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أصدرترابطةعلماءفلسطنی)اليوم2019/3/3م.(فتوىشرعيةبعنوان
»حكماإلسالميفالتطبيعمعالعدوالصهيويناحملتلألرضفلسطنی«قالت
فيها:إن ما جيري احلديث عنه اليوم من تطبيع مع االحتالل االسرائيلي وقبوله يف 
املنطقة وما تربره بعض احلكومات هلذا التطبيع يعد من أخطر االخرتاقات وهتديًدا 

ألمن األمة وإفساد عقيدهتا.
اليهود من أرض  يعين متكني  الصلح والتطبيع  أن: بيان الرابطةيف وأضافت
املسلمني، وعلى رقاب شعب مسلم، هذا خبصوص أي أرض إسالمية؛ فما ابلنا 
إذا كانت »فلسطني« املباركة، األرض املقدسة وفيها املسجد األقصى املبارك، 

الذي يعترب جزًءا من ديننا قرآانً وسنًة وعقيدة.
وذكرتأنالصلحوالتطبيعمعاالحتاللاالسرائيلي:يعين االستسالم للكفار 
بعد  إال  يكون  ال  والتطبيع  اإلسالمية،  ولألراضي  للدين  وإضاعة  شأهنم  وعلو 
صلح، والصلح الشرعي اجملمع عليه هو: الصلح مع الكفار إن دعت املصلحة 
على وضع احلرب مدًة معلومة إن كان عقداً الزماً، أو مدة مطلقة إن كان عقداً 

جائزاً ممكن الفسخ وقت احلاجة، هذه هي حدود الصلح الشرعي ابإلمجاع.
واستطردت:أما الصلح أو االتفاقيات املتضمنة تنازالت عقدية وإلغاء ألحكام 
شرعية فهذا صلح ابطٌل شرعاً ابإلمجاع، بل هو حقيقته استسالم ونكوص عن 

الشريعة وختلٍّ عن بعض أحكامها.
االحتالل  مع  صلًحا  عقد  من  أن  فيه  شك  ال  مما  أنه: الرابطة وأوضحت
االسرائيلي مل حيصد سوى اخليبة والذل، ومل ينته مسلسل التنازل للعدو، فلم تعد 
األرض ألصحاهبا ومل حترر املقدسات ومل ينل الشعب الفلسطيين حريته واستقالله.
وأكدتالرابطة:حرمة الصلح والتطبيع مع العدو الصهيوين من منطلق األدلة 
الشرعية العديدة وواقع احلال واملآل،مضيفة:ال جيوز ألحد كائناً من كان أن 
الصلح  ويعترب  ابطاًل،  يقع صلحاً  فإنه  وإذا وقع كذلك  الصورة،  بتلك  يعقده 
والتطبيع مع العدو الصهيوين ابطاًل وجرمية يف حق األمة وأجياهلا، وخمالفة صرحية 

ألحكام الشرع.
واستشهدتالرابطةابلعديدمناألدلةاليتتؤكدفتواها،واليتأبرزها:إذا 
كان هللا أوجب القتال إلنقاذ املستضعفني فكيف نصاحل الصهاينة احملتلني صلحاً 

ميكنهم من املستضعفني من املسلمني يف فلسطني وهذا مما يتضمنه التطبيع.

الرابطة:كيف نصاحل ونطبع مع العدو الصهيوين الذي قتل  تساءلت وأيضاً
وشرد واعتقل املاليني من أبناء شعبنا الفلسطيين وأمتنا إىل يومنا هذا.

وأشارتإىلأنذلك:يضاد األصول اجملمع عليها يف جهاد األعداء والرباءة 
منهم، ومواالة املسلمني ونصرهتم بدعمهم والوقوف معهم.

ونوهتإىلأن:الصلح القائم والتطبيع اجلاري ميثل ظلماً على الشعب الفلسطيين 
ألنه ينكر حق الشعب الفلسطيين يف أرضه ويقر زورًا حبق اليهود عليها مع ما 
يرتتب على ذلك من جترمي وعدوان على املقاومة وكأهنا معتدية، والتضامن مع 
العدو وكأنه ضحية معتدى عليها فضالً عن متزيق األمة وانقسامها على نفسها.

لكل  الفتوىأن:هذا التأصيل الشرعي أييت أتكيداً  الرابطةيفختام وقالت
الفتاوى الشرعية اليت صدرت عن علماء األمة منذ أن بدأت قضية فلسطني، 
فجميعهم أوجبوا القتال ضد اليهود الغاصبني، ومنعوا الصلح معهم، ومل خيتلفوا 
يف حرمة التطبيع مع الصهاينة احملتلني الغاصبني، ومل خيتلفوا كذلك على وجوب 

قتاهلم إلخراجهم من أرض املسلمني.
وأفادتأبنمنهذهالفتاوىفتوىعلماءوقضاةفلسطنیالذيانعقديف
القدسعام1935م.،وكذلكفتوىعلماءاألزهرعام1366هـوأيًضا
عام1367هـبوجوباجلهادإلنقاذفلسطنی،وفتوىعلماءاملؤمترالدويل
اإلسالمياملنعقديف»ابكستان«عام1968م.،وكذلكفتوىجلنةالفتوى

يفاألزهرالصادرةعام1375هـبتحرميالتطبيعمعاليهود.
واتبعت:أيضاً أصدر أكثر من 63 عامل من مثاين عشرة دولة عام 1989م. 
التنازل عن أي جزء من فلسطني، وفتوى مؤمتر علماء فلسطني  فتوى بتحرمي 
املنعقد يف 1412هـ الذين أفتوا حبرمة املشاركة يف »مؤمتر مدريد« وأفتوا أيضاً 

حبرمة التطبيع مع اليهود.

املصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية.

األقليات على حرهبا توسع »الصنی« إن ستانديش ريد  الكاتب يقول
املسلمة،وإهناصارتتستهدفالكزاخينیاآلن،فضالًعناستهدافهاأقلية

اإليغورابلدرجةاألوىل.
يبدأالكاتبمقالهالذينشرتهلهصحيفة»واشنطنبوست«األمریكية،

مبأساةاملواطنالكزاخي زركينبيك أواتن)31عاما(وزوجتهوطفلهما.
فيقولإنهأحياانميكنمشاهدةأواتنعندمنتصفالليليقفمتصلباإىل
جانبالسريرالذييتقامسهمعزوجتهشينار كيليشيفا،اليتتقولإنذاكرته
التساعده،وإنهيبقىيتجوليفشوارعمدينة»أملايت«يف»كزاخستان«

بشكلدوري.
وعندماتتمكنعائلتهمنالعثورعليه،فإنهجيدصعوبةيفالتعرفعليهم

ويقاومالعودةمعهمإىلاملنزل.
خمتلف عامنیيف قرابة - طباخاً يعمل الذيكان - أواتن أمضى فقد
أشكالاالحتجازيفالصنیاجملاورة،مبايفذلكيفأحدمعسكرات»إعادة
التعليم«السيئةالسمعةيفمنطقة»شينجيانغ«مشالغربالصنی،وهي
املنطقةالشاسعةاليتتشرتكيفحدوديبلغطوهلاحنو1.760كيلومرتامع

كزاخستان.

اعتقال والتماس
ويضيفالكاتبأنزوجةأواتنكانتقدتقدمتابلتماساتالحتصى
إلطالقسراحهمنأحداملعسكراتيفمقاطعة»زهاسو«،غریأنهعندما
عادإىلاملنزليفأواخر2018م.جلبمعهحمنةالصدمةعرباحلدودمرة
أخرى،فأواتنليسالرجلالذيكان،ويشریإىلوجودحاالتأخرىمثله
شائعةيفهذااجلزءمنالبالد،وأنهذهاحلاالتمتثلحتوالكبریايفهنج

الصنیالقمعيجتاهاألقلياتاملسلمة.

ويضيفالكاتبأنالقمعالصيينضداألقلياتاملسلمةظلميارسعلى
هذه أن غری نفسها، البالد داخل احلدود ضمن مضت لعقود األغلب
املمارساتالقمعيةأصبحتاآلنجتتاحاملنطقةبنیالبلدين،وهياملنطقة
اليتكانالصينيونوالكزاخيونيعربوهناحبريةجيئةوذهااب،وأنالذينعلى

جانيباحلدودكانواخيتلطونويتزوجونويعملونمعبعضهمبعضا.
ويقولالكاتبإنهأواتن-كبقيةاآلالفمنالعرقيةالكزاخيةاملستهدفنیيف
هذهاحلملة-مواطنصيينمتزوجمنمواطنةكزاخية،ويعيشيفكزاخستان

مقيمابشكلقانوين.

واثئق ورعب
وارحتلأواتنإىلالصنیيفأواخر2016م.للحصولعلىالواثئقالالزمة
لنيلاجلنسيةالكزاخية،غریأنهتعرضلالعتقالومتاالستيالءعلىجواز

سفرهوإرسالهإىلمعسكراحتجازيفيناير/كانونالثاين2017م.
وينسبالكاتبإىلأواتنالقولإناألشخاصالذينعاشمعهميفاملعتقل
منغریعرقيةاهلاناليتتسيطرعلىالصنی،كانوايشعرونابلرعب،ويضيف
أنهكانيتمإجبارالسجناءيفهذهاألماكنعلىالتخليعنلغتهمالرتكية

األموعناملظاهراإلسالمية.
ويشریالكاتبإىلأنعدداحملتجزينيفمعسكراتشينجيانغيقاربمليوين
أقلية األول املقام يف تستهدف الصنی أن وإىل 2017م.، منذ سجنی

اإليغور،إضافةإىلاألقلياتاملسلمةاألخرى.

املصدر: اجلزيرة.

حرب الصين على المسلمين تتوسع...

فتوى من علماء فلسطين

بشأن التطبيع مع اسرائيل
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قالالباحثاألکادمييمنجنوب»أفريقيا«،مانرياج سوكداونإنوصول
نيلسون مانديالالیسدةاحلکميفجنوبأفريقياجعلاملسلمنیوداينتهم

يفموقعأفضل.
إفريقيايف فیجنوب »بريتوراي« فیجامعة املدرس األستاذ ذلك، وقال
حديثخاصلهمعو»کالةاألنباءالقرآنيةالدولية«)إکنا(مبيناًأنالدين

اإلسالمیواملسلمنیفیعهدحکممانديالکانوايفوضعأفضل.
وقالاندولةجنوبأفريقياکانتدولةمسيحيةحتیأنوصلنيلسون
مانديالالیاحلکم،األمرالذيجعلجنوبأفريقياتصبحدولةعلمانية.

الدایانت  تعاملت مع  إفريقيا  العلمانية فی جنوب  ان احلکومة  قائاًل: وأردف
ابلتساوي حيث إستطاع اإلسالم أن يربز بشکل أکرب.

وأشاراىلأنهجتريالبحوثيفجامعةبريتورايللتعرفعلىخمتلفاألداين
مبايفذلكاإلسالم،ويتمكذلكإجراءأحباثحولاملذهبالشيعيبوصفه

أحداملذاهباإلسالمية.
وأکداملدرساألکادميیاناملسلمنیمقارنةأبتباعالدايانتاألخریيتمتعون
بعض املنتشرعلیمستوی الفقر الرغم احلقوقوعلی أعلیمن مبستوی
األوساطاإلسالميةفیجنوبإفريقيااذاناحلکومةتشارکهمفیالشئون

السياسيةوإهنمحاضرونفیمجيعأجهزةاحلکومة.

املصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا(.

إمجايل من املسلمنی نسبة يف مفاجأة عن روسي، ديين مسؤول كشف
السكان،بعدمخسةعشرسنة.

وقالرئيسجملساملفتنیيف»روسيا«،راوي عني الدين،إن:نسبة املسلمني 
يف البالد ستنمو يف األعوام الـخمسة عشر القادمة، لتصل إىل ثالثني ابملئة، من 

إمجايل السكان.
وكشفعنیالدينإنالنسبةاملتوقعةستكونأكثرمنضعفالنسبةاحلالية،

اليتتصلإىلسبعةابملئة.
وحبسبمانقلتشبكة»روسيااليوم«،عنعنیالدين،فإنهالحظمن

خاللعملهيف»مسجدموسكوالكبری«،ازدايدأعدادمراتديه.
وجاءتتصرحياتعنیالدين،خاللمشاركتهيفمؤمتر»جملسالدوما«.

وأضافاملسؤولالديين:حنتاج بشكل ضروري إىل عشرات املساجد اجلديدة 
ذات البنية التحتية الثقافية والرتبوية املناسبة يف أكرب املدن الروسية.

كمالفتعنیالدينإىلضرورةتوفری»حزمةضماناجتماعي«لرجال
الديناإلسالمي،وتنظيممراكزعلميةوتعليميةللهويةاإلسالميةإىلجانب

مراكزالعلوماألكادميية.
كمانوهعنیالدينإىلوجودحواجز مصطنعة يف روسيا إلعاقة انتشار اإلسالم، 

وينبغي القضاء عليها.

https://ar.shafaqna.com/AR/185370/ :املصدر

نسبة مسلمي روسيا تصل 30 بالمئة بعد 15 عامًا

جنوب أفريقيا تشهد إعتالء اإلسالم

في عهد مانديال

اعتدتجمموعةمنحركة»بيغيدا«اهلولنديةاملعاديةلإلسالموالالجئنی،
األحد،3مارس/آذار2019م.،علىمسجدمبدينة»الهاي«غريب
البالد.وعّلقتاجملموعةدميةوالفتاتمسيئةللنيبحممدعلىمدخل
املسجد على املشرف قال لألانضول، حديث ويف »السنة«. مسجد
عبداحلامد طاهري،إنالـُمصلنیعثرواعلىالدميةوالالفتاتأثناءخروجهم
بعدصالةالفجر.وأضافأناملشهدأرعباحلاضرين،وتواصلوامعالشرطة
علىالفور،مشریاًإىلأناملسلمنیيفاملنطقةيشعرونبقلقإزاءتعرضهم
العتداءاتأكثرخطراً.واتبعأنمثلهذهاملمارساتتؤملاملسلمنیحول
العامل؛إذإهنامتس»أكثرشخصحيبونه«.وأكدطاهريأنحركة»أوروبيون
وطنيونضدأسلمةالغرب«املعروفةاختصاراًبـ»بيغيدا«تقفوراءاالعتداء.
وأوضحأنتسجيالتكامریاتاملسجدتؤكدذلك،إضافةإىلصورنشرها
عناصريفاحلركةللدميةوالالفتاتعربمواقعالتواصلاالجتماعي.واتسعت
يفالغربخاللالسنواتاألخریةرقعة»اإلسالموفوبيا«،اليتتعكسنشر
اخلوفوالتخويفمناإلسالمومايرتتبعليهمناعتداءاتضداملسلمنی،

دوناختاذالدولاملعنيةأواجملتمعالدويلخطواتحامسةملواجهته.

https://ar.shafaqna.com/AR/185360/ :املصدر

حركة »بيغيدا« العنصرية

تعتدي على مسجد في الهاي
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رويعنالنيبأنهقال:»ای علي ما عرف هللا إال أان وأنت، وما عرفين إال 
هللا وأنت، وما عرفك إال هللا وأان.«1

منالنعماإلهليةالكربىاليتأفاضهاهللاسبحانهوتعاىلعلىاإلمامعلي
بنأيبطالبمالزمتهالدائمةواملستمرةلرسولهللاومصاحبتهله،
فرتىبيفحجره،واتبعهاتباعالفصيلأثرأمه،ومليفارقهمنذوالدتهيفجوف
الكعبة،ونصرهعندإظهاردعوته،وشهدمعهاملشاهدإالغزوة»تبوك«،
وكانأولاملؤمننیبه،وأولاملصلنیخلفه،إىلأنكانآخراملودعنیلهحنی

ارتفاعهإىلهللاتعاىل.
هذهاملسریةجعلتالنيبيعطياإلمامعليااملئات،بلاآلالفمن
األومسة،واليتأييتيفصدارهتاحيازتهلتلكاملرتبةاليتمليصلإليهاأحد
تعاىلورسوله والكاملةابهلل التامة املعرفة اإلطالق،وهي على البشر من

.الكرمي
ولذانراهيفحديثهعنالنيبيكشفلنابوضوحعمقشخصيتهمن
ألنه واألخالقية، واجلهادية والرسالية واالجتماعية الفردية جوانبها مجيع

.حديثالعارفاملطلععلىمكنوانتالشخصيةالعظيمةللنيب

املنبت الطيب
موجزة: بكلمات علي اإلمام فيصفه لرسولهللا الطيب املنبت أما
ومماهد  الكرامة،  معادن  يف  منبت،  أشرف  ومنبته  مستقر،  خري  »مستقره 

السالمة.«2
فالنيبكانمستقرهيفاألصالبالشاخمة،وهوخریمستقر.ونبتيفأشرف
تدنس أن من والسالمة الكرامة أسرة هي النيب وأسرة مطهرة، رحم

ابلتلوثأبيرجسمناألرجاساملعنوية.
 ،حمّمد إىل  وتعاىل  سبحانه  هللا  أفضت كرامة  »حىت  أخرى: خطبة ويف
فأخرجه من أفضل املعادن منبتا، وأعز األرومات )األصول( مغرسا، من الشجرة 
اليت صدع منها أنبياءه، وانتجب منها أمناءه، عرتته خري العرت، وأسرته خري األسر 

وشجرته خري الشجر، نبتت يف حرم وبسقت يف كرم.«3
فالنيبمننسلإبراهيم،شيخاألنبياء،وإليهتعودسلسلةآابءالنيب،
وهيأفضلأصليعودإليهإنسان،واليرتبطذلكابآلابءالبعيدينبلإن

أسرتهاليتولدفيها،وهمبنوهاشم،خریأسرة.
وقداستعارلفظاملعدنواملنبتواملغرسلطينةالنبوةاليتولدمنهاالنيب.
ووجهاالستعارةأنتلكاملادةمنشأملثله،كماأناألرضمعدناجلواهر

ومغرسالشجرالطيب.

يف ظل الرعاية اإلهلية
طفال«، الربية »خری أبنه اإلمام فيصفه طفولته، يف النيب وأما
ويصفعنايةهللاعزوجلبهوهوطفلبقوله:»ولقد قرن هللا به من لدن 
أن كان فطيما أعظم ملك من مالئكته يسلك به طريق املكارم، وحماسن أخالق 

العامل ليله وهناره.«4
فالعنايةاإلهليةابألنبياءوالرسلالترتبطبزمانبعثتهم،بلهيقبلذلك؛
فقدمشلتالعنايةاالهليةموسى الكليممنذأنكانطفال،مباأهلمتأمه
أنتلقيهيفالنهروردههللاإليها.وهذاالنصمنأمریاملؤمننیيشهدعلى
أنالنيبحىتقبلبعثتهكانحمالللعنايةاإلهليةابلرتبيةالتامة،ولذامليتمكن
أعداءرسولهللاممنحاربدعوتهأنيعيبعلىرسولهللابشيء

منمثالباألخالققبلالبعثةمعأنهقدلبثفيهمأربعنیسنة،يعيشبينهم
كعيشتهم،ولكنهامتازعنهممباوهبههللامنلطف.

البعثة النبوية املباركة
تتعددالنصوصيفهنجالبالغةحولبعثةالنيبوظروفها،فالنيببعثيف
قومأبعدالناسعناحلقيعيشونيفظلماتاجلهلوالضالل،يتقاتلونفيما

:بينهم،يقول
»أرسله على حني فرتة من الرسل، وطول هجعة من األمم، واعتزام من الفنت، 
وانتشار من األمور، وتلظ من احلروب، والدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور على 
حني اصفرار من ورقها، وإایس من مثرها، واغورار من مائها، قد درست منار 
اهلدى، وظهرت أعالم الردى، فهي متجهمة ألهلها، عابسة يف وجه طالبها.«5

وأماأداءالرسولاألكرمهلذهاملهمةفهومايذكرهاإلمامبقوله:
»وقبض نبيه وقد فرغ إىل اخللق من أحكام اهلدى به. فعظموا منه سبحانه 
ما عظم من نفسه، فإنه مل خيف عنكم شيئا من دينه، ومل يرتك شيئا رضيه أو كرهه 

إال وجعل له علما ابدای.«6
ويصفاإلمامالتحولالذيأوجدهالنيّبيفحياةالعربآنذاك،
 بعدوصفهحلاهلمقبلالبعثةكماتقدمذكرهبقوله:»إن هللا بعث حمّمدا
وليس أحد من العرب يقرأ كتااب وال يدعي نبوة، فساق الناس حىت بوأهم حملتهم، 

وبلغهم منجاهتم، فاستقامت قناهتم واطمأنت صفاهتم.«7
ويفخطبةأخرى:»دفن هللا به الضغائن، وأطفأ به الثوائر، ألف به إخواان، وفرق 

به أقراان، أعز به الذلة، وأذل به العزة.«8
فثمارالبعثةالنبويةكانتعلىاملستوينیالدنيويواألخروي؛فعلىاملستوى
الدنيوي املستوى اآلخرةوعلى للفوزيف الضامنة اهلداية األخرويكانت

كانتالعزةوالسيادةوالسؤددواحلياةاملليئةابحملبةواألخوة.

شجاعة رسول هللا
لقدكانرسولهللايقوداحلروببنفسه،يدخلفيهاكغریهمنأصحابه،
وخيططللقتال،وأيمرهممباجيبعليهم،وينهاههمعمايوجبهزميتهم.
وكانتشجاعةالكلدونشجاعةالرسولحىتكانأصحابهحيتمونبه
عنداشتداداملعركة،فعناإلمامعليحديث:»كنا إذا امحر البأس اتقينا 

برسول هللا فلم يكن أحد منا أقرب إىل العدو منه.«9

الصفات اخللقية
يكفييفاهلدايةإىلالصفاتاخللقيةلرسولهللاماوصفهبههللاعز

وجليفسورةالقلم،اآلية4بكلماتموجزة:
»َو ِإنََّك َلَعلى  ُخُلٍق َعظيم.«

عريكة،  وألينهم  عشرة،  الناس  »أكرم  خلقه: يف علي اإلمام ويصفه
وأجودهم كفا، من خالطه مبعرفة أحبه، ومن رآه بديهة هابه.«10

فمنيعاشرالنيبيشعرابلكرمالنبوي،وجيدأنهألنیالناسطبيعة،فهو
يلنیملنيعيشمعه،ويبسطكفهابلكرموالعطاء.

اليومية، حياته يف النيب تواضع اإلمام يصف أخرى خطبة ويف
فيقول:»ولقد كان أيكل على األرض، وجيلس جلسة العبد، وخيصف بيده 
نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب احلمار العاري، ويردف خلفه، ويكون السرت على 
ابب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول: ای فالنة - إلحدى أزواجه - غيبيه عين، 

فإين إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها.«11

حقيقة الدنيا عند رسول هللا
الدنياكلهاطوعيديهينالمنهاما كانالنيبأفضلخلقهللا،فإن
يريد،بلعرضتعليهالدنيافأابهاوذلكألنهيعرفهاعلىحقيقتها.ويصف

اإلمامأمریاملؤمننیالدنيايفعنیرسولهللافيقول:
»قد حقر الدنيا وصغرها، وأهون هبا وهوهنا، وعلم أن هللا زواها عنه اختيارا، 
وبسطها لغريه احتقارا، فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها عن نفسه، وأحب 
أن تغيب زينتها عن عينه، لكيال يتخذ منها رایشا، أو يرجو فيها مقاما. بلغ عن 
ربه معذرا، ونصح ألمته منذرا، ودعا إىل اجلنة مبشرا، وخوف من النار حمذرا.«12

بطنا،  الدنيا  من  وأمخصهم  الدنيا كشحا،  أهل  »أهضم  أخرى: خطبة ويف
عرضت عليه الدنيا فأىب أن يقبلها، وعلم أن هللا سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، 
وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو مل يكن فينا إال حبنا ما أبغض هللا 
ورسوله، وتعظيمنا ما صغر هللا ورسوله، لكفى به شقاقا هلل، وحمادة عن أمر هللا... 
فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن 
عينه، لكيال يتخذ منها رایشا، وال يعتقدها قرارا، وال يرجو فيها مقاما، فأخرجها 
من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئا 

أبغض أن ينظر إليه، وأن يذكر عنده.«13

االقتداء برسول هللا
إنفعلرسولهللافيهحثللناسكافةعلىالتأسيبهيفنظرهتمإىل
هذهالدنياوماينالونهمنها.ولذاحيثاإلماميفوصاايهعلىاالقتداءبرسول

هللايفذلك:
»أتس بنبيك األطيب األطهر فإن فيه أسوة ملن أتسى، وعزاء ملن تعزى. 
وأحب العباد إىل هللا املتأسي بنبيه، واملقتص ألثره. قضم الدنيا قضما، ومل يعرها 
طرفا... ولقد كان يف رسول هللا ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوهبا: إذ جاع 
فيها مع خاصته، وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. فلينظر انظر بعقله: أكرم 
هللا حمّمدا بذلك أم أهانه، فإن قال: أهانه، فقد كذب - وهللا العظيم - ابإلفك 
العظيم، وإن قال: أكرمه، فليعلم أن هللا قد أهان غريه حيث بسط الدنيا له، 
وزواها عن أقرب الناس منه. فتأسى متأس بنبيه، واقتص أثره، ووجل موجله، وإال 
فال أيمن اهللكة، فإن هللا جعل حمّمدا علما للساعة، ومبشرا ابجلنة، ومنذرا 
ابلعقوبة. خرج من الدنيا مخيصا، وورد اآلخرة سليما. مل يضع حجرا على حجر، 
حىت مضى لسبيله، وأجاب داعي ربه. فما أعظم منة هللا عندان حني أنعم علينا 

به سلفا نتبعه، وقائدا نطأ عقبه.«14
راثء علي للرسول

الذيكانإىلجانبهيف الناسلرسولهللافهو أقرب لقدكانعلي
حلظاتوفاته،يقول:

على لسان علي النبّي
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»ولقد قبض رسول هللا وإن رأسه لعلى صدري. ولقد سالت نفسه يف كفي 
الدار  فأمررهتا على وجهي. ولقد وليت غسله واملالئكة أعواين، فضجت 
واألفنية، مأل يهبط ومأل يعرج، وما فارقت مسعي هينمة منهم، يصلون عليه حىت 

واريناه يف ضرحيه.«15
:ويفموضعآخريقول

»أبيب أنت وأمي ای رسول هللا لقد انقطع مبوتك ما مل ينقطع مبوت غريك من النبوة 
واإلنباء وأخبار السماء. خصصت حىت صرت مسليا عمن سواك، وعممت حىت 
أمرت ابلصرب، وهنيت عن اجلزع، ألنفدان  أنك  الناس فيك سواء. ولوال  صار 
عليك ماء الشؤون ولكان الداء مماطال والكمد حمالفا وقال لك ولكنه ما ال ميلك 

رده، وال يستطاع دفعه أبيب أنت وأمي أذكران عند ربك واجعلنا من ابلك.«16
:وخنتماحلديثبذكرصالةاإلمامعلىرسولهللا

ورسولك،  عبدك  حمّمد  على  بركاتك  ونوامي  اجعل شرائف صلواتك،  »اللهم 
اخلامت ملا سبق والفاتح ملا انغلق، واملعلن احلق ابحلق والدافع جيشات األابطيل، 
والدامغ صوالت األضاليل، كما محل فاضطلع قائما أبمرك مستوفزا يف مرضاتك 
غري انكل عن قدم وال واه يف عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ 
أمرك حىت أورى قبس القابس، وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد 
خوضات الفنت واآلاثم، وأقام مبوضحات األعالم ونريات األحكام، فهو أمينك 
املأمون وخازن علمك املخزون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك ابحلق، ورسولك إىل 

اخللق.«17

اهلوامش:
1.احلسنبنسليماناحللي،»خمتصربصائرالدرجات«،ص125.

2.الشريفالرضي،»هنجالبالغة«،ج1،خطبة94،ص187.
3.نفساملصدر،ص185.

4.نفساملصدر،ج2،خطبة192،ص157.
5.نفساملصدر،ج1،خطبة89،ص157.

6.نفساملصدر،ج2،خطبة183،ص111.
7.نفساملصدر،ج1،خطبة33،ص81.

8.نفساملصدر،ج1،خطبة96،ص187.
9.نفساملصدر،ج4،خطبة9،ص61.

10.حباراألنوار،اجمللسي،ج16،ص147.
11.»هنجالبالغة«،ج2،خطبة160،ص59.
12.نفساملصدر،ج1،خطبة109،ص210.

13.نفساملصدر،ج2،خطبة160،ص58.
14.نفساملصدر،صص60-58.

15.نفساملصدر،ج2،خطبة197،ص172.
16.نفساملصدر،ج2،ص228.
17.نفساملصدر،ج1،ص122.

املصدر : شبكة املعارف اإلسالمّية.
َخلق اميرالمؤمنين و والدته العاّلمة حسن بن يوسف احلّلي
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يقول:
»كنت أان و علي نورا بني يدي هللا عز و جل مطبقا يسبح هللا ذلك النور و 
يقدسه قبل أن خيلق هللا آدم أبربعة عشر ألف عام فلما خلق هللا تعاىل آدم ركب 
ذلك النور يف صلبه فلم نزل يف شيء واحد حىت افرتقنا يف صلب عبد املطلب 

فجزء أان و جزء علي.«
:وفيه13قالرسولهللا

»كنت أان و علي نورا بني يدي هللا عز و جل قبل أن خيلق هللا آدم أبربعة عشر 
ألف سنة. فلما خلق هللا تعاىل أيب آدم سلك ذلك النور يف صلبه، فلم يزل هللا 
ينقله من صلب إىل صلب حىت أقره يف صلب عبد املطّلب، مث أخرجه من صلب 
عبد املطّلب فقسمه قسمني قسما يف صلب عبد هللا و قسما يف صلب أيب طالب 
فعلّي مين و أان منه، حلمه حلمي و دمه دمي، فمن أحبه فيحبين أحبه و من 

أبغضه، فيبغضين أبغضه.«

اخلامسة
توسلآدمبعلیيفالتوبة؛کماروىاخلوارزمي14إبسنادهعن ابن 
عباسقال:سئلالنيبعنالكلماتاليتتلقاهاآدممنربهفتابعليه.
فقال:»سأله حبق حمّمد و علي و فاطمة و احلسن و احلسني إال تبت علي، 

فتاب عليه.«

2. يف الفضائل الثابتة لعلی حال خلقه و والدته
ولدأمریاملؤمننیيوماجلمعةالثالثعشرمنشهررجببعدعامالفيل

بثالثنیسنةيفالكعبةومليولدأحدسواهفيهاالقبلهوالبعده.15
روىصاحبكتاب»بشائراملصطفى«عنيزيد بن قعنبقال:كنت
جالسامعالعباس بن عبد املطلبوفريقمنبين عبد العزىإبزاءبيتهللا
احلرامإذأقبلتفاطمة بنت أسد،أّمأمریاملؤمننیوكانتحامالبه
لتسعةأشهروقدأخذهاالطلق،فقالت:»ای ريب! إين مؤمنة بك و مبا جاء 
من عندك من رسل و كتب و إين مصدقة بكالم جدي إبراهيم اخلليل و إنه 
بىن بيتك العتيق فبحق الذي بىن هذا البيت و حبق املولود الذي يف بطين إال ما 

يسرت علي والديت.«
قاليزيدبنقعنب،فرأيتالبيتقدانشقعنظهرهودخلتفاطمة
فيهوغابتعنأبصارانوعادالبيتإىلحالهفرمناأنينفتحلناقفلالباب
فلمينفتحفعلمناأنذلكمنأمرهللاتعاىل،مثخرجتيفاليومالرابعوعلى

:فقالت.يدهاأمریاملؤمننیعلّيبنأيبطالب
»إين قد فضلت على من تقدمين من النساء: ألن آسية بنت مزاحم عبدت هللا 

سرا يف موضع ال حيب هللا أن يعبد فيه إال اضطرارا؛ 
و أن مرمي بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حىت أكلت منها رطبا جنيا و 

أين دخلت بيت هللا احلرام فأكلت من مثار اجلنة و أرزاقها؛ 
فلما أردت أن أخرج هتف يب هاتف: ای فاطمة! مسيه عليا، فهو علي، و هللا العلي 
األعلى. يقول إين شققت امسه من امسي و أدبته أبديب و أوقفته على غامض علمي 
و هو الذي يكسر األصنام يف بييت و هو الذي يؤذن فوق ظهر بييت و يقدسين 

و ميجدين فطوىب ملن أحبه و أطاعه و ويل ملن أبغضه و عصاه. 

فولدت عليا و لرسول هللا ثالثون سنة فأحبه رسول هللا حبا شديدا...«
قالالسيد ابن طاووسيف»الطرائف«:16

و عظيمة، قدكانت لعلي النيب من احملبة هذه فإذا نظرت، مث
وجدتأسباهباقدمية،وأنهذاأمرإهليوسررابين،واإلحتادبنیالنيب
وعلي،قدكانسالفامستمراوآنفا.ومنذلكحديثالنور،و
حديثخيرب،وانهحيبهللاورسوله،وحيبههللاورسوله،يفمقامأنمن
كانقدهربيفخيرب،مليكنكذلك،ألناحلديثوردعلىهذهالواقعة.
ومنذلكحديثالطائر،وانهاحبالعباداىلهللاتعاىل،واحبهمإىل

.رسولهللا
وقاليلاجعليمهدهبقربفراشيوكانيليأكثرتربيتهوكان
يطهرعليايفوقتغسلهوجيره]يوجره[اللنبعندشربهوحيركمهده

عندنومهويناغيهيفيقظتهوحيملهعلىصدره.
قالالشيخ حمّمد ابن شهر آشوبيف»املناقب«:17

ونشأيفدارالوحي،وريبيفبيتالتنزيل،ومليفارقالنيبيفحال
حياتهاىلحالوفاته.اليقاسبسائرالناس.وإذاكانيفأكرمارومة،
واطيبمغرس،والعرقالصاحلينمي،والشهابالثاقبيسري،وتعليم
الرسولانجع.ومليكنالرسولليتوىلأتديبه،ويتضمنحضانته،و
حسنتربيته،االعلىضربنی:إماعلىالتفرسفيه،أوابلوحيمنهللاتعاىل؛
فانكانابلتفرس،فالختطىفراسته،والخييبظنه.وإنكانابلوحي،

فالمنزلةأعلى،والحالأدلعلىالفضيلةواإلمامةمنه.
وقالابن ميثم البحراين:18

النزاعيفانهكانيفغايةالذكاءواالستعدادللعلم،وكانرسولهللا
افضلالفضالء،مثانهبقىمنأولصغره،اىلحنیوفاةالرسوليفخدمته،
يالزمهليالوهنارا،ويدخلعليهيفكلوقت،ومليتفقذلكالحدمن
الصحابة.ومعلومأنالتلميذاذاكانبتلكالصفةمنالفطنةواحلرصعلى
العلم،وكاناالستاذيفغايةالفضلواحلرصعلىارشادهوتعليمه،و
كاناإلتصالبينهماحاصاليفكلاألوقات،فانهيبلغذلكالتلميذمبلغا

عظيمايفالعلم.
ونعمماقالابنشهرآشوبيفاملناقب:19

أفاليكونأعلمالناس،وكانمعالنيبيفالبيتواملسجد،يكتب
وحيهومسائله،ويسمعفتاويهويسأله؟

قالرسولهللابعدوالدةعلی:»... و يقول هذا أخي و وليي و 
انصري و صفيي و ذخري و كهفي و صهري و وصيي و زوج كرمييت و أميين على 
وصييت و خليفيت و كان حيمله دائما و يطوف به جبال مكة و شعاهبا و أوديتها.«

اهلوامش:
1.ابنشهرآشوب،»مناقبآلايبطالب«،ج2،ص257؛ونقلالعاّلمة

اجمللسيهذاالكالمعنهيف»حباراالنوار«،ج38،ص50.
2.»مناقباخلوارزمي«،ص221.

3.أنظر:»دالئلالصدق«،ج2،ص170-167.
4.»العمدة«،ص353؛وانظرايضاكتابهاآلخر:»اخلصائص«،ص156.

5.راجع:»خالصةعبقاتاالنوار«،ج5،ص276-269.

1. فضائل علّی بن ابی طالب قبل والدته
األوىل

ورديف»التوراة«منذكره:قالهللاتعاىلإلبراهيم:»و أما إمساعيل 
فقد مسعت دعاءك فيه و قد ابركته و سأمثره و أكثره جدا جدا و أجعل منه اثين 

عشر شريفا يولد و أجعله حزاب عظيما.«
والشكيفأنعلياأحداالثينعشروهذهفضيلةمليلحقهغریه

فيها.
1:»قالابن شهر آشوبيف»مناقبآلايبطالب

وذكراخلربيفالكتبالسالفة،اليكونإاللألولياءاألصفياء،واليعين
بهاألمورالدنياوية.فاذا،قدصحلعلياالمورالدينيةكلها.وذلكاليصح

االلنيبأوإمام؛واذامليكننبيا،البدأنيكوناماما.

الثانية
روىأخطب خوارزم2عنعبد هللا بن مسعودقال:قالرسولهللا:»ای 
عبد هللا! أاتين ملك.فقال:ای حمّمد! سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما 
».بعثوا.قلُت:على ما بعثوا؟قال:على واليتك و والية علّي بن أيب طالب

قالالشيخ حمّمد حسن املظفريف»دالئلالصدق«:
ُ ميثاَق النَِّبيِّنَي َلما آتـَيـُْتُكْم  وداللةاآلية81منسورةآلعمران»َو ِإْذ َأَخَذ اللَّ
ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة مثَّ جاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلما َمَعُكْم لَتـُْؤِمُننَّ ِبِه َو لَتـَْنُصُرنَُّه قاَل 
َأ َأقـَْرْرمُتْ َو َأَخْذمُتْ َعلى  ذِلُكْم ِإْصري قاُلوا َأقـَْرْران قاَل فَاْشَهُدوا َو َأاَن َمَعُكْم ِمَن 
الشَّاِهدين «علىإمامةأمریاملؤمننیواضحة،فانبعثالرسل،وأخذامليثاق
عليهميفالقدميبواليةعلي،وجعلهاحملاإلهتمامالعظيميفقرن
أصليالدينالربوبيةوالنبوة،الميكنأنيرادهباإالإمامةمنلهالفضل

.عليهم،كفضلحمّمد
مثقال:

إمناملتذكراآليةالشريفة،الشهادةابلنبوةوالوالية،لإلكتفاءبذكراألصل،
املذكورة، الرواايت الشهادةابلوحدانية.كماأنبعض البعثعلى وهو
اكتفتبذكرنبوةنبينا،وإمامةولينا.ألهنماالداعيإىلالسؤالوالتقدير،
معوضوحبعثهمعلىالشهادةابلوحدانية،لكونهاألصلولذكراآليةله.3

وقالحيىي بن احلسن بن البطريقيف»العمدة«:4
علّي والية على حملّمد السابقنی رسله بعث قد تعاىل هللا فاذاكان
بنأيبطالب،فكيفاليكونمكلفاالمةحمّمدواليةعلّيبن
أيبطالب؟!ويفهذاكفايةعنكلمقصود،وعوضعنكلمفقود.
وقالالعاّلمة السيد حامد حسنييف»عبقاتاالنوار«بعدنقلكلمات

أعالمأهلالسنةيفاآليةالشريفة:
وحفاظهم، أئمتهم مشاهری و السنة، أهل أكابر منكلمات علم لقد
،املرسلنی و االنبياء مجيع من االنبياء سيد نبوة ميثاق أخذ أن
منأوضحالرباهنیوأمتهاعلىأفضليتهمنهموتقدمهعليهم.وملاكان
هذااملعىنمتفرعاعلىتقدمهيفاخللقعليهم،وكانالتقدميفاخللقاثبتا
لعلي،كانهوأيضا،أفضلاخلالئقبعدخامتالنبينی.فهواإلمام

واخلليفةمنبعده،والجيوزتقدمأحدعليه.

