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أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

مرت االمة االسالمية خالل فرتة العقدين االخريين مبنعطفات حادة ومتشعبة 
أصابت املشروع االسالمي الوحدوي ابلعديد من الثغرات وأربكت اىل حّد 
ما بعض املكاسب واالطروحات اليت حققتها مؤمترات التقريب بني املذاهب 

االسالمية االقليمية منها والدولية.
فبموازاة اجلهود اخلرية لعلماء االسالم ومفكريه اليت انصبت على اولوية جسر 
 الفواصل واهلّوات يف ما بني بين امة الرسول االكرم حممد بن عبد هللا
بشأن  واحملاكمة  اإلقصاء  لغة  وإلغاء  االسالمية  املذاهب  اتباع خمتلف  من 
مصائر عباد هللا ابلدنيا واآلخرة، كانت كواليس اجلماعات الظالمية اللصيقة 
األخّوة  نسائم  يف  تنفث مسومها  الغريب،  الصهيوين  االستكبار  مبخططات 

والتضامن والرتاحم واالُلفة السائدة منذ القدم بني أبناء االمة االسالمية.
لقد عّطل ظهور أشكال التطرف والتكفريية واجلماعات االرهابية املسلحة 
اليت تقمصت لبوس الدين، املنجزات واملكاسب اليت تضافرت مع بعضها 
البعض وأمثرت عن نتائج ابهرة على مستوى تعزيز هيبة املسلمني والعرب 
أمام أنظار العامل، ومن ذلك انتصار حزب هللا واملقاومة االسالمية اللبنانية 
على اجليش الصهيوين يف حرب متوز اليت استمرت ٣٣ يوماً عام 2006م.، 
وصمود اجملاهدين الفلسطينيني يف »قطاع غزة« امام االجتياح االسرائيلي 

ووصول صوارخيهم املزلزلة اىل العمق الصهيوين عام 2008م.
هذان احلداثن شّكال معا قفزة جبارة يف املعادالت االقليمية والعاملية لفائدة 
قوى املقاومة واملمانعة بوجه التوسع الصهيوين واملشروع االمريكي العدواين 
و»العراق«  )2001م.(  »افغانستان«  احتالل  بعد  األوسط  الشرق  يف 
يف  وضعت  العاملي  االستكبار  اسرتاتيجيات  تكن  مل  حيث  )200٣م.(، 
هبذه  والفلسطينيني  اللبنانيني  واملقاومني  اجملاهدين  قدرات  تنامي  حسباهنا 
السرعة وتوجيههم ضرابت قاصمة اىل مواقع كانت اىل عهد قريب خطاً امحر 

يف املعادالت االمريكية واالوروبية والصهيونية.

يشكل  ابت  الذي  العامل  اىل  والصهيونية  االستكبار  من  انتبه كّل  وقد 
اخلطر األكرب على اسرتاتيجياهتم وحتركاهتما املشبوهة ضمن ما يسمى بنظرية 
»الفوضى اخلالقة« ومشروع الشرق االوسط اجلديد. كان هذا العامل هو 
اليت  املدوية  وانتصاراهتم  جماهديها  حول  االسالمية  االمة  مجاهري  التفاف 

اخذت تقض مضاجع امريكا واسرائيل وحلفائهما الغربيني واالقليميني.
قد  املذاهب، كانت  بني  والتقريب  االسالمية  الوحدة  مؤمترات  أبن  املؤكد 
تركت آاثرها وبصماهتا الكبرية على توحيد الرؤى والتصورات واملواقف البينية 
واعطت قيما حضارية للمساعي والقرارات الوحدوية اليت اختذهتا منذ أتسيس 
دار التقريب بني املذاهب يف »مصر« خالل فرتة الستينات وإنشاء اجملمع 

العاملي للتقريب بني املذاهب االسالمية يف »ايران« عام 1٩٩1م.
القرارات اليت كان هلا ابعد األثر الحقاً يف اعطاء مزيد من الزخم واالسناد 
والقوة للعمليات اجلهادية البطولية على مستويي مقارعة االحتالل الصهيوين 
الغطرسة  لغة  وتقويض  الشريف«،  و»القدس  لـ»فلسطني«  الغاصب 
واالستكبار واستخدام العصا الغليظة اليت اعتمدهتا االدارة االمريكية يف خماطبة 
املتحدة«  »الوالايت  غزو جيش  بعد  والعربية  االسالمية  والشعوب  الدول 

واجليوش االطلسية دولتني عظيمتني مها افغانستان والعراق .
كان واضحا أبن تفجري العالقات البينية االسالمية - االسالمية بتضخيم 
املذهبية والتعصب والتطرف  لغة  الطائفي والضرب على وتر  دور االعالم 
الدوائر  استخدمته  الذي  البغيض  االرهايب  الرّد  هو  والتباغض،  والتحريض 
االجنبية املعادية للثأر من التضامن االسالمي واالنتقام من انتصارات االمة 

احملمدية الكرمية على إسرائيل وامريكا يف اكثر من موقع يف املنطقة.
وبلحاظ ما جرى يف نطاق ما مسي بثورات الربيع العريب اليت اقعدت »تونس« 
لالرهابيني  مرتع  اىل  »سوراي«  واحالت  مصر  واربكت  »ليبيا«  ومزقت 
والتعبيد  والسيب  االهايل  وحرق  الرؤوس  وقطع  والغزو  ابلتطرف  املهووسني 

حظر الحجاب تحامل على اإلسالم
على  احلجاب  حبظر  األملانية  السلطات  قرار  اإلسالمية  اجلمعيات  أدانت 

الفتيات املسلمات داخل »رايض« األطفال واملدارس االبتدائية.
وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا(، قالت مجعية االحتاد الرتكي 
القرار إن األمر ال يعدو أن يكون جداًل  اإلسالمي »ديتيب«، معلقة على 

ظاهرايً سيساء استخدامه من األحزاب الشعبوية.
وقال مجعية ديتيب، وهي أكرب مجعية إسالمية يف أملانيا، إن قرار حزب البديل 
األملاين التصويت أبغلبية 90 يف املائة لصاحل حظر احلجاب، تبني اجلهات اليت 

حتارب اإلسالم.

وأعربت اجلمعيات عن معارضتها حلظر احلجاب قائلة: 
التلميذات  التمييز اجلسيم ضد  إن من الصعب عليها رؤية حاالت فردية من 
والتالميذ املسلمني على يد املعلمني جملرد ارتداء احلجاب أو ممارسة الصوم يف 

شهر رمضان.
مبينة أن األمر يتطلب اآلن رد فعل مشرتك من جانب اجلمعيات اإلسالمية. 

يذكر أن »النمسا« حظرت ارتداء احلجاب يف املدارس االبتدائية.

املصدر: اليوم 24

مسلمو ألمانيا:

والتنكيل، وما جّر ذلك على االمة يف ما بعد، من ويالت وكوارث ومعارك 
أهلية طاحنة احرقت االخضر واليابس يف ربوعنا اجلميلة والوادعة، فإن االمة 
االسالمية وبعد مثاين سنوات من ظهور الفتنة التكفريية الكربى واجتياحها 
مناطق شاسعة من سوراي والعراق و»لبنان« و»سيناء« مصر وانتشارها يف 
افريقيا ومناطق غرب آسيا، ومن مث احنسارها بسرعة الربق جراء التصدي هلا 
حبزم من قبل ابناء العراق ولبنان وسوراي الذين طاردوا عصاابت »داعش« 
واشباهها وانزلوا هبا اهلزائم املتتالية ورموا مبلفاهتا االجرامية اىل مزبلة التاريخ 

لتكون عربة لغريها.
نقول انه وبعد كل هذا فإن شبح التطرف واحلقد الطائفي وتكفري عباد هللا 
ما يزال ماثالً وهو لن يزول ابداً ما دامت الكتب الصفراء والقلوب العمياء 
والعقول الصماء حافلة هبذا الفكر، االمر الذي يستدعي حتركاً جاداً من قبل 
علماء االمة ومفكريها دفعاً للفنت املستقبلية اليت ميكن ان جتّر املسلمني اىل 
مواجهات بينية عقيمة ومفرطة ابالرواح واملمتلكات واالمن والسلم االهلي 
والتضامن والرتاحم والتواصل يف دول العامل االسالمي كما حصل طيلة الفرتة 

السوداء من اترخينا املعاصر.
ال شك أبن املؤمتر الدويل الثاين عن ظاهرة التطرف والذي بدأ اعماله )1 
يوليو 201٩م.( يف حمافظة »نينوى« مببادرة كل من اجملمع العاملي للتقريب 

بني املذاهب االسالمية يف العراق وجامعة املوصل واجلامعة التقنية الشمالية 
وذلك حتت عنوان »التنوع الديين والقومي والتكامل اجملتمعي«، هو خري 
حترك لرأب الصدع وجتاوز أخطاء ما قد حصل بسبب الرتاخي واخلوف من 

االرهابيني.
فقد حتررت مدينة »املوصل« من خرافة داعش والعصاابت التكفريية وهي 
تستعيد عافيتها يوما بعد آخر بفضل التالحم بني الشعب العراقي وقواته 
املسلحة من جيش وحشد شعيب وقوى أمنية ، وها هي حتتضن مؤمترا اسالمياً 
استعراض  بعد  واالكادمييون حساابهتم  واملفكرون  العلماء  فيه  يراجع  دوليا 

التجارب املريرة اليت انتكست هبا االمة االسالمية يف الكثري من بلداهنا.
وال بد من التأكيد هنا على ان عقد مثل هذا املؤمتر الدويل بعد اندحار قوى 
الظالم ومحاهتم من العراق وسوراي، يعد فرصة جوهرية ألعادة مسار االمة اىل 
سكة الصواب واملضي قدماً يف ذات االجتاه الذي بدأُه اخلريون من السنة 
والشيعة منذ الستينات، ومل يرتاجعوا عنه قط حىت يومنا هذا حفاظا على 

وحدة الصف االسالمي اليت هي من اوجب الواجبات يف راهننا املعاصر.

https://www.alalamtv.net/news/4300216/ :املصدر
محيد حلمي البغدادي

علماء االسالم ومفكروه...

ومسؤولية محاربة التطرف والتكفير
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أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

تعرض مصلی »کائن« يف »مشفی« يف غرب »السويد« الی هجوم من قبل 
عدد من املتخوفني من الدين اإلسالمي حيث أساءوا الی »القرآن الکرمی«.

إن هذا املصلی يتبع مشفی فی غرب السويد حيث تعرض الی هجوم من 
قبل عدد من املتخوفني من الدين اإلسالمی حيث قاموا بتمزيق عدد من 

املصاحف.
وأصدرت إدارة املصلی بياانً عرب الشبکات اإلجتماعية أعلنت فيه: 

ان املهامجني ملشفی »مولندال« الکائن فی مدينة »غوتنربغ« السويدية أساءوا 
الی القرآن الکرمی وقاموا بتمزيق املصاحف.

وأضاف البيان ان هؤالء املهامجني قاموا برش املشروابت علی سجاد املصلی.
وأدان مسئولوا املشفى هذا اهلجوم وإعتربوه إساءة للمسلمني مجيعاً.

وأعلنت الشرطة عن بدء التحقيق والبحث فيما حدث وأهنا تراجع الکامريات 
احمليطة ابملصلی.

وجتدر اإلشارة إىل أن السويد اليت تشتهر بسياسات اهلجرة والتعايش، قد 
أتثرت مبوجات اإلسالموفوبيا يف السنوات األخرية بسبب أنشطة األحزاب 
اليمينية يف أورواب وداخل البالد. اإلسالم هو اثين أكرب داينة يف السويد بعد 
البالغ  املسيحية ، ويشكل املسلمون حوايل 500 ألف من سكان البالد 

عددهم ٩ ماليني نسمة.

http://iqna.ir/fa/news/3823125 :املصدر

هوية  لتغيري  الرامية  الصهيونية  احملاوالت  العبارات  أبشد  األزهر،  أدان 
»القدس«، حمذرًا من كوهنا تزيد املوقف يف املنطقة اشتعاال.

ودعا األزهر، يف بيان 2 يونيو 201٩م. اجملتمع الدويل أبن يوقف االنتهاكات 
اإلسرائيلية وأحدثها افتتاحه ملا أمساه بنفق »طريق احلجاج«.

وأهاب بكافة الدول أن تتحمل مسؤولياهتا جتاه حقوق مسلمي ومسيحيي 
العامل وجتاه القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حامسة توقف عبث 
وأرضه  الفلسطيين  الشعب  حبقوق  املتكرر  واستخفافه  الصهيوين  الكيان 

ومقدساته.
وجدد األزهر الشريف أتكيده على موقفه الثابت جتاه القضية الفلسطينية، 
ورفضه القاطع ألية إجراءات من شأهنا التعدي أبي شكل من األشكال 
على حقوق هذا الشعب املظلوم يف استعادة أرضه، وإقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد على أن أمهية التعامل مع القضية الفلسطينية ابعتبارها مفتاح السالم 

يف الشرق األوسط، وأن استمرار انتهاكات الكيان الصهيوين لن تزيد املوقف 
يف املنطقة والعامل إال اشتعاال.

ومساء األحد، شارك كل من السفري األمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، 
يف  غرينبالت،  جيسون  األوسط،  الشرق  إىل  اخلاص  األمريكي  واملبعوث 

مراسم افتتاح نفق جنوب املسجد األقصى يف مدينة القدس احملتلة.
ومير النفق ببلدة سلوان، ومت افتتاحه يف ظل إجراءات أمنية مشددة وإغالق 

كامل للبلدة.
وميتد الطريق بني بركة سلوان التارخيية وأسفل املسجد األقصى وابحة حائط 

الرباق )احلائط الغريب للمسجد(.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف أنشطتها حملو هوية القدس وهتويد 
قرارات  إىل  استناًدا  املأمولة،  لدولتهم  عاصمة  هبا  يتمسكون  اليت  املدينة، 

الشرعية الدولية، اليت ال تعرتف ابحتالل إسرائيل للقدس.

https://ar.shafaqna.com/AR/193238/ :املصدر

اإلساءة للقرآن

في هجوم على مصلى في السوید

األزهر: إسرائيل تشعل المنطقة

تزاید مستمر للمسلمين في المكسيك
التطرف، إن اإلحصائيات والتقارير تشري إىل  قال مرصد األزهر ملكافحة 
حيث كان  املكسيكية  الوالايت  يف  مستمر  تزايد  يف  املسلمني  عدد  أن 
تعداد املسلمني حوايل ٣760 يف عام 2010م. من بينهم 2.٣68 رجاًل 
 Inegi »و1.٣٩2 امرأة، وذلك وفًقا للتقرير الذي أعّدته منظمة »إينيجي

حول ابنوراما األداين يف »املكسيك« لعام 2010م.
وأضاف املرصد، يف تقرير له عن املسلمني يف املكسيك، أن العرب املهاجرين 
إىل املكسيك ميثلون النسبة الكربى، مع وجود عدد ليس ابلقليل من املسلمني 
ذوي األصول املكسيكية اخلالصة، ينتمي غالبيتهم إىل الطبقة املتوسطة أو 

املتوسطة العليا.
العاصمة حيث  املكسيك  مدينة  ترتكز ىف  املسلمني  غالبية  أن  إىل  وأشار 
يتمركز الدروز والسنة، وعلى الرغم من ذلك توجد جمموعات من اجلاليات 
 ،Baja California »املسلمة يف مدن أخرى مثل »والية ابها كاليفورنيا
و»كواهويال«   Puebla و»بويبال«   ،Jalisco و»خاليسكو« 
 San Cristóbal »و»سان كيستوفر دي الس كاساس ،Coahuila

.de las Casas
املسلمني يف  لعام 2015م. إىل أن عدد  الرمسية  وتشري اإلحصاءات غري 
املكسيك قد وصل إىل 5.000 شخص، بل يذكر مدير املركز السلفي يف 
املكسيك حممد رويث املكسيكي إىل أن العدد قد تعدى 10.000 وذلك 

نقاًل عن مركز بيو األمريكي البحثي.
تزايد مستمر،  وأضاف، أن املسلمني مجاعة مساملة ومتنوعة ومعتدلة ويف 
البالد  انتشارًا داخل  األكثر  الدينية  ُيشكلون إحدى اجملموعات  وأصبحوا 
خالل العشرين عاًما األخرية، مشريا إىل أن تعداد املسلمني قد ارتفع بشكل 
ألفني  بينهم  من  ألًفا،   ٣٩ إىل  وصل  حيث  األخرية  األعوام  يف  ملحوظ 
من أصول مكسكيكية اعتنقوا اإلسالم حديثًا، ومنهم من يرى أن أعداد 
املعتنقني يفوق هذا العدد بكثري، وذلك وفًقا إلحصائيات غري رمسية صادرة 

عن املؤسسات اإلسالمية ابملكسيك لعام 2016م.

khabars7.com :املصدر
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البداء، من املسائل الكالمية، واملراد منه أّن مصري اإلنسان يف حالة تبّدل 
أفعال  حبسب  يكون  والتبدل  التغري  وهذا  وجل،  عز  هللا  قبل  من  وتغري 
اإلنسان، فمثالً قد يكون هللا قد كتب إلنساٍن العيش ملدة مخسني عاماً، 
عاماً  سبعني  إىل  عمره  فيمد هللا يف  رمحه  يصل  اإلنسان كان  هذا  ولكن 
بسبب صلته لرمحه، وقد يكون األمر ابلعكس، أي: إّن هللا كتب لعبد أن 
يعيش سبعني سنة ولكن كان عدمی الرب بوالديه، فينقص هللا من عمره ومييته 

يف سن اخلمسني.
والبداء أشبه ابلنسخ، ولكن النسخ يكون يف األمور التشريعية، أي: إّن هللا 
ُيشرّع أمراً ويستمر هذا التشريع لفرتة معينة، مث يستبدل هذا التشريع بتشريع 
آخر؛ ألّن التشريع األول ال يصلح للزمان الالحق. أّما البداء عند هللا ليس 
مبعىن أن يكون جاهالً مث علم، بل مبعىن تغرّي اإلرادة وتبّدل العزم عند هللا 
ُ َما َيَشاء َوييُْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب«.1 بسبب عمل يقوم به اإلنسان »َيُْحو اللهّ

معىن البداء يف اللغة
إّن البداء يف اللغة يعين الظهور بعد اخلفاء، ويستعمل يف احملاورات العرفية، يف 
موارد تبدل اآلراء واألفكار واألغراض واألهداف واملقاصد، فيقال: كان رأيه 
كذا مث بدا له فيه، وواضح أّن البداء هبذا املعىن يستبطن جهالً سابقا وعلما 
مستحداث، وكالمها منفيان عن اللّ  تعاىل؛ ألن علم اللّ  سبحانه وتعاىل ذايت 

غري مسبوق جبهل.
واملعىن اللغوي للبداء مركب من عنصرين: 

العنصر األول: جهل سابق وعلم الحق، وأّما العنصر الثاين: فهو تبدل يف 
الرأي واألغراض واألهداف تبعا للعلم الالحق.

فنالحظ وبصورة واضحة أّن العنصر األول يتناىف مع التوحيد، وليس هناك 
مسلم يقبل بنسبة اجلهل إىل اللّ  سبحانه وتعاىل.

أما العنصر الثاين: فإن كان التبّدل يف رأيه بسبب وجود اجلهل السابق عنده، 
فهو يف هذه احلالة يتناىف مع التوحيد أيضاً، فكما أّن اجلهل يتناىف معه كذلك 
يتناىف معه كل تبديل وتغيري يكون بسببه. وإن كان التبديل يف الرأي ليس 
بسبب اجلهل وإّنا انشئ من عوامل اُخرى متعلقة ابإلنسان فهو يف هذه 

احلالة ال يتناىف مع التوحيد. فاهلل إذا قّدر على أحد من الناس أن ال يكون 
له ولد، ولكن هذا اإلنسان دعا هللا فتقّبل هللا دعائه ورزقه ولد.

البداء يف القرآن الكرمی
َما َيَشاء َوييُْثِبُت   ُ من أهم اآلايت الدالة على البداء: قوله تعاىل: »َيُْحو اللهّ
ًا نِْعَمًة أَنيَْعَمَها َعَلٰى  ِلَك أبَِنهَّ اللهََّ َلْ َيُك ُمَغيهّ َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب« وقوله تعاىل: »ذَٰ
يٌع َعِليٌم«2 وقوله تعاىل: »َلُه ُمَعقهِّباٌت  ُوا َما أِبَنيُْفِسِهْم َوَأنهَّ اللهََّ سَِ قيَْوٍم َحتهَّٰ ييَُغيهّ
ُوا  ِمْن بينَْيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َيَْفُظونَُه ِمْن َأْمِر اللهَِّ ِإنهَّ اللهََّ ال ييَُغيهُّ ما ِبَقْوٍم َحيتهَّ ييَُغيهّ
ما أِبَنيُْفِسِهْم...«.٣ فاآلية األوىل تدل على جواز احملو واإلثبات من قبل هللا 
يف هذا العامل، واآليتان الالحقتان تبّينان أّن ما ميحى ويَثبت غريه غري انشئ 
من عدم العلم، بل انشئ من التغريات اليت جيريها اإلنسان، وهذه التغريات 

يف حياة اإلنسان هلا أثر يف تغري إرادة هللا.

معىن البداء يف مدرسة أهل البيت
فاملراد ابلبداء عند مدرسة أهل البيت هو: 

إّن اللّ  سبحانه يقّدر لعبده تقديرا طبقا ملقتضى معني، مث يبدل اللّ  تقديره 
طبقا ملقتٍضى جديد يظهر يف العبد نتيجة عمل معني يقوم به، مع علمه 

السابق يف كال األمرين واحلالني.
وهذا ما يقول به كل املسلمني، والنزاع بينهما لفظي، وصدق العالّمة السيد 

عبد احلسني شرف الدين، إذ يقول: 
فالنزاع يف هذه املسألة بيننا وبني أهل السنة لفظي، مث يقول: فإن أصرهّ غيان على 
هذا النزاع اللفظي وأىب التجوهّز إبطالق البداء على ما قلناه، فنحن انزلون على 

حكمه فليبدل لفظ البداء مبا يشاء وليتق اللهّ  ربه يف أخيه املؤمن.4
وقبله كتب الشيخ املفيد يقول:

أما إطالق لفظ البداء فإنهّا صرت إليه ابلسمع الوارد عن الوسائط بني العباد 
وبني اللهّ  عزهّ وجل، ولو ل يرد به سع أعلم صحته ملا استجزت إطالقه، كما أنهّه 
لو ل يرد عليهَّ سع أبن اللهّ  يغضب ويرضي ويب ويعجب ملا اطلقت ذلك عليه 
سبحانه، ولكنه ملا جاء السمع به صرت إليه على املعاين اليت ال أتابها العقول، 

ا خالف من خالفهم يف  وليس بيين وبني كافة املسلمني يف هذا الباب خالف، وإنهّ
اللفظ دون ما سواه. وقد أوضحت من عليت يف إطالقه مبا يقصر معه الكالم، 
وهذا مذهب اإلمامية أبسرها، وكلهّ من فارقها يف املذهب ينكره على ما وصفت 

من االسم دون املعىن وال يرضاه.5
وقبله قال اإلمام الصادق، يف تفسري قوله تعاىل »ميحو اللّ  ما يشاء 

ويثبت وعنده اُم الكتاب«: 
»فكل أمر يريده اللهّ  فهو يف علمه قبل أن يصنعه ليس شيء يبدو له إال وقد كان 

يف علمه، إن اللهّ  ال يبدو له من جهل.«6
وقال أيضاً: 

»من زعم أنهّ اللهّ  عزهّ وجل يبدو له يف شيء ل يعلمه أمس فابرؤا منه.«7

أدلة اإلمامية للبداء
إّن عمدة أدلة اإلمامية يف مسألة البداء اُمور ثالثة هي:

القرآن الكرمی
ُ َما َيَشاء َوييُْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب« قال تعاىل : »َيُْحو اللهّ

وقوله تعاىل:»َيْسأَلُُه َمن يف السهََّماَواِت َواأْلَْرِض ۚ ُكلهَّ ييَْوٍم ُهَو يف َشْأٍن«8

أدلة مسألة النسخ يف التشريع
التكوين  يف  النسخ  أبّن  قالوا:  حيث  التشريع،  يف  النسخ  ملسألة  مشاهبة 
تشريعي، وكما  بداء  والنسخ  تكويين،  نسخ  والبداء  التشريع،  كالنسخ يف 
أثبت املسلمون النسخ يف التشريع، كما يف مسألة تغيري القبلة من املسجد 
األقصى إىل الكعبة الشريفة، ومل خيالف منهم يف ذلك أحد، ومل يعترب أحد 
لثبوت جهل  لعلمه األزيل سبحانه وتعاىل، وال مستلزماً  منهم ذلك خمالفاً 
سابق، كذلك البداء تغيري يف األحكام الكونية دون أن يلزم منه جهل سابق، 
وال خمالفة لعلمه األزيل سبحانه وتعاىل، فإن أشكل أحد على البداء فإن 
إشكاله يقع على النسخ، وما يذكر من اجلواب يف ابب النسخ ميكننا إيراده 
بتمامه يف ابب البداء، بال أدىن فرق بني األمرين، واإلشكال على البداء 
إّنا هو تكرار ملا أشكل به اليهود على النسخ يف التشريع، حيث إهّنم يرون 
بطالن ذلك، وعدم إمكان نسبته اىل اللّ  سبحانه وتعاىل، كما أن إجابة 
علماء املسلمني على هذا اإلشكال، وإثباهتم إلمكان النسخ يف التشريع دون 
لزوم خلل منه يف الساحة الربوبية املقدسة قابلة لالنطباق على ابب البداء 

الذي هو عبارة عن النسخ يف عامل التكوين والتدبري.

أتثي األعمال يف مصائر اإلنسان
وهذه حقيقة قرآنية مؤكدة، إضافة اىل ما يف السّنة النبوية من أتكيد متواتر 
عليها، وهي أّن أعمال اإلنسان من اإلميان والشرك والطاعة واملعصية، بر 
الوالدين وعقوقهما واالنفاق على الفقراء واإلمساك عن ذلك، وصلة الرحم 
والسعادة، وهذه  العمر  والربكة وطول  الرزق  اخل، مؤثرة يف   ... وقطيعتها، 
االُمور ذكرها القرآن الكرمی مراراً، وأيدهتا السّنة النبوية، وقد خلصها القرآن 
الكرمی، بقوله تعاىل: » إن اللّ  ال يغرّي ما بقوم حيت يغريوا ما أبنفسهم« 

إنكار مثل هذه  إنكاره ينجّر إىل  أّن  البداء البد وأن يعرف  والذي ينكر 
احلقيقة الواضحة، فإن كان يؤمن هبا، فليعلم أّن هذا الذي يؤمن به هو الذي 

تسميه اإلمامية ابلبداء.

أقوال علماء اإلمامية يف البداء
وهذا هو املعىن الذي أّكد عليه علماء اإلمامية املتقدمون منهم واملتأخرون. 

قال الشيخ املفيد: 
قول اإلمامية يف البداء، طريقه السمع دون العقل... وليس املراد منه تعقب الرأي 
ووضوح أمر كان قد خفي عنه، ومجيع أفعاله تعاىل الظاهرة يف خلقه بعد أن ل 

تكن، فهي معلومة له فيما ل يزل.٩
وقال الشيخ الطوسي: 

البداء حقيقته يف اللغة هو الظهور ولذلك يقال بدا لنا سور املدينة وبدا لنا وجه 
الرأي... فأما إذا ُاضيفت هذه اللفظة اىل اللهّ  تعاىل، فمنه ما جيوز اطالقه عليه 
ومنه ما ال جيوز، فأما ما جيوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه ويكون اطالق 
التوسع، وعلى هذا الوجه يمل مجيع ما ورد عن  ذلك عليه على ضرب من 
األئمة عليهم السالم من األخبار املتضمنة إلضافة البداء اىل اللهّ  تعاىل دون ما 
ال جيوز عليه من حصول العلم بعد إن ل يكن، ويكون وجه اطالق ذلك فيه 
تعاىل التشبيه، وهو انهّه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفني ما ل يكن 
ظاهراً هلم ويصل هلم العلم به، بعد أن ل يكن حاصالً هلم، ُاطلق على ذلك لفظ 

البداء.10
وقال السيد عبداللهّ  شرب: 

للبداء معاٍن بعضها جيوز عليه وبعضها يتنع وهو - ابلفتح واملد - أكثر ما يطلق 
يف اللغة على ظهور الشيء بعد خفائه وحصول العلم به بعد اجلهل، واتفقت 
االُمة على امتناع ذلك على اللهّ  سبحانه إال من ال يعتدهّ به، ومن نسب ذلك ايل 

اإلمامية فقد افرتى عليهم كذابً واإلمامية براء منه.11
وكتب الشيخ آغا بزرك الطهراين يقول:

ل  أن  بعد  ُعلم  شيء  واستصواب  يكن،  ل  رأي  ظهور  اللغة  يف  معناه  البداء 
يعلم، وهذا املعىن يصل لعامة أفراد البشر، ولكنه يستحيل على اللهّ  تعاىل شأنه 
الستلزام بدو الرأي بشيء ل يكن، للجهل به أواًل، أو العجز عنه وهو تعاىل منزهّه 
عنهما... البداء الذي يعتقده اإلمامية هو ابملعىن الذي البد أن يعتقده كل من 
كان مسلماً يف مقابل اليهود القائلني أبن اللهّ  تعاىل قد فرغ من األمر وأنهّه ال يبدو 
منه شيء »يد اللهّ  مغلولة« أو من تبع أقاويل اليهود زاعماً أنهّه تعاىل أوجد مجيع 
املوجودات وأحدثها دفعة واحدة... فال يوجد منه شيء إال ما وجد أواًل، أو كان 
معتقداً ابلعقول والنفوس الفلكية، قائاًل: انهّه تعاىل أوجد العقل األول وهو معزول 
عن ملكه يتصرف فيه سائر العقول، إذ البد لكل مسلم أن ينفي هذه املقاالت 

ويعتقد أبنه تعاىل:»ُكلهَّ ييَْوٍم ُهَو يف َشْأٍن«...12

الدور العقائدي والرتبوي البناء للبداء
إن االعتقاد ابلبداء ينطوي على أمهية فائقة من جهتني: جهة عقائدية وجهة 

تربوية.

البــداء
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الفائدة العقائدية
أما اجلهة العقائدية فيقول العالمة اجمللسي: 

الذين  اليهود  على  ردهّاً  البداء  ابلغوا يف  ا  إنهّ البيٍت[  ]أهل  السالم  عليهم   م  إنهّ
يقولون: إن اللهّ  قد فرغ من األمر وعن النظام، وعلى بعض املعتزلة الذين يقولون 
إن اللهّ  خلق املوجودات دفعة واحدة على ماهي عليه اآلن من معادن ونبات 
ا يقع يف ظهورها  وحيوان وإنسان ول يتقدم خلق آدم على خلق أوالده، والتقدم إنهّ
ا أخذوا هذه املقالة من أصحاب الفالسفة القائلني  ال يف حدوثها ووجودها. وإنهّ
ابلعقول والنفوس الفلكية، والقائلني أبن اللهّ  تعاىل ل يؤثر حقيقة إال يف العقل 
األول، فهم يعزلونه تعاىل عن ملكه، وينسبون احلوادث إليها ال ايل الباري عز 

وجل.1٣
مبعىن أن أتكيد األئمة على البداء، جاء إلبطال كل فكرة جتعل قدرة 
اللّ  ومشيئته سبحانه وتعاىل حمدودة حبد معني، وإثبات أهنا حقيقة مطلقة 
من كل اجلهات حىت من جهة القدر الذي يقدره بنفسه يف عامل التكوين 
واخللقة والتدبري والربوبية، وأن تقدير اللّ  سبحانه وتعاىل هلذه األقدار ال جيعله 

مسلوب اإلرادة واإلختيار إزاءها.
كما أن البداء جاء للتأكيد على اختيار اإلنسان وإرادته من خالل بيان 
أن القدر اإلهلي فيه لوح حمفوظ ال يقبل التغيري، ولوح آخر هو لوح احملو 
واإلثبات الذي قد قّدره اللّ  سبحانه وتعاىل منذ البدء قابالً للتغيري، تبعاً ملا 

يقوم به اإلنسان من أعمال يف دار الدنيا.
وكأن عقيدة البداء جاءت تكملة لعقيدة القضاء والقدر، فلكي يُدفع الغلو 
واإلفراط يف عقيدة القضاء والقدر، وال تؤخذ مبعىن يسلب االختيار عن اللّ  
وعن اإلنسان، كان البد من تتميمها بعقيدة البداء اليت جاءت لتؤكد أن 
القدر ال يصل حد سلب االختيار عن اللّ ، وال سلب االختيار عن اإلنسان.

الفائدة الرتبوية
ومن اجلهه الرتبوية نالحظ أن عقيدة البداء ذات أثر تربوي بّناء يف حياة 
السابق عن  تتمة كالمه  العالّمة اجمللسي هذا األثر يف  بنّي  اإلنسان، وقد 
الفائدة العقائدية،  أسباب أتكيد األئمة على البداء، حيث ذكر أوالً 

وعطف عليها بذكر الفائدة الرتبوية حيث استمر، يقول: 
فنفوا عليهم  السالم ذلك وأثبتوا أنهّه تعاىل كل يوم يف شأن من إعدام وإحداث 
آخر وإماتة شخص وإحياء آخر اىل غي ذلك ؛ لئال يرتك العباد التضرع اىل 
اللهّ  ومسألته وطاعته، والقرب إليه مبا يصلح اُمور دنياهم وعقباهم، وليجوا عند 
ما  واالحسان  واملعروف  الوالدين  وبر  األرحام،  وصلة  الفقراء،  على  التصدق 

وعدوا عليها من طول العمر وزايدة الرزق.
ومن هذه اجلهة تكون عقيدة البداء مساوقة يف إجيابيتها لعقيدة التوبة وشروط 
جهة  ومن  اإلنسان  بناء  يف  إجيابياً  أثراً  للتوبة  أن  فكما  اللّ ،  عند  قبوهلا 
غلق منافذ اليأس والقنوط، وفتح أبواب األمل والرجاء، وخلق روحية التغيري 
واالستعداد للصالح، كذلك للبداء هذا األثر فيحياه اإلنسان، بل البداء 
يعتقد  أن  التوبة  لوازم  فإن من  التوبة وأمثاهلا من األعمال،  لوازم  الزم من 
واإلثبات،  احملو  لوح  بعد يف  مل جيف  وتعاىل  اللّ  سبحانه  قلم  التائب أبن 
يشاء ويسعد من شاء ويشقي  ما  ويثبت  يشاء  ما  أن ميحو  فله سبحانه 

من شاء حسب ما يتحلى به العبد من مكارم األخالق وبصاحل األعمال 
أو يرتكب من طاحل األعمال، وليست مشيئته سبحانه جزافية غري اتبعة 
لضابطة حكيمة، بل لو اتب العبد وعمل ابلفرائض ومتّسك ابلعصم خرج 

من صفوف األشقياء ودخل يف عداد السعداء، وابلعكس.
ويف اطار ذلك كله نستطيع أن نفهم معىن كالم األئمة أبنه:

• »ما عبداللهّ  بشيء مثل البداء.«14
• »وما ُعّظم اللّ  عّز وجل مبثل البداء.«15

وخلع  ابلعبودية  اإلقرار  ثالث خصال:  عليه  أيخذ  حت  نبيهّاً  اللهّ   بعث  • »ما 
األنداد، وأن اللهّ  يقدهّم ما يشاء ويؤخهّر ما يشاء.«16

اهلوامش:
1. سورة الرعد، اآلية ٣٩.

