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قوبلت زايرة البااب فرنسيس احلالية لإلمارات ابستنكار وهجوم عنيف من قبل 
العديد من نشطاء مواقع التواصل، الذين وصفوا موقفه ابملتناقض حيث عرب 
عن دعمه لـلـ»مين« صباحا وصلى ألجل األطفال اجلوعى هناك ومساء يزور 

الدولة اليت حتاصرهم وهي السبب األول يف مأساهتم املروعة منذ 2015م.
وبعد ساعة من صالته ألطفال اليمن »اجلياع واملنهكني« من احلرب، استقل 
البااب فرنسيس، طائرته وتوجه اىل دولة اإلمارات إحدى الدول املشرتكة يف 
احلرب والصراع الدائر يف اليمن، يف تناقض واضح مل تربره الفتات زايرة مركز 
التسامح يف اخلليج أمام اجمللس الكنسي الذي خيشى أن حتسب زايرة احلرب 

األعظم كاحنياز ألحد اطراف الصراع يف اليمن .
ودعا البااب فرنسيس األطراف املشاركة يف الصراع واجملتمع الدويل للعمل من 

أجل التوصل إىل اتفاق يضمن توزيع الغذاء وخيدم مصاحل اليمنيني.
وصلى البااب لألطفال اجلياع والعطاش واحملرومني من الدواء واملهددة حياهتم، 
وطالب اجلميع أبن تبقى أفكارهم مع هؤالء، وذلك قبل أن يغادر من مطار 

الفاتيكان ليحط يف العاصمة اإلماراتية »أبوظيب«.
ويواجه البااب فرانسيس حبسب جريدة »األوبزرفر« انتقادات شديدة بسبب 
هذه الزايرة لدور اإلمارات يف احلرب يف اليمن وتسببها يف كارثة للمدنيني 

هناك.
وتشري اجلريدة إىل أن املعارضني لزايرة البااب يعتربون أنه ورط نفسه يف التعاون 

مع دولة »اإلمارات« اليت تشارك يف احلرب يف اليمن.
املركزية  االستخبارات  يف  السابق  املسؤول  خنلة  إميل  عن  اجلريدة  وتنقل 

األمريكية »سي أي إيه« قوله: 
منخرطة يف  بينما حكومتها  اإلمارات  بزايرة  يقوم  أن  للبااب  ليس جيدا ابلنسبة 

ارتكاب كل األعمال الوحشية يف اليمن.

https://ar.shafaqna.com/AR/183378/ :املصدر

موقف متناقض لـ»بابا الفاتيكان«

مؤتمر دولي في نيویورك

لمناصرة الروهنغيا واألقليات في ميانمار

أعلنت جمموعة روهنغية دولية عن اعتزامها تنظيم مؤمتر دويل يف كلية »ابرانرد« 
بـ»جامعة كولومبيا« يف مدينة »نيويورك« يف 8 و 9 فرباير 2019م.

وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا(، قال »حتالف الروهنغيا احلر« 
)FRC( يف بيان إن املؤمتر الذي يستمر يومني ويشارك فيه علماء مشهورون 
عامليون ومبعوثو األمم املتحدة ونشطاء والجئون سيدعو حلماية األقليات يف 

ميامنار السيما الروهنغيا وحماسبة اجلناة.
وأضاف: 

هذا تقارب اندر بني األكادمييني والناشطني الذين ينتمون إىل ميامنار خبربهتم، 

مع العاملني يف اجملال اإلنساين وممارسي القانون اجلنائي الدويل.
التحالف هو جمموعة انشطة عاملية رائدة يقودها أفراد روهنغيون من أجل 

حقوقهم.

املصدر: وكالة أنباء أراكان

الجزائر تمنع صالة التالميذ بالمدارس

الصالة »ممارسة مكاهنا  نورية بن غربيط، أن  الرتبية اجلزائرية،  أعلنت وزيرة 
املنزل«، بعد ساعات من قرار اختذته حظرت مبوجبه فتح أماكن للصالة 

ابملؤسسات التعليمية اجلزائرية.
وتفجرت قضية الصالة ابجلزائر، بعد أتييد الوزير لقرار معاقبة تلميذة مبدرسة 
ساحة  وسط  صالهتا  بسبب  ابريس،  الفرنسية،  ابلعاصمة  الدولية  اجلزائر 

املدرسة.
وقالت الوزيرة بن غربيط على سؤال بشأن القضية على هامش زايرهتا إىل برج 

بوعريريج، االثنني 4 فرباير 2019م.:
هذه التلميذة أعطيت هلا املالحظة لكنها خرجت إىل ساحة املدرسة املفتوحة على 

اجلوار )...( ومديرة املؤسسة قامت بعملها فقط.
وزادت الوزيرة:

التالميذ ملا يذهبون إىل املؤسسات الرتبوية، فذلك من أجل التعلم، وأظن هذه 
املمارسات )الصالة( تقام يف املنزل، ودور املدرسة هو التعليم والتعلم.

التصرحيات اجلديدة للوزيرة اجلزائرية:
جاءت ساعات بعد قرار مبنع فتح مصليات جديدة على مستوى املؤسسات 

الرتبوية، إال برتخيص من مصاحل مديرايت الرتبية للوالايت حبجة أهنا ال تدخل 
ضمن مرافق املؤسسة التعليمية.

ونقلت الصحف اجلزائرية، أن الوزارة:
دعت املديرين التنفيذيني إىل استغالل تلك األماكن يف الدراسة أو للمطالعة بدل 

احلديث يف كل مناسبة عن مشكل االكتظاظ.

https://ar.shafaqna.com/AR/183511/ :املصدر
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أعلن سياسي هولندي سابق اعتناقه لإلسالم بعد أن كان من أشد معارضيه 
يف البالد.

اليميين  احلرية«  أجل  من  »احلزب  من  السابق  اهلولندي  الربملاين  كشف 
املتطرف، يورام فان كالفرين، اعتناقه لإلسالم بعد أن كان من أشد معارضي 

الداينة اإلسالمية يف بالده.
وأوضح فان كالفرين، البالغ 39 عاماً: 

كنت أواجه خالل قيامي هبذا العمل عددا متزايدا من األشياء اليت جعلت رؤييت 
لإلسالم أكثر هشاشة.

وكان فان كالفرين عضوا يف الربملان اهلولندي من 2010 حىت 2014م.، 
ومثل احلزب من أجل احلرية، الذي يتزعمه السياسي املشهور مبواقفه املتشددة 

املناهضة لإلسالم، خريت فيلدرز.
بعد جتمع ألنصار  احلزب يف 2014م.  هذا  من  فان كالفرين  وانسحب 
ويلدرس الذي سأل آنذاك اجلمهور ما إذا كانوا يريدون أن يكون يف بالدهم 

أقل أم مزيد من املغاربة، فردوا: أقل، أقل، أقل!
وأسس فان كالفرين بعد ذلك قوة سياسية جديدة أطلق عليها اسم »احلزب 
من أجل هولندا«، لكنه فشل يف الفوز مبقعد يف الربملان خالل انتخاابت 

2017م.، واعتزل السياسة بعد ذلك.

وكان فان كالفرين منتقدا متشددا لإلسالم، حيث كان يقول إن: اإلسالم 
كذبة و القرآن سم، حسب ما نقلته صحيفة »NRC«، اليت أجرت أيضا 

مقابلة معه.
أكتوبر   26 يف  ابلشهادتني  نطق  فان كالفرين  أن  الصحيفة  وأوضحت 
2018م.، خالل إجرائه أحبااث عن الدين اإلسالمي، وأّلف كتااب أشار فيه 

إىل عدم صحة األفكار املعادية لإلسالم.

املصدر: القدس العريب

منطقة  يف  طرباي)مدينة  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  بلدية  جرافات  اقتحمت 
اجلليل الشرقي يف فلسطني احملتلة(، قاعة املسجد البحري، وشرعت بتنفيذ 

خمطط حتويل املسجد إىل متحف.
االحتالل يشرع بتحويل مسجد يف طرباي ملتحفوأفادت وكالة األنباء القرآنية 
الدولية)إکنا(، اقتحمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف طرباي)مدينة 
يف منطقة اجلليل الشرقي يف فلسطني احملتلة(، قاعة املسجد البحري، وشرعت 
بتنفيذ خمطط حتويل املسجد إىل متحف، متاشياً مع مواقف رئيس بلديتها 

اجلديد.
وجاء ذلك، دون أي مراعاة لقدسية املكان ونقضاً لالتفاق السابق حول 

إغالق اجلامع عام 2000.
يذكر أن هذه هي ليست املرة األوىل اليت حتاول فيها بلدية طرباي السيطرة 
على األوقاف اإلسالمية يف املدينة، واليت تشهد ابستمرار انتهاكات إسرائيلية 

مستمرة وحماولة حتويلها إىل مقاه وابرات، وحتويل مسجد إىل متحف.
طرباي  بلدية  مع  احملتل  الداخل  يف  فلسطينية  قيادات  توصلت  أن  وسبق 

إىل اتفاق يقضي إبغالق املسجد، وذلك بعد سلسلة انتهاكات مبا فيها 
حماوالت عديدة إلحراق املسجد وانتهاكات متثلت بكتابة رسومات شيطانية 

على قباب اجلامع.

http://www.alalam.ir/news/3933551 :املصدر

سياسي هولندي متطرف یعتنق اإلسالم 

یشرع بتحویل مسجد في طبریا لمتحف

االحتالل االسرائيلي
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 ،احلديث عن سّيدتنا وموالتنا وشفيعة ذنوبنا وطبيبة قلوبنا فاطمة الزهراء
وأهّنا من سّر الوجود وهي من احلجّج اإلهلية، فال بّد أن نعرفها مبعرفة جاللية 
يف أفعاهلا و أقواهلا ومجالية يف صفاهتا و سلوکها و کمالية يف ذاهتا و سريهتا، 
ازداد  فكّلما  ابملعرفة،  إالّ  يكون  الفضل ال  ألّن  املعرفة؛  زايدة  من  بّد  وال 
إزداد  فإن العارف هو احملّب و کلما إزداد حّباً  اإلنسان معرفًة، ازداد حّباً 
طاعًة و عماًل، وازداد قرابً من الّل تعاىل: »يَـْرَفِع الّل  الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن 

اُوُتوا الِعْلَم َدرََجاٍت.«1 
فاطمة  لنعرف  فإذن  واملعرفة،  العلم  ألهل  القيامة  يوم  يف  الدرجات  فرفع 
الزهراء مبا ميكننا ذلك ولكن قبل هذه املعرفة، فإن الوجود من البديهيات 
و أنه الظاهر بنفسه و املظهر لغريه کالنور و املوجود هو الذات أی املاهية 

اليت ثبت هلا الوجود، وأّن بينهما سنخية...
وأّما اآلن فنقول: 

إّن قانون العّلة واملعلول أقوى من القوانني الرايضية، وهو احلاكم على كّل هذا 
الكون، فبه برهّنا على صّحة ما ورد يف احلديث الشريف »حديث املعراج«.

قال هللا تعالی لنبيه األعظم يف معراجه: 
ملا  فاطمة  ال  لو  و  خلقتک  ملا  علي  ال  لو  و  األفالک  خلقت  ملا  »لو الک 

خلقتکما.«2 
فإن رسول  العقليات،  املعلول يف  و  العلة  قانون  يطابق  احلديث  فإن هذا 
هللا هو العلة الغائية للکون و لکل علة معلول من سنخه فمعلول النيب 
أمري املؤمنني علي فهو نفس رسول هللا3 بنص آية املباهلة »أنفسنا 

و أنفسکم«4 
فلو ال علي مثل هذا املعلول، ملا کان مثله رسول هللا يف مقام العلية 
الغائية للکون أبسره، مث کالمها النيب و الوصي مبنزلة العلة و البد من معلول 
من سنخهما وليس يف الوجود مثل هذا املعلول إال فاطمة الزهراء فهي 
اجلامعة بني نوري النبوة واإلمامة وهي العصمة الکربی فهي مبنزلة املعلول هلما 

و لوالها ملا خلق هللا النيب و الوصي عّلة غائية.
هذا وجه عقلي لتفسري احلديث املعراجي، ولکي يّتضح املطلب أكثر ويكون 
بلغة اجلمهور سأذكر وجهاً آخر للحديث الشريف حىّت ال يتبادر إىل الذهن 
أّن علّيا أفضل من النيّب وأّن فاطمة أفضل منهما، و سيكون 

بيان ذلك ابملثال احلّسي: 
اإلنسان هو اجلرم الذي انطوى فيه العامل املاّدي الكبري والعامل اجملّرد األكرب 
ألّن جسده من األرض وروحه وعقله من السماء، فهو ذو بعدين: بُعد مساوي 
وبعٌد أرضي، وقد رّكب يف بدنه عقل وروح وشهوة، ويف هذا البدن املاّدي 
دماغ الذي هو حمّط العقل، وفيه القلب الذي هو حمّط الروح، وفيه الطحال 
الذي له دور يف تصفية الدم الذي يذهب إىل القلب، فبدن اإلنسان حّي 
بدماغه ولوال هذا الدماغ ملا كان له قيمة تذكر، ألّن الدماغ هو املدبّر لبدن 
اإلنسان، ولكن لوال القلب ملا كان للدماغ دوره الذي وجد من أجله، وليس 
هذا يعين أّن القلب أهّم من الدماغ، بل إّن الدماغ أهّم وأشرف من القلب، 
ولكن للقلب دور جيعل البدن يتحّرك، ذلك البدن الذي سلطانه الدماغ 
ومدبّره الدماغ، ولكي يبقى البدن مستمّر الوجود، ال بّد له من القلب، وهذا 

القلب الذي يضّخ منه الدم. حيتاج إىل مصفاة تصّفي هذا الدم وليس هناك 
إالّ الطحال، فهو الذي يؤّدي هذا الدور، وهذا املثال للتقريب ابحلّس مع 

العلم أّن املثال يقّرب من جهة ويبعد من ألف جهة وال مناقشة يف املثال.
اخلاّص،  له دوره  منها  إّن هذه األعضاء كّل واحد  نقول:  أن  نريد  ولكن 
وقولنا: لوال العقل ملا كان اجلسد، ولوال القلب ملا كان العقل، ولوال الطحال 
ملا كان القلب، ال يعين أّن القلب أفضل من العقل أو أّن الطحال أفضل 
بينها، وهكذا  األفضلية حمفوظة  فإّن  األفضلية،  لبيان  املقام  فليس  منهما، 
املعىن يف احلديث الشريف: »لوالك ملا خلقت األفالك، ولوال علّي ملا خلقتك، 

ولوال فاطمة ملا خلقتكما.«
مثّ إّن اإلمام هو عقل عامل اإلمكان أو قلبه، كما ورد يف الرواية ذکر الکلينی 
يف »الکايف« )ج 1، ص 170( اليت ذكرت حماججة هشام بن احلكم مع 

ذلك الرجل يف »البصرة« عندما قال له: ما هو أثر العني؟ قال: ننظر هبا. 
- وما هو أثر االُذن؟ 

- نسمع هبا، 
- وما هو أثر القلب؟ 

- منّيز به احلّق من الباطل. 
فقال هشام: هكذا هو اإلمام، فاإلمام سّر الوجود وبه ثبتت السماوات واألرض، 
ولواله لساخت الكائنات واألرض أبهلها، ومعىن سّر الوجود أي ابطن الوجود. 
نقول  وعندما  الظاهر،  وليس  الباطن  أي  ابلسّر  اخلفي  عن  يعرّب  فلذلك 
للمّيت: قّدس سرّه، أي قّدس الّل نفسه، والنفس أمر خفي فتكون سرّاً، كما 
يقال يف املثل: الولد على سّر أبيه، أي على خلق ونفس أبيه، وهكذا أهل 

البيت سّر الوجود أي ابطن الوجود.
حنن اآلن يف عصر الغيبة الكربى، عصر الغربلة والبلبلة واالمتحان والشبهات 
ولكي  الفكرية،  اهلزّات  هذه  من  تنجوا  لكي  الدعاء  فالتزموا  والتشكيك، 
 .سّيما صاحب األمر تبتعدوا عن الشّك ابلّل ورسوله وأهل البيت
فعليكم بدعاء الغريب الذي مطلعه: »اللهّم عّرفين نفسك...« ألّن من مل 
يعرف الّل تعاىل سوف جيهل رسول الّل، وجيهل احلّجة فيقع يف الضالل، 
فيموت ميتة اجلاهلية، ألّن من مل يعرف إمام زمانه ميوت ميتةاجلاهلية، فال 
بّد من معرفة احلجج الذين عددهم بعدد األسباط وبعدد احلواريني، حيث 
إّن عددهم اثنا عشر خليفة وكّلهم من قريش كما ورد يف الصحيحني عند 

اجلمهور. 
الذي ميأل  املنتظر  اإلمام  الثاين عشر، وهو  احلّجة  هو   الزمان فاإلمام 
األرض قسطا وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، وأبوه اإلمام احلسن العسكري 

احلّجة احلادي عشر يقول: 
»حنن حجج الّل واُّمنا فاطمة حّجة الّل علينا.«5 

فإن فاطمة حّجة احلجج.
ولذلك قال اإلمام احلّجة املنتظر: إيّن أقتدي ابُّمي فاطمة؛6 ملا هلا من 
الفضل والعظمة اليت يقّر هبا مجيع األنبياء، بل هي ليلة القدر كما ورد ذلك 
يف حديث مسند يف »حبار األنوار«7 ومذكور كذلك يف »تفسري الربهان«8 

ففاطمة الزهراء إمّنا مسّيت بذلك ألّن الناس فطموا عن معرفتها. 
فكيف ال تكون كذلك وهي اُّم أبيها. أي مقصودة أبيها فكان يشّم حنرها 

ويقّبل يدها ويقول الرسول األعظم بعظمته وعلمه: »فداها أبوها.«9 
فإن دّل هذا على شيء فإمّنا يدّل على أهّنا سّر الوجود وال يستقيم أمر ألحد 
أن يقّر بفضلها وحمّبتها،  إالّ  أو أديباً  أو خطيباً  أو شاعراً  سواء كان عاملاً 
وأن يعرفها مبا أمكنه معرفتها، وهي اليت فطم الناس عن حقيقة معرفتها، أل 
هّنا كفؤ لعلّي، وال يعرف علي إالّ الّل ورسوله... وإمّنا مسّيت 
القرون  دارت  معرفتها  معرفتها،10 وعلى  فطموا عن  الناس  فاطمة ألّن 

االُوىل.
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إن حديث املظلومية عن الزهراء، يدفعين إىل القول: إّن مثّة قدراً جامعاً 
ومتفقاً عليه يف موضوع مظلوميتها، من منعها فدكاً رمز اإلمامة، إىل اهلجوم 
اببه  طاملا وقف رسول هللاعلى  الذي  البيت  وهتك حرمة  بيتها  على 
َعْنُكُم  لُِيْذِهَب   ُ يُريُد اللَّ ا  تعاىل: »ِإمنَّ يردد قول هللا  أهله، وهو  على  مسلماً 
رَُكْم َتْطهريا«1 إىل الظالمة الكربى اليت كانت تؤرق  الّرِْجَس َأْهَل اْلبـَْيِت َو يَُطهِّ
 وتدمي قلبها، وهي زحزحة اخلالفة عن أهلها، وهو ما أظهرته الزهراء

يف خطبتها الطويلة يف قوهلا: 
النبوة ومهبط الوحي األمني  »وحيهم أىن زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد 

والطبني.2
أبمر الدنيا والدين، أال ذلك هو اخلسران املبني، وما نقموا من أيب حسن، نقموا 
وهللا منه نكري سيفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمره يف ذات هللا عز وجل.«3 
لقد كانت الزهراء ترى أّن املظلومية الكربى هي مظلومّية علي واليت 
هي مظلومية اإلسالم واملسلمني؛ ألّن إبعاد علي عن املكان الالئق به 
يف إدارة شؤون األمة كان له الكثري من التداعيات السلبية على حاضر األمة 

ومستقبلها.
العلماء  ولكّن بعض القضااي وقعت حمالً لالختالف، ولو من قبل بعض 
عالمات  بعض  رمسوا  أو  فيها،  انقشوا  أو  بعضها  عندهم  يثبت  مل  الذين 
حسني  حمّمد  الشيخ  فيه  انقش  الذي  ضرهبا  قبيل:  من  حوهلا،  االستفهام 
 .أو كسر ضلعها الذي انقش فيه السيد فضل هللا ،كاشف الغطاء
األحداث  املؤيّد حلدوث هذه  موقفنا  النظر عن  هنا - وبصرف  والسؤال 
هل  األمور؟  هذه  حول  االختالف  ندير  - كيف  ذلك  يف  املشكك  أو 
املتبادلة؟   واالهتامات  التجريح  عن  بعيداً  العلمي  احلوار  أساليب  نستخدم 
أم أننا نستخدم أساليب القسوة الكالمية اليت تصل إىل حّد السب واللعن 
والتضليل، وإسقاط كرامات األحياء ونبش قبور األموات، كما حيصل يف 

أايمنا من خالل شىت املنابر اإلعالمية، وال سّيما وسائل التواصل االجتماعي 
التشهري  والعصبيات، ومحالت  والسباب  الشتائم  اليت تشهد حفالت من 
املتبادلة بني طريف النزاع، وهو أمر يبعث على إاثرة الضغائن بني املؤمنني يف 

الوقت الذي حتتاج فيه ساحتنا إىل ملّ الشمل؟!

املوضوعّية والعاطفة
قد يكون بديهياً القول: إّن علينا إدارة االختالف يف هذه األمور على أساس 
أو  العلمّية، كالمية كانت  املباحث  املتعارف عليه يف شىت  العلمي  املنهج 
فقهية أو اترخيية، أو غري ذلك، وهذا هو ما جيري عليه عامة العقالء يف إدارة 

نزاعاهتم واختالفاهتم.
لكّن املؤسف أّن ما حصل وحيصل أّن العاطفة والعصبّية مها اللتان تتحكمان 
يف إدارة القضّية، ويشارك يف ذلك اخلطاب الديين لبعض الوعاظ واخلطباء، 
والذي يعمل على جتييش العواطف املذهبّية لعامة الناس وإاثرة انفعاالهتم، 
األمر الذي قد يدفعهم - أعين عامة الناس - إىل التطاول على أصحاب 

الرأي اآلخر.
واملفارقة أنّنا خنضع الكثري من القضااي العقديّة والتارخيّية والفقهية للبحث 
والنقاش دون أن تثور اثئرة أحد، مع أّن بعض تلك القضااي اليت نتناوهلا 
ابلبحث، ونضعها حتت السؤال، هي أكثر ثبواتً ووضوحاً من انحية الدليل 
 ،وأكثر ارتباطاً ابلعقيدة من القضااي التفصيلية املتصلة مبظلومّية الزهراء
بل إّن بعضها رمبا يعّده البعض من املشهورات أو الضرورات. ومع ذلك 
يتّم إخضاعها للبحث دون أن يثري أحد اللغط يف األمر، أو يندفع إىل إاثرة 

العامة أو إصدار األحكام القاسية يف حق منكرها.
وكمثال على ذلك: حيّدثين بعض العلماء أنّه كان يدرس طالبه بعض الكتب 
الكالمية املقررة للتدريس، وعندما وصل البحث إىل علم اإلمام، ذكر مسألة 

معينة، وقال: إّن هذا مبين على علم اإلمام ابملوضوعات، وجمرد طرح هذا 
األمر استفز طالبه، فاعرتض بعضهم عليه أبّن اإلمام عامل بكل شيء، وكيف 
يطرح مثل هذا األسئلة أو النقاشات حول علمهم؟! يقول: فقلت هلم: منذ 
فرتة حبثنا وإايكم حول علم هللا تعاىل وطرحنا رأايً لبعض العلماء والفالسفة، 
مفاده: أّن علم هللا ليس متعلقاً ابجلزئيات. أليس كذلك؟ قالوا: بلى، وهناك 
بعض  أبداه  الذي  االستيحاش  وهذا  اثئرتكم!  وال اثرت  استغربتم  أركم  مل 

الطلبة يظهره ويبديه حىت بعض أهل العلم.
إّن هذا مؤشر على أّن القضااي املذهبية ال تقارب على أساس علمي، مبقدار 
ما تقارب على ضوء العاطفة املذهبية، هذه العاطفة اليت نتفهمها ونتفهم 
منطلقاهتا التارخيية، على اعتبار أهّنا نشأت على خلفية مظلومّية اترخيّية ألهل 
البيت. ولكّن هذا األمر ال يعّد مربراً وجيهاً هلذه االنفعاالت اليت تطعن 

يف اآلخر، ال يف ميزان العلم وال يف ميزان الدين.
أّن للنيبعدة بنات غري  الفريقني  إّن املشهور بني علماء  ومثال آخر: 
العلماء  بعض  ولكّن  وأم كلثوم.  ورقّية  زينب  وهّن   ،الزهراء السيدة 
من  وابلرغم  ابلدليل.  واملعتضد  املشهور  للرأي  خمالفاً  رأايً  تبىّن  املعاصرين 
أّن للمسألة بعداً مذهبياً معيناً، حيث إّن اآلخر يفّسرها أبهّنا حماولة لنفي 
مصاهرة اخلليفة الثالث للنيب، ومع ذلك فلم يضايق أحداً من هذا الرأي 
ومل ينف حّق العامل املذكور يف أن يتبىن الرأي املشار إليه. والسؤال: ملاذا عندما 
تصل القضية إىل مسألة احملسن الذي أسقطته الزهراء، تقوم القيامة إذا ما 

شكك أحدهم يف وجوده أو يف سقوطه بطريقة غري إعتيادية؟!
إّن الالزم علينا، وال سيما أهل العلم، أن نتعامل مع هذه األمور مبوضوعية 
اجللي  أتكيدان  مع  املذهبية،  واإلاثرة  التشنج  أجواء  عن  نبعدها  وأن  اتمة 
أّن من حّق من ثبتت لديه هذه املظامل أن يظهر ذلك، وأن يعلن موقفه 
الواقع  اليت ال تسيئ إىل اآلخرين وال تسيئ إىل  املسألة لكن ابلطريقة  يف 

اإلسالمي برمته.
وخيطئ من يظّن أّن اعتماد أسوب القسوة يف النقد والتجريح يف صاحب 
حياصره  أو  رأيه  انتشار  من  حيّد  له سوف  االهتامات  وكيل  اآلخر،  الرأي 
يف نطاق خاص، فهذ األمر فضالً عن أنّه ليس أسلوابً مقبوالً من الناحية 
الشرعية، فإنه ال ميلك حظوظاً من الناحية العملية، فإّن قمع الفكر اآلخر 

يساهم يف انتشاره.
ويف املقابل، فإّن الطرف املشكك أو النايف لبعض هذه األحداث أن يستخدم 
األسلوب العلمي نفسه، فيبتعد عن االستهزاء ابآلخرين أو االستخفاف هبم 
أو برأيهم أو يرميهم أبوصاف غري الئقة. إّن علينا أن أنخذ أبسباب النقد 
ونعلمها للناس، ومن أهّم هذه األسس الرتكيز على نقد الفكرة بدل الطعن 

يف صاحبها.

تفاصيل املظلومية أحداٌث اترخيية ال عقدية
مثّ إّن علينا يف الوقت عينه، ويف سياق وضع هذه األمور يف نصاهبا العلمي، 
وإبعادها عن التشنج أو التجاذب العاطفي الالموضوعي، أن حندد اإلطار 
الذي تندرج فيه هذه القضااي واملظامل، فهل هي من سنخ قضااي العقيدة أم 
من سنخ القضااي التارخيية؟ وحتديد هذا األمر له العديد من الفوائد وترتتب 

عليه نتائج عدة وأمّهها:
1. معرفة نوع الدليل الذي يقام يف املسألة، ألّن القضااي العقدية تتطلب أدلة 

يقينية، وهو ما ال يشرتط يف القضااي التارخيية وفقاً ملا يراه املشهور؛
2. أهّنا لو كانت قضااي اترخيّية وليست عقدية، وينطبق عليه معيار املسألة 
التارخيية،4 فهذا يعين أنّه ال يرتتب على إنكارها سوى إنكار سائر القضااي 

التارخيية، وليس ما يرتتب على إنكار القضااي العقدية؛
هلا  تعّرضت  اليت  املظامل  هذه  عن  املدافعني5  أشّد  وابعرتاف  املعلوم،  ومن 
السيدة الزهراء، أّن هذه األمور هي من سنخ القضااي التارخيية ال العقدية.
إّن هذا - فضالً عن كونه قراءة يف نوااي اآلخرين وهو ليس من العلم وال من 
الدين يف شيء - ال يصادم مسألة عقدية، إذ إّن األساس هنا هو التربي ممن 
ظلم أهل البيت، وإنكار حادثة معّينة ال يعين تويل هؤالء وال إعطاؤهم 
صك براءة، أفهل خيطر يف ابل أحد - مثالً - أّن من ينكر وجود ليلى 
)زوجة اإلمام احلسني( يف »كربالء« إمّنا يهدف يف إنكاره إىل إعطاء 

صك براءة لـعمر بن سعد وجيشه الذين روعوا عيال احلسني؟!
مثّ حىت لو كانت املسائل املذكورة من سنخ القضااي العقدية، فاالختالف يف 
قضااي العقيدة ال يعين إصدار أحكام ابلتضليل والتبديع وإسقاط احلرمات؛ 
ألّن كثرياً من قضااي العقيدة ليست مسلمات، وإمّنا هي جمرد أفكار نظريّة 

ختتلف فيها وجهات وتتعدد اآلراء.
التارخيية ابلرغم من خطورهتا،  التفاصيل  إنّه خلطر كبري ربط املذهب هبذه 
وكأّن اهنيار بعض األفكار التارخيية أو التشكيك هبذه املسألة أو تلك من 
تفاصيل األحداث التارخيية سيكون سبباً الهنيار املذهب أو زلزلة العقيدة! 

إّن قوام املذهب يف أسسه وقواعده األصيلة ويف حجته القوية.
ويف اخلتام: روى الشريف الرضي يف هنج البالغة أّن أمري املؤمنني وقف 

بعد دفنه للسيدة الزهراء عند قرب رسول هللاكاملناجي له فقال:
والسَّرِيَعِة  ِجَواِرَك،  يف  النَّازَِلِة  ابـَْنِتَك  وَعِن   - َعينِّ  اللَّ  َرُسوَل  اَي  عَلْيَك  السَّاَلُم 
اللََّحاِق ِبَك، َقلَّ اَي َرُسوَل اللَّ َعْن َصِفيَِّتَك َصرْبِي ورَقّـََعنـَْها َتَلُِّدي، ِإالَّ َأنَّ يف 
ي يل ِبَعِظيِم فـُْرقَِتَك وفَاِدِح ُمِصيَبِتَك َمْوِضَع تـََعزٍّ فـََلَقْد َوسَّْدُتَك يف َمْلُحوَدِة  التََّأسِّ
قـرَْبَِك، وفَاَضْت بـنَْيَ حَنِْري وَصْدِري نـَْفُسَك، فَـ»ِإانَّ لِلَّ وِإانَّ ِإلَْيه راِجُعوَن«،6 فـََلَقِد 
اْستـُْرِجَعِت اْلَوِديَعُة وُأِخَذِت الرَِّهيَنُة، َأمَّا ُحْزين َفَسْرَمٌد وَأمَّا لَْيِلي َفُمَسهٌَّد، ِإىَل َأْن 
خَيَْتاَر اللَّ يل َداَرَك الَّيِت أَْنَت هِبَا ُمِقيٌم، وَستـُنـَبُِّئَك ابـْنـَُتَك بَِتَضاُفِر أُمَِّتَك َعَلى َهْضِمَها 
َيُطِل اْلَعْهُد وَلْ خَيُْل ِمْنَك الذِّْكُر،  - فََأْحِفَها السَُّؤاَل واْسَتْخرِبَْها احْلَاَل، َهَذا وَلْ 
والسَّاَلُم َعَلْيُكَما َساَلَم ُمَودٍِّع اَل قَاٍل واَل َسِئٍم، فَِإْن أَْنَصِرْف َفاَل َعْن َماَلَلٍة، وِإْن 

أُِقْم َفاَل َعْن ُسوِء َظنٍّ مبَا َوَعَد اللَّ الصَّاِبرِيَن.

اهلوامش:
1. سورة األحزاب، اآلية 33.

2.الطبني: العاملني.
3. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »معاين األخبار«، قم،الطبعة االولی، 1403ق.، 

ص 355.
4. انظر حول هذا األمر ما ذكرانه يف كتاب: »أصول االجتهاد الكالمي«، ص 109.

5. يف إحدى اجللسات اليت مجعتنا أبحد املؤلفني حول أتكيد كل تفاصيل املظلومية 
املتصلة ابلسيدة الزهراء سأله أحد الشباب احلاضرين: موالان هل هذه األمور هي من 

قضااي العقيدة أو أهنا قضااي اترخيية؟ فأجابه: هي يف حد نفسها قضااي اترخيية.
6. سورة البقرة، اآلية 156.