بللقدوردتأحاديثكثریةيفكتبهم،صرحيةيفأنهقدأخذمناألنبياء
نبوة ميثاق منهم أخذ امامته،كما و علي والية ميثاق غریهم و
حمّمد...فيكونمجيعماذكرهكبارالعلماءمنالفضللهعلى

5».ضوءأحاديثامليثاقوغریها،اثبتالعلي

الثالثة
أنامسهمكتوبعلىالعرشکماروىأخطب خوارزمعنعبد هللا بن مسعود

:قال:قالرسولهللا
»ملا خلق هللا تعاىل آدم و نفخ فيه من روحه عطس آدم.فقال: احلمد هلل. فأوحى 
هللا تعاىل إليه: محدتين عبدي و عزيت و جاليل، لو ال عبدان أريد أن أخلقهما يف 

دار الدنيا ما خلقتك. 
قال: إهلي فيكوانن مين؟ 

قال: نعم ای آدم! ارفع رأسك و انظر. 
فرفع رأسه، فإذا هو مكتوب على العرش: ال إله إال هللا، حمّمد نيب الرمحة- علي 
مقيم احلّجة و من عرف حق علي زكا و طاب و من أنكر حقه لعن و خاب 
أقسمت بعزيت أن أدخل اجلنة من أطاعه و إن عصاين و أقسمت بعزيت أن أدخل 

النار من عصاه و إن أطاعين.«6
ومنكتاب»املناقب«7عنجابر بن عبد هللا األنصاريقال:قالرسول

:هللا
»مكتوب على ابب اجلنة: ال إله إال هللا، حمّمد رسول هللا، علّي بن أيب طالب أخو 

رسول هللا قبل أن خيلق هللا السماوات و األرض أبلفي عام.«
:ومن»املناقب«قال:قالرسولهللا

»أاتين جربئيل و قد نشر جناحيه و إذا على أحدمها مكتوب: ال إله إال هللا، 
حمّمد النيب؛ و على اآلخر مكتوب: ال إله إال هللا، علّي الوصي.« 8

:ومن»مسندأمحد«9عنجابرقال:قالرسولهللا
»مكتوب على ابب اجلنة: حمّمد رسول هللا، علّي أخو رسول هللا قبل أن ختلق 

السماوات أبلفي عام.«
قالالعاّلمة اجمللسييف»حباراالنوار«بعدإيرادأخبارهبذااملضمون:

هذهاألخبار،تدلعلىفضلعظيملهحيثكتبامسهعلىالعرشيفأول
اخللق،ووصفأبنهللاتعاىلجعلهمؤيداللنيب،وتدلعلىأنهكان
أكثرأتييداوإعانةللنيبمنمجيعاملسلمنی،حيثخصبذلك،و
كلهذاينايفتقدميغریهعليهيفاإلمامة،كماالخيفىعلىمنكشفعن

عينهغطاءالعصبيةوالغباوة.10
وقالالعاّلمة السيد حامد حسنييفعبقاتاالنوار:

ولقدجاءتأحاديثكثریة،تنصعلىأناسمعليمكتوبعلى
العرشمعاسمالنيبوبذلكتظهرأفضليتهمنبعده،وأنهأعظمقدرا

عندهللابعدالرسولمنمجيعاخللق،سواءاالنبياءوغریهم.«11

الرابعة
مارويأنرسولهللاقال:»أان و علّي بن أيب طالب من نور واحد.«

روىصاحب»املناقب«12عنسلمانقال:مسعتحبييباملصطفى
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إن»هنراللنبواملاء«يذكراإلنسانيفالوهلةاالوىلأبهنراجلنةواليتجاء
يفوصفها:»يف اجلنة هنرا أبيض من اللنب و أحلى من العسل«1لكنإنأمعنا
النظريفاتريخحضوراإلنسانيفاألرض،خيطرعلىابلناهنرلنبوماء
اخركانذاتيومبيدأسباطبيناسرائيلاإلثىنعشر،لكنوبعدرحيل
النيبموسى،إنتقلتشأهناشأنابقيوسائلالرسالةوالنبوةإىلاألنبياء
الذينجاؤوامنبعده،وهياالنواحدمنالعديدمناملواريثاملوجودة

لدىصاحباألمرمناألنبياءواألوصياء.
ورغمأنهذااملوروثكانقبلهذابيدابقيأوصياءالرسولاألكرم
أيضا،لكنإذناستخدامهواإلستفادةمنه)كلهوبكلقوة(هوبتصرف

.قائمآلحممد
وتتضحمنخاللروايةحقيقةهذااألمر.

رویعنمفضل بن عمر عنأيبعبدهللاقال:»مسعته يقول أ تدري ما 
كان قميص يوسف.«قالقلت:ال.

قال:»إن إبراهيم ملا أوقدت له النار أاته جربئيل بثوب من ثياب اجلنة 
املوت جعله يف  إبراهيم  فلما حضر  برد  و ال  معه حر  يضره  فلم  إایه  فألبسه 
متيمة2 و علقه على إسحاق و علقه إسحاق على يعقوب فلما ولد 
يوسف علقه عليه فكان يف عضده حىت كان من أمره ما كان فلما أخرجه 
يوسف مبصر من التميمة وجد يعقوب رحيه و هو قوله- »ِإيّنِ أَلَِجُد ريَح يُوُسَف 

َلْو ال َأْن تـَُفنُِّدون «3 فهو ذلك القميص الذي أنزله هللا من اجلنة.« 

قلت:جعلت فداك فإىل من صار ذلك القميص؟
قال:»إىل أهله.«

4».مثقال:»كل نيب ورث علما أو غريه فقد انتهى إىل آل حمّمد
ومناملوروثالذييضطلعبدوريفإنتصاراالماماملهديواقامةدولته
الكرميةودوامهاهوخامتالنيبسليمانالذيكانيسخراجلنبواسطته

ابذنهللا.5
وأماهنراللنبواملاء!

وابلرغممنأنإقداماالماماملهديجيعلاألرضتتطهرمنأقصاهاإىل
بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اأْلَْرض«؛6 َعَلْيِهْم  أقصاهامنالظلمواجلور،»َلَفَتْحنا 
ورغمأنالناسحيققونيفظلالسياساتالصحيحةواإلدارةاحلكيمةلإلمام
إقتصادايملفتا7و»تظهر  الزراعيوإنتعاشا إزدهارايفاحلقل املهدي
األرض كنوزها حىت يراها الناس على وجهها«8و»استغىن الناس مبا رزقهم هللا 
من فضله«؛9لكنهالجيبجتاهلدورهنراللنبواملاءيفاستعناءالناسعن

املاءوالطعام.
وهذاالنهرينبعمنحجرالنيبموسى.كانحجراخفيفامربعامثل
رأسالرجلأمرأنحيملهفكانيضعيفخمالتهفإذااحتاجواإىلاملاءألفاه
وضربهبعصاهفسقاهموقيل:كاناحلجرمنالكدانوهوحجارةرخوة
ماءعذب منكلحفرةعنی ينبع اثنتاعشرةحفرة فيه وكان كاملدر
فيأخذونهفإذافرغواوأرادموسىمحلهضربهبعصاهفيذهباملاءو
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أخرجهالعاّلمةاجمللسييف»البحار«نقالعن»كشفاليقنی«.
10.»حباراالنوار«،ج36،ص53.

11.أنظر:»خالصةعبقاتاالنوار«،ج5،ص256-243.
12.»مناقباخلوارزمي«،ص88.

13.نفساملصدر،ص88.
14.ابناملغازيليف»مناقبه«،ص63،ح89.أخرجهالعاّلمةاجمللسييف»البحار«،
ج35،ص17،عن»إرشاد«املفيدو»إعالمالورى«للطربسيمثقال:أقولالعاّلمة

يفكشفاليقنیحنوه.
15.أخرجالفقرةالسابقةالعاّلمةاجمللسييف»البحار«،ج35،ص16-17،عن
قال: الزايدات،مث ببعضاالختالفو الطربسي، الورى« املفيدو»إعالم »إرشاد«

أقول:ذكرالعاّلمةيفكشفاليقنیحنوه.
16.»الطرائف«،ص155-154:

17.ابنشهرآشوب،»مناقبآلايبطالب«،ج2،ص180.
18.»قواعداملرام«،ص183.

19.ابنشهرآشوب،»مناقبآلايبطالب«،ج2،ص35.

اليقني يف فضائل  بن مطهر، »كشف  يوسف  بن  احللى، حسن  العاّلمة  املصدر: 
أمرياملؤمنني«، طهران، طباعة وزارة ارشاد، الطبعة االولی، 1411ق.، صص 

5-20، ابلتلخيص.
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إنالبشريةتنتظرعلىأحرمناجلمرجناةهنائية.إنالكتلةاإلنسانيةاهلائلة،
وكلحسبحالتهودينهوثقافتهووعيه،ينتظرمصلحاعاملياقوايوكبریا.ويف
هذااخلضم،حتدثاألنبياءواألئمةاملعصومونوأكثرمناالخرينعن
املهدويةواإلنتظاروشروطهوالظهوروعالماته،وعصرالغيبةوعصرالظهور
ومكاسبهو....مبايفذلكحتدثاإلمامعليأمریاملؤمننیابشكال
وصورخمتلفةعنذلكاإلماموتطرقإىلخصائصحكومةاإلمامالعاملية

ومنجزاهتا.
ونلقياتليانظرةعلىمسألةاملهدويةوسيماءاإلماماملهديعربكلمات

.قيمةلإلمامعلي

وصف اإلمام املهدي
مبعث أمان

ونقلاإلمامعليعنالنيباألكرمقوله:
الّسماء،و أهل الّنجومذهب فإذاذهبت الّسماء، أمانألهل »الّنجوم
أهلبيتیأمانألهلاألرض،فإذاذهبأهلبيتی،ذهبأهلاألرض.«1

هنيئا لكم 
وقدألقىاإلمامعليخطبةيفمديحالرسولاألكرمقالفيها:

»فنحنانوارالسماءوانواراالرضوسفنالنجاةوفينامكنونالعلمو
الينامصریاالموروهبمديناتنقطعاحلججفهوخامتاالئمهومنقذاالمةو

منتهیالنورفليهنأمنمتسكبعروتناوحشرعلیحمبتنا.«2

أوصاف املهدي
سئلاإلمامعليأمریاملؤمننیعنأوصافاملهديفقال:

»هوشابمربوع،حسنالشعر،حسنالوجه،يسيلشعرهعلیمنكبيه،و
نوروجههيعلوسوادشعرهوحليتهورأسهأببیابنخریةاإلماء.«3

خامت األسرار
وقالاإلمامعلييفوصاايهلـكميل:

»...ايكميلمامنعلمإالوأانأفتحه،ومامنسّرإالوالقائمخيتمه
...ايكميلذريّةبعضهامنبعض،وهللامسيععليم،ايكميلالأتخذإال

عّناتكنمّنا....«4

خصائص آخرالّزمان
حرية الشيعة

:قالاإلمامعلي
»للقائممّناغيبةأمدهاطويل،كأنیابلّشيعةجيولونجوالنالّنعمفیغيبته،
يطلبوناملرعیفالجيدونهأالفمنثبتمنهمعلیدينه،ومليقسقلبهلطول

أمدإمامه،فهومعیفیدرجتیيومالقيامة.
...إّنالقائممّناإذاقام،مليكنألحدفیعنقهبيعةذلكختفیوالدتهو

المهدي في مرآة الروايات

و االمام المهدي االمام علي

كانيسقيكليومستمائةألف.10
وقدأنبعهللاملوسىمناحلجراملاءفانبجستمناحلجراثنتاعشرة

عينالكلسبطعنیواحلجارةيتفجرمنهااألهنار.11
:نقرأيفروايةعناالمامالباقرالعلوم

»إذا خرج القائم من »مكة« ينادي مناديه: أال ال حيملن أحد طعاما و ال 
شرااب. و حيمل معه حجر موسى بن عمران و هو وقر بعري فال ينزل منزال إال 
نبعت منه عيون فمن كان جائعا شبع و من كان ظمآن روي و رويت دواهبم حىت 

ينزلوا النجف من ظهر الكوفة.«12
وقالأبوجعفرحمّمدبنعلي:»إذا ظهر القائم ظهر براية رسول 
هللا و خامت سليمان و حجر موسى و عصاه. مث أيمر مناديه فينادي 
أال ال حيملن رجل منكم طعاما و ال شرااب و ال علفا. فيقول أصحابه إنه يريد أن 
يقتلنا و يقتل دوابنا من اجلوع و العطش فيسري و يسريون معه فأول منزل ينزله 
يضرب احلجر فينبع منه طعام و شراب و علف فيأكلون و يشربون و دواهبم حىت 

ينزلوا »النجف« بظهر »الكوفة.«13
وبذلكفانانسعصرالظهور،يستضيفونهنرالهأثرمناجلنة.النهرالذي
جيريعلىيدحضرةربيعاألانمواجلنةاليتأتيتمعهمبكراإىلاألرض.کما

وصفهللاتعالیفیکتابهاجلنةيفاالرض:
»ساِبُقوا ِإىل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضها َكَعْرِض السَّماِء َو اأْلَْرض«14و»َو 
َأمَّا الَّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اجْلَنَِّة خاِلديَن فيها ما داَمِت السَّماواُت َو اأْلَْرض...«15

القيامة فإذا  املؤمننیقال:»...يعين السماوات و األرض قبل  عنأمری
كانت القيامة بدلت السماوات و األرض«16

اهلوامش:
1.الربقى،امحدبنحمّمدبنخالد،»احملاسن«،قم،الطبعةالثانية،1371ق.،ج

1،ص180.
2.التميمة:اخلرزةاليتتعلقعلىاإلنسانوغریهمناحليواانتويقاللكلعوذة

تعلقعليه.
3.سورةيوسف،اآلية94.

4.الكليىن،حمّمدبنيعقوب،»الكايف«،طهران،االسالمية،الطبعةالرابعة،1407ق.،
ج1،ص232.

5.قالالصادق:»جعلهللاعزوجلملكسليمانيفخامته-فكانإذالبسه
حضرتهاجلّنواإلنسوالشياطنیومجيعالطریوالوحشوأطاعوهفيقعدعلىكرسيه
وبعثهللاعزوجلرايحاحتملالكرسي-جبميعماعليهمنالشياطنیوالطریو
اإلنسوالدوابواخليل-فتمرهبايفاهلواءإىلموضعيريدهسليمان.«)القمى،
علىبنابراهيم،»تفسریالقمي«،قم،الطبعةالثالثة،1404ق.،ج2،ص236.(

6.سورةاالعراف،اآلية96.
7.ابناببويهالصدوق،حمّمدبنعلى،»اخلصال«،قم،الطبعةاالولی،1362ه.ش.،

ج2،ص626.
الطبعة قم، العباد«، املفيد،حمّمدبنحمّمد،»اإلرشاديفمعرفةحججهللاعلى .8

االولی،1413ق.،ج2،ص381.
9.نفساملصدر،ج2،ص381.

الطبعة العريب، الرتاث األنوار«،بریوت،داراحياء 10.اجمللسى،حمّمدابقر،»حبار
الثانية،1403ق.،ج13،ص192.

11.قطبالدينالراوندى،سعيدبنهبةهللا،»اخلرائجواجلرائح«،قم،الطبعةاالولی،
1409ق.،ج3،ص1043.

االولی، الطبعة طهران، للنعماين«، »الغيبة ابراهيم، بن حمّمد زينب، أيب ابن .12
1397ق.،ص238.

13.نفساملصدر،ص238.
14.سورةاحلديد،اآلية21.
15.سورةهود،اآلية108.

16.اجمللسى،حمّمدابقر،»حباراألنوار«)ط-بریوت(،ج6،ص246.

خصائص اإلمام المهدی
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ای مسجد الکوفة!
توجهاإلمامعليصوبمسجدالکوفةوقال:

»ويلملنهدمك،وويلملنسّهلهدمك،وويللبانيكابملطبوخاملغرّی
قبلةنوح،طوبیملنشهدهدمكمعقائمأهلبيتی،أولئكخياراألمةمع

أبرارالعرتة.«21

أسرع هكذا!
قالاإلمامعليمتوجهاإىلأحدأنصاره:

»ايعامرإذامسعتالرّاايتالّسودمقبلةمنخراسانفكنتفیصندوق
مقفلعليك،فاكسرذلكالقفلوذلكالصندوق،حّتیتقتلحتتها،فإن

ملتستطعفتدحرجحّتیتقتلحتتها.«22

الكنز يف ايران وطالقان
:قالأمریاملؤمننیعلي

»وحيًاللّطالقان،فإّنهللعزّوجّلهباكنوزاً،ليستمنذهبوالفضة،
املهدّی أنصار هم و معرفته، حّق هللا عرفوا مؤمننی رجااًل هبا لكّن و

آخرالزّمان.«23

أثناء الظهور
حزن صاحب العصر

قالاإلمامعليوهوعلىاملنرب:
من تتقّلب قلوب بقيت و العصر، صاحب وزاغ اخلاطب، هلك »إذا
خمصبوجمدب،هلكاملتمّنون،واضمحّلاملضمحّلون،وبقیاملؤمنون،
وقليلمايكونون،ثالمثائةأويزيدون،جتاهدمعهمعصابةجاهدتمع

رسولهللاوآلهيومبدر،ملتقتلوملمتت.«24

صليل السيف
نقلاإلمامعليعنالنيباألكرمالذيقالمتوجهاإليه:

»ايعلی،إنقائمناإذاخرج،جيتمعإليهثالمثائةوثالثةعشررجاًل،عدد
رجالبدر،فإذاحانوقتخروجه،يكونلهسيفمغمودانداهالسيف:

قمايولیهللافاقتلأعداءهللا.«25

األصحاب الشبان 
:قالأمریاملؤمننیعلي

أو العنی، فی إالكالكحل فيهم، القائمشبابالكهول »إّنأصحاب
كامللحفیالزّاد،وأقلالزّادامللح.«26

إجتماع األصحاب
:وهويردعلىأحدسألهحولاحلجةقالاإلمامعلي

»هيهاتمّثعقدبيدهسبعًافقال:ذاكخيرجفیآخرالزّمان،إذاقالالرّجل:

هللاهللا،قتل؛فيجمعهللاتعالیلهقومًاقزعكقزعالّسحاب،يؤّلفهللابنی
علی فيهم يدخل أبحد، يفرحون وال أحد، إلی يستوحشون ال قلوهبم،
عّدةأصحاببدرمليسبقهماألّولونواليدركهماآلخرون،وعلیعدد

أصحابطالوتاّلذينجاوزوامعهالّنهر.«27

ای قدس آتون!
:قالاإلمامعلي

»فيتقدماملهدیمنذريتی،فيصلیالیقبلةجدهرسولهللاويسریون
مجيعًاالیأنأيتوابيتاملقدس....«28

بعد الظهور
إختالف الشيعة

مالك بن  اإلمامعليوبينماكانقدشّبكأصابعهمتوجهاإىل قال
ضمرة:

»ايمالكبنضمرةكيفأنتإذااختلفتالّشيعةهكذاوشّبكأصابعه
وأدخلبعضهافیبعض.«

فقلت:ايأمریاملؤمننیماعندذلكمنخری.
قال:»اخلریكّلهعندذلكايمالك،يقومقائمنافيقّدمسبعنیرجاًليكذبون

علیهللاوعلیرسوله،فيقتلهم،مّثجيمعهمهللاعلیأمرواحد.«29

مصدر هبجة للجميع
نظراالمامعليذاتيومإىلإبنهسيدالشهداءوقال:

»إّنابنیهذاسّيدكمامّساهرسولهللا،سّيدأوسيخرجهللامنصلبه
رجاًلابسمنبّيكم،يشبههفیاخَللقواخُللق،خيرجعلیحنیغفلةمنالّناس
وإماتةللحقوإظهارللجور.وهللالوملخيرجلضربتعنقه.يفرحخبروجه
أهلالّسماواتوسّكاهناوهورجلأجلیاجلبنی،أقنیاألنف،ضخم
البطن،أزيلالفخذينبفخذهاليمنیشامةأفلجالثناايوميألاألرضعداًل

كماملئتظلمًاوجوراً.«30

الربکة الال متناهية
:قالاالمامعلي

»بنايفتحهللاوبناخيتمهللا،وبناميحومايشاءويثبت،وبنايدفعهللا
الزّمانالكلب،وبناينزلالغيث،فاليغرّنكمابهللالغرور،ماأنزلتالّسماء

قطرةمنماءمنذحبسههللاعزّوجّل.
ولوقدقامقائمناألنزلتالّسماءقطرها،وألخرجتاألرضنباهتاولذهبت
الّشحناءمنقلوبالعباد،واصطلحتالّسباعوالبهائم،حّتیمتشیاملرأة
بنیالعراقإلیالّشام،التضعقدميهاإالعلیالنبات،وعلیرأسهازنبيلها

اليهيجهاسبعوالختافه.«31

المهدي في مرآة الروايات

المهدي في مرآة الروايات

يغيبشخصه.«5

وأييت زمان...
:قالاإلمامعلي

»أيتیعلیالّناسزماناليعّزفيهإالّاملاحلواليستطرفإالالفاجر،وال
يضّعفإالاملنصفيّتخذونالفیءمغنمأ،والّصدقةمغرماً،والعبادةاستطالة
علیالّناس،وصلةالّرحممّناًوالعلممتجراً،فعندذلكيكونسلطانالّنساء

ومشورةاإلماء،وإمارةالّصبيان.«6

إحنراف املسلمني
:كمانقلهأمریاملؤمننیعليقالرسولهللا

»إذاابغضاملسلمونعلمائهم،واظهرواعمارةأسواقهم،وتناكحواعلی
مجعالدراهم،رماهمهللاعّزوجّلأبربعخصال:ابلقحطمنالزمان،واجلور

منالّسلطان،واخليانةمنوالةاألحكاموالصولةمنالعدو.«7

التهرب من اإلسالم
:قالأمریاملؤمننیعلي

»أيتیعلیالّناسزماناليتبعفيهالعامل،8واليستحیفيهمناحلليم،واليوّقر
فيهالكبری،واليرحمفيهالصغری،يقتلبعضهمبعضاًعلیالّدنيا.قلوهبم
الينكرون و معروفاً، اليعرفون العرب، ألسنة ألسنتهم و األعاجم قلوب
منكراً.ميشیالصاحلفيهممستخفياً،أولئكشرارخلقهللا،الينظرهللاإليهم

يومالقيامة.«9

واجبات الشيعة
الشيطان والغيبة

نقلأمریاملؤمننیعليعنالنيباألكرمقوله:
»واّلذیبعثنیابحلّقبشریاًليغينّبالقائممنولدی،بعهدمعهودإليهمّنی،
الّناس:ماهللفیآلحمّمدحاجة،ويشّكآخرونفی أكثر يقول حّتی

والدته.
فمنأدركزمانهفليتمّسكبدينهوالجيعلللشيطانإليهسبيالًيشّكهفيزيله
عنمّلتی،وخيرجهمندينی،فقدأخرجأبويكممناجلّنةمنقبلوإّنهللا

عّزوجّلجعلالّشياطنیأولياءلّلذيناليؤمنون.«10

إنتظروا
:قالاإلمامعلي

انتظرواالفرجوالتيأسوامنروحهللا،فإّنأحّباألعمالإلیهللاعزّوجّل
انتظارالفرج،مادامعليهالعبداملؤمن،واملنتظرألمرانكاملتشّحطبدمهفی

سبيلهللا....«11

قبل الظهور
خسائر ما قبل الظهور

:قالاالمامعلي
»بنیيدیالقائمموتأمحر،وموتأبيضوجرادفیحينه،وجرادفی
غریحينهأمحركالّدم،فأّمااملوتاألمحرفبالّسيف،وأّمااملوتاألبيض

فالّطاعون.«12

املوت والقتل
:قالأمریاملؤمننیعلي

»الخيرجاملهدّیحّتیيقتلثلث،13وميوتثلث،ويبقیثلث.«14

أربع فنت رهيبة
:قالاالمامعلي

»تكونأربعفنت؛األولی:استحاللالّدماء،والّثانية:استحاللالّدمواألموال
والثالثة:استحاللالدمواألموالوالفروج،والرابعة:لوكنتفیحجرثعلب

لدخلتعليكالفتنة.«15

جتاسر اليهود والنصاری
:قالاإلمامعلي

أو جمانينكم، و صبيانكم و نصاراكم، و يهودكم مساجدكم، »لتمنعّن
ا  ليمسخّنكمهللا16قردةوخنازيررّكعًاوسّجداً،وقدقالهللاعزّوجّل:»ِإنَّ

امُلشرُِكوَن َنٌَس َفال َيقرَُبوا امَلسِجَداحَلراَم«17و18

سلطة اليهود
وقدأصدراإلمامعليأمراإىلعددمناملشاهریوالكبار،فتمردوافقال

عليهالسالممعاتباإايهم:
»أفعلتمماأمرتكم]به[؟«

قلنا:ال!
قال:»وهللالتفعلّنماأتمرونبه،أولرتكنّبأعناقكماليهودوالّنصاری.«19

سر إنتصار اليهود
قالأمریاملؤمننیعلييوماوهوعلىاملنرب:

»إّنیأریأهلالّشامعلیابطلهمأشّداجتماعًامنكمعلیحّقكم،ووهللا
لتطؤّنهكذاوهكذا!!!«

مثضرب)ع(برجلهعلیاملنربحتیمسعصوتهمنفیآخراملسجد.مّثقال:
»مّثليستعملّنعليكماليهودوالّنصاریحّتیتنفوايعنیإلیأطرافاألرض
مّثاليرغمهللاإالآبانفكم!!!مّثوهللاليبعّثّنهللارجاًلمّناأهلالبيت،ميألها

عداًلوقسطًاكماملئتظلمًاوجوراً.«20
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المهدي في مرآة الروايات

امساعيل شفيعي سروستاين

شفيعا اإلمـام 

الشفاعةتعينالوساطة،وتطلقاصطالحاعلىتوسطوتدخلخملوقبنیهللا
وخملوقاخر،لتوصيلاخلریأوصدالشر،أكانذلكيفالدنياأواالخرة.

إنالشفيعوالوسيطهوعاملومسببومقومللوقائعاليتيتطلبوقوعها
وجودشفيعووسيط.وإنألقينانظرةعلىمجيعالوقائعالطبيعيةواملاورائية
سنجدابنعامةالوقائعاجلليةواخلفية،تتحققعنطريقسلسلةاألسباب
واملسبباتبواسطةالشفيعوالوسيط،مثلماأناملاءيصلإىلدرجةالغليان
بواسطةالناروشفاعةالنار،ومثلماأناملاءيتجمدبواسطةالربدوشفاعة

الربد.
ويفالرؤيةالتوحيدية،فقدبىنهللاعاملالكونوالوجودعلىأساسنظام
»األسبابواملسببات«وأنكلظاهرةحتصلعلىإثرسببوعلةخاصة،

وأيواقعةالتقعمنتلقاءذاهتاومندونوجودابعثوعاملاثن.
عنأيبعبدهللاأنهقال:»أىب  هللا  أن  جيري  األشياء إال أبسباب  فجعل  

لكل  شي ء سببا.«1
وبناءعلىذلكميكناإلستنتاجأبنعاملالكون،هوجمموعةمذهلةومرتابطة

مناالسبابواملشيئات.
ومثةحنوثالثنیآيةوردتيف»القرآنالكرمي«حولالشفاعةوتقسمإىل

عدةأقسام:
1.اآلايتاليتتنفيالشفاعة،مثل:

»يـَْوٌم ال بـَْيٌع فيِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعة«2
2.اآلايتاليتتصرحبشفاعةهللافحسب،مثل:

»ما َلُکْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلیٍّ َو ال َشفيع«3
3.اآلايتاليتتتحدثعنشفاعةاالخرينإبذنهللا،مثل:

»َمْن َذا الَّذی َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِْذنِِه«4

4.اآلايتاليتتبنیشروطاملشفوعهلم،مثل:
»َو ال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتضی«5

ويتضحمنهذهاآلايتأنالشفاعةليستبدونقيدأوشرط،وأنالشفاعة
ذاهتاوالشفيعواملشفوع،جيبأنحيصلكلهابذنهللاتعاىل.وإضافةإىل
ذلك،فاناملشفوعلهجيبأنحيظىبشروطذكربعضمنها،وإنمليكن
أحدحيظىهبذهالشروط،فانهلنينالالشفاعة،حىتوإنكانتزوجةنيب،
مثلماأنزوجةنوحولوط،ملتشملهماالشفاعةبسببالفسق...

»ما ِمْن َشفيٍع ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ِإْذنِه«6
والشفاعةعلىقسمنی:الشفاعةالتكوينيةوالشفاعةالتشريعية.

والشفاعةالتكوينيةهيعبارةعنوساطةالعللالوجوديةبنیهللاواملخلوقات.
وبذلكفانمجيعاألسبابوالعللالوجوديةتعدشفيعا.

وأماالشفاعةالتشريعية،فهيتنقسمحبدذاهتاإىلقسمنی:أحدمهاالشفعاء
يفالدنياوالذينيؤدونإىلاملغفرةوالقرباالهلي،مبايفذلكالتوبةوالقرآن
واإلميانوالعملالصاحلواملساجدواألماكناملباركةواألايمالشريفةواالنبياء
املالئكة أي والقيامة، اآلخرة يف الشفعاء واالخرى، واملؤمنون. واملالئكة

واألنبياءوالشهداء.7
ويستشفمناآلايتوالرواايتالواردة،أنالشفاعةمقبولةعقالومؤيدة

شرعا.
إىل احملتاج بنی والتجانس التكافؤ هو الشفاعة، قبول يف يسهم ما إن
)البيت وأهل رسولهللا( الشفيع ونواهي وأوامر وموقع الشفاعة
وإذنهللاسبحانهوتعاىلوكذلكمقامقربوعزةاملعصومنیومقاموسيط
فيضهمعندهللاتعاىلوالذييؤديإىلاكتسابرمحةهللاوقبولشفاعته.

:قالرسولهللا

اهلوامش:
1.»كمالالدين«،ص205.

2.»حباراالنوار«،ج57،ص212؛»تذكرةاخلواص«،صص28و130؛»مروج
الذهب«،ج1،ص22.

3.»الغيبة«،الشيخالطوسی،ص281؛»عقدالدرر«،ص41؛»غاليةاملواعظ«،
ج1،ص77.

4.»حتفالعقول«،ص171.
5.»كمالالدين«،ص303؛»حباراألنوار«،ج51،ص109.

6.»اتريخيعقوبی«،ج2،ص209؛»غرراحلكم«،ص363؛»مطالباملسؤول«،
ج1،ص150؛»حباراالنوار«،ج52،ص278؛»هنجالبالغة«،احملقق:الصبحی

الصاحل،ص485،اخلطبة102،معاختالفضئيل.
7.»مستدركالصحيحنی«،ج4،ص361.

8.والقصدهواإلماماملعصوموكذلكعلماءالدين.
9.»موسوعةأمریاملؤمننی«،ص284.

10.»كمالالدين«،ج1،ص51؛»اثباتاهلداة«،ج3،ص459؛»حباراألنوار«،
ج51،ص68.

11.»حباراألنوار«،ج52،ص123؛»اخلصال«،ج2،ص610.
النعمانی،ص277؛»عقد 12.»الغيبة«،الشيخالطوسی،ص267؛»الغيبة«،

الدرر«،ص65؛»اعالمالوری«،ص427؛»حباراالنوار«،ج52،ص211.
13.ليسواضحاإنكانتشعوبالعاملأوالشرقاألوسطأوالشيعة.

العمال«،ج 14.»الفنت«،ابنمحاد،ص231؛»عقدالدرر«،ص63؛»كنز
14،ص587.

15.»السننالواردة«،ص35.
16.والقصدهوأناركعواواسجدواوالتغفلوامايفحواليكم.

17.سورةالتوبة)9(،اآلية28.
18.»دعائماإلسالم«،ج1،ص149؛»تفسریالربهان«،ج2،ص877.

19.»منتخبكنزالعمال«معحتشية»مسند«أمحد،ج2،ص150.
20.»هنجالسعادة«،ج2،ص591.

516؛ ص ،3 ج اهلداة«، »اثبات 283؛ ص الطوسی، الشيخ »الغيبة«، .21
»حباراألنوار«،ج52،ص332.

22.»كنزالعمال«،ج11،ص278؛»مجعاجلوامع«،ج2،ص212.
23.»الربهان«،ج2،ص760؛»عقدالدرر«،ص122؛»احلاویللفتاوی«،ج

2،ص82؛»كنزالعمال«،ج14،ص591.
24.»الغيبة«،النعمانی،ص195؛»حباراالنوار«،ج52،ص137.

25.»حباراالنوار«،ج52،ص303وج36،ص410.
315؛ ص النعمانی، »الغيبة«، 284؛ ص الطوسی، الشيخ »الغيبة«، .26

»حباراالنوار«،ج52،ص333.
27.»مستدركالصحيحنی«،ج4،ص596؛»عقدالدرر«،صص59و131؛

»الربهان«،ج2،ص734.
28.»اثباتاهلداة«،ج3،ص587؛»مستدركالوسائل«،ج11،ص277؛

»الشيعةوالرجعة«،ج1،ص176.
29.»الغيبة«،النعمانی،ص206،ص11؛حباراالنوار،ج52،ص115.

30.»الغيبة«،النعمانی،ص214؛»حباراألنوار«،ج51،صص12و22؛»ينابيع
املودة«،ج3،ص88؛»عقدالدرر«،ص38؛»نوادراألخبار«،ص221.

31.»حباراالنوار«،ج52،ص316؛»اخلصال«،الشيخالصدوق،صص226و
610؛»حتفالعقول«،ص115،معاختالفضئيل.
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دولة كريمة

السّيد حمّمد الّصدر

ضمانات انتصار المهدي في فتحه العالمي
اهيأمورذات وهوماالميّتإىلالتخطيطالعاملعصرالغيبةبصَلٍةوإمنمَّ
ختطيطاتخاصةهبا.توجدفتؤثّريفنصراإلماممنالناحيةالعسكرية

أواالجتماعيةأوالفكريةأوغریها.
الضماانتبعدالظهورإلنتصاراملهديأربعة:

الضمان األول: عنصر املـباغتة واملفاجأة يف اهلجوم أو 
بدء الثورة

عنصراملباغتةبشكلملحيسبلهاآلخرونأيمَّحساب،وهيعنصرمهمٌّ
اعنصرأيخذهالعسكريونبنظراالعتباريف يففوزاجليشوانتصاره،كماأهنمَّ
وضعاخلططالعسكرية،وأنمَّأيمَّخطوةعسكريةيتمَّخذهاأحداملـعسكرين
دائماً املـعسكراآلخر،تكونهذهاخلطوة ابلنسبةإىل متوقمَّعاً مممَّامليكن
انجحةيفمصلحةَمنيتمَّخذها،وأنمَّأهممَّعنصريكونانفعاًيفاحلربهو
غفلةاملـعسكراآلخرعناحتمالحدوثاهلجوم،أوبدءالثورةأوالقتال،
وهومعىناملـفاجأة،إذيكوناملعسكراآلخرمأخوذاًعلىحنیغرمَّةبدون
استعدادأواجتماععلىسالح،فيكوناحتمالانتصاراملعسكراملهاجم

اً،قديصلأحياانًإىلحّداليقنی. أواجليشالفاتحكبریاًجدمَّ
قدأكمَّدتاألخبارعلىهذاالعنصرمنضماانتاالنتصار:

عنآابئه،أنمَّالنيبأخرجالصدوق،1إبسنادهاملـتمَّصلابإلمامالرضا
قيلله:ای رسول هللا، مىت خيرج القائم من ذرّيتك؟

ثقلت يف  عزَّ وجلَّ،  إالَّ هللا  لوقتها  جيّليها  الساعة، ال  َمَثل  فقال:»َمثَله 

السماوات واألرض، ال أتتيكم إالَّ بغتة.«2
،إىلالشيخ املفيدوأخرجالطربسييف»االحتجاج«3رسالةاملهدي

وقدسبقأنذكرانهايف»اتريخالغيبةالكربى«،4وقدجاءيفآخرها:
»فليعمل كل امرٍئ منكم مبا يقّرب به من حمبَّتنا، ويتجنَّب ما يدنيه من كراهتنا 
وسخطنا؛ فإنَّ أمران بغتة فجأة، حني ال ينفعه توبة، وال ينجيه من عقابنا ندم على 

حوبة...«
وينبغيأننتحدمَّثعنعنصراملفاجأةضمنجهتنی:

هبا،مربوطاً اجلهة األوىل: أنمَّللمفاجأةبظهوراملهديختطيطاًخاصاً
ابلتخطيطالعامالسابقعلىالظهور.وميكنإرجاعهذاالتخطيطإىلعدمَّة

فقرات:
1.تعاهدقادةاإلسالماألوائلعلىعدمالتصريحمبوعدالظهور،وإبقائه
غيباًمكتوابًعنكلأحد،اليعلمبهحىتاملـخلصونمنأصحابه-فضاًل
وجلمَّوالقادةاإلسالمينیاملعصومنی عناآلخرين-وخيتّصعلمهابهللعزمَّ
أنيصرّحابلوقت، الروايةاألوىلرفض النيبيف أنفسهم.ولذامسعنا
ويشّبهخفاءموعدالظهورخبفاءموعديومالساعة»ال أتتيكم إالَّ بغتة، ثقلت 

يف السماوات واألرض.«5
اإلسالمينی القادة قبل من وتكذيبهم، الوقمَّاتنی ولعن التوقيت، نفي .2

السابقنی؛
3.إعطاءالعالماتالعامةواخلاصة،أوابألحرىالبعيدةوالقريبةللظهور،

بييت  أهل  يشفع  و  فيشفع  علي  يشفع  و  فأشفع   القيامة  يوم   ألشفع   »إين  
فيشفعون.«8

عدا ما ابلشفاعة، يؤمنون التوحيدية واملذاهب األداين عامة أتباع إن
الوهابيون،الذينيذهبونبسببجهلوسوءفهمأصولالديناالسالمي
احلنيفوفروعهإىلأنهميكنطلبالشفاعةمنهللامندونوسيط،وإن

طلبأحدالشفاعةمنغریهللافهومشرك.
ومثةعالقةوثيقةجدابنیالتوسلوالشفاعة،وابألحرى،فانالتوسلهو
عملانسانيلجأإىلاملعصومويطلبمنهالشفاعةعندهللا،والشفاعة
عملاملعصومالذييصبحوسيطاويسألهللاتعاىلأنيصفحويغفر

لذلكاالنساناملتوسلأوأنيقضيحاجته.

