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کالم رئيس التحرير

ال شك ان الظروف السياسية والتغيرات الدولية التي تمر بها منطقتنا تحتاج من الجميع الی وعي سياسي و ثقافی يمكننا فی 
النهاية إدراك المخاطر والمؤامرات الدنيئة التي تحاول المساس بالوحدة اإلسالمية.

و يمكن القول أنه في كل ناحية و نقطة من عالمنا اإلسالمي من »فلسطين« إلی »باكستان« و »أفغانستان«  و من الـ»يمن«  
إلی »سوريا« و الـ»عراق« و من »ليبيا« إلی »مصر« نشاهد حروبا و صراعات و أما السؤال الذي يطرح نفسه ما هي أسباب 

هذه المشاكل. 
ال شك أنه ال يعرف قيمة الصحة أو قيمة السمع أو البصر أو الشبع أو األمن واالستقرار وغير ذلك من النعم إال من يفقدها.

و هذا جزء من الحقيقة التي نعيش فيها و نرى أن الكثير من البلدان اإلسالمية تعانی من مشكلة عدم االستقرار و األمن دون 
البلدان الغربية و األوروبية و لكنه بجانب هذا الواقع االمر نشاهد أن هذه األحداث قد أثر في مجتمعنا و ثقافتنا أيضا و قد 

شاع الكثير من المشاكل الثقافية في مجتمعاتنا ترجع بعضها إلی هذه األحداث و بعضها ناتج عن أسباب أخرى .
و إننا نشاهد في هذه األيام أنه ظهرت الجماعات المتطرفة و التكفيرية و هي تكفر المسلمين و من جانب آخر نرى أن 
المشاكل في بالدنا اإلسالمية تزداد كل يوم فمنذ أكثر من ستين عاما تعاني عالمنا االسالمي من المشاكل التي خلقها األعداء 
في فلسطين و ال تحل هذه المشاكل إال تأتي مشكلة أخرى و اما المشكلة الرئيسية الداخلية في مجتمعاتنا انعدام أو ضعف 
بعض األصول االخالقية و هذا مشكلة كبيرة و ربما هو السبب الرئيسي للكثير من المشاكل و لهذا نقول أنه يجب أن نرجع 

ِق« . والسالم. اِرماَ اْلاَْخالاَ کاَ ماَ ماَ ا بُِعْثُت ِلُتاَمِّ إلی قيمنا و قد أكد النبّي علی األخالق الحسنة و قال : »ِإنَّماَ
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االمريکان وحلفاؤهم توقعوا خطر الدولة االسالمية في سورية والعراق

عبد الباري عطوان
االمريكان وحلفاؤهم توقعوا خطر »الّدولة االسالمية« في »سورية« و »العراق« فجاءهم من »ليبيا«... وعندما يتحدثون عن 

الحل السياسي.. فهذا ايمانهم بفشل الحل العسكري مسبقا.. والجامعة العربية تتحمل المسؤولية االكبر.
في ليبيا حكومتان، وبرلمانان، وجيشان، اآلن اضيف الی المعسكرين كيان ثالث اكثر اهمية وخطورة، وهو الدولة االسالمية 
ووالياتها الجديدة في برقة و سرت وربما قريبا في سبها في الجنوب، و»طرابلس« في الغرب، وهذا ما خباه عليها الناتو 

واصدقاؤه.
بينما تركز الواليات المتحدة وتحالفها الستيني علی كيفية منع توسع هذه الدولة في سورية والعراق، وتستخدم الغارات الجوية 
لضرب مواقعها، وتدرب وتسلح فرقا من الجيش العراقي والبشمرغة الكردية لهجوم متوقع علی مدينة الموصل بعد شهرين، 
تفاجيء هذه الدولة الجميع وتكشف عن وجود قوي يتمدد ويتوسع لكن في مكان آخر لم يخطر علی بال احد، وهو ليبيا.

من شاهد العرض العسكري القوي النصار هذه الدولة في وضح النهار في الشرق الليبي، وتابع البيان الذي اصدره متحدث 
باسم والية برقة الفرع الليبي لـ»الدولة االسالمية« وتبنی فيه: هجومين استشهاديين من الهجمات الثالثة التي نفذها فارسين من 
فوارس الخالفة بسيارتين مفخختين استهدفا غرفة عمليات الطاغوت خليفة حفتر في المنطقة الشرقية ثأرا لضحايا درنة. يترحم 

علی ايام تنظيم القاعدة.
***

الدول االوروبية، وخاصة التي تقع علی الشاطيء الشمالي للبحر المتوسط، تعيش حالة من الرعب من جراء اقتراب الدولة 
االسالمية و والياتها من حدودها الجنوبية، ومن المفارقة ان هذه الدول، وخاصة ايطاليا وفرنسا كانت االكثر حماسة لتدخل 
حلف الناتو العسكري في ليبيا في عام 2011، وتجد نفسها اآلن تواجه خطرا مزدوجا، االول هو الهجرة غير الشرعية التي 
نظيراتها  قبالة  الليبية  فالسواحل  اسالميين وسط هؤالء،  متشددين  احتمال وجود  والثاني  الی شواطئها،  البحر  عبر  تتدفق 

االوروبية تمتد الكثر من الفي كيلومتر، ومفتوحة علی مصرعيها للمتطلعين الی االنطالق منها نحو الساحل اآلخر.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

رقم الثالث / جامدی االول 1436
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الجيش اإلسرائيلي يهدم بوابة القدس للمرة العاشرة

هدم الجيش اإلسرائيلي، صباح اليوم االثنين، قرية »بوابة القدس« للمرة العاشرة.
وبوابة القدس هي قرية أقامها فلسطينيون علی أراض مهددة بالمصادرة ألغراض االستيطان في بلدة »ابو ديس«، شرق 

القدس.
وقال، مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية )أحد فصائل منظمة التحرير(، أن قوات كبيرة من 

جيش االحتالل حاصرت قرية بوابة القدس وشرعت بهدمها للمرة العاشرة.
وكان نشطاء فلسطينيون أقاموا القرية مطلع الشهر الجاري غير أن الجيش اإلسرائيلي كان يهدمها في كل مرة يعيد النشطاء 
أن  إلی  تدوينة علی حسابه في »فيسبوك«،  فيها، في  القرية واالعتصام  إقامة  في  يشارك  الذي  البرغوثي،  ولفت  بنائها. 

النشطاء سيعيدون بناء القرية.
وقال، إن ما قامت به قوات االحتالل لن يکسر إرادة المقاومة الشعبية، وأن نشطاء المقاومة سيقومون ببناء قرية بوابة القدس مائة 

مرة.
وأضاف: إذا هدموا بيتا بنينا مئة بيت، وان اقتلعوا شجرة زرعنا ألف شجرة، وإن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنکسر في الدفاع عن 

أرضه وعن حريته.
ولم يصدر أي بيان بشكل فوري عن الجيش اإلسرائيلي بشأن هدم هذه القرية.

لصالح  بالمصادرة  مهددة  مواقع  في  فلسطينيون،  نشطاء  يقيمها  التي  الـ12  القرية  الشرقية«، هي  القدس  »بوابة  قرية  وتعد 
المستوطنات اإلسرائيلية.

وكانت أول قرية رمزية أقامها نشطاء فلسطينيون هي »باب الشمس« والتي أقيمت شرقي القدس في 11 يناير/كانون الثاني 
.2013

وغالبا ما تستمر مثل تلك القرى أيامًا قبل قيام القوات اإلسرائيلية باقتحامها، وطرد النشطاء منها، وإلقاء القبض علی عدد 
منهم.

المصدر: رأي اليوم 

الدول االوروبية التي تملك طائرات حربية واساطيل بحرية حديثة تتمسك بشعار الحل السلمي لالزمة الليبية، وتعارض 
دعوة السلطات المصرية الي تدخل عسكري جديد تحت مظلة االمم المتحدة، مثلما تعارض اي رفع لحظر السالح عن ليبيا 
النها تدرك جيدا ان مثل هذه الخطوات تصب الزيت علی نار االزمة، وبما يزيدها اشتعاال وتعقيدا، واالهم من كل هذا وذاك 

انها ترتعب من التدخل، وتدير وجهها الی الناحية االخرى.
ولعل مخاوف دول الجوار الليبي، و مصر علی وجه التحديد، من امتدادات الفوضی الدموية الليبية الی حدودها، اكبر بكثير 
من مخاوف سياسية واجتماعية يمكن ان تشكل مجتمعة او متفرقة بيئة حاضنة لهذا التنظيم المتشدد، ويمكن االشارة هنا الی 
ثالثة مواقف متضادة في هذا الصدد، االول مصري اعتمد القصف الجوي كرد علی مقتل 21 من المصريين االقباط، والثاني 
جزائري يعارض بشدة اي تدخل عسكري، والثالث تونسي يريد ان يمسك العصا من الوسط، عبر عنه الرئيس المخضرم 
الباجي قايد السبسي عندما قال ان الحكومتين في ليبيا، الشرقية منها والغربية تتمتعان بالشرعية، وكأن لسان حاله يقول نحن 

مع الجميع، وارجوكم كفو شروركم عنا واتركونا في حالنا!
موقف الدول العربية من الصراع في ليبيا مخجل بكل المقاييس، وتأييد دول مجلس التعاون الخليجي لتحفظ دولة قطر علی 
فقرة في البيان الختامي الجتماع المندوبين العرب التي تقر: بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها، وتوجيه ضربات الى ليبيا. 
ورفض االتهامات التي وجهها مندوب مصر الی دولة قطر بدعم االرهاب كرد علی هذا التحفظ، ثم عبر بيان جديد المين 
عام المجلس نفسه يؤيد: ما تتخذه مصر من اجراءات عسکرية ضد الجماعات االرهابية في ليبيا... مخجل بشكل اكبر ويكشف 
عن ارتباك غير مستغرب في ظل االنهيار العربي الراهن، وعلينا ان ال ننسی مطلقا ان بعض الدول الخليجية، وخاصة قطر 

واالمارات تدخلنا باالزمة الليبية منذ يومها االول ماليا وعسكريا وسياسيا.
ما يجري في ليبيا حاليا من فوضی هو احد ابرز ثمار التآمر العربي والسقوط في مصيدة المخططات االمريكية التي تريد 
تمزيق المنطقة وتفكيك دولها تحت مسميات زائفة روجت لها بعض وسائط االعالم العربي ذات التأثير الكبير، وهي الوسائط 
التي حققت شعبية هائلة في اطار خطة مدروسة واستخدمت هذا الرصيد الشعبي الحقا في تمرير هذه المخططات، وانجاحها 

بحسن نيه او سوئها.
***

ليبيا ضحية اكذوبة كبيرة ال تقل عن اكذوبة اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، والشعب الليبي هو الذي يدفع الثمن 
من امنه واستقراره وثرواته النفطية الهائلة عندما صدق بعض ابنائه بعض فصول هذه االكذوبة، وعملوا علی ترويجها واقناع 

اآلخرين بها.
الحلول  وتعارض  وحيد،  كمخرج  واليمن  والعراق  وليبيا  سورية  في  السياسية  الحلول  عن  الغربية  الدول  تتحدث  عندما 
العسكرية التي تبنتها وحولت هذه الدول الی دول فاشلة، فان ما يمكن استنتاجه انها كسرت الجرة وال تريد، او ال تستطيع 
اصالحها، وتريد ترك هذه الدول وشعوبها الی مصيرها المؤلم المشؤوم، بل ما يدفع الی الغيظ اكثر ان هناك من بيننا من 
يزالوا يراهنون علی امريكا والغرب وتدخالتهم العسكرية والسياسية في شؤون المنطقة كأحد ابرز اوجه العالج من ازماتها، 

ويتجاهلون ان هذا الغرب هو الذي زرع ويزرع فيروس عدم االستقرار والتفكيك في بلداننا.
الجامعة العربية باتت بؤرة للتآمر علی المنطقة وشعوبها، وتوفر الغطاء العربي المزور للتدخالت العسكرية االجنبية، ولذلك 
ال خير فيها وال جدوى من اصالحها، وال بد من محاكمة كل من ساهم في مؤامراتها ضد هذه االمة وشعوبها، سواء كانوا 
امناء عامين، والسيدين عمرو موسی ونبيل العربي علی وجه الخصوص، او اعضاء جلسوا علی مقعد قيادتها في ظل انقالب 

المعادالت وتراجع الدول المحورية وغياب القيادات الوطنية.

المصدر: صحيفة رأي اليوم اإللكترونية 
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داعش يحرق 50 عراقيًا في النبار

قام تنظيم »داعش« االرهابي، السبت 21 فبراير/شباط، بحرق 50 عراقيا في مدينة هيت شمال غرب الرمادي.
وأعلن تلفزيون »العراقية« الحكومي هذا الخبر باقتضاب دون تقديم أي تفاصيل. مشيرا إلی أن التنظيم قام بإعدام 50 عراقيا 

حرقا في مدينة هيت شمال غرب الرمادي )110 كم غرب بغداد(.
وأصبح اإلعدام حرقًا طريقة »داعش« الجديدة لإلعدام منذ حرق الطيار األردني معاذ الكساسبة استنادا الی فتوى شيخ التيار 

السلفي المتطرف »ابن تيمية«.
وقد أعدم التنظيم قبل عدة أيام 45 شخصا في ناحية البغدادي غربي العراق.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت في وقت سابق من يوم السبت مقتل 23 من عناصر »داعش« بعد استهدافهم من قبل 
قوات االستخبارات العراقية بواسطة قذائف الراجمات في إحدى المناطق التابعة لمحافظة األنبار.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع ، أنه تم تدمير مستودع لصواريخ من نوع كراد كان يستخدمها »داعش« الستهداف مناطق معينة في 
بغداد.

كما أشار إلی أنه تم تدمير منزل مفخخ كان معدا للتفجير في منطقة الكرمة باألنبار من خالل ضربات صاروخية. 