املصدر: موقع الكاتب

الشيخ حسني اخلشن

ما بعدها مظلومية
الزهراء؛ مظلومية 
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خصائص اإلمام المهدي

السموات واألرض  املهدي تشمل مجيع صفحات  اإلمام  إن حكومة 
وسيكون هلا سلطة مشولية تغطي جممل الكون. إن موالان املهدي هو 
النظري واستثنائي يف مجيع األبعاد األخالقية والعبادية  وقوي  قائد منقطع 
ميكن  وال  أحد  ابل  على  ختطر  ال  واسعة  سلطته  إن  العامل.  أقوايء  يفوق 
تصورها ورمسها. إن حكومة وقائدا هكذا، يتطلب أنصار خواص. األنصار 
الذين ليسوا خمتارين بني أانس العصر احلاضر بل بني مجيع دورات وحقب 
احلياة البشرية، لكي يتمكنوا من مد يد العون للموعود الذي فوضه هللا تعاىل 

تطبيق وحتقيق الغاية النهائية خللقه.
احلجر  من  أشد  ذات هللا  يف  يشوهبا شك  ال  احلديد  زبر  قلوهبم  »رجال كأن 
بلدة إال خربوها كأن على  لو محلوا على اجلبال ألزالوها ال يقصدون براايهتم 
خيوهلم العقبان يتمسحون بسرج اإلمام يطلبون بذلك الربكة و حيفون به يقونه 
أبنفسهم يف احلروب و يكفونه ما يريد فيهم رجال ال ينامون الليل هلم دوي يف 
صالهتم  كدوي  النحل  يبيتون قياما على أطرافهم و يصبحون على خيوهلم رهبان 
ابلليل ليوث ابلنهار هم أطوع له من األمة لسيدها كاملصابيح كأن قلوهبم القناديل 
و هم من خشية هللا مشفقون يدعون ابلشهادة و يتمنون أن يقتلوا يف سبيل هللا 
شعارهم اي لثارات احلسني إذا ساروا يسري الرعب أمامهم مسرية شهر ميشون إىل 

املوىل إرساال هبم ينصر هللا إمام احلق.«1 
 القائم أنصار  لكن  روحه،  يف  تكمن  االنسان  أصالة  أن  من  وابلرغم 
مكتملون يف كل شئ. إن قوهتم اجلسدية وقدرهتم النفسية، هائلة، وكلتامها 
انبعتان من اإلميان الذي تسرب يف زوااي وجودهم، مثلما أن علي بن ايب 

طالب مل يكن ميلك عضالت مفتولة ومناكب عريضة، لكنه عبدهللا 
وأخلص يف عبوديته هلل، حبيث أن قدرة هللا الواسعة، كانت حتل يف عضده 
يف وقت القتال، وأنه استفاد من ابب حصن "خيرب" الثقيلة بدال من الرتس 

والدرع. البوابة اليت كانت حباجة إىل قوة أربعني رجال 2 لقلعها.3 
قال علي: »و هللا ما قلعت ابب خيرب بقوة جسمانية لكن بقوة إهلية.«4 

 الذين يعتربون االمام علي بن ايب طالب إن أنصار اإلمام املهدي
مقتداهم، يضعون أقدامهم يف موطئ قدمه ويستمدون قوهتم من إمياهنم ابهلل، 

حبيث يتمتعوا من قدرة اليقني، بقوة أربعني رجال.
»أييت هبا  )راية رسول هللا( جربئيل فإذا هزها ل يبق مؤمن إال صار قلبه 

أشد من زبر احلديد و أعطي قوة أربعني  رجال.«5 
»رجال مسومة جيمع هللا له من أقاصي البالد على عدة أهل  بدر ثالمثائة و ثالثة 
عشر رجال معه صحيفة خمتومة فيها عدد أصحابه أبمسائهم و بلداهنم و طبائعهم 

و حالهم و كناهم كدادون جمدون يف طاعته.«6 
وتشهد الرواايت أن أنصار االمام هم رجال خمتارون، اصطفوا من بني األانس 
والذين   بن علي احلسني  أبناء  آخر  لنصرة  تعاىل  انتقاهم هللا  وأنصار 
حيظون بدعم من هللا املتعال، ودخلوا نطاق محاية هللا بسبب طاعة موالهم 

والوفاء بعهدهم.
أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أنه قال: »التاسع من ولدك اي حسني هو 

القائم ابحلق املظهر للدين و الباسط للعدل.« 
قال احلسني فقلت له: »اي أمري املؤمنني و إن ذلك لكائن؟«

انصار المهدي

فقال: »إي و الذي بعث حمّمدا ص ابلنبوة و اصطفاه على مجيع الربية و 
لكن بعد غيبة و حرية فال يثبت فيها على دينه إال املخلصون املباشرون لروح 
اليقني الذين أخذ هللا عز و جل ميثاقهم بواليتنا و ُأولِئَك َكَتَب يف  قـُُلوهِبُِم اإْلمياَن 

َو أَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنه .«7و8 
وأليس  قلوهبم؟!  واقعة كربالء  أدمت  الذين  وحدهم  هم  اإلنس  هل  لكن 
احلزن واألمل ينتشران يف أقاصي الكون والوجود يف مصيبة وعزاء احلسني بن 

فاطمة وبكت السماء واحلجر والبحر يف هذا العزاء واملصيبة.9
وأليست واقعة الظهور الكرمية الشمولية، تفوق األانس؟ وأليس فصل الظهور 
األكرب لويل العصر هو فصل فرحة مجيع الكائنات؟! ومع هكذا افرتاض، 
ال بد جلميع الكائنات اليت تتمتع بنصيب من فيض ظهور اإلمام، أن يكون 
هلا دور يف نصرة اإلمام. إن من اخلصائص الفريدة المام الزمان هي أن 
املالئكة املقربني حيملون سيوفهم إىل جانبه ويقاتلون معه. وجاء حول فصل 

الظهور: 
»... و ال يبقى مؤمن ميت إال دخلت عليه تلك الفرحة يف قربه و ذلك حيث 
يتزاورون يف قبورهم و يتباشرون بقيام القائم و ينحط عليه ثالثة عشر ألفا و 
ثالمثائة و ثالثة عشر ملكا قال فقلت كل هؤالء كانوا مع أحد قبله من األنبياء 
قال نعم و هم الذين كانوا مع نوح يف السفينة و الذين كانوا مع إبراهيم حيث 
ألقي يف النار و الذين كانوا مع موسى حني فلق البحر و الذين كانوا مع عيسى 
حني  رفعه هللا إليه  و أربعة آالف كانوا مع النيب ص مردفني و ثالمثائة و ثالثة عشر 
ملكا كانوا يوم بدر و أربعة آالف هبطوا يريدون القتال مع احلسني فلم يؤذن 
هلم فرجعوا يف االستيمار فهبطوا و قد قتل احلسني فهم عند قربه شعث غرب 
يبكونه إىل يوم القيامة و رئيسهم ملك يقال له منصور فال يزوره زائر إال استقبلوه 
و ال يودعه مودع إال شيعوه و ال مريض إال عادوه و ال ميوت ميت إال صلوا عليه 

 10».و استغفروا له بعد موته فكل هؤالء ينتظرون قيام القائم
و »جربئيل عن ميينه و ميكائيل عن يسرته و سوف تذكرون ما أقول لكم و لو 
بعد حني و أفوض أمري إىل هللا عز و جل ... طوىب ملن لقيه و طوىب ملن أحبه 
و طوىب ملن قال به ينجيهم من اهللكة و ابإلقرار ابهلل و برسوله و جبميع األئمة 
يفتح هللا هلم اجلنة مثلهم يف األرض كمثل املسك الذي يسطع رحيه فال يتغري أبدا 

و مثلهم يف السماء كمثل القمر املنري الذي ال يطفأ نوره أبدا.«11 
»طوىب لشيعة قائمنا املنتظرين لظهوره يف غيبته و املطيعني له يف ظهوره أولئك 

أولياء هللا الذين  ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم حَيَْزنُون .« 12و13 

اهلوامش:
1. اجمللسى، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، دار احياءالرتاث العريب، الطبعة الثانية، 

1403ه.ق. ج 52، ص 308.
2. عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال : قال ابن عمرو: ما عجبنا من فتح هللا خيرب 
على يدي علي و لكنا عجبنا من قلعه الباب و رميه خلفه أربعني ذراعا و لقد تكلف  
محله  أربعون  رجال فما أطاقوه. )ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »األمايل«، طهران، 

الطبعة السادسة، 1376 ه.ش.، ص 513.(
3. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »اخلصال«، قم، الطبعة االويل، 1362ه.ش.، 
ج 2، ص 364: امتحان هللا عز و جل أوصياء األنبياء يف حياة األنبياء يف سبعة مواطن 

و بعد وفاهتم يف سبعة مواطن .
4. ابن طاووس، علّى بن موسى، »الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف«، قم، الطبعة 

االويل، 1400ه. ق.، ج 2، ص 519.
االولی،  الطبعة  طهران،  »الغيبة«،  ابراهيم،  بن  حمّمد  النعماين،  زينب  أيب  ابن   .5

1397ه.ق.، ص 310- 311.
6. اجمللسى، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، ج 52، صص 311-310.

7. سورة اجملادلة، اآلية 22.
8. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الّدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 

الثانية، 1395ه. ق.، ج 1، ص 304.
9. أاب عبد هللا يقول : »إن أاب عبد هللا احلسني بن علي ملا مضى بكت عليه 
السماوات السبع و األرضون السبع و ما فيهن و ما بينهن و من ينقلب عليهن و اجلنة 
و النار و ما خلق ربنا و ما يرى و ما ال يرى .« )ابن قولويه، جعفر بن حمّمد، »كامل 

الّزايرات«، النجف االشرف، الطبعة االويل، 1356ه.ش.، ص 80.(
10. ابن أيب زينب النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، صص 311-310.

11. اجمللسى، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، ج 52، صص 311-310.
12. سورة يونس، اآلية 62.

 ،2 النعمة«، ج  متام  و  الدين  على، »كمال  بن  الصدوق، حمّمد  اببويه  ابن   .13
ص 357.

خصائص اإلمام المهدي
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اخلالئق  قائم بني سيد  التواصل  أواصر  الكون وأروع  أسرار  أكرب  أحد  إن 
اإلمام املهدي وسيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء. وما هذا السّر 
وروح كوثر  جسم  على  واملبهجة  املختارة  "املهدي"  مفردة  أضفت  الذي 
 الوجود، وعطرت روض حياهتا بزهرة النرجس. إن حياة يوسف الزهراء
زاخرة بعشق األم. إن هذا التواصل واإلرتباط الواسعني والوثيقني، أداي إىل 

ختليق حصيد هبذا اخلصوص نقدم يف هذه الصفحات عذاق وأغصان. 

الدعاء للشيعة العصاة
ونقل عن أمساء زوجة جعفر الطيار أهنا كانت يف اللحظات األخرية من حياة 
الزهراء منتبهة إىل سيدة نساء العاملني. فاغتلست سالم هللا عليها  بداية 
مث غريت مالبسها وإبتهلت إىل هللا تعاىل. فتقدمت أان إىل األمام ورأيتها 

سالم هللا عليها مستقبلة القبلة ورافعة يديها وهي تدعو: 
»اهلي و سّيدي أسألك ابّلذين اصطفيتهم و ببكاء ولدّي يف مفارقيت ان تغفر 

لعصاة شيعيت و شيعة ذرّييت.«1

المهدي في مرآة الروايات

المهدي في مرآة الروايات

والسّيدة فاطمة الزهراء اإلمام المهدي

٭٭٭
 أنه مسع سحراً يف السرداب عن صاحب األمر نقل عن ابن طاوس

أنه يقول:
»اللهّم إّن شيعتنا خلقت من شعاع أنواران و بقّية طينتنا و قد فعلوا ذنوابً كثريًة 
اّتكااًل على حّبنا و واليتنا فإن كانت ذنوهبم بينك و بينهم فاصفح عنهم فقد 
رضينا و ما كان منها فيما بينهم فأصلح بينهم و قاّص هبا عن مخسنا و أدخلهم 

اجلّنة فزحزحهم عن الّنار و ال تمع بينهم و بني اعدائك يف سخطك.«2

من ولد فاطمه املهدي
وقد وردت يف املصادر الشيعية والسنية املتعددة واملختلفة عن قول رسول 

هللا إذ قال:
»املهدّي من عرتيت من ولد فاطمة.«3

املعراج مظهر اجلالل والعظمة
:قال رسول هللا

»ليلة عرج يب ايل الّسماء رأيت علي ابب اجلّنة مكتوابً:
ال اله اال هللا؛ حمّمد رسول هللا؛ علّي حبيب هللا؛ احلسن و احلسني صفوة هللا؛ 

فاطمة خرية هللا؛ علي مبغضيهم لعنة هللا.«4
٭٭٭

ويقول جارود بن منذر العبدي أن الرسول األكرم قال متخاطبا إايه:
»اي جارود! ليلة اسري يب ايل الّسماء، أوحي هللا عّزوجّل ايّل أن: »سل من أرسلنا 

من قبلك من رسلنا«،5 علي ما بعثتم؟
قالوا: علي نبّوتك و والية علّي بن أيب طالب و األئّمة منكما.

مثّ اوحي ايّل: أن التفت علي ميني العرش. فالتفّت، فإذا: علّي و احلسن و احلسني 
و علّي بن احلسني و حمّمدبن علّي و جعفربن حمّمد و موسي بن جعفر علّی بن 
موسی و حمّمدبن علّی بن حمّمد و احلسن بن علّي و املهدّي يف ضحضاح من 

نور، يصّلون.
فقال يل الّرّب تعايل: هؤالء احلجج أوليائي، و هذا املنتقم من أعدائي.«6

وجه كالكوكب الدري 
سأل أبو هاشم العسكري، اإلمام اهلادي: ملاذا مسيت السيدة فاطمة 

الزهراء ابلزهراء؟ فقال عليه السالم:
»كان وجهها يزهر ألمرياملؤمنني من اّول الّنهار كالّشمس الّضاحّية و عند 

الّزوال كالقمر املنري و عند غروب الّشمس كالكوكب الّدرّي.«7
٭٭٭

:حول صاحب الزمان وقال النيب األكرم
»املهدّي من ولدي؛ وجهه كالكوكب الّدّرّي. الّلون لون عريّب و اجلسم جسم 
اسرائيلّي. ميأل األرض عدالً كما ملئت جوراً يرضي خلالفته اهل الّسماء و أهل 

األرض.«8

مجال الوجه
وقد ورد العديد من الرواايت حول مجال السيدة فاطمةالزهراء يف الدنيا 

واالخرة، نشري إىل بعضها فيما يلي:
»لو كان احلسن شخصاً لكان فاطمة.«

وقال اإلمام علي إنه كلما كان النيب األكرم لوحده، كان يقول له:
نساء  سّيدة  زّوجتك  فقد  ابشر  امجلها!  و  زوجتك  احسن  ما  ااباحلسن!  »اي 

العاملني... .«9
٭٭٭

:حول اإلمام املهدي ونقل عن رسول هللا
جسم  اجلسم  و  عريّب  لون  ألّلون  الّدّرّي؛  وجهه كالقمر  ولدي.  من  »املهدّي 

إسرائيلّي.«10
»املهدّي طاووس أهل اجلّنة؛ عليه جالبيب الّنور.«11

ونقل عن اإلمام الرضا إذ قال: 
»هو شبيهي و شبيه موسي بن عمران عليه جالبيب الّنور تتوّقد بشعاع القدس. 

موصوف ابعتدال اخللق و نضارة الّلون.«12

تنبؤ السيدة فاطمة الزهرا حول حوادث آخرالّزمان
وقد حتدثت السيدة فاطمة الزهراء خالل فرتة مرضها ولدى زايرة نساء 

املهاجرين واألنصار هلا لعيادهتا، نتطرق إىل بعض من هذه الكلمات: 
»أّما لعمري لقد لقحت قنطرة ريثما تنتج مثّ احتبلوا مالء القعب دماً عبيطاً و 
رعافاً مبيداً هنالك خيسر املبطلون يعرف اّلطالون غّب ما أّسس األّولون مثّ طّيبوا 
عن دنياكم أنفساً و اطمإنّوا للفتنة حاّشا و أبشروا بسيف صارم و سطوة معتد 

غاشم و هبرج شامل.«13

أسوة املهدي فاطمة
ومن ضمن توقيعات حضرة بقية هللا ردا على جمموعة من الشيعة ونقلت 
للضعف  األسف  عن  اإلعراب  فيها   مت  لإلمام،  خاص  انئب  أول  عن 
احلجج  قبل  من  املعلنة  العالمات  عن  احلديث  للشيعة وكذلك  العقائدي 

اإلهليني، ومن مث تبيان بنود مهمة لعصر الغيبة، وجاء يف اخلتام: 
»و يف ابنة رسول هللا يل اسوة حسنة.«14

املرضية، الن  زهراء  للسيدة  الفذة  الشخصية  التعبري،  هذا  ويتضح من 
احلجة الوحيد وبقية هللا الذي ميثل أسوة وحجة جلميع األانس على امتداد 

القرون والعصور، يعترب السيدة فاطمة الزهراء أسوة حسنة له.
احلسن  اإلمام  عن  روي  الذي  احلديث  يؤكد  الشريف،  التوقيع  وهذا 

العسكري إذ يقول: 
»حنن حّجة هللا علي اخللق، و فاطمة حّجة علينا.«15
:ويكفي يف جاللة قدرها أن قال اإلمام الباقر

»و لقد كانت مفروضة الطّاعة علي مجيع من خلق هللا من اجلّن و اإلنس و الّطري 
و الوحش و األنبياء و املالئكة.«16
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سكينة قلب الزهراء املهدي
ودخلت السيدة فاطمة الزهراء ذات يوم على أبيها، فلما شاهدت املرض 

وهو يشتد على أبيها، بكت، فقال أبيها:
»ما يبکيک اي فاطمة؟« قالت: »أخشی الّضيعة اي رسول هللا.«

تعالی اطّلع علی األرض اّطالعًة علی خلقه، فاختار  قال: »اي فاطمة اّن هللا 
منهم أابک؛ فبعثه نبّياً، مثّ اطّلع اثنيًة فاختار منهم بعلک، فأوحی الّی ان انکحه 
فاطمة، فانکحته ااّيک و اّتذته وصّياً. اما علمت اّن بکرامة هللا تعالی ااّيک 

زّوجک أعزرهم علماً، و أکثرهم حلماً، و اقومهم سلماً؟
اي فاطمة! و لعلّی مثنية أضراس إميان ابهلل و رسوله، و حکمته، و زوجته، و سبطاه 

احلسن و احلسني، و أمره ابملعروف و هنيه عن املنکر.
اي فاطمة! حنن أهل بيت اعطينا سّت خصال ل يعطها احد من األّولني، و ال 
يدرکها احد من اآلخرين غريان: نبّينا خري األنبياء، و وصّينا خري األوصياء و هو 
بعلک، و شهيدان خري الّشهداء و هو عّم أبيک، و مّنا من له جناحان يطري هبما 
فی اجلّنة حيث يشاء و هو جعفر، و مّنا سبطا هذه األّمة و هم ابناک، و مّنا 

مهدّی األّمة اّلذی يصّلی خلفه عيسی بن مرمی.«17

اإلستغناء عن ضوء الشمس
:قال رسول هللا

»بينما أهل اجلّنة يف اجلّنة ينّعمون و أهل الّنار يف الّنار يعّذبون إذا ألهل اجلّنة 
نور ساطع فيقول بعضهم لبعض ما هذا الّنور لّعلة لعّل رّب العّزة اطّلع فنظر 
إلينا. فيقول هلم رضوان ال ولكّن علّي مازح فاطمة فتبّسمت فأضاء ذلك 

من ثناايها.«18
٭٭٭

وقال اإلمام الصادق حول إشراقة نور االمام املهدي بعد الظهور 
َا«:19 وتفسريا لآلية املباركة »َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َرهبِّ

 :رّب األرض يعنی امام االرض.« سأل سائل: فاذا خرج يکون ماذا؟ قال«
»اذا يستغين الّناس عن ضوء الّشمس و نور القمر و جيتزون بنور اإلمام.«

املنصورة واملنصور 
وينقل اإلمام الصادق عن آابئه الكرام عن رسول هللا سأل جربئيل: 
ملاذا مسيت السيدة فاطمة الزهراء ابملنصورة يف السماء وفاطمة يف األرض؟ 

وجاء اجلواب:
»مسّيت يف األرض فاطمة ألهّنا فطمت شيعتها من الّنار و فطم أعداؤها عن حّبها 
و هي يف الّسماء املنصورة و ذلك قول هللا عّز و جّل و يومئذ يفرح املؤمنون 

بنصر هللا ينصر من يشاء20 يعين نصر فاطمة حملّبيها«21
٭٭٭

ِلَولِيِِّه  َجَعْلَنا  فـََقْد  َمْظُلوًما  قُِتَل  اآلية »َوَمن  تفسري  الباقر يف  االمام  قال 
ُسْلطَااًن َفاَل ُيْسِرف يفِّ اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمنُصورًا«:22

»و احلسني بن علّي قتل مظلوماً و حنن أولياؤه - و القائم مّنا إذا قام طلب 
بثأر احلسني - فيقتل حّتی يقال قد أسرف يف القتل- و قال املسّمی املقتول 
احلسني و ولّيه القائم - و اإلسراف يف القتل أن يقتل غري قاتله - إنّه كان منصوراً 

فإنّه ال يذهب من الّدنيا - حّتی ينتصر برجل من آل رسول هللا عليهم الّصالة و 
الّسالم - ميأل األرض قسطاً و عداًل كما ملئت جوراً و ظلما.«23

التكلم قبل الوالدة
وطوال فرتة وجودها يف بطن أمها، كانت السيدة فاطمة تتكلم معها. 
وكانت السيدة خدجية قد أخفت ذلكن عن النيب األكرم إىل أن جاء 
النيب يوما إىل البيت وشاهد أن السيدة خدجية تتكلم، من دون أن 
يكون أحد غريها يف املنزل. وعندما سأهلا مع من تتحدثني؟ فقالت: »مع 

اجلنني الذين يف بطين، إنه يتحدث إىل دائما.«
فقال النيب : »ما مضمونه أن أبشري اي خدجية! إن هللا جعل هذه البنت، 

أما خللفائي األحد عشر الذين سيأتون من بعدي وأبيهم.«24
٭٭٭

:ونقلت حکيمه خاتون
»فلم أزل أرقبها إلی وقت طلوع الفجر و هي انئمة بني يدّي ال تغلب جنباً إلی 
جنب حّتی إذا كان يف آخر الّليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعًة فضممتها إلی 
صدري و مسّيت عليها. فصاح أبوحمّمد و قال اقرئي عليها »ِإانَّ أَنَزْلَناُه يف 
لَيـَْلِة اْلَقْدِر« فأقبلت أقرأ عليها و قلت هلا ما حالك؟ قالت: ظهر األمر اّلذي 
أخربك به موالي. فأقبلت أقرأ عليها كما أمرين فأجابين اجلنني من بطنها يقرأ كما 

أقرأ و سّلم علي.«

السجدة والشهاداتن بعد الوالدة
وسجدت السيدة فاطمة بعد الوالدة مباشرة25 وقالت:

»اشهد ان ال اله ااّل هللا و اّن رسول هللا سّيد االنبياء و اّن بعلی سّيد االوصياء 
و ولدی سّيد االسباط.«26

٭٭٭
وروي عن غياث بن اسد أنه مسع من حممد بن عثمان العمري ]الذي كان 

أحد النواب األربعة إلمام الزمان[ قوله:
»يقول ملّا ولد اخللف املهدّي صلوات هللا عليه سطع نور من فوق رأسه و هو 

يقول أشهد أن ال إله إاّل هو احلكيم إّن الّدين عندهللا اإلسالم.«27 و 28
فاستوی ويّل هللا جالساً فمسح يده علی رأسه و قال له اي بيّن انطق بقدرة هللا 

فاستعاذ ويّل هللا من الّشيطان الّرجيم و استفتح:
بسم هللا الّرمحن الّرحيم

و نريد أن منّن علی اّلذين استضعفوا يف األرض و جنعلهم أئّمًة و جنعلهم الوارثني 
و منّكن هلم يف األرض و نري فرعون و هامان و جنودمها منهم ما كانوا حيذرون29 

و صّلی علی رسول هللا و علی أمرياملؤمنني و األئّمة واحداً واحدًا.«30

عند املهدي مصحف فاطمة
وبعد رحيل رسول هللا، جاء جربئيل وميكائيل واسرافيل مبصحف فاطمة 
يف ليلة مجعة بعد منتصف الليل وقدموه للسيدة فاطمة الزهراء كهدية مثينة 

من الباري عز وجل.
ويتضمن هذا املصحف حوادث املتقدمني واحلوادث املستقبلية للمجتمعات 
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البشرية واخبار السماء واألرض واخبار اجلنة وأصحاب اجلنة واخبار النار 
وأمساء أصحاب النار، وامساء الذين سيحكمون يف االرض إىل يوم القيامة 

وتصرفاهتم – حقا أو ابطال-.
وهذا املصحف هو االن يف حيازة حضرة بقية هللا أرواحنا فداه.31

برکة كل بيت
 هو نفس إسم خامت النبيني حممد املصطفى إن إسم اإلمام املهدي
وأن فاطمة هي بنت النيب، وقد قال االمام الكاظم حول بركة تسمية 

األبناء هبذه األمساء املباركة: 
»ال يدخل الفقر بيتاً فيه اسم حمّمد أو أمحد أو علّي أو احلسن أو احلسني أو 

طالب أو عبد هللا أو فاطمة من الّنساء.«32
٭٭٭

وقال اإلمام املهدی يف هذا اخلصوص:
»اان خامت االوصياء بی يدفع هللا البالء عن اهلی و شيعتی.«33

املتحدثة مع املالئكة
:قال اإلمام جعفر الصادق

»إن فاطمة مكثت بعد رسول هللا مخسة و سبعني يوما و كان دخلها حزن 
شديد على أبيها و كان جربئيل أيتيها فيحسن عزاءها على أبيها و يطيب 
أبيها و مكانه و خيربها مبا يكون بعدها يف ذريتها و كان  نفسها و خيربها عن 

34».يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة علي
٭٭٭
آن حضرت به مفّضل بن عمر فرمودند:

عليه  جيّن  و  وحده،  الكعبة  يلج  و  وحده،  البيت  أييت  و  وحده،  يظهر   ...«
الّليل وحده، فإذا انمت العيون، و غسق الّليل، نزل إليه جربئيل و ميكائيل ع 
و املالئكة صفوفاً، فيقول له جربئيل: اي سّيدي قولك مقبول، و أمرك جائز. 
فيمسح ع يده على وجهه و يقول: احلمدهلل اّلذي صدقنا وعده وأورثنا األرض 

نتبّوأ من اجلّنة حيث نشاء فنعم أجر العاملني.«35
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شأن اإلمام

ادع هللا يل و ألهل بييت. قال: »أ و لست أفعل و هللا إن أعمالكم تعرض علي شأن اإلمام
يف كل يوم و ليلة.« 

ُقِل  تقرأ كتاب هللا عز و جل »و  ما  فقال يل: »أ  فاستعظمت ذلك  قال: 
اْعَمُلوا َفَسيـََری هللاُ َعَمَلُکْم َو َرُسولُُه َو اْلُمْؤِمُنوَن.«13 و هو و هللا علي بن أيب 

 14».طالب
وقد خصص املغفور له اجمللسي سبعة عشر اباب يف اجمللد السادس والعشرين 
من »حبار األنوار« لعلوم األئمة تفيد أن االمام، يعلم بكل ما يقع يف 
يعلمه  ما ال  القيامة، وليس هناك  يوم  والنار حىت  السماء واألرض واجلنة 

.األئمة
:حول نطاق رؤية اإلمام وقال االمام الصادق

»إن الدنيا لتمثل لإلمام يف مثل فلقة اجلوز فال يعزب عنه منها شي ء.«15 

االئّمه متومّسني 
وتشري الرواايت املنقولة عن األئمة إىل عني خاصة هبم متكنهم من 

أن يشهدوا كل األمور.
نَي  وقد خصص »الکايف«، يف کتاب »احلّجه« اباب للمتومّسني: »َأنَّ اْلُمتـََومسِِّ

الَِّذيَن ذََکَرُهُم هللاُ تـََعاَلی ِفی ِکَتاِبِه ُهُم اأْلَِئمَُّة: َو السَِّبيُل ِفيِهْم ُمِقيم. «16 
أسباط بياع الزطي قال: كنت عند أيب عبد هللا فسأله رجل عن قول 
قال:  ُمقيم«   لَِبَسبيٍل  ا  ِإهنَّ َو  نَي  ِلْلُمتـََومسِّ آَلايٍت  ذِلَك  هللا عز و جل »ِإنَّ يف  

فقال: »حنن املتومسون و السبيل فينا مقيم.«18 
املتوسم الناظر يف السمعة الدالة و هي العالمة و توسم فيه اخلري أي عرف 

مسة ذلك فيه .19 

النظارة بنور هللا
قال رسول هللا: »اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا يف قوله  »ِإنَّ ِفی 

ذِلَک آَلايٍت ِلْلُمتـََومسِِّني. «20  

عيون هللا
روی حمّمد بن مقرن عن أيب احلسن الرضا أنه قال:

»لنا أعني ال تشبه أعني الناس، و فيها نور ليس للشيطان فيها نصيب.«21 

انظر علی کّل شیء
عن أيب جعفر قال: 

بينا أمري املؤمنني يف مسجد الكوفة إذ جاءت امرأة تستعدي على زوجها 
فقضى لزوجها عليها فغضبت فقال: ال و هللا ما احلق فيما قضيت و ما تقضي 

ابلسوية و ال تعدل يف الرعية و ال قضيتك عند هللا ابملرضية. 
فنظر إليها مليا مث قال هلا: »كذبت اي جريئة اي بذية اي سلفع اي سلقلقية اي اليت 

ال حتمل من حيث حتمل النساء!« 
فولت املرأة هاربة مولولة و تقول: ويلي! ويلي! ويلي! لقد هتكت اي ابن أيب 

طالب سرتا كان مستورا. 

قال فلحقها عمرو بن حريث فقال: اي أمة هللا لقد استقبلت عليا بكالم سررتين 
به مث إنه نزع لك بكالم فوليت هاربة تولولني. 

فقالت: إن عليا و هللا أخربين ابحلق و مبا أكتمه من زوجي منذ ويل عصميت و 
من أبوي. 

فعاد عمرو إىل أمري املؤمنني فأخربه مبا قالت له املرأة و قال له فيما يقول 
 :ما أعرفك ابلكهانة فقال له علي

»ويلك إهنا ليست ابلكهانة مين و لكن هللا خلق األرواح قبل األبدان أبلفي عام 
فلما ركب األرواح يف أبداهنا كتب بني أعينهم كافر و مؤمن و ما هم مبتلني و ما 
هم عليه من سيئ عملهم و حسنه يف قدر أذن الفأرة مث أنزل بذلك قرآان على 
نبيه فقال إن يف ذلك آلايت للمتومسني فكان رسول هللا ص املتوسم مث أان 
من بعده و األئمة من ذرييت هم املتومسون فلما أتملتها عرفت ما فيها و ما هي 

عليه بسيمائها.«22 
خنتم هذه املقالة ابحلديث عن االمام الصادق انه قال:

»إن هللا خلقنا فأحسن خلقنا و صوران فأحسن صوران و جعلنا عينه يف عباده و 
لسانه الناطق  يف خلقه و يده املبسوطة على عباده ابلرأفة و الرمحة.«23 
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امساعيل شفيعي سروستاين

اهلل  عيـن  اإلمـام، 

:يف يوم اجلمعة متوجها إىل اإلمام ويقول الزائر يف زايرة احلجة
»السَّاَلمُ  َعَلْيکَ  اَي ُحجََّة هللاِ  ِفی َأْرِضِه السَّاَلُم َعَلْيَک اَي َعنْيَ  هللاِ  ِفی َخْلِقه.«1 
.ويشري سالم هذه الزايرة إىل مقام عني هللا والذي حيظى به املعصوم

وعندما يتوىل اإلمام يف منصب خليفة هللا، متشية شؤون خملوقات هللا، فانه 
سيكون يف هذه املهمة االهلية ابلضرورة مزودا جبميع الصالحيات ومتحليا 
جبميع شؤون هللا املتعال، ابذن هللا، لرصد وتتبع شؤون املخلوقات وكذلك 

تدبر شؤوهنم وهدايتهم أيضا.
إن  االمام يف مقام عني هللا، يكون انظر مجيع عامل الكون وجممل سكان عامل 

اإلمكان، ولذلك، فانه ال يبقى شي خفيا عليه، ابذن هللا.
:وورد يف جانب من زايرة صاحب الزمان

»السَّاَلُم َعَلْيَک اَي اَنِظَر َشَجَرِة ُطوَبی َو ِسْدرَِة اْلُمنـْتـََهی.«2 
إن العني الكامنة يف رأس كل كائن، قادرة على مشاهدة نطاق حمدود وحمدد 
من العامل احمليط هبا. إن أقوى الكامريات اليت صنعها اإلنسان، قادرة فحسب 
على رصد ومشاهدة حيز خاص من هذا العامل مرتامي األطراف، فان مجعنا 
مجيع األعني ومجيع الكامريات، فان االنسان لن يكون قادرا بواسطة عينيه 

على مشاهدة الكائنات املقيمة يف عامل اجملردات.
روی ابو بصري عن الصادق جعفر بن حمّمد قال: »طوىب  ملن  متسك  أبمران 

يف  غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد اهلداية.« 
فقلت له: جعلت فداك و ما طوىب؟ 

قال: »شجرة يف اجلنة أصلها يف دار علي بن أيب طالب و ليس من مؤمن 
إال و يف داره غصن من أغصاهنا و ذلك قول هللا عز و جل  ُطوبی  هَلُْم َو ُحْسُن 

َمآٍب  .«3و4 
وابلرغم من أنه مل يرد توضيح يف القرآن الكرمي حول "سدرة املنتهى"، لكن 
وردت توصيفات خمتلفة بشأهنا يف األخبار والرواايت االسالمية. وتظهر هذه 
التعابري أن القصد ليس أبدا شجرة تشبه ما هو يف األرض، بل إشارة إىل 
مظلة عظيمة جبوار رمحة احلق تسبح املالئكة على أوراقها وتستظل هبا أمم 

من الصاحلني والظاهرين.5
وقال النيب األكرم يف شرح عظمة »سدرة املنتهى«:

»انتهيت  إىل  حمل  سدرة املنتهى  و إذا بورقة منها تظل أمة من األمم .«6 
:قال رسول هللا

»رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكا قائما يسبح هللا تعاىل .«7 

وكل هذا يبني مقام وموقع ويل العصر الذي تشهد عينيه يف هذا الزمان 
واحلياة يف هذه الدنيا، وتنظر أقاصي عامل اجملردات وإىل عتبة العرش االهلي. 
ويبدو هلكذا شخصية، من السهولة والبساطة مبكان النظر إىل أعمال األانس 

يف األرض. 
وفضال عن ذلك، فقد إعترب هللا تعاىل، النيب األكرم وفريقا من املؤمنني 
ابهنم شهداء على األمة. وأن نيب كل أمة هو شاهد وانظر ألعمال هذه 

األمة، حبيث قال هللا تعاىل:
»اي أَيُـَّها النَِّبیُّ ِإانَّ َأْرَسْلناَک شاِهدًا.«8 

ويف آية اخرى من سورة »التوبة« خياطب هللا تعاىل الناس ويقول: 
َعَمَلُکْم َو َرُسولُُه َو اْلُمْؤِمُنوَن َو َستـَُردُّوَن ِإلی  عالِِ  »َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسيـََری هللاُ 

اْلَغْيِب َو الشَّهاَدة.«9 
إن هللا تعاىل هو القاضي وهو الناظر وأن رسوله وأئمة اهلدى هم شهداء، 

سيشهدون يف احملكمة االهلية لصاحل الناس أو ضدهم.
األعضاء  وحىت  انسان  لكل  والناظرين  املصاحبني  املالئكة  إىل  وإضافة 
واجلوارح، فان األنبياء واملعصومني قدموا كشهداء على أعمال الناس أيضا. 

 :ويقول هللا تعاىل متوجها إىل رسوله
»َفَکْيَف ِإذا ِجْئنا ِمْن ُکلِّ أُمٍَّة ِبَشهيٍد َو ِجْئنا ِبَک َعلی  هُؤالِء َشهيدا.«10 

ويقول املغفور له العالمة الطباطبائي حول القصد من الشهادة:
سلوك  وعمق  حبقائق  املعرفة  هو  اآلية،  يف  املذكورة  الشهادة  من  املقصود  إن 
عند هللا  الرفض  أو   والقبول  الشقاء،  أو  السعادة  نيل  الدنيا، جلهة  الناس يف 
سبحانه وتعاىل، وإمتحان الطاعة أو التمرد على األحكام االهلية ومن مث الشهادة 
على ذلك يف يوم القيامة. وعندها يطلب هللا تعاىل من الكثري مبن فيهم النيب 

واملعصومني، اإلدالء ابلشهادة.11
وفيما عدا ذلك، وأتسيسا على الكثري من الرواايت والتفاسري، فان أعمال 
ومقدرات األانس تعرض كل سنة يف ليلة القدر ومن قبل املالئكة والروح على 

إمام الزمان، ويطلع عليه السالم عليها كلها. 
:يف توقيع شريف له متوجها إىل الشيخ املفيد وقال إمام الزمان

»فإان حنيط علما أبنبائكم، و ال يعزب عنا شي ء من أخباركم .«12 
موضوعاتنا  أحد  ضمن  يندرج   األئمة على  االمة  أعمال  عرض  إن 

العقائدية.
 قال: قلت للرضا عبد هللا بن أابن الزايت و كان مكينا عند الرضا
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ُ ِبَقْوٍم حيُِبُـُّهْم َو حيُِبُّونَُه دولة كريمة »اي أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف أيَْيت اللَّ
َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفريَن جُياِهُدوَن يف  َسبيِل اللَِّ َو ال خَياُفوَن َلْوَمَة 

الِئٍم ذِلَك َفْضُل اللَِّ يـُْؤتيِه َمْن َيشاُء...«10
وإذا حاولنا فـَْهَم هذه اآلية من زاوية التخطيط العام، كان »الَِّذيَن َآَمُنوا« 
املـُخاطبون يف اآلية هم مؤمنون ما قبل التمحيص، وهم ُيصبحون ابلتمحيص 

ُمنقسمني إىل قسمني:
قسم ُمْرتدٌّ عن دينه نتيجًة للفشل يف التمحيص ولردود الفعل السيِّئة اليت 
ذها اجتاه الواقع، تلك الردود املنافية مع إميانه واملـُنافرة مع احلق واهلدى،  اختَّ

فأصبح التزامه هلا ارتداداً كما قالت اآلية.
املؤمنون  هم  فوراً،  وليس  تدرجيياً  التمحيص  يُنتجه  الذي  اآلخر  والقسم 
وهؤالء  َوحيُِبُّونَُه«،  حيُِبُـُّهْم  ِبَقْوٍم   ُ اللَّ أيَْيت  »َفَسْوَف  التمحيص  يف  الناجحون، 
ِطبقاً للتخطيط العام ال ميكن أن يكونوا إالَّ هؤالء الذين ذخرهم هللا لُنصرة 
املهدي، فانظر الهتمام هللا تعاىل يف قرآنه الكرمي هبذه اجملموعة العادلة 
الكاملة، وهم »َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي« لشعورهم ابألخوة اإلميانية »َأِعزٍَّة َعَلى 
التمحيص،  يف  مجيعاً  لفشلهم  أمجعني،  واملرتدِّين  واملـُنحرفني  اْلَكاِفرِيَن«، 
«، خالل الفتح العاملي ابلعدل، ومن أجل أتسيس  »جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اللَِّ
الدولة العاملية العادلة، »َوال خَيَاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم«، ممَّا يقع منهم من األعمال 
املـُضرَّة مبصاحل املـُنحرفني، واملوجبة لغيظ الكافرين، كيف، وإنَّ جناحهم يف 
التمحيص مل يكن إالَّ نتيجًة ألمثال هذه التضحيات اليت أدُّوها خالل احلياة، 
حىت أصبح العدل واهلَْدي هو مقصودهم فوق كل مقصود، ال يُزحزحهم 
عنه عتب وال أتنيب مؤنِّب؟! وإذا كان ديدهنم السابق على ذلك يف عصر 
الفنت واالحنراف، فكيف ال يكون ذلك مسلكهم بني يدي وقائدهم واإلجناز 

هدفهم األعلى العادل الصاحل؟!
وذلك النجاح يف التمحيص أبيِّ درجة من درجاته »َفْضُل اللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء، 
انطالقا من إرادة نفس الفرد املؤمن ال قسراً عليه... حىت حني جيد هللا تعاىل 

يف قلبه السالمة وُحسن النيَّة واإلخالص.
كما أنَّ َحْسَب الفرد أن ال يشوب قلبه شكٌّ يف ذات هللا عزَّ وجلَّ، فهو 
يرى يف كل أهدافه وأحكامه - واملوجودات حوله - عدالً ال يشوبه ظلم، 
وصدقاً ال يشوبه كذب، ومصلحًة ال يشوها مفسدة، وعلى هذا كان سلوكه 

يف عصر التمحيص السابق على ذلك، فكيف ال يكون كذلك بعده؟!
كما أنَّ َحْسَب الفرد أن يعرف هللا حقَّ معرفته... أي كما ينبغي أن يُعرف، 
هو  وعدله،  توحيده  االعتقاد  بعد  ذلك  فقرة يف  وأهمُّ  له،  أهل  هو  وكما 
الشعور أبمهِّية طاعته وعظمة شأنه، واالنصياع النفسي والسلوكي الكامل 
لتنفيذ أوامره وتطبيق أهدافه... وأن يرى الفرد نفسه وكلَّ ما ميلك شيئاً هيِّناً 
ينبغي تقدميها بكل سرور يف سبيله، كذلك  الُعْلَيا،  يسرياً جتاه عظمة هللا 

تكون صفة هؤالء املؤمنني.
ويرتتَّب على هذا اإلميان أمران ُمقرتانن:

األمر األول: شجاعتهم املوصوفة يف األخبار، وسنتعرَّض هلا يف اجلهة اآلتية، 
ا احلقيقة شجاعة يف تنفيذ أوامر هللا وتطبيق أحكامه. فإهنَّ

األمر الثاين: عبادهتم املوصوفة يف األخبار، وهتجُّدهم يف األسحار... األمران 
اللذان يُعربَّ عنهما يف الرواايت )رُهبان يف الليل ليوث يف النهار(.