من كنا شفعاءه نا
االمامعلّيبنموسىالرضايقول:

»إين  مقتول  و مسموم  و مدفون  أبرض  غربة أعلم ذلك بعهد عهده إيل أيب عن 
أبيه عن آابئه عن رسول هللا أال فمن زارين يف غربيت كنت أان و آابئي شفعاءه 

يوم القيامة و من كنا شفعاءه نا و لو كان عليه مثل وزر الثقلني.«9

الشفاعة حمظورة
رویعنأنس بن مالك،قال:رأيترسولهللايومامقبالعلىعليبن
أيبطالبوهويتلوهذهاآلية»َو ِمَن اللَّْيِل فـَتـََهجَّْد ِبِه انِفَلًة َلَک َعسی  

َأْن يـَبـَْعَثَک رَبَُّک َمقاماً حَمُْمودًا«10
فقال:»ای علي! إن ريب عّز و جّل ملكين  الشفاعة يف  أهل  التوحيد من أميت 

و حظر ذلك عمن انصبك و انصب ولدك من بعدك.«11

الشفاعة للمطيعني
رویعنأيباحلسنموسىبنجعفرعنأبيهقال:مسعتأيبيقولو
رجليسألهعنقولهللاعزوجل»يـَْوَمِئٍذ ال تـَنـَْفُع الشَّفاَعُة ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه 

الرَّمْحُن َو َرِضَی َلُه قـَْوال«12
بطاعة آل   له   أذن   إال من   القيامة  يوم    ينال شفاعة حممد فقال:»ال 
حممد و رضي له قوال و عمال فيهم فحيي على مودهتم و مات عليها فرضي 

هللا قوله و عمله فيهم ...«13

الفاطمة شفيعة يوم القيامة
رویعنحمّمد بن مسلم الثقفيقالمسعتأابجعفريقول:

»لفاطمةوقفة على  ابب  جهنم  فإذا كان  يوم  القيامة كتب بني عيين كل رجل 
مؤمن أو كافر فيؤمر مبحب قد كثرت ذنوبه إىل النار فتقرأ فاطمة بني عينيه حمبا 
فتقول: »إهلي و سيدي! مسيتين فاطمة و فطمت يب من توالين و توىل ذرييت من 

النار و وعدك احلق و أنت  ال ختلف امليعاد.« 
فيقول هللا عز و جل: صدقت ای فاطمة! إين مسيتك فاطمة و فطمت بك من 
أحبك و توالك و أحب ذريتك و توالهم من النار و وعدي احلق و أان ال أخلف 

امليعاد و إنا أمرت بعبدي هذا إىل النار لتشفعي فيه فأشفعك و ليتبني ملالئكيت 
و أنبيائي و رسلي و أهل املوقف موقفك مين و مكانتك عندي فمن قرأت بني 

عينيه مؤمنا فخذي بيده و أدخليه اجلنة.«14

صاحب شفاعة الرسول
:قالرسولهللا

»...أما علي بن أيب طالب فإنه  أخي  و شقيقي  و صاحب  األمر بعدي  و 
صاحب لوائي يف الدنيا و اآلخرة و صاحب حوضي و شفاعيت ...«15

اهلوامش:
1.الکلينی،حمّمدبنيعقوب،»الکافی«،ج1،ص183.

2.سورةالبقره،اآلية254.
3.سورةالسجده،اآلية4.
4.سورةالبقره،اآلية255.
5.سورةاالنبياء،اآلية28.

6.سورةيونس،اآلية3.
7.جمّلة»فرهنگکوثر«،1377ه.ش.،رقم14.

قم، ،»أبیطالب آل »مناقب بنعلی، املازندرانی،حمّمد ابنشهرآشوب .8
العاّلمه،الطبعةاالولی،1379ق.،ج2،ص165.

9.ابناببويهالصدوق،حمّمدبنعلی،»األمالی«،ص611.
10.سورةاإلسراء،اآلية79.

11.الطوسی،حمّمدبناحلسن،»األمالی«،ص55.
12.سورةطه،اآلية109.

13.االسرتآابدی،علی،»أتويلاآلايتالظاهرةفیفضائلالعرتةالطاهرة«،ص312.
14.ابناببويهالصدوق،حمّمدبنعلی،»عللالّشرائع«قم،الداوری،الطبعةاالولی،

1385ه.ش.،ج1،ص179.
15.ابناببويهالصدوق،حمّمدبنعلی،»األمالی«،ص113.
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بني دولة كريمة عليها  متَّفق  زاوية  من  انطالقة  الثالث:  الضمان 
املذاهب االسالمية

بلمتمَّفقعليهابشكلأوسعمنذلك،وانطالقةمنمثلهذهالزاوية،أمر
املوالية، الشعبية القواعد العامإىلجانبهواكتساب اجلّو أساسييفهتيئة
وخاصةيفأولدورحركتهوثورته،حىتيستطيعأنينطلقمنهذااملنطلق
العامإىلمايريدأتسيسهمنالعدلواحلق،وماجييءبهمنكتابجديد
وقضاءجديد،علىماسنسمع،وسيكونانطالقهمنزاويةمتمَّفقعليها،

متمّثالًمنعدمَّةمستوايت:

املـستوى األول:اخلطابالذييلقيهاملهدييف»املسجداحلرام«يف
املشرتكة األمور على - األغلب يف - يؤّكد أنمَّه رأينا فإنمَّنا ظهوره، أول
املعلومةالصحمَّةعندسائراملسلمنی،وهياالعرتافابإلسالم،ومباسبقهمن
الشرائع،منطلقاًمنهإىلربطحركتهودعوتهخبّطاألنبياءالطويل،مشریاًإىل

نتائجالظلماليتتطرمَّفإليهااملـتطرّفوننتيجًةللفشليفالتمحيص.
وهناكرواايتانقلةخلطبةاإلمام،والتعّرضفيهاإىلذكرالظلمالسائد،
األمرالذيجيعلهاأكثرتركيزاًعلىاملفاهيماملـتساملعليهايفاإلسالم،حبيث

تشملتلكالقاصرةاليتالتدركبشاعةالظلمومنافاتهلتعاليماإلسالم.
أخرجالسيوطي،1عننعيم بن محَّاد،عنأيبجعفر،قال:

»يظهر املهدي مبكَّة عند العشاء، ومعه راية رسول هللا وقميصه وسيفه، 
وعالمات نور وبيان، فإذا صلى العشاء اندى أبعلى صوته يقول: أذّكركم - أيّها 
ذ احلجر وبعث األنبياء وأنزل الكتاب،  الناس - ومقامكم بني يدي رّبكم، فقد اختَّ
وأمركم أن ال تشركوا به شيئاً، وأن حتافظوا على طاعته وطاعة رسوله، وأن 
حتيوا ما أحيا القرآن ومتيتوا ما أمات، وتكونوا أعواانً على اهلدى، ووزراء على 
التقوى، فإنَّ الدنيا َقْد دان فناؤها وزواهلا، وآذنت ابنصرام، فإيّن أدعوكم إىل هللا 
ورسوله، والعمل بكتابه، وإماتة الباطل، وإحياء سنَّته، فيظهر يف ثالمثئة وثالثة 

عشر رجالً عدد أهل بدر...«9

أخذه الذي رسولهللا شعار املهدوي اجليش اخّتاذ الثاين: املستوى 
جليشه،كماسبقأنعرفنا.

ولئنمليكنالشعارالنبويمعروفاًلدىعامةاملسلمنی،فهومعروفعلى
أّيحالبنیعلمائهمومفّكريهماملـخلصنیمنهم،فيمكنهمأنيعرفواوأن
يعرّفوااآلخرين:أنمَّهؤالءالقومقدسارواعلىشعارالنيب،إذن؛فهم

معالنيبحىتيفشعارحربه،وممثّلونلهيفخصائصهوهدفه.

علىصحمَّته متسامل أمر فإنمَّه ،احلسنی بثأر مطالبته الثالث: املستوى 
الظلم البشريةيفعصر أكثر املظلومنی،وهم بنیكل بل املسلمنی، بنی

واالحنراف.
وقدمسعناالرواايتالدالمَّةعلىذلك،وكانتكّلهامرويةعنطرقاخلاصة،

وأوّداآلنأنأرويعنبعضاملصادرالعامةروايةمتّتإىلذلكبصَلٍة.
أخرجالقندوزي يف»الينابيع«،10عنعبد السالم بن صاحل اهلروي،قال:قلت
لعليالرضابنموسىالكاظم:ای بن رسول هللا، ما تقول يف حديث روي 

عن جّدك جعفر الصادق رضي هللا عنه، أنَّه قال: إذا قام قائمنا املهدي، قتل 
ذراري قتلة احلسني رضي هللا عنه بفعال آابئهم؟

فقال:»هو ذلك.«
قلت:فقول هللا عزَّ وجل: »َوال َتزر َوازرٌَة وْزَر أْخَرى...«،11 ما معناه؟

فقال:»صدق هللا يف مجيع أقواله، لكنَّ ذراري قـَتـََلة احلسني عنه يرضون 
ويفتخرون بفعال آابئهم، وَمن رضي شيئاً كَمن فعله، ولو أنَّ رجالً قتل يف املشرق 

فرضي أن يقتله رجل يف املغرب لكان شريك القاتل.«
وليساملـرادابلثأرجمرمَّداالنتقام،كماكانعليهديدنالعربيفاجلاهلية،وبقي
عليهاملـنحرفونالوارثونلتلكالعاداتإىلاآلن،بلاملرادأمرانمزدوجان.
1.تطبيقاهلدفالذيأرادهاحلسنی،فيضمنماأرادهمنأهداف،
وهوإزالةالظلمعناألرض،وتطهریهامنالفساد،والسریحنواملثلاألعلى

العادل؛
2.قتلكلراٍضمبقتلاحلسنیوطاعنيفثورته،فإنمَّالراضيبذلك
،ميّثل-يفحقيقته-ذلكاالحنرافوالظلمالذياثرعليهاحلسنی
وأرادفضحهأمامالرأيالعام،وسيثورعليهاملهديويستأصلهعنوجه
األرض،فمنالطبيعيأنيستأصلاملهديأمثالهؤالءاملـنحرفنی،ومتكيناً

وهتيئةللمجتمعالعادلالكامل،كماسنوّضح.

الضمان الرابع: معونة املالئكة
منضماانتانتصاراإلماماملهديمممَّااليرتتمَّبعلىالتخطيطالعام

السابقعلىالظهور،معونةاملالئكةلهوقتاهلممعه.
أخرجالكنجييف»البيان«،12إبسنادهعناهليثم بن عبد الرمحان،عنعلّي
بنأيبطالب-يفحديثعناملهدييقولفيه-:»ميدَّه هللا 

بثالثة آالف من املالئكة، يضربون وجوههم وأدابرهم.«
الراغبنی«للصبمَّانقوله: الينابيع،13نقالًعن»إسعاف وقالالقندوزييف
وجاءيفرواايتعدمَّةأنمَّهعندظهورهيناديفوقرأسهَمَلك:»هذا خليفة هللا 
فاتَّبعوه... وإنَّ هللا تعاىل ميّده بثالثة آالف من املالئكة... وإنَّ جربيل على مقدَّمة 

جيشه وميكائيل على ساقته...«
وأخرجابن قولويهيف»كاملالزايرات«،14إبسنادهعنأابن بن تغلب،عن
أيبعبدهللاقال:»كأيّن ابلقائم على نف الكوفة...  فينحط عليه ثالث 

عشر ألف ملك وثالمثئة وثالثة عشر َملكاً.«
قال:قلت:كل هؤالء املالئكة؟

قال:»نعم، الذين كانوا مع نوح يف السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم حني 
ألقي يف النار، والذين كانوا مع موسى حني فلق البحر لبين إسرائيل، والذين كانوا 
مع عيسى حني رفعه هللا إليه. وأربعة اآلف ملك مع النيب مسوَّمني، وألف 
مرَدفني، وثالمثئة وثالثة عشر مالئكة بدرّيني، وأربعة آالف هبطوا يريدون القتال 
مع احلسني، فلم يؤَذن هلم يف القتال... وكل هؤالء يف األرض ينتظرون قيام 

القائم إىل وقت خروجه عليه صلوات هللا والسالم.«

يف فلسفة هذه األخبار
املالئكة معونة أنمَّ جند فلسفية، غری عقائدية انحية من تكلمَّمنا إذا إنمَّنا

دولة كريمة

معالتجّنب-حبذرمتعمد-التصريحابلوقتاحلقيقيهلاوله؛
4.ماعرفناهمنتعّذراالّطالععلىنتيجةالتخطيطالعاممنقَبلأّي
إنسان،سوىاملهدينفسه،طبقاًللفهماإلمامي؛فإنمَّالشرطاملـتبّقيوهو
وجودالعددالكايفلغزوالعامل،الميكنالتعّرفعلىمنّوهأوحتّققهإالّبعد
االّطالععلىثالثةأمور:»مقدارهذاالعدداملـحتاجإليهيفغزوالعامل«،
اجليش«، أفرادهذا هبا يتمَّصف أن ينبغي اليت »صفاتاإلخالصوغریه
»حتّققاألمريناألومَّلنیيفأشخاصأبعينهميفعاملاحلياة«،أوبتعبریآخر:
اّتصافنفساملقدارمناألفرادهبذهاألوصاف.وهذامممَّاالميكنالتعّرف

عليهحبال،كماسبقأنبرهنمَّاعليه.

جعل من عرفناه ما مع املفاجأة عنصر ينسجم أنمَّهكيف الثانية: اجلهة 
الظهور فإنمَّهجيعل للظهور،كالنداء،واخلسف،وغریها، القريبة العالمات

مرتقمَّباًليسفيهمفاجأةعلىاإلطالق؟
اجعلت،لتكونتنبيهاًللمـخلصنیاملـمحمَّصنی أنمَّناقلنا:إنمَّهذهالعالئمإمنمَّ
ال هنا ومن الظهور؛ قرب إىل عامة... ابملهدي وللمؤمننی خاصة،
يكونعنصراملفاجأةابملعىنالكاملاثبتاًابلنسبةإليهم،بلالمعىنلسراينه
عليهمعندئذ،لضرورةاجتماعهمإىلاملهديعندظهوره،وهذايستدعي
انتباههمإليهقبلالظهور،والمعىنلغفلتهمأومباغتتهم.واملـباغتةالتكون
اهيخطمَّةضدمَّاألعداء،وقدقلناأكثرمنمرمَّة:إنمَّ جتاهاألصدقاء،وإمنمَّ
األعداءاليلتفتونإىلهذهالعالمات،واليعتربوهنادالمًَّةعلىشيءأصاًل.

الضمان الثاين: كونه منصوراً ابلّرعب
يفالرواايتالدالةعلىذلك،وهيعديدة،نذكرعدداًمنمناذجها:

بن حممد جعفر أاب مسعت قال: الثمايل، محزة  أيب  عن النعماين،6 أخرج
علييقول:»لو قد خرج قائم آل حممد... والّرعب مسرية أمامه.«

وعنهشام بن سامل،عنأيبعبدهللاأنمَّهقال:»بينا الرجل على رأس القائم 
أيمر وينهى، إذ أيمر بضرب عنقه، فال يبقى بني اخلافقني إالَّ خافه.«7

وعنعبد الرمحان بن كثري،عنأيبعبدهللا-يفحديثيذكررايةالقائم
املهدي-قال:»فإذا هو قام نشرها...يسري الّرعب قدَّامها شهراً، ووراءها 

شهراً، وعن ميينها شهراً وعن يسارها شهراً.«
هذا  على  لغضب هللا  أسفاً،  غضبان  موتوراً  خيرج  إنَّه  حممد!  أاب  »ای  قال: مثمَّ

اخللق...«8

و ما الّرعب؟
الّرعبلغًةهواخلوف.ويفهممنهعادًةاخلوفالشديدإذاكانبدرجةال
ابلّرعب: منصوراً املهدي املقصودمنكون يكون ومعه ميكنكتمه؛
اهنداممعنوايمَّتأعدائهوانداثرمهمهمللوقوفجتاهه،وخوفهممنجيشه

الصلبالصامد.
واملقصودمنمسریةالرعبشهراً:أنمَّالبالدالواقعةعلىبْعدشهرمنموقع

جيشه،ختافهوتصبحمذعورةمنه.
.واّمايفأسبابالرعبومربّراتوجودهيفنفوسأعداءاإلماماملهدي

ايكمنالسّراألساسييفوجودهذاالّرعب،هوأنمَّهسرعانماتنتشر وإمنمَّ
يفالعاملعناملهديوجيشهوأصحابهخصائصمعيمَّنة،خيشىالناسمن
الّرعب أمرمؤكمَّدلوجاهبوه؛ومنهناحيملهم استعماهلاضدمَّهم...وهو
والفزععلىأنيرتكواجماهبتهجهداإلمكان،وكثریمنهمسوفيسّلملهزمام

احلكمبدونقتال.
وهذهاخلصائصمنهامايعودإىلنفساملهدي،ومنهامايعودإىلجيشه.
فمناخلصائصاليتتعودعلىاملهدي،أنمَّهقادرعلىعددمناإلجنازات،
ابعتبارعلمهخبصائصاألموروالتاريخالبشريككل،ذلكالعلمالناتجعن
قابليمَّاتهاخلاصةاليتاكتسبهاحالغيبته،أوعنعلماإلمامةمنحيثأثبتنا

أنمَّاإلمامإذاأرادأنيعلمشيئاًأعلمههللاتعاىلذلك.
ومنهنا؛يكونقادراًعلىفضحأّيحاكمدولالعامل،مباأيىبذلكاحلاكم
كشفهعنه،ويعتربهسرمَّاًمكتوماًلنفسهأوللدولة،وليسيفالعاملحاكمال

يفضحهكشفسرّه،علىمدىالتاريخالسابقعلىالظهور.
كماأنمَّهيكونقادراًعلىإيقاعاخلالفواملـنافرةبنیأعضاءاحلكومة،أبن

خيرببعضهامبامليطمَّلععليهمنأعمالالبعضاآلخر.
بلقديكونجمرمَّدوجوداملهديوبدئهحبركته،موجباًالنقسامكثریمن
احلكوماتانقساماًداخلياًبنیمؤيّدللمهديوحماربله،ومتحرّیيف
انتصار له،ونفسوقوعهذااالختالفيكونيفمصلحة شأنهوجمامل

.املهدي
كماأنمَّنابعدأننعرف-فقهيمَّاً-أنمَّالديناإلسالميالجييزالبدءابلقتال،
اإلسالمية العقائد إىل اآلخر املعسكر وإرشاد اإلسالم، إىل الدعوة قبل
يعملهاإلمام أذهاهنم،وهذاما والعدلاإلسالمي،وإيضاحذلكيف
يفكلغزويقصده،مضافاًإىلأساليبهالعامةيفعرضاألطروحةالعادلة
الكاملةعلىالعاملككل،وهيأساليبواضحةوصرحيةوواسعةاالنتشار.

ومعه؛ستكونفكرتهمقنعًةلآلخرينمنالشعوباملعادية،فيكتسبفيها
قواعدشعبيةوعسكريةواسعة،واليكونالفردمنهمعلىاستعدادملواجهة

املهديوجيشهابلقتالعلىأقّلتقدير.
احلرب على عازمة مهماكانت - البالد تلك حكومة ستضطّر ومعه؛
والصمود-إىلالتنازلواملساملة؛ألنمَّاحلاكميكونيفمثلذلككاألعزل،

الحوللهوالقومَّة.
وتدرجيياً-وابلتدريجالسريعنسبيمَّاً-سيتمَّضحللدولالكافرة،أبنمَّاملستقبل
العامليبيداملهديعلىأّيحال،كحقيقةالميكنالفرارمنها،أو
-علىاألقّل-وجودالنظاماملهدويكدولةكربىيصعبجدمَّاًجماهبتها

ومنافرهتا،بلمناألفضلجماملتهاوالتزّلفلديها.
التسليم إىل - سواء حّد على - والدول األفراد يدفع مممَّا وذاك، وهذا

ابملهديوعدمجماهبتهابلقتال.
ن
َ
فهذاعددمناخلصائصاليتيتمَّصفهبااملهدي،مممَّاتوجبالرعبمل

حياربه،ومقتضىذلكأنمَّالّرعبيتولمَّدتدرجيياًعندالبدءبغزوالعامل،المن
أولالظهور،وهذاهوظاهرالرواايتأيضاً.
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خیر البرّية

روىأمحديف»فضائلالصحابة«عناملطلب بن عبد هللا بن حنطب،قال:
قالرسولهللالوفدثقيفحنیجاؤه:

»وهللا لتسلم أو ألبعثت إليكم رجال ميت - أو قال: مثل نفسي - فليضربّن 
أعناقكم و ليسبنّي ذراريكم وليأخذ أموالكم. قال عمر: فوهللا ما اشتهيت األمارة 
إال يومئذ، جعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول هذا، فالتفت إىل علي فأخذ 

بيده، مث قال: هو هذا، هو هذا - مرتني.«1
وروىأمحديفالفضائلعنابن آدم السلويل-وكانقدشهدحجةالوداع

:قال:قالرسولهللا
»علي مين و أان منه، وال يقضي عين َديين إال أان أو علي.«

قالابنآدم:]وقال[:»وال يؤدي عين إال أان أو علي.«2
وروىأمحدوالرتمذيوالنسائيعنحبشي بن جنادة السلويل،قال:مسعت

رسولهللايقول:
»علي مين و أان منه، ال يؤدي عين إال أان أو علي.«3

:وروىالنسائيعنعمران بن حصني،قال:قالرسولهللا
»إن عليا مين وأان منه، و هو ويل كل مؤمن من بعدي.«4

وروىأمحد عن عمران بن حصني،قال:
بعثرسولهللايفسريةوأمرعليهمعليبنأيبطالب،فأحدثشيئة
أمره أنيذكروا أربعةمنأصحابحممد )فتعاقد( فتعاهد يفسفره،

.الرسولهللا
قالعمران:وكناإذاقدمنامنسفربدأانبرسولهللافسلمناعليه.

قال:»فدخلوا عليه، فقام رجل منهم.«
فقال:ای رسول هللا! إن عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه.
مثقامالثاينفقال:ای رسول هللا إن عليا فعل كذا وكذا.

فأعرضعنه،مثقامالثالثفقال:ای رسول هللا إن عليا فعل كذا وكذا.فأعرض
عنه،مثقامالرابعفقال:ای رسول هللا إن علية فعل كذا وكذا.قال:فأقبل رسول 

:هللا؟علىالرابعوقدتغریوجهه،فقال
»دعوا عليا، دعوا عليا: إن عليا مين و أان منه، و هو ويّل كل مؤمن بعدي.«5

اهلوامش:
1.»فضائلالصحابة«،ج۲،ص593،ح۱۰۰۸.

2.نفساملصدر،ح1010.
3.نفساملصدر،ص599،ح1023؛»سننالرتمذي«،ج5،ص636،ح

3719؛»السننالکربیللنسائي«،ج5،ص45،ح8147.
4.»السننالکربیللنسائي«،ج5،ص45،ح8146.

5.»فضائلالصحابة«،ج2،ص605،ح1035وص620،ح1060.

املصدر: »خري الربية و االلطاف االهلّية«، بريوت، دارالعلوم، صص 99-98.

عبدالّرحيم مبارک

 و الّنبي من علي

دولة كريمة

للجيشاجملاهد،يعينإعطاءالتأييداإلهليغریالقسريهلذااجليش،إبدخال
عواملميتافيزيقيةيفاحلرب،ألجلاحلصولعلىنتائجأفضل،وذلكحنی
وعال وجلمَّ،فإنمَّهعزمَّ تكوناحلربجهاديةومطابقةللحقومرضيمَّةهللعزمَّ

مشيئتهاألزليةابنتصاراحلقعلىالباطل،املفهوممنقولهتعاىل:
»َكَتَب اللَّ أَلْغلنَبَّ َأاَن َورسلي إنَّ اللََّ َقويٌّ َعزيٌز«15

فإنمَّهالحمالةيسبغعلىاجليشاملـمّثللطرفاحلقلطفهوعطفه،ويساعده
بتوفریعناصراالنتصارله...يكونمنها:أنمَّهيرسلقسماًمناملالئكةلنصر
املؤمننی،وهم)عناصر(ميتافيزيقيةغریمنظورة...عناصرالتكونإالمَّإىل
احتَرمابلضرورةمنهذه جنباحلقوالعدل.ومبجرمَّدأنتنحرفاألممَّة،فإهنمَّ

العناصرالطاهرةقالهللاتعاىل:
»َوَما أَنـَْزْلَنا َعَلى قـَْومه مْن بـَْعده مْن جْنٍد مَن السََّماء َوَما كنَّا مْنزلنَي«16

قد أنكانت بعد ،املهدي اإلمام عن غريبة ليست العناصر وهذه
وجدتللنيبواألنبياءالسابقنیعليه،كمايفهممناآليةاألخریةوهذه
الرواايت،كيف،وإنثورةاملهديهينتيجةجهودكلهؤالءاألنبياء
وكلاألولياءوالصاحلنیواملـطّبقةللهدفاألمسىمنَخلقالبشريةعلىوجه
األرض؟!فقدتكونأوىلابلنصرواإلمدادمنأّيدعوةأخرىسابقةعليها.

اهلوامش:
1.انظر»كمالالدين«)البناببويهالصدوق(،نسخةخمطوطة.

2.سورةاألعراف،اآلية178.
3.الطربسی،»االحتجاج«،ج2،ص324.

4.»اتريخالغيبةالكربى«،ص168.
5.انظرسورةاألعراف،اآلية178.

6.النعماين،حمّمدبنابراهيم،»الغيبة«،ص122.
7.املصدرص126.
8.املصدرص165.

9.السيوطی،جاللالّدين،»احلاویللفتاوی«،ج2،ص144.
10.القندوزی،سليمانبنابراهيم،»ينابيعاملودة«،ص509.

11.سورةاألنعام،اآلية164.
12.حافظالکنجی،حمّمدبنيوسف،»البيان«،ص96.

13.القندوزی،سليمانبنابراهيم،»ينابيعاملودة«،ص563.
14.ابنقولويه،جعفربنحمّمد،»کاملالزايرات«،ص120.

15.سورةاجملادلة،اآلية21.
16.سورةيس،اآلية28.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، صص 371-388؛ ابلتخليص.

علّي من الّنبي 
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الَكّرة

ُ ِماَئَة عاٍم مثَّ بـََعَثُه قاَل َكْم لَِبْثَت قاَل لَِبْثُت يـَْوماً َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قاَل الَكّرة َمْوهِتا فََأماَتُه اللَّ
يـََتَسنَّْه َو اْنظُْر ِإىل  مِحاِرَك َو  َبْل لَِبْثَت ِماَئَة عاٍم فَاْنظُْر ِإىل  َطعاِمَك َو َشراِبَك مَلْ 
لَِنْجَعَلَك آيًَة ِللنَّاِس َو اْنظُْر ِإىَل اْلِعظاِم َكْيَف نـُْنِشُزها مثَّ َنْكُسوها حلَْماً فـََلمَّا تـَبـنيََّ 

َلُه قاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّ َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقدير.«6
لقداختلفتالرواايتوالتفاسریيفحتديدهذاالذيمرعلىقرية،لكنها
متفقةعلىأنهماتمائةسنةورجعإىلالدنياوبقيفيها،مثماتأبجله،

فهذهرجعةإىلاحلياةالدنيا.
وهواملرويعنأيبعبدهللا،قالالطربسي:الذيمرعلىقريةهوعزير

7.وقيل:»هو أرميا«،وهواملرويعنأيبجعفر
أهل من قال:ذكرمجاعة بن حمّمد، إبراهيم  العياشيابإلسنادعن وروى
العلمأنابن الكواءاخلارجيقالألمریاملؤمننیعليبنابیطالب:ای 

أمرياملؤمنني! ما ولد أكرب من أبيه من أهل الدنيا؟
قال:»نعم، أولئك ولد عزير، حيث مر على قرية خربة، وقد جاء من ضيعة 
له، حتته محار، ومعه شنة فيها تني، وكوز فيه عصري، فمر على قرية خربة، فقال: 
»أىن حييي هذه هللا بعد موهتا فأماته هللا مائة عام« فتوالد ولده وتناسلوا، مث بعث 

هللا إليه فأحياه يف املولد الذي أماته فيه، فأولئك ولده أكرب من أبيهم.«8

إحياء سبعني رجال من قوم موسى
قالهللاعّزوجّل:

َ َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َو أَنـُْتْم  »َو ِإْذ قـُْلُتْم ای ُموسى  َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اللَّ
تـَْنظُُرون  مثَّ بـََعْثناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرون .«9

هااتناآليتانتتحداثنعنقصةاملختارينمنقومموسىمليقاتربه،
وذلكأهنمملامسعواكالمهللاتعاىلقالوا:النصدقبهحىتنرىهللاجهرة،

:فأخذهتمالصاعقةبظلمهمفماتوا،فقالموسى
»ای رب! ما أقول لبين إسرائيل إذا رجعت إليهم.«فأحياهمهللاله،فرجعواإىل
الدنيا،فأكلواوشربوا،ونكحواالنساء،وولدهلماألوالد،مثماتواآبجاهلم.10
فهذهرجعةأخرىإىلاحلياةالدنيابعداملوتلسبعنیرجالمنبينإسرائيل،

قالتعاىل:
»َو اْختاَر ُموسى  قـَْوَمُه َسْبعنَي رَُجالً ِلميقاتِنا فـََلمَّا َأَخَذتـُْهُم الرَّْجَفُة قاَل َربِّ َلْو 

َي َأ تـُْهِلُكنا مبا فـََعَل السَُّفهاُء ِمنَّا.«11 ِشْئَت َأْهَلْكتـَُهْم ِمْن قـَْبُل َو ِإایَّ

املسيح حييي املوتى
تعاىل قال للموتى، املسيح إحياء مورد غری يف الكرمي القرآن يف ذكر

لعيسى:»ِإْذ خُتْرُِج اْلَمْوتى  بِِْذين «،12وقالتعاىلحاكياعنه:
13». »َو ُأْحِي اْلَمْوتى  بِِْذِن اللَِّ

فكانبعضاملوتىالذينأحياهمعيسىإبذنهللاتعاىلقدرجعواإىل
الدنياوبقوافيهامثماتواآبجاهلم.14

إحياء الطيور إلبراهيم بذن هللا
ذكراملفسرون15أنإبراهيمرأىجيفةمتزقهاالسباع،فيأكلمنهاسباع

الربوسباعالبحر،فسألهللاسبحانهقائال:
»ای رب، قد علمت أنك جتمعها يف بطون السباع والطري ودواب البحر، فأرين 

كيف حتييها ألعاين ذلك؟«
قالسبحانهتعالی:

»َو ِإْذ قاَل ِإْبراهيُم َربِّ َأِرين  َكْيَف حُتِْي اْلَمْوتى  قاَل َأ َو مَلْ تـُْؤِمْن قاَل بَلى  َو لِكْن 
لَِيْطَمِئنَّ قـَْليب  قاَل َفُخْذ َأْربـََعًة ِمَن الطَّرْيِ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك مثَّ اْجَعْل َعلى  ُكلِّ َجَبٍل 

َ َعزيٌز َحكيم .«16 ِمنـُْهنَّ ُجْزءاً مثَّ اْدُعُهنَّ أيَْتيَنَك َسْعياً َو اْعَلْم َأنَّ اللَّ
فأخذطيوراخمتلفةاألجناس،قيل:إهناالطاووسوالديكواحلماموالغراب،
فقطعهاوخلطريشهابدمها،مثفرقهاعلىعشرةجبال،مثأخذمبناقریها
ودعاهاابمسهسبحانهفأتتهسعيا،فكانتجتتمعوأيتلفحلمكلواحد

وعظمهإىلرأسه،حىتقامتأحياءبنیيديه.17
هذهاحلاالتمجيعاتشریإىلالرجوعللحياةبعداملوتيفاألممالسابقة،
وقدوقعتيفأدواروأمكنةخمتلفة،وألغراضخمتلفة،وألشخاصجتدفيهم
األنبياءواألوصياءوالرعية،وهيدليلالينازعفيهعلىنفياستحالةعودة

األمواتإىلاحلياةالدنيابعداملوت.

اهلوامش:
1.سورةاألحزاب،اآلية62.

طباعة الّرضا«،طهران، أخبار على،»عيون بن الصدوق،حمّمد اببويه ابن .2
جهان،الطبعةاالولی،1378ق.،ج2،ص201.

3.سورةالبقره،اآلية243.
4.ابناببويهالصدوق،حمّمدبنعلى،»إعتقاداتاإلمامية«،قم،مؤمترالشيخاملفيد،

الطبعةالثانية،1414ق.،ص60.
الطبعة العلمية، املطبعة العّياشي«،طهران، بنمسعود،»تفسری العياشى،حمّمد .5

االولی،1380ق.،ج1،ص130.
6.سورةالبقره،اآلية259.

7.الشيخحرالعاملى،حمّمدبنحسن،»اإليقاظمناهلجعةابلربهانعلىالرجعة«،
طهران،نويد،الطبعةاالولی،1362ه.ش.،ص178.

8.العياشى،حمّمدبنمسعود،»تفسریالعّياشي«،ج1،ص141.
9.سورةالبقرة،اآلايت56-55.

10.ابناببويهالصدوق،حمّمدبنعلى،»عيونأخبارالّرضا«،ج1،ص200.
11.سورةاالعراف،اآلية155.

12.سورةاملائدة،اآلية110.
13.سورةآلعمران،اآلية49.

14.الشيخحرالعاملى،حمّمدبنحسن،»اإليقاظمناهلجعةابلربهانعلىالرجعة«،
ص40

15.ابناببويهالصدوق،حمّمدبنعلى،»عللالشرائع«،قم،الطبعةاالولی،1966
م.،ج2،ص585.

16.سورةالبقره،اآلية260.
17.ابناببويهالصدوق،حمّمدبنعلى،»عللالشرائع«،نفساملصدر.

لقدحدثنا»القرآنالكرمي«بصريحالعبارةومبااليقبلالتأويلأواحلملعن
رجوعأقواممناألممالسابقةإىلاحلياةالدنيارغمماعرفوثبتمنموهتم
وخروجهممناحلياةإىلعاملاملوتى،فإذاجازحدوثهايفاألزمنةالغابرة،فلم

الجيوزحدوثهامستقبال:
»ُسنََّة اللَِّ يف الَّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َو َلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّ تـَْبديال.«1

املأمون قال قال: اجلهم، بن  احلسن  عن ابإلسناد الصدوق الشيخ  روى
للرضا:ای أاب احلسن، ما تقول يف الرجعة؟

فقال:»إهنا احلق، قد كانت يف األمم السالفة ونطق هبا القرآن، وقد قال 
رسول هللا: »يكون يف هذه األمة كل ما كان يف األمم السالفة حذو النعل 

ابلنعل والقذة ابلقذة.«2
وفيمايلينقرأونتأملاآلايتالدالةعلىإحياءاملوتىوحدوثالرجعةيف

األممالسابقة.

إحياء قوم من بين إسرائيل
قالهللاتعاىل:

ُ ُموُتوا  »َأ مَلْ تـََر ِإىَل الَّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدایرِِهْم َو ُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفقاَل هَلُُم اللَّ
مثَّ َأْحياُهْم ِإنَّ اللََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُرون .«3

فجميعالرواايتالواردةيفتفسریهذهاآليةاملباركةتدلعلىأنهؤالءماتوا
مدةطويلة،مثأحياهمهللاتعاىل،فرجعواإىلالدنيا،وعاشوامدةطويلة.

قال الشيخ الصدوق:كانهؤالءسبعنیألفبيت،وكانيقعفيهمالطاعون

كلسنة،فيخرجاألغنياءلقوهتم،ويبقىالفقراءلضعفهم،فيقلالطاعونيف
الذينخيرجون،ويكثريفالذينيقيمون،فيقولالذينيقيمون:لوخرجناملا

أصابناالطاعون،ويقولالذينخرجوا،لوأقمناألصابناكماأصاهبم.
فأمجعواعلىأنخيرجوامجيعامندايرهمإذاكانوقتالطاعون،فخرجوا
فلماوضعوارحاهلمانداهمهللا:موتوا، البحر، فنزلواعلىشط أبمجعهم،

فماتوامجيعا،فكنستهماملارةعنالطريق،فبقوابذلكماشاءهللا.
مثمرهبمنيبمنأنبياءبينإسرائيليقاللهأرميا،فقال:لو شئت ای رب 
ألحييتهم، فيعمروا بالدك، ويلدوا عبادك، ويعبدوك مع من يعبدك.فأوحىهللا

تعاىلإليه:»أفتحب أن أحييهم لك؟«قال:نعم.
الدنيا،مثماتوا فأحياهمهللاتعاىلوبعثهممعه،فهؤالءماتوا،ورجعواإىل

آبجاهلم.4
فهذهرجعةإىلاحلياةالدنيابعداملوت،وقدسألمحران بن أعنياإلمامأاب
جعفرالباقرعنهؤالء،قائال:أحياهم حىت نظر الناس إليهم، مث أماهتم من 

يومهم، أو ردهم إىل الدنيا حىت سكنوا الدور، وأكلوا الطعام، ونكحوا النساء؟
قال:»بل ردهم هللا حىت سكنوا الدور، وأكلوا الطعام، ونكحوا النساء، 

ولبثوا بذلك ما شاء هللا، مث ماتوا آبجاهلم.«5

إحياء عزير أو أرميا
قالهللاتعاىل:

ُ بـَْعَد  »َأْو َكالَّذي َمرَّ َعلى  قـَْريٍَة َو ِهَي خاِويٌَة َعلى  ُعُروِشها قاَل َأىنَّ حُيْيي  هِذِه اللَّ

رجوع األقوام من الـأمم السابقة
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بدء خمطط املرابني العامليني اليهود للسيطرة على الوالایت 
املتحدة 2

وجهت»مجعيةأصحاباملصارفاألمريكينی«رسالةدوريةجلميعاألعضاء
بتاريخ11مارس1893م.جاءفيهامايلى:

أن املصلحة امللحة للمصارف الوطنية تتطلب تشريعا جديدا فورای من الكونرس. 
يوجب سحب الشهادات الفضية واألوراق التابعة للخزينة من التداول ليحل حملها 
أوراق مالية جديدة يكون أساسها الذهب، وهذا يتطلب إصدار سندات جديدة 
ما بني 500 مليون إىل مليار دوالر تكون أساس التداول للعملة اجلديدة، وهذا 
يستلزم من جانبكم سحب ثلث العملة املتداولة كما يلزم إلغاء نصف القروض 

املمنوحة. وجيب كذلك أن تولوا العناية الالزمة خللق شعور ابلضغط اإلقتصادي 
عند كبار التنفيذيني، ويتوقف الوجود الكلى للمصارف الوطنية وكذلك يتوقف 
دورها يف التوظيف املايل املضمون على خطوات فورية من جانبكم، ألن الدالئل 
تشري لوجود عاطفة متزايدة واجتاه قوی لتبىن سياسة احلكومة جتاه العملة الفضية.
الرسالة يف الواردة التعليمات األمريكية املصارف أصحاب نفذ وعندما
حدثيفعام1893م.ذعرشامليفالوالايتاملتحدةاألمريكية.وصدق
الشعباالهتاماتاملوجهةللحكومةبسببمحلةالدعايةاليتقامهبااملرابون
املعهوديف واحلكومةكماهو الشعب بنی فاوقعوا العمليات. تنفيذ أثناء

خمططاهتم.
وتدعيماللحركةالصهيونيةبعدمؤمتر»ابزل«عقدأصحابالبنوكيفالعامل

القسم الثاني

مؤمترايف»لندن«عام1899م.،وقرراملؤمترإنشاءاحتكارعاملىحتت
اشراف»مؤسسةروتشيلد«.