شيخ االزهر يدعو الى مراجعة االنظمة التعليمية لمواجهة االرهاب 

دعا شيخ االزهر، احمد الطيب في افتتاح »مؤتمر االسالم ومحاربة االرهاب« في مكة المكرمة، الدول االسالمية الی مراجعة 
برامجها التعليمية لـ»تصحيح المفاهيم المغلوطة« المرتبطة بالتطرف والتكفير في المدارس والجامعات. 

من جهته، دعا الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز الی »تشكيل منظومة إسالمية جماعية تتصدى لتشويه اإلرهاب صورة 
اإلسالم والمسلمين في العالم«.

المغلوطة  المفاهيم  بتصحيح  يعني عناية خاصة  لو أن مقررا دراسيا في مدارسنا وجامعاتنا  أتمنى  كلمته  وقال شيخ االزهر في 
والملتبسة حول قضايا شغلت الذهان والعقول مثل قضية الجهاد وقضية التکفير وخطر الفرقة والتنازع.

89

واضاف شيخ االزهر: ما لم نحکم السيطرة التعليمية والتربوية في مدارسنا وجامعاتنا على فوضى اللجوء إلى الحکم بالکفر والفسق 
على المسلمين فإنه ال أمل في أن تستعيد هذه المة قوتها ووحدتها وأخوتها وقدرتها على التحضير ومواكبة المم المتقدمة.

وشدد الشيخ احمد الطيب علی: الثر المدمر لنزعة التکفير في تمزيق وحدة المسلمين، وما تثمره هذه النزعة المقيتة من أشواك 
الکراهية والحقاد بين المسلمين، وما يترتب على ذلك من التشرذم واالنقسامات.

وشن شيخ االزهر هجوما عنيفا علی التنظيمات المتطرفة من دون ان يسميها داعيا: للتصدي لهذا البالء الشديد الذي ابتليت به 
منطقتنا العربية، والمتمثل في جماعات العنف واإلرهاب الغريبة عن اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالقا وتاريخا وحضارة.

واضاف: ومن المؤلم أن هؤالء قساة القلوب غالظ الكباد قد خرجوا عن السيطرة، حتى كدنا نعتاد أساليبهم المتوحشة وممارساتهم 
الالإنسانية في تنفيذ جرائمهم البشعة، وكأنهم يتحرقون تحرق الظمآن إلى القتل وقطع الرؤوس وحرق البرياء وهم أحياء.

ودعا شيخ االزهر الی عدم قيام اتباع المذاهب والطوائف بالترويج لمذاهبهم وطوائفهم في مناطق تدين لمذاهب اخرى. 
وقال: أدعو إلى مؤتمر نخرج منه بإقرار سالم في ما بيننا أوال نحن أهل العلم والمنتسبين إليه، بمختلف مذاهبنا ومشاربنا، نستثمر 
فيه ما هو ثابت بيننا من الصول المشتركة نجتمع عليها )...( وأال يروج لهذا المذهب أو ذاك في البالد التي تتجافى عنه بالمال 

واستغالل الفقراء والمعوزين وتجنيدهم ليکونوا أنصارا لتلك الطائفة أو ذاك المذهب.
والقی االمير خالد الفيصل بن عبد العزيز امير منطقة مكة المكرمة كلمة الملك السعودي الذي ندد بتنظيم »داعش« عندما 
قال: ان هؤالء اإلرهابيين الضالين المضللين قد أعطوا الفرصة للمغرضين المتربصين باإلسالم )...( أن يطعنوا في ديننا القويم الحنيف 

ويتهموا أتباعه الذين يربو عددهم عن المليار ونصف المليار بجرم هذا الفصيل السفيه الذي ال يمثل اإلسالم من قريب أو بعيد.
اإلرهاب صورة  لتشويه  تتصدى  إسالمية جماعية  منظومة  »لتشكيل  المؤتمر  هذا  لعقد  دعا  انه  السعودي  الملك  واوضح 
اإلسالم والمسلمين في العالم وتدرأ خطره العظيم علی كيان أمتنا اإلسالمية بل وعلی العالم أجمع بوضع خطة إستراتيجية 

فاعلة نلتزم بها جميعا لمكافحة هذا الداء الوبال الذي هو صنيعة الفكر المتطرف لهؤالء الجهال والعمالء.

المصدر : موقع قناة الکوثر الفضائية
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محاكمة قتلة الشيخ حسن شحاتة في مصر

أفاد موقع قناة العالم االخبارية أن محكمة جنايات الجيزة في مصر أجلت محاكمة 31 شخصا من المتهمين بقتل الشيخ حسن 
شحاتة و3 من رفاقه، فيما طالب سياسيون وحقوقيون بسرعة البت في محاكمة المتهمين حتی ال تتكرر هذه األحداث التي 

تستهدف وحدة المجتمِع المصري. 
وعلی الرغم من مرور ما يقرب من عامْين علی حادث مقتل الشيخ حسن شحاته وثالثة آخرين، اال ان القضية مازالت تراوح 
مكانها في ساحات القضاء، علی الرغم من توجيه النيابة العامة تهمة التجمهر والقتل العمد للجناة المنتمين لتيارات تكفيرية، 

ما دفع حقوقين وسياسين الی المطالبة بسرعة البت في انهاء هذا الملف الذى مثل جرحا عميقا في وجدان المصريين.
وقال طاهر الهاشمي ،عضو المجمع العالمي آلل البيت لقناة العالم االخبارية االحد: لو بصينا )نظرنا( للحشد اللي حصل، هي 
فرقة تکفيرية موجودة في مصر، معروفة لدى العامة والخاصة ومعروفة لدى االمن، وهي من يقوم بإحداث فتنة، سواء فتنة طائفية 

أو فتنة مذهبية.
الی ذلك قال محمد رجب، الناشط الحقوقي لقناة العالم االخبارية: البد ان يکون هناك اجراء جاد جدا في قضايا مثل هذه، حتى 
ال يحصل ما يحصل في ليبيا والعراق وسوريا من صراعات، وذلك النه حصل تأخر في معالجة مثل هذه القضايا، ونحن ال نرجوا 

ان يحصل هذا في مصر.
الحادث تزامن مع الخالفات السياسيّة الحادة بين نظام الرئيس المعزول محمد مرسي والقوى السياسية المعارضة آنذاك والتى 

وجهت أصابع االتهام نحو الخطاب الديني التكفيري الذى تبنته تيارات متشددة قريبة من جماعة االخوان المسلمين.
وقال ايمن سمير، رئيس تحرير صحيفة السياسة المصرية لقناة العالم االخبارية: هذا تکنيك سياسي تقوم به الجماعات السياسية 
وخاصة الجانب االيمن او المتطرفين في الجناح السلفي، وهذا ما يحدث االن سواء في مصر او في سوريا او في العراق او حتى 

في اليمن.
واضاف: نجد اليوم التيارات السلفية في مصر هي التي قامت بحرق قسم قرداسة بما فيه ومثلوا بالجثث، وقاموا بحرق الطيار معاذ 

الکساسبة، وقاموا بحرق حسن شحاته، حسب قوله.
وتأتی هذه القضية فی وقت تسعی فيه المرجعيات الدينية الكبرى في العالم االسالمي الی تشكيل جبهة  موحدة لمواجهة 

العنف والتطرف والتكفير.
العربية، ما يؤكد  المتابعين فان هذا الحادث ال يختلف عما تقوم به جماعة داعش االرهابية في عدد من الدول  وبحسب 

خطورة هذا الفكر الذي بدأت في التصاعد والمشاركة في العملية السياسة مرة اخرى.

من معتقله، الشيخ سلمان يشدد على سلمية الحراك الشعبي

شدد األمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعتقل الشيخ علي سلمان على سلمية الحراك الشعبي في البحرين وصوال الی غد 
أفضل. 

وخالل زيارة قام بها فريق الدفاع الی معتقله قال المحامي عبداهلل الشمالوي إن الشيخ سلمان أكد ضرورة استمرار الشعب 
البحريني بحراكه السلمي حتی تحقيق مطالبه المشروعة.

وتم اعتقال الشيخ سلمان في 28 كانون االول/ ديسمبر العام الماضي بذريعة الدعوة لتغيير النظام الحاكم بالقوة.
وتشهد البحرين مسيرات شعبية حاشدة تطالب باالفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين.

 المصدر : موقع قناة العالم 
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المسيحيون المتصهينون: مشروع النظام العالمي الجديد والهجرة الهادفة

اسماعيل شفيعی سروستانی

إن تغيير النسيج السكاني والهجرة الممنهجة ومحددة األهداف وايجاد احزمة مناطقية غير مخفية تشكل اجزاء وحلقات من 
سلسلة مشروع النظام العالمي الجديد والشرق األوسط الجديد والذي يسير قدما مرحلة بمرحلة وبسرعة، وطبعا كل هذا 

يختفي بين مجمل الكوارث الدولية والفتن اإلقليمية. 
ومن وجهة نظر المصممين والمنفذين الرئيسيين فإن هذا االختفاء يكفل تطبيق وديمومة المشاريع المحددة. ان إلقاء  نظرة 
بسيطة علی الخطط التي كشف عنها بشان الشرق األوسط الجديد، يميط اللثام عن سر ايجاد حزام سلفي في جنوب البالد 
والذي يحدث عن طريق االستثمارات الضخمة التجارية في الظاهر في شيراز وبندرعباس وقشم وسائر مدن جنوب ايران. 

وفي ظل هذه الخطة يمكن ايجاد رد علی التساؤل الكبير عن سر هجرة البهائيين إلی شمال ايران. رقم الثالث / جامدی االول 1436
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إن مراقبة وادارة جميع الشعوب واألمم  وإزالة الضغوطات عن الكيان المحتل للقدس واالعالن عن عالم احادي الحكم 
محوره اسرائيل، رهن بتنفيذ مشروعات مثل عالم 2000 والقضاء علی المستضعفين وتغيير الخريطة الجغرافية للشرق 
النسيج السكاني والهجرة محددة األهداف وايجاد احزمة غير مرئية. وهذا كله  اإلسالمي وتطبيق مشاريع مثل تغيير 
ياتي ضمن النقاط المهمة التي تبقی خافية عن اعين المدافعين عن تحديد النسل واالعقام التدريجي للنساء والرجال. 

إن األوساط السرية السائدة في العالم والتي هي حصيلة تحالف الصليب وصهيون تسعی من خالل التركيز علی خطرين 
السينمائية الضخمة والمستندات  الحكم، وتبشر به في سياق االعمال  كبيرين لالعالن عن قرب تشكل عالم احادي 
المتعلقة بمشروع 2012. والخطر األول  يتمثل في تبلور تيار للسلطة في »الشرق اإلسالمي« في مقابل الغرب وابنه 
المباشر الكيان المحتل للقدس، والخطر الثاني هو احتمال ظهور المنقذ الموعود من هذه المنطقة بالذات. الواقعة التي 

ستطيح بحكم ابليس وجحافله. 
إنهم يتاملون بأن يؤدي تنفيذ هذه المشروعات إلی احتواء هذين الخطرين وتدعيم النظام العالمي الجديد واعالن عالم 

احادي الحكم. 
وخالل العقدين االخيرين، اعتبرت الحكومات المتعاقبة من دون االخذ بعين االعتبار الموقع الدولي اليران والظروف 
التاريخية السائدة ودور الدارة الشيعية المام العصر والزمان7 بوصفها القطب المركزي للشرق اإلسالمي في ظروف آخر  
الزمان، اعتبروا هذه البالد وسكانها في بعض الحاالت كجزيرة يمكن ان تتصرف وتمضي قدما بمناى عن جميع العالقات 

والتعامل الدولي والدور الذي يحدده االستكبار والماسونية العالمية. 
إن موضوع تحديد النسل وتقليص السكان واالنجاب عن طريق برامج تنظيم االسرة يندرج في سياق الموضوعات 

الجادة التي يمكن نقدها ودراستها في العصر الحاضر. 
إن القرار المعلن ضمن البيان الختامي لندوة »مشهد« لعام 1988 وتبليغ مجلس الوزراء بسياسات تحديد النسل في 26 
فبراير 1988، تسبب في خفض عدد سكان ايران ما دفع الخبراء إلی التذكير بتجربة النمو السلبي للسكان وبروز ظواهر 

مثل شيخوخة السكان وتنامي عدد االسر المؤلفة من زوج وزوجة من دون ابناء. 
النسل يشكل جفاء  تحديد  نظام  االقالع عن  بأن  منهم  والخدومين  والمتدينين  المخلصين  الخبراء حتی  بعض  ويرى 
لإلسالم ويعتقدون بأن المجتمع اإلسالمي الشيعي ال يجب ان يكون فقيرا وبائسا ومسكينا. هذا كالم حق واي انسان 
عاقل ومتدين ال يريد للمجتمع اإلسالمي ان يكون معوزا ومسكينا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل فكروا في 
ظل اتخاذ هكذا اجراء في طريقة مواجهة االستراتيجيات الرامية إلی تغيير النسيج السكاني وايجاد احزمة إقليمية لتغيير 

الطابع الشيعي اليران وتقويض »ايران اإلسالمية«؟
ومع تصاعد قوة الجمهورية اإلسالمية االيرانية وتزامنا مع الدعاية لخفض عدد السكان وضعت ثالثة مشروعات تتمثل 
في تغيير النسيج السكاني والهجرة الهادفة وايجاد حزام مخفي في جنوب البالد علی جدول اعمال السلفيين وفرقة 

الوهابية الضالة. 
إن الرساميل الضخمة المرسلة من الجانب اآلخر  من »الخليج الفارسي« كلفت حشودا غفيرة، مهمة ايجاد حزام مخفي 

في جنوب البالد. ويعرف اليوم جميع سكان الجنوب، بالكامل مجموعات تجارية وادارية كبيرة تسمی »النجمة«. 
العلماء  وتزامنا مع تطبيق هذا المشروع بوصفه حلقة من سلسلة، مورست دعايات واسعة النطاق بجانب فتاوى من 
الوهابيين بشان تعدد الزوجات وزيادة االوالد )زوجتان علی االقل وانجاب عشرين ولدا(. وتقرر خالل هذا المشروع 
تغيير النسيج السكاني لمناطق خاصة من ايران بسرعة. ويبلغ معدل النمو السكاني اليوم في بعض المناطق 7 بالمئة 
مقابل 1 بالمئة إلی 1.3 بالمئة في المناطق الشيعية. وهذا االمر ادى في بعض المناطق إلی تغيير التركيبة السكانية بنسبة 
20 بالمئة للشيعة مقابل 80 بالمئة للمناطق غير الشيعية. ويمكن االشارة إلی قرى كان سكانها الشيعة في السابق يبلغون 

