا القدمني ظاهرمها 
وابطنهما. فقال أنس: كذب احلجاج، وتال هذه اآلية: »فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم 
َوأَْيِدَيُكْم ِإيَل اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإيَل اْلَكْعَبنِي«، أي أنه البد 
ملوافقة هذه اآلية من مسح القدمني ال غسلهما، وحكی عن الشعيب إنه قال: 
الوضوء  )يعين  التيمم  فاملمسوحان يسقطان يف  الوضوء مغسوالن وممسوحان، 

حيتوي علی مسح الرأس والرجلني، وال يوجد ذلك يف التيمم(.
مثَّ نقل قول ابن جرير الطربي يف التخيري بني الغسل واملسح.8

فأّواًل: عّد إبن قدامة غسل األرجل رأايً ألكثر أهل العلم.
بني الصحابة والتابعني،  اثنياً: أقّر أبن القول بغسل األرجل ليس إمجاعياً 

فهناك من يقول مبسحها.
اثلثاً: نقل أن عليًا كان ميسح القدمني.

مسح أو غسل األرجل يف الوضوء من القرآن
قال تعايل: »اَي أَيُـَّها الاَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإيَل الصاَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم 

ِإيَل اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإيَل اْلَكْعَبنِي...«
نالحظ أن اآلية الشريفة بعد أن أمرت بغسل األيدي إلی املرافق، قالت: 
»َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإيَل اْلَكْعَبنِي«، حيث أمرت أوالً مبسح الرأس، 

مث ذكرت كلمة »أرجلكم« معطوفة ابلواو.
وهناك قراءاتن يف كلمة األرجل، أحدامها ابخلفض )وهي قراءة ابن كثري ومحزة 
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الواضح أن جماورة أحد العوامل ال يعّد جارّاً، كما جاء يف كتاب )إعراب 
ينبغي  ال  خاطئ  إستعمال  أنه  قال:  حيث  للنّحاس،  املنسوب  القرآن(13 

القياس عليه.
والذي عليه احملققون إن خفض  اللبيب(:  إبن هشام يف كتاب )مغين  وقال 
اجلوار يكون يف النعت قليالً كما مثلنا14 ويف التوكيد اندراً. وال يكون15 ابلنسق 

ألن العاطف مينع عن التجاور.16
التوجيه  يكون  اجلر  قراءة  علی  بناًء  أنه  يتضح  البيان  هذا  خالل  ومن 
املذكور إلستفادة غسل األرجل يف الوضوء مستلزماً لعدة خمالفات لألصل 
والظاهر، إذ ترد نفس املخالفات الواردة يف قراءة النصب، وذلك ألن كلمة 
»أرجلكم« إذ قرئت ابجلر للمجاورة، ستتعلق جبملة »فاغسلوا« وسرتد نفس 

اإلشكاالت، مضافاً إلی اإلشكاالت الواردة علی اجلّر ابجملاورة.
اآلية علی  إلی أن داللة  السنة  وذهب بعض احملققني واملفسرين من أهل 
املسح ظاهرة وال إشكال فيها، وذهبوا إلی وجوب غسل األرجل من طرق 

أخري وفيما أييت سنناقش كلمات بعضهم.

مسح األرجل يف رواايت الشيعة اإلمامية
الواردة عن األئمة املعصومني واليت حيكي  إن رواايت الشيعة اإلمامية 

الكثري منها صورة وضوء النيّبتدل علی مسح األرجل داللة واضحة.
ومنها تلك الرواية الواردة يف غسل األيدي اليت نقل فيها مسح األرجل من 
قبل النيّب األكرم ويف رواية زرارة وبكري سئل اإلمام الباقر عن وضوء 
النيّب األكرم، فأخذ اإلمام حيكی هلم صورة وضوء النيّب حتی 

قال: مثّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، مل حيدث هلما ماًء جديدًا.17
وهناك الكثري من رواايت الشيعة يف هذا اجملال، فراجع »وسائل الشيعة« 
الذي  املعين  بعد، وهي صرحية إبفادة  فما  الصفحة 272  األّول يف  اجلزء 

أفادته اآلية الكرمية.

أحاديث أهل السنة يف حکم األرجل يف الوضوء
إن األحاديث املذكورة يف املصادر احلديثية لدي أهل السنة يف بيان حكم 
األرجل يف الوضوء كثرية، واليت يستدل هبا علی وجوب غسل األرجل علی 

ثالث جمموعات:
 واليت ذكرت أن النيّب ،1. األحاديث اليت حتكی صورة وضوء النيّب

كان يغسل قدميه.
2. األحاديث اليت روت أمر النيّب بغسل األرجل يف الوضوء.

3. األحاديث اليت روي فيها هتديد األعقاب ابلنار، واليت يستدّل هبا علی 
وجوب غسل األرجل وعدم مسحها.

أما األحاديث اليت حتكي صورة وضوء النيّب فنكتفي منها بذكر حديثني:
1. عن محران مولی عثمان بن عفان أنه رأی عثمان دعا بوضوٍء فافرغ علی 
إلی  ويديه  ثالاثً،  وجهه  غسل  مثّ  مرات.  ثالث  فغسلهما  إانئه  من  يديه 
املرفقني ثالاثً، مثّ مسح برأسه، مث غسل كّل رجل ثالث مرات، مث قال: رأيت 

النيّب يتوضأ حنو وضوئي هذا.18
2. عن عبد الّل بن زيد قال: أتی رسول الل فأخرجنا له ماًء يف توٍر من 

صفر فتوضأ فغسل وجهه ثالاثً ويديه مرتني مرتني ومسح برأسِه وغسل رجليه.19
ومن اجملموعة الثانية نذكر حديثاً واحداً:

عن جابر بن عبد الّل قال: امران رسول الل إذا توضأان للصالة أن نغسل 
أرجلنا.20

ومن اجملموعة الثالثة نذكر حديثاً واحداً أيضاً:
عن عبد الّل بن عمرو قال: ختلف النيّب عنا يف سفرة سافرانها فأدركنا وقد 
أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ومنسح علی أرجلنا، فنادي أبعلی صوته: »ويل 

لألعقاب من النار مرتني أو ثالاثً.«21
ال خيفي أن هذا النوع من الرواايت اليت فيها هتديد لألعقاب ابلنار ليس فيها 
داللة علی وجوب غسل األرجل بوصفه جزءاً من الوضوء، بل رمبا كان املراد 
منها منع بعض األشخاص من الدخول يف الصالة أبرجٍل متنّجسة، ومما 
يؤيّد هذا اإلحتمال القرينة املوجودة يف نفس هذِه الرواية، وهي أن الراوي 
مل ينسب املسح لنفسه فقط، وإنا نسبه إلی مجاعة من الصحابة، فيتضح 
أن الصحابة كانوا ميسحون أرجلهم، فلو كان النيّب يريد أن يردعهم عن 
ذلك وأن أيمرهم بغسل أرجلهم، كان عليه أن أييت ببيان صريح بذلك كأن 
يقول هلم: »ال متسحوا علی أرجلكم ولكن إغسلوها«، يف حني أنه مل يقل 
ذلك، واكتفي بتهديد األعقاب ابلعذاب ابلنار فقط، وهذا ليس صرحياً يف 