وكلفتمؤسسةروتشيلدج. مورجانلتمثيلمصاحلهايفالوالايتاملتحدة،
وقدبرهنعلىكفاءتهببيعأسلحةفاسدةللحكومةاألمريكية.

اسم حتت و»دريكسل« »مورجان« شركتا اندجمت 1901م. عام ويف
»هيئةالتأميناتالشمالية«وذلكهبدفالعملعلىإفالسشركة»هاينز-
مورس«اليتكانتتسيطرعلىقطاعاتهامةمنالصریفةوالشحنوصناعة
الفوالذ...وصناعاتأخرى.وقدجنحتهيئةالتأميناتالشماليةفعاليف
إخراجهاينز-مورسمنالسوقاألمريكيةوابلتايلسيطرتعلىجزءكبری
وهاممنالسوقاألمريكية،وقامتبتمويلانتخاابتالرائسةوالسيطرةعليها
مباساعدتيودور روزفلتللوصوللرائسةاجلمهوريةعام1901م.وقدأدى

ذلكإىلافالهتممناإلدانةابستعمالوسائلمنافسةغریمشروعة.
وبعدذلكاندجمتمؤسسةمورجان-دريكسلمع»مؤسسةكوهنی-
لوب«،ونتجعناستعمالقوهتمجمزرةاقتصاديةعرفتابسم»الرعبيف

وولسرتيت«عام1907م.
ونتيجةلردةالفعلالشعبيةلسوءإستعمالهذهالعصاابتللوسائلاملشروعة،
قامتاحلكومةبتكوين»جلنةالنقدالوطىن«برائسةالسناتورنلسون الدريك
ملراجعةالنشاطاتاملاليةالكربيوتقدميمقرتحاتبشأهنا.ولكنالدريك
كانمرتبطاإبحتكاراتاملطاطوالتبغالقوية،فاختاربعضالضباطسافر
أموال ألفدوالرمن وانفقوا300 أوروابحيثقضواسنتنی إىل معهم
الشعبحبجةدراسةطرقأصحاباملصارفيفالسيطرةعلىاقتصادايت
الدول.وبعدعودهتمصرحالدريكأبنهمليستطعالتوصلإىلخطةحمددة

تكفلعدمتكرارهذهاألزمات.
والدريكهذاكانمنذاحلرباألهليةاألمريكيةمقرابمن»آلروكفلر«،
وقاممبقابلةبول واربورجواستشارتهقبلسفرة.وبولواربورجهوعضويف
تتبع موسسة»م.م.واربورج«يف»هامبورج«و»امسرتدام«واليتكانت
مؤسسةروتشيلد،وكانقدوصلإىلأمريكاعام1902م.كمهاجرمن
»أملانيا«،ومتكنخاللوقتاليذكرمنشراءحصةمنمؤسسة»كوهن
-لوب«يف»نيويورك«،ومنحمرتبايبلغنصفمليوندوالرسنواي،كما
كانأحدالشركاءاجلدديف»مؤسسةيعقوبشيف«وابتاعحصتهفيها
بذهبروتشيلد.ويعقوب شيفهوالذيمولاحلركاتاإلرهابيةيفروسيا
)1883-1917م.(كمامتكنمنالسيطرةعلىقطاعالنقلواملواصالت

يفأمريكاللسيطرةعلىاالمداداتلضمانجناحأيحركةثورية.
وعندمامتتقدميتشريعاتللكوجنرسعام1911م.هتدفلتقليصسلطة
اإلحتكاراتواحلدمناملناورات،قامكباراملرابنیالصهاينةيفأمريكابعقد
اجتماعسرييفمقربعيدومنعزلمنامالكج. مورجانيف»جزيرةجيكل«
بوالية»جورجيا«،وذلكلدراسةالطرقوالوسائلاملمكنةللقضاءعلىهذه
التشريعات،ودراسةتشريعاتبديلةلذلكتكونلصاحلاحلاضرينلالجتماع

وهم:
-السناتورالدريكوسكرتریهاخلاصشيلتون،وكانبصحبتهماأ. أندروز
تعليمهيف تلقى والذي املالية اإلقتصاديوأحدكبارموظفىوزارة اخلبری

أورواب.
-فرانك فالدريب:رئيسبنكنيويوركالوطىن،وهوالبنكاملمثلملصاحلال
روكفلرالنفطيةومصاحلشركة»كوهن-لوب«يفالسككاحلديدية،وقد
سبقاهتامهذاالبنكعلنامبحاولةإاثرةاحلرببنیأمريكاوأسبانياعام
1898م.كماكانهذاالبنكمسيطراعلىزراعةوصناعةقصبالسكر

يف»كواب«.
املسامهنیيفشركةمورجانوشركاه أحدكبار هـ. ب. دافيسون:وهو -

بنيويورك.
آل تصور اليت املسرحيات إحدى إنهكانخلف يقال واربورج: بول  -
واربورجأبهنمأغىنأغنياءالعامل،كماكانخلففكرةإنشاء»تنظيممصريف
مركزيدوىل«ترجعإليهسلطاتمجيعالدول،وكانهدفهاحلقيقيهومتكنی
القوىاخلفيةمنالتدخليفخمتلفالقضاايالدولية.وهذهالفكرةهياليت

أدتإلنشاءالبنكالدوىل.
أزمة سببت الىت املالية املناورات خالل اشتهر الذي سرتونج بنجامني  -
الكبارلدىشركة املديرين أمريكا،وكانأحد الكربييف عام1907م.
ج.مورجانواشتهرابلكفاءةوتنفيذاألوامردونمناقشة.وعندماجتمهر
الصحفيونملعرفةسبباجتماعكلهذهالشخصياتقيلهلم:اننا مجيعا 
ذاهبون لقضاء عطلة هناية األسبوع.ومسىاملتآمرونإجتماعهمهذا»اندي
االسماألول«ألهنمخاللإجتماعاهتمكانواينادونبعضمابإلسماألول

حرصاعلىإخفاءهويتهمعنأيمستمعغريب.
ويفاالجتماعقدمواربورجبعضاحللولاملقرتحةومتقبوهلا،ومتعملمشروع
الدريك برائسة جلنة إىل فأحيلت للكوجنرس، تقدميه مت املقرتحات هبذه

لدراستها.
»قانون 1913م. عام يف هبا وصدر املقرتحات هذه الكوجنرس واقر
االحتياطى »البنك ابسم مركزي بنك إنشاء ومت الفيدرايل«، االحتياطى
الفيدرايل«،ويعنیرئيسالوالايتاملتحدةأربعةرجالإلدارةهذااجلهاز.

من واألمريكية األوروبية البنوك أصحاب اإلجراءات تلك مكنت وقد
السيطرةعلىالنواحىاملاليةواملقدراتيفالقارتنیمماساعدهمعلىإشعال
تقارير وتشری 1917م. »روسيا« وثورة 1914م. األوىل العاملية احلرب
الكوجنرسأبنالبنوكحصلتعلىأرابحابهظةغریمشروعةمناستثماراهتا

يفضوءهذهالقواننی.
ويفعام1921م.أدىلالرئيساألمريكيتيودور ولسونحبديثعنوضع

االقتصاداألمريكيوعنالبنكاالحتياطىالفيدرايلقالفيه:
تسيطر على أمتنا الصناعية أنظمة التسليف والقروض، ومصدر هذه القروض فئة 
قليلة من الناس الذين ابلتايل يسيطرون على ناء األمة. وهلذا مل تعد احلكومات 
- حىت أشدها سيطرة وتنظيما وحتضرا - تعرب عن رأى األغلبية  الىت انتخبتها، 
ولكنها يف احلقيقة تعرب عن رأى الفئة القليلة املسيطرة وهذه حقيقة ما يسميه 

العامل املتحضر ابلدميوقراطية.
وقداستمرالوضعكذلكحىتعام1922م.عندمامتإجراءاصالحللنظام
األساسيمبايوقفالبنوكعندحدودمشروعةلالرابح.واجلديرابلذكرإنه
منذإقراراالصالحاتمتإفالس14.000بنكوتسببذلكيفأنفقد

الصهيونية فى الواليات المتحدة
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مالينیمنصغاراملودعنیلودائعهمالىتبلغتمجلتهاارقاًمافلكية.

تنظيم العمل الصهوىن للسيطرة على مقدرات ومراكزالسيطرة 
يف الوالایت املتحدة

فقامواإبنشاء تنميةذلك، احلثيثعلى العمل الصهاينةيف استمروا لقد
وتدعيماجلماعاتاليهوديةالىتاستهدفتالسيطرةوالضغطعلىالسياسات
اخل، وسياسية... واجتماعية خریية منظمات شكل يف البالد ومقدرات
وأسسواتنظيماتمتويليةألنشطةهذهاجلماعاتاليهودية.وربطوابينهاوبنی

اجلماعاتاليهوديةالعاملية.
ويفعام1906م.أسستالقوىاليهوديةاملهاجرةمنأملانياإىلالوالايت
املتحدةمنظمة»جلنةيهودأمريكا«)AJC(والىتاعرتفتهبا»واشنطن«

واوروابكممثللليهوديفذلكاحلنی.
وقداسندالرئيساألمريكيروزفلتوزارةالعملوالتجارةإىلأوسكار شرتاوس
الذيكانأحدأعضاءجلنةAJC،وكانأولوزيريهودييفاحلكومة

األمريكية،وكانتشئونمكتباهلجرةمنضمناختصاصاتوزارته.
وقدحاولتمنظمةAJCالتأثریعلىروسيالتعديلسياستهاضداليهود
دونجدوی،فقامجاكوب شيفيفذروةاحلربالياابنيةالروسيةمبساعدة
»الياابن«ومتويلهاوضمانسنداهتااحلكومية.وبعدأنكسبتالياابناحلرب

أعطىامرباطورالياابنلقبفارسجلاكوبشيفتقديراملساعدته.
ولكنقيصرروسيااستمريفاضطهاداليهود،وامتدذلكليشملالزائرين
منيهودأمريكا.فقامتمنظمةAJCابلضغطعلىالكوجنرسحىتألغت
أمريكاإتفاقيةجتاريةمعروسياكانتقدأبرمتبينهمامنذعام1832م.
وعندمامتانتخاباحملامىلويس برانديسعام1914م.رئيساللـ»منظمة
الصهيونيةالعاملية«)wzc(يفأمريكا،حققنشاطاملحوظاللمنظمةخاصة
بعداحلربالعامليةاألوىل،ودعامنأجلبناءدولةيهوديةيف»فلسطنی«.
»املؤمتر يف أمريكا ليهود ممثلنی إنتخاب برتتيب قام 1917م. عام ويف
اليهود انتخاابتممثلى فيه الذيمتت الوقت العاملي«يفنفس اليهودي

للمؤمتريفأحناءالعاملاألخرى.
األمريكينی اليهود هؤالء إرسال مت حىت 1918م. عام برانديس وسعى
إلعادة »فرساي« ىف عقده تقرر عندما السالم مؤمتر حلضور املنتخبنی

تقسيمالعاملبعداحلربالعامليةاألوىل.
وقدفطنهنري فورد الرأمسايلاألمريكيوصاحبمصانعالسياراتللموامرة
اليهوديةالبلشفيةضدأمريكاوالعامل.فقامعام1920م.بتأسيسجملة»دير
بورنإندبندنت«لينشرمنخالهلامايفضحهذهاملؤامرة.كماأصدرعام
1921م.كتابه»اليهوديالعاملي«عنإبعادتلكاملؤامرات.وقدحققت
اجمللةارقامتوزيعهائلةوصلتإىل700ألفنسخةاسبوعياً،إالأنفورد
اضطرإليقافاجمللةوإلغالقهابسببهتديداليهودلهمبقاطعةإنتاجهمن
السياراتوالدعايةضدها.ورغمذلكفإنفورداستمرعلىآرائهيفهذا

الشأنوكانيرددهادائمايفلقاءاتهاخلاصة.

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

واكبالتقدمالعلميوالتكنولوجياهلائلالذيتعيشهالبشريةاليومظهور
العديدمناألمراضالفتاكةوالقاتلة،اليترمباملتكنمعروفةيفأسالفنامن
:قبل،أوكانتحمدودةاالنتشار.قالأمریاملؤمننیعلّیبنابیطالب
»بني يدي القائم موت أمحر و موت أبيض و جراد يف حينه و جراد يف غري حينه 

أمحر كالدم فأما املوت األمحر فبالسيف و أما املوت األبيض فالطاعون.«1

فتكت اليت األوبئة و األمراض من العديد انتشرت السننی اآلالف منذ
ابجلنسالبشريوأدتإىلمقتلاملالينیمنالبشرقبلالتوصلإىلعالج
املرضوعلىالرغممنالتطورالتكنولوجيالذيساهميفعالجالكثری
مناألمراض،إالأنالعصراحلايلمازاليشهدأمراضتوديحبياةالبشر.

الفجاءة و اجلذام من اقرتاب  البواسري و موت  قالرسولهللا:»ظهور 

آفات تفتك بالناس في آخر الّزمان
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الساعة.«3
كثرانتشارمرضالبواسریيفاألاّيماحلالّية.اناالخالليفاملأكلواملشرب
سواءاكانبزايدةأمنقصانيكونالسببيفالعديدمناالمراض،كمايف

احلديثالشريف:»املعدة بيت الداء و احلمية رأس الدواء.«4
وهلفكرمتيومايفاتساعنطاقانتشارمرضااليدزاملهلكالذييعتربأحد
:تداعياتاإلابحية؟وكأنهذهالروايةقدمتلزمانناهذا،حيثيقول

»تكون معيشة الرجل من ُدبره ومعيشة املرأة من فرجها...«5
مليون 30 احلاضر، الوقت يف االيدز مبرض املصابنی عدد جتاوز وقد
شخص.فيمايضافأربعةأشخاصيومياإىلهذاالعددكماجيبإضافة
رقم5مالينیشخصإىلهذاالعددسنواي.وتشكلالنساءنصفاملصابنی
هبذااملرض.ويبنیاجلدولاآليتحصةاألطفالواليتامىحىتمنهذامرض

االيدز.6
ومنأتملماحصليفهذاالزمانمناألمراضالعجيبةاليتليسهلاعالج،
كمرضاإليدزوغریهعرفأنهذهاإلصاابتعقوبةإهلية؛ألنهمرضمل
يكنيفأسالفناالذينمضوا،فتنتشرهذهاآلفاتوتفتكابملالينی،ويقف
األطباءحریاأمامهذهاألقداراإلهليةوالعقوابتالرابنية،اليستطيعونابلرغم
منتقدمعلومهموتطورآالهتموأجهزهتم،ودقةخمترباهتمأنيقضواعلىهذا
املرض،بلالزالينتشرويتفاقمويرديكليومابآلالفوينتشرابملالينی.
االقتصادية املشاکل الطبيعّيةو الکوارث احلالیابحلروبو امتألعصران
التیترکتآاثرهاالسلبّيةعلیصّحةاالنسانالنفسيةمسببةلهالعديدمن
األمراضواالضطراابتالتیتصلیفیبعضاألحيانالیدرجةاخلطورة
الکبریة.قالرسولهللا:»تكون فتنة يعرج فيها عقول الرجال حىت ال تكاد 

ترى رجال عاقال.«7

يفعام1965م.،بدأتالسلطاتالصحيةيف»كامربويل«-ذلكاحلي
الصاخبالزاحفجنواًبيف»لندن«-إبعداددراسةإحصائيةغریاعتيادية.
فقدشرعواابالحتفاظبسجالتلكافةأفراداملنطقةالذينُشخَِّصتلديهم
حاالتفصامأواكتئابأواضطرابثنائيالقطبيةأوأيحالةمرضية
نفسيةأخرى.بعدعدةعقود،عندماراجعاألطباءالنفسيونهذهالبياانت؛
وجدواأمرًايثریالدهشة.فقدتضاعفمعدلاإلصابةابلفصامتقريًبامن
يف1965م.إىل23حالة حوايل11حالةلكل100ألفنسمةسنواياًّ
لكل100ألفيف1997م.،وهيفرتةملحتدثفيهازايدةلعددالسكان

العام.8
هذاالسؤالُمِلّحفعاًل.ففيعام1950م.،كانأقلمنثلثسكانالعامل
يعيشونيفاملدن.واآلن،يعيشأكثرمننصفسكانالعامليفاملدن،
سعًياوراءفرصالعملوتشكلاألمراضالنفسيةابلفعلعبًئايـَُعّداألكرب
يفالعاملبعداألمراضاملعدية.ورغمأناإلحصاءاتالعامليةالُتْظِهر-حىت
اآلن-زايدةكبریةيفمعّدالتاإلصابة،إالأنتكاليفهاآخذةيفاالرتفاع.
ويفأملانيا،تضاعفعددأايماإلجازاتاملرضيةاليتُتْطَلب،بسبباألمراض
النفسيةبنیعامي2000و2010م.ويف»أمريكاالشمالية«،ُوِجَدأنمَّ
عن الغياب بسبب العجز، تعويض مطالََبات من إىل٪40 تصل نسبًة
العمل،ترتبطابالكتئاب،حسببعضالتقديرات.تقولجنیبويدلمن
املدن  أن  يبدو  دراسةكامربويل: قادت اليت بلندن، النفسي الطب معهد

تسبب لنا املر.9
وهكذايعاقبهللاعلىاملعاصييفالدنيا،انهيكعنغریذلكمناألمراض
اجلنسيةوغریها،اليتتصيبالناسبسببوقوعهميفالزانواللواط،وهذه
القاذوراتاليتحرمهاهللاتعاىل،وقديكوناملرضواألملمرضاًنفسياًوأوجاعاً

داخليةرمباتفاقمتوزادتعلىبعضاألمراضاحلسية،فالعبدقديصيبه
أملحسيفيطرحهعنقلبه،ويقطعالتفاتهعنه،وجيعلهيفشقاءدائم،وهذه
اآلالمالنفسيةقدتكونعندبعضاملسلمنیبسببأتنيبالضمریمنجراء
املعاصياليتوقعوافيها،وقدتكونعندمتبلدياإلحساسكآبة،ووسوسة،
ومن ابجلنون، وإصابة االنتحار، على وإقداماً وخوفاً، وحزانً، وهواجس،
أتملاالزدايداملريعيفاحلاالتالنفسيةواألمراضاليتانتشرت،وزادأعداد
روادعياداهتاومستشفياهتالعلمقدرماتؤديإليهاملعاصيمنالفتكالذريع
يفنفوسهؤالء،رعبداخلي،وسوسةمستمرة،خوف،وهلع،قلق،وأرق
أوالده، املعاصي،ويطلقزوجته،ويشرد النومبسببأيشيء؟ الأيتيه
ويهجرأقرابءه،وهكذايعيشالعصاة،مطاردون،والبالءداخلنفوسهم،
فكيفيهربون،وهللايعاقبهممنالداخلواخلارج.10کماقيليفالرواايت:

»يظهر فيكم الظلم و العدوان، مع البالء و الوابء و اجلوع...«11
 قال:»وجدان يف كتاب رسول هللا ورویعن أيب محزةعنأيبجعفر
إذا ظهر الزان من بعدي كثر موت الفجأة و إذا طفف املكيال و امليزان أخذهم 
هللا ابلسنني و النقص و إذا منعوا الزكاة منعت األرض بركتها من الزرع و الثمار 

و املعادن كلها.«12
کمايؤکدهودالنبیلقومهلنتائجاملعاصي:

ًة  »َو ای قـَْوِم اْستـَْغِفُروا رَبَُّكْم مثَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً َو يَزِدُْكْم قـُوَّ
ِإىل قـُوَِّتُكْم َو ال تـَتـََولَّْوا ُمْرِمني.«13

يفالعصراناحلالية»جراد يظهر يف أوانه و يف غري أوانه حىت أييت على الزرع و 
الغالت و قلة ريع ملا يزرعه الناس.«14

 نعم؛فسدتاألرضوالسماءابملعاصيوالفسادالّناس.»إن قدام القائم
لسنة غيداقة يفسد فيها الثمار و التمر يف النخل ال تشكوا يف ذلك.«15

وقيليفکتبالروائية:»ال خيرج أهل مصر من مصرهم عدّوهلم، و لكن خيرجهم 
نيلهم هذا. يغور فال تبقی منه قطرة حتی يکون فيه الکثبان من الرمل.«16

ورویيفاألخبار:التعتمد»إثيوبيا«علىمياهالنيلأبكثرمن3٪فيما
تبلغحصة»السودان«الرمسيةمنمياهالنيلوفقاتفاق1959م.أقلمن
ثلثحصةمصر12.5مليارمرتمكعبسنوايً،ومعذلكفالسودانال
اليتتواجههامصرصاحبةاحلصة املائية تعاينابلضرورةمننفساألزمة

األكربمنمياهالنيل"55مليارمرتمكعبسنوايً".
ولكناهلضبةاإلثيوبيةدخلتاآلنعلىخطاملعاانة،ومعهاستزدادمعاانة
مصر،فمنهذهاهلضبةينبعالنيلاألزرقالذييساهموحدهبكميةتصل
إىل65مليارمرتمكعبسنوايًمناملياهتصبيفالنيلحتصلمصرعلى
معظمها،ولكنموسماألمطارعلىتلكاهلضبةسجلمؤشراتمقلقةمنذ
منتصفالعاماملاضي2015م.حيثسجلاخنفاضاًحاداًينذرجبفافمل

ترإثيوبيامثلهمنذعام1984م..
هناية خالل املتعاقبة الشهور يف ابلفعل الظهور يف بدأت اجلفاف آاثر
2015م.وبدايةعام2016م.حيثاخنفضتمعدالتاألمطاراإلثيوبية

بنسبترتاوحبنی50٪و٪75.17
تصيبناهذهاملصائبونكثرمناملهرجاانتوامللهياتوغریذلك،ممايغفل
الناسويقصيالقلوبويعرضابلناسعنااللتفاتإىلمعاجلةهذهاألمور
بليزيدونمنهاويُزيدون،فالحولوالقوةإالابهلل،مليبقىإالالعقوبة

املستأصلةلكنهللاسبحانهوتعاىلرءوفابلعباديؤجلهملعلهميتوبون.
«،ففسادالربكماتعلمونوكماتروناآلنمناحنباس »َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبـَرِّ
األمطاروغوراآلابر،شحاملياهاجلدبيفاألرضالجتدواالبهائمماترعى
ذنوبكم هذا السببيف أنتم به تقتاد ترعه ما األرض البهائميف الجتد
أصابتالبهائمعقوبتها،»َواْلَبْحِر«كماترونمايصوبهمناهليجانوما
ويقولون الصحيح ابمسه يسمونه ال ذلك أشبه وما ابلتسوانمي يسمونه
هذاعقوبةمنهللاسبحانهوتعاىلوإمناهوشيءعاديوطبيعيوكوارث
طبيعيةأانالاستغربمنهؤالءألنالغالبأهنمإماجهالوإماأهنمليس
عندهمإميانولكناستغربسكوتعنهؤالءفالمينعونوالينكرعليهم
وماكأهنمفعلواشيئا»َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبـَرِّ َواْلَبْحر«قالهللاجلوعال:»مبَا 
َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس«18هذاهوالسبببسببماكسبتأيديالناسمن
الكفروالشركواملعاصيوالسيئاتواملخالفات،ليذيقهمهللاجلمَّوعالبعض
الذيعملواليذيقهمشيئامنعقوابتأفعاهلملعلهميرجعون،لعلهميتوبون،

لعلهميتذكرون...19
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شهيد، ومع ذلك فقد شاء القدر أال يرتك األولني الذين عملوا يف بلدهم ذكراً حكومة العالم الخفّیة
يف أورواب، يف حني أن اآلخرين قد نصروا ابسم أولئك األسالف اجملهولني بعد أن 

متنوا امساً قرينه الرعب والروح.
وبدأتاملرحلةالثانيةللحركةابلدعوةإىلالثورةبنیطبقةالفالحنیوالعمال
والكفاح للثورة تدعو اليت احلماسية املنشورات وتوزيع اخلطب بواسطة

املسلح...
وكانالدعاةيفهذهاملرحلةمنأبناءالطبقةالربجوازيةواألشراف!!ونشط
املنفيونمنالدعاةإىلالعمليفاخلارجوابلذاتيف»سويسرا«اليتكانت
وقتهامهبطالطلبةالروس،فكانهؤالءالطلبةحنیعودهتموقودالثورةهلذه

احلركة.
يقولشبيناكيفكتابه:

كانت هذه رسالة أكثر منها دعوة، وكان مثة ما يشبه صرخة ال ندري من أين؟ 
أتت تدعو كل روح حي إىل افتداء الوطن وافتداء اجلنس البشري، وكانت األرواح 

لدى هذه الصرخة تنهض متعثرة أبذایل عار احلياة املاضية واالمها. 
مثمالبثهذهالنزعةالسلميةأنتكسرتعلىصخرةاحلقيقةوذلكلقيام

الدعاةإىلحشدجيشمدججابلسالح،وأعلنواالثورةاملسلحة.
وقامتاحلكومةمبطاردةأعضاءاحلركة،فازداداألمرسوءاًوبدأعهدالقتل

السياسيالذياقرتنابسمالنهليزم.
كانبدايةالصراعاملسلحبنیاحلركةوالدولةالقيصريةيفعام1877م.حنی
متالقبضعلىمخسنیعضواًمنأنصارالنهليزموحماكمتهميف»موسكو«
بتهمةشائعةيفكلالبلدانوالعصورحنیخيرجأيإنسانعلىنظامالدولة
وهيهتمةالتآمروقلبنظاماحلكم.وكانمنبنیاملتهمنیالطلبةالذين
درسواوخترجوايفسويسرامثلصوفيا ابرديناليتأعلنتأماماحملكمةأن
اجلماعةهيمجاعةدعاةمساملنیحتثعلىالعدلواملساواةوحتقيقمستقبل

أفضلللشعب.
وقامتالثورةاملسلحةللحركةابلردعلىالدولةاليتجدتيفمطاردهتم،
ونشطتحركةاالغتياالتالسياسيةاملنظمة،وقابلتهااحلكومةإبلقاءالقبض
وإعدام »سيبریاي« إىل ونفيهم وتشريدهم وسجنهم احلركة أعضاء على

الكثریينمنهمدونحماكمة.
وقامتاحلركةابغتيالرجالالشرطةوالقضاةورجالالدولةمثتطوراألمر

إىلالتدبریوالتآمرلقتلالقيصرنفسه.
عام أوائل النهليستيف منحركة وتسعنی وثالثة مائة على القبض ومت
أثناء لننجرادومات احملاكمةيف»بطرسربج« تقدميهمإىل 1878م.،ومت
احملاكمةثالثةوتسعونمنهممنالتعذيبوابالنتحار،وقامتاحلركةبقتل
عام الشرطة مدير على النار إطالق ومت حكومّياً. جاسوساً عشر اثنی

1878م.
وتبادلثواراحلركةالصراعوالقتالمعالشرطةواحلكومةحيثقتلرئيس
الشرطةيف1878م.انتقاماًملقتلأحدالثوار،ويففرباير1879م.قتلوا
استمرت وهكذا بتكني، الكسيس کرو  األمری »فاركوف« مقاطعة حاكم

احلوادثالدمويةبنیاحلكومةوثواراحلركة.
وحاولتاحلركةاغتيالالقيصرولكنهافشلت،فقدمتوضعمتفجراتيف

طريقالقطارالذيكانيسافرفيهيفديسمربعام1879م.وانفجرالقطار
لكنالقيصرمليكنفيه.

وجنا القطار حتت وضعت اليت القنبلة تنفجر مل فاشلة اثنية حماولة ويف
القيصر،لكنمليتعظيفملالشملوإحداثإصالحاتيفالدولةالروسية،
وظنأنهيستطيعالقضاءعلىالثواروهذاماجعلاحلركةتكررحماولةاغتياله

حىتجنحتيفاملرةالرابعة.
ففيمارسعام1881م.ألقىعلىالقيصرقنبلةانفجرتوأصابتهجبراح
أودتحبياته،ألقاهاعليهعضواحلركةريساکوفوزميلهجرمفتسكيعلى
ضفةهنر»سانتكاترين«.ومتالقبضعلىمنفذيالعمليةوغریهموشنقوا

يفعام1882م.
إىلالقيصراجلديدتنذرهإنسلكمسلكسابقه ووجهتاحلركةمنشوراً
واقرتحتعليهاملهادنة،ولكنالقيصراجلديدوحكومتهاستمرتيفحرهبا

علىاحلركةاليتاصطبغتابلدمواالغتيالواستمرتيفنضاهلا.
وضاعفتالشرطةمننشاطهاضداحلركةفدستاجلواسيسيفصفوفها،
االغتيال عمليات يف استمرت ولكنها احلركة، صفوة من الكثری وهلك
1882م.، نوفمرب يف سرتلکنوف الروسي العام النائب ابغتيال فقامت
مثاغتيالرئيسالشرطةسوندكيينيفديسمرب1883م.مثحماولةاغتيال
القيصراجلديدإسكندر الثالثيفديسمربعام1883م.ولكنهافشلتمث

حماولةأخرىيفأكتوبرعام1889م.وملتفلحأيضاً.
الكثریمن القيصريفحماربتهاوبعدمقتل وهبطنشاطاحلركةمعإصرار
أفرادها،إالأهنااستعادتنشاطهامعمطلعالقرنالعشرين،حيثقامت
أحدثت مث 1901م. عام الروسية اجلامعة يف شغب أعمال إبحداث
الداخلية وزير قتل مث 1902م.، عام الفالحنی بنی خطریة اضطراابت

الروسيسيباجنيعلىإثرانتفاضةالفالحنیعام1902م.
ويفعهدالقيصرنيقوال الثانیاشتدتاحلركةيفنشاطهارغمقيامالقيصر
حركة واستطاعت الربملانية. النظم وإقامة الدستورية اإلصالحات ببعض
القرن مطلع مع روسيا يف الشيوعية الثورة لقيام الطريق متهد أن النهليزم

العشرين.
احملركهلاكانتتقف والوقود احلركة تلك أنوراء الكثری والخيفىعلى
املاسونيةوالصهيونيةالعاملية،حىتقامتالشيوعيةيفروسياوأورابمثقاموا
بروتوكالهتم يف جاء حسبما وذلك املناسب، الوقت يف أيضا بتدمریها

الصهيونية.

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

حكومة العالم الخفّیة

النشأة والصدف
»النهليست«معناهاالعصراملعدوم،وقدظهرتحركةالنهليزموالنهليست
يفالقرنالتاسععشركحركةسلميةهتدفإىلاإلصالحوالتجددانتشرت
لكن إصالحية، علنية حركة بدايتها يف وكانت الروسي... الشباب بنی
تعرضتلالضطهادمنقبلالقيصرالروسيإسكندر الثانیفاضطرتللعمل

السرىالثوری.
وكان »الروسية«، لإلمرباطورية الثاين إسكندر حكم أايم احلركة وظهرت
الروسي الروائي هو )Nihilism( »النهليزم« استعملكلمة من أول
»ترجينيف«يفروايته»آلابءواألبناء«،اليتظهرتعام1862م.،حيث
اليت والتقاليد العامة، العرفواملعتقدات الشبابخيرجعن فئةمن أظهر
ألفهااجملتمعويسخرمنهاحىتإنالشبابيطلقشعورهموتقصالفتيات

شعورهن،إلظهاراعرتاضهمعلىاجملتمع.
اليت احلركة تلك لظهور األوىل الشرارة هي ترجنيف الرواية تلك وكانت
اجتاحتكلالطبقاتالروسيةاملستنریة،اليتظهرتلرتفضكلماهوقدمي
يفاجملتمعوترفضالدينأيضاً،وترفضامللكيةالشخصيةواملركزيةيفاحلكم
طبقات بنی الروسي اجملتمع بسرعةيف اجلديدة واآلراء النظرايت وذاعت
املثقفنیواملتعلمنیورجالاجليشوالطبقةاملتوسطةوأبناءالكهنة،واستفادت
احلركةمنعصراحلريةاحملدودالذيمنحهالقيصرإسكندرالثاينوتساحمه

يفإمخاداآلراءاحلرةيفعهده،منأنانتشرتوذاعصيتها.
وهكذاأصبحتحركة»النهليزم«ثورةثقافيةاجتماعيةسلميةمضطرمةمع

الطغيانالسياسي،وأثرتاحلركةيفاملرأةالروسيةفدعتهاإىلاحلريةواملساواة
معالرجالورفضالتبعيةللرجال.

النشاط السياسي للحركة وتصادمها مع السلطة
عام1870م.كانبدايةجديدةللنهليزمحيثخرجتمنطورالكالم
إىلالعمل،فالقيصرإسكندرالثاينملحيققماوعدبهالشعبالروسيمن
القيصر إصالحاتسياسيةأواجتماعيةأواقتصادية،ابإلضافةإىلقيام
الروسيأتبعفشلهيفإجراءاإلصالحإىلإيقافهأيضابعدأنتوجسريبةمن
هذهاجلمعيةونشطتأجهزتهاألمنيةيفالقمعواملطاردةاألعضاءاجلمعية

والشعب.
وابلتايلفقدجاوزتحركةالنهليزممرحلتهااألوىلوأخذتتشقطريقهايف
سبيلحتقيقأهدافهابسبلغریسلمية،وقدشجعهاقيامالثورة»البولونيه«

عام1864م.
ويذكراملؤرخونوعلىرأسهمشتبناكيفكتابه»روسياالدفينة«أناملرحلتنی
عام من أعوام عشرة إحدامها لبثت قد الروسية احلركة هبما مرت اللتنی
1860م.إىلعام1870م.،وإناملرحلةالثانيةبدأتمنعام1871م.

وقال:
أي فرق بينهما، كانت النهليزم تبحث عن سعادهتا اخلاصة أبي مثن، وجتعل منها 
مثاالً معقوالً حقيقياً للحياة، أما الثائر فيبحث عن سعادة غريه، ويريدها أبي مثن، 
ويضحی من أجلها بسعادته اخلاصة، ومثله األعلى هي حياة فيضها العناء، وموت 

حركة النهليزم والنهليست الروسية
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ابلرغممنأنالعديدمنالدول،تستورداألغذيةاليتحتتويعلىاملنتجات
احملورةواملعدلةوراثيا،لكنهاليتمالسماحلزراعتهايفالبلدذاته،مبايفذلك
ميكناإلشارةإىلالكيانالصهيوين.يفحنیأندراساتالتكنولوجيااحليوية
الزراعيةيفهذهاملنطقةقدتطورتكثریا.وتنجزجامعاتالكيانالصهيوين
وكذلكمؤسساتالبحوثاحلكوميةوالقطاعاخلاصيفهذاالكيان،أحبااث
احملورة، البزور على السيما وراثيا املعدلة املتعضيات على النطاق واسعة
وفضالعناسرائيل،فقدرصدالرأمساليونالدوليونميزانياتضخمةلدراسة

احملاصيلاحملورة،مبايفذلكيف»الوالايتاملتحدةاالمريكية«.
الكائنات لدراسة دويل مركز إىل حتولت اسرائيل أن القول ميكن لذلك
رواد من يعدون الصهاينة أن يعين وهذا العامل.5-1 يف وراثيا احملورة احلية
حبوثودراساتوتقييماألخطارالنامجةعنمثلهذهاحملاصيل.وامللفتأن
الباحثنیيفجمالالتكنولوجياالبيئيةهلذاالكيانليسواقادرينبسببالقواننی
الصارمة،علىتقييمنتائجحبوثهماملنجزةعلىنطاقواسعداخلاسرائيل

ذاهتا،وينجزونهذهالدراساتخارجحدودهذاالكيان.6
ويفاألراضياحملتلة،ميكنإجنازحبوثودراساتحمدودةيفهذااجملاليف

ظروفحمددة)داخلالبيوتالزجاجيةأواملزراعالبعيدةجداعناملناطق
الباحث وحسب الدراسات هذه أن ذكره وجدير فحسب(. الزراعية
من تنجز »Volcani Center« الزراعية البحوث مركز يف االسرائيلي
أجلإتضاحالصورةواحلصولعلىمفهومعامواإلطالععلىهذهاحملاصيل
الكيان.وهذا التأكدمنزراعتهاداخل الناجتةعنها،الجلهة واألخطار
البحوث مراكز أكرب ميلكون بوصفهم الصهاينة أن على مؤشر اإلجتاه
GMOيفالعامل،ليسوامستعدينهملزراعةهذهاحملاصيل،الهنمعلىعلم
اتمأبخطارهاعلىالتنوعالبيئيوسالمةاالنسان.7ويرىالكيانالصهيوين
أنتطويروتوسيعGMOمسموحلهفقطلألغراضالبحثيةويفالوقت
ذاتهمبايتطابقمعالقواننیاليتيضعهاهذاالكيان،بينمامنغریاملسموح
زراعةGMOلألغراضالتجاريةيفهذاالكيان،لكنوارداتومبيعات
أو والدواء األغذية إنتاج يف منها اإلستفادة وكذلك GMO حماصيل
إضافتهاإىلاملنتجاتالغذائيةيعدعمالقانواي.8رغمأنمثةقواننیصارمة
يفهذااخلصوصأيضا.ووفقاهلذهالقواننی،فانأيحمصولمعدلوراثيا
كغذاءواملنتجاتاملشتقةمنه،جيبأنختضعلتقييماألخطارقبلأنتدخل

سوقاإلستهالك.وهكذاتقييميشتملعلىالتقييماملتعلقابلسالمةواألمان
والتغذيةواستخداماهتا.