65 بالمئة فيما وصلت النسبة اليوم إلی نحو 14 بالمئة. 
وفي الحلقة الثالثة، نشهد هجرة محددة األهداف. وهذه الهجرة ادت إلی زيادة عدد حاالت زواج الفرق المناهضة للوالية 

والمناهضة للشيعة مع الشبان الشيعة وان تفضي إلی تغيير النسيج السكاني بسبب سرعة االنجاب المخطط له. 
وان لم تتم اعادة النظر في هذا الوضع وال تتم مراجعة سياسة تحديد النسل بشان الشيعة في هذه البالد وال تتسلح 
االسر بسالح الوعي، فإن جميع مشروعات تحالف الصليب وصهيون ستنفذ بصمت ضد المستضعفين والشيعة من انصار 
االمامة والوالية. وكل هذا يحدث فيما اعتبر 60 من العلماء الوهابيين في كتاب »مجموع فتاوى دارالجنة«، بأن جميع 

الشيعة مشركون وحتی انهم يستحقون الموت والقتل. 
وعلی اي حال، فإن هذه البالد هي امانة خاصة من قبل صاحب العصر والزمان)ع(، ُوضعت مهمة حماية كيانها الثقافي 

واألرض ي بعهدتنا حتی وقت الظهور األكبر.
إن اعداء اهل البيت)عليهم السالم( والذين يمكن تحديدهم خارج نطاق المذاهب االربعة الهل السنة، يعتبرون طاعة 
الحاكم الشيعي حراما، وقتل الشيعة واجبا واستخدام اي اداة لمواجهة الشيعة مباحا، وله اجر وثواب، بحيث انهم يحولون 

بمختلف الخدع والحيل، دون حصول اتفاق واتحاد بين انصار المذاهب اإلسالمية. 
وهذه هي بداية القضية. 

إن صراعاتنا المستقبلية السيما في السنوات التي تسبق الظهور، ستكون أكثر  صعوبة. 
لقد اجتزنا جميع سنوات الثورة والدفاع المقدس بفضل تواجد وحضور الشبان والوسط الشبابي، وان كان مقررا ان تحل 
خالل السنوات االتية، الفئات العمرية المسنة والعجوز محل الفئات الشبابية، فهل تظنون انه سيكون باالمكان حماية 
المرتزقة،  الجنود  بواسطة  يمكن  لنا؟ وهل  بها  يتسببون  التي  اآلمنة  العصيبة وغير  الظروف  في  »ايران« و »اإلسالم« 

الحفاظ علی جغرافيا هذه البالد؟
لقد ارغم االمريكيون والبريطانيون، العرب علی حذف ايات الجهاد من المناهج الدراسية وحتی انهم امروا بإزالة اآلية 

المباركة »بسم اهلل الرحمن الرحيم«. وبتقديركم لَِم صدر هذا االمر وطبق في الوطن العربي علی يد الخائنين باإلسالم. 
إنهم ال يريدون ان تكون هناك فئات عمرية شابة تتحلی بروح الجهاد. انهم بصدد ايجاد شعوب فاسدة تركن للترف 

والرفاهية. وبناء علی ذلك، فانهم ضمنوا مشروع 2000، بندا ينص علی خفض اسعار المخدرات. 
وطالما لم يتم التعرف علی مؤسسات بحثية ودراسية تبحث القضايا المتعلقة بما وراء الطبيعة، في وكالة االستخبارات 
المركزية االمريكية )سي اي اية( وجهاز االستخبارات البريطاني )اينتليجنت سرفس( ومؤسسات مراقبة الذهن وغسيل 
الدماغ في امريكا بما فيها »فيستاك« التابعة للمؤسسة الدولية الملكية، فإن احدا لن يفهم انهم جعلونا في غاية االنبهار 

بالغرب وعبدة المادة.
إن هؤالء يتابعون أهدافهم الحالية ومآربهم بعيدة المدى باالستعانة بالقوى الشيطانية. ان جانبا من اعمال التجسس الذي 
يقومون به تم ويتم بهذه الطريقة. ان االمر بحذف اية »بسم اهلل الرحمن الرحيم« هو االمر بحذف العائق الذي يحول 
دون توغل ونفوذ هذه القوى. ويجب في هذا المسار االستعانة باهل المعرفة القلبية. لقد انصهرنا في السياسة واصبحنا 

منصاعين لالهواء الدنيوية. 
ليحمينا اهلل من شرور المرض المزمن والمهلك المتمثل باالنبهار بالغرب والنزعة التغربية. ان شاء اهلل.

مصدر: المسيحيون المتصهينون

دور اليهود في صناعة اإلباحية البورنوجرافية المريکية 

اليهود عندما شاهدوا انفسهم بانهم محرومون من القيام بعمل خاص وقطاع خاص توجهوا الی مهنة خاصة شعروا بأن 
اليهود منذ فترة امتزجت اخالقهم  التعاون مع زمالئهم والمساعي الجماعية ان يتطوروا ويتقدموا.  بإمكانهم من خالل 

وطبيعتهم ومواهبهم مع السمسرة والوساطة وانهم يفتخرون بهذه القدرات. 
القصة التي لم يتم التطرق اليها كثيرا تتعلق باليهود ودورهم في صناعة البورنوجرافيةو االفالم االباحية والتي تعتبر من 

االقرباء السوء لهاليوود. 
إن هذا االمر حقيقة اليمكن انكارها. إن اليهود أدوا دوراً كبيراً في صناعة االفالم االباحية في اميركا ومازالوا يؤدون مثل 
هذا الدور. إن دور اليهود في نشر االباحية في اميركا لها جذور تاريخية عريقة. كما أنهم حّولوا ثقافة صغيرة هامشية إلی 
عنصر رئيسي في امريكا.  ان نشاط اليهود في صناعة االباحة يتم في إطار مجموعتی المنتجين والبائعين للمنتوجات 
االباحية والممثلين لالفالم االباحية. مع أن اليهود اليشكلون اال 2 بالمائة من سكان اميركا لكن لهم دورا كبيرا وشاخصا 

في مجال االباحية. 
إن الكثير من السماسره وتجار الفن واالدب االباحي والعاملين في مجال تجارة الكتاب منذ عام 1940 وحتی عام 

1890 م كانوا من اليهود المهاجرين ذات اصول آلمانية. 
استورمن، قدم نموذجا جديدا لغرفة ديوراما التقليدية وهی غرفة ظلماء مع تلفاز ملون صغير يستطيع المشاهد فيها أن 
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يرى أفالم ويديو. يُقال ان استورمن ليس القائم الوحيد علی الصناعة االباحية بل هو المعنی التام لهذه الصناعة.  
وأخيراً تمت إدانته في عام 1997 م بسبب هروبه من دفع الضرائب وجرائم اخرى ومات في السجن مع سمعة سئية 

وابنه ديفيد واصل اعمال ابيه. 
ان تمثال استورمن في يومنا الحاضر هو استيفن هيرج اليهودي البالغ من العمر 43 عاما ومن أهالی مدينة كلولند وتم 

وصفه باعتباره دونالد ترومب لصناعة االباحية. 
ِفرد، والد استيفن والقائم علی اعمال سوق االوراق المالية ونائب استورمن هو الذي اقام عالقة بينهما. في عصرنا الحاضر 

هيرج يدير مجموعة مايكروسوفت االباحية في العالم والتي تنتج أكثر أفالم االباحة في اميركا. 
هو خبير في مجال إدخال فنون التسويق المتعلقة بمهنة االباحة. في الحقيقه ان »وى فيد« يشبه نظام ستديو هاليوود 
خالل العقدين الثالث والرابع من القرن الماضي خاصة في مجال عقد العقود مع الممثالت االباحيات والتی تم استخدامها 
من قبل هيرج. وى فيد، هو عنوان برنامج تلفزيونی حول ماوراء الكواليس الحد االفالم الذى تم بثه في القناة الرابعة 

بعنوان البنات واالوالد اليهود اصحاب الجمال. 
ان اكثر الممثلين والممثالت في االفالم الفاضحة خالل العقدين السابع والثامن من القرن الماضي كانوا من اليهود. 

دخل اليهود في صناعة االباحية بنفس االسباب التی دخلها الذين هم كانوا علی دينهم في هاليوود. انهم توجهوا نحو 
هذه الصناعة النهم لم يواجهوا نفس العوائق التی واجهوها في الكثير من مجاالت الحياة فی اميركا. 

لم يكن أي فرق بين اليهود العاملين في مجال صناعة االباحية. في اوائل القرن العشرين لم يكن المستثمر من اجل انتاج 
االفالم بحاجة الی الكثير من االموال والسينما. لم تكن آنذاك سوى نزوة وشهوة عابرة وان البدء في االعمال الخالعية 

واالباحية كان امرا سهال. 
السينما وعدد من  المسالط وصالة  بالرجال هو جهاز  الخاصة  االفالم  اجل بث  الشخص من  اليه  يحتاج  كان  ما  كل 
الكراسی.  اليهود لم يكن لهم أى صلة بمجتمعهم وبسبب ابداعهم لم يكن لديهم شيئا لكی يفقدوه ولهذا كانوا مستعدين 

لكی يجربوا اساليب جديده من االعمال. 
وقال جي ايکر ترمن بهذا الخصوص: اليهود عندما شاهدوا انفسهم محرومين من القيام بالعمل في مجال خاص توجهوا الى 
مهنة شعروا بان بامکانهم التطور واالرتقاء من خالل التعاون مع زمالئهم والمساعي الجماعية... اليهود منذ فترة طويلة نمت و 

نُِشرت وُطِبعت روح السمسره في نفوسهم وانهم كانوا يتباهون بهذه القدرات. 
التسلية ومشاهدة االفالم الفاضحة أي الوقاحة وقلة الحياء هو امر كان اليهود يتمتعون به كثيرا. اليهود المنتجين للمنتوجات 
االباحية كانوا نوابغا في مجال التسويق واالستثمار وهم اصحاب الطموحات التوسعية والصمود واالستقامة وشدة المراس 

والدهاء وثقتهم بالنفس التی الحدود لها أدت إلی نجاحهم الملفت للنظر. 
عدد كثير من اليهود العاملين في مجال االباحة من اجل الحصول علی الكثير من االرباح توجهوا الی هذه الصناعة. كما 
ان زمالئهم في هاليوود اقاموا مصنعا خياليا لالمريكان ونصبوا ستارا ابيضا لكي يشاهدوا عليها الصور واوهام اليهود 

االثرياء المتنفذين في اميركا. 
ان العمالقة وسالطين االباحة قد أظهروا مواهبهم في مجال استيعاب اذواق الجميع. هل هناك سبيل افضل من سبيل 
صناعة التسلية وعرض االفالم الفاضحة لتوفير طبيعة االحالم واالوهام؟ يقوم الممثلون باعمال تنافي اآلداب من اجل 

الحصول علی النقود. 
المخرج واكسمن، احد المؤسسين النتاج االفالم المستهجنة والفاضحة يقول: اليهود الذين دخلوا صناعة االباحية قاموا 

بنفس العمل الذي قام به الذين كانوا وراء تحقيق الحلم االمريکى. 
يعتبر بعض نجوم االفالم االباحية انفسهم كمحارب لخط المواجهة في المعارك المقدسة والمعنوية بين اميركا المسيحية 
والعلمانية االنسانية. يعتقد فورد ان الممثلين اليهود في االفالم االباحية يتفاخرون ويتباهون علی المسحيين المتدينيين 

ويعتبرونهم مثل الحيوانات وانهم متعصبون فوضويون الباحثون عن عيوب الناس وانهم كذبابة الخيل. 
انهم  اليهود في صناعة االباحة جاء نتيجه النزجارهم وكراهيتهم من اقتدار المسيحيين.  مع هذا االستدالل ان دخول 
يسعون الضعاف الثقافة المهيمنة في اميركا من خالل هدم وتخريب االخالق. ان االباحية من وجهه نظر بعض النشطاء 

اليهود في هذه الصناعة هی سبيل لتلويث وافساد الثقافة المسيحية. 
ان الراديكاليين اليهود الجدد المهاجرين المقيمين في اميركا بدال من اتخاذ سياسة يسارية انتهجوا السياسة االباحية. ان 
اليهود كما انهم شاركوا خالل السنوات الطويلة في الحركات الراديكالية كان لهم مشاركة غيرمتزنة في صناعة االباحية. 
يهود امريكا كانوا ثوريون اباحيون وان الكثير من النصوص المتعلقة بحرية ممارسة الجنس تم تأليفها من قبل اليهود. 

اليهود كانوا رواد الحركة التي ارغمت اميركا ان تتخذ نظرة اكثر ليبرالية حول الجنس. كما ان اليهود هم كانوا اصحاب رآية 
الثورة االباحية خالل العقد السادس من القرن التاسع عشر من الميالد. 

كان العمل والحب وممارسة الجنس الهاجس الرئيس لرايش و ماركوزه كان يتوقع ان المدينة المثالية االشتراكية ستوفر 
الفرصة للناس الشباع غرائزهم النفسية من خالل ممارسة الجنس. 

