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كشفت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان )خاضعة للربملان(، عن وجود 200 مقربة 
مجاعية يف »العراق«، من ضحااي داعش، تضم رفات حنو 12 ألف ضحّية، وفيما 
أشارت إىل أن عدد املطلوبني للقضاء بتهم إرهابية يف حمافظة »نينوى« يبلغ حنو 
100 ألف شخص، أكدت أن عدداً من النساء واألطفال الذين اختطفهم التنظيم 

مت االجتار هبم، وهم يتواجدون اآلن يف دول خليجية وأخرى أوروبية.
وقال عضو املفوضية، علي البيايت، لـ»القدس العريب«، حسب اتفاقية محاية األشخاص 
من االختفاء القسري اليت وّقع عليها العراق يف 2009م.، فإن عملية إخفاء أي شخص 
من قبل موظف حكومي أو جهة تعمل بعلم جهة حكومية ُتصّنف على إهنا اختفاء 
قسري، مبيناً أن عندما نقول إن هنالك أشخاصا خمتفني قسراً، فإن ذلك يعين أننا نشري 

إىل اجلهات احلكومية واجلهات األخرى العاملة بعلم احلكومة.
وأضاف: أما املفقودون فهم األشخاص الذين تنقطع عالقتهم بذويهم. بشكل عام ال 
توجد أرقام رمسية يف العراق بشأن أعداد املختفني قسراً، ابعتبار أن هذا املوضوع حيتاج 
إىل حتقيق، وأن تقوم عائلة الضحية بتقدمي شكوى إىل اجلهات املعنية تشّخص فيها إن 
الشخص املعين قد فقد، وإن اجلهات اليت أخفته قسرايً هي جهات حكومية أو تعمل 

ابلتعاون مع احلكومة.
وأكمل: اآللية القانونية للتعامل مع هذا امللف هو أن تتسلم املفوضية الشكاوى وحتقق 
فيها وحتيلها إىل االدعاء العام الذي حييلها بدوره إىل حماكم حقوق اإلنسان«، موّضحاً 
إن »املشكلة هي إن هذه العائالت مل تصل إىل اجلهات الرمسية، إما بسبب عدم وجود 
ثقة أو معرفة ابجلهات اليت حتقق، أو ألسباب أخرى منها إن تكون هذه األمساء ليسوا 

من املختفني قسراً.
وأشار إىل أن األرقام الرمسية تؤكد وجود أكثر من 200 مقربة مجاعية نتيجة جرائم 
داعش يف عموم العراق، حتتوي على 12 ألف ضحية، منوهاً أن هذه املقابر ترتكز يف 

املناطق اليت كانت حتت سيطرة التنظيم.
وأكد أن حىت هذا اليوم مل نتمكن من معرفة هوية الضحااي املوجودين يف هذه املقابر، 

الفتاً إىل أن املقابر اليت مت الكشف عنها مل تصل إىل نصف الرقم املذكور.
واتبع: حسب املعلومات، فإن هنالك 100 ألف شخص مطلوب )يف نينوى( بتهم 

إرهابية، مشرياً إىل أن هناك أكثر من 7 آالف شخص )من األقليات( مت خطفهم من 
قبل التنظيم، وإن نصف هذا العدد مل يعد حىت اآلن.

ومضى إىل القول إن هؤالء ال ميكن اعتبارهم خمتفني قسراً، ألن داعش ليس جزءاً من 
احلكومة أو متعاوانً معها. هؤالء مفقودون مت اختطافهم، مبيناً أن سياسة التنظيم يف 
التعامل مع األقليات وبعض العشائر السّنية املتمردة على التنظيم تتمثل ابختطافهم، 

ومن مث عزل الرجال وقتلهم، فيما أيخذون النساء كسبااي وبيعهن.
وطبقاً له فإن الرجال أغلبهم قتلوا. هناك حنو 600 رجل وطفل من املكون الرتكماين مت 
اختطافهم وال يُعرف مصريهم حىت اآلن. أغلب املعلومات تقول إهنم يف مقابر مجاعية يف 
»تلعفر« )غرب املوصل(، منوهاً أن العائدين منهم عادوا بفعل جهات حكومية أو غري 

حكومية وشرائهم ابملال، كما حدث مع األيزيدايت.
وعرّج إىل ملف األيزيديني ابلقول: حنن ندرك حجم الضرر الذي حلق ابملكون األيزيدي 
على يد داعش. هم تعرضوا لدمار كبري وقتل وهتجري وسيب للنساء، لكن هذا ال يعين 
أبن يف حال وجود جمتمع آخر تعرض إىل نفس املعاانة بعدد أقل يتم إمهاله، موّضحاً 
مع  تعاملت  مثلما  األخرى  اجملتمعات  مع  تتعامل  مل  والدولية  العراقية  املؤسسات  أن 

األيزيديني.
البيايت لـ»القدس العريب«: التنظيم اتجر ابلنساء واألطفال وأغلبهم يتواجدون يف دول 

أوروبية وخليجية.
وزاد: األمم املتحدة وثّقت وجود ألف و200 تركماين يف تلعفر مت اختطافهم، بينهم 
600 امرأة وفتاة و120 طفاًل. احلكومة العراقية وثّقت ذلك أيضاً، لكن مل يتم التفاعل 
مع املوضوع. عندما خاطبنا إحدى اجلهات العراقية التابعة إلقليم كردستان واليت كانت 
اسرتجاع  يستطيعون  املوضوع سياسي وال  أن  لنا  األيزيدايت، ذكروا  تعمل الستعادة 

الرتكمانيات.
وأشار إىل معلومات لدى املفوضية تفيد أن النساء واألطفال الذين مل يعودوا حىت 
اآلن، مت االجتار هبم، وهم إما يف دول اخلليج أو يف دول أوروبية. أغلب األطفال من 
قضاء تلعفر، خصوصاً من كانت أعمارهم يف 2014م. دون السنتني، هم يف أورواب 
اليوم. عناصر داعش املنتمني إىل دول أورواب الشرقية أخذوا أعدادا كبرية من األطفال 

معهم، منوهاً أن هذه العملة إما أن تكون ممنهجة، ويف هذه احلالة ستدخل من ابب 
اإلابدة اجلماعية، أما إذا كانت غري ممنهجة، فإهنا تعود للكثري من العائالت اليت دخلت 
مع داعش )نساء، ورجال( كان التنظيم ميارس عمليات جذب هلم، إما ابلنساء أو املال 
أو السالح أو األطفال. فمن يريب طفالً ال يتجاوز عمره العامني، ويبقى معهم لسنوات 

لن يتخلى عنه بسهولة.
واتبع: حىت هذه اللحظة، هناك بعض العائالت املنتمية لداعش هربت ويتواجدون يف 
تركيا ولديهم أطفال من هذه املناطق )من اإليزيديني أو من أبناء تلعفر(، وال يقبلون 
ابسرتجاعهم، مبيناً: كان لدينا 120 طفال تركمانيا يف دار أيتام يف مدينة »املوصل«، 
فضالً عن نساء. داعش قام بتزويج من هّن فوق الـ18 عاماً، فيما قام ببيع اآلخرين من 
دون ذلك السّن. يف وقتها ميكن ألي عائلة أن تشرتي طفاًل. هؤالء األطفال أصبحوا 
جزءاً من هذه العائالت، وحتديداً يف نينوى. وحتدث عضو مفوضية حقوق اإلنسان 
عن اختفاء قسري لنحو مليون شخص، قبل عام 2003م.، مت كشف العدد األكرب 
منهم من خالل املقابر اجلماعية للنظام السابق، الفتاً إىل إن بعد عام 2003م. وحىت 
عام 2019م.، فإن عدد الضحااي الذين أغلبهم متوفون، وصل عددهم إىل 106 
آالف شخص. العدد األكرب للضحااي كان عام 2006م.، وبدأ العدد يف الرتاجع حىت 
وصل يف 2012م. إىل حنو 12 ألفاً، وارتفع يف 2014م.، لكنه سرعان ما عاد إىل 
الرتاجع يف 2018م. وفقاً آلخر إحصائية إىل أكثر من ألفي شخص، فيما سّجلت 

األشهر األوىل من عام 2019م. حنو ألف و300 شخص.
وأضاف: أكثر احملافظات تضرراً بعد عام 2014 هي حمافظة نينوى. العدد األكرب من 
األرقام اليت ذكرهتا هي يف نينوى، الفتاً إىل إن العدد األكرب من الضحااي هم قبل عام 
2014م.، بكون إن عامي 2006-2007م. كان عدد الضحااي كبري جداً جتاوز 
الـ20 ألفاً. وعن ملف اجلثث اجملهولة الذي أثري مؤخراً يف انحية جرف الصخر يف 
اببل، أوشح لألسف الشديد، مجيع املطالبني حبقوق املفقودين أو املختفني قسراً، ال 

يسلكون الطرق القانونية وال يدفعون املواطن لسلوك هذه الطرق، بل يتم التعامل مع 
املوضوع إعالمياً وعرب التصرحيات السياسية، منوهاً أنه وفقاً ملعلومات املفوضية، فإن 

هذه اجلثث مت العثور عليها مبواقع خمتلفة من حمافظة اببل ويف أوقات خمتلفة.

تشريح اجلثث
وواصل حديثه قائالً: 7 من هذه اجلثث مت العثور عليها عام 2019م.، و17 يف عام 
2018م.، و8 يف عام 2017م.، وجثة واحدة يف 2016م.، الفتاً إىل إن الطب 

العديل قام بتصوير بصمات هؤالء وأخذ عّينة الدي إن إي.
وأكمل: قانون الصحة العامة لعام رقم )89( لعام 1981، ينص على إنه يف حال 
وجود جثث جمهولة اهلوية لدى الطب العديل، وبعد إجراء التحقيقات الالزمة، وبعد )90 
يوماً( ويف حال عدم مراجعة أي جهة اتبعة لذوي الضحية، يقوم الطب العديل مبفاحتة 
كليات الطب لغرض االستفادة من هذه اجلثث يف موضوع التشريح، حسب القانون، 
مشرياً إىل إن ما حدث هو خمالف للقانون، بتسليم اجلثث إىل منظمة مدنية، وظهور 
الشخص الذي ميثل هذه املنظمة يف اإلعالم وحديثه أبن هذه اجلثث هم ملغدورين يف 
الصخر  أهايل جرف  أسباب حتول دون عودة  هناك مجلة  أن  الصخر. ورأى  جرف 
إىل منطقتهم، بنها سياسية وأمنية، فضالً عن املشكالت داخل مكوانت هذه املنطقة 
واملناطق احمليطة هبا. هناك من انتمى لداعش أو القاعدة، وهناك من أصبحوا حواضن 
لإلرهاب لضرب املناطق األخرى. ومضى إىل القول: حىت اآلن مل نصل إىل مستوى 
تستطيع فيه القوات األمنية مسك األرض بشكل كامل، حىت ميكن هلا أن تعتمد على 
املعلومات االستخباراتية االستباقية. هناك مناطق يف احملافظات احملررة تشهد عمليات 
إرهابية، وهتديدات للعائالت املتعاونة مع احلكومة، كما يف نينوى واألنبار ومناطق أخرى.

https://ar.shafaqna.com/AR/196657/ :املصدر

باالفتقار إلى اإلرادة إلعادة الروهينغا

بنغالدش تتهم بورما

200 مقبرة جماعية لضحايا داعش في نينوى

اهتمت »بنغالدش« »بورما« ابالفتقار إىل اإلرادة إلعادة »الروهينغا«، مع 
تصاعد اخلالف بني البلدين بسبب احملاولة األخرية الفاشلة إلعادة أفراد هذه 

األقلية إىل منازهلم.

يعيش حنو مليون من الروهينغا يف خميمات ابئسة يف جنوب شرق بنغالدش، 
وكان 740 ألًفا منهم فّروا من هجوم عسكري ضد هذه األقلية املسلمة يف 

بورما يف 2017م. 
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كشفت بياانت رمسية بريطانية أمساء املواليد األكثر رواجا يف »إجنلرتا« و»ويلز«، 
خالل العام املاضي 2018م.

وذكرت »سكاي نيوز«، أن حممد كان من بني أكثر األمساء اليت يطلقها األزواج على 
مواليدهم خالل ذلك العام.

وابلنسبة للمواليد الذكور، حل يف املرتبة األوىل اسم أوليفر، حيث مّسي 5390 مولودا 
جديدا هبذا االسم، ويف املرتبة الثانية جاء اسم جورج حيث مّسي به 4960 مولودا.

ويف املرتبة الثالثة، جاء هاري بواقع 4512 مولودا، ويف املرتبة الرابعة جاء اسم نوا 
)االسم اإلجنليزي للنيب نوح)ع( حيث أطلق على 4107 مواليد.

وخامسا كان اسم جاء جاك، الذي أطلق على 3988 مولودا، وسادسا كان ليو 
بواقع 3721، وسابعا آرثر الذي مّسي به 3644 مولودا.

أما اسم حممد فقد حّل يف املرتبة الثامنة، إذ أطلق على 3507 مواليد.

وكان هذا االسم دخل قائمة األمساء العشرة األكثر رواجا بني مواليد إجنلرتا وويلز يف 
عام 2016م.

لكن تقارير إعالمية تشري إىل أن اسم حممد هو ابلفعل األكثر رواجا بني مواليد 
بريطانيا، لكن املشكلة تكمن يف طرق كتابة االسم املتنوعة، وترمجته املتعددة عن 

العربية.
وحسب إحصاءات غري رمسية، يعيش يف بريطانيا حنو 2.7 مليون مسلم، ميثلون حنو 

5 يف املئة من السكان.
ويقول مكتب اإلحصاء  يف بريطانيا إن أعداد املسلمني يف البالد ازدادت، بسبب 

ارتفاع عاملي اهلجرة واملواليد.

https://ar.shafaqna.com/AR/196624/ :املصدر

قالت احلكومة اليمنية، إهنا ترفض التربيرات الزائفة اليت ساقتها اإلمارات للتغطية على 
استهدافها السافر لقوات اجليش الوطين )يف اجلنوب(.

جاء ذلك يف اجتماع استثنائي للحكومة ابلعاصمة السعودية »الرايض« برائسة 
معني عبدامللك رئيس الوزراء، ملناقشة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
ابختاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة التمرد املسلح مبا يسمى »اجمللس االنتقايل«، 

يف اجلنوب اليمين.

احلكومة اليمنية ترفض مربرات اإلمارات
ووفق وكالة األنباء اليمنية الرمسية، أضافت احلكومة أن حماولة اإلمارات إلصاق هتمة 
اإلرهاب بقوات اجليش اليمين جمرد حماولة ابئسة للتغطية على استهدافها السافر وغري 

القانوين للجيش.
آب 2019م.، يف  أغسطس/  اخلميس 29  مدينة »عدن« جمدداً،  وسقطت 
أيدي قوات »اجمللس االنتقايل اجلنويب« املدعوم إماراتياً، بعد غارات جوية لطريان 
»اإلمارات« استهدفت قوات حكومية يف عدن وأبني )جنوب(، راح ضحيتها 

عشرات القتلى واجلرحى، وفق مصادر متطابقة وشهود عيان.
وبعد ظهر اخلميس، سقطت مدينة »زجنبار«، مركز حمافظة »أبني«، بيد قوات 

»االنتقايل«، بعد يوم واحد من سيطرة القوات احلكومية عليها.
وأقرت اإلمارات، اخلميس، بشن ضرابت جوية، جنويب اليمن، لكنها بررت ذلك 
أبهنا استهدفت جمموعات إرهابية مسلحة رداً على مهامجتها قوات التحالف يف مطار 

عدن. 

وجُتدِّد اهتامها ألبوظيب بدعم االنقالب
وجددت احلكومة اليمنية، خالل اجتماعها اجلمعة، »حتميل اإلمارات املسؤولية 
عن  اخلارج  السافر  االستهداف  هذا  عن  الدويل  اجملتمع  أمام  القانونية كاملًة 
األعراف والقوانني الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدويل، مؤكدة 

أهنا »ستتخذ اإلجراءات كافة للتعاطي مع هذه اجلرمية.
واعتربت استمرار اإلمارات يف تزويد مليشيات ما يسمى اجمللس االنتقايل ابألسلحة 
الثقيلة والنوعية، يعد إصراراً على املضي يف تقويض الشرعية الدستورية، ودعم مجاعات 
متمردة خارجة عن القانون، ومبا يتعارض مع أهداف حتالف دعم الشرعية والقرارات 

الدولية.
كما جددت احلكومة إدانتها »العدوان اإلمارايت«، مؤكدة أهنا وحتت كل الظروف 

لن تقبل ابالنتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسالمة أراضيه.

على أيدي أتباع اإلمارات

إعدامات ميدانية وتصفيات داخل المستشفيات

في عدن

وضع االسم بين »المعلن« و»الحقيقي«

»محّمد« في إنجلترا...

وشددت على ضرورة عدم خروج حتالف دعم الشرعية عن املهمة اليت جاء من أجلها، 
أو حتويلها ستاراً للعمل على تقويض الدولة اليمنية وجتزئتها.

ودعت اجملتمع الدويل وجملس األمن والدول الراعية إىل االضطالع مبسؤوليتها، 
»وإدانة العدوان اإلمارايت على اجليش اليمين«.

وكشفت احلكومة أن مدينة عدن وحمافظة أبني تشهدان محلة اعتقاالت وتصفيات 
بدوافع سياسية.

ويف الوقت ذاته، مثَّنت احلكومة اليمنية دور السعودية وقيادهتا ووصفته بـ »األخوي 
الصادق«، وقالت إنه يسعى إىل احتواء تداعيات أحداث التمرد.

مئات القتلى واجلرحى و »تصفيات يف املستشفيات«
نساء  بينهم  مدين  إن 300  اليمنية،  احلكومة  يف  اإلنسان  حقوق  وزارة  قالت 
للمجلس  التابعة  األمين،  احلزام  قوات  برصاص  وجرحى  قتلى  سقطوا  وأطفال، 

االنتقايل اجلنويب، املدعوم إماراتياً، يف حمافظيت عدن وأبني )جنوب(.
وأوضحت الوزارة، يف بيان نقلته وكالة األنباء احلكومية )سبأ(، إن الضحااي سقطوا 
»ميليشيات  مسّتها  ما  نفذهتا  اليت  للمنازل  واملدامهات  املطاردة  عمليات  خالل 

االنتقايل«.
وأشارت إىل أن 11 جندايً جرحياً ُصّفوا يف املستشفيات.

وأضافت الوزارة أهنا سجلت معلومات أولية عن اقتحام سكن لطالب من أبناء 
شبوة يف عدن، ومالحقات للمواطنني ابلشوارع واعتقاهلم دون وجه قانوين.

واتبعت أهنا تلقت فيديوهات وصوراً ملشاهد إعدامات وتعذيب وتصفيات وإهاانت 
ترتكبها ميليشيات االنتقايل ألسرى جنود، ومجيعها انتهاكات صرحية للقانون الدويل 

اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
واستنكرت الوزارة املمارسات االنتقامية وجرائم ميليشيا ما يسمى اجمللس االنتقايل، حبق 

لًة إايها مسؤولية اجلرائم الدموية. املدنيني، حممِّ
ولفتت إىل أن »وترية االنتهاكات زادت بعد استهداف طريان العدوان اإلمارايت 
القتلى  من  مئات  ضحيتها  راح  واليت  وأبني،  عدن  يف  الوطين،  اجليش  لقوات 
للمنازل  ومدامهات  والتصفيات،  املالحقات  عمليات  مباشرًة  تبعته  واجلرحى، 

وانتهاك لألعراض«.

https://ar.shafaqna.com/AR/196673/ :املصدر

وفشلت حماولة جديدة إلعادة الالجئني إىل بورما يف األسبوع املاضي، حيث 
مل حيضر أي منهم إلعادته عرب احلدود إىل والية راخني اليت تشهد نزاًعا. 

ويف كلمة أمام سفراء الدولة األجنبية يف العاصمة دكا، شكك وزير خارجية 
بنغالدش أ.ك عبد املؤمن يف عزم بورما على إعادة الالجئني. وقال إن بورما 
أخفقت يف »تفكيك« خميمات النازحني بشكل فعال يف والية »راخني« 

وإعادة السكان إىل منازهلم األصلية. 
ترمجة  التحرك هو  إن عدم  قوله  املؤمن  عبد  اخلارجية عن  لوزارة  بيان  نقل 
واضحة لنقص إرادة بورما إلعادة ودمج هؤالء املضطهدين. وال تزال املنطقة تعاين 

من النزاعات الدينية واإلثنية. 

وكانت بورما ألقت على دكا اللوم يف السابق. وقالت إهنا مل تتبع اإلجراءات 
الصحيحة عند توزيعها ما تسمى »مناذج التحقق« لالجئني، وهو منوذج 
حتديد هوية مثري للجدل ال يضمن للروهينغا احلصول على اجلنسية. وردت 

بنغالدش ابلقول إن مزاعم بورما ال أساس هلا. 
إىل  فّروا  الذين  الروهينغا  إلعادة  2017م.  نوفمرب  يف  اتفاقًا  البلدان  وقع 
بنغالدش خالل العامني املاضيني. ورفض مسؤولو خميمات الالجئني ذلك 

العرض يف أكتوبر. 

elaph.com :املصدر
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 :يف كيفية زايرة احلسني روي عن الصادق
»مث امش إليه حىت أتتيه من قبل وجهه فاستقبل وجهك بوجهه وجتعل القبلة بني 
كتفيك مث قل: السالم عليك اي حجة هللا وابن حجته السالم عليك اي قتيل هللا 

وابن قتيله السالم عليك اي اثر هللا وابن اثره«.1 
 املعصومية لإلمام احلسني الزايرات  قارئ  اليت تستوقف  الكلمات  من 

كلمة اثر هللا، وهي حتمل مفهوما:
يفتح علينا آفاقا واسعة للتفكري والتأمل، ويطرح علينا مسائل من صلب الرسالة 
والعمل واحلركة واجلهاد، وهي مسائل ابلغة احلساسية واألمهية مما تواجهها أمتنا 
اليوم؛ ولذلك فسوف نتوقف قليال عند هذه الكلمة، لنتأمل معطياهتا وإحياءاهتا.2 

أوال: البحث اللغوي والتارخيي
كلمة اثر هللا، خمففة اهلمزة؛ وذلك بتبديل مهزهتا حرف مد من جنس حركة 

 :ما قبلها، فأصلها أثر هللا، قال اجمللسي
مث اعلم إان مل جتد3 يف كتب الزايرات واألدعية إال غري مهموز،4 والثأر ابهلمزة: 

الدم وطلبه. 
قال ابن فارس: وهو الذحل املطلوب.5 

وهلذه الكلمة جذور اترخيية عند العرب، فقد كان الدم يستثري أولياء املقتول 
وذويه للقصاص واالنتقام من القاتـل، إذ ال بقاء لقبيلة تتخلى عن الطلب 
بدماء من يقتل من رجاهلا، مما جيعلها عرضة لطمع القبائل فيها فتجرتئ على 

العدوان عليها وقتل رجاهلا. 
ومن كان صاحب أثر كان حيرم على نفسه شـرب اخلمر واالتصـال ابلنسـاء 

وتنـاول اللحم، وقد ينذر أال ميس املاء جسده حىت أيخذ بثأره، وال يغادر 
الثائر هذه احلالة املسماة )ابإلحرام( إال بعد إنفاذه نذره وأخذه ابلثأر، فقد 

كانت هلذه الشرعة منزلة مقدسة يف نفوس العرب قبل اإلسالم.
ولكي ال يتهاون القوم يف طلب الثأر ممن وتروهم راجت يف اجملتمع القبلي 
القدمي أسطورة اهلامة، واهلامة نوع من أنواع البوم وطائر من طيور الليل أيلف 
األماكن املهجورة كاملقابر، وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي ال يدرك 
تزال تصيح:  وال  خترج من رأسه،  أثره تصري هامة وتقف على قربه، وقيل: 
اسقوين اسقوين، أي من دم قاتلي، فال تكف عن الصياح حىت يؤخذ بثأر القتيل 

فإذا أدرك أثره طارت.6 
وتقع تبعة الطلب بدم القتيل عادة على أقرب الناس إليه رمحا، فإن عجز عن 
ذلك كانت القبيلة كلها تلزم نفسها إبنفاذ هذا األمر، فأي رجل من رجاهلا 
يف وسعه أن يتوىل هذا األمر، ولكن العرب يف اجلاهلية كانوا يتجاوزون يف 
الثأر احلدود املعقولة، حىت قتل مهلهل أبخيه كلييب من بكر بن وائل مقتلة 

كبرية، وكاد يُفين بكر بن وائل.7 

اثنيا: القصاص يف اإلسالم وحق الويل يف ذلك 
والسّر يف هذا االهتمام والتعميم يف مسألة الدم، أن القبيلة العربية كانت تعترب 
الدم حقا للجميع، وعلى اجلميع أن يعملوا حلماية دمائهم، وللثأر من القاتل 
أو القبيلة اليت تؤوي القاتل ومتنحه احلماية، فالدم للقبيلة وليس للفرد، والدفاع 

عن الدم يقع على القبيلة وليس مسألة فردية.8 
وعلى أي حال، فقد جاء اإلسالم وهذب هذه احلالة يف مسألة القصاص 

الشيخ حمّمد جعفر

الحسين ثأر اهلل

والقَود، واعترب هذا التصور لقضية الدم صحيحا يف بعض جوانبه، فمثال: 
يرى أن الدم قضية ال ختص املقتول فقط؛ بل تعم اجلميع، قال هللا تعاىل يف 

ذيل قصة ابين آدم: 
»ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتـَبـَْنا َعَلى َبيِن ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغرْيِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد يف 

يًعا«9 َا قـََتَل النَّاَس مجَِ اأَلْرِض َفَكَأنَّ
فقد ذهب بعض املفسرين: أن معناه هو أن الناس كلهم خصماؤه يف قتل 
ذلك اإلنسـان، وقد وترهم، وتر من قصد لقتلهم مجيعا، فأوصل إليهم من 
املكروه ما يشبه القتل الذي أوصله إىل املقتول؛10 فالعدوان على شخص 

عدوان على اجلميع، أو كأنه عدوان على اجلميع. 
مث أن اإلسالم جعل حق القصاص والقود لويل امليت دون غريه من سائر 

الناس قال تعاىل: 
»َوَمن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَاان«11 بل ذهب مشهور الفقهاء إىل 

لزوم االستئذان من اإلمام حني إرادة االستيفاء.12 
اآلية  القاتل وهذا واضح من ذيل  القصاص إىل غري  الويل يف  يتعدى  وال 
السابقة: »َفالَ ُيْسِرف يفِّ اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورًا«، بل حىت ولو تواطأ مجاعة 
على ختليص القاتل من يد أولياء املقتول، فإنه ال حيق للويل أن يقتل مكان 
القاتل أحدا من هذه اجلماعة حىت ولو مات، وإمنا يلزم حبس اجلماعة حبسا 
حىت يتمكن من القاتل وإذا ما مات القاتل لزمت الدية على املخلص دون 

القصاص، وهذا مفاد صحيح حريز، عن أيب عبد هللا قال: 
أولياء  إىل  الوايل  فدفعه  الوايل،  إىل  فرفع  قتل رجال عمدا  سألته عن رجل 

املقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي األولياء؟ 
األولياء حىت أيتوا  أيدي  القاتل من  الذين خلصوا  أن حيبس  قال: »أرى 

ابلقاتل.« 
قيل: فإن مات القاتل وهم يف السجن؟ 

قال: »إن مات فعليهم الدية يؤدوهنا مجيعا إىل أولياء املقتول.«13 
القصاص كان هدف  أبواب  اليت وردت يف  فهذا كله وغريه من األحكام 
اإلسالم منها أن حيفظ نظام اجملتمع من الفوضى وحيقن دماء البشرية بذلك، 
هللا  وجعل  أي:  للدماء.«14  حقنا  »والقصاص   :الزهراء السيدة  قالت 
القصاص وشرعه من أجل احملافظة على حياة الناس، وهذا نظري قوله تعاىل: 

»َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة ايَْ ُأويلْ األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتَـُّقوَن«15

كيف يكون احلسني هو اثر هللا؟ 
ذهب مجع من العلماء إىل أن معىن كلمة اثر هللا املوجودة يف الزايرة »أنك 
أهل أثر هللا«16 أي: أنت اي أاب عبد هللا املؤهل ألن يكون هللا هو الطالب بثأرك. 
أقول:  لدم احلسني؟  الثأر  يتحقق  السؤال كيف  يبقى  ولكن مع هذا 

أجيب على هذا السؤال ابحتمالني: 

االحتمال األول
يف  تعاىل  أبمره  بيته  أهل  ودماء  بدمه  يطالب  الذي  هو   احلسني أن 
الرجعة، حيث وجدت عندان رواايت كثرية تؤكد رجوع بعض اخلالئق إىل دار 

 :فقد روي عن أيب عبد هللا ،الدنيا وأن أول من يرجع هو احلسني
»أول من تنشق األرض عنه ويرجع إىل الدنيا الـحسني بن علي، وإن الرجعة 

ليست بعامة، وهي خاصة ال يرجع إال من حمض اإلميان حمـضا أو حمض الشرك 
مـحضا.«17

وبعضها أكدت أن احلسني وهو املنتصر أو املنصور الذي خيرجه هللا 
يقع  حىت  ميلك   وأنه ويسيب،18  فيقتل  أصحابه  ودم  بدمه  فيطلب 

حاجباه على عينيه من كرب.19 

االحتمال الثاين
املهدي  اإلمام  بنصر  وذلك  أعداءه؛  من   احلسني بدم  يطلب  أن هللا 
اأْلَْرِض  يف  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعَلى  ُنَّ  نَّ َأن  »َونُرِيُد  مبادئه  وحتقيق   املنتظر
دم  أن  فهم  إىل  جيران  املعىن  وهذا  اْلَوارِِثنَي«،20  َوَنَْعَلُهُم  أَِئمًَّة  َوَنَْعَلُهْم 
احلسني ليس دما شخصيا، والثأر فيه ليس يف حدود القصاص والقود 

 :من الظامل والقاتل، ومن هنا قال الشيخ اآلصفي
رسالة  وحتكيم  هلل  والعبودية  التوحيد  قضية  أجل  من  دم  إراقة  تكون  وعندما 
وليس يف  رسالية  قضية  أريق يف  هنا  فالدم  خيتلف؛  األمر  فإن  األرض،  هللا يف 
قضية شخصية، واألمر يتعلق أبسرة التوحيد، وال يتعلق ابألسرة العائلية مبعناها 

الضيق.21
ولكي يتضح هذا االحتمال مع الكالم املنقول عن الشيخ علينا أن نذكر 

جمموعة من النقاط، نضعها أمام النتيجة: 

 النقطة األوىل: ورد يف األثر رواايت كثرية توجد عالقة بني اإلمام املهدي
بدم  املطالبة  يف  دورا   للقائم جتعل  ما  منها   ،احلسني اإلمام  وبني 

 .احلسني
فقد أخرج السيد هاشم يف »الربهان« عن ابن قولويه ما نصه: عن رجل 
قال: سألت أاب عبد هللا عن قوله تعاىل: »َوَمن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا 

:ِلَولِيِِّه ُسْلطَااًن َفالَ ُيْسِرف يفِّ اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورًا«، قـال
»ذلك قائم آل حمّمد، خيرج فيقتل بدم احلسني فلو قتل أهل األرض مل 
يكن مسرفا، وقوله: »فال يسرف يف القتل« أي مل يكن ليصنع شيئا يكون سرفا.« 
مث قال أبوعبدهللا: »يقتل وهللا ذراري قتلة احلسني بفعال آابئها.«22

النقطة الثانية: ينقسم الناس على أساس التوحيد والشرك إىل أسرتني: إحدامها: 
أسرة التوحيد واألخرى: أسرة الشرك؛ وإذا كان ويل األسرة يف اجملتمع األب 
أو اجلد، فإن الويل يف هاتني األسرتني هللا والطاغوت، وهذا آية من »سورة 

البقرة« توضح لنا ذلك بصورة ال غبار فيها وال غموض: 
َأْولَِيآُؤُهُم  َوالَِّذيَن َكَفُروْا  النُـُّوِر  ِإىَل  الظُُّلَماِت  َن  مِّ خُيْرُِجُهم  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َويلُّ  »هللاُ 
ِفيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  ُأْولَِئَك  الظُُّلَماِت  ِإىَل  النُّوِر  َن  مِّ خُيْرُِجونـَُهم  الطَّاُغوُت 

َخاِلُدوَن.«23 
واحلب  العقيدة  ومكاهنا  وزماهنا  ألواهنا  اختالف  على  البشرية  ما جيمع  مث 
 :والبغض والرضا والسخط، روي عن أمري املؤمنني علّی بن ابی طالب

»إنا جيمع الناس الرضا والسخط فمن رضي أمرا فقد دخل فيه، ومن سخطه 
فقد خرج منه.«24 

 النقطة الثالثة: ما وقع يف يوم الطف من الصراع بني معسكر احلسني
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ويزيد ليس صراعا شخصيا؛ وإمنا الصراع صراع حضاري، وانتقام من اخلط 
احلضاري الذي يريد أن ينال من خط الرسالة، فاحلسني كان يقاتل يف 
سبيل هللا، ولتثبيت كلمة هللا على وجه األرض، وإلسقاط الطاغوت وإحباط 
دوره وعمله يف األرض ويف اجملتمع، وإلزالة الفتنة اليت تعيق الناس عن سبيل 
هللا، وهلذا روي عن اإلمام أنه كتب يف وصيته حملّمد ملا أراد اخلروج من 

املدينة: 
»وإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا، وإنا خرجت لطلب اإلصالح 
بسرية  وأسري  املنكر،  عن  وأهنى  ابملعروف  آمر  أن  أريد   ،جدي أمة  يف 

 25».وأيب علـي ابن أبـي طالب جدي

النتيجة
الدم الذي يسفك يف سبيل  التوحيد، وللعلم أن  إن دم احلسني ميثل 
التوحيد دم ال خيص املقتول، وإمنا يعم كل أفراد أسرة التوحيد، كما أن العدو 
القاتل املتمثل يف زيد وأعوانه ميثل أسرة الشرك أمجع، فالعدوان يف حقيقته هو 
عدوان أسرة الشرك على أسرة التوحيد، وإذا كان األمر كذلك فإن املطالبة 
هبذا الدم ال تتوقف عند القاتل واملعتدي فقط من أسرة الشرك واجلاهلية، 
وإمنا تعم كل أطراف العدوان من تلك األسرة، ومن هنا نفهم اللعن الوارد يف 

الزايرة: »ولعن هللا أمة مسعت بذلك فرضيت به.«26 
إن كان يف القصاص حق لويل األسرة الصغرية يف استيفاء القصاص وأخذ 
القود، فإن لويل األسرة التوحيدية اإلبراهيمية احلق يف املطالبة بدم الشهيد 
الذي يسقط من أجل التوحيد، وهبذا فإن هللا هو املطالب حبق هذا األسرة، 

نـَْيا.«27  قال تعاىل: »ِإانَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ
إن النصر هنا ال يتمثل يف القتل فقط، وما نراه من االنتقام والقتل الذي يقوم 
به املهدي املنتظر يف دولته ما هو إال وسيلة إلنفاذ مشيئة هللا وحاكميته 
فيقتل  قوله: »خيرج  تفسري  وهذا  دنس،  من كل  األرض  تطهر  حبيث 
بدم احلسني فلو قتل أهل األرض مل يكن مسرفا«، كذلك فإن قتل ذراري 
قتلة احلسني ليس ألهنم أبناء هلم وفقط، بل ألهنم ينتمون ألسرة الشرك 
والطاغوت املمانعة إلرادة هللا يف األرض وهلذا جاء يف رواية عبد السالم بن 
صاحل اهلروي عن أيب احلسن الرضا قال: قلت أليب احلسن علي بن موسى 
الرضا: اي ابن رسول هللا، ما تقول يف حديث روي عن الصادق قال: 

»إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة احلسني بفعال آابئها؟ 
فقال: »هو كذلك،« 

فقلت: قول هللا عّز و جّل: »َوالَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى« ما معناه؟ 
قال: »صدق هللا يف مجيع أقواله، ولكن ذراري قتلة احلسني يرضون 
بفعال آابئهم ويفتخرون هبا، ومن رضي شيئا كان كمن أاته ولو أن رجال قتل 
ابلـمـشرق فرضي بقتله رجل ابملغرب لكان الراضي عند هللا عّز و جّل شريك 

القاتل، وإنا يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آابئهم ...«28
وحني بذل احلسني دمه مل يكن بذله ألمر بسيط، بل من أجل قضية 
 التوحيد والعبودية هلل وحتكيم رسالة هللا يف األرض، وإذا كان دم احلسني
هذا هدفه فإن يف نصرة املهدي وتغليبه واملن عليه وعلى املستضعفني 
املنتظر  ملبادئه واثراته ومن هنا كان شعار  لدم احلسني وتغليب  نصر 

املوعود اي لثارات احلسني.29
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أىب عبدهللا  اجلنة  أهل  شباب  سيد  زايرة  فضل  أبواب   ،98 ج  األنوار«،  »حبار   .26
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احلسني، الباب 14: فضل زايرته يف يوم عاشورا، ص 103، ح 3.

