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اعرتف اجليش األمريكي مبقتل عشرات املدنيني العراقيني جراء قصف 
طائرات التحالف الدويل ملناطق مدنية غريب مدينة »املوصل«.

وأعلن اجليش أن حتقيقا قد بدأ بالفعل ملعرفة تفاصيل الواقعة وكشف 
مالبساهتا.

يايت هذا فيما تتواصل عمليات فرار آلالف املدنيني العراقيني من املوصل 
خوفا من وقوعهم ضحايا القتال الدائر هناك، خاصة بعد األنباء اليت 
حتدثت عن انتشال عشرات اجلثث من حتت األنقاض بعد غارات جوية 

استهدفت مواقع ملقاتلي التنظيم.

مئات الجثث
واشتدت ضراوة القتال منذ بدء املعارك بني القوات العراقية ومسلحي 

التنظيم يف اجلزء الغريب من املدينة.
وقال مراسلون إهنم رأوا أكثر من 50 جثة وقد استخرجت من حتت 
األنقاض، يوم اجلمعة، جراء الغارات اليت هدمت املنازل متاما مطلع مارس/ 

آذار.
وحتدثت شاهدة عيان ليب يب سي عن وجود مئات اجلثث حتت األنقاض، 

وقالت: إنها فقدت تسعة من عائلتها.
وإذا ما تأكدت هذه األنباء، ستكون هذه الغارات األشد فتكا باملدنيني 
من بني مجيع العمليات اجلوية اليت نفذها اجليش األمريكي منذ غزو 

»العراق« عام 2003م.
ومل يقتصر األمر على العراق فقط، فقد حتدث ناشطون سوريون عن مقتل 
33 مدنيا يف »سوريا« جراء غارة للتحالف الدويل الذي تقوده الواليات 

املتحدة، مطلع هذا األسبوع.

نصف ملیون نازح
وكشفت دائرة املعلومات والبحوث يف وزارة اهلجرة واملهجرين العراقية عن 
ارتفاع أعداد النازحني من مناطق الساحل األمين ملدينة املوصل إىل ما يزيد 
عن 201 ألف شخص، منذ انطالق العمليات العسكرية يف اجلانب 

األمين للمدينة يف 1٩ فرباير/ شباط املاضي.

وأكدت اإلدارة إيواء مجيع النازحني يف خميمات مبناطق القيارة وحمافظة 
دهوك وكذلك يف داخل املناطق احملررة بالساحل األيسر حملافظة نينوى 

وكوكجلي .
التنظيم يسعى  بأن  املوصل،  الفارين من  وأفادت شهادات بعض من 
الستخدام املدنيني دروعا بشرية، لوقف تلك الغارات، إذ يتسلل املقاتلون 

وسط األحياء، ومينعون السكان من مغادرة بيوهتم.
مىن وهي عراقية من املوصل تصف ملراسل يب يب سي جیريمي بوين ما 

وقع باملدينة
وقالت م�ى، وهي عراقية من سكان املوصل ليب يب سي، إهنا فقدت تسعة 
من أفراد عائلتها، بينما توجد عشرات اجلثث حتت األنقاض، بعد موجة 

قصف شهدهتا املدينة.
وباتت القوات العراقية أقرب إىل املدينة القدمية يف املوصل، ذات الكثافة 
العالية، وهي املنطقة اليت تقع يف اجلانب الغريب للمدينة اليت يفصل جزئها 

الشرقي عن الغريب هنر دجلة.
وحذرت األمم املتحدة من وقوع املدنيني ضحايا للقتال يف املدينة، وقالت 

إن حنو 400 ألف مدين عالقون يف تلك املناطق.
وتعرضت تلك املناطق لقصف جوي مكثف صبيحة السبت.

http://ar.shafaqna.com/AR/120083 :المصدر

في غارة لطائرات التحالف 

السيد الحوثي:  الجيش األمريكي يعترف بمقتل عشرات المدنيين

معركة الموصل... 