الردع عن املسح علی األرجل.
وأما األحاديث ااُلخري اليت تروي أن النيّب كان يغسل قدميه يف الوضوء 

أو تلك اليت تروي أمر النيّب بغسل األرجل، ففيها:
أّواًل: إهنا خمالفة لآلية الشريفة، وال ميكن عّد مثل هذِه األحاديث من سنة 

. النيّب
اثنياً: إهنا معارضة ابألحاديث اليت حتكي املسح عن رسول الل، وال 

أبَس ابستعراض بعض تلك األحاديث:
1. عن عباد بن متيم عن أبيه قال: رأيت رسول الل يتوّضأ وميسح ابملاء 

علی رجليه.22
شيبة  أيب  إبن  »سنن«  عن  نقالً  العمال«  »كنز  يف  احلديث  هذا  وروي 
و»مسند« أمحد و»اتريخ« البخاري و»مسند« العدين، و»مصباح السنة« 
أيب  و»جامع«  للـطرباين،  الكبري«  و»املعجم  الباوردي  و»مسند«  للـبغوي، 

نعيم.23
يف هذا احلديث الذي أذعن إبن حجر )الرجايل املعتمد لدي أهل السنة( 
بواثقة رواته، حكي متيم وهو من الصحابة: صورة وضوء رسول الل وجعل 

منه املسح علی األرجل.
سؤال: أال يفهم معين الغسل من كلمة ابملاء الواردة بعد كلمة )ميسح(؟

احلديث  جعل  وقد  متباينان،  مفهومان  والغسل  املسح  أن  تقّدم  جواب: 
املسح ابملاء علی األرجل من األجزاء الواجبة يف الوضوء.

 2. حدثنا إبن عيينة عن عمرو بن حييی عن أبيه عن عبدالّل بن زيد أن النيّب
توضأ فغسل وجهه ثالاثً ويديه مرتني، ومسح برأسِه ورجليه مرّتني.24

إّن إحدي الرواايت املنقولة عن البخاري يف غسل األرجل مروية عن هذا 
لـإبن شيبة  الّل بن زيد، ونالحظ يف كتاب »املصّنف«  الصحايب أيب عبد 
رواية بسند صحيح ينقل فيها عن هذا الصحايب مسح القدمني عن النيّب 

وأيب عمرو وعاصم برواية أيب بكر عنه(، واأُلخري قراءة النصب )وهي قراءة 
انفع وإبن عامر وعاصم برواية حفص عنه(

ويتم توضيح رأي الشيعة وأهل السنة يف اإلستفادة من هذِه اآلية من خالل 
هاتني القراءتني، ليقف القارئ علی ما يراه من ظاهر هذه اآلية.

رأي الشيعة يف استفادة مسح االرجل من القرآن
ُوُجوَهُكْم  »فاْغِسُلوْا  تعايل:  قوله  يف  مجلتان  هناك  اإلمامية:  الشيعة  يقول 
بّيننا  وقد  اْلَكْعَبنِي«،  ِإيَل  َوَأْرُجَلُكْم  ِبُرُؤوِسُكْم  َواْمَسُحوْا  اْلَمَراِفِق  ِإيَل  َوأَْيِدَيُكْم 
الثانية احلكم  بّيننا اجلمله  اجلملة األويل احلكم بغسل الوجه واليدين، كما 
مبسح الرأس والرجلني، وهي مجلة مستقّلة ال ربط هلا ابجلملة السابقة سوي 
عطف مجلة »وامسحوا« علی مجلة »فاغسلوا«، ولو قرئت كلمة »أرجلكم« 
تتعلق  »برؤوسكم«  أن  وكما  »رؤوسكم«  علی كلمة  معطوفة  فهي  ابجلر 
بـ»إمسحوا« فإّن »أرجلكم« معطوفة علی »رؤوسكم« فيجري فيها حكم 

املسح أيضاً.
النصب  النصب، تكون معطوفة علی حمل »برؤوسكم« وهو  قراءة  وعلی 
علی نزع اخلافض، وهو شائع ومعروف بني علماء النحو، والدليل علی ذلك 
تصريح علماء النحو، فقد ذكر إبن هشام يف كتاب »مغين اللبيب«9 ثالثة 
أحناٍء للعطف، وجعل العطف علی احملل واحدة منها، وذكر املثال اآليت: 
»ليس زيد بقائم وال قاعداً« فعطف قاعداً علی حمّل قائم وهو النصب لكونه 

خرباً لليس.
وعليه يكون املعين واحداً علی القراءتني، فسواًء كان لفظ »أرجلكم« منصوابً 
أو جمروراً ال خيتلف املعين، وهو: »إمسحوا رؤوسكم وامسحوا أرجلكم إلی 

الكعبني«.

رأي أهل السنة يف استفادة غسل األرجل من اآلية
محل كثري من أهل السنة اآلية علی أّن كلمة »أرجلكم« إذا كانت منصوبة 

فهي معطوفة علی »وجوهكم وأيديكم« .
وللتدقيق أكثر البد من اإللتفات إلی اآلية حيث تقول: »اَي أَيُـَّها الاَِّذيَن آَمُنوْا 
ِإَذا ُقْمُتْم ِإيَل الصاَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإيَل اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم 
َوَأْرُجَلُكْم ِإيَل اْلَكْعَبنِي« فإن كانت كلمة »أرجلكم« معطوفة علی »وجوهكم« 

فعندها سيجري حكم غسل الوجه علی األرجل فتغسل أيضاً.
القارئ وارتكازه، فإذا قرأت »أرجلكم« ابلنصب،  وهنا نرتك احلكم لفهم 
فهل الظاهر عطفها علی حمل »رؤوسكم« اجملاورة هلا ليكون حكم األرجل 
هواملسح، أو البد من جتاهل مجلة »وامسحوا برؤوسكم« ليحصل الرتابط 
بني كلمة »وأرجلكم« وعبارة »فاغسلوا وجوهكم وأيديكم«؟ ال شّك أن 
هذا املعين الثاين خالف الظاهر، وال يساعد عليه اإلرتكاز العريف يف فهم 

املعين الظاهري من اللفظ.
فلو أخذان مثالً مجلة: أكرمت زيداً وعمراً وأزريت خبالٍد وبكرًا. هل هناك من 
حيتمل أن بكراً معطوف علی خالد، ويدخل يف حكم اإلزراء، وعليه يكون 
عطف »أرجلكم« علی »وجوهكم وأيديكم« خالفاً للظاهر، وال ميكن محل 
كالم الّل تعايل - وهو يف قّمة الفصاحة والبالغة - علی هذا احململ البعيد 

وغري الظاهر، وأنه كما قال إبن حزم: إن هذا النوع من العطف يؤدي إلی 
اإلشكال والشبهة والضالل، وليس بياانً للحكم. 10

خالصة القول: إننا علی قراءة النصب يف »أرجلكم« إذا مل نقل بعطفها علی 
»رؤوسكم« سنرتكب ثالث خمالفات لألصل هي كاآليت:

1. عندما تعطف مجلة علی مجلة، فاألصل إن اجلملة األُويل قد اكتملت من 
الناحية اللفظية واملعنوية، وإن اجلملة الثانية تعطف علی األُويل.

