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إن املهدوية منسجمة ومتناغمة مع روح الشاب، ومنسجمة ومتناغمة 
مع قلب الشاب، فقلب الشاب ال جيب أن يكون 25 عاما حتما 
لكي يكون شابا، فالكثري من الرجال والنساء، مات قلبهم يف عهد 
احلداثة والشباب، والكثري من الرجال والنساء، قلبهم شاب وهم 
يف منتصف العمر والشیخوخة، فشباب القلب ال عالقة له بالعمر 

واجلسد. 
فهناك الكثري من الشبان الذين مات قلبهم، ومثة شیوخ ومسنون ممن 
حيظون بقلب مبتهج ومزدهر. إن املهدوية تتواصل مع القلب الشاب، 
القلب الذي مل ميت بعد، والسبب يعود إىل إن إمام العصر، هو 
إمام الوحي ورمز احلیاة. وعندما نسلم علیه، نقول »السالم على 
ربیع األنام«، أي سالم على ربیع العصور ومبعث هبجة وفرح األزمنة. 
إن اإلمام صانع الربیع، وحیثما ميّر حيّل الربیع، وعندما يأيت، يأيت 
الربیع. فالطبیعة واجلن واإلنس والكون والوجود، مدينون ببهجتهم 
وفرحتهم لإلمام احلي، فعندما يكون اإلمام صانعا للربیع، فانه يقیم 

تناسبا مع القلب الشاب واحلّي. 
والسبب االخر هو أن البحث عن التطلعات واملثالیة موجود يف عهد 
الشباب، فالشباب مصحوب باملثالیة يف السرية والسلوك. إن الشبان، 
هم أقل تعلقا وحبا للحیاة، ولذلك فاهنم يعشقون وحيبون سريعا. الن 
قلبهم شاب، وسريعا ما ينخرطون يف الصداقة، الهنم شباب وال 
يلتصقون باألرض وسريعا ما يصفحون ويتساحمون. الن قلبهم مل 
يصبح أرضیا وترابیا بعد، وسريعا ما يبكون، وينفعلون ويعشقون، 
وسريعا ما يتضجرون ويسأمون، ألهنم مل يصبحوا متعلقني باألرض 

ومل خيیم السواد والظالم علیهم بعد. 
إن خاصیة القلب الشاب تعود إىل أنه مل يصبح أرضیا وترابیا ومعتما، 
فسريعا ما يعشق وحيب، ويظهر حمبته، وسريعا ما يصفح، ويضحك 
مجیال، وسريعا ما يبكي، فالشاب أقرب إىل حقیقة االنسان، وكلما 
اقرتب من منتصف العمر والشیخوخة، يصبح أرضیا وترابیا وغلیظا 
وفظا، فال يبكي بسهولة وال يعشق ويعقد صفقات بدال من العشق 

واحلب. ويدخل يف صفقات عوضا عن إبداء احملبة والعشق، وميیل 
إىل الصفقات والتجارة والرحبیة. 

إن الشاب يضحي من أجل صديقه بكل شئ، لكن الشخص يف 
منتصف العمر لیس كذلك. فیفكر كثريا، وقلبه ال ينفصل وال يتخلى 
عن املال ببساطة، إن جذور النخلة القدمية ملتصقة بشدة يف األرض 

أكثر من فرتة الشباب. 
وعندما ينطلق النداء والدعوة للمیدان، فان الشاب ينخرط يف اجلهاد، 
فال يدخل يف حسابات، الن قلبه لیس أرضیا وترابیا. لكنه عندما يبلغ 
منتصف العمر والشیخوخة، فانه ال يفارق الروح بسهولة وبساطة. إنه 
ميوت بصعوبة. الن تعلقه باألرض هائل جدا، إنه ملتصق بالرتاب. 
إن التقلبات والصعود واهلبوط كثرية يف عهد الشباب، فاملثالیة خاصة 
بالشبان، واجلهاد خاص بالشبان، ومكافحة الظلم خاصة بالشبان، 
والتمرد على اجلور والعسف خاص بالشبان، وإرباك الوضع القائم من 
أجل إرساء الوضع املنشود، خاص بالشبان، وكسر التقالید املألوفة 

خاص بالشبان. كما أن التأسیس واحلداثة خاص بالشبان. 
إن الشاب مثايل، وهلذا السبب فانه أقرب كثريا إىل املهدوية، فقلب 
الشاب قريب من املهدوية، الن اإلمام حي، وصانع للربیع وقلب 
الشاب ربیعي، لذلك فانه يقیم تواصال سريعا مع اإلمام، إن قلب 
املنشود. إن إمام  الوضع  القائم لیصل إىل  الوضع  الشاب، يربك 
الزمان هو جمدد، مثل اإلمام احلسني، جمدد للدين. وعندما 
ميوت دين حممد، فان احلسني ينهض، وعندما متوت القلوب، 
ويتآكل الدين ويفقد بريقه وتألقه، ويصبح كالفرو الذي يلبس مقلوبا، 

فان اإلمام سیظهر. 
إن الشاب سیكون جمددا ألمر اإلمام ويربط ويوصل روحه ونفسه 
إمام  باإلمام سريعا، ويقول اإلمام علي يف رواية، إن أنصار 
الزمان هم من الشبان بشكل عام. والشیوخ واملسنون بینهم 
قالئل، إال عددا قلیال منهم، إن الشباب جمبول على احلركة للتجديد 
واإلحیاء واإلصالح والدعوة إىل العدالة، وأن إمام العصر هو إمام 

العدل. وأقرب اىل الشباب. 
وعندما يشاهد الشاب، إن مثة ارتباكا وعدم انتظام يف موقع ما، 
سینهض وينتفض، وعندما يرى الشاب، إن بطونا متدلیة وملیئة 
وأصحاب هذه البطون يتقلبون يف فراشهم، فانه ال يطیق ذلك، 
واإلمام ال يطیق ذلك، وعندما يرى الشاب، أن رجاال ونساء ال أصل 
هلم وال نسب، ينهبون ويسلبون أموال الناس، وتنام مجوع غفرية من 
الناس اللیل وهم جیاع، وتبقى وحیدة فريدة، فان الشاب ال حيتمل 

وال يطیق هذا، واإلمام ال حيتمل وال يطیق هذا أيضا. 
إن الشاب ينقبض قلبه ويعتصره االمل عندما يرى الظلم واإلضطراب 
الظلم والعسف واجلور،  الشاب،  والفسق والفجور. وعندما يرى 
ينهض وينتفض. إنه ال يفهم الربد والفقر، فهو يثور، واإلمام هكذا 
مثل الشاب، فاإلمام هو إمام الشباب، اإلمام الذي ينشده الشبان، 

والشباب  الشباب  عن  يبحث  فاإلمام  الشبان،  هو ضالة  اإلمام 
يبحثون عن اإلمام. 

وإن كان اإلمام يشاهد أنصارا شبانا، لكان ينهض بشكل أسرع، 
وإن مل ينتفض وينهض، النه ال يرى جبانبه محلة أقالم من الشبان 

املتحمسني واملثالیني واملتلهفني، وال يرى هناك من حيارب الظلم. 
إن من يقدم على أي عمل قذر وبشع، فهو لیس مهدويا. إن من 
ال حيزن حلزن احملرومني، لیس بشاب. ومن ال يتضور أملا يف غم 
وحزن احملرومني، لیس مهدويا. إن من يساوم الظلم والظامل، لیس 
بشاب. ومن ال حيارب الظلم، لیس مهدويا. ومن ال ينهض من 
أجل العدل والعدالة، لیس بشاب. ومن ال يتحرك القتالع الظلم، 
لیس مهدويا. ومن ال تكون صداقاته من أجل إرساء السالم والعدالة 
وحتطیم الظلم، لیس بشاب. بل میت، ومن ال يتواصل مع اإلمام 

للقضاء على الظلم، لیس مهدويا. 
ومن هو مهدوي، حيارب الظلم، ومتیقظ ويشعر جبمیع طبقات 
الظلم واجلور، ويرى ويسمع النه شاب. إن حاسة الشم لدي الشاب 
تعمل. وتشعر أذنه وعینه وقلبه، النه شاب، ويشخص كل نوع من 
الظلم واجلور والعسف سريعا، وينبذه، ومن ال ينبذه، لیس بشاب. 

ومن ال ينبذ الظلم واجلور والفساد، لیس مهدويا. 
ومن ال يطلب اإلصالح، لیس بشاب. ومن ال يعمل من أجل 
ويتصدى  لكل شئ،  يتصدى  من  إن  مهدويا.  لیس  اإلصالح، 
للوضع القائم امللئ بالظلم واجلور، هو شاب. والشاب يتصدى 
لإلستبكار واملستكرب ويثور ضدمها، وأي لباس يرتديه فانه يشخص 

ذلك ويثور ضده، ومن ال يثور على اإلستكبار فلیس مبهدوي. 
إن اإلمام املهدي هو قلب عامل اإلمكان، فاإلمام هو فؤادكم، 
وفؤاد الشاب، يبحث عن اإلمام. لذلك قدروا قدر فؤادكم حق قدره، 
وحتركوا لنصرة إمامكم، فالشاب يعرف أن اإلمام ينتظرهم، إن اإلمام 

ينتظرنا، ينتظر الشباب وحنن ننتظر اإلمام. 
إن اإلمام املنتظر، ينتظرنا، فان التقینا معا وننهض من أجل نصرته، 
فانه سینهض، وإن أتینا على ذكر امسه فحسب ونأكل ونشرب 
الزمان واألرضیة  يتهیأ  أبدا، وطاملا مل  فاننا لن نرى اإلمام  بامسه، 
الستقبال اإلمام، فان اإلمام لن يأيت، وينتظرون اإلمام عبثا، بینما 
هم ظاملون. ينتظرون عبثا بینما هم إنتهازيون. ويظلمون. ويبتلعون 
أموال الناس وينهشوهنا وخيزنوهنا يف بطوهنم. يأكلون مال اإلمام، 
واإلمام قال: »من خزن درهما من مالنا في أحشائه، فانه يخزن النار 

في أحشائه.«

كلمة ألقاها األستاذ إسماعيل شفيعي سروستاني مدير مؤسسة الموعود 
يوم 17 ربيع األول، حول موضوع نصرة إمام العصر وأنصاره الشبان.
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ماجد حامتي
  البیت اهل  اتباع  اليت صنعها  الكربى  امللحمة  ان  كان واضحا 
يف زيارة اربعني احلسني، واهلزائم اليت منیت هبا داعش على يد 
قوات اجلیش واحلشد الشعيب، مل ترق للجهات اليت حترك العصابات 
التكفريية اليت تعیث فسادا يف منطقتنا العربیة واالسالمیة، فأعطوا الضوء 
السیاسة،  القتل، و دواعش االعالم، و دواعش  لـدواعش  االخضر 
لشن هجمات على صناع هذه امللحمة الكربى واالنتصارات اخلالدة.

على صعید دواعش االعالم، راينا كیف اماط االعالم العريب الرجعي 
اللثام عن وجهه احلقیقي فظهر قبیحا مشوها مسخا، ال يتورع عن 
 ،استخدام اكثر الوسائل خسة ونذالة، للنیل من اتباع اهل البیت
الذين اذاقوا داعش واسیاده ما يستحقون، كما ظهر جلیا من التقرير 
املفربك الذي نشرته صحیفة »الشرق االوسط« السعودية، يوم االحد 
20 تشرين الثاين 2016م. / نوفمرب، املصادف للعشرين من صفر 
وزيارة اربعني احلسني، حول »حاالت احلمل غري الشرعي اليت 
حصلت يف »العراق« خالل املناسبات الدينیة مع وجود ملیوين زائر 
ايراين«، ونسبت الصحیفة التقرير اىل منظمة الصحة العاملیة، بینما 
 / الثاين  تشرين  من شهر  اجلمعة 18  يوم  نفت  قد  املنظمة كانت 
للتقرير،  االوسط  الشرق  نشر صحیفة  من  يومني  قبل  اي  نوفمرب، 
صدور هذا التقرير عنها، واعتربته مغرضا ومسیسا ، وهددت مبقاضاة 

اجلهات اليت تقف وراءه.
احلشد  ابطال  امام  هزائمهم  فبعد  القتل،  دواعش  صعید  على  اما 
الشعيب واجلیش يف »املوصل« واملناطق الغربیة من العراق، مل جيدوا 
غري السائرين على درب احلسني، لینتقموا هلزائمهم، ولینفسوا عن 
احقادهم الدفینة، ضد اللوحة اجلمیلة اليت رمسها العراقیون وااليرانیون 
وباقي اتباع مدرسة اهل البیت يف زيارة االربعني هلذا العام، عرب 
تفجري شاحنة مفخخة يف حمطة للوقود ومطعم يف »الشوملي« جنوب 
حمافظة »بابل«، يرتاده عادة الزوار االيرانیون العائدون من »كربالء« 
اكثر  استشهاد  التفجري عن  االربعني، واسفر  زيارة  بعد  بالدهم  اىل 
االطفال  من  العشرات  بینهم  االيرانیني،  من  اغلبهم  زائر،  مائة  من 

والنساء.
جن  فقد  السیاسیة،  العملیة  يف  املندسني  من  السیاسة  دواعش  اما 
جنوهنم وهم يشاهدون كیف تدوس قوات احلشد الشعيب على رفاقهم 
من دواعش القتل يف املوصل وحترر االرض والعرض من دنسهم، فما 

كان منهم اال ان شكلوا مع دواعش االعالم جبهة موحدة وشنوا 
ومازالوا حربا نفسیة شرسة على احلشد الشعيب العراقي، متهمني اياه 
شىت  سیستخدمون  السیاسة،  دواعش  اي  واهنم،  ايرانية،  اداة  بانه 
احلشد  لقانون  العراقي  النواب  جملس  مترير  دون  للحیلولة  الوسائل، 
الشعيب، الذي من املقرر ان يُطرح للتصويت يوم السبت 25 تشرين 

الثاين / نوفمرب، امام جملس النواب للمصادقة علیه.
على ضوء دور دواعش االعالم للنیل من العالقة االخوية بني العراقیني 
وااليرانیني، وعلى ضوء التفجري االرهايب لدواعش القتل، الذي اودى 
وعلى  االربعني،  زوار  من  والعراقیني  االيرانیني  من  العشرات  حبیاة 
بانه  العراقي  الشعيب  احلشد  الهتام  السیاسة  دواعش  حماوالت  ضوء 
ايراين، بات واضحا ان هؤالء الدواعش، يستهدفون مع سبق االصرار 
والرتصد، العالقة املتمیزة اليت تربط االيرانیني والعراقیني، بعد ان تبني 
لـالدواعش ومن ويقف وراءهم، ان هذه العالقة هي السبب الرئیسي 

وراء فشل خمططاهتم للنیل من العراق وشعبه.
االمر الذي مل ولن خيطر ببال الدواعش، هو ان دماء االيرانیني اليت 
اُرقیت على درب احلسني يف زيارة االربعني، واختلطت بدماء 
بالدم، ولن  والعراقیني اخوة  االيرانیني  العراقیني، جعلت من  اخوهتم 
يكون مبقدور اي قوة على وجه االرض، ان حتدث شرخا ولو بسیطا 

.يف اجلدار العايل واملنیع هلذه العالقة االخوية، بربكة احلسني

http://ar.shafaqna.com/AR/108259 :المصدر

اإليرانيون والعراقيون
أخوة الدم على درب الحسين

في إحالل السالم

الكاردينال جون لويس توران:
 األديان تلعب دوراً هاّماً

أفاد جملس العالقات األمريكیة اإلسالمیة أن تصرحيات رئیس موظفي 
البیت األبیض اجلديد، رايس بريبوس، حول وجود »بعض اجلوانب 

اإلشكالیة« يف اإلسالم تعد مظهراً آخراً من مظاهر اإلسالموفوبیا.
وأفادت »وكالة األنباء القرآنیة الدولیة« )إکنا(، أفاد جملس العالقات 
موظفي  رئیس  تصرحيات  أن  رمسي،  بیان  يف  اإلسالمیة،  األمريكیة 
اجلوانب  بعض  وجود  بريبوس، حول  رايس  اجلديد،  األبیض  البیت 
اإلشكالیة يف اإلسالم، ورفضه استبعاد سجل عن املواطنني املسلمني، 
تعد مظهراً آخراً من مظاهر اإلسالموفوبیا اليت يظهرها الفريق االنتقايل 

للرئیس املنتخب دونالد ترامب.
ويف مداخلة مع قناة »ان يب سي« األمريكیة، رفض بريبوس استبعاد 
فكرة تكوين سجل بأمساء املواطنني املسلمني، قائاًل: لن أستبعد شيئا 

ما.
العالقات  مبجلس  احلكومیة  الشؤون  مدير  ذكر  ذلك،  وخبصوص 

األمريكیة اإلسالمیة، روبرت ماكاو: 
لن يخدم أبدا بلدنا تحقير اإلسالم أو إدخال سياسات تمييز غير فعالة 

تستهدف المسلمين.
ويف سؤال عن تعیني الرئیس املنتخب للجنرال املتقاعد، مايكل فلني، 
أيديولوجية  إنما  دينا حقيقيا،  ليس  اإلسالم  بأن:  الذي صرح سابقا 

سياسية تتوارى تحت مسمى الدين، أضاف بريبوس أن:
الجمل  أن  وأعني  المنتخب.  الرئيس  آراء  مع  تتوافق  الجنرال  آراء 
الجوانب  بعض  هناك صراحة  لكن  تغييرها،  يمكن  ذلك  للتعبير عن 

اإلشكالية في اإلسالم.
تفادي  إىل  ترامب،  دونالد  املنتخب،  الرئیس  دعا  قد  اجمللس  وكان 
املعادي  تارخيه  القومي بسبب  فلين كمستشار لألمن  اجلنرال  تعیني 
وصفه  رغم  مت  قد  التعیني  ذلك  أن  غري  وحتالفاته،  وآرائه  لإلسالم 
سابقا لإلسالم »بالسرطان«، وزعمه بأن اخلوف من اإلسالم »أمر 
املعادية  املنظمات  ألهم  التنفیذي  باجمللس  عضوا  وكونه  عقالين«، 

لإلسالم.
عن  اإلسالمیة  األمريكیة  العالقات  جملس  عرب  آخر،  صعید  وعلى 
بالغ قلقه لظاهرة اإلسالموفوبیا يف البالد بعد تعیني الرئیس املنتخب 
سیسنز  جیف  األمريكي  السیناتور  فیها  مبا  األمساء،  من  جملموعة 
ملنصب املدعي العام الفیدرايل، والنائب الربملاين مايك بومبو كرئیس 

لوكالة االستخبارات األمريكیة.
واملؤمن  لإلسالم  املعادي  بانون  ستیفان  تعیني  اجمللس  كما شجب 
األبیض  البیت  االسرتاتیجیني يف  املخططني  املؤامرة ككبري  بنظريات 

ومستشار كبري للرئیس املنتخب.

http://iqna.ir/ar/news/3462528/ :المصدر

مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية

يدين تصريحات رايس بريبوس
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أحدث األخبار في عالم الشیعة

أخبار الشیعة في العالمأحدث األخبار في عالم الشیعة

أخبار الشیعة في العالم

9

أّكد رئیس اجمللس البابوي للحوار بني األديان، "الكاردينال جون لويس 
والعمیقة بني اإلسالم  الودية  العالقات  إستمرار  توران"، على ضرورة 

واملسیحیة، موضحاً أن األديان تلعب دوراً هاّماً يف إحالل السالم.
األديان تلعب دوراً هاّماً يف إحالل السالم

وأفادت وكالة األنباء القرآنیة الدولیة)إکنا(، قال ذلك، الكاردينال جون 
 / نوفمرب  الثالثاء 22  أمس  ألقاها  اليت  الكلمة  توران، خالل  لويس 
احلوار  من  العاشرة  للجولة  االفتتاحي  احلفل  اجلاري يف  الثاين  تشرين 
الديين بني إيران والفاتیكان حتت عنوان "التطرف والعنف بإسم الدين" 

يف العاصمة االيطالیة "روما".
وأضاف: ميكن لألديان أن تلعب دوراً حامساً يف حتقیق املصاحلة والسالم 

ومحاية األرض بوصفها بیتنا املشرتك.
لقرون  جنب  إىل  جنباً  يعیشون  واملسیحیني  املسلمني  أن  اىل  وأشار 
عديدة، مؤكداً: ينبغي أن نعلم أن  أحد األدوار املهمة للدين هو محاية 

الشعب ضّد ما هو يسمى "املرض الديين".
وبدوره، قال رئیس رابطة الثقافة والعالقات االسالمیة يف ايران "أبوذر 
ابراهیمي تركمان": قد ارتفعت خالل السنوات األخرية، األعمال العنیفة 
املنظمة يف أجزاء كثرية من العامل عن طريق إستخدام التعالیم الدينیة، 

وقد جلاء املتطرفون اىل تقديس هذه األعمال العنیفة.
وأضاف: الیوم الصراع الطائفي ـ الديين أصبح النزاعات األكثر عنفاً 
يف عصرنا احلاضر، فلهذا احلاجة إىل العودة إىل العقالنیة بني العلماء 

والزعماء الدينیني أصبحت ضرورة ال ميكن إنكارها.
املركز  للحوار بني  العاشرة  فعالیات اجلولة  انطلقت  أنه  بالذكر  جدير 
الدويل للحوار بني األديان التابع لرابطة الثقافة والعالقات االسالمیة 

يف ايران واجمللس البابوي للحوار بني األديان للكنیسة الكاثولیكیة يف 
الفاتیكان صباح أمس الثالثاء 22 نوفمرب / تشرين الثاين اجلاري حتت 

عنوان "التطرف والعنف بإسم الدين؛ أي هنج اىل الدين؟".
للحوار  البابوي  اجمللس  رئیس  االجتماع حبضور  هذا  أعمال  وبدأت 
بني األديان، "الكاردينال جون لويس توران"، و رئیس رابطة الثقافة 
والعالقات االسالمیة يف ايران "أبوذر ابراهیمي تركمان"، والسفري االيراين 
لدى الفاتیكان "الشیخ رباين"، واملستشار الثقايف االيراين لدى اجمللس 
البايب للحوار بني األديان "أكرب قويل"، وعدد من العلماء واملفكرين، 
والباحثني االيرانیني منهم اآلكادميي االيراين واألستاذ يف قسم الفلسفة 
ورئیس  يثريب"،  حيىي  "سید  طهران  يف  الطباطبائي  العالمة  جبامعة 
اآلملي"،  جوادي  مرتضي  "الشیخ  الوحیانیة  للعلوم  "اسراء"  مؤسسة 
ورئیس منظمة الدعوة االسالمیة يف ايران "السید مهدي خاموشي"، 
ورئیس اجمللس العلمي لألمانة العامة للباحثني الدينیني يف ايران "حممد 
جواد صاحيب"، ورئیس مؤسسة "احلكمة والفلسفة" البحثیة يف ايران 

"عبداحلسني خسروبناه"و...
الثقافة  رابطة  بني  الديين  احلوار  من  التاسعة  الدورة  أن  بالذكر  جدير 
والعالقات االسالمیة واجمللس البابوي للحوار بني األديان يف الفاتیكان 
عقدت ديسمرب / كانون األول 2014 للمیالد يف العاصمة االيرانیة 
طهران، وذلك حتت عنوان "احلوار البناء بني املسلمني واملسیحیني من 

أجل خري اجملتمع".

http://iqna.ir/fa/news/3548115 :المصدر

للحريات الدينية
تمارس إنتهاكات ممنهجة

السلطات البحرينية

إنتهاكات  إن  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطیة  »سالم«  منظمة  قالت 
البحرينیة  السلطات  ِقبل  من  منهجي  بوْقٍع  تسري  الدينیة  احلريات 
يعادل 199 حالة  العام احلايل نسبة 39% مبا  خاصة مع تسجیل 
إنتهاك فیما خيص ذكرى عاشوراء وذلك يف الفرتة املمتدة بني 29 

سبتمرب / أيلول املاضي و 9 نوفمرب / تشرين الثاين احلايل.
قمع  »البحرين:  عنوان  حتت  نشرته  تقرير  يف  املنظمة  وأوضحت 
احلريات الدينیة ومصادرهتا« اىل أهنا رصدت 42 حالة تتعلق بتجرمي 
اخلطاب الديين وحرية التعبري، و 7 حاالت منها تتصل مبنع اخلطباء 
من حضور جمالس العزاء بسبب احلصار املفروض على منطقة الدراز، 
يف  تكمن  حالة   35 عددها  بلغ  اخرى  حاالت  وجود  اىل  إضافة 
اإلستدعاء والتحقیق مع اخلطباء واملنشدين الدينیني، ومسؤويل املآمت، 
واملواطنني، مضیفة أن ان حاالت اإلستدعاء أسفرت عن إعتقال 13 
حالة اعتقال تعسفي، و3حاالت إساءة معاملة، متثلت يف اإلحتجاز 

يف غرف التحقیق ألمد طويل دون طعام أو شراب.
وقالت املنظمة إن السلطات البحرينیة إنتهكت بشكل ممنهٍج، حق 
الدينیة، املتصلة بإحیاء ذكرى  املسلمني الشیعة يف ممارسة شعائرهم 
عاشوراء من كل عام، مبا خيالف حق األفراد يف حرية املعتقد وحرية 
الرأي والتعبري املكفولتني يف املادتني )18( و)19( من العهد اخلاص 

باحلقوق املدنیة والسیاسیة.
مظاهر  وختريب  مبصادرة  قامت  البحرينیة  السلطات  أن  وأوضحت 
عاشورا، تظهر أهنا تناقض املادة )22( من دستور 2002، بشأن 
القیام بشعائر األديان واملواكب واالجتماعات الدينیة طبقاً للعادات 

املرعیة يف البالد.
يف  صالحیاهتا  إستخدمت  البحرينیة  السلطات  أن  اىل  واشارت 
للخطباء  ومعاقبة  ترهیب  كأدوات  القضائیة  واملالحقة  التحقیق 
والتعبري  املعتقد  حرييت  على  قیود  فرض  هبدف  الدينیني،  واملنشدين 
للمسلمني الشیعة، املكفولتني يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنیة 

والسیاسیة يف املادتني )18( و)19(.
وطالبت املنظمة السلطات البحرينیة بالكف عن املمارسات القمعیة 
حرية  على  القیود  من  مزيداً  وتفرض  الدينیة،  احلريات  تنتهك  اليت 

التعبري.
وشددت على ضرورة اإلستجابة لطلب زيارة املقرر اخلاص املعين حبرية 
التعبري يف األمم املتحدة والذي يعود طلبه إىل تاريخ 14 نوفمرب / 
تشرين الثاين2014، وذلك للوقوف على اإلنتهاكات اليت متسُّ حق 

املسلمني الشیعة يف التعبري عن آرائهم ومعتقداهتم الدينیة.
حقوق  ومنظمات  الدويل  اجملتمع  على  ينبغي  إنه  املنظمة  وقالت 
البحرينیة،  السلطات  أن ميارسوا دوراً ضاغطاً، عرب خماطبة  اإلنسان 
لوقف اإلنتهاكات املتعلقة مبصادرة وتقیید حرية املعتقد وحرية الرأي 

والتعبري.

http://www.alalam.ir/news/1890012 المصدر: اللؤلؤة؛

ندد مرصد اإلسالموفوبیا التابع لدار اإلفتاء املصرية، باهلجمة الوحشیة 
اليت تستهدف مسلمي »میامنار«، واليت تسببت يف مقتل العديد من 
املسلمني هناك وتشريد اآلالف وهدم املنازل وطرد سكاهنا واعتقال 

العديد من الرجال والنساء.
مرصد  دعا  )إكنا(،  الدولیة«  القرآنیة  األنباء  »وكالة  أفادت 
اإلسالموفوبیا اجملتمع الدويل إىل االضطالع بدوره يف محاية األقلیات 
الدينیة والعرقیة من االنتهاكات املتكررة اليت تستهدف أقلیة الروهنجیا 

املسلمة، ودفعها حنو ترك وطنها واهلرب إىل الدول اجملاورة.
وأكد املرصد، أن االنتهاكات املتكررة واملمنهجة ضد أقلیة الروهنجیا 

أبناء  الكثري من  الدويل، وتدفع  باتت تشكل هتديًدا لألمن والسلم 
أقلیة الروهنجیا إىل اللجوء إىل العنف كسبیل حلماية نفسه من بطش 
وعنف السلطات احمللیة، وهو األمر الذي يغري الكثري من التنظیمات 
األقلیة  أبناء  وجتنید  األوضاع،  تلك  استثمار  إىل  والتكفريية  املتطرفة 
تتعرض  ألقلیة  وخادعة  دعاوى كاذبة  حتت  العنف  ملمارسة  هناك 

ألقصى أنواع االضطهاد والتمییز داخل وطنهم.
ومحل املرصد اجملتمع الدويل واهلیئات األممیة مسئولیة تدهور األوضاع 
الرمسي،  هناك، وتعرض املسلمني إىل مزيد من االنتهاكات والعنف 
وما ميكن أن يرتتب علیه من انتشار للعنف يف تلك املنطقة خاصة 

مرصد اإلسالموفوبيا
يدين االعتداءات الوحشية

على مسلمي ميانمار

مع حماولة تنظیم »داعش« اإلرهايب البحث عن مناطق آمنة بعیدا 
عن سوريا والعراق، وذلك يف أعقاب احلملة الدولیة على التنظیم يف 
معاقله باملوصل والرقة بسوريا والعراق، إضافة إىل احنسار قوة التنظیم 
بشكل كبري يف سرت اللیبیة، وهو ما جيعل التنظیم يبحث عن مناطق 
مناطق  أنسب من  للتنظیم، وال  آمنة  مناطق  لتكون  تصلح  جديدة 

يقطنها مسلمون ويواجهون متییًزا واضطهاًدا بسبب الدين والعقیدة.

http://iqna.ir/ar/news/3462539/ :المصدر
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شهر ربيع األوّل

هذا الشهر كامسه ربیع الشهور، ملا ظهر فیه من آثار رمحة اهلل 
جّلت آالؤه ونزل فیه من ذخائر بركاته وأنوار مجاله على األرض، 
يّدعي  أن  ميكن  الذي   اهلل رسول  والدة  فیه  اّتفق  حیث 
مثلها.  علیها رمحة  األرض -  منذ خلقت  نزل -  ما  أنه  مدّع 
فمقدار عظمة هذه الرمحة على غريها يساوق عظم شرافة رسول 
بشرف  املصّدق  املسلم  فعلى  املخلوقات.  سائر  على   اهلل
رسول اهلل املراقب يف معاملة مواله، أن يعظم هذا الیوم عنده 

يف الشرف مبا ال يبلغه وصف الواصفني.
باملساعي  الشهر كله  يعّظم  أن  العظیم  الیوم  هلذا  املراقبة  ومن 
اجلمیلة، القربات الفاخرة اجللیلة، ويناجي ربّه يف عید استهالله1 
مبا يناسب معرفته، مبقدار مّنه اهلل جل جالله علیه من جهة هذه 

النعمة احلاضرة الفاخرة.
ومن أهّم أعمال هذا الشهر، الدعاء يف أوله مبا روي يف ذلك، 
ومبا يراه مناسباً ومبا يقتضیه حاله للدخول يف هذا املنزل من منازل 
سفره إىل ربّه، ويتبعه بالتوسل إىل خفري يومه من األئمة واحلماة 
يف استصالح احلال يف الشهر كّله ويف أيّامه اخلاّصة بالشفاعة 

وطلب التوفیق.
احلسن  حممد  أيب  اإلمام  وفاة  فیه  وقع  أنّه  روي  الثامن:  اليوم 
فیه ال سّیما بلحاظ  فللمراقب أن حيزن   ،العسكرّي الزكّي 
أّن صاحب املصیبة فیه حّجة عصره وإمام زمانه أرواح العاملني 

فداه، يزوره مبا يبدو له ويعّزي اإلمام مبا يناسبه. مثّ يشكر 
اهلل خلالفة إمامه ويتأثر من غیبته وفقده، ويتذّكر زمن ظهوره 

وفوائد أنواره، وخريه وبركته.
فعلى   .hخديجة )من(   اهلل رسول  تزويج  العاشر:  اليوم 
املبارك  التزويج  تأثري هذا  ملا وقع من  األمر  تعظیم هذا  الشیعة 
الباهرات  األنوار  منه  وانتشرت  والربكات،  اخلريات  يف  املیمون 

الطاهرات، من جهات شىّت.
اليوم السابع عشر: وقد أشرنا ببعض شرافتها آنفاً ولكن ال بأس 

باالشارة االمجالّیة ببعض ما طوينا ذكره.
 أقول: ال يبلغ فطنة أحد من الرعیة بل أغلب األنبیاء واألولیاء
األخبار  إىل ذلك  اكتناه فضائل رسول اهلل وقد يشري  من 
املستفیضة الواردة يف عدم احتمال كّل نيّب إال املرسل منهم بعض 
مقامات آله املعّظمني، فضاًل عن فضائل نفسه الشريفة، كیف 
وهو أشرف اخلالئق كّلهم وأقرهبم إىل اهلل، وهو عّلة إجياء األنبیاء 
سید   وهو العاملني،  ومجیع  املقرّبني  واملالئكة  واملرسلني، 
اخلالئق وأعلمهم، وهو العقل األول والنور األول، واخللق األول، 
املمكن،  طرف  وهو  األقرب،  احلجاب  وهو  األعظم.  واالسم 

وهو واسطة فیض اإلله جل جالله جلمیع عامل االمكان.
فال  األقدس،  فیض  وواسطة  العامل،  إجياد  علة  فرض كونه  وإذ 
وفضائله كما هي،  معرفة صفاته  العاملني  أحد  يكتنه  أن  يعقل 

ومجیع اهلدايات منسوبة إلیه، وهو معّلم املالئكة، واملبعوث على 
وآله  اهلل،  العظیم يف كتاب  اخلُلق  وهو صاحب  األنبیاء  أرواح 
أمري  أوهلم  أمجعني،  اخلالئق  أشرف  بعده  عشر  االثنا  وخلفاؤه 
املؤمنني الذي كان مع األنبیاء باطناً ينصرهم ومعه ظاهراً، 
النصرة ألهل احلق من  اهلل  به وعد  الذي   املهدي وآخرهم 
األّولني واآلخرين، وبه يكّمل التوحید يف األرض، ويتّم دينه حىت 

ال يبقى علیها دين إال دين اهلل. 
وهو الفاتح، وهو اخلامت، وهو الذي بّشر بنبّوته األنبیاء وبّشرت به 
الكتب السماويّة، كتابه مهیمن على الكتب كلها، ووصّیه سید 
األوصیاء، وأّمته أفضل األمم، وشريعته أكمل الشرائع، وسريته 
أفضل السري. وهو صاحب احلوض ولواء احلمد، وهو صاحب 
َلَسْوَف  »َو  فیه:  أُنزل  الذي  وهو  الكربى  والشفاعة  الوسیلة 
املأخوذ على األنبیاء میثاقهم، يف  فتَتتَْرضى «2 وهو  يتُْعطيَك رَبَُّك 
تفضیله وتفضیل خلفائه على من سواهم، وهو الذي كان جناة 
أهل البالء من سائر األمم بالتوّسل به وبذريّته، وهو رمحة 
للعاملني، حبیب إله العاملني، وال فضیلة تبلغها وهي أّم الفضائل.