العدوان  ان  الحوثي  الملك  عبد  السيد  اهلل  انصار  قائد حركة  اكد 
السعودي - األمريكي وبعد مرور عامني من العدوان على »اليمن« 
وجد نفسه غارقاً يف الوحل ويعيش يف السراب، دون ان يستطيع ان 

يصل اىل هدفه او ان ينال من الشعب اليمين.
وخالل كلمته املتلفزة يف الذكرى الثانية للعدوان السعودي - األمريكي 
الذي بدأ يف 26 آذار/ مارس 2015م.، اكد السيد عبد امللك احلوثي 
ان هذه املناسبة حتمل يف طياهتا دالالت الصمود للشعب اليمين يف 

الوقوف امام هذا العدوان وقهره رغم كل وحشيته.
واضاف قائد انصار اهلل: 

ان العدوان ايقظ الشعب مشددا ان هذه الم�اسبة فرصة لشحذ الهمم 
والصمود في وجه العدوان ، ولمراجعة األداء الداخلي ولتقییم هذا االداء 

في الوقوف في وجه العدوان والتصدي له.
كما اشار السيد احلوثي، اىل ان اجلميع معنيون يف مراجعة ادائهم 
العملي هبدف التطوير لرفع مستوى االداء ليكونوا اكثر فاعلية يف 

التصدي للعدوان.
واوضح السيد احلوثي: 

ان العدوان السعودي استخدم خالل عامین اقوى انواع االسلحة، موضحا 
ان العدوان انفلت من كل القیم والضوابط االنسانیة والشرعیة واستخدم 
كل شيء لحسم المعركة وارتكب ابشع الجرائم في سبیل ان يحقق هدفه، 

لك�ه فشل امام صمود الشعب الیم�ي.
واضاف السيد احلوثي ان من العوامل املساعدة على الصمود هي 
املظلومية الكبرية واجلرائم الوحشية اليت يرتكبها العدوان ما يستفز أي 
شخص لديه كرامة ليقف بوجه العدوان، مضيفا ان هذا الصمود كان 

بفضل الشهداء وصرب اجلرحى واسرهم وصمود كافة ابناء الشعب.
وتابع قائد انصار اهلل قائالً: 

ان هذا العدوان رأسه المدبر والمخطط له هو أمیركا أما قلبه في كل شعوره 
هو اسرائیل، اما ادواته فهي قوى العمالة واالرتهان لألمیركي واالسرائیلي 

وعلى رأسهم ال�ظام السعودي العمیل.

وقال السيد احلوثي: 
ان األمة مستهدفة من قبل امیركا واسرائیل وه�اك شعوب يرى العدو 
االمیركي ضرورة التخلص م�ها اوالً النها تمثل عقبة امامه ألن فیها قوى 

متحررة وواعیة ومسؤولة ترفض هیم�ته وتقف بوجه مشاريعه ومؤامراته.
كما اشار قائد انصار اهلل، اىل ان هناك خمطط لتخريب املنطقة من 
قبل االمريكي، موضحا ان حممد بن سلمان يريد من العدوان سلما 

لالنفراد بالسلطة.

http://www.alalam.ir/news/1943328 :المصدر

العدوان السعودي غارق في الوحل بعد مرور عامين من عدوانه
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اإلندبندنت:

من  طباعة جديدة  إسبانيا  لدی  اإليرانية  الثقافية  املستشارية  أصدرت 
الصحيفة السجادية باللغتني العربية واإلسبانية وذلك فی العاصمة اإلسبانية 

مدريد.
وأفادت »وکالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا( أن املستشارية الثقافية اإليرانية 
لدی مدريد قامت بطباعة نسخة جديدة من کتاب الصحيفة السجادية 

مرفقة برتمجة إسبانية وذلك فی دار نشر »فاطيما« فی »إسبانيا«.
وکانت ترمجة الصحيفة السجادية الی اللغة اإلسبانية من إجناز املرتمجة لیال 
غونزالیس غومز وتتضمن الرتمجة مدخالً من املستشارية الثقافية اإليرانية 

لدى اسبانيا وحجمها 280 صفحة.
وتتضمن الصحيفة أدعية عن اإلمام علی بن احلسني وهي من أهم 

الکتب لدی الشيعة.
وحیمل الکتاب يف طياته تعاليم إجتماعية ومالحظات تربوية وأخالقية 

وقضايا سياسية وذلك علی هيئة دعاء.

http://iqna.ir/fa/news/3584147 :المصدر

نشرت صحيفة »اإلندبندنت« الربيطانية موضوعاً لـصوفیا أحمد بعنوان 
»أوروبا بدأت تكريس عداء اإلسالم يف قوانينها والتاريخ خيربنا بأن ذلك 
لن ينتهي خبري«. وأفادت »وكالة األنباء القرآنيه الدولية« )إكنا(، تقول 
كاتبة املقال تعليقاً على قرار حمكمة العدل االورويب بتخويل الشركات 
االوروبية حق منع احلجاب يف أماكن العمل إن هناك بالطبع من قد ينظر 