2. أن ال يقع فصٌل بني املعطوف واملعطوف عليه جبملة اعرتاضية.
3. إذا أمكن إرجاع املعطوف إلی اجلملة األخرية كما أوضحنا ذلك، ال 
يصار إلی إرجاعه إلی اجلملة املتقدمة عليها، وكما جاء يف التفسري الكبري 
للفخر الرازي: إذا أمكن جعل )وامسحوا( عامل النصب يف »أرجلكم« وأمكن 
أن يكون العامل هو )فاغسلوا( سيجتمع عامالن علی معمول واحد، ويف مثل 
هذه احلالة يكون إعمال األقرب أولی.11 وعليه يكون إعمال األبعد خالفاً 

لألصل ، وخالفاً للظاهر.

توجيه قراءة اخلفض عند أهل السنة
العطف،  ألغوا  أهنم  اخلفض  لقراءة  السنة  أهل  اليت ذكرها  التوجيهات  من 
مرّة  الشريفة  اآلية  ولنستعرض  )برؤوسكم(  جملاورة كلمة  جرها  إلی  وذهبوا 
أخري: »اَي أَيُـَّها الاَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإيَل الصاَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإيَل 

اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإيَل اْلَكْعَبنِي«.
ليست  قرئت جمرورة،  اليت  أن »أرجلكم«  أساس  التوجيه علی  ويقوم هذا 
علی »وجوهكم  عطفها  بعد  البني  يف  وجوده  لعدم  لفظي؛  لعامٍل  جمرورة 
وأيديكم« وعليه ينبغي أن تكون منصوبة، ولكنها جرَّت لعامل معنوي وهو 
القائل: »جحر ضبٍّ  التعبري  قرهبا وجماورهتا لكلمة »برؤوسكم«، كما يف 
الرفع  حقها  أن  مع   » »ضبٍّ جملاورة  »خرب«  لفظ  جّر  حيث  خرٍب«، 
علی التبعية ألهنا صفة كلمة »جحر« وعلی ذلك محلت قراءة جرير جبر 

»أرجلكم« يف هذه اآلية.
وحنن نري أن هناك من علماء أهل السنة من ذهب مذهب علماء الشيعة 

يف رّد هذا التوجيه وأجاب عنه.12
وطبقاً ملا ذكره هؤالء العلماء ال يكون التوجيه املتقدم صحيحاً، وذلك:

أّواًل: إن اجلّر ابجملاورة مل يرد يف الكالم الفصيح، فهو إستعمال شاذ وخمالف 
للقاعدة، وعليه جيب عدم محل كالم الّل عليه.

اثنياً: إنا جيوز اجلّر ابجملاورة عند أمن اللبس، أبن تكون هناك قرينة قطعية 
علی املراد من الكالم، كما يف املثال املتقدم، فاخلرب إنا هو صفة للجحر 
وال ميكن أن يكون صفة للضب أبداً، فإذا مل تكن هناك قرينة علی اجلّر 
ابجملاورة )كما هو احلال يف هذِه اآلية الشريفة(، ال يكون هذا النوع من 

اإلعراب إال تضليالً للفهم وإبعاد الذهن عن املراد.
اثلثاً: أْن ال يُفصل بني املتجاورين حبرف عطف، ومع وجود حرف العطف 

ال يتحقق اجلرُّ ابجملاورة.
رابعاً: إّن ما ذكر من اجلّر ابجملاورة يف قوهلم: »جحر ضبٍّ خرٍب« إنا كان 
لتوجيه هذا اإلستعمال، وحيتمل أن يكون استعماالً خاطئاً أصاًل، أو أن 
هناك سبباً آخر كمالحظة احلال واحملل، ومل يكن اجلر للمجاورة، إذ من 
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.األكرم
 ،هناك رواايت عديدة حول وضوء اإلمام أمري املؤمنني علّي بن أيب طالب
قال فيها: »إن النيّب، كان يتوضأ مثل هذا الوضوء.« نكتفي منها 

بذكر هذين احلديثني:
5. حدثنا عبد الل حدثين أبو خثيمة وثنا إسحاق بن إمساعيل قاال: ثنا جرير 

عن منصور عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة قال: 
صلينا مع علّي )رضي الّل عنه( الظهر فانطلق إلی جملس له جيلسه يف الرحبة، 
فقعد وقعدان حوله، مث حضر العصر فأيت إبانٍء فأخذ منه كفاً فتمضمض واستنشق 
ومسح بوجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه، مث قام فشرب فضل إانئه مث 

قال: »إين رأيت رسول الل فعل كما فعلت.«25
ورواة هذا احلديث من الثقات املعتربين أيضاً، ونذكر هنا خالصة ألقوال 

علماء رجال أهل السنة حبّقهم:
نقل عن حممد بن سعد بشأن جرير: كان ثقة كثري العلم يرحل إليه.26

ونقل إبن حجر عن داود بشأن منصور: كان املنصور ال يروي إال عن ثقة، 
قال العجلي: كويف ثقة ثبت احلديث.27

6. حدثنا عبد الّل حدثين أيب، ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب إسحاق عن عبد 
خري عن علّي )رضي الّل عنه( قال: »كنت أری أن ابطن القدمني أحق ابملسح 

من ظاهرمها حيت رأيت رسول الل ميسح ظاهرمها.«28
رواة هذا احلديث من الثقات أيضاً، ونذكر هنا خالصة لتوثيق علماء الرجال 

هلم:
قال الذهيب عن وكيع: اإلمام احلافظ، حمّدث العراق، قال حممد بن سعد: كان 

وكيع ثقة مأموانً عالياً رفيعاً كثري احلديث.29
وقال الذهيب بشأن األعمش: ثقة حافظ.30

الصحيحني«31 يف  النيسابوري يف كتاب »املستدرك علی  احلاكم  نقل   .7
اجلزء األّول، الصفحة 241، رواايت ابسانيد متعددة، يروي فيها الصحايب 
رفاعة إبن رافع عن النيّب األكرم وهو يعلم شخصاً جاهالً كيفية الوضوء، 

موضّحاً له أن الوضوء مبسح األرجل هو الوضوء املطلوب والصحيح.
ونكتفي من تلك األحاديث حبديٍث نقله الذهيب يف التلخيص وقد حكم 

