قال أمریاملؤمننی علي بن أيبطالب:
«اي ابن آدم ال حتمل هم يومك الذي مل أيتك على يومك الذي قد أاتك فإنه إن يك [يكن] من
عمرك أيت هللا فيه برزقك».
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الفهرس
أخبار المسلمون في العالم

فتوى من علامء فلسطني بشأن التطبيع مع ارسائيل 4 /
حرب الصني عىل املسلمني تتوسع5 / ...
نسبة مسلمي روسيا تصل  30باملئة بعد  15عاماً 6 /
جنوب أفريقيا تشهد إعتالء اإلسالم يف عهد مانديال 6 /
حركة «بيغيدا» العنرصية تعتدي عىل مسجد يف الهاي 7 /
المقاالت اإلمامة

النبي علی لسان عيل8 / 
ّ
َخلق امیراملؤمنین و والدته 11 /
خصائص اإلمام املهدی :وارث نهر اللنب واملاء 15 /
املهدی يف مرآة الوایات :اإلمام علی واإلمام املهدی17 / 
شأن اإلمام :اإلمام شفیعا 21 /
دولة کریمة :ضامنات انتصار املهدي يف فتحه العاملي 23 /
والنبي من عيل27 / 
النبي
ّ
خیر الربیّة :عيل من ّ
الک ّرة :رجوع األقوام من األمم السابقة 28 /
المقاالت الثقافیة

الصهیونیة بین الرسیة والعلنیة :الصهيونية ىف الواليات املتحدة  -القسم الثاين 30 /
عالمات النهایة :آفات تفتك بالناس يف آخر ال ّزمان 33 /
حکومة العامل الخف ّیة :حرکة النهلیزم والنهلیست الروسیة 36 /
القتل الصامت :اإلتجاه املعدل وراثيا لدى الكيـان الصهيوين 38 /
عوامل الحکومة املهدویة :حديث القرآن عن السكان الكونيني 41 /
آسیا والحضارة اإلسالم ّیة :اإلسالم يف جنوب آسيا وجنوب رشقها 44 /
بنو أرسائیل والنبوة :یا أورشلیم! إىل متى تريدين أن تبقني غري طاهرة؟! 47 /
الطب اإلسالمي :الحنطة 51 /
ّ
األسئلة واألجوبة

يل54 / 
معنى االذان والشهادة و والية ع ّ
ِقطع الماس

«شهرية صراط اإللكرتونية»
إیران  -طهران  -ص .ب:
			
فاکس:

الربید اإللکرتوين:

14155-8347
 +982188941402املواقع:

email: mouoodasr@gmail.com

www.mouood.org
https://www. facebook.com/mouood.org

تقدیم األدعیة :دعاء سهم اللّيل 58 /
علل الرشائع :العلة التي ک ّني عيل بأيبتراب 58 /
أدب الدعاء :الدعاء لإلخوان و التامسه منهم 59 /
الحکایات :أهل العاقبة  -نذر ا ّم املتوکّل  -قصة إیذاء  -فابكوا كثريا و اضحكوا قليال  -أفتتح الخیرب وحدی! 62-60 /
سیرة األخیار :ميثم التماّ ر 63 /
تقديم آثار العالم العربي

کشف الیقین يف فضائل أمري املؤمنني66 / 

٭ الرقم 52
املرجب
٭ رجب ّ
1440

حربالصينعلىالمسلمينتتوسع...

أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

أخبار المسلمون في العالم

4

فتوى من علماء فلسطين
بشأن التطبيع مع اسرائيل
أصدرت رابطة علماء فلسطني (اليوم 2019/3/3م ).فتوى شرعية بعنوان
«حكم اإلسالم يف التطبيع مع العدو الصهيوين احملتل ألرض فلسطني» 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 وهتدي ًدا
ألمن األمة وإفساد عقيدهتا.
وأضافت الرابطة يف بيان أن :الصلح والتطبيع يعين متكني اليهود من أرض
املسلمني ،وعلى رقاب شعب مسلم ،هذا خبصوص أي أرض إسالمية؛ فما ابلنا
إذا كانت «فلسطني» املباركة ،األرض املقدسة وفيها املسجد األقصى املبارك،
جزءا من ديننا قرآانً وسنةً وعقيدة.
الذي يعترب ً
وذكرت أن الصلح والتطبيع مع االحتالل االسرائيلي :يعين االستسالم للكفار
وعلو شأهنم وإضاعة للدين ولألراضي اإلسالمية ،والتطبيع ال يكون إال بعد
صلح ،والصلح الشرعي اجملمع عليه هو :الصلح مع الكفار إن دعت املصلحة
على وضع احلرب مدةً 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
ابطل شرعاً ابإلمجاع ،بل هو حقيقته استسالم ونكوص عن
شرعية فهذا صلح ٌ
وختل عن بعض أحكامها.
الشريعة ٍّ
صلحا مع االحتالل
وأوضحت الرابطة أنه :مما ال شك فيه أن من عقد
ً
االسرائيلي مل حيصد سوى اخليبة والذل ،ومل ينته مسلسل التنازل للعدو ،فلم تعد
األرض ألصحاهبا ومل حترر املقدسات ومل ينل الشعب الفلسطيين حريته واستقالله.
وأكدت الرابطة :حرمة الصلح والتطبيع مع العدو الصهيوين من منطلق األدلة
الشرعية العديدة وواقع احلال واملآل ،مضيفة :ال جيوز ألحد كائناً من كان أن
يعقده بتلك الصورة ،وإذا وقع كذلك فإنه يقع صلحاً ابطالً ،ويعترب الصلح
والتطبيع مع العدو الصهيوين ابطالً وجرمية يف حق األمة وأجياهلا ،وخمالفة صرحية
ألحكام الشرع.
واستشهدت الرابطة ابلعديد من األدلة اليت تؤكد فتواها ،واليت أبرزها :إذا
كان هللا أوجب القتال إلنقاذ املستضعفني فكيف نصاحل الصهاينة احملتلني صلحاً
ميكنهم من املستضعفني من املسلمني يف فلسطني وهذا مما يتضمنه التطبيع.

وأيضاً تساءلت الرابطة :كيف نصاحل ونطبع مع العدو الصهيوين الذي قتل
وشرد واعتقل املاليني من أبناء شعبنا الفلسطيين وأمتنا إىل يومنا هذا.
وأشارت إىل أن ذلك :يضاد األصول اجملمع عليها يف جهاد األعداء والرباءة
منهم ،ومواالة املسلمني ونصرهتم بدعمهم والوقوف معهم.
ونوهت إىل أن :الصلح القائم والتطبيع اجلاري ميثل ظلماً على الشعب الفلسطيين
زورا حبق اليهود عليها مع ما
ألنه ينكر حق الشعب الفلسطيين يف أرضه ويقر ً
يرتتب على ذلك من جترمي وعدوان على املقاومة وكأهنا معتدية ،والتضامن مع
العدو وكأنه ضحية معتدى عليها فضالً عن متزيق األمة وانقسامها على نفسها.
وقالت الرابطة يف ختام الفتوى أن :هذا التأصيل الشرعي أييت أتكيداً لكل
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.

وأفادت أبن من هذه الفتاوى فتوى علماء وقضاة فلسطني الذي انعقد يف
أيضا
القدس عام 1935م ،.وكذلك فتوى علماء األزهر عام 1366هـ و ً
عام 1367هـ بوجوب اجلهاد إلنقاذ فلسطني ،وفتوى علماء املؤمتر الدويل
اإلسالمي املنعقد يف «ابكستان» عام 1968م ،.وكذلك فتوى جلنة الفتوى
يف األزهر الصادرة عام 1375هـ بتحرمي التطبيع مع اليهود.
واتبعت :أيضاً أصدر أكثر من  63عامل من مثاين عشرة دولة عام 1989م.

فتوى بتحرمي التنازل عن أي جزء من فلسطني ،وفتوى مؤمتر علماء فلسطني
املنعقد يف 1412هـ الذين أفتوا حبرمة املشاركة يف «مؤمتر مدريد» وأفتوا أيضاً
حبرمة التطبيع مع اليهود.
املصدر :وكالة الصحافة الفلسطينية.

يقول الكاتب ريد ستانديش إن «الصني» توسع حرهبا على األقليات
املسلمة ،وإهنا صارت تستهدف الكزاخيني اآلن ،فضالً عن استهدافها أقلية
اإليغور ابلدرجة األوىل.
يبدأ الكاتب مقاله الذي نشرته له صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية،
مبأساة املواطن الكزاخي زركينبيك أواتن (31عاما) وزوجته وطفلهما.
فيقول إنه أحياان ميكن مشاهدة أواتن عند منتصف الليل يقف متصلبا إىل
جانب السرير الذي يتقامسه مع زوجته شينار كيليشيفا ،اليت تقول إن ذاكرته
ال تساعده ،وإنه يبقى يتجول يف شوارع مدينة «أملايت» يف «كزاخستان»
بشكل دوري.
وعندما تتمكن عائلته من العثور عليه ،فإنه جيد صعوبة يف التعرف عليهم
ويقاوم العودة معهم إىل املنزل.
فقد أمضى أواتن  -الذي كان يعمل طباخاً  -قرابة عامني يف خمتلف
أشكال االحتجاز يف الصني اجملاورة ،مبا يف ذلك يف أحد معسكرات «إعادة
التعليم» السيئة السمعة يف منطقة «شينجيانغ» مشال غرب الصني ،وهي
املنطقة الشاسعة اليت تشرتك يف حدود يبلغ طوهلا حنو  1.760كيلومرتا مع
كزاخستان.

ويضيف الكاتب أن القمع الصيين ضد األقليات املسلمة ظل ميارس على
األغلب لعقود مضت ضمن احلدود داخل البالد نفسها ،غري  أن هذه
املمارسات القمعية أصبحت اآلن جتتاح املنطقة بني البلدين ،وهي املنطقة
اليت كان الصينيون والكزاخيون يعربوهنا حبرية جيئة وذهااب ،وأن الذين على
جانيب احلدود كانوا خيتلطون ويتزوجون ويعملون مع بعضهم بعضا.
ويقول الكاتب إنه أواتن  -كبقية اآلالف من العرقية الكزاخية املستهدفني يف
هذه احلملة  -مواطن صيين متزوج من مواطنة كزاخية ،ويعيش يف كزاخستان
مقيما بشكل قانوين.

واثئق ورعب

وارحتل أواتن إىل الصني يف أواخر 2016م .للحصول على الواثئق الالزمة
لنيل اجلنسية الكزاخية ،غري أنه تعرض لالعتقال ومت االستيالء على جواز
سفره وإرساله إىل معسكر احتجاز يف يناير/كانون الثاين 2017م.
وينسب الكاتب إىل أواتن القول إن األشخاص الذين عاش معهم يف املعتقل
من غري عرقية اهلان اليت تسيطر على الصني،كانوا يشعرون ابلرعب ،ويضيف
أنه كان يتم إجبار السجناء يف هذه األماكن على التخلي عن لغتهم الرتكية
األم وعن املظاهر اإلسالمية.
ويشري الكاتب إىل أن عدد احملتجزين يف معسكرات شينجيانغ يقارب مليوين
اعتقال والتماس
ويضيف الكاتب أن زوجة أواتن كانت قد تقدمت ابلتماسات ال حتصى سجني  منذ 2017م ،.وإىل أن الصني  تستهدف يف املقام األول أقلية
إلطالق سراحه من أحد املعسكرات يف مقاطعة «زهاسو» ،غري أنه عندما اإليغور ،إضافة إىل األقليات املسلمة األخرى.
عاد إىل املنزل يف أواخر 2018م .جلب معه حمنة الصدمة عرب احلدود مرة
أخرى ،فأواتن ليس الرجل الذي كان ،ويشري إىل وجود حاالت أخرى مثله املصدر :اجلزیرة.
شائعة يف هذا اجلزء من البالد ،وأن هذه احلاالت متثل حتوال كبريا يف هنج
الصني القمعي جتاه األقليات املسلمة.
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وأشار اىل أنه جتري البحوث يف جامعة بريتوراي للتعرف على خمتلف األداين
مبا يف ذلك اإلسالم ،ويتم كذلك إجراء أحباث حول املذهب الشيعي بوصفه
أحد املذاهب اإلسالمية.
وأکد املدرس األکادمیی ان املسلمنی مقارنة أبتباع الدایانت األخری یتمتعون
مبستوی أعلی من احلقوق وعلی الرغم الفقر املنتشر علی مستوی بعض
األوساط اإلسالمیة فی جنوب إفریقیا اذ ان احلکومة تشارکهم فی الشئون
السیاسیة وإهنم حاضرون فی مجیع أجهزة احلکومة.

قال الباحث األکادمیي من جنوب «أفریقیا» ،مانرياج سوكداون إن وصول
نيلسون مانديال الی سدة احلکم يف جنوب أفریقیا جعل املسلمنی وداینتهم
يف موقع أفضل.
وقال ذلك ،األستاذ املدرس فی جامعة «بريتورای» فی جنوب إفریقیا يف
حديث خاص له مع و«کالة األنباء القرآنیة الدولیة» (إکنا) مبيناً أن الدین
اإلسالمی واملسلمنی فی عهد حکم مانديال کانوا يف وضع أفضل.
وقال ان دولة جنوب أفریقیا کانت دولة مسیحیة حتی أن وصل نيلسون
مانديال الی احلکم ،األمر الذي جعل جنوب أفریقیا تصبح دولة علمانیة.
وأردف قائالً :ان احلکومة العلمانیة فی جنوب إفریقیا تعاملت مع الدایانت املصدر :وکالة األنباء القرآنیة الدولیة (إکنا).
ابلتساوي حیث إستطاع اإلسالم أن یربز بشکل أکرب.
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نسبة مسلمي روسيا تصل 30بالمئة بعد 15عام ًا
كشف مسؤول ديين روسي ،عن مفاجأة يف نسبة املسلمني من إمجايل وأضاف املسؤول الديين :حنتاج بشكل ضروري إىل عشرات املساجد اجلديدة
ذات البنية التحتية الثقافية والرتبوية املناسبة يف أكرب املدن الروسية.
السكان ،بعد مخسة عشر سنة.
وقال رئيس جملس املفتني يف «روسيا» ،راوي عني الدين ،إن :نسبة املسلمني كما لفت عني الدين إىل ضرورة توفري «حزمة ضمان اجتماعي» لرجال
يف البالد ستنمو يف األعوام الـخمسة عشر القادمة ،لتصل إىل ثالثني ابملئة ،من الدين اإلسالمي ،وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية اإلسالمية إىل جانب
مراكز العلوم األكادميية.
إمجايل السكان.
وكشف عني الدين إن النسبة املتوقعة ستكون أكثر من ضعف النسبة احلالية ،كما نوه عني الدين إىل وجود حواجز مصطنعة يف روسيا إلعاقة انتشار اإلسالم،
وينبغي القضاء عليها.
اليت تصل إىل سبعة ابملئة.

وحبسب ما نقلت شبكة «روسيا اليوم» ،عن عني الدين ،فإنه الحظ من
خالل عمله يف «مسجد موسكو الكبري» ،ازدايد أعداد مراتديه.
وجاءت تصرحيات عني الدين ،خالل مشاركته يف مؤمتر «جملس الدوما».

املصدرhttps://ar.shafaqna.com/AR/185370/ :

جنوب أفريقيا تشهد إعتالء اإلسالم
في عهد مانديال

حركة «بيغيدا» العنصرية

تعتدي على مسجد في الهاي
اعتدت جمموعة من حركة «بيغيدا» اهلولندية املعادية لإلسالم والالجئني ،دون اختاذ الدول املعنية أو اجملتمع الدويل خطوات حامسة ملواجهته.
األحد 3 ،مارس  /آذار 2019م ،.على مسجد مبدينة «الهاي» غريب
البالد .وعلّقت اجملموعة دمية والفتات مسيئة للنيب حممد على مدخل املصدرhttps://ar.shafaqna.com/AR/185360/ :
مسجد «السنة» .ويف حديث لألانضول ،قال املشرف على املسجد
عبداحلامد طاهري ،إن ال ُـمصلني عثروا على الدمية والالفتات أثناء خروجهم
بعد صالة الفجر .وأضاف أن املشهد أرعب احلاضرين ،وتواصلوا مع الشرطة
على الفور ،مشرياً إىل أن املسلمني يف املنطقة يشعرون بقلق إزاء تعرضهم
العتداءات أكثر خطراً .واتبع أن مثل هذه املمارسات تؤمل املسلمني حول
العامل؛ إذ إهنا متس «أكثر شخص حيبونه» .وأكد طاهري أن حركة «أوروبيون
وطنيون ضد أسلمة الغرب» املعروفة اختصاراً بـ «بيغيدا» تقف وراء االعتداء.
وأوضح أن تسجيالت كامريات املسجد تؤكد ذلك ،إضافة إىل صور نشرها
عناصر يف احلركة للدمية والالفتات عرب مواقع التواصل االجتماعي .واتسعت
يف الغرب خالل السنوات األخرية رقعة «اإلسالموفوبيا» ،اليت تعكس نشر
اخلوف والتخويف من اإلسالم وما يرتتب عليه من اعتداءات ضد املسلمني،
7
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من مثالب األخالق قبل البعثة مع أنه قد لبث فيهم أربعني سنة ،يعيش بينهم ويف خطبة أخرى يصف اإلمام تواضع النيب يف حياته اليومية،
كعيشتهم ،ولكنه امتاز عنهم مبا وهبه هللا من لطف.
فيقول« :ولقد كان أيكل على األرض ،وجيلس جلسة العبد ،وخيصف بيده

8

نعله ،ويرقع بيده ثوبه ،ويركب احلمار العاري ،ويردف خلفه ،ويكون السرت على
ابب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول :اي فالنة  -إلحدى أزواجه  -غيبيه عين،
البعثة النبوية املباركة
11
تتعدد النصوص يف هنج البالغة حول بعثة النيب وظروفها ،فالنيب بعث يف فإين إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها».

قوم أبعد الناس عن احلق يعيشون يف ظلمات اجلهل والضالل ،يتقاتلون فيما
حقيقة الدنيا عند رسول هللا
بينهم ،يقول:
«أرسله على حني فرتة من الرسل ،وطول هجعة من األمم ،واعتزام من الفنت ،كان النيب أفضل خلق هللا ،فإن الدنيا كلها طوع يديه ينال منها ما
وانتشار من األمور ،وتلظ من احلروب ،والدنيا كاسفة النور ،ظاهرة الغرور على يريد ،بل عرضت عليه الدنيا فأابها وذلك ألنه يعرفها على حقيقتها .ويصف
حني اصفرار من ورقها ،وإايس من مثرها ،واغورار من مائها ،قد درست منار اإلمام أمري املؤمنني الدنيا يف عني رسول هللا فيقول:
اهلدى ،وظهرت أعالم الردى ،فهي متجهمة ألهلها ،عابسة يف وجه طالبها« 5».قد حقر الدنيا وصغرها ،وأهون هبا وهوهنا ،وعلم أن هللا زواها عنه اختيارا،
وأما أداء الرسول األكرم هلذه املهمة فهو ما يذكره اإلمام بقوله :وبسطها لغريه احتقارا ،فأعرض عن الدنيا بقلبه ،وأمات ذكرها عن نفسه ،وأحب
«وقبض نبيه وقد فرغ إىل اخللق من أحكام اهلدى به .فعظموا منه سبحانه أن تغيب زينتها عن عينه ،لكيال يتخذ منها رايشا ،أو يرجو فيها مقاما .بلغ عن
12
ما عظم من نفسه ،فإنه مل خيف عنكم شيئا من دينه ،ومل يرتك شيئا رضيه أو كرهه ربه معذرا ،ونصح ألمته منذرا ،ودعا إىل اجلنة مبشرا ،وخوف من النار حمذرا».
6
ويف خطبة أخرى« :أهضم أهل الدنيا كشحا ،وأمخصهم من الدنيا بطنا،
إال وجعل له علما ابداي».
ويصف اإلمام التحول الذي أوجده النيب يف حياة العرب آنذاك ،عرضت عليه الدنيا فأىب أن يقبلها ،وعلم أن هللا سبحانه أبغض شيئا فأبغضه،
ّ
حممدا وحقر شيئا فحقره ،وصغر شيئا فصغره .ولو مل يكن فينا إال حبنا ما أبغض هللا
بعد وصفه حلاهلم قبل البعثة كما تقدم ذكره بقوله« :إن هللا بعث ّ

النبي علی لسان علي
ّ
روي عن النيب أنه قال« :اي علي ما عرف هللا إال أان وأنت ،وما عرفين إال ابلتلوث أبي رجس من األرجاس املعنوية.
1
حممد،
هللا وأنت ،وما عرفك إال هللا وأان».
ويف خطبة أخرى« :حىت أفضت كرامة هللا سبحانه وتعاىل إىل ّ
من النعم اإلهلية الكربى اليت أفاضها هللا سبحانه وتعاىل على اإلمام علي فأخرجه من أفضل املعادن منبتا ،وأعز األرومات (األصول) مغرسا ،من الشجرة
بن أيب طالب مالزمته الدائمة واملستمرة لرسول هللا ومصاحبته له ،اليت صدع منها أنبياءه ،وانتجب منها أمناءه ،عرتته خري العرت ،وأسرته خري األسر
3
فرتىب يف حجره ،واتبعه اتباع الفصيل أثر أمه ،ومل يفارقه منذ والدته يف جوف وشجرته خري الشجر ،نبتت يف حرم وبسقت يف كرم».
الكعبة ،ونصره عند إظهار دعوته ،وشهد معه املشاهد إال غزوة «تبوك» ،فالنيب من نسل إبراهيم ،شيخ األنبياء ،وإليه تعود سلسلة آابء النيب،
وكان أول املؤمنني به ،وأول املصلني خلفه ،إىل أن كان آخر املودعني له حني  وهي أفضل أصل يعود إليه إنسان ،وال يرتبط ذلك ابآلابء البعيدين بل إن
أسرته اليت ولد فيها ،وهم بنو هاشم ،خري أسرة.
ارتفاعه إىل هللا تعاىل.
هذه املسرية جعلت النيب يعطي اإلمام عليا املئات ،بل اآلالف من وقد استعار لفظ املعدن واملنبت واملغرس لطينة النبوة اليت ولد منها النيب.
األومسة ،واليت أييت يف صدارهتا حيازته لتلك املرتبة اليت مل يصل إليها أحد ووجه االستعارة أن تلك املادة منشأ ملثله ،كما أن األرض معدن اجلواهر
من البشر على اإلطالق ،وهي املعرفة التامة والكاملة ابهلل تعاىل ورسوله ومغرس الشجر الطيب.
الكرمي.
ولذا نراه يف حديثه عن النيب يكشف لنا بوضوح عمق شخصيته من يف ظل الرعاية اإلهلية
مجيع جوانبها الفردية واالجتماعية والرسالية واجلهادية واألخالقية ،ألنه وأما النيب يف طفولته ،فيصفه اإلمام أبنه «خري  الربية طفال»،
حديث العارف املطلع على مكنوانت الشخصية العظيمة للنيب.
ويصف عناية هللا عز وجل به وهو طفل بقوله« :ولقد قرن هللا به من لدن

املنبت الطيب

أما املنبت الطيب لرسول هللا فيصفه اإلمام علي بكلمات موجزة:
«مستقره خري مستقر ،ومنبته أشرف منبت ،يف معادن الكرامة ،ومماهد
2
السالمة».
فالنيب كان مستقره يف األصالب الشاخمة ،وهو خري مستقر .ونبت يف أشرف
رحم مطهرة ،وأسرة النيب هي أسرة الكرامة والسالمة من أن تدنس

أن كان فطيما أعظم ملك من مالئكته يسلك به طريق املكارم ،وحماسن أخالق
4
العامل ليله وهناره».

فالعناية اإلهلية ابألنبياء والرسل ال ترتبط بزمان بعثتهم ،بل هي قبل ذلك؛
فقد مشلت العناية االهلية موسى الكليم منذ أن كان طفال ،مبا أهلمت أمه
أن تلقيه يف النهر ورده هللا إليها .وهذا النص من أمرياملؤمنني يشهد على
أن النيب حىت قبل بعثته كان حمال للعناية اإلهلية ابلرتبية التامة ،ولذا مل يتمكن
أعداء رسول هللا ممن حارب دعوته أن يعيب على رسول هللا بشيء

وليس أحد من العرب يقرأ كتااب وال يدعي نبوة ،فساق الناس حىت بوأهم حملتهم ،ورسوله ،وتعظيمنا ما صغر هللا ورسوله ،لكفى به شقاقا هلل ،وحمادة عن أمر هللا...
7
فأعرض عن الدنيا بقلبه ،وأمات ذكرها من نفسه ،وأحب أن تغيب زينتها عن
وبلغهم منجاهتم ،فاستقامت قناهتم واطمأنت صفاهتم».
ويف خطبة أخرى« :دفن هللا به الضغائن ،وأطفأ به الثوائر ،ألف به إخواان ،وفرق عينه ،لكيال يتخذ منها رايشا ،وال يعتقدها قرارا ،وال يرجو فيها مقاما ،فأخرجها
8
من النفس ،وأشخصها عن القلب ،وغيبها عن البصر .وكذلك من أبغض شيئا
به أقراان ،أعز به الذلة ،وأذل به العزة».
13
فثمار البعثة النبوية كانت على املستويني الدنيوي واألخروي؛ فعلى املستوى أبغض أن ينظر إليه ،وأن يذكر عنده».

األخروي كانت اهلداية الضامنة للفوز يف اآلخرة وعلى املستوى الدنيوي
كانت العزة والسيادة والسؤدد واحلياة املليئة ابحملبة واألخوة.

االقتداء برسول هللا

إن فعل رسول هللا فيه حث للناس كافة على التأسي به يف نظرهتم إىل
هذه الدنيا وما ينالونه منها .ولذا حيث اإلمام يف وصاايه على االقتداء برسول
شجاعة رسول هللا
لقد كان رسول هللا يقود احلروب بنفسه ،يدخل فيها كغريه من أصحابه ،هللا يف ذلك:
وخيطط للقتال ،وأيمرهم مبا جيب عليهم ،وينهاههم عما يوجب هزميتهم« .أتس بنبيك األطيب األطهر فإن فيه أسوة ملن أتسى ،وعزاء ملن تعزى.
وكانت شجاعة الكل دون شجاعة الرسول حىت كان أصحابه حيتمون به وأحب العباد إىل هللا املتأسي بنبيه ،واملقتص ألثره .قضم الدنيا قضما ،ومل يعرها
عند اشتداد املعركة ،فعن اإلمام علي حديث« :كنا إذا امحر البأس اتقينا طرفا ...ولقد كان يف رسول هللا ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوهبا :إذ جاع
9
فيها مع خاصته ،وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته .فلينظر انظر بعقله :أكرم
برسول هللا فلم يكن أحد منا أقرب إىل العدو منه».
حممدا بذلك أم أهانه ،فإن قال :أهانه ،فقد كذب  -وهللا العظيم  -ابإلفك
هللا ّ
العظيم ،وإن قال :أكرمه ،فليعلم أن هللا قد أهان غريه حيث بسط الدنيا له،
الصفات اخللقية
يكفي يف اهلداية إىل الصفات اخللقية لرسول هللا ما وصفه به هللا عز وزواها عن أقرب الناس منه .فتأسى متأس بنبيه ،واقتص أثره ،ووجل موجله ،وإال
حممدا علما للساعة ،ومبشرا ابجلنة ،ومنذرا
فال أيمن اهللكة ،فإن هللا جعل ّ
وجل يف سورة القلم ،اآلیة  4بكلمات موجزة:
ابلعقوبة .خرج من الدنيا مخيصا ،وورد اآلخرة سليما .مل يضع حجرا على حجر،
« َو إِنَّ َك ل ََعل ى ُخلُ ٍق َعظيم.»
ويصفه اإلمام علي يف خلقه« :أكرم الناس عشرة ،وألينهم عريكة ،حىت مضى لسبيله ،وأجاب داعي ربه .فما أعظم منة هللا عندان حني أنعم علينا
14
به سلفا نتبعه ،وقائدا نطأ عقبه».
10
وأجودهم كفا ،من خالطه مبعرفة أحبه ،ومن رآه بديهة هابه».

فمن يعاشر النيب يشعر ابلكرم النبوي ،وجيد أنه ألني الناس طبيعة ،فهو راثء علي للرسول

يلني ملن يعيش معه ،ويبسط كفه ابلكرم والعطاء.

لقد كان علي أقرب الناس لرسول هللا فهو الذي كان إىل جانبه يف
حلظات وفاته ،يقول:
9
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10

«ولقد قبض رسول هللا وإن رأسه لعلى صدري .ولقد سالت نفسه يف كفي
فأمررهتا على وجهي .ولقد وليت غسله واملالئكة أعواين ،فضجت الدار
واألفنية ،مأل يهبط ومأل يعرج ،وما فارقت مسعي هينمة منهم ،يصلون عليه حىت
15
واريناه يف ضرحيه».

ويف موضع آخر يقول:
«أبيب أنت وأمي اي رسول هللا لقد انقطع مبوتك ما مل ينقطع مبوت غريك من النبوة
واإلنباء وأخبار السماء .خصصت حىت صرت مسليا عمن سواك ،وعممت حىت
صار الناس فيك سواء .ولوال أنك أمرت ابلصرب ،وهنيت عن اجلزع ،ألنفدان
عليك ماء الشؤون ولكان الداء مماطال والكمد حمالفا وقال لك ولكنه ما ال ميلك
16
رده ،وال يستطاع دفعه أبيب أنت وأمي أذكران عند ربك واجعلنا من ابلك».

وخنتم احلديث بذكر صالة اإلمام على رسول هللا:
حممد عبدك ورسولك،
«اللهم اجعل شرائف صلواتك ،ونوامي بركاتك على ّ
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
17
اخللق».

اهلوامش:

 .1احلسن بن سليمان احللي« ،خمتصر بصائر الدرجات» ،ص .125
 .2الشريف الرضي« ،هنج البالغة» ،ج  ،1خطبة  ،94ص .187
 .3نفس املصدر ،ص .185
.4نفس املصدر ،ج  ،2خطبة  ،192ص .157
.5نفس املصدر ،ج  ،1خطبة  ،89ص .157
.6نفس املصدر ،ج  ،2خطبة  ،183ص .111
.7نفس املصدر ،ج  ،1خطبة  ،33ص .81
.8نفس املصدر ،ج  ،1خطبة  ،96ص .187
.9نفس املصدر ،ج  ،4خطبة ،9ص .61
.10حبار األنوار ،اجمللسي ،ج  ،16ص .147
« .11هنج البالغة» ،ج  ،2خطبة  ،160ص .59
.12نفس املصدر ،ج  ،1خطبة  ،109ص .210
.13نفس املصدر ،ج  ،2خطبة ،160ص .58
.14نفس املصدر ،صص .60-58
.15نفس املصدر ،ج  ،2خطبة  ،197ص .172
.16نفس املصدر ،ج  ،2ص .228
.17نفس املصدر ،ج  ،1ص .122
املصدر  :شبكة املعارف اإلسالميّة.

العلاّ مة حسن بن یوسف احللّي

َخلق امیرالمؤمنین و والدته
11
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يقول:
«كنت أان و علي نورا بني يدي هللا عز و جل مطبقا يسبح هللا ذلك النور و

12

بل لقد وردت أحاديث كثرية يف كتبهم ،صرحية يف أنه قد أخذ من األنبياء
علی بن ابیطالب قبل والدته
 .1فضائل ّ

و امامته ،كما أخذ منهم ميثاق نبوة
و غريهم ميثاق والية علي
األوىل
حممد ...فيكون مجيع ما ذكره كبار العلماء من الفضل له على
ورد يف «التوراة» من ذكره :قال هللا تعاىل إلبراهيم« :و أما إمساعيل ّ
5 
فقد مسعت دعاءك فيه و قد ابركته و سأمثره و أكثره جدا جدا و أجعل منه اثين ضوء أحاديث امليثاق و غريها ،اثبتا لعلي ».
عشر شريفا يولد و أجعله حزاب عظيما».

و ال شك يف أن عليا أحد االثين عشر و هذه فضيلة مل يلحقه غريه الثالثة

فيها.
1
قال ابن شهر آشوب يف «مناقب آل ايب طالب:»
و ذكر اخلرب يف الكتب السالفة ،ال يكون إال لألولياء األصفياء ،و ال يعين
به األمور الدنياوية .فاذا ،قد صح لعلي االمور الدينية كلها .و ذلك ال يصح
اال لنيب أو إمام؛ و اذا مل يكن نبيا ،ال بد أن يكون اماما.

أن امسه مكتوب على العرش کما روى أخطب خوارزم عن عبد هللا بن مسعود

قال :قال رسول هللا:
«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 اي آدم! ارفع رأسك و انظر.
الثانية
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2
ّ
روى أخطب خوارزم عن عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا« :اي
احلجة و من عرف حق علي زكا و طاب و من أنكر حقه لعن و خاب
مقيم
ّ
حممد! سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما
عبد هللا! أاتين ملك .فقال :اي ّ
أقسمت بعزيت أن أدخل اجلنة من أطاعه و إن عصاين و أقسمت بعزيت أن أدخل

علي بن أيبطالب ».
بعثواُ .
قلت :على ما بعثوا؟ قال :على واليتك و والية ّ
6
النار من عصاه و إن أطاعين».
حممد حسن املظفر يف «دالئل الصدق»:
قال الشيخ ّ
الل ميثاق النَّبِيِني لَما آ�ت�يتكم و من كتاب «املناقب» 7عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال :قال رسول
و داللة اآلیة  81من سورة آل عمران « َو إِ ْذ أَ َخ َذ هَُّ َ ّ َ
َ ُْ ُ ْ
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قال فَا ْش َه ُدوا َو أَناَ َم َع ُكم ِمن
صري قالُوا أَ�قَْرْران َ
أَ أَ�قَْرْرتمُْ َو أَ َخ ْذتمُْ َعل ى ذل ُك ْم إِ ْ
ْ َ رسول هللا قبل أن خيلق هللا السماوات و األرض أبلفي عام».
َّ
الش ِاهدي ن» على إمامة أمرياملؤمنني واضحة ،فان بعث الرسل ،و أخذ امليثاق

عليهم يف القدمي بوالية علي ،و جعلها حمل اإلهتمام العظيم يف قرن و من «املناقب»قال :قال رسول هللا:
«أاتين جربئيل و قد نشر جناحيه و إذا على أحدمها مكتوب :ال إله إال هللا،
أصلي الدين الربوبية و النبوة ،ال ميكن أن يراد هبا إال إمامة من له الفضل
8
علي الوصي».
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ّ
ّ
حممد.
عليهم ،كفضل ّ
و من «مسند أمحد» 9عن جابر قال :قال رسول هللا:
مث قال:
علي أخو رسول هللا قبل أن ختلق
إمنا مل تذكر اآلية الشريفة ،الشهادة ابلنبوة و الوالية ،لإلكتفاء بذكر األصل« ،مكتوب على ابب اجلنةّ :
حممد رسول هللاّ ،
و هو البعث على الشهادة ابلوحدانية .كما أن بعض الرواايت املذكورة ،السماوات أبلفي عام».
اكتفت بذكر نبوة نبينا ،و إمامة ولينا .ألهنما الداعي إىل السؤال و التقدير ،قال العلاّ مة اجمللسي يف «حبار االنوار» بعد إيراد أخبار هبذا املضمون:
مع وضوح بعثهم على الشهادة ابلوحدانية ،لكونه األصل و لذكر اآلية له 3.هذه األخبار ،تدل على فضل عظيم له حيث كتب امسه على العرش يف أول
اخللق ،و وصف أبن هللا تعاىل جعله مؤيدا للنيب ،و تدل على أنه كان
4
و قال حيىي بن احلسن بن البطريق يف «العمدة»:
فاذا كان هللا تعاىل قد بعث رسله السابقني  حملمد على والية علي أكثر أتييدا و إعانة للنيب من مجيع املسلمني ،حيث خص بذلك ،و
ّ
ّ
بن كل هذا ينايف تقدمي غريه عليه يف اإلمامة ،كما ال خيفى على من كشف عن
علي
والية
د
حمم
بن أيبطالب ،فكيف ال يكون مكلفا المة ّ
10
ّ
مفقود .عينه غطاء العصبية و الغباوة.
أيبطالب؟! و يف هذا  كفاية عن كل مقصود ،و عوض عن كل
و قال الع مة السيد حامد حسني يف «عبقات االنوار» بعد نقل كلمات و قال العلاّ مة السيد حامد حسني يف عبقات االنوار:
لاّ
و لقد جاءت أحاديث كثرية ،تنص على أن اسم علي مكتوب على
أعالم أهل السنة يف اآلية الشريفة:
لقد علم من كلمات أكابر أهل السنة ،و مشاهري أئمتهم و حفاظهم ،العرش مع اسم النيب و بذلك تظهر أفضليته من بعده ،و أنه أعظم قدرا
11
أن أخذ ميثاق نبوة سيد االنبياء من مجيع االنبياء و املرسلني ،عند هللا بعد الرسول من مجيع اخللق ،سواء االنبياء و غريهم».
من أوضح الرباهني و أمتها على أفضليته منهم و تقدمه عليهم .و ملا كان
هذا املعىن متفرعا على تقدمه يف اخللق عليهم ،و كان التقدم يف اخللق اثبتا الرابعة
علي بن أيبطالب من نور واحد».
لعلي ،كان هو أيضا ،أفضل اخلالئق بعد خامت النبيني .فهو اإلمام ما روي أن رسول هللا قال« :أان و ّ
روى صاحب «املناقب» 12عن سلمان قال :مسعت حبييب املصطفى
و اخلليفة من بعده ،و ال جيوز تقدم أحد عليه.

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».

و فيه 13قال رسول هللا:
«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 أيبطالب
فعلي مين و أان منه ،حلمه حلمي و دمه دمي ،فمن أحبه فيحبين أحبه و من
ّ
أبغضه ،فيبغضين أبغضه».