ان ويلهلم رايش اليهودى وهربرت ماركوزه اليهودى وباول كودمن اليهودى ونائب ماركس اليهودى وتروتسکى اليهودى 
ولنين نصف اليهودى اصبحوا كما كان يتطلب االستنتاج الثورى ذلك. قال كودمن حول التبعات الثقافية المطلوبة لتقنين 

االباحة ان هذا االمر منح لجميع الفنون االعتزاز والفخر والشرف وجعل من الجنس أمرا انسانيا. 
ان الهدف من الدراسة االجمالية العابرة لدور وحوافز الممثلين والمنتجين للمنتجات االباحيه هو القاء الضوء علی امر لم 
يتم االهتمام به في الثقافة العامة ليهود اميركا. لم يتم تاليف الكثير من المقاالت والكتب بهذا الخصوص. اذا اخذنا وجهة 
اليهود في صناعة  الجنس، فلماذا نحن نخجل من دور  بعين االعتبار حول  بالتسامح والتساهل  المتسمة  اليهودية  النظر 
االباحية؟ نحن من الممكن ان النحب هذا االمر لكن دور اليهود في هذا المجال هاما وملحوظا وحان الوقت ان نفكر و 

نكتب حوله بشكل جاد. 

المصدر: موقع موعود
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ما هي آية المباهلة و في من نزلت هذه اآلية؟

تسمی اآلية 61 من سورة آل عمران بآية المباهلة و هي:
ُکْم ُثمَّ ناَْبتاَِهْل فاَناَْجعاَل  ناَا وأاَنُفساَ أاَنُفساَ اءُكْم واَ ِنساَ اءناَا واَ ِنساَ ْبناَاءُكْم واَ أاَ ْبناَاءناَا واَ الاَْوْا ناَْدُع أاَ اءكاَ ِمناَ الِْعْلِم فاَُقْل تاَعاَ ا جاَ كاَ ِفيِه ِمن باَْعِد ماَ آجَّ ْن حاَ »فاَماَ

1». اِذبِيناَ لاَى الْکاَ لَّْعناَةاَ اهللِّ عاَ
أما المعنی اللغوي للمباهلة فهي المالعنة و الدعاء علی الطرف اآلخر بالدمار و الهالك و قوله َعزَّ و َجلَّ »ناَْبتاَِهْل« أي نلتعن.

و قد نزلت هذه اآلية حسب تصريح المفسرين جميعًا في شأن قضية و قعت بين رسول اهلل9 و نصارى نجران و اليك 
تفصيلها.

قصة المباهلة:
أبو حارثة مع جماعة  فتشاور  إلی اإلسالم،  نَجران  أهالي  فيه  »نَجران« دعا  أسقف  أبي حارثة،  إلی  كتابا  النبي9  كتب 
من قومه فآل األمر إلی إرسال وفد مؤلف من ستين رجال من كبار نجران و علمائهم لمقابلة الرسول9 و االحتجاج أو 
التفاوض معه، و ما أن وصل الوفد إلی المدينة حتی جرى بين النبي و بينهم نقاش و حوار طويل لم يؤد إلی نتيجة، عندها 
أقترح عليهم النبي المباهلة ـ بأمر من اهلل ـ فقبلوا ذلك و حددوا لذلك يوما، و هو اليوم الرابع و العشرين 2 من شهر ذي 

الحجة سنة: 10 هجرية.2
لكن في اليوم الموعود عندما شاهد وفد نجران أن النبي9قد إصطحب أعز الخلق إليه و هم علي بن أبي طالب7 و ابنته 
فاطمة3و الحسن و الحسين8، و قد جثا الرسول9 علی ركبتيه استعدادا للمباهلة، انبهر الوفد بمعنويات الرسول و 

أهل بيته و بما حباهم اهلل تعالی من جالله و عظمته، فأبی التباهل.
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قال العالمة الطريحي ـ صاحب كتاب »مجمع البحرين« ـ و قالوا: حتى نرجع و ننظر، فلما خال بعضهم إلی بعض قالوا للعاقِب 
و كان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: واهلل لقد عرفتم أن محمدا نبي مرسل و لقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبکم، واهلل ما 
ل قوٌم نبيًّا قط فعاش كبيرهم و ال نبت صغيرهم، فإن أبيتم إال إلف دينکم فوادعوا الرجل و انصرفوا إلى بالدكم، و ذلك بعد أن  باهاَ

الم( خلفه. الم( بين يديه، و فاطمة)عليها السَّ غدا النبي آخذا بيد علي و الحسن و الحسين)عليهم السَّ
و خرج النصارى يقدمهم أسقفهم أبو حارثة، فقال األسقف: إني لرى و جوها لو سألوا اهلل أن يزيل جبال لزاله بها، فال تباهلوا، 
فال يبقى على وجه الرض نصراني إلى يوم القيامة، فقالوا: يا أبا القاسم إنا ال نُباِهلاَك و لکن نصالحك، فصالحهم رسول اهلل)صلَّى 
اهلل عليه و آله( على أن يؤدوا إليه في كل عام ألفي ُحّلة، ألف في صفر و ألف في رجب، و على عارية ثالثين درعا و عارية ثالثين 

فرسا و ثالثين رمحا.
و قال النبي9:

»و الذي نفسي بيده إن الهالك قد تدلّى على أهل نجران، و لو العنوا لمسخوا قردة و خنازير و لضطرم عليهم الوادي نارا، و لما 
حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلکوا.«3

في من نزلت آية المباهلة:
لقد أجمع العلماء في كتب التفسير و الحديث علی أن هذه اآلية نزلت في خمسة هم:

1. النبي األكرم محمد رسول اهلل9.
2. اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب7.

3. السيدة فاطمة الزهراء3.
4. اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب7.
5. اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب7.

ففي »صحيح مسلم«:
ْبناَاءُكْم...« دعا رسول اهلل9 عليا و فاطمة و حسنا و حسينا فقال: »اللهم هؤالء  أاَ ْبناَاءناَا واَ الاَْوْا ناَْدُع أاَ و لما نزلت هذه اآلية: »... فاَُقْل تاَعاَ

أهلي.«5
و في »صحيح الترمذي«:

عن سعدبن أبي وقَّاص قال:
ْبناَاءُكْم...« دعا رسول اهلل9 عليا و فاطمة و حسنا و حسينا، فقال: »اللهم هؤالء أهلي.«6 أاَ ْبناَاءناَا واَ لما أنزل اهلل هذه اآلية: »... ناَْدُع أاَ

و في »مسند أحمدبن حنبل« جاء مثله.7
و في »تفسير الكشاف«:

فأتى رسول  ناَْبتاَِهْل...«  ُثمَّ  ُکْم  وأاَنُفساَ ناَا  أاَنُفساَ واَ اءُكْم  ِنساَ واَ اءناَا  ِنساَ واَ ْبناَاءُكْم  أاَ واَ ْبناَاءناَا  أاَ ناَْدُع  الاَْوْا  تاَعاَ فاَُقْل   ...« تعالى:  قوله  تفسير  في  قال 
اهلل)صلَّى اهلل عليه و آله( و قد غدا محتضنا الحسين، آخذا بيد الحسن و فاطمة تمشي خلفه و علي خلفها و هو يقول:

ّمنوا.« »إذا أنا دعوت فأاَ
فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى لرى و جوها لو شاء اهلل أن يزيل جبال من مکانه لزاله بها فال تباهلوا فتهلکوا و ال يبقى على 

وجه الرض نصارى إلى يوم القيامة...8
و هناك العشرات من كتب التفسير و الحديث ذكرت أن آية المباهلة نزلت في أهل البيت: ال غير، و ال مجال هنا لذكرها.

نقاط ذات أهمية:
و ختامًا تجدر اإلشارة إلی نقاط ذات أهمية و هي:

1. إن تعيين شخصيات المباهلة ليس حالة عفوية مرتجلة، و إنما هو إختيار إلهي هادف و عميق الداللة... و قد أجاب 
الرسول9 حينما سئل عن هذا اإلختيار بقوله:

»لو علم اهلل تعالی أن في األرض عبادا أكرم من علي و فاطمة و الحسن و الحسين: ألمرني أن أباهل بهم، و لكن أمرني 
بالمباهلة مع هؤالء فغلبت بهم النصارى.«9

كبير يحمل دالالت فكرية،  تنطوي علی مضمون رسالي  بيته:  أهل  الرسول9 و  بين  الدائم  اإلقتران  2. إن ظاهرة 
روحية، سياسية مهمة، إذ المسألة ليست مسألة قرابة، بل هو إشعار رباني بنوع و حقيقة الوجود االمتدادي في حركة الرسالة، 

هذا الوجود الذي يمثله أهل البيت: بما حباهم اهلل تعالی من إمكانات تؤهلهم لذلك.
3. لو حاولنا أن نستوعب مضمون المفردة القرآنية »أنفسنا« ألستطعنا أن ندرك قيمة هذا النص في سلسلة األدلة المعتمدة 
الصفات لشخصية  الكفاءات و  المشابهة في  الكاملة  الشخصية  تعتبر عليًا7  القرآنية  المفردة  إلثبات اإلمامة، إذ أن هذه 

الرسول األكرم9 بإستثناء النبوة التي تمنح النبي خصوصية ال يشاركه فيها أحد مهما كان موقعه و منزلته.
4. فاإلمام علي7 إنطالقًا من هذه المشابهة الفكرية و الروحية هو المؤهل الوحيد لتمثيل الرسول9في حياته و بعد مماته 

لما يملكه من هذه المصداقية الكاملة.
و قد أكَّد رسول اهلل9 هذه الحقيقة في أحاديث واضحة الشكل و المضمون.

هوامش:
1. القران الكرمي: سورة آل عمران )3(، اآلية: 61، الصفحة: 57.

2. ما ذكرناه هو املشهور بني املفسرين و املؤرخني، و هناك أقوال أخرى.
3. جممع البحرين: 2، 284، للعالمة فخر الدين بن حممد الطرحيي، املولود سنة: 979 هجرية بالنجف األشرف، العراق، و املتوىف سنة: 1087 هجرية بالرماحية، 

و املدفون بالنجف األشرف، العراق، الطبعة الثانية سنة: 1365 مشسية، مكتبة املرتضوي، طهران، إيران.
4. القران الكرمي: سورة آل عمران )3(، اآلية: 61، الصفحة: 57.

5. »صحيح مسلم«: 4،1871، طبعة: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
6. »صحيح الرتمذي«: 5،225 حديث: 2999، طبعة: دار الكتاب العريب، بريوت.

7. »مسند أمحدبن حنبل«: 1، 185، طبعة: دار صادر، بريوت.
8. »تفسري الكشاف«: 1، 193، طبعة: دار الكتاب العريب، بريوت.

9. »املباهلة«: 66، لعبد اهلل السبييت، طبعة: مكتبة النجاح، طهران، إيران.

علی7 فی القرآن الکريم: نفس رسول اهلل

جاء فی القرآن الكريم:
»فمْن حاّجك فيِه ِمْن بْعِد ما جاءك ِمن الِْعْلِم فُقْل تعالْوا نْدُع أْبناءنا و أْبناءُكْم و ِنساءنا و ِنساءُكْم و أْنُفسنا و أْنُفسُکْم ُثّم نْبتِهْل فنْجعْل 

لْعنت اهللِّ على الْکاِذبين « )آل عمران: 61(

فی تفسير هذه اآليه قيل:
1. حّدثني الحاكم الوالد ]...[ عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: قدم وفد نجران العاقب و الّسيّد فقاال: يا محّمد إنّك تذكر صاحبنا 

فقال النّبّي ص: »و من صاحبکم« قالوا: عيسى ابن مريم. فقال النّبّي9: »هو عبد اهلّل و رسوله« 1 فقال النّبّي9:
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هو عبد اهلّل و نبّيه ]و رسوله [. قاال: فأرنا فيمن خلق اهلّل مثله و فيما رأيت و سمعت. فأعرض الّنبّي ص عنهما يومئذ- و نزل ]عليه [ 
جبرئيل ]بقوله تعالى [: إّن مثل عيسى  عند اهلّل كمثل آدم خلقه من تراب . فعادا و قاال: يا محّمد هل سمعت بمثل صاحبنا قّط. 

قال: نعم. قاال: من هو قال: آدم، ثّم قرأ رسول اهلل9: »إّن مثل عيسى  عند اهلّل كمثل آدم « اآلية. 
قاال: فإنّه ليس كما تقول. فقال لهم رسول اهلّل ]9 [: »تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم «، اآلية، فأخذ رسول اهلّل 
بيد علّي و معه فاطمة و حسن و حسين ]و[ قال: »هؤالء أبناؤنا و أنفسنا و نساؤنا.« فهّما أن يفعال، ثّم إّن الّسيّد قال للعاقب ما 
تصنع بمالعنته لئن كان كاذبًا ما تصنع بمالعنته، و لئن كان صادقًا لنهلكّن! فصالحوه علی الجزية، فقال النّبّي ]9 [ يومئذ: 

»و الّذي نفسي بيده- لو العنوني ما حال الحول و بحضرتهم منهم أحد.«

النّبّي 9 ]و فيهم [ العاقب و الّسيّد  2. أخبرني الحاكم الوالد، ]...[ عن جابر بن عبد اهلّل قال: »قدم وفد أهل نجران علی 
فدعاهما إلی اإلسالم فقاال: أسلمنا قبلك. قال: »كذبتما- إن شئتما أخبرتکما بما يمنعکما من اإلسالم.« 

فقاال: هات أنبئنا. قال9: »حّب الّصليب و شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، فدعاهما إلى المالعنة« فوعداه أن يغاديانه بالغداة- 
فغدا رسول اهلل9 و أخذ بيد علّي7 و فاطمة3 و الحسن7 و الحسين7 ثّم أرسل إليهما فأبيا أن يجيئا، و أقّرا له 
بالخراج- فقال النّبّي9: »و الّذي بعثني بالحّق- لو فعال لمطر الوادي ]عليهما[ نارا2ً قال جابر: فنزلت هذه اآلية: ندع أبناءنا و 

أبناءكم و نساءنا و نساءكم- و أنفسنا و أنفسکم.  
قال الّشعبّي: أبناءنا الحسن و الحسين 8و نساءنا فاطمة3 و أنفسنا علّي بن أبي طالب7.