شجاعتهم
هم الركن الشديد الذين متنَّاه لوط النيب ضدَّ الكفَّار واملـُنحرفني من قومه، 
قلوهبم كزُبر احلديد، وكاحلجر، وإنَّ الواحد منهم أجرأ من ليٍث وأمضى من 
سنان، ويُعطى قوَّة أربعني رجاًل، لو مرُّوا ابجلبال لتكدكت يتمّنون أن يُقتلوا 

يف سبيل هللا.
إىل غري ذلك من األوصاف، وقد تكرَّر الكثري منها يف عدد من الرواايت.

وزُبر احلديد، بضم األول وفتح الثاين، مجع زبرة، وهي القطعة منه، قال هللا 
تعاىل: »... آُتوين زُبـََر احْلَِديِد...«،11 أي قطع احلديد.

والتشبيه للقلب بقطع احلديد وابحلجز ملزيد التأكيد على عظمة الشجاعة 
اإلنسان  أعين وجدان  القلب،  على  والتلكُّؤ  اخلوف  تطرُّق  واجلرأة، وعدم 

وفكره.
وأوضح منه تشبيهه ابلسيف وابلسنان، فإنَّه ليس فقط مثل هذه اجلمادات 

يف األثر، بل هو أجرأ من ذلك، وأمضى يف العمل والنشاط.
وأوضح منه قوهلم : أنَّه »يُعطى الفرد منهم قوَّة أربعني رجالً من غريهم«، 
فأنَّه ال يراد بذلك التحديد بل التقريب... ويكون املؤدَّى أنَّ األثر العملي 
لألثر  ُمعاٍد  يكون   املهدي اإلمام  أصحاب  من  الفرد  لنشاط  الفعلي 
الفعلي الناتج عن نشاط مجاعة ضخمة من الرجال، ُمتكّوِنة من أربعني فرداً 

على وجه التقريب.
والشجاعة  ابجلرأة  يتَّصف  َمن  األربعني،  من  نفهم  أن  ينبغي  أنَّنا  وأعتقد 
ابملقدار االعتيادي، وإالَّ فال شكَّ أنَّ الفرد من أصحاب اإلمام تزيد قيمته 
املعنوية على كل التافهني واملـُخنَّثني يف العامل، وإن وصل عددهم إىل عشرات 

املاليني.
وهبذه الشجاعة النادرة وارتفاع املعنوايت الضخم، ميكنهم القيام ابملسؤولية 
العاملية، من فتحه واحملافظة على عدله، وتغيري جمرى التاريخ متاماً، ويكتبون 

أبيديهم على كل ظلم وفساد سطور اخليبة والزوال.
وحصول التطوُّر يف معنوايت الفرد وأعماله - يف ظروف ُمعيَّنة - أمر واكبه 
اهلامة، واملشاركات  العامة  املـُناسبات  النفس وأقرَّه، وذلك عند وجود  علم 
اجلماعية املـُتحمِّسة لعمل من األعمال، فإنَّه ميكن للفرد يف مثل ذلك أن 
يقوم أبضعاف ما يستطيع عمله يف أحوله االعتيادية، وال حيسُّ ابلتعب، وأنَّه 
لُيعَجب ممَّا أجنزه حني يلتفت إىل ذلك بعد انتهائه، ومثاله: املظاهرة الصاخبة 
ا تقوم بتحطيم كل ما يقع حتت يديها  ضدَّ شخص أو مؤسَّسة أو شعار، فإهنَّ

من أشياء وأشخاص بكل جرأة واندفاع.
وكذلك ميكن التمثُّل له إسالمياً ابحلج، حيث جند املؤمن ُمنهمكاً يف أداء 
بعد  به  قد يشعر  نعم،  شعائره هبمَّة وإخالص، ال يشعر ابلتعب خالله، 
االنتهاء حني يوجد الرضى والراحة أبداء الواجب، وهي ظاهرة موصوفة من 

ِقبل الكثري من احلجَّاج.
فإذا اقرتن العمل بقابلية طبيعية للتحمُّس واالندفاع - كما يف فرتة الشباب 
-... كانت النتائج أكثر وضوحاً وأبعد أثراً، وهلذا وغريه، كان أغلب أنصار 

اإلمام املهدي من الشباب.
فكيف، وهم يواجهون احلق بصراحة ويُدركونه بُعمق، ويؤمنون بقيادة القائد 
أن يكون للفرد منهم قوَّة مجاعة ضخمة،  اً  إبخالص؟! فمن الطبيعي جدَّ

ويكون لنشاطه األثر الكبري الذي ال تكاد تُنتجه اجلماعات.

دولة كريمة

ال بدَّ أن ننطلق إىل جيش اإلمام املهدي قادة وجنوداً. لكي نرى ما إذا 
كانت اخلصائص الرئيسية للجيش العقائدي املخلص املنتصر متوّفرة فيها 

أواًل، وأبي أسلوب ميكن توّفرها فيهم.
األخبار الدالَّة على أوصاف أصحاب اإلمام املهدي من نواحي اإلميان 

والطاعة والشجاعة، و حنو ذلك.
و هي أخبار كثرية، نقتصر على مناذج كافية منها:

 :أخرج القندوزي يف »الينابيع«،1 عن أيب بصري، قال: قال جعفر الصادق
رُْكٍن  ِإىَل  َآِوي  َأْو  ًة  قـُوَّ ِبُكْم  َأنَّ يل  َلْو  لقومه: »...   ما كان قول لوط »و 
َشِديٍد«،2 إالَّ متنِّياً لقوَّة القائم املهدي وِشدَّة أصحابه، وهم الركن الشديد، فإنَّ 
الرجل منهم يُعطى قوَّة أربعني رجاًل، وأن قلب الرجل منهم أشدُّ من زبر احلديد، 

لو مرُّوا ابجلبال لتدكدكت، ال يكفُّون سيوفهم حىت يرضى هللا عزَّ وجلَّ.«
وما أخرجه أيضاً، عن أيب نعيم، عن اإلمام الباقر، قال: 

»إنَّ هللا يُلقي يف قلوب حُمبِّينا وأتباعنا الرعب، فإن قام قائمنا املهدي، كان 
الرجل من حُمبِّينا أجرأ من سيف وأمضى من سنان.«3

وأخرج السيوطي يف »احلاوي«،4 عن نعيم بن محاد، عن أيب جعفر قال: 
»يظهر املهدي مبكَّة عند العشاء ]...[ فيظهر يف ثالمثئة وثالثة عشر رجالً عدد 
أهل بدر، على غري ميعاد قـََزعاً كَقزَع اخلريف، رُهبان ابلليل ُأْسد ابلنهار ]...[ 

فلُيقي هللا حمبَّته يف صدور الناس، فيصري مع قوم ُأْسد ابلنهار ورُهبان ابلليل.«
وأخرج أيضاً عن احلسن بن سفيان و أيب نعيم، عن ثوابن، قال: قال رسول 

هللا:  »تيء الراايت السود من ِقَبل املشرق، كأنَّ قلوهبم زُبر احلديد...«5
و  »اإلكمال«،7  يف  الصدوق  و  الورى«،6  »إعالم  يف  الطربسي  وأخرج 
الراوندي يف »اخلرايج«،8 عن أيب اجلارود، عن أيب جعفر الباقر، عن أبيه 

عن جدِّه، قال: قال أمري املؤمنني على املنرب: 
»خيرج رجل من وْلدي يف آخر الزمان... - إىل أن قال: - فإذا هزَّ رايته أضاء هلا 
ما بني املشرق واملغرب، ووضع يده على رؤوس العباد، فال يبقى مؤمن إالَّ صار 

قلبه أشدَّ من زُبر احلديد، وأعطاه هللا عزَّ وجلَّ قوَّة أربعني رجاًل...«
 وأخرج ابن طاووس يف »املالحم والفنت« عن ابن رزين الغافقي، مسع عليًا
يقول: »خيرج املهدي يف اثين عشر ألفاً إن قلُّوا، ومخسة عشر ألفاً إن كثروا، 
ويسري الرعب بني يديه، ال يلقاه عدوٌّ إالَّ هزمهم إبذن هللا. شعارهم: أِمْت أِمْت. 

ال يُبالون يف هللا لومة الئم...«9

يف حتديد مقدار إمياهنم
م مؤمنون، ال يُبالون يف هللا لومة الئم، وال يشوب  مسعنا من هذه الرواايت أهنَّ
قلوهبم شكٌّ يف ذات هللا، رُهبان يف الليل ال ينامون، هلم دويٌّ يف صالهتم 
كدويِّ النحل، يبيتون قياماً على أطرافهم، وهم رجال عرفوا هللا حقَّ معرفته، 

وسنعرف أنَّ شجاعتهم أيضاً من األوصاف اإلميانية لديهم.
فإنَّ  وأقواه،  اإلميان  أعظم  من  هَلَْو  الصفات،  هبذه  يتَّصف  الذي  واإلميان 
َحْسَب اإلنسان املؤمن أن ال يُبايل يف هللا لومة الئم... كما قال هللا تعاىل:

السّيد حمّمد الّصدر رکن شدید
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إطاعتهم لقائدهم املهدي
وقد نصَّت على ذلك الرواية األخرية اليت نقلناها عن البحار، وأشبعته إيضاحاً 
ابلرغم من أنَّه أمر واضح يف نفسه، فإنَّ كل إمياهنم الذي وصفناه يف مركز 
اإلمام املهدي، وكل شجاعتهم اليت عرفناها مبذولة يف سبيل طاعته؛ 
م »... إذا  م وِصفوا مبا وِصف به املهدي نفسه فقيل عنهم: إهنَّ حىت إهنَّ
ساروا يسري الرعب أمامهم مسرية شهر«، وهو ما وِصف به املهدي كما 

سيأيت.
م »... ال يكفُّون سيوفهم حىت يرضى هللا تعاىل«، وهو ما  كما قيل عنهم: إهنَّ

وِصف به أيضاً، كما سيأيت.
وما ذلك إالَّ ألنَّ فعلهم وفعله واحد، على منط واحد وهدف واحد، كما 
تقول: فتح األمري املدينة. وتقول: فتح اجليش املدينة، وأنت صادق يف كلتا 

اجلملتني. من حيث إنَّ التعاليم بيد القائد والتطبيق بيد اجليش.
وقد نصَّت رواية »البحار« على أهنَّم: »يتمسَّحون بَسْرج اإلمام يطلبون 
بذلك الربكة، وحيفُّون به، يقونه أبنفسهم يف احلروب، ويكفونه ما يريد... هم أطوع 

له من اأَلَمة لسيدها...«
 معىن كنائي عن مدى ُحبِّ أصحابه له ،ومتسُّحهم بسرج اإلمام
يد  المسته  الذي  للشيء  ُمالمستهم  أنَّ  يرون  حدٍّ  إىل  به...  وعالقتهم 
إنَّ  دائماً،  األحبَّاء  بني  الشأن  هو  وهذا  الربكة،  معىن  يتضمَّن   اإلمام
عاطفياً  زمخاً  يُعطيك  مُيسكها  اليت  للزهرة  أو  حُتبُّه  َمن  لثوب  مالمستك 
عالياً... ليس فقط ذلك، بل يشمل النظر أيضاً، وقدمياً قال الشاعر: نـََعْم 
وأرى اهلالل كما تراه... فالنظر املـُشرتك إىل اهلالل يُعطيه الزخم العاطفي 

املطلوب.
فاملراد بيان إطاعتهم الكاملة وانقيادهم لتعاليم قائدهم، وتنفيذهم األمور حتت 
م يرون به  ظلِّ قيادته. فهم »أطوع له من اأَلَمة لسيدها«، كيف ال، مع أهنَّ

اإلمام القائد حنو العدل الكامل والنفع البشري العام؟!

شعارهم
تعرَّضت هذه الرواايت وغريها إىل شعارهم، فيحسن بنا اآلن أن حنمل عنه 

فكرة كافية... وإن كان استطراداً ابلنسبة إىل موضوع هذا الفصل.
ذكرت رواية ابن طاووس يف »الفنت«: أنَّ شعارهم:  أِمْت أِمْت وذكرت رواية 

.اجمللسي يف البحار: أنَّ شعارهم: اي لثارات احلسني
وأخرج ابن قولويه يف »كامل الزايرات«، إبسناده عن مالك اجلهين، عن أيب 

جعفر الباقر ، قال: 
»َمن زار احلسني يوم عاشوراء من املـُحرَّم...« قال: قلت: فكيف يُعزِّي 

بعضهم بعضاً؟
من  كم  وإايَّ وجعلنا   ،ابحلسني مبصابنا  أجوران  هللا  عظَّم  »يقولون:  قال: 

12»...الطالبني بثأره مع وليِّه اإلمام املهدي من آل حممد
وتتضمَّن هذه الرواية نفسها الزايرة املعروفة بـ»زايرة عاشوراء« اليت يُزار هبا 
الرواايت  بعض  يف   املهدي اإلمام  مسعنا  واليت   ،علي بن  احلسني 
حيثُّ على قراءهتا حثَّاً شديداً. وتتضمَّن هذه الزايرة هذا الدعاء: »فاسأل 
هللا الذي أكرم مقامك أن ُيكرمين بك، ويرزقين طلب أثرك، مع إمام منصور من 

».آل حممد
ويقول يف موضع آخر منها: »وأن يرزقين طلب أثركم، مع إمام مهدي انطق 

لكم.«13
والشعار ميكن أن يراد به أحد معنيني:

احلماس  روح  بثِّ  ألجل  احلرب  يف  به  يُنادى  الذي  اللفظ  األول:  املعىن 
اللفظ عند صدور  من  الذي كان مفهوماً  املعىن  واإلقدام يف اجلنود، وهو 
الرواايت، وقد كان رسول هللا يتَّخذ الشعار يف حروبه، واملعروف املروي 
أنَّ شعار املسلمني يوم بدر: اي منصور أِمْت14 ويوم بين امللوح: أِمْت أِمْت.15

أو  يُعربَّ عن مفهوم  للتثقيف اجلماهريي،  الذي ُيصاغ  اللفظ  الثاين:  املعىن 
، وهو املعىن املفهوم يف عصران احلاضر. هدف ُمعنيَّ

األول؛  املعىن  هبا  يُراد  ا  إمنَّ نقلناها،  اليت  الرواايت  هذه  يف  الوارد  والشعار 
 ألنَّه املعىن الذي كان معروفاً يف ذلك العصر، فأصحاب اإلمام املهدي

سيتَّخذون الشعار يف احلرب ُمشاهباً لشعار رسول هللا: أِمْت أِمْت. 
أمَّا املـُطالبة بثأر احلسني، فرواية البحار تدلُّ على أنَّه شعار ابملعىن األول، 
وتدلُّ الرواايت اليت بعدها أنَّه شعار ابملعىن الثاين، مبعىن أنَّه يكون هدفاً ُمعَلناً 
استعمال هذا  املـُحتَمل  إذ من  املعنيني؛  تنايف بني  تثقيفياً... وال  ومفهوماً 

املفهوم على كال الشكلني.
وعلى كال احلالني؛ فاستعماله واضح؛ ابعتبار أنَّ اإلمام احلسني أشدَّ 
القادة اإلسالميني مظلومية يف الضمري املسلم، إبمجاع األُمَّة املسلمة بكل 
انطالٌق من زاوية شديدة األمهِّية من انحية،  الثأر شعاراً  اذ  مذاهبها، فاختِّ
وُمتسامل على صحَّتها بني املسلمني من انحية ُأخرى، وحتمل معىن وحدة 
األهداف حركة اإلمام احلسني وحركة اإلمام املهدي، وهي حُماولة 

إحقاق احلق وإزهاق الباطل.
هذا، وبعض هذه الرواايت، صحيحة من حيث السند، فتكون قابلة لإلثبات 

التارخيي، يف حدود منهجنا يف هذا التاريخ.

اهلوامش:
1. القندوزی، »ينابيع املودَّة«، ط النجف، ص 509.

2. سورة  اهلود، اآلية 80.
3. القندوزی، »ينابيع املودَّة«، ص 538.

4. السيوطی، »احلاوی للفتاوی«، ج2، ص 145-144.
5. نفس املصدر، ص 133.

6. الطربسي، »إعالم الورى، ص 435.
7. الصدوق، »إكمال الدين« املخطوط.

8. الراوندي، »اخلرايج واجلرايح«، ص 195.
9. ابن طاووس، »املالحم والفنت«، ط النجف، ص52.

10. سورة املائده، اآلية 54.
11. سورة الكهف، اآلية 96.

12. ابن قولويه، »كامل الزايرات«، ص 175. ونقلها يف »مفاتيح اجلنان«، ص454 
وما بعدها عن الشيخ الطوسي.

13. انظر »كامل الزايرات«، ص 176-177 و »مفاتيح اجلنان«، ص 457-457.
اذ  14. انظر: الشيخ احلُرِّ العاملي، »وسائل الشيعة«، كتاب اجلهاد، ابب استحباب اختِّ

املسلمني شعاراً، ج 2، ص 487.
15. املصدر و الصفحة.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
خیر البرّيةاجلزء 3، ص 347-357؛ ابلتخليص.

روى أمحد يف »فضائل الصحابة« إبسناده عن أنس- يعين ابن مالك، قال: 
قلنا لـسلمان:

من وصيك؟  اي رسول هللا  له سلمان:  فقال  النيب: »من وصيه؟«  سل 
 :اي سلمان! من كان وصي موسى؟« قال: يوشع بن نون، قال« :قال

1».فإن وصيي و وارثي يقضي ديين و ينجز موعودي: علي بن أيب طالب«
وروى الطرباين إبسناده عن سلمان، قال: قلت لرسول هللا:اي رسول هللا 

لكل نيب وصي، فمن وصيك؟ 
فسكت عين، فلما كان بعد رآين فقال: »اي سلمان! فأسرع إليه.« 

قلت: لبيك. 
قال: »تعلم من وصي موسى؟« 

قلت: »نعم، يوشع بن نون.« 
قال: »ل؟« 

قلت: ألنه كان أعلمهم. 
قال: »فإن وصيي و موضع سري و خري من أترك بعدي و ينجز عديت و 

2».يقضي ديين علي بن أيب طالب
يف  و  الصحابة.  أعلم  ابعتباره   أمرياملؤمنني أبفضلية   ينوه أقول: 
استنتاجه إشارة إىل اآلايت القرآنية الكرمية اليت فضلت العامل على غري 
العامل، وألزمت اجلاهل الرجوع إىل العامل، كقوله تعاىل: »ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن 
ُ الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَّذيَن ُأوُتوا  يـَْعَلُموَن َو الَّذيَن ال يـَْعَلُمون «،3 وقوله »يـَْرَفِع اللَّ
اْلِعْلَم َدرَجات «،4 وقوله »َأ َفَمْن يـَْهدي ِإىَل احْلَقِّ َأَحقُّ َأْن يـُتّـََبَع َأمَّْن ال يَِهدِّي ِإالَّ 
َأْن يـُْهدى  َفما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمون«،5 و إىل احتجاج إبراهيم على آزر: »اي 

.«6 كما إن يف  أََبِت ِإيّنِ َقْد جاَءين  ِمَن اْلِعْلِم ما َلْ أيَِْتَك فَاتَِّبْعين  َأْهِدَك ِصراطاً َسِوايًّ
كالمه إشارة إىل أن سنن هللا يف عباده جارية ال تتغري: »َو ال جتَُِد ِلُسنَِّتنا 
حَتْويال«،7 »َو َلْن تََِد ِلُسنَِّة اللَِّ تـَْبديال.«8 وملا كانت وصاية يوشع بن نون 
 -؛ فإن من البديهي أن أعلم أمة حممدمعللة بكونه أعلم قوم موسي
لوصاية  الطبيعي  املرشح  هو   -النيب علم  مدينة  ابب   أمرياملؤمنني
رسول هللا؛ وقد افق اجلميع على استغنائه عن الكل، واحتياج الكل 

إليه، و على أنه الوحيد الذي كان يقول »َسلوين«.

اهلوامش:
1. »فضائل الصحابة«، ج 2، ص 615، ح 1052.

الـزوائـد«، ج 9،  الكـبـري«، ج 6، ص 221، ح 6063؛ »مـجـمـع  2. »الـمـعجـم 
ص 114-113.

3. سورة الزمر، اآلية 9.
4. سورة اجملادله، اآلية 11.
5. سورة يونس، اآلية 35.
6. سورة مرمي، اآلية 43.

7. سورة الفاطر، اآلية 43
8. سورة االحزاب، اآلية 62؛ سورة الفاطر، اآلية 43؛ سورة الفتح، اآلية 23.

املصدر: »خري الربية و االلطاف االهلّية«، بريوت، دارالعلوم، ص 93-92.

عبدالّرحيم مبارک

وصی رسول اهلل أّنه
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الَكّرة

2. احلياتني و املوتنيالَكّرة
«9 وردت االحاديث ابن املراد  قوله تعاىل: »رَبَّنا َأَمتّـََنا اثـْنـَتـنَْيِ َو َأْحيـَيـْتـََنا اثـْنـَتـنَْيِ
ابحدى احلياتني و املوتني الرجعة، و معلوم ان ذلك ال ميتنع ارادته من اآلية، 
و اهنا ليست بطريق احلصر، و ال يدّل على نفى الزايدة و ان احلياة ىف القرب 

ليست حياة اتمة، كما يفهم من بعض االحاديث.10 

3. خلفاء االرض
قوله تعاىل: »َو نُرِيُد َأْن مَنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف اأْلَْرِض َو جَنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو 
جَنَْعَلُهُم اْلوارِِثنَي، َو مُنَكَِّن هَلُْم يف اأْلَْرِض َو نُِرَي ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو ُجُنوَدمُها ِمنـُْهْم 

ما كانُوا حَيَْذُروَن«11 
و هذه أوضح مما قبلها، الهنا تدل على ان املّن على اجلماعة املذكورين و 
جعلهم ائمة وارثني، و التمكني هلم ىف االرض و حذر أعدائهم منهم، كله 
بعد ما استضعفوا ىف االرض، و هل يتصّور لذلك مصداق اال الرجعة، و هل 
جيوز التصدى لتأويلها و صرفها عن ظاهرها و دليلها بغري قرينة، و ضمائر 
اجلمع و ألفاظه ىف املواضع الثمانية يتعني محلها على احلقيقة، و ال جيوز 
صرفها اىل أتويل بعيد و ال قريب، اال أن خيرج الناظر فيها عن االنصاف، و 
يكذب االحاديث الكثرية املتواترة الىت أيتى بعضها ىف تفسري اآلية و االخبار 

ابلرجعة.12 

ج( وقوعها يف األمم السابقة
1. قصة عزير 

ُ بـَْعَد  »َأْو َكالَّذي َمرَّ َعلى  قـَْريٍَة َو ِهَي خاِويٌَة َعلى  ُعُروِشها قاَل َأىنَّ حُيْيي  هِذِه اللَّ
ُ ِماَئَة عاٍم مثَّ بـََعَثُه قاَل َكْم لَِبْثَت قاَل لَِبْثُت يـَْوماً َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قاَل  َمْوهِتا فََأماَتُه اللَّ
يـََتَسنَّْه َو اْنظُْر ِإىل  مِحاِرَك َو  َبْل لَِبْثَت ِماَئَة عاٍم فَاْنظُْر ِإىل  َطعاِمَك َو َشراِبَك َلْ 
لَِنْجَعَلَك آيًَة ِللنَّاِس َو اْنظُْر ِإىَل اْلِعظاِم َكْيَف نـُْنِشُزها مثَّ َنْكُسوها حلَْماً فـََلمَّا تـَبـنيََّ 

َلُه قاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّ َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقديٌر.«13 
فهذه اآلية الشريفة صرحية ىف اّن املذكور فيها مات مائة سنة مث أحياه الّل 
و بعثه اىل الدنيا و أحىي محاره، و ظاهر القرآن يدّل على انّه من األنبياء ملا 
تضّمنه من الوحى و اخلطاب له، و قد وقع التصريح ىف االحاديث اآلتية 
ابنه كان نبّيا، ففي بعض الرواايت انه ارميا النيب، و يف بعضها انه عزير 
النيب، و قد روى ذلك العامة و اخلاصة و مبالحظة االحاديث املشار 

إليها سابقا جيب ان يثبت مثله ىف هذه االمة.14 

2. احياء االموات إبذن هللا
ُ اي عيَسى اْبَن َمْرمَیَ اذُْكْر نِْعَميت  َعَلْيَك َو َعلى  واِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح  »ِإْذ قاَل اللَّ
اْلُقُدِس ُتَكلُِّم النَّاَس يف اْلَمْهِد َو َكْهالً َو ِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو التّـَْوراَة 
جْنيَل َو ِإْذ َتُْلُق ِمَن الطِّنِي َكَهيـَْئِة الطَّرْيِ إبِِْذين  فـَتـَنـُْفُخ فيها فـََتُكوُن َطرْياً إبِِْذين   َو اإْلِ
َو تـرُْبُِئ اأْلَْكَمَه َو اأْلَبـَْرَص إبِِْذين  َو ِإْذ ُتْرُِج اْلَمْوتى  إبِِْذين  َو ِإْذ َكَفْفُت َبين  ِإْسرائيَل 

َعْنَك ِإْذ ِجئـْتـَُهْم اِبْلبـَيِّناِت َفقاَل الَّذيَن َكَفُروا ِمنـُْهْم ِإْن هذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمبنٌي.«15
فكان بعض املوتى الذين أحياهم عيسى إبذن هللا تعاىل قد رجعوا إىل 

الدنيا وبقوا فيها مث ماتوا آبجاهلم.16 

3. داير املوت   
ُ ُموُتوا  »َأ َلْ تـََر ِإىَل الَّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدايرِِهْم َو ُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفقاَل هَلُُم اللَّ

مثَّ َأْحياُهْم ِإنَّ اللََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن.«17 
دلت على وقوع الرجعة و هو يستلزم امكاهنا و عدم جواز انكارها، و فيها 
داللة على وقوعها أيضا بضميمة االحاديث الدالة على اّن ما وقع يف االمم 
السابقة يقع مثله يف هذه االمة، و قد روى يف االحاديث اآلتية و غريها ان 
املذكورين ىف هذه اآلية كانوا سبعني ألفا فأماهتم الّل مدة طويلة مث أحياهم 

فرجعوا اىل الدنيا و عاشوا أيضا مدة طويلة.18 

اهلوامش:
1. سورة يس، اآلايت 82-78.

2. سورة البقرة، اآلايت 20، 106 و 109؛ سورة آل عمران، اآلايت 29، 165 و 
189، سورة املائدة، اآلايت 17 و 19، 40 و 120؛ سورة األنعام، اآلية 17؛ سورة 
األنفال، اآلية 41؛ سورة التوبة، اآلية 39؛ سورة هود، اآلية 4؛ سورة النحل، اآلية 77؛ 

سورة احلج، اآلية 6؛ سورة النور، اآلية 45؛ سورة العنكبوت، اآلية 20 و...
3. سور ة القيامة، اآلية 40.

4. سورة األحقاف، اآلية 33
5. »رسائل الشريف املرتضى«، الدمشقيات، قم، دار القرآن الكرمي، ج 3، ص 135.

6. سورة النمل، اآلية 83.
7. سورة الكهف، اآلية 47.

8. الشيخ حر عاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 
طهران، الطبعة االولی، 1362 ه.ش.، ص 73.

9. سورة الغافر، اآلية 11.
10. الشيخ حر عاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 

ص 84.
11. سورة القصص، اآلية 5.

12. الشيخ حر عاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 
ص 75.

13. سورة البقرة، اآلية 259.
14. الشيخ حر عاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 

ص 79.
15. سورة املائده، اآلية 110.

الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 8، ص 337 و 532. و »تفسري   .16
العياشي«، ج 1، ص 174.
17. سورة البقرة، اآلية 243.

18. الشيخ حر عاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 
ص 78.

املصادر:
مركز  اعداد  الثقافية،  اإلسالمية  املعارف  مجعية  انشر   ،»البيت أهل  »معرفة   .1
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3. الشيخ حر عاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 

طهران، نويد، الطبعة االولی، 1362 ه. ش.

الرجعة هي عبارة عن عودة قوم عند قيام القائم رمحه هللا ممن تقدم موته من 
أوليائه وشيعته إىل احلياة الدنيا ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور 
دولته، وحشر قوم من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من 
العذاب والقتل على أيدي شيعته، وليبتلوا ابلذل واخلزي مبا يشاهدون من 

علو كلمته، أي هي خمتصة مبن حمض اإلميان وحمض الكفر.
70 آايت اختص مبوضوع الرجعة و الشيخ حّر العاملی يف کتابه »االيقاظ« 
اشارة ب 64 آية من اآلايت. تلك اآلايت يف ثالثة قسمات: اآلايت الدالة 
علی قدرة االهلية، اآلايت الدالة على وقوعها قبل القيامة و اآلايت دالة وقوع 

الرجعة يف األمم السابقة.

الف( قدرة االهلية
االعتقاد ابلرجعة من مظاهر اإلميان ابلقدرة اإلهلية إن من يعتقد أبن هللا تعاىل 
هو الذي برأ اخللق من العدم إىل حيز الوجود كيف يشك ويرتدد يف أنه 
يعجزه إعادهتم! ومن قدر على االبتداء فهو على اإلعادة أقدر، قال تعاىل:

»َو َضَرَب لَنا َمَثالً َو َنِسَي َخْلَقُه قاَل َمْن حُيِْي اْلِعظاَم َو ِهَي رَميٌم، ُقْل حُيْييَها الَّذي 
أَْنَشَأها َأوََّل َمرٍَّة َو ُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعليٌم، الَّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر 
انراً فَِإذا أَنـُْتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن، َأ َو لَْيَس الَّذي َخَلَق السَّماواِت َو اأْلَْرَض ِبقاِدٍر َعلى  
ا َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن  َأْن خَيُْلَق ِمثـَْلُهْم بَلى  َو ُهَو اخْلَالَُّق اْلَعليُم، ِإمنَّ

فـََيُكوُن.«1 
قال هللا تعالی نفسه يف القرآن العظيم:

»َأنَّ اللََّ َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقدير.«2 

»َأ لَْيَس ذِلَك ِبقاِدٍر َعلى  َأْن حُيِْيَي اْلَمْوتى .«3 
»َأ َو َلْ يـََرْوا َأنَّ اللََّ الَّذي َخَلَق السَّماواِت َو اأْلَْرَض َو َلْ يـَْعَي ِبَْلِقِهنَّ ِبقاِدٍر َعلى  

َأْن حُيِْيَي اْلَمْوتى  بَلى  ِإنَُّه َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقديٌر.«4 
أن الرجعة واملعاد ظاهراتن متماثلتان من حيث النوع، فالدليل على إمكان 
بعث  الرجعة، واالعرتاف إبمكان  إمكان  دليال على  يقام  أن  املعاد ميكن 
احلياة من جديد يوم القيامة يرتتب عليه االعرتاف إبمكان الرجعة يف حياتنا 
أصول  من  ابملعاد  اإلميان  يعتربون  املسلمني  مجيع  أن  ريب  وال  الدنيوية، 
خيالف يف صحة  وال  الرجعة.  إبمكانية  يذعنون  فجميعهم  إذن  عقيدهتم، 
رجعة األموات إال خارج عن أقوال أهل التوحيد، ألن هللا تعاىل قادر على 
إجياد اجلواهر بعد عدامها، وإذا كان عليها قادرا، جاز أن يوجدها مىت شاء.5

ب( اآلايت الدالة على وقوعها قبل القيامة.
1. حَنُْشُر ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة فـَْوجًا

قوله تعايل: »َو يـَْوَم حَنُْشُر ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة فـَْوجاً ِمَّْن ُيَكذُِّب ِبايتِنا فـَُهْم يُوَزُعوَن«6 قد 
وردت االحاديث الكثرية يف تفسريها ابلرجعة، على اهنا نّص واضح الداللة 
ظاهر بل صريح ىف الرجعة، النه ليس ىف القيامة قطعا، و ليس بعد القيامة 
رجعة امجاعا فتعني كون هذه الرجعة قبلها و امنا آية القيامة »َو َحَشْرانُهْم 
فـََلْم نُغاِدْر ِمنـُْهْم َأَحدًا«7 و اذا ثبت انه حيشر من كل امة فوج ممن يكّذب 

آبايت اللّ  

ادلة القرآنية علی الرجعة
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الرواد األوائل لليهود ىف الوالايت املتحدة 1
اصطحب كولومبوس معه عند اكتشافه لألراضي األمريكية بعضا من اليهود 
األسبان والربتغاليني »السفاردمي« الذين قبلوا العمادة املسيحية بعد سقوط 
»األندلس«، وهم الذين يطلق عليهم اسم »املارانو«، مث استمرت خالل 
املائة ومخسني سنة بعد االكتشاف هجرة هؤالء اليهود إىل املناطق الىت وقعت 

حتت سيطرة »أسبانيا« و»الربتغال« يف »أمريكا اجلنوبية«. 
أمريكا  دول  بعض  يف  يالحقهم كاملعتاد  أخذ  والعنف  االضطهاد  ولكن 
الالتينية لنفس اسباب االضطهاد والعنف معهم يف سائر بلدان العامل. وقد 
أعدمت جمموعة كاملة منهم حرقا يف »بريو« عام 1639م. ويف »املكسيك« 
عام 1649م. فبدأت طائفة منهم يف اهلجرة إىل الوالايت املتحدة. ووصل 
اليهود إىل الوالايت املتحدة عام 1654م. يف محولة قارب  أول فوج من 
قادمني من »الربازيل« املستعمرة اهلولندية، حيث أقاموا يف مدينة »نيو اوف 

امسرتدام« )نيويورك حاليا(.
ويف عام 1731م. وصل قارب آخر إىل الوالايت املتحدة حيمل فوجا آخر 

من اليهود قادما من »لندن« وذهب هذا الفوج إىل مستعمرة »جورجيا«.
من  قادمني  اليهود  من  أخرى  حبمولة  قارب  وصل  1758م.  عام  يف  مث 
وتوالت  آيالند«.  »رود  إىل  طريقهم  هؤالء  وشق  )الربتغال(،  »لشبونة« 
اهلجرات اليهودية إىل أمريكا بعد ذلك من كافة األحناء بعد انتهاء حرب 

االستقالل األمريكية عام 1776م. ما بني الوالايت الثالثة عشر الواقعة على 
»احمليط االطلسى« وبني »بريطانيا« والىت كانت قد بدأت عام 1775م.، 
وخاصة بعد صدور »الئحة فرجينيا« لتنظيم احلرية الدينية مما كفل لليهود 
املساواة مع ابقي الطوائف، وأتكيد الدستور األمريكي الذي صدر بعد ذلك 

على منع اعتبار الدين شرطا للتقدم للوظائف.
اجملتمع  مع  بسهولة  وتفاعلوا  األمريكية  الوالايت  معظم  يف  اليهود  وانتشر 
األمريكي، واشرتكوا مع العديد من األمريكيني يف املسرية إىل والية كاليفورنيا 
عندما بدأ جنون البحث عن الذهب يف املناطق الغربية من الوالايت املتحدة 
األمريكية. وعندما قامت احلرب األهلية الىت بدأت عام 1861م. واستمرت 
أربع سنوات بني الشمال واجلنوب، كان عدد اليهود يف الوالايت املتحدة 
ثراءا  أثري عدد كبري منهم  قد وصل إىل حوايل 150 الف يهودي، وقد 
كبريا نتيجة لتلك احلرب وللنمو االقتصادي يف الوالايت الشمالية. إال أن 
عدد اليهود يف الوالايت املتحدة قفز إىل القمة نتيجة هجرة حوايل 2,25 
مليون يهودي من »روسيا« عقب مقتل القيصر عام 1881م. وحىت عام 
1939م. وأصبح معه اليهود الروس ميثلون األغلبية الساحقة من بني حوايل 
5 مليون يهودي يف الوالايت املتحدة ىف منتصف القرن العشرين. وقد أدى 
ذلك إىل منو احلركة الصهيونية يف أمريكا واملطالبة إبقامة وطن قومى لليهود 
يف »فلسطني« رغم استطابتهم للعيش يف الوالايت املتحدة وسيطرهتم على 

مقاديرها.