2. سورة األنفال، اآلية 5٣.
٣. سورة الرعد، اآلية 11.

4. شرف الدين، »أجوبة مسائل جار الّل«، ص 102.
5. املفيد، »أوائل املقاالت«، ص 80.

6. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 4، ص 121، ح 6٣.
7. املصدر السابق، ج 4، ص 111، ح ٣0.

8. سورة الرمحن، اآلية 2٩.
٩. املفيد، »تصحيح اعتقادات اإلمامية«، ص 66.

10. الطوسي، »عدة األصول«، ج 2، ص 2٩.
11. شرب، »مصابيح األنوار«، ج 1، ص ٣٣.

12. آقا بزرك الطهراين، الذريعة، ج ٣، ص 51 ــ 5٣.
1٣. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 4، صص 1٣0-12٩.

14. الكليين، »الكايف«، ج 1، ص 146.
15. املصدر السابق، ج 1، ص 146.
16. املصدر السابق، ج 1، ص 147.

املصادر واملراجع:
1. »القرآن الكرمی«.

دار  بريوت،  الشيعة«،  تصانيف  إىل  »الذريعة  حمسن،  حممد  الطهراين،  بزرك  آقا   .2
األضواء، ط ٣، 140٣هـ / 1٩8٣م.

٣. الطوسي، حممد بن احلسن، »عدة األصول«، حتقيق: حممد رضا األنصاري، قم، 
ستارة، ط 1، 1417هـ.

 ،4 ط  اإلسالمية،  الكتب  دار  طهران،  »الكايف«،  يعقوب،  بن  حممد  الكليين،   .4
1407هـ.

5. اجمللسي، حممد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 140٣هـ 
/ 1٩8٣م.

6. املفيد، حممد بن حممد بن النعمان، »أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات«، قم، 
دار املفيد، ط 2، 1414 هـ/ 1٩٩٣ م.

النعمان، »تصحيح اعتقاد اإلمامية«، قم، دار املفيد،  7. املفيد، حممد بن حممد بن 
د.ت.

8. شرب، عبد هللا، »مصابيح االنوار يف حل مشكالت االخبار«، حتقيق وتعليق: السيد 
علي عبد هللا شرب، بريوت، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، ط 2، 1٩87م.

مطبعة  لبنان،  -ـ  صيدا  جار هللا«،  مسائل  »أجوبة  احلسني،  عبد  الدين،  ٩. شرف 
خصائص اإلمام المهدیالعرفان، ط 2، 1٣7٣هـ / 1٩5٣م.

يقدمها   اليت  الصورة  من  النقيض  وعلى  الناس  يتصوره  مما  النقيض  على 
املسيحيون عن النيب عيسى، فان السيد املسيح مل يكن نبيا مساوما 
ومهادان. ومبا أنه بعث للنبوة يف وقت كان فيه بنو اسرائيل يعيشون يف الشرك 
وخيضعون حلكم الروم الكفرة، فقد إعتمد النيب عيسى طيلة فرتة نبوته 

النضال ومل يتخل عن تقدمی العظات احلماسية والتشهري البات.
ثوراي  عيسى كان رجال  النيب  أن  بسهولة  األانجيل، جند  دراسة  ومع 

ويسعى جاهدا لنصرة املضطهدين على اجلائرين.1
إن ما كان يواجهه النيب عيسى هو معابد اليهود اليت تكدست بعد النيب 
ابلراب  ودنست  واجملوهرات  ابلذهب   نون بن  يوشع  موسى ووصيه 
منازعني مألوا  بال  أمناء خزنة  »السنهدرين«  أعضاء جملس  والرايء. وكان 
كنوزهم ابسم الدين و»التوراة«. وأحلوا احلرام وحرموا احلالل وسجدوا لعجل 

السامري )إكتناز الذهب(.2
وهناك العديد من القرائن والشواهد اليت تظهر أن هذا النيب الكرمی، مثله مثل 
ابقي األنبياء االهليني العظام، كان مكلفا بتطبيق األحكام االهلية ومكافحة 
أشكال الكفر والشرك واإلحلاد اجلاري يف عصره وزمانه، مثلما أن هذا النيب 
التيار املعقد واملزور والشيطاين لسكنة  الكرمی قام وانتفض ملواجهة وحماربة 
املعابد، لكن هذا التيار املخيف، انل مأربه الشيطاين يف النهاية وأدى إىل 

حرمان احملرومني واملستضعفني من هذا النيب املرسل. 
النيب  حماكمة  هي  اليهود  جبني  على  وصمة  أكرب  أن  القول  ميكن  ورمبا 
عيسى، وهم الذين أمضوا عمرهم كذاب وزيفا يف إنتظار ظهوره وصلب 

املسيح املوعود )حسبما يزعمون(.
ويقول و. م. ميلر مؤلف »اتريخ الكنيسة القدمية«:

إن علماء اليهود وحكامهم مل يريدوا التصديق ابن عيسى هذا، هو نفسه 
املسيح املوعود ومن أنه بعث من قبل هللا. لذلك مل يكونوا جاهزين للتخلي 
عن معاصي النخوة والرايء والتكرب والتوبة واإلميان به. ومبا أن عيسى المهم 
حبدة وشجاعة على ذنوهبم، إستشاطوا غضبا وقصدوا قتله، وأعطوا يف خامتة 

الذي كان أحد اإلثين عشر ]احلواريني[  املال ل يهودا  املطاف مبلغا من 
ليسلم سيده. وانتهت حماكمته بتسرع ومبا خيالف القانون.٣

واقعة الصليب
املسلمون يعتقدون أن عيسى مل يُقتل ومل يصلب بل رفعه هللا إليه يف 
السماء وأنه سيعود يف آخر الزمان فيقتل الدجال ويظهر اإلسالم ويدعو 

إليه.
قال تعاىل: 

»َو قيَْوهلِِْم ِإانهَّ قيَتيَْلَنا اْلَمسيَح عيَسى اْبَن َمْرمَیَ َرُسوَل اللهَِّ َو ما قيَتيَُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو 
لِكْن ُشبهَِّه هَلُْم َو ِإنهَّ الهَّذيَن اْختيََلُفوا فيِه َلفي  َشكهٍّ ِمْنُه ما هَلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالهَّ اتهِّباَع 
ُ َعزيزاً َحكيماً ، َو ِإْن ِمْن َأْهِل  ُ ِإلَْيِه َو كاَن اللهَّ الظهَّنهّ َو ما قيَتيَُلوُه يَقيناً ، َبْل رَفيََعُه اللهَّ

اْلِكتاِب ِإالهَّ لَييُْؤِمَننهَّ ِبِه قيَْبَل َمْوتِِه َو ييَْوَم اْلِقياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشهيداً.«4
روی عن محران بن أعني عن أيب جعفر قال : 

»إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه هللا إليه، فاجتمعوا إليه عند املساء و هم 
اثنا عشر رجال- فأدخلهم بيتا مث خرج عليهم من عني يف زاوية البيت- و هو 
ينفض رأسه من املاء، فقال إن هللا أوحى إيل أنه رافعي إليه الساعة- و مطهري 
من اليهود فأيكم يلقى عليه شبحي- فيقتل و يصلب و يكون معي يف درجيت، 
فقال شاب منهم أان اي روح هللا قال فأنت هو ذا- فقال هلم عيسى أما إن 
منكم ملن يكفر يب قبل أن يصبح اثنيت عشرة كفرة، فقال له رجل منهم أان هو اي 
 نيب هللا فقال عيسى إن حتس بذلك يف نفسك فلتكن هو- مث قال هلم عيسى
أما إنكم ستفرتقون بعدي على ثالث فرق- فرقتني مفرتيتني على هللا يف النار و 
فرقة تتبع مشعون صادقة على هللا يف اجلنة مث رفع هللا عيسى إليه من زاوية البيت 
 إن اليهود جاءت يف طلب عيسى و هم ينظرون إليه، مث قال أبو جعفر
من ليلتهم- فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى إن منكم ملن يكفر يب- من 
قبل أن يصبح اثنيت عشرة كفرة- و أخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى 
فقتل و صلب و كفر الذي قال له عيسى تكفر قبل أن تصبح اثنيت عشرة 

وصالته خلف المهدي
نـزول عيسـى بن مریم
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إن احلديث عن ظهور وقيام إمام الزمان ميثل أحد املوضوعات الشيقة 
والباعثة على االمل عند املسلمني، بل مجيع املستضعفني يف العامل. وهناك 
واألئمة   األكرم النيب  عن  اخلصوص  هذا  يف  الرواايت  من  الكثري 
األطهار تضم مجيع دقائق ووقائع ما قبل الظهور وزمن ظهور وقيام ذلك 
السيد الكرمی واملنقذ املوعود. وقبل هذا قدمنا يف مقاالت منفصلة مبا فيها 
»آخر الزمان يف مرآة الرواايت« و »آخر عالمات الظهور« رواايت حمليب 
ذرية رسول هللا، حتكي كلها عن األوضاع املضطربة واألزمات الشاملة 
يف مجيع أرجاء العامل والعالقات االنسانية ملا قبل الظهور، إذ يتأمل هلا قلب 
كل مسلم ال بل كل إنسان حر ومنصف يبحث عن العدالة، من كل هذا 
اإلضطراب والفوضى، ويتأوه حسرة وأملا، لكن وبعد قراءة هذا املقال، فان 
قلب اإلنسان يغمره الشعف والتشوق الكبريين للوصال بذلك العزيز منقطع 
النظري. وسعينا يف هذا املقال جاهدين لتصنيف وقائع الظهور حسب زمان 

وقوعها وتقدميها للقراء األعزاء. 

القسم األول: ظهور وقيام اإلمام املهدي
ذكر  إىل  حباجة  بداية  فاننا   املهدي اإلمام  ظهور  حبث  يف  وللدخول 
سلسلة من هنضات ما قبل الظهور. وحتصل هنضات يف أقاصي العامل قبل 
ظهور العدل املطلق، تعد كلها أكانت على حق ويف سبيل احلق أو ابطل 
ويف سبيل الباطل، ضراب من احلاجة املسبقة جلهوزية العامل إلحتضان منقذه. 
بعبارة أخرى، فان هذه النهضات حتصل حىت تتوفر األرضية املالئمة حلوادث 

هذه  من  وقوع كل  زمان  إىل  القسم  هذا  نتطرق يف  فاننا  لذلك  الظهور. 
النهضات على التوايل. 

1. األصهب واألبقع
وحتدثت الرواايت الواردة عن الرسول األكرم وأئمة أهل البيت عن 

شخصني متمردين يدعيان األصهب واألبقع، نشري إىل بعض منها: 
»إذا هلك علج ابلشهّام... فاذا قام العلج االصهب و عسر عليه القلب، ل يلبث 
ك... ويلهّ ابلشهّام الغالء، و تكثر الوقائع، وتقوم  حيتهّ يقتل. فهناك امللك إيل الرتهّ

احلرب علي قدم و ساق.«1
:قال االمام صادق

»و إنهّ أهل الشهّام خيتلفون عند ذلك علي ثالث راايت: السهّفياينهّ، و االصهب، 
و االبقع.«2

2. املصري واملغريب
:قال االمام صادق

»قبل القائم تّتحّرك حرب و قيس.«٣
:قال االمام علي بن ايب طالب

»عالمة خروجه ختتلف ثالث راايت: راية من العرب، فياويل ملصر و ما يلهّ هبا 
منهم. و راية من البحرين، من جزيرة آرال من أرض فارس. و راية من الشهّام، 

فتدوم الفتنة بينهم سنة.«4

كفرة.«5 
وبناء على معتقدات املسلمني، فان النيب عيسى رفع إىل السماء الرابعة، 
ويبقى ابنتظار منقذ آخر الزمان ليظهر مرة أخرى، طبعا ال أن يكون هو منقذا 

بل للدعوة للدين االسالمي والرتويج للتشيع بني بين اسرائيل واملسيحيني. 

مت ينزل عيسى؟
نقرأ  الدجال.   وخروج   املهدي ظهور  بعد   مرمی بن  عيسى  ينزل 
نزول  يف  طويل  حديث  يف  القزويين  ماجة  بن  يزيد  بن  حممهّد  الرواايت:  يف 
عيسى فمن ذلك: ما قالت أم شريك بنت أيب العكر: اي رسول هللا فأين 

العرب يومئذ؟ 
إمامهم قد تقدم يصلي هبم  ببيت  املقدس  و  قال: »هم يومئذ قليل و جلهم  
الصبح إذا نزل هبم عيسى ابن مرمی ص فرجع ذلك اإلمام ينكص يشي القهقري 
له  يقول  يده بني كتفيه مث   يصلي ابلناس فيضع عيسى ليتقدم عيسى

تقدم.«6 
فينزل عيسى ابن مرمی عند املنارة البيضاء شرقي »دمشق« بني مهرودتني7 

واضعا كفه على أجنحة ملكني.8 

ماذا يفعل بعد نزوله؟
وتقدم  الصبح  صالة  أقيمت  وقد  ينزل  فهو  الصالة،  به  يبدأ  شيء  أول 

املهدي فعالً ليصلي ابلناس. 
قال رسول هللا : »ينزل عيسى ابن مرمی فيقول أميهم املهدي تعال 
صل بنا فيقول أال إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة من هللا عز و جل هلذه 

األمة.«٩ 
اخلصائص  من  يعد  مجة،  لربكات  واملصاحب   عيسى النيب  نزول  إن 

.الفريدة لعصر ظهور إمام العصر
روی عن رسول هللا: »يكون عيسى يف أميت حكما عدال، و إماما مقسطا، 

و يدق  الصليب، و يقتل اخلنزير و يضع اجلزية و يرتك الصدقة.«10 
يكسر الصليب يريد إبطال النصرانية و احلكم بشرع اإلسالم و معىن قتل 
اخلنزير حترمی اقتنائه و أكله و إابحة قتله و فيه بيان أن أعياهنا جنسة ألن 
عيسى إنا يقتلها على حكم شرع اإلسالم و الشي ء الطاهر املنتفع به ال 

يباح إتالفه.
و قوله و يضع اجلزية معناه أنه يضعها من أهل الكتاب و حيملهم على 
اإلسالم فقد روى أبو هريرة عن النيب يف نزول عيسى و يهلك يف 
زمانه امللل كلها إال اإلسالم و يهلك الدجال فيمكث يف األرض أربعني سنة 

مث يتوىف فيصلي عليه املسلمون.11

اهلوامش:
1. التوفيقی، حسني، »آشنايی اب اداين بزرگ«، ص ۹۷. 

2. شفيعي سروستاين، امساعيل، »التاريخ الثقايف لقبيلة اللعنة 5«، طهران، هالل، ص 
.٣6

٣. و.م. ميلر، »اتريخ کليسای قدمی«، ص ۳۹.
4. سورة النساء، اآلايت 157-15٩.

5. القمی، علّی بن ابراهيم، »تفسري القمی«، قم، دارالکتاب، الطبعة الثالثة، ۱۴۰۴ه  
.ق.، ج ۱، ص ۱۰۳.

6. االربلى، علّى بن عيسى، »كشف الغمة يف معرفة األئمة«، طربيز، الطبعة االولی، 
1٣81 ق.، ج 2، ص 481.

7. أي شقتني أو حلتني، و قيل: الثوب املهرود الذي يصبغ ابلورس مث ابلزعفران قاله يف 
النهاية، يعىن حالكون عيسى بينهما مبعىن البس حلتني مصبوغتني بورس أو زعفران.

8. االربلى، علّى بن عيسى، »كشف الغمة يف معرفة األئمة«، ج 2، ص 48٩.
٩. اجمللسى، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 140٣ ق.، ج 51، 

ص 85.
10. ابن طاووس، علّى بن موسى، »التشريف ابملنن يف التعريف ابلفنت«، قم، الطبعة 

االولی، 1416 ق.، ص 17٣.
11. اجمللسى، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، ج 52، ص ٣8٣.

خصائص اإلمام المهدی

المهدي في مرآة الروايات

الظهور والقيام
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»املذبوح بني الرهّكن و املقام.«2٣
وقال االمام الصادق حول النفس الزكية: 

»ما بقي بيننا و بني العرب إالهّ الذهّبح.«24

9. دجهّال
:قال رسول هللا

»إنهّه خيرج من املشرق من قرية يقال هلا يهوداء و هي قرية من قرٰي أصفهان و 
بلدة من بلدان األكاسرة. حتته محار أقمر، و هو مطموس العني مكسور الظهّفر 
و النهّظر، و خيرج منه احليهّات و هو حمدودب الظهّهر، قد صوهّر كلهّ سالح يف يديه 
القامة، كهل،  الكعب. و هو قصي  إيل  البحار  القوس، خيوض  الرهّمح و  حيتهّ 

مكتوب بني عينيه: كافر.«25
وقال رسول هللا حول عالمات وخصائص حركته: 

»بني يديه ثالث سنوات: سنة متسك السهّماء فيها ثلث قطرها، و األرض ثلث 
نباهتا. و سنة  ثلثي  ثلثي قطرها، و األرض  السهّماء  فيها  نباهتا، و سنة متسك 
متسك فيها السهّماء قطرها كلهّه، واألرض نباهتا كلهّه، فال يبقي ذات ظلف و ال 
ذات خرس من البهائم إالهّٰ هلك. و إنهّ من أشدهّ فتنه أن أييت األعرايبهّ يقول: 
أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أينهّ ربهّك؟ فيقول: بلي. فيمثهّل له حنو إبله 
كأحسن ما يكون ضروعا و أعظمه أسنمة! و أييت الرهّجل قد مات أخوه و مات 
ابوه فيقول: أرأيت إن أحييت أابك و أخاك الست تعلم أينهّ ربهّك؟. فيقول: بلي. 

فيمثهّل الشهّياطني حنو أبيه أو أخيه!«26

القسم الثاين: الظهور
 ونتابع يف هذا القسم شرح واقعة الظهور الشريفة على لسان النيب األكرم
املسبحة  حبات  مثل  الظهور حتصل  وقائع  أن  ومبا   .األطهار واألئمة 

واحدة تلو األخرى، فاننا نذكرها حسب زمان وقوعها على الرتتيب. 
لقد مت تبيان وتوضيح وقائع زمان الظهور بصفة دقيقة ومتسلسلة من قبل 
ذرية النيب األكرم وكأن شاهد عيان يف ذلك الزمان، يروي ما حصل. 

ونسعى هنا أن يكون مثة ترتيب للرواايت.
:قال رسول هللا

»و الهّذي بعثين ابحلقهّ بشيا لول يبق من الدهّنيا االهّ يوم واحد لطوهّل هللا ذلك اليوم 
حيتهّ خيرج فيه ولدي املهديهّ فينزل روح هللا عيسي بن مرمی فيصلهّي خلفه و تشرق 

ا و يبلغ سلطانه املشرق و املغرب.«27 االرض بنور رهبهّ
وقال اإلمام موسى بن جعفر يف تفسري اآلية الكرمية »َوهللا ُمِتمهَّ نُورِِه َو 

َلْو َكرَِه اْلكاِفروَن«28 فرمودند:
»يقول هللا: و هللا متم هّ نوره: بوالية القائم، و لو كره الكافرون: بوالية عليهّ...« 
غيه  أمهّا  و  فتنزيل،  احلرف  هذا  أمهّا  »نعم،  فقال:  تنزيل؟  هذا  هل  فسئل: 

فتأويل.«2٩
:قال االمام علي بن ايب طالب

»يظهر صاحب الرهّاية احملمهّديهّة و الدهّولة االمحديهّة القائم ابلسهّيف و احلالع الصهّادق 
يف املقال، يههّد االرض و ييي السهّنهّة و الفرض.«٣0

ويقول االمام زين العابدين يف وصف ذلك اليوم:

الذهّلول و ذخر لصاحبكم  السهّحابني، فاختار  القرنني قد خيهّ بني  »أما إنهّ ذا 
و  فيه رعد  فقال: »ما كان من سحاب  الصهّعب؟  ما  و  له:  فقيل  آلصهّعب.« 
صاعقة و برق فصاحبكم يركبه!. أما إنهّه سيكب السهّحاب، و يرقي يف األسباب: 
أسباب السهّماوات السهّبع و األرضني السهّبع: مخس عوامر و الثنتان خربتان!«٣1

اإليان والتوبة بعد الظهور
وقال االمام علي أمري املؤمنني )ع( بشأن اآلية الكرمية: »ييَْوَم أَييت بيَْعُض آايِت 
رَبهَّك ال يَنَفُع نَفساً إياُنا َل َتُكن آَمَنت ِمن قَبُل َأو َكَسَبت يف إياِنا َخياً، ُقِل 

ِانيَْتِظُروا إانهّ ُمنيَْتِظروَن«:٣2
»فعند ذلك ترفع التهّوبة، فال توبة تقبل، و العمل يرفع، و ال ينفع نفسا إيانا ل 

تكن آمنت من قبل.«٣٣

حوادث ما بعد البيعة
:قال االمام صادق

»بعد أن تعقد له البيعة مبكهّة، يسي من مكهّة حيتهّ أييت الكوفة، فينزل جنفها علي 
قرب منها. مثهّ يفرهّق اجلند يف األمصار.«٣4

كما يشرح حوادث ما بعد البيعة هكذا: 
 انهّه خيرج موتورا غضبان اسفا لغضب هللا علي اخللق عليه قميص رسول هللا«
الهّذي كان عليه يوم احد و عمامته السهّحاب و درع رسول هللا السهّابغة و سيف 

رسول هللا ذوالفقار. جيرهّد السهّيف علي عاتقه مثانية اشهر يقتل هرجا.«٣5
مث قال:

هللا  و   : عليهّ قول  هو  و  قريش  ذلك  عند  عنهم  فيغيب  املدينة  »يدخل 
لودهّت قريش أنهّ يل عندها موقفا جزر جزور بكلهّ ما طلعت عليه الشهّمس أو 

غربت!«٣6

القسم الثالث: القيام
وتبدأ الثورة العاملية لإلمام املهدي مع قيامه امللحمي ومنقطع النظري، 
ومن هذا املنزل تغطي بركاته مجيع العامل ابذن هللا. وتبدو مجاليات حلظات 
.القيام الرائعة أثرا لدماء مجيع مظلومي العامل وعلى رأسهم سيد الشهداء

وقال اإلمام الصادق تفسريا لآلية الكرمية: »َحيتهّ ِاذا رَأْوا ما يُوَعُدوَن«:٣7
»]حيتهّ إذا رأوا ما يوعدون[: فهو خروج القائم، ]إمهّا العذاب و إمهّا السهّاعة[: 
و هو السهّاعة، ]فسيعلمون[: ذلك اليوم، و ما نزل هبم علي يد قائمه، ]من 
هو شرهّ مكاان[: يعين عند القائم، ]و أضعف جندا. و يزيد هللا الهّذين اهتدوا 
هدي[: يزيدهم ذلك اليوم هدي علي هدي ابتهّباعهم القائم حيث ال جيحدونه 

و الينكرونه.«٣8
:قال االمام علي بن

»يطههّر هللا به األرض من اهل الكفر و اجلحود! و تطوي له األرض، و يذلهّ كلهّ 
صعب.«٣٩

وقال االمام الكاظم تفسريا لآلية الكرمية »ُقْل ييَْوَم اْلَفْتِح ال ييَنيَْفُع الهَِّذيَن 
َكَفُروا ِإيَانيُُهْم َوال ُهْم ييُْنَظُروَن«:40

»يوم تفتح الدهّنيا علي القائم، و ال ينفع أحدا تقرهّب ابأليان ما ل يكن قبل ذلك 

3. عوف السلمي
:قال االمام زين العابدين

»يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له: عوف السهّلميهّ، أبرض اجلزيرة.5 و 
يكون مأواه تكريت،6 و قتله مبسجد دمشق.«7

4. السفياين
يكشف الرسول األكرم النقاب عن أبعاد خمتلفة من خروج السفياين 

ويقول:
يتبعه من كلب.  السهّفياينهّ يف عمق دمشق، و عامهّة من  له:  يقال  »خيرج رجل 
فيقتل حيتهّ يبقربطون النهّساء، و يقتل الصهّبيان. فيجتمع هلم قيس فيقتلها حيتهّ ال 
ينع ذنب تلعة، و خيرج رجل من اهل بييت يف احلرم، فيبلغ ذلك السهّفياينهّ فيبعث 
إليهم جندا من جنده. فيسي حيتهّ إذا جاء ببيداء من االرض خسف هبم، فال 

ينجومنهم إالهّ املخرب.«8
:قال االمام صادق

»لو رأيت السهّفياينهّ رأيت أخبث النهّاس، أشقر امحر أرزق، يقول: اثري مثهّ النهّار!. 
و لقد بلغ من خبثه انهّه يدفن امهّ ولد له حيهّه خمافة أن تدلهّ عليه.«٩

 :هل خروج السفياين من احملتوم؟ فرّد :وسئل اإلمام الباقر
»نعم، والنهّداء من احملتوم، و طلوع الشهّمس من مغرهبا من احملتوم، و اختالف بين 
العبهّاس يف الدهّولة من احملتوم، و قتل النهّفس الزكيهّة من احملتوم، و خروج القائم من 

آل حممهّد)ص( حمتوم.«10

5. خروج السيهّد اخلراساين
وتطرق الرسول األكرم يف عدة رواايت إىل خصائص قيام السيد اخلراساين 

وهي عبارة عن: 
الطهّاعة  يؤدهّون  سفيان،  أيب  آل  من  رجال  تقاتل  راايت سود صغار،  »خترج   •

للمهديهّ. علي مقدهّمتهم رجل من بين متيم يقال له: متيم بن صاحل.«11
• »إذا رأيتم الرهّاايت السهّود قد أقبلت من خراسان، فاتوها ولو حبوا علي الثهّلج، 

فإنهّ فيها خليفة هللا املهديهّ.«12
• »يلقي أهل بييت بالء حيتهّ يبعث هللا راية من املشرق سوداء، من نصرها نصره 
هللا، و من خذهلا خذله هللا، حيتهّ أيتوا رجال ٱسه كاسي فيولوهّنه أمرهم فيؤيهّده هللا 

بنصره.«1٣
ك و الدهّيلم و السهّند  • »ملك بين العبهّاس عسر اليسر فيه. لو اجتمع عليهم الرتهّ
و اهلند و الرببر ل يزيلوه. و ال يزالون يتمرهّغون و يتنعهّمون يف غضارة من ملكهم 
حيتهّ يشذهّ عنهم مواليهم و أصحاب الويتهم و يسلهّط هللا عليهم علجا خيرج من 
حيث بدأ ملكهم ال يرهّ مبدينة إالهّ فتحها، و ال ترفع له راية إالهّ مزهّقها، و ال نغمة 
إالهّ أزاهلا!. الويل ملن انواه!. فال يزال كذالك حيتهّ يظفر و يدفع بظفره إيل رجل 

من عرتيت يقول احلقهّ و يعمل به.«14
كما أشار اإلمام  علي أمري املؤمنني يف عدة رواايت إىل خروج السيد 

اخلراساين، نوردها فيما يلي:
»... مثهّ خيرج إليهم فتيان من جماهلم )عليهم رجل( يقال له: صاحل... فتكون 
الدهّائرة علي أهل الكوفة مثهّ تنتهي إيل املدينة فتقتل الرهّجال و تبقر بطون النهّساء. 

ا ذلك محل امرأة. مثهّ  فإذا حضر ذلك فعليكم ابلشهّواهق و خلف الدهّروب. و إنهّ
يقبل الرهّجل التهّميميهّ شعيب بن صاحل ابلرهّاية السهّوداء املهديهّة بنصرهللا، و كلمته 

حق، حيتهّ يبايع املهديهّ.«15
:قال االمام صادق

»يكون إغراق رجل عظيم القدر من شيعة بين العبهّاس، عند اجلسر ممهّا يلي الكرخ 
مبدينة بغداد.«16

6. خروج السيهّد اهلامشي
إنه سيد قرشي هامشي وحسين، يستشهد قبل فرتة وجيزة من قتل النفس 
الزكية يف مكة املكرمة وتزامنا مع وجود جيش السفياين يف العراق وتزامنا مع 

دخول جيش اخلراساين إىل العراق عن طريق قصر شريين وخانقني.
 إن السيد اهلامشي هو شخصية مميزة وعظيمة إمتدحها الرسول األكرم

 .واألئمة املعصومون
وسنذكره دائما ابلسيد اهلامشي لتمييزه عن السيد اخلراساين وهو حسيين وابن 
حسين. ويقتل السيد اهلامشي قبل مراسم البيعة، وفيما يقوم السيد اخلراساين 

.بنحو شهر واحد مببايعة بقية هللا
:قال رسول هللا

»كأينهّ ابحلسينهّ و احلسيينهّ و قد قاداها، فيسلهّمها احلسيينهّ، فيبايعونه.«17
:قال االمام علي بن ايب طالب

»و قتل رجل هامشيهّ بظهر الكوفة، يف سبعني من الصهّاحلني. و ذبح النهّفس الزهّكيهّة 
بني الرهّكن واملقام.«18

7. اليماين
العالئم احلتمية للظهور، تتصف  اليماين اليت تشكل واحدة من  إن حركة 
مبواصفات أتت على ذكرها الرواايت املنقولة عن الرسول األكرم واألئمة 

األطهار، مبا فيها: 
:قال رسول هللا

»خروج الثهّالثة: السهّفياينهّ و اخلراساينهّ و اليماينهّ يف سنة واحدة، يف شهر واحد، يف 
يوم واحد. و ليس فيها من راية أهدي من راية اليماينهّ، ألنهّه يدعو إيل احلقهّ.«1٩

ويوضح االمام الصادق نسبه هكذا: 
»خروج رجل من ولد عمهّي زيد، ابليمن.«20

:قال االمام الباقر
»يكون خروج السهّفياينهّ من الشهّام و خروج اليماينهّ من اليمن.«21

8. النفس الزكيهّه
:قال رسول هللا

»إنهّ املهديهّ الخيرج حيتهّ تقتل النهّفس الزهّكيهّة. فإذا قتلت النهّفس الزهّكيهّة غضب 
تزفهّ  فزفوهّه كما  املهديهّ  النهّاس  فأيتهّ  األرض،  من يف  و  السهّماء  يف  من  عليهم 

العروس إيل زوجها ليلة عرسها!«22
الزكية  النفس  قتل  على كون  أتكيدا   املؤمنني أمري  علي  االمام  وقال 

عالمة: 
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مؤمنا. و أمهّا من كان قبل الفتح مؤمنا و منتظرا خلروجه فذلك الهّذي ينفعه إيانه، 
و يعظهّم هللا عزهّ و جلهّ عنده قدره و شأنه! و هذا أجر املوالني ألهل البيت... مثهّ 
ال يزال يقتل أعداء هللا حيتهّ يرضي هللا، و يعلم رضي هللا تعايل عنه يف ذلك حني 

يسهّ الرهّمحة بقلبه.«41

أنصار اإلمام
 :حول شجاعة وبسالة أنصار ويل العصر وقال االمام الصادق

»إنهّ هللا ينزع اخلوف من قلوب شيعته، و يسكنه يف قلوب أعدائه! إذا قام قائمنا 
و ظهر مهديهّنا كان الرهّجل أمضٰي من سنان و أجرأ من ليث، يطعن عدوهّه برحمه و 

يضربه بسيفه و يدوسه بقدمه!«42

أعداء اإلمام
 :حول صفات أعداء االمام املهدي قال اإلمام الصادق

إليه  ما ذهب  يرونه يكم خبالف  ملا  أهل االجتهاد،  الفقهاء،  مقلهّدة  »اعداؤه 
أئمهّتهم. و لو ال أنهّ السهّيف بيده ألفيت الفقهاء بقتله!. و لكنهّ هللا يظهره ابلسهّيف 
و الكرم فيطيعونه، و خيافون فيتقبهّلون حكمه من غي إيان، بل يضمرون خالفه!.. 