3. أخبرنا أحمد بن علّي بن إبراهيم قال: ]...[ عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: »و لّما نزلت هذه اآلية: ندع أبناءنا و أبناءكم  دعا 
رسول اهلّل علّيًا و فاطمة و حسنًا و حسينًا:« فقال: الّلهّم هؤالء أهلي. 3

هوامش:
1.  غاية اْلمرام ص 300. إْبراهيم اْلكويّف يف تْفسري اآْلية اْلكرمية يف اْلديث:) 45( مْن تْفسريه ص 14. و رواه بسنده عْنه اْلواحدّي يف تْفسري اآْلية اْلكرمية مْن 

كتاب أْسباب الّنزول ص 74 ط 1. 
2. كتاب أْسباب الّنزول ص 75 ط 1، كتاب دالئل الّنبّوة ص 297 اْلمناقب ص 363، اْبن بْطريق يف اْلعْمدة ص 96 و اْلصائص ص 67 كما رواه أْيضاً يف 

غاية اْلمرام ص 300.
3. و رواه اْلاكم يف باب مناقب أْهل اْلبْيت من اْلمْستْدرك: ج 3 ص 150، و رواه أْيضاً اْبن عساكر يف اْلديث:) 271( مْن تْرمجة أمري اْلمْؤمنني مْن تاريخ 

دمْشق: ج 1، ص 225 ط 2 بطرق كما جيي ء أْيضاً يف آية الّتْطهري حْتت الرقم:) 644( بطرق عن اْلمؤّلف و قال: طرقه مْستْوفاة يف كتاب اْلقْمع.

مصدر: حسكاني، عبيد اهلل بن عبد اهلل، »شواهد التنزيل لقواعد التفضيل«، تهران، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، طبع اّول، 1411 ق.، ج 1 ؛ 
ص155- 161، حديث رقم من 168الی 176. 

أُخ رسول اهلل9

من أن االخوة هناك منزلة باالخوة االسالمية العامة الثابتة بقوله تعالی: »إنما المؤمنون اخوة« نظير ماورد عنه9 من قوله 
لعمر: ياأخي.1

ولزيد: أنت أخونا2 والسامة: ياأخي.3 
فلم تكن هي تلك االخوة بالمعنی الخاص التي تمت يومي المواخاة4 بوحي من اهلل العزيز، وكانت علی أساس المشاكلة 
والمماثلة بين كل اثنين في الدرجات النفسية كما ستسمعه عن غير واحد من االعالم، ووقعت المؤاخاة فيهما بين أبي بکر 
وعمر. وبين عثمان وعبدالرحمن بن عوف. وبين طلحة والزبير. وبين أبي عبيدة الجراح وسالم مولی أبي حذيفة. وبين ابي بن 
كعب وابن مسعود. وبين معاذ وثوبان. وبين أبي طلحة وبالل. وبين عمار وحذيفة. وبين أبي الدرداء وسلمان. وبين سعد بن أبي 
وقاص  وصهيب. وبين أبي ذر والمقداد بن عمرو. وبين أبي أيوب االنصاري وعبداهلل بن سالم. وبين اسامة وهند حجام النبي. 

وبين معاوية والحباب المجاشعي. وبين فاطمة بنت النبي3 وام سلمة. وبين عائشة وامرأة أبي أيوب.5
وأخر9 عليا لنفسه قائال له: والذي بعثني بالحق ماأخرتك إال لنفسي أنت أخي ووارثي، أنت أخي ورفيقي، أنت أخي في 

الدنيا واآلخرة.

1. آخی رسول اهلل9 بين أصحابه فآخی بين أبى بکر وعمر وفالن وفالن فجاء ه علي7 فقال: آخيت بين أصحابك ولم 
تواخ بيني وبين أحد فقال رسول اهلل )ص(: أنت أخي في الدنيا واآلخرة. 

)ينتهي سند هذا الحديث إلی( أمير المؤمنين علي7. عمر بن الخطاب، أنس بن مالك، زيد بن أبي أوفى، عبداهلل بن أبي أوفى. 
إبن عباس. مخدوج بن زيد. جابر بن عبد اهلل. أبي ذر الغفاري. عامر بن ربيعة. عبداهلل بن عمر. أبي امامة. زيد بن أرقم. سعيد بن 

المسيب.6
ومن أدل دليل علی عظم منزلة علي من رسول اهلل9 صنيعه في المواخاة فإنه9 جعل يضم الشكل إلی الشكل يؤلف 

بينهما. إلی أن آخی بين أبي بكر وعمر وادخر عليا لنفسه وخصه بذلك، فيالها مفخرة وفضيلة. 
ألسيرة النبوية البن سيد الناس، ص 200 - 203 وصرح بأن هذه هي المواخاة قبل الهجرة ثم قال: وقال إبن إسحق: آخى 

رسول اهلل )ص( بين أصحابه من المهاجرين واالنصار.
فقال: »تواخوا في اهلل أخوين.« ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب7 فقال: »هذا أخي.« فکان رسول اهلل وعلي أخوين.7  

وقال: فعقد االخوة بين اثنين منهم حثا علی التناصر والتعاضد، وجعل كل واحد مؤاخيا لمن تقرب منه درجته في المماثلة 
والمساواة.8

2. زيد بن أبي أوفي قال: لما آخی النبي9 بين أصحابه وآخی بين عمر وأبي بکر )إلی أن قال(: فقال علي7: »لقد ذهب 
روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت باصحابك مافعلت غيري، فإن كان هذا من سخط علي ؟ فلك العتبى والکرامة.« 

فقال رسول اهلل9: »والذي بعثني بالحق ماأخرتك إال لنفسي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير انه النبي بعدي، وأنت 
أخي ووارثي. قال: وما أرث منك يا رسول اهلل ؟ ! قال: ماورث االنبياء من قبلي. قال: ماورث االنبياء من قبلك؟! قال:كتاب 
ربهم وسنة نبيهم، وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة إبنتي، وأنت إخي ورفيقي. ثم تال رسول اهلل )ص( إخوانا على سرر 

متقابلين.«9
3. جابر بن عبداهلل وسعيد بن المسيب قاال: »إن رسول اهلل9 آخی بين أصحابه فبقي رسول اهلل9 وأبوبکر وعمر وعلي، 
فآخي بين أبي بكر وعمر وقال لعلي: »أنت أخي وأنا أخوك، فإن ناكرك أحد فقل: أنا عبداهلل وأخو رسول اهلل اليدعيها بعدك 

إال كذاب.«10 
4. قال محمد بن إسحاق: وآخی رسول اهلل بين أصحابه من المهاجرين واالنصار فقال فيما بلغنا ونعوذ باهلل أن نقول عليه مالم 
يقل: تآخوا في اهلل أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. فكان رسول اهلل9 سيد المرسلين وإمام 

المتقين، ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير وال نظير من العباد وعلي بن أبي طالب9 أخوين.11
5. أمير المؤمنين قال: »قال له رسول اهلل9: »أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة.«12

6. إبن عباس في حديث وقال9 لعلي7: »أنت أخي وصاحبي.«13 
7. أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول اهلل9يقول: »إللهم إني أقول كما قال أخي موسى، أللهم اجعل لي وزيرا من أهلي 

أخي عليا أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.«14
8. إبن عباس في حديث إحتجاجه علی الرجل الشامي وهوحديث طويل كثير الفائدة ومنه: وقال رسول اهلل9: »ياام سلمة؟ 
هل تعرفين هذا؟!« قالت: »نعم هذا علي بن أبي طالب.« فقال رسول اهلل9: »نعم هذا علّي سيط لحمه بلحمي ودمه بدمي، وهو 
مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه النبي بعدي، ياام سلمة؟ هذا علي سيد مبجل، ومأمل المسلمين، وأمير المؤمنين، وموضع 

سري وعلمي، و بابي الذي يووى إليه، وهو الوصي على أهل بيتي، وعلى االخيار من امتي، وهو أخي في الدنيا واآلخرة.«15
9. جابر بن عبداهلل االنصاري قال: قال رسول اهلل9: »مکتوب على باب الجنة:ال إله إال اهلل، محمد رسول اهلل، علي أخو رسول 

اهلل قبل أن تخلق السماوات و االرض بألفي عام.«16
10. في خطبة للنبي9: »أيها الناس؟ اوصيکم بحب ذي قرباها أخي و ابن عمي علي بن أبي طالب، اليحبه إال مؤمن وال يبغضه 

إال منافق، من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني عذبه اهلل.«17 
11. عبداهلل بن عمر قال في حديث عنه9: انه قال: »أللهم اشهد لهم، أللهم، قد بلغت هذا أخي وابن عمي وصهري وأبوولدي، 
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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

حکم موالنا اميرالمؤمنين علّی بن ابی طالب7- 11الی 20

حكمة 11( إذا قدرت علی عدّوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه.
حكمة 12( أعجز النّاس من عجز عن اكتساب اإلخوان و أعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم.

حكمة 13( في الّذين اعتزلوا القتال معه خذلوا الحّق و لم ينصروا الباطل.
حكمة 14( إذا وصلت إليكم أطراف النّعم فال تنّفروا أقصاها بقّلة الّشكر.

حكمة 15( من ضيّعه األقرب أتيح له األبعد.
حكمة 16( ما كّل مفتوٍن يعاتب.

حكمة 17( تذّل األمور للمقادير حتّی يكون الحتف في التّدبير.
حكمة 18( و سئل7 عن قول الّرسول ص غيّروا الّشيب و ال تشبّهوا باليهود فقال7 إنّما 

قال ص ذلك و الّدين قلٌّ فأّما اآلن و قد اتّسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرٌؤ و ما اختار.
حكمة 19( من جرى في عنان أمله عثر بأجله.

حكمة 20( أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثٌر إاّل و ]يده بيد اهللّ [ يد اهلّل بيده 
يرفعه.

مصدر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل، »شرح نهج البالغة البن أبي الحديد«، قم، مؤسسه چاپ و نشر 
تأليفات فيض اإلسالم ، الطبع االّول، 1404ق. ج 18 ؛ ص111- 128، حکم 20-11.
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أللهم! كب من عاداه في النار.«18
12. عبداهلل بن عمر قال: إن رسول اهلل 9 قال في مرضه: »ادعوا لي أخي. فدعوا له أبا بکر فأعرض عنه، ثم قال: ادعوا لي 
أخي. فدعوا له عمر فأعرض عنه، ثم قال: ادعوا لي أخي. فدعوا له عثمان فأعرض عنه، ثم قال: ادعوا لي أخي. فدعي له علي 

بن أبي طالب فستره بثوب وأكب عليه فلما خرج من عنده قيل له: ماقال؟! قال: علمني ألف باب يفتح كل باب إلى ألف باب.«19
13. أنس بن مالك قال صعد رسول اهلل9 المنبر فذكر قوال كثيرا ثم قال: »أين علي بن أبي طالب؟!« فوثب إليه فقال: »هاأنا 
ذا يارسول اهلل؟« فضمه إلی صدره وقبل بين عينيه وقال بأعلی صوته: »معاشر المسلمين! هذا أخي وابن عمي وختني، هذا لحمي 
ودمي وشعري، هذا أبوالسبطين: الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، هذا مفرج الکروب عني، هذا أسد اهلل وسيفه في أرضه 

على أعدائه، على مبغضه لعنة اهلل ولعنة الالعنين، واهلل منه برئ وأنا منه برئ.«20
14. قال جابر بن عبداهلل االنصاري سمعت عليا7 ينشد ورسول اهلل9 يسمع شعره:

»أنا أخو المصطفى الشك في نسبي - معه ربيت وسبطاه هما ولدي - جدي وجد رسول اهلل منفرد - وزوجتي فاطم القول ذي- فند 
صدقته وجميع الناس في بهم - من الضاللة واالشراك والنکد- ألحمد هلل شکرا الشريك له - ألبر بالعبد والباقي بال أمد. فقال له 

النبي)ص(: صدقت ياعلي.« 21

هوامش:
1. الرياض النضرة 2 ص 6. 

2. خصائص النسائي ص 19. 
3. تاريخ ابن عساكر 6 ص 9. 

4. وقعت املواخاة مرتني احديهما قبل اهلجرة وأخرى بعدها خبمسة أشهر كما ياتى. 
5. سرية ابن هشام ، تاريخ ابن عساكر 6 ص 90 ، 200 ، اسد الغابة 2 ص 221 ، مطالب السئول 18 ، ارشاد الساري للقسطالين 6 ص 227 ، شرح 

املواهب 1 ص 373.  
6. راجع جامع الرتمذي 2 ص 213، مصابيح البغوي 2 ص 199، مستدرك الاكم 3 ص 14، االستيعاب 2 ص 460 وعد حديث املواخاة من اآلثار الثابتة، 

تيسري الوصول 3 ص 271، مشكاة املصابيح هامش املرقاة 5 ص 569، الرياض النضرة 2 ص 167، وقال يف ص 212.
7. تاريخ إبن كثري 7 ص 335، أسىن املطالب للجزري ص 9، مطالب السئول ص 18.

8. ألصواعق 73، 75، تاريخ اللفاء 114، أالصابة 2 ص 507 * أملواقف 3 ص 276، شرح املواهب 1 ص 373، طبقات الشعراين 2 ص 55، تاريخ 
القرماين هامش الكامل 1 ص 216، ألسرية اللبية 1 ص 23، 101، ويف هامشها ألسرية النبوية  لزيين دحالن 1 ص 325، كفاية الشنقيطي ص 34، االمام 

علي بن أيب طالب لالستاذ حممد رضا ص 21.
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نشأة مذهب الشيعة

سؤال
يفتري بعضهم علی الشيعة بأن مذهب التشيع مستحدث، وأنه نشأ بتأثير الفرس المجوس واليهود.

