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نقلت صحيفة مكور ريشون، عن مصدر إسرائيلي ابرز، قوله إّن شخصية 
إسرائيلية »رفيعة املستوى«، كشفت أّن خطة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب 
املرتقبة للسالم »صفقة القرن«، تشمل نقل بلدة »أبو ديس« اليت يعتربها 

االحتالل جزءاً من القدس احملتلة إىل السلطة الفلسطينية.
اإلسرائيلي  االحتالل  بناه  الذي  الفاصل  اجلدار  أّن  إىل  الصحيفة  ولفتت 
يقسم بلدة أبو ديس إىل شطرين؛ حيث يقوم يف أحد شطري البلدة كنيس 

يهودي كجزء من جيب االستيطان اليهودي املسمى »كدمات تسيون«.
وأشارت الصحيفة إىل أّن أبو ديس مصنفة، حبسب اتفاق أوسلو املوّقع عام 
1993م. »منطقة يب«، ما يعين إبقاء الصالحيات املدنية واالقتصادية فيها 

للفلسطينيني، أما الصالحيات األمنية فهي خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي.
ومع أّن سلطات االحتالل اإلسرائيلي كانت أقّرت، يف عهد رئيس احلكومة 
إيهود براك عام 2000م. نقل أبو ديس للسلطة الفلسطينية كلياً، إال أّن 

القرار مل ينفذ قط.
وحبسب تقرير مكور ريشون، فإنه جتري منذ اآلن، ومبوجب تعليمات من 
املستوى السياسي حلكومة االحتالل، استعدادات إسرائيلية يف جمال القانون 
والقضاء، لالستعداد لعملية انفصال أبو ديس عن القدس كجزء من صفقة 

القرن.
ووفق الصحيفة، فإّن من بني املسائل اليت يعاجلها القانونيون اإلسرائيليون، 
هي كيفية نقل أبو ديس للسلطة الفلسطينية يف خطوة من جانب واحد، 

وذلك انطالقاً من الفرضية القائلة إّن الفلسطينيني لن يتبّنوا خطة ترامب.
عباس، كان  حممود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  أّن  إىل  الصحيفة،  ولفتت 

كشف عام 2018م.، عن أّن األمريكيني واإلسرائيليني عرضوا االنسحاب 
من أبو ديس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية، لكنه رفض العرض.

وكانت الوالايت املتحدة، قد نقلت يف مايو/ أاير 2018م. بشكل رمسي، 
سفارهتا من »تل أبيب« إىل »القدس« احملتلة، بعد أشهر من تعهد أمريكي 
هبذا اخلصوص قطعه ترامب. وكان الرئيس األمريكي قد قرر، يف 6 ديسمرب/ 
كانون األول 2017م.، إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، والبدء بنقل سفارة 
بالده إليها، ما أشعل غضباً يف األراضي الفلسطينية، وتنديداً عربياً ودولياً.

ومل تكشف واشنطن بعد تفاصيل صفقة القرن، كما مل حتدد موعداً لإلعالن 
عنها.

وأييت تقرير الصحيفة، بينما تواصل اإلدارة األمريكية الرتويج للخطة، مبا يف 
ذلك اللقاء الذي عقده موفد الرئيس األمريكي وصهره جاريد كوشنر مع رئيس 

حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنايمني نتنياهو )30 مايو 2019م.(.
ويقود كوشنر، وفداً أمريكياً يف جولة تشمل عدة حمطات يف الشرق األوسط، 
حلشد التأييد ملؤمتر اقتصادي يعقد يف »البحرين«، ويوصف فلسطينياً أبنه 

املدخل االقتصادي لتطبيق صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.
ومشلت جولة كوشنر »املغرب« و»األردن« واالراضي احملتلة  اليت وصل إليها 

30 مايو 2019م.
املنامة  أن  مشرتك،  أمريكي  حبريين  بيان  أعلن  اجلاري،  أاير  مايو/  يف 19 
ستستضيف ابلشراكة مع واشنطن، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران املقبل، 

ورشة عمل اقتصادية، حتت عنوان »السالم من أجل االزدهار«.

https://ar.shafaqna.com/AR/191348/ :املصدر

ماذا تعرف عن كذبة الحرب بالوكالة في اليمن؟صفقة القرن تعتبر أبو ديس عاصمة لفلسطين
قال انئب القائد العام حلرس الثورة االسالمية األدمريال علي فدوي: 

حنن غري موجودين يف »اليمن«، ولو كنا هناك لسيطرت انصار هللا على »الرايض«.

التحليل
تشنه  عدوان وحشي  هو  اربع سنوات،  من  اكثر  منذ  اليمن  ما جيري يف 
اسلحة  من  الدولتني  هاتني  متلك  ما  بكل  و»االمارات«،  »السعودية« 

وجيوش ومرتزقة، ضد الشعب اليمين االعزل املظلوم.
الظامل الذي ُيشن  العدوان  صحيح ان السعودية واالمارات مها راس حربة 
واللوجسيت  والتسليحي  العسكري  الدعم  تتلقيان  اهنما  اال  اليمن،  على 
واالستخبارايت، من امريكا و الكيان االسرائيلي وبعض اجليوش العربية ويف 

مقدمتها اجليش السوداين.
العامل كله يعرف ان السعودية ال حتارب ابلوكالة يف اليمن، بل هي حتارب 
وفتاكة،  حديثة  اسلحة  من  ترسانتها  يف  ما  وبكل  جيشها  وبكل  مباشرة 
وبكل الدعم اهلائل الذي تتلقاه من »امريكا« واسرائيل والعديد من الدول 

يف املنطقة.
العامل كله يعرف ايضا، ان ايران ال حتارب ال مباشرة وال ابلوكالة يف اليمن، بل 
هذا هو الشعب اليمين الذي حيارب وحيدا امام كل هذا التحالف الشيطاين 

اجملرم منذ حنو مخس سنوات.

ما قاله األدمريال فدوي، كان عبارة عن حماولة إلماطة اللثام عن حقيقة ما 
جيري يف اليمن، وفضح الكذبة السعودية االمريكية االسرائيلية،عن ما يسمى 
»احلرب ابلوكالة«، فالسعودية ومن ورائها، يعلمون جيدا أنه يف حال متكنت 
»إيران« من الوصول إىل انصار هللا لتغريت ظروف احلرب بشكل كامل، 
فاليمن خيضع حلصار مطبق، ال من قبل السعودية واالمارات فحسب، بل 

من امريكا والكيان االسرائيلي وبعض الدول العربية واالفريقية.
التحالف االمريكي االسرائيلي العريب الرجعي ضد اليمن، ال ميكنه »شرعنة« 
هزائمه  على  التسرت  وال  اليمين،  الشعب  ضد  يرتكبها  اليت  احلرب  جرائم 
وخيباته، من خالل الرتويج لكذبة احلرب ابلوكالة، فالعامل ابت يعرف اهنم 
حياصرون ويشنون عدواهنم على شعب اعزل وحيد، يعتمد على نفسه بعد 

هللا، وهذا سر قوته اليت ستمرغ انوف جحافل الشر ابلوحل.

https://www.alalamtv.net/news/4247501/ :املصدر

صحيفة إسرائيلية:
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كشف حتقيق مشرتك لصحيفة »غارداين« وموقع »بيلينغكات« أن أكثر 
مسلمي  أقلية  تقطنه  الذي  »شينغيانغ«  إقليم  يف  إسالمياً  موقعاً  من 24 

»اإليغور« دّمر جزئياً أو كلياً منذ العام 2016م.
مشرتك  حتقيق  )إکنا(، كشف  الدولية«  القرآنية  األنباء  »وكالة  وأفادت 
حتقيقات  نتائج  ينشر  موقع  وهو   - بيلينغكات  وموقع  غارداين  لصحيفة 
الصحفيني املهنيني واملواطنني يف مناطق احلروب وانتهاكات حقوق اإلنسان 
أقلية  تقطنه  الذي  إقليم شينغيانغ  يف  إسالمياً  موقعاً  أكثر من 24  أن   -

مسلمي اإليغور دّمر جزئياً أو كلياً منذ العام 2016م.
عليه،  يطلق  »اخلانقاء« كما  عاصم  اإلمام  مسجد  املواقع  هذه  بني  ومن 
وهو واحد من تلك املساجد اليت مشلتها محلة تدمري للسلطات الصينية يف 
املنطقة. ووفقاً للتحقيق الذي وثق تدمري تلك املواقع من خالل صور األقمار 

الصناعية، فقد دمر 31 موقعا إسالميا من أصل 91 موقعا مت حتليلها.
وأشار التحقيق إىل أن من بني املواقع املدمرة 15 مسجداً وضرحيني دمرت 
ابلكامل أو شبه كامل، وبقية املساجد املتضررة أزيلت بواابهتا وقباهبا ومآذهنا. 
وهناك 9 أماكن أخرى ميزها سكان املنطقة السابقني أبهنا مساجد، لكن مبا 
أهنا كانت مباين مل يكن فيها ما يدل على أهنا مساجد مثل مئذنة أو قبلة، 

يبدو أهنا دمرت أيضاً.
آالف  ورمبا  مئات  أزالت  الصينية  السلطات  أن  وابحثون  نشطاء  ويعتقد 

املساجد كجزء من محلتها ملا يطلق عليه »احتواء التطرف الديين« ابملراقبة 
اجلماعية لألقليات املسلمة اليت يقدر الباحثون أن عددهم يبلغ 1.5 مليون 

من اإليغور.
وحبسب صحيفة غارداين فإن املواقع اليت مت رصدها تؤكد التقارير السابقة، 
وأهنا إشارة إىل تصعيد جديد يف احلملة األمنية احلالية اليت تستهدف إزالة 
األضرحة. ويقول ابحثون إن استهداف األضرحة يبدو لكوهنا أماكن جتمع 

لعدد كبري من مسلمي اإليغور.
أكرب  أحد  مسجد كارغليك،  فإن  وبيلينغكات  غارداين  حتقيق  وحبسب 
مساجد املنطقة، دمر ابلكامل عام 2018م.، حسبما تظهر صور األقمار 

الصناعية.
وهناك مسجد آخر هو مسجد »يوتيان آتيكة« يف مقاطعة »هواتن« يبدو 
أنه قد أزيل أيضاً يف مارس/آذار من العام املاضي، ويعود اتريخ املسجد إىل 
عام 1200. ورغم إدراج املسجد يف قائمة املواقع التارخيية والثقافية الوطنية، 

فإن بوابته الرئيسية واملباين األخرى اجملاورة أزيلت يف أواخر عام 2018م.
وتنقل غادراين عن نشطاء أن تدمري املساجد واألضرحة يهدف إىل احتواء 

اجليل اجلديد من أقلية األيغور وفصلهم عن اترخيهم.

املصدر: اجلزيرة نت

إضافيا غارديان: عاما  »ميامنار«  املتحدة، حكومة  لألمم  اتبعتان  منظمتان  منحت 
لوضع إطار عام لتحقيق العودة الطوعية لالجئي الروهنغيا إىل موطنهم يف 

إقليم »أراكان« )راخني(.
األمم  وبرانمج  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  ووقعت 
لعام  ملوطنهم  الروهنغيا  إعادة  اتفاقية  متدد  تفاهم  مذكرة  اإلمنائي،  املتحدة 

إضايف.
التزمت  التفاهم كما  ملذكرة  الكامل  النص  األطراف  من  أي  تعلن  ومل 

»بنغالديش« بعدم الكشف عن بنود املذكرة علنا.
وتستضيف بنغالديش أكثر من مليون الجئ من »الروهنغيا«، حيث يقيمون 

يف منطقة »كوكس ابزار« احلدودية منذ أغسطس 2017م.
التفاهم إىل خلق ظروف مواتية للعودة الطوعية واملستدامة  وهتدف مذكرة 
لبيان برانمج األمم املتحدة  الروهنغيا من بنغالديش اجملاورة، وفقا  لالجئي 

اإلمنائي.
ومت توقيع مذكرة التفاهم ألول مرة يف 6 يونيو/ حزيران من العام املاضي.

ووفًقا ملذكرة التفاهم األوىل، كان من املقرر أن تبدأ إعادة الروهنغيا إىل ميامنار 
يف نوفمرب/ تشرين الثاين من العام املاضي.

غرّي أن الروهنغيا مل يوافقوا على االمتثال للمذكرة قائلني إن الظروف يف ميامنار 
»ليست مواتية«.

من  اعرتاضا  اجلديدة كسابقتها  التفاهم  مذكرة  تواجه  ذاته،  السياق  ويف 
منظمات حقوقية عدة.

وقال اني سان لوين، منسق محالت يف حتالف »الروهنغيا احلر« إّن منظميت 
األمم املتحدة اإلثنني مل يستشريوا مواطين الروهنغيا عند سن االتفاق.

وأضاف لألانضول: 
مل يتم استشارة الروهنيغا وهم جزء أساسي من القضية، لقد وافقت وكاالت األمم 

املتحدة للتو على ما أرادته حكومة ميامنار واجليش.
واتبع: 

مل يبلغا أي شخص بتوقيع مذكرة التفاهم )اجلديدة(، منظمتنا هي اليت جعلتها 
علنية، فمذكرة التفاهم غري مقبولة ابلنسبة لنا، لقد أظهران خماوفنا لوكاالت األمم 

املتحدة، لكن يبدو أهنا ال حترتم الضحااي.
ميامنار،  يف  املسلحة  القوات  تشن  آب 2017م.،  أغسطس/  ومنذ 25 
يف  املسلمة  األقلية  ضد  وحشية  وجمازر  عسكرية،  محلة  بوذية  ومليشيات 

أراكان.
الروهنغيني،  آالف  مقتل  عن  احلني،  ذلك  منذ  املستمرة  اجلرائم  وأسفرت 
إىل  مليون  قرابة  جلوء  عن  فضال  متطابقة،  ودولية  حملية  مصادر  حبسب 

بنغالديش، وفق األمم املتحدة.
وتعترب حكومة ميامنار الروهنغيا »مهاجرين غري نظاميني« من بنغالديش، 

فيما تصنفهم األمم املتحدة »األقلية األكثر اضطهادا يف العامل«.

https://ar.shafaqna.com/AR/191380/ :املصدر

عاما إضافيا إلعادة الروهنغيا

أدلة جديدة على هدم الصين مساجد شينغيانغ

األمم المتحدة تمنح حكومة ميانمار
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خصائص اإلمام المهدی

إىل  الناس  دعا   القائم قام  قال: »إذا  أنّه   الصادق اإلمام  عن  روي 
اإلسالم جديداً، وهداهم إىل أمٍر قد دثر فضل عنه اجلمهور، وإمّنا سمُّي القائم 

مهداّيً ألنّه يهدي إىل أمِر مضلول عنه، وسمُّي ابلقائم لقيامه ابحلّق.«1 
تشري الرواايت ببعض من األحکام اجلديدة؛ علی سبيل املثال:

1. قال االمام الصادق: »لو قد قام القائم  حلكم بثالث مل حيكم هبا أحد 
قبله يقتل الشيخ الزاين و يقتل مانع الزكاة و يورث األخ أخاه يف األظلة...«2 

2. و يف القصاص: روى أبو بصري عن أيب عبد هللا قال: »اي أاب حمّمد! 
ما ملن خالفنا فيه يف دولتنا من نصيب، إن هللا قد أحل لنا دماءهم عند قيام 
قائمنا، فاليوم حمرم علينا و عليكم ذلك، فال يغرنك أحد، إذا قام قائمنا انتقم هلل 

و لرسوله و لنا أمجعني .«3 
و عنه:  »دمان  يف  اإلسالم  حالل  من  هللا  ال يقضي فيهما أحد حىت يبعث 
هللا قائمنا أهل البيت فإذا بعث هللا عز و جل قائمنا أهل البيت حكم فيهما 
حبكم هللا ال يريد عليهما بينة الزاين احملصن يرمجه و مانع الزكاة يضرب عنقه .«4 
 3. و يف االرث: عن جهم بن أيب جهمة قال: مسعت أاب احلسن موسى
يقول: إن هللا )تبارك و تعاىل( خلق األرواح قبل األبدان أبلفي عام، مث خلق 
األبدان بعد ذلك، فما تعارف منها يف السماء تعارف  يف  األرض ، و ما 
تناكر منها يف السماء تناكر يف األرض، فإذا قام القائم ورث األخ يف 
الدين، و مل يورث األخ يف الوالدة، و ذلك قول هللا عّز و جّل يف كتابه: 
»َقْد َأفيَْلَح اْلممُْؤِمنمُونَ «،5 »فَِإذا نمُِفَخ يف الصُّوِر َفال أَْنساَب بيَييْنيَهمُْم ييَْوَمِئٍذ َو ال 

ييََتساَءلمُونَ .«6و7 
4. و يف الزکاة: عن معاذ بن كثري قال مسعت أاب عبد هللا يقول:  »موسع  
على  شيعتنا أن  ينفقوا مما يف أيديهم ابملعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي 
كنز كنزه حىت أيتيه به فيستعني به على عدوه و هو قول هللا عز و جل »َو الَِّذيَن 

ْرهمُْم ِبَعذاٍب أَلِيٍم.«8و9  َيْكِنزمُوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال ييمُْنِفقمُوهَنا يف َسِبيِل اللَِّ فيََبشِّ
5. و يف القضاوة: عن أابن بن تغلب قال قال أبو عبد هللا: »فيبعث هللا 
 تبارك و تعاىل رحيا فتنادي بكل واد هذا املهدي يقضي بقضاء داود و سليمان

و ال يريد عليه  بينة.«10 
روی عن أيب بصري عن أيب جعفر قال: »يقضي القائم بقضااي ينكرها بعض 
أصحابه ممن قد ضرب قدامه  ابلسيف  و هو قضاء آدم  فيقدمهم فيضرب 
أعناقهم مث يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه ابلسيف و هو 
قضاء داود فيقدمهم فيضرب أعناقهم مث يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون 
ممن قد ضرب قدامه ابلسيف و هو قضاء إبراهيم فيقدمهم فيضرب أعناقهم 

مث يقضي الرابعة و هو قضاء حمّمد فال ينكرها أحد عليه.«11 

هل أييت االمام بدين جديد؟!
ُتشري الرواايت بشكل واضح وجلي إىل أّن اإلمام املهدّي لن أييت بدين 
جديد غري اإلسالم والشريعة اّليت بّشر هبا النيّب حمّمد ولقد حاول أعداء 
 اإلسالم والتشّيع االفرتاء عليهم أبهّنم يقولون ويّدعون إّن اإلمام املهدّي

سوف أييت بدين هو غري اإلسالم.
واجلواب على هؤالء أّن ما هو مذكور يف رواايت أهل البيت هو أّن 
اإلمام أييت ابإلسالم اّلذي ُدثر وترك، ويكون على يديه إحياؤه وإحياء قيِمِه 

بعد حماولة بعض الناس تشويه صورته وإبعاده عن حياة الناس.
قال السيد حمّمد الصدر يف کتابه يف شرح هذه املسئلة:

»إنَّنا إذا الحظنا األحكام اإلسالمية يف عصر الغيبة، وهو عصر يبعد عن 
مصدر التشريع اإلسالمي، وأخذان بنظر االعتبار من حيث وجودها النظري 

والتطبيقي، جند فيها أربعة موارد من النقص والقصور.

اإلسالم الجديد في عصر الظهور

املورد األول: األحكام اإلسالمية اليت مل تُعَلن للناس أصاًل، بل بقيت معرفتها 
خاصة ابهلل ورسوله والقادة اإلسالميني.

فإنَّ األحكام اليت أوصلها هللا تعاىل إىل البشر بواسطة الرسول ، وعرفها 
قادة اإلسالم... منها: ما أُعِلن بني الناس لكي يكون مدار عملهم وفقههم 
لفرتة ُمعيَّنة و منها: أحكام بقيت مستورة عن الناس، ومؤجَّل إعالهنا إىل 

زمن ظهور املهدي وتطبيق العدل الكامل.
من  ُمهمَّاً  أنَّ عدداً  أنَّنا جند ابلوجدان  االنقسام:  دليل على هذا  وأوضح 
القادة  اإلسالم وزمن  يصدر يف صدر  أن  اإلمكان  يكن يف  مل  األحكام، 
اإلسالميني األوائل؛ لعدم معرفة اجملتمع مبوضوعها ابملرَّة، وعدم ُمناسبتها مع 
املستوى الفكري والثقايف له.... كحكم ركوب الطائرة، واستعمال القنابل، 

وحكم زرع القلب وغري ذلك.
ومعه؛ فالضرورة ُمقتضية لتأجيل بيان هذه األحكام، وإعالهنا إىل ما بعد 
معرفة اجملتمع مبوضوعاهتا، وهذا ال يكون مع البُعد عن مصدر التشريع بطبيعة 
ا تُعَلن عند اتصال البشرية مرَّة اثنية هبذا املصدر ُمتمثِّالً ابإلمام  احلال، وإمنَّ

.املهدي
املورد الثاين: األحكام التالفة على مرِّ الزمن، والسنَّة املـُندرسة خالل األجيال، 

ممَّا يتضمَّن أحكام اإلسالم ومفاهيمه أو يدلُّ عليها.
اختالفها،  على  اإلسالمية  الثقافات  اليت حتمل  الُكتب  من  تلف  ما  فإنَّ 
مبا فيها أعداد كبرية من السنَّة الشريفة والفقه اإلسالمي، نتيجًة للحروب 
الكربى يف اتريخ الواقعة ضدَّ املنطقة اإلسالمية، كاحلروب الصليبية، وغزوات 
التتار، واملغول وغري ذلك... عدد ضخم من الُكتب يعد مبئات آالالف، ممَّا 
أوجب انقطاع األمَّة اإلسالمية عن عدد ُمهمِّ من اترخيها وتراثها اإلسالمي، 

واحتجاب عدد من األحكام اإلسالمية عنها.
األحكام  عن  حمجوبني  أنفسهم  وجدوا  حني  الفقهاء  إنَّ  الثالث:  املورد 
اإلسالمية الواقعية، يف كثري من األمور املستجدَّة، والوقائع الطارئة على مرِّ 
الزمن... اضطرُّوا إىل التمسُّك بقواعد إسالمية عامة ُمعيَّنة، تشمل بعمومها 
مثل هذه الوقائع... وهي قواعد إسالمية صحيحة، تُنقذ الفرد عند جهله 
ابحلكم وتُعنيِّ له الوظيفة الشرعية، إالَّ أنَّ نتيجتها يف كل واقعة ليست هي 
ا هو ما ُيسمَّى  احُلكم اإلسالمي الواقعي أو األصلي يف تلك الواقعة، وإمنَّ
ابحُلكم الظاهري، وهو يعين ما قلناه من حتديد الوظيفة الشرعية للمكلف 

عند جهله ابحلكم الواقعي األصلي.
وهذا النوع من األحكام الظاهرية، أصبح بعد االنقطاع عن عصر التشريع 
تقريباً، ما عدا األحكام  أم كلها  الفقه  وإىل اآلن ُمستوعباً ألكثر مسائل 

الواضحة الثبوت يف اإلسالم.
والفتاوى اليت يُعطيها الفقهاء يف مؤلَّفاهتم، وإن مل تكشف عن هذا املعىن 
ا نراهم يُعطون الفتوى عادة بشكل قطعي، ُمشابه إلعطائهم  بصراحة، وإمنَّ
قطعية  احُلكم:  بقطعية  مرادهم  أنَّ  إالَّ  األصلي،  الواقعي  ابحلكم  الفتوى 
احُلكم الظاهري. أي: أنَّ هذه الفتوى هي غاية تكليف املـُكلَّفني يف عصر 
االحتجاب عن عصر التشريع، وهي الفتوى اليت تتضمَّن إطاعة هللا تعاىل، 
وتفريغ ذمَّة املـُكلَّف ابليقني، وهذا أمر صحيح إالَّ أنَّه ال يعين حبال أن تكون 

تلك الفتوى هي احُلكم اإلسالمي الواقعي.

وهذا واضح لكل فقيه إسالمي، على خمتلف املذاهب اإلسالمية، وال جمال 
يف هذا التاريخ إىل اإلفاضة يف ذلك أكثر من هذا املقدار.

املورد الرابع: األحكام غري املـُطبَّقة يف اجملتمع املسلم، ابلرغم من وضوحها 
العائدة إىل األفراد أم  وثبوهتا إسالمياً، سواء يف ذلك األحكام الشخصية 
العامة العائدة إىل تكوين اجملتمع والدولة اإلسالمية؛ حيث قلنا: إنَّ الفشل 
يف التمحيص اإلهلي يوجب خروج أكثر األفراد عن أحكام اإلسالم الواضحة 

وضرورايت الدين.«12 
من خصائص الدولة املهدويّة إحياء الدِّين وبعث اإلسالم من جديد وتعميمه 

على العامَل، لذلك نقرأ يف دعاء الندبة: 
»أين حميي معامل الدِّين وأهله«، 

فاإلمام الشريف سُيحيي هذا الدِّين بعد أن مات يف قلوب العباد، ديُن 
»الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاهمُْم يف اأْلَْرِض َأقَاممُوا الصَّاَلَة َوآتيَومُا الزََّكاَة َوَأَمرمُوا اِبْلَمْعرمُوِف َونيََهْوا 

َعِن اْلممُنَكِر«13 
ِمْن  الَنَفضُّوْا  اْلَقْلِب  َغِليَظ  َفظًّا  َوَلْو كمُنَت  َلمُْم  لِنَت  اللِّ  َن  مِّ َرْحٍَة  »فَِبَما  ديُن 

َحْوِلَك«14 
ديُن »َوِإنََّك َلَعلى خمُلمٍُق َعِظيٍم«15 

يقول  بوراثة هذه األرض،  اّلذين وعدهم هللا  املستضعفني واملظلومني  ديُن 
تعاىل: 

َوَنَْعَلهمُممُ  أَِئمًَّة  َوَنَْعَلهمُْم  اأْلَْرِض  يف  اْستمُْضِعفمُوا  الَِّذيَن  َعَلى  منَّمُنَّ  َأن  نمُرِيدمُ  »َو 
اْلَوارِِثنَي«16

الوامش:
الطبعة  قم،  العباد«،  املفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على   .1

االولی، 1413 ق. ج 2، ص 383.
 1362 االولی،  الطبعة  قم،  »اخلصال«،  على،  بن  حمّمد  الصدوق،  اببويه  ابن   .2

ه.ش.، ج 1، ص 169.
3. ابن املشهدى، حمّمد بن جعفر، »املزار الكبري«،« قم، الطبعة االولی، 1419 ق.، 

ص 134.
4. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج 3، 

ص 503.
5. سورة املؤمنون، اآلية 1.

6. سورة املؤمنون، اآلية 101.
الطبعة  الصغري، حمّمد بن جرير بن رستم، »دالئل اإلمامة«، قم،  الطربى اآلملى   .7

االولی، 1413 ق.، ص 485.
8. سورة التوبة، اآلية 36. 

9. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 4، ص 61.
10. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 

الثانية، 1395 ق.، ج 2، ص 671.
11. اجمللسى، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403 ق.، ج 52، 

ص 389.
12. السيد حمّمد الصدر، »موسوعة اإلمام املهدي )اتريخ ما بعد الظهور(«، اجلزء 

3، ص 446-443
13. سورة احلّج، اآلية 41.

14. سورة آل عمران، اآلية 159.
15. سورة القلم، اآلية 4.
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فصل  وأمجل  أهم  متثل  الزمان،  آخر  موعود  ظهور  وعالمات  تنبؤات  إن 
لكتاب رسالة األنبياء، حبيث أن املصادر االسالمية ورواايت ائمة الدين )ع( 
أسهبت يف هذا املوضوع. إن هذه العالمات واألخبار هي كالسراج املنري يف 
عصر غلبة العتمة واجلهل يف خضم األزمات لتحافظ على أتباع الدايانت 
واإلحنرافات،  اإلبتالءات  اإلنزالق يف وحل  من  والشيعة  املسلمني  السيما 
ومن جهة أخرى جتهزهم وتزودهم ابلزاد لرحلة تفضي إىل النجاة واخلالص 

الكبريين. 
إن ما نستعرضه يف هذا املقال، هو خمتارات تشتمل على رواايت عن األئمة 
وغري  احلتمية  واحلوادث  العالمات  عن  اللثام  متيط  واليت  )ع(  املعصومني 

احلتمية لسنوات ما قبل الظهور. 
ويف القسم االول، إستفدان من الرواايت اليت تبني العالمات احلتمية، ويف 
القسم الثاين، إعتمدان خمتارات من تلك الرواايت اليت تتحدث عن العالمات 

غري احلتمية. 