إذا خرج فليس له عدوهّ مبني إالهّ الفقهاء خاصهّة!. هو و السهّيف أخوان!«4٣

مسار حرکة اإلمام
قال اإلمام الباقر بشأن مسار حركة االمام املهدي بعد قيامه:

»اذا قام مبكهّة و اراد ان يتوهّجه ايل الكوفة اندي مناديه: اال ال يملنهّ احد طعاما 
و ال شرااب. و يمل معه حجر موسي بن عمران و هو وقر بعي، فال ينزل منزال 
االهّ انفجرت منه عيون. فمن كان جائعا شبع و من كان ظامئا روي. و رويت 

م...«44 دواهبهّ

مواجهة الدجهّال
وقال االمام الصادق يف شرح مواجهة االمام املهدي للدجال:

»اذا كثر الغواية، و قلهّ اهلداية... فعند ذلك ينادي ابسم القائم يف ليلة ثالثة 
و عشرين من شهر رمضان، و يقوم يف يوم عاشوراء، فكأينهّ أنظر اليه قائما بني 
« فيقبل شيعته اليه من اطراف  الرهّكن واملقام، و ينادي جربئيل بني يديه: »البيعة للهّ
األرض تطوي هلم طيهّا حيتهّ يبايعوا، مثهّ يسي ايل الكوفة، فينزل علي جنفها، مثهّ يفرهّق 
اجلنود منها ايل األمصار، لدفع عمهّال الدهّجهّال، فيمأل األرض قسطا و عدال، كما 

ملئت جورا و ظلما.«45

مواجهة اليهود
وقال االمام الصادق حول آخر مواجهة جليش احلق مع اليهود:

»و من الغد عند الظهّهر تتلوهّن الشهّمس و تصفرهّ فتصي مظلمة! و يؤم الثهّالث 
يفرهّق هللا بني احلقهّ والباطل، و خترج دابهّة األرض، و تنزل الرهّوم إيل ساحل البحر 
عند كهف الفتية فيبعث هللا الفتية من كهفهم مع كلبهم. منهم رجل يقال له: 
ميلخاء، و آخر: محالها، و مها الشهّاهدان املسلهّمان للقائم. قال هللا تعايل: ]إانهّ 
لننصر رسلنا و الهّذين آمنوا يف احليوة الدهّنيا، و يوم يقوم األشهاد[ و هؤالء هم 

األشهاد: أيهّ الشهّهود الهّذين يسلهّمون علي القائم ابسه.«46

إنتصار القيام
 :حول إنتصار قيام االمام املهدي وورد يف رواية عن النيب األكرم

»خيرج املهديهّ ايل بالد الروم و جيشه مائه الف فيدعو ملك الرهّوم ايل االيان 
فيأيب فيقتتالن شهرين فينصر اللهّ تعايل املهديهّ و يقتل من اصحابه كثيا و ينهزم 
و يدخل ايل القسطنيهّه... و تقتل من الرهّوم خلقا كثيا و يسلم علي يديه خلق 

كثي.«47
:قال االمام علي بن ايب طالب

»و يتوجهّه إيل اآلفاق، فال يبقٰي مدينة وطئها ذوالقرنني إالهّ حلهّها و أصلحها. و 
اليبقي كافر إالهّ هلك علي يديه، و يشفي هللا قلوب أهل اإلسالم.«48

اهلوامش:
1. »الزام الّناصب«، ص 204.

2. »االرشاد«، املفيد، ص ٣٣8؛ »املهدي«، ص 1٩6.
٣. الغيبة«، النعماين، ص 148؛ »حباراالنوار«، ج 52، ص 245.

4. »الزام الّناصب«، ص 1٩8.
5. »اجلزيرة« هي إسم أطلقه اجلغرافيون العرب على املنطقة الكائنة يف مشال سورية بني 
هنري دجلة والفرات، واجلزيرة هي جماز بني هذين النهرين وميتد من تركيا إىل العراق، وقد 

هنض علماء كثر من هذه املنطقة ويطلق عليهم »اجلزري«. 
6. »تكريت« هي مدينة يف العراق جبانب هنر دجلة، وتقع يف مشال سامراء واشتهرت يف 
العهد العباسيب بقلعتها، وكانت يف السابق مسقط رأس صالح الدين األيويب اجلالد وهي 
أيضا مسقط رأس جزار القادسية. ودمرت هذه املدينة على يد تيمور لنك عام 1٣٩4م.

7. »الغيبة«، الشيخ الطوسي، ص 270؛ »حباراالنوار«، ج 52، ص 21٣.
8. »حباراالنوار«، ج 52، ص 186؛ »بشارة االسالم«، صص 21، 106 و 276.

٩. »حباراالنوار«، ج 52، ص 206؛ »الزام الّناصب«، ص 180.
10. »الزام الّناصب«، ص 184.

11. »بشارة االسالم«، صص 212، 184.
12. »حباراالنوار«، ج 51، ص 82.

1٣. »يوم اخلالص«، ج 2، ص 10٣7.
14. »الغيبة«، النعماين، ص 1٣2.

15. »املالحم و الفنت«، صص 41، 112.
16. »املهدي«، ص 1٩5.

17. »املالحم و الفنت«، ص 44؛ »احلاوي للفتاوي«، ج 2، ص 141.
18. »حباراالنوار«، ج 51، ص 8٣.

1٩. »االرشاد«، املفيد، ص ٣٣٩؛ »حباراالنوار«، ج 52، ص 210.
20. »نوراالبصار«، ص 172؛ »بشارة االسالم«، ص 175.
21. »الزام الّناصب«، ص 67؛ »بشارة االسالم«، ص 100.

22. »احلاوي للفتاوي«، ج 2، ص 1٣5؛ »بشارةاالسالم«، ص 18٣.
2٣. »الزام الّناصب«، ص 176.

24. »الغيبة«، النعماين، ص 12٣؛ »حباراالنوار«، ج 52، ص ٣4٩.
25. »صحيح مسلم«، ج 8، ص 1٩٣.

26.»الزام الّناصب«، ص 181. 
27. »كمال الدين«، الصدوق، ص 16٣. ويؤمن املسلمون واملسيحيون أن السيد 
املسيح حي يرزق. مع اختالف أن املسيحيني يقولون أنه قتل ومن مث حيي وصعد 

إىل السماء بينما يقول املسلمون أنه مل يقتل أصال. 

28. سورة الصف، اآلية 8.
2٩. »اصول الكايف«، ج 1، ص 4٣2.

٣0. »الزام الّناصب«، ص 211. 
٣1. االختصاص«، املفيد، صص 16٩ و ٣26.

٣2. سورة االنعام، اآلية 158.
٣٣. »الزام الّناصب«، ص 180.

٣4. »املهدي«، ص 1٩٩.
٣5. »حباراالنوار«، ج 52، ص ٣61. 
٣6. املصدر السابق، ج 52، ص ٣42.

٣7. سورة مرمی، اآليتان 75 و 76.
٣8. »اصول الكايف«، ج 1، ص 4٣1.

٣٩. »الزام الّناصب«، ص 68.
40. سورة السجدة، اآلية 2٩.

41. »منتخب االثر«، ص 470.
42. »حباراالنوار«، ج 52، ص ٣٣6.

4٣. »ينابيع املوّدة«، ج ٣، ص 62.
44. »االرشاد يف معرفة حجج هللا علي العباد«، ص ٣4٣. 

45. »كشف االستار«، ص 222.
46. »حباراالنوار«، ج 52، ص 275.

47. »معجم احاديث لالمام املهدي«، ج 1، ص ٣47.
48. »الزام الّناصب«، ص 228.
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الباب الوحيد املأمون على سر هللاشأن اإلمام
:قال االمام الصادق

»من دان هللا بغي ساع عن صادق ألزمه هللا البتة إلی العناء- و من ادعی ساعا 
من غي الباب الذی فتحه هللا فهو مشرک و ذلک الباب املأمون علی سر هللا 

املکنون.«6 

أن عندان سرهّ هللا
روی عن ايب بصي عن االمام الصادق قال:

»اي أاب حممهّد! إن عندان و هللا سرا من سر هللا و علما من علم هللا و هللا ما يتمله 
ملک مقرب و ال نبی مرسل و و ال مؤمن امتحن هللا قلبه لإليان و هللا ما کلف 
هللا ذلک أحدا غيان و ال استعبد بذلک أحدا غيان و إن عندان سرا من سر هللا 
- و علما من علم هللا أمران هللا بتبليغه فبلغنا عن هللا عز و جل ما أمران بتبليغه 
فلم جند له موضعا و ال أهال و ال محالة يتملونه حتی خلق هللا لذلک أقواما 
خلقوا من طينة خلق منها - حممهّد و آله و ذريته و من نور خلق هللا منه 
حممهّدا و ذريته و صنعهم بفضل رمحته التی صنع منها حممهّدا و ذريته فبلغنا عن 
هللا ما أمران بتبليغه فقبلوه و احتملوا ذلک فبلغهم ذلک عنا فقبلوه و احتملوه 
و بلغهم ذککران فمالت قلوهبم إلی معرفتنا و حديثنا فلو ال أنم خلقوا من هذا 

ملا کانوا کذلک ال و هللا ما احتملوه...«7 

منم مؤمتن سرهّ
عن النعمان بن سعد عن أمري املؤمنني قال: 

»أان حجة هللا و أان خليفة هللا و أان صراط هللا و أان ابب هللا و أان خازن علم هللا و 
 8».أان املؤمتن علی سر هللا  و أان إمام الربية بعد خي اخلليقة حممهّد نبی الرمحة

و يف الرواية عن يونس بن الظبيان، عن االمام الصادق قال:
»اي يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندان أهل البيت، فإان ورثنناه، و أوتينا شرع 

احلکمة و فصل اخلطاب .«٩ 
إن مقام أهل البيت رفيع حبيث أن درك حقيقته خارج عن قدرة األانس 
العاديني. لذلك يقال ابن حديثهم وأمرهم صعب مستصعب، وليس ألحد 
القدرة على حتمل كل هذا سوى األنبياء املرسلني واملالئكة املقربني وقلوب 

األانس الذين أعدهم هللا واختربهم. 
و يف رواية عن عبدالرهّمحن بن الکثي عن االمام الصادق قال:

»أتی  احلسني أانس، فقالوا له: اي أاب عبد هللا! حدثنا بفضلکم الذی جعل 
هللا لکم . 

فقال: »إنکم ال حتتملونه و ال تطيقونه.« 
قالوا: بلی حنتمل.  

قال: »إن کنتم صادقني فليتنح اثنان و أحدث واحدا فإن احتمله حدثتکم 
فتنحی اثنان و حدث واحدا فقام طائر العقل و مر علی وجهه  و کلمه صاحباه 

فلم يرد عليهما شيئا و انصرفوا.«10

اهلوامش:
1. ابن الطاووس، »مصباح الزّائر«، صص 245- 246؛ الرسويل احملاّليت، سّيدهاشم، 

»شرح زايرت امني هللا«، ص 11.
2. ابن قولويه، جعفر بن حمّمد، »کامل الّزايرات«، جنف اشرف، داراملرتضويّه، الطبعة 

االولی، 1٣56، ص ٣٩.
٣. نفس املصدر.

4. احلّلی، حسن بن سليمان، »خمتصر البصائر«، قم، الطبعة االولی، 1421 ق.، 
ص 1٣4.

5. احلّلی، حسن بن سليمان، »خمتصر البصائر«، ص 1٣1- 1٣4.
6. الکليين، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج 1، ص ٣77.
7. الکليين، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، ص401.

8. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »األمالی«، ص ٣5.

٩. احلّلی، حسن بن سليمان، »خمتصر البصائر«، ص٣2٩.
10. نفس املصدر، ص ٣00.

اساعيل شفيعي سروستاين

أميـن سـّر اهلل 
»زايرة أمني هللا« هي إحدى الزايرات الشيعية املعتربة واليت قرأها اإلمام الباقر 
عليه السالم عند زايرته قرب جده أمري املؤمنني. وهي زايرة جامعة وكاملة 
تقرأ عند املضجع الشريف لكل من األئمة. وحول فضيلة هذه الزايرة، 

 :قال اإلمام الباقر
»ما قال هذا الكالم وال دعى به أحد من شيعتنا عند قرب امي املؤمنني أو 
عند قرب أحد من االئمة االهّ رفع دعاءه يف درج ِمن نور وطبع عليه خبامت 
حممهّد وكان حمفوظاً كذلك حتهّ يسلهّم اىل قائم آل حممهّد فيلقى صاحبه 

ابلبشرى والتهّحيهّة والكرامة ان شاء هللا تعاىل.«1 
َعَلی  ُحجهََّتهُ   َو  َأْرِضِه  ِفی  هللاِ   َأِمنيَ   اَي  َعَلْيکَ   »السهَّاَلمُ   ابلعبارة:  الدعاء  ابدأ 

ِعَباِده«2
وهذا مقبول لدى العقل أن يتم تنصيب وكيل وسفري كل صاحب منصب 
الصالحيات وحق  األمانة، ومينح  إمتالكه صفة  املنصب شريطة  ذلك  يف 
توقيع احلكم واألمر. ويطلق على هكذا وكيل وممثل يف بعض األحيان إسم 
ممثل مطلق الصالحية. وهكذا فان هذا الوكيل واملمثل، وبعد سلوكه املراتب 
الصعبة واإلختبارات والتدريبات وبعد إثبات األمانة، يتم إنتخابه وتنصيبه 
كأمني سر خزائن صاحب ذلك املنصب. ويقول اإلمام الرضا حول 

اإلمام ومسؤولياته: 
»اإلمام أمني هللا فی أرضه و حجته علی عباده و خليفته فی بالده و الداعی إلی 

هللا و الذاب عن حرم هللا .«٣ 
إن التوصيفات الواردة يف األدعية والزايرات املأثورة، تشري إىل الصالحيات 
هذه  ذكر  وبعد  الزائر  وأن  تعاىل،  هللا  عند   اهلدى ألئمة  العادة  فوق 
االمام ويدخل  ملتزما عند  يعترب نفسه  الصالحية واملقام واإلعرتاف هبما، 
يف عهده ليقوم بواجبه جتاهه عليه السالم. إن معرفة االمام ابلعلوم واالسرار 
االهلية االصيلة، تشكل قناة جتهزه عليه السالم لكي ال يكون عاجزا أمام أي 

تساؤل ولغز وأن يكون قادرا على حله ابفضل وجه. 

حاسبة اخللق
:قال امرياملؤمنني علی بن ابی طالب

»و أان الذی أحصيت  کل شی ء عددا بعلم هللا الذی أودعنيه، و بسره الذی أسره 
إلی حممهّد و أسره النبی إلی.«4 

أان أمني هللا
:قال امريمؤمنني

»أان عبد هللا و أخو رسول هللا، و أان أمني هللا و خازنه، و عيبة سره و 
حجابه«5 
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األحكام اإلسالمية يف عصر الغيبةدولة كريمة
فيَْهم عامهّ هلذه األخبار، بشكل  الثانية: يف حُماولة إجياد  اجلهة 

يكون مرتبطاً ابلتخطيط العام.
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:
1. 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...
ُمعيَّنة.  لفرتة  الناس لكي يكون مدار عملهم وفقههم  أُعِلن بني  ما  منها: 
الناس، ومؤجَّل إعالهنا إىل زمن ظهور  بقيت مستورة عن  ومنها: أحكام 

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، وإنَّ

.املهدي
املـُندرسة خالل األجيال، ممَّا  الزمن، والسنَّة  التالفة على مرِّ  2. األحكام 

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، نتيجة 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؛
اإلسالمية  األحكام  عن  حمجوبني  أنفسهم  وجدوا  حني  الفقهاء  إنَّ   .٣
الواقعية، يف كثري من األمور املستجدَّة، والوقائع الطارئة على مرِّ الزمن... 
اضطرُّوا إىل التمسُّك بقواعد إسالمية عامة ُمعيَّنة، تشمل بعمومها مثل هذه 
عند جهله ابحلكم  الفرد  تُنقذ  إسالمية صحيحة،  قواعد  وهي  الوقائع... 
وتُعنيِّ له الوظيفة الشرعية، إالَّ أنَّ نتيجتها يف كل واقعة ليست هي احُلكم 
ا هو ما ُيسمَّى ابحُلكم  اإلسالمي الواقعي أو األصلي يف تلك الواقعة، وإنَّ
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، وإنَّ
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؛

وثبوهتا  من وضوحها  ابلرغم  املسلم،  اجملتمع  املـُطبَّقة يف  غري  األحكام   .4
العامة  أم  األفراد  العائدة إىل  الشخصية  إسالمياً، سواء يف ذلك األحكام 
الفشل يف  إنَّ  قلنا:  اإلسالمية؛ حيث  والدولة  اجملتمع  تكوين  إىل  العائدة 
التمحيص اإلهلي يوجب خروج أكثر األفراد عن أحكام اإلسالم الواضحة 

وضرورايت الدين.

النقص  من  اجلهات  أنهَّه ابلرغم من وجود هذه  الثالثة:  اجلهة 
والقصور يف األحكام اإلسالمية، خالل عصر االنفصال عن 

عصر التشريع.
الفكري  املستوى  رفع  على  ُمساعداً  يكون  الطويل،  الغيبة  زمن  مرور  إنَّ 
لألُمَّة اإلسالمية من نواحي عديدة، ممَّا جيعلها على مستوى فهم األحكام 
اجلديدة والعمق اجلديد لعصر ما بعد الظهور، وهذا مستوى ضروري لألُمَّة، 
بل للبشرية كلها، لكي تكون قابلة للرتبية إىل املستوى الالئق هبا املـُستهدف 

.لإلمام املهدي
وقد ذكران أنَّ املستوى الفكري لألُمَّة خالل عصر الغيبة يتعمَّق من عدَّة 

جهات:
1. تعمَّق املفاهيم والتصوُّرات اإلسالمية عن الكون واحلياة، يف ذهن املسلمني 

عامة، واملـُفكِّرين اإلسالميني خاصة؛
املسلمني، ابعتبار ما تستجد من  القانوين والفقهي عند  الفهم  تعمَّق   .2
وقائع من انحية، ومن طرق االستدالل من انحية أخرى. والفقه، وإن كان 
قائماً يف األعمِّ األغلب على مستوى احُلكم الظاهري كما قلنا، وال يعين 
عمقه انكشاف الواقع للفقيه... إالَّ أنَّ طريقة استنساخ احلُكم وفهمه، تكون 

أعمق وأمشل ال حمالة؛
٣. االطِّالع على آراء وفلسفات اآلخرين، من خمتلف التيَّارات الفكرية، مع 

التعمُّق التدرجيي يف نقدها ومناقشتها؛
الناس،  أخبار  على  واالطِّالع  العامة،  اهلموم  على محل  بعمق  التعوُّد   .4
توجيهاً  لو أصبح موجَّهاً  الذي  التعوُّد  العامل، هذا  والتجاوب مع أحداث 
اإلسالمية،  األُمَّة  هلموم  ومحالً  املسلمني،  أبمور  اهتماماً  لكان  إسالمياً 

وابلتايل البشرية... كما هو الالزم على كل مسلم؛
، والفيزايء، والكيمياء،  5. تعمُّق الفكر الكوين من الناحية العلمية، كالطبِّ

والفلك، وغري ذلك.
موجباً  فيها  والتدقيق  البحث  وكثرُة  املدَّة  طوُل  يكون  اجلهات  هذه  وكل 
لتطوُّرها وتكاملها، حىت ما إذا وصلت األُمَّة إىل مستوى ُمعنيَّ فيها، كانت 
األُمَّة يومئذ قابلة لَفْهم العمق احلقيقي للمستوى الفكري، الذي يقوم عليه 

دولة كريمة

وهو ما نطقت به رواايت عديدة، وممَّا مُيّثل اجلزء األساسي من األيديولوجية 
العامة لدولة املهدي؛ ومن هنا ينبغي أن يقع احلديث عن ذلك ضمن 

عدَّة جهات:

اجلهة اأُلوىل: يف سرد األخبار الدالة على ذلك
وهي ممَّا اختصَّت به املصادر اإلمامية فيما نعلم.

أخرج النعماين،1 بسنده عن أيب بصي، عن أيب عبد هللا، أنَّه قال: »ال 
بدهَّ لنا... لكأينهِّ أنظر إليه بني الركن واملقام، يُبايع الناس على كتاب جديد على 

العرب شديد...«
وأخرج أيضاً،2 بسنده إىل أيب محزة الثمايل، قال: مسعت أاب جعفر حمّمد بن 
علي، يقول: »لو قد خرج قائم آل حممهّد... يقوم أبمر جديد وسنهَّة 

جديدة، وقضاء جديد على العرب شديد.«
وأخرج أيضاً،٣ عن أيب بصري، عن أيب جعفر، قال: 

»يقوم القائم يف وتر من السنني... فوهللا، لكأينهِّ أنظر إليه بني الركن واملقام، يُبايع 

الناس أبمر جديد، وكتاب جديد، وسلطان جديد من السماء.«
أيب  عن  كامل،  عن  بسنده  النعماين،  عن  »البحار«4  اجمللسي يف  وأخرج 
جعفر أنَّه قال: »إنهَّ قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد، كما دعا إليه 

رسول هللا، وإنهَّ اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوىب للغرابء!«
وأخرج أيضاً عنه،5 بسنده عن أيب بصري، عن أيب عبد هللا أنَّه قال: 

»اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوىب للغرابء!«
فقلت: اشرح يل هذا األمر أصلحك هللا.

».يستأنف الداعي منهَّا دعاًء جديداً، كما دعا رسول هللا« :فقال
تُعطي عدَّة  التارخيي، وهي  وهذه األخبار حبسب أعدادها كافية لإلثبات 
عناوين: األمر اجلديد، والسنَّة اجلديدة، والقضاء والسلطان اجلديد، والدعاء 

اجلديد.
وليس فيها أنَّه يدعو إىل دين جديد، كما هو املشهور على بعض األلسنة.

السيهّد حممهّد الصهّدر

أمر جدید و كتاب جدید
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نظام اإلمام املهدي بعد الظهور.

االمام املهدي و األحکام
اجلهة الرابعة: 

إنَّ اجملتمع املسلم بشكل عام، حني يصل إىل املستوى الالئق املطلوب يف 
ختطيط العام، يكون يف إمكان اإلمام املهدي - بكل سهولة - إكمال 
، يف  تلك النواقص اليت أشران إليها، وسيكون له جتاه كل نقص موقٌف ُمعنيَّ

حدود فـَْهمنا يف الوقت احلاضر:

املوقف األوهّل: موقفه من األحكام غي امليُبلهَّغة
األحكام  لَفْهم  املستوى  بلوغها  بعد  األُمَّة  فإنَّ  الوضوح؛  واضح كل  وهو 
الدقيقة املـُفصَّلة... بعد أن كان اإلمام املهدي هو الوريث الوحيد من 
البشر أمجعني لتلك األحكام غري املـُعلنة، يرويها - حبسب الَفْهم اإلمامي - 
عن آابئه، عن رسول هللا، عن هللا جلَّ جالله... إذن يكون الوقت قد 
أزف إلعالن تلك األحكام، لُتشارك يف البناء العاملي العادل الكامل ضمن 
التخطيط العام اجلديد ملا بعد الظهور. هذا حبسب الفهم اإلمامي للفكرة 

املهدوية.
وأمَّا حبسب الَفْهم اآلخر هلا لدى املسلمني اآلخرين، وهو أنَّ املهدي شخص 
يوَلد يف زمانه، فيمأل األرض قسطاً وعدالً كما ُملئت ظلماً وجوراً... فمثل 
هذا الشخص يكون حاله حال سائر الناس يف اختفاء األحكام غري املـُبلَّغة 
الرواية وال  بنحو  للعلم هبا بشكل طبيعي، ال  أيَّة وسيلة  له  عنه، وليست 

بغريها.
كل ما نستطيع أن نتصوَّره له، هو أنَّه مُيثِّل القمَّة الُعْلَيا يف الَفهم اإلسالمي 
املعاصر له، ذلك الَفْهم الذي علمنا أنَّه حيتوي - على عمقه وسعته - كل 

تلك النقائص اليت مسعناها، فكيف يستطيع أن ميأل هذه الفجوات؟!..
إذا كان من املـُقدَّر أن يكون احُلكم املـُعنيَّ اجلديد، املـُعَلن يف دولة العدل 
أصلياً واثبتاً، شأنه شأن وجوب الصالة أو حرمة  العاملية املهدوية ُحكماً 
السرقة، فمثل هذا احُلكم ال ميكن أن يتلقَّاه املهدي ُمباشرة من هللا عزَّ 
ا  وجلَّ ابإلهلام، وإالَّ ثبتت له مرتبة النبوَّة والرسالة، املنفيَّة عنه ابلضرورة، وإنَّ
له فيما دون ذلك من  يكون ذلك ابلرواية فقط، ويكون اإلهلام ُمساعداً 

األشياء من خصائص القيادة العاملية.

املوقف الثاين: موقف املهدي من األحكام التالفة.
ُمعَلنة يف  األحكام كانت  هذه  أنَّ  املفروض  فإنَّ  اً،  واضح جدَّ أيضاً  وهو 
ا  صدر اإلسالم، فهي ال حتتاج يف فهمها إىل العمق اجلديد يف التفكري، وإنَّ
كان فقط حتتاج احملافظة عليها وعدم إتالفها، إىل مستوى ُمعنيَّ من القدرة 
الدفاعية والشعور املسؤولية لدى املسلمني، األمر الذي كان مفقوداً خالل 

أجيال املسلمني اليت فقدت هذه األحكام.
واملهدي - ابلفهم اإلسالمي - يكون عارفاً هبذه األحكام عن طريقني:

الطريق األول: الرواية عن آابئه، عن رسول هللا، عن هللا عزَّ وجلَّ؛
الطريق الثاين: ُمعاصرة هذه األحكام قبل تلفها، حني كانت ُمعلنة ومعروفة. 

وقد جاءت أجيال جديدة بعد تلف تلك األحكام، غري مسبوقة مبضموهنا 
وال عارفة حبقيقتها... ولكنَّ املهدي وحده هو الذي كان ُمعاصراً لتلك 
األحكام، وبقي حيَّاً إىل حني ظهوره، فهو معهود مبضمون تلك األحكام 

ابملباشرة، فيمكنه إعالهنا من جديد بعد الظهور.

املوقف الثالث: موقفه من األحكام الظاهرية.
وهو موقف واضح أيضاً، بعد الذي عرفناه من أنَّ األحكام الظاهرية، تعين 
تعيني تكليف اإلنسان من الناحية اإلسالمية، ووظيفته يف احلياة عند اجلهل 

ابحلكم الواقعي، ذلك اجلهل الناشئ من الُبعد عن عنصر التشريع.
وأمَّا إذا كان الفرد ُمطَّلعاً على احُلكم اإلسالمي الواقعي، فيحرم عليه العمل 

ابحُلكم الظاهري، واملهدي يُعلن األحكام الواقعية اإلسالمية أبنفسها:
»يُظِهر من الدين ما هو الدين عليه يف نفسه، ما لو كان رسول هللا حلكم 

به.«
على ما قال ابن عريب يف »الفتوحات«.

وأمَّا عند اإلمامية، فاملهدي هو إمامهم الثاين عشر، واألئمة املعصومون 
االثنا عشر ككل، مبَن فيهم املهدي نفسه، هم مصادر التشريع، مُيثِّل 
قوهلم وفعلهم القسم األكرب من السنَّة يف اإلسالم، فيكون احلكم الذي يُعلنه 

املهدي حكماً واقعياً بطبيعة احلال.
نعم، يبقى العمل ابألحكام الظاهرية موجوداً يف املوارد اجلزئية، اليت قد يشكُّ 
فيها املـُكلَّف أو جيهلها من وقائع حياته، ومعه؛ فاحلكم الظاهري سوف 

يرتفع يف التشريع األصلي، ويبقى يف بعض التطبيقات اجلزئية.

وصول  عدم  وهو  الرابع،  النقص  من  موقفه  الرابع:  املوقف 
بعض األحكام اإلسالمية إىل مستوى التطبيق يف عصر ما قبل 

الظهور.
العاملية  الدولة  س  فيؤسِّ العامة،  األحكام  بتطبيق  بنفسه   املهدي يقوم 
العادلة  اأُلطروحة  وتطبيق  شؤوان  وإدارة  برائستها  ويقوم  الكاملة،  العادلة 

الكاملة، مبستواها العميق اجلديد، فيها.
وأمَّا األحكام اخلاصة اليت متتُّ إىل األفراد بِصَلٍة، فُيقَتل كلُّ ُعصاهتا، وال 
يبقى إالَّ ذاك اإلنسان الذي يكون على استعداد إلطاعة احُلكم العادل، 

وتقدميه على كل مصاحله الشخصية الضيِّقة.
فهذه أربعة مواقف لإلمام املهدي، يتمُّ فيها تغطية كل النواقص اليت كان 

يُعانيها اإلسالم واملسلمون خالل العصر السابق على الظهور.

معنی أمر جديد و سلطان جديد
اجلهة اخلامسة: أنهَّه بعد أن اتهَّضح كل ما قلناه، نعرف - بكل 
جالء- ما هو املراد ممهَّا ورد من أنهَّ اإلمام املهدي أييت أبمر 

جديد وسلطان جديد.
وحيسن بنا أن نتكلَّم عن كل فقرة من هذه الفقرات، يف نقطة:

الدولة  إدارة  يف  اجلديد  األسلوب  اجلديد،  ابلسلطان  يُراد  اأُلوىل:  النقطة 

وشؤون اجملتمع... ذلك األسلوب الذي كان مشروعاً يف اإلسالم، ولكنَّ 
البشرية مل جتد تطبيقه الصحيح، ال يف اخلالفة األُمويَّة، وال العباسية، وال ما 
ا ختتلف عن األسلوب اإلسالمي الصحيح  بعدمها من دول وجمتمعات؛ ألهنَّ

اختالفاً جوهرايً يف وسائلها و غاايهتا.
التطويرات  مع  تطبيقاً كاماًل،  األسلوب  هذا  بتطبيق  يقوم   فاملهدي

اجلديدة اليت يرى إجراءها عليه خالل سلطانه اجلديد.
النقطة الثانية: يُراد ابألمر اجلديد، أحد معاين حُمتملة:

1. األمر مبعىن الطلب، الذي جُيَمع على أوامر، أي التشريع واحُلكم؛ فيكون 
املراد اإلشارة إىل ما سُيعلنه اإلمام املهدي من أحكام جديدة يف دولته، 

مل تكن معروفة قبل ظهوره؛
عدد  يف  املعىن  هبذا  ورد  وقد  الفكري،  االجتاه  أو  العقيدة  مبعىن  األمر   .2
من الرواايت؛ ويكون املراد اإلشارة إىل املستوى الفكري والعقائدي العميق 

اجلديد، الذي يُعلنه املهدي يف دولته؛
... وقد ورد هبذا  ٣. األمر مبعىن اإلمارة أو اإلمامة أو اخلالفة، ما شئت فعربِّ
املعىن يف عدد من الرواايت أيضاً؛ ويكون املراد منه ما ُيشبه فكرة السلطان 
اجلديد، غري أنَّ السلطان حبسب معناه العريف شامل للقوانني العامة، على 
 حني أنَّ اإلمارة وصف لشخص األمري، ومن املعلوم أنَّ إمارة املهدي
شكل جديد من اإلمارة غري ما سبق، حىت يف حياة النيب لوجود عدَّة 

.ودولة املهدي فروق بني دولة النيب
فإنَّ النيب سار مع املـُنحرفني واملـُنافقني ابملـالينة، واملهدي يسري معهم 
 أّجل إعالن بعض األحكام الواقعية، واإلمام املهدي ابلقتل، والنيب
من  حمدودة  رقعة  على  احُلكم  مارس   والنيب األحكام كلَّها،  سيعرض 
األرض، يف حني أنَّ اإلمام املهدي حيكم كل املعمورة، إىل غري ذلك من 

الفروق اليت محلنا عنها فكرة كافية.
ويكفينا يف التجديد ابإلمارة، أن تكون دولة املهدي عاملية، يف حني مل 

تكن الدولة أليِّ إنسان آخر يف التاريخ عاملية.
النقطة الثالثة: يُراد ابلدعاء اجلديد أحد أمرين:

إليها  يدعو  اليت  واألحكام  املفاهيم  وهو  جديد،  شيء  إىل  الدعاء   .1
املهدي بعد ظهوره؛

2. أن يكون الدعاء بنفسه جديداً، كما هو ظاهر يف التعبري فعاًل... وكما 
هو مقتضى التشبيه بدعاء رسول هللا، كما مسعنا من بعض الرواايت، 
فإنَّه دعاء جديد مل يُعهد مثله قبله، واملراد ابلدعاء اإلرشاد والدعوة إىل احلق 
والعدل، وهو ُمشابه للنيب من حيث إخالصه يف أسلوبه، وُحرِّيته يف 

بيانه، وعدالته يف مضمونه، ورجوعهما معاً إىل مركز فكري واحد.
النقطة الرابعة: ما حُيتمل أن يُراد من الكتاب اجلديد - حبسب التصوُّر األوَّيل 

- عدَّة أمور:
1. أن يُراد به قرآن جديد أييت على املهدي، يف مقابل القرآن الكرمی، 
القاضية  للضرورة  واليقني؛  ابلقطع  ابطل  وهذا  اخلالدة.  اإلسالم  معجزة 
يسري  وأنَّه  اإلسالم،  دين  هو   املهدي اإلمام  يلتزمه  الذي  الدين  أبنَّ 
على كتاب هللا وسنَّة رسوله، ومل يشكُّ أحد من املسلمني على اختالف 
مذاهبهم، وقد تواترت بذلك الرواايت، واقتضاه التخطيط اإلهلي العام، كما 

سبق أن ذكران وبرهنَّا.
وإذا أتى بقرآن جديد، فمعناه نسخه للقرآن الكرمی، وخروجه على اإلسالم، 

وهذا خبالف هذه األدلة القطعية الضرورية.
ًوال آبية جديدة واحدة،  وعلى أيِّ حال، فمن القطعي أنَّه ال أييت ُمستقالَّ 

فضالً عن كتاب كامل.
2. أن يُراد من ذلك، أنَّ املهدي يُعيد القرآن إىل شكله الذي كان عليه يف 
زمن رسول هللا، وهو شكل غري معهود للمجتمع املسلم قبل الظهور؛ 
ومن هنا كان موصوفاً بكونه كتاابً جديداً. وتكون أشكال التغيري املـُحتملة 
يف القرآن الكرمی عديدة، فإن صحَّت أو صحَّ بعضها، كان هذا األمر الثاين 

صحيحاً، وإن بطلت كلها كان هذا األمر ابطاًل.
٣. أن يُراد ابلكتاب اجلديد، أنَّ املهدي ُيرِبز للمأل تفسرياً جديداً للقرآن 
س أسلوابً  الكرمی عميقاً موسَّعاً، أو أنَّه يُعطي قواعد عامة جديدة، تؤسِّ

جديداً من التفسري والَفْهم للقرآن الكرمی.
وهذا أمر صحيح ال حميص عنه، فإنَّه مُيثِّل حقالً ُمهمَّاً من العمق والشمول، 
الذي يتَّصف به الوعي البشري يف عهد الدولة العاملية العادلة، ويكون جانب 
والناسخ  السابقة،  األفهام  من كل  أعمق  اجلديد  الَفهم  أنَّ  هو  فيه  اجِلدَّة 

حبقائقه كل االختالف والتضارب املوجود يف َفهم القرآن الكرمی وتفسريه.
ولعلَّ هذا هو املراد اخلرب من حيث إنَّه يُراد من »... القرآن على ما أنزل 
هللا عزَّ وجلَّ«،6 املقاصد واملعاين الواقعية للقرآن الكرمی، تلك املقاصد اليت 
مل تكن واضحة ابلشكل الكايف يف العصر السابق على الظهور، ويراد من 
يف  الذي كان واضحاً  االعتيادي  التقليدي  الَفْهم  خُمالفة  التأليف،  خُمالفيه 

األذهان يف العصر السابق.
ا عربَّ عنه ابلكتاب، ابعتبار  4. أن يُراد ابلكتاب اجلديد التشريع اجلديد، وإنَّ
أنَّه ُمشابه للكتاب - أعين القرآن الكرمی - يف احتوائه على التشريع، أو 
التشريع  األصلية، ويكون  اأُلسس  الكرمی حيتوي على  الكتاب  أنَّ  ابعتبار 

اً منه. اجلديد ُمستمدَّ
وهذا األمر حُمتمل، يف ما يقصد ابلكتاب اجلديد، غري أنَّه ال يُعادل وضوح 

األمر الثالث الذي عرفناه.