يف كتاب  ليلى  أبي  وابن  »مسنده«،  يف  حنبل  بن  أحمد  روى 
»الفردوس« ويف منهج التحقیق عن ابن خالويه يرفعه إىل جابر بن 

عبد اهلل األنصاري قال: 
سمعت رسول اهلل يقول: »ان اهلل خلقني وخلق علياً وفاطمة 
والحسن والحسين من نور واحد فعصر ذالك النور عصرة فخرج 
ومجدنا  فهللوا،  وهللنا  فقدسو  وقدسنا  فسبحو،  فسبحنا  شيعتنا 
فمجدوا، ووحدنا فوحدوا، ثم خلق اهلل السموات وخلق المالئكة 
مائة عام التعرف تسبيحاً وال تقديساً، فسبحنا فسبح شيعتنا فسبت 

المالئكة.«
ومن مهّمات األعمال يف ذلك الیوم أواًل التوسل حبماة الیوم من 
املعصومني وإيداع عقله وقلبه بل تسلیم كّله هبم إىل اهلل تعاىل 
مع توّقع أن يصلحوا حاله يف مجیع تقّلباته مع اهلل جل جالله يف 
جلب أنوار هذا الیوم وبركاته يف مجیع آناته، ويف مجیع حركاته 
وسكناته وتقّلباته، فإن صدق يف التوّسل والتسلیم، فإنّه ال خيونه 

يف أمانته.
وزيارة  األجل  سّیدنا  »إقبال«  يف  مرويّة  وتفصیلها   وزيارته
)قدس(  أيضاً  والسالم كما رواها  الصالة  علیهما  أخیه ووصّیه 

يف »االقبال«.
ومن املهّمات صیام ذلك الیوم شكراً وصالة ركعتني يقرأ يف كل 
ركعة منهما الفاحتة مرّة والقدر واإلخالص عشر مرّات، مث جيلس 

يف مصاله ويدعو بالدعاء املروّي.
املعروفة  املراسم  الیوم  هذا  يف  يظهر  أن  املهّمات  من  إّن  مثّ 
واألطفال  والنساء  العواّم  يعرفه  حىت  العظیمة  لألعیاد  الشرعّیة 
بالعید، ولكن يعّودهم بعمله يف أعیادهم مبا يوافق حقیقة العید، 

اجلّهال  ما خيالفها كما عرف من سنن  الشرع ال  به  كما ورد 
عن  عبارة  العید  فإّن  احملّرمات،  وبعض  بل  واللهو،  اللعب  من 
الرّب  يشمل  العام  لإلذن  مومساً  تعاىل  امللوك  ملك  جعله  وقت 
والفاجر، للحضور بني يديه، وعرض االستكانة لديه، وإظهار 
مراسم العبوديّة، وإطالق اجلائزة واملوهبة ولبس خلع األمان، أخذ 
صكك امللك والسلطان. فحقٌّ ملن عرف ذلك أن يتدارك حلضور 
هذا احملضر اجللیل الشريف، ويتهّیأ لكّل ما ميكن التهّیؤ به ملثل 
هذا اجمللس املنیف، ويتزّين مبا هو مرسوم عند أهل هذا احملفل 
النظیف، فإّن لكّل جملس لباساً خمصوصاً وزينة يناسبه، ولباس 
هؤالء لباس التقوى، وتاجهم تاج الكرامة والوقار، ولباس )أهل( 
املعارف  وتاجهم  احلسنة  األخالق   - وجه  يف   - اجمللس  هذا 
الربّانیة وتطهريهم تطهري القلب عن الشغل بغري اهلل، وعطرهم 

ذكر اهلل والصلوات على رسول اهلل وآله الطاهرين.
احلماة  على  بالسالم  يومه  خيتم  أن  املهمات  أهّم  من  إنّه  مثّ 
)األعمال،  بإصالح  له  يشفعوا  أن  يف  إلیهم  التضرّع  واخلفراء، 
واستصالح( احلال، ذي اجلالل واجلمال ويضّم إىل ذلك مبناسبة 
يكن  مل  إن  املرسلني،  سید  حبضرت  األعمال  تسلیم  الوقت 
يومه يف خفارته فإّن له حّقاً ثابتاً أيضاً يف خفارة آله الطاهرين، 
وخلفائه املعصومني ولكن مع خجل وحیاء من التقصري يف أداء 
حّق شكر النعمة بقدر املّنة، ومع لطف يف املقال وألفاظ التضرّع 
واستنزال  األعمال،  بلوغ  يف  عظیماً  أثراً  لذلك  فإّن  واالبتهال، 

اخلري من معدن اإلفضال.
 وبه العزيزة،  حضرته  يف  الشفاعة  إىل  الیوم  خبفري  فتوّجه 
على عرض أعمالك إىل مقّدس! حضرة األلوهّیة من باب كرم 
عفوه، وتبديله السیئات بأضعافها من احلسنات، مث قبوله ورضاه 
باملكارم والعنايات، فإنّه يفعل ما يشاء، وال يفعل ما يشاء أحد 
غريه، واسأله أن يزيد يف توفیقك يف ما بعد للجّد واالجتهاد، يف 
العماد، وآله األجماد،  الرسول  العباد، واملوافاة مع  خدمة مالك 
فإّن للوفاء يف أيّام الغیبة حقوقاً عظیمة يف حكم العقل عند ذوي 

األلباب، مع السادات واألحباب.

تقويم شهر ربيع األّول
٭ الیوم األول من ربیع األّول: لیلیة املبیت، هجرة النيب من 

املكة إىل »املدينة«.
الثالث من ربیع األّول: يزيد يضرب الكعبة باملنجنیق  ٭ الیوم 

و يهدمها.
بنت اإلمام   hاألّول: وفاة سکینه الیوم اخلامس من ربیع  ٭ 

.احلسني
احلسن  اإلمام  استشهاد  األّول:  ربیع  من  الثامن  الیوم  ٭ 

أسرار المراقبات
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.العسکری
.٭ الیوم التاسع من ربیع األّول: بدء إمامة اإلمام املهدي

.hمع خدجيه ٭ الیوم العاشر من ربیع األّول: زواج النيب
النيب؛ والدة  األّول: والدة  السابع عشر من ربیع  الیوم  ٭ 

.اإلمام الصادق

الهوامش:
1. يف نسخة : ويناجي ربه عند استهالله.

2. سورة الضحى، اآلية 5.

المقتبس من »المراقبات«، ميرزا جواد آقا ملکی تبريزی، فی مراقبات 
شهر ربيع األّول. 

من  الحرام  النفس  و  الحرام  بـالدم  تعرف  اليت  و  الزكیة  النفس 
.الشخصیات البارزة اليت ترتبط بظهور اإلمام املهدي

إن النفس الزكیة قبل 15 يوما من ظهور اإلمام املهدي يربز 
دوره يف الروايات املروية حول عالمات الظهور .

شاٌب من اصحاب و ارحام االمام المهدي
الروايات يرسل شابا من أصحابه و أرحامه  وأبرز ما تذكره يف 
يف الرابع والعشرين أو الثالث والعشرين من ذي احلجة، أي قبل 
أهل »مكة«.  على  بیانه  يلقي  لكي  لیلة  ظهوره خبمسة عشر 
ولكنه ما أن يقف يف احلرم بعد الصالة، ويقرأ علیهم رسالة االمام 
بوحشیة،  ويقتلوه  إلیه  يثبوا  منها، حىت  فقرات  أو   ،املهدي
داخل املسجد احلرام، بني الركن واملقام. ويكون لشهادته املفجعة 
اختبارية  احلادثة حركة  السماء. تكون هذه  أثر يف االرض ويف 
السلطة  وحشیة  للمسلمني  تكشف  فهي  متعددة.  فوائد  ذات 
وتأثريها  بظالمتها  الكافرة. ومتهد  القوى  ورائها  احلجازية، ومن 
حلركة املهدي، اليت ال تتأخر عنها أكثر من أسبوعني. كما 
أنت تبعث الندم والرتاخي يف أجهزة السلطة، بسبب هذا االقدام 

الوحشي السريع. 

اخبار الشهادة الشاب الزكي

متعددة يف مصادر  الزكي يف مكة،  الشاب  أخبار شهادة هذا 
الغالم،  تسمیه  وهي  الشیعیة.  مصادرنا  يف  وكثرية  الفريقني، 
والنفس الزكیة، ويذكر بعضها أن امسه محمد بن الحسن. فعن 

أمري املؤمنني قال: 
»أال أخبركم بآخر ملك بني فالن؟« قلنا: بلى يا أمير المؤمنين. 
قال: »قتل نفس حرام، في بلد حرام، عن قوم من قريش. والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة مالهم ملك بعده غير خمسة عشر ليلة.« 
شهر  في  »صيحة  فقال:  بعده؟  أو  شئ  من  هذا  قبل  هل  قلنا: 
رمضان، تفزع اليقطان، وتوقظ النائم، وتخرج الفتاة من خدرها.«1

والظاهر أن عبارة »قوم من قريش« مصحفة، حیث ال يستقیم 
االمام  عن  ابصير  أبي  إىل  مرفوعة  طويلة  رواية  ويف  معىن.  هلا 

الباقر قال: 
»يقول القائم الصحابه: »يا قوم! إن أهل مكة ال يريدونني، ولكني 
عليهم.«  يحتج  أن  لمثلي  ينبغي  بما  عليهم  الحتج  إليهم  مرسل 
فيدعو رجال من أصحابه فيقول له: »إمض إلى أهل مكة فقل: يا 
بيت  أهل  إنا  لكم:  يقول  اليكم، وهو  أنا رسول فالن  أهل مكة! 
الرحمة، ومعدن الرسالة والخالفة، ونحن ذرية محمد وساللة 
النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا، وابتز منا حقنا منذ قبض 
نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا.« فإذا تكلم الفتى 
النفس  وهي  والمقام،  الركن  بين  فذبحوه  إليه  أتوا  الكالم،  بهذا 
الزكية. فإذا بلغ ذلك االمام قال الصحابه: »أال )أما( أخبرتكم أن 

النفس الزكية 

شخصیات آخر زمانیة
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أهل مكة ال يردوننا. فال يدعونه حتى يخرج، فيهبط من عقبة طوى 
في ثالث مئة وثالثة عشر رجال، عدة أهل بدر، حتى يأتي المسجد 
إلى  ظهره  ويسند  ركعات،  أربع  إبراهيم  مقام  عند  فيصلي  الحرام 
الحجر االسود، ثم يحمد اهلل ويثني عليه، ويذكر النبي ويصلي 

عليه، ويتكلم بكالم لم يتكلم به أحد من الناس.«2
جبال  أحد  فیها:  املذكورة  وطوى  ذكرنا.  مرفوعة كما  والرواية 
مكة ومداخلها. وما ورد فیها عن النفس الزكیة قوي يف نفسه. 
ولكن املرجح يف كیفیة ظهوره أنه وأصحابه يدخلون املسجد 

فرادى. 
وقد أورد ابن محاد عداة أحاديث حول النفس الزكیة الذي يقتل 
يف »املدينة«، والنفس الزكیة الذي يقتل يف مكة و منها عن عمار 

بن ياسر قال: 
من  مناد  نادى  ضيعة  بمكة  يقتل  وأخوه،  الزكية  النفس  قتل  إذا 
السماء: إن أميركم فالن، وذلك المهدي الذي يمال االرض حقا 

وعدال. 
ويف كتاب »يوم اخلالص« نقال عن فتاوى السيوطي، ج 2 ص 

135 عن النيب قال: 
»إن المهدي ال يخرج حتى تقتل النفس الزكية، فإذا قتلت النفس 
الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في االرض. فأتي الناس 

المهدي فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها.«
و روي ابراهيم الجريري عن أبیه قال: 

النفس الزكية غالم من آل محمد اسمه محمد بن الحسن، يقتل 
بال جرم وال ذنب، فإذا قتلوه لم يبق لهم في السماء عاذر وال في 
االرض. فعند ذلك يبعث اهلل قائم آل محمد في عصبة لهم أدق 
في أعين الناس من الكحل، فإذا خرجوا بكى لهم الناس، ال يرون 
إال أنهم يختطفون يفتح اهلل لهم مشارق االرض ومغاربها. أال وهم 

المؤمنون حقا. أال إن خير الجهاد في آخر الزمان.3
وهذا يؤيد أن ظهوره يكون يف أول االمر يف عدد قلیل من 
أصحابه حبیث يشفق علیهم الناس ويتصورون أهنم سوف يقبض 

علیهم ويقتلون.4

خمس عشرة ليلة
 :قال أبا عبد اهلل الصادق

»ليس بين قيام قائم آل محمد و بين قتل النفس الزكية إال خمس 
عشرة ليلة.«5

الهوامش:
بريوت، ط 2،  األنوار«،    تقى، »حبار  بن حممد  باقر  1. جملسى، حممد 

1403 ق.، ج 52، ص 234.
2. املصدر السابق، ج 52، ص 307.
3. املصدر السابق، ج 52، ص 217.

4. ابن بابويه، حممد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، ط 2، 
1395 ق.، ج 2، ص 649.

5. املصدر السابق.

المصادر:
كوراين، علي،عصر ظهور، ج1، ص278 

ابن بابويه، حممد بن على، كمال الدين و متام النعمة - هتران، چاپ: دوم، 
1395ق.

إن األديان السماوية اليت فرضها اهلل عز وجل علی عباده من 
 حتی آخر األنبیاء واملرسلني حمّمد بن عبداهلل لدن آدم
تدعو إلی التوحید اخلالق وعال، وکلها جاءت باملفهوم الشامل 
والعام ملعنی کلمة »إسالم« واليت تعنی: التسلیم املطلق واإلذعان 

واالنقیاد هلل الواحد القهار.
وقد اختلفت الشرائع من دين آلخر. قال اهلل عز وجل:

قاً ِلما بتَْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكتاِب َو  »َو أَنتَْزْلنا ِإلَْيَك اْلِكتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ
تتَتَِّبْع َأْهواَءُهْم َعمَّا  أَنتَْزَل اللَُّه َو ال  بتَيتْنتَُهْم ِبما  َعَلْيِه فَاْحُكْم  ُمَهْيِمناً 
جاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َو ِمْنهاجاً َو َلْو شاَء اللَُّه 
َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة واِحَدًة َو لِكْن لَِيبتُْلوَُكْم في  ما آتاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْلَخْيراِت 

ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َجميعاً فتَيتَُنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم فيِه َتْخَتِلُفون «1
رسول  قبل   أنبیائه علی  اهلل  أنزهلا  اليت  السماوية  والکتب 
اهلل قد طواها الزمن ومل يبق منها إال »التوراة« و»اإلجنیل«. 
ولکن أهل الکتاب من الیهود والنصاری قد حرفهما. فقال اهلل 

تعالی:
»َأ فتََتْطَمُعوَن َأْن يتُْؤِمُنوا َلُكْم َو َقْد كاَن َفريٌق ِمنتُْهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اللَِّه 

ثُمَّ ُيَحرُِّفونَُه ِمْن بتَْعِد ما َعَقُلوُه َو ُهْم يتَْعَلُمون «2
فالتوراة واإلجنیل کالمها قد تطّرق إلیه التبديل والتحريف وتناول 
ذلک منها جانب العقیدة وجانب الشريعة علی حّد سواء، وما 

يف أيدی الناس منهما الیوم لیس هو التوراة اليت أنزل اهلل علی 
3.ولیس هو اإلجنیل الذي نزل علی عيسی ،موسی

الناس  أيدی  يف  مما  واإلجنیل  التوراة  يف  يکون  فقد  ذلک  ومع 
الیوم ما يوافق شريعتنا يف بعض اجلوانب، وحول هذا املعنی روی 

البخاري عن أبي هريرة أنه قال:
بالعربية  ويفسرونها  بالعبرانية  التوراة  يقرؤون  الکتاب  أهل  کان 
ألهل اإلسالم، فقال رسول اهلل: »ال تصدقوا أهل الکتاب وال 

تکذبوهم و»ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َو ما أُْنِزَل ِإلَْينا«.4
تلک  من  العديد  والتاريخ  واحلديث  التفاسري  حوت کتب  قد 
الروايات واملوضوعات اإلسرائیلیة اليت تسربت عرب اإلسالم بعض 
نقلوها من کتبهم  اليت  الروايات  الکثري من  الذين ذکروا  الیهود 
رويّة  ممن  أو  اإلسالمیة دون متحیص  األيادي  بعض  فتناقلتها 
کانوا يتجاوزون ويتساهلون يف التقل والرواية عن أهل الکتاب. 
وقد اعترب الشيخ عطية صقر أن اإلسرائیلیات هي إحدی مکائد 
من  أسلموا  من  بعض  لبس  وقد  واملسلمني،  لإلسالم  الیهود 
الیهود مسوح املسلمني ومارسوا نشاطهم الکیدي واخندع بعض 

املسلمني فساروا يف هذا الطريق.

معنی اإلسرائيليات وأنواعها في کتب التراث اإلسالمي

يوسف رشاد

اإلسرائيليات في التراث اإلسالمي

شخصیات آخر زمانیة
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أّواًل: معنی اإلسرائيليات
هي مجع لکلمة إسرائيلية وهي تعين قصة أو حکاية أو حادثة 
تُنسب إلی مرجع أو مصدر من املصادر الیهودية، وإسرائيل هو 

.يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
فبنو إسرائیل هم الذين تناسلوا و قد متت اإلشارة إلیهم يف هذا 

الباب يف القرآن الكرمي يف مواضع و يعرفون هبذا.
ولفظ اإلسرائیلیات - وإن کان يدل بظاهره علی الَقصص الذي 
التفسري  علماء  يستعمله   - يهودية  مصادير  عن  أصاًل  يُروی 
القصص  من  وأمشل  أوسع  هو  ما  علی  ويطلقونه  واحلديث 
الیهودی، فهو يف اصطالحهم يدل علی کل ما تطرق إلی التفسري 
واحلديث من أساطري قدمية، منسوبة يف أصل روايتها إلی مصدر 
يهودي أو نصراين أو غريمها، بل توسع بعض املفسرين واحملدثني 
فعدوا من اإلسرائیلیات ما دّسه أعداء اإلسالم من الیهود وغريهم 
علی التفسري واحلديث من أخبار ال أصل هلا يف مصدر قدمي، 
نیة،  وإمنا هي أخبار من صنع أعداء اإلسالم، صنعوها خببث 
هبا  لیفسدوا  واحلديث،  التفسري  علی  دسوها  طوية،  مث  وسوء 
لفظ  واحلديث  التفسري  علماء  أطلق  وإمنا  املسلمني...  عقائد 
الیهودی  للون  التغلیب  باب  من  ذلک  علی کل  اإلسرائیلیات 
واألباطیل  اخلرافات  هذه  من  يُروی  ما  غالب  ألن  غريه،  علی 
يرجع يف أصله إلی مصدر يهودي، والیهود قوم هبت، وهم أشد 

الناس عداوة وبُغضاً لإلسالم واملسلمني.
والیهود کانوا اکثر أهل الکتاب صلة باملسلمني، وثقافتهم کانت 
أوسع من ثقافات غريهم، وحیلهم اليت يصلون هبا إلی تشويه 

مجال اإلسالم ماکرة خادعة.5
واحلکايات  والروايات  القصص  عن  عبارة  هي  واإلسرائیلیات 

واألساطري اليت ذُکرت يف کتب الیهود ومنها:
اهلل  نيب  بعد  والتبديل  التحريف  علیها  دخل  اليت  التوراة   •

موسی؛
• ومن کتبهم »الزبور«، وهو الکتاب الذي أُنزل علی نيب اهلل 

داود؛
عن  عبارة  وهو  »التلمود«،  عنها  ينقلون  اليت  ومن کتبهم   •
الفقهیة  القوانني  جمموعة  أو  الشرعیة  لألحکام  مصنف کبري 
للديانة الیهودية، قام بوضع هذه األحکام والقوانني جمموعة من 
الیهود علی مر األزمنة والعصور،  األحبار واحلاخامات وفقهاء 
وأسفار التلمود يف األصل روايات شفهیة تناقلها احلاخامات من 

جیل إلی جیل.
وهذا الکتاب ملیء باألساطري واخلرافات اليت سّطرها حاخامات 
اليت  لإلسرائیلیات  خصبة  مادة  وهو  الیهود،  تاريخ  عرب  يهود 

تذخر هبا کتب الرتاث اإلسالمی؛
• ومن کتبهم أيضاً »الزوهار«،  وهي کلمة عربية تعنی اإلشراق 
أو الضياء، وکتاب الزوهار أهم کتب الرتاث القبالی نسبة إلی 
باآلرامیة  مکتوب  الصوفیة  إلی  تنتسب  فرقة  وهي  »القباالة« 
التوراة.  القدمي  للعهد  الباطين  املعنی  علی  العربية  إلی  تُرجم  مث 
التلمود  منزلة  يف  الیهود  املتصوفة  إلی  بالنسبة  أصبح  والزوهار 
بالنسبة إلی احلاخامیني، وقد شاع بعد ذلک بني الیهود، حتی 

احتل مکانة أعلی من مکانة التلمود...6

ثانياً: أنواع اإلسرائيليات في التراث اإلسالمی
الکرمي  القرآن  ووافق  اإلسالمیة  الشريعة  أقرّته  ما  األّول:  القسم 
والُسنة النبوية الصحیحة من کتب الیهود وخاصة التوراة مما مل 

يعرتيه التحريف والتأويل والتبديل ومن ذلک:
• أمساء األنبیاء دون اخلوض يف قصصهم اليت شاهبا کثري من 

التحريف والتبديل ما اخرتعوه يف قصة يعقوب؛
• ورود بعض التشريعات يف التوراة أقّرهتا شريعتنا اإلسالمیة ومن 

ذلک اخلتان.
القسم الثاني: فهو ما خالف شرعنا اإلسالِم احلنیف وهو کثري 
وغزير ومن أمثلة ذلک تطاوهلم علی األنبیاء اهلل واالنتقاص 
منزلة  عندنا - کمسلمني - أصحاب  قدرهم وهم  واحلّط من 
رفیعة سامقة حبسب درجاهتم ومنزلتهم عند اهلل عز وجل وهم 

عندنا من املعصومني من الکبائر اليت قذفتهم هبا التوراة احملّرفة.
أما عقیدهتم الفاسدة يف ذات اهلل سبحانه وتعالی فقد وصفوه عز 
وجل بصفات ال تلیق جبالله وعظمته وهبائه وقدسیته، فالتوراة 
تشبه بالبشر فهو يف عیوهنم إله يُصاب بالتعب والنصب لذلک 
علواً  األفاکون  به  تعالی عما وصفه  االسرتاحة  إلی  فهو حيتاج 

کبريا. فتقول التوراة: 
اليوم  في  واستراح  أيام  ستة  في  واألرض  السموات  خلق  اهلل  إن 

السابع وکان يوم السبت...7
خمالفاً  جاء  ما  وهو  القسم  هذا  إن  القول  فیمکن  هذا  وعلی 
األّول، وذلک ألن  القسم  بکثري من  أکثر  اإلسالمیة  لشريعتنا 
خمالفتهم لنا مشلت مجیع أوجه الدين سواء کان يف اإلعتقاد أم 
يف األحکام أو فیما يتعلق باملواعظ واحِلکم. ويف النوع األخري 
سنجد الکم الغزير من القصص واحلکايات اليت حتمل بني طیاهتا 
کل غريب وعجیب وشاذ. وقد أتت التوراة بتفاصیل ودقائق ال 
طائل منها، وکذلک ما تذخر به التوراة من حکايات وقصص 
ال أصل هلا يف ديننا اإلسالمی احلنیف، کقصة احلّیة8 وغريها من 
القصص واألساطري اليت انتقل بعضها لرتاثنا اإلسالمی مما أفسد 

علی بعض املسلمني عقائدهم مبا تنطوی علیه هذه اإلسرائیلیات 
املخالفة لشرعنا من تشبیه وجتسیم ووصف اهلل عز وجل مبا ال 
تراثنا  يف  اندست  اليت  واحلکايات  األساطري  هذه  أن  يلیق کا 
بأن  لالدعاء  للمستشرقني  مادة خصبة  مبثابه  اإلسالمی کانت 
اإلسالم قد اقتبس عقائده وشرائعه من األديان األخری وخاصة 
من الیهودية. هذا إلی جانب ما تصوره تلک احلکايات الغريبة 
والعجیبة اليت اندست يف مصادرنا اإلسالمیة يف صورة دين خرايف 
يعنی بالرتهات واألباطیل اليت ال أصل هلا. لذلک کله کان هذا 
الصنف أو القسم الذي خيالف اعتقادنا وشريعتنا کمسلمني من 
اخلطورة مبکان حبیث أصبح هذا املوضوع کالسرطان الذي يسري 
بني کیان مصادرنا وتراثنا وخاصة کتب التفاسري وقصص األنبیاء 
الرقائق مما اخرتقته تلکم اإلسرائیلیات اإلسرائیلیات اليت  وکتب 

ينبغي تطهري وتعقیم تراثنا منها.
عنه  سکت  وما  يُنکره  ومل  اإلسالم  يُقرُّه  مل  ما  الثالث:  القسم 

شرعنا، فهذا النوع ال ُنصدقه وال ُنکذبه.
وأمثلة هذا النوع کثرية وهو مما ال فائدة منه وال طائل يُرجی من 
روايات تلک احلکايات والقصص واألساطري. ومن ذلک وصف 

تابوت العهد الذي ذکره اهلل عز وجل يف سورة البقرة بقوله:
»َو قاَل َلُهْم نَِبيتُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت فيِه َسكيَنٌة ِمْن 
رَبُِّكْم َو بَِقيٌَّة ِممَّا تتََرَك آُل ُموسى  َو آُل هاُروَن َتْحِمُلُه اْلَمالِئَكُة ِإنَّ 

في  ذِلَك َليًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنين «9
فهذه هي أنواع اإلسرائیلیات اليت ذُکرت يف مصادرنا اإلسالمیة.
و سنتطرق يف العدد القادم بتقدمي الیهود الذين تظاهروا باإلسالم. 

إن شاء اهلل.

الهوامش:
1. سورة املائدة، اآلية 48.
2. سورة البقرة، اآلية 75.

الذهيب،  جسني  حمّمد  الدکتور  واحلديث«،  التفسري  يف  »اإلسرائیلیات   .3
ص 9.

4. رواه البخاري فی »کتاب الشهادات«، باب: ال ُيسأل أهل الشرک عن 
الشهادة وغريها، ص 29.

الذهيب،  جسني  حمّمد  الدکتور  واحلديث«،  التفسري  يف  »اإلسرائیلیات   .5
ص 15.

العريب،  الناشر: دار الکتب  اللدود للسامیة«، ص 67،  العدو  6. »التوراة 
دمشق - القاهرة.

7. »سفر التکوين«، اإلصحاح الثاين، ص 1؛ »سفر اخلروج«، اإلصحاح 
احلادي والثالثون، ص 18.

8. »سفر التکوين«، اإلصحاح/3.
9. سورة البقرة، اآلية 248.

قديماً  المسيحية واإلسالم  في  وأثرهم  المتخفون  »اليهود  من  المقتبس 
وحديثًا«، يوسف رشاد، الناشر: دار الکتاب العربي، ط 1، 2010م.
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النيب  نفس  أمة  القدرة من  يقوم أصحاب  نيب  وفاة كل  بعد  و 
عندما  تدرجيیة  بصورة  أهواءهم  حسب  نبیهم  شريعة  بتحريف 
يروهنا خمالفا ألهواءهم أو خيفوهنا و يصل األمر إىل ما ال ميكن 
اإلهلي. و كان كل نيب حىت زمن  النظام  إىل  التوصل  لإلنسان 
خامت األنبیاء يدعو لشريعة جديدة على أساس الشريعة الواحدة 
حمّمد  اإلسالم  نيب  بعثة  مع  و  النبوة  ختم  بعد  لكن  و  اإلهلیة 
املصطفى قام بعض الناس بتحريف الشريعة ألسباب دون 
أن يأيت نيب جديد إال أن النيب كان قد دعا أمته سابقا لكي 
تتبع الطرق اليت أشار إلیها و هكذا كان طالبو احلق بإمكاهنم 

التوصل إىل احلقائق قائال:
»انی تارک فيکم الثقلين کتاب اهلل و اهل بيتی ما إن تمسسکتم 
بهما لن تضّلوا بعدی و قد انبأنی اللطيف الخبير انّهما ال يفترقان 

حّتی يردا علّی الحوض.«1
ما مت حتريف الشريعة و إخفاءها سابقا متت يف هذه األمة بثالثة 

طرق و هي كالتايل:

1. منع ذكر الحديث 
الرسول و وصل األمر  كتابة احلديث و نقله مما منع بعد 
إىل أن يف عصر اخللفاء الثالثة مل يستطع أحد أن يكتب كتاب 
إلحیاء سنة النيب فحسب بل أحرق كل األحاديث الباقیة 

من السابق بأمر اخللیفة الثانیة.
ان الصديق مجع الناس بعد وفاة نبیهم فقال: 

والناس  فيها  تختلفون  أحاديث   اهلل رسول  عن  تحدثون  إنكم 
بعدكم أشد اختالفا فال تحدثوا عن رسول اهلل شيئا فمن سألكم 

فقولوا بيننا وبينكم كتاب اهلل فاستحلوا حالله وحرموا حرامه.2 
و كانت   اهلل رسول  عن  احلديث  أيب  مجع  عائشة:  قالت 
مخسمائة حديث فبات لیلته يتقلب كثريا قالت: فغمني. فقلت: 
أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي 

لم  فقلت:  فحرقها.  بنا  فدعا  بها  فجئته  عندك  التي  األحاديث 
أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث 
عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت 

ذاك.3 
عمر بن الخطاب بسبب إجراءاته القهرية و تصلبه ضیق اخلناق 
على الناس كثريا و ما كان جيرأ أحد أن خيالفه. هناك حكايات 

كثرية حول سیاساته و إجراءاته نشري هنا إىل بعضها :
- عن سعد بن إبراهيم عن أبیه: أن عمر حبس ثالثة: ابن مسعود 
وأبا الدرداء وأبا مسعود األنصاري فقال: قد أكثرتم الحديث عن 

4.رسول اهلل
بشعار  احلديث  نقل  عن  الناس  مينع  عمر كان  أن  نقل  و   -
»حسبنا کتاب اهلل«. روی ابن سعد عن عبداهلل بن العالء قال: 

سألت القاسم بن محّمد أن ميلی علّی أحاديث، فقال: 
الناس أن  إن االحاديث کثرت علی عهد عمر بن خطّاب فأنشد 
أهل  مثناة کمثناة  قال:  ثم  بتحريقها  أمر  بها  أتوه  فلما  بها  ياتوه 

الکتاب؟!5 
- قد روى شعبة وغريه عن بیان عن الشعبي عن قرظة بن كعب 

قال: 
لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال: أتدرون لم شيعتكم؟ 
قالوا: نعم تكرمة لنا قال: ومع ذلك أنكم تأتون أهل قرية لهم دوى 
بالقرآن كدوي النحل فال تصدوهم باألحاديث فتشغلوهم، جردوا 

القرآن وأقلوا الرواية عن رسول اهلل وأنا شريككم.6 
فی »تاريخ« ابن کثير عن ابی هريره قال: ما کنا نستطيع أن نقول: 
قال رسول اهلل حّتی قبض عمر.7 بینما بعض الناس قد مسح 
عمر هلم لینقلوا احلديث و منهم: تميم الداری، راهب النصرانی 
يف  أسلما  اللذان  و  الیهودی  املشهور  العامل  االحرار،  کعب  و 

عصر عثمان.8 
إىل  أباذر  نفى  هو  السابقني.  اخللیفتني  طريق  عثمان  واصل  و 
»ربذة« بسبب نقل أحاديث الرسول9و تعرض قواته لـعمار 

ياسر و جرح شديدا.10 

2. تشويه صورة النبي
و مما فعله أصحاب القدرة من األمة اإلسالمیة لتحريف الشريعة 
إنزال شخصیة  النيب و إظهار و  الناس على  تفضل بعض 
األعداد  أشرنا يف  قد  .و  إنسان عادي  من  رتبة  اقل   النيب
السبقة غلى بعض الروايات يف هذا اجملال و هنا نشري إىل بعض 

آخر و على القراء دراسة هذا املوضوع بعمق أكثر:
- روی عن حذيفة قال: رأيتين أنا و النيب نتماشى، فأتى 
سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، فبال، فانتبذت 

منه، فأشار إيل فجئته، فقمت عند عقبه حىت فرغ.11
- ينقل عن عائشة قوهلا: 

»يا   :اهلل رسول  فقال  األنصار  من  رجل  إلي  امرأة  زّفت  أنَّها 
عائشة ما کان معکم لهو؟ فإنَّ األنصار يعجبهم اللهو.«12

- و هناک رواية أخری تقول: مّر رسول اهلل بالّذين يدّکون 
بالـ»مدينة« و قام علیهم و کنت أنظر بني أُُذنیه و هو يقول:

خذوا يا بنی أرفده حّتی تعلم اليهود و الّنصاری أنَّ فی ديننا فسحة. 
فجعلوا يقولون: أبوالقاسم الطيّب!6 

قالت:  عمر،  طلع  اذا  عائشه کذلک:  عن  رواية  فی  جاء  و 
فارفضًّ الّناس عنها أو تفّرقوا خوفاً منه.13

- روی البخاری فی صحیحه و أحمد]بن حنبل[ فی مسنده عن 
أبی هريرة ما يلی: 

 أُقيمت الصالة و عّدلت الّصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول اهلل
فلّما قام فی مّصالة ذکر أنّه ُجنب. فقال لنا: »مکانکم«، ثم رجع 

فاغتسل، ثّم خرج الينا و رأسه يقطر فکبرَّو فصلينا معه.14
بقوم  مّر   النبی أّن  مايلي:  انس  و  عائشه  عن  ينقل   -

يلحقون. فقال: »لو لم تفعلوا لصلح؟« قال: 
قلب  قالوا:  لنخلکم؟«  فقال: »ما  فمّر هبم  فخرج شيصا. 