الجواب
ليس التشيع لعلي7 مستحدثًا وال الشيعة فرقة مستحدثة، بل قد ورد ذكر فضلهم بعنوان )شيعة علي( في األحاديث المأثورة 

عن رسول اهلل9 في كتب إخواننا السنة. 
ونكتفي هنا بذكر ما أوردنا من أحاديثهم في »وسوعة المحاسن والمساوي في االسالم« فقد روى ابن حجر في »الصواعق 
المحرقة«، ص 96 طبع مصر، قال: أخرج الديلمي، قال رسول اهلل9: »يا علي إن اهلل غفر لك، ولذريتك وولدك، ولهلك، 

ولشيعتك، فأبشر فإنك النزع البطين.« 
ورواه ابن المغازلي في »المناقب«، الحمويني في »فرائد السمطين«، المناوي في »كنوز الحقايق«، ص202، القندوزي في 

»ينابيع المودة«، ص 270، أبوبکربن شهاب في »رشفة الصادي«، ص 81 طبع مصر وغيرهم. 
وروى أيضًا من طريق الديلمي أن رسول اهلل9 قال: »يا علي أنت وشيعتك تردون عليَّ الحوض رواة مرويين مبيضة 
وجوههم، وإن أعدائكم يردون عليَّ الحوض ظماء مقمحين.« رواه المناوي في كنوز الحقائق، ص 203 طبع بوالق، القندوزي 
الحنفي في ينابيع المودة، ص 182 طبع مصر، ورواه محمد صالح الترمذي في »المناقب المرتضوية«، ص 101، طبع بمبئي. 
وروى الديلمي في »فردوس األخبار«، عن أم سلمة عنهاقالت: قال رسول اهلل9: »علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.« 

ورواه المناوي في كنوز الحقائق، ص 98 والقندوزي في ينابيـع المودة، ص 180 و 237، طبع اسالمبول. 
وروى سبط ابن الجوزي في »تذكرة الخواص«، ص 59، عن أبي سعيد الخدري قال: نظر النبي9 إلى علي بن أبيطالب فقال: 

»هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.« 
وروى الخطيب الخوارزمي في »المناقب«، ص 178 قال: وأخبرني سيد الحفاظ أبومنصور شهرداربن شيرويه بن شهردار الديلمي 
المفضل بن  أبي طالب  الشريف  إجازة، عن  الهمداني  اهلل بن عبدوس  عبد  الفتح عبدوس بن  أبو  أخبرني  همدان،  إلي من  فيما كتب 
محمدبن طاهر الجعفري2 وأرضاه، في داره بإصبهان في سکة الخور، أخبرني الشيخ الحافظ أبوبکر أحمدبن موسى ابن مردويه بن 
فورك الصبهاني، حدثني أحمدبن محمدبن السري، حدثني المنذر ابن محمدبن المنذر، حدثني أبي، حدثني عمي الحسين بن سعد، 
عن أبيه عن إسماعيل بن زياد البزاز، عن إبراهيم بن مهاجر، حدثني يزيدبن شراحيل النصاري كاتب علي7 قال: سمعت عليًا7 

يقول:
»حدثني رسول اهلل9، وأنا مسنده إلى صدري فقال: »أي على ألم تسمع قول اهلل تعالى: »إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية، أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت المم للحساب تدعون غراً محجلين.« ورواه السيوطي 

في »الدر المنثور«، ج 6 ص 379 طبع مصر. 
ثم أخبرني  الدكن، قال:  الجمع والتفريق«، ج 1 ص 43 طبع حيدرآباد  كتابه »موضح أوهام  البغدادي في  الخطيب  وروى 
أبوالحسن محمدبن عبد الواحدبن محمدبن جعفر، أخبرنا علي بن عمر الدار قطني، حدثنا أبوالحسن علي بن محمدبن عبيد الحافظ، 
حدثنا أحمدبن حازم، حدثنا سهل بن عامر، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن أبي الحجاف، عن محمدبن عمروبن الحسن، عن زينب، عن 

فاطمة بنت رسول اهلل 9، أن رسول اهلل9 قال لعلي: »يا أبا الحسن أما إنك وشيعتك في الجنة.« 
وروى الهيثمي في »مجمع الزوائد«، ج10 ص 21 طبع مصر قال: روى عن أم سلمة قالت: كان رسول اهلل9 عندي، فقعدت 

إليه فاطمة ليلة ومعها علي، فرفع رسول اهلل9 رأسه إليها فقال: »بشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة.« 
وروى في ج 9 ص 173 عن أبي هريرة في حديث قال النبي9 لعلي7: »أنت معي وشيعتك في الجنة.« ورواه الخطيب 

البغدادي في »تاريخ بغداد«، ج 12 ص 289 طبع مصر. 
وروى ابن المغازلي الشافعي في »المناقب«، ص 293 ح 335 قال: أخبرنا القاضي أبوجعفر محمدبن إسماعيل العلوي، حدثنا 
علي بن  حدثنا  الرازي،  علي  أحمدبن  أبوعبداهلل  حدثنا  السقاء،  بابن  المقلب  الحافظ  المزني  عثمان  محمدبن  عبداهلل بن  أبومحمد 
قال  قال:  مالك،  أنس بن  داودبن سليك، عن  الزدي، عن عمروبن حريث، عن  أبان  اسماعيل بن  الرازي، حدثنا  عبيد  الحسن بن 
رسول اهلل9: »يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا الحساب عليهم، ثم التفت إلى علي، فقال: هم من شيعتك وأنت إمامهم.« ورواه 
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الخوارزمي في مناقبه، ص 229. ابن حسنويه الموصلي في »بحر المناقب«، ص 119 والقندوزي في ينابيع المودة، ص 124. 
يضاف إلی هذه األحاديث الواقع التاريخي الذي تشهد به مصادر السنة والتاريخ، وتصرح بأن التشيع لعلي7 نشأ بعد وفاة 
النبي9 مباشرًة حيث اغتنم القوم فرصة اشتغال علي وأهل البيت بخبازة النبي9. وعرف الذين ناصروا عليًا7 وأطاعوا 
الرسول فيه وفي أهل بيته باسم )شيعة علي( وعرف مذهبهم باسم )ذهب الشيعة( ولم يكن فيهم ال يهود وال مجوس، بل كانوا 
مضطهدين من السلطة وكان اليهود والنصارى محبوبين عند السلطة، حتی سمحت لكعب األحبار، وأمثاله رسميًا بالجلوس 
في مسجد النبي وتحديث الناس باإلسرائيليات وسمحت للقصاص أن يجلسوا في المساجد ويرووا للمسلمين قصص اليهود 
والنصارى وقصص الجاهلية، وشجعت شعراء الغزل والخمريات والمدح والهجاء، وفي نفس الوقت منعت أهل البيت وغيرهم 

من نشر الحديث عن النبي9! معتذرة بخوفها أن يختلط الحديث بآيات القرآن! وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

قصيدة في مدح السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم

نسب المسيح بنی لمريم سيرة
بقيت علی طول المدى ذكراها

و المجد يشرق من ثــالث مطالع
في مهد فاطمة فما أعالها

هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟
من ذا يداني في الفخار أباها

هي ومضة مـن نور عين المصطفی
هادي الشعوب إذا تروم هداها

و لزوج فاطمة بسورة هل أتی
تاج يفوق الشمس عند ضحاها

في روض فاطمة نما غصنان لم
ينجبهما في النيرات سواها

حسن الذي صان الجماعة بعدما
أمسی تفرقها يحل عراها

و حسين في األبرار و األحرار ما
أزكی شمائله و ما أنداها

هي أسوة لألمهات وقدوٌة
يترسم القمر المنير خطاها

الدكتور محمد إقبال

لما شكی المحتاج خلف رحابها
رقت لتلك النفوس في شكواها

جادت لتنقذه برهن خمارها
يا سحب أين نداك من جدواها

نور تهاب النور قدس جالله
و منی الكواكب أن تنال ضياها

جعلت من الصبر الجميل غذاءها
و رأت رضی الزوج الكريم رضاها

فمها يرتل آي ربك بينما
يدها تدير علی الشعير رحاها

بّلت وسادتها آللئ دمعها
من طول خشيتها ومن تقواها

جبريل نحو العرش برفع دمعها
كالطّل يروي في الجنان ُرباها

لوال وقوفي عند أمر المصطفی
وحدود شرعته و نحن فداها

لمضيت للتطواف حول ضريحها
و غمرت بالقبالت طيب ثراها
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فاطمة، وما أدراك من فاطمة؟

 محمد كاظم القزويني

شخصية إنسان تحمل طابع األنوثة لتكون آيًة علی قدرة اهلل البالغة واقتداره البديع العجيب، فإن اهلل تعالی خلق محمدا9ً 
ليكون آية قدرته في األنبياء، ثم خلق منه بضعته وابنته فاطمة الزهراء3 لتكون عالمة وآية علی قدرة اهلل في إبداع مخلوق 
أُنثی تكون كتلة من الفضائل، ومجموعة من المواهب فلقد أعطی اهلل تعالی فاطمة الزهراء3 أوفر حظ من العظمة، وأوفی 

نصيب من الجاللة بحيث ال يمكن ألية أنثی أن تبلغ تلك المنزلة.
فهي من فصيلة أولياء اهلل الذين اعترفت لهم السماء بالعظمة قبل أن يعرفهم أهل األرض، ونزلت في حقهم آيات محكمات 

في الذكر الحكيم، تتلی آناء الليل وأطراف النهار منذ نزولها إلی يومنا هذا، وإلی أن تقوم القيامة.
شخصية كلما ازداد البشر نضجًا وفهمًا للحقائق، واطالعًا علی األسرار ظهرت عظمة تلك الشخصية بصورة أوسع، وتجّلت 

معانيها ومزاياها بُصَور أوضح.
إذ أن التحدث عن حياة السيدة فاطمة الزهراء3 يشتمل علی حوادث كلها ِعبَر وِحَكم ودروس، يتعرف اإلنسان بها علی 
حياة أولياء اهلل وخاصته، وكيفية نظرتهم إلی الحياة، ويطّلع علی جانب من التاريخ اإلسالمي المتعلق بحياة السيدة فاطمة 
الزهراء3 بالرغم من قصر عمرها، وأنها كانت تعيش في خدرها، ال يطلَّع أحد علی معاشرتها، وسلوكها في البيت إال 

أسرتها وذووها.
وبالرغم من أن التاريخ ظلمها، ولم يُِعر لحياتها وترجمتها اهتمامًا الئقًا بها. فالتحدث عن عبقرية السيدة فاطمة الزهراء3 
يعتبر تحدثًا عن المرأة في اإلسالم من حيث حفظ كرامتها، واالعتراف باحترامها وشخصيتها. ويشمل التحدث نموذجًا من 

المرأة بصفتها بنتًا في دار أبيها، وزوجة في دار بعلها، وأمًّا ومربيّة في البيت الزوجي.
وال يخلو الكالم - هنا - عن التحدث عن المرأة في اإلسالم بصفتها إنسانة يُسمح لها بالعمل في الحقل االجتماعي، ولكن 
في إطار محدود بحدود الدين والعفة، والمحافظة علی الشرف والكيان. ويتَّضح - ضمنًا - أن اإلسالم ال يحرم المرأة عن 
العلم والثقافة واألدب والمعرفة ولكن مع رعاية االبتعاد عن التبرج واالستهتار واالختالط، وما شابه ذلك مما يسبّب الويالت 

علی المرأة المسكينة ويدمِّر كيانها.
فال عليك أن تعلم أن من أعجب الغرائب، وأغرب العجائب أن شخصية كشخصية فاطمة الزهراء3 التي هي في أوج 

العظمة، وذروة الشرف وقّمة الفضيلة تصبح هدفًا لألقالم المسمومة، والغارات القاسية التي شنّها بعض المسلمين وغيرهم.
ه بعظمتها وجاللة قدرها وأمير  إنها فاطمة الزهراء3، اهلل يثني عليها، ويرضی لرضاها ويغضب لغضبها. ورسول اهلل9 ينوِّ

المؤمنين7 ينظر إليها بنظر اإلكبار واإلعظام. وأئمة أهل البيت: ينظرون إليها بنظر التقديس واالحترام.

كربالء - العراق - محمد كاظم القزويني
26 جمادى الثانية 1392هـ . ق. 

فاطمة3والمعاد 

الشيخ محمد فاضل المسعودي

من األمور المهمة والقضايا الحساسة في حياة الفرد المؤمن هو مسألة يوم القيامةـ  المعادـ  حيث نرى الكثير من الناس عندما 
يسمعون المعاد ويوم القيامة واليوم اآلخر يأنون من ذكره حيث هناك تالقي البشر مع خالقهم والوقوف بين يديه للحساب، 
وال شك وال ريب اّن الكثير من الناس يخافون عدل اهلل تعالی ويطلبون منه ان يحاسبهم برحمته ال بعدله ألنه لو يحاسبهم 
َّه من ظاهر رحمته اهلل تعالی  اهلل تعالی بعدله لما ترك عليها من دابة، لذا نجد من خالل القرآن الكريم والروايات الشريفة إن
يوم القيامة هو إعطاءه الشفاعة لبعض أولياؤه حيث تعتبر الشفاعة مظهر من ظاهر رحمة اهلل لكي يبين اهلل تعالی قدرة ومنزلة 
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ومقام العبد المؤمن ذلك اليوم ـ أي يوم الحساب ـ ومن هنا نجد إن من الذين تشملهم العناية الربانية في الشفاعة يوم القيامة 
هم آل الرسول: وهذا ما أثبتته الكثير من اآليات والروايات وال نريد الوقوف الطويل مع هذه اآليات والروايات بل نقف 
مع أحد دعائم أهل بيت النبوة والمتمثلة في الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء3 تلك هي بضعة الرسول وريحانته وزوجة 
الوصي المرتضی وأُم الحسنين، وهذه الشفاعة التي نتكلم عنها هي نموذج من يوم المعاد الذي سوف تجتمع به الخالئف، 

وبذلك تكون الشفاعة جزءاً مهمًا بل هو االمل الوحيد للخالئق يوم القيامة. 
اذن الشفاعة مظهر من مظاهر رحمة اهلل تعالی و مظهر من مظاهر المعاد، و نحن نجد من خالل إستقراء الروايات الشريفة 
الواردة في مقام الشفاعة يوم القيامة هو الشفاعة التي تعطي للزهراء3، وعليه تكون الزهراء مرتبطة إرتباط وثيق بيوم 
القيامة والمعاد الذي نؤوب إليه، أما كيف نثبت أن لها هذا اإلرتباط من خالل الروايات الشريفة فهذا ما تبينه بعض النصوص 
الواردة عن أهل البيت النبوة: فهلم معي الی ذكر بعض هذه النصوص الشريفه التي تثبت إرتباط الصديقة الشهيدة بيوم 