املصدر: عن موقع جملة رسالة القلم، العدد 49، 2016/10/05.

ان هللا تعاىل ختم النبوة وكما لكل نيب وصّي، فانه البد ان يكون للنيب، 
وصّي ونعرف ان االمام امري املؤمنني علّی بن ابی طالب، هو الوصي 

 .من بعد النيب
أخرب الرسول أن عدد االئمة الذين يلون من بعده اثنا عشر كما 
روى مسلم عن جابر بن مسرة أنه مسع النيب يقول: »ال يزال الدين قائما 

حىت تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.« 
ويف »سنن ايب داود« حىت يكون عليكم اثنا عشر خليفة. ويف حديث: إىل 

اثين عشر.1 
املرحلة األوىل: مرحلة  تنقسم إىل قسمني،  البداية،  اإلنسان من  أّن حركة 
الطفولة والثانية مرحلة البلوغ والرشد العقلي، مثّ يرى أّن ختم النبوة جاء يف 
احلد الفاصل بني املرحلتني، أي بعد انتهاء مرحلة الطفولة، واإلنسانية وعندما 
نبّيه اخلامت  العقلي بعث هللا عز وجل. هلم  الرشد  بدأت يف دخول مرحلة 
حمّمد، وأنزل عليهم رسالة اإلسالم اليت ختمت كل الرسائل السابقة هلا.

ألّن اإلنسانية وبعد جتاوزها ملرحلة الطفولة ودخوهلا يف مرحلة البلوغ والرشد 
لتقّبل  والقابلية  األهلية  هو  األول  هامني،  شرطني  على  حتّصلت  العقلي، 
الرسالة اخلامتة املتكاملة يف طرحها، والثاين هو امتالكها القدرة على احملافظة 
على الرسالة اخلامتة. فبعد أن متّكنت اإلنسانية من حتصيلها هلذين الشرطني، 
أضحت قادرة على مواصلة الطريق بدون اتصال مباشر مع السماء، عكس 

ما كان عليه حال اإلنسانية يف مرحلة الطفولة وما قبل الرشد العقلي.
ومثلما أن متطلبات عصر النيب آدم )ع( كانت ختتلف عن متطلبات عصر 

 فان متطلبات واحتياجات الناس يف عصر النيب عيسى ،النيب إبراهيم
كانت خمتلفة عن عصر النيب اخلامت، فقد تعرف الناس منذ زمن النيب 
 ومع الوقت على التوحيد لدرجة أنه مل تكن يف عصر النيب نوح آدم
شريعة وأحكام يتبعها الناس الذين كانوا يتلقون املفاهيم والتعاليم اإلبتدائية، 
كما أن شريعة النيب نوح كانت تشتمل على أحكام بسيطة للغاية. کما 
روی عن أيب جعفر قال: »كانت شريعة نوح أن يعبد هللا ابلتوحيد و 
اإلخالص و خلع األنداد و هي الفطرة اليت فطر الناس عليها و أخذ هللا ميثاقه 
على نوح و على النبيني أن يعبدوا هللا تبارك و تعاىل و ال يشركوا به شيئا 
و أمر ابلصالة و األمر ابملعروف و النهي عن املنكر و احلالل و احلرام و مل يفرض 
عليه أحكام حدود و ال فرض مواريث فهذه شريعته فلبث فيهم نوح  ألف سنة إال 

مخسني عاما يدعوهم سرا و عالنية...«2 
وعليه فهل ميكن إنكار أن الناس الذين يعيشون يف العصر احلاضر لديهم 
أن  وهل   ،هللا رسول  أصحاب  عليه  الذي كان  والفهم  الدرك  نفس 
إحتياجات ومتطلبات الناس يف العصر احلاضر، هي نفسها إابن رسالة النيب 
األكرم؟ ومع وقفة أتمل يف هذا السؤال ندرك ضرورة وجود األوصياء 

.من بعد رسول هللا
السالم على معز األولياء و مذل   :الّزمان نقرأ يف زايرة موالان صاحب 

األعداء السالم على وارث األنبياء و خامت  األوصياء.3 
طريف أبو نصر قال: دخلت على صاحب الزمان فقال علي ابلصندل 

األمحر، فأتيته به مث قال: »أ تعرفين؟« 

ختم الوصاية

خصائص اإلمام المهدی
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قلت: نعم. 
فقال: »من أان؟« 

فقلت: أنت سيدي و ابن سيدي. 
فقال: »ليس عن هذا سألتك.« 

قال طريف فقلت: جعلين هللا فداك فبني يل. 
و  أهلي  عن  البالء  و جل  عز  يدفع هللا  و يب  األوصياء  قال: »أان خامت  

شيعيت.«4 
إن اخلامت يعين ختم أمر الوصاية كما يعين إيصاهلا ملرحلة الكمال. 

قال أمري املؤمنني و هو على املنرب: 
»خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبيض اللون مشرب ابحلمرة مبدح البطن  
عريض الفخذين عظيم مشاش املنكبني  بظهره شامتان شامة على لون جلده5 و 

 6».شامة على شبه شامة النيب
نعم؛ إّن وظيفة املهدي مكّملة لوظيفة وقد يقال ها هنا كيف يتم 
 ذلك وقد أكمل هللا دينه وأمت نعمته. فتمام الرسالة ببيان وظيفة املهدي
 :واإلخبار عنه؛ فهو مشمول يف آية اإلكمال. وشاهده قول اإلمام الرضا
»إّن هللا تبارك امسه مل يقبض رسوله حىت أكمل له الدين فأنزل عليه القرآن 
فيه تفصيل كل شيء، بني فيه احلالل واحلرام واحلدود واألحكام ومجيع ما حيتاج 
الناس إليه كماًل. فقال عز وجل: »ما فـَرَّْطنا يف اْلِكتاِب ِمْن َشْيٍء«7 وأنزل عليه 
يف حجة الوداع وهي آخر عمره: »اْليـَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم 

نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلْسالَم ِدينًا«8 وأمر اإلمامة من تام الدين.«9 
وهبا يتحّقق متام النعمة ابلتأويل كما مّتت النعمة قبله ابلتنزيل. إّن متام 
النعمة يف زمن التنزيل كان ابلقوة. بينما سيكون متام النعمة يف زمن التأويل 
ابلفعل. وهذا ما أكدت عليه اآلايت واألخبار. حيث جاء لساهنا بصيغة 
اللو، نظري قوله تعاىل: »َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت 

ِمَن السَّماِء َواأْلْرِض«10
لكن وقوع ذلك سيكون يف زمن املهدي ابلفعل، حيث سيتحقق ذلك 
كما دلت اآلايت واألخبار. فمن اآلايت قوله تعاىل: »بَِقيَُّت اللَِّ َخيـٌْر َلُكْم 

ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِننَي«11 
ومن األخبار، ما جاء يف رواية ألمري املؤمنني علّی بن ابی طالب يشرح 
يِن  فيها قوله تعاىل: »ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلُدى َوِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ُكلِِّه«،12 فسأل اجلالسني: »هل أظهر الدين حلد اآلن؟«
قالوا: نعم. 

قال: »كال، والذي نفسي بيده، ال يصري حىت ال تبقى قرية إال وينادى فيها 
ليال وهنارا بشهادة، ال إله إال هللا.«13 

إّن املهدي مصداق ملعىن اآلية، حيث ذكر إرسال الرسول ابهلدى. 
فاهلدى والظهور، مها أصدق يف املهدي الذي هو من متممات هذا 

األمر.14
َلْو َكرَِه  َو  نُورَُه  يُِتمَّ  َأْن  ِإالَّ   ُ اللَّ أيََْب  َو  أبَِْفواِهِهْم  اللَِّ  نُوَر  يُْطِفُؤا  َأْن  »يُريُدوَن 

اْلكاِفُرون ...«15 

اهلوامش:
1. »صحيح مسلم«، ج 6، صص 3-4 بباب الناس تبع لقريش من كتاب االمارة 

واخرتان هذا اللفظ من الرواية الن جابر كان قد كتبها؛ »صحيح البخاري«، ج 4، ص 
165، كتاب االحكام؛ »صحيح الرتمذي«، ابب ما جاء يف اخللفاء من ابواب الفنت، 
و »سنن أيب داود«، ج 3، ص 106؛ »مسند امحد«، ج 5، صص 86-90 و صص 

92-101 و صص 108-106.
2. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.، ج 8، 

ص 282.
3. الكفعمى، ابراهيم بن على عاملى، »املصباح للكفعمي«، قم، الطبعة الثانية، 1405 

ق.، ص 497.
4. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 

الثانية، 1395ق.، ج 2، ص 441.
5. الشامة عالمة ختالف البدن الذي هي فيه اما ابللون أو التورم، و هي اخلال.

6. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، ج 2، ص 653.
7. سورة األنعام، اآلية 38.

8. سورة املائدة، اآلية 5.
9. ابن أيب زينب النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة للنعماين«، طهران، الطبعة االولی، 

1397ق.، ص 217.
10. سورة  األعراف، اآلية 96.

11. سورة هود، اآلية 86.
12. سورة التوبة، اآلية 33؛ سورة الفتح، اآلية 28؛ سورة الصف، اآلية 9.

13. البحراىن، سيد هاشم بن سليمان، »الربهان يف تفسري القرآن«، قم، الطبعة االولی، 
1374 ش.، ج 5، ص 367.

14. اهلاين، ادريس، »املهدوية و النبوة«، جملة صدي املهدي، العدد 80، صفر، 
1437 هـ.ق.

15. سورة التوبة، اآلية 32.

مقدمة
على  املهدوية،  ابلثقافة  املتعلقة  البحوث  بني كافة  من  العثور  ميكن  ال 
الذي  املوضوع  ومفهومه.  ومعناه  »اإلنتظار«  أمهية وجالل  بقدر  موضوع 
مت جتاهله لألسف وبقي بعيدا عن ساحة النظرية والتطبيق للمسلمني وعامة 

املستضعفني.
إن اإلنتظار يف هذه الثقافة هو يف احلقيقة مبنزلة عمل واٍع مصحوب ابجلهوزية 
"الفكرية والثقافية والعملية" الشاملة اليت تؤازر املنتظرين املستضعفني يف بناء 

صورة وسرية احلياة مبا يتطابق مع الطرح واخلارطة االهلية والسماوية. 
اليت هي جزء من  املهدوية  ونقدم هذه اجملموعة من االحاديث والرواايت 
واملنتظر  االنتظار  حول   املعصومني وبيان  لسان  خلزنة  الثمينة  الكنوز 
أن حتظى  الشباب، عسى  املتشوقني السيما  لالعزاء  املنتظرين،  وواجبات 

بقبول صاحب الزمان )ع(. 

اإلنتظار
رميا مل يكن العامل يف أي دهر من الدهور اليت مرت على الكرة األرضية طيلة 
عمرها، يشهد هكذا أزمات واحتقاانت متفاوتة وشاملة، حروب ما بعد 
اقليمية وحروب داخلية وأهلية وانقالابت وإابدة نسل وجرائم ضد البشرية 
وإرهاب وإجتار ابلنساء واألطفال وجتارة خمدرات وجماعة وفقر وفواصل طبقية 
وقتل وجرمية وتدهور أمين وإختطاف وتعذيب وبغاء ومثلية جنسية وإجهاض 

قاتلة  وأمراض  املائية وجفاف وزاللزل  املوارد  ونقص  األرض  وارتفاع حرارة 
و... واليت تعد أخبارا وأنباء نسمعها كل يوم من كل حدب وصوب يف 

العامل. 
إذن ماذا حيصل حقا؟

ويف أي مستنقع من صنع االنسان يتورط فيه هذا االنسان، إذ كل ما حاول 
أكثر للخالص كلما غاص أكثر يف وحله.

وهل ميكن تصور هناية هلذه األزمات العاملية اخلانقة؟ وهل سيكون بوسع 
اإلنسان املتحضر إجياد خمرج هلذه األزمات؟ وأال تكفي كل هذه األزمات 
واإلحتقاانت وكل هذا الظلم وانعدام العدل وكل هذاالفساد والضياع وكل 
هذا... لعودة االنسان عن الطريق الذي يسلكه إلدارة العامل؟! وأمل حين ذلك 

الوقت أن هتتم البشرية بقول هللا سبحانه وتعاىل حني قال: 
»َظَهَر الَفساُد يف البـَرِّ َو الَبْحِر مبا َكَسَبْت أَيِدي النَّاُس لُِيذيَقُهْم بـَْعَض الَّذي َعِمُلوا 

َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن«1
نعم، لقد آن أوان العودة. لقد حان موعد أن تقر البشرية ابلعجز والندم 
الظلم  هذا  من كل  الوحيد  منقذها  هو  الذي  هللا«  »ويل  عن  واإلعراض 

والفساد والضياع، وأن تسجد هلل وتسبح حبمده تقول:
»َظَهَر الَفساُد يف البـَرِّ و الَبْحِر مبا َكَسَبْت أيدي النَّاِس فََأْظِهِر اللُهمَّ لَنا َولِيََّك َو 
اْبَن بِْنِت نَِبيَِّك املَُسمَّي اِبْسِم َرُسوِلَك َحيّت الَيْظَفَر ِبَشي ٍء ِمَن الباِطِل إاّل َمزََّقُه و 

حيُِقَّ احلَقَّ و حُيَقَِّقُه«2

المهدي في مرآة الروايات

خصائص اإلمام المهدی

اإلنتظار والمنتظر
وواجبات المنتظرين
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فضيلة اإلنتظار
إن أحد أهم وأوجب األمور، هو أتدية فضل الشخص الذي له علينا فضل. 
فان  الناس،  له فضل علينا أكثر من مجيع  الذي  فان االنسان  وبال شك 
إحسانه سيشمل حالنا أكثر من اجلميع  وأفضل، وله حق النعمة واملنة علينا، 
وهو االنسان الذي اعترب هللا، معرفته متمما للدين واإلعتقاد به مكمال لليقني 
وإنتظار فرجه أفضل األعمال، االنسان الذي يعد لقائه غاية آمالنا، حضرة 
بقية هللا، أرواحنا له الفداء3، إذ أن إنتظار فرجه وأداء الواجبات اليت هي 

بعهدة الشيعة، تشكل أفضل األعمال يف زمن غيبته.
فقد وردت أحاديث ورواايت يف ذكر أسباب فضيلة اإلنتظار، نشري فيما 

يلي إىل بعض منها: 

إنتظار الفرج: أحب األعمال إىل هللا
قال اإلمام علي امري املؤمنني حول فضيلة إنتظار الفرج: 

»انتظروا الفرج و ال تيأسوا من روح هللا فإّن احّب االعمال ايل هللا عّز و جّل 
انتظار الفرج مادام عليه املؤمن.«4

هللا من املنتظرين 
  :يف هذا اخلصوص إذ قال ونقلت رواية عن اإلمام الرضا

»ما احسن الّصرب و انتظار الفرج. اما مسعتم قول هللا تعايل: »َو اُْرَتِقبوا ِايّن َمَعُكْم 
رَقيٌب«5 »فَانـَْتِظروا ِايّن َمَعُكْم ِمَن املُنـَْتِظرين«6 فعليكم ابلّصرب. فاّنا جيي ء الفرج 

بعد اليأس و قد كان اّلذين قبلكم اصرب منكم.«7

أفضل أعمال الشيعة
:وجاء يف رواية نقلت عن اإلمام اجلواد

»اّن القائم مّنا هو املهدي اّلذي جيب ان ينتظر يف غيبته و يطاع يف ظهوره و هو 
الثّالث من ولدي.«8

أعظم أعمال اإلنسان
 :إذ قال فيها وعن فضيلة اإلنتظار، مثة رواية عن اإلمام زين العابدين

»انتظار الفرج من اعظم العمل.«9

اإلنتظار معيار قبول األعمال 
عن ايب عبدهللا انّه قال:

بلي،  فقلت:  به؟«  ااّل  عمال  العباد  من  عّزوجّل  اليقبل هللا  مبا  اخربكم  »اال 
:فقال

»شهادة ان ال اله ااّل هللا و اّن حمّمدا عبده )و رسوله( و االقرار مبا امرهللا، و 
الوالية لنا، و الربآئة من اعدآئنا، و الّتسليم هلم و الورع و االجتهاد و الطمأنينة 

10».و انتظار القآئم

»الفرج « يف »اإلنتظار« 
:قال أبوبصري، سألت االمام الصادق

جعلت فداك ميت الفرج؟
:قال

عنه  فّرج  فقد  األمر  هذا  عرف  من  الّدنيا؟  يريد  مّمن  أنت  و  أاببصري  »اي 
النتظاره.«11

واجبات املنتظرين
إن انتظار الفرج، هو جوهر الفرج، لكن مع شروط. وإن عاش أحدهم عيشة 
إميانية يف عصر الغيبة، ويتجنب السوء والقبائح، ويعتمد اخلصال احلميدة 
الفردية واإلجتماعية  احلياة  إليه يف ساحة  املوكلة  واملهام  الواجبات  ويؤدي 
بشكل صحيح، ويبقى ابنتظار ظهور إمام زمانه، فان هللا تعاىل يوفقه ليشهد 
الفرج احلقيقي أال وهو اهلداية والفالح ونيل السعادة يف الدنيا واالخرة، ويف 
هذه احلالة، فانه ال يفرق له إن تقدم الظهور أو أتخر، وهو الذي يدرك إمامه 

املنتظر يف مطلق األحوال.

معرفة حجة هللا وإمام العصر
وجاء يف رواية نقلها املرحوم الكليين ابلسند الصحيح عن فضيل بن يسار: 

مسعت اابجعفر، يقول: »من مات و ليس له امام فميتتة ميتة جاهلّية، و 
من مات و هو عارف المامه مل يضّره تقّدم هذا االمر او أتّخر، و من مات و هو 

عارف المامه كان كمن هو مع القائم يف فسطاطه.«12

اإلرتباط مبقام الوالية
ونقلت رواية عن االمام حممد الباقر يف تفسري قول هللا تعاىل هذا:

َ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن«13 »اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصرِبُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَـُّقوا اللَّ
اصربوا علي اداء الفرائض و صابروا عدوّكم و رابطوا امامكم ]املنتظر[.«14

إكتساب اجلهوزية لظهور حجة احلق
:ونقل النعماين ابلسند عن اإلمام الصادق

»ليعدّن أحدكم خلروج القائم)ع( و لو سهما فاّن هللا تعايل اذا علم ذلك من نّيته 
رجوت الن ينسي ء يف عمره حيّت يدركه ]فيكون من اعوانه و انصاره[.«15

املداومة على اإلنتظار
ويف رواية تطرق اإلمام الصادق إىل الظروف العصيبة لعصر الغيبة وأكد 

فيها على اإلستمرار واملداومة على اإلنتظار:
»إذا أصبحت و أمسيت يوما التري فيه إماما من آل حمّمد فأحب من كنت 
حتّب، و أبغض من كنت تبغض، و وال من كنت توايل، وانتظر الفرج صباحا و 

مساء.«16

أجر كبري للمنتظرين 
وبناء على التعاليم االسالمية، فان أحد الواجبات املهمة اليت تقع على عاتق 
كل مسلم هو إنتظار ظهور حضرة القائم، وإنتظار حتقق الوعد االهلي 
بسيادة الصاحلني وتشكيل دولة أهل بيت رسول هللا. لكن هل تعرفون 

ما هو أجر هذا اإلنتظار، وما النتيجة املرجوة اليت جينيها املنتظر؟
وجييب اإلمام الصادق يف رواية على هذا السؤال:

»أال اخربكم مبا ال يقبل هللا عّزوجّل من العباد عمال إالّ به؟ فقلت: بلي. فقال: 
أّن حمّمدا عبده ]و رسوله[ و اإلقرار مبا أمرهللا،  إله إاّل هللا، و  شهادة أن ال 
والوالية لنا، و الرباءة من أعدائنا ـ يعين األئّمة خاّصة ـ و الّتسليم هلم، و الورع 
و االجتهاد و الّطمأنينة، و االنتظار للقائم مثّ قال: إّن لنا دولة جيي ء هللا هبا 
إذا شاء. مثّ قال: من سّره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر فإن مات و قام 
القائم بعده كان له من األجر مثل أجر من أدركه، فجّدوا وانتظروا، هنيئا لكم 

أيّتها العصابة املرحومة.«17

اهلوامش:
1. سورة الروم )30(، اآلية 41.

2. اجمللسي، حمّمدابقر، »حباراالنوار،« ج 102، ص 111، قسم من دعاء العهد.
3. االصفهاين، حمّمد تقي، »مكيال املكارم«، املقدمة.

4. الصدوق، حمّمد بن علي بن احلسني، »خصال«، ج 2، ص 616.
5. سورة هود )11(، اآلية 43.

6. سورة يونس )12(، اآلية 20.
7. اجمللسي، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 52، ص 129.

احلائري  اهلدی«، ص 408؛  الوري أبعالم  بن احلسن، »اعالم  الطربسي، فضل   .8
اليزدي، علي، »الزام الناصب«، ص 68.

9. »يوم اخلالص يف ظل القائم املهدي«، ص 232.
10. النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 200.

11. الكليين، حمّمدبن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 371، ح 3.
12. املصدر السابق، ج 1، ص 371، ح 5.

13. سورة آل عمران، اآلية 200.
14. »مجال االسبوع«، فصل 47، ص 316.

15. النعماين، حمّمدبن ابراهيم، »الغيبة«، ص 320، ح 10.
16. اجمللسي، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 52، ص 133، ح 37.

حمّمدابقر،  اجمللسي،  16؛  ح  ص200،  »الغيبة«،  ابراهيم،  حمّمدبن  النعماين،   .17
»حباراالنوار«، ج 52، ص 140، ح 50.
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شأن اإلمام

شأن اإلمام

لقد كانت األرواح النورانية للمعصومني يف وقت خلق آدم وتسبيح 
املالئكة وسجدهتم، شاهدة وانظرة بسبب التقدم يف اخللق جلميع الوقائع 

ومطلعة على مجيع العوامل وغيب السماوات. 
إن إشارة هللا تعاىل يف اآلية املباركة »إنِّی َأْعَلُم ما التـَْعَلُمون« هي إشارة إىل 

العلم الغييب الذي بقي خفيا يف رؤية ونظر املالئكة.
اخلليفة  يكون  ابن  رهن  اجلامعة،  والنيابة  الكاملة  اخلالفة  أن  يف  والشك 
احلقيقي مظهرا جلميع األمساء احلسىن وحائزا وصاحبا جلميع الصفات العليا 

حلضرة احلق. 
ويقول السيد حممد ضياء اابدي يف شرح »الزايرة اجلامعة الكبرية« ونظرا إىل 

هذه العبارات السامية: 
ْ َفَجَعَلُكْم يف بـُُيوت...« »َخَلَقُكُم هللاُ أَنـَْوارا... 

نعم، إن البدن املقدس لإلمام هو أول بيت من البيوت يف عامل الطبع الذي هو 
جتلي لروحه الطاهرة، وهذه الروح الطاهرة جيب أن تكون مع هذا البدن املقدس 
يف العامل، لكي يبقى نظام العامل حمفوظا، لذلك فان إمام  العصر يعيش هبذا البدن 
بني الناس وعلى  األرض وحتت هذه السماء. أنه روح للعامل والعامل بدن له، ونعرف 
أن حياة البدن ونضارته ونشاطه، اتبع للروح، وبناء على ذلك، فان حياة ونضارة 
هذا العامل اتبع للوجود األقدس لإلمام، وليس بروحه اجملردة فحسب بل مع بدنه 
املقدس، الن عامل الطبع غري قادر على اإلستضاءة بروحه اجملردة. إننا ال نقدر 
على مشاهدة الشمس هبذه العني العنصرية، ورغم أن الشمس هي بدن نوراين 

ومرئي، لكننا ضعفاء لدرجة إننا عاجزون عن التحديق بعني الشمس الفياضة.

»... َيكاُد َسنا بـَْرِقِه َيْذَهُب اِبأْلَْبصاِر.«1 
بيننا  وإن أردان مشاهدهتا، فيجب جعل ستارة خفيفة أو قطعة سحابة واسطة 
وبينها لكي نشاهدها من خلف تلك القماسة أو قطعة السحاب، لذلك طاملا ال 
تستقر الشمس الساطعة لروح الوالية خلف الستارة والغيمة، فان العامل سيعجز 
عن كسب الفيض من وجوده األقدس. إن جتلي روح الوالية غري احملتجبة للجسم، 

تتسبب بتالشي العامل. 
»... فـََلمَّا جَتَلَّى رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا َو َخرَّ ُموسی َصِعقا...«2 

وعندما ال يقدر أنبياء أولو العزم على إحتمال التجلي غري احملتجب لروح 
الوالية، فكيف يقدر عامل الطبع على إحتماهلا؟ لذلك، جيب أن يكون خليفة هللا 
وسيطا بني هللا والعامل إضافة إىل أنه جيب يكون مع اجلسم، ومن أجل أن يبقى 
مبأمن من شّر األشرار، جيب أن يكون خمفيا وغائبا عن نظر الناس لكي ال تلحق 
صدمة جبسمه املقدس الذي هو روح العامل. وقد ظهر األئمة السابقون جبسمهم 
بني الناس وقتلوا. وإن ظهر إمام العصر بني الناس، فانه سيقتل، وابلتايل، 
يرتبك نظام العامل، وعليه طاملا مل تتوافر شروط الظهور، فانه جيب أن يغيب عن 
األنظار، وأن حضرة الويل الذي هو روح العامل، جيب أن يكون قبل العامل ومع 
العامل وبعد العامل، لذلك فان أول خملوق جاء إىل األرض كان خليفة هللا، وقال 

هللا تعاىل بشأنه:
»... ِإيّنِ جاِعٌل يف اأْلَْرِض َخليَفة...«3 

وقبل جمئ البشرية، جاء أبو البشر الذي هو خليفة هللا وحامل رمز روح الوالية، 
لكي يستقر نظام العامل. إن العامل هو مبنزلة اللباس والويل هو البس هذا اللباس. 

امساعيـل شفـيـعي ســروستــاين

روح العالم وحافظ نظام العالم

إن الالبس يكون قبل اللباس، ويكون مع اللباس وبعده أيضا. فاللباس بال البس 
ال معىن له. وال ميكن تصور القشرة بال لّب، إن البدن لن ميلك روح احلياة وإن 

العرض بال جوهر، ستطاله اإلستحالة العقلية. لذلك قال:
»لوال احلّجة لساخت اأْلَْرض أَبهلها.«4 

ويقول حمي الدين ابن عريب يف وصف اإلنسان الكامل: 
إن االنسان الكامل هو مبنزلة روح العامل، والعامل هو جسده. وكما أن الروح تقوم 
بواسطة القوى الروحانية واجلسمانية بتدبري البدن والتصرف فيه، فان االنسان 
الكامل يتصرف يف العامل ويديره بواسطة األمساء االهلية اليت أودعها هللا وعلمه 

إايه.5 
:روی ابن الشاذان عن امرياملؤمنني علّی بن ابی طالب

»من مل يقل إين رابع اخللفاء األربعة، فعليه لعنة هللا.«
قال احلسني  بن زيد: فقلت جلعفر بن حمّمد: قد رويتم غري هذا فإنكم ال 

تكذبون؟! 
قال: »نعم؛ قال هللا تعاىل يف حمكم كتابه: »َو ِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّی 
جاِعٌل ِفی اأْلَْرِض َخليَفة«، فكان آدم أول خليفة هللا. و »اي داُوُد ِإانَّ َجَعْلناَك 
َخليَفًة ِفی اأْلَْرض«6   فكان داود الثاين. و كان هارون خليفة موسى قوله تعاىل: 
»اْخُلْفنی فی قـَْومی َو َأْصِلْح«، 7 و هو خليفة حمّمد، فلم  مل يقل: إين رابع 

اخللفاء األربعة؟«8 
ويهتم عزيز الدين نسفي صاحب كتاب »اإلنسان الكامل« يف حبث حول 
مصداق الوالية و »من هو الويل؟« مبصداق الوالية وينقل عن حمي الدين 

ابن عريب قوله: 
إن إسم الويل حدث يف دين حممد. وقد اصطفى هللا املتعال، إثين عشر من أمة 
حممد وجعلهم من مقربيه، وخصهم بواليته وجعلهم خلفاء النيب حممد الن 

"العلماء ورثة األنبياء". وقال يف حق هؤالء اإلثين عشر: 
»العلماء اُّمتی كانبياء بنی اسرائيل.«9 

ولدى الشيخ، فان الويل يف امة حممد هم هؤالء اإلثين عشر وال غري، 
والويل األخري الذي هو الثاين عشر، هو خامت األولياء وامسه مهدي صاحب 
الزمان.10 وهذا الشئ مقبول لدى كل صاحب عقل من أن حضرة 
السلطان يصطفي وخيتار ممثال ومندواب أمينا له لتبليغ رسالته وتنفيذ أمر مهم. 

وجاء هذا اإلنتخاب يف بعض اآلايت حتت مسمى إصطفى واجتىب:
»ِإنَّ هللَا اْصَطفی  آَدَم َو نُوحاً َو آَل ِإْبراهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَلی اْلعاَلمني ٭ ُذرِّيًَّة 

بـَْعُضها ِمْن بـَْعٍض َو هللاُ مَسيٌع َعليم«
اإلمام  املأمون،  سأل  واملأمون،   الرضا اإلمام  بني  حصل  حوار  ويف 

:الرضا
هل فضل هللا العرتة على سائر الناس فقال أبو احلسن إن هللا عز و جل أابن 
فضل العرتة على سائر الناس يف حمكم كتابه: فقال له املأمون: أين ذلك من كتاب 
هللا؟ قال له الرضا: »يف قوله عز و جل : »ِإنَّ اللََّ اْصَطفى  آَدَم َو نُوحاً َو آَل 

ِإْبراِهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلِمنَي ُذرِّيًَّة بـَْعُضها ِمْن بـَْعضٍ .«11و12 
روی عن االمام الصادق إنه قال:

»إن هللا خلقنا من نور عظمته مث صور خلقنا من طينة خمزونة مكنونة من حتت 
العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا حنن خلقا و بشرا نورانيني مل جيعل ألحد يف 

مثل الذي خلقنا منه نصيبا و خلق أرواح شيعتنا من طينتنا و أبداهنم من طينة 
خمزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة و مل جيعل هللا ألحد يف مثل الذي خلقهم 
منه نصيبا إال لألنبياء و لذلك صران حنن و هم الناس و صار سائر الناس مهجا 

- للنار و إىل النار...«13 
وتبني هذه الرواية سلسلة وترتيب اخللق النوري للمخلوقات وأفضلية وأشرفية 
حممد وآل حممد مقارنة ابالخرين، إضافة إىل قوهلا أن أوصاف حممد وآل 
حممد متمركزة يف وجودهم الهنا نشأت مباشرة من نور عظمة هللا، وأن 
مجلة األفعال اليت تصدر عنهم انجتة عن أوصافهم، بينما االخرون من غريهم، 
حيوزون تلك الصفات بعد تنفيذ األعمال وتطبيق األوامر والنواهي والتخلق 
ابألخالق االهلية، وابألحرى، فان مجيع أمساء وصفات حضرة احلق، متجلية 

 .يف الوجود النوري والغييب وامللكويت للمعصومني
وقال االمام الرضا يف بيان أمر االمامة يف خطبة طويلة يف »املسجد 

اجلامع مبرو«:
خالفة  و  هللا  خالفة  اإلمامة  إن   ... و  األنبياء  منزلة  هی  اإلمامة  »إن 

 14»...الرسول
:و قال االمام السجاد زين العابدين

»إن هللا عز و جل خلق النبيني من طينة عليني قلوهبم و أبداهنم .«15 
:يف خلق اهل البيت و قال االمام الصادق

»إن  هللا  خلقنا من  أعلى  عليني - و خلق قلوب شيعتنا مما خلقنا و خلق أبداهنم 
من دون ذلك فقلوهبم هتوي إلينا.«16 

والنتيجة أن حممدا وآل حممد بوصفهم املصطفني واجملتبني من قبل حضرة 
احلق، هم أصحاب علو املقام والعزة الال مثيل هلا يف اخللق النوري، إذ أهنم 
ورثوا  وقد  الكلية  االمامة  أصحاب  االخرين،  اىل  نسبة  االشرفية  وبسبب 

 .اخلالفة يف األرض من الرسول األكرم
الكلية«  »الوالية  يكونون ويل هللا وصاحب شان  األفضلية جعلهم  وهذة 
هللا،  خليفة  بوصفهم  وحيققون  العامل  خلق  رائسة  اإلمامة،  مسة  يف  ليتولوا 
هدف حضرة احلق يف خلق الكون. وبناء على ذلك ميكن القول: إن القصد 
الرئيسي واحلكمة الغائية من اخللق لن يتحققا من دون إمامتهم وخالفتهم 

بوصفهم خلفاء نيب آخر الزمان وصاحب الكتاب الكوين والدين العاملي.
:قال االمام الصادق

»ملا نصب رسول هللا عليا يوم غدير خم فقال: من كنت مواله فعلي مواله. 
طار ذلك يف البالد، فقدم على رسول هللا، النعمان بن احلرث الفهري فقال: 
أمرتنا عن هللا أن نشهد أن ال إله إال هللا، و أنك رسول هللا، و أمرتنا ابجلهاد و 
احلج و الصالة و الزكاة و الصوم فقبلناها منك، مث مل ترض حىت  نصبت هذا 
الغالم. فقلت: من كنت مواله فهذا مواله، فهذا شي ء منك أو أمر من عند هللا؟ 

قال: »أمر من عند هللا.« 
قال: هللا الذي ال إله إال هو إن هذا من هللا؟ 

قال: »هللا الذي ال إله إال هو إن هذا من هللا.« 
قال: فوىل النعمان و هو يقول: »اللُهمَّ ِإْن كاَن هذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر 
أَليم «17 فرماه هللا حبجر على رأسه  ِبَعذاٍب  اْئِتنا  َأِو  ِمَن السَّماء  َعَلْينا ِحجارًَة 

فقتله- فأنزل هللا تعاىل  َسَأَل ساِئٌل ِبَعذاٍب واِقٍع.«18و19
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سبق أن عرفنا بكل تفصيل عدد أصحاب اإلمام املهدي من املـخلصني 
املـمحصني، ودرجة إمياهنم وإخالصهم لعقيدهتم وقائدهم ومقدار شجاعتهم 
وإقدامهم على التضحيات اجللى يف سبيل هللا تعاىل... ومقدار مشاركتهم 

وأتثريهم يف الفتح العاملي العادل.
والثالثة  الثالمثئة  أن عدد أصحابه غري منحصر هبؤالء  أيضا -  وعرفنا - 
عشر، بعد أن دلت الرواايت أن نواة جيشه األوىل اليت جتتمع يف مكة يف أول 
الظهور، ال تقل عن عشرة آالف إنسان، فضال عمن يصل إليه بعد ذلك.

ودلت القواعد العامة على أن التخطيط اإلهلي لعصر ما قبل الظهور، ينتج 
بشكل   - أصحابه  من  سيكونون  اإلخالص، كلهم  من  مستوايت  ثالثة 
وآخر - ويكون املـخلصون من القسمني األولني قابلني لتويل أهم األعمال 

.يف دولة اإلمام املهدي
هذا، وينبغي أن ننظر إليهم اآلن، بصفتهم أانسا يباشرون األعمال اهلامة، 

واحلكم حتت إشراف اإلمام، وتنظيمه هلم يف العامل.

أشد من زبر احلديد
:أخرج القندوزي يف »الينابيع«،1 عن أيب بصري، قال: جعفر الصادق

وَّة َأْو آوي إلى  رُْكن َشديد«، إال  »ما كان قول لوط لقومه: »َلْو َأنَّ لي بُكْم قـُ
تنيا لقوة القائم املهدي وشدة أصحابه، وهم الركن الشديد، فإن الرجل منهم 
يعطى قوة أربعني رجال، وإن قلب الرجل منهم أشد من زبر احلديد، لو مروا على 

اجلبال لتدكدكت. ال يكفون سيوفهم حىت يرضى هللا عز وجل...«
وأخرج يف »البحار«2 احلديث الذي سبق أن رويناه، ابإلسناد إىل الفضيل 

بن يسار، عن أيب عبد هللا، وفيه يقول: 
»يتمسحون بسرج اإلمام يطلبون بذلك الربكة، وحيفون به يقونه أبنفسهم يف 
احلروب ويكفونه ما يريد، فيهم رجال ال ينامون الليل، هلم دوي يف صالهتم كدوي 

شأن اإلمام

دولة كريمة

قيادات أصحابه ومقدار قابلياتها
الشهيد السّيد حمّمد الصدر

وهذه اآلايت والتفاسري والرواايت املنقولة حول شأن نزول هذه اآلايت واليت 
نقلت بطرق خمتلفة من قبل علماء ومفسري أهل السنة والشيعة، متثل سندا 
يف حقانية والية وإمامة علي واملعصومني الذين جاؤوا من بعده وهم 
مجلة األوصياء واصحاب املنصب احلقيقي لإلمامة واخلالفة. ورغم أن هذا 
املنصب قد اغتصب حبسب الظاهر، لكنه جاِر بشاهنم إىل أبد االابد، إذ أن 
مجيع شؤونه اخلاصة به ستتحقق مع خالفة وامامة إمام العصر يف عصر 

الظهور. إن شاء هللا.
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املهدوي، من دون قتال تقريبا، األمر الذي يوفر للقائد كثريا من 
األسلحة والنفوس.

