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قال السياسي والكاتب األمريكي بروس ريدل إن السعودية رّدت على دعوة 
ُتستخدم أنظمة قوية ابلفعل الستهداف أقلياٍت أبكملها، وهو ما يُوضِّح أن 
امليول التمييزية يف أي دولة، ميكن أن تتفاقم ابستخدام التكنولوجيا. واآلن، 
هناك تقرير جديد يشري إىل صحة واقع التمييز الذي تعيشه األقليات حىت يف 

أموٍر بسيطة وغري ضارة، مثل حجز مكاٍن لإلقامة يف العطالت،
وفق موقع Gizmodo األمريكي هناك عشراٌت من الشقق وأماكن اإلقامة 
السماح  عدم  على  صراحًة  تنص   ،Airbnb شركة  موقع  على  املدرجة 
ألقلياٍت عرقية معينة ابستئجارها. وُوجد أنَّ 35 من تلك األماكن ُتيِّز بوجٍه 
خاص ضد اإليغور، األقلية املسلمة يف البالد، وشعب »التبت«، وهي أقلية 
عرقية أخرى جيري قمعها بـ»الصني«. وكانت هناك مواقع حتظر أيضاً طائفة 
هوي، وهي جمموعة شرق آسيوية ذات أغلبية مسلمة، لكنَّها ُحذفت. وأشار 
التقرير إىل وجود أماكن أخرى حتظر القازاق، وهي طائفة عرقية أخرى يف 
 Wired الصني تتعرض للقمع والتلقني السياسي والعقائدي حسب جملة
ا عندما تواصلت مع شركة Airbnb، للتعليق على ذلك،  اليت ذكرت أنَّ

ُحذف 15 مكاانً منها.

غري مسموح هلم ابستئجار شقة
وأشار تقرير Wired إىل أنَّ أحد تلك املواقع مكتوٌب يف صفحته: »ليس 
لدينا تصريح من الشرطة« الستضافة اإليغور، لذا »يُرجى عدم احلجز«. 
بينما يقول آخر إنَّه غري مسموح للتبتيني واإليغور ابستئجار الشقة، بسبب 

اللوائح والقوانني احمللية.
لدى شركة Airbnb سياسة عدم تييز ابلفعل، لكن لديها سياسة منفصلة 

لالستضافة خارج الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب أقل مشولية وأقل محاية 
املناطق …  أنَّه يف تلك  املناطق. وتنص على  للضيوف بوضوح يف تلك 
قد تسمح بعض الدول أو اجملتمعات بفرض فوارق وامتيازات يف تقدمي خدمات 
االستضافة، أو قد تُلزم األشخاص إايها، وقد تشمل هذه احلالَة االجتماعية، 
أو األصل القومي، أو النوع أو التوجه اجلنسي، مبا ينتهك سياساتنا العامة لعدم 
التمييز. يف هذه احلاالت، ال نطلب من املضيفني انتهاك القوانني احمللية أو قبول 
الضيوف الذين قد يعّرضون املضيفني ملخاطر حقيقية، مثل االعتقال أو وقوع 
ضرٍر مادي ألشخاصهم أو ممتلكاهتم. ينبغي للمضيفني يف تلك املناطق حتديد 
أيٍّ من تلك القيود املفروضة على قدرهتم على استضافة فئة معينة من الضيوف 
يف شققهم اليت أدرجوها على املوقع، حبيث يكون الضيوف احملتملون على علٍم 
اإلجراء.  هذا  مثل  ضرورة  أتكيد   Airbnb شركة  وإبمكان  املشكلة،  بتلك 
عبارات  استخدام  املضيفني  من  نتوقع  القيود،  تلك  من  أيٍّ  إىل  اإلشارة  وعند 
ومصطلحات واضحة وواقعية وغري ُمهينة. ال مكان للعبارات املسيئة أو اإلهاانت 

على منصتنا أو جمتمعنا.

متييز عنصري مبنتهى اجلدية
ملوقع  إلكرتونية،  رسالٍة  يف   ،Airbnb شركة  ابسم  املتحدث  وقال 

 :Gizmodo
جيب أن يوافق كل مستخدمي Airbnb على التزامنا اجملتمعي، ومن املتوقع منهم 
أيضاً االمتثال للقوانني احمللية. ومثل كل املؤسسات اليت تعمل يف الصني، وضمن 
ذلك أكرب الفنادق العاملية، يتوجب على Airbnb  ومضيفي Airbnb  التزام 
القواعد والقوانني احمللية. تتعامل Airbnb مع تقارير التمييز العنصري مبنتهى 

االكراد واالميركيين في سوريا
املتحدة ابلسعي لضمان وجودها يف »سوراي«  الوالايت  اهتمت »روسيا« 
عرب االستفادة من التشكيالت الكردية االنفصالية، معتربة أن حماولتها تنظيم 

ملتقى للعشائر السورية هتدف لتقويض منصة أستاان.
وقالت اخلارجية الروسية، يف بيان: 

تتبع الوالايت املتحدة ابلتعاون مع حلفائها أسلواب ممنهجا حنو حتقيق حل لألزمة 
هلا يف سوراي، وجيري  األمد  إىل ضمان وجود طويل  استثنائيا  يهدف  السورية، 
مبيوهلا  املتميزة  الكردية  املسلحة  التشكيالت  من  جزء  إشراك  ذلك  أجل  من 
االنفصالية، واليت لعبت يف وقت ما دورا معينا يف حماربة داعش واآلن تسعى بدعم 
الوالايت املتحدة إىل إقامة كيان على غرار دولة ابجلانب الشرقي من هنر الفرات.

وأضافت الوزارة: 
حاول بعض القادة األكراد املعينني، يوم 3 مايو، يف انحية عني عيسى، وبدعم من 
املشرفني الغربيني، تنظيم مؤمتر العشائر السورية، وبعد الفشل يف حتقيق متثيل عريب 

واسع، اضطر منظمو املؤمتر الزائف إىل خفض صفته لدرجة ملتقى.
وشددت اخلارجية الروسية على أن 

النواب، علما برفض معظم زعماء  لرشو  مالية كبرية  مبالغ  واشنطن خصصت 
العشائر العربية شرقي الفرات فكرة إجراء هذا املؤمتر، مبينة أنه:

النازحني،  املشاركني من خميمات  يرتددوا يف جتنيد  مل  املنظمني  أن  املعروف  من 
بينها خميم اهلول املعروف أبوضاعه احملزنة، حيث يقيم فيه أسرى معذبون ابجملاعة 
ومستعدون لكل شيء من أجل إنقاذ حياهتم. كما مت اللجوء أيضا إىل االبتزاز 

وحىت أساليب تشمل استخدام القوة.
وأشارت الوزارة إىل أن:

من الواضح أن هذه الفعالية هتدف إىل تقسيم البالد وتنتهك بشكل سافر املبادئ 
اليت تؤكدها األمم املتحدة واخلاصة ابحلفاظ على وحدة أراضي اجلمهورية العربية 
السورية وسيادة دولتها، مبا يف ذلك تلك اليت ينص عليها القرار رقم 2254 

موسكو تفضح خطة

ممنوعة من دخول سياحية

سكنية وشقق 

األقلية المسلمة في الصين

اجلدية، وتُقيِّم هذه الوقائع وفقاً لكل حالة على حدة، وتتخذ اإلجراءات املناسبة 
وفقاً لذلك.

احملتملني،  للضيوف  العرقية  اهلوية  املضيفني حتديد  الصعب على  ليس من 
حيث حيصل كل مواطن صيين على بطاقة هوية وطنية عندما يبلغ 16 عاماً، 
حتتوي على املعلومات األساسية مثل االسم واتريخ امليالد، وكذلك النوع 
للتسجيل يف  الوطنية  اهلوية  بطاقة  وُتستخدم  اإلقامة.  العرقية وحمل  واهلوية 

الفنادق والسفر، من بني استخداماٍت أخرى.
وال تتلك Airbnb سجالً جيداً فيما يتعلق ابختاذ مواقف قوية جتاه الشقق 
نوفمرب/ ففي شهر  والقمع.  التمييز  بقضااي  املتعلقة  اخلالف، خاصًة  حمل 

تشرين الثاين 2018م.، وبعد تصاعد حدة ضغط الرأي العام بسبب املواقع 
االستيطانية اإلسرائيلية املدرجة يف املوقع مبنطقة الضفة الغربية املتنازع عليها، 
ا قررت يف ناية املطاف، وبعد التحدث إىل اخلرباء  أعلنت Airbnb أنَّ
ا سوف حتذف حنو 200 موقع يف  وتطوير إطار عمل الختاذ القرارات، أنَّ

تلك املنطقة.
الشركة عن  تراجعت  )أبريل/نيسان 2019(،  املاضي  الشهر  لكن خالل 
للعمل  تذهب  الشقق سوف  تلك  من  الواردة  األرابح  إنَّ  وقالت  قرارها، 
اخلريي. وخالل فرتة األشهر اخلمسة بني إعالن Airbnb قرارها حذف 

تلك القوائم والرتاجع عن هذا القرار، مل حتذفها ابلكامل.
هذه املشكلة الشائكة، إىل جانب التمييز يف الشقق املدرجة ابلصني، تذكِّران 
الدمج  لدعم  معينة،  مناطق  يف  وراسخاً  اثبتاً  موقفاً  تتخذ  قد  الشركة  أبنَّ 
واحرتام اآلخر وعدم التمييز، يف حني مبناطق أخرى قد تفضل نجاً أكثر 
إىل  الوصول  منصتها، هبدف  على  القمع  ودعم  متواطئاً،  أو حىت  سلبية، 
مليار مستخدم قبل االكتتاب العام املتوقع يف وقٍت الحق من هذا العام 

.)2019(

https://ar.shafaqna.com/AR/189515/ :املصدر
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قال األكادميي األمريكي، براسينجيت بوارا، إن اجملتمع اإلسالمي لديه رؤية 
أفضل لألنظمة املالية، معترباً أن فكرة النظام اإلسالمي تشكل درساً هاماً 

للعامل الرأمسايل من أجل تطبيقه.
وأفادت وكالة األنباء القرآنية الدولية)إکنا(، جاء ذلك خالل مشاركته يف 
مؤتر دويل استضافته جامعة ابن خلدون إبسطنبول حول أطروحات عامل 
االجتماع واالقتصاد الشهري ابن خلدون - الذي عاش يف القرن الـ14 - يف 

جماالت السلطة واالقتصاد واألخالق.
وقال بوارا:

اجتماعية  قوى  بوجود  يقر  الذي  )االقتصادي(  )اإلسالمي(  النظام  فكرة  إن 
للغاية للعامل الرأمسايل من أجل تطبيقه يف اجملاالت التطبيقية  تشكل درساً مهماً 

والنواحي األخرى.
من جهته، أكد الربوفيسور يف جامعة ابن خلدون بروس لورنس أن على 

القيم أن تكون يف مركز اجملتمع وليس على اهلامش، مث أتيت السياسة وبعدها 
االقتصاد.

وقال:
االقتصاد مهم، لكنه ينتهي ضمن حدوده، االقتصاد دائما أداة.

وتناقش ندوة ابن خلدون الدولية اخلامسة أفكار العامل ذائع الصيت حول 
تراكم الثروة واالستهالك ودورمها يف فساد مؤسسات السلطة.

املصدر: اجلزيرة نت
قد يغرق املراقب يف تفاصيل ما جيري يف منطقتنا، وخاصة يف »السودان« 
واملتالحقة،  املتسارعة  التفاصيل  بوصلته يف خضم هذه  و»ليبيا«، وتضيع 
وتلك  السودان  يف  جتري  اليت  االحداث  تطورات  بني  يفصل  من  فهناك 
اليت جتري يف ليبيا، وهناك من يربط تطورات كل بلد بقضااي خاصة ابلبلد 
نفسه، ولكن االمر سيختلف جذراي لو نظران اىل املنطقة نظرة تتجاوز حدود 

بلدانا.
العديد يتحدث عن اطماع امريكية فرنسية ايطالية بريطانية بنفط ليبيا، االمر 
الذي يدعوهذه البلدان اىل التدخل يف الشأن اللييب عرب دعم اما قوات حفرت 
واما قوات حكومة الوفاق الوطين، ومد كل جانب ابملال والسالح والرجال 
، بينما يتم تعليل ما جيري يف السودان على انه رد فعل للوضع االقتصادي 

املرتدي وحكم العسكر الذي دام طويال.
رغم اننا ال ننكر حقيقة هذه االسباب واتثريها على ما جيري يف البلدين، اال 
ان هناك راي آخر يقرتب اكثر من حقيقة ما جيري يف البلدين، وان السبب 

االول والرئيسي وراء كل ما جيري يف ليبيا والسودان واملنطقة برمتها، هو ما 
ابت يعرف بصفقة القرن، فقد قررت االدارة االمريكية برائسة ترامب، ترير 
الصفقة وابسرع وقت ممكن، واملعروف انه البد من توفري االرضية املناسبة 

لتمرير هذه الصفقة وهي:
- اجياد انظمة عسكرية مستبدة يف ليبيا والسودان، ومجيع الدول العربية اليت 
تتلك جيوشا وامكانيات اقتصادية ودور مؤثر يف االقليم، ميكن ان تساير 
تبنتا  اللتان  و»االمارات«،  بـ»السعودية«  املتمثلة  العربية  والرجعية  امريكا 
صفقة القرن وتعمالن على تريرها بكل ما تلكان من ثروات نفطية خيالية.

- املالحظ فيما جيري يف ليبيا والسودان هو ان هناك جهودا تبذل من اجل 
فالدميقراطية  البلدين،  هذين  يف  دميقرطية  انظمة  القامة  حماولة  اي  افشال 
تعين سيادة الشعوب، والشعوب موقفها اثبت من الكيان الصهيوين، ولن 
تسمح ابدا بتمرير صفققة القرن على حساب القضية الفلسطينية والشعب 
الفلسطيين، وهوما بدا واضحا من دعم امريكا والغرب والسعودية واالمارات 

أكاديمي أمريكي:

اإلسالم لديه رؤية أفضل لألنظمة المالية

ما الذي يجري في ليبيا والسودان؟

الصادر عن جملس األمن الدويل.
وعدت الوزارة أن هذا امللتقى:

يؤدي إىل دورة جديدة من توتر األوضاع، ويدمر األساس اهلش الذي يتيح حتقيق 
توافق وطين يف الدولة السورية متعددة القوميات، مشددة على أن: 

هذه العملية وبال شك، هتدف إىل تقويض جهود اجملتمع الدويل واألمم املتحدة 
والدول الضامنة ملنصة أستاان واخلاصة حبل األزمة السورية يف أسرع وقت ممكن.

اجلمعة  اليوم  »الرقة«،  حمافظة  يف  عيسى«  »عني  انحية  واستضافت 

2019/5/3م.، »ملتقى العشائر السورية« الذي نظمه ما يسمى »جملس 
سوراي الدميقراطية«، اجلناح السياسي لـ»قوات سوراي الدميقراطية« اليت تسيطر 
بدعم من الوالايت املتحدة على هذه املنطقة، فضال عن أراض واسعة مشال 

وشرق البالد، وتثل الوحدات الكردية أساس هيكلها العسكري.

https://www.alalamtv.net/news/4199731/ :املصدر

و»مصر« للواء املتقاعد خليفة حفرت، وكذلك أتييدهم ودعمهم للمجلس 
العسكري يف السودان.

- ميكن هلذه االنظمة العسكرية يف البلدان العربية تتحد وتشكل حلف انتو 
عريب ،ملواجهة اجلمهورية االسالمية يف »ايران« وحمور املقاومة بشكل عام، 

اللذان سيعرقالن ال حمالة ترير صفقة القرن.
الصهيونية  ورائهم  ومن  العربية،  والرجعية  والغرب  امريكا  ان  الواضح  من 
تصفية  اىل  خالل  من  للوصول  اهلدف  هذا  لتحقيق  يعملون  العاملية، 
القضية الفلسطينية، ولكن حساب حقل هذا االئتالف غري املقدس، لن 

يكون مطلقا كحساب بيدرهم، فالقضية الفلسطينية يقف وراءها الشعب 
وكل  املقاومة  وحمور  االسالمية  اجلمهورية  جانب  اىل  ابكمله،  الفلسطيين 
الشعوب العربية والشعوب احلرة يف العامل، وال ميكن لرتامب وصهره كوشنري، 
ان حيققا اهداف نتنياهو الصهيونية العاملية على حساب مليار ونصف املليار 
انسان، ولن نبالغ ان قلنا ان صفقة القرن لن ترى النور ابدا، النا ببساطة 

ولدت وهي ميتية.

https://ar.shafaqna.com/AR/189051/ :املصدر
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 ،تعترب صفة الكرم والسخاء من أبرز الصفات اليت تيَّز هبا اإلمام احلسن
فكان املال عنده غاية يسعى من خالهلا إىل كسوة عراين، أو إغاثة ملهوف، 

أو وفاء دين غرمی، أو إشباع جوع جائع، وإخل.
هذا و عرف اإلمام احلسن اجملتىب بكرمی أهل البيت، فهو الذي قاسم هللا 
أمواله ثالث مرّات، نصف يدفعه يف سبيل هللا ونصف يبقيه له، بل وصل 
إىل أبعد من ذلك، فقد أخرج ماله كّله مرتني يف سبيل هللا وال يبقي لنفسه 
الفقر، وهو  شيء، فهو كجّده رسول هللا يعطي عطاء من ال خياف 
سليل األسرة اليت قال فيها ربّنا وتعاىل: »َوييُْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِْم 

َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ نيَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن«1
وآية أخرى حتكي لسان حاهلم: »َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما 

وأسريا إمنا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه هللِا اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكورًا«2
فهذا هو األصل الكرمی إلمامنا احلسن الزكي من الشجرة الطّيبة اليت تؤيت 
أُكلها كل حني، فمن كرمی طبعه أنّه ال ينتظر السائل حىّت يسأله، ويرى 

ذل املسألة يف وجهه، بل يبادر إليه قبل املسألة فيعطيه.
:نذكر بعض الشواهد هلذه الصفة املتميِّزة عند اإلمام

1. بكم َوَصلك؟
عبد هللا  اإلمام احلسني و  أخيه  اإلمام احلسن خرج مع  أنَّ  روي 

بن جعفر ُحجَّاجاً، َفَجاعوا وعطشوا يف الطريق، فمّروا بعجوز يف خباء هلا، 
فقالوا: »َهْل ِمن شراب؟«

فقالت: نعم هذه َشاة احلبوها، واشربوا لبنها، ففعلوا ذلك. مثّ قالوا هلا: »هْل 
ِمن َطَعام؟« 

فقالت: ال، إالّ هذه الشاة، فليذحبها أحدكم حىتَّ ُأهيئ لكم شيئاً أتكلون.
فقام إليها أحدهم فذَبَها وكشطها، مثّ َهيَّأت هلم طعاماً فأكلوا، فلّما ارحتلوا 
قالوا هلا: »حنن نيََفٌر من قريش، نريد هذا الوجه، فإَذا رَجعنا ساملني فأَِلمِّي بنا فإانَّ 

صانعون إليِك خريًا«، مثّ ارحتلوا.
وأقبل زوُجها، وأخبـَرَْته عن القوم والشاة، فغضب الرجل وقال: َوْيِك، تذحبني 

شايت ألقوام ال تعرفينهم، مثّ تقولني: نيََفٌر من قريش.
العجوز  فمرَّت  فدخالها،  املدينة  دخول  إىل  احلاجة  َأجلَأَتـُْهم  مدَّة  بعد  مثّ 
يف بعض ِسَكك املدينة، فإذا ابحلسن على ابب داره، َفَسلََّمت عليه، 

فعرفها اإلمام، وأمر أن ُيشتـََرى هلا ألف شاة، وتُعَطى ألف دينار.
وأرسل معها غالمه إىل أخيه احلسني، فقال: »ِبَكْم وصلك أخي احلسن؟« 

فقالت: أبلف شاة وألف دينار، فأمر هلا مبثل ذلك.
مثّ بعَث هبا مع غالمه إىل عبد هللا بن جعفر، فقال: بكم َوَصلك احلسن 

واحلسني؟ 
ذلك،  مبثل  جعفر  بن  هللا  عبد  هلا  فأمر  شاة،  وألفي  دينار  أبلفي  فقالت: 

َفرِجَعت العجوز إىل زوجها بذلك.3

2. أرجو اجر عظيم
روي أنَّ رجالً جاء إىل اإلمام احلسن وسأله حاجة، فقال له: »اي 
هذا! َحّق سؤالك إاّيي يعظم لديَّ، ومعرفيت مبا جيب تكرب عليَّ، ويدي تعجز 
عن نَيلك مبا أنت أهله، والكثري يف ذات هللا عزَّ وجلَّ قليل، وما يف ملكي وفاء 
امليسور، ورفعت عينِّ مؤونة االحتيال واالهتمام، ملا  قبلت ميّن  فإن  بشكرك، 

أتكلَّفه من واجبك فعلت.«
فقال: اي بن رسول هللا، أقبل القليل، وأشكر العطية، وأعذر على املنع، فدعا 
اإلمام بوكيله، وجعل ياسبه على نفقاته حىّت استقصاها، فقال: »هات 

الفاضل من الثالمثِائة ألف درهم.«
فأحضر مخسني ألفاً، فقال: »فما فُِعل ابخلمسِمائة دينار؟« قال: هي 
عندي، فقال: »أحِضرها«، فأحضرها، فدفع الدراهم والداننري إىل 

الرجل، وقال: »َهات من َيملها.«
فأاتُه ِبمَّالني، فدفع اإلمام احلسن إليهم رداءه كأجور احلمل، فقال له 
مواليه: وهللا ما عندان درهم، فقال: »ِلَكي أرجو أن يكون يل عند هللا أجر 

عظيم.«4

3. الکرامة
روي أنّه اشرتى بستاانً من قوم من األنصار أبربعِمائة ألف، فبلغه أّنم 

احتاجوا ما يف أيدي الناس، فردَّه إليهم.

4. عشرة آالف درهم
روي أنّه مسع رجالً يسأل رَبَّه أن يرزقه عشرة آالف درهم، فانصرف 

اإلمام احلسن إىل منزله، وبـََعَث هبا إليه.5

5. إّنی هلل سائل
 :أليِّ شيء ال نراك تردُّ سائاًل؟ فقال :روي أنّه قيل ذات مرّة لإلمام
»إيّنِ هلِل سائل، وفيه راغب، وأان أستحي أن أكون سائاًل، وَأرُدُّ سائاًل، وإنَّ هللا 
َعوَّدين عادة، أن يفيض نعمه علّي، وَعوَّدتُه أن أفيض نَِعمه على الناس، فأخشى 

إن قطعت العادة أن مينعين العادة.«

6. جتود قبل السؤال
 :فقال ،روي أنّه جاء أعرايب يوماً سائالً اإلمام

إىل   فدفعها دينار،  ألف  فيها عشرون  فـَُوِجد  اخلََزانة«،  ما يف  »أعُطوه 
األعرايب، فقال األعرايب: 

اي موالي، أال تركتين أبوُح حباجيت، وأنشر ِمدَحيت.
فأنشأ اإلمام يقول:

حَنُن ُأانٌس َنوالُنا خضيل
يرتع فيه الرجياء واألمييل

جَتوُد قبل السؤال أنفسينا
خوفاً على ماء وجه َمن َيَسُل

لو علم البحُر َفضَل انئلنا
لغاَص ِمن بعد فيِضيِه َخَجُل6

7.ابتغاء اخلري
روي يف »شرح نج البالغة«: أّن احلسن أعطى شاعراً، فقال له رجل 

من ُجَلَسائه: سبحان هللا، أتُعِطي شاعراً يعصي الرمحن، ويقول البهتان؟!
فقال: »اي عبد هللا، إنَّ خري ما بذلَت من مالك ما وقيت به عرضك، وإن 

من ابِتغاء اخلري اتِّقاء الشر.«7

8. ما كان أعظم بركة الرقعة؟
أاته َرُجل َيطلب حاَجة وهو َيسَتحيي ِمن احلاضرين أن يفصح عنها، فقال 

له اإلمام: »اكتب حاجتك يف رقعة وارفعها إلينا.« 
فكتب الرجل حاجته ورفعها، فضاعفها له اإلمام مرّتني، وأعطاه يف تواضع 

كبري.
فقال له بعض الشاهدين ما كان أعظم بركة الرقعة عليه، اي بن رسول هللا! 

 :فقال
»بركتها إلينا أعظم حني جعلنا للمعروف أهاًل، أما علمت: إّن املعروف ما كان 
ابتداًء من غري مسألة، فأمَّا َمن أعطيته بعد مسألة فإمّنا أعطيته مبا بذل لك من 

وجهه.
وعسى أن يكون ابت ليلته متملمالً أرقاً، مييل بني اليأس والرجاء ليعلم مبا يرجع 
من حاجته أبكآبة رّد، أم بسرور النجح، فيأتيك وفرائصه ترعد، وقلبه خائف 
خيفق، فإن قضيت له حاجته فيما بذل من وجهه، فإّن ذلك أعظم ممّا انله من 

معروفك.«

 .9
تنازع رجالن، أحدمها أموي يقول: قومي أمسح، واآلخر هامشي يقول: بل 

قومي أمسح. 
فقال أحدمها: فاسأْل أنت عشرة من قومك، وأان أسأل عشرة من قومي، يريد 
أن يسأل كلٌّ عطاء عشرة من قومه، فينظروا أّي القومني أسخى وأمسح يداً، مثّ 
إذا عرفوا ذلك أرجع كّل منهما األموال إىل أهلها، كّل ذلك شريطة أن ال خيربا 

من يسأاله ابألمر.
منهم  فأعطاه كّل واحد  قومه  أمية فسأل عشرة من  بين  فانطلق صاحب 
ألف درهم، وانطلق صاحب بين هاشم إىل اإلمام احلسن فأمر له مبائة 
ومخسني ألف درهم، مثّ أتى إىل اإلمام احلسني فقال: »هل بدأت أبحد 

قبلي؟« 
قال: بدأت ابحلسن. 

قال: »ما كنت أستطيع أن أزيد على سّيدي شيئاً، فأعطاه مائة ومخسني ألفاً من 
الدراهم.«

فجاء صاحب بين أمية حيمل عشرة آالف درهم من عشرة أنفس، وجاء 
صاحب بين هاشم حيمل ثالمثائة ألف درهم من نفَسني، فغضب صاحب 

أصل الكرم
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بين أمية، حيث رأى فشله يف مبادراته القبلية، فرّد األّول حسب الشرط ما 
َفرِحني، وجاء صاحب بين هاشم إىل  أمية فقبلوه  كان قد أخذه من بين 
اإلمام احلسن واحلسني يرّد عليهما أمواهلما فأبيا أن يقبالمها قائلني: »ما 

نبايل أخذهتا أم ألقيتها يف الطريق.«

من هذه القصص وغريها الكثري يّتضح لنا كيفية تعامل اإلمام احلسن وأهل 
البيت مع املال، فهم بتوّكلهم على هللا حّق التوّكل، يعطوا عطاء من ال 
خياف الفقر، ألّن الشيطان عندما يرى املؤمن يريد العطاء يوسوس له ويظهر 

له قيود كثرية حىّت ال يبذل املال، يقول تعاىل: 
ْنُه َوَفْضالً َوهللاُ  »الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَُْمرُُكم اِبْلَفْحَشاء َوهللاُ يَِعدُُكم مَّْغِفَرًة مِّ

َواِسٌع َعِليٌم.«9

اهلوامش:
1. سورة احلشر، اآلية 9.

2. سورة اإلنسان، اآلايت 9-8.
3. االربلى، على بن عيسى، »كشف الغمة يف معرفة األئمة«، تربيز، الطبعة االولی، 

1381 ق.، ج 1، ص 559.
4. نفس املصدر، ج 1، ص 560.
5. نفس املصدر، ج 1، ص 558.

6. ابن شهر آشوب املازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب«، قم، الطبعة 
االولی، 1379 ق.، ج 4، ص 16.

7. ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة هللا، »شرح نج البالغة البن أيب احلديد«، قم، 
الطبعة االولی، 1404ق.، ج 16، ص 10.

8. القمى، عباس، »سفينة البحار«، قم، الطبعة االولی، 1414 ق.، ج 4، ص 106.
9. سورة البقرة، اآلية 268.

خصائص اإلمام المهدی

قد جاء من الرواايت يف صفة القائم هلل ابحلق و سريته و ما خصه هللا عز و 
جل به من الفضل و ما يؤيده هللا به من املالئكة و ما يلزمه نفسه من 
خشونة امللبس و جشوبة املطعم و إتعاب النفس و البدن يف طاعة هللا تبارك 
و تعاىل و اجلهاد يف سبيله و حمو الظلم  و اجلور و الطغيان و بسط اإلنصاف 
و العدل و اإلحسان و صفة من معه من أصحابه الذين جاءت الرواايت 
بعدهتم و أنم ثالمثائة و ثالثة عشر رجال و أنم حكام األرض و عماله 
عليها و هبم يفتح شرق األرض و غرهبا مع من يؤيده هللا به من املالئكة 
فانظروا إىل هذه املنزلة العظيمة و املرتبة الشريفة اليت خصه هللا عز و جل هبا 
مما مل يعطه أحدا من األئمة قبله فجعل تام دينه و كماله و ظهوره على 
 األداين كلها و إابدة املشركني و إجناز الوعد الذي وعد هللا تعاىل رسوله

يف إظهاره  على الدين كله و لو كره املشركون.1 
وال شك أن مثة أسلحة خاصة لتحقيق هكذا هدف نبيل وساٍم أشري إليه 
يف الرواية بعبارة »األمر«، مبا يف ذلك »األصحاب األقوايء واملميزين« الذين 

يقول رسول هللا فيهم: 
»إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء أيها الناس قطع عنكم مدة 
النجباء من مصر و  اجلبارين و ويل األمر خري أمة حمّمد فاحلقوا مبكة فيخرج 
األبدال من الشام و عصائب العراق رهبان ابلليل ليوث ابلنهار كأن قلوبم زبر 
احلديد فيبايعونه بني الركن و املقام قال عمران بن احلصني اي رسول هللا صف 
لنا هذا الرجل قال هو رجل من ولد احلسني كأنه من رجال شنوءة عليه عباءاتن 
قطوانيتان امسه امسي فعند ذلك تفرخ الطيور يف أوكارها و احليتان يف حبارها و متد 
األهنار و تفيض العيون و تنبت  األرض ضعف أكلها مث يسري مقدمته جربئيل و 

ساقيه إسرافيل فيمأل األرض عدال و قسطا كما ملئت جورا و ظلما.«2 
»رجال كأن قلوبم زبر احلديد ال يشوبا شك يف ذات هللا أشد من احلجر لو 
محلوا على اجلبال ألزالوها ال يقصدون براايهتم بلدة إال خربوها كأن على خيوهلم 
يقونه  به  يفون  و  الربكة  بذلك  يطلبون   اإلمام بسرج  يتمسحون   العقبان 
الليل هلم دوي  ينامون  فيهم رجال ال  يريد  ما  يكفونه  و  احلروب  أبنفسهم يف 
قياما على أطرافهم و يصبحون على خيوهلم  يبيتون  النحل  يف صالهتم كدوي 
رهبان ابلليل ليوث ابلنهار هم أطوع له من األمة لسيدها كاملصابيح كأن قلوبم 
القناديل و هم من خشية هللا مشفقون يدعون ابلشهادة و يتمنون أن يقتلوا يف 

سبيل هللا  .«3 
وقد تت تعبئة أسحلة خاصة من قبل هللا تعاىل هلكذا جيش، قوية كقوته، 
وال أحد قادرا على مواجهتها. کما روی عن الصادق قال: »إذا قام 
القائم أتى رحبة الكوفة فقال  برجله هكذا و أومأ بيده إىل موضع مث قال احفروا 
هاهنا فيحفرون فيستخرجون اثين عشر ألف درع و اثين عشر ألف سيف و اثين 
عشر ألف بيضة لكل بيضة وجهني مث يدعو اثين عشر ألف رجل من املوايل من 

العرب و العجم فيلبسهم ذلك...« 4 
و عنه: »إذا قام القائم نزلت سيوف القتال على كل سيف اسم الرجل و 

اسم أبيه.«5 
إن أسلحة أنصار إمام العصر ختتلف عن األسلحة اخلاصة لإلمام عليه 
السالم واليت هي مرياث األنبياء االهليني. فإذا هو قام نشرها فلم يبق أحد يف 
املشرق و املغرب إال لعنها و يسري الرعب قدامها شهرا و وراءها شهرا و عن 
ميينها شهرا و عن يسارها شهرا مث قال اي أاب حمّمد إنه خيرج موتورا غضبان 

أسلحة خاصة لحكم العالم
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االسالمية،  والكتب  األخبار  يف  وردت  اليت  األنبياء  ومواريث  ودائع  إن 
أوصيائهم  الكبار وبعض  األنبياء  بتصرف  اهلية خاصة وضعت  هي عطية 
وخلفائهم، واعتربت مؤشرا على القيادة الدينية واالهلية. وكان نيب االسالم 
األنبياء  مجيع  علوم  عن  فضال  واملواريث  الودائع  هذه  مجيع  ميلك  العظيم 

.إىل خليفته أمري املؤمنني اإلمام علي بن ايب طالب وانتقلت منه
ومنه إىل سائر األئمة املعصومني واحدا بعد االخر، واليوم فان مجيع 
تلك الودائع واملواريث ومعها مصحف فاطمة الزهراء وكتاب »اجلفر« 
على  حيتوي  والذي   طالب ايب  بن  علي  لإلمام  »اجلامعة«  وكتاب 
الكثري من األحكام واملسائل،  أودعت لدى اإلمام الثاين عشر إمام الزمان 

املهدي وهو وارثها كلها. 
وما نورده اتليا، هو قطرة من البحر الالمتناهي هلذه الودائع واملواريث اليت 

مجعت من الكتب املعتربة ووضعت بتصرف الراغبني.

اإلمام املهدي وارث علم األنبياء واألوصياء السلف
األنبياء  الذي هو مرشد األمة، قد ورث كل علوم   املهدي إن اإلمام 

واألئمة من قبله، وهو وارث مجيع العلوم.
أن  تربهن   املعصومني االئمة  عن  أحاديث  الباب  هذا  وردت يف  وقد 

واألئمة  االهليني  األنبياء  لدى  حمفوظة  اليت كانت  واملعارف  العلوم  مجيع 
املعصومني، قد وصلت إىل آخر حجة اهلية والوصي الثاين عشر للنيب 

األكرم، وأن اإلمام املهدي هو وارث علوم األنبياء واألئمة. 
فعلى سبيل املثال أنيت هنا على ذكر عدة أحاديث تؤكد هذا املوضوع. فقد 

 :قال اإلمام الباقر
 عاملَ  »انَّ العلَم اّلذي نّزَل َمَع آدم مَل يرَفْع والعلُم يتوارَث و كان عليُّ
هذه االمه و انَّه مل يَهلْك مّنا عاملٌ قطٌّ اال َخَلَفُه من اهِله ِمْن علٍم مثل علمه أو 

ماشاءهللا.«1
:ويف حديث اخری جاء أن اإلمام الصادق قال

»انَّ العلَم الذي نَزل َمَع آدم مَل يرَفْع و ما ماَت عاملٌ ااّل و قد ُوِرَث ِعلُمه، 
انَّ االرَض التيَبيَْقي ِبَغري عامٍل.«2

:قال رسول هللا عن ايب جعفر
»انَّ اوََّل وصيِّ كان علي َوْجه األرض، ِهبُه هللا بن آدم و ما ِمْن نيبٍّ َمَضي 
اال وله وصيٌّ و كان مجيُع االنبياء مائة الف نيّب و عشرين الف نيب منهم مخسه 
 اولوالعزم، نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و حمّمد: و انَّ عليَّ بن ايب طالب
كان هبه هللا ِلُمحمَّد و َوِرَث علَم األوصياَء و علَم َمْن كاَن قبَله، أما انَّ حممَّداً 

َوِرَث علَم من كاَن قبَله من األنبياَء و املرسلني.«3

أسفا لغضب هللا على هذا اخللق يكون عليه قميص رسول هللا الذي 
عليه يوم أحد و عمامته السحاب و درعه درع رسول هللا السابغة و 

سيفه سيف رسول هللا ذو الفقار.6
ويف احلرب اليت يستخدم فيها ذو الفقار املذهل والسماوي على يد آخر 
أبناء ذرية علي بن ايب طالب، فان املخلوقات والكائنات تتفاعل لنصرة 
أمر هللا، وبذلك فاننا نشهد يف جيش إمام الزمان أفواجا عظيمة من 
املالئكة واجلن. کما روی عن الرمحن بن كثري عن أيب عبد هللا  يف قول 
هللا عز و جل  أتى أمر هللا فال تستعجلوه 7 فقال هو أمران أمر هللا عز و جل 
أال تستعجل به حىت يؤيده هللا بثالثة أجناد املالئكة و املؤمنني و الرعب و 
خروجه كخروج رسول هللا و ذلك قوله عز و جل- كما أخرجك ربك 

من بيتك ابحلق و إن فريقا من املؤمنني لكارهون. 8و9 
و عنه:  »إذا قام القائم نزلت مالئكة بدر و هم مخسة آالف  ثالث 
على خيول شهب و ثالث على خيول بلق و ثالث على خيول حو قلت و ما 

احلو قال هي احلمر...«10 
ونرى يف جيش إمام الزمان الذي هو ملك األرضني والسموات ليس 
الكائنات اليت نعرفها فحسب بل كائنات جمهولة غري معروفة يف الكون واليت 

تشهر  السيف لتنفيذ أمر هللا. 
:قال االمام الصادق

»إن هلل عز و جل مدينتني: مدينة ابملشرق و مدينة ابملغرب، فيهما قوم ال يعرفون 
إبليس، و ال يعلمون خبلق إبليس، نلقاهم يف كل حني، فيسألوان عما يتاجون 
إليه، و يسألوان عن الدعاء فنعلمهم، و يسألوان عن  قائمنا مىت  يظهر، و فيهم 

عبادة و اجتهاد شديد.
و ملدينتهم أبواب ما بني املصراع إىل املصراع مائة فرسخ، هلم تقديس و متجيد، و 
دعاء و اجتهاد شديد، لو رأيتموهم الحتقرمت عملكم، يصلي الرجل منهم شهرا 
ال يرفع رأسه من سجدته، طعامهم التسبيح، و لباسهم الورع ، و وجوههم مشرقة 
ابلنور، و إذا رأوا منا واحدا احتوشوه  و اجتمعوا إليه و أخذوا من أثره من األرض 
يتربكون به، هلم دوي إذا صلوا كأشد من دوي الريح العاصف. منهم مجاعة مل 
يضعوا السالح منذ كانوا ينتظرون قائمنا، يدعون هللا عز و جل أن يريهم إايه، 
و عمر أحدهم ألف سنة، إذا رأيتهم رأيت اخلشوع و االستكانة، و طلب ما 
يقربم إىل هللا جل و عز، إذا احتبسنا عنهم ظنوا أن ذلك من سخط، يتعاهدون 
أوقاتنا اليت أنتيهم فيها، فال يسأمون  و ال يفرتون ، يتلون كتاب هللا عز و جل كما 

علمناهم، و إن فيما نعلمهم ما لو تلي على الناس لكفروا به و ألنكروه.
به  أخربانهم  فإذا  يعرفونه،  ال  القرآن  من  عليهم  ورد  إذا  الشي ء  عن  يسألوان 
و  يفقدوان،  أن ال  و  البقاء  لنا  منا، و سألوا  يستمعون  ملا  انشرحت صدورهم 
يعلمون  أن املنة من هللا تعاىل عليهم فيما نعلمهم عظيمة، و هلم خرجة مع اإلمام 
إذا قام، يسبقون فيها أصحاب السالح، و يدعون هللا عز و جل أن جيعلهم ممن 
ينتصر بم لدينه، فهم  كهول و شبان، إذا رأى شاب منهم الكهل جلس بني يديه 
جلسة العبد ال يقوم حىت يمره، هلم طريق هم أعلم به من اخللق إىل حيث يريد 
اإلمام ع، فإذا أمرهم اإلمام أبمر قاموا إليه  أبدا حىت يكون هو الذي يمرهم 
بغريه، لو أهنم وردوا على ما بني املشرق و املغرب من اخللق ألفنوهم يف ساعة 

واحدة، ال يعمل  فيهم احلديد.
هلم سيوف من حديد غري هذا احلديد، لو ضرب أحدهم بسيفه جبال لقده حىت 
يفصله، و يغزو بم اإلمام اهلند و الديلم و الكرد و الروم  و بربر و فارس، 

و ما بني جابرسا إىل جابلقا- و مها مدينتان واحدة ابملشرق و واحدة ابملغرب 
ال يتون على أهل دين إال دعوهم إىل هللا عز و جل، و إىل اإلسالم، و اإلقرار 

مبحّمد ص، و التوحيد، و واليتنا أهل البيت.
فمن أجاب منهم و دخل يف اإلسالم تركوه و أمروا عليه أمريا منهم، و من مل 
جيب و مل يقر مبحّمد ص، و مل يقر ابإلسالم، و مل يسلم قتلوه، حىت ال يبقى بني 

املشرق و املغرب و ما دون اجلبل أحد إال آمن.«11 
إن مساع وجود هكذا جيش يبعث ال شك اخلوف والرعب يف قلوب أعداء 
قلوب  يف  الرعب  هذا  بث  خالل  ومن  تعاىل  هللا  لكن   ،الزمان إمام 
األعداء، ميهد الطريق ملوال شعوب العامل، لفتح العامل. کما روی عن أاب جعفر 
حمّمد بن علي الباقر يقول : »القائم منا منصور ابلرعب مؤيد ابلنصر تطوى 
له األرض و تظهر له الكنوز يبلغ سلطانه املشرق و املغرب و يظهر هللا عز و 

جل به دينه  على الدين كله و لو كره املشركون.«12  
اجملهولة  والكائنات  املؤمنني  واجلن  واملالئكة  اإلنس  تركيبة  أن  من  وابلرغم 
النصر هلذا  تكفل  أن  تعاىل، ميكن  بيد هللا  وابسلحة غري معروفة صنعت 
ما جيعل  فان  واجلرثومي -،  الذري  أي سالح - حىت  مقابل  اجليش يف 
النصر حليف هذا اجليش العظيم، هو قائده؛ نعم مواليی »يف سن  الشيوخ  
و منظر الشبان قواي يف بدنه حىت لو مد يده إىل أعظم شجرة على وجه األرض 
لقلعها و لو صاح بني اجلبال لتدكدكت صخورها يكون معه عصا موسى و خامت 

سليمان... فيمأل به األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما.«13 
إن املوىل الذي اصطفاه هللا لتنفيذ أعقد وأصعب خطة أي تطبيق حكومة 
قدرته  من  وهبه  ووصيه،  ورسوله  هللا  اسم  إقامة  خالل  من  االهلية  العدل 

الالمتناهية، بيث أن موالان ينتصر مىت ما أراد النصر.
ا ييَُقوُل َلُه ُكْن فيََيُكون. «14  »َو ِإذا َقضى  َأْمراً فَِإمنَّ

اهلوامش:  
1. ابن أيب زينب النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، طهران، الطبعة االولی، 1397 

ق.، ص 244.
ق.، ص   1413 االولی،  الطبعة  قم،  »اإلختصاص«،  حمّمد،  بن  حمّمد  املفيد،   .2

.209-208
3. اجمللسى، حمّمد ابقر، »بار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403 ق.، ج 52، 

ص 308.
4. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلختصاص«، ص 334.