کذا و کذاو قال: »انتم أعلم بأمر دنياکم.«15

3. وضع الحديث
الشريعة  بتحريف  قاموا  للذين  قدرة  أكثرها  و  الثالث  األداة 
احملمدية كانت وضع احلديث. يعتقد املؤرخون أن وضع احلديث 
اإلمام  وقع  اليت  السنة  يف  و   .علي اإلمام  باستشهاد  بدأ 
احلسن معاهدة السالم مع معاوية أمر معاوية قواته: أكرموا 
بالتايل بعد منع رواية احلديث حول  من نقل فضائل عثمان. و 
اإلمام علي و بالناس و بعد إكرام من كانوا ينقلون مكارم 
عثمان بدأ زعماء الفرق بوضع احلديث حول مكارم عثمان و 
 البیت أهل  حول  أحاديث  يضعون  أخرى كانوا  جهة  من 

لكي يشوهوا صورهتم بني الناس.16 
كتب معاوية إىل عماله نسخة واحدة إىل مجیع البلدان: 

انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا و أهل بيته فامحوه من 
الديوان و أسقطوا عطاءه و رزقه و شفع ذلك بنسخة أخرى من 

اتهمتموه بمواله هؤالء القوم فنكلوا به و أهدموا داره .17 
اخلطاب  بن  عمر  وصفه  الذي  أبوهريرة  بدأ  الفرتة  هذه  يف  و 

 .كاذبا18 بوضع احلديث ضد اإلمام علي
قد روى ابن عرفة املعروف بنفطويه و هو من أكابر احملدثني و 

أعالمهم يف تارخيه و قال: 
إن أكثر األحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام 
بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم.19

و نذكر هنا بعض هذه األحاديث املوضوعة:
- روی عن رسول اهلل فی احلديث املشهور: »انا مدينة العلم 

و علیٌّ بابها« و وضعوا نقیض هذه الرواية مثل ما ترون: 
»أنا مدينة العلم و ابوبکر اساُسها و عمر حيطانُها و عثمان سقفها 

و علیٌّ بابها.«
الحسين سيدا شباب  و  اهلل: »الحسُن  - روی عن رسول 

اهل الجّنة.«
و وضعوا نقیض هذه الرواية مثل:

»ابوبکر و عمر سّيدا کهول اهل الجّنة.«20
على كیفیته  التعرف  علینا  الدين جيب  على حتريف  للتعرف  و 
التحريف و األدوات املستخدمة و سنتطرق يف العدد القادم إىل 
بعض أشهر من قاموا بوضع احلديث و جذورها و بواعث هذه 

األشخاص. إنشاءاهلل.
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املصادر  إىل  الرجوع  خالل  من  اإلهلیني  احلكماء  عمل  فیما 
سر  الكتشاف  التاريخ،  يف  اجلارية  السماوية  والسنن  الوحیانیة 

الكون واحلكمة املعنوية جملئ ورحیل الثقافات واحلضارات. 
وكل هذا اجلهد واجلّد هو من أجل معرفة يف أي نقطة من التاريخ 
يستقر اإلنسان العصري واجملال الثقايف واحلضاري املعاصر وإىل 
تراجعهم  من  للحد  العمل  ميكن  وكیف  مصريهم  سیؤول  أين 

وسقوطهم لكي يبقوا يف قمة التاريخ إىل األبد. 
العامل العصري، كل  البشرية قد فقدت يف خضم  واملؤسف أن 
بالتفكري  املتسم  والتساؤل  الكون  التفكري حول  وجمال  إمكانیة 
وهي جترب يف أكثر طبقات احلیاة ضحالة السري والسفر الطويل 
يف أقصى أبعاد النوم واألكل والغضب والشهوة، ويف غفلة تامة 
عن هذا املعىن الذي أشار الیه الشیخ األجل سعدي الشيرازي: 

إن األكل والنوم والغضب والشهوة، هي شغب وجهل وظلمة
فالحيوان ال يعرف شيئا عن عالم اإلنسانية

فالسفة التاريخ يبحثون عن حكمة التاريخ
االنسان  ومرور  واحلضارات  الثقافات  وزوال  حلول  جتربة  إن 

الیوم  يعرفون  الذين  الفالسفة  ببعض  دفع  التاريخ،  بتقلبات 
بـ»فالسفة التاريخ« إىل دراسة وقیاس هذا اجملئ والذهاب واملبين 
حول  حيملونه  الذي كانوا  العام  واإلنطباع  العاملیة  النظرة  على 
العامل واالنسان ووفروا يف ظل اجلهد واملثابرة، إمكانیة الوصول 
إىل صیغة وقانون يف خطوة لتفسري هذا الصعود واهلبوط الذي 

متت جتربته على مدى األلفیات السالفة لألمم واحلضارات. 
هيغل  خطى  على  يسري  الذي كان  ماركس  فیهم  مبن  والبعض 
اعتمد »جرب التاريخ«. واعترب ماركس اجملتمع والتاريخ باهنما رهن 
باإلقتصاد وتطور أدوات اإلنتاج وجممل الصعود واهلبوط مرتبط 
هبذه األدوات. ورأى بعض هؤالء الفالسفة أن بعض الناس هم 
والقنوات  األنفاق  يف  تعیش  اليت  األمساك  وجمموعات  كاخلیول 
املائیة وال متلك أي إرادة واختیار وتسلك مسارا لیس لديها أي 
إشراف على بدايته وهنايته وصعوده وهبوطه. وهاتان اجملموعتان 
إعتربتا أن االنسان خيضع للجرب ويفتقد الي إختیار. وعلى أي 
حال فان الدافع إلكتشاف القوانني والتقلید اخلاص لتفسري حركة 
اجملتمعات والتاريخ وحلوهلا وزواهلا، وّجه كال من فالسفة التاريخ 

باجتاه ما. 
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ومن بني العلماء املسلمني كان عبد الرحمن بن خلدون االندلسي 
عامل   - الفرنسي  مونتسكيو  الغرب كان  وحكماء  علماء  وبني 
القرن الثامن عشر للمیالد – من أوائل الذين اهتموا باكتشاف 

التقالید اجلارية والسائدة يف اجملتمعات االنسانیة. 
وقبل قرون من هاتني الشخصیتني وسائر الرجال الذين اهتموا 
يف حلة فالسفة التاريخ بالبحث يف هذا املضمار، كان »القرآن 
الكرمي« حتدث عن السنن والقوانني اليت تظهر سر جممل جمئ 
وبتبعه  القدر  واجملتمعات.  األمم  وإحنطاط  مسو  وكذلك  وزوال 
تبديل  ال  اليت  الثابتة  السنن  اليت ستجرب  االنسانیة  اجملتمعات 
هلا. كل ما ال يؤثر كره أو رضا االنسان علیها وال يستحدث 

تغري فیها. 
حیاة  للمجتمع  قد حددوا  املعصومني  وبعده  الكرمي  القرآن  إن 
اعتبارهم  عن  فضال  وموضوعیة  وشخصیة  معینا  وأجال  وموتا 
االنسان خمريا لینتزعوا كل قیود اجلرب واإلجبار اليت تقیده، لیجد 
كل انسان نفسه مسؤوال أمام كل ما يفعله ولیس يرى يف الوقت 
خامتة  أنه سیخضع يف  بل  فحسب  فعله  ما  نتائج كل  املعلوم 
الكرمي  القرآن  أن  فعله، حبیث  ما  للمساءلة حول كل  املطاف 

يقول بصراحة: 
ِإَذا  َضلَّ  َمْن  َيُضرُُّكْم  اَل  أَنُفَسُكْم  َعَلْيُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  »يَاأَيتَُّها 

اْهَتَديتُْتْم«1
الشهید مطهري يف كتابه »اجملتمع  له  املغفور  وإستنادا إىل قول 
والتاريخ« فقد ورد يف الكتب اليت وضعت حول فلسفة التاريخ أنه 
عندما يأيت احلديث على ذكر العوامل الدافعة وتطور اجملتمعات 

والتاريخ، يتم اإلشارة اىل عدة وجهات نظر عامة. 
1. النظرية العنصرية: ترى هذه النظرية ان العامل الرئیسي والدافع 
واملهیئ لتطور اجملتمعات، هو بعض األعراق. ووفقا هلذه النظرية 
فان بعض األعراق ترى أهنا متلك املواهب الكفیلة ببناء احلضارة 
والبعض االخر يفتقد إلیها. ومثة اشخاص مبن فیهم كنت غوبينو 
العنصر  بذلك  ويقدموا  لیفضلوا  الرؤية  هذه  يدعمون  الفرنسي 
موهوبا  ويعتربونه  اجلنويب  والعنصر  العرق  على  الشمايل  والعرق 

لتعلم وتلقي العلم والصناعة واألخالق والفن؛
2. النظرية الجغرافية: وجمموعة اخرى تعترب أن العامل املؤثر الذي 
يسهم يف بناء احلضارة والثقافة واإلنتاج هو »البیئة الطبیعیة«. 
ويعتربون أن مونتسكیو صاحب كتاب »روح القوانني« هو من 
قّدم ودعم هذه النظرية. ومن وجهة النظر هذه، فان مثة مناطق 

واقالیم خاصة قادرة على إجناز احلداثة وحتقیق التقدم؛
والثقافة  التاريخ  فان  النظرية   هلذه  ووفقا  األبطال:  نظرية   .3
يتمتعون  استثنائیون  رجال  العباقرة،  يصنعها  الكربى  واحلضارة 
باملوهبة والذكاء اخلارج واإلبداع لیجعلوا االخرين يسريون خلفهم 

على طول التاريخ مع أهنا كانت يف قمة القدرة و الثروة و امللذات 
املادية يف لیلة واحدة و وصل األمر إىل أهنا زالت عن األرض كما 
جند يف املقابل فئة قلیلة منهم أي الذين كانوا يعشیون يف أصعب 
ميارسون  القدرة  و  السلطة  أصحا  و  األغنیاء  و كان  الظروف 
علیهم الضغط و هم ورثوا األرض يف لیلة واحدة مبشیئة اهلل هم 

حسب قول اهلل تعاىل : 
»َلياٍت ِلَقْوٍم يتَْعِقُلون «

و جيب علینا أن نستخلص العرب و الدروس من األقدمني بدراسة 
هذه األسئلة و فهمها و نسري يف الصراط املستقیم لكي نصل 

إىل السعادة األخروية. انشاءاهلل.

الهامش:
1. سورة املائدة، اآلية 105.

املقتبس من »سر اهنیار الثقافات واحلضارات«، إمساعیل شفیعي 
سروستاين، هالل، طهران، 1394 ش.

الفیلسوف  كاراليل  ويعد  وانتاجا.  وتقدما  فكرا  ويستحدثون 
الربيطاين وصاحب كتاب »األبطال« من مروجي هذه النظرية؛

4. النظرية اإلقتصادية: ويرى أنصار هذه النظرية بان االقتصاد 
الدافعة للتاريخ والتغري والتطور، ويدافع كارل ماركس  القوة  هو 
الشؤون  مجیع  ويعتربون  النظرية.  هذه  عن  املاركسیني  وسائر 
االجتماعیة والدينیة والسیاسیة والعسكرية باهنا مظهر السلوب 

اإلنتاج وعالقات اإلنتاج اخلاصة باجملتمعات؛
5. النظرية اإللهية: ووفقا هلذه النظرية فان ما حيدث يف األرض 
بالغة.  هو عمل مساوي هبط إىل األرض تأسیسا على حكمة 
التاريخ، تشكل مظهرا  ويف هذه الرؤية، فان حتوالت وتطورات 
لدور  مشهد  هو  التاريخ  إن  البالغة.  احلكیمة  اإلهلیة  للمشیئة 
الشهري  واالسقف  املؤرخ  بوسوية  وكان  املقدسة.  اإلهلیة  اإلرادة 

ومريب لوئي الخامس عشر من أنصار هذه النظرية.
وقد قام الشهید مطهري بنقد كل نظرية، وأورد أدلته باختصار يف 
دحض كل من النظريات اخلمس. لكنه يغلق دفرت احلديث عن 
اجملتمع والتاريخ من دون أن يعلن رؤية أخرى أو يؤيدها. لكنه 
القرآنیة  اآليات  إىل  يستند  اخلمس،  النظريات  هذه  وقبل طرح 
لیشري إىل أربعة عوامل تسهم يف مسو واحنطاط األمم. ويأيت على 
و»تنفیذ  والفرقة«،  و»اإلحتاد  العدالة«،  وغیاب  »العدالة  ذكر 
أو ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر«، و»الفسق والفجور 
ذاهتا  تنطوي حبد  ومؤشرات  معايري  بوصفها  اخللقي«  والتفسخ 

على مسو أو احنطاط اجملتمع والتاريخ. 
ما ذكرنا هو مقدمة للدخول يف قضیة جديدة و لإلجابة هلذه 
األسئلة اليت تقول ملاذا و كیف اهنارت بعض احلضارات و األقوام 

سّر إنهیار الثقافات والحضارات

سّر إنهیار الثقافات والحضارات
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إن املواد الغذائیة والدوائیة تشكل جبهة جديدة فتحها التحالف 
الصلیيب - الصهیوين ضد اجملتمع البشري وخاصة املسلمني. إن 
فكرة الشعب املختار الواردة يف »التوراة«، هي فكرة حمرفة، ومتثل 
بیانا ومرشدا ألداء وعمل املختارين الذين يدعون السیادة املطلقة 
على العامل والقائمني على إسرائیلیات مثل النظام العاملي اجلديد 
ما دفع املشركني والكافرين اجلدد إىل إرساء حتالف اسرتاتیجي 
لتنفیذ مؤامرة هدفها اإلطاحة واإلنقالب على البشرية والسیما 

املسلمني. 
وقامت جبهة التحالف الصلیيب - الصهیوين هذه بتنظیم مواجهة 
جديدة حتت عنوان »معركة التكنولوجیا احلديثة«، يتم من خالهلا 
ختطیط وتطبیق خطط وبرامج هتدف إىل إبادة األجیال البشرية 
واملمیز يف  املختار  العرق  إجياد  دونیة هبدف  أعراقا  تعتربها  اليت 
السیناريوهات واملشروعات  إطار إجراءات منوعة وخلف ستار 
الدوائیة والغذائیة. إن هذه الفئة من اإلجراءات، متضي قدما إىل 
اإلمام يف غاية اهلدوء ومن دون إثارة أي ضجة واحتجاج جاد 
ويف ظل متتعها بالدعم الشامل من لدن مؤسسات وبؤر السلطة 
السیاسیة واملالیة وبأدىن قدر من الضجیج والضوضاء ويف غاية 
بـ»إسرتاتیجیة  تسمیتها  جيب  إسرتاتیجیة  وهي  واخلفاء،  السرية 

القتل الصامت«. 
األسر  من  هم  الصامت،  القتل  هذا  اسرتاتیجیة  واضعي  إن 

املختارة واسعة النفوذ اليت تشكل حلقات السلطة والثروة العاملیة. 
وهذه األسر، إما هي يهودية بالرغم من أهنا تقدم نفسها الیوم 
بالعهد  توجهات خاصة  ذات  أو مسیحیة  أهنا مسیحیة،  على 
العتیق، وتؤمن بالنظريات اإلحلادية للشعب املختار وإجياد نظام 
يف  الواردة  للتعالیم  وفقا  املختار  الشعب  هذا  قبل  من  جديد 
التوراة احملرفة. وبذلك فان هذه األسر تتمتع بصفة عامة بالعصبیة 
العتیق،  العهد  اخلاصة واليت تضرب جبذورها يف  العرقیة واإلثنیة 
ال بوصفه كتابا مساويا بل باعتباره بیانا عنصريا وقومیا بامتیاز. 

»هرجمدون  أو  الكربى  املواجهة  هذه  اسرتاتیجیة  واضعي  إن 
التكنوحیوية«، هي الشركات العمالقة واإلحتكارات التكنوحیوية 
و  بريد«  »بايونري  و  »دوبوينت«  و  »مونسانتو«  فیها  مبا 
 )CGIAR( »سینغنتا« و »اجملموعة الدولیة للبحوث الزراعیة«
ورعاهتا املالیني والدولیني وأسر خمتارة مبا فیها روكفلر وروتتشيلد 
»البنك  مثل  دولیة  ومؤسسات  غيتس  وبيل  وهريمن  وفورد 
الدويل« و »صندوق النقد الدويل« و »منظمة الصحة العاملیة« 
الغذائیة  والشركات  مرتوبولیتني  بوصفها  االمريكیة«  »اإلدارة  و 
والدوائیة العمالقة والشركات املصنعة للمواد الكیمیاوية وجمرمون 
عسكريون مثل دونالد رامسفيلد وهم من كبار أصحاب أسهم 

شركة »Gilead Dciences« لألدوية. 
واهلدف من معركة هرجمدون التكنوحیوية« هو اإلطاحة باألعراق 

الدنیا واجياد جمتمع مثايل وعسكري حديث وفريد تأسیساً على 
النظام الذي مت تعريفه من قبل الشعب املختار وبناء دولة عاملیة 
حتت سیادة ماشیح الذي يعتربه التفسري الكاباالئي للتوراة احملرفة 

بانه املنقذ واملؤسس لسیادة الشعب الیهودي وال كنيب. 
ويف هذه املواجهة الغادرة اليت تستهدف اإلطاحة باالخرين، يتم 

استخدام مشروعات وبرامج منوعة مبا فیها: 
• إعقام النساء اللوايت ميضني سنني اإلخصاب؛

• ِخصاء الرجال؛
• تطبیق برامج من قبیل تنظیم األسرة وإطالق شعارات مثل أبناء 

أقل، حیاة أفضل؛
 )GMO( تعمیم وإرغام زراعة البذور واحلبوب املعدلة جینیا •
للبیئة وسالمة وحیاة االنسان،  قاتلة ومدمرة   آثارا  واليت حتمل 
املسبب  واألرز  للعقم  املسببة  الذرة  إنتاج  مشروعات  مثل 
 DNA للسرطان كمكاسب اهلندسة الوراثیة والتالعب جینیا بـ
احلیوانات وتغیري ماهیتها الطبیعیة وبالتايل جعل اللحوم وااللبان 
واللحوم املعاجلة مسببة للكثري من األمراض القاتلة واملمیتة، مبا 
فیها سرطان الربوستاتا لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء 

كحصیلة ومثرة مثل هذه اإلجراءات الوراثیة املعلنة؛
• إنتاج العقاقري القاتلة أو تعبئة وإضافة املواد املسببة للعقم إىل 

األدوية وإنتاج وبیع األمراض و....
واخر املؤامرات اليت طبقت الستهداف االخرين يف إطار عملیة 
هرجمدون التكنوحیوية من قبل البؤر واملراكز الصلیبیة - الصهیونیة 
املختارة وحلقة السلطة والثروة واليت واجهت لألسف صمتا ذا 
صانعة  واملؤسسات  واحملافل  األوساط  من  اهتمام  وعدم  مغزى 
السیاسة والقرار يف العامل، متثلت يف مشروع بناء مستودع للبزور 
واحلبوب بعنوان »اسوالبارد«،1 وهو املشروع الذي عرف مبستودع 
يوم القیامة. وهذا املشروع الذي وضع موضع التنفیذ منذ عام 
2007م.، هو مؤامرة أبقیت أهدافها ومآرهبا خفیة لألسف حلد 
املشروع،  هبذا  املتصلة  االهداف  يف  والتدقیق  التأمل  إن  االن. 
التكنوحیوية.  هرجمدون  حققتها  اليت  اخلطرية  األبعاد  تظهر 
مثل  مؤسسات  بالتحديد  هم  املشروع  هذا  على  والقائمون 
»روكفلر« و »بیل غیتس« وشركات مثل مونسانتو و »بريد« 
و سینغنتا واجملموعة الدولیة للبحوث الزراعیة CGIAR. وهبذا 
املشروع فان معركة هرجمدون التكنوحیوية ضد الشعوب السیما 
املسلمة منها دخلت مرحلة جديدة. واهلدف من هذا املشروع 
هو اإلستئثار بعینات البزور املوجود على الصعید العاملي وإبادة 
وتفكیك باقي بنوك البزور املوجودة يف أقاصي العامل واستبداهلا 
ببزور معدلة وراثیا لتبقى حكرا على الشركات العمالقة متعددة 
اجلنسیات للبزور واحلبوب، وممارسة السیطرة واهلیمنة العاملیة فیما 

خيص توفري املواد الغذائیة ويف النهاية اإلفادة من سالح  الطعام 
على  القضاء  وبالتايل  العامل  سكان  خفض  يف  الغذائیة  واملواد 
األعراق الدنیا والوصول إىل بناء عرق ممیز ونظام عاملي جديد. 

املتعلق  املستودع  هذا  قصة  هو  املقال،  إدامة  يف  ستقراونه  وما 
املعلنة واالهداف احلقیقیة  الدعائیة  بالقائمني هؤالء واالهداف 
اسرتاتیجیة  من  جزء  بوصفه  املشروع  هذا  إطار  يف  تندرج  اليت 
معركة اخر الزمان للمختارين الصلیبیني - الصهیونیني واليت مت 
من  املتحدر  االمريكي  الباحث  انغدال  وليام  تبیاهنا يف كتابات 
الشیطاين«  املشروع  موت  »بزور  ومؤلف كتاب  املانیة  أصول 
جملهرية«  للمتعضیات  الوراثي  بـ»التغیري  املعروف  التشهريي 
 Moratorium on Genetically Manipulated(

.)(GMO) Food

عمالقة المواد الغذائية ومجهوالتنا
من هو بيل غيتس؟

من  عشر  الرابعة  يف  عندما كان  احلاسوبیة  الربجمة  مهنة  مارس 
عمره. وأسس »مايكروسوفت« يف العشرين من عمره وبینما كان 

مايزال طالبا يف جامعة »هارفرد«. 
وحتول يف عام 1995م. إىل أكرب شريك يف شركة مايكروسوفت 
اليت تعد أكرب شركة حكرية يف سوق الكومبیوترات الشخصیة، 
يف  شخصیة  وأثرى  »Forbes« كأغىن  جملة  قبل  من  واختري 

العامل. 
إىل  ميلكه  وما  ثروته  نقل كل  2006م.  عام  غيتس  بيل  وقرر 

 .»Bill & Melinda Gates« مؤسسة
ملیار  املايل 34.6  يبلغ رصیدها  اليت  املؤسسة  هذه  وصاحب 
دوالر، متتع باإلعفاء الضرييب وحلفظ وجهه االنساين، رصد مبلغ 
1.5 ملیار دوالر سنويا ملا يسمى املشروعات العاملیة االنسانیة، 

وهي أكرب مؤسسة غري حكومیة وقانونیة وشفافة يف العامل. 
ومنذ عام 2006م. ومع إضافة حصة 30 ملیار دوالر لشركة 
 »Warren Buffet«املتعلقة بـ »Berkshire Hathaway«
عمالق اإلستثمارات وصديقه، بلغت نفقات مؤسسة غیتس ما 

يعادل املوازنة السنوية ملنظمة الصحة العاملیة. 

إستثمار بيل غيتس لت 30 مليون دوالر في مشروع مستودع القيامة
وما يثري اإلنتباه أكثر هو استثمار بیل غیتس ملاليني الدوالرات 
يف مشروع ملفت لإلنتباه يف اسوالبارد على بعد 1.100 كیلومرت 
عن »القطب الشمايل« الواقع على مقربة من »احملیط الشمايل«.

واسوالبارد هي جزيرة حجرية مكشوفة تعترب النروج أهنا تابعة هلا 
واضطرت ملغادرهتا عام 1925م. تأسیسا على اتفاقیة دولیة. 

القتل الصامت

القتل الصامت

نصير صاحب خلق القسم األوّل

هرمجدون التكنوحيوية
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وقام بیل غیتس ومعه مؤسسة روكفلر وشركة مونسانتو ومؤسسة 
ماليني  عشرات  باستثمار  واخرون  »النروج«  وحكومة  سینغنتا 
القیامة«.  يوم  بزور  بـ»مستودع  معروف  مشروع  يف  الدوالرات 
إحدى  برغن«2  »اسبیدس  جزيرة  يف  نفذ  الذي  املشروع  وهذا 
لتخزين  ومكان  مستودع  أكرب  يعد  اسوالبارد«  »أرخبیل  جزر 

البزور واحلبوب عاملیا. 

مستودع حبوب وبزور يوم القيامة
لقد نفذ مشروع بناء مستودع للحبوب والبذور بالقرب من قرية 
»النغري بني« الكائنة يف جزيرة اسبیدس برغن ويف باطن جبل. 

مشروع مستودع القيامة
وهذا املستودع الذي من املقرر أن يتم فیه ختزين ثالثة ماليني 
انه  ذلك  مبا يف  فنیة خاصة،  هبیكلیة  يتمتع  نباتیة،  وبذرة  حبة 
ميلك جدرانا بسماكة مرت واحد مزودة بالفوالذ، وأبوابا فوالذية 
البذور واحلبوب يف هذا  ونظام مراقبة متطور جدا. ويتم ختزين 
يف  محايتها  أجل  من  وذلك  خاصة  أوعیة  داخل  يف  املستودع 
بدوام  بشرية  ميلك كوادر  لن  املستودع  وهذا  الرطوبة.  مقابل 
ثابت، لكن اإلشراف واملراقبة االنسانیة علیه ستتم بسهولة يف 

الظروف الطارئة واالحداث غري املتوقعة. 
ويف الدعاية واإلعالم املتعلق هبذا املستودع يقال بانه سیتم فیه 

ختزين أصناف خمتلفة من البذور واحلبوب املنتجة للمستقبل. 
لكن جيب التساؤل، إن مستثمري ورعاة مستودع البذور، يريدون 
حفظ أي بذور والي مستقبل ويف مقابل أي هتديدات ال ميكن 

من خالهلا الوصول إىل هذه البزور واحلبوب؟
اإلنتباه يف هذا اخلصوص هي هوية  تلفت  اليت  والنقطة األوىل 
رعاة ومستثمري مستودع القیامة. وكما قلنا سابقا فان مؤسسة 
هذا  خيص  فیما  انضمت  قد   Bill & Melinda Gates

املشروع إىل املؤسسات والشركات التالیة: 
1. شركة بريد االمريكیة3 وهي أكرب شركة حكرية للبذور املعدلة 

وراثیا )GMO( واملواد الكیمیائیة املتعلقة هبا؛
 GMO 2. شركة سینغنتا4 وهي شركة كبرية للبذور املعدلة وراثیا
سويسرية األصل. وقد شاركت يف هذا املشروع عن طريق مؤسسة 

سینغنتا؛
3. مؤسسة روكفلر اليت استثمرت ما يزيد عن 100 ملیون دوالر 

فیما خيص الثورة الوراثیة منذ عام 1970م.؛
4. اجملموعة الدولیة للبحوث الزراعیة )CGIAR( اليت تأسست 
على يد مؤسسة روكفلر هبدف دعم الوصول إىل النقاء الوراثي 

املثايل؛

5. احلكومة النروجيیة. 

دور CGIAR في المشروع
ويف عام 1960م. إختذ »املعهد الدويل لبحوث األرز«6 بواسطة 
روكفلر  دي  لـجان  الزراعیة«  التنمیة  »جملس  و  روكفلر  مؤسسة 
الدويل  املعهد  بتأسیس  حامسا  قرارا  فورد«  »مؤسسة  و  الثالث 

لبحوث األرز )IRRI( يف »لوس بانوس« بـ»الفلیبني«.7
الدويل  »املركز  روكفلر  مؤسسة  أسست  1971م.  عام  ويف 
لتحسني الذرة والقمح« يف املكسیك و»املعهد الدويل للزراعة يف 
املناطق احلارة« )IITA(8 يف »جنرييا« باملشاكة مع مؤسسة فورد 

وكذلك )IITA( يف الفلیبني. 
وحسم موضوع تاسیس CGIAR من خالل سلسلة مؤمترات 
»باالجیو«9  مبدينة  روكفلر  مبوسسة  املؤمترات  مركز  يف  أقیمت 
جورج  هم  باالجیو  مؤمترات  يف  شاركوا  والذين  »ايطالیا«.  يف 
مؤسسة  من  هیل«11  و»فورست  روكفلر  مؤسسة  من  هارار10 
فورد وروبرت مك نامارا12 من البنك الدويل وموريس استرونغ13 
ادارة  هیئة  وعضو  روكفلر  السرة  للبیئة«  الدولیة  »املنظمة  من 
مؤسسة روكفلر والذي نظم املؤمتر الدويل لسطح االرض لالمم 
املؤمتر كان جزء  املتحدة يف »استوكهومل« عام 1972م. وهذا 
من مشروع حتسني عرق خاص14 والذي متت متابعته على مدى 

عشرات السنني. 
وللحد األقصى من التأثري، أشركت CGIAR كال من »منظمة 
للتنمیة  املتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة«  للغذاء  املتحدة  األمم 
بداية  املشروع. وعززت مؤسسة روكفلر  الدويل يف هذا  والبنك 
مصادرها يف هكذا ظروف مربجمة ومن مث حصلت يف مطلع عقد 
السبعینیات على موقع وظروف تطبیق سیاساهتا الزراعیة الدولیة 
 CGIAR وقامت  التنفیذ.  موضع  السیاسات  تلك  ووضعت 
اليت كانت متول من مؤسسيت روكفلر وفورد، باستقطاب العلماء 
امريكا  إىل  الثالث  العامل  بلدان  من  البذور  وخرباء  الزراعیني 
الزراعیة  احملاصیل  لتجارة  احلديثة  االفكار  على  تدريبهم  هبدف 
العملیة،  بلداهنم. وخالل هذه  ومأسستها ومن مث إعادهتم إىل 
أقدمت »امريكا« على ترسیخ نطاق نفوذها الفاعل حتت عنوان 
السوق الزراعیة احلرة وذلك هبدف دعم جتارهتا الزراعیة السیما 

الثورة الوراثیة GMO يف البلدان النامیة.