أن  غري  نطاق ضيق،  على  فيهم  القتال  وجود  ينفي  ال  هذا كله  أن  غري 
املظنون أن القتل لو حصل، فإمنا حيصل على املـخلصني من الدرجة الثانية، 
ال املـخلصني من الدرجة األوىل، أعين اخلاصة الثالمثئة والثالثة عشر؛ ألن 
هؤالء اخلاصة يكونون قوادا، والقائد يف احلرب القدمية يعيش خلف خط 
النار؛ ليتوفر له املـراقبة وإصدار التعليمات ابستمرار، وابلتايل احملافظة على 

نفسه، من أجل انتصار اجليش نفسه.
إذا؛ فاحلرب احلديثة تعطي فرصا واسعة لصيانة القائد، فكيف ابلتخطيط 

العسكري الذي يكون أكثر حكمة وعمقا من هذه احلرب.
ومعه؛ يكون افرتاض وجود اخلاصة بكامل عدهتم بعد احلرب، كما هو ظاهر 
الرواايت، أمرا ميسورا، وأما املـخلصني من الدرجة الثانية، فهم من الكثرة 

حبيث ال يؤثر فيهم القتل القليل نسبيا.

عن  فضال  األوىل،  الدرجة  من  املـمحصني  املـخلصني  إن  الثاين:  السؤال 
يف  قضاء  أو  الدولة  إدارة  مارسوا  أهنم  فيهم  يفرض  مل  املـتأخرة،  الدرجات 
منطقة، خالل عصر ما قبل الظهور، كما ال يفرض فيهم أهنم درسوا هذه 

األمور من الناحية النظرية، حبيث يستطيعون تطبيقها يف أي وقت شاؤوا.
بل قد يكون األمر ابلعكس، كما يظهر من بعض احلقائق اليت عرفناه، فإن 
التمحيص ينتج اكتساب درجة عليا من اإلميان وقوة اإلرادة، نتيجة لردود 
الفعل الصحيحة جتاه ظروف الظلم والطغيان، وال ينتج التمحيص القدرة 

على القضاء، واملران على أساليب احلكم.
إذا؛ فمن زاوية كوهنم ممحصني، ال يعين كوهنم قادرين على مثل ذلك، مضافا 
من لزوم التزامهم ابلتقية خالل عصر التمحيص السابق على الظهور، قد يلزم 
منه البعد عن مباشرة أساليب احلكم والقضاء واالنكماش عن الدولة الظاملة 
ككل، فإنه لو شارك فيها كان فاشال يف التمحيص اإلهلي، وابلتايل مل يكن 

من املـخلصني الذين هلم شرف االلتحاق ابإلمام املهدي بعد ظهوره.
قضاء  وال  ميارسوا حكما  مل  درجات  أبي  املـخلصني،  أن  ذلك  من  ينتج 
يف عهد ما قبل الظهور، فكيف يستطيعون ممارسته يف العامل حتت القيادة 
املهدوية، وخاصة أن املطلوب ليس هو القيادة االعتيادية، بل القيادة العادلة 

املـعمقة، ذات الرتبية املركزة واملـستمرة لكل البشرية، فكيف يتم هلم ذلك؟
واجلواب على ذلك: إن هناك دليال عاما، يوجب االلتزام بكون أصحاب 
الذي منلكه  لليقني  املعرفة واالطالع؛ وذلك  اإلمام يف أعلى درجات 
أبن دولة املهدي سوف تطبق العدل الكامل، إىل جانب تلك األخبار 
الضخمة اليت تزيد على التواتر بكثري، واملروية من قبل الفريقني، بل املوجودة 
التوراة واإلجنيل أيضا، كما سوف أييت يف اجلزء اخلاص هبما من هذه  يف 
املوسوعة، الدالة كلها على وجود السعادة والرفاه يف أجلى صورها يف دولة 

املهدي ووجود اإلجنازات الضخمة فيها.
ومن املعلوم أن مثل هذا العدل وهذه السعادة، ال ميكن أن تتم بدون اخلربة 
الواسعة والثقافة العميقة لكل فرد ممن يشارك يف تكوين الدولة وإدارهتا، فضال 

عن الرؤساء والقضاة.

إذا؛ فاخلربة املـعمقة موجودة لديهم، كل ما يف األمر، أننا ينبغي أن حنمل 
فكرة كافية عن أسلوب حصوهلم على هذه الثقافة، ويف هذا الصدد تواجهنا 

عدة أطروحات:
1. أهنم أيخذون كلما حيتاجونه من علوم عن طريق املعجزة، ال عن طريق 
التعليم الطبيعي؛ إما دفعة واحدة، وإما ابلتدريج حسب حاجاهتم يف كل 

وقت.
إن هذا هو ظاهر األخبار السابقة نفسها، وهي مبجموعها قابلة لإلثبات 

التارخيي.
حيث نسمعه يقول يف أحد األخبار: »وهم النجباء والفقهاء... الذين ميسح 

بطوهنم وظهورهم، فال يشكل عليهم حكم...«
يف  يتعايون  فال  صدورهم،  وعلى  أكتافهم،  بني  »فيمسح  اآلخر:  اخلرب  ويف 
قضاء.« فإن املسح مبجرده ليس تعليما، وإمنا هو سبب ظاهري إلجياد املعجزة 

اليت تعطي التعليم.
وكذلك قوله يف اخلرب اآلخر: »عهدك يف كفك، فإذا ورد عليك ما ال تفهمه، 
وال تعرف القضاء فيه، فانظر إىل كفك واعمل مبا فيها...«، دال على السبب 

اإلعجازي إذا كان املراد أن جمرد النظر إىل الكف كاف يف ذلك.
وصحة هذا الوجه منوطة بقانون املعجزات، من حيث إن دقة احلكم وحسن 
التصرف من قبل هؤالء، هل هو مما يتوقف عليه جناح دولة املهدي أوال؟ 
فمىت أصبح األمر منحصرا ابملعجزة، كان وقوعها الزما كيفما كان شكلها، 
ومىت مل يكن األمر منحصرا هبا مل تقم املعجزة ألبتة، وسيأيت أن املعجزة ليست 
لتلقي  البديلة  األخرى  الطبيعية  األطروحات  سببا منحصرا، ابعتبار وجود 

العلم من قبل هؤالء احلكام.
أننا قلنا يف هذا التاريخ، والتاريخ الذي قبله،13 أن الرائسة العامة يف اجملتمع 
تتوقف على أن يكون الرئيس له من قبل هللا هذه الصفة اإلعجازية، وهي: 

أنه مىت أراد أن يعلم أعلمه هللا تعاىل ذلك.
أن أصل الدليل على ذلك خاص ابلقائد العاملي املعصوم، وغري شامل ملثل 
هؤالء احلكام، وذلك لوجهني، نذكر أحدمها: وهو أن وجه احلاجة إىل ذلك 
الوقائع  استيعاب  القدرة على  إن  العاملية، من حيث  كان خاصا ابلقيادة 
واألحكام العادلة اليت تقتضيها يف كل العامل، أمر خارج عن طوق القدرة 
الضروري إسعاف  فرد مهما كان عبقراي؛ ومن هنا كان من  البشرية ألي 

القائد العاملي ابإلهلام من أجل تغطية هذه احلاجة األساسية.
وهذه احلاجة خاصة ابلشخص الذي مت تعيينه من قبل التشريع اإلهلي لقيادة 
العامل، ابعتبار أن ما قلناه من ضرورة تساوق قابليات الشخص مع مقدار 
بدون  قاصرة  قابلياته  فإذا كانت  التشريع،  إليه يف  املوكولة  سعة مسؤولياته 

اإلهلام، كان وجود اإلهلام ضروراي.
وأما الشخص الذي تكون مسؤولياته حمدودة، ذات منطقة صغرية نسبيا، 
حبيث ميكن تغطية تلك احلاجة أبساليب اعتيادية، فال يكون مشموال هلذا 

الدليل.
ومبثل هذه املـناقشات تصبح األطروحة األوىل مما ال دليل عليه.

نعم، ال مانع من وجود مضمون هذه األطروحة، فيما إذا وقع أحد أصحاب 
اإلمام املهدي يف صعوبة فكرية ابلغة، واعتاصت عليه مشكلة اجتماعية 

دولة كريمة

النحل، يبيتون على أطرافهم ويصبحون على خيوهلم، رهبان ابلليل ليوث ابلنهار، 
هم أطوع له من األمة لسيدها...، وهم من خشية هللا مشفقون.«

وأخرج أيضا،3 عن جابر، عن أيب جعفر قال: 
القائم وقد أحاطوا ما بني اخلافقني، ليس من شيء إال وهو  »كأين أبصحاب 

مطيع هلم.«
وأخرج أيضا،4 عن عبد األعلى احلليب، عن أيب جعفر يف حديث طويل 

يقول فيه: 
بني  فيمسح  اآلفاق كلها،  إىل  رجال  والبضعة  الثالمثئة   ]املهدي[ »فيبعث 
أكتافهم وعلى صدورهم، فال يتعايون يف قضاء، وال تبقى أرض إال نودي فيها 
شهادة أن ال إال هللا، وحده ال شريك له، وأن حمّمدا رسول هللا، وهو قوله تعاىل: 

»...َو َلُه َأْسَلَم َمْن يف السَّماوات َو اأْلَْرض َطْوعا َو َكْرها َو إلَْيه تـُْرَجُعون«
 :وأخرج النعماين،5 إبسناده عن هارون العجلي، قال: قال أبوعبدهللا

هللا  أتى  مجيعا  الناس  ذهب  لو  أصحابه،  له  حمفوظ  األمر  هذا  صاحب  »إن 
أبصحابه، وهم الذين قال هللا عز وجل: »... فَإْن َيْكُفْر هبا هُؤالء فـََقْد وَكَّْلنا هبا 
قـَْوما لَْيُسوا هبا بكافريَن،6 وهم الذين قال هللا فيهم: »فسوف أييت هللا بقوم حيبهم 

وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين...«7
وأخرج أيضا عن عبدهللا بن محاد األنصاري، عن حمّمد بن جعفر بن حمّمد، عن 

أبيه قال: 
»إذا قام القائم بعث يف أقاليم األرض يف األقاليم أبسرها يف كل إقليم رجال يقول: 
عهدك يف كفك، فإذا ورد عليك ما ال تفهمه وال تعرف القضاء، فانظر إىل كفك 

واعمل مبا فيها...«8
عن  طويل،  حديث  يف  والفنت«،9  »املالحم  يف  طاوس  ابن  أخرجه  وما 

أيب بصري، عن جعفر بن حمّمد - يقول فيه: - فقال أبو بصري: 
جعلت فداك، ليس على ظهرها مؤمن غري هؤالء؟

قال: »بلى، ولكن هذه العدة اليت خيرج فيها القائم، وهم النجباء والفقهاء، 
وهم احلكام والقضاة الذين ميسح بطوهنم وظهورهم فال يشتبه عليهم حكم.«

وما أخرجه يف »اإلرشاد«،10 عن املفضل بن عمر، عن أيب عبدهللا قال: 
»خيرج مع القائم من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجال، مخسة عشر من قوم 
موسى الذين كانوا يهدون ابحلق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع 
بن نون، وسلمان وأبو دجانة األنصاري، واملقداد، ومالك األشرت، فيكونون بني 

يديه أنصارا وحكاما.«
 وأخرج اجمللسي يف »البحار«،11 عن املفضل بن عمر، عن اإلمام الصادق
يف حديث عن أصحاب املهدي قول فيه: »وهم أصحاب األلوية، وهم 

حكام هللا يف أرضه...«

تقسيم العامل بني انصار املهدي
تقسيم »خطبة البيان«12 عن امرياملؤمنني علّی بن ابی طالب العامل إىل 

تقسمني:
التقسيم األول: وهو األمشل واألوسع، وهو تقسيم العامل كله إىل أربع مناطق:

مشال، وجنوب، وشرق، وغرب... يعني لكل منطقة )جلنة( مكونة من اثين 
عشر رجال من األتقياء األبرار الصاحلني.

وأما تطبيق هذه املناطق على العامل، فال تنطق به الرواية، ومن الصعب تطبيقه 
إىل حد ما... غري أن أفضل ما نفهمه هبذا الصدد، هو أن هذا التطبيق 

موكول إىل نظر القائد املهدي طبقا ملا يرى من املصلحة؛
التقسيم الثاين: تقسيم العامل إىل مناطق أصغر من ذلك، وقد يكون احلكام 
املـعينني فيها أقل من درجات اإلميان من أولئك... بدليل على أن الرواية 

دلت على مدح أولئك دون هؤالء.
كما أن مقتضى هذين التقسيمني، هو أن يكون احلاكم للمنطقة »الصغرية« 

اتبع يف مسؤولياته إىل احلاكم للمنطقة »الكبرية«.
من  مع شيء  األخرى،  الرواايت  يف  إليه  املـشار  هو  الثاين  التقسيم  وهذا 
االختالف، فإن خطبة البيان تنص على تعيني جلنة يف كل إقليم، خبالف 
الرواايت األخرى، فإهنا تنص على أنه »إذا قام القائم بعث يف إقليم األرض، 

يف كل إقليم رجال.«
على أنه من املمكن صدق كال الروايتني، فإن احلاكم الرئيسي أكثر من ذلك 

بطبيعة احلال.
بني  مبا  أحاطوا  وقد  القائم   املهدي اإلمام  أصحاب  يصبح  وبذلك 
اخلافقني، ليس من شيء إال هو مطيع هلم، »وال تبقى أرض إال نودي فيها 
بشهادة أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأن حمّمدا رسول هللا«، وطبقت 

فيها األطروحة العادلة الكاملة.
وإذا كان  األول،  منه  اخلروج  مبجرد  املـكرمة  مكة  حاكم  تعيني  وسيتم 
تعيني  فسيتم  العراق،  قبل دخوله  هناك  البالد  على  املهدي سيسيطر 
اجلماعة اليت حتكم جند واحلجاز، وأما ابقي احلكام سيتم تعيينهم ابلكوفة، 

كما رجحنا تبعا لوجود احلاجة إىل التعيني.
لسيطرة  تبعا  تدرجييا،  سيكون  التعيني  أبن  القول:  املمكن  فمن  ومعه؛ 

املهدي ابلتدريج على العامل.
وقد رجحنا فيما سبق أن تقسيم العامل سيكون إىل مئة ومخسني إقليما على 
والثالثة  الثالمثئة  استعمال  إىل  عندئذ  ملحة  احلاجة  تقدير، وستكون  أقل 
عشر كلهم يف احلكم، مع إضافات أخرى من ذوي اإلخالص األدىن من 
ذلك.، ومن املعلوم أن املنطقة إذا كانت أصغر كان مباشرة احلكم وتطبيق 

العدل فيها أسهل.

بعض األسئلة حول جمموع الرواايت
السؤال األول: إن املـخلصني عموما، واخلاصة منهم على اخلصوص، سوف 
يشاركون بطبيعة احلال يف الفتح العاملي، وسوف ينقصون نتيجة للحرب اليت 

خيوضوهنا نقصا كبريا، فكيف يفرتض مشاركتهم بكامل عدهتم يف احلكم؟
إال أن يف اخلربات اليت عرفناها إىل حد اآلن ما يصلح جوااب واضحا عن هذا 

السؤال، وخاصة إذا التفتنا إىل أمرين من خصائص الفتح العاملي:
األمر األول: الضماانت املـتوفرة للجيش املهدوي، مما ال ميكن توفره ألي 
جيش آخر، كالنصر ابلرعب، ومعونة املالئكة، واحلرب العاملية السابقة على 
الظهور، لو كانت قد وجدت، وأن أفضل هذه الضماانت يف صيانة اجليش 

املهدوي هو خربة اإلمام القائد نفسه.
دولة كريمةاألمر الثاين: أننا عرفنا بعدة أدلة أن أكثر العامل سوف يدخل حتت احلكم 
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خیر البرّية

روى أمحد والطرباين إبسنادمها عن زيد بن أرقم، قال:
أيت علي ابليمن بثالثة نفر وقعوا على جارية يف طهر واحد فولدت ولدا 

فادعوه، فقال علي ألحدهم: »تطيب به تفسا هلذا؟« 
قال: ال. 

و قال آلخر: »تطيب به نفسا هلذا؟« 
قال: ال. 

و قال لآلخر: »تطيب به نفسا هلذا؟« 
قال: ال. 

فقال: »إين أراكم شركاء متشاكسون، إين ُمقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة 
أغرمته ثلثي القيمة و ألزمه الولد.« 

فذكروا ذلك للنيب، فقال: »ما أجد فيها إال ما قال علي )و يف 
 1».)عبارة الطرباين: ال أعلم فيها إال ما قضي علي

وروى أبو داود الطيالسي إبسناده عن حنش بن املعتمر الكناين، قال: حدثنا 
علي بن أيب طالب، قال:

»ملا بعثين رسول هللا و إىل »اليمن«، حفر قوم زبية لألسد فازدحم الناس 
على الزبية و وقع فيها األسد. فوقع فيها رجل و تعلق الرجل برجل و تعلق 

الرجل أبخر حىت صاروا أربعة، فجرحهم األسد فيها حىت هلكوا و محل القوم 
السالح فكاد أن يكون بينهم قتال.

فأتيتهم فقلت: »أتقتلون مائيت رجل من أجل أربعة أانس؟! تعالوا أقضي بينكم 
بقضاء، فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم إىل رسول هللا إيل 

فهو أحق ابلقضاء.« 
فيجعل لألول ربع الدية، و جعل للثاين ثلث الدية و جعل للثالث نصف 
الدية، وجعل للرابع الدية، وجعل الدايت على من حفر الزبية على القبائل 
األربعة؛ فسخط بعضهم و رضی بعضهم. مث قدموا على رسول هللا ان 

فقضوا عليه القصة. 
فقال: »أان أقضي بينکم.« 

فقال قائل: فإن عليا قد قضى بيننا. 
قضي  »القضاء كما   :هللا رسول  فقال   ،علي قضي  مبا  فأخربوه 
قضاء   هللا رسول  فأمضي  قيس:  وقال  محّاد(،  هذا  )قال   »علي

 2.علي
وروى أمحد إبسناده عن محيد بن عبد هللا بن يزيد املدين أنه:

ذُکر عند النيب: قضاء قضى به علي بن أيب طالب، فأعجب به 

عبدالّرحيم مبارک

قضاء علي

الكامل على تذليلها، وتعذر عليه االتصال إبمامه،  العدل  يتوقف تطبيق 
فسوف يكون اإلهلام هو املـنقذ الوحيد يف هذا املوقف، حفاظا على العدل 

الكامل، فيكون االلتزام بصحة هذه األطروحة ممكنا.
أي  يف   ابملهدي االتصال  إمكان  لوضوح  الوجود؛  اندر  هذا  أن  غري 

منطقة من مناطق العامل.

2. إن أصحاب املهدي يتلقون علومهم يف العصر السابق على الظهور، 
أو قد ميارسون بعض أشكال احلكم والقضاء أيضا.

وذلك انطالقا من عدة وجوه:
الف: إن ظاهر نفس الرواايت هو ذلك، مبعىن أهنم انجزين علما وعمال قبل 
الظهور، وإمنا يتسىن هلم ممارسة احلكم والقضاء يف الدولة العاملية، انطالقا 
من هذه اخلربات، مضافا إىل التعليمات املهدوية اجلديدة، فإننا نسمع الرواية 
تقول: »... هذه العدة اليت خيرج فيها القائم وهم النجباء والفقهاء وهم 
احلكام وهم القضاة«، فنفهم منها: أهنم متصفون هبذه الصفات من حني 
خروجهم مع القائم ومبايعتهم له، وهذا ال يكون إال إذا كانوا قد عرفوا كذلك 

قبل الظهور.
وأما قوله: »الذين ميسح على بطوهنم وظهورهم فال يشكل عليهم حكم«، فهو 

إشارة إىل التعليمات املهدوية اجلديدة، كما سوف نشري.
وكذلك الرواية اليت تعدد من أصحاب القائم: يوشع بن نون، وسلمان 
أهنم  املعلوم  فمن  أبشخاصهم،  أرادهتم  إن  فإهنم  وغريهم.  األشرت  ومالك 
انجزون علما وعمال، وهلم اتريخ إمياين انصع قبل الظهور، وإن أرادت الرواية 
أن أصحاب القائم املهدي يشبهون هبؤالء يف صفاهتم الرئيسية، فمن الواضح 

أن كوهنم انجزين يف لعلم والعمل من أهم هذه الصفات.
الفرد  يكون  معمق،  نفسي  مبستوى  املـعمق  الفكري  املستوى  هذا  ويقرتن 
احلاكم حمتاجا إليه، حني يذهب إىل منطقته أول مرة، وتكون الدولة مؤسسة 
تصوره،  جمرد  عن  يعجز  قد  ضخمة،  مسؤوليات  يتحمل  إنه  مرة.  ألول 
فكيف وهو سيوضع يف وسط معمعتها، وهو مؤهل يف تربيته السابقة اليت 
أنه  إال  والفكرية؟  اإلميانية  الناحيتني  من  مفصال،  وفروعها  جذورها  عرفنا 
حيتاج إىل جانب اثلث، هو اجلانب النفسي ليكون »أجرأ من ليث، وأمضى 
من سنان«، وليواجه العامل مبعنوايت عالية، وقوة ابلغة مناسبة مع املستوى 

املطلوب للدولة العاملية.
بطوهنم  على  ميسح   - الرواايت  يف  - كما   املهدي جند  هنا؛  ومن 
وظهورهم، فال يشكل عليهم حكم، وال يتعايون يف قضاء، فإن الفكرة وحل 
املشكلة قد يعتاص على اإلنسان مع وجود االرتباك والرتدد يف نفسه، فيصبح 
يف حالة شرود واحنطاط، وأما مع ارتفاع املعنوايت وقوة اإلرادة، فال معىن 
حلصول ذلك، وأدىن ما يعمله املهدي يف هذا الصدد هو أن يعانقهم 
هذه املـعانقة عند الوداع. وهبذا األسلوب، وعن هذا الطريق، سوف يتوزع 

حكام املهدي أقاليم العامل، وتستتب الدولة العاملية، حىت: 
»ال تبقى أرض إال نودي فيها شهادة أن ال إله إال أهلل، وحده ال شريك له، وأن 
حمّمدا رسول هللا، وهو قوله تعاىل:»َو َلُه َأْسَلَم َمْن يف السَّماواِت َو اأْلَْرِض 

َطْوعاً َو َكْرهاً َو ِإلَْيِه يـُْرَجُعون .«14

اهلوامش:
1. القندوزی، سليمان بن ابراهيم، »ينابيع املودة«، ص 509.

2. اجمللسی، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 180.
3. نفس املصدر، ص 185.

4. نفس املصدر، ص 188 و 189.
5. النعمانی، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 170.

6. سورة األنعام، اآلية 89.
7. سورة املائدة، اآلية 57.

8. النعمانی، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 172.
9. ابن الطاووس، علی بن موسی، »املالحم و الفنت«، ص 171.

10. نفس املصدر.
11. اجمللسی، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 185.

12. احلائری يزدی، شيخ علی، »إلزام الناصب فی اثبات احلجة الغائب«، ص 
207 و ما بعدها.

عدة  إىل  بعدها  ما  504و  الکربی«، ص  الغيبة  »اتريخ  حمّمد،  سّيد  الصدر،   .13
صفحات.

14. سورة آل عمران، اآلية 83.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، ص 483-505؛ ابلتخليص.

دولة كريمة
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الَكّرة

نهاية قرون من معاناة األنبياء

خیر البرّية

قال هللا تعالی يف حمکم کتابه:
نْيا َو يـَْوَم يـَُقوُم اأْلَْشهاد«1  »ِإانَّ لَنـَْنُصُر ُرُسَلنا َو الَّذيَن آَمُنوا يف احْلَياِة الدُّ

 ،وشعيا وزكراي قتله قومه، كيحىي قد ُعِلَم أن بعض األنبياء
ومنهم من خرج من بني أظهرهم؛ إما مهاجراً إىل الّل كإبراهيم، وإما إىل 

السماء كعيسى، فأين النصرة يف الدنيا؟
وما عدا داوود وسليمان فان ابقي األنبياء عانوا كثريا، ورحلوا من 
هذه الدنيا يف هناية املطاف إما مع أنصار قالئل أو من دون نصري..قتل 
هابيل بن آدم، طرح يوسف يف اجلب و حبس يونس ببطن 
. و حرق جرجيس و دانيال و صلب عيسى  احلوت و قتل  حيىي
النار وذلك جبريرة تكسري  ألقي يف  ابراهيم من مدينته بعد أن  النيب  ونفي 

األصنام.3 وأما النيب لوط فقد هجر قومه الظاملني ليال خوفا منهم، فيما 
كان عدد من أفراد اسرته معه.4 ورحل النيب موسى من هذه الدنيا بينما 
كان ملك املوت يهيل الرتاب على قربه.5 وكاد النيب عيسى يصلب 
بسبب خيانة أحد أصدقائه املقربني منه، وتوىف خامت األنبياء بينما وقع 
شجار يف السقيفة حول من خيلفه، وكان خليفته ابحلق اإلمام علي أمري 

.يصلي على جثمان الرسول األكرم املؤمنني
 وقد حصلت يف اتريخ البشرية املشني ولألسف جرائم كثرية ضد اإلنبياء 

:ونقرأ يف ذکراي النيب .االهليني
انطلق إبليس يستقري جمالس بين إسرائيل أمجع ما يكونون و يقول يف مرمي و 
رأى  فلما  زكراي  على  الفاحشة  و شاعت  الشر  التحم  بزكراي حىت  يقذفها 

النيب فقال: احلمد هلل الذي جعل احلكمة فينا أهل البيت.3
وروى الطرباين يف »املعجم الكبري« إبسناده عن زيد بن أرقم، قال:

بعث رسول هللا و عليا عامال على اليمن، فأيت بركاز،4 فأخذ منه اخلمس 
و دفع بقيته إىل صاحبه، فبلغ ذلك النيب فأعجبه.5 

وروى ابن حجر يف »الصواعق« و ابن الصباغ املالكي يف »الفصول املهمة«،
أن رسول هللا كان جالسا مع مجاعة من أصحابه، فجاء خصمان فقال 

أحدمها: اي رسول هللا، إن يل محارة و إن هلذا بقرة، وإن بقرته قتلت محاري. 
فبدأ رجل من احلاضرين فقال: ال ضمان على البهائم. 

فقال: »اقض بينهما اي علي!« 
فقال علي هلما: »أكاان مرسلني أم مشدودين، أم أحدمها مشدودة و اآلخر 

مرَسال؟« 
فقاال: كان احلمار مشدودة و البقرة مرسلة و صاحبها معها.

فقال: »على صاحب البقرة ضمان احلمار.« 
فأقر رسول هللا ان كمه و أمضي قضاءه.9

اهلوامش:
1. »فضائل الصحابة«، ج ۲، ص 645، ح ۱۰۹۵؛ »املعجم الكبري«، ج ۵، ص 
الصحيحني«، ج ۳، ص 135-136، و يف  174، ح 4۹۹۱؛ »املستدرك على 
آخره: »فضحك النيب حيت بدت نواجذه - أو قال: »أضراسه« و رواه بطريق آخر 

و زاد فيه: »فقال النيب: ما أعلم فيها إال ما قال علي.«
2. »مسند أيب داود الطيالسي«، ج 1، ص ۱۸؛ »املصنف«، ج ۵، ص 448، ح 
۲۷۸۷۲ و ج ۶، ص 13، ح 29096؛ »مسند أمحد«، ج ۱، ص ۷۷، ح ۵۷۳ 

و ج ۱، ص ۱۵۲، ح ۱۳۱۲؛ »جممع الزوائد«، ج 6، ص ۲۸۷.
3. »فضائل الصحابة«، ج ۲، ص 654، ح ۱۱۱۳۳.

4. الكاز - کتاب - مبعىن املركوز، أي املدفون، و هو يشمل املعادن و ما کنزه بنو آدم 
قبل اإلسالم )»جممع البحرين: ركز( 

5. »املعجم الكبري«، ج 5، ص ۱۷۶، ح 4۹۹۱.
6. »الصواعق احملرقة«، ص ۱۲۳، ب ۹، ف ۲؛ »الفصول املهمة«، ص 35-34، 

ف۱.

املصدر: »خري الربية و االلطاف االهلّية«، بريوت، دارالعلوم، ص 121-120.
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اهلوامش:
1. سورة الغافر، اآلية 51.

2. املسعودى، على بن حسني، »اثبات الوصية«، قم، انصاراين ، الطبعة الثالثة، 1384 
ه.ق./ 1426م.، ص 32.

3. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.،ج 8، 
ص 370.

4. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 8، ص 328.
5. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 

الثانية، 1395ق.، ج 1، ص 153.
6. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »علل الشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 

ج 1، ص 80.
7. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 8، ص 116.

8. اجمللسى، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، داراحياء الرتاث العريّب، الطبعة الثانية، 
1403 ق.، ج 53، ص 65.

9. ابن شهر آشوب املازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب«، قم، الطبعة 
االولی، 1379 ق.، ج 4، ص 85.

10. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »علل الشرائع«، ج 1، ص 77.
11. الشيخ احلر العاملى، حمّمد بن حسن، »اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة«، 

طهران، الطبعة االولی، 1362 ش.، ص 46.
12. سورة آل عمران، اآلية 9.

13. سورة آل عمران، اآلية 81.
14. القمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، الطبعة الثالثة، 1404 ق.، ج 

1، ص 247.
15. سورة آل عمران، اآلية 81.

16. القمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، ج 1، ص 25.
17. سورة النور، اآلية 55.

18. سورة القصص، اآليتان 6-5.
19. القمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، ج 1، ص 25.
20. اجمللسى، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، ج 26، ص 291.

زكراي ذلك هرب و اتبعه سفهاؤهم و شرارهم و سلك يف واد كثري النبت 
حىت إذا توسطه انفرج له جذع شجرة فدخل فيه و انطبقت عليه الشجرة و 
أقبل إبليس يطلبه معهم حىت انتهى إىل الشجرة اليت دخل فيها زكراي فقاس هلم 
إبليس الشجرة من أسفلها إىل أعالها حىت إذا وضع يده على موضع القلب من 
زكراي أمرهم فنشروا مبنشارهم و قطعوا الشجرة و قطعوه يف وسطها مث تفرقوا عنه 
و تركوه و غاب عنهم إبليس حني فرغ مما أراد فكان آخر العهد منهم به و مل 
يصب زكراي من أمل املنشار شي ء مث بعث هللا عز و جل املالئكة فغسلوا زكراي 
و صلوا عليه ثالثة أايم من قبل أن يدفن و كذلك األنبياء ال يتغريون و ال 

أيكلهم الرتاب و يصلى عليهم ثالثة أايم مث يدفنون.6 
قيام  أربعة  اثنني و  يقتلون  قائمان و  اثنان  نبيا و  تقتل  إسرائيل  بنو  »و كانت 
قتلهم  آخر  يقوم سوق  و  نبيا  الواحد سبعني  اليوم   قتلوا يف  رمبا  أنه كان  حىت 

النهار...«7 
روی عن مجيل بن دراج عن أيب عبدهللا قال: قلت له قول هللا عزوجل  
 :نْيا َو يـَْوَم يـَُقوُم اأْلَْشهاد«، قال »ِإانَّ لَنـَْنُصُر ُرُسَلنا َو الَّذيَن آَمُنوا يف احْلَياِة الدُّ
»ذلك و هللا يف الرجعة أ ما علمت أن  يف  أنبياء هللا  كثريا مل ينصروا يف الدنيا و 

قتلوا و أئمة قد قتلوا و مل ينصروا فذلك يف الرجعة.«8 
نقرأ يف حديث مقاتل عن زين العابدين عن أبيه حسني بن علّی يف 

 :ما جری علی حييي بن زکراي
»أن امرأة ملك بين إسرائيل كربت و أرادت أن تزوج بنتها منه للملك؛ فاستشار 
امللك حيىي بن زكراي فنهاه عن ذلك. فعرفت املرأة ذلك و زينت بنتها و 

بعثتها إىل امللك فذهبت و لعبت بني يديه، فقال هلا امللك: ما حاجتك؟ 
قالت: رأس حيىي بن زكراي. 

فقال امللك: اي بنية حاجة غري هذه! 
قالت: ما أريد غريه. 

 . و كان امللك إذا كذب فيهم عزل عن ملكه فخري بني ملكه و بني قتل حيىي
فقتله  مث بعث برأسه إليها يف طشت من ذهب فأمرت األرض فأخذهتا و سلط 
هللا عليهم خبت نصر فجعل يرمي عليهم ابملناجيق و ال تعمل شيئا فخرجت عليه 

عجوز من املدينة. 
فقالت: أيها امللك! إن هذه مدينة األنبياء ال تنفتح إال مبا أدلك عليه. 

قال لك ما سألت؟ 
قالت: ارمها ابخلبث و العذرة، ففعل فتقطعت فدخلها فقال علي ابلعجوز، فقال 

هلا ما حاجتك؟ 
قالت: يف املدينة دم يغلي فاقتل عليه حىت يسكن. فقتل عليه سبعني ألفا حىت 

سكن. 
اي ولدي! اي علي! و هللا ال يسكن دمي حىت يبعث هللا املهدي فيقتل على 

دمي من املنافقني الكفرة الفسقة سبعني ألفا.«9 
و روی عن أيب عبد هللا قال: »إن إمساعيل الذي قال هللا عز و جل  يف 
كتابه  و اذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق  الوعد و كان رسوال نبيا مل يكن 
إمساعيل بن إبراهيم بل كان نبيا من األنبياء بعثه هللا عز و جل إىل قومه فأخذوه 
فسلخوا فروة رأسه و وجهه فأاته ملك فقال إن هللا جل جالله بعثين إليك فمرين 

 10». مبا شئت فقال يل أسوة مبا يصنع ابحلسني

 نعم؛ ان هللا تعاىل ينجز الوعد ابلنصر لالولياء قبل اآلخرة عند قيام القائم
 و الكرة الىت وعد هبا املؤمنون ىف العاقبة.11 فان كثريا من الرسل و االئمة

و الذين آمنوا مل ينصروا لفعل مستقبل »ِإنَّ اللََّ ال خُيِْلُف اْلميعاد.«12 

ميثاق االنبياء علی الرسول اخلامت
قال هللا تعالی يف کتابه:

ُ ميثاَق النَِّبيِّنَي َلما آتـَيـُْتُكْم ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة مثَّ جاءَُكْم َرُسوٌل  »َو ِإْذ َأَخَذ اللَّ
ُمَصدٌِّق ِلما َمَعُكْم لَتـُْؤِمُننَّ ِبِه َو لَتـَْنُصُرنَُّه قاَل َأ َأقـَْرْرمُتْ َو َأَخْذمُتْ َعلى  ذِلُكْم ِإْصري 

قاُلوا َأقـَْرْران قاَل فَاْشَهُدوا َو َأاَن َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهدين «13 
و معلوم ان ذلك مل يقع بعد. 