اخلامسة

توسل آدم بعلی يف التوبة؛ کما روى اخلوارزمي إبسناده عن ابن
عباس قال :سئل النيب عن الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه فتاب عليه.
حممد و علي و فاطمة و احلسن و احلسني إال تبت علي،
فقال« :سأله حبق ّ
فتاب عليه».
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 .2يف الفضائل الثابتة لعلی حال خلقه و والدته

ولد أمرياملؤمنني يوم اجلمعة الثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل
15
بثالثني سنة يف الكعبة و مل يولد أحد سواه فيها ال قبله و ال بعده.
روى صاحب كتاب «بشائر املصطفى »عن يزيد بن قعنب قال :كنت
جالسا مع العباس بن عبد املطلب و فريق من بين عبد العزى إبزاء بيت هللا
احلرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسدّ ،أم أمرياملؤمنني و كانت حامال به
لتسعة أشهر و قد أخذها الطلق ،فقالت« :اي 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».
قال يزيد بن قعنب ،فرأيت البيت قد انشق عن ظهره و دخلت فاطمة

فولدت عليا و لرسول هللا ثالثون سنة فأحبه رسول هللا حبا شديدا»...
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قال السيد ابن طاووس يف «الطرائف»:
مث نظرت ،فإذا هذه احملبة من النيب لعلي قد كانت عظيمة ،و
وجدت أسباهبا قدمية ،و أن هذا أمر إهلي و سر رابين ،و اإلحتاد بني النيب
و علي ،قد كان سالفا مستمرا و آنفا .و من ذلك حديث النور ،و
حديث خيرب ،و انه حيب هللا و رسوله ،و حيبه هللا و رسوله ،يف مقام أن من
كان قد هرب يف خيرب ،مل يكن كذلك ،ألن احلديث ورد على هذه الواقعة.
و من ذلك حديث الطائر ،و انه احب العباد اىل هللا تعاىل ،و احبهم إىل
رسول هللا.
و قال يل اجعلي مهده بقرب فراشي و كان يلي أكثر تربيته و كان
يطهر عليا يف وقت غسله و جيره [يوجره] اللنب عند شربه و حيرك مهده
عند نومه و يناغيه يف يقظته و حيمله على صدره.
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حممد ابن شهر آشوب يف «املناقب»:
قال الشيخ ّ
و نشأ يف دار الوحي ،و ريب يف بيت التنزيل ،و مل يفارق النيب يف حال
حياته اىل حال وفاته .ال يقاس بسائر الناس .و إذا كان يف أكرم ارومة،
و اطيب مغرس ،و العرق الصاحل ينمي ،و الشهاب الثاقب يسري ،و تعليم
الرسول انجع .و مل يكن الرسول ليتوىل أتديبه ،و يتضمن حضانته ،و
حسن تربيته ،اال على ضربني :إما على التفرس فيه ،أو ابلوحي من هللا تعاىل؛
فان كان ابلتفرس ،فال ختطى فراسته ،و ال خييب ظنه .و إن كان ابلوحي،
فال منزلة أعلى ،و ال حال أدل على الفضيلة و اإلمامة منه.
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و قال ابن ميثم البحراين:
ال نزاع يف انه كان يف غاية الذكاء و االستعداد للعلم ،و كان رسول هللا
افضل الفضالء ،مث انه بقى من أول صغره ،اىل حني وفاة الرسول يف خدمته،
يالزمه ليال و هنارا ،و يدخل عليه يف كل وقت ،و مل يتفق ذلك الحد من
الصحابة .و معلوم أن التلميذ اذا كان بتلك الصفة من الفطنة و احلرص على
العلم ،و كان االستاذ يف غاية الفضل و احلرص على ارشاده و تعليمه ،و
كان اإلتصال بينهما حاصال يف كل األوقات ،فانه يبلغ ذلك التلميذ مبلغا
عظيما يف العلم.
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و نعم ما قال ابن شهر آشوب يف املناقب:
أفال يكون أعلم الناس ،و كان مع النيب يف البيت و املسجد ،يكتب
وحيه و مسائله ،و يسمع فتاويه و يسأله؟
قال رسول هللا بعد والدة علی ...« :و يقول هذا أخي و وليي و

فيه و غابت عن أبصاران و عاد البيت إىل حاله فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب
فلم ينفتح فعلمنا أن ذلك من أمر هللا تعاىل ،مث خرجت يف اليوم الرابع و على
انصري و صفيي و ذخري و كهفي و صهري و وصيي و زوج كرمييت و أميين على
املؤمنني علي بن أيبطالب .فقالت:
يدها أمري
ّ
وصييت و خليفيت و كان حيمله دائما و يطوف به جبال مكة و شعاهبا و أوديتها».
«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 :اي 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.

اهلوامش:

 .1ابن شهر آشوب« ،مناقب آل ايب طالب ،»ج  ،2ص 257؛ و نقل العلاّ مة
اجمللسي هذا الكالم عنه يف «حبار االنوار» ،ج  ،38ص .50
« .2مناقب اخلوارزمي» ،ص .221
 .3أنظر« :دالئل الصدق» ،ج  ،2ص .170 -167
« .4العمدة» ،ص 353؛ و انظر ايضا كتابه اآلخر« :اخلصائص» ،ص .156
 .5راجع« :خالصة عبقات االنوار» ،ج  ،5ص .276 -269
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« .6مناقب اخلوارزمي» ،ص .227
 .7نفس املصدر.88 ،
 .8نفس املصدر ،ص .90
 « .9مسند أمحد بن حنبل» .و احلديث ليس فيه بل يف مناقب أمحد بن حنبل  ،و
أخرجه العلاّ مة اجمللسي يف «البحار» نقال عن «كشف اليقني».
« .10حبار االنوار» ،ج  ،36ص .53
 .11أنظر« :خالصة عبقات االنوار» ،ج  ،5ص .256 -243
« .12مناقب اخلوارزمي» ،ص .88
 .13نفس املصدر ،ص .88
 .14ابن املغازيل يف «مناقبه» ،ص  ،63ح  .89أخرجه العلاّ مة اجمللسي يف «البحار»،
ج  ،35ص  ،17عن «إرشاد» املفيد و «إعالم الورى» للطربسي مث قال :أقول العلاّ مة
يف كشف اليقني حنوه.
 .15أخرج الفقرة السابقة العلاّ مة اجمللسي يف «البحار» ،ج  ،35ص  ،17 -16عن
«إرشاد» املفيد و «إعالم الورى» الطربسي ،ببعض االختالف و الزايدات ،مث قال:
أقول :ذكر العلاّ مة يف كشف اليقني حنوه.
« .16الطرائف» ،ص :155 -154
 .17ابن شهر آشوب« ،مناقب آل ايب طالب ،»ج  ،2ص .180
« .18قواعد املرام» ،ص .183
 .19ابن شهر آشوب« ،مناقب آل ايب طالب ،»ج  ،2ص .35
املصدر :العلاّ مة احللى ،حسن بن يوسف بن مطهر« ،كشف اليقني يف فضائل
أمرياملؤمنني ،»طهران ،طباعة وزارة ارشاد ،الطبعة االولی1411 ،ق ،.صص
 ،20-5ابلتلخیص.

وارث نهر اللبن والماء
إن «هنر اللنب واملاء» يذكر اإلنسان يف الوهلة االوىل أبهنر اجلنة واليت جاء
يف وصفها« :يف اجلنة هنرا أبيض من اللنب و أحلى من العسل» 1لكن إن أمعنا
النظر يف اتريخ حضور اإلنسان يف األرض ،خيطر على ابلنا هنر لنب وماء
اخر كان ذات يوم بيد أسباط بين اسرائيل اإلثىن عشر ،لكن وبعد رحيل
النيب موسى ،إنتقلت شأهنا شأن ابقي وسائل الرسالة والنبوة إىل األنبياء
الذين جاؤوا من بعده ،وهي االن واحد من العديد من املواريث املوجودة
لدى صاحب األمر من األنبياء واألوصياء.
ورغم أن هذا املوروث كان قبل هذا بيد ابقي أوصياء الرسول األكرم
أيضا ،لكن إذن استخدامه واإلستفادة منه (كله وبكل قوة) هو بتصرف
قائم آل حممد.
وتتضح من خالل رواية حقيقة هذا األمر.
روی عن مفضل بن عمر عن أيب عبد هللا قال« :مسعته يقول أ تدري ما
كان قميص يوسف ».قال قلت :ال.
قال« :إن إبراهيم ملا أوقدت له النار أاته جربئيل بثوب من ثياب اجلنة
فألبسه إايه فلم يضره معه حر و ال برد فلما حضر إبراهيم املوت جعله يف
متيمة 2و علقه على إسحاق و علقه إسحاق على يعقوب فلما ولد
يوسف علقه عليه فكان يف عضده حىت كان من أمره ما كان فلما أخرجه
ِ
ف
وس َ
يح يُ ُ
يوسف مبصر من التميمة وجد يعقوب رحيه و هو قوله« -إِيِّن لأَ َج ُد ر َ
ل َْو ال أَ ْن �تَُفنِّ ُدون» 3فهو ذلك القميص الذي أنزله هللا من اجلنة».

قلت :جعلت فداك فإىل من صار ذلك القميص؟
قال« :إىل أهله».
4
حممد».
مث قال« :كل نيب ورث علما أو غريه فقد انتهى إىل آل ّ
ومن املوروث الذي يضطلع بدور يف إنتصار االمام املهدي واقامة دولته
الكرمية ودوامها هو خامت النيب سليمان الذي كان يسخر اجلن بواسطته
5
ابذن هللا.
وأما هنر اللنب واملاء!
وابلرغم من أن إقدام االمام املهدي جيعل  األرض تتطهر من أقصاها إىل
6
الس ِ
أقصاها من الظلم واجلور« ،لََفتَ ْحنا َعلَْي ِهم �بر ٍ
ماء َو الأْ َْرض»؛
كات ِم َن َّ
ْ ََ
ورغم أن الناس حيققون يف ظل السياسات الصحيحة واإلدارة احلكيمة لإلمام
املهدي إزدهارا يف احلقل الزراعي وإنتعاشا إقتصاداي ملفتا 7و «تظهر
األرض كنوزها حىت يراها الناس على وجهها» 8و «استغىن الناس مبا رزقهم هللا
من فضله»؛ 9لكنه ال جيب جتاهل دور هنر اللنب واملاء يف استعناء الناس عن
املاء والطعام.
وهذا النهر ينبع من حجر النيب موسى .كان حجرا خفيفا مربعا مثل
رأس الرجل أمر أن حيمله فكان يضع يف خمالته فإذا احتاجوا إىل املاء ألفاه
و ضربه بعصاه فسقاهم و قیل :كان احلجر من الكدان و هو حجارة رخوة
كاملدر و كان فيه اثنتا عشرة حفرة ينبع من كل حفرة عني ماء عذب
فيأخذونه فإذا فرغوا و أراد موسى محله ضربه بعصاه فيذهب املاء و
15
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16

كان يسقي كل يوم ستمائة ألف.
و قد أنبع هللا ملوسى من احلجر املاء فانبجست من احلجر اثنتا عشرة
11
عينا لكل سبط عني و احلجارة يتفجر منها األهنار.
نقرأ يف روایة عن االمام الباقر العلوم:
«إذا خرج القائم من «مكة» ينادي مناديه :أال ال حيملن أحد طعاما و ال
10

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
12
ينزلوا النجف من ظهر الكوفة».
حممد بن علي« :إذا ظهر القائم ظهر براية رسول
و قال أبو جعفر ّ
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
13
ينزلوا «النجف» بظهر «الكوفة».

وبذلك فان انس عصر الظهور ،يستضيفون هنرا له أثر من اجلنة .النهر الذي
جيري على يد حضرة ربيع األانم واجلنة اليت أتيت معه مبكرا إىل األرض .کما
وصف هللا تعالی فی کتابه اجلنة يف االرض:
14
ِ
ضها َك َع ْر ِ
السماء َو الأْ َْرض» و « َو
ض َّ
«سابِ ُقوا إِىل َمغْ ِف َرٍة ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
15
أ ََّما الَّذين س ِع ُدوا فَِفي الجْ ن َِّة خالِدين فيها ما دام ِ
ماوات َو الأْ َْرض»...
ت َّ
الس ُ
َ
َ
َ ُ
َ
عن أمري املؤمنني قال...« :يعين السماوات و األرض قبل القيامة فإذا
16
كانت القيامة بدلت السماوات و األرض»
اهلوامش:

حممد بن خالد« ،احملاسن» ،قم ،الطبعة الثانیة1371 ،ق ،.ج
 .1الربقى ،امحد بن ّ
 ،1ص .180
 .2التميمة :اخلرزة اليت تعلق على اإلنسان و غريه من احليواانت و يقال لكل عوذة
تعلق عليه.
 .3سورة يوسف ،اآلیة .94
حممد بن يعقوب« ،الكايف» ،طهران ،االسالمیة ،الطبعة الرابعة1407 ،ق،.
 .4الكليىنّ ،
ج  ،1ص .232

 .5قال الصادق « :جعل هللا عز و جل ملك سليمان يف خامته -فكان إذا لبسه
اجلن و اإلنس و الشياطني و مجيع الطري و الوحش و أطاعوه فيقعد على كرسيه
حضرته ّ
و بعث هللا عز و جل رايحا حتمل الكرسي  -جبميع ما عليه من الشياطني و الطري و
اإلنس و الدواب و اخليل  -فتمر هبا يف اهلواء إىل موضع يريده سليمان( ».القمى،
على بن ابراهيم« ،تفسري القمي» ،قم ،الطبعة الثالثة1404 ،ق ،.ج  ،2ص ).236
 .6سورة االعراف ،اآلیة .96
حممد بن على« ،اخلصال» ،قم ،الطبعة االولی1362 ،ه.ش،.
 .7ابن اببويه الصدوقّ ،
ج  ،2ص .626
حممد« ،اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد» ،قم ،الطبعة
بن
حممد
ّ
 .8املفيدّ ،
االولی 1413 ،ق ،.ج  ،2ص .381
 .9نفس املصدر ،ج  ،2ص .381
حممد ابقر« ،حبار األنوار» ،بريوت ،دار احیاء الرتاث العريب ،الطبعة
 .10اجمللسىّ ،
الثانیة1403 ،ق ،.ج  ،13ص .192

 .11قطب الدين الراوندى ،سعيد بن هبة هللا« ،اخلرائج و اجلرائح» ،قم ،الطبعة االولی،
 1409ق ،.ج  ،3ص .1043
حممد بن ابراهيم« ،الغيبة للنعماين» ،طهران ،الطبعة االولی،
 .12ابن أيب زينبّ ،
1397ق ،.ص .238
 .13نفس املصدر ،ص .238
 .14سورة احلديد ،اآلية .21
 .15سورة هود ،اآلیة .108
حممد ابقر« ،حبار األنوار» (ط  -بريوت) ،ج  ،6ص .246
 .16اجمللسىّ ،

االمام علي و االمام المهدي
إن البشرية تنتظر على أحر من اجلمر جناة هنائية .إن الكتلة اإلنسانية اهلائلة ،منتهی النور فليهنأ من متسك بعروتنا و حشر علی حمبتنا».
وكل حسب حالته ودينه وثقافته ووعيه ،ينتظر مصلحا عامليا قواي وكبريا .ويف
هذا اخلضم ،حتدث األنبياء واألئمة املعصومون وأكثر من االخرين عن أوصاف املهدي
املهدوية واإلنتظار وشروطه والظهور وعالماته ،وعصر الغيبة وعصر الظهور سئل اإلمام علي أمري املؤمنني عن أوصاف املهدي فقال:
ومكاسبه و . ...مبا يف ذلك حتدث اإلمام علي أمري املؤمنني ابشكال «هو شاب مربوع ،حسن الشعر ،حسن الوجه ،يسيل شعره علی منكبيه ،و
3
وصور خمتلفة عن ذلك اإلمام وتطرق إىل خصائص حكومة اإلمام  العاملية نور وجهه يعلو سواد شعره وحليته و رأسه أببی ابن خرية اإلماء».
ومنجزاهتا.
ونلقي اتليا نظرة على مسألة املهدوية وسيماء اإلمام املهدي عرب كلمات خامت األسرار
قيمة لإلمام علي.
وقال اإلمام علي يف وصاايه لـكميل:
2

وصف اإلمام املهدي
مبعث أمان

سر إال والقائم خيتمه
« ...اي كميل ما من علم إال و أان أفتحه ،و ما من ّ
 ...اي كميل ذريّة بعضها من بعض ،وهللا مسيع عليم ،اي كميل الأتخذ إال
4
عنّا تكن منّا». ...

ونقل اإلمام علي عن النيب األكرم قوله:
السماء،
الزمان
السماء ،فإذا ذهبت النّجوم ذهب أهل ّ
«النّجوم أمان ألهل ّ
األرض1».و خصائص آخر ّ
أهل بيتی أمان ألهل األرض ،فإذا ذهب أهل بيتی ،ذهب أهل
حرية الشيعة
قال اإلمام علي:
هنيئا لكم
ابلشيعة جيولون جوالن النّعم فی غيبته،
«للقائم منّا غيبة أمدها طويل ،كأنی ّ
وقد ألقى اإلمام علي خطبة يف مديح الرسول األكرم قال فيها :يطلبون املرعی فال جيدونه أال فمن ثبت منهم علی دينه ،ومل يقس قلبه لطول
«فنحن انوار السماء و انوار االرض و سفن النجاة و فينامكنون العلم و أمد إمامه ،فهو معی فی درجتی يوم القيامة.
الينا مصري االمور وهبمدينا تنقطع احلجج فهو خامت االئمه و منقذ االمة و  ...إ ّن القائم منّا إذا قام ،مل يكن ألحد فی عنقه بيعة ذلك ختفی والدته و
17
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يغيب شخصه».

5

السحاب ،يؤلّف هللا بني 
اي مسجد الکوفة!
هللا هللا ،قتل؛ فيجمع هللا تعالی له قوماً قزع كقزع ّ
قلوهبم ،ال يستوحشون إلی أحد ،وال يفرحون أبحد ،يدخل فيهم علی
توجه اإلمام علي صوب مسجد الکوفة وقال:
«ويل ملن هدمك ،و ويل ملن س ّهل هدمك ،و ويل لبانيك ابملطبوخ املغيرّ  ع ّدة أصحاب بدر مل يسبقهم األ ّولون و اليدركهم اآلخرون ،و علی عدد
27
قبلة نوح ،طوبی ملن شهد هدمك مع قائم أهل بيتی ،أولئك خيار األمة مع أصحاب طالوت الّذين جاوزوا معه النّهر».
21
أبرار العرتة».

18

قبل الظهور

خسائر ما قبل الظهور

وأييت زمان...
قال االمام علي:
قال اإلمام علي:
«بني يدی القائم موت أمحر ،و موت أبيض و جراد فی حينه ،و جراد فی
يعز فيه إالّ املاحل وال يستطرف إال الفاجر ،وال
«أيتی علی النّاس زمان ال ّ
فبالسيف ،و أ ّما املوت األبيض
يضعف إال املنصف يتخذون الفیء مغنمأ ،والصدقة مغرما ،والعبادة استطالة غري حينه أمحر كال ّدم ،فأ ّما املوت األمحر ّ
ً
ّ
12
ّ
ّ
ّ
فالطاعون».
الرحم منّاً والعلم متجراً ،فعند ذلك يكون سلطان النّساء
صلة
و
اس،
الن
علی ّ
ّ
6
الصبيان».
و مشورة اإلماء ،و إمارة ّ
املوت والقتل

إحنراف املسلمني

قال أمریاملؤمننی علي:
املهدی حتّی يقتل ثلث ،و ميوت ثلث ،و يبقی ثلث».
«الخيرج
ّ

واجبات الشیعة

سلطة الیهود

13

14

قال رسول هللا كما نقله أمریاملؤمننی علي:
«إذا ابغض املسلمون علمائهم ،واظهروا عمارة أسواقهم ،و تناكحوا علی
مجع الدراهم ،رماهم هللا عزوجل أبربع خصال :ابلقحط من الزمان ،واجلور أربع فنت رهيبة
ّ ّ
قال االمام علي:
7
السلطان ،واخليانة من والة األحكام والصولة من العدو».
من ّ
«تكون أربع فنت؛ األولی :استحالل ال ّدماء ،والثّانية :استحالل ال ّدم واألموال
والثالثة :استحالل الدم واألموال والفروج ،والرابعة :لو كنت فی حجر ثعلب
التهرب من اإلسالم
15
لدخلت عليك الفتنة».
قال أمریاملؤمننی علي:
8
«أيتی علی النّاس زمان اليتبع فيه العامل ،وال يستحی فيه من احلليم ،واليوقّر جتاسر الیهود والنصاری
فيه الكبري ،و اليرحم فيه الصغري ،يقتل بعضهم بعضاً علی ال ّدنيا .قلوهبم
قال اإلمام علي:
قلوب األعاجم و ألسنتهم ألسنة العرب ،اليعرفون معروفاً ،و الينكرون
«لتمنعن مساجدكم ،يهودكم و نصاراكم ،و صبيانكم و جمانينكم ،أو
ّ
منكراً .ميشی الصاحل فيهم مستخفياً ،أولئك شرار خلق هللا ،الينظر هللا إليهم
16
سجداً ،و قد قالهللا ع ّزوجلّ« :إمَِّنا
ليمسخنّكم هللا قردة وخنازير رّكعاً و ّ
9
يوم القيامة».
17و18
جََ
ُ
ُ
َ
قربُوا املَ ِ
سج َدا َحلرا َم»
ي
ال
ف
س
ن
ون
ِك
ر
ش
مل
ا
َ
ٌ
ََ

الشیطان والغیبة
وقد أصدر اإلمام علي أمرا إىل عدد من املشاهري والكبار ،فتمردوا فقال
نقل أمریاملؤمننی علي عن النيب األكرم قوله:
عليه السالم معاتبا إايهم:
ليغينب القائم من ولدی ،بعهد معهود إليه منّی« ،أفعلتم ما أمرتكم [به]؟»
ابحلق بشرياً ّ
«والّذی بعثنی ّ
حممد حاجة،
ّ
ويشك آخرون فی قلنا :ال!
حتّی يقول أكثر النّاس :ما هلل فی آل ّ
19
والدته.
نب أعناقكم اليهود والنّصاری».
قال« :وهللا
لتفعلن ما أتمرون به ،أو لرتك ّ
ّ
فليتمسك بدينه و الجيعل للشيطان إليه سبيالً يش ّكه فيزيله
فمن أدرك زمانه
ّ
عن ملّتی ،و خيرجه من دينی ،فقد أخرج أبويكم10من اجلنّة من قبل و إ ّن هللا سر إنتصار الیهود
الشياطني أولياء للّذين اليؤمنون».
وجل جعل ّ
ّ
عز ّ
قال أمري املؤمنني علي يوما وهو على املنرب:
الشام علی ابطلهم أش ّد اجتماعاً منكم علی حقّكم ،و وهللا
«إنّی أری أهل ّ
إنتظروا
لتطؤ ّن هكذا و هكذا!!!»
قال اإلمام علي:
مث ضرب(ع) برجله علی املنرب حتی مسع صوته من فی آخر املسجد .مثّ قال:
أحب األعمال إلی هللا ع ّز ّ
وجل «مثّ
ليستعملن عليكم اليهود والنّصاری حتّی تنفوا يعنی إلی أطراف األرض
انتظروا الفرج وال تيأسوا من روحهللا ،فإ ّن ّ
ّ
انتظار الفرج ،ما دام عليه العبد املؤمن ،واملنتظر ألمران
كاملتشحط بدمه فی مثّ ال يرغم هللا إال آبانفكم!!! مثّ وهللا ليبعثّ ّن هللا رج ً
ال منّا أهل البيت ،ميألها
ّ
11
20
سبيلهللا». ...
عدالً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً».

اي قدس آتون!

قال اإلمام علي:
أسرع هكذا!
«فيتقدم املهدی من ذريتی ،فيصلی الی قبلة جده رسول هللا و يسريون
قال اإلمام علي متوجها إىل أحد أنصاره:
28
السود مقبلة من خراسان فكنت فی صندوق مجيعاً الی أن أيتوا بيت املقدس». ...
الراايت ّ
«اي عامر إذا مسعت ّ
مقفل عليك ،فاكسر ذلك القفل و ذلك الصندوق ،حتّی تقتل حتتها ،فإن
22
مل تستطع فتدحرج حتّی تقتل حتتها».
بعد الظهور

الكنز يف ایران وطالقان

إختالف الشیعة

قال اإلمام علي وبينما كان قد شبّك أصابعه متوجها إىل مالك بن
ضمرة:

قال أمریاملؤمننی علي:
«و حياً ّ
للطالقان ،فإ ّن هلل ع ّز ّ
الشيعة هكذا و شبّك أصابعه
وجل هبا كنوزاً ،ليست من ذهب وال فضة« ،اي مالك بن ضمرة كيف أنت إذا اختلفت ّ
حق معرفته ،و هم أنصار
املهدی و أدخل بعضها فی بعض».
لكن هبا رجاالً مؤمنني  عرفوا هللا ّ
ّ
و ّ
23
آخرال ّزمان».
فقلت :اي أمري املؤمنني ما عند ذلك من خري.
قال« :اخلري كلّه عند ذلك اي مالك ،يقوم قائمنا فيق ّدم سبعني رج ً
ال يكذبون
29
علیهللا و علی رسوله ،فيقتلهم ،مثّ جيمعهم هللا علی أمر واحد».
أثناء الظهور

حزن صاحب العصر

مصدر هبجة للجميع

قال اإلمام علي وهو على املنرب:
«إذا هلك اخلاطب ،وزاغ صاحب العصر ،و بقيت قلوب تتقلّب من نظر االمام علي ذات يوم إىل إبنه سيد الشهداء وقال:
مساه رسول هللا ،سيّدأ و سيخرج هللا من صلبه
اضمحل املضمحلّون ،و بقی املؤمنون« ،إ ّن ابنی هذا سيّد كما ّ
ّ
خمصب و جمدب ،هلك املتمنّون ،و
و قليل ما يكونون ،ثالمثائة أو يزيدون ،جتاهد معهم عصابة جاهدت مع رج ً
ال ابسم نبيّكم ،يشبهه فی ا َخللق وا ُخللق ،خيرج علی حني غفلة من النّاس
24
و إماتة للحق و إظهار للجور .وهللا لو مل خيرج لضربت عنقه .يفرح خبروجه
رسول هللا و آله يوم بدر ،مل تقتل و مل متت».
السماوات و ّ
سكاهنا و هو رجل أجلی اجلبني ،أقنی األنف ،ضخم
أهل
ّ
البطن ،أزيل الفخذين بفخذه اليمنی شامة أفلج الثنااي و ميأل األرض عدالً
صليل السيف
30
كما ملئت ظلماً و جوراً».
نقل اإلمام علي عن النيب األكرم الذي قال متوجها إليه:
«اي علی ،إن قائمنا إذا خرج ،جيتمع إليه ثالمثائة و ثالثة عشر رجالً ،عدد
رجال بدر ،فإذا حان وقت خروجه ،يكون له سيف مغمود انداه السيف :الربکة الال متناهية
25
قال االمام علي:
قم اي ولی هللا فاقتل أعداء هللا».
«بنا يفتح هللا و بنا خيتم هللا ،و بنا ميحو ما يشاء و يثبت ،و بنا يدفع هللا
السماء
يغرنكم ابهلل الغرور ،ما أنزلت ّ
ال ّزمان الكلب ،و بنا ينزل الغيث ،فال ّ
األصحاب الشبان
قطرة من ماء منذ حبسه هللا ع ّزوجلّ.
قال أمریاملؤمننی علي:
السماء قطرها ،وألخرجت األرض نباهتا ولذهبت
لت
ز
ألن
قائمنا
قام
قد
لو
و
ّ
«إ ّن أصحاب القائم شباب ال كهول فيهم ،إال كالكحل فی العني ،أو
السباع والبهائم ،حتّی متشی املرأة
اصطلحت
و
العباد،
قلوب
من
حناء
الش
ّ
26
ّ
الزاد امللح».
الزاد ،و أقل ّ
كامللح فی ّ
الشام ،ال تضع قدميها إال علی النبات ،و علی رأسها زنبيلها
بني العراق إلی ّ
31
اليهيجها سبع و الختافه».

إجتماع األصحاب

قال اإلمام علي وهو يرد على أحد سأله حول احلجة:
الرجل:
«هيهات مثّ عقد بيده سبعاً فقال :ذاك خيرج فی آخرال ّزمان ،إذا قال ّ
19
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امساعیل شفیعي سروستاين

اهلوامش:

« .1كمالالدين» ،ص .205
« .2حباراالنوار» ،ج  ،57ص 212؛ «تذكرة اخلواص» ،صص  28و 130؛ «مروج
الذهب» ،ج  ،1ص .22
« .3الغيبة» ،الشيخ الطوسی ،ص 281؛ «عقد الدرر» ،ص 41؛ «غالية املواعظ»،
ج  ،1ص .77
« .4حتفالعقول» ،ص .171
« .5كمالالدين» ،ص 303؛ «حباراألنوار» ،ج  ،51ص .109
« .6اتريخ يعقوبی» ،ج  ،2ص 209؛ «غرر احلكم» ،ص 363؛ «مطالب املسؤول»،
ج  ،1ص 150؛ «حباراالنوار» ،ج  ،52ص 278؛ «هنجالبالغة» ،احملقق :الصبحی
الصاحل ،ص  ،485اخلطبة  ،102مع اختالف ضئيل.
« .7مستدرك الصحيحني» ،ج  ،4ص .361
 .8والقصد هو اإلمام املعصوم وكذلك علماء الدين.
« .9موسوعة أمرياملؤمنني ،»ص .284
« .10كمالالدين» ،ج  ،1ص 51؛ «اثبات اهلداة» ،ج  ،3ص 459؛ «حباراألنوار»،
ج  ،51ص .68
« .11حباراألنوار» ،ج  ،52ص 123؛ «اخلصال» ،ج  ،2ص .610
« .12الغيبة» ،الشيخ الطوسی ،ص 267؛ «الغيبة» ،النعمانی ،ص 277؛ «عقد
الدرر» ،ص 65؛ «اعالمالوری» ،ص 427؛ «حباراالنوار» ،ج  ،52ص .211
 .13ليس واضحا إن كانت شعوب العامل أو الشرق األوسط أو الشيعة.
« .14الفنت» ،ابن محاد ،ص 231؛ «عقد الدرر» ،ص 63؛ «كنز العمال» ،ج
 ،14ص .587
« .15السنن الواردة» ،ص .35
 .16والقصد هو أن اركعوا واسجدوا وال تغفلوا ما يف حواليكم.
 .17سورة التوبة( ،)9اآلية .28
« .18دعائم اإلسالم» ،ج  ،1ص 149؛ «تفسري الربهان» ،ج  ،2ص .877
« .19منتخب كنز العمال» مع حتشية «مسند» أمحد ،ج  ،2ص .150
« .20هنجالسعادة» ،ج  ،2ص .591
« .21الغيبة» ،الشيخ الطوسی ،ص 283؛ «اثبات اهلداة» ،ج  ،3ص 516؛
«حباراألنوار» ،ج  ،52ص .332
« .22كنز العمال» ،ج  ،11ص 278؛ «مجع اجلوامع» ،ج  ،2ص .212
« .23الربهان» ،ج  ،2ص 760؛ «عقدالدرر» ،ص 122؛ «احلاوی للفتاوی» ،ج
 ،2ص 82؛ «كنز العمال» ،ج  ،14ص .591
« .24الغيبة» ،النعمانی ،ص 195؛ «حباراالنوار» ،ج  ،52ص .137
« .25حباراالنوار» ،ج  ،52ص  303و ج  ،36ص .410
« .26الغيبة» ،الشيخ الطوسی ،ص 284؛ «الغيبة» ،النعمانی ،ص 315؛
«حباراالنوار» ،ج  ،52ص .333
« .27مستدرك الصحيحني» ،ج  ،4ص 596؛ «عقد الدرر» ،صص  59و 131؛
«الربهان» ،ج  ،2ص .734
« .28اثبات اهلداة» ،ج  ،3ص 587؛ «مستدرك الوسائل» ،ج  ،11ص 277؛
«الشيعة و الرجعة» ،ج  ،1ص .176
« .29الغيبة» ،النعمانی ،ص  ،206ص 11؛ حباراالنوار ،ج  ،52ص .115
« .30الغيبة» ،النعمانی ،ص 214؛ «حباراألنوار» ،ج  ،51صص  12و 22؛ «ينابيع
املودة» ،ج  ،3ص 88؛ «عقد الدرر» ،ص 38؛ «نوادر األخبار» ،ص .221
« .31حباراالنوار» ،ج  ،52ص 316؛ «اخلصال» ،الشيخ الصدوق ،صص  226و
610؛ «حتفالعقول» ،ص  ،115مع اختالف ضئيل.

الشفاعة تعين الوساطة ،وتطلق اصطالحا على توسط وتدخل خملوق بني هللا
وخملوق اخر ،لتوصيل اخلري أو صد الشر ،أكان ذلك يف الدنيا أو االخرة.
إن الشفيع والوسيط هو عامل ومسبب ومقوم للوقائع اليت يتطلب وقوعها
وجود شفيع ووسيط .وإن ألقينا نظرة على مجيع الوقائع الطبيعية واملاورائية
سنجد ابن عامة الوقائع اجللية واخلفية ،تتحقق عن طريق سلسلة األسباب
واملسببات بواسطة الشفيع والوسيط ،مثلما أن املاء يصل إىل درجة الغليان
بواسطة النار وشفاعة النار ،ومثلما أن املاء يتجمد بواسطة الربد وشفاعة
الربد.
ويف الرؤية التوحيدية ،فقد بىن هللا عامل الكون و الوجود على أساس نظام
«األسباب واملسببات» وأن كل ظاهرة حتصل على إثر سبب وعلة خاصة،
وأي واقعة ال تقع من تلقاء ذاهتا ومن دون وجود ابعث وعامل اثن.
ب فجع ل
ي األشياء إال أبسبا 
هللا أ ن جير 
ىب 
عن أيب عبد هللا أنه قال« :أ 
1
لك ل شيء سببا».
وبناء على ذلك ميكن اإلستنتاج أبن عامل الكون ،هو جمموعة مذهلة ومرتابطة
من االسباب واملشيئات.
ومثة حنو ثالثني آية وردت يف «القرآن الكرمي» حول الشفاعة وتقسم إىل
عدة أقسام:
 .1اآلايت اليت تنفي الشفاعة ،مثل:
2
«�یوم ال �بیع ِ
فاعة»
فیه َو ال ُخلَّةٌ َو ال َش َ
َْ ٌ َْ ٌ
 .2اآلايت اليت تصرح بشفاعة هللا فحسب ،مثل:
3
«ما لَ ُک ْم ِم ْن ُدونِِه ِم ْن َولِ ٍّی َو ال َشفیع»
 .3اآلايت اليت تتحدث عن شفاعة االخرين إبذن هللا ،مثل:
« َم ْن َذا الَّذی یَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إِالَّ بإِِ ْذنِِه»  4

 .4اآلايت اليت تبني شروط املشفوع هلم ،مثل:
5
« َو ال یَ ْش َفعُو َن إِالَّ لِ َم ِن ْارتَضی»
ويتضح من هذه اآلايت أن الشفاعة ليست بدون قيد أو شرط ،وأن الشفاعة
ذاهتا والشفيع واملشفوع ،جيب أن حيصل كله ابذن هللا تعاىل .وإضافة إىل
ذلك ،فان املشفوع له جيب أن حيظى بشروط ذكر بعض منها ،وإن مل يكن
أحد حيظى هبذه الشروط ،فانه لن ينال الشفاعة ،حىت وإن كانت زوجة نيب،
مثلما أن زوجة نوح ولوط ،مل تشملهما الشفاعة بسبب الفسق...
ِ ِ ِ 6
«ما ِم ْن َشفی ٍع إِالَّ ِم ْن �بَْعد إ ْذنه»
والشفاعة على قسمني :الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية.
والشفاعة التكوينية هي عبارة عن وساطة العلل الوجودية بني هللا واملخلوقات.
وبذلك فان مجيع األسباب والعلل الوجودية تعد شفيعا.
وأما الشفاعة التشريعية ،فهي تنقسم حبد ذاهتا إىل قسمني :أحدمها الشفعاء
يف الدنيا والذين يؤدون إىل املغفرة والقرب االهلي ،مبا يف ذلك التوبة والقرآن
واإلميان والعمل الصاحل واملساجد واألماكن املباركة واألايم الشريفة واالنبياء
واملالئكة واملؤمنون .واالخرى ،الشفعاء يف اآلخرة والقيامة ،أي املالئكة
7
واألنبياء والشهداء.
ويستشف من اآلايت والرواايت الواردة ،أن الشفاعة مقبولة عقال ومؤيدة
شرعا.
إن ما يسهم يف قبول الشفاعة ،هو التكافؤ والتجانس بني  احملتاج إىل
الشفاعة وموقع وأوامر ونواهي الشفيع (رسول هللا وأهل البيت)
وإذن هللا سبحانه وتعاىل وكذلك مقام قرب وعزة املعصومني ومقام وسيط
فيضهم عند هللا تعاىل والذي يؤدي إىل اكتساب رمحة هللا وقبول شفاعته.
قال رسول هللا:
21

مقاالت اإلمامة
شأن اإلمام

٭ الرقم 52
املرجب
٭ رجب ّ
1440

٭ الرقم 52
املرجب
٭ رجب ّ
1440

شأن اإلمام

مقاالت اإلمامة

22

ين ألشف ع يوم القيامة فأشف ع و يشفع علي فيشفع و يشفع أهل بييت امليعاد و إمنا أمرت بعبدي هذا إىل النار لتشفعي فيه فأشفعك و ليتبني ملالئكيت
«إ 
8
و أنبيائي و رسلي و أهل املوقف موقفك مين و مكانتك عندي فمن قرأت بني
فيشفعون».
14
إن أتباع عامة األداين واملذاهب التوحيدية يؤمنون ابلشفاعة ،ما عدا عينيه مؤمنا فخذي بيده و أدخليه اجلنة».

الوهابيون ،الذين يذهبون بسبب جهل وسوء فهم أصول الدين االسالمي
احلنيف وفروعه إىل أنه ميكن طلب الشفاعة من هللا من دون وسيط ،وإن
طلب أحد الشفاعة من غري هللا فهو مشرك.
ومثة عالقة وثيقة جدا بني التوسل والشفاعة ،وابألحرى ،فان التوسل هو
عمل انسان يلجأ إىل املعصوم ويطلب منه الشفاعة عند هللا ،والشفاعة
عمل املعصوم الذي يصبح وسيطا ويسأل هللا تعاىل أن يصفح ويغفر
لذلك االنسان املتوسل أو أن يقضي حاجته.

من كنا شفعاءه جنا

علي بن موسى الرضا يقول:
االمام ّ
ض غربة أعلم ذلك بعهد عهده إيل أيب عن
ين مقتو ل و مسموم و مدفو ن أبر 
«إ 

أبيه عن آابئه عن رسول هللا أال فمن زارين يف غربيت كنت أان و آابئي شفعاءه
يوم القيامة و من كنا شفعاءه جنا و لو كان عليه مثل وزر الثقلني  9».

الشفاعة حمظورة

روی عن أنس بن مالك ،قال :رأيت رسول هللا يوما مقبال على علي بن
ک َعس ی
أيب طالب و هو يتلو هذه اآلية « َو ِم َن اللَّْی ِل �فَ�تََه َّج ْد بِ ِه انفِلَةً لَ َ
ک َمقاماً محَْ ُموداً»  10
ک َربُّ َ
أَ ْن �یَ�بَْعثَ َ
يف أه ل التوحيد من أميت
ين الشفاعة 
جل ملك 
فقال« :اي علي! إن ريب ّ
عز و ّ
11
و حظر ذلك عمن انصبك و انصب ولدك من بعدك».

الشفاعة للمطیعنی

روی عن أيب احلسن موسى بن جعفر عن أبيه قال :مسعت أيب يقول و
رجل يسأله عن قول هللا عز و جل «�یَْوَمئِ ٍذ ال �تَ�نَْف ُع َّ
الش َ
فاعةُ إِلاَّ َم ْن أ َِذ َن لَهُ
12
الرَّحمْ ُن َو َر ِض َی لَهُ �قَْول»
فقال« :ال ينال شفاعة حممد يوم القيامة إال م ن أذ ن ل ه بطاعة آ ل
حممد و رضي له قوال و عمال فيهم فحيي على مودهتم و مات عليها فرضي
13
هللا قوله و عمله فيهم»...