بصحته علی شرط البخاري ومسلم:
احلجاج بن منهال ثنا مهام ثنا إسحاق بن عبد الّل بن أيب طلحة ثنا علّي بن 
حييی بن خالد عن أبيه عن عّمه رفاعة بن رافع، إنه كان جالساً عند رسول 
الل إذ جاءه رجل فدخل املسجد فصلي فلما قضي صالته جاء َفسّلم 
علی رسول الل وعلی القوم، فقال رسول الل وعليك، إرجح فصلَّ، 
فإّنك مل تصلَّ، قال فرجع فصلي، فجعلنا نرمق صالته وال ندري ما نعيب 
منها، فلما قضي صالته جاء فسلم علی رسول الل وعلی القوم، فقال 
رسول الل: »ويلك، إرجع فصّل، فإنك مل تصّل.« وذكر ذلك مرتني أو 
 :ثالاثً، فقال الرجل: ما أدري ما عبت علّي من صاليت، فقال رسول الل
»إهّنا ال تتم صالة أحدكم حيت يسبغ الوضوء كما أمره الّل فيغسل وجهه ويديه 

إلی املرفقتني، وميسح رأسه ورجليه إلی الكعبني مث يكرب...«32
8. حدثنا عبد الّل حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن شهر 
بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب مالك األشعري أنه قال لقومه: 

إجتمعوا أصلي بكم صالة رسول الل، فلما إجتمعوا قال: هل فيكم أحد 
من غريكم؟ قالوا: ال، إبن أخت لنا، قال: إبن أخت القوم منهم، فدعا جبفنة 
ثالاثً،  وذراعيه  ثالاثً  وجهه  وغسل  واستنشق  ومضمض  فتوضأ  ماًء  فيها 

ومسح برأسه وظهر قدميه مث صلي هبم... .33
مّت توثيق رجال هذا احلديث من قبل علماء رجال أهل السنة أيضاً:

قال الذهيب بشأن حممد بن جعفر )غندر(: حممد بن جعفر احلافظ اجملود الثبت 
.. إتفق أرابب الصحاح علی اإلحتجاج به.34

وقال الذهيب بشأن شهر بن حوشب: كان من كبار علماء التابعني.35
ونقل عن أمحد بن حنبل وحييي بن معني والعجلي توثيقه.

وقال الذهيب بشأن عبد الرمحن بن غنم: الفقيه اإلمام.36
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حدث أبو زيد النحوي األنصاري قال: سألت اخلليل بن أمحد العروضي فقلت 
من  موضعه  و  قرابه   رسول هللا من  قرابه  و   عليا الناس  هجر  مل  له: 

املسلمني موضعه و عناه يف اإلسالم عناه؟ 
فقال: هبر و هللا نوره أنوارهم و غلبهم على صفو كل منهل و الناس إىل أشكاهلم 

أميل أ ما مسعت قول األول يقول:
و كل شكل لشكله إلف

أ ما ترى الفيل أيلف الفيال
قال و أنشدان الرايشي يف معناه عن العباس بن األحنف: 

و قائل كيف هتاجرمتا
فقلت قوال فيه إنصاف 

مل يك من شكلي فهاجرته
و الناس أشكال و أالف 

و روی عن علّي بن فضال عن أبيه عن أيب احلسن قال: سألته عن أمري 
:املؤمنني

كيف مال الناس عنه إىل غريه و قد عرفوا فضله و سابقته و مكانه من رسول 
هللا؟! 

 :فقال
و  أعمامهم  أجدادهم و  قتل آابءهم و  قد  إىل غريه ألنه كان  عنه  مالوا  »إمنا 
أخواهلم و أقرابءهم احملاربني هلل و لرسوله عددا كثريا فكان حقدهم عليه لذلك 
يف قلوهبم فلم حيبوا أن يتوىل عليهم و مل يكن يف قلوهبم على غريه مثل ذلك ألنه 
مل يكن له يف اجلهاد بني يدي رسول هللا مثل ما كان له فلذلك عدلوا عنه و 

مالوا إىل غريه.« 

املصدر: ابن اببويه، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 
ج 1، ص 146-145.

روی يف كتاب »سالح املؤمنني« تلك الدعاء الخلالص و االنقاذ من الفنت 
يف آخرالّزمان:

ْل فـََرَجُهْم؛ اي  ِبْسِم اللَِّ الرَّمْحِن الرَّحيِم أَللَُّهمَّ َصلِّ َعلى حُمَمٍَّد َوآِل حُمَمٍَّد، َوَعجِّ
أَْرَحَم الرَّامِحنَي )سبعة مّرات( 

َمواليِهْم  َوأَْعداَء  أَْعداَء شيَعِتِهْم،  َو  َو ظاِلميِهْم  نَِبيَِّک  آِل  أَْعداَء  ُعمَّ  أَللَُّهمَّ 
اِبلشَّرِّ َعّماً، َو ُطمَُّهْم اِبلشَّرِّ َطّماً، َواْطرُقـُْهْم بَِليـَْلٍه ال اُْخَت هَلا، َو ساَعٍه ال 

َمْنجى ِمْنها، َوانـَْتِقمْ  ِمنـُْهُم انِْتقاماً عاِجاًل، َو َأْحرِْق قـُُلوبـَُهْم بِناِر َغَضِبَک.
أَللَُّهمَّ َشتِّْت مَشَْلُهْم، َو فـَّرِْق مَجَْعُهْم، َو قـَلِّْب َتْدبريَُهْم، َو َنکِّْس أَْعالَمُهْم، 
َو َخرِّبْ  بـُْنيانـَُهْم، َو قـَرِّْب آجاهَلُْم، َو أَْلِق أَبَْسُهْم بـَيـْنـَُهْم، َواْجَعْلنا ِمْن بـَْيِنِهْم 

ساِلمنَي، َوُخْذُهمْ  َأْخَذ َعزيٍز ُمْقَتِدٍر.
َواْسلُبـُْهمْ   َمساِلَکُهْم،  َضيِّْق  َو  أَْبداهِنِْم،  فی  اأْلَْسقاَم  َو  اأْلَْوجاَع  أَْلِق  أَللَُّهمَّ 

ُْهْم فی ُسُبِلِهْم، َو اْقَطْع َعنـُْهُم اْلَمَدَد، َو انـُْقْص ِمنـُْهُم اْلَعَدَد. مَماِلَکُهْم، َو َحريِّ
أَللَُّهمَّ َواْحَفْظ َمواِلَی آِل بـَْيِت نَِبيَِّک َعَلْيِهُم السَّالُم ِمْن ُشُرورِِهْم، َو َسلِّْمُهْم 
ِمنْ  َمْکرِِهْم، َو َخْدِعِهْم َوُضّرِِهْم، َواْنُصْرُهْم َعَلْيِهْم بَِنْصرَِک، َوامْجَْع َکِلَمتـَُهْم، 
َوَعلِّْمُهْم ما اليـَْعَلُموَن،  جَيَْهُلوَن،  َوَعرِّفـُْهْم ما  أَْمَرُهْم،  َوَدبِّْر  مَجَْعُهْم،  أَلِّفْ   َو 
ْرُهْم مااليـُْبِصُروَن، َوأَْعِل َکِلَمتـَُهْم، َواْجَعْلَها اْلُعْليا، َواْجَعْل َکِلَمَه اأْلَْعداِء  َوَبصِّ

السُّْفلى.