النقطة اخلامسة: يُراد ابلسنَّة اجلديدة أمر واحد صحيح ال مناص عنه، وهو 
كالم اإلمام املهدي وفعله وتقريره، بعد أن ثبت يف حملِّه أنَّ السنَّة هي 
كالم املعصوم وفعله وتقريره، واإلمام املهدي معصوم على ما يرى ابن 

عريب يف الفتوحات7 وغريه.
وهو ممَّا أمجعت عليه اإلمامية، وقام عليها مذهبها ومعه، فيكون كالم اإلمام 
املهدي وفعله وتقريره سنَّة، تكون )حجَّة( بني املـُكلَّفني وبني هللا عزَّ 
وجلَّ، وواجبه االتِّباع واإلطاعة عليهم، ألجل تربيتهم وتطبيقهم للعدل الكامل 
ا ُوِصفت هذه السنَّة ابجلديدة؛ ابعتبار  يف العالقة مع هللا والدولة واجملتمع، وإنَّ
أنَّ مضموهنا سيختلف عن السنَّة املنقولة يف املصادر السابقة يف اإلسالم، 
الوعي  ومستوى  اجلديدة،  واملفاهيم  اجلديدة،  األحكام  ابعتبارها ستحمل 

العميق اجلديد، الذي سُيعلنه اإلمام املهدي ويُريبِّ البشرية كلها عليه.
وسوف تكون سنَّته هي السنَّة الريئسية، اليت تكون مدار استنتاج األحكام 

دولة كريمة
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وغريها بعد املهدي... بل هي املنطلق األساسي الذي تقوم عليه الرتبية 
الواردة  للقرآن والسنَّة األُوىل  الَفْهم اجلديد  إىل  املـُستمرَّة بعده، مضافاً 
.عن قادة اإلسالم األوائل، يف احلدود املـُمضاة صحتها من ِقَبل املهدي

اجلهة السادسة: 
أنَّنا مل جند يف األخبار أنَّ املهدي أييت بدين جديد، كما هو املشهور 
اليت  الستَّة  العناوين  ا كان هذا حتويراً شعبياً ألحد هذه  على األلسن، ورمبَّ

مسعناها من الرواايت، واليت يصعب استيعاهبا على الفرد االعتيادي.
ولو كان ذلك وارداً يف الرواايت، ملا كان املراد منه أنَّه أييت بشريعة جديدة 
ليس   املهدي بكون  للقطع  وذلك  األداين؛  من  اإلسالم وغريه  تُقابل 
ا يُطبِّق قانون اإلسالم  بنيب، وأنَّه ال نيب بعد نيب اإلسالم، وأنَّ املهدي إنَّ
وشريعته، كما سبق أن عرفنا ودلَّت عليه الرواايت املتواترة، فلو كان املراد منه 

ذلك لوجب طرح الرواية إبزاء األدلة القطعية النافية ملضموهنا.
لكنَّ األنسب أن يُراد ابلدين اجلديد - لو كان مروايً - التشريع اجلديد الذي 

أييت به املهدي، ابعتبار أنَّه يدان هلل تعاىل إبطاعته وتطبيقه.

اهلوامش:
1. النعمانی، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 102.

2. نفس املصدر، ص 122.
٣. النعمانی، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 14٩.

4. اجمللسی، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 1٣، ص 1٩4.
5. نفس املصدر.

6.  املفيد، حمّمد بن حمّمد، »االرشاد فی معرفة حجج هللا علی العباد«، ص ٣44.
7. ر.ک: ابن عربی، حمی الّدين، »الفتوحات املکّية«، ج ٣، ص ٣28 به بعد.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، صص 443-455؛ ابلتخليص.

روى احلاكم يف »املستدرك على الصحيحني« إبسناده عن عقاب بن ثعلبة 
قال: حدثين أبو أيوب األنصاري يف خالفة عمر بن اخلطاب قال:

أمر رسول هللا عليهّ بن أيب طالب بقتال الناكثني و القاسطني و املارقني.1
وروى احلاكم يف إبسناده عن األصبغ بن نباتة، عن أيب أيوب األنصاري قال:

مسعت النيب يقول لعلي بن أيب طالب: »تقاتل الناكثني و القاسطني 
و املارقني ابلطرقات و النهروانسات و ابلسعفات.« 

قال أبوأيوب: قلت: اي رسول هللا مع من نقاتل هؤالء األقوام؟ 
قال: »مع عليهّ بن أيب طالب.«۲ 

وروى اخلطيب البغدادي إبسناده عن علقمة و األسود، قاال:
أتينا أاب أيوب األنصاري عند منصرفه من »صفني« فقلنا له: اي أاب أيوب، إن 
هللا أكرمك بنزول حممهّد و مبجيء انقته تفصال من هللا وإكرامة لك، حت أانخت 
ببابك دون الناس، مث جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل ال إله إال هللا! 
قال: اي هذا إن الرائد ال يكذب أهله،٣ وإن رسول هللا أمران بقتال ثالثة مع علي: 
بقتال الناكثني و املارقني والناكثني، فأما النا كثون فقد قابلناهم )قاتلناهم(: أهل 
اجلمل طلحة و الزبي؛ وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم - يعين معاوية 
و عمرًا، وأما املارقون فهم أهل الطرفاوات و أهل السعيفات و أهل النخيالت 
و أهل النهرواانت. و هللا ما أدري أين هم، ولكن ال بد من قتاهلم إن شاء هللا. 

فقال: سعت رسول هللا يقول لعمار: »اي عمار بن ايسر! تقتلك الفئة الباغية 
و أنت إذ ذاك مع احلق، و احلق معك. اي عمار بن ايسر، إن رأيت علية قد سلك 
وادية و سلك الناس واداي غيه، فاسلك مع علي فإنه لن يدليك يف ردي، 

ولن خيرجك من هدی. اي عمار! من تقلد سيفا أعان به عليا على عدوه قلده 
هللا يوم القيامة وشاحني من درهّ، و من تقلد سيفا أعان به عدوهّ على عليه، 

قلده هللا وشاحني من انر. 
قلنا: اي هذا حسبك رمحك هللا ، حسبك رمحك هللا.4

اهلوامش:
1. »املستدرك على الصحيحني«، ج ٣، ص 1٣٩.
2 »املستدرك على الصحيحني«، ج ۳، ص 140. 

٣. الرائد: الذي يتقدم القوم يبصر هلم الكأل و مساقط الغيث. ومن األمثال قوهلم »الرائد 
ال يكذب أهله« يضرب مثال للذي ال يكذب إذا حدث، وإنا قيل له ذلك ألنه إذا مل 

يصدقهم فقد غرر هبم. )»لسان العرب«، ج 5، ص ٣65، رود(
4. »اتريخ بغداد«، ج 1٣، ص 186، الرقم ۷۱65.

املصدر: »خي الربية و االلطاف االهليهّة«، بيوت، دارالعلوم، ص 118-117.

عبدالرهّحيم مبارک

أّن النبّي أمره بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين

خیر البرّية

دولة كريمة
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الَكّرة

اعتقادان يف الرجعة أهنا حق. وقد قال تعاىل: 
ُ ُموُتوْا  »َأَلْ تيََر ِإىَل الهَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِداَيرِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فيََقاَل هَلُُم اللهَّ

مثهَّ َأْحَياُهْم«1 
كان هؤالء سبعني ألف بيت، وكان يقع فيهم الطاعون كل سنة، فيخرج 
األغنياء لقوهتم، ويبقى الفقراء لضعفهم. فيقل الطاعون يف الذين خيرجون، 
أصابنا  مل  خرجنا  لو  يقيمون:  الذين  فيقولون  يقيمون،  الذين  يف  ويكثر 
الطاعون، ويقول الذين خرجوا: لو أقمنا ألصابنا كما أصاهبم. فأمجعوا على 
أن خيرجوا مجيعا من دايرهم إذا كان وقت الطاعون، فخرجوا أبمجعهم، فنزلوا 
على شط حبر، فلما وضعوا رحاهلم انداهم هللا: موتوا، فماتوا مجيعا، فكنستهم 
املارة عن الطريق، فبقوا بذلك ما شاء هللا. مث مر هبم نيب من أنبياء بين إسرائيل 
يقال له إرميا، فقال: »لو شئت اي رب ألحييتهم فيعمروا بالدك، ويلدوا 
عبادك، وعبدوك مع من يعبدك.« فأوحى هللا تعاىل إليه: »أفتحب أن أحييهم 

لك؟« قال: »نعم.« فأحياهم هللا وبعثهم معه.2 
فهؤالء ماتوا ورجعوا إىل الدنيا، مث ماتوا آبجاهلم. 

َ ُيْيِيي  وقال تعاىل: »َأْو َكالهَِّذي َمرهَّ َعَلى قيَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأنهَّ
ُ ِمَئَة َعاٍم مثهَّ بيََعَثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت ييَْوًما َأْو  ُ بيَْعَد َمْوهِتَا فََأَماَتُه اللهَّ َهيَِذِه اللهَّ
بيَْعَض ييَْوٍم قَاَل َبل لهَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم فَانظُْر ِإىَل َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْ ييََتَسنهَّْه َوانظُْر ِإىَل 
مِحَاِرَك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لهِّلنهَّاِس َوانظُْر ِإىَل الِعظَاِم َكْيَف نُنِشُزَها مثهَّ َنْكُسوَها حلًَْما فيََلمهَّا 

تيَبينيهََّ َلُه قَاَل َأْعَلُم َأنهَّ اللهََّ َعَلى ُكلهّ َشْيٍء َقِديٌر«٣ 
وهو  أبجله،  مات  مث  فيها،  وبقي  الدنيا  إىل  ورجع  سنة  مائة  مات  فهذا 

.عزير
وقال تعاىل يف قصة املختارين من قوم موسى مليقات ربه: 

»مثهَّ بيََعْثناُكْم ِمْن بيَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلهَُّكْم َتْشُكُرون .«4 وذلك أهنم ملا مسعوا كالم هللا، 
قالوا: ال نصدق به حت نرى هللا جهرة، فأخذهتم الصاعقة بظلمهم فماتوا، 

فقال موسى: »اي رب ما أقول لبين إسرائيل إذا رجعت إليهم؟« فأحياهم 
هللا له فرجعوا إىل الدنيا، فأكلوا وشربوا، ونكحوا النساء، وولد هلم األوالد، 

مث ماتوا آبجاهلم.
وقال هللا عز وجل لعيسى: »َوِإْذ خُتْرُِج اْلَموَتى إبِِْذين« فجميع املوتى الذين 
أحياهم عيسى إبذن هللا رجعوا إىل الدنيا وبقوا فيها، مث ماتوا آبجاهلم.5 
وأصحاب الكهف »لَِبُثوا يف َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسِننَي َواْزَداُدوا ِتْسًعا«6 مث بعثهم 

هللا فرجعوا إىل الدنيا ليتساءلوا بينهم، وقصتهم معروفة.
فإن قال قائل: إن هللا عز وجل قال: »َو حَتَْسبيُُهْم أَييَْقاظًا َوُهْم رُُقوٌد«7  قيل 
له: فإنم كانوا موتى، وقد قال هللا تعاىل:  »قَاُلوا اَي َوييَْلَنا َمن بيََعثيََنا ِمن مهَّْرَقِداَن 

َهَذا َما َوَعَد الرهَّمْحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن«8 
وإن قالوا كذلك فإهنم كانوا موتى. ومثل هذا كثري. وقد صح أن الرجعة 

 :كانت يف األمم السالفة، وقال النيب
»يكون يف هذه األمة مثل ما يكون يف األمم السالفة، حذوا النعل ابلنعل، والقذة 

ابلقذة.« فيجب على هذا األصل أن تكون يف هذه األمة رجعة.٩

ىف اثبات ان ما وقع ىف االمم السابقة مثله يقع ىف هذه االمة10 
اعلم ان هذا املعىن اثبت عنهم قد رواه العامة و اخلاصة و ميكن ان 
يستدل عليه من القرآن بقوله تعاىل: »ُسنهََّة اللهَِّ يف الهَّذيَن َخَلْوا ِمْن قيَْبُل َو َلْن 
جتََِد ِلُسنهَِّة اللهَِّ تيَْبديال«11 و من السنة ابألحاديث الدالة على التصريح بثبوته 
و استدالل أهل العصمة به على املعاندين و أعداء الدين كما أيتى ان 
شاء هللا، و ابمجاع املسلمني يف اجلملة، فان االحاديث بذلك كثرية من طريق 
العامة و اخلاصة، و قد صنف علماؤان كتبا يف اثباته مذكورة يف كتب الرجال. 
نذکر الذي حيضرين من االحاديث يف هذا املعىن، و قد رأيتها يف عدة كتب 

معتمدة مروية من عدة طرق مسندة و مرسلة فأقول:

احلديث االولالَكّرة
ما رواه الشيخ اجلليل رئيس احملدثني أبو جعفر ابن اببويه الصدوق ىف كتاب 
»من ال حيضره الفقيه« الذي صرح ابنه ال يورد فيه اال ما يفىت به و حيكم 
بصحته، و يعتقد انه حجة بينه و بني ربه، و شهد أبن كلما فيه مأخوذ من 
كتب مشهورة، عليها املعول و إليها املرجع، قال ىف ابب فرض الصالة: قال 
النيب: »يكون ىف هذه االمة كل ما كان ىف بىن اسرائيل حذو النعل ابلنعل، 

و القذة ابلقذة.«12 

احلديث الثاين
ما رواه ابن اببويه أيضا ىف أواخر كتاب »كمال الدين و متام النعمة«، قال: 

قد صّح عن النيب انه قال: 
»كلما كان ىف االمم السالفة يكون مثله ىف هذه االمة حذو النعل ابلنعل و القذة 

ابلقذة.«1٣

احلديث الثالث
ما رواه الشيخ اجلليل ثقة االسالم أبو جعفر الكليين ىف ابب »ان االئمة ورثوا 
علم النيب و مجيع األنبياء و األوصياء« عن حممهّد بن يىي عن أمحد بن 
حممهّد عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن أيب بصي يعىن ليث املرادى، 

عن أيب عبد هللا قال: 
14»....ان هللا ل يعط األنبياء شيئا اال و قد أعطاه حممهّدا«

احلديث الرابع
ما رواه الشيخ الثقة اجلليل أبو عمرو الكشي ىف كتاب »الرجال« ىف ترمجة 
حيان السراج  عن محدويه قال إبسناده عن بريد العجلى قال: دخلت على أىب 
عبد هللا فقال: »لو سبقت قليال الدركت حيان السراج )كان حيان كيسانيا 
متعصبا منه( و كان هنا جالسا، فذكر له حممهّد بن احلنفية و ذكر حياته فقلت له: 
أ ليس نزعم و تزعمون و نروى و تروون: انه ل يكن يف بىن اسرائيل شي ء اال و 
ىف هذه االمة مثله؟ قال: بلي قلت: فهل رأيتم و رأينا، و سعتم و سعنا، بعال 
مات على أعني الناس فنكح  نساءه و قسمت امواله و هو حي ال يوت؟ فقام 

و ل يرد علي شيئا.«15

احلديث اخلامس 
ما رواه الكشى أيضا ىف ترمجة سلمان الفارسى إبسناده عن عبد هللا بن سنان 

عن أىب عبد هللا قال:
»خطب سلمان فقال: احلمد هلل الذي هدان لدينه اىل أن قال: لرتكنب طبقا عن 
طبق، سنة بىن اسرائيل القذة ابلقذة، مث قال بعد كالم من مجلة اخلطبة: و السبعني 
الذين اهتموا موسى على قتل هارون فأخذهتم الرجفة فماتوا، مث بعثهم هللا أنبياء 
مرسلني و غي مرسلني، و أمر هذه االمة كأمر بىن اسرائيل فأين يذهب بكم؟« 

مث ذكر متام اخلطبة.16 
احلديث السادس

ما رواه ابن اببويه يف كتاب كمال الدين ىف ابب ما أخرب به الصادق من 
وقوع الغيبة و رواه الطربسى ىف »اعالم الورى«، و على بن عيسى يف »كشف 

الغمة«، عن سدير الصي ىف عن اىب عبد هللا ىف حديث طويل قال: 
»و أما العبد الصاحل يعىن اخلضر فانه ما طول عمره لنبوة قدر هاله، و ال 
كتاب نزل عليه و ال بشريعة ينسخ هبا شريعة من كان قبله من األنبياء، و ال 
المامة يلزم عباده االقتداء هبا، و ال لطاعة يفرضها له، بل ان هللا ملا كان ىف سابق 
علمه ان يقدر من عمر القائم من اايم غيبته ما يقدر، و علم ما يكون من انكار 
عباده ملقدار ذلك العمر يف الطول، عمر العبد الصاحل من غي سبب أوجب ذلك 
اال لعلة االستدالل به علي عمر القائم، و ليقطع به حجة املعاندين لئال يكون 

للناس على هللا حجة...«17

احلديث السابع
ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندى ىف كتاب »املوازاة بني املعجزات« الذي 

 :أحلقه و أضافه اىل كتاب »اخلرائج و اجلرائح« قال: قال الصادق
»ان هللا رد على أيوب أهله و ماله الذين هلكوا، مث ذكر قصة عزير و ان هللا 
أماته و أحياه، و قصة الذين خرجوا من دايرهم و هم ألوف، »فقال هلم هللا 
موتوا مث أحياهم« و غي ذلك مث قال: فمن أقر جبميع ذلك كيف ينكر الرجعة 
ىف الدنيا؟ و قد قال النيب: ما جرى ىف االمم انبياء قبلى شي ء اال و جيرى 

ىف اميت مثله.«18 

اهلوامش:
1. سورة البقرة، اآلية 24٣.

الثانية،  الطبعة  قم،  اإلمامية«،  »إعتقادات  على،  بن  حمّمد  الصدوق،  اببويه  ابن   .2
1414 ق.، ص 60.

٣. سورة البقرة، اآلية 25٩.
4. سورة البقره، اآلية 56.

5. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »إعتقادات اإلمامية«، ص 60.
6. سورة الکهف، اآلية 25.
7. سورة الکهف، اآلية 18

8. سورة يس، اآلية 52.
٩. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »إعتقادات اإلمامية«، ص 60- 6٣.

10. الشيخ حر العاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 
طهران، الطبعة االويل، 1٣62 ه.ش.، ص ٩٩- 10٩ ابلتلخيص.

11. سورة احزاب، آية 62.
12. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »من ال حيضره الفقيه«، ج1، ص 20٣.

1٣. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »كمال الّدين و متام الّنعمه«، ج2، ص5٣0.
14. الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »كايف«، قم، داراحلديث، ج 1، ص 225.

جامعة  للطباعة  مؤّسسه  مشهد،  الكشي«،  »رجال  عمر،  بن  حمّمد  الکّشی،   .15
مشهد، الطبعة االولی، 140٩ ق. ص ٣14.

16. الکّشی، حمّمد بن عمر، »رجال الكشي«، صص 25-20.
الّنعمه«، ج2، ص  الّدين و متام  17. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »کمال 

.٣57
18. قطب الدين الراوندی، سعيد بن هبة هللا، »اخلرائج و اجلرائح«، .ج 2، ص ٩٣٣. 

یجري في هذه األمة ما جرى في األمم السابقة
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تعاظم دور اللوىب اليهودي »آيباك« يف السياسة األمريكية، وأصبح معرتفا به 
رمسيا يف مبىن الكابيتول كقوة ضغط هلا اعتبارها. 

وآيباك حترك أعضاءها كجيش منظم يعمل يف كل أحناء الدولة األمريكية، 
التطوعى  انتخابية سواءا ابلعمل  وحيفزون األعضاء للمشاركة يف كل محلة 
يف احلملة أو بتقدمی التربعات هلا مبا يؤدي إىل فوز مرشحيها مبعظم مقاعد 
اجملالس النيابية. ويتم تدريب األعضاء على املهارات االنتخابية وعلى كيفية 
فائدة سياسية. ويف  أقصى  لتحقيق  اليهودية  التربعات  أموال  فاعلية  زايدة 
تفصيال  آراءه  يكتب  أن  آيباك من كل مرشح  تطلب  انتخابية  كل محلة 
يكونون يف  ذلك ألهنم  ميانعون ىف  ال  واملرشحون  األوسط،  الشرق  حول 
حالة من التكالب الساخن للفوز. وبعد أن يكتب املرشحون تفصيل آرائهم 
املذكورة يتم فحص ومناقشة كل هذه األفكار لتحديد الشخصيات األكثر 
فإن  الفوز  وبعد  الفوز.  حنو  دفعهم  على  العمل  يتم  الذين  إلسرائيل  ميال 
أعضاء آيباك يقومون بتقدمی »استشارأهتم وتوصياهتم وطلباهتم« للنواب سواء 

الدميوقراطيني أو اجلمهوريني.
واستطاعت آيباك أن تكون شبكة هائلة من االتصاالت ابلنظام السياسى 
إىل  الوصول  يف  بعضهم  وجنح  السياسة  عامل  أعضاوها  واقتحم  األمريكي، 
اجملالس التشريعية. وقد بدأ تعاظم دور آيباك بعد أن مت تعيني توماس داين 
يف أكتوبر 1٩80م. مديرا تنفيذاي هلا، وكان قد عمل من قبل يف الكوجنرس 
مع عدد من الدميوقراطيني مثل ادوارد كيندي وفرانك تشيش، كما عمل يف 
»معهد بروكنر لألحباث«، فكانت لديه خلفية قوية حول آلية صنع السياسة 
اخلارجية األمريكية. وقد اختارته جملة اتمی األمريكية عام 1٩84م. كأحد 

أقوى الشخصيات وأكثرها نفوذا يف »واشنطن«.

ويف عهد داين تضاعف عدد أعضاء آيباك مخس مرات، وتضاعفت ميزانيتها 
عشر مرات حىت وصلت إىل 15 مليون دوالر، ووصل عدد العاملني فيها إىل 
150 شخص. وعملت آيباك مع اجلهات التنفيذية داخل الوزارات مباشرة، 
وأصبحت آلة ضغط، وتضخمت صورهتا ومسعتها بعد أن كانت تعمل من 
وراء الكواليس. وأخذ داين يتحدث عالنية عن »النفوذ السياسى لليهود« 

إمياان منه أبن السمعة الكبرية املبالغ فيها تقلل املعارضة آليباك.
ويف مقابلة مع داين عام 1٩٩2م. قال إنه يسعى لكى تكون آيباك:

- ذات قاعدة مجاهيية، حبيث يكون خسارة أو كسب األصوات يف قاعدهتا 
وليس يف واشنطن.

- أن تكون أكثر اتصاال وات ثيا على عملية صنع القرار السياسى، وهذا يعىن 
املؤسستني التشريعية والتنفيذية.

- أن تكون أكثر تعبيا عن إليهود وهذا يعىن توسيع دائرة املشرتكني يف صنع 
السياسة األمريكية.

وقد قام داين بتوزيع العمل على أعضاء آيباك املائة واخلمسني:
- فخصص ستة أفراد فقط للتفرغ لعملية الضغط ومقابلة أعضاء الكوجنرس 
من أجل املساعدات الىت تقدمها الوالايت املتحدة إلسرائيل وللتأثري على 

أصواهتم.
- أما ابقي األعضاء فقسمهم إىل ثالث فرق:

الشرق  املنظمة ابملعلومات حول قضااي  أعضاء  فريق لألحباث وامداد   .1
األوسط، بداية من حقوق املياة وحىت تكنولوجيا الصواريخ.

2. وفريق يعمل على نشر سلسلة من الكتيبات والنشرات الصحفية مثل 
املتعلقة  لألنباء  وحتليال  عرضا  تشمل  اليت   »Near East Report«

إبسرائيل، ويقدموهنا ألعضاء الكوجنرس.
٣. وفريق خيتص ابإلدارة والتمويل، ومجع التربعات الالزمة الستمرار دوران 
عجلة املنظمة، رغم أن التربعات املباشرة آليباك ال مينح أصحاهبا اعفاءات 

ضريبية خبالف املنظمات اليهودية األخرى.
وإسرائيل تتلقى سنواي إعانة من حكومة الوالايت املتحدة بلغت حوايل ثالثة 
مليارات دوالر أمريكي متثل 20 ابملائه من املعونة األمريكية لدول العامل رغم 
أن تعداد إسرائيل ميثل واحدا يف األلف فقط من سكان العامل، وقد كانت 
املعونة قبل حرب عام 1٩67م. حوايل 66 مليون دوالر فقط، مث  تلك 
زادت إىل 2.2 مليار دوالر يف عهد نيكسون بعد حرب أكتوبر 1٩7٣م.، 
فضال عن أن نيكسون هو الذي رفع احلدود عن تصدير السالح إلسرائيل 
واعتربها سندا اسرتاتيجيا ألمريكا. وكل ذلك مت رغم أن جناح نيكسون مل 
يرجع الفضل فيه للصوت اليهودي وكان جناحه بفارق ضئيل ضد مهفري، 
ورغم أن نيكسون كان كذلك يتبادل مشاعر عدم الود مع اليهود. ولكن 
مشكلة ووترجيت كان فيها احلل لليهود إىل جانب خدمات املسئولني اليهود 
أو املوالني هلم يف حكومة نيكسون، ومن أمههم هنري كسينجر الذي كان 
مسيطرا على مطبخ الرائسة عندما كان نيكسون غارقا حىت اذنيه يف مشكلة 

ووترجيت.
ويذكر جولدبيج يف كتابه »قوة اليهود يف أمريكا« انه: 

عام  يف  آليباك  رئيسا  الدميوقراطى  اليهودي  جرومسان  ستيفن  تعيني  مت 
املايل  املدير  وأنه  الدميوقراطى، خاصة  بعد جناح كلنتون  وذلك  1٩٩2م. 
آيباك  على  السيطرة  يستطع  مل  ولكن جرومسان  االنتخابية.  حلملة كلنتون 
بسبب األربعة الذين كانوا يف قيادهتا ويذعن هلم ابقي األعضاء، وهم واينربج، 
وآشر، وليفى، ومتشل. ويطلق عليهم عصابة األربعة. وألن من يتزعم آيباك 
جيب أن يكون أحد أعضاء الدائرة الداخلية الىت حتكمها والذين يطلق عليهم 

اسم »الضباط«.
وقد قررت جمموعة الضباط يف يونيو عام 1٩٩٣م. التخلص من داين املدير 
التنفيذي للمنظمة، وأعلنوا أن ذلك يرجع الساءته لليهود األورثوذكس يف 
فيه أن األورثوذكس رائحتهم كريهة.  السياسة اإلسرائيلية ذكر  كتاب عن 
وذكرت الصحف اإلسرائيلية أن رابني هو الذي دبر خروج داين لتصفية 
صقور الليكود. ولكن يبدو أن السبب احلقيقى إلقصاء داين أن الضباط 

وجدوا أن شخصيته مستقلة أكثر من الالزم.
التحقيقات  مكتب  رئيس  سابقا  يشغل  الذي كان  نيل شري،  اختيار  ومت 
اخلاصة ابلنازي بوزارة العدل خليفة لداين. ورغم أن شري كانت له مصداقية 
عالية لدى يهود أمريكا، وله خربة يف اإلدارة الفيدرالية، إال إنه مل يكن لديه 

خربة كافيه بشؤون الشرق األوسط.
وعندما مت توقيع اتفاقية السالم بني عرفات ورابني عام 1٩٩٣م.، قام روبرت 
اشر )أحد عصابة األربعة( ابلتحرك داخل الكوجنرس حلشد املعارضة ضد 
االتفاقية واملبادرات األمريكية الىت تدعمها مما أدى إىل نشوء خالفات مع 
جرومسان. فقامت عصابة األربعة ابإلطاحة جبرومسان مث انسحب نيل شري 

من منصبه يف عام 1٩٩6م. وحل حمله هوارد كور.
يعترب املؤمتر السنوي الذي تعقدة آيباك يف أحد فنادق واشنطن أهم أحداث 

العام للمنظمة. حيث يشرتك فيه نشطاء اليهود وجيتذب حفل العشاء الذي 
السفراء األجانب.  املئات من أعضاء الكوجنرس، والعشرات من  فيه  يقام 
حيث يتحني كل منهم الفرصة لإلعراب عن نواايه الطيبة جتاه آيباك ويهود 

أمريكا.
ويقول جولدبريج يف كتابه عن املدي الذي وصلت فيه قوة اليهود يف أمريكا 
اهلجرة،  مثل  داخلية،  واسعة  جماالت  يف  اليهود  قوة  استشعار  ميكن  أبنه 
والالجئني، واحلقوق املدنية، وحق االجهاض، وفصل الكنيسة عن السلطة 
السياسية، وغريها الكثري. وقد أصبحت الطائفة اليهودية... أحد الالعيني 

األساسيني يف وضع القواعد يف أمور عديدة.

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

تأثير اللوبى اليهود على السياسة األمركية
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جيد املتتبع ألحوال اجلاهلية أن القبائل العربية كانت متحاربة فيما بينها يغزو 
بعضها بعضاً و يغري بعضها على البعض اآلخر، و تسفك الدماء ليالً و 

هناراً. و هو ما أشار إليه رسول هللا و حذر منه يف حجة الوداع:
»أال أخربكم ترتدون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.«1

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

يف الكتيبة...«2 
و ها حنن نعيش مرة أخري و هي اجلاهلية الثانية حبروهبا و نزاعاهتا فالدول 
اإلسالمية و العربية منها خاصة متنازعة متحاربة يغزو بعضها بعضاً و حيارب 

بعضها بعضاً.٣ 
لقد کتب إساعيل شفيعي سروستاين يف کتاب »الغرب وآخرالزمان«:

لقد انقضى القرن العشرين وهو يقدم قائمة مطولة من االزمات الثقافية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية إىل اجملتمعات االنسانية مبا فيها شعوب الغرب.

ان احلربني الكونيتني ومئات الصراعات والنزاعات االقليمية والدولية، خلفت ما 
يزيد على مائة مليون قتيل. وهذا العدد هو أكثر بكثي من عدد القتلى الذين 

خلفتهم حروب القرون العشرة اليت سبقت هذا القرن يف احناء العال.
وال شك أبن مصطلحات وعبارات مثل أزمة اهلوية واألزمة البيئية واألزمة االخالقية 
واألزمة االقتصادية يف االبعاد الدولية... ل تكن حت قبل القرن العشرين، قابلة 

للتصور ألي من الثقافات واحلضارات.
وقد قرأ اتباع الدايانت السماوية واالبراهيمية )اليهود واملسيحيون واملسلمون( 

لقرون متتالية يف كتبهم السماوية قصة هالك االمم وموت العديد من الثقافات 
واحلضارات الغابرة، ونقلوها لالجيال اليت تلتهم وبينوا سر الكثي من العذاب 
السماوي والعصيان والتمرد الذي قامت به االمم واليت استحقت بسببه نزول 
الرجس  هذا  وتراكم كل  تكدس  يتصور  يكن  ل  منها  أاي  لكن  واهلالك،  البالء 
لذلك  الشامل  العشرين واالنتشار  القرن  مثل  االخالقي يف حقبة زمنية حمددة 

التمرد على امتداد أرض هللا.4 
وال مير يوم دون أن نسمع يف وسائل اإلعالم خربا وتقريرا عن احلروب وبصفه 
املسلمني،  وأخواتنا  إخواننا  مقتل  على  وحنزن  اإلسالمية  البالد  يف  خاصة 
ونرى من خالل الرجوع إىل الرواايت أنه طاملا مل تتلون األرض والزمان بدماء 
املسلمني وتنمو شجرة معرفتهم وطاملا مل يبلغ السيل الزىب ابلنسبة للشعوب 

املضطهدة يف العامل، فان اإلمام املهدي لن يظهر. 
تدل أحاديث متعددة على وقوع حرب عاملية قرب ظهور املهدي. و من 
املستبعد انطباقها على احلربني العامليتني األوىل و الثانية القريبتني من عصران، 
 ألن أوصافها املذكورة ختتلف عن أوصافهما، فهي تنص على ظهوره
بعدها أو أثناءها، بل يظهر من بعض أحاديثها أهنا تقع يف سنة ظهوره، أو 

بعد بداية حركته املقدسة.
يفهم من أحاديث وجود فرتة شديدة على العرب و الناس أمنياً و سياسياً 
و اقتصادايً، و قد تكون هي سنة اجلوع املوعود يف الرواية التالية عن اإلمام 

الصادق قال: 
»ال بُدهَّ أن يكون قدام القائم سنة جيوع فيها الناس و يصيبهم خوف شديد من 

كثرة الحروب و النزاعات في آخر الزمان

القتل.«5 
و يدل احلديث التايل على أن هذه الشدة و احلرب، أو حالة احلرب، تستمر 

6.حىت يكون النداء السماوي يف شهر رمضان قرب ظهور املهدي
إن بعض حروب آخر الزمان تندلع بني غري املسلمني، مبا فيها حرب قرقيسيا 
واحلروب العديدة اليت يقوم هبا السفياين لإلستيالء على الشام، لكن أهم 
احلروب، تشن على يد السفياين ضد شيعة آل حممد وحمبيهم وذلك قبل 

:؛ کما روی عن املعصومنيظهور إمام العصر
»يكون قوم يف آخر الزمان خيضبون هبذا السواد كحواصل الطيور، ال يريون 

ريح اجلنهّة...«7 
و خضب السواد هو قتل أكثر الناس، و بقر بطون النساء و بطون غريهّن 
كما تبقر حواصل الطيور. و يكون كّل عملهم هذا لغري وجه الّل. و لذلك 

ال يشّمون رائحة اجلّنة. 
مث جاء عن رسول هللا: »بالء يصيب هذه األمهّة حت ال جيد الرجل ملجأ 
يلجأ إليه من الظهّلم. مث ال يزداد األمر إالهّ شدهّة، و ال الدهّنيا إالهّ إدابرا، و ال الناس 

إالهّ شحهّا.. و ال تقوم الساعة إالهّ على شرار اخللق.«8 
وعلى الرغم من أن السفياين وحسب الرواايت، خيرج من موقع يقع على 
احلدود بني األردن وسورية )وادي ايبس(؛ اّما »يقبل السفياين  من  بالد الروم  

منتصرا  يف عنقه صليب و هو صاحب القوم.«٩ 
أو  الغرابء  من  يكون  أن  إما  السفياين  فان  الرواايت،  من  يستشف  وكما 
صنيعتهم، وان عداء الغرب للشرق اإلسالمي كان واضحا وجليا منذ القدم  
و يرى الغرب ان اخر سهم يف الكنانة واخر الدواء للنجاة من األزمة اخلانقة 
املتبقية يف اشعال فتيل حرب كربى وشاملة مع الشرق  الفرصة  تكمن يف 

اإلسالمي، تلك اليت ورد ذكرها مرارا حتت عنوان احلرب الصليبية الثانية.
الشرق  جتاه  ادائه  وكيفية  الغرب  وجه  يف  ختوفني كبريين  مالحظة  وميكن 

اإلسالمي:
1. التخوف من نشأة قوة ذي توجه ديين وإسالمي يف الشرق، تقف بوجه 

الغرب وتتحداه؛
الشرق  من  الكرمية  السماوي  املوعود  ظهور  لواقعة  الوشيك  احلدوث   .2

اإلسالمي. 
العراق  إىل  العسكرية  احلشود  وارسال  إيران  على  املتواصل  اهلجوم  إن 
عن  املستمر  واحلديث  االسرتاتيجية  املناطق  على  واالستيالء  وافغانستان 
ظهور انيت كرايست او املسيح الدجال وقرب خروج الدجال وظهور املوعود 
السماوي يف االدب الديين والسياسي والسينمائي على مدى العقود الثالثة 

االخرية، قد ازاح مجيع الستائر.10
ولسنا هنا بصدد شرح املذابح اليت يرتكبها الغربيون يف البالد االسالمية، 
ألد  ابن  التذكري  لكن جيب  احلروب،  هذه  من شن  الغرب  وتبيان هدف 
أعداء املسلمني، هم اليهود ومجعياهتم السرية يف أرجاء العامل، وسالحهم ليس 
املسلمني  ملناصبة  منوعة  بل ميسكون ابسلحة  فقط،  والصواريخ  الدابابت 
العداء، بدء من الغزو الثقايف لتقويض الفكر االسالمي وصوال إىل احلروب 
البيولوجية اليت تؤدي إىل إمراض الناس وحرفهم عن جادة اخلري والصواب.  