الفاطمة شفیعة یوم القیامة

حممد بن مسلم الثقفي قال مسعت أاب جعفر يقول:
روی عن ّ
ب جهن م فإذا كا ن يوم القيامة كتب بني عيين كل رجل
«لفاطمة وقفة عل ى اب 
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
ت ال ختلف امليعاد».
النار و وعدك احلق و أن 
فيقول هللا عز و جل :صدقت اي 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

صاحب شفاعة الرسول

قال رسول هللا:
يو
ب األمر بعد 
«...أما علي بن أيب طالب فإن ه أخ ي و شقيق ي و صاح 
15
صاحب لوائي يف الدنيا و اآلخرة و صاحب حوضي و شفاعيت»...
اهلوامش:

حممد بن یعقوب« ،الکافی» ،ج  ،1ص .183
 .1الکلینیّ ،
 .2سورة البقره ،اآلیة .254
 .3سورة السجده ،اآلیة .4
 .4سورة البقره ،اآلیة .255
 .5سورة االنبیاء ،اآلیة .28
 .6سورة یونس ،اآلیة .3
 .7جملّة «فرهنگ کوثر» 1377 ،ه.ش ،.رقم .14
حممد بن علی« ،مناقب آل أبیطالب ،»قم،
 .8ابن شهر آشوب املازندرانیّ ،
العلاّ مه ،الطبعة االولی 1379 ،ق ،.ج  ،2ص .165
حممد بن علی« ،األمالی» ،ص .611
 .9ابناببویه الصدوقّ ،
 .10سورة اإلسراء ،اآلیة .79
حممد بن احلسن« ،األمالی» ،ص .55
 .11الطوسیّ ،
 .12سورة طه ،اآلیة .109
 .13االسرتآابدی ،علی« ،أتویل اآلایت الظاهرة فی فضائل العرتة الطاهرة» ،ص .312
الشرائع» قم ،الداوری ،الطبعة االولی،
حممد بن علی« ،علل ّ
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الصدر
حممد ّ
السیّد ّ

ضمانات انتصار المهدي في فتحه العالمي
ميت إىل التخطيط العام لعصر الغيبة بصلَ ٍة مَّ
وإنا هي أمور ذات السماوات واألرض ،ال أتتيكم إالَّ بغتة».
وهو ما ال ّ
3

ختطيطات خاصة هبا .توجد فتؤثّر يف نصر اإلمام من الناحية العسكرية وأخرج الطربسي يف «االحتجاج» رسالة املهدي إىل الشيخ املفيد،
وقد سبق أن ذكرانها يف «اتريخ الغيبة الكربى» 4،وقد جاء يف آخرها:
أو االجتماعية أو الفكرية أو غريها.
ٍ
يقرب به من حمبَّتنا ،ويتجنَّب ما يدنيه من كراهتنا
الضماانت بعد الظهور إلنتصار املهدي أربعة:
«فليعمل كل امرئ منكم مبا ّ
2

الضمان األول :عنصر املـباغتة واملفاجأة يف اهلجوم أو
بدء الثورة

مهم
عنصر املباغتة بشكل مل حيسب له اآلخرون أيَّ حساب ،وهي عنصر ٌّ
يف فوز اجليش وانتصاره ،كما أنهَّ ا عنصر أيخذه العسكريون بنظر االعتبار يف
وضع اخلطط العسكرية ،وأنَّ أيَّ خطوة عسكرية يتَّخذها أحد املـعسكرين
ممَّا مل يكن متوقَّعاً ابلنسبة إىل املـعسكر اآلخر ،تكون هذه اخلطوة دائماً
انجحة يف مصلحة َمن يتَّخذها ،وأنَّ أهمَّ عنصر يكون انفعاً يف احلرب هو
غفلة املـعسكر اآلخر عن احتمال حدوث اهلجوم ،أو بدء الثورة أو القتال،
حني غرة بدون
وهو معىن املـفاجأة ،إذ يكون املعسكر اآلخر مأخوذاً على
َّ
استعداد أو اجتماع على سالح ،فيكون احتمال انتصار املعسكر املهاجم
أو اجليش الفاتح كبرياً َّ
جداً ،قد يصل أحياانً إىل ح ّد اليقني.
قد َّ
أكدت األخبار على هذا ا لعنصر من ضماانت االنتصار:
1
أخرج الصدوق ،إبسناده املـتَّصل ابإلمام الرضا عن آابئه ،أنَّ النيب
ذريتك؟
قيل له :اي رسول هللا ،مىت خيرج القائم من ّ
وجل ،ثقلت يف
فقالَ « :مثَله َمثَل الساعة ،ال جيلّيها لوقتها إالَّ هللا َّ
عز َّ

وسخطنا؛ َّ
فإن أمران بغتة فجأة ،حني ال ينفعه توبة ،وال ينجيه من عقابنا ندم على
حوبة»...

وينبغي أن نتحدَّث عن عنصر املفاجأة ضمن جهتني:

اجلهة األوىل :أنَّ للمفاجأة بظهور املهدي ختطيطاً خاصاً هبا ،مربوطاً
ابلتخطيط العام السابق على الظهور .وميكن إرجاع هذا التخطيط إىل عدَّة
فقرات:
 .1تعاهد قادة اإلسالم األوائل على عدم التصريح مبوعد الظهور ،وإبقائه
غيباً مكتوابً عن كل أحد ،ال يعلم به حىت املـخلصون من أصحابه  -فضالً
وخيتص علمه ابهلل عزَّ وجلَّ والقادة اإلسالميني املعصومني 
عن اآلخرين -
ّ
يصرح ابلوقت،
أنفسهم .ولذا مسعنا النيب يف الرواية األوىل رفض أن ّ
َّ
ويشبّه خفاء موعد الظهور خبفاء موعد يوم الساعة «ال أتتيكم إال بغتة ،ثقلت
5
يف السماوات واألرض».
 .2نفي التوقيت ،ولعن الوقَّاتني  وتكذيبهم ،من قبل القادة اإلسالميني 
السابقني؛
 .3إعطاء العالمات العامة واخلاصة ،أو ابألحرى البعيدة والقريبة للظهور،
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مع التجنّب  -حبذر متعمد  -التصريح ابلوقت احلقيقي هلا وله؛
أي
 .4ما عرفناه من تع ّذر االطّالع على نتيجة التخطيط العام من قبَل ّ
إنسان ،سوى املهدي نفسه ،طبقاً للفهم اإلمامي؛ فإنَّ الشرط املـتب ّقي وهو
منوه أو حت ّققه إالّ بعد
التعرف على ّ
وجود العدد الكايف لغزو العامل ،ال ميكن ّ
االطّالع على ثالثة أمور« :مقدار هذا العدد املـحتاج إليه يف غزو العامل»،
«صفات اإلخالص وغريه اليت ينبغي أن يتَّصف هبا أفراد هذا اجليش»،
األولني يف أشخاص أبعينهم يف عامل احلياة» ،أو بتعبري آخر:
«حت ّقق األمرين َّ
التعرف
اتّصاف نفس املقدار من األفراد هبذه األوصاف .وهذا ممَّا ال ميكن ّ
عليه حبال ،كما سبق أن برهنَّا عليه.
اجلهة الثانية :أنَّه كيف ينسجم عنصر املفاجأة مع ما عرفناه من جعل
العالمات القريبة للظهور ،كالنداء ،واخلسف ،وغريها ،فإنَّه جيعل الظهور
مرتقَّباً ليس فيه مفاجأة على اإلطالق؟
ـمحصني 
أنَّنا قلنا :إنَّ هذه العالئم مَّإنا جعلت ،لتكون تنبيهاً للمـخلصني امل َّ
خاصة ،وللمؤمنني  ابملهدي عامة ...إىل قرب الظهور؛ ومن هنا ال
يكون عنصر املفاجأة ابملعىن الكامل اثبتاً ابلنسبة إليهم ،بل ال معىن لسراينه
عليهم عندئذ ،لضرورة اجتماعهم إىل املهدي عند ظهوره ،وهذا يستدعي
انتباههم إليه قبل الظهور ،وال معىن لغفلتهم أو مباغتتهم .واملـباغتة ال تكون
جتاه األصدقاء ،مَّ
مرة :إنَّ 
وإنا هي خطَّة ضدَّ األعداء ،وقد قلنا أكثر من َّ
األعداء ال يلتفتون إىل هذه العالمات ،وال يعتربوهنا دالَّةً على شيء أصالً.

ابلرعب
الضمان الثاين :كونه منصوراً ّ

يف الرواايت الدالة على ذلك ،وهي عديدة ،نذكر عدداً من مناذجها:
أخرج النعماين 6،عن أيب محزة الثمايل ،قال :مسعت أاب جعفر حممد بن
والرعب مسرية أمامه».
علي يقول« :لو قد خرج قائم آل حممدّ ...
وعن هشام بن سامل ،عن أيب عبد هللا أنَّه قال« :بينا الرجل على رأس القائم
7
أيمر وينهى ،إذ أيمر بضرب عنقه ،فال يبقى بني اخلافقني إالَّ خافه».
وعن عبد الرمحان بن كثري ،عن أيب عبد هللا - يف حديث يذكر راية القائم
الرعب قدَّامها شهراً ،ووراءها
املهدي - قال« :فإذا هو قام نشرها...يسري ّ

شهراً ،وعن ميينها شهراً وعن يسارها شهراً».
مثَّ  قال« :اي أاب حممد! إنَّه خيرج موتوراً غضبان أسفاً ،لغضب هللا على هذا
8
اخللق»...

الرعب؟
و ما ّ

الضمان الثالث :انطالقة من زاوية متَّفق عليها بني
املذاهب االسالمية

الرعب لغةً هو اخلوف .ويفهم منه عاد ًة اخلوف الشديد إذا كان بدرجة ال
ّ
ابلرعب:
ا
ر
منصو
املهدي
كون
من
املقصود
يكون
ومعه
كتمه؛
ميكن
ً ّ
اهندام معنوياَّ ت أعدائه وانداثر مهمهم للوقوف جتاهه ،وخوفهم من جيشه
الصلب الصامد.
واملقصود من مسرية الرعب شهراً :أنَّ البالد الواقعة على ْبعد شهر من موقع
جيشه ،ختافه وتصبح مذعورة منه.
ومربرات وجوده يف نفوس أعداء اإلمام املهدي.
و ّاما يف أسباب الرعب ّ

مَّ
الرعب ،هو أنَّه سرعان ما تنتشر
السر األساسي يف وجود هذا ّ
وإنا يكمن ّ
يف العامل عن املهدي وجيشه وأصحابه خصائص معيَّنة ،خيشى الناس من
الرعب
استعماهلا ضدَّهم ...وهو أمر مؤَّكد لو جاهبوه؛ ومن هنا حيملهم ّ
والفزع على أن يرتكوا جماهبته جهد اإلمكان ،وكثري منهم سوف يسلّم له زمام
احلكم بدون قتال.
وهذه اخلصائص منها ما يعود إىل نفس املهدي ،ومنها ما يعود إىل جيشه.
فمن اخلصائص اليت تعود على املهدي ،أنَّه قادر على عدد من اإلجنازات،
ابعتبار علمه خبصائص األمور والتاريخ البشري ككل ،ذلك العلم الناتج عن
قابليَّاته اخلاصة اليت اكتسبها حال غيبته ،أو عن علم اإلمامة من حيث أثبتنا
أنَّ اإلمام إذا أراد أن يعلم شيئاً أعلمه هللا تعاىل ذلك.
أي حاكم دول العامل ،مبا أيىب ذلك احلاكم
ومن هنا؛ يكون قادراً على فضح ّ
سراً مكتوماً لنفسه أو للدولة ،وليس يف العامل حاكم ال
كشفه عنه ،ويعتربه َّ
سره ،على مدى التاريخ السابق على الظهور.
يفضحه كشف ّ
كما أنَّه يكون قادراً على إيقاع اخلالف واملـنافرة بني أعضاء احلكومة ،أبن
خيرب بعضها مبا مل يطَّلع عليه من أعمال البعض اآلخر.
جمرد وجود املهدي وبدئه حبركته ،موجباً النقسام كثري من
بل قد يكون َّ
احلكومات انقساماً داخلياً بني مؤيّد للمهدي وحمارب له ،ومتحيرّ يف
شأنه وجمامل له ،ونفس وقوع هذا االختالف يكون يف مصلحة انتصار
املهدي.
كما أنَّنا بعد أن نعرف  -فقهيَّاً  -أنَّ الدين اإلسالمي ال جييز البدء ابلقتال،
قبل الدعوة إىل اإلسالم ،وإرشاد املعسكر اآلخر إىل العقائد اإلسالمية
والعدل اإلسالمي ،وإيضاح ذلك يف أذهاهنم ،وهذا ما يعمله اإلمام
يف كل غزو يقصده ،مضافاً إىل أساليبه العامة يف عرض األطروحة العادلة
الكاملة على العامل ككل ،وهي أساليب واضحة وصرحية وواسعة االنتشار.
ومعه؛ ستكون فكرته مقنعةً لآلخرين من الشعوب املعادية ،فيكتسب فيها
قواعد شعبية وعسكرية واسعة ،وال يكون الفرد منهم على استعداد ملواجهة
أقل تقدير.
املهدي وجيشه ابلقتال على ّ
ستضطر حكومة تلك البالد  -مهما كانت عازمة على احلرب
ومعه؛
ّ
والصمود  -إىل التنازل واملساملة؛ ألنَّ احلاكم يكون يف مثل ذلك كاألعزل،
ال حول له وال َّقوة.
وتدرجيياً  -وابلتدريج السريع نسبيَّاً  -سيتَّضح للدول الكافرة ،أبنَّ املستقبل
أي حال ،كحقيقة ال ميكن الفرار منها ،أو
العاملي بيد املهدي على ّ
األقل  -وجود النظام املهدوي كدولة كربى يصعب َّ
جداً جماهبتها
 على ّومنافرهتا ،بل من األفضل جماملتها والتزلّف لديها.
وهذا وذاك ،ممَّا يدفع األفراد والدول  -على ح ّد سواء  -إىل التسليم
ابملهدي وعدم جماهبته ابلقتال.
فهذا عدد من اخلصائص اليت يتَّصف هبا املهدي ،ممَّا توجب الرعب ملن
َّ الرعب يتولَّد تدرجيياً عند البدء بغزو العامل ،ال َمن
حياربه ،ومقتضى ذلك أن ّ
أول الظهور ،وهذا هو ظاهر الرواايت أيضاً.

عن ج ّدك جعفر الصادق رضي هللا عنه ،أنَّه قال :إذا قام قائمنا املهدي ،قتل
ذراري قتلة احلسني رضي هللا عنه بفعال آابئهم؟
فقال« :هو ذلك».
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ازرةٌ وْزَر أ ْخ َرى ،»...ما معناه؟
قلت :فقول هللا َّ
«وال تَزر َو َ
عز وجلَ :

لكن ذراري �قَ�تَلَة احلسني عنه يرضون
فقال« :صدق هللا يف مجيع أقوالهَّ ،
كمن فعله ،ولو َّ
أن رجالً قتل يف املشرق
ويفتخرون بفعال آابئهمَ ،
ومن رضي شيئاً َ
فرضي أن يقتله رجل يف املغرب لكان شريك القاتل».

بل متَّفق عليها بشكل أوسع من ذلك ،وانطالقة من مثل هذه الزاوية ،أمر
اجلو العام إىل جانبه واكتساب القواعد الشعبية املوالية،
أساسي يف هتيئة ّ
وخاصة يف أول دور حركته وثورته ،حىت يستطيع أن ينطلق من هذا املنطلق
العام إىل ما يريد أتسيسه من العدل واحلق ،وما جييء به من كتاب جديد
وقضاء جديد ،على ما سنسمع ،وسيكون انطالقه من زاوية متَّفق عليها،
جمرد االنتقام،كماكان عليه ديدن العرب يف اجلاهلية ،وبقي
وليس املـراد ابلثأر َّ
متمثّالً من عدَّة مستوايت:
عليه املـنحرفون الوارثون لتلك العادات إىل اآلن ،بل املراد أمران مزدوجان.
 .1تطبيق اهلدف الذي أراده احلسني ،فيضمن ما أراده من أهداف،
املـستوى األول :اخلطاب الذي يلقيه املهدي يف «املسجد احلرام» يف
وهو إزالة الظلم عن األرض ،وتطهريها من الفساد ،والسري حنو املثل األعلى
أول ظهوره ،فإنَّنا رأينا أنَّه يؤّكد  -يف األغلب  -على األمور املشرتكة
العادل؛
املعلومة َّ
الصحة عند سائر املسلمني ،وهي االعرتاف ابإلسالم ،ومبا سبقه من  .2قتل كل ر ٍ
اض مبقتل احلسني وطاعن يف ثورته ،فإنَّ الراضي بذلك
ط األنبياء الطويل ،مشرياً إىل
الشرائع ،منطلقاً منه إىل ربط حركته ودعوته خب ّ
ميثّل  -يف حقيقته  -ذلك االحنراف والظلم الذي اثر عليه احلسني،
ـتطرفون نتيجةً للفشل يف التمحيص.
نتائج الظلم اليت َّ
تطرف إليها امل ّ
وأراد فضحه أمام الرأي العام ،وسيثور عليه املهدي ويستأصله عن وجه
تعرض فيها إىل ذكر الظلم السائد،
وهناك رواايت انقلة خلطبة اإلمام ،وال ّ
األرض ،فمن الطبيعي أن يستأصل املهدي أمثال هؤالء املـنحرفني ،ومتكيناً
األمر الذي جيعلها أكثر تركيزاً على املفاهيم املـتسامل عليها يف اإلسالم ،حبيث
سنوضح.
وهتيئة للمجتمع العادل الكامل ،كما ّ
تشمل تلك القاصرة اليت ال تدرك بشاعة الظلم ومنافاته لتعاليم اإلسالم.
أخرج السيوطي 1،عن نعيم بن محَّاد ،عن أيب جعفر ،قال:
مبكة عند العشاء ،ومعه راية رسول هللا وقميصه وسيفه ،الضمان الرابع :معونة املالئكة
«يظهر املهديَّ 
وعالمات نور وبيان ،فإذا صلى العشاء اندى أبعلى صوته يقول :أذّكركم  -أيّها من ضماانت انتصار اإلمام املهدي ممَّا ال يرتتَّب على التخطيط العام
الناس  -ومقامكم بني يدي ربّكم ،فقد اتخَّ ذ احلجر وبعث األنبياء وأنزل الكتاب ،السابق على الظهور ،معونة املالئكة له وقتاهلم معه.
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علي
وأمركم أن ال تشركوا به شيئاً ،وأن حتافظوا على طاعته وطاعة رسوله ،وأن أخرج الكنجي يف «البيان» ،إبسناده عن اهليثم بن عبد الرمحان ،عن ّ
حتيوا ما أحيا القرآن ومتيتوا ما أمات ،وتكونوا أعواانً على اهلدى ،ووزراء على بن أيب طالب - يف حديث عن املهدي يقول فيه « :-ميدَّه هللا
فإن الدنيا قَ ْد دان فناؤها وزواهلا ،وآذنت ابنصرام ،فإنيّ أدعوكم إىل هللا بثالثة آالف من املالئكة ،يضربون وجوههم وأدابرهم».
التقوىَّ ،
ورسوله ،والعمل بكتابه ،وإماتة الباطل ،وإحياء سنَّته ،فيظهر يف ثالمثئة وثالثة وقال القندوزي يف الينابيع 13،نقالً عن «إسعاف الراغبني» للصبَّان قوله:
9
وجاء يف رواايت عدَّة أنَّه عند ظهوره ينادي فوق رأسه َملَك« :هذا خليفة هللا
عشر رجالً عدد أهل بدر»...
املستوى الثاين :اتخّ اذ اجليش املهدوي شعار رسول هللا الذي أخذه
جليشه ،كما سبق أن عرفنا.
ولئن مل يكن الشعار النبوي معروفاً لدى عامة املسلمني ،فهو معروف على
أي حال بني علمائهم ومف ّكريهم املـخلصني منهم ،فيمكنهم أن يعرفوا وأن
ّ
يعرفوا اآلخرين :أنَّ هؤالء القوم قد ساروا على شعار النيب ،إذن؛ فهم
ّ
مع النيب حىت يف شعار حربه ،وممثّلون له يف خصائصه وهدفه.

وإن هللا تعاىل مي ّده بثالثة آالف من املالئكةَّ ...
فاتَّبعوهَّ ...
وإن جربيل على مقدَّمة
جيشه وميكائيل على ساقته»...
14
وأخرج ابنقولويه يف «كامل الزايرات» ،إبسناده عن أابن بن تغلب ،عن
أيب عبد هللا قال« :كأنيّ ابلقائم على جنف 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
مسومني ،وألف
مع عيسى حني رفعه هللا إليه .وأربعة اآلف ملك مع النيبَّ 
مردفني ،وثالمثئة وثالثة عشر مالئكة بدريّني ،وأربعة آالف هبطوا يريدون القتال
َ

مع احلسني  ،فلم يؤ َذن هلم يف القتال ...وكل هؤالء يف األرض ينتظرون قيام
القائم إىل وقت خروجه عليه صلوات هللا والسالم».

صحته
املستوى الثالث :مطالبته بثأر احلسني ،فإنَّه أمر متسامل على َّ
بني املسلمني ،بل بني كل املظلومني ،وهم أكثر البشرية يف عصر الظلم
واالحنراف.
َّ
وقد مسعنا الرواايت الدالة على ذلك ،وكانت كلّها مروية عن طرق اخلاصة،
متت إىل ذلك بصلَ ٍة.
و ّ
أود اآلن أن أروي عن بعض املصادر العامة رواية ّ
10
أخرج القندوزي يف «الينابيع» ،عن عبد السالم بن صاحل اهلروي ،قال :قلت يف فلسفة هذه األخبار
لعلي الرضا بن موسى الكاظم :اي بن رسول هللا ،ما تقول يف حديث روي إنَّنا إذا تكلَّمنا من انحية عقائدية غري  فلسفية ،جند أنَّ  معونة املالئكة
25
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للجيش اجملاهد ،يعين إعطاء التأييد اإلهلي غري القسري هلذا اجليش ،إبدخال
عوامل ميتافيزيقية يف احلرب ،ألجل احلصول على نتائج أفضل ،وذلك حني 
َّ وجل ،فإنَّه عزَّ وعال
تكون احلرب جهادية ومطابقة للحق ومرضيَّة هلل عز َّ
مشيئته األزلية ابنتصار احلق على الباطل ،املفهوم من قوله تعاىل:
15
الل ألَ ْغلبنَ َّ أَناَ َورسلي َّ
إن هَّ
ب هَّ
وي َعز ٌيز»
اللَ قَ ٌّ
« َكتَ َ
فإنَّه ال حمالة يسبغ على اجليش املـمثّل لطرف احلق لطفه وعطفه ،ويساعده
بتوفري عناصر االنتصار له ...يكون منها :أنَّه يرسل قسماً من املالئكة لنصر
املؤمنني ،وهم (عناصر) ميتافيزيقية غري منظورة ...عناصر ال تكون إالَّ إىل
مبجرد أن تنحرف َّ نهَّ
حترم ابلضرورة من هذه
جنب احلق والعدل .و َّ
األمة ،فإ ا َ
العناصر الطاهرة قال هللا تعاىل:
16
ٍ
لني»
من َّ
الس َماء َوَما كنَّا م ْنز َ
من �بَْعده ْ
« َوَما أَ�نَْزلْنَا َعلَى �قَْومه ْ
من ج ْند َ
وهذه العناصر ليست غريبة عن اإلمام املهدي ،بعد أن كانت قد
وجدت للنيب واألنبياء السابقني عليه ،كما يفهم من اآلية األخرية وهذه
الرواايت ،كيف ،وإن ثورة املهدي هي نتيجة جهود كل هؤالء األنبياء
وكل األولياء والصاحلني واملـطبّقة للهدف األمسى من َخلق البشرية على وجه
أي دعوة أخرى سابقة عليها.
األرض؟! فقد تكون أوىل ابلنصر واإلمداد من ّ
اهلوامش:

 .1انظر «كمال الدين» (البن اببویه الصدوق) ،نسخة خمطوطة.
 .2سورة األعراف ،اآلیة .١٧٨
 .3الطربسی« ،االحتجاج» ،ج  ،٢ص .٣٢٤
« .4اتريخ الغيبة الكربى» ،ص .١٦٨
 .5انظر سورة األعراف ،اآلیة .١٧٨
حممد بن ابراهیم« ،الغیبة» ،ص .122
 .6النعماينّ ،
 .7املصدر ص.١٢٦
 .8املصدر ص.١٦٥
 .9السیوطی ،جاللال ّدین« ،احلاوی للفتاوی» ،ج  ،٢ص .١٤٤
 .10القندوزی ،سلیمان بن ابراهیم« ،ینابیع املودة» ،ص .509
 .11سورة األنعام ،اآلیة  .164
حممد بن یوسف« ،البیان» ،ص .96
 .12حافظ الکنجیّ ،
 .13القندوزی ،سلیمان بن ابراهیم« ،ینابیع املودة» ،ص .563
حممد« ،کامل الزایرات» ،ص .120
 .14ابن قولویه ،جعفر بن ّ
 .15سورة اجملادلة ،اآلیة .21
 .16سورة یس ،اآلیة .28
املصدر« :موسوعة اإلمام املهدي :اتريخ ما بعد الظهور» ،الناشر دارالزهراء،
اجلزء  ،٣صص 388-371؛ ابلتخلیص.

عبدالرحیم مبارک
ّ

علي من النّبي
ّ

و النّبي من علي
روى أمحد يف «فضائل الصحابة» عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب ،قال:
قال رسول هللا لوفد ثقيف حني جاؤه:
بن
«وهللا لتسلم أو ألبعثت إليكم رجال ميت  -أو قال :مثل نفسي  -فليضر ّ
لیسبني ذراریكم وليأخذ أموالكم .قال عمر :فوهللا ما اشتهيت األمارة
أعناقكم و
ّ
إال يومئذ ،جعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول هذا ،فالتفت إىل علي فأخذ
1
بيده ،مث قال :هو هذا ،هو هذا  -مرتني».
و روى أمحد يف الفضائل عن ابن آدم السلويل  -وكان قد شهد حجةالوداع

قال :قال رسول هللا:
«علي مين و أان منه ،وال يقضي عين َدیين إال أان أو علي».
2
قال ابن آدم[ :و قال« :]وال يؤدي عين إال أان أو علي».
وروى أمحد والرتمذي والنسائي عن حبشي بن جنادة السلويل ،قال :مسعت
رسول هللا يقول:
3
«علي مين و أان منه ،ال يؤدي عين إال أان أو علي».
وروى النسائي عن عمران بن حصني ،قال :قال رسول هللا:
4
«إن عليا مين وأان منه ،و هو ويل كل مؤمن من بعدي».
وروى أمحد عن عمران بن حصني ،قال:
بعث رسول هللا يف سرية و أمر عليهم علي بن أيبطالب ،فأحدث شيئة
يف سفره ،فتعاهد (فتعاقد) أربعة من أصحاب حممد أن يذكروا أمره

الرسول هللا.
قال عمران :وكنا إذا قدمنا من سفر بدأان برسول هللا فسلمنا عليه.
قال« :فدخلوا عليه ،فقام رجل منهم».
فقال :اي رسول هللا! إن عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه.
مث قام الثاين فقال :اي رسول هللا إن عليا فعل كذا وكذا.
فأعرض عنه ،مث قام الثالث فقال :اي رسول هللا إن عليا فعل كذا وكذا .فأعرض
عنه ،مث قام الرابع فقال :اي رسول هللا إن علية فعل كذا وكذا .قال :فأقبل رسول
هللا؟ على الرابع و قد تغري وجهه ،فقال:
5
ويل كل مؤمن بعدي».
«دعوا عليا ،دعوا عليا :إن عليا مين و أان منه ،و هو ّ
اهلوامش:

« .1فضائل الصحابة» ،ج  ،۲ص  ،593ح .۱۰۰۸
 .2نفس املصدر ،ح .1010
 .3نفس املصدر ،ص  ،599ح 1023؛ «سنن الرتمذي» ،ج  ،5ص  ،636ح
3719؛ «السنن الکربی للنسائي» ،ج  ،5ص  ،45ح .8147
« .4السنن الکربی للنسائي» ،ج  ،5ص  ،45ح .8146
« .5فضائل الصحابة» ،ج  ،2ص  ،605ح  1035و ص  ،620ح .1060
املصدر« :خری الربیة و االلطاف االهلیّة» ،بریوت ،دارالعلوم ،صص .99-98
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اللُ ِمائَةَ ٍ
َم ْوتهِ ا فَأَماتَهُ هَّ
قال
ض �يَْوٍم َ
ت َ
عام ثمَُّ �بََعثَهُ َ
قال لَبِثْ ُ
قال َك ْم لَبِثْ َ
ت �يَْوماً أ َْو �بَْع َ
ىل طَ ِ
ت ِمائَةَ ٍ
ىل حمِ ا ِر َك َو
سنَّ ْه َو انْظُْر إِ 
عام فَانْظُْر إِ 
ك َو َشرابِ َ
عام َ
بَ ْل لَبِثْ َ
ك لمَْ �يَتَ َ
ظام َكي َ ِ
ِ
ك آيَةً لِلن ِ
لِنَ ْج َعلَ َ
ْسوها لحَْماً �فَلَ َّما �تَ�بَينَّ َ
َّاس َو انْظُْر إِلىَ الْع ِ ْ
ف �نُْنش ُزها ثمَُّ نَك ُ
6
قال أَ ْعلَ ُم أ َّ
َن هَّ
اللَ َعل ى ُك ِّل َش ْي ٍء قَدير».
لَهُ َ

الك ّرة
َ
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لقد اختلفت الرواايت والتفاسري يف حتديد هذا الذي مر على قرية ،لكنها
متفقة على أنه مات مائة سنة ورجع إىل الدنيا وبقي فيها ،مث مات أبجله،
فهذه رجعة إىل احلياة الدنيا.
قال الطربسي :الذي مر على قرية هو عزير ،وهو املروي عن أيبعبدهللا
7 
وقيل« :هو أرميا» ،وهو املروي عن أيب جعفر .
حممد ،قال :ذكر مجاعة من أهل
وروى العياشي ابإلسناد عن إبراهيم بن ّ
العلم أن ابن الكواء اخلارجي قال ألمري املؤمنني علي بن ابیطالب :اي

الرب وسباع البحر ،فسأل هللا سبحانه قائال:
«اي رب ،قد علمت أنك جتمعها يف بطون السباع والطري ودواب البحر ،فأرين
كيف حتييها ألعاين ذلك؟»
قال سبحانه تعالی:
ِ
ِ
« َو إِ ْذ َ ِ
ِ
قال بَل ى َو لك ْن
ب أَِر 
قال أَ َو لمَْ �تُْؤم ْن َ
ف تحُْ ِي ال َْم ْوت ى َ
ين َك ْي َ
اهيم َر ّ
قال إبْر ُ

ِ
اج َع ْل َعل ى ُك ِّل َجبَ ٍل
لِيَط َْمئِ َّن �قَْل 
يب َ
ص ْرُه َّن إِل َْي َ
ك ثمَُّ ْ
قال فَ ُخ ْذ أ َْر�بََعةً م َن الطَّيرِْ فَ ُ
16
ك َس ْعياً َو ا ْعلَ ْم أ َّ
َن هَّ
اللَ َعز ٌيز َحكيم».
ِم�نْ ُه َّن ُج ْزءاً ثمَُّ ا ْدعُ ُه َّن يأَْتينَ َ

فأخذ طيورا خمتلفة األجناس ،قيل :إهنا الطاووس والديك واحلمام والغراب،
فقطعها وخلط ريشها بدمها ،مث فرقها على عشرة جبال ،مث أخذ مبناقريها
ودعاها ابمسه سبحانه فأتته سعيا ،فكانت جتتمع وأيتلف حلم كل واحد
17
وعظمه إىل رأسه ،حىت قامت أحياء بني يديه.
أمرياملؤمنني! ما ولد أكرب من أبيه من أهل الدنيا؟
هذه احلاالت مجيعا تشري إىل الرجوع للحياة بعد املوت يف األمم السابقة،
قال« :نعم ،أولئك ولد عزير ،حيث مر على قرية خربة ،وقد جاء من ضيعة وقد وقعت يف أدوار وأمكنة خمتلفة ،وألغراض خمتلفة ،وألشخاص جتد فيهم
له ،حتته محار ،ومعه شنة فيها تني ،وكوز فيه عصري ،فمر على قرية خربة ،فقال :األنبياء واألوصياء والرعية ،وهي دليل ال ينازع فيه على نفي استحالة عودة
«أىن حييي هذه هللا بعد موهتا فأماته هللا مائة عام» فتوالد ولده وتناسلوا ،مث بعث األموات إىل احلياة الدنيا بعد املوت.
8
هللا إليه فأحياه يف املولد الذي أماته فيه ،فأولئك ولده أكرب من أبيهم».

إحياء سبعني رجال من قوم موسى

رجوع األقوام من الـأمم السابقة
لقد حدثنا «القرآن الكرمي» بصريح العبارة ومبا ال يقبل التأويل أو احلمل عن
رجوع أقوام من األمم السابقة إىل احلياة الدنيا رغم ما عرف وثبت من موهتم
وخروجهم من احلياة إىل عامل املوتى ،فإذا جاز حدوثها يف األزمنة الغابرة ،فلم
ال جيوز حدوثها مستقبال:
1
ِ
«سنَّةَ هَِّ
ِ
ِ
الل فيِ الَّذين َخلَ ْوا ِم ْن �قَْبل و ل ْ ِ
سنَّة هَّ
الل �تَْبديال».
ُ
َُ
َ
َن تجَ َد ل ُ
روى الشيخ الصدوق ابإلسناد عن احلسن بن اجلهم ،قال :قال املأمون
للرضا :اي 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
2
ابلنعل والقذة ابلقذة».

وفيما يلي نقرأ ونتأمل اآلايت الدالة على إحياء املوتى وحدوث الرجعة يف
األمم السابقة.

كل سنة ،فيخرج األغنياء لقوهتم ،ويبقى الفقراء لضعفهم ،فيقل الطاعون يف
الذين خيرجون ،ويكثر يف الذين يقيمون ،فيقول الذين يقيمون :لو خرجنا ملا
أصابنا الطاعون ،ويقول الذين خرجوا ،لو أقمنا ألصابنا كما أصاهبم.
فأمجعوا على أن خيرجوا مجيعا من دايرهم إذا كان وقت الطاعون ،فخرجوا
أبمجعهم ،فنزلوا على شط البحر ،فلما وضعوا رحاهلم انداهم هللا :موتوا،
فماتوا مجيعا ،فكنستهم املارة عن الطريق ،فبقوا بذلك ما شاء هللا.
مث مر هبم نيب من أنبياء بين إسرائيل يقال له أرميا ،فقال :لو شئت اي رب
ألحييتهم ،فيعمروا بالدك ،ويلدوا عبادك ،ويعبدوك مع من يعبدك .فأوحى هللا
تعاىل إليه« :أفتحب أن أحييهم لك؟» قال :نعم.
فأحياهم هللا تعاىل وبعثهم معه ،فهؤالء ماتوا ،ورجعوا إىل الدنيا ،مث ماتوا
4
آبجاهلم.
فهذه رجعة إىل احلياة الدنيا بعد املوت ،وقد سأل محران بن أعني اإلمام أاب
جعفر الباقر عن هؤالء ،قائال :أحياهم حىت نظر الناس إليهم ،مث أماهتم من

يومهم ،أو ردهم إىل الدنيا حىت سكنوا الدور ،وأكلوا الطعام ،ونكحوا النساء؟
إحياء قوم من بين إسرائيل
قال« :بل ردهم هللا حىت سكنوا الدور ،وأكلوا الطعام ،ونكحوا النساء،
قال هللا تعاىل:
5
الل موتوا ولبثوا بذلك ما شاء هللا ،مث ماتوا آبجاهلم».
ِ ِ ِ
ُوف ح َذر الْمو ِ
َّ
ت فَ َ
قال لهَُ ُم هَُّ ُ ُ
ذين َخ َر ُجوا م ْن داي ِره ْم َو ُه ْم أُل ٌ َ َ َ ْ
«أَ لمَْ �تََر إِلىَ ال َ
3
َّاس و ِ
لك َّن أَ ْك�ثََر الن ِ
ياه ْم إِ َّن هَّ
َّاس ال يَ ْش ُك ُرو ن».
اللَ لَ ُذو فَ ْ
َح ُ
ثمَُّ أ ْ
ض ٍل َعلَى الن ِ َ

إحياء عزير أو أرميا

فجميع الرواايت الواردة يف تفسري هذه اآلية املباركة تدل على أن هؤالء ماتوا
قال هللا تعاىل:
مدة طويلة ،مث أحياهم هللا تعاىل ،فرجعوا إىل الدنيا ،وعاشوا مدة طويلة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
قال أَنىَّ يحُْي ي هذه هَّ
اللُ �بَْع َد
قال الشيخ الصدوق :كان هؤالء سبعني ألف بيت ،وكان يقع فيهم الطاعون «أ َْو َكالذي َم َّر َعل ى �قَْريَة َو ه َي خا ِويَةٌ َعل ى عُ ُروشها َ

جل:
قال هللا ّ
عز و ّ
الص ِ
َك َحتىَّ �نََرى هَّ
اع َقةُ َو أَ�نْتُ ْم
اللَ َج ْه َرةً فَأَ َخ َذتْ ُك ُم َّ
َن �نُْؤِم َن ل َ
« َو إِ ْذ �قُلْتُ ْم اي ُموس ى ل ْ
9
�تَْنظُُرو ن ثمَُّ �بََعثْنا ُك ْم ِم ْن �بَْع ِد َم ْوتِ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرون».
هااتن اآليتان تتحداثن عن قصة املختارين من قوم موسى مليقات ربه،
وذلك أهنم ملا مسعوا كالم هللا تعاىل قالوا :ال نصدق به حىت نرى هللا جهرة،
فأخذهتم الصاعقة بظلمهم فماتوا ،فقال موسى:
«اي رب! ما أقول لبين إسرائيل إذا رجعت إليهم ».فأحياهم هللا له ،فرجعوا إىل
10
الدنيا ،فأكلوا وشربوا ،ونكحوا النساء ،وولد هلم األوالد ،مث ماتوا آبجاهلم.
فهذه رجعة أخرى إىل احلياة الدنيا بعد املوت لسبعني رجال من بينإسرائيل،
قال تعاىل:
ب ل َْو
الر ْج َفةُ َ
عني َر ُجالً لِميقاتِنا �فَلَ َّما أَ َخ َذ�تْ ُه ُم َّ
تار ُموس ى �قَْوَمهُ َس ْب َ
قال َر ِّ
« َو ا ْخ َ
11
ِ
الس َفهاءُ ِمنَّا».
ي أَ �تُْهلِ ُكنا بمِ ا �فََع َل ُّ
ِش ْئ َ
ت أ َْهلَكْ�تَُه ْم م ْن �قَْب ُل َو إِياَّ َ

املسيح حييي املوتى

ذكر يف القرآن الكرمي يف غري  مورد إحياء املسيح للموتى ،قال تعاىل
ِج ال َْم ْوت ى بإِِ ْذ ين» 12،وقال تعاىل حاكيا عنه:
لعيسى« :إِ ْذ تخُ ْر ُ
إِِ ِ ِ 13
ُح ِي ال َْم ْوت ى ب ْذن هَّ
الل».
« َو أ ْ
فكان بعض املوتى الذين أحياهم عيسى إبذن هللا تعاىل قد رجعوا إىل
14
الدنيا وبقوا فيها مث ماتوا آبجاهلم.