املصدر: احلسينی القزوينی، حمّمدابراهيم، »سالح املومنني )يف االدعية و االذکار 
و احلرز و التعويذات االئّمة االطهار(«، الطبعة االولی، 1390 هـ.ش.، ص 59.

دعاء االنقاذ من الفتن

أدب الدعاء - الحكايات

ألن من ال يقبل عليك ال يستحق إقبالك عليه كما لو حادثك من تعلم 
غفلته عن حمادثتك و إعراضه عن حماورتك فإنه يستحق إعراضك عن خطابه 

و اشتغالك عن جوابه ]و استثقالك جلوابه [.
و قال الصادق: »من أراد أن ينظر منزلته عند هللا فلينظر منزلة هللا عنده 

فإن هللا ينزل العبد مثل ما ينزل العبد هللا من نفسه.«
و قال أمري املؤمنني: »ال يقبل هللا دعاء قلب اله.«

و روى سيف بن عمرية عن الصادق: »إذا دعوت هللا فأقبل بقلبك.«
و فيما أوحى هللا إىل عيسى: »ال تدعين إال متضرعا إيل و مهك مها واحدا 

فإنك مىت تدعين كذلك أجبك.«
و عنهم: »صالة ركعتني بتدبر خري من قيام ليلة و القلب ساه.«

و عنهم: »ليس لك من صالتك إال ما أحضرت فيه قلبك .«
و  خواطركم  إليها  فاصرفوا  الصالة  يف  دخلتم  إذا   إدريس سنن  من  و 

ادعوا هللا دعاء ظاهرا متفرجا و اسألوه مصاحلكم و منافعكم  أفكاركم و 
خبضوع و خشوع و طاعة و استكانة.

و منها إذا دخلتم يف الصيام فطهروا أنفسكم من كل دنس و جنس- و 
و  السيئة  األفكار  عن  ]متنزهة[  منزهة  صافية  خالصة  بقلوب  هلل  صوموا 

اهلواجس املنكرة فإن هللا يستنجس القلوب اللطخة و النيات املدخولة. 
 

املصدر: ابن فهد حلى، امحد بن حمّمد، »عدة الداعي و جناح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق. ص 181-180.

اإلقبال بالقلب
تقديم األدعیة - علل الشرائع

5 مجادي األولی، ذکری والدة السيدة زينب بنت علی
عرفت زينب بكثرة العبادة و التهّجد، شأهنا يف ذلك شأن أبيها و اّمها 

.و شأن أهل البيت مجيعا ،و جّدها
عن اإلمام زين العابدين، قال: 

»ما رأيت عّميت تصّلي الليل عن جلوس إاّل ليلة احلادي عشر«، أي أهّنا ما 
تركت هتّجدها، و عبادهتا املستحّبة حىّت يف تلك الليلة احلزينة اّليت فقدت 

فيها كّل عزيز، و القت ما القت يف ذلك اليوم من مصائب.
موالان  عن  املعتربة،  املقاتل  بعض  عن  البريجندّي،  القائييّن  الفاضل  عن  و 
السّجاد أنّه قال: »إّن عّميت زينب مع تلك املصائب و احملن النازلة هبا يف 

طريقنا إىل الشام ما تركت نوافلها الليلّية.«
و روى بعض املتتّبعني عن اإلمام زين العابدين أنّه قال:

»إّن عّميت زينب كانت تؤّدي صلواهتا من قيام، الفرائض و النوافل عند سري 
القوم بنا من الكوفة إىل الشام، و يف بعض املنازل كانت تصّلي من جلوس.«

فسألتها عن سبب ذلك؟
فقالت: »اصّلي من جلوس لشّدة اجلوع و الضعف منذ ثالث ليال، ألهّنا 
كانت تقّسم ما يصيبها من الطعام على األطفال، ألّن القوم كانوا يدفعون لكّل 

واحد مّنا رغيفا واحدا من اخلبز يف اليوم و الليلة.« 

املصدر: البحران االصفهان، عبد هللا بن نور هللا، »عوامل العلوم و املعارف واألحوال 
من اآلايت و األخبار و األقوال«، قم، الطبعة االولی، 1413 ق.، ج11، قسم 

2 فاطمة، صص 954-953.

عابدة آل علي
العلة التي من أجلها
عدلوا عن على



55

54 ِقطع الماس

٭ الرقم 50
٭ مجادي األولی

1440

ِقطع الماس
٭ الرقم 50

٭ مجادي األولی
1440

الحكايات

سیرة األخیار

جابر بن عبداهلل األنصاري
جابر بن عبد هللا األنصاري، من أصحاب النيب حمّمد الذين ابيعوه يف بيعة 
العقبة الثانية، ومن احلّفاظ ومكثري احلديث. من رواايته حديث اللوح الذي 

ذكر فيه النيب أساء أئمة الشيعة.
وهو أّول من زار قرب اإلمام احلسني، وقد وافق وصوله إىل »كربالء« مع 

 .مرور أربعني يوماً على مقتل اإلمام احلسني
وكان جابر من املعمرين، حىت أدرك اإلمام الباقر، فأبلغه سالم رسول 

 .هللا

نسبه وكنيته
جّده َعمرو بن حرام بن كعب بن َغْنم الذي ينتهي نسبه إىل َخْزرَج.1 وكان أبوه 
من سابقي األنصار، وممن اعتنق اإلسالم قبل هجرة النيب إىل يثرب، 
وكان من املبايعني له يف بيعة العقبة الثانية، وهو أحد النقباء اإلثين عشر 
الذين اختارهم الرسول؛ لينوبوا عن قبائلهم، ومن املشاركني يف معركة بدر 

واحلاضرين يف معركة أحد.2 
يكىن جابر بـأيب عبد هللا، وقيل: بـأيب عبد الرمحن، واألول أصح.3 

حياته
أّول واقعة سجلها لنا التاريخ اإلسالمي عن حياة جابر هي حضوره مع أبيه 
يف بيعة العقبة الثانية واليت وقعت يف السنة الثالثة عشرة للبعثة، وكان أصغر 

من شهد البيعة من األوس واخلزرج،4 حيث مل يبلغ عمره أكثر من ست سنني 
إذا ما قورن بني عمره واتريخ وفاته.5 

بعد أن هاجر النيب األكرم من »مكة« إىل »املدينة« حىت انضم جابر 
إىل قافلة الشباب الذين كان هلم حضور يف الغزواة والسرااي فلم يتخلف إال 
يف غزويت بدر وأحد.6 وقد روى عنه أنّه علل ختلفه عن الغزوتني بقوله: »مل 