ليس ابلضرورة أن تكون احلرب ابلسالح بل ابلكالم و اللسان، فقد ورد 

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

السيف.«12 
و ها حنن اليوم نرى املسلمني يشتم بعضهم بعضاً و حيرض بعضهم على 
البعض ابللسان ليكون وقعه أسوأ من وقع السالح، حيث يقتل اجلار جاره 
بقوله:   إليه رسول هللا أشار  ما  أخاه من جرّاء ذلك، و هو  األخ  و 
»اليقتلكم الكفار و لكن يقتل اجلار جاره و يقتل األخ أخاه و ابن عمه...«12 
عن  ورد  فقد  األويل  اجلاهلية  يف  هناراً كما  و  ليالً  الدماء  سفك  يكثر  و 

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

اجلاهل مالنا يف آل حممهّدحاجة.«1٣ 
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املذاهب والطوائف اخلارجة على اإلسالم  الباطنية كلمة عامة تطلق على 
ابسم اإلسالم، وهي الصفة املشرتكة بينها وبني من أتول النص الظاهر ابملعىن 

الباطن أتويال يذهب عن معىن النص مذاهب شىت.
فالباطنية تعين أن نصوص اإلسالم رموز وإشارات إىل حقائق وأسرار خفية 
مكنونة وأن الطقوس والشعائر الدينية واألحكام العملية هي األخرى أيضا 

رموز وأسرار.
وأساس الباطنية قدمی ظهرت قبل اإلسالم، أطلقت على فرقة فارسية هي 
املزدكية وهي فرقة »مانوية« أسسها مزدك الفارسي يف عهد امللك الساسانی 

قياوين فيوز.
وظهرت تلك الفرقة يف اإلسالم يف شكل فرق متعددة منحرفة عن منهج 
الباطن لإلسالم والقرآن وأن لكل آية معىن  اإلسالم تدعى األخذ ابملعىن 

ظاهرا وأخر ابطئا.
قال عنهم أبو حامد الغزايل: 

إنم لقبوا ابلباطنية لدعوا هم أن لظواهر القرآن واألخبار بواطن جترى يف الظواهر 
جمرى اللب من القشر.

مع  فعلوا  اليهود كما  من  لإلسالم  اخرتاقا  املتعددة  الباطنية  فرق  وكانت 
املسيحية، فكان الذين وضعوا أساس الفرق الباطنية كانوا - كما أبناء اجملوس 
دخلوا اإلسالم لتدمريه من الداخل - وكذلك اليهود أمثال عبدهللا بن سبأ 

اليهودي.
ولذلك قال عنهم األسفراييين: 

إن الذين وضعوا دين الباطنية كانوا أوالد اجملوس، وكان ميلهم إىل دين أسالفهم، 
ولكنهم ل يقدروا على إظهاره خمافة سيوف املسلمني، فوضعوا قواعد على موافقة 

أساس وضعوه حت تغرت به األغمار...
وكانت السرية هي أساس ومنهاج لتلك اجلماعات والفرق منذ القدم.

وكذلك استخدام احليل اليت يظهر فيها الباطن موافقاً يف الظاهر للمسلمني 
حىت ال تنفر منه اجلماعة، وقد رد الكثري من علماء املسلمني الفرق الباطنية 

إىل السبئية أتباع عبدهللا بن سبأ اليهودي الذي ادعى اإلسالم حملاربته من 
الداخل منذ أايم اخلليفة الراشد عثمان بن عفان به، وأاثر الفنت والقالقل مث 

 1.بعد مقتل اإلمام علي أظهر التشيع آلل البيت

السبأية مؤسسة الفرق الباطنية يف اإلسالم
بقيادة  طالب كرم هللا وجه  أيب  بن  علي  اإلمام  السبأية يف عصر  ظهرت 
عبدهللا ابن سبأ اليهودي الذي ادعى اإلسالم، وأاثر الفنت يف عهد اخلليفة 
الراشد عثمان بن عفان وحرض املسلمني عليه حىت انتهى األمر حبصار منزل 

عثمان وقتله.
وأظهر عبدهللا بن سبأ الطعن على أيب بكر وعثمان والصحابة ويرأ منهم وقال 

إن على بن أيب طالب كرم هللا وجه قد أمره بذلك.
وقال أيضا إن علي بن أيب طالب إله، أي ادعى ألوهية اإلمام علي بن 
أيب طالب يف حياته، فقبض عليه على بن أيب طالب وسأله عن 

قوله فقال ابن سبأ له: أبن اإلله حقهّا.
فأمر األمام علي بن أيب طالب بقتله وقتل أتباعه.

ولكن الناس قالوا لعلي: اي أمي املؤمنني! أتقتل رجال يدعو إىل حكم أهل 
البيت، وإىل واليتك والرباءة من أعدائك.2

فأمر بنفيه إىل املدائن، وقيل إنه قتله، لكن الراجح أنه نفاه إىل املدائن، ألنه 
بعد مقتل اإلمام علي وبلغ ذلك ابن سبأ وأعوانه يف املدائن قال للذي 

نفاه: 
كذبت اي عدو هللا، ولو جئتنا بدماغه يف سبعني صرة وأقمت على قتله سبعني عد 
ما صدقناك ولعلمنا أنه ل يت ول يقتل وإنه ال يوت حت يسوق العرب بعصاه 

ويلك األرض...
وأشاع عبدهللا بن سبأ وأتباعه إن اإلمام على مل ميت وأنه رفع إىل السماء 
وأنه سينزل آخر الزمان وهبذا تنادي بعض الفرق الباطنية الشيعية وليس كل 
فرق الشيعة، وظهرت أول فرقة ابطنية يف اإلسالم بزعامة عبدهللا بن سبأ.٣

وظهرت فرق ابطنية شيعية على هنج فرق عبدهللا بن سبأ كلها تؤمن بتناسخ 
 مث يف احلسن األرواح وقالوا إن روح هللا جرت يف علي بن أيب طالب

مث يف احلسني مث يف حممد ابن احلنفية مث يف ابنه هاشم.
ومن هذه الفرق فرقة احلربية املنتسبة إىل عبدهللا بن عمرو بن حرب.

ومنهم من يقولون إن روح هللا صارت يف النيب و مث انتقلت إىل اإلمام على 
مث يف احلسن مث يف احلسني وهكذا، فأساس هذه الفرق هو ابن سبأ اليهودی 

صاحب الفكر املاسونی.
وأظهرت  وأعلنت  السياسي،  الديين  الطابع  الباطنية  الفرق  أخذت  وقد 
 واحلسني احلسن  ألوالده  مث   طالب أيب  بن  علي  لإلمام  تشيعها 

وأوالدها وأحفادمها.
وأيضا من هذه الفرق من تشيع البن اإلمام علي بن أيب طالب حممد 
ابن احلنفية وهو ابن اإلمام علي من زوجته خولة بنت جعفر من بين حنيفة.

اإلمام  أبناء   واحلسني احلسن  ذرية  يف  اإلمامة  تقصر  الشيعة  ومعظم 
علي من زوجته فاطمة الزهراء بنت الرسول هللا وانتشرت هذه 
الفرق يف بالد »فارس« و»العراق« و»الشام« وال تزال جذورها وفروعها 

حىت اآلن تثري االضطراابت واالنقسامات يف صفوف املسلمني.

اهلوامش:
1. وقد حاكم اإلمام علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه عبدهللا بن سبأ واعوانه الذين أدعو 

أنه إله وأمر بقتلهم وحرقهم وقتل زعيهم ابن سبأ وقيل نفاه. 
2. ملا أحرق على بن أيب طالب كرم هللا وجهه السبئيون ابلنار قال الناجون منهم: اآلن 

صح عندان أنه هللا، ألنه ال يعذب ابلنار إال هللا. )انظر الفصل البن حزم الظاهری(.
ابن  اإلمام علي بن أيب طالب وهو  قاتل  أن  ادعى عبدهللا بن سبأ وأعوانه   )1(
ملجم قد متثل له شيطان يف صورة اإلمام علي، وأن اإلمام قد رفع حيا إىل السماء 
وأن الرعد هو صوته والربق سوطه. انظر »فرق الشيعة«، للحسن بن موسی ولسعد بن 

عبدهللا القمی.

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

الباطنية عباءة الفرق الضالة
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المكلف من روكفلر لصناعة السرطان
لقد تناولنا يف األعداد املاضية إبسهاب تشكيل كتل وجتمعات السلطة يف 
القرن األخري ودور أصحاب الشركات العمالقة يف هذا التشكيل العاملي، 
ومن مث سلطنا الضوء على أبعاد احلياة اخلاصة واإلقتصادية ألكثر العوائل 
أتثريا يف الزراعة الصناعية ابلعامل - عائلة روكفلر - من خمتلف اجلوانب، ومت 
ابلتايل تقدمی »الثورة اخلضراء« على أهنا أحد أهم ممارسات هذه العائلة على 
مدى األعوام ال120 األخرية. لكن ال ميكن احلديث عن الثورة اخلضراء من 
دون التعريج على نورمان إرنست بورالوغ.1 وكان بورالوغ منذ عام 1٩44م. 
وحىت وفاته يف عام 200٩م. ابحثا ابرزا وتقنيا مميزا لثالثة أجيال من روكفلر 
الثالثة  العقود  روكفلر خالل  عائلة  وصنعت  النبايت.  الوراثة  علم  جمال  يف 
األخرية من القرن العشرين، من بورالوغ، قديسا وأسطورة ولقبته بـ»أب الثورة 
اخلضراء« وروجت من أن خدماته يف مكننة الزراعة ابلبلدان الفقرية خالل 
القرن العشرين، أنقذت حياة مليار نسمة! وحىت أهنم منحوه جائزة نوبل 

للسالم تكرميا خلدماته الواسعة اليت أسداها للبشرية. 
وسنلقي اتليا الضوء على اتريخ أب الثورة اخلضراء وأسطور علم الوراثة النبايت 
لعائلة روكفلر. إن سرب غور حياته سيكشف النقاب عن الكثري من احلقائق 

وكواليس إجراءات »مؤسسة روكفلر« خالل القرن األخري. 

الوالدة والدراسة
وينتمي نورمن بورالوغ إىل أسرة أمريكية تنحدر من أصول نروجيية. ولد يف 
25 مارس 1٩14م. - عشية احلرب العاملية األوىل - يف »سودة«2 من 

توابع »كرسكو«٣ بوالية »آيوا«4 االمريكية. 
وكان يعيش حىت سن التاسعة عشرة من عمره يف مزرعة جده وجدته واليت 

بلغت مساحتها 106 أمتار. 
وابلرغم من سقوطه يف إمتحان الدخول، جنح نورمان يف التسجيل يف معهد 
»جامعة مينيسوات«5 عام 1٩٣٣م. بشروط. وبعد فصلني، إنتقل إىل معهد 

األحراش والزراعة.
وقبل أن تنتهي مرحلة البكالوريوس بشهر فقط، حدث أمر شكل منعطفا 
املتغريون  الصغار  »أعداؤان  بعنوان  ندوة  يف  شارك  فقد  نورمان.  حياة  يف 
ومدمرو منتجاتنا الغذائية«6 واليت أقيمت برعاية األستاذ الرائد يف علم الوراثة 
النبايت ابمريكا الفني استكمن.7 واستطلع رأي األستاذ احملاضر عما إذا كان 
سيشتغل يف املستقبل على ابثولوجيا الغاابت، فنصحه استكمن ابن يعمل 

يف جمال علم أمراض النبااتت. 
األمراض  علم  غمار  بورالوغ  نورمان  بداية خلوض  التوصية  هذه  وشكلت 
)ماجستري( وعلم الوراثة النبايت )دكتوراه(. وحصل عام 1٩40م. على مؤهل 
املاجستري ويف عام 1٩42م. على مؤهل الدكتوراه يف هذا الفرع. وتزامنت 
هذه األايم مع إندالع احلرب العاملية الثانية وعشية اإلعالن الرمسي عن خطة 
الثورة اخلضراء الزراعية من قبل عائلة روكفلر، رغم أن إسم الثورة اخلضراء مل 

يطلق حىت عام 1٩68م. على هذا الربانمج املنسجم والسريع. 
وعمل بورالوغ الشاب وبينما مل يتجاوز الـ٣0 من عمره يف شركة »دوبونت«8 
يف »دلور«٩ كمتخصص بعلم اجلراثيم وذلك لتأدية خدمته العسكرية خالل 

األعوام من 1٩42 إىل 1٩44م. وكان مقررا أن ينجز دراسات وحبواث حول 
مبيدات اجلراثيم ومبيدات الفطرايت واملواد احلافظة الصناعية والزراعية، لكن 
ومع اندالع احلرب، إهنمك يف البحث والدراسة ملعاجلة بعض القضااي الفنية 

للحرب. 

برانمج املكسيك 
وأقامت عائلة روكفلر يف عقدي العشرينيات والثالثينيات من القرن العشرين 
تواصال وثيقا مع ابحثني مبن فيهم الفني تشالرز استكمن وسياسيني مثل 
جاكوب )يعقوب( جورج هرار10 وكذلك هنري واالس.11 ووفر تقدم النقل 
على خلفية احلرب العاملية الثانية ظروفا لتطبيق برامج روكفلر الزراعية كمشروع 
للزراعة،  ليتم يف ظل جناحها، إجياد برامج أوسع نطاقا  دليلي يف بلد ما، 

واختريت املكسيك لوضع هذا الربانمج موضع التنفيذ. 
ويف عام 1٩40م. توىل أفيال كاماتشو12 سدة الرائسة يف املكسيك بوصفه 
حلكومته  الرئيسي  اهلدف  أن  وقال  البلد.  هلذا  واألربعني  اخلامس  الرئيس 
يتمثل يف التنمية الصناعية والتنمية االقتصادية. ويف هذه األثناء قام هنري 
واالس الذي رقي يف تلك الفرتة من وزير للزراعة إىل انئب الرئيس االمريكي، 
ابلتنسيق الالزم مع مؤسسة روكفلر من أجل اإلستثمار يف »املكسيك«. 
وكلفت مؤسسة روكفلر كذلك استكمن - أستاذ بورالوغ - وابحثني رائدين 
احلكومة  مع  للتعاون  شاملة  خلطة  مسودة  إلعداد  الزراعة  جمال  يف  إثنني 
املكسيكية. واقرتح هؤالء تشكيل مؤسسة جديدة تدعى مكتب الدراسات 
اخلاصة،1٣ وبذلك يتم تشكيل هذه املؤسسة كجزء من احلكومة املكسيكية 
وتقوم مؤسسة روكفلر ابدارهتا ابملشاركة مع علماء مكسيكيني وامريكيني. 
وكان اقرتاح هؤالء الباحثني الثالثة هلذه املؤسسة اجلديدة يرتكز على تطوير 

الرتبة والذرة والقمح وعلم أمراض النبااتت. 
انه مهد ملشاركة روكفلر يف زراعة  لدرجة  متينا ومرجوا  املشروع  وكان هذا 
السبعة  العقود  مدى  على  اهليكلية  بنفس  عامة  وبصفة  املستهدفة  الدول 
أو معهد حبوث حكومي )لإلفادة من  املاضية أال وهو: تشكيل مؤسسة 
من  علماء  ومشاركة  روكفلر  مؤسسة  من  إداري  بدعم  احلكومية(  املصادر 

اجلانبني.  
واختار استكمن عام 1٩4٣م.، جاكوب هرار من جانب روكفلر لقيادة 
هذا املشروع. ووضع هرار على الفور، توظيف بورالوغ - كرئيس لربانمج 
حبوث املكسيك - على جدول األعمال. وذهب بورالوغ بعد إنتهاء خدمته 
العسكرية يف »دوبوبت« يف يوليو 1٩44م. على الفور إىل املكسيك وذلك 
وبعد رفضه إقرتاح هذه الشركة بدفعه مرتبات وأجور بضعفني، وكان مستعجال 
أربعة عشر شهرا للوصول إىل  البالغ  أنه ترك زوجته احلامل وطفله  لدرجة 
املكسيك. واهنمك يف العمل ابملكسيك كمتخصص علم الوراثة وابثولوجيا 
النبااتت، وكان املسؤول الفين هلذا املشروع بعد ستة عشر عاما من ذلك 
احلني، رغم أنه قضى ثلثي كل سنة يف املكسيك خالل السنوات االخرية 

من عمره. 
خطة  تنفيذ  عديدة،  صعوابت  إعرتضت  الطويلة،  السنوات  هذه  وخالل 
روكفلر للقمح يف املكسيك، وكان بعضها يبدو غري قابل للحل. إن عدم 

وجود التجهيزات واألشخاص املدربني والتوجه العدائي للمزارعني احملليني جتاه 
برانمج القمح، كان من ضمن مشاكل روكفلر يف املكسيك. ويقول بورالوغ 

يف كتابه »نورمان بورالوغ يف اجملاعة العاملية«:14
وكان يبدو يل يف الكثر من األحايني أن تقبل املسؤولية يف املكسيك، كان خطأ 

فظيعا من جانيب.15
عقدي  خالل  الفريق  هذا  برامج  أمثرت  املشاكل  هذه  من  الرغم  وعلى 
القسم األكرب من  إنتاج  العشرين ومت  القرن  األربعينيات واخلمسينيات من 
القمح يف املكسيك يف السنوات األولية من عقد الستينيات من نوع السيقان 
القصرية على يد فريق روكفلر. وكانت هذه البذور قادرة على أن تدر أرابحا 
النجاح النسيب يف هذا املشروع، دفع بروكفلر إىل  طائلة لروكفلر. كما أن 

التفكري بتطبيق األقسام االخرى من برانجمهم. 
إن أتسيس مركز حبوث األرز يف »الفيليبني«16 مبشاركة مؤسسة روكفلر17 
وكذلك تطوير الثورة اخلضراء ونقلها من املكسيك إىل »افريقيا« و»اهلند« 
وبعد ذلك أتسيس املركز الدويل لتحسني الذرة والقمح18 تعد من نشاطات 
يف  النجاحات  حتقيق  بعد  أجنزت  واليت  السنني  تلك  يف  التطويرية  روكفلر 
هذا  والدراسات يف  البحوث  مراكز  من  لشبكة  بذلك  وأرست  املسكيك 

اجملال.1٩
حرواب  املكتظة،  اهلندية  القارة  شبه  الستينيات خاضت  عقد  مدى  وعلى 
عديدة مع أطراف خمتلفة - مبا فيها »الربتغال« و»بواتن« و»ابكستان« 
و»الصني«. لذلك فان اخلشية من حصول جماعة يف هذه البلدان، شكلت 

أفضل خيار لروكفلر للسيطرة على حقول هذه الدول. 
ويف مارس 1٩62م. مت زراعة عدد من حمصول القمح قصري السيقان لنورمان 
بورالوغ يف حقول مؤسسة البحوث الزراعية اهلندية20 يف »بوسا«.21 وبعد 
سنة، ويف مارس 1٩6٣م.، أوفدت مؤسسة روكفلر وابلتنسيق مع احلكومة 
اهلندية، نورمان بورالوغ وروبرت غلن اندرسن22 لتطوير العملية اليت أعتمدت 
يف املكسيك. ويف أعقاب هذه الزايرة، بقي اندرس كرئيس لربانمج القمح 

ملؤسسة روكفلر يف اهلند حىت عام 1٩75م. 
واستطاع فريق روكفلر يف اهلند ويف ظل جهود ابلغة، بيع نوعيتني من القمح 
إىل اهلند وابكستان عام 1٩65م. ومت يف هذه السنة توريد 200 طن من 
بذور القمح لروكفلر إىل اهلند و 250 طنا إىل ابكستان. ومل تنشر أرقام حول 
أسعار بذور اهلند يف تلك السنة، لكن مت تسلم 100 ألف دوالر لقاء بذور 
ابكستان رغم تضرر هذه املواد يف املكسيك. وبذلك جنح رواد روكفلر يف 
فتح الطريق أمام البذور املعدلة إىل شبه القارة اهلندية. واستوردت اهلند 18 
ألف طن عام 1٩66م. وابكستان 42 ألف طن عام 1٩67م. من هذه 

البذور. وشكل هذا جناحا اخر لنورمان بورالوغ وفريق روكفلر. 
املكسيك،  خارج  ما  موقع  يف  البذور  جتارة  جناح  وبعد  الفرتة،  هذه  ويف 
أصبحت مثة حاجة للدعاية العاملية من أجل املزيد من تطوير هذه البذور. 
لذلك فان ويليام غاد من وكالة التقدم الدويل ابلوالايت املتحدة االمريكية، 

أطلق على نشاط نورمان بورالوغ على الفور إسم الثورة اخلضراء. 
وبعد هذه التسمية، منحت على الفور جائزة نوبل للسالم2٣ لبورالغوغ عام 

1٩70م. وقال رئيس جلنة جائزة نوبل أثناء تقدمی اجلائزة: 

مائة عام مع بورالوغ،
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لقد ساهم نورمان بورالوغ أكثر من أي شخص اخر يف توفي اخلبز لعال جائع، 
وأن سبب منح جائزة نوبل للسالم له يكمن يف أننا أنمل أن يسهم رفع اجملاعة 

يف إقرار السالم.24
قديسا واسطورة يف سبيل  بورالوغ  عائلة روكفلر من  فقد صنعت  وبذلك 
اإلحياء ابن هذه التكنولوجيا منقذة ولقبوه أبب الثورة اخلضراء، وروجوا يف 
الفقرية  الزراعة ابلبلدان  ظل دعاية واسعة ابن خدمات بورالوغ يف مكننة 
خالل سنوات عقد الستينيات من القرن املاضي أنقذت أرواح مليار إنسان!

وابلتوازي مع هذا النجاح ويف أعقاب الثورة اجلنسية، حصل تراجع حاد يف 
معدالت اإلجناب يف امريكا وختوفت املؤسسات اإلسرتاتيجية االمريكية من 
اهلوة بني نو السكان يف امريكا وبني البلدان النامية، ويف ضوء هكذا ظروف 
حاول هنري كيسنجر لفت إنتباه الساسة االمريكيني وجعلهم يواكبوه لتنفيذ 
خطة أمنية شاملة يف هذا اخلصوص وبدأت هذه اخلطة مع التصديق على 
مشروع NSSM200 وتبليغه. واعترب كيسنجر أن »الطاقة« و»الغذاء« 
يشكالن ذراعني تنفيذيني للتحكم ابلشعوب. ومعروف أنه أعلن للساسة 
فاهنم  النفط  على  السيطرة  من  متكنوا  إن  إهنم  الكونغرس  يف  االمريكيني 
الغذاء  سيكونون قادرين على السيطرة على احلكومات وإن سيطروا على 

فاهنم سيكونون قادرين على السيطرة على الشعوب. 
ويف عقد السبعينيات من القرن املاضي وابلتزامن والتوازي مع هذه التحضريات 
الواسعة، خضعت بلدان كثرية يف امريكا  الالتينية واسيا الغربية وافريقيا خلطة 

الثورة اخلضراء. 

التوسع حنو افريقيا
وقد أسس بورالوغ مؤسسة حتت إسم مجعية ساساكاوا االفريقية 25 عام 
1٩86م. لتقوم بتوسيع نشاطات مؤسسة روكفلر يف افريقيا، وتوىل مسؤوليتها 
حىت وفاته عام 200٩م. ووضعت هذه اخلطة موضع التنفيذ يف دول افريقية 
مبا فيها »بنني« و»بوركينافاسو« و»اثيوبيا« و»غاان« و»غينة« و»مايل« 

و»ماالوي« و»موزمبيق« و»نيجراي« و»تنزانيا« و»اوغندا« على األقل. 

التوسع حنو النوعيات النباتية االخرى
وساعدت إجراءات بورالوغ، عائلة روكفلر على فرض سيطرهتا على النوعيات 

النباتية االخرى. وتورد موسوعة ويكيبيداي احلرة هبذا اخلصوص: 
لقد سامهت أعمال بورالوغ يف تطوير نوعيات من األرز اهلندي والياابين بساق 
أقصر يف مؤسسة »ايري« و كذلك »مؤسسة هوانن الصينية لبحوث األرز«. كما 
أن زمالء بورالوغ يف »اجملموعة اإلستشارية للدراسات الدولية الزراعية« قدموا 

املزيد من النوعيات املطورة لألرز يف اسيا.26
ومع توسيع هذه الدراسات لتغطي النوعيات األخرى من النبااتت - مبا فيها 
الذرة - عني بورالوغ عام 1٩64م. أيضا مديرا للربانمج الدويل لتحسني 
»املركز  التأسيس  حديث  املركز  الربانمج ضمن  هذا  متويل  ومت  القمح.27 
الدويل إلصالح الذرة والقمح«.28 بصورة مشرتكة من قبل مؤسسيت فورد 
وروكفلر وكذلك احلكومة املكسيكية. ومنذ عام 1٩84 عمل بورالوغ يف 
»سيميت« خالل أشهر من السنة بينما قضى األشهر االخرى للتدريس يف 

جامعة »أية اند ام تكساس«.2٩ وقد توىف بورالوغ عام 200٩م. عن عمر 
يناهز ٩5 عاما يف تكساس إثر إصابته ابلسرطان. 

منح بورالوغ ميدالية الكونغرس الذهبية
وقد حصل بورالوغ طيلة حياته على ميداليات خمتلفة، وتظهر الصورة أعاله، 
مراسم منح ميدالية الكونغرس الذهبية لبورالوغ يف يوليو 2007م. مبشاركة 
جورج بوش اإلبن، وهي أرفع ميدالية ميكن أن مينحها الكونغرس ملواطن ما. 
إن إجراءات بورالوغ وفضال عن األرابح الطائلة اليت جنتها عائلة روكفلر، 
وجعلتها تستأثر بسوق البذور، تسببت أبضرار غري مسبوقة للبيئة وسالمة 

اإلنسان. 
تلقى  أن  إىل  أدى  اإلجراءات  هذه  على  للشعوب  التدرحيي  التعرف  إن 
الثورة الصناعية الزراعية، معارضات واسعة من لدن املؤسسات الشعبية وغري 
التجارية يف خمتلف دول العامل، وتقر ويكيبداي وعلى الرغم من تقدمی تقارير 

منحازة لروكفلر أنه:
يف مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين، شكلت اجملموعات البيئية اليت 
كانت تعارض أسلوب بورالوغ محالت ملواجهة تنميته املربجمة. وأرغمت روكفلر 
وفورد والبنك الدويل للتوقف عن متويل العديد من املشاريع الزراعية يف افريقيا.٣0

إن مجيع هذه الربامج نفذت حتت ذريعة إشباع جياع العامل وتقليص الفقر. 
وقال نورمان بورالوغ يف مارس 2005م. حول ضرورة توسيع برانمج إنتاج 

الغذاء حىت عام 2050م.: 
إننا حباجة إىل مضاعفة إنتاج الغذاء أبساليب خاصة.٣1

روكفلر  شركة  أفراد  أبرز  ألحد  الواسعة  اإلجراءات  يظهر  التقرير  هذا  إن 
وتغذيتها  الشعوب  وسالمة  العامل  يف  والبيئة  الزراعة  على  وآاثرها  العمالقة 
خالل القرن العشرين، لكننا واالن يف القرن الواحد والعشرين، هل توقفت 

هذه اإلجراءات واملمارسات؟

اهلوامش:
1. Norman Ernest Borlaug: March 25, 1914 – September 12, 
2009
2. Saude
3. Cresco
4. Iowa
5. University of Minnesota
6. These Shifty Little Enemies that Destroy our Food Crops
7. Elvin Charles Stakman (May 17, 1885 – January 22, 1979)
8. DuPont
9. Delaware
10. Jacob George “Dutch” Harrar (December 2, 1906 – April 
18, 1982)

وليست هناك معطيات دقيقة حول داينة هرار، لكن ونظرا إىل إمسه فانه قد يكون يهوداي 
على األرجح. ونشاهد كذلك موطئ قدم جاكوب هرار بوصفه شخصا مؤثرا يف برانمج 
»ايري«. ويقول موقع مؤسسة روكفلر: لقد سلك جاكوب هرار تسلسل ومراحل التقدم 
والتطور يف هذه املؤسسة بسرعة. واختري هرار عام 1٩51م. مساعدا للقسم الزراعي 
التنفيذي ويف  للمدير  القسم ويف عام 1٩5٩م. مساعدا  ويف عام 1٩55 مديرا هلذا 
عام 1٩61م. »امينا« و مديرا تنفيذاي ملؤسسة روكفلر وبقي يف هذا املنصب حىت عام 

الفرتة من 1٩7٣م.  تقاعده، توىل رائسة جملس روكفلر احلكومي يف  1٩72م. وبعد 
حىت 1٩7٩م. 

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

الالحقة  السنوات  يف  وترشح   ،1٩40 حىت   1٩٣٣ لألعوام  االمريكي  الزراعة  وزير 
لإلنتخاابت الرائسية ومن مث عني انئبا للرئيس االمريكي. 

12. Manuel Ávila Camacho (24 April 1897 – 13 October 
1955) served as the President of Mexico from 1940 to 1946.
13. The Office of Special Studies
14. Norman Borlaug on World Hunger
15. “It often appeared to me that I had made a dreadful mistake 
in accepting the position in Mexico,”
16. International Rice Research Institute (IRRI) / Non-profit 
organization
17. The Ford Foundation
18. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 
or CIMMYT

1٩. لقد سلطنا الضوء يف التقارير السابقة على الشبكة الواسعة هلذه املراكز. 
20. وهو نفس نوذج مركز البحوث يف املكسيك.

21. Pusa
22. Robert Glenn Anderson
23. Nobel Peace Prize

24. ويوجد فيديو هذه املراسم على اإلنرتنت.
25. Sasakawa Africa Association (SAA)
26. Borlaug’s work with wheat contributed to the development 
of high-yield semi-dwarf indica and japonica rice cultivars at 
the International Rice Research Institute and China’s Hunan 
Rice Research Institute.
27. The International Wheat Improvement Program

28. وهو CIMMYT  الذي ذكرانه سلفا.
29. Texas A&M University
30. In the early 1980s, environmental groups that were 
opposed to Borlaug’s methods campaigned against his 
planned expansion of efforts into Africa. They prompted the 
Rockefeller and Ford Foundations and the World Bank to stop 
funding most of his African agriculture projects.
31. We will have to double the world food supply by 2050.