ورغمهذهالقواننی،فانهاليتموضعاللصوقيفالكيانالصهيوينالنشركة
»مونسانتو«)أضخمشركةمنتجةللمحاصيلاحملورةوراثيايفالعامل(اليتهي
شركةصهيونية-امريكية،تعداملستورداحلكريهلذهاحملاصيليفالكيان
الصهيوين.إنسياساتأمريكاواسرائيليفجمالاستخدامواستهالكهذه
احملاصيلمندونوضعاللصوق،مماثلةإلحداهااالخرى،ومعذلك،فان
الضغوطاتاالجتماعيةونشطاءالبيئةأرغمواوزارةالصحيةيفهذاالكيان

علىوضعقواننیجديدةواستخداماللصوقعلىهذهاحملاصيل.9
الكيان هلذا الزراعية احملاصيل من الرئيسي القسم فان أخرى، ومنجهة
يصدرإىلالدولاألوروبية،واليتحتتويعلىلصاق»خالمنأيتالعب
جيينGMO FREE«وهلانصيبمهميفاقتصادهذاالكيان.وهذا
املوضوعيظهرسببإعتمادهذاالكيانقواننیصارمةيفهذااجملال،ألن
املعدلةوراثيا،ميكنأنيلحق أيتلوثجيينوتفشيهبنیاحملاصيلغری

أضراراجسيمةابإلقتصادالزراعيللكيان.10

توجهات نشطاء البيئة
جتاه للصهاينة احملافظة والرؤية الوقاية هذه ممارسةكل من الرغم وعلى
احملاصيلاملعدلةوراثياوزراعتها،لكنالعديدمننشطاءالبيئةيفهذاالكيان
يبدوندائماختوفهممنإحتمالوجودأخطارهلذهاحملاصيل.مبايفذلك،
أنهرغمأنالنبااتتاملعدلةوراثيا،تنتجبزوراعقيمة،لكنيوجدخاللفرتة
وراثيا،وهذه احملورة النسيبةغری النبااتت مع اللقاح إحتمال اإلخصاب،
الظاهرةميكنأنتؤديإىلإنقراضاألصنافالربيةالقيمة.ويرىهؤالءأن
اآلاثرطويلةاألمدإلنتاجهذهاحملاصيلعلىالنبااتتاالخرى،هيآاثر
اجملال هذا يفرضيف الذي الصهيوين الكيان لدى الرؤية وهذه تدمریية.

قواننیصارمة،ميكنأنتكونمبعثقلق.11

وضع قوانني صارمة حول احملاصيل املعدلة وراثيا يف اسرائيل
القواننیالكفيلةابحلصولعلىترخيصللبحوثواملخترباتالبحثية

إنالقواننیاملتعلقةابلبذور،حتظرأيإختباراتعلىالنبااتتاملعدلةوراثيا
مندونوجودالرتخيصالصادرعن»مؤسسةمحايةاحملاصيلوخدمات
لتنفيذ إذن ابصدار الصالحية القواننی ومتلك .)PPIS( التفتيش«
PPISاإلختباراتوالدراساتوحتديدالشروطوالقيود.ويسمحملديرقسم
ابلغاءترخيصإجنازالبحوثواإلختباراتمبجردحصولتلوثالميكن
التحكمبهأوعدمتوفرالظروفالكفيلةابستخداماحملصول.ويتعنیعلى
الشخصاملتقدمبتطلبإجنازالبحوثأنيلتزمابالحيصلتلوثأوأنه
ميكنالتحكمبه،كماجيبإختاذكافةاإلجراءاتاإلحرتازيةحلمايةاحليوان
التشاورمع بعد املعملية الفحوصات تنجز واالنسانوالنبات.وجيبأن
اللجنةالوطنيةللنبااتتاملعدلةوراثيافقط.وجيبأنتتمالفحوصاتيف
هذه مثل ويف البحوث. بقااي إابدة يتم وان ابلكامل، ومعقم آمن موقع

الظروف،سيتمإصدارالرتخيصذاتالصلة.

قوانني التسويق
إنبيعالنبااتتاحملورةوراثيايتطلباحلصولعلىترخيصمناملدرالعام
»للجنةالوطنيةللنبااتتاملعدلةوراثيا«)NCTP(.إنمجيعهذهاملراحل
أيبيعالنبااتتاحملورةوراثياأوالكائناتاحليةوأيجزءمنهايتمتعبقابلية
التوليد،حباجةكلهإىلصدورترخيصووضعلصوق.وكلشخصمتقدم
أو لإلنتشار قابل معدل تركيب أي لبيع ترخيص على للحصول بطلب

الكائناتاملعدلةوراثيا،جيبأنحيددقضاايمبافيهااحلاالتالتالية:
اإلنسان يف الكامنة واألعراض وخصائصها، اجلينية التغریت شرح -

واحليواانتوالنبااتتوالبيئة؛
-تقدميعدةمقاالتعلميةعننتائجالفحوصاتاملنجزةيفهذااخلصوص؛
-تقريرعنالنتائجاملتأتيةعنفحوصاتالكائناتاحليةاحملورةاواملواد
احملتويةعلىGMOاليتمتتلكقابليةالتكاثر،يفالظروفاحملليةوكذلك

اقرتاحطريقةاستهالكها.
ونظراإىلحجمالدراساتاملنجزةيفهذاالكيامن،ويفحالةكانتهذه
الوضع حتسنی أو العامل عن اجملاعة برفع والزعم وآمنة سليمة احملاصيل
االقتصاديالزراعيواملزارعنی،فاناملتوقعهوأنيكونالكيانالصهيوين
مناملنتجنیالرئيسينیهلذاالنوعمناحملاصيل،يفحنیملحتصليفاألراضي
احملتلةأيزراعةهبدفإنتاجوختزينالنبااتتاملعدلةوراثياوتصيریهاجتارية.
ونظراإىلإدراجبرانمجتصيریاحملاصيلاملعدلةوراثياجتاريةيفاخلطةاخلمسية
قدوضعتهبدف القواننیكافة تكون أن يتوقع فانه للكيان، السادسة
يف تطبيقها يتم لكي احملاصيل، هلذه الغزير اإلنتاج قبل والتقييم الوقاية
أوقاتالضرورة.لكنونظراإىلقواننیالبيئةاآلمنةيفالكيانميكنالشعور
القانونواليتاستثنتأي بوجودثغرات.مبايفذلكاملادة10منهذا
حبوثمعمليةومتعلقةابلبيوتالزجاجيةللكائناتاحليةاحملورةوراثياذات
آنفة املادة يف املذكورة احلاالت مجيع أن حنی يف االنساين. اإلستهالك
الذكرميكنأنتنطويعلىأخطاركثریةوتؤديإىلتلوثالبيئة.لذلك
جيبالقولأنالقواننیالوقائيةوالبحوثالكاملةالتطبقعلىهذاالنوع
مناحملاصيلأوأنأيحبثيتممندونأنيضعلإلشرافالالزم،كما
أنالقواننیاملتعلقةابلوارداتأووضعاللصوقعلىاحملاصيلاملعدلةوراثيا
للوارداتغری بذلكعرضة الكيان تطبقبشكلكاملوآمن،ويكون ال
الشرعية.علىسبيلاملثال،فانالعديدمناحملاصيلمبافيهاالزيوتاليت
بعد اللصوق عليها وضع قد وراثيا، احملورة والصواي الكولزا على حتتوي
املطبقة، القواننی تلك الدخولإىلأسواقاالستهالك،وكأن سنواتمن

بدائيةوغریكاملةمقارنةبقواننیاألعداء.
ومعذلك،فاناملثریلإلستغرابهوأنعددامنأكادميييالفروعاملختلفة
وجهوايفاالونةاالخریةرسالةطالبوافيهابتطويروتثبيتالتكنولوجيااحمللية
للنبااتتاحملورةوراثياوحماصيلGMOداخلالكيان.أشخاصملينفذوا
حىتملرةواحدةدراسةبشأنأخطارهذهاحملاصيلعلىالتنوعالبيئوسالمة
اإلنسانأوإصدارمقالةيفهذااخلصوص.يفحنیأناملؤسسنیالرئيسينی
تنفيذ وابمكاهنم املسلمنی أعداء )هم الذين )الصهاينة( احملاصيل هلذه
ممارساتاالرهاباحليوي،لتعريضامنالبلداناالسالميةللخطر(يعتمدون
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اإلتجاه المعدل وراثيا لدى الكيـان الصهيوني
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وعدم وراثيا احملورة احملاصيل زراعة عدم قانونيةصارمةيفجمال إجراءات
إجراءحبوثواختباراتمعمليةوفرضقيوديفالبحوثوقواننیاالستهالك
والبيعوالتزامالباحثبعدمإجيادتلوثوأنتكونالبحوثوالدراساتيف

هذااجملالآمنة.
وبذلكيبدوأنناومنأجلتدمریالبيئةوسالمةاجملتمع،لسناحباجةإىلعدو

أجنيب،بلأنناأعداءأنفسناابنفسنا!

اهلوامش:
1.https://www.loc.gov/law/help/restrictions-on-gmos/israel.
php
2. Marlene-Aviva Grunpeter, GMOs, A Global Debate: Israel 
a Center for Study, Kosher Concerns,Epoch Times (Aug. 5, 
2013),http://www.theepochtimes.com/n3/229556-gmos-a-
global-debate-israel-a-center-for-study-kosher-concerns/.
3. See Agricultural Research Organization (ARO), Volcani 
Center: Plant Pathology and Weed Research, Ministry of 
Agriculture and Rural Development (MARD),
http://www.agri.gov.il/en/departments/12.aspx (last visited 
Sept. 12, 2013).
4. See, e.g., Hagai Amit, Homegrown Israeli Idea for 
Conquering the World Food Shortage, Haaretz (Apr. 12, 
2012),http://www.haaretz.com/weekend/week-s-end/
homegrown-israeli-idea-for-conquering-the-world-food-
shortage-1.423959.
5. Id. (stating, for example, that the US government was helping 
to fund pre-field trial tests conducted by an Israeli startup 
company). For general information on life sciences research 
in Israel, see Tova Cohen & Steven Scheer, Analysis: After 
Tech Success, Israel Seeks Life Sciences Growth, Reuters 
(June 6, 2013), http://www.reuters.com/ article/2013/06/06/
us-israel-biomed-idUSBRE9550IU20130606
6. http://www.theepochtimes.com/n3/229556-gmos-a-global-
debate-israel-a-center-for-study-kosher-concerns
7. http://www.theepochtimes.com/n3/229556-gmos-a-global-
debate-israel-a-center-for-study-kosher-concerns
8. Genetically Engineered Food, Ministry of Health, http://
www.health.gov.il/unitsoffice/hd/ph/fcs/ novel food/pages/
engfood.aspx(last visited Sept. 12, 2012)
9. Genetically Engineered Food, Ministry of Health, http://
www.health.gov.il/unitsoffice/hd/ph/fcs/ novel food/pages/
engfood.aspx(last visited Sept. 18, 2012) (translated by 
author, R.L.).
10. https://www.biofortified.org/2015/07/a-look-at-gmo-
policies-in-different-nations
11. Gal Tziperman Lotan, Scientists, Activists Debate if 
Genetically Modified Foods are Panacea or Plague, The 
Jerusalem Post (Apr. 30, 2008), http://www.jpost.com/Health-
and-Sci-Tech/Science-And-Environment/Scientists-activists-
debate-if-genetically-modified-foods-are-panacea-or-plague

صاحل الطائي

إّنمنيدققالنظريفالكتبالسماوية»التوراة«و»اإلجنيل«و»القرآن«
جيدهناكإشاراتواضحةإىلمايبدووكأنّهخطابموجهإىلسكانغری

أرضينیبقطنونيفأركانالكون،ويقولالدكتورجواد بشارة:
ومبقدوران الرجوع إىل الكتب املقدسة لألداین السماوية التوحيدية الثالثة لنقتفي 
أثر املرکبات الفضائية القادمة من الفضاء اخلارجي وهي اليت ورد وصفها بدقة يف 

الكثري من نصوصها.1
وهواعرتافضمينبوجودفكرةعنالسكانالكوننیيفالكتباملقدسة.

الكرمي. القرآن مع األوىل عليهإبجياز،وستكونرحلتنا ماسنتكلم وهذا
ففيالقرآنالكرميهنالكصنفانمناخللقمهاالثقالن،حبسبالتفاسری
ْنَساَن  اإْلِ »َخَلَق  تعاىل: قوله يف واجلنكما اإلنس هبما ويقصد املعتمدة،
ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر ٭ َوَخَلَق اجْلَانَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن اَنٍر«2وهناكآايتأخرى
عن وتتحّدث وأرضنی، مساوات عن تتحّدث ، أكرب بعمومية نتحدث
 ُ معارجومنافذوأبوابوضيقصدروحرسشديد،كمايفقولهتعاىل:»اللَّ
َعَليـَْها  تعاىل:»َوَمَعارَِج  ِمثـَْلُهنَّ«وقوله اأْلَْرِض  َوِمَن  مَسَاَواٍت  َسْبَع  َخَلَق  الَِّذي 
ِمْن  تـَنـُْفُذوا  َأْن  اْسَتَطْعُتْم  ِإِن  ْنِس  َواإْلِ اجلِْنِّ  َمْعَشَر  تعاىل:»اَی  وقوله َيْظَهُروَن«
َأْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض فَانـُْفُذوا اَل تـَنـُْفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطَاٍن«وقولهتعاىل:»َوَلْو 

َا ُسكَِّرْت أَْبَصاراَُن  فـََتْحَنا َعَلْيِهْم اَباًب ِمَن السََّماِء َفظَلُّوا ِفيِه يـَْعُرُجوَن ٭ َلَقاُلوا ِإنَّ
َا َيصَّعَُّد  َبْل حَنُْن قـَْوٌم َمْسُحوُروَن«وقولهتعاىل:»وجَيَْعْل َصْدرَُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنَّ

يف السََّماِء«.
هلمعىنهذاأناملالئكةكانوايشعرونبضيقالصدرعندصعودهمونزوهلم
بعلمهمبضيق األرضينیحتديداً البشر إىل اخلطابموجه أمذلك مثال،

الصدرالذييصاببهمنيصعدإىلالسماء!
وأخریانقولمامعىنقولهتعاىل:»َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا«وألجلمنوضعهللا
سبحانهاحلرسوسخرالشهب؟هلجعلهاحلمايةبعضاملناطقالكونية
املغلقةمندخولاجلّنوحدهم؟أمهناكأقوامأخرىقديكونبعضهمشريراً

مطلقاًممنوعاًعليهالوصولمبركباتهإىلتلكاملناطق؟
إنيفالقرآنالكرميإشاراتوافيةإىلوجودأقوامأوخملوقاتمجعهاسبحانه
به و األرض علي يدبذ ما لغة:كل والدابة الدواب مسمى كلهاحتت
حياةاإلنسانواحليوانوابقياملخلوقاتاحلّيةاألخرى،وقيل:هيماحُتمل
عليهاألثقال،ويف»مفرداتألفاظالقرآن«:الدب والدبيب: مشي خفيف 

ويستعمل يف كل حيوان.فقالأبو عبيدة:
علىاإلنسانخاصة،واألوىلإجراؤهاعلىالعموم.3ويفالقرآنمثالواضح

حديث القرآن عن السكان الكونيين
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عوالم الحكومة المهدوية

عوالم الحكومة المهدوية

علىعموميةهذهالتسميةمنحيثإطالقهاعلىالكفارواملشركنیكما
يفقولهتعاىل»ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل يـَْعِقُلوَن«4ويتبنی
الدوابنظمأحياتية أو املخلوقات منوصفاإلمامعلىأنهلذه
تتواءموطبيعتهاوطبيعةاملكانالكوينالذيتعيشفيه،وهوماأطلقناعليه
اسم»القواننیالكونية«يفحديثناعنالكون،ولذاختتلفصورهاوهيئاهتا
وأحجامهاوأشكاهلاوطرائقعيشهاوتغذيتهاوتنقالهتامنكونإىلآخر

ومنمساءإىلأخرى،ولكنهميشرتكونمعاًمبشرتکنیاثننی:
األول:عموميةاألمميةاجملتمعيةاليتحتّدثتعنهااآليةالشريفة»َوَما ِمْن َدابٍَّة 

يف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي ِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم«5
والثاين:إّنهذهاملخلوقاتمكلفةبعبادةهللاوتوحيدهحيثوردتجمموعة
مناآلايتاليتتتحدثعنهذاالتكليف،كمايفقولهتعاىل»َولِلَِّ َيْسُجُد 
َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَماَلِئَكُة َوُهْم اَل َيْسَتْكرِبُوَن ٭ خَيَاُفوَن 
رَبَـُّهْم ِمْن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن«6ومعناها:هلليسجدمايفالسماوات
آخر صنف من هم الذين واملالئكة خملوقات، أي: دواب من واألرض
يسجدونكذلك.وهممجيعاً)املخلوقاتواملالئكة(خيافونرهبممنفوقهم

وينفذونأوامره.
ومنهاقولهتعاىل»َولِلَِّ َيْسُجُد َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظاَلهُلُْم 

اِبْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل«7
ومنهاأيضاًقولهتعاىل»َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بـَيـْنـَُهَما َوَربُّ اْلَمَشاِرِق«8

وقولهتعاىل»َولِلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا مبَا َعِمُلوا 
َوجَيِْزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا اِبحْلُْسىَن ٭ الَِّذيَن جَيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِمثِْ َواْلَفَواِحَش...«9

واآليةاألخریةصرحيةجداًوفيهاإشارةواضحةإىلأنماهللمنخملوقاتيف
الكونكلهمكلفونابلعبادة،وأنهللاسبحانهسيجزيالذينأحسنوامنهم
احلسينويعاقباملسيئنیأبعماهلمالسيئة،وحاشاهللأنيظلمأحدخملوقاته
فيحاسبهويعاقبهقبلأنيلقيعليهاحلّجةويدلهعلىطريقالنجاة،واإلمام

احلجةهوحجةهللاعليهم.
أماهذهاملخلوقاتأوالدواّب،مّسهاماشئتفهيمنآايتهللاسبحانه
ليس ولذا َدابٍَّة«10 ِمْن  ِفيِهَما  َبثَّ  َوَما  َواأْلَْرِض  السََّماَواِت  َخْلُق  آاَیتِِه  »َوِمْن 
شرطاًأنتكونكلاملخلوقاتالواعيةذاتالشعورواإلحساسمنجنس
بينآدمومننسلأبيناآدم؛ألهناقدتكونمننسلآدمينیآخرين
بداللةأهنماليدرونخلقآدمأمملخيلقكمايفاألحاديثاليتمّرتعلينا
لعالقتهاجبنسهذه أدانه أوردهالكم اليت قبل،وكمايفاألحاديث من

املخلوقات،ومنها:
:يف»البحار«و»الدراملنثور«للـسيوطيقالرسولهللا

»فيها خلق من خلق هللا مل يعصوا هللا طرفة عني.«فقيل:ای نيب هللا أهم من ولد 
آدم؟فقالله:»ما يدرون خلق آدم أم مل خيلق.«11

اأْلَْرِض  »َوِمَن  تعاىل لقوله »تفسری«ـه يف النيسابوري الفاضل  تفسری ويف
ِمثـَْلُهنَّ«انقال:

»إن يف كل أرض منها خلق. حىت قالوا إن يف كل منها آدم وحواء.«12
البشريةمنحيث تعّدديةاألجناس ففيهذااحلديثإشارةواضحةإىل

األصل،ورمباهلذاالسببقالاملقدسي:

قد أجازت مجاعة من القدماء أن يكون يف العلّو سباع وهبائم غري حمسوسة للطافة 
أجسامها.13

كمانستشفمنأحاديثأخرىأّنهللاتعاىلملخيلقآدمنافقطمثخلقنا
مننسلهفكناساللتهواملخلوقاتاآلدميةالوحيدةيفالكونكله،بلخلق
أيضاألفألفآدميفالعواملاأللفألفأليتخلقهامبعىنأنهنالكمليون
عاملفيهامليونآدمكمايف»التوحيد«للـصدوقو»اخلصال«وحباراألنوار
و»األنوارالنعمانية«و»شرحالصحيفة«و»نورالثقلنی«وغریهامسندةعن

جابرعناإلمامالباقرقالله:
»ولعلك ترى أن هللا تعاىل خلق هذا العامل الواحد أو ترى أن هللا عز وجل مل خيلق 
بشراً غريكم؟ بلى وهللا لقد خلق هللا تبارك وتعاىل ألف ألف عامل وألف ألف آدم 

وأنتم يف آخر تلك العوامل وأولئك اآلدميني.«
.ومثلهيفالبحارو»مشارقاألنوار«عناإلمامالسجاد

ويفالبحارعنابن عباسيفحديثطويلعنالنيبفيماوراءالسماء
أنهقال:

»ومن وراء ذلك ظل العرش ويف ظل العرش سبعون ألف أمة ما يعلمون أن هللا 
تعاىل خلق آدم وال ولد أدم وال إبليس وال ولد إبليس وهو قوله تعاىل »َوخَيُْلُق َما 

اَل تـَْعَلُموَن«.«14
بعض يف أن على صراحة تنّص أخرى أحاديث وجود عن فضال هذا؛
األكوانخلفةكخلقناحنناآلدمينیسواءمنحيثالشكلواهليأةأومن
»الفتوحات وتعاىل،وكماجاءيف وهوهللاسبحانه اخللق حيثمصدر

:املكية«و»األنوارالنعمانية«عنابنعباسقول:قالرسولهللا
»وإّن يف كل أرض من األرضني السبع خلقا مثلنا.«

فالضمری)ان(يفقوله)مثلنا(مرةيعينمثلناحننالبشر،ومرةأخرىيعين
مثلناحننخملوقاتهللا.فنحنوهمكلنامنخملوقاتهللاسبحانه،ولكن
كوهنممثلناحننالبشرأقربإىلالقبولبسببورودإشاراتهلذهاملثلّيةيف
أحاديثأخرىولكننعودونقولليسابلضرورةأنتكوناملثليةمنانحية

الشكلوالتكوينبلرمباهيمنحيثالتكليفالعبادي.
فضالعّماتقدمهناكأحداثكبریةأشارإليهاالقرآنهلاعالقةأوهي
خمتصةابألكوانمثلحدثاإلسراءواملعراجوحكايةالرباق؛أياحلصان
حيث »مكة« من معدودة ثواٍن يف حممد النيب أقل الذي الطائر
»املسجداحلرام«إىل»القدس«حيثاملسجداألقصىكماتقولاآلية:
اأْلَْقَصى« اْلَمْسِجِد  ِإىَل  احْلََراِم  اْلَمْسِجِد  ِمَن  لَيـْاًل  ِبَعْبِدِه  َأْسَرى  الَِّذي  »ُسْبَحاَن 
وبعدذلكعرجبهإىلالسماواتحيثالتقىاألنبياءالذينسبقوه،حبسب
نصالرواية،وهناكروايةمتزيقجيشإبرهةاحلبشيالذيهاجممكةابلفيلة
حيثتعّرضجيشههلجوممنالسماءبطيورقد تكون طائرات صغرية بال 

طيار موجهة عن بعد،ترميهمحبجارةمنسجيل.15
هذهالنقولوغریهاتؤكدوجودعواملمسكونةغریاألرضهيمخسمن
أصلسبعأرضنی،وسكاهنامكتفونابلواجباتالشرعية،ولذلكأرسلهللا
تعاىلهلمالرسلواألنبياء،حيثجاءيف»معجمالبلدان«لـایقوت احلموي
مسنداًإىلعطاء بن يسارالتابعياملعروفيفتفسریقولهتعاىل»َوِمَن اأْلَْرِض 

ِمثـَْلُهنَّ«16عنالنيبقال:

»ويف كل أرض أدم مثل آدمكم ونوح مثل نوحكم وإبراهيم مثل إبراهيمکم.«
وقدقالصاحب»امليزان«يفتفسریه:

وقوله:»َوِمَن اأْلَْرِض ِمثـَْلُهنَّ« ظاهره املثلية يف العدد، وعليه فاملعىن: وخلق من 
األرض سبعة كما خلق من السماء سبعة.«17

ويفالبحارللـملسيو»مشارقأنواراليقنی«للـبرسيعنأيب محزة الثمايلعن
اإلمامالسجادأنهقال:

»أتظنأنهللاتعاىلملخيلقخلقةسواكم؟بلىوهللالقدخلقهللاألفألف
عاملوألفألفآدم،وأنتوهللايفآخرتلكالعوامل.«

ويفروايةيف»البدءوالتاريخ«:
قيل إنه كان قبل آدم ألف ومئتا ألف آدم وقبل نوح ألف نوع آخر وهو آخر 

اآلدميني.18
ويفهممنهذهالرواايتوماسبقهامنالرواايتاليتاتضحهباأناملقصود
ابملغربقسممنالكونالقسممناألرض،يفهممنهامجيعهاأّنيفكل
أرضمناألرضنیالسبعيفالكونأنبياءأرسلهمهللالسكاهنامثلاألنبياء
الذينأرسلهمإلينا،ولكنبعضاملفّسرينوالكتابأغفلواهذهاجلنبةاملهمة
ومليتعبواأنفسهمابلبحثعنمصاديقها،فبقواحمصورينيفنطاقاألرض
وحدها،ولذاأصّرواعلىأّناملقصودابألرضنیأقساماًأخرىمنأرضنااليت
نعيشعليها،واملقصودابآلدمنیأشخاصيقومونيفأقوامهمكماقامأولئك

الرسل،وكمايفاحلديثالذيأخرجهابن اجلوزي:
روی الضحاك عن ابن عباس قال: يف كل أرض آدم کآدمكم ونوح کنوحكم.

والذيقالابناجلوزييفتعليقهعليه:
ونوح آدم مقام ومتقدمهم يقومکبریهم أرضساعة لكل أن هذا ومعىن

فينا.19ولكنهذاالقولاليعتّدبه.
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تعدقارةآسياهيمركزثقلالعاملاإلسالمي،ففيهذهالقارةترتكزالنسبة
العامل،فهيتضموحدهامايقربمن5/2من العاليةمناملسلمنیيف
املسلمنیأوحوايل615مليونمسلم،ويطلقبعضالكتابعلىهذه
القارة)آسيا(اسم»بيتاإلسالماحلقيقي«ففيهااجلزيرةالعربيةاليتقامت
الدنيا إىل الدعوة انطالق مركز إهنا اإلسالمية،كما الدعوة أرضها على
أبسرها،1وأايكاناألمرفعلىالرغممنالكثرةالعدديةللمسلمنیيفآسيا
إالأهناالمتثليفاحلقيقةسوى۲۹٪فقطمنعددسكاهناالذينيبلغون

مايزيدعلى۲۵۰۰۰ألفمليوننسمة.2
إنطبيعةاملنطقةيفجنوبآسياوجنوبشرقهااليتتبدأبـ»اهلند«وتنتهي
جبزر»الفلبنی«متتازبعدماالتصالوالتقطعبنیأجزاءهاولعلأهمنقطة

جتمعفيهاتقعيفجمموعةاجلزر»االندونيسية«.3
إنهذهاملنطقةكلهابعيدةعنمهداإلسالموعنقلبهالعريب،وكانطبيعياً
أنيكونهلذاالبعدأثرهيفضعفوصولالتياراتاإلسالميةعرباملسافات
السحيقةإىلهذاالقطاعواالالرتفعتنسبةاملسلمنیفيهورغمهذافإن
عدداملسلمنیفيهيصلإىل350مليون،وميثلونحوايل5/2منعدد
سكاناملسلمنیيفالعامل،وتوجدفيهاندونيسياأكربدولالعاملاإلسالمي.4
تعيشوسطدولإسالمية أقلياتإسالمية أيضا املنطقةتشمل إنهذه
كاهلندمثالحيثيبلغعدداألقليةاإلسالميةفيهامايزيدعلىعشرعدد
السكان،ويبلغعددهمحوايل80مليونمسلم،وعددهميفوقتقريباًالعدد
املوجوديفأيةدولةإسالميةيفالقطاعالغريبابستثناء»نيجریاي«،5ويرتاوح

عدداملسلمنیيف»الصنی«مابنی۹۰-۱۰۰مليونويف»بنغالدش«يبلغ
عددهمحوايل90مليونمسلم،ويصلعدداملسلمنیكذلكيف»املاليو«
إىلمايزيدعلىنصفعددالسكانالبالغعدهم14مليوننسمة،وتعد
إن ذكره جبدر ومما آسيا،6 شرقي جنوب يف اإلسالم توزيع بؤرة املاليو
اإلسالمقدجاءإىلهذهاملناطقعربالطريقالبحريوذلكألنالعوامل
اجلغرافيةالطبيعية)كجبالاهلمالايالشاهقة(قدحالتدونانتشارهابلطريق
الدعوة إرسال ومركز البحري الطريق حمور »حضرموت« وكانت الربي،
اإلسالميةواملسلمنیإىلجنوبشرقيآسياكماكانتشبهجزيرةاملاليو
متثلمركزاالستقبالهلذهالدعوة.7ويفهذهاملنطقةتقعاجلزراالندونيسية
اليتتعدطليعةالتجمعاإلسالمييفالعامل.إذميثلاملسلمونحنو٪۹۲
منالسكانالبالغعددهم145مليوننسمة،وتقعجزرالفلبنیكذلكيف
شرقيآسياومساهااجلغرافيون»أرضهللااملشرقة«يفالعاملاإلسالمي،وفيها
يستقرعددكبریمناملسلمنیيعرفونابسم»املورو«وهيتسميةأطلقها
املسلمنیيف»إسبانيا« به املستعمريناألسبانعلىحنوماعرف عليهم

و»املغرب«وجزيرة»مدغشقر«و»سيالن«.8

دور الدعاة يف انتشار اإلسالم
ركبالتجاراملسلمونالبحرومحلوامعهمبضائعهم،ورحلواواألملحيدوهم
على ركاهبا ويتوكل السفن، وتنطلق اإلسالم. لنشر مهمتهم يف ابلنجاح
هللايبغونجتارةلنتبور،وتصلالفلكإىلاحملطاتويرتجلمنهاالتجار،

وجنوب شرقها

فيهم فيجدون ويبيعون منهم يبتاعون البالد أهل من نظراؤهم ويتلقاهم
هذا إن ويعلمون األمانة فيهم ويعرفون االستقامة فيهم ويرون الصدق،
كلهمنأثرالعقيدةاليتحيملوهنا،فيحبباإلسالمإىلنفوسهمويدعوهنم،
ويلتقونمعهمفيحسونمنهمالكرامةوالعفة،9وينظرونإىلعبادهتموعلمهم
وسلوكهمفيسرونممايرون،ويصبحاإلسالمقريبةمننفوسهموأهلهمقربنی
إىلقلوهبموبعدرحالتولقاءاتالجيدالتجارمنأهلالبالدأنفسهمإال

وقددانواابإلسالموأصبحوامنأبناءه.10
وتنطلقالسفنإىلحمطاتأخرىوتتماملقايضاتواملبايعاتواللقاءاتكما
التجاريةمراكزالنطالق حدثيفاحملطةاألوىل،وهكذاكانتاحملطات
اإلسالموكلماكانتاحملطاتأكثراتساعاوأكثربضائعكاناإلسالمأكثر
انتشارا.لذافإننانالحظأنالسواحلاليتكانتطريقاًللسفنالتجاريةقد
أنتشرفيهااإلسالموهيعادةالشواطئاحملدبةواليتتصلحإلقامةاملوانئ
سواءحلمايتهامنالريحأولسواحلهااليتتساعدعلىإقامةاملرافئإذال
تصلإليهاجمروفاتاألهنار،أماالسواحلاملقعرةفالمترمنهاعادةالسفن
لكثرةاجملروفاتوعدمإقامةاملوانئوطولالطريقحيثتتعداهاالسفنعادة
إىلالسواحلاحملدبةاألخرىاليتتليهاوكلماكانتإقامةالتجاراملسلمنی

يفحمطاتاملوانئأكثركاناإلسالمأكثرازدايدا.11
فإذاماوصلتالسفنإىلآخراحملطاتكانتهناكاإلقامةاألكثرطواًل
حىتتنفذالبضائعإذالتوجدبعدهاحمطاتفالتفكریلبيعهايفمكان
مواقف بعدها توجد بضائعجديدةحيثال التجار اثن،وحىتيشرتي
البضاعةمنهاواحلاجات،مثإنهذهاحملطةهياملقصودةابلذات ألخذ
وهذهالبلدانهياملعنيةابلسفرإليها،وبضائعهاومنتجاهتاهياملرغوبفيها
هلذاكلهتطولاإلقامةوتزدادالصلةمعالسكانوابلتايلينتشراإلسالم.وملا
كانتأندونيسيامناملواضعاليتتشدإليهاالرحالللتجارة.لذافقدأنتشر
اإلسالميةوكانت األمصار أحد وأصبحت حىتعم، اإلسالمكثریاً فيها
ماليزايترحتلإليهاالسفنبدرجةأقل،لذافقدأنتشرفيهااإلسالمبدرجة
ليستمرتفعة،12 فيها املسلمنی أننسبة إسالمياغری أقلوكانتمصراً
ومنأندونيسياقدتنطلقسفنجتاريةويرحتلالدعاةأويسریوامنفردينإىل
السواحلالقريبةمنهاأواجلزرالدانيةفأنتشراإلسالميفاجلزراليتعرفت
ابسمالفلبنیحىتحكماملسلمونتلكاجلزر.أماجزرالياابنفلميصل
إليهااإلسالملبعدهاعنمواطناملسلمنیاألوىلوعنمراكزهماجلديدةيف
أندونيسياوماليزاي،وبقيالوضعهكذاحىتالعصراحلديثحيثأجتهبعض
املسلمنیإليهاوتشكلتنواةمنهمهناكتنموبشكلطيب،13ووصلت
السفنإىلسواحلالصنی،وتوقفتيفمرفأ»كانتون«ورمباوصلتإىلهذا
املرفأسفنقادمةمباشرةمنبالدالعربحيثكانقدأنتشراإلسالمهناك
يفوقتمبكروقديكونقبلوصولاإلسالمإىلأندونيسيا،14أماالسواحل
اليتقبلماليزاي،واندونيسياواليتكانتمترمنهاالسفناإلسالميةفقدأنتشر
فيهااإلسالمبنسبمتفاوتةحسبامليناءمنحيثموقعه،ومدةاإلقامة
أنتشر لقد املنطقة. تستهلكيف اليت والبضائع واملنتجاتيفظهریة فيه،
اإلسالمعلىسواحلاهلندالغربيةيفجزر»الكاديف«بنسبةكبریةحيث
كانتحمطةطبيعية،كماأنتشرعلىسواحلمنطقة»بومباي«نتيجةكثرة

االستهالكوشراءالبضائعاحملمولةإليها،وإنملتكنحمطةأساسيةإالأن
السفناملنطلقةإليهاتكونخاصةهبا،وملتطلمدةإقامةالتجارفيهالسرعة
عملياتاملبادلةالتجارية،لذاملتزدنسبةاملسلمنیفيهاعلى9٪،أماالسفن
املتجهةإىلاجلنوبالشرقيمنآسيافإهناتنطلقإىلجزر»الكاديف«.لذا
فقدانتشراإلسالمفيها،وبلغتنسبةأتباعهفيها94٪،مثتتحركالسفن
إىلجنوباهلندحيثتضطرإىلالتوقفللتزودابحتياجاهتا،وأخذبعض
الراحة،ورمباقامتفيهابعضاألعمالالتجارية،وقدوصلتنسبةاملسلمنی
هناكإىل۲۰٪وتتجهالسفنبعدهاإىلالسواحلالشرقيةللهند،ولكنال
تسریموازيةهلامسافةطويلةبلترتكهامتجهةإىلالشرقمبتعدةعنتقعر
»خليجالبنغال«،15ورمباتوقفتبعضهايفمدراسإنكانتهناكحاجة
للتزودابحتياجاهتامنجنويباهلند،وتنطلقإىلمدراسلتوجيهخطسریها،
وهيليستحباجةإىلالتزودمنجديدلذاكانتنسبةاملسلمنیقليلةيف
مدراسوالتزيدعن5٪منجمموعالسكان،16وبعدأنتلتفالسفنحول
شبهجزيرةماليزاي،تعودنسبةاملسلمنیقليلةللسببنفسهإذتتقعرسواحل
»اتيلند«و»كمبوداي«بتقدممياهخليج»سيام«يفداخلاليابس،هذاإىل
جانبماتلقيهاألهناراملومسيةالغزيرةمنجمروفاتيفمياهالبحر،ونصل
يقع الشماليةمقعرةحيث بعدهاإىلسواحل»فيتنام«وتكونسواحلها
خليج»طونكنی«فالمترالسفنعليه،والتقفيفحمطاتهناك،هذاما
حالدونانتشاراإلسالمبتلكاجلهات،وبعدهاتبدأسواحلالصنی،17
البحريةوالدعوةعلىطول التجارة نتيجة أقلياتمسلمة وهكذاوجدت
سواحلقارةآسيااجلنوبية،واجلنوبيةالشرقية،ومليعماإلسالمسوىاألجزاء
هلا البواخروتكونهدفاً تقصدها أو التجارية، احملطات آخر اليتكانت

وملنتجاهتا،وهيأندونيسياوماليزاي.

دور التجار يف انتشار اإلسالم
أمايفالداخلفقدأنتشراإلسالمفيهوخاصةيفالبلدانالشاسعةكالصنی
واهلندعنطريقالتجارةالربيةوالدعاة،ورمباأسهمتاحلكوماتيفالعمل
لدعمذلكاالنتشارفيماإذاكانتأبيدياملسلمنیسواءأرغبأصحاهبا
يفذلكأمال؛ألنللحكوماتهيمنةتشجععلىاإلقبالعلىعقيدةمن

بيدهمالسلطة.18
أنتشراإلسالميفالصنیببطء،ونالحظإنالنسبةالعامةلألقليةاملسلمة
تقلكلماتعمقنايفداخلالصنیمبتعدينعنحدودأمصارالعاملاإلسالمي
إالأنوجوددعاةيفاملنطقةاستطاعوابذلاجلهدووفقوايفالعملفعندها
نسبة تزيد اليت قليالًكماهيحالوالية»بواتن« املسلمنی نسبة ترتفع
املسلمنیيف نسبة إن السكانيفحنی املسلمنیعلى30٪منجمموع
الصنیعامةالتزيدعلى10٪منجمموعالسكانولقدنشطاملسلمونيف
العهداملغويلالذيأمتدمن685-۷۶۹ه.ق.حيثانتقلتجمموعات
الصنی إىل الدعاة أعدادمن بينهم املسلمنیمن»تركستان«وكانت من
يف اإلسالم أنتشر اهلند ويف املنطقتنی،19 على يسيطرون املغول إذكان
الشمالبنی»السند«والبنغالنتيجةسریالفتوح،وتوزعاملسلمونيفأرجاء
اهلندكلهاعندماآلإليهمحكمهافقلالفرقبنیالنسباملتباينة،وتصل

اإلسالم في جنوب آسيا
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آسیا والحضارة اإلسالمیة 2

بنو اسرائیل والنبوة

نسبةاملسلمنیعامةيفاهلندإىل14٪،20وأنتشراإلسالميفداخلبورما
بوصولبعضاملسلمنیإليهاعندفتحها،21وهكذافإنمناطقجنوبآسيا
وجنوبشرقهاأنتشرفيهااإلسالمبعدالقرنالثالثاهلجريبقياملسلمون
فيهاأقلياتابستثناءمنطقةالبنغالاليتفتحهاالغوريونيفالقرنالسادس
اهلجريواندونيسياوماليزاياللتنیكانتاآخراحملطاتالتجارةالبحريةوقامت
فيهماإماراتمسلمة،وجزر»املالديف«اليتعمهااإلسالمابلدعوةاليت
كانتعنطريقالدعاةالذينوصلواإليهامعالتجار22عنطريقالبحر
وخربةالبحارةالعربيفركوبالبحرساعدعلىسرعةوصولاإلسالمإىل

هذهاملناطق.23

اهلوامش:
1.الدينوري،عبدهللابنمسلمبنقتيبة،»عيوناألخبار«،حتقيق:يوسفالطويل،
بریوت،الطبعةالثالثة،2003م.،ج2،ص274؛األمنی،حسن،»دائرةاملعارف

اإلسالميةالشيعية«،دارالعلمللمالينی«،بریوت،1986م.،ص321.
2.رمضان،»القاموساإلسالمي«،ص224.