للقرار على أنه نصر كبري للعلمانية يف اوروبا.
لكنها تضيف إن التاريخ خيربنا أن ذلك السلوك الميكن أن يؤول إىل 
خري، ألن هذه التصرفات متهد لتصرفات أخرى تلحق هبا وحتول الدفة 

حنو مسارات أكثر شراً.
وتقول كاتبة املقال إن: 

اإلسالم والمسلمین لم يعد مرحباً بهم في اوروبا أكثر من ذلك وإن لم يكن 
هذا االمر واضحاً حتى هذه اللحظة فها هو قد تحول إلى قانون من قضاة 
االتحاد االوروبي وذلك بعدما أصدروا حكماً قضائیاً يسمح للشركات بم�ع 

العاملین فیها من ارتداء الحجاب.

وتعترب الكاتبة أن هذا القرار هو مبثابة حتجيم لدور املرأة املسلمة يف احلياة 
العامة يف أوروبا ألنه سيمنع كثريات من ممارسة العمل لو كان مينعهن من 

ممارسة طقوس دينهن.
وترى أن تقنني ظاهرة العداء لإلسالم أصبح أمراً متنامياً يف أوروبا منذ أقرت 

فرنسا قانون منع النقاب عام 2010م.
وتوضح أن مقرتحي هذه القوانني يقدموهنا للرأي العام االورويب على أهنا 
إجراءات لتحرير املرأة املسلمة من أغالل اإلسالم لكن الواقع أن هذه 
القوانني ما هي إال إجراءات إجتماعية متييزية مصممة لدفع املرأة املسلمة 

للتحول تدرجييا إىل اهلوية العلمانية.
وتعترب كاتبة املقال أن هذه القوانني تعرب عن عدوانية أوروبية جتاه اإلسالم 
واملواطنني املسلمني مذكرة بأنه يف فرتات تتارخيية مشاهبة حتول اليهود يف 
أوروبا إىل مشجب يعلق عليه اجلميع اخطاءهم وفشلهم وهو االمر الذي 

من املرجح أن حیدث جمددا مع املسلمني.

المصدر: بی بی سی العربیه

أوروبا بدأت تكريس معاداة اإلسالم في قوانينها

مسؤولو والية ميشيغان یردّون علی حادث إضرام النار 

رّد مسؤولو والية »ميشيغان« األمريکية علی حادث إضرام النار فی 
االجتماعي  التواصل  قنوات  مسجد حملي مبدينة »بيتسفيلد« عرب 

مؤکدين أن املسلمني جزء من اجملتمع األمريکي.
وأفادت »وکالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا( أن البحوث املشرتکة من 
قبل عدد من املؤسسات الفيدرالية جارية من أجل العثور علی من أضرم 

النار فی مسجد مبدينة بيتسفيلد األمريکية.
وقد قام جمهول بإضرام النار يف مسجد مدينة بيتسلفيلد يف والية 
ميشيغان األمريكية وذلك يف إطار تسلسل مستمر من إحراق املساجد 

يف الواليات املتحدة األمريکية.
وقال عمدة مدينة »آن آربر« بوالية ميشيغان، کريستفر تايلر، علی 
صفحته يف »الفيسبوك« ان الرجال والنساء واألطفال املسلمني من 
أعضاء  ويعّدون من  لدينا  مقبولون  املهاجرين مجيعهم  أو  املواطنني 

جمتمعنا.
وقال النائب عن ميشيغان يف جملس النواب األمريکي، دبی دي�غل، 
على حسابه يف الفيسبوك، انه تأثر کثرياً بسماعه خرب حرق مسجد فی 
مدينة بيتسفيلد، معلناً أنه قد حتدث مع العديد من املسئولني احملليني 

والفيدراليني وأنه سعيد مبساعي املسئولني ملعاجلة األمر.