الصهيونية فی الوالیات المتحدة

بدء خمطط املرابني العامليني اليهود للسيطرة على الوالايت 
املتحدة

اجتمع »اآلابء املؤسسون للوالايت املتحدة« يف »فيالدلفيا« عام 1787م. 
حيث حبثوا وجوب إصدار بعض القوانني الىت حتميهم من املرابني العامليني 

واستغالهلم. 
وقد ورد يف املادة رقم 1 فقرة 8 من الدستور األمريكي ان: الكوجنرس هو 

صاحب السلطة يف إصدار النقد، ويف تعيني قيمته.
ولكن كان ذلك ال يتمشى مع خمططات املرابني العاملني إليهود، الىت كانت 
وعلى  عليها  للسيطرة  األمريكية  الداخلية  الشئون  يف  التدخل  تستهدف 
النقد األمريكي. فقام املسيطرون على بنك »إجنلرتا« بتعيني أحد عمالئهم 
املتحدة، وأضفت  الوالايت  الكسندر هاملتون مديرا هلم يف  الرئيسيني وهو 

وسائلهم الدعائية - هناك طابع الزعيم الوطىن عليه.
وكان االجتاه األمريكي السائد يف ذلك احلني هو أن يبقى حق إصدار النقد 
واإلشراف عليه بيد احلكومة األمريكية، ولكن هاملتون قام عام 1783م. 
روبرت  مع  عليه - ابالشرتاك  إضفاؤة  الذي مت  الوطىن  ابلطابع  متسرتاً   -
موريس املراقب املايل للكوجنرس إبنشاء بنك إحتادي برأمسال 12 مليون دوالر 
أمريكي، يدفع منه اثرايء أمريكا 2 مليون دوالر، ويتم اقرتاض العشرة ماليني 
 Bank of( »من بنك إجنلرتا، ومت تسمية هذا البنك »بنك اوف أمريكا

.)America
وكان روبرت موريس، حبكم اشرافه املايل على نفقات اخلزينة االمركية، قد 
استنزف أموال اخلزينة يف فرتة احلرب مع إجنلرتا، ومل يتبق منها بعد احلرب 
سوي 250 ألف دوالر أمريكي، قام ابإلكتتاب هبا كلها يف رأس مال بنك 

اوف أمريكا.
ومل يكن املديرون املسيطرون على بنك اوف أمريكا سوى عمالء لبنك إجنلرتا 
الذي خيضع بدوره لسيطرة املرابني العامليني التامة، وبذلك متت هلم السيطرة 

أيضا على بنك اوف أمريكا.
محل  واستطاعوا  ابخلطر،  أحسوا  األمريكي«  االستقالل  »آابء  ولكن 

الكوجنرس على رفض إعطاء بنك اوف أمريكا حق إصدار النقد.
ويف عام 1790م. متكن اليهود من إيصال الكسندر هاملتون ملنصب وزير 
املالية. فسعى بدوره حىت متكن من إقناع احلكومة األمريكية أن تعطى بنك 
اوف أمريكا حق إصدار النقد، حبجة أن هذا النقد سيكون له قوة إبراء يف 
اخلارج بعكس النقد الذي يصدره الكوجنرس بضمان األمة فإنه سيكون عدمي 
القيمة يف اخلارج. ومت له ما أراد. ومت إعادة حتديد رأس مال بنك اوف أمريكا 
مببلغ  35 مليون دوالر، تسهم فيه املصارف األوروبية الىت هى حتت سيطرة 

روتشيلد مببلغ 28 مليون دوالر.
بزايدة  األمريكية  املصارف  التعليمات ألصحاب  أعطت جمموعة روتشيلد 
لتوظيف  اجلميع  فسارع  والضماانت،  القروض  منح  يف  والتوسع  السيولة 
أمواهلم  يف ذلك االجتاه، خاصة وأنه صاحب ذلك دعاية تبشر ابلتفاؤل 
والرخاء. وبعد ذلك أصدرت جمموعة روتشيلد تعليمات سرية ابلتوقف عن 
اهنيار  إىل  أدى  مما  املتداولة  العملة  حجم  وضغط  واالعتمادات  اإلقراض 
اقتصادي مريع، ودخل املرابون مشرتين للعقارات والضماانت أبسعار ابلغة 

اإلخنفاض.
أاثر  مما  املالية  للسياسة  أمريكا  يف  القادة  انتقاد كبار  األزمة  هذه  وأاثرت 
خماوف املرابني العامليني خاصة مع حلول جتديد امتياز بنك اوف أمريكا عام 
1811م. فقام روتشيلد بتوجيه إنذار للحكومة األمريكية أبهنا سوف جتد 

نفسها متورطة يف حرب مدمرة إن هي مل توافق على جتديد امتياز البنك.
ومل يصدق االمريكيون التحذير وقال هلم اندرو جاكسون الذي أصبح فيما 

بعد أحد الرؤساء األمريكيني:
أنتم إال مغارة لصوص، وجمموعة مصاصى دماء وأقسم إنه سوف يعمل على  إن 

حتطيمهم. 
إىل  إجنلرتا  بنك  لسلطة  اخلاضعة  اإلجنليزية،  احلكومة  بدفع  روتشيلد  فقام 
اخلزانة  استنزاف  إىل  أدى  مما  أمريكا،  على  عام 1812م.  احلرب  إعالن 
املالية،  واملساعدة  السلم  لطلب  األمريكية  احلكومة  واضطرت  األمريكية. 
فاشرتط اناثن روتشيلد إلعطاء املساعدة املالية أن يتم قبول احلكومة األمريكية 

جتديد امتياز بنك اوف أمريكا. 
وجنحت املؤامرة حيث قام الكوجنرس بتجديد امتياز البنك ىف عام 1816م. 
لصاحل  للتصويت  وهتديدات  رشاوي  تلقوا  الكوجنرس  أعضاء  أن  ويشاع 

التجديد.
ويف نفس الوقت استمر تدفق هجرة اليهود إىل الوالايت املتحدة حىت وصل 
عددهم إىل 50 ألف عام 1850م. مث قفز إىل 150 الف عام 1860م. 
وترك اليهود »األملان« معابد السفاردمي وأقاموا هلم معابد جديدة لالشكيناز 
وأحدثوا انشقاقا دينيا داعني إىل التحديث واإلصالح. وأقام االصالحيون 
مجاعات لتقدمي املعوانت اخلريية لليهود كان أوهلا مجعية »بناي بريث« أي 
العهد الىت أتسست يف نيويورك عام 1843م. وانتشرت فروعها يف  أبناء 

خمتلف املدن الىت هبا يهود.
ويف عام 1859م. اجتمع مندوبو املعابد اليهودية األربعة والعشرين من 14 
أمريكا«  ليهود  املوسعة  »اهليئة  بتشكيل  وقاموا  نيويورك  أمريكية يف  مدينة 
بعد  والىت أتسست  املتحدة،  الوالايت  يهودية يف  أول وكالة  تلك  وكانت 

حوايل عشرين عاما من الدعوة النشائها.
وعندما اندلعت حرب حترير العبيد بني الشمال واجلنوب األمريكي، اقنع 
املرابون حكومة إجنلرتا إبعادة احتالل الوالايت الشمالية إلاثرة املتاعب املالية 
هلم، ويف نفس الوقت قدموا قروضا حمدودة للقوات اجلنوبية ملساعدهتا. كما 
أقنعوا - يف نفس الوقت أيضا - انبليون الثالث ابحتالل املكسيك وضمها 
المرباطوريته واقرضوه 205,5 مليون فرنك فرنسى لتمويل احلملة، ويف عام 
مساعدة  مقابل  و»تكساس«  »لويزايان«  واليىت  عليه  عرضوا  1863م. 
حلكومىت  إنذارا  وجه  »روسيا«  قيصر  ولكن  الشماليني.  ضد  اجلنوبيني 
»فرنسا« وإجنلرتا أبهنم إذا تدخلوا لصاحل اجلنوبيني فسوف تعترب روسيا ذلك 
و»سان  نيويورك  ملواىنء  حربية  سفن  إبرسال  وقام  عليها،  للحرب  إعالان 

فرانسسكو« ووضعها حتت إمرة لنكولن. 
ويف نفس الوقت الذي مول فيه املرابون اجلنوب قاموا إبعطاء قروضا حلكومة 
الشمال لتمويل حرهبم ولكن بفائدة قدر 28% وقد أدى ذلك الطالة أمد 

احلرب وابلتايل السيطرة الشاملة على اقتصادايت األمة.

القسم األّول
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الصهیونیة بین السرية والعلنیة 18

وقد قام آل روتشيلد بتعيني قريبهميهوذا بنجامني مندواب رئيسيا هلم يف الوالايت 
املالية  النواحى  بتنفيذ خمططاهتم اهلادفة للسيطرة على  املتحدة، لكى يقوم 

واالقتصادية األمريكية وابلتايل على مقدرات البالد.
يف  والنواب  الشيوخ  من  لعدد  االنتخابية  احلمالت  بتمويل  املرابون  وقام 
النواب  هؤالء  على  السيطرة  فوزهم  بعد  يتم  هلم حىت  والدعاية  الكوجنرس 

وتوجيه قرارات الكوجنرس الوجهة الىت يروهنا.
وعندما طبق الرئيس لنكولن نص الدستور الذي حيظر على غري الكوجنرس 
إصدار العملة، وقام إبصدار أوراق مالية بقيمة 450 مليون دوالر أمريكي، 
املالية يف  متكن املرابون من جعل الكوجنرس يقرر عدم قبول هذه األوراق 
تسوية الواردات أو يف دفع فوائد القروض احلكومية. وبذلك مل يقبل املرابون 
قبض هذه األوراق املالية كتسوية لقروضهم إال بسعر وصل إىل 30 سنت 
للدوالر، وبعد شرائهم جلميع األوراق اشرتوا هبا القروض احلكومية وحققوا 

أرابحا ابهظة جدا.
عمد املرابون أيضا بصالهتم الوثيقة أبعضاء الكوجنرس إىل إقرار قانون الصريفة 

عام 1863م. رغم معارضة لنكولن الشديدة له.
مع قرب هناية مدة رائسة لنكولن األوىل يف عام 1865م. خفض أصحاب 
البنوك السيولة لدرجة تعذر معها على املدينني مواجهة مسئولياهتم املالية، 
فوضع أصحاب البنوك ايديهم على العقارات والضماانت املرهونة الىت كانت 
قيمتها تفوق بكثري قيمة القروض املمنوحة. فقام لينكولن بشن محلة أخرى 

على املرابني بشكل علىن شديد.
ويف السبعينات من القرن التاسع عشر أصبح املهاجرون إىل أمريكا من األملان 
اليهود هم أمراء التجارة، وارتبط أثرايء اليهود بشبكة حمكمة من عالقات 

العمل والزواج واحلياة االجتماعية والنوادي واملدارس واملعابد.
ويف عام 1873م. مت حتويل شكل »اهليئة املوسعة ليهود أمريكا« إىل شكل 
جديد حتت اسم »احتاد الرعااي اليهود األمريكيني« واجتمع اإلحتاد ألول مرة 
يف مدينة »سنسناتى« ومشل 100 كنيس متثل نصف عدد املعابد اليهودية. 
واستمر اإلحتاد ملدة عشر سنوات قبل أن ينسحب منه احلاخامات احملافظون 
املتشددون وأسسوا »الندوة الدينية اليهودية« مث أسسوا »جملس حاخامات 

احتاد املعابد اليهودية أبمريكا«.
النقدية اخنفاضا شديدا حىت بلغت  ويف عام 1876م. اخنفضت السيولة 
مليون دوالر فقط، بعد أن كان يف التداول 1.9 مليار دوالر، وذلك نتيجة 
لقيام أصحاب املصارف بعدة مناورات مالية، وقد أدى هذا النقص الشديد 
امجإىل  بلغت  إفالس  حالة  ألف   56 حوايل  إىل  دوالر  مليار   1.3 البالغ 
واحلجوزات.  ابلرهوانت  متعلقا  أغلبها  دوالر كان  مليار   2.25 خسائرها 
إىل  1879م.  عام  اإلفالس  حاالت  وصلت  حىت  املناورات  واستمرت 
148.704 رغم إقرار الكوجنرس إصدار كميات كبرية من العملة يف ذلك 
العام للحد من األزمة واستمرت عمليات احلجز على املزارع واملساكن الىت 
املصارف وعمالئهم،  الوحيد هم أصحاب  املستفيد  األفراد، وكان  ميلكها 
فضال إنه كان هناك هدفا آخر خللق هذه األزمات، وهو اجياد مناخ مالئم 

للثورة العاملية.
يتبع...

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

عالمات النهاية

أغتيل  فقد  هابيل.  البشرية كان  املوت يف اتريخ حياة  أول من جرب  إن 
تعلمه  الذي  الدرس  أخفى جرميته من خالل  الذي  أخيه  يد  على  هابيل 
من الغرابن.1 وبعد ذلك، جرب ابقي البشرية املوت الطبيعي. وقد جلبت 
احلروب واابدة النسل واملذابح واألمراض واجملاعة و... املوت والدمار واخلراب 
للبشرية السيما يف القرن املعاصر. لدرجة أن مساع أخبار املوت الدامي يوميا 
)وبوجه خاص يف البلدان االسالمية( ال يثري استغرابنا. وكأننا كلما اقرتبنا من 
الظهور األكرب ملوالان، كلما اشتدت احلال والظروف على املسلمني وأصبح 

من الصعوبة عليهم مبكان احلفاظ على أرواحهم. 
جيد املتتبع ألحوال اجلاهلية أن القبائل العربية كانت متحاربة فيما بينها يغزو 
بعضها بعضاً و يغري بعضها على البعض اآلخر، و تسفك الدماء ليالً و 

هناراً. و هو ما أشار إليه رسول هللا: و حذر منه يف حجة الوداع:
»أال أخربكم ترتدون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.«2 

و يف رواية أخرى:
»ال ألقيتكم ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض و أمی هللا لتعرفين 

يف الكتيبة...«3 
و ها حنن نعيش مرة أخري و هي اجلاهلية الثانية حبروهبا و نزاعاهتا فالدول 
اإلسالمية و العربية منها خاصة متنازعة متحاربة يغزو بعضها بعضاً و حيارب 
و ليس ابلضرورة أن تكون احلرب ابلسالح بل ابلكالم و  بعضها بعضاً 

:اللسان، فقد ورد عن رسول هللا
قتل  من  أشد  فيها  اللسان  النار  يف  قتالها  العرب  تستنطق  فتنة  »ستكون 

السيف.«4 
و ها حنن اليوم نرى املسلمني يشتم بعضهم بعضاً و حيرض بعضهم على 
البعض ابللسان ليكون وقعه أسوأ من وقع السالح، حيث يقتل اجلار جاره 
بقوله:   إليه رسول هللا أشار  ما  أخاه من جرّاء ذلك، و هو  األخ  و 
»اليقتلكم الكفار و لكن يقتل اجلار جاره و يقتل األخ أخاه و ابن عمه...«5 
عن  ورد  فقد  األويل  اجلاهلية  يف  هناراً كما  و  ليالً  الدماء  سفك  يكثر  و 

:أمرياملؤمنني علي
»و يكثر سفك الدماء و يُقتل من كل تسعة سبعة أو من كل سبعة مخسة فيقول 

اجلاهل مالنا يف آل حمّمدحاجة.«6 
:و يف رواية عن أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب

»أييت على الناس زمان... فإن من وراء ذلك موت ذريع خيتطف الناس اختطافاً 
حىت أن الرجل ليصبح ساملاً و ميسي دفيناً و ميسي حياً و يصبح ميتاً... .«7و8  
أبيض  و جراد يف حينه و  القائم موت أمحر و موت   و عنه: »بني  يدي 
جراد يف غري حينه أمحر كالدم فأما املوت األمحر فبالسيف و أما املوت األبيض 

فالطاعون .«9 
روی عن أيب بصري عن أيب عبد هللا قال : »إنه ال بد أن يكون قدام ذلك 

الطاعوانن الطاعون األبيض و الطاعون األمحر.« 
قلت: جعلت فداك و أي شي ء مها؟ 

األمحر  الطاعون  أما  و  اجلارف   فاملوت  األبيض  الطاعون  »أما   :فقال
فالسيف .«10 

تمدد أجنحة الموت في آخر الّزمان
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حكومة العالم الخفّیة

أاب عبد هللا يقول: »يشمل الناس موت و قتل حىت يلجأ الناس عند ذلك 
القتال صاحبكم  و  القتل  فيم  القتال   من شدة  مناد صادق  فينادي  احلرم  إىل 

فالن.«11 
ويف ضوء البحث يف رواايت آخر الزمان ميكن أن نعثر على حاالت جيب 
أن تكون انجتة مبدئيا عن اهلجمات البيولوجية. إن نطاق أتثري هذه األوبئة 
واسع لدرجة أنه ورد يف بعض الرواايت أهنا تبيد حىت ثلث سكان األرض.12

وورد يف بعض الرواايت أبن املقصود من ميتة اجلاهلية، هو املوت يف حالة 
الكفر والنفاق والضالل.

وقد عربت الرواايت اليت وردت يف تفسري آايت القران، احلياة واحلياة الباطنية 
ابلوالية:

»َأَوَمن َكاَن َميـًْتا فََأْحيـَيـَْناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيِْشي ِبِه يف النَّاِس َكَمن مَّثـَُلُه يف الظُُّلَماِت 
لَْيَس ِبَارٍِج مِّنـَْها َكَذِلَك زُيَِّن ِلْلَكاِفرِيَن َما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن.«14 

و كأن الناس ميتني يف ذاهتم وكذلك يف ضالل. وقد ورد هذا املضمون يف 
اإلمام  مناجاة  يف  ورد  املثال،  سبيل  فعلى  والرواايت.  األدعية  من  العديد 

:علي
»َمْوالي اي َمْوالي، أنَت احلّي وأان املَّيت.«15 

إنه حّي وحنن امليتون، وهذه املسالة كانت دائما وستبقى كذلك. وبعد اخللق 
ووهب احلياة ورمحة احلّي اليت مشلتنا، فإننا مازلنا ميتني.

»َمْوالَي اي َمْوالَي أَْنَت اهلاِدي َوَأان الضَّالُّ وَهْل يـَْرَحُم الضَّاَل ِإالّ اهلاِدي.«
وبعد أن مشلتنا رمحة الذات القدسية اإلهلية ووهب لنا من حقيقة هدايته، 

لكن ما حيصل هو: 
»أنَت اهلادَي وأان الّضال.«

وليس أن هذه احلقيقة تتغري ونصبح حنن هادين، إننا دائما ومن تلقاء أنفسنا 
يف الضاللة ويف مقام املوت. إن هللا سبحانه وتعإىل خيرج البعض من هذا 
املوت والضالل وهناك من يبقون يف الضالل واحلرية والظلمة و مرتبة املوت. 
إن الرواايت اليت وردت بشأن هذه اآلية، توضح أبن حقيقة النور واحلياة اليت 
يهبها هللا للبعض، هي الوالية ليس إال. وعن اإلمام الباقر يقول يف قول 
هللا تبارك وتعايل: »أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس« 
فقال: »ميت، ال يعرف شيئا و »نورا ميشي به يف الناس«: إماما يؤمت به »كمن 

مثله يف الظلمات ليس بارج منها« قال: الذي ال يعرف اإلمام.«16 
وبناء على ذلك فإن احلياة تتحصل من خالل التمتع بعلم اإلمام الذي هو 

مصدر النور واهلداية. وفيما خيص تفسري اآلية الكرمية:
»َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتّـَُقوَن ِفيَها أَنـَْهاٌر ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوأَنـَْهاٌر ِمْن َلَبٍ َلْ يـَتـََغيّـَْر 

َطْعُمُه َوأَنـَْهاٌر ِمْن مَخٍْر َلذٍَّة ِللشَّارِِبنَي َوأَنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى.«17 
وورد يف الرواايت أبن علم اإلمام هو حقيقة هذه األهنار يف اجلنة اليت ُوِعد 
هبا املتقون. ورغم أن أهنارا يشرب منها توجد يف اجلنة لكنها ابطنها ما هو 
إال علم اإلمام الذي يتجلى يف هذه األهنار. أو ورد يف رواايت أخرى أبن 
احلياة قائمة بعلم اإلمام وإن علم اإلمام هو مبدأ احلياة. لذلك فإن حقيقة 
النور واحلياة الطيبة اليت خترج اإلنسان من مقام املوت الذي يوجد فيه كافة 
البشر حبد ذاهتم ومن مقام الضالل ويهديهم إىل مقام النور واهلداية، هي 
حقيقة والية اإلمام ليس إال. لذلك فإن مل يصل أحد إىل هذا، فإنه 

سيبقى يف مقام »املوت«.18
إن دوام السرور والكرامة التامة وسبغ العيش، العيش السابق واجلاري على 
حقيقة حياة اإلنسان، كل ذلك هو من شعاع تلك احلياة الطيبة، وإن مل 
العيش ودوام احلياة ومراتب من هذا  يبلغ اإلنسان ذلك، لن يبلغ مراتب 
القبيل. وعلى أي حال فإن انتبهنا إىل أن مكانة اإلمام وحقيقة الوالية 
يف الوصول إىل القرب والرضوان وحقيقة احلياة الطيبة ونوراهلداية، فإنه ميكن 
تفسري هذا احلديث شيئا فشيئا ملعرفة سبب كون ميتة اإلنسان، ميتة اجلاهلية 
هو  الضالل  موت  أبن  الرواايت  بعض  وتوضح  اإلمام،.  إىل  يصل  مل  إن 
اإلنسان الذي مل يصل إىل اإلمام ومل ترفع عنه احلرية وإن حريته ال تزول إال 

عن طريق الوصول إىل اإلمام.19 
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جمعية الكربوناري

ماذا تعين الكربوانر؟ وما أهدافها ؟
الكربوانری هم »حارقو الفحم« مثل البناؤون يف العصور الوسطى، اترخيها 
املاسونية  بتاريخ مجعية  الذي أحيط  الغموض  أحيط ابلغموض على غرار 

متاماً، فقد أرجع بعض الباحثني اتريخ نشأهتا إىل عصر فرانسوا األول.
والغالب أن نشأة اجلمعية كانت على أساس مهين حبت، أي جمموعة من 
حارقى الفحم كونوا نقابة مهنية أو مجعية مهنية مثل مجعية البنائني أصحاب 
مهنة البناء يف العصور الوسطى، مث استغلت الصهيونية اسم اجلمعية يف إنشاء 

املاسونية احلرة اليهودية.
وهكذا فعل األسقف تيوبولد الذي استغل مجعية حارقى الفحم يف إنشاء 
ابلفحم  هلا  عالقة  ال  حمددة  أهداف  ذات  مهنية  وليست  سياسية  مجعية 
وحارقيه قال بنواست مالون يف كتابه »اتريخ االشرتاكية« عن تلك اجلمعية: 
إن أسقفا من »ساربروك« يسمى تيوبولد. أنشأ يف القرن احلادي عشر مجعية سرية 
من الفحامني واحلطابني لتسعى إىل أن تدير الشؤون العامة طبقا لرغبة اجلميع 
ورأيهم، فتصل بذلك إىل إقامة ما يسميه األسقف تيوبولد ابلدولة الدميوقراطية 
قسم  اليت  للجمعية  املختار  الفخري  الرئيس  هو  املسيح  يسوع  وكان  العادلة، 
أعضاؤها إىل مجاعات تعرف بـ»البيوع« وكانت كلمة التعارف هي األمل واإلميان، 

كذلك كان التعارف جيری طبقا لعبارات سرية ورموز خفية.
وقد ذهب البعض إىل أن أصل الكلمة يعود إىل مجاعة »اجللفيني« الذين 
كانوا يفرون من مطاردة أعدائهم »اجليالن« وذلك يف »إيطاليا«، وكانوا 
جيتمعون يف الغاابت يف أكواخ الفحامني واحلطابني، ولذلك فقد أطلق على 

مجعيتهم »الكربوانری«، ألن الذين ساعدوهم هم الفحامون.
ومن جمموع هذه اآلراء يتضح لنا أن نشأة تلك اجلمعية هي نشأة سياسية 
حبتة أخذت من مجاعة الفحامني امسها على غرار مجاعة البنائني، وأن موطن 
هذه اجلمعية ونشأهتا كان يف »فرنسا« وإيطاليا وهذا ما يتضح من نشاطها 

وأتثريها يف هذين البلدين دون غريهم من دول العامل.
إىل  والوصول أبمتهم  بكل صوره  االستبداد  املعلن هو حماربة  وأما هدفهم 

الدميقراطية احلرة وأن حيكم الشعب نفسه بنفسه.
بفرنسا  قامت  اليت  الثورات  مبساعدة  أهدافها  اجلمعية  هذه  حققت  وقد 
املسلحة، كما  والثورة  السالح  واستخدموا  عشر،  التاسع  القرن  وإيطاليا، 
حدث يف إيطاليا حني حارهبم ملك »انبوىل« وأراد أن جيردهم من السالح 
وأقصاهم عن أرضه يف عهد زعيمهم كابو بيانكو. وكانوا ال يتجاوزون بضعة 
آالف، لكنهم استطاعوا أن جيمعوا حوهلم اآلالف من األنصار واجتاحوا 
إيطاليا واقتحموا هنر »الراين« وبثوا الرعب إىل كل العروش األوربية يف أواخر 

القرن التاسع عشر.1 

اهليكل التنظيمي للجمعية وطقوسها
جاء خلط بعض املؤرخني بني مجاعة »البنائني األحرار« اليت تطورت فيما 
بعد بعد استيالء اليهود الصهاينة عليها وأطلق عليها املاسوينة العامة الرمزية، 
مهنية  مجاعة  اختيارها  يف  معا  االثنني  الشرتاك  الكربوانری،  مجاعة  وبني 
ألغراض سياسية حبتة، مث وضع طقوس ودرجات هلا متشاهبة يف املضمون 
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التنظيمي اهليكلی.
فقد استخدم املاسون رموز مجاعة البنائني من الربجل واملسطرة والشاكوش 
وأدوات البناء األخرى يف هيكلها التنظيمي وطقوسها، وكذلك كان األمر 

ابلنسبة اجلماعة الفحامني أو الكربوانری.
فقد أطلق على قاعة االجتماع عندهم »الكوخ« وعند املاسون »اهليكل« أو 
»احملفل«، واملكان الذي يعد فيه االجتماع بـ»الغابة«، وأما االجتماع نفسه 

فسمي ابلبيع، وجمموعة األكواخ والبيع أطلق عليها »اجلمهورية«.
ويتضح لنا من هذه الرموز اهلدف اليت تريد اجلماعة الوصول إليه من شدة 
احلكم وإقامة الدميقراطية وإنقاذ الوطن من الطغاة، حىت إهنم أطلقوا شعار 

»تطهري الغابة من الذائب« و»االنتقام للحمل الذي اضطهده الذئب«.
ومثل اجلمعيات السرية األخرى كان هناك القسم الذي يؤديه العضو املنتسب 
للجماعة أبال يفشي سرها ورموزها ولوائحها ألحد كائنا من كان وأن عليه 

الطاعة العمياء لقادة اجلماعة، وأن يبذل ماله ونفسه يف حتقيق أهدافها.
وأوجبت قوانني اجلماعة أن جيهر من ماله اخلاص بندقية ومخسني رصاصة 
ليكون على استعداد دائم ملقاومة الطغاة ويشد أزر إخوانه الذين هم أعضاء 

اجلمعية وأطلق عليهم »أبناء العم« كما يف املاسونية اإلخوان أو الرفقاء.
أو  وقد مت وضع عقاب صارم على من خيرج على اجلماعة من أعضائها 

يفشی أسرارها، فكان العقاب هواملوت.
البنائني،  مجاعة  غرار  على  اجلماعة  تلك  يف  العضوية  درجات  وضع  ومت 

فكانت درجاهتم ثالثة: 
1. املتمرن، 
2. األستاذ، 

3. املختار األعظم.
ويتم االجتماع يف »البيع« يف غار مظلم ال يعرفه سوى أعضاء اجلمعية الذين 
وصلوا إىل درجة املختار األعظم، وهذا الغار أيخذ شكل املثلث، وجيلس 
املختار األعظم الذي يرأس االجتماع على عرش يوضع يف شرق الغار يف 
مكان يطلق عليه الزاوية العليا، ويف الغرب عند قاعدة املثلث يوجد ابب 

الغار، حيث يقف عليه حارسان مثل حمفل املاسونية.2
وحيمل كل من احلارسني سيفا على شكل هلب، وأيخذ اجملتمعون وضع 

الصفني على ميني الرئيس وعن يساره، ويسمي خطيب اجمللس ابلكوكب.
وتوجد يف القاعة ثالثة مصابيح صنعت على شكل الشمس والقمر والنجوم 
ويوضع كل منها يف إحدى الزوااي ويغطى كرسي الرئيس ومقاعد األعضاء 

بقماش من اللون األمحر.
أسود  رداء طويل  فرقه  أزرق  لون  ذات  قمصان  فهي  األعضاء  ثياب  وأما 
اللون، ويشد حزام على الوسط من الصوف األمحر علق عليه فأس صغرية 
وخنجر، ونعل مکشوف أزرق اللون، ومنديل كبري أمحر يلف حول الرأس 

مثل العمامة.

نشاط الكربوانري يف إيطاليا و فرنسا
ذكران أن مجاعة الكربوانری ظهرت يف إيطاليا وفرنسا ونشطت يف هاتني 
الثورية فيهما ولكنها مل تصل إىل درجة أتثري  الدولتني وأثرت يف احلركات 

املاسونية يف أوراب والعامل، فكانت حركة حمدودة اجملال ولعلها أرادت تلك 
اجلماعة ذلك.

فقد استطاعت اجلماعة عام 1820م. أن تضرم انر الثورة يف انبويل إبيطاليا، 
ابتباع  يتعهد  وأن  الشعب  لطلبات  يذعن  أن  فرديناند  امللك  اضطر  حىت 

الدستور ويعطيهم قسطا من احلرية والدميقراطية.
حركة  على  مث  الثورة  على  وقضى  ووعده،  عهوده  يف  نكث  امللك  لكن 

الكربوانری اليت قادت الثورة فخمد نشاطها.
ولبثت الكربوانری تعمل يف اخلفاء حىت عادت إىل قوهتا ونشاطها السابق، 
إال أن البااب ليون الثاين عشر قد قام مبحاربة اجلمعيات السرية وأصدر منشورا 
انتقد فيه تلك اجلماعات لتدخلها يف شئون السياسة واحلكام، مث أعقب 
ذلك بقرار حيظر إنشاء هذه اجلمعيات السرية، وكفر من انضم إليها وحكم 

عليه ابملوت.
لكن ما فعله البااب مل يؤثر على نشاط الكربوانری فزاد نشاطها، مما اضطر 
البااب إىل إنشاء مجعية سرية كاثوليكية أطلق عليها اسم »اإلميان املقدس«. 
تضم من أبناء البالط وكبار القسس وكان رئيسها األعلى البااب نفسه، وجعل 
منها درجات ورموز ولوائح مثل مجاعة الكربوانری، وزعمت هذه اجلماعة أن 
هدفها استقالل إيطاليا وكان هدفها األساسي غري املعلن هو إعادة النظام 

الكاثوليكي اإلقطاعي!!
وقد أوضح قسم تلك اجلمعية أهدافها فجاء فيه :

أقسم أبين أثبت يف الدفاع عن القضية املقدسة اليت أعتنقها، وأال أبقی على فرد 
من ينتمون إىل طائفة األحرار الشائنة مهما كان مولده أو قرابته أو ثروته، وأال 
أشفق ذرة على دموع األطفال أو الشيوخ وأن أسفك حىت أخر قطرة دم األحرار 
األوغاد دون اعتبار للجنس أو السن أو املقام، وأقسم أيضا ابلبغضاء اخلالدة 

لكل أعداء ديننا املقدس دين الكثلكة الرومانية الذي هو الدين احلق الوحيد.
ومل تنجح الكربوانری يف إاثرة الثورة يف إيطاليا عام 1828م.، حىت بعد وفاة 

البااب ليون الثاين عشر عام 1829م.
وحتالفت الكربوانری بعد ذلك مع اجلمعيات السرية األخرى وأمهها مجعية 

»إيطاليا الفتاة«.
واستطاع األمري لويس بوانابرت وهو أحد أعضاء الكربوانري أن يصل إىل 
بريون  أعضائها  من  وكان  الثالث،  انبليون  اسم  عليه  وأطلق  إيطاليا  حكم 

الشاعر اإلجنليزي املعروف.
وقد اشرتكت الكربوانري يف حركة اإلحياء والوحدة اإليطالية ومهدت لتحرير 
االستبداد  مقاومة  على  وحثتهم  اإليطاليني  طبقات  بني  وألفت  إيطاليا، 

والتدخل األجنيب يف سياسة إيطاليا.3
ونشطت مجاعة الكربوانری يف فرنسا بعد أن عدلت مبادئها عن اجلماعة 
اإليطالية کی تتوافق مع اآلراء والسياسة الفرنسية، وقسمت اجلماعة فرنسا 
إىل أربعة دوائر أو »بيوع« هي البيوع اخلاصة والبيوع املركزية، والبيوع الراقية 
والبيوع العليا، وجعلت تلك البيوع تتكون من عشرين شخصا انئبا وجعل 
من عشرين انئبا ينوبون عن عشرين ببيع خمتلفة بيعا مركزاي خيتار أيضا انئبه 
البيع  أي  األخرية  ابملرتبة  يتصل  انئبا  له  خيتار  وهذا  الراقي،  ابلبيع  ليتصل 
حكومة العالم الخفّیةاألعلى، وهبذه الوسيلة جيهل أعضاء البيوع بعضهم البعض، مع احلظر على 

كل عضو إال حياول التعرف على أبناء عمومته وحظر التفاهم أو التخاطب 
ابلكتابة معهم، وجعل النواب هم الذين يقومون بذلك.4

وأنشئت شعبة عسكرية للكربوانري يف اجليش الفرنسي، وقد لعبت دورا هاما 
يف الثورات الفرنسية واحلركات الثورية، ولعبت الكربوانري الفرنسية دورا هاما 

يف السياسة الفرنسية يف القرن التاسع عشر وابلذات عام 1821م.
لكن الكربوانري الفرنسية خبت وأطفئت محاسها بعد أن دبرت عدة مؤمترات 
فشلت كلها وانتهت مبصرع بعض أعضائها حىت أضحت ال أثر هلا يف احلياة 

السياسية الفرنسية.

اهلوامش:
1. انظر »اتريخ اجلمعيات السرية«، حممد عبدهللا عنان.

2. »املاسونية حقائق وأكاذيب«، منصور عبداحلکيم.
3. »اتريخ اجلمعيات السرية« حممد عبدهللا عنان.

4. املصدر السابق.

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

األهداف الخفية للمنتجات المعدلة وراثيا
جبينات  العبث  اليوم  ميكن  أنه  حدا  بلغ  للبشرية  التكنولوجي  التقدم  إن  
والتالعب هبا وختليق ظواهر وكائنات جديدة  وتغيريها  املخلوقات  وخالاي 
أكانت نباتية أو حيوانية، لكن السؤال الذي يبقى هنا من دون جواب ويلفه 
الغموض هو: هل أن ظاهرة التالعب مباهية ومكوانت الكائنات وخملوقات 
هللا، هي عمل غري حمفوف ابملخاطر ويفتقد إىل األعراض والتداعيات البيئية 
والصحية و...؟ ويسلط هذا املقال الضوء على موضوعات تدور حول هذا 

السؤال.