3.املصدرالسابق،ص225.
4.شکر،د.حمّمدفؤاد،»سکانالعاملاإلسالمي«،بریوت،مؤسسةالرسالة،الطبعة

الثانية،1981م.،ص121.

5.املصدرالسابق،ص166.

6.املصدرالسابق،ص168.
7.السادايت،أمحد،»اتريخالدولاإلسالميةيفآسيا«،القاهرة،1977م.،ص321.

8.املصدرالسابق،ص322.
9.شبيلي،د.أمحد،»موسوعةالتاريخاإلسالمي«،القاهرة،1977م.،ص83.

التاريخ »موسوعة شبيلي، 277؛ ص ،2 ج األخبار«، »عيون الدينوری، .10
اإلسالمي«،ص86.

11.شاکر،حممود،»البلداناإلسالميةواألقلياتاملعاصرة«،الرايض،1980م.،ص
.111

12.املصدرالسابق،ص112.

13.املصدرالسابق،ص115.
القاهرة، إبراهيمحسن، ترمجةحسن اإلسالم«، إلی »الدعوة توماس، آرنولد، .14

مکتبةالنهضةاملصرية،الطبعةالثالثة،1970م.،ص231.
15.آرنولد،»الدعوةإلیاإلسالم«،ص232.

16.املصدرالسابق،ص236.
17.شاکر،»البلداناإلسالمية«،ص126.

18.شبيلي،»موسوعةالتاريخاإلسالمي«،ص100.
19.شکري،»سکانالعاملاإلسالمي«،ص149.

20.املصدرالسابق،ص152.
21.املصدرالسابق،صص153-152.

22.املصدرالسابق،ص156.
23.املقدسي،مشسالدينحممدبنأمحد،»أحسنالتقاسيميفمعرفةاإلقاليم«،ليدن،

نشرةديغوية،الطبعةاألولی،1906م.،ص101.

آسيا  جنوب  يف  اإلسالم  »انتشار  املسعودي،  مزعل  مزهز  عالوی  د.  املصدر: 
وجنوب شرقها«، ملة آداب الفراهيدي )عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع(، العدد 

3، حزيران 2010م.

إلى متى تريدين أن تبقين غير طاهرة؟!
يا أورشليم!
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ابكثر مليئان وكتابه لسانه اجلليل،كان الرسول ذلك النيب ارميا  إن
املراثيمحاسةوأكثرالتنبيهاتوالتحذيراتالسماويةصراحةواليتانطلقت
عندماكانبنواسرائيلينزلقونيفمنحدرالسقوط،ويتهيأونلتجربةأكثر
العواصفاآلتيةمنانحيةالشمال،إيالما،حيثكانالبابليوناحلقودون

والساخطونيتجهزونلإلنطالقواحلركة.
ويفخضمتلكالسننی،وعلىإثرالفسادوالضياعاللذينطاالالساحات
العقائديةواألخالقيةوالعمليةلبيناسرائيل،كانالكهنةواملتشدقونابلنبوة
والناس،قداخنرطوايفالسحروعبادةاألواثنوالرابوالزانو...لدرجةأهنممل
يستحقواعقاابسوىنزولالعذابوتعرضهمللجلدالسماوي،ومعذلك،
اختارهللا،ارمياالناصحلينبههمقبلأنينزلالعذابعليهمويدعوهمللعودة

واإلانبة.
وحذارا!فانكلماجرىلبيناسرائيليفذلكالعصر،ميكنأنيتكرريف
أيعصروزمان.إنسننهللااملتعال،تسريوجترييفمجيعالعصور،على
مجيعأنسالبينآدم،بغضالنظرعنتبايناألوجهالتارخيية،إهناثوابت
وسننالتبديلفيها،أكانالبشريعرفوهناأمال.وهذهالقواعدوالثوابت،
أدقمنمجيعقواننیالفيزايءاليتحتكمالعناصراملادية.ومنهذااملنطلق،
فانالتذكارواإلنذاروالبشرىاليتيطلقهااألنبياءاالهليون،ستجدهاإنمل

خيرتقهاويتسربإليهاالتحريف،نضرةتستحقالتأملوالقراءة.
إىل اثنية يهوذا، أبناء البشرية،السيما أبناء يعودمجيع أن أوان آن ورمبا
احلقبةالكائنةبنی580إىل625قبلامليالد،ليعيدواقراءةعباراتارميا
النيب،وأنيثوبواإىلرشدهمويستعيدواعقلهموصواهبمقبلأنهتب

عليهمعاصفةهوجاء.
حذارا!النطوفاانعاتيا،قدهبهذهاملرة،المنالشمال،إمنامناجلنوب
)احلجاز(،ليطويوإىلاألبدملفوحياةالناكرينالذينصمواآذاهنمعلى

كلنصحوتنبيه.
»َوَلْو َكرَِه الكاِفُرون«

حتذيرات النيب ارميا
لقدانتخبارمياالنيبمثلهمثلسائرالرسلاالهلينی،ليكونآيةوصوات

منقبلهللاتعاىل.لذلك،كانموضعخطابهذاالنداءالسماوي:
]ای ارميا[ لقد اخرتك قبل أن تنشأ يف رحم أمك،. واخرتك وعينتك قبل أن تبصر 

النور، لتكون مبلغ رساليت بني الناس يف العامل! )5-4:1(1
وكانتاحلججاالهليةجمتىبومصطفىيفجمملهالكيتقوممبنأىعنأي
شائبةبتوجيهقطيعهللاإىلمرعىاحملبةوالصداقةاآلمن،وترويهامنالنبع

االهليالزالل.
وعندماوجدارميانفسهأنهخماطبمنلدنالسماء،مثلهمثلسائر
األنبياءاالهلينی،إعتربأنكاهلهاليقدرعلىمحلمسؤوليةالنبوةاجلسيمة،

وأعلنمنأعماقالقلب:
إهلي! ال أقدر على هذا! الين شاب يف مقتبل العمر وال خربة يل! )6:1(

ومرةأخرى،إنطلقالنداءالسماويالرخيم:
ای ارميا! ال تقل هذا! النك ستذهب إىل حيث أرسلك وستفعل ما أقوله لك. ال 

ختشى الناس، الين معك وأمحيك... واالن وضعت كالمي يف فمك. ومنذ اليوم 
تبدأ رسالتك.

وجيب عليك أن حتذر األمم واحلكومات وتقول أبين سأقضي على بعضهم وأحميهم 
من الوجود، وأبقي على البعض االخر، وسادعمهم وأساندهم. )10-1:1(

سر عن يكشفان وحيثماحصال، اليكائنكان الفناء! أو اخللود إن
تقليديدائم.وتتجلىإرادةهللااملتعالبشانمجيعالذينيسریونيفاألرض
حسبمشيئتهأويتمردونعليهوبعصونه،وابلتايلويفظلالسنةالثابتة
املتمثلةيفالقضاءعلىاملسيئنی،فاهنمسيزولونعنالوجودويبقىاألوفياء
به نودي الذي نزلبوضوحيفاخلطاب الكالم أنهذا مثلما وخيلدون،

:ارميا
واالن إهنض واستعد وبّلغهم مبا أقوله.

ال ختشاهم! وإال فاين سأفعل ما جيعلك تضطرب أمامهم وينتابك الرعب. إين 
واجلدار  احلديدي  والعمود  األبراج  ذات  أمامهم كاملدينة  مقاوما  اليوم  أجعلك 
واألعاظم  يهوذا  ملوك  بوجه  البالد،  هذه  أفراد  مجيع  بوجه  لتقف  النحاسي، 
والكهنة ومجيع الناس. إهنم سيدخلون يف نزال معك، لكنهم لن جينوا شيئا، الين 

هللا، معك وسأخلصك. )19-17:1(
وينهضارمياالنيبهذهاملرةمندونأيحجةوذريعة،راسخاوصلبا،
ويعقدالعزملنبذكلاخلوفوالرعبمنقلبه،ويضعكمايفسنةوسریة
مجيعاالنبياءاالهلينی،ثقلاملسؤوليةعلىكاهلهليدعوالناسيفكلموقع

وموضعوينبههمويذكرهموينذرهم.
إنمايقومبهارمياكخطوةاوىللتطببقمهمتهيفإطارالنبوةهوتنبيه
وتذكریبيناسرائيلابلنعماالهليةوالربكاتاليتاغدقهاهللاعليهملسنوات

مديدةمندونأيمقابل،وكأنهذهالعبارةالقرآنيةاملمتعةاليتنتلوها:
»فبأّي آالِء رَبكما تكّذابن«2

ويتحدثارمياعلىلسانهللامتوجهاإىلبيناسرائيل،مثلاألبالعطوف
الذييتحدثإىلأبنائه:

مشتاقة  األایم، كم كنِت  تلك  ويف  للتو!  عريسة  عندما كنِت  املاضي،  أتذكر 
لتحظي بعجايب! وكم كنِت حتبينين! وحىت كنِت ترافقينين يف الصحارى اجلافة 
والقاحلة. ای اسرائيل! لقد كنت يف تلك األایم، قومي املقدسني وابين البكر. وإن 
كان أحد يؤذيك، كنت استهجنه، وأرميه ببالء عصيب. ای قوم اسرائيل! ملَ ختلى 
عين آابؤكم؟ ومباذا قصرت معهم حيت يعرضوا عين ويصابوا ابحلمق ويلجأوا إىل 
عبادة األواثن، حبيث أهنم نسوا، أان من أنقذهم من مصر وقدهتم يف الصحارى 
اجلافة واحلارقة وآزرهتم يف عبور املواقع اخلطرة املليئة ابحلفر واألراضي السبخة 
املميتة. ومن األماكن املهجورة اليت ال مير عليها أحد حىت، وأتيت هبم إىل أرض 
خصبة لينعموا بثمارها وبركاهتا، لكنهم أفسدوها ولوثوها ابملعاصي ودنسوا الرتاث 
فقد اثر  ملوكهم يب.  يعنت  يفكروا يب ومل  يكونوا  مل  أن كهنتهم  ابلشرور. وحىت 
أنبياؤهم ]كهنتهم[ صنم بعل وأهدروا عمرهم ابألعمال  ملوكهم ضدي وعبد 

التافهة. )8-1:2(
ويعتربارميا،جمملنكرانبيناسرائيلللجميلوالعرفان،وجتاهلالنعم
املتعال الشّروإنكارهللا براثن الفسادواآلاثم،واإلنزالقيف والتجرؤعلى
وابلتايلعبادةاألواثن،ابهناتندرجيففئةاخلطااياليتالتغتفرلألانساآلمثنی

ذاته،لطفهللاوعنايتهوأحضانهبنو اسرائیل والنبوة الوقت وينبههمبصراحةويظهرهلميف
املفتوحةيفاألايماملتبقية،عسىأنيتوبواويعودواإىلقطيعهللاكالعنزةاليت

انفصلتعنه.
ويذّكرارمياالنيبj،بيناسرائيل،أبفعالوعاقبةالقوممنعبدةاألواثنعلى
أملأنيعودواإىلصواهبمورشدهمويندمواعلىأفعاهلمالسيئة،وأنيتوسلوا

مرةأخرىإىلهللاويقول:
مكان  يف  قوما  جتدوا  أن  بوسعكم  فهل  حواليكم!  يف  اليت  البالد  إىل  أنظروا 
ما، استبدلوا آهلتهم آبهلة جديدة، ابلرغم من أن آهلتهم ليست آهلة يف مطلق 
يف  قيدار،  وإىل صحراء  الغرب  يف  قربص  جزيرة  إىل  أرسلوا مجاعة  األحوال؟! 
الشرق وأنظروا، هل وقع هناك هكذا حادث غريب؟ لكن قومي أعرضوا عن 
اإلله الذي رفع من قدرهم وجلأوا إىل األصنام عدمية الروح. إن املرء ليحتار من 
هكهذا أفعال، وترتعد أوصاله، الن قومي أرتكبوا خطائني، األول، أهنم أقلعوا عين 
بوصفي نبع ماء احلياة والثاين أهنم انصرفوا وصنعوا ألنفسهم أحواضا مكسورة ال 

تستطيع ختزين املاء فيها. )13-10:2(
إنرسالةارمياتتلخصيفالتذكریابلنعمالسابقةوالالحقةهللاملتعال،
ومواهبهالسخيةلقومدخلوامناببالصراعوالعداءمعرهبم،ومينونعليه

يفكلخطوةخيطوها،وإخبارهمابلعذاباألليم.
إنقصةبيناسرائيل،هيقصةمجيعاألمم،قصةاالنسانوجحودهللنعم.

وكأناملرء،جيسدهذهالعبارةبذاته:
»فانَّ اإلنساَن َكفور«3

أشد الذينحيرصون والرسل األنبياء قصةمجيع هي ،ارميا قصة إن
احلرصعلىتذكریاألممابلنعم،والعذابالذيهوليسسوىمردودفعل
تلكاألمم،عسىأنيدركاملرء،أنهللاتعاىلينزلكلجاللهوقهرهوأيضا

كلعطائهومواهبهوإمتاماحلجةبغتة،النهغينحكيم.
ويبنّیارمياكلطيشبيناسرائيلالذينانغمسوااالنيفوحلاإلستبداد،
وذلكمنخاللالعباراتاليتيستحقهايفاحلقيقةكلاجلاحدينللنعم
على ويندمون »أورشليم« سكنة يعيكل أن عسى للجميل، والناكرين

فعلتهمالشنيعة،ويتوجهونإىلالباريعزوجل.ويقولعلىلسانهللا:
عندما أردت أن أغرسك كشجرية، أخرتت بدقة اتمة أفضل بزرة. إذن ماذا حصل 
أن حتولت إىل شتلة فاسدة وعدمية اجلدوى؟ إنك لن تتطهر مهما اغتسلت. لقد 

تدنست بذنب من املستحيل تطهريه. إن ذنبك سيبدو يل على الدوام«.
وكيف تستطيع القول ابنك مل تنحرف ومل تعبد الوثن؟ أيتها الناقة اهلائجة اليت 
أخطائك  إىل  وانتبهي  بالدك،  سهول  مجيع  إىل  أنظري  لك!  زوج  عن  تبحثني 
واعرتيف آباثمِك املروعة! إنك مثل محار الزرد الذي جتره شهوته إىل الصحراء وال 
أحد قادر على إيقافه. وكل محار زرد ذكر يريد احلصول عليِك من دون جهد 
ومعاانة، فانِك ترمتني يف أحضانه. ملَ ال تقلعي عن كل هذا اللهاث املرهق وراء 
األواثن؟ وتقويل جوااب على ذلك: كال، ال أستطيع العودة. لقد وقعت يف غرام 

هذه األواثن الغريبة ولن أمتالك اإلقالع عن حبها. )2: 25-21(
الذينكانوامكلفنی الفساداملستشريبنیكهنةومعلميبيناسرائيل، إن
وفتح الذنوب، وحل يف لإلنغماس بيناسرائيل دفع وحراستهم، حبمايتهم

عليهمأبواباجلحيم،وكأنفرصةللعودةملتتبق.

إنبيناسرائيل،ارتكبوايفضوءمااصطنعهالكهنةواملعلمونمنشرعية،
ظلماهائال،فالسجودلألصناماملصريةوعبادةوثنبعل،ملتكنابلواقعةاليت

ميكناملرورعليهامّرالكرام.
وكانالنيبموسى كليم هللاويفزمنليسببعيد،قدأنقذبيناسرائيل،من
شبحالبالءوالكوارث،من»مصر«ومنبنیاملعاصيوعبدةبعل،وأخذ
بيدهمإىلسهلالعبادةوالطاعةالزاخرابلنضرة،لكنواأسفاه،وكأنكل
ماكانقدأجنزهذهبهباءمنثورا،وتناثركلالنتاجعلىيدرايحالفساد

واألاننيةواإلستبداد.
ويرىارميا،أنكلالعقابالذيطالبيناسرائيل،انتجعنشرورهم
اجلميع على يتعنی الذيكان العهد ونكهث يغتفر، ال الذي وظلمهم

التمسكبه،لكنهممليفوابه!
إن لقومي قلبا متمردا وطاغيا. لقد طغوا وتركوين، ومل حيرتمونين، ابلرغم من أين 
أسبغت عليهم املطر يف الربيع واخلريف، وحددت هلم فصل الزرع واحلصاد. وهلذا 
السبب، سلبت منهم هذه الربكات الطيبة. إن ذنوهبم، حرمتهم من مجيع هذه 

املواهب والعطاء.
ومثة أشخاص مسيئون بني قومي، يقومون كالصيادين بنصب الكمائن لإلنقضاض 
على الفريسة، فهم ينصبون األفخاخ لإلنسان أيضا. وكما ميأل الصياد، قفصه 
والسلب.  والنهب  اخلداع  بيوهتم مبخططات  فان هؤالء كانوا ميألون  ابلطيور، 
ولذلك، فاهنم أصبحوا االن أثرایء وأقوایء. فيأكلون جيدا ويلبسون جيدا، وال 
يؤدون  وال  لليتامى،  واملساعدة  العون  يد  ميدون  فال  الردئ،  لسلوكهم  حدود 

للفقراء حقهم. لذلك فاين سأعاقبهم وسأثر من هؤالء القوم!
لقد طرأ طارئ غريب وعجيب يف هذه البالد. فاألنبياء يرسلون رسائل زائفة، 
لكن  الوضع،  هذا  عن  راضون  قومي  إن  أقواهلم.  على  بناء  الكهنة  ويتصرف 

إعلموا، أنه مل يتبق شئ على فنائكم. وحينها ماذا ستفعلون؟ )31-23:5(
ويرىارمياالنيبأنكلبيناسرائيل،صغریهموكبریهم،قاصيهمودانيهم،
شركاءيفاملصریالكارثيالذيينتظرهم،حىتأولئكالذين،يغلقونأعينهم
ويصمونآذاهنمعلىاجلورالذيميارسهاحلكامومنيسوغهلمذلكمن
رجالاملعبدوالكهنة،ومنيلوذونابلصمتإزاءماميارسضداملظلومنی

وفوقذلكيبدونرضاهمعنه.
وواأسفاه!فاناجلميعسيجربونالعذاباألليمعندمايهويسوطالغضب

السماوي.
لقدتفشىوانتشرالفسادواإلحنالل،يفمجيعالطبقاتالداخليةلبيناسرائيل،
أن يوما ينتظر اليتكان القدرات حبيثأحرقوبددكلمواهبهموجممل
توصلهمبفضلالعنايةاالهليةإىلقمةالعزةوالشموخاخلالدين.وكأنمجيع
أحالموآمالوجمملاجملاالتالكفيلةبتطهریوإعادةأتهيلقوموصلواإىل
أرضاللنبوالعسل،قدتبددت،ونسواكلماضيهم.ورمبايريدارميا

القول:
»إّن اإلْنساَن لَيْطغى أن رَآه اْستـَْغىن«4

إنكالمارمياامللئابألملوالوجع،يبادرإىلالذهنكلاحلسراتواآلمال
الزراعيةاملتبخرة،حبيثأنهيرىأنكلماأنتجهمنحمصوقداحرتقوفنا.

ويتوجهارمياعلىلسانهللا،إىلبيناسرائيلويقول:
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كنت أود أن أسكن هنا مع أبنائي. كنت أنوي أن أمنحكم هذه األرض اخلصبة 
اليت ال مثيل هلا يف العامل. كنت أتوقع أن تنادونين أيها األب، ومل أكن أتصور أن 
تعرضوا عين مرة أخرى، لكنكم قمتم خبيانيت وابتعدمت عين، والتحقتم ابألواثن 

الغريبة. إنكم كاملرأة غري الوفية اليت تركت زوجها.
وُيسمع أنني البكاء والنحيب من اجلبال، وهذا هو صوت حنيب بين اسرائيل الذين 
أعرضوا عن هللا واتهوا يف األرض! أيها األبناء العاصني وغري الصاحلني! عودوا إىل 

هللا ليشفيكم من إنعدام اإلميان. )21-3:19(
وكانالنيبارميايسمعأننیحنيببيناسرائيلمنعلىبعد،وقبلأن

يقتلعالسيلالعارم،أساسالقوماملهامجنیمناجلبالالشمالية.
ويف ذلك الزمان، فان هللا سريسل عليهم من الصحراء رحيا ساخنة، ريح لطيفة 

لتنظف شوائب احلصاد، بل عاصفة عاتية. وبذلك فان هللا يعلن هالك قومه. 
أنظر! إن العدو أييت كالسحاب حنوان. إن عرابته تشبه الزوابع وخيوله أسرع من 
النسر. تباً لنا! الننا تعرضنا للنهب والسلب. وكما أن املزارعني حييطون مبزرعة 
ما، فان العدو سيحاصر مدينة أورشليم، الن قومي متردوا علّي. ای يهوذا! إن هذه 
املآسي هي نتيجة سلوكك وأفعالك! إن عقابك قاٍس وخيرتق قلبك كالسيف. 

)18-4:11(
الرمسية وإضفاء واسع نطاق على الكذب انتشار ،النيب ارميا ويعترب
علىالعصيانوالتمرد،طوفاانشامالأييتفجأةعلىبيناسرائيلمنصغریهم

وكبریهموشاهبموشيخهم،وينتزعمنهمإمكانيةأيردةفعل.
وكأنقوما،يربمونعقداألخوةعلىالكذبوالزيف،ويثورونيفإحتادغری
مقدسعلىكلصدقواستقامة.فيعرضهللااملتعالعنهم،لكييتحولوا

مندونمانعورادعإىلطعمةللذائباملفرتسة.
وتنهاراجلدرانوالقالعاحملصنةاليتحتمياألممعندماتنكثالعهودوتصبح

األمانةيفمهبالريح.
ويقول هللا، فتشوا كل أزقة اورشليم. وقفوا عند مفرتقات الطرق. واحبثوا كل مكان 
جيدا! فان وجدمت حىت شخصا واحدا منصفا ومستقيما يف عمله وسلوكه، فلن 
أبيد هذه املدينة!... وهلذا السبب فان األسود املفرتسة يف الغاابت، ستلتهمهم. 
وستهامجهم ذائب الصحراء، وستنصب النمور، الكمائن يف أطراف مدهنم لتمزق 
إراب، الن ذنوهبم جتاوزت احلد، وأعرضوا عن هللا مرارا  كل من خيرج منها إرابً 

وتكرارا. )6-1:5(
ويشریارمياوعلىلسانهللا،ويفحریةوذهولإىلضاللقومه،وحكمة
وينبه والعودة السبل وكشف لبحث والسنونو الفاختة وطيور اللقالق
بيناسرائيلإىلذلك،وكذلكجهلهملكوهنميسجدونابسمهللاوالتوراة،
يفمعبدالشيطانولكهنةالسحر!وينسبالذنباألكربإىلمعلميالقوم

ويقول:
كيف تقولون أنكم علماء وحكماء وتعرفون قوانيين، يف حني أن معلميكم قد 
غريوها لتعطي معىن اخر؟ أن معلميكم هؤالء الذين يتظاهرون ابملعرفة واحلصافة، 
قد نفوا بسبب هذا الذنب وسينفضحون. إهنم دحضوا كالمي. فهل هذه هي 

احلكمة واحلصافة؟ )10-8:8(

يتبع...

اهلوامش:
املندرج للكتاباملقدس النسخةااللكرتونية ارميامن 1.لقدأخذتعباراتكتاب
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tarikhema.org/?p=296جبهودآينكازظمي.
2.اآليةاملباركةاليتتكررتمرارايفسورةالرمحن.

3.سورةالشورى،اآلية48.
4.سورةالعلق،اآليتان6و7.

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

الطّب اإلسالمي

بنو اسرائیل والنبوة

احلنطةنباتمعروف،وخبزهاغذاءأكثرالناس.وأفضلهاماكانرزينا،
عظيماحلّبةمكتنزا؛ألّنمايكونكذلكفماّدتهكثریة.واحلنطةالسخيفة

قليلةالغذاء،ألهناإمّناتكونكذلك،لقّلةاملادةفيها.
وأجودهذه،ماكانمتوّسطاىفالبياضواحلمرة؛فإّنالّشديداحلمرةو
الّضاربإىلالسواد،ردئايبسالغذاء.والّشديداليباضقليلالغذاء،ألّن

هذاإمّنايكونكذلك،إذاكانشديدالتخلخل.
وأفضلذلككلهماكانحديثا،فإّنقّوةاحلديثتكون-بعد-قويّة
)فال(تقلمادتهابلتحّلل،وتضعفقّوته؛ولذلكيقّلتوليدهوإنباتهو

تنقصرطوابتهويتآكل.
وطعماحلنطةتفه،إىلحالوةولزوجة.فلذلك،جوهرهاالبدوأنيكون
منمائّيةوأرضّية.فلذلك،يوجدهلاعصارةوثفل،إذااعتصرترطبة.
وأرضّيتهامعتدلة،وإىلحرارةقليلة،هىالفاعلةمليلالطعمإىلاحلالوة.
ولذلكإذاعملفيهامايفيدحرارةيسریةزائدة،ظهرتحالوهتا،كماىف

الشئالذىيعملمبصر،ويسّمىاملنيد.
ومائّيتهاليستبكثریة؛ولذلكفإنّنباهتاشديداالنفصال،وفسادها
يتأّخر،وقوامهاصلبمعرزانة،وذلكإمّنايكونلكثرةاألرضّية.وفيها

هوائّيةيسریة.
إىل لزج لدن قوامها فإّن لذلك و ألرضّيتها. املمازجة شديدة مائّيتها و
صالبة.ولذلككانتتغذيتهاكثریةجّدا؛ألهنامعمالزمةمائّيتهاألرضّيتها
هىفاقدةللكيفّياتاملانعةمنالتغذية،كاحلرافةواملرارة.وذلكألجل

فقداهناالّناريّة.ومعذلكفإّنأرضّيتهاكثریة؛فلذلكهىشبيهةجبواهر
األعضاء،خاصةوقوامهالدن،كقوامأكثراألعضاء.ومزاجهاىفنفسها
قريبمناالعتدال؛فلذلكتكونشبيهةجّداجبواهراألعضاء.فلذلك

تكوناستحالتهاإىلجواهراألعضاءسهلة؛فلذلكغذاؤهاكثریجّدا.
املائّية، من فيها ما االعتدال؛ألّن من قريب نفسها احلنطةىف مزاج إّن
يكافئبردهاسخونةاهلوائّيةواألرضّيةاملائلةإىلاحلرارة.وذلك،ألّنهذه
املائّيةقليلةىفاحلنطةومافيهامناليبوسةلألرضية،تقابلهارطوبةاملائّيةو

اهلوائّية.هذاحالمزاجهااملعتربحباهلانفسها.
وأّمااملزاجاملعتربحبالأتثریهاىفبدناإلنسان،فإهّناجيبأنتكونمائلة
إىلاليبوسة،وذلكإذااستعملتابنفرادها،وعلىحاهلا.وذلك،ألّن
البدن. املائّية.واهلوائّيةالمدخلهلاىفترطيب األرضّيةفيها،أزيدمن

فلذلكيكوناملرّطبفيهاإمّناهواملائّيةفقط.
وهذهاملائّيةالتقاومرطوبتهايبوسةاألرضّية؛ألّنهذهاألرضّيةكثریة.

فلذلكاحلنطةإذااعتربمزاجهاالذىهوبنفسها،وجدقريبامناالعتدال
ىفاملضادينت.

وإذااعتربمزاجهاحبالفعلهاىفبدناإلنسان،وجدكاملعتدلىفاحلرارةو
الربودة،لكنهمييلإىليبوسة،وذلكإذااعتربمزاجهاهذامباهودوائّى،

مباهىمؤثّرةفيهىفبدناإلنسانبكيفّيتها.
وأّماإذااعتربمزاجهامباهوغذاء،فإنهيوجدمائالعناالعتدالقليالإىل
احلرارةوالرطوبة.وذلك،ألّناحلنطةتسرعاستحالتهاإىلالّدم،فلذلك

الحنطة
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يكونالّدماملتوّلدمنهاكثریا.
وهذاالّدمالشّكأنهحاّررطب،فتكوناحلنطةهبذااالعتبارحارة،رطبة؛

أىأنالّدماملتوّلدمنها،ىفاألبداناملعتدلةحاّر،رطب.
املناسبةجلوهر الّدميكثرىفاحلنطةألّنجوهرهاشديد توّلد إمّناكان و
الّدمألهنامنأرضّيةإىلحالوة،ومنمائيةأقلمنتلكاألرضّية،ومن
هوائّيةيسریةجّدا،والدمجوهرهكذلكأيضا.فلذلككانتاحلنطةكثریة
االستحالةإىلجوهرالدم،ويلزمذلك،أنتكونحارّةرطبة،مبعىنأّن

املتوّلدعنهامناألخالطكذلك.
وإذجوهراحلنطةشديداملناسبة،فهومناسبللمزاجاحليواىّنوجلواهر
احليواانت.فلذلكيكثرتوّلدالّدودمنها،خاصةإذاازدادترطوبةتعّدل
أرضيتها،وذلككماإذاسلقتأوطبخت،وملتتهرّأىفالطبخ،أوهتّرت

ىفالطبخولكنكانتملّززةجمتمعة،كماىفاهلريسة.
فلذلكيكثرتوّلدالّدودىفالبدنمنأكلاحلنطةاملسلوقة.وعناحلنطّية
وحنوها،إذاملتنضججّداابلطبخ،وعناهلريسة؛ألنّاهلرائسوإنكانت
حنطتهااتّمةالنضجمهرّأةابلطبخ،فإهناألجلجتّمعاحلنطةفيهاوتلّززها
بعضهاإىلبعض،يتأّخركمالاهنضامهاىفالبدن؛فلذلكتتأّخراستحالتها

إىلالّدمإىلأنيتوّلدالدودمنها.
وأّمااحلنطّيةالىتهترّأتحنطتها،وكانتحنطتهاقليلةمتفرّقة،كماتكون
إذاكانتهذهاحلنطّيةشورابة؛فإهناتسرعاستحالتهاإىلالدمفتستحيل

إليهقبلأنيتمّكنالّدودمناحلدوثمنها.
وكذلكاحلنطةإذاتركتىفاخلارج،توّلدالّدودوالّسوس.وذلكإمّنا
يكونبعدمّدةطويلة؛وسببذلك،قّلةاستعدادهاألّنيتكّونمنهاهذا
الّدودإذاكانتعلىحاهلا؛ألهناتكونقليلةالّرطوبة،ايبسة،واليبوسة

بعيدةعنجواهرهذهاحليواانت.
وملاكانجوهراحلنطةمناسباجلوهرالّدم،الجرمصارتكثریةالتغذية
جّدا،مالئمةألبدانالناس،وإنكانتقدتناىفبعضاحليوان،كمايقال:

إّناخليلتتضّررأبكلاحلنطة.
وسويقاحلنطةايبس،قليلالغذاء،بطئاهلضم،نفاخ.وذلكألنّأرضّيتها
-وإنالنتابلّسلقوترطّبت-فإنترطّبهاإمناهورطوبةمائّية،ال
دهنّيةمناسبةجلوهرالّدم؛فلذلكتكونأقربإىلطبيعةالبلغم.فلذلك،
يعسراهنضامهاويتوّلدمنهاالّدود؛ألهنا-لرتطيبهاابلّرطوبةاملائّية-تصری
مناسبةملزاجهذااحليوان؛فلذلكتستحيلإليهقبلاستحالتهاإىلالّدمويّة.
وألجلهذهالّرطوبةيتوّلدعنهاالنفخكثریا،خاصةإذاشرباملاءبعدها.و
سببذلك،أّنالبخارالّدخاىّنمنهاحينئذ،وهذاالبخارهومادةالرّيح.
احلنطةخاصةوهيذاترطوبة النفخمن الرّيحو توّلد فلذلك،يكثر
فضلّية؛ألهنامنمجلةاحلبوب.فلذلك،يكونمنشأهناتوّلدالرايحمنهاو
لكنهاإذامتّاهنضامهاواستمراؤها؛فإهناتغذوغذاءكثریا.وذلك،ألّنما
يتوّلدعنهاحينئذمنالدم،يكوندمارطبا،فيكونشديدالقبوللالنفعال

واالستحالةإىلجواهراألعضاء.
واخلبزاحلوارّىوهوالذىغسلتحنطته،قريبمنالّنشاألنّالّنشايّتخذ
مناحلنطةاملغسولة.ولكنهذااخلبزأسخنمنالّنشاألّنالّنشاإمّنايؤخذ

مناجلزءالّلزجمناحلنطة.وهذااجلزءأكثرمائّية؛فلذلكيكونابردا.
وخيتلفاخلبزاملّتخذمناحلنطةىفكثرةالتغذيةوقّلتها.وذلك،ألّنما
يّتخذمنحنطةكثریةالّلدونةوالّلزوجة؛فإّنخبزهاأكثرتغذية،وأدوم
التحّلل،ومناسبجلواهراألعضاء،إذاألعضاء الّلزجبطئ فإّن غذاء.
أكثرهالدنةوالّلدنمناسبلّلزج،وإمناخيالفهالّلزجبكثرةرطوبته.وقد
جيعلالّلزجالعجنی)لزجا(وإنكانتحنطتهليستبلزجة.وذلك،أبن
يدامعجندقيقهودعكهمّدة،وجيودخلطهابملائّيةفيصریبذلكلزجا،

كمايعملاخلبزاملسّمىابملعروك.
وسويقاحلنطةمعأنهبطئاالهنضام،عسره؛فهوأيضابطئاالحندارو
ذلكألجليبوسته.ولذلك،حيتاجأنحيتالىفسرعةهضمهوتلطّفهو
رطوبته،وذلكأبنيغسلابملاءاحلاّرأوال،مرارا،مثيضافإليهمايسرع
احندارهكالعسلواجلاّلبوحنوذلكمناألشياءاحللوة؛فإّناحللولسرعة
نفوذهإىلالكبديستصحبمعهماخيالطه.ومعذلك،فإنهذاالّسويقإذا
مّتهضمهكانتتغذيتهيسریة.وذلك،ألجليبوسته.فلذلك،كانتكرار

غسله،ممايزيدىفتغذيته.
توليدا أقّل ألطفو فهو العهدابلّطحن، قريب إذاكان احلنطة دقيق و
للرايحوالنفخ،مماإذابعدعهدهابلّطحن.وذلك،ألجلماحيدثهالّطحن
مناحلرارةامللطّفة،وهذهاحلرارةتتحّللويبطلحكمها،إذابعدالعهد

حبدوثها.
وللحنطةأتثریصاحلىفإنضاجالّدماميلوحنوهامناجلراحات،خاصةإذا
كانتممضوغة.وذلك،ألجلاستفادةاملمضوغةمنالفمحرارة،مبافيه
منالقّوةاهلاضمة؛وألجلخمالطةالرّيقهلذهاحلنطةوالشكّأّنالرّيق

تكثرفيهاحلرارةاملنضجة.
ودقيقاحلنطةانفعمنالكلف،خاصةإذاخلطابلّزعفران،وكذلكالّنشا
ابلزعفران،وكّلذلكينّقىاجللد،وحيّسنالّلون.وذلكملاىفاحلنطةمن

اجلالءوالتلينی؛ألجلمافيهمنالّرطوبةاحلارّةقليال.
إىل الفضول سيالن ملنع البنج عصارة مع احلنطة بدقيق يتضّمد قد و
األعضاء.وذلك،ألجلردعهذهالعصارةوتربيدها،معتسديداحلنطة

بلزوجتها.
وقديضّمدبدقيقاحلنطةلتحليلنفخاألمعاء،واألوىلأنيكونذلكمع
الكّمونوحنوه،وأنيكونعجنهذاالدقيقبعصارةالرّازاينجأوعصارة
الفوذنج.وقديّضمدهذاالدقيقابلّسكنجبنیأوابخللّواملاء؛ليكوناخللّ

قطّاعا.وهذاالدقيقمّلّينا.
وقديضّمدابحلنطةاملعجونةابخلّلأوابلّشرابلنهشاهلوام.وكذلك
يضّمدابحلنطةاملضوغةمنعّضالكلب.واحلسواملّتخذمندقيقاحلنطة

أومنالّنشاكّلانفعخلشونةاحللقوالّصدر،والّسعال.
وغبارالّرحىالىتيطحنهبااحلنطةإذاطبخمباءوزيت،حّللاألورام.و
ذلك،مبافيهمنحرارةالّطحن.وهذاالغبارحيبسالّرعاف،ونزفالّدم

حيثكان؛وذلكمبافيهمنالّلزوجةوالغرويّة.

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

فوائد احلنطة
هناكجمموعةمنالفوائدالصحّيةللحنطة،ومنهاماأييت:1

تقوية العظام 
الكالسيوم مثل األساسية، املعادن من نسٍب على احلنطة الحتواء نظراً
والفسفور،فإهّناتعتربمهمًةلصحةالعظام،حيثتعملاحلنطةعلىتكوين
بلورات،تساعدعلىبناءالعظامواألسنان،وذلكوفقاًلدراسٍةأجريتيف

جامعةنورثكارولينا.

تقوية اجلهاز املناعي
تُعّززاملعادنوالفيتاميناتاملوجودةيفاحلنطةاجلهازاملناعي،وابلتايلاحلماية
مناإلصابةاباللتهاب،وتسهيلمروراألكسجنیلألجهزةاملتضررة،واخلالاي

التالفة،واحلمايةمناإلصابةابألمراض.

تنشيط عمل اجلهاز اهلضمي
تتميزاحلنطةبكوهناغنيةابأللياف،اليتتعتربضروريًةجداًلتنشيطعمل
اجلهازاهلضمي،حيثخترجالدهونوالسموممناملعدةعربالقناةاهلضمية،
األمرالذييؤديإىلحتّسناهلضم،وإعطاءإحساسابالمتالءوالشبع.