اهلوامش:

 .1سورة األحزاب ،اآلیة .62
الرضا ،»طهران ،طباعة
 .2ابن اببويه الصدوقّ ،
حممد بن على« ،عيون أخبار ّ
جهان ،الطبعة االولی 1378 ،ق ،.ج  ،2ص .201
 .3سورة البقره ،اآلیة .243
حممد بن على« ،إعتقادات اإلمامية» ،قم ،مؤمتر الشيخ املفيد،
 .4ابن اببويه الصدوقّ ،
الطبعة الثانیة 1414 ،ق ،.ص .60
حممد بن مسعود« ،تفسري العيّاشي» ،طهران ،املطبعة العلمية ،الطبعة
 .5العياشىّ ،
االولی 1380 ،ق ،.ج  ،1ص .130
 .6سورة البقره ،اآلیة .259
حممد بن حسن« ،اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة»،
 .7الشيخ حر العاملىّ ،
طهران ،نويد ،الطبعة االولی1362 ،ه .ش ،.ص .178
حممد بن مسعود« ،تفسري العيّاشي» ،ج  ،1ص .141
 .8العياشىّ ،
 .9سورة البقرة ،اآلایت .56-55
الرضا ،»ج  ،1ص .200
أخبار
«عيون
على،
حممد بن
 .10ابن اببويه الصدوقّ ،
ّ
 .11سورة االعراف ،اآلیة .155
 .12سورة املائدة ،اآلیة .110
 .13سورة آل عمران ،اآلیة .49
حممد بن حسن« ،اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة»،
 .14الشيخ حر العاملىّ ،
ص 40
حممد بن على« ،علل الشرائع» ،قم ،الطبعة االولی1966  ،
 .15ابن اببويه الصدوقّ ،
م ،.ج  ،2ص .585
 .16سورة  البقره ،اآلیة .260
حممد بن على« ،علل الشرائع» ،نفس املصدر.
 .17ابن اببويه الصدوقّ ،

إحياء الطيور إلبراهيم إبذن هللا

ذكر املفسرون 15أن إبراهيم رأى جيفة متزقها السباع ،فيأكل منها سباع
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القسم الثاني

الصهيونية فى الواليات المتحدة
بدء خمطط املرابني العامليني اليهود للسيطرة على الوالايت املمنوحة .وجيب كذلك أن تولوا العناية الالزمة خللق شعور ابلضغط اإلقتصادي
عند كبار التنفيذيني ،ويتوقف الوجود الكلى للمصارف الوطنية وكذلك يتوقف
املتحدة 2
دورها يف التوظيف املايل املضمون على خطوات فورية من جانبكم ،ألن الدالئل
وجهت «مجعية أصحاب املصارف األمريكيني» رسالة دورية جلميع األعضاء تشري لوجود عاطفة متزايدة واجتاه قوی لتبىن سياسة احلكومة جتاه العملة الفضية.

بتاريخ  11مارس 1893م .جاء فيها مايلى:

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

وعندما نفذ أصحاب املصارف األمريكية التعليمات الواردة يف الرسالة
حدث يف عام 1893م .ذعر شامل يف الوالايت املتحدة األمريكية .وصدق
الشعب االهتامات املوجهة للحكومة بسبب محلة الدعاية اليت قام هبا املرابون
أثناء تنفيذ العمليات .فاوقعوا بني الشعب واحلكومة كما هو املعهود يف
خمططاهتم.
وتدعيما للحركة الصهيونية بعد مؤمتر «ابزل» عقد أصحاب البنوك يف العامل

مؤمترا يف «لندن» عام 1899م ،.وقرر املؤمتر إنشاء احتكار عاملى حتت
اشراف «مؤسسة روتشيلد».
وكلفت مؤسسة روتشيلد ج .مورجان لتمثيل مصاحلها يف الوالايت املتحدة،
وقد برهن على كفاءته ببيع أسلحة فاسدة للحكومة األمريكية.
ويف عام 1901م .اندجمت شركتا «مورجان» و«دريكسل» حتت اسم
«هيئة التأمينات الشمالية» وذلك هبدف العمل على إفالس شركة «هاينز -
مورس» اليت كانت تسيطر على قطاعات هامة من الصريفة والشحن وصناعة
الفوالذ ...وصناعات أخرى .وقد جنحت هيئة التأمينات الشمالية فعال يف
إخراج هاينز  -مورس من السوق األمريكية وابلتايل سيطرت على جزء كبري 
وهام من السوق األمريكية ،وقامت بتمويل انتخاابت الرائسة والسيطرة عليها
مبا ساعد تيودور روزفلت للوصول لرائسة اجلمهورية عام 1901م .وقد أدى
ذلك إىل افالهتم من اإلدانة ابستعمال وسائل منافسة غري مشروعة.
وبعد ذلك اندجمت مؤسسة مورجان  -دريكسل مع «مؤسسة كوهني -
لوب» ،ونتج عن استعمال قوهتم جمزرة اقتصادية عرفت ابسم «الرعب يف
وول سرتيت» عام 1907م.
ونتيجة لردة الفعل الشعبية لسوء إستعمال هذه العصاابت للوسائل املشروعة،
قامت احلكومة بتكوين «جلنة النقد الوطىن» برائسة السناتور نلسون الدريك
ملراجعة النشاطات املالية الكربي وتقدمي مقرتحات بشأهنا .ولكن الدريك
كان مرتبطا إبحتكارات املطاط والتبغ القوية ،فاختار بعض الضباط سافر
معهم إىل أورواب حيث قضوا سنتني  وانفقوا  300ألف دوالر من أموال
الشعب حبجة دراسة طرق أصحاب املصارف يف السيطرة على اقتصادايت
الدول .وبعد عودهتم صرح الدريك أبنه مل يستطع التوصل إىل خطة حمددة
تكفل عدم تكرار هذه األزمات.
والدريك هذا كان منذ احلرب األهلية األمريكية مقراب من «آل روكفلر»،
وقام مبقابلة بول واربورج واستشارته قبل سفرة .وبول واربورج هو عضو يف
موسسة «م .م .واربورج» يف «هامبورج» و«امسرتدام» واليت كانت تتبع
مؤسسة روتشيلد ،وكان قد وصل إىل أمريكا عام 1902م .كمهاجر من
«أملانيا» ،ومتكن خالل وقت ال يذكر من شراء حصة من مؤسسة «كوهن
 لوب» يف «نيويورك» ،ومنح مرتبا يبلغ نصف مليون دوالر سنواي ،كماكان أحد الشركاء اجلدد يف «مؤسسة يعقوب شيف» وابتاع حصته فيها
بذهب روتشيلد .ويعقوب شيف هو الذي مول احلركات اإلرهابية يف روسيا
(1917-1883م ).كما متكن من السيطرة على قطاع النقل واملواصالت
يف أمريكا للسيطرة على االمدادات لضمان جناح أي حركة ثورية.
وعندما مت تقدمي تشريعات للكوجنرس عام 1911م .هتدف لتقليص سلطة
اإلحتكارات واحلد من املناورات ،قام كبار املرابني الصهاينة يف أمريكا بعقد
اجتماع سري يف مقر بعيد ومنعزل من امالك ج .مورجان يف «جزيرة جيكل»
بوالية «جورجيا» ،وذلك لدراسة الطرق والوسائل املمكنة للقضاء على هذه
التشريعات ،ودراسة تشريعات بديلة لذلك تكون لصاحل احلاضرين لالجتماع
وهم:
 السناتور الدريك وسكرتريه اخلاص شيلتون ،وكان بصحبتهما أ .أندروزاخلبري اإلقتصادي وأحد كبار موظفى وزارة املالية والذي تلقى تعليمه يف

أورواب.
 فرانك فالدريب :رئيس بنك نيويورك الوطىن ،وهو البنك املمثل ملصاحل الروكفلر النفطية ومصاحل شركة «كوهن  -لوب» يف السكك احلديدية ،وقد
سبق اهتام هذا البنك علنا مبحاولة إاثرة احلرب بني أمريكا و أسبانيا عام
1898م .كما كان هذا البنك مسيطرا على زراعة وصناعة قصب السكر
يف «كواب».
 هـ .ب .دافيسون :وهو أحد كبار املسامهني يف شركة مورجان وشركاهبنيويورك.
 بول واربورج :يقال إنه كان خلف إحدى املسرحيات اليت تصور آلواربورج أبهنم أغىن أغنياء العامل ،كما كان خلف فكرة إنشاء «تنظيم مصريف
مركزي دوىل» ترجع إليه سلطات مجيع الدول ،وكان هدفه احلقيقي هو متكني 
القوى اخلفية من التدخل يف خمتلف القضااي الدولية .وهذه الفكرة هي اليت
أدت إلنشاء البنك الدوىل.
 بنجامني سرتونج الذي اشتهر خالل املناورات املالية الىت سببت أزمةعام 1907م .الكربي يف أمريكا ،وكان أحد املديرين الكبار لدى شركة
ج .مورجان واشتهر ابلكفاءة وتنفيذ األوامر دون مناقشة .وعندما جتمهر
الصحفيون ملعرفة سبب اجتماع كل هذه الشخصيات قيل هلم :اننا مجيعا
ذاهبون لقضاء عطلة هناية األسبوع .ومسى املتآمرون إجتماعهم هذا «اندي
االسم األول» ألهنم خالل إجتماعاهتم كانوا ينادون بعضم ابإلسم األول
حرصا على إخفاء هويتهم عن أي مستمع غريب.
ويف االجتماع قدم واربورج بعض احللول املقرتحة ومت قبوهلا ،ومت عمل مشروع
هبذه املقرتحات مت تقدميه للكوجنرس ،فأحيلت إىل جلنة برائسة الدريك
لدراستها.
واقر الكوجنرس هذه املقرتحات وصدر هبا يف عام 1913م« .قانون
االحتياطى الفيدرايل» ،ومت إنشاء بنك مركزي ابسم «البنك االحتياطى
الفيدرايل» ،ويعني رئيس الوالايت املتحدة أربعة رجال إلدارة هذا اجلهاز.
وقد مكنت تلك اإلجراءات أصحاب البنوك األوروبية واألمريكية من
السيطرة على النواحى املالية واملقدرات يف القارتني مما ساعدهم على إشعال
احلرب العاملية األوىل 1914م .وثورة «روسيا» 1917م .وتشري  تقارير
الكوجنرس أبن البنوك حصلت على أرابح ابهظة غري مشروعة من استثماراهتا
يف ضوء هذه القوانني.
ويف عام 1921م .أدىل الرئيس األمريكي تيودور ولسون حبديث عن وضع
االقتصاد األمريكي وعن البنك االحتياطى الفيدرايل قال فيه:
تسيطر على أمتنا الصناعية أنظمة التسليف والقروض ،ومصدر هذه القروض فئة
قليلة من الناس الذين ابلتايل يسيطرون على مناء 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.

وقد استمر الوضع كذلك حىت عام 1922م .عندما مت إجراء اصالح للنظام
األساسي مبا يوقف البنوك عند حدود مشروعة لالرابح .واجلدير ابلذكر إنه
منذ إقرار االصالحات مت إفالس  14.000بنك وتسبب ذلك يف أن فقد
31
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قاما فلكية.
ماليني من صغار املودعني لودائعهم الىت بلغت مجلتها ار ً

املصدر« :الصهیونیة ..من اببل إلی بوش» ،إبراهیم احلارتی ،دار البشر للثقافة
والعلوم1427 ،ه2006 - .م.

تنظيم العمل الصهوىن للسيطرة على مقدرات ومراكزالسيطرة
يف الوالايت املتحدة

لقد استمروا الصهاينة يف العمل احلثيث على تنمية ذلك ،فقاموا إبنشاء
وتدعيم اجلماعات اليهودية الىت استهدفت السيطرة والضغط على السياسات
ومقدرات البالد يف شكل منظمات خريية واجتماعية وسياسية ...اخل،
وأسسوا تنظيمات متويلية ألنشطة هذه اجلماعات اليهودية .وربطوا بينها وبني 
اجلماعات اليهودية العاملية.
ويف عام 1906م .أسست القوى اليهودية املهاجرة من أملانيا إىل الوالايت
املتحدة منظمة «جلنة يهود أمريكا» ( )AJCوالىت اعرتفت هبا «واشنطن»
واورواب كممثل لليهود يف ذلك احلني.
وقد اسند الرئيس األمريكي روزفلت وزارة العمل والتجارة إىل أوسكار شرتاوس
الذي كان أحد أعضاء جلنة  ، AJCوكان أول وزير يهودي يف احلكومة
األمريكية ،وكانت شئون مكتب اهلجرة من ضمن اختصاصات وزارته.
وقد حاولت منظمة  AJCالتأثري على روسيا لتعديل سياستها ضد اليهود
دون جدوی ،فقام جاكوب شيف يف ذروة احلرب الياابنية الروسية مبساعدة
«الياابن» ومتويلها وضمان سنداهتا احلكومية .وبعد أن كسبت الياابن احلرب
أعطى امرباطور الياابن لقب فارس جلاكوب شيف تقديرا ملساعدته.
ولكن قيصر روسيا استمر يف اضطهاد اليهود ،وامتد ذلك ليشمل الزائرين
من يهود أمريكا .فقامت منظمة  AJCابلضغط على الكوجنرس حىت ألغت
أمريكا إتفاقية جتارية مع روسيا كانت قد أبرمت بينهما منذ عام 1832م.
وعندما مت انتخاب احملامى لويس برانديس عام 1914م .رئيسا للـ«منظمة
الصهيونية العاملية» ( )wzcيف أمريكا ،حقق نشاطا ملحوظا للمنظمة خاصة
بعد احلرب العاملية األوىل ،ودعا من أجل بناء دولة يهودية يف «فلسطني».
ويف عام 1917م .قام برتتيب إنتخاب ممثلني  ليهود أمريكا يف «املؤمتر
اليهودي العاملي» يف نفس الوقت الذي متت فيه انتخاابت ممثلى اليهود
للمؤمتر يف أحناء العامل األخرى.
وسعى برانديس عام 1918م .حىت مت إرسال هؤالء اليهود األمريكيني 
املنتخبني  حلضور مؤمتر السالم عندما تقرر عقده ىف «فرساي» إلعادة  
تقسيم العامل بعد احلرب العاملية األوىل.
وقد فطن هنري فورد الرأمسايل األمريكي وصاحب مصانع السيارات للموامرة
اليهودية البلشفية ضد أمريكا والعامل .فقام عام 1920م .بتأسيس جملة «دير
بورن إندبندنت» لينشر من خالهلا ما يفضح هذه املؤامرة .كما أصدر عام
1921م .كتابه «اليهودي العاملي» عن إبعاد تلك املؤامرات .وقد حققت
اجمللة ارقام توزيع هائلة وصلت إىل  700ألف نسخة اسبوعياً ،إال أن فورد
اضطر إليقاف اجمللة وإلغالقها بسبب هتديد اليهود له مبقاطعة إنتاجه من
السيارات والدعاية ضدها .ورغم ذلك فإن فورد استمر على آرائه يف هذا
الشأن وكان يرددها دائما يف لقاءاته اخلاصة.

واكب التقدم العلمي والتكنولوجي اهلائل الذي تعيشه البشرية اليوم ظهور
العديد من األمراض الفتاكة والقاتلة ،اليت رمبا مل تكن معروفة يف أسالفنا من
أمري املؤمنني علی بن ابیطالب:
قبل ،أو كانت حمدودة االنتشار .قال
ّ
«بني يدي القائم موت أمحر و موت أبيض و جراد يف حينه و جراد يف غري حينه
1
أمحر كالدم فأما املوت األمحر فبالسيف و أما املوت األبيض فالطاعون».

منذ اآلالف السنني  انتشرت العديد من األمراض و األوبئة اليت فتكت
ابجلنس البشري و أدت إىل مقتل املاليني من البشر قبل التوصل إىل عالج
املرض و على الرغم من التطور التكنولوجي الذي ساهم يف عالج الكثري 
من األمراض ،إال أن العصر احلايل ما زال يشهد أمراض تودي حبياة البشر.
قال رسول هللا« :ظهور البواسري و موت الفجاءة و اجلذام من اقرتاب
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الساعة».

داخلية رمبا تفاقمت وزادت على بعض األمراض احلسية ،فالعبد قد يصيبه
أمل حسي فيطرحه عن قلبه ،ويقطع التفاته عنه ،وجيعله يف شقاء دائم ،وهذه
اآلالم النفسية قد تكون عند بعض املسلمني بسبب أتنيب الضمري من جراء
املعاصي اليت وقعوا فيها ،وقد تكون عند متبلدي اإلحساس كآبة ،ووسوسة،
وهواجس ،وحزانً ،وخوفاً ،وإقداماً على االنتحار ،وإصابة ابجلنون ،ومن
أتمل االزدايد املريع يف احلاالت النفسية واألمراض اليت انتشرت ،وزاد أعداد
رواد عياداهتا ومستشفياهتا لعلم قدر ما تؤدي إليه املعاصي من الفتك الذريع
يف نفوس هؤالء ،رعب داخلي ،وسوسة مستمرة ،خوف ،وهلع ،قلق ،وأرق
ال أيتيه النوم بسبب أي شيء؟ املعاصي ،ويطلق زوجته ،ويشرد أوالده،
ويهجر أقرابءه ،وهكذا يعيش العصاة ،مطاردون ،والبالء داخل نفوسهم،
فكيف يهربون ،وهللا يعاقبهم من الداخل واخلارج 10.کما قیل يف الرواایت:
11
«يظهر فيكم الظلم و العدوان ،مع البالء و الوابء و اجلوع»...
و روی عن أيب محزة عن أيب جعفر قال« :وجدان يف كتاب رسول هللا
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كثر انتشار مرض البواسري يف األياّ م احلاليّة .ان االخالل يف املأكل و املشرب
سواءا كان بزايدة أم نقصان يكون السبب يف العديد من االمراض ،كما يف
4
احلديث الشريف« :املعدة بيت الداء و احلمية رأس الدواء».
وهل فكرمت يوما يف اتساع نطاق انتشار مرض االيدز املهلك الذي يعترب أحد
تداعيات اإلابحية؟ وكأن هذه الرواية قدمت لزماننا هذا ،حيث يقول:
5
«تكون معيشة الرجل من ُدبره ومعيشة املرأة من فرجها»...
وقد جتاوز عدد املصابني  مبرض االيدز يف الوقت احلاضر 30 ،مليون
شخص .فيما يضاف أربعة أشخاص يوميا إىل هذا العدد كما جيب إضافة
رقم  5ماليني شخص إىل هذا العدد سنواي .وتشكل النساء نصف املصابني 
هبذا املرض .ويبني اجلدول اآليت حصة األطفال واليتامى حىت من هذا مرض
6
االيدز.
ومن أتمل ما حصل يف هذا الزمان من األمراض العجيبة اليت ليس هلا عالج،
كمرض اإليدز وغريه عرف أن هذه اإلصاابت عقوبة إهلية؛ ألنه مرض مل
يكن يف أسالفنا الذين مضوا ،فتنتشر هذه اآلفات وتفتك ابملاليني ،ويقف
األطباء حريا أمام هذه األقدار اإلهلية والعقوابت الرابنية ،ال يستطيعون ابلرغم
من تقدم علومهم وتطور آالهتم وأجهزهتم ،ودقة خمترباهتم أن يقضوا على هذا
املرض ،بل ال زال ينتشر ويتفاقم ويردي كل يوم ابآلالف وينتشر ابملاليني.
امتأل عصران احلالی ابحلروب و الکوارث الطبیعیّة و املشاکل االقتصادیة
صحة االنسان النفسیة مسببة له العدید من
التی ترکت آاثرها السلبیّة علی ّ
األمراض و االضطراابت التی تصلی فی بعض األحیان الی درجة اخلطورة
الکبریة .قال رسول هللا« :تكون فتنة يعرج فيها عقول الرجال حىت ال تكاد
7
ترى رجال عاقال».

يف عام 1965م ،.بدأت السلطات الصحية يف «كامربويل»  -ذلك احلي
الصاخب الزاحف جنوباً يف «لندن»  -إبعداد دراسة إحصائية غري اعتيادية.
ِ
صت لديهم
فقد شرعوا ابالحتفاظ بسجالت لكافة أفراد املنطقة الذين ُش ّخ َ
حاالت فصام أو اكتئاب أو اضطراب ثنائي القطبية أو أي حالة مرضية
نفسية أخرى .بعد عدة عقود ،عندما راجع األطباء النفسيون هذه البياانت؛
أمرا يثري الدهشة .فقد تضاعف معدل اإلصابة ابلفصام تقريبًا من
وجدوا ً
سنوي يف 1965م .إىل  23حالة
حوايل  11حالة لكل  100ألف نسمة اًّ
لكل  100ألف يف 1997م ،.وهي فرتة مل حتدث فيها زايدة لعدد السكان
8
العام.
ِ
هذا السؤال ُمل ّح فعالً .ففي عام 1950م ،.كان أقل من ثلث سكان العامل
يعيشون يف املدن .واآلن ،يعيش أكثر من نصف سكان العامل يف املدن،
سعيًا وراء فرص العمل وتشكل األمراض النفسية ابلفعل عبئًا �يَُع ّد األكرب
يف العامل بعد األمراض املعدية .ورغم أن اإلحصاءات العاملية ال تُظْ ِهر -حىت
اآلن  -زايدة كبرية يف مع ّدالت اإلصابة ،إال أن تكاليفها آخذة يف االرتفاع.
ويف أملانيا ،تضاعف عدد أايم اإلجازات املرضية اليت تُطْلَب ،بسبب األمراض
النفسية بني عامي  2000و2010م .ويف «أمريكا الشمالية»ُ ،وِج َد أنَّ 
نسبةً تصل إىل  ٪40من مطالَبَات تعويض العجز ،بسبب الغياب عن
العمل ،ترتبط ابالكتئاب ،حسب بعض التقديرات .تقول جني بويدل من
معهد الطب النفسي بلندن ،اليت قادت دراسة كامربويل :يبدو أن املدن
9
تسبب لنا املر.
وهكذا يعاقب هللا على املعاصي يف الدنيا ،انهيك عن غري ذلك من األمراض
اجلنسية وغريها ،اليت تصيب الناس بسبب وقوعهم يف الزان واللواط ،وهذه
القاذورات اليت حرمها هللا تعاىل ،وقد يكون املرض واألمل مرضاً نفسياً وأوجاعاً

املستأصلة لكن هللا سبحانه وتعاىل رءوف ابلعباد يؤجلهم لعلهم يتوبون.
«ظَ َه َر الْ َف َس ُاد فيِ الْ�بَِّر» ،ففساد الرب كما تعلمون وكما ترون اآلن من احنباس
األمطار وغور اآلابر ،شح املياه اجلدب يف األرض ال جتدوا البهائم ما ترعى
ال جتد البهائم يف األرض ما ترعه تقتاد به أنتم السبب يف هذا ذنوبكم
أصابت البهائم عقوبتهاَ « ،والْبَ ْح ِر» كما ترون ما يصوبه من اهليجان وما
يسمونه ابلتسوانمي وما أشبه ذلك ال يسمونه ابمسه الصحيح ويقولون
هذا عقوبة من هللا سبحانه وتعاىل وإمنا هو شيء عادي وطبيعي وكوارث
طبيعية أان ال استغرب من هؤالء ألن الغالب أهنم إما جهال وإما أهنم ليس
عندهم إميان ولكن استغرب سكوت عن هؤالء فال مينعون وال ينكر عليهم
اد فيِ الْ�بَِّر َوالْبَ ْحر» قال هللا جل وعال« :بمَِا
سُ
وما كأهنم فعلوا شيئا «ظَ َه َر الْ َف َ
ت أَيْ ِدي الن ِ
َّاس» 18هذا هو السبب بسبب ما كسبت أيدي الناس من
سبَ ْ
َك َ
الكفر والشرك واملعاصي والسيئات واملخالفات ،ليذيقهم هللا جلَّ وعال بعض
الذي عملوا ليذيقهم شيئا من عقوابت أفعاهلم لعلهم يرجعون ،لعلهم يتوبون،
19
لعلهم يتذكرون...

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
12
اهلوامش:
و املعادن كلها».
حممد بن ابراهيم« ،الغيبة للنعماين» ،طهران ،الطّ َبعة األولی،
ينب،
ز
أيب
ابن
.1

کما یؤکد هود النبی لقومه لنتائج املعاصي:
ّ
«و اي �قوِم اس�تغ ِفروا ربَّ ُكم ثمَُّ توبوا إِلَي ِه �ير ِس ِل السماء علَي ُكم ِمدرارا و ي ِز ْدكم �قوة 1397ق ،.ص .278-277
َّ َ َ ْ ْ ْ ً َ َ ُ ْ َُّ ً
َ َْ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُْ
 .2إمساعيل شفیعي سروستاين« ،اجلاهلية احلديثة (الثانية)» ،ترمجة کاظم مشاعیان،
13
إِىل �قَُّوتِ ُك ْم َو ال �تَ�تََولَّ ْوا جُْم ِرمني».
الطّ َبعة األولی 1435 ،ه 2014/م ،.طهران ،نشر موعود العصر ،ص .340
يف العصران احلالیة «جراد يظهر يف أوانه و يف غري أوانه حىت أييت على الزرع و
حممد ابقر« ،حبار األنوار» ،بريوت ،الطبعة الثانیة 1403 ،ق ،.ج ،52
 .3اجمللسىّ ،
الغالت و قلة ريع ملا يزرعه الناس  14».
ص .269

نعم؛ فسدت األرض و السماء ابملعاصي و الفساد النّاس« .إن قدام القائم
«طب اإلمام الرضا( »الرسالة الذهبية) ،قم،
على بن موسى ،اثمن ّ
األئمة ّ ،
ّ .4
15
الطّ َبعة األولی1402 ،ق ،.ص .12
لسنة غيداقة يفسد فيها الثمار و التمر يف النخل ال تشكوا يف ذلك».
و قیل يف کتب الروائیة« :ال خيرج أهل مصر من مصرهم عدوهلم ،و لكن خيرجهم  .5الصايف ،لطفهللا« ،منتخب االثر» ،ص .433
ّ
 .6إمساعيل شفیعي سروستاين« ،اجلاهلية احلديثة (الثانية)» ،ص .336-335
16
نيلهم هذا .یغور فال تبقی منه قطرة حتی یکون فیه الکثبان من الرمل».
على بن موسى« ،التشريف ابملنن يف التعريف ابلفنت» ،قم ،الطّ َبعة
و روی يف األخبار :ال تعتمد «إثيوبيا» على مياه النيل أبكثر من  %3فيما  .7ابن الطاووسّ ،
األولی 1416 ،ق ،.ص .70

تبلغ حصة «السودان» الرمسية من مياه النيل وفق اتفاق 1959م .أقل من
ثلث حصة مصر  12.5مليار مرت مكعب سنوايً ،ومع ذلك فالسودان ال
تعاين ابلضرورة من نفس األزمة املائية اليت تواجهها مصر صاحبة احلصة
األكرب من مياه النيل " 55مليار مرت مكعب سنوايً".
ولكن اهلضبة اإلثيوبية دخلت اآلن على خط املعاانة ،ومعها ستزداد معاانة
مصر ،فمن هذه اهلضبة ينبع النيل األزرق الذي يساهم وحده بكمية تصل
إىل  65مليار مرت مكعب سنوايً من املياه تصب يف النيل حتصل مصر على
معظمها ،ولكن موسم األمطار على تلك اهلضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ
منتصف العام املاضي 2015م .حيث سجل اخنفاضاً حاداً ينذر جبفاف مل
تر إثيوبيا مثله منذ عام 1984م..
آاثر اجلفاف بدأت يف الظهور ابلفعل يف الشهور املتعاقبة خالل هناية
 2015م .وبداية عام 2016م .حيث اخنفضت معدالت األمطار اإلثيوبية
17
بنسب ترتاوح بني  %50و.%75
تصيبنا هذه املصائب ونكثر من املهرجاانت وامللهيات وغري ذلك ،مما يغفل
الناس ويقصي القلوب ويعرض ابلناس عن االلتفات إىل معاجلة هذه األمور
بل يزيدون منها ويُزيدون ،فال حول وال قوة إال ابهلل ،مل يبقى إال العقوبة

8. J. Boydell et al.Br. J. Psychiatry 182: 45-49; 2003
 .9شبکة  Natureالطبعة العربية ،املقالة فساد املدينة.
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شهيد ،ومع ذلك فقد شاء القدر أال يرتك األولني الذين عملوا يف بلدهم ذكراً
يف أورواب ،يف حني أن اآلخرين قد نصروا ابسم أولئك األسالف اجملهولني بعد أن
متنوا امساً قرينه الرعب والروح.

وبدأت املرحلة الثانية للحركة ابلدعوة إىل الثورة بني طبقة الفالحني والعمال
بواسطة اخلطب وتوزيع املنشورات احلماسية اليت تدعو للثورة والكفاح
املسلح...
وكان الدعاة يف هذه املرحلة من أبناء الطبقة الربجوازية واألشراف!! ونشط
املنفيون من الدعاة إىل العمل يف اخلارج وابلذات يف «سويسرا» اليت كانت
وقتها مهبط الطلبة الروس ،فكان هؤالء الطلبة حني عودهتم وقود الثورة هلذه
احلركة.
يقول شبيناك يف كتابه:
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 أبذايل عار احلياة املاضية واالمها.

حرکة النهلیزم والنهلیست الروسیة
الطغيان السياسي ،وأثرت احلركة يف املرأة الروسية فدعتها إىل احلرية واملساواة
النشأة والصدف
«النهلیست» معناها العصر املعدوم ،وقد ظهرت حركة النهليزم والنهليست مع الرجال ورفض التبعية للرجال.
يف القرن التاسع عشر كحركة سلمية هتدف إىل اإلصالح والتجدد انتشرت
بني  الشباب الروسي ...وكانت يف بدايتها حركة علنية إصالحية ،لكن النشاط السياسي للحركة وتصادمها مع السلطة
تعرضت لالضطهاد من قبل القيصر الروسي إسكندر الثانی فاضطرت للعمل عام 1870م .كان بداية جديدة للنهليزم حيث خرجت من طور الكالم
السرى الثوری.
إىل العمل ،فالقيصر إسكندر الثاين مل حيقق ما وعد به الشعب الروسي من
وظهرت احلركة أايم حكم إسكندر الثاين لإلمرباطورية «الروسية» ،وكان إصالحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ،ابإلضافة إىل قيام القيصر
أول من استعمل كلمة «النهليزم» ( )Nihilismهو الروائي الروسي الروسي أتبع فشله يف إجراء اإلصالح إىل إيقافه أيضا بعد أن توجس ريبة من
«ترجينيف» يف روايته «آلابء واألبناء» ،اليت ظهرت عام 1862م ،.حيث هذه اجلمعية ونشطت أجهزته األمنية يف القمع واملطاردة األعضاء اجلمعية
أظهر فئة من الشباب خيرج عن العرف واملعتقدات العامة ،والتقاليد اليت والشعب.
ألفها اجملتمع ويسخر منها حىت إن الشباب يطلق شعورهم وتقص الفتيات وابلتايل فقد جاوزت حركة النهليزم مرحلتها األوىل وأخذت تشق طريقها يف
شعورهن ،إلظهار اعرتاضهم على اجملتمع.
سبيل حتقيق أهدافها بسبل غري سلمية ،وقد شجعها قيام الثورة «البولونيه»
وكانت تلك الرواية ترجنيف هي الشرارة األوىل لظهور تلك احلركة اليت عام 1864م.
اجتاحت كل الطبقات الروسية املستنرية ،اليت ظهرت لرتفض كل ما هو قدمي ويذكر املؤرخون وعلى رأسهم شتبناك يف كتابه «روسيا الدفينة» أن املرحلتني 
يف اجملتمع وترفض الدين أيضاً ،وترفض امللكية الشخصية واملركزية يف احلكم اللتني  مرت هبما احلركة الروسية قد لبثت إحدامها عشرة أعوام من عام
وذاعت النظرايت واآلراء اجلديدة بسرعة يف اجملتمع الروسي بني طبقات 1860م .إىل عام 1870م ،.وإن املرحلة الثانية بدأت من عام 1871م.
املثقفني واملتعلمني ورجال اجليش والطبقة املتوسطة وأبناء الكهنة ،واستفادت وقال:
احلركة من عصر احلرية احملدود الذي منحه القيصر إسكندر الثاين وتساحمه أي فرق بينهما ،كانت النهليزم تبحث عن سعادهتا اخلاصة أبي مثن ،وجتعل منها
يف إمخاد اآلراء احلرة يف عهده ،من أن انتشرت وذاع صيتها.
مثاالً معقوالً حقيقياً للحياة ،أما الثائر فيبحث عن سعادة غريه ،ويريدها أبي مثن،
وهكذا أصبحت حركة «النهليزم» ثورة ثقافية اجتماعية سلمية مضطرمة مع ويضحی من أجلها بسعادته اخلاصة ،ومثله األعلى هي حياة فيضها العناء ،وموت

طريق القطار الذي كان يسافر فيه يف ديسمرب عام 1879م .وانفجر القطار
لكن القيصر مل يكن فيه.
ويف حماولة اثنية فاشلة مل تنفجر القنبلة اليت وضعت حتت القطار وجنا
القيصر ،لكن مل يتعظ يف مل الشمل وإحداث إصالحات يف الدولة الروسية،
وظن أنه يستطيع القضاء على الثوار وهذا ما جعل احلركة تكرر حماولة اغتياله
حىت جنحت يف املرة الرابعة.
ففي مارس عام 1881م .ألقى على القيصر قنبلة انفجرت وأصابته جبراح
أودت حبياته ،ألقاها عليه عضو احلركة ريساکوف وزميله جرمفتسكي على
ضفة هنر «سانت كاترين» .ومت القبض على منفذي العملية وغريهم وشنقوا
يف عام 1882م.
ووجهت احلركة منشوراً إىل القيصر اجلديد تنذره إن سلك مسلك سابقه
واقرتحت عليه املهادنة ،ولكن القيصر اجلديد وحكومته استمرت يف حرهبا
على احلركة اليت اصطبغت ابلدم واالغتيال واستمرت يف نضاهلا.
وضاعفت الشرطة من نشاطها ضد احلركة فدست اجلواسيس يف صفوفها،
وهلك الكثري  من صفوة احلركة ،ولكنها استمرت يف عمليات االغتيال
فقامت ابغتيال النائب العام الروسي سرتلکنوف يف نوفمرب 1882م،.
مث اغتيال رئيس الشرطة سوندكيين يف ديسمرب 1883م .مث حماولة اغتيال
القيصر اجلديد إسكندر الثالث يف ديسمرب عام 1883م .ولكنها فشلت مث
حماولة أخرى يف أكتوبر عام 1889م .ومل تفلح أيضاً.
وهبط نشاط احلركة مع إصرار القيصر يف حماربتها وبعد مقتل الكثري من
أفرادها ،إال أهنا استعادت نشاطها مع مطلع القرن العشرين ،حيث قامت
إبحداث أعمال شغب يف اجلامعة الروسية عام 1901م .مث أحدثت
اضطراابت خطرية بني  الفالحني  عام 1902م ،.مث قتل وزير الداخلية
الروسي سيباجني على إثر انتفاضة الفالحني عام 1902م.
ويف عهد القيصر نيقوال الثانی اشتدت احلركة يف نشاطها رغم قيام القيصر
ببعض اإلصالحات الدستورية وإقامة النظم الربملانية .واستطاعت حركة
النهليزم أن متهد الطريق لقيام الثورة الشيوعية يف روسيا مع مطلع القرن
العشرين.
وال خيفى على الكثري أن وراء تلك احلركة والوقود احملرك هلا كانت تقف
املاسونية والصهيونية العاملية ،حىت قامت الشيوعية يف روسيا وأوراب مث قاموا
بتدمريها أيضا يف الوقت املناسب ،وذلك حسبما جاء يف بروتوكالهتم
الصهيونية.

مث ما لبث هذه النزعة السلمية أن تكسرت على صخرة احلقيقة وذلك لقيام
الدعاة إىل حشد جيش مدجج ابلسالح ،وأعلنوا الثورة املسلحة.
وقامت احلكومة مبطاردة أعضاء احلركة ،فازداد األمر سوءاً وبدأ عهد القتل
السياسي الذي اقرتن ابسم النهليزم.
كان بداية الصراع املسلح بني احلركة والدولة القيصرية يف عام 1877م .حني 
مت القبض على مخسني عضواً من أنصار النهليزم وحماكمتهم يف «موسكو»
بتهمة شائعة يف كل البلدان والعصور حني خيرج أي إنسان على نظام الدولة
وهي هتمة التآمر وقلب نظام احلكم .وكان من بني املتهمني الطلبة الذين
درسوا وخترجوا يف سويسرا مثل صوفيا ابردین اليت أعلنت أمام احملكمة أن
اجلماعة هي مجاعة دعاة مساملني حتث على العدل واملساواة وحتقيق مستقبل
أفضل للشعب.
وقامت الثورة املسلحة للحركة ابلرد على الدولة اليت جدت يف مطاردهتم،
ونشطت حركة االغتياالت السياسية املنظمة ،وقابلتها احلكومة إبلقاء القبض
على أعضاء احلركة وسجنهم وتشريدهم ونفيهم إىل «سيبرياي» وإعدام
الكثريين منهم دون حماكمة.
وقامت احلركة ابغتيال رجال الشرطة والقضاة ورجال الدولة مث تطور األمر
إىل التدبري والتآمر لقتل القيصر نفسه.
ومت القبض على مائة وثالثة وتسعني من حركة النهليست يف أوائل عام
1878م ،.ومت تقدميهم إىل احملاكمة يف «بطرسربج» لننجراد ومات أثناء
احملاكمة ثالثة وتسعون منهم من التعذيب وابالنتحار ،وقامت احلركة بقتل املصدر :منصور عبد احلکیم« ،العامل رقعة الشطرنج منظمات سریة حترک العامل قدمیا
اثنی عشر جاسوساً حكومیاً .ومت إطالق النار على مدير الشرطة عام وحدیثا» ،دمشق  -قاهرة ،دار الکتاب العريب2005 ،م.
ّ
1878م.
وتبادل ثوار احلركة الصراع والقتال مع الشرطة واحلكومة حيث قتل رئيس
الشرطة يف 1878م .انتقاماً ملقتل أحد الثوار ،ويف فرباير 1879م .قتلوا
حاكم مقاطعة «فاركوف» األمري  الكسيس کرو بتكني ،وهكذا استمرت
احلوادث الدموية بني احلكومة وثوار احلركة.
وحاولت احلركة اغتيال القيصر ولكنها فشلت ،فقد مت وضع متفجرات يف
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اإلتجاه المعدل وراثيا لدى الكيـان الصهيوني
داوود حیاتغیب

سوق اإلستهالك .وهكذا تقييم يشتمل على التقييم املتعلق ابلسالمة واألمان
والتغذية واستخداماهتا.
ورغم هذه القوانني ،فانه ال يتم وضع اللصوق يف الكيان الصهيوين الن شركة
«مونسانتو» (أضخم شركة منتجة للمحاصيل احملورة وراثيا يف العامل) اليت هي
شركة صهيونية  -امريكية ،تعد املستورد احلكري هلذه احملاصيل يف الكيان
الصهيوين .إن سياسات أمريكا واسرائيل يف جمال استخدام واستهالك هذه
احملاصيل من دون وضع اللصوق ،مماثلة إلحداها االخرى ،ومع ذلك ،فان
الضغوطات االجتماعية ونشطاء البيئة أرغموا وزارة الصحية يف هذا الكيان
9
على وضع قوانني جديدة واستخدام اللصوق على هذه احملاصيل.
ومن جهة أخرى ،فان القسم الرئيسي من احملاصيل الزراعية هلذا الكيان
يصدر إىل الدول األوروبية ،واليت حتتوي على لصاق «خال من أي تالعب
جيين  »GMO FREEوهلا نصيب مهم يف اقتصاد هذا الكيان .وهذا
املوضوع يظهر سبب إعتماد هذا الكيان قوانني صارمة يف هذا اجملال ،ألن
أي تلوث جيين وتفشيه بني احملاصيل غري املعدلة وراثيا ،ميكن أن يلحق
10
أضرارا جسيمة ابإلقتصاد الزراعي للكيان.