القسم األول: العالمات احلتمية
:قال اإلمام الصادق

واخلسف  الّسفياين،  و  الّصيحة  العالمات:  من  القائم  قيام  قبل  »مخس 
ابلبيداء، و خروج اليماين و قتل نفس الزّكّية.«1

1. خروج السفياين
:قال اإلمام علی بن ابی طالب

»خيرج ابن آكلة االكباد من الوادي اليابس، و هو رجل ربعة، وحش الوجه 
ضخم اهلاّمة، بوجهه اثر جدري، اذا رأيته حسبته اعور، امسه عثمان و ابوه 
عنبسة و هو من ولد ايب سفيان ايب سفيان حيّت أييت أرضا ذات قرار و 

معني.«2
:قال اإلمام الصادق

»الّسفياين من احملتوم و خروجه يف رجب، فاذا ملك الكور اخلمس ملك 
تسعة اشهر ومل يزد عليها يوما.«3

:وقال
»كايّن ابلّسفياين او بصاحب الّسفيايّن قد طرح رحله يف رحبتكم ابلكوفة 
فنادي مناديه: من جاء برأس شيعة علّي فله الف درهم فيثّب اجلار علي 
جاره و يقول هذا منهم فيضرب عنقه و أيخذ الف درهم. أما امارتكم يؤمئذ 
التكون االّ الوالد البغااي كايّن انظر ايل صاحب الربقع فيحوشكم - اي 
جييئكم - فيعرفكم وال تعرفونه فيغمزبكم رجال رجال اّما انه ال تكون االّ ابن 

بغي«4
:وقال

»يبعث الّسفيايّن عسكرا ايل املدينة فيخربوهنا و يهدمون القرب الّشريف و 
تروث بغاهلم يف مسجد رسول هللا)ص(.«5
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2. خروج اليماين
:قال اإلمام الصادق

اليمايّن يف سنة واحدة يف شهر  اخلراّساين و  الّسفيايّن و  الّثالثة:  »خروج 
واحد يف يوم واحد وليس فيهما راية اهدي من راية اليمايّن، النّه يدعو ايل 

احلّق.«6

3. الصيحة السماوية يف الثالث والعشرين من شهر رمضان
:قال اإلمام الباقر

»ينادي مناد من الّسماء اّول الّنهار اال اّن احلّق مع آل علّي و شيعته مثّ 
ينادي ابليس يف آخرالّنهار اال اّن احلّق مع عثمان و شيعته فعند ذلك يراتب 

املبطلون.«7
:قال اإلمام الصادق

»ينادي مناد من الّسماء: اّن فالان هواالمري و ينادي مناد: اّن عليا و شيعته 
هم الفائزون. قلت: فمن يقاتل املهدي بعد هذا؟ فقال رجل من بين امّية و 
اّن الّشيطان ينادي اّن فالان و شيعته هم الفائزون قلت فمن يعرف الّصادق 
من الكاذب؟ قال: يعرفه اّلذين كانوا يروون حديثنا و يقولون انّه يكون قبل 

ان يكون و يعلمون اهّنم هم احملّقون الّصادقون.«8

4. شهادة النفس الزكّية
:قال اإلمام الصادق

»يقتل املظلوم بيثرب و يقتل ابن عّمه يف حرم.«9
:قال اإلمام علی بن ابی طالب

بلد  يوم حرام يف  قتل نفس حرام يف  »اال اخربكم آبخر ملك بين فالن؟ 
حرام واّلذي فلق احلبة و برأ الّنسمة ماهلم من ملك بعده غري مخس عشرة 

ليلة.«10

5. اخلسف ابلبيداء
:قال رسول هللا

»يبعث ايل مّكة جيش من الّشام، حيّت اذا كانوا ابلبيداء خسف هبم.«11

القسم الثاين: العالمات غري احلتمية
1. القحط

:قال اإلمام الباقر
»آية احلوادث يف رمضان: عالمة يف الّسماء من بعدها اختالف الّناس فاذا 

ادركتها فاكثر من الطّعام.«12

2. أحداث الشهور ما قبل الظهور
:قال رسول هللا

»اذا كانت الّصيحة يف رمضان فاهّنا تكون معمعة يف شوال و متريالقبائل و 
تتحارب يف ذي القعدة و يسلب احلاّج و تسفك الّدماء يف ذي احلّجة.«13

3. معرکة قرقيسيا العظيمة
امام ابقر)ع( فرمودند:

»اّن لولد العّباس واملروايّن لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغالم احلروز - اي 
الشديد القوي - و يرفع هللا عنهم الّنصر و يوحي ايل طري الّسماء و سباع 

االرض اشبعي من حلوم اجلّبارين مثّ خيرج الّسفيايّن.«14

4. شّدة مسخ الفجار قبل الظهور
:قال اإلمام الصادق

»اّي خزي اشّد من ان يكون الّرجل يف بيته و اصحابه علي خوانه وسط 
عياله اذشّق اهله اجليوب عليه و صرخوا فيقول الّناس: ما هذا؟ فيقال: مسخ 
فالن الّساعة! وقدسأله صاحبه ابوبصري يكون هذا )قبل( قيام القائم او 

بعده؟ فقال: ال قبله.«15

5. انر يف املشرق
:قال اإلمام احلسني

ان  حمّمد  آل  فرج  فتوّقعوا  سبعة،  او  ااّيم  ثالثة  املشرق  يف  انرا  رأيتم  »اذا 
شاءهللا.«16

6. وقائع يف العراق والسعودية
:قال اإلمام السجاد

»اذا مالء جنفكم الّسيل واملطر و ظهرت الّنار ابحلجاز يف االحجار واملدر 
و ملكت بغداد الّترت، فتوّقعوا ظهور القائم املنتظر.«17

7. مطر العذاب بدل غيث الرحة!
:قال اإلمام الصادق

»إّن قّدام القائم لسنة غيداقة كثرية املطر تفسد فيها الثّمار والّتمر يف الّنخل، 
فال تشّكويف ذلك.«18

8. الصيحات الثالث يف شهر رجب
:قال اإلمام الرضا

»قد نودوا نداء يسمعه من ابلبعد كما يسمعه من ابلقرب يكون رمحة علي 
املؤمنني و عذااب علي الكافرين. فقلت: ابيب أنت و امّي و ما ذلك النّداء؟ 
قال: ثالثة اصوات يف رجب: اوهّلا: اال لعنة هللا علي الظّاملني والثّاين: ازفت 
اآلزفة اي معشر املؤمنني و الثّالث: يري بدان ابرزا مع قرن الّشمس ينادي: اال 
اّن هللا قد بعث فالن بن فالن علي هالك الظّاملني، فعند ذلك أييت املؤمنني 

الفرج و يشفي هللا صدورهم و يذهب غيظ قلوهبم.«19

9. أربع فنت بعد النيب األكرم
:قال رسول هللا

تستحّل  والثّانية  الّدماء  فيها  تستحّل  االويل  فنت:  اربع  بعدي  »لتأتيـّّنكم 
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فيهاالّدماء و االموال و الثّالثة تستحّل فيها الّدماء واالموال والفروج والرّابعة 
صّماء عمياء مطبقة متور مور السفينة يف البحر حيّت الجيد احد من الّناس 
ملجا تطري ابلّشام و تعشي العراق و حتبط اجلزيرة يدها و رجلها يعرك االمام 
البالء فيها عرك االدمي ال يستطيع احد أن يقول فيها: مه مه!!! ال ترفعوهنا 

من انحّية االّ انفتقت من انحّية اخري.«20

10. فتنة يف مدن العراق وسورية
:قال اإلمامم علي بن ابيطالب

»و اّما الّزوراء فتخرب من الوقائع والفنت و اّما واسط فيطغي عليها املاء 
و آذربيجان يهلك اهلها ابلطّاعون و اّما املوصل فيهلك اهلها من اجلوع 
والغالء و اّما حلب فتخرب من الّصواعق و خترب دمشق من شّدة القتل و 

اّما بيت املقدس فانّه حمفوظ الّن فيه آاثر االنبياء.«21

11. كسوف مشس وخسوف قمر مفاجئان يف شهر رمضان
:قال اإلمام الباقر

»آيتان تكوانن قبل قيام القائم: كسوف الّشمس يف الّنصف من رمضان و 
خسوف القمر يف آخره. قلت ايبن رسول هللا: تكسف الّشمس يف آخر 
الّشهر و القمر يف الّنصف. فقال: اان اعلم مبا قلت: اهّنما آيتان مل تكوان 

منذ هبط آدم.«22

12. القتل يف مناسك احلج
:قال اإلمام الصادق

»حيّج الّناس معا و يعرفون اي يقفون بعرفات معا علي غري امام فبيناهم نزل 
مبين أيخذهم مثل الكلب فتثور القبائل فيما بينها حيّت تسيل )مجرة( العقبة 

ابلّدماء فيفزعون و يلوذون ابلكعبة.«23

13. فتح بيت املقّدس و...
:قال رسول هللا

»بني يدي الّساعة فتح بيت املقدس و مواتن فيكم كقّص الغنم و افاضة 
املال و فتنة ال يبقي بيت من العرب االّ دخلته و هذه فتنة تكون بينكم و 
بني بين االصفر مثّ يغدرونكم فيأتونكم حتت مثانني غاية حتت كّل غاية اثنتا 

عشر الفأ.«24
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اساعيل شفيعي سروستاين

»هللامُ نمُورمُ السَّماواِت َو اأْلَْرض ....«1 
إن هللا تعاىل نور. والنور يعين الشئ الذي هو منري ويؤدي إىل إانرة األشياء 
االخرى. ويف الثقافة الدينية واالسالمية، يتم التعبري عن عدة أمور ابلنور، 
مبا فيها "القرآن" والعلم واإلميان واهلداية والنيب. وال ميكن رؤية أي شئ من 

دون نور. 
ويف العامل املادي، يعترب اإلنسان، النور كائنا وخملوقا لطيفا، ميّكنه من مشاهدة 
الكائنات، مثل نور الشمس الذي ينطوي بذاته على سر تنشئة وقوة ومنو 
مجيع الكائنات، ومن دونه ال تقدر الكائنات على احلياة والنمو، حبيث أن 
هذا النوار أكان مباشرا أو غري مباشر يتسبب هببوب الرايح وحركة السحاب 
وهطول األمطار وابلتايل منو الكائنات، إذ أن فقدانه يؤدي إىل تلف وآتكل 

الكائنات واهنيارها ووالدة ومنو األرضة. 
ويضرب القرآن الكرمي، مثال ابلنور للذات االهلية ليتم تقريب املعىن إىل ذهن 
االنسان. إن أي كائن يكتسب درجات من النور حسب قربه إىل الباري 
تعاىل، حبيث أن عامل الكون والوجود، هو فيض هللا املتعال وشعاع من نوره. 

قال هللا احلکيم يف »سورة املائده«، اآلية 15 يف »القرآن الکرمي«:
»َقْد جاءَكمُْم ِمَن هللِا نمُوٌر َو ِكتاٌب ممُبني  ييَْهدی ِبِه هللامُ َمِن اتيََّبَع ِرْضوانَهمُ سمُبمَُل السَّالِم 

َو یمُْرِجمُهمُْم ِمَن الظُّلمُماِت ِإَلی النُّوِر بِِْذنِِه َو ييَْهديِهْم ِإلی  ِصراٍط ممُْسَتقيم .«
و نقرأ يف اآلية 157 من »سورة االعراف«:

»َو اتيَّبيَعمُوا النُّوَر الَّذی أمُْنِزَل َمَعهمُ أمُولِئَك همُممُ اْلممُْفِلحمُون .«
نمُورمُ  »هللامُ  اآلية  يف   الرضا االمام  من  سئل  »التوحيد«  يف کتاب  جاء 

:السَّماواِت َو اأْلَْرض« قال
»هاد ألهل الّسماء و هاد ألهل األرض.«2 

إن النور االهلي وبقدرته وعظمته، يظهر ألهل األرض مبن فيهم اجلّن واإلنس 
ولسكان السماوات - والذين ال يشاهدون من لدن اجلن واإلنس بسبب 
عن  واهلداية  الغّي  عن  والرشد  القومي  غري  عن  القومي  الطريق   - لطافتهم 

الضالل، ويؤدي إىل إضاءة الروح ورفع الكدر والعتمة. 
الضياء  من  أعلى  درجة  نشر  وقوة، كلما  ونفوذا  شدة  النور  ازداد  وكلما 
من جهة، وينقذ املزيد من الزوااي من الظالم من جهة أخرى، ويف الوقت 

ُحجب اهلل المتعال
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ازدادت  األعني، النه كلما  الضياء خفيا عن  يبقى هو بسبب شدة  ذاته 
شدة النور، كلما أصبحت العني عاجزة عن رؤيته، مثلما أن نور الشمس 
وبكل كماله ومجاله وجربوته، ال يرى بواسطة عني االنسان بل أن مشاهدته 
تسبب العمى وميكن مشاهدة الشمس عن طريق أدوات ووسائل وبصورة 

غري مباشرة فحسب. 
قيل يف »النور«: الظاهر بذاته املظهر لغريه هو النور.3 

ومن هنا جيب القول أن هللا تعاىل هو الظاهر ابلذات قبل كل املخلوقات 
والكائنات، وأن ظهور وجالء ومشاهدة كل كائن يف هذا العامل اتبع له.

وإن مل يكن قائما، ملا كان أي كائن قائما  وال جيد جماال للوجود، وإن رفع 
نوره وفيضه عن كائن ما، فان هذا الكائن سيختفي ويُفىن. 

ومن فرط الظهور والوضوح، تدرك مجلة الكائنات وجود هللا، بقدر استطاعتها 
وقدراهتا، وتسبح له؛ کما قال هللا تعالی:

»َأ مَلْ تيََر َأنَّ هللَا يمَُسبِّحمُ َلهمُ َمْن ِفی السَّماواِت َو اأْلَْرِض َو الطَّييْرمُ َصافَّاٍت كمُلٌّ َقْد 
َعِلَم َصالَتهمُ َو َتْسبيَحهمُ«4 

و قال يف آية االخری:
»َو ِإْن ِمْن َشیْ ٍء ِإالَّ يمَُسبِّحمُ حبَْمِدِه َو لِكْن ال تيَْفَقهمُوَن َتْسبيَحهمُْم ِإنَّهمُ كاَن َحليماً 

َغفمُورا«5 
إن ما يتبادر للذهن بداية من مفردة النور، هو النور احملسوس يف العامل املادي 
والرتايب، لكن إطالق النور على االمور املعنوية مثل اهلداية والعلم و"القرآن" 
والنيب و...، الذين يضيئون الروح والباطن كل بدرجات وخيرجون االنسان 
من الظلمات، هو تعرب أدق بكثري من النور احملسوس، الن وجود الكائنات 
النورانية احملسوسة مبا فيها املصباح والقمر والشمس والكواكب والنجوم كلها 
رهن ابلنور املطلق واحملض أي هللا تعاىل الذي يهبها إمكانية الصريورة، وإن 

رفع يد رمحته عنها، تظلم وتنهار يف اللحظة.  
الغيبية  العوامل  سكان  إىل  إشارة  هي  واألرض  السموات  إىل  اإلشارة  إن 
والشهودية. »هللاُ نُوُر السَّماواِت َو اأْلَْرض ...«، هللا نور مجيع العوامل اجللية 

واخلفية والغيب والشهود. 
إن ما مت تعبريه عن هللا يف اآلية املباركة ابلنور يشري إىل أنه كما أن النور ظاهر 
بذاته وال حاجة له إىل من يظهره، فان هللا تعاىل هو ظاهر وواضح وجلي 

وليس حباجة إىل وجود وسيط وُمظهر. 
إن هللا تعاىل هو النور احملض وغري احلسّي ونور عامل الوجود وحده ، وإن كان 
مثة نور، فهو من بركة وجود ونور حضرة احلق، الن مجيع األنوار احملسوسة، 
هي خملوق من خملوقات هللا املتعال واليت وجدت وجودا وحياة هلا على يد 

عنايته، وكلها مستعارة. 
وبذلك نقول: إن هللا تعاىل هو نور يظهر ابشراقه النور يف السموات واألرض 
ومجيع السموات واألرض ومجيع الكائنات املقيمة يف هذه السموات واألرض. 
إن الكائنات النورانية املقيمة يف عامل اإلمكان سواء سكان العامل املادي مثل 
الكواكب والنجوم وسكان العوامل اجملردة وغري املادية مثل املالئكة، استمد 
كل منها حسب استطاعته وطاقته الوجودية، القوة والروح والنور من هذا 
النور واحلقيقة األزلية واألبدية، يف حني أن أي منها غري قادر بسبب الضعف 
الذايت على مشاهدة ذلك النور احملض املضئ للعامل بصورة مباشرة، مثلما أن 

االنسان غري قادر على  اإلقرتاب من الشمس والسكىن فيها وحىت مشاهدهتا 
االنسان  إحتمال  وعتبة  موهبة  إىل  يعود  الضعف  إن هذا  مباشرة.  بصورة 

واحليوان والنبات واجلمادات ال إىل  الشمس. 
إن هؤالء يستمتعون ابلشمس من املسافات احملددة وينمون ويرتعرعون يف 
ظل أنوارها، وأن هذه الشمس ومقارنة ابلشموس اهلائلة يف اجملرات، هي ذرة 

ليس إال. 
إن قيود سعة الوجود، جعلت من جممل خملوقات عامل اإلمكان أي ما سوى 
هللا، فقرية وضعيفة ومتواضعة أمام العتبة الرفيعة وكربايء حضرة الغين ابلذات 

والقوي ابلذات والعزيز ابلذات أي هللا عز وعال؛ کما قال عّز و جّل:
»اي أَييَُّها النَّاسمُ أَنيْتمُممُ اْلفمَُقراءمُ ِإَلی هللِا َو هللامُ همَُو اْلَغِنیُّ احْلَميد«6 

التقرب من دون وسيط وحجاب،  الكائنات يف  إن ضعف وعجز جممل 
عامل  رئيس  برفقة   املصطفى حممد  األنبياء  خامت  سلك  عندما  يتضح 
بني  املختلفة  املراتب  املعراج،  رحلة  يف   األمني جربئيل  أي  اجملردات 

السموات واقرتب من الذات االهلية أكثر فاكثر. 
ووصال يف السماء السابعة إىل»سدرة املنتهى« و»جنة املأوى« وشاهدا آاثر 
عظمة هللا ومجاله، لكنهما وصال خالل سلوك املراتب األعلى إىل موقع مل 
ينله أي كائن سوى هللا، حىت أصبحت املسافة إىل مقام القرب اخلاص، قاب 

قوسني أو أدىن. وهناك توقف حىت جربئيل عن احلركة وقال:  
»لو دنوت أمنلًة الحرتقت.«7 

وعندها وصل النيب حممد يف ذلك العامل امللئ ابلنور والضياء، إىل أقصى 
ومت  أدىن«.  أو  قوسني  »قاب  مقام  أي  هللا  إىل  والقرب  الباطين  الشهود 
تبيان قصة معراج النيب يف سوريت »اإلسراء« و»النجم«. وقد حصلت 
النيب  استقل  احلني،  ذلك  الشريفة. ويف  النبوية  البعثة  من  الثانية  السنة  يف 
األكرم برفقة جربئيل األمني دابة تدعى الرباق ليبدأ رحلته الرائعة من 
بيت أم هاين بنت أيب طالب يف »مكة« ووصل إىل »بيت املقدس« يف فرتة 
وجيزة جدا، وبعد ذلك، طار إىل السماء، وهناك حتدث إىل أرواح األنبياء 

ومالئكة السماء.
حسب  )وهي  املنتهى  سدرة  إىل  وصال  حىت  مسارههما  واصال  مث  ومن 
الرواايت االسالمية شجرة تقع يف السماء السابعة(. املوطن الذي مل يطأه 

كائن سوى نيب االسالم. وهناك: 
»فََأْوحی  ِإلی  َعْبِدِه ما َأْوحی ما َكَذَب اْلفمُؤادمُ ما رَأی َأ فيَتمُمارمُونَهمُ َعلی  ما يَری  َو َلَقْد 

رَآهمُ نيَْزَلًة أمُْخری  ِعْنَد ِسْدرَِة اْلممُنيَْتهی  ِعْنَدها َجنَّةمُ اْلَمْأوی ؛8
 : روی عن ابن سنان قال: قال أبو عبد هللا

»أّول من سبق من الّرسل إلی بلی حمّمد و ذلك أنّه كان أقرب اخللق إلی 
هللا تبارك و تعالی، و كان ابملكان اّلذی قال له جربئيل ملّا أسری به إلی الّسماء 
»تقّدم اي حمّمد فقد وطئت موطئا - مل يطأه ملك مقّرب و ال نبّی مرسل« و لو 
ال أّن روحه و نفسه - كانت من ذلك املكان ملا قدر أن يبلغه، فكان من هللا عّز 

و جّل كما قال هللا  قاب قوسني أو أدنی  أی بل  أدنی...«9 
َعْبِدِه ما َأْوحی « قال: »وحي  ِإلی   و يف »التفسري القمی« يف آية »فََأْوحی  

مشافهة.«10 
 هل رأی رسول هللا روی عن حمّمد بن الفضيل قال: سألت أاب احلسن

 :ربّه عّز و جّل؟ فقال
»نعم بقلبه رآه أ ما مسعت هللا عّز و جّل يقول»ما َكَذَب اْلفمُؤادمُ ما رَأى «  أی 

مل يره ابلبصر و لكن رآه ابلفؤاد.«11 
»...فلما انتهی به إلی سدرة املنتهی ختلف عنه جربئيل فقال رسول هللا: اي 
جربئيل فی هذا املوضع ختذلنی فقال تقدم أمامك - فو هللا لقد بلغت مبلغاً - مل 
يبلغه أحٌد من خلق هللا قبلك - فرأيت من نور ربی و حال بينی و بينه السبخة 
]التسبيحة[، - قلت: و ما السبخة جعلت فداك فأومی بوجهه إلی األرض و 

أومی بيده إلی السماء- و هو يقول جالل  ربی.«  ثالث مرات .«12 
واجلالل يف اللغة هو مسو القدر واملنزلة والعظمة والكربايء. واجلاللة تعين مسو 

القدر.13 مبعىن أن اجلالل هو خاص ابهلل تعاىل وال يستخدم لغريه.14 
بعبارة أخرى، إن العظمة واجلالل غري القابلني للوصف هلل املتعال، من جهة 
وضعف وعجز الكائن الساكن يف عامل اإلمكان من جهة أخرى، حيول دون 
أن تكتسب الكائنات جماال من دون وسيط للقاء هللا وجها لوجه، بعبارة 
أخرى، فان هللا تعاىل حمجوب عن املخلوقات بسبب فرط اجلاللة والعظمة. 

:روی عن القاسم بن أيوب العلوي  عن الّرضا
»...خلق هللا اخللق   حجااب بينه  و بينهم  و مباينته إايهم و مفارقته أينيتهم و 
ابتداؤه إايهم دليلهم   علی أن ال ابتداء له لعجز كل مبتدإ عن ابتداء غريه و 
أدوات ]أدوه [ إايهم دليلهم ]دليل [  علی أن ال أدوات فيه لشهادة األدوات 

بفاقة املادين ...«15 
وتكشف الرواايت الواردة عن املعصومني النقاب عن احلجب العديدة 
اليت تفصل بني هللا املتعال وبني خلقه. ويعدد موىل املوحدين يف خطبة 

مطولة وردا على سؤال، حجب هللا املتعال. 
وذكرت يف العرفان االسالمي، حجب نورية وظلمانية هلل. إن هذا الضرب 

 :من احلجب، مأخوذ من رواية للنيب األكرم
»...إن هلل سبعني حجااب و فی رواية أخری سبعمائة حجاب و فی أخری سبعني 
ألف حجااب ]حجاب [ من نور و ظلمة لو كشفها عن وجهه الحرتقت سبحات  

وجهه  ما أدركه  بصره من خلقه...«16 
وبناء على التعاليم العرفانية، فان مجيع ما سوى هللا هو حجاب احلق وأضخم 

حجاب بني السالك واحلق تعاىل، هو العامل ذاته.17 
ولذلك يقول هللا سبحانه عز وجل: 

»َو ما كاَن لَِبَشٍر َأْن يمَُكلَِّمهمُ هللامُ ِإالَّ َوْحياً َأْو ِمْن َوراِء ِحجاب .«18 

ال حجاب بني هللا وحجته 
معرفة  موضوع  هو  إىل هللا،  الطريق  يف  االنسان  وسلوك  موضوع سري  إن 
والسعي  واملقامات  واملنازل  املراتب  وسلوك  وهللا،  االنسان  بني  املسافات 

لتقليص الفجوة ونيل املراتب الكمالية العليا. 
إن ما مت تبيانه عن معىن ومفهوم احلجاب بني هللا وخلقه، ال يعترب جمرد عقبة 
وحاجز رادع، بل املقصود من احلجاب يف معىن آخر، هو تسهيل األمور 

وواسطة الرزق والفيض وتبيان األوامر والنواهي االهلية.
النيب  عرف   ،الباقر اإلمام  عن  رواية  ويف  البحرين«،  »جممع  ويف 

األكرم احلجاب.19 

:قال االمام الباقر
»بنا عبد هللا و بنا عرف هللا و بنا وحد هللا تبارك و تعالی و حممد حجاب  هللا  

تبارك و تعالی.«20 
 :ونقرأ يف الزايرة اليت وردت بشأن إمام العصر والزمان

»السالم عليك اي ابب هللا الذی ال يؤتی إال منه   السالم عليك اي سبيل هللا 
الذی من سلك غريه هلك  السالم عليك اي حجاب هللا األزلی القدمی...«21 

عينا  اثبت  تعاىل،  هللا  عند   األكرم للنيب  بنّي  الذي  القرب  مقام  إن 
ألوصيائه من أئمة الدين. مقام بال وسيط عند اله تعاىل. 

فان هذا  تقدمهم،  قبلهم وقبل  إختاذ كائن كوسيط وحجاب  وإن كان مت 
الكائن جيب أن يكون قد سبق حممدا وآل حممد يف اخللق، فيجب 
أن يكون أول خملوق وطبعا خملوق كامل، مبنزلة وموقع خليفة هللا ومقدم 
الشهود  مقام  يف  منهم  وأفضل  مقدما  يكون  وأن  وحميط  ومسيطر  عليهم 
 والشهادة، يف حني ثبت سابقا أن جممل هذه املقامات، قد ثبتت حملمد

وآل حممد وحدهم. 
روی مقداد عن النبّی انه قال:

»لو ال أان و علی ما عرف هللا و لو ال أان و علی ما عبد هللا و لو ال أان و علی 
ما كان ثواب و ال عقاب و ال يسرت عليا عن هللا سرت و ال حيجبه عن هللا حجاب 

و هو السرت و احلجاب فيما بني هللا و بني خلقه ...«22 
ويف ضوء هذا املعىن، فان املعصومني األربعة عشر هم احلاجب ووسيط 
فيض هللا املتعال، وبناء على ذلك، فهم أبواب هللا تعاىل والصراط املستقيم 

وكنوز العلم وموضع األسرار. 
روی ابومحزة الثمالی عن علّی بن احلسني قال:

»ليس بني هللا و بني حجته حجاب فال هلل دون حجته سرت حنن أبواب هللا و حنن 
الصراط املستقيم و حنن عيبة علمه و حنن ترامجة وحيه و حنن أركان توحيده و 

حنن موضع سره.«23 
ويف ظل معرفة منزلة آل حممد عند هللا املتعال، جند أن التواصل املباشر 
ومن دون وسيط مع هللا غري ممكن ملن هم سوى هللا، وأن مجيع املخلوقات، 
البد وأن تكتسب الفيض عن طريقهم  وهم الوسيط بينهم وبني هللا تعاىل.

وهذا الكالم ال يعين فقدان الوعي وانغالق ابب وعي وعلم هللا حول مجيع 
املخلوقات أو عدم اإلصغاء إىل كالم وهتجد مجيع املخلوقات مع هللا، بل 
أن هؤالء الذوات املقدسة هم الوسيط واحلاجب بسبب فقدان سعة وجود 
سكان عامل اإلمكان واملراتب النازلة اليت ميلكوهنا يف سلسلة اخللق والشؤون. 
وكل هذا يعود إىل ألطاف هللا ورعايته جلميع الكائنات وخملوقاته الضعيفة، 
التواصل  والشفقة ووفر جمال  الرمحة  منطلق  التواصل من  فتح ابب  والذي 
والتقرب للجميع لكي ال يبقى من خالل ذلك أي خملوق ال حيظى بنصيب 
أمناء  سدنة  هم  أسراره،  وموضع  العلم  وكنوز  أسرار هللا  أمناء  إن  القرب. 
يوفرون إمكانية هذا التقرب، لذلك فان احلفاظ على التواصل معهم يؤدي 

ابلضرورة إىل احلفاظ على التواصل مع هللا تعاىل. 
:علی قال رسول هللا

»اي علی! أنت منی و أان منك سيط حلمك بلحمی و دمك بدمی و أنت السبب 
فيما بني هللا و بني خلقه بعدی فمن جحد واليتك قطع السبب الذی فيما بينه 
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شأن اإلمام

دولة كريمة

ينفتح السؤال عن مدَّة ُحكم املهدي ابعتبارين:
احُلكم،  يف   املهدي اإلمام  شخص  بقاء  عن  السؤال  األول:  االعتبار 
مبعىن االستفهام عن املدَّة املـُتخلِّلة بني ظهوره ووفاته، أو ابألصحِّ املـُدَّة بني 
استتباب الدولة العاملية، ووفاته... بعد اليقني أبنَّه سوف يقضي أايم 

حياته كلَّها يف احُلكم؛
االعتبار الثاين: السؤال عن بقاء نظام املهدي ودولته، ذلك النظام الذي 

يبقى بعد وفاته.
ويكون املراد: االستفهام عن أنَّ دولة العدل العاملية، هل هي ابقية إىل هناية 
البشرية، أو ال؟ وهل أنَّ يوم القيامة وهناية البشرية حيدث بعد موت املهدي 
بقليل، أو بكثري؟ وإذا كانت احلياة البشرية ابقية مدَّة طويلة، فهل تتحوَّل 
احلياة إىل دولة ظاملة ُمنحرفة، حتدث بعد دولة احلق، أو تبقى دولة احلق 

والعدل ابقية على يد احُلكَّام العدول األولياء الصاحلني إىل يوم القيامة؟
لني اجلواب عن  ومرادان من هذا الفصل التحدُّث عن االعتبار األول، مؤجِّ

مدَّة دولته ونظامه إىل الباب األخري من هذا التاريخ.
وال بدَّ يف صدد احلديث عن هذا األمر، أن يقع احلديث يف عدَّة جهات:

اجلهة األمُوىل: يف مقتضى القواعد العامة والتخطيط اإللي 
العام حول ذلك 

أنَّ هللا تعاىل استهدف من خلق اخلليقة إجياد العبادة اخلالصة يف ربوعها، 
وتطبيق العدل الكامل فيها... وخطَّط لذلك ختطيطاً طويل األمد إلجياد 
شرائط هذا التطبيق، ُمتمثِّالً يف التخطيط العام السابق على الظهور، وخطَّط 
الستمرار هذا التطبيق وحفظه من االحنالل والزوال، ُمتمثِّالً ابلتخطيط العام 
ملا بعد الظهور، ذلك التخطيط املـُنتج يف خطِّه الطويل للمجتمع البشري 

املعصوم.
وقد عرفنا دور اإلمام املهدي بشخصه يف هذين التخطيطني... فإنَّه 
مُيثِّل هناية التخطيط األول ونتيجته، وبداية التخطيط الثاين ونقطة انطالقه، 

ويكون هو الرائد األساسي األول للتطبيق العاملي العادل الكامل.
وهذه الزايدة - مع غضِّ النظر عن أيِّ شيء آخر - تستدعي زماانً كافياً 
لتحصيل الغرض املقصود منها؛ إذ بدون ذلك يكون املهدي عاجزاً عن 
التطبيق العادل؛ لقلَّة املدة، فيكون اهلدف اإلهلي األعلى ُمنخرماً يف هناية 
املطاف، وهذا ما يستحيل حتقُّقه، وقد برهنَّا على عدم قيام املعجزات يف 

مثل هذا الطريق.
إذن؛ فالضرورة قاضية ببقاء املهدي زماانً كافياً للتطبيق بشكل يكون 
خُيلِّفها  اليت  الثقيلة  الرتكات  إىل  التفتنا  فإذا  بعده،  للبقاء واالستمرار  قابالً 
فيه على  املسلمون  الظهور، إىل حدٍّ أصبح  الكربى إىل زمن  الغيبة  عصر 
مستوى عصيان واضحات اإلسالم، واالستهزاء أبساس الدين، فضالً عن 
غري املسلمني، ونظران إىل أحواهلم األخالقية واالقتصادية، والنفسية والقانونية 

السّيد حمّمد الّصدر

في الُحـكم

و بني هللا و كان ماضيا فی الدركات ...«24 
ولذلك مل يكن من دون سبب أن يستخدم ابليس وجنوده كل قواهم حلذف 
العباد وهللا  بني  والتواصل  العالقة  وانقطاع  والتقرب هؤالء  الفيض  وسطاء 
)اجلّن  هللا  عباد  إللقاء  سبيل  أبسط  أن  جيدا  يعرفون  إهنم كانوا  املتعال. 
واإلنس( يف بئر الويل والثبور واملذلة والضالل يكمن يف قطع هذا التواصل. 
ويف هذا اخلضم، فان أحفاد ابليس روجوا هلذه الفرضية املغلوطة واملنحرفة بني 
الناس من أنه ميكن نيل مقام القرب وسلوك املراتب التوحيدية والكمالية العليا 
من دون وساطة هذه العرتة. لذلك نقول أن مجيع الذين ظنوا أن مبقدورهم 
نيل املراتب العليا للتقرب واملراتب التوحيدية العالية من دون وساطة سدنة 

هللا املتعال ووساطة فيض الرمحن، أهدروا العمر سدى.
قال هللا تعالی يف سورة مائدة:

»اي أَييَُّها الَّذيَن آَمنمُوا اتيَّقمُوا هللَا َو ابيْتيَغمُوا ِإلَْيِه اْلَوسيَلَة َو جاِهدمُوا فی  َسبيِلِه َلَعلَّكمُْم 
تيمُْفِلحمُون .«25 

روی عن سلمان الفارسي عن امرياملؤمنني يف تفسري آية: »قمُْل َكفی  اِبهلِل 
َشهيداً بيَْينی  َو بيَييَْنكمُْم َو َمْن ِعْنَدهمُ ِعْلممُ اْلِكتاب «26  انّه قال:

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

هللا و ابتغوا إليه الوسيلة.«27 

الوامش:
1. سورة النور، اآلية 35.

2. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »التوحيد«، قم، جامعة املدّرسني ، الطبعة االويل، 
1398ه .ق.، ص 155.

3. صدر الّدين الشريازي، حمّمد بن ابراهيم، »شرح أصول الكافی )صدرا(«، طهران، 
الطبعة االويل، 1383، ج 3، ص 166.

4. سورة النور، اآلية 41.
5. سورة االسراء، اآلية 44.
6. سورة الفاطر، اآلية 15.

7. ابن شهر آشوب املازندرانی، حمّمد بن علی، »مناقب آل أبی طالب« ج 1، 
ص 179.

8. سورة النجم، اآلايت 17-12. 
9. القمی، علّی بن ابراهيم، »تفسري القمی«، ج 1، ص 246.

10. نفس املصدر، ج 2، ص 334.
11. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »التوحيد«،  ص 116.
12. القمی، علی بن ابراهيم، »تفسري القمی«، ج 2، ص 243.
.»13. »ويکي شيعه، املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت

14. الفريوزآابدی، ج 2، ص 386، بستانی جل.
15.  ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »عيون أخبار الّرضا«، ج 1، ص 151.
األحاديث  العزيزية فی  اللئالی  الدين، »عوالی  بن زين  اجلمهور، حمّمد  أبی  ابن   .16
الدينية«، قم، دار سّيدالّشهداء للّنشر، الطبعة االويل، 1405ه .ق.، ج 4، ص 106.

17. ابن العربی، »الفتوحات املّکيه« بريوت، دار صادر، ج 4، ص 112. 
18. سورة الشوری، اآلية 51.

املرتضوی،  طهران،  البحرين«،  »جممع  حمّمد،  بن  الّدين  فخر  الطرحيی،   .19
1375ه.ش.، ج 2، ص 34.

20. الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، طهران، اسالميه، الطبعة الرابعة، 1407ه 

.ق.، ج 1، ص 145.
21. اجمللسی، حمّمد ابقر، »حباراالنوار« بريوت، دار احياء الرتاث العربی، ج 99، ص 

.98
الطبعة االويل،  22. اهلاللی، سليم بن قيس، »کتاب سليم بن قيس اهلاللی«، قم، 

1405ه .ق.، ج 2، ص 858.
االويل،  الطبعة  قم،  األخبار«،  »معانی  علی،  بن  حمّمد  الصدوق،  ابن اببويه   .23

1403ه .ق.، ص 35.
24. اهلاللی، سليم بن قيس، »کتاب سليم بن قيس اهلاللی«، ج 2، ص 854.

25. سورة املائده، اآلية 35.
26. سورة الرعد، اآلية 43.

27. الصّفار، حمّمد بن حسن، »بصائر الّدرجات فی فضائل آل حمّمد«، ج 1، 
ص 216.

مدة بقاء المهدي



18

19

مقاالت اإلمامة

٭ الرقم 55
٭ شوّال
1440

مقاالت اإلمامة
٭ الرقم 55
٭ شوّال
1440

دولة كريمة

وضح  يف  جهاراً  اآلن  نراه  ما  على  احلضيض،  إىل  املتدهورة  واالجتماعية 
النهار، استطعنا - عند ذلك - أن ُنمِّن اجلُهد العظيم الذي ينبغي أن يبذله 

املهدي يف هذا العامل؛ لكي حُيّوِله من اجلحيم إىل النعيم.
وهذا ما ال يتوفَّر مبُجرَّد فتح العامل واالستيالء عليه، فإنَّ األراضي يومئذ وإن 
أصبحت إسالمية وحتت ُحكم اإلسالم من الناحية الفقهية القانونية، إالَّ أنَّ 
ا يكون  تربية تلك اجملتمعات أمراً أعقد بكثري من جُمرَّد فتحها، فإنَّ الفتح إمنَّ

ُمقدِّمة لرتبيتها، ومل يكن ألجل األطماع أو مباشرة السلطة.
ا املهدي مسؤول عن ترسيخ العدل الكامل، بشكل له قابلية البقاء  وإمنَّ

واالستمرار يف املدى البعيد... وإن يوِكل ذلك بعده إىل أيٍد أمينة خُملصة.
ومعه؛ فمدَّة بقائه ابحلياة، وابلتايل ابحُلكم، مدَّة مناسبة إلنتاج ذلك.

وأمَّا إنَّ هذا املقدار من السنني كم عدده ابلتحديد، فهذا ال ميكن أن ُتسعفنا 
به القواعد العامة، بل ينبغي الفحص عنه يف األخبار اخلاصة املـُتكفِّلة لبيان 

ذلك.
فإنَّ  نسبياً،  قليالً  املدَّة  هذه  زمن  يكون  أن  من  نستغرب  ال  أن  وينبغي 
ُمهمَّته ممَّا ال ميكن أن تقوم هبا األفراد واجلماعات يف قرن كامل، وَحْسبُنا 
من هذا أنَّ البشرية مل تقم هبذه املـُهمَّة يف اترخيها الطويل، على اإلطالق، 
ولكنَّه شخصياً ملدى قابلّياته وعلومه والتوفيق اإلهلي املـُحالف له، بصفته 
املـُنفِّذ األساسي للغرض األعلى من البشرية، وملدى قابلّيات أصحابه، الذين 

هم القوَّاد والفقهاء واحُلكَّام، على ما مسعنا من الرواايت...
فيمكن أن نتصوَّر أنَّه يقوم بتلك املـُهمَّة يف زمن قصري نسبياً، هو ابلنسبة إىل 

غريه أقرب إىل اخليال منه إىل الواقع، ولكنَّه منه ليس ببعيد.

اجلهة الثانية: يف سرد األخبار الدالَّة على ممُدَّة ممُْلكه 
وهي أخبار كثرية، ولكنَّها ُمتضاربة يف املضمون إىل حدٍّ كبري، حىت أوقع كثرياً 

من املؤلِّفني يف احلرية والذهول.
وهذه الرواايت على نوعني، منها ما يدلُّ على بقاء املهدي يف احُلكم 
، ومضموهنا املشرتك هو األشهر يف الرواايت، ومنها ما  عشر سنوات أو أقلِّ

يدلُّ على بقائه أكثر من عشر سنني أو بكثري.
عشر  احُلكم  يف   املهدي بقاء  على  الرواايت  من  دلَّ  ما  األول:  النوع 
سنوات فأقّل، وهو موجود يف األغلب، يف املصادر العامة، وبعض املصادر 

اخلاصة.
 :أخرج أبو داود،1 بسنده إىل أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول هللا

... وميلك سبع سنني.« »املهدي مينِّ
ويف حديث آخر،2 عن أمِّ سلمة عنه يقول فيه: »... فيلبث سبع سنني، 

مثَّ يمُتوفَّ ويمُصلِّي عليه املسلمون.«
قال أبو داود: وقال بعضهم، عن هشام: تسع سنني. وقال بعضهم: سبع 

سنني. 
وأخرج الرتمذي،3 بسنده عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب: »إنَّ يف أمُمَّيت 

املهدي، یرج يعيش مخساً أو سبعاً أو تسعاً، زيد الشاكِّ.«
قلنا: وما ذاك؟

قال: »سنني...«

وأخرج ابن ماجة،4 عن أيب سعيد اخلدري، أنَّ النيب قال: »يكون يف أمُمَّيت 
املهدي، إن قصر فسبع، وإالَّ فتسع...«

عن  اخلدري،  سعيد  أيب  عن  بسنده  »املستدرك«،5  يف  احلاكم  وأخرج 
النيب - يف حديث - ذكر فيه املهدي، فقال: »يعيش فيهم سبع 

سنني أو مثان أو تسع...« 
عن  تتحدَّث  اليت  العامة  املصادر  سائر  يف  وأمثاهلا،  األخبار  وردت  وقد 
املهدي، كـ»مسند أمحد«، و»احلاوي للسيوطي«، و»البيان للكنجي«، 
ألبن  املـُهمَّة  و»الفصول  الشافعي«،  طلحة  بن  حملّمد  السَّؤول  و»مطالب 

الصبَّاغ«، و»نور األبصار للصبَّان«، وغريها.
وأمَّا من مصادر اإلمامية، فهذا النوع األول من األخبار قليل فيها:

أخرج الشيخ الطوسي يف »الغيبة«،6 بسنده عن عبد الكرمی اخلثعمي، قال: 
قلت أليب عبد هللا: كم ميلك القائم؟

قال: »سبع سنني، يكون سبعني سنة من سنيِّكم هذه.«

النوع الثاين: الرواايت اليت تزيد على العشر سنوات، يف بيان مدَّة ُحكم القائم 
.املهدي

رسول  قال  قال:  اليمان،  بن  حذيفة  عن  »الينابيع«،  يف  القندوزي  أخرج 
:هللا

»املهدي رجل من ومُْلدي... ميلك عشرين سنة.«7
وأخرج عن الزهري، عن علي قال: »يلي املهدي أمر الناس ثالثني أو 

أربعني سنة.«8
ومن املصادر اإلمامية: أخرج الشيخ الطوسي يف الغيبة،9 بسنده عن جابر 

اجلعفي، عن أيب جعفر الباقر قال: قلت: وكم يقوم القائم يف عامله؟
قال: »تسع عشرة سنة...«

 وأخرج النعماين،10 بسنده عن يونس بن رابط، قال: مسعت أاب عبدهللا
يقول: »إنَّ أهل احلق مل يزالوا منذ كانوا يف شدَّة، أما إنَّ ذلك إىل مدَّة قريبة 

وعاقبة طويلة.«
وأخرج الطربسي يف »إعالم الورى«،11 عن عبد الكرمی اخلثعمي، قال: قلت 

أليب عبد هللا: كم ميلك القائم؟
قال: »سبع سنني، يطول له األاّيم والليايل، حىت تكون السنة من سنيِّه مكان 
عشر سنني من سنيِّكم هذه، فيكون سينِّ ممُلكه سبعني سنة من سنيِّكم هذه...«

وأخرج الصدوق يف »إكمال الدين«،12 بسنده عن عبد السالم بن صاحل 
الرضا، عن آابئه، عن علي بن أيب  الروي، عن علي بن موسى 
طالب قال: قال رسول هللا - يف حديث طويل يتضمَّن كالماً عن 

 :هللا عزَّ وجلَّ يقول يف آخره عن املهدي
على  اخللق  وجيمع  دعويت،  يمُعلن  حىت  مبالئكيت،  وألمدنَّه  جبمُندي  »وألنصرنَّه 

م بني أوليائي إىل يوم القيامة.« توحيدي، مثَّ ألمُدمينَّ ممُلكه، وألمُداولنَّ األايَّ
وأخرج الشيخ الطويي يف الغيبة،13 بسنده عن أيب اجلارود، قال: قال أبو 
القائم ميلك ثالمثئة وتسع سنني، كما لبث أهل الكهف يف  جعفر: »إنَّ 

كهفهم، ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ممُلئت ظلماً وجوراً...«

استنتاج
الذي  وهو  الرواايت،  من  املشهور  ابجلانب  األخذ  اجتاه  األول:  االجتاه 
رجَّحناه، وقد اختاره السيد الصدر يف كتاب »املهدي«14 - على ما يف 

ظاهر عبارته - بعد الذهاب إىل أنَّ السبع سنني هو األشهر.
وهو الذي ذهب إليه أيضاً أبو احلسن اآلبري، حني قال: قد تواترت األخبار 
واستفاضت بكثرة رواهتا عن املصطفى خبروجه، وأنَّه من أهل بيته، وأنَّه 

ميلك سبع سنني... اخل.
أقول: وال شكَّ أنَّ الرواايت الواردة حول قضيَّة املهدي متواترة، بل تفوق 
التواتر بكثري... حىت إنَّ أكثر من حقل من حقوهلا ميكن أن يكون متواتراً 
حبياله، إالَّ أنَّ أخبار بقائه يف احُلكم سبع سنني ابلتعيني ال تصل إىل حدِّ 
ا معارضة برواايت عديدة تُعطي أرقاماً ُأخرى غري السبع...  التواتر، على أهنَّ

كما مسعنا.
وهذا االجتاه هو الذي اختاره ابن عريب يف »الفتوحات«،15 حيث قال: اعلم 
- أيَّدان هللا - أنَّ هلل خليفة یرج وقد امتألت األرض جوراً وظلماً، فيملؤها قسطاً 

وعداًل... يعيش مخساً أو سبعاً أو تسعاً، يقفو أثر رسول هللا ال یطى... 

ا تُعرب  االجتاه الثاين: قول َمن يذهب إىل قبول كل الرواايت، مع االلتزام أبهنَّ
عن مراحل ُمتعدِّدة من حياة املهدي وحكمه بعد ظهوره.

وهذا ما ذهب إليه مجاعة منهم: السفاريين يف »لوائح األنوار البهية«،16 
حيث يقول وميكن اجلمع - على تقدير صحَّة الكل - أبنَّ ُملكه ُمتفاوت 
الظهور والقوَّة، فيحمل األكثر ابعتبار مجيع مدَّة املـُلك، منذ البيعة، واألقل 

على غاية الظهور، واألوسط على األوسط.
أقول: وهذا يعين أنَّ املهدي يبقى فاشالً سنوات طويلة، فإنَّنا لو عطفنا 
رواية اخلمس سنوات على رواية األربعني عاماً... أنتج أنَّ املهدي يعيش 
مخساً وثالثني عاماً من الفشل، وأمَّا لو أخذان برواية الثالمثئة والتسع سنني، 
كانت مدَّة الفشل أكرب أن تُقاس مبدَّة احُلكم والسيطرة، وهذا ال معىن له 

متاماً يف املهدي املوعود املـُطبِّق للغرض، إالَّ على َمن َخَلق البشرية.
ونقله يف »اإلشاعة«،17 عن ابن حجر يف القول املـُختصر، وذكر أتييد ذلك 

بعدَّة أمور، نذكر منها ثالثة:
األمر األول: أنَّ الالئق بكرم هللا تعاىل أن يكون مدَّة العدل، قدر ما ينسون 

فيه الظلم والفنت، والسبع والتسع أقلَّ من ذلك؛
 ،يفتح الدنيا كلَّها، كما فتحها ذوالقرنني وسليمان األمر الثاين: أنَّه
سائر  يف  املساجد  ويبين  الرواايت،  بعض  يف  اآلفاق، كما  مجيع  ويدخل 
البلدان، وجيلي بيت املقدس، وال شكَّ أنَّ مدَّة التسع فما دوهنا، ال ميكن أن 
ُيساح فيها ربع أو مخس املعمورة، فضاًل عن اجلهاد وجتهيز العساكر، وترتيب 

اجليوش، وبناء املساجد وغريها.
األمر الثالث: أنَّه ورد أنَّ األعمار تطول يف زمنه، كما يف سريته، وطوهلا فيه 

ُمستلزم لطوله، وإالَّ ال يكون طوهلا يف زمنه.
وحيسن بنا أن نُناقش هذه األمور الثالثة خُمتصراً.

أمَّا األمر األول، فهو صحيح والتفات لطيف، غري أنَّه ال يعود إىل شخص 
التايل أنَّ جُمرَّد  الباب  املهدي، بل إىل بقاء نظامه ودولته، وسيأيت يف 

نسيان األُمَّة للظلم واجلور غري كاٍف يف اإلميان بطول مدَّة الدولة املهدوية، 
وإن كان يف نفسه أمراً صحيحاً، بل هناك فكرة نظرية سنعرضها بعد ذلك، 

تقتضي االلتزام بطولة مدَّة هذه الدولة أكثر من ذلك بكثري.
وأمَّا األمر الثاين، فقد عرفنا فيما سبق أنَّه منطقي جدَّاً ابلنسبة إىل تصوُّرات 
احلرب ابألسلوب القدمي، وليس منطقياً أصالً من خالل تصوُّرات احلرب 

.احلديثة، وضماانت انتصار املهدي
وينبغي أن نلتفت إىل أنَّ املهدي سيفتح الدنيا أكثر ممَّا فتحها ذو القرنني 
وسليمان، فإنَّ ُملك ذي القرنني مُيثِّل)شريطاً( على األرض، يبدأ ابلـ»يوانن« 
وينتهي جبنوب شرق »آسيا«، وأمَّا ُملك سليمان فهو ال يعدو »فلسطني« 
نفسها، فإنَّه وحَّد بني دوليت اليهود: إسرائيل، ويهودا، وحكمهما بشريعة 

إهلية صحيحة، ومل خيرج ُملكه عن هذا النطاق.
وأمَّا املهدي، فقد متَّ الربهان على أنَّه حيكم الدنيا كلَّها، وتدخل البشرية 

كلها حتت سيطرته.
وأمَّا األمر الثالث، فهو أيضاً راجع إىل زمن نظامه ودولته، ال إىل زمن حياته 
الشخصية، فإنَّ طول األعمار انتج عن الراحة واالطمئنان النفسي، الناتج 
عن جوِّ العدل العاملي واألخوَّة البشرية الكاملة، وقد عرفنا - وسنعرف - أنَّ 
النظام العادل غري منحصر يف زمن املهدي، بل سيبقى بعده إىل هناية 

البشرية.
إذن؛ فهذه األمور ال تصلح دليالً على طول عمر املهدي بشخصه، 
بعد أن عرفنا أنَّ ُمهمَّته الشخصية أتسيس اجملتمع البشري، القابل للبقاء 

والتكامل إىل البشرية، وهذا ما حيدث، ضمن إمكانيَّاته، يف زمن قصري.

الوامش:
1. ابوداوود، سليمان بن اشعث، »سنن ابوداوود«، ج 2، ص 422.

2. نفس املصدر، ص 423.
3. الرتمذی، حمّمد بن عيسی، »السنن«، ج 3، ص 343.

4. ابن ماجه، حمّمدبن يزيد، »سنن ابن ماجه«، ج 2، ص 1367.
5. احلاکم النيشابوری، »املستدرک الوسائل«، ج 4، ص 465.

6. الطوسی، حمّمد بن حسن، »الغيبة«، ص 520
7. القندوزی، سليمان بن ابراهيم، »ينابيع املودة«، ص 537.

8. السيوطی، جالل الّدين، »احلاوی للفتاوری«، ج 2، ص 155.
9. الطوسی، حمّمد بن حسن، »الغيبة«، ص 286.
10. النعمانی، حمّمد بن ابراهيم؛ مهان، ص 153.

11. الطربسی، فضل بن حسن، »اعالم الوری«، ص 432.
12. الصدوق، حمّمد بن علی، »کمال الّدين و متام الّنعمه«، انظر املصدر املخطوط.

13. الطوسی، حمّمد بن علی، »الغيبة«، ص 283.
14. ر.ک: سيد صدر الدين، »املهدی«، ص 234.

15. ابن عربی، حمی الّدين، »الفتوحات املکّية«، ج 3، ص 327.
16. السفارينی، »لوائح االنوار البهية«، ج 2، ص 79.

17. ر.ک: الربزجنی، حمّمد بن رسول، »اإلشاعة ال شراط الساعـة«، ص 105.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، ص 431-440؛ ابلتخليص.

دولة كريمة
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الَكّرة

روی ابن أيب شيبة يف »املصنف« إبسناده عن مجيع بن عمري، قال:
 علّي كيف كان  فسألناها:  أمي و خاليت،  و  أان  عائشة،  على  دخلت 
عنده؟ فقالت: تسألوين عن رجل وضع يده من رسول هللا موضعة مل يضعها 
أحد؛ وسالت نفسه يف يده و مسح هبا وجهه؛ و مات فقيل: أين يدفنوه؟ فقال 

علي: ما يف األرض بقعة أحب إىل هللا من بقعة قبض فيها نبيه، فدفتاه.1
وروى أحد يف »فضائل الصحابة« إبسناده عن ابن عّباس، قال:

جعل علي يغسل الّنيب، فلم ير منه شيئا مما يرى من امليت، و هو 
يقول: »أبيب أنت و أمي، ما أطيبك حيا و ميت؟«2 

وروى ابن سعد يف »الطبقات الكربى« إبسناده عن علي قال:
»أوصى النيب أال يغسله أحد غريي، فإنه ال يرى أحد عوريت إال طمست 
عيناه. قال هل فكان الفضل و أسامة يناوالين املاء من وراء السرت و مها معصواب 
من  فرغت  حىت  رجال  ثالثون  معي  قلبه  إال كأمنا  عضوة  تناولت  فما  العني. 

غسله.«3
وروى ابن أيب شيبة يف »املصّنف« إبسناده عن أم سلمة، قالت:

والذي أحلف به إن كان علي ألقرب الناس عهدة برسول هللا؛ قالت: عدان 
رسول هللا يوم قبض يف بيت عائشة، فجعل رسول هللا غداة بعد غداة يقول: 
»جاء علي؟« ِمراراً. قالت: و أظنه كان بعثه يف حاجة؛ قال: فجاء بعد فظننا أن 
إليه حاجة، فخرجنا من البيت فقعدان ابلباب، فكنت أدانهم من الباب، فأكتب 
عليه علي فجعل يساره و يناجيه، مث قبض من يومه ذاك، فكان أقرب الّناس 

به عهداً.«4 
أقول: لقد حاول املغرية بن شعبة خببث أن يدعي أنه كان آخر الناس عهدا 

برسول هللا، فلما دفن الّنيب ألقي املغرية خامته يف قربه. 
روى احلاكم يف »املستدرك« عن علي أنه قال للمغرية بن شعبة ملا فعل 

ذلك:
»ال يتحدث الناس أتك نزلت يف قرب النيب، وال حتدث أنت الناس أن خامتك 

يف قربه. مث نزل علي -و قد رأى موقعه - فتناوله فدفعه إليه.«5 
وروى الطرباين يف »املعجم الكبري« إبسناده عن ابن عّباس أن الّنيب ملا 
ثقل و عنده عائشة وحفصة إذ دخل علي، فلما رآه رفع رأسه مث قال:

قام  فلما قضى   ،يزل عنده حتی تويف فلم  إليه،  فاستند  »أدنمُ مىن«، 
العّباس و معه بنو عبداملطلب فقاموا على  الباب، فجاء  على وأغلق 
فقالت  العباس.  بن  الفضل  على  أدخلوا  قول:   علي فجعل  الباب، 
األنصار: نشدانكم ابهلل يف نصيبنا من رسول هللا، فأدخلوا رجال منهم 
يقال له أوس بن خويل حيمل جرّة إبحدى يديه، فسمعوا صوات يف البيت: »ال 

جتّردوا رسول هللا واغسلوه كما هو يف قميصه.« فغسله علي، يدخل 
يده حتت القميص و الفضل ميسك الثوب عنه و األنصاري ينقل املاء، وعلى 

يد على خرقة و يدخل يده.6
وروى الزخمشري يف »ربيع األبرار« عن علي، قال:

»لقد قبض رسول هللا وإن رأسه لعلى صدري، و قد سالت نفسه يف كفي 
فأمررهتا على وجهي، ولقد وليت غسله واملالئكة أعواين، مال يهبط ومال يعرج، 

و ما فارقت سعي هينمة7 منهم يصلون عليه، حتی واريناه يف ضرحيه.8
وروى احلاكم يف املستدرك إبسناده عن مجيع بن عمري، قال:

دخلت مع عميت على عائشة، فسألت: أي الناس كان أحب إىل رسول هللا؟ 
صّواماً  علمته  ما  إن كان  زوجها،  قالت:  الرجال؟  فمن  قيل:  فاطمة.  قالت: 

قواماً.9
وروى الديلمي يف »الفردوس« عن أيب بن كعب مرفوعا، قال: قال رسول 

:هللا
»اي علي! أنت تغسل جثيت، و تؤدي ذميت، و توارييت يف حمُفريت، و تفي بذميت 

وأنت صاحب لوائي يف الدنيا و اآلخرة.«10

الوامش:
1. »املصنف«، ج ۷، ص 373، ح 32092.

2. »فضائل الصحابة«، ج ۲، ص 653، ح ۱۱۱۱.
3. »الطبقات الكربي«، ج ۲، ص ۲۷۸.

4. »املصنف«، ج 7، ص 368، ح 32057.
5. »املستدرك علی الصحيحني«، ج 3، ص 507.

6. »املعجم الکبري«، ج 1، ص 229، ح 629.
 ۱۶۸ ۱۵، ص  ج  العرب«،  )»لسان  يُفهم.  ال  الذي  اخلفي  الكالم  اهلينمة:    .7

»هتم«(.
8. »ربيع األبرار«، ج 5، ص ۱۹۷، ابب »املوت وما يتصل به«.

9. »املستدرك على الصحيحني«، ج ۲، ص ۱۵۷ ؛ ورواه الزخمشري يف »ربيع األبرار«، 
ج ۲، ص 229 و زاد يف آخره: »و لقد سالت نفس رسول هللا يف يده، فردها 
إىل فيه. قلت: فما محلك على ما كان؟ فأرسلت مخارها على وجهها و بكت و قالت: 

أمر قضي علي.«
10. »الفردوس مبأثور اخلطاب«، الديلمي، ج 5، ص ۳۳۲، ح 8346.

املصدر: »خري الربية و االلطاف االلّية«، بريوت، دارالعلوم، ص 114-112.

عبدالّرحيم مبارک

أقرب الناس عهدا برسول اهلل

هناك عدد كبري من األحاديث عن النيب وأهل بيته املعصومني رويت 
احلديثية  مؤلفاهتم  اإلمامية ومفسروهم يف  الرجعة، ذكرها حمدثوا  إثبات  يف 
والتفسريية اخلاصة هبذا املوضوع، قد عّدد بعض الفضالء حنو أربعني كتاابً 

خاّصاً هبذا املوضوع وإليك أمساء بعضها:
- كتاب »الرجعة« لـأيب حزة البطائين ذكره النجاشي؛

- إثبات »الرجعة« لـابن شاذان؛
- كتاب »الرجعة« للـشيخ الصدوق؛

- كتاب »الرجعة« للـعّياشي صاحب التفسري؛
- إثبات »الرجعة« للـعالّمة احلّلي؛

- »اإليقاظ« للحّر العاملي. وهو أوسع كتاب يف اببه فقد ضّمنه حنو 64 
آية و600 حديث.

إّن الرجعة قد وقعت ف هذه االمة1
1. حييی املويت بيد رسول هللا

قال الرضا: »لقد اجتمعت  قريش  على  رسول  هللا  فسألوه أن حييي لم 
مواتهم فوجه معهم علي بن أيب طالب فقال له اذهب إىل اجلبانة فناد أبساء 
هؤالء الرهط الذين يسألون عنهم أبعلى صوتك اي فالن و اي فالن و اي فالن 
يقول لكم حمّمد رسول هللا قوموا بذن هللا عز و جل فقاموا ينفضون الرتاب 
عن رءوسهم فأقبلت قريش يسألم عن أمورهم مث أخربوهم أن حمّمدا قد بعث نبيا 

فقالوا وددان أان أدركناه فنؤمن به .«2 

2. امليت يف قربه
عن أيب عبد هللا قال: »إن  املؤمن  إذا أخرج  من  بيته  شيعته  املالئكة إىل قربه 
يزدحون عليه حىت إذا انتهى به إىل قربه قالت له األرض مرحبا بك و أهال أما و 
هللا لقد كنت أحب أن ميشي علي مثلك لرتين ما أصنع بك فتوسع له مد بصره و 
يدخل عليه يف قربه ملكا القرب و مها قعيدا القرب منكر و نكري فيلقيان فيه الروح 

إىل حقويه فيقعدانه و يسأالنه.«3
و يف معناه أحاديث كثرية و هذه رجعة يف اجلملة و حياة بعد املوت قبل 
القيامة او نظري للرجعة، يزول هبا االستبعاد، و يف ابب ان امليت يزور أهله 

أحاديث قريبة من هذا املعىن.4 

3. إحياء املعيشة
روی عن عبد هللا بن املغرية قال: مر العبد الصاحل  )االمام الکاظم( ابمرأة 
بـ»مىن« و هي تبكي و صبياهنا حوهلا يبكون و قد ماتت هلا بقرة فدان منها. 

مث قال هلا: »ما يبكيك اي أمة هللا؟« 
قالت: اي عبد هللا إن لنا صبياان يتامى و كانت يل بقرة معيشيت و معيشة صبياين 

كان منها و قد ماتت و بقيت منقطعا يب و بولدي ال حيلة لنا. 
فقال: »اي أمة هللا هل لك أن أحييها لك؟« 

فأهلمت أن قالت: نعم اي عبد هللا! 
فتنحى و صلى ركعتني، مث رفع يده هنيئة و حرك شفتيه، مث قام فصوت 
ابلبقرة فنخسها نسة أو ضرهبا برجله فاستوت على األرض قائمة. فلما 

نظرت املرأة إىل البقرة صاحت  و قالت: عيسى ابن مرمی و رب الكعبة! 
 5.فخالط الناس و صار بينهم و مضى

4. مشعبذ هندي
عن زرافة حاجب املتوكل قال: وقع  مشعبذ هندي  يلعب  ابحلقة مل ير مثله و 

.)كان املتوكل لعااب، فأراد أن خيجل عليا )االمام اهلادي
فقال املتوكل: إن أخجلته فلك ألف دينار. 

قال: فتقدم أن خيبز رقاق خفاف جتعل على املائدة و أان إىل جنبه ففعل 
له مسورة عليها صورة أسد و جلس  للطعام و جعل   و حضر علي
الالعب إىل جنب املسورة. فمد علي يده إىل رقاقة فطريها الالعب، 
كذا ثالث  مرات. فتضاحكوا. فضرب علي يده على تلك الصورة و 

قال: »خذه.« 
فوثبت الصورة من املسورة و ابتلعت الرجل و عادت إىل املسورة، فتحريوا و 
هنض علي بن حمّمد فقال له املتوكل: سألتك ابهلل إال جلست و رددته. 

فقال: »و هللا ال يرى بعدها. أ تسلط أعداء هللا على أوليائه؟!« و خرج من 
عنده و مل ير الرجل بعدها.6 

الوامش:
1. الشيخ حر العاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 

طهران، الطبعة االويل، 1362 ه.ش.، ص 190.
الطبعة  الرضا«، طهران،  أخبار  بن على، »عيون  الصدوق، حمّمد  ابن اببويه   .2

االويل، 1378 ق.، ج 1، ص 160.
3. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج 3، 

ص 239.
4. الشيخ حر العاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 

ص 192.
5. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 484.

6. االربلى، على بن عيسى، »كشف الغمة يف معرفة األئمة«، تربيز، الطبعة االويل، 
1381 ق.، ج 2، ص 393.

إّن الرجعة قد وقعت فى هذه االمة
خیر البرّية
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أهم عناصر قوة اليهود ف أمريكا
اإلنتخاابت  على  وأتثريها  أمواهلم   أمريكا  ليهود  القوة  عناصر  أهم  ومن 
األمريكية، ويف ذلك يقول ج. جولدبريج يف كتابه »قوة اليهود يف أمريكا«: 

قليال ما يتحدث اليهود عن أحد العناصر املهمة الىت ميتلكوهنا وهو رأس املال. 
أو  التربعات  جامعى  أو  املتربعني  من  سواء كانوا  هؤالء،  خماوف  هو  والسبب 
املرشحني أو مراقىب اإلنتخاابت، من جتديد املشاعر القدمية لقوة اليهود املالية 
وجتديد املؤامرات املعادية للسامية. أما غري اليهود فأهنم ال يتطرقون لذه النقطة 

خوفا من اهتامهم مبعاداة السامية... 
ويقول أحد الباحثني اليهود فيما يتعلق ابلتربعات االنتخابية اليت يرون أهنا 

وجه جيد لإلنفاق:
رمبا ال يفكر األمريكيون العرب بنفس الطريقة، ولعدم التوازن بني معدل إنفاق 
اليهود وإنفاق العرب أتثري ملموس على السياسة اخلارجية األمريكية ف الشرق 

األوسط. 
اجراها  واليت  1990م.  عام  املنشورة  الدراسات  إحدى  توصلت  وقد 
على  الكوجنرس  تصويت  طريقة  يني  تربط  عالقة  وجود  إىل  اورجانسكى 
مشروعات القوانني وبني مستوي التربعات اليت حيصل عليها كل عضو أثناء 
احلملة االنتخابية... ولكن اورجانسكى يقول أن هذه النتائج ال تؤخذ كقول 
مسلم به حيث توجد بعض االستثناءات. ويری أورجانسكى أن تربعات 
اليهود تذهب لألعضاء الذين أثبتوا من قبل مواقف مؤيدة إلسرائيل لضمان 

بقائهم يف السلطة. 
واألهم من ذلك هو استخدام األموال اليهودية لعقاب أعضاء الكوجنرس 
إسرائيل، وقد حدث هذا  التصويت ضد  عند  معينة  الذين ختطوا حدودا 
السناتور شارلز بريسى  الثمانينات، ويعد  أوائل ومنتصف  مرات عديدة يف 
احلاالت،  هذه  أشهر  اإلسرائيلية  للسياسات  معارضات  له  الذي كانت 

بتمويل احلملة االنتخابية ملنافسه  انتخاابت 1984م.  اليهود يف  قام  فقد 
بول سيمون مببلغ يتجاوز مخسة ماليني دوالر مما أدى إىل خسارة بريسى 

اإلنتخاابت بفارق ضئيل. 
وكان السناتور فولربايت قد فقد مقعده يف أول انتخاابت اتلية لتصرحيه حملطة 
CBS يف أكتوبر 1973م. ابن: اإلسرائيليون يتحكمون يف سياسة جملس 

الشيوخ والنواب.
اليهودية  األموال  عن  يلى  ما  أيضا  املذكور  يف كتابه  جولدبريج  وأورد 

واإلنتخاابت األمريكية:
حيظر القانون األمريكي على آيباك )اللوىب اليهودي(، ابعتبارها مجاعة ضغط رسية، 
أن تقوم جبمع التربعات لصاحل املرشحني، كما حيظر عليهم تقدمی االستشارات 
للمنظمات اليهودية حول كيفية توزيع أموال التربعات. ولكن جيمس الزغىب، 
وهو عرىب أمريكي من العاملني ببواطن األمور، يري أن هذا حيدث بشكل غري 
رسى، وقد حتول هذا اإلهتام إىل قضية رسية أمام اللجنة الفيدرالية النتخاابت عام 

1989م. ولكن الدعوي رفضت لعدم كفاية األدلة.
ويدعم اليهود احلزب الدميوقراطى بنسبة كبرية من متويل احلمالت. ولكن یتص 
بعضهم أيضا بتقدمی دعم جيد للحزب اجلمهوري، ويزيد هذا الدعم عند اللزوم.