القتل الصامت

القتل الصامت
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عوالم الحكومة المهدوية

عوالم الحكومة المهدوية

صاحل الطائي

إذا ما كان اآلخرون يؤيدون أو يشككون حبقيقة وجود املخلوقات الكونية، 
وغري واثقني بصحة وجودها، فبالنسبة لنا حنن املسلمني نعتقد بصخة وجود 
إلينا من أصح  خملوقات يف األكوان؛ ألّن أخبار هذه املخلوقات وصلت 
القرآن  بيته، ففي  النيب وأهل  اليقينية، »القرآن الكرمی« وسنة  املصادر 
الكرمی هنالك مئات اآلايت اليت تتحدث عن الكون وسكانه، ويف السنة 

النبوية مثلها.
املعروفة وغري  احلياة مبختلف خملوقاهتا  ما كانت  إذا  أنه  نعتقد عقال  كما 
فما  اجلوي،  غالفها  أو يف  داخلها،  يف  أو  األرض  على  موجودة  املعروفة 
املانع من وجود حياة أخرى على الكواكب األخرى أو يف داخلها؟ وإذا 
ما كان اعتقادان راسخا أّن هللا قادر على خلق اإلنسان وابقي املخلوقات 
على األرض؛ فهذا االعتقاد الراسخ يقودان حتما إىل اإلميان أبنه سبحانه 
القادر املقتدر غري عاجز عن خلق مليارات املخلوقات األخرى يف الكون 
الفسيح. ولذا قال بعض احلكماء الذين أصابتهم احلرية مثلنا: إن ل يكن يف 
فضاء األفالك وسعة السماوات خالئق، فكيف يليق حبكمة الباري جلت قدرته 
ترکها فارغة مع شرف جوهرها، فإنه ل يرتك قعر البحار املاحلة املظلمة فارغة 
حت خلق منه أجناس احليواانت وغيها، ول يرتك جو اهلواء الرقيق حت خلق 
له أنواع الطي، ول يرتك الرباري اليابسة واآلجام واجلبال حت خلق فيها أجناس 

اهلوام واحلشرات.1
وهو ما أكده عامل الفيزايء الربيطاين الشهري ستيفن هوكينغ بقوله: 

هي  األرضية  الكرة  تكون  أن  املستبعد  من  فإن  اهلائل  الفضاء  هذا  مثل  ويف 

الكوكب الوحيد الذي نشأت فيه حياة.
إن جمرد سعة الكون الالمتناهي والالحمدود، وهي اليت تقصر مدارکنا وستبقى 
قاصرة عن تصور مداه حىت ابخليال اجلامح تدّل حتمأ على وجود خملوقات 
أخرى غريان حنن البشر فيه، فمن االعتباط أن نعتقد أو نتصّور أننا املخلوقات 
اإلهلية الوحيدة على كويكب األرض الذي هو جمرد جرم صغري يف الكون 
الشاسع الفسيح، هذا الكوكب الذي ال يعدو كونه جمرد وجود ذري ال يقارن 

حبجم الوجودات الكونية األخرى اليت هي أعظم منه ماليني املرات.
وقد جاء عن اإلمام السجاد قوله يف إحدى مناجاته هللا سبحانه: 
»وأشهد ساءك وأرضك ومن أسكنتهما من مالئكتك وسائر خلقك...«2 

إميانه  يشهد خملوقات هللا سبحانه كلها على صحة   اإلمام أن  مبعىن 
بوحدانية هللا؛ سواء منها اليت أسكنها هللا يف األرض، أو يف ابقي األكوان 
من املالئكة ومن سائر خلقه من األصناف األخرى، وهذا يدل على أن 
أصناف املخلوقات ال تتجمع يف األرض فقط وإنا يف األكوان كلها أيضاً!

ويتوافق موقف السلفية املسيحية وموقف السلفية اإلسالمية يف هذا اجلانب، 
فيَْوَق  اللهَِّ  »َيُد  سبحانه  هللا  قول  يف  مثال  املسلمون  السلفيون  يرى  حيث 

أَْيِديِهْم«: 
فإنه حت مع فرضية صخة هذا  أيديهم. وإال  حقيقية يضعها فوق  يداً  أن هلل 
النص، وصحة إشارته إىل أنهّ هللا أعطى األرض لبين آدم، فذلك ال ينع أن يكون 
بين  جنس  من  ليست  أخرى  خملوقات  األكوان  يف  الكواكب  على  أسكن  قد 
آدم، كما أشار إىل ذلك احلديث النبوي الذي مر علينا، وهو الذي حتدث فيه 

اعتباطية اإلیمان بفردانية األرض

رسول هللا؟؟ عن خملوقات هللا الكونية نوصفهم بقوله: »ال يعلمون خلق آدم أم ل 
خيلق.« فضال عن أنهّ »التوراة« نفسها حتدثت عن رفع بعض األنبياء للعيش يف 
السماوات كما يف قوهلم: »وقال هللا عز وجل ليإلياس: »سليت أعطك.« فقال: 
ترفعين إليك وتؤخر عين مذاقة املوت. فرفعها هللا إليه بعد أن كساه الريش وجعله 

أرضياً سائياً ملكياً يطي مع املالئكة.«٣
والظاهر أن العلماء غري املسلمني التفتوا أيضاً إىل حقيقة عدم تقبل العقل ألّن 
يكون كويكب األرض هو املكان الوحيد املأهول يف الكون كله. وينكمب 

صاحب التفسري الذي ينفي فيه وجود خملوقات أخرى يف الكون بقول: 
أرجاء  هلا يف كل  عدد  ال  وجمرات  جنوم  توجد  ملاذا  السؤال:  طرح  من  بد  فال 
الكون... ملاذا مضی هللا إىل خلق مليارات اجملرات مث وضع احلياة فقط يف كوكب 

صغي نسبيًا؟4
فيه  واملشتغلون  األخرى،  العلوم  بني  مكانه  الفضاء  علم  أخذ  أن  فمنذ 
حمتارون كذلك بشأن وجود املخلوقات يف األكوان. ولكن اكتشاف العلوم 
األخرى لبعض املعطيات اليت تؤكد أّن على األرض وحدها باليني األنواع 
من املخلوقات اليت تعيش على سطحها ويف أجوائها ووسط مياهها وداخل 
أكثر من  اآلن  اكتشفوها إىل  اليت  األنواع  وإّن عدد  أعماقها،  قشرهتا ويف 
مليونني، يصّب يف مصاحل اقرتاض الوجود! ويؤكد صحة افرتاضهم بوجود 

خملوقات أخرى يف األكوان األخرى. 
وتبعا لذلك ولدت جمموعة كبرية من الفرضيات والنظرايت اليت تقول: إن 
أّن  للقول  الكواكب يف جمرّتنا وحدها يشجعنا  جمرد وجود مئات مليارات 
»احلياة«،  ندعوه  الذي  الكيميائي  ابلغبار  مكسّواً  يكون  قد  منها  الكثري 
وفرضيات أخرى تقول: املنطق العلمي جيب أن يستغرب من وجود احلياة 

على األرض فقط من بني ماليني اجملرّات يف املدى الالمتناهي للكون.5
أما األطروحات اليت تنفي وجود خملوقات يف األكوان فهي تدل ابلتأكيد 
أن هللا سبحانه مجع كل خملوقاته يف  القائل  ابلرأي  اإلميان  اعتباطية  على 
كوكب األرض وحده، واعتباطية الرأي املتطّرف اآلخر الذي ينكر دور هللا 
سبحانه ويرى أن وجود املخلوقات األرضية مل يكن عمالً إهلياً وإنا كان جمّرد 
حادث عرضي وقع مبحض الصدفة ولن يتكّرر، وصاحب هذا الرأي هو 

العامل ستيفن جاي غولد الذي يقول: 
إنهّ وجودان كان نتيجة حدث عرضي للتطور األعمى، وإذا كانت احلياة عبارة عن 
حادث وقع مبحض الصدفة فال جمال الحتمال تکرار هذا احلادث أو تكرار هذه 

الصدفة يف مكان آخر يف الكون.
خمّيلة  يرتّدد يف  األرض كان  فردانية  السؤال عن  أن  ابلبحث  وقد وجدت 
وقتنا  على  يقتصر  ومل  التاريخ،  مدى  على  والفالسفة  والكتاب  املفكرين 

احلاضر وحده، يقول الدكتور عبد احملسن صاحل: 
وأول ما يطوف ابلبال هو ذلك السؤال: هل أرضنا هي الوحيدة يف اجملرهّة اليت 

جاءت خصيبة للحياة والباقيات عقيمات؟ مث أردف قوله: 
القدمی  اليوانين  الفيلسوف  ابل  على  طرأ  قد  نفسه  التساؤل  هذا  أن  الغريب 
اعتبار  إنهّ  بقوله:  وأجاب  ديوقريتس  الفيلسوف  تالميذ  من  وهو  مرتودوروس 
اعتبار جمحف  املتناهي هو  الفضاء  املأهول ابحلياة يف  الوحيد  العال  األرض يف 
ومناٍف للعقل فمثله كمثل من يقول إنهّ هناك حقال قد زرع حببوب القمح فلم 

تنبت فيه إال حبة واحدة.6
إن جمّرد إميان العلم بوجود خملوقات يف الكون إذا ما رُبط حبقائق اآلايت 
القرآنية اليت تتحدث عن بعثة هللا األنبياء إىل كل خملوقاته يعّد حبّد ذاته دلياًل 
واضحاً على حقيقة كونية األطروحة املهدوية. ولكن هذا ال يعين أّن العلم 
الفضائي املعاصر يتوافق وما نراه، حيث جند بني العلماء مؤيدين لفكرة وجود 

السكان الكونيني، مثلما جند بينهم من يعرتض بشدة على هذا الرأي.
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مل أيِت املسلمون األوائل إىل أمريكا لتكون مقرًّا دائًما إلقامتهم، فقد كانوا 
التجارة ومجع املال مث العودة إىل أوطاهنم، ولكن الكثري منهم  يسعون إىل 
حتت أتثري النجاح والقدرة على التكيف مع البيئة احمليطة فضَّل االستقرار يف 
الوالايت املتحدة األمريكية. ومع أنَّ الدستور األمريكي يؤكد على علمانية 
الدولة والفصل بني الدين والدولة، فإنَّ الدين ميثِّل عنصرًا أساسيًّا من عناصر 

خصوصية اجملتمع األمريكي.
وقد ساعدت قوانني اهلجرة األمريكية اجلديدة يف بداية الستينيات -جبانب 
حنو  األمريكية  اإلفريقية  األقلية  وتوجُّه  األمريكية،  املدنية  احلقوق  ثورة 
اإلسالم- على زايدة أعداد املسلمني يف أمريكا بصورة ملحوظة منذ أواخر 
الستينيات. وتـَُعّد قضية الوجود وتكوين اهلوية املتميزة من أهم القضااي اليت 
واجهت املسلمني يف اجملتمع األمريكي، فلقد كانت أهم مشكلة واجهت 
املسلمني األوائل يف اجملتمع األمريكي، هي العقبات النفسيَّة والدينية والثقافية 
واالجتماعية اليت تتعلق مبصريهم ومصري أبنائهم، وتراثهم وعقيدهتم يف جمتمع 

جديد عليهم يف قيمه ويف عاداته.
وما زال الوجود السياسي الفعَّال لألقليات اإلسالمية على الساحة األمريكية 
يتطلب مزيًدا من الوعي واالقتناع من هذه األقليات أبمهية دورها وقدرهتا 
على التأثري يف القرار السياسي األمريكي؛ ليستجيب ملطالبها واحتياجاهتا 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية.
ومتثل أزمة احلادي عشر من سبتمرب مرحلة فاصلة يف اتريخ الوجود اإلسالمي 
يف اجملتمع األمريكي؛ وذلك ِلَما هلا من آاثر خطرية، ومنها: تزايد حاالت 
الصورة  وترسيخ  األمريكي،  اجملتمع  يف  اإلسالمية  األقليات  على  االعتداء 
حقوق  وهتديد  األمريكيني،  أذهان  يف  واملسلمني  اإلسالم  عن  السلبية 

املسلمني يف الوالايت املتحدة.
ومع ذلك مل تستطع هذه األزمة أن توقف عجلة تطور الوجود اإلسالمي يف 
اجملتمع األمريكي؛ وذلك لطبيعة هذا الوجود من حيث استناده إىل اهلويَّة 
اإلسالمية كمصدر للقيم والتوجهات، مما جيعل املسلمني أقل تعرًضا لضغوط 

الذوابن السياسي واالجتماعي داخل اجملتمع األمريكي.
معتنقي  وأعداد  إىل حتسٍُّن،  أمريكا  اإلسالمي يف  الوضع  أنَّ  نؤكد  وختاًما 
الداينة اإلسالمية يف ازدايد. كما أنَّ العمل اإلسالمي الدعوّي أصبح لديه 
له ملرحلة جديدة ومشرقة يف جمال الدعوة  من العلم ومن تراكم اخلربات ما يؤهِّ
اإلسالمية، وذلك ابحتكاكه املباشر مبشاكل اجملتمع األمريكي، وتقدمی احلل 

اإلسالمي كبديل عملي.

قصة اإلسالم في أمریكا

أمريكا والحضارة اإلسالمیة 3

هجرات مسلمة وجمتمع علماين
ال يوجد اتفاق حول بداية الوجود اإلسالمي يف اجملتمع األمريكي، إال أن 
هناك شبه اتفاق حول طبيعة هذه البداية، وقد وصل املهاجرون املسلمون 
األوائل إىل الوالايت املتحدة األمريكية يف جمموعات صغرية، مث أخذت يف 

الزايدة على هيئة موجات متالحقة.
وخالفًا للمهاجرين األوربيني، مل أيِت املسلمون األوائل إىل أمريكا لتكون 
مقرًّا دائًما إلقامتهم، فقد كانوا يسعون إىل التجارة ومجع املال مث العودة إىل 
أوطاهنم، ولكن الكثري منهم حتت أتثري النجاح والقدرة على التكيف مع البيئة 
احمليطة فضَّل االستقرار يف الوالايت املتحدة األمريكية، وقد جذبت قصص 
تتكوَّن  بدأت  مَثَّ  ومن  هناك،  إىل  للهجرة  قراهم  وسكان  أقارهبم  جناحهم 
جمموعات من املهاجرين جتمعهم رابطة القرابة العائلية جبانب رابطة اجلوار 
والتفاعل يف البلد املهاجر إليه، مث نظم هؤالء أنفسهم استجابة لألحداث 
واليت  هجرهتم،  بداية  يف  واجهتهم  اليت  والتحدايت  والضغوط  االجتماعية 
دفعت املسلمني إىل تلمُّس الوسائل اليت تؤكِّد وتثبت هويتهم، وكان أهم 
هذه الوسائل بناء املساجد، ووضع البذور املبكرة للتنظيمات واملؤسسات 

االجتماعية والثقافية والرتوحيية.
وللحق فإنه على الرغم من أنَّ الدستور األمريكي يؤكد على علمانية الدولة 
والفصل بني الدين والدولة، إالَّ أنَّ الدين ميثِّل عنصرًا أساسيًّا من عناصر 
القيم،  من  لنظام  ختضع  األمريكية  فاحلياة  األمريكي؛  اجملتمع  خصوصية 
بينها  تفصل  خمتلفة،  بدرجات  ولكن  األداين  من  العديد  داخله  وتتفاعل 
التعددية،  هذه  على  تؤكد  وفكرية  مذهبية  واجتاهات  اجتماعية  مسافات 
ه عادات اجملتمع األمريكي بواسطة العديد من املؤسسات  وجند الدين يوجِّ

االجتماعية.
لعل من أهمِّ األسباب اليت عمَّقت من دور الدين يف اجملتمع األمريكي هو 
ما يتعلق بقضية اهلوية األمريكية؛ حيث يرى البعض أنَّ الوالايت املتحدة 
عليه  أكد  الذي  الرئيسي  اهلدف  أن  ومع  املهاجرين.  من  أُمَّة  األمريكية 
الدستور األمريكي هو احلفاظ على وحدة الدولة، ومحاية اجملتمع من التفتت 
االجتماعية  واملساواة  الديين  التسامح  على  والتأكيد  والصراع،  واالنقسام 
والعدالة، والدميقراطية، إالَّ أنه ما كان األمريكيون عرب مراحل اترخيهم املختلفة 
أُمًَّة واحدة لغوايًّ أو عقائدايًّ أو قوميًّا، بل إهنا جمرد وحدة سياسية فحسب.

للهوية يف اجملتمع  الدين والعرقية كمقومات  تزايد دور  ترتب عليه  وهو ما 
األمريكي، فاملواطن األمريكي أصبح يشارك يف احلياة السياسية واالجتماعية 
ال بصفته مواطًنا أمريكيًّا علمانيًّا، ولكن بصفته بروتستانتيًّا أو كاثوليكيًّا أو 
يهودايًّ أو مسلًما، أو غري ذلك من املذاهب واالنتماءات الدينية واألصول 
واالنتماءات العرقية واإلثنية اليت يقوم عليها اجملتمع، مما جعل وجود األقليات 
والتعدد اإلثين ميثِّل خاصية أساسية للمجتمع األمريكي، وجزًءا ال يتجزأ من 

أسلوب احلياة فيه.1
واملوجة األخرية من اهلجرات املسلمة إىل الوالايت املتحدة كانت يف النصف 
الثاين من القرن العشرين، واليت مت خالهلا أتسيس العدد األكرب من املنظمات 
واملؤسسات واملراكز اإلسالمية املوجودة حالًيا يف الوالايت املتحدة، وهذا 

ساعد على استقرار مسلمي أمريكا ونوهم.

كما ساعدت قوانني اهلجرة األمريكية اجلديدة يف بداية الستينيات، إضافًة 
ثورة  جبانب  الغرب،  يف  للدراسة  القادمني  املسلمني  الطالب  موجات  إىل 
احلقوق املدنية األمريكية، وتوجُّه األقلية اإلفريقية األمريكية حنو اإلسالم يف 

زايدة أعداد املسلمني يف أمريكا بشكل ملحوظ منذ أواخر الستينيات.
وقد اهتمَّت اجملموعة األخرية من املهاجرين اهتماًما ملحوظًا ببناء املؤسسات 
اإلسالمية، وبنشر املعرفة الدينية بني املسلمني املهاجرين؛ سعًيا منها للحفاظ 
على اهلوية والداينة اإلسالمية بني املهاجرين. ومن أهم معامل هذه املرحلة 
إىل  املهاجرين  املسلمني  ملنظمات حاولت جتميع  أمريكا  أتسيس مسلمي 
تعمل يف  الثانية يف مؤسسات كبرية  العاملية  احلرب  بعد  املتحدة  الوالايت 
بينهم؛  اإلسالمية  والنشاطات  املعرفة  ونشر  هويتهم،  محاية  على  األساس 
س يف عام  ومن هذه املؤسسات احتاد الطلبة املسلمني )MAS( الذي أُسِّ
ست يف  1٩6٣م.، واحللقة اإلسالمية لشمال أمريكا )ICNA( اليت أُسِّ
عام 1٩71م.، واالحتاد اإلسالمي لشمال أمريكا )ISNA( الذي أتسَّس 

يف عام 1٩82م.2
املسلمني  وتقديرات  1٩80م.،  لعام  والتعداد  اهلجرة  إحصائيات  بدراسة 
يف  املقيمني  املسلمني  عدد  فإنَّ  األصليني،  البالد  أهايل  من  األمريكيني 
الوالايت املتحدة عام 1٩80م. بلغ ٣.٣ مليون نسمة، وميثل هذا التقدير 
1.5 يف املائة من تعداد الوالايت املتحدة عام 1٩80م. أما عدد اليهود 
يف ذلك الوقت ُقدِّر بـ 5.٩ مليون يهودي مبا ميثل ٣ يف املائة من سكان 
الوالايت املتحدة، بينما بلغ عدد معتنقي الداينة املسيحية نسبة 55 يف املائة 

من السكان.
يتَّضح من هذه البياانت أن الداينة اإلسالمية يف ذلك الوقت أضحت أقليَّة 

مؤثرة ضمن الدايانت األمريكية، وتقرتب يف ترتيبها من اليهودية.
من   %٣0 حوايل  اإلفريقية  األصول  ذوو  األمريكيون  املسلمون  ويشكَُّل 
املسلمني املقيمني يف أمريكا عام 1٩80م، هذا إضافًة إىل ذوي األصول 
األوربية الذين شكَّلوا 26.6% من املسلمني املقيمني يف الوالايت املتحدة 
األمريكية، وتعود أصول النسبة املتبقية من املسلمني واليت متثل 11.5% إىل 

قارة آسيا.
تصاعدت اهلجرات اإلسالمية واملواليد من عام 1٩81م حىت عام 1٩86م، 
حيث ُقدِّر عدد املسلمني يف عام 1٩86م أبربعة ماليني نسمة، وهو ما ميثل 

زايدة قدرها 21% خالل ستة أعوام.٣
التكتالت  لتقدير  السكانية منذ عام 1٩80م.  مت استخدام اإلحصاءات 
الفرتة، وابلتحديد يف  أمريكا خالل هذه  املقيمني يف  للمسلمني  اإلقليمية 
هي:  الوالايت  وهذه  املهاجرين،  من  عالية  بكثافة  تتميز  والايت  ثالث 

»كاليفورنيا«، و»نيويورك«، و»إلينوي«.
غالبية  ضمَّت  اليت  هي  والية كاليفورنيا  أن  إىل  اإلحصاء  نتائج  وأشارت 
املسلمني عام 1٩80م.، حيث بلغ عددهم أكثر من نصف مليون مواطن 
من سكاهنا البالغني 24 مليواًن، وضمَّت هذه الوالية أكرب عدد من مسلمي 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا مقارنًة أبية والية أخرى يف البالد، وكان تسعة 

عشر يف املائة من مسلمي الشرق األوسط ومشال إفريقيا من اإليرانيني.
من  فيها  املقيمني  عدد  عام 1٩80م. كان  ففي  نيويورك  لوالية  وابلنسبة 
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املسلمني أربعمائة ألف مسلم، يشكلون 2.٣% من جمموع سكان الوالية، 
وكانت النسبة الغالبة للمسلمني املقيمني يف نيويورك من مسلمي شرق أوراب 
والشرق األوسط ومشال إفريقيا، بينما شكَّل املسلمون األمريكيون األفارقة 
ألف  وأربعني  بني مخسة  ومن  احلجم،  حيث  من  التالية  الكربى  اجملموعة 
مسلم آسيوي من املقيمني يف نيويورك عام 1٩80م. كان 26% منهم من 
ابكستان أو اهلند، أيًضا كان ما يزيد على 56% من جمموع مسلمي الكارييب 

يقيمون يف نيويورك.
أمَّا والية إلينوي فكان يقيم فيها عام 1٩80م. مائة وسبعني ألف مسلم، 
وقد تساوى يف التمثيل داخل هذه الوالية مسلمو شرق أوراب والشرق األوسط 
ومشال إفريقيا واألمريكيون األفارقة، وقد قلَّ عدد املسلمني اآلسيويني املقيمني 

يف هذه الوالية، فلم تتعدَّ نسبتهم 11% من السكان املسلمني.
وهكذا تكتَّل أكثر من ثلث السكان املسلمني املقيمني يف الوالايت املتحدة 
عام 1٩80م. يف الوالايت الثالث: كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي، فتجمَّع 
فيها حنو 62% من املسلمني اآلسيويني، و٣5% من مسلمي شرق أوراب، ومل 
تضم والية أخرى يف الوالايت املتحدة األمريكية مثل هذه التكتالت الكبرية 

من املسلمني.
وابلقياس إىل إمجايل عدد املهاجرين الذين وفدوا إىل الوالايت املتحدة، فقد 
زاد عدد املهاجرين املسلمني على الضعف خالل العقدين املاضيني؛ حيث 
زاد من 4% من إمجايل املهاجرين يف عام 1٩68م. إىل 10.5% يف عام 
1٩86م. وبينما ميثل املسلمون اآلسيويون ومسلمو الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا مًعا 82% من السكان املسلمني يف العامل، فإن املهاجرين املسلمني 
القادمني من الدول اآلسيوية ودول الشرق األوسط ومشال إفريقيا ميثلون مًعا 
اآلن مجيع املسلمني املهاجرين تقريًبا، وليس هناك سوى عدد قليل جدًّا من 
مسلمي جنوب الصحراء وشرق أوراب، وغريها من األقاليم القارية يفدون اآلن 

على الوالايت املتحدة.4
الصادرة عن جملس  أمريكا: صورة وطنية(  )املسجد يف  دراسة  تُقدِّم  كما 
العالقات اإلسالمية األمريكية كري يف عام 2001م.، أوََّل وأمشل مسٍح من 
نوعه ألهم املؤسسات املسلمة يف أمريكا وأكثرها انتشارًا، أال وهي املساجد.

قبل عام  أمريكا مت أتسيسها  املساجد يف  الدراسة إىل أن 2% من  وتشري 
1٩50م.، يف حني مت أتسيس نصف املساجد بعد عام 1٩80م.، كما أن 

87% من املساجد يف أمريكا مت أتسيسها بعد التسعينيات.
كما أوضحت الدراسة أنَّ أحد أهّم األسباب لنمو أعداد املسلمني يف أمريكا 
يعود إىل ارتفاع معدالت اعتناق اإلسالم بني األمريكيني؛ إذ يعتنق اإلسالم 
كل عام 20 ألف أمريكي، 70% منهم من األفارقة األمريكيني؛5 حيث 
تشري التقديرات إىل أن مقابل كل أمريكي أبيض يتحول إىل اإلسالم، يوجد 
عشرة من األمريكيني السود يعتنقون اإلسالم. وال ننكر أن أعظم الوسائل اليت 
استخدمها األمريكيون األفارقة املسلمون للدعوة إىل اإلسالم واليت حققت 
جناًحا كبريًا، هي تقدمی اإلسالم إىل السجناء األمريكيني؛ فقد حتول العديد 
من هؤالء السجناء إىل أعظم املدافعني عن اإلسالم والعاملني يف سبيله يف 
أمريكا. ومل تقتصر املنظمات اإلسالمية على الدخول إىل السجون فقط، بل 
أقامت املساجد داخل بعض السجون، مع ختصيص أماكن إلقامة شعائر 

الصالة وأخرى لتالوة القرآن الكرمی ودراسته. كما تفاوضت مع السلطات 
لتوفري االحتياجات الدينية األخرى للسجناء املسلمني مثل: الطعام اخلايل 
من حلم اخلنزير، ومتكينهم من إقامة شعائر صالة اجلمعة، وتعديل مواعيد 
السلطات أبن  املبارك. وقد شهدت  الوجبات خالل شهر رمضان  تناول 
السجناء املسلمني من أكثر السجناء ميالً للمساملة، وأعظمهم نشاطًا وقدرًة 

على العمل، والنظافة األخالقية.6
أيًضا يطلق البعض على املرحلة احلالية من مراحل تطور املسلمني يف أمريكا، 
واليت متتد منذ تسعينيات القرن العشرين اسم )مرحلة املسلمني األمريكيني(؛ 
حيث متيَّزت هذه املرحلة بظهور عدد من املؤسسات اإلسالمية األمريكية 
الوجود  قصة  يف  السابقة  املراحل  مشكالت  بعض  لتعاجل  ست  أُسِّ اليت 
النشاط  على  الرتكيز  قلَّة  مثل  األمريكية،  املتحدة  الوالايت  يف  اإلسالمي 
السياسي، وضعف املشاركة يف فعاليات احلياة العامة األمريكية، واالنقسام 
املؤسسات:  هذه  أمثلة  ومن  الدينية.  املذاهب  واختالف  عرقية،  ألسباب 
س يف عام 1٩88م.،  جملس الشئون العامة اإلسالمية )MPAC( الذي أُسِّ
الذي أسس يف عام 1٩٩0م.،   )AMC( األمريكي  اإلسالمي  واجمللس 
عام  يف  أسس  الذي   )CAIR( األمريكية  اإلسالمية  العالقات  وجملس 
1٩٩4م، والتحالف اإلسالمي األمريكي )AMA( الذي أسس يف عام 

1٩٩4م.7
اليت واجهت  القضااي  املتميزة من أهم  اهلوية  الوجود وتكوين  وتعترب قضية 
املسلمني يف اجملتمع األمريكي، فلقد كانت أهم مشكلة واجهت املسلمني 
والثقافية  والدينية  النفسية  العقبات  هي  األمريكي،  اجملتمع  يف  األوائل 
واالجتماعية اليت تتعلق مبصريهم ومصري أبنائهم، وتراثهم وعقيدهتم يف جمتمع 
جديد عليهم يف قيمه ويف عاداته، ويف النظم والقوانني اليت يسري عليها، ويف 
االعتبارات اليت حتكم التفاعالت بني أفراده؛ هذه العقبات وغريها كان هلا 
أنفسهم وإىل  العديد من االنعكاسات على موقف املسلمني ونظرهتم إىل 
اجملتمع احمليط هبم، وكانت مبنزلة األساس الذي قامت عليه هوية املسلمني 

يف اجملتمع األمريكي.8
هناك نوعان خمتلفان من القضااي اإلسالمية ابلنسبة للمسلمني يف الوالايت 
املتحدة، األول ما ميكن التفكري فيه بوصفه قضااي تقليدية ابلنسبة لألقليات 
املسلمة يف كل مكان، ويف هذه القضااي يكون اهلمُّ الرئيسي هو كيف يعيش 
املسلم حياة إسالمية يف بلد غري مسلم، واملطلب الرئيسي هنا هو احملافظة 
على اإلسالم كطريقة للحياة يف جمتمع يصعب فيه ذلك. أمَّا النوع الثاين 
من القضااي اإلسالمية فيتصل ابلتطورات والتحوالت الكربى اليت جرت يف 
العقود املاضية، وقد وصف البعض هذه التغريات أبهنا والدة جمتمع ما بعد 

الصناعة.
شأن  أنه  على  الدين  إىل  األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  الكثريون  ينظر 
خاص وفردي وليس شأاًن عامًّا، واإلطار االجتماعي األساسي الذي يعيش 
النواحي،  أغلب  إطار علماين من  املتحدة هو  الوالايت  املسلمون يف  فيه 
وبذلك أصبحت إحدى القضااي الرئيسية ابلنسبة للمسلمني هي كيف ميكن 
لإلسالم أن يؤدِّي دوره - وهو الذي ميثل طريقة شاملة للحياة - يف مثل 
هذا السياق العلماين، ومن خالل إطار قانوين واجتماعي أقرَّ الفصل الكامل 
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ما بني الدين والدولة.
ميكن أخذ قضية الصالة يف املدارس احلكومية األمريكية كمثال للمشاكل 
الناجتة عن إقرار سياسة فصل الدين عن الدولة يف اجملتمع األمريكي؛ حيث 
يدور جدل حمموم حول موضوع ما إذا كان ينبغي السماح أبداء الصالة 
يف املدارس احلكومية األمريكية أم ال، وذلك ابلنسبة للصالة عموًما سواء 
للمسلمني أو للنصارى، إضافًة إىل ما حيتاجه املسلم ألداء صالته وابنتظام 
من اقتطاع أوقات من ساعات عمله، جبانب احتياجه إىل مكان مناسب 
املكاتب واملصانع،  املدارس األمريكية أو يف  يتوافر بسهولة يف  للصالة ال 

كذلك حيتاج املسلم ملرافق من أجل الوضوء.٩
املهاجرين  األمريكي من جانب  اجملتمع  التكيف مع  ارتبطت عملية  أيًضا 
املسلمني ابلعديد من القضااي الداخلية، مثل قضية التعليم اإلسالمي، وقضااي 
العنف واملخدرات والتفكك األسري، وقضااي التمييز العرقي ضد املسلمني، 
وذلك جبانب القضااي اخلارجية النابعة من الدول واجملتمعات اإلسالمية اليت 
يف  اإلسالمية  األقليات  منها  تتكون  اليت  الكربى  اجلماعات  إليها  تنتمي 
اجملتمع األمريكي، واليت ميكن أن تؤثِّر يف طبيعة دور هذه األقليات يف اجملتمع 
األمريكي، مثل قضية الصراع العريب اإلسرائيلي، وقضية البوسنة واهلرسك، 
اليت تؤثر يف دور  القضااي  وكوسوفا، وكشمري، والشيشان، وغري ذلك من 

األقليات املسلمة يف اجملتمع األمريكي.
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بنو اسرائیل والنبوة

ومع مهامجة كوروش لـ»اببل« وزوال حكم نبوخذنصر، حترر اليهود. فبقيت 
مجاعة منهم يف اببل وعادت اخرى إىل أرضها السابقة أي »اورشليم«.

وبعد عودة اليهود من اببل، إختذ اجملتمع الديين، نظاما ونسقا جديدا وشيدت 
معابد سيت فيما بعد »كنيس«.1 واتسمت هذه املعابد مثلها مثل سائر املعابد، 
خاصة  ومواقع  القرابن  وموضع  املذبح  على  واشتملت  خاص،  معماري  بفن 

أخرى. ويسمى املعبد اليهودي اليوم أيضا كنيس.2
وابلرغم من أن بين اسرائيل ويف ظل توجيهات بعض أنبيائهم، عادوا بعد حتررهم 

من االسر البابلي إىل تعاليمهم التقليدية وانمكوا ابعادة بناء املعبد، لكنهم: 
تسربت إليهم احلداثة والتجديد على إثر فتوحات االسكندر والنزعة إىل النظام 
اليوانين. فقد أقام املهاجرون اليوانن يف أرجاء فلسطني، وروجوا لتقاليد وعادات 
وسنن اليوانن. إن الكثي من اليهود ويف عصر حكومة بطلميوسان املرنة، أخذوا 

يستشكلون على داينتهم القدية واعتربوها حمدودة وال طائل من ورائها. 
بني  فاكثر  أكثر  اليواننية  الثقافة  املتشدد، تسربت  السلوكيني  ويف عصر حكم 
اليهود، وتعززت شوكة احلزب الذي كان ييل إىل اليواننيني وأصبح »ايسن«٣ 
كبي كهنة اليهود أحد قادته، وبىن أتسيسا على التقليد اليوانين، ملعبا رايضيا 
وحوهّل على النقيض من املعتقدات اليهودية الشبان إىل نصف عراة وأرغهم على 

ممارسة الرايضة. 
إن هكذا أحداث ودون أدن شك، ل تكن تعجب وترضي اليهود التقليديني. ويف 
عام 175 قبل امليالد، توىل انتيوخوس ايب فانس، العرش يف سورية، واستخدم 
القوة والعنف من أجل بسط ونشر الثقافة اليواننية. ونب املعبد اليهودي وحوهّل 

مذبح يهوه إىل مذبح »زيوس« ومنع اليهود من إقامة طقوسهم الدينية. 
بقيادة »مكابني«  اليهود  املؤمنون  مترد  فقد  أفعال.  تبعته ردود  التشدد،  وهذا 
وحصلوا عام 165 قبل امليالد على احلرية الدينية وبعد عدة أعوام على احلرية 
السياسية. ومذاك انقسم اليهود إىل قسمني. أصحاب النزعة اليواننية الذين حتولوا 
يف النهاية إىل »الصدوقيني«4 واليهود املتنسكني يف عصر مكايب )حسيدمی(5 ممن 
نضة  لكن  »فريسة«.6  أصحاب  من  وأصبحوا  اليهودية،  للسنن  أوفياء  بقوا 
اليهود ل يكتب هلا البقاء والدوام، ومت قبل جمئ جيوش الروم بقليل يف عام 63 

قبل امليالد سكهّ النقود املعدنية ابخلط اليوانين.7
وبرغم كل هذه اجلهود، حت أن الذين كانوا قد بقوا يف فلسطني، ل يتمكنوا إال 
بصعوبة من مقاومة النفوذ االشوري البابلي. ويكن من خالل كتاابت »حزقيال 
النيب«احلماسية ]وكما أوردانها يف الصفحات السابقة[ درك ثغرات وعثرات قوم 
فاحتينهم. وابستثناء  معتقدات  التوبة مرارا وتكرارا واتبعوا  اسرائيل، ممن كسروا 
واملمارسات  واألجنبية  الغريبة  الدايانت  إىل  بقوة  البقية  إجنذب  ضئيل،  عدد 
السحرية اليت كانت متارس يف معبد اورشليم ابلذات، وكانوا جيلسون جبانب البوابة 
الشمالية للمعبد، يف تلك الفرتة، للبكاء على متوز. وكانت اإلساءة للمقدسات، 
تشاهد بقدر أكرب. ]على سبيل املثال[ »كان حنو مخسة وعشرين رجال أداروا 
ظهوروهم لعبادة هللا بني الرواق واحملراب، وكانوا يتجهون حنو املشرق لعبادة إله 
الشرق«... لقد دنس هؤالء حمراب معبد اورشليم، وكانت تتصاعد من بواابت 
الفلوت،  للنفخ على آلة  الناي واألصوات احلزينة  العزف على  أنغام  اهليكل8 

تشرفا إلله متوز القدمی.