أضرار احلنطة 
علىالرغممنالفوائدالكثریةللحنطة،إاّلأّنهناكحتذيراتجيباالنتباه
هلاعندتناولاحلنطة،فمادةالغلوتنیاليتتتكونمنخليٍطمنالغليادين
اإلضرار إىل احلنطة،وتؤدي بكميٍةكبریٍةيف املوجودة اجللوتنی وبروتينات
ابألشخاصالذينيعانونمنأمراضاالضطراابتاهلضمية،أومنيعانون
منحساسيةالغلوتنی،حيثيؤديتناوهلاإىلالتهابيفاألمعاءالدقيقة.2

احلنطة يف کالم األئّمة املعصومني
سئلعنأيباحلسنعنأكلاملّرّيوالكامخفقال]الرواي:[إنّهيعمل

مناحلنطةوالّشعریفنأكله.فقال:»نعم حالل و حنن أنكله.«3
:قالأبوعبدالل

»من شرب الّسويق أربعني صباحا امتأل كتفاه قّوة.«4
عنأيبعبداللقال:

أنواع  من  نوعا  سبعني  يدفع  و  جردا  املعدة  من  البلغم  و  املّرة  جيرد  »الّسويق 
البالء.«5

اهلوامش:
1. Helen West, RD (UK) (15-3-2016), "What is Spelt, and is 
it Good For You?"، www.healthline.com, Retrieved 9-2-2018. 
Edited.
2. "Spelt Flour Builds Strong Bones & Aids Circulation", 
www.draxe.com, Retrieved 9-2-2018. Edited.
الثانية، الطبعة بریوت، األنوار«،طبع تقى،»حبار بنحممد 3.جملسى،حممدابقر

1403ق.،ج63،ص307.
4.كليىن،حممدبنيعقوب،»الكايف«،طبعاإلسالمية،الطبعةالرابعة،1407ق.،

ج6،ص306.
5.املصدرالسابق.

املصادر:
1. https://mawdoo3.com
2.ابننفيس،علیبنابیحزم،»الشامليفالصناعةالطبية«،ايران،طهران،طباعة

دانشگاهعلومپزشکیايران-مؤسسهمطالعاتاتريخپزشکی،1387ش.
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يف املؤمننی أمری بوالية الشهادة حبثنا عنوان البحث، يف الورود قبل
االذان،فماهواالذان؟وماهيالشهادة؟ومااملرادمنواليةعلي؟

االذان
الفصيحة: االستعماالت ويف والسّنة »القرآن« ويف العربية اللغة يف هو
«1أيأعلمهمبوجوباحلج، االعالن،أياالعالم،»َوَأذِّْن يف النَّاِس ابحلَْجِّ
بينهم، مناد واندى أعلن أي بـَيـْنـَُهْم«2 ٌن  ُمَؤذِّ احلج»فََأذََّن  وأعلنوجوب

وهكذايفاالستعماالتااُلخرى.
فاالذانأياالعالن.

الشهادة
يف يعترب ولذا البصریة، أو البصر طريق عن حاصل علم عن القول هي
الشهادةأنتكونعنعلم،فالشهادةعنظّنوشكالتعترب،فلوقال
أشهدأبّنهذاالكتابلزيدوُسئلأتعلم؟فإنقال:ال،أظن،تردشهادته.
وهذاالعلماترًةيكونعنطريقالبصرفاالنسانيرىبعينهأّنهذاالكتاب
مثالًاشرتاهزيدمنالسوقفكانملكه،واترةيشهداالنسانبشيءولكّن
يف احلال هو فيشهد،كما البصریة بعنی يراه وإمّنا يرى ال الشيء ذلك
الشهادةبوحدانّيةهللاسبحانهوتعاىلوابملعادوالقيامةوغریذلكمناالُمور

اليتيعلماالنسانهباعلماًقطعّياً،فيشهدبتلكاالُمور.

والية أمري املؤمنني
يعينالقولأبولويّتهابلناسبعدرسولهللابالفصل.

فإذاضممناهذهاالُمورالثالثة،الحظوا،إذْن،نعلنيفاالذان،نعلنوخنرب
.ابلناسبعدرسولهللاالناسإخباراًعاّماً:أباّننعتقدأبولويّةعلي
هذامعىنالشهادةبواليةعلييفاالذان،أينقولللناس،نقولللعامل،

.أبولويتهابلناسبعدرسولهللا،أباّننعتقدبواليةعلي
وهذاالقولقولعام،نعلنعنهعلىاملآذنوغریاملآذن،ونسمعالعاملنی

هبذااالعتقاد.
وهذااالعتقادالذيحننعليهمليكناعتقاداًجزافياًاعتباطياً،وإمّناهناكأدلة
تعضدهذااالعتقادوتدعمهذااالعتقاد،فنعلنعنهذااالعتقادللعامل،

ونّتخذاالذانوسيلةلالعالنعنهذااالعتقاد.

االتيان ابلشهادة ابلوالية ال بقصد اجلزئية
إذامليكنإعالنناعنواليتناالمریاملؤمننیيفاالذانبقصدجزئيةهذه

الشهادةيفاالذان،فأّيمانعمنذلك؟
فإذن،أّولسؤاليطرحهنا:إنّهإذامليكنمنقصدهذااملؤّذنأنتكون
هذهالشهادةجزءاًأصلّياً،وفصالًمنفصولاالذان،مليكنمنقصدههذا،
وإمّنايريدأْنيعلنللعاملعناعتقادهأبولويةعليابلناسبعدرسول
هللا،مااملانعمنهذا؟هلمنمانعكتاابً؟هلمنمانعسّنة؟هلمن

مانععقاًل؟فعلىمنيّدعياملنعإقامةالدليل.
ولذاقّررعلماؤان،أّنذكرهللاسبحانهبعدالشهادةاالُوىلمباهوأهله،

و والية علّي

وذكرالنيببعدالشهادةالثانيةابلصالةوالسالمعليهمثاًل،مستحب،
وأّنتكّلماملؤّذنبكالمعادييفأثناءاالذانجائز،واليضرأبذانه،فكيف
إذاكانكالمهومقصدهاالعالنعنواليةأمریاملؤمننی،وهويعتقد
أبّنالشهادةبرسالةرسولهللاإنملتكنهذهالشهادةملحقًةومكّملة

ابلشهادةبواليةعلي،فتلكالشهادةانقصة؟
فهويريدهبذااالعالنأنيكمِّلشهادتهبرسالةحمّمد،وأبُلوهّيةالباري
سبحانهوتعاىل،فإذامليثبتاملنع،وحىّتإذامليكنعنداندليلعلىاجلواز،
فمجّردأصالةعدماملنع،وجمّردأصالةاالابحةتكفي،تكفيهذهااُلصول

العمليةالعقلّيةوالنقلّيةعلىجوازهذااالعالنيفاالذان.
فحينئذ،يطالباملانعواملّدعيللمنعإبقامةدليلعلىعدماجلواز،وحينئذ
يعوداملنكرواملستنكرلذكرالشهادةابلواليةيفاالذانمّدعياًبعدأنكان
منكراً،وتكونوظيفتهإقامةالبّينةعلىدعواه،منكتابأوسّنةأوغری

ذلك.
لقائلأنيقول:إذاكانهذااملؤّذنيرىنقصاناالذانحالكونهفاقداً
الواليةمنُأصول الثالثة،ويريدأنيكّملههبذهالشهادة،لكون للشهادة
اعتقاداته،ويريداالعالنعنهذااالصلاالعتقادييفأذانه،فليعلنعن
املعادأيضاً،الّناالعتقادابملعادمنااُلصول،وليعلنأيضاًعنإمامةسائر

االئّمة،النّهيرىإمامتهمأيضاً،الإمامةعليفقط.
لكّنهذااالعرتاضغریوارد:

إْذالخالفوالنزاعيفضرورةاالعتقادابملعاد،كماأّنمنالواضحأّن
إمامةسائراالئّمةفرععلىإمامةعلي،وإذاثبتاالصلثبتتإمامة
بقّيةاالئّمة،وكماكانملنكرواليةعليدواعكثریةعلىإخفاءهذا
املنصبالمریاملؤمننی،فالبّدوأنيكونملنيثبتهذااالمرويعتقد

به،أنيكونلهالداعيالقويالشديدعلىاالعالنعنه.
فصول من شيء أّي وأّن االذان، فصول عن نبحث أن املقصود ليس
االذان،وأّيشيءليسمنفصوله،لكيأنيتإىلالبحثعناملعادونقول
ملاذااليعلنعناملعاديفاالذانمثاًل؟وإمّناكاناملقصودأنهذااملؤذن
الشهادة بدون رسولهللا برسالة الشهادة أبّن يرى االمامي الشيعي
بواليةعليليستبشهادة،إنّهيريداالعالنعنمعتقدهالكاملالتام،
والشهادةبرسالةرسولهللابالشهادةبواليةعليتساويعدم

الشهادةبرسالةرسولهللايفنظرالشيعي.
القاعدةاجلوازواالابحةمع أّنمقتضىاالصل،مقتضى وإىلاالنظهر

عدمقصداجلزئّية.
إمّناالكالمفيمالوأتىهبذهالشهادةبقصداجلزئّية،حينئذأييتدورمانعّية
توقيفّيةاالذان،الّناالذانوردمنالشارعاملقّدسهبذهالكيفّيةاخلاّصة،
بفصولمعّينةوحبدودمشخصة،فإضافةفصلأونقصفصلمناالذان،
خالفالشرعوخالفمانزلبهجربئيلونزلبهالوحيعلىرسول
هللا،حينئذحيصلاملانععناالتيانابلشهادةالثالثةيفاالذانبقصد
اجلزئّية،وعلىمنيريدأنأييتهبابقصداجلزئّيةأنيقيمالدليلاجملّوز،وإالّ
لكانبدعة،لكانإتيانهابلشهادةالثالثةإدخاالًيفالدينملاليسمنالدين.

االتيان ابلشهادة ابلوالية بقصد اجلزئية املستحبة
املستحّبة، اجلزئّية بقصد الثالثة ابلشهادة االتيان عن نتكّلم اآلن وحنن
واالستحبابحكممناالحكامالشرعّية،البّدوأنيكوناملفيتعندهدليل
علىالفتوىابالستحباب،وإالّلكانتفتواهبالعلم،وتكونافرتاًءعلىهللا

سبحانهوتعاىل،مضافاًإىلخصوصّيةاالذانوكوناالذانتوقيفّياً.
ففيمسألتنامشكلتانيفالواقع:

املشكّلة ااُلوىل
إّناملؤّذنمعالشهادةالثالثةبقصداجلزئّيةاملستحّبة،حيتاجإىلدليلقائم
حمّرماً، يكون هذا عمله أو ابالستحباب ففتواه وإالّ االستحباب، على
الهّنافتوىبالدليل،كسائراملستحّباتيفغریاالذان،لوأّناملفيتيفيت

ابستحبابشيءوبالدليل،هذاالجيوز،وهوإفرتاءعلىهللاعّزوجّل.

املشكلة الثانية
يفخصوصاالذان،الّناالذانأمرتوقيفي،فإضافةشيءفيهأونقص
ابجلزئّية القائل على فيلزم بدعة، وهذه الشريعة، يف تصّرف منه، شيء

االستحبابّيةأواملستحّبةإقامةالدليل.
أُمور،أو الشهادةبدعة،الخيلومنثالثة الدليلاملخرجعنكونهذه

ثالثةطرق:

االّول
أنيكونهناكنّصخاص،يدّلعلىاستحبابإتيانالشهادةالثالثةيف

االذان.

الثاين
أنيكونهناكدليلعامأودليلمطلق،يكونموردان-أيالشهادةبوالية
أمریاملؤمننیيفاالذان-منمصاديقذلكالعام،أومنمصاديق

ذلكاملطلق.

الثالث
أنيكونهناكدليلاثنوي،جيّوزلنااالتيانابلشهادةالثالثةيفاالذان.

أّماالنص،فواضح،مثالًيقولالشارعاملقّدس:اخلمرحرام،يقولالشارع
املقّدس:الصالةواجبة،هذانّصوارديفخصوصاملوضوعالذينريدأن

نبحثعنه،وهواخلمرمثاًل،أوالصالةمثاًل.
املوضوع ذلك خصوص يف وارد غری فإنّه املطلق، أو العام الدليل وأّما
يكون الشيء ذلك وإمّنا حكمه، عن نبحث أن نريد الذي الشيء أو
مصداقاًهلذاالعام،يكونمصداقاًهلذااملطلق،مثالًحننعندانإطالقات
هذه عندان شك ال ،النيب وتكرمي بتعظيم االمر فيها عمومات أو
رسول لتعظيم مصداقاً يكون فعل فكّل وحينئذ والعمومات، االطالقات
مصداقاً يكون ،هللا لرسول احلّب الظهار مصداقاً يكون ،هللا
الحرتامرسولهللا،يكونذلكالفعلموضوعاًحلكمالتعظيمواالحرتام

السيد علي احلسيين امليالين

معنى االذان والشهادة
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روايةُأخرىيرويهاالسيدنعمةهللااجلزائرياحملّدث،عنشيخهاجمللسي،
:مرفوعاً،هذهالروايةمرفوعةعنالنيب

»ای علي إيّن طلبت من هللا أن يذكرك يف كّل مورد يذكرين فأجابين واستجاب 
يل.«

يفكّلمورديذكررسولهللايذكرعليمعه،واالذانمنمجلةاملوارد،وميكن
االستداللهبذهالرواية.

ومنشواهدهامنكتبالسّنة:
أعطاين، وما سألت  قولهلعلي:»ما سألت ريّب شيئاً يف صاليت إالّ 

لنفسي شيئاً إالّ سألت لك.«
هذايفاخلصائص7للنسائي،ويفجممعالزوائد،8ويفالرايضالنضرة،9ويف

كنزالعمال.10
حديثآخر:»أحّب لك ما أحّب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي.«

هذايفصحيحالرتمذي.11
،ومنالرواايت:مايرويهالشيخالصدوقيفأماليه،بسندهعنالصادق

قال:
»إاّن أّول أهل بيت نّوه هللا أبمسائنا، إنّه ملّا خلق هللا السماوات واالرض أمر منادایً 
فنادى: أشهد أْن ال إله إالّ هللا ـ ثالاثً ـ وأشهد أّن حمّمداً رسول هللا ـ ثالاث ـ وأشهد 

أّن علّياً أمري املؤمنني حّقاً حّقاً.«12
يفالشهادةبواليةأمریاملؤمننیتوجدكلمةحّقاًحّقاً،وهذاإمّناهولدفع

املخالفنیدفعاًدفعاً!!
ويف»البحار«،عنالكليينيفكتاب»الروضة«،عنابن عّباسقال:

:قالرسولهللا
»من قال ال إله إالّ هللا تفّتحت له أبواب السماء، ومن تالها مبحّمد رسول هللا 
هتّلل وجه احلق واستبشر بذلك، ومن تالها بعلي وىل هللا غفر هللا له ذنوبه ولو 

كانت بعدد قطر املطر.«13

اهلوامش:
1.سورةاحلج،اآلية27.

2.سورةاالعراف،اآلية44.
3.»وسائلالشيعة«،ج1،ابب18،يفأبوابمقدماتالعبادات.

4.»فيضالقديريفشرحاجلامعالصغری«،ج6،ص95.
5.»النهايةيفجمّردالفتوى«،ص69.

6.»املبسوطيففقهاالمامّية«،ج1،ص99.

7.»خصائصعلي«،طاحملمودي،ص262.
8.»جممعالزوائدومنبعالفوائد«،ج9،ص110.

9.»الرايضالنضرةيفمناقبالعشرة«،ج2،ص213.
10.»كنزالعمال«،ج13،ص113.

11.»صحيحالرتمذي«،طالصاويمبصر،ج2،ص79.
12.الشيخالصدوق،»االمايل«،ص701.

13.»حباراالنوار«ج38،ص318.

الطبعةاالُولی، املصدر:السيدعلياحلسيينامليالين،»الشهادةابلواليةيفاالذان«،
http://www.aqaed.com:.1421هـ

والتكرميله،النطباقهذاالعامأواملطلقعليه،وإنمليكنلذلكالفعل
،لذانقّبلضريحالنيب،ابخلصوصنّصخاص،ولذانزورقربالنيب
لذاإذاذكرامسهحنرتمامسهاملبارك،وهكذاسائراالُمور،معأّنهذهاالُمور
واحداًواحداًمليردفيهانّص،لكنلـّماكانتمصاديقللعناويناملتخذة
موضوعاتلتلكاالدلةالعامةاواملطلقة،فالريبيفترتباحلكمعلىكّل
فردمناالُموراملذكورة،وهذاممّامليفهمهالوّهابّيون،ولذايرموناملسلمنی

عندماحيرتمونرسولهللا،يرموهنممبايرمون.
وأّماالدليلالثانوي،وهوالطريقالثالث،الدليلالثانويفيماحننفيه:قاعدة
التسامحيفأدّلةالسنن،هذهقاعدةاستخرجهاعلماؤانوفقهاؤانالكبار،
مننصوص3مفادهاأّنمنبلغهثوابعلىعملفعملذلكالعملبرجاء
حتصيلذلكالثواب،فإنّهيعطىذلكالثوابوإنمليكنمابلغهصحيحاً،

وإنمليكنرسولهللاقالمابلغهذاالشخص.
والنصوصالواردةيفهذااملورداليتيستفادمنهاهذهالقاعدةعنداملشهور
بنیفقهائنا،فيهاماهوصحيحسنداًواتمداللة،وعلىأساسهذهالقاعدة
أفىتالفقهاءابستحبابكثریمناالشياءمععدمورودنّصخاصفيها،

ومععدمانطباقعموماتأومطلقاتعلىتلكاالشياء.
إذنأبحدهذهالطرقتنتهيالفتوىابالستحبابإىلالشارعاملقّدس،وإذا
انتهىالشيءإىلالشارعاملقّدسأصبحمنالدين،ومليكنممّاليسمن

الدين،ليكونإدخاالًملاليسمنالدينيفالدينفيكونبدعة.
وبعدبيانهذهاملقّدمة،ومعااللتفاتإىلأّنالقاعدةاملذكورةقاعدةورد
مطروحة قاعدة وهي أيضاً، السّنة أهل طرق ومن طرقنا من النّص فيها
عندهمأيضاً،واحلديثعنرسولهللاهبذااملضمونوارديفكتبهم،كمايف

فيضالقدير.4
وبعد،علىمنيقولجبزئيةالشهادةالثالثةيفاالذانجزئّيةاستحبابّيةأن
يقيمالدليلعلىمّدعاهأبحدهذهالطرقأوأبكثرمنواحدمنها،وسأذكر
لكمأدّلةالقوم،وسأُبنّیلكمأّنكثریاًمنهاوردمنطرقأهلالسّنةأيضاً،

ممّاينتهيإىلاطمئنانالفقيهووثوقهابستحبابهذاالعمل.

االستدالل ابلسّنة على استحباب الشهادة ابلوالية يف االذان
يفبعضكتبأصحابنا،عنكتابالسالفةيفأمراخلالفة،للـشيخ عبدهللا 

املراغي املصري:
إّنسلمان الفارسيذكريفاالذانواالقامةالشهادةابلواليةلعليبعد
الشهادةابلرسالةيفزمنالنيب،فدخلرجلعلىرسولهللافقال:
»ما  :رسولهللا فقال هذا، قبل  به  أمسع  مل  أمراً  مسعت  هللا،  رسول  ای 
هو؟«قال:سلمان شهد يف أذانه بعد الشهادة ابلرسالة ابلشهادة ابلوالية لعلي،

فقال:»مسعتم خريًا«.
وعنكتابالسالفةأيضاً:

إّنرجالًدخلعلىرسولهللافقال:ای رسول هللا، إّن أابذر يذكر يف 
االذان بعد الشهادة ابلرسالة الشهادة ابلوالية لعلي ويقول: أشهد أّن علّياً ويل 

:هللا،فقال
»كذلك، أو نسيتم قويل يوم غدير خم: من كنت مواله فعلّي مواله؟ فمن نكث 

فإّنا ينكث على نفسه!«
هذانخربانعنهذاالكتاب.

٭٭٭
قالالشيخ الطوسييفكتاب»النهايةيفالفتوى«:

فأّماماروييفشواذاالخبارمنالقولإّنعلّياًويلهللاوآلحمّمدخری
الربيّة،فمّمااليعملعليهيفاالذانواالقامة،فمنعملبهكانخمطئاً.

هذهعبارتهيفالنهاية.5
أبّن تقول الشاذة الرواايت بعض هناك أّن العبارة؟ هذه من نفهم وماذا
الشهادةبواليةأمریاملؤمننیمناالذان،لكّنالشيخيقول:هذا ممّا ال 

يعمل عليه،مثّيقول:فمن عمل به كان خمطئاً.
إذن،عندانرواايتأوروايةشاذةتدّلعلىهذااملعىن،لكّنالشيخيقول
النعملهبا،الشاذمنالرواايتيفعلمدرايةاحلديث،لوتراجعونالكتب
اليتتعّرفالشاذمناالخباروالشذوذ،يقولونالشاذمناخلربهواخلرب
الصحيحالذيجاءيفمقابلأخبارصحيحةوأخذالعلماءبتلكاالخبار،
فهوصحيحسنداًلكّنالعلماءمليعملواهبذااخلرب،وعملواابخلرباملقابلله،

وهذانّصعبارةالشيخ،ممّااليعملعليه.
إذن،عندانروايةمعتربةتدّلعلىهذا،والشيخالطوسياليعمل،يقول:

ممّا ال يعمل عليه،مثّيقول:فمن عمل به كان خمطئاً.
ومقصودهمنهذا:أّنالروايةتدّلعلىاجلزئّيةمبعىنوجوباالتيان،وهذا

ممّاالعملعليه.
هذاصحيح،وحبثنااالنيفاجلزئّيةاملستحّبة.

والحظواعبارتهيفكتابهاالخر،أييفكتاباملبسوط،يقوليفاملبسوط
الذيأّلفهبعدالنهايةيقولهناك:فأّماقولأشهدأّنعلّياًأمریاملؤمننیوآل
حمّمدخریالربيّةعلىماورديفشواذاالخبار،فليسمبعّولعليهيفاالذان،

ولوفعلهاالنسانملأيمثبه.6
فلوكاناخلربضعيفاًأومؤّداهابطالًمليقلالشيخملأيمثبه.

معىنهذاالكالمأّنالسندمعترب،والعملبهبقصداجلزئّيةالواجبةالجيوز،
وأّمابقصداجلزئّيةاملستحّبةفالإمثفيه،ملأيمثبه،غریأنّهليسمنفصول

االذان.
فهذهإذنروايةصحيحة،غریأهّنماليعملونهبابقصداجلزئيةالواجبة،هذا

صحيح،وحبثنايفاجلزئّيةاملستحّبة.
روايةُأخرىيفغايةاملرام:عنعلي بن اببويه الصدوق،عنالربقي،عنفيض 
بن املختار-هذاثقةوالربقيثقة،وابناببويهمعروف-عنأيبجعفر
الباقر،عنأبيه،عنجّدهرسولهللا،يفحديثطويل،قال:»ای علي 

ما أكرمين بكرامة - أي هللا سبحانه وتعاىل - إالّ أكرمك مبثلها.«
الطوسي الشيخ وغری الطوسي الشيخ عن رويناها اليت السابقة الرواايت
تكوننّصاًيفاملسألة،لكنهذهالروايةتدلابلعمومواالطالق،الّنذكر
رسولهللايفاالذانمنإكرامهللاسبحانهوتعاىللرسولهللا،من
مجلةإكرامهللاسبحانهوتعاىللرسولهأنجعلالشهادةابلرسالةيفاالذان
»وما أكرمين بكرامة إالّ أكرمك مبثلها«،فتكونالنتيجة:إكرامهللاسبحانه

وتعاىلعلّياًبذكرهوالشهادةبواليتهيفاالذان.
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رویالشيخ الصدوقفیکتابه»عللالشرايع«عنأيب هريرةقال:صلى
إىل معهحىتصار قمنا و بوجهكئيب قام مث الفجر بنارسولهللا
منزلفاطمةفأبصرعلياانئمابنیيديالبابعلىالدقعاءفجلس

النيبفجعلميسحالرتابعنظهرهويقول:
»قم فداك أيب و أمي ای أاب تراب!«

مثأخذبيدهودخالمنزلفاطمةفمكثناهنيةمثمسعناضحكاعاليامث
خرجعلينارسولهللابوجهمشرقفقلنا:ای رسول هللا دخلت بوجه كئيب 
و خرجت خبالفه.فقال:»كيف ال أفرح  و قد أصلحت بني اثنني أحب 

أهل األرض إيل و إىل أهل السماء.«
ورویإبسنادهعنعباية بن ربعيقال:قلتلـعبد هللا بن عباس:مل كىن رسول 

هللا عليا أاب تراب؟
قال:ألنه صاحب األرض و حجة هللا على أهلها بعده و به بقاؤها و إليه سكوهنا 
و لقد مسعت رسول هللا يقول إنه إذا كان يوم القيامة و رأى الكافر ما أعد 
هللا تبارك و تعاىل لشيعة علي من الثواب و الزلفى و الكرامة قال ای ليتين كنت 
ترااب، يعين من شيعة علي و ذلك قول هللا عز و جل  »يـَُقوُل اْلكاِفُر ای لَيـَْتين  

ُكْنُت تُرااب.«1
ورویعنابن عمرقال:بيناأانمعالنيبيفخنيل»املدينة«وهو

يطلبعلياإذاانتهىإىلحائطفاطلعفيهفنظرإىلعليوهو
يعمليفاألرضوقداغبار.

فقال:»ما ألوم الناس إن يكنوك أاب تراب؟«
فلقدرأيتعليامتعروجههوتغریلونهواشتدذلكعليه.

فقالالنيب:»أ ال أرضيك ای علي؟«
قال:»نعم ای رسول هللا.«

فأخذبيدهفقال:»أنت أخي و وزيري و خليفيت يف أهلي تقضي ديين و 
تربئ ذميت من أحبك يف حياة مين فقد قضي له ابجلنة و من أحبك يف حياة منك 
بعدي ختم هللا له ابألمن و اإلميان و من أحبك بعدك و مل يرك ختم هللا له ابألمن 
و اإلميان و آمنه يوم الفزع األكرب و من مات و هو يبغضك ای علي مات ميتة 

جاهلية حياسبه هللا عز و جل مبا عمل يف اإلسالم.«

اهلوامش:
1.سورةالنبأ،اآلية40.

املصدر: ابن اببويه، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 
ج  1، صص 157-155.

الدعاء هذا البيت أهل عن املأثورة األدعية من الليل« دعاء»سهم
إىلاإلماماملهدي،وملحيددهلذاالدعاءليلةمعينة.وهومفيدلقضاء
احلوائجوالدعاءعلىاألعداءالسيمايفأوقاتاألسحار.اإلنساناليتال
ينبغيأنهتدروعلىأألقليقرأكلليلةهذاالدعاءأويقرأهوقتالسحر،

وأيوقتبعدمنتصفالليلحىتالصباحفهوأحسن.
الدعاءيسمىبسهمالليلوقضاءاحلاجاتودفعاالعداءيقرءيفجوف

الليلوجمرب.عناإلمامالصادققال:
»إن يف الليل ساعة اليدعو فيها عبد مؤمن إال استجيب له وهي السدس األول 

من نصف الليل الثاين.«1
وأمانصالدعاءفهوالتايل:

»اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِبَعزِيِز تـَْعزِيِز اْعِتَزاِز ِعزَِّتَك، ِبَطْوِل َحْوِل َشِديِد قـُوَِّتَك، ِبُقْدرَِة 
ِمْقَداِر اْقِتَداِر ُقْدرَِتَك، بَِتْأِكيِد حَتِْميِد مَتِْجيِد َعَظَمِتَك، ِبُسُموِّ ُنُوِّ ُعُلوِّ رَفـَْعِتَك...«2

اهلوامش:
1.الطوسى،حممدبناحلسن،»األمايل«،قم،دارالثقافة،الطبعةاالولی،1414ق.،

ص149.
الواقية(،قم،الطبعة ابراهيمبنعلىعاملى،»املصباح«)جنةاألمان 2.الكفعمى،

الثانية،1405ق.،ص265.

»إبمکانکماملشاهدةوالقراءةهذالدعاءيفهنايةهذاالرقم.«

دعاء سهم الّليل

أدب الدعاء

روىابن أيب عمريعنهشام بن ساملعنأيبعبدهللاقال:
»من قدم أربعني من املؤمنني مث دعا استجيب له.«

ويتأكدبعدالفراغمنصالةالليلويقولوهوساجد:
»اللهم رب الفجر و الليايل العشر- و الشفع و الوتر و الليل إذا يسر و رب كل 
شيء و إله كل شيء و مليك كل شيء صل على حمّمد و آله و افعل يب و بفالن 
و فالن ما أنت أهله و ال تفعل بنا ما حنن أهله ای أهل التقوى و أهل املغفرة.«

ورويأنهللاسبحانهوتعاىلأوحىإىلموسى:»ای موسى ادعين على 
لسان مل تعصين به فقال أىن يل بذلك فقال ادعين على لسان غريك.«

غائب  ]دعاء[  دعوة  من  إجابة  أسرع  شيء  »ليس  :رسولهللا قال و
لغائب.«

وروىالفضل بن يسار عنأيبجعفر:أوشك دعوة و أسرع إجابة دعوة 
املؤمن ألخيه بظهر الغيب.«

وعنه:»أسرع الدعاء ناحا لإلجابة دعاء األخ ألخيه بظهر الغيب و إذا 
بدأ ]يبدأ[ ابلدعاء ألخيه فيقول له ملك موكل به آمني و لك مثاله.«

روىابن أيب عمريعنزيد النرسي قال:
كنتمعمعاوية بن وهب يفاملوقفوهويدعوفتفقدتدموعهفمارأيته
يدعولنفسهحبرفورأيتهيدعولرجلرجلمناآلفاقويسميهمويسمي

آابءهمحىتأفاضالناس.
فقلتله:ای عم! لقد رأيت منك عجبا. 

قال:و ما الذي أعجبك مما رأيت؟
قلت:إيثارك إخوانك على نفسك يف مثل هذا املوضع و تفقدك رجال رجال.

فقاليل:ال تعجب ]ال يكون تعجبك[ من هذا ای ابن أخي! فإين مسعت موالي 
و موالك و موىل كل مؤمن و مؤمنة و كان و هللا سيد من مضى و سيد من بقي 
 و إال صمتا أذان معاوية و عميتا عيناه و ال انلته شفاعة حمّمد بعد آابئه

إن مل يكن مسعته منه و هو يقول: 
»من دعا ألخيه يف ظهر الغيب، انداه ملك من السماء الدنيا: ای عبد هللا! و لك 

مائة ألف ضعف مما دعوت. 
و انداه ملك من السماء الثانية: ای عبد هللا! و لك مائتا ألف ضعف مما دعوت.
و انداه ملك من السماء الثالثة: ای عبد هللا! و لك ثالمثائة ]ألف[ ضعف مما 

دعوت. 
الرابعة: ای عبد هللا! و لك أربعمائة ألف ضعف مما  و انداه ملك من السماء 

دعوت. 
و انداه ملك من السماء اخلامسة: ای عبد هللا! و لك مخسمائة ألف ضعف مما 

دعوت. 

و انداه ملك من السماء السادسة: ای عبد هللا! و لك ستمائة ألف ضعف مما 
دعوت. 

و انداه ملك من السماء السابعة: ای عبد هللا! و لك سبعمائة ألف ضعف مما 
سألت. 

مث يناديه هللا تبارك و تعاىل: أان الغين الذي ال أفتقر. ای عبد هللا! لك ألف ألف 
ضعف مما دعوت فأي اخلطرين أكرب.«

ای ابن أخي! ما اخرتته أان لنفسي أو ما أتمرين به.

تنبيه
وينبغيأنتكونمعدعائكألخيكحمبالهبباطنكوخملصالهيفدعائك
متمنياأنيرزقههللامادعوتلهبقلبكفإنكإذاكنتكذلككنتجديرا
أنيستجابلكفيهويعوضكأضعافهألنحباملؤمنحسنةعلىانفراده
وإرادةاخلریلهحسنةأخرىفيكوندعاؤكمشتمالعلىثالثحسنات
احملبةوإرادةاخلریوالدعاءوأيضاإذاطلبتلهشيئاحتبهلهبقلبكو
تشفعتلهفيهبدعائكإىلأكرماألكرمنیوأجوداألجودينوهوأكرمو

أقدروأوىلبنفععبدهمنكأجابكبكرمهالحمالة.
وحكيأنبعضالصاحلنیكانيفاملسجديدعوإلخوانهبعدمافرغمن
صالتهفلماخرجمناملسجدواىفأابهقدماتفلمافرغمنجهازهأخذ
يقسمتركتهعلىإخوانهاملؤمننیالذينكانيدعوهلمفقيللهيفذلكفقال

كنتيفاملسجدأدعوهلمابجلنةوأخبلعليهمابلفاين.
وتفكريفقولالصادقجعفربنحمّمدإذاتصافحاملؤمنانقسمبينهما

مائةرمحةتسعوتسعونمنهاألشدمهاحبالصاحبه
فانظرعنايةهللاسبحانهوتعاىلللمؤمنوحمبتهحملبتهواليكوندعاؤك
ألخيكقصداللمتاجرةأيليحصللكمنالثوابماأعدلداعياملؤمن
منغریرمحةلهوقطعاللنظرعنحمبةاالستجابةهلمفيمادعوتفأخشى

عليكإنكنتكذلكأنيفوتكماأعدهللامناألجر]لك[لذلك.


املصدر:ابنفهدحلى،امحدبنحمّمد،»عدةالداعيوناحالساعي«،الطبعة
االولی،1407ق.، صص 185-182.

الدعاء لإلخوان و التماسه منهم

تقديم األدعیة - علل الشرائع

العلة التي كّني علي
بأبي تراب
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1رجباملرّجب،ذکریوالدةأبوجعفرحممدبنعليالباقر
أيب بكر احلضرميقال:ملامحلأبوجعفرإىل»الشام«إىلهشام بن 
عبد امللكوصارببابه،قالألصحابهومنكانحبضرتهمنبينأميةإذا 
رأيتموين قد وخبت حمّمد بن علي مث رأيتموين قد سكت فليقبل عليه كل رجل 
منكم فليوخبه.مثأمرأنيؤذنلهفلمادخلعليهأبوجعفرقالبيده

السالم عليكم فعمهم مجيعا ابلسالم.
مثجلسفازدادهشامعليهحنقابرتكهالسالمعليهابخلالفةوجلوسهبغری
إذنفأقبليوخبهويقولفيمايقولله:ای حمّمد بن علي! ال يزال الرجل منكم 
قد شق عصا املسلمني و دعا إىل نفسه و زعم أنه اإلمام سفها و قلة علم و وخبه 

مبا أراد أن يوخبه.
فلماسكتأقبلعليهالقومرجلبعدرجليوخبهحىتانقضىآخرهمفلما

:قائما،مثقالسكتالقومهنض
»أيها الناس! أين تذهبون و أين يراد بكم؟ 

بنا هدى هللا أولكم و بنا خيتم آخركم فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا 
مؤجال و ليس بعد ملكنا ملك؛ ألان أهل العاقبة، يقول هللا عز و جل »َو اْلعاِقَبُة 

ِلْلُمتَّقني.«1
فأمربهإىلاحلبسفلماصارإىلاحلبستكلمفلميبقيفاحلبسرجلإال
ترشفهوحنإليهفجاءصاحباحلبسإىلهشامفقال:ای أمري املؤمنني إين 

خائف عليك من أهل الشام أن حيولوا بينك و بني ملسك هذا.

مثأخربهخبربهفأمربهفحملعلىالربيدهووأصحابهلریدواإىل»املدينة«
وأمرأنالخيرجهلماألسواقوحالبينهموبنیالطعاموالشرابفساروا
ثالاثالجيدونطعاماوالشراابحىتانتهواإىلمدينفأغلقابباملدينة

دوهنمفشكاأصحابهاجلوعوالعطش.
قال:فصعدجبالليشرفعليهمفقالأبعلىصوته:

»ای أهل املدينة الظامل أهلها أان بقية هللا يقول هللا: »بَِقيَُّت اللَِّ َخيـٌْر َلُكْم ِإْن ُكنـُْتْم 
ُمْؤِمننَي َو ما َأاَن َعَلْيُكْم حبَفيظ.«2

قالوكانفيهمشيخكبریفأاتهمفقالهلم:ای قوم هذه و هللا دعوة شعيب 
النيب و هللا لئن مل خترجوا إىل هذا الرجل ابألسواق لتؤخذن من فوقكم و من 
حتت أرجلكم فصدقوين يف هذه املرة و أطيعوين و كذبوين فيما تستأنفون فإين 

لكم انصح.
فبادروافأخرجواإىلحمّمدبنعليوأصحابهابألسواقفبلغهشامبن

عبدامللكخربالشيخفبعثإليهفحملهفلميدرماصنعبه.

اهلوامش:
1.سورةاالعراف،اآلية28.

2.سورةهود،اآلية86.

املصدر: الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.، 
ج 1، ص 471.

أهل العاقبة

10رجباملرّجب،ذکریوالدةأبوجعفرحممدبنعلياجلواد
وكان الرسول مدينة - ابملدينة جماورا قال:كنت رزين بن  عبد هللا 
أبوجعفراالماماجلوادجييءيفكليوممعالزوالإىلاملسجدفينزل
بيت إىل يرجع و عليه يسلم و رسولهللا إىل يصری و الصحن يف
فاطمة)س(فيخلعنعليهويقومفيصليفوسوسإيلالشيطانفقالإذا نزل 
فاذهب حىت أتخذ من الرتاب الذي يطأ عليه.فجلستيفذلكاليومأنتظره
ألفعلهذافلماأنكانوقتالزوالأقبلعلىمحارلهفلمينزليف
املوضعالذيكانينزلفيهوجاءحىتنزلعلىالصخرةاليتعلىابب
املسجد،مثدخلفسلمعلىرسولهللامثرجعإىلاملكانالذيكان

يصليفيهففعلهذاأايما.
فقلتإذا خلع نعليه جئت فأخذت احلصى الذي يطأ عليه بقدميه.فلماأن
كانمنالغدجاءعندالزوالفنزلعلىالصخرةمثدخلفسلمعلىرسول
هللامثجاءإىلاملوضعالذيكانيصليفيهفصلىيفنعليهوملخيلعهما
حىتفعلذلكأايمافقلتيفنفسيمل يتهيأ يل هاهنا و لكن أذهب إىل ابب 

احلمام.
فإذادخلإىلاحلمامأخذتمنالرتابالذييطأعليهفسألتعناحلمام
الذييدخلهفقيليلإنهيدخلمحاماابلبقيعلرجلمنولدطلحةفتعرفت
إىل جلست و احلمام ابب إىل صرت و احلمام فيه يدخل الذي اليوم
دخول أردت إن الطلحي فقال جميئه أنتظر أان و أحدثه الطلحي

احلمام:فقم فادخل فإنه ال يتهيأ لك ذلك بعد ساعة.قلت:و مل؟

قال:ألن ابن الرضا يريد دخول احلمام.
قالقلت:و من ابن الرضا؟

قال:رجل من آل حمّمد له صالح و ورع.
قلتله:و ال جيوز أن يدخل معه احلمام غريه؟

قال:خنلي له احلمام إذا جاء.
قالفبيناأانكذلكإذأقبلومعهغلمانلهوبنیيديهغالممعه
حصریحىتأدخلهاملسلخفبسطهوواىففسلمودخلاحلجرةعلىمحاره
ودخلاملسلخونزلعلىاحلصری.فقلتللطلحي:هذا الذي وصفته مبا 

وصفت من الصالح و الورع؟!
فقال:ای هذا ال و هللا ما فعل هذا قط إال يف هذا اليوم.