وإىل جانب أتثري اليهود على اإلنتخاابت، يسيطر اليهود ىف أمريكا على 
السينما وعلى  املال، وعلى بعض املهن والصناعات اهلامة وصناعة  سوق 

وسائل اإلعالم األخرى ويف ذلك يقول جولدبريج يف كتابه املذكور:
ميثل يهود وول سرتيت وهوليود أكرب جتمع الثرايء اليهود، وغالبا ما يكون أفضل 

مصادر التربعات ابلنسبة للدميوقراطيني.
ويف »تكساس« ال ميكن أن ينجح أي جامع تربعات يف مهمته دون االستعانة 

مبحام، وهذه املهنة يعمل هبا أغلبية يهودية.
ويف »نيويورك« يسيطر اليهود على صناعة الدواء، وهم مؤيدون بشدة إلسرائيل... 

الصهيونية فى الواليات المتحدة - القسم الخامس

وكل املسيطرون على هذه الصناعة مشرتكون يف آيباك مقابل ألف دوالر سنواي 
لكل عضو، وكلهم دميوقراطيون. وعندما يتعلق األمر بسرائيل يظهر كل منهم 
ينصرفون  فأهنم  معينة  أزمات  هناك  تكن  مل  إذا  أما  للمساعدة،  استعدادا كبريا 

لالهتمام بقضااي أخرى.
اليهود لم أتثري واضح ف صناعات أخرى يرتكزون هبا، مثل وول سرتيت وسسرة 

العقارات يف نيويورك. كما أهنم أغلبية يف صناعة االزايء.
وقد حولوا هذا الرتكيز الكبري إىل وجود واضح على املستوي السياسى.

سيطرة اليهود على وسائل اإلعالم األمريكية
ميثل اليهود ربع عدد العاملني يف أهم وسائل اإلعالم األمريكية، وهي اليت 
تسمى »إعالم الصفوة«. ويعمل هؤالء كتااب وحمررين ومنتجني للربامج يف 
الشبكات اإلخبارية ويف أهم اجملالت والصحف األسبوعية مثل »النيويورك 

اتميز« و»واشنطن بوست«، و»ول سرتيت جورانل«. 
وقد نشرت جملة »فانيىت فري« حتقيقا صحفيا مطوال يف أكتوبر 1994م. 
حول ملوك صفوة اإلعالم، أو إعالم الصفوة، بعنوان »املؤسسة اجلديدة«، 

وجاء يف التحقيق أن عدد هؤالء امللوك إثنا عشر نصفهم من اليهود.
القومى  اليهودية يف اجمللس  الكاثوليكية  العالقات  جني فيشر مدير  ويقول 

لالساقفة الكاثوليك: 
إذا كانت هناك قوة يهودية، فهى قوة الكلمة، قوة كتاب أعمدة الرأي وصانعى 
الرأي العام. وجمتمع اليهود جمتمع متكلم ولديه الكثري ليقوله. وإذا كان ابستطاعة 

أحد أن يشكل الرأي العام فهو ال شك قادر أيضا على صنع األحداث.
استديوهات  مثل  لإلعالم  بعينها  اليهود يف جماالت  العاملني  ويرتفع عدد 
هوليود، لدرجة جتعلنا نقول أهنا صناعة سيطر عليها اليهود. واحلقيقة أن 
اليهود هم فعال الذين صنعوا هوليود وقد قال يف ذلك املورخ نيل جابلر يف 

كتابه »امرباطورية من صنعهم«:
لقد ابتكر كامريا السينما شخص غري يهودي، ولكن حلم صناعة هوليود حتقق 
على أيدي عدة مهاجرين يهود رأوا أن هذه الكامريا ميكن أن تستخدم لرواية 
دور  وأقاموا  التوزيع،  نظم  وابتكروا  االستديوهات،  ببناء  فقاموا  احلكاايت. 
وليام  ادولف سوكر،  هم  اليهود  الدولة. هؤالء  أحناء  ونشروها يف كل  السينما 
فوكس، صامويل جولدوين، لويس ماير، وكارل ال ميل، ماركوس لوي، اإلخوة 
وارنر... وآخرون. وقد قاموا بتحويل هذا األبتكار التكنولوجى إىل صناعة مباليني 

الدوالرات.
وبعد جيل آخر قامت جمموعة أصغر من املستثمرين اليهود بنفس العمل 
وأسس  بعده.  من  التليفزيوىن  البث  مث  ابمليكرفون،  االذاعى  للبث  ابلنسبة 
ثالثة رجال شبكات لالذاعة والتليفزيون وهم وليام بيلى )CBS( ودافيد 
سارنوف )NBC( وليوانرد جونسون )ABC(. وحولوا  املبتكرات اجلديدة 

لصناعة كاملة.

اهتمام اليهود ابستعراض قوهتم بعد حتقق سيطرهتم على 
املقدرات األمريكية وسلطاهتا

بعد أن تشعبت جذور السيطرة اليهودية يف مطابخ صنع القرارات األمريكية، 

فإهنم مل يعودوا يهتمون إبخفاء قوهتم يف هذا الشان. بل أهنم أحياان يستعرضون 
هذه القوة، وأن إصدار أحد اليهود لكتاب »قوة اليهود يف أمريكا« مقصود 
به االستعراض هلذه القوة اليهودية، يربز فيه العضالت وقد ورد ابلكتاب قول 
زعيم أحد املنظمات اليهودية أبن اليهود مل يعودوا يؤكدون على انكار ما ظهر 

من الربوتوكوالت الصهيونية، إال أهنم ىف نفس الوقت اليدعون صحتها. 
وتنظم  إسرائيل،  دولة  مبولد  ربيع  اليهودية كل  الطائفة  حتتفل  نيويورك  ويف 
استعراضاً هبذه املناسبة يسري يف شارع 5th Avenu حتت اسم »استعراض 

حتية إسرائيل«. 
ويف عام 1944م. تدفق حنو طابور العرض حوايل مائىت ألف شخص حتولوا 
إىل مظاهرة صاخبة ضد مفاوضات حكومة إسرائيل مع الفلسطينيني، والقى 
اجلنرال املتشدد إرييل شارون وغريه من ميلشيات األورثوذكس اخلطب النارية 
معارضني سياسة احلكومة يف التفاوض على األرض. ألن اليهود األورثوذكس 
يعتقدون أن كل أرض إسرائيل هى أرض موعودة إهليا، وأن رابني خرج على 

القوانني اإلهلية.
وينفق مرشحوا الرائسة األمريكية اجلهد الوفري الجتذاب الصوت اليهودي، 
ويف معظم سنوات القرن العشرين كان اجتذاب هذا الصوت يعىن الدخول 
واإلنضمام  الكوشري،  مطاعم  والتصوير يف  وارتداء طواقيهم  اليهود  ألحياء 
لذلك اإلعجاب الالهنائى بدولة إسرائيل وأتييد كل احتياجاهتا، على األقل 
حىت يوم اإلنتخاابت للتغلغل بني أعضاء اجلالية اليهودية واجتذاب أصواهتم.
تقريبا  ومنذ عام 1972م. )حسب جولدبريج( أسست كل محلة رائسية 

منظمة يهودية مستقلة مبيزانيتها وعامليها.
ومبجرد توىل املنصب يري املشرعون أن الصوت اليهودي ذو أمهية خاصة 
عندما يتم دراسة أي قرار له صلة بدولة إسرائيل أو قضية الدولة والكنيسة.

ويقول بول فندىل يف كتابه »من جيرؤ على الكالم«: 
الشرق  يف  )األمريكية(  اخلارجية  السياسة  على  إسرائيل  وزراء  رئيس  أتثري  إن 

األوسط يفوق بكثري أتثريه يف بالده ذاهتا...

للثقافة  البشر  دار  احلارتی،  إبراهيم  بوش«،  إلی  اببل  من  »الصهيونية..  املصدر: 
والعلوم، 1427ه. - 2006م.
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ستقع مفارقة غريبة يف آخر الزمان، املفارقة اليت ميكن أن تشكل إشارة حتذير 
ألانس عصر الغيبة. والواقعة هي أن اجملاعة والقحط يضرابن شعوب العامل يف 
ذلك الزمن، وتتساقط األمطار اليت تؤدي إىل جراين السيول والفيضاانت يف 
األرض. کما روی عن رسول هللا أنه قال: »البد أن يكون قدام القائم 
القتل و نقص من األموال  الناس و يصيبهم خوف شديد من  سنة جيوع فيها 
بطوهنم  زمان  الناس  على  »سيأيت   :عنه و  الثمرات...«1  و  األنفس  و 
آلتهم... ابتالهم هللا أبربع خصال جور يف السلطان و قحط من الزمان...«2 
رقمة نقرأ يف الرواايت »]أييت[ أربعة و عشرون مطرة مّتصلة يف مجادى اآلخرة و 
عشرة أاّيم من رجب، فتحىي هبا األرض من بعد موهتا، و تعرف بركاهتا، و تزول 

بعد ذلك كّل عاهة.«3
فسألت علي بن حمّمد العسكري مىت ينتظرون الفرج؟ قال: »إذا 

ظهر املاء على  وجه األرض .«4 
آخر  والفيضاانت يف  والسيول  األمطار  من  نوعني  تعريف  مت  أنه  وامللفت 

الزمان يف الرواايت: 
1. السيل الذي يؤدي إىل فساد احملاصيل وسبب للخراب وانعدام الربكة؛

2. األمطار والسيول اليت حتيي العامل وأمم العامل.
واّما السيل املدمر: 

»قدم القائم لسنة غيداقية تفسد التمر يف النخل فال تشكوا يف ذلك  و عام الفتح 
ينبثق5 الفرات  حىت يدخل املاء على أزقة الكوفة.«6 و »إذا مأل نفكم السيل 

و املطر.«7 و»أما »واسط« فيطمى عليها املاء...«8 

ويبدو أن هذه الفيضاانت اليت حتصل على إثر األمطار الغزيرة ومن عالمات 
ظهور إمام الزمان تتسبب بدمار وخراب بيوت الناس. وميكن بذلك 

القول أن هذه السيول انمجة عن  غضب هللا تعاىل.
لكن قصة األمطار اليت حتيي، ملفتة جدا: 

روی عن سعيد بن جبري قال: »السنة اليت يقوم فيها املهدي متطر أربعا و عشرين 
مطرة يرى  أثرها و بركتها.«9 

و نقرأ يف الرواايت: »إذا آن قيامه مطر الناس  مجادى اآلخرة و عشرة أايم من 
رجب مطرا مل ير اخلالئق مثله فينبت هللا به حلوم املؤمنني و أبداهنم يف قبورهم 

فكأين أنظر إليهم مقبلني من قبل جهينة ينفضون شعورهم من الرتاب .«10 
إن هذه القضية تشري بطريقة ما إىل رجعة املوتى، ويتبادر منها إىل الذهن، 
اآلية 164 من سورة البقرة: »ِإنَّ يف  َخْلِق السَّماواِت َو اأْلَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل 
َو النَّهاِر َو اْلفمُْلِك الَّيت  جَتْري يف اْلَبْحِر مبا ييَنيَْفعمُ النَّاَس َو ما أَنيَْزَل اللَّمُ ِمَن السَّماِء 
ِمْن ماٍء فََأْحيا ِبِه اأْلَْرَض بيَْعَد َمْوهِتا َو َبثَّ فيها ِمْن كمُلِّ دابٍَّة َو َتْصريِف الرِّايِح َو 

السَّحاِب اْلممَُسخَِّر بينَْيَ السَّماِء َو اأْلَْرِض آَلايٍت ِلَقْوٍم ييَْعِقلمُون .«
کما قال هللا تعالی يف القرآن الکرمي: »َو اللَّمُ َخَلَق كمُلَّ َدابٍَّة ِمْن ماء.«11 

روی عن حمّمد بن عطية قال: جاء رجل إىل أيب جعفر من أهل الشام 
من علمائهم. 

فقال: اي أاب جعفر! جئت أسألك عن مسألة قد أعيت علي أن أجد أحدا يفسرها 
و قد سألت عنها ثالثة أصناف من الناس فقال كل صنف منهم شيئا غري الذي 

قال الصنف اآلخر. 

فقال له أبو جعفر: »ما ذاك؟« 
قال: فإين أسألك عن أول ما خلق هللا من خلقه فإن بعض من سألته قال القدر 

و قال بعضهم القلم و قال بعضهم الروح... 
فقال أبو جعفر: »ما قالوا شيئا- أخربك أن هللا تبارك و تعاىل كان و ال 
شي ء غريه و كان عزيزا و ال أحد كان قبل عزه و ذلك قوله »سمُْبحاَن رَبَِّك َربِّ 
اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصفمُون  «12 و كان اخلالق قبل املخلوق و لو كان أول ما خلق من 
خلقه الشي ء من الشي ء إذا مل يكن له انقطاع أبدا و مل يزل هللا إذا و معه شي ء 
ليس هو يتقدمه و لكنه كان إذ ال شي ء غريه و خلق الشي ء الذي مجيع األشياء 
منه و هو املاء الذي خلق األشياء منه فجعل نسب كل شي ء إىل املاء و مل جيعل 
للماء نسبا يضاف إليه و خلق الريح من املاء مث سلط الريح على املاء فشققت 
الريح منت املاء حىت اثر من املاء زبد على قدر ما شاء أن يثور فخلق من ذلك 
الزبد أرضا بيضاء نقية ليس فيها صدع  و ال ثقب و ال صعود و ال هبوط و ال 
شجرة مث طواها13 فوضعها فوق املاء مث خلق هللا النار من املاء فشققت النار 
منت املاء حىت اثر من املاء دخان على قدر ما شاء هللا أن يثور فخلق من ذلك 
الدخان ساء صافية نقية ليس فيها صدع و ال ثقب و ذلك قوله »السَّماءمُ بَناها 

رََفَع َسَْكها َفَسوَّاها َو َأْغَطَش لَييَْلها َو َأْخَرَج ضمُحاها«14 
قال و ال مشس و ال قمر و ال نوم و ال سحاب مث طواها فوضعها فوق األرض 
مث نسب اخلليقتني  فرفع السماء قبل األرض فذلك قوله عز ذكره »و األرض بعد 

ذلك دحاها« يقول بسطها.« 
فقال له الشامي: اي أاب جعفر قول هللا تعاىل »َأ َو مَلْ ييََر الَِّذيَن َكَفرمُوا َأنَّ السَّماواِت 

ا«15  َو اأْلَْرَض كانَتا رَْتقاً فيََفتيَْقنامهمُ
ملتصقتني  ملتزقتني  رتقا  أهنما كانتا  تزعم  »فلعلك   :جعفر أبو  له  فقال 

ففتقت إحدامها من األخرى؟« 
فقال: نعم. 

فقال أبو جعفر: »استغفر ربك فإن قول هللا جل و عز كانتا رتقا يقول 
كانت السماء رتقا ال تنزل املطر و كانت األرض رتقا ال تنبت احلب فلما خلق 
هللا تبارك و تعاىل »اخللق َ  َو َبثَّ ِفيها ِمْن كمُلِّ َدابَّة« فتق السماء ابملطر و األرض 

بنبات احلب.« 
فقال الشامي: أشهد أنك من ولد األنبياء و أن علمك علمهم.16 

»عودة  أن  من  الرواايت  بتأكيد  حظيت  تكن،  مهما  املاء،  هذا  وماهية 
املؤمنني والكفار احملض« أو الرجعة تتم على إثرها، كما حصل اخللق األول. 
تعاىل  األموات إبرادة هللا  تعين رجوع قسمني من  الرجعة،  أن  جدير ذكره 
إىل احلياة الدنيا، وملخص االعتقاد ابلرجعة هو أّن هللا تعاىل يعيد يف آخر 
الزمان طائفة من ااَلموات إىل الدنيا مّمن حمضوا ااِلميان حمضاً أو حمضوا الكفر 
حمضاً، فينتصر اَلهل احلق من أهل الباطل، وعلى هذا إمجاع الشيعة ااِلمامية 
االثين عشرية، وقد علم دخول املعصوم يف هذا االمجاع بورود ااَلحاديث 
املتواترة عن النيب وأهل بيته املعصومني عليهم السالم الدالة على اعتقادهم 

بصحة الرجعة.
إّن الرجعة دليل القدرة البالغة هلل تعاىل کالبعث والنشور ، وهی من االُمور 
اخلارقة للعادة التی تصلح أن تکون معجزة لنبينا حمّمد وآل بيته، وهی 
عيناً معجزة إحياء املوتى التی کانت للمسيح بل أبلغ هنا اَلهّنا بعد أن 

يصبح ااَلموات رميماً 
ييها الَّذی أنشأها أوَل مرٍة وهو بکمُلِّ  يی الِعظاَم َوهی رَميٌم، قمُْل حيمُ »قاَل َمن حيمُ

خلٍق َعليٌم«17 

الوامش:
ابراهيم  ابن ابی زينب،  228؛  ص   ،52 ج  »حباراألنوار«،  حمّمدابقر،  اجمللسي،   .1

النعماين، »غيبة النعماين«، ص 250. 
2. اجمللسي، حمّمدابقر، »حباراألنوار«، ج 22، ص 453.

3. ابن الطاووس، علّى بن موسى، »التشريف ابملنن يف التعريف ابلفنت«، قم، الطبعة 
االولی، 1416 ق.، ص 370.

4. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلختصاص«، قم، الطبعة االولی، 1413 ق.، ص 102.
5. انبثق املاء: انفجر و جرى.

6. هباء الدين النيلى النجفى، علّى بن عبد الكرمي، »منتخب األنوار املضيئة يف ذكر 
القائم احلّجة«، قم، الطبعة االولی، 1360 ه.ش.، ص 35.

7. ابن الطاووس، علّى بن موسى، »التشريف ابملنن يف التعريف ابلفنت«، ص 369.
8. اليزدي احلائري، على، »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب «، بريوت، الطبعة 

االولی، 1422 ق.، ج 2، ص 172.
9. الطوسى، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، قم، الطبعة االولی، 1411 ق.، ص 443.

10. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، قم، الطبعة 
االولی، 1413 ق.، ج 2، ص 381.

11. سورة النور، اآلية 45.
12. سورة الصافات، اآلية 180.

13. طواها أي مجعها.
14. سورة النازعات، اآلايت 27 اىل 29. و فيها »أ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها«.

15. سورة األنبياء، اآلية 29.
16. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج 

8، ص 96-94.
17. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »عقائد ااِلمامية«، 109 و اآليتان من سورة 

يس: 78 و 79.

الفيضانات واألمطار الغزيرة في آخرالّزمان
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القاديانية
مؤسس القاداينية

هو مريزا غالم أحد القادايين، ولد عام 1255ه - 1839م.، يف »قاداين 
بكريداسفور« يف إقليم »البنجاب«.

كان والده املريزا غالم مرتضى أحد عمالء االحتالل اإلجنليزي لبالده، وقد 
يلتحق خبدمة االحتالل اإلجنليزي، فحصل على  لتعليمه کي  سعی والده 
وظيفة يف حمكمة حاكم املديرية مبدينة »سيالكون« عام 1864م. وحىت 

عام 1868م.
ابلطب  يعمل  الذي كان  والده  من  التنجيم  علم  امحد  غالم  املريزا  وتعلم 

والشعوذة.
وتزوج ألول مرة عام 1853م. مث تزوج مرة أخرى عام 1884م.، وأجنب 
الثانية بعد  الزوجة  أحد، ومن  سلطان أحد، وفضل  من األوىل ولدين مها 
حممود  الدين  بشري  املريزا  خليفته:  ومنهم  أوالده  ابقية  أجنب  األوىل  طالق 

واملريزا شريف أحد وبشري أحد. 

إدعاء غالم أحد النبوة
و بعد بلوغه سن األربعني ادعى أنه يتلقى الوحي ابلرؤاي الصادقة، وزعم أن 
روح النيب من واملسيح قد حلت به، وأعلن أنه جمدد لإلسالم وأنه 

من أفضل أولياء هللا!
ويف عام 1888م. أعلن أنه املرشد للمسلمني يهديهم إىل طريق احلق، مث ما 
لبث حىت ادعى أن هللا أمره أبخذ البيعة من الناس عام 1889م.، واجتمع 

حوله األتباع واملريدون والدمهاء من الناس.
املنتظر،  واملهدي  املنتظر  املسيح  أنه  فأعلن  ادعاءاته  تدرج يف  ذلك  وبعد 
فهامجته الفرق اإلسالمية وتصدى له علماء اإلسالم، لكنه ظلل يف دعوته 
 ألن امسه أمحد وهو االسم الثاين للنيب وزاد يف ادعاءاته فقال إنه النيب

ولد، وفسر قوله تعاىل: 
»َما َكاَن حممَُمٌَّد َأاَب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلكمُْم َولَِٰكْن َرسمُوَل اللَِّ َوَخاَتَ النَِّبيِّنَي وََكاَن اللَّمُ ِبكمُلِّ 

َشْيٍء َعِليًما«1
فقال إن اخلامت ليس ابآلخر وإمنا األفضل وأن النبوة مل تنقطع!

وهذا تفسري ابطنی خاطئ يكفر من يؤمن به ألن النيب خامت األنبياء 
واملرسلني كما دلت آايت القرآن واألحاديث النبوية الصحيحة.

وهكذا ادعي هذا املأفون النبوة وزعم أنه يعلم الغيب، وأراد ضم أتباع له من 
اهلنود البوذيني وغريهم فادعى أنه هو »کرشن« معبود اهلنود.

احتضان االنليز للقاداينة
وساعدت  الربيطانية،  اإلمرباطورية  تبنتها  فقد  هدامة  حركة  القاداينية  ألن 
غالم أمحد يف نشر دعوته وبسطت عليه محايتها، حىت قال غالم أمحد عن 

عالقته ابإلجنليز: 
حنن نتحمل كل البالاي ألجل حكومتنا احملسنة وسنتحمل أيضا يف املستقبل ألنه 
واجب علينا أن نشكرها إلحساهنا علينا، وال شك فنحن فداء أبرواحنا وأموالنا 

للحكومة اإلنليزية.

ودعا غالم امحد قومه برتك اجلهاد وحمارية االحتالل االجنليزي فقال:
لقد قضيت عمري يف أتييد احلكومة اإلنكليزية ونصرهتا وقد ألفت يف منع اجلهاد 
ووجوب طاعة ولی األمر اإلنليز من الكتب واإلعالانت والنشرات ما لو مجع 

بعضها إىل بعض ليمألمخسني خزانة!
وقال حمرما لفريضة اجلهاد: 

إن الفرقة اإلسالمية اليت قلدين هللا إمامتها وسيادهتا، متتاز أبهنا ال ترى اجلهاد 
ابلسيف وال تنتظره بل إن الفرقة املباركة ال تستحله سرا كان أو عالنية وحترمه 

حترميا ابات.2
»اهلند«  يف  املسلمني  صفوف  يف  مسومها  تبث  القاداينية  احلركة  وظلت 
و»ابكستان« و»أفغانستان« عن طريق دعاهتا وجريدة أصدرهتا بدعم من 

اإلجنليز امسها »الفضل«، ومن أقواهلم يف جريدهتم قوهلم: 
حنن نشكر هللا ألف مرة على فتوحات بريطانيا وأهنا سبب االبتهاج والسرور ألن 
إمامنا غالم أحد كان يدعو لفتوحاهتا ويوصی مجاعته ابلدعاء لا. وأيضا فتحت 
لنا أبواب الدعوة إىل القاداينية اليت كانت مسدودة قبل اآلن. وهذا كله المتداد 

دولة بريطانيا إىل بلدان أخرى.
وقد ساند القادنية اإلجنليز يف احتالهلم لـ»لعراق« حيث اشرتك ابن غالم 
أمحد ابجليش اإلجنليزي يف غزو العراق حىت القرن العشرين يف احتالهلا األول 

للعراق. وقال بشري الدين حممود ابن غالم أمحد: 
على  ويطعنوننا  العراق،  على  اإلنليز  مع  بتعاوننا  يتهموان  املسلمني  علماء  إن 
ابتهاجنا على فتوحاته، فنحن نسأل ملاذا ال نفرح؟ وملاذا ال نسر؟ وقد قال إمامنا 
غالم أحد: أبين أان مهدی وحكومة بريطانيا سيفی... فنحن نبتهج هبذا الفتح 

ونريد أن نرى ملعان هذا السيف وبرقه يف العراق و»الشام« ويف كل مكان.3
وهكذا تعلن القاداينية عن نفسها وأهدافها واليت ال تزال تعمل على حتقيقها 
حىت اآلن وال ختفي والءها لالستعمار األمريکی واإلجنليزي والصهيوين فإن 

هلم مركزا يف هذه الدول والدول األوربية أيضا. 

هالك غالم أحد
انتقم هللا عز وجل من مدعي النبوة غالم أمحد أبن سلط عليه الكولريا عام 
1908م. فقضت عليه، ودفن يف بلدته قاداين اليت يسميها أتباعه أهنا مقر 
النيب األعظم ومقصدا حيجون إليه، وانقسم أتباعه إىل فريقني مها: الالهوريون 

وهم أتباع حممد على ويعتقدون أن غالم أمحد جمددا وليس نبيا.
والفريق األخرهم األمحديون وزعيمهم بعد غالم أمحد هو نور الدين البهريوي 
نيب هللا  أمحد  أن غالم  تعتقد  الفرقة  أمحد وهذه  ابيع غالم  من  أول  وهو 

.واملسيح املنتظر واملهدي املنتظر وأنه النيب حممد
اإلسالمية  املعارف  »دائرة  إليه  أشارت  حسبما  احلركة  هذه  أتباع  ويبلغ 
وهم  أكثرهم يف ابكستان  مليون  عام 1960م. حوايل نصف  الفرنسية« 
البنجاب أمسوها  إقليم  إمارة حرة يف  أوراب وأمريكا وقد كونوا  منتشرون يف 

»الربوة«.

الوامش:
1. سورة األحزاب، اآلية 40.

السمرائي يف كتابه  أسعد  القلوب«، مريزا غالم أمحد ونقله عنه د.  انظر »ترايق   .2
»البهائية والقاداينية«.

3. انظر املصدر السابق.

املصدر: منصور عبد احلکيم، »العامل رقعة الشطرنج منظمات سرية حترک العامل قدميا 
وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الکتاب العريب، 2005م.
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منذ متى وألي سبب إنتشر السرطان على نطاق واسع؟

متهيد
مصنعة  اخلضراء«1  لـ»الثورة  العاملي  الربانمج  الزراعة خالل  أصبحت  لقد 
لصاحل الشركات األمريكية الكربى. وقد ركزت هذه السياسة يف إطار التفكري 
العصري على ضرورة »اإلنتاج الغزير« وجعلت توفري الغذاء السليم والصحي 
وحتقيق »اإلكتفاء الذايت يف توفري الغذاء« يواجه حتدايت جادة يف أرجاء 
العامل. ويف االبعاد اإلسرتاتيجية والشاملة، أفضت هذه السياسة إىل تدمري 
أسس الزراعة يف البلدان املستهدفة. وسنرى يف هذا القسم كيف أن هذا 
السرطان واألمراض  التبعية اإلقتصادية إىل تفشي  الربانمج أدى فضال إىل 
العديدة األخرى بني الناس وقضى على 75 ابملائة من التنوع البيئ النبايت 

على األرض!

الثورة اخلضراء
عنصر  على  للتعرف  واسعة  نشاطات  بدأت  العشرين،  القرن  مطلع  ومنذ 
النبااتت وإصالحه. ويف هذا املضمار حتولت الدراسات املعمقة واإلسرتاتيجية 
حول البذور األصيلة يف املزارع العريقة2 إىل عمل حترص عليه بشكل خاص 

املؤسسات العلمية والتجارية يف الغرب.3
ويظهر اتريخ هذه النشاطات أن نطفة فكرة »اهليمنة على الغذاء عن طريق 
التطور يف أدوات  العاملية، لكن  الزراعة« كانت قد تشكلت قبل احلروب 
منعطفا  شكل  الثانية(  العاملية  احلرب  مع  ابلتزامن  حدثت  )اليت  الوصول 

مذهال يف جمال الزراعة وغذاء شعوب العامل.