العودة إلى أورشليم

بنو اسرائیل والنبوة

وكان متوز إله السومريني، وكانوا يعبدونه يف القدم ابسم دومو - زي أو اإلبن 
ُمتيم ابلشاب عشتار  العربانية. وكان متوز  األصيل، وانتقلت عبادته الحقا إىل 
)Ishtar( اإلهلة األم وجتسيد لقوة اإلخصاب واإلجناب واألنوثة، وكان شأنه 

شأن عشتاروت وكوبلي وافروديت وايزيس، يمل معه جوهر احلياة والنمو.٩
ويف احلقيقة جيب القول أنه يف ظل هكذا ظروف، كان املؤمنون احلقيقيون، 
قلة، واحملتالون الذين يبيعون دينهم بدنياهم، كثرة. وكان املعبد مكاان للخداع 
والتضليل والكهنة الكذابني، الذين كانوا يعملون ابلف حيلة ومكيدة وطبعا 

ابسم الدين لنهب ُجل معتقدات وممتلكات بين اسرائيل.

اهلوامش:
1. Synagogus

2. توفيقي، حسني، »التعرف على األداين الكربى«، طهران، مؤسسة دراسة واتليف 
كتب العلوم االنسانية، 1٣7٩ش.، ص ٩2. 

3. Jason
4. Sadducess
5. Hasidim Orchasidim
6. Pharisees

7. ابرنز وبكر، »اتريخ الفكر االجتماعي«، ترمجة جواد ابوسفيان - علي اصغر جميدي، 
مؤسسة أمري كبري للنشر، 1٣70ش.، ج 1، صص 270-26٩.

8. وكانوا يطلقون إسم اهليكل أو هكال على معبد سليمان، وهو مأخوذ من املفردة 
السومرية »اغال« أو البيت الكبري. وكانوا يف أوغاريت يطلقون على املعبد إسم هيكلو 

.Baito أو بيتو Haikalu
٩. كلسرخي، ايرج، »اتريخ السحر«، املصدر السابق، ص 65. 

والنبوة،  اسرائيل  بنو  الثالث(:  )اجلزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  املصدر: 
إساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1395ش.
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واألوعية الدموية. 
يف  وذلك   :)Antinutrients( التغذية  مضادات  على  يتوي  أن  يكن   •
املضادات  تعترب هذه  الكامل، وعادًة ما  القمح  املوجودة يف خبز  احلبوب 
املركبات  هذه  ومن  املعادن،  على  احلصول  من  اجلسم  من  تعيق  مركبات 
من  امتصاصها كٍل  من  مينع  الذي   )Phytic acid( الفيتيك  محض 
احلديد، والزنك، واملغنيسيوم، والكالسيوم بسبب ارتباطه هبم، ويوجد هذا 
لدى  مقلقاً  يُعترب  ال  األمر  هذا  ولكن  احلبوب،  يف  بكمية كبرية  احلمض 
معظم األشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً جيداً، إال أنّه ميكن أن 
يساهم يف التسبب بنقص التغذية الشديد ابلنسبة للذين يتبعون نظاماً غذائياً 
نباتياً، واألشخاص الذين تعتمد أنظمتهم الغذائية على البقوليات، واحلبوب، 

ومضادات التغذية. 

فوائد اخلبز 
الصحية  املصادر  أكثر  وتُعترب  ابلطاقة،  اجلسم  الكربوهيدرات  تُزود 
للكربوهيدرات هي الفواكه، واخلضراوات، واحلبوب اليت حتتوي على درجة 
قليلة من التصنيع مثل خبز القمح الكامل وتزود هذه األغذية أيضاً اجلسم 
ابلفيتامينات، واملعادن، والكيميائيات النباتية، وتوضح النقاط اآلتية بعض 

فوائد الكامل:1و4
• يُعّد تناول احلبوب الكاملة اسرتاتيجية جّيدة لفقدان الوزن، حيث بّينت 
إحدى الدراسات أّن األشخاص الذين تناولوا احلبوب الكاملة، مثل: خبز 
القمح الكامل ضمن نظام غذائي منخفض السعرات احلرارية خسروا نسبة 
البطن مقارنًة ابلذين تناولوا احلبوب املكررة  أكرب من الدهون املرتاكمة يف 
احلبوب  أّن  من  الرغم  وعلى  األبيض،  واألرز  األبيض،  اخلبز  مثل:  فقط، 
مقارنة  واأللياف  واملعادن،  الفيتامينات،  من  أكرب  بكمية  تزود  الكاملة 
ابحلبوب املكررة، لكّن تناول خبز القمح الكامل بكميات زائدة يزيد الوزن 
أيضاً، لذا فإّن تناوله جيب أن يكون حمسوابً ضمن احتياجات الشخص من 

السعرات احلرارية اليومية. 
• يساعد على تقليل خطر اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاين، حيث 
احلمراء،  واللحوم  اخلبز،  مثل  النشوايت  تناول  تقليل  أن  األحباث  بّينت 
اخلضراوات،  تناول  زايدة  مع  ابلسكر  احملالة  والعصائر  املصنعة،  واألغذية 
والفواكه، واحلبوب الكاملة، مثل: خبز القمح الكامل يقلل من خطر اإلصابة 
مبرض السكري النوع الثاين، وعلى الرغم من أّن أي نوع من الكربوهيدرات 
يرفع من مستوايت السكر يف الدم، لكن ال ترفعه مجيعها ابلدرجة نفسها، 
فالسكر واحلبوب املكررة كاخلبز األبيض ترفع سكر الدم بشكل أسرع من 
الكربوهيدرات املعقدة املوجودة يف البقوليات واخلضراوات األخرى واحلبوب 
الكاملة، ويُعترب هذا األمر مهماً ملرضى السكري من النوع الثاين ألّن لديهم 

مشكلة يف التحكم مبستوايت سكر الدم. 

القيمة الغذائية للخبز 
يبنّي اجلدول اآليت العناصر الغذائية املوجودة يف كل 100 غرام من اخلبز 

البلدي املستدير الذي حيتوي على القمح الكامل:5

الکميهّةاملادة الغذائية
262 سعرة حراريةالسعرات احلرارية

٣0.6 مليلرتًااملاء
٩.8 غراماتالربوتئني

55.8٩ غرامًاالکربوهيدرات
1.71 غرامالدهون
6.1 غراماتاأللياف

2.87 غرامالسکرايت
15 مليغرامًاالکالسيوم
٣.06 مليغراماتاحلديد

421 مليغرامًاالصوديوم
2.84 مليغرامفيتامني ب٣

اخلبز يف کالم األئمهّة املعصومني
قال رسول هللا: »البيت الذي يتار منه اخلبز الربكة أسرع إليه من الشفرة 

يف سنام البعي.«1
قال رسول هللا: »أكرموا اخلبز و عظموه فإن هللا تبارك و تعاىل أنزل له 
بركات من السماء و أخرج بركات األرض من كرامته أن ال يقطع و ال يوطأ.«2

قال رسول هللا: »إذا أوتيتم ابخلبز و اللحم فابدءوا ابخلبز فسدوا به خالل 
اجلوع مث كلوا اللحم.«٣

اهلوامش:
1. »احملاسن«، ج 2، ص ٣٩0.

2. املصدر السابق، اج 2، ص 585.
٣. »الكايف« )ط - اإلسالمية(، ج 6، ص ٣0٣.

املراجع: 
1. Megan Ware (30-5-2017), "Bread: Is it good or bad for 
you?"، www.medicalnewstoday.com, Retrieved 25-1-2019. 
Edited.
2. Mary Gavin "Why Is Whole-Grain Bread Healthier Than 
White Bread?"، www.kidshealth.org, Retrieved 26-1-2019. 
Edited. 
3. Rachael Link (23-10-2018), "Is Bread Bad for You? 
Nutrition Facts and More"، www.healthline.com, Retrieved 
25-1-2019. Edited.
4. Elizabeth Ward "The Truth About Bread"، www.webmd.
com, Retrieved 26-1-2019. Edited.
5. "18042, Bread, pita, whole-wheat", www.ndb.nal.usda.gov, 
Retrieved 26-1-2019. Edited.

https://mawdoo3.com/ :املصدر

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

من  الرغم  للفرد، وعلى  الغذائي  النظام  الرئيسة يف  األغذية  من  اخلبز  يُعد 
العامل،  يف  استهالكاً  األكثر  األغذية  من  يبقى  فإنّه  السنوات  آالف  مرور 
وذلك لسهولة محله، ومالءمته للعديد من األطباق، وقيمته الغذائية، ومذاقه. 
ويوجد للخبز العديد من األنواع، مثل: خبز القمح الكامل، واخلبز احللو، 
وخبز الذرة، واخلبز غري املخمر، وغريه، وتعّد بعض هذه األصناف صحية 
أكثر من غريها. وحُيضر اخلبز من الطحني املستخرج من نواة احلبوب اليت 
تكون غالباً من القمح، وحتتوي نواة احلبة على ثالثة أجزاء؛ النخالة، وسويداء 
البذرة )Endosperm(، وجنني احلبة )Germ(، وحتتوي احلبوب الكاملة 
على مجيع هذه األجزاء لكّن احلبوب املكررة مثل الطحني املستخدم يف ُصنع 
اخلبز األبيض يفقد النخالة املرتفعة ابأللياف، وجنني البذرة الغنية ابملغذايت، 
ويبقى فيه سويداء البذرة اليت حتتوي على النشوايت، لذا يُوصى بتناول نوع 
خبز القمح الكامل أو احلبة الكاملة للحصول على املواد الغذائية، واأللياف، 

واملعادن، والفيتامينات.1و2 

أضرار وفوائد اخلبز 
أضرار اخلبز 

على الرغم من انتشار اخلبز بشكل واسع إاّل أنّه غالباً ما ُيصنف من األغذية 
غري الصحية؛ ومن أسباب ذلك اآليت:٣ 

• يتوي على كمية منخفضة من املواد الغذائية األساسية: وذلك عند مقارنة 
اخلبز ابألغذية األخرى كالفواكه واخلضراوات، حيث إنه منخفض الربوتني، 

والدهون، واأللياف، والفيتامينات، واملعادن، بينما حيتوي على كمية مرتفعة 
من الكربوهيدرات والسعرات احلرارية، ولكن جتدر اإلشارة إىل أّن حمتوى اخلبز 
من املواد الغذائية خيتلف بشكل واسع حسب نوع اخلبز؛ فمثالً حيتوي خبز 
القمح الكامل على كمية كبرية من األلياف يف حني أّن خبز القمح النابت 
)Sprouted grains( غنّية ابلبيتا -كاروتني، وفيتامني ج، وفيتامني هـ. 
انتفاخ  على  يساعد  الربوتني  من  حمدد  نوع  وهو  اجللوتني:  على  يتوي   •
العجينة وتزويدها بقوام لنٍي، وعلى الرغم من أّن أغلب األشخاص ميكنهم 
حَتُمله،  ميكنهم  ال  البعض  أّن  إاّل  أجسامهم،  يف  بسهولة  اجللوتني  هضم 
الذاتية  املناعة  يف  اضطراب  وهو  )Celiac disease(؛  البطين  كالّداء 
بطانة  يف  تلفاً  اجللوتني  يسبب  حيث   )Autoimmune disorder(
األمعاء الدقيقة ويعيق امتصاص املواد الغذائية يف اجلسم، كما قد يعاين بعض 
األشخاص من حساسية اجللوتني مما ميكن أن يسبب مشاكل صحية عند 
تناوله، مثل: االنتفاخ، واإلسهال، وأمل يف املعدة. لذا جيب جتنب تناول اخلبز 
الذي حيتوي على القمح هلؤالء األشخاص لتفادي أي آاثر جانبية سلبية. 

• يتوي على كمية مرتفعة من الكربوهيدرات: الذي يتحول إىل جلوكوز يف 
يرفع من  أن  الدم، مما ميكن  ارتفاع مستوايت سكر  إىل  يؤدي  اجلسم مما 
الشعور ابجلوع وزايدة الوزن، وجتدر اإلشارة إىل أّن النظام الغذائي املرتفع 
ابلكربوهيدرات ميكن أن يرتبط بزايدة خطر اإلصابة مبرض السكري النوع 
الثاين ومتالزمة األيض )Metabolic syndrome( بدرجة أكرب اللذين 
القلب  اليت تزيد من خطر اإلصابة أبمراض  يُعتربان من احلاالت الصحية 

الخبـز
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السؤال: ماهو الّدليل األصلي يف البداء؟
من  ما عرف  جتاه  العليا  املعارف  من  يعّد  الذی   - البداء  أصل  اجلواب: 
يستفاد   - سبحانه  إرادته  على کّل شی ء حىت  القدر  سيادة  من  اليهود، 
ُ َما َيَشاء َوييُْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب«1 و  بوضوح من قوله سبحانه: »َيُْحو اللهّ

هذه اآلية هی األصل يف البداء يف مقام الثبوت.
و يکفي يف إيضاح داللتها، نقل کلمات احملّققني من املفّسرين، حىّت يقف 

القارئ على أّن القول ابلبداء ابملعىن الصحيح، ممّا اصفقت عليه األُّمة.
1. روى الطربی يف تفسري اآلية عن مجع من الصحابة و التابعني أهّنم کانوا 
يدعون هللا سبحانه بتغيري املصري و إخراجهم من الشقاء - إن کتب عليهم 

- إىل السعادة، مثاًل کان عمر بن اخلطاب يقول و هو يطوف ابلکعبة: 
فأثبتنی فيها، و إن کنت کتبتنی على  السعادة  اللهّهم إن کنت کتبتنی يف أهل 
الذنِب )الشقاوة( فاحمنی و أثبتنی يف أهل السعادة؛ فإنهّک متحو ما تشاء و تثبت 

و عندک أُمهّ الکتاب.
و روى نظري هذا الکالم عن ابن مسعود، و ابن عبهّاس، و شقيق و أبی وائل.2

روی عن ابن زيد أنّه قال يف قوله سبحانه: 
يحوا هللا ما يشاء مبا يُنزهُِّل على األنبياء، و يُثبت ما يشاء ممهّا ينزله إىل األنبياء و 

قال: »و عنده أُمهّ الکتاب اليُغيهّ و ال يُبدهَّل.«٣
2. قال الزخمشری: 

ميحوا هللا ما يشاء ينسخ ما يستصوب نسخه و يثبت بدله ما يرى املصلحة 
يف إثباته أو ينزله غري منسوخ.4

٣. ذکر الطربسی لتفسري اآلية وجوهاً متقاربة و قال: 
الرابع أنّه عامٌّ يف کّل شی ء، فيمحو من الرزق و يزيد فيه، و من األجل، و 
ميحو السعادة و الشقاوة و يثبتهما. )روى ذلک( عن عمر بن اخلطاب، و 
ابن مسعود، و أبی وائل، و قتادة. و أُّم الکتاب أصل الکتاب الذی أُثبتت 

فيه احلاداثت و الکائنات.
و روى أبو قالبَة عن ابن مسعود أنّه کان يقول: 

الّلهّم إن کنت کتبتنی يف األشقياء فاحمنی من األشقياء... .5
4. قال الرازی: 

إنهّ يف هذه اآلية قولني:
ا عامة يف کلهّ شی ء کما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا: إنهّ هللا يحو  القول األوهّل: إنهّ
من الرزق و يزيد فيه، و کذا القول يف األجل و السعادة و الشقاوة و اإليان و 

الکفر و هو مذهب عمر و ابن مسعود، و القائلون هبذا القول کانوا يدعون و 
يتضرهّعون إىل هللا تعاىل يف أن جيعلهم سعداء ال أشقياء. و هذا التأويل رواه جابر 

.عن رسول هللا
و القول الثانی: إنهّ هذه اآلية خاصهّة يف بعض األشقياء دون البعض.

مثهّ قال: فإن قال قائل: ألستم تزعمون أنهّ املقادير سابقة قد جفهَّ هبا القلم و ليس 
األمر أبنف، فکيف يستقيم مع هذا املعىن، احملو و اإلثبات؟

ما سبق يف  قلنا: ذلک احملو و اإلثبات أيضاً مما جفهّ به القلم، فألنهّه اليحو إالهّ
علمه و قضائه حموه.6

5. قال القرطبی - بعد نقل القولني و أّن احملو و اإلثبات هل يعّمان مجيع 
األشياء أو خيتّصان ببعضها: 

ا يؤخذ توقيفاً، فإن صحهَّ فالقول به  مثل هذا اليدرک ابلرأی و االجتهاد، و إنهّ
جيب أن يوقف عنده، و اال فتکون اآلية عامهّة يف مجيع األشياء، و هو األظهر- مث 
نقل دعاء عمر بن اخلطاب يف حال الطواف، و دعاء عبدهللا بن مسعود مث قال: 
روی يف الصحيحني عن أبی هريرة قال: سعت النبی صلى هللا عليه و آله يقول: 

»َمن سرهَّه أن يبسط له يف رزقِه و يُنَسأ له يف أثره )أجله( فليصل رمحه.7
6. قال ابن کثي بعد نقل قسم من الرواايت: 

و معىن هذه الرواايت أّن األقدار ينسخ هللا ما يشاء منها و يثبت منها ما 
يشاء، و قد ُيستأنس هلذا القول مبا رواه اإلمام أمحد عن ثوابن قال: قال 

 :رسول هللا
»إن الرجل لُيْحَرُم الرزَق ابلذنب يصيبه و ال يردهّ الَقَدُر إالهّ ابلدعاء، و ال يزيد 

يف العمر إالهّ الرب.« 
مث نقل عن ابن عّباس: 

الکتاب کتاابن؛ فکتاب يحو هللا منه ما يشاء و يثبت عنده ما يشاء، و عنده 
أُمهّ الکتاب.8

7. روى السيوطی عن ابن عّباس يف تفسري اآلية: 
هو الرجل يعمل الزمان بطاعة هللا، مث يعود ملعصية هللا فيمو ت على ضاللة، فهو 
الذی يحو، و الذی يثبت: الرجل يعمل مبعصية هللا تعاىل و قد سبق له خي حتهّ 
يو ت و هو يف طاعة هللا سبحانه و تعاىل. مثهّ نقل ما نقلناه من الدعاء عن مجاعة 

من الصحابة و التابعني.٩
8. ذکر اآللوسی عند تفسري اآلية قسماً من اآلاثر الواردة حوهلا و قال: 

أخرج ابن مردويه و ابن عساکر عن علیهّ - کرم هللا وجهه - أنهّه سأل رسول 

الّدليل األصلي في البداء

هللا عن قوله تعاىل: يحوا هللا ما يشاء... اآلية فقال له: »ألقرهّنهّ عينک 
برهّ  و  وجهها،  على  الصدقة  بتفسيها:  بعدی  أُمهّتی  عني  ألقرهّنهّ  و  بتفسيها، 
العمر، و يقی  يزيد يف  الشقاء سعادة، و  الوالدين و اصطناع املعروف، حموهِّل 
مصارع السوء« مث قال: دفع اإلشکال عن استلزام ذلک، بتغيهّ علم هللا سبحانه، 

و من شاء فلياجع.10
٩. قال صديق حسن خان يف تفسري اآلية: 

و ظاهر النظم القرآنی العموم يف کلهّ شی ء ممهّا يف الکتاب، فيمحو ما يشاء حموه 
من شقاوٍة أو سعادٍة أو رزٍق أو عمٍر أو خٍي أو شرهّ و يبدهّل هذا هبذا، و جيعل 
هذا مکان هذا. ال ُيسأل عمهّا يفعل و هم ُيسألون. و اىل هذا ذهب عمر بن 
اخلطهّاب و ابن مسعود و ابن عبهّاس و أبو وائل و قتادة و الضحهّاک و ابن جريج 

و غيهم... .11
10. قال القاسی: 

ا عامهَّة يف  متسهّک مجاعة بظاهر قوله تعاىل: يحوا هللا ما يشاء و يثبت فقالوا: إنهّ
کلهّ شی ء کما- يقتضيه ظاهر اللفظ - قالوا يحو هللا من الرزق و يزيد فيه، و 

کذا القول يف األجل و السعادة و الشقاوة و اإليان و الکفر.12
11. قال املراغی يف تفسري اآلية: 

و قد أُثر عن أئمة السلف أقوال ال تناقض بل هی داخلة فيما سلف مث نقل 
األقوال إبمجال.1٣

و هذه اجلمل و الکلم الدرّية املضيئة عن الصحابة و التابعني هلم إبحسان و 
املفّسرين؛ تعرب عن الرأی العام بني املسلمني يف جمال إمکان تغيري املصري 
ابألعمال الصاحلة و الطاحلة، و منها الدعاء و السؤال، و أنّه ليس کّل تقدير 
حتمياً اليغرّي و اليبّدل، و أّن هلل  سبحانه لوحني: لوح احملو و اإلثبات و 
لوح »أُّم الکتاب« والذی اليتطّرق التغيري إليه هو الثانی دون األّول، و أّن 
القول بسيادة القدر على اختيار اإلنسان يف جمال الطاعة و املعصية؛ قول 
ابجلرب الباطل ابلعقل و الضرورة و حمکمات الکتاب. و من جنح إليه لزمه 
القول بلغوية إرسال الرسل و إنزال الکتب ذلَک َظنُّ الَّذيَن َکفروا َفويٌل لِلَّذيَن 

َکفروا ِمَن الّنار.14
و کما أنّه سبحانه يداه مبسوطتان، کذلک العبد خمتار يف أفعاله ال مسرّي، و 
حرٌّ يف تصرّفاته15 ال جمبور، له أن يغرّي مصريه و مقدَّره حبسن فعله وجودة 
عمله، و خيرج امسه من األشقياء، و يدخله يف السعداء، کما أّن له أن خيرج 

امسه من السعداء و يدخله يف األشقياء بسوء عمله.
فاهلل سبحانه کما ميحو و يثبت يف التکوين، فيحيی و مييت، کذلک ميحو 
لقوله  عمله(  و  )فعله  بنفسه  العبد  يغرّي  ما  يغرّيه حسب  و  العبد  مصري 
ُوا َما أِبَنيُْفِسِهْم«16 کل ذلک ألجل  سبحانه: »إنهَّ هللا ال ييَُغييهُّر َما ِبَقْوٍم َحتهّ ييَُغيهّ
أّن يديه مبسوطتان، و أّن العبد حرٌّ خمتار، قادر على تغيري القضاء، و تبديل 

القدر، حبسن فعله أو سوئه، کما دّلت عليه اآلايت و الرواايت.
و ليس يف ذلک أّی حمذور و ال خمالفة للعقل و ال الکتاب و السّنة، بل 
تغيري القضاء حبسن الفعل و تغيري القدر بسوئه، هو أيضاً من قدره و قضائه 
و سننه التی ال تبديل هلا و ال تغيري، فاهلل سبحانه إذا قّدر لعبده شيئاً و 
، حبيث ال  قضى له أبمر، فلم يقّدره و مل يقِض به على وجه القطع و البتِّ
يتغرّي و ال يتبّدل، بل قضى به على وجه خاّص، و هو أّن القضاء و القدر 

جيری عليه، ما مل يغرّي العبد حاله، فإذا غرّي حاله حبسن فعله أو سوئه، يتغرّي 
القضاء و يتبّدل القدر، و خيلف قضاء و قدر آخر مکاهنما األّول، و کّل 

هذه أيضاً قضاء و قدر منه، کما ال خيفى.
و هذا )البداء يف الثبوت( أوىل من التسمية ابحملو و اإلثبات، و التغيري و 
التبديل يف الکون و يف مصري اإلنسان، غري أّن احملو و اإلثبات يف الکون بيد 
هللا سبحانه، يتصّرف فيه حسب مشيئته، و ال دخل إلرادة اإلنسان و يف 
صالح فعله و فساده، و أّما التغيري يف مصري اإلنسان فيتوّقف تعّلق املشيئة 

عليه؛ على کيفية حال العبد و کيفية عمله من حسن أو قبح.17
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 روی الشيخ الصدوق إبسناده عن هشام بن احلكم قال: سألت أاب عبدهللا
عن علة الصالة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم و متعبة هلم يف أبداهنم. 

 :قال
»فيها علل و ذلك أن الناس لو تركوا بغي تنبيه و ال تذكر للنيب أبكثر من 
اخلرب األول و بقاء الكتاب يف أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه األولون فإنم 
قد كانوا اختذوا دينا و وضعوا كتبا و دعوا أانسا إىل ما هم عليه و قتلوهم على 
ذلك فدرس أمرهم و ذهب حني ذهبوا و أراد هللا تبارك و تعاىل أن ال ينسيهم أمر 
حممد ففرض عليهم الصالة يذكرونه يف كل يوم مخس مرات ينادون ابسه و 

تعبدوا ابلصالة و ذكر هللا لكيال يغفلوا عنه و ينسوه فيندرس ذكره.«
وروی عن حممهّد بن سنان: أن أاب احلسن علي بن موسى الرضا كتب إليه 

فيما كتب من جواب مسائله  أن علة الصالة: 

»أنا إقرار ابلربوبية هلل عز و جل و خلع األنداد و قيام بني يدي اجلبار جل جالله 
ابلذل و املسكنة و اخلضوع و االعرتاف و الطلب لإلقالة من سالف الذنوب و 
وضع الوجه على األرض كل يوم مخس مرات إعظاما هلل عز و جل و أن يكون 
ذاكرا غي انس و ال بطر و يكون خاشعا متذلال راغبا طالبا للزايدة يف الدين و 
الدنيا مع ما فيه من االنزجار و املداومة على ذكر هللا عز و جل ابلليل و النهار 
لئال ينسى العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغى و يكون يف ذكره لربه و 

قيامه بني يديه زاجرا له عن املعاصي و مانعا من أنواع الفساد.« 

املصدر: ابن اببويه، حممهّد بن على، »علل الشهّرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 
ج 2، ص 317.

زايرة أمني هللا، هي زايرة اليت قرأها اإلمام الباقر عند زايرته قرب جده أمري 
املؤمنني ومرويّة يف مجيع كتب الّزايرات.

وأعمها  وَسنداً  متناً  الزهّايرات  أحسن  هي   :اجمللسي العالمة  عنها  قال 
موردا. وقال احملدث القمي: وينبغي املُواظبة عليها يف مَجيع الرهّوضات املقدهّسة، 
زين  اإلمام  أبيه  عن   الباقر عن  جابر  عن  معتربة  أبسانيد  مروية  وهي 

.العابدين

سند الزايرة
 فيما يُزار به أمرياملؤمنني رواها جابر بن يزيد اجلعفي عن اإلمام الباقر

يوم الغدير.1
وقد اسندها ابن قولويه:2 حدثين أبو علي أمحد بن علي بن مهدي، قال: 
 ،حدثين أيب علي مهدي بن صدقة الرقي، قال: حدثين علي بن موسى
قال: حدثين أيب موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر، قال: زار زين 
 طالب أيب  بن  علي  املؤمنني  أمري  قرب   احلسني بن  علي  العابدين 

ووقف على القرب، فبكي مث قال....

مضامني الزايرة
 املعصومني ـ على مراتب ومقامات الئّمة  ـ رغم ِقصرها  الزايرة  حتتوي 

: وخاصة ألمري املؤمنني
»اَلسهَّالُم َعَلْيَك اي َامنَي هللِا يف َاْرِضهَِ« فهو األمني على كل ما يطلق عليه خلق 
هللا. وهذا من قبيل ما يف زايرة اإلمام احلسني: »وبكم تنبت األرض أشجارها 

وبكم خترج األشجار أمثارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها.«٣
   

زايرة امني هللا و االمام املهدي
يف زايرة امني هللا، الزايرة املشهورة اليت يزار هبا امري املؤمنني اإلمام علي 
ويستحب زايرة مجيع األئمة هبا مع تغيري السالم عليك اي امياملؤمنني يقول 
ايبن أمي املؤمنني. يقول يف هذه الزايرة قرأت قول الباقر، مضمون قول 
ابإلمام  واعطي  نور  من  درج  يف  إسه  قرأها كتب  من  »إن   الباقر اإلمام 

».املهدي
يف زايرة امني هللا تنميها من خالل الصفات اليت تذكرها يعين تالحظون أن 
أصل التوجه لإلمام هو كوسيلة اىل هللا تبارك وتعاىل، يف حدود سطرين او 

ثالث أسطر سالم خمتصر على اإلمام »السالم عليك ايأمني هللا يف أرضه« مث 
أكثر من ۹۰% او ۸۰% من أصل الزايرة هو دعاء فهذا الدعاء والفقرات 

اليت يشتمل عليها 
»اللهم إجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضاءك، مولعة بذكرك ودعاءك...«

هذه الصفات يف احلقيقة متثل أهم صفات املؤمنني الصادقني الذين صدقوا 
نورانية  الصفات يكسب اإلنسان  التحلي هبذه  اذن  ما عاهدوا هللا عليه. 
فهذا الذي أشري اليه أنه يكتب أمسه يف درج من نور يعين تتحلى شخصية 
 املؤمن الذي يصدق يف التحلي هبذه الصفات وابلتوسل أبمري املؤمنني
وأئمة اهلدى للتحلي هبذه الصفات يعين أن تكون نفسه مطمئنة بقدر 
او رضا اإلمام   املؤمنني او قبس من رضا أمري  او إشعاع  هللا كإمتداد 
اجلواد او رضا اإلمام املهدي بقضاء هللا تبارك وتعاىل هذا األمر؛ 
النورانية ألحبابه املتخلقني أبخالقهم أما  األمر هللا تبارك وتعاىل جيعل فيه 
ابلنسبة لقضية اإلمام املهدي يعطي إعطاء امسه يف درج من نور لإلمام 
املهدي هو يف الواقع إشارة اىل أن السبل العملية ألن يصبح اإلنسان 
من خاصة اصحاب اإلمام املهدي عليه هو التحلي ابلصفات املذكورة 
يف زايرة امني هللا، يعين هذا هو السبيل العملي أن تصرح الرواية أبنه يعطى 
لإلمام املهدي يعين يصبح من أصحاب اإلمام املهدي، اذا أدرك ظهوره 
الرجعة كما  تبارك وتعاىل يف  فنصره واذا مل يدرك ظهوره أعادة وأحياه هللا 
تواترت األحاديث الشريفة أبن هللا تبارك وتعاىل حييي طوائف من املؤمنني 

لكي يفوزوا بنصرة اإلمام عند ظهوره.

اهلوامش:
1. الشيخ الطوسي، »مصباح املتهجد«، ص 7٣8.

2. ابن قولويه القمي، »كامل الزايرات«، ابب 11، ص ٩2، حديث 1.
٣. الشيخ الكليين، »الكايف«، ج 4، ص 576، حديث 2.

املصادر:
http://ar.wikishia. ويكي شيعة ،املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت -

net
http://arabicradio. ،»املهدويون وطهارة األمساع/ زايرة امني هللا وظهور املهدي« -

net/

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

علة فرض الصالة

زیارة أمين اهلل

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 حت يسح 

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

حت يسح هبا على رأسه و وجهه.«  و يف خرب آخر »على وجهه و صدره.«
و يف دعائهم : »و ل ترجع يد طالبة صفرا من عطائك و ال خائبة من حنل 

هباتك.« 

املصدر: ابن فهد حلهّى، امحد بن حممهّد، »عدة الداعي و جناح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق.، ص 210-209.