توجهات نشطاء البيئة

وعلى الرغم من ممارسة كل هذه الوقاية والرؤية احملافظة للصهاينة جتاه
احملاصيل املعدلة وراثيا وزراعتها ،لكن العديد من نشطاء البيئة يف هذا الكيان
يبدون دائما ختوفهم من إحتمال وجود أخطار هلذه احملاصيل .مبا يف ذلك،
أنه رغم أن النبااتت املعدلة وراثيا ،تنتج بزورا عقيمة ،لكن يوجد خالل فرتة
اإلخصاب ،إحتمال اللقاح مع النبااتت النسيبة غري احملورة وراثيا ،وهذه
الظاهرة ميكن أن تؤدي إىل إنقراض األصناف الربية القيمة .ويرى هؤالء أن
اآلاثر طويلة األمد إلنتاج هذه احملاصيل على النبااتت االخرى ،هي آاثر
تدمريية .وهذه الرؤية لدى الكيان الصهيوين الذي يفرض يف هذا اجملال
11
قوانني صارمة ،ميكن أن تكون مبعث قلق.

وضع قوانني صارمة حول احملاصيل املعدلة وراثيا يف اسرائيل

ابلرغم من أن العديد من الدول ،تستورد األغذية اليت حتتوي على املنتجات
احملورة واملعدلة وراثيا ،لكنه ال يتم السماح لزراعتها يف البلد ذاته ،مبا يف ذلك
ميكن اإلشارة إىل الكيان الصهيوين .يف حني أن دراسات التكنولوجيا احليوية
الزراعية يف هذه املنطقة قد تطورت كثريا .وتنجز جامعات الكيان الصهيوين
وكذلك مؤسسات البحوث احلكومية والقطاع اخلاص يف هذا الكيان ،أحبااث
واسعة النطاق على املتعضيات املعدلة وراثيا السيما على البزور احملورة،
وفضال عن اسرائيل ،فقد رصد الرأمساليون الدوليون ميزانيات ضخمة لدراسة
احملاصيل احملورة ،مبا يف ذلك يف «الوالايت املتحدة االمريكية».
لذلك ميكن القول أن اسرائيل حتولت إىل مركز دويل لدراسة الكائنات
احلية احملورة وراثيا يف العامل 5-1.وهذا يعين أن الصهاينة يعدون من رواد
حبوث ودراسات وتقييم األخطار النامجة عن مثل هذه احملاصيل .وامللفت أن
الباحثني يف جمال التكنولوجيا البيئية هلذا الكيان ليسوا قادرين بسبب القوانني 
الصارمة ،على تقييم نتائج حبوثهم املنجزة على نطاق واسع داخل اسرائيل
6
ذاهتا ،وينجزون هذه الدراسات خارج حدود هذا الكيان.
ويف األراضي احملتلة ،ميكن إجناز حبوث ودراسات حمدودة يف هذا اجملال يف

ظروف حمددة (داخل البيوت الزجاجية أو املزراع البعيدة جدا عن املناطق
الزراعية فحسب) .وجدير ذكره أن هذه الدراسات وحسب الباحث
االسرائيلي يف مركز البحوث الزراعية « »Volcani Centerتنجز من
أجل إتضاح الصورة واحلصول على مفهوم عام واإلطالع على هذه احملاصيل
واألخطار الناجتة عنها ،ال جلهة التأكد من زراعتها داخل الكيان .وهذا
اإلجتاه مؤشر على أن الصهاينة بوصفهم ميلكون أكرب مراكز البحوث
 GMOيف العامل ،ليسوا مستعدين هم لزراعة هذه احملاصيل ،الهنم على علم
اتم أبخطارها على التنوع البيئي وسالمة االنسان 7.ويرى الكيان الصهيوين
أن تطوير وتوسيع  GMOمسموح له فقط لألغراض البحثية ويف الوقت
ذاته مبا يتطابق مع القوانني اليت يضعها هذا الكيان ،بينما من غري املسموح
زراعة  GMOلألغراض التجارية يف هذا الكيان ،لكن واردات ومبيعات
حماصيل  GMOوكذلك اإلستفادة منها يف إنتاج األغذية والدواء أو
إضافتها إىل املنتجات الغذائية يعد عمال قانواي 8.رغم أن مثة قوانني صارمة
يف هذا اخلصوص أيضا .ووفقا هلذه القوانني ،فان أي حمصول معدل وراثيا
كغذاء واملنتجات املشتقة منه ،جيب أن ختضع لتقييم األخطار قبل أن تدخل

القوانني الكفيلة ابحلصول على ترخيص للبحوث واملختربات البحثية
إن القوانني املتعلقة ابلبذور ،حتظر أي إختبارات على النبااتت املعدلة وراثيا
من دون وجود الرتخيص الصادر عن «مؤسسة محاية احملاصيل وخدمات
التفتيش» ( .)PPISومتلك القوانني  الصالحية ابصدار إذن لتنفيذ
اإلختبارات والدراسات وحتديد الشروط والقيود .ويسمح ملدير قسم PPIS
ابلغاء ترخيص إجناز البحوث واإلختبارات مبجرد حصول تلوث ال ميكن
التحكم به أو عدم توفر الظروف الكفيلة ابستخدام احملصول .ويتعني على
الشخص املتقدم بتطلب إجناز البحوث أن يلتزم ابال حيصل تلوث أو أنه
ميكن التحكم به ،كما جيب إختاذ كافة اإلجراءات اإلحرتازية حلماية احليوان
واالنسان والنبات .وجيب أن تنجز الفحوصات املعملية بعد التشاور مع
اللجنة الوطنية للنبااتت املعدلة وراثيا فقط .وجيب أن تتم الفحوصات يف
موقع آمن ومعقم ابلكامل ،وان يتم إابدة بقااي البحوث .ويف مثل هذه
الظروف ،سيتم إصدار الرتخيص ذات الصلة.

قواننی التسويق

إن بيع النبااتت احملورة وراثيا يتطلب احلصول على ترخيص من املدر العام
«للجنة الوطنية للنبااتت املعدلة وراثيا» ( .)NCTPإن مجيع هذه املراحل
أي بيع النبااتت احملورة وراثيا أو الكائنات احلية وأي جزء منها يتمتع بقابلية
التوليد ،حباجة كله إىل صدور ترخيص ووضع لصوق .وكل شخص متقدم
بطلب للحصول على ترخيص لبيع أي تركيب معدل قابل لإلنتشار أو
الكائنات املعدلة وراثيا ،جيب أن حيدد قضااي مبا فيها احلاالت التالية:
 شرح التغريت اجلينية وخصائصها ،واألعراض الكامنة يف اإلنسانواحليواانت والنبااتت والبيئة؛
 تقدمي عدة مقاالت علمية عن نتائج الفحوصات املنجزة يف هذا اخلصوص؛ تقرير عن النتائج املتأتية عن فحوصات الكائنات احلية احملورة او املواداحملتوية على  GMOاليت متتلك قابلية التكاثر ،يف الظروف احمللية وكذلك
اقرتاح طريقة استهالكها.
ونظرا إىل حجم الدراسات املنجزة يف هذا الكيامن ،ويف حالة كانت هذه
احملاصيل سليمة وآمنة والزعم برفع اجملاعة عن العامل أو حتسني  الوضع
االقتصادي الزراعي واملزارعني ،فان املتوقع هو أن يكون الكيان الصهيوين
من املنتجني الرئيسيني هلذا النوع من احملاصيل ،يف حني مل حتصل يف األراضي
احملتلة أي زراعة هبدف إنتاج وختزين النبااتت املعدلة وراثيا وتصيريها جتارية.
ونظرا إىل إدراج برانمج تصيري احملاصيل املعدلة وراثيا جتارية يف اخلطة اخلمسية
السادسة للكيان ،فانه يتوقع أن تكون القوانني كافة قد وضعت هبدف
الوقاية والتقييم قبل اإلنتاج الغزير هلذه احملاصيل ،لكي يتم تطبيقها يف
أوقات الضرورة .لكن ونظرا إىل قوانني البيئة اآلمنة يف الكيان ميكن الشعور
بوجود ثغرات .مبا يف ذلك املادة  10من هذا القانون واليت استثنت أي
حبوث معملية ومتعلقة ابلبيوت الزجاجية للكائنات احلية احملورة وراثيا ذات
اإلستهالك االنساين .يف حني  أن مجيع احلاالت املذكورة يف املادة آنفة
الذكر ميكن أن تنطوي على أخطار كثرية وتؤدي إىل تلوث البيئة .لذلك
جيب القول أن القوانني الوقائية والبحوث الكاملة ال تطبق على هذا النوع
من احملاصيل أو أن أي حبث يتم من دون أن يضع لإلشراف الالزم ،كما
أن القوانني املتعلقة ابلواردات أو وضع اللصوق على احملاصيل املعدلة وراثيا
ال تطبق بشكل كامل وآمن ،ويكون الكيان بذلك عرضة للواردات غري 
الشرعية .على سبيل املثال ،فان العديد من احملاصيل مبا فيها الزيوت اليت
حتتوي على الكولزا والصواي احملورة وراثيا ،قد وضع عليها اللصوق بعد
سنوات من الدخول إىل أسواق االستهالك ،وكأن تلك القوانني املطبقة،
بدائية وغري كاملة مقارنة بقوانني األعداء.
ومع ذلك ،فان املثري لإلستغراب هو أن عددا من أكادمييي الفروع املختلفة
وجهوا يف االونة االخرية رسالة طالبوا فيها بتطوير وتثبيت التكنولوجيا احمللية
للنبااتت احملورة وراثيا وحماصيل  GMOداخل الكيان .أشخاص مل ينفذوا
حىت ملرة واحدة دراسة بشأن أخطار هذه احملاصيل على التنوع البيئ وسالمة
اإلنسان أو إصدار مقالة يف هذا اخلصوص .يف حني أن املؤسسني الرئيسيني 
هلذه احملاصيل (الصهاينة) الذين (هم أعداء املسلمني  وابمكاهنم تنفيذ
ممارسات االرهاب احليوي ،لتعريض امن البلدان االسالمية للخطر) يعتمدون
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إجراءات قانونية صارمة يف جمال عدم زراعة احملاصيل احملورة وراثيا وعدم
إجراء حبوث واختبارات معملية وفرض قيود يف البحوث وقوانني االستهالك
والبيع والتزام الباحث بعدم إجياد تلوث وأن تكون البحوث والدراسات يف
هذا اجملال آمنة.
وبذلك يبدو أننا ومن أجل تدمري البيئة وسالمة اجملتمع ،لسنا حباجة إىل عدو
أجنيب ،بل أننا أعداء أنفسنا ابنفسنا!
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-aglobal-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-foodshortage-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-globaldebate-israel-a-center-for-study-kosher-concerns
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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://
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engfood.aspx(last visited Sept. 18, 2012) (translated by
author, R.L.).
10.
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صاحل الطائي

حديث القرآن عن السكان الكونيين
إ ّن من يدقق النظر يف الكتب السماوية «التوراة» و«اإلجنيل» و«القرآن» �فَتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم باَباً ِم َن َّ
الس َم ِاء فَظَلُّوا فِ ِيه �يَْع ُر ُجو َن ٭ لََقالُوا إِ مَّنَا ُس ِّك َر ْ
ارناَ
ت أَبْ َ
صُ
ص َّع ُد
ضيِّ ًقا َح َر ًجا َكأ مََّنَا يَ َّ
ص ْد َرهُ َ
ورو َن» وقوله تعاىل« :ويجَْ َع ْل َ
جید هناك إشارات واضحة إىل ما يبدو وكأنّه خطاب موجه إىل سكان غري  بَ ْل نحَْ ُن �قَْوٌم َم ْس ُح ُ
الس َم ِاء».
أرضيني بقطنون يف أركان الكون ،ويقول الدكتور جواد بشارة:
فيِ َّ
ومبقدوران الرجوع إىل الكتب املقدسة لألداين السماوية التوحيدية الثالثة لنقتفي هل معىن هذا أن املالئكة كانوا يشعرون بضيق الصدر عند صعودهم ونزوهلم
أثر املرکبات الفضائية القادمة من الفضاء اخلارجي وهي اليت ورد وصفها بدقة يف مثال ،أم ذلك اخلطاب موجه إىل البشر األرضيني حتديداً بعلمهم بضيق
1
الصدر الذي يصاب به من يصعد إىل السماء!
الكثري من نصوصها.
ِ
وهو اعرتاف ضمين بوجود فكرة عن السكان الكونني يف الكتب املقدسة .وأخريا نقول ما معىن قوله تعاىلَ « :ح َر ًسا َشدي ًدا َو ُش ُهبًا» وألجل من وضع هللا

وهذا ما سنتكلم عليه إبجياز ،وستكون رحلتنا األوىل مع القرآن الكرمي.
ففي القرآن الكرمي هنالك صنفان من اخللق مها الثقالن ،حبسب التفاسري 
سا َن
املعتمدة ،ويقصد هبما اإلنس واجلن كما يف قوله تعاىلَ « :خلَ َق الإِْ نْ َ
ِ
ْص ٍ
ال َكالْ َفخَّا ِر ٭ َو َخلَ َق الجَْ َّ
ان ِم ْن َمار ٍِج ِم ْن ناَ ٍر» 2وهناك آايت أخرى
صل َ
م ْن َ
نتحدث بعمومية أكرب  ،تتح ّدث عن مساوات وأرضني ،وتتح ّدث عن
معارج ومنافذ وأبواب وضيق صدر وحرس شديد ،كما يف قوله تعاىل « :هَّ
اللُ
ات وِمن الأْ َر ِ ِ
ِ
ٍ
ِج َعلَ�يَْها
الَّذي َخلَ َق َس ْب َع سمََ َاو َ َ ْ
ض م�ثْلَ ُه َّن» وقوله تعاىلَ « :وَم َعار َ
شر الجِْ ِن والإِْ نْ ِ ِ
استَطَ ْعتُ ْم أَ ْن �تَ�نُْف ُذوا ِم ْن
س إِن ْ
يَظ َْه ُرو َن» وقوله تعاىل« :ياَ َم ْع َ َ ّ َ
ٍ
السماو ِ
ِ
ِ
ات َوالأْ َْر ِ
س ْلطَان» وقوله تعاىلَ « :ول َْو
أَقْطَا ِر َّ َ َ
ض فَا�نُْف ُذوا لاَ �تَ�نُْف ُذو َن إلاَّ ب ُ

سبحانه احلرس وسخر الشهب؟ هل جعلها حلماية بعض املناطق الكونية
اجلن وحدهم؟ أم هناك أقوام أخرى قد يكون بعضهم شريراً
املغلقة من دخول ّ
مطلقاً ممنوعاً عليه الوصول مبركباته إىل تلك املناطق؟
إن يف القرآن الكرمي إشارات وافية إىل وجود أقوام أو خملوقات مجعها سبحانه
كلها حتت مسمى الدواب والدابة لغة :كل ما يدبذ علي األرض و به
حياة اإلنسان واحليوان وابقي املخلوقات احليّة األخرى ،وقيل :هي ما تحُ مل
عليه األثقال ،ويف «مفردات ألفاظ القرآن» :الدب والدبيب :مشي خفيف
ويستعمل يف كل حيوان .فقال أبو عبيدة:
3
على اإلنسان خاصة ،واألوىل إجراؤها على العموم .ويف القرآن مثال واضح
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العلو سباع وهبائم غري حمسوسة للطافة
على عمومية هذه التسمية من حيث إطالقها على الكفار واملشركني كما قد أجازت مجاعة من القدماء أن يكون يف ّ
13
اب ِع ْن َد هَِّ
الص ُّم الْبك َّ ِ
ين لاَ �يَْع ِقلُو َن» 4ويتبني  أجسامها.
َّو ِّ
يف قوله تعاىل «إِ َّن َش َّر الد َ
ْم الذ َ
الل ُّ ُ ُ

كما نستشف من أحاديث أخرى أ ّن هللا تعاىل مل خيلق آدمنا فقط مث خلقنا
من نسله فكنا ساللته واملخلوقات اآلدمية الوحيدة يف الكون كله ،بل خلق
أيضا ألف ألف آدم يف العوامل األلف ألف أليت خلقها مبعىن أن هنالك مليون
عامل فيها مليون آدم كما يف «التوحيد» للـصدوق و«اخلصال» وحبار األنوار
و«األنوار النعمانية» و«شرح الصحيفة» و«نور الثقلني» وغريها مسندة عن
جابر عن اإلمام الباقر قال له:
«ولعلك ترى أن هللا تعاىل خلق هذا العامل الواحد أو ترى أن هللا عز وجل مل خيلق

من وصف اإلمام على أن هلذه املخلوقات أو الدواب نظمأ حياتية
تتواءم وطبيعتها وطبيعة املكان الكوين الذي تعيش فيه ،وهو ما أطلقنا عليه
اسم «القوانني الكونية» يف حديثنا عن الكون ،ولذا ختتلف صورها وهيئاهتا
وأحجامها وأشكاهلا وطرائق عيشها وتغذيتها وتنقالهتا من كون إىل آخر
ومن مساء إىل أخرى ،ولكنهم يشرتكون معاً مبشرتکنی اثنني:
األول :عمومية األممية اجملتمعية اليت حت ّدثت عنها اآلية الشريفة «وما ِمن َدابَّةٍ
ََ ْ
5
ِ ِ جِ
فيِ الأْ َْر ِ
اح ْي ِه إِلاَّ أ َُم ٌم أ َْمثَالُ ُك ْم»
ض َولاَ طَائ ٍر يَطريُ بَنَ َ
والثاين :إ ّن هذه املخلوقات مكلفة بعبادة هللا وتوحيده حيث وردت جمموعة بشراً غريكم؟ بلى وهللا لقد خلق هللا تبارك وتعاىل ألف ألف عامل وألف ألف آدم
من اآلايت اليت تتحدث عن هذا التكليف ،كما يف قوله تعاىل « َوللِهَِّ يَ ْس ُج ُد وأنتم يف آخر تلك العوامل وأولئك اآلدميني».
السماو ِ
ض ِم ْن َدابٍَّة َوال َْملاَ ئِ َكةُ َو ُه ْم لاَ يَ ْستَ ْكبرِ ُو َن ٭ يخَ َافُو َن ومثله يف البحار و«مشارق األنوار» عن اإلمام السجاد.
ات َوَما فيِ الأْ َْر ِ
َما فيِ َّ َ َ
َر�بَُّه ْم ِم ْن �فَْوقِ ِه ْم َو�يَْف َعلُو َن َما �يُْؤَم ُرو َن» 6ومعناها :هلل يسجد ما يف السماوات ويف البحار عن ابن عباس يف حديث طويل عن النيب فيما وراء السماء
واألرض من دواب أي :خملوقات ،واملالئكة الذين هم من صنف آخر أنه قال:
يسجدون كذلك .وهم مجيعاً (املخلوقات واملالئكة) خيافون رهبم من فوقهم «ومن وراء ذلك ظل العرش ويف ظل العرش سبعون ألف أمة ما يعلمون أن هللا
«ويخَ ْلُ ُق َما
وينفذون أوامره.
تعاىل خلق آدم وال ولد أدم وال إبليس وال ولد إبليس وهو قوله تعاىل َ
14
ِ
ِ
فيِ
ض طَ ْو ًعا َوَك ْرًها َو ِظلاَلهُُ ْم لاَ �تَْعلَ ُمو َن»».
الس َم َاوات َوالأْ َْر ِ
ومنها قوله تعاىل « َوللِهَّ يَ ْس ُج ُد َم ْن
َّ
ِ 7
تنص صراحة على أن يف بعض
صال»
باِ لْغُ ُد ِّو َوالآْ َ
هذا؛ فضال عن وجود أحاديث أخرى ّ
السماو ِ
ب ال َْم َشا ِر ِق» 8األكوان خلفة كخلقنا حنن اآلدميني سواء من حيث الشكل واهليأة أو من
ات َوالأْ َْر ِ
ض َوَما �بَ�يْ�نَُه َما َوَر ُّ
ومنها أيضاً قوله تعاىل « َر ُّ
ب َّ َ َ
ِ
ض ليج ِز َّ ِ
وقوله تعاىل «وللِهَِّ ما فيِ َّ ِ
َساءُوا بمَِا َع ِملُوا حيث مصدر اخللق وهو هللا سبحانه وتعاىل ،وكما جاء يف «الفتوحات
َ َ
ين أ َ
ي الذ َ
الس َم َاوات َوَما فيِ الأْ َْر ِ َ ْ َ
9
ِ
ِ
ويجَْ ِز َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
املكية» و«األنوار النعمانية» عن ابن عباس قول :قال رسول هللا:
ش»...
ين أ ْ
ين يجَْتَنبُو َن َكبَائ َر الإْ ثمْ َوالْ َف َواح َ
سنُوا باِلحُْ ْسنىَ ٭ الذ َ
ي الذ َ
َ َ
َح َ
واآلية األخرية صرحية جداً وفيها إشارة واضحة إىل أن ما هلل من خملوقات يف «وإ ّن يف كل أرض من األرضني السبع خلقا مثلنا».
الكون كله مكلفون ابلعبادة ،وأن هللا سبحانه سيجزي الذين أحسنوا منهم فالضمري (ان) يف قوله (مثلنا) مرة يعين مثلنا حنن البشر ،ومرة أخرى یعين
احلسين ويعاقب املسيئني أبعماهلم السيئة ،وحاشا هلل أن یظلم أحد خملوقاته مثلنا حنن خملوقات هللا .فنحن وهم كلنا من خملوقات هللا سبحانه ،ولكن
احلجة ویدله على طريق النجاة ،واإلمام كوهنم مثلنا حنن البشر أقرب إىل القبول بسبب ورود إشارات هلذه املثليّة يف
فيحاسبه ويعاقبه قبل أن يلقي عليه ّ
أحاديث أخرى ولكن نعود ونقول ليس ابلضرورة أن تكون املثلية من انحية
احلجة هو حجة هللا عليهم.
اب ،مسّها ما شئت فهي من آايت هللا سبحانه الشكل و التكوين بل رمبا هي من حيث التكليف العبادي.
أما هذه املخلوقات أو الدو ّ
10
ِ
ِ
ٍ
السماو ِ
عما تقدم هناك أحداث كبرية أشار إليها القرآن هلا عالقة أو هي
ض َوَما بَ َّ
ات َوالأْ َْر ِ
« َوِم ْن آياَ تِِه َخل ُ
ث في ِه َما م ْن َدابَّة» ولذا ليس فضال ّ
ْق َّ َ َ
شرطاً أن تكون كل املخلوقات الواعية ذات الشعور واإلحساس من جنس خمتصة ابألكوان مثل حدث اإلسراء واملعراج وحكاية الرباق؛ أي احلصان
بين آدم ومن نسل أبينا آدم؛ ألهنا قد تكون من نسل آدميني آخرين الطائر الذي أقل النيب حممد يف ثو ٍان معدودة من «مكة» حيث
مرت علينا «املسجد احلرام» إىل «القدس» حيث املسجد األقصى كما تقول اآلية:
بداللة أهنم ال يدرون خلق آدم أم مل خيلق كما يف األحاديث اليت ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َ
ْصى»
ق
ا
د
ج
س
ْم
ل
ا
إ
ام
ر
د
ج
س
ْم
ل
ا
ن
م
َ�ي
ل
ه
د
ب
ع
ب
ى
ر
َس
أ
ي
ذ
ل
ا
ن
ا
ح
ب
س
«
الحْ
من قبل ،وكما يف األحاديث اليت أوردها لكم أدانه لعالقتها جبنس هذه
ُْ َ َ
لأْ َ
ََ لىَ َ ْ
ْ َ َ ْ ْلاً َ َ ْ
وبعد ذلك عرج به إىل السماوات حيث التقى األنبياء الذين سبقوه ،حبسب
املخلوقات ،ومنها:
نص الرواية ،وهناك رواية متزيق جيش إبرهة احلبشي الذي هاجم مكة ابلفيلة
يف «البحار» و«الدر املنثور» للـسيوطي قال رسول هللا:
تعرض جيشه هلجوم من السماء بطيور قد تكون طائرات صغرية بال
«فيها خلق من خلق هللا مل يعصوا هللا طرفة عني ».فقيل :اي نيب هللا أهم من ولد حيث ّ
15
11
طيار موجهة عن بعد ،ترميهم حبجارة من سجيل.
آدم؟ فقال له « :ما يدرون خلق آدم أم مل خيلق».
ِ
ض هذه النقول وغريها تؤكد وجود عوامل مسكونة غري األرض هي مخس من
ويف تفسري  الفاضل النيسابوري يف «تفسري»ـه لقوله تعاىل « َوم َن الأْ َْر ِ
أصل سبع أرضني ،وسكاهنا مكتفون ابلواجبات الشرعية ،ولذلك أرسل هللا
ِم�ثْلَ ُه َّن» انقال:
12
تعاىل هلم الرسل واألنبياء ،حيث جاء يف «معجم البلدان» لـايقوت احلموي
«إن يف كل أرض منها خلق .حىت قالوا إن يف كل منها آدم وحواء».
ِ
ففي هذا احلديث إشارة واضحة إىل تع ّددية األجناس البشرية من حيث مسنداً إىل عطاء بن يسار التابعي املعروف يف تفسري قوله تعاىل « َوم َن الأْ َْر ِ
ض
ِم�ثْلَ ُه َّن» 16عن النيب قال:
األصل ،ورمبا هلذا السبب قال املقدسي:

 .16سورة الطالق ،اآلية .۱۲
«ويف كل أرض أدم مثل آدمكم ونوح مثل نوحكم وإبراهيم مثل إبراهيمکم».
 .17الطباطبائی« ،امليزان» ،تفسري سورة الطالق ،اآلیة .۱۲
وقد قال صاحب «امليزان» يف تفسريه:
 .18ابن املطهر املقدسي« ،البدء والتاريخ» ،فصل  ،7خلق السماء واألرض وما فیها.
وقولهَ « :وِم َن الأْ َْر ِ
ض ِم�ثْلَ ُه َّن» ظاهره املثلية يف العدد ،وعليه فاملعىن :وخلق من
األول ،ابب ذکر سکان األرضنی
اجلزء
علي،
بن
الرمحن
عبد
ج
الفر
أبو
اجلوزي،
ابن
.19
ّ
17
األرض سبعة كما خلق من السماء سبعة».
السبع.
ويف البحار للـجملسي و«مشارق أنوار اليقني» للـبرسي عن أيب محزة الثمايل عن
املصدر :الطائي ،د .الصاحل« ،عوامل احلکومة املهدویة» ،بریوت ،شرکة العارف
اإلمام السجاد أنه قال:
«أتظن أن هللا تعاىل مل خيلق خلقة سواكم؟ بلى وهللا لقد خلق هللا ألف ألف لألعمال ،ط 2012 ،1م.

عامل وألف ألف آدم ،وأنت وهللا يف آخر تلك العوامل».
ويف رواية يف «البدء والتاريخ»:

قيل إنه كان قبل آدم ألف ومئتا ألف آدم وقبل نوح ألف نوع آخر وهو آخر
18
اآلدميني.

ويفهم من هذه الرواايت وما سبقها من الرواايت اليت اتضح هبا أن املقصود
ابملغرب قسم من الكون ال قسم من األرض ،يفهم منها مجيعها أ ّن يف كل
أرض من األرضني السبع يف الكون أنبياء أرسلهم هللا لسكاهنا مثل األنبياء
املفسرين والكتاب أغفلوا هذه اجلنبة املهمة
الذين أرسلهم إلينا ،ولكن بعض ّ
ومل يتعبوا أنفسهم ابلبحث عن مصاديقها ،فبقوا حمصورين يف نطاق األرض
أصروا على أ ّن املقصود ابألرضني أقساماً أخرى من أرضنا اليت
وحدها ،ولذا ّ
نعيش عليها ،واملقصود ابآلدمني أشخاص يقومون يف أقوامهم كما قام أولئك
الرسل ،وكما يف احلديث الذي أخرجه ابن اجلوزي:
روی الضحاك عن ابن عباس قال :يف كل أرض آدم کآدمكم ونوح کنوحكم.
والذي قال ابن اجلوزي يف تعليقه عليه:
ومعىن هذا أن لكل أرض ساعة يقوم کبریهم ومتقدمهم مقام آدم ونوح
فينا 19.ولكن هذا القول ال يعت ّد به.
اهلوامش:

 .1بشارة ،د .جواد« ،املستقبل الرحیل :رحلة حنو عوامل أخری» ،الرابط:
_http://www.iraker.dk/index.php?option-com
99=Itemid&11450=content&task-view&id
 .2سورة الرمحن ،اآلیتان  14و .15
 .3األصفهانی« ،ألفاظ القرآن» ،ص.۳۰۹
 )1( .4سورة األنعام ،اآلية .۳۸
 .5سورة النحل ،اآليتان  49و .۵۰
 .6سورة الرعد ،اآلية .15
 .7سورة الصافات ،اآلية .2
 .8سورة النجم ،اآليتان  ۳۱و .۳۲
 .9سورة األنفال ،اآلية .۲۲
 .10سورة الشورى ،اآلية .۲۹
 .11املصدر نفسه ،اهليئة.۲۸۷ ،
 .12املصدر نفسه ،اهليئة.
 .13ابن املطهر املقدسي« ،البدء والتاريخ» ،فصل  ،۱۰يف ذكر األنبياء ومدة اعارهم.
 .14املصدر نفسه ،املقدسي ،صص .۳۲۳-۳۲۲
 .15ينظر :بشارة ،د .جواد« ،املستقبل السحيق :رحلة حنو عوامل أخرى» ،الرابط:
_http://www.iraker.dk/index.php?option-com
99=Itemid&11450=content&task-view&id
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اإلسالم في جنوب آسيا
وجنوب شرقها

تعد قارة آسيا هي مركز ثقل العامل اإلسالمي ،ففي هذه القارة ترتكز النسبة
العالية من املسلمني يف العامل ،فهي تضم وحدها ما يقرب من  5/2من
املسلمني أو حوايل  615مليون مسلم ،ويطلق بعض الكتاب على هذه
القارة (آسيا) اسم «بیت اإلسالم احلقيقي» ففيها اجلزيرة العربية اليت قامت
على أرضها الدعوة اإلسالمية ،كما إهنا مركز انطالق الدعوة إىل الدنيا
أبسرها 1،وأاي كان األمر فعلى الرغم من الكثرة العددية للمسلمني يف آسيا
إال أهنا ال متثل يف احلقيقة سوى  %۲۹فقط من عدد سكاهنا الذين يبلغون
2
ما يزيد على  ۲۵۰۰۰ألف مليون نسمة.
إن طبيعة املنطقة يف جنوب آسيا وجنوب شرقها اليت تبدأ بـ«اهلند» وتنتهي
جبزر «الفلبني» متتاز بعدم االتصال والتقطع بني أجزاءها ولعل أهم نقطة
3
جتمع فيها تقع يف جمموعة اجلزر «االندونيسية».
إن هذه املنطقة كلها بعيدة عن مهد اإلسالم وعن قلبه العريب ،وكان طبيعياً
أن يكون هلذا البعد أثره يف ضعف وصول التيارات اإلسالمية عرب املسافات
السحيقة إىل هذا القطاع واال الرتفعت نسبة املسلمني فيه ورغم هذا فإن
عدد املسلمني فيه يصل إىل  350مليون ،وميثلون حوايل  5/2من عدد
4
سكان املسلمني يف العامل ،وتوجد فيه اندونيسيا أكرب دول العامل اإلسالمي.
إن هذه املنطقة تشمل أيضا أقليات إسالمية تعيش وسط دول إسالمية دور الدعاة يف انتشار اإلسالم
كاهلند مثال حيث يبلغ عدد األقلية اإلسالمية فيها ما يزيد على عشر عدد ركب التجار املسلمون البحر ومحلوا معهم بضائعهم ،ورحلوا واألمل حيدوهم
السكان ،ويبلغ عددهم حوايل  80مليون مسلم ،وعددهم يفوق تقريباً العدد ابلنجاح يف مهمتهم لنشر اإلسالم .وتنطلق السفن ،ويتوكل ركاهبا على
5
املوجود يف أية دولة إسالمية يف القطاع الغريب ابستثناء «نيجرياي» ،ويرتاوح هللا يبغون جتارة لن تبور ،وتصل الفلك إىل احملطات ويرتجل منها التجار،

عدد املسلمني يف «الصني» ما بنی  ۱۰۰-۹۰مليون ويف «بنغالدش» يبلغ
عددهم حوايل  90مليون مسلم ،ويصل عدد املسلمني كذلك يف «املاليو»
إىل ما يزيد على نصف عدد السكان البالغ عدهم  14مليون نسمة ،وتعد
املاليو بؤرة توزيع اإلسالم يف جنوب شرقي آسيا 6،ومما جبدر ذكره إن
اإلسالم قد جاء إىل هذه املناطق عرب الطريق البحري وذلك ألن العوامل
اجلغرافية الطبيعية (كجبال اهلمالاي الشاهقة) قد حالت دون انتشاره ابلطريق
الربي ،وكانت «حضرموت» حمور الطريق البحري ومركز إرسال الدعوة
اإلسالمية واملسلمني إىل جنوب شرقي آسيا كما كانت شبه جزيرة املاليو
متثل مركز االستقبال هلذه الدعوة 7.ويف هذه املنطقة تقع اجلزر االندونيسية
اليت تعد طليعة التجمع اإلسالمي يف العامل .إذ ميثل املسلمون حنو  %۹۲
من السكان البالغ عددهم  145مليون نسمة ،وتقع جزر الفلبني كذلك يف
شرقي آسيا ومساها اجلغرافيون «أرض هللا املشرقة» يف العامل اإلسالمي ،وفيها
يستقر عدد كبري من املسلمني يعرفون ابسم «املورو» وهي تسمية أطلقها
عليهم املستعمرين األسبان على حنو ما عرف به املسلمني يف «إسبانيا»
8
و«املغرب» وجزيرة «مدغشقر» و«سيالن».

ويتلقاهم نظراؤهم من أهل البالد يبتاعون منهم ويبيعون فيجدون فيهم
الصدق ،ويرون فيهم االستقامة ويعرفون فيهم األمانة ويعلمون إن هذا
كله من أثر العقيدة اليت حيملوهنا ،فيحبب اإلسالم إىل نفوسهم ويدعوهنم،
ويلتقون معهم فيحسون منهم الكرامة والعفة 9،وينظرون إىل عبادهتم وعلمهم
وسلوكهم فيسرون مما يرون ،ويصبح اإلسالم قريبة من نفوسهم وأهله مقربني 
إىل قلوهبم وبعد رحالت ولقاءات الجيد التجار من أهل البالد أنفسهم إال
10
وقد دانوا ابإلسالم وأصبحوا من أبناءه.
وتنطلق السفن إىل حمطات أخرى وتتم املقايضات واملبايعات واللقاءات كما
حدث يف احملطة األوىل ،وهكذا كانت احملطات التجارية مراكز النطالق
اإلسالم وكلما كانت احملطات أكثر اتساعا وأكثر بضائع كان اإلسالم أكثر
انتشارا .لذا فإننا نالحظ أن السواحل اليت كانت طريقاً للسفن التجارية قد
أنتشر فيها اإلسالم وهي عادة الشواطئ احملدبة واليت تصلح إلقامة املوانئ
سواء حلمايتها من الريح أو لسواحلها اليت تساعد على إقامة املرافئ إذ ال
تصل إليها جمروفات األهنار ،أما السواحل املقعرة فال متر منها عادة السفن
لكثرة اجملروفات وعدم إقامة املوانئ وطول الطريق حيث تتعداها السفن عادة
إىل السواحل احملدبة األخرى اليت تليها وكلما كانت إقامة التجار املسلمني 
11
يف حمطات املوانئ أكثر كان اإلسالم أكثر ازدایدا.
فإذا ما وصلت السفن إىل آخر احملطات كانت هناك اإلقامة األكثر طوالً
حىت تنفذ البضائع إذ ال توجد بعدها حمطات فال تفكري لبيعها يف مكان
اثن ،وحىت يشرتي التجار بضائع جديدة حيث ال توجد بعدها مواقف
ألخذ البضاعة منها واحلاجات ،مث إن هذه احملطة هي املقصودة ابلذات
وهذه البلدان هي املعنية ابلسفر إليها ،وبضائعها ومنتجاهتا هي املرغوب فيها
هلذا كله تطول اإلقامة وتزداد الصلة مع السكان وابلتايل ينتشر اإلسالم .وملا
كانت أندونيسيا من املواضع اليت تشد إليها الرحال للتجارة .لذا فقد أنتشر
فيها اإلسالم كثرياً حىت عم ،وأصبحت أحد األمصار اإلسالمية وكانت
ماليزاي ترحتل إليها السفن بدرجة أقل ،لذا فقد أنتشر فيها اإلسالم بدرجة
12
أقل وكانت مصراً إسالميا غري أن نسبة املسلمني فيها ليست مرتفعة،
ومن أندونيسيا قد تنطلق سفن جتارية ويرحتل الدعاة أو يسريوا منفردين إىل
السواحل القريبة منها أو اجلزر الدانية فأنتشر اإلسالم يف اجلزر اليت عرفت
ابسم الفلبني حىت حكم املسلمون تلك اجلزر .أما جزر الياابن فلم يصل
إليها اإلسالم لبعدها عن مواطن املسلمني األوىل وعن مراكزهم اجلديدة يف
أندونيسيا وماليزاي ،وبقي الوضع هكذا حىت العصر احلديث حيث أجته بعض
املسلمني إليها وتشكلت نواة منهم هناك تنمو بشكل طيب 13،ووصلت
السفن إىل سواحل الصني ،وتوقفت يف مرفأ «كانتون» ورمبا وصلت إىل هذا
املرفأ سفن قادمة مباشرة من بالد العرب حيث كان قد أنتشر اإلسالم هناك
يف وقت مبكر وقد يكون قبل وصول اإلسالم إىل أندونيسيا 14،أما السواحل
اليت قبل ماليزاي ،واندونيسيا واليت كانت متر منها السفن اإلسالمية فقد أنتشر
فيها اإلسالم بنسب متفاوتة حسب امليناء من حيث موقعه ،ومدة اإلقامة
فيه ،واملنتجات يف ظهرية والبضائع اليت تستهلك يف املنطقة .لقد أنتشر
اإلسالم على سواحل اهلند الغربية يف جزر «الكاديف» بنسبة كبرية حيث
كانت حمطة طبيعية ،كما أنتشر على سواحل منطقة «بومباي» نتيجة كثرة

االستهالك وشراء البضائع احملمولة إليها ،وإن مل تكن حمطة أساسية إال أن
السفن املنطلقة إليها تكون خاصة هبا ،ومل تطل مدة إقامة التجار فيها لسرعة
عمليات املبادلة التجارية ،لذا مل تزد نسبة املسلمني فيها على  ،%9أما السفن
املتجهة إىل اجلنوب الشرقي من آسيا فإهنا تنطلق إىل جزر «الكاديف» .لذا
فقد انتشر اإلسالم فيها ،وبلغت نسبة أتباعه فيها  ،%94مث تتحرك السفن
إىل جنوب اهلند حيث تضطر إىل التوقف للتزود ابحتياجاهتا ،وأخذ بعض
الراحة ،ورمبا قامت فيها بعض األعمال التجارية ،وقد وصلت نسبة املسلمني 
هناك إىل  %۲۰وتتجه السفن بعدها إىل السواحل الشرقية للهند ،ولكن ال
تسري موازية هلا مسافة طويلة بل ترتكها متجهة إىل الشرق مبتعدة عن تقعر
«خليج البنغال» 15،ورمبا توقفت بعضها يف مدراس إن كانت هناك حاجة
للتزود ابحتياجاهتا من جنويب اهلند ،وتنطلق إىل مدراس لتوجيه خط سريها،
وهي ليست حباجة إىل التزود من جديد لذا كانت نسبة املسلمني قليلة يف
مدراس وال تزيد عن  %5من جمموع السكان 16،وبعد أن تلتف السفن حول
شبه جزيرة ماليزاي ،تعود نسبة املسلمني قليلة للسبب نفسه إذ تتقعر سواحل
«اتیلند» و«كمبوداي» بتقدم مياه خليج «سیام» يف داخل اليابس ،هذا إىل
جانب ما تلقيه األهنار املومسية الغزيرة من جمروفات يف مياه البحر ،ونصل
بعدها إىل سواحل «فيتنام» وتكون سواحلها الشمالية مقعرة حيث يقع
خليج «طونكني» فال متر السفن عليه ،وال تقف يف حمطات هناك ،هذا ما
17
حال دون انتشار اإلسالم بتلك اجلهات ،وبعدها تبدأ سواحل الصني،
وهكذا وجدت أقليات مسلمة نتيجة التجارة البحرية والدعوة على طول
سواحل قارة آسيا اجلنوبية ،واجلنوبية الشرقية ،ومل يعم اإلسالم سوى األجزاء
اليت كانت آخر احملطات التجارية ،أو تقصدها البواخر وتكون هدفاً هلا
وملنتجاهتا ،وهي أندونيسيا وماليزاي.