إن مفهوم »الثورة اخلضراء« ولد على الفور بعد أن وضعت احلرب العاملية 
الثانية أوزارها عام 1946. ويف هذه السنة، أعلن نلسون روكفلر برفقة هنري 
واالس وزير التجارة األمريكي آنذاك، بدء الثورة اخلضراء خالل زايرة هلما إىل 
»املكسيك«.4 وقد طبقت الثورة اخلضراء يف مرحلتها االوىل يف املكسيك 
ومن مث توسعت إىل اهلند، والطريف أن عائلة روكفلر مل متول كلتا املرحلتني، 
بل أهنا مضت قدما يف خططها وبراجمها يف هذين البلدين من خالل حتديد 

املصادر والدعم احلكومي.5
وبعد اإلعالن عن هذا املشروع، بدأ االمريكيون إجراءات واسعة ومربجمة 
بقيادة مؤسسة روكفلر للحصول على املصادر الزراعية لسائر البلدان. إن 
أهم اخلطوات اليت أختذت ضمن الثورة اخلضراء متثلت يف الرتكيز على اإلدارة 
الزراعية العامة وتوسيع زراعة احملاصيل األحادية واملكننة وجعل احلقول الزراعية 
مصنعة، واحلصول على مستلزمات مبا فيها البذور واألمسدة والسموم الزراعية 
احملاصيل  وجتارة  الزراعة  يف  الكيميائية  واألمسدة  السموم  استهالك  وزايدة 
الزراعية وكذلك اإلفادة من التكنولوجيات العصرية اليت كانت حكرا على 

عائلة روكفلر. 
اإلنتاج  مستلزمات  إستخدام  يف  ثورة  احلقيقة  يف  هي  اخلضراء  الثورة  إن 
واألدوات الصناعية الزراعية واليت أنتجت بواسطة الشركات الغربية. إن اهليمنة 
على هذه املصادر األساسية جبانب األرابح التجارية الطائلة إضطلعت بدور 

ابلغ يف زايدة النفوذ السياسي واإلقتصادي المريكا يف هذه البلدان. 
وأييت الربوفسور حيد موالان أستاذ علوم اإلتصال البارز، على ذكر حماوالت 

االمريكيني يف عقد الستينيات. ويقول يف هذا اخلصوص: 
أتذكر أن ويليام غاد6 رئيس وكالة أمريكية ما، أعلن عندما كانت احلرب الباردة 
قائمة على قدم وساق بني أمريكا واإلحتاد السوفييت أن تطوير الزراعة احلديثة هو 
مبنزلة ثورة. إن هذه الثورة، ليست الثورة السوفيتية احلمراء املتسمة ابلعنف وال 

الثورة البيضاء لشاه »إيران«، بل نسميها حنن الثورة اخلضراء.7
وعلى الرغم من أن عبارات إنسانية مبا فيها »دعم الربانمج الغذائي للطبقة 
الضعيفة« مثلت أهم ذريعة هلذا التيار لوضع خططه موضع التنفيذ، لكن 
ابهنا  التجارية،  وكذلك  اإليديولوجية  الدوافع  إعتبار  واقعية  نظرة  ميكن يف 
شكلت السبب الرئسي ملتابعة عائلة روكفلر هلذه السياسة، ويقول الربوفسور 
موالان يف توضيح األهداف السياسية واملالية واإليديولوجية للثورة اخلضراء: 

احلديثة  الزراعية  املكائن  تطوير  مع  أنه  هو  اخلضراء  الثورة  هدف  أن  وأعلن 
عددا كبريا  تضمان  اللتني  وابكستان  الند  مثل  بلدان  يف  اجلديدة  واألساليب 
الثورة اخلضراء  الغذائية، لكن  الفمح واملواد  يتم زايدة زراعة  السكان، أن  من 
االمريكية يف تلك احلقبة، مل تعتمد من أجل القضاء على اجملاعة يف الند بل كانت 
تتعقب دوافع سياسية ومالية وايديولوجية. لقد كانت امريكا والغرب يريدان أن 
تعتمد الند، وتنفذ النماذج الصناعية واالقتصادية واملالية للرأسالية احلديثة اليت 

كانت هتيمن على العامل.8
اجملتمعات  يف  اجملاعة  على  القضاء  على  »املساعدة  زعم  موالان  ودحض 
الفقرية« مشريا إىل تزايد اجملاعة بنسبة 11 إىل 22 ابملائة يف البلدان االفريقية 

وأمريكا الالتينية بعد تطبيق هذا املشروع ويقول: 
ومع زايدة املواد الغذائية واتباع األساليب احلديثة، طرد ماليني النود من احلقول 
الزراعية ورحلوا إىل املدن. إن الثورة اخلضراء رمبا زادت من نسبة إنتاج القمح 
األرض  على  النود  وحرص  الريفي  اإلجتماعي  النسيج  بّددت  لكنها  والذرة، 

واألسرة واحلياة.9
التطبيق، وقعت كارثة أخرى، فقبل هذا  الثورة اخلضراء موضع  ومع وضع 
الربانمج، كانت الزراعة تتم بصورة عضوية وطبيعية على مدى ألوف السنني 
يف مناطق خمتلفة من العامل. إن الدخول الواسع لآلفات الزراعية إىل الدول 
الكيمياوية  واألمسدة  البذور  مع  الدول  هذه  إىل  دخلت  )واليت  املستهدفة 
االمريكية( مثل إحدى السياسات اليت أعتمدت يف مستهل الثورة اخلضراء 
لكي يصبح املزارعون مرغمني على إستخدام السموم الكيميائية لشركات 

خاصة للقضاء على هذه اآلفات. 
إن تغري مناذج اإلفادة من مصادر املياه )مبا فيها اآلابر العميقة( وتغري النماذج 
»الصناعية  إىل  والداخلية«  الذات  على  واملعتمدة  »التقليدية  من  الزراعية 
والتابعة« وكذلك تفشي األمراض العضال مثل السرطان واليت استحدثت 
على خلفية إستخدام السموم واألمسدة الكيميائية، تعد من تبعات وتداعيات 

الثورة اخلضراء. 
اهلندي يف  والناشط  البذور  متخصص  فانداان شيفا11  الربوفسور  ويعارض 
جمال البيئة وأحد واضعي بروتوكول كاراتجنا الدويل،12 إحتكار جتارة البذور 

ومستلزمات الزراعة بقوة ويقول: 
عام 1905م.،  الند  العضوية،  الزراعة  رواد  أحد  هووارد13  ألربت  زار  لقد 
وشاهد أن أي آفة ال هتدد احملاصيل الزراعية الندية على الرغم من الكم الائل 

خالل  الندية  األراضي  دخلت  للبذور  املنتجة  الشركات  لكن  احلشرات،  من 
القرن العشرين حتت مسمى »الثورة اخلضراء« وروجت لضرب من الرّق احلديث. 
وابلتايل فان كافة أهنار البنجاب تلوثت ابملواد الكيمياوية واحنسرت موارد املياه 
اجلوفية يف املنطقة، كما ارتفعت أرقام اإلصابة ابلسرطان بشدة وأصيب العديد 

من الناس واملزارعني ابلسرطان على إثر استهالك السموم الكيميائية.14
ويضيف:

األغذية  اخللقة، كانت مجيع  بدء  ومنذ  النبااتت،  بزور  من  يتحصل  الغذاء  إن 
واألطعمة تستخرج من البذور. إن أي هتديد وإحتكار للبذور وحظرها، يعرض 

حياة البشرية للخطر، إن إابدة البذور يعين وضع هناية للحياة البشرية.15
البيئ« من  العلماء يرون أن زوال قسم ملفت من »التنوع  الكثري من  إن 
على األرض، هو حصيلة اللجوء إىل الزراعة الصناعية. ففي عام 1996م. 
قدر املؤمتر الدويل لألمم املتحدة بشأن املصادر اجلينية النباتية يف اليربيك 
بـ»املانيا«16 أن 75 ابملائة من التنوع البيئي للعامل يف الزراعة قد أبيد بسبب 
الثورة اخلضراء وإستخدام السموم الزراعية على نطاق واسع وكذلك زراعة 

احلبوب غزيرة املردود والزراعة الصناعية!
هذا  يف  تقرير  يف  املؤسسات،  هذه  لنفوذ  ختضع  أهنا  رغم  الفاو  وقالت 

اخلصوص: 
ويف القرن العشرين، زال حنو 75 ابملائة من التنوع اجليين للنبااتت يف العامل، 
الن املزارعني يف أرجاء العامل، ختلوا عن األصناف احمللية املتعددة ونبااتهتم 

الزراعية لصاحل األصناف غزيرة املردود املوحدة )من الناحية اجلينية(.17
والنقطة املهمة يف هذا اخلصوص هي تزامن اإلصالحات الزراعية مع الثورة 

اخلضراء وجماراهتا هلا.
إليها  الثورة اخلضراء مل حتقق املآرب اليت كانت تصبو  وعلى الرغم من أن 
عائلة روكفلر ومل تنجح يف اإلستيالء على جممل الزراعة على الكرة األرضية، 
لكنها ألقت بظالهلا على جزء ملحوظ من الزراعة يف العامل. وبعد دورة دامت 
عدة سنوات من »الثورة اخلضراء األوىل« )اليت أجنزت يف عقد الستينيات 
وحمورها اهلند وبدعم من مؤسسة روكفلر( مت تصميم »الثورة اخلضراء الثانية« 
اليت جيري متابعتها يف القارة األفريقية وبعض الدول الفقرية أبساليب متفاوتة 

ودخول مؤسسة بيل ومليندا غيتس19 على اخلط.
اليت أجراها ابراك أوابما مع إحدى وسائل  املقابلة  ويشري محيد موالان إىل 

اإلعالم االفريقية ويقول: 
وقال الرئيس األمريكي )السابق( ابراك أوابما أخريا يف مقابلة مع إحدى وكاالت 
»الند«  يف  الستينيات  عقد  يف  اخلضراء  الثورة  قدمنا  لقد  االفريقية:  األنباء 

وطورانها لكننا مل نفعل ذلك يف القارة االفريقية عام 2009م.20
بيل غيتس حوارا طريفا مع جملة شهرية عام 2014م.21 وتطرق  وأجرى 
املراسل يف جانب من هذا احلوار إىل أمهية الزراعة وسأل بيل غيتس أنه نظرا 
إىل حرارة األرض وارتفاع عدد السكان يف العامل إىل 9.6 مليار نسمة، كيف 

جيب توفري الطعام هلؤالء السكان؟22 فاجاب غيتس قائال: 
لقد كان هناك عام 1960م. شئ إسه الثورة اخلضراء سامهت بفضل البذور 
احلديثة والتقدم احلاصل يف القطاعات االخرى، يف زايدة احملاصيل الزراعية يف اسيا 
وأمريكا الالتينية. إن هذا الربانمج حافظ على ماليني البشر وأنقذ الكثري من 
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األانس من الفقر، لكنه جتاهل جنوب الصحراء األفريقية أصال. إن مزارعا عاداي 
ينتج اليوم ثلث ما ينتجه مزارع امريكي. آمل أن نتمكن من زايدة هذه الكمية، 

وأظن أن بوسعنا أن نرفد هذه القضية.23
وأضاف مسؤول مؤسسة غيتس قائال:

ومثة مشكلة تتمثل يف أنه عندما يصبح األشخاص أكثر ثراء وينتقلون إىل الطبقة 
الوسطى، فاهنم يريدون إستهالك مزيدا من الربوتني. إن هذه مشكلة جيدة حتصل 
عندما يصبح األشخاص أكثر ثراء، لكن استهالك اللحوم أمر صعب للغاية يف 
ظل وجود هذه البيئة، الن ذلك حباجة إىل مزيد من األرض واملياه. ويف الوقت 
ذاته، فاننا غري قادرين على القول أن اجلميع جيب أن يصبحوا نباتيني. إن إحالل 
الربوتينات النباتية اجملدية اقتصاداي واليت تتمتع بنكهة اللحوم، هو موضوع أخر 
ميكن له أن يدعم هذه القضية كثريا. لقد أختربت بعضها، وال أستطيع توضيح 

الفارق بينها وبني الربوتينات احلقيقية.24
وبعد مضي أكثر من نصف قرن وإستجالء أهداف هذا املشروع، لقيت 
الثورة اخلضراء الثانية مقاومة واسعة يف أحناء العامل. لقد اكتشفت شعوب 
يف  يتمثل  ال  واحلرمان،  اجملاعة  ملعاجلة  الوحيد  السبيل  أن  الفقرية  البلدان 
اإلصرار على التغيري، واإلحتكار وتوحيد جتارة الغذاء، بل يكمن يف إتباع 

العدالة يف توزيع الثروة، وهذا يتناىف طبعا مع أساس وجود األثرايء.
إن برانمج الثورة اخلضراء هو أحد أكثر إجراءات البشرية خيانة، والذي رهن 
سالمة البشرية ابملصاحل التجارية لروكفلر. وللتعرف األدق على هذا الربانمج، 
نلقي الضوء يف القسم الالحق على قصة حياة بوالرغ )أب الثورة اخلضراء( 

والذي يعد من األقسام املمتعة يف هذا امللف. 

الوامش
1. Green Revolution

2. إن احلقول الزراعية القدمية للنبااتت هي يف احلقيقة معاقل أولية وحملية للبذور. إن هذه 
املواد من األمهية مبكان حبيث يتطلب إجناز تقرير مستقل يف سبيل إلقاء الضوء عليها. إن 

اإلهتمام اخلاص لعائلة روكفلر هبذه احلقول الزراعية مهم للغاية. 
3. وقد يعود ماضي هذا األمر حىت إىل ما قبل هذا، لكن مل يتم حلد االن احلصول على 

تقرير واثئقي هبذا اخلصوص.
السنوات  يف  توىل  فكالمها  جدا،  رفيٍع  الشخصني  هلذين  السياسي  املستوى  إن   .4

الالحقة، منصب انئب الرئيس االمريكي. 
5. وسنرى اتليا أن هذا النموذج طبق أيضا يف ايران. 

6. William S. Gaud – administrator of the U.S. Agency for 
International Development (USAID)

7. الثورة اخلضراء، تطور أم كارثة"، موقع رجانيوز اإللكرتوين، 17 سبتمرب 2009م. 
وهناك مصادر إجنليزية عديدة تؤكد هذا الكالم للدكتور موالان. على سبيل املثال، راجع 

النص التايل: 
The term “Green Revolution” was first used in a March 8, 
1968 speech by the administrator of the U.S. Agency for 
International Development (USAID), William S. Gaud, who 
noted the spread of the new technologies: “These and other 
developments in the field of agriculture contain the makings 
of a new revolution. It is not a violent Red Revolution like 
that of the Soviets, nor is it a White Revolution like that of the 
Shah of Iran. I call it the Green Revolution.

8. املصدر السابق

9. املصدر السابق
11. Vandana Shiva, Born: November 5, 1952 (age 65 years), 
Dehradun, India
12. CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFTYTO THE 
CONVENTION ON BIOLOGICALDIVERSITY

وقد لبت الدول األعضاء يف معاهدة التنوع البيئي هذه احلاجة عام 1995م. مع بدء 
احملاداثت حول اإلتفاقيات القانونية القادرة على دراسة القضااي املتصلة ابألخطار احملتملة 
األمان  بروتوكول  قبول  إىل  النهاية  احملاداثت يف  املعدلة وراثيا. وأدت هذه  للمحاصيل 
البيئي )كاراتجنا( يف 29 يناير 2000م. ويضم هذا الربوتوكول 40 مادة و 3 مرفقات.
13. Sir Albert Howard CIE (8 December 1873 – 20 October 
1947)

http://tn.ai/999678 :14. للمزيد قم بزايرة
15. املصدر السابق

Leipzig .16
17. Since the 1900s, some 75 percent of plant genetic diversity 
has been lost as farmers worldwide have left their multiple 
local varieties and landraces for genetically uniform, high-
yielding varieties.
See more: http://www.fao.org/docrep/007/y5609e/y5609e02.
htm

18. ويقال أن اإلصالح الزراعي مت بضغط من جون إف. كندي يف إطار اإلصالحات 
االجتماعية واالقتصادية يف عدة دول وهبدف فرض اهليمنة السياسية يف هذه البلدان 
يف مقابل املستعمرين التقليديني )الذين كانوا يعانون من تداعيات احلرب العاملية الثانية( 
وكذلك املعسكر الشرقي، ابلرغم من أن أوىل تصرحيات الشاه حول اإلصالح الزراعي 
تعود إىل عشر سبقت تويل كندي رائسة اجلمهورية، عندما قال خالل زايرته عام1949 
إىل امريكا واستمرت 45 يوما: من أجل أن يتمتع املزارعون والشرائح احملرومة حبياة كرمية، 
جيب بيع األراضي املتعلقة ابملؤسسة امللكية إىل املزارعني ابقساط طويلة وميسرة، فضال 
عن أنه يتم توزيع األراضي اخلالصة بينهم ابجملان. )هوشنك مهدوي، عبد الرضا، »اتريخ 
العالقات اخلارجية االيرانية«، دار أمري كبري للنشر، 1369، ص 125(. وإن سلمنا 
بذلك، فان الشاه كان على علم بربانمج هبذا املضمون - ويف امريكا ابلذات - منذ عام 

1949 على أقل تقدير!
والثورة  الزراعي  اإلصالح  بني  العالقة  لدينا،  الواضح  من  ليس  فانه  حال  أي  وعلى 
اخلضراء. ونظرا إىل البحث الواسع يف هذا اجملال، فانه قد ال يتم العثور على هكذا موضوع 
يف املصادر الفارسية، رغم أن زمان وتعليمات هذين األمرين متطابقان متاما، وهذا ال 

ميكن أن يكون عرضيا إطالقا. 
19. The Bill & Melinda Gates Foundation

وقد حتولت هذه املؤسسة إىل مؤسسة خريية! عام 2014 وذلك من خالل »وقف« 
أزيد من 44 مليار دوالر.

21. »الثورة اخلضراء، تطور أم كارثة« موقع رجانيوز اإللكرتوين، 17 سبتمرب 2009.
21. RollingStone/ See more:
https://web.archive.org/web/20160103032442/
http://www.rollingstone.com/culture/news/bill-gates-the-
rolling-stone-interview-20140313
22. Agriculture is hugely important, especially in a rapidly 
warming world, and especially with the Earth’s population 
projected to reach 9.6 billion by 2050. How are we going to 
feed them all?
23. In the 1960s, there was this thing called the Green 
Revolution, where new seeds and other improvements drove 
up agricultural productivity in Asia and Latin America. It 
saved millions of lives and lifted many people out of poverty. 

But it basically bypassed sub-Saharan Africa. Today, the 
average farmer there is only about a third as productive as an 
American farmer. If we can get that number up, and I think we 
can, it will help a lot.
24. There is also this problem where as people get richer and 
join the global middle class, they want to eat more protein. It’s 
a nice problem to have that people are getting richer. But eating 
meat is hard on the environment – it demands a lot of land and 
water. And yet we can’t go around telling everyone they have 
to be vegetarians. So coming up with affordable plant-based 
proteins, basically meat substitutes, that really taste like meat 
is another area that can make a big difference. I’ve tasted a 
few of them, and I really couldn’t tell the difference between 
them and the real thing.
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صاحل الطائي
ال يؤمن العلم إال مبا تزوده نتائج دراساته، وال يعّد العلماء القضااي الروحانية 
ال  تراهم  ولذا  امللموس،  ابملادي  يؤمنون  العلمي؛ ألهنم  البحث  من  جزءا 
جيزمون بوجود املخلوقات الفضائية أو انعدامها ابعتبار أهنم ال يستطيعون 
الربهنة على صحة أي من هذين الرأيني إىل اآلن، وهم مع ادعائهم أبهنم مل 
ينجحوا إىل اآلن يف إثبات وجود املخلوقات الفضائية إال أهنم ال ينكرون 
وجودها وال ينفونه، ومع تطور نتائج أحباثهم نراهم مييلون إىل الرأي القائل 
بوجود هذه املخلوقات؛ وذلك بعد أن توفرت لديهم معلومات شبه مؤكدة 
عن وجود کواکب وفضاءات من املمكن أن تكون صاحلة لوجود أنواع من 
مشابه  لكوكب  مؤخراً  اکتشافهم  املثال  على سبيل  ذلك  ومن  الكائنات، 
لألرض وصفوه أبنه حيتوي على طبيعة تشابه طبيعة األرض حيث مشاهد 

من احمليطات السائلة، وقارات متحركة.
ومع هذا االكتشاف، مّت دحض النظرايت اليت تقول أبن كواكب مثل األرض 

ال ميكنها أن تتواجد إال يف ظروف مشاهبة الظروف جمرة درب التبانة.
هذا وكانت »شبكة النبأ املعلوماتية« قد نشرت موضوعة من إعداد صباح 

جاسم حتدث فيه عن وجود عشرة أنظمة مشسية شبيهة بنظامنا الشمسي.
وقال أالن پوس، عامل الفيزايء الفلكية من معهد »كارنيغي« للعلوم: 

هناك حنو عشرة أنظمة مشسية شبيهة بنظامنا على بعد حنو ثالثني سنة ضوئية 
يف األقل، وأعتقد أن عدداً من هذه النجوم، رمبا نصفها، لديها كواكب شبيهة 

ابألرض تدور حولا. 
هذه  بعض  على  تطورت  احلياة  من  أشكاال  أن  من  واثق  أنه  وأضاف 

الكواكب. وقال: 
قابل  لديكم عامل  إن كان  أقول  ال أحتدث عن كوكب عليه حياة ذكية، ولكن 
للعيش فيه يدور حول نم على مدى أربعة أو مخسة أو عشرة مليار سنة، فكيف 

ميكن أن تتخيلوا أن تتوقف احلياة عليه؟
احلياة  إثبات كون  أن  ابلقصرية  ليست  مدة  منذ  العلماء  اعتقد  وقد  هذا 
ليست موجودة على األرض وحدها هو التحدي الكبري هلم ألهنم بومتون 
نظرايً بوجود كائنات حّية يف الفضاء بصورة ما جيهلوهنا ولذا قامت إدارة 
الطريان والفضاء األمريكية »انسا« إبطالق سفينة الفضاء » كيبلر« لتبدأ 

رحلة طويلة يف البحث عن كواكب تشابه األرض يف جمرة درب التبانة.
خملوقات  بوجود  الشك  نتاج  ليس  اليوم  العلماء  يعانيها  اليت  املشكلة  إن 
بني  املسافات  وبعد  اآلليات  ضعف  بسبب  وإمنا  عدمه،  من  الفضاء  يف 
أرضنا وبني تلك الكواكب اليت يعتقدون وجود خملوقات فيها، وهي يف هذا 
االكتشاف تبعد عنا حوايل 30 سنة ضوئية، ولك أن تقيس بعد املسافة 
بيننا وبينها، ولذلك يقول العلماء إن هذه املسافات اهلائلة اليت تفصلنا عن 
تلك الكواكب هي اليت حتول دون الوصول إليها ابإلمكانيات التكنولوجية 

املتوافرة حالياً.1

سكان األكوان في نظر العلوم الحديثة

ويف دراسة أخرى لعلماء الفضاء نشرهتا »جملة الفيزايء الفلكية األمريكية« 
أعلن رئيس فريق البحث جان هوليز من مركز »غودار« للمالحة الفضائية 
العثور على مثانية  العلماء يف  الفلك والفضاء األمريكية جناح  التابع لوكالة 
جزيئات عضوية يف الفضاء يف أثناء عامني ليصبح عدد اجلزيئات العضوية 
الفضاء  احلياة يف  بعلوم  املكتشفة إىل اآلن 141 جزيئاً كلها على عالقة 
على  للحياة  جّداً  مهمة  أمينية كاملة  أمحاض  بعضها  ويف  السماوي، 
األرض، وال سيما أهنم وجدوا يف إحدى اجلزيئات املكتشفة مادة اسيتاميد 
)Acetamid( اليت حتتوي على نوع من األواصر الكيميائية املهمة لربط 

األمحاض األمينية مع بعضها.
هذا، وقد جنح العلماء يف بناء هيكل صغري مشابه جلدران اخللية يف الكائنات 
احلية عن طريق حماكاة ظروف الفضاء العميق يف املخترب حيث قادهتم التجربة 
يف  املعقد  اجلزيئي  الرتكيب  ذات  املخلوقات  وجود  احتمال  عن  لإلعالن 
الفضاء، على األقل يف املناطق اليت جنحوا يف مسحها ابألجهزة املتطورة إىل 
اآلن، أما نوع املخلوقات يف األكوان األخرى وهي اليت خارج إمكانياهتم فال 
يعرفون عنها شيئا. لكن جمرد توصلهم هلذه النتيجة يدل حتما أن هلل سبحانه 

خملوقات أخرى يف هذه األكوان.
مث إّن للعلماء نظرايت يبدو فيها رأيهم بوجود خملوقات يف األكوان األخرى 
شبه مؤكد والسيما أهنم وجدوا صوراً للحياة يف أغرب األماكن على کرتنا 
اجلليد  مرتين حتت  عمق  اجلنويب حتت  القطب  يف  وجدوا  حيث  األرضية 
وبدرجة برودة 56 درجة مئوية حتت الصفر کائنات حية، ووجدوا كذلك يف 
أعمق النقاط اليت متكنوا من الوصول إليها يف أعماق احمليطات کائنات ال 
حتتاج إىل األوكسجني للتنفس أو الضوء لتعيش؛ فضال عن كوهنا تعيش حتت 
ضغط كبري جداً من املمكن أن يسحق غريها من الكائنات، كما وجدت 
العاملة گريس ماكي يف وادي املوت الذي هو أكثر مناطق األرض ملوحة 
نوعاً من احلياة األولية وأنواعاً من الطحالب حتت طبقات امللح و کائنات 
تتغذى على هذه الطحالب! كذلك عثرت إحدى العاملات يف أانبيب احلمم 
الربكانية اليت ال تصل إليها الشمس يف »نيو مکسيکو« کائنات حية حتصل 
احليطان ووجدهتا  املوجودة يف جيوب  املعادن  على  ابلتغذي  طاقتها  على 
أتقلمت مع درجات احلرارة املتجمدة هناك. ويف منتزه »يولستون« القومي 
جوف  من  خيرج  الذي  املغلي  املاء  يف  حرارية  خملوقات  العلماء  اكتشف 
األرض مما أوحى هلم ابحتمال وجود خملوقات يف الكون أتقلمت مع ظروف 

الكواكب وقوانينها اليت تعيش عليها.
ويف خرب أوردته قناة BBC أن كبري علماء الفلك الربيطانيني اللورد ريس 

رئيس اجلمعية امللكية للعلوم يف بريطانيا قال: 
إن التكنولوجيا قد أحرزت يف اآلونة األخرية من التقدم قدراً كبرياً يساعد علماء 
الفلك على سرب أغوار الكون بدقة وثقة أكرب... إن هذا التقدم قد بلغ درجة 
متكننا، وللمرة األوىل، من أن يكون لدينا أمل واقعي وحقيقي ابكتشاف كواكب 
جديدة ال يتجاوز حجمها حجم كوكب األرض، وهذه الكواكب تدور يف فلك 
نوم أخرى...، وسيكون بمكاننا أن نعلم ما إذا كان هنالك مثة قارات وحميطات 
وأن نعلم أي نوع من الغالف اجلوي حبيط هبا... وعلى الرغم من أنه سيلزمنا 
الكثري لنتمكن من أن نعلم أكثر عن حياة أي منها، إال أنه ميكننا القول إنه التقدم 

هائل أن نتمكن من احلصول على نوع من الصور عن کوکب جديد، أشبه ما 
يكون ابألرض، وهو يدور يف فلك نم آخر.

أغوار  املاضية على سرب  السنوات اخلمسني  العلماء على مدى  وقد دأب 
إليه يف السماوات حبثا عن وجود موجات  الفضاء وما تيّسر هلم الوصول 
صوتية ميكن أن تنبعث من مثل تلك احلياة الذكية الثانية احملتملة، إال أهنم 
مل يسمعوا سوى السكون. بيد أن اللورد ريس يری أّن تقدم التكنولوجيا و 
تقنيات الرصد واالكتشاف أعطت أحالم علماء الفلك وآماهلم دفعاً جديداً 
مما أّدى إىل زايدة فرص اکتشاف حياة أخرى، األمر الذي سوف يغري، فيما 

لو حدث، من نظرتنا إىل ذواتنا ومكاننا وموقعنا يف الكون من حولنا... .
كما أورد الباحث عبد الدائم كحيل يف »موسوعة اإلعجاز القرآين« يف ضمن 

حبث بعنوان »عشر حقائق علمية يكشفها القرآن« ما يلي:
الفضاء  من  القادمة  النيازك  أحد  سطح  على  بدائية  احلياة  آاثر  اكتشاف  بعد 
اخلارجي بدأ العلماء ابلسفر عرب الفضاء الكتشاف املخلوقات الكونية، وبعدما 
أتكدوا من وجود املاء على سطح املريخ وكواكب أخرى أصبح لديهم حقيقة 
يتأكد منها  اليت مل  إن احلياة منتشرة يف كل مكان! هذه احلقيقة  تقول:  كونية 
السابع  القرن  يف  »القرآن«  طرحها  والعشرين،  احلادي  القرن  يف  إال  العلماء 
امليالدي يف قوله تعاىل: »َوِمْن آاَيتِِه َخْلقمُ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن 
َدابٍَّة ۚ َوهمَُو َعَلٰی مَجِْعِهْم ِإَذا َيَشاءمُ َقِديٌر«2 وابلفعل يقول العلماء إّن هناك إمكانية 
كبرية الجتماع سكان األرض مبخلوقات من الفضاء! فمن الذي أخرب النيب األمي 

عليه الصالة والسالم بذلك؟3
كما ويقول الكاتب فليكس فويرول يف موضوعه »ملاذا حنن حباجة لألداين«: 
إّن أي دين سوف ميضي يف االجتاه اخلاطئ إذا ما وضع اإلنسان يف مركز الكون 
كمعيار أويل لألشياء... وكم يكون اتفهاً وسخيفاً، ذلك االدعاء أبن مثة »إميان 
هو وحده احلق«؛ ذلك االّدعاء الناتج عن شکل احلياة على سطح ککب واحد 
بعينه )هو األرض( والذي يكون صحيحاً ليجانب منه فقط )أي لبعض سكانه 
دون غريهم(. إّن ذلك الضرب من اإلميان ال ميكن أن يستلفت املالحظة واالنتباه 

مع احتمال وجود حياة على غري كوكب األرض.4
ستيفن  العامل  حتذير  خرب«  ابب  »موقع  نشر  2010/4/27م.  يوم  ويف 
هاوکينج من خماطر التعامل مع الكائنات الفضائية املوجودة ابلفعل، وأهنا 
قد جتناح األرض فقط هبدف احلصول على موارد. وأشار إىل أن الكائنات 
الفضائية موجودة ولكن على البشر أن يبذلوا ما يف وسعهم لتفاديها. وشبه 
نتائج زايرة هذه الكائنات إىل األرض مبا حدث حني اكتشف کريستوفر 

كولومبوس أمريكا وهو أمر مل يكن جيدة للسكان األصليني.5
هذا وقد حتدثنا حتت عنوان تبادل الزواج بني الكونيني واألرضيني عن رابطة 
وبعض  الصابئة  داينة  رؤية  حبسب  الكونيني  ابلسكان  تربطنا  اليت  القرابة 
معهم  القربی  رابطة  لنا  تشفع  فهال  املعاصرين،  العلماء  وبعض  احلضارات 
لتجنبنا خماوف شرهم اليت حتدث عنها ستيفن هاوکينج أم إّن بني السكان 
أيجوج  أقوام  هم  العدوانيني  وأّن  عدوانية،  وأخرى  مساملة  أقواماً  الكونني 

.وماجوج، واملساملني هم املنتظرون الذين ينتظرون ظهور اإلمام املهدي
بني  أشده  على  زال  ما  الكونيني  السكان  وجود  بشأن  اخلالف  أّن  املهم 
ملموس على صحة  دنيل  بال  الرافضون  ما كان  وإذا  واملؤيدين،  الرافضني 
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أمريكا والحضارة اإلسالمیة 2

أقواهلم فإن املؤيدين يدعون امتالكهم واثئق و أدلة على وجود الفضائيني.

الوامش:
1. موقع جريدة املنارة، يوم 2009/2/24م.

2. سورة الشورى، اآلية ۲۹.
3. موقع موسوعة اإلعجاز العلمي للقرآن حبث بقلم عبد الدائم كحبل املتخصص هبذا 

النوع من الدراسات. 
4. ترمجة علي املربوك.

5. حبسب ما أوردته صحيفة »البيان« اإلماراتيه.

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

األوىل  األايم  إىل  يعود  »أمريكا«،  يف  طويل  اتريخ  لإلسالم  احلقيقة،  يف 
لتأسيس البالد. تشابك اإلسالم واألمريكيون املسلمون مع التاريخ األمريكي 
على مدار القرنني املاضيني، أو أكثر. ليست هذه القصة مشهورة، ومع أنَّ 
املتحدة يف أغلب  الوالايت  قلة عدد املسلمني يف  هذا يرجع، جزئيًّا، إىل 
معظم  يستغرهبا  بطرق  يظهر  زال  ما  اإلسالم  دور  أنَّ  إال  التاريخ،  فرتات 

األمريكيني ــ خصوًصا يف اتريخ الرق، وحترير الرقيق يف أمريكا.

رأي اآلابء املؤسسني يف اإلسالم واملسلمني يف أمريكا
رمبا يكون أكثر أدوار اإلسالم وضوًحا يف أمريكا يف عصر اآلابء املؤسسني، 
متمثاًل يف كلمات وأفعال املؤسسني أنفسهم، الذين سعوا، قاصدين، إلدماج 

اإلسالم، بينما كانوا أيسسون مبادئ احلرية الدينية.
وقال جيمس هوتسون، رئيس قسم املخطوطات ابملكتبة األمريكية للكوجنرس: 
ملستقبل  رؤيتهم  يف  بوضوح،  اإلسالم،  ألمريكا،  األوائل  املؤسسون  أدمج 

اجلمهورية. كانت حرية الدين، كما تصورها املؤسسون، تشمل اإلسالم.
أما توماس جيفرسون، الذي اشتهر ابمتالكه نسخة من القرآن، فقد تكلم 
عن دور اإلسالم يف أمريكا. حبسب هوتسون، فإنَّ جيفرسون، بينما كان 
يقوم حبمالت للدعوة للحرية الدينية يف فريجينا، طالب بـ»االعرتاف ابحلقوق 

الدينية )للمحمديني(، واليهود والوثنيني«.
حىت مسألة أن يتوىل مسلم رائسة الوالايت املتحدة - وهي قضية برزت 
مؤخرًا عندما قال املرشح الرائسي اجلمهوري بن كارسون إنه »ال حيبذ أن نضع 
مسلًما يف منصب قيادة األمة« - كانت أمرًا انقشه اآلابء املؤسسون عندما 

كانوا يصدقون على دستور الوالايت املتحدة.

هل كان اإلسالم أحد اآلابء املؤسسني ألمريكا؟!
يف مؤمتر أقيم بوالية نورث كارولينا، عام 1788، للبحث يف التصديق على 
الدستور الفدرايل من عدمه، حذر املعارضون للتصديق على الدستور من 
أنَّ املادة السادسة من الدستور تسمح إبمكانية أن يصبح أحد املسلمني، 
يوًما ما »خالل أربعمائة أو مخسمائة عام« رئيًسا للجمهورية. تقول املادة 
السادسة: ال جيوز أبًدا اشرتاط أي اختبار ديين ليكون مؤهالً لتويل أي منصب 

رسي، أو مسؤولية عامة يف الوالايت املتحدة.
طبًعا، صودق على الدستور يف النهاية، وبقيت تلك املادة دون تغيري. خسر 

أشباه بن كارسون هذ اجلدل يف عصر أتسيس أمريكا.
الشمايل  احلائط  على   حممد للنيب  غائرًا  حنًتا  جند  هذا  من  أكثر  بل 
للمحكمة العليا األمريكية، ومع أنَّ املبىن شيد عام 1935م.، إال أنَّ له 

موجز تاريخ اإلسالم في أمريكا
حيىي أحد و عبد الرحن انصر
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أمريكا والحضارة اإلسالمیة 2

بنو اسرائیل والنبوة

جذورًا متتد ألقدم من ذلك بكثري. وكما الحظ الباحث تيموثي مار يف كتابه 
»اجلذور الثقافية لإلسالموية األمريكية«، فإنَّ التمثال املمُبجَّل للنيب حممد يقع 

بني شارملان وجستنيان ابعتباره واحًدا من أعظم املشرعني يف التاريخ.