5. ابن أيب زينب النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 244.
6. املصدر، ص308

7. سورة النحل، اآلية 1.
8. سورة األنفال، اآلية 5.

9. ابن أيب زينب النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 243.
10. املصدر، ص 244.

11. احلّلى، حسن بن سليمان، »خمتصر البصائر«، قم، الطبعة االولی، 1421 ق.، 
ص 70-68.

12. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و تام النعمة«، طهران، الطبعة 
الثانية، 1395 ق.، ج 1، ص 331.

13. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و تام النعمة«، ج 2، ص 
.376

14. سورة البقره، اآلية 117.

خصائص اإلمام المهدی

المهدي في مرآة الروايات
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2. ُمْصَحف امرياملؤمنني، علي
إن ما يعرف مبصحف علي هو القرآن الذي مجعه هو، ويتميز 
بكونه رُّتب على ترتيب النزول، كما اشتمل على شروح و تفاسري ملواضع 

من اآلايت مع بيان أسباب و مواقع النزول.
وقد حفظ اإلمام علي ذلك املصحف عنده، وأصبح املصحف من 
بعده، عند األئمة الذين كانوا يروون هذا القرآن املصحوب ابلتفسري وشأن 
نزول اآلايت، للناس وأصحاب الرواية، وهذا املصحف هو اآلن عند اإلمام 

املهدي الذي سيظهره بعد الظهور وأيمر بتدريسه.12

وارث مصحف فاطمة االمام املهدي
:قال اإلمام الصادق

»إنَّ فاطمْه مكثت بعد رسول هللا مخسة و سبعني يوماً كان دخلها حزن 
شديد علی أبيها و كان جربييل يتيها فيحسن عزاءها علی أبيها و يطيب 
أبيها و مكانه و خيربها مبا يكون بعدها يف ذريتها و كان  نفسها و خيربها عن 

13».يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمه علي
ويف رواية أخرى، قال اإلمام الصادق ألحد أصحابه ويدعى فضيل بن 

ُسكرة:
»اي فضيل، أتدري يف ايِّ شي ٍء كنت انظر قبيل؟« قلت: ال. قال: »كنت انظر 
يف كتاب فاطمه ليس من ملك ميلك االرض اال و هو مكتوب فيه ابمسه و اسم 

ابيه و ما وجدت لولد احلسن فيه شيئاً.«14

اهلوامش:
1. »الکايف«، ج 1، کتاب احلجة، ابب أّن االئّمة ورثه العلم، طبع اإلسالمية، 

ص 222، ح 2.
2.املصدر السابق، ح 4.

3. املصدر السابق، ابب أّن االئّمة ورثوا علَم النَّبی و مجيع األنبياَء و األوصياَء اّلذين 
من َقبلهم، ص 224، ح 2.

4. باراألنوار، ج 27، ص 25، ح 2.
5. »الکايف«، ج 1، کتاب احلجة، ابب ما ُأعطی األئّمُة من اسم هللا األعظم، ص 

230، ح 1.
6. »املصدر السابق«، ابب ما عند االئّمة من آايت االنبياء، ص 231، ح 

1؛ »باراالنوار«، ج 52، ح 19، ص 318.
7. املصدر السابق، ح 3؛ »باراالنوار«، ج 52، ص 324؛ »حيوة القلوب«، عالمه 

جملسی، ج 1، قصة موسی النيب، ص 248.
8. املصدر السابق، ابب ان مثل السالح للنبی مثل التابوت فی بنی اسرائيل، ص 238، 

ح 1 و 4.
9. املصدر السابق، ابب ما عند االئّمة من آايت االنبياء، ص 232، ح 5؛ 
»باراالنوار«، ج 52، ابب سريه و اخالقه و خصائص زمانه، ص 327، ح 5؛ »حيوة 

القلوب«، ج 1، ص 184.
 من سالح رسول هللا 10. »الکايف«، ج 1، کتاب احلجة، ابب عند األئّمة
و متاعه، ص 233، ح 1؛ »باراالنوار«، ج 52، ابب سريه و اخالقه و خصائص 

زمانه، ص 360، ح 129.
 من سالح رسول هللا 11. »الکايف«، ج 1، کتاب احلجة، ابب عند األئّمة

و متاعه، ص 242.

12. »القرآن الکرمی و رواايت املدرستني، عالمه سيد مرتضی عسکری، ج 14، ص 
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 ،13. »الکايف«، ج 1، کتاب احلجة، ابب فيه ذکر الصحيفة و مصحف فاطمه
ص 241، ح 5.

14. املصدر السابق، ص 242، ح 8.
اإلمام املهدي وارث اإلسم األعظم

إن الوجود املبارك إلمام العصر الذي هو آخر وصي اهلي والذخر التام 
والتمام لالنبياء السلف وخاصة جده األعظم النيب األكرم واألوصياء من 
قبله، األحد عشر إماما، قد أودع اإلسم األعظم ووارث اإلسم األعظم. وقد 

وردت يف هذا اخلصوص أحاديث نشري إىل بعض منها. 
»إن عيسى ابن مرمي أعطي حرفني و كان يعمل بما و أعطي موسى بن 
عمران ع أربعة أحرف و أعطي إبراهيم ع مثانية أحرف و أعطي نوح مخسة 
 مخسة و عشرين  حرفا و إنه مجع هللا ذلك حملمد عشر حرفا و أعطي آدم
و أهل بيته و إن اسم هللا األعظم ثالثة و سبعون حرفا أعطى هللا حممدا اثنني و 

سبعني حرفا و حجب عنه حرفا واحدا.«4
:ويف حديث أخری قال اإلمام الباقر

ا كاَن عند آصَف منها حرٌف  »انَّ اسَم هللا األعظَم علي ثالثِة و سبعني حرفاً و امنَّ
واحٌد، فيََتكلَّم ِبه َفَخسَف ابألرِض ما بيَييَْنُه و بينَْيَ سريِر بلقيَس حيّت تناوَل السَّريُر 
بيدِه مث عادِت األرُض كما كانت اسرَع ِمْن طرفِه العني و حنُن عندان ِمَن االسِم 
االعظم اثنان و سبعون حرفاً و حرٌف واحٌد عند هللا تعايل َاْسَتئأثَر ِبه يف علم 

َه ااّل ابهلل الَعلِّي الَعظيم.«5 الغيب عنده و الحوَل و القيُوَّ

اإلمام املهدي وارث ودائع األنبياء
املبارك إلمام العصر قد ورث علم األنبياء واإلسم األعظم  إن الوجود 
فضال عن ودائع وآاثر االنبياء االهليني، وتؤكد الرواايت الواردة يف هذا الباب 
ذلك، كما أشري إلة ذلك يف التواريخ والقصص، نورد بعضا منها كما يلي:  

1. عصا موسي
:قال اإلمام الباقر

بن  موسي  ايل  مث صارت  شعيب  ايل  فصارت   آلدم موسي  عصا  »كانت 
ا لعندان و اّن عهدي با آنفاً و هي خضراًء كهيئتها حني انتزعت من  عمران و اهنَّ
ا لَتيَْنطق اذا اْستيَْنَطَعت اعدت لقائمنا يصنع با ما كان يصنع  شجرهتا و اهنَّ
موسي و اهنا لرتوع و تلقف ما يفكون و تصنع ماتؤوم به، اهنا حيث اقبلت تلقف 
ما يفكون، يفتح هَلا شعبان، احَديهما يف االرض و االخري يف السقف و بينهما 

اربعون ذراعاً تلقف ما يفكون بلساهَنا.«6

2. َحَجر النيب موسي
:قال اإلمام الباقر

»انَّ القائم اذا قام مبكه و اراد ان يتوجَّه ايل الكوفه اندي مناديه، اال ال يمل 
احٌد منكم طعاماً و ال شراابً و يمل حجربن عمران و هو وقر بعري فالينزل منزاًل 
ااّل انيْبيََعَث عني منه، َفَمْن كان جائعاً شبع و من كان طامئا روي فهو زادهم حيّت 

ينزلوا النجف ِمْن َظْهِر الكوفه.«7

3. اتبوت الشهاده )اتبوت السكينة(
:قال اإلمام الصادق

»ِامّنا مثل السالح فينا مثل التابوت يف بين اسراييل كانت بنو اسراييل اي اهل 
بيت وجد التابوت علي اببم اوتوالنبوه َفَمْن صار اليه السالح منا اويت االمامة.«8

4. قميص النيب يوسف
وقال املفضل بن عمر، إن اإلمام الصادق قال: »أتعلم ما كان قميص 

 :؟« قلت: ال، فقاليوسف
»ان ابراهيم ملا اوقدْت له النار ااته جربييل بَِثوٍب من ثياب اجلنه فالسبُه 
اايه، فيََلْم يضرُه معه حرٌّ و ال برُد فلّما حضر ابراهيم املوُت جعله يف متيمه و 
عّلقه علي اسحاق و علَّقه اسحاق علي يعقوب فلّما ولد يوسف عّلقه عليه 
فكان يف عضده حيت كان من امره ما كان فلما اخرجه يوسف مبصر من التميمه 
وجد يعقوب ريه و هو يقول: ايّن ألِجُد رِيَح يوسف ُلْو ال أْن تيَُفنِّدون. فهو ذلك 
القميص الذي انزَلُه هللا من اجلنه.« قلت: جعلت فداك، فايل َمْن صار ذلك 
القميص؟ قال: »ايل اهِله.« مث قال: »كل نيب ورث علماً او غريه فقد انْتهي ايل 

9».آل حمّمد

5. طشت موسي وخامت سليمان وسيف وراية ودرع 
النيب األكرم

 :ونورد هنا جزء من احلديث املنقول عن اإلمام الصادق
»... و ان عندي َلَسيف رسول هللا و أَن عندي َلرايه رسول هللا و درعه 
و المته و معضره و ان عندي لرايه رسول هللا املظبه و ان عندي الواح موسي 
و عصاه و ان عندي خلامت سليمان بن داود و ان عندي الطشت الذي كان 
موسي يقرب به القرابن و ان عندي االسم الذي كان رسول هللا اذا و صغه 
بني املسلمني و املشركني مَلْ َيِصل من املشركني ايل املسلمني نشانه و اّن عندي 
ملثل الذي جاءت به املالئكه و مثل الّسالح فينا كمثل التابوت يف بين اسراييل 
كانت بنو اسراييل يف اي اهل بيت وجد التابوت علي ابوابم اوتوا النبوه و َمْن 
صار اليه السَّالح ِمّنا أويت َاالمامُه و لقد لَبَس ايب َدرَْع رسول هللا َفَخَطْت 
علي االرض خطيطاً و لَبييَْتها أان فكانت و كانت و قائمنا َمْن اذا لَبيْييَُتها َماَلها 

ان شاءهللا.«10

اإلمام املهدي وارث ودائع اإلمامة
1. كتاب اجلامعة لعلي

وقد أملى النيب األكرم يف احلقيقة جمموعة أحكام االسالم على أمري 
املؤمنني علي، ومجعها اإلمام علي يف كتاب ابسم اجلامعة، وقد 
حفظت هذه اجملموعة الثمينة بداية عند األئمة الذين كانوا يعرضونا بني 

الفينة والفينة على الناس. 
:قال اإلمام الصادق

»إن عندان كتااب إمالء رسول هللا و خط علي صحيفة فيها كل حالل و 
حرام و إنكم لتأتوان ابألمر فنعرف إذا أخذمت به و نعرف إذا تركتموه.«11

المهدي في مرآة الروايات

المهدي في مرآة الروايات
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مث أاته بعد ذلك فقال: اي رسول هللا أدع هللا أن يرزقين ماال، والذي بعثك ابحلق شأن اإلمام
لئن رزقين هللا ماال ألعطني كل ذي حق حقه! 

فقال: »اللهم ارزق ثعلبة ماال.« 
فتنحى  املدينة،  الدود، فضاقت عليه  ينمو  قال: فاختذ غنما، فنمت كما 
عنها، فنزل واداي من أوديتها، مث كثرت منوا حىت تباعد عن املدينة، فاشتغل 
ليأخذ  املصدق  إليه   هللا رسول  وبعث  واجلماعة،  اجلمعة  عن  بذلك 

الصدقة، فأىب وخبل وقال: ما هذه إال أخت اجلزية!
فقال رسول هللا: »اي ويح ثعلبة! اي ويح ثعلبة...«7 

ويف احلقيقة فان هللا املتعال، يرسل مجيع فيوضاته املادية واملعنوية إىل مجيع 
 ،سكان عامل اإلمكان عن طريق واسطة الفيض احلقيقية، أي آل حممد

مثلما أن دعاء العباد يصعد إىل السماء عن طريقهم. 
األولياء  ومقامات  مراتب  لتقدمی  سند  أفضل  تعد  اجلامعة«  »الزايرة  إن 
واألئمة ومت التأكيد يف كل موقع من هذه الزايرة القدسية على الوساطة 

.املادية واملعنوية لألئمة
».. و أنتم نور األخيار..  بکم فتح هللا و بکم خيتم و بکم ينزل الغيث، و بکم 

ميسک السماء أن تقع علی األرض إال إبذنه ...«8 
:قال االمام الصادق

»بنا أمثرت األشجار و أينعت الثمار و جرت األهنار و بنا ينزل غيث السماء و 
ينبت عشب األرض...«9 

:انه قال يف اهل بيته روی الشيخ املفيد عن رسول هللا
تقع علی  أن  السماء  أهل األرض و بم ميسک  العذاب عن  »بم يبس هللا 
األرض إال إبذنه و بم ميسک اجلبال أن متيد بم و بم يسقی خلقه الغيث و 

بم خيرج النبات ...«10 
وهلذا السبب، ويف الفكر الوالئي، فان أي رزق ال ينزل على سكان عامل 
اإلمكان إال هبم أو بواسطتهم وأي شئ )دعاء أو مطلب( ال يصعد إىل 

السماء وال يستجاب، إال هبم وعن طريقهم.
»کل دعاء حمجوب عن السماء حتی تصلی علی حمّمد و آله.«11 

وردا على منكري ذلك، جيب القول أن هذا انبع من إرادة هللا املتعال، إذ 
يتحلون ابعلى درجة  الرمحن«  إليه أي »خلفاء  تقراب  املخلوقات  أن أكثر 
من الصفات الكمالية هلل املتعال وهذه املرتبة من الصفات الكمالية جتعلهم 
حيظون ابلوالية الكلية وقدرة التصرف يف عامل التكوين والتشريع، يف حني أنم 
حصلوا على هذا املقام واملرتبة ابذن هللا، وكل ما يفعلونه هو ابذن هللا، وال 
ميكن تصور أي ارادة استقاللية هلم، لذلك فان االرض لن تبقى خالية أبدا 
من حجة هللا12 وأن هذه املرتبة واملقام ال ينفصالن عنهم أبدا واي إنسان 
غري قادر على إنتزاع هذه القدرة والوالية منهم، يف حني أن اجلميع جالسون 

على مائدة بركتهم. 
وإن مل ترد أي رواية عن املعصومني يف هذا اخلصوص حىت فان اآلية 
املعىن،  هذا  على كل  ننطوي  َخليَفة.«13  اأْلَْرِض  ِفی  جاِعٌل  »ِإنِّی  الشريفة 
الن خليفة هللا وتنفيذا ملقامه ومهمته االهلية، جيب أن يكون صاحب إذن 
والقدرة على ممارسة اخلالفة والوالية يف كل األمور والشؤون الظاهرية والباطنية 

للمخلوقات ابذن هللا، وننهي هذا الفصل بتبيان عدة رواايت.

أان الباب
:قال امرياملؤمنني علّی بن ابی طالب

»أان ابب هللا  الذی يؤتی منه.«14 

حنن يد هللا املبسوطة
:قال االمام الصادق

»إن هللا خلقنا فأحسن خلقنا و صوران فأحسن صوران و جعلنا عينه فی عباده و 
لسانه الناطق فی خلقه و يده املبسوطة علی عباده ابلرأفة و الرمحة و وجهه الذی 
يؤتی منه و اببه الذی يدل عليه و خزانه فی مسائه و أرضه بنا أمثرت األشجار و 
أينعت الثمار و جرت األهنار و بنا ينزل غيث السماء و ينبت عشب األرض و 

بعبادتنا عبد هللا و لو ال حنن ما عبد هللا.«15 

بم ينزل الرمحة 
عن أبی جعفر حممد بن علی الباقر عن آابئه قال: »قال رسول 

هللا ألمري املؤمنني: »اکتب ما أملی عليک.« 
فقال: »اي نبی هللا أ ختاف علی النسيان؟« 

قال: »لست أخاف عليک النسيان و قد دعوت هللا لک أن يفظک و ال 
ينسيک و لکن اکتب لشرکائک.« 

قال قلت: »و من شرکائی اي نبی هللا؟« 
قال: »األئمة من ولدک بم تسقی أمتی الغيث و بم يستجاب دعاؤهم و 
بم يصرف هللا عنهم البالء و بم ينزل الرمحة من السماء و هذا أوهلم« و أومی 
بيده إلی احلسن بن علی مث أومی بيده إلی احلسني مث قال: »األئمة 

من ولده.«16  

مقام الوسيلة، مقام خاّص ابلنيب اخلامت
عن  بثا  وسفره  سريه  يواصل  واإلنسان،  الكمال  مسار  وعلى  الكون  إن 

الكمال.
»ِإانَّ ِلَِّ َو ِإانَّ ِإلَْيِه راِجُعون .«17 

إن الكمال يف اللغة يعين أن الشئ تت أجزاؤه أو صفاته، وابلنسبة لالنسان 
ويقول  الكماالت.  وجتربة  الكمالية  املراتب  يف  للسري  أن حيظى ابجلهوزية 

االستاذ الشهيد مطهري يف كتاب «االنسان الكامل«: 
ومثة مفرداتن مها الكمال والتمام ومها متقاربتان من إحدامها االخرى، فاالنسان 
التمام ميكن أن يصبح متكامال وأكمل  إىل أن يصل إىل ذلك احلد النهائي ابال 
يكون هناك إنسان أرفع منه، ونطلق على هذا اإلنسان الكامل الكامل وهو احلد 

األقصى من االنسانية.13
والكمال يف اإلصطالح هو أن يكون يف البنية الوجودية لإلنسان بعدا ال 
متناهيا، بيث يستطيع من خالل السري يف طريق هللا أن يصل إىل أعلى 

:عليني؛ کما قال هللا تعالی يف القرآن الکرمی يف رسول هللا
»مثَّ َدان فيََتَدلَّی َفكاَن قاَب قيَْوَسنْيِ َأْو َأْدنی .«19 

ومبا أن مجيع الكماالت حاضرة يف اإلنسان الكامل ابذن هللا، لذلك فان 

امساعيل شفيعي سروستاين

وسائط الفيض؛ مقام الوسيـلة - القسـم الثاني
إن املخلوق األفضل واملقدم يف اخللق واملخلوق األفضل واألوىل يف الصفات 
الكمالية هو ابذن هللا، واسطة فيض ورزق سائر املخلوقات، ويؤدي كوسيط 
الفيض  وواسطة  االخرين  إىل  الرزق  إيصال  إىل  املتعال  فعلية هللا  يف طول 

االهلي.  
إن املعصومني االربعة عشر مقدمون يف الربء النوري والروحي على سائر 

الكائنات ويتمتعون بق التصرف التكويين. 
:قال هللا تعالی يف التصّرف موسی بن عمران

»فََأْوَحْينا ِإلی  ُموسی  َأِن اْضِرْب ِبَعصاَک اْلَبْحَر فَانيَْفَلق.«1 
:و قال يف السليمان

»َو ِلُسَلْيماَن الّرِيَح عاِصَفًة جَتْری أبَِْمرِِه.«2 
التكويين  ابلتصرف  يتمتع  الذي كان   عيسى النيب  حول  جاء  وكما 

السامي ويشفي املرضى وحييي املوتى ابذن هللا:
»أَنِّی َأْخُلُق َلُکْم ِمَن الطِّنِي َکَهييَْئِة الطَّرْيِ فَأَنيُْفُخ فيِه فيََيُکوُن َطرْياً إبِِْذِن هللِا َو أُْبِرُئ 
اأْلَْکَمَه َو اأْلَبيَْرَص َو ُأْحِی اْلَمْوتی  إبِِْذِن هللِا َو أُنيَبُِّئُکْم مبا أَتُْکُلوَن َو ما َتدَِّخُروَن 

فی  بيُُيوِتُکم .«3 
وفيما خيص قصة النيب يوسف، عندما جاء األبناء اجلاحدون إىل النيب 

يعقوب وطلبوا الصفح من أبيهم وهم اندمون، ويقولون له:
»اي َأاباَن اْستيَْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا ِإانَّ ُكنَّا خاِطئني .«4 

اختذوه  فقد  لذلك   النيب يعقوب  وبتقرب  بذنبهم  تاما  إنم على علم 
واسطة لكسب املغفرة. وردا على طلب االبناء اجلاحدين الذين طلبوا من 
النيب يعقوب أن يشفع هلم عند هللا  لكي يغفر هلم، وعدهم أن يسأل 

هللا تعاىل ليصفح عنهم ويغفر هلم. 
ويقول هللا تعاىل يف سورة "النساء" خماطبا نبيه: 

»َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطاَع إبِِْذِن هللِا َو َلْو أَنيَُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنيُْفَسُهْم جاُؤَك 
فَاْستيَْغَفُروا هللَا َو اْستيَْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا هللَا تيَوَّاابً رَحيما.«5 

ويف عهد الرسول األكرم طلب شخص من النيب أن يدعو له على أمل 
جلب رمحة هللا وزايدة الرزق، وجعله واسطة بينه وبني هللا، لكنه وبعد تلبية 

حاجته، جحد ونزلت بقه هذه اآلية: 
»اْستيَْغِفْر هَلُْم َأْو ال َتْستيَْغِفْر هَلُْم ِإْن َتْستيَْغِفْر هَلُْم َسْبعنَي َمرًَّة فيََلْن ييَْغِفَر هللاُ هَلُْم ذِلَك 

أِبَنيَُّهْم َكَفُروا اِبهلِل َو َرُسوِلِه َو هللاُ ال ييَْهِدي اْلَقْوَم اْلفاِسقني .«6 
وجاء يف تفسري »جممع البيان« حول شأن نزول هذه اآلية: 

نزلت ]اآلية[ يف ثعلبة بن حاطب، وكان من األنصار، فقال للنيب: أدع 
هللا أن يرزقين ماال 

فقال: »اي ثعلبة! قليل تؤدي شكره، خري من كثري ال تطيقه، أما لك يف 
رسول هللا أسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده! لو أردت أن تسري اجلبال معي ذهبا 

وفضة، لسارت.« 
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مجيع ما سوى هللا، ومن أجل التحرر من النقص البد هلا من السري والسفر 
حنو هللا واإلستعانة به، ومن هنا جيب القول أنه سبحانه وتعاىل مالذ وملجأ 
كل الكائنات، بيث ان هللا جل وعال هو ملجأ ومالذ االنسان الكامل: 

»ُهَو اأْلَوَُّل َو اآْلِخُر َو الظَّاِهُر َو اْلباِطُن.«20 
روی يف التفسري اآلية »اي أَييَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتيَُّقوا هللاَ َو ابيْتيَُغوا ِإلَْيِه اْلَوسيَلَة َو 

جاِهُدوا فی  َسبيِلِه َلَعلَُّكْم تيُْفِلُحون «21 عن امرياملؤمنني أنه قال:
»اان وسيلته و أان و ولدی ذريته.«22 

:و قال االمام الصادق
»حنن السبب بينكم و بني هللا.«23 

روی عن سلمان احملمدي )الفارسي( عن علّی بن ابی طالب فی قول هللا 
عّز و جّل: »ُقْل َكفی  اِبهلِل َشهيداً بيَْينی  َو بيَييَْنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاب .«24 

أنه قال:
»أان هو الذی عنده علم الكتاب و قد صدقه هللا و أعطاه الوسيلة فی الوصية و 
ال ختلی أمة ]خيلی أمته [ من وسيلته إليه و إلی هللا قال اي أيها الذين آمنوا اتقوا 

هللا و ابتغوا إليه الوسيلة«25  
التوحيدية  املراتب  انلوا  أنم  الذين ظنوا  قول مجيع  الكالم، يدحض  وهذا 
والكمالية العالية من دون واسطة أهل البيت من دون إختاذ وسيلة ترضي 

هللا املتعال. 
وتوضيحا للكمال املنشود، جيب القول أن كمال اإلنسان يعين: 

• إبتهاج وجوده؛
• بلوغ مواهبه وقدراته اليت منحها هللا إايه، مرحلة الفعل؛

• حتليه ابجلماليات الالئقة؛
وابلتايل: 

• جترده من الفقر والذل وكل ما يوصله إىل النقصان والفاقة. 
وال ننسى أن هذه الكماالت وقبل أن تكون متصلة ومتعلقة ابلبعد اجلسمي 
واملادي لإلنسان، فانا متعلقة ببعده الروحي، وهو اجلوهر الرئيسي لوجوده، 
وتبقى بعد تالشي اجلسم واملوت، لذلك فان الكمال النهائي لالنسان متعلق 

بروح االنسان وخلوده عن طريق بقاء الروح. 
إن الوجهة النهائية احملددة لإلنسان وكماله يف جمال الثقافة الدينية والوالئية 
هي "قرب إىل هللا"، وهذا التقرب خيرج عن معىن القرب املادي ويتجسد يف 
التقرب إىل الوجود الال متناهي حلضرة احلق واإلتصاف ابلصفات الربوبية أو 

تكامل مواهب االنسان.
وقد استخدم القرب يف العديد من اآلايت مثل اآلايت التالية هبذا املعىن: 

ْنساُن ِإنََّك كاِدٌح ِإلی  رَبَِّك َكْدحاً َفُمالقيه .«26  • »اي أَييَُّها اإْلِ
• »َو َأنَّ ِإلی  رَبَِّك اْلُمنيَْتهی .«27 

• »َو ما َأْمواُلُكْم َو ال َأْوالدُُكْم اِبلَّتی  تيَُقّرُِبُكْم ِعْنَدان زُْلفی .«28 
إن مسار منو وجتربة الكمال، هو مسار صممه خالق الكون والوجود جلميع 
سكان عامل اإلمكان ) ما سوى هللا(، وهذا مؤشر على الرمحة االهلية الواسعة 

والذي منح مجيع خملوقاته جانبا من اهلداية والكمال. 
إن فئة من الكائنات ال تلك إرادة وإختيارا ذاتيا لنيل الكمال، مبا يف ذلك: 
سري  يف  خمرية  هي  أخرى،  فئة  مثة  لكن  واحليواانت،  والنبااتت  اجلمادات 

الكمال، مبا فيها االنسان واجلّن.
وقد وضع هللا تعاىل، املبادئ والقوانني الكمالية بصورة طبيعية وغرائزية يف 
الثانية،  الفئة  لكن كائنات  اإلرادة،  إىل   تفتقد  اليت  االوىل  الفئة  كائنات 
جيب عليها أن حتصل على هذه املبادئ والقواعد من اخلارج، وهذه القواعد 

عرضتها الشرائع واألداين التوحيدية، وأتى هبا أنبياء هللا.
ريَن َو ُمْنِذريَن لَِئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلی هللِا ُحجٌَّة بيَْعَد الرُُّسِل َو كاَن هللاُ  »ُرُسالً ُمَبشِّ

َعزيزاً َحكيما.«29 
إن اهلداية التشريعية العامة تشمل الكائنات العاقلة واملخرية واليت يتم إفاضتها 
إىل اآلدمي واجلّن بواسطة العوامل اخلارجة عن ذاته، بيث قال  هللا تعاىل:

النَّاُس  لِييَُقوَم  اْلميزاَن  َو  اْلِكتاَب  َمَعُهُم  أَنيَْزْلنا  َو  اِبْلبيَيِّناِت  ُرُسَلنا  َأْرَسْلنا  »َلَقْد 
اِبْلِقْسط.«30 

وهؤالء الرسل االهليون وأوصيائهم يتولون مهمة: 
• ترسيخ وإستكمال التوحيد يف اجملتمع؛

• تعليم وتربية الناس؛
• إقامة القسط والعدل؛

• حترير الناس من الدانءة؛
• إنقاذ االنسان من الظلمات وبراثن الشرك والكفر والظلم والطغيان؛

• ببشارة وإنذار الناس؛
• احلكم بني الناس إلزالة اخلالفات؛

وابلتايل، 
• الدعوة إىل احلياة الكاملة احلقيقية.

وأمر اجلميع:
»اي أَييَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْسَتجيُبوا ِلَِّ َو ِللرَُّسوِل ِإذا َدعاُكم.«31 

عن مساعة بن مهران عن أبی احلسن موسی قال: قلت أصلحك هللا أتی 
رسول هللا الناس مبا يكتفون به فی عهده؟ 

قال: »نعم و ما يتاجون إليه إلی  يوم  القيامة.«32 
إن هللا تعاىل ومن خالل منحه مقام الوسيلة والواسطة ألهل البيت ودعوة 
اجلميع للتمسك ابلعروة الوثقى، يكون قد أوضح وأظهر صراطه املستقيم. 

:بنت حمّمد قالت فاطمة الزهراء
»فاتقوا هللا حق تقاته، و ال متوتن إال و أنتم مسلمون، و ال تتولوا مدبرين، و 
أطيعوه فيما أمركم و هناكم، فإمنا خيشی هللا من عباده العلماء، فامحدوا هللا الذی  
بعظمته و نوره ابتغی من فی السماوات و من فی األرض إليه الوسيلة، فنحن 

وسيلته فی خلقه، و حنن آل رسوله، و حنن حجة غيبه، و ورثة أنبيائه .«33 
 خنتم هذا املقالة ابحلديث النورانية عن ااباحلسن علّی بن موسی الّرضا

:أنه قال
»حنن حجج هللا فی خلقه و خلفاؤه فی عباده و أمناؤه علی سره و حنن كلمة 
بنا ميسك هللا  بريته  فی  أعالمه  و  و حنن شهداء هللا  الوثقی  العروة  و  التقوی 
السماوات و األرض أن تزوال و بنا ينزل الغيث و ينشر الرمحة و ال ختلو األرض 
من قائم منا ظاهر أو خاف و لو خلت يوما بغري حجة ملاجت أبهلها كما ميوج 

البحر أبهله.«34 
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القتل دولة كريمة أن كثرة  فيهم؛ ابعتبار  الذي ي حدثه  القتل  من ِحدة سيفه وكثرة 
منافية للرمحة، وآل حمّمد أوىل َمن يتصف ابلرمحة من املسلمني، فلو كان 

شخص املهدي منهم التصف ابلرمحة.
إال أن هذا الكالم منهم سيكون هواء يف شبك، يف خضمِّ األحداث العاملية 

السريعة التتابع اليت تعيشها البشرية يف تلك الفرتة.
إن هؤالء املرجفني سوف ينتهون يف خضمِّ كثرة القتل، ال يبقى منهم أحد، 
وسيكون الربهان األكرب يف دحض هذه الشبهة وإثبات أن هذا القائد هو 
املهدي املنتظر املوعود نفسه، مضافاً إىل الدالئل الفكرية والعملية، اليت 
يقوم هبا خالل نشاطه العام... سيكون الربهان األكرب على ذلك استتباب 
سيطرته على العامل كله، فإننا ال نعين من املهدي املوعود إال َمن حيكم 

العامل كله ابلعدل.
ن يدعي املهدوية 

َ
وهذه الفكرة عن املهدي املوعود، كما تصلح دحضاً مل

يف التاريخ - كما ذكران ذلك يف كل من التارخيني السابقني1 - تكون هي 
الربهان األهم على صدق َمن يدعي املهدوية، وتتّم  سيطرته على العامل.

الرمحة  هو  ليس  واللطف،  الرمحة  معىن  أن  املـرجفون عن  وقد غفل هؤالء 
اآلنية، واحملافظة على املصاحل الوقتية اخلاصة للناس، وإمنا معناها الكبري، هو 

تطبيق الشريعة العادلة الكاملة يف ربوع اجملتمع البشري.
فإن ذلك هو املصلحة العْلَيا للبشر واهلدف األعلى من وجودهم، وإذا نظران 
إىل هذا التطبيق يف دائرته الصغرية اليت ال تستغرق كل العامل، فهو مقرتن 
دائماً، بسب املصلحة اليت سار عليها النيب وغريه من القادة األوائل، 
مع املـالينة والتأّلف... وأما إذا نظرانه بشكله الواسع، الذي يستغرق العامل 
النيِّة  للفساد وسوء  عنصر  اجتثاث كل  على  يتوقف  أنه  عرفنا  فقد  كله، 
واالحنراف، ويكون من مصلحة البشر والرمحة هبم قتل هؤالء، وتنزيه اجملتمع 

البشري عن مفاسدهم، وإن مل يلتفت البشر أنفسهم إىل ذلك ألول وْهَلة.
إذن؛ فالقتل الذي ي مارسه املهدي هو الرمحة الكاملة واللطف احلقيقي؛ 
ألنه مقدِّمة لتطبيق العدل، ونشر السعادة، واملنطق العقلي والقانوين دائماً 

جيزم بتقدمی املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة.

من العواطف السلبية اليت يواجهها اإلمام املهدي
دلت الرواايت على ذلك كما يلي:

أخرج النعماين،2 بسنده عن أيب بصري، عن أيب عبد هللا - يف حديث 
ذكر فيه راية القائم - وقال: 

»فإذا هو قام نشرها، فلم يبَق يف املشرق واملغرب أحد إال لعنها.«
وأخرج أيضاً،2 بسنده عن أابن بن تغلب، قال: مسعت أاب عبد هللا يقول: 

»إذا ظهرت راية احلق لعنها أهل املشرق وأهل املغرب.«
قلت له: ملَ ذلك؟

قال: »مما يلقون من بين هاشم.«
واملقصود من راية احلق: دعوة املهدي العامة، املـتمثِّلة ابأل طروحة العادلة 

الكاملة. ونشرها أو رفعها: إعالنا يف العامل.
أهل  ِقبل  منها من  الغضب عليها واالمشئزاز  لعنها:  املقصود من  أن  كما 
املقصود  يكون  أن  املؤكد  ومن  العامل،  سكان  أكثر  وهم  والغرب،  الشرق 

من بين هاشم و أهل بيته شيئاً واحداً، سواء ذلك على املستوى الصريح أم 
الرمزي، على ما سنعرف.

وميكن تربير هذا االنطباع السيِّئ بعدة م بّرِرات:
الَفْهم  من  منها،  األول  القسم  ينطلق  قسمني،  إىل  املربِّرات  هذه  وتنقسم 

الصريح لبين هاشم، وينطلق القسم الثاين منها من الَفْهم الرمزي له.