أشهد بدرًا؛ ألن أيب كان خيلفين على أخوايت، وكّن تسعاً.«7
علماً أن بعض املصادر التارخيية ذكرت أنّه شهد بدراً وكان ينقل ألصحابه 

املاء.8
وقد اختلفت كلمة املؤرخني يف عدد الغزوات اليت شهدها، وروي عنه أنّه 
شهد تسع عشرة غزوة من بني سبع وعشرين غزوة.9 وروي عنه اشرتاكه يف 

بعض السرااي أيضاً.10

غزوة محراء األسد
غزوة محراء األسد هي الغزوة اليت وقعت بعد معركة أحد مباشرًة ويف السنة 
الرابعة من اهلجرة، وكانت متثل أّول جتربة حضور جلابر يف احلرب، وقد ذكر 
معركة  جراحات   – القرح  أشّد  وهبم  أصحابه  أمر   النيب أّن  املؤرخون 
أحد- بطلب العدو ليسمعوا بذلك ويصيبه التزلزل واهللع، وقال: »ال ينطلقن 
معي إال من شهد القتال يف معركة أحد«، فاستجاب الصحابة هلل ورسوله على 
الذي هبم من البالء. وأقبل جابر بن عبد هللا إىل رسول هللا فقال: اي 
رسول هللا! إّن أيب رجعين وقد خرجت معك ألشهد القتال لكي ال أترك 

13 مجادي األولی، ذکری استشهاد السيدة فاطمة الزهراء
عن أيب عبد هللا احلسني بن علي قال: 

»ملا قبضت فاطمة دفنها أمري املؤمنني سرا و عفا على موضع قربها. 
مث قام فحول وجهه إىل قرب رسول هللا فقال: 

»السالم عليك  اي رسول هللا عين و السالم عليك عن ابنتك و زائرتك و البائتة 
يف الثرى ببقعتك و املختار هللا هلا سرعة اللحاق بك. 

قل اي رسول هللا عن صفيتك صربي و عفا عن سيدة نساء العاملني جتلدي إال 
أن يل يف التأسي بسنتك يف فرقتك موضع تعز فلقد وسدتك يف ملحودة قربك 
و فاضت نفسك بني حنري و صدري بلى و يف كتاب هللا يل أنعم القبول »إان هلل 

و إان إليه راجعون.« 
قد اسرتجعت الوديعة و أخذت الرهينة و أخلست الزهراء فما أقبح اخلضراء و 

الغرباء. 
اي رسول هللا! أما حزين فسرمد و أما ليلي فمسهد و هم ال يربح من قليب أو خيتار 
هللا يل دارك اليت أنت فيها مقيم كمد مقيح و هم مهيج   سرعان ما فرق بيننا و 
إىل هللا أشكو و ستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها فأحفها السؤال   و 

استخربها احلال فكم من غليل معتلج بصدرها مل جتد إىل بثه سبيال و ستقول و 
حيكم هللا  »و هو خري احلاكمني.« 

سالم مودع ال قال و ال سئم فإن أنصرف فال عن ماللة و إن أقم فال عن سوء 
ظن مبا وعد هللا الصابرين واه واها و الصرب أمين و أمجل و لو ال غلبة املستولني 
جلعلت املقام و اللبث لزاما معكوفا و ألعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية 
فبعني هللا تدفن ابنتك سرا و هتضم حقها و متنع إرثها و مل يتباعد العهد و مل خيلق 

منك الذكر و إىل هللا. 
اي رسول هللا املشتكى و فيك اي رسول هللا أحسن العزاء! 

صلى هللا عليك و عليها الّسالم و الرضوان.« 

املصدر: الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، 
ج 1، ص 458.

قد استرجعت الوديعة
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سیرة األخیار

سیرة األخیار

نساءان، فاستشهده هللا، فأراد يب البقاء لرتكته، وال أحّب أن تتوجه وجهاً إال كنت 
معك، وقد كرهت أّن يطلب معك إال من شهد القتال أبحد، فأذن يل. 

11.فأذن له رسول هللا
وحضر تسع عشرة غزوة إضافة إىل بعض السرااي، كما مّر.

و اوصيائه عالقته ابلنيب األكرم
ذكرت املصادر التارخيية العالقة القوية بني الرسول وبني جابر بن عبد 
هللا واليت كان ملؤها احملبة والعطف واحلنان، وقد أشار جابر إىل ما يدل على 
حب الرسول له، قائاًل: عادين رسول هللا – يف مرضي- فوجدين 
ال أعقل فدعا مباء فتوضأ مث رش علّي منه فأفقت، فقلت: كيف أصنع يف 
َحظِّ  ِمْثُل  ِلْلذاََّكِر  َأْواَلدُِكم  يف  الّلُ  يُوِصيُكُم  قال: »فأنزلت  اي رسول هللا؟  مايل 

اأْلُنـْثـَيـنَْيِ.«12و13
ذكر صاحب »أعيان الشيعة« أن جابر كان من املقاتلني حتت لوائ االمام 
علی بن ابی طالب.14 وكان من املمتنعني يف ابدئ األمر من مبايعة بسر 
بن أيب أرطاة حينما دخل املدينة، فقد روى الثقفي عّمن سع جابر بن عبد 
هللا يقول: بعث معاوية، بسر بن أيب أرطاة إىل املدينة ليبايع أهلها على راايهتم 

وقبائلهم فجاءته بنو سلمة فقال: أفيهم جابر؟
قالوا: ال.

قال: فلريجعوا فايّن لست مبايعهم حىّت حيضر جابر. 
ا انطلقت معنا فبايعت، فحقنت 

ّ
قال: فأاتين قومي، فقالوا: ننشدك هللا مل

دمك ودماء قومك فان مل تفعل ذلك قتلت مقاتلينا وسبيت ذرّيّتنا. 
اخلرب،  فأخربهتا   الّنيّب زوجة  سلمة  أّم  فأتيت  الّليل  فاستنظرهتم  قال: 
فقالت: اي بيّن انطلق فبايع ]احقن دمك ودماء قومك فايّن قد أمرت ابن أخي 

أن يذهب فيبايع[ وإيّن ألعلم أهّنا بيعة ضاللة.15
ملا كان جابر بن عبد هللا قد أدرك النيب األكرم، وعرف احلالل واحلرام 
والقرآن والسنة من هنا كان يؤمله ما يطرق مسامعه من البدع اليت ابتدعها 
األمويون واالحنرافات اليت كانوا يروجون هلا؛ لذلك تراه يتمىن أن يكون قد 

صم ومل يسمع هبا.16
ولقد بلغت وقاحة احلجاج وصالفته أنّه سار يف سنة أربع وسبعني إىل املدينة، 
رسول  صحابة  من  فيها  من  ببقااي  ويستخف  أهلها،  على  يتعنت  وأخذ 
هللا، وختم يف أعناقهم وأيديهم - كالعبيد- ومنهم جابر بن عبد هللا. 
الذي أعرض عن احلجاج فيما بعد، وأوصى أن ال يصلي عليه.17 ولكن 