دور التجار يف انتشار اإلسالم

أما يف الداخل فقد أنتشر اإلسالم فيه وخاصة يف البلدان الشاسعة كالصني 
واهلند عن طريق التجارة الربية والدعاة ،ورمبا أسهمت احلكومات يف العمل
لدعم ذلك االنتشار فيما إذا كانت أبيدي املسلمني سواء أرغب أصحاهبا
يف ذلك أم ال؛ ألن للحكومات هيمنة تشجع على اإلقبال على عقيدة من
18
بيدهم السلطة.
أنتشر اإلسالم يف الصني ببطء ،ونالحظ إن النسبة العامة لألقلية املسلمة
تقلكلما تعمقنا يف داخل الصني مبتعدين عن حدود أمصار العامل اإلسالمي
إال أن وجود دعاة يف املنطقة استطاعوا بذل اجلهد ووفقوا يف العمل فعندها
ترتفع نسبة املسلمني قليالً كما هي حال والية «بواتن» اليت تزيد نسبة
املسلمني على  %30من جمموع السكان يف حني إن نسبة املسلمني يف
الصني عامة ال تزيد على  %10من جمموع السكان ولقد نشط املسلمون يف
العهد املغويل الذي أمتد من ۷۶۹-685ه.ق .حيث انتقلت جمموعات
من املسلمني من «تركستان» وكانت بينهم أعداد من الدعاة إىل الصني 
إذ كان املغول يسيطرون على املنطقتني 19،ويف اهلند أنتشر اإلسالم يف
الشمال بني «السند» والبنغال نتيجة سري الفتوح ،وتوزع املسلمون يف أرجاء
اهلند كلها عندما آل إليهم حكمها فقل الفرق بني النسب املتباينة ،وتصل
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نسبة املسلمني عامة يف اهلند إىل  20،%14وأنتشر اإلسالم يف داخل بورما
بوصول بعض املسلمني إليها عند فتحها 21،وهكذا فإن مناطق جنوب آسيا
وجنوب شرقها أنتشر فيها اإلسالم بعد القرن الثالث اهلجري بقي املسلمون
فيها أقليات ابستثناء منطقة البنغال اليت فتحها الغوريون يف القرن السادس
اهلجري واندونيسيا وماليزاي اللتني كانتا آخر احملطات التجارة البحرية وقامت
فيهما إمارات مسلمة ،وجزر «املالديف» اليت عمها اإلسالم ابلدعوة اليت
كانت عن طريق الدعاة الذين وصلوا إليها مع التجار 22عن طريق البحر
وخربة البحارة العرب يف ركوب البحر ساعد على سرعة وصول اإلسالم إىل
23
هذه املناطق.
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يا أورشليم!

إلى متى تريدين أن تبقين غير طاهرة؟!
47

المقاالت الثقافیة
بنو اسرائيل والنبوة

٭ الرقم 52
املرجب
٭ رجب ّ
1440

٭ الرقم 52
املرجب
٭ رجب ّ
1440

بنو اسرائيل والنبوة

المقاالت الثقافیة

48

إن ارميا النيب ذلك الرسول اجلليل ،كان لسانه وكتابه مليئان ابكثر
املراثي محاسة وأكثر التنبيهات والتحذيرات السماوية صراحة واليت انطلقت
عندما كان بنو اسرائيل ينزلقون يف منحدر السقوط ،ويتهيأون لتجربة أكثر
العواصف اآلتية من انحية الشمال ،إيالما ،حيث كان البابليون احلقودون
والساخطون يتجهزون لإلنطالق واحلركة.
ويف خضم تلك السنني ،وعلى إثر الفساد والضياع اللذين طاال الساحات
العقائدية واألخالقية والعملية لبيناسرائیل ،كان الكهنة واملتشدقون ابلنبوة
والناس ،قد اخنرطوا يف السحر وعبادة األواثن والراب والزان و ...لدرجة أهنم مل
يستحقوا عقااب سوى نزول العذاب وتعرضهم للجلد السماوي ،ومع ذلك،
اختار هللا ،ارميا الناصح لينبههم قبل أن ينزل العذاب عليهم ويدعوهم للعودة
واإلانبة.
وحذارا! فان كل ما جرى لبيناسرائیل يف ذلك العصر ،ميكن أن يتكرر يف
أي عصر وزمان .إن سنن هللا املتعال ،تسري وجتري يف مجيع العصور ،على
مجيع أنسال بين آدم ،بغض النظر عن تباين األوجه التارخيية ،إهنا ثوابت
وسنن ال تبديل فيها ،أكان البشر يعرفوهنا أم ال .وهذه القواعد والثوابت،
أدق من مجيع قوانني الفيزايء اليت حتكم العناصر املادية .ومن هذا املنطلق،
فان التذكار واإلنذار والبشرى اليت يطلقها األنبياء االهليون ،ستجدها إن مل
خيرتقها ويتسرب إليها التحريف ،نضرة تستحق التأمل والقراءة.
ورمبا آن أوان أن يعود مجيع أبناء البشرية ،السيما أبناء يهوذا ،اثنية إىل
احلقبة الكائنة بني  580إىل  625قبل امليالد ،ليعيدوا قراءة عبارات ارميا
النيب ،وأن يثوبوا إىل رشدهم ويستعيدوا عقلهم وصواهبم قبل أن هتب
عليهم عاصفة هوجاء.
حذارا! الن طوفاان عاتيا ،قد هب هذه املرة ،ال من الشمال ،إمنا من اجلنوب
(احلجاز) ،ليطوي وإىل األبد ملف وحياة الناكرين الذين صموا آذاهنم على
كل نصح وتنبيه.
« َول َْو َك ِرهَ الكافِ ُرون»

حتذيرات النيب ارميا

لقد انتخب ارميا النيب مثله مثل سائر الرسل االهليني ،ليكون آية وصوات
من قبل هللا تعاىل .لذلك ،كان موضع خطاب هذا النداء السماوي:
[اي ارميا] لقد اخرتك قبل أن تنشأ يف رحم أمك .،واخرتك وعينتك قبل أن تبصر
1
النور ،لتكون مبلغ رساليت بني الناس يف العامل! ()5-4:1

وكانت احلجج االهلية جمتىب ومصطفى يف جمملها لكي تقوم مبنأى عن أي
شائبة بتوجيه قطيع هللا إىل مرعى احملبة والصداقة اآلمن ،وترويها من النبع
االهلي الزالل.
وعندما وجد ارميا نفسه أنه خماطب من لدن السماء ،مثله مثل سائر
األنبياء االهليني ،إعترب أن كاهله ال يقدر على محل مسؤولية النبوة اجلسيمة،
وأعلن من أعماق القلب:

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( .

إن اخللود أو الفناء! الي كائن كان وحيثما حصال ،يكشفان عن سر
تقليدي دائم .وتتجلى إرادة هللا املتعال بشان مجيع الذين يسريون يف األرض
حسب مشيئته أو يتمردون عليه وبعصونه ،وابلتايل ويف ظل السنة الثابتة
املتمثلة يف القضاء على املسيئني ،فاهنم سيزولون عن الوجود ويبقى األوفياء
وخيلدون ،مثلما أن هذا الكالم نزل بوضوح يف اخلطاب الذي نودي به
ارميا:
واالن إهنض واستعد وبلّغهم مبا أقوله.
ال ختشاهم! وإال فاين سأفعل ما جيعلك تضطرب أمامهم وينتابك الرعب .إين
أجعلك اليوم مقاوما أمامهم كاملدينة ذات األبراج والعمود احلديدي واجلدار
النحاسي ،لتقف بوجه مجيع أفراد هذه البالد ،بوجه ملوك يهوذا واألعاظم
والكهنة ومجيع الناس .إهنم سيدخلون يف نزال معك ،لكنهم لن جينوا شيئا ،الين
هللا ،معك وسأخلصك)19-17:1( .

وينهض ارميا النيب هذه املرة من دون أي حجة وذريعة ،راسخا وصلبا،
ويعقد العزم لنبذ كل اخلوف والرعب من قلبه ،ويضع كما يف سنة وسرية
مجيع االنبياء االهليني ،ثقل املسؤولية على كاهله ليدعو الناس يف كل موقع
وموضع وينبههم ويذكرهم وينذرهم.
إن ما يقوم به ارميا كخطوة اوىل لتطببق مهمته يف إطار النبوة هو تنبيه
وتذكري بيناسرائیل ابلنعم االهلية والربكات اليت اغدقها هللا عليهم لسنوات
مديدة من دون أي مقابل ،وكأن هذه العبارة القرآنية املمتعة اليت نتلوها:
2
«فبأي ِ
آالء َربكما تك ّذابن»
ّ
ويتحدث ارميا على لسان هللا متوجها إىل بيناسرائیل ،مثل األب العطوف
الذي يتحدث إىل أبنائه:

كنت عريسة للتو! ويف تلك األايم ،كم ِ
أتذكر املاضي ،عندما ِ
كنت مشتاقة
كنت حتبينين! وحىت ِ
لتحظي إبعجايب! وكم ِ
كنت ترافقينين يف الصحارى اجلافة
والقاحلة .اي اسرائيل! لقد كنت يف تلك األايم ،قومي املقدسني وابين البكر .وإن
كان أحد يؤذيك ،كنت استهجنه ،وأرميه ببالء عصيب .اي قوم اسرائيل! لمَِ 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
ابلشرور .وحىت أن كهنتهم مل يكونوا يفكروا يب ومل يعنت ملوكهم يب .فقد اثر
ملوكهم ضدي وعبد أنبياؤهم [كهنتهم] صنم بعل وأهدروا عمرهم ابألعمال
التافهة)8-1:2( .

ويعترب ارميا ،جممل نكران بيناسرائیل للجميل والعرفان ،وجتاهل النعم
إهلي! ال أقدر على هذا! الين شاب يف مقتبل العمر وال خربة يل! ()6:1
الشر وإنكار هللا املتعال
اثن
ر
ب
يف
الق
ز
اإلن
و
اآلاثم،
و
الفساد
على
التجرؤ
و
ّ
ومرة أخرى ،إنطلق النداء السماوي الرخيم:
اي ارميا! ال تقل هذا! النك ستذهب إىل حيث أرسلك وستفعل ما أقوله لك .ال وابلتايل عبادة األواثن ،ابهنا تندرج يف فئة اخلطااي اليت ال تغتفر لألانس اآلمثني 

وينبههم بصراحة ويظهر هلم يف الوقت ذاته ،لطف هللا وعنايته وأحضانه
املفتوحة يف األايم املتبقية ،عسى أن يتوبوا ويعودوا إىل قطيع هللا كالعنزة اليت
انفصلت عنه.
ويذ ّكر ارميا النيب ،jبيناسرائیل ،أبفعال وعاقبة القوم من عبدة األواثن على
أمل أن يعودوا إىل صواهبم ورشدهم ويندموا على أفعاهلم السيئة ،وأن يتوسلوا
مرة أخرى إىل هللا ويقول:

إن بيناسرائیل ،ارتكبوا يف ضوء ما اصطنعه الكهنة واملعلمون من شرعية،
ظلما هائال ،فالسجود لألصنام املصرية وعبادة وثن بعل ،مل تكن ابلواقعة اليت
مر الكرام.
ميكن املرور عليها ّ
وكان النيب موسى كليم هللا ويف زمن ليس ببعيد ،قد أنقذ بيناسرائیل ،من
شبح البالء والكوارث ،من «مصر» ومن بني املعاصي وعبدة بعل ،وأخذ
بيدهم إىل سهل العبادة والطاعة الزاخر ابلنضرة ،لكن وا أسفاه ،وكأن كل
ما كان قد أجنزه ذهب هباء منثورا ،وتناثر كل النتاج على يد رايح الفساد
واألاننية واإلستبداد.
ويرى ارميا ،أن كل العقاب الذي طال بيناسرائیل ،انتج عن شرورهم
وظلمهم الذي ال يغتفر ،ونكهث العهد الذي كان يتعني  على اجلميع
التمسك به ،لكنهم مل يفوا به!

أنظروا إىل البالد اليت يف حواليكم! فهل بوسعكم أن جتدوا قوما يف مكان
ما ،استبدلوا آهلتهم آبهلة جديدة ،ابلرغم من أن آهلتهم ليست آهلة يف مطلق
األحوال؟! أرسلوا مجاعة إىل جزيرة قربص يف الغرب وإىل صحراء قيدار ،يف
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 إن لقومي قلبا متمردا وطاغيا .لقد طغوا وتركوين ،ومل حيرتمونين ،ابلرغم من أين
بوصفي نبع ماء احلياة والثاين أهنم انصرفوا وصنعوا ألنفسهم أحواضا مكسورة ال أسبغت عليهم املطر يف الربيع واخلريف ،وحددت هلم فصل الزرع واحلصاد .وهلذا
السبب ،سلبت منهم هذه الربكات الطيبة .إن ذنوهبم ،حرمتهم من مجيع هذه
تستطيع ختزين املاء فيها)13-10:2( .
إن رسالة ارميا تتلخص يف التذكري ابلنعم السابقة والالحقة هلل املتعال ،املواهب والعطاء.
ومواهبه السخية لقوم دخلوا من ابب الصراع والعداء مع رهبم ،ومينون عليه ومثة أشخاص مسيئون بني قومي ،يقومون كالصيادين بنصب الكمائن لإلنقضاض
على الفريسة ،فهم ينصبون األفخاخ لإلنسان أيضا .وكما ميأل الصياد ،قفصه
يف كل خطوة خيطوها ،وإخبارهم ابلعذاب األليم.
إن قصة بيناسرائیل ،هي قصة مجيع األمم ،قصة االنسان وجحوده للنعم .ابلطيور ،فان هؤالء كانوا ميألون بيوهتم مبخططات اخلداع والنهب والسلب.
وكأن املرء ،جيسد هذه العبارة بذاته:
ولذلك ،فاهنم أصبحوا االن أثرايء وأقوايء .فيأكلون جيدا ويلبسون جيدا ،وال
3
« َّ
حدود لسلوكهم الردئ ،فال ميدون يد العون واملساعدة لليتامى ،وال يؤدون
فان اإلنسا َن َكفور»
إن قصة ارميا ،هي قصة مجيع األنبياء والرسل الذين حيرصون أشد للفقراء حقهم .لذلك فاين سأعاقبهم وسأثر من هؤالء القوم!
احلرص على تذكري األمم ابلنعم ،والعذاب الذي هو ليس سوى مردود فعل لقد طرأ طارئ غريب وعجيب يف هذه البالد .فاألنبياء يرسلون رسائل زائفة،
تلك األمم ،عسى أن يدرك املرء ،أن هللا تعاىل ينزل كل جالله وقهره وأيضا ويتصرف الكهنة بناء على أقواهلم .إن قومي راضون عن هذا الوضع ،لكن
إعلموا ،أنه مل يتبق شئ على فنائكم .وحينها ماذا ستفعلون؟ ()31-23:5
كل عطائه ومواهبه وإمتام احلجة بغتة ،النه غين حكيم.

ويبينّ ارمياكل طيش بيناسرائیل الذين انغمسوا االن يف وحل اإلستبداد،
وذلك من خالل العبارات اليت يستحقها يف احلقيقة كل اجلاحدين للنعم
والناكرين للجميل ،عسى أن يعي كل سكنة «أورشليم» ويندمون على
فعلتهم الشنيعة ،ويتوجهون إىل الباري عزوجل .ويقول على لسان هللا:

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
تبحثني عن زوج لك! أنظري إىل مجيع سهول بالدك ،وانتبهي إىل أخطائك
ِ
آباثمك املروعة! إنك مثل محار الزرد الذي جتره شهوته إىل الصحراء وال
واعرتيف
ِ
أحد قادر على إيقافه .وكل محار زرد ذكر يريد احلصول عليك من دون جهد
ومعاانةِ ،
فانك ترمتني يف أحضانه .لمَِ 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)25-21 :2( .

إن الفساد املستشري بني كهنة ومعلمي بيناسرائیل ،الذين كانوا مكلفني 
حبمايتهم وحراستهم ،دفع بيناسرائیل لإلنغماس يف وحل الذنوب ،وفتح
عليهم أبواب اجلحيم ،وكأن فرصة للعودة مل تتبق.

ويرى ارميا النيب أن كل بيناسرائیل ،صغريهم وكبريهم ،قاصيهم ودانيهم،
شركاء يف املصري الكارثي الذي ينتظرهم ،حىت أولئك الذين ،يغلقون أعينهم
ويصمون آذاهنم على اجلور الذي ميارسه احلكام ومن يسوغ هلم ذلك من
رجال املعبد والكهنة ،ومن يلوذون ابلصمت إزاء ما ميارس ضد املظلومني 
وفوق ذلك يبدون رضاهم عنه.
ووا أسفاه! فان اجلميع سيجربون العذاب األليم عندما يهوي سوط الغضب
السماوي.
لقد تفشى وانتشر الفساد واإلحنالل ،يف مجيع الطبقات الداخلية لبيناسرائیل،
حبيث أحرق وبدد كل مواهبهم وجممل القدرات اليت كان ينتظر يوما أن
توصلهم بفضل العناية االهلية إىل قمة العزة والشموخ اخلالدين .وكأن مجيع
أحالم وآمال وجممل اجملاالت الكفيلة بتطهري وإعادة أتهيل قوم وصلوا إىل
أرض اللنب والعسل ،قد تبددت ،ونسوا كل ماضيهم .ورمبا يريد ارميا
القول:
4
اس�تَغْىن»
«إ ّن اإلنْسا َن ليَطْغى أن َرآه ْ
إن كالم ارميا امللئ ابألمل والوجع ،يبادر إىل الذهن كل احلسرات واآلمال
الزراعية املتبخرة ،حبيث أنه يرى أن كل ما أنتجه من حمصو قد احرتق وفنا.
ويتوجه ارميا على لسان هللا ،إىل بيناسرائیل ويقول:
49
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كنت أود أن أسكن هنا مع أبنائي .كنت أنوي أن أمنحكم هذه األرض اخلصبة اهلوامش:
اليت ال مثيل هلا يف العامل .كنت أتوقع أن تنادونين أيها األب ،ومل أكن أتصور أن  .1لقد أخذت عبارات كتاب ارميا من النسخة االلكرتونية للكتاب املقدس املندرج
تعرضوا عين مرة أخرى ،لكنكم قمتم خبيانيت وابتعدمت عين ،والتحقتم ابألواثن يف  E.bookيف املوقع االلكرتوين لـ«مكتبة اترخينا» على العنوانwww.//pdf. :
 tarikhema.org/?p=296جبهود آين كازظمي.
الغريبة .إنكم كاملرأة غري الوفية اليت تركت زوجها.
 .2اآلية املباركة اليت تكررت مرارا يف سورة الرمحن.
ويُسمع أنني البكاء والنحيب من اجلبال ،وهذا هو صوت حنيب بيناسرائیل الذين  .3سورة الشورى ،اآلية .48
أعرضوا عن هللا واتهوا يف األرض! أيها األبناء العاصني وغري الصاحلني! عودوا إىل  .4سورة العلق ،اآليتان  6و .7
هللا ليشفيكم من إنعدام اإلميان)21-3:19( .

املصدر« :التاریخ الثقافی لقبیلة اللعنة» (اجلزء الثالث) :بنو اسرائيل والنبوة،
وكان النيب ارميا يسمع أنني حنيب بيناسرائیل من على بعد ،وقبل أن
إمساعيل شفيعي سروستاين ،طهران ،هالل ،الطبعة األولی1395 ،ش.

يقتلع السيل العارم ،أساس القوم املهامجني من اجلبال الشمالية.

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
علي .اي يهوذا! إن هذه
ما ،فان العدو سيحاصر مدينة أورشليم ،الن قومي متردوا ّ
املآسي هي نتيجة سلوكك وأفعالك! إن عقابك ٍ
قاس وخيرتق قلبك كالسيف.
()18-4:11

ويعترب ارميا النيب ،انتشار الكذب على نطاق واسع وإضفاء الرمسية
على العصيان والتمرد ،طوفاان شامال أييت فجأة على بيناسرائیل من صغريهم
وكبريهم وشاهبم وشيخهم ،وينتزع منهم إمكانية أي ردة فعل.
وكأن قوما ،يربمون عقد األخوة على الكذب والزيف ،ويثورون يف إحتاد غري 
مقدس على كل صدق واستقامة .فيعرض هللا املتعال عنهم ،لكي يتحولوا
من دون مانع ورادع إىل طعمة للذائب املفرتسة.
وتنهار اجلدران والقالع احملصنة اليت حتمي األمم عندما تنكث العهود وتصبح
األمانة يف مهب الريح.

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
كل من خيرج منها إرابً إراب ،الن ذنوهبم جتاوزت احلد ،وأعرضوا عن هللا مرارا
وتكرارا)6-1:5( .

ويشري ارميا وعلى لسان هللا ،ويف حرية وذهول إىل ضالل قومه ،وحكمة
اللقالق وطيور الفاختة والسنونو لبحث وكشف السبل والعودة وينبه
بيناسرائیل إىل ذلك ،وكذلك جهلهم لكوهنم يسجدون ابسم هللا والتوراة،
يف معبد الشيطان ولكهنة السحر! وينسب الذنب األكرب إىل معلمي القوم
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

یتبع...

احلنطة نبات معروف ،و خبزها غذاء أكثر الناس .و أفضلها ما كان رزينا،
فمادته كثرية .و احلنطة السخيفة
عظيم احلبّة مكتنزا؛ أل ّن ما يكون كذلك ّ
قليلة الغذاء ،ألهنا إنمّ ا تكون كذلك ،لقلّة املادة فيها.
الشديد احلمرة و
متوسطا ىف البياض و احلمرة؛ فإ ّن ّ
و أجود هذه ،ما كان ّ
الشديد اليباض قليل الغذاء ،أل ّن
الضارب إىل السواد ،ردئ ايبس الغذاء .و ّ
ّ
هذا إنمّ ا يكون كذلك ،إذا كان شديد التخلخل.
و أفضل ذلك كله ما كان حديثا ،فإ ّن ّقوة احلديث تكون  -بعد  -قويّة
يقل توليده و إنباته و
(فال) تقل مادته ابلتحلّل ،و تضعف ّقوته؛ و لذلك ّ
تنقص رطوابته و يتآكل.
و طعم احلنطة تفه ،إىل حالوة و لزوجة .فلذلك ،جوهرها ال بد و أن يكون
من مائيّة و أرضيّة .فلذلك ،يوجد هلا عصارة و ثفل ،إذا اعتصرت رطبة.
و أرضيّتها معتدلة ،و إىل حرارة قليلة ،هى الفاعلة مليل الطعم إىل احلالوة.
و لذلك إذا عمل فيها ما يفيد حرارة يسرية زائدة ،ظهرت حالوهتا ،كما ىف
يسمى املنيد.
الشئ الذى يعمل مبصر ،و ّ
و مائيّتها ليست بكثرية؛ و لذلك فإ ّن نباهتا شديد االنفصال ،و فسادها
يتأخر ،و قوامها صلب مع رزانة ،و ذلك إنمّ ا يكون لكثرة األرضيّة .و فيها
ّ
هوائيّة يسرية.
و مائيّتها شديدة املمازجة ألرضيّتها .و لذلك فإ ّن قوامها لدن لزج إىل
صالبة .و لذلك كانت تغذيتها كثرية ج ّدا؛ ألهنا مع مالزمة مائيّتها ألرضيّتها
هى فاقدة للكيفيّات املانعة من التغذية ،كاحلرافة و املرارة .و ذلك ألجل

فقداهنا النّاريّة .و مع ذلك فإ ّن أرضيّتها كثرية؛ فلذلك هى شبيهة جبواهر
األعضاء ،خاصة و قوامها لدن ،كقوام أكثر األعضاء .و مزاجها ىف نفسها
قريب من االعتدال؛ فلذلك تكون شبيهة ج ّدا جبواهر األعضاء .فلذلك
تكون استحالتها إىل جواهر األعضاء سهلة؛ فلذلك غذاؤها كثري ج ّدا.
إ ّن مزاج احلنطة ىف نفسها قريب من االعتدال؛ أل ّن ما فيها من املائيّة،
يكافئ بردها سخونة اهلوائيّة و األرضيّة املائلة إىل احلرارة .و ذلك ،أل ّن هذه
املائيّة قليلة ىف احلنطة و ما فيها من اليبوسة لألرضية ،تقابلها رطوبة املائيّة و
اهلوائيّة .هذا حال مزاجها املعترب حباهلا نفسها.
و ّأما املزاج املعترب حبال أتثريها ىف بدن اإلنسان ،فإنهّ ا جيب أن تكون مائلة
إىل اليبوسة ،و ذلك إذا استعملت ابنفرادها ،و على حاهلا .و ذلك ،أل ّن
األرضيّة فيها ،أزيد من املائيّة .و اهلوائيّة ال مدخل هلا ىف ترطيب البدن.
فلذلك يكون املرطّب فيها إنمّ ا هو املائيّة فقط.
و هذه املائيّة ال تقاوم رطوبتها يبوسة األرضيّة؛ أل ّن هذه األرضيّة كثرية.
فلذلك احلنطة إذا اعترب مزاجها الذى هو بنفسها ،وجد قريبا من االعتدال
ىف املضادينت.
و إذا اعترب مزاجها حبال فعلها ىف بدن اإلنسان ،وجد كاملعتدل ىف احلرارة و
ائى،
الربودة ،لكنه مييل إىل يبوسة ،و ذلك إذا اعترب مزاجها هذا مبا هو دو ّ
مبا هى مؤثّرة فيه ىف بدن اإلنسان بكيفيّتها.
و ّأما إذا اعترب مزاجها مبا هو غذاء ،فإنه يوجد مائال عن االعتدال قليال إىل
احلرارة و الرطوبة .و ذلك ،أل ّن احلنطة تسرع استحالتها إىل ال ّدم ،فلذلك
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يكون ال ّدم املتولّد منها كثريا.
حار رطب ،فتكون احلنطة هبذا االعتبار حارة ،رطبة؛
و هذا ال ّدم ال ّ
شك أنه ّ
حار ،رطب.
أى أن ال ّدم املتولّد منها ،ىف األبدان املعتدلة ّ
و إنمّ ا كان تولّد ال ّدم يكثر ىف احلنطة أل ّن جوهرها شديد املناسبة جلوهر
ال ّدم ألهنا من أرضيّة إىل حالوة ،و من مائية أقل من تلك األرضيّة ،و من
هوائيّة يسرية ج ّدا ،و الدم جوهره كذلك أيضا .فلذلك كانت احلنطة كثرية
حارة رطبة ،مبعىن أ ّن
االستحالة إىل جوهر الدم ،و يلزم ذلك ،أن تكون ّ
املتولّد عنها من األخالط كذلك.
و إذ جوهر احلنطة شديد املناسبة ،فهو مناسب للمزاج احليواىنّ و جلواهر
احليواانت .فلذلك يكثر تولّد ال ّدود منها ،خاصة إذا ازدادت رطوبة تع ّدل
هترت
تتهرأ ىف الطبخ ،أو ّ
أرضيتها ،و ذلك كما إذا سلقت أو طبخت ،و مل ّ
ملززة جمتمعة ،كما ىف اهلريسة.
ىف الطبخ و لكن كانت ّ
فلذلك يكثر تولّد ال ّدود ىف البدن من أكل احلنطة املسلوقة .و عن احلنطيّة
و حنوها ،إذا مل تنضج ج ّدا ابلطبخ ،و عن اهلريسة؛ أل ّن اهلرائس و إن كانت
تلززها
جتمع احلنطة فيها و ّ
حنطتها ّ
مهرأة ابلطبخ ،فإهنا ألجل ّ
اتمة النضج ّ
تتأخر استحالتها
يتأخر كمال اهنضامها ىف البدن؛ فلذلك ّ
بعضها إىل بعضّ ،
إىل ال ّدم إىل أن يتولّد الدود منها.
متفرقة ،كما تكون
هترأت حنطتها ،و كانت حنطتها قليلة ّ
و ّأما احلنطيّة الىت ّ
إذا كانت هذه احلنطيّة شورابة ؛ فإهنا تسرع استحالتها إىل الدم فتستحيل
إليه قبل أن يتم ّكن ال ّدود من احلدوث منها.
السوس .و ذلك إنمّ ا
و كذلك احلنطة إذا تركت ىف اخلارج ،تولّد ال ّدود و ّ
يتكون منها هذا
يكون بعد م ّدة طويلة؛ و سبب ذلك ،قلّة استعدادها أل ّن ّ
الرطوبة ،ايبسة ،و اليبوسة
ال ّدود إذا كانت على حاهلا؛ ألهنا تكون قليلة ّ
بعيدة عن جواهر هذه احليواانت.
و ملا كان جوهر احلنطة مناسبا جلوهر ال ّدم ،ال جرم صارت كثرية التغذية
ج ّدا ،مالئمة ألبدان الناس ،و إن كانت قد تناىف بعض احليوان ،كما يقال:
تتضرر أبكل احلنطة.
إ ّن اخليل ّ
و سويق احلنطة ايبس ،قليل الغذاء ،بطئ اهلضم ،نفاخ .و ذلك أل ّن أرضيّتها
ابلسلق و ترطّبت  -فإن ترطّبها إمنا هو رطوبة مائيّة ،ال
 و إن النت ّدهنيّة مناسبة جلوهر ال ّدم؛ فلذلك تكون أقرب إىل طبيعة البلغم .فلذلك،
ابلرطوبة املائيّة  -تصري 
يعسر اهنضامها و يتولّد منها ال ّدود؛ ألهنا  -لرتطيبها ّ
مناسبة ملزاج هذا احليوان؛ فلذلك تستحيل إليه قبل استحالتها إىل ال ّدمويّة.
الرطوبة يتولّد عنها النفخ كثريا ،خاصة إذا شرب املاء بعدها .و
و ألجل هذه ّ
الريح.
سبب ذلك ،أ ّن البخار ال ّدخاىنّ منها حينئذ ،و هذا البخار هو مادة ّ
الريح و النفخ من احلنطة خاصة و هي ذات رطوبة
فلذلك ،يكثر تولّد ّ
فضليّة؛ ألهنا من مجلة احلبوب .فلذلك ،يكون من شأهنا تولّد الرايح منها و
لكنها إذا متّ اهنضامها و استمراؤها؛ فإهنا تغذو غذاء كثريا .و ذلك ،أل ّن ما
يتولّد عنها حينئذ من الدم ،يكون دما رطبا ،فيكون شديد القبول لالنفعال
و االستحالة إىل جواهر األعضاء.
ارى و هو الذى غسلت حنطته ،قريب من النّشا أل ّن النّشا يتّخذ
و اخلبز احلو ّ
من احلنطة املغسولة .و لكن هذا اخلبز أسخن من النّشا أل ّن النّشا إنمّ ا يؤخذ

من اجلزء اللّزج من احلنطة .و هذا اجلزء أكثر مائيّة؛ فلذلك يكون ابردا.
و خيتلف اخلبز املتّخذ من احلنطة ىف كثرة التغذية و قلّتها .و ذلك ،أل ّن ما
يتّخذ من حنطة كثرية اللّدونة و اللّزوجة؛ فإ ّن خبزها أكثر تغذية ،و أدوم
غذاء .فإ ّن اللّزج بطئ التحلّل ،و مناسب جلواهر األعضاء ،إذ األعضاء
أكثرها لدنة و اللّدن مناسب للّزج ،و إمنا خيالفه اللّزج بكثرة رطوبته .و قد
جيعل اللّزج العجني (لزجا) و إن كانت حنطته ليست بلزجة .و ذلك ،أبن
يدام عجن دقيقه و دعكه م ّدة ،و جيود خلطه ابملائيّة فيصري بذلك لزجا،
املسمى ابملعروك.
كما يعمل اخلبز ّ
و سويق احلنطة مع أنه بطئ االهنضام ،عسره؛ فهو أيضا بطئ االحندار و
ذلك ألجل يبوسته .و لذلك ،حيتاج أن حيتال ىف سرعة هضمه و تلطّفه و
احلار أوال ،مرارا ،مث يضاف إليه ما يسرع
رطوبته ،و ذلك أبن يغسل ابملاء ّ
احنداره كالعسل و اجلالّب و حنو ذلك من األشياء احللوة؛ فإ ّن احللو لسرعة
السويق إذا
نفوذه إىل الكبد يستصحب معه ما خيالطه .و مع ذلك ،فإن هذا ّ
متّ هضمه كانت تغذيته يسرية .و ذلك ،ألجل يبوسته .فلذلك ،كان تكرار
غسله ،مما يزيد ىف تغذيته.
أقل توليدا
و دقيق احلنطة إذا كان قريب العهد ابلطّحن ،فهو ألطف و ّ
للرايح و النفخ ،مما إذا بعد عهده ابلطّحن .و ذلك ،ألجل ما حيدثه الطّحن
من احلرارة امللطّفة ،و هذه احلرارة تتحلّل و يبطل حكمها ،إذا بعد العهد
حبدوثها.
و للحنطة أتثري صاحل ىف إنضاج ال ّدماميل و حنوها من اجلراحات ،خاصة إذا
كانت ممضوغة .و ذلك ،ألجل استفادة املمضوغة من الفم حرارة ،مبا فيه
الريق
الريق هلذه احلنطة و ال ّ
من ّ
شك أ ّن ّ
القوة اهلاضمة؛ و ألجل خمالطة ّ
تكثر فيه احلرارة املنضجة.
ابلزعفران ،و كذلك النّشا
و دقيق احلنطة انفع من الكلف ،خاصة إذا خلط ّ
حيسن اللّون .و ذلك ملا ىف احلنطة من
كل ذلك ين ّقى اجللد ،و ّ
ابلزعفران ،و ّ
احلارة قليال.
الرطوبة ّ
اجلالء و التليني؛ ألجل ما فيه من ّ
يتضمد بدقيق احلنطة مع عصارة البنج ملنع سيالن الفضول إىل
و قد ّ
األعضاء .و ذلك ،ألجل ردع هذه العصارة و تربيدها ،مع تسديد احلنطة
بلزوجتها.
يضمد بدقيق احلنطة لتحليل نفخ األمعاء ،و األوىل أن يكون ذلك مع
و قد ّ
الرازاينج أو عصارة
ّ
الكمون و حنوه ،و أن يكون عجن هذا الدقيق بعصارة ّ
ابخلل و املاء؛ ليكون ّ
اخلل
ابلسكنجبني أو ّ
الدقيق
هذا
مد
يض
قد
و
الفوذنج.
ّ
ّ
قطّاعا .و هذا الدقيق ملّيّنا.
ابلشراب لنهش اهلوام .و كذلك
ابخلل أو ّ
و قد ّ
يضمد ابحلنطة املعجونة ّ
عض الكلب .و احلسو املتّخذ من دقيق احلنطة
يضمد ابحلنطة املضوغة من ّ
ّ
السعال.
و
در،
الص
و
احللق
خلشونة
انفع
كل
شا
الن
من
أو
ّ
ّ
ّ
ّ
الرحى الىت يطحن هبا احلنطة إذا طبخ مباء و زيت ،حلّل األورام .و
و غبار ّ
الرعاف ،و نزف ال ّدم
ذلك ،مبا فيه من حرارة الطّحن .و هذا الغبار حيبس ّ
حيث كان؛ و ذلك مبا فيه من اللّزوجة و الغرويّة.
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تقوية العظام
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 .4كليىن ،حممد بن يعقوب« ،الكايف» ،طبع اإلسالمية ،الطبعة الرابعة1407 ،ق،.
ج  ،6ص .306
 .5املصدر السابق.

نظراً الحتواء احلنطة على ٍ
نسب من املعادن األساسية ،مثل الكالسيوم املصادر:
والفسفور ،فإنهّ ا تعترب مهمةً لصحة العظام ،حيث تعمل احلنطة على تكوين

1. https://mawdoo3.com

اسة أجريت يف .2ابن نفیس ،علی بن ابیحزم« ،الشامل يف الصناعة الطبیة» ،ایران ،طهران ،طباعة
بلورات ،تساعد على بناء العظام واألسنان ،وذلك وفقاً لدر ٍ
دانشگاه علوم پزشکی ایران  -مؤسسه مطالعات اتریخ پزشکی1387 ،ش.

جامعة نورث كارولينا.

تقوية اجلهاز املناعي

عزز املعادن والفيتامينات املوجودة يف احلنطة اجلهاز املناعي ،وابلتايل احلماية
تُ ّ
من اإلصابة اباللتهاب ،وتسهيل مرور األكسجني لألجهزة املتضررة ،واخلالاي
التالفة ،واحلماية من اإلصابة ابألمراض.