القسم األول: أن نفهم من بين هاشم وأهل بيت املهدي، عشريته اخلاصة 
املـعينة املعروفة يف التاريخ، فيكون املعىن الذي تعرب عنه الرواايت: أن الناس 
سوف ي سيئون الظن ابملهدي ودعوته، بصفته فرداً من هذه العشرية، 
وذلك للتجارب الفاشلة اليت مرت هبا هذه العشرية خالل العصر السابق 

على الظهور، وذلك: حتت أحد املـربِّرات التالية:
ظلماً  الغيبة  زمن  هاشم يف  بين  من حكم  يالقون  الناس  إن  األول:  امليربِّر 
وتعّسفاً، فيتخيلون أن املهدي بصفته فرداً منهم، سوف يسري على هذا 

النهج.
وقد مارس بنو هاشم احلكم خالل التاريخ يف فرتات خمتلفة... كالعباسيني، 
والفاطميني، والزيديني، والسنوسيني وغريهم، وقد مارس األعّم  األغلب منهم 

ف املـنحرف عن الدين احلق؛ احلكم الظامل املـتعسِّ
اجملتمع  يف  أفراداً  بين هاشم -بصفتهم  ُيالقون من  الناس  إن  الثاين:  الوجه 
املسلم- احنرافات شخصية حادة، إىل حدٍّ تكون ُمضرة ابلناس من خمتلف 

اجملتمعات، فيتأملون منها ويضجُّون من سوئها؛
وحيث إن املهدي من بين هاشم، فرمبا ُخيَِّل للناس -و خاصة هو مُيارس 
كثرة القتل- أنه عازم على السري على تلك السرية... ريثما ينكشف عاملياً 

الفرق الكبري بني اأُلسلوبني واإليديولوجيتني.
الوجه الثالث: إن الناس ُيالقون من بين هاشم -خالل العصر السابق على 
الغيبة،  ميرُّون خالل عصر  الناس  فإن  ُمتزايدين،  وإمهاالً  إعراضاً  الظهور- 
مبختلف أشكال املظامل واملشاكل، فقد خيطر يف أذهان عدد منهم أن يرجعوا 
الصالح  فيهم  يتوسم  املشاكل، بصفتهم ممن  إىل بين هاشم يف حلِّ هذه 
واإلصالح... فال جيدون منهم إال إعراضاً وإمهاالً وهتاوانً؛ نتيجة لتسامح بين 
هاشم وتقوقعهم، وخوفهم من الظروف القاسية، والتدخُّل يف األمور العامة.

ظنهم  املوقف  هذا  وخُيلِّف  سيِّئاً،  انطباعاً  الناس  أذهان  يف  ذلك  فينطبع 
ابهلامشيني... مع أنم قد يكونوا مضطرِّين إىل ترك العمل اضطراراً.

ومن الصحيح أن املهدي من بين هاشم، غري أن شيئاً من هذه الوجوه 
الثالثة ال ينطبق عليه... بعد أن جاء لُيغريِّ احُلكم الظامل إىل احُلكم العادل، 
والسلوك املـُنحرف إىل السلوك الصاحل، وال معىن للخوف واالضطرار إىل ترك 

املصلحة العامة يف دولته.
غري أن هذه املواقف سوف تُتخذ يف أول ظهور راية احلق، وستتبدد األوهام 

تدرجيياً مبقدار اتِّضاح واتِّساع اإليديولوجية املهدوية عاملياً.

القسم الثاين: من املـربِّرات، وهو املنطلق من الَفهم الرمزي لبين هاشم وآل 
واملـُتديِّنني يف  الدين  عن جانب  تعبرياً  املهدي... حيث يكون  البيت 

العصر السابق على الظهور.

دولة كريمة

ماذا سوف يكون موقف اآلخرين جتاه املهدي وثورته ودولته؟!
منها  رئيسية:  أقسام  ثالثة  إىل   املهدي اإلمام  جتاه  العواطف  تنقسم 

إجيابية، ومنها سلبية كما سنسمع.
فأهم عاطفة إجيابية جتاه املهدي عواطف أصحابه املـخلصني، وجيشه 

املوايل إىل أعلى درجات الوالء، كما سبق أن عرضنا ذلك م فصاًل.
وهناك عاطفة إجيابية أخرى جتاهه، تشمل كل العامل، وذلك حني يذوق 
الناس أمجعون لذة العدل والسعادة، والرفاه يف اجملتمع املهدوي العاملي العادل.

يواجهون  الذين  واملـنحرفني،  االحنراف  من  فتنشأ  السلبية،  العواطف  وأما 
السيف املهدوي برارته وقوته.

وحنن بعد أن حتدثنا عن القسم اإلجيايب األول، بقي علينا أن نتحدث عن 
القسمني األخريين، نبدؤمها ابلعواطف السلبية؛ ابعتبار تقّدمها زمناً على 

العواطف اإلجيابية الثانية.

العواطف السلبية
تنقسم العواطف السلبية ضد اإلمام املهدي إىل ثالثة أقسام، يف حدود 

ما وردان من املـثبتات التارخيية.
القسم األول: رّد الفعل السيِّئ الذي عرفناه غري بعيد، من ِقَبل املنحرفني حني 

يستمّر  فيهم القتل، ويبدأ عددهم الضخم ابلتناقص السريع.
ذرِّيتها  من  لو كان   ،فاطمة ُذرِّية  من  ليس  هذا  يقولون: »إن  إنم سوف 
لرمحنا.« أو يقولون: »إن هذا ليس من آل حمّمد، لو كان من آل حمّمد 

لرمحنا.« كما نطقت بذلك األخبار.
املعروف  من  إذ  مبهدويته؛  وتشكيكاً  إرجافاً  يتضمن  منهم  الكالم  وهذا 
أن   - الرواايت  به  تواترت  الذي   - املسلمني  أذهان  يف  بوضوح  املفهوم 
يكن  مل  وإذا   ،فاطمة ذرِّية  ومن   آل حمّمد من  املنتظر   املهدي
شخص املهدي من آل حمّمد ومن ذرِّية فاطمة، إذن؛ فليس هو 

املهدي املنتظر املوعود.
 ،وسينطلقون إىل استنتاج كونه ليس من آل حمّمد وال من ذرِّية فاطمة

السّيد حمّمد الّصدر

موقف اآلخرين من اإلمام المهدي
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وانطالقاً من ذلك، تكون املـربِّرات إىل لعن راية احلق من ِقَبل املنحرفني... 
عديدة.

للمشاكل  الديين  احلل  يشجب  الذي  العام،  املادِّي  االجتاه  األول:  امليربِّر 
البشرية، ومن الواضح أن األطروحة املهدوية )راية احلق(، مهما اختلفت عن 
االجتاهات الدينية السابقة عليها، فإنا ذات منطلق ديين بطبيعة احلال، من 
حيث إنا تعرتف بوجود اخلالق، وتلتزم بشريعته، ومعها ستكون مشمولة 

للشجب املادِّي.
اإلمام  يُقيمها  اليت  املادِّي، ابملفاهيم والدالئل  املـربِّر  ُمربِّرات هذا  وسرتتفع 
املهدي نفسه، مضافاً إىل التطبيق املهدوي لأُلطروحة العادلة الكاملة، 
اليت ُتثِّل أعلى شريعة إهلية وِجدت بني البشر... فيتضح ما تضمنه للبشر 
من سعادة ورفاه، والفروق األساسية الشاسعة بني االجتاه الديين املهدوي، 

واالجتاهات السابقة عليه.
امليربِّر الثاين: سوء الظنِّ ابملـُتديِّنني عموماً، بغضِّ النظر عن الوجود النظري 
األداين  اليوم، موجوداً يف خمتلف  العامل  يف  عاماً  اجتاهاً  فإن هناك  للدين، 
واملذاهب يتضمن إساءة الظنِّ ابألساليب واالجتاهات العامة اليت يتخذها 
الناس ممن  اليت عاانها  واملريرة،  الكثرية  التجارب  املـُتديِّنون، وذلك ابعتبار 
سبيل  الديين يف  موقفه  يستغلُّ  أكثرهم  إن  من حيث  الدين،  إىل  ينتمون 
الربح الشخصي، بل حىت لو لزم من ذلك اإلضرار ابآلخرين؛ ألن أمثال 
هؤالء ينتمون إىل الدين امسياً، ومل يتشربوا بتعاليمه واقعياً، فُهم من املـُنحرفني 
الفاشلني يف التمحيص، الذين مُيثِّلون جانب الظلم واجلور يف األرض، مهما 

استطاعوا أن يُغطُّوا قضيتهم مبختلف األقنعة.
وقد عاىن املسيحيون من الوجود الكنسي املـُمثِّل هلذا االجتاه املـُنحرف، كما 
عاىن املسلمون مبختلف مذاهبهم من مناذج أخرى سائرة على هذا الطريق، 

وال خيلو هذا الطريق من السائرين يف خمتلف األداين.
يكون  وحيث  الديين،  االجتاه  يتبىن  ما  عن كل  الفكرة  نشأت  هنا؛  ومن 
املهدي ذا اجتاه ديين، فهو ُمندرج يف الشك العام... غري أن هذا الشك 
سوف يتبخر ابلتدرُّج، مبقدار ما يفهمه العامل ابحلسِّ والوجدان من نفع النظام 
املهدوي للعامل، وما يكفله له من السعادة والرفاه، وما يبذله املهدي يف 
من  الوقائع  تؤكِّده  وما  ذات،  ونكران  تضحيات  من  العام  الصاحل  سبيل 

الفوارق الشاسعة بني هذا االجتاه الديين، واالجتاهات السابقة عليه.
امليربِّر الثالث: تشويه الفكرة املهدوية يف العصر السابق على الظهور، فإنا 
شّوِهت يف األفكار املـُنحرفة عدة تشويهات حادة، قد يؤدِّي بعضها إىل 

احلقد على املهدي حىت بعد ظهوره.

تنبيه
أنه بعد الربهنة على أن النظام املهدوي نظام عادل كامل، وأنه مُيثِّل الغرض 
األساسي خللق البشرية عموماً يف احلكمة اإلهلية، كما سبق أن برهنا، وسيأيت 
يف الكتاب اآليت من هذه املوسوعة مزيد من الربهان، واإليضاح هلذه الفكرة، 
وأنه ال ميكن أن يتضمن هذا النظام أي ظلم أو حيف فردي أو اجتماعي 

من أيِّ جهة من اجلهات.
إذن؛ فكل ما يتضمنه هذا النظام من فقرات، من مفاهيم وقوانني ونُظُم هي 

- ال حمالة - ُمطابقة للعدل الكامل، الذي ال حميص للبشرية عنه، وابلتايل 
ال ميكن للبشرية أن تعيش السعادة والرفاه والكمال حتت أيِّ نظام أخر غريه، 
فاملبالغة يف تلك األفكار أو إساءة الظن بنتائجها، مما ال معىن له، بعد أن 
كانت مطابقة للعدل، وإذا كان يف التطرُّف بتطبيقها شيء من السوء أو 
الظلم، فإنه سيقتصر منها يف جمال التطبيق، على ما هو أوفق ابلعدل، وأقرب 

إىل املصلحة ال حمالة.
أنه بينما تسنح الفرصة للمـُرجفني واملـُشّوِهني، للنشاط يف األايم األُوىل من 
السيف  سيقوم  بل  ُأخرى،  مرة  هلم  تسنح  لن  الفرصة  هذه  فإن  الظهور، 
 ابستئصاهلم تاماً، وسوف لن يبقى يف العامل إال املؤمنني بصدق املهدي

وعدالة دعوته.
وال ينبغي أن يتوجه العتب إىل السيف املهدوي بكثرة القتل، من حيث كونه 
مسؤوالً عن تطبيق العدل الذي يتوقف على هذه الكثرة كما عرفنا، بل ينبغي 
أن يتوجه العتب إىل األفراد املـُنحرفني أنفسهم، يف أنم أصبحوا بسوء تصرُّفهم 
ومُمارستهم أشكاالً من الظلم، بشكل يتناىف وجودهم بكل أقواهلم وأفعاهلم مع 
اجملتمع الفاضل والنظام العادل، فاستحقُّوا القتل ابلسيف املهدوي الصارم.

القسم الثالث: من العواطف واملواقف السلبية اليت توجد ضد املهدي، ما 
يقوم به بعض اجلماعات من مواجهته ابلسالح.

 أخرج النعماين يف »الغيبة«، عن يعقوب السراج، قال: مسعت أابعبدهللا
يقول: 

وأهل  مكة،  أهل  وُياربونه:  أهَلها  القائم  ُيارب  وطائفة  مدينة  عشر  »ثالث 
ُأمية، وأهل البصرة، وأهل دميان )دشت ميشان(،  املدينة، وأهل الشام، وبنو 

5». واألكراد، واألعراب، وضبة، وغىن، وابهلة، وأزد البصرة، وأهل الريِّ
ويف رواية ُمطولة أخرجها اجمللسي يف »البحار«،6 عن عبد األعلى احلليب، عن 

أيب جعفر، يقول فيها: 
ئها وغريهم من جيش السفياين، فيقول  »فيخرج إليه َمن كان ابلكوفة من ُمرجِّ

ألصحابه: استطردوا هلم. مث يقول: ُكرُّوا عليهم.«
قال أبو جعفر: »ال جيوز - وهللا - اخلندق منهم خُمرِب...«

أيب  عن  »اإلرشاد«،7  يف  املفيد  أخرجه  مما  رويناه،  أن  سبق  ما  ومنها 
جعفر- يف حديث طويل - أنه قال: 

»إذا قام القائم سار إىل الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يُدعون 
البرتية، عليهم السالح. فيقولون له: ارجع من حيث جئت، فال حاجة لنا يف بين 
فاطمة. فيضع فيهم السيف، حىت ييت على آخرهم مث يدخل الكوفة، فيقتل با 
كل منافق ُمراتب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها، حىت يرضى هللا عز وعال.«

 وأخرج النعماين، إبسناده عن أيب محزة الثمايل، قال: مسعت أاب جعفر
يقول: »إن صاحب هذا األمر لو قد ظهر، لقي من الناس ما لقي رسول هللا 

، وأكثر.«
ومن ذلك الرواايت الواردة يف قتال السفياين، بعد ارتداده وفسخه ُمبايعة 

املهدي... وقد مسعناها فال نُعيد.
 املهدي أن  هو  العام،  املضمون  من  الرواايت  هذه  تُعطينا  ما  وأقصى 
سوف يواجه يف العراق - وغريه من املناطق اإلسالمية - حروابً ُمسلحة 

هذه  من  شيئاً  نسمع  مل  لو  حىت  راجح،  أمر  وهذا  وقالقل،  وُمناوشات 
الرواايت، بعد أن نلتفت إىل أن أكثرية األُمة أصبحت فاشلة يف التمحيص، 
وعلى مستوى عصيان األحكام الواضحة يف اإلسالم واملفاهيم القطعية فيه، 
كل َمن يواجهه ابحلرب، يكون غافالً بطبيعة احلال عن ضماانت انتصاره 
اليت ذكرانها، إىل حدٍّ يظنُّ إبمكان سيطرته على املهدي وجيشه، أو 

على األقل دفعه عن السيطرة على بالده.
الرواية الدالة على أن ثالثة عشرة فئة حُتارب املهدي تدل - بغضِّ النظر 

عن التفاصيل - على أمرين:
األمر األول: إن ما يواجهه املهدي من احلروب خاصة يف منطقة الشرق 

اإلسالمي خاصة؛
األمر الثاين: إن تلك احلروب حمدودة بثالث عشر وقعة أو حنوها، إن مل يكن 
هذا الرقم للتحديد، وليست من الكثرة اليت يتصورها يف الفتح العاملي العام.
الرواايت األخرى على صحته، فتكون هذه  وكال هذين األمرين مما دلت 

الرواية مؤكدة ملضمونه أيضاً.
العواطف اإلجيابية

أخرج ابن ماجة،8 عن أيب سعيد اخلدري، إن النيب قال: 
»يكون يف أُميت املهدي... فتنعم فيه أُميت نعمة مل ينعمه مثلها قطُّ.«

 :وأخرج ابن حجر،9 عن الروايين والطرباين - يف حديث - قال
». »يرضى خبالفته أهل السماء وأهل األرض، والطري يف اجلوِّ

 :وأخرج احلاكم، إبسناده عن أيب سعيد اخلدري قال: قال النيب
»يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض... تتمىن األحياء واألموات مما صنع 

هللا عز وجل أبهل األرض من خريه.«
وأخرج النعماين10 عن أُمِّ هاين، عن أيب جعفر حمّمد علي الباقر  قال: 

»فإن أدركَت ذلك الزمان قرت عيناك.«
 : وأخرج الشيخ الطوسی يف »الغيبة«،11 قال: قال رسول هللا

ساكن  و  السماء  ساكن  عنه  يرضى   - قال:  أن  إىل   - ابملهدي...  ركم  »أُبشِّ
األرض.«

ويف حديث آخر،12 عن أيب وائل، عن أمري املؤمنني أنه قال:  
»يفرح خلروجه أهل السماء وسكاهنا، ميأل األرض عدالً كما ُملئت جوراً وظلماً.«

واملراد بساكن السماء أحد أمرين:
األمر األول: َسَكَنة اجلوِّ، وهم الطيور؛ ومعىن رضاهم مبا يناهلم من لذيذ الطعام 

وهينء املاء يف عصره، ابعتبار عموم عدله ورفاهه.
إال أن هذا املعىن تُنافيه رواية واحدة مما سبق، وهو قوله: يرضى خبالفته أهل 
، فإن مقتضى التعاطف هو التغاير بني  السماء وأهل األرض، والطري يف اجلوِّ

أهل السماء وبني الطري؛ فال ميكن أن يكون أحدمها هو اآلخر؛
الواردة يف  األدلة  ظاهر  السماء بسب  وهم سكنة  املالئكة؛  الثاين:  األمر 
اإلسالم، بل ويف غريه من األداين الكربى، فهم يفرحون ليوم تطبيق العدل 
الكامل على األرض، ويرضون عن قائده العظيم... وقد عرفنا موقفهم جتاه 
املهدي من التأييد والنُّصرة، بشكل واسع النطاق... فيكون رضاهم عنه 

أمراً طبيعياً واضحاً، ومنطلقاً عن رضاء هللا عز وجل.
و إنه من ضيق النظر افرتاض أن الفرد ال يفرح بشيء، إال إذا استفاد منه 

أو  أصدقائه  أو  ُأسرته  الذي انل  للخري  الفرد  يفرح  قد  بل  مباشرة،  فائدة 
جمتمعه أو جمتمعاً حُيبُّه، وإن مل ينل منه شيئاً أصاًل.

ومعه؛ فاملالئكة يفرحون بنفوذ إرادة هللا وتطبيق هدفه، على أنه ال دليل على 
عدم انتفاع املالئكة بشكل مباشر يف دولة العدل الكامل، فإن أتييدهم هلا 

ولقائدها وأعماهلم يف مصلحتها، كمال هلم ال حمالة.
عند  ونظامه،   املهدي يناهلا  اليت  ة،  اخلريِّ اإلجيابية  العواطف  هي  فهذه 
تطبيق العدل الكامل، بعد أن تكون العواطف السلبية قد انتفت تاماً خالل 

الفتح العاملي.

اهلوامش:
1. انظر »اتريخ الغيبة الصغرى«، ص 355 و »اتريخ الغيبة الكربى«، ص 504.

2. النعمانی، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 165.
3. املصدر، ص 159.
4. املصدر، ص 160.

5. املصدر.
6. اجمللسی، حمّمد ابقر، »باراالنوار«، ج 13، ص 179 و 180.

7. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »االرشاد«، ص 343.
8. ابن ماجه، حمّمدبن يزيد، »سنن ابن ماجه«، ج 2، ص 1366.

9. اهليثمی، امحد بن حجر، »الصواعق احملرقـة«، ص 98.
10. النعمانی، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 75.

11. الطوسی، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، ص 111.
12. املصدر، ص 112.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، صص 419-430؛ ابلتخليص.

دولة كريمة
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روى الفقيه احلافظ ابن املغازيل الشافعي إبسناده عن عامر بن واثلة، قال:
كنت مع علي يف البيت يوم الشورى، فسمعت عليا يقول هلم: 

»ألحتجني عليكم مبا ال يستطيع عربيكم وال عجميکم يغري ذلك.« 
مث قال: »أنشدكم ابهلل أيها النفر مجيعا! أفيكم أحد وحد هللا قبلي؟«

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطيار يف اجلنة 

مع املالئكة غريي؟« 
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد له عم مثل عمي محزة أسد هللا و أسد 
رسوله سيد الشهداء غريي؟ 

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجيت فاطمة بنت 

حممد سيدة نساء أهل اجلنة غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد له سبطان - مثل سبط احلسن و 
احلسني- سيدا شباب أهل اجلنة غريي؟«

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أمحد انجي رسول هللا عشر مرات، 

يقدم بني يدي جنواه صدقة قبلي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال له رسول هللا: »من کنت 
مواله فعلي مواله، أللهم وال من وااله، و عاد من عاداه، ليبلغ الشاهد منكم 

الغائب« غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال له رسول هللا: »أللهم ائتين 
أبحب اخللق إليك وإىّل و أشدهم حّبا لك و حمبا يل اي كل معي من هذا الطائر«، 

فأاته فأكل معه غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال له رسول هللا: ألعطي الراية 
غدا رجال يب هللا و رسوله و يبه هللا و رسوله، ال يرجع حىت يفتح هللا على 

يديه، إذ رجع غريي منهزمة غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

وليعة  فيه رسول هللالبين  قال  أحد  فيكم  هل  قال: »فأنشدكم ابهلل، 
ومعصيته كمعصييت  طاعته كطاعيت،  رجال كنفسي،  إليكم  ألبعثنَّ  أو  »لتنتهنَّ 

يغشاكم ابلسيف« غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال رسول هللا فيه: »كذب من 
زعم أنه يبين و بغض هذا«، غريي؟«

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد سلم عليه يف ساعة واحدة ثالثة آالف 

عبدالّرحيم مبارک

الخصال التسع و العشرون في حديث المناشدة

من املالئكة، فيهم جربئيل و ميکائيل و إسرافيل، حيث جئت ابملاء إىل رسول 
هللا من القليب غريي؟«

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال له جربئيل: هذه هي املواساة، 
فقال رسول هللا: إنه مين و أان منه؟ فقال له جربئيل: و أان منكما، غريي؟«

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد نودي فيه من السماء ال سيف اال 

ذوالفقار وال فىت اال عليه غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد يقاتل الناكثني و القاسطني و املارقني 
على لسان النيب غريي؟« 

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال له رسول هللا: »إين قاتلت 

على تنزيل القرآن، و تقاتل أنت على أتويل القرانه غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

الشمس حىت صلى  عليه  أحد ردت  فيكم  قال: »فأنشدكم ابهلل، هل 
العصر يف وقتها غريي؟« 

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد أمره رسول هللا أبن يخذ »براءة 
من أيب بكر، فقال له أبو بكر: اي رسول هللا أنزل يف شيء؟ فقال له: »إنه ال 

يؤدي عين إال علي« غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال له رسول هللا: »أنت ميت 
مبنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نيب بعدي« غريي؟«

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال له رسول هللا: »ال يبك إال 

مؤمن وال يبغضك إال كافر« غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، أتعلمون أنه أمر بس أبوابكم و فتح ابيب، فقلتم يف 
ذلك، فقال رسول هللا: »ما أان سددت أبوابكم وال أان فتحت اببه، بل هللا 

سد أبوابكم و فتح اببه؟« 
قالوا: اللهم نعم.

قال: »فأنشدكم ابهلل، أتعلمون أنه انجاين يوم الطائق دون الناس فأطال 
ذلك فقلتم انجاه دوننا، فقال: »ما أان انتجيئه، بل هللا انتجاه«؟ 

قالوا: اللهم نعم. 
قال: »فأنشدكم ابهلل، أتعلمون أن رسول هللا قال: »احلق مع علي و 

علي مع احلق، يزول احلث مع علي حيث زال«؟
قالوا: اللهم نعم.

أتعلمون أن رسول هللا قال: »إين اترك فيكم  قال: »فأنشدكم ابهلل، 
الثقلني، كتاب هللا و عرتيت، لن تضلوا ما استمسكتم بما، ولن يفرتقا حىت يردا 

على احلوض؟«

قالوا: اللهم نعم.
من  بنفسه   هللا رسول  وقتی  أحد  فيكم  هل  ابهلل،  »فأنشدكم   :قال

املشركني، فاضطجع مضطجعه غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد ابرز عمرو بن عبدود حيث دعا كم 
إىل الرباز غريي؟«

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد أنزل هللا فيه آية التطهري حيث يقول: 

وإمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهرياه غريي؟«
قالوا: اللهم ال.

قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال له رسول هللا: »أنت سيد 
العربه غريي؟«

قالوا: اللهم ال.
قال: »فأنشدكم ابهلل، هل فيكم أحد قال له رسول هللا: »ما سألت هللا 

شيئا إال سألت لك مثله« غريي؟«
قالوا: اللهم ال.1

اهلامش:
1. »مناقب علي بن أيب طالب« البن املغازيل، صص ۱۱۲-۱۱۸، ح ۱۵۵.

املصدر: »خري الربية و االلطاف االهلّية«، بريوت، دارالعلوم، صص 103-100.

خیر البرّية
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الَكّرة

املوت، تلك الكلمة الغامضة املثرية للخوف والرهبة، اليت طاملا مثّلت جداراً 
واخليال  لإلبداع  األول  احلافز  وكانت  نعرفه،  ال  وما  نعرفه  ما  بني  فاصاًل 
وأشكال ال تعد وال حتصى من الطقوس الدينية واالجتماعية. كانت مادة 
ال تنضب للقصص اليت ذكرهتا الكتب املقدسة، وآمنت هبا الشعوب عرب 

العصور، ومنها قصص العودة من املوت اليت ال ختلو منها ثقافة أو عصر.
يؤمن املسيحيون أنه يف يوم غري معلوم، سيأيت يسوع من السماء مع مجهرة 
سيكون  اجمليء  هذا  برمتها،1  اخلليقة  يدين  لكي  والقديسني  املالئكة  من 
منظوراً من قبل كل البشرية وستسبقه جمموعة من الكوارث واالضطهادات 
وسيرتافق مع ظهور أنبياء ومسحاء دجالني2 فضالً عن ظهور ضد املسيح.

علی اّي حال يؤمن املسلمون أن عيسى بن مرمی مل ُيصَلب بينما ُصلب 
بصوره  هللا  فشبهه  مبوقعه  اليهود  أخرب  املسيح  تالميذ  أحد  ألن  له  شبيه 
املسيح، وأن هللا رفع عيسى بن مرمی إليه إىل أن حيني الوقت الذي يبعثه 
هللا اثنيا إىل األرض ليقتل املسيح الدجال عند قرب يوم القيامة مث ميوت 

ليبعث حيا يوم القيامة. وقد ورد ذلك صرحياً يف القرآن حيث ورد فيه:
»َو قيَْوهلِِْم ِإانَّ قيَتيَْلَنا اْلَمسيَح عيَسى اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل الَِّ َو ما قيَتيَُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو 
لِكْن ُشبَِّه هَلُْم َو ِإنَّ الَّذيَن اْختيََلُفوا فيِه َلفي  َشكٍّ ِمْنُه ما هَلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّباَع 

الظَّنِّ َو ما قيَتيَُلوُه يَقينا.«3 
يروي »إجنيل مىت«4 ملخصا عما سيحدث، إذ سيجلس املسيح على 
عرشه ويفصل بني احملتشدين إىل قسمني، أما الذين عن ميينه فهم من قام 
أبعمال صاحلة مصريهم اجلنة اليت يطلق عليها أيًضا اسم الفرح،5 امللكوت 
أو ملكوت السماوات، احلياة األبدية والراحة األبدية؛6 أما الذين عن يساره 
األسنان،  البكاء وصرير  األبدي، حيث  العقاب  إىل اجلحيم،  فسيتجهون 

واليت يطلق عليها أيًضا اسم املوت الثاين،7 أو النار األبدية.
وحفل الدينونة لن حيضره األحياء فقط، بل األموات أيًضا والذين عادوا إىل 
احلياة مع اجمليء الثاين للمسيح،8 وجسد املوتى القائم سيكون خالًدا 
غري قابل للموت أو الفساد، وسريافق هذه القيامة حتّول أجساد األحياء أيًضا 

إىل هذه اجلسد الغري قابل للفساد.9 
كما يومض الربق يف الشرق،

فيضيء يف الغرب،
هكذا يكون رجوع ابن اإلنسان.10 

ففي الرتاث اإلسالمي، تطرق هلا »القرآن الكرمی« واحلديث الشريف، يف 
القرآن  يقول  املختلفة.  اإلسالمية  املذاهب  هلا يف  النظرة  اختلفت  قصص 

الكرمی إن عيسى أُعطَي القدرة على إحياء املوتى إبذن هللا، وجند يف إنتاج الَكّرة
أهل التاريخ والقصص رواايت عدة تتحّدث عن موتى أحياهم ابن مرمی، جيد 

بعضها مصدره يف األانجيل األربعة.
كقصة إحياء ألعازر، أما البعض اآلخر، فال جند له مقابالً يف الكتب اليت 
تدخل ضمن قانون الكتاب املقدس، كقصة إحياء سام بن نوح، وقصة إحياء 

النيب عزيز. کما نشار يف التايل:

الف( حميی
احلديث ما رواه ابن اببويه الصدوق يف كتاب »عيون االخبار« يف ابب جملس 
الرضا مع أهل االداين و أهل املقاالت يف التوحيد عند املأمون، مث ذكر 
احتجاج الرضا على أهل املقاالت اىل أن قال الرضا لبعض علماء 

النصارى: 
»ما أنكرت ان عيسى كان يىي املوتى ابذن هللا؟« 

قال اجلاثليق: أنكرت ذلك من قبل أن من أحىي املوتى و أبرئ االكمه و االبرص 
فهو رب مستحق الن يعبد. 

فقال الرضا: »فان اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى، مشى على 
املاء و أحىي املوتى و أبرئ االكمه و االبرص فلم تتخذه امته راب و مل يعبده أحد 
من دون هللا، و لقد صنع حزقيل النيب مثل ما صنع عيسى بن مرمي، فأحيا 

مخسة و ثلثني رجال بعد موهتم بستني سنة.«11 

ب( أ حتب أن تبقى يف الدنيا؟
يف حديث عنوانه حديث امليت الذي  أحياه عيسى عن أابن بن تغلب 

و غريه عن أىب عبد هللا انه سئل: 
هل كان عيسى أحىي أحدا بعد موته حىت كان له أكل و رزق و مدة و ولد؟ 
قال: »نعم انه كان له صديق مواخ له يف هللا، و كان عيسى مير به و ينزل 
عليه و ان عيسى غاب عنه حينا مث مر به ليسلم عليه، فخرجت إليه أمه 

فسأهلا عنه فقالت: مات اي رسول هللا، قال: أ فتحبني أن تريه؟ قالت: نعم. 
فقال هلا: اذا كان غدا فآتيك حىت أحييه لك ابذن هللا فلما كان من الغد أاتها.

فقال هلا: انطلقى معي اىل قربه فوقف عليه عيسى، مث دعا هللا عز و جل 
 ،فانفرج القرب و خرج ابنها حيا، فلما رأته أمه و رآها بكيا فرمحهما عيسى

فقال عيسى: أ حتب أن تبقى مع امك يف الدنيا؟ 
فقال: اي نيب هللا ابكل و رزق و مدة أم بغري أكل و ال رزق و ال مدة؟ 

فقال عيسى: بل أبكل و رزق و مدة تعمر عشرين سنة، و تزوج و يولد لك. 
قال: نعم اذا. 

فدفعه عيسى ايل أمه فعاش عشرين سنة و تزوج و ولد له.«12 

ج( أربعة اموات
إبِِْذِن  اْلَمْوتى   ُأْحِي  َو  اأْلَبيَْرَص  َو  اأْلَْكَمَه  أُْبِرُئ  »َو   :عيسى عن  حكاية 

الَّ «13 قال: قيل: 
ان عيسى أحىي أربعة أنفس: عازر، و كان صديقا له؛ و كان قد مات منذ 

ثالثة اايم، فقال الخته:
انطلقى اىل قربه، مث قال: اللهم رب السموات السبع و رب االرضني السبع، 
انك أرسلتىن ايل بىن اسرائيل أدعوهم اىل دينك، و أخربهم اىن أحىي املوتى فأحىي 

عازرا قال:
فقام عازر و خرج من قربه، و بقى و ولد له، و ابن العجوز تركته على سريره ميتا 
فدعا هللا عيسى فجلس على سريره، و نزل عن اعناق الرجال، و لبس ثيابه 
و رجع اىل أهله و بقى و ولد له، و ابنة العاشر قيل له أ حتييها و قد ماتت أمس؟ 
فدعا هللا فعاشت و بقيت و ولدت، و سام بن نوح دعاه ابسم هللا االعظم فخرج 

من قربه و قد شاب نصف رأسه، و قال:
قد قامت القيمة؟ قال: ال و لكىن دعوتك ابسم هللا االعظم، قال: و مل يكونوا 
يشيبون  ىف ذلك الزمان، و ان سام بن نوح قد عاش مخسمائة عام و هو شاب، 

فقال له: مت فقال:
بشرط أن يعتقىن هللا من سكرات املوت فدعا هللا ففعل.14 

»َو َرُسوالً ِإىل  َبين  ِإْسرائيَل َأيّنِ َقْد ِجئيُْتُكْم ِبيٍَة ِمْن رَبُِّكْم َأيّنِ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي 
َكَهييَْئِة الطَّرْيِ فَأَنيُْفُخ فيِه فيََيُكوُن َطرْياً إبِِْذِن الَِّ َو أُْبِرُئ اأْلَْكَمَه َو اأْلَبيَْرَص َو ُأْحِي 
اْلَمْوتى  إبِِْذِن الَِّ َو أُنيَبُِّئُكْم مبا أَتُْكُلوَن َو ما َتدَِّخُروَن يف  بيُُيوِتُكْم ِإنَّ يف  ذِلَك آَليًَة 

َلُكْم ِإْن ُكنيُْتْم ُمْؤِمنني .«15 
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حتكم األقلية اليهودية املنظمة ىف األغلبية اليهودية األمريكية
معظم اليهود األمريكيني وعددهم ستة ماليني ال ينتمون ملنظمات يهودية 
كربي، واندرا ما يذهبون إىل املعابد أو يقرأون الصحف اليهودية. إال أن 
زعماء أعضاء املنظمات هم األعلى صوات واألكثر أتثريا. ويف ذلك يقول 

ج. جولدنربج: 
... ليس من الغريب أن تكون قيادة التنظيمات اليهودية من بني األقليات امللتزمة 

واليت تتصرف ابلنيابة وعن وابسم األغلبية األقل التزاما. 
ويورد قول العامل االجتماعى كافني جولد شايدر:

... يهود أمريكا اليوم يعتربون اليهودية جمموعة متشابكة من املشاعر واملعتقدات 
واالرتباطات واألعمال التطوعية واالعتقاد أبهنم يهود ألهنم غري مسيحيني. 

ويستشهد بقول رالف ريد املدير التنفيذي للتحالف املسيحى عن الدميوقراطية 
أبنه:

االغلبية،  ملعتقدات  وفقا  القرارات  تتخذ  أن  يشرتط  الدميوقراطية ال  - يف 
ولكنها تتخذ بناءا على رغبة الطرف األكثر دفعا، )فالسياسة من وجهة نظره 

هي تكثيف اجلهود يف اجتاه معني(.
من  مبزيد  نفوذا عن حقيقة حجمها  أكثر  تصبح  أن  األقلية  وتستطيع   -
احلامسة  اللحظة  يف  األقلية  وتستطيع  املشاعر.  واستثارة  واإلحلاح  اإلصرار 
اآلخر  البعض  وئخويف  البعض  طريق حث  عن  لنفسها  اغلبية  ختلق  أن 

وإسكات البقية الباقية.
- وأغلبية اليوم قد ال تكون كذلك غدا.

الشعبية عن طريق  القادة إلغراء إاثرة االضطراابت يف اإلدارة  - ويتعرض 

العام  الرأي  األقليات هي  هؤالء األعلى صراخا. ولذلك ميكن أن تصبح 
األكثر وضوًحا.

تسلل الصهاينة إىل املنظمات واإلحتادات األمريكية
كما هو عهد الصهاينة فإنه إىل جانب املنظمات اليهودية سالفة الذكر، 
عملوا إىل التسلل إىل املنظمات واالحتادات األمريكية األخرى  القائمة، إىل 
جانب إنشاء تنظيمات عامة أخرى، ومن ذلك )حسبما ورد يف كتاب »قوة 

اليهود يف أمريكا«(:
- كانت أول رئيسة للمنظمة القومية للمراة األمريكية هي الكاتبة اليهودية 

بيىت فريدمان.
»نيويورك« مجاعة حقوق  من  برينشتاين  روبرت  اليهودي  الناشر  أسس   -

االنسان )هلسنكى ووتش(.
- أسس منتج التليفزيون اليهودي نورمان لري من »لوس أجنلوس« منظمة 

العاملني من أجل الطريق األمريكي.
القومية  قامت اجلمعية  امللونني، وقد  السود  اليهود يف منظمات  تغلغل   -
أستاذ  سبينجارين  جويل  اليهودي  بزعامّه  1909م.  عام  امللونني  لتنمية 
األدب املتقاعد يف »جامعة كولومبيا«، وكان أيضا زعيما للجناح العسكري 

للجمعية. 
وقد استمر سبينجارين زعيما للجمعية حىت عام 1939م.، مث خلفه شقيقه 
عام 1975م. مت  كيفى كابالن. ويف  أيضا هي  يهودية  آرثر، مث خلفهما 

انتخاب رئيس أسود للجمعية.

القسم الرابع

املتعددة  أبساليبها  املتحدة  الوالايت  يف  املختلفة  اليهودية  القوى  وعملت 
للسيطرة على البيت األبيض، والكوجنرس نوااب وشيوخا عن طريق احلمالت 
االنتخابية وتويلها وعن طريق اإلغراء ابلصوت اليهودي إىل جانب الوسائل 
على  السيطرة  على  عملوا  وكذلك  الرتهيب...  إىل  الرتغيب  من  األخرى 
مؤسسات حكومية متعددة، إىل جانب سيطرهتم على سوق املال، وعلى 
واإلعالم، وعلى  والصحافة  النشر  دور  السينما يف هوليود، وعلى  صناعة 

الصناعات االسرتاتيجية... اخل

حصول اليهود على أتييد الرؤساء األمريكيني لوعد بلفور
قبل مؤتر السالم يف »ابريس« )1919م.( كتب الرئيس األمريكي ويلسون 

)1913-1921م.( ألحد زعماء املنظمة الصهيونية يف أمريكا يقول: 
... مل أتصور قط أبنه من الضروري أن أقدم لكم أتكيدات جديدة عن 
التزامى بوعد بلفور... أنىن مقتنع أبن الدول احلليفة مع حكومتنا وشعبنا 

متفقة على إنه سيوضع يف »فلسطني« أساس الكومنولث اليهودي... 
وكان ويلسون قد كتب إىل احلاخام ستيفن وايز رسالة يقول فيها: 

... راقبت ابهتمام خملص وعميق العمل البناء الذي قامت به جلنة وايزمان يف 
فلسطني بناء على طلب احلكومة الربيطانية، وأغتتم الفرصة ألعرب عن االرتياح 
الذي أحسست به نتيجة تقدم احلركة الصهيونية يف »الوالايت املتحدة« والدول 
احلليفة منذ إعالن السيد بلفور إبسم حكومته عن موافقتها على إقامة وطن قومى 

لليهود يف فلسطني.
الذي  الوقت  السرية يف  املذكورة هي سياسته  ويلسون  وقد كانت سياسة 
تظاهر يف العلن خبالف ذلك، فقد تضمن خطابه يف مؤتر السالم قوله أبنه 
يرفض حق احلصول على األرض ابلقوة، وأدان اإلتفاقيات السرية، واندى 
مببدأ تقرير املصري للشعوب، إال أنه قال أيضا بوجوب أتمني الفرصة لالقليات 
الرتكية يف االمرباطورية العثمانية للتطور الذاتى )وهو يعىن بذلك اليهود يف 
سيطرة  ومدي  القبيح،  األمريكية  السياسة  وجه  يظهر  وهكذا  فلسطني(. 