فقلتيفنفسيهذا من عملي أان جنيته-مثقلتأنتظرهحىتخيرجفلعلي
أانلماأردتإذاخرجفلماخرجوتلبسدعاابحلمارفأدخلاملسلخو
ركبمنفوقاحلصریوخرجفقلتيفنفسيقد و هللا آذيته و ال أعود 
و ال أروم ما رمت منه أبداوصحعزميعلىذلكفلماكانوقتالزوال
منذلكاليومأقبلعلىمحارهحىتنزليفاملوضعالذيكانينزلفيهيف
الصحنفدخلوسلمعلىرسولهللاوجاءإىلاملوضعالذيكان

يصليفيهيفبيتفاطمةوخلعنعليهوقاميصلي.

املصدر: الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.، 
ج 1، صص 494-493.

قصة إيذاء

3.رجباملرّجب،ذکریاستشهادعليبنحممداهلادي
علي بن حمّمد عن إبراهيم بن حمّمد الطاهريقال:مرضاملتوكلمنخراجخرج
بهوأشرفمنهعلىاهلالكفلمجيسرأحدأنميسهحبديدة.فنذرتأمه
إنعويفأنحتملإىلأيباحلسنعليبنحمّمدماالجليالمنماهلاو
قاللهالفتح بن خاقان:لو بعثت إىل هذا الرجل فسألته فإنه ال خيلو أن يكون 

عنده صفة يفرج هبا عنك.
فبعثإليهووصفلهعلتهفردإليهالرسولأبنيؤخذكسبالشاةفيداف
مباءوردفيوضععليهفلمارجعالرسولوأخربهمأقبلوايهزءونمنقوله
فقاللهالفتح:هو و هللا أعلم مبا قالوأحضرالكسبوعملكماقال
ووضععليهفغلبهالنوموسكنمثانفتحوخرجمنهماكانفيهوبشرت
أمهبعافيتهفحملتإليهعشرةآالفدينارحتتخامتهامثاستقلمنعلته

فسعىإليهالبطحائي العلويأبنأمواالحتملإليهوسالحا.

اهجم عليه ابلليل و خذ ما جتد عنده من األموال و  لـسعيد احلاجب: فقال
السالحوامحلهإيلقالإبراهيمبنحمّمدفقاليلسعيداحلاجب:صرت
إىلدارهابلليلومعيسلمفصعدتالسطحفلمانزلتعلىبعضالدرج
يفالظلمةملأدركيفأصلإىلالدارفناداين:»ای سعيد مكانك حىت أيتوك 

بشمعة.«
فلمألبثأنأتوينبشمعةفنزلتفوجدتهعليهجبةصوفوقلنسوةمنها
وسجادةعلىحصریبنیيديهفلمأشكأنهكانيصليفقاليل:»دونك 
البيوت.«فدخلتهاوفتشتهافلمأجدفيهاشيئاووجدتالبدرةيفبيته
خمتومةخبامتأماملتوكلوكيساخمتوماوقاليل:»دونك املصلى.«فرفعته
فوجدتسيفايفجفنغریملبسفأخذتذلكوصرتإليهفلمانظرإىل
خامتأمهعلىالبدرةبعثإليهافخرجتإليهفأخربينبعضخدماخلاصة
أهناقالت:له كنت قد نذرت يف علتك ملا أيست منك إن عوفيت محلت إليه 

نذر اّم المتوّكل

من مايل عشرة آالف دينار فحملتها إليه و هذا خامتي على الكيس.
وفتحالكيساآلخرفإذافيهأربعمائةدينارفضمإىلالبدرةبدرةأخرىو
أمرينحبملذلكإليهفحملتهورددتالسيفوالكيسنیوقلتله:ای 

سيدي عز علّي...
فقاليل:»َسيـَْعَلُم الَّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـَْقَلٍب يـَنـَْقِلُبون«1

اهلامش:
1.سورةالشعراء،اآلية227.

املصدر: الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.، 
ج 1، صص 500-499.

15رجباملرّجب،ذکریوفاةزينببنتعليبنأيبطالب
قالحذمي األسدي:ملأر-وهللا-خفرةقطأنطقمنها،كأهناتنطقوتفرغ
عنلسانعلي،وقدأشارتإىلالناسأبنأنصتوا،فارتدتاألنفاس،
وسكنتاألجراس،مثقالتالسيدةزينببعدمحدهللاتعاىل،والصالة

:علىرسوله

»أما بعد، ای أهل الكوفة، ای أهل اخلتل و الغدر و اخلذل، أ تبكون!! أال فال 
رقأت العربة، و ال هدأت الزفرة، إنا مثلكم كمثل اليت نقضت غزهلا من بعد 
قوة أنكااث، تتخذون أميانكم دخال بينكم، هل فيكم إال الصلف و العجب و 
الشنف و الكذب، و ملق اإلماء، و غمز األعداء، أو كمرعى على دمنة، أو 

كقصة على ملحودة؛

فابكوا كثيرا و اضحكوا قليال

الحكايات

الحكايات
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الحكايات

24رجباملرّجب،ذکریفتحخيرب
:رویأمریاملؤمننیعلّیبنابیطالب

من علىرجال أصحابكخيرب مدينة معرسولهللا وردان »...فإان
اليهودوفرساهنامنقريشوغریهافتلقوانأبمثالاجلبالمناخليلوالرجال
والسالحوهميفأمنعداروأكثرعددكليناديويدعوويبادرإىل

القتال.
فلميربزإليهممنأصحايبأحدإالقتلوهحىتإذاامحرتاحلدقودعيت
إىلالنزالوأمهتكلامرئنفسهوالتفتبعضأصحايبإىلبعضوكل

يقول:ای أاب احلسن اهنض!
فأهنضينرسولهللاإىلدارهمفلميربزإيلمنهمأحدإالقتلتهواليثبت

يلفارسإالطحنته.
مثشددتعليهمشدةالليثعلىفريستهحىتأدخلتهمجوفمدينتهم
مسدداعليهمفاقتلعتاببحصنهمبيديحىتدخلتعليهممدينتهم
وحديأقتلمنيظهرفيهامنرجاهلاوأسيبمنأجدمننسائهاحىت

أفتتحها]افتتحتها[وحديومليكنيلفيهامعاون؛إالهللاوحده.«
مثالتفتإىلأصحابهفقال:»أ ليس كذلك؟«

قالوا:بلى ای أمري املؤمنني.

االولی،  الطبعة  قم،  »اخلصال«،  على،  بن  حمّمد  الصدوق،  اببويه  ابن  املصدر: 
1362ه.ش.، ج 2، ص 369.

أفتتح الخيبر وحدي!

أال بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط هللا عليكم و يف العذاب أنتم خالدون.
أ تبكون أخي؟! أجل- و هللا - فابكوا فإنكم أحرى ابلبكاء، فابكوا كثريا و 
اضحكوا قليال، فقد ذهبتم بعارها، و منيتم بشنارها، و لن ترحضوها أبدا، و أىن 
ترحضون قتل سليل خامت النبوة، و معدن الرسالة، و سيد شباب أهل اجلنة، و 
مالذ حربكم، و معاذ حزبكم، و مقر سلمكم، و آسى كلمكم، و مفزع انزلتكم، 

و املرجع إليه عند مقاتلتكم، و مدرة حججكم، و منار حمجتكم.
أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم، و ساء ما تزرون ليوم بعثكم، فتعسا تعسا، و 
نكسا نكسا، لقد خاب السعي، و تبت األيدي، و خسرت الصفقة، و بؤمت 

بغضب من هللا، و ضربت عليكم الذلة و املسكنة؛
أ تدرون ويلكم أي كبد حملّمد صلى هللا عليه و آله و سلم فرثتم؟ و أي عهد 

نكثتم؟ و أي كرمية له أبرزمت؟ و أي حرمة له هتكتم؟ و أي دم له سفكتم؟
لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه، و تنشق األرض، و ختر اجلبال 
هدا، لقد جئتم هبا شوهاء، صلعاء، سوداء، فقماء، خرقاء، كطالع األرض أو 
ملء السماء، أ فعجبتم أن متطر السماء دما، و لعذاب اآلخرة أخزى و هم ال 
ينصرون، فال يستخفنكم املهل، فإنه عز و جل ال حيفزه البدار، و ال خيشى عليه 

فوات الثأر، كال إن ربك لنا، و هلم لباملرصاد.«
:مثأنشأتتقول

ما ذا تقولون إذ قال النيب لكم

ما ذا صنعتم و أنتم آخر االمم
أبهل بييت و أوالدي و مكرميت

منهم اسارى و منهم ضرجوا بدم
ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم

أن ختلفوين بسوء يف ذوي رحم
إين ألخشى عليكم أن حيل بكم

مثل العذاب الذي أودى على إرم 
مثولتعنهم.

قالحذمي:فرأيتالناسحيارىقدردواأيديهميفأفواههم؛
فالتفتإىلشيخيفجانيبيبكيوقداخضلتحليتهابلبكاء،ويدهمرفوعة
إىلالسماء،وهويقول:أبيب أنتم و امي؛ كهوهلم خري كهول، و نساؤهم خري 
نساء و شباهبم خري شباب، و نسلهم نسل كرمي، و فضلهم فضل عظيم.مث

أنشد:
كهولكم خري الكهول و نسلكم
إذا عد نسل ال يبور و ال خيزى


املصدر: حبراىن اصفهاىن، عبد هللا بن نور هللا، »عوامل العلوم و املعارف واألحوال من 
اآلایت و األخبار و األقوال«، قم، الطبعة االولی، 1413ق.، ج 11، قسم 2: 

فاطمة، صص 968-967.

سیرة األخیار

ميثـم التّمـار
أبو سامل ميثم بن حيىي التمار النهرواين،كانيبيعالتمريف»الكوفة«فلقب
بــالتمار.هوموىلأمریاملؤمننیعليوخاصتهوحواريه،ومستودعأسراره
أسرار من خفية وأسرار علمكثری على أطلعه وقد علومه، ومغرس

الوصية.1
منها أمریاملؤمننی فاشرتاه التمارعبداالمرأةمنبينأسد، ميثم كان

فأعتقه،فقال:»ما امسك؟!«
قال:سامل.

العجم  يف  أبوك  به  مساك  الذي  امسك  أن   رسول هللا »أخربين  :فقال
ميثم.«

قال:صدق هللا ورسوله وصدق أمرياملؤمنني، وهللا إنه المسي.
قال:»فارجع إىل امسك الذي مساك به رسول هللا )أي ذكرك به( ودع 

ساملا.«
فرجعإىلاسم»ميثم«واكىنأبيبسامل.2

معرفته الی هللا و الی رسوله و وليه
وفيماذكرمنمعرفتهأن ابن الشريفة الواسطيدونيفكتابه»اللبات«أن
ميثمالتمارقال:بينماأانيفالسوقإذأتىأصبغ بن نباتةفقال:وحيك ای 

ميثم! لقد مسعت من أمرياملؤمنني حديثا صعبا شديدا.
قلت:ما هو؟

قال:مسعته يقول: »إن حديث أهل البيت صعب مستصعب، ال حيتمله إال ملك 
مقرب أو نيب مرسل أو عبد مؤمن امتحن هللا قلبه لإلميان.«

قالميثم:فقمتمنفوريتفأتيتعليافقلت:ای أمري املؤمنني، حديث 

أخربين به أصبغ قد ضقت به ذرعا.
فقال:»ما هو؟«فأخربتهبه.

فتبسممثقال:»اجلس ما ميثم، أو كل علم حيتمله عامل؟!إن هللا تعاىل 
قال للمالئكة: »ِإيّنِ جاِعٌل يف اأَلرِض َخليَفًة قاُلوا َأ جَتَعُل فيها َمن يُفِسُد فيها َو 
َيسِفُك الدِّماَء َو حَنُن ُنَسبُِّح حبَمِدَك َو نـَُقدُِّس َلَك قاَل ِإيّنِ َأعَلُم ما ال َتعَلُمون «،3 
فهل رأيت املالئكة احتملوا العلم؟! وأما النبيون، فإن نبينا أخذ يوم غدير 
خم بيدي فقال: اللهم من كنت مواله فعلي مواله، فهل رأيت احتملوا ذلك إال 

من عصم هللا منهم؟
فأبشروا، مث أبشروا؛ فإن هللا قد خصكم مبا مل خيص به املالئكة والنبيني واملرسلني 
فيما احتملتم ذلك يف أمر رسول هللا وعلمه، فحدثوا عن فضلنا وال حرج، 

وعن عظيم أمران وال إمث.«
قال:»قال رسول هللا: أمران - معاشر األنبياء - أن خناطب الناس على 

قدر عقوهلم.«4

منزلة ميثم
إنميثمالتمارقدجعلتمنهنفاسةمعدنهومجيلتربيةاإلمامعليله،
ذلكالرجلالفذيفكلخلةكرمية.وكممنذيمعدننفيسملينقفلم
تظهرنفاسته،وكممنذيمعدنخبيثملتنفعهالرتبيةفظهرتللناسنتونته

وإنطليبغايلالطيب!
وكانتخلواتومناجاةبنیرسولهللاواإلمامعلي...ومنيعلم
النيب زوجة سلمة، أم  وكانت يوصيه! ومباذاكان يستودعه ماذاكان
تلكالربةالطاهرةتلتقطمنتلكاملناجاةدررامثينة،فمماالتقطتهوصااي
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فقالله:فإن أان مل أفعل؟
قال:إذا وهللا ألقتلنك.

فقاللهميثم:أما لقد كان يقول )أي أمرياملؤمنني( أنك ستقتلين وتصلبين 
على ابب عمرو بن حريث، فإذا كان يوم الرابع ابتدر منخراي دما عبيطا.

فأمربهعبيدهللافصلبعلىاببعمروبنحريث،فقالميثمللناس:سلوين
-وهومصلوبقبلأنيقتل-فو هللا ألخربتكم بعلم ما يكون...فلماسأله
الناسحدثهمحديثاواحداإذأاتهرسولمنقبلابنزايدفأجلمهبلجاممن

شريط،وهوأولمنأجلمبلجاموهومصلوب...12
ورويالكليين:قيل:كانموالانأمریاملؤمننیعلّيبنأيبطالبخيرجمن
اجلامعابلكوفةفيجلسعندميثمالتمارفيحادثه،فيقال:»إنه قال له 
ذات يوم: أال أبشرك ای ميثم؟«فقال:مباذا ای أمرياملؤمنني؟!قال:»أبنك متوت 

مصلواب.«فقال:ای موالي وأان على فطرة اإلسالم؟قال:نعم.
مثقالله:»ای ميثم! تريد أريك املوضع الذي تصلب فيه، والنخلة اليت 

تعلق عليها وعلى جذعتها؟«
قال:نعم ای أمرياملؤمنني.

فجاءبهإىلرحبةالصيارفةوقالله:»ها هنا.«مثأراهخنلة،قالله:»على 
جذع هذه.«

فسقف نصفنی، قطعتوشقت النخلةحىت تلك يتعاهد ميثم زال فما
ابلنصفمنهاوبقيالنصفاآلخر،فمازاليتعاهدالنصفالباقيويصلي
يفذلكاملوضعويقوللبعضجریاناملوضع:ای فالن، إين أريد أن أجاورك عن 
قريب، فأحسن جواري.فيقولذلكالرجليفنفسه:يريد ميثم أن يشرتي دارا 

يف جواري!واليعلممايريدهميثمبقوله.
حىتقبضأمریاملؤمننیوظفرمعاويةوأصحابه،وأخذميثمفيماأخذ،
وأمرمعاويةبصلبه)أيأمريفحياته،ونفذأمرهبعدهالكه(،فصلبميثم
علىذلكاجلذعيفذلكاملكان،فلمارأىذلكالرجلأنميثماقدصلب
يفجوارهقال:إان هلل وإان إليه راجعون!مثأخربالناسبقصةميثموماكان
يقولهيفحياته،ومازالذلكالرجليتعاهدهويكنسحتتاجلذعويبخره

ويصليعنده،ويكررالرمحةعليه-رضيهللاعنه.13
وهكذايؤخذميثمالتمار،صاحبأمریاملؤمننیيفالكوفةويدخلبه
علىعبيدهللابنزايدبنأبيهفيقاللعبيدهللا:هذا كان من آثر الناس عند 

علي.
فيقولعبيدهللا:وحيكم! هذا األعجمي؟!

قيلله:نعم.
قاللهعبيدهللا:أين ربك؟

فأجابهميثم:ابملرصاد لكل ظامل، وأنت أحد الظلمة!
قال:إنك على عجمتك لتبلغ الذي تريد! أخربين ما أخربك صاحبك،أين فاعل 

بك.
إىل  وأقرهبم  خشبة  أقصرهم  أان  عشرة  عاشر  تصلبين  أنك  أخربين  ميثم: قال

املطهرة.
قالعبيدهللا:لنخالفنه!

قالميثم:كيف ختالفه؟! فوهللا ما أخرب إال عن النيب عن جربئيل عن هللا 

تعاىل، فكيف ختالف هؤالء؟! ولقد عرفت املوضع الذي أصلب فيه وأين هو من 
الكوفة، وأان أول خلق هللا أجلم يف اإلسالم.

فحبسهعبيدهللاوحبسمعهاملختار بن أيب عبيدة،قالميثم:إنك تفلت وخترج 
اثئرا بدم احلسني فتقتل هذا الذي يقتلنا.

فلمادعاعبيدهللاابملختارليقتله،طلعبريدبكتابيزيدإىلعبيدهللابنزايد
أيمربتخليةسبيله،فخالهوأمرمبيثمأنيصلب،فأخرجإىلالصلب،فقال
لهرجللقيه:ما كان أغناك عن هذا!فتبسمميثموقالوهويومئإىلالنخلة:
هلا خلقت ويل غذيت.فلمارفععلىاخلشبةاجتمعالناسحولهعلىابب

عمرو بن حريث،قالعمرو:قد كان وهللا يقول: إين ماورك.
فجعلميثمحيدثبفضائلبينهاشم،فقيلالبنزايد:قد فضحكم هذا 

العبد.
فقال:أجلموه!وكانأولخلقهللاأجلميفاإلسالم.وكانقتلميثمرمحههللا
قبلقدوماحلسنیبنعلي»العراق«بعشرةأايم،فلماكاناليومالثالث
منصلبهطعنميثمابحلربةفكرب،مثانبعثيفآخرالنهارفمهوأنفهدما!14
صلبميثمالتماررضوانهللاعليهيوماألحديفالعشرينمنذياحلجة
سنةستنیمناهلجرة،وقتليومالثالاثءيفالثاينوالعشرينمنذياحلجة.
قريبمن واملوالنی،وهو للمحبنی مزارا عليه ميثمرضوانهللا قرب زال ما
من الذاهب يسار على الغريب اجلنوب األعظممنجهة الكوفة مسجد
الطاهر القرب ذلك الناسمن وقدشهدت األشرف. النجف إىل الكوفة

كراماتكاليتتكونلألولياء.

اهلوامش:
1.كتاب»الغارات«إلبراهيمالثقفي،ج1،ص210.

2.»اإلرشاد«للشيخاملفيد،ص152.
3.سورةالبقرة،اآلية30.

4.»احملتضر«حلسنبنسليمان،ص111؛عنه:»حباراألنوار«،للشيخاجمللسي،ج
25،صص383-384،ح38.

5.»اإلرشاد«للشيخاملفيد،ص170.
6ـ»ِميثمالتّمار«حملّمدحسنیاملظّفر،صص16-12.

7ـ»حباراألنوار«،ج42،ص128،ح11.
8.نفساملصدر،ح10،عن:»معرفةاختيارالرجال«،ص53.

9.»أمايل«الصدوق،ص110،ح1؛»عللالشرائع«للشيخالصدوق،ص228؛
عنهما:»حباراألنوار«للشيخاجمللسي،ج45،صص202-203،ح4.

10.»حباراألنوار«،ج42،ص128-129،ح11،عن»معرفةاختيارالرجال«.
11.»الغارات«للثقفي،ج2،ص297؛و»اإلرشاد«للشيخاملفيد،صص170-

.171
12.»معرفةاختيارالرجال«،ص55-56،عنه:»حباراألنوار«،للشيخاجمللسّي،ج

42،صص130-131،ح13.
13.»الروضةمنالكايف«للكليين،ص5.

14.»اإلرشاد«للشيخاملفيد،ص171عنه:»حباراألنوار«،ج42،صص124-
125،ح7.
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املصطفىأليباحلسناملرتضىيفميثم.
ومترالسنواتويدخلميثمالتمار-وهويريداحلج-علىأماملؤمننیأم
سلمةفتقولله:طاملا مسعت رسول هللا يذكرك يف جوف الليل ويوصي بك 

عليا.5
فميثمبلغمنشأنهوشرفهأنيذكرهرسولهللايفجوفالليلمرات
،بهوصيهاملرتضىعديدة،وبلغمنفضلهوعلومقامهأنيوصي

أوليسهذانبأكرميايرشدانإىلعظيماملنزلةمليثم؟!6
قال: العمرةفحدثين إىل أيب قال:خرج ميثم بن  محزة  ابنه روايةعن ويف

استأذنتعلىأمسلمةفضربتبيينوبينهاخدرافقالتيل:أنت ميثم؟ 
فقلت:أان ميثم.

فقالت:كثريا ما رأيت احلسني بن علي بن فاطمة يذكرك.
قلت:فأين هو؟

قالت:خرج يف غنم له آنفا.
قلت:أان - وهللا - أكثر ذكره، فأقرئيه السالم فإين مبادر...7

إخباره ابملغيب
بعناايت خصوا األئمة أصحاب وبعض ،النيب أصحاب بعض
ومواهب،فكانمنهممنتلقواعنأهلالبيتمعارفخاصةمنعلوم
الغيبومعرفةالبالايواملنااي،ذلكحنیبلغوادرجةمنالواليةحملمدوآله
والتسليمهلموالتصديقمبقاماهتم،فصارواموردثقتهموحملبعضأسرارهم،
ففاضوابشيءمنذلكإىلالناسليوقفوهمعلىاحلقائقاآلتية،وأنآل
اإلهلية، املعرفة فهمحمال لدنيةمنهللاجلتعظمته، معرفة هلم هللا

ومساكنالربكةالرابنية،ومعادناحلكمةالعلوية.
عنصاحل بن ميثم التمارقال:أخربينأبو خالد التمارقال:كنتمعميثم
التمارابلفراتيوماجلمعة،فهبتريحوهويفسفينةمنسفنالرمان.قال:
فخرجفنظرإىلالريحفقال:شدوا برأس سفينتكم، إن هذه ريح عاصف! مات 

معاوية الساعة.
قال:فلماكانتاجلمعةاملقبلةقدمبريدمن»الشام«فلقيتهفاستخربته.
فقلت:ای عبدهللا ما اخلرب؟!قال:الناس على أحسن حال، تويف معاوية وابيع 

الناس يزيد!قلت:أي يوم تويف؟قال:يوم اجلمعة.8
التمار وروىالشيخ الصدوقإبسنادهإىلجبلة املكيةقالت:مسعتميثم
يقول:وهللا لتقتل هذه األمة ابن نبيها يف احملرم لعشر ميضني منه، وليتخذن أعداء 
هللا ذلك اليوم يوم بركة، وإن ذلك لكائن، قد سبق يف علم هللا تعاىل ذكره، أعلم 

.ذلك بعهد عهده إيل موالي أمرياملؤمنني
قالتجبلة:فقلتله:ما ميثم، وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يقتل فيه 
احلسني يوم بركة؟!فبكىميثممثقال:سيزعمون حلديث يضعونه 
أنه اليوم الذي اتب هللا فيه على آدم، ويزعمون أنه اليوم الذي قبل هللا فيه توبة 

داود...9
فقلت: حلييت فدهنت حديث:خرجت يف قال نفسه التمار ميثم وعن
أما وهللا لئن دهنتها لتخضنب فيكم ابلدماء.فخرجنافإذاابن عّباسجالس،
فقلت:ای ابن عّباس، سلين ما شئت من تفسري القرآن؛ فإين قرأت تنزيله على 

أمرياملؤمنني وعلمين أتويله.
فقال:ای جارية، الدواة والقرطاس.فأقبليكتب.فقلت:ای ابن عّباس، كيف 

بك إذا رأيتين مصلواب اتسع تسعة، أقصرهم خشبة وأقرهبم ابملطهرة؟!
فقاليل:وتكهن أيضا؟!وخرقالكتاب،فقلت:مه، احتفظ مبا مسعت مين، 

فإن يكن ما أقول لك حقا أمسكته، وإن يك ابطال خرقته.قال:هو ذلك.
قالمحزة بن ميثم التمار:فقدمأيبعلينا،فمالبثيومنیحىتأرسل عبيدهللا 
بن زایدإليهفصلبهاتسعتسعة،أقصرهمخشبةوأقرهبمإىلاملطهرة،فرأيت
الرجلالذيجاءإليهليقتلهوقدأشارإليهابحلربةوهويقول:أما - وهللا - 

لقد كنت ما علمتك إال قواما.
مثطعنهيفخاصرتهفأجافه،فاحتقنالدم،فمكثيومنیمثإنهيفاليوم
الثالثبعدالعصرقبلاملغربانبعثمنخراهدما،فخضبتحليتهابلدماء.10

ما استودع ميثم إىل شهادته
كتبإبراهيم الثقفي:أطلعهعليعلىعلمكثریوأسرارخفيةمنأسرار
الوصية،فكانميثمحيدثببعضذلك،فيشكفيهقوموينسبونعليايف
لهيومامبحضرخلق ذلكإىلاملخرقةواإليهاموالتدليس،حىتقال
بعدي  تؤخذ  إنك  ميثم!  »ای  واملخلص: الشاك وفيهم أصحابه، من كثری

وتصلب...«وذكرقصةشهادته.11
النهرواين)التمار(يقول: وعنيوسف بن عمران امليثميقال:مسعتميثم
دعاينأمریاملؤمننیوقاليل:»كيف أنت - ای ميثم - إذا دعاك دعي بين 

أمية ابن دعيها عبيدهللا بن زاید إىل الرباءة مين؟«
فقلت:ای أمرياملؤمنني، أان وهللا ال أبرأ منك.
قال:»إذن وهللا يقتلك ويصلبك.«

قلت:أصرب فذاك يف هللا قليل.
فقال:»ما ميثم، إذن تكون معي يف درجيت.«

قالالراوي:وكانميثمميربعريفقومهويقول:ای فالن، كأين بك وقد دعاك 
دعي بين أمية ابن دعيها فيطلبين منك أایما، فإذا قدمت عليك ذهبت يب إليه 
حىت يقتلين على ابب دار عمرو بن حريث، فإذا كان يوم الرابع ابتدر منخراي 

دما عبيطا.
وكانميثمميربنخلةيفسبخةفيضرببيدهعليهاويقول:ای خنلة، ما غذيت 
إال يل، وما غذيت إال لك.وكانميربعمروبنحريثويقول:ای عمرو! إذا 
لزيق أنهيشرتيداراأوضيعة جاورتك فأحسن جواري.فكانعمرويرى

ضيعته)أيلصيقبستانه(،فكانيقوللهعمرو:ليتك قد فعلت.
مثخرجميثمالنهرواين)التمار(إىلمكة،فأرسلالطاغيةعبيدهللابنزايدإىل
»عريف«ميثمفطلبهمنه،فأخربهأنهمبكة،فقالله:لئن مل أتتين به ألقتلنك.
فأجلهأجال،وخرجالعريفإىل»القادسية«ينتظرميثما،فلماقدمميثمقال

له)أيابنزايد(:أنت ميثم؟
قال:نعم أان ميثم.

قال:تربأ من أيب تراب.
قال:ال أعرف أاب تراب.

قال:تربأ من علّي بن أيب طالب.
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أبو منصور احلسن بن يوسف بن علي بن حمّمد بن ُمطّهر احللي الدين  مجال 
)648-726هـ.(،املعروفبـالعالمة احلّلي،الفقيهواملتكلمالشيعييف
احلق« املراد«،و»هنج مؤلفاته»كشف أشهر من للهجرة. الثامن القرن
األقوال«، و»خالصة عشر«، احلادي و»ابب الصدق«، »كشف و

و»اجلوهرالنضيد«.1
ومنآاثرهالرائعة»كشفاليقنیفیفضائلامریاملؤمننی«رتبفيه

األحاديثعلىفصولبديعةوهي:
الفصلاألول:يففضائلهالثابتةلهقبلوجودهووالدته؛
الفصلالثاين:يفالفضائلالثابتةلهحالخلقهووالدته؛
الفصلالثالث:يففضائلهالثابتةلهحالكمالهوبلوغه؛

2.الفصلالرابع:يففضائلهالثابتةبعدوفاته
قالالعالمةفیمقّدمةکتابه:

أما بعد فإن مرسوم السلطان األعظم ...أوجلايتو خدابنده حمّمد سلطان بوضع 
رسالة تشتمل على ذكر فضائل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، عليه أفضل 
الصالة و السالم، فامتثلت   ما رمسه و سارعت إىل ما حتمه  و وضعت هذا 
الكتاب املوسوم بكشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني على سبيل اإلجياز و 
االختصار من غري تطويل و ال إكثار فإن فتح ابب  ذلك يؤدي إىل املالل إذ ال 

حصر لفضائله
كما رواه أخطب خوارزم  عن ابن عّباس عنه قال: قال رسول هللا: »لو أن 
الرایض  أقالم و البحر مداد و اجلن حساب و اإلنس كتاب ما أحصوا فضائل 

».علي بن أيب طالب
و من يصفه النيب  مبثل ذلك كيف ميكن التعبري عن وصف فضائله.

: وقال بعض الشعراء و قد الموه يف ترك مدح علي
ال تلمين  يف ترك  مدح علي 

أان أدري ابألمر منك و أخرب
إن أهل السماء و األرض يف العجز

سواء عن حصر أوصاف قنرب
وقال بعض الفضالء و قد سئل عنه  فقال ما أقول يف شخص أخفى أعداؤه 
هذين  بني  ما  يف  فظهر  حذرا  و  وفا  فضائله  أولياؤه  أخفى  و  حسدا  فضائله 
فضائل طبقت الشرق و الغرب. لكن حنن نشري يف هذا املختصر إىل يسري من 

3...فضائله
كانالعالمةاحلّلی،أولمنلقبآبيةهللا؛وذلكلفضلهوعلمهالكثری،
فمنمجلةأساتذتهالسيد ابن طاووس،واخلواجة نصري الدين الطوسي،وابن 
ميثم البحراين،ومنأشهرتالمذته:قطب الدين الرازي،وفخر احملققني،وابن 

معية،وحمّمد بن علي اجلرجاين.
مناظرتهالشهریةأدتإىلتشيعالسلطان حمّمد خدا بندهاملغويل،وكانسبباً

لنشراملذهبالشيعييف»إيران«.
رويأنالسلطانحمّمدشاهخدابندهاجلايتوخاناملغويلغضبيوماًعلى
امرأته،فقالهلا:أنت طالق ثالاثً.مثندم،ومجعالعلماءفقالوا:البد من احمللل.

فقال:عندكم يف كل مسألة أقاويل خمتلفة أو ليس لكم هنا اختالف؟
فقالوا:ال.

فقالأحدوزرائه:إن عاملاً ابحللة، وهو يقول ببطالن هذا الطالق، فبعث كتابه 
إىل العالمة وأحضره، فلما بعث إليه.

قالعلماءالعامة:أنه مذهب ابطل، وال عقل للروافض، وال يليق ابمللك أن 
يبعث إىل طلب رجل خفيف العقل.

امللكإىلمجيععلماء بعث العالمة فلماحضر حىت حيضر، امللك: قال
املذاهباألربعةومجعهم،فلمادخلالعالمةأخذنعليهبيده،ودخلاجمللس.

وقال:السالم عليكم،وجلسعندامللك.
فقالواللملك:أمل نقل لك أهنم ضعفاء العقول؟

قالامللك:اسألوه عما فعل.
فقالواله:ملَ مَلْ تسجد للملك، وتركت اآلداب؟

فقال:إن رسول هللا كان ملكاً، وكان يسلم عليه، وقال هللا: »فَِإذا َدَخْلُتْم 
بـُُيواتً َفَسلُِّموا َعلى  أَنـُْفِسُكْم حتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّ ُمبارََكًة«4 وال خالف بيننا وبينكم 

أنه ال جيوز السجود لغري هللا.
قالواله:مل جلست عند امللك؟

قال:مل يكن مكان غريه.
وكلمايقولالعالمةابلعريبكاناملرتجميرتجمللملك.

قالواله:ألي شئ أخذت نعلك معك، وهذا مما ال يليق بعاقل بل إنسان؟
.قال:خفت أن يسرقه احلنفية كما سرق أبوحنيفة نعل رسول هللا

فصاحتاحلنفية:حاشا وكال،مىت كان أبو حنيفة يف زمان رسول هللا؟ بل كان 
.تولده بعد املائة من وفاته

فقال:نسيت فلعله كان السارق الشافعي.
فصاحتالشافعيةكذلك،وقالوا:كان تولد الشافعي يف يوم وفاة أيب حنفية 

.وكان نشوؤه يف املائتني من وفاة رسول هللا
قال:ولعله كان مالكاً. فصاحتاملالكيةكاألولنی.
قال:فلعله أمحد بن حنبل.ففعلتاحلنبليةكذلك.

فأقبلالعالمةإىلامللك،وقال:أيها امللك علمت أن رؤساء املذاهب األربعة مل 
يكن أحدهم يف زمن رسول هللا وال الصحابة، فهذا أحد بدعهم أهنم اختاروا 
من متهديهم هذه األربعة، ولو كان فيهم من كان أفضل منهم مبراتب ال جيوزون 

أن جيتهد خبالف ما أفىت واحد منهم.
فقالامللك:ما كان واحد منهم يف زمان رسول هللا والصحابة؟

فقالاجلميع:ال.
 نفس رسول هللا فقالالعالمة:وحنن معاشر الشيعة اتبعون ألمري املؤمنني
وأخيه وابن عمه ووصيه، وعلى أي حال فالطالق الذي أوقعه امللك ابطل، ألنه 

مل يتحقق شروطه ومنها العدالن، فهلقال امللك مبحضرمها؟
قال:ال.

وبعث امللك، فتشيع ألزمهممجيعاً، العلماءحىت مع البحث مثشرعيف
إىلالبالدواألقاليمحىتخيطبواابألئمةاالثينعشر،ويضربواالسككعلى

أمسائهم؛وينقشوهاعلىأطرافاملساجدواملشاهدمنهم.

اهلوامش:
أمری فضائل يف اليقنی »كشف مطهر، بن يوسف بن حسن احللى، 1.العاّلمه

املؤمننی«،طهران،الطبعةاالولی،1411ق.،املقدمة،ص27.
2.نفساملصدر،ص2.

3.نفساملصدر،صص9-2.
4.سورةالنور،اآلية61.

النشراالسالمي،طبعة الشيعة«،قم،مؤسسة املياجني،علي،»مواقف 5.ألمحدي
االولی،1416ق.،ج3،صص16-14.

كشف اليقين في

فضائل أمير المؤمنين



دعاء سهم الليل مروي عن المهدي
أَْسأَُلَكِبَعزِيِزتـَْعزِيِزاْعِتزَاِزِعزمَِّتَك،ِبَطْوِلَحْوِلَشِديِدقـُومَِّتَك،ِبُقْدرَِة اللمَُّهممَِّإيّنِ
ِمْقَداِراْقِتَداِرُقْدرَِتَك،بَِتْأِكيِدحَتِْميِدمَتِْجيِدَعَظَمِتَك،ِبُسُموِّمُنُوُِّعُلوِّرَفـَْعِتَك،
ِبَدمْيُوِمقـَيُّوِمَدَواِمُمدمَِّتَك،ِبرِْضَواِنُغْفرَاِنأََماِنَرمْحَِتَك]َجنمَِّتكَ[،ِبرَِفيِعَبِديِعَمِنيِع
َحقَِّك،مبَْكُنوِن ِمْنَحقِّ َسْلطََنِتَك،ِبُسَعاِةَصاَلِةِبَساِطَرمْحَِتَك،حِبََقاِئِقاحلَْقِّ
رِِّمْنِسرِِّسّرَِك،مبََعاِقِداْلِعزِِّمْنِعزِِّعّزَِك،حِبَِننٍیأَِننِیَتْسِكنِیاْلُمرِيِديَن، السِّ
حِبَرَقَاِتَخَضَعاِتزَفـَرَاِتاخْلَائِِفنَی،آِبَماِلأَْعَماِلأَقـَْواِلاْلُمْجَتِهِديَن،بَِتَخشُِّع
خَتَضُِّعتـََقطُِّعَمرَارَاِتالصمَّاِبرِيَن،بِتـََعبُِّدتـََهجُِّدمَتَجُِّدجَتَلُِّداْلَعاِبِديَن،اللمَُّهممََّذَهَلِت
َوَقُصَرِت اأْلَْوَهاُم، َوَحاَرِت اأْلَفـَْهاُم، َوَضاَعِت اأْلَْبَصاُر، َواحْنََسَرِت اْلُعُقوُل،
اخْلََواِطُر،َوبـَُعَدِتالظُُّنوُنَعْنِإْدرَاِكُكْنِهَكْيِفيمَِّةَماَظَهَرِمْنِبَواِديَعَجاِئِب
َأْصَناِفَبَداِئِعُقْدرَِتَك،ُدوَناْلبـُُلوِغِإىَلَمْعرَِفِةتـأََلُْلِؤَلَمَعاِنبـُُروِقمَسَاِئَك.اللمَُّهممَّ
حُمَّرَِكاحْلَرََكاِت،َوُمْبِدئَهِنَايَِةاْلَغااَيِت،َوخُمْرَِجيـََنابِيِعتـَْفرِيِعُقْضَباِنالنمَـَّباِت،اَيَمْن
َشقمَُّصممََّجاَلِميِدالصُُّخوِرالرمَّاِسَياِت،َوأَنـَْبَعِمنـَْهاَماًءَمِعيناًَحَياًةلِْلَمْخُلوقَاِت،
فََأْحَياِمنـَْهااحْلَيـََواَنَوالنمَـَّباَت،َوَعِلَمَمااْختـََلَجيفِسرِّأَْفَكارِِهْمِمْننُْطِقِإَشارَاِت
َخِفيمَّاِت،لَُغاِتالنمَّْمِلالسمَّارَِحاِت،اَيَمْنَسبمََّحْتَوَهلمََّلْتَوَقدمََّسْتوََكبمَـَّرْت
َوَسَجْدَت]َومَتَجمََّدتْ[جِلَاَلِلمَجَاِلأَقـَْواِلَعِظيِمَجبـَُروِتَمَلُكوِتَسْلطََنِتِه
السمَّْبِع]مَسَاَواتٍ[السمََّماَواِت،اَيَمْنَداَرْتفََأَضاَءْتَوأاََنَرْتِلَدَواِم َماَلِئَكةُ
َعَلىحُمَممٍَّدَوآِل َدمْيُوِميمَِّتِهالنُُّجوُمالزمَّاِهرَاُت،َوَأْحَصىَعَدَداأْلَْحَياِءَواأْلَْمَواِتَصلِّ

ِتَوافـَْعْليبَكَذاوََكَذا. حُمَممٍَّدَخرْیِاْلرَبايمَّ
تقدميإىلالقرّاءاألعزاء
مؤسسةموعودالعصر