تنشيط عمل اجلهاز اهلضمي

تتميز احلنطة بكوهنا غنية ابأللياف ،اليت تعترب ضروريةً جداً لتنشيط عمل
اجلهاز اهلضمي ،حيث خترج الدهون والسموم من املعدة عرب القناة اهلضمية،
حتسن اهلضم ،وإعطاء إحساس ابالمتالء والشبع.
األمر الذي يؤدي إىل ّ

أضرار احلنطة

على الرغم من الفوائد الكثرية للحنطة ،إلاّ أ ّن هناك حتذيرات جيب االنتباه
هلا عند تناول احلنطة ،فمادة الغلوتني اليت تتكون من ٍ
خليط من الغليادين
بكمية ٍ
ٍ
كبرية يف احلنطة ،وتؤدي إىل اإلضرار
وبروتينات اجللوتني املوجودة
ابألشخاص الذين يعانون من أمراض االضطراابت اهلضمية ،أو من يعانون
2
من حساسية الغلوتني ،حيث يؤدي تناوهلا إىل التهاب يف األمعاء الدقيقة.

األئمة املعصومنی
احلنطة يف کالم ّ

ي و الكامخ فقال [الرواي ]:إنّه يعمل
املر ّ
سئل عن أيب احلسن عن أكل ّ
3
الشعري فنأكله .فقال« :نعم حالل و حنن أنكله».
من احلنطة و ّ
قال أبو عبد الل:
4
السويق أربعني صباحا امتأل كتفاه ّقوة».
«من شرب ّ
عن أيب عبد الل قال:
املرة و البلغم من املعدة جردا و يدفع سبعني نوعا من أنواع
السويق جيرد ّ
« ّ
5
البالء».
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.

 .3جملسى ،حممد ابقر بن حممد تقى« ،حبار األنوار» ،طبع بريوت ،الطبعة الثانیة،
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السيد علي احلسيين امليالين

معنى االذان والشهادة

علي
و والية ّ
قبل الورود يف البحث ،عنوان حبثنا الشهادة بوالية أمري املؤمنني يف والية أمري املؤمنني

االذان ،فما هو االذان؟ وما هي الشهادة؟ وما املراد من والية علي؟ يعين القول أبولويّته ابلناس بعد رسول هللا بال فصل.
فإذا ضممنا هذه االُمور الثالثة ،الحظوا ،إذ ْن ،نعلن يف االذان ،نعلن وخنرب
االذان
عاماً :أبناّ نعتقد أبولويّة علي ابلناس بعد رسول هللا.
الناس إخباراً ّ
هو يف اللغة العربية ويف «القرآن» والسنّة ويف االستعماالت الفصيحة :هذا معىن الشهادة بوالية علي يف االذان ،أي نقول للناس ،نقول للعامل،
االعالن ،أي االعالمَ « ،وأَ ِذّ ْن فيِ الن ِ
َّاس ابلحَْ ِّج» 1أي أعلمهم بوجوب احلج ،أبناّ نعتقد بوالية علي ،أبولويته ابلناس بعد رسول هللا.
وأعلن وجوب احلج «فَأَذَّ َن ُم َؤِذّ ٌن �بَ�يْ�نَُه ْم» 2أي أعلن واندى مناد بينهم ،وهذا القول قول عام ،نعلن عنه على املآذن وغري املآذن ،ونسمع العاملني 
وهكذا يف االستعماالت االُخرى.
هبذا االعتقاد.
فاالذان أي االعالن.
وهذا االعتقاد الذي حنن عليه مل يكن اعتقاداً جزافياً اعتباطياً ،وإنمّ ا هناك أدلة
تعضد هذا االعتقاد وتدعم هذا االعتقاد ،فنعلن عن هذا االعتقاد للعامل،
ونتّخذ االذان وسيلة لالعالن عن هذا االعتقاد.
الشهادة
هي القول عن علم حاصل عن طريق البصر أو البصرية ،ولذا يعترب يف
ظن وشك ال تعترب ،فلو قال االتيان ابلشهادة ابلوالية ال بقصد اجلزئية
الشهادة أن تكون عن علم ،فالشهادة عن ّ
وسئل أتعلم؟ فإن قال :ال ،أظن ،ترد شهادته .إذا مل يكن إعالننا عن واليتنا المرياملؤمنني يف االذان بقصد جزئية هذه
أشهد أب ّن هذا الكتاب لزيد ُ
وهذا العلم اترةً يكون عن طريق البصر فاالنسان يرى بعينه أ ّن هذا الكتاب
فأي مانع من ذلك؟
الشهادة يف االذانّ ،
لكن فإذنّ ،أول سؤال يطرح هنا :إنّه إذا مل يكن من قصد هذا املؤذّن أن تكون
مثالً اشرتاه زيد من السوق فكان ملكه ،واترة يشهد االنسان بشيء و ّ
ذلك الشيء ال يرى وإنمّ ا يراه بعني  البصرية فيشهد ،كما هو احلال يف هذه الشهادة جزءاً أصليّاً ،وفصالً من فصول االذان ،مل يكن من قصده هذا،
الشهادة بوحدانيّة هللا سبحانه وتعاىل وابملعاد والقيامة وغري ذلك من االُمور وإنمّ ا يريد أ ْن يعلن للعامل عن اعتقاده أبولوية علي ابلناس بعد رسول
اليت يعلم االنسان هبا علماً قطعيّاً ،فيشهد بتلك االُمور.
هللا ،ما املانع من هذا؟ هل من مانع كتاابً؟ هل من مانع سنّة؟ هل من
مانع عقالً؟ فعلى من ي ّدعي املنع إقامة الدليل.
ولذا ّقرر علماؤان ،أ ّن ذكر هللا سبحانه بعد الشهادة االُوىل مبا هو أهله،

وذكر النيب بعد الشهادة الثانية ابلصالة والسالم عليه مثالً ،مستحب،
وأ ّن تكلّم املؤذّن بكالم عادي يف أثناء االذان جائز ،وال يضر أبذانه ،فكيف
إذا كان كالمه ومقصده االعالن عن والية أمري املؤمنني ،وهو يعتقد
ومكملة
أب ّن الشهادة برسالة رسول هللا إن مل تكن هذه الشهادة ملحقةً ّ
ابلشهادة بوالية علي ،فتلك الشهادة انقصة؟
ِ
حممد ،وأبُلوهيّة الباري
يكمل شهادته برسالة ّ
فهو يريد هبذا االعالن أن ّ
سبحانه وتعاىل ،فإذا مل يثبت املنع ،وحتىّ إذا مل يكن عندان دليل على اجلواز،
وجمرد أصالة االابحة تكفي ،تكفي هذه االُصول
فمجرد أصالة عدم املنعّ ،
ّ
العملية العقليّة والنقليّة على جواز هذا االعالن يف االذان.
فحينئذ ،يطالب املانع وامل ّدعي للمنع إبقامة دليل على عدم اجلواز ،وحينئذ
يعود املنكر واملستنكر لذكر الشهادة ابلوالية يف االذان م ّدعياً بعد أن كان
منكراً ،وتكون وظيفته إقامة البيّنة على دعواه ،من كتاب أو سنّة أو غري 
ذلك.
لقائل أن يقول :إذا كان هذا املؤذّن يرى نقصان االذان حال كونه فاقداً
يكمله هبذه الشهادة ،لكون الوالية من أُصول
للشهادة الثالثة ،ويريد أن ّ
اعتقاداته ،ويريد االعالن عن هذا االصل االعتقادي يف أذانه ،فليعلن عن
املعاد أيضاً ،ال ّن االعتقاد ابملعاد من االُصول ،وليعلن أيضاً عن إمامة سائر
االئمة ،النّه يرى إمامتهم أيضاً ،ال إمامة علي فقط.
ّ
لكن هذا االعرتاض غري وارد:
ّ
إ ْذ ال خالف وال نزاع يف ضرورة االعتقاد ابملعاد ،كما أ ّن من الواضح أ ّن
االئمة فرع على إمامة علي ،وإذا ثبت االصل ثبتت إمامة
إمامة سائر ّ
االئمة ،وكما كان ملنكر والية علي دواع كثرية على إخفاء هذا
بقيّة ّ
املنصب المري املؤمنني ،فالب ّد وأن يكون ملن يثبت هذا االمر ويعتقد
به ،أن يكون له الداعي القوي الشديد على االعالن عنه.
أي شيء من فصول
ليس املقصود أن نبحث عن فصول االذان ،وأ ّن ّ
أي شيء ليس من فصوله ،لكي أنيت إىل البحث عن املعاد ونقول
االذان ،و ّ
ملاذا ال يعلن عن املعاد يف االذان مثالً؟ وإنمّ ا كان املقصود أن هذا املؤذن
الشيعي االمامي يرى أب ّن الشهادة برسالة رسول هللا بدون الشهادة
بوالية علي ليست بشهادة ،إنّه يريد االعالن عن معتقده الكامل التام،
والشهادة برسالة رسول هللا بال شهادة بوالية علي تساوي عدم
الشهادة برسالة رسول هللا يف نظر الشيعي.
وإىل االن ظهر أ ّن مقتضى االصل ،مقتضى القاعدة اجلواز واالابحة مع
عدم قصد اجلزئيّة.
إنمّ ا الكالم فيما لو أتى هبذه الشهادة بقصد اجلزئيّة ،حينئذ أييت دور مانعيّة
اخلاصة،
توقيفيّة االذان ،ال ّن االذان ورد من الشارع املق ّدس هبذه الكيفيّة ّ
بفصول معيّنة وحبدود مشخصة ،فإضافة فصل أو نقص فصل من االذان،
خالف الشرع وخالف ما نزل به جربئيل ونزل به الوحي على رسول
هللا ،حينئذ حيصل املانع عن االتيان ابلشهادة الثالثة يف االذان بقصد
اجملوز ،وإالّ
اجلزئيّة ،وعلى من يريد أن أييت هبا بقصد اجلزئيّة أن يقيم الدليل ّ
لكان بدعة ،لكان إتيانه ابلشهادة الثالثة إدخاالً يف الدين ملا ليس من الدين.

االتيان ابلشهادة ابلوالية بقصد اجلزئية املستحبة

وحنن اآلن نتكلّم عن االتيان ابلشهادة الثالثة بقصد اجلزئيّة املستحبّة،
واالستحباب حكم من االحكام الشرعيّة ،الب ّد وأن يكون املفيت عنده دليل
على الفتوى ابالستحباب ،وإالّ لكانت فتواه بال علم ،وتكون افرتاءً على هللا
سبحانه وتعاىل ،مضافاً إىل خصوصيّة االذان وكون االذان توقيفيّاً.
ففي مسألتنا مشكلتان يف الواقع:

املشكلّة االُوىل

إ ّن املؤذّن مع الشهادة الثالثة بقصد اجلزئيّة املستحبّة ،حيتاج إىل دليل قائم
حمرماً،
على االستحباب ،وإالّ ففتواه ابالستحباب أو عمله هذا يكون ّ
النهّ ا فتوى بال دليل ،كسائر املستحبّات يف غري االذان ،لو أ ّن املفيت يفيت
وجل.
ابستحباب شيء وبال دليل ،هذا ال جيوز ،وهو إفرتاء على هللا ّ
عز ّ

املشكلة الثانية

يف خصوص االذان ،ال ّن االذان أمر توقيفي ،فإضافة شيء فيه أو نقص
تصرف يف الشريعة ،وهذه بدعة ،فيلزم على القائل ابجلزئيّة
شيء منهّ ،
االستحبابيّة أو املستحبّة إقامة الدليل.
الدليل املخرج عن كون هذه الشهادة بدعة ،ال خيلو من ثالثة أُمور ،أو
ثالثة طرق:

االول
ّ

يدل على استحباب إتيان الشهادة الثالثة يف
نص خاصّ ،
أن يكون هناك ّ
االذان.

الثاين

أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق ،يكون موردان  -أي الشهادة بوالية
أمري املؤمنني يف االذان  -من مصاديق ذلك العام ،أو من مصاديق
ذلك املطلق.

الثالث

جيوز لنا االتيان ابلشهادة الثالثة يف االذان.
أن يكون هناك دليل اثنويّ ،
ّأما النص ،فواضح ،مثالً يقول الشارع املق ّدس :اخلمر حرام ،يقول الشارع
نص وارد يف خصوص املوضوع الذي نريد أن
املق ّدس :الصالة واجبة ،هذا ّ
نبحث عنه ،وهو اخلمر مثالً ،أو الصالة مثالً.
و ّأما الدليل العام أو املطلق ،فإنّه غري  وارد يف خصوص ذلك املوضوع
أو الشيء الذي نريد أن نبحث عن حكمه ،وإنمّ ا ذلك الشيء يكون
مصداقاً هلذا العام ،يكون مصداقاً هلذا املطلق ،مثالً حنن عندان إطالقات
أو عمومات فيها االمر بتعظيم وتكرمي النيب ،ال شك عندان هذه
فكل فعل يكون مصداقاً لتعظيم رسول
االطالقات والعمومات ،وحينئذ ّ
احلب لرسول هللا ،يكون مصداقاً
هللا ،يكون مصداقاً الظهار ّ
الحرتام رسول هللا ،يكون ذلك الفعل موضوعاً حلكم التعظيم واالحرتام
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فإنا ينكث على نفسه!»
والتكرمي له ،النطباق هذا العام أو املطلق عليه ،وإن مل يكن لذلك الفعل مّ
نص خاص ،ولذا نزور قرب النيب ،لذا نقبّل ضريح النيب ،هذان خربان عن هذا الكتاب.
ابخلصوص ّ
٭٭٭
لذا إذا ذكر امسه حنرتم امسه املبارك ،وهكذا سائر االُمور ،مع أ ّن هذه االُمور
نص ،لكن ل ّـما كانت مصاديق للعناوين املتخذة قال الشيخ الطوسي يف كتاب «النهاية يف الفتوى»:
واحداً واحداً مل يرد فيها ّ
حممد خري 
كل ّ
فأما ما روي يف شواذ االخبار من القول إ ّن عليّاً ويل هللا وآل ّ
موضوعات لتلك االدلة العامة او املطلقة ،فال ريب يف ترتب احلكم على ّ
فمما ال يعمل عليه يف االذان واالقامة ،فمن عمل به كان خمطئاً.
فرد من االُمور املذكورة ،وهذا ممّا مل يفهمه ّ
الوهابيّون ،ولذا يرمون املسلمني  الربيّةّ ،
5
هذه عبارته يف النهاية.
عندما حيرتمون رسول هللا ،يرموهنم مبا يرمون.
و ّأما الدليل الثانوي ،وهو الطريق الثالث ،الدليل الثانوي فيما حنن فيه :قاعدة وماذا نفهم من هذه العبارة؟ أ ّن هناك بعض الرواايت الشاذة تقول أب ّن
لكن الشيخ يقول :هذا ممّا ال
التسامح يف أدلّة السنن ،هذه قاعدة استخرجها علماؤان وفقهاؤان الكبار ،الشهادة بوالية أمري املؤمنني من االذانّ ،
من نصوص 3مفادها أ ّن من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل برجاء يعمل عليه ،مثّ يقول :فمن عمل به كان خمطئاً.
لكن الشيخ يقول
حتصيل ذلك الثواب ،فإنّه يعطى ذلك الثواب وإن مل يكن ما بلغه صحيحاً ،إذن ،عندان رواايت أو رواية شاذة ّ
تدل على هذا املعىنّ ،
ال نعمل هبا ،الشاذ من الرواايت يف علم دراية احلديث ،لو تراجعون الكتب
وإن مل يكن رسول هللا قال ما بلغ هذا الشخص.
تعرف الشاذ من االخبار والشذوذ ،يقولون الشاذ من اخلرب هو اخلرب
والنصوص الواردة يف هذا املورد اليت يستفاد منها هذه القاعدة عند املشهور اليت ّ
بني فقهائنا ،فيها ما هو صحيح سنداً واتم داللة ،وعلى أساس هذه القاعدة الصحيح الذي جاء يف مقابل أخبار صحيحة وأخذ العلماء بتلك االخبار،
لكن العلماء مل يعملوا هبذا اخلرب ،وعملوا ابخلرب املقابل له،
أفىت الفقهاء ابستحباب كثري من االشياء مع عدم ورود ّ
نص خاص فيها ،فهو صحيح سنداً ّ
نص عبارة الشيخ ،ممّا ال يعمل عليه.
ومع عدم انطباق عمومات أو مطلقات على تلك االشياء.
وهذا ّ
تدل على هذا ،والشيخ الطوسي ال يعمل ،يقول:
إذن أبحد هذه الطرق تنتهي الفتوى ابالستحباب إىل الشارع املق ّدس ،وإذا إذن ،عندان رواية معتربة ّ
انتهى الشيء إىل الشارع املق ّدس أصبح من الدين ،ومل يكن ممّا ليس من ممّا ال يعمل عليه ،مثّ يقول :فمن عمل به كان خمطئاً.
تدل على اجلزئيّة مبعىن وجوب االتيان ،وهذا
الدين ،ليكون إدخاالً ملا ليس من الدين يف الدين فيكون بدعة.
ومقصوده من هذا :أ ّن الرواية ّ
وبعد بيان هذه املق ّدمة ،ومع االلتفات إىل أ ّن القاعدة املذكورة قاعدة ورد ممّا ال عمل عليه.
النص من طرقنا ومن طرق أهل السنّة أيضاً ،وهي قاعدة مطروحة هذا صحيح ،وحبثنا االن يف اجلزئيّة املستحبّة.
فيها ّ
عندهم أيضاً ،واحلديث عن رسول هللا هبذا املضمون وارد يف كتبهم ،كما يف والحظوا عبارته يف كتابه االخر ،أي يف كتاب املبسوط ،يقول يف املبسوط
4
فأما قول أشهد أ ّن عليّاً أمري املؤمنني وآل
فيض القدير.
الذي ألّفه بعد النهاية يقول هناكّ :
مبعول عليه يف االذان،
وبعد ،على من يقول جبزئية الشهادة الثالثة يف االذان جزئيّة استحبابيّة أن ّ
حممد خري الربيّة على ما ورد6يف شواذ االخبار ،فليس ّ
يقيم الدليل على م ّدعاه أبحد هذه الطرق أو أبكثر من واحد منها ،وسأذكر ولو فعله االنسان مل أيمث به.
مؤداه ابطالً مل يقل الشيخ مل أيمث به.
لكم أدلّة القوم ،وسأُبينّ لكم أ ّن كثرياً منها ورد من طرق أهل السنّة أيضاً ،فلو كان اخلرب ضعيفاً أو ّ
ممّا ينتهي إىل اطمئنان الفقيه ووثوقه ابستحباب هذا العمل.
معىن هذا الكالم أ ّن السند معترب ،والعمل به بقصد اجلزئيّة الواجبة ال جيوز،
و ّأما بقصد اجلزئيّة املستحبّة فال إمث فيه ،مل أيمث به ،غري أنّه ليس من فصول
االستدالل ابلسنة على استحباب الشهادة ابلوالية يف االذان االذان.
ّ
يف بعض كتب أصحابنا ،عن كتاب السالفة يف أمر اخلالفة ،للـشيخ عبدهللا فهذه إذن رواية صحيحة ،غري أنهّ م ال يعملون هبا بقصد اجلزئية الواجبة ،هذا
صحيح ،وحبثنا يف اجلزئيّة املستحبّة.
املراغي املصري:
إن سلمان الفارسي ذكر يف االذان واالقامة الشهادة ابلوالية لعلي بعد رواية أُخرى يف غاية املرام :عن علي بن اببويه الصدوق ،عن الربقي ،عن فيض
ّ
الشهادة ابلرسالة يف زمن النيب ،فدخل رجل على رسول هللا فقال :بن املختار  -هذا ثقة والربقي ثقة ،وابن اببويه معروف  -عن أيب جعفر
اي رسول هللا ،مسعت أمرا مل أمسع به قبل هذا ،فقال رسول هللا« :ما الباقر ،عن أبيه ،عن ج ّده رسول هللا ،يف حديث طويل ،قال« :اي علي
ً
هو؟» قال :سلمان شهد يف أذانه بعد الشهادة ابلرسالة ابلشهادة ابلوالية لعلي ،ما أكرمين بكرامة  -أي هللا سبحانه وتعاىل  -إالّ أكرمك مبثلها».
الرواايت السابقة اليت رويناها عن الشيخ الطوسي وغري  الشيخ الطوسي
فقال« :مسعتم خرياً».
نصاً يف املسألة ،لكن هذه الرواية تدل ابلعموم واالطالق ،ال ّن ذكر
تكون
ّ
وعن كتاب السالفة أيضاً:
إ ّن رجال دخل على رسول هللا فقال :اي رسول هللا ،إ ّن أابذر يذكر يف رسول هللا يف االذان من إكرام هللا سبحانه وتعاىل لرسول هللا ،من
ً
االذان بعد الشهادة ابلرسالة الشهادة ابلوالية لعلي ويقول :أشهد أ ّن علياً ويل مجلة إكرام هللا سبحانه وتعاىل لرسوله أن جعل الشهادة ابلرسالة يف االذان
ّ
«وما أكرمين بكرامة إالّ أكرمك مبثلها» ،فتكون النتيجة :إكرام هللا سبحانه
هللا ،فقال:
«كذلك ،أو نسيتم قويل يوم غدير خم :من كنت مواله فعلي مواله؟ فمن نكث وتعاىل عليّاً بذكره والشهادة بواليته يف االذان.
ّ

رواية أُخرى يرويها السيد نعمة هللا اجلزائري احمل ّدث ،عن شيخه اجمللسي،
مرفوعاً ،هذه الرواية مرفوعة عن النيب:
كل مورد يذكرين فأجابين واستجاب
«اي علي إنيّ طلبت من هللا أن يذكرك يف ّ
يل».
كل مورد يذكر رسول هللا يذكر علي معه ،واالذان من مجلة املوارد ،وميكن
يف ّ
االستدالل هبذه الرواية.
ومن شواهدها من كتب السنّة:
قوله لعلي« :ما سألت ربيّ شيئاً يف صاليت إالّ أعطاين ،وما سألت
لنفسي شيئاً إالّ سألت لك».
9
8
هذا يف اخلصائص 7للنسائي ،ويف جممع الزوائد ،ويف الرايض النضرة ،ويف
10
كنز العمال.
أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي».
أحب لك ما ّ
حديث آخرّ « :
11
هذا يف صحيح الرتمذي.
ومن الرواايت :ما يرويه الشيخ الصدوق يف أماليه ،بسنده عن الصادق،
قال:
«إناّ ّأول أهل بيت ّنوه هللا أبمسائنا ،إنّه ملّا خلق هللا السماوات واالرض أمر منادايً
حممداً رسول هللا ـ ثالاث ـ وأشهد
فنادى :أشهد أ ْن ال إله إالّ هللا ـ ثالاثً ـ وأشهد أ ّن ّ
12
أ ّن عليّاً أمري املؤمنني ح ّقاً ح ّقاً».

يف الشهادة بوالية أمري املؤمنني توجد كلمة ح ّقاً ح ّقاً ،وهذا إنمّ ا هو لدفع
املخالفني دفعاً دفعاً!!
ويف «البحار» ،عن الكليين يف كتاب «الروضة» ،عن ابن عبّاس قال:
قال رسول هللا:
مبحمد رسول هللا
«من قال ال إله إالّ هللا تفتّحت له أبواب السماء ،ومن تالها ّ

هتلّل وجه احلق واستبشر بذلك ،ومن تالها بعلي وىل هللا غفر هللا له ذنوبه ولو
13
كانت بعدد قطر املطر».

اهلوامش:

 .1سورة احلج ،اآلیة .27
 .2سورة االعراف ،اآلیة .44
« .3وسائل الشيعة» ،ج  ،1ابب  ،18يف أبواب مقدمات العبادات.
« .4فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري» ،ج  ،6ص .95
جمرد الفتوى» ،ص .69
« .5النهاية يف ّ
« .6املبسوط يف فقه االماميّة» ،ج  ،1ص .99
« .7خصائص علي» ،ط احملمودي ،ص .262
« .8جممع الزوائد ومنبع الفوائد» ،ج  ،9ص .110
« .9الرايض النضرة يف مناقب العشرة» ،ج  ،2ص .213
« .10كنز العمال» ،ج  ،13ص .113
« .11صحيح الرتمذي» ،ط الصاوي مبصر ،ج  ،2ص .79
 .12الشيخ الصدوق« ،االمايل» ،ص .701
« .13حبار االنوار» ج  ،38ص .318
املصدر :السيد علي احلسيين امليالين« ،الشهادة ابلوالية يف االذان» ،الطبعة االُولی،
1421هـhttp://www.aqaed.com :.

57

األسئلة واألجوبة
٭ الرقم 52
املرجب
٭ رجب ّ
1440

٭ الرقم 52
املرجب
٭ رجب ّ
1440

تقدیم األدعیة  -علل الشرائع

ِقطع الماس

58

دعاء سهم ال ّليل
ِ ِِ
ك ،بِطَوِل حوِل َش ِد ِ
ك ،بِ ُق ْد َرِة
يد �قَُّوتِ َ
َسأَل َ
دعاء «سهم الليل» من األدعية املأثورة عن أهل البيت هذا الدعاء «اللَّ ُه َّم إِيِّن أ ْ
ُك بِ َع ِزي ِز �تَْع ِزي ِز ا ْعت َزا ِز ع َّزت َ ْ َ ْ
2
إىل اإلمام املهدي ،ومل حيدد هلذا الدعاء ليلة معينة .وهو مفيد لقضاء ِم ْق َدا ِر اقْتِ َدا ِر قُ ْد َرتِ َك ،بِتَأْكِ ِيد تحَْ ِم ِيد تمَْ ِج ِيد َعظَ َمتِ َك ،بِ ُس ُم ِّو مُنُِّو عُلُِّو َر�فَْعتِ َك»...

احلوائج والدعاء على األعداء ال سيما يف أوقات األسحار .اإلنسان اليت ال
ينبغي أن هتدر وعلى أألقل يقرأ كل ليلة هذا الدعاء أو يقرأه وقت السحر،
و أي وقت بعد منتصف الليل حىت الصباح فهو أحسن.
الدعاء يسمى بسهم الليل وقضاء احلاجات ودفع االعداء يقرء يف جوف
الليل وجمرب .عن اإلمام الصادق قال:

«إن يف الليل ساعة اليدعو فيها عبد مؤمن إال استجيب له وهي السدس األول
1
من نصف الليل الثاين».

وأما نص الدعاء فهو التايل:

اهلوامش:

 .1الطوسى ،حممد بن احلسن« ،األمايل» ،قم ،دار الثقافة ،الطبعة االولی1414 ،ق،.
ص .149
 .2الكفعمى ،ابراهيم بن على عاملى« ،املصباح» (جنة األمان الواقية) ،قم ،الطبعة
الثانیة 1405 ،ق ،.ص .265

«إبمکانکم املشاهدة والقراءة هذ الدعاء يف هنایة هذا الرقم».

العلة التي کنّي علي

بأبيتراب

يطلب عليا إذا انتهى إىل حائط فاطلع فيه فنظر إىل علي و هو
يعمل يف األرض و قد اغبار.
فقال« :ما ألوم الناس إن يكنوك أاب تراب؟»
فلقد رأيت عليا متعر وجهه و تغري لونه و اشتد ذلك عليه.
فقال النيب« :أ ال أرضيك اي علي؟»
قال« :نعم اي رسول هللا».
فأخذ بيده فقال« :أنت أخي و وزيري و خليفيت يف أهلي تقضي ديين و

روی الشیخ الصدوق فی کتابه «علل الشرایع» عن أيب هريرة قال :صلى
بنا رسول هللا الفجر مث قام بوجه كئيب و قمنا معه حىت صار إىل
منزل فاطمة فأبصر عليا انئما بني يدي الباب على الدقعاء فجلس
النيب فجعل ميسح الرتاب عن ظهره و يقول:
«قم فداك أيب و أمي اي أاب تراب!»
مث أخذ بيده و دخال منزل فاطمة فمكثنا هنية مث مسعنا ضحكا عاليا مث
خرج علينا رسول هللا بوجه مشرق فقلنا :اي رسول هللا دخلت بوجه كئيب
ح و قد أصلحت بني اثنني أحب تربئ ذميت من أحبك يف حياة مين فقد قضي له ابجلنة و من أحبك يف حياة منك
و خرجت خبالفه .فقال« :كيف ال أفر 

بعدي ختم هللا له ابألمن و اإلميان و من أحبك بعدك و مل يرك ختم هللا له ابألمن
أهل األرض إيل و إىل أهل السماء».
و روی إبسناده عن عباية بن ربعي قال :قلت لـعبد هللا بن عباس :مل كىن رسول و اإلميان و آمنه يوم الفزع األكرب و من مات و هو يبغضك اي علي مات ميتة
جاهلية حياسبه هللا عز و جل مبا عمل يف اإلسالم».
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 اهلوامش:
هللا تبارك و تعاىل لشيعة علي من الثواب و الزلفى و الكرامة قال اي ليتين كنت  .1سورة النبأ ،اآلیة .40
ين
ول الْكافِ ُر اي لَ�يْتَ 
ترااب ،يعين من شيعة علي و ذلك قول هللا عز و ج ل «�يَُق ُ
1
شرائع» ،قم ،الطبعة االولی1966 ،م،.
حممد بن على« ،عللال ّ
ت تُرااب».
املصدر :ابن اببويهّ ،
ُك ْن ُ
و روی عن ابن عمر قال :بينا أان مع النيب يف خنيل «املدينة» و هو ج ،1صص .157-155

الدعاء لإلخوان و التماسه منهم
و انداه ملك من السماء السادسة :اي عبد هللا! و لك ستمائة ألف ضعف مما
روى ابن أيب عمري عن هشام بن سامل عن أيب عبد هللا قال:
دعوت.
«من قدم أربعني من املؤمنني مث دعا استجيب له».
و انداه ملك من السماء السابعة :اي عبد هللا! و لك سبعمائة ألف ضعف مما
و يتأكد بعد الفراغ من صالة الليل و يقول و هو ساجد:
«اللهم رب الفجر و الليايل العشر -و الشفع و الوتر و الليل إذا يسر و رب كل سألت.
حممد و آله و افعل يب و بفالن مث يناديه هللا تبارك و تعاىل :أان الغين الذي ال أفتقر .اي عبد هللا! لك ألف ألف
شيء و إله كل شيء و مليك كل شيء صل على ّ
و فالن ما أنت أهله و ال تفعل بنا ما حنن أهله اي أهل التقوى و أهل املغفرة ».ضعف مما دعوت فأي اخلطرين أكرب».
و روي أن هللا سبحانه و تعاىل أوحى إىل موسى« :اي موسى ادعين على اي ابن أخي! ما اخرتته أان لنفسي أو ما أتمرين به.
لسان مل تعصين به فقال أىن يل بذلك فقال ادعين على لسان غريك».
و قال رسول هللا« :ليس شيء أسرع إجابة من دعوة [دعاء] غائب تنبيه
لغائب».
و ينبغي أن تكون مع دعائك ألخيك حمبا له بباطنك و خملصا له يف دعائك
و روى الفضل بن يسار عن أيب جعفر :أوشك دعوة و أسرع إجابة دعوة متمنيا أن يرزقه هللا ما دعوت له بقلبك فإنك إذا كنت كذلك كنت جديرا
املؤمن ألخيه بظهر الغيب».
أن يستجاب لك فيه و يعوضك أضعافه ألن حب املؤمن حسنة على انفراده
و عنه« :أسرع الدعاء جناحا لإلجابة دعاء األخ ألخيه بظهر الغيب و إذا و إرادة اخلري له حسنة أخرى فيكون دعاؤك مشتمال على ثالث حسنات
بدأ [يبدأ] ابلدعاء ألخيه فيقول له ملك موكل به آمني و لك مثاله».
احملبة و إرادة اخلري و الدعاء و أيضا إذا طلبت له شيئا حتبه له بقلبك و
روى ابن أيب عمري عن زيد النرسي قال:
تشفعت له فيه بدعائك إىل أكرم األكرمني و أجود األجودين و هو أكرم و
كنت مع معاوية بن وهب يف املوقف و هو يدعو فتفقدت دموعه فما رأيته أقدر و أوىل بنفع عبده منك أجابك بكرمه ال حمالة.

يدعو لنفسه حبرف و رأيته يدعو لرجل رجل من اآلفاق و يسميهم و يسمي
آابءهم حىت أفاض الناس.
فقلت له :اي 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.
فقال يل :ال تعجب [ال يكون تعجبك] من هذا اي ابن أخي! فإين مسعت موالي

و حكي أن بعض الصاحلني كان يف املسجد يدعو إلخوانه بعد ما فرغ من
صالته فلما خرج من املسجد واىف أابه قد مات فلما فرغ من جهازه أخذ
يقسم تركته على إخوانه املؤمنني الذين كان يدعو هلم فقيل له يف ذلك فقال
كنت يف املسجد أدعو هلم ابجلنة و أخبل عليهم ابلفاين.
حممد إذا تصافح املؤمنان قسم بينهما
و تفكر يف قول الصادق جعفر بن ّ
مائة رمحة تسع و تسعون منها ألشدمها حبا لصاحبه
فانظر عناية هللا سبحانه و تعاىل للمؤمن و حمبته حملبته و ال يكون دعاؤك
ألخيك قصدا للمتاجرة أي ليحصل لك من الثواب ما أعد لداعي املؤمن
من غري رمحة له و قطعا للنظر عن حمبة االستجابة هلم فيما دعوت فأخشى
عليك إن كنت كذلك أن يفوتك ما أعد هللا من األجر [لك] لذلك.

و موالك و موىل كل مؤمن و مؤمنة و كان و هللا سيد من مضى و سيد من بقي
حممد
بعد آابئه و إال صمتا أذان معاوية و عميتا عيناه و ال انلته شفاعة ّ
إن مل يكن مسعته منه و هو يقول:
«من دعا ألخيه يف ظهر الغيب ،انداه ملك من السماء الدنيا :اي عبد هللا! و لك
مائة ألف ضعف مما دعوت.
حممد« ،عدة الداعي و جناح الساعي» ،الطبعة
و انداه ملك من السماء الثانية :اي عبد هللا! و لك مائتا ألف ضعف مما دعوت .املصدر :ابن فهد حلى ،امحد بن ّ
و انداه ملك من السماء الثالثة :اي عبد هللا! و لك ثالمثائة [ألف] ضعف مما االولی1407 ،ق ،.صص .185-182
دعوت.
و انداه ملك من السماء الرابعة :اي عبد هللا! و لك أربعمائة ألف ضعف مما
دعوت.
و انداه ملك من السماء اخلامسة :اي عبد هللا! و لك مخسمائة ألف ضعف مما
دعوت.

59

ِقطع الماس
أدب الدعاء

٭ الرقم 52
املرجب
٭ رجب ّ
1440

٭ الرقم 52
املرجب
٭ رجب ّ
1440

من مايل عشرة آالف دينار فحملتها إليه و هذا خامتي على الكيس.

الحكایات

ِقطع الماس

و فتح الكيس اآلخر فإذا فيه أربعمائة دينار فضم إىل البدرة بدرة أخرى و
أمرين حبمل ذلك إليه فحملته و رددت السيف و الكيسني و قلت له :اي
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أهل العاقبة
املرجب ،ذکری والدة أبو جعفر حممد بن علي الباقر
 1رجب ّ
أيب بكر احلضرمي قال :ملا محل أبو جعفر إىل «الشام» إىل هشام بن
عبد امللك و صار ببابه ،قال ألصحابه و من كان حبضرته من بين أمية إذا
حممد بن علي مث رأيتموين قد سكت فليقبل عليه كل رجل
رأيتموين قد وخبت ّ
منكم فليوخبه .مث أمر أن يؤذن له فلما دخل عليه أبو جعفر قال بيده
السالم عليكم فعمهم مجيعا ابلسالم.

مث أخربه خبربه فأمر به فحمل على الربيد هو و أصحابه لريدوا إىل «املدينة»
و أمر أن ال خيرج هلم األسواق و حال بينهم و بني الطعام و الشراب فساروا
ثالاث ال جيدون طعاما و ال شرااب حىت انتهوا إىل مدين فأغلق ابب املدينة
دوهنم فشكا أصحابه اجلوع و العطش.
قال :فصعد جبال ليشرف عليهم فقال أبعلى صوته:
ت هَِّ
الل َخ�يٌْر لَ ُك ْم إِ ْن ُك�نْتُ ْم
«اي أهل املدينة الظامل أهلها أان بقية هللا يقول هللا« :بَِقيَّ ُ

ِ
نني َو ما أَناَ َعلَْي ُك ْم بحِ َفيظ».
مث جلس فازداد هشام عليه حنقا برتكه السالم عليه ابخلالفة و جلوسه بغري  ُم ْؤم َ
حممد بن علي! ال يزال الرجل منكم قال و كان فيهم شيخ كبري فأاتهم فقال هلم :اي قوم هذه و هللا دعوة شعيب
إذن فأقبل يوخبه و يقول فيما يقول له :اي ّ
قد شق عصا املسلمني و دعا إىل نفسه و زعم أنه اإلمام سفها و قلة علم و وخبه النيب و هللا لئن مل خترجوا إىل هذا الرجل ابألسواق لتؤخذن من فوقكم و من
مبا أراد أن يوخبه.
حتت أرجلكم فصدقوين يف هذه املرة و أطيعوين و كذبوين فيما تستأنفون فإين
2

فلما سكت أقبل عليه القوم رجل بعد رجل يوخبه حىت انقضى آخرهم فلما لكم انصح.

سكت القوم هنض قائما ،مث قال:
«أيها الناس! أين تذهبون و أين يراد بكم؟

حممد بن علي و أصحابه ابألسواق فبلغ هشام بن
فبادروا فأخرجوا إىل ّ
عبد امللك خرب الشيخ فبعث إليه فحمله فلم يدر ما صنع به.

ترشفه و حن إليه فجاء صاحب احلبس إىل هشام فقال :اي أمري املؤمنني إين
خائف عليك من أهل الشام أن حيولوا بينك و بني جملسك هذا.