روی عن أيب بصري عن أيب جعفر يف قوله »لتؤمنن به و لتنصرنه « قال: 
»قال ما بعث  هللا  نبيا من  لدن  آدم  فهلم جرا إال و يرجع إىل الدنيا- فيقاتل 

 14 ».و أمري املؤمنني و ينصر رسول هللا
 ُ روی عن عبد هللا بن مسكان عن أيب عبد هللا يف قوله  »َو ِإْذ َأَخَذ اللَّ
ميثاَق النَِّبيِّنَي َلما آتـَيـُْتُكْم ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة مثَّ جاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلما َمَعُكْم 

لَتـُْؤِمُننَّ ِبِه َو لَتـَْنُصُرنَُّه«15  
قال: »ما بعث  هللا  نبيا من  لدن  آدم  إىل عيسى إال أن يرجع إىل 
الدنيا فينصر أمري املؤمنني و هو قوله »لتؤمنن به « يعين رسول هللا  و 

 16». لتنصرنه  يعين أمري املؤمنني
و مثله كثري- و ما وعد هللا تبارك و تعاىل األئمة من الرجعة و النصرة- 
الصَّاحِلاِت  َعِمُلوا  َو  األئمة(  معشر  )اي  ِمْنُكمْ   آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اللَّ »َوَعَد  فقال: 
لََيْسَتْخِلَفنَـُّهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم- َو لَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينـَُهُم 
لَنَـُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا- يـَْعُبُدوَنيِن ال ُيْشرُِكوَن يب  الَِّذي اْرَتضى  هَلُْم- َو لَيـَُبدِّ

َشْيئًا«17 
الَِّذيَن  َعَلى  َنُنَّ  َأْن  نُرِيُد  قوله »َو  و  الدنيا-  إىل  إذا رجعوا  يكون  مما  فهذا 
اْسُتْضِعُفوا يف اأْلَْرِض- َو َنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو َنَْعَلُهُم اْلوارِِثنَي َو ُنَكَِّن هَلُْم يف اأْلَْرضِ «18 

فهذا كله مما يكون يف الرجعة.19 
 :قال أمري املؤمنني

»إن هللا تبارك و تعاىل أحد واحد تفرد يف وحدانيته مث تكلم بكلمة فصارت نورا 
مث خلق من ذلك النور حمّمدا و خلقين و ذرييت مث تكلم بكلمة فصارت روحا 

فأسكنه هللا يف ذلك النور و أسكنه يف أبداننا. 
فنحن روح هللا و كلماته و بنا احتجب عن خلقه فما زلنا يف ظلة خضراء حيث 

ال مشس و ال قمر و ال ليل و ال هنار و ال عني تطرف. 
نعبده و نقدسه و نسبحه قبل أن خيلق خلقه و أخذ ميثاق األنبياء ابإلميان و 
ُ ميثاَق النَِّبيِّنَي َلما آتـَيـُْتُكْم ِمْن ِكتاٍب َو  النصرة لنا و ذلك قوله تعاىل  »َو ِإْذ َأَخَذ اللَّ
ِحْكَمٍة مثَّ جاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلما َمَعُكْم لَتـُْؤِمُننَّ ِبِه«  يعين مبحّمد و لتنصرن  
وصيه فقد آمنوا مبحّمد و مل ينصروا وصيه و سينصرونه مجيعا و إن هللا أخذ 
فقد نصرت حمّمدا و  لبعض.  بعضنا  ميثاق  حمّمد ابلنصرة  ميثاقي مع  
جاهدت بني يديه و قتلت عدوه و وفيت هللا مبا أخذ علي من امليثاق و العهد 
و النصرة حملّمد و مل ينصرين أحد من أنبيائه و رسله ملا قبضهم هللا إليه و 

سوف ينصرونين .«20 

الَكّرة

الَكّرة
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بيل كيلنتون )1992-2000م.(
زادت سيطرة اليهود على املناصب احلساسة يف حكومة كلنتون، وزاد عددهم 

زايدة كبرية ومن أشهرهم:
- انئب الرئيس األمريكي: آل جور،

- مستشار الرئيس لالمن القومى: صموئيل بريجر،
- املبعوث الرائسى لشئون الشرق األوسط: دنيس روس،

- وزيرة اخلارجية: مادلني أولربأيت )ومت تعيني عدد كبري من اليهود يف هذه 
الوزارة حىت أصبحت كأهنا وزارة خارجية لليهود..(،

- وزير الدفاع: وليام كوهني )وحياولون ختفيف لفظ اإلسم يف بعض اإلذاعات 
إىل كوين بدال من كوهني اخفاءا للهوية كاملعتاد(.

اإلدارة  الوظائف خاصة يف  اليهود يف خمتلف  فضال عن عصبة كبرية من 
الوسطى.

ويف عهد كلنتون قام اسحق رابني رئيس الوزراء اإلسرائيلي ومن بعده شميون 
برييز ابلرتتيب بعقد اتفاقات سالم مع الفلسطينيني ومع السوريني وقطعوا يف 
ذلك شوطا. إال أن رجال الكوجنرس وجدوا أنفسهم واقعني حتت ضغوط 
األمريكية  املعوانت  لتجميد  اجلهود  ببذل  طالبت  اليت  الصهيونية  القوي 
املفاوضات،  يف  عرفات كشريك  بـايسر  اإلعرتاف  ولعدم  للفلسطينيني، 
ولتعويق املفاوضات السورية - اإلسرائيلية عن طريق املعارضة املسبقة لوضع 
قوة سالم أمريكية على احلدود يني البلدين، ولقطع املعونة األمريكية عن 
»مصر« أيضا إلختاذها عدة خطوات يف دعم  وحشد الصف العرىب أثناء 

املفاوضات.
وكانت السفارة اإلسرائيلية يف »واشنطن« تتدخل إىل جانب اإلدارة األمريكية 
يف كل مرة يهدد فيها املوقف ابإلنفجار، ليقوما ابلعمل على هتدئة الكوجنرس 

ومناشدته عدم تدمري فرص السالم. ويقول ج. جولدبريج: 

واحلقيقة أن عمل اللوىب يف الكوجنرس أصابه الشلل بسبب اإلنقسام بني 
هؤالء املؤيدين واملعارضني لقبول إسرائيل حلل وسط مع العرب... وعندما 
طلبت حكومة إسرائيل من »آيباك« أن تقوم حبملة لشحن التأييد للسياسة 
اإلسرائيلية، قامت آيباك عام 1995م. بطرح مبادرة تشريعية يف الكوجنرس 
لنقل السفارة األمريكية من »تل أبيب« إىل »القدس«. وقد سبب ذلك 
أن عاصمتها  تدعى من جانب  اليت  اإلسرائيلية  للحكومة  إحراجا شديداً 
القدس، ومن جانب آخر ختوض مفاوضات سالم سوف يتقرر من خالهلا 

مستقبل املدينة املتنازع عليها...
وبعد أن كانت حكومة حزب العمل اإلسرائيلي برائسة رابني مث برييز قد 
مبدئى  اتفاق  إىل  وتوصلت  »سوراي«  مع  املفاوضات  من  شوطا  قطعت 
مع الفلسطينيني يف »أوسلو«، جاء من بعدهم نتانياهو على رأس حكومة 
من »حزب الليكود« مؤتلفا مع عديد من أحزاب اليمني، فقام بطرح كل 
اإلتفاقات السابقة مع سوراي والفلسطينيني جانبا واتبع سياسة متشددة يف 
االستيطان وإرهاب وترويع املواطنني العرب، ووعد فكذب وحنث بوعوده، مث 
مت عقد اتفاق يف »واي بالنتيشن«، حبضور الرئيس األمريكي كلنتون وامللك 
حسني ملك »األردن«، بني عرفات ونتانياهو ببعض اجراءات احلكم الذاتى 
للفلسطينيني ومطار وممرات وأن يتم التمهيد إلعالن الدولة الفلسطينية يف 4 

مايو 1999م. واطالق سراح األسرى الفلسطينيني يف إسرائيل... .
ولكن نتانياهو كعادته تعلل وسوف وأجل وكذب ومل يوف أبهم تعهداته 
يف هذا االتفاق. وقد استغل يف كل ذلك ضعف موقف الرئيس األمريكي 
مع  أمريكا  يهود  له  خلقها  اليت  مبشكلته  اإلتفاق  ومنسق  كلنتون شريك 
خليفات  األمريكيات  اليهودايت  من  وغريها  لوينسكى  مونيكا  اليهودية 
إستري وكان الذي أجج نريان هذه املشاكل هو املدعى العام اليهودي ستار 
الذي ابشر التحقيق يف املوضوع وأخذ يضخم فيه ويعيد فيه ويزيد ويصدر 
الصهیونیة بین السرية والعلنیة 25التصرحيات حىت بلغ حجم أوراق التحقيق ما مأل العشرات من الصناديق 

كان يلزم وضعها فيها  ونقلها بسيارات نصف نقل إىل الكوجنرس ألخذ الصهیونیة بین السرية والعلنیة 25
القرارات الالزمة بشأهنا يف مواجهة الرئيس األمريكي.

وقد أوقع اليهود كلنتون يف مستنقع التحقيقات يف موضوع مونيكا لوينسكى 
»البيت  مباشرة رائسته يف  وقبل  أثناء  ومع غريها  معها  اجلنسية  وممارساته 
حكومة  ممارسات  جتاه  للرئيس  معارضة  أي  إلضعاف  وذلك  األبيض«، 
الليكود ونتانياهو ضد مسرية السالم وما حتقق منها. وكان ذلك أيضا بعد أن 
جترأ كلنتون ورفض مقابلة نتانياهو عند زايرته ألمريكا، وبعد حماولته ممارسة 
الراعى احملايد للسالم، وبعد مطالبته إسرائيل بعدم إختاذ أي إجراءات تؤدي 
لإلخالل إبتفاق أوسلو بدال من اخلضوع الكامل للحكومة برائسة نتانياهو 

ورغباته وشروطه وخططه للسالم.

جرج بوش الصغري )2001-2006م.(
إسرائيل  ابسم  الرمسى  املتحدث  وكأنه  العامل  يف  دولة  أكرب  رئيس  أصبح 
والصهاينة، وكان وأفراد حكومته الذين كانوا ما بني صهيوين أو من سيطر 
املدافعني األول عن جرائم إسرائيل واصفينها ابلدفاع عن  الصهاينة،  عليه 
إداانت رمسية هلم حىت ولو كان هناك  النفس، واملانعني دون حصول أي 
إمجاعا أو شبه إمجاع على تلك اإلداانت مستخدمني حق الفيتو بشكل هو 
أقرب إىل البلطجة. وقد غضوا الطرف عن امتالك إسرائيل ألسلحة الدمار 
الشامل وراحو يهددون من ليست لديهم مثل تلك األسلحة ممن يريدون 
سحقهم لصاحل الصهاينة مدعني أبهنم يسعون إلمتالكها. ومبنطق البلطجية 

قالوا أن من ليس معهم فهو عدوهم )حىت لو كانوا على ابطل(. 
وقاموا بتوصيف اإلرهاب الدوىل مبا يتناسب مع أهوائهم وتوجهاهتم، بل قل 
أهنم هتربوا من حتديد ما هو اإلرهاب  ومن هو اإلرهاىب ليكون التعريف بذلك 
مطاطا يستخدم حسب احلاجة واهلوي. وأدرجوا اجلماعات املناضلة لتحرير 
الشرائع واألعراف  الذي كفلته هلم  الشرعى  أرضهم واحلصول على حقهم 
البطولية أبهنا  أعماهلم  أمواهلم  ووصفوا  ضمن مئات اإلرهابيني و صادروا 
أبطال  يضعون  بذلك  أبهنم  متجاهلني  واإلرهاب.  اإلنسانية  ضد  عدوان 
تصنيفاهتم  احملتلني ضمن  من  وأرضهم  بالدهم  بتحرير  قاموا  الذين  التاريخ 

اإلرهابية. 
وال يوجد تعبري دقيق وخمتصر يصف حكومة بوش الصغري وبطانته وسياسته 
سوى أن نقول إنه لو كان شارون أو نتانياهو وحكومتهم هم الذين بيدهم ويف 
سلطتهم حكم الوالايت املتحدة األمريكية، ملا مارسوا ذلك أبكفأ مما تقوم 
به حكومة بوش الصغري وبطانته ومبا خيدم اخلطط والسياسات اإلسرائيلية 
النازية التوسعية، وملا قاموا إبصدار التصرحيات واالفرتاءات أبكفأ منهم يف 

ذلك السبيل الغاشم.
الكاتبة  أوردت  الصغري  بوش  حكومة  على  الصهاينة  سيطرة  مدى  وعن 
»الصحفية املتميزة« مها عبد الفتاح يف مقال هلا جبريدة أخبار اليوم الصادرة 
أول مارس 2003م. حتت عنوان بليغ يدل على املضمون  »أمريكا خمطوفة 
ورهينة لدى هؤالء.. وابألمساء« وقدمت يف املقال قائمة أمدهتا هبا مصادر 
يف واشنطن عن أمساء واحد وثالثني عضواً هاماً يف حكومة بوش الصغري 
إلسرائيل  املؤيدين  الصهاينة  اليهود  من  ومجيعهم  قراراهتا  على  يهيمنون 

بتشدد... 
ورد يف »جملة كيفونيم« يف فرباير 1982م. عن اخلطط إىل مستقبلية إلسرائيل 
وأهدافها وقارنت ذلك مبا حيدث وتتحدث به حكومة بوش الصغري لوجدهتا 
تتفق متاما مع ما ورد ىف تلك اخلطط واألهداف كلمة بكلمة وأزيد.. مث 
برجى »مركز  فيها  اليت هدم  احداث 11 سبتمرب عام 2001م.  جاءت 
التجارة العاملى« يف »نيويورك« فوق رؤوس اآلالف من األبرايء، أبيد تشري 
احلقائق إىل املستوی العاىل من التخطيط والتنفيذ الغري متاح سوى لدول 
إدارة بوش حىت  التكنولوجيا واإلدارة. وقد ابدرت  ذات مستوی رفيع من 
قبل أن يفيق أي شخص من الصدمة ويعى ما حصل، ومن الدقيقة األوىل 
وتنظيم  واملسلمني  العرب  إىل  اإلهتام  بتوجيه  حتقيق  أي  وقبل  لألحداث، 
»القاعدة«. مث حاولوا تدعيم ذلك بدالئل مضحكة ال تتناسب مع علو 
ودقة التخطيط والتنفيذ مثل ترك سيارة هبا مذكرات ابللغة العربية عن اخلطة 
يف سيارة قرب مطار إقالع الطائرات مستخفني بعقول كافة البشر ومعتمدين 

على أن القوة هى خري دليل لالقناع.
اليهود  التحقيقات مثل وجود بعض  أدلة قوية يف  الوقت أمهلوا  ويف نفس 
وكانوا  األحداث  بتصوير  قاموا  حيث  الكباري  أحد  على  اإلسرائيليني 
ومت  ابالبراج،  االصطدام  حدوث  عند  واملرح  النصر  صيحات  يتصاحيون 
اإلفراج عنهم وترحيلهم دون التعمق يف البحث. كما إنه مت إمهال تصادف 
عدم ذهاب اآلالف من اليهود العاملني يف األبراج إىل عملهم عند وقوع 

األحداث.. وكل ذلك يثري كل الريب فيمن وراء ذلك حقيقًة... 
وقد استغلت تلك األحداث يف إاثرة العداوة ضد املسلمني والعرب، ولقد 
يلزم إاثرة حرب  قلبه أبنه  الصغري ونطق مبكنون  الرئيس بوش  زلف لسان 
احلرايت  من  حتد  قوانني  وأصدر  ذلك..  بعد  اعتذارة  حماولة  رغم  صليبية 
وتعطيه سلطات استثنائية يف التنصت واإلعتقال وخالف ذلك وكانت كلها 
أمريكا وخارجها.. وأعطته سلطات  املسلمني والعرب داخل  موجهة ضد 
حملاربة اإلرهاب الذي يرون أنه إرهاب.. فكانت كل خطبة تتسم ابلغرور 

ابلقوة وابلبلطجة وإاثرة العداوات الظاهرة والباطنة.. 
ويري الكثريون أن كل احلضارات اليت زالت، بدأ زواهلا عندما وصلت إىل 

حد الغرور والزهوق حىت لو وصل ألعلى درجات البطش األعمى..

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

اهتمام الرؤساء األمريكيين بالمصالح الصهيونية
ونمو السيطرة الصهيونية عليهم
القسم الثاني
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عالمات النهاية

الغزو الثقافي والحضاري في آخر الّزمان
يقول سون وو يف كتاب »قانون القتال« الذي يعد من أهم وأشهر األعمال 

الكالسيكية يف اجملال االسرتاتيجي )۲۵۰۰ قبل امليالد(:
إن أحد املبادئ األساسية للحرب هو أنه ال جيب الرهان على عدم جمئ العدو، 
وميكن الرهان فقط على جهوزيتنا ملواجهة العدو. كما أنه ال ميكن أبدا الرهان 

على عدم شن العدو هجوما، وميكن فحسب الرهان على قوتنا وجهوزيتنا.1 
إن حكم بلد ما، هو أكثر تعقيدا وصعوبة من القيادة يف س احة القتال 
ما، أصعب ابربع مرات من  تعقيدات وخماطر حكم منطقة  إن  العصيبة. 
قيادة جيش ما يف ساحات القتال. إن مجيع القواعد اليت تعتمد يف جمال 
جمال  يف  وإتباعها  إعتمادها  ميكن  امليداين  القتال  وتكتيكات  اسرتاتيجية 
إىل  للجوء  حمدودة  مواقع  يف  يضطرون  احلكام  أن  مبا  بل  وامللك،  احلكم 
احلرب وجها لوجه ويتواجدون يف بقية سنوات احلكم يف امليادين األخرى 
الضغينة  أمناط  على حتديد  مرغمون  فاهنم  و...(،  واالقتصادية  )السياسية 
واحلقد والعداءات الداخلية واخلارجية، تلك اليت تعرض بالدهم للخطر، وإن 
مت درك هذا، فان مجيع األشخاص الذين يرتدون يف زمن السلم والصلح، رداء 
امللك واحلكم، يتحاشون التواجد يف ذلك امليدان، الهنم سيلقون ابنفسهم 

فضال عن شعوهبم إىل التهلكة بسبب إفتقادهم الكفاءة.
ويف أي ظرف )السلم واحلرب( فان العدو احلقود، يسعى من خالل تغيري 
وتضليله  وايقافه  االخر  ابلطرف  الصدمة  إلحلاق  القتال،  وساحة  األرض 

واستنزافه وتقويضه وتدمريه، ويستخدم أي وسيلة وحربة التحقيق مآربه.

أربعة ميادين، أربعة جيوش
أي انسان وأي مدير وحاكم، البد أن جيهز نفسه للتواجد يف ما اليقل عن 

أربعة ميادين ومواجهة أربعة جيوش:

1. مواجهة عدو سافر وسالح سافر 
إن احلرب واملواجهة العسكرية تعد أبسط أشكال القتال برغم وجود تعقيدات 
القتال امليداين واملواجهة املسلحة. امليدان الذي يشاهد فيه املقاتل عدوه و 
جيش العدو بوضوح وجالء بلباسهم ولوائهم وسالحهم، ويدخل يف مواجهة 
االسرتاتيجي  اجملالني  يف  العسكرية  واملعلومات  القدرات  مستخدما  معهم 

والتكتيكي.

۲. مواجهة عدو سافر وسالح خفي
إن اإلخنراط يف هذا امليدان وساحة املواجهة حيث عدو سافر وظاهر يبدي 
عدائه بوضوح لكنه ال يستخدم سالحا تقليداي، هو أصعب بعض الشئ. 
طاوالت  والقتال خلف  الدبلوماسية  الساحات  يف  الدخول يف حرب  إن 
إتباع مجيع  لكنه خيفی س الحه وحياول  وتراه  تعرفه  املفاوضات مع عدو 
املهارات الدبلوماسية لفرض مطالبه على املنافس وحيصل منه على تنازالت، 

ليس ممكنا من دون معرفة املهارات االسرتاتيجية وتطبيقها بوعي.

3. مواجهة عدو يرتدي قناعا، لكن سالحه جلي وسافرعالمات النهاية
إن القتال يف امليدان الثالث، أصعب بكثري من امليدانني السابقني. فأحياان 
يظهر العدو يف مظهر الصديق، ويتجرد من اللباس العسكري آخر الزمان، 
وحىت السياسي، ويقتحم داير الغرمي، وعندها تكون مواجهته صعبة وأحياان 

مستحيلة ابلنسبة لغري أصحاب التجربة واخلربة.
فال أحد ينظر إىل املبشرين املسيحيني وحديثي الظهور يف عصران احلاضر 
وكذلك املوسيقيني املكلفني مبهمة ما والذين يدخلون ابلسالح الناعم، على 
أهنم أعداء، مثلما أن عامة الناس مصابون اليوم مبواقع التواصل االجتماعي 
يف العصر احلديث، بل أن مثة وزراء وأصحاب مناصب حيتضنون هذا العدو 

املقنع ليل هنار وال يفارقونه للحظة.
والسالح الذي حيمله العدو يف هذا امليدان هو سالح ظريف وجذاب ومغر، 

لكنه كاألفعى اللدوغة والقاتلة. 
ألقوا  ممن  الثاين(  )امليدان  وساسة  األول(  )امليدان  مقاتلون  ابلقليل  وليس 
بدروعهم ورفعوا أيديهم إستسالما واندحارا، حبيث ميكن اإلشارة إىل الكثري 
من الفنانني ممن أصيبوا ابإلنبهار واإلجنذاب و ارتدوا ثياب األجانب. وميكن 
س ماع جلجل أحذية كثرية تسري خلف زعماء الفرق املاسونية والصوفية 
و.... وأنصار متعنتون ينحنون إجالال وإكراما األقطاهبم. وكل قائد وحاكم 
املعرفة والدراسات  إن  امليدان.  للتواجد يف هذا  نفسه  جدير جيهز وحيضر 
الثقافية حول امللل والنحل والشعوب واألمم، تعني القادة واألمراء يف هذا 

امليدان.

۴. مواجهة عدو يرتدي قناعا وسالح خفي
إن هذا امليدان، هو أصعب ميادين القتال، فال العدو فيه واضح وسافر وال 
يشاهد سالحه وال يوجد قتال ميداين وال مواجهة خلف طاوالت رجاالت 
السياسة أو صراعات طائفية مدمرة وحىت غزو ثقايف. بل ميكن عد مصاديق 
خمتلفة هلكذا ميدان عصيب ومرهق. فاجلواسيس واملندسون يعتربون مثاال 

ملقاتلي هذا امليدان.
ويقول سون وو: إن اجلواسيس يعدون دائما كنوزا مثينة لكل حاكم.2

فهؤالء:
• يبعدون العقالء وأصحاب الفضيلة عن احلكام بسهولة لكي ال يكون 

لديهم مستشارين؛
أ( يزيلون أي إمكانية الوصول العقالء وأصحاب املشروع والطرح إىل احلكام 

وأصحاب التوقيع والسلطة؛
ب( يظهرون البعيد قريبا والقريب بعيدا عند احلكام والقادة؛ ث( يظهرون 

اخلونة ابهنم أمناء واألمناء ابهنم خونة؛
إىل  ويدفعوهنم  الشؤون،  مجيع  يف  احلكام  على  مشتبه  األمر  جيعلون  ج( 
اإلستبداد ابلرأي واألاننية ليجردوهنم من كل مواهب البقاء والبقاء السليم 
اعتبارهم  لتشويه جل  عنهم،  وديكتاتورية  مستبدة  ويرمسون صورة  والصاحل 

ومصداقيتهم وشعبيتهم؛
 ح( يهدرون الفرص ويبددون مواضع تصرف احلكام. 

إن واحدا من مصاديق الفريق الرابع من جمموعة احلقد والضغينة وامليادين 

تيار اجملاميع اخلفية واملاسونيون األنيقون. فهؤالء،  العصر احلاضر، هو  يف 
الدعائم  يفتكون ويدمرون األسس بصمت اتم وأيكلون  كحشرة األرضة 

ويبيدوهنا.
الثقايف واحلضاري  برغم اترخيها وماضيها  الشرق  إستحالة شعوب  إن سر 
املاسونيني واجملاميع اخلفية خالل  مقارنة ابلغرب، يعود إىل حضور وعمل 

السنوات املائتني األخرية.
وال ميكن مشاهدة هذه الفئة بصورة مباشرة ويف هيئة وزي أي من القوى 
املذكورة آنفا أو العثور على موطئ قدم واضح هلا. فهؤالء يشكلون حكومات 
الظل دائما، لكن ميكن مشاهدة دورهم ونفوذهم يف مجيع اجملاالت السياسية 
يعملون ويتصرفون  إهنم  الشعوب،  املهمة وبني عامة  والثقافية  واالقتصادية 

بطريقة خفية وغري مرئية.
وقد أنزل اليهود من خالل هذا املسار عموما، صدمات ال تعوض ابجملتمعات 

املسيحية واليهودية. 
إن هذه اجملموعة اخلفية لكن الفعالة وصاحبة األثر، 

1. أفرغت الشرق من حمتواه وابطنه وعلمنت كافة جماالته الثقافية واحلضارية؛
۲. أضفت طابعا عقالنيا على علم الوجود والنظرة العاملية الغربية املشركة 
وامللحدة واألاننية وطبعتها مبسحة ثقافية وأبعدت املسلمني عن علم الوجود 

والنظرة العاملية الدينية؛
3. أسهمت يف زرع اإلنسالخ الثقايف يف اجملتمعات اإلسالمية وابتعاد سكاهنا 
منط  املسلمني  بني  اليوم  يشاهد  ال  حبيث  واحلقيقية،  الثقافية  هويتهم  عن 
العيش والعمارة والطب والتغذية وامللبس واألدب الديين والشرقي االسالمي؛
الشرقية يف اجملاالت  لقد حتول هؤالء إىل مهزة وصل وربط اجملتمعات   .۴
املهمة املذكورة )الفكرية والثقافية واحلضارية ابحملافل اخلفية والتابعة للمجاميع 

املاسونية؛
عالقات  يف كافة  العلماين  التنوير  وتوسع  ومنو  بظهور  هؤالء  تسبب   .۵

وتعامالت اجملتمعات الشرقية؛
... .6

وميكن القول بتجرؤ أن أاي من الدول اليت تشكلت يف الشرق االسالمي 
بشكل  التيار  هذا  تنجح يف حتديد  مل  األخرية  املائتني  األعوام  مدى  على 
اعتماد  ومع  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  جغرافيتها  عن  وصده  شامل 
املذكورة  األربعة  للميادين  اخلصم  دخول  وقنوات  منافذ  حتديد  اسرتاتيجية 
واختاذ االجراءات الرادعة الذكية، ميكن جتاوز العقبات املهمة وإنقاذ قوم من 

الوقوع يف براثن الفالكة والتعاسة.
إن عجز املسلمني على مدى األعوام املائتني األخرية عن حتديد هذا امليدان، 

أدى إىل إنصهارهم الثقايف والعقائدي يف الثقافة الغربية.

إجياد الظروف املادية والثقافية العامة لتجاوز سنوات ما 
قبل الظهور واستقبال أمام الزمان

إن دراسة الظروف احلالية للعامل السيما ما حيدث يف منطقة الشرق اإلسالمي 
وتطبيقها مع ما ورد يف جممل الرواايت املنسوبة إىل املعصومني، حول سنوات 
األزمة وأخر الزمان ما قبل الظهور األكرب اإلمام العصر والزمان يشري إىل 
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أن العامل حبلى ابحداث هائلة.
وميكن مشاهدة عالئم ذلك يف احلاالت التالية:

• األزمات واملآزق متعددة األوجه اليت طالت احلياة الثقافية واحلضارية يف 
العصر احلاضر واالنسان املعاصر، أزمات مثل األزمة االيديولوجية وأزمة اهلوية 
واألزمة البيئية وأزمة األخالق واالسرة و... و طالت سكان الشرق والغرب، 
بينما مل يتم إجياد أي خمرج للخروج من هذه األزمات. وحتول احلديث عن 
هناية العامل وهناية الغرب وآخر الزمان، حديثا سائدا بني الطبقات االجتماعية 

املختلفة يف الغرب املعاصر؛
املادية  احلياة  جممل  دفعت  واليت  الشاملة  والدولية  اإلقليمية  الصراعات   •
والثقافية لسكان الشرق االسالمي حنو ظروف متأزمة ال ميكن التحكم هبا؛

• الوضع املتأزم البيئي الذي فقدت البشرية قدرة التحكم به واصالحه و... 
العديد من العالئم يف الطبقات املختلفة من احلياة يف العصر احلاضر، مؤشر 
على أنه جيب أن نكون ابنتظار مصلح أكثر من أي وقت مضى. وجيري 
احلديث بني املسلمني وأكثر من أي زمن اخر عن آخر الزمان وظهور املنقذ 

املوعود.
وما عدا ذلك، فان جممل األوامر والنواهي الصادرة عن املعصومني، تدعو 
املؤمنني والشيعة للتهيؤ والتحضر لدرك هذه الظروف ومحاية أنفسهم أمام 
عواصف الفنت واإلبتالءات عسى أن يكونوا من بني مستقبلي ومناصري 
صاحب األمر والعصر. لذلك فان اإلنتظار والفكر اجلهوزي يعد من 

أهم اسرتاتيجيات مؤمين وشيعة آل حممد يف عصر الغيبة.
إن اعتماد »اسرتاتيجية اإلنتظار« يعد أحد أهم االسرتاتيجيات العامة واملؤمنة 
للدولة الشيعية واالسالمية. وهناك كم هائل من رواايت آخر الزمان حول 
السنوات العصيبة اليت تسبق الظهور وعالماهتا وهي مبثابة لوحات ارشاد يف 

الطرقات ترسم كيفية وجود وحياة املؤمنني واملستضعفني يف عصر الغيبة.
إن قسما كبريا من الصدمات واألضرار اليت حلقت وتلحق ابرواح وأموال 
وأعراض الناس، انتج عن جتاهل هذه اللوحات اإلرشادية والدليلية يف جادة 
والوجود  للعيش  اسرتاتيجي  أي خط  يقدموا  مل  املعصومون  وكأن  التاريخ. 
مع  يتطابق  مبا  األرض  يف  مجيعهم  ميشون  واملسلمون  الغيبة.  عصر  يف 
االسرتاتيجيات اليت مت تعريفها من قبل اعدائهم )أعداء االنسان واألداين(. 
اخلطوط اليت هي حصيلة علمنة الغرب للدين وأسلمة الشرق للغرب. وجيب 

التذكري ابن اعتماد »اسرتاتيجية اإلنتظار«:
. جيعل املؤمنني جاهزين لإلنفصام عن العهد غري امليمون مع ائمة الكفر 

وجتديد العهد مع ائمة الدين؛
۲. يذكر ابلعودة إىل املعىن احلقيقي للحياة وكشف اهلوية املنسية؛

البداية والغاية  3. يقدم تعريفا جديدا عن الوجود والعيش واإلعراض عن 
احملددين من قبل ائمة الكفر والشرك لعيش االنسان؛

۴. يذكر ابعتماد أسلواب حديثا للحياة مبا خيتلف وطبقه ائمة الكفر لالنسان؛
وبذلك فان االنسان املؤمن ومتشيا مع اإلمام املنتظر، يرتدي ثياب املنتظرين 
اجملاهدين ويتهيئا لإلستقبال املؤمن حلجة هللا احلي. ويظهر موقفه من اخلصم. 

وحذارا أن نكون يف عصر الظهور، يف قافلة املتخلفني واهلالكني.
وال تالحظ يف الوقت احلاضر أي عالمة على احلوار املهدوي على مستوى 

اجملتمع يف ظل توجه اسرتاتيجي، وحىت انه يتم اإلحجام عن البدء يف حوار 
عادي وبتوجه بسيط وعام بني الناس.

ولألسف فان غيبة اإلمام، تشابكت مع غفلة املأموم. 
٭٭٭

واملؤسف أن سكان الشرق االسالمي، لعبوا يف امليادين املختلفة من أرض 
الغرب الغازي خالل السنوات اليت مرت على الثقافة واحلضارة الغربية. فعلى 
سبيل املثال، فان التنمية أو Development شكلت ملعبا خاصا وضع 

يف طريقهم. والغربيون أوحوا بكل احليل للشرقيني ابن:
1. مجيع الطرق الفردوسية )األمن والعدالة والرفاهية( متر عرب جادة التنمية 

واحلداثة؛
2. ال مفر من جتربة احلداثة، وفقا للتعريف الذي يقدمه الغرب عنها؛

3. سكان اسيا وافريقيا وكما يقول الغربيون، مجيع البلدان غري النامية، هي 
بلدان متخلفة وضعيفة وال ميكن الوثوق هبا وهي حباجة إىل الغرب احلديث؛

۴. الغرب قادر عن طريق املنظمات الدولية وبوصفه مصلحا على إيصال 
البلدان غري النامية إىل بر األمان ]احلداثة[؛

۵. الدين والتقليد ومجيع األمناط الثقافية واحلضارية اآلسيوية واالسالمية، هي 
قدمية وتعيق التقدم والتنمية

ومبحاذاة هذه العمليات النفسية، فقد أقدم على تنشئة مثقفني يف خمتلف 
الفروع ويوفدهم إىل سكان الشرق کمبشرين ومدافعني حمليني عن أطروحة 

التنمية
وعلى مدى السنوات املائتني األخرية، حتول املثقون العلمانيون إىل وسيلة 
للتبشري وتصرفوا كأفراد مشاة وعامل تنفيذي للغرب على طريق إخنراط سكان 
اسيا وافريقيا ابحلداثة الناقصة واملدنسة. ويف ضوء هؤالء املنبهرون احملليون 
ابلغرب، تصرف سكان الشرق االسالمي أبنفسهم، وخطوا مئات اخلطوات 
اببعد من العدو نفسه لتدمري وتبديد مجيع األمناط الثقافية واحلضارية الشرقية 

واالسالمية
املسلمني،  معسكر  من  املهامجني  اجلنود  الغربيون،  استأجر  احلقيقة،  ويف 

وطبقوا حكمهم يف العامل االسالمي أبقل قدر من اخلسائر.
إن املسلمني وسائر سكان البلدان غري الغربية، نزلوا من علم أو دون علم، إىل 
امللعب الذي صممه الغرب وحىت أن الذين قدموا أنفسهم يف الظاهر على 
أهنم يكافحون الغرب، حياربون يف ذلك امللعب وامليدان الذي يريده الغرب.

فعلى سبيل املثال، نذكر مصاديق ومناذج من اللعب يف ميدان اخلصم: 
التقليدي رحال من بني  الطب االسالمي والطب  أبدا، أبن  • هل فكرمت 

املسلمني وحل حملهما الطب احلديث؟
التعليم  وطرق  العملية  واألساليب  النظرية  واملصادر  النظرية  املبادئ  إن   •
والتدريب احلديث تلقي بظالهلا االن على صحة وسالمة اجملتمع االسالمي. 
يف حني أن هذا النظام، خيتلف يف األسس النظرية وتعريف االنسان ومعىن 
السالمة والصحة وحىت األخالق الطبية وحقوق املريض عما هو سائد يف 

الطب االسالمي والتقليدي.
إن التعرف على مجيع أبعاد هذا األمر، رهن ابمللتقيات العلمية والتخصصية

• وهل فكرمت أبدا بشأن الرتبية البدنية االسالمية وااليرانية وكيفية إحنسارمها 

أمام الرايضة احلديثة أو Sport؟ وهل أن هذين النظامني متفقان و مشرتكان عالمات النهاية
يف األسس واملبادئ النظرية؟ وما النسبة القائمة بني الرتبية البدنية احلديثة 

وعلم الوجود العلماين القائم على املذهب االنساين؟ 
وميكن التساؤل بشأن أي من الشؤون األخرى، مثل التغذية والسكن والتعليم 
والرتبية واللباس واملعمارية وبناء املدن و ... وتوضيح أوجه إشرتاك و افرتاق 
كل أمر مع كل ما قدم يف احلقل الثقايف واحلضاري. وميكن بسهولة فهم أن 
املسلمني، يلعبون يف مجيع امليادين املذكورة آنفا، يف ملعب العدو، ال بل 
واخنرطوا إىل املدافعني عنه واملبشرين والداعمني له ونسوا السؤال البدائي كليا. 
إهنم يعتربون مجيع األحكام الصادرة عن املراجع الغربية ابهنا واجبة اإلتباع 

والتنفيذ ابلنسبة جلميع الشؤون املذكورة ويرون أنفسهم ملتزمني هبا.
إن الوصف والصورة اليت يقدمهما اإلمام علي أمري املؤمنني عن اجملتمع 
والناس الذين مات بينهم األمر ابملعروف وغمر املنكر كل جوانب حياهتم 
العصر احلاضر  املوقع احلايل للمسلمني يف  الثقافية واحلضارية، هو وصف 
واألمم املعاصرة. ولنقرأ هذه الفقرة من توجيهات أمري املؤمنني يف »هنج 

البالغة«:
عباد هللا إنكم و ما أتملون من هذه الدنيا أثوايء مؤجلون و مدينون مقتضون أجل 
منقوص و عمل حمفوظ فرب دائب مضيع و رب كادح خاسر و قد أصبحتم يف 
زمن ال يزداد اخلري فيه إال إدابرا و ال الشر فيه إال إقباال و ال الشيطان يف هالك 
الناس إال طمعا فهذا أوان قويت عدته و عمت مكيدته و أمكنت فريسته اضرب 
بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إال فقريا يكابد فقرا أو غنيا بدل نعمة 
هللا كفرا أو خبيال اختذ البخل حبق هللا وفرا أو متمردا كأن أبذنه عن مسع املواعظ 
وقرا أين أخياركم و صلحاؤكم و أين أحراركم و مسحاؤكم و أين املتورعون يف 
مكاسبهم و املتنزهون يف مذاهبهم أ ليس قد ظعنوا مجيعا عن هذه الدنيا الدنية و 
العاجلة املنغصة و هل ]خلفتم [ خلقتم إال يف حثالة ال تلتقي إال بذمهم الشفتان 
استصغارا لقدرهم و ذهااب عن ذكرهم ف إان هلل و إان إليه راجعون ظهر الفساد 
فال منكر مغري و ال زاجر مزدجر أ فبهذا تريدون أن جتاوروا هللا يف دار قدسه 
و تكونوا أعز أوليائه عنده هيهات ال خيدع هللا عن جنته و ال تنال مرضاته إال 
بطاعته  لعن هللا اآلمرين ابملعروف التاركني له و الناهني عن املنكر العاملني به.«3

اهلوامش:
1. سون وو، »قانون القتال«، ترمجة جواد حمسنی، طهران، هالل، ۱۳۸۷ش.، ص 

.۶۰
2. »قانون القتال«، املصدر السابق، ص ۱۲۴.

3. ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة هللا، »شرح هنج البالغة البن أيب احلديد«، قم، 
مكتبة آية هللا املرعشي النجفي ، الطبعة االولی، 1404ق.، ج 8، ص 244.

ترمجة کاظم  للشيعة«،  آخرالزمان  »حالة  إمساعيل،  سروستاين،  شفيعي  املصدر: 
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اداة فسخ البابية االسالم

حكومة العالم الخفّیة

بعد أن أعلن املريزا على أنه الباب املوصل إىل املهدي املنتظر أشار عليه 
املال حسني البشروئى أبن يدعي أنه القائم املهدی، فأعلن املريزا أنه املهدي 
القائم ودعا لإلميان به كل أتباعه وكان عمره وقتها مخسة وعشرين عاما.
ويزعم البهائيون إن البشروئی قد أصابه الذهول حينما فجأه الباب بدعوى 
تؤيد  حجة  الباب  من  طلب  ذهوله  من  أفاق  ملا  وأنه  املهدي،  قائم  أنه 
دعواه، فسأله البشروئی بعض األسئلة فأجاب عنها الباب وكان ذلك ابتفاق 
للباب أسئلة كالمية كان يعرفها متكلمو  البشروئى  بينهما، وكانت أسئلة 

اجلماعة »الشيخية«.
وبعد أن شهد البشروئی له ابلنجاح يف إثبات أنه املهدی سأله: ما آية املهدی 

املنتظر؟!
كان هذا السؤال من الباب إىل أستاذه البشروئی، فأجاب على الفور: آية 

املهدی أنه يكتب تفسريا لسورة يوسف.
وكان التفسري معا مسبقا كما كانت األسئلة وأجوبتها معدة قبل ذلك أيضا.

لسورة  تفسريا  فيها  مكتوابً  أوارقاً  داخل مالبسه  الباب وأخرج من  فأسرع 
يوسف قد أعدها الباب، فخر البشروئی ساجدا معلنا أن الباب هو املهدي 

املنتظر القائم صاحب الزمان.
وكان تفسري سورة يوسف الذي قدمه الباب كأوراق اعتماد لقبوله أنه القائم 
املهدي تفسرياً ابطنياً منكراً للسورة جاء فيه أن هللا قد قصد من ذكر يوسف 
نفس النيب وابنته فاطمة واحلسني بن على، وأن هللا أراد ابلشمس 

فاطمة وابلقمر حممد وابلنجوم أئمة احلق، إىل غري ذلك من الرتهات.

شيطان  إليه  وانضم  حوله،  األتباع  ومجع  للباب  ابلدعاية  البشروئی  وقام 
أخر يدعی املال حممد على الذي لقب بـ»القدوس« وكان والده من أتباع 
األحسائی والرشتی، وانضم إليهما مال على البسطامي وحييي الدرابی امللقب 

عندهم ابلوحيد.
قاله، مث هروبه  توبته وكفره مبا  الباب وأتباعه مث إعالن  القبض على  وبعد 
وعودته إىل ادعاء اهلدية مث ادعاؤه النبوة، وأمر الشاة ابلقبض عليه مرة أخرى، 
اجتمع البشروئی وأتباع الباب کی يتخذوا قرارات هامة، أمهها نسخ اإلسالم 

كدين ابلدين اجلديد الذي يدعون إليه ونبيهم الباب!!
االضطراب يف  وإاثرة  عارمة  بثورة  القيام  أتباعه  رأى  الباب سجينا  وبينما 
املدن، فتم عقد مؤمتر يف صحراء »بدشت« بـ»فارس« بدعوى االستماع إىل 

البشائر الواردة من الباب املهدي املنتظر
البشروئی  رائسة  أحدمها حتت  فريقني  إىل  املؤمتر  هذا  يف  البابيون  وانقسم 
والقدوس، واآلخر حتت رائسة املريزا حسني على الذي عرف بـالبهاء ومعه 

قرة العني.1
للشرع  اتبعة  البابية  أبن حركة  ينادي  األول  الفريق  أو  األول  الرأي  فكان 

اإلسالمي يف اجلزئيات والكليات.
والفريق اآلخر متسك أبن احلركة أمر مستقل ودين جديد وشرع جديد.

وانتهى األمر يف هذا االجتماع اهلام إىل نسخ الشريعة اإلسالمية، وأن الباب 
أعظم وأجل مقاما من مجيع الرسل وأن ما أوحى إليه من دين أمت وأكمل من 

كل وحی ودين سابق!!

وكان وراء هذا اإلعالن وهذا الرأي قرة العني والبهاء، وصدرت الفتاوى إبلغاء 
أركان دين اإلسالم من صيام رمضان والصالة املفروضة وغري ذلك واتفقوا 

مجيعا على العمل إلنقاذ الباب ولو ابستخدام القوة.

قرة العني ودورها يف احلركة البابية
إذا اجتمع الذكاء والشهوة يف إنسان صار شيطاائ مريداً، وهذا ما حدث 

لتلك املرأة أم سلمى اليت أطلق عليها فيما بعد قرة العني والطاهرة.
وقد  املال صاحل،  ألبيها  عام 1230ق. - 1814م. وحيدة  ولدت  فقد 
لقبت يف صغرها بزرين اتج أي التاج الذهيب، كانت ذات مجال ابهر وشهوة 
عارمة، تزوجت ابن عمها مال تقي وهي صغرية يف السن، فلم يشبع رغبتها 
اجلنسية، وصارت تنشد الشعر الذي أابح تلك الرغبة العارمة داخلها، مث 
فكاتبت  جسدها،  يف  الشهوة  انر  تطفأ  لعلها  الدين  على كتب  انكبت 
الرقيقة، فكاتبها  الشيخية، فأعجب برسائلها  الطائفة  الرشتی زعيم  الشيخ 
الشيخ  بذلك  تلتقي  أن  املرأة  تلك  وأحبت  العني  قرة  لقب  عليها  وأطلق 
العجوز فسافرت إليه حيث يسكن يف »كربالء«، إال أنه تويف قبل وصوهلا 
إليه، ورآها تالميذ الشيخ وفتنوا هبا، فبقيت يف كربالء تدرس لتالميذ الرشيت 
الشيخ اجلديد وتلهو معهم آخر الليل. وظلت يف كربالء يف جموهنا وفجورها.
وأرسلت إىل البشروئی تسأله عن املهدي املنتظر رسالة رقيقة، فأرسل إليها 
املهدي  بذلك  فأمنت  علي،  املريزا  الباب  هو  املنتظر  املهدي  أن  يبشرها 
وسافرت إليه کی تلتقي به ويف طريقها إليه نزلت يف منزل رفيق هلا، واجتمع 
إليها طالب املتعة مع الليل، وقد أسفرت عن مجاهلا، واستطاعت أن تشرتي 

جبسدها أتباعا جددا للباب املهدي اجلديد.
وعلم الباب مبا فعلته قرة العني وأعجب هبا فأرسل إليها ولقبها ابلطاهرة!! 
وأوجب على أتباعه أن يتخذوها هلم إماما يف الدين حتل هلم ما تشاء وحترم 
ما تشاء! ومما أحلت قرة العني ألتباع الباب أن املرأة تتزوج تسعة من الرجال، 
واستقر هبا املقام يف بغداد فأفسدت الرجال على نسائهم وأفسدت النساء 
على رجاهلن حىت رفع أمرها إىل اخلليفة العثماين،2 وانتهى األمر بطردها من 

بغداد.
وسافرت قرة العني إىل »کرمان شاه« وهناك استأجرت ثالثة منازل، أكدها 
هلا وللنساء اللوايت أفسدهتن والثاين للرجال الذين اتبعوها يف شهواهتا وكان 

عددهن قرابة الثالثني... والبيت الثالث لعربدة الشيطان وليايل اخلطااي...
الناس أو من أهلها  والتف حوهلا رجال أشداء مينعون عنها أي أذى من 
الذين حاولوا القضاء عليها، إال أن أخويها سافرا إليها وأرغماها على أن 

تعود معهما إىل »قزوين«.
ورفضت قرة العني العودة إىل زوجها فطلقها، وحرضت أتباعها على قتل 

عمها، فقتلوه، وحاولت قتل أبيها ومطلقها فلم تفلح يف ذلك.3
وملا فشلت قرة العني من قتل مطلقها وأبيها وجناحها يف قتل عمها، خافت 
من بطش أهلها وآل عمها، فاستغاثت أبحد أتباع الباب وهو مريزا حسني 
على املقلب بـالبهاء وكان شاابً يف الثالثني من عمره ذا قوة وفتوة ذا شعر 
مرسل، وجدت فيه ضالتها املنشودة وأطفأ هلب جسدها وصارت عشيقته 
فقام حبملها سريا إىل مقره يف »طهران«، واستسلمت قرة العني لعشيقها 

يف  يستغلها  فكان  أمره،  طوع  وابتت  وعاطفتها  وفكرها  جبسدها  البهاء 
استعباد من يريده. 

مث جاء دورها مع البهاء يف مؤمتر بدشت حيث أعلنت إلغاء ونسخ دين 
اإلسالم!

ويف هذا املؤمتر خطبت "قرة العني اجملتمعني من شياطني اإلنس فقالت هلم: 
امسعوا أيها األحباب واألخيار، اعلموا أن أحكام الشريعة احملمدية قد نسخت 
وإن  إلينا،  تصل  مل  البابية  اجلديدة  الشريعة  أحكام  وأن  الباب،  بظهور  اآلن 
اشتغالكم اآلن ابلصوم والصالة والزكاة وسائر ما أتی به حممد كله عمل لغو، 
وفعل ابطل وال يعمل هبا بعد اآلن إال كل غافل وجاهل، إن موالان الباب سيفتح 
البالد، ويسخر العباد، وستخضع له األقاليم السبع املسكونة وسيوحد األداين 
املوجودة على البسيطة، حىت ال يبقى إال دين واحد، وذلك الدين احلق هو: دينه 

اجلديد، وشرعه احلديث الذي مل يصل إلينا إىل اآلن منه إال نزر يسري.
فبناء على ذلك أقول لكم وقوىل هو احلق، ال أمر اليوم وال تكليف وال هني وال 
الكثرة، ومزقوا  الوحدة إىل  الفرتة، فاخرجوا من  تعنيف وإنا حنن اآلن يف زمن 
وتقامسوهن  ابألعمال،  تشاركوهن  أبن  نسائكم  وبني  بينكم،  احلاجز  احلجاب 
األفعال، واصلوهن بعد السلوة وأخرجوهن من اخللوة، إىل اجللوة، فما هن إال 
زهرة احلياة الدنيا وإن الزهرة البد من قطفها ومشها ألهنا خلقت للضم والشم، وال 
ينبغي أن يُعد وال حُيد شاموها، ابلكيف والكم، فالزهرة جتىن وتقطف ولألحباب 

هتدي وتتحف.
وأما ادخار املال عند أحدكم وحرمان غريكم من التمتع به، واالستعمال فهو أصل 
كل وزر، وأساس كل وابل، وساووا فقريكم بغنيكم، وال حتجبوا حالئلكم - أي 
زوجاتكم - عن أحبابكم، إذ ال ردع اآلن، وال حد وال منع وال تكليف، وال صد، 

فخذوا حظكم من هذه احلياة فال شيء بعد املمات.4
إن تلك اخلطبة توضح ما وصلت إليه قرة العني الفاجرة من الكفر والفجور 
الذي ال حد له إال القتل وهذا ما حدث هلا يف هناية األمر... لقد أرادت 
تلك الطاهرة أن جتعل النساء على الشيوع وكذلك املال والدعوة إىل الكفر 

ابهلل واليوم اآلخر.
والغريب أن الباب دان هبذا الدين الذي دعت إليه تلك الفاجرة.

ولقد اثرت األكثرية احلاضرة للمؤمتر على قرة العني لتلك الدعوة الفاجرة 
العلنية فذهبوا يشكوهنا إىل القدوس، فأظهر هلم معارضته هلا ولكنه مل يستطع 
إنه آمن هبا ودعا اآلخرين  أن جيعلها ترجع عن رأيها ودينها اجلديد، بل 

ابإلميان بذلك الدين اجلديد الذي جاءت به قرة العني الفاجرة.
واثر املسلمون على أتباع الباب وقرة العني، ففروا سراعاً وتوجه البهاء إىل 
طهران والبشروئى إىل خراسان والقدوس إىل »مازندارن« مع عشيقته قرة 
فيها  احملبوس  الباب  إلنقاذ  »جهريق«  يف  التجمع  على  وتواعدوا  العني، 

وإخراجه ابلقوة بعد حشد اجلنود لذلك.
وظلت قرة العني مع القدوس يف مازندران كعشيقة له وجاهرا ابخلطيئة حىت 
زكمت األنوف رائحة فحشهما، وظلت هكذا حىت مت إعدام الباب فاختفت 
قرة العني مث ظهرت حتاول سريهتا األوىل، إال أن الشاه قام ابلقبض عليها 
وعلى أتباعها بعد حماولة البابيني اغتياله انتقاما منه لقتله الباب، فنكل هبم 
وقضى على ثورهتم ولقيت قرة العني حتفها حيث اعدمت وبعض أتباعها 

حكومة العالم الخفّیة
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القتل الصامت

عام 1269ق. - 1852م. 

ثورة البابيني بال مقتل الباب
جاء إعدام الباب املريزا على الشريازي بعد أن أرسل الشاه إىل ويل عهده 
انصر الدين وهو يف »تربيز« أن حيضر الباب من سجنه إىل جملس العلماء 

ليناقشوه وحيكموا عليه ابلشرع اإلسالمی.
وجئ ابلباب أمام العلماء واهنمرت عليه األسئلة منهم، واعرتف الباب بكل 

ما ادعاه ومل ينكر كما فعل يف املرة السابقة.
البعض  أنه جيهل اجلواب يف  الباب جييب على بعض األسئلة ويقر  وكان 
اآلخر، وسئل الباب إن كان صادقاً يف زعمه أبنه أتی بدين جديد أن يبني 
النقص يف الدين اإلسالمي الذي نسخه وبني مدى الكمال الذي أتی به يف 
دينه وما هي معجزته، لكنه مل حير جواابً وأسقط يف يده، وبذلك أثبت أنه 
مفرت أمحق، وطلب الباب من العلماء أن أيذنوا له يف إلقاء خطبة مرجتلة ألن 

معجزته هي ارجتال اخلطب!
فارجتل خطبة ال معىن هلا، وأيقن اجلميع أهنم أمام أفاق مدعی کافر كفراً 
بواحاً، فأسلمه وىل العهد انصر الدين إىل شيخ العلماء ليعيد إليه صوابه 
بعصا غليظة فدفعته هذه العصا الغليظة اليت هتاوت على جسده إىل أن يربأ 
من كل حول وطول ويعلن كفره بكل ما ادعاه بل ويسب أمه، مث أعيد إىل 

سجنه.
وصدرت فتوى من الصدر األعظم بقتل الباب للقضاء على الفتنة اليت أاثرها 
ووافق الشاه على قتله وأرسل إىل »أذربيجان« حيث أمريها عم الشاه األمري 
محزة، فأحضر الباب إىل تربيز واستدعى العلماء ملناقشته يف إصدار فتوى 
جديدة، إال أن العلماء أصروا على فتوى قتل الباب وقالوا له: لقد استحق 

لدينا القتل من زمن لفساد معتقده وكفره.
وأحضر األمري محزة الباب وانقشه، ووجده مصرّاً على قوله وادعائه، وأيقن 

األمري وجوب قتل الباب...
آخر،  وشاب  وشقيقه  وحيه  هم كاتب  أتباعه  من  ثالثة  الباب  مع  وكان 
وحيث قيد الباب إلعدامه کفر به کاتب وحيه وبصق يف وجهه وكذلك فعل 

شقيقه فأطلق سراحهما.
معه  املوت  على  الذي صمم  الوحيد  اتبعه  ومعه  من سجنه  الباب  ومحل 
حيث امليدان الذي سوف يعدمان رميا ابلرصاص، واكتظ الناس ملشاهدة 
هناية الباب ومن بني احلاضرين القنصل الروسي الذي حاول إنقاذ الباب، 
فدبر مؤامرة حيث رشا اجلنود الذين سيطلقون النار على الباب، فتم إطالق 
الرصاص على احلبل الذي كان مقيدا به الباب، فلم يقتل وقتل الشاب اتبعه، 
وهرب الباب بعد أن أطلق عليه رصاصة واحدة، وحيث عنه اجلنود فعثر عليه 
يف مكان ال خيطر على ابل أحد، فقد فر واختفي يف حجرته ابلسجن، وقد 
أصابه اجلزع واهللع واخلوف فقام اجلنود بقتله ومتزيق جسده واهنار القنصل 
الروسي وبكی أسفاً وحسرة وفضحت دموعه سر املؤامرة اليت دبرها إلنقاذ 
الباب وإضفاء القداسة واملعجزة عليه، وتركت جثة الباب معلقة هنبا للوحوش 
والطيور اجلارحة، وادعي البهائيون أن جثة الباب مل أتكلها الوحوش والطيور 
وأن البهاء أنقذها عن طريق الروس ومت دفنها يف »فلسطني« بعد أن استقرت 

البهائية هناك وأقامت له ضرحيا ضخما ومزارا للبهائيني... وكان إعدامه عام 
1267ق. - 1850م.5

اهلوامش:
وكانت  والبهائية  البابية  صناع  إحدى  وهي  سلمى  أم  هي  العني  قرة   .1

مشهورة ابلذكاء و الشهوة الطاغية.
2. انظر »البهائية« لعبدهللا الوكيل، بتصرف.

3. املصدر السابق.
4. انظر »دائرة املعارف اإلسالمية«، مادة البابية واملصدر السابق أيضا.

5. قام القنصل الروسي بتصوير جثة الباب بعد إعدامه وقبل أن أتكلها 
الوحوش وأرسلها إىل حكومته.

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

روكفلر«  »مؤسسة  أرسته  علم  يف  رائدة  مؤسسة  إسم  هو  »ايري«  إن 
ومتت  وراثيا،  املعدلة  املنتجات  من  أصناف  إبتداع  عام 1959م. هبدف 
املؤسسة  هلذه  زايرته  أثناء  جونيور  روكفلر  ديفيد  وأعترب  اآلن.  حلد  قيادهتا 
عام 2013م.، ابهنا تندرج ضمن إفتخارات عائلة روكفلر. وكان ام. اس. 
وتوىل  عهده.  حىت  ايري  ملؤسسة  الوحيد  األمريكي  غري  املدير  سوامينااتن 
مسؤولية هذه املؤسسة يف الفرتة من 1982 إىل 1988م. إن إدارة شخص 
»هندي« هلذه املؤسسة أاثرت ردات فعل عديدة، لكن هذا اإلختيار مل أيت 

من فراغ، بل كان إجراء مدروسا للغاية. 
واقام سوامينااتن تعاوان وثيقا مع برانمج »الثورة اخلضراء« لروكفلر )يف املوجة 
والسبعينيات من  الستينيات  اهلند( يف عقدي  الربانمج يف  الثانية من هذا 
القرن املاضي من جهة، كما أنه كان مبقدوره الوصول إىل بنوك اجلينات يف 
اهلند بسبب توليه مناصب رفيعة يف وزارة الزراعية اهلندية من جهة أخرى. 
إن هذين العاملني املهمني - الوفاء لـ»الربانمج« وإمكانية الوصول يف اهلند 
– كاان حيظيان ابمهية ابلغة ابلنسبة ملؤسسة روكفلر، الن التنوع اجليين النبايت 
اهلندي يعد من أثرى املخزوانت يف العامل، على سبيل املثال، وفيما خيص 
األرز فانه يوجد حسب الربوفيسورة وانداان شيوا - الناشطة اهلندية يف جمال 
البيئة - أكثر من 20 ألف صنف أرز يف اهلند واليت مت نقلها إىل مؤسسة 

روكفلر. 

ومل تنته إجراءات سوامينااتن عند هذا احلد، فقد بذل مساع توددية ألسرة 
روكفلر لنشر هذا السيناريو يف الدول االخرى إضافة إىل اهلند. 

ومل تبق جهوده طبعا من دون أجر ومكافأة من روكفلر، فقد أختري كأول 
للغذاء )التابعة لروكفلر( وكذلك إحدى الشخصيات  العاملية  فائز للجائزة 
نيله جوائز  العشرين، فضال عن  القرن  أثرا يف جممل  األبرز واألكثر  الـ20 

دولية عديدة. 
املنتجات  واصطناع  إنتاج  يف  الواسع  التاريخ  هذا  من  الرغم  وعلى  لكن 
العامل على يد سوامينااتن، فقد تراجع االن عن  املعدلة وراثيا يف  التجارية 
الرحبية التجارية وكذلك أمن هذه احملاصيل. وشارك خالل األسابيع األخرية 
يف نشر مقال جاء فيه: لقد أخطأان بشأن: 1. املزيد من املردودية، 2.خفض 

املبيدات احلشرية وكذلك، 3.أمان هذه احملاصيل. 
إن تصرحيات هذا الرائد يف إنتاج احملاصيل املعدلة وراثيا، متثل هزمية نكراء 
ألنصار جتارة وإنتاج احملاصيل املعدلة وراثيا، وخضع بعد نشره هلذا املقال 
لضغوطات كبرية طبعا حبيث أنه )وضمن أتكيده جمددا على األخطاء الثالثة 
آنفة الذكر( قال أنه ساهم يف صياغة »بعض أجزاء هذا املقال العلمي« 

فحسب!!
ونورد الرتمجة الكاملة لنص تقرير نشرته جملة »سانيس« عن تصرحياته كاآليت: 
»إنتقاد  وموضوعه  األخري  مقاله  عن  الدفاع  يريد  هنداي  زراعيا  عاملا  إن 

هزيمة فلسفة المحاصيل المعدلة وراثيا 
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احملاصيل املعدلة وراثيا«. وقد استحدث هذا املقال جدال كيريا بني الباحثني. 
ويعتربون مونکومبو مسباسيوان سوامينااتن عامل اهلندسة الوراثية ذي الـ93 عاماً 
»أب الثورة اخلضراء اهلندية« والذي قدم يف عقدي الستينيات و السبعينيات 
من القرن املاضي، أصناف احملاصيل »غزيرة املردود« اجلديدة ملزارعي بالده، 

كما شغل مواقع قيادية عليا يف املنظمات الوطنية والدولية. 
وانتبه الباحثون يف الشهر املنصرم إىل مقال لسوامينااتن حول العلم احلايل 
والذي صيغ ابلتعاون مع تشنا كزافان - ابحث مبؤسسة حبوث سوامينااتن.1 
وألقى هذا املقال بظالل من الشك على دوام األمان والتحكم ابحملاصيل 
املعدلة وراثيا. وحسب املقال، فان القطن املعدل وراثيا والذي يعد يف اهلند 
احملصول املرخص الوحيد لزراعته يف اهلند، مل يستطع2 املساعدة على رفع 
اإلنتاج وعائد املزارعني و3 خفض إستخدام مبيدات اآلفات الزراعية. كما 
شكك املقال ابلقيمة الغذائية للباذجنان املعدل وراثيا وأصناف اخلردل. ومثة 

دراسات تدعم هذا املقال. 
وكانت احملكمة العليا يف اهلند منشغلة مبنح حق اإلمتياز للمحاصيل املعدلة 
العلماء اهلنود. وقال كبري  وراثيا، لكن هذا  املقال أدى إىل تراجع بعض 
املستشارين العلميني للحكومة اهلندية يف رسالة إىل سوامينااتن إن هذا املقال 
خاطئ بشدة وينطوي على تعميم غري عادي. فقد مت حذف أو تقدمي أو 

تغيري النتائج العلمية بصورة إنتقائية.
وأصيب العديد من الباحثني حبرية من مقال سوامينااتن هذا، الن مؤسسته 
البحثية كانت منشغلة بـ»تقدمي احملاصيل املعدلة وراثيا«. وكتب بعض الباحثني 
يف صفحاهتم على تويرت وصفحاهتم الشخصية االخرى أن سوامينااتن آمن 

يف مقابل اإلنتقادات الالذعة للمحاصيل املعدلة وراثيا. 
لكن رؤيته جتاه احملاصيل املعدلة وراثيا ختتلف قليال عن املقال املذكور. ويرى 
أن احملاصيل املعدلة وراثيا مفيدة لبعض اإلستهالكات، لكن ليس لكلها، 
فمثال إجياد حماصيل معدلة وراثيا مقاومة للجفاف واحلرارة املرتفعة، مفيدة 
ملواجهة هتديد التغري املناخي، لكن هندسة احملاصيل ليس مفيدا ملكافحة 
احلشرات والفطرايت على االمد الطويل، الن احملاصيل تفقد مقاومتها مع 

الطفرات اليت حتصل يف اآلفات. 
واضاف أن خيطا مصنوعا من القطن املعدل وراثيا، والذي هو حصيلة جينة 
بكرتاي ملقاومة اآلفات، عمل يف بعض املواقع بصورة جيدة، لكن هذا اخليط 
اجلديد مر مبشاكل يف بعض احلاالت االخرى، النه ال يستحدث مقاومة 
يف مقابل اضرار مثل اجلفاف والفيضاانت. وإن صنعتم منوذجا مقاوما ملاء 

البحر، فانه سيكون أكثر دواما. 
وقال سوامينااتن أن تعاونه يف هذا املقال يقتصر على الفقرتني األوىل واألخرية 
منه. إن كزافان الذي يعد برأيه عاملا مميزا، كتب بقية املقال، لكن مسامهته 
يف هذا املقال ال تعين أتييد كل آراء كزافان. إن الرسالة اليت يريد سوامينااتن 
الرتكيز عليها هي أن العلماء جيب أن يركزوا أكثر على التكنولوجيات اجلديدة 

وأثر طريقة استخدامها على املستهلكني مبن فيهم صغار املزارعني.
واضاف:

طبقوه  جديد،  جيين  مركب  فرصة إلجياد  لكم  واضح. كلما سنحت  رأيي  إن 
على أرض الواقع لكن األولوية هي لسالمة وصحة املزارعني واملستهلكني. ال 

جيب على الناس عبادة تكنولوجيا ما وقبول اهلدف الذي صنعت من أجله تلك 
التكنولوجيا.

املصدر: املوقع االلكرتوين ملعهد دراسات اليهود

صاحل الطائي

عامل امللكوت
 املهدي اإلمام  حكم  موضوع  حقيقة  عن  ابحلديث  االسرتسال  قبل 
الوعد  لتحقيق  احملمدية  اإلسالمية  الداينة  على  خملوقاهتا  وتوحيد  لألكوان 
اإلهلي العظيم »لُِيظِهَرُه َعَلى الّديِن ُكلِِّه«. وهو أمر قد يراه بعضهم عصية أو 
مبالغة فيه بشدة أو غلو شيعيا، نرى من الضرورة احلديث عن عامل امللكوت 
الذي هو نوع من املمارسة الشفهية للتواصل مع األكوان، فقد ورد ذكر هذا 
التواصل يف الكتاب العزيز واألحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت كل، 
وثبت عن طريق الرواايت الصحيحة أن هللا سبحانه أطلع بعض أنبيائه ورسله 
وأوصيائهم على موجودات األكوان وبواطنها، ومنهم سيدان إبراهيم و 
ِلَك نُِري ِإبـَْراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن  كما يف قوله تعاىل: »وََكذَٰ

ِمَن اْلُموِقِننَي«1
حيث قال ابن كثري يف »تفسري«ـه: 

واللفظ جملاهد: فرجت له السموات فنظر إىل ما فيهن حىت انتهى بصره إىل العرش 
وفرجت له األرضون السبع فنظر إىل ما فيهن. وزاد غريه فجعل ينظر إىل العباد 
على املعاصي ويدعو عليهم، فقال هللا له: إين أرحم بعبادي منك لعلهم أن يتوبوا 

أو يرجعوا.
والقمر  النجوم  من  أراه  أنه  تعاىل  أخرب  ما  ذلك  معىن  بل  آخرون:  وقال 

والشمس، ذكر من قال الضحاك وجماهد وابن عباس، قوله: 
الشمس  نريه  به:  يعين  َواأْلَْرِض«  السََّماَواِت  َمَلُكوَت  ِإبـَْراِهيَم  نُِري  ِلَك  »وََكذَٰ

والقمر والنجوم. 

وعن قتادة قال: 
خبئ إبراهيم من جبار من اجلبابرة، فجعل له رزقه يف أصابعه، فإذا مض 
إصبعة من أصابعه وجد فيها رزق. فلما خرج أراه هللا ملكوت السموات واألرض، 
فكان ملكوت السموات: الشمس والقمر والنجوم، وملكوت األرض: اجلبال 

والشجر والبحار.
وأولی األقوال يف أتويل ذلك ابلصواب، قول من قال:

أنه أراه ملك السموات واألرض، وما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم 
والشجر والدواب وغري ذلك من عظيم سلطانه فيهما، وجلى له بواطن األمور 

وظواهرها.2
أما السيد الطباطبائي فقال يف »تفسري«ـه ملعىن كلمة »امللكوت« الواردة يف 

اآلية: 
امللكوت: ابطن األشياء ال ظاهرها، حيث نفهم من هذه األقوال جمتمعة أن هللا 
بواطن ودواخل األكوان؛ أي: على موجوداهتا من  لنا على   إبراهيم أطلع 

املخلوقات وليس على ظاهرها التكويين فقط.
إّن البواطن اليت يتحدث عنها السيد الطباطبائي هي نفسها اليت قال بشأهنا 

نيارده شاردان يف كتابه »ظاهرة اإلنسان«: 
لقد حان لنا أن نتأكد أن تفسريا للكون - حىت ولو كان تفسرياً وضيعاً - يظل 

انقصاً ما مل يشتمل على ابطن األشياء وخارجها.3
السيد  أطلع  هللا  أّن  جند  بل  وحده،   إلبراهيم الباطن  يكشف  ومل 
الثامن  اإلصحاح  يف  جاء  فقد  أيضا  األكوان  بواطن  على   املسيح

اإلمام وعالم الملكوت
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والعشرين من »إجنيل براناب« قول السيد املسيح لتالمذته حينما القاهم 
فوق جبل اجلليل، فتقدم يسوع وكلمهم قائال: دفع إيّل كل سلطان يف السماء 

وعلى األرض.4
املسيح سلطاانً  السيد  امتالك  على حقيقة  معرتض  يعرتض  قد  وهنا 
يف السماء على اعتبار أنه كان نبياً ارضياً وكانت رسالته حمصورة يف حدود 
األرض وحدها، وهذا االعرتاض صحيح نوعاً ما ولكن صحته تنتهي عند 
الرواايت اإلسالمية اليت تتحدث عن حياة السيد املسيح بعد أن رفعه 
هللا إليه وأبقاه حّياً، أي: إّن هللا مل ميته كما أمات ابقي األنبياء. ففي بعض 
الرواايت أن السيد املسيح خرج من قومه وبقي يف األرض بعيداً عنهم 
حيناً من الدهر، مث عرج به إىل السماء ألداء مهّمة أخرى ال نعرف كنهها، 
واملوضوع شائك وطويل وفيه اختالف كثري ال يعنينا اخلوض فيه يف هذا 

البحث.
نبينا  فكذلك  البواطن،  هلما  وحدمها كشفت   واملسيح إبراهيم  وليس 
وسيدان حممد فهو من جانب أمل عن طريق الوحي أبسرار امللكوت؛ 
فضاًل عن أنه عرج به إىل السماء السابعة فاخرتق حجب األكوان ورأی 
السيد  عليه  اطلع  أو   إبراهيم إليه  وصل  ممّا  أبعد  إىل  ووصل  بواطنها 
قـَْوَسنْيِ  َفکاَن قاَب  ٭  فـََتَدلَّی  َدان  جربائيل وغريهم »مثَّ  املسيح أو حىت 
َأْو َأْدنی«5 وهنا قد يثار سؤال مفاده: إذا ما كان هللا تعاىل قد أغدق على 
األنبياء كرامة االطالع على عامل امللكوت، فهل هناك ما يستوجب أن يُطلع 

األئمة املعصومني على هذا العامل أيضاً؟
اإلمام  أن   البيت أهل  مدرسة  تؤمن  نقول:  التساؤل  هذا  عن  وجوااب 
من  يكون  ألن  يؤهله  مبا  البشر  بني  العليا  العلمية  املرتبة  ميتلك  املعصوم 
العلم املتوارث من  املطلعني على عامل امللكوت وامللّمني أبسراره عن طريق 
األنبياء؛ والسيما جدهم النيب األكرم و الذي مجعت عنده علوم كل 
األنبياء، ولذا جند هناك رواايت تتحّدث عن هذه التوارثية منها عن زرارة 

والفضيل عن أيب جعفر عنه قال: 
»إن العلم الذي أنزل مع آدم مل يرفع، والعلم يتوارث، وكان علي عامل هذه 
األمة وأنه مل يهلك منا عامل إال خلفه من أهله من علم مثل علمه أو ما شاء 

هللا.«6
 :وعن أيب عبدهللا

»الراسخون يف العلم أمري املؤمنني واألئّمة من بعده.«7
وهو ما يقول عنه األستاذ عامل جميلس: 

رؤية اإلمام لألمر اإلهلي حاضراً يف ذاته، معاينته، واإلحساس به متحداً بعلمه 
املتحقق، مث صدور أمر هداية الناس عن هذا العلم املتحد ابألمر اإلهلي ذاته.7

 :قال أمري املؤمنني
»أيها الناس عليكم ابلطاعة واملعرفة مبن ال تعذرون جبهالته فإّن العلم الذي هبط 
به آدم ومجيع ما فضلت به النبيون إىل نبيکم خامت النبيني يف عرتة نبيكم حممد.«8

وملا كان أغلب األنبياء قد أملوا بعلم امللكوت فإّن علمهم انتقل إىل األئّمة 
اإلمام  وهو  آخرهم  إىل  أّوهلم  من  فينقلونه  بينهم؛  ليتوارثوه   املعصومني
 إىل آخرهم النيب حممد كما نقله األنبياء من أوهلم آدم املهدي
ِفْعَل  ِإلَْيِهْم  َأْوَحْينا  َو  أبَِْمِران  يـَْهُدوَن  أَِئمًَّة  َجَعْلناُهْم  »َو  تعاىل:  لقوله  مصداقا 

اخْلَرْياِت...«9
:ويف احلديث عن اإلمام الصادق

»السماوات واألرض عند اإلمام کيده من راحته يعرف ظاهرها من ابطنها ويعلم 
بره من فاجرها.«10

ويف »حبار األنوار« و»كامل الزايرة« للـحافظ ابن قولويه مسندة عن اإلمام 
الصادق من مجلة كالم طويل له قال فيه: 

»وما من ليلة أتيت علينا إال وأخبار كل أرض عندان وما حيدث فيها، وما من أرض 
من ستة أرضني إىل سبعة إال وحنن نؤتی خبربهم.«11 وقوله: »نويت خبربهم« أي 

خبرب الساكنني فيها.
وعنه هو أيضا: 

»وهللا إين ألعلم ما يف السماوات وما يف األرض وما يف اجلنة وما يف النار، وما 
كان وما يكون إىل أن تقوم الساعة. أعلمه من كتاب هللا، أنظر إليه هكذا، مث 

بسط يده.«12
طبعا ليس شرطا أن تنفق املدارس اإلسالمية على حقيقة هذا الفهم ومضمونه 
وذلك بتوضح من جممل آرائهم الواردة يف تفسري هم تآلية 73 من سورة 
األنبياء، حيث ربط املفسرون من مدرسة اخللفاء اآلية مبا قبلها من آايت 

يف قوله تعاىل: 
»َو َنَّْيناُه َو ُلوطاً ِإيَل اأْلَْرِض الَّيت  ابرَْکنا فيها ِلْلعاَلمنَي ٭ َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو 

يـَْعُقوَب انِفَلًة َو ُکالًّ َجَعْلنا صاحِلنَي«13
وقال الطربي: 

يقول تعاىل ذكره: وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يؤمت هبم يف اخلري يف طاعة 
هللا يف إتباع أمره وهنيه، ويقتدى هبم، ويتبعون عليه.14

فقصروا احلديث على إمامة من ورد امسه يف اآلايت املعنية دون سواهم من 
.ذرية األنبياء اآلخرين والسيما نبينا األكرم

أما مدرستنا فرتى غري ما يراه اآلخرون، ترى أن اآلايت الكرمية أشارت إىل 
 أمر أكرب من هذه املعلومة املعروفة اليت تتحّدث عن وراثة ذرية إبراهيم
لإلمامة ، و منبع هذه الرؤية يتحكم به االختالف يف األصول بني املدارس 
اإلسالمية وال سيما خبصوص اإلمامة، فضالً هناك بني أيدي أتباع مدرسة 
اخللفاء قاعدة فقهية تقول »العربة يف عموم اللفظ ال يف خصوص السبب« 
ولكنهم مل يعملوا هبا ملا لذلك من عالقة مباشرة إبمامة أهل البيت ذرية 

رسول هللا و ووارثي علمه، وهذا ممّا خنتلف فيه مع املدارس األخرى.
وإذ كان اإلمام يهدي ابألمر - والباء للسببية أو اآللة - فهو متلبس به أوال 
ومنه ينتشر يف الناس على اختالف مقاماهتم فاإلمام هو الرابط بني الناس 
وبني رهبم يف إعطاء الفيوضات الباطنية وأخذها كما أن النيب رابط بني الناس 
وبني رهبم يف أخذ الفيوضات الظاهرية وهي الشرائع اإلهلية تنزل ابلوحي على 
النيب وتنتشر منه وبتوسطه إىل الناس وفيهم، واإلمام دليل هاد للنفوس 

إىل مقاماهتا.15
ومما تقدم من املمكن أن نستنتج وجود حياة يف العوامل املرتامية، وبعض هذه 
احلياة عاقلة مكلفة، ومشمولة ابلتبديل املهدوي املرتقب الذي سوف يطال 
 األرض يف آخر الزمان، بل إهنا كانت مشمولة برعاية األئّمة املعصومني
يف وجودهم، وهو ما حتدث عنه أهل البيت الكرام أبحاديث قد يراها 

املخالف غلوا ولكنها يف الواقع هتدف إىل متهيد األمر إلعالن كونية احلكومة 
املهدوية مىت شاءت اإلرادة اإلهلية ألمر الكونية أن يذاع ويعرف بتبياهنم لنوع 
من التواصلية اليت كانت موجودة بينهم وبني هذه العوامل وهي اليت ورثوها عن 

.جدهم النيب األكرم
إن هؤالء السكان وهذه العوامل ومدهنا اليت أكدت وجودها الرواايت السابقة 
سوف تفتح كلها على يد اإلمام املهدي مصداقا للبشارة احملمدية يف 

 :احلديث الذي رواه أبو إمامة عن رسول هللا
»املهدي من ولدي ابن أربعني سنة، إن وجهه كوكب دّري يف خّده األمين خال 
أسود، عليه عباءاتن قطوانيتان، كأنه من رجال بين إسرائيل، ميلك عشرين سنة 

يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك.«16
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أمريكا والحضارة اإلسالمیة 5

زايدة ضخمة يف هجرة املسلمني بعد 1965م.
نتيجة لقانون عام 1965م. للهجرة والتجنيس، وصل ما قد يزيد على 1.1 

مليون مسلم إىل »الوالايت املتحدة« قبل هناية القرن العشرين.
مل يكن كل أولئك املهاجرين متدينني، لكنَّ قدراهتم التعليمية والثقافية دفعت 
هبم إىل املناصب القيادية )إذ كان عدد ضخم منهم من األكادمييني واألطباء 

واملهندسني( بني جمموعات املهاجرين املسلمني حديثة اإلنشاء.
أتثرت  ما  عادة  واليت  وصوهلم،  بعد  جتارهبم  هللا  عبد  زين  الباحث  تتبع 
ابألحداث يف الشرق األوسط، على الرغم من أنَّ الكثريين منهم مل يكونوا 

من تلك املنطقة:
تشكلت معاملة األمريكيني املسلمني، بعد وصوهلم عام 1965م.، إىل حد كبري، 
بسلسلة من املواجهات بني الوالايت املتحدة، ودول مسلمة عديدة. أدت حرب 
األايم الستة عام 1967م.، وهي حدث ضخم يف الصراع العريب اإلسرائيلي 
املستمر، إىل رسم صور سلبية عن العرب يف وسائل اإلعالم األمريكية، أدت إىل 

ترسيخ أسوأ الصور النمطية عن اإلسالم...
فاقم حظر بيع النفط للوالايت املتحدة يف السبعينات من وجهات النظر القاسية 
جتاه املسلمني يف الشرق األوسط. أغضبت الطوابري الطويلة أمام حمطات البنزين 
األمريكيني، وشعر املسلمون يف الوالايت املتحدة بوطأة هذا الغضب. ونشرت 
الغنية  العربية  الدول  من  ملشايخ  اإلعالم صورًا كاريكاتورية  وسائل  من  الكثري 

ابلنفط، وهم يسعون للهيمنة على العامل.
زادت األمور سوًءا حبلول هناية العقد، إذ أسرت الثورة اإليرانية، وأزمة الرهائن 

األمريكيني اهتمام العامل، وأعطت مثالً آخر للتصادم »العنيف« بني اإلسالم 
والغرب.