أول جتمعات األمريكيني املسلمني كانت من الرقيق
مل تكن األغلبية العظمى من املسلمني، يف السنوات األوىل لتأسيس أمريكا، 
مواطنني، وإمنا كانوا رقيًقا. ويشرح الباحث ريتشارد برنت ترنر أنَّ الباحثني 
األمريكتني، وترتاوح  إىل  الذين جلبوا  املسلمني  الرقيق  خمتلفون حول عدد 
أعدادهم بني 40 ألًفا )يف الوالايت املتحدة وحدها( إىل ثالثة ماليني يف 

أمريكا الشمالية واجلنوبية وجزر الكارييب.
العربية،  العبيد املسلمني كانوا متعلمني، ويعرفون  الكثري من  ترنر إنَّ  وقال 
وعادة ما كانوا حيتلون أدوارًا قيادية يف الوظائف اليت كان العبيد يؤدوهنا يف املزارع 
يف اجلنوب األمريكي. وكان ينظر إىل أسائهم، وأزايئهم، وشعائرهم، وقوانينهم 

الغذائية ابعتبارها دالالت على هوايهتم اإلسالمية يف جمتمع الرقيق.
ويقول املؤرخ كامبيز جاانابسريي، الذي يعد كتابه »اتريخ اإلسالم يف أمريكا« 

واحًدا من أكثر الكتب مشوالً حول هذا املوضوع: 
جاء املسلمون، الذين عاشوا يف فرتة أمريكا االستعمارية، وفرتة ما قبل احلرب 
املختلفة.  العرقية، والتعليمية، واالقتصادية  اخللفيات  األهلية، من جمموعة من 
تنوعت جتارهبم يف أمريكا على حسب الوقت الذي نقلوا فيه إىل أمريكا، واملكان 

الذي نقلوا إليه.
وأضاف جاانابسريي: 

مل يكن هناك تفسري واحد أو ممارسة واحدة لإلسالم. يف بعض األحيان، كانت 
بعض  ميزت، ويف  النفس،  لتعريف  وسائل  اإلسالمية  واملمارسات  االعتقادات 
األحيان عزلت، املسلمني األفارقة عن ابقي األفارقة املستعبدين، أو األمريكيني 

البيض.
األفارقة حاولوا  املسلمني  الكثري من  أنَّ  الرغم من  إنه على  التقرير  ويقول 
احلفاظ على هوايهتم وثقافاهتم اإلسالمية عندما وصلوا أمريكا، إال أهنم كانوا 
حباجة للتكيف مع بيئتهم اجلديدة، وتكوين جمتمعات جديدة. وهذا أدى يف 

النهاية إىل اعتناقهم مجيًعا، تقريًبا، للمسيحية.
يقول جاانابسريي: 

هبا  أعاد  اليت  شيوًعا  الطرق  أكثر  املسيحية كان  إىل  التحول  إنَّ  القول  ميكن 
املسلمون األفارقة تشكيل ممارساهتم، واعتقاداهتم الدينية للتكيف مع هذا السياق 
اجلديد، وتكوين عالقات جمتمعية جديدة. ومع أننا ال نعرف حتديًدا مىت وكيف 
انتهت املمارسة العلنية لإلسالم متاًما يف أمريكا القرن التاسع عشر )أو إذا ما 
كان هذا االنتهاء قد حدث ابلفعل(، إال أنَّ من الواضح من مصادران أنَّ أطفال 
األفارقة املسلمني املولودين يف أمريكا مل ميارسوا اإلسالم، ومل يعرفوا أنفسهم على 

أهنم مسلمون.
وهكذا، وعلى الرغم من التدفق الضخم للمسلمني من خالل جتارة الرقيق 
عرب احمليط األطلسي، فإنَّ اإلسالم كان قد اختفى من بني هذه اجملتمعات 

حبلول هناية القرن التاسع عشر.

أول مسجد وأول هجرة مسلمة بعد انتهاء الرقيق
يف نفس الوقت الذي كان اإلسالم يتالشى فيه من جمتمعات الرقيق، والرقيق 
السابقني، بدأ املاليني من املهاجرين الوصول لشواطئ أمريكا حبلول هناية 
هذه  مشلت  العشرين.  القرن  بداايت  يف  وخصوًصا  عشر،  التاسع  القرن 
أغلبية مسلمة يف  ذات  دول  من  اآلالف  املهاجرين عشرات  من  األعداد 
الشرق األوسط، وجنوب ووسط آسيا، وشرق أورواب. هذه اهلجرة حفزهتا، 
جزئيًّا، الثورة الصناعية اليت اندلعت مبجرد خروج أمريكا، أخريًا، من بني ركام 

احلرب األهلية، وعصر إعادة اإلعمار.
ُبين أول مسجد يف أمريكا يف مدينة »شيكاغو«، حبسب املؤرخة سايل هويل، 
عام 1893م.، وكان جزًءا من عوامل اجلذب يف »شارع القاهرة« الذي أقيم 
يف املعرض العاملي الكولوميب يف شيكاغو. وقالت سايل إنَّ هذا املسجد كان 
من املفرتض أن يكون تقليًدا ملسجد السلطان قايتباي يف القاهرة، وأن يعرض 

اإلسالم للجمهور األمريكي.
يعطينا هذا املشهد من مسجد »شارع القاهرة« بشيكاغو حملة عن التجربة 
يف  املسلمني  بني  عشر،  التاسع  القرن  تسعينات  يف  أمريكا  يف  اإلسالمية 
شيكاغو، وأيًضا ابعتباره أمرًا غريًبا مثريًا لفضول غري املسلمني. ها هنا وصف 

هاول هلذا املشهد:
حض منظمو املعرض العمال املسلمني واملصلني، الذين كان بينهم إمام مدرب، 
على أن يظلوا مرتدين )أزايءهم التقليدية(. وابدر العمال، من تلقاء أنفسهم، برفع 
األذان من أعلى قمة املنارة مخس مرات يف اليوم، وهو ما أهبج اجلمهور. وكان 
الزوار املسلمون جيتمعون يف أوقات الصالة داخل املسجد ألدائها. همُدم املسجد 
بنهاية املعرض، وعاد املصلون وفريق العمل يف معرض )شارع القاهرة(، الذين 
جلبوا إىل الوالايت املتحدة ليكونوا أدوات عرض، إىل حياهتم العادية يف مصر 

واملغرب وفلسطني، حيث ال حتظى الشعائر مبثل هذا االهتمام ذاته.
ومل يظهر اثين املساجد يف الوالايت املتحدة قبل عدة عقود من ذلك التاريخ. 
عام  بنائه  من  وانتهي  ميتشغان،  هايالند ابرك،  املسجد يف  هذا  بين  وقد 

1921م. وصفت هاول هذا أيًضا قائلة:
كان الغرض من هذا املسجد، الذي بين على يد املهاجرين املسلمني ليكون مكااًن 
أمام اجلمهور األمريكي، مثل مسجد )شارع  أن يكون ممثاًل لإلسالم  للعبادة، 
القاهرة(، لكنَّ مسلمي هاي الند ابرك كانوا أيملون أن يعطوا انطباًعا خمتلًفا للغاية 
عن دينهم. لن يكون اإلسالم املمارس يف هذا املسجد شيًئا غرائبيًّا، أجنبيًّا، أو 
مشهًدا مسرحيًّا. وإمنا سوف يكون ديًنا أمريكيًّا خمتلًفا عن الدين الذي ميارس يف 
الكنائس واملعابد القريبة منه. سوف جيلب هذا املسجد املصلني من أصحاب 

اجلنسية األمريكية.

املصدر: املخلص من »موجز اتريخ اإلسالم يف أمريكا«:
https://www.sasapost.com/translation/short-history-
islam-in-america/

إن فرتة األسر والنفي، وجهوزية بين اسرائيل، لتقبل التعاليم املدنسة ابلشرك 
وغري التوحيدية من جهة، وهجوم التعاليم والطقوس العبادية لعبدة االواثن 
والطقوس السحرية للبابليني من جهة أخرى، هّيأت بين اسرائيل لإلنغماس يف 

إستحالة من العيار الثقيل يف السنن غري الدينية. 
ومع ذلك فان كبار الكهنة مل يكونوا املنقذين احلقيقيني للدين، ألهنم كانوا أيخذون 
حفظ سلطتهم بنظر اإلعتبار يف معارضة رواج العبادات الغريبة، بل أن منقذي 
الدين كانوا األنبياء الذين نزل عليهم الوحي من هللا يف ظل إمياهنم الراسخ، وكلفوا 

بتبليغ الناس والسالطني ابلغضب اإللي.1
حتول  النجاة،  فصل  حبلول  والُبشرى  السماوي  اإلنقاذي  الفكر  ضخ  إن 
منذ هذا الزمان إىل مادة جوهرية للحد من إستحالة بين اسرائيل يف السنن 

املشحونة بكفر البابليني وسائر األمم. 
وكان األنبياء، أانس فقراء يف األغلب، يعيشون يف عزلة يف الصحراء أو اجلبال، 
ومبا أن روح هللا نفخت فيهم، كانوا يتنقلون بني القبائل ويدعون الناس للتوبة. 
وكانوا يتنبأون ابلوقائع العظيمة ويعلنون قدرة هللا املتعال، ويهامجون عبادة األواثن. 
وكانوا يذكرون املؤمنني ابن اإلميان احلقيقي ليس تقدمی املزيد من القرابني، بل جيب 
التحلي ابلتقوى واحلق. كما كانوا يعدون ابن هللا سيبعث رسوال )املسيح( النقاذ 

القوم وسيتم بناء أورشليم من جديد.2
و  »ساماري«  وخراب  دمار  أعلنا  األنبياء،  أفصح  وإرميا«  »اشعياء«  وكان 
السرمدية  للذات  حليفا  ستكون  الغلبة  ابن  ودانيال  حزقيل  واعلن  اورشليم. 

وقومه، وبثا بذلك روحا من األمل يف النفوس القانطة واليائسة. وقال أشعياء: 
يقول هللا: » ملاذا كل هذه القرابني. إين شبعت من قرابن الضأن وشحم قطعانكم. 

إين ال أستمتع بدماء اجلاموس واحلمل والعنز... ومن طلب منكم هذه القرابني؟ 
إين أكره خبوركم واحتفاالتكم... وعندما تستغيثون كثريا، فاين ال أصغي، الن 
أيديكم ملطخة ابلدماء. إغتسلوا وطهروا أنفسكم. إبعدوا أفكاركم السيئة عين. 
كفوا عن السيئات. وتعلموا إيصال اخلري. واتبعوا احلق. وادعموا املظلومني. وال 
تتوانوا عن أتدية حق اليتيم. واعتنوا ابألرامل. وعندها تعالوا عندي وحتدثوا عن 
أنفسكم. ويف هذه احلالة، فان كانت ذنوبكم حراء قانية كالزنفر، فاهنا ستصبح 
بيضاء انصعة كالثلج«. إن ممارسة الظلم واجلور ضد الناس، أاثرت غضب هللا 
وسخطه. وسينزل غضبه عن قريب على القوم. وبداية سينال ساماري عقابه. تبا 
للعرش املغرت وشاريب مخر افرمی. أنظروا لتلك اليد القوية اليت أرسلها هللا، ستصل 
وستكون كعاصفة من الربد ورايح عاتية وطوفان موحش، ليطيح بذلك العرش. 
الوادي  فيها  يتواجد  اليت  املتفتقة  الربعمة  وتلك  ستباد...  املغرت،  العرش  أيها 
التينة اليت إن وقعت عني أي انسان عليها، فيلتقطها على  الزاخر، هي مبنزلة 
الفور ويضعها يف فمه...« واشور هو أيضا أداة عمل هللا، سيتم بدوره معاقبته 
كما أن اورشليم ستتعذب هبذا العذاب جبريرة الذنوب اليت اقرتفتها، لكن زماان 
أفضل سيحني. ويقول إله زعيم اجليش: اي أميت اليت يف صهيون، ال ختشي اشور! 
إنه سيضربك بعصا خشبية، كما ضرب مصر سابقا، لكن أتملي قليال. إنه سيلقى 
غضيب عقااب للجرائم اليت اقرتفها... وعندها ستنجون من العبء الذي حتملونه 
على كاهلكم... وينطلق صوت النفري املدوي. إن الذين تفرقوا يف أرض اشور أو 
نفوا إىل مصر، سيعودون لكي يعبدوا هللا يف اجلبل املقدس )اورشليم(...« وعندها 
»سيتفرع غصن من شجرة داوود، وتنبت شتلة جبانب جذوره وستكون روح هللا 
معه... إنه ال يفقد العدل جتاه الفقراء وسيبيد املسيئني عندما ينبس ببنت شفة« 

بشارة النجاة والفكر اإلنقاذي
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الطّب اإلسالمي

بنو اسرائیل والنبوة

ويف النهاية فان مجيع األمم ستسري على طريق املصاحلة وسيحكم هللا اجلميع. 
»إن تعليمات وكالم هللا اييت من صهيون. إن صهيون ستحكم بني األمم وستفرض 
أحكامها عليها. وأي أمة لن تشهر بعد االن سيفها بوجه أمة اخرى ولن يعرف 

أحد شيئا عن احلرب.3
ويقول ويل ديورانت استمرارا للحديث حول االنبياء واملتنبئني من بين اسرائيل: 
ويف هذه األثناء واصل واعظ اخر يف اببل وبدال عن إرميا، التنبؤات أال وهو 
حزقيال النيب. وكان رجال من شرحية الكهنة، نقل يف فرتة األسر االول إىل اببل. 
األواثن  عبادة  بشدة  وإرميا،  االول«  »أشعياء  شأن  شأنه  حزقيال  هاجم  وقد 
البغية  ابملرأة  اورشليم  وشبه  اورشليم،  يف  سائدا  الذي كان  اخللقي  والتحلل 
واملومس. ألهنا ابعت دينها لآللة الغرابء. وكان أييت على ذكر السامرة واورشليم 
قائمة  أعد  قد  وكان  املفردات.  هذه  إستخدام  يف  وافرط  املومستني  كالفتاتني 
املدينة تستحق  الذنوب أن هذه  اورشليم واعترب وفقا لذه  طويلة من معاصي 
األسر والدمار. وكان على غرار أشعياء مل يدعم أي مدينة وأماط اللثام عن خطااي 
»موآب« وصور ومصر واشور وحىت دولة »مأجوج« اليت تكتنفها األسرار وخرّب 

عن دمارها وخراهبا كلها. 
لكن كالمه مل يكن يتسم حبدة وقسوة كالم إرميا، ويف هناية املطاف، الن قلبه 
اليهود وسيحيي مدينة أورشليم مرة اخرى.  املتبقني من  وأعلن ابن هللا سينقذ 
إن ما كان قد اتضح له يف أتمل ما، أبلغه للناس وقال إنه سيتم هناك تشييد 
هيكل جديد وتنبأ بنشأة مدينة فاضلة، يشغل الكهنة فيها املقام واملنصب املميز 

واألرفع، وسيصمت يهوه بني قومه وإىل األبد. 
وكان أيمل أنه ومع وضع هناية سعيدة لذا األسلوب من العمل، تعزيز معنوايت 
مواطنيه الذين كانوا يف املنفى، واحلد من إنصهارهم يف الثقافة والدم البابليني. ويف 
تلك احلقبة، وكما اليوم، كان يبدو أن أمة قد ذابت يف أمة أخرى، وهي ختسر 
وحدهتا وحىت سجيتها وطبيعتها، وبذلك ال يبقى شئ من اليهود. وقد ترقى وهنض 
اليهود بسبب عيشهم يف بالد »بني النهرين« الزاخرة ابلنعمة والوفرة وختلوا عن 
العديد من العادات والتقاليد والطقوس الدينية. وتزايد عددهم سريعا وحصلوا 
على ثروة طائلة. وسلكوا طريق التقدم والرقي يف ظل االستقرار والوفاق الذي 
اكتسبوه يف ظل االسر وكانوا حمرومني منه من قبل. وقامت جمموعة منهم اليت 
كانت تتكاثر بسرعة، بعبادة اآللة البابليني واعتادت على املمارسات الشهوانية 
اليت كانت سائدة يف تلك احلاضرة القدمية. وبعدما رحل جيل، وجاء اجليل الثاين 

من اليهود املنفيني، حميت اورشليم من الذاكرة تقريبا. 
إن املؤلف اجملهول الذي توىل إكمال كتاب أشعياء، كان بصدد أن يعيد هذا 
اجليل العازف عن الدين، إىل دين اسرائيل اثنية، وكانت ميزته أنه رفع ابلدين 
اليهودي إىل مرتبة عالية مل تبلغها أي داينة أخرى كانت سائدة حىت تلك احلقبة 
يف الشرق األدىن.4 ويف ذلك العهد حيث كان »بوذا« يف الند حيث الناس على 
قمع الشهوات والغرائز، كان »كونفوشيوس« يف الصني، يبث بذور احلكمة بني 
قومه، وكان أشعياء الثاين، يقوم من خالل نثر بديع ورائع، بتبيان مبادئ التوحيد 
لليهود يف املنفى بصورة جلية، ويعرض عليهم هللا العطوف احلنون الذي مل يكن 
إن  األول.  واملتشدد الشعياء  الغاضب  يهوه  مع  ويمُقارن  يمُقاس  وعطاؤه  عطفه 
هذا النيب الكبري، كان يبلغ كالمه للناس بكلمات اختارها الحقا أحد االانجيل 
وأوردها نقال عن املسيح. ويف هذه الدعوة اجلديدة، مل يكن احلديث يدور حول 

لعن الناس بسبب املعاصي اليت ارتكبوها، بل املقصود كان أن يبث روح ونور 
األمل يف قلوب املنفيني احملطمة. 

»إن روح هللا، يهوه معي، الن هللا سلحين ألزف بشرى للمساكني، لقد بعثين 
ألضع بلسما على جراح املنكسرة قلوهبم، وأدعو لألسرى ابلفالح وللسجناء 

ابحلرية«. 
لقد إنتبه إىل أن يهوه ليس إله احلرب والثأر، بل أنه أب حنون. وهذا اإلنطباع 
غمر قلبه ابلسعادة ودفع به إىل إنشاد أانشيد رائعة وبث األمل يف نفوس الناس، 

ابن إلا جديدا سيأيت وسينقذ أمة اليهود من التعاسة. 
إن  الصحراء.  يف  إللنا  وطريق  طريقه  هلل  مهدوا  الصحراء!  يف  مناد  »صوت 
تلة عالة وكل جبل شاهق سينخفض وتتحول اإلحنرافات إىل طريق قومی،  كل 
وتصبح التعرجات مستوية.5 إن إله يهوه أييت االن بقوة وحتكم له ذراعه... إنه 
املرضعني  احلمل، وسيحتضها وسيقود  بذراعه  قطيعه وجيمع  كالراعي، سريعى 

مبرونة وعطف«.
ومن مث أييت هذا النيب على ذكر املسيح واملنقذ، وميضي قدما يف إيصال هذه 
البشرى لدرجة يتحول فيها اإلميان ابملنقذ إىل معتقدات متينة ومتجذرة بني قومه. 

ويتحدث عن إسداء اخلدمة اليت تنقذ قوم اسرائيل يف ظل تضحياته اجلسام. 
الناس  يدير  الذي  الموم واآلالم ويشبه  الناس، حامل  لدى  »... عار ومنبوذ 
ظهورهم عليه، لقد ذّل حبيث أننا ال نعريه إهتماما. لكنه حل مهومهنا وأوجاعنا، 
نبذ وجرح من جانب هللا، لكنه جرح بسبب تقصريان وقمع بسبب  أنه  وظننا 
معاصينا، ونزل عليه أتديبنا، وشفينا حنن من جروحه... وقد ألقى هللا جل ذنوبنا 

عليه«. 
أن  القوم، ويقول  فارس هي وسيلة حترير هؤالء  أرض  الثاين ابن  أشعياء  ويتنبأ 
كوروش الذي ال يقهر سيستويل على اببل ویلص اليهود من األسر، وعندها 
سيعودون إىل أورشليم ويشيدون هيكال جديدا ومدينة حديثة، ستكون على غرار 
اجلنة، وسريعى الذئب واحلمل معا، وسيأكل األسد القشة مثل البقرة وسيكون 
الرتاب طعاما لألفعى. ويقول هللا: »لن يلحقوا ضررا يف كل جبلي املقدس ولن 

يفسدوا«.6

الوامش:
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3. الرب ماله، املصدر السابق، صص 114-113.
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يف زمانه، طريقة التحدث بلسان أشعياء. والشئ الوحيد الذي نستطيع قوله هو أنه وضع 
كتابه قبل أو بعد حترير اليهود على يد كوروش بفرتة وجيزة. ويذهب الباحثون يف التوراة 
إىل أن الفصول 40 إىل 55 من كتاب أشعياء هي منه، مثلما أهنم يعتربون الفصول 56 
إىل 66 من الكتاب ذاته، هي مرياث كاتب أو كتاب اخرين. )ويل ديورانت، املصدر 
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والنبوة،  اسرائيل  بنو  الثالث(:  )اجلزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  املصدر: 
إساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1395ش.

طبيعة احلّناء و أفعاله على اإلطالق 
إّن األطّباء قد وقع بينهم اختالف يف طبيعة احلّناء. و ذلك، ألنّ  بعضهم 
يقول إنه: حاّر، ايبس. و بعضهم يقول إنه: ابرد، ايبس. و قد اختلفوا يف 

حرّه و برده، و اتفقوا على يبوسته.
و لألّولني أن حيتّجوا أبنّ  يف أفعال احلّناء حتليل لألورام و تفتيح للّسدد و 
حتليل لإلعياء و النفع من التمّدد و التشّنج، و حنومها من األمراض الباردة 

العصبّية و ما يكون كذلك، فظاهر أنه حاّر.
و لآلخرين أن حيتّجوا أبنّ  احلّناء من أفعاله القبض، و أنه حيّس منه يف ظاهر 
البدن برد، و ذلك إذا وضع عليه من خارج، و أّن رائحته فاغية، نديّة، 

شاهدة بربده.
و أّما احلّق يف هذا، فهو أّن احلّناء إذا اعترب مزاجه الذي هو له يف نفسه 
كان قريبا جّدا من املعتدل. و إذا اعترب مزاجه مبا هو دواء، و مبا هو فاعل 
يف بدن اإلنسان، كان - مع يبوسته - ابعتبار فعله من خارج البدن ابردا، 

و ابعتبار فعله من داخله حارّا.
فلذلك، يكون مزاج احلّناء يف احلرارة و الربودة كاملعتدل، مع ميل إىل الربودة 

قليال.
و ذلك، ألنّ  املائّية - لزايدهتا على اهلوائّية، و قّوة بردها - ال بد و أن يكون 
بردها أزيد كثريا من حرارة اهلوائّية، و تبقى األجزاء الباردة يف قبالة احلارّة. و 

أّما األرضّية املعتدلة، فال فعل هلا يف اخلروج عن االعتدال.
فلذلك، جيب أن يكون مزاج احلّناء الذي هو له يف نفسه، قريبا من االعتدال، 
مع ميل إىل الربد قليال. و جيب أن يكون كاملعتدل يف الّرطوبة و اليبوسة 
أيضا. و ذلك، ألنّ  ما فيه من رطوبة املائّية و اهلوائّية، يقاوم ما فيه من يبوسة 

األرضّية، هذا إذا اعتربان مزاج احلّناء الذي هو له يف نفسه و مبا هو حّناء.
و أّما إذا اعتربان مزاجه مبا هو دواء فاعل يف بدن اإلنسان؛ فإنه جيب أن 
يكون ابردا من خارج، حارّا من داخل. ألّن اجلزء األرضّى البارد الذي يف 
احلّناء هو شديد الّلطافة جّدا، نّفاذا، سهل االنفصال من ابقى األرضّية و أّن 
اجلزء احلار - و هو األرضّية احملرتقة - هو شديد الغلظ، عسر النفوذ بطيئه.
فلذلك، إذا ورد احلّناء من خارج، كان اجلزء األرضّى البارد منه، ينفذ يف 

مساّم اجللد إىل حيث يفعل أفعاله، و يصحبه من املائّية اليت متازجه.
اجلزء  البدن، هو  إذا ورد من خارج  احلّناء  الّنافذ من  فلذلك، يكون هذا 
األرضّى البارد، مع قسط من املائّية. و ال شّك أّن فعل هذا اجلزء، يكون 

هو التربيد، و ما يتبع التربيد؛ فلذلك يكون احلّناء من خارج شديد الربد.
و أّما إذا ورد من داخل، فإّن هذه األرضّية الباردة أكثرها يتحّلل حينئذ ألجل 
شّدة لطافتها. و يبقى الفاعل يف البدن، هو األجزاء احلارّة ابنفرادها، مع 

الباقى من تلك األجزاء الباردة، و هو قليل.
و سبب حتّلل هذه األجزاء الباردة هو شّدة لطافتها اليت يشتّد معها قبوهلا 
لذلك، مع قّوة حرارة ابطن البدن الفاعلة للتحليل. فلذلك يكون احلّناء حارّا 

يف داخل البدن، ابردا يف خارجه.
و ما استدّلوا به على حرارة احلّناء مبا فيه من التحليل و التليني و حنو ذلك 
فإنه ال يلزمه أن يكون احلّناء حارّا، إذ جيوز أن تكون هذه األفعال لبعض 
أجزاء احلّناء و تكون األجزاء األخرى أشّد تربيدا من تسخني هذه األجزاء.
و كذلك استدالهلم على برودة احلّناء مبا يظهر منه من التربيد من خارج، 
و من القبض، ال يلزمه أن يكون احلّناء ابردا، إذ جيوز أن يكون فعله ذلك 

ببعض أجزائه، و تكون األجزاء األخرى شديدة التسخني.

اء  ـّ الحن



40

41

المقاالت الثقافیة

٭ الرقم 55
٭ شوّال
1440

المقاالت الثقافیة
٭ الرقم 55
٭ شوّال
1440

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

فعل احلّناء 
يف أعضاء الّرأس

• ملا كان اجلزء البارد القابض يف احلّناء إذا ورد إىل داخل البدن، حيّلل بقّوة 
حرارة البدن، مع شّدة لطافة جوهره. و اجلزء املّر احملرتق، غليظ جّدا، عسر 
القبول للتصّعد. و كانت مائّية احلّناء مالزمة ألرضّيته؛ ال جرم كان احلّناء إذا 

ورد إىل داخل البدن، فمن شأنه أنه ال يتبّخر و ال يتدّخن.
• أّما أنه ال يتدّخن؛ فألجل عسر قبول ما يبقى من أرضّيته للتصّعد. و أّما 
أنّه ال يتبّخر؛ فألجل مالزمة مائّيته ألرضّيته. فلذلك، ليس للحّناء إذا ورد 
إىل داخل البدن ثقل قوىّ  يف الرّأس و أجزائه؛ فلذلك ليس له أتثري حدوث 

صداع أو ضرر أو نفع - ال يف الرأس و ال يف العني.
• و ملا كان احلّناء جمّففا، و جتفيفه مع تربيد، و ذلك إذا ورد من خارج وجب 
أن يكون احلّناء انفعا من القروح اليت يف الفمّ ، ألنه جيّففها و يربّدها و يفعل 

ذلك بغري لذع؛ ألنه خيلو عن احلرافة و الّلذع.
• إذا مضغ ورق احلّناء و قضبانه الغّضة، نفع ذلك من القالع و قروح الّلثة، 
و قّوى الّلثة و شّدها مبا فيه من التجفيف و القبض مع التربيد. و كذلك، 
إذا سحق هذا الورق و ذّر على الّلسان و الّلثة؛ فإنه يفعل ذلك أيضا. و 
الورق رطبا، و متضمض بعصارته؛ و كذلك إذا  كذلك، إذا اعتصر هذا 
طبخ، و متضمض بطبيخه. و ال يبعد أن يكون هذا الطبيخ انفعا من أورام 

احللق و الّلوزتني و حنو ذلك؛ ألنّ  هذا القبض هو مع تليني.
• و إذا ضّمد ابحلّناء مع اخلّل على اجلبهة، سّكن الّصداع احلاّر، و منع 

الّنوازل إىل العني. و ذلك، ألجل فعل اجلزء القابض البارد. 
• و كذلك إذا فعل ذلك بعصارة فاغّيته، أو أبن تدقّ  و ختلط ابخللّ ، و 

تضّمد هبا اجلبهة، و ذلك إذا خيف من الورق صبغ اجلبهة.
• و إذا عمل احلّناء على الرّأس، جّفف ما فيه من القروح، و أذبلها و نّقاها 
و قّلل القمل؛ بتجفيفه املادة اليت يتكّون منها. و إذا خلط ابلزّيت و القطران 
و عمل على الرّأس، طّول الّشعر و أكثره و خّشنه. و هو يصبغ الّشعر أمحر 

فيحّمر الّشيب، و يربّد الرّأس جّدا.

يف أعضاء الّصدر
• إّن احلّناء ألجل لطافة جوهره، إذا نقع يف املاء أو طبخ فيه، و شرب ذلك 
املاء، أو شربت عصارته، أو سحق احلّناء سحقا ابلغا، و حتّسى مع البيض 
النيمربشت أو لعق ببعض األشربة الدوائّية؛ فال حمالة أنّه يكون ما ينفذ منه 
إىل داخل الّصدر كثريا. و ذلك، ألجل سهولة نفوذه يف مساّم احلجاب 

الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة؛ و ذلك ألجل شّدة لطافة جوهره.
و إذا نفذ إىل هناك، فال شّك أّن اجلزء القابض البارد منه، يتحّلل، فال يكون 
له أتثري يف هذه األعضاء. و ذلك، ألّن هذا اجلزء من شأنه أن يتحّلل إذا 

فعلت فيه احلرارة الباطنة.
• و حرارة داخل الّصدر ال شّك أهّنا أشّد من حرارة غريه من األعضاء؛ 
داخل  احلّناء يف  إذا حصل  تتحّلل  القابضة،  الباردة  األجزاء  هذه  فلذلك 
الّصدر. فلذلك، يكون أتثريه إمّنا هو ابألجزاء احلارّة فقط. فلذلك، جيلو 

حينئذ، و حيّلل، و يلّطف، و يلنّي الّرطوابت اجلامدة و يسّيلها. 

• فلذلك، هو انفع من الّسعال، و خشونة احللق و الّصدر و الّصوت، و من 
وجع اجلنبني، و من الّشوصة، و حنو ذلك. و ليس ينتفع به كثريا يف الرّبو، 

و ضيق الّنفس، و نفس االنتصاب. و ذلك، ألنه قد يسّد جمارى النفس.

يف أعضاء الغذاء و أعضاء الّنفض
إّن يف احلّناء أجزاء ابردة أرضّية قابضة، شديدة الّلطافة، تفعل من خارج، 
و إذا وردت إىل داخل البدن حتّللت و ذهبت، و أّن ابقى أجزائه تبقى يف 

داخل البدن، فتكون أفعاله هناك اتبعة هلذه األجزاء الباقية.
• و مما يدلّ  على أّن األجزاء الباردة القابضة تتحّلل، إذا نفذ احلّناء إىل داخل 
البدن: أّن احلّناء يصبغ البشرة و البول، و ال يصبغ األعضاء الباطنة؛ ألنه لو 
صبغ األعضاء الباطنّية، لكان إذا أكله حيوان مثّ شّق بطنه، وجد بطنه و قد 
انضب أمحر، و ليس كذلك. و هذا إمّنا ميكن، إذا كان الّصابغ من احلّناء 
يتحّلل إذا ورد إىل داخل البدن، إذ لو كان يبقى، لكان يصبغ املعدة؛ ألّن 
بقاء احلّناء يطول فيها مّدة، ميكن فيها صبغه. و ملا مل يصبغ احلّناء املعدة، 
علمنا أّن اجلزء الّصابغ منه يتحّلل، و ال يبقى يف داخل البدن. و يلزم ذلك، 
أن يكون صبغ احلّناء ليس جبميع أجزائه، و أن يكون هبذه األجزاء الباردة؛ 
ألنّ  هذه األجزاء الباردة ال يظهر هلا يف داخل البدن أتثري. فيعلم من ذلك 

أهنا تتحّلل و تبقى األجزاء األخرى، ألنّ  أفعال احلّناء اتبعة هلا.
فلذلك، كان احلّناء يصبغ البول، إذا ورد إىل ظاهر البدن، و ال يصبغ شيئا 

من األعضاء الباطنة مع وروده إىل داخل البدن.
• و احلّناء يفتح سدد الكبد، و يدخل يف أدوية الطّحال، فيعني على نفوذها 
إليه، مبا يف هذا الّدواء من قّوة النفوذ. و ال يبعد أن يكون احلّناء مدرّا للبول، 
و مطلقا للبطن. أّما إدراره للبول؛ فألجل قوة تفتيحه. و أّما إطالقه للبطن؛ 

فألجل لزوجته.
• و ال يبعد أن يكون من األدوية املخرجة للّدود و اجلنني؛ و ذلك مبا فيه 
من املرارة، و ذلك ال يبعد أن يكون انفعا من قروح األمعاء و من الّسحج؛ 
ألنه مع جتفيفه و تنقيته غري الذع. و مع ذلك؛ فإنه بلزوجته اليت تصري غرويّة 
إذا اشتد فعل احلرارة فيها، حيول بني الّسحج و قروح األمعاء، و بني املواّد 

اليت متّر يف األمعاء، فال تؤذى هذه األمراض.
• إّن هذا الّدواء انفعا من الزحري نفع اخلطمّى و ذلك بتغريته على طرق 

األمعاء، إذا ما مّر بذلك املوضع؛ بسبب لزوجته.