القوى اليهودية عليها مبا مل يتم التجرؤ على إعالنه صراحة يف ذلك احلني.

وسار خلفاء ويلسون على نفس النهج
فقال الرئيس وارين هاردنج )1921-1923م.( يف يونيو 1921م.: 

يستحيل على من يدرس خدمات الشعب اليهودي إال أن يعتقد أهنم سيعادون 
إىل وطنهم القومى التارخيى، حيث يبدأون مرحلة جديدة، بل مرحلة أكرب من 

مسامهاهتم يف تقدم اإلنسانية.
الصهاينة  من  جلمع  )1923-1929م.(  كالفن كوليدج  الرئيس  وقال 

األمريكيني يف يونيو 1924م.: 
لقد كررت عدة مرات إهتمامى بذه احلركة العظيمة، فأي إضافة تعترب تكرارا 
الفرصة ألكرر  هذه  تتاح ىل  أبن  سعيد  ذلك  مع  ولكنىن  السابقة...  للبياانت 
تعبريي عن تعاطفى مع احلنني العميق الشديد الذي يعرب عن الوطن اليهودي يف 

فلسطني.
ويف سبتمرب 1928م. قال هربرت هوفر )الذي أصبح رئيسا ألمريكا من 

1929-1933م.( ألعضاء املنظمة الصهيونية:

إعادة  أجل  من  مت  الذي  الواضح  الثابت  التقدم  حقيقى  راقبت ابعجاب  لقد 
أتهيل فلسطني اليت كانت قاحلة لعدة قرون، ولكنها اآلن جتدد شبابا وحيويتها 
بروح  هناك  يكدحون  الذين  اليهود  الرواد  وتضحية  وجدية  محاس  خالل  من 
السالم والعدل االجتماعى. وأنه مما يبعث على الرضا إننا نري كثريا من اليهود 
األمريكيني، صهيونيني وغري صهيونيني، قد قدموا خدمات رائعة هلذه القضية اليت 

تستحق من اجلميع العطف والتشجيع األديب.
األمر  أول  ىف  )1933-1945م.( كان  روزفلت  فرانكلني  جاء  وعندما 
معاداي للمؤامرات اليهودية، وكانت األزمة االقتصادية قد وقعت يف صدر 

الثالثينات فقال: 
إن ستني عائلة أمريكية فقط هي اليت تتحكم ابقتصاد األمة... بينما يعاىن ثلث 

الشعب األمريكي من سوء املسكن وامللبس. 
وقال أيضا: 

أن عشرين ابملائة من العاملني يف مشاريع A.P.W . يف حالة يرثى هلا من سوء 
التغذية، حىت إهنم ال يستطيعون العمل اليوم أبكمله... وإنين مصمم على إخراج 

رجال املصارف- املمولني- من برجهم العاجى... . 
وأدرك روزفلت أنه سوف تقوم حرب عاملية اثنية ال حمالة إذا مل يتم إخراج 
املمولني الدوليني من النطاق الذي ضربوه حول أمواهلم  وأنفسهم، وأبنم هم 
الذين يسببون األزمات االقتصادية بسحبهم السيولة النقدية من األسواق. 
روزفلت،  وتسييس  إحتواء  من  ذلك  بعد  الصهيونية تكنت  القوى  ولكن 
وما لبث أن تغري وقضى عمره يف خدمة املمولني الرأمساليني اليهود حىت إنه 
مات يف بيت اليهودي برانرد ابروخ إغىن وأقوى رجل يف أمريكا، والذي كان 
يسيطر على البالد من خلف الستار، حىت إنه كان معروفا إبسم »امللك 
على مجيع املصارف األمريكية«، وكان أحد القوى اخلفية اليت تالعبت مبصري 
البشر. وقد زاره تشرشل عدة مرات، وأعلن عقب إحدى هذه الزايرات يف 

عام 1954م. بياانته التارخيية املؤيدة للصهيونية.
مث جاء بعد ذلك أكثر الرؤساء األمريكيني السابقني جرأة يف إعالنه أتييده 
ترومان  هاري  الرئيس  وهو  العرب  احلكام  بعض  مواجهة  يف  للصهيونية 
)1945-1953م.( وقد كتب رسالة يف 8 أكتوبر للملك عبدالعزيز ال 

سعود جاء فيها: 
من الطبيعى أن تشجع احلكومة يف هذا الوقت وصول إعداد كبرية من اليهود 
املرحلني من أورواب إىل فلسطني، ال لكى جيدوا هلم مأوي فحسب، بل ليسامهوا 

مبواهبهم وطاقاهتم يف إقامة الوطن القومى اليهودي.
وكان فور أن توىل الرائسة قد أصدر بياان جاء فيه: 

أن وجهة النظر األمريكية من فلسطني هي إننا نريد أن نسمح بدخول عدد من 
اليهود إليها قدر اإلمكان، وبعد ذلك يبحث املوضوع مع الربيطانيني والعرب 
ابلطرق الدبلوماسية حىت إذا أمكن أن تقام دولة هناك فإن ذلك يتم على أسس 

سلمية.
الدولة  قيام  بن جوريون  إعالن  من  قالئل  بعد ساعات  ترومان  أعلن  وقد 

اإلسرائيلية اعرتاف حكومته هبا، وكان  أول من قام ابالعرتاف بذلك.

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

الصهيونية فى الواليات المتحدة
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إن الريح هي كباقي الكائنات، من خملوقات هللا تعاىل ويف خدمته. وتصبح 
يوما يف خدمة أنبيائه، كما ورد يف القرآن الكرمی: »َو ِلُسَلْيماَن الّرِيَح عاِصَفًة 

جَتْري أبَِْمرِِه ِإىل  اأْلَْرِض الَّيت  ابرَْكنا فيها َو ُكنَّا ِبُكلِّ َشيْ ٍء عاِلمني .«1 
وتتحول يوما إىل جنوده ملواجهة أعداء  األنبياء. مثلما حصل يف غزوة بدر، 
هّبت الريح لنصرة املسلمني املخلصني املؤمنني وآزرهتم يف مواجهة عدو هللا؛  
کما نقرأ يف »القرآن«: »اي أَييَُّها الَّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة الَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ جاَءْتُكْم 

ُ مبا تيَْعَمُلوَن َبصريا.«2  ُجُنوٌد فََأْرَسْلنا َعَلْيِهْم رياً َو ُجُنوداً مَلْ تيََرْوها َو كاَن الَّ
فيِه اترًَة  يُعيدَُكْم  َأْن  َأِمنيُْتْم  العباد: »َأْم  يوم وسيلة إلبتالء  فيما تصبح ذات 
ُأْخرى  فيَييُْرِسَل َعَلْيُكْم قاِصفاً ِمَن الّرِيِح فيَييُْغرَِقُكْم مبا َكَفْرمُتْ مثَّ ال جتَُِدوا َلُكْم َعَلْينا 

ِبِه تَبيعا.«3 
واترة سببا هلالك القوم املذنبني؛ کما نقرأ:

ٍم  »َو َأمَّا عاٌد فَُأْهِلُكوا ِبريٍح َصْرَصٍر عاتَِية، َسخََّرها َعَلْيِهْم َسْبَع لَياٍل َو مَثانَِيَة َأايَّ
ِمْن  هَلُْم  فيََهْل َترى   َأْعجاُز َنٍْل خاِويٍَة،  اْلَقْوَم فيها َصْرعى  َكأَنيَُّهْم  فيَتيََرى  ُحُسوماً 

ابِقَيٍة؟«4 
َعَلْيِه ِإالَّ  أََتْت  َتَذُر ِمْن َشيْ ٍء  اْلَعقيَم، ما  الّرِيَح  َعَلْيِهُم  َأْرَسْلنا  ِإْذ  و »َو يف  عاٍد 

َجَعَلْتُه َكالرَّميِم«5 
ًة َأ َو مَلْ ييََرْوا َأنَّ  »فََأمَّا عاٌد فَاْسَتْكبيَُروا يف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِّ َو قاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قيُوَّ
ًة َو كانُوا ِبايتِنا جَيَْحُدوَن فََأْرَسْلنا َعَلْيِهْم رياً  الََّ الَّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنيُْهْم قيُوَّ
نْيا َو َلَعذاُب اآْلِخَرِة  ٍم حنَِساٍت لُِنذيَقُهْم َعذاَب اخلِْْزِي يف احْلَياِة الدُّ َصْرَصراً يف  َأايَّ

َأْخزى  َو ُهْم ال ييُْنَصُرون «6 

قال رسول هللا : »الرايح مثان أربع منها عذاب و أربع منها رمحة فالعذاب 
و  الناشرات  منها  الرمحة  و  القاصف  و  العقيم  و  الصرصر  و  العاصف  منها 
املبشرات و املرسالت و الذارايت فريسل هللا املرسالت فتثري السحاب مث يرسل 
املبشرات فتلقح السحاب مث يرسل الذارايت فتحمل السحاب فتدر كما تدر 

اللقحة مث متطر و هن اللواقح مث يرسل الناشرات فتنشر ما أراد.«7و8  
ويف وصف عالئم الظهور، أعتربت »الرايح« كعالمة من عالمات ظهور 
و  محراء«  »ريح  ابنا  الرواايت  يف  ذكرت  خاصة  رايح   .الزمان إمام 
»ريح سوداء«. قال رسول هللا: »إذا كان املغنم دوال و األمانة مغنما و 
الزكاة مغرما و أطاع الرجل زوجته و عق أمه و بر صديقه و جفا أابه و ارتفعت 
األصوات يف املساجد و كان زعيم القوم أرذهلم و ضربوا ابملعازف و لعن آخر 

األمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك ريا محراء.«9 
و جیء يف الرواية االخري: »...ارتفاع ريح  سوداء با يف أول النهار و زلزلة 

حىت ينخسف كثري منها و خوف يشمل أهل العراق .«10 
ومل يرد شئ يف الرواايت حول ماهية هذه الريح وملاذا وصفت بـ»السوداء« 
و»احلمراء«، رغم أن هناك الكثري من التفاسري قد نقلت عن األشخاص 

لكن ال ميكن إثبات أي منها. 
ويف معرض وصفه للوضع الذي طرأ بعد شهادة اإلمام احلسني، شرح 
السيد بن طاووس الريح احلمراء والسوداء، األمر الذي ميكن أن يكون شاهدا 

على وجود هكذا ريح يف الزمن الغابر. قال: 
»]بعد شهادة حسني بن علی[ فارتفعت يف السماء يف ذلك الوقت غرية 

ريح عاصفة في آخر الزمان

شديدة سوداء مظلمة فيها ريح محراء ال ترى فيها عني وال أثر حىت ظن القوم إن 
العذاب قد جائهم فلبثوا كذلك ساعة مث اجنلت عنهم.«11 

ويبدو أن هبوب الريح السوداء واحلمراء متالزمة مع تساقط الرماد، األمر 
السند  صحيحة  الرواية  يف  ذلك  ويشاهد  الرواايت.  بعض  يف  ورد  الذي 
واملشهورة للشيخ الصدوق عن راين بن شبيب عن اإلمام الرضا إذ قال:  

»ملا قتل احلسني بن علي أمطرت السماء ترااب أمحر.«12 
ورغم أنه من غري الواضح على وجه الدقة ماهية هذه الريح، لكن يبدو أن 
لون هذه الريح خيرب عن أنا عالمة من عالمات الغضب االهلي، وليس من 
رمحته. کما كان النيب إذا هبت ريح صفراء أو محراء أو سوداء تغري وجهه  
و اصفر لونه13  و كان كاخلائف الوجل حىت تنزل من السماء قطرة من مطر 

فريجع إليه لونه و يقول جاءتكم ابلرمحة.14 
و روى زرارة و حمّمد بن مسلم عن أيب جعفر قاال: قلنا له: أ رأيت هذه 
الرايح و الظلم اليت تكون هل يصلى با؟ قال: »كل أخاويف السماء من 

ظلمة أو ريح أو فزع فصل هلا صالة الكسوف حىت تسكن.« 15 
روي عن كامل  قال: كنت مع أيب جعفر ابلعريض فهبت ريح شديدة 
فجعل أبو جعفر يكرب مث قال: »إن  التكبري يرد الريح . و قال ما بعث 
هللا عز و جل ريا إال رمحة أو عذااب فإذا رأيتموها فقولوا اللهم إان نسألك خريها 
و خري ما أرسلت له و نعوذ بك من شرها و شر ما أرسلت له و كربوا و ارفعوا 

أصواتكم ابلتكبري فإنه يكسرها.«16 
و روی عن أيب عبد هللا قال: »إذا هاجت الرايح فجاءت ابلسايف األبيض 

و األسود و األصفر فإنه رميم قوم عاد.«17 
وميكن بذلك استنتاج أن ريح آخر الزمان، تثل حتذيرا ألهل الزمان، إن كانوا 
مع هللا فانم يتجهزون للقاء موالهم، وإن كانوا مع الشيطان، فيحضرون 

أنفسهم لعذاب هللا األليم.
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4. سورة احلاقة، اآلايت 8-6.
5. سورة الذارايت، اآلايت 42-41.
6. سورة فصلت، اآلايت 16-15.

7. السيوطي، »الدر املنثور«، ج 6، ص 303.
8. اجمللسى، حمّمد ابقر، »بار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403ق.، ج 57، 
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مجاعة الغاردوان 
اهلدف والنشأة

ظل احلكم اإلسالمي لدولة »األندلس« قروان عديدة، فلما انارت الدولة 
االسم  »إسبانيا« وهي  ربوع  التفتيش يف  أقيمت حماكم  هناك،  اإلسالمية 
اجلديد لألندلس، وأجرب املسلمون واليهود على اعتناق املسيحية الكاثولوكية 

ابإلرهاب والقتل عن طريق حماكم التفتيش الشهرية.
وظهرت مجاعة »الغاردوان« وهي منظمة إجرامية قامت بقتل وسحق العرب 
واملسلمني يف إسبانيا بعد سقوط األندلس، ومبوافقة الكنيسة فكانت األداة 

الفعالة احملاكم التفتيش يف القرن اخلامس عشر امليالدي.
وقد وجد امللك فرديناند يف تلك اجلماعة الفرصة الساحنة لتنفيذ خمططاته حملو 
اإلسالم وآاثر العرب يف األندلس، فقامت فصائل اجلماعة ابلسلب والنهب 
وحرق العرب واملسلمني وحرق منازهلم واالستيالء على أراضيهم وممتلكاهتم 

حىت أصبح محاسهم يف معاركهم ضد املسلمني أسطورة.
وبعد انتهاء املعارك احلربية مع املسلمني وطردهم من بالد األندلس إسبانيا 
أصبحت تلك اجلماعة مصدر إزعاج للملك اإلسباين ألنم رفضوا مشاركته 
فيما حصلوا عليه من غنائم، ولكن مل يستطع القضاء عليهم حلماية حماكم 

التفتيش هلم. 

اهليكل التنظيمي للحركة
أخذت اجلماعة شكال وتنظيما سراي واختذت من مدينة »أشبيلية« مقرا هلا.

وكانت العضوية هبا على تسع درجات، املنتسبون اجلدد وكانوا يسمون املاعز 
ومنهم كان اجلواسيس واحلمالون وكانوا يتدربون على تقليد أصوات احليواانت 
اليت كانت إشارات تستخدم يف عملية السلب والنهب والسرقات اليت كانت 

تقوم هبا اجلمعية.
ودرجة »األغطية« وهن النساء الالئي كان هلن العديد من الوظائف مثل 

إيقاع الرجال يف الكمائن حىت يتم اهلجوم عليهم.
ودرجة »العفيفات« وهن الفتيات الاليت يظهرن مبظهر السيدات احملرتمات. 
ودرجة »الوسائد« وهم الرجال ذوو املظاهر احملرتمة يعملون يف جتارة األغنام. 

وهناك املصارعون األقوايء الشجعان وهم ركيزة قوة اهلجوم يف اجلماعة. 
ومنهم رجال السيف األكثر هدوءا وهم معظم قادة اجلماعة.

أصحاب  وهم  األجالء،  ابلسادة  ويعرفون  العليا  الشعرية  رؤوس  ومنهم 
املناصب الدينية يف اجلماعة.

ويعرف  الكبري  السيد  أو  األعظم  األخ  القائد  يسمى  اجلماعة  قائد  وكان 
برمانورمايور ويعد كالمه قانوان.

وتزوير  األعداء كالعبيد  وبيع  االختطاف  مشل  متعدد  اجلمعية  ونشاط 
املستندات وإقامة شهود الزور خبالف حروهبم للمسلمني والعرب، وكانت 

هلم عالقات سرية مع القضاة واحملققني واحلكام وموظفي الدولة الكبار.
وظلت اجلمعية تعمل يف سرية وحيرية وحتت محاية حماكم التفتيش واألساقفة 
أكثر من 150 عاما حىت قضى عليها تاما يف عام 1822م. إبعدام أخر 

زعيم هلا مع ستة آخرين من قادة اجلمعية أمام الناس يف أشبيلية إبسبانيا.

إال أن فروعا هلا يف أمريكا اجلنوبية تعمل وتعرف ابسم منظمة اجلناح اليساری 
وهلا كنيستها اخلاصة هبا وتعمل على إقامة دولة اشرتاكية مقدسة!

وتسرتت  اآلن  حىت  إسبانيا  يف  وجودا  هلا  أن  هبا  املوثوق  املصادر  وتؤكد 
اهتمتها  فقد  لليهود  املؤيد  الصهيوين  ابملسيحية إلخفاء نشاطها اإلجرامي 
الكنسية أبنا من أكثر احلركات املنشقة املؤيدة لليهود، وابلتايل فهي أحد 

أضالع املاسونية العاملية.

٭٭٭
مجاعة اخلصاءون الروسية: مجعية سرية شيطانية روحية 
النسل  إال  البشري  النسل  قطع  إىل  سياسية... هتدف 

اليهودي
اهلدف والنشأة

فكرة شيطانية ظهرت يف »روسيا« تدعو إىل تعذيب اجلسد للسمو ابلروح 
ويصل اإليذاء إىل حد اإلخصاء!

بدأ هذا املذهب يف الذيوع واالنتشار منذ ثالمثائة عام بني أعضاء طائفة 
ويقطعون  الناس  أمام  أنفسهم  جيلدون  الذين  وهم  »املتسوطني«  تسمى 
احلكومة  اإلاثرة واإلغماء، ومسحت هلم  إىل حالة من  للوصول  أجسادهم 

الروسية مبمارسة شعائرهم عام 1771م.
والشعائر  املسيحية  بني  داينة جتمع  لشعائرهم  املنسوطني  ممارسة  وشكلت 
اليت  الدعوات  بعد  الديين  الذهين  الذهول  الوثنية وغرضها خلق حالة من 
يقرءونا مث يبدؤون يف الرقص والتمايل مع اإليقاد ويدورون بسرعة، ويقوم 

سيد احللقة جبلد أي راقص يفقد محاسه يف ممارسة تلك الطقوس.
الروسي، فأمر  انتشرت مبادئ هذه اجلماعة حىت تضايق منها اإلمرباطور 
مبحاكمتهم ونفيهم إىل »سيرباي «يف عام 1797م.، ولكن تلك اإلجراءات 
القمعية مل حتد من نشاطهم فقد ظهر الكسندر إيفانوف الذي اجتذب حوله 
الكثريين من املهندسني الروس عام 1767م. وكان جيتمع أبتباعه ويشجعهم 

على تقطيع أجسادهم بعد أن خيصون أنفسهم كما فعل هو بنفسه.
وقامت احلكومة الروسية ابلقبض عليهم وحماكمتهم ونفيهم وأودع سليفانوف1 

دار اجملانني عام 1797م.
ويف عهد اإلمرباطور الكسندر األول، ظهر سليفانوف، واعتربته اإلمرباطورة 
»کرودفر« قديسا وأخرجته من السجن وأعطته الفرصة لدخول اجملتمعات 
األرستقراطية فجمع حوله األتباع منهم، حىت انضم له الكثري من الشخصيات 
اهلامة يف البالط امللكي مثل مستشار الدولة اليكس ميخانوف الذي كان 

خمصيا وخصاء األعضاء اجلمعية السرية اجلدد.
وعاش سليفانوف مع أتباعه ميارسون طقوسهم الشيطانية، وكان يدعى بيته 
»بيت اإلله« أو »صهيون السماوي« أو أورشليم اجلديدة، وادعى أنه جتسيد 
للمسيح نفسه وأن املسيح جتسيد هلل، وقد تويف سليفانون عام 1832م. يف 

سن متقدمه جدا يف دير »سيانوبوفيمس«. 

مبادئ اجلمعية وطقوسها
تقوم مبادئ هذه الطائفة السرية على التعميد ابلنار للخالص األبدي، وإزالة 
األعضاء التناسلية وهو الربهان األعظم للتقديس، واعتبار العالقات الزوجية 
بني الرجل واملرأة إمثا وحرام... وأن اآلابء خمطئون ابلزواج وإجناب األبناء، 
ولذلك يقوم العضو اجلديد يف اجلماعة بكتابة أمساء أجداده على ورقة مث 

يدوسها بقدميه.
ويقوم أعضاء اجلمعية بطقوسهم الدينية يوم »السبت«، ويسمي رجل الدين 
لديهم ابلنيب، ويقوم أحد األنبياء عندهم ابلصالة ابألانشيد والغناء والرقص 
ذى اإليقاع الغاضب العنيف بطريقة حمددة مع قرع الطبول إليقاعات أشبه 

برقصة الفالس.
وممارسته  العضو  انضمام  بعد  »اإلخصاء«  التناسلية  األعضاء  قطع  ويتم 
العضو  يتقدم  حيث  والورع  اهلداية  مبرحلة  املرحلة  هذه  وتسمى  الطقوس 
بطلب إخصائه برغبته لرفع اخلطيئة عنه وامتالكه قوة روحية عالية يصل هبا 

إىل امتالك قدرات روحية يف شفاء املرضى ابللمس واستخضار األرواح!
وابلطبع فإن طقوس هذه اجلماعة هي طقوس سحرية شيطانية تشابه طقوس 

عبدة الشيطان تاما.
وكان اخلصاؤون ميارسون طقوسهم يف سرية اتمة وبذر خوفا من مطاردة 

احلكومة هلم بعد انقضاء عهد اإلمرباطور الكسندر األول.
ويرتدي أعضاء اجلمعية زاي خاصا هلم أثناء قيامهم أبداء الطقوس اخلاصة 
هبم، فقد كان الرجال يرتدون قمصانة طويلة بيضاء، واسعة مقفولة عند العنق 

مع أكمام طويلة، ويربط حزام حول الوسط وسروال واسع.
وأما النساء فكن يرتدين نساتني من القماش اهلندي الزاهي األلوان، ويغطني 

رؤوسهن أبغطية بيضاء ويف أيديهن مناديل بيضاء
يطلق على األعضاء الذين مل يتم خصيهم ابحلمري أو املاعز، وأما األعضاء 

الذين مت أخصاؤهم فيطلق عليهم احلمالن البيضاء أو احلمائم.
وحاربت احلكومات الروسية املتعاقبة تلك اجلماعة إال أنا مل تستطع القضاء 
اجلماعة  تلك  بقاء  عن  السوفيتية  والنشرات  الدورايت  أشارت  وقد  عليها 

واستمرارها ووجودها يف بعض بلدان أوراب الشرقية مثل »رومانيا«.
ومن آاثر هذه اجلماعة دعوة حتديد النسل يف بعض الدول الفقرية اإلسالمية 
خاصة وقارنوا بني كثرة النسل وقلة الغذاء، وهي دعوة يهودية ماسونية لقطع 
حسب  السامي  جنسهم  لبقاء  الصهيونية  أهداف  من  هو  الذي  النسل 

اعتقادهم.2

اهلوامش:
1. قام سليفانوف خبصى نفسه بعد بلوغه سن الرجولة. انظر »اتريخ اجلمعيات السرية«.

2. انظر »اتريخ اجلماعات السرية«، أركون دارول.

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

جماعة الغاردونا وجماعة الخصاءون الروسية
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مراحل روكفلر الدولية الزراعية األربع

تغريت  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  منذ  التواصل،  أدوات  تطوير  بدء  مع 
غذاء  على  »السيطرة  فكرة  إعتماد  وتبعها  أيضا،  الدولة  القوى  تشكيلة 
شعوب العامل« يف مطلع القرن العشرين وبتأخري دام نصف قرن، ومهدت 
التيار  العام هلذا  التقدمی  إلجراءات دولية مبا فيها »الثورة اخلضراء«. وبعد 
إلقاء  العاملي، الأبس من  الربانمج  الفكرية والتنفيذية هلذا  وحتديد اجلذور  
الكفيلة  املختلفة  واألساليب  املختلفة  املراحل  على  مقتضبة  بصورة  الضوء 

بوضع هذا الربانمج موضع التطبيق. 

الدورات األربع املتباينة للتفاعل الزراعي الصناعي
ويف  االن  وحلد  العشرين  القرن  مطلع  منذ  الصناعية  الزراعة  شهدت  لقد 
إطار تصنيف حمدد، أربع دورات رئيسية على صعيد العامل. وخضعت هذه 
الدورات للظروف املالية والسياسية والعلمية ملؤسسات األثرايء األمريكيني - 

السيما مؤسسة روكفلر - وتعرضت لتغريات، وهذه الدورات األربع هي: 
• منذ عام 1900 وحىت قبل عام 1940م.

• بني األعوام 1940 و 1960م.
• بني األعوام 1960 و1990 

• منذ عام 1990 وحلد االن
إن شرح مستوى ونوعية وكذلك نطاق إجراءات وممارسات هذه الشركات 
يف كل دورة، يشكل األجزاء امللفتة واجلذابة هلذا امللف. ونقدم الحقا هذه 

الدورات األربع ابختصار. 

1940-1900؛ أعوام التأسيس واإلرساء
إجراءات  تعريف  العشرين،  للقرن  األوىل  األربعة  العقود  مدى  على  ويتم 
هيكلية  يف  السياسي  »التفاعل  جمايل  يف  االمريكية  الشركات  كربايت 
السلطة« و »الرتبية املعرفية يف اجلامعات االمريكية«. ويف هذه الفرتة، مل تكن 
مؤسسة روكفلر تلك املعرفة األساسية الكافية للهيمنة على الزراعة وكانت 
من خالل اإلستثمار يف املشروعات البيئية، تستفيد من خدمات مؤسسات 
مثل »مؤسسة كارنيغي« و »دوبونت«. وخضعت هذه الظروف للتغيري بعد 
أقدمت مؤسسة روكفلر على أتسيس شبكة واسعة من  إذ  عام 1940، 
املؤسسات املعرفية لتستحوذ على علماء النبااتت يف العامل، وبذلك وكلما 
تقدمنا إىل األمام وابلتزامن مع تصاعد سلطة مؤسسة روكفلر يف هذا امليدان، 
تضاءل دور مؤسسات مثل كارنيغي يف أحجية الزراعة الدولية وحتول إىل دور 

هامشي وابهت. 
األربعة، بيث  العقود  هذه  بشكل كبري خالل  روكفلر  مؤسسة  ونشطت 
أن دراسة األشخاص واملؤسسات صاحبة األثر يف هذا التيار على امتداد 
هذه السنوات، تظهر األمهية اإلسرتاتيجية هلذه املؤسسة. إن التعاون الوثيق 
واملباشر ألشخاص مبن فيهم جاکوب )يعقوب( هرار1 وهنري واالس2 والفني 
التعاون مع  نورمن بورالغ5  بدء  استکمان3 وجورج واشنطن کارفر4 وكذلك 
روكفلر، كان ابرزا للعيان.6 ونسلط يف القسم التايل الضوء على إجراءات 

كارنيغي ونشرح كذلك اإلجراءات اليت اعتمدت يف هذه الدورة. 

1960-1940؛ التطبيق يف بلد منوذجي )جتربة املكسيك(
ونظرا إىل تطوير وتوسيع أدوات التواصل يف عقدي األربعينيات واخلمسينيات، 
توافرت ظروف دفعت مسؤويل مؤسسة روكفلر إىل إختاذ قرار بتطبيق منوذج 
برانمج زراعي صناعي يف بلد جماور المريكا. ومت تنفيذ هذا الربانمج خالل 
عملية »سياسية - زراعية« يف إطار »مشروع قمح املكسيك« وحقق نتائج 
خالل عقدين من الزمن، بيث أن املكسيكيني وإبتداء من عقد الستينيات 
السيقان  أنواع  من  القمح  بذور  من  ابملائة   95 من  أكثر  يشرتون  كانوا 
العقدين من  دراسة هذين  لدى مؤسسة روكفلر.7 وميكن  املتوفرة  القصرية 

عدة جوانب: 
• بدء مؤسسة روكفلر العمل العلمي املنسجم يف حقل علم الوراثة النبايت 

والزراعي. 
• ومل تتوفر يف هذه السنوات، البىن التحتية للنقل لتطوير أشغال روكفلر يف 
مجيع أرجاء العامل، لذلك مت إنتخاب املكسيك اجملاورة ألمريكا هلذا الغرض.
• إن العلماء واألشخاص السياسيني الذين كانوا يعملون يف هذه املؤسسة 
على مدى العقود األربعة األوىل للقرن العشرين بصورة حرة، مت تعيني معظمهم 

يف مؤسسة روكفلر. 
التواصل، مهد  أدوات  تطوير  التجربة، وما صاحبها من  إن جناح هذه   •

الطريق لتوسيع الزراعة الصناعية وتروجيها يف أحناء العامل.

1990-1960؛ ختطي املكسيك والتطوير اإلسرتاتيجي 
يف أرجاء العامل

مؤسسة  برامج  يف  ومنعطفا  مهمة  مرحلة  الستينيات،  عقد  أعوام  ومثلت 
روكفلر. ويتم مأسسة وتغيري هذه الربامج من أجل األهداف الثالثة التالية:

1. جتاوز جتربة املكسيك والتوسع املناطقي
إن رصد وتتبع نشاطات روكفلر للفرتة الواقعة بني 1960 و 1990م. يظهر 
مّد شبكة نشاطات هذه املؤسسة بواسطة نفس الفريق املكسيكي لتغطي 
كال من اهلند وابكستان والياابن وفيتنام واإلحتاد السوفييت والكثري من الدول 
املناطقي«.  »التوسع  اسرتاتيجية  الالتينية يف ظل  أمريكا  االفريقية وكذلك 

والبد من اإلنتباه إىل الرسم التخطيطي جلزء من هذه الشبكة الواسعة:
.USAID رسم ختطيطي لشبكة إتصال

2. جتاوز القمح وتطوير املواد
ويف أعقاب جناح »مشروع املكسيك« أدرجت مؤسسة روكلفر على جدول 
أعماهلا، تطوير املواد. وتضمن جدول أعمال هذه املؤسسة يف مطلع عقد 
الستينيات، التغيري اجليين للمواد األساسية مبا فيها األرز والذرة فضال عن 

القمح.8

3. تنظيم الشبكة الفنية واملعرفية فوق الوطنية
وتضمن جدول األعمال خالل هذه السنوات أتسيس "الشبكة الفنية واملعرفية 

 "CGIAR" فوق الوطنية" مبا يف ذلك "ايري" )9(، وسيميت )10( و
)11( واليت توسعت اليوم لتشمل أكثر من 15 مركزا يف ظل إستثمارات 

هائلة. 

2018-1990؛ التصنيف والتعميق اإلسرتاتيجي
وقد مّر هذا التيار خالل العقود الثالثة األخرية، بتطورات جوهرية مقارنة 
ابلعقود اليت سبقتها. وقد وضعت كربايت الشركات االمريكية خالل الفرتة 
مها  إسرتاتيجيتني  أعماهلا  جدول  على  االن،  وحلد  التسعينيات  عقد  من 
»التعميق اإلسرتاتيجي« و»تصنيف الفعاليات«. وحتول أتسيس مؤسسات 
للبزور«13  و»قبو سفالبارد  العاملية«12  الغذاء  فيها »جائزة  مبا  وطنية  فوق 
وكذلك قيادة املؤسسات والشركات حسنة الصيت مثل بيل ومليندا غيتس 
أو ابير إىل السياسات الرئيسية يف هذه احلقبة. وسنتاول يف األجزاء الالحقة 

للملف، الرواية الطريفة ملشروع الغذاء العاملي يف هذه األايم. 

اهلوامش:
1. Jacob George “Dutch” Harrar (December 2, 1906 – April 
18, 1982)

املدير  وكذلك  1950م.  و   1940 عقدي  خالل  ابملكسيك  القمح  مشروع  مدير 
التنفيذي ملؤسسة روكفلر خالل عقدي 1960و 1970

2. Henry Agard Wallace (October 7, 1888 – November 18, 
1965)

وزير الزراعة االمريكي خالل عقد الثالثينيات والنائب األول للرئيس االمريكي خالل 
عقد األربعينيات

3. Elvin Charles Stakman (May 17, 1885 – January 22, 1979)
األستاذ املخضرم لعلم الوراثة النبايت، والشخص املعريف ملؤسسة روكفلر ومكتشف خنب 

مبن فيهم نورمن بورالغ لتحقيق أهداف روكفلر
4. George Washington Carver (1860s – January 5, 1943)

عامل النبااتت املخضرم وعنصر اإلرتباط مع مهاتا غاندي
5. Norman Ernest Borlaug: March 25, 1914 – September 12, 
2009

أب الثورة اخلضراء وأبرز شخص معريف مبؤسسة روكفلر  إابن هذه اهليمنة. إقرا دراسة 
شاملة حول حياته يف األقسام الالحقة للملف.

القسم الالحق ابسهاب ذيل موضوع »الثورة  6. وسنتطرق إىل هؤالء األشخاص يف 
اخلضراء«.

7. وسيتم دراسة هذا املشروع يف األجزاء الالحقة للملف ابلتفصيل.
8. وسنشرح هذه الربامج الحقا. 

9. International Rice Research Institute (IRRI)
10. International Maize and Wheat Improvement Center 
(CIMMYT)
11. Consultative Group for International Agricultural Research
12. The World Food Prize
13. Svalbard Global Seed Vault
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صاحل الطائي

يفهم من نصوص كثرية قدمية وحديثة أن كوكب األرض كان مرتعا للزوار 
القادمني من الكون، وأن احلضارات املتطورة اليت عرفها كوكبنا ليست من 
بعيدة  قدموا من حضارات كونية  رّواد  أنشأها  وإمنا  األرضيني  البشر  نتاج 
مث  الطوفان،  أثناء  اختفت  لكنها  عديدة  قروان  دامت  احلضارات  وهذه   ،
الصفر  نقطة  من   نوح النيب  بقيادة  الناجون  البشر  بدأ  الطوفان  بعد 
تقريبا لتأسيس حضارة أرضية جديدة مستمرة إىل يومنا هذا.1 ويعزو بعض 
الباحثني سبب اختفاء احلضارات األوىل إىل تعارض مناهجها مع مناهج 

الكونيني أنفسهم.
كما وحيّدثنا »القرآن الكرمی« عن حضارات قدمية عظيمة شديدة القوة هائلة 
التطور كانت موجودة يف األرض منذ القدم، وقد تكنت من إعمار األرض 

بنحو الفت للنظر، كما يف قوله تعاىل: 
َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فيَييَْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قيَْبِلِهْم ۚ َكانُوا َأَشدَّ  »َأَومَلْ 

ًة َوَأَثُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكثيََر ممَّا َعَمُروَها...«2 ِمنيُْهْم قيُوَّ
أين  من  للسؤال:  والباحثني  الكتاب  دفعت  وغرابته  غريبة،  شيئا  يبدو  مبا 

مل  إن  واملدنّية  الرقي  من  البعيد  الشأو  هذا  تبلغ  أن  احلضارات  لتلك  أتيت 
أين جاءت  أو قدرات أخرى، ومن  اتصال بضارات سابقة هلا  يكن هلا 
احلضارات األوىل بعلومها لو مل تكن هناك قدرات غيبية جمهولة قد تكون 
نزلت إىل األرض من الكون علمتها العلوم؟ ويعتقد بعضهم أن السكوت 
عن احلضارات والقدرات املؤثرة األخرى له أسبابه الدينية واجملتمعية و حتی 

العصية.
وعن األسباب الدينية و اجملتمعية اليت دعت الناس إىل السكوت عن تلك 
العالقة بني الكونيني واألرضيني. يستعرض جييب برينان يف كتابه »رحلة عرب 
العامل،  مناطق كثرية وخمتلفة من  أثرية كثرية عظيمة يف  أكتشافات  الزمن« 
يف »الصني« و»البريو« و»اتيلند« و»العراق« و»بر إجية« تثبت ظهور 
جمتمعات بشرية قدمية جمهولة تيزت بتقدمها التكنولوجي الكبري، وبعد كل 
مرة يستعرض فيها اکتشاف كهذا يتساءل عن سر اختفائه وعدم انتشاره، 
وملاذا حاربته األوساط الدينية أو العلمية احملافظة، يف إشارة منه إىل ادعاء عامل 
اآلاثر األمريكي مايکل کرميو يف كتابه »التاريخ املخفي للجنس البشري« إىل 

الحضارة الكونية

أن الكنيسة حاربت أو طمست العديد من االكتشافات األثرية واألحفورية 
القدمية جملرد أنا تتعارض مع الرواايت اإلجنيلية حول اخللق وتطور اجملتمعات 
األخرى. علما أن کرميو استعرض يف كتابه هذا قائمة طويلة ملثل هذه املواقف 
اليت تبناها الفاتيكان والكنيسة اإلجنيلية يف املئيت عام املاضية - مثل موقف 
الكنيسة الربيطانية من ضريح توت عنخ آمون، واعرتاض الفاتيكان على فكرة 

عيش الديناصورات قبل ماليني السنني.3
أما عن السكوت ألسباب عصبية فيعرتف الكاتب الربيطاين آرثر کالرك« يف 
كتابه »التاريخ الغامض« بوجود مواقف سلبية تعارض أي اكتشاف يهدد 
نظرتنا ألنفسنا أو خيالف إمياننا بفكرة الرتاكم املعريف للحضارة اإلنسانية. 
فاألوساط العلمية احملافظة يف الغرب على قناعة أبننا أكثر احلضارات البشرية 
تطورة على مر العصور وأن تطّوران التكنولوجي احلايل مسة خاضة ابلقرنني 
األخريين فقط، ليس هذا فحسب بل يصعب على املتزمتني منهم تصور 
ظهور حضارات أكثر تطورا يف بلدان معروفة بتخلفها احلايل مثل »إثيوبيا« 
و»البريو« أو يف مواقع بعيدة عن القارة األوروبية يف »الياابن« أو »اتيالند« 

مثال.4
وتعرتف  والواثئق  املعطيات  من  إىل كثري  تستند  ورؤى  أقوااًل  ابملقابل  جند 
مبصدر احلضارة األوىل الكوين كما يف قول زاخاراي سيتکني اخلبري األمريكي 

املعروف بدراساته عن احلضارات الشرقية ومنها احلضارة السومرية: 
إن السومريني هم من األقوام األقدم حضاراي يف العامل، وقد تركوا وراءهم أخبارا 
عرفنا من خالهلا أن مجيع املعلومات املهمة اليت وصلت إليهم جاءت من خالل 
 Antainharks بعثات فضائية إىل األرض قام با رواد فضاء مساهم السومريون بي
األرض.  على  السماء وحطت  من  اليت جاءت  الغريبة  الفضائية  الكائنات  أي 
وحسب السومريني فإن هذه الكائنات قد وصلت إىل املريخ قبل أكثر من 450 

ألف سنة.5
بل وهناك من يدعي أن درجة التحضر اليت اكتسبها البشر األرضيون نتيجة 
عالقتهم ابلسكان الكونيني والتعلم منهم مكنتهم من الصعود إىل الفضاء 
والنزول على سطح القمر قبل ميالد السيد املسيح، ففي كتابه »التاريخ 
احملرم« يقول عالء احلليب )الفصل السادس والعشرون حتت عنوان: صعود 

القمر قبل ۲۳۰۹ قبل امليالد(: 
إن زايرة اإلنسان األرضي إىل القمر متت يف عام ۲۳۰۹ قبل امليالد أي قبل 
حوايل 4319 سنة، وهو يرى أن أعظم احلضارات وأعرقها كانت حاضرة على 

كوكبنا منذ آالف السنني واندثرت يف عصور ماضية.6
ويتماهى الباحث صباح حامت مع الرأي السابق عند حديثه عن احلضارات 

القدمية بقوله: 
اليت  النظرية  و  األرض  إىل  نزلوا  الذين  الكونّيون  شيدها  احلضارات  تلك  وأن 
تشري إىل أن حضارة سومر شيدهتا كائنات فضائية هي أقرب النظرايت إىل أصل 

السومريني. 
ويذهب إىل أبعد من ذلك ليقول إن: 

للعيان، إذ إن مجيع  العالقة بني احلضارة السومرية والسماء تكاد تكون ماثلة 
وجود  عن  فضال  السماء،  إىل  شاخصة  بعيون كبرية  تتسم  السومرية  التماثيل 
إشارات ملحة يف التاريخ واملالحم السومرية إىل العالقة بني األرض والسماء، 

ومن بينها ملحمة كلكامش ورحلته الطويلة اليت أكمل فيها دورة األرض وجلب 
عشب احلياة من أمريكا اجلنوبية، مث عودته عن طريق الشرق. 