نبذة اترخيية عن إصطناع  املنتجات اجلينية
لقد إنتبه العلماء للمرة االوىل عام 1946 أن بوسعهم نقل DNA بني 
الكائنات احلية.1 ويف عام 1995 قامت شركة تعمل يف جمال الكيمياء احليوية 
وتدعى »مونتسانو« )Monsanto( وهي أحد أكرب العمالقة العاملني يف 

جمال املنتجات اجلينية بتقدمي حبة صواي مقاومة لألعشاب الضارة.

املنتجات الغذائية املعدلة وراثيا
ويف عام 1995م. أيدت وكالة محاية البيئة االمريكية إنتاج الطماطم ابلطريقة 
اجلينية، وحتولت بذلك هذه الطماطم إىل أول منتج جيين حيصل على ترخيص 
يف امريكا. وأول منتج جيين وجتاري كان تلك الطماطم اليت أنتجت يف مطلع 
عقد التسعينيات يف والية كاليفورنيا االمريكية وعرضت على األسواق. وهذا 
املنتج الذي كان يدعى  FlavrSavr أدخلت عليه تعديالت جينية لكي 
يبقى بعد تعبئته سليما لفرتة طويلة وال يفسد.2 ويف عام 1996م. عرض 

يف األسواق أول منوذج للحبوب اجلينية لزيت كانوال. ويف عام 2000م. 
أعلن العلماء أن ابمكاهنم إخضاع املنتجات الغذائية لسلسلة من التعديالت 
تداول  مت  عام 2005م.،  ويف  فيها.  املقوية  املواد  زايدة  أجل  من  اجلينية 
القضب املعدل يف األسواق األمريكية. ويف عام 2012م.، احتلت امريكا 

املركز األول بني عدد كبري من الدول يف إنتاج املنتجات املعدلة وراثيا.3

النمو السريع لسوق املنتجات اجلينية
ويف الفرتة من 1996م. إىل 2011م.، ازدادت مساحة األراضي اخلاضعة 
لزراعة احملاصيل اجلينية بنسبة 94 ضعفا وارتفعت من 17.000 كليومرت 
مربع إىل 1600000 كيلومرت مربع.4 ويف عام 2010 متت زراعة عشرة 
ابملائة من جممل األراضي الزراعية يف العامل ابملنتجات اجلينية.5 وابلرغم من 
أن اجلزء األكرب من املنتجات اجلينية يتم إصطناعه يف امريكا الشمالية، لكننا 
شهدان يف السنوات األخرية منوا ملحوظا هلذه الظاهرة يف بلدان العامل الثالث. 
ففي عام 2011م.، اخنرطت حنو 29 دولة يف إصطناع املنتجات اجلينية، 
وعمل قرابة 7.16 مليون مزارع يف هذا املضمار. ويف هذا العام، أنتجت دول 

العامل الثالث 50 ابملائة من املنتجات اجلينية.

اخلارطة العاملية للغذاء اجليين املعدل
لزراعة  اخلاضعة  املناطق  يف  النمو  من  نسبة  أكرب  فان  املثال،  سبيل  على 
احملاصيل اجلينية لعام 2011م. حصلت يف الربازيل )303.000 كيلومرت 
مربع  عام 2011م. و 254.000 كيلومرت مربع عام 2010(. ومنذ عام 

2005م. وحلد االن، فان زراعة األنواع املختلفة من نبتة القطن املعدلة وراثيا 
يف اهلند شهدت منوا ملفتا )ويعد القطن أحد املصادر الرئيسية إلنتاج الزيوت 
النباتية وأعالف املاشية(. ويف عام 2011م. متت زراعة 106.000 كيلومرت 
مربع من األراضي الزراعية للهند ابلقطن اجليين. ويف عام 2011م.، فان 
الدول اليت حازت على أكرب نسبة من زراعة احملاصيل الزراعية املعدلة وراثيا 
كانت »امريكا« و»الربازيل« و»األرجنتني« و»اهلند« و»كندا« و»الصني« 
و»ابراغواي« و»ابكستان« وجنوب »افريقيا« و»اوروغواي« و»بوليفيا« 
و»املكسيك«  و»بوركينافاسو«  و»ميامنار«  و»الفليبني«  و»اسرتاليا« 
الغذاء  منتجي  رابطة  أجنزهتا  اليت  التقديرات  على  وأتسيسا  و»اسبانيا«.6 
االمريكية فان نسبة 70 إىل 75 ابملائة من املنتجات الغذائية لعام 2003م. 

كانت من املنتجات اجلينية.7

هل أن التغريات اجلينية كانت تقتصر على النبااتت؟
وجواب هذا السؤال هو كال. فقد حاول العلماء إدخال تعديالت جينية 
على احليواانت لزايدة منتجاهتا. وقام العلماء الصينيون العام املاضي برتبية 
300 بقرة معدلة وراثيا، وكان لبنها يشبه إىل حد كبري لنب اإلنسان. ومت يف 
إصطناع هذه األبقار اإلفادة من اجلينات اإلنسانية.8 ويف الياابن، إصطنع 
الباحثون فأرة معدلة جينيا كانت تغرد كالكناري.9 واستطاعت شركة امريكية 
إنتاج أمساك سلمون ضخمة وعضلية جدا، تنمو بسرعة تصل إىل ثالثة أمثال 

أمساك السلمون العادية.10

أمساك السلمون اجلينية والرتوتة العادية
لكن هذه احلاالت هي أمثله فحسب تتناوهلا وسائل االعالم. إن اإلنتاج 
املتزايد للمواد الغذائية والربح املايل الناتج عنه أو القيام ابإلختبارات املتعلقة 
ابلتعديل الوراثي الستخراج معطيات علمية جديدة، ميثالن جزء من جبل 
جليد كبري يقع اجلزء األكرب منه حتت املاء ومسترتا عن األنظار. إن تكنولوجيا 
العلوم ميكن أن تكون هلا إستخدامات  الوراثية شأهنا شأن سائر  اهلندسة 
مدمرة وقاتلة أيضا. ويف احلقيقة، فانه عندما يصل الدور إىل اهلندسة الوراثية 

االنسانية، تثار أسئلة كثرية حول مستقبلها وكذلك ما يدور يف كواليسها.

والدة أول طفل جيين يف امريكا
ويف حزيران / يونيو 2012م. بثت وسائل االعالم أخبارا من أن العلماء 
االمريكيني متكنوا بعد إجناز اإلختبارات والفحوصات ذات الصلة من توليد 
ثالثة  أن  األخبار  هذه  واضافت  وراثية.  لتعديالت  خضعوا  طفال  ثالثني 
أشخاص.  ثالثة  جينات  توارثوا  للفحص،  االن  حلد  خضعوا  ممن  أطفال 
وقد ولد 15 طفال من هؤالء األطفال حديثي الوالدة على مدى األعوام 
يف  اإلجناب  وطب  العلوم  مبؤسسة  جترييب  برانمج  إطار  يف  املاضية  الثالثة 

»نيوجرسي«.
وقد ولد األطفال من نساء كن يعانني من مشاكل يف اإلجناب. ومت حقن 
أجل  من  عاقرات،  نساء  ببويضات  اإلجناب  قبل  أخرى  إمراة  جينات 

إخصاهبا. وأظهرت اإلختبارات اليت أجنزت على طفلني عمرمها عام واحد 
أهنما وراث DNA ثالثة أشخاص – إمرأاتن ورجل واحد.11 وهذا يظهر 
أن معطيات ومعلومات العلماء حول العلوم الوراثية و DNA قد ازدادت 
بشكل كبري. وقد بذلت خالل العقود املنصرمة جهودا كبرية لكشف هيكلية 
DNA اإلنسان، وهذا األمر ستكون تبعاته بطبيعة احلال يف جمال تصميم 
وإنتاج األسلحة احلديثة، األسلحة اليت من املقرر أن تستهدف عرقا أو شعبا 

خاصني.

مشروع اجلينوم البشري
للمرة االوىل  البشري  اجلينوم  توايل  اخلارطة وحتديد  وقد طرح مشروع رسم 
عام 1984 يف مؤمتر عقد يف آلتايوات )Alta Uta(. وتولت وزارة الطاقة 
االمريكية توفري جزء من ميزانية املشروع، فيما صادق الكونغرس األمريكي 
عام 1988 رمسيا على تنفيذ مشروع اجلينوم البشري ابتداء من عام 1991 
ولفرتة 15 عاما. ويف هذه السنة، أعلنت مؤسسة الصحة الوطنية االمريكية 
)NIH( جهوزيتها لتنفيذ املشروع. وانضمت كل من بريطانيا وفرنسا واملانيا 

والياابن إىل املشروع مبكرا.

أطفال بثالثة آابء وأمهات يف امريكا
وقد أتسست مؤسسة اجلينوم البشري )HUGO( عام 1998م. واألهداف 
األولية ملشروع اجلينوم البشري اليت كانت تتابعها مؤسسة اجلينوم البشري هي 

كالتايل: 
• حتديد اخلارطة اجلينية الدقيقة للكروموسومات

أختريت  اليت  احلية  الكائنات  لكروموسومات  الفيزايئية  اخلارطة  إعداد   •
كنموذج

• حتديد توايل جممل اجلينوم البشري
• إجياد شبكات التواصل وبنوك املعلومات

ومت اإلنتهاء من حتديد توايل أكثر من 90% من اجلينوم البشري يف فرباير 
2001م. لكن مل يتم حلد األن التعرف على الكثري من اجلينات اإلنسانية. 
هذا  يف  الحقا  وسنرى  به.  اخلاصة  بنقاشاته  طبعا  املشروع  هذا  وتسبب 
البشري ميكن أن يستخدم جبانب  املقال كيف ان موضوع حتديد اجلينوم 
اإلستخدامات الطبية والعلمية السلمية، كحجر أساس ألكثر األسلحة فتكا 
واليت ميكن أن تصنع على يد االنسان، السالح الذي ال يستهدف املباين 
واملنشآت بل األشخاص فقط، وليس مجيع األانس بل عرق خاص أو إثنية 

خاصة!

األسلحة احليوية اإلثنية والعرقية
واهلدف من تصنيع سالح حيوي عرقي )سالح بيوجيين( هو إستهداف 
األعضاء الرئيسيني إلثنية خاصة أو جينة خاصة. ففي عام 1997م. تطرق 
وزير الدفاع األمريكي آنذاك ويليام كوهني إىل هذا املوضوع كونه ميثل خطرا 
فعليا.12 ويف عام 1998م. أعلن متخصصو األسلحة البيولوجية أن السالح 
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عوالم الحكومة المهدوية

اجليين ميكن تصميمه وتصنيعه وحىت أهنم زعموا أن العلماء السوفيت أجنزوا 
بعض اإلختبارات للتعرف على أثر املود املختلفة على اجلينات اإلنسانية.13 
بدأت  قد  أية(  االمريكية« )سي اي  املركزية  وكانت »وكالة اإلستخبارات 
 Chameleon( من قبل طبعا خطتها بشأن اجلينات. إن مشروع احلرابء
Project( هو مركز خيضع لسيطرة سي اي أية ويقع يف والية نيفادا وجتري 
فيه إختبارات إنسانية سرية حول موضوع DNA. إن نشاطات هذا املركز 

سرية للغاية وال توجد معلومات تذكر بشأنه. 
ومت يف عام 2004 أتكيد إمكانية تصنيع قنبلة جينية حتت عنوان العرق: 
الربوفيسور  الذي نشر يف كتاب  املوضوع  اإلنسانية وهو  التباينات  حقيقة 
 Frank( ميلی  ميلي  وفرانك   )Vincent Sarich( ساريش  فينسنت 
اجلينوم  املستقاة من مشروع  املعطيات  أن  إىل  املؤلفان  Miele(. وذهب 

البشري ستستخدم يف هذا اإلطار. 
ويف عام 2005 أعلنت اللجنة الدولية للصليب األمحر: 

هذه  إن  بيولوجي.  لعامل  خاصة  إثنية  جمموعة  تتعرض  أن  مستبعدا  ليس 
السيناريوهات ليست وليدة أوهام اللجنة، بل  مت أتكيدها من قبل عدد كبري من 

املتخصصني املستقلني واحلكوميني.14

القنبلة العرقية االسرائيلية
تسعى  اسرائيل  أن  قالت صحيفة »ساندي اتميز«  نوفمرب 1998م.  ويف 
لتصميم وتصنيع قنبلة عرقية تضم عامل بيولوجي خاص بوسعه استهداف 
 Wired( »خصائص جينية خاصة للعرب.15 وقد أكد موقع »وايرد نيوز
هذا   )Foreign Report( ريبورت  فورن  وكذلك  اإللكرتوين   )News

التقرير.16

بن غوريون والسالح البيولوجي
بوست«  »نيويورك  فيها  مبا  صحف  هامجت  القضية،  هذه  أعقاب  ويف 
ووسائل اعالم أخرى هذه التقارير واعتربها ابهنا ال أساس هلا من الصحة 
مجلة وتفصيال، ورأت أن من املستحيل وجود هكذا قنابل. لكن وكما أشران 
سلفا، فان وزير الدفاع االمريكي واللجنة الدولية للصليب األمحر إعتربا أن 
من املمكن وجود هكذا هتديدات. ومع ذلك، فان موضوع القنبلة العرقية 
أن  دون  من  ترك  السرائيل  التسليحية  الربامج  سائر  مثل  مثله  االسرائيلية 
دراسة وتعمق ومل ترد بعد ذلك تقارير وأحاديث عن األسلحة العرقية هلذا 
الكيان. والقسم الثاين من املقال مل يقدم إطالقا ومل يتم أبدا التعرف على 
أي من املصادر املستخدمة يف هذا التقرير. ومل يتطرق كاتيب تقرير الساندي 
 Marie( و ماري کولفني )Uzi Mahnaimi( اتميز أي اوزی ماهناميی

Colvin( بعد ذلك إىل هذا املوضوع بصورة علنية إطالقا. 

حظر احلكومة الروسية تصدر النماذج البيولوجية
مايو  تقريرا يف  الروسية   )Kommersant( ونشرت صحيفة كومرسانت 
2007 أعلنت فيه أن احلكومة الروسية حظرت تصدير أي نوع من النماذج 

البيولوجية إىل خارج البالد.17 ووفقا هلذا التقرير، فان سبب هذا احلظر يعود 
إىل تقدمي تقرير سري من جانب اجلهاز األمين السري الروسي الذي بني 
فيه أن املؤسسات الغربية تقوم إبجراء إختبارات وفحوصات على األسلحة 
أن  التقرير  وذكر  الروسي.  الشعب  استهداف  بوسعها  اليت  احليوية  اجلينية 

املؤسسات الضالعة يف هذه اإلختبارات هي: 
 Harvard School of Public( »كلية الصحة العامة يف هارفارد«
االمريكية«  العدل  بوزارة  الطبيعية  واملوارد  البيئة  و»دائرة   )Health
و   )Environment and Natural Resources Division(
»معهد كارولينيسكا« )Karolinska Institutet( ووكالة التنمية الدولية 

االمريكية. 
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صاحل الطائي

القوانني الكونية
بعد حديثنا عن سعة األكوان واألكوان املتوازية البّد من احلديث عن النظم 
والقوانني اليت ُتسري وتتحكم هبذه األعداد الالمتناهية من اجملرات وحمتوايهتا، 
قانون  وفق  الالحمدود وتسري  والعدد  احلجم  أهنا هبذا  املعقول  من  ليس  إذ 
واحد، نعم هي تنتظم وفق القانون اإلهلي، ولكن وفق القانون اإلهلي ذاته 
البد أن يكون لكل منها قوانينه ونظمه حبسب مكانه وموقعه الكوين، وهذا 
عني ما أشار إليه العامل السوفييت أندرو لند الذي يرى أّن الكون يتكون من 
عدد ال حيصى من األكوان الصغرية املنفصلة، ختتلف قوانينها اختالفاً جذراّيً 

عن الكون الذي أتفق أننا توجد فيه.1
وإذا صدق هذا الرأي، وهو حتما صادق؛ ألن أمري املؤمنني عليا قال 
به قبل هذا العامل و غريه، فمعىن ذلك أّن هناك يف األكوان قوانني ال تشبه 
قوانيننا، وحينئي يؤكد ذلك احتمال وجود خملوقات فيها ختتلف عن خملوقات 
کوکبنا، تعيش وفق قوانني األجرام اليت اُتفق أهنا وجدت فيها. فإذا ما كان 
البشر على األرض حيتاجون إىل اهلواء واملاء والضياء والطعام واألوكسجني 
واألرض واجلاذبية والطاقة ملواصلة عيشهم وحياهتم وفق قوانني جمرتنا، فإن 
القوانني املختلفة لألكوان األخرى هي ذاهتا اليت جتعل سكان تلك األكوان 

قادرين على العيش وفق قوانني اكواهنم.
وقد أثبت العلماء أن الكرة األرضية كوكب يف جمرّة عظيمة تضم مليارات 
األخرى  اجملرّات  مليارات  أصل  من  واحدة  اجملرّة  وهذه  والكواكب  النجوم 
بعضها أكرب من جمرّتنا ماليني املرّات و عدد جنومها وكواكبها أكثر مما يف 

جمرّتنا ماليني املرات.

واعتقده أّن العقل واملنطق يرجح احتمال وجود احلياة يف واحد - أو أكثر 
- من كواكب هذه األكوان، ليس كوننا وحده وإمنا األكوان اخلفية املوازية 
األخرى مثلما هي موجودة على األرض، مع أنه من اإلنصاف والعدل أن 
نؤمن أبن هللا قادر على أن خيلق أنواعا من احلياة من منط آخر يف أي مكان 
الكون واألكوان وفق معايري خمتلفة متام االختالف عن معايريان  آخر من 

متاما.
ولنأخذ مثاالً بسيطاً من »القرآن الكرمي« ال لنقول به إّن الذين نزلوا إىل 
النيب إبراهيم و ليسوا مالئكة رغم أّن القرآن مل يقل عنهم إهنم مالئكة 
وإمنا مسّاهم الرسل وال يشرتط أن يكون الرسول ملكة، وإمنا لنبني أن هناك 
رسال من الكونيني يرسلهم هللا تعاىل إلجناز بعض املهاّم. يف هذا املثال ورد 
قوله تعاىل: »ما يل أن جاء بيجل بذر ه ا ر، أيديهم ال تتم إليه تسرهم وأوج 
منهم يقو«2 سنجد صفة تتصف هبا خملوقات ذلك العامل وهي عدم احلاجة 
إىل املاء واهلواء والطعام ابلرغم من شكلها الذي يبدو بشراي، وهو ما دفع 
النيب إبراهيم ليعجب منهم، مث لِـم يعجب إبراهيم من هذه احلالة 
ابلذات؟ فمن غري املعقول أن تكون هذه الزايرة هي األوىل اليت يقوم هبا 
أنه رأى املالئكة من قبل وبصور خمتلفة،  إبراهيم؟ مبعىن  املالئكة إىل 
فِلَم نكرهم وأوجس منهم خيفة يف هذه املرّة ابلذات؟ ابلتأكيد ألن تصّوراته 
عن املعايري األرضية هي اليت حصرت تفكريه ابلضرورات اليت يراها مقّومات 
للحياة، فلّما رأى أيديهم ال تصل إىل الطعام الذي قدمه هلم نكرهم وخاف 

منهم.
ولذا نرى العلماء والفلكّيني يبحثون عن املقّومات قبل البحث عن املخلوقات 

حقيقة السكان الكونيين
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عوالم الحكومة المهدوية

آسیا والحضارة اإلسالمیة

منط خمتلف ورؤية أخرى للتفاعل مع الثقافات 
تطورت يف العامل العريب مداخل عدة لتفسري األصولية اإلسالمية العنيفة يف 
الشرق األوسط، ومجيعها هلا اعتبارها، لكنها أغفلت فهم نشأة هذه الظاهرة 
لتطور أمناط أخرى  النسيب  للثقافات. وأدى اإلمهال  يف إطار مقارن عابر 
لتفاعل البيئات والثقافات احمللية مع النص الديين، مغايرة لذلك النمط الذي 
شهدته اجملتمعات الشرق أوسطية، إىل تسييد النمط أو »النموذج« الشرق 
أوسطي الذي عرف منوذجاً لإلسالم العنيف لفرتات طويلة من حياة العامل 
اإلسالمي. مل تطرح هذه املداخل، مثاًل، ملاذا عرف الشرق األوسط ذلك 
النمط من »اإلسالم العنيف«، بينما طورت جمتمعات جنوب شرقي آسيا 
)ماليزاي وإندونيسيا( ما ميكن وصفه ابإلسالم »احلضاري«؟ ملاذا أنتج تفاعل 
اإلسالم مع البيئات احمللية يف الشرق األوسط صداماً اترخيياً بني اإلسالم 
شرقي  جنوب  يف  التوافق  من  حالة  حدثت  بينما  والدميوقراطية،  واحلداثة 
آسيا؟ ملاذا كان منط »التدين« اإلسالمي يف األخرية أقل ارتباطاً ابلعنف 
وأكثر توافقاً مع قيمة التسامح وقبول اآلخر، ما ساهم يف النهاية يف جناح 
هذه اجملتمعات يف تطوير مناذجها التنموية والتحديثية من دون صراع بني 
اإلسالم ونظرايت وسياسات التنمية والدميوقراطية، بينما مل تنجح جمتمعات 
الشرق األوسط يف حتقيق هذه التوافقات؟ صحيح أن اخلربة اآلسيوية عرفت 

مناذج لتنظيمات جهادية عنيفة، لكنها ظلت حمدودة احلجم والتأثري داخل 
ظاهرة األصولية اجلهادية العنيفة على املستوى العاملي ابملقارنة مبثيالهتا الشرق 

أوسطية.
طرح هذه األسئلة املهمة، يف حد ذاته، ينزع، أواًل، القدسية عن الكثري من 
املقوالت اليت طرحتها حركات األصولية اإلسالمية الشرق أوسطية، وعلى 
رأسها مقولة »اإلسالم هو احلل«، ذلك الشعار التارخيي الذي تشدقت به 
هذه احلركات وأسست لوجودها من خالله. كما يساهم طرحها، اثنياً، يف 
فهم أعمق لنشأة هذه األصولية. ال بد من الرجوع إىل الطريقة اليت انتشر هبا 
اإلسالم يف احلالتني، أو اللحظة التأسيسية األوىل هلذه اجملتمعات اإلسالمية. 
يف  اإلسالم  انتشار  من  العكس  فعلى  مفارقة كبرية.  وجود  نالحظ  وهنا 
الشرق األوسط عرب آلية الفتوحات والغزوات اإلسالمية )اجلندي اجملاهد(، 
من  فعلية  معارك عسكرية  الدخول يف  أو  الدماء  إراقة  النظر عن  بصرف 
التجار  آسيا عرب  إىل جمتمعات جنوب شرقي  اإلسالم  انتقل  فقد  عدمه، 
والرحالة املسلمني. ال شك، أن هذا التمايز كان له أتثريه الكبري يف إدراك 
العقلية املستقبلة لإلسالم يف احلالتني، فبينما ارتبط يف اإلدراك الشرق أوسطي 
ابجلندي ومبفهوم اجلهاد، أي التفاعالت واملعامالت الصراعية، فقد ارتبط يف 
اإلدراك اآلسيوي )جنوب شرقي آسيا( ابلتجارة والرتحال، أي ابلتفاعالت 

ظّناً منهم أن تلك املقّومات من موجبات وجود حياة أخرى متاماً مثلما هي 
ضرورية لوجود حياته.

وعليه أرى أّن وجود السكان يف األكوان حقيقة ليس من اليسري إغفاهلا 
والسّيما أّن هناك رواايت و آراء صرحية يف تراث املدارس اإلسالمّية تؤكد 
وجودهم، منها احلديث الذي أخرجه اجمللسي يف »البحار« والقمي يف تفسري 
سورة الصافات والشيخ الطرحيي يف »جممع البحرين« عن أمري املؤمنني علي 

 :بن أيب طالب
»هذه النجوم اليت يف السماء فيها مدائن مثل املدائن اليت يف األرض.« 

وهذا يعين أهنا معمورة وفيها مدن وحضارات وخملوقات!
هناك رواايت أخرى تناولت قصة سكان األكوان من جوانب أخري، حتدثت 
بعضها عن سكان األرض اليت تقع يف الغرب، أو عن سكان الشموس، أو 
عن سكان السماوات السبع واألرضني السبع، أو عن وجود مليون عامل کوين 

ومليون أدم كوين. وهو ما سنتحدث عنه ابجياز. 

أرض مغربية بيضاء
أورده  ما  منها  أحاديث كثرية  البيضاء  املغربية  األرض  سكان  عن  لدينا 

جالل الّدين السيوطي يف الدر املنثور: 
قام انس من أصحاب رسول هللا - يعين احرتاما له - فقصد النيب حنوهم 
فسكتوا فقال: »ما كنتم تقولون؟« فقالوا: نظران إىل الشمس فتفكران فيها 
من أين تيء ومن أين تذهب وتفكران يف خلق هللا تعاىل. فقال: »كذلك 
فافعلوا، تفكروا يف خلق هللا وال تفكروا يف هللا تعاىل، فإن هللا تعاىل من وراء املغرب 
ارضاً بيضاء بياضها ونورها مسرية الشمس أربعني يوماً فيها خلق من خلق هللا 

تعاىل.« 
وقد أخرج الغزايل هذا احلديث يف ابب التفكر من كتاب »إحياء العلوم« 

بصيغة: 
»فيها خلق ال يدرون خلق آدم أم ل خيلق.«

وأخرج ابن اجلوزي يف »املنتظم« عن عثمان بن أيب دهرس قال: 
بلغين أن رسول هللا و قال: 

»إّن هبذا املغرب أرضاً بيضاء مسرية للشمس أربعني سنة هبا خلق من خلق هللا ل 
يعصوا هللا طرفة عني.« قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: »ما يدرون خلق 
الشيطان أم ل خيلق.« قالوا: ومن وراء آدمهم؟ قال: »وما يدرون خلق 

آدم أم ل خيلق.«3
للـكفعمي  و»املصباح«  الربسي  رجب  الشيخ  و»مناقب«  »البحار«  ويف 
جربائيل  أّن   النيب عن   آابئه عن   الكاظم اإلمام  إىل  إبسناده 

قال له: 
»والذي بعثك ابحلق نبياً إّن خلف الغرب أرضاً بيضاء فيها خلق من خلق هللا.« 

ويف العوامل عنه قال: 
»فيها خلق من خلق هللا يعبدونه وال يعصونه.«4

أربعون مشسًا
ومن أحاديث كثرية أخرى يتبنّي لنا بوضوح أن املقصود ابملغرب ليس املغرب 
نعمة هللا  السيد  أخرج  فقد  األخرى،  واجملرّات  األكوان  مغارب  بل  األرض 

النعمانية« وأبو جعفر حممد  النور األرضي من كتاب »األنوار  اجلزائري يف 
بن احلسن بن فروخ الصفار يف »الربهان يف تفسري القرآن« يف تفسري سورة 

الفاحتة: 
عن جابر اجلعفي عن اإلمام الباقر ال أنه قال: 

»إن من وراء مشسكم هذه أربعون عني مشس، ما بني عني مشس إىل عني مشس 
أخرى أربعون عاملاً فيها خلق كثري ما يعلمون أّن هللا تعاىل خلق آدم أو ل خيلقه. 
وإن من وراء قمرکم هذا أربعون قرصاً، ما بني القرص إىل القرص اآلخر أربعون 

عاملا فيها خلق كثري ما يعلمون أّن هللا تعاىل خلق آدم أم ل خيلقه.«5
وعن أيب محزة الثمايل قال: 

قال أبو جعفر وأان عنده ونظر إىل السماء: »هذه قبة أبينا آدم؟ 
وإن هلل عز وجل سواها تسع وثالثون قّبة فيها خلق ما عصوا هللا طرفة عني.«6

سكان السماوات السبع واألرضني السبع
ومن خطبة البيان لـأمري املؤمنني جواابً على سؤال صعصعة بن صوحان 

وميثم التمار ومالك األشرت - رمحهم هللا ورضي عنهم - يف قوهلم: 
 :اي أمري املؤمنني أخربان عن األرضني السبع وكيفيتها؟ فقال

وأفواههم كأفواه  آدم  بين  وجوههم کوجوه  خلقاً  فيها  خلق  الثالثة  »واألرض 
الكالب وأيديهم كأيدي الناس وأرجلهم كأرجل البقر وأصوافهم کأصواف الضأن 

ال يعصون هللا ما أمرهم طرفة عني.«7
و يف »البحار« يف رواية عن املثنی »احلناط«، ويف رواية أخرى عن أيب بصري 

قال: 
السماوات،  عن   الصادق حممد  بن  جعفر  السادس  اإلمام  سألت 

 :فقال
»سبع مساوات ليس منها مساء إال وفيها خلق، وبينها وبني األخرى خلق 

حىت ينتهي إىل السابعة.« 
 :قلت: واألرض؟ فقال

»سبع منهّن مخس فيهّن خلق من خلق الرّب واثنتان هواء ليس فيها شيء.«8 
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حممد فايز فرحات اإلسالم في آسيا
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بنو اسرائیل والنبوة

ويف األعوام بني 625 و 580 قبل امليالد هبت فجأة عاصفة هوجاء من 
انحية الشمال، من أرض »اببل«، وتقدمت سريعا واجتاحت جممل أراضي 
اليهود، فدمرت أورشليم وأوقعت بين اسرائيل يف األسر، ليصبحوا على مدى 

سبعني عاما من التعاسة، عربة ودرسا للخلق هللا. 
وهذه الواقعة اجلسيمة، مل حتدث بغتة. فسنوات قبل أن تدمر القصور وهتدم 
 النيب ارميا  أنتخب  بين اسرائيل على رؤوسهم،  منازل  املعابد، وتنسف 
ليكون اللسان البليغ هلل، السوط الذي إن كان قد مت دركه، لكان ينقذ أكثر 

قوما يف التاريخ عنادا وجلاجا، من البؤس والشقاء الدائمني.
وكانت اببل مدينة عريقة وأثرية تقع يف بالد ما بني النهرين، تلك البالد اليت 
اضطر النيب ابراهيم ملغادرهتا بعد واقعة إلقائه يف النار على يد منرود، 
واهلجرة منها إىل حران. وبعد زهاء 977 عاما مضت على رحيل النيب موسى
 أصبح نبوخذنصر ملكا لبابل. وقد اجتاح نبوخذ نصر »أورشليم« اليت 
كان يطمع هبا عسكراي وأبقى على اليهود يف األسر البابلي ملدة 70 عاما.

حول  الكربى«  الدايانت  على  »التعرف  يف كتابه  توفيقي  حسني  ويقول 
اهلجومني اللذين شنا على منطقتني ختضعان لبين اسرائيل:

شن  فرتة،  وبعد  بين اسرائيل،1  أنبياء  نبوءات  حتققت  فقد  حال،  أي  وعلى 
االشوريون الذين كانوا حيكمون يف مشال اببل والعراق وسورية احلالية، ويتخذون 
من »نينوى« حاضرة هلم، هجوما على اسرائيل، وأسروا عددا غفريا من أهاليها. 
وبعد عدة أعوام، اجتاح نبوخذ نصر أورشليم، وقتل اليهود وأسر عددا منهم 

ونقلهم إىل اببل ومكثوا فيها لردح من الزمن. 

إن وقوع أهايل اسرائيل ويهوذا يف األسر، تسبب بتشتتهم وتبعثرهم يف الشرق 
االوسط والبالد االخرى. وهذا االسر إكتسى أمهية خاصة، الن جمموعة من أهل 
اسرائيل من أعفوا يف اإلجتياح السابق الذي شنه االشوريون، من األسر، نقلوا 

يف هذا اهلجوم مع سكان يهوذا إىل اببل. وهذه القضية تعرف بـ»جالء اببل«. 
وقد قبل اليهود إابن األسر، ببعض آداب وتقاليد املشركني، وقلما كان منهم من 

يعاين من اجلالء عن الوطن واالسر وصعوبة عبادة هللا.
الطبع  والتفرد ابلسلطة واإلنبهار ابلذات ميثل  أن اإلستئثار  إىل  اإلنتباه  وجيب 
واخللق اللذين ال يفرتقان عن قوم اليهود، بينما دخلت سائر شعوب العال وكردة 
فعل هلا على هذه النعوت، يف خصومة وصراع مع اليهود وابدرت إىل إزدرائهم. 
قبضة  يف  بين اسرائيل  ووقوع  االوىل  للمرة  »القدس«  مدينة  تدمري  سبب  ورمبا 
البابليني بنحو ستة قرون قبل امليالد، يعود إىل ذلك. وكان ارميا النيب قد جاء 
برسالة من جانب هللا املتعال، مفادها أن بين اسرائيل ال جيب أن يقاوموا ذلك 
العدو. لكنهم ل أيخذوا هبذه الرسالة وزجوا هبذا النيب يف السجن. وبعد سقوط 

مدينة القدس، أفرج عن ارميا.2 )التوراة، كتاب ارميا، 14:39(3
إن عهد أسر ونفي بين اسرائيل يف اببل، أدى إىل وقوع تطورات يف الداينة 
اليهودية وبين اسرائيل. فقد جربوا فرتة مشحونة ابلصعوابت واإليذاء، لكن 
أكثر ما كان يؤملهم هو ابتعادهم عن معبد اورشليم الكبري. وكانوا يف احلقيقة 
يقيمون  ذلك، كانوا  ومع  الديين.  مركزهم  عن  األسر  فرتة  يف  انفصلوا  قد 
جلسات للدعاء والعبادة يف منازهلم بعيدا عن أعني احلكام. وقد مهدت هذه 

اجللسات لتأسيس »كنيس اليهود« فيما بعد. 
جدير ذكره، أنه وقبل إجتياح االشوريني لـاسرائيل، كانت هذه اململكة يف الشمال، 

جالء بابلآسیا والحضارة اإلسالمیة
واملعامالت االقتصادية واملالية التعاونية.