بدوره، يستعّد جملس السالم والعدالة بني األديان يف مدينة آن آربر 
املسجد  بناء  إلعادة  محالت  إلطالق  األمريكية  ميشيغان  بوالية 

والتضامن مع املسلمني.

http://iqna.ir/fa/news/3584078 :المصدر

في مسجد بيتسفيلد 

إصدار الصحيفة السجادیة

في إسبانيا
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المقاالت الثقافیة

شهر رجب الحرام

هذا الشهر مبحّل عظيم من الشرافة، ومن أسباب شرافته أنّه من 
أيّام  يف  بذلك  معروفاً  وكان  الدعاء،  مواسم  من  أنّه  احلرم،  أشهر 
نقل  عجيبة  حكاية  ولذلك  حلوائجهم،  ينتظرونه  وكانوا  اجلاهلية، 
بعضها السيد اجلليل - أعلى اهلل مقامه - يف »اإلقبال«، وأنّه شهر 
أمري املؤمنني كما ورد يف بعض الروايات كما أّن شعبان شهر 
رسول اهلل، وشهر رمضان شهر اهلل، وأّن الليلة األوىل )منه( من 
الليايل األربعة اليت يتأّكد فيها اإلحياء بالعبادات، وأّن يوم النصف 
منه ورد فيه أنّه من أحّب األيام إىل اهلل، وأنّه ممّا خّص جّل جالله 
هذه اآلية به، وأنّه موسم عمل االستفتاح كما يأيت تفصيله، وأّن 
اليوم السابع والعشرين منه يوم مبعث النيب، الذي هو يوم ظهور 
الرمحة الرحيمّية، ظهوراً مل ير مثله من أّول العامل إىل هذا اليوم، وهو 
أشرف األيام من اجلهات الباطنية، وباجلملة فضائل هذا الشهر ال 

حتيط هبا العقول.
ومن مهّمات املراقبات فيه من أوله إىل آخره تذّكر حديث امللك 
الداعي على ما روي عن النيب أّن اهلل تعاىل نصب يف السماء 
السابعة ملكاً يقال له الداعي، فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك 
للطائعین،  للذاكرين طوبى  الصباح: »طوبى  منه إىل  ليلة  امللك كّل 
غافر  أطاع�ي،  من  ومطیع  جالس�ي،  من  جلیس  أنا  تعالى:  اهلل  يقول 
فمن  رحمتي،  والرحمة  عبدي،  والعبد  شهري  الشهر  استغفرني،  من 
دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سأل�ي أعطیته، ومن استهداني هديته، 
به وصل  اعتصم  فمن  عبادي،  وبین  بی�ي  حبالً  الشهر  هذا  وجعلت 

إليَّ«.
ومن مراقبات هذا الشهر أن يعرف السالك معىن الشهر احلرام وحّقه 
حىت يراقبه يف حركاته وسكناته، بل وخطرات قلبه، وأن يعلم أّن 
هذه األشهر الثالثة مواسم العبادة، فينبغي لطالب العلم أن يزيدوا 
فيها جهة العبادات على جهة حتصيل العلم، وإن كان حتصيل العلم 

أيضاً من أفضل العبادات.
إحيائها،  استحباب  يتأّكد  اليت  األربعة  الليايل  من  منه  ليلة  وأّول 
والدعاء عند االستهالل مبا روي، وينبغي االلتفات مبا يف الدعاء 
املأثور يف ذلك من ذكر شهر شعبان وشهر رمضان بالدعاء للتأّهل 
للعبادة فيهما فيكثر يف أوقات دعائه ذكرمها حىت يكمل االستعداد 
العشاء  صالة  بعد  يدعو  أن  ويستحّب  بدعائه  فيهما  للدخول 

بالدعاء املروّي يف »اإلقبال«.
وأورد يف »اإلقبال« صلوات هلذه الليلة أنا أذكر منها أخّفها ألمثايل 
من الضعفاء وهي ما رواه يف »اإلقبال« عن روضة العابدين قال: 

روي عن ال�بي: »من صّلى المغرب أّول لیلة من رجب، ثّم صلى 
بعدها عشرين ركعة يقرأ في كّل ركعة فاتحة الكتاب و»قل هو اهلل أحد« 

مرة، ويسّلم بین كل ركعتین.« 
قال رسول اهلل: »أتدرون ما ثوابه؟« قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: 

»إّن روح األمین عّلم�ي ذلك.« 
وحسر رسول اهلل عن ذراعیه وقال: »حفظ في نفسه وأهله وماله 
وولده، وُأجیر من عذاب القبر، جاز عن الصراط كالقبر الخاطف من 