المعاد:

1. غّضوا ابصارکم
عن أبو القاسم العلوي الحسني ـ معنعنًا ـ عن ابن عباس: 

»إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخالئق، غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد9...فيجوزون بها الصراط حتى 
ينتهون بها إلى الفردوس فيتباشر فيها أهل الجنان ... فتجلس على كرسي من نور ويجلس حولها، ويبعث إليها ملك لم يبعث إلى 
أحد قبلها وال يبعث الى أحد بعدها فيقول: إن ربك يقرئك السالم ويقول: سليني أعطيك ؛ فتقول قد أتم علّي نعمته، وهنأني كرامته 
وأباحني جنته، أسأله ولدي وذريتي ومن ودهم بعدي، وحفظهم من بعدي، فيوحي اهلل إلي الملك من غير أن يزول من مکانه: أن 

سّرها وبّشرها أنّي قد شفعتها في ولدها ومن ودهم بعدها وحفظهم فيها. فتقول: الحمد هلل الذي أذهب عنا الحزن وأقر عيني.«
ْقناَا  اٍن أاَلْحاَ يَُّتُهم بِِإيماَ ْتُهْم ُذرِّ اتَّباَعاَ ُنوا واَ الَِّذيناَ آماَ قال جعفر: كان أبي يقول: كان إبن عباس إذا ذكر هذا الحديث تال هذه اآلية »واَ

يَّتاَُهْم.«1 بِِهْم ُذرِّ

2. إني جعلت تعزيتك اليوم
عن الحسن بن سعيد ـ معنعناـ عن جعفر، عن أبيه7 قال: »قال رسول اهلل9: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: 
يا معشر الخالئق. غضوا أبصاركم حتى تمر بنت حبيب اهلل إلى قصرها »فتمر إبنتي فاطمة وعليها« ويطتان خضروان حواليها سبعون 
الف حوراء، فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن قائمًا والحسين نائمًا مقطوع الرأس، فتقول للحسن: من هذا ؟ فيقول: هذا أخي 
إّن ُأمة نبيك قتلوه وقطعوا رأسه. فيأتيها النداء من عند اهلل: يا بنت حبيب اهلل إني إنما ما فعلت به ُأمة أبيك لني أدخرت لك 
عندي تعزية بمصيبتك فيه، إني جعلت تعزيتك اليوم أني ال أنظر في محاسبة العباد حتى تدخل الجنَّة أنت وذريتك وشيعتك 
قبل أن أنظر بمحاسبة العباد، فتدخل فاطمة ابنتي الجنة وذريتها وشيعتها ومن أوالها معروفًا ممن ليس من شيعتها، فهو قول اهلل عّز 
« هي واهلل ـ فاطمة وذريتها وشيعتها  الُِدوناَ ْت أاَنُفُسُهْم خاَ ا اْشتاَهاَ ُهْم ِفي ماَ ْكباَُر« قال: هول يوم القيامة »واَ ُع الاَ وجّل: »ال ياَْحُزنُُهُم الْفاَزاَ

ومن أوالهم معروفًا ممن ليس هو من شيعتها.«2

3. حّرم اهلل النار علی لحم فاطمة
روي عن سلمان قال: أتيت ذات يوم منزل فاطمة3ـ في حديث إلی أن قال ـ قال9: والذي بعثني بالرسالة وإصطفاني 
بالنبوه قد حرم اهلل تعالى النار على لحم فاطمة، ودمها، وشعرها، وعصبها وعظمها وذريتها وشيعتها. أن من نسل فاطمة من تطيعه 
النار، والشمس والقمر والنجوم والجبال وقد ضرب الجن بين يديه بالسيف ويوافي إليه االنبياء بعهودهم وتسلم إليه الرض كنوزها 
وينزل عليه من السماء بركات ما فيها، الويل لمن شك في فضل فاطمة لعن اهلل من يبغضها، ويبغض بعلها ولم يرضى بأمامة ولدها، 

إن لفاطمة يوم القيامة موقفًا وإن فاطمة تدعى وتکسى وتشفع، فتشفع على رغم كل راغم«3

4. ميزان و لسانه
عن علي7: »دخلت يومًا منزلي فإذا رسول اهلل9 جالس والحسن عن يمينه، والحسين عن يساره، وفاطمة بين يديه، وهو 
يقول: يا حسن ويا حسين، أنتما كفتا الميزان وفاطمة لسانه، وال تعدل الکفتان إال باللسان وال يقوم اللسان إال على الکفتين ... إنتما 

اإلمامان ولّمکما الشفاعة.«4

5. مهر فاطمة3 شفاعة المذنبين

وقد ورد في الخبر أنها لما سمعت بأن أباها زوجها وجعل الدراهم مهراً لها، قالت: 
»يا رسول اهلل! إن بنات الناس يتزوجن بالدراهم فما الفرق بيني وبينهن، أسألك أن تردها وتدعوا اهلل أن يجعل مهري الشفاعة 
في عصاة ُأمتك ؛ فنزل جبريل7 ومعه بطاقة من حرير مکتوب فيها: جعل اهلل مهر فاطمة الزهراء 3 شفاعة المذنبين من ُأمة 
أبيها؛ فلما إحتضرت أوصت بأن توضع تلك البطاقة على صدرها تحت الکفن فوضعت، وقالت: إذا حشرت يوم القيامة رفعت تلك 

البطاقة بيدي، وشفعت في عصاة ُأّمة أبي.«5
وكثيرة هي الروايات التي ثبتت شفاعة فاطمة3 للشيعة والمحبين والمذنبين من أمة محمد9، هذه تدل داللة واضحة 

علی ارتباط الزهراء3 بيوم المعاد وان لها منزلة وكرامة علی اهلل تعالی في ذلك اليوم
  

وقميصها بـدم الحسيــن ملطــخ البد أن تــرد القيامة فاطــم      
ويل لمن شفعاؤه وخصمائه      والصــور في يــوم القيامــة ينفخ   

 
 

الهوامش:
 )1( تفسري فرات: 169، دالئل اإلمامة: 57 تأويل اآليات: 2 / 618 / ح 7.

 )2( مستدرك الاكم: 3 / 161، الصائص: 2 / 265، الفصول املهمة 127 فضائل الصحابة: 2 / 763 ح 1344، ميزان االعتدال: 2 / 538، كفاية 
الطالب: 364، تفسري فوات الكويف: 97.
 )3( الثاقب يف املناقب: 293 / ح 250.

)4( كشف الغمة: 1 / 506.
)5( اخبار الدول: 88، االحقاق: 10 / 367، وسيلة النجاة: 217.
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امّ ابيها3، عن لسان ابيها9

احمد الكوفي

السالم علی الزهراء البتول، ريحانة رسول اهلل وروحه الذي بين جنبيه، السالم علی تفاحة الفردوس وسيدة نساء العالمين من 
األولين واآلخرين. السالم علی أم أبيها والسالم علی المظلومة حقها والمكسورة ضلعها والمسقط جنينها، السالم علی من 
رصعت بين الباب والمسمار فأسقط محسنها، السالم علی المدفونة ليال والمجهولة قبرا. السالم علی شفيعة شيعتها ومحبها 
يوم الجزاء. السالم عليك يا فاطمة الزهراء يا قرة عين الرسول ويا زوجة سيف اهلل الغالب علي بن أبي طالب عليه السالم.

األحاديث في هذا الباب كثيرة، حتی أن عدة من علماء الفريقين دونوها في كتب مفردة، وقد انتخبت من تلك األحاديث 
هذه األحاديث التي سأقرؤها، وسترون أن مصادرها من أقدم المصادر وأهمها: 

ة.«1 تى تاَُمرَّ فاِطماَ ُكْم حاَ وا أاَْبصاراَ ْمِع ُغضُّ ِة نادى ُمناٍد: يا أاَْهلاَ الجاَ 1. قال رسول اهلل9: »إذا كاناَ ياَْوُم القياماَ
ة.«2 قاَباَةاَ فاِطماَ ْمُت راَ ماَ ِة الجنَِّة شاَ 2. قال رسول اهلل9: »ُكْنُت إذا اْشتاَْقُت ِإلى رائِحاَ

ة.«3 فاِطماَ ة واَ ديجاَ خاَ آسياَة واَ ْريماَ واَ ْسُبك ِمْن نساِء العالاَمياَن أاَْرباَع: ماَ 3. قال رسول اهلل9: »حاَ
ة.«4 ك فاِطماَ جاَ وَّ ِلي هذا جبريُل ُيْخِبرِني أاَنَّ اهللَّ زاَ 4. قال رسول اهلل9: »يا عاَ

ة.«5 ِضياَْت فاِطماَ ّتى راَ ِضْيُت حاَ 5. قال رسول اهلل9: »ما راَ
ة.«6 كاَ فاِطماَ جاَ وِّ ِني أاَْن ُأزاَ راَ ِلّي ِإنَّ اهللَّ أاَماَ 6. قال رسول اهلل9: »يا عاَ

ة.«7 لّيًا ِمْن فاِطماَ جاَ عاَ وَّ 7. قال رسول اهلل9: »ِإّن اهللَّ زاَ
ة.«8 8. قال رسول اهلل9: »ُكلُّ باَِني ُأّم ياَْنتاَموناَ ِإلى ُعْصباٍَة، ِإاّل ُولداَ فاِطماَ

ة.«9 ال ُولْد فاِطماَ بيِهْم ماخاَ 9. قال رسول الّل9: »ُكلِّ باَِني ُأنثى عْصباَُتهم لاَ
ة.«10 فاِطماَ ة واَ ِديجاَ خاَ آسية واَ ْرياَم واَ ْيُر ِنساِء العالاَمين أاَْرباَع: ماَ 10. قال رسول اهلل9: »خاَ

ة.«11 نَِّة فاِطماَ ُة ِنساِء أاَْهِل الجاَ 11. قال رسول اهلل9: »سّيداَ
ة.«12 12. قال رسول اهلل9: »إذا إْشتاَْقُت إلى ِثماِر الجنَِّة قاَبَّلُت فاِطماَ

اـَة«13 فاِطمــ ة واَ اـَ ديجــ خاَ آِسياَة واَ ْريـــم واَ لاَْم ياَْکُمْل ِمناَ النساِء ِإاّل أاَْرباَع: ماَ ِثيُر واَ جال كاَ ُملاَ ِمناَ الرِّ 13. قال رسول اهلل9ّ: »كاَ
ة.«14 فاِطماَ ليٌّ واَ : عاَ نَّةاَ ْن ياَْدُخُل الجاَ ُل ماَ 14. قال رسول اهلل9: »أاَوَّ

ة.«15 فاِطماَ ْيٍن واَ ُحساَ ٍن واَ ساَ حاَ ليٍّ واَ ِفْي عاَ ، واَ ٍة ِفيَّ ْمساَ 15. قال رسول اهلل9: »ُأْنِزلاَْت آياَُة التْطِهيِر ِفْي خاَ
ة.«16 فاِطماَ ُة واَ ديجاَ خاَ آسيُة واَ ْرياَُم واَ نَِّة: ماَ ُل ِنساِء أاَْهل الجاَ 16. قال رسول اهلل9: »أاَْفضاَ

ة.«17 نَّةاَ فاِطماَ لاَ الجاَ خاَ ْن داَ ُل ماَ 17. قال رسول اهلل9: »أاَوَّ
ة.«18 تي ِمْن ُولِد فاِطماَ ْهِدِي ِمْن ِعْتراَ 18. قال رسول الّل9: »الماَ

ة.«19 ُهْم ِمناَ الّناِر فاَِلذلِكاَ ُسّمياَْت فاِطماَ بًّ ْن أاَحاَ ماَ هـــا واَ ُولداَ ـــة واَ ماَ اْبناَِتي فاِطماَ اـَ لَّ فاَطــ جاَ واَ زَّ 19. قال رسول اهلل9: »إّن اهللَّ عاَ
ُل أاَْهِل باَْيتي لُُحوقًا بِي.«20 ة أاَْنِت أاَوَّ 20. قال رسول اهلل9: »فاِطماَ

ا.«21 ُيؤِذيني ما آذاهاَ ٌة ِمّني، ُيريُبِني ما راباَها، واَ ة باَْضعاَ 21. قال رسول الّل9: »فاِطماَ
ة ُخِلقاَْت حوِريٌَّة ِفْي صورة إنسّية.«22 22. قال رسول اهلل9: »فاِطماَ

لاَْم تاَْطِمث.«23 مّيةاَ لاَم تاَحْض واَ ْوراُء آداَ ة حاَ 23. قال رسول اهلل9: »فاِطماَ
لاَيَّ ِمْنها.«24 زُّ عاَ أاَْنتاَ أاَعاَ ِلّي واَ بُّ ِإليَّ ِمْنكاَ يا عاَ ة أاَحاَ 24. قال رسول اهلل9: »فاِطماَ

25. قال رسول اهلل9: »فاِطَمة بَْضَعٌة ِمنّي َوِهَي قَْلبِْي َوِهَي رُوِحي التي بَْيَن َجْنبِّي.«25

باَِك.«26 ضاَ ة ِإّن اهللَّ ياَْغِضُب لِغاَ 26. قال رسول الّل9: »فاِطماَ
ٍد ِمْن ُولِْدِك.«27 ال أاَحاَ بِِك واَ ذِّ ْيُر ُمعاَ ة ِإّن اهللَّ غاَ 27. قال رسول اهلل9: »فاِطماَ
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خطبة فاطمة الّزهرا3 لنساء المهاجرين و االنصار

روى سويد بن غفلة: لّما مرضت فاطمة3 المرضة الّتي توفّيت فيها  دخلت عليها نساء المهاجرين و األنصار. يعدنها فقلن 
لها: كيف أصبحت من عّلتك يا ابنة رسول اهلّل؟ 