بقّية أحكام احلّناء
• إّن هذا الّدواء ملا كان إذا ورد من خارج، بّرد تربيدا غائصا، مع قبض انفذ 

إىل ابطن.
• فلذلك، هو انفع يف ردع األورام، خاصة احلارّة منها، و خاصة و ما فيها 
من املرارة، ال بد و أن حتّلل شيئا من مواّد األورام. فلذلك، كان التضميد 
ابحلّناء شديد الّنفع يف األورام احلارّة، و كذلك األورام البلغمّية ألجل ما يف 
احلّناء من التجفيف. و أّما نفعه للقروح و البثور فظاهر، و ذلك إذا ضّمد 

حرق النار بدقيقه، معجوان مباء الكزبرة و اخللّ .
• و هو شديد التليني لألعصاب، و حمّلل ملا فيها من الّرطوابت. فلذلك، 

هو انفع من التشّنج و التمّدد، خاصة دهنه، و هو املّتخذ من فاغّيته، أبن 
توضع هذه الفاغّية يف الّدهن و تشّمس مّدة.

• و ذلك، ألنّ  هذا الّدهن ال بد و أن يلّطف أرضّية هذا الّدواء؛ فلذلك، 
استعمل من خارج. و ذلك، ألنّ   إن  منه تسخني، و  الّدهن يظهر  هذا 

األجزاء املرة إذا تلطّفت ابلّدهن، سهل نفوذها يف األعصاب.
• فلذلك، هذا الّدهن شديد النفع من األمراض الباردة العصبّية، و كذلك 
هو شديد النفع يف حتليل األعياء، و حنو ذلك. و سبب ذلك: تلّطف ما يف 
هذا الّدواء من األرضّية املرّة بسبب الّدهن، و فعل حرارة الشمس؛ فلذلك 
يتهّيأ هلا أن تفعل من خارج البدن. و أّما األرضّية القابضة الباردة، فإهّنا 
يتحّلل كثري منها من هذا الّدهن؛ ألجل مداومة فعل حرارة الشمس فيه. 
فلذلك ال يظهر من هذا الّدهن تربيد من خارج، و يظهر منه التسخني و 

التليني و التحليل.
و سبب ذلك، أّن قّوة حرارة الشمس، مع حرارة الدهن تفعل يف هذا الّدواء 
فيه من األجزاء  أّن تلك احلرارة حتّلل ما  فيه. و كما  الباطنة  فعل حرارتنا 
الباردة القابضة، و تربز فعل األجزاء احلارّة املرّة احملّللة؛ كذلك حرارة الشمس 
و الّدهن، تفعل يف هذا الّدواء إذا اخّتذ منه دهن كذلك. فلذلك يصري حمّلال 
ملّينا من خارج، و غري مربّد و ال قابض، كما يفعله هذا الّدواء إذا ورد من 

داخل البدن.
• و إذا سحق احلّناء و وضع يف اجلراحات، فعل فيها فعل دم األخوين من 
القبض و التجفيف، مع الربد. و ذلك، ألنّ  فعله ذلك هو فعل احلّناء يف 
خارج البدن. و القريوطى املّتخذ من دهن احلّناء مع الّشمع املصّفى و دهن 
الورد شديد النفع يف تسكني أوجاع ذات اجلنب و الشوصة؛ و ذلك إذا 

دهن به من خارج عند موضع الوجع مفرتّا.
• و شرب احلّناء ببعض األشربة الدوائّية، أو ابملاء و الّسّكر إذا أدمي عليه املاء 
أاّيما، أذهب تعّقف األظفار؛ و كذلك شرب نقيعه ابلّسّكر. و قد شرب 
رجل ذلك عشرة أايم، فكان يشاهد أظفاره تنبت جددا، و يتزايد نباهتا يف 
كل يوم، حىت ذهب ما كان فيها من التعّقف و خرج يف القالمة؛ و سبب 

ذلك ما يف هذا الّدواء من قّوة التليني.
• و كذلك، إذا شرب نقيع ورق احلّناء بعد عصره فيه و تصفيته، عشرين يوما 
كل يوم أربع أواق، مع أوقية من الّسّكر؛ نفعه ذلك جّدا من ابتداء اجلذام 
و لنّي أعضاءه جّدا. و كذلك، إذا دّقت أوراق احلّناء رطبة، و عجن دقيقها 
ابلسمن و وضع ذلك على البقااي اليت تبقى من األورام احلارّة يف األعضاء و 
ال تتحّلل، حّللها ذلك. و كذلك، إذا عجنت هذه األوراق املدقوقة يف حال 

رطوبتها ابلزّبد، و ضّمدت هبا األظفار املتعّقفة ، نفعها ذلك.
• و أّى موضع من البدن حدث فيه قشف، أو صالبة و يبوسة؛ فإنّه إذا 
حىّن ذهب ذلك منه؛ ملا يف احلّناء من التليني و التحليل. و إذا حىّن أسفل 
رجل الّصىّب الذي ابتدأ أيخذه اجلدرىّ ، مل حيدث له يف هذا املوضع شئ من 
ذلك. و إذا جعل يف ثياب الّصوف شئ من فاغّية احلّناء طّيب رائحتها، و 

منع حدوث العّث فيها.

احلّناء يف کالم األئّمة املعصومني
قال أيب عبد هللا: »احلناء يزيد يف ماء الوجه و يكثر الشيب.«1

 :قال رسول هللا« :يقول علي بن احلسني
يسكن  و  الريح  يطيب  و  الشعر  ينبت  و  البصر  جيلو  فإنه  ابحلناء  »اختضبوا 

الزوجة.«2
أيب عبد هللا قال: 

»احلناء يذهب ابلسهك و يزيد يف ماء الوجه و يطيب النكهة و حيسن 
الولد.«3

عن إساعيل بن بزيع قال: 
قلت أليب احلسن:إن يل فتاة قد ارتفعت علتها. فقال: 

»اخضب رأسها ابحلناء فإن احليض سيعود إليها قال ففعلت ذلك فعاد إليها 
احليض.«4

السواك و  و  النساء  و  العطر  املرسلني  قال رسول هللا: »أربع من سنن 
احلناء.«5

الوامش:
1. »الكايف« )ط - اإلسالمية(، ج 6، ص 483.

2. املصدر السابق، ج 6، ص 483.
3. املصدر السابق، ص 484.
4. املصدر السابق، ص 484.

5. »اخلصال«، ج 1، ص 242.

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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اليت  العقائد  من  واحدة   ،البيت آل  أسرار  من  تعترب  اليت  الرجعة  إّن 
ُأحيطت ابلشبهات واختذت ذريعة ووسيلة للتشنيع من قبل بعض املخالفني، 

وفيما يلي أهم الشبهات التی أاثرها منکری الرجعة مع جواهبا:

الشبهة االمُوىل
الرجعة تنافی التکليف

اجلواب: القول مبنافاة الرجعة للتکليف جعل بعض الشيعة يتأولوهنا على وجه 
إعادة الدولة ال إعادة أعيان ااَلشخاص، ومبا أّن هذا ااَلمر من ااَلمور الغيبية، 
فال ميکن إصدار احلکم القطعی عليه، لکن عامة أعالم الطائفة يقولون إّن 
الدواعی معها مرتّددة، أی إهنا ال تستلزم التکليف والتنافيه، وإّن تکليف 

من يعاد غري ابطل، وقد أجابوا على مايرتّتب على ذلک من إشکاالت.
 :يقول السيد املرتضى

إنَّ الرجعة ال تنافی التکليف، وإّن الدواعی مرتددة معها حىت ال يظنَّ ظان أّن 
تکليف من يعاد ابطل، وإّن التکليف کما يصّح مع ظهور املعجزات واآلايت 
القاهرة، فکذلک مع الرجعة الَنّه ليس فی مجيع ذلک ملجىء إىل فعل الواجب 

واالمتناع من فعل القبيح.1
أّن  الرجعة العتقاده  أهل  على  التکليف  إبثبات  القول  من  أما من هرب 
التکليف فی تلک احلال ال يصّح، اَلهّنا على طريق الثواب وإدخال املسرّة 

على املؤمنني بظهور کلمة احلّق، فيقول السيد املرتضى: 
هو غري مصيب، الَنّه ال خالف بني أصحابنا فی أنَّ هللا تعاىل ليعيد من سبقت 

الرجـعة

وفاته من املؤمنني لينصروا ااِلمام وليشارکوا إخواهنم من انصريه وحماربی أعدائه 
وأهّنم أدرکوا من نصرته ومعونته ما کان يفوهتم لوالها، ومن أمُعيد للثواب احملض 

فمما جيب عليه نصرة ااِلمام والقتال عنه والدفاع.2
وهؤالء املتهربون من القول ابثبات التکليف، أتولوا الرجعة على أهنا تعنی 
ااَلشخاص، ذلک اَلهنم عجزوا عن  والنهی ال عودة  الدولة وااَلمر  إعادة 
 :نصرة الرجعة، وظنوا أهنا تنافی التکليف، يقول الشيخ أبو علی الطربسی
وليس کذلک، الَنه ليس فيها ما يلجیء إىل فعل الواجب واالمتناع من القبيح، 
القاهرة  الباهرة واآلايت  والتکليف يصّح معها کما يصّح مع ظهور املعجزات 

کفلق البحر وقلب العصا ثعباانً وما أشبه ذلک.
واَلّن الرجعة مل تثبت بظواهر ااَلخبار املنقولة فيتطرق التأويل عليها، وإمّنا املعول 

فی ذلک على امجاع الشيعة ااِلمامية، وإن کانت ااَلخبار تعضده وتؤيده.3

توبة الکفار
إن قيل: إذا کان التکليف اثبتاً على أهل الرجعة، فيجوز تکليف الکفار 

الذين استحقوا العقاب، وأن خيتاروا التوبة.
 :قال الشيخ املفيد

إذا أراد هللا تعاىل )رجعة الذين حمضوا الکفر حمضاً( أوَهَم الشياطني أعداء هللا عزَّ 
وجل أهنم إمّنا رمُّدوا إىل الدنيا لطغياهنم على هللا، فيزدادوا عّتواً، فينتقم هللا منهم 
أبوليائه املؤمنني، وجيعل لم الکرة عليهم، فال يبقى منهم أحد إالّ وهو مغموم 
ابلعذاب والنقمة والعقاب، وتصفو ااَلرض من الطغاة، ويکون الدين هلل، والرجعة 
إمنا هی ملمحضی ااِلميان من أهل امللة وممحضی النفاق منهم دون من سلف من 

االمُمم اخلالية.4
وأجاب السيد املرتضى عن هذا جبوابني:

إّن  للنکال والعقاب ال تکليف عليه، وإمّنا قلنا  أمُعيد من ااَلعداء  1. إّن من 
التکليف ابٍق على ااَلولياء اَلجل النصرة والدفاع واملعونة.

2. إنَّ التکليف وإن کان اثبتاً عليهم، فيجوز أهنم الیتارون التوبة، اَلان قد بّينا 
أّن الرجعة غري ملجئٍة إىل قول القبيح وفعل الواجب وإّن الدواعی مرتّددة، ويکون 
وجه القطع على أهنم ال یتارون ذلک ممّا علمنا وقطعنا عليه من أهنم خملدون ال 
حمالة فی النار،5 قال تعاىل: »وَعَد هللامُ املناِفِقنَي واملنمُاِفقاِت والکمُفاِر اَنَر َجَهَنَم«،6 
أحَدهمُممُ  َحَضَر  إذا  الَسيئاِت حىت  يَعملمُوَن  للَّذيَن  الَتوبةمُ  »َوليسِت  تعاىل:  وقال 

املَوتمُ قاَل إنی تمُبتمُ اآلَن وال الَّذيَن ميوتمُوَن وهمُم کمُفاٌر«.7

الشبهة الثانية
قال أبو القاسم البلخی: 

ال جتوز الرجعة مع ااِلعالم هبا، اَلنَّ فيها إغراء ابملعاصی من جهة االتکال على 
التوبة فی الکرة الثانية.

اجلواب: إنَّ من يقول ابلرجعة ال يذهب إىل أّن الناس کلهم يرجعون، فيصري 
إغراء أبّن يقع االتکال على التوبة فيها، بل ال أحد من املکلفني إالّ وجيوز 

أن ال يرجع، وذلک يکفی فی ابب الزجر.8

الشبهة الثالثة
کيف يعود کفار امللة بعد املوت إىل طغياهنم، وقد عاينوا عذاب هللا تعاىل 

فی الربزخ، وتيقنوا بذلک أهنم مبطلون.
 :قال الشيخ املفيد

ليس ذلک أبعجب من الکفار الذين يشاهدون فی الربزخ ما حيلَّ هبم من العذاب 
ويعلمونه ضرورة بعد املدافعة لم واالحتجاج عليهم بضاللم فی الدنيا، فيقولون 
عزَّ  فقال هللا  املمُؤِمِننَي«  ِمَن  َوَنکمُوَن  رَبَِّنا  نمَُکذَِّب آبايِت  نيمَُردُّ وال  »اَيليتيََنا  حينئذ 
فمُوَن ِمن قَبلمُ َوَلو رمُدُّوا َلَعادمُوا ِلَما نيمُهمُوا َعنهمُ وإنيَّهمُم  وجل: »َبل َبَدا َلمُم مَّا َکانمُوا یمُ

لکاِذبمُوَن«.9

الشبهة الرابعة
الرجعة تفضی إىل القول ابلتناسخ

وللجواب على هذه الشبهة ال بدَّ من بيان عّدة أُمور:
وامتناعه،  التناسخ  بطالن  اهلدى على  أئمة  الرواايت عن  تواترت   .1

واّتفقت کلمة الشيعة على ذلک وقد کتبوا فی ذلک مقاالت ورسائل.
 :ما تقول فی القائلني ابلتناسخ؟ فقال :سأل املأمون اإلمام الرضا

»من قال ابلتناسخ فهو کافر مکّذب ابجلنة.«10
 :ويقول الشيخ الصدوق

إبطال  التناسخ  اَلّن فی  القول ابلتناسخ ابطل، ومن دان ابلتناسخ فهو کافر، 
اجلنة والنار.11

2. إنَّ الذين يقولون ابلتناسخ هم أهل الغلو الذين ينکرون القيامة واآلخرة، 
وقد فرق ااَلشعری فی )مقاالت ااِلسالميني( بني قول الشيعة ابلرجعة وقول 

الغالة ابلتناسخ بقوله:
واختلف الروافض فی رجعة ااَلموات إىل الدنيا قبل القيامة، وهم فرقتان:

االمُوىل: يزعمون أّن ااَلموات يرجعون إىل الدنيا12 قبل يوم احلساب، وهذا 
قول االَکثر منهم،13 وزعموا أنه مل يکن فی بنی إسرائيل شیء إالّ ويکون فی 
هذه االُّمة مثله، وإّن هللا سبحانه قد أحيا قوماً من بنی إسرائيل بعد املوت، 

فکذلک حييی ااَلموات فی هذه االُّمة ويرّدهم إىل الدنيا قبل يوم القيامة.
والثانية: وهم أهل الغلو، ينکرون القيامة واآلخرة، ويقولون ليس قيامة وال 
آخرة، وإمّنا هی أرواح تتناسخ فی الصور، فمن کان حمسناً ُجوزَی أبن ينقل 
روحه إىل جسد ال يلحقه فيه ضرر وال أمل، ومن کان مسيئاً ُجوزَی أبن ينقل 
روحه إىل أجساد يلحق الروح فی کونه فيها الضرر وااَلمل، وليس شیء غري 

ذلک، وأّن الدنيا ال تزال أبداً هکذا.14
ومن درس اتريخ أهل البيت ااَلطهار وشيعتهم االَبرار يلمس أهنم يکّفرون 

الغالة ويربأون منهم، وهلم فی هذا الباب مواقف مشهورة يطول شرحها.
يقول الدکتور ضياء الدين الريس بعد تعداده لفرق الشيعة: 

وقد تزاد عليهم فرقة خامسة هی الغالة، ولکنها فی احلقيقة ليست منهم، بل 
یرجها غلّوها عن دائرة ااِلسالم نفسه. 15

3. إنَّ من طعن فی الرجعة ابعتبار أهنا من التناسخ الباطل، فالَنه مل يفّرق 
بني معىن التناسخ وبني املعاد اجلسمانی، والرجعة من نوع املعاد اجلسمانی، 
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النفس من بدن إىل بدن آخر منفصل عن  انتقال  التناسخ هو  فإّن معىن 
ااَلول، وليس کذلک معىن املعاد اجلسمانی، فإنَّ معناه رجوع نفس البدن 

ااَلول مبشخصاته النفسية، فکذلک الرجعة.
وإذا کانت الرجعة تناسخاً، فإنَّ إحياء املوتى على يد عيسى عليه السالم 
اجلسمانی  واملعاد  البعث  تناسخاً کان  الرجعة  وإذا کانت  تناسخاً،  کان 

تناسخاً.16
وبعد هذا ليس ملتطّفل على العلم أن يقول: وفکرة الرجعة شبيهة مع فارق 

کبري إىل الفکرة التناسخية التی جاء هبا فيثاغورس... .17

الشبهة اخلامسة
ظهور اليهودية فی التشيع ابلقول ابلرجعة

يقول أحد أمني فی کتابه »فجر ااِلسالم«: 
فاليهودية ظهرت فی التشيع ابلقول ابلرجعة ! وقد أجاب أعالم الطائفة مبا يفّند 

مّدعاه الذی ال يقوله ذو ِمسکه إذا أراد االنصاف.
يقول الشيخ املظفر: 

فأان أقول على مّدعاه: فاليهودية أيضاً ظهرت فی القرآن ابلرجعة، کما تقدم ذکر 
القرآن لا فی اآلايت املتقدمة،18 

ونزيده فنقول: 
واحلقيقة أنه ال بدَّ أن تظهر اليهودية والنصرانية فی کثري من املعتقدات وااَلحکام 
ااِلسالمية، اَلنَّ النبی االَکرم جاء مصّدقاً ملا بني يديه من الشرائع السماوية، 
املعتقدات  النصرانية فی بعض  أو  اليهودية  وإْن نسخ بعض أحکامها، فظهور 
ااِلسالمية ليس عيباً فی ااِلسالم، على تقدير أّن الرجعة من اآلراء اليهودية کما 

يّدعيه هذه الکاتب.19
 :ويقول الشيخ کاشف الغطاء

ليت شعری هل القول ابلرجعة أصل من أصول الشيعة ورکن من أرکان مذهبها 
يکون هذا  فيها! ومن  اليهودية  القائل: ظهرت  ويقول  عليها،  نبزاً  يکون  حىت 
مبلغ علمه عن طائفة، أليس کان ااَلحرى به السکوت وعدم التعّرض لا؟ إذا مل 

تستطع أمراً فدعه.
اليهود هبذا يوجب کون  اتّفاقهم مع  أهنا أصل من أصولم، فهل  وعلى فرض 
اليهودية ظهرت فی التشيع، وهل يصّح أن يقال إّن اليهودية ظهرت فی ااِلسالم، 
اَلّن اليهود يقولون بعبادة إله واحد واملسلمون به قائلون؟! وهل هذا إالّ قول 

زائف واستنباط سخيف.20

الشبهة السادسة
٭  ارِجعمُوِن  َربِّ  قَاَل  املَوتمُ  أَحَدهمُممُ  َجآَء  إَذا  تعاىل: »َحىتَّ  قوله  من  الظاهر 
ِفيما تيَرَکتمُ َکالَّ إنيََّها َکِلَمٌة همَُو قآئلمَُها َوِمن َورآئِهم بَرزٌَخ إىل  َلَعلِّی أعَملمُ َصاحِلاً 
َيوِم يمُبَعثمُوَن«21 نفی الرجوع إىل الدنيا بعد املوت، فکيف ميکن التوفيق بني 

القول ابلرجعة وبني ما يدّل عليه ظاهر اآلية؟
اجلواب من عّدة وجوه:

أواًل: إنّه ليس فی اآلية شیٌء من ألفاظ العموم، فلعلَّ املشار إليهم ال يرجع 

أحد منهم، اَلنَّ الرجعة خاّصة کما تقّدم.
اثنيًا: إنَّ الذی يفهم من اآلية أّن املذکورين طلبوا الرجعة قبل املوت ال بعده، 
والذی نقول به ونعتقده هو الرجعة بعد املوت، فاآلية ال تنافی صّحة الرجعة 

هبذا املعىن.
الدنيا،  دار  فی  التکليف  مع  الرجعة  إرادة  هو  اآلية  من  الظاهر  إنَّ  اثلثاً: 
بل يکاد يکون صريح معناها، وحنن ال جنزم بوقوع التکليف فی الرجعة، 
وأّن الدواعی معها مرتّددة، وأنه أمر منوط بعلم الغيب، وال يفصح عنه إالّ 

املستقبل.22

الشبهة السابعة
أحاديث الرجعة موضوعة

اجلواب: هذه الدعوى ال وجه هلا، ذلک اَلنَّ الرجعة من االُمور الضرورية 
فيما جاء عن آل البيت عليهم السالم من ااَلخبار املتواترة، وعلى تقدير 
صّحة هذه الدعوى، فإنه ال يعترب االعتقاد هبا هبذه الدرجة من الشناعة التی 
هّوهلا خصوم الشيعة، وکم من معتقدات لباقی طوائف املسلمني مل يثبت فيها 

نّص صحيح، ولکنها مل توجب تکفرياً وخروجاً عن ااِلسالم؟
ولذلک أمثلة کثرية، منها االعتقاد جبواز سهو النبی أو عصيانه، ومنها 
االعتقاد بقدم القرآن، ومنها القول ابلوعيد، ومنها االعتقاد أبّن النبی مل 

ينّص على خليفٍة من بعده.23

الشبهة الثامنة
الرجعة حمدودة فی زمان النبوة

قيل: إنَّ الرجعة ال جتوز إالّ فی زمن النبی ليکون معجزاً له وداللة على 
نبوته.

قال الشيخ الطربسی: 
وذلک ابطل، اَلنَّ عندان بل عند أکثر االمُّمة جيوز إظهار املعجزات على أيدی 

االَئمة وااَلولياء، وااَلدلة على ذلک مذکورة فی کتب ااَلصول.24

الوامش:
1. »رسائل الشريف املرتضى«، ج 1، ص 126، املسائل التی وردت من الری.

2. املصدر السابق، ج 3، ص 136 الدمشقيات.
3. »جممع البيان«، الطربسی، ج 7، ص 367.

4. »املسائل السروية«، ص 35.
5. »رسائل الشريف املرتضى«، ج 3، ص 137، الدمشقيات.

6. سورة التوبة)9(، اآلية 68.
7. سورة النساء)4(، اآلية 18.

8. »جممع البيان«، ج 1، ص 242.
9. »املسائل السروية«، للشيخ املفيد، ص 36؛ سورة االنعام)6(، اآليتان 27 و 28.

10. »حبار األنوار«، اجمللسی، ج 4، ص 320.
11. »االعتقادات«، الصدوق، ص 62.

12. ال يرجع مجيع ااَلموات، بل الرجعة خاصة.
13. إّن بعض اإلمامية قد أتولوا الرجعة مبعىن خيالف ما عليه ظواهر أحاديثها.

14. »مقاالت اإلسالميني«، أبی احلسن األشعری، ج 1، ص 114.
15. »النظرايت السياسية االسالمية«، ط 4، سنة 1967 م.، ص 64.

16. »عقائد اإلمامية«، املظفر، ص 110؛ »االهليات«، ج 2، ص 809؛ »امللل 
والنحل«، ج 6، ص 364.

17. »الشيعة والتصحيح«، موسى املوسوی، صص 143-142.
18. ذکران اآلايت اليت أشار إليها فی مقدمة البحث، وهی تدل على وقوع الرجعة فی 

األمم السابقة، وقد صرّح القرآن الکرمي بذکرها مبا ال يقبل التأويل.
19. »عقائد ااِلمامية«، ص 112.

20. »أصل الشيعة وأصوهلا«، ص 167 وللسيد حمسن األمني العاملی ردٌّ على هذه 
املسألة أورده فی مقدمة »أعيان الشيعة«، ج 1، صص 57-56.

21. سورة املؤمنون)23(، اآليتان 99 و 100.
22. »االيقاظ من اهلجعة«، احلر العاملی، ص 422.

23. »عقائد اإلمامية«، ص 110.
24. »جممع البيان«، ج 1، ص 242.
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أبو جعفر حمّمد بن علي بن اببويه قال حدثين مشاخيي القميني قال:
كربين أمر ضقت به ذرعا و مل يسهل يف نفسي أن أفشيه ألحد من أهلي و 
إخواين فنمت و أان به مغموم فرأيت يف النوم رجال مجيل الوجه حسن اللباس 

طيب الرائحة خلته بعض مشاخينا القميني الذين كنت أقرأ عليهم. 
فقلت يف نفسي إىل مىت أكابد مهي و غمي و ال أفشيه ألحد من إخواين و هذا 

شيخ من مشاینا العلماء أذكر له ذلك فلعلي أجد يل عنده فرجا.
فابتدأين من قبل أن أبتدئه و قال يل: 

اختذه  و   الزمان بصاحب  استعن  و  تعاىل  إىل هللا  بسبيله  أنت  فيما  ارجع 
لك مفزعا فإنه نعم املعني و هو عصمة أوليائه املؤمنني مث أخذ بيدي اليمىن و 
مسحها بكفه اليمىن و قال زره و سلم عليه و اسأله أن يشفع لك إىل هللا تعاىل 

يف حاجتك. 
فقلت له: علمين كيف أقول فقد أنساين ما أمهين مبا أان فيه كل زايرة و دعاء. 

فتنفس الصعداء و قال: ال حول و ال قوة إال ابهلل و مسح صدري بيده و 

قال: حسبك هللا ال أبس عليك تطهر و صل ركعتني، مث قم و أنت مستقبل القبلة 
حتت السماء و قل سالم  هللا  الكامل  التام  الشامل العام و صلواته الدائمة و بركاته 

القائمة على حجة هللا و وليه يف أرضه و بالده....  

العريب،  الرتاث  داراحياء  بريوت،  األنوار«،  »حبار  ابقر،  حمّمد  اجمللسى،  املصدر: 
الطبعة الثانية، 1403 ق.، ج 91، ص 31.

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

ستغاثة الى صاحب الزمان

علل الشرائع - أدب الدعاء - الحكايات

من اآلداب املتأخرة عن الدعاء أن ميسح الداعي بيديه وجهه.
روى ابن القداح عن الصادق قال:  »ما أبرز عبد يده إىل هللا العزيز اجلبار 
إال استحيا هللا عز و جل أن يردها صفرا فإذا دعا أحدكم فال يرد يده حىت ميسح 

على وجهه و رأسه.«
و عن الباقر : »ما بسط عبد يده إىل هللا عز و جل إال استحيا هللا أن يردها 
صفرا حىت جيعل فيها من فضله و رحته ما يشاء فإذا دعا أحدكم فال يرد يده 

حىت ميسح هبا على رأسه و وجهه.«  و يف خرب آخر »على وجهه و صدره.«

و يف دعائهم : »و مل ترجع يد طالبة صفرا من عطائك و ال خائبة من حنل 
هباتك.« 

املصدر: ابن فهد حّلى، احد بن حمّمد، »عدة الداعي و ناح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق.، ص 210-209.

مسح الداعي بيديه وجهه

تقديم األدعیة - علل الشرائع

قال الشيخ الصدوق ابسناده عن إبراهيم الكرخي قال: قلت أليب عبدهللا 
االمام الصادق أو قال له رجل: أصلحك هللا أ مل يكن علي قواي يف 

دين هللا عز و جل؟ 
قال: »بلى« 

قال: فكيف ظهر عليه القوم و كيف مل يدفعهم و ما منعه من ذلك؟ 
قال: »آية يف كتاب هللا عز و جل منعته.« 

قال قلت: و أي آية؟ 
بيَْنا الَّذيَن َكَفرمُوا ِمنيْهمُْم َعذاابً أَليما«1 إنه كان  قال: »قوله تعاىل  »َلْو تيََزييَّلمُوا َلَعذَّ
هلل عز و جل ودائع مؤمنني يف أصالب قوم كافرين و منافقني فلم يكن علي ع 
ليقتل اآلابء حىت خترج الودائع فلما خرج الودائع ظهر علي على من ظهر فقاتله 
و كذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حىت تظهر ودائع هللا عز و جل فإذا 

ظهرت ظهر على من ظهر فقتله.« 

ابل  ما  فقالوا  الكوفة  مسجد  يف  احتجوا  قال:  مسعود  ابن  عن  روی 
أمرياملؤمنني مل ينازع الثالثة كما انزع طلحة و الزبري و عائشة و معاوية 
فبلغ ذلك عليا فأمر أن ينادى بـالصالة جامعة فلما اجتمعوا صعد املنرب 

 :فحمد هللا و أثىن عليه مث قال
»معاشر الناس! إنه بلغين عنكم كذا و كذا.« 
قالوا صدق أمري املؤمنني: قد قلنا ذلك. 

قال: »فإن يل بسنة األنبياء أسوة فيما فعلت قال هللا عز و جل يف كتابه  
»َلَقْد كاَن َلكمُْم يف  َرسمُوِل اللَِّ أمُْسَوٌة َحَسَنة«2 

قالوا: و من هم اي أمري املؤمنني؟ 
قال: »أولم إبراهيم إذ قال لقومه  »َو َأْعَتزِلمُكمُْم َو ما َتْدعمُوَن ِمْن دمُوِن 
.«3 فإن قلتم إن إبراهيم اعتزل قومه لغري مكروه أصابه منهم فقد كفرت و إن  اللَِّ

قلتم اعتزلم ملكروه رآه منهم فالوصي أعذر. 

علة ترک مجاهدة أهل الخالف

ًة َأْو آوي ِإىل  رمُْكٍن  و يل اببن خالته لوط أسوة إذ قال لقومه  »َلْو َأنَّ يل  ِبكمُْم قيمُوَّ
َشديد«4 فإن قلتم إن لوطا كانت له هبم قوة فقد كفرت و إن قلتم مل يكن له قوة 

فالوصي أعذر. 
ْجنمُ َأَحبُّ ِإيَلَّ ممَّا َيْدعمُوَنين  ِإلَْيِه«5   فإن  و يل بيوسف أسوة؛ إذ قال  »َربِّ السِّ
قلتم إن يوسف دعا ربه و سأله السجن لسخط ربه فقد كفرت و إن قلتم إنه أراد 

بذلك لئال يسخط ربه عليه فاختار السجن فالوصي أعذر. 
و يل مبوسى أسوة إذ قال  »فيََفَرْرتمُ ِمْنكمُْم َلمَّا ِخْفتمُكمُم«6  فإن قلتم إن موسى 
فر من قومه بال خوف كان له منهم فقد كفرت و إن قلتم إن موسى خاف منهم 

فالوصي أعذر. 
و يل أبخي هارون أسوة إذ قال ألخيه:  »اْبَن أمُمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعفمُوين  َو كادمُوا 
ييَْقتيمُلمُوَنين «7  فإن قلتم مل يستضعفوه و مل يشرفوا على قتله فقد كفرت و إن قلتم 

استضعفوه و أشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم فالوصي أعذر. 
و يل مبحّمد أسوة حني فر من قومه و حلق ابلغار من خوفهم و أانمين على 

فراشه. فإن قلتم فر من قومه لغري خوف منهم فقد كفرت و إن قلتم خافهم و 
أانمين على فراشه و حلق هو ابلغار من خوفهم فالوصي أعذر.« 

الوامش:
1. سورة الفتح، اآلية 25.