أسرار المراقبات
غیر حساب.«

أيضاً يف هذا الكتاب عن النيب يقول: »من صّلى ركعتین في 
أّول لیلة من رجب بعد العشاء يقرأ في أّول ركعة فاتحة الكتاب »وألم 
نشرح« مرة و»قل هو اهلل أحد« ثالث مّرات وفي الركعة الثانیة فاتحة 
الكتاب مّرة، و»قل يا أيها الكافرون« ثالث مّرات و»قل هو اهلل أحد« 
مرة وإذ سّلم م�هما رفع يديد وقال: »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 
له الملك وله الحمد، يحیي ويُمیت، وهو حٌي ال يموت، بیده الخیر 
وهو على كلِّ شيٍء قدير، وإلیه المصیر، وال حول وال قّوة إال باهلل العلّي 
العظیم، اللهم صلِّ على محّمٍد وآل محمٍد ال�بّي األُّمّي«. يمسح بهما 
الدعاء ويعطي ثواب سّتین حّجة،  فإّن اهلل سبحانه يستجیب  وجهه، 

وسّتین عمرة.«
مث يشتغل بقّية ليلة مبا يراه مناسباً حلاله من الذكر والفكر واملناجاة 
إىل وقت صاللة الليل، ويسجد بعدها - أي بعد الركعة الثامنة - 
.ويقول يف سجوده ما رواه يف »اإلقبال« عن أيب احلسن األول

ويقرأ بعد الوتر ما رواه يف »اإلقبال« من الدعاءين، وال يغفل عن 
فقرات الدعاء الثاين فيكون حظّه من الدعاء التلّفظ احملض فريضى 
األنعام يف عباداهتا، وجيتهد يف صدق  أن يكون يف عباداته نظري 

مقاله لئال يكذب مع اهلل جل جالله يف جملس حضوره يف دعائه.
واألوقات  الليايل  هذه  دخول  قبل  يراقب  أن  فللسالك  وباجلملة 
الشريفة )و( يتفّقد حاله أشّد ممّا يتفّقد يف سائر األوقات، وجيتهد 

لئال تبقى له معصية حاضرة فتكون صفقته خاسرة...
ويهتّم يف دعاء توفيق اإلخالص يف الشهر كّله وشهر شعبان، وشهر 
التوّجه إىل اهلل جل جالله من أمسائه  العمر، ويكثر  رمضان ومتام 
مبحمد  إليه  والتوّسل  باحلسنات،  السيئات  ومبّدل  العفو،  بكرمي 

 .وآله
وإن كانت الليلة األوىل ليلة اجلمعة ينبغي أن يعمل فيها بعمل ليلة 

الرغائب وهو ما روي أنّه قال: 
»وال تغفلوا عن أّول لیلة جمعة فیه فإنّها لیلة تسّمیها المالئكة لیلة 
الرغائب، وذلك أنّه إذا مضى ثلث اللیل لم يبق ملٌك في السماوات 
الكعبة وحولها ويطلع اهلل علیهم إطالعة،  يجتمعون في  إال  واألرض 
فیقول: »يا مالئكتي! سلوني ما شئتم«، فیقولون: ربّ�ا حاجت�ا أن تغفر 
لُصّوام رجب، فیقول اهلل تبارك وتعالى: »قد فعلت ذلك واألنسب لمن 
سمع هذا الخبر أن يكثر في هذه اللیلة من الصلوات على المالئكة 

أداء لتكلیف آية التحیة بقدر المقدور.« 
:مثّ قال رسول اهلل

»ما من أحد صام يوم الخمیس أّول خمیس من رجب ثّم يصّلي بین 
العشاء والعتمة اث�تي عشرة ركعة يفصل بین كّل ركعتین بتسلیمة يقرأ في 
كّل ركعة فاتحة الكتاب مّرة و»إنّا أنزل�ا في لیلة القدر« ثالث مّرات، 
و»قل هو اهلل أحد« اث�تي عشرة مّرة، فإذا فرغ من صالته صلى عليَّ 
سبعین مّرة يقول: »اللهّم صّل على محمٍد ال�بّي األّمّي وعلى آله«، ثّم 

يسجد ويقول في سجوده سبعین مّرة: »سّبوٌح قّدوٌس، رّب المالئكة 
والروح«، ثم يرفع رأسه ويقول: »رّب اغفر وارحم، وَتجاوز عّما َتعَلُم، 
إّنك أنت العليُّ األعظم«، ثّم يسجد سجدة أخرى ويقول في سجوده 
مثل ما قال في السجدة األولى، ثّم يسأل اهلل حاجته، فإنّه يقضیها إن 