فحمدت اهلّل و صّلت علی أبيها، ثّم قالت: 
»أصبحت و اهلّل عائفة لدنياكّن قالية لرجالكّن لفظتهم بعد أن عجمتهم   و سئمتهم بعد أن سبرتهم. فقبحا لفلول الحّد و الّلعب 
لاَْيِهْم واَ  ُ عاَ ِخطاَ اهللَّ ْنُفُسُهْم أاَْن ساَ ْت لاَُهْم أاَ ماَ بعد الجّد و قرع الّصفاة و صدع القناة و ختل اآلراء  و زلل األهواء و بئس  »بِْئساَ  ما قاَدَّ

ذاِب ُهْم خالُِدوناَ  .«  ِفي الْعاَ
الِِميناَ «   ْوِم الظَّ ال جرم لقد قّلدتهم ربقتها و حّملتهم أوقتها  و شننت عليهم غاراتها  فجدعا و عقرا و »بُْعداً لِْلقاَ

ويحهم أنّی زعزعوها عن رواسي الّرسالة و قواعد النّبّوة و الّداللة و مهبط الّروح األمين و الّطبين بأمور الّدنيا  و الّدين   »أاَال 
ذلِكاَ ُهواَ الُْخْسراُن الُْمِبينُ « و ما الّذي نقموا من أبي الحسن7 نقموا و اهلّل منه نكير سيفه و قّلة مباالته لحتفه و شّدة وطأته 

و نكال   وقعته و تنّمره في ذات اهللّ .
و تاهلّل لو مالوا عن المحّجة الاّلئحة و زالوا عن قبول الحّجة الواضحة لرّدهم  إليها و حملهم عليها و لسار بهم سيرا سجحا - ال 
يكلم حشاشه   ]خشاشه [ و ال يكّل سائره   و ال يمّل راكبه و ألوردهم منهال نميرا صافيا رويّا تطفح ضّفتاه و ال يترنّق جانباه 
و ألصدرهم بطانا و نصح لهم سّرا و إعالنا و لم يكن يتحّلی من الّدنيا بطائل و ال يحظی منها بنائل غير رّي النّاهل و شبعة 

الكافل و لبان لهم الّزاهد من الّراغب و الّصادق من الكاذب  
ْذناُهْم بِما كانُوا ياَْکِسُبوناَ  واَ الَِّذيناَ  خاَ بُوا فاَأاَ ذَّ ماِء واَ اْلاَْرِض واَ لِکْن كاَ كاٍت ِمناَ السَّ لاَْيِهْم باَراَ تاَْحنا عاَ ْوا لاَفاَ ُنوا واَ اتَّقاَ »واَ لاَْو أاَنَّ أاَْهلاَ الُْقرى  آماَ

ُبوا واَ ما ُهْم بُِمْعِجِزينَ «  ساَ ئاُت ما كاَ يِّ ُيِصيُبُهْم ساَ لاَُموا ِمْن هُؤالِء ساَ ظاَ
ٌب قاَْولُُهْم«   ليت شعري إلی أّي سناد استندوا و إلی أّي عماد  جاَ ْب فاَعاَ أال هلّم فاسمع و ما عشت أراك الّدهر عجبا- »واَ ِإْن تاَْعجاَ
اًل« استبدلوا  الِِميناَ باَداَ ِشيُر واَ بِْئساَ لِلظَّ ْولى  واَ لاَِبْئساَ الْعاَ اعتمدوا و بأيّة عروة تمّسكوا و علی أيّة ذّريّة أقدموا و احتنكوا  »لاَِبْئساَ الْماَ
نَُّهْم ُيْحِسُنوناَ ُصْنعًا ... أاَال ِإنَُّهْم ُهُم الُْمْفِسُدوناَ واَ لِکْن ال  ُبوناَ أاَ و اهلّل الّذنابی بالقوادم   و العجز بالكاهل   فرغما لمعاطس  »ياَْحساَ

 -  » ياَْشُعُروناَ
  » ْيفاَ تاَْحُکُموناَ ي ِإالَّ أاَْن ُيْهدى  فاَما لاَُکْم كاَ ْن ال ياَِهدِّ قُّ أاَْن ُيتَّباَعاَ أاَمَّ قِّ أاَحاَ ْن ياَْهِدي ِإلاَى الْحاَ ويحهم  »أاَ فاَماَ

أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ثّم احتلبوا مل ء القعب دما عبيطا  و ذعافا مبيدا هنالك  يخسر المبطلون  و يعرف 
الباطلون غب   ما أّسس األّولون ثّم طيبوا عن دنياكم أنفسا و اطمأنّوا للفتنة جاشا و أبشروا بسيف صارم و سطوة معتد غاشم 
و بهرج شامل و استبداد من الّظالمين يدع فيئكم زهيدا و جمعكم حصيدا فيا حسرتی لكم و أنّی بكم و قد عميت عليكم  

 . » ْنُتْم لاَها كاِرُهوناَ »أاَ نُْلِزُمُکُموها واَ أاَ

مصدر: طبرسى، احمد بن على، »اإلحتجاج على أهل الّلجاج«، مشهد، طبع االّول، دارالطباعة المرتضی، 1403 ق.، ج 1، ص108.

معاجز الزهراء3

الروايات الكثيرة في ظهور المعجزات علی يد الزهراء3 تكشف أن تلك المعجزات جاءت لتظهر كرامة الزهراء3 عند 
اهلل تعالی وتكون باعثا علی إسالم غير المسلمين وغير ذلك من نتائج يمكن تصورها، ومن تلك المعجزات:

خبر الرحى
روى محمد بن جرير بن رستم الطبري اإلمامي )وهو من أعالم القرن الخامس الهجري( بسنده المتصل عن اإلمام الباقر7 

قال:
»بعث رسول اهلل9 سلمان إلى منزل فاطمة3 لحاجة، قال سلمان: فوقفت بالباب وقفة حتى سلمت، فسمعت فاطمة تقرأ القرآن 
من جوا، والرحى تدور من برا، ما عندها أنيس، قال: فعدت إلى رسول اهلل9 فقلت : يا رسول اهلل، رأيت أمرا عظيما، فقال: هيه 

يا سلمان )وهيه بکسر الهاء الثانية وفتحها تقال عند طلب االستزادة في الحديث( تکلم بما رأيت وسمعت.

قال: وقفت بباب ابنتك يا رسول اهلل وسلمت، فسمعت فاطمة تقرأ القرآن من جوا والرحى تدور من برا ما عندها أنيس.
قال : فتبسم رسول الل9 وقال : يا سلمان إن ابنتي فاطمة مأل اهلل قلبها وجوارحها إيمانًا إلى مشاشها )المشاش بضم الميم جمع 
مشاشة، وهي رؤوس العظام اللينة، أي أن اإليمان تغلغل وثبت في وجودها حتى بلغ حتى نهاية العظام، وهي اللينة منها كعظام 
أطراف الصابع( فتفرغت لطاعة اهلل، فبعث اهلل ملکًا اسمه روفائيل - وفي رواية أخرى: رحمة - فأدار لها الرحى، فکفاها اهلل مؤنة 

الدنيا مع مؤنة اآلخرة.«1
وروى ابن جرير الطبري اإلمامي أيضا بسنده عن المفضل بن عمر، قال: حدثني أبو عبد اهلل جعفر بن محمد9 قال: قال سلمان 

الفارسي2:
»خرجت مع رسول اهلل9 ذات يوم وأنا أريد الصالة، فحاذيت باب علي بن أبي طالب7، فإذا أنا بهاتف من داخل الدار وهو 
يقول: اشتد صداع رأسي، وخال بطني، ودبرت كفاي من طحن الشعير، فمضني القول مضا شديدا )أي أوجعني وأحرق فؤادي(، 

فدنوت من الباب فقرعته قرعا خفيفا، فأجابتني فضة، جارية فاطمة3، فقالت: من هذا؟
فقلت: أنا سلمان ابن االسالم.

قالت: وراءك يا أبا عبد اهلل، فإن ابنة رسول اهلل من وراء الباب، عليها اليسير من الثياب.
فأخذت عباءتي فرميت بها داخل الباب فلبستها فاطمة3 ثم قالت: يا فضة، قولي لسلمان يدخل، فإن سلمان منا أهل البيت ورب 

الکعبة.
فدخلت فإذا أنا بفاطمة جالسة وقدامها رحى تطحن بها الشعير، وعلى عمود الرحى دم سائل قد أفضى إلى الحجر، فحانت مني 
التفاتة فإذا أنا بالحسن بن علي في ناحية من الدار يتضور من الجوع، فقلت: جعلني اهلل فداك يا ابنة رسول اهلل، قد دبرت كفاك من 

طحن الشعير وفضة قائمة!
فقالت: نعم يا أبا عبد اهلل أوصاني حبيبي رسول اهلل أن تکون الخدمة لها يوم ولي يوم، فکان أمس يوم خدمتها، واليوم يوم خدمتي.

قال سلمان: فقلت: جعلني اهلل فداك، إني مولى عتاقة.
فقالت: أنت منا أهل البيت.

قلت: فاختاري إحدى الخصلتين: إما أن أطحن لك الشعير، أو اسکت لك الحسن.
قالت: يا أبا عبد اهلل، أنا أسکته فإني أرفق، وأنت تطحن الشعير.

قال: فجلست حتى طحنت جزء من الشعير، فإذا أنا باإلقامة، فمضيت حتى صليت مع رسول اهلل9، فلما فرغت من الصالة أتيت 
علي بن أبي طالب وهو بيمنة من رسول اهلل فجذبت رداءه وقلت: أنت هاهنا وفاطمة قد دبرت كفاها من طحن الشعير؟!

فقام وإن دموعه لتنحدر على لحيته، وإن رسول اهلل9 لينظر إليه حتى خرج من باب المسجد، فلم يمکث إال قليال. فإذا هو قد 
رجع يتبسم من غير أن تستبين أسنانه، فقال رسول اهلل9: يا حبيبي خرجت وأنت باك ورجعت وأنت ضاحك؟

قال: نعم بأبي أنت وأمي، دخلت الدار وإذا فاطمة نائمة مستلقية لقفاها، والحسن نائم على صدرها، وقدامها الرحى تدور من غير يد.
فتبسم رسول اهلل9 ثم قال: يا علي، أما علمت أن هلل مالئکة سائرة في الرض يخدمون محمدا وآل محمد إلى أن تقوم الساعة؟!.«2



3839

اخالق المؤمن: فى الغّض البصر

قال الصادق7:
»ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغض البصر ألن البصر ال يغض عن محارم اهلل تعالی إال و قد سبق إلی قلبه مشاهدة العظمة و 
الجالل سئل أميرالمؤمنين 7 بما ذا يستعان علی غض البصر فقال7 بالخمود تحت سلطان المطلع علی سرك و العين 
جاسوس القلب و بريد العقل فغض بصرك عما ال يليق بدينك و يكرهه قلبك و ينكره عقلك قال النبّي9 غضوا أبصاركم 
تروا العجائب  قال اهلل تعالی  »قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم « و قال عيسی ابن مريم 7 للحواريين 

إياكم و النظر إلی المحذورات فإنها بذر الشهوات و نبات الفسق. 
قال يحيی 7 الموت أحب إلي من نظرة بغير واجب و قال عبداهلل بن مسعود لرجل نظر إلی امرأة قد عادها في مرضها 
لو ذهبت عيناك لكان خيرا لك من عيادة مريضك و ال تتوفر عين نصيبها من نظر إلی محذور إال و قد انعقد عقدة علی 
قلبه من المنية و ال تنحل بإحدى الحالتين إما ببكاء الحسرة و الندامة بتوبة صادقة و إما بأخذ نصيبه مما تمنی و نظر إليه 
فآخذ الحظ من غير توبة مصيره إلی النار و أما التائب الباكي بالحسرة و الندامة عن ذلك فمأواه الجنة و منقلبه الرضوان .«

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، اإلمام السادس7، »مصباح الشريعة«، بيروت، اعلمی، طبع اّول، 1400ق. صص 10-9.
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ثواب العمال و عقاب العمال: ثواب المشى الى المساجد

ثواب إتيان المساجد
كليب الصيداوي عن أبي عبداهلل7 قال: 

»مكتوب في التوراة أن بيوتي في األرض المساجد فطوبی لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي أال إن علی المزور كرامة 
الزائر و في حديث آخر أال بشر المشاءين في الظلمات إلی المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.«

ثواب االختالف إلى المساجد
الصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب7 قال: 

»كان يقول  من اختلف إلی المساجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفادا في اهلل أو علما مستطرفا أو آية محكمة أو رحمة 
منتظرة أو كلمة تردعه عن ردى أو يسمع كلمة تدله علی هدى أو يترك ذنبا خشية أو حياء.«

ثواب المشي إلى المساجد
محمدبن هارون عن أبي عبد اهلل7 قال: »من مشی إلی المساجد لم يضع رجله علی رطب و ال يابس إال سبحت له األرض 

إلی األرضين السابعة.«

ثواب من كان القرآن حديثه و المسجد بيته 
السکوني عن جعفربن محمد7 عن أبيه عن آبائه: قال: »قال رسول اهلل9  من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنی 

اهلل له بيتا في الجنة.«

ثواب من توضأ ثم أتى إلى المسجد
عبداهلل بن جعفر7 عن أبيه7 قال: »قال رسول اهلل9 قال اهلل تبارك و تعالی  أال إن بيوتي في األرض المساجد تضي ء 
ألهل السماء كما تضي ء النجوم ألهل األرض أال طوبی لمن كانت المساجد بيوته أال طوبی لعبد توضأ في بيته ثم زارني في 

بيتي أال إن علی المزور كرامة الزائر أال بشر المشاءين في الظلمات إلی المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.«
الصبغ بن نباتة قال قال أميرالمؤمنين7:  »إن اهلل عز و جل ليهم بعذاب أهل األرض جميعا ال يحاشي منهم أحدا إذا عملوا 
بالمعاصي و اجترحوا السيئات فإذا نظر إلی الشيب ناقلي أقدامهم إلی الصالة و الولدان يتعلمون القرآن رحمهم فأخر ذلك 

عنهم.«

المصدر: ابن بابويه، محمدبن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع الثانی، 1406 ق.، صص 28-27.
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