الثمانينات والتسعينات: الرهائن واهليب هوب
كتب عبد هللا: 

وأزمة   ،)1979( اإليرانية  الثورة  من  للغاية  األمريكيون  انزعج  العقد،  بنهاية 
الرهائن األمريكيني. 

فقد أطاحت انتفاضة شعبوية عام 1979م.، قادها آية هللا روح هللا مخيين، 
شاه إيران املدعوم من أمريكا، وأقامت نظاًما ثيوقراطيًّا إسالميًّا شيعيًّا. أسر 
وأطلقوا  عام،  من  أمريكية ألكثر  رهينة  الثورة 52  يف  املشاركون  الطالب 

سراحهم يف الـ20 من شهر يناير )كانون الثاين( 1981م.
وصلت التغطية اإلعالمية اليومية ألزمة حمنة الرهائن، واحلماس الديين الثوري 
آلسريهم املسلمني، إىل بيوت ماليني األمريكيني. وكما قال املؤرخ إدوار إي 

كورتس: 
عندما استوىل الطالب اإليرانيون على السفارة األمريكية، واختطفوا العشرات 
فارتفعت  العارم،  ابلغضب  األمريكيني  من  الكثري  شعر  السفارة،  موظفي  من 
معدالت جرائم الكراهية ضد املسلمني، والعرب، واإليرانيني، واجلنوب آسيويني، 

يف الوالايت املتحدة.
الطريقة األخرى اليت تعرض فيها الكثري من األمريكيني لإلسالم يف حقبيت 
اهليب هوب والراب،  الثمانينات، والتسعينات كانت من خالل موسيقى 

هجرة المسلمين إلى االواليات أمريكا ونمّو اإلسالم فيه

أمريكا والحضارة اإلسالمیة 5

ويرجع ذلك جزئيًّا إىل إرث احلركات القومية السوداء اليت أسست خالل فرتة 
احلقوق املدنية. كتب أندرو إميري للـ»جارداين«:

اهليب  والتسعينات، كانت  الثمانينات  املوسيقى يف  من حميب  للكثريين  ابلنسبة 
هوب، أول تعرض مثري هلم للثقافة املسلمة، ودين اإلسالم. بعد األايم األوىل من 
الربيك دانس والرباجادوسيو، وجدت مساحة للعنصر الديين والروحي يف هذه 
املوسيقى. امتد مدى مغنيي الراب املسلمني من ايسني ابي )الفنان الذي كان 
معروفًا سابًقا ابسم موس ديف( ذي األسلوب املباشر وصوالً إىل يت بني، صاحب 
املعاين السطحية بعيدة االحتمال، وضم نوًما مثل انز، وأندري 3000، ولويب 

فياسكو، وآيس كيوب، وبستا راميز.
عادة ما كان يتم التعبري عن املعتقدات اإلسالمية من خالل جمموعات هامشية، 
مثل أمة اإلسالم، وفايف برسنت نيشن، وامتزجت اللغة اليت كانوا يستخدموهنا 
والثقافة  للموسيقى  والعميق  املهم  التأثري  الراب...  أغاين  املستخدمة يف  ابللغة 
طويل األمد وواضح إىل درجة أنه مل يعد من الضروري احلديث عنه بصوٍت عاٍل«.

اإلمامان  وأصبح  األمريكية.  احلياة  أكثر يف  مألوًفا  يصبح  اإلسالم  بدأ  تدرجييًّا 
األمريكيان املتحوالن لإلسالم، سراج وهاج، ووارث الدين حممد، أول مسلمني 
يصليان أمام جملس النواب، وجملس الشيوخ، عامي 1991 و 1992م. على 

الرتتيب.

نو اإلسالم يف أوائل القرن الـ20 )ليس فقط ابهلجرة(
املهاجرين املسلمني ملنظمات  بداية تكوين  العشرين،  القرن  أوائل  شهدت 

صغرية من اجملتمعات احمللية يف كل البالد.
وكتبت هاول، أنه يف هذا الوقت، بدأ األمريكيون األفارقة أيًضا:

يف اعتناق اإلسالم يف العشرينات والثالثينات، جزئيًّا، استجابة إىل االضطهادات 
)هجرة  الكربى  اهلجرة  فرتة  وأثناء  قبل  هلا  تعرضوا  اليت  والعنصرية  الراديكالية 

اجلنوبيني احملرومني إىل املناطق الصناعية يف الشمال(.
العديد من مجعيات املسلمني األفارقة األمريكيني هذه سوف تستمر ليكون 
اإلسالم  ترويج  من خالل  أمريكا،  يف  اإلسالم  عظيم يف شكل  أتثري  هلا 

ابعتباره جزًءا مفقوًدا من اإلرث اإلفريقي. تقول هاول:
ابلنسبة للكثريين، كانت صحيفة نيجرو وورلد، ملاركوس جاريف، وهي صحيفة 
عام  نيويورك  أنشأت يف  اليت  إمربوفمنت(  نيجرو  )يوانيتد  بلسان مجعية  انطقة 
1914م.، واليت بدأت يف نشر الربط بني الوحدة األفريقية واإلسالم. حبلول عام 
1920م.، كان هلذه اجلمعية 100 ألف عضو، و800 فرع يف كل أحناء العامل.

وساعدت املنظمات األخرى اليت أنشئت يف تلك الفرتة - مثل )موريش 
ساينس متبل أوف أمريكا( اليت أنشأها نوبل درو علي، يف منتصف العقد 
الثاين من القرن العشرين، وأمة اإلسالم، اليت أنشأها واالس فرد حممد عام 
1930م. - على متهيد الطريق لظهور اإلسالم ابعتباره جزًءا مؤثرًا يف حركة 

بالك ابور، وحركة احلقوق املدنية يف اخلمسينات والستينات.
مرر الكونغرس األمريكي، عام 1924م.، قانون األصول القومية الذي »قيد 
اهلجرة من آسيا وغريها من املناطق املسلمة، ومن مث أوقف تدفق القادمني 

املسلمني«.
لكن مع تقدم القرن العشرين، بدأ املسلمون الذين كانوا قد وصلوا ابلفعل 

إىل الشواطئ األمريكية، إىل جانب األمريكيني األفارقة الذين أسلموا )أو يف 
بعض احلاالت، أعادوا صلتهم جبذورهم املسلمة املفقودة منذ أمد بعيد(، يف 

أداء دور أكثر فعالية بكثري يف السياسات، واجملتمع األمريكي.
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مقدمة
إن مفردة األوليغارشية1 هي مركبة من املفردتني الالتينيتني  Oligosوتعين 
القلة و Archos وتعين القائد، وتطلق بصفة خاصة على النظام السياسي 
الذي حيكم بطريقة غري دميقراطية تعتمد على الثروة، ويعمل دائما على توفري 

مصاحل مجاعته.
كتابه  يف  وقال  للحكومات،  اخلمسة  األمناط  أفالطون  أحصى  وقد 
»اجلمهورية«: إن الدولة املثالية قد تتعرض للفساد على أربع مراحل.2 ويرى 
أن اإلنسان املُحب للثروة، وعلى إثر سوء الرتبية وتكديس الثروة واملال واخرتاق 
هذه  بسبب  اإلحنطاط  طريق  على  ويسري  تدرجييا  روحه  تفسد  لكيانه،  اجلشع 

الروحية اجلشعة.3
واعترب ارسطو، األوليغارشية ابهنا حكم عدد من األانس املتعجرفني واألثرايء 
والنوع الفاسد لنظام احلكم األريستقراطي الذي حيكم فيه األثرايء غري العادلني 

واألريستقراطيني الفاسدين.4
وحمددة  حمدودة  جمموعة  هو  اليهودية«  »األوليغارشية  من  املؤلف  ويقصد 
التاريخ.  مّر  على  العامل  يف  اليهود  قيادة  تولوا  الذين  اليهود  األثرايء  من 
وحسبما يقول السيد عبدالّل شهبازي، فان هذه األوليغارشية هي أقدم وأكثر 
تناغما ونفوذا، وتتشكل من ثالث مراحل  العاملية  أقسام حكومة األثرايء 
رئيسية )األريستقراطية امللكية الدينية لقبيلة يهوذا، واألوليغارشية احلاخامية 

األوليغارشية الحاخامية

وحكومة األثرايء اليهود املعاصرين(، واضطلعت بدور حموري يف التطورات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف العامل ومسار اهلمينة العاملية لإلستعمار 

األورويب.5
الفاسد  النظام  هذا  تطور  عملية  شرح  هو  املقاالت،  هذه  يتوخاه  ما  إن 
فسد على امتداد التاريخ، وتبيان طريقة تزوده مبجموعة من التعليمات 

ُ
وامل

غري اإلهلية وغري التوراتية التلمودية )ابسم الدين احلقيقي( وابلتايل، تدنسه 
النظرية والتطبيق )الكاابال(. وجممل  الغريبة، والسحر والشعوذة يف  ابلعلوم 
ما مت إغفاله أثناء دراسة مسار تطور الثقافة واحلضارة الغربية ومجيع العوامل 
واملسببات اليت دفعت ابلبشرية إىل هذا الوضع الرهيب آلخر الزمان، وأدت 

إىل عرض حتليالت واستنتاجات مغلوطة. 

العودة إىل »أورشليم«
إستتبعه  ق.م.،   586 عام  اورشليم  على  البابلي  نصر  نبوخذ  هجوم  إن 
بنو  أمضى  أن  وبعد  األسر،  بين اسرائيل يف  املقدس« ووقوع  تدمري »بيت 
اسرائيل سنني يف األسر والذل، عادوا إىل األرض اليت كانت قد هاجر منها 
جدهم األعلى النيب ابراهيم خليل الرمحن. لكن عودهتم ترافت مع الذل 

واإلنكسار. 
وهذا األسر وكما أسلفنا، جاء كنتيجة للذنوب اليت اقرتفها بنواسرائيل يف 
حضرة الّل املتعال. إن كال من األنبياء االهليني مبن فيهم إرميا النيب، كانوا 
قد تنبأوا قبل سنوات من هذا، بوقوع هذا البالء والعقاب السماوي، ونبهوا 

بشأنه. ويقول إرميا النيب يف قسم من كتابه6 على لسان الّل: 
... ومنذ أن أخرجت أجدادهم من »مصر« وإىل يومنا هذا، طلبت منهم مرارا 
ومؤكدا ابن يطيعونين! لكنهم مل يطيعوا ومل يهتموا أبوامري، بل ساروا على خطى 
أهوائهم وغرائزهم الطاغية وغري الطاهرة، إهنم وهبذا الفعل، ضربوا بعهدي عرض 
ذلك  يف  وردت  قد  اليت كانت  العقوابت  مجيع  حبقهم  طبقت  لذلك  احلائط، 
العهد... لكن األواثن لن تتمكن إطالقا من ختليص هؤالء من هذه الكوارث. 
اي شعب يهوذا! إنكم تلكون أصناما بعدد مدنكم، ومذابح بعدد أزقة أورشليم، 

مذابح خمزية حترقون البخور فيها من أجل صنم بعل! ]...[.7
وكان حزقيال النيب، بوصفه الضمري احلي لبين اسرائيل، ينبههم ابستمرار إىل 

اقرتاب العذاب ويقول على لسان الّل: 
إضرب على رأسك وصدرك حبزن وأمل، وأتوه وتذمّر بسبب شرور قومك، النك 
املنفى،  يف  يعيشون  الذين  إن  واملرض.  واجملاعة  احلرب  بسبب  قريبا  ستهلك 
سيموتون بسبب املرض، والذين يعيشون يف أرض بين اسرائيل، سيلقون حتفهم يف 
احلرب، والذين سيبقون، سيبادون على إثر احلصار واجلوع. وبذلك فاين سأصب 

جام غضيب عليهم... .8
لقرابة 50 عاما. ومات  العصيبة واملذلة لبين اسرائيل  واستمرت فرتة األسر 
الذي  للجرم  بين اسرائيل،  من  عدد  وانتبه  جيل،  وتبدل  الكثريون،  خالهلا 
التوبة واإلانبة، ومذاك هب  اقرتفوه والعقوبة اليت انلوها، ودخلوا من ابب 

عليهم نسيم التحرر والعودة. 
ويقول مؤلف كتاب »اليهودية، دراسة اترخيية« حول ندم بين اسرائيل إابن 

فرتة األسر القاسية:

وعندما أتملوا بتجارهبم احلزينة اليت اعتربوها عقااب إهليا عادال إزاء إعراضهم عن 
الكامل  واإلستسالم  طاعة هللا  على  يتوقف  مستقبلهم  أن  تدرجييا  أدركوا  هللا، 

ملشيئته وكما مت تبيانه يف التوارة.
وتوجيهات  لنصائح  الناس  إستسلم  والندم،  ابلعقوبة  الزاخرة  احلالة  هذه  ويف 
حزقيال النيب الذي حفزهم وشجعهم من خالل بشائر الربكات املعنوية والوعد 
ابلعودة؛ كما أنه سعى جاهدا إلحياء أمهية التوراة يف أذهاهنم من أجل رفاهيتهم 

وسعادهتم الفردية واجلماعية. 
وبعد حزقيال ظهرت سلسلة طويلة من املعلمني الذي اشتهروا ابلكتبة، وإكتسب 
التوراة حتت توجيهاهتم، موقعا حموراي يف احلياة الدينية للناس. وحلت املدرسة حمل 
املعبد، واملعلم أو الكاتب حمل الكاهن املسؤول عن القرابن كما حلت الشعائر 
الدينية خاصة السبت والصالة والصيام حمل طقوس القرابن. ويف هذه الفرتة، 
وضع احلجر األساس للكنيس9 الذي كان يليب إحتياجات املنفيني، من خالل 

اإلجتماعات املنتظمة للتعليم والعبادة.10
وقد أنتهت حقبة األسر عمليا عام 538 ق.م. مع سقوط »اببل« والنصر 

الذي حققه كوروش اإلمخيين. 
ويف عام 538 ق.م. هاجم كوروش الكبري، بالد اببل. وفتحها وحّرر بين اسرائيل 

وساعدهم على العودة إىل وطنهم.11
وأعلن كوروش يف مرسوم:

ويقول كوروش ملك فارس: إن يهوه، إله السماوات، قد منح مجيع بلدان األرض 
يل، وأمرين أن أظهر له بيتا يف أورشليم الواقعة يف يهوذا. إذن من هو منكم، من 
مجيع قومه ليكون إهله معه؟ ليذهب مع أورشليم يف يهوذا ويُظهر بيت يهوه إله 
اسرائيل واإلله احلقيقي يف أورشليم، وكل من بقي، يف أي مكان من األماكن اليت 
هو فيها غريب، ليعينه أهل ذلك املكان ابلفضة والذهب واملال واملاشية إضافة 

إىل اهلدااي اليت يتم التربع هبا من أجل بيت هللا الواقع يف أورشليم.12
وعلى الفور وضع 42000 يهودي مؤمن، أمتعتهم على أكتافهم، ومهوا بتوجيه 

من زراببل13 ويوشع الكاهن، ابلعودة إىل أرض أجدادهم.14
وقد أعلن كتاب »عزرا« ابن عددالعائدين بلغ 42360 شخصا.15 وتعود 
أول رواية اترخيية لتواجد اليهود يف جغرافيا ايران، إىل األعوام من 741 إىل 
749 أو 732 قبل امليالد، إذ وقع حنو 60 ألف اسرائيلي يف األسر على إثر 

هجمات ملك اشور. وهجروا إىل »غيلعاد )جلعاد( دماوند«.16
ومذاك وحىت جمئ كوروش اإلمخيين الذي مهد لتحرير بين اسرائيل من أسر 
اببل وعودهتم جمددا إىل أورشليم، أتيح هلؤالء القوم جماال للتواجد الواسع يف 

ايران وبالط امللوك اإلمخينيني. 
أردشري  خشاايرشاه وابلتايل  وإبنه  داريوش  وبعد كوروش، ويف عهد سلطنة 

الثاين، كان كبار رجاالت بين اسرائيل يرتددون على بالط امللوك.
ولذلك نرى أن الكتاب املقدس لليهود يذكر خبري امللوك اإلمخينيني السيما 

كوروش ويقدسه. 
وقد قدم الكتاب املقدس، كوروش هكذا ويضفى عليه قدسية: 

ويقول هللا: إين أقول بشأن كوروش: إنه راعيي، وسيكمل كل أفراحي ومسرايت. 
إنه سيبين مدينيت وسيحرر أسراي؛ لكن ال مقابل مثن وال مقابل هدية.

إن كوروش هو اإلنسان الذي اعتربه هللا يف الكتاب املقدس لليهود ابنه صقر 
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الطّب اإلسالمي

األولیغارشیة الحاخامیة، التلمود والكاباال

ورسوله ومكلف بنشر العدل يف العامل.
وأتيت املصادر التوراتية بصفة خاصة على ذكر حترير اليهود ورفدهم للعودة 

وإعادة بناء معبد اورشليم: 
إن حترير الشعب اليهودي على يد كوروش ترافق مع إيعازه لبناء بيت هللا وإعداد 
واألواين  الزينة  أدوات  مجيع  جبمع  اخلزانة  أمني  ميرتدات  أمر  وقد  بنائه.  مواد 
الذهبية والفضية الثمينة لبيته واليت نقلها نبوخذنصر من »اورشليم« إىل »اببل«، 

أينما كانت ويسلمها17 لششبصر.18
وبعد داريوش الثاين، سعى إبنه أردشري لدعوة كبار رجاالت اليهود لبالطه. 
وقد حاول ِعزرا، العامل ورجل القانون اليهودي وكذلك حِنميا »حمب أرض 
الشعب  لوحدة  املؤسسان  ومها  الكبري،  اليهودي  والسياسي  اسرائيل« 
اليهودي، حاوال يف بالط أردشري تغيري الوضع السياسي واالجتماعي. ومتت 
يف هذه احلقبة اهلجرة اليهودية الكربى أبمر من امللك وبدعم من عزرا وحنميا، 

وجاء يف جانب من كتاب ِعزرا يف الباب السابع: 
من »َارحَتَششتاه« امللك إىل عزرا الكاهن والكاتب الكامل لشريعة إله السماء؛ 
أما بعد، لقد أصدرت أمرا ابن يذهب كل من أفراد قوم اسرائيل والكهنة والالويني 
الذين هم يف سلطنيت ويرغبون ابلذهاب معك إىل أورشليم، النك ُمرسل من قبل 
امللك ومساعديه لتتفقد أوضاع اليهود واورشليم حسب شريعة هللا اليت هي بيدك 
وتنقل الذهب والفضة اليت وهبها امللك ومساعديه إلله اسرائيل الذي يسكن 

يف اورشليم.
وكان حِنميا يف احلقيقة، ممثل أردشري األول والذي ُنصب حاكما الورشليم 

)444 ق. م.(.19
جدير ذكره، أن الزمن استغرق، إثنني وتسعني عاما، منذ عودة زراببل الذي 
كان أول قافلة تعود من األسر عام 536 ق.م. أي يف عهد كوروش اإلمخيين 

وحىت عودة حنميا عام 444 ق.م. أي القافلة الثالثة واألخرية للعودة.20
وبعد عودة بين اسرائيل ويف ظل مواكبة وأتكيد أنبياء مثل »حّجی«21 وزكراي،22 
يف اإلسراع إبعادة بناء املعبد وموقع إحتشاد بين اسرائيل يف أقل فرتة زمنية ممكنة، 
أقدموا على إعادة بناء املعبد. وقد حصل ذلك عام 516 ق.م. وعلى وجه 
املعبد  أنقاض  على  وفخم  جديد  معبد  وشّيد  تدمريه،  بعد  عاما  بسبعني  الدقة 

القدمي.23

اهلوامش: 
1. Oligarchy.

القرون  وحىت  البداية  )من  للغرب  السياسية  الفلسفة  »اتريخ  عبدالرمحن،  عامل،   .2
الوسطى(«، طهران، وزارة اخلارجية، مؤسسة الطباعة والنشر، الطبعة التاسعة، 1384ه 

.ش.، ص 99. 
3. املصدر السابق، ص 95. 

الرابعة،  الطبعة  زوار،  طهران،  السياسية«،  الفلسفة  »اتريخ  الدين،  هباء  ابزارغاد،   .4
1359ه .ش.، ج 1، ص 134. 

الطبعة  السياسية،  والبحوث  الدراسات  اليهود والفرس«، مؤسسة  أثرابء  5. »حكومة 
األوىل، 1377، ص 17. 

6. كتاب إرميا، بعد األسفار اخلمسة، إحدى جمموعات كتب العهد العتيق )التوارة(.
واخلصب  اإلخصاب  إله  الكنعانيون،  يعتربه  صنم كان  إسم  هو   )Baal( بَعل   .7

والطوفان، وكانوا يعبدونه بوصفه كبري األصنام وأكرب اآلهلة. 

8. کتاب »حزقيال«، 11-10:6
9. Syngogue.

10. ابستاين، إيزيدور، »اليهودية ودراسة اترخيية«، ترمجة هبزاد سالکي، الطبعة االوىل، 
1358ه .ش.، ص 92.

11. املصدر السابق، ص 92.
12. »الکتاب املقّدس«، مجعية توزيع الكتب املقّدسه، 1978م.، کتاب َعزرا، الباب 

األّول، اآلايت 1-4.
13. Zerubabel.

14. ابستاين، إيزيدور، »اليهودية ودراسة اترخيية«، ص 92.
15. »الکتاب املقّدس«، الباب 2، اآلية 64.

16. لوی، جيب، »اتريخ الشعب اليهودي«، مكتبة يهود ايروخيم، طهران، 1334، 
ج 1، ص 88.

17. قائمي، حمّمد، »اإلمخينيون يف التوراة«، مطبعة نشاط اصفهاين، الطبعة االوىل، 
1349ه .ش.، ص 137؛ »کتاب عزرا«، الفصل 1.

18. Sheshbazzar
19. بوليس، مری، »اتريخ الداينة الزرادشتية، اإلمخينيون«، ترمجة مهايون صنعيت زاده، 

توس للنشر، الطبعة االوىل، 1375ه .ش.، ج 2، ص 277.
شيخي،  رضا  محيد  ترمجة  صهيون«،  حكماء  »بروتوكوالت  عجاج،  نويهض،   .20

مشهد، الروضة املقدسة، 1373ه .ش، ص 528.
21. Haggai.
22. Zecharia.

23. إيزيدور ابستاين، »اليهودية ودراسة اترخيية«، ص 93.

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

 Curcuma :يسّمى الكركم ابلزعفران اهلندّي، أو كركم اللونغا )ابإلجنليزيّة
Longa(، وينتمي إىل عائلة الزجنبيل، وهو الذي ُيكسب الكاري اللون 
األصفر واملذاق املّر،1 ونبتة الكركم هي من النبااتت املعمرّة، حيث تُزرع يف 

مجيع أحناء آسيا االستوائّية، كما تُزرَع يف اهلند، والصني.
اجلدير ابلذكر أّن نبتة الكركم متتلك جذوراً مسيكًة، ولون اجلذور اخلارجية 
أصفر، بينما اجلذور الداخلّية لوهنا بيّن مائل إىل األمحر أو الربتقايّل الغامق، 

أما اجلذور اجلانبّية فلوهنا أصفر غامق.2 

العناصر واملعادن األساسّية يف الكركم 
يوجد للكركم العديد من الفوائد اليت حتافظ على سالمة وقّوة اجلسم، فملعقة 

كبرية من الكركم )7 غرامات( حتتوي على العديد من العناصر، ومنها:3
- 24 سعراً حراراّيً. 

- 6 سعرات حراريّة دهنّية. 
- غراٌم واحٌد من الدهون. 

- دهون غري مشبعة. 
- الكركم خاٍل متاماً من الكوليسرتول والسكر. 

- 3 مليغرامات من الصوديوم. 
- 4 غرامات من الكربوهيدرات. 

- غراٌم واحٌد من األلياف الغذائّية. 

- فيتامني ج.
- 16% من احلديد. 

- غراٌم واحٌد من الربوتني. 
- ومن فوائد الكركم أنّه حيتوي على العديد من املعادن، ومنها: الفوسفور، 

واملنغنيز، والبواتسيوم4 

فوائد الكركم الصحية 
وتشمل فوائد الكركم الصحية ما يلي: 

- خصائص مضادة لاللتهاابت. 
- يساعد على فقدان الوزن. 

- يعاجل مشاكل اجلهاز اهلضمي. 
- خيفف من آالم احليض. 

- مينع التليف الكيسي. 
- مينع السرطان. 

- يعزز صحة الكبد. 
- ينقي اجلسم من السموم. 

- حيسن صحة القلب، ومينع اجللطات الدموية. 
- حيسن القدرات املعرفية، ويكافح الزهامير. 

- يعاجل االكتئاب. 

الكركم
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العناية بصحة البشرة 
غين مبضادات األكسدة. 

مينع التهاب املفاصل ويقلل من األمل. 
يقي من االكتئاب. 
يؤخر الشيخوخة. 

يساعد يف خفض سكر الدم. 
 .)IBD( يعاجل مرض القولون العصيب

يعاجل التليف الكيسي.

فوائد الكـركم اجلمالية 
ميكن استخدام الكركم يف العناية ابجلمال عن طريق مزج الكركم يف األمالح 
والكرميات املوضعية، كما أن الزيت العطري للكركم هو أيضا عامل صحي 

قوي، وتشمل استخدامات الكركم اجلمالية ما يلي: 

تبييض األسنان 
البقع الصفراء  على الرغم من أن الكركم معروف بلونه الصفر الذي يرتك 
العنيدة على املالبس، فإنه يساعد بشكل فّعال يف إزالة البقع من األسنان 

عند مزجه مع زيت جوز اهلند وصودا اخلبز. 

الصابون
ُيستخدم هذا العنصر املذهل املضاد لاللتهاابت والذي يعزز صحة اجللد يف 

الصابون العشيب الطبيعي. 

عالج حروق الشمس
ميكن أن خيلط الكركم مع الزابدي أو مع هالم الصبار كمفتح طبيعي للبشرة 

أو لتهدئة حروق الشمس. 

اجلروح
ميكن تطبيق عجينة الكركم موضعًيا للمساعدة على التئام اجلروح. 

ماسك للوجه
مت استخدام ماسك الكركم للوجه منذ العصور القدمية، ألنه حيسن صحة 
اجللد ومينع حب الشباب، وميكن عمل ماسك الكركم عن طريق مزجه مع 

 .E الزابدي، أو اجلليسرين، أو العسل، أو الصبار، أو فيتامني

مرطب للجلد
ميكن مزج الكركم مع زيت الزيتون أو جوز اهلند لعمل مرطب طبيعي للجلد.

فوائد الكركم للكبد 
إن العنصر النشط يف الكركم هو الكركمني،5 والذي دفع العلماء إىل إجراء 
فيها  مبا  العالجية،  ملعرفة خصائصه  عليه  الدراسات واألحباث  العديد من 
أن  الدراسات  أشارت  منها، حيث  والوقاية  الكبد  أمراض  لعالج  فاعليته 

الكركمني املوجود يف الكركم يساعد على: 
- حتفيز اجلهاز اللمفاوي وإزالة السموم بكفاءة. 

- حتسني وظائف الكبد والوقاية من تليف الكبد. 
- كبت اإلجهاد التأكسدي واملساعدة على عالج مرض الكبد املزمن. 

- الوقاية من أمراض الكبد الدهنية. 
- زايدة إنتاج الصفراء السائلة يف اجلهاز اهلضمي. 

- محاية خالاي الكبد من التلف الناجم عن املواد الكيميائية املرتبطة ابلصفراء. 
- حتسني حمتوى اجللواتثيون الكبدي. 

لكن يف النهاية هي جمرد أحباث حتتاج ملزيد من الدراسات إلثبات النتائج، 
لعالج  الطبيب  يصفها  اليت  ابألدوية  الكركم  استبدال  عدم  جيب  لذلك 

حاالت معينة، فهو ليس بديل عنها.

فوائد الكركم للبشرة 
الكركمني، وتشري  النشط  اللون األصفر املشرق للكركم مشتق من مكونه 
الدراسات إىل أن الكركمني له أتثريات وقائية ضد املواد الكيميائية الضارة 
ابجللد وامللواثت البيئية، وحيمي الكركمني اجللد عن طريق مكافحة اجلذور 

احلرة واحلد من االلتهاب. 
وهناك أيضا أدلة تشري إىل أن الكركمني قد يساعد يف حاالت اجللد التالية: 

- سرطان اجللد،
- الصدفية،

،Scleroderma تصلب اجللد -
- البهاق،

- حب الشباب.

فوائد الكركم للشعر 
هناك العديد من الدراسات اليت ُأجريت لبحث فوائـد الكركم للشعر ، ولكن 
مل يتم التأكيد على النتائج اخلاصة بفوائد الكركم على الشعر، ومازالت فوائد 

الكركم للشعر مستمدة من الطب الشعيب وحتتاج ملزيد من البحث. 
وُيستخدم الكركم منذ فرتة طويلة يف اهلند إلزالة الشعر غري املرغوب فيه وملنع 
منو الشعر، ويف حني أن الكركم فعال يف إزالة الشعر الناعم، فإنه قد ال يزيل 

الشعر الكثيف أو الثقيل.

اضرار الكركم
االضطراابت اهلضمية

العوامل نفسها يف الكركم اليت تدعم صحة اجلهاز اهلضمي ميكن أن تسبب 
الطّب اإلسالميالتهيج عندما تؤخذ بكميات كبرية، فالكركم حيفز املعدة إلنتاج املزيد من 

محض املعدة، ويف حني أن هذا يساعد على اهلضم لدى بعض الناس، فإنه الطّب اإلسالمي
ميكن يسبب االضطراابت اهلضمية لدى اآلخرين. 

ترقق الدم
الكركم قد جيعلك تنزف بسهولة أكثر، وليس من الواضح ملاذا حيدث هذا، 
رمبا بسبب أتثريه على خفض الكوليسرتول يف الدم وخفض ضغط الدم، 
وجيب على األشخاص الذين يتناولون أدوية لتخفيف الدم مثل الوارفارين 

جتنب تناول جرعات كبرية من الكركم. 
الكركم ميكن أن خيفف من أعراض الدورة الشهرية، ولكن جيب على النساء 

احلوامل جتنب تناول مكمالت الكركم.

اهلوامش: 
1. Ana Erkic (24-4-2017), "Do You Know This Powerful 
Yellow Powder Is What You Need In Your Healthy Diet."، 
www.lifehack.org, Retrieved 15-11-2017. Edited.
2. "Turmeric", www.drugs.com, Retrieved 13-11-2017. 
Edited.
3. Ana Erkic (24-4-2017), "Do You Know This Powerful 
Yellow Powder Is What You Need In Your Healthy Diet."، 
www.lifehack.org, Retrieved 15-11-2017. Edited.
4. Keri Glassman, "Why ls Turmeric Good for Me"، www.
webmd.com, Retrieved 13-11-2017. Edited.
5. curcumin

املصادر:
1. https://mawdoo3.com/
2. https://www.dailymedicalinfo.com/
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من القواعد العاّمة والثابتة عند الشيعة هي أّن املعصوم ال جيّهزه وال يدفنه 
 ،مثالً جّهزه ودفنه اإلمام أمري املؤمنني إالّ معصوم مثله؛ فرسول هللا
وكذلك سّيدة النساء فاطمة قام اإلمام بغسلها وجتهيزها ودفنها لياًل 
، وعفا موضع قربها حسب وصّيتها، واإلمام علي جّهزه ودفنه 
ابنه اإلمام احلسن... وهكذا كّل إمام أو معصوم قام بتجهيزه املعصوم 

اآلخر .
واآلن السؤال هو: 

َمْن الذي دفن احلسني، مع العلم أّن ابنه اإلمام زين العابدين كان 
أسرياً أبيدي األعداء يف الكوفة؟

اجلواب:
وبداية البد أن نثبت أن ال مانع من إمكانية االنتقال بطّي األرض، وهذا 
اثبت لدينا كإعتقاد هو والكثري من األمور اليت منحها هللا سبحانه وتعاىل 
ألنبيائه وأوصيائهم من إمكانية ظهور الكرامات بل املعجزات على أيديهم 
ولذا لن أطيل فيه الكالم واكتفي ابالستشهاد من »القرآن الكرمي« بقصة 
من  أبقل   سليمان للنيب  بلقيس  عرش  جلب  الذي  برخيا  بن  آصف 
ملح البصر وهي معروفة، ولذا انتقل إىل األدلة الروائية واألدلة الروائية على 

قسمني، عامة وخاصة.
وتلك الرواايت قد استفاض نقلها يف اجلملة، ومجلة منها أسانيدها معتربة، 
وبعد االستفاضة يف النقل مع صحة البعض، ال ينظر إىل أسانيد الكل كما 

اتفق عليه أهل العلم يف هذا اجملال.

األدلة العامة
والرواايت فيها على قسمني: قسم نص يف املطلوب وان اإلمام ال يغسله إال 

اإلمام وقسم آخر ظاهر يف ذلك وليس نص.