تذكر بعض املصادر أبن احلجاج مل يتعرض جلابر بسبب كرب سنه.18 
يعد علماء الرجال الشيعة، جابر بن عبد هللا من الشخصيات احملرتم، وأدرجوه 
يف سلسلة أصحاب األئمة من اإلمام أمري املؤمنني إىل الباقر؛19 وجاء 
يف بعض املصادر الرجالية أنّه غين عن التوثيق لشهرة ما ورد يف مدحه والثناء 
عليه. وجابر وإن مل يكن من أنصار علي إاّبن حادث السقيفة إال أنّه 
 20.بعد فرتة قصرية، فكان من خّلص أنصار أهل البيت التحق بركبه
كان جابر يرى أن عليًا هو امليزان الذي يعرف به املنافقون، فقد روي 
عنه أنه قال: ما كنا نعرف املنافقني إال ببغضهم علي بن أيب طالب رضي هللا 

عنه.21 

وكان يسري يف أزقة املدينة خماطباً األنصار أن أدبوا أبناءكم على حّب علي 
بن أيب طالب ، وأن من مل ير عليًا أفضل البشر مل يشكر هللا تعاىل.22 

وقد استلهم العامل الشيعي، جعفر بن حمّمد القمي من حديث جابر املعروف 
بـ»علي خري البشر«، فألف كتابه »نوادر األثر يف علي خري البشر« نقل 

ثلث رواايته عن جابر بن عبد هللا.23 
 24.ذكرت كتب التاريخ واحلديث قصة لقاء جابر بن عبد هللا ابإلمام الباقر
من  يل  ولداً  تلقى  تبقى حىت  أن  له: »يوشك  قال  قد   وكان رسول هللا
احلسني يقال له حمّمد يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فأقرءه مين السالم.«25 
فكان جابر يرتقب ذلك، وكان ينادي يف مسجد املدينة: اي ابقر العلم! إىل 

أن التقى به اإلمام الباقر، فضمه جابر إليه، وقال: 
اي حمّمد! حمّمد رسول هللا يقرأ عليك السالم.

فقالوا جلابر: كيف ذلك اي أاب عبد هللا؟ 
فذكر هلم اخلرب.26 

أّول من زار قرب احلسني
عندما حدثت واقعة الطف سنة 61 للهجرة كان جابر يسكن املدينة ومن 
يهمهم أمر اإلمام احلسني، وعليه إن اإلمام احلسني حينما احتج 

على جيش عبيد هللا بن زايد، قال هلم: سلوا جابر بن عبد هللا األنصاري.27 
األربعني  إىل كربالء  وصوله  وصادف   ،احلسني قرب  زار  من  أّول  وهو 
إبمامة  متسكت  اليت  القلة  من  وكان   28.احلسني اإلمام  شهادة  من 
اإلمام السجاد يف األايم األوىل إلمامته وقد تعرض بسبب ذلك لبعض 

املضايقات.

رحلته
يف السنة األخرية من عمره قرر جابر اجملاورة مبكة، فلقيه هناك الكثري من كبار 
التابعني كعطاء بن أيب رابح وعمرو بن دينار، وكان قد كّف بصره.29 وذكر 
املِّزي جمموعة من الرواايت يف حتديد اتريخ وفاته حيث قال: مات سنة 68 
هـ؛ وقال أبو سليمان مات سنة 72 هـ؛ وقال حمّمد بن سعد: مات سنة 
73 هـ؛ وقال حمّمد بن حيىي: مات سنة 77 هـ. ويقال مات وهو ابن أربع 

وتسعني وصلى عليه أابن بن عثمان.30 

اهلوامش:
1. ابن سعد، »الطبقات«، ج 3، القسم 2، صص 104-105؛ ابن عساكر، »اتريخ 

مدينة دمشق«، ج 11، ص 208.
مدينة  »اتريخ  عساكر،  ابن  »األشراف«، ج 1، ص 286؛  أنساب  البالذري،   .2
دمشق«، ج 11، صص 208-211؛ ابن َحّبان، »مشاهري علماء األمصار«، ص 
30 والذي حتدث عن وجود عبدهللا وولده جابر ضمن من ابيعوا الرسول يف بيعة 

العقبة األوىل.
3. ابن عبد الرّب، »االستيعاب يف معرفة األصحاب«، ج 1، ص 220؛ ابن األثري، 

»أسد الغابة«، ج 1، ص 377.
4. الدينوري، »املعارف«، ص 307؛ الذهيب، »سري أعالم النبالء«، ج 3، ص 192.

5. بقية املقال.
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»اخلصال«، كتاب أّلفه حمّمد بن علي بن احلسني بن اببويه القّمي، املشهور 
الشيعة.  فقهاء وحمدثي  أشهر  أحد  وهو  هـ(،  الصدوق )ت381  بـالشيخ 
ِوْفَق ترتيب ونظام  يشتمل كتاب اخلصال على رواايت أخالقّية وعقائديّة 
عددي متدرّج. ومل يسبق للمحدثني أن استفادوا من هذا النظام يف ترتيب 

الرواايت قبل الشيخ الصدوق.

املؤلِّف
املؤّلف هو حمّمد بن علي بن احلسني بن موسى بن اببويه القّمي املشهور 
ابلشيخ الصدوق، وهو أحد كبار علماء القرن الرابع اهلجري. كانت والدته 
بعد سنة ثالمثئة ومخسة للهجرة، وتويّف سنة ثالمثئة وواحد ومثانني للهجرة، 
وورَي الثرى يف الَري. قام بتصنيف وأتليف حوايل ثالمثئة مصّنف علمي، 
لكن معظمها مفقود اآلن. والشيخ الصدوق مؤّلف كتاب من ال حيضره 

الفقيه وهو أحد الكتب األربعة اليت يعتمد الشيعة عليها يف علم الفقه.