یمسح الداعي بيدیه وجهه

تقديم األدعیة - علل الشرائع

أن الرضا علّي بن موسى ملا جعله املأمون ويل عهده احتبس املطر فجعل 
بعض حاشية املأمون و املتعصبني على الرضا يقولون انظروا ملا جاءان 
علي بن موسى و صار ويل عهدان فحبس هللا عنا املطر! و اتصل ذلك 
ابملأمون. فاشتد عليه، فقال للرضا: قد احتبس املطر فلو دعوت هللا عز 

و جل أن يطر الناس. 
فقال الرضا: »نعم.« 

قال: فمت تفعل ذلك و كان ذلك يوم اجلمعة؟ 
معه  و  منامي  يف  البارحة  أاتين   هللا رسول  فإن  اإلثنني  »يوم   :قال
أمياملؤمنني علي و قال اي بين انتظر يوم اإلثنني فابرز إىل الصحراء و استسق 
فإن هللا تعاىل سيسقيهم و أخربهم مبا يريك هللا مما ال يعلمون من حاهلم ليزداد 

علمهم بفضلك و مكانك من ربك عز و جل.« 
فلما كان يوم اإلثنني غدا إىل الصحراء و خرج اخلالئق ينظرون فصعد املنرب 

 :فحمد هللا و أثىن عليه مث قال
أملوا  بنا كما أمرت و  البيت فتوسلوا  »اللهم اي رب أنت عظمت حقنا أهل 
فضلك و رمحتك و توقعوا إحسانك و نعمتك فاسقهم سقيا انفعا عاما غي رائث  
و ال ضائر و ليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إىل منازهلم 

و مقارهم.« 
قال الراوي: فو الذي بعث حمّمدا ابحلق نبيا لقد نسجت الرايح يف 
اهلواء الغيوم و أرعدت و أبرقت و حترك الناس كأهنم يريدون التنحي عن 

املطر. 
فقال الرضا على رسلكم: »أيها الناس فليس هذا الغيم لكم إنا هو ألهل 

بلد كذا.« 
فمضت السحابة و عربت مث جاءت سحابة أخرى تشتمل على رعد و برق 

فتحركوا فقال على رسلكم: »فما هذه لكم إنا هي ألهل بلد كذا.« 
موسى  بن  علي  يقول  و  عربت  و  سحابة  عشر  جاءت  زالت حىت  فما 
الرضا يف كل واحدة على رسلكم ليست هذه لكم إنا هي ألهل بلد 
كذا. مث أقبلت سحابة حادية عشر فقال: »أيها الناس هذه سحابة بعثها 
هللا عز و جل لكم فاشكروا هللا على تفضله عليكم و قوموا إىل مقاركم و منازلكم 
فإنا مسامة لكم و لرءوسكم ممسكة عنكم إىل أن تدخلوا إىل مقاركم مث أيتيكم 

من اخلي ما يليق بكرم هللا تعاىل و جالله.« 
و نزل على ]من[ املنرب و انصرف الناس فما زالت السحابة ممسكة إىل أن 
قربوا من منازهلم مث جاءت بوابل املطر فملئت األودية و احلياض و الغدران و 

المطر الرحمة، یوسف من آل محّمد
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الحكايات

الفلوات فجعل الناس يقولون هنيئا لولد رسول هللا كرامات هللا عز و جل. 
 :و حضرت اجلماعة الكثرية منهم فقال مث برز إليهم الرضا

بل  مبعاصيه  عنكم  تنفروها  فال  عليكم  هللا  نعم  يف  هللا  اتقوا  الناس!  أيها  »اي 
استديوها بطاعته و شكره على نعمه و أايديه و اعلموا أنكم ال تشكرون هللا 
تعاىل بشي ء بعد اإليان ابهلل و بعد االعرتاف حبقوق أولياء هللا من آل حممهّد رسول 
هللا أحب إليه من معاونتكم إلخوانكم املؤمنني على دنياهم اليت هي معرب هلم 

إىل جنان رهبم فإن من فعل ذلك كان من خاصة هللا تبارك و تعاىل. 
و قد قال رسول هللا يف ذلك قوال ما ينبغي لقائل أن يزهد يف فضل هللا عليه 
فيه إن أتمله و عمل عليه قيل اي رسول هللا هلك فالن يعمل من الذنوب كيت 
و كيت. فقال رسول هللا: »بل قد جنا و ال خيتم هللا عمله إال ابحلسىن و 
سيمحو هللا عنه السيئات و يبدهلا من حسنات إنه كان ير مرة يف طريق عرض له 
مؤمن قد انكشفت عورته و هو ال يشعر فسرتها عليه و ل خيربه هبا خمافة أن خيجل 
مث إن ذلك املؤمن عرفه يف مهواه  فقال له أجزل هللا لك الثواب و أكرم لك املآب 
و ال انقشك يف احلساب فاستجاب هللا له فيه فهذا العبد ال خيتم هللا له إال خبي 
بدعاء ذلك املؤمن فاتصل قول رسول هللا هبذا الرجل فتاب و أانب و أقبل 
على طاعة هللا عز و جل فلم أيت عليه سبعة أايم حت أغي على سرح  املدينة 

فوجه رسول هللا يف أثرهم مجاعة ذلك الرجل أحدهم فاستشهد فيهم.« 
قال اإلمام حمّمد بن علي بن موسى: و عظم هللا تبارك و تعاىل الربكة يف 
البالد بدعاء الرضا و قد كان للمأمون من يريد أن يكون هو ويل عهده 
من دون الرضا و حساد كانوا حبضرة املأمون للرضا فقال  للمأمون 
بعض أولئك: اي أمي املؤمنني أعيذك ابهلل أن تكون اتريخ اخللفاء يف إخراجك 
هذا الشرف العميم و الفخر العظيم من بيت ولد العباس إىل بيت ولد علي لقد 
أعنت على نفسك و أهلك جئت هبذا الساحر ولد السحرة و قد كان خامال 
فأظهرته و متضعا فرفعته و منسيا فذكرت به و مستخفا فنوهت به  قد مأل الدنيا 
خمرقة و تشوقا هبذا املطر الوارد عند دعائه ما أخوفين أن خيرج هذا الرجل هذا 
األمر عن ولد العباس إىل ولد علي بل ما أخوفين أن يتوصل بسحره إىل إزالة 
نعمتك و التواثب  على مملكتك هل جىن أحد على نفسه و ملكه مثل جنايتك! 
فقال املأمون: قد كان هذا الرجل مسترتا عنا يدعو إىل نفسه فأردان أن جنعله ويل 
عهدان ليكون دعاؤه لنا و ليعرتف ابمللك و اخلالفة لنا و ليعتقد فيه املفتونون به 
أنه ليس مما ادعى يف قليل و ال كثي و أن هذا األمر لنا من دونه و قد خشينا إن 
تركناه على تلك احلالة أن ينفتق علينا منه ما ال نسده و أييت علينا منه ما ال نطيقه 
و اآلن فإذ قد فعلنا به ما فعلناه و أخطأان يف أمره مبا أخطأان و أشرفنا من اهلالك 
ابلتنويه به على ما أشرفنا فليس جيوز التهاون يف أمره و لكنا حنتاج أن نضع منه 
قليال قليال حت نصوره عند الرعااي بصورة من ال يستحق هلذا األمر مث ندبر فيه 

مبا يسم عنا مواد بالئه. 
قال الرجل: اي أمي املؤمنني فولين جمادلته فإين أفحمه و أصحابه و أضع من 
قدره فلو ال هيبتك يف نفسي ألنزلته منزلته و بينت للناس قصوره عما رشحته  له. 
قال املأمون: ما شي ء أحب إيل من هذا قال فامجع مجاعة وجوه أهل مملكتك من 
القواد و القضاة و خيار الفقهاء ألبني نفضه حبضرهتم فيكون أخذا له عن حمله 

الذي أحللته فيه على علم منهم بصواب فعلك. 
قال فجمع اخللق الفاضلني من رعيته يف جملس واسع قعد فيه هلم و أقعد 
الرضا بني يديه يف مرتبته اليت جعلها له فابتدأ هذا احلاجب املتضمن 
للوضع من الرضا و قال له: إن الناس قد أكثروا عنك احلكاايت و أسرفوا 

يف وصفك مبا أرى أنك إن وقفت عليه برئت إليهم منه قال و ذلك أنك قد 
دعوت هللا يف املطر املعتاد جميئه فجاء فجعلوه آية معجزة لك أوجبوا لك هبا أن 
ال نظي لك يف الدنيا و هذا أمي املؤمنني أدام هللا ملكه و بقاءه ال يوازي أبحد 
إال رجح به و قد أحلك احملل الذي قد عرفت فليس من حقه عليك أن تسوغ 

الكاذبني لك و عليه ما يتكذبونه.
فقال الرضا: »ما أدفع عباد هللا عن التحدث بنعم هللا علي و إن كنت ال 
أبغي أشرا و ال بطرا و أما ما ذكرك صاحبك الذي أحلين ما أحلين فما أحلين إال 
احملل الذي أحله ملك مصر يوسف الصديق و كانت حاهلما ما قد علمت.« 
لقد عدوت طورك و  ابن موسى!  قال: »اي  و  احلاجب عند ذلك  فغضب 
جتاوزك ]جتاوزت [ قدرك إن بعث هللا مبطر مقدر وقته ال يتقدم و ال يتأخر جعلته 
آية تستطيل هبا و صولة تصول هبا كأنك جئت مبثل آية اخلليل إبراهيم ملا 
أخذ رءوس الطي بيده و دعا أعضاءها اليت كان فرقها على اجلبال فأتينه سعيا و 
تركنب على الرءوس و خفقن  و طرن إبذن هللا تعاىل فإن كنت صادقا فيما توهم 
فأحي هذين و سلطهما علي فإن ذلك يكون حينئذ آية معجزة فأما املطر املعتاد 
جميئه فلست أنت أحق أبن يكون جاء بدعائك من غيك الذي دعا كما دعوت، 
و كان احلاجب أشار إىل أسدين مصورين على مسند املأمون الذي كان 

مستندا إليه و كاان متقابلني على املسند. 
فغضب علي بن موسى و صاح ابلصورتني: »دونكما الفاجر فافرتساه و 

ال تبقيا له عينا و ال أثرا.« 
فوثبت الصوراتن و قد عادات أسدين فتناوال احلاجب و رضاه و هشماه و 

أكاله و حلسا دمه و القوم ينظرون متحريين مما يبصرون.
فلما فرغا منه أقبال على الرضا و قاال: اي ويل هللا يف أرضه ما ذا أتمران 
نفعل هبذا أ نفعل به ما فعلنا هبذا؟ يشريان إىل املأمون، فغشي على املأمون مما 

مسع منهما. 
فقال الرضا: »قفا.« فوقفا. 

قال الرضا: »صبوا عليه ماء ورد و طيبوه.« ففعل ذلك به و عاد األسدان 
يقوالن: أ أتذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي أفنيناه؟ 

قال: »ال فإن هلل عز و جل فيه تدبيا هو ممضيه.« 
فقاال: ما ذا أتمران؟ 

قال: »عودا إىل مقركما كما كنتما فصارا إىل املسند و صارا صورتني كما 
كانتا.« 

فقال املأمون: احلمد هلل الذي كفاين شر محيد بن مهران- يعين الرجل املفرتس. 
مث قال للرضا: اي ابن رسول هللا هذا األمر جلدكم رسول هللا مث لكم فلو 

شئت لنزلت عنه لك. 
فقال الرضا: »لو شئت ملا انظرتك و ل أسألك فإن هللا تعاىل قد أعطاين 
من طاعة سائر خلقه مثل ما رأيت من طاعة هاتني الصورتني إال جهال بين آدم 
فإنم و إن خسروا حظوظهم فلله عز و جل فيه تدبي و قد أمرين برتك االعرتاض 
عليك و إظهار ما أظهرته من العمل من حتت يدك كما أمر يوسف ابلعمل من 

حتت يد فرعون مصر.« 
قال الراوي: فما زال املأمون ضئيال يف نفسه إىل أن قضى يف علي بن موسى 

الرضا ما قضى... 

املصدر: ابن اببويه، حممهّد بن على، »عيون أخبار الرضا: طهران، الطبعة االولی، 
1378ق.، ج 2، صص 172-168.

زرارة بن أعني أحد العلماء الذين استقوا العلم من منبعه، أذ كان من حواري ال 
البيت وله الفضل يف نقل رواايهتم يف التفسري واحلديث والفقة، يف عصر 
كانت امواج الفنت واالضطراابت تتالطم يف خالفة بين أمية، فظهرت الفرق 
االسالمية اليت ارادت حتريف الدين االسالمي عن خطه الذي رمسه رسول 
 ،من بعده، فكان زرارة احد تالمذة االمامني الباقر والصادق هللا
الذي كان له دور كبري يف التصدي هلذه الفنت وذلك من خالل الرواايت اليت 
نقلها اىل الناس للرد عن اسئلتهم واستفساراهتم، وما غمض عنهم من أمورهم 
العقائدية، فضال عن كونه احد املقربني من االمامني فقيل يف حقه الكثري من 

 :الرواايت اليت منها ما ذكره ايب عبد هللا االمام الصادق
»ايزرارة! أن اسك من اسامي اهل اجلنة بغي االلف: قلت نعم جعلت فداك، 
اسي عبد ربه ولكين لقبت بزرارة.«1 ويف رواية أخرى يذكر فيها فضل زرارة يف 
نقل الرواايت فعن االمام الصادق »رحم هللا زرارة بن اعني لوال زرارة بن 

 2».اعني ونظراؤه ألندرست احاديث ايب
فضال عن كونه اديب وشاعرا ومفتيا يف الكثري من األمور الدينية وذلك من 

.خالل معاصرته لالمامني الباقر والصادق

أسه ونسبة وكنيته
عبد ربه بن اعني بن سنسنن الشيباين ابلوالء الكويف، و زرارة لقب غلب على 

امسه لشهرته،٣ وكنيته أاب احلسن4 وقيل ااب على.5 
وكان والده عبداً رومياً لدي رجل من بين شيبان يدعى عبد هللا بن عمرو 

السمني بن اسعد بن مهام بن مرة بن ذهل الشيباين، تعلم القران فاعتقه وعرض 
عليه ان يدخل يف نسبه فأىب ذلك، أذ كان سنسنن راهباً يف بالد الروم.6 

وصف زرارة أبنه كان وسيماً جسيماً ابيض، اذا خرج اىل اجلمعة وعلى رأسه 
برنس7 أسود، وبني عينيه سجادة، ويف يده عصى فيقوم له الناس صفني، 

ينظرون اليه حلسن هيئته.8 
الزرارة بن اعني العديد من االخوة منهم محران وكان حنوايً وقارائً وله ابنان: 
محزة و بكي بن اعني يكىن أاب جهم وابنه عبد هللا بن بكي و عبدالرمحن بن اعني 

وعبد امللك بن اعني وابنه ضريس بن عبد امللك.٩ 
هللا  وعبد  احواًل  وكان  هللا  وعبيد  ورومي  واحلسن  احلسني  فهم  ابناؤه  أما 

وييي.10 
انشا زرارة بن أعني يف أسرة عرفت مبكانتها العلمية وذلك لصلتها ابلبيت 
العلوي، فقد كان لزرارة النصيب األوفر لقربه ومعاصرته لزمن اإلمامني الباقر 

والصادق، فضال عن نقله الرواية واألحاديث عنهم.11 

سات عصره العلمية
اهنا  اال  السياسية،  الناحية  بفرتة اضطراابت وفوضى من  اتسم عصره  لقد 
كانت من الفرتات اليت اسسس فيها ال البيت مدرستهم الدينية فضالً عن 
وأفكار حرف  اراء  من  ماطرحت  من خالل  ارادت  وفرق  ظهور حركات 
الدين االسالمي عن خطه الصحيح ومنها الزندقة12 والغلو،1٣ االعتزال14 
والتفسري  القرآن  جمال  يف  تغريات  احداث  وحماولتها  والرأي،16  واجلرب15 

حافظ أسرار اإللهية

سیرة األخیار
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واحلديث والفقه، ويعود السبب يف ظهور هذه الفرق اىل النهج الذي سار 
عليه األمويني، فكان ال البيت االثر البارز يف التصدي ملثل هذه االراء من 
والباقر يف مسجد  العابدين  زين  االمامني  اسسها  اليت  املدرسة  خالل 
على  يعمل  فكان  بعدها  من   الصادق االمام  واكمل   رسول هللا
الفكرية فضال عن  التيارات  مواجهة  الذي ميكنه من  العلمي  الكادر  بناء 
حل املشكالت اليت ترتبط ارتباطا وثيقا حبياة اجملتمع العقائدية واألخالقية 
والسياسية لذا زج االمام الباقر بكادره يف وسط األمة بعد ان عبأه بكل 
لـأابن بن  املؤهالت اليت متكنه من خوض املعارك الفكرية،17 حيث قال: 
تغلب:18 »اجلس يف مسجد املدينة وأفت الناس فاين احب أن يرى يف شيعتنا 

مثلك.«1٩ 
و اما زرارة فكان اكثر رجال الشيعة معرفتاً ابلتفسري واحلديث والفقه وعلم 
الكالم، لذا حاولوا اصحاب الفرق التقليل من شأنه فنسبت اليه فرقة عرفت 
الفرقه تری ابن هللا عز وجل مل يكن حياً وال قادراً  ابلزرارية، وكانت هذه 
والمسيعاً وال بصرياً وال عاملاً وال مريداً، حىت خلق لنفسه حياة وقدرة وعلماً 
عاملاًمريداً  قادراً  الصفات حياً،  لنفسه هذه  بعد خلق  فصار  وبصراً  ومسعاً 
مسيعاً بصرياً.20 وعلى هذا األساس نسجت القدرية وهي احدى فرق املعتزلة 
اراءها ونسبتها إىل فرقة من خياهلا مستها الزرارية ونسبتها اىل مجاعة زرارة بن 
اعني من اجل التضليل والتشكيك مبقدرته العلمية والفكرية واملهام اليت اوكلها 

.إايه اإلمامني الباقر والصادق
فضال عن ما روي عن زرارة عن أيب جعفر الصادق قال مسعته يقول: 
»إن هللا اليوصف وكيف يوصف وقال يف كتابه »وما قدروا هللا حق قدره« فال 
يوصف فكيف يوصف عبدا احتجب هللا عز وجل بسبع وجعل طاعته يف األرض 

كطاعته يف السماء.« 
فقال: »ما آاتكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا...«21 

أقوال األئمهّة فيه
- قال اإلمام الباقر: »اي زرارة، حقهّاً على هللا أن يدخلك اجلنهّة.«22 

- قال اإلمام الصادق: »بشهّر املخبتني ابجلنهّة: بُريد بن معاوية العجلي، 
وأبو بصي بن ليث البخرتي املرادي، وحممهّد بن مسلم، وزرارة، أربعة جنباء أُمناء 

هللا على حالله وحرامه، لوال هؤالء انقطعت آاثر النبوهّة واندرست.«2٣ 
بن  أربعة: حممهّد  الدين  وأعالم  األرض،  الصادق: »أواتد  اإلمام  قال   -

مسلم، وبُريد بن معاوية، وليث بن البخرتي املرادي، وزرارة بن أعني.«24 
- قال اإلمام الصادق: »إنهّ أصحاب أيب كانوا زيناً، أحياءاً وأموااتً، أعين 
زرارة، وحممهّد بن مسلم، ومنهم ليث املرادي، وبُريد العجلي، وهؤالء القوهّامون 

ابلقسط، وهؤالء »السهَّاِبُقوَن السهَّاِبُقوَن، أولَِئَك اْلُمَقرهَّبُوَن.«25 
- قال اإلمام الصادق: »ما أجد أحداً أحيا ذكران وأحاديث أيب إال زرارة، 
وأبو بصي املرادي، وحممهّد بن مسلم، وبُريد بن معاوية، ولوال هؤالء ما كان أحد 
أيب على حالل هللا وحرامه، وهم  وأُمناء  الدين،  يستنبط هدى، هؤالء حفهّاظ 

السابقون إلينا يف الدنيا ويف اآلخرة.«26 
- قال اإلمام الكاظم: »إذا كان يوم القيامة اندى مناٍد: أين حواري حممهّد 
بن عبد هللا رسول هللا؟ الذين ل ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان 

واملقداد وأبوذر... مثهّ ينادي املنادي: أين حواري حممهّد بن علي وحواري جعفر 
العامري وزرارة بن أعني وبريد بن معاوية  بن حممهّد؟ فيقوم عبد هللا بن شريك 
العجلي وحممهّد بن مسلم وأبو بصي وعبد هللا بن أيب يعفور وعامر بن عبد هللا 
بن جذاعة، وحجر بن زائدة ومحران بن أعني، مث ينادى سائر الشيعة مع سائر 

 27».األئمة

أراء العلماء فيه
علماء  عن  فضال  عاصره،  من  هبا  متميزة شهد  علمية  مكانة  لزرارة  كان 
بقوله »أحب  زرارة  عبد هللا جيل  ايب  الصادق  االمام  فكان  املسلمني 
العجلي وزرارة وحممهّد بن سال  بريد بن معاوية  اربعة:  واموااتً  الناس إيل احياءاً 
واالحول...«28 وأما املعاصرين له، ففي رواية لـمجيل بن الدراج2٩ قوله: ماكنا 

حول زرارة بن أعني االمبنزلة الصبيان يف الكتاب حول املعلم٣0  
و اما علماء املسلمني؛ 
فقال أبو غالب الزراري: 

 اجتمعت العصابة على تصديق هوالء األولني من اصحاب ايب جعفر
واصحاب ايب عبد هللا وانقادوا هلم ابلفقه. فقالوا: أفقه االولني سته زرارة 
ومعروف بن خربوذ وبريد وابو بصي االسدي، الفضل بن سيار وحممهّد بن سال 

الطائفي، افقة السته زرارة.٣1 
فيذكر ابن الندمی: اكرب رجال الشيعة فقهاً وحديثاً ومعرفة ابلكالم والتشيع...٣2 
شيخ من أصحابنا يف زمانه ومتقدمهم، وكان قارائً  فيقول أبنه:  النجاشي  أما 
فقيهاً متكلماً شاعراً اديباً، قد اجتمعت فيه خالل الفضل والدين، صادقاً فيما 

يرويه...٣٣ 
وردت بعض االخبار اليت تطعن بشخصية زرارة وتعمل جاهدة للحط منه، 
فكان قسماًمنها موضوعًاالصحة له، أما القسم االخر والذي صدر عن ال 
البيت فهو من اجل احلفاظ على حياته من السلطة األموية اليت كانت 
تطيح بكل شخص له قرابة ومكانة عند ال البيت فمن هذه الرواايت 

مارواه الذهيب بسنده عن ابن أيب السماك:٣4 
جججت فلقيين زرارة بن اعني ابلقادسية، فقال: إن يل حاجة عظيمة. 

فقلت: ماهي؟ 
فقال: اذا لقيت جعفر بن حممهّد فاقرئه مين السالم وسله آن خيربين اان من اهل 
النار ام من أهل اجلنة؟ فنكرت ذلك عليه، فقال يل: انه يعلم ذلك، ول يزل 
لقيت جعفر بن حمّمد فاخربته ابلذي كان منه،  فلما  يب حت اجبته. 
فقال يل: »هو من أهل النار.« فوقع يف نفسي مبا قال جعفر، فقلت: من 

اين علمت ذلك؟ 
فقال: من ادعي على علم هذا فهو من أهل النار. 

فلما رجعت لقيت زرارة فاخربته أبنه قال يل: انك من أهل النار. فقال: كان 
لك من جراب النوره. قلت: وما جراب النوره؟ قال: عمل معك ابلتقية.٣5و٣6  
وتعد هذه الرواية ابطلة الن احد رجال سندها سعيد بن منصور والذي ذكره 
اخلوئي ابنه: فاسد املذهب ول يرد فيه توثيق وال مدح ويعد من رؤساء الزيدية.٣7 
فضال عن وجود بعض الرواايت نقلت عن آل البيت وتطعن بشخصية 
زرارة انا كان الغرض احلقيقي منها احلفاظ على حياته، فيذكر األردبيلي رواية 

 :أن أاب عبد هللا الصادق
ارسل اىل زرارة فقال: »انا اعيبك دفاعاً مين عنك فان الناس والعدو يسارعون 
اىل كل من قربناه ومحدان مكانه الدخال االذى فيمن حنبه ونقربه ويذمونه حملبتنا 
عيبناه  من  وقتله ويمدون كل  عليه  االذي  ادخال  ويرون  منا  ودنوه  وقربه  به 
الينا وانت يف ذلك مذموم عند  بنا ومبيلك  اشتهرت  اعيبك النك رجل  فانا 
َفكاَنْت  السهَّفيَنُة  َأمهَّا   « وجل  عز  هللا  يقول  عنك،  شرهم  دافع  فيكون  الناس 
ِلَمساكنَي ييَْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن َأعيَبها َو كاَن َوراَءُهْم َمِلٌك أيَُْخُذ ُكلهَّ َسفيَنٍة 
َغْصبا«٣8 هذا التنزيل من عند هللا صاحله، الوهللا ما عاهبا االلكي تسلم من 
امللك فافهم املثل يرمحك هللا وهللا احب الناس ايل واحب اصحاب ايب ايل حياً 
وميتاً فانك افضل سفن ذلك البحر الغمام وان ومن ورائك ملكاً ظلوما غصوابً 
يراقب عبور كل سفينة صاحلة ترد من حبر اهلدى ليغصبها واهلها فرمحة هللا عليك 

حياً ورضوانه عليك ميتاً.«٣٩
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»ُعيون أخبار الرضا«، من كتب احلديث، حيث استعرض فيه مؤلفه 
 الرضا اإلمام  هـ.ق.( حياة  الصدوق )ت ٣81  الشيخ  الشيعي  العامل 
 .واألحاديث املروية عنه مع األحاديث اليت رواها عن آابئه الطاهرين
والعقائدي  الفقهي  الصعيد  على  الشيعية  املصادر  أهم  من  الكتاب  ويعّد 
واألخالقي والتارخيي، ويعرف يف الوسط العلمي بـ»عيون األخبار« اختصاراً.

ممحد بن عليهّ بن احلسني بن موسى بن اببويه، شيخ املشايخ، ورئيس احملّدثني 
أبو جعفر القّمي، نزيل »الري« واملدفون هبا، املعروف ابلّصدوق. وكان من 
كبار الفقهاء واحملّدثني، متكلماً، مؤرخاً، جليل القدر، بصرياً ابلرجال انقداً 
»مدينة  الفقه«،  يف  »املقنع  منها:  مصّنف  ثالمثائة  حنو  صّنف  لألخبار. 
أشهر كتبه  ومن  مفقودة.  أكثرها  ولكن  وغريها  الشرائع«  »علل  العلم«، 
الفقيه« الذي يعّد أحد الكتب األربعة اليت يرجع  كتاب »َمن ال حيضره 

إليها علماء الشيعة.

أتليف الكتاب
أشار الشيخ الصدوق يف مقدمة الكتاب إىل الغاية من وراء أتليف الكتاب 

بقوله: 
وقع إىل قصيداتن من قصائد الصاحب اجلليل كايف الكفاة أيب القاسم إساعيل 
بن عباد يف إهداء السالم إىل الرضا عليهّ بن موسى، فصنفت هذا الكتاب 
خلزانته املعمورة ببقائه إذ ل أجد شيئا آثر عنده وأحسن موقعاً لديه علوم أهل 
وقوله  طاعتهم  بفرض  واعتقاده  بواليتهم  واستمساكه  حببهم  لتعلقه   البيت
إبمامتهم وإكرامه لذريتهم، أدام هللا عزهّه، وإحسانه إىل شيعتهم قاضياً بذلك حق 
إنعامه ومتقرابً به إليه ألايديه الزهر عندي ومننه الغرهّ لديهّ ومتالفياً بذلك تفريطي 
الواقع يف خدمه حضرته راجياً قبوله لعذري وعفوه عن تقصيي وحتقيقه لرجائي 
وأملي، وهللا تعاىل ذكره يبسط ابلعدل يده، ويعلي ابحلق كلمته، ويدمی على اخلي 

سبب  ما  ألنهّ القصيدتني؛  بذكر  وابتدأت  وجوده.  بكرمه  احملال  يسهل  قدرته. 
لتصنيفي هذا الكتاب وابهلل التوفيق:

اي سايراً زائراً إىل طوس
مشهد طهر وأرض تقديس

أبلغ سالمي الرضا وحطهّ على 
أكرم رمس خلي مرموس

وهللا وهللا حلفة صَدَرت 
من خملص يف الوالء مغموس1

حمتوايت الكتاب
تعرض الشيخ الصدوق يف كتابه العيون إىل جمموعة من العناوين واألحباث 
اليت تتعلق حبياة اإلمام الرضا وقد اعتمد الشيخ الصدوق املنهج املتبع 
أخرى  احياانً  ببعضه  واالكتفاء  أحياانً  السند  متام  ذكر  من  سائر كتبه  يف 

واالقتصار على املنت من دون سند أحياان أخرى.
أهل  مدرسة  يف  والباحثني  العلماء  قبل  من  ابهتمام كبري  الكتاب  حظي 
البيت شأنه شأن سائر مؤلفات الشيخ الصدوق احلديثية، حيث اعترب 
الكتاب من املصادر املعتمدة لدى الكثري من الباحثني ومنهم العالمة اجمللسي 

يف موسوعة »حبار األنوار«. 
وقد أنشد السيد املي داماد أبيات ابملناسبة:

عيون أخبار الرضا صيقل 
جتلو عن القلب صداء الكرب

ل يبد للدهر نظياً هلا
لناظر يف الشرق والغرب

وكلهّ فن يف أساليبها

يكفيك يف ختلية السرب
كالشمس من نور اهلدى مشرق

ابلسلم يقضى وطر القلب2
نظراً لألمهية اليت حظي هبا الكتاب يف الوسط العلمي فقد قام الكثري من 
الباحثني واملرتمجني بتدوين شروح وتراجم للكتاب حىت بلغ عدد الشروح إىل 

مخسة عشر شرحاً وأكثر من عشر تراجم.

اهلوامش:
1. الصدوق، حمّمد بن علي، »عيون أخبار الرضا«، املرتجم: محيد رضا مستفيد، 

علي أکرب الغفاري ، طهران، نشر صدوق، ج 1، ص 1٣ - 2٣.
2. الطهراين، آغا بزرك، »الذريعة إىل تصانيف الشيعة«، بريوت، دار األضواء، 140٣ 

هـ.، ج 12 ، ص ٣75.
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زیارة أمين اهلل
»زايرة أمني هللا«، هي زايرة اليت قرأها اإلمام الباقر عند زايرته قرب جده أمري 

املؤمنني ومرويّة يف مجيع كتب الزايرات.
قال عنها العالمة اجمللسي: هي أحسن الزايرات متناً وَسنداً وأعمها موردا. 
واظبة عليها يف مَجيع الّروضات املقّدسة، وهي 

ُ
وقال احملدث القمي: وينبغي امل

:عن أبيه اإلمام زين العابدين مروية أبسانيد معتربة عن جابر عن الباقر

َتُه َعلى  ِعباِدِه، اَلسَّالُم َعَليک  اَلسَّالُم َعَليک اياَمنَي اللَِّ ىف  اَْرِضِه، َوُحجَّ
َوَعِمْلَت  ِجهاِدِه،  َحقَّ  اللَِّ  ىِف  جاَهْدَت  اَنَّک  َاْشَهُد  اْلُمْؤِمننَي،  اَمرَي  اي 
ُ ِاىل  ِجوارِِه،  ُ َعَليِه َوآلِِه، َحىّت  َدعاک اللَّ ِبکتاِبِه، َواتَـّبـَْعَت ُسَنَن نَِبيِه َصلَّى اللَّ
َججِ  اْلباِلَغِة  جََّة َمَع ماَلک ِمَن احلُْ فـََقَبَضک اِلَيِه اِبْخِتيارِِه، َواَ ْلَزَم اَْعداَئک احلُْ

َعلى  مَجيِع َخْلِقِه،
ِبذِکرِک  ُموَلَعًة  ِبَقضآِئک،  راِضيًة  ِبَقَدرِک   ُمْطَمِئنًَّة  نـَْفسى   فَاْجَعْل  اَلّلُهمَّ 
َوُدعآِئک، حمُِبًَّة ِلَصْفَوِة اَْولِيآِئک، حَمُْبوبًَة ىف  اَْرِضک َومَسآِئک، صاِبرًَة َعلى  
نـُُزوِل َبالِئک، شاکرًَة ِلَفواِضِل نـَْعمآِئک، ذاکرًَة ِلَسواِبِغ آآلِئک، ُمْشتاَقًة 
ِاىل  فـَْرَحِة ِلقآِئک، ُمتـََزوَِّدًة التَـّْقوى  لِيْوِم َجزآِئک، ُمْستـَنًَّة ِبُسَنِن اَْولِيآِئک، 

نْيا حِبَْمِدک َوثَنآِئک، ُمفارَِقًة أِلَْخالِق اَْعداِئک، َمْشُغوَلًة َعِن الدُّ
شارَِعٌة،  اِلَيک  الرَّاِغبنَي  َوُسُبَل  واهِلٌَة،  اِلَيک  اْلُمْخِبتنَي  قـُُلوَب  ِانَّ  اَلّلُهمَّ 
َواَْعالَم اْلقاِصديَن اِلَيک واِضَحٌة، َواَْفِئَدَة اْلعارِفنَي ِمْنک فازَِعٌة، َوَاْصواَت 
الدَّاعنَي اِلَيک صاِعَدٌة، َواَْبواَب اإْلِجابَِة هَلُْم ُمَفتََّحٌة، َوَدْعَوَة َمْن انجاک 
َخْوِفک  ِمْن  َبکى   َمْن  َوَعبـْرََة  َمْقُبوَلٌة،  اِلَيک  اانَب  َمنْ   َوتـَْوبََة  ُمْسَتجابٌَة، 
عانََة ِلَمِن اْسَتعاَن ِبک  غاثََة ِلَمِن اْسَتغاَث ِبک َمْوُجوَدٌة، َواإْلِ َمْرُحوَمٌة، َواإْلِ
َواَْعمالَ   ُمقاَلٌة،  اْسَتقاَلک  َمِن  َوزََلَل  ُمْنَجزٌَة،  ِلِعباِدک  َوِعداِتک  َمْبُذوَلٌة، 

اْلعاِملنَي َلَديک حَمُْفوَظٌة، َواَْرزاَقک ِاىَل اخلَْالِئِق ِمْن َلُدْنک انزَِلٌة، َوَعوآِئَد 
اْلَمزيِد اِلَيِهْم واِصَلٌة، َوُذنُوَب اْلُمْستـَْغِفريَن َمْغُفورٌَة، َوَحوآِئَج َخْلِقک ِعْنَدک 
َمْقِضيٌة، َوَجوآئَِز السَّآئِلنَي ِعْنَدک ُمَوفَـّرٌَة، َو َعوآِئَد اْلَمزيِد ُمَتواتِرٌَة، َوَموآِئَد 

اْلُمْسَتْطِعمنَي ُمَعدٌَّة، َوَمناِهَل الظِّمآِء ُمتـَْرَعٌة،
اَلّلُهمَّ فَاْسَتِجْب ُدعآئى ، َواقـَْبْل ثَنآئى ، َوامْجَْع بَيىن  َوَبنيَ  اَْولِيآئى ، حِبَقِّ حُمَمٍَّد 
ُمناَى،  َوُمنـَْتهى   نـَْعمآئى ،  َوىِلُ   اِنَّک  َسنِي،  َواحلُْ َواحلََْسِن  َوفاِطَمَة،  َوَعِلىٍّ 

َوغايُة َرجائى  ىف  ُمنـَْقَلىب  َوَمْثواَى.

تقدمی إىل القرّاء األعزاء
مؤسسة موعود العصر