إيجاد عرق وراثي مميز
واملشروع  موقع.  أمهیة يف هكذا  يكتسي  اسوالبارد  إن مستودع 
هبدف  العشرينیات  عقد  منذ  فیه  العمل  بدء  إلیه  أشري  الذي 
بناء عرق وراثي ممیز وإضفاء الشرعیة علیه والذي عرف الحقا 

بـ»ايوجنیك« واستخدم من قبل مؤسسة روكفلر واألوساط املالیة 
القوية، املشروع الذي كان هتلر والنازيون أطلقوا علیه اسم مشروع 
العرق املمیز والنقي، وحظي شأنه شأن مشروع مستودع القیامة 
بتمويل من جانب مؤسسة روكفلر. إن علماء االيوجنیك هلتلر 
بعد احلرب  امريكا بدون أي ضجة إعالمیة  انتقلوا إىل  والذين 
العاملیة الثانیة، لقوا دعما سخیا وعلنیا من مؤسسة روكفلر حىت 
عهد الرايخ الثالث. وقد استطاع هؤالء تثبیت حیاة ركائز اهلندسة 
وأقدمت  املختلفة.15  واألصناف  األشكال  خيص  فیما  الوراثیة 
اخلضراء«  »الثورة  يسمى  ما  إجياد  على  أيضا  روكفلر  مؤسسة 
يف »املكسیك« بعد زيارة هنري واالس16 وزير الزراعة السابق17 
ونلسون روكفلر ومؤسس شركة »Pioneer Hi-Bred« للبذور 

واحلبوب عام 1946م.
املسكیك  يف  اجملاعة  مسألة  معاجلة  اخلضراء  الثورة  وزعمت 
و»اهلند« ويف عدد من البلدان اليت كانت مؤسسة روكفلر تنشط 
نورمان  روكفلر  مؤسسة  يف  الزراعي  املتخصص  فاز  وقد  فیها. 
تشبه  نشاطات  بسبب  وذلك  للسالم  نوبل  جبائزة  بوالرك18 

نشاطات هنري كيسنجر.
أسرة روكفلر هبدف  أرسته  اخلضراء هو مشروع  الثورة  ومشروع 

بصناعة  اإلستئثار  مثل  مثلها  للزراعة  حكرية  دولیة  جتارة  إجياد 
التجارية  الزراعة  وقد تشكلت  عاما.  قبل 50  العامل  النفط يف 
والثورة اخلضراء لروكفلر يف عملیة متداخلة، وشكل كالمها أجزاء 
مؤسسة  من  مايل  ودعم  بتمويل  اسرتاتیجیة كربى حظیت  من 
احلیوانات  خيص  فیما  الوراثیة  اهلندسة  معاجلة  هبدف  روكفلر 
والنباتات خالل السنوات الالحقة. ونشر جان هداويس19 الذي 
مطلع  يف  ايزنهاور  ديوايت  إدارة  يف  الزراعة  وزير  مساعد  كان 
عقد اخلمسینیات وانضم عام 1955م. إىل »مدرسة االقتصاد« 
لـهارفرد غرادويت20 عام 1956م.، نشر مقاال يف جملة »هارفرد 

بوزينس يوايو«21 طرح فیه النظرية التالیة: 
والطريق  الزراعة  مشكلة  لحل  والدائم  الوحيد  النهائي  السبيل  أن 
الزراعة  تجاوز  هو  المرهقة،  الحكومية  البرامج  من  للخالص 
الحقبة  تلك  في  بينما  التجارية.  الزراعة  إلى  للوصول  )التقليدية( 
كانت ثمة توقعات لدى بعض األشخاص في هذا الخصوص، لكن 

ديفيس كان قد توصل بالقطع واليقين إلى أن: 
إن إنتزاع السيطرة التي تسود السلسلة الغذائية للمحاصيل الزراعية 
ووضها  االسريين،  المزارعين  بتصرف  تقليدية  بصورة  توجد  والتي 

بتصرف الشركات متعددة الجنسيات، يمثل ثورة.22
وشركات  روكفلر  مؤسسة  وأرباح  عوائد  لزيادة  السبل  أحد  إن 
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احلبوب  شراء  مشولیة  هو  األصل،  االمريكیة  التجارية  الزراعة 
والبذور اهلجینة واليت ال ميكن إستحصال بذور منها جمددا وهو 
ما ميثل حصیلة الثورة اخلضراء. إن إحدى خصائص حیاة البذور 
واحلبوب اهلجینة هو عدم إمكانیة إستحصال البذور منها جمددا. 
وتتمتع هذه البذور بآلیة دفاعیة ومقاومة يف مقابل إستحصال 
الطبیعیة  أسرها  من  النقیض  وعلى  وهذه  منها.  جديدة  بذور 
التالیة،  الزراعیة  أجیاهلا  يف  املفتوح  اللقاح  مقابل  يف  واملقاومة 
البذور  إمثار  تراجع  خصوصیة  إن  ويرتاجع.  حمصوهلا  يتضاءل 
احلصول  يريدون  الذين  والفالحني  للمزراعني  اهلجینة  واحلبوب 
احلاجة إىل شراء  يعين بصورة طبیعیة  احملاصیل،  املزيد من  على 
وبسبب  حال  أي  وعلى  سنويا.  اهلجینة  واحلبوب  البذور  هذه 
تناقص اإلمثار واإلنتاج يف اجلیل الثاين للحبوب والبذور اهلجینة، 
فانه يصبح من غري املمكن بیع وشراء البذور من دون ترخیص 
من منتجیها. ويف الوقت ذاته، فان ذلك حيول دون عرضها جمددا 
املؤسسات  على  رقابة  وجود  حالة  ويف  الوسطاء.  جانب  من 
واملراكز اليت ختتزن وحتتفظ باألجیال السابقة للبذور واحلبوب من 
قبل الشركات متعددة اجلنسیات، فلن يكون هناك أي منافس 
أو مزارع، يدخل معها يف منافسة يف جمال إنتاج البذور املعدلة. 
البزور واحلبوب من قبل الشركات متعددة  إن زيادة إحتكارات 
هايربيد«   - »بیونري  شركة  قیادة  وحتت  العدد  قلیلة  اجلنسیات 
التابعة لشركة دوبوينت وشركة »دكالب« التابعة لشركة مونسانتو 

أدى إىل إجياد ثورة الحقة يف جمال البذور واحلبوب الوراثیة.23
االمريكیة  الزراعة  تكنولوجیا  دخول  ومع  فانه  احلقیقة،  ويف 
الساحة،  وراثیا،  املعدلة  والبذور  الكیمیائیة  واألمسدة  احلديثة، 
فان مجیع املزارعني احمللیني للبلدان النامیة السیما األثرياء منهم، 
أصبحوا تابعني للشركات األجنبیة اليت معظمها شركات زراعیة 
جتارية وبرتوكیمیاوية امريكیة. وهذه هي أول مرحلة من الربنامج 

الذي خطط له بدقة على مدى عشرات السنني. 
إن الزراعة التجارية النابعة من الثورة اخلضراء، شكلت من وجهة 
إقتحام  من  مكنتهم  مهمة  طرقا  االمريكیني،  املصدرين  نظر 
األسواق احملدودة. وهذه العملیة، ومعها السوق الزراعیة، شهدتا 
الحقا تقلبات. ويف احلقیقة فانه كان يتم التحكم والسطرة على 

الزراعة بواسطة الزراعیة التجارية. 
وقد وضعت مؤسسة روكفلر ومؤسسة فورد يدا بید ويف ظل الثورة 
اخلضراء، لدعم األهداف الدولیة لـ»وكالة االمم املتحدة للتنمیة« 
وأهداف السیاسة اخلارجیة لوكالة االستخبارات املركزية االمريكیة 

)سي أي ايه( ووضع هذه السیاسة موضع التنفیذ.
عدد  تقلیص  يف  متثلت  اخلضراء  للثورة  املهمة  النتائج  وإحدى 
السكان القرويني الذين هاجروا قراهم قسرا حبثا عن فرص عمل 

الصفیح  العشوائیة وبیوت  األحیاء  املدن وحتولوا إىل سكان  يف 
على هامش هذه املدن. ومل حيصل هذا بصورة تلقائیة بل جاء 
مبثابة جزء من خطة إلجياد االيدي العاملة للشركات اإلنتاجیة 
االمريكیة متعددة اجلنسیات اليت اخرتقت واقتحمت هذه البلدان 

يف إطار العوملة. 
عن  ختتلف كثريا  اخلضراء كانت  الثورة  من  املتأتیة  النتائج  إن 
اإلستخدام  إن  بشأهنا.  تبث  اليت كانت  والدعاية  الشعارات 
العشوائي للسموم الكیمیائیة تسبب يف غالب األحوال بتهديد 
جاد للصحة وظهور مشاكل مهمة. إن زراعة البذور واحلبوب 
املعدلة، بطريقة الزراعة للمرة الواحدة، أدت مع الوقت إىل تآكل 
احملصول وتراجع قدرة الرتبة على اإلمثار وإعطاء احملصول وتراجع 
الذرة  مث  ومن  القمح  أن  النتائج كانت  واوىل  ذاهتا.  احملاصیل 
ثالثة  أو  لضعفني  وحماصیلها  مثارها  زادت  املماثلة،  واحملاصیل 
املرة االوىل من زراعتها، لكنها تقلصت وتراجعت  أضعاف يف 

الحقا. 
إن أحد النماذج املماثلة املعتمدة يف الثورة اخلضراء، هو االستفادة 
من اإلعتمادات املمنوحة من البنك الدويل، لبناء سدود كبرية يف 
للري  تنفیذ مشروعات ضخمة  تالها من  املختلفة وما  املناطق 
فان زراعة  الزراعیة اخلصبة، وإضافة إىل ذلك،  األراضي  وإرواء 
تقوية  هبدف  الكیمیائیة  األمسدة  استخدام  مع  السیما  القمح 
الرتبة وحىت موعد احلصاد، أدى إىل زيادة احملصول بصورة ملفتة، 
الكربى  النفطیة  الشركات  إنتاج  من  هي  املستخدمة  واألمسدة 
اليت ختضع لسلطة روكفلر واملعروفة بـ»األخوات النفطیة السبع« 
الفرعیة.  النفطیة  واملشتقات  النیرتات  على  تسیطر  واليت كانت 
إن االستخدام اهلائل لألمسدة الكیمیائیة أدى بدوره إىل ظهور 
أسواق فرعیة للشركات الكیمیاوية العمالقة، مثلما أن حملال أعلن 
يف هذا اجملال بان الثورة اخلضراء، كانت يف األصل ثورة كیمیائیة. 
الضخمة  الديون  تسديد  إعادة  النامیة  للبلدان  ممكنا  يكن  ومل 
هذه  فكانت  الكیمیائیة.  والسموم  األمسدة  شراء  عن  الناجتة 
الدول مرغمة على أن تستقرض بوساطة اإلدارة االمريكیة أمواال 
من البنك العاملي »تشني بنك« وباقي بنوك »نیويورك« الكربى. 
باجتذاب  الكبار  واإلقطاعیون  األراضي  أصحاب  قام  وبذلك 
الظروف  بینما كانت  النامیة،  البلدان  إىل  املمنوحة  القروض 
ومل  الصغرية.  املزارع  وأصحاب  للمزارعني  بالنسبة  متاما  ختتلف 
يكن بوسع هؤالء شراء األمسدة والتجهیزات املتطورة ومل يشاركوا 
يف هذه الربامج واضطروا لإلستدانة من القطاع اخلاص. وبسبب 
املزراعني،  من  للكثري  املمنوحة  للقروض  املتأخرة  الفوائد  ارتفاع 
وكان  واإلنتاج.  احملاصیل  زيادة  من  متوقعا  ينتفعوا كما كان  مل 
هؤالء مرغمون على بیع جزء كبري من احملصول لتسديد القروض 

وفوائدها. وبذلك خضع هؤالء لسلطة جتار الربا وخسر الكثري 
منهم أراضیهم. كما أن القروض قلیلة الفائدة املمنوحة من قبل 
املؤسسات احلكومیة للمزراعني، حولت الزراعة القروية املكتفیة 

ذاتیا إىل زراعة مالیة.24
وبعد عشرات السنني، وكما كان غوردن كونوي25 رئیس مؤسسة 
املنافع  صاحبة  اجملموعات  فان  سنوات،  قبل  أعلن  قد  روكفلر 
واملصاحل اليت دعمت أول ثورة خضراء لـ روكفلر دعمت ثاين ثورة 
وراثیة حصلت بعد توسع الصناعات الزراعیة واملواد التجارية اليت 

متلك احلبوب والبذور املعدلة وراثیا. 

الهوامش:
1. Svalbard
2. Spitsbergen
3. Bred
4. Syngenta
 5. Consuitive Group on International Agricultural
reseach
6. International Rice Reserch Institute
 7. 1 F. William Engdahl,Seeds of Destruction,
 Montreal, (Global Research, 2007). (Türkçe’de: Ölüm
 Tohumları, Çeviren: Özgün Şulekoğlu, Bilim+Gönül,
2009).
8. International Institute of Trapical Agriculture
9. Bellagio
10. George Harrar
11. Forres Hill
12. Robert Mc Namara
13. Maurice Strong
14. eugenics
15. Age, s.72-90
16. Henry Wallace
17. New Deal
18. Norman Borlaug
19. John H. Davis
20. Harvard Graduate School of Business
21. Harvard Business Review
 22. John H. Davis, Harvard Business Review, 1956,
 Geoffrey Lawrence, Agribusiness, Capitalism and the
Countryside, Pluto Press, Sydney, 1987.

وأيضا راجعوا إلی:
 Harvard Business School, The Evolution of an
Industry and a Seminar: Agribusiness Seminar,http://
www.exed.hbs.edu/programs/agb/seminar.html.
23. Engdahl, age., p. 130
24. Age. S. 123-30.
25. Gordon Conway
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المساجد في آخر الزمان

إن املسجد قبلة اإلنسان و أول بناية أمر النيب ببناءه بعد أن 
دخل »املدينة املنورة«. رمبا كان يريد النيب يقول للمسلمني 
أن املسجد حمور كل القرارات و منطلق كل اخلريات. كما جند 
يف التاريخ أن اختاذ القرارات و جمالس املسلمني كان يف مسجد 
النيب و مع صوت أذان بالل الحبشي مؤن النيب فعندما 
كان الناس يسمعون صوت األذان يف غري موعده يدركون أهنم 
 جيب علیهم أن يسرعوا إىل املسجد ألمر مهم و كان النيب
يريد أن يستشريهم فیه و هكذا جند أن املسجد كان حمورا لشؤون 
املسلمني .و لكننا جيب أن نعلم كیف نستفید من املساجد يف 

جمتمعاتنا اإلسالمیة؟
ما سنطرق إلیها هي تكهنات حمققة من الكبار علماءنا و أئمتنا 

و هم يشرحون حالة املساجد يف آخر الزمان.

المساجد بيوت خال عن التقوى
مع أن اهلل تعاىل قال يف القرآن الكرمي:

»ال تتَُقْم فيِه أََبداً َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التتَّْقوى  ِمْن َأوَِّل يتَْوٍم َأَحقُّ َأْن 
تتَُقوَم فيه «1 

إال أن املساجد يف آخر الزمان تبدل إىل بیوت دون أساس و 
:تقوى ال يرضاها اهلل كما قال اإلمام الصادق

فيها  مجتمعون  اهلل-  يخاف  ال  ممن  محتشية  المساجد  »رأيت 

للغيبة و أكل لحوم أهل الحق و يتواصفون فيها شراب المسكر.«2
مكانا  تكون  أن  جيب  اللغوي  معناها  من  يبدو  املساجد كما 
لسجود اإلنسان و مسیت يف القرآن الكرمي بـ»بیوت اهلل«3 إال أهنا 
تبدلت ملكان ألدوات املوسیقى و الغناء كما يقول أمري املؤمنني 

:علي بن أيب طالب
»يضربون في المساجد العيدان و الزمر فال ينكر عليهم أحد.«4

و يؤكد اهلل أن أس املسجد جيب أن يكون على أساس التقوى و 
النیة اخلالصة و يبىن هلداية الناس5 غال أن املساجد تصري غريبة 

و تفقد حموريتها.
»الغرباء في الدنيا أربعة: قرآن في جوف ظالم، و مسجد في  نادي  
قوم  ال يصلى فيه، و مصحف في بيت ال يقرأ فيه، و رجل صالح 

مع قوم سوء.«6

بناء المساجد
مع أن بناء بواطن املساجد أهم من ظواهرها إال أن بناء مآذن 
و بناء املسجد مهم يف التاريخ اإلسالمي ألنه كما أشرنا إلیه إن 
املسجد مركز ألنظار املسلمني و من األوساط اليت بإمكاهنا أن 
تكون أسوة املسلمني يف الطريق و يف دينهم و هكذا جند أن اهلل 
تعاىل حيذر املسلمني من تزيني املساجد و تلوثها بالكمالیات و 

اجملوهرات و يقول تعاىل: 

»يا بَني  آَدَم ُخُذوا زيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجد.«7
أولها و زوقتم  أمتكم  »لعن آخر  الزمان  أن يف آخر  و هذا مع 
المساجد و طولتم المنابر و حليتم المصاحف بالذهب و الفضة«8 

و »ان عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع و الكنايس«9
:هذا قول رسول اهلل

»ما ساء عمل قوم قط إال زخرفوا مساجدهم.«10
بناء مآذن املساجد هناك أصول و قواعد ميكن جتاهلها  و يف 
ظهور مشاكل تسبب يف النهاية أن ال حيقق النتیجة املرجوة من 

بناء املساجد.
 :لقد حذر اإلمام الصادق

ِإنَّ  الشََّياِطيُن  َسَكَنْتُه  َذِلَك  بتَْعَد  َفَما َكاَن  َأْذرٍُع  َسبتَْعَة  بتَْيَتَك  »اْبِن 
َتْسُكُن  ِإنََّما  َو  اأْلَْرِض  ِفي  اَل  َو  السََّماِء  ِفي  لَْيَسْت  الشََّياِطيَن 

اْلَهَواَء.«11
نعم املساجد مكان لعبادة اهلل تعاىل و جيب أن ال يتواجد فیها 
األشرار من اجلن و اإلنس .بینما جند املساجد يف عصرنا أكثر 
ارتفاعا من أي بناء آخر و مآذهنا تدعو لكل شرار األجنة كما 

يقول:
»لعن آخر أمتكم أولها و زوقتم المساجد و طولتم المنابر...«12

بینما روي:
تتُْرَفُع  اَل  قَاَل  ثُمَّ  ِبَهْدِمَها  فََأَمَر  َطِويَلٍة  َمَنارٍَة  َعَلى  َمرَّ   َعِلّيًا َأنَّ 

اْلَمَنارَُة ِإالَّ َمَع َسْطِح اْلَمْسِجِد.13
نعم؛

»سيأتي على الناس زمان ال يبقى من القرآن إال رسمه و من اإلسالم 
إال اسمه يسمون به و هم أبعد الناس منه مساجدهم  عامرة و هي 

خراب من الهدى.«14 
فی هذا الوقت،

»َيُمرَّ الرَُّجُل في ُطوِل المسِجِد وَعْرِضِه اَل ُيَصلِّي ِفيِه ركعتيِن«15
و

مجالس  جعلوها  و  بالخصومات  المساجد  من  الصالة  »رفعت 
الطعامات«16 

يخاف  ال  ممن  محتشية  »المساجد  آخرالّزمان:  فی  رأينا  نعم. 
اهلل...«17

الهوامش:
1. سورة التوبة، اآلية 108.

2. كلیىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، الطهران، طبع رابع، 1407 ق.، 
ج8، ص36. 

ثاين،  طبع  القم،  الفقیه«  حيضره  ال  »من  على،  بن  حمّمد  بابويه،  ابن   .3
1413ق.، ج1، ص199. 

 ،»الغائب احلجة  إثبات  يف  الناصب  »إلزام  على،  حايرى،  يزدى   .4

البريوت، طبع اول، 1422 ق.، ج2، ص154. 
َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَـّْقوى  ِمْن أَوَِّل  5. التوبة : 108: »ال تـَُقْم فیِه أََبداً 

يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم فیِه فیِه رِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرين .«
رابع،  طبع  الطهران،  الفصاحة«،  »هنج  القاسم،  ابو  الباينده،   .6

1382هـ.ش.، ص585. 
7. سورة االعراف، اآلية 31.

8. كراجكى، حمّمد بن على، »كنز الفوائد«، القم، طبع اول، 1410 ق.، 
ج 1، ص143. 

9. العروسى احلويزى، عبد على بن مجعة، »تفسري نور الثقلني«، القم، طبع 
رابع، 1415 ق.، ج5، ص36. 

10. الباينده، ابو القاسم، »هنج الفصاحة«، املصدر السابق، ص700. 
11. شیخ حّر عاملى، حمّمد بن حسن، »وسائل الشیعة«، القم، مؤّسسه 

آل البیت، طبع اّول، 1409 ق.، ج5، ص311. 
12. کراجكى، حممد بن على، املصدر السابق، ج1، ص143. 
13. كلیىن، حممد بن يعقوب، املصدر السابق، ج8، ص308. 

15. الّصحیحة 2292. 
16. يزدى حايرى، على، املصدر السابق، ج2، ص153. 
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إسماعيل شفيعي سروستاني عصرنا هو العصر الجاهلي

ألف  إىل  الفور  على  بالقارئ  تأخذ  »اجلاهلیة«  مفردة  إن 
وأربعمائة عام إىل الوراء. إىل عصر وجیل اعتربا »جهالء« بسبب 
االتصاف ببعض الصفات والقیام ببعض املمارسات اليت تعرف 

ب»اجلاهلیة« لدى أصحاب الثقافة واحلضارة.
فكلمة اجلاهل تكون أحیانا مرادفة ل »عدمي االطالع والعلم« 
و »البدوي« و »عدمي الثقافة واألدب« ومن يتصف بالعصبیة 

ودناءة الطبع و ميارس القتل والنهب والسلب، وحتمل يف جنباهتا 
مفهوما عن »الذم« و »اللوم«.

و يرى مؤلفو املناهج الدراسیة واملؤرخون وخرباء العلوم االجتماعیة 
بأن التحول عن الصفات املذكورة واالبتعاد عن بعض األعمال 
املذمومة مثل »وأد البنات« يعد الفاصل بني عصرين و زمنني. 
العصر األول ما يعرف بـ»عصر اجلاهلیة« والعصر الثاين الذي 

يتمیز عن العصر الذي سبقه بصفات مثل العلم واألدب وضبط 
النفس وجتنب الدنس والرذائل.

للتو  اجتازا  قد  واملسلمون  العرب  فیه  الذي كان  العصر  يف  و 
:عصر اجلاهلیة«، قال النيب األكرم«

»بُِعْثُت بتَْيَن َجاِهِليَّتتَْيِن؛ أُلْخَراُهَما َشرٌّ ِمْن َأوَِّلِهَما.«1 
ويقول إمام املتقني علي بن أيب طالب يف »هنج البالغة« يف 

:معرض وصفه لعصر ما قبل بعثة نيب اإلسالم
ٌل ِفي َحيتَْرة، َوَحاِطُبوَن ِفي ِفتتَْنة، َقِد اْستتَْهَوتتُْهُم  »بتََعَثُه َوالنَّاُس ُضالَّ
اْلَجْهاَلُء؛  اْلَجاِهليُُّة  َواْسَتَخفَّتتُْهُم  اْلِكْبرِيَاُء،  َواْستتََزلَّتتُْهُم  اأَلْهَواُء، 
الّلُه  َصلِّى  فتََباَلَغ  اْلَجْهِل،  ِمَن  َوبتاََلء  األْمِر،  ِمَن  زَْلَزال  ِفي  َحَياَرى 
َعَليِه وآِلِه ِفي النَِّصيَحِة، َوَمَضى َعَلى الطَّرِيَقِة، َوَدَعا ِإَلى اْلِحْكَمِة، 

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة.«2
والبد من التساؤل هنا: هل إن البشرية قد جتاوزت حقا عصر 
اجلاهلیة واتصفت جبمیع الصفات اليت ميكن أن نزعم من خالهلا 

بأن االنسان قد بلغ عصر العلم واملعرفة وضبط النفس؟
إن صفات مثل القتل والنهب والسلب وشرب اخلمر والتعصب 
البنات وعبادة األصنام والتربج تنسب عادة إىل  املذموم و وأد 
التقدم  بوسام  العصراحلاضر  إنسان  تقلید  ويتم  اجلاهلیة،  عصر 
والتحضر واالبتعاد عن ممارسات و أوصاف عصر اجلاهلیة، لكن 
هل يتم اإلتیان حقا مبستندات حقیقیة تستطیع أن تربئ ساحة 

اإلنسان املعاصر من هتمة اجلاهلیة؟
إن نيب النور والرمحة كان قد اطلع املسلمني منذ بداية البعثة، 
أسوأ  هي  اجلاهلیة  هذه  بأن  وقال  الثانیة  اجلاهلیة  جتربة  على 
أسرة  من  رجال  جاء   ،وبعده األوىل.  اجلاهلیة  من  شّر  و 
وحتدثوا  الثانیة«  »اجلاهلیة  إىل  املسلمني  فنبهوا  والطهارة  العرتة 
عنها؛ حبیث أن اإلمام الصادق ويف معرض تفسريه لقول اهلل 
سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه »َواَلتتَبتَرَّْجَن تتَبتَرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اأْلُوَلى« 

قال انه ستكون هناك جاهلیة أخرى.3
وبانیي  احلديث  العصر  وحضارة  لثقافة  واملروجني  املبشرين  إن 
العصر  وبشرية  بأنفسهم  ينأون  الغربیة،  التكنولوجیة  احلضارة 
بینما  اجلاهلي،  العصر  أوصاف  و  جاهلیة  أي  عن  احلديث، 
والسلب  والنهب  القتل  بفعل كثافة  ظهرها  انقصم  قد  البشرية 

واحلرب وسفك الدماء والفساد والضیاع. 
الثقافة  تشكل  بعد  ما  القرون  أبرز  بوصفه  العشرين  القرن  إن 
واحلضارة الغربیة، قد انقضى فیما تفوق جممل اجلرائم اليت اقرتفت 
ضد مضطهدي ومظلومي شرق العامل وغربه على جمموع جرائم 
تاريخ احلیاة اإلنسانیة على مدى عدة آالف أعوام على الكرة 

األرضیة. 
مبقتل  تسببت  عاملیة  فیما شهد حروبا  القرن  هذا  انقضى  وقد 

أكثر من مائة ملیون إنسان. 
وفیما كان يُظن بأن البشرية ستشهد حالة من االستقرار واألمان 
والسالم بعد احلرب العاملیة الثانیة وقیام املنظمات الدولیة، فإن 
حنو مائة ومخسني حربا إقلیمیة وفوق إقلیمیة خلفت تالال من 
القتلى فاقت أعدادهم الثالثة وعشرين ملیون قتیل. وفضال عن 
ذلك فإن الطغاة واحلكام اجلائرين انفقوا ما بني 900 ملیار إىل 
ترلیون دوالر سنويا إلشعال نار احلروب والنفخ فیها، حبیث أن 
اإلحصاءات العاملیة تفید أنه مت إنفاق حنو ملیوين دوالر يف كل 
واملستضعفني،  باحملرومني  متعلقة  اجلارية  السنوات  دقیقة خالل 
ومل يعرتف أحد بأن تكلفة صاروخ إسبارو واحد تساوي تكلفة 
طعام ألف شخص يف مدرسة داخلیة كبرية على مدى مخسني 
عاما. ويف السیاق نفسه فإن ال أحد أبدى اهتماما مبجاعة ملیار 

إنسان من سكان املعمورة عام 2009م.
ويف أي سنة و زمن من سنوات وأزمان العصر اجلاهلي حدث 
البشرية، وكیف  والسلب ضد  والنهب  والرتويع  القتل  هذا  كل 

ميكن اعتبار العصر احلديث، بأنه عصر العلم واملعرفة والوعي؟
وجيب التساؤل: أي باحث غريب أو مسلم شرقي أحصى عدد 
الفتیات اللوايت مت وأدهن يف العصر اجلاهلي؟ وكم عدد الفتیات 
آبائهن؟  يد  على  السنوات  تلك  يف  وأدهن  مت  أو  قتلن  اللوايت 
وهل تتساوى هذه األرقام مع اإلحصاءات العاملیة اليت تقول أن 
مخسني ملیون فتاة وفىت مت وأدهم سنويا عن طريق »اإلجهاض« 
خالل القرن العشرين؟ وقد احتلت كل من »بريطانیا« و»فرنسا« 

و»روسیا« و»أمريكا« أعلى املراكز يف جمال األجهاض سنويا.
ضعوا هذه األرقام إىل جانب مائة إىل ثالمثائة ألف طفل يذهبون 

سنويا ضحیة البغاء والدعارة يف الواليات املتحدة األمريكیة. 
البشرية وصلت إىل مرحلة جتربة  فان   الرمحة قال نيب  وكما 
اجلاهلیة  اسم  علیها  نطلق  اليت  اجلاهلیة  تلك  الثانیة.  اجلاهلیة 

احلديثة.
ما متت اإلشارة إلیها مدخل لقضیة جديدة يف عصرنا احلاضر 
فلیس يف البالد اإلسالمیة فحسب بل يف كل العامل و اليت أحاط 
كل العامل بصور خمتلفة و هذا موضوع تطرق إلیه النيب من 
أول أيام ظهور اإلسالم و أكد على تسربه يف نفوس الناس و 

أشار إلیها بعنوان اجلاهلیة الثانیة.
و مع األسف أننا ما اهتممنا إلیها فحسب بل وسعنا إطارها 
بأعمالنا و سببنا تؤثر على كل أصعدة حیاتنا فرديا و اجتماعیا 
.إن أحوال اإلنسان و ما حيدث حوله يف يومنا هذا كلها ناتج 
 1400 قبل  منه   النيب حذرنا  عما  القصور  و  الغفلة  عن 
سنة و من املؤسف أننا بعد كل هذه التحذيرات و اإلنذارات 
حنن مواجهون بالعنف و الصراعات و التعصبات و احلروب و 

الجاهلیة الحدیثة
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علم الرياضيات

محامات الدم الكثرية و كل هذه األمور يشغلنا عن اهلدف الغائي 
و هو الوصول إىل قربة اهلل تعاىل و ما قدره لإلنسان.

طبعا حنن أنفسنا ميكننا باالستفادة من قوة العقل اليت أعطاناه اهلل 
تعاىل منیز احلق من الباطل و نسري يف الصراط املستقیم و ال يتم 
هذا إال مع تزايد وعي اإلنسان و التفكر فیما حوله .و هتدف 
جملة الصراط اإللكرتونیة من خالل تطرقها إىل هذا املوضوع تزايد 
املعلومات و وعي اإلنسان للوصول إىل اهلدف العايل لإلنسان.

الهوامش:
1. »العقل واجلهل يف الكتاب والسنة«، حمّمدرشید، ص 273.

2. »هنج البالغة«، اخلطبة 94.
3. »حباراألنوار«، ج 22، ص 189.

المقتبس من »الجاهلية الحديثة«، إسماعيل شفيعي سروستاني، موعود 
عصر، طهران، 1389 ش.

علماء المسلمون و

و بعد عصر الفتوحات يف احلضارة اإلسالمیة و نشر اإلسالم 
يف إيران و الروم و معبدء هنضة الرتمجة وصل الدور إىل العلماء 
و  الثقافة  تقدم  سبیل  يف  خطوات  خيطون  لكي  املسلمني 
احلضارى اإلسالمیة بالنظر إىل علوم البالد و الشعوب الآلخرين 
و قد اهتم املسلمون بتقدم العلوم و نشرها .و من العلوم اليت 
الشخصیة  البواعث  على  إضافة  إلیها  حيتاجون  املسلمون  كان 
يف  العلم  هذا  إىل  حيتاجون  هم كانوا  و  كالتجارة،الرياضیات 
الفقه و يف جماالت كتقسیم اإلرث و اجلزية و الضرائب  و ...و 
قد تعرف املسلمون هبذا العلم عن طريق ترمجة الكتب الرياضیة 
استطاعوا  األيام  مرور  مع  و  اهلنديیني  و  الرومیني  و  لإليرانیني 

النشاط يف هذا اجملال و حيدثوا إبداعات فیها .
و يف جمال الرياضیات هناك علماء مسلمون كثريون و اخلدمات 
من  نرى  أن  تدفعنا  العامل  لكل  و  اإلسالمي  للعامل  قدموا  اليت 
نتعرف  لكي  اإلجنازات  و  النشاطات  هذه  بعض  بیان  واجبنا 
علیها أكثر من القبل بصورة موجزة و يهدف هذا املقال إىل بیان 
مستخلص من سرية كبار العلماء يف القرون املختلفة راجني اهلل 

تعاىل أن نكون من أتباعهم.

علماء القرن الثالث
)ت  عريب  عامل  الخوارزمي  موسى  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الف( 
حیث  املسلمني  الرياضیات  علماء  أوائل  من  يعترب  ق(   ۲۳۲
سامهت أعماله بدور كبري يف تقدم الرياضیات يف عصره. اتصل 
بغداد  يف  احلكمة  بیت  يف  وعمل  المأمون  العباسي  باخللیفة 
وكسب ثقة اخللیفة إذ واله املأمون بیت احلكمة كما عهد إلیه 
وقبل  أكثر من 70 جغرافیا،  فیها  برسم خارطة لألرض عمل 
وفاته كان اخلوارزمي قد ترك العديد من املؤلفات يف علوم الفلك 
أهم  يعد  الذي  واملقابلة«  »اجلرب  أمهها كتاب  ومن  واجلغرافیا 
كتبه وقد ترجم الكتاب إىل اللغة الالتینیة يف سنة 1135م وقد 
والصفر   Algebra اجلرب  مثل  ذلك كلمات  إثر  على  دخلت 

Zero إىل اللغات الالتینیة.
يف  والتفريق  »اجلمع  اخلوارزمي كتاب  مؤلفات  ضمت  كما 
احلساب اهلندي«، وكتاب »رسم الربع املعمور«، وكتاب »تقومي 
»صورة  وكتاب  باألسطرالب«،  »العمل  وكتاب  البلدان«، 
األرض« الذي اعتمد فیه على كتاب »اجملسطي« لـبطليموس مع 
اهلندي  الفلك  وأعاد كتابة كتاب  وتعلیقات،  إضافات وشروح 

الجاهلیة الحدیثة

علم المسلمین



٭ الرقم 24
٭ ربیع األّول 

1438

٭ الرقم 24
٭ ربیع األّول 
1438

المقاالت الثقافیة

المقاالت الثقافیة

36

37

املعروف باسم »السند هند الكبري« الذي ترجم إىل اللغة العربیة 
زمن اخللیفة املنصور فأعاد اخلوارزمي كتابته وأضاف إلیه ومسي 

كتابه »السند هند الصغري«.
وقد عرض يف كتابه »حساب اجلرب واملقابلة« أو »اجلرب« أول 
حل منهجي للمعادالت اخلطیة والرتبیعیة. ويعترب مؤسس علم 
الثاين  القرن  يف  ديوفانتوس(  مع  يتقامسه  الذي  )اللقب  اجلرب، 
األرقام  على  عن حسابه  الالتینیة  ترمجات  قدمت  ولقد  عشر، 
اهلندية، النظام العشري إىل العامل الغريب. نقح اخلوارزمي كتاب 
اجلغرافیا لكالوديوس بطلیموس وكتب يف علم الفلك والتنجیم.

كان إلسهاماته تأثري كبري على اللغة. فاجلرب، هو أحد من اثنني 
من العملیات اليت استخدمهم يف حل املعادالت الرتبیعیة. 

األرقام  إدخال  عن  مسؤول  هو  احلسايب كان  اخلوارزمي  عمل 
يف  املطور  العريب  اهلندي  الرتقیم  نظام  أساس  على  العربیة 
الرياضیات اهلندية الذي حيتوي على النظام العشري، إىل العامل 
أسلوب  أجلورسم،  من  مستمد  »اخلوارزمیة«  مصطلح  الغريب. 
اخلوارزمي. كال  وضعه  الذي  والعربیة  اهلندية  باألرقام  احلساب 
من كلميت »خوارزمیة« و»أجلوريسم« مستمدين من األشكال 
Algorismi على  Algoritmi و  اخلوارزمي  الالتینیة السم 

التوايل.
االعداد  نظرية  عن  مستقلة  اجلرب  موضوعات  مبعاجلة  قام  ولقد 
إىل  الصفر  ادخل  من  اول  وهو  أيضآ.  احلساب  وموضوعات 
االعداد لتكون االعداد الطبیعیة، حیث كان نظام العد يعتمد 
على اسلوب قدمي بال صفر وبادخاله نظام الصفر حتول احلساب 
استخدم  والطرح حیث  اجلمع  يف  املعروف  العشري  النظام  اىل 
فیما بعد باوروبا وخمتلف احناء العامل عن طريق ترمجة خمطوطاته 

اىل الالتینیة.

ب( أحمد بن عبد اهلل المروزي امللقب بـتحبش الحاسب أو الحكيم 
حبش عاش يف عصر املأمون والمعتصم اخللفاء العباسیون إال أن 
الفهرست  الندمي يف  ابن  الكتب مل تشر إىل سرية حیاته وذكر 
انه بلغ املائة من العمر ينتسب إىل مدينة مرو يف إقلیم خراسان 

بإيران.
قضي عمره يف مطالعة معظم علوم عصره إال أنه متیز يف جماالت 
علوم الفلك وآالت الرصد. يقال أنه أول من وضع جدول للظل 

وظل التمام.
و استفاد حبش حاسب، ألول مرة من ظل الزاوية و يبدو أنه 
كان على علم باالستفادة من جیب و متام جیب و ظل متام. 

و للمروزي مؤلفات كثرية و منها :

مؤلف على مذهب اهلند وعمل فیه الزيج على مذهب السند 
واخلوارزمي؛  الفرازي  مثل  العلماء  من  الكثري  فیه  وخالف  هند 
»الزيج املمتحن« وهو أشهر أعماله وقد كتب البيروني عن هذا 
واملقايیس«؛  واالجرام«؛ كتاب »اخلائم  الزيج؛ كتاب »االبعاد 

كتالب »العمل يف االسطرالب«.

ج( أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي )787 - 886(، 
والذي يعرف يف الغرب باسم ألبوماسر )Albumaser(، هو 
فلكي ورياضیايت فارسي ولد يف »بلخ شرقي خراسان« واليت تقع 

حالیاً يف »أفغانستان«. 
و من کتبه »اتصال کواکب و قرانات«، »موالید واالدوار« و 

»االلوف« اشاره کرد.