شرقي  جنوب  مسلمي  ملوقع  فقد كان  املهمة،  اخلربة  هذه  إىل  وابإلضافة 
مع  اجملتمع  تفاعل  طريقة  على  املهم  أتثريه  اإلسالمي  العامل  داخل  آسيا 
اإلسالم وقيمه املختلفة. فرغم أن املسلمني اآلسيويني يفوقون يف عددهم 
ابعتبارهم  أنفسهم  إىل  ينظرون  زالوا  أهنم ال  إال  األوسط،  الشرق  مسلمي 
الذين يعدون–يف  العامل ابملقارنة مبسلمي الشرق األوسط  »أطراف« ذلك 
العلمية  الفجوة  رغم  وذلك  اإلسالمي،  العامل  »مركز«  اآلسيويني-  إدراك 
والتكنولوجية والتنموية القائمة بني »األطراف« و »املركز«. ونتج عن هذا 
اإلدراك تراجع نسيب يف شعور مسلمي جنوب شرقي آسيا ابملسؤولية عن 
»محاية العقيدة« أو ابملسؤولية عن نشر اإلسالم من خالل ممارسة وظيفة 
»اجلهاد«. كما تراجعت لديهم األمهية النسبية للصراع العريب- اإلسرائيلي 
)القضية املركزية ملسلمي الشرق األوسط( بسبب ضعف االرتباط الواضح بني 
هذا الصراع واألمن القومي للدول اإلسالمية يف جنوب شرقي آسيا، وذلك 
على العكس من حالة دول إسالم املركز اليت تتداخل فيها األبعاد الدينية 

والرمزية مع األمن القومي.
العنيفة يف  عامل اثلث مهم قد يساعدان يف فهم نشأة األصولية اجلهادية 
الشرق األوسط، يف إطار مقارن يتعلق ابلدور املهم الذي قامت به خنبة رجال 
لتفاعل  الدين داخل جمتمعات جنوب شرقي آسيا يف تطوير منط خمتلف 
جنوب  منطقة  إىل  اإلسالم  دخول  فمنذ  الديين.  النص  مع  احمللية  الثقافة 
شرقي آسيا وحىت أوائل القرن العشرين، ظل علماء الدين واملؤسسات الدينية 
يف الشرق األوسط هم املصدر الرئيس للفتوى ملسلمي تلك املنطقة. واحتل 
الشرق األوسط تلك األمهية لعوامل عدة، أمهها افتقاد مسلمي جنوب شرقي 
آسيا الكوادر العلمية اليت تتوافر فيها الشروط والقدرة على ممارسة وظيفة 
اإلفتاء، إىل جانب الوضع املتميز الذي حظي به علماء الدين من الشرق 
األوسط لدى مسلمي جنوب شرقي آسيا، والذين نظروا إىل هؤالء ابعتبارهم 
أصل ومركز العلم الشرعي، ما أضفى عليهم هالة من التقدير والتعظيم ورمبا 
يف  اإلسالمية  اجملتمعات  اعتماد  وراء  األهم  العامل  أن  غري  »التقديس«. 
األوسط كمصدر  الشرق  يف  الدينية  املؤسسات  على  آسيا  شرقي  جنوب 
التقليدية يف  التقليدي واملذاهب  الفكر اإلسالمي  متّثل يف سيطرة  للفتوى 
اإلفتاء يف جنوب شرقي آسيا حىت ذلك التاريخ، واليت اعتمدت على التقليد 
السياق  عن  النظر  بصرف  املشاهبة  التارخيية  الفتاوى  إىل  املباشر  والرجوع 
التارخيي واالجتماعي والثقايف الذي ظهرت فيه تلك الفتاوى. وهي املرحلة 
اليت سبقت تطور مدارس جتديد الفكر اإلسالمي على يد عدد من املفكرين 
والشيخ  عبده  واإلمام حممد  األفغاين  الدين  الشيخ مجال  مثل  اإلسالميني 
رشيد رضا، واليت دعت إىل فتح ابب االجتهاد والعمل على تطوير الفتوى 
يف اإلسالم مبا يتالءم والواقع اإلسالمي والتطورات االقتصادية واالجتماعية 
من ضرورة  التجديد  مدارس  عليه  أكدت  ما  إىل  والتكنولوجية، ابإلضافة 

ارتباط الفتوى ببيئتها احمللية.
وهكذا، كان من شأن اعتماد مسلمي جنوب شرقي آسيا على علماء الدين 
يف دول املركز حىت أوائل القرن العشرين، سيطرة املدرسة التقليدية يف اإلفتاء 
املختلفة، خصوصاً يف  الفقهية  للمذاهب  التارخيي  واعتمادها على اإلرث 

ضوء ما تطلبته وظيفة اإلفتاء من الرجوع إىل املصادر العربية. وقد اكتفت 
مؤسسات الفتوى يف جنوب شرقي آسيا حىت ذلك التاريخ جبمع وتصنيف 
الفتاوى الشرق أوسطية املنشأ، وطباعتها يف جملدات ابللغة العربية، مصحوبة 

برتمجة إىل اللغات احمللية.
ورغم وجود عدد من العلماء الذين مارسوا وظيفة الفتوى داخل اجملتمعات 
اإلسالمية يف جنوب شرقي آسيا خالل تلك املرحلة، إال أنه يالحظ أتثر 
هؤالء ومتسكهم مبناهج اإلفتاء السائدة يف دول املركز، من انحية، وعدم 
متتعهم بنفس الوضع األديب الذي متتع به مفتو دول املركز، من انحية أخرى.

لكن هذا الوضع أخذ يف التغري ابتداء من العقد الثاين من القرن العشرين مع 
ظهور عدد من الكوادر احمللية اليت مارست وظيفة اإلفتاء داخل اجملتمعات 
اآلسيوية، حيث جنحت يف حتقيق قدر من القبول واملشروعية يف هذا اجملال. 
وجاء ظهور هذه اجملموعة نتيجة توايل البعثات التعليمية للطالب اآلسيويني 
يف اجلامعات واملؤسسات التعليمية الدينية يف الشرق األوسط خالل تلك 
املرحلة، والذين أتثروا مبدرسة التجديد يف الفكر اإلسالمي على يد عدد من 
الرموز الدينية اإلصالحية، خصوصاً الشيخ حممد عبده والشيخ رشيد رضا، 
أو من خالل  املشايخ،  يد هؤالء  املباشر على  تتلمذهم  سواء من خالل 
أتثرهم بكتاابهتم، عرب جملة »املنار« ذات التوجهات اإلسالمية اإلصالحية، 
اليت صدرت يف مصر خالل الفرتة )1898-1935( حتت إشراف الشيخ 
رشيد رضا، واليت تضمنت ابابً اثبتاً لتفسري الشيخ حممد عبده للقرآن الكرمي.
مع حدوث هذا التحول، وظهور هذا اجليل من رجال الدين اآلسيويني، 
اإلسالمي  املنهج  على  اعتماداً  أكثر  انحية،  من  اإلفتاء،  وظيفة  ابتت 
يف  احلديثة  املدرسة  رموز  إليه  دعا  والذي  الفتوى،  استنباط  يف  التحديثي 
وإحياء  للفتوى،  احمللي  السياق  أمهية  على  أكدت  واليت  اإلسالمي  الفكر 
التارخيي،  النقدي لإلرث  التقليد غري  مبدأ االجتهاد، واالبتعاد عن منهج 
وااللتزام يف املقابل أبولوية االلتزام ابلقرآن الكرمي ومقاصد الشريعة اإلسالمية 
والسنة النبوية. كما ابتت، من انحية أخرى، أكثر استخداماً للغات اآلسيوية 
احمللية، حيث تراجع االعتماد على اللغة العربية، هبدف حتقيق أكرب قدر من 
االنتشار، ما أدى إىل متتع الفتوى بقدر كبري من املرونة أو ما ميكن تسميته 
بـ»توطني الفتوى«.1 وجاء هذا التحول بدوره امتداداً لتزايد مشروعية املفتني 
احمللني داخل اجملتمعات اآلسيوية. وظهر يف هذا اإلطار عدد من املؤسسات 
والتنظيمات اليت سامهت يف تطوير مؤسسة ووظيفة اإلفتاء يف شكل أكثر 
العلماء ومجاعة  مثل مجاعة هنضة  آسيا،  دول جنوب شرقي  مؤسسية يف 
احملمدية يف »إندونيسيا«، ابإلضافة إىل »جملس علماء إندونيسيا« )أتسس 
يف سنة 1975 مببادرة من الرئيس سوهارتو( والذي ميثل مؤسسة اإلفتاء 

الرمسية يف إندونيسيا.

اهلامش:
1. localization of fatwa

http://www.alhayat.com/article/925830 :املصدر
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بنو اسرائیل والنبوة

الطّب اإلسالمي

ماهّية الّسفرجل
إّن جوهر الّسفرجل مرّكب من مائّية، و أرضّية، و هوائّية؛ و خيلو عن الّناريّة. 
أّما أّن فيه مائّية و أرضّية؛ فألنّه يعتصر فتكون له عصارة و ثفل و عصارته 
أكثر جوهرها من املائّية، و الثّفل أكثر جوهره من األرضّية. و أّما أّن فيه 
هوائّية، فألنّه خفيف، مع أّن أرضّيته كثرية؛ و لو ال كثرة اهلوائّية فيه، ملا كان 
كذلك. و أّما أنه فاقد للّناريّة؛ فألنه لو كانت فيه انريّة، لكان ىف طعمه 

حرافة، و ليس كذلك.
و مائّيته ليست بكثرية جّدا؛ و لذلك فإّن عصارته ليست بكثرية. و لذلك 
أيضا، فإّن عصارته ال يبادر إليها التخّثر و الفساد، و ال كذلك عصارة كثري 
من الثمار. و ألن مائّية الّسفرجل لو كانت كثرية، لكان حيدث فيه الّدود 
كثريا، و ذلك ألن جوهره خيلو عن املرارة، فلو مل تكن ماّدة الّدود و هى 

املائّية، فيه يسرية، لكان يكثر فيه الّدود. و ليس كذلك.
إّن احتياج الّسفرجل إىل كثرة الّسقى، جيوز أن يكون ال لكثرة املائّية فيه، 
بل لكثرة حتّللها منه، فيحتاج إىل البدل كثريا. و هذا كاألرز، فإنّه مع قّلة 
مائّيته، حيتاج أن يكون املاء عليه دائما. و الّدليل على أّن مائّية الّسفرجل 
تنحّل سريعا، أّن أغصانه مع أهنا تكون أوال شديدة الّسبوطة، تصري بسرعة 
كثرية العقد، معوّجة، متكاثفة، و لو ال نقصان مائّيتها اثنيا و كثرهتا أوال، 

ملا كان األمر كذلك.
و ألجل قّلة مائّية الّسفرجل ليس يوجد ىف )أنواعه( ما هو شديد احلموضة، 
كما ىف التـّّفاح و هذه احلموضة إمّنا حتدث من غليان الّرطوبة، و هذا الغليان 
إمنا يكثر حيث املائّية كثرية؛ فلذلك ال بد و أن تكون مائّية الّسفرجل قليلة. 

و أّما أرضّيته فإهنا كثرية، فلذلك فإّن فعله يكون كثريا، و لذلك يكون خشبه 
متكاثفا.

و أرضّية الّسفرجل أكثرها ابردة. و لذلك فإّن الّسفرجل، مثره، و أغصانه 
و أوراقه، و عروقه، و زهره؛ كّل ذلك يوجد ىف طعمه قبضا. و هذا القبض 
ىف أجزائه أكثر مما ىف أجزاء التـّّفاح فلذلك هذه األرضّية هى ىف الّسفرجل 
أزيد منها ىف التـّّفاح. و بعض أرضّية الّسفرجل متيل إىل حرارة، و هى الىت هبا 
احلالوة و مائّيته ال ختلو من غليان؛ و لذلك توجد فيه محوضة. و خيتلف 

هذا الغليان ىف أنواعه، بقدر اختالف احلموضة فيها.
و مائّية الّسفرجل مع قّلتها، فإهّنا ليست بشديدة املمازجة ألرضّيته؛ و لذلك 
يسهل انفصاهلا من أرضّيته. و لذلك تقّل مائّيته جّدا، إذا قطع ابلّسكني و 

حنوها و ال كذلك الّتفاح و حنوه.

طبيعة الّسفرجل و أفعاله على اإلطالق 
ملا كان الّسفرجل كثري األرضّية، و فيه مائّية و هوائّية، و خيلو عن الناريّة فهو 
ال حمالة: ابرد املزاج. و ال بد و أن يكون مع برده: ايبسا. ألّن مائّيته قليلة 
و اهلوائّية الىت فيه ليست تفيد ىف الرتطيب، ألّن اهلواء ليس من شأنه ذلك.

و ال بد و أن يكون الّسفرجل ابردا ايبسا، و جيب أن تكون يبوسته أكثر 
من برده ، و هى فيه كثرية جّدا. و ألّن ما فيه من اهلوائّية يعّدل حبرارته 
برودة األرضّية و املائّية، و ال يعّدل برطوبته يبوسة األرضّية. و مع ذلك، 
فإّن مائّيته فيها غليان؛ و لذلك يعرض للّسفرجل احلموضة و الغليان، ممّا 

يقّل معه الربد.

الّسفرجل

تضم عشر قبائل مشالية، فيما كانت ملكة يهوذا يف اجلنوب، تضم قبيليت يهوذا 
وبنيامني، وكانت قبيلة أفرامی4 متثل أهم قبائل الشمال.

وقد انفصلت اململكتان اليهوديتان عن إحدامها االخرى. وعمرت ملكة اسرائيل 
مائيت عام تقريبا، فيما استمرت ملكة يهوذا لثالمثائة ومخسني عاما. وكانت كلتا 

اململكتني، تواجهان اضطراابت وأزمات على الدوام. 
وتفوقت ملكة اسرائيل على ملكة يهوذا من حيث املساحة والقوة، لكنها ل متلك 
حاضرة ومعبدا يرقى إىل »اورشليم« و »املسجد االقصى«... وكانت يهوذا ملكة 
صغرية، لكنها كانت تضم على أراضيها اورشليم واملسجد األقصى، وكان ملوكها 

 .من ذرية داوود
واشتهر بعض ملوك يهوذا، مبن فيهم حزقياه )حزقيال( ابلتدين لكن أخرين ل 
يروا أي غضاضة يف السماح لعبادات االخرين يف اورشليم. وكانت ملكة يهوذا 
للتهديد من مصر. وقد هُنبت أورشليم ذات مرة يف 925 قبل  تتعرض بداية 
امليالد، وحتولت »يهوذية« إىل ساحة للحرب والقتال بني »مصر« و»اشور«، 
ودخلت جيوش اشور، أورشليم وأرغمت ملوكها على دفع اخلراج. ول يسهم 
تدمري »نينوى« يف جناة أورشليم، الن نبوخذ نصر ملك اببل كان قد استوىل على 
اورشليم، ودمرها )586 ق.م.( وأسر اليهود ونقلهم إىل اببل. ومكث اليهود 
هناك سبعني عاما إىل أن مسح هلم كوروش ملك »ايران« ابلعودة إىل اورشليم وبناء 

معبدهم من جديد.5
»اببل«، حترر  اإلمخينية،  الساللة  مؤسس  الشمس(  )أي  فتح كوروش  وعندما 
اليهود ومسح هلم ابلعودة إىل موطنهم، لكن العديد منهم ل يرغبوا مبغادرة اببل 
وانتشروا فيها ومشارفها. وصدر اعالن كوروش حول حترر اليهود حنو عام 538 
قبل امليالد. واكتسب كوروش هبذا شعبية واسعة بني اليهود. وعاد مجع من اليهود 
إىل »فلسطني« واهتموا ابعادة بناء القدس. ويف تلك احلقبة، أخذ جريان هذه 
البالد يشعرون ابخلطر وحالوا دون قيام دولة يهودية قوية يف فلسطني. وبعدها 
مدينة  دمرت  أن  إىل  فلسطني،  من  خمتلفة  مناطق  قامت حكومات ضعيفة يف 
القدس للمرة الثانية وبعد عدة قرون من االضطراابت والقالقل، على يد الروم 
ما أدى إىل تفرق وتشتت اليهود يف العال. ومذاك، أمضى اليهود حياة عصيبة يف 

البلدان األجنبية، وقاسوا أنواع الذل واملسكنة واهلوان.6
إن ما يستحق التأمل يف أسرار سنوات أسر بين اسرائيل يف اببل وتبعثرهم 
يف سائر األوطان، هو إختالط وتدنس معتقداهتم وأخالقهم بتعاليم واداب 
.وتقاليد سائر الشعوب، األمر الذي أشري إليه يف خطاب القسم لـارميا
لقد حاول األنبياء ومعهم الكهنة وكتبة املزامري واحلكماء على امتداد األجيال 
واألنسال املتعاقبة، للرتويج لتعاليم التوراة وكسب بيعة ووفاء الناس تاه تعاليمه، 
األمم  إجنذبوا ألمناط حياة  الذين  بين اسرائيل  إن  لكن حماوالهتم ذهبت سدى. 
االخرى ودايانهتم املثرية للنفسانيات واألخالقيات املتسمة ابألاننية، بقوا على 

متردهم، ول يكرتثوا بنصائحهم وتوصياهتم. ومن مث جاءت حقبة النفي يف اببل.7
ويقول مؤلف كتاب »دراسة يف الداينة اليهودية« بشأن اتساع نطاق وانتشار 

التقاليد املشركة يف مملكيت اسرائيل ويهوذا: 
وقبل األسر البابلي، ل يكن مثة فارق يذكر بني عبادة يهوه وابقي األداين العابدة 
لألواثن يف ملكيت اسرائيل ويودا ]يهوذا[، وكان يتم تنفيذ نفس شعائر وطقوس 
وتقاليد املشركني حتت مسمى يهوه. وحىت كانت تشاهد آاثر األصنام املختلفة 

يف معابدهم.8
ويف ضوء هكذا ظروف وأوضاع، جاء هجوم نبوخذ نصر البابلي، ليحول بغتة 

حياة اليهود العصيبة واحلرجة إىل مائجة ومتمورة.
إن واقعة األسر والنفي البابليني، نزال على بين اسرائيل كوقع الصاعقة. فقد وجد 
هؤالء فجأه أنفسهم حماصرين بدوامة البالء والعذاب. ويف هذه الظروف احلافلة 
ابلعقاب والقنوط واإلحباط، رضخ الناس لنصائح وتوجيهات حزقيال النيب الذي 
أنه سعى إلحياء  حفزهم وشجعهم ببشائر الربكات املعنوية والوعد ابلعودة بل 
وبعد حزقيال،  أذهاهنم.  والقومية يف  الفردية  وسعادهتم  لرفاهيتهم  التوراة  أمهية 
ظهرت سلسلة طويلة من املعلمني واملدربني املعروفني ابلكتبة9 الذين اكتسبت 
التوراة يف ظل هدايتهم، منزلة جوهرية يف احلياة الدينية للناس. وقد حلت املدرسة 
حمل املعبد، واملعلم أو الكاتب حمل الكاهن املسؤول عن مراسم القرابن. ويف 
هذه الفرتة، وضع احلجر األساس للكنيسة10 اليت كانت تليب مطالب واحتياجات 

املنفيني من خالل عقد اإلجتماعات املنتظمة لتعليمهم وعبادهتم اجلماعية.11
ويذهب بعض الباحثني إىل اإلعتقاد أن الشعور ابلذنب قد يكون وراء تعزيز 
املبادئ االخالقية بني االسرى واملنفيني، الهنم كانوا يؤمنون ابن هذا األسر 
والنفي، هو عقاب لآلاثم اليت اقرتفوها يف املاضي، وأن يهوه عاقبهم بسبب 
ذنبهم الكبري، أي عبادة األواثن وممارسة السحر. وأمل يكن األنبياء العربيون 
املعاصي  حتتمل  ال  أخرى  مقدسة  أرضا  أن  من  الناس  وحذروا  نبهوا  قد 

والذنبو، وهي ستنبذ وتطرد سكاهنا الكفرة؟
عصر  حبلول  بين اسرائيل  ينبهون  الذين كانوا  األنبياء  عدد  قليال  يكن  ومل 
النكد والتعاسة والتشرد. إن صفحات التوراة احلالية ورغم تعرضها للتغريات 
هؤالء  أسداها  اليت  ابلنصائح  مليئة  املتمادية،  القرون  مّر  على  والتبدالت 

األنبياء لكنها بقيت حربا على ورق. 
ويف هذا اخلضم، فان خطاب القسم لـارميا النيب يتجلى أكثر من نصائح 

ونبوءات سائر األنبياء...

اهلوامش:
احلتمي  التاريخ  واضحا  وليس  الكالمية،  الرؤى  أساس  على  قائم  املوضوع  وهذا   .1
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7. ايزيدور ابساين، »اليهودية ودراسة اترخيية«، املصدر السابق، ص 91.
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11. ايزيدور ابساين، املصدر السابق، ص 92.

والنبوة،  اسرائيل  بنو  الثالث(:  )اجلزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  املصدر: 
إمساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1395ش.
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• و اإلكثار من الّسفرجل ينفخ البطن، و خيرج الطعام قبل متام اهنضامه 
بعصره له، خاصة ألقوايء فم املعدة فواقا ، خاصة احلامض منه. و يسّدد 
جمارى الكبد بقّوة قبضه؛ لكن اليسري منه، و هو الذى ال يقوى على ذلك، 

قد يفتح سدد الكبد، مبا فيه من التفتيح.
• و الّسفرجل مينع انصباب الفضول إىل األحشاء، خاصة املعدة.

فوائد السفرجل
يعترب السفرجل يف عامل الطب دواء قابض بفضل حمتواه من مادة العفص1 
اليت هلا فوائد عديدة تعود على اجلسم، كما ويعترب مضاد قوي لاللتهاابت 
الغذائية  واالمراض بفضل حمتواه من مضادات االكسدة واأللياف، والقيم 

املميزة.

1. مواجهة مشاكل اجلهاز اهلضمي والسمنة
عرف عن تناول خبز السفرجل انه يساعد يف ايقاف أعراض الغثيان والقيء، 

ولكن ماذا عن فوائده للجهاز اهلضمي؟
عالج  يف  يساهم  لألمعاء،  ومطهر  قابض  السفرجل  يعترب  عام  بشكل 
القرحة اهلضمية والتلبكات املعوية، ويف عالج االسهال واإللتهاابت املعوية 
تنظيف  يف  مساعد  وابلتايل  للبول  مدر  السفرجل  ويعترب  واإلمساك. كما 

اجلسم من السموم.

2. مواجهة السرطاانت
تشري بعض الدراسات إىل أن السفرجل يساعد على تدمري اخلالاي اخلبيثة 
السرطانية، وذلك بفضل مضادات االكسدة القوية اليت حيويها واليت تعمل 
على مواجهة اجلذور احلرة ومحاية اخلالاي من التلف مثل فيتامني C وفيتامني 
بروسيانيدين   ،caffeoylquinic محض  خاصة  والبولفينوالت   ،A

.procyanidin B2 ،B2
ابالضافة اىل مادة العفص اليت متيز السفرجل بشكل خاص، وتشمل مركبات 
مهمة مثل Catechin كاتشني، ايبيكاتشني،2 فإن تناول السفرجل يساهم 

يف التقليل من خطر اإلصابة ابلسرطان.

3. السفرجل مضاد قوي للفريوسات
أظهرت دراسات حديثة أن السفرجل لديه قدرة كبرية كمضاد حيوي طبيعي 
خاصة يف مواجهة الفريوسات، وابلتايل فإن تناول السفرجل ميكن أن يساعد 
يف محايتك ضد نزالت الربد واإلنفلونزا وغريها من األمراض اليت قد تسببها 

الفريوسات. 

4. عالج فقر الدم
السفرجل يعترب مصدر جيد للحديد الذي قد يؤدي نقصه يف اجلسم اىل 
املوصى  الفواكه  السفرجل كأحد حصص  فتناول  لذا  الدم،  بفقر  االصابة 
بتناوهلا يومياً اىل جانب التغذية السليمة واملنوعة، قد يساعد يف سد النقص 

وعالج املشكلة.

5. مكافح لإللتهاابت
نوع  من  وخاصة  السفرجل  حيويها  اليت  القوية  األكسدة  مضادات  بفضل 
البوليفينول، فان السفرجل قد يساعد على مكافحة اجلذور احلرة اليت قد 

تؤدي اىل تلف اخلالاي وزايدة فرص االصابة اباللتهاابت.
البولية،  املسالك  التهاابت  من  يقلل  السفرجل  تناول  ابن  وجد  وقد 
وااللتهاابت التنفسية والتهاب القولون وااللتهاابت املعوية والقولون العصيب 

بشكل خاص.
التهاب  وأشارت بعض الدراسات اىل الدور املهم الذي يلعبه يف مواجهة 

اللثة، والتهاب اجللد التاتيب.

6. خفض الكولسرتول
يعترب السفرجل أحد الفواكه الغنية ابأللياف الغذائية، وتعرف األلياف بدورها 
ورفع مستوايت   ،LDL الضار  الكولسرتول  الكبري يف خفض مستوايت 

.HDL الكولسرتول احلميد
هذا األمر يساعد على حتسني مستوايت الكولسرتول بشكل عام، وابلتايل 
تعزيز صحة القلب والشرايني، والتقليل من خطر اإلصابة ابجللطات القلبية 

والسكتات الدماغية.

السفرجل يف کالم األئّمة املعصومني
عن أيب عبد هللا قال: »من أكل سفرجلة أنطق هللا احلكمة على   لسانه 

أربعني صباحا.«3
عن أيب احلسن الرضا قال: »أهدي للنيب ص سفرجل  فضرب بيده على 
السفرجل فقطعها و كان حيبها حبا شديدا فأكلها و أطعم من كان حبضرته من 

أصحابه مث قال عليكم ابلسفرجل فإنه جيلو القلب و يذهب بطخاء الصدر.«4
و حسن  ماؤه  طاب  الريق  على  سفرجلة  أكل  »من  قال:   عبد هللا أيب 

ولده.«5
عن حممد بن مسلم قال: 

نظر أبو عبد هللا إىل غالم مجيل فقال: »ينبغي أن يكون أبوا هذا الغالم 
أكال السفرجل... السفرجل حيسن الوجه و جيم الفؤاد.«6

اهلوامش:
1. Tannins
2. Epicatechin

3. »احملاسن«، ج 2، ص 548.
4. املصدر السابق، ص 549.
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املصادر:
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طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ پزشکی، 1387ش.
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و ملا كانت األرضّية ىف الّسفرجل غالبة، فهو ال حمالة: كثيف اجلوهر غليظه، 
إليها فقط، بل و أبن حييل  الّسوداء، ال أبن يستحيل  و لذلك هو يوّلد 

األخالط املوجودة إىل طبيعة الّسوداء، ابلربد و اليبوسة.
و ال شّك أّن قبضه شديد؛ ألّن أكثر أرضّيته ابردة قابضة، و كّل قابض بقّوة 
و هو ايبس، فإنّه يعقل البطن؛ فلذلك الّسفرجل عاقل للبطن. و قد حيدث 
عنه إسهال ابلعرض، و ذلك أبن يؤكل بعد الطعام، أو على امتالء من املعدة 
و األمعاء و حنو ذلك، فيعصر املعدة بقّوة قبضه؛ و يلزم ذلك نزول ما فيها 

إىل أسفل، و ذلك حيدث عنه انطالق البطن ىف أكثر األمر.
و ألجل ما ىف رطوبة الّسفرجل من هذا الغليان، صار مفّتحا للّسدد نّفاذا. 
و تفتيحه للّسدد قوّى، فلذلك هو يدّر البول، و ذلك ما يعينه على حبس 

الطبيعة.
و ألّن ىف جوهره هوائّية كثرية فلذلك هو حيّلل و ذلك ممّا يعني على جتفيفه. 
و ألنّه حمّلل فهو ال حمالة: ملّطف. و إمّنا كان غري ملنّي؛ ألّن يبوسته كثرية. 
و إّن الّسفرجل قوّى القبض، فهو ال حمالة: يشّد األعضاء و يقّويها، و مينع 
انصباب املواّد إليها. و إذا هو، مع ذلك عطر، فهو ال حمالة: كثري التقوية 

لألعضاء، و مقّو لألرواح؛ فلذلك هو يفرّح ابعتدال.
و زهره و قضبانه و أوراقه قابضة أيضا. و احللو ىف الّسفرجل أقّل قبضا. و 
حّب الّسفرجل يلنّي بال قبض، و لعابه فيه ردع، و إنضاج، و تليني. و قد 
يّتخذ من زهره دهن قابض، و قد يّتخذ هذا الّدهن من جرم مثر الّسفرجل و 
ذلك أبن تدّق هذه الثمرة و تعتصر، مث يضاف إىل زيت - و أفضل ذلك 
زيت اإلنفاق - و يغلى حىت يبقى الزّيت وحده ، مث يرفع. و رماد أغصانه 

و ورقه يقوم مقام الّتوتياء ألجل ما فيه من القبض.

فعل الّسفرجل
ىف أعضاء الّرأس

أرضّيته  و كانت  األرضّية،  على جوهره:  الغالب  ملا كان  الّدواء،  هذا  إّن 
أكثرها ابردة غليظة قابضة. و أّما مائّيته فهى، مع قّلتها، سهلة االنفصال 
من األرضّية ألّن امتزاج مائّية الّسفرجل أبرضّيته ضعيف؛ و لذلك تنفصل 
مائيته من أرضّيته عند القطع ابلّسّكني و حنوها. و لو مل يكن امتزاجهما 

واهيا جّدا، ملا كان كذلك.
فلذلك، إذا ورد الّسفرجل إىل املعدة، كان ما يتصّعد من أرضّيته قليال جّدا 
نزرا. و أّما مائّيته فقد يتصّعد منها قدر كثري؛ و لكن ذلك املتصّعد ال تكون 
له كيفّية قويّة. فلذلك كان أتثري الّسفرجل ىف أعضاء الرّأس: ضعيفا جّدا، 
فليس له فعل مشهود ىف هذه األعضاء، إالّ ما يفعله ابلعرض، مثل أنه ألجل 

قبضه و تقويته فم املعدة مينع األخبرة عن التصّعد إىل الرّأس.
فلذلك قد ينفع من أمراض الرّأس الكائنة عن أخبرة املعدة و حنوها و الّصداع 
املعدّى، و اخلمار، و الّدوار املعدّى، و الّسدر و حنو ذلك. و كذلك ينفع 
من أمراض العني الكائنة عن هذه األخبرة، و إذا وضع املشوّى من الّسفرجل 

على العني الىت هبا ورم، نفع فيها جّدا.
و كذلك تضّمد اجلبهة، خاصة ابلشديد القبض منه، فيمنع النوازل إىل العني 
و ينفع ىف الّرمد الكائن من السمحاق، و كذلك ىف أمراض األذن الكائنة 
عن ذلك أيضا. و أكله، خاصة شديد العفوصة و القبض منه، يقّوى الّلثة و 

يشّدها و يطّيب النكهة، و ينفع من قروح الفم، و من القالع.

ىف أعضاء الّصدر
• إّن الّسفرجل فيه أرضّية عفصة، قابضة، ابردة، غليظة. و أرضّية حلوة، و 
هذه األرضّية ال بد و أن تكون إىل حرارة، و ال بد و أن تكون لطيفة. إّن 
العصارة ىف كّل جسم، هى اجلزء املائّى منه و أكثرها من هذا اجلزء؛ فلذلك 

عصارة الّسفرجل أكثرها من املائّية، و فيها أرضّية يسرية.
الّصدر، من  • و شرب هذه العصارة فال بد و أن ينفذ منها إىل داخل 
مساّم احلجاب احلاجز بني املّرئ و قصبة الرّئة؛ ماء أكثره مائّى، و يكون 
فيه أرضّية، و هذه األرضّية النافذة ، أكثرها يكون من األرضّية احللوة و قليل 
منها من األرضّية الباردة القابضة؛ ألن هذه تنفذ صحبة نفوذ تلك األرضّية.

• إّن مائّية الّسفرجل ال بد و أن يكون فيها غليان؛ فلذلك كان هذا النافذ 
من عصارة الّسفرجل ينفع كثريا من الرّبو، و عسر الّنفس و انتصابه خاصة 
إذا كان ذلك الّسفرجل تغلب فيه احلالوة، خاصة إذا كانت هذه العصارة 

مع عسل أو سّكر.
• و أّما إذا كان ذلك الّسفرجل يكثر فيه القبض و العفوصة؛ فإّن هذا النافذ 
يكون - حينئذ - شديد الّنفع من نفث الّدم، إذ هذا النافذ ال بد و أن 
تكون األرضّية القابضة فيه كثرية، و هذه األرضّية من شأهنا: حبس الّنفث.

• و لعاب الّسفرجل ال شّك أنه شديد التليني؛ ألجل كثرة مائّيته، و كذلك 
حّب الّسفرجل.

• فلذلك كّل منهما ينفع من خشونة احللق و الّصدر و قبضة الرّئة. و لعاب 
الّسفرجل يرّطب قصبة الرّئة، و يزيل يبوستها.

• و إذا أكثر من الّسفرجل، إّما الشديد العفوصة و إما الشديد احلموضة، 
فإنه حيدث خشونة احللق و الّصدر ، و قد حيدث سعاال ايبسا.

• و أّما املشوّى من الّسفرجل احللو، فإنّه قد يلنّي احللق، و ينفع من الّسعال، 
و كذلك املطبوخ منه، خاصة احملّلى ابجلاّلب، أو ابلّسّكر، أو ابلعسل.

ىف أعضاء الغذاء
• إّن هذا الّثمر يقّوى املعدة مبا فيه من القبض و العطريّة، و كذلك يقّوى 
الكبد. و تقويته لفم املعدة أكثر؛ ألجل عطريّته. و هو مينع القئ، و يسّكن 
العطش، و يزيل الغثيان، و يدفع ما يكون ىف أعاىل املعدة إىل أسفل، سواء 

كان ذلك غذاء أو خلطا.
• و يقّوى شهوة الغذاء، و ذلك مبا فيه من القبض و احلموضة؛ فلذلك 
يفعل ىف فم املعدة فعل السوداء املنصّبة إليه لتشهية الغذاء. و مينع تصّعد 
ما يتصّعد من املعدة من األخبرة و حنوها؛ و بذلك ينتفع به ىف أمراض كثرية 
دماغّية. و كذلك ينفع من اخلمار، و الّصداع، و الّدوار، و الّسدر - بل و 

من الّصرع - كّل ذلك إذا كان ملا يتصّعد من املعدة.
• و كذلك ينفع من الّدوّى و الطنني و الّرمد، إذا كان ذلك كّله عن أخبرة 
معديّة. و كذلك يؤكل ليمنع اخلياالت ىف العني، و كذلك إذا كان ذلك 

ألخبرة معديّة؛ و لذلك كان التنّقل به على الّشراب، مينع حدوث اخلمار.
• و يّتخذ منه شراب ألجل تقوية املعدة، و تشهية الطعام. و قد يتخذ 
شراب من الّسفرجل وحده؛ و قد يّتخذ منه و من اخلّل أو الّليمون أو امليعة 
تقوية  و  شهوهتم،  تنهيض  ىف  الناقهون  هبا  ينتفع  للمعدة،  مقّوية  )أشربة( 

معدهم.
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قال الشيخ الصدوق املتوىف 381هـ: 
.اختلفت الرواايت يف موضع قرب فاطمة سيدة نساء العاملني

1. فمنهم من روى أهنا دفنت يف البقيع.
2. و منهم من روى أهنا دفنت بني القرب و املنرب و أّن النيب إمنا قال: 

»ما بني قربي و منربي روضة من رايض اجلنة.« ألن قربها بني القرب و املنرب.
3. و منهم من روى أهنا دفنت يف بيتها فلما زادت بنو أمية يف املسجد 

صارت يف املسجد، و هذا هو الصحيح عندي.1
و قال الشيخ الطوسي املتوىف 460هـ: 

و قد اختلف أصحابنا يف موضع قربها:
1. فقال بعضهم: إهنا دفنت ابلبقيع.

2. و قال بعضهم: إهّنا دفنت ابلروضة.
3. و قال بعضهم: إهّنا دفنت يف بيتها، فلّما زاد بنو أمية يف املسجد صارت 

من مجلة املسجد.2
هذه  مدارك  نستقصي  أن  لنحاول  و  قربها  موضع  األقوال يف  هذا جممل 

األقوال و عرض أدلتها و نرى ما هو القول الصحيح منها.

القول األول: الدفن يف البقيع 
القول األول من األقوال الثالثة أهنا مدفونة يف البقيع يف دار عقيل بن أيب 
طالب أو ابلقرب منها أو مع ابنها اإلمام احلسن، هذا الرأي قال به 
أكثر العامة قدمياً و حديثاً، ومل يقل أحد منهم بغري هذا إالّ القليل النادر، و 

قد استدلوا على ذلك بعدة أدلة:

 .1
من األدلة اليت أستدل هبا على أن السيدة فاطمة الزهراء دفنت يف البقيع:

الرواايت اليت ذكرت أن اإلمام احلسن أوصى أن يدفن إىل جنب أمه 
فاطمة الزهراء، وهذه اجملموعة من الرواايت ذكرها علماء العامة و أول 

من روى ذلك هو: 
أبو زيد عمر بن شّبه النمريي البصري روى بسنده أن احلسن بن علي رضي 
هللا عنهما قال: »ادفنوين يف املقربة إىل جنب أمي.« فدفن يف املقربة إىل جنب 

فاطمة... .3
و ذكر ابن شّبه النمريي رواية حول قرب اإلمام احلسن بن علي، و أوصى 
فيها أن يدفن يف املقربة إىل جنب أمه فاطمة )فدفن يف املقربة إىل جنب 

فاطمة رضي هللا عنها(.4
و هذه الرواية لعلها عني الرواية املتقدمة و هي التاسعة من الرواايت يف قرب 
فاطمة حيث أن سند هذه عني سند الرواية السابقة و متنها قريب من منت 

الرواية السابقة.
و هذه الرواية مرسلة من حيث السند.

و من حيث املنت تقول هذه الرواية أن املشادة بني بين أمية وبين هاشم كانت 
يف حياة اإلمام احلسن و قبل وفاته، بينما رواايت أخرى و منها الرواية 
املتقدمة على هذه الرواية اليت ذكرها النمريي أن املشادة وقعت بعد وفاة 

اإلمام احلسن فأيهما أصح؟

.كما أنه ميكن محل كلمة أمه فاطمة على جدته فاطمة بنت أسـد
بتقريب أن جدته هي أمه أيضاً و كل منهما فاطمة ومل يذكر يف أي رواية 
منها أنه قال: »أمي فاطمة بنت رسول هللا«، و يدل على التهافت يف 
هذا اخلرب أنه ذكر أن قرب احلسن بن علي مع قرب عائشة زوجة رسول 
هللا. حيث جاء فيه إن يف املقربة قربين مطابقني ابحلجارة؛ قرب حسن بن 

علي، و قرب عائشة زوجة رسول هللا، فنحن ال خنرجهما.

و اجلواب:
1. أن السيدة عائشة توفيت يف طريق »الشام«.