ويقول يف ناية املطاف: 
لقد قرأت مجيع النظرايت اليت تفسر حضارة سومر وحللتها بدقة ووجدت أن 

نظرية الكائنات الفضائية هي األقرب إىل الواقع.7
وملثل هذا الرأي يذهب الدكتور جواد بشارة ويقول: 

الفضائية  السفن  للعديد من  أو أكثر كانت األرض مهبطا  ألف عام  منذ 80 
القادمة من حضارات کونية بعيدة متفاوتة املستوى العلمي ومتباينة األهداف، 
ومن أجناس وشعوب خمتلفة، ساهم بعضها يف حتويل األرض اجلدابء إىل أرض 

مالئمة الحتضان احلياة فيها.8
إن نظرية املعلمني الكونيني منتشرة بني العلماء والباحثني انتشارا كبريا جدا، 
وهم غالبا يذكرون مناذج خاصة موجودة على األرض يدعون أنا ال ميكن أن 

تكون على عالقة ابألرض وما فيها، ومن ذلك حديثهم عن:
1. اجلبل املقشوط ورسومه التخطيطية: يف »صحراء انزک« يف البريو؛ فهناك 
جبل مت قشط قمته وحتويلها إىل هضبة مستوية تشبه إىل حد ما مدرجا 
ملطار أو قاعدة جوية طوهلا ۲۳ کيلومرتا، واألغرب أنه مل يكن هناك أي 
رکام حجري على جانيب اجلبل من خملفات القشط. كما أن هناك رسومات 
ختطيطية كبرية احلجم حمفورة على السطح املقشوط لذلك املدرج أو القاعدة، 
ومن ضمن تلك الرسوم خطوط معقدة متوازية ومتقاطعة ومتشابكة، و رسوم 
احليواانت خمتلفة مثل الطري نقار اخلشب، حوت، مسكة، قرد، عنکبوت، 
دينصور، كائن إنساين الشكل، وهذه الرسوم ال ميكن معرفة ما تثله إال يف 
حالة رؤيتها من اجلو يسبب كرب حجمها، حيث يصل قطر بعضها لـ 6۰۰ 
قدم واملوضوع كله يبدو تعجيزاي ومستحيل اإلجناز ابلنسبة حلضارة »انزکا« 
القدمية اليت وجدت شعوهبا يف »أمريكا اجلنوبية« بني السنوات ۳۰۰ قبل 
امليالد و ۸۰۰ ميالدية، يعتقد أغلب املختصني أبن املعطار ورسومه هو 
خارطة جوية لتوجيه وإرشاد املركبات الفضائية القادمة من كوكب آخر، وأن 

هذه اخلارطة رمبا ال تزال ختدم صانعيها حلد اليوم.
2. الطائرات الذهبية: يف »غواتيماال - كولومبيا« وجد املنقبون 12 طائرة 
صغرية يف إحدى القبور البائدة، طول كل طائرة عدة سنتمرتات، ويعود اتريخ 
صنعها لعدة آالف من السنني قبل امليالد، ومجيعها مصنوعة من الذهب 
اخلالص، وتثل طائرات نفاثة مقاتلة بعدة تصاميم وأشكال، علما أنه حىت 

العجلة مل تكن معروفة يف تلك األزمان.
الفراعنة معلومات تقول: إنم بنوا  3. معجزة بناء اهلرم الكبري: حيث ترك 
اإلهرامات بواسطة اإلنسان ومساعدة أوصياء من السماء. والسؤال هنا: من 
كان هؤالء األوصياء السماويون اي ترى، إن مل يكونوا كائنات من حضارات 

فضائية كونية؟
قبل  السومريني  مع  بدأت  امليثولوجيا  إن  احلديثة  العلوم  تقول  سومر:   .4
يزالون  العلماء ال  املصريني والرومان واإلغريق واألنكا واملااي واهلند، ولكن 
جيهلون من أين جاء الشعب السوري الذي ظهر فجأة يف بالد ما »بني 
النهرين« قبل حوايل ستة آالف سنة، ويقول بعضهم إنم جاءوا مهاجرين 
يناقض  الذي  ولكن  النهرين،  بني  ما  بالد  عن  ببعيدة  ليست  أماكن  من 
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هذه الفكرة أن لغة السومريني ال تشابه أية لغة أخرى يف الشرق أو يف كل 
العامل، برز هذا الشعب بضارته الشاخمة املذهلة وبطريقة مباغتة ال حتمل أي 
تطور ارتقائي متواصل مع الشعوب اليت سبقته جغرافيا واترخييا أمثال املرحلة 
الثانية؛ وهي عصر »تّل العبيد«، وهو الذي سبقته املرحلة األوىل وهي عصر 

»حلف« وهي اليت كان موقعها على نر البليخ يف »تل زيدان«.
)املسماوية( ومدارس ونظام  لغة مكتوبة  أول  للعامل  قّدمت حضارة سومر 
تدريس، وحساابت النظام الستيين يف العدد، وخرائط وأطواق بناء هندسي 
الفخمة كالزقورات يف  القبة والصروح  بناء  معماري، وكانوا أول من أوجد 
»أور« و»أوروك« و»لكش«، وقضاة ونظاما للقضاء، وعلوم الرايضيات، 
والطب وعلم املعادن والرسم والنحت واألساطري و املالحم واكتشاف العجلة 
الري و حيت صناعة  واستخدام احملراث وتدجني احليواانت والزراعة ونظام 

العب األطفال.9
5. حنت اخلليقة يف بوابة الشمس: يف أعايل »جبال األنديز« يف البريو؛ فهناك 
نصب حجري يسمى »بوابة الشمس«، يتكون من كتلة حجرية أحادية 
هي عبارة عن سور بطول 25 مرت، ووزن ۱۰ أطنان. وهناك نقش على 
واجهة البوابة لوجوه منحوتة بدقة تثل كل أقوام أمم األرض، والالفت للنظر 
أن الوجوه واملالمح واأللوان ختتلف الواحدة عن األخرى، وميكن بسهولة 
تشخيص األبيض واألسود واألمحر واألصفر واألمسر وغريهم. والسؤال الذي 
يطرح نفسه: كيف عرف ذلك النحات األنديزي وهو قابع يف جبله املنعزل 
البعيد عن بقية احلضارات، ويف ذلك الزمن العتيق، ألوان قسمات وجوه كل 

أقوام وشعوب األرض وتفاصيلها؟
6. القلعة احلجرية يف قمة اجلبل: من أغرب خملفات أسالف شعب »األنكا« 
قلعة أولنتااي مبو يف أعلى تلك اجلبال بنيت من كتل حجرية مقطوعة بطريقة 
جلبت  طنأ،   ۱۲ منها  الواحدة  وتزن  احلديثة  املكائن  على  حىت  تصعب 
من مقالع حجرية تُبعد ۱۲ کيلومرتا عن اجلبل وإليصاهلا جيب اجتياز شق 
أرضي هباوية عمقها ألف مرت يف قعره يوجد سيل مائي عنيف، كما ويبدو 
من املستحيل مد جسر بني طريف الشرخ املتباعدتني، وحىت لو مت بناء جسر 
فهو لن ينحمل ثقل احلجارة املنقولة فوقه، ولو افرتضنا أننا عربان الشرخ أو 
الصدع األرضي، فكيف ستتمكن من رفع كل تلك احلجارة الضخمة إىل 
أعلى اجلبل؟! علما أبن كل الدروب اجلبلية املؤدية إىل القمة ضّيقة جدا 
تكفي ملرور إنسان واحد أو حيوان الالما اجلبلي. الغريب أن هناك منحوتة 
ضخمة قرب القلعة تثل رجل فضاء بيدلة وخوذة فضائية واقية، مع ما يشبه 

علبة حتكم وسيطرة على صدره.
7. كيف أضاء الفراعنة ظلمة داخل اهلرم؟: مل تعرف إىل اليوم الطريقة اليت 
أضاء هبا الفراعنة ابطن اهلرم املظلم أثناء إجناز األعمال يف داخله، حيث مل 
يوجد أي أثر للسخائم الناجتة من حرق املشاعل أو أي نوع من احملروقات 
لتوفري اإلضاءة الالزمة للعمل، مث إنه ال توجد داخل اهلرم کمية كافية من 
األوكسجني حلرق عود ثقاب واحد. وقد جرب بعض العاملني على فك 
أسرار اهلرم طريقة املرااي العاكسة ولكن طول املسافة وتعّرجات املمرّات منعت 
الكبري  اهلرم  داخل  منحواتت  وجذوا  مث  النهار.  ضوء  انعكاسات  وصول 
املصباح الكهرابئي بجم طول اإلنسان، ويقول العلماء إن تلك املصابيح 

كانت سرّا مل يكن يعرفه غري عدد قليل من كبار الكهنة ورجال الدين، فمن 
أين جاء الفراعنة بتلك املصابيح الضوئية الشبيهة جدا ابليت نستعملها اليوم؟ 
يعرفه غري  ال  وملاذا كانت سرتة  لتشغيلها،  استعملوا  الطاقة  من  نوع  وأي 

القالئل من الكهنة؟
۸. بطارية بغداد: مت اكتشاف ۱۲ بطارية ذات صناعة بدائية يف »بغداد«، 
يبلغ عمرها 4000 سنة، من صنع هذه  الباحثون )بطارية بغداد(  مساها 
املفروض  من  اليت  الكهرابئية  األسالك  هي  وأين  وملاذا،  وكيف  البطارية؟ 

وجودها معها؟
إن كل ما حولنا يكاد ينطق ويقول لنا أبن يف الكون كائنات غريان، وإنا 
سبق أن زارتنا وملرات كثرية، وإننا رمبا تكون مستعمرين و بطريقة مل يكتشفها 

الذكاء البشري بعد.10

اهلوامش:
1. ينظر: »املستقبل السحيق: رحلة حنو عوامل أخري«، الدكتور جواد بشارة، الرابط:

h t t p : / / w w w. i r a k e r . d k / i n d e x . p h p ? o p t i o n - c o n _
content&task=view&id-11450&Itemid=99

2. سورة الروم، اآلية 9.
الفضاء زارت األرض قبل  ينظر موضوع »اکتشافات وأدلة تشري لوجود حياة يف   .3

آالف السنني«، مجعية الفلك ابلقطيف:
http:/ /qaswab.org/qasforum/index.php?showtopic-
11033&st=40

قبل آالف  األرض  زارت  الفضاء  لوجود حياة يف  وأدلة تشري  ينظر: »اکتشافات   .4
السنني«، مجعية الفلك ابلقطيف، مقال األستاذ فهد األمحري:

http:/ /qasweb.org/qasforum/index.php?showtopic-
11033&st=40

5. ينظر املصدر نفسه: اکتشافات وأدلة تشري لوجود حياة يف الفضاء زارت األرض 
قبل آالف

السيت، مجعية الفلك ابلقصني.
6. حضارات متقدمة سيفتنا إىل القمر قبل 4319 عاما!! جهينة نيوز - رميا ديبو:

http://www.jpnews-sy.com/ar/news.php?id-4569
7. الباحث مباح حامت يف حديثه لوكالة كردستان لألنباء )آکانيوز ( نظرية الكائنات 

الفضائية هي األقرب لنشأة احلضارة السومرية، اندي الفكر العريب:
http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid-35952

8. »املستقبل السحيق: رحلة حنو عوامل أخري«، الدكتور جواد بشارة، الرابط:
h t t p / / w w w. i r a k e r . d k / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&tak=view&id-l1450&Itemid=99
9. موضوع بعنوان »احلكيم البابلي« نشره موقع احلوار املتمدن، العدد ۳۱4۸، الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art asp?aid=23198

10. املصدر السابق.

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

اَتَح لإلسالم أن ينداح بسرعة وسهولة نسبية إىل شىت أحناء العامل، حىت استقر 
فيها استقراراً راسخاً، وذلك فيما عدا استثناءات قليلة مثلتها »األندلس« 
وبعض جزائر »البحر األبيض املتوسط«. أما انتقال اإلسالم إىل العامل اجلديد 
فقد أتخر واكتنفته وال تزال تكتنفه صعوابت أخَّرت عملية تغلغله وأتصله 

يف تلك األحناء. 

املستكشفون األوائل
القارة  إىل  اليت جاءت ابملسلمني  األوىل  اهلجرة  لتاريخ  املستقرئ  ويالحظ 
األمريكية عموماً، و»الوالايت املتحدة« خصوصاً؛ أنه قد صاحبتها ظروف 
مل يتمكن أولئك املهاجرون من تطويعها، بل تكنت من تطويعهم وتذويبهم 
يف املصهر األمريكي حىت غدوا مواطنني أمريكيني بال هوية أصلية يعتدون 
هبا، والقالئل منهم ممن هتيأ هلم االحتفاظ بشيء من معامل اهلوية األصلية، 

فإن حديثهم عنها مل يعد سـوى حديث الذكرايت البعـيدة اليت حيمـلها شىت 
املهاجرين املتأمركني عن أوطانم األوىل.

وقد جاء املسلمون األوائل إىل أمريكا مستكشفني هلذه الداير القصية عن 
بْيد أنم مل أيتوا يف ظروف نضة صناعية وال أوضاع تفّوق  القدمی،  العامل 
علمي ابهر، وال جاؤوا أبعداد كبرية بيث تتم هلم الغلبة التامة والسيطرة على 

احمليط الذي انتهوا إليه.
وقد أكثرت الواثئق التارخيية من ذكر أخبار األقوام الذين هبطوا العامل اجلديد 
قبل كولومبوس، فُتحدِّثنا الواثئق الصينية القدمية اليت تعّرضت للحديث عن 
املسلمني  العرب  بعض  هجرة  يف  القول  مفصلة  العاملية،  اهلجرات  خمتلف 
من أتباع دولة املرابطني املغربية اليت دامت بني القرنني احلادي والثاين عشر 
امليالديني، فتقول إن تلك اهلجرة قطعت براً كبرياً خالياً من اجلزر وخمرت 
أمواجه ألكثر من مائة يوم حىت انتهت إىل ما يعرف اليوم أبمريكا وتعّرضت 
الوثيقة للحديث عن حجم السفن اليت امتطاها العرب القدامى، فذكرت أنا 

حممد وقيع هللا 

من تـاريخ اإلسـالم في الواليـات المتـحدة

أمريكا والحضارة اإلسالمیة 1
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كانت أضخم عشرات املرات من السفن اليت أتى هبا املستكشف اإليطايل 
كريستوفر كولومبس.1 

وبقية ما جاء من تفاصيل يف الوثيقة يتفق تاماً مع ما أورده املؤرخ اإلسالمي 
الشريف اإلدريسي عن رحلة عربية أخرى يف كتابه »نزهة املشتاق يف اخرتاق 
بعض  أوساط  يف  األخرية  السنوات  يف  ضافية  شهرة  انل  الذي  اآلفاق«، 

الباحثني واملؤرخني الغربيني. 
الرحلتني أن أصحاهبما رجعوا أدراجهم حىت بلغوا  والواضح يف أمر هاتني 
التقوا يف أمريكا أقواماً كانوا قد وصلوها  دايرهم، وحّدثوا أهاليهم أنم قد 
قبلهم، وألفوهم يتحدثون مثلهم بلغة الضاد، وتولوا أمر الرتمجة بينهم وبني 
السكان احملليني، وهنالك تفاصيل أخرى اهتم بسردها اإلدريسي خباصة ال 

هتمنا يف هذا السياق.2 
ومل تتحدث أي وثيقة الحقة عن مصري العرب األوائل الذين استوطنوا أمريكا 
منذ القرن العاشر امليالدي فيما يثري االفرتاضات املرجحة أبنم رمبا اندجموا 
تدرجيياً يف السكان احملليني وفقدوا مقوماهتم وثقافاهتم الذاتية، أو رمبا اندثروا 
بفعل احلروب الطاحنة اليت كانت تدور بني اجملموعات اإلثنية أبمريكا يف 

ذلك األوان 
ويف أوائل القرن الرابع عشر امليالدي طرقت بعثة استكشافية إسالمية إفريقية 
أخرى شواطئ أمريكا، يقودها ملٌك من »مايل« يسمى أبو بكر، كان غنياً 
فضل هللا  وابن  القلقشندي   - و   - بطوطة  ابن  عنه  حتدث  أسطورايً  غىن 

العمري.
البحر  ثبج  فـريكب  اهلائلة  الثروة  تلك  يسـتخدم  أن  امللك  ذلك  قرر  وقد 
ليكـتشف ما وراءه من اآلفاق، وقد حكى العمري أنه سأل ابن أيب بكر عن 
سرِّ انتقال امللك إليه، فأفاده قائاًل: إن الذي كان قبلي يظن أن البحر احمليط له 
غاية تدرك، فجهز ِمئني سفن، وشحنها ابلرجال واألزواد اليت تكفيهم سنني، 
وأمر من فيها أن ال يرجعوا حىت يبلغوا نايته أو تنفد أزوادهم، فغابوا مدة 
طويلة، مث عاد منهم سفينة واحدة، وحضر مقدَّمها، فسأله عن أمرهم، فقال: 
سارت السفن زماانً طويالً حىت عرض هلا يف البحر يف وسط اللجة واد له جرية 
عظيمة، فابتلع تلك املراكب، وكنت آخر القوم، فرجعت بسفينيت، فلم يصدقه، 
فجهز ألفاً للرجال وألفاً لألزواد، واستخلفين وسافر بنفسه ليعلم حقيقة ذلك، 

فكان آخر العهد به ومبن معه.3
وقد حقق يف تفاصيل ما جرى هلاتني البعثتني عامل األنثروبولوجيا األمريكي 
املعاصر الربوفيسور إيفان فان سريتيما، فأكد أن األوىل حتطمت على التيار 
ورجَّح  فلوريدا،  سواحل  قرابة  احمليط  داخل  جيري  الذي  االستوائي  املائي 
بشواهد أثرية لقبور أشخاص سود ترجع إىل تلك الفرتة ابلتحديد وصول 
واختالطها  و»املكسيك«  »فلوريدا«  نواحي  يف  واستقرارها  الثانية  البعثة 

ابهلنود احلمر هناك.4 
التقاهم كريستوفر  الذين  السود  أولئك  هم  الرجال  هؤالء  بقااي  ورمبا كان 
كولومبس وحتدث عنهم يف مذكراته عن الرحلة الثالثة، ووصفهم أبنم كانوا 
سود البشرة، وحيملون أسلحة مذهبة، وأنم أغنياء مبا هلم من متاع5 وأدوات، 
ورمبا تت إابدة هؤالء السكان الحقاً ضمن األقوام والسكان احملليني الذين 
أجهز عليهم املهاجرون األوروبيون الذين توافدوا على القارة األمريكية إثر 

كولومبس. ورمبا كانت املساجد األثرية اليت اكتشفت يف كل من »نيفادا« 
و»تكساس« واملكسيك من بقااي آاثرهم. 

وقد ذكر كولومبس يف مذكراته بتاريخ احلادي عشر من أكتوبر 1492م.، 
وكولومبس  »الكويب«،6  الساحل  قبالة  طويلة  مبنارة  مسجداً  رأى  رمبا  أنه 
يعرف املساجد جيداً؛ ألنه أتى من األندلس املسلمة يف عام سقوطها يف يد 
النصارى،7 فإن كان ما رآه مسجداً ابلفعل فلعله كان أيضاً من آاثر أولئك 

األفارقة املسلمني الذين هبطوا أمريكا قبله. 
وأما غناهم الذي وصفه كولومبوس ووصفه من قبله ابن بطوطة والقلقشندي 
وآخرون، فمع أنه أوصلهم إىل حواشي العامل اجلديد، إال أنه ظل غىًن )شيئياً( 
- بلغة مالك بن نيب - مل يغن عنهم شيئاً، إذ مل يتحول إىل مادة ثورة صـناعية 
تنتج ما يقابل ويكافئ السالح األورويب احلديث الذي استخدم الستئصال 

وجودهم من على الرتاب األمريكي! 

آثر املوريسكيني
ويف ظروف التضييق على مسلمي األندلس من قبل حماكم التفتيش النصرانية، 
فرت أعداد متكاثرة منهم إىل املغرب العريب، حيث استقروا هناك، بيد أن 

أعداداً وفرية أخرى قطعت احمليط األطلسي واستقرت يف أمريكا. 
وهؤالء ُوجدت آاثر لغتهم العربية خمتلطة - حىت اليوم! - بلغة اهلنود احلمر، 
»جامعة  أستاذ  قاطع  بشكل  ذلك  أكد  األصليني، كما  أمريكا  سكان 
لعلم  إبجادته  معروفاً  الذي كان  واينر،  ليو  الربوفيسور  األسبق  هارفارد« 

اللغات وإجادته ألكثر من 12 لغة عاملية. 
وقد ذكر كوملبس - يُطَّرد يف كتابة االسم - أيضاً أنه رأى أقواماً يشبهون 
نسائهم. وذكر  أوساط  انتشار احلجاب يف  األندلس، واستغرب من  أهل 
مكتشف إسباين آخر هو هريانندو كورتيز أن أولئك النسوة كن يرتدين الرباقع 
اليت كانت ترتديها نساء األندلس. وذكر املكتشف اإلسباين فريانند كولومبس 
أنن كن يرتدين مالبس تاثل مالبس نساء »غرانطة«، بينما كان أطفاهلن 

يرتدون أيضاً أزايء أطفال غرانطة.8 
وبدهي أن أمثال أولئك املستضعفني الفارين بدينهم ودنياهم ال يرجتى هلم 
مستقبل آمن يف ظل ما دمههم بوصول محالت أعدائهم اإلسبان إىل الدنيا 
اجلديدة، فقد استؤصل وجودهم بعد ذلك بوقت قليل، وقد مت ذلك قبل 
احلمر.  اهلنود  من  الغربة  هبم يف  أَِنُسوا  الذين  أصدقائهم  استئصال  يتم  أن 
النصرانية على  فمن أولئك األندلسيني املعذبني من استتيب وقبل اعتناق 
مستوى الظاهر على األقل، ومنهم من أُعدم حرقاً ابلنار، ومنهم من أعيد 
إىل »إسبانيا« ليحاكم هناك أمام حماكم التفتيش. فقد كان املطلوب كما 
تقول الواثئق: أال يوجد أي جمال لنشر الدين احملمدي9 عن طريقهم يف أمريكا. 
وكما يقول لوي كاردايك فإن: ديوان التحقيق مل يفتش فقط عن القضااي املتعلقة 
ابملسلمني، بل ما وراء كل أثر إسالمي لدى الفرد املسيحي يف العامل اجلديد.10 
فكان املقصود يف اجلملة منع أتثري املسلمني يف عقائد النصارى األمريكيني 

ولو من بعيد. 
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البابلية، ووقع معظم  اخليول  انارت »أورشليم« حتت ضرابت حوافر  وقد 
عدة  ماعدا  البابليني  أسر  االطراف يف  املرتامية  »بين اسرائيل«  بالد  سكنة 
ضئيلة من املساكني والفقراء والعجزة. وهذه الواقعة أظهرت ابن هللا املتعال، مل 
يعقد مع كائن كان عهدا وميثاقا بال قيد وشرط، بيث أن بين اسرائيل دفعوا 
مثن هذا الوهم وتعلموا الدرس قاسيا، وعرفوا أن أي فعل يف هذا العامل لن 
مير دون ردة فعل، وهذه السنة الثابتة اليت ال تغيري فيها يف الكون والوجود، 
بيث أن دمار وخراب املدينة وتشرد وتشتت أهاليها، هو رد التقدير االهلي 

على جور وفساد احلكام وجتاوز الناس للحدود االهلية. 
وكان النيب ينظر إىل دمار وأنقاض اورشليم حزينا كئيبا وبقلب جريح، ويئن 

تذكارا عليها ولسان حاله يقول: 
إن اورشليم اليت كانت تكتظ ابلسكان ذات يوم، أصبحت اليوم مهجورة. املدينة 
اليت كانت حمببة لدى األمم، ابتت اليوم أرملة! وهي اليت كانت ملكة املدن، 

حتولت اليوم إىل جارية!
إن اورشليم تبكي الليل كله وتنزلق الدموع على خديها. ومل يتبق أحد من أنصارها 
ليكون عزاء هلا. لقد خاهنا أصدقاؤها وأصبحوا مجيعا يناصبوهنا العداء. )مراثي 

إرميا، 1: 2-1(
إن من خان »اورشليم«، مل يكن غريبا، لقد كان بنو اسرائيل، جائرين غري 
خملصني، أضافوا على الرغم من تذكار األنبياء االهليني، يف سجلهم اجلحود 
النهاية حتولت  والتمرد على هللا واستعانوا ابي وسيلة البراز عنادهم، ويف 
اورشليم إىل أنقاض وخراب ودمار، ووقع أهاليها يف األسر وتشردوا يف البالد. 

ويف أورشليم، 
ال ييت أحد إىل بيت هللا ليعبد يف أايم العيد. الفتيات اللوايت كن ينشدن األانشيد 
بواابت  لقد أصبحت  الكهنة وهم وحيدون.  ويتأوه  اليوم مكلومات،  أصبحن 

املدينة مهجورة، وغرقت أورشليم يف املأمت والعزاء. 
لقد تغلب عليها أعداؤها، وانتصروا. لقد عاقب هللا اورشليم بسبب وفرة ذنوبا. 

وأسر األعداء، أبناءها ونقلوهم وهم أسرى وعبيد إىل داير الغربة. 
أعاظمها كالغزالن عن مرتع، وهم  أورشليم كله. ويبحث  لقد زال جمد ومجال 

أعجز من أن ميلكوا التخلص واإلفالت من قبضة العدو. 
إن اورشليم تتذكر اليوم وبني أنقاض املصائب والكوارث، االايم اجمليدة املاضية. 
وعندما حاصرها العدو، مل يكن من يعينها ، لقد قهرها العدو وسخر من هزميتها«. 

)املراثي، 1: 7-4(
ويف ذلك احلني، عندما حل املعروف حمل املنكر واملنكر حمل املعروف بني 
بين اسرائيل، ويف تلك احلقبة عندما كان أهايل اورشليم وهم يف قمة النعمة 
والرخاء، يسخرون من فقر الفقراء وعوز املساكني، وكانوا يتسابقون معا يف 
اجلد  إرميا على حممل  الناصح  النيب  والضياع، مل أيخذوا حتذيرات  الفساد 
وكانوا يستهزئون به. وهؤالء اليوم وهم يف قبضة أسر اببل، يتحسرون على 
ماضي أورشليم. إن إرميا الباكي والنادب، يستمع من بني صمت أنقاض 

اورشليم، حنيبها وعويل سكانا إذ يقولون مع أنفسهم: 
لقد اقرتفت اورشليم معاصي كثرية ومل تعد طاهرة. إن مجيع الذين كانوا يكرموهنا، 
ابتوا يذلوهنا اليوم، الهنم شاهدوا ُعّريها وهواهنا. إهنا تبكي وختفي وجهها استحياء.
تنتبه وتعنت. إهنا مل تفكر  لقد كانت وصمة عار على جبني اورشليم، لكنها مل 

بعاقبتها، وسقطت بغتة. واالن ال أحد يواسيها. )املراثني 1: 9-8(
إن »اورشليم« حتولت من السالمة والعافية، إىل إسم ملئ ابلعتمة فحسب. 
وحتولت املدينة السليمة إىل مدينة مدمرة يتعاىل فيها نعيق البوم وصرخات 

الطيور اجلارحة.
إن أورشليم مل تتعظ، لكي تكون عربة وعظة لالخرين. 

وليت شعري! أن تفهم وتدرك مجيع املدن وسكان البالد، أن مصري اورشليم 
ال  والذين  والغدرة  املسيئني  جلميع  السماوية  املشيئة  هي  وهذه  ينتظرهم، 

يستوعبون الدرس والنصح على مر التاريخ. 
وليت شعري! أن أورشليم وقبل أن تصبح خرااب، كانت تفهم أنا ويف مجيع 

طبقات حياهتا، تروي شتلة وشجرية النهب والسلب وهجوم االعداء.
وليت شعري! أن تكون اورشليم قد أدركت يف مرآة كالم إرميا النيب، ابن 

العدو سينهب خزائنها ويدمر معابدها. 
واالن أصبحت أورشليم تنحب وتتأوه وتطلق احلسرات وتكرر مع ذاهتا: 

أيها الذين مترون علّي! ملَ ال تنظرون يل؟ ألقوا نظرة علّي وانظروا هل هناك حزن 
يفوق حزين؟ أنظروا ماذا فعل هللا يب عندما غضب علّي!

لقد أنزل انرا من السماء ليحرق ناع عظامي. ونصب فخا يف طريقي وضريب 
ابألرض ضراب. لقد تركين وختلى عين وأان يف حزن ال ينتهي.

لقد نسج ذنويب ووضعها كحبل حول رقبيت وأخضعين للعبودية والرق. لقد سلب 
مين كل قويت ورماين يف أحضان أعدائي الذين كانوا أقوى وأعىت مين.

إين أبكي بسبب هذه املصائب والكوارث وتنزلق الدموع على خدي. )املراثي،1: 
)16 – 13

وترتفع أيدي »أورشليم« مثل أشجار بالد اللنب والعسل حنو السماء، وحتدق 
ابكية هنا وهناك يف أرض اجلريان، وتبحث عن احمليطني هبا واملتامخني هلا، 

لكن ال أحد ميد يده البتة لنجدهتا. 
وعندما يسري قوم حنو اهلالك والفناء، لن تسعفهم أي يد داعمة. وعندما 
يصدر األمر من السماء، يصبح اجلميع كالطري الرعديد واخلائف الذي يقع 

يف قبضة عقاب جارح، وتسلب منه كل فرصة للحركة. 
لقد طلبت املساعدة من األصدقاء واألنصار، لكنهم خانوين. لقد فارق الكهنة 
والوجهاء احلياة يف أزقة املدينة عندما كانوا يبحثون عن لقمة خبز تسد رمقهم 

وتنقذهم من املوت. 
إن الناس يسمعون أنيين، لكن ال أحد يسعفين. وعندما علم أعدائي ماذا فعلت 

يب، فرحوا وابتهجوا. )املراثي، 1: 21-20( 
إن يدا مساواي، قد دمرت مجيع بيوت اسرائيل. وحطت قالعها وحصونا، 
العظماء  من  يوم  ذات  أنفسهم  يعتربون  الذين كانوا  مجيع  وجوه  وعّرت 

والوجهاء. 
واليوم حتولت أورشليم إىل هدف جلميع سهام البالء. وقد نزل الغضب االهلي 
الذي انبثق من السيوف البابلية املهامجة، كلهيب انر على خيام اورشليم 
الرماد. واحرتقت كل املعابد وكل ما كان يعد مقدسا  وحوهلا إىل تلة من 
يوما ما، وكان بنواسرائيل يفتخرون به، لكي يُعرف ابن هللا غين عن اجلميع، 

قدوس ومبارك ومنزه. 
وكان بنواسرائيل يضجون وينحبون يف قبضة األسر الذي صنعوه ألنفسهم 
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الذين  والشبان  املهدمة  واملعابدة  املنهارة  اجلدران  على  ويبكون  ابيديهم. 
إىل  وتعيدهم  وترمحهم  السماوية  اليد  تنجدهم  أن  عسى  حياهتم،  خسروا 

أورشليم مرة أخرى.
وكان إرميا النيب احلزين والباكي يف عزاء اورشليم، حيدق ويرنو إىل األقاصي 

البعيدة ويقول متوجها إىل قوم مل يعودوا موجودين: 
وأما هذا، فكان من صنع هللا. لقد نفذ ما كان قد قاله قبل سنوات. وكما كان 
قد حذر منه مرارا. مل يرحم اورشليم وأابدها وأدى إىل أن يفرح أعداؤها خلراب 

املدينة ويتباهون بسطوهتم وقدرهتم.
اي أهايل اورشليم! إبكوا يف حضرة هللا، اي جدران اورشليم! أذريف الدموع هنارا ليال 

كالسيل وال متنعي أعينك عن البكاء. 
حنوه  أيدكم  إرفعوا  هللا!  حضرة  يف  قلوبكم كاملاء  حنيب  واسكبوا  ليال  إهنضوا 
وتوسلوا إليه البنائكم الذين يتضورون يف األزقة جوعا. )املراثي، 2: 19-17(

وليت كان بنواسرائيل ومجيع الذين على شاكلتهم ممن يعيشون يف قمة النعيم 
وينسون ويل نعمتهم ويضطهدون املظلومني وميألون أرض هللا القهار ابلفساد 
واإلذالل، يفهمون أنه عندما يقرر هللا بسبب معاصي قوم ما، أن تلتهمهم 
نريان قهره، فال مكان وجمال للشكوى واللوم؟! وهذا ليس مصري بين اسرائيل 
بل قدر هللا العادل واحلكيم املقدر جلميع األمم لكي ينتزع منهم بعد جحودهم 
النعمة، أتلق سيماهم وقيمة أمواهلم وممتلكاهتم، ويسّود وجوههم ويقتلعهم من 
جذورهم، عسى أن يصبحوا عربة ودرسا لالخرين الذين يُفسح هلم اجملال 

للسري يف األرض، مثلما اضطر بنو اسرائيل لإلقرار ابن:
لقد صب هللا جام غضبه علينا، وأوقد انرا يف اورشليم اليت احرتقت عن بكرة 
أبيها. ومل يكن أحد من امللوك وأمم العامل يصدق أن يكون مبقدور العدو، إقتحام 
بواابت اورشليم، لكن هذا ما حدث، الن األنبياء ]أدعياء النبوة والرسالة[ كانوا 
قد اقرتفوا ذنواب وسفك الكهنة دماء االبرايء يف املدينة. إن هؤالء يتمشون اليوم 
أيديهم  يف األزقة وهم يتحسسون طريقهم ابرتباك وال يقرتب أحد منهم، الن 
ملطخة بدماء األبرايء. لقد صرخ الناس وقالوا هلم: إبتعدوا! ال تلمسوننا، النكم 
أجناس! لذلك اتهوا وحاروا وابتوا يتنقلون من أرض إىل أرض، لكن أي وطن ال 
يستقبلهم. الن هللا جعلهم يتيهون هكذا وأصبح ال يهتم بم. لقد فقد الكهنة 

والكبار، عزهتم واحرتامهم«. )املراثي، 4: 16-11(
وهذا هو القدر احملتوم لبين اسرائيل الذي قرروا ألنفسهم هذا، ومل يتمكنوا من 

لوم أحد سواهم. 
إن يدا مساوية، تقرر مصري وقدر قوم أخرين، مل يقرأوا اتريخ األمم السالفة 

ومروا على كل ذلك مرور الكرام. 
واملؤسف أن التاريخ يكرر نفسه بصورة متتالية، وتربز قواعد وسنن، من بني 

تعامالت وعالقات الناس، لكي يُعرف ابن الكون مل ُيرتك وشأنه.
لكي يُعرف، أن مثة عينا تراقب ما نفعله، وتقفز كاألسد اهلصور من مكمنها 

فجأة وتسك بتالبيب فريستها الغافلة. 
هبا  حل  الذي  املصري  وعزائها،  مأتها  يف  االن  وترصد  تنظر  اورشليم  إن 

وابمسها، وحتصي العقوبة اليت سرت عليها.
وليتهم يف ذلك احلني حيث أغلقوا أعينهم على النعم والربكات، كانوا يصغون 
لتوصيات ونصائح إرميا النيبj الناصح للقوم والقبيلة، لكي ال يكونوا يضطروا 

لتكبد مثن مؤمل كهذا!
لقد هتكوا عصمة نساءان وبناتنا يف يهوذا. وأعدموا قادتنا وانتهكوا حرمة كباران. 
وأجربوا شبابنا على العمل الشاق يف املطاحن كالعبيد، ويسري أطفالنا وهم يرتحنون 

حتت محل ووطأة احلطب الثقيل الذي يلمونه. )املراثي، 5: 17-11(
ويقول هللا تعاىل يف سورة »اإلسراء«: 

»َوَقَضييَْنا ِإىَل َبيِن ِإْسَرائِيَل يف اْلِكَتاِب لَتيُْفِسُدنَّ يف اأَلْرِض َمرَّتينَْيِ َولَتيَْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبريًا 
٭ فَِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوالمُهَا بيََعثيَْنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََّنا ُأويل أبٍَْس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخالَل 
اَيِر وََكاَن َوْعًدا مَّْفُعوالً ٭ مثَّ َرَدْداَن َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْداَنُكم أبَِْمَواٍل َوبَِننَي  الدِّ
َوَجَعْلَناُكْم َأْكثيََر نَِفريًا ٭ ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ألَنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأمُتْ فيََلَها فَِإَذا َجاَء 
ُوْا  َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِييُتيربِّ
َما َعَلْوا تيَْتِبريًا ٭ َعَسى رَبُُّكْم َأن ييَْرمَحَُكْم َوِإْن ُعدمتُّْ ُعْداَن َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفرِيَن 

َحِصريًا«1
وهذه اآلايت تتناول جانبا من اتريخ بين اسرائيل احلافل ابملغامرات وتقول:

ُعُلوًّا  َولَتيَْعُلنَّ  َمرَّتينَْيِ  اأَلْرِض  لَتيُْفِسُدنَّ يف  اْلِكَتاِب  ِإْسَرائِيَل يف  َبيِن  ِإىَل  »َوَقَضييَْنا 
َكِبريًا«

أنتم فسادا وسفكا للدماء وظلما وجرمية،  وعندما يني الوعد االول، وتعيثون 
نرسل إليكم مجوعا من عبادان االشداء واملقاتلني لينالوا منكم عقااب لكم. »فَِإذا 
القوم  هؤالء  إن  َشديد«.  أبٍَْس  ُأويل  لَنا  ِعباداً  َعَلْيُكْم  بيََعْثنا  ُأوالمُها  َوْعُد  جاَء 
األشداء جيهزون عليكم حبيث يبحثون يف كل بيت ودير للعثور عليكم »َفجاُسوا 

ِخالَل الدِّايِر«.
»َو كاَن َوْعداً َمْفُعوال«

ومن مث مشلتكم العناية االهلية ونصرانكم على اولئك القوم الغزاة »مثَّ َرَدْدان َلُكُم 
اْلَكرََّة َعَلْيِهم«.