محمد  بن  والحسن  وأحمد  جعفر(  )أبو  محمد  موسى:  بنو  د( 
باحلیل  ومشتغلون  وفلكیون  رياضیون  شاكر،  بن  موسى  بن 
يف  عاشوا  خراسان،  من  إيرانیةون  شعوب  أخوة  )املیكانیكا(، 
القرن التاسع املیالدي. اتصلوا باخللیفة املأمون وبرعوا يف علومهم 

وجذبوا حوهلم علماء وأطباء ومرتمجني كثريين.
٭ أبو جعفر حممد بن موسى بن شاكر )قبل 803 - 873( 

وقد برع يف الفلك واهلندسة واجلغرافیا والفیزياء.
يف  برع  وقد   )873 -  803( شاكر  بن  موسى  بن  أمحد  ٭ 

اهلندسة واملیكانیكا.
٭ احلسن بن موسى بن شاكر )810 - 873( وقد برع يف 

اهلندسة واجلغرافیا.
استخدام  طرق  وحددوا  الثقل،  مراكز  يف  موسى  بنو  قد حبث 
ثقل اجلسم احملمول، أي النقطة اليت يتوازن عندها ثقل اجلسم 
واحلامل. وابتدعوا طريقة تقسیم الزاوية إىل ثالثة أقسام متساوية، 
وتكوين الشكل االهلیجي مستخدمني دبوسني وخیط يساوي 
الدبوسني وقلم يتحرك يف هناية  طوله ضعف طول املسافة بني 
بين  أعمال  فصل  املستحیل  من  يكون  املشدود.يكاد  اخلیط 
افذاذ  من  مساعديهم  أعمال  عن  أو  حدة،  على  موسى كاًل 
العلماء الذين عملوا معهم. ولعل أهم ما خلفوه من ترمجات هو 
واملستديرة(  املسطحة  االشكال  قیاس  )حول  ارشميدس  كتاب 
الثاين  القرن  يف  الالتینیة  إىل  الكريموني  جيراردو  ترمجه  الذي 
أبرز  ودرسه  شاكر«،  بين  »أقوال  اسم  حتت  املیالدي  عشر 
»كتاب  أيضاً  وهلم  بيكون،  روجر  مثل  االوربیة  النهضة  زعماء 
أخرياً  نقل  والذي  موسى«  بين  »حیل  أحیاناً  املسمى  احلیل«، 
إىل اإلجنلیزية، ويعترب هذا الكتاب من أوائل الكتب اليت ألفت 

بالعربیة يف علوم احلیل أو املیكانیكا، ويضم حوايل مائة تركیب 
املیكانیكیة، وهلم كذلك كتاب »يف مراكز  الوسائل  خمتلف يف 
االثقال«، و»كتاب يف القرسطون«، و»كتاب يف قسمة الزاوية 

إىل ثالثة أقسام«، و»كتاب يف مساحة االكر«.

هـ( أبو العباس الفضل بن حاتم النيريزي يعرف بالالتینیة بـأناريتيوس 
والعاشر  التاسع  القرن  من  وفلك  رياضیات  Anaritius.عامل 
میالدي. ينتمي إىل نريوز قرية قرب »شرياز« بـ»إيران«. عاش 

أثناء حكم اخللیفة العباسي المعتضد باهلل.
أمت عدة جدوال فلكیة وكتب كتابا للمعتضد باهلل حول الظواهر 
الفلكیة. وله تعلیقات على كتب كالوديوس بطليموس وإقليدس 
ترمجها اإليطايل جرياردو الكرميوين وعرف عنه أنه استعمل تقنیات 

يف اهلندسة الفضائیة انتقدها وعدهلا املروزي فیما بعد.

علماء القرن الرابع
الَبّتاني )ت ۳۱۷  بن سنان  بن جابر  الّله محمد  أبو عبد  الف( 
ق( املكىّن بـالَبّتاني نسبة إىل »مسقط« رأسه »بتان«، عامل فلك 
الفرنسي  العامل  ويعتربه  وقته،  يف  العلم  نوابغ  وأحد  ورياضیات 

الالند من العشرين فلكیاً املشهورين يف العامل كله. 
حقق البتاين إجنازات بارزة يف علم اهلیئة )الفلك(، باإلضافة إىل 
إجنازاته يف العلوم الرياضیة )حساب املثلثات، واجلرب واهلندسة( 
بطليموس  لقب  حاز  الفلكیة،  إجنازاته  لروعة  ونظًرا  واجلغرافیا. 
العرب تشبیًها له بالعامل الفلكي والرياضي واجلغرايف السكندري 
كلوديوس بطلیموس الذي عاش يف القرن الثاين املیالدي. والبتاين 
 )Albategnius( ألباتيجنوس  احملرف  بامسه  الغرب  يف  يعرف 

.)Albategni( وألباتيجين
وصل البتاين إىل بعض املعادالت األساسیة واحللول اهلامة يف علم 
 ،)Spherical Trigonometry( الكري  املثلثات  حساب 
علم  ارتقاء  يف  إسهاًما كبريًا  أسهم  الذي  الرياضي  العلم  وهو 

الفلك.
بطلیموس  الذي كان  »الوتر«  استبدل  من  أول  هو  البتاين   •
يستعمله بـ»اجلیب«، وهو إحدى النسب املثلثیة ويساوي حاصل 
قسمة طول الضلع املقابل للزاوية على وتر املثلث القائم الزاوية.

• توصل البتاين إىل معادلة جربية حلساب قیمة الزاوية مبعلومیة 
النسبة بني جیبها وجیب متامها.

• البتاين هو أول من حسب اجلداول الرياضیة لنظري املماس. 
• البتاين هو من أوائل العلماء املسلمني الذين استخدموا الرموز 

يف تسهیل العملیات الرياضیة.

و أيضاً أسهم يف جمال علم اجلرب وحساب املثلثات وإلیه ينسب 
قتا،  )قا،  األساسیة  املثلثیة  النسب  مقالیب  ابتكار  يف  الفضل 

ظتا(.

ب( أبو نصر محمد الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ 
بن طرخان الفارابي. ولد عام 260 هـ/874 م يف »فاراب« يف 
اقلیم »تركستان« وتويف عام 339 هـ/950م. فیلسوف مسلم 

اشتهر بإتقان العلوم احلكمیة وكانت له قوة يف صناعة الطب.
مسي الفارايب المعلم الثاني نسبة للمعلم األول أرسطو واإلطالق 
بسبب اهتمامه باملنطق ألن الفارايب هو شارح مؤلفات أرسطو 

املنطقیة.
األملاين  املستشرق  ماجعل  الكثرة  من  الفارايب  مؤلفات  بلغت 
ستینشنیدر خيصص هلا جملداً ضخماً. ولكن مل يصل إلینا حالیاً 
من هذه املؤلفات إال أربعون رسالة، منها اثنتان وثالثون رسالة 
وصلت إلینا يف أصلها العريب، وست رسائل وصلت إلینا مرتمجة 

إىل العربية، ورسالتان مرتمجتني إىل االتینیة.
وقد طبع نصف مؤلفاته اليت وصلت إلینا يف أصلها العريب يف 
»لیدن« و»حیدر آباد« و»القاهرة« و»بريوت« وغريها، واليزال 

باقیها خمطوطاً.

الرياضي أبو سهل  الفلكي  العامل املسلم  القوهي،  ج( أبو سهل 
ويجن بن رستم القوهي )امسه األصلي ابوسهل بيژن کوهی(. املتويف 
سنة 405 هـ / 1014م والقوهي من العلماء املسلمني الذين 
اشتهروا يف الفلك والرياضیات يف القرن الرابع اهلجري/ العاشر 
يف  عاش  لكنه  »طربستان«،  جبال  يف  من كوه  وهو  املیالدي 

»بغداد«.
كان القوهى من نوابغ علماء الفلك يف عصره لوضعه عدداً من 
األرصاد اليت كان يعتمد علیها يف زمانه وانتقد بعض فرضیات 

علماء الیونان يف الفلك كما اشتهر بصناعة اآلالت الرصدية.
أما يف الرياضیات، فقد اهتم القوهي مبسائل أرشميدس وأبلونيوس 
اليت تؤدي إىل معادالت ذات درجة أعلى من معادالت الدرجة 
إمكانیة ذلك.  ناقش شروط  لبعضها، كما  الثانیة، ووجد حاًل 
عند  اهلندسة  عن  ما كتب  أحسن  من  هذه  دراساته  وتعترب 
املسلمني وأسهم القوهي أيضاً يف دراسة األثقال، وكان له السبق 
الرباهني اهلندسیة حلل كثري من  يف هذا اجملال، حیث استخدم 
املسائل اليت هلا عالقة بإجياد الثقل. كما أنه ترك حبوثاً قیمة يف 

املبادئ اليت تقوم علیها الروافع.
الفلك والرياضیات منها: كتاب  القوهي يف  من مؤلفات  عدداً 
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أقلیدس«،  حتريكات  على  »األصول  األكر«، كتاب  »مراكز 
بالرباهني«، كتاب »الزيادات على  كتاب »صنعة األسطرالب 
أرمشیدس يف املقالة الثانیة«، إخراج اخلطني من نقطة على زاوية 
يف  األضالع  املتساوي  املسبع  وعمل  الزاوية  تثلیث  معلومة، 

الدائرة.

د( أبو الفتح محمود بن محمد بن القاسم بن الفضل األصفهاني 
عامل رياضیات فارسي أصفهاين مسلم عاش يف القرن العاشر. 
ازدهر يف عام 982 )باملیالدي( تقريًبا. َترجم كتاب أبولونیوس 
عن اهلندسة املخروطیة إىل العربیة ترمجًة أفضل من سابقیها وعلق 

على الكتب األوىل.

هت( أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس 
البوزجاني )328 - 388 هـ( عامِل رياضیات مسلم من فارس، 
وعامل فلك عمل يف بغداد، ولد يف مدينة »بوزجان« خبراسان 
سنة بإقلیم »نیسابور«. هو من أعظم رياضیي املسلمني، ومن 

الذين هلم فضل كبري يف تقدم العلوم الرياضیة. 
والرياضیات،  الفلك  املعدودين يف  األئمة  أحد  الوفاء  أبو  يعترب 
وله فیها مؤلفات قیمة، وكان من أشهر الذين برعوا يف اهلندسة، 
أما يف اجلرب فقد زاد على حبوث اخلوارزمي زيادات تعترب أساساً 
لعالقة اجلرب باهلندسة، وهو أول من وضع النسبة املثلثیة )ظّل( 
وهو أول من استعملها يف حلول املسائل الرياضیة. وضع كتاباً 
ويقصد  والكونیا«  والربكار  املسطرة  عمل  يف  »كتاب  عنوانه 
خاصة  طرق  الكتاب  هذا  ويف  الزاوية.  القائم  املثلث  بالكونیا 
أملع  من  ذلك. كان  اآلالت  واستعمال  الرسم  لكیفیة  مبتكرة 
علماء املسلمني الذين كان لبحوثهم ومؤلفاهتم األثر الكبري يف 

تقدم العلوم، وال سیما الفلك، واملثلثات، وأصول الرسم.
وفوق ذلك كله كان من الذين مهدوا إلجياد اهلندسة التحلیلیة 

بوضعه حلواًل هندسیة لبعض املعادالت اجلربية العالیة... 
ترك البوزجاين مؤلفات قیمة منها: 

• كتاب »فیما حيتاج إلیه الكتاب والعمال من علم احلساب«،
• كتاب »اجملسطي« وهو أشهر مؤلفاته وهو حمفوظ يف مكتبة 

باريس الوطنیة،
• كتاب »ما حيتاج إلیه الصانع من عّمال اهلندسة«، وقد استفاد 
إقلیدس وأرمشیدس وهريون، وركز  الكتاب من مؤلفات  يف هذا 
املكعب،  تضعیف  مثل  اإلغريق،  عند  املستعصیة  املسائل  على 

وحماولة تثلیث الزاوية، وتربیع الدائرة.
• كتاب فاخر باحلساب استعمل فیه احلروف األجبدية بداًل من 

األرقام العربیة.
• كتاب »حساب الید«.

إبراهيم اإلقليدسي هو عامل رياضیات  و( أبو الحسن أحمد بن 
عريب مسلم، كان نشطًا يف »دمشق« وبغداد. فقد كان ناسًخا 
من أعمال إقلیدس. فكتب كتاب عن االستخدام املوضعي من 
األرقام العربیة، وكتب كتاب »الفصول يف احلساب« ومن اجلدير 
بالذكر أنَّه قد ملح للكسور العشرية، وأظهر كیفیة تنفیذ العملیات 
الفارسي  الرياضیات  عامل  أن  حني  يف  حذف.  دون  احلسابیة 
املسلم غياث الدين الكاشي اكتشف الكسور العشرية يف القرن 

اخلامس عشر.

العلماء الخرون في الرياضيات
 470  -  395( البتَيتُْروني  أحمد  بن  محمد  الريحان  أبو  الف( 
هـ( عامل مسلم كان رّحآلًة وفیلسوفًا وفلكًیا وجغرافًیا وجیولوجًیا 
ورياضیاتًیا وصیدلًیا ومؤرًخا ومرتمجًا لثقافات اهلند. وصف بأنه 
الثقافة اإلسالمیة، وهو أول  من بني أعظم العقول اليت عرفتها 
من قال إن األرض تدور حول حمورها، صنف كتباً تربو عن املائة 
والعشرين. كان عامل رياضیات وفیزياء وكان له أيضا اهتمامات 
والتاريخ. كتب  والفلك  املوسوعیة  والكتابة  الصیدلة  جمال  يف 
البريوين العديد من املؤلفات يف مسائل علمیة وتارخيیة وفلكیة وله 
مسامهات يف حساب املثلثات والدائرة وخطوط الطول والعرض.

و من كتب البريوين كتاب »التفهیم«. و قد اختص هذا الكتاب 
بإبداعاته يف علم اهلندسة، و احلساب و اجلرب و مما جاء يف كتبه 
بیان و حماسبة الوزن اخلاص لألجسام كما أن له كتب قیمة يف 

علم املثلثات.

ب( غياث الدين بن مسعود بن محمد الكاشي )۷۹۰ - ۸۳۲ 
باحلكمة  اهلجري  التاسع  القرن  يف  اشتهر  من  أعظم  من  هـ( 

والرياضیات والفلك والنجوم وغريها.
يف علم الرياضیات، فقد ابتكر الكاشي الكسور العشرية، ويقول 
علماء  بين  الخالف  إن  الرياضیات«:  »تاريخ  يف كتابه  سمث 
الرياضيات كبير، ولكن غالبيتهم تتفق على أن الكاشي هو الذي 
ابتكر الكسر العشري. كما وضع الكاشي قانوناً خاصاً بتحديد 
اآلخرين  ضلعیه  قیسي  من  انطالقا  مثلث  أضالع  أحد  قیس 
مبجموع  خاص  قانون  إىل  باإلضافة  له  املقابلة  الزاوية  وقیس 
األعداد الطبیعیة املرفوعة إىل القوة الرابعة. ويقول كارادي فو يف 
حديثه عن علماء الفلك املسلمني : ثم يأتي الكاشي فيقدم لنا 

طريقة لجمع المتسلسلة العددية المرفوعة إلى القوة الرابعة، وهي 
الطريقة التي ال يمكن أن يتوصل إليها بقليل من النبوغ. 

عدداً من أنشطته يف الرياضیات منها:
1. ابتكاره للكسور العشرية: ومبا أنه مل يستخدم هذه الكسور، 
الكسور  هلذه  بالرتويج  قام  الذي  هو  أي شك،  وبال  انه،  بید 
علم  تطوير  يف  األثر  بالغ  له  ما كان  الرياضیات؛  يف  العشرية 

احلساب واخرتاع اآلالت احلاسبة.
الرابعة  الدرجة  اىل  األوىل  الدرجة  من  املعادالت  تصنیف   .2

وابتكار حل عددي ملعادالت الدرجة الرابعة وما فوق.
3. حماسبة عدد الرمز p. للكاشاين يف رسالته املسماة بـ»الرسالة 
هذا  مبحاسبة  الدين  غیاث  وقام  الـ۲۸،  الصفحة  يف  احملیطیة« 
العدد بدقة منقطعة النظري مل يصل الیه العلماء من بعده على 

مدى ۱5۰ عاماً.
4. اصالحه وتكمیله لألسالیب والطرق القدمية املتعلقة باألعداد 
الطبیعیة املرفوعة اىل القوة الرابعة يف علم الرياضیات، ويف احلقیقة 
ان غیاث الدين هو الذي وضع الطرق املألوفة املستخدمة حالیاً 

بشأن عمل احلسابات االساسیة وخاصة الضرب والقسمة.
5. اكتشاف الطريقة احلالیة للعثور على حساب اجلذور النونیة 
ألي عدد، ويذكر ان هذه الطريقة مت اعتمادها مرة اخرى بعده 
روفيني   بائولو  االيطايل  الرياضي  العامل  قبل  من  السنني  مبئات 

وكذلك العامل الرياضي الربيطاين ويليم جورج هارنر.
6. ابتكار الطريقة اليت تستخدم حالیاً للتوصل اىل اجلذر الثاين 

لألعداد، واليت تعد ايضاً أسهل الطرق حلساب اجلذر النوين.
7. تصحیح الزيج االيلخاين. ويف هذا الصدد، ألف كتاباً باسم 
»الزيج اخلاقاين« وفیها طّور الرباهني الرياضیة وصحح األخطاء 

الواردة يف الزيج االيلخاين.
أهم كتاب  يعترب  الذي  احلساب«  »مفتاح  لكتاب  تألیفه   .8
ومصدر يف علم الرياضیات يف العصر االسالمي واعتمده العلماء 

حىت يف الغرب.
9. تألیفه لرسالة »الوتر واجلیب« يف حساب واستخراج جیب 
الدرجة األوىل ووصوله اىل جیب )sin 60(، ويف حال تقسیمه 
التقدير  يوافق  عشرياً  رقما   ۱۷ استخراج  يتم   ،6۰ عدد  اىل 

احلقیقي جلیب الدرجة األوىل.

***
و اهتم الدين اإلسالمي بالعلم و تعلم العلوم و هبذا سبب تقدم 
العلوم املختلفة .و قد اهتم املسلمون بعلم الرياضیات اهتماما 
خاصا و بعد ترمجة كتب األمم األخرى قاموا بتألیفات يف هذا 

اجملال .و اإلجنازات الكثرية للمسلمني يف هذه اجملال سببت يف 
العلوم األخرى  تطبیقه يف  تقدما كثريا و  الرياضیات  تقدم علم 
كالنجوم و علم احلیل سبب تقدم تلك العلوم .و قد متت ترمجة 
و  أوروبا  يف  الرتمجة  عصور  يف  الرياضیات  يف  املسلمني  كتب 
استفاد منها العلماء األوروبیون كثريا بینما أغفله املسلمون و هم 

سجلوا هذه اإلجنازات بامسهم.

علم المسلمین

علم المسلمین



٭ الرقم 24
٭ ربیع األّول 

1438

٭ الرقم 24
٭ ربیع األّول 
1438

المقاالت الثقافیة

المقاالت الثقافیة

40

41

مليحة سرکرده

النوم و اليقظة

النوم هو ترك النفس استعمال احلواس طلبأ للراحة و هو تقوية القوة 
الطبیعیة و معاونة النضج و اهلضم و اسرتاحة القوى النفسانیة و 

حفظ الروح و صحته من التحلل. 
بعد هضم  و  املقدار  معتدل  متصأل  غرقأ  ما كان  النوم  افضل  و 
الغذاء و شروعه يف االحندار و بعد سكون النفخ و القراقر التابع 
للهضم فان ذلك مينع االستغراق و متلمل صاحبه و التململ أضر 
األشیاء باهلضم. و التململ هو عدم االستقرار بني النوم و السهر 
رديء النه حيري الطبیعة كان اذا اشتغلت الطبیعة باهلضم يف حال 
استیقاظ حمرك  عارضها   ، الباطن  يف  الروح  اجتماع  بسبب  النوم 
اهلضم. عن  يفسد  و  لذلك  الطبیعة  فتتحري   ، الظاهر  اىل  للروح 

 :اإلمام الرضا
»إن اهلل سبحانه خلق اإلنسان من روح سماوي و جسد ارضي و في 
جسده الدماغ الذي هو بمنزلة الحاكم و السلطان على تصرفات 
هذاالسلطان  على  جعل  اهلل  ان  اال  سكناته  و  حركاته  من  البدن 
سلطانأ و هو النوم فإذا جاء النوم و حكمه غلب الدماغ و أسقطه 
عن تدبير البدن في حال يقظته فال تبصر العين و ال تسمع االذن 
و ينام القلب ثم هذا النوم سلطان اهلل جعله قوام الجسد و قوته 
فان قيمومة البدن و تقويته و تفاعله من النمو و الرشد و غيرهما 

أنما يكون بالنوم.«1
و افضل هیئة النوم أن يبتدئ اوأل على الیمني قلیأل لینحدر الغذاء 
اىل قعر املعدة بسهولة جلذب الكبد له مث على الیسار لیشمل علیه 
الكبد و يسخنها و اذا مت اهلضم عاد اىل الیمني لیعني على اإلحندار 
إىل جهة الكبد و اإلستلقاء ردىء يهیئ البدن لألمراض الرديئة مثل 

السكتة و الفاجل و الكابوس و ذلك ألنه ميیل الفضول إىل خلف 
فیحتبس عن جماريها اليت هي إىل قدام مثل املنخرين و احلنك.و يف 

 :هذا اجملال قال إمامنا الرضا
أردت  فإذا  قوته  و  الجسد  قوام  هو  و  الدماغ  النوم سلطان  »أن 
النوم فليكن اضطجاعك أوأل على شقك األيمن ، ثم انقلب على 
األيسر و كذلك فقم من مضجعك على شقك األيمن كما بدأت 

به عند نومك.«2

قلة النوم و مشاكلها
قد تكون لقلة النوم عواقب مأساوية كسائقى السیارات باللیل و 
اهلضم  يفسد  الیقظة  إفراط  ألن  و...  الدقیقة  االمور  يف  العمال 
و يصفر اللون و يهزل البدن و ينقص احلرارة الغريزية و يضعف 
القوى النفسانیة و باجلملة يضعف مجیع القوى و يولد املالیخولیا 
و اختالط العقل و األمراض اليت تكون من غلبة الیبس و احلرارة 

:على الدماغ. و قال اإلمام الصادق
»من بات ساهرأ في كسب و لم يعط العين حقها من النوم فكسبه 

حرام.«3 
و قیل اليراد هنا احلرام مبعىن الفقهي و لكن هذالشخص مذموم 

ذمأ بلیغأ يف هذه الرواية.

كثرة النوم و مشاكلها
أصل الطب و معظمه حمافظة الصحة بل لو حفظت الصحة و 
اسباهبا مل حيتج إىل العالج ، أن احلیوية ال ترتبط بكثرة النوم بل 

بإعتدال  الدماغ  رطوبة  من  يكون  الطبیعي  النوم  النوم ألن  جبودة 
تسرتخى  ملا  الدماغ  يف  برودة  و  رطوبة  فرط  على  يدل  فإفراطه 
األعصاب بذلك و الیقظة الطبیعیة تكون من يبس الدماغ بإعتدال 
فاألرق يدل على فرط الیبوسة و كمال الصحة امنا يكون اإلعتدال 
للنائم  »ويح  النوم:  يف كثرة   امرياملؤمنني عن  و  املزاج.  يف 
ماأخسره قصر عمله و قل أجره.« و أيضأ قال: »ما أنقص 
النوم العزائم اليوم.« و »من كثر في الليل نومه فاته من العمل ما ال 
يستدركه في يومه.«4 و عن أيب عبداهلل: »كثرة النوم مذهبة 
الدين و الدنيا.«5 و قال اإلمام الصادق: »و كثرة النوم يتولد 
من كثرة الشرب و كثرة الشرب يتولد من كثرة الشبع و هما يثقالن 

النفس عن الطاعة و يقسيان القلب عن التفكر.«6

نوم النهار
و نوم النهار رديء يورث األمراض الرطوبیة و يفسد اللون و يورث 
عظم الطحال و يرخى العصب و يضعف الشهوة و يورث األورام 
السماوية  باألجسام  شبیه  نوراين  جوهر  الروح  ألن  احلمیات  و 
فیهش لذلك إذا أبصر النور و ميیل الیه بالطبع و إن غمضت العني 
ففي النهار متیل اىل الظاهر بسبب الضوء و ال جتتمع يف الباطن 

فال حيصل من النوم فیه املنافع املرتتبة علیه.
والنوم يف الشمس يثري الداء الدفني و نوم الصبحة مينع الرزق و هو 
وقت قسمة األرزاق فنومه حرمان. ولكن جرب أن تغفوا لقیلولة 

فهي تعني على التهجد.

من آداب النوم
.وللنوم آداب على ضوء الشريعة و يف مدرسة اهل البیت

النظافة و الطهارة
النظافة و دفع األوساخ و القاذورات ىف اجلانب اجلسدي و الذي 
يرتتب علیه سالمة البدن من سقمه و مرضه مث الطهارة املصطلحة 
فانه يقصد منها الوضوء الشرعي بقصد التقرب اىل اهلل سبحانه و 
تعاىل و يستحب قبل النوم أن يتوضا فإنه يرتتب علیه آثار تفوق 
إن  الوضوء  على  نام  اهلل: »من  قال رسول  البشري،  التصور 

ادركه الموت فى ليله فهو عند اهلل شهيد.«7  
فراشه كان  الى  آوى  ثم  تطهر  »من   :الصادق اإلمام  وعن 

فراشه كمسجده.«8

عرض اإلنسان نفسه على الخالء
يفر اإلنسان من األمراض و األسقام و حيب السالمة و الصحة و 
ان يف كلمات ائمة اهل البیت شطرأ كبريا يف الطب الوقائي و 

العالجي لكل فئات اجملتمع.
امرياملؤمنني علي يف مقام التعلیم لألجیال القادمة خياطب ولده 

 :اإلمام احلسن
»يا بنى أال أعلمك أربع خصال تستغنىبها عن الطب؟« فقال: »بلى 
يا أميرالمؤمنين.« قال: »التجلس على الطعام اال و أنت جائع و 
ال تقم عن الطعام اال و أنت تشتهيه و جود المضغ و اذا نمت 

فأعرض نفسك على الخالء.«9

اإلنتباه من النوم و صالة الليل
اللیل كثرية  الروايات املأثورة عن املعصومني يف فضل قیام  ان 
الصحة  أهنا تورث  املؤمن و  اللیل ذلك شرف  و روى أن صالة 
أهنا  و  القرب  لوحشة  مبعدة  و  النهار  لذنوب  و هي كفارة  البدن 
تبیض الوجه و تطیب الريح و جتلب الرزق و إذا شئت أن تنتبه من 
نومك لصالة اللیل و خشیت غلبة النوم علیك فاقرأ آخر آيتني من 
سورة الكهف و مها: »قل لو كان البحر مدادأ لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثله مددأ قل انما أنا 
بشر مثلكم يوحي الى انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه 

فليعمل عمأل صالحأ وال يشرك بعبادة ربه أحدا.«10 
مث يقول بعد فراغه من قراءهتما: »اللهم أيقظني لعبادتك في وقت 

)كذا و كذا(.« فانه يستیقظ إن شاء اهلل تعاىل.

الهوامش:
.1. »الرسالة الذهبیة املعروفة بالطب االمام الرضا

2. نفس املصدر.
3. »الكايف«: 127/5

4. »أماىل الصدوق«، ص 322.
5. نفس املصدر.

6. »املصباح الشريعة«، ص 288.
7. »البحار«: 183/7.

8. »وسائل الشیعة«: 265/1.
9. »اخلصال«: 109/1.

10. سوره كهف، آيتان 109 و 110.

المصادر:
1. الفوائد املغرية يف القواعد الطبیة ؛ حممدبن أيب اجملد أيب مسلم )أبو اجملد 

الطبیب(
2.شرح كتاب الفصول البقراط ؛ إلبن أيب صادق النیشابورى

3.شرح املوجز يف الطب ؛ نفیس ابن عوض الكرماين
4.www.alawy.  Net
5.abomohanned.niceboard. com

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي
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المقّدمة
و  العاملني  فخر  فإنه   النبی والدة  فی  خمتصرة  رسالة  هذه 
أبی القاسم محّمد بن عبداهلل خاتم  نبینا  املرسلني، سیدنا و  امام 
بشارات  ذکر  من   ،الطاهرين بیته  اهل  علی  و   النبيين

.االنبیاء به و ذکر نسبه الشريف و والدته

بشارات األنبياء بالنبّی
لقد محل االنبیاء و الرسل علی مدی حیاهتم املبارکة حتفاً 
اهلیة و بشارات نبوية، کان اشرفها تبشري األمم أن رسواًل خامتاً 
سیأتی فی آخرالّزمان حيمل اخلري کله الی الناس مجیعا حتی مدی 

احلیاة الدنیا ما يسعد به البشر فی أوالهم و اخراهم.
مببعث  البشارة  أنزل  تعالی  اهلل  أن  الکرمي«  »القرآن  ذکر  فقد 
الرسول فی الکتب السماوية املنزلة علی االنبیاء السابقني، 

فقال تعالی:
ِعْنَدُهْم  َمْكُتوباً  َيِجُدونَُه  الَّذي  اأْلُمِّيَّ  النَِّبيَّ  الرَُّسوَل  يتَتَِّبُعوَن  »الَّذيَن 
َو  اْلُمْنَكِر  َعِن  يتَْنهاُهْم  َو  بِاْلَمْعُروِف  يَْأُمُرُهْم  ْنجيِل  اإْلِ َو  التتَّْوراِة  ِفي 
ُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِّباِت َو ُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخباِئَث َو َيَضُع َعنتُْهْم ِإْصَرُهْم 
َو اأْلَْغالَل الَّتي  كاَنْت َعَلْيِهْم فَالَّذيَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَُّروُه َو َنَصُروُه َو 

اتتَّبتَُعوا النُّوَر الَّذي أُْنِزَل َمَعُه ُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون .«1
عّز  اهلل  فأرسل  منهم،  رسواًل  يبعث  أن  ربه   ابراهيم فدعا 

وجّل حمّمدًا اجابة لدعوته، کمال قال علّی بن ابراهيم فی 
قوله تعالی:

اسماعيل،3  ولد  من  يعنی  ِمنتُْهم «2  َرُسواًل  فيِهْم  ابتَْعْث  َو  »رَبَّنا 
فلذلک قال رسول اهلل: »أنا دعوة أبی ابراهيم.«4

ينص القرآن الکرمي علی أن مجیع أنبیاء و رسل بنی اسرائیل آمنوا 
بالرسول حمّمد و شهدوا له و بشروا به فقد ورد يف سورة 

»آل عمران«:
»َو ِإْذ َأَخَذ اللَُّه ميثاَق النَِّبيِّيَن َلما آتتَْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة ثُمَّ 
جاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلما َمَعُكْم لَتتُْؤِمُننَّ ِبِه َو لَتتَْنُصُرنَُّه قاَل َأ َأقتَْرْرُتْم 
َو َأَخْذُتْم َعلى  ذِلُكْم ِإْصري قاُلوا َأقتَْرْرنا قاَل فَاْشَهُدوا َو أَنَا َمَعُكْم 

ِمَن الشَّاِهدين .«5
و قد أشار القرآن حتديداً ايضاً إلی بشارة نبّی االسالم موسی 

ببعثة مثله:
ِمْن  َشِهَد شاِهٌد  َو  ِبِه  َو َكَفْرُتْم  اللَِّه  ِعْنِد  ِمْن  ِإْن كاَن  رَأَيتُْتْم  َأ  »ُقْل 
اْلَقْوَم  يتَْهِدي  اللََّه ال  ِإنَّ  اْسَتْكبتَْرُتْم  َو  َفآَمَن  ِمْثِلِه  ِإْسرائيَل َعلى   بَني  

الظَّاِلمين. «6
و اخربنا اهلل تعالی فی آية:

»َو ِإْذ قاَل عيَسى اْبُن َمْرَيَم يا بَني  ِإْسرائيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم 
بتَْعِدي  ِمْن  يَْأتي   ِبَرُسوٍل  ُمَبشِّراً  َو  التتَّْوراِة  ِمَن  َيَديَّ  بتَْيَن  ِلما  قاً  ُمَصدِّ

اْسُمُه َأْحَمُد فتََلمَّا جاَءُهْم بِاْلبتَيِّناِت قاُلوا هذا ِسْحٌر ُمبين «7

.عن بشارة عیسی بالنبّی
و يف سورة »الفتح« يشري القرآن الکرمي ألی مثل »الذين هم مع 

حمّمد« يف »التوراة« و »االجنیل«:
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحماُء بتَيتْنتَُهْم  »ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َو الَّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
في   سيماُهْم  ِرْضواناً  َو  اللَِّه  ِمَن  َفْضاًل  يتَْبتتَُغوَن  ُسجَّداً  رُكَّعاً  َتراُهْم 
ِفي  َمثتَُلُهْم  َو  التتَّْوراِة  ِفي  َمثتَُلُهْم  ذِلَك  السُُّجوِد  أَثَِر  ِمْن  ُوُجوِهِهْم 
ُسوِقِه  َعلى   فَاْسَتوى   فَاْستتَْغَلَظ  َفآَزرَُه  َشْطَأُه  َأْخَرَج  ْنجيِل َكَزرٍْع  اإْلِ
َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  الَّذيَن  اللَُّه  َوَعَد  اْلُكفَّاَر  ِبِهُم  لَِيغيَظ  الزُّرَّاَع  يتُْعِجُب 

الصَّاِلحاِت ِمنتُْهْم َمْغِفَرًة َو َأْجراً َعظيما.«8
رسواًل  أمة  لکل  أرسل  تعالی  اهلل  أن  ايضاً  الکرمي  القرآن  اخرب 
يدعوهم الی التوحید، فینذرهم و يبشرهم، لیقیم علیهم احلجة 
يوم القیامة و إن کل هذه االمم و الشعوب قد عرفت و تیّقنت 
الرسل  و  االنبیاء  خامت  مبجیء  رسلهم  و  انبیائهم  طريق  عن 
حممد و هو ما أخرب به القرآن الکرمي فی قوله تعالی: »َو ِإنَُّه 
َلفي  زُبُِر اأْلَوَّلين .«9 أی »أنَّ ذکر محّمد فی کتب االولين.«10

 يعترب القرآن الکرمي حتقق هذه البشارات ببعثة الرسول حمّمد
معجزة من معجزاته و آية تدل علی صدق رسالته فقد ورد فی 
بَني   ُعَلماُء  يتَْعَلَمُه  َأْن  آيًَة  َلُهْم  َيُكْن  َلْم  َو  »َأ  »الشعراء«:  سورة 

ِإْسرائيل .«11
و اما فی الکتب السماوية املنزلة علی االنبیاء السابقني...