القسم االول: الرواايت اليت فيها نص
اإلمام ابلنص، وسنذكر  إاّل  يغسله  اإلمام ال  أن  اليت دلت على  الرواايت 

قسما منها :
أمري  أبنه  فأجاب   الزهراء فاطمة  غسل  عّمن   الصادق ُسإل  ٭ 

 :املؤمنني مث قال
»فإهنا صديقة ومل يكن يغسلها إال صديق ، أما علمت أن مرمي مل يغسلها إال 

عيسى.«1
٭ ما روي عن الكاظم أن والده الصادق أوصاه قائال: 

»اي بيّن إذا أان مّت فال يغسِّلين أحد غريك فإنَّ اإلمام ال يغسِّله إال إمام.«2

القسم الثاين: الرواايت اليت فيها ظهور وليس نص
اإلمام  استشهاد  بعد   ، الشيعة  من  انشقت  فرقة  هناك  أن  املعلوم  من 
الكاظم، وتوقفوا على إمامته ، وقالوا أبنه ال إمام بعده، وأنكروا إمامة 
اإلمام الرضا ومسيت ابلفرقة »الواقفة« أو »الواقفية« وكان على رأس 
تلك الفرقة علي إبن أيب محزة البطائين املعروف، فإهنم كان من مجلة ما حيتجون 
اإلمام  الكاظم، ألن  اإلمام  والده  يغسل  مل   الرضا اإلمام  أن  به، 
الكاظم تويف يف »بغداد« و اإلمام الرضا كان يف »املدينة«، وهبذا 

َمن دفن اإلمام الحسين وأصحابه

انكروا امامة اإلمام الرضا واإلمام وأصحابه مل حيتجوا عليهم أبن هذا 
ليس دليال كافيا، بل أجابوهم أبن اإلمام الرضا هو من غسل اإلمام 
الكاظم وإنتقل بطّي األرض، وإال لكان من األفضل أن جييبوهم أبن 
 ،هذه املسألة ليست ضرورية، وال تستدعي إنكار اإلمامة لـإلمام لرضا
ويظهر من هذه الرواية أن الشيعة كانوا متساملني ومتفقني على أن اإلمام ال 

يغسله إال اإلمام.
٭٭٭

وإن  املعىن  هذا  من  قريبة  وهي  واخلاصة  العامة  الرواايت  هذه  غري  وتوجد 
اختلفت الفاظها ومناسباهتا، وقد يستشكل يف هذه الطائفة من الرواايت أن 
املراد هبا خصوص التغسيل والتكفني، واإلمام احلسني مل يكن حمتاجا 
هلما ألن الشهيد ال يغسل وال يكفن، وهذا وقع فعال حيث دفن اإلمام 

احلسني بال تغسيل أو تكفني.
ولكن الظاهر من فهم املتشرعة وأهل الفقه، أن املراد من هذه الرواايت سائر 
امليت  على  الصالة  ومنها  والكفن،  الغسل  وليس خصوص  املتوىف  شؤون 
وتوسيده يف اللحد، فمن املعلوم أن الصالة على امليت أمر مهّم حىّت يف 
عصران احلاضر، فلو كان املتوىف من الشخصيات املهمة، ال يلي الصالة عليه 
إال شخصية دينية مهمة كما جرت العادة، ويؤيد هذا املعىن بعض الرواايت 
اليت وردت ألفاظها مطلقة من هذه اجلهة كقوله: »وال يلي الوصي إال 
الوصي«3 فإن الظاهر من كلمة »يليه«، يتوىل مجيع شؤونه حني موته ال 

 :خصوص الغسل، بل وبعضها أصرح من ذلك حيث قال
»وإنَّ اإلمام ال يتوىلَّ والدته وتغميضه وغسله ودفنه إال إمام مثله.«4 

فإن هذه الرواية تنص على الدفن.
يف  تتعاضد،  بعضها  أسانيد  صحة  وإبعتبار  مبجموعها،  الرواايت  فهذه 
 الصحة والداللة، سيما إذا ضممناها إىل ما دّل على أّن أمري املؤمنني
هو من غسل الرسول وكفنه ودفنه، وكذا السيدة الزهراء، وهذه متفق 

عليها .
القول، أبن  أدلة أخرى ألمكننا  أية  الرواايت بدون  فنحن لو خلينا وهذه 
اإلمام زين العابدين، هو من ويل دفن اإلمام احلسني، سيما وأن 
الرواايت ال تتحدث عن تكليف شرعي فقط، بل لساهنا، أن هذا أمر ال 
ميكن أن يقع )املراد اإلمكان العادي وليس اإلمكان العقلي(، أبن ال حيضر 
اإلمام جتهيز اإلمام، الذي ميكن إستفادته من قوله املتقدم »ومل يكن يغسلها 
غري صديق«، وكذا يف تغسيل عيسى ملرمي فإن لفظ »مل يكن« يعين ال 

ميكن أن يقع، وال يتحدث عن التحرمي أو الوجوب فقط.

اخلالصة
تبني يف القسم األول )األدلة العامة( أن هناك رواايت دلت على أن اإلمام 
ال يليه إال اإلمام، يف شؤون دفنه، وقسم من هذه األدلة ظاهر يف املطلوب 

وقسم منها نص يف املطلوب.

األدلة اخلاصة
على  بداللتها  يرض  ومل  العامة،  األدلة  يف  انقش  من  هناك  أن  فرض  لو 

املطلوب، فهذه هي األدلة اخلاصة ابلواقعة اليت تنص على أن اإلمام زين 
العابدين هو من توىل دفن أبيه.

منها: ما ورد يف »رجال الکشی« عن منصور بن العباس عن إمساعيل بن سهل 
عن بعض أصحابنا قال: كنت عند الرضا فدخل عليه علي بن أيب محزة 
و ابن السراج و ابن املكارة فقال علي بعد كالم جرى بينهم و بينه يف 
إمامته: إان روينا عن آابئك أن اإلمام ال يلي أمره إال إمام مثله. فقال له 
أبو احلسن: »فأخربين عن احلسني بن علي كان إماما أو غري إمام؟« 

قال: كان إماما. 
قال: »فمن ويل أمره؟« 

 .قال: علي بن احلسني
بن  يد عبيد هللا  بن احلسني كان حمبوسا يف  أين كان علي  قال: »و 

زايد؟« 
قال: خرج و هم كانوا ال يعلمون حىت ويل أمر أبيه، مث انصرف. 

أبواحلسن: »إن هذا الذي أمكن  علي  بن  احلسني  أن  أييت   له  فقال 
كربالء فيلي أمر أبيه فهو ميكن صاحب هذا األمر أن أييت بغداد و يلي أمر 

أبيه.«5

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

ص 459.
2. ابن شهر آشوب املازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب«، قم، الطبعة 

االولی، 1379ق.،ج 4، ص 224.
3. الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 8، ص 206.

4. ابن شهر آشوب املازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب«، ج 2، 
ص 134.

5. الكشى، حمّمد بن عمر، »رجال الكشي - اختيار معرفة الرجال«، مع تعليقات مري 
داماد األسرتآابدي، قم، لطبعة االولی، 1363 ش.، ج 2، ص 764.

املصادر:
1. »من الذي دفن االمام احلسني«، بقلم مساحة الشيخ مرتضى الفقيه.

2. https://www.sibtayn.com/ar/
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ما هی العلة اليت من أجلها خرج بعض األئمة ابلسيف و بعضهم لزم 
منزله و سكت و بعضهم أظهر أمره و بعضهم أخفى أمره و بعضهم نشر 

العلوم و بعضهم مل ينشرها؟
قال الشيخ الصدوق إبسناده عن أيب عبد هللا قال: 

»نزل جربئيل على رسول هللا بصحيفة من السماء مل ينزل هللا تعاىل كتااب 
قبله و ال بعده و فيه خواتيم من الذهب. فقال له: اي حمّمد! هذه وصيتك إىل 

النجيب من أهلك. 
فقال له: »اي جربئيل! من النجيب من أهلي؟ 

قال: علّي بن أيب طالب مره إذا توفيت أن يفك خاتها و يعمل مبا فيه.
فلما قبض رسول هللا فك علي خاتا مث عمل مبا فيه و ما تعداه، مث 
دفعها إىل احلسن بن علي و عمل مبا فيه و ما تعداه مث دفعها إىل احلسني بن 
علي ففك خاتا فوجد فيه اخرج بقوم إىل الشهادة هلم معك و اشر نفسك 
هلل فعمل مبا فيه و ما تعداه. مث دفعها إىل رجل بعده ففك خاتا فوجد فيه أطرق 

و اصمت و الزم منزلك  و اعبد ربك حىت أيتيك اليقني  مث دفعها إىل رجل بعده 
ففك خاتا فوجد فيه أن حدث  الناس و أفتهم و انشر علم آابئك فعمل مبا فيه 
و ما تعداه مث دفعها إىل رجل بعده ففك خاتا فوجد فيه أن حدث الناس و أفتهم 
و صدق آابءك و ال ختافن إال هللا فإنك يف حرز من هللا و ضمان و هو يدفعها 

إىل رجل بعده و يدفعها من بعده إىل من بعده إىل يوم القيامة.«1
و روی الکليين يف »الکايف« عن ضريس الكناسي عن أيب جعفر قال: 
 قال له محران: جعلت فداك أ رأيت ما كان من أمر علي و احلسن و احلسني
و خروجهم و قيامهم بدين هللا عز و جل و ما أصيبوا من قتل الطواغيت إايهم 

و الظفر هبم حىت قتلوا و غلبوا؟ 
فقال أبوجعفر: »اي محران! إن هللا تبارك و تعاىل قد كان قدر ذلك عليهم 
و قضاه و أمضاه و حتمه مث أجراه فبتقدم علم ذلك إليهم من رسول هللا قام 

علي و احلسن و احلسني و بعلم صمت من صمت منا.«
و روی ايضاً إبسناده عن عيسى بن املستفاد أيب موسى الضرير قال: حدثين 

تقديم األدعیة - علل الشرائع

أمحد بن  إبراهيم  املعروف بـعالن منسوب إىل »كلني« قرية من »الري«، خري 
فاضل من أهل الدين.1 

هو شيخ أهل اللغة و اوجههم  و أستاذ أيب العباس، قرأ عليه قبل ابن األعرايب و 
خترج من يده، و كان خصيصا أبيب حمّمد، احلسن بن علي العسکري و 

أيب احلسن االمام اهلادي قبله، و له معه مسائل و أخبار.2 
قال أبو عبد هللا أمحد بن إبراهيم: 

 )املهدي الثاين لإلمام  )النايب  أيب جعفر حمّمد بن عثمان  شكوت إىل 
 .شوقي إىل رؤية موالان

فقال يل: مع الشوق تشتهي أن تراه؟ 
فقلت له: نعم. 

فقال يل: شكر هللا لك شوقك و أراك وجهك ]وجهه [ يف يسر و عافية، ال 
تلتمس اي أاب عبد هللا أن تراه، فإن أايم الغيبة تشتاق إليه، و ال تسأل االجتماع 

معه إهنا عزائم هللا و التسليم هلا أوىل، و لكن توجه إليه ابلزايرة.
فأما كيف يعمل و ما أماله عند حمّمد بن علي فانسخوه من عنده، و هو 

التوجه إىل الصاحب ابلزايرة بعد صالة اثنيت عشرة ركعة.

تقرأ قل هو هللا أحد يف مجيعها ركعتني ركعتني، مث تصلي على  حمّمد و آله و تقول: 
قول هللا جل امسه: 

سالم على آل ايسني، ذلك هو الفضل املبني من عند هللا  و هللا ذو الفضل العظيم 
)إمامه( من يهديه صراطه املستقيم، و قد آاتكم  هللا  خالفته  اي آل ايسني، ]...[ 

و صلى هللا على سيدان حمّمد النيب و آله الطاهرين ...3 
فهذه زايرة إمام زماننا يف »السرداب« حمل الغيبة وغريه.

اهلوامش:
1. العالمة احلّلى، حسن بن يوسف، »رجال العالمة احللي«، جنف اشرف، الطبعة 

الثانية، 1411 ق.، ص 18.
2. الطوسى، حمّمد بن احلسن، »فهرست كتب الشيعة و أصوهلم و أمساء املصّنفني و 

أصحاب األصول«، قم، الطبعة االولی، 1420 ق.، ص 66.
3. ابن املشهدى، حمّمد بن جعفر، »املزار الكبري«، قم، الطبعة االولی، 1419 ق.، 

ص 585.

»إبمکانکم املشاهدة والقراءة هذه الصالة يف هناية هذا اجمللد.«

عّلة افعال االئمة

و ينقسم الذكر أقساما: 

1. التحميد 
فداك  جعلت   :قلت أليب عبد هللا قال  الفضل  عن  القماط  سعيد  روى 

علمين دعاء جامعا. فقال يل: »امحد هللا فإنه ال يبقى أحد يصلي إال دعا 
لك يقول مسع هللا ملن محده.« 

و روي عن النيب: كل كالم ال يبدأ فيه ابحلمد فهو أقطع. 
و روى أبو مسعود عن أيب عبد هللا قال: »من قال أربع مرات إذا أصبح 

علل الشرائع - أدب الدعاء

في أقسام الذكر 

 أ ليس كان أمري املؤمنني قال: قلت أليب عبد هللا موسى بن جعفر
 اململي عليه و جربئيل و املالئكة املقربون كاتب الوصية و رسول هللا

شهود؟ 
قد  أاب احلسن!  الصادق: »اي  االمام  قال  فأطرق طويال، مث   :قال
كان ما قلت   و لكن حني نزل برسول هللا األمر نزلت الوصية من عند هللا 
كتااب مسجال نزل به جربئيل مع أمناء هللا تبارك و تعاىل من املالئكة. فقال 
جربئيل: اي حمّمد! مر إبخراج من عندك إال وصيك ليقبضها منا و تشهدان 
بدفعك إايها إليه ضامنا هلا، يعين عليا. فأمر النيب إبخراج من كان يف 

البيت ما خال عليا و فاطمة فيما بني السرت و الباب. 
ما كنت  يقول هذا كتاب  السالم و  يقرئك  فقال جربئيل: اي حمّمد! ربك 
عهدت إليك و شرطت عليك و شهدت به عليك و أشهدت به عليك مالئكيت 

و كفى يب. اي حمّمد شهيدا! 
قال: فارتعدت مفاصل النيب. فقال: »اي جربئيل! ريب هو السالم و منه 
السالم و إليه يعود السالم. صدق عز و جل و بر هات الكتاب فدفعه إليه و 
 :فقال له: »اقرأه!« فقرأه حرفا حرفا. فقال ،أمره بدفعه إىل أمري املؤمنني
»اي علي! هذا عهد ريب تبارك و تعاىل إيل و شرطه علي و أمانته و قد بلغت و 

نصحت و أديت.« 
و  النصيحة  و  ابلبالغ  أنت  أمي!  و  أبيب  لك  أشهد  أان  »و   :علي فقال 

التصديق على ما قلت و يشهد لك به مسعي و بصري و حلمي و دمي.« 
فقال جربئيل: و أان لكما على ذلك من الشاهدين. 

فقال رسول هللا: »اي علي! أخذت وصييت و عرفتها و ضمنت هلل و يل 
الوفاء مبا فيها.« 

فقال علي: »نعم أبيب أنت و أمي علي ضماهنا و على هللا عوين و توفيقي 
على أدائها.« 

فقال رسول هللا: »اي علي! إين أريد أن أشهد عليك مبوافايت هبا يوم القيامة.« 
فقال علي: »نعم أشهد.« 

فقال النيب: »إن جربئيل و ميكائيل فيما بيين و بينك اآلن و مها حاضران 
معهما املالئكة املقربون ألشهدهم عليك.« 

فقال: »نعم ليشهدوا و أان أبيب أنت و أمي أشهدهم.« 
فأشهدهم رسول هللا و كان فيما اشرتط عليه النيب أبمر جربئيل فيما 
أمر هللا عز و جل أن قال له: »اي علي! تفي مبا فيها من مواالة من واىل هللا و 

رسوله و الرباءة و العداوة ملن عادى هللا و رسوله و الرباءة منهم على الصرب منك 
و على كظم الغيظ و على ذهاب حقي و غصب مخسك   و انتهاك حرمتك.« 

فقال: »نعم اي رسول هللا!« 
 و الذي فلق احلبة و برأ النسمة لقد مسعت جربئيل« :فقال أمري املؤمنني
يقول للنيب: اي حمّمد! عرفه أنه ينتهك احلرمة و هي حرمة هللا و حرمة رسول 
 :و على أن ختضب حليته من رأسه بدم عبيط.«2  قال أمري املؤمنني هللا
الكلمة من األمني جربئيل حىت سقطت على وجهي و  فصعقت حني فهمت 
السنن و مزق  احلرمة و عطلت  انتهكت  إن  و  قبلت و رضيت  قلت: »نعم 
الكتاب و هدمت الكعبة و خضبت حلييت من رأسي بدم عبيط صابرا حمتسبا أبدا 

حىت أقدم عليك.« 
مث  دعا رسول هللا، فاطمة و احلسن و احلسني و أعلمهم مثل ما أعلم 

 .أمري املؤمنني
فقالوا مثل قوله. فختمت الوصية خبواتيم من ذهب مل تسه النار و دفعت إىل 

 .أمري املؤمنني
فقلت أليب احلسن: أبيب أنت و أمي! أ ال تذكر ما كان يف الوصية؟ 

فقال: »سنن هللا و سنن رسوله.« 
فقلت: أ كان يف الوصية توثبهم3 و خالفهم على أمري املؤمنني؟ 

فقال: »نعم و هللا شيئا شيئا و حرفا حرفا. أ ما مسعت قول هللا عز و جل 
»ِإانَّ حَنُْن حُنِْي اْلَمْوتى  َو َنْكُتُب ما َقدَُّموا َو آاثرَُهْم َو ُكلَّ َشيْ ٍء َأْحَصْيناُه يف  ِإماٍم 
ُمبني  «4 و هللا لقد قال رسول هللا ألمري املؤمنني و فاطمة: »أ ليس قد 

فهمتما ما تقدمت به إليكما و قبلتماه؟« 
فقاال: بلى و صربان على ما ساءان و غاظنا.«5 

اهلوامش:
۱. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 

ج 1، ص 171.
2. العبيط: الطرى.

3. التوثب: االستيالء على الشي ء ظلما.
4. سورة يس، اآلية 12.

5. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج 1، 
ص 282-281. 

ذكر لزيارة المحبوب
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أدب الدعاء

الحكايات

ذکری حمّرم احلرام 61ه.ق
روی عن ابن عّباس قال: كنت مع  أمري املؤمنني علّی بن ايب طالب يف 

خرجته إىل »صفني« فلما نزل بـ»نينوى« و هو »شط الفرات«.
قال أبعلى صوته: »اي ابن عّباس! أ تعرف هذا املوضع؟« 

قال قلت: ما أعرفه اي أمري املؤمنني. 
فقال: »لو عرفته كمعرفيت مل تكن جتوزه حىت تبكي كبكائي.« 

قال: فبكى طويال حىت اخضلت حليته 1 و سالت الدموع على صدره و 
بكينا معه و هو يقول: 

»أوه أوه ما يل و آلل أيب سفيان؟ ما يل و آلل حرب، حزب الشيطان و أولياء 
الكفر؟ صربا اي أابعبدهللا! فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم.« 

مث دعا مباء، فتوضأ وضوء الصالة فصلى ما شاء هللا أن يصلي. مث ذكر حنو 
 :كالمه األول إال أنه نعس عند انقضاء صالته ساعة. مث انتبه فقال

»اي ابن عّباس!« 
فقلت: ها أان ذا. 

فقال: »أ ال أخربك مبا رأيت يف منامي آنفا عند رقديت؟« 
فقلت: انمت عيناك و رأيت خريا اي أمري املؤمنني. 

قال: »رأيت كأين برجال بيض قد نزلوا من السماء معهم أعالم بيض قد 
تقلدوا سيوفهم و هي بيض تلمع و قد خطوا حول هذه األرض خطة مث رأيت 
هذه النخيل قد ضربت أبغصاهنا إىل األرض فرأيتها تضطرب بدم عبيط و كأين 
ابحلسني، نلي  و فرخي و مضغيت و خمي، قد غرق فيه يستغيث فال يغاث و 
كأن الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه و يقولون صربا آل الرسول! 
فإنكم تقتلون على أيدي شرار الناس و هذه اجلنة اي أاب عبد هللا! إليك مشتاقة. 
مث يعزونين و يقولون: اي أاب احلسن! أبشر فقد أقر هللا عينك به يوم القيامة يوم 
يقوم الناس لرب العاملني . مث انتبهت هكذا و الذي نفس علي بيده لقد حدثين 
الصادق املصدق أبو القاسم أين سأراها يف خروجي إىل أهل البغي علينا و 
هذه أرض كرب و بالء يدفن فيها احلسني و سبعة عشر رجال كلهم من ولدي و 
ولد فاطمة و إهنا لفي السماوات معروفة تذكر أرض كرب و بالء كما تذكر 

بقعة احلرمني و بقعة بيت املقدس.« 
مث قال يل: »اي ابن عّباس اطلب يل حوهلا بعر الظباء فو هللا ما كذبت و ال كذبت 

قط و هي مصفرة لوهنا لون الزعفران.« 
قال ابن عّباس: فطلبتها فوجدهتا جمتمعة فناديته: اي أمرياملؤمنني! قد أصبتها 

على الصفة اليت وصفتها يل. 

فقال علي: »صدق هللا و رسوله.« 
 :مث قام يهرول إليها فحملها و مشها و قال

»هي هي بعينها تعلم اي ابن عّباس! ما هذه األبعار هذه قد مشها عيسى ابن 
مرمي و ذلك أنه مر هبا و معه احلواريون فرأى هذه الظباء جمتمعة. فأقبلت 
إليه الظباء و هي تبكي. فجلس عيسى و جلس احلواريون فبكى و بكى 
احلواريون و هم ال يدرون مل جلس و مل بكى. فقالوا: اي روح هللا و كلمته! ما 

يبكيك؟ قال: أ تعلمون أي أرض هذه؟ 
قالوا: ال. 

الطاهرة  احلرة  فرخ  و   أمحد الرسول  فرخ  فيها  يقتل  أرض  هذه   :قال
البتول شبيهة أمي و يلحد فيها و هي أطيب من املسك و هي طينة الفرخ 
املستشهد و هكذا تكون طينة األنبياء و أوالد األنبياء. فهذه الظباء تكلمين و 
تقول إهنا ترعى يف هذه األرض شوقا إىل تربة الفرخ املبارك و زعمت أهنا آمنة 

يف هذه األرض.
هذه  على  الظباء  بعر  هذه  فقال:  فشمها.  الصريان 2  هذه  إىل  بيده  مث ضرب 
له عزاء و  أبوه فتكون  أبدا حىت يشمها  أبقها  اللهم  الطيب ملكان حشيشها. 
سلوة. فبقيت إىل يوم الناس هذا و قد اصفرت لطول زمنها هذه أرض كرب و 

بالء.« 
و قال أبعلى صوته: »اي رب عيسى ابن مرمي! ال تبارك يف قتلته و احلامل عليه 

و املعني عليه و اخلاذل له.« 
عليه  لوجهه و غشي  معه حىت سقط  بكينا  و  بكاء طويال   بكى مث 
طويال. مث أفاق فأخذ البعر فصرها يف ردائه و أمرين أن أصرها كذلك. مث 
قال: »اي ابن عّباس إذا رأيتها تنفجر دما عبيطا فاعلم أن أاب عبد هللا قد 

قتل و دفن هبا.« 
قال ابن عّباس: فو هللا لقد كنت أحفظها أكثر من حفظي لبعض ما افرتض 
هللا علي- و أان ال أحلها من طرف كمي فبينا أان يف البيت انئم إذ انتبهت 
فإذا هي تسيل دما عبيطا و كان كمي قد امتألت دما عبيطا فجلست و أان 
أبكي و قلت: قتل و هللا احلسني و هللا ما كذبين علي قط يف حديث 
 حدثين و ال أخربين بشي ء قط أنه يكون إال كان كذلك ألن رسول هللا

كان خيربه أبشياء ال خيرب هبا غريه. 
ففزعت و خرجت و ذلك كان عند الفجر. فرأيت و هللا »املدينة« كأهنا 
ضباب3 ال يستبني فيها أثر عني مث طلعت الشمس فرأيت كأهنا كاسفة و 
رأيت كأن حيطان املدينة عليها دم عبيط. فجلست و أان ابك و قلت: قتل 

»احلمد هلل رب العاملني« فقد أدى شكر يومه و من قاهلا إذا أمسى فقد أدى 
شكر ليلته.« 

و عن الصادق قال: »قال رسول هللا: »من قال احلمد هلل كما هو 
فيقول هللا  الغيب،  نعلم  ال  اللهم  فيقولون  السماوات  شغل كتاب  فقد  أهله، 

اكتبوها كما قاهلا عبدي و علي ثواهبا.« 

2. صورة التمجيد 
روى علي بن حسان عن بعض أصحابه عن أيب عبد هللا: »كل دعاء ال 

يكون قبله تجيد فهو أبرت إنا التمجيد مث الثناء«
قلت: و ما أدىن ما جيزي من التمجيد؟ 

قال: »تقول اللهم أنت األول فليس قبلك شيء و أنت اآلخر فليس بعدك 
شيء و أنت الظاهر فليس فوقك شيء و أنت الباطن فليس دونك شيء و 

أنت العزيز احلكيم.« 
التحميد  ما جيزي من  أدىن  أاب عبدهللا: »ما  قال سألت  اإلسناد  و هبذا 
]التمجيد[ قال تقول احلمد هلل الذي عال فقهر و احلمد هلل الذي بطن فخرب 

و احلمد هلل الذي حييي املوتى و مييت األحياء- و هو على كل شيء قدير.«

3. التهليل و التكبري 
 :)أو االمام الباقر روى ربعي عن فضيل عن أحدمها )االمام الصادق
و  التكبري  من  هللا  إىل  أحب  شيء  ليس  فإنه  التكبري  و  التهليل  من  »أكثروا 

التهليل.« 
و عن النيب: »خري العبادة قول ال إله إال هللا.«

4. التسبيح 
روي أن سليمان بن داود: »كان معسكره مائة فرسخ يف مائة فرسخ مخس 
و عشرون للجن و مخس و عشرون لإلنس و مخس و عشرون للطري و مخس و 
عشرون للوحش و كان له ألف بيت من قوارير على اخلشب فيها ثالمثائة منكوحة 
و سبعمائة سرية و قد نسجت اجلن له بساطا من ذهب و إبريسم فرسخان يف 
فرسخ و كان يوضع منربه يف وسطه و هو من ذهب فيقعد عليه و حوله ستمائة 
ألف كرسي من ذهب و فضة فيقعد األنبياء على كراسي الذهب و العلماء على 
الطري  تظله  الشياطني و  الناس اجلن و  الناس و حول  الفضة و حوله  كراسي 
أبجنحتها حىت ال تقع عليه الشمس و ترفع ريح الصبا البساط فتسري به مسرية 

شهر يف يوم. 
و روي أن ]أنه[ كان أيمر الريح العاصف يسريه و الرخاء حيمله: فأوحى هللا إليه 
و هو يسري بني السماء و األرض أين قد زدت يف ملكك أن ال يتكلم أحد بشيء 
إال ألقته الريح يف مسعك فيحكى أنه مر حبراث فقال لقد أويت ابن داود ملكا 
عظيما فألقاه الريح يف أذنه فنزل و مشى إىل احلراث و قال إنا مشيت إليك 
لئال تتمىن ما ال تقدر عليه مث قال لتسبيحة واحدة يقبلها هللا تعاىل خري مما أويت 
آل داود - و يف حديث آخر ألن ثواب التسبيحة يبقى و ملك سليمان يفىن.« 

5. التسبيحات األربع 
روی عن أيب جعفر قال: »مر رسول هللا برجل يغرس غرسا يف حائط 
له فوقف عليه و قال: أ ال أدلك على غرس أثبت أصال و أسرع إيناعا و أطيب 
أمسيت  و  أصبحت  »إذا   :فقال اي رسول هللا!  فدلين  قال:  أبقى.  و  مثرا 
فقل- سبحان هللا و احلمد هلل و ال إله إال هللا و هللا أكرب فإن لك بذلك إن 
قلته بكل تسبيحة عشر شجرات يف اجلنة من أنواع الفاكهة و هن من الباقيات 
الصاحلات.« قال: فقال الرجل فإين أشهدك اي رسول هللا أن حائطي هذا صدقة 
مقبوضة على فقراء املسلمني أهل الصدقة فأنزل هللا تبارك و تعاىل آايت من 

القرآن فأما من أعطى و اتقى - و صدق ابحلسىن فسنيسره لليسرى.« 
روى حممد بن خالد الربقي عن الصادق عن أبيه عن جّده قال: »قال 
رسول هللا: »من قال سبحان هللا غرس هللا له هبا شجرة يف اجلنة و من قال 
احلمد هلل غرس هللا له هبا شجرة يف اجلنة و من قال ال إله إال هللا غرس هللا له هبا 
شجرة يف اجلنة و من قال هللا أكرب غرس هللا له هبا شجرة يف اجلنة.« فقال له رجل 

من قريش: إذا شجران يف اجلنة لكثري.
قال: نعم و لكن إايكم أن ترسلوا عليها نرياان فتحرقوها و ذلك قول هللا عز 
و جل اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا و أطيعوا الرسول و ال تبطلوا أعمالكم.« 

6. االستغفار 
روى السكوين عن أيب عبد هللا قال: »قال رسول هللا: خري الدعاء 

االستغفار.« 
و قال: »إن للقلوب صدأ كصدإ النحاس فاجلوها ابالستغفار.« 

و قال: »من أكثر االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجا- و من كل ضيق 
خمرجا و رزقه من حيث ال حيتسب.« 

رفعت  االستغفار  من  العبد  أكثر  »إذا   :عبدهللا أيب  عن  زرارة  روى  و 
صحيفته و هي تتألأل.« 

و عنه: »االستغفار و قول ال إله إال هللا خري العبادة قال هللا العزيز اجلبار- 
فاعلم أنه ال إله إال هللا و استغفر لذنبك.«

املصدر: ابن فهد احلّلى، امحد بن حمّمد، »عدة الداعي و ناح الساعي«، الطبعة 
.267-259 ،.االولی، 1407 ق

الظباء بأرض نينوى
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عم  ابن  الرفيع،  واحلسب  الشريف  النسب  ذو  اهلامشيني  أبطال  من  بطل 
سفريا   اإلمام اختاره  »الكوفة«.  أهل  إىل  وسفريه   احلسني اإلمام 
تتابعت كتبهم ورسائلهم – كالسيل – إىل اإلمام  إليهم بعد أن  ِقَبِله  من 
األمويني وعنفهم  إليهم إلنقاذهم من ظلم  والقدوم  املسري  وهي حتثه على 
وإستهتارهم ابلدين فرأى اإلمام – قبل كل شيء – أن خيتار سفريا له 
يعرفه إبجتاهاهتم، وصدق نياهتم، فإن رأى منهم نية صادقة، وعزمية مصممة 
فيأخذ البيعة منهم، مث يتوجه إليهم بعد ذلك، وقد إختار لسفارته ثقته وكبري 
التأريخ،  أفذاذ  بن عقيل، وهو من  فيهم مسلم  بيته، واملربَز ابلفضل  أهل 
ومن أمهر الساسة، وأكثرهم قابلية على مواجهة الظروف، والصمود أمام 
األحداث، وعرض عليه اإلمام القيام هبذه املهمة. فاستجاب له عن 

رضى ورغبة، وزوده برسالة دلت على مسو مكانة مسلم، ورفعة منزلته.

احلسني يعرف مسلما
قال اإلمام احلسني يف رسالته اليت بعثها مع مسلم بن عقيل إىل أهايل 
الكوفة ما نصه: »وقد بعثت لكم أخي وابن عمي، وثقيت من أهل بييت...«1 

أن كل ما يصدر من اإلمام املعصوم من قول وفعل وتقرير هو حجة، 
فاإلمام ال ميدح إعتباطا وال حيايب أحدا لكونه قريبا له، أو من ابناء عمومته، 
بل إن ما يقوله اإلمام املعصوم هو مطابق للواقع وعني احلقيقة. فإذا عرفنا 

.ذلك أدركنا عظمة مسلم بن عقيل
وحترجه  وورعه  تفانيه  وشدة  الغيور  البطل  هذا  عظمة  أكثر  نعرف  ولكي 
اإلقتداء  يف  وإخالصه  طاعته  ومدى  العظيم،  اإلسالم  بتعاليم  االلتزام  يف 
والسري على هنج إمام زمانه موالان اإلمام احلسني، ارأتينا وحنن يف ذكرى 

استشهاده أن نسلط الضوء على موقف من مواقفه املشرفة، وهو عدم 
فتكه ابمللعون عبيد هللا بن زايد كما يف الرواية التالية:

ملا دخل مسلم الكوفة سكن يف دار سامل بن املسيب فبايعه اثنا عشر 
ألف رجل فلما دخل ابن زايد انتقل من دار سامل إىل دار هاين يف جوف 
الليل ودخل يف أمانه وكان يبايعه الناس حىت ابيعه مخسة وعشرون ألف رجل 
فعزم على اخلروج فقال هاين: ال تعجل. وكان شريك بن األعور اهلمداين قد 
جاء من »البصرة« مع عبيد هللا بن زايد فمرض. فنزل دار هاين أايما، مث 
قال ملسلم: إن عبيد هللا يعودين وإين مطاوله احلديث فاخرج إليه بسيفك فاقتله 
وعالمتك أن أقول اسقوين ماء، وهناه هاين عن ذلك. فلما دخل عبيد هللا 
على شريك وسأله عن وجعه وطال سؤاله ورأى أن أحدا ال خيرج فخشي 

أن يفوته فأخذ يقول:
ما االنتظار بسلمى أن حتييها

كأس املنية ابلتعجيل اسقوها2 
فتوهم ابن زايد وخرج. فلما خرج ابن زايد دخل مسلم والسيف يف كفه فقال 

له شريك: ما منعك من قتله؟ 
قال: خصلتان أما إحدامها فكراهية هاين أن يقتل يف داره، وأما األخرى فحديث 

حدثنيه الناس عن النيب: أن اإلميان قيد الفتك فال يفتك مؤمن.«3 
ولقد اختذ مسلم املوقف األمثل املطلوب منه، أي عمل مبا تقتضيه السنة 
منه. بعد أن نقل العالمة اجمللسي هذه القصة يف »البحار« قال: لو قتل 
 مسلم يف تلك اللحظة ابَن زايد الستتب له أمر الكوفة وقوي جانب احلسني
فرصة  تفويت  يعين  وهذا  أمية،  بين  وحكومة  يزيد  سقوط  إىل  األمر  آل  ورمبا 

عسكرية من أعظم الفرص... ولكن ماذا يعمل مسلم، واإلسالم قيد الفتك؟!

سفير الحسين

ذکری حمّرم احلرام 61ه.ق
الليلة  أيب عمارة عن رجل عن أيب عبد هللا قال: ملا كان يف  روی عن 
اليت وعد فيها علي بن احلسني قال حملّمد ]الباقر[: »اي بين! ابغين 

وضوءا.«
قال: فقمت فجئته بوضوء. 

قال: »ال أبغي هذا فإن فيه شيئا ميتا.«
قال: فخرجت فجئت ابملصباح فإذا فيه فأرة ميتة فجئته بوضوء غريه. 
فقال: »اي بين هذه الليلة اليت وعدهتا فأوصى بناقته أن حيظر هلا حظار و 

أن يقام هلا علف.« 
فجعلت فيه. قال: فلم تلبث أن خرجت حىت أتت القرب فضربت جبراهنا 
و رغت و مهلت عيناها فأيت حمّمد بن علي فقيل له: إن الناقة قد خرجت. 

فأاتها فقال: صه اآلن قومي ابرك هللا فيك. فلم تفعل. 
فقال: و إن كان ليخرج عليها إىل »مكة« فيعلق السوط على الرحل فما 

يقرعها حىت يدخل »املدينة«. 
قال: و كان علي بن احلسني خيرج يف الليلة الظلماء فيحمل اجلراب فيه 
الصرر من الداننري و الدراهم حىت أييت اباب اباب فيقرعه مث ينيل من خيرج إليه 
فلما مات علي بن احلسني فقدوا ذاك فعلموا أن عليا كان يفعله. 

املصدر: الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، 
ج 1، ص 468.

الّنــاقـة

 .و هللا احلسني
فسمعت صوات من انحية البيت و هو يقول:

اصربوا آل الرسول 
قتل الفرخ النحول4  

نزل الروح األمني 
ببكاء و عويل 

مث بكى أبعلى صوته و بكيت و أثبت عندي تلك الساعة و كان شهر احملرم 
و يوم عاشوراء لعشر مضني منه فوجدته يوم ورد علينا خربه و اترخيه كذلك 
فحدثت هبذا احلديث أولئك الذين كانوا معه فقالوا: و هللا لقد مسعنا ما مسعت 

 .و حنن يف املعركة ال ندري ما هو فكنا نرى أنه اخلضر
و على احلسني و لعن هللا قاتله و املشيع عليه.