2. على فرض أهنا دفنت يف البقيع مل يدع أحد أهنا دفنت إىل جنب اإلمام 
.و إمنا أدعي دفنها إىل جنب زوجات الرسول احلسن

لـابن حبان يف  كما قد يطلق األب على اجلد فقد جاء يف كتاب الثقات 
»ترمجة اإلمام احلسن« قال: 

و أوصى إىل أخيه احلسني: »إذا أان مت فأحفر يل مع أيب و إال ففي بيت علي 
و فاطمة و إال ففي البقيع... .«5

فقد أطلق يف هذا اخلرب اسم األب على اجلد و هو رسول هللا ألن اإلمام 
أمري املؤمنني مدفون بـ»النجف األشرف« و يوجد مسافة بعيدة و إمنا 

.أراد ابألب رسول هللا

.2
من األدلة اليت ذكرت على دفنها يف البقيع هي الرواايت اليت ذكرها احملدثون 

واملؤرخون هو دفنها يف دار عقيل ابن أيب طالب.
الرواايت اليت ذكرت أن قربها يف دار عقيل، أقدم من ذكر هذه الرواايت هو 

ابن شّبه النمريي املتوىف يف كتابه »اتريخ املدينة املنورة«. و هي كما يلي:
1. حدثنا حممد بن حيىي، قال أخربين حممد، أنه مسع عبد هللا بن حسني بن علي 

يذكر، عن عكرمة بن مصعب العبدري قال:
أدركت حسن بن علي بن أيب طالب و هو يذبّنا عن زاوية دار عقيل اليمانية 

الشارعة يف البقيع.6
و هذه الرواية ال ربط هلا ابملقام و ليس فيها أي داللة على املدعى.

2. و أخربان أيضاً، عن عكرمة بن مصعب، عن حممد بن علي بن عمر أنه 
كان يقول: قرب فاطمة بنت رسول هللا زاوية دار عقيل اليمانية الشارعة يف 

البقيع.7

اجلواب: 
هذه الرواية ضعيفة السند حيث موجود يف سندها:
أ. عكرمة بن مصعب العبدري وهو جمهول احلال.8

ب. و فيها حممد بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب 
طالب، و هو مل يوثق.

و الرواية مرسلة؛ فإن الراوي و هو: حممد بن علي بن عمر مل يعاصر وفاة 
فاطمة. فالرواية ساقطة ال ميكن االعتماد عليها.

الشيخ حسني الراضي

أین قبر فاطمة؟
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أبيه و جده  حسن بن منبوذ بن حويطب، عن  أبو غسان، عن  3. حدثنا 
الفضل بن أيب رافع أهنما حداثه: أن قرب فاطمة - رضي هللا عنها - وجاه زقاق 

نبيه، و أنه إىل زاوية دار عقيل أقرب.9

اجلواب: 
أن هذه الراوية ضعيفة ففي سندها موجود: منبوذ بن حويطب، و هو رجل 

من آل أيب رافع، و يقال موىل أيب رافع، و هو مل يوثق.10

.3
على دفنها يف البقيع تعدد القبور اليت عملها أمري املؤمنني عند دفنها 
فقد تقدم بعض الرواايت و نقل أبو بكر أمحد بن كامل يف اترخيه املعروف 
بـ»اتريخ الشجري« عن الزهري: أن أمري املؤمنني و احلسن و احلسني دفنوها 

ليالً و غيبوا قربها.11
قال و روي أنه سوى قربها مع األرض مستواي، و قالوا سوى حوليها قبورا 

مزورة سبعة حىت ال يعرف قربها.
و روي أنه رش أربعني قربا حىت ال يبني قربها من غريه فيصلوا عليها.12

هذه الرواية مرسلة فال ميكن االعتماد عليها و كذلك ما تقدم من رواايت 
أقدم من قال أهنا دفنت يف البقيع.

علماء الشيعة
و أما ابلنسبة إىل علماء الشيعة فيما يرجع إىل دفنها يف البقيع و هو عندهم 
قول شاذ و إن نسبه الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي إىل بعض أصحابنا، 

نعم رمبا يظهر من بعضهم ذلك مثل:
صاحب  عنه  نقله  املعجزات« كما  »عيون  يف كتاب  املرتضى  السيد   .1

»البحار« مرساًل.13

اجلواب: 
أن هذا الكتاب ليس للسيد املرتضى ابلرغم من ان صاحب البحار نسبه 
إليه، حيث أن التحقيق أثبت عدم صحة نسبة الكتاب للسيد املرتضى، و 
نقل ابن أيب احلديد يف شرح النهج عن السيد املرتضى يف الشايف ما يظهر 
منه أهنا دفنت يف البقيع، و لكن هذا ال يعتمد عليه ألن السيد املرتضى رمبا 

نقله من علماء السنة حيث مل يكن ذلك مسنداً و إمنا كان مرساًل.

2. و ابن شهرآشوب يف »املناقب« حيث أرسل ذلك ارسااًل.14

اجلواب: 
ان ابن شهرآشوب مل يذكر مستند هذا القول و لعله نقله من علماء السنة 

كما هي عادته ومل يشر إىل املصدر.

3. و نقل الفّتال النيسابوري يف كتابه »روضة الواعظني« أهنا ملا توفيت: 
اجتمع الناس فجلسوا و هم يرجون و ينظرون أن ترج اجلنازة، فيصلون عليها، 

و خرج أبو ذر فقال: انصرفوا فإن ابنة رسول هللا قد أخّر إخراجها يف هذه 
الليل  من  مضى  و  العيون،  هدأت  أن  فلما  انصرفوا،  و  الناس  فقام  العشية، 
أخرجها علي و احلسن و احلسني عليهم السالم و عّمار و املقداد و عقيل و 
الزبري و أبو ذر و سلمان و بريدة و نفر من بين هاشم و خواصه صّلوا عليها 
و دفنوها يف جوف الليل و سّوى على حواليها قبوراً مزورة مقدار سبعة حىت ال 

يعرف قربها.15

اجلواب: 
1. رمبا يرتاء من هذه الرواية أو هذا الفول أهنا دفنت يف خارج منزهلا، و هذا 
و أن مل يكن واضحاً كل الوضوح، إال أنه مع ذلك ال ميكن االعتماد على 

هذه الرواية ألهنا مرسلة.
2. أن الفتال النيسابوري يقول ابلقول الثاين.

القول الثاين: الدفن يف الروضة
الدليل على هذا القول

مرسلة ابن أيب عمري فقد روى الشيخ الصدوق يف كتابه »معاين األخبار« 
عن حمّمد بن موسى بن املتوّكل عن السعدآابدي عن الربقي عن أبيه عن ابن 
 :قال قال رسول الّل أيب عمري عن بعض أصحابنا عن أيب عبد الّل
»ما بني قربي و منربي روضة من رايض اجلّنة و منربي على ترعة من ترع اجلّنة.« 
ألّن قرب فاطمة بني قربه و منربه و قربها روضة من رايض اجلّنة و إليه 

ترعة من ترع اجلّنة.16
قال الّصدوق قد روي هذا احلديث هكذا و الّصحيح عندي يف موضع قرب 

فاطمة ما رواه البزنطّي و ذكر احلديث الّسابق.17
إن قرب فاطمة... لعله تفسري من الراوي وليس من أصل احلديث و الروضة 
من األماكن الشريفة يف »املسجد النبوي« و قد ورد يف فضلها أحاديث 
كثرية بني الفريقني تدل على عظم قدرها، و أهنا ما بني البيت و املنرب أو 

مابني القرب و املنرب.
عبد  أبو  قال  قال:  عّمار  بن  معاوية  عن  الصحيح  احلديث  يف  جاء   .1

 :الّل
بيدك و خذ  فامسحه  املنرب  فائت   الّنيّب الّدعاء عند قرب  »إذا فرغت من 
برّمانتيه و مها الّسفالوان و امسح عينيك و وجهك به فإنّه يقال إنّه شفاء العني 
و قم عنده فامحد الّل و أثن عليه و سل حاجتك فإّن رسول الّل قال: »ما 
بني منربي و بييت روضة من رايض اجلّنة و منربي على ترعة من ترع اجلّنة« و 
الرّتعة هي الباب الّصغري، مثّ أتيت مقام الّنيّب - فتصّلي فيه ما بدا لك فإذا دخلت 

املسجد فصّل على الّنيّب - و إذا خرجت.«18
و لعل التفسري من الراوي.

ـ و يف خرب أيب بكر احلضرمّي عن أيب عبد الّل قال: قال رسول   3
الّل ما بني بييت و منربي روضة من رايض اجلّنة و منربي على ترعة من 
ترع اجلّنة و قوائم منربي رّبت يف اجلّنة قال قلت هي روضة اليوم قال نعم إنّه 

لو كشف الغطاء لرأيتم«.19

و نقل الفتال النيسابوري عن بعض األصحاب أهنم قالوا:
ليس قربها ابلبقيع، إمنا قربها بني رسول هللا و منربه ال ببقيع الغرقد و 
تصحيح ذلك قوله: »مابني قربي و منربي روضة من رايض اجلنة.« إمنا 

20.أراد هبذا القول قرب فاطمة
و قال احملقق احللي: يستحب أن تزار فاطمة عند الروضة.21

و قال الشيح عباس القمي يف »املفاتيح«: 
فقال قوم: هي  اختلف يف موضع قربها  الروضة. و  فاطمة من عند  مث زر 
مدفونة يف الروضة، أي ما بني القرب و املنرب، و قال آخرون يف بيتها، و قالت فرقة 
اثلثة: اهنا مدفونة ابلبقيع. و الذي عليه أكثر أصحابنا أهنا تزار من عند الروضة، 

و من زارها يف هذه الثالثة مواضع كان أفضل.22
و أكثر من أتخر عن صاحب املفاتيح اعتمد عليه.

إن هذا القول قّل من قال به من أصحابنا، و الذي عليه أكثر أصحابنا هو 
القول الثالث.

و قال صاحب »الوسائل«: هذا و الرواايت املشار إليها سابقاً.23 حممولة على 
التقية ملوافقتها ألقوال العامة.

اجلواب:
1. إن مستند هذا القول هو مرسل حممد بن أيب عمري و الرجل و إن كان 

من أعظم الثقات إال أن مراسيله كمراسيل غريه، فال يصلح مستنداً.
2. أن السيدة فاطمة ملا توفيت بعد وفاة الرسول األعظم فإن املسجد 
 املؤمنني اتم والروضة جزء من املسجد فهل اي ترى يقوم اإلمام أمري 
بدفنها يف جزء من املسجد؟ و ملاذا مل أيمر الرسول عليًا أن يدفنه 
يف الروضة إذا كانت هي أوىل من بيته يف الدفن أو كان الدفن فيها جائزاً ؟

و عليه فمن املستبعد كما يقول الشهيد الثاين أهنا مدفونة يف الروضة.
3. قد وردت رواايت متعددة من طرق اخلاصة و العامة حول الروضة ومل 
تذكر قرب فاطمة منها صحيحة معاوية بن عمار، و صحيحة معاوية بن 

وهب.
4. أن هذا القول استبعده علماؤان احملققون و أنه ال يتناسب أن تدفن يف 
هذا املوضع من املسجد كما فصل ذلك السيد ابن طاووس يف »اإلقبال« 
أبعد  قوله:  »املسالك«  يف  الثاين  الشهيد  عن  »اجلواهر«  نقل صاحب  و 

االحتماالت كوهنا يف الروضة.24
خصوصا وأن بيتها أفضل من الروضة فقد جاء يف صحيحة يونس بن يعقوب 
قال: قلت أليب عبد هللا: الصالة يف بيت فاطمة أفضل، أو يف الروضة؟ 

25».قال: »يف بيت فاطمة

القول الثالث: الدفن يف منزهلا
القول الثالث من األقوال الثالثة أهنا دفنت يف منزهلا و هو الرأي الصحيح 
الذي دلت عليه الرواايت املتعددة و منها الصحيحة و هو املعتمد عليه من 

قبل علمائنا احملققني. قال الشيخ الصدوق:
:اختلفت الرواايت يف موضع قرب فاطمة سيدة نساء العاملني

1. فمنهم من روى أهنا دفنت يف البقيع.

2. و منهم من روى أهنا دفنت بني القرب واملنرب وأن النيب إمنا قال: »ما 
بني قربي و منربي روضة من رايض اجلنة الن قربها بني القرب و املنرب.«

3. و منهم روى أهنا دفنت يف بيتها فلما زادت بنو أمية يف املسجد صارت 
يف املسجد.

و هذا هو الصحيح عندي، و إين ملا حججت بيت هللا احلرام كان رجوعي 
على املدينة بتوفيق هللا عز و جل فلما فرغت من زايرة النيب قصدت إىل 
 و هو عند االسطوانة اليت يدخل إليها من ابب جربئيل بيت فاطمة
إىل مؤخر احلظرية اليت فيها النيب، فقمت عند احلظرية و يساري إليها 

وجعلت ظهري إىل القبلة و استقبلتها بوجهي و أان على غسل... .26
و قال الطوسي: 

و قد اختلف أصحابنا يف موضع قربها:
فقال بعضهم: إهنا دفنت ابلبقيع.

و قال بعضهم إهنا دفنت يف الروضة.
و قال بعضهم إهنا دفنت يف بيتها، فلما زاد بنو أمية لعنهم هللا يف املسجد 
صارت من مجلة املسجد. و هااتن الروايتان كاملتقاربتني و األفضل عندي 
فإنه ال يضره ذلك و حيوز به أجراً  أن يزور اإلنسان من املوضعني مجيعاً 

عظيماً.27
و الشيخ الطوسي و إن قال بزايرهتا يف الروضة و منزهلا ألجل أن يتعدد 
الثواب لتعدد الزايرة يف املوضعني إال أنه هو الذي روى الرواية الصحيحة على 

دفنها يف منزهلا واستبعد دفنها يف البقيع.

الدليل على هذا القول
1. صحيحة البزنطي عن اإلمام الرضا28 و هي:

ما رواه الشيخ الطوسي يف »التهذيب« إبسناده الصحيح عن حمّمد بن أمحد 
بن حيىي عن أمحد بن حمّمد عن أمحد بن حمّمد بن أيب نصر قال: 

سألت أاب احلسن عن قرب فاطمة فقال: »دفنت يف بيتها فلّما زادت 
بنو أمّية يف املسجد صارت يف املسجد.«29

و رواه الكلييّن عن علّي بن حمّمد و غريه عن سهل بن زايد عن أمحد بن حمّمد 
.بن أيب نصر عن الّرضا

و رواه الّصدوق إبسناده عن البزنطّي و رواه أيضاً مرساًل.
و رواه يف عيون األخبار عن أبيه و حمّمد بن احلسن بن أمحد بن الوليد و أمحد 
بن حمّمد بن حيىي و حمّمد بن علّي ماجيلويه و حمّمد بن موسى بن املتوّكل مجيعاً 
عن حمّمد بن حيىي و أمحد بن إدريس مجيعاً عن سهل بن زايد عن أمحد بن 

حمّمد بن أيب نصر البزنطّي
و يف »معاين األخبار« عن أبيه عن حمّمد بن حيىي عن سهل بن زايد مثله.30

ما دل على كون بيتها أفضل من الروضة
فإن مستند القول الثاين يف دفنها يف الروضة هو األفضلية لتلك البقعة فينتفي 
هذا القول بعد أن ثبت أن بيتها أفضل من الروضة و يتعني دفنها يف منزهلا.
 فقد وردت الرواايت املتعددة و منها الصحيحة أن بيت علي و فاطمة
أفضل من الروضة بناء من أن بيتها خارج عن الروضة كما جاء يف صحيحة 
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يونس بن يعقوب قال: 
قلت أليب عبد الّل: الّصالة يف بيت فاطمة أفضل أو يف الّروضة؟ قال: 

31».يف بيت فاطمة«
فهذه الصحيحة تدل على أن منزهلا أفضل من الروضة و ال جمال للقول 
حينئذ بدفنها يف الروضة، بعد أن كان منزهلا روضة من رايض اجلنة؛ فبيتها 

من البيوت اليت أذن هللا أن ترفع و يـذكر فيها امسه.
 الّصالة يف بيت فاطمة :و عن مجيل بن درّاج قال قلت أليب عبد الّل

مثل الّصالة يف الّروضة؟ قال: »و أفضل.«32

علماء الشيعة و دفنها يف منزهلا
و أكثر علمائنا على هذا القول:

1. فقد تقدم عن الشيخ الصدوق أن هذا القول هو الصحيح عنده.
2. و قال السيد ابن طاووس:

و الظاهر أن ضرحيها املقدس يف بيتها املكّمل ابآلايت و املعجزات ألهنا أوصت 
أن تدفن ليال و ال يصلي عليها من كانت هاجرة هلم إىل حني املمات و قد ذكر 
حديث دفنها و سرته عن الصحابة، البخاري و مسلم فيما شهدا أنه من صحيح 
الرواايت، و لو كان أخرجت جنازهتا الطاهرة إىل بقيع الغرقد أو بني الروضة و 
املنرب يف املسجد ما كان خيفى آاثر احلفر و العمارة عمن كان قد أراد كشف 
ذلك أبدىن إشارة؛ فاستمرار سرت حال ضرحيها الكرمی يدل على أهنا ما أخرجت 
من بيتها أو حجرت والدها الرؤوف الرحيم و يقتضي أن يكون دفنها يف البيت 

املوصوف ابلتعظيم.33
3. السيد صاحب »املدارك« حيث قال: و األصح أهنا دفنت يف بيتها.34

أهنا مدفونة يف  املزار أن األصح  بينا يف كتاب  قد  قال:  العالمة اجمللسي   .4
بيتها.35

 هذا رأي علماء الشيعة يف دفن السيدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
يف منزهلا.

علماء السنة و دفنها يف منزهلا
و أما رأي علماء السنة حول هذا القول فبعضهم روى هذا القول، و البعض 

منهم قد ألف فيه كتاابً هبذا اخلصوص.
فقد روى ابن شّبه النمريي البصري يف كتابه اتريخ املدينة روايتني:

1. بسنده عن اإلمام حممد بن علي الباقر قال:
دفن علّي فاطمة رضي هللا عنها ليالً يف منزهلا الذي دخل يف املسجد، فقربها 
عند ابب املسجد36 املواجه دار أمساء بنت حسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن 

عباس.37
و إن كان ابن شّبه مل خيرت هذا القول حيث اختار الدفن يف البقيع كما علق 

على هذا اخلرب، و حنن أنخذ مبا روى و ندع ما رأى.
2. روى ابن شّبه بسنده عن جعفر بن حممد أنه كان يقول:

يف  العزيز  عبد  بن  عمر  أدخله  الذي  بيتها  يف  عنها  هللا  رضي  فاطمة  قربت 
املسجد.38

و قال ابن شّبه بعد هذا اخلرب و بعد أن نقل الرواايت اليت تقول أهنا دفنت 

يف البقيع والرواايت اليت تقول أهنا دفنت يف منزهلا:
فهذا ما حدثين به أبو غسان يف قرب فاطمة، و وجدت كتاابً كتب عنه يذكر فيه 
أن عبد العزيز بن عمران كان يقول: إهنا دفنت يف موضع فراشها، و حيتج أبهنا 

دفنت لياًل، و ال يعلم هبا كثري من الناس.39
كل الدالئل تشري إىل أن فاطمة مقبورة يف منزهلا.

إخفاء قربها
و ما حياوله بعض املوالني من حتبيذ استمرارية إخفاء قربها بني األقوال الثالثة 
املتقدمة و جعل ذلك دليالً على ظالمتها يف حال حياهتا. فهذه احملاولة غري 

صحيحة و ال تستند إىل دليل شرعي و ال اعتبار عريف.
بل هذه احملاولة و التعتيم على احلقائق و حماولة إخفائها هي بدورها واحدة 

.من تلك الظالمات للسيدة فاطمة
و إذا كان البعض يريد أن يبعدها عن قرب أبيها و عن منزهلا ملصاحل سياسية 
و مكاسب معينة، فلماذا بعض املؤمنني يساير هذه احملاولة من حيث أن 

يشعر أو ال يشعر حبجة املظلومية؟

دفنها لياًل
من األدلة اليت أقيمت على أن فاطمة دفنت يف منزهلا ما ثبت أهنا دفنت 

لياًل، بوصية منها.
أما كوهنا قد دفنت ليالً فقد تواترت الرواايت على ذلك من السنة و الشيعة 
فقد أطبق علماء الشيعة على أهنا دفنت لياًل، و كذلك علماء السنة فقد 
ذكر دفنها ليالً املشاهري من علمائهم؛ فقد روى ذلك البخاري يف صحيحه 

قال: 
فلما توفيت دفنها زوجها علي ليالً ول يؤذن هبا أاب بكر و صلى عليها.40

و قال مسلم يف صحيحه: 
فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أيب طالب لياًل. ول يؤذن هبا أاب بكر. و صلى 

عليها علي.41
و روى ابن شّبه النمريي بسنده عن احلسن بن حممد: 
أن علياً رضي هللا عنه دفن فاطمة رضي هللا عنها لياًل.42

و قال البيهقي: 
و قد ثبت أن أاب بكر ل يعلم بوفاة فاطمة، ملا يف الصحيح أن علياً دفنها ليالً ول 

يعلم أاب بكر... .43
و قال ابن عبد الرب:

وغسلها زوجها علي رضي هللا عنه، وكانت أشارت عليه أن يدفنها لياًل.44
:و روى ابن حجر بسنده عن علي بن احلسني

»أن علياً صلى عليها و دفنها بليل بعد هدأة.«45
فبعد أن ثبت أهنا دفنت ليالً ومل يعلم بوفاهتا مشايخ املهاجرين و األنصار ومل 
حيضر دفنها إال عدد قليل منهم يعدون ابألصابع، و أوصت أن تدفن 

ليالً.
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دعاء اخلضر )کميل(
الزلنا يف رحاب أمري املؤمنني علّی بن ابی طالب يف دعاءه املعروف الذي 
رواه كميل بن زايد، وهذا الدعاء كما نعرف من »مسات« ومعامل ليلة اجلمعة، 
واملؤمن له صلة وثيقة هبذا الدعاء، فمن املناسب أن يطلع على بعض ما يف 

هذا الدعاء من معاٍن.
إن الذي روى هذا الدعاء هو كميل بن زايد، وهذه الشخصية من الشخصيات 
اليت التحقت بركب الشهداء، كان يف قلبه حب أمرياملؤمنني، وكان هذا 
احلب ظاهرا عليه، وهو من ضحااي ظلم احلجاج، ظفر به وقُتل يف حب 

علي وواليته. 
حنن نعتقد أن هللا -عّز وجّل- كافأه مبكافأة معجلة، قبل أن يقتل يف سبيل 
هللا عز وجل. فأعطاه هذه اجلائزة املعجلة، وهو هذا الدعاء الذي أجري 

على يده.
إن لدعاء كميل قصة، وهي: 

كان أمري املؤمنني جالساً يف مسجد »البصرة«، ومعه مجع من أصحابه، 
فسأله أحدهم عن تفسري اآلية الكرمية »ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم.«1

فقال اإلمام: »هي ليلة نصف من شعبان )أي ليلة 15 شعبان(.« 
مث أقسم اإلمام قائاًل: »والذي نفس علي بيده!... ما من عبد إال ومجيع ما جيري 
عليه من خري أو شر مقسوم له يف ليلة النصف من شعبان إىل آخر السنة يف مثل 
تلك الليلة املقبلة، وما من عبد حيييها ويدعو بدعاء اخلضر إالّ ُاجيب له.« 

فلما انصرف طرقته ليال فقال: »ما جاء بك اي كميل؟«
 .قلت: اي أمرياملؤمنني دعاء اخلضر

فقال: »اجلس اي كميل! إذا حفظت هذا الدعاء فادع به كّل ليلة مجعة، 
أو يف الشهر مرة، أو يف السنة مرة، أو يف عمرك مرة؛ تكف وتُنصر وترزق ولن 

تعدم يف املغفرة. 
اي كميل!. أوجب لك طول الصحبة لنا، أن جنود لك مبا سألت.« 

مثّ قال: »اكتب: 
»اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِبَرمْحَِتكَ  الَّيِت  َوِسَعتْ  ُكلَ  َشيْ ٍء َو ِبُقوَِّتَك الَّيِت قـََهْرَت هِبَا ُكلَّ 
َشيْ ٍء َو َخَضَع هَلَا ُكلُّ َشيْ ٍء َو َذلَّ هَلَا ُكلُّ َشيْ ٍء َو جبَبـَُروِتَك الَّيِت َغَلْبَت هِبَا ُكلَّ 

َشيْ ٍء َو ِبِعزَِّتَك الَّيِت اَل يـَُقوُم هَلَا َشيْ ٌء َو ِبَعَظَمِتَك الَّيِت َمأَلَْت ُكلَّ َشيْ ٍء...« 
هتيأ كميل للكتابة، وراح اإلمام يتلو عليه الدعاء الذي يردده اليوم املاليني 

املسلمني حيث اشتهر بـ»دعاء كميل«.
وحنن نعرف أن دعاء كميل يقرأ يف النصف من شعبان، ويف ليايل اجلمعة. 
ويفهم من رواايت أهل البيت: أن ليلة النصف هلا ارتباط بليلة القدر، 
ولكن كيف يكون االرتباط؟. يبدو -وهللا العامل- أن املقدرات تكتب يف 
ليلة النصف من شعبان، أي من املمكن أن تكتب املسودة األوىل، مث يف 

ليلة القدر تربم األمور.

اهلامش:
1. سورة الدخان، اآلية 4.

املصدر: »شرح فقرات دعاء كميل« ، احملاضرة الثانية، شبکة السراج يف الطريق الی 
http://www.alseraj.net/ ،هللا

دعاء من الصاحب لرفع الحاجة

أدب الدعاء - الحكايات

 :أليب ذر قال رسول هللا
»اي أاب ذر! أ ال أعلمك كلمات ينفعك هللا عز و جل هبن.« 

قال: بلى اي رسول هللا. 
قال: »احفظ هللا حيفظك احفظ هللا تده أمامك- تعرف إىل هللا يف الرخاء 
يعرفك يف الشدة و إذا سألت فاسأل هللا و إذا استعنت فاستعن ابهلل فقد جرى 
القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة و لو أن اخللق كلهم جهدوا على أن ينفعوك مبا 

ل يكتبه هللا لك ما قدروا عليه.« 
و روى هارون بن خارجة عن أيب عبد هللا قال : »إن الدعاء يف الرخاء 

ليستخرج احلوائج يف البالء.«
و عنه : »من توف بالء يصيبه فتقدم فيه ابلدعاء ل يره هللا عز و جل ذلك 

البالء أبدا.«
و قال سيد العابدين : »الدعاء بعد ما ينزل البالء ال ينتفع به.« 

 
املصدر: ابن فهد حلى، امحد بن حمّمد، »عدة الداعي و جناح الساعي«، الطبعة 

االولی، 1407 ق. ص 182.

التقدیم في الدعاء قبل الحاجة

تقديم األدعیة - علل الشرائع

روی حيىي بن أيب كثري عن أبيه عن أيب هريرة قال: »إمنا مسيت فاطمة فاطمة ألن 
هللا تعاىل فطم من أحبها من النار.«

و حدث عبد هللا بن احلسن بن احلسن قال: قال يل أبو احلسن: »ل مسيت 
فاطمة فاطمة؟« قلت: فرقا بينه و بني األمساء. 

تبارك  إن هللا  به  الذي مسيت  لكن االسم  »إن ذلك ملن األمساء و   :قال
و تعاىل علم ما كان قبل كونه فعلم أن رسول هللا يتزوج يف األحياء و أهنم 
يطمعون يف وراثة هذا األمر فيهم من قبله فلما ولدت فاطمة مساها هللا تبارك و 
تعاىل فاطمة ملا أخرج منها و جعل يف ولدها فقطعهم عما طمعوا فبهذا مسيت 

فاطمة ألهنا فطمت طمعهم و معىن فطمت قطعت.«
و قال أبو عبد هللا االمام الصادق : »لفاطمة تسعة أمساء عند هللا عز 

و جل فاطمة و الصديقة و املباركة و الطاهرة و الزكية و الراضية و املرضية و 
احملدثة و الزهراء.« 

 ».أ تدري أي شي ء تفسري فاطمة« :مث قال
قيل: أخربين اي سيدي. 

قال: »فطمت من الشر.« 
مث قال: »لو ال أن أمري املؤمنني تزوجها ما كان هلا كفو إىل يوم القيامة 

على وجه األرض آدم فمن دونه.« 

املصدر: ابن اببويه، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 
ج 1، ص 178.

العلة التی سميت فاطمة، »فاطمة«

روی عن زرارة عن أيب جعفر االمام الباقر قال: 
كان رسول هللا إذا أراد السفر سلم  على  من أراد التسليم عليه من أهله 
مث يكون آخر من يسلم عليه فاطمة فيكون توجهه إىل سفره من بيتها 
و إذا رجع بدأ هبا فسافر مرة و قد أصاب علي شيئا من الغنيمة فدفعه 
إىل فاطمة مث خرج فأخذت سوارين من فضة و علقت على ابهبا سرتا. 
فلما قدم رسول هللا دخل املسجد فتوجه حنو بيت فاطمة كما كان 
يصنع فقامت فرحة إىل أبيها ]صبابة1 و شوقا إليه [  فنظر فإذا يف يدها 

سواران من فضة و إذا على ابهبا سرت. 
فقعد رسول هللا حيث ينظر إليها فبكت فاطمة و حزنت و قالت: 
»ما صنع هذا أيب قبلها فدعت ابنيها و نزعت السرت من ابهبا و خلعت السوارين 

من يدها مث دفعت السوارين إىل أحدمها و السرت إىل اآلخر.« 
مث قالت هلما: انطلقا إىل أيب فأقرائه السالم و قوال له ما أحدثنا بعدك غري هذا 

فما شأنك به فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أمهما. 
فقبلهما رسول هللا و التزمهما و أقعد كل واحد منهما على فخذه مث 
أمر بذينك السوارين فكسرا فجعلهما قطعا قطعا مث دعا أهل الصفة قوم من 

املهاجرين مل يكن هلم منازل و ال أموال فقسمه بينهم قطعا مث جعل يدعو 
الرجل منهم العاري الذي ال يسترت بشي ء و كان ذلك السرت طويال و ليس له 
عرض فجعل يؤزر الرجل فإذا التقى عليه قطعه حىت قسمه بينهم أزرا مث أمر 
النساء ال يرفعن رءوسهن من الركوع و السجود حىت يرفع الرجال رءوسهم و 
ذلك أهنم كانوا من صغر إزارهم إذا ركعوا و سجدوا بدت عورهتم  من خلفهم 
مث جرت به السنة أن ال ترفع النساء رءوسهن من الركوع و السجود حىت 

يرفع الرجال. 
مث قال رسول هللا: »رحم هللا فاطمة ليكسوهنا هللا هبذا السرت من كسوة اجلنة 

و ليحلينها هبذين السوارين من حلية اجلنة.«
 

اهلامش:
1. الصبابة- ابلفتح-: الشوق و الولع الشديد و رقة اهلوى. و السوار: حلية كالطوق 

تلبسه املرأة يف معصمها أو زندها.

الرضی،  الشريف  قم،  األخالق«،  »مكارم  فضل،  بن  الطربسى، حسن  املصدر: 
الطبعة الرابعة، 1412 ق.، 1370 ش.، ص 94.

رحم اهلل فاطمة
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کميل بن زیاد النخعي
النماذج،  ابی طالب مدرسة املكارم والعطاء، مدرسة  مدرسة علي بن 
للجهد  ونتاجاً  مثرة  يكون  امنوذج  احلياة  يف  شيء  لكل  يكون  أن  فالبد 
املبذول يف حتصيله. و األمري املؤمنني علي السبق يف ذلك، فمدرسته 
هلا شواهد ومناذج عدة من الرجال الذين تربوا على اإليثار والعطاء، والذين 
وطنوا انفسهم ببذل الغايل والنفيس، و مجيع ما ميلكون يف سبيل مرضاة هللا 
-عز وجل- فقد ابعوا انفسهم وامواهلم هلل تعاىل والثمن هو اجلنة فكان البيع 
راحباً وهللا تعاىل يقول: »ِإنَّ اللََّ اْشتـََرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم أبَِنَّ هَلُُم 
جْنِيِل  اجْلَنََّة يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اللَِّ فـَيـَْقتـُُلوَن َويـُْقتـَُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا يف التّـَْورَاِة َواإْلِ
َواْلُقْرَآِن َوَمْن َأْوىَف ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّ فَاْستـَْبِشُروا بِبـَْيِعُكُم الَِّذي اَبيـَْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو 

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم.«1 
كميل بن زايد النخعي اتبعي ومن خواص أصحاب اإلمام علي واإلمام 
 ،وكان يف مقدمة من اقرتح خلع عثمان وخالفة اإلمام علي ،احلسن
 على مدينة هيت، وقد استنكر اإلمام علي كما كان عامل اإلمام
يف كتاب وجهه إليه قصوره يف الدفاع عن هيت وذلك عندما هجم عليها 

جنود معاوية، وهنبتها.

امسه و نسبه
هو کميل بن زايد بن هنيك بن هيثم ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن احْلَاِرِث ْبِن صهبان ابن 
سعد بن مالك بن النخع من مذحج.2 وقد قال النيب األكرم يف حقهم: 

»اللهم ابرك يف النخع«،3 ورد أن كميل ولد سنة 12 للهجرة.4 
ُوِلَد كميل بن زايد، قبل اهلجرة النبويّة بعّدة سنني يف »اليمن«. وكانت عائلته 
خدمات  القبيلة  هذه  قدَّمت  ابليمن،  املعروفة  العائالت  من  أكرب  واحدة 

فـمالك  األشرت، وهالل بن انفع، وسوادة بن عام، وغريهم  جليلة لإِلسالم، 
كّلهم من قبيلة كميل بن زايد.

سكن معظم أفراد هذه القبيلة بعد اإِلسالم يف »الكوفة«. يعترب كميل بن 
زايد من التابعني،  ومن خلص أصحاب أمري املؤمنني، ومل يسّجل التاريخ 
 ،أبّن كميل كانت له  فّعالّيات يف عهد اخللفاء الثالثة بعد وفاة الرسول

ولكن ورد  أبّن احلّجاج قتله بتهمة االشرتاك يف قتل عثمان.5

عدالة و أمانة کميل
قال هللا - عّزوجل- واصفاً عباده املؤمنني: »َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمااَنهِتِْم َوَعْهِدِهْم 

رَاُعوَن، َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواهِتِْم حُيَاِفُظوَن، ُأولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن.« 
املخدرات يف حجاهلن،  به  تتحدث  مما  زايد،  بن  وأمانة كميل  عدالة  ان 
ضوء  ينكر  ان  ألحد  ميكن  ال  فكما  واملخالف،  املؤالف  بذلك  واعرتف 
الشمس، ونور القمر، كذلك ال ميكن ان ينكر عدالة وأمانة كميل بن زايد 

النخعي.6 
اإِلمام  عهد  املشرقة يف  اجلهاديّة  اجلليل كميل  الصحايب  حياة  بدأت  لقد 
علي وقد  أُعترب من كبار أنصاره ومؤيّديه خالل فرتة خالفته. لقد بلغ 
معه يف جوف  الّليل  أنّه كان خيرج  درجة  إىل   اإِلمام من  قرب كميل 

للمناجاة، وبثّه بعض احِلَكم واألسرار.7 
حرٌي بنا، وابلقائمني على الشؤون املالية للعباد حتديداً، االهتمام بدروس 
األكرم خياطبنا  الرسول  فهذا  اجلليل.  الصحايب  االمانة من سرية هذا 
بقوله: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«8 مما يدعوان اىل توخي احلذر 
العدالة واملساواة واالنصاف، والرتف على حساب  يناقض  التعامل مبا  يف 

احملرومني، واختاذ القصور الفارهة على حساب املشردين.
ولنا عربة بسرية صاحب امري املؤمنني، و أمينه وموضع سره ايضا، الذي 
خصه ابملسؤولية الكبرية، فواله ايضا على مدينة »هيت«، وقيل مُسيت بذلك 
ألهنا يف هوة من االرض. وذكر أهل األثر أهنا مُسيت ابسم ابنيها، وهو هيت 
الكربى جملاورهتا  األمهية  ما هليت يف ذلك احلني من  السندي، ومعلوٌم  بن 
أواًل، ولقرهبا  اليت تفصل بني »العراق« وبني »الشام«  الشاسعة  الصحراء 
من أعمال معاوية اثنياً، كـ»قرقيسيا« وغريها من البلدان اليت كانت وال تزال 
بعضها قائمة على ضفة الفرات، واليت خضعت حلكم معاوية حينذاك، على 

كال احلالتني خوفاً أو طمعاً.
أضف إىل أن العرب الرحالة يف تلك البادية، كانت ترتدد على هيت لتتمون 
منها، وكما كانت ترتدد على االنبار وعلى هيت وغريها من البلدان العراقية 
املطيعة حلكم ابن عّم الرسول، كل هذه األمور جعلت علياً خيتار كميالً والياً 
على هيت، لعلمه حبزمه وسياسته وحنكته حيث هو صفوة النخع وبطل 

من أبطاهلا.9 

من أقوال العلماء فيه
۱ـ قال الشيخ ابن داود احلّلي: »من خواّصهما أي: خواص اإلمامني علي 

واحلسنـ«10 
۲ـ قال الشيخ حسن الديلمي: »وكان من خيار شيعته وحمّبيه.«11 

۳ـ قال السّيد علي الربوجردي: »وهو من أعاظم أصحابه.«12 
املؤمنني من  السّيد اخلوئي: »جاللة كميل واختصاصه أبمري  قال  ۴ـ 

الواضحات اليت ال يدخلها ريب.«13 
۵ـ قال الذهيب: »كان شريفاً مطاعاً ثقة عابداً على تشّيعه، قليل احلديث، قتله 

احلّجاج.«14 

کميل و مواله علّی بن ابی طالب
رفيع  من  فيه  جاء  وما  ابمسه،  املشهور  الدعاء   علي اإِلمام  تعليم  إّن 
األدب،  وفنون التهّجد والعبادة، لدليل على ما كان يتمّتع به الصحايب املؤمن 
الفّذة اليت تستوعب  الرفيعة والقابلية  العالية،  واملنزلة  املعرفة  كميل من 
ذلك، وكان دائم احلضور يف جملس  اإِلمام علي أاّيم تواجده يف الكوفة.  
ذات   اإِلمام اصطحب  زايد  بن  لكميل   علي اإلمام  وصااي  من 
ا أشرف على  الصحراء، تنّفس 

ّ
ليلة الصحايب كميل إىل خارج الكوفة، ومل

الصعداء وأتّوه مثّ قال: 
َراّبين، وُمَتعلٌِّم على َسبيِل جَناة، َومَهٌج رُعاع اتباع  »اي کميل! الناُس َثالَثٌة: َعاِلٌ 

كّل  انِعق. 
اي کميل! الِعْلُم َخيـٌْر ِمَن املاَل، َوالِعْلُم حَيِْرُسَك َوأْنَت حَتِْرُس املاَل، املال تنُقُصُه 

النـََفقُة،  والِعْلُم يزكو على اإِلْنفاِق، َوصنيُع املاِل يَزوُل بزواِلِه .
ومجيل  حياتِه،  يف  الطاعة  اإِلنسان  يكسب  به  ِبه،  يُداُن  َدْين  الِعْلُم  اي کميل! 