َو  َأْمَدْدانُكْم أبَِْمواٍل  وعززانكم أبموال طائلة وبنني وعديد كبري من األفراد »َو 
بَنني«.

وقد تفوقتم يف عديد أفرادكم على عديد أفراد العدو »َو َجَعْلناُكْم َأْكثيََر نَفريًا« 
وهكذا تشملكم األلطاف والعناية االهلية. عسى أن َتصلحوا وُتصلحوا أنفسكم. 
وتكفوا عن السيئات وتعملوا الصاحلات. النه: »ِإْن َأْحَسنيُْتْم َأْحَسنيُْتْم أِلَنيُْفِسُكْم 

َو ِإْن َأَسْأمُتْ فيََلها«.
وهذه سنة دائمة ابن احلسنات والسيئات تعود إىل اإلنسان ذاته. وكل ضربة 
يوجهها االنسان يوجها يف احلقيقة هليكله وأي خدمة يسديها الحد، إمنا 
يكون قد خدم نفسه، لكن لالسف، ال تلك العقوابت توقظكم وال هذه 
النعمة والرمحة االهلية. إنكم تطغون جمددا وتشون على طريق الظلم العدوان، 
وتفسدون إميا فساد يف األرض، وتتخطون حدود التفوق والتسلط. ومن مث 

حيني الوعد االهلي الثاين. 
األشداء،  املقاتلني  من  عليكم مجاعة  تتغلب  الثاين،  الوعد  موعد  وعندما يني 
على  والغم  احلزن  آثر  تبدو  حبيث  واألضرار  اخلسائر  أفدح  بكم  ويلحقون 
وجوهكم »فَِإذا جاَء َوْعُد اآْلِخَرِة لَِيُسوُؤا ُوُجوَهُكْم«؛ إهنم سينتزعون منكم حىت 
أكرب معابدكم يف بيت املقدس ويدخلونه؛ مثلما دخلوه يف املرة األوىل »َو لَِيْدُخُلوا 
اْلَمْسِجَد َكما َدَخُلوُه َأوََّل َمرَّة«. وهؤالء ال يكتفون بذا القدر بل أهنم سيهدمون 
ُوا ما َعَلْوا تيَْتبريًا«. ومع ذلك  ويدمرون كل البالد واألراضي اليت احتلوها »َو لِييُتيربِّ

فان أبواب التوبة واإلانبة إىل  هللا مل تغلق يف وجوهكم. وعسى أن يرمحكم هللا 
ثنية »َعسی  رَبُُّكْم َأْن ييَْرمَحَُكم «. وإن عدمت حنوان، فاننا سنعود إليكم وإن عثتم 
فسادا واستعالء، فاننا سنعاقبكم أشد عقاب »َو ِإْن ُعْدمُتْ ُعْدان«. )وهذا بداية 
هو عقاب الدنيا، ولقد أعددان جهنم لتكون للكافرين حصريا( »َو َجَعْلنا َجَهنََّم 

ِلْلكاِفريَن َحصريًا«.
وأبيد بنو اسرائيل و»اورشليم«، ومل يبق شئ سوى العجز و اإلنكسار. وهذه 
الواقعة أظهرت ابن هللا سبحانه وتعاىل، مل يربم مع أي كان، عهدا من دون 
قيد وشرط، حىت وإن كان سانده على مّر السنني ويف التقلبات والصعود 
واهلبوط، أو حىت انتشله بواسطة مئات املعاجز والكرامات، من براثن الذل 

واهلوان ورفعه إىل أعلى عليني. 
وقد دفع بنو اسرائيل ضريبة وهم فارغ يف جتربة مؤملة، ليفهموا أن أي عمل 
أكان مجيال أو قبيحا، لن مير من دون جواب يف هذا العامل أو العامل االخر، 

وهذا انبع من سنة اثبتة وابقية يف مجيع أركان الكون والوجود. 
إن دمار املدينة العامرة وتشرد سكانا املتنعمني، كان مبنزلة رد التقدير االهلي 
على ظلم وفساد قوم أنكروا اجلميل وجحدوا النعمة، واعتربوا أن من حقهم 

التعدي وجتاوز حدود الظلم، وال يعبأون بكالم أي انصح وذاكر. 
وقد رآى بنو اسرائيل، يف عهد النيب موسى ويف مرآة آايت »التوراة« 
غدهم وعاقبتهم، وانقض عليهم بغتة كل ما كان يستهدفهم و أرضهم، وهم 
يف غاية اإلبتعاد عن الورع والتقوى، لكن ماذا عن انسان خيسر مجيع الفرص 
وهو يف قمة النعمة والرخاء لكنه يف غفلة، على يد التقدير السماوي القدير 

وهللا القهار املنتقم. 
ويقول اإلمام الصادق بشأن كل ما حّل ببين اسرائيل ودايرهم: 

»ملا عملت بنو إسرائيل املعاصي و عتوا عن أمر ربم، أراد هللا أن يسلط عليهم 
من يذهلم و يقتلهم، فأوحى هللا تعاىل إىل إرميا: اي إرميا، ما بلد انتجبته من بني 
البلدان، فغرست فيه من كرائم الشجر، فأخلف فأنبت خرنواب؟2 فأخرب إرميا 

أحبار بين إسرائيل، فقالوا له: راجع ربك،ليخربان ما معىن هذا املثل. 
فصام إرميا سبعا، فأوحى هللا إليه: اي إرميا، أما البلد فبيت املقدس، و أما ما 
أنبت فيه فبنو إسرائيل الذين أسكنتهم فيها، فعملوا ابملعاصي، و غريوا ديين، 
و بدلوا نعميت كفرا، فيب حلفت، ألمتحننهم بفتنة يظل احلليم فيها حرياان، و 
ألسلطن عليهم شر عبادي والدة، و شرهم طعاما، فيسلطن عليهم ابجلربية فيقتل 
مقاتليهم، و يسيب حرميهم، و خيرب دايرهم اليت يغرتون با، و يلقي حجرهم 

الذي يفتخرون به على الناس يف املزابل مائة سنة. 
فأخرب إرميا أحبار بين إسرائيل، فقالوا له: راجع ربك، فقل له: ما ذنب الفقراء و 
املساكني و الضعفاء؟ فصام إرميا سبعا، مث أكل أكلة فلم يوح إليه شيء، مث صام 
سبعا، فأوحى هللا إليه: اي إرميا، لتكفن عن هذا، أو ألردن وجهك إىل قفاك.« 

قال:»مث أوحى هللا تعاىل إليه: قل هلم ألنكم رأيتم املنكر فلم تنكروه. 
فقال إرميا: رب، أعلمين من هو حىت آتيه، فآخذ لنفسي و أهل بييت منه أماان؟ 
قال: ائت موضع كذا و كذا، فانظر إىل غالم أشدهم زمانة، و أخبثهم والدة، و 

أضعفهم جسما، و شرهم غذاء، فهو ذلك. 
فأتى إرميا ذلك البلد فإذا هو بغالم يف خان، زمن، ملقى على مزبلة وسط اخلان، 
و إذا له أم ترمي ابلكسر، و تفت الكسر يف القصعة،و حتلب عليه خنزيرة هلا، 

مث تدنيه من ذلك الغالم فيأكله. 
فقال إرميا: إن كان يف الدنيا الذي وصفه هللا فهو هذا. فدان منه، فقال له: ما 
امسك؟ قال: خبت نصر. فعرف أنه هو، فعاجله حىت برئ. مث قال له: تعرفين؟ قال: 
ال، أنت رجل صاحل. قال: أان إرميا نيب بين إسرائيل، أخربين هللا أنه سيسلطك 
على بين إسرائيل فتقتل رجاهلم، و تفعل بم كذا و كذا -قال -: فتاه الغالم يف 
نفسه يف ذلك الوقت، مث قال إرميا: اكتب يل كتااب أبمان منك. فكتب له كتااب، 
و كان خيرج إىل اجلبل و يتطب،و يدخله املدينة و يبيعه، فدعا إىل حرب بين 
إسرائيل فأجابوه، و كان مسكنهم يف بيت املقدس، و أقبل خبت نصر و من أجابه 
حنو بيت املقدس، و قد اجتمع إليه بشر كثري، فلما بلغ إرميا إقباله حنو بيت 
املقدس، استقبله على محار له و معه األمان الذي كتبه له خبت نصر، فلم يصل 
إليه إرميا من كثرة جنوده و أصحابه، فصري األمان على قصبة أو خشبة و رفعها، 
فقال: من أنت؟ فقال: أان أرميا النيب الذي بشرتك أبنك سيسلطك هللا على بين 

إسرائيل، و هذا أمانك يل. 
بيت  إىل  هاهنا  من  أرمي  فإين  بيتك  أهل  أما  و  أمنتك،  فقد  أنت  أما  فقال: 
املقدس، فإن وصلت رمييت إىل بيت املقدس فال أمان هلم عندي، و إن مل تصل 
فهم آمنون.و انتزع قوسه و رمى حنو بيت املقدس، فحملت الريح النشابة حىت 

علقتها يف بيت املقدس، فقال: ال أمان هلم عندي. 
فلما واىف نظر إىل جبل من تراب وسط املدينة، و إذا دم يغلي وسطه، كلما ألقي 
عليه الرتاب خرج و هو يغلي، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا ]دم[نيب كان هلل، فقتله 

ملوك بين إسرائيل و دمه يغلي، و كلما ألقينا عليه الرتاب خرج يغلي.
فقال خبت نصر: ألقتلن بين إسرائيل أبدا حىت يسكن هذا الدم. و كان ذلك الدم 
دم يىي بن زكراي، و كان يف زمانه ملك جبار يزين بنساء بين إسرائيل، و 
كان مير بيحىي بن زكراي، فقال له يىي: اتق هللا - أيها امللك - ال يل لك هذا.

فقالت له امرأة من اللوايت كان يزين بن حني سكر: أيها امللك اقتل يىي. فأمر 
أن يؤتى برأسه، فأيت برأس يىي يف طست، و كان الرأس يكلمه، و يقول له: 
اي هذا، اتق هللا، ال يل لك هذا. مث غلى الدم يف الطست حىت فاض إىل األرض، 
فخرج يغلي و ال يسكن، و كان بني قتل يىي و بني خروج خبت نصر مائة سنة. 
و مل يزل خبت نصر يقتلهم، و كان يدخل قرية قرية، فيقتل الرجال و النساء و 
الصبيان، و كل حيوان،و الدم يغلي حىت أفناهم، فقال: بقي أحد يف هذه البالد؟ 
فقالوا: عجوز يف موضع كذا و كذا. فبعث إليها فضرب عنقها على الدم فسكن، 

و كانت آخر من بقي. 
مث أتى اببل فبىن با مدينة، و أقام و حفر بئرا، فألقى فيها دانيال، و ألقى معه 
اللبوة، فجعلت اللبوة أتكل طني البئر، و يشرب دانيال لبنها، فلبث بذلك زماان. 
فأوحى هللا إىل النيب الذي كان يف بيت املقدس: أن اذهب بذا الطعام و الشراب 
إىل دانيال، و أقرئه مين السالم. قال: و أين دانيال، اي رب؟ قال: يف بئر ببابل 

يف موضع كذا و كذا. 
فأاته فاطلع يف البئر، فقال: اي دانيال؟ فقال: لبيك، صوت غريب. قال: إن ربك 
يقرئك السالم، و قد بعث إليك ابلطعام و الشراب.فداله إليه - قال - فقال 
دانيال: احلمد هلل الذي ال ينسى من ذكره، احلمد هلل الذي ال خييب من دعاه، 
احلمد هلل الذي من توكل عليه كفاه، احلمد هلل الذي من وثق به مل يكله إىل غريه، 
احلمد هلل الذي جيزي ابإلحسان إحساان، احلمد هلل الذي جيزي ابلصرب جناة، احلمد 
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الطّب اإلسالمي

بنو اسرائیل والنبوة

طبيعة احلّمص و أفعاله على اإلطالق 
ملا كان جوهر احلّمص كثري األرضّية، و كان أكثر أرضّيته طبيعتها معتدلة 
و هى األرضّية الّتفهة. و قليل منها حاّر حمرتق، و قليل آخر حاّر ابعتدال 
و كانت مائّيته متوّسطة املقدار، و فيه هوائّية يسرية؛ فال بد و أن يكون 
مزاجه قريبا من االعتدال. و لذلك ، كان كثري التغذية؛ فإنّ  إفراط اخلروج 

عن االعتدال مانع من التغذية البّتة.
و جيب أن يكون مائال إىل احلرارة و اليبوسة. أّما احلرارة فألجل أنّ  حرارة 
أرضّيته، احملرتقة و احللوة، و ما فيه من اهلوائّية، ال بد و أن يزيد على برودة 
مائّيته، ألنّ  مائّية احلّمص ليست بكثرية. و لذلك، كان جرمه إىل صالبة؛ 

و لذلك ال يظهر يف طعمه نداوة، بل يبوسة أرضّية.
و أّما يبوسته، فظاهرة؛ و ذلك ألجل كثرة األرضّية، مع توّسط املائّية. و 
يبوسة  أن تكون  فلذلك جيب  الرتطيب،  اهلوائّية ال مدخل هلا يف  أنّ   مع 
احلّمص أكثر من حرارته. و يبوسة األسود، أكثر من يبوسة األمحر، فضال 

عن األبيض.
و كذلك حرارة األسود أقوى، مث األمحر.

البستاىنّ . و احلّمص  و كذلك، احلّمص الربّى، أقوى حرارة و يبوسة من 
الصغري، املعروف ابلكرسىن، أزيد حرارة و يبوسة؛ ألن مائّيته أقلّ ، و لذلك 

صغر جرمه بقّلة الرطوبة.
و ملا كان احلّمص فيه أرضّية حلوة، فهو لذلك: كثري اإلنضاج، كثري التغذية، 

ملنّي بقّوة.

و ملا كان ايبسا، فهو جمّفف. و ملا كان مع جتفيفه جالّء ، فهو منقّ . و ملا 
كان مع هذه األفعال، خاليا عن احلّدة و الّلذع - ألجل خلوه عن احلرافة 

و الناريّة - فهو لذلك انفع جّدا للقروح.
و ملا كان مع غلظ جوهره، هو ذا رطوبة غريبة ، فهو لذلك من املنّفخات. 
العروق. فلذلك، يكون  و ملا كان نفخه كثريا ، مع غلط؛ فهو يكثر يف 

احلّمص ابهّيا.
و ملا كان قوّى اجلالء، فهو قوّى التفتيح. فلذلك، هو مدّر للبول. و ألنه 
ملّطف للّدّم، و حمّرك له؛ فلذلك هو مدّر للحيض. و ملا كان مدرّا، فهو 

يكثر نفوذه إىل آالت البول، فلذلك هو من أدوية الكلى.
و يف احلّمص الربّّى، و األسود، و الصغري الكرسىّنّ - مع هذه األفعال - 
تفتيح كثري، و جذب، و قّوة نفوذ، و حّدة. و لذلك، كانت هذه األنواع 
أنفع يف تفتيت احلصاة، و يف التفتيح، و اإلدرار، و يف الريقان، و االستسقاء.

فعل احلّمص 
ىف أعضاء الّرأس

ملا كانت أرضّية احلّمص أكثرها معتدلة - و هى الّتفهة - فهى ال حمالة 
ليست شديدة القبول للتصّعد ابحلرارة، بل يعسر تصّعدها بذلك. و أرضّيتها 
احللوة، و إن كانت أسهل قبوال للتصّعد ابحلرارة من األرضّية التفهة؛ فإنّ  

قبوهلا لذلك ليس بكثري، و ال بسهل.
و أّما األرضّية احملرتقة الىت يف احلّمص؛ فإّنا و إن كانت سهلة القبول للتصّعد 

الحّمص

هلل الذي يكشف ضران عند كربتنا، احلمد هلل الذي هو ثقتنا حني تنقطع احليل 
منا، احلمد هلل الذي هو رجاؤان حني ساء ظننا أبعمالنا.« 

قال: »فرأى خبت نصر يف منامه كأن رأسه من حديد، و رجليه من حناس، و صدره 
من ذهب - قال -: 

فدعا املنجمني، فقال هلم: ما رأيت يف املنام؟ قالوا: ما ندري، و لكن قص علينا 
ما رأيت. فقال: أان أجري عليكم األرزاق منذ كذا و كذا، و ال تدرون ما رأيت 

يف املنام؟! و أمر بم فقتلوا.«
فعند صاحب  أحد شيء  عند  إن كان  عنده:  من كان  بعض  له  »فقال  قال: 
اجلب،فإن اللبوة مل تتعرض له، و هي أتكل الطني و ترضعه، فبعث إىل دانيال، 
فقال: ما رأيت يف املنام؟ قال: رأيت كأن رأسك من حديد، و رجليك من حناس، 

و صدرك من ذهب. 
فقال: هكذا رأيت، فما ذاك؟ قال: قد ذهب ملكك، و أنت مقتول إىل ثالثة 

أايم، يقتلك رجل من ولد فارس.«
قال: »فقال: إن علي سبع مدائن، على ابب كل مدينة حرس، و ما رضيت 
بذلك حىت وضعت بطة من حناس على ابب كل مدينة، ال يدخل غريب إال 

صاحت عليه، حىت يؤخذ - قال - فقال له: إن األمر كما قلت لك.« 
قال: »فبث اخليل، و قال: ال تلقون أحدا من اخللق إال قتلتموه كائنا من كان. 

و كان دانيال جالسا عنده، و قال: 
ال تفارقين هذه الثالثة أايم، فإن مضت هذه الثالثة أايم و أان سامل قتلتك. 

فلما كان يف اليوم الثالث ممسيا أخذه الغم، فخرج فتلقاه غالم كان خيدم ابنا له، 
من أهل فارس، و هو ال يعلم أنه من أهل فارس، فدفع إليه سيفه، و قال: اي 
غالم، ال تلقى أحدا من اخللق إال و قتلته، و إن لقيتين أان فاقتلين. فأخذ الغالم 

سيفه فضرب به خبت نصر ضربة فقتله.«3

اهلوامش:
1. سورة اإلسراء، اآلايت 8-4.

2. اخلرنوب: شجر مثمر من الفصيلة القرنية، مثاره قرون تؤكل وتعلفها املاشية.
3. القمي، علي بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، دار الكتاب، الطبعة الثالثة، 1404ه  

.ق.، ج 1، صص 91-86.

والنبوة،  اسرائيل  بنو  الثالث(:  )اجلزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  املصدر: 
إمساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1395ش.
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ابحلرارة؛ فإّنا قليلة فيه جّدا. فلذلك، كان تدخني احلّمص قليال جّدا.
و ملا كانت مائّيته مالزمة ألرضّيته، و كانت أرضّيته أكثرها ال يسهل قبوهلا 
للتصّعد، كانت - لذلك - مانعة من تصّعد مائّيته ابحلرارة. فلذلك كان 

احلّمص قليل التبّخر أيضا.
الرّأس  البدن يف أعضاء  إذا ورد من داخل  أفعال احلّمص  فلذلك، كانت 

ضعيفة جّدا.
• و لذلك، فإنه ال حيدث من الّصداع و تشويش الّذهن، ما حيدثه الباقّلى. 
و لكن احلّمص ألجل قّوة جالئه، إذا غسل الوجه بدقيقه، نفعه من الّنمش 

و الكلف، و نّقى بشرته.
و ملا كان جمّففا، جالّء، منّقيا؛ فهو انفع للبثور الّرطبة الىت تكون يف الرّأس.

منهما؛  نفع  األذنني،  الىت حتدث خلف  األورام  بدقيقه  إذا ضّمدت  و   •
ألجل جالئه و حتليله، مع فقدانه الّردع، الذى خيشى منه يف هذه األورام 

و حنوها.
• و طبيخه يسّكن وجع األسنان، مبا حيصل يف هذا املاء من أجزائه احملّللة 
لباقى أرضّيته  كاألرضّية احملرتقة. و ذلك، ألنّ  هذه األرضّية، غري مالزمة 
فلذلك يفارق كثري منها ابلطّبخ. و لذلك، فإنّ  هذا املاء املطبوخ فيه احلّمص 
ينفع من أورام الّلثة؛ ألنّه يقّوى على حتليلها. و ذلك ألجل لني الّلثة، و 
سهولة حتّلل املواّد منها. و هو ينفع من هذه األورام، سواء كانت حارّة، أو 

صلبة.
 

ىف أعضاء الّصدر
إنّ  احلّمص ملا كانت أرضّيته احلارّة و احللوة - كلتامها - يسهل انفصاهلما 
عن أرضّيته التفهة. و هااتن األرضّيتان حاّراتن، و أقوامها حرارة هى احملرتقة 

املرّة و هى أكثر لطافة من احللوة.
• فلذلك، احلّمص إذا مّر يف املّرئ، فال بد و أن ينفصل منه شئ من هذه 
األرضّية احملرتقة، و ينفذ يف مسامّ  احلجاب الفاصل بني املّرئ و قصبة الرّئة 
إىل داخل الّصدر، و كذلك ال بد و أن ينفصل شئ من أرضّيته احللوة و 
ينفذ إىل هناك. لكن ما ينفصل من األرضّية املرّة و ينفذ إىل داخل الّصدر، 
يكون أكثر مما ينفصل و ينفذ إىل داخل الّصدر من األرضّية احللوة. فلذلك 

يكون فعل احلّمص يف هذه األعضاء قواّي.
• فلذلك، يصّفى الّصوت جّدا، و جيلو قصبة الرّئة، و يسّهل الّنفس بتفتيحه 
جملاريه. و ينفع يف قروح الرّئة، ألجل جتفيفه و تنقيته هلا. و لذلك، يّتخذ من 
دقيقه حسو ألصحاب الّسلّ ، فينتفعون به، خاصة املقلّو منه، و هو املعروف 

ابلقضامة، ألنّ  هذا أكثر جتفيفا؛ ألجل جتّفف مائّيته ابلقلى.
• و غذاء احلّمص للرّئة أكثر من تغذية غريه من احلبوب هلا. و ذلك، خللّوه 
عن الناريّة و الكيفّيات الرديئة، كما أنه مناسب جلوهر القلب بسبب كثرة 
أرضّيته؛ فلذلك ينفذ كثري من الّدم املتوّلد منه إىل القلب. فلذلك، يكون ما 
ينفذ من هذا الّدم إىل الرّئة كثريا؛ ألنّ  غذاء الرّئة هو من الدم الذى ينفذ إليها 
من القلب. فلذلك، يكون ما ينفذ إىل الرّئة من الدم املتكّون عن احلّمص 
كثريا. و هذا الّدم - لغلظه - ال تتوّلد منه األرواح؛ فلذلك يتوّفر على غذاء 

الرّئة. فلذلك، تغذية احلّمص للرّئة كثرية جّدا.

• و كذلك ، فإنّ  احلسو املّتخذ من دقيق احلّمص و الّلنب، شديد الّنفع ملن 
جفّ  ريقه، و دقّ  صوته؛ ألنّ  هذا احلسو خيصب الرّئة، فريطّبها، و يصلح 

الّصوت. و احلّمص يكثر الّلنب، خاصة األبيض منه.

ىف أعضاء الغذاء
ملا كانت األرضّية يف احلّمص كثرية، و مالزمة للمائّية، و كان - مع ذلك 
- ليس بذى كيفّية رديئة حمرتقة، أو حرّيفة شديدة احلرافة. ال جرم صار من 

األجسام الغذائّية، و صار يغذو كثريا.
• و غذاؤه غليظ لكثرة أرضّيته، و لذلك فإنّ  انضامه عسر؛ لكنه سريع 

االحندار، ألجل جالئه.
فلذلك، ينبغى أن ال يؤكل أوال، لئال خيرج بسرعة - بسبب جالئه - فيخرج 
قبل تام هضمه. و ينبغى أالّ يؤكل بعد الطعام؛ ألنه لعسر انضامه ال تقوى 
أعاىل املعدة على هضمه بسرعة؛ ألنّ  اهلضم يف أعاىل املعدة ضعيف. فلذلك 

ينبغى أن يكون أكله يف وسط الطعام. و دمه سوداوىّ ، لكثرة أرضّيته.
• و هو موّلد للرايح و النفخ؛ ألنّه مع غلظه و عسر انضامه، ذو رطوبة 
فضلّية. و رايحه غليظة، ألجل أرضّيته، فلذلك يتأّخر حتّللها و تنفذ إىل 

العروق، و تبقى فيها مّدة طويلة ال تتحّلل؛ فلذلك صار شديد اإلنعاظ.
• و دمه - ألجل غلظه - ال يتحّلل بسرعة؛ فلذلك يغدو غذاء اثبتا. و 
ألجل جالئه، يسرع احنداره. و نفوذه سريع، ألجل تفتيحه؛ فلذلك هو 
ينفذ إىل الّطحال و إىل املرارة و الكلى سريعا، فلذلك يكون أتثريه يف هذه 

األعضاء شديدا.
• فلذلك، هو يفّتح سدد الّطحال و املرارة، و جيلو الكلى و ينقّيها. فلذلك 
هو انفع من الريقان األسود و األصفر، و من وجع الظهر؛ ألجل تنقيته 
للكلى. و ينفع من االستسقاء؛ ألجل تفتيحه لسدد الكبد، و إلدراره املائّية 
املاء،  ينفذ إىل األعضاء من  فيقلّ  ما  البول،  إاّيها مع  الزائدة، و إخراجه 

فلذلك يشتّد الّلحم، و يزول ترّهله و رخاوته.
• و احلّمص الربّىّ  و األسود، و الصغري الكرسىنّ  كلّ  منها يفعل هذه األفعال 
أكثر، ألنه أشّد تفتيحا، و أقوى جالء ؛ لكنه يغذو أقل، و يقلّ  توّلده 

للّرايح و النفخ؛ و لذلك فإنّ  إنعاظه أقلّ .
و يقتل الّدود، و حبّ  القرع؛ ألجل حرارته.

• و أجود أكل احلّمص أن يكون معه ما يلّطف جوهره، و يكسر يبوسته 
و حيّلل نفخه. فلذلك، ينبغى أن يؤكل مع الزّيت و الكّمون و الّسذاب و 
الفلفل و اخلردل و حنو ذلك. و قد يعمل معه اخللّ  و املّرىّ  و هو بذلك 

يلّطف و تقلّ  حرارته.
• و احلّمص خاصة األسود، و الصغري الكرسىّن يقطع األخالط الّلزجة و 
يلّطف الغليظة، و يسّهل حركة الّدم إىل ظاهر البدن؛ ألجل تفتيحه و جالئه 

و لذلك هو حيّسن الّلون.

ىف أعضاء الّنفض
البطن. و ماؤه أكثر إطالقا ألنه  فلذلك قد يطلق  إنّ  احلّمص جالء؛   •
ليس مبجّفف، كما يف جرم احلّمص. وإنّه يدّر البول و احليض فلذلك هو 

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

مسقط، خمرج للجنني؛ و ضاّر بقروح املثانة و الكلى، بتحريكه املواد إىل 
هذه األعضاء، و انفع من عسر البول و احتباسه، و من احتباس احليض و 

يفّتت احلصاة؛ و ذلك مبا فيه من قّوة اجلالء مع التقطيع.
• و األسود و الربّىّ  و الّصغري، كلّ  ذلك أقوى تفتيتا للحصى، خاصة طبيخ 
هذه؛ ألنّ  هذا الطبيخ ينفذ إىل الكلية أسرع، فيكون نفوذه قبل انكسار 
قّوته. و هو حيّلل وجع الكلى، بتنقيته هلا مبا فيه من اجلالء؛ و لذلك هو 

انفع لوجع الّظهر.
• و ألجل توليده الّرايح، هو ضاّر ألصحاب القولنج؛ و هو شديد التقوية 
للباه. و ذلك ألنه بتفتيحه، يوّلد رايحا تقّوى اإلنعاظ، و يكون ما حيدث 

من اإلنعاظ شديدا اثبتا؛ ألجل غلظ هذه الريح.
• و ألجل توليده للّدم الغليظ األرضى، يكثر توليده للمىنّ ؛ فإنّ  توليد املىنّ  

من هذا الّدم أكثر.
و لذلك، يكثر املىنّ  يف أبدان السوداويني ألجل غلظ دمهم و أرضّيته. و مع 
ذلك؛ فإنه جبالئه حيّرك املىنّ  و يهّيجه مبا فيه من احلرارة فلذلك يشتّد الّشوق 

إىل دفعه، و هذه األمور مجيعها معينة على اجلماع.
و مع أنّه يكثر املىنّ ، فهو يكثر الّلنب؛ ألنّ  الّلنب يكثر من الّدم الذى يكثر 
منه املىنّ ، و هو الّدم الغليظ؛ ألنّ  هذا الّدم يكون أكثر تغذية للطّفل ألنّه 

مناسب جلواهر األعضاء.
و هو يكثر الّلنب مبا فيه من اجلالء و التفتيح و يفتح طرق الدم إىل الّثديني.
• و احلّمص حيّلل أورام األنثيني؛ ألنّ  هذا العضو يسهل حتّلل مواده، كما 
قلناه يف الّلثة. و احلّمص األسود و الربّىّ  و الكرسىنّ ، أنفع يف ذلك؛ ألجل 
قّوة حتليل هذه األنواع. و قد تطبخ هذه األنواع، و ينطل بطبيخها األنثيان 
املتوّرمة، فينتفع بذلك. و كذلك، إذا جعلت هذه - بعد طبخها - يف 
كيس، و وضع عليه و هو حاّر، األنثيان املتوّرمة، نفع ذلك بتحليله ورمها.

بقّية أحكام احلّمص
• إنّ  احلّمص ألجل جالئه و جتفيفه، هو انفع من اجلرب. و ذلك، إذا 
دّلك بدقيقه، خاصة األسود الربىّ  و الصغري الكرسىّنّ ؛ فإنّ  هذه األنواع أشّد 

جالء و جتفيفا و حتليال.
• و كذلك، هذا الّدقيق انفع من القوابء، و هو شديد الّنفع من اخلرّاجات، 

ينضجها و حيّللها، خاصة إذا استعمل عليها مع العسل.
اجللد  لنّي  أوساخه، و  لونه، و جال  بدقيقه، حّسن  البدن  إذا دّلك  • و 
فيسهل نفوذ الدم فيه. فلذلك هو حيّمر الّلون، و إذا استعمل من خارج 
أيضا. و يقلع الثآليل، و ذلك إذا وضع على كلّ  واحدة محصة، و كان 
ذلك يف ابتداء الشهر، مث بعد ذلك يؤخذ الكلّ  و جيعل يف خرقة و يرمى 
)إىل( خلف؛ و سبب ذلك ما يف هذا احلّمص من اجلالء و التقطيع. و نفع 

احلّمص األسود و الربىّ  و الّصغار، يف هذا أزيد.
• و كذلك هى انفعة يف القروح الّرطبة، و اخلبيثة، و السرطانّية، و اجلرب 
بدقيقها، و غسل  العضو  دّلك  إذا  الشديدة؛ كلّ  ذلك  احلّكة  و  الردئ، 

بطبيخها.
النفخ أكثر من املطبوخ. و كذلك  الّرايح و  النيئ من احلّمص يوّلد  • و 

الّرطب منه، يوّلد الرايح و النفخ أكثر من اليابس، و يغذو أكثر. و املنقوع 
يف اخللّ  أو املأكول معه اخللّ ، يقتل الّدود أكثر.

• و شرب نقيعه ينفع من ضعف اإلنعاظ خاصة إذا أكل مع ذلك احلّمص 
املنقوع نيئا.

• و ماء احلّمص و هو املطبوخ فيه، إذا حّلى ابلّسكر، كان غذاء صاحلا 
للمفلوجني، و أصحاب اخلدر و التشّنج الّرطب، و حنو ذلك من األمراض 
الباردة يف األعصاب و غريها. و إذا أكل احلّمص مع اخلردل و الزّبيب نفع 
من األمراض البلغمّية؛ و كذلك إذا أكل مع الّتمر و الزّبيب خاصة املقلو 

منه.
• و شرب املاء عقيب أكله - خاصة الّرطب منه - مما يزيد يف توليده الّرايح 
و النفخ. فلذلك، إمّنا ينبغى أن يفعل ذلك، من كان يريد منه زايدة اإلنعاظ.

احلّمص يف کالم األئّمة املعصومني
عن أيب احلسن الرضا قال: 

»احلمص جيد لوجع الظهر و كان يدعو به قبل الطعام و بعده.«1
عن الصادق قال: 

»أما ما يل لإلنسان أكله مما أخرجت األرض فثالثة صنوف من األغذية صنف 
منها مجيع احلب كله من احلنطة و الشعري و األرز و احلمص  و غري ذلك من 
صنوف احلب و صنوف السماسم و غريها كل شي ء من احلب مما يكون فيه غذاء 

اإلنسان يف بدنه و قوته فحالل أكله.«2
عن الصادق  ذكر عنده احلمص فقال: 

»هو جيد لوجع الصدر.«3

اهلوامش:
1. »احملاسن«، ج 2، ص 505.

2. »بار األنوار« )ط - بريوت(، ج 62، ص 151.
3. املصدر السابق، ج 63، ص 264.

املصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، ايران، طهران، 
طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ پزشکی، 1387ش.
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فيما يلی نذکر رؤوس الشبهات حول املعاد، مث نتبعها بذکر الشبهات القابلة 
للبحث، فنطرحها ونناقشها.

1. ال دليل على املعاد
يقول سبحانه: 

»َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد هللِا َحقٌّ َوالسَّاَعُة الَ رَْيَب ِفيَها قيُْلُتْم َما َنْدری َما السَّاَعُة ِإْن 
َنُظنُّ ِإالَّ ظَّناً َوَما حَنُْن مبُْستيَْيِقِننَي«1

وقائل الشبهة يتظاهر أبنّه ال دليل على الّنشأة اأُلخرى وإحياء املوتى فيها، 
ولو کان التّبعه. ومل يرتکه القرآن بال جواب، فقد أقام براهني دامغة على 
إمکانه وضرورته. وألجل کون املعاد مقروانً ابلرباهني، يتعّجب القرآن من 
إنکارهم ويقول: »َوِإْن تيَْعَجْب فيََعَجٌب قيَْوهُلُْم أَِئَذا ُکنَّا تيَُرااًب أَئِنَّا َلِفی َخْلق َجِديد«2

إّن ختيل استحالة املعاد، الناشىء من توّهم أّن إحياء املوتى خارج عن إطار 
القدرة، جهل ابهلل سبحانه، وجهل بصفاته القدسية، فإّن قدرته عامة تتعلق 
بکل أمر ممکن ابلذات، ومن هنا جند القرآن الکرمی يندد بقصور املشرکني 
يًعا  وجهلهم فی جمال املعرفة، ويقول: »َوَما َقَدُروا هللَا َحقَّ َقْدرِِه َواأَلْرُض مجَِ
ٌت بَِيِميِنِه«3 و معىن عدم التقدير هنا،  قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّمَواُت َمْطِوايَّ
عدم تعرفهم على هللا سبحانه حّق التعرف، ولذلک يعقبه بقوله: )َونُِفَخ ِفی 

الصُّوِر(، معرابً عن أّن إنکار املعاد ينشأ من هذا الباب.
وفی آايت ُأخرى تصرحيات بعموم قدرته، کقوله: »أَين ما َتُکونُوا يَِْت ِبُکُم 

يًعا ِإنَّ هللَا َعَلى ُکلِّ َشْىء َقِديٌر«4 هللاُ مجَِ
وقوله تعاىل: »ِإىَل هللِا َمْرِجُعُکْم َوُهَو َعَلى ُکلِّ َشْىء َقِديٌر«5 واآلايت الواردة فی 

هذا اجملال کثرية.6
مث إّن القرآن يسلک طريقاً اثنياً فی تقرير إمکان املعاد، وذلک عرب اإلتيان 

أبُمور حمسوسة أقرب إىل اإلذعان واإلميان:

أ. القادر على خلق السموات، قادر على إحياء املوتى
يقول سبحانه: »َأَو مَلْ ييََرْوا َأنَّ هللَا الِذی َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض َومَلْ ييَْعَی خبَْلِقِهنَّ 

ِبَقاِدر َعَلى َأْن ُيْىيَ اْلَمْوَتى«7
وکيفية االستدالل هبا واضحة، فإّن القادر على إبداع هذا النظم البديع، أقدر 

على إحياء اإلنسان.

ب. القادر على املبتدأ قادر على املعاد
إّن من الضوابط العقلية احملکمة أّن أدّل دليل على إمکان الشیء وقوعه، وأّن 
حکم األمثال فيما جيوز وال جيوز واحد، فلو کانت اإلعادة أمراً حمااًل، لکان 
ابتداء اخللقة مثله، ألّنما يشرتکان فی کونما إجياداً لإلنسان، وعلى ذلک 
قوله سبحانه: »َوقَاُلوا أَِئَذا ُکنَّا ِعظَاماً َورُفَااًت أَئِنَّا َلَمبيُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا ٭ ُقْل 
ُکونُوا ِحَجارًَة َأْو َحِديًدا ٭ َأْو َخْلًقا ممَّا َيْکبيُُر ِفی ُصُدورُِکْم َفَسييَُقوُلوَن َمْن يُِعيُداَن 

ُقِل الِذی َفَطرَُکْم َأوََّل َمرَّة«8
وقوله سبحانه: »َأَيَْسُب اإِلْنَساُن َأْن ييُتيْرََک ُسًدى ٭ َأمَلْ َيُک نُْطَفًة ِمْن َمنی مُيْىن 
٭ مثَّ َکاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى ٭ َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ الذََّکَر َواألُنيَْثى ٭ أَلَْيَس َذِلَک 

ِبَقاِدر َعَلى َأْن ُيِْيَی اْلَمْوَتى«9

ج.القادر على إحياء األرض بعد موهتا قادر على إحياء اإلنسان بعد موته
ويری الذکر احلکيم فی آايته إعادة احلياة إىل الرتاب بشکل ملموس، وذلک 

بصورتني:
أوالمها: أنّه إذا امتنع عود احلياة إىل الرتاب، فکيف صار الرتاب إنساانً فی 
بدء اخللقة، وفی ذلک يقول سبحانه: »اَي أَييَُّها النَّاُس ِإْن ُکنيُْتْم ِفی رَْيب ِمَن 
اْلبيَْعِث فَِإانَّ َخَلْقَناُکْم ِمْن تيَُراب«10 ويقول: »ِمنيَْها َخَلْقَناُکْم َوِفيَها نُِعيدُُکْم َوِمنيَْها 

ُنْرُِجُکْم اَترًَة ُأْخرى«11
واثنيتهما: إّن األرض امليتة حتيا کّل سنة بنزول املاء عليها فتهتز وتربو بعد 
جفافها، وتنبت من کل زوج هبيج، يقول سبحانه: »َو َترى اأَلْرَض َهاِمَدًة 
فَِإَذا أَنيَْزْلَنا َعَلييَْها اْلَماَء اْهتيَزَّْت َورََبْت َوأَنيْبيََتْت ِمْن ُکلِّ َزْوج َبِيج ٭ َذِلَک أبَِنَّ هللَا 
ُهَو احْلَقُّ َوأَنَُّه ُيِْيی اْلَمْوَتى َوأَنَُّه َعَلى ُکلِّ َشْیء َقِديٌر ٭ َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة الَ رَْيَب 

ِفيَها َوَأنَّ هللَا ييَبيَْعُث َمْن ِفی اْلُقُبوِر«12
ويقول سبحانه: »َوُهَو الَِّذی ييُْرِسُل الرِّاَيَح ُبْشراً بينَْيَ َيَدْی َرمْحَِتِه َحىتَّ ِإَذا َأقيَلَّْت 
َسَحاابً ثَِقاالً ُسْقَناُه لِبيََلد َميِّت فَأَنيَْزْلَنا ِبِه اْلَماَء فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُکلِّ الَّثَمَراِت َکَذِلَک 

ُنْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلَُّکْم َتذَکَُّروَن«13
فليس إحياء اإلنسان من الرتاب إالّ کإحياء الرتاب امليت، ابخضرار نباته، 
وازهرار أشجاره. وهبذه النماذج احملسوسة يثبت القرآن عموم قدرته تعاىل، 

مضافاً إىل الرباهني العقلية على عموم قدرته تعاىل شأنه.