ما ورد علی أنه خطاب من اهلل ملوسی: »أقيم لهم نبيا من 
ما  بكل  فيکلمهم  فمه  في  أجعل كالمي  و  مثلك  إخوتهم  وسط 

أوصيه به.«12 و 13
من  أی  بنی اسرائیل،  أخوة  من  نبی  مبولد  بشارة  الکالم  هذا 
بنی اسرائیل ولو کان املقصود نبی يهودی مثل املسیح لقال »نبی 
شیء:  فی کل  موسی  النبی  مثل  يکون  النبی  هذا  و  منکم« 
يتزوج و ينجب و يهاجر بشعبه من أرض الکفر بعد ان يتعرضوا 
رسالة  علیه  تنزل  و  يهزمهم  و  الکفار  حيارب  و  منهم  لألذی 
للنبی  سنة  أربعني  قد کانت  و  طويلة  فرتات  علی  السماء  من 
علی  ينطبق  هذا  و کل  يدفن.  و  ميوت  أخربا  و   موسی
النبی حمّمد و الينطبق علی املسیح عیسی کما حياول 
مل  و  حيارب  مل  و  يتزوج  مل  املسیح  ألن  يؤکدوا.  أن  النصاری 

يهاجر و مل يدفن، بل رفعه اهلل الیه.
و ورد فی »االجنیل«:14 

فسألوه أی يوحنا المعمدان و قالوا له: فما بالک تعمد إن کنت 
لست المسيح؟ و ال ايليا؟ و ال النبّی؟ 

فلذا الیهود کانت تنتظر ثالثة انبیاء، فهذا يدل علی أهّنم کانوا 
کانوا ينتظرون نبّیاً بعد املسیح، »من وسط إخوهتم« لیس منهم 

بل من ابناء عمومتهم.
و ما نسب إلی املسیح من قوله:

»إنه خير لکم أن انطلق، ألنه إن لم انطلق ال يأتيکم المعزی.«15 
و قريب منه: »و أنا أطلب من الب فيعطيکم معّزيا آخر ليمکث 

معکم إلی االبد.«16
 و فی النسخه العربية نشید اإلنشاد17 ورد ذکر النبی حمّمد
حتت اسم حمّمدمي و هذه الصیغه بإحلاق »مي« صیغة تعظیم ال 
تدل علی التعدد. و أمساء االشخاص ال ترتجم مبعانیها بل تنقل 
.بألفاظها؛ فلذا ظهر أن فی النقل، ذکر اسم النبّی االکرم

و ورود فی الکنزا ربا:
»)53( أنا الرسول الطاهر. امرنی ربی أن اذهب و ناد آدم و حواء 
قومه  و   )55( قلبه  ليستنير  آدم  علم   )54( سنی  بصوت  زوجه 
ليستنير عقله و جنانه )56( کن أنساء له أنت و الملکان، اللذان 
معک إلی العالم سيهبطان )57( علمه و زوجه، و ذريته الحکمة 
مسبحين  يقيمونها  الصالة  علمهم   )58( الشيطان  يغويهم  کيال 
لملک النور السامی ثالث مرات فی النهار و مّرتين فی الليل.«18

يؤديها  الصالة کما  االسالم  رسل  و  أنبیاء  مجیع  ادی  لقد 
املسلمون الیوم فکانوا يتطهرون قبیل الصالة و يرکعون فیها هلل 
و يسجدون إال إن أياً منهم مل يأمر أتباعه بالصالة 5 فی الیوم 

.کما فعل الرسول حممد
أنبیاء و رسل  التناخ و االجنیل أن مجیع  و يتضح من نصوص 
بنی اسرائیل مبا فی ذلک ابراهیم19 و موسی20 و داود21 و حتی 
عیسی22 أدوا الصالة کما يؤديها املسلمون الیوم، و ذلك بالرکوع 
يأمر  مل  منهم  أيا  أن  إال  الصالة،  قبیل  التطهري  و  السجود  و 
الناس بأن يصلوا 5 مرات فی الیوم: 3 فی النهار و 2 فی اللیل. 

.الرسول الوحید الذی أمر بذلک هو الرسول حممد
نبيًا؟  »متی کنت  سئل:  أنه   الرسول عن  ايضاً  ورد  قد  و 
فأجاب: و آدم بين الروح و الجسد.«23 و هذا احلديث يتفق مع 

ما قیل من الکنز ربا.
في  َستبيتيَن  العربية:  الجزيرة  بشأن  »نبوءة  أشعیاء:  فی  ورد  و 
صحاری بالد العرب يا قوافل الددانيين، فاحملوا يا اهل تيماء الماء 
للعطشان، و استقبلوا الهاربين بالخبز. ألنهم قد فروا من السيف 
ما  المعرکة. النه هذا  المتوتر، و من وطيس  القوس  المسلول، و 
قاله لي الرّب: فی غضون ستة مماثلة لسنة األجير يفنی کل مجد 
قيدار، و تکون بقية الرماة، األبطال من ابناء قيدار، قّلة ألن الّرب 

إلَه اسرائيل قد تکلم.«24
النبوية اجملیدة و عن معرکة  النبوءة تتحدث عن اهلجرة  و هذه 
بدر الکربی التی تلت اهلجرة الشريفة بسنة واحدة مماثلة لسنة 

األجري.25
و ورد فی أشعیاء ايضاً: »لذلک يقول الرب اإلله: ها إنی أضع فی 
صهيون حجر أساس، حجراً قويّاً، حجر زاوية ثميناً و أساس متيناً و 

الذی يثق به لن يخزی.«26

اصُل الشجرة الطيّبة

السّيد اميرمحّمد ماسوله ای
حميدرضا شمس
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و صهیون هی اشارة الی »القدس اجلديدة« و املوعودة عوضاً 
عن »القدس القدمية« و »القدس اجلديدة« هی مّکة املکّرمة فی 
االسالم کما ذکر ابن القيم الجوزية فی کتابه »هداية احلیاری«27 
رفضه  الذی  »احلجر  نفسه  فهو  الثمني  الزاوية  حجر  اما  و 
احلجر  أن  البعض  يری  و   .الرسول حمّمد هو  و  البناؤون« 
احلجر  و  الشريفة  الکعبة  فی  الزاوية  حجر  هو  الذی  االسود 
الوحید الذی أتی من السماء يرمز للرسول حمّمد و مکانته 

فی البیت اهلل املقّدس.
السابقة  السماوية  الکتب  القرآن و  البشارات فی  لقد تعددت 
أمروا  و  بقدومه  االنبیاء  بشر  حیث   حمّمد النبیني  خبامت 
أتباعهم باالميان به. و تصديقه إذا ظهر، و لوال ما حدث 
فی هذه الکتب من حتريف و تزيیف، و ما أصاب علماء أهل 
الکتاب من کرب و حسد، لکانت النصوص الدالة علی رسول 

اهلل واضحة وضوح الشمس فی وسط النهار. 

نسب النبی
هو أبوالقاسم حمّمد بن عبداهلل بن عبداملطّلب »شیبه احلمد«، 
بن هاشم، بن عبد مناف بن قصی بن کالب بن مره بن کعب 
بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزميه 

بن مدرکه بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

عبداهلل
هو حمّمد بن عبداهلل، کان عبداهلل أصغر ولد ابیه و هو و 
برّة ولد  أمیمة و  الکعبة و عاتکة و  الزبري و عبد  أبوطالب و 
عبداملطلب أمهم مجیعا فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمرو بن 
خمزوم،28 و کان يوم ولد عبداهلل علم مبولده مجیع أحبار الیهود 
بالشام و ذلک أنه کانت عندهم جّبة صوف بیضاء، و کانت 
مغموسة فی دم حيیی بن زکريّا. و کانوا قد وجدوا فی کتبهم 
إذا رأيتهم اجلبة بیضاء و ال دم يقطر منها فاعلموا أن أباحممد 
بذلک  علموا  فلما  الساعة،  تلک  فی  ولد  قد   املصطفی
قدموا مجعیهم إلی احلرم و أرادوا أن يغتالوا عبداهلل فصرف اهلل 
شّرهم عنه و رجعوا إلی بالدهم و مل يکن يقدم علیهم من احلرم 
أحد اال سألوه عن عبداهلل فیقولون: ترکناه نورا يتألأل فی قريش 
 ،فیقول االحبار:( لیس ذلک النور لعبد اهلل امنا هو حملمد(
و خرج عبداهلل أمجل قريش فشغفت به نساء قريش حّبا و لقی 
و  الذبیحني«  ابن  »أنا   :قوله فی  الذبیحني  أحد  عبداهلل 

قصته مشهورة.29
قال العّباس بن علی نور الدين الموسوی المکی فی کتابه:30

»روی أن بعداهلل خرج يوماً إلی القنص فقدم عليه تسعون حبرا من 

االحبار اليهود بالشام معهم السيوف المسمومة يريدون أن يغتالوه 
و يقتلوه و کان وهب ابن عبد مناف أبو آمنة صاحب قنص 
هو  و  اهلل  بعبد  أحدقوا  قد  االحبار  الی  نظرت  فلما  قال:  أيضا. 
يشبهون  إلی رجاب ال  فنظرت  اليه العينه عليهم،  تقّدمت  وحده 
فهمزموهم  األحبار  قد حملوا علی  الدنيا علی خيل شهب  رجال 

عن عبداهلل.
فلما رأی ذلک وهب رغب فی عبداهلل، و قال: ال يستقيم ال بنتی 
آمنة زوج غير هذا، و کان قد خطبها أشراف قريش و کانت آمنة 
تأبی ذلک و تقوم: يا أبت لم يأت لی التزويج، فرجع وهب الی 
و  قريش  اجمل  إنه  قال:  و  عبداهلل.  من  بما کان  فاخبرها  زوجته 
أوسطهم نسبا و إنی ال احب ال بنتی آمنة زوجا غيره فانطلقی إليه 

و اعرضی ابنتی عليه.
ابنتها  اّم آمنة فدخلت علی عبدالمطلب فعرضت عليه  فانطلقت 
غيرها  بنی   ال  تستقيم  امراة  علّی  لم يعرض  عبدالمطّلب:  فقال 

فتزوجها عبداهلل.«
کان عبداهلل يوم تزوج آمنة ابن ثالثني سنة و قیل: ابن مخس 
و عشرين، و قیل: ابن سبع عشرة سنة، و مل يکن آلمنة أخ و 
ال أخت فلذلک مل يکن لرسول اهلل خال و ال خالة و امنا 

بنوزهرة يقولون: نحن أخواله ألن آمنة منهم.31
قال ابن کثير: قال الزهری: »أرسل عبدالمطلب ابنه عبداهلل الی 
المدينة يمتار لهم تمرا فمات بالمدينة.« و قیل: بل کان فی الشام 
فأقبل فی غري قريش فنزل باملدينة و هو مريض فتوّفی هبا و دفن 
فی دارالنابغة اجلعدی و له مخس و عشرون سنة، و قیل: مثان و 

.عشرون سنة و توّفی قبل أن يولد رسول اهلل

عبدالمطلب
ا ولد شیبة، و 

ّ
و امسه شیبة احلمد مّسی بذلک ألنه کان فی رأسه مل

أّمه سلمی بنت عمرو الخزرجية النجارية، و امنا قیل له عبداملطلب 
ألن أباه هامشا شخصا )شخص يف( جتارة الی الشام، فلما قدم 
املدينة نزل علی عمرو بن لبيد الخزرجی من بنی النّجار، فرأی ابتنه 

سلمی فأعجبته فتزوجها.
و شرط أبوها أن ال تلد ولدا إال فی اهلها، مث مضی هاشم لوجهه 
و عاد من الشام فبنی هبا يف اهلها مث محلها الی مّکة فحملت، 
بغزّة.  فمات  الشام  الی  و مضی  أهلها  الی  رّدها  أثقلت  فلما 
فولدت له سلمی عبداملطلب، فمکس باملدينة سبع سنني الی 
أن جاء عّمه املطلب فأخذه و سار به الی مّکة فقدمها ضحوة 
من هذا وراءک؟ و  له:  يقولون  الناس فی جمالسهم، فجعلوا  و 
کان املطلب اردفه علی راحلته و قد اثّرت فیه الشمس و علیه 
أخالق ثیاب فیقول هذا عبدی، حّتی أدخله منزله و اشرتی له 
حلة فلبسها مث خرج به العشی فجلس الی جملس بنی عبد مناف 

فاعلمهم انه ابن اخیه، فکان بعد ذلک يطوف مبّکة، فیقال: 
هذا عبداملطّلب لقوله هذا عبدی 32 مث اوقفه املطلب علی ملک 
و  الرفادة  و  السقاية  عبداملطلب  الی  و کان  الیه،  فسلمه  أبیه 
شرف فی قومه و عظم شأنه، مث إنه حفر زمزم و هی بئر امساعیل 

بن ابراهیم التی أسقاه اهلل تعالی منها.
و کان عبداملطلب اذا دخل شهر الرمضان صعد حرا و اطعم 

املساکني مجیع الشهر و توفی و له مائة و عشرون سنة.
و کان عبداملطلب سّن فی اجلاهلیة مخس سنن أجراها اهلل تعالی 

له فی االسالم:
- حرم نساء اآلباء علی االنباء؛

- وجد کنزاً فاخرج منه اخلمس و تصدق به؛
ا حفر زمزم مسّاها سقاية احلاج؛

ّ
- و مل

- و سّن فی القتل مائة من اإلبل؛
- و مل يکن للطواف عدد عند قريش فسّن فیهم سبعة اشواط 

فأجری اهلل کل ذلک فی االسالم.33
و کان عبداملطلب ال يستقسم باألزالم و ال يعبد األصنام و ال 
يأکل ما ذبح علی النصب و يقول: أنا علی دين أبی ابراهیم...

هاشم
العلی لعلّو مرتبته و کنیته أبوفضله  امسه عمرو و يقال له عمر 
اّمه عاتکة بنت مّرة السلمية، و قیل له هاشم ألنه اول من  و 
هشم الثريد لقومه34 مّکة و أطعمهم أيام القحط )و اهلشم کسر 
الشیء الیابس(، و کان لعبد مناف غري هاشم: املطلب، النوفل، 
و عبد مشس، و کان هاشم اکربهم و املطلب أصغرهم و قیل: 

إن عبد مشس و هامشا توامان و ان احدمها ولد قبل اآلخر.
قال آدم بن عبدالعزيز بن عمر بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان:

يا امين اهلل انی قائل
قول ذی دين و بّر و حسب   

عبد شمس ال تهنه انما
عبد شمس عّم عبدالمطلب   

عبد شمس کان يتوّل هاشما
هما بعد ألّم و ألب35   

من  الیه  ما کان  هاشم  ابنه  بعد  ولی  مناف  عبد  توفی  ا 
ّ
مل و 

السقاية و الرفادة، أّما السقاية فحیاض من ادم کانت علی عهد 
قصی توضع بفناء الکعبة و يستسقی فیها املاء الذب من اآلبار 
قريش خترجه فی  الرفادة فخرج کانت  اّما  و  احلجیح  يسقاه  و 
اجلاهلیة من امواهلا کل سنة فتدفعه الی قصی فیصنع به طعاما 
للحّجاج يأکل منه من مل يکن معه سعة و ال زاد، فکان عبد 

مناف يعمل به بعده.

و کان هاشم يعمل به بعد أبیه فیطعم الناس فی کل موسم مبا 
جيتمع عنده من ربح قريش، فجری االمر علی ذلک فی اجلاهلیة 

و فی االسالم.
فلم يزل هاشم علی ذلک حتی اصاب الناس سنة جدب شديد 
فخرج هاشم الی الشام فاشرتی مبا اجتمع عنده من مال دقیقا 
کعکا، فقدم فی املوسم و هشم الکعک و اخلبز و حنر اجلزور 
و جعله ثريدا، و کان الناس فی جماعة شديدة فأطعمهم حتی 

أشعبهم فسّمی بذلک هامشا.
علی  هاشم  جماعة حتی مجعهم  و  فی ضر  اهنم کانوا  روی  و 
الشام،  الی  الصیف  رحلة  و  الیمن  الی  الشتاء  رحلة  الرحلتني 
الغنی حّتی کان فقريهم  الفقري و  و کانوا يقسمون رحبهم بني 

کغتیهم36 و فیه يقول ابن الزبير السهمی:
قل للذی طلب السماحة و الندی

هال مررت بأل عبد مناف   
هال مررت تريد قراهم

منعوک من ضرر من أکناف   
و الخالطين فقيرهم بغنيتهم

حتی يکون فقيرهم کالکاف   
و الموعدين بکل وعد صادق

و الراحلين برحلة اإليالف   
عمرو العلی هشم الثريد لمعشر

کانوا بمّکة مسنتين عجاف   
منصوبة  مائدته  و کانت  اعالهم  و  قومه  أفخر  هاشم  کان 
يؤوی  ابن السبیل و  الّضرا، و کان حيمل  الّسراء و  ترفع فی  ال 
اخلائف، و کان نور رسول اهلل فی وجهه يتوّقد بشعاعه و 
يتألأل ضیائه و ال يراه حرب من االحبار اال قّبل يديه، و ال مير 
بشیء ااّل سجد له، تفد الیه قبائل العرب و حيملون بناهتم و 
يعرضون علیه لیتزوج هبن، فکان هاشم يأبی، و کان ينطلق الی 
يزل کذلک حّتی رأی فی  فلم  السماء  اله  بثري و يسأل  جبل 

منامه أنه تزوج سلمی النجارية.
و کان يقال هلاشم و املطلب:

»بدران، لجالهما.«37
و مات بغزة و دفن هبا و له عشرون، و قیل: مخس و عشرون 
سنة38 و هو اول من مات من بنی بعد مناف و کانت الرفادة و 
السقاية بعد هاشم الی اخیه المطلب لصغر ابنه عبد املطلب.39

کعب
و يکّنی أبا هصیص )بضم اهلاء و فتح الصاد املعملة( و امه 
أبیه عامر و  و  أخوان ألمه  له  القضاعیة، و  بنت کعب  مارية 
سامة، و أخ من ابیه امسه عوف أّمة الباردة الغطفانیة، و لکعب 
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ايضا اخوان من غري ابیه، احدمها خزمية و هی عائذة قريش و 
اآلخر سعد، و يقال له: بنانة. و کان کعب عظیم القدر عند 
العرب فلهذا أّرخوا ملوته إلی عام الفیل، مث أّرخوا بالفیل، و کان 
بني موته و الفیل مخس مائة و عشرين سنة، و کان خيطب الناس 
أيام احلج خبطبة مشهورة يذکر فیها النبّی و خيربهم بأنه من 

ولده و يأمرهم باالميان به و اتّباعه و ينشد فی ذلک:
يا ليتنی شاهد نجواء دعوته

اذا قريش تنفی الحق خذالنا
قال رسول اهلل: »اّن اهلل عّز و جّل يوم خلق الخلق جعلنی 
فی خيرهم، ثم حين فرقهم جعلنی فی خير الفريقين، ثم حين جعل 
القبائل جعلنی فی خير قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلنی فی خير 

بيوتهم، فأنا خيرهم نسبا و خيرهم بيتاً.«41
و قال ايضا: »ان اهلل عّز و جّل، اصطفی بنی کنانة من بنی اسماعيل 
و اصطفی من بنی کنانة قريشا، و اصطفی من قريش بنی هاشم و 

اصطفانی من بنی هاشم.«42 
فان هذا هو املثفق علیه من نسبه الشريف، اما ما فوقه اختالف 
کثري، غري ان مما ال شک فیه هو أن نسب عدنان ينتهی الی 

امساعیل. و قد روی انه قال:
»اذا بلغ نسبی الی عدنان فأمسکوا.«43 و حنن منسک هنا امتثاال 

.المره
بنی زهره، وهب بن عبد  بنت سید  آمنة  اّمه: هی  اما  و 

مناف، بن زهره، بن کالب.

ذکر مولد المصطفی
اتفقت االمامیة اال من شّذ منهم علی أن والدة النبی کانت 

فی سابع عشر شهر بیع االول.
و نّص الطبرسی، و الکلينی علی انه قد ولد فی يوم اجلمعة، 
و عند غري االمامیة: انه ولد فی يوم االثنني، و ورد: ان امه قد 
محلت به فی ايام التشريق، و هی احلادی عشر، و الثاين عشر 

و الثالث عشر من ذی احلّجة.44
الفیل  عام  يف  الفجر  طلوع  عند  النبّی کانت  والدة  ان 
مبکة املعّظمة فی الدار املعروفة بدار حمّمد بن يوسف، و کان 
بن  اوالده45 حملمد  فباعه  ابی طالب  بن  لعقیل  فوهبه   للنبی

يوسف أخی احلّجاج.
امه  اخلیزران  اخذته  هارون  زمن  فلّما کان  داره،  فی  فادخله 
يصلی  و  يزار  معروفا  افصار مکان  فأخرجته و جعلته مسجد 

فیه و يتربک به.46
روی الشيخ الصدوق بسنده عن ابی عبداهلل قال: 

ولد  فلما  السبع،  السماوات  يخترق  اهلل  لعنه  ابليس  »کان 

بالنجوم،  الشياطين  رميت  و  السبع کلها  عن  عيسی حجب 
و قالت قريش: هذا الساعة التی کنا نسمع اهل الکتب يذکرونه.«

:ايضا اخربنا العرباض بن سارية، صاحب رسول اهلل
و  عبداهلل  انی  یقول:   اهلل رسول  »سمعت 

خاتم النبيين، و إن آدم لمنجدل فی طينته 
و سأخبرکم عن ذلک: دعوة أبی 

ابراهيم، و بشارة عيسی بی 
التی رأت،  امی  رؤيا  و 

امهات  کذلک  و 
النبيين يرين« و 

إن اّم رسول 
 ،اهلل

ت  أ ر
حين 

ضعته  و
ا  ر نو

ت  ء ضا أ
قصور  له 

الشام.«47
»انی   :قوله و 

ان  و  النبيين،  عبداهلل و خاتم 
به:  يريد  طينته«،  فی  لمنجدل  آدم 

أنه کان کذلک فی قضاء اهلل و تقديره، قبل 
أن يکون أبوالبشر و اول االنبیاء.

و قوله: »و سأخبرکم عن ذلم: دعوة أبی ابراهيم« يريد به: 
ا اخذ فی بناء البیت، دعا اهلل، تعالی جّده، 

ّ
أن ابراهیم، مل

أن جيعل  ذلک البلد آمنا، و جيعل افئدة من الناس هتوی الیهم 
و يرزقهم من الثمرات و الطیبات، مث قال: 

»َو ابتَْعْث فيِهْم َرُسواًل ِمنتُْهْم يتَتتُْلوا َعَلْيِهْم آياِتَك َو يتَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب 
َو اْلِحْكَمَة َو يتُزَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزيُز اْلَحكيم .«48

الرسول  جعله  و   ،نبینا فی  دعاءه  تعالی  اهلل  فاستجاب 
الذی سأله ابراهیم، و دعاه أن يبعثه الی اهل املّکة فکان 

النبی، يقول:
»أنا دعوة ابی ابراهيم« و معناه: أن اهلل تعالی، 
خامت   ،حمّمدا جيعل  أن  قضی  ملا 
فی  ذلک  اثبت  و  النبیني، 
هذا  اجنز  الکتاب،  اّم 
قیض  بان  القضاء 
 ،هیم برا ا
ء  عا للد
ی  لذ ا

 ، ذکرنا
ن  لیکو
اياه  ارساله 
بدعائه کما يکون 
الی  صلبه  من  تقلبه 

اصالب اوالده.
من  و کان  امّیه  بن  عمرو  قال  و 
ازجر اهل اجلاهلیة: »انظروا هذه النجوم التی 
يهتدی بها و يعرف بها زمان الشتاء و الصيف، فان کان 
رمی بها فهو هالک کّل شیء، و ان کانت ثبتت و رمی بغيرها فهو 

امر حدث.« 

و اصبحت االصنام کلها صبیحة ولد النبّی لیس منها صنم 
ايوان  اللیلة  تلک  يف  ارجتس  و  وجهه  علی  منکّب  هو  و  ااّل 
کسری، و سقطت منه اربعة عشر شرفة، و غاضت حبرية ساوة، 
و فاض وادی السماوة، و مخدت نريان فارس و مل ختمد قبل 
ذلک بألف عام و رأی املؤبذان فی تلک اللیلة فی املنام ابال 
صعابا تقود خیال عرابا قد قطعت دجلة و انسربت فی بالدهم 
و انفصم طاق امللک کسری من وسطه، و اخنرقت علیه دجلة 
العوراء و انتشر فی تلک اللیلة نور من قبل احلجاز مث استطال 
اال  الدنیا  ملوک  من  مللک  سرير  يبق  مل  و  املشرق،  بلغ  حّتی 
اصبح منکوسا و امللک خمرسا ال يتکلم يوم ذلک، و انتزع علم 
الکهنة و بطل سحر السحرة، و مل تبق کاهنة فی العرب حجبت 

عن صاحبها، و عظمت قريش فی العرب، و مّسوا آل اهلل.49
ولد  »لما  قال:   امرياملؤمنني عن  آشوب  شهر  ابن  روی  و 
رسول اهلل القيت االصنام فی الکعبة علی وجوهها فلما امسی 
سمع صيحة من السماء: جاء الحّق و زهق الباطل؛ ان الباطل کان 

زهوقا.«50
و روی انّه: »أضاء تلک الليلة جميع الدنيا، و ضحک کل حجر 
و مدر و شجر، و سّبح کل شیء فی السماوات و االرض هلل عّز 
و جّل و انهزم الشيطان و هو يقول: خير الخلق و اکرم العبيد و 

51».اعظم العالم محّمد
ولد  »لما  قال:   ابی جعفر عن  الکلینی  الشیخ  روی  و 
النبّی جاء رجل من اهل الکتاب الی مأل من قريش فيهم هشام 
بن المغيرة و الوليد بن المغيرة و العاص بن هشام و أبو وجزة بن 
أبی عمرو بن امّية و عتبة بن ربيعة، فقال: اولد فيکم مولود الليلة؟ 
فقالوا: ال. قال: فولد اذا بفلسطين غالم اسمه احمد به شامة کلون 
الخز األدکن و يکون هالک اهل الکتاب و اليهود علی يديه قد 
اخطأکم و اهلل يا معشر قريش فتفّرقوا و سألوا فأخبروا انه ولد لعبد 
اهلل بن عبدالمطلب غالم، فطلبوا الرجل فلقوه فقالوا: انه قد ولد 
فينا و اهلل غالم. قال: قبل أن اقول لکم أو بعد ما قلت لکم، قالوا: 
قبل أن تقول لنا، قال: انطلقوا بنا اليه حّتی ننظر اليه فانطلقوا حتی 
اتوا اّمه، فقالوا: اخرجی ابنک حتی ننظر اليه. فقالت: ان ابنی و 
اهلل لقد سقط و ما سقط کما يسقط الصبيان لقد اتقی االرض بيديه 
و رفع رأسه الی السماء، فنظر اليها ثم خرج منه نور حتی نظرت 
سيد  ولدتيه  لقد  يقول:  الجّو  فی  هاتفا  سمعت  و  بصری  قصور 
االّمة، فقولی: اعيذ بالواحد من شّر کّل حاسد و سّميه محمدا. قال 
الرجل: فأرجته، فنظر اليه ثم قّلبه و نظر الی الشامة بين کتفيه فخّر 
مغشّيا عليه، فأخذوا الغالم فأدخلواه الی اّمه و قالوا: بارک اهلل لک.
نبّوة  ذهبت  قال:  ويلک؟  مالک  له:  فقالوا  أفاق،  خرجوا  فلّما 
بنی اسرائيل الی يوم القيامة. هذا و اهلل من يبيرهم. ففرحن قريش 
بکم  ليسطّون  اما واهلل  قال: فرحتم  فلّما رآهم قد خرجوا  بذلک 
سطوة يتحّدث بها اهل المشرق و المغرب، و کان ابوسفيان يقول: 
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يسطو بمضر.«52
و الی غري ذلک من اآليات و الشواهد يف برکة مولود هذه االيبام 

و هی کثرية جدا و فیما ذکر کفاية انتهی.
و لقد اجاد من قال:

بدا مبولوده املسعود طالعه
بدر اهلدی و اختفت فیه األضالیل   

و زال عن رأس کسری التاج حني عال
من فوق هبرام لإلميان أکالیل   

خبامت الرسل قد زلت أساوره
فعرشه بعد کرسی امللک مشلول   

سبحان من خص باإلسراء رتبته
بقربة حیث ال کیف و متثیل   

باجلسم أسری به و الروح خادمة
له من اهلل تعظیم و تبجیل   

له الرباق جواد و السماء طرق
مسلوکه و دلیل السري جربيل   

له شريعة حّق اهلدی و له
شريعة الروح ما حيويه إجنیل   

و کل أسفار تور الکلیم هلا
من بعد أسفار صبح الذکر تعطیل   

لواله ما کان ال علم و ال عمل
و ال کتاب و ال نص و تأويل   

و ال جود و ال انس و ال ملک
و ال حديث و ال وحی و ال تنزيل   

له اخلوارق فالعرجون فی يده
مهّند من سیوف اهلل مسلول   

حروبه و مغازيه هلا سري
هبا حيدث جیل بعده جیل   
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لقد طرح اإلمام العسكري قضیة اإلمام املهدي وإمامته 
به  اهلل  وعد  الذي  الصاحل  اخللف  وأنه  األصعدة،  خمتلف  على 
 العسكري اإلمام  اختذ  الكلم، كما  به  جيمع  وأن  األُمم 

إجراءات تتناسب والظروف احملیطة هبما.
غري أن النقطة اأُلخرى اليت تتلوها يف األمهیة هي مهمة إعداد 
األُمة املؤمنة باإلمام املهدي لتقّبل هذه الغیبة اليت تتضّمن 
انفصال األُمة عن اإلمام حبسب الظاهر وعدم إمكان ارتباطها به 
وإحساسها بالضیاع واحلرمان من أهم عنصر كانت تعتمد علیه 
فقد  واالجتماعیة،  الفردية  ومشكالهتا  قضاياها  يف  إلیه  وترجع 
كان اإلمام حصناً منیعاً يذود عن أصحابه ويقوم بتلبیة حاجاهتم 

الفكرية والروحیة واملادية يف كثري من األحیان.
فهنا صدمة نفسیة وإميانیة بالرغم من أن اإلميان بالغیب يشّكل 
عنصراً من عناصر اإلميان املصطلح، ألّن املؤمنني كانوا قد اعتادوا 
أو من وراء  السجن  باإلمام ولو يف  املباشر  االرتباط  على 
حجاب وكانوا يشعرون حبضوره وتواجده بني ظهرانیهم وحيّسون 
بتفاعله معهم، واآلن يُراد هلم أن يبقى هذا اإلميان باإلمام حّیاً 
وفاعاًل وقويّاً بینما ال جيدون اإلمام يف متناول أيديهم وقريباً منهم 

حبیث يستطیعون االرتباط به مىت شاءوا.
إّن هذه لصدمة حيتاج رأهبا إىل بذل جهد مضاعف لتخفیف 
تبعاً   العسكري اإلمام  مارس  وقد  عقباهتا.  وتذلیل  آثارها 
لإلمام اهلادي نوعني من اإلعداد لتذلیل هذه العقبة ولكن 

جبهد مضاعف ويف وقت قصري جّداً.
• األّول: اإلعداد الفكري والذهني؛
• الثاني: اإلعداد النفسي والروحي.