سبب أتليف الكتاب
يتحّدث الشيخ الصدوق عّما دعاه لكي يقوم بتأليف اخلصال، فيقول:

أما بعد فإين وجدت مشاخيي وأساليف - رمحة هللا عليهم - قد صنفوا يف فنون 
العلم كتباً وأغفلوا عن تصنيف كتاب يشتمل على االعداد واخلصال احملمودة 
اخلري،  يف  والراغب  العلم،  لطالب  نفعاً كثرياً  تصنيفه  يف  ووجدت  واملذمومة، 
الفوز  يف  وراغباً  لثوابه،  طالباً  الكتاب  هذا  بتصنيف  امسه  إىل هللا جّل  فتقربت 
برمحته، وأرجو أن ال خييبين فيما أملته ورجوته منه بتطوله ومنه، إنه على كل شئ 

قدير.1

أمهية الكتاب
الشيخ الصدوق- هو حمل اهتمام احملّدثني  كتاب اخلصال -ككل كتب 
وعلماء الشيعة، ورواايت الكتاب مبثوثة يف كتب وجماميع احلديث؛ كالكتب 
األربعة ووسائل الشيعة وحبار األنوار. وأضحى نقل الرواايت عن اخلصال 

رافعاً ملكانة كتب املتأخرين.2
من خصائص الكتاب:

- مل ُيصنَّف ِمن قبل كتاٌب يشتمل على األعداد واخلصال ضمن الكتب 
الروائّية؛

األعداد؛ كالسبعة،  أسرار  يبحثون يف  ممّن  الكثري  طلب  موضَع  أصبح   -
واألربعني مثاًل؛

حمتوايت الكتاب
تتنوّع مواضيع اخلصال، من تبيان ألحكام احلالل واحلرام واملسائل األخالقية، 
إىل غريها مما حيتاجه الفقيه واألديب واملؤرخ واملفسر والواعظ. وهو مشتمل 

على ألٍف ومئتني ومخسة ومخسني حديثاً)1255(.3
هی عناوين فصوله:

بدأ الشيُخ الكتاَب بباب »الواحد« وعند وصوله إىل الرقم »أربعمئة«، كان 
عنوان الباب: َعّلم أمرُي املؤمنني أصحابَه يف جملٍس واحٍد أربَعمئِة ابٍب ممّا 
يصلح للمسلم يف دينه وُدنياه. وقد استغرق 27 صفحة، يف حديٍث اشتمل 

على علوٍم يف قضااي كثرية وشؤون متنّوعة.
أعقَب ذلك رواايٌت فيها أعداٌد ما بعَد األلف، لينتهَي الكتاب إىل الصفحة 
فسِّرة آلايت الكتاب العزيز، 

ُ
652 وقد حوى آالفاً من الرواايت الشريفة امل

ْدرِجِة 
ُ
الشريفة، وامل واملبّينة ألحاديث رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وُسننِه 

ملئات املسائل الفقهّية واالجتماعّية والطّبية واألخالقّية والعلمّية والعقائديّة.. 

كتاب الخصال

وغري ذلك.4 ومت توزيع كتاب اخلصال عل ستٍة وعشرين )26( ابابً، وُعنوِنت 
حبسب األرقام، فتكون حمتوايت الكتاب على هذا الشكل:

- ابب الواحد؛ مثاًل: خصلة من اجلور.
- ابب اإلثنني؛ مثاًل: معرفة التوحيد خبصلتني.

- ابب الثالثة؛ مثال: ثالثة أشياء ال حياسب هللا عز وجل عليها املؤمن.
- ابب األربعة؛ مثاًل:أربعة ال ترد هلم دعوة.

...
- ابب الثمانني فما فوقه.
- ابب الواحد إىل املائة.5

اهلوامش:
1. »اخلصال«، ص 1.

2. راجع: الربانمج االكرتوين: جامع فقه أهل البيت.
3. راجع: »اخلصال«، ص 9.
4. راجع: شبكة االمام الرضا

5. راجع: الربانمج االكرتوين: جامع فقه أهل البيت.

املصادر واملراجع:
الغّفاري، مجاعة  أكرب  علي  تصحيح  اخلصال،  علي،  بن  حمّمد  الصدوق،  الشيخ   .1

املدرسني، 1403 هـ.
2. الطهراين، أغا بزرك، الذريعة، بريوت، دار األضواء.
3. مدين، حممود، فرهنك كتب حديث شيعه، طهران.

http:// شيعة،  ويكي   ،البيت أهل  ملدرسة  اإللكرتونية  املوسوعة  املصدر: 
ar.wikishia.net



دعاء االنقاذ من الفتن
روی يف كتاب »سالح املؤمنني« تلك الدعاء الخلالص و االنقاذ من الفنت 

يف آخرالزّمان:

ْل فـََرَجُهْم؛  ِبْسِم اللَِّ الرَّمْحِن الرَّحيِم أَللَُّهمَّ َصلِّ َعلى حُمَمٍَّد َوآِل حُمَمٍَّد، َوَعجِّ
اي أَْرَحَم الرَّامِحنَي )سبعة مرّات(.

أَللَُّهمَّ ُعمَّ أَْعداَء آِل نَِبيَِّک َو ظاِلميِهْم َو أَْعداَء شيَعِتِهْم، َوأَْعداَء َمواليِهْم 
اِبلشَّرِّ َعّماً، َو ُطمَُّهْم اِبلشَّرِّ َطّماً، َواْطرُقـُْهْم بَِليـَْلٍه ال اُْخَت هَلا، َو ساَعٍه ال 
َمْنجى ِمْنها، َوانـَْتِقْم ِمنـُْهُم انِْتقاماً عاِجاًل، َو َأْحرِْق قـُُلوبـَُهْم بِناِر َغَضِبَک.

أَللَُّهمَّ َشتِّْت مَشَْلُهْم، َو فـَّرِْق مَجَْعُهْم، َو قـَلِّْب َتْدبريَُهْم، َو َنکِّْس أَْعالَمُهْم، 
َو َخرِّْب بـُْنيانـَُهْم، َو قـَرِّْب آجاهَلُْم، َو أَْلِق أَبَْسُهْم بـَيـْنـَُهْم، َواْجَعْلنا ِمْن بـَْيِنِهْم 

ساِلمنَي، َوُخْذُهمْ  َأْخَذ َعزيٍز ُمْقَتِدٍر.
أَللَُّهمَّ أَْلِق اأْلَْوجاَع َو اأْلَْسقاَم فی أَْبداهِنِْم، َو َضيِّْق َمساِلَکُهْم، َواْسلُبـُْهمْ  
ِمنـُْهُم  انـُْقْص  َو  اْلَمَدَد،  َعنـُْهُم  اْقَطْع  َو  ُسُبِلِهْم،  فی  ُْهْم  َحريِّ َو  مَماِلَکُهْم، 

اْلَعَدَد.
أَللَُّهمَّ َواْحَفْظ َمواِلَی آِل بـَْيِت نَِبيَِّک َعَلْيِهُم السَّالُم ِمْن ُشُرورِِهْم، َو َسلِّْمُهْم 
ِمْن َمْکرِِهْم، َو َخْدِعِهْم َوُضّرِِهْم، َواْنُصْرُهْم َعَلْيِهْم بَِنْصرَِک، َوامْجَْع َکِلَمتـَُهْم، 
َو أَلِّْف مَجَْعُهْم، َوَدبِّْر أَْمَرُهْم، َوَعرِّفـُْهْم ما جَيَْهُلوَن، َوَعلِّْمُهْم ما اليـَْعَلُموَن، 
ْرُهْم مااليـُْبِصُروَن، َوأَْعِل َکِلَمتـَُهْم، َواْجَعْلَها اْلُعْليا، َواْجَعْل َکِلَمَه اأْلَْعداِء  َوَبصِّ

السُّْفلى.