حممد بن يعقوب« ،الكايف» ،طهران ،الطبعة الرابعة1407 ،ق،.
املصدر :الكليىنّ ،
ج  ،1ص .471

بنا هدى هللا أولكم و بنا خيتم آخركم فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا
«و الْعاقِبَةُ اهلوامش:
مؤجال و ليس بعد ملكنا ملك؛ ألان أهل العاقبة ،يقول هللا عز و جل َ
1
ِ
 .1سورة االعراف ،اآلیة .28
ْمتَّقني».
لل ُ
فأمر به إىل احلبس فلما صار إىل احلبس تكلم فلم يبق يف احلبس رجل إال  .2سورة هود ،اآلیة .86

ّ
المتوکل
ام
نذر ّ
املرجب ،ذکری استشهاد علي بن حممد اهلادي
فقال لـسعيد احلاجب :اهجم عليه ابلليل و خذ ما جتد عنده من األموال و
 .3رجب ّ
حممد فقال يل سعيد احلاجب :صرت
حممد عن إبراهيم بن ّ
علي بن ّ
حممد الطاهري قال :مرض املتوكل من خراج خرج السالح و امحله إيل قال إبراهيم بن ّ

به و أشرف منه على اهلالك فلم جيسر أحد أن ميسه حبديدة .فنذرت أمه إىل داره ابلليل و معي سلم فصعدت السطح فلما نزلت على بعض الدرج
حممد ماال جليال من ماهلا و يف الظلمة مل أدر كيف أصل إىل الدار فناداين« :اي سعيد مكانك حىت أيتوك
إن عويف أن حتمل إىل أيب احلسن علي بن ّ
قال له الفتح بن خاقان :لو بعثت إىل هذا الرجل فسألته فإنه ال خيلو أن يكون بشمعة».
عنده صفة يفرج هبا عنك.
فلم ألبث أن أتوين بشمعة فنزلت فوجدته عليه جبة صوف و قلنسوة منها
فبعث إليه و وصف له علته فرد إليه الرسول أبن يؤخذ كسب الشاة فيداف و سجادة على حصري بني يديه فلم أشك أنه كان يصلي فقال يل« :دونك
مباء ورد فيوضع عليه فلما رجع الرسول و أخربهم أقبلوا يهزءون من قوله البيوت ».فدخلتها و فتشتها فلم أجد فيها شيئا و وجدت البدرة يف بيته
فقال له الفتح :هو و هللا أعلم مبا قال و أحضر الكسب و عمل كما قال خمتومة خبامت أم املتوكل و كيسا خمتوما و قال يل« :دونك املصلى ».فرفعته
و وضع عليه فغلبه النوم و سكن مث انفتح و خرج منه ما كان فيه و بشرت فوجدت سيفا يف جفن غري ملبس فأخذت ذلك و صرت إليه فلما نظر إىل
أمه بعافيته فحملت إليه عشرة آالف دينار حتت خامتها مث استقل من علته خامت أمه على البدرة بعث إليها فخرجت إليه فأخربين بعض خدم اخلاصة
فسعى إليه البطحائي العلوي أبن أمواال حتمل إليه و سالحا.
أهنا قالت :له كنت قد نذرت يف علتك ملا أيست منك إن عوفيت محلت إليه

علي...
سيدي عز ّ
1
َّ
َي ُم�نَْقلَ ٍ
ب �يَ�نَْقلِبُون»
ذين ظَلَ ُموا أ َّ
فقال يلَ « :س�يَْعلَ ُم ال َ

اهلامش:
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حممد بن يعقوب« ،الكايف» ،طهران ،الطبعة الرابعة1407 ،ق،.
املصدر :الكليىنّ ،
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قصة إیذاء
املرجب ،ذکری والدة أبو جعفر حممد بن علي اجلواد
 10رجب ّ
عبد هللا بن رزين قال :كنت جماورا ابملدينة  -مدينة الرسول و كان

أبو جعفر االمام اجلواد جييء يف كل يوم مع الزوال إىل املسجد فينزل
يف الصحن و يصري إىل رسول هللا و يسلم عليه و يرجع إىل بيت
فاطمة(س) فيخلع نعليه و يقوم فيصلي فوسوس إيل الشيطان فقال إذا نزل
فاذهب حىت أتخذ من الرتاب الذي يطأ عليه .فجلست يف ذلك اليوم أنتظره
ألفعل هذا فلما أن كان وقت الزوال أقبل على محار له فلم ينزل يف
املوضع الذي كان ينزل فيه و جاء حىت نزل على الصخرة اليت على ابب
املسجد ،مث دخل فسلم على رسول هللا مث رجع إىل املكان الذي كان
يصلي فيه ففعل هذا أايما.
فقلت إذا خلع نعليه جئت فأخذت احلصى الذي يطأ عليه بقدميه .فلما أن
كان من الغد جاء عند الزوال فنزل على الصخرة مث دخل فسلم على رسول
هللا مث جاء إىل املوضع الذي كان يصلي فيه فصلى يف نعليه و مل خيلعهما
حىت فعل ذلك أايما فقلت يف نفسي مل يتهيأ يل هاهنا و لكن أذهب إىل ابب

قال :ألن ابن الرضا يريد دخول احلمام.
قال قلت :و من ابن الرضا؟
حممد له صالح و ورع.
قال :رجل من آل ّ
قلت له :و ال جيوز أن يدخل معه احلمام غريه؟
قال :خنلي له احلمام إذا جاء.

قال فبينا أان كذلك إذ أقبل و معه غلمان له و بني يديه غالم معه
حصري حىت أدخله املسلخ فبسطه و واىف فسلم و دخل احلجرة على محاره
و دخل املسلخ و نزل على احلصري .فقلت للطلحي :هذا الذي وصفته مبا

وصفت من الصالح و الورع؟!
فقال :اي هذا ال و هللا ما فعل هذا قط إال يف هذا اليوم.
فقلت يف نفسي هذا من عملي أان جنيته -مث قلت أنتظره حىت خيرج فلعلي

أانل ما أردت إذا خرج فلما خرج و تلبس دعا ابحلمار فأدخل املسلخ و
ركب من فوق احلصري و خرج فقلت يف نفسي قد و هللا آذيته و ال أعود
و ال أروم ما رمت منه أبدا و صح عزمي على ذلك فلما كان وقت الزوال
احلمام.
من ذلك اليوم أقبل على محاره حىت نزل يف املوضع الذي كان ينزل فيه يف
فإذا دخل إىل احلمام أخذت من الرتاب الذي يطأ عليه فسألت عن احلمام الصحن فدخل و سلم على رسول هللا و جاء إىل املوضع الذي كان
الذي يدخله فقيل يل إنه يدخل محاما ابلبقيع لرجل من ولد طلحة فتعرفت يصلي فيه يف بيت فاطمة و خلع نعليه و قام يصلي.
اليوم الذي يدخل فيه احلمام و صرت إىل ابب احلمام و جلست إىل
حممد بن يعقوب« ،الكايف» ،طهران ،الطبعة الرابعة1407 ،ق،.
الطلحي أحدثه و أان أنتظر جميئه فقال الطلحي إن أردت دخول املصدر :الكليىنّ ،
ج  ،1صص .494-493
احلمام :فقم فادخل فإنه ال يتهيأ لك ذلك بعد ساعة .قلت :و مل؟

فابكوا كثيرا و اضحكوا قليال
املرجب ،ذکری وفاة زينب بنت علي بن أيب طالب
«أما بعد ،اي أهل الكوفة ،اي أهل اخلتل و الغدر و اخلذل ،أ تبكون!! أال فال
 15رجب ّ
قال حذمي األسدي :مل أر -و هللا -خفرة قط أنطق منها ،كأهنا تنطق و تفرغ رقأت العربة ،و ال هدأت الزفرة ،إمنا مثلكم كمثل اليت نقضت غزهلا من بعد
عن لسان علي ،و قد أشارت إىل الناس أبن أنصتوا ،فارتدت األنفاس ،قوة أنكااث ،تتخذون أميانكم دخال بينكم ،هل فيكم إال الصلف و العجب و
و سكنت األجراس ،مث قالت السيدة زينب بعد محد هللا تعاىل ،و الصالة الشنف و الكذب ،و ملق اإلماء ،و غمز األعداء ،أو كمرعى على دمنة ،أو
على رسوله:
كقصة على ملحودة؛
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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؛
حملمد صلى هللا عليه و آله و سلم فرثتم؟ و أي عهد
أ تدرون ويلكم أي كبد ّ
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».

مث أنشأت تقول:

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

مث ولت عنهم.
قال حذمي :فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم يف أفواههم؛
فالتفت إىل شيخ يف جانيب يبكي و قد اخضلت حليته ابلبكاء ،و يده مرفوعة
إىل السماء ،و هو يقول :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
اآلايت و األخبار و األقوال» ،قم ،الطبعة االولی1413 ،ق ،.ج  ،11قسم :2
فاطمة ،صص .968-967

أفتتح الخیبر وحدي!
املرجب ،ذکری فتح خیرب
أفتتحها [افتتحتها] وحدي و مل يكن يل فيها معاون؛ إال هللا وحده».
 24رجب ّ
علی بن ابیطالب:
مث التفت إىل أصحابه فقال« :أ ليس كذلك؟»
روی أمریاملؤمننی ّ
«...فإان وردان مع رسول هللا مدينة أصحابك خيرب على رجال من قالوا :بلى اي أمري املؤمنني.
اليهود و فرساهنا من قريش و غريها فتلقوان أبمثال اجلبال من اخليل و الرجال
حممد بن على« ،اخلصال» ،قم ،الطبعة االولی،
و السالح و هم يف أمنع دار و أكثر عدد كل ينادي و يدعو و يبادر إىل املصدر :ابن اببويه الصدوقّ ،
1362ه.ش ،.ج  ،2ص .369
القتال.
فلم يربز إليهم من أصحايب أحد إال قتلوه حىت إذا امحرت احلدق و دعيت
إىل النزال و أمهت كل امرئ نفسه و التفت بعض أصحايب إىل بعض و كل
يقول :اي أاب احلسن اهنض!
فأهنضين رسول هللا إىل دارهم فلم يربز إيل منهم أحد إال قتلته و ال يثبت
يل فارس إال طحنته.
مث شددت عليهم شدة الليث على فريسته حىت أدخلتهم جوف مدينتهم
مسددا عليهم فاقتلعت ابب حصنهم بيدي حىت دخلت عليهم مدينتهم
وحدي أقتل من يظهر فيها من رجاهلا و أسيب من أجد من نسائها حىت

التمـار
ميثـم ّ
أبو سامل ميثم بن حيىي التمار النهرواين ،كان يبيع التمر يف «الكوفة» فلقب أخربين به أصبغ قد ضقت به ذرعا.
ب ـالتمار .هو موىل أمریاملؤمننی علي وخاصته وحواريه ،ومستودع أسراره فقال« :ما هو؟» فأخربته به.
ومغرس علومه ،وقد أطلعه على علم كثري  وأسرار خفية من أسرار فتبسم مث قال« :اجلس ما ميثم ،أو كل علم حيتمله عامل؟! إن هللا تعاىل
1
قال للمالئكة« :إِيِن ِ
َرض َخلي َفةً قالُوا أَ تجَ عل فيها من ي ِ
جاع ٌل فيِ األ ِ
فس ُد فيها َو
الوصية.
ّ
َ ُ
َُ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
بحِ
ِ
ِ

يِ
كان ميثم التمار عبدا المرأة من بين أسد ،فاشرتاه أمریاملؤمننی
قال إ ّن أَعلَ ُم ما ال تَعلَ ُمون»،
َك َ
منها يَسف ُ
سل َ
ك ال ّد َ
سبّ ُح َمد َك َو �نَُق ّد ُ
ماء َو نحَ ُن نُ َ
فهل رأيت املالئكة احتملوا العلم؟! وأما النبيون ،فإن نبينا أخذ يوم غدير
فأعتقه ،فقال« :ما امسك؟!»
خم بيدي فقال :اللهم من كنت مواله فعلي مواله ،فهل رأيت احتملوا ذلك إال
قال :سامل.
فقال« :أخربين رسول هللا أن امسك الذي مساك به أبوك يف العجم من عصم هللا منهم؟
فأبشروا ،مث أبشروا؛ فإن هللا قد خصكم مبا مل خيص به املالئكة والنبيني واملرسلني
ميثم».
فيما احتملتم ذلك يف أمر رسول هللا وعلمه ،فحدثوا عن فضلنا وال حرج،
قال :صدق هللا ورسوله وصدق أمریاملؤمننی ،وهللا إنه المسي.
قال« :فارجع إىل امسك الذي مساك به رسول هللا( أي ذكرك به) ودع وعن عظيم أمران وال إمث».
قال« :قال رسول هللا :أمران  -معاشر األنبياء  -أن خناطب الناس على
ساملا».
4
2
قدر عقوهلم».
فرجع إىل اسم «ميثم» واكىن أبيب سامل.

معرفته الی هللا و الی رسوله و ولیه

وفيما ذكر من معرفته أن ابن الشريفة الواسطي دون يف كتابه «اللبات» أن
ميثم التمار قال :بينما أان يف السوق إذ أتى أصبغ بن نباتة فقال :وحيك اي
ميثم! لقد مسعت من أمریاملؤمننی 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».
قال ميثم :فقمت من فوريت فأتيت عليا فقلت :اي أمري املؤمنني ،حديث

منزلة ميثم

إن ميثم التمار قد جعلت منه نفاسة معدنه ومجيل تربية اإلمام علي له،
ذلك الرجل الفذ يف كل خلة كرمية .وكم من ذي معدن نفيس مل ينق فلم
تظهر نفاسته ،وكم من ذي معدن خبيث مل تنفعه الرتبية فظهرت للناس نتونته
وإن طلي بغايل الطيب!

وكانت خلوات ومناجاة بني رسول هللا واإلمام علي  ...ومن يعلم
ماذا كان يستودعه ومباذا كان يوصيه! وكانت أم سلمة ،زوجة النيب
تلك الربة الطاهرة تلتقط من تلك املناجاة دررا مثينة ،فمما التقطته وصااي
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املصطفى أليب احلسن املرتضى يف ميثم.
ومتر السنوات ويدخل ميثم التمار  -وهو يريد احلج  -على أماملؤمنني أم
سلمة فتقول له :طاملا مسعت رسول هللا يذكرك يف جوف الليل ويوصي بك
5
عليا.
فميثم بلغ من شأنه وشرفه أن يذكره رسول هللا يف جوف الليل مرات
عديدة ،وبلغ من فضله وعلو مقامه أن يوصي به وصيه املرتضى،
6
أو ليس هذا نبأ كرميا يرشدان إىل عظيم املنزلة مليثم؟!
ويف رواية عن ابنه محزة بن ميثم قال :خرج أيب إىل العمرة فحدثين قال:
استأذنت على أم سلمة فضربت بيين وبينها خدرا فقالت يل :أنت ميثم؟
مث طعنه يف خاصرته فأجافه ،فاحتقن الدم ،فمكث يومني مث إنه يف اليوم
فقلت :أان ميثم.
10
الثالث بعد العصر قبل املغرب انبعث منخراه دما ،فخضبت حليته ابلدماء.
فقالت :كثريا ما رأيت احلسني بن علي بن فاطمة يذكرك.
قلت :فأين هو؟
قالت :خرج يف غنم له آنفا.
ما استودع ميثم إىل شهادته
7
قلت :أان  -وهللا  -أكثر ذكره ،فأقرئيه السالم فإين مبادر...
كتب إبراهيم الثقفي :أطلعه علي على علم كثري وأسرار خفية من أسرار
الوصية ،فكان ميثم حيدث ببعض ذلك ،فيشك فيه قوم وينسبون عليا يف
ذلك إىل املخرقة واإليهام والتدليس ،حىت قال له يوما مبحضر خلق
إخباره ابملغيب
بعض أصحاب النيب ،وبعض أصحاب األئمة خصوا بعناايت كثري  من أصحابه ،وفيهم الشاك واملخلص« :اي ميثم! إنك تؤخذ بعدي
11
ومواهب ،فكان منهم من تلقوا عن أهل البيت معارف خاصة من علوم وتصلب »...وذكر قصة شهادته.
الغيب ومعرفة البالاي واملنااي ،ذلك حني بلغوا درجة من الوالية حملمد وآله وعن يوسف بن عمران امليثمي قال :مسعت ميثم النهرواين (التمار) يقول:
والتسليم هلم والتصديق مبقاماهتم ،فصاروا مورد ثقتهم وحمل بعض أسرارهم ،دعاين أمریاملؤمننی وقال يل« :كيف أنت  -اي ميثم  -إذا دعاك دعي بين
ففاضوا بشيء من ذلك إىل الناس ليوقفوهم على احلقائق اآلتية ،وأن آل أمية ابن دعيها عبيدهللا بن زايد إىل الرباءة مين؟»
هللا هلم معرفة لدنية من هللا جلت عظمته ،فهم حمال املعرفة اإلهلية ،فقلت :اي أمریاملؤمننی ،أان وهللا ال أبرأ منك.
قال« :إذن وهللا يقتلك ويصلبك».
ومساكن الربكة الرابنية ،ومعادن احلكمة العلوية.
عن صاحل بن ميثم التمار قال :أخربين أبو خالد التمار قال :كنت مع ميثم قلت :أصرب فذاك يف هللا قليل.
التمار ابلفرات يوم اجلمعة ،فهبت ريح وهو يف سفينة من سفن الرمان .قال :فقال« :ما ميثم ،إذن تكون معي يف درجيت».
فخرج فنظر إىل الريح فقال :شدوا برأس سفينتكم ،إن هذه ريح عاصف! مات قال الراوي :وكان ميثم مير بعريف قومه ويقول :اي فالن ،كأين بك وقد دعاك
أمریاملؤمننی وعلمين أتويله.
فقال :اي جارية ،الدواة والقرطاس .فأقبل يكتب .فقلت :اي ابن عبّاس ،كيف
بك إذا رأيتين مصلواب اتسع تسعة ،أقصرهم خشبة وأقرهبم ابملطهرة؟!
فقال يل :وتكهن أيضا؟! وخرق الكتاب ،فقلت :مه ،احتفظ مبا مسعت مين،
فإن يكن ما أقول لك حقا أمسكته ،وإن يك ابطال خرقته .قال :هو ذلك.
قال محزة بن ميثم التمار :فقدم أيب علينا ،فما لبث يومني حىت أرسل عبيدهللا
بن زايد إليه فصلبه اتسع تسعة ،أقصرهم خشبة وأقرهبم إىل املطهرة ،فرأيت
الرجل الذي جاء إليه ليقتله وقد أشار إليه ابحلربة وهو يقول :أما  -وهللا -
لقد كنت ما علمتك إال قواما.

معاوية الساعة.

قال :فلما كانت اجلمعة املقبلة قدم بريد من «الشام» فلقيته فاستخربته.
فقلت :اي عبدهللا ما اخلرب؟! قال :الناس على أحسن حال ،تويف معاوية وابيع
8
الناس يزيد! قلت :أي يوم تويف؟ قال :يوم اجلمعة.
وروى الشيخ الصدوق إبسناده إىل جبلة املكية قالت :مسعت ميثم التمار
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 أمریاملؤمننی.
قالت جبلة :فقلت له :ما ميثم ،وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يقتل فيه
مث قال :سيزعمون حلديث يضعونه
احلسني يوم بركة؟! فبكى ميثم
أنه اليوم الذي اتب هللا فيه على آدم ،ويزعمون أنه اليوم الذي قبل هللا فيه توبة
9
داود...

دعي بين أمية ابن دعيها فيطلبين منك أايما ،فإذا قدمت عليك ذهبت يب إليه
حىت يقتلين على ابب دار عمرو بن حريث ،فإذا كان يوم الرابع ابتدر منخراي
دما عبيطا.
وكان ميثم مير بنخلة يف سبخة فيضرب بيده عليها ويقول :اي خنلة ،ما غذيت
إال يل ،وما غذيت إال لك .وكان مير بعمرو بن حريث ويقول :اي عمرو! إذا
جاورتك فأحسن جواري .فكان عمرو يرى أنه يشرتي دارا أو ضيعة لزيق
ضيعته (أي لصيق بستانه) ،فكان يقول له عمرو :ليتك قد فعلت.

مث خرج ميثم النهرواين (التمار) إىل مكة ،فأرسل الطاغية عبیدهللا بن زايد إىل
«عريف» ميثم فطلبه منه ،فأخربه أنه مبكة ،فقال له :لئن مل أتتين به ألقتلنك.
فأجله أجال ،وخرج العريف إىل «القادسية» ينتظر ميثما ،فلما قدم ميثم قال

له (أي ابن زايد) :أنت ميثم؟
قال :نعم أان ميثم.
وعن ميثم التمار نفسه قال يف حديث :خرجت فدهنت حلييت فقلت :قال :تربأ من أيب تراب.
أما وهللا لئن دهنتها لتخضنب فيكم ابلدماء .فخرجنا فإذا ابنعبّاس جالس ،قال :ال أعرف أاب تراب.
علي بن أيب طالب.
فقلت :اي ابن عبّاس ،سلين ما شئت من تفسري القرآن؛ فإين قرأت تنزيله على قال :تربأ من ّ

تعاىل ،فكيف ختالف هؤالء؟! ولقد عرفت املوضع الذي أصلب فيه وأين هو من
فقال له :فإن أان مل أفعل؟
الكوفة ،وأان أول خلق هللا أجلم يف اإلسالم.
قال :إذا وهللا ألقتلنك.
فقال له ميثم :أما لقد كان يقول (أي أمریاملؤمننی )أنك ستقتلين وتصلبين فحبسه عبيدهللا وحبس معه املختار بن أيب عبيدة ،قال ميثم :إنك تفلت وخترج
اثئرا بدم احلسني فتقتل هذا الذي يقتلنا.
على ابب عمرو بن حريث ،فإذا كان يوم الرابع ابتدر منخراي دما عبيطا.
فأمر به عبيدهللا فصلب على ابب عمرو بن حريث ،فقال ميثم للناس :سلوين فلما دعا عبيدهللا ابملختار ليقتله ،طلع بريد بكتاب يزيد إىل عبيدهللا بن زايد
 وهو مصلوب قبل أن يقتل  -فو هللا ألخربتكم بعلم ما يكون ...فلما سأله أيمر بتخلية سبيله ،فخاله وأمر مبيثم أن يصلب ،فأخرج إىل الصلب ،فقالالناس حدثهم حديثا واحدا إذ أاته رسول من قبل ابن زايد فأجلمه بلجام من له رجل لقيه :ما كان أغناك عن هذا! فتبسم ميثم و قال وهويومئ إىل النخلة:
12
هلا خلقت ويل غذيت .فلما رفع على اخلشبة اجتمع الناس حوله على ابب
شريط ،وهو أول من أجلم بلجام وهو مصلوب...
وروي الكليين :قيل :كان موالان أمریاملؤمننی علي بن أيبطالب خيرج من عمرو بن حريث ،قال عمرو :قد كان وهللا يقول :إين جماورك.
ّ
اجلامع ابلكوفة فيجلس عند ميثم التمار فيحادثه ،فيقال« :إنه قال له فجعل ميثم حيدث بفضائل بين هاشم ،فقيل البن زايد :قد فضحكم هذا
ذات يوم :أال أبشرك اي ميثم؟» فقال :مباذا اي أمریاملؤمننی؟! قال« :أبنك متوت العبد.
فقال :أجلموه! وكان أول خلق هللا أجلم يف اإلسالم .وكان قتل ميثم رمحه هللا
مصلواب ».فقال :اي موالي وأان على فطرة اإلسالم؟ قال :نعم.
مث قال له« :اي ميثم! تريد أريك املوضع الذي تصلب فيه ،والنخلة اليت قبل قدوم احلسني بن علي« العراق» بعشرة أايم ،فلما كان اليوم الثالث
14
من صلبه طعن ميثم ابحلربة فكرب ،مث انبعث يف آخر النهار فمه وأنفه دما!
تعلق عليها وعلى جذعتها؟»
صلب ميثم التمار رضوان هللا عليه يوم األحد يف العشرين من ذي احلجة
قال :نعم اي أمریاملؤمننی.
فجاء به إىل رحبة الصيارفة وقال له« :ها هنا ».مث أراه خنلة ،قال له« :على سنة ستني من اهلجرة ،وقتل يوم الثالاثء يف الثاين والعشرين من ذي احلجة.
ما زال قرب ميثم رضوان هللا عليه مزارا للمحبني  واملوالني ،وهو قريب من
جذع هذه».

فما زال ميثم يتعاهد تلك النخلة حىت قطعت وشقت نصفني ،فسقف مسجد الكوفة األعظم من جهة اجلنوب الغريب على يسار الذاهب من
ابلنصف منها وبقي النصف اآلخر ،فما زال يتعاهد النصف الباقي ويصلي الكوفة إىل النجف األشرف .وقد شهدت الناس من ذلك القرب الطاهر
يف ذلك املوضع ويقول لبعض جريان املوضع :اي فالن ،إين أريد أن أجاورك عن كرامات كاليت تكون لألولياء.
قريب ،فأحسن جواري .فيقول ذلك الرجل يف نفسه :يريد ميثم أن يشرتي دارا
اهلوامش:
يف جواري! وال يعلم ما يريده ميثم بقوله.
حىت قبض أمریاملؤمننی وظفر معاوية وأصحابه ،وأخذ ميثم فيما أخذ.1 ،كتاب «الغارات» إلبراهيم الثقفي ،ج  ،1ص .210
وأمر معاوية بصلبه (أي أمر يف حياته ،ونفذ أمره بعد هالكه) ،فصلب ميثم « .2اإلرشاد» للشيخ املفيد ،ص .152
 .3سورة البقرة ،اآلیة.30
على ذلك اجلذع يف ذلك املكان ،فلما رأى ذلك الرجل أن ميثما قد صلب « .4احملتضر» حلسن بن سليمان ،ص 111؛ عنه« :حباراألنوار» ،للشيخ اجمللسي ،ج
يف جواره قال :إان هلل وإان إليه راجعون! مث أخرب الناس بقصة ميثم وما كان  ،25صص  ،384-383ح .38
يقوله يف حياته ،وما زال ذلك الرجل يتعاهده ويكنس حتت اجلذع ويبخره « .5اإلرشاد» للشيخ املفيد ،ص .170
13
ِ
حملمد حسني املظ ّفر ،صص .16-12
ويصلي عنده ،ويكرر الرمحة عليه -رضي هللا عنه.
التمار» ّ
6ـ  «ميثم ّ
وهكذا يؤخذ ميثم التمار ،صاحب أمریاملؤمننی يف الكوفة ويدخل به 7ـ «حبار األنوار» ،ج  ،42ص  ،128ح .11
على عبيد هللا بن زايد بن أبيه فيقال لعبيدهللا :هذا كان من آثر الناس عند  .8نفس املصدر ،ح  ،10عن« :معرفة اختيار الرجال» ،ص .53
« .9أمايل» الصدوق ،ص  ،110ح 1؛ «علل الشرائع» للشيخ الصدوق ،ص 228؛
علي.
عنهما« :حباراألنوار» للشيخ اجمللسي ،ج  ،45صص  ،203-202ح .4
فيقول عبيدهللا :وحيكم! هذا األعجمي؟!
« .10حبار األنوار» ،ج  ،42ص  ،129-128ح  ،11عن «معرفة اختيار الرجال».
قيل له :نعم.
« .11الغارات» للثقفي ،ج ،2ص 297؛ و«اإلرشاد» للشيخ املفيد ،صص -170
.171
قال له عبيدهللا :أين ربك؟
اجمللسي ،ج
للشيخ
ار»،
و
األن
ر
«حبا
عنه:
،56-55
ص
الرجال»،
اختيار
فة
ر
«مع
.12
فأجابه ميثم :ابملرصاد لكل ظامل ،وأنت أحد الظلمة!
ّ
قال :إنك على عجمتك لتبلغ الذي تريد! أخربين ما أخربك صاحبك ،أين فاعل  ،42صص  ،131-130ح .13
« .13الروضة من الكايف» للكليين ،ص .5
بك.
« .14اإلرشاد» للشيخ املفيد ،ص  171عنه« :حباراألنوار» ،ج  ،42صص -124
قال ميثم :أخربين أنك تصلبين عاشر عشرة أان أقصرهم خشبة وأقرهبم إىل  ،125ح .7
املطهرة.
املصدر :عن شبکة االمام الرضاwww.imamreza.net 
قال عبيدهللا :لنخالفنه!
قال ميثم :كيف ختالفه؟! فوهللا ما أخرب إال عن النيب عن جربئيل عن هللا
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تقدیم الكتاب

قال امللك :اسألوه عما فعل.
فقالوا له :لمَِ لمَْ تسجد للملك ،وتركت اآلداب؟
فقال :إن رسول هللا كان ملكاً ،وكان يسلم عليه ،وقال هللا« :فَِإذا َد َخلْتُ ْم
�بيواتً فَسلِّموا عل ى أَ�ن ُف ِس ُكم تحَِ يَّةً ِمن ِع ْن ِد هَِّ
بارَكةً» 4وال خالف بيننا وبينكم
ُُ
ْ
َ ُ َ ْ ْ
الل ُم َ
أنه ال جيوز السجود لغري هللا.
قالوا له :مل جلست عند امللك؟
قال :مل يكن مكان غريه.

66

وكلما يقول العالمة ابلعريب كان املرتجم يرتجم للملك.
قالوا له :ألي شئ أخذت نعلك معك ،وهذا مما ال يليق بعاقل بل إنسان؟
قال :خفت أن يسرقه احلنفية كما سرق أبوحنيفة نعل رسول هللا.
فصاحت احلنفية :حاشا وكال ،مىت كان أبو حنيفة يف زمان رسول هللا؟ بل كان

کشف الیقین في

فضائل أمير المؤمنين
طهر احللي
حممد بن ُم ّ
مجال الدين أبو منصور احلسن بن يوسف بن علي بن ّ
( 726 - 648هـ ،).املعروف بـالعالمة احللّي ،الفقيه واملتكلم الشيعي يف

القرن الثامن للهجرة .من أشهر مؤلفاته «كشف املراد» ،و«هنج احلق»
و «كشف الصدق» ،و«ابب احلادي عشر» ،و«خالصة األقوال»،
1
و«اجلوهر النضيد».
و من آاثره الرائعة «كشف اليقني فی فضائل امریاملؤمننی »رتب فيه
األحاديث على فصول بديعة و هي:

الفصل األول :يف فضائله الثابتة له قبل وجوده و والدته؛
الفصل الثاين :يف الفضائل الثابتة له حال خلقه و والدته؛
الفصل الثالث :يف فضائله الثابتة له حال كماله و بلوغه؛
2 
الفصل الرابع :يف فضائله الثابتة بعد وفاته .
قال العالمة فی مق ّدمة کتابه:

حممد سلطان بوضع
أما بعد فإن مرسوم السلطان األعظم...أوجلايتو خدابنده ّ
رسالة تشتمل على ذكر فضائل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ،عليه أفضل
ت ما رمسه و سارعت إىل ما حتمه و وضعت هذا
الصالة و السالم ،فامتثل 
الكتاب املوسوم بكشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني على سبيل اإلجياز و
ب ذلك يؤدي إىل املالل إذ ال
االختصار من غري تطويل و ال إكثار فإن فتح اب 
حصر لفضائله
كما رواه أخطب خوارزم عن ابن عبّاس عنه قال :قال رسول هللا« :لو أن
ض أقالم و البحر مداد و اجلن حساب و اإلنس كتاب ما أحصوا فضائل
الراي 
علي بن أيب طالب».
 مبثل ذلك كيف ميكن التعبري عن وصف فضائله.
و من يصفه النيب 

وقال بعض الشعراء و قد الموه يف ترك مدح علي :
ين يف تر ك مدح عل ي
ال تلم 

أان أدري ابألمر منك و أخرب
إن أهل السماء و األرض يف العجز
سواء عن حصر أوصاف قنرب
وقال بعض الفضالء و قد سئل عن ه فقال ما أقول يف شخص أخفى أعداؤه
فضائله حسدا و أخفى أولياؤه فضائله وفا و حذرا فظهر يف ما بني هذين
فضائل طبقت الشرق و الغرب .لكن حنن نشري يف هذا املختصر إىل يسري من
3 
فضائله ...

كان العالمة احللّی ،أول من لقب آبية هللا؛ وذلك لفضله وعلمه الكثري،
فمن مجلة أساتذته السيد ابن طاووس ،واخلواجة نصري الدين الطوسي ،وابن
ميثم البحراين ،ومن أشهر تالمذته :قطب الدين الرازي ،وفخر احملققني ،وابن
حممد بن علي اجلرجاين.
معية ،و ّ
حممد خدا بنده املغويل ،وكان سبباً
مناظرته الشهرية أدت إىل تشيع السلطان ّ
لنشر املذهب الشيعي يف «إيران».
حممد شاه خدا بنده اجلايتو خان املغويل غضب يوماً على
روي أن السلطان ّ
امرأته ،فقال هلا :أنت طالق ثالاثً .مث ندم ،ومجع العلماء فقالوا :البد من احمللل.
فقال :عندكم يف كل مسألة أقاويل خمتلفة أو ليس لكم هنا اختالف؟
فقالوا :ال.
فقال أحد وزرائه :إن عاملاً ابحللة ،وهو يقول ببطالن هذا الطالق ،فبعث كتابه
إىل العالمة وأحضره ،فلما بعث إليه.
قال علماء العامة :أنه مذهب ابطل ،وال عقل للروافض ،وال يليق ابمللك أن
يبعث إىل طلب رجل خفيف العقل.
قال امللك :حىت حيضر ،فلما حضر العالمة بعث امللك إىل مجيع علماء

املذاهب األربعة ومجعهم ،فلما دخل العالمة أخذ نعليه بيده ،ودخل اجمللس.
وقال :السالم عليكم ،وجلس عند امللك.
فقالوا للملك :أمل نقل لك أهنم ضعفاء العقول؟

تولده بعد املائة من وفاته.
فقال :نسيت فلعله كان السارق الشافعي.
فصاحت الشافعية كذلك ،وقالوا :كان تولد الشافعي يف يوم وفاة أيب حنفية
وكان نشوؤه يف املائتني من وفاة رسول هللا.
قال :ولعله كان مالكاً .فصاحت املالكية كاألولني.
قال :فلعله أمحد بن حنبل .ففعلت احلنبلية كذلك.
فأقبل العالمة إىل امللك ،وقال :أيها امللك علمت أن رؤساء املذاهب األربعة مل
يكن أحدهم يف زمن رسول هللا وال الصحابة ،فهذا أحد بدعهم أهنم اختاروا
من جمتهديهم هذه األربعة ،ولو كان فيهم من كان أفضل منهم مبراتب ال جيوزون
أن جيتهد خبالف ما أفىت واحد منهم.
فقال امللك :ما كان واحد منهم يف زمان رسول هللا والصحابة؟
فقال اجلميع :ال.
فقال العالمة :وحنن معاشر الشيعة اتبعون ألمري املؤمنني نفس رسول هللا
وأخيه وابن عمه ووصيه ،وعلى أي حال فالطالق الذي أوقعه امللك ابطل ،ألنه
مل يتحقق شروطه ومنها العدالن ،فهلقال امللك مبحضرمها؟
قال :ال.

مث شرع يف البحث مع العلماء حىت ألزمهم مجيعاً ،فتشيع امللك ،وبعث
إىل البالد واألقاليم حىت خيطبوا ابألئمة االثين عشر ،ويضربوا السكك على
أمسائهم؛ وينقشوها على أطراف املساجد واملشاهد منهم.
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دعاء سهم الليل مروي عن المهدي
ِِ
ك ،بِ ُق ْدَرِة
اللَّ ُهمَّ إِ ّن
ك ،بِطَْوِل َح ْوِل َشديد �قَُّوتِ َ
ك بِ َع ِزي ِز �تَْع ِزي ِز ْاعتَِزا ِز ِعَّزتِ َ
َسأَلُ َ
يِ أ ْ
ِ ِ ِ ِ
ك،
ك ،بِ ُس ُم ِّو نمُُِّو عُلُِّو َر�فَْعتِ َ
ك ،بِتَأْكِيد تحَْ ِميد تمَْجيد َعظَ َمتِ َ
ِم ْق َدا ِر اقْتِ َدا ِر قُ ْدَرتِ َ
ضو ِان غُ ْفر ِان أَم ِ
بِ َديمُْ ِوم �قيُّ ِوم َدوِام مدَّتِ َ ِ
ك] ،بَِرفِي ِع بَ ِدي ِع َمنِي ِع
[جنَّتِ َ
ان َرحمْ َتِ َ
ك َ
ك ،ب ِر ْ َ َ َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ك ،بِسع ِاة صلاَ ِة بِس ِ
ك ،بمِ َ ْكنُ ِ
ون
ك ،بحِ َ َقائِ ِق الحَْ ِّق ِم ْن َح ِّق َح ّق َ
اط َرحمْ َتِ َ
َس ْلطَنَت َ ُ َ َ َ
ني الْم ِر ِ
ِ
ني تَس ِك ِ
ني أَنِ ِ
الس ِر ِم ْن ِس ِر ِس ِرَك ،بمِ ََعاقِ ِد الْعِِّز ِم ْن ِعِّز ِعِّزَك ،بحِ َنِ ٍ
ين،
يد
ْ
ُ َ
ّ ّ
ّّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بحِ
ِ
ِ
ِ
ض َعات َز�فَرات الخَْائف َ  بآِ
ِ
خ
ات
ق
ر
ين ،بِتَ َخ ُّش ِع
َ
َ
َ
َ
نيَ ،مال أ َْع َمال أَ�قَْوال الْ ُم ْجتَهد َ
َ
َ
ِ
الصابِ ِرين ،بِ�تعبُّ ِد �ته ُّج ِد تمََ ُّج ِد تجَ لُّ ِد الْعابِ ِدين ،اللَّهمَّ َذهلَتِ
تخََ ُّ
َ َ َ ُ َ
ض ِع �تََقطُّ ِع َمَرَارات َّ َ ََ ََ
ِ
ول ،وانحْ سر ِت الأْ َبصار ،وض ِ
صَر ِت
َُْ َ َ َ
اعت الأْ َ�فَْه ُامَ ،و َح َارت الأْ َْوَه ُامَ ،وقَ ُ
الْعُ ُق ُ َ َ َ َ
الخَْو ِاطر ،و�بَعُ َد ِت الظُّنُو ُن َع ْن إِ ْدر ِاك ُكْن ِه َكْي ِفيَّ ِة َما ظَ َهر ِم ْن بِو ِادي َع َجائِ ِ
ب
َ
َ ُ َ
َ
َ
أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك .اللَّ ُهمَّ 
لىَ م ْع ِرفَة �تَلأَ ْلُ ِؤ لَ َم َعان �بُُروق سمََائ َ
َصنَاف بَ َدائ ِع قُ ْدَرت َ
ْ
كُ ،دو َن الْ�بُلُوِغ إ َ
ات ،ومب ِد َئ نهَِاي ِة الْغَا ِت ،ومخُْرِج �ينَابِي ِع �ت ْف ِري ِع قُ ْ ِ ِ
ِ
 ،ياَ م ْن
محَُِّرَك الحََْرَك َ ُ ْ
ضبَان ال�نَّبَات َ
َ ياَ َ َ َ َ
شقَّ صم ِ ِ
الصخوِر َّ ِ ِ
ات ،وأَ�نبع ِم�نها ماء معِيناً حيا ًة لِْلمخلُوقَ ِ
ات،
الراسيَ َ َْ َ َْ َ ً َ َ َ َ ْ
َّ جلاَ ميد ُّ ُ
َ ُ َ
 فيِ س ِر أَفْ َكا ِرِهم ِمن نُطْ ِق إِ َشار ِ
فَأَحيا ِم�نها الحْ �يوا َن وال�نَّبات ،وعلِم ما اخ�تلَج ِ
ات
ْ
ْ
َ
ْ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ّ
ات النَّم ِل َّ ِ
ات ،لُغَ ِ
خ ِفيَّ ِ
ت
ت َوَك�بََّر ْ
َّس ْ
ت َوَهلَّلَ ْ
 ،ياَ م ْن َسبَّ َح ْ
َ
ْ
السا ِر َحات َ
ت َوقَد َ
وت ملَ ُك ِ
ِ
وسج ْدت [وتمََ َّج َد  لجِ ِ ِ ِ ِ
وت َس ْلطَنَتِ ِه
ْ
ت] َلاَ ل جمََال أَ�قَْوال َعظي ِم َج�بَُر َ
ََ َ َ َ
ات] َّ ِ
السب ِع [سمَ او ٍ
ِ
ت لِ َدَوِام
ت َوأَناَ َر ْ
َضاءَ ْ
 ،ياَ م ْن َد َار ْ
ت فَأ َ
الس َم َاوات َ
َملاَ ئ َكةُ َّ ْ َ َ
الز ِاهرات ،وأَحصى عدد الأْ ِ
ِ
ِ ِِ
ص ِّل َعلَى محَُ َّم ٍد َو ِآل
وم َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ
َحيَاء َوالأْ َْم َوات َ
ُّج ُ
َديمُْوميَّته الن ُ
محَُ َّم ٍد َخيرِْ الْبرَِياَّ ِت َوا�فَْع ْل بيِ َك َذا َوَك َذا.
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