2. املعاد من أساطري األّولني
يقول سبحانه: »قَاُلوا أَِئَذا ِمتيَْنا وَُکنَّا تيَُرااًب َوِعظَاماً أَئِنَّا َلَمبيُْعوثُوَن ٭ َلَقْد ُوِعْداَن 

حَنُْن َوآاَبُؤاَن َهَذا ِمْن قيَْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطرُي اأَلوَِّلنَي«14
ومبا أن الشرائع السماوية، مّتحدة فی اأُلصول، وإمّنا اختالفها فی الشرع 
واملنهاج إشارة إىل قوله سبحانه: »ِلُکّل َجَعْلَنا ِمْنُکْم ِشْرَعًة َوِمنيَْهاجًا«15 کانت 
الدعوة إىل املعاد موجودة فی الشرائع السالفة، فحسبها املشرکون أسطورة 

من أساطري األّولني.
أّن  بطالنا، کما  على  دليالً  يکون  ال  قدمية  عقيدة  إىل  الدعوة  أّن  مع 

استحداث عقيدة ال يکون دليالً على صحتها، وإمّنا الضابط هو الدليل.
هللا  على  التعرف  عدم  هو  واحد  منشأ  هلما  وسابقتها،  الشبهة  هذه  إّن 
سبحانه، صفاته وأفعاله، وهنا يقولون إّن األجزاء املتالشية املبعثرة فی أکناف 

األرض ال ميکن التعرف عليها ليعاد مجع أجزاء کل إنسان.
واجلواب عنه واضح بعد التعرف على علمه الوسيع، سبحانه، وأّن املمکنات 

بعامة أجزائها حاضرة لديه غري غائبة عنه.
يقول سبحانه: بعد نقل شبهتهم »أَِئَذا ِمتيَْنا وَُکنَّا تيَُرااًب َذِلَک رَْجٌع بَِعيٌد«16

3. املعاد افرتاء على هللا أو جنون من القول
يقول سبحانه: »َوقَاَل الَِّذيَن َکَفُروا َهْل َنُدلُُّکْم َعَلى رَُجل ييُنيَبُِّئُکْم ِإَذا ُمّزِقيُْتْم ُکلَّ 

مُمَزَّق ِإنَُّکْم َلِفی َخْلق َجِديد ٭ َأفْيرَتى َعَلى هللِا َکِذاًب َأْم ِبِه ِجنٌَّة«17
واملنکرون ألجل التظاهر ابحلرية فی القضاء، وابتعادهم عن العصبية، فسروا 
الدعوة إىل املعاد أبّن الداعی إّما رجٌل غري صاحل، افرتى على هللا کذابً، أو 

المنكرين للمعاد
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َعَلى هللِا َيِسريًا«27 ويقول: »َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َکَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأقيَْرُب«28 
ويقول: »َوُهَو الِذی ييَْبَدُؤا اخْلَْلَق مثَّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه«29

التی سيوافيک اجلواب  اآلتية  السابعة  للشبهة  الشبهة صورة خفيفة  وهذه 
أمري  قال  يغنی عن اإلجابة عن هذه.  عنها تفصياًل. واإلجابة عن تلک 

 :املؤمنني
إالّ  خلقه  فی  والّضعيف  والقوّی  واخلفيف،  والّثقيل  والّلطيف،  اجلليل  ما  »و 

سواء.«

اهلوامش:
1. اجلاثية، اآلية 32.

2. سورة الرعد، اآلية 5.
3. سورة الزمر، اآلية 67.

4. سورة البقرة، اآلية 148.
5. سورة هود، اآلية 4.

6. سورة الحظ النحل، اآلية 77؛ سورة العنکبوت، اآلية 20؛ سورة الروم، اآلية 50؛ 
سورة فصلت، اآلية 39؛ سورة الشورى، اآليتان 9 و 29؛ سورة األحقاف، اآلية 23؛ 

سورة احلديد، اآلية 2.
7. سورة األحقاف، اآلية 33. ومثلها سورة يس، اآلية 81.

8. سورة اإلسراء، اآلايت 51-49.
9. سورة القيامة، اآلايت 40-36.

10. سورة احلج، اآلية 5.

11. سورة طه، اآلية 55.
12. سورة احلج، اآلايت 7-5.

13. سورة األعراف، اآلية 57 والحظ سورة الزخرف، اآلية 11؛ سورة الروم، اآلية 19؛ 
سورة فاطر، اآلية 9؛ سورة ق، اآلايت 11-9.

14. سورة املؤمنون، اآليتان 82 و 83.
15. سورة املائدة، اآلية 48.

16. سورة ق، اآلية 3.
17. سورة سبأ، اآليتان 7 و 8.
18. سورة السجدة، اآلية 10.
19. سورة السجدة، اآلية 11.

20. سورة الزمر، اآلية 42.
21. سورة هود، اآلية 7.
22. سورة ق، اآلية 4.

23. سورة يس، اآلية 79.
24. سورة اجلاثية، اآلية 25.
25. سورة اجلاثية، اآلية 26.

26. سورة ق، اآلية 44.
27. سورة التغابن، اآلية 7.

28. سورة النحل، اآلية 77.
29. سورة الروم، اآلية 27.

بتصرف »اإلهليات«، آية هللا جعفر السبحانی، مؤسسة االمام الصادق، ج 4.

أنّه معذور فی هذا القول وقاصر، ألّن به جنة، وهذا نوع من اخلداع، إذ 
کيف صار »أمينهم« مفرتايً على هللا الکذب، ومىت کان اإلنسان العاقل 
الذی أثبت الزمان عقله وذکاءه ودرايته وأمانته حىت قمع ُأصول الشرک عن 

أدمی اجلزيرة، مىت کان جمنوانً؟
إّن القائل أبّن املوت إبطال للشخصية، حسب أّن اإلنسان موجود مادی 
حمض، وليس هو إالّ جمموعة خالاي وعروق وأعصاب وعظام وجلود، تعمل 
ابنتظام، فإذا مات اإلنسان صار تراابً، وال يبقى من شخصيته شیء، فکيف 
ميکن أن يکون املعاد نفس األّول؟ ولعّله إىل ذلک يشري قوهلم: »أئذا ضللنا 
فی األرض أئنا لفی خلق جديد؟« أبن يکون املراد من الضالل فی األرض 
بطالن اهلوية بطالانً کامالً ال ميکن أن تتسم معه ابإلعادة، وجييب القرآن 

عن هذه الشبهة جبوابني:
أّوهلما: قوله: »َبْل ُهْم بِِلَقاِء َربِِّْم َکاِفُروَن« 18

رَبُِّکْم  ِإىَل  مثَّ  ِبُکْم  وُکَِّل  الِذی  اْلَمْوِت  َمَلُک  ييَتيََوفَّاُکْم  »ُقْل  قوله:  واثنيهما: 
تيُْرَجُعوَن«19

الواقعی  السبب  أّن  وهو  اإلنکار،  ابعث  بيان  إىل  راجع  األّول  واجلواب 
إلنکار املعاد، ليس ما يتقّولونه أبلسنتهم من الضاللة فی األرض، وإمّنا هو 
انشئ من تبنّيهم موقفاً سلبياً فی جمال لقاء هللا، فصار ذلک مبدأً لطرح 

هذه الشبهات.
واجلواب الثانی جواب عقلی عن هذا السؤال، وتعلم حقيقته ابإلمعان فی 
معىن لفظ التوفی، فهو وإن کان يفّسر ابملوت، ولکّنه تفسري ابلالزم، واملعىن 
احلقيقی له هو األخذ تاماً، وقد نّص على ذلک أئمة أهل اللغة، قال ابن 
منظور فی اللسان: »توّفی فالن وتوفاه هللا، إذا قبض نفسه، وَتوفّـَْيت املال 

منه، واستوفيته، إذا َأَخذته کّله. وتوفيت عدد القوم، إذا عددهتم کلهم.«
ييَتيََوىفَّ  الکرمی بنفسها کافية فی ذلک، يقول سبحانه: »هللاُ  القرآن  وآايت 
األَنيُْفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالتی مَلْ مَتُْت ِفی َمَناِمَها«20 فإّن لفظة »التی«، معطوفة على 
األنفس، وتقدير اآلية: يتوىف التی مل تت فی منامها. ولو کان التوفی مبعىن 
اإلماتة، ملا استقام معىن اآلية، إذ يکون معناها حينئذ: هللا مييت التی مل َتُْت 
فی مناِمها. وهل هذا إالّ تناقض؟ فال مناص من تفسري التوّفی ابألخذ، وله 
مصاديق تنطبق على املوت اترة، کما فی الفقرة األُوىل،على اإلانمة ُأخرى، 

کما فی الفقرة الثانية.
اْلَمْوِت(،  َمَلُک  يـَتـََوفَّاُکْم  )ُقْل  فلنرجع إىل قوله سبحانه:  إذا عرفت ذلک 
فمعناه: أيخذکم ملک املوت الذی وّکل بکم مث إّنکم إىل هللا ترجعون. وهذا 
مآله إىل أّن شخصيتکم احلقيقية ال تضل أبداً فی األرض، وما يرجع إليها 
أيخذه ويقبضه ملک املوت، وهو عندان حمفوظ ال يتغري وال يتبّدل وال يضّل، 

وأّما الضال، فهو البدن الذی هو مبنزلة اللباس هلذه الشخصية.
فينتج أّن الضال ال يشکل شخصية اإلنسان، وما يشّکلها ويقّومها فهو 

حمفوظ عند هللا، الذی ال يضّل عنده شیء.
املادة وآاثرها، وهذا  املوت وجتّردها عن  بعد  الروح  بقاء  تعرب عن  واآلية 
اجلواب هو األساس لدفع أکثر الشبهات التی تطرأ على املعاد اجلسمانی 

العنصری.

4. إعادة األموات سحر
يقول سبحانه: »َولَِئْن قيُْلَت ِإنَُّکْم َمبيُْعوثُوَن ِمْن بيَْعِد اْلَمْوِت لَييَُقوَلنَّ الَِّذيَن َکَفُروا 

ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي«21
املوتى  النبی معه إبحياء  لو قام  إنکار احلقيقة مبلغاً  بلغ عنادهم فی  فقد 
أمامهم، ورأوه أبُّم أعينهم، لقالوا إنّه سحر مبني، وإّنک سحرت أعيننا، وال 

حقيقة ملا فعلت.
عرفت أّنم قالوا: إذا کانت الغاية من املعاد، حتقيق العدل اإلهلی، وإاثبة 
املطيع، وعقاب العاصی، فيجب أن يکون املعاد نفس املبتدأ حىت ال يؤخذ 
الربیء جبرم املتعدی، وهو يتوقف على وجود الصلة بني الشخصيتني، وليس 

هناک صلة بينهما.
وهذه الشبهة انشئة من نفس ما نشأت الشبهة السابقة منه، وهو ختّيل أّن 
شخصية اإلنسان منحصرة فی اإلطار املادی، ال غري. ولعّل قوهلم: »أئذا 

ضللنا فی األرض«، يشري إىل هذه الشبهة.
واجلواب نفس اجلواب السابق، وهو أّن ما يرجع إىل حقيقة اإلنسان حمفوظ 
املبتدأ واملعاد، وهو الذی جيعل  الوثيقة بني  الّصلة  عند هللا سبحانه، وهو 
البدن الثانی، إعادة للشخص األول، ألّن شخصيته هی روحه ونفسه وهی 
حمفوظة فی کلتا احلالتني، وإمّنا البدن أداة ولباس هلا، وليس هذا مبعىن أّن 
الروح تعاد وال يعاد البدن، وال أنّه ال يعاد نفس البدن األول ، بل مبعىن أّن 
املناط للشخصية اإلنسانية، هو روحه ونفسه، والبدن غري ُمْهَتم به، والغرض 
من حشره ببدنه، عدم إمکان تعذيب الروح أو تنعيمها إالّ عن طريق البدن، 
فإذا کانت الشخصية حمفوظة، فال تنقطع الصلة بني املبتدأ واملعاد، خصوصاً 
أّن أجزاء البدن املبعثرة، معلومة هلل سبحانه. فهو يرّکب تلک األجزاء املبعثرة، 
ِمنيُْهْم َوِعْنَداَن  تيَنيُْقُص اأَلْرُض  َما  وتتعلق هبا الروح، قال سبحانه: »َقْد َعِلْمَنا 
ِکَتاٌب َحِفيٌظ«22 وقال سبحانه: »ُقْل ُيِْييَها الِذی أَْنَشَأَها َأوََّل َمرَّة َوُهَو ِبُکلِّ 
َخْلق َعِليٌم«23 فالتعبري بـ)َخْلق َعِليٌم( مکان »خلق قدير«، إشارة إىل علمه 

تعاىل أبجزاء بدن کل إنسان.

5. إذا کان املعاد حّقاً فأحيوا آابءان
يقول سبحانه: »َوِإَذا تيُتيَْلى َعَلْيِهْم آاَيتيَُنا بيَيَِّنات َما َکاَن ُحجَّتيَُهْم ِإالَّ َأْن قَاُلوا ائيُْتوا 

ِباَبئَِنا ِإْن ُکنيُْتْم َصاِدِقنَي«24
غري أّن طلبهم إحياء آابئهم مل يکن إالّ تعّلالً أمام دعوة النبی، فلو قام النبی 
هبذا العمل، لطلبت کل قبيلة، بل کّل إنسان نفس ذلک العمل من النبی، 
حىت يؤمن به، فتنقلب الدعوة لعبة فی أيديهم. وألجل ذلک يضرب القرآن 
عن اجلواب صفحاً، ويکتفی بقوله: »ُقِل هللاُ ُيِْييُکْم مثَّ مُيِيُتُکْم مثَّ جَيَْمُعُکْم ِإىَل 

ييَْوِم اْلِقَياَمِة الَ رَْيَب ِفيِه َوَلِکنَّ َأْکثيََر النَّاِس الَ ييَْعَلُموَن«25

6ي حشر اإلنسان عسري
إّن هذا االعرتاض وإن مل ينقل عنهم صرحياً ولکن يعلم من اآلايت الواردة 

حول املعاد، أنّه کان أحد شبهاهتم.
يقول سبحانه فی أمر املعاد: »َذِلَک َحْشٌر َعَلييَْنا َيِسرٌي«26 ويقول: »َذِلَک 
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روی الشيخ الصدوق يف »علل الشرايع« إبسناده عن احلسن بن راشد قال: 
 :قلت جلعفر بن حمّمد االمام الصادق

جعلت فداك إن الناس يقولون إن املغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة 
القدر. 

ليلة  ذلك  و  فراغه  عند  أجرته  يعطى  إمنا  القارجيار  إن  »اي حسن   :فقال
العيد.« 

قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ 
فقال: »إذا غربت الشمس فاغتسل و إذا صليت ثالث ركعات من املغرب 

فارفع يديك و قل اي ذا الطول اي ذا احلول اي ذا اجلود اي مصطفي حمّمد و انصره 
صل على حمّمد و على أهل بيته و اغفر يل كل ذنب أحصيته علي و نسيته و هو 
عندك يف كتاب مبني و ختر ساجدا و تقول مائة مرة أتوب إىل هللا و أنت ساجد 

و سل حوائجك.«

املصدر: ابن اببويه، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 
ج 2، ص 388.

ليلة  به يف كّل  يُدعى  املبارك،  أدعية شهر رمضان  االفتتاح«، من  »دعاء 
هُتم  وروحية  أخالقية  مضامني  على  الدعاء  حيتوي  الّشهر.  هذا  ليايل  من 
الداعي، كما وميكن استخالص بعض املضامني العقائدية من الدعاء. يتخّلل 
الدعاء الصالة على النيب وعلى أهل بيته فرداً فرداً، وينتهي ابلّدعاء لإلمام 

.املهدي

سند الدعاء
قال السيد علي بن طاووس ما نصه: ما نذكره من دعاء االفتتاح وغريه 
الدعاء  الفالح، فمن ذلك:  إىل آخر شهر  ليلة  تتكرر كل  اليت  الدعوات  من 
الذي ذكره حمّمد بن أيب قرة إبسناده فقال: حدثين أبو الغنائم حمّمد بن حمّمد 
بن نصر  بن حمّمد  أبو عمرو حمّمد  قال: أخربان  بن عبد هللا احلسين  بن حمّمد 
البغدادي أن  السكوين قال: سألت أاب بكر أمحد بن حمّمد بن عثمان 
خُيرج إيل أدعية شهر رمضان اليت كان عمه أبو جعفر حمّمد بن عثمان بن السعيد 
العمري يدعو با، فأخرج إيّل دفرتاً جمّلداً أبمحر، فنسخت منه أدعية كثرية، 
وكان من مجلتها: وتدعو بذا الدعاء يف كل ليلة من شهر رمضان، فإن الدعاء 
يف هذا الشهر تسمعه املالئكة وتستغفر لصاحبه، وهو: »اَلّلُهمَّ ِايّن اَفيَْتِتُح الثَّناَء 

حبَْمِدَك...« إىل آخر الدعاء.1
كما أن الشيخ الطوسي أرسله يف »التهذيب«2 و »مصباح املتهجد«،3 
قال: وتدعو هبذا الدعاء يف كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إىل 

آخره وهو: »اَلّلُهمَّ ِايّن اَفيَْتِتُح الثَّناَء حبَْمِدَك...« إىل آخر الدعاء.

وقفة مع بعض فقرات الدعاء
املهدي  اإلمام  يرمسها  وسلوكية  عقائدية  إميانية  مضامني  االفتتاح  دعاء  يف 
عجل هللا تعاىل فرجه بصورة تتفق قيميا مع منهجية القرآن الكرمی يف تربية 
اإلنسان املؤمن واليت هي اليوم تثل ضرورة معنوية وإميانية تشد اإلنسان اىل 

عوامل الغيب.
فأول فقرة يبتدئ اإلمام عليه السالم الدعاء ويكررها ويعطينا فيها منهجاً 
أخالقياً وسلوكياً: محده هلل تعاىل وشكره على مجيل ما أعطى من نعمه الوافرة 

وأمهها نعمة الوجود، وإظهار الفقر والفاقة والذل أمام قدرة هللا تعاىل:
ٌد ِللصَّواِب مبَِّنَك.« »اَلّلُهمَّ ِايّن اَفيَْتِتُح الثَّناَء حبَْمِدَك، َواَْنَت ُمَسدِّ

ِر الرِّايِح، فاِلِق اإِلْصباِح، َداّيِن  - »َاحْلَْمُد هلِل ماِلِك اْلُمْلِك، جُمِْري اْلُفْلِك، ُمَسخِّ
الّديِن، َربِّ اْلَعاَلمنَي...«

- »َاحْلَْمُد هلِل َعلى ِحْلِمِه بيَْعَد ِعلِمِه، َواحْلَْمُد هلِل َعلى َعْفِوِه بيَْعَد ُقْدرَتِِه، َواحْلَْمُد 
هلِل َعلى ُطوِل َأانتِِه يف َغَضِبِه، َوُهَو قاِدٌر َعلى ما يُريُد...«

- »َاحْلَْمُد هلِل الَّذي ييُْؤِمُن اخْلائِفنَي، َوييَُنجِّى الّصاحِلنَي...«
- »َاحْلَْمُد هلِل الَّذي ِمْن َخْشَيِتِه تيَْرَعُد السَّماُء َوُسّكاهُنا، َوتيَْرُجُف األَْْرُض َوُعّمارُها، 

َومَتُوُج اْلِبحاُر َوَمْن َيْسَبُح يف َغَمراهِتا...«
- »َاحْلَْمُد هلِل الَّذي َهداان هِلذا، َوما ُكّنا لِنيَْهَتِدَي َلْوال َأْن َهدااَن هللاُ...«

- »َاحْلَْمُد هلِل الَّذي خَيُْلُق َومَلْ خُيَْلْق، َوييَْرُزُق َوال ييُْرَزُق، َويُْطِعُم َوال يُْطَعُم...«
- مث ينتقل يف عدة فقرات من الصالة والثناء على النيب وعلى أهل 

:بيته
َوَحبيِبَك،  َوَصِفيَِّك،  َوَأميِنَك،  َوَرُسوِلَك،  َعْبِدَك  حُمَمَّد  َعلى  َصلِّ  »اَللُهمَّ   -
َوَأمْجََل  َوَأْحَسَن،  َأْفَضَل  َوُمَبلِِّغ ِرساالِتَك،  َخْلِقَك، َوحاِفِظ ِسرَِّك،  َمْن  َوِخييََرِتَك 
َوابرَْكَت  َصلَّْيَت  ما  َوَأْكثيََر،  َوَأْسىن  َوَأْطَهَر،  َوَأْطَيَب  َوَأمْنى،  َوَأزْكى  َوَأْكَمَل، 
َوتيََرمحََّْت، َوحَتَنيَّْنَت َوَسلَّْمَت، َعلى َأَحد ِمن ِعباِدَك َوأنِْبياِئَك َوُرُسِلَك َوِصْفَوِتَك، 

َوَأْهِل اْلَكراَمِة َعَلْيَك ِمن َخْلِقَك.«
- »اَللُهمَّ َوَصلِّ َعلى َعليٍّ َأمرِي اْلُمْؤِمننَي، َوَوِصيِّ َرُسوِل َربِّ اْلعاَلمنَي، َعْبِدَك 
َوَوليَِّك، َوَأخي َرُسوِلَك، َوُحجَِّتَك َعلى َخْلِقَك، َوآيَِتَك اْلُكرْبى، َوالنَّبِأ اْلَعظيِم...

َوَصلِّ َعَلى الصِّّديَقِة الطّاِهَرِة فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء اْلعاَلمنَي... َوَصلِّ َعلى ِسْبَطِي 
الرَّمْحَِة َوِاماَمِي اهْلُدى، احلََْسِن َواحْلَُسنْيِ َسيَِّدْي َشباِب َاْهِل اجلََّنِة...

مث خيتم ابلدعاء لإلمام ولشيعته وطلب الفرج له وهلم:
- »اَلّلُهمَّ ِإاّن نيَْرَغُب ِالَْيَك يف َدْوَلة َكرميَة، تُِعزُّ ِبَا االِْْسالَم َوَاْهَلُه، َوُتِذلُّ ِبَا النِّفاَق 

َوَأْهَلُه...«
- »اَللُهمَّ اْلُمْم ِبِه َشَعثَنا، َواْشَعْب ِبِه َصْدَعنا، َواْرُتْق ِبِه فيَتيَْقنا، وََكثِّْر ِبِه ِقلََّتنا، 

َوَاْعِزْز ِبِه ِذلََّتنا...«
- »ِاْشِف ِبِه ُصُدوَران.. َوَأْذِهْب ِبِه َغْيَظ قيُُلوبِنا.. َواْهِدان ِبِه ِلَما اْخُتِلَف فيِه ِمَن 

احْلَقِّ إِبْذِنَك...«

اهلوامش:
1. ابن طاووس، علي بن موسى، »إقبال األعمال«، بريوت، مؤسسة األعلمي، 1417 

ه. ص 322.
الكتب اإلسالمية  الطوسي، حمّمد بن احلسن، »هتذيب األحكام«، طهران، دار   .2

1365 ش. ج 3، ص 108 ذيل حديث 266.
الشيعة،  فقه  مؤسسة  بريوت،  املتهجد«،  »مصباح  احلسن،  بن  حمّمد  الطوسي،   .3

1411 ه. ص 577.

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

نزول المغفرة على من صام شهر رمضان

دعاء االفتتاح

أدب الدعاء

هی أمور اآلداب املتأخرة عن الدعاء و األول معاودة الدعاء و مالزمته مع 
اإلجابة و عدمها؛ أما مع اإلجابة فألن ترك الدعاء مع اإلجابة من اجلفاء؛ 
بل ينبغي املقابلة بتكرار املدحة و الثناء؛ ألن هللا سبحانه عنف  من فعل 
ْنساَن ُضرٌّ َدعا رَبَُّه ُمنيباً  ذلك يف مواضع من القرآن كقوله تعاىل »َو ِإذا َمسَّ اإْلِ
ِإلَْيِه مثَّ ِإذا َخوََّلُه نِْعَمًة ِمْنُه َنِسَي ما كاَن َيْدُعوا ِإلَْيِه ِمْن قيَْبُل «1 و قال هللا تعاىل 
ْنساَن الضُّرُّ َدعاان جِلَْنِبِه َأْو قاِعداً َأْو قاِئماً فيََلمَّا َكَشْفنا َعْنُه ُضرَُّه  »َو ِإذا َمسَّ اإْلِ

َمرَّ َكَأْن مَلْ َيْدُعنا ِإىل ُضرٍّ َمسَُّه َكذِلَك زُيَِّن ِلْلُمْسرِفنَي ما كانُوا ييَْعَمُلون«2
و عن الباقر: »ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه يف الرخاء حنوا من دعائه يف 

الشدة ليس إذا أعطي فرت و ال ميل من الدعاء فإنه من هللا مبكان.«
و أما مع عدم اإلجابة فألنه رمبا كان التأخري ألن هللا سبحانه حيب صوته و 

اإلكثار من دعائه فينبغي له أن ال يرتك ما حيبه هللا.
أ و ال تنظر إىل رواية:

أمحد بن حمّمد بن أيب نصر قال: قلت أليب احلسن: جعلت فداك إين قد 
سألت هللا حاجة منذ كذا و كذا سنة و قد دخل يف قليب من إبطائها شيء. 

فقال: »اي أمحد إايك و الشيطان أن يكون له عليك سبيل حىت يقنطك أن 
أاب جعفر كان يقول إن املؤمن ليسأل هللا حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حبا 
لصوته و استماع حنيبه.« مث قال: »و هللا ما أخر هللا عن املؤمنني ما يطلبون يف 

هذه الدنيا خري هلم مما عجل هلم فيها و أي شيء الدنيا.« 
و عن الصادق: »أن العبد الويل هلل يدعو هللا يف أمر ينوبه-  فقال للملك 
املوكل به اقض لعبدي حاجته و ال تعجلها فإين أشتهي أن أمسع نداءه و صوته و 
أن العبد العدو هلل ليدعو هللا يف أمر ينوبه فقال للملك املوكل به- اقض لعبدي 

حاجته و عجلها فإين أكره أن أمسع دعاءه و صوته قال فيقول الناس ما أعطى 
هذا إال لكرامته و ما منع هذا إال هلوانه.«

و عنه: »ال يزال املؤمن خبري و رجاء و رمحة من هللا ما مل يستعجل فيقنط 
فيرتك الدعاء فقلت له كيف يستعجل قال يقول قد دعوت هللا منذ كذا و كذا 

و ال أرى حاجة.« 
و عنه قال: »قال رسول هللا رحم هللا عبدا طلب إىل هللا حاجة فأحل 
يف الدعاء استجيب له أو مل يستجب له و تال هذه اآلية و أدعوا ريب عسى أال 

أكون بدعاء ريب شقيا.«
و عنه: »إن هللا يب السائل اللحوح.«

و عن الباقر: »ال يلح عبد مؤمن على هللا يف حاجته إال قضاها له.« 
و عن منصور الصيقل قال قلت أليب عبد هللا: رمبا دعا الرجل فاستجيب 
له مث أخر ذلك إىل حني؟ قال فقال: »نعم.« قلت: و مل ذلك ليزداد من 

الدعاء؟ قال: »نعم.« 
للرجل  أ يستجاب   :قال: قلت أليب عبد هللا إسحاق بن عمار  و عن 

الدعاء مث يؤخر؟ قال: »نعم عشرون سنة.« 
و عن هشام بن سامل عنه قال: »كان بني قول هللا عز و جل قد أجيبت 

دعوتكما  و بني أخذ فرعون أربعون عاما.«
و عن أيب بصري عنه: »إن املؤمن ليدعو فيؤخر إبجابته إىل يوم اجلمعة.«

معاودة الدعاء

تقديم األدعیة - علل الشرائع
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الحكايات

10 رمضان کرمی، ذکری وفاة خدجية بنت خويلد
كانت السّيدة خدجية طيلة حياهتا حمسودة، وحىت بعد أن رحلت إىل 

جوار رهّبا، مل ينته حسد احلاسدين.
تقول الصديقة الطاهرة الزهراء البتول عن إحدى نساء النيب: كلما رأتين 

حتّدثت عن والديت بسوء.
 ورد يف »صحيح البخاري« عن لسان إحدى زوجات الرسول األعظم

قوهلا:
مل أكن أضمر حسداً لزوجات النيب بقدر حسدي خلدجية، مع أّنين 
مل أرها يف حيايت، وذلك لكثرة ما كان النيب يذكرها عندي. أحياانً كنت أقول 

يف نفسي: وي كأنّه مل تكن هناك إمرأة يف العامل غري خدجية؟!
 ،جتاه خدجية شعور شديد ابحلسد  خامرين  يوم  ذات  قائلة:  وتضيف 

فقلت للنيب: إىل مىت تتحّدث عنها، أمل يبدلك هللا خبري منها؟
فقال: »وهللا ما أبدلين هللا خرياً منها قد آمنت يب إذ كفر يب الناس وصدَّقتين 
إذ كذبين الناس، وواستين مباهلا إذ حرمنيي الناس ورزقين هللا أوالدها وحرمين أوالد 

الناس.«

املصدر: ابن حجر، »فتح الباري«، ج 7، ص 137.

السيدة المحسودة

النصيحة
ينبغي للعاقل أن يكون دعاء و ال يقطع الدعاء أصال لوجوه.

األول: ملا عرفت من فضيلة الدعاء و أنه عبادة بل هو مخ العبادة؛
الثاين: أن تفوز مبزية تقدمی الدعاء على البالء فجاز أن يكون هناك بالء 

مقدر ال تعلمه فريده الدعاء عنك؛
فال  السماء  يف  معروفا  صار صوتك  الدعاء  يف  أكثرت  إذا  أنك  الثالث: 

حيجب عند احتياجك إليه؛
الرابع: أن تنال نصيبا من دعائه- »رحم هللا عبدا طلب من هللا...« اخلرب؛
اخلامس: أن صوتك إن كان حمبواب هلل فقد وافقت إرادته سبحانه و فعلت 
ما حيبه و إن مل يكن حمبواب  أو مل تكن لإلجابة أهال فهو كرمی رحيم فلعله 
يرمحك بتكرارك لدعائه و ال خييب رجاؤك لنعمائه و ينعش  استغاثتك و 
جييب دعوتك كيف ال و مناديه يف كل ليلة ينادي: هل من داع فأجيبه اي 
طالب اخلري أقبل  أ و ما ترى إىل قوله و مىت تكثر قرع الباب يفتح لك.

و عن النيب: »إن العبد ليقول اللهم اغفر يل و هو معرض عنه مث يقول 
اللهم اغفر يل و هو معرض عنه مث يقول اللهم اغفر يل فيقول ]هللا[ سبحانه 
للمالئكة أ ال ترون إىل عبدي سألين املغفرة و أان معرض عنه مث سألين املغفرة و 
أان معرض عنه مث سألين املغفرة علم عبدي أنه ال يغفر الذنوب إال أان أشهدكم 

أين قد غفرت له.«

السادس: أن صوتك على تقدير كونه حمبواب حيبس عنك اإلجابة لتداوم فإذا 
كنت مداوما مل تبق حلبس اإلجابة عنك فائدة لعلمه ابستمرار دعائك و 
التأخري إمنا كان ألجل االستمرار اللهم إال أن يكون الدخار ما أعده لك 
من الثواب يف يوم اجلزاء و احلساب يكون فرحك و سرورك أعظم- ألن ما 
كان من عطاء اآلخرة فهو دائم و ما كان من خري الدنيا فهو منقطع- و ما 

أعظم تفاوت ما بني الدائم و املنقطع إن كنت تعقل؛
عباده كل  من  لقوله: »إن هللا يب  تعاىل  مبحبة هللا  تفوز  أن  السابع: 

دعاء.«
الثامن: التأسي إبمامك؛ لقول الصادق و كان أمري املؤمنني رجال دعاء.

و  ابلقلب -  اإلقبال  اشرتاط  من  ما ذكرت  الدعاء  مينعين عن  قلت  فإن 
االنتصاب إىل مناجاة الرب و ما ذكرت من قوله: »ال يقبل هللا دعاء 
قلب اله.« و قوله: »ال يقبل هللا دعاء قلب قاس.« و أراين ال يتيسر يل 
اإلقبال يف غالب األحوال و القساوة مستولية على قليب و هي موجبة للبعد 

عن ريب.

املصدر: ابن فهد حّلى، امحد بن حمّمد، »عدة الداعي و جناح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407ق.، صص 210-199.

15 رمضان کرمی، ذکری استشهاد علي بن أيب طالب
ملا كان اليوم الذي قبض فيه- أمري املؤمنني ارتج   املوضع ابلبكاء و 
دهش الناس كيوم قبض النيب و جاء رجل ابكيا و هو مسرع مسرتجع 
و هو يقول اليوم: انقطعت خالفة النبوة حىت وقف على ابب البيت الذي 

فيه أمري املؤمنني فقال: 
»رمحك هللا اي أاب احلسن كنت أول القوم إسالما و أخلصهم إمياان و أشدهم يقينا 
و أخوفهم هلل و أعظمهم عناء و أحوطهم   على رسول هللا و آمنهم على 
أصحابه و أفضلهم مناقب و أكرمهم سوابق و أرفعهم درجة و أقربم من رسول 
هللا و أشبههم به هداي و خلقا و مستا  و فعال و أشرفهم منزلة و أكرمهم 

عليه. 
فجزاك هللا عن اإلسالم و عن رسوله و عن املسلمني خريا قويت حني ضعف 
منهاج رسول  لزمت   و  وهنوا  استكانوا و هنضت حني  برزت حني  و  أصحابه 
هللا إذ هم أصحابه و كنت خليفته حقا مل تنازع و مل تضرع برغم املنافقني و 

غيظ الكافرين و كره احلاسدين و صغر الفاسقني . 
فقمت ابألمر حني فشلوا و نطقت حني تتعتعوا  و مضيت بنور هللا إذ وقفوا 
فاتبعوك فهدوا و كنت أخفضهم صوات و أعالهم قنوات  و أقلهم كالما و أصوبم 
نطقا و أكربهم رأاي و أشجعهم قلبا و أشدهم يقينا و أحسنهم عمال و أعرفهم 

ابألمور. 
كنت و هللا يعسواب للدين أوال و آخرا األول حني تفرق الناس و اآلخر حني 
فشلوا كنت للمؤمنني أاب رحيما إذ صاروا عليك عياال فحملت أثقال ما عنه 
ضعفوا و حفظت ما أضاعوا و رعيت ما أمهلوا و مشرت إذا اجتمعوا و علوت إذ 
هلعوا و صربت إذ أسرعوا و أدركت أواتر ما طلبوا و انلوا بك ما مل يتسبوا كنت 
على الكافرين عذااب صبا و هنبا و للمؤمنني عمدا و حصنا فطرت و هللا بنعمائها 

و فزت حببائها و أحرزت سوابغها و ذهبت بفضائلها.

مل تفلل حجتك و مل يزغ قلبك و مل تضعف بصريتك و مل جتنب نفسك و مل ختر  
كنت كاجلبل ال حتركه العواصف و كنت كما قال آمن الناس يف صحبتك 
و ذات يدك و كنت كما قال ضعيفا يف بدنك قواي يف أمر هللا متواضعا يف 
نفسك عظيما عند هللا كبريا يف األرض جليال عند املؤمنني مل يكن ألحد فيك 
مهمز و ال لقائل فيك مغمز ]و ال ألحد فيك مطمع [ و ال ألحد عندك هوادة 
عندك  العزيز  القوي  و  حبقه  له  أتخذ  عزيز حىت  قوي  عندك  الذليل  الضعيف 
ضعيف ذليل حىت أتخذ منه احلق و القريب و البعيد عندك يف ذلك سواء شأنك 
احلق و الصدق و الرفق و قولك حكم و حتم و أمرك حلم و حزم و رأيك علم 
و عزم فيما فعلت و قد هنج السبيل و سهل العسري- و أطفئت النريان و اعتدل 
بك الدين و قوي بك اإلسالم ف»ظهر أمر هللا  و لو كره الكافرون« و ثبت بك 
اإلسالم و املؤمنون و سبقت سبقا بعيدا و أتعبت من بعدك تعبا شديدا فجللت 
عن البكاء و عظمت رزيتك يف السماء و هدت مصيبتك األانم فيي»إان هلل  و إان 

إليه راجعون«  
رضينا عن هللا قضاه و سلمنا هلل أمره فو هللا لن يصاب املسلمون مبثلك أبدا كنت 
للمؤمنني كهفا و حصنا و قنة راسيا  و على الكافرين غلظة و غيظا فأحلقك هللا 

بنبيه و ال أحرمنا أجرك و ال أضلنا بعدك.«
 و سكت القوم حىت انقضى كالمه و بكى و بكى أصحاب رسول هللا

مث طلبوه فلم يصادفوه. 

املصدر: الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.، 
ج 1، صص 456-454.

األب الرحيم
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سیرة األخیار

خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العّزى بن قّصي بن كالب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر،1 جّدها خويلد، كان بطالً مغواراً دافع عن حياض 

الكعبة املشرّفة يف يوم ال ينسى.
والدهتا فاطمة، بنت زائدة بن أصّم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن 
عامر بن لؤي بن غالب بن فهر،2 كانت سّيدة جليلة مشهود هلا ابلفضل 

والرّب.3
قريش  قبيلة  إىل  تنتسب   الكربى خدجية  العظيمة  السّيدة  فهذه  إذن، 
ويلتقي نسبها بنسب الرسول األعظم عند جّدها الثالث من أبيها، وعند 

جّدها الثامن من أّمها.4

أمساؤها وألقابا
للسّيدة خدجية ألقاب كثرية تعكس عظيم نبلها وشديد قدسها، من هذه 

األلقاب: الصّديقة، املباركة، أّم املؤمنني، الطاهرة، الراضية، املرضية... إخل.
كانت تعطف على اجلميع، وحتنو عليهم كأّم رؤوم أبوالدها، فكانت أّماً 
أّم  لليتامى، وأّماً للصعاليك وأّماً للمؤمنني، وهي كوثر اخللق، ومسّيت أيضاً 

الزهراء أو ينبوع الكوثر.