أما اإلعداد الفكري فقد قام اإلمام تبعاً آلبائه باستعراض فكرة 
 الغیبة على مدى التاريخ وطّبقها على ولده اإلمام املهدي
اإلميان  عنصر  يتضمن  باعتباره  اإلميان  على  بالثبات  وطالبهم 
الفرج وبنّي  الثبات والصرب وانتظار  بالغیب وشّجع شیعته على 
هلم طبیعة هذه املرحلة ومستلزماهتا وما سوف يتحقق فیها من 
والتقوى  والصرب  اإلميان  تبلور  عنها  يتمّخض  امتحانات عسرية 
اليت هي قوام اإلنسان املؤمن برّبه وبدينه وبإمامه الذي يريد أن 

حيمل معه السالح لیجاهد بني يديه.
عثمان  بن  محمد  سمعت  قائاًل:  هّمام  بن  علي  أبو  فقد حّدث 
العمري قدس اهلل روحه يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد 
 :وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه الحسن بن علي
»إّن األرض ال تخلو من حجة هلل على خلقه إلى يوم القيامة وأن من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فقال: »إّن هذا 
حّق كما أّن النهار حق.« فقيل له: يا ابن رسول اهلل فمن الحجة 
بعدي.  والحجة  اإلمام  هو  محّمد  »ابني  فقال:  بعدك؟  واإلمام 

له غيبة يحار فيها  إّن  أما  يعرفه مات ميتة جاهلية،  من مات ولم 
الجاهلون، ويهلك فيها المبطلون ويكذب فيها الوقّاتون، ثم يخرج 
فكأني أنظر إلى األعالم البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة.«1

أبا  سمعت  فقال:  البغدادي  وهب  بن  جعفر  بن  موسى  وحّدث 
محمد الحسن يقول: 

المقّر  إن  أما  مّني،  الخلف  في  بعدي  اختلفتم  وقد  بكم  »كأني 
باألئمة بعد رسول اهلل المنكر لولدي كمن أقّر بجميع أنبياء اهلل 
ورسله ثم أنكر نبّوة رسول اهلل، والمنكر لرسول اهلل كمن 
أنكر جميع األنبياء، ألن طاعة آخرنا كطاعة أّولنا والمنكر لخرنا 
كالمنكر ألّولنا، أما إّن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إالّ من عصمه 

اهلل عّز وجل.«2
وحّدث الحسن بن محمد بن صالح البّزاز قائاًل: سمعت الحسن 

بن علي العسكري يقول: 
»إّن ابني هو القائم من بعدي وهو الذي ُيجري فيه سنن األنبياء 
على  يثبت  فال  األمد  لطول  القلوب  تقسو  حتى  والغيبة  بالتعمير 
بروح  وأّيده  اإليمان  قلبه  في  عّز وجّل  اهلل  من كتب  إالّ  به  القول 

منه.«3
إىل غريها من األحاديث واألدعیة اليت تضّمنت بیان فكرة الغیبة 
على  والثبات  فیها  والصرب  هبا  اإلميان  وضرورة  حتققها  وضرورة 

الطريق احلق مهما كانت الظروف صعبة وعسرية.
منذ   اإلمام مارسه  فقد  والروحي  النفسي  اإلعداد  وأما 
سیاسة   اهلادي اإلمام  مارس  فقد   اهلادي أبیه  زمن 
املستقبلي  للوضع  إعداداً  بشیعته  االرتباط  وتقلیل  االحتجاب 
الذي كانوا يستشرفونه وكان يُهیئهم له، كما انّه قد مارس عملیة 
حجب اإلمام احلسن العسكري عن شیعته فلم يعرفه كثري 
أخذ  حیث  حممد  أخیه  وفاة  بعد  إالّ  شیعته  وحىت  الناس  من 
بالنسبة إلمامة احلسن من  احلجة على شیعته  بامتام  يهتّم 
بعده واستمر اإلمام احلسن يف سیاسة االحتجاب وتقلیل 
االرتباط لضرورة تعويد الشیعة على عدم االرتباط املباشر باإلمام 
لیألفوا الوضع اجلديد وال يشّكل صدمة نفسیة هلم، فضاًل عن 
إن الظروف اخلاصة باإلمام العسكري كانت تفرض علیه 
أعني  أمام  االنكشاف  من  ولشیعته  له  حفظاً  االرتباط  تقلیل 
اإلمام  نشاط  لرياقبوا  وهناك  هنا  السلطة  زرعتهم  الذين  الرقباء 

وارتباطاته مع شیعته.
العسكري األضرار احلاصلة من  وقد عّوض اإلمام احلسن 

تقلیل االرتباط املباشر بأمرين:
أحدمها: بإصدار البیانات والتوقیعات بشكل مكتوب إىل حدٍّ 
 اإلمام إىل  تصل  اليت كانت  واملراجعات  احلاجات  يغطي 
بشكل مكتوب. وأكثر الروايات عن اإلمام العسكري هي 
به من خالل  يرتبطون  الذين كانوا  والشیعة  الرواة  مع  مكاتباته 

دور اإلمام العسكري باإلعداد لعصر الغيبة
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هذه املكاتبات.
ثانیهما: باألمر باالرتباط باإلمام من خالل وكالئه الذين 
كان قد عّینهم لشیعته يف خمتلف مناطق تواجد شیعته. فكانوا 
أتباع  لیشعر  حلقة وصل قوية ومناسبة ويشّكلون عاماًل نفسّیاً 
أهل البیت باستمرار االرتباط باإلمام وإمكان طرح األسئلة علیه 
وتلقي األجوبة منه. فكان هذا االرتباط غري املباشر كافیاً لتقلیل 

.أثر الصدمة النفسیة اليت حتدثها الغیبة لشیعة اإلمام
 وهكذا مّت اإلعداد اخلاص من قبل اإلمام احلسن العسكري
يتالئم  واستعداد  رحب  بصدر  الغیبة  عصر  لیستقبلوا  لشیعته 
اإلمام  وبقضیة  وباألئمة  وبرسوله  باهلل  االميان  مقتضیات  مع 
اجملتمع  إلنقاذ  الوحید  الطريق  تشّكل  واليت  العاملیة   املهدي

اإلنساين من أوحال اجلاهلیة يف هذه احلیاة.
نظام الوكالء يف عصر اإلمام احلسن العسكري إّن نظام 
الوكالء قد أّسسه األئمة من أهل البیت حني اّتسعت الرقعة 
اجلغرافیة للقاعدة املوالیة ألهل البیت. وقد اختار األئمة من 
بني أصحاهبم وثقاهتم من أوكلوا إلیه مجلة من املهام اليت هلا عالقة 
واالستفتاءات  األسئلة  وتلقي  األموال  قبض  مثل   باإلمام
وتوزيع األموال على مستحّقیها بأمر اإلمام. وباإلضافة إىل 

مهمة اإلرشاد وبیان األحكام.
كان الوكیل يقوم بتخفیف العبء عن اإلمام وشیعته يف ظروف 
تشديد الرقابة على اإلمام من قبل السلطة، كما كان يتوىّل 
مهمة بیان مواقف اإلمام السیاسیة حني ال يكون من املصلحة 

أن يتوىّل اإلمام بنفسه بیان مواقفه بشكل صريح ومباشر.
بني  الوسیطة  واملؤسسة  الوصل  حلقة  يعترب  الوكالء  نظام  إّن 
اإلمام وأتباعه يف حال حضور اإلمام وال سّیما عند صعوبة 

االرتباط به.
دور  يف   باإلمام لالرتباط  الوحید  البديل  أصبح  أنه  كما 
ويتوّقعون  يعلمون  األئمة كانوا  إّن  وحیث  الصغرى.  الغیبة 
بذلك  أخربت  كما   املهدي لإلمام  املستقبلي  الوضع 
الوحید  اخلیار  األطهار، كان  بیته  وأهل   النيب نصوص 
مثل  على  يعتمد  أن  الصغرى  الغیبة  عصر  يف  املعصوم  لإلمام 
هذه املؤسسة الواسعة األطراف واملهاّم، ومن هنا كان االعتماد 
على الثقات من جهة وتعويد األتباع لالرتباط باإلمام من 
خالل وكالئه أمراً البد منه، وهذا األمر حيتاج إىل سیاسة تعتمد 
السنن االجتماعیة وتأخذها بنظر االعتبار، وال ميكن ملثل هذه 
الغیبة الصغرى بل البد  أيام  البديلة أن تستحدث يف  املؤسسة 
التمهید لذلك بإنشائها وإثبات جدارهتا تارخيیاً من خالل  من 
يف  املؤسسة  هذه  وجتّذر  جدارهتم  من  والتثبت  الوكالء  مراجعة 
احلاجات  تلبیة  على  قادراً  البديل  هذا  لیكون  الشیعي  الوسط 

فاعلة وقوية.  الغیبة  الطائفة، ولئال تكون صدمة  الواقعیة ألبناء 
املؤسسة ويصبح دورها مهماً  يتسع نشاط هذه  هنا كان  ومن 
كّلما اشتدت الظروف احملیطة باإلمام املعصوم وكّلما اقرتب 

األئمة من عصر الغیبة.
وعلى هذا يّتضح أن عصر اإلمام احلسن العسكري الذي 
كان يشّكل نقطة االنتقال املهّمة واجلوهرية من عصر احلضور 
الوكالء  على  الكبري  االعتماد  يستدعي  الغیبة كان  عصر  إىل 
ويستدعي إحكام نظامهم وكثرة مهاّمهم واّتساع دائرة نشاطهم 
وتواجدهم اّتساعاً ميّهد لالنتقال بأتباع أهل البیت إىل دور 

الغیبة اليت ينقطعون فیها عن إمامهم وقیادهتم املعصومة.
اإلمام  بوكالء   العسكري اإلمام  وكالء  عدد  مقارنة  إّن 
امللقاة  واملسؤولیات  الوكالء  هؤالء  تواجد  ومناطق   اهلادي
علیهم وكیفیة االرتباط فیما بینهم تشهد على متّیز الدور الكبري 
للوكالء يف هذه الفرتة القصرية جّداً وهي سّت سنوات، كما أن 
الوكالء يف مناصبهم واعتماد اإلمام علیهم وبیان  استقرار 
ذلك ألتباعه قد حقق اهلدف املرتقب من نظام الوكالء يف جمال 
األخطار  من  ميكن  ما  بأقّل  الغیبة  عصر  إىل  االنتقال  تسهیل 

والتبعات.
على أن احنراف بعض الوكالءـ طمعاً أو حسداًـ وكشف احنرافهم 
أول  باحنرافهم يف  األتباع  اإلمام وحذفهم وإخبار  قبل  من 
سالمة  على   اإلمام حرص  مدى  على  دلیل  ممكنة  فرصة 
وهو  الرسالیة،  ومهاّمه  دوره  يف  اخلطري  اجلهاز  هذا  عناصر 
متابعته  ومدى  هلم   اإلمام من  املستمرة  املراقبة  على  دلیل 

ألوضاعهم ونشاطاهتم.
:وإلیك قائمة بأمساء بعض وكالء اإلمام احلسن العسكري

1ـ إبراهيم بن عبدة النيسابوري من أصحاب العسكريني، كان 
وكیاًل له يف »نیسابور«؛

2ـ أيوب بن نوح بن درّاج النخعي كان وكیاًل للعسكريني؛
3ـ أيوب بن الباب، أنفذه من »العراق« وكیاًل إىل نیسابور؛

4ـ أحمد بن إسحاق الرازي؛
5ـ أحمد بن إسحاق القمي األشعري كان وكیاًل له بـ»قم«؛

6ـ جعفر بن سهيل الصيقل؛
7ـ حفص بن عمرو العمري الجّمال؛

8ـ عثمان بن سعيد العمري السّمان )الزيّات( وهو أّول السفراء 
األربعة؛

.9ـ علي بن جعفر الهّماني من وكالء أيب احلسن وأيب حممد
اإلمام  ابنه  ووكالء  وكالئه  من  الهمداني  العالء  بن  القاسم  10ـ 

املهدي؛
11ـ محّمد بن أحمد بن جعفر )الجعفري( القمي العطّار؛

12ـ محّمد بن صالح بن محمد الهمداني؛
13ـ محمد بن عثمان بن سعيد العمري؛

بـالدهقان كان  املعروف  النّخاس  البغدادي  يحيى  بن  عروة  14ـ 
من وكالئه يف بغداد مث احنرف وضّل وأخذ يكذب على اإلمام 
ويقتطع األموال لنفسه وأحرق بیت املال الذي ُسّلم إلیه من بعد 
ابن راشد وتربّأ منه اإلمام ولعنه وأمر شیعته بلعنه ودعا علیه حىت 

أخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر.4

الهوامش:
1.» كمال الدين«: 409/2.

2. نفس املصدر.
3. نفس املصدر: 524/2.

4. راجع لـ»لتفصیل حیاة اإلمام العسكري«: صص 342-329.
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و مل يكن أي فرتة من تواجد اإلنسان على الكرة األرضیة أن بقي 
أنسان دون دلیل و حجة . و كانت هذه احلجة ظاهرة أو خمفیة 
و يف بعض األحیان كان الناس يتبعون أوامره و بعض األحیان 
اهلل يف كل  جعل  لقد  حال  أي  علیه.على  يطغون  و  يرفضونه 
عصر و ترة حجة أو أكثر هلداية الناس.و لكنه هناك حقبة من 
تاريخ بين إسرائیل و هي من أظلم احلقبات لألنبیاء اإلهلیة بسبب 
و   سليمان وفاة  بعد  احلقبة  بدأت هذه  اجلمیل.و  نكراهنم 

بعد غیبة وصیه آصف بن برخيا.
»فلما حضرته ]سليمان[ الوفاة، أوصى إلى آصف بن برخيا 
بأمر اهلل تعالى ذكره. فلم يزل بينهم تختلف إليه الشيعة و يأخذون 
عنه معالم دينهم ثم غيب اهلل تبارك و تعالى آصف غيبة طال أمدها. 
ثم ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء اهلل ثم إنه ودعهم فقالوا له: أين 

الملتقى؟ قال: »على الصراط« و غاب عنهم ما شاء اهلل. 
فاشتدت البلوى على بني إسرائيل بغيبته و تسلط عليهم بخت نصر. 
فجعل يقتل من يظفر به منهم و يطلب من يهرب و يسبي ذراريهم 
 فاصطفى من السبي من أهل بيت يهودا أربعة نفر فيهم دانيال
و اصطفى من ولد هارون عزيرا و هم يومئذ صبية صغار فمكثوا 
 دانيال الحجة  و  المهين  العذاب  في  إسرائيل  بنو  و  يده  في 

أسير في يد بخت نصر تسعين سنة.«1
نبوخذ كان  بئر  يف  سجنه  و   دانيال أسر  مع  بالتزامن  و 
»عزيز« نبیا و بشريا هلل تعاىل و لكن الناس مل يعرف مكانته و 
هكذا بدأت حقبة الفرتة قبل ظهور عیسى؛ کما روی االمام 

:الصادق
»أفضى األمر بعده إلى عزير فكانوا يجتمعون إليه و يأنسون 
به و يأخذون عنه معالم دينهم فغيب اهلل عنهم شخصه مائة عام ثم 
بعثه و غابت الحجج بعده و اشتدت البلوى على بني إسرائيل حتى 

ولد يحيى بن زكريا و ترعرع فظهر و له سبع سنين فقام في 
الناس خطيبا فحمد اهلل و أثنى عليه و ذكرهم بأيام اهلل و أخبرهم 
العاقبة  أن  و  إسرائيل  بني  لذنوب  إنما كانت  الصالحين  أن محن 

2». للمتقين و وعدهم الفرج بقيام المسيح
إن حقبة الفرتة قبل ظهور عیسى من أظلم و أشد سوادا 
احلقبات للتواجد اإلنسان على الكرة األرضیة احلقبات اليت متت 

جرائم كثرية ضد األنبیاء.
أشار إلیها القرآن الكرمي يف هذه احلقبة و قد نقل عن أمري املؤمني 

علي حول هذا القوم :
»إنما سموا أصحاب الرس ألنهم رسوا بينهم في األرض و ذلك بعد 
سليمان بن داود و كانت لهم اثنتا عشرة قرية على شاطئ نهر 
يقال لها رس من بالد المشرق و بهم سمي ذلك النهر و لم يكن 
يومئذ في األرض نهر أغزر منه و ال أعذب منه ]....[ بها العين و 
الصنوبرة و قد غرسوا في كل قرية منها حبة من طلع تلك الصنوبرة 
فنبتت الحبة و صارت شجرة عظيمة و حرموا ماء العين و األنهار 
فال يشربون منها و ال أنعامهم و من فعل ذلك قتلوهم و يقولون 
هو حياة آلهتنا فال ينبغي ألحد أن ينقص من حياتها و يشربونهم و 
أنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم و قد جعلوا في كل شهر 
من السنة في كل قرية عيدا يجمع إليه أهلها فيضربون على الشجرة 
التي بها كلة  من يريد فيها من أنواع الصور ثم يأتون بشاة و بقر 
فإذا  بالحطب  النيران  فيها  يشعلون  و  للشجرة  قربانا  فيذبحونها 
سطع   دخان تلك الذبائح و قتارها في الهواء و حال بينهم و بين 
النظر إلى السماء خروا للشجرة سجدا و يبكون و يتضرعون إليها 
أن ترضى عنهم فكان الشيطان يجي ء فيحرك أغصانها و يصيح من 
ساقها صياح الصبي و يقول قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفسا 
و قروا عينا فيرفعون رءوسهم عند ذلك و يشربون الخمر و يضربون 

بالمعازف.«3

و  الصنوبر  عبادة شجرة  ينهاهم عن  الرس  أصحاب  نيب  كان 
بدعاءه علیها جفت جذور هذه الشجرة و الناس يف هذه املدينة 
رأوا أن هذا عالمة غضب اهلل و أرادوا قتل نيب اهلل. کما قال 

:علّی بن ابی طالب
»فأجمع رأيهم على قتله فاتخذوا أنابيب طواال من رصاص واسعة 
األفواه ثم أرسلوها في قرار العين إلى أعلى الماء واحدة فوق و 
األخرى مثل البرابخ   و نزحوا ما فيها من الماء ثم حفروا في قرارها 

بئرا ضيقة المدخل عميقة و أرسلوا فيها نبيهم.«4
و لكن نيب أصحاب الرس مل يكن النيب الوحید الذي استشهد 
قد  و  األنبیاء  قتل  يف  الناس  إسرائیل  بنو  فسبق  فضیع  بشكل 
من  العديد  متت  و  إسرائیل  لبين  األنبیاء  من  عدد  أكرب  أرسل 
إسرائیل  بين  أنبیاء  استشهد  و  قبلهم  من  األنبیاء  ضد  اجلرائم 

كيحيى، و زكرياء و اآلخرون و بنو إسرائیل كانوا قتلتهم.
 :و قیل حول استشهاد زكرياء

عن وهب بن منبه اليماني قال: 
و  يكونون  ما  أجمع  إسرائيل  بني  مجالس  يستقري  إبليس  انطلق 
يقول في مريمh و يقذفها بزكريا حتى التحم الشر و شاعت 
الفاحشة على زكريا فلما رأى زكريا ذلك هرب و اتبعه سفهاؤهم 
و شرارهم و سلك في واد كثير النبت حتى إذا توسطه انفرج له 
جذع شجرة فدخل فيه و انطبقت عليه الشجرة و أقبل إبليس 

.يطلبه معهم حتى انتهى إلى الشجرة التي دخل فيها زكريا
فقاس لهم إبليس الشجرة من أسفلها إلى أعالها حتى إذا وضع يده 
على موضع القلب من زكريا أمرهم فنشروا بمنشارهم و قطعوا 
الشجرة و قطعوه في وسطها ثم تفرقوا عنه و تركوه و غاب عنهم 

إبليس حين فرغ مما أراد.5
و ذكر حول سبب استشهاد حيىي و نوعه:

»...يحيى بن زكريا  و كان في زمانه ملك جبار يزني بنساء بني 
إسرائيل و كان يمر بيحيى بن زكريا فقال له يحيى: »اتق 

اهلل أيها الملك! ال يحل لك هذا.« 
فقالت له امرأة من اللواتي كان يزني بهن حين سكر: أيها الملك! 

اقتل هذا. 
فأمر أن يؤتى برأسه فأتوا برأس يحيى في طشت و كان الرأس 

يكلمه و يقول له: »يا هذا اتق اهلل! ال يحل لك هذا.« 
ثم غلى الدم في طشت حتى فاض إلى األرض. فخرج يغلي و ال 

يسكن...«6
و وصل بنو إسرائیل يف الفساد و العاند مع أوامر اهلل تعاىل إىل 
القمة إىل أن قال اإلمام الصادق أهنم كانوا يقیمون جملسا 

يومیا لقتل املرسلون و أحباب اهلل.
»... و كانت بنو إسرائيل تقتل نبيا و اثنان قائمان و يقتلون اثنين 
و أربعة قيام حتى أنه كان ربما قتلوا في اليوم  الواحد سبعين نبيا و 

يقوم سوق قتلهم   آخر النهار...«7

الطريف أن اهلل تعاىل مل يرتك األرض خالیة عن احلجة  و من 
حسب حكمته.

:قال االمام الصادق
»ما زالت األرض إال و هلل فيها الحجة يعرف الحالل و الحرام و 

يدعو الناس إلى سبيل اهلل.«8
على أي حال تواصل طغیان بين إسرائیل و فسادهم حىت وصل 
دور عیسي و يف القسم القادم سنتطرق إىل املهمة اخلاصة 

لعیسى علیه السالم بني بين إسرائیل و أوصیاءه انشاءاهلل.

الهوامش:
الّنعمة«،  متام  و  الّدين  »كمال  على،  بن  حمّمد  الّصدوق،  بابويه  ابن   .1

الطهران، طبع ثاين، 1395ق.، ج1، ص153. 
2. املصدر السابق، ج1، ص158- 159.

3. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن على، »عیون أخبار الّرضا«، الطهران، طبع 
اّول، 1378ق.، ج1، ص205- 208.

4. املصدر السابق.
5. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، القم، طبع اول، 

1966م.، ج1، ص80.
6. قمي، علّى بن ابراهیم، »تفسري القمي«،القم، طبع ثالث، 1404ق.، 

ج1، ص86.
7. كلینی، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، الطهران، طبع رابع، 1407 ق.، 
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األرض إرث لنا

نار  أضرمت  قد  و  للظاملني  حلبة  صارت  قد  األرض  أن  مهع 
احلرب و الدمار و القتل يف معظم البالد اإلسالمیة لكنه حسب 
وعد اهلل يف »القرآن الكرمي« األرض يف املستقبل للمستضعفني 

.و أتباع آل حممد
قال اهلل تعالی يف حمکم کتابه:

ِعباِدَي  يَرِثُها  اأْلَْرَض  َأنَّ  الذِّْكِر  بتَْعِد  ِمْن  الزَّبُوِر  ِفي  َلَقْد َكَتْبنا  »َو 
الصَّاِلُحون .«1

قال االمام الباقر فی تأويل هذه اآلية:
آل  هم  الصالحون   عبادي  يرثها  األرض  أن  جل   و  عز  »قوله 
ِعباِدَي  يَرِثُها  اأْلَْرَض  »َأنَّ  جل   و  عز  »قوله  و   2».محمد

الصَّاِلُحون« هم أصحاب المهدي في آخر الزمان.«3
وعد نبّی الّرمحة فی الرواية:

»لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى يبعث 
رجال من أهل بيتي يمأل األرض عدال و قسطا كما ملئت جورا و 

ظلما.«4
وقال اهلل تعالی فی موضع آخر فی کتابه العزيز:

»َوَعَد اللَُّه الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّاِلحاِت لََيْسَتْخِلَفنتَُّهْم ِفي 
اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذيَن ِمْن قتَْبِلِهْم َو لَُيَمكَِّننَّ َلُهْم دينتَُهُم الَِّذي 
لَنتَُّهْم ِمْن بتَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً يتَْعُبُدونَني  ال ُيْشرُِكوَن بي   اْرَتضى  َلُهْم َو لَُيَبدِّ

َشْيئاً َو َمْن َكَفَر بتَْعَد ذِلَك فَُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقون .«5

آخر  إلى  آَمُنوا  الَّذيَن  اللَُّه  »َوَعَد  قوله:  يف  ابن عباس   عن  روی 
6».الية«، قال: نزلت في آل محمد

روی محّمد بن حنفيه فی قوله: »َوَعَد اللَُّه الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو 
7».َعِمُلوا الصَّاِلحات«  اآلية، قال: »هي لنا أهل البيت

:قال االمام العلّی بن ابی طالب
لََيْسَتْخِلَفنتَُّهْم  الصَّاِلحاِت  َعِمُلوا  َو  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَّذيَن  اللَُّه  »َوَعَد 
ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذيَن ِمْن قتَْبِلِهْم« و ذلك إذا لم يبق من 
األمر  إال رسمه و غاب صاحب  القرآن  اسمه و من  إال  اإلسالم 
بإيضاح الغدر له في ذلك الشتمال الفتنة على القلوب حتى يكون 
أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له- و عند ذلك يؤيده اهلل  بجنود 
نبيه على يديه  على الدين كله و لو  لم تروها- و يظهر دين 

كره المشركون.«8
االمام  اهلل  أبا عبد  قال: سألت  بن سنان  عبد اهلل  و روی عن 
آَمُنوا  الَّذيَن  اللَُّه  و جل: »َوَعَد  عز  اهلل  قول  عن   الصادق
ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّاِلحاِت لََيْسَتْخِلَفنتَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف 
الَّذيَن ِمْن قتَْبِلِهْم«  قال: »نزلت في علي بن أبي طالب و األئمة 
لَنتَُّهْم  من ولده   و »لَُيَمكَِّننَّ َلُهْم دينتَُهُم الَِّذي اْرَتضى  َلُهْم َو لَُيَبدِّ

9».ِمْن بتَْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا« قال عنى به ظهور القائم
روی عن علي بن احلسني  أنه قرأ هذه اآلية و قال: 

»هم و اهلل شيعتنا أهل البيت يفعل اهلل ذلك بهم على يدي رجل 
منا و هو مهدي هذه األمة الذي. قال رسول اهلل فيه لو لم 

يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى يأتي   رجل 
من عترتي اسمه اسمي يمأل األرض عدال و قسطا كما ملئت جورا 

و ظلما.«10
و قال اهلل تعالی فی موضع اخری فی »القرآن«:

»َو نُريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َو َنْجَعَلُهْم أَِئمًَّة 
َو َنْجَعَلُهُم اْلوارِثين .«11

عن زيد بن سالم اجلعفي فی تفسري هذه اآلية قال: دخلت على 
الجعفي حدثني  أصلحك اهلل إن خيثمة   فقلت:  أيب جعفر 
الوارثين   أئمة و نجعلهم  أنه سألك عن قول اهلل  و نجعلهم  عنك 
 :و أنك حدثته أنكم األئمة و أنكم الوارثين ]الوارثون [. قال

»صدق و اهلل خيثمة لهكذا حدثته.«12
قال علي بن ابی طالب:  »هي لنا أو فينا هذه الية »َو نُريُد 
َأْن َنُمنَّ َعَلى الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َو َنْجَعَلُهْم أَِئمًَّة َو َنْجَعَلُهُم 

اْلوارِثين .«13
قال المفّضل مسعت أبا عبد اهلل يقول : 

»إن رسول اهلل نظر إلى علي و الحسن و الحسين فبكى و 
قال: »أنتم المستضعفون بعدي.« 

قال املفّضل فقلت له: ما معنى ذلك يا ابن رسول اهلل؟ 
قال: »معناه أنكم األئمة بعدي إن اهلل عز و جل يقول »َو نُريُد 
َأْن َنُمنَّ َعَلى الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َو َنْجَعَلُهْم أَِئمًَّة َو َنْجَعَلُهُم 

اْلوارِثين « فهذه الية جارية فينا إلى يوم القيامة.«14
الضروس  بعد شماسها عطف  علينا  الدنيا  قال: »لتعطفن   و 
على ولدها و تال عقيب ذلك  »َو نُريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا 

ِفي اأْلَْرِض َو َنْجَعَلُهْم أَِئمًَّة َو َنْجَعَلُهُم اْلوارِثين «15
عن علي  يف اآلية   قال: »هم آل محّمد يبعث اهلل مهديهم 

بعد جهدهم فيعزهم و يذل عدوهم.«16
نعم إن األرض وديعة يرثها املؤمونون و املستضعفون يف املستقبل 

و هذا وعد اهلل تعاله و:
و»انَّ اللََّه ال ُيْخِلُف اْلميعاد.«17
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القم، طبع اول، 1409ق.، ص326. 

3. املصدر السابق، ص 327. 
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داود«، ج 2، ص 207. 
5. سورة النور، اآلية 55. 

التفضیل«،  لقواعد  التنزيل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبید  6. حسكاين، 
الطهران، طبع اول، 1411 ق.، ج1، ص537.
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اول،  طبع  القم،  األخبار«،  »معاين  على،  بن  حممد  بابويه،  ابن   .14
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أيب احلديد«، القم، طبع اول، 1404ق.، ج19، ص29.
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القم، طبع اول، 1411ق.، ص184.
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و من القضايا التی جيمع علیها األديان السماوية قضیة »املنقذ 
العاملي« و الذي يظهر يف آخر الزمان فال ينتظر اجملتمع اإلسالمي 
لظهوره فحسب بل الیهود و النصارى أيضا ينتظرون قدومه لكي 
ينشر و يبسط القسط يف العامل كله. و باملراجعة لعهد العتیق و 

اجلديد يتبني هذا األمر.1

اإلمام المهدي في کتب أهل السنة
هناك روايات كثرية يف كتب أهل اجلماعة و السنة حول ظهور 
نكتفي  هنا  و   املهدي اإلمام  أي  الزمان  آخر  يف  املنقذ 

باإلشارة إىل بعضها:

1. قد جاء ابوداود يف »صحیح«ـه من ابی طفيل من علی بن 
 :ابی طالب

»قال رسول اهلل: »لو لم يبق من الدهر اال يوم لبعث اهلل رجال 
من اهل بيتی، يمالءها قسطا و عدال کما ملئت جورا.«2 

2. قال ابوداوود ترمذی يف »صحیح«ـه من عبداهلل من رسول 
 :اهلل

»لو لم يبق من الدنيا اال يوم لطول اهلل ذلک اليوم حتی يبعث رجال 
منی او من اهل بيتی يواطی اسمه اسمی... يمأل االرض قسطا و 

عدال کما ملئت ظلما و جورا.«3
3. روی احمد بن حنبل يف »مسند«ـه من ابوسعيد خدری: 

قال رسول اهلل: »يمأل االرض ظلما وجورا ثم يخرج رجل من 
عترتی يملک سبعا اوتسعا فی مالء االرض قسطا و عدال.«4

4. قد روی مسلم، ابو داوود، ابن ماجه طبرانی )من کبار أهل 
السنة( من ام سلمه قالت: 

قال رسول اهلل: »المهدی من عترتی من ولد فاطمه.«5
5. روی أيضاً ابوداوود يف صحیحه من ابوسعید خدری: 

قال رسول اهلل: »المهدی منی اجلی الجبهه، اقنی االنف،يمأل 
االرض قسطا و عدال کما ملئت جورا و ظلما يملک سبع سنين.«6

 اهلل رسول  من  »مسند«  احمد يف کتاب  روی  وأيضاً   .6
قال: 

»ابشرکم بالمهدی يبعث فی امتی علی اختالف من الناس و الزلزال 
فی مالء االرض قسطا و عدال کما ملئت جورا و ظلما يرضی عنه 
ساکن السماء و ساکن االرض يقسم المال صحاحا.« فقال الرجل: 

ماصحاحا؟ قال: 
»بالسويه بين الناس، و يمال اهلل قلوب امة محمد غنی و يسعهم 

عدله.«7
:7. وجاء يف حديث مأثور عن النيب

»ويح هذه االمة من ملوك جبابرة ، كيف يقتلون ويخيفون المطيعين 
إال من اظهر طاعتهم. فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم 
بقلبه، فاذا اراد اهلل عز وجل ان يعيد االسالم عزيزا قصم كل جبار، 

وهو القادر على ما يشاء ان يصلح امة بعد فسادها.«
فقال: »يا حذيفة لولم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ذلك 
يديه،  على  المالحم  يجري  بيتي  أهل  من  رجل  يملك  حتى  اليوم 

ويظهر االسالم، ال يخلف وعده وهو سريع الحساب.«8
:8. جاء يف حديث آخر عنه

بعد  ومن   ، امراء  الخلفاء  بعد  ومن  خلفاء،  بعدي  من  »سيكون 
األمراء ملوك ، ومن بعد الملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من اهل 
 ، القحطاني  يؤثر  ثم  جورا،  ملئت  عدال كما  االرض  يمأل  بيتي 

فوالذي بعثني بالحق ماهو دونه.«9
9. وجاء عن رسول اهلل أنه قال :

»كيف أنت يا عوف، إذا افترقت هذه االمة على ثالث وسبعين 
فرقة ، واحدة في الجنة وسائرهن في النار؟«

قلت: ومتى ذلك يا رسول اهلل ؟
قال: »اذا كثرت الشرط، وملكت االماء، وقعدت الحمالن على 
المنابر، واتخذ القرآن مزامير، وزخرفت المساجد ورفعت المنابر، 
واتخذ الفتتيء دوال، والزكاة مغرمتا، واالمانة مغنما، وتفقه في الدين 
لغير اهلل، واطاع الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه، ولعن آخر هذه 
األمة أولها، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم 
الرجل اتقاء شره، فيؤمئذ يكون ذلك، ويفزع الناس يومئذ الى الشام 

يعصمهم من عدوهم.«
قلت: وهل يفتح الشام؟

قال: »نعم وشيكا، ثم تقع الفتن بعد فتحها، ثم تجيء فتنة غبراء 
مظلمة، ثم يتبع الفتن بعضها بعضها، حتى يخرج رجل من أهل بيتي 

يقال له المهدي فإن أدركته فاتبعه وكن من المهتدين.«10
االطفال. كما جاء يف  احلمـالن حكم  ان معىن قعدت  ويبدو 

»املفردات«.
:10. وجاء يف حديث آخر عنه

»ال يخرج المهدي حتى يكفر باهلل جهرة.«11

***
فاإلميان مبصلح كهذا امر يتفق علیه كل األديان السماوية كما 
أنه هناك روايات كثرية حول املهدي املوعود يف األصحاح و 
املسانید ألهل السنة و قد كتب العلماء املسلمون من الفريقني 
كتب كثرية حوهلو منها کتاب »البیان يف اخبار صاحب الزمان« 
لـمحمد بن يوسف بن الکنجی الشافعی وکتاب »الرهان يف عالمات 
بـالمتقي  واملعروف  الدين  حسام  بن  لـعلی  الزمان«  آخر  مهدی 

الهندي وکتاب »املهدی واملهدوية« لـأحمد أمين المصري.
ينطبق كلها  بشكل  میزاته  و  عالماته  بینت  قد  الروايات  فهذا 
احلادي عشر  اإلمام   12العسكري اإلمام احلسن  على جنل 
للشیعة. و حسب هذا الروايات امسه يواطيءاسم النيب13 و 

.15هو اإلمام الثاين عشر14 و من أحفاد حسني بن علي

الهوامش:
1. »عهد عتیق«، مزامري داود، مزمور 97 و 97 وکتاب »دانیال نبی«، 

باب 12.
2. »صحیح«، أبو داود، ج 2، ص 208.

3. »کتاب تاج«، ج 5، ص 343.
4. »مسند«، أمحد بن حنبل، ج 3، ص 28.

5. »صواعق«، ص 163؛ »ابن ماجه«، ج 2، ص 1368.
6. »صحیح«، أبو داود، ج 2، ص 208.

7. »مسند«، أمحد، ج 3، ص 37.
8. »صفة املهدي«، اليب نعیم؛ »عقــد الدرر«، ص 62، ب 4، ف 1؛ 
»عرف السیوطي احلاوي«، ج 2 ص 2؛ »برهـان املتقــي«، ص 92، ب 2 
ح 12؛ »فرائد فوائد الفكر«، ص 15، ب 5؛ »لوائح السفاريين«، ج 2، 
ص 14 آخره، عن ايب نعیم؛ »ينابیع املودة«، ص 448، ب 78؛ »كشف 
الغمة«، ج 3، ص 262؛ »اثبات اهلداة«، ج 3، ص 595، ب 32، ف 
2 ح، 35؛ »غاية املرام«، ص 700، ب 141، ح 99؛ »حلیة االبرار«، 

ج 2، ص 704، ب 54، ح 64.
ح   ،375 ص   ،22 ج  الكبري«،  »الطرباين  28؛  ص  محاد«،  »ابن   .9
937؛  »االستیعاب«، ج 1، ص 221، ح 288؛ »الفردوس«، ج 5، 
ص 456، ح 8731؛ »ابن عساكر«، ج 4، ص 351؛ »اسـد الغابـة«، 
ج 1، صص 259-260؛ »بیــان الشافعـي«، ص 518؛ »عقــد الــدرر«، 

ص 19، ب 1. »جممع الزوائد«، ج 5، ص 190؛ »االصابة«، ج 4، ص 
31، ح 184؛ »الفصول املهمة«، ص 298، ف 12؛ »عرف السیوطـي 
الـحاوي«، ج 2، ص 64؛ »اجلامع الصغري«، ج 2، ص 61، ح 4768؛ 
»مجع اجلوامع«، ج 1، ص 1013؛ »صواعق«، ابن حجر، ص 166، ب 
11، ف 1؛ »برهان املتقي«، ص 165، ب 11، ح 3؛ »كنز العمال«، 
الفكر«، ص 2، ب 1؛  فوائد  ج 14، ص 265، ح 38667؛ »فرائد 
»نور االبصار«،  ص 189؛ »فیض القدير«، ج 4، ص 127، ح 4768؛ 
»مــالحم«، ابن طاووس، ص 26، ب 18؛ »كشف الغمة«، ج 3، ص 
264؛ »اثبات اهلداة«، ج 3، ص 596، ب 32، ف 2، ح 44 آخره ، 
عن »كشف الغمة«؛ »غاية املرام«، ص 698، ب 141، ح 66؛ »حلیـة 
االبرار«، ج 2، ص 698، ب 54، ح 29؛  »كشف النوري«، ص 158، 

ف 2 - عن الفردوس.
10. »الطرباين«، ج 18، ص 51، ح 91؛ »جممع الزوائـد«، ج 7، ص 
العمال«، ج 11، ص 183، ح 31144؛ »منتخب كنز  323؛ »كنز 
العمال«، هامش »مسند امحد«، ج 5، ص 404؛ »منتخب االثــر«، ص 

146، ف 2، ب 1، ح 11.
11. »ابن محاد«، ص 91؛ »مالحم ابن طاووس«، ص 78، ب 172.

12. »ينابیع املودة«، ب 76، يف مناقب جابر بن عبداهلل أنصاري.
13. »صحیح ترمذی«، ج 2، ص 46، ط دهلي، 1342 ش.؛ »مسند«، 

أمحد، ج 1، ص 376، ط مصر، 1313ش.
14. »ينابیع املودة«، ص 443.
15. »نفس املصدر، ص 432.