اهلوامش:
1. أخضلت حليته أي ابتلت ابلدموع.

2. مجع الصوار- ككتاب- و هو القطيع من البعر أو املسك. و قال يف القاموس: 
أبعار  اجملتمعة من  هنا  املراد ابلصريان  و  اجملتمع.  الصريان:  و  الصغار.  النخل  الصور: 

الظباء.
3. اليوم صار ذا ضباب- ابلفتح- أى ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان.

4. النحول: اهلزال. و يف بعض النسخ» احملول« و لعل املراد العطشان الن احملل: انقطاع 
املطر و يبس األرض من الكالء.

املصدر: ابن اببويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و تام النعمة«، طهران، الطبعة 
الثانية، 1395 ق.، ج 2، ص 532- 534.

سیرة األخیار
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استجارها فأجارته، فعلم به ولدها فوشى اخلرب بطريقة إىل ابن زايد، فأحضر 
حمّمد بن األشعت وضم إليه مجاعة وأنفذه الحضار مسلم.10

وعندما وصلوا اىل دار طوعة، ومسع مسلم وقع حوافر اخليل لبس درعه وركب 
فرسه وجعل حيارب أصحاب عبيد هللا حىت قتل منهم مجاعة، فناداه حمّمد بن 

األشعث وقال: اي مسلم لك األمان. 
فقال مسلم: وأي أمان للغدرة الفجرة؟! 

مث أقبل يقاتلهم ويرجتز:
أقسمت ال أقتل إال حرا

وإن رأيت املوت شيئا ُنكرا
أكره أن أخدَع أو أغرا

أو أخلط البارد سخنا مرا
كل امرئ يوما يالقى شرا
أضربكم وال أخاف ضرا

وتكاثروا عليه وقد أثخن ابجلراح فطعنه رجل من خلفه فخر إىل األرض 
فُأخذ أسريا.11 

ملا أدخل على عبيد هللا مل يسلم عليه، فقال له احلرس: سلم على األمري.
فقال له: أسكت، وحيك، وهللا ما هو يل أبمري.

فقال ابن زايد: ال عليك، سلمت أم مل تسلم فإنك مقتول.
فقال له مسلم: إن قتلتين فلقد قتل َمن هو شر منك َمن هو خري مىن، وبعد 
فإنك ال تدع سوء القتلة وقبح املثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة ال أحد أوىل هبا 

منك.
فقال ابن زايد: اي عاق اي شاق خرجت على إمامك وشققت عصا املسلمني 

وأحلقت الفتنة.
فقال مسلم: كذبت اي بن زايد! إنا شق عصا املسلمني معاوية وابنه يزيد، وأما 
الفتنة فإنا أحلقها أنت وأبوك زايد بن عبيد عبد بىن عالج من ثقيف، وأان أرجو 

أن يرزقين هللا الشهادة على يدي شر بريته.
فقال ابن زايد: منتك نفسك أمرا حال هللا دونه وجعله ألهله.

فقال له مسلم: ومن اي ابن مرجانة؟
فقال أهله يزيد بن معاوية.

فقال مسلم: احلمد هلل رضينا ابهلل حكما بيننا و بينكم.
فقال له ابن زايد: أتظن أن لك يف األمر شيئا.
فقال له مسلم: وهللا ما هو الظن ولكنه اليقني.

فقال ابن زايد: أخربين اي مسلم مباذا أتيت هذا البلد وأمرهم ملتئم فشتت أمرهم 
بينهم وفرقت كلمتهم.

وآتمرمت  املعروف  ودفنتم  املنكر  أظهرمت  ولكنكم  أتيت،  هلذا  ما  مسلم:  فقال 
وعملتم  به،  أمركم هللا  ما  على غري  منهم، ومحلتموهم  بغري رضى  الناس  على 
فيهم أبعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر فيهم ابملعروف، وننهى عن املنكر، 

وندعوهم إىل حكم الكتاب والسنة، وكنا أهل ذلك.
فقال له مسلم: أنت وأبوك أحق ابلشتيمة، فاقض ما أنت قاض اي عدو هللا.

فأمر ابن زايد، بكري بن محران أن يصعد به إىل أعلى القصر فيقتله، فصعد به 
وهو يسبح هللا تعاىل ويستغفره ويصلى على النيب فضرب عنقه.12 

مث ابن زايد نصب رأس مسلم بن عقيل على اخلشب ابلكوفة وهو أول 
رأس نصب يف اإلسالم.13 

اهلوامش:
1. ابو خمنف الكوىف، لوط بن حيىي، »وقعة الطف«، قم، الطبعة الثالثة، 1417 ق.، 

ص 96.
جالس )مقتل 

َ
جالس و زينة امل

ُ
2. احلسيىن املوسوى، حمّمد بن أيب طالب، »تسلية امل

احلسني«، قم، الطبعة االولی، 1418 ق.، ج 2، ص 182- 184.
3. ابو خمنف الكوىف، لوط بن حيىي، »وقعة الطف«، ص 114.

4.الصدوق، »أمايل«، ص 111.
5. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 44، ص 334.

6. الدينوري، عبد هللا بن مسلم، »املعارف«، حتقيق: ثروت عكاشة، القاهرة، اهليئة 
املصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 1992 م.، ص 204.

7. أبو الفرج األصبهاين، علّي بن موسى، »مقاتل الطالبيني«، حتقيق: السيد أمحد صقر، 
بريوت، دار املعرفة، ج 1، ص 106.

8. الكويف، أمحد بن أعثم، »كتاب الفتوح«، حتقيق: علي شريي، بريوت، دار األضواء 
للطباعة والنشر والتوزيع، 1411 ه.، ج 5، ص 53.

9. ابن طاووس، علي بن موسى، »اللهوف يف قتلى الطفوف«، قم، أنوار اهلدى، الطبعة 
االولی، 1417 ه.، ص 34.

10. ابن طاووس، علي بن موسى، »اللهوف يف قتلى الطفوف«، ص 34.
11. نفس املصدر، ص 34 -35.

12. نفس املصدر.
التعارف  دار  األمني، بريوت،  الشيعة«، حتقيق: حسن  األمني، حمسن، »أعيان   .13

للمطبوعات، ج 1، ص 614.

املصادر:
1. املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت، ويكي شيعة.

2. املوقع اجملموعة اللبنانية لإلعالم قناة املنار.

صحيح إن مسلما قد فوت أكرب فرصة سياسية وذهبية لقلب املعادلة لصاحله 
وصاحل اإلمام احلسني ما ماداي، ولكنها مل تكن الفرصة الذهبية إسالميا، 
بل كانت بعيدة عن روح اإلسالم؛ فقد نقل مسلم حديثا عن رسول 

هللا يقول فيه: إن اإلسالم قيد الفتك!

و آله عند رسول هللا املسلم
إن مهمة مسلم اليت عهد هبا إليه هي أخذ البيعة من الناس والتعرف على 
جمرايت األحداث، ومل يعهد إليه أبكثر من ذلك، ولو قام ابغتيال الطاغية 
خلرج عن حدود مسؤولياته. على أن احلكومة اليت جاء ممثال هلا امنا هي 
سننه  بتطبيق  وااللتزام  الدين  مببادئ  شيء  قبل كل  تعين  دينية  حكومة 

وأحكامه، وليس من اإلسالم يف شيء القيام بعملية االغتيال.
السلوك  من  التحرج  يكون  ما  يتحرجون كأشد   البيت أهل  وقد كان 
يف املنعطفات، وكانوا ينعون على األمويني شذوذ أعماهلم اليت ال تتفق مع 
نواميس الدين، وما قام احلسني بنهضته الكربى أال لتصحيح األوضاع 
الراهنة وأعادة املنهج اإلسالمي إىل الناس وماذا يقول مسلم لألخيار 

واملتحرجني يف دينهم لو قام هبذه العملية اليت ال يقُرها الدين.
وعلى أي حال فقد استمسك مسلم بفضائل دينه وشرفه من اغتيال ابن 
زايد، وكان حتت قبضته، وان من أهزل األقوال وأوهنها القول أبن عدم فتكه 
فقد  إليه  أن يصغى  أمر ال ميكن  فإن هذا  به انشيء عن ضعفه وخوره، 
أثبت يف مواقفه البطولية يف الكوفة حينما غدر به أهلها ما مل يشاهد التأريخ 
له نظريا يف مجيع مراحله، فقد صمد أمام ذلك الزحف اهلائل من اجليوش 
فقابلها وحده ومل تظهر عليه أي ابدرة من اخلوف والوهن، فقد قام بعزم اثبت 
حيصد الرؤوس وحيطم اجليوش حىت ضجت الكوفة من كثرة من قتل منها، 

فكيف يتهم بطل هاشم وفخر عدانن ابلوهن والضعف؟
الناس، ولكنه مل أيت إىل بيت هاين  ابن زايد كان من أشر  وصحيح أن 
بصفته حماراب بل جاء بعنوان الزايرة، ولذلك مل يقتله مسلم غيلة، وها هنا 

تكمن عظمة مسلم بن عقيل اليت يقف حىت التاريخ إجالال هلا.

سفري النهضة املظلوم
من أهم وقائع شهر ذي احلجة احلرام شهادة سفري سيدالشهداء املظلوم مسلم 
بن عقيل بن أيب طالب. وحيث إن هلذا السفري العظيم دورا مهما يف 
هنضة سيد الشهداء، فضال عن قلة تناول الكتاب واملؤرخني وتعرضهم 
لدوره الرايدي وجدُت من اجلدير أن أسلط بعض الضوء على دوره اخلالد 
يف قضية عاشوراء. وقبل أن نشري إىل دور هذا الشهيد املظلوم يف ثورة سيد 
الشهداء ال أبس أن نذكر شيئا من مقاماته العظيمة لنعرف ملاذا اختاره 

أبوعبدهللا احلسني كسفري وممثل عنه يف الكوفة.
أن أمري املؤمنني قال لرسول هللا: »اي رسول هللا، إنك لتحب عقيال؟« 
قال: »إي وهللا، إين ألحبه حبني، حبا له، وحبا حلب أيب طالب له، وإن 
ولده ملقتول يف حمبة ولدك، فتدمع عليه عيون املؤمنني، وتصلي عليه املالئكة 

املقربون.« 
مث بكى رسول هللا حىت جرت دموعه على صدره. مث قال: »إىل هللا 

أشكو ما تلقى عرتيت من بعدي.«4  
فلو مل يردان يف حق مسلم سوى هذا احلديث لكفى يف رفعة مقامه وعلو 
مرتبته، فالنيب األكرم خيرب مبصرعه قبل سنني ويبكي لقتله ويشري إىل 
أن املؤمنني سيبكونه؛ وهذا ينم عن مقامه الرفيع. كما أن املالئكة املقربني 
يصلون على مسلم، وهذا أيضا مقام عظيم له، فقد جاء يف اخلرب املتقدم أنه 
يبكيه مقربو املالئكة ال عامتهم، بل إن من خصائص مسلم بن عقيل أن 

.أول من بكاه هو رسول هللا
ومما يدل على منزلة مسلم الرفيعة ما كتبه سيد الشهداء يف حقه ملا بعثه 

إىل الكوفة. 
بن  بييت مسلم  أهل  وابن عمي وثقيت من  أخي  إليكم  قال: »وأان ابعث 

عقيل.«5 
وال خيفى أن تعيني مسلم كسفري للنهضة احلسينية ينم عن مقامه، فضال 
عن إشادة اإلمام احلسني مبقامه وتوثيقه ألهل الكوفة، حيث نعته أبنه 

ثقته من أهل بيته.

خصائله و فضائله
جاء يف كتب التاريخ أن مسلم بن عقيل كان حماراب قواي و بطال شجاعا. 

ويقول الدينوري يف شجاعته: 
وخرج ولد عقيل مع احلسني بن علي بن أيب طالب، فقتل منهم تسعة نفر. 
وكان مسلم بن عقيل أشجعهم. وكان على مقدمة احلسني فقتله عبيد هللا 

بن زايد صربا.6 
وذكر أمحد الكويف يف كتابه »الفتوح«: أن عبيد هللا بن زايد وأرسل إىل مسلم 
ثالمثئة رجل بقيادة حمّمد بن األشعث، فسمع مسلم وقع حوافر اخليل فتبسم 

و قال: »اي نفس! أخرجي إىل املوت الذي ليس منه حميص.«7 
وخرج مسلم يف وجوه القوم كأنه أسد مغضب، فجعل يضارهبم بسيفه حىت 
قتل منهم مجاعة، فبلغ ذلك عبيد هللا بن زايد، فأرسل إىل حمّمد بن األشعث 
ثلمة  أصحايب  يف  فأثلم  به،  أتتينا  واحد  رجل  إىل  بعثناك  هللا!  سبحان  وقال: 
عظيمة. فأرسل إليه حمّمد بن األشعث: أيها األمري! أما تعلم أنك بعثتين إىل 

أسد ضرغام، وسيف حسام، يف كف بطل مهام، من آل خري األانم.8 

أحداث شهادته
جاء يف »اللهوف« لـابن طاووس: ملا قُتل هاين بن عروة بلغ خربه مسلم بن 
عقيل فخرج مبن ابيعه إىل حرب عبيد هللا بن زايد، فتحصن منه بقصر دار 
اإلمارة، واقتتل أصحابه وأصحاب مسلم، وجعل أصحاب عبيد هللا الذين 
معه يف القصر يتشرفون منه وحيذرون أصحاب مسلم، ولكي يفرقوا أنصاره 
من حوله أخذوا يتوعدوهنم أبجناد الشام، فلم يزالوا كذلك حىت جاء الليل.9 

بعد ذلك جعل أصحاب مسلم يتفرقون عنه، ويقول بعضهم لبعض: 
ما نصنع بتعجيل الفتنة أن نقعد يف منازلنا وندع هؤالء القوم حىت يصلح هللا 
ذات بينهم، فلم يبق معه سوى عشرة أنفس، فدخل مسلم املسجد ليصلي 
املغرب فتفرق العشرة عنه، وملا رأى مسلم ذلك خرج وحيدا يف دروب الكوفة 
مث  فسقته،  ماء  منها  فطلب  هلا طوعة،  يقال  امرأة  على ابب  سیرة األخیارحىت وقف 

سیرة األخیار
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»كامل الزايرات« من أتليف ابن قولويه القمي، احملدث الشيعي املتوىف سنة 
 وأهل بيته 367 هـ.، يتحّدث الكتاب عن فضل وكيفية زايرة النيب
وأوالد األئمة واملؤمنني، كما نقل مؤلفه رواايت عن أهل البيت يف املقام.

هذا الكتاب من أهم مصادر الشيعة الروائية ومن أوثق املراجع يف حقلي 
الرواية والدعاء عند اإلمامية، وحمط اهتمام العلماء والفقهاء الشيعة. 

مؤلف الكتاب و أتليفه
مؤلف هذا الكتاب هو جعفر بن حمّمد بن جعفر بن موسى بن مسرور بن قولويه 
اهلجري،  الرابع  القرن  الشيعة يف  رواة  قولويه من كبار  بـابن  املعروف  القمي 
ويعترب من أبرز الشخصيات العلمية يف عصره، وقد اهتّم أصحاب املصنفات 

احلديثية برواايته، واعتمدوا عليها ألكثر من عشرة قرون.
قال الشيخ النجاشي عامل الرجال الشهري يف حقه: وكل ما يوصف به الناس من 

مجيل وثقة وفقه فهو فوقه.1
وقال الشيخ الطوسي: جعفر بن حممد بن قولويه القمي، يكىن أبو القاسم ثقة، له 

تصانيف كثرية على عدد أبواب الفقه.2
وقال السيد ابن طاووس يف حق ابن قولويه: الشيخ الصدوق املتفق على أمانته 

جعفر بن حممد بن قولويه.3
وقال ابن حجر العسقالين العامل السيّن: جعفر بن حممد بن جعفر بن موسى بن 

قولويه أبو القاسم السهمي الشيعي؛ من كبار الشيعة وعلمائهم املشهورين.4
ذكر ابن قولويه الدافع من أتليف هذه الكتاب، وقال: وإنا دعاين إىل تصنيف 
كتايب... التقرب إىل هللا تبارك وتعاىل وإىل رسوله وإىل علي، وفاطمة، واألئمة صلوات 

هللا عليهم أمجعني، ببثه فيهم، ونشره يف إخواين املؤمنني.5

مكانته وقيمته
يعترب كتاب كامل الزايرات من أهم املصادر الروائية عند الشيعة اإلمامية، 
وهو من أوثق املراجع يف ابيب احلديث والدعاء، وكان مبنظر ومرأى العلماء 
والفقهاء الشيعة على مدى ألف سنة منذ أتليفه حيث وردت رواايت هذا 

الكتاب يف أمهات كتب الشيعة، وهي من الرواايت اليت يستند إليها.
يقول اجمللسي عنه: وكتاب كامل الزايرة من ااُلصول املعروفة، وأخذ منه الشيخ يف 

التهذيب وغريه من احملّدثني.6
من خصائص هذا الكتاب أّن ابن قولويه قام بتوثيق رواته، وعلى ما ادعى أنّه 
اختار أحاديثه من أصح وأوثق ما ورد يف هذا اجملال حبيث ما أورد فيه حديثاً 
شاذاً أو ضعيفاً، األمر الذي يساعد علماء الشيعة على أن يعّولوا، ويستندوا 
على تلك الرواة الذين مل يردوا يف أشهر كتب علم الرجال، لكن ذكرهم ابن 

قولويه يف أسانيد كتاب كامل الزايرات.
ونظراً لصحة األحاديث الواردة يف هذا الكتاب خصوصاً، وأهنا وردت عن 
طريق املصادر املعتربة ألصحاب األئمة، أصبح الكتاب مصدراً حديثياً 
من الدرجة األوىل للعلماء املتأخرين، فالشيخ الطوسي اعتمد عليه كمصدر 
لكتابه التهذيب، وإضافة إليه صار من أهم املصادر اليت استفاد منها الشيخ 
عباس القمي يف كتابه مفاتيح اجلنان وخاصة فيما يتعلق ابألدعية والزايرات.

وكذلك هذا الكتاب من مصادر احلر العاملي يف الوسائل، وعّده من الكتب 
املعتمدة اليت شهد بصحتها مؤلفوها وغريهم، وقامت القرائن على ثبوهتا، 
وتواترت عن مؤلفيها، وُعلمت نسبتها إليهم، حبيث مل يبق فيها شك وال 
ريب، كوجودها خبطوط أكابر العلماء، وتكرر ذكرها يف مصنفاهتم وشهادهتم 

بنسبتها وموافقة مضامينها لرواايت الكتب املتواترة.7

كامل الزيارات

حمتوايت الكتاب
الزايرة كثواب،  أبعاد  شىت  إىل  الزايرات  يف كتاهبكامل  قولويه  ابن  تطرق 
والفضل، والواثقة، واملشروعية، وكيفيتها، وقام مبناقشتها ــ أي: أبعاد الزايرة ــ 
يف أبواب الكتاب، وعاجل، ورّد فيه الشبهات واالشكاالت املطروحة من قبل 
املخالفني. هذا الكتاب حيتوي على رواايت صحيحة السند ومعتربة يف ما 
يتعلق جبواز زايرة النيب األكرم وأئمة أهل البيت وحىت قبور املؤمنني.

تعّرض صاحب الكتاب إىل قضية سيد الشهداء وما يرتبط به من ثواب 
اإلمام  شهادة  اإلخبار حول  إىل  منها  قسماً  زايرته، كما خصص  وكيفية 
احلسني، ومعرفة املالئكة مبا جيري عليه وعزاء الكائنات عليه، حىت صار 

.الكتاب من أقدم املصادر وأمهها للوقوف على حياة اإلمام احلسني
و حيتوي كتاب الكامل الزايرات على 843 حديثاً يف 108 ابابً، وجممل 

عناوين حمتوايته هو:
• ثواب زايرة الرسول األكرم؛

• آداب وثواب زايرة أمرياملؤمنني؛
• آداب وثواب زايرة اإلمام احلسني؛

• ثواب البكاء وإقامة العزاء على اإلمام احلسني، وكيفية الصالة والزايرة 
يف حرمه؛

• زايرة موسى بن جعفر و حمّمد بن علّي اجلواد؛
• زايرة بقية األئمة؛

• زايرة املؤمنني و أوالد األئمة.8
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زيارة للمهدي وهي المعروفة بالندبة

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم َمْن  َساَلٌم َعَلى آِل اَيِسنَي َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبنُي َو اللَّ
ُ اَي آَل اَيِسنَي ِخاَلفـََتُه َو َعلََّم  يـَْهِديِه ِصرَاَطُه اْلُمْسَتِقيَم التّـََوجَُّه َقْد آاَتُكُم اللَّ
جَمَارَِي أَْمرِِه ِفيَما َقَضاُه َو َدبّـَرَُه َو رَتّـََبُه َو أَرَاَدُه يف َمَلُكوتِِه َفَكَشَف َلُكُم 
اْلِغطَاَء َو أَنـُْتْم َخزَنـَُتُه َو ُشَهَداُؤُه َو ُعَلَماُؤُه َو أَُمَناُؤُه َساَسُة اْلِعَباِد َو أَرَْكاُن 
ميَاِن َو ِمْن تـَْقِديرِِه َمَناِئُح اْلَعطَاِء ِبُكْم  اْلِباَلِد َو ُقَضاُة اأْلَْحَكاِم َو أَبـَْواُب اإْلِ
إِنـَْفاُذُه حَمُْتوماً َمْقُروانً َفَما َشيْ ٌء ِمْنُه ِإالَّ َو أَنـُْتْم َلُه السََّبُب َو إِلَْيِه السَِّبيُل 
ِخَيارُُه ِلَولِيُِّكْم نِْعَمٌة َو انِْتَقاُمُه ِمْن َعُدوُِّكْم َسْخَطٌة فـاََل جَنَاَة َو اَل َمْفزََع ِإالَّ 
َمَساِكَن  َمْعرِفَِتِه َو  النَّاِظرََة َو مَحََلَة  أَْعنُيَ اللَِّ  َعْنُكْم اَي  َمْذَهَب  أَنـُْتْم َو اَل 
تـَْوِحيِدِه يف أَْرِضِه َو مَسَائِِه َو أَْنَت اَي ُحجََّة اللَِّ َو بَِقيّـََتُه َكَماُل نِْعَمِتِه َو َواِرُث 
أَنِْبَيائِِه َو ُخَلَفائِِه َما بـََلْغَناُه ِمْن َدْهراَِن َو َصاِحُب الرَّْجَعِة ِلَوْعِد رَبَِّنا الَّيِت ِفيَها 
اْلَعَلُم  أَيُـَّها  َعَلْيَك  السَّاَلُم  ِعزُّاَن  َو  لََنا  اللَِّ  َنْصُر  َو  فـََرُحَنا  َو  احلَْقِّ  َدْوَلُة 
اْلَمْنُصوُب َو اْلِعْلُم اْلَمْصُبوُب َو اْلَغْوُث َو الرَّمْحَُة اْلَواِسَعُة َوْعداً َغيـَْر َمْكُذوٍب 
السَّاَلُم َعَلْيَك َصاِحَب اْلَمْرَأى َو اْلَمْسَمِع الَِّذي ِبَعنْيِ اللَِّ َمَواثِيُقُه َو بَِيِد 
ُلُه اْلَعَصِبيَُّة َو  اللَِّ ُعُهوُدُه َو ِبُقْدرَِة اللَِّ ُسْلطَانُُه أَْنَت احْلَِليُم الَِّذي اَل تـَُعجِّ
ُلُه احلَِْميَُّة جُمَاَهَدُتَك يف  ُلُه احْلَِفيَظُة َو اْلَعاملُ الَِّذي اَل جُتَهِّ اْلَكرمُِي الَِّذي اَل تـَُبخِّ
اللَِّ َذاُت َمِشيَِّة اللَِّ َو ُمَقاَرَعُتَك يف اللَِّ َذاُت انِْتَقاِم اللَِّ َو َصبـُْرَك يف اللَِّ ُذو 
أاََنِة اللَِّ َو ُشْكُرَك للَِِّ ُذو َمزِيِد اللَِّ َو َرمْحَِتِه السَّاَلُم َعَلْيَك اَي حَمُْفوظاً اِبللَِّ 
نُوُر أََماِمِه َو َورَائِِه َو مَيِيِنِه َو مِشَالِِه َو فـَْوِقِه َو حَتِْتِه اَي حَمُْروزاً يف ُقْدرَِة اللَِّ نُوُر 
مَسِْعِه َو َبَصرِِه َو اَي َوْعَد اللَِّ الَِّذي َضِمَنُه َو اَي ِميثَاَق اللَِّ الَِّذي َأَخَذُه َو 

ينَّ آاَيتِِه السَّاَلُم َعَلْيَك اَي اَبَب اللَِّ  وَكََّدُه السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َداِعَي اللَِّ َو َرابَّ
َن ِديِنِه السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َخِليَفَة اللَِّ َو اَنِصَر َحقِِّه السَّاَلُم َعَلْيَك اَي  َو َدايَّ
ُحجََّة اللَِّ َو َدلِيَل ِإرَاَدتِِه السَّاَلُم َعَلْيَك اَي اَتيلَ ِكَتاِب اللَِّ َو تـَْرمُجَانَُه السَّاَلُم 
َعَلْيَك يف آاَنِء لَْيِلَك َو َأْطرَاِف نـََهارَِك السَّاَلُم َعَلْيَك اَي بَِقيََّة اللَِّ يف أَْرِضِه: 
السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي تـَُقوُم السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي تـَْقُعُد السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي 
ُ السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي ُتَصلِّي َو تـَْقُنُت السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي تـَرَْكُع  تـَْقرَأ َو تـُبـنيِّ
َو َتْسُجُد السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي تـََعوَُّذ َو ُتَسبُِّح السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي تـَُهلُِّل َو 
ُد َو  ُ السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي حَتَْمُد َو َتْستـَْغِفُر السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي مُتَجِّ ُتَكربِّ
مَتَْدُح السَّاَلُم َعَلْيَك ِحنَي مُتِْسي َو ُتْصِبُح السَّاَلُم َعَلْيَك يف اللَّْيِل ِإذا يـَْغشى  
َو النَّهاِر ِإذا جَتَلَّى َو اآْلِخرَِة َو اأْلُوىَل السَّاَلُم َعَلْيُكْم اَي ُحَجَج اللَِّ َو ُرَعاتـََنا 
تـََنا َو َساَدتـََنا َو َمَوالِيـََنا السَّاَلُم َعَلْيُكْم أَنـُْتْم  َو ُهَداتـََنا َو ُدَعاتـََنا َو قَاَدتـََنا َو أَِئمَّ
نُوُراَن َو أَنـُْتْم َجاُهَنا أَْوقَاِت َصاَلتَِنا َو ِعْصَمتـَُنا ِبُكْم ِلُدَعائَِنا َو َصاَلتَِنا َو 
َماُم اْلَمْأُموُن  ِصَياِمَنا َو اْسِتْغَفاراَِن َو َسائِِر أَْعَمالَِنا السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها اإْلِ
ُم اْلَمْأُموُل السَّاَلُم َعَلْيَك جِبََواِمِع السَّاَلِم  َماُم اْلُمَقدَّ السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها اإْلِ
ُ َوْحَدُه َوْحَدُه َوْحَدُه اَل َشرِيَك  أُْشِهُدَك اَي َمْواَلَي َأيّنِ َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اللَّ
َلُه َو َأنَّ حُمَمَّداً َعْبُدُه َو َرُسولُُه اَل َحِبيَب ِإالَّ ُهَو َو أَْهُلُه َو َأنَّ أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي 
َسنْيِ  ُتُه َو َأنَّ َعِليَّ ْبَن احلُْ َسنْيَ ُحجَّ ُتُه َو َأنَّ احلُْ ُتُه َو َأنَّ احلََْسَن ُحجَّ ُحجَّ
ُتُه َو َأنَّ  ُتُه َو َأنَّ َجْعَفَر ْبَن حُمَمٍَّد ُحجَّ ُتُه َو َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعِليٍّ ُحجَّ ُحجَّ
ُتُه َو َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعِليٍّ  ُتُه َو َأنَّ َعِليَّ ْبَن ُموَسى ُحجَّ ُموَسى ْبَن َجْعَفٍر ُحجَّ
ُتُه َو أَْنَت  ُتُه َو َأنَّ احلََْسَن ْبَن َعِليٍّ ُحجَّ ُتُه َو َأنَّ َعِليَّ ْبَن حُمَمٍَّد ُحجَّ ُحجَّ
ُتُه َو َأنَّ اأْلَنِْبَياَء ُدَعاٌة َو ُهَداُة ُرْشدُِكْم أَنـُْتُم اأْلَوَُّل َو اآْلِخُر َو َخامتَُتُه َو  ُحجَّ



َأنَّ َرْجَعَتُكْم َحقٌّ اَل َشكَّ ِفيَها يـَْوَم اَل يـَنـَْفُع نـَْفساً ِإميَانـَُها مَلْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن 
قـَْبُل أَْو َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخرْياً َو َأنَّ اْلَمْوَت َحقٌّ َو َأْشَهُد َأنَّ اَنِكراً َو َنِكرياً 
رَاَط َحقٌّ َو اْلِمْرَصاَد َحقٌّ َو َأنَّ  َحقٌّ َو َأنَّ النَّْشَر َو اْلبـَْعَث َحقٌّ َو َأنَّ الصِّ
اْلِميزَاَن َو احلَِْساَب َحقٌّ َو َأنَّ اجْلَنََّة َو النَّاَر َحقٌّ َو اجْلَزَاَء هِبَِما لِْلَوْعِد َو 
اْلَوِعيِد َحقٌّ َو أَنَُّكْم لِلشََّفاَعِة َحقٌّ اَل تـَُردُّوَن َو اَل َتْسِبُقوَن َمِشيََّة اللَِّ َو أِبَْمرِِه 
ْسىَن َو ُحجَُّة اللَِّ النُـّْعَمى  تـَْعَمُلوَن َو للَِِّ الرَّمْحَُة َو اْلَكِلَمُة اْلُعْلَيا َو بَِيِدِه احلُْ
ْنَس ِلِعَباَدتِِه أَرَاَد ِمْن ِعَباِدِه ِعَباَدَتُه َفَشِقيٌّ َو َسِعيٌد َقْد َشِقَي  َخَلَق اجلِْنَّ َو اإْلِ
َمْن َخاَلَفُكْم َو َسِعَد َمْن َأطَاَعُكْم َو أَْنَت اَي َمْواَلَي فَاْشَهْد مبَا َأْشَهْدُتَك 
َعَلْيِه خَتْزُنُُه َو حَتَْفظُُه يل ِعْنَدَك أَُموُت َعَلْيِه َو أَْنُشُر َعَلْيِه َو أَِقُف ِبِه َولِّياً َلَك 
بَرِيئاً ِمْن َعُدوَِّك َماِقتاً ِلَمْن أَبـَْغَضُكم  َواّداً ِلَمْن َأَحبَُّكْم فَاحلَْقُّ َما َرِضيُتُموُه َو 
اْلَباِطُل َما َسِخْطُتُموُه َو اْلَمْعُروُف َما أََمْرمُتْ ِبِه َو اْلُمْنَكُر َما نـََهيـُْتْم َعْنُه َو 
اْلَقَضاُء اْلُمثـَْبُت َما اْسَتْأثـََرْت ِبِه َمِشيّـَُتُكْم َو اْلَمْمُحوُّ َما اْسَتْأثـََرْت ِبِه ُسنّـَُتُكْم 
ُ َوْحَدُه َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه حُمَمٌَّد َعْبُدُه َو َرُسولُُه َعِليٌّ أَِمرُي  فـاََل إَِلَه ِإالَّ اللَّ
ُتُه  ُتُه حُمَمٌَّد ُحجَّ ُتُه َعِليٌّ ُحجَّ َسنْيُ ُحجَّ ُتُه احلُْ ُتُه احلََْسُن ُحجَّ اْلُمْؤِمِننَي ُحجَّ
ُتُه احلََْسُن  ُتُه َعِليٌّ ُحجَّ ُتُه حُمَمٌَّد ُحجَّ ُتُه َعِليٌّ ُحجَّ ُتُه ُموَسى ُحجَّ َجْعَفٌر ُحجَّ
ُتُه أَنـُْتْم ُحَجُجُه َو بـَرَاِهيُنُه أاََن اَي َمْواَلَي ُمْستـَْبِشٌر اِبْلبـَيـَْعِة  ُتُه أَْنَت ُحجَّ ُحجَّ
ُ َعَلي ُشَرِطِه ِقَتااًل يف َسِبيِلِه اْشتـََرى ِبِه أَنـُْفَس اْلُمْؤِمِننَي فـَنـَْفِسي  الَّيِت َأَخَذ اللَّ
ُمْؤِمَنٌة اِبللَِّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه َو ِبَرُسولِِه َو أِبَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َو ِبُكْم اَي َمْواَلَي 
ٌة َو َمَودَّيت َخاِلَصٌة َلُكْم َو بـَرَاَءيت ِمْن  أَوَِّلُكْم َو آِخرُِكْم َو ُنْصَريت َلُكْم ُمَعدَّ
ُ إَِلُه احلَْقِّ  أَْعَداِئُكْم أَْهِل احْلََرَدِة َو اجلَِْداِل اَثبَِتٌة لِثَْأرُِكْم أاََن َويلٌّ َوِحيٌد َو اللَّ
جَيَْعُليِن َكَذِلَك آِمنَي آِمنَي َمْن يل ِإالَّ أَْنَت ِفيَما َدَنْت َو اْعَتَصْمُت ِبَك ِفيِه 

حَتُْرُسيِن ِفيَما تـََقرَّْبُت ِبِه إِلَْيَك اَي ِوقَايََة اللَِّ َو ِستـْرَُه َو بـَرََكَتُه أَِغْثيِن أَْدِنيِن أَِعينِّ 
أَْدرِْكيِن ِصْليِن ِبَك َو اَل تـَْقَطْعيِن اللَُّهمَّ إِلَْيَك هِبِْم تـََوسُِّلي َو تـََقرُّيب اللَُّهمَّ َصلِّ 
َعَلى حُمَمٍَّد َو آلِِه َو ِصْليِن هِبِْم َو اَل تـَْقَطْعيِن حِبُجَِّتَك َو اْعِصْميِن َو َساَلُمَك 
يٌد جمَِيٌد الدَُّعاُء  َعَلى آِل يس َمْواَلَي أَْنَت اجْلَاُه ِعْنَد اللَِّ رَبَِّك َو َريبِّ إِنَُّه محَِ
ِبَعِقِب اْلَقْوِل اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك اِبمسَِْك الَِّذي َخَلْقَتُه ِمْن ُكلَِّك فَاْستـََقرَّ ِفيَك 
فـاََل خَيْرُُج ِمْنَك ِإىَل َشيْ ٍء أََبداً اَي َكيـُْنوُن أاََي َمْكُنوُن أاََي ُمتـََعاُل أاََي ُمتـََقدُِّس 
أاََي ُمتـَرَاِحُم أاََي ُمتـَرَئُِّف أاََي ُمَتَحنُِّن َأْسأَُلَك َكَما َخَلْقَتُه َغّضاً َأْن ُتَصلَِّي َعَلى 
حُمَمٍَّد َنيبِّ َرمْحَِتَك َو َكِلَمِة نُورَِك َو َواِلِد ُهَداِة َرمْحَِتَك َو اْمأَلْ قـَْليب نُوَر اْلَيِقنِي 
ميَاِن َو ِفْكرِي نُوَر الثّـََباِت َو َعْزِمي نُوَر التّـَْوِفيِق َو ذََكاِئي  َو َصْدرِي نُوَر اإْلِ
ْدِق َو ِدييِن نُوَر اْلَبَصائِِر ِمْن  نُوَر اْلِعْلِم َو قـُوَّيت نُوَر اْلَعَمِل َو ِلَساين نُوَر الصِّ
َياِء َو مَسِْعي نُوَر َوْعِي احلِْْكَمِة َو َمَودَّيت نُوَر اْلُمَواالِة  ِعْنِدَك َو َبَصرِي نُوَر الضِّ
ِلُمَحمٍَّد َو آلِِه ع َو يَِقييِن قـُوََّة اْلبـَرَاَءة ِمْن أَْعَداِء حُمَمٍَّد َو أَْعَداِء آِل حُمَمٍَّد 
يُد  َحىتَّ أَْلَقاَك َو َقْد َوفـَْيُت ِبَعْهِدَك َو ِميثَاِقَك فـََيَسَعيِن َرمْحَُتَك اَي َويلُّ اَي محَِ
زَاِت ِإَجاَبيِت أَْعَتِصُم ِبَك  مبَْرآَك َو َمْسَمِعَك اَي ُحجََّة اللَِّ ُدَعاِئي فـََوفِّيِن ُمَنجِّ

َمَعَك َمَعَك َمَعَك مَسِْعي َو رَِضاي .
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