مالمح السيدة خدجية يف مرآة الوحي
بعد عامني من بعثة الرسول اليت بدأت من بيت خدجية،5 ويف طريق 

عودته من معراجه يف شهر ربيع األول، جاءه أمني الوحي جربيل وقال 
له: »حاجيت أن تقرأ على خدجية من هللا وميّن السالم«،6 وعندما أبلغ 
الرسول األكرم زوجه خدجية سالَم هللا تعاىل، قالت: »إّن هللا هو 

السالم، منه السالم وإليه السالم.«7
 ،يف إحدى احلمالت الوحشية لقريش انتشرت إشاعة اغتيال النيب الكرمی
فهامت السّيدة خدجية على وجهها يف الوداين والصحاري احمليطة مبكة 
 بثاً عن حبيبها، وكانت الدموع تنهمر على خديها، فما كان من جربيل
إال أن نزل على الرسول األكرم وقال له: »لقد ضّجت مالئكة السماء 
لبكاء خدجية، ُأدُعها إليك وأبلغها سالمي وقل هلا أبّن رّبا يقرؤها السالم 

ويبّشرها بقصر يف اجلنة، ال صخب فيه وال نصب.«8
 

عند الرسول األعظم خدجية الكربى
 ،أحاديث كثرية يف مناقب السّيدة خدجية رويت عن الرسول األكرم

نسّلط الضوء على بعضاً منها:
1. »اي خدجية إّن هللا عّزوجّل ليباهي بك كرام مالئكته كل يوم مرارا.«9

2. »وهللا ما أبدلين هللا خرياً منها قد آمنت يب إذ كفر يب الناس، وصدَّقتين إذ 
كذبين الناس، وواستين مباهلا إذ حرمنيي الناس، ورزقين هللا أوالدها وحرمين أوالد 

الناس.«10
3. »خري نساء العاملني: مرمي بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخدجية بنت 

11».خويلد وفاطمة بنت حمّمد

ينبوع الكوثرعلي أكرب مهدي بور

بنت  ومرمي  حمّمد،  بنت  وفاطمة  خويلد،  بنت  خدجية  اجلنة:  نساء  »خري   .4
عمران، وآسية بنت مزاحم )امرأة فرعون(.«12

5. »خدجية سبقت مجيع نساء العاملني ابإلميان ابهلل وبرسوله.«13
6. »أحببتها من أعماق فؤادي.«14

7. »أحّب من يّب خدجية.«15
8. »مل يرزقين هللا زوجة أفضل من خدجية أبدًا.«16

9. »لقد اصطفى هللا علّياً واحلسن واحلسني ومحزة وجعفر وفاطمة وخدجية على 
العاملني.«17

10. و قال خياطب عائشة: »ال تتحّدثي عنها هكذا، لقد كانت أّول من 
آمن يب، لقد أجنبت يل وُحرِمِت.«18

 
أول سّيدة يف اإلسالم

أن  قبل  إبراهيم وذلك  أبيها  دين  السّيدة خدجية على  لقد كانت 
يُبعث الرسول الكرمی، وكانوا يُعرفون ابحلنفاء، وقد آمنت يف اليوم األول 

من بعثة املصطفى، كما جاء يف احلديث الشريف: 
19».ومن النساء خدجية من الرجال علي أّول من آمن ابلنيب«

عندما رجع الرسول الكرمی من غار حراء وهو ينوء بثقل الرسالة العظيمة، 
أرى يف  نور  له: »أّي  قالت  استقباله حيث  السّيدة خدجية يف  كانت 
جبينك؟« فأجاهبا: »إنّه نور النبّوة«، ومن مثّ شرح هلا أركان اإلسالم، فقالت 

له: »آمنت وصّدقت ورضيت وسّلمت.«20

أول سّيدة مصّلية
أنّه لسنوات  إذ  أول سّيدة يف اإلسالم تصّلي،   السّيدة خدجية كانت 
طويلة احنصر اإلميان ابلدين اإلسالمي خبدجية واإلمام علي، وكان 
الرسول األعظم يذهب إىل املسجد احلرام ويستقبل الكعبة وعلي إىل 
ميينه وخدجية خلفه، وكان هؤالء الثالثة هم النواة األوىل ألّمة اإلسالم، وكانوا 

يعبدون معبودهم الواحد إىل جانب كعبة التوحيد.21

أّول مؤمنة ابلوالية
النيب وحتت انظري  بيت  السّت يف  كان اإلمام علي منذ سنينه 
السّيدة خدجية ورعايتها، لذلك كان هلا حّق يف رقبته هو حّق األمومة. 
السامي،  وموقعها  الوالية  مفهوم  لزوجه   الكرمی الرسول  شرح  وعندما 
وطلب إليها أن تؤمن بوالية أمري املؤمنني علي، استجابت فوراً حيث 

قالت بصراحة ووضوح: »آمنت بوالية علي وابيعته.«22
 ،تفيض ابحلنان والعطف على اإلمام علي كانت السيدة خدجية
لدرجة أّنا قالت فيه: »إنّه أخي، وأخو النيب، أعّز الناس إليه، وقّرة عني خدجية 

23».الكربى

أول سّيدة أتكل من فاكهة اجلّنة
الرسول  انوهلا  اجلّنة حيث  فاكهة  من  أتكل  مسلمة  سّيدة  أول  إّنا  نعم، 

األعظم بيده الشريفة عنقوداً من عنب اجلّنة.24

الزوجة الوحيدة
السّيدة خدجية هي الزوجة الوحيدة من بني أزواج النيب الكرمی اليت 
أنسلها واستمّر نسلها الطاهر حىت يومنا هذا. لقد ارأتت املشيئة اإلهلية أن 
تكون السّيدة خدجية وعاًء ألنوار اإلمامة وضيائها. والرسول الكرمی يف 
معرض بيان عظم منزلة هذه السّيدة اجلليلة، جنده خياطب ابنته األثرية على 

قلبه الزهراء البتول بقوله: 
»اي ابنيت، إّن هللا تعاىل جعل خدجية وعاء لنور اإلمامة.«25

أبداً  حياهتا  السّيدة خدجية يف  على  يتزّوج  مل   األعظم الرسول  إّن 
حىت ماتت، لقد كانت كوثر النبوة الصايف أفاضت على العاملني مبا يقرب 
من 80 مليون سّيداً علوايً مجيعهم ينتمي إىل الدوحة احملّمدية الوارفة، وهم 
مظاهر اخلري العميم ومصاديق الكوثر الوفري، عطااي الرمحن حلبيبه خري األانم 
وسّيد البشر النيب املصطفى. يف اللحظات اخلتامية من عمر هذه السّيدة 

اجلليلة، بّشرها زوجها احلاين أبّنا ستكون زوجه يف اجلّنة أيضاً.26

حكيمة قريش و الزواج
اشتهرت السّيدة خدجية ابجلمال والكمال والثروة والشرف الرفيع والعلم 
واحللم وصالبة يف اخّتاذ القرار، ودقة يف الرأي، ورأي سديد، وعقل راجح 
والفضل  الكمال  هلا صفات  جتتمع  من  أّن  الطبيعي  ومن  وفكر صائب، 
 يتسابق الرجال إىل خطبتها والزواج هبا، وهذا ما كان مع السّيدة خدجية
حيث سارع رؤوس بين هاشم وأقطاهبا، ال بل وصل األمر إىل ملوك اليمن 
بقلبها،  للفوز  واهلدااي  األموال  إغداق  الذين سعوا عرب  الطائف،  وأشراف 
والرتبّع على قّمة الشرف واجملد، لكّنها خذلتهم مجيعاً، ووقع اختيارها على 

أمني قريش ومؤتنها لكي يفوز بقلبها.
وتشرح السّيدة خدجية سبب هذا االختيار ابلقول:

إيّن رغبت فيك لقرابتك ميّن وشرفك من قومك وأمانتك عندهم  »اي بن عّم 
وصدق حديثك وحسن خلقك.«27

كما أفشت بسّر هذا االختيار إىل صفّية بقوهلا: »إيّن قد علمت أنّه مؤّيد 
من رّب العاملني.«28

السّيدة خدجية سّيدة أخرى جليلة يف هذا األمر حىت  لقد استشارت 
»لقد  قائلة:  الزواج  عليه  وعرضت   الكرمی الرسول  إىل  مبعّيتها  ذهبت 
اخرتت لك امرأة من قريش.« فأجاب الرسول العظيم: »ومن تكون؟« 

فقالت السّيدة خدجية: »هي مملوكتك خدجية.«29

ثروة السّيدة خدجية
لسنوات طويلة كانت القوافل التجارية للسّيدة خدجية من أكرب قوافل 
قريش، وقد ربت من جتارهتا ثروات طائلة، وضعتها مجيعها حتت تصّرف 

الرسول الكرمی، لينفقها فيما يراه مناسباً.
يقول العالمة املامقاين: لقد وصلنا ابلتواتر عن الرسول األكرم أنّه قال: 
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»ما قام الدين إالّ ابثنتني: سيف علّي وأموال خدجية.«30

حكمة السّيدة خدجية
النيب  أّن  من  املؤّرخون  رواه  ما  فكرها  وصالبة  رأيها  رجاحة  يف  يكفي 

األكرم كان يشاورها يف مجيع أموره.31
كان عليه الصالة والسالم يتطّلع إىل أن ُتسلم قريش لتنجو من عذاب هللا 
وسخطه، فكان جيابه بعنادهم ورفضهم وإصرارهم على ابطلهم، فيعتصر قلبه 
الشريف أملاً وحزانً، يف تلك اللحظات العصيبة كان يلجأ إىل بيت العطف 
 ،السّيدة خدجية مهّه  وشريكة  زوجه  إىل  ومعاانته  بثّه  فيشكو  والرسالة 
فكانت تواسيه وتشّد من أزره بكلماهتا احلكيمة ونظرات العطف واحلنان، 

فتسكن من آالمه وأحزانه.32
يف مراحل الشّدة واملشقة واحلصار االقتصادي يف شعب أيب طالب، كان 
آاثر  من  التخفيف  يف  واحلاسم  الكبري  الدور   خدجية السّيدة  ألموال 
احلصار اجلائر الذي فرض على آل أيب طالب، فكانت هذه السيدة اجلليلة 
تشيع األمل والفرح يف قلوب القوم وترفع احلزن والشقاء عن كاهلهم. وعلى 
الرغم من أّن هللا تعاىل كان سنداً وظهرياً لنبيه الكرمی ومل يقطع عنه حبل كرمه 
املضيء   السّيدة خدجية أّن وجه  إالّ  العصيبة،  الفرتة  تلك  ولطفه طيلة 
واملشرق، ونظراهتا املتفائلة كانت جتعله أكثر إصراراً وعزماً على مواجهة قدره 

واالستعداد ألاّيم أصعب وأقسى.

النيب الكرمي؛ غروب حزين ووحدة موحشة
لقد كانت السّيدة خدجية طيلة ربع قرن جنماً ساطعاً يشّع بنوره على 
 ،بيت النبوة والرسالة، جتلي بنظراهتا احلانية اهلّم والشجن عن نيب الرمحة
حىت حان موعدها مع القدر يف العاشر من رمضان يف السنة العاشرة من 
البعثة عندما أسلمت الروح لبارئها وألقت برحيلها املفجع ظالالً من الكروب 
واألحزان على قلب النيب، وكان ذلك يف السنة الثالثة قبل اهلجرة،33 
ودفنت يف احلجون، حيث دخل النيب قربها ووضعها يف حلدها بيديه 
الشريفتني، يف ذلك الوقت مل تكن صالة املّيت قد شّرعت بعد، وكانت 
وفاهتا بعد وفاة أيب طالب بثالثة أشهر، وقيل أبّن الفرتة بني الوفاتني هي من 
على  ثالثة أايم إىل ثالثة أشهر، وعلى أّي حال، كان وقع ذلك شديداً 
النيب الكرمی34 الذي فقد نصريين له، وقد مّسي ذلك العام بعام احلزن، وأعلن 

احلداد فيه.35
ما فتئ الرسول األكرم يقول: »مل يسيطر علّي احلزن واهلّم طيلة حياة أيب 

طالب وخدجية.«36 
ذاكرة  يف  وماثلة  خالدة  املشرتكة  والسنوات   خدجية ذكرى  ظّلت  لقد 
النيب مل ميحها الزمان. مل يكن خيرج من البيت إال ويذكر خدجية خبري، 
فكان بذلك يثري عاصفة من احلسد والضغينة يف نفوس زوجاته الصغريات، 
وكّن يعرتضن عليه أحياانً لكّنه كان يدافع عن خدجية بزم فيقول: »نعم، 
كانت خدجية هكذا، وقد رزقين هللا أوالدها«،37 وكلما كان يذبح أضحية يف 

38.بيته يبعث جبزء منها إىل صديقات خدجية

وصااي السيدة خدجية
فراش  على  عّدة وصااي وهي  الكرمی  النيب   السّيدة خدجية أوصت  لقد 

املوت هي:
- أن يدعو هلا ابخلري، 

- أن يلحدها بيده؛
- أن يدخل قربها قبل دفنها؛

- أن يضع مرطه الذي اّدثر به عند نزول الوحي، على كفنها.39
 اليت وهبت كل ثروهتا وأمواهلا إىل احلبيب املصطفى إّن السّيدة خدجية
مل تطلب يف مقابل ذلك سوى مرط، ومع ذلك فهي مل تطلبه منه مباشرة، 
بل بواسطة ابنتها الزهراء.40 حينذاك نزل الوحي من عند هللا العلي القدير 

بكفن من اجلّنة.
قامت أّم أمين وأم الفضل )زوجة العّباس( بغسل جسد السّيدة خدجية مث 

ألقتا عليها نظرة الوداع األخرية.41
يف البداية قام الرسول األكرم بوضع مرطه على الكفن، مثّ وضع كفن 
اجلنة عليها. كانت السّيدة خدجية يف الرمق األخري من عمرها تنظر بقلق 
إىل ابنتها الزهراء، فما كان من أمساء بنت عميس إال أن تعّهدت هلا أبن 

تكون أّماً هلا ليلة زفافها.42

خدجية يوم احلشر
البليغة:  العبارات  الرسول الكرمی ورود خدجية يوم احلشر هبذه  يصف 

»ييت الستقباهلا سبعون ألف ملك يملون راايت زيّنت بعبارة »هللا أكرب«43

بيت السّيدة خدجية
بعد وفاة السّيدة خدجية، أصبح منزهلا أحد األماكن املقدسة اليت يؤّمها 
آالف احلجاج سنوايً، يقول الرحالة املسلم املشهور ابن بطوطة: من املشاهد 
املشّرفة اليت تقع على مقربة من املسجد »قبة الوحي« وهو منزل أم املؤمنني 

خدجية.44
يقول الشيخ األنصاري يف كتابه »مناسك احلج«: »إذا نزلت مكة املكرمة، 

45».يستحّب للحاج أن يزور بيت خدجية
ولكن لألسف الشديد مل ترتك الفرقة الوهابية الضالة قبة الوحي فقد امتّدت 
وسّوهتا  اإلسالمية،  اآلاثر  ابقي  شأن  هو  والتدمري كما  ابلتخريب  إليها 

ابألرض.
على أمل أن أييت ذلك اليوم الذي يظهر فيه املنجي املوعود ليسرتجع ما 
ضاع من حقوق آل النيب، وأن يعيد شأن العرتة الطاهرة أمام أعني العاملني 

قاطبة، إن شاء هللا.
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بن  عبد هللا  بن  زايد  بن  إبراهيم  بن  الرمحن  عبد  بن  بن سعيد  حمّمد  بن  أمحد 
اهلمداين، وحفيد عجالن، هو  بن قيس  بن سعيد  الرمحن  عجالن، موىل عبد 
عتيق عبد الرمحن بن األمري عيسى بن موسى اهلامشي، أبو العباس الكويف احلافظ 
على  التصانيف  وصاحب  الزمان،  واندرة  احلديث،  أعالم  أحد  العالمة، 

ضعف فيه، وهو املعروف ابلـحافظ ابن عقدة.
وعقدة لقب ألبيه النحوي البارع حمّمد بن سعيد، ولقب بذلك لتعقيده يف 

التصريف، وهو من العلماء العاملني. كان قبل الثالمثائة.
و قيل لقب والد أيب العباس بعقدة لعلمه ابلتصريف والنحو. وكان يورق 

ابلكوفة، ويعلم القرآن واألدب.1 

قالوا يف اإلمام ابن عقدة
قال الدارقطين )ت 385 ه(: كان أبو العباس بن عقدة يعلم ما عند الناس و 

ال يعلم الناس ما عنده.2 
و قال أيضا: أمجع أهل الكوفة أنه مل ير من زمن عبد اّل بن مسعود إىل زمن ابن 

عقدة أحفظ من ابن عقدة.3 
و قال اخلطيب البغدادي )ت 463(: كان حافظا عاملا مكثرا مجع الرتاجم 
احلّفاظ و  انتشر حديثه و روى عنه  و  الرواية  أكثر  املشيخة و  األبواب و  و 

األكابر.4 
و قال ابن اجلوزي )ت 597 ه(: كان من أكابر احلّفاظ.5 

و قال سبط ابن اجلوزي )ت 654 ه(: ابن عقدة مشهور ابلعدالة.6 
و قال الذهيب )ت 748 ه(: حافظ العصر و احملّدث البحر أبو العّباس أمحد 
بن حمّمد بن سعيد الكويف. كان إليه املنتهى يف قّوة احلفظ و كثرة احلديث و 

صّنف و مجع و أّلف يف األبواب و الرتاجم.7 
الزمان و صاحب  العاّلمة أحد أعالم احلديث و اندرة  احلافظ  أيضا:  قال  و 

التصانيف و هو املعروف ابحلافظ ابن عقدة. و كتب منه ما ال يّد و ال يوصف 
عن خلق كثري ابلكوفة و بغداد و مكة، و مجع الرتاجم و األبواب و املشيخة و 

انتشر حديثه و بعد صيته.8 
و قال ابن كثري )ت 774 ه(: كان من احلّفاظ الكبار، مسع منه الطرباين و 

الدارقطين و ابن اجلعايب و ابن عدي و ابن املظفر و ابن شاهني.9و10  

يف الکتاب
قال املؤّلف يف مقّدمة الکتاب:

و بعد، فقد أخرج الديلمي )فيما رواه ابن حجر اهليثمي يف الصواعق احملرقة: 
النيّب قال: »وقفوهم إهّنم  أّن  89( عن أيب سعيد اخلدري عنه 

».مسئولون- عن والية علّي
 و على رأسهم اإلمام أمري املؤمنني علّي ال شّك أّن موّدة أهل البيت
فمن واجب  يومذاك.  عنها  يسأل  أن  بّد  احملّمدية و ال  الرسالة  أجر  هي 
علماء اإلسالم تبيني هذه الناحية ذات األمهّية و التعريف مبنزلة أهل البيت 
الرفيعة. و قد أفاد أهل القلم قدميا و ال يزال يف هذا اجملال يف كتب و رسائل 
و موسوعات ال زالت صحائف التاريخ مشرقة هبا، و من مجلتها ما كتبه 
احلافظ الكبري أبو العباس أمحد ابن حمّمد بن سعيد بن عبد الرمحن بن إبراهيم 
املعروف اببن عقدة الكويف )249- 332 ه( يف كتابيه الوالية و فضائل 

أمري املؤمنني املفقودة عينا املبثوثة يف مطاوي الكتب.
الوالية  إعداد كتاب  من  تسديده  و  بتوفيقه  تعاىل  الّل  أمكنين  أن  بعد  و 
أمجعت العزم على استخراج كتاب الفضائل، و استعنت الّل تعاىل فأعانين، 
فأقحمت نفسي جلّة العمل و االنماك يف تبويب أكداس من األحاديث 

و اآلاثر.11 

فصول الکتاب
يف  املتعددة  أحاديث  على  يشتمل   »امرياملؤمنني »فضائل  كتاب 

فضائله وفيه 22 فصول.
الفصل األول يف أبناء أيب طالب؛

الفصل الثاين يف ألقاب علي بن أيب طالب؛
الفصل الثالث يف أنه أول من أسلم؛

الفصل الرابع يف حب النيب إايه و حتريضه على حمبته و نيه عن بغضه 
و أذاه؛

الفصل اخلامس يف إميانه؛
الفصل السادس يف عدله و أمانته؛

الفصل السابع يف علمه؛
الفصل الثامن يف أنه أقرب الناس من رسول هللا و اخلليفة بعده؛

الفصل التاسع اختصاصه بنجوى النيب؛
الفصل العاشر حديث الطري؛

الفصل احلادي عشر حديث رد الشمس؛
الفصل الثاين عشر يف أن حقه على املسلمني كحق الوالد على ولده؛

الفصل الثالث عشر جهاده زمن الدعوة؛
الفصل الرابع عشر جهاده بعد زمن الدعوة؛

الفصل اخلامس عشر منزلته يف اآلخرة؛
الفصل السادس عشر زواجه بفاطمة بنت رسول هللا؛

الفصل السابع عشر يف أقواله؛
الفصل الثامن عشر يف شهادته؛
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دعاء االفتتاح
»دعاء االفتتاح«، من أدعية شهر رمضان املبارك، يُدعى به يف كّل ليلة من 
ليايل هذا الّشهر. حيتوي الدعاء على مضامني أخالقية وروحية هُتم الداعي، كما 
وميكن استخالص بعض املضامني العقائدية من الدعاء. يتخّلل الدعاء الصالة 

:على النيب وعلى أهل بيته فرداً فرداً، وينتهي ابلّدعاء لإلمام املهدي

اللَُّهمَّ إِنِّی أَفـَْتِتُح الثّـََناَء ِبَْمِدَک َو أَْنَت ُمَسدٌِّد لِلصََّواِب مبَنَِّک َو أَيـَْقْنُت 
أَنََّک أَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي يف َمْوِضِع اْلَعْفِو َو الرَّمْحَِة َو َأَشدُّ اْلُمَعاِقِبنَي يف 
ِيَن يف َمْوِضِع اْلِکرْبِاَيِء َو اْلَعَظَمِة  َمْوِضِع النََّکاِل َو النَِّقَمِة َو أَْعَظُم اْلُمَتَجربِّ
يُع ِمْدَحِتی َو َأِجْب اَي  اللَُّهمَّ أَِذْنَت ِلی يف ُدَعاِئَک َو َمْسأَلَِتَک فَامْسَْع اَي مسَِ
َرِحيُم َدْعَوِتی َو أَِقْل اَي َغُفوُر َعثـْرَِتی َفَکْم اَي ِإهلَِی ِمْن ُکْربٍَة َقْد فـَرَّْجتـََها َو 
مُهُوٍم ]ُغُمومٍ [ َقْد َکَشْفتـََها َو َعثـْرٍَة َقْد أَقـَْلتـََها َو َرمْحٍَة َقْد َنَشْرتـََها َو َحْلَقِة 
َبالٍء َقْد َفَکْکتـََها احلَْْمُد للَِِّ الَِّذی مَلْ يـَتَِّخْذ َصاِحَبًة َو ال َوَلدا َو مَلْ َيُکْن َلُه 
ُْه َتْکِبريا احلَْْمُد للَِِّ جِبَِميِع  َشرِيٌک يف اْلُمْلِک َو مَلْ َيُکْن َلُه َوِلیٌّ ِمَن الذُّلِّ َو َکربِّ
يِع نَِعِمِه ُکلَِّها احلَْْمُد للَِِّ الَِّذی ال ُمَضادَّ َلُه يف ُمْلِکِه َو  حَمَاِمِدِه ُکلَِّها َعَلى مجَِ
ال ُمَنازَِع َلُه يف أَْمرِِه احلَْْمُد للَِِّ الَِّذی ال َشرِيَک َلُه يف َخْلِقِه َو ال َشِبيَه ]ِشْبهَ [ 
َلُه يف َعَظَمِتِه احلَْْمُد للَِِّ اْلَفاِشی يف اخْلَْلِق أَْمرُُه َو مَحُْدُه الظَّاِهِر اِبْلَکَرِم جَمُْدُه 
اْلَباِسِط اِبجْلُوِد َيَدُه الَِّذی ال تـَنـُْقُص َخزَائُِنُه َو ال َتزِيُدُه ]يَزِيُدهُ [ َکثـْرَُة اْلَعطَاِء 
ِإال ُجودا َو َکَرما إِنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز اْلَوهَّاُب اللَُّهمَّ إِنِّی َأْسأَُلَک قَِليال ِمْن َکِثرٍي 
َمَع َحاَجٍة ِبی إِلَْيِه َعِظيَمٍة َو ِغَناَک َعْنُه َقِدمٌی َو ُهَو ِعْنِدی َکِثرٌي َو ُهَو 
َعَلْيَک َسْهٌل َيِسرٌي اللَُّهمَّ ِإنَّ َعْفوََک َعْن َذنِْبی َو جَتَاُوزََک َعْن َخِطيَئِتی َو 
َصْفَحَک َعْن ظُْلِمی َو َستـْرََک َعَلى ]َعنْ [ قَِبيِح َعَمِلی َو ِحْلَمَک َعْن َکِثرِي 
]َکِبرِي[ ُجْرِمی ِعْنَد َما َکاَن ِمْن َخطَاَی ]َخطَِئی [ َو َعْمِدی َأْطَمَعِنی يف َأْن 

ِمْن  أَرَيـَْتِنی  َو  َرمْحَِتَک  ِمْن  َرَزقـَْتِنی  الَِّذی  ِمْنَک  َأْستـَْوِجُبُه  ال  َما  َأْسأََلَک 
ُقْدرَِتَک َو َعرَّفـَْتِنی ِمْن ِإَجابَِتَک َفِصْرُت أَْدُعوَک آِمنا َو َأْسأَُلَک ُمْسَتْأِنسا 
ال َخائِفا َو ال َوِجال ُمِدال َعَلْيَک ِفيَما َقَصْدُت ِفيِه ]ِبهِ [ إِلَْيَک فَِإْن أَْبطََأ 
َعنِّی ]َعَلیَ [ َعتـَْبُت جِبَْهِلی َعَلْيَک َو َلَعلَّ الَِّذی أَْبطَأَ َعنِّی ُهَو َخيـٌْر ِلی 
ِلِعْلِمَک ِبَعاِقَبِة اأْلُُموِر فـََلْم أََر َمْوىًل ]ُمَؤمَّال[ َکرميا َأْصبـََر َعَلى َعْبٍد لَِئيٍم ِمْنَک 
َعَلیَّ اَي َربِّ إِنََّک َتْدُعوِنی فَأَُولِّی َعْنَک َو تـََتَحبَُّب إَِلیَّ فَأَتـَبـَغَُّض إِلَْيَک َو 
تـَتـََودَُّد إَِلیَّ َفال أَقـَْبُل ِمْنَک َکَأنَّ ِلَی التََّطوَُّل َعَلْيَک فـََلْم ]مُثَّ ملَْ [ مَيْنـَْعَک َذِلَک 
ْحَساِن إَِلیَّ َو التّـََفضُِّل َعَلیَّ جِبُوِدَک َو َکَرِمَک فَاْرَحْم  ِمَن الرَّمْحَِة ِلی َو اإْلِ
َعْبَدَک اجْلَاِهَل َو ُجْد َعَلْيِه ِبَفْضِل ِإْحَساِنَک إِنََّک َجَواٌد َکرمٌِی احلَْْمُد للَِِّ 
ِن الدِّيِن َربِّ  ْصَباِح َدايَّ ِر الّراَِيِح فَاِلِق اإْلِ َماِلِک اْلُمْلِک جُمْرِی اْلُفْلِک ُمَسخِّ
اْلَعاَلِمنَي احلَْْمُد للَِِّ َعَلى ِحْلِمِه بـَْعَد ِعْلِمِه َو احلَْْمُد للَِِّ َعَلى َعْفوِِه بـَْعَد ُقْدرَتِِه 
َو احلَْْمُد للَِِّ َعَلى طُوِل أاََنتِِه يف َغَضِبِه َو ُهَو قَاِدٌر ]اْلَقاِدُر[ َعَلى َما يُرِيُد 
ْصَباِح ِذی اجلَْالِل َو اإْلِْکرَاِم َو  احلَْْمُد للَِِّ َخاِلِق اخْلَْلِق اَبِسِط الّرِْزِق فَاِلِق اإْلِ
ْحَسانِ [ الَِّذی بـَُعَد َفال يـَُرى َو قـَُرَب  نـَْعاِم ]اإْلِ اْلَفْضِل ]َو التّـََفضُّلِ [ َو اإْلِ
َفَشِهَد النَّْجَوى تـََبارََک َو تـََعاىَل احلَْْمُد للَِِّ الَِّذی لَْيَس َلُه ُمَنازٌِع يـَُعاِدلُُه َو ال 
ِلَعَظَمِتِه  تـََواَضَع  َو  اأْلَِعزَّاَء  ِبِعزَّتِِه  قـََهَر  يـَُعاِضُدُه  َظِهرٌي  ُيَشاِکُلُه َو ال  َشِبيٌه 
يبُِنی ِحنَي أاَُنِديِه َو َيْستـُُر  اْلُعَظَماُء فـَبـََلَغ ِبُقْدرَتِِه َما َيَشاُء احلَْْمُد للَِِّ الَِّذی جيُِ
َعَلیَّ ُکلَّ َعْورٍَة َو أاََن أَْعِصيِه َو يـَُعظُِّم النِّْعَمَة َعَلیَّ َفال ُأَجازِيِه َفَکْم ِمْن َمْوِهَبٍة 
َهِنيَئٍة َقْد أَْعطَاِنی َو َعِظيَمٍة خَمُوَفٍة َقْد َکَفاِنی َو بـَْهَجٍة ُمونَِقٍة َقْد أَرَاِنی فَأُثِْنی 
َعَلْيِه َحاِمدا َو أَذُْکرُُه ُمَسبِّحا احلَْْمُد للَِِّ الَِّذی ال يـُْهَتُک ِحَجابُُه َو ال يـُْغَلُق 
يـُْؤِمُن  الَِّذی  للَِِّ  احلَْْمُد  آِمُلُه  ]خيَِيبُ [  خُيَيَُّب  ال  َو  َسائُِلُه  يـَُردُّ  ال  َو  اَببُُه 
ی ]يـُْنِجی [ الصَّاحِلِنَي ]الصَّاِدِقنيَ [ َو يـَْرَفُع اْلُمْسَتْضَعِفنَي َو  اخْلَائِِفنَي َو يـَُنجِّ
َيَضُع اْلُمْسَتْکربِيَن َو يـُْهِلُک ُمُلوکا َو َيْسَتْخِلُف آَخرِيَن َو احلَْْمُد للَِِّ قَاِصِم 
اجْلَبَّارِيَن ُمِبرِي الظَّاِلِمنَي ُمْدرِِک اهْلَارِِبنَي َنَکاِل الظَّاِلِمنَي َصرِيِخ اْلُمْسَتْصرِِخنَي 



َمْوِضِع َحاَجاِت الطَّالِِبنَي ُمْعَتَمِد اْلُمْؤِمِننَي احلَْْمُد للَِِّ الَِّذی ِمْن َخْشَيِتِه تـَْرَعُد 
السََّماُء َو ُسکَّانـَُها َو تـَْرُجُف اأْلَْرُض َو ُعمَّارَُها َو َتُوُج اْلِبَحاُر َو َمْن َيْسَبُح 
 ُ يف َغَمرَاهِتَا احلَْْمُد للَِِّ الَِّذی َهَدااَن هِلََذا َو َما ُکنَّا لِنـَْهَتِدَی َلْو ال َأْن َهَدااَن اللَّ
احلَْْمُد للَِِّ الَِّذی خَيُْلُق َو مَلْ خُيَْلْق َو يـَْرُزُق َو ال يـُْرَزُق َو يُْطِعُم َو ال يُْطَعُم َو 
مُيِيُت اأْلَْحَياَء َو حُيِْيی اْلَمْوَتى َو ُهَو َحیٌّ ال مَيُوُت بَِيِدِه اخْلَيـُْر َو ُهَو َعَلى 
أَِميِنَک َو  َعْبِدَک َو َرُسوِلَک َو  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد  َقِديٌر  ُکلِّ َشیْ ٍء 
َصِفيَِّک َو َحِبيِبَک َو ِخيـَرَِتَک ]َخِليِلکَ [ ِمْن َخْلِقَک َو َحاِفِظ ِسرَِّک َو 
ُمبـَلِِّغ رَِساالِتَک أَْفَضَل َو َأْحَسَن َو َأمْجََل َو َأْکَمَل َو أَزَْکى َو أمَْنَى َو َأْطَيَب 
َو َأْطَهَر َو َأْسىَن َو َأْکثـََر ]َأْکبـََر[ َما َصلَّْيَت َو اَبرَْکَت َو تـََرمحََّْت َو حَتَنّـَْنَت 
َو  ُرُسِلَک  َو  أَنِْبَياِئَک  َو  ]َخْلِقکَ [  ِعَباِدَک  ِمْن  َأَحٍد  َعَلى  َسلَّْمَت  َو 
ِصْفَوِتَک َو أَْهِل اْلَکرَاَمِة َعَلْيَک ِمْن َخْلِقَک اللَُّهمَّ َو َصلِّ َعَلى َعِلیٍّ أَِمرِي 
اْلُمْؤِمِننَي َو َوِصیِّ َرُسوِل َربِّ اْلَعاَلِمنَي َعْبِدَک َو َولِيَِّک َو َأِخی َرُسوِلَک َو 
َعَلى  َصلِّ  َو  اْلَعِظيِم  النّـََبِإ  َو  اْلُکبـَْرى  آيَِتَک  َو  َخْلِقَک  َعَلى  ُحجَِّتَک 
دِّيَقِة الطَّاِهرَِة فَاِطَمَة ]الزَّْهرَاِء[ َسيَِّدِة ِنَساِء اْلَعاَلِمنَي َو َصلِّ َعَلى ِسْبَطِی  الصِّ
َسنْيِ َسيَِّدْی َشَباِب أَْهِل اجْلَنَِّة َو َصلِّ  الرَّمْحَِة َو ِإَماَمِی اهْلَُدى احلََْسِن َو احلُْ
َسنْيِ َو حُمَمَِّد ْبِن َعِلیٍّ َو َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد  َعَلى أَِئمَِّة اْلُمْسِلِمنَي َعِلیِّ ْبِن احلُْ
َو ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َو َعِلیِّ ْبِن ُموَسى َو حُمَمَِّد ْبِن َعِلیٍّ َو َعِلیِّ ْبِن حُمَمٍَّد 
َو احلََْسِن ْبِن َعِلیٍّ َو اخْلََلِف اهْلَاِدی اْلَمْهِدیِّ ُحَجِجَک َعَلى ِعَباِدَک َو 
أَُمَناِئَک يف ِبالِدَک َصالًة َکِثريًَة َداِئَمًة اللَُّهمَّ َو َصلِّ َعَلى َوِلیِّ أَْمرَِک اْلَقائِِم 
اْلُمَؤمَِّل َو اْلَعْدِل اْلُمنـَْتَظِر َو ُحفَُّه ]َو اْحُفْفهُ [ مبالِئَکِتَک اْلُمَقرَِّبنَي َو أَيِّْدُه 
اْلَقائَِم  اِعَی ِإىَل ِکَتاِبَک َو  اْلَعاَلِمنَي اللَُّهمَّ اْجَعْلُه الدَّ اْلُقُدِس اَي َربَّ  ِبُروِح 
ِبِديِنَک اْسَتْخِلْفُه يف اأْلَْرِض َکَما اْسَتْخَلْفَت الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِه َمکِّْن َلُه ِديَنُه 
الَِّذی اْرَتَضيـَْتُه َلُه أَْبِدْلُه ِمْن بـَْعِد َخْوِفِه أَْمنا يـَْعُبُدَک ال ُيْشرُِک ِبَک َشْيئا 
اللَُّهمَّ أَِعزَُّه َو أَْعزِْز ِبِه َو اْنُصْرُه َو انـَْتِصْر ِبِه َو اْنُصْرُه َنْصرا َعزِيزا َو افـَْتْح َلُه 

فـَْتحا َيِسريا َو اْجَعْل َلُه ِمْن َلُدْنَک ُسْلطَاان َنِصريا اللَُّهمَّ َأْظِهْر ِبِه ِديَنَک َو 
ُسنََّة نَِبيَِّک َحىتَّ ال َيْسَتْخِفَي ِبَشیْ ٍء ِمَن احلَْقِّ خَمَاَفَة َأَحٍد ِمَن اخْلَْلِق اللَُّهمَّ 
ِإانَّ نـَْرَغُب إِلَْيَک يف َدْوَلٍة َکرميٍَة تُِعزُّ هِبَا اإْلِْسالَم َو أَْهَلُه َو ُتِذلُّ هِبَا النَِّفاَق َو 
أَْهَلُه َو جَتَْعلَُنا ِفيَها ِمَن الدَُّعاِة ِإىَل طَاَعِتَک َو اْلَقاَدِة ِإىَل َسِبيِلَک َو تـَْرزُقـَُنا 
ْلَناُه َو َما َقُصْراَن  نـَْيا َو اآْلِخرَِة اللَُّهمَّ َما َعرَّفـْتـََنا ِمَن احلَْقِّ َفَحمِّ هِبَا َکرَاَمَة الدُّ
َعْنُه فـَبـَلِّْغَناُه اللَُّهمَّ اْلُمْم ِبِه َشَعثـََنا َو اْشَعْب ِبِه َصْدَعَنا َو اْرُتْق ِبِه فـَتـَْقَنا َو 
[ ِبِه ِذلَّتـََنا َو أَْغِن ِبِه َعائَِلَنا َو اْقِض ِبِه َعْن ُمْغَرِمَنا  َکثِّْر ِبِه ِقلَّتـََنا َو أَْعزِْز ]أَِعزَّ
ْر ِبِه ُعْسَراَن َو بـَيِّْض ِبِه  ]َمْغَرِمَنا[ َو اْجبـُْر ِبِه فـَْقَراَن َو ُسدَّ ِبِه َخلَّتـََنا َو َيسِّ
ْز ِبِه َمَواِعيَداَن َو اْسَتِجْب  ْح ِبِه طَِلبـَتـََنا َو َأجنِْ ُوُجوَهَنا َو ُفکَّ ِبِه َأْسَراَن َو َأجنِْ
نـَْيا َو اآْلِخرَِة آَمالََنا َو أَْعِطَنا  ِبِه َدْعَوتـََنا َو أَْعِطَنا ِبِه ُسْؤلََنا َو بـَلِّْغَنا ِبِه ِمَن الدُّ
ِبِه فـَْوَق َرْغَبِتَنا اَي َخيـَْر اْلَمْسُئوِلنَي َو أَْوَسَع اْلُمْعِطنَي اْشِف ِبِه ُصُدوَراَن َو 
أَْذِهْب ِبِه َغْيَظ قـُُلوبَِنا َو اْهِداَن ِبِه ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن احلَْقِّ إبِِْذِنَک إِنََّک 
تـَْهِدی َمْن َتَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َو اْنُصْراَن ِبِه َعَلى َعُدوَِّک َو َعُدوِّاَن إَِلَه 
احلَْقِّ ]اخْلَْلقِ [ آِمنَي اللَُّهمَّ ِإانَّ َنْشُکو إِلَْيَک فـَْقَد نَِبيَِّنا َصَلَواُتَک َعَلْيِه َو آلِِه 
َة اْلِفَتِ بَِنا َو َتظَاُهَر  َو َغيـَْبَة َولِيَِّنا ]ِإَماِمَنا[ َو َکثـْرََة َعُدوِّاَن َو ِقلََّة َعَدِداَن َو ِشدَّ
الزََّماِن َعَليـَْنا َفَصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد َو آلِِه ]آِل حُمَمٍَّد[ َو أَِعنَّا َعَلى َذِلَک ِبَفْتٍح 
ُلُه َو ِبُضرٍّ َتْکِشُفُه َو َنْصٍر تُِعزُُّه َو ُسْلطَاِن َحقٍّ ُتْظِهرُُه َو َرمْحٍَة  ِمْنَک تـَُعجِّ

ِمْنَک جُتَلِّلَُناَها َو َعاِفَيٍة ِمْنَک تـُْلِبُسَناَها ِبَرمْحَِتَک اَي أَْرَحَم الرَّامِحِنَي.
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