المصادر:
1. »فرائد املسمطني«، اسحاق محوينی.

2. »مسند ابن حنبل«.
3. »کتاب تاج«.

4. »صحیح ابی داود«.
5. »صواعق احملرقه«، ابن حجر هیثمی.

6. »سنن ابن ماجه«.

المنقذ السماوي
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:قال الصادق
»إن اهلل عز و جل مكن أنبیاءه من خزائن لطفه و كرمه و رمحته 
و علمهم من خمزون علمه و أفردهم من مجیع اخلالئق لنفسه فال 
يشبه أحواهلم و أخالقهم أحد من اخلالئق أمجعني إذ جعلهم 
وسائل سائر اخللق إلیه و جعل حبهم و إطاعتهم سبب رضائه 
و خالفهم و إنكارهم سبب سخطه و أمر كل قوم و فئة باتباع 
ملة رسوهلم. مث أىب أن يقبل طاعة إال بطاعتهم و متجیدهم و 
معرفة حرمتهم و حبهم و وقارهم و تعظیمهم و جاههم عند اهلل 
تعاىل فعظم مجیع أنبیاء اهلل و ال تنزهلم منزلة أحد من دوهنم و 
ال تتصرف بعقلك يف مقاماهتم و أحواهلم و أخالقهم إال ببیان 
حمكم من عند اهلل تعاىل و إمجاع أهل البصائر بدالئل يتحقق 
هبا فضائلهم و مراتبهم و أىن بالوصول إىل حقیقة ما هلم عند 

اهلل تعاىل فإن قابلت أفعاهلم و أقواهلم مبن دوهنم من الناس فقد 
أسأت صحبتهم و أنكرت معرفتهم و جهلت خصوصیتهم باهلل 

و سقطت عن درجة حقائق اإلميان و املعرفة فإياك مث إياك.

ق.،   1400  ،1 ط  بيروت،  الشريعة«،  »صباح  المصدر: 
مصباح الشريعة، ص 61.

معرفة األنبياء

حّق َساِئسسك بالعلم 
فالّتعظیم له و الّتوقري جمللسه و حسن االستماع إلیه و اإلقبال 
علیه و املعونة له على نفسك فیما ال غىن بك عنه من العلم 
بأن تفرّغ له عقلك و حتّضره فهمك و تزّكي له قلبك و جتّلي له 
بصرك برتك الّلّذات و نقص الّشهوات و أن تعلم أّنك فیما ألقى 
إلیك رسوله إىل من لقیك من أهل اجلهل فلزمك حسن الّتأدية 
عنه إلیهم و ال ختنه يف تأدية رسالته و القیام هبا عنه إذا تقّلدهتا 

و ال حول و ال قّوة إاّل باهلل.

حّق َرِعّيِتك بالعلم
فأن تعلم أّن اهلل قد جعلك هلم فیما آتاك من العلم و واّلك من 
خزانة احلكمة فإن أحسنت فیما واّلك اهلل من ذلك و قمت به 
هلم مقام اخلازن الّشفیق الّناصح ملواله يف عبیده الّصابر احملتسب 
اّلذي إذا رأى ذا حاجٍة أخرج له من األموال اّليت يف يديه كنت 

راشدا و كنت لذلك آمال معتقدا و إاّل كنت له خائنا و خللقه 
ظاملا و لسلبه و عزّه متعّرضا.

المصدر: »رسالة الحقوق االمام السجاد«، حقوق 16 و 19

أخالق المؤمن - حقوق المؤمن

الحكایات

الحكايات

الفرق بين الصديق والشيعة
8 ربیع األّول، ذکری استشهاد احلسن بن علي العسكري
قال أبو يعقوب يوسف بن زياد و علي بن سيار:

و   محمد بن  علي  بن  الحسن  غرفة  على  ليلة  حضرنا 
قد كان ملك الزمان له معظما و حاشيته له مبجلين، إذ مر 
علينا والي البلد - والي الجسرين - و معه رجل مكتوف و 

الحسن بن علي مشرف من روزنته .
فلما رآه الوالي ترجل عن دابته إجالال له. فقال الحسن بن 
علي: »عد إلى موضعك.« فعاد، و هو معظم له، و قال: 
يا ابن رسول اهلل، أخذت هذا، في هذه الليلة، على باب حانوت 

صيرفي، فاتهمته بأنه يريد نقبه و السرقة منه.
فقبضت عليه، فلما هممت أن أضربه خمسمائة ]سوط[ و 
هذا سبيلي فيمن أتهمه ممن آخذه ليكون قد شقي ببعض 
ذنوبه - قبل أن يأتيني ]و يسألني فيه [ من ال أطيق مدافعته.
فقال لي: اتق اهلل و ال تتعرض لسخط اهلل - فإني من شيعة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب و شيعة هذا اإلمام ]أبي [ القائم 

بأمر اهلل.
بالتشيع  عرفك  فإن  عليه،  بك  مار  أنا  قلت:  و  عنه،  فكففت 
أطلقت عنك، و إال قطعت يدك و رجلك، بعد أن أجلدك ألف 
شيعة  من  هو  فهل  اهلل.  رسول  ابن  يا  ]به [  جئتك  قد  و  سوط، 
علي كما ادعى؟ فقال الحسن بن علي: »معاذ اهلل، ما 
هذا من شيعة علي، و إنما ابتاله اهلل في يدك، العتقاده في 

».نفسه أنه من شيعة علي
فقال الوالي: الن كفيتني مئونته، الن أضربه خمسمائة ]ضربة[ 

ال حرج علي فيها.
فلما نحاه بعيدا، قال: ابطحوه، فبطحوه و أقام عليه جالدين، 
واحدا عن يمينه، و آخر عن شماله، و قال: أوجعاه. فأهويا 
يصيبان  إنما  شيئا  استه  يصيبان  ال  فكانا  بعصيهما  إليه 
األرض. فضجر من ذلك، و قال: ويلكما تضربان األرض اضربا 
يضرب  فجعال  أيديهما  فعدلت  استه [  يضربان  ]فذهبا  استه. 

بعضهما بعضا و يصيح و يتأوه.
فقال: ويحكما، أ مجنونان أنتما - يضرب بعضكما بعضا! اضربا 

الرجل.
فقاال: ما نضرب إال الرجل، و ما نقصد سواه، و لكن تعدل أيدينا 

حتى يضرب بعضنا بعضا.
فقال: يا فالن و يا فالن حتى دعا أربعة- و صاروا مع األولين 

ستة، و قال: أحيطوا به. فأحاطوا به، فكان يعدل بأيديهم، و 
ترفع عصيهم إلى فوق، فكانت ال تقع إال بالوالي فسقط عن 
دابته، و قال: قتلتموني، قتلكم اهلل، ما هذا! فقالوا: ما ضربنا إال 
إياه! ثم قال لغيرهم: تعالوا فاضربوا هذا. فجاءوا، فضربوه بعد 
فقال: ويلكم إياي تضربون! فقالوا: ال و اهلل، ما نضرب إال الرجل!

قال الوالي: فمن أين لي هذه الشجات  برأسي و وجهي و بدني، 
إن لم تكونوا تضربوني! فقالوا: شلت أيماننا إن كنا ]قد[ قصدناك 

بضرب.
فقال الرجل للوالي: يا عبد اهلل - أ ما تعتبر بهذه األلطاف التي 
بها يصرف عني هذا الضرب، ويلك ردني إلى اإلمام، و امتثل في 

أمره.
قال: فرده الوالي بعد ]إلى [ بين يدي الحسن بن علي. فقال: 
يا ابن رسول اهلل، عجبنا لهذا، أنكرت أن يكون من شيعتكم و من 
لم يكن من شيعتكم، فهو من شيعة إبليس، و هو في النار، و قد 

رأيت له من المعجزات ما ال يكون إال لألنبياء.
أو  ]فقال:  لألوصياء.«  أو  »قل:   :علي بن  الحسن  فقال 

لألوصياء[.
فقال الحسن بن علي للوالي: »يا عبد اهلل! إنه كذب في 
دعواه - أنه من شيعتنا كذبة - لو عرفها ثم تعمدها البتلي بجميع 
عذابك له، و لبقي في المطبق ثالثين سنة، و لكن اهلل تعالى رحمه 
إلطالق كلمة على ما عنى ال على تعمد كذب و أنت يا عبد اهلل، 
فاعلم أن اهلل عز و جل قد خلصه من يديك، خل عنه فإنه من 

موالينا و محبينا، و ليس من شيعتنا.«
فقال الوالي: ما كان هذا كله عندنا إال سواء، فما الفرق؟ قال له 
اإلمام: »الفرق أن شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا، و يطيعونا 
في جميع أوامرنا و نواهينا، فأولئك ]من [ شيعتنا. فأما من خالفنا 

في كثير مما فرضه اهلل عليه - فليسوا من شيعتنا.«
قال اإلمام للوالي: »و أنت قد كذبت كذبة لو تعمدتها و 
كذبتها - البتالك اهلل عز و جل بضرب ألف سوط، و سجن ثالثين 

سنة في المطبق.«
 :قال: و ما هي يا ابن رسول اهلل؟  قال

»بزعمك  أنك رأيت له معجزات، إن المعجزات ليست له إنما هي 
لنا أظهرها اهلل تعالى فيه إبانة لحجتنا و إيضاحا لجاللتنا و شرفنا، 
و لو قلت: شاهدت فيه معجزات، لم أنكره عليك، أ ليس إحياء 
عيسى الميت معجزة أ هي للميت أم لعيسى أ و ليس خلق من 
الطين كهيئة الطير - فصار طيرا بإذن اهلل ]معجزة[ أ هي للطائر أو 
لعيسى أ و ليس الذين جعلوا قردة خاسئين معجزة، أ هي للقردة أو 

و رِعيتك بالعلم

حقوق سائسك بالعلم 
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الحكایات

سیرة األخیار

لنبي ذلك الزمان؟« 
فقال الوالي: أستغفر اهلل ]ربي [ و أتوب إليه.

ثم قال الحسن بن علي للرجل الذي قال إنه من شيعة 
 :علي

»يا عبد اهلل لست من شيعة علي، إنما أنت من محبيه، و إنما 
شيعة علي الذين قال عز و جل فيهم: »َو الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا 
الذين  هم  خاِلُدون «.  فيها  ُهْم  اْلَجنَِّة  َأْصحاُب  ُأولِئَك  الصَّاِلحاِت 
آمنوا باهلل و وصفوه بصفاته، و نزهوه عن خالف صفاته، و صدقوا 
محمدا في أقواله، و صوبوه في كل أفعاله، و رأوا عليا بعده سيدا 
إماما، و قرما  هماما ال يعدله من أمة محمد أحد، و ال كلهم إذا 
اجتمعوا في كفة يوزنون بوزنه، بل يرجح عليهم - كما ترجح السماء 
و األرض على الذرة و شيعة علي هم الذين ال يبالون في سبيل 

اهلل - أ وقع الموت عليهم، أو وقعوا على الموت.
و شيعة علي هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم، و لو كان 
بهم خصاصة و هم الذين ال يراهم اهلل حيث نهاهم، و ال يفقدهم 
من حيث أمرهم و شيعة علي هم الذين يقتدون بعلي في إكرام 

إخوانهم المؤمنين.
ما عن قولي أقول لك هذا، بل أقوله عن قول محمد، فذلك 
بعد  الفرائض كلها،  قضوا  الصَّاِلحات «  َعِمُلوا  َو   « تعالى:  قوله 
التوحيد و اعتقاد النبوة و اإلمامة و أعظمها ]فرضا[  قضاء حقوق 

اإلخوان في اهلل، و استعمال التقية من أعداء اهلل عز و جل .«1

تالمذة اإلمام الصادق البارعون
17 ربیع األّول، والدة أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق

قال هشام بن سالم:
كنا عند أيب عبد اهلل مجاعة من أصحابه، فورد رجل من 
أهل »الشام« فاستأذن فأذن له فلما دخل سلم فأمره أبو عبد 
اهلل باجللوس. مث قال له: »ما حاجتك أيها الرجل؟« قال: 
بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه. فصرت إليك ألناظرك. فقال 
أبو عبد اهلل فیما ذا قال يف القرآن و قطعه و إسكانه و 
خفضه و نصبه و رفعه فقال أبو عبد اهلل: »يا حمران دونك 
الرجل.« فقال الرجل: إنما أريدك أنت ال حمران. فقال أبو عبد 
اهلل: »إن غلبت حمران فقد غلبتني.« فأقبل الشامي يسأل 
حمران حىت ضجر و مل و عرض و محران جيیبه فقال أبو عبد 
سألته  ما  حاذقا  رأيته  قال:  شامي؟«  يا  رأيت  »كيف   :اهلل
حمران  »يا   :اهلل عبد  أبو  فقال  فيه.  أجابني  إال  شي ء  عن 
سل الشامي فما تركه يكشر.« فقال الشامي: أ رأيت يا أبا عبد 
اهلل أناظرك في العربية؟ فالتفت أبو عبد اهلل فقال: »يا أبان 
أن  أريد  قال:  يكشر.«  الشامي  ترك  فما  فناظره  ناظره  تغلب  بن 
فما  ناظره  زرارة  اهلل: »يا  عبد  أبو  فقال  الفقه.  في  أناظرك 

ترك الشامي يكشر.« قال: أريد أن أناظرك في الكالم. فقال: يا 
مؤمن الطاق ناظره. فناظره فسجل الكالم بینهما. مث تكلم مؤمن 
االستطاعة.  في  أناظرك  أن  أريد  فقال:  به  فغلبه  بكالمه  الطاق 
فقال للطیار كلمه فیها قال، فكلمه فما ترك يكشر. فقال: أريد 
أناظرك في التوحيد. فقال هلشام بن سامل كلمه، فسجل الكالم 
بینهما، مث خصمه هشام فقال: أريد أن أتكلم في اإلمامة. فقال 
هلشام بن احلكم كلمه: يا أبا احلكم فكلمه ما تركه يرمت و ال 
حيلي و ال مير قال فبقي يضحك أبو عبد اهلل حىت بدت 
نواجذه. فقال الشامي: كأنك أردت أن تخبرني أن في شيعتك 

مثل هؤالء الرجال. قال: »هو ذلك.« مث قال: 
»يا أخا أهل الشام أما حمران فحرفك فحرت له فغلبك بلسانه و 
سألك عن حرف من الحق فلم تعرفه و أما أبان بن تغلب فمغث 
حقا بباطل فغلبك و أما زرارة فقاسك فغلب قياسه قياسك و أما 
]ال  المقصوص  أنت كالطير  و  يقوم  و  يقع  فكان كالطير  الطيار 
نهوض لك [ و أما هشام بن سالم قام حبارى يقع و يطير و أما 
أهل  أخا  يا  بريقك.  فما سوغك  بالحق  فتكلم  الحكم  بن  هشام 
الشام إن اهلل أخذ ضغثا من الحق و ضغثا من الباطل فمغثهما ثم 
أخرجهما إلى الناس، ثم بعث أنبياء يفرقون بينهما فعرفها األنبياء 
ليفرقوا ذلك و جعل األنبياء قبل  و األوصياء، فبعث اهلل األنبياء 
األوصياء ليعلم الناس من فضل اهلل و من يختص و لو كان الحق 
على حدة و الباطل على حدة كل واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج 
يفرقهما  و جعل  اهلل خلطهما  لكن  و  و ال وصي  نبي  إلى  الناس 

األنبياء و األئمة من عباده.« 
:فقال الشامي: قد أفلح من جالسك. فقال أبو عبد اهلل

»كان رسول اهلل يجالسه جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل يصعد 
إلى السماء فيأتيه الخبر من عند الجبار. فإن كان ذلك كذلك فهو 

كذلك.« 
عبد  أبو  فقال  علمني.  و  شيعتك  من  اجعلني  الشامي:  فقال 

اهلل هلشام: »علمه فإني أحب أن يكون تلماذا لك.« 
عند  الشامي  رأينا  الخضرمي:  مالك  أبو  و  منصور  بن  علي  قال 
هشام بعد موت  أبي عبد اهلل و يأتي الشامي بهدايا أهل الشام 
و هشام يرده هدايا أهل »العراق«. قال علي بن منصور: و كان 

الشامي ذكي القلب .2

الهوامش: 
1. جملسی، »حبار األنوار«، )ط - بريوت( ؛ ج 47 ؛ ص 407.

و  »اخلرايج  161؛  ح   ،316 ص   ،»العسكرى اإلمام  »تفسري   .2
اجلرايح«، ج 2، ص 684، ح 3؛ »مدينة املعاجز«، ج 7، ص 2579.

حملاوالته  إسالمنا  بسبب   للنيب ندين  و  مسلمون  أننا  مع 
احلثیثة و اآلالم اليت حتملها و لكننا ال نعرف شخصیة النيب كما 
جيب .هو أول خملوق اهلل و أكربهم شأنا و ال ميكن أن نتعرف 

علیه غال من خالل كالم الوحي.
و سنتطرق يف هذا املقال الوجیز إىل نبذة من حیاته الكرمية و 

نضاله مع الكفر و الشرك و النفاق و الدعوة إىل دين احلق. 

اإلسم والنسب
امسه محّمد و عند اهلل عّز وجّل »أمحد« و كنیته أبوالقاسم. 
و ألقابه كثرية؛ أشهرها: املصطفى، و الرسول، و النيّب، و املزمل، 
و املدثر، و الشاهد، و املبشر، و النذير، و املاحي، و العاقب، 

و احلاشر، و خامت الّنبیني.
:و نسبه کما قوله

»محّمد بن عبد اهلل  بن  عبد المطلب  بن هاشم« حىت انتسب إىل 
 . إبراهيم خليل اهلل نزار مث مضى يف نسبه إىل إسماعيل بن 

 :مث قال
»إني و أهل بيتي بطينة طيبة من تحت العرش إلى آدم نكاح غير 

سفاح ]لم يخالطنا نكاح الجاهلية[.«1
و أُُمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة 

بن كعب.

ولد عند طلوع الفجر من يوم اجلمعة السابع عشر من شهر 
ربیع األول، بعد سنة الفیل خبمسني يوما بـ»مكة«.2

من املسّلمات املشهورة أن لدى والدة معظم األنبیاء واألوصیاء 
الصاحلني و كذا يف أيّام محلهم تظهر إرهاصات و عالمات 
مهّمة تدّل على عظمة شأن املولود ومدى قداسته عند اهلل تبارك 

و تعاىل.
و قد أحیطت والدة الرسول األعظم بالكثري من األحداث 
املهّمة املشرية إىل علّو مكانته العظیمة عند الباري عّزوجّل. و 
قد  حیث  واإلرهاصات  األحداث  تلك  بعض  إىل  نشري  حنن 

نقلتها جابر بن عبداهلل االنصاری عن رسول اهلل فقال:  
»إن اهلل تبارك و تعالى خلقني و عليا من نور واحد قبل أن يخلق 
الخلق بخمسمائة ألف عام فكنا نسبح اهلل و نقدسه فلما خلق اهلل 
تعالى آدم قذف بنا في صلبه و استقررت أنا في جنبه األيمن و علي 
في األيسر ثم نقلنا من صلبه في األصالب الطاهرات إلى األرحام 
الطيبة فلم نزل كذلك حتى أطلعني اهلل تعالى من ظهر طاهر و هو 
عبد اهلل  بن  عبد المطلب  فاستودعني خير رحم و هي آمنة ثم أطلع 
اهلل تبارك و تعالى عليا من ظهر طاهر و هو أبو طالب و استودعه 

خير رحم و هي فاطمة بنت أسد...«3
:حني والدته و قال االمام الصادق

»أصبحت األصنام على وجوهها و ارتجس إيوان كسرى و سقط 
منه أربع عشرة شرافة و غاضت بحيرة ساوة و خمدت نار فارس 

واحد دهره

نبي اإلسالم
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و لم تخمد قبل ذلك بألف عام و لم يبق سرير لملك إال أصبح 
منكوسا و الملك مخرسا ال يتكلم يومه ذلك و انتزع علم الكهنة 
و بطل سحر السحرة و لم تبق كاهنة في العرب إال حجبت عن 
صاحبها«4 و »رأى المؤبدان في تلك الليلة في المنام إبال صعابا 
تقود خيال عرابا حتى عبرت دجلة  و انسربت في بالدهم و انقصم 
طاق كسرى من وسطه و انخرقت عليه دجلة العوراء  و انتشر في 

تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطال حتى بلغ المشرق.«5
فقد رافقت تلك الوالدة املیمونه أحداث ووقائع مهّمة تدّل على 
عظمة ذلك املولود املبارك الذي أطّل على الوجود، فمأل العاملني 

ضیاًء وغّطى الكون الواسع بركة وجاللة.

مکانته العلمية
إن للرسول نصیباً من علم الغیب مع اختصاصه به تعاىل، فله 
علم به؛ ال من نفسه وبنفسه على سبیل االصالة واالستقالل 
بل باذن منه تعاىل وتعلیم. کما قال اهلل تعالی: »عاِلُم اْلَغْيِب َفال 

يُْظِهُر َعلى  َغْيِبِه َأَحداً ِإالَّ َمِن اْرَتضى  ِمْن َرُسول .«6
و ما ميكننا القول حول من قال اهلل تعاىل عنه:

»َو ما يتَْنِطُق َعِن اْلَهوى  ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحى.«7
و هو الذی يقول نفسه:

»أنا مدينة العلم.«8
روی عن أبي بصير عن أيب عبد اهلل قال: قال يل: 

»يا أبا محمد! إن اهلل عز و جل لم يعط األنبياء شيئا إال و قد أعطاه 
محمدا ص قال و قد أعطى محمدا جميع ما أعطى األنبياء و عندنا 
الصحف التي قال اهلل عز و جل »صحف إبراهيم و موسى«9.«10

و ايضاً روی عنه: »خطب رسول اهلل الناس. ثم رفع يده 
اليمنى قابضا على كفه. ثم قال: »أ تدرون أيها الناس ما في كفي؟« 

قالوا: اهلل و رسوله أعلم. 
فقال: »فيها أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى 

يوم القيامة.« 
ثم رفع يده الشمال. فقال: »أيها الناس أ تدرون ما في كفي؟« 

قالوا: اهلل و رسوله أعلم. 
فقال: »أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم 

القيامة.«
ثم قال حكم اهلل و عدل حكم اهلل و عدل  فريق في الجنة و فريق 

في السعير.«11
 العلّی االمام  أيب احلسن  عن  ابراهيم  بن  حماد  عن  و روی 
النبيين  ورث   النبي عن  أخبرني  فداك  جعلت  له  قلت  قال: 

كلهم؟ قال: »نعم.« 
قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ 

قال: »ما بعث اهلل نبياً إال و محّمد أعلم منه.«12

النضال السياسي
كان كل حیاة النيب النضال و اجلهاد لكي خيرج الناس من 
ظلمات الكفر و الشرك إىل النور إي عبادة اهلل تعاىل إىل حد 

ميكن القول انه:
قام رسول اهلل بتطبیق هذه الشريعة تطبیقاً عملیاً، ال غرو؛ 

فهو املبلغ عن اهلل شريعته قواًل وعمال وسكوتاً.
بأعماله   اهلل رسول  حیاة  يف  السیاسیة  التجلیات  ظهرت 
دولة  أول  قواعد  بإرساء  بدأ   إنه حیث  الكثرية،  السیاسیة 
سیاسیة قائمة على العقیدة اإلسالمیة، فبىن املسجد، وجعله مقراً 
لرئیس الدولة، فیه يعقد جملس احلكم، وجملس القضاء، وجملس 
والتعلیم،  العلم  وجملس  الدولة،  شؤون  إدارة  وجملس  الشورى، 
فضاًل عن وظیفته األساسیة اليت هي الصالة واالعتكاف وملتقى 

املسلمني، يبحثون فیه شؤوهنم.
املسلمني يف  بني  العالقات  تنظم  اليت  الصحیفة   أصدر مث 
»املدينة املنورة«، وتضمنت نقاطاً كثرية  و من جتلیات السیاسیة 
املهاجرين  بني  املؤاخاة  الداخل،كانت  شؤون  رعاية  النبوية، 
رسول  رعاية  حسن  على  األمثلة  خري  من  واألنصار، كانت 
فأرسى  الفتیة،  اجلديدة  الدولة  شؤون  األمة،  لشؤون   اهلل
الناس كافة  إىل  اإلسالم  محل  وهي  بوظیفتها  لتقوم  دعائمها 

بالدعوة واجلهاد.
فخالل ثالثة عشر عاما من وجود الرسول يف مكة، كان 

يواجه حتدي قريش باختاذ موقفني متالزمني:
أوال: مبا يدفع عنه وعن أصحابه خطر قريش ويبعد عن املسلمني 

أذاهم.؛
من  دعوته  بالتايل  وميكن  قريش  على  الفوز  له  حيقق  مبا  ثانیا: 

االنتشار.
ولعل من أبرز اجلوانب السیاسیة لشخصیة الرسول ختطیطه 

للهجرات الثالث اليت وقعت:
أوال إىل احلبشة يف العام اخلامس للبعثة؛ ثانیا إىل الطائف يف العام 

العاشر للبعثة؛ ثالثا إىل يثرب يف العام الثالث عشر للبعثة.13
يبني التاريخ أن منطلق نضاله كان يف املدينة املنورة و احلروف 
املختلفة و السريات و الغزوات يف خمتلف املیادين من الثقافیة، 
فعاله  مما  الیهود  و  الكافرين  و  املشركني  مواجهته  و  والسیاسیة 

.النيب

أخالقه
رَُحماُء  اْلُكفَّاِر  َعَلى  اُء  َأِشدَّ َمَعُه  الَّذيَن  َو  اللَِّه  َرُسوُل  »ُمَحمٌَّد 

بتَيتْنتَُهم .«14 و هو الذی قال اهلل تعالی:
»َلَقْد جاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنتُْفِسُكْم َعزيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحريٌص َعَلْيُكْم 

بِاْلُمْؤِمنيَن َرُؤٌف رَحيم .«15
و

»ِإنََّك َلَعلى  ُخُلٍق َعظيم .«16
أما آدابه فقد مجعها بعض العلماء و التقطها من األخبار 
كان النيب أحكم الناس و أحلمهم و أشجعهم و أعدهلم و 
أعطفهم مل متس يده يد امرأة ال حتل و أسخى الناس ال يثبت 
عنده دينار و ال درهم فإن فضل و مل جيد من يعطیه و جينه 
اللیل مل يأو إىل منزله حىت يتربأ منه إىل من حيتاج إلیه ال يأخذ مما 
آتاه اهلل إال قوت عامه فقط من يسري ما جيد من التمر و الشعري 
و يضع سائر ذلك يف سبیل اهلل و ال يسأل شیئا إال أعطاه مث 
يعود إىل قوت عامه فیؤثر منه حىت رمبا احتاج قبل انقضاء العام 
إن مل يأته شي ء و كان جيلس على األرض و ينام علیها و يأكل 
علیها و كان خيصف النعل و يرقع الثوب و يفتح الباب و حيلب 
الشاة و يعقل البعري فیحلبها  و يطحن مع اخلادم إذا أعیا و 
يضع طهوره باللیل بیده و ال يتقدمه مطرق   و ال جيلس متكئا 
و خيدم يف مهنة  أهله و يقطع اللحم و إذا جلس على الطعام 
جلس حمقرا و كان يلطع   أصابعه و مل يتجشأ قط و جيیب دعوة 
احلر و العبد و لو على ذراع أو كراع و يقبل اهلدية و لو أهنا 
جرعة لنب و يأكلها و ال يأكل الصدقة و ال يثبت بصره يف وجه 
أحد يغضب لربه و ال يغضب لنفسه و كان يعصب احلجر على 
بطنه من اجلوع يأكل ما حضر و ال يرد ما وجد ال يلبس ثوبني 
يلبس بردا حربة مينیة و مشلة  جبة صوف و الغلیظ من القطن و 
الكتان و أكثر ثیابه البیاض و يلبس العمامة حتت العمامة يلبس 
القمیص من قبل میامنه و كان له ثوب للجمعة خاصة و كان 
إذا لبس جديدا أعطى خلق ثیابه مسكینا و كان له عباء يفرش 
له حیث ما ينقل تثىن ثنیتني يلبس خامت فضة يف خنصره   األمين 
حيب البطیخ و يكره الريح الردية و يستاك عند الوضوء و يردف 
خلفه عبده أو غريه و يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو محار 
و يركب احلمار بال سرج و علیه العذار  ميشي راجال و حافیا 
بال رداء و ال عمامة و ال قلنسوة و يشیع اجلنائز و يعود املرضى 
يف أقصى املدينة جيالس الفقراء و يؤاكل املساكني و يناوهلم بیده 
و يكرم أهل الفضل يف أخالقهم و يتألف أهل الشرف بالرب هلم 
يصل ذوي رمحة من غري أن يؤثرهم على غريهم إال مبا أمر اهلل .17

كيف توفي
باحلمى   النىب مرض  فقط  بثالث شهور  الوداع  بعد حجة 
الشديدة و الىت أثرت فیة كثرياً فكان ال يستطیع القیام من جملسة 

السیدة  بیت  ىف  مُيرض  أن  عنهم  اهلل  رضى  زوجاته  استأذن  و 
عائشة رضى اهلل عنها مث أشتد الوجع برسول اهلل و ىف أخر 
ايامه خرج لیزور شهداء أحد و يقول »السالم عليكم و رحمه 

اهلل و بركاته , أنتم السابقون و نحن بكم الحقون إن شاء اهلل.« 
يبكى.  و  عنهم  اهلل  رضى  الصحابة  بني   النىب يرجع  مث 
لقني  »اللهم  هلم:  فیقول  اهلل؟  رسول  يا  يبكيك  ما  فیقولون: 
إخواني«  مرتني. فقال من حوله من أصحابه: أ ما نحن إخوانك 
يا رسول اهلل؟ فقال: »ال إنكم أصحابي و إخواني قوم في آخر 
الزمان آمنوا و لم يروني  لقد عرفنيهم اهلل بأسمائهم و أسماء آبائهم 
من قبل أن يخرجهم من أصالب آبائهم و أرحام أمهاتهم ألحدهم 
أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض 
على جمر الغضا أولئك مصابيح الدجى ينجيهم اهلل من كل فتنة 

غبراء مظلمة.«18
أن عائشة قالت : قال رسول اهلل و هو يف بیتها ملا حضره 
املوت »ادعوا لي حبيبي.« فدعوت له أبابكر فنظر إلیه مث وضع 
رأسه مث قال: »ادعوا لي حبيبي.« فدعوا له عمر فلما نظر إلیه، 
قال: »ادعوا لي حبيبي.« فقلت: ويلكم له علّي بن أبي طالب فو 
اهلل ما يريد غيره. فلما رآه أفرج الثوب الذي كان علیه مث أدخله 

فیه و مل يزل خيتضنه حىت قبض و يده علیه.19
:حول أبیه hو ما أمجل ما قااته فاطمة الزهراء

»أشهد أن أبي محمدا عبده و رسوله اختاره قبل أن أرسله و سماه 
قبل أن اجتباه و اصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخالئق بالغيب مكنونة 
و بستر األهاويل مصونة و بنهاية العدم مقرونة علما من اهلل تعالى 
األمور  بمواقع  معرفة  و  الدهور  بحوادث  إحاطة  و  األمور  بمآيل 
ابتعثه اهلل إتماما ألمره و عزيمة على إمضاء حكمه و إنفاذا لمقادير 
رحمته فرأى األمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة ألوثانها 
و كشف  ظلمها  محمد ص  بأبي  اهلل  فأنار  عرفانها  مع  منكرة هلل 
عن القلوب بهمها  و جلى عن األبصار غممها  و قام في الناس 
إلى  العماية و هداهم  الغواية و بصرهم من  فأنقذهم من  بالهداية 

الدين القويم و دعاهم إلى الطريق المستقيم.«20
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... جدير ذكره أن الفرضية املصطنعة للتكامل الدارويني والتي تدرس من دون دراية يف املدارس والجامعات، تتعارض املقّدس، طبع اول، 1403 ق.، ج1، ص99.
متاما واملبادئ النظرية الدينية والوحيانية للكتب الساموية. 

وعندما يُظهر مروجو هذه النظرية أن حياة االنسان متالزمه مع الجهل يريدون يف الحقيقة إظهار تفوق الحياة 
الحديثة والحضارة الغربية. بعبارة أخرى، فان نظرية التكامل تظهر بان االنسان جاء من الصفر إىل  املائة. وأن العرص 
الحارض هو املائة، إن 100 هي الثقافة والحضارة الحديثة؛ وأن عرص األنبياء واألولياء يعود إىل ما قبل النمو والتكامل 
الرئييس. لذلك ال يستحق اإلهتامم به والرجوع إليه. وأن االنبياء اإللهيني متعلقون بدهر ما قبل العرص الحارض وال 

ميكن اإلعتناء بهم.
وبهذه البساطة والرتتيب يتم تعريف اإلنطباعات الساموية واإللهية بانها حصيلة فرتة حداثة االنسان وهي مرفوضة 
وبدائية ووليدة الجهل. يف حني أن املؤمنني الذين يرجعون إىل الكتب اإللهية ينتبهون إىل أن البرشية متر منذ نقطة 

البداية، باسمى درجات  اللطف اإللهي والعلم.
ويعتربون اإلنسان البدايئ بانه كان جاهال ويعيش يف الصحارى ليظهروا بان العرص الحديث ميثل قمة التقدم والتطور. 
يف حني أن االنسان ابتعد عن الحقائق واستقر يف األرض بعد أن ابتعد شيئا فشيئا عن التعاليم الوحيانية. أي أنه ابتعد 
عن السري والسفر الساموي والحقيقي الذي هو املقصد الرئييس واقرتب من السري يف األرض، فاصبح مقام االنسان، 
مقام الحيوان واألشياء وأصبح شأن ومنزلة االنسان رديفا للقرد، ال أكرث. وقالوا يف نهاية األمر »اإلنسان حيوان ناطق«.

ما متت اإلشارة إلیها قسم من حماضرة األستاذ إسماعيل شفيعي سروستاني يف جمموعة »فجر اخللق« و هي أول قسم من االجتماعات التثقیفیة و 
العلمیة حول موضوع قبیلة اللعنة.فهو يشري إىل أننا نعیش يف عصر املعلومات و يؤكد على أن الناس جيب أن يهتموا من أي مصدر يتلقون املعلومات 
.األستاذ شفیعي يتطرق إىل أول يوم اخللق و األحداث اليت وقعت و يشري إىل غرور الشیطان و كربياءه  و إغواء بين آدم و يف النهاية يشري إىل 

مصادر اهلداية و الضاللة و يقوم بتقسیم الناس إىل فئتني: »قبیلة الرمحة« و »قبیلة اللعنة«.
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