األحدوثة بعد  وفاتِِه، والِعْلُم حاِكٌم واملاِل حَمُكوٌم عَلْيه .
اي کميل! َهَلك ُخّزان األموال َوُهم أحياء، والُعلَماء ابقون ما بَقَي الدهر، أعياهنم 
 مفقودة، وأمثاهلم يف القلوب موجودة مشهودة ... إّن هُهنا َلِعْلماً مَجّاً )وأشار إىل 

 صدره( لو أصبُت َلُه مَحََلًة، بَلى أَصْبُت لقناً غري مأموٌن َعَليِه، ُمستـَْعِمالً آلة الدِّين 
نْيا، َوُمْسَتْظِهراً بنعم هللا َعَلى ِعَباِدِه، وحبّجته على أوليائِه، أو منقاداً حلملة احلّق   ِللدُّ
ال  بصرية له يف أحنائه، ينـقّدح الشّك يف قلِبه ألّول عاِرض ِمن ُشْبهة، أال ال ذا، 
وال  ذاك، أو منهوماً اِبللّذات َسِلَس الِقياَدِة ِللشْهَوِة، أْو ُمْغرماً اِبجلْمِع واإِلّدخاِر 
لَْيَسا ِمن  رُعاِة ِدين يف شيء، أقرب شيء َشَبها هِبَِما األنعام السائمة، َكَذِلَك مَيُوُت 

الِعْلُم مبوِت  َحاِمِله .
الّلهّم بلى، ال تلو األرض من حجج هللا َوبيِّناتِِه، وََكم ذا؟ وأين اُولئك؟ أولئك 
وهللا  األقلُّوَن عَدداً، واألعظُمون َقْدراً حَيِْفُظ هللا هِبم ُحَججُه َوبـَّيناتِه حىّت يودعوها 
نظراءهم،  َويـَْزَرُعوهَنا يف قـُُلوِب أْشباِهِهم، َهَجَم هِبِم الِعْلم على حقيقة البصرية، 
منه  استوحش  املرتَفون، وأنسوا مبا  استَوعرُه  ما  ُروَح  الَيِقني، واستالنوا  َواَبشُروا 
ُخلفاء  أولِئَك  األعلى.  معلقة ابحملّل  أرواحها  أببدان  اجلاهلون، وصحبوا  الّدنيا 
إذا  انصرف  قال:  مثّ  رؤيتهم  إىل  آه شوقاً  آه،  إىل  ديِنِه،  َوالُدعاِة  أْرِضِه  هللا يف 

شئت.«15 

سبب شهادته
لشّدة حّبه وإخالصه ودفاعه عن اإلمام علي أمر احلّجاج بن يوسف 

الثقفي بقتله. 
ملا ويل احلجاج طلب كميل بن زايد فهرب منه فحرم قومه عطاءهم فلما 
رأى كميل ذلك قال أان شيخ كبري قد نفد عمري ال ينبغي أن أحرم قومي 
عطياهتم فخرج فدفع بيده إىل احلجاج فلما رآه قال له لقد كنت أحب أن 
أجد عليك سبيال فقال له كميل: ال تصرف  علي أنيابك و ال هتدم علي  فو هللا 
ما بقي من عمري إال مثل كواسل  الغبار فاقض ما أنت قاض  فإن املوعد هللا و 
بعد القتل احلساب و لقد خربين أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أنك قاتلي. 

قال فقال له احلجاج: احلجة عليك إذن. 
فقال كميل: ذاك إن كان القضاء إليك. 

قال: بلى قد كنت فيمن قتل عثمان بن عفان اضربوا عنقه. 
فضربت عنقه .16 

احلنانة ابلقرب من  الكوفة يف حي  النجف على طريق  يقع قرب كميل يف 
مسجد احلنانة.17 
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سیرة األخیار

 »أيها الناس اعلموا اين فاطمة ، وأيب حمّمد«
أحببنا أن نليب نداء سيدتنا الزهراء، وهو نداء مل يكن حمصوراً يف نطاق 
حوائط مسجد النيب، بل هو نداء للزمن ولنا حنن مجيعاً والبناءان وأحفادان 
إىل يوم الدين ، بل وحىت يف يوم الدين سيكون النداء واضح جلي أبن نعلم 

 .من هي الزهراء
»إعلموا أين فاطمة« كتاب كبري مل ينهج فيه مؤلفه. وإمنا جعله كروض جامع 
اشتمل على عرض مسهب ملظلومية بضعة الرسول سيدة نساء العاملني فاطمة 
الزهراء البتول بعد وفاة الرسول األكرم، وكذا فضائلها ومناقبها ومشائلها 
وأحاديثها وسريهتا، ودورها يف احلضارة اإلنسانية، وكل ما يرتبط هبا، كما 
ضمن املؤلف جملدات كتابه هذا خالصة كثري من احملاضرات اليت كان قد 

ألقاها من على املنرب احلسيين.1 
على  البشرية  بعريف  املسلمني  املهاجري  عبداحلميد  العالمة  املؤلف،  طالب 
السيدة فاطمة الزهراء، وقال ان السيدة الزهراء فطم اخللق عن معرفتها 
اال أهل البيت، مضيفاً أن علينا ان نذكر هؤالء الناس الذين نسوا السيدة 
الزهراءأو تناسوا أو جتاهلوا وتغافلوا، مع أهنا كشفت خالل خطبتها ابعادة 
 »الناس ملعرفة السيدة فاطمة حيث قالت: »اعلموا أين فاطمة وأيب حمّمد
ومن هنا علينا حنن املسلمني ان نتعرف على السيدة الزهراء، حيث انه لوال 
فاطمة ما حتقق لدينا الكثري من األمور منها أن هللا تعاىل فطم بعض البشرية 
من دخول النار وملا علمنا ان اخللق فطموا من معرفتها عدا أبيها وأهل بيته 

عليهم السالم، كما فطمها من البشر.
الشيخ عبد احلميد خطيب جسور من الدرجة األوىل يصدع مبلء فيه لشجب 

الباطل وحماربة الطغيان وترقيم األحداث الراهنة.
للمهاجر املواقف املشهودة يف جمالس العراق واخلليج يف الظروف القامتة واألايم 
املظلمة، فهو الذي يقتحم حصون الطغيان ببليغ منطقه، وجيتاح قالع الباطل 

بقوة عقيدته.
املهاجر كاتب ومؤلف مكثر غري أن املواضيع اليت طرقها يف مؤلفاته تكاد 
أساساً  فهي كتبت  اخلطايب  وأسلوهبا  احملاضرايت  حمتواها  حيث  من  تتشابه 
للفائدة سكبت  للمنرب احلسيين يف األعم األغلب، وتعميماً  كمحاضرات 

تلك احملاضرات بقوالب كتابية موفقة ونؤشر يف الالئحة التالية إىل أهم تلك 
املؤلفات:

1ـ »اعلموا أين فاطمة«: عبارة عن موسوعة ضخمة متنوعة تقع يف عشرة 
جملدات ضخام؛

2ـ »األيديولوجية اإلسالمية«: عبارة عن حماضرات كتبت خصيصاً لشهر 
رمضان املبارك؛

3ـ »املنرب احلر«: يف أربع جملدات وهو حماضرات منربية أيضاً؛
4ـ »اإلمام علي حياته وفكره«؛

5ـ »أهل البيت أمساء ال تنسى« و ....2 
قال الشيخ املهاجر يف مقدمة کتابه »اعلموا انی فاطمة«:

سيديت أيتها الزهراء! اي أّم أبيها وأم احلسن واحلسني! لقد جئتك متأخراً عن 
املوعد األخضر كثرياً كثرياً... إذ كان عليَّ أن أسبق النجوم إىل ابب دارك، أملس 

النور والرمحة والغفران.
كان عليَّ أن أسبق الفجر إىل أعتابك، ألثمها وأمرغ انصييت بنورها وتراهبا، بل كان 
عليَّ أن أابري الرايح وأسابق األايم لكي أعّطر يراعي ابألريج الفّواح من روض 

الّطهر ودوح اإلشراق وأيك النور.
ولكن املعاانة اليت نكابدها يف هذا الزمن الّصعب الكنود... من استبداد الظاملني 
الفرح،  ويفرتسون  الشوق  ويقتلون  األحالم،  ويسرقون  احلروف  يغتالون  الذين 
أخذت بعنقي، وحالت بيين وبني اإلحبار إىل شواطئِك الكرمية وسواحل جودِك 

وكرمك.
أحلى  فما  وسالم،  رمحة  وإليك  عنك  الكتابة  ألّن  متأخراً  وصلت  إذا  فعذراً 

الساعات، معك متضي، وما أسعد الكلمات، عنك حتكي...3 

اهلوامش:
1. »جملة تراثنا«، مؤسسة آل البيت، ج 29، ص 252.

2. عن كتاب »معجم اخلطباء« ملؤلفه داخل السيد حسن عن موقع شبکة القصايد 
الوالئية، املقالة اخلطيب الكبري مساحة العالمة الشيخ عبداحلميد املهاجر.

3. الشيخ عبد احلميد املهاجر، »اعلموا انی فاطمة«، کويت، انشر علی صراط احلق، 
الطبعة االولی، 2007م.، املقدمه )موسوم ابعرتاف(

اعلموا اّني فاطمة!



دعاء الخضر )کميل(
»اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِبَرمْحَِتَك الَّيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ ٍء َو ِبُقوَِّتَك الَّيِت قـََهْرَت 
هِبَا ُكلَّ َشيْ ٍء َو َخَضَع هَلَا ُكلُّ َشيْ ٍء َو َذلَّ هَلَا ُكلُّ َشيْ ٍء َو جِبَبـَُروِتَك 
الَّيِت َغَلْبَت هِبَا ُكلَّ َشيْ ٍء َو ِبِعزَِّتَك الَّيِت الَ يـَُقوُم هَلَا َشيْ ٌء َو ِبَعَظَمِتَك 
الَّيِت َمأَلَْت ُكلَّ َشيْ ٍء َو ِبُسْلطَاِنَك الَِّذي َعالَ ُكلَّ َشيْ ٍء َو ِبَوْجِهَك 
اْلَباِقي بـَْعَد فـََناِء ُكلِّ َشيْ ٍء َو أبَِمْسَاِئَك الَّيِت َمأَلَْت )َغَلَبْت( أَرَْكاَن ُكلِّ 
َشيْ ٍء َو ِبِعْلِمَك الَِّذي َأَحاَط ِبُكلِّ َشيْ ٍء َو بُِنوِر َوْجِهَك الَِّذي َأَضاَء 

َلُه ُكلُّ َشْيٍء،
اْغِفْر يلَ  اللَُّهمَّ  اآْلِخرِينَ   آِخَر  اَي  َو  اأْلَوَِّلنَي  أَوََّل  اَي  ُقدُّوُس  اَي  نُوُر  اَي 
الذُّنُوَب الَّيِت تـَْهِتُك اْلِعَصمَ  اللَُّهمَّ اْغِفْر يلَ الذُّنُوَب الَّيِت تـُْنزُِل النَِّقمَ  اللَُّهمَّ 
حَتِْبُس  الَّيِت  الذُّنُوَب  اْغِفْر يلَ  اللَُّهمَّ  النَِّعمَ    ُ تـَُغريِّ الَّيِت  الذُّنُوَب  اْغِفْر يلَ 

الدَُّعاَء اللَُّهمَّ اْغِفْر يلَ الذُّنُوَب الَّيِت تـُْنزُِل اْلَباَلَء،
اللَُّهمَّ اْغِفْر يل ُكلَّ َذْنٍب أَْذنـَبـُْتُه َو ُكلَّ َخِطيَئٍة َأْخطَْأتـَُها اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَتـََقرَُّب 
إِلَْيَك ِبذِْكرَِك َو َأْسَتْشِفُع ِبَك ِإىَل نـَْفِسكَ  َو َأْسأَُلَك جِبُوِدَك َأْن ُتْدنَِييِن 
ِمْن قـُْرِبَك َو َأْن تُوزَِعيِن ُشْكَرَك َو َأْن تـُْلِهَميِن ذِْكَركَ  اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك 
ُسَؤاَل َخاِضٍع ُمَتَذلٍِّل َخاِشعٍ  َأْن ُتَساحِمَيِن َو تـَْرمَحَيِن َو جَتَْعَليِن ِبِقْسِمَك 

يِع اأْلَْحَواِل ُمتـََواِضعاً، رَاِضياً قَانِعاً َو يف مجَِ
ِعْنَد الشََّداِئِد  ِبَك  أَنـَْزَل  َو  فَاقـَُتُه  اْشَتدَّْت  َمِن  َأْسأَُلَك ُسَؤاَل  َو  اللَُّهمَّ 
َحاَجَتُه َو َعظَُم ِفيَما ِعْنَدَك َرْغبـَُتهُ  اللَُّهمَّ َعظَُم ُسْلطَاُنَك َو َعالَ َمَكاُنَك 
َو َخِفَي َمْكُركَ  َو َظَهَر أَْمُرَك َو َغَلَب قـَْهُرَك َو َجَرْت ُقْدرَُتَك َو الَ مُيِْكُن 

اْلِفرَاُر ِمْن ُحُكوَمِتَك،
اللَُّهمَّ الَ َأِجُد ِلُذنُويب َغاِفراً َو الَ ِلَقَباِئِحي َساتِراً َو الَ ِلَشيْ ٍء ِمْن َعَمِلَي 

اْلَقِبيِح اِبحلََْسِن ُمَبدِّالً َغيـَْركَ  الَ إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك َو حِبَْمِدَك ظََلْمُت 
نـَْفِسي َو جَتَرَّْأُت جِبَْهِلي  َو َسَكْنُت ِإىَل َقِدمِي ذِْكرَِك يل َو َمنَِّك َعَليَ  اللَُّهمَّ 
َمْواَلَي َكْم ِمْن قَِبيٍح َستـَْرَتهُ  َو َكْم ِمْن فَاِدٍح ِمَن اْلَباَلِء أَقـَْلَتُه )أََمْلَتُه( َو 
يٍل َلْسُت  َكْم ِمْن ِعثَاٍر َوقـَيـَْتهُ  َو َكْم ِمْن َمْكُروٍه َدفـَْعَتُه َو َكْم ِمْن ثـََناٍء مجَِ

أَْهالً َلُه َنَشْرَتُه،
اللَُّهمَّ َعظَُم َبالَِئي َو أَفـَْرَط يب ُسوُء َحايل َو َقُصَرْت )َقصََّرْت( يب أَْعَمايل  
َو قـََعَدْت يب أَْغاَليل َو َحَبَسيِن َعْن نـَْفِعي بـُْعُد أََمِلي )آَمايل( َو َخَدَعْتيِن 
َنايَِتَها )خِبَِيانَِتَها( َو ِمطَايل  اَي َسيِِّدي فََأْسأَُلَك  نـَْيا ِبُغُرورَِها َو نـَْفِسي جِبِ الدُّ
ِبِعزَِّتَك َأْن الَ حَيُْجَب َعْنَك ُدَعاِئي ُسوُء َعَمِلي َو ِفَعايل  َو الَ تـَْفَضْحيِن 
خِبَِفيِّ َما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمْن ِسّرِي َو الَ تـَُعاِجْليِن اِبْلُعُقوبَِة َعَلى َما َعِمْلُتُه 
يف َخَلَوايت  ِمْن ُسوِء ِفْعِلي َو ِإَساَءيت َو َدَواِم تـَْفرِيِطي َو َجَهاَليِت َو َكثـْرَِة 
اتَـّبـَْعُت  َأْجرَْيَت َعَليَّ ُحْكماً  َغْفَليِت  َو ُكِن ِإهلَِي َو َمْواَلَي  َشَهَوايت َو 
ِفيِه َهَوى نـَْفِسي  َو مَلْ َأْحرَتِْس ِفيِه ِمْن تـَْزِينِي َعُدوِّي فـََغرَّين مبَا أَْهَوى َو 
َأْسَعَدُه َعَلى َذِلَك اْلَقَضاُء فـََتَجاَوْزُت مبَا َجَرى َعَليَّ ِمْن َذِلَك بـَْعَض 
جَُّة(  )ِمْن نـَْقِض( ُحُدوِدَك َو َخاَلْفُت بـَْعَض أََواِمرِكَ  فـََلَك احلَْْمُد )احلُْ
يِع َذِلَك َو الَ ُحجََّة يل ِفيَما َجَرى َعَليَّ ِفيِه َقَضاُؤَك َو أَْلَزَميِن  َعَليَّ يف مجَِ
ُحْكُمَك َو َباَلُؤكَ  َو َقْد أَتـَيـُْتَك اَي ِإهلَِي بـَْعَد تـَْقِصرِيي َو ِإْسرَايف َعَلى 
نـَْفِسي ُمْعَتِذراً اَنِدماً ُمْنَكِسراً ُمْسَتِقيالً ُمْستـَْغِفراً ُمِنيباً ُمِقرّاً ُمْذِعناً ُمْعرَتِفاً 
الَ َأِجُد َمَفرّاً ممَّا َكاَن ِمينِّ َو الَ َمْفَزعاً أَتـََوجَُّه إِلَْيِه يف أَْمرِي  َغيـَْر قـَُبوِلَك 
َي يف َسَعِة )َسَعٍة ِمْن( َرمْحَِتكَ  اللَُّهمَّ )ِإهلَِي( فَاقـَْبْل  ُعْذرِي َو ِإْدَخاِلَك ِإايَّ

ُعْذرِي َو اْرَحْم ِشدََّة ُضّرِي َو ُفكَّيِن ِمْن َشدِّ َواَثِقي،
اَي َربِّ اْرَحْم َضْعَف َبَدين َو رِقََّة ِجْلِدي َو ِدقََّة َعْظِمي  اَي َمْن َبَدأَ َخْلِقي 



َو ذِْكرِي َو تـَْربَِييِت َو ِبّرِي َو تـَْغِذَييِت َهْبيِن اِلبِْتَداِء َكَرِمَك َو َساِلِف ِبّرَِك 
يب  اَي ِإهلَِي َو َسيِِّدي َو َريبِّ أَ تـُرَاَك ُمَعذِّيب بَِنارَِك بـَْعَد تـَْوِحيِدكَ  َو بـَْعَد 
َما اْنَطَوى َعَلْيِه قـَْليب ِمْن َمْعرِفَِتكَ  َو هلََِج ِبِه ِلَساين ِمْن ذِْكرَِك َو اْعتـََقَدُه 

َضِمرِيي ِمْن ُحبِّكَ  َو بـَْعَد ِصْدِق اْعرتَايف َو ُدَعاِئي َخاِضعاً ِلرُبُوبِيَِّتكَ 
َهيـَْهاَت أَْنَت َأْكَرُم ِمْن َأْن ُتَضيَِّع َمْن رَبَـّيـَْتُه أَْو تـُْبِعَد )تـُبـَعَِّد( َمْن أَْدنـَيـَْتهُ  
أَْو ُتَشّرَِد َمْن آَويـَْتُه أَْو ُتَسلَِّم ِإىَل اْلَباَلِء َمْن َكَفيـَْتُه َو َرمِحَْتهُ  َو لَْيَت ِشْعرِي 
اَي َسيِِّدي َو ِإهلَِي َو َمْواَلَي أَ ُتَسلُِّط النَّاَر َعَلى ُوُجوٍه َخرَّْت ِلَعَظَمِتَك 
َساِجَدًة َو َعَلى أَْلُسٍن َنَطَقْت بِتـَْوِحيِدَك َصاِدَقًة َو ِبُشْكرَِك َماِدَحًة َو 
َعَلى قـُُلوٍب اْعتـََرَفْت إبِِهَلِيَِّتَك حُمَقَِّقًة َو َعَلى َضَمائَِر َحَوْت ِمَن اْلِعْلِم ِبَك 
َحىتَّ َصاَرْت َخاِشَعًة َو َعَلى َجَوارَِح َسَعْت ِإىَل أَْوطَاِن تـََعبُِّدَك طَائَِعًة 
َو َأَشاَرْت اِبْسِتْغَفارَِك ُمْذِعَنًة َما َهَكَذا الظَّنُّ ِبَك َو الَ ُأْخرباَْن ِبَفْضِلَك 
نـَْيا َو  َعْنَك اَي َكرمُِي اَي َربِ  َو أَْنَت تـَْعَلُم َضْعِفي َعْن قَِليٍل ِمْن َباَلِء الدُّ
ُعُقواَبهِتَا َو َما جَيْرِي ِفيَها ِمَن اْلَمَكارِِه َعَلى أَْهِلَها َعَلى َأنَّ َذِلَك َباَلٌء َو 
تُُه، َفَكْيَف اْحِتَمايل لَِباَلِء  َمْكُروٌه، قَِليٌل َمْكثُُه، َيِسرٌي بـََقاُؤُه، َقِصرٌي ُمدَّ
تُُه  اآْلِخرَِة َو َجِليِل )ُحُلوِل( ُوُقوِع اْلَمَكارِِه ِفيَها َو ُهَو َباَلٌء َتطُوُل ُمدَّ
َيُكوُن ِإالَّ َعْن َغَضِبَك  َو َيُدوُم َمَقاُمُه َو الَ خُيَفَُّف َعْن أَْهِلهِ  أِلَنَُّه الَ 
َو انِْتَقاِمَك َو َسَخِطكَ  َو َهَذا َما الَ تـَُقوُم َلُه السََّماَواُت َو اأْلَْرضُ  اَي 
لِيُل احْلَِقرُي اْلِمْسِكنُي  َسيِِّدي َفَكْيَف يل )يب( َو أاََن َعْبُدَك الضَِّعيُف الذَّ
اْلُمْسَتِكنيُ  اَي ِإهلَِي َو َريبِّ َو َسيِِّدي َو َمْواَلَي أِلَيِّ اأْلُُموِر إِلَْيَك َأْشُكو

تِِه أَْم ِلطُوِل اْلَباَلِء َو  َو ِلَما ِمنـَْها َأِضجُّ َو أَْبِكي  أِلَلِيِم اْلَعَذاِب َو ِشدَّ
تِهِ  فـََلِئْن َصيَـّْرَتيِن لِْلُعُقواَبِت َمَع أَْعَداِئَك َو مَجَْعَت بـَْييِن َو بـنَْيَ أَْهِل  ُمدَّ
َبالَِئَك َو فـَرَّْقَت بـَْييِن َو بـنَْيَ َأِحبَّاِئَك َو أَْولَِياِئكَ  فـََهْبيِن اَي ِإهلَِي َو َسيِِّدي 

َو َمْواَلَي َو َريبِّ َصبـَْرُت َعَلى َعَذاِبَك َفَكْيَف َأْصربُ َعَلى ِفرَاِقكَ  َو َهْبيِن 
)اَي ِإهلَِي( َصبـَْرُت َعَلى َحرِّ اَنرَِك َفَكْيَف َأْصربُ َعِن النََّظِر ِإىَل َكرَاَمِتكَ  أَْم 

َكْيَف َأْسُكُن يف النَّاِر َو َرَجاِئي َعْفُوَك،
لَِئْن تـَرَْكَتيِن اَنِطقاً أَلَِضجَّنَّ  فَِبِعزَِّتَك اَي َسيِِّدي َو َمْواَلَي أُْقِسُم َصاِدقاً 
إِلَْيَك بـنَْيَ أَْهِلَها َضِجيَج اآْلِمِلنَي )اآْلِلِمنَي( َو أَلَْصُرَخنَّ إِلَْيَك ُصرَاَخ 
اْلُمْسَتْصرِِخنيَ  َو أَلَْبِكنَيَّ َعَلْيَك ُبَكاَء اْلَفاِقِديَن َو أَلُاَنِديـَنََّك أَْيَن ُكْنَت 
اَي َويلَّ اْلُمْؤِمِننيَ  اَي َغايََة آَماِل اْلَعارِِفنَي اَي ِغَياَث اْلُمْسَتِغيِثنيَ  اَي َحِبيَب 

قـُُلوِب الصَّاِدِقنَي َو اَي إَِلَه اْلَعاَلِمنَي،
ُمْسِلٍم  َعْبٍد  ِفيَها َصْوَت  َتْسَمُع  ِإهلَِي َو حِبَْمِدَك  فـَتـُرَاَك ُسْبَحاَنَك اَي  أَ 
ُسِجَن )ُيْسَجُن( ِفيَها مبَُخاَلَفِتهِ  َو َذاَق َطْعَم َعَذاهِبَا مبَْعِصَيِتِه َو ُحِبَس 
ٍل ِلَرمْحَِتَك َو  بـنَْيَ َأْطَباِقَها جِبُْرِمِه َو َجرِيرَتِهِ  َو ُهَو َيِضجُّ إِلَْيَك َضِجيَج ُمَؤمِّ
يـَُناِديَك بِِلَساِن أَْهِل تـَْوِحيِدَك َو يـَتـََوسَُّل إِلَْيَك ِبرُبُوبِيَِّتكَ  اَي َمْواَلَي َفَكْيَف 
يـَبـَْقى يف اْلَعَذاِب َو ُهَو يـَْرُجو َما َسَلَف ِمْن ِحْلِمكَ  أَْم َكْيَف تـُْؤِلُمُه النَّاُر 
َو ُهَو أَيُْمُل َفْضَلَك َو َرمْحََتَك أَْم َكْيَف حُيْرِقُُه هَلِيبـَُها َو أَْنَت َتْسَمُع َصْوَتُه 
َو تـََرى َمَكانَهُ  أَْم َكْيَف َيْشَتِمُل َعَلْيِه َزِفريَُها َو أَْنَت تـَْعَلُم َضْعَفهُ  أَْم َكْيَف 
يـَتـََقْلَقُل بـنَْيَ َأْطَباِقَها َو أَْنَت تـَْعَلُم ِصْدَقهُ  أَْم َكْيَف تـَْزُجرُُه َزاَبنِيـَتـَُها َو ُهَو 
يـَُناِديَك اَي رَبَّهْ  أَْم َكْيَف يـَْرُجو َفْضَلَك يف ِعْتِقِه ِمنـَْها فـَتـَتـْرُُكُه )فـَتـَتـْرَُكُه( 
ِفيَها َهيـَْهاَت َما َذِلَك الظَّنُّ ِبَك َو الَ اْلَمْعُروُف ِمْن َفْضِلكَ  َو الَ ُمْشِبٌه 
ِديَن ِمْن ِبّرَِك َو ِإْحَساِنَك فَِباْلَيِقنِي أَْقَطُع َلْو الَ َما  ِلَما َعاَمْلَت ِبِه اْلُمَوحِّ
َحَكْمَت ِبِه ِمْن تـَْعِذيِب َجاِحِديَك َو َقَضْيَت ِبِه ِمْن ِإْخاَلِد ُمَعاِنِديكَ  
جَلََعْلَت النَّاَر ُكلََّها بـَْرداً َو َساَلماً َو َما َكاَن )َكاَنْت( أِلََحٍد ِفيَها َمَقرّاً 
ُمَقاماً )َمَقاماً( َلِكنََّك تـََقدََّسْت َأمْسَاُؤَك أَْقَسْمَت َأْن مَتْأَلََها ِمَن  َو الَ 



اْلَكاِفرِينَ  ِمَن اجْلِنَِّة َو النَّاِس َأمْجَِعنَي َو َأْن خُتَلَِّد ِفيَها اْلُمَعاِنِدينَ  َو أَْنَت 
نـَْعاِم ُمَتَكّرِماً، َجلَّ ثـََناُؤَك قـُْلَت ُمبـَْتِدائً َو َتَطوَّْلَت اِبإْلِ

اََفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن فاِسقاً ال َيْستـَُووَن ِاهلى َو َسيِّدى فََاْسئـَُلَك 
اِبْلُقْدرَِة الَّىت َقدَّْرهَتا َو اِبْلَقِضيَِّة الَّىت َحَتْمَتها َو َحَكْمَتها َو َغَلْبَت َمْن 
َعَلْيِه َاْجَريـَْتها اَْن تـََهَب ىل ىف هِذِه اللَّيـَْلِة َو ىف هِذِه الّساَعِة ُكلَّ ُجْرٍم 
َاْجَرْمُتُه َو ُكلَّ َذْنٍب أَْذنـَبـُْتُه َو ُكلَّ قَِبيٍح َأْسَرْرتُُه َو ُكلَّ َجْهٍل َعِمْلُتُه َكَتْمُتُه 
اَْو أَْعَلنـُْتُه َأْخَفيـُْتُه اَْو اَْظَهْرتُُه َو ُكلَّ َسيَِّئٍة أََمْرَت ابِِثْباهِتَا اْلِكراَم اْلكاتِبنَي 
ْلتـَُهْم حِبِْفِظ ما َيُكوُن ِمىّن َو َجَعْلتـَُهْم ُشُهوداً َعَلىَّ َمَع َجوارِحى  الَّذيَن وَكَّ
َو  َعنـُْهْم  َخِفَى  ِلما  َوالّشاِهَد  َوراَّئِِهْم  ِمْن  َعَلىَّ  الرَّقيَب  اَْنَت  َو ُكْنَت 
ِبَرمْحَِتَك َاْخَفيـَْتُه َو ِبَفْضِلَك َستـَْرَتُه َو اَْن تـَُوفَِّر َحّظى ِمْن ُكلِّ َخرْيٍ اَنـْزَْلَتُه 
اَْو ِاْحساٍن َفضَّْلَتُه اَْو ِبرٍّ َنَشْرَتُه اَْو رِْزٍق َبَسْطَتُه اَْو َذْنٍب تـَْغِفرُُه اَْو َخطَاٍء 

، َتْستـُرُُه اي َربِّ اي َربِّ اي َربِّ
اي ِاهلى َو َسيِّدى َو َمْوالَى َو ماِلَك رِّقى اي َمْن بَِيِدِه انِصَيىت اي َعليماً 
ِبُضّرى َو َمْسَكَنىت اي َخبرياً ِبَفْقرى َو فاَقىت اي َربِّ اي َربِّ اي َربِّ َاْسئـَُلَك 
حِبَقَِّك َو ُقْدِسَك َو اَْعَظِم ِصفاِتَك َو َامْساَِّئَك اَْن جَتَْعَل اَْوقاتى ِمَن اللَّْيِل 
َوالنَّهاِر ِبذِْكرَِك َمْعُمورًَة َو خِبِْدَمِتَك َمْوُصوَلًة َو اَْعماىل ِعْنَدَك َمْقُبوَلًة َحىّت 
َتُكوَن اَْعماىل َو اَْورادى ُكلُّها ِوْرداً واِحداً َو حاىل ىف ِخْدَمِتَك َسْرَمداً 
اي َسيِّدى اي َمْن َعَلْيِه ُمَعوَّىل اي َمْن اِلَْيِه َشَكْوُت َاْحواىل اي َربِّ اي َربِّ 
اي َربِّ قـَوِّ َعلى ِخْدَمِتَك َجوارِحى َواْشُدْد َعَلى اْلَعزميَِة َجواحِنى َو َهْب 
اِلَْيَك  تِّصاِل خِبِْدَمِتَك َحىّت َاْسرََح  ىِلَ اجلِْدَّ ىف َخْشَيِتَك َوالدَّواَم ىِف االِْ
ىف َمياديِن الّساِبقنَي َو أُْسرَِع اِلَْيَك ىِف اْلبارِزيَن َو َأْشتاَق ِاىل قـُْرِبَك ىِف 
اْلُمْشتاقنَي َو أَْدنـَُو ِمْنَك ُدنـُوَّ اْلُمْخِلصنَي َو َاخاَفَك خَماَفَة اْلُموِقننَي َو 

َاْجَتِمَع ىف ِجوارَِك َمَع اْلُمْؤِمننَي اَلّلُهمَّ َو َمْن اَراَدىن ِبُسوٍَّء فَاَرِْدُه َو َمْن 
كاَدىن َفِكْدُه َواْجَعْلىن ِمْن َاْحَسِن َعبيِدَك َنصيباً ِعْنَدَك َو اَقـَْرهِبِْم َمْنزَِلًة 
ِهْم زُْلَفًة َلَدْيَك فَِانَُّه ال يُناُل ذِلَك ِاالّ ِبَفْضِلَك َو ُجْدىل  ِمْنَك َو َاَخصِّ
جِبُوِدَك َواْعِطْف َعَلىَّ مبَْجِدَك َواْحَفْظىن ِبَرمْحَِتَك َواْجَعْل ِلساىن ِبذِْكرَِك 
هلَِجاً َو قـَْلىب حِبُبَِّك ُمتـَيَّماً َو ُمنَّ َعَلىَّ حِبُْسِن ِاجابَِتَك َو اَِقْلىن َعثـْرَتى 
ِبُدعاَِّئَك  اََمْرتـَُهْم  َو  ِبِعباَدِتَك  ِعباِدَك  َعلى  َقَضْيَت  فَِانََّك  زَلَّىت  َواْغِفْر 
َو َضِمْنَت هَلُُم اإِلجابََة فَِالَْيَك اي َربِّ َنَصْبُت َوْجهى َو اِلَْيَك اي َربِّ 
َمَدْدُت َيدى فَِبِعزَِّتَك اْسَتِجْب ىل ُدعاَّئى َو بـَلِّْغىن ُمناَى َو ال تـَْقَطْع ِمْن 
ْنِس ِمْن اَْعدآئى، اي َسريَع الّرِضا  َفْضِلَك َرجاَّئى َواْكِفىن َشرَّ اجلِْنِّ َواالِْ
ِاْغِفْر ِلَمْن ال مَيِْلُك ِااّل الدُّعاََّء فَِانََّك فـَّعاٌل ِلما َتشاَُّء اي َمِن امْسُُه َدوآٌء َو 
ذِْكرُُه ِشفاٌَّء َو طاَعُتُه ِغىًن ِاْرَحْم َمْن رَأُس مالِِه الرَّجاَُّء َو ِسالُحُه اْلُبكاَُّء 
اي ساِبَغ النَِّعِم اي داِفَع النَِّقِم اي نُوَر اْلُمْستـَْوِحشنَي ىِف اْلظَُّلِم اَي عاِلماً ال 
يـَُعلَُّم َصلِّ َعلى حُمَمٍَّد َوآِل حُمَمٍَّد َوافـَْعْل ىب َما اَْنَت أَْهُلُه َو َصلَّى الّلُ 

ِة اْلَميامنَي ِمْن الِِه َو َسلََّم َتْسليماً َكثرياً.« َعلى َرُسولِِه َواأْلَِئمَّ
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