2. سورة األحزاب، اآلية 21.
3. سورة مرمي، اآلية 48.
4. سورة هود، اآلية 80.

5. سورة يوسف، اآلية 33.
6. سورة الشعراء، اآلية 21.

7. سورة األعراف، اآلية 150.

املصدر: ابن اببويه، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 
ج 1، ص 149-146.

1 شّوال، يوم عيد الفطر
روی عن عبدهللا بن العباس بن عبد املطلب قال أنه مسع  النيب يقول:

»... إن هلل تعاىل يف آخر كل يوم من شهر رمضان عند اإلفطار ألف ألف 
عتيق من النار فإذا كانت ليلة اجلمعة و يوم اجلمعة أعتق يف كل ساعة منهما 
ألف ألف عتيق من النار و كلهم قد استوجبوا العذاب فإذا كان يف آخر يوم 
من شهر رمضان أعتق هللا يف ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إىل 

آخره- فإذا كانت ليلة القدر أمر هللا عز و جل جربئيل فهبط يف كتيبة 
من املالئكة إىل األرض و معه لواء أخضر فريكز اللواء على ظهر الكعبة و 
له ستمائة جناح منها جناحان ال ينشرمها إال يف ليلة القدر فينشرمها تلك 
الليلة فيجاوزان املشرق و املغرب و يبث جربئيل املالئكة يف هذه الليلة 
فيسلمون على كل قائم و قاعد و مصل و ذاكر و يصافحوهنم - و يؤمنون 

 :على دعائهم حىت يطلع الفجر فإذا طلع الفجر اندى جربئيل

يوم الهدايا
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الحكايات

الحكايات

اي معشر املالئكة الرحيل الرحيل - فيقولون: اي جربئيل فما ذا صنع هللا تعاىل يف 
حوائج املؤمنني من أمة حممد؟ فيقول: 

إن هللا تعاىل نظر إليهم يف هذه الليلة فعفا عنهم و غفر لم إال أربعة.« 
 :فقال رسول هللا

و هؤالء األربعة مدمن اخلمر و العاق لوالديه - و القاطع الرحم و املشاحن 
- فإذا كانت ليلة الفطر و هي تسمى ليلة اجلوائز أعطى هللا العاملني أجرهم 
بغري حساب فإذا كانت غداة يوم الفطر بعث هللا املالئكة يف كل البالد - 

فيهبطون إىل األرض و يقفون على أفواه السكك فيقولون: 
اي أمة حممد! اخرجوا إىل رب كرمی يعطي اجلزيل و يغفر العظيم. 

فإذا برزوا إىل مصالهم قال هللا عز و جل للمالئكة: »مالئكيت  ما جزاء األجري 
إذا عمل عمله؟« فتقول املالئكة: إلنا و سيدان جزاؤه أن تويف أجره. فيقول 

هللا عز و جل: 
»فإين أشهدكم مالئكيت أين قد جعلت ثواهبم عن صيامهم شهر رمضان و قيامهم 

فيه رضاي و مغفريت.« 
و يقول: 

آلخرتكم  مجعكم  يف  اليوم  تسألوين  ال  جاليل  و  عزيت  فو  سلوين  عبادي  »اي 

راقبتموين و عزيت  ما  عليكم عوراتكم  أعطيتكم و عزيت ألسرتن  إال  دنياكم  و 
قد  لكم  مغفورا  انصرفوا  اخللود  أصحاب  يدي  بني  أفضحكم   ال  و  آلجرتكم 

أرضيتموين و رضيت عنكم.« 
فتفرح املالئكة و تستبشر و يهنئ بعضها بعضا مبا يعطي هللا هذه األمة إذا 

أفطروا.«

املصدر: مفيد، حممد بن حممد، األمايل )للمفيد(، قم، الطبعة األولی، 1413ق. 
ص 229.

26 شّوال، ذکری استشهاد جعفر بن حمّمد الصادق
روی عن الربيع صاحب املنصور العّباسي قال: 

بعث املنصور إىل الصادق جعفر بن حمّمد يستقدمه  لشي ء بلغه  عنه. 
فلما واىف اببه خرج إليه احلاجب. فقال: أعيذك ابهلل من سطوة هذا اجلبار فإين 
رأيت حرده عليك شديدا. فقال الصادق: »علي من هللا جنة واقية تعينين 

عليه إن شاء هللا استأذن يل عليه.« 
فاستأذن. فأذن له فلما دخل سلم فرد عليه السالم، مث قال له: اي جعفر! 
قد علمت أن رسول هللا قال ألبيك علي بن أيب طالب لو ال أن يقول 
فيك طوائف من أميت ما قالت النصارى يف املسيح لقلت فيك قوال ال متر مبإل 
إال أخذوا من تراب قدميك يستشفون به و قال علي يهلك يف اثنان و ال 

ذنب يل حمب غال و مفرط. 
قال: قال ذلك اعتذارا منه إنه ال يرضى مبا يقول فيه  الغايل و املفرط و لعمري 
إن عيسى ابن مرمی لو سكت عما قالت فيه النصارى لعذبه هللا و لقد تعلم 
ما يقال فيك من الزور و البهتان و إمساكك عن ذلك و رضاك به سخط الداين 
زعم أوغاد احلجاز و رعاع الناس أنك حرب الدهر و انموسه و حجة املعبود و 
ترمجانه و عيبة علمه و ميزان قسطه و مصباحه الذي يقطع به الطالب عرض 
الظلمة إىل ضياء النور و أن ال يقبل من عامل جهل جدك يف الدنيا عمال و ال 
يرفع له يوم القيامة وزان فنسبوك إىل غري جدك و قالوا فيك ما ليس فيك فقل 
فإن أول من قال احلق جدك و أول من صدقه عليه أبوك و أنت حري أن تقتص 

آاثرمها و تسلك سبيلهما. 
 :فقال الصادق

»أان فرع من فروع الزيتونة و قنديل من قناديل بيت النبوة و أديب السفرة و 
ربيب الكرام الربرة و مصباح من مصابيح املشكاة اليت فيها نور النور و صفو 

الكلمة الباقية يف عقب املصطفني إىل يوم احلشر.«
فالتفت املنصور إىل جلسائه، فقال: هذا قد أحالين على حبر مواج ال يدرك 
طرفه و ال يبلغ عمقه حيار فيه العلماء و يغرق فيه السبحاء و يضيق ابلسابح 
عرض الفضاء هذا الشجا املعرتض يف حلوق اخللفاء الذي ال جيوز نفيه و ال حيل 
قتله و لو ال ما جيمعين و إايه شجرة طاب أصلها و بسق فرعها و عذب مثرها و 
بوركت ابلذر و قدست يف الزبر لكان مين إليه ما ال حيمد يف العواقب ملا يبلغين 

من شدة عيبه لنا و سوء القول فينا. 
فقال الصادق: »ال تقبل يف ذي رحك- و أهل الرعاية من أهل بيتك 
قول من  حرم هللا عليه اجلنة و جعل مأواه النار فإن النمام شاهد زور و شريك 
إبليس يف اإلغراء بني الناس فقد قال هللا تعاىل  »اي أَييَُّها الَّذيَن آَمنمُوا ِإْن جاءَكمُْم 
فاِسٌق بِنيََبٍإ فيَتيَبيَييَّنمُوا َأْن تمُصيبمُوا قيَْوماً جبَهاَلٍة فيَتمُْصِبحمُوا َعلى  ما فيََعْلتمُْم انِدمني« 1و 
حنن لك أنصار و أعوان و مللكك دعائم و أركان ما أمرت ابلعرف و اإلحسان 
و أمضيت يف الرعية أحكام القرآن و أرغمت بطاعتك هلل أنف الشيطان و إن 
كان جيب عليك يف سعة فهمك و كثرة علمك و معرفتك آبداب هللا أن تصل 
من قطعك و تعطي من حرمك و تعفو عمن ظلمك فإن املكايف ليس ابلواصل 

إمنا الواصل من إذا قطعته رحه وصلها فصل رحك يزد هللا يف عمرك و یفف 
عنك احلساب يوم حشرك.« 

فقال املنصور: قد صفحت عنك لقدرك و جتاوزت عنك لصدقك فحدثين عن 
نفسك حبديث أتعظ به و يكون يل زاجر صدق عن املوبقات. 

فقال الصادق: »عليك ابحللم فإنه ركن العلم و املك نفسك عند أسباب 
القدرة فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظا أو تداوى حقدا أو 
حيب أن يذكر ابلصولة و اعلم أبنك إن عاقبت مستحقا مل تكن غاية ما توصف 
به إال العدل و ال أعرف حاال أفضل من حال العدل و احلال اليت توجب الشكر 

أفضل من احلال اليت توجب الصرب.« 
فقال املنصور: وعظت فأحسنت و قلت فأوجزت فحدثين عن فضل جدك علي 

بن أيب طالب حديثا مل تؤثره  العامة. 
 :حدثين أيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول هللا« :فقال الصادق

ملا أسري يب إىل السماء عهد إيل ريب جل جالله يف علي ثالث كلمات. 
فقال: »اي حمّمد!« 

فقلت: »لبيك ريب و سعديك!«
فقال عز و جل: »إن عليا إمام املتقني و قائد الغر احملجلني و يعسوب املؤمنني 

فبشره بذلك.« 
فبشره النيب بذلك فخر علي ساجدا شكرا هلل عز و جل مث رفع رأسه، 

فقال: »اي رسول هللا! بلغ من قدري حىت إين أذكر هناك؟« 
قال: »نعم و إن هللا يعرفك و إنك لتذكر يف الرفيق األعلى.« 

فقال املنصور: ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.2 

الوامش:
1. سورة احلجرات، اآلية 6.

2. سورة اجلمعة، اآلية 4.

املصدر: ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »األمايل«، طهران، الطبعة السادسة، 
1376 ه.ش.، ص 614-611.

قنديل من قناديل بيت النبوة
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منزلته عند اهل بيت
روى عن أيب عبد هللا أنه قال : »أبو حزة يف زمانه مثل  سلمان  يف  زمانه .«10
 البيت أهل  أئمة  يف كنف  تربّوا  الذين  األوائل  أحد  الثمايل  محزة  أبو 
منزلة  بذلك  له  أصبحت  وقد  علومهم،  من  وهنلوا  عنهم  احلديث  وأخذوا 
سامية ومكانة ابرزة بني أصحاهبم. وقد مدح األئمة أاب محزة لقّوة إميانه 
وثبات عقيدته ومواالته هلم، فقال اإلمام الرضا: »أبو حزة الثمايل يف 
زمانه كلقمان يف زمانه، وذلك أنه قدم أربعة منيّا، علي بن احلسني، وحمّمد بن 

11».علي، وجعفر بن حمّمد، وبرهة من عصر اإلمام موسى الكاظم
وقال اإلمام الكاظم يف حقه: »كذلك يكون املؤمن إذا نّور هللا قلبه فكان 

علمه ابلوجه.«12
إّن أاب محزة كان معتمد األئمة يف مناظرة املخالفني واالحتجاج على اخلصوم، 
فقد عاصر أبو محزة الثمايل الفرتة اليت استحكمت خالهلا يف اجملتمع اإلسالمي 
بعض اجلماعات والفرق املختلفة، كاملرجئة واخلوارج، فتصّدى أصحاب أئمة 
أهل البيت ويف طليعتهم أبومحزة الثمايل لتلك اجلماعات ودخلوا معها 
يف مناظرات واحتجاجات، لتفنيد آرائها ونصرة املذهب احلق. وإن أاب محزة 
 الثمايل كان من ثقاهتم لدى الناس وقت األزمات وعند تعّرض آل البيت
لالضطهاد والتنكيل، فقد شهد أبو محزة دعوة زيد بن علي ابلكوفة 
وعاش أحداثها وخذالن من ابيعه. قال اإلمام الصادق: »اي أاب حزة، 

هل شهدت عميّي ليلة خرج؟« قال: نعم.13
وعندما أوصى أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب إبخفاء قربه خشية تعّدي 
أعدائه عليه ونبشه،14 وبقي قربه الشريف سرّاً بني أبناء اإلمام مل يطلعوا 
عليه أحداً إال اخلواص من شيعتهم، وكان أبومحزة الثمايل أحد اخلواص الذين 
 مث ابنه زيد الشهيد عرفوا ذلك، فقد أطلعه اإلمام علي بن احلسني
لتعيني  أمرياملؤمنني ولعله شهد اإلشارة األوىل  على مكان قرب جّدهم 

.مرقد اإلمام علي
فقد ذكر اإلمام علي بن احلسني يف حديث أليب محزة: »هل لك أن تزور 

معي قرب جّدي علي بن أيب طالب؟« 
قلت: أجل، فسرت يف ظل انقته. حيّدثين حىت أتينا الغريني وهي بقعة بيضاء 
تلمع نوراً فنزل عن انقته ومرّغ خّديه عليها وقال: »اي أاب حزة هذا قرب جّدي 

علي بن أيب طالب.« مث زاره بزايرة...15
تعلم أبو محزة أدعية متعددة من أئمة أهل البيت، وأورد الشيخ الطوسي 
يف »مصباح املتهجد« دعاء لإلمام السجاد يرويه أبومحزة، فهو دعاء 
يقرأ يف السحر من شهر رمضان، وقد اشتهر بدعاء أيب محزة الثمايل، كما 
أن هناك شروح قدمت عليه. دعاء أيب محزة دعاء طويل حيتوي على مفاهيم 

عالية من األخالق والعرفان، وتكثر الشيعة من قرأته.

الوامش:
1. العقيلي، »السفر األول«، ص 172؛ النجاشي، »رجال النجاشي«، ص 115. 

2. النجاشي، »رجال النجاشي«، ص 115. 
3. الصدوق، »من ال حيضره الفقيه«، ج 4، ص 36. 

4. ابن طاووس، »فرحة الغري«، ص 140. 
5. الطوسي، »التهذيب«، ج 6، ص37. 

6. النجاشي، »رجال النجاشي«، ص 115. 
7. الربقي، »احملاسن«، ص 227، احلديث 155.

8. ابن طاووس، »فرحة الغري«، ص 115.
9. ينظر: حمّمد هادي معرفة، »التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب«، ج 16، ص 14.

10. النجاشي، »رجال النجاشي«، ص115
11. الطوسي، »رجال الطوسي«، ج 2، ص 458، احلديث 357. انظر: اخلوئي، 

»معجم رجال احلديث«، ج 4، ص 208.
12. الراوندي، »اخلرائج واجلرائح«، 1، ص 328، احلديث 22.

13. الطوسي، »هتذيب األحكام«، ج 6، ص 37، احلديث 20.
14. احلر العاملي، »وسائل الشيعة«، ج 10، ص 316.

15. ينظر: ابن طاووس، »فرحة الغري«، ص 58.

املصادر:
- سيد ميثم الزاملي، »أبو محزة الثمايل حياته. واثقته. علمه ومؤلفاته«، جملة اجلامعة 
»االسالمية، عدد 70، عن شبکة »ينابيع، جملة ثقافية تعنی بنشر فکر اهل البيت

- مقالة ابومحزة الثمايل، عن شبکة ويكي شيعة، املوسوعة االلکرتونيکية ملدرسة اهل 
البيت

سیرة األخیار

سیرة األخیار

سلمان زمانه
أبو حزة اثبت بن دينار الثُّمايلِّ، املعروف أبيب محزة الثمايل، حمدّث ومفّسر 
ومن الرواة الشيعة يف القرن الثاين للهجرة، وأحد أصحاب اإلمام السجاد 

 .واإلمام الباقر واإلمام الصادق واإلمام الكاظم
بـ»دعاء أيب محزة  يُعرف  السجاد، والذي  اإلمام  بروايته لدعاء  اشتهر 

الثمايل«، والذي يُقرأ يف ساعات السََّحر يف شهر رمضان املبارك. 

حياته
من  مهّلب  آل  اعتربته  وقد  »الكوفة«.1  أهل  من  الثمايل  محزة  أبو  كان 
مواليها، لكن النجاشي2 رفض ذلك،3 ينسب إىل بين ثعالة من »طي«، 
وكذلك قيل: اشتهر ابلثمايل؛ ألنّه كان يقيم مع األزديني من قبيلة مثالة، كان على 

صلة بزيد بن علي بن احلسني.4
ونوح  حزة،  ابسم  ثالثةأوالد  وله  الكوفة،5  يف  واستشهاده  دعوته  شهد 

ومنصور ومجيعهم قتلوا مع زيد بن علي يف قيامه.6 

مكانة أيب حزة الثمايل العلمية 
قد اهتم أبو محزة الثمايل بطلب العلم والتزم بوصااي األئمة وإرشاداهتم 

وحّثهم له على طلب العلم والتعلم.
قال أبو محزة: قال يل أبو عبد هللا: »اْغدمُ َعاِلماً َأْو ممُتيََعلِّماً َأْو َأِحبَّ َأْهَل 

اْلِعْلِم واَل َتكمُْن رَاِبعاً فيَتيَْهِلَك بِبيمُْغضهم.«7
وتنقل لنا بعض األخبار مدى التزامه بتعاليم األئمة، وجدِّه يف طلب 

العلم ودأبه على تدوينه وضبطه.

وورد أن أاب محزة كان مواظباً على السفر كل عام من بلدته الكوفة ألداء 
فريضة احلج، وااللتقاء أبئمة أهل البيت، والوقوف على آرائهم يف خمتلف 

املسائل، والتزّود من علومهم.
وقال أبو محزة: كنت أزور علي بن احلسني يف كل سنة مرة يف وقت احلج.8

وله أيًضا مع اإلمام أيب جعفر الباقر
موقف ذكره الكليين إبسناده إىل أيب محزة، يدل على اتصاله به واالغرتاف 

من معني علمه.9
فكان من مثرة سعيه واجتهاده يف طلب العلم أن تكون له جمموعة كتب، 
 وتراث حديثي ضخم. ويف جمال نشر العلم وتعليمه، فقد كانت أليب محزة

حلقة من فقهاء الكوفة يروي هلم ويلقي إليهم علومه.
على  ترد  وكبرية  صغرية  وعن كل  مسألة  عن كل  اإلمام  يسأل   وكان

مسامعه فال ينفك يرتك شيًئا حىت يعرفه.
الثمايل من أهّم علماء الشيعة يف عصره، وفقد كان مرجعاً  يعّد أبو محزة 
للشيعة يف مدينة الكوفة؛ وذلك بسبب معرفته بفقه أئمة أهل البيت، كما قد 
ملع الثمايل يف العديد من العلوم الدينية كعلوم الفقه واحلديث الشريف، كما 
أنّه برز يف علوم اللغة العربية، وقد أخذ عنه ابن ماجة يف كتاب الطهارة، وقد 
أّلف أبو محزة الثمايل العديد من املؤّلفات من أمّهها: »تفسري القرآن الكرمي« 
املعروف ابسم »تفسري أيب محزة الثمايل«، و»كتاب الزهد«، وكذلك كتاب 

النوادر.
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المفّضـل توحيـد 
طبع  إىل  الكتيب  حمّمد كاظم  الفاضل  األخ  تقدم  1949م.  عام  هناية  يف 
كتاب »التوحيد« الذي أماله االمام أبو عبد هللا الصادق على تلميذه 

النجيب: املفّضل بن عمر اجلعفي .1 

حياة املفّضل
ولد أبو حمّمد و قيل أبو عبد هللا املفّضل بن عمر اجلعفى الكويف، فيما بني 
أواخر القرن األول و أوائل القرن الثاين اهلجري يف مدينة »الكوفة اآلهلة«- 

يومئذ- برواد العلم، و اقطاب الفكر اإلسالمي.
و نستنتج من بعض الرواايت ان املفّضل عاصر اإلمام الباقر و احتك 
بعده  و   ،الصادق ابالمام  اتصل  مث  من  و  األموية  الدولة  فأدرك  به، 
ابالمام موسى الكاظم، و قد أخذ عنهما احلديث و الرواية، و كان أثريا 
لديهما، قريبا اليهما، متوكال عنهما، متوليا هلما يف قبض األموال، و تفويضه 
يف ذلك تفويضا يدل على ثقة اجلميع به و اعتمادهم عليه، و قد قال له 
اإلمام الصادق مرة: »اذا رأيت بني اثنني من شيعتنا منازعة، فافتدها من 

مايل.«2
يف  ذلك  و كان  تويف  أايمه  يف  و   ،الرضا اإلمام  ذلك  بعد  عاصر  و 
أخرايت املائة الثانية من اهلجرة، عن عمر انهز الثمانني سنة. و ملا بلغ موته 
الرضا قال فيه هذه الكلمة اخلالدة: »كان الوالد بعد الوالد .. اما انه قد 
اسرتاح.«3 و يف خرب آخر ان الرضا خاطب أحد أصحابه بقوله:  »أما 

ان املفّضل كان انسي و مسرتاحي.«4
و من املؤكد ان املفّضل توىف، و هو مل يكن بـ»طوس« و ال بـ»بغداد«، و امنا 
كان ابلكوفة، فاهنا كانت مسقط راسه، و هبا كان وكيال من قبل االمامني 

الصادق و الكاظم، و كان املفّضل حيا حىت سنة 183 ه.5 

حول الكتاب  توحيد املفّضل
فّضل او كتاب »َفكِّر«، هو كتاب يضم حديثاً طويالً عن اإلمام 

ُ
توحيد امل

وقد  اخللقة  وأسرار  ومعرفة هللا  عدة كاحلكمة  مواضيع  الصادق حول 
أماله على مفّضل بن عمر اجلعفي خالل أربعة جمالس. املشهور أّن الكتاب 
من إمالءات اإلمام الصادق على مفّضل بن عمر اجلعفي الكويف من 
صحابة اإلمام الصادق، وقد أماله اإلمام الصادق يف أربعة جمالس 
يف أربعة أايم من الصباح إىل الظهر. يستدل اإلمام يف هذا الكتاب بعجائب 
اخللقة إلثبات وجود إله حكيم وعليم. ويعّد هذا الكتاب من الكتب الشيعية 

القّيمة واملعتربة يف املباحث االعتقادية. 
كان الباعث لإلمام الصادق على وضع كتاب التوحيد: ان املفّضل كان 
جالسا ذات يوم يف روضة القرب النبوي فإذا هو جبماعة من الزاندقة فيهم عبد 
الكرمی بن أيب العوجاء6 فيدور احلديث بينهم يف قضااي احلادية عنيفة، تثور هلا 
اثئرة االميان يف قلب املفّضل، و يتوجه- بعد نقاش حاد جرى بينه و بني 
ابن أيب العوجاء- اىل دار اإلمام الصادق ليخربه جبلية األمر. فما عتم 
الصادق ان أملى عليه كتاب التوحيد الذي ينتظم من أربعة جمالس يف 

أربعة أايم، من الغدوة إىل الزوال.7 

توحيد املفّضل من وجهة نظر العلماء
وإن سّلمنا بصحة إمالء هذا الكتاب، فهناك تساؤل يطرح، وهو أن الكتاب 

املوجود بني يدينا هو نفس كتاب توحيد املفّضل أم ال؟ 
يعتقد أغلب علماء الشيعة أّن مفضل بن عمر اجلعفي من أصحاب اإلمام 
الصادق واإلمام الكاظم الكبار،8 وحيتّج بعض العلماء للرد على آراء 
اإلمام  إمالء كالم  الكتاب  أّن  يثبتوا  أن  وحياولون  ذلك،9  يف  املشككني 

 10.الصادق

ورد عنوان توحيد املفّضل يف الفهارس اليت ذكرها السيد بن طاووس،11 ويبدو 
من التفاصيل اليت يذكرها أّن الكتاب هو نفس الكتاب الذي بني أيدينا،12 
كما يؤكد ابن طاووس على عدم تصحيف هذا الكتاب وحتريفه، ومل يدّع 
أحد أن توحيد املفّضل املعروف يف املكاتب غري ما رواه املفّضل بن عمر 

اجلعفي عن اإلمام الصادق بل نص على ذلك العلماء. 
ونظرا ألمهية هذا الكتاب لدى علماء الشيعة أكد السيد بن طاووس على 

اصطحابه يف السفر، واملداومة على مطالعته والتأمل يف مضامينه.13 
ويشري آقا بزرك يف كتابه »الذريعة«14 إىل أن قسماً من كتاب توحيد املفصل 
بن  السيد  عهد  يف  معروفاً  يكن  مل  األعلى  املأل  أحوال  إىل  يتطرق  الذي 
طاووس،15 فقام السيد مريزا ابو القاسم الذهيب املعاصر لـآقا بزرك إبقحامه 

ابلكامل يف كتابه املدعو »تباشري احلكمة.« 

سبب إمالء الكتاب على املفّضل 
قال املفّضل : فخرجت من املسجد حمزوان مفكرا فيما بلي به اإلسالم و أهله 
من كفر هذه العصابة و تعطيلها فدخلت على موالي فرآين منكسرا. 

فقال: »ما لك؟« فأخربته مبا مسعت من الدهريني  و مبا رددت عليهما. 
فقال: »اي مفضل أللقني عليك من حكمة الباري جل و عال و تقدس اسه 
يف خلق العامل و السباع و البهائم و الطري و الوام و كل ذي روح من األنعام و 
النبات  و الشجرة املثمرة و غري ذات الثمر و احلبوب و البقول املأكول من ذلك 
و غري املأكول ما يعترب به املعتربون و يسكن إىل معرفته املؤمنون و يتحري فيه 

امللحدون فبكر علي غدا.«
قال املفّضل : فانصرفت من عنده فرحا مسرورا و طالت علي تلك الليلة 
انتظارا ملا وعدين به فلما أصبحت غدوت فاستوذن يل فدخلت و قمت 
بني يديه. فأمرين ابجللوس، فجلست مث هنض إىل حجرة كان خيلو فيها و 

هنضت بنهوضه. 
فقال: »اتبعين.« فتبعته فدخل و دخلت خلفه فجلس و جلست بني 

يديه. 
ملا  انتظارا  الليلة  هذه  عليك  طالت  قد  و  بك  مفضل كأين  »اي   :فقال

وعدتك.« 
فقلت: أجل اي موالي! 

فقال: »اي مفضل إن هللا تعاىل كان و ال شي ء قبله و هو ابق و ال هناية له 
فله احلمد على ما ألمنا و الشكر على ما منحنا فقد خصنا من العلوم أبعالها 
و من املعايل أبسناها و اصطفاان على مجيع اخللق بعلمه و جعلنا مهيمنني  عليهم 

حبكمه.« 
فقلت: اي موالي أ أتذن يل أن أكتب ما تشرحه و كنت أعددت معي ما أكتب 

فيه؟ 
فقال يل: »افعل اي مفضل ...«16 

أربع جمالس من الكتاب
• يف اجمللس األول يعزو اإلمام الصادق اإلنكار والشك يف وجود هللا 
لدى البعض إىل اجلهل ابلنسبة إىل أسباب وكيفية خلق الكون، مث يتطرق 

إىل خلق العامل وخلق اإلنسان وأعضاء جسم اإلنسان كجهاز اهلضم واحلواس 
اخلمسة، ويستدل بتلك على حكمة خالقها وقدرته وعلمه؛

• يف اجمللس الثاين حتّدث اإلمام الصادق عن عجائب عامل احليواانت 
منها احلصان والفيل والزرافة والقرد والكلب والدجاج واخلفاش والنحل واجلراد 

والنمل والسمك؛
• يف اجمللس الثالث ذكر اإلمام عجائب السماء واألرض كلون السماء 
وطلوع وغروب الشمس وفصول السنة والشمس والقمر والنجوم وسريهم 

السريع يف السماء والربد واحلر والرايح وصنع الصوت واجلبال والنبات؛
• وخصص اإلمام الصادق اجمللس الرابع أبمور منها حقيقة احلياة واملوت 
وأسباب خلق اإلنسان وكيفية معرفة الكون وبيان الفصل بني احلس والعقل 

يف معرفة العامل وحقائق الكون.
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استغاثة الى صاحب الزمان
من حيث تكون تصلي ركعتني ابحلمد و سورة، و قم مستقبل القبلة حتت 

السماء و قل:

َساَلُم اللَِّ اْلَكاِمُل التَّامُّ الشَّاِمُل اْلَعامُّ، َو َصَلَواتُُه َو بـَرََكاتُُه اْلَقاِئَمُة التَّامَُّة، 
َعَلى ُحجَِّة اللَِّ َو َولِيِِّه يف أَْرِضِه َو ِباَلِدِه، َو َخِليَفِتِه َعَلى َخْلِقِه َو ِعَباِدِه، 
ُمْظِهِر  َو  الزََّماِن،  َصاِحِب  الصَّْفَوِة،  َو  اْلِعتـْرَِة،  بَِقيَِّة  َو  النُـّبـُوَِّة،  ُساَلَلِة  َو 
ِر اأْلَْرِض، َو اَنِشِر اْلَعْدِل يف الطُّوِل  ميَاِن، َو ُمْعِلِن َأْحَكاِم اْلُقْرآِن، ُمَطهِّ اإْلِ
َماِم اْلُمنـَْتَظِر اْلُمْرَتَضى، الطَّاِهِر اْبِن  ، اإْلِ جَِّة اْلَقائِِم اْلَمْهِديِّ َو اْلَعْرِض، َو احلُْ
اْبِن  اْلَمْهِديِّ  اْلَمْرِضيِّنَي، اهْلَاِدي  اْبِن اأْلَْوِصَياِء  اْلَوِصيِّ  اأْلَِئمَِّة الطَّاِهرِيَن، 

اأْلَِئمَِّة اْلَمْعُصوِمنَي.
السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َواِرَث ِعْلِم النَِّبيِّنَي َو اْلُمْستـَْودََع ُحْكَم اْلَوِصيِّنَي، السَّاَلُم 
اْلَكاِفرِيَن  ُمِذلَّ  اَي  َعَلْيَك  السَّاَلُم  اْلُمْسَتْضَعِفنَي،  اْلُمْؤِمِننَي  ُمِعزَّ  اَي  َعَلْيَك 
ِيَن الظَّاِلِمنَي، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َمْواَلَي َصاِحَب الزََّماِن اَي اْبَن َرُسوِل  اْلُمَتَكربِّ
، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي اْبَن أَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َو اْبَن فَاِطَمَة الزَّْهرَاِء َسيَِّدِة ِنَساِء  اللَِّ
َجِج َعَلى اخْلَْلِق َأمْجَِعنَي، السَّاَلُم َعَلْيَك  اْلَعاَلِمنَي، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي اْبَن احلُْ

اَي َمْواَلَي َساَلَم خُمِْلٍص َلَك يف اْلَواَلِء.
َماُم اْلَمْهِديُّ قـَْواًل َو ِفْعاًل، َو أَنََّك الَِّذي مَتْأَلُ اأْلَْرَض ِقْسطاً َو  َأْشَهُد أَنََّك اإْلِ
ُ فـََرَجَك َو َسهََّل خَمَْرَجَك، َو قـَرََّب َزَماَنَك، َو َكثَـَّر أَْنَصاَرَك  َعْداًل، فـََعجََّل اللَّ
َو أَْعَواَنَك، َو َأجْنََز َلَك َما َوَعَدَك، فـَُهَو َأْصَدُق اْلَقائِِلنَي: »َو نُرِيُد َأْن مَنُنَّ 

َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف اأْلَْرِض َو جَنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو جَنَْعَلُهُم اْلوارِِثنَي«

، َحاَجيِت َكَذا َو َكَذا، فَاْشَفْع  اَي َمْواَلَي اَي َصاِحَب الزََّماِن اَي اْبَن َرُسوِل اللَِّ
يل يف جَنَاِحَها، فـََقْد تـََوجَّْهُت إِلَْيَك حِبَاَجيِت ِلِعْلِمي َأنَّ َلَك ِعْنَد اللَِّ َشَفاَعًة 
َمْقُبوَلًة َو َمَقاماً حَمُْموداً، فَِبَحقِّ َمِن اْخَتصَُّكْم أِلَْمرِِه َو اْرَتَضاُكْم ِلِسرِِّه، َو 
اِبلشَّْأِن الَِّذي بـَيـَْنُكْم َو بـَيـَْنُه، َسِل اللََّ تـََعاىَل يف جُنِْح طَِلَبيِت َو ِإَجابَِة َدْعَويت، 

َو َكْشِف ُكْرَبيِت .

و ادع مبا أحببت، فإنه يقضى إن شاء هللا تعاىل.

تقدمي إىل القرّاء األعزاء
مؤسسة موعود العصر