شاء اهلل تعالى.«
ولكّن الذي يقوى يف النفس أن يكون العمل للجمعة األوىل ولكن 
بإلغاء الصوم إذا اتّفقت اجلمع يف أول الشهر أو بإلغاء قيد رجب 

من صوم اخلميس يف هذه الصورة.
 »الصوم و»صالة سليمان اليوم األّول: فمن مهّماته  أّما  ٭ 

والدعاء يف أّوله باملأثور يف »إقبال« السيد.
وأّما الصوم فقد ورد فيه روايات معتربة يذكر منها واحدة وهو ما رواه 

الصدوق يف »ثواب األعمال« و»األمايل« قال: 
اهلل  إّن رجب شهر  »أال  وآله وسلم:  علیه  اهلل  اهلل صلى  قال رسول 
ع�د اهلل، كان  الشهور حرمة وفضالً  يقاربه شهر من  األصّم، ألنّه ال 
إال  يزد  لم  فلّما جاء اإلسالم  يعّظمونه في جاهلّیتهم،  الجاهلّیة  أهل 
تعظیماً وفضاًل، أال إّن رجب شهر اهلل، وشعبان شهري، ورمضان شهر 
إيماناً واحتساباً استوجب رضوان  أّمتي، أال فمن صام من رجب يوماً 
اهلل األكبر، وأطفأ صومه في ذلك الیوم غضب اهلل، وأغلق ع�ه باباً من 
أبواب ال�ار، ولو أعطى ملء األرض ذهباً ما كان أفضل من صومه، وال 
يستكمل أجره بشيء من الدنیا دون الحس�ات، إذا أخلصه اهلل، وله 
إذا أمسى عشر دعوات مستجابات، إن دعا بشيء من عاجل الدنیا 
أولیائه  به داع من  ما دعا  أفضل  الخیر  له من  اّدخر  اهلل وإال  أعطاه 

وأحّبائه وأصفیائه.«
وأّما صالة سلمان، روى السيد يف »اإلقبال« باسناده اىل الشيخ 

يف »املصباح« فقال: 
وروى سلمان الفارسي قال: دخلت على رسول اهلل في آخر يوم 
من جمادي اآلخرة في وقت لم أدخل علیه في ذلك الوقت قبله، قال: 
»يا سلمان! أنت مّ�ا أهل البیت افال ُأحّدثك؟« قلت: بلى فداك أبي 
وأمي يا رسول اهلل قال: »يا سلمان! ما من مؤمن ومؤم�ة صلى في 
هذا الشهر ثالثین ركعة - وهو شهر رجب - يقرأ في كّل ركعة فاتحة 
الكتاب مّرة و»قل هو اهلل أحد« ثالث مرات و»قل يا أيّها الكافرون« 
تعالى ع�ه كّل ذنب عمله في صغره وكبره  ثالث مرات إال محا اهلل 
وأعطاه اهلل سبحانه من األجر كمن صام هذا الشهر كّله، وكتب ع�د 
اهلل من المصّلین إلى الس�ة المقبلة، ورفع له في كّل يوم عمل شهید 
من شهداء بدر، وكتب له بكّل يوم يصوم م�ه عبادة س�ة، ورفع له ألف 
درجة، فإن صام الشهر كله أنجاه اهلل من ال�ار، وأوجب له الجّ�ة، يا 
سلمان! أخبرني بذلك جبرئیل وقال: يا محمد هذه عالمة بی�كم وبین 

الم�افقین ألّن الم�افقین ال يصّلون ذلك.«
ومتى  ركعة  الثالثین  هذه  ُأصلي  أخبرني كي  اهلل!  رسول  يا  فقلت: 
ُأصّلیها؟ قال: »يا سلمان تصّلي في أّوله عشر ركعات تقرأ في كّل 
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ركعة فاتحة الكتاب مّرة واحدة، و»قل هو اهلل أحد« ثالث مّرات و»قل 
يا أيّها الكافرون« ثالث مرات، وإذا سّلمت رفعت يديك وقلت: »ال 
إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد يحیي ويمیت وهو 
حٌي ال يموت بیده الخیر وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانع لما 
أعطیت وال معطي لما م�عت وال ي�فع ذا الجّد م�ك الجّد« ثم امسح 

بهما وجهك وتمام الرواية في وسط الشهر وآخره.«
ومن مهّمات األعمال يف هذا الشهر األذكار والدعوات الواردة.

• أن يقول يف متام الشهر ألف مرّة: »أستغفر اهلل ذا اجلالل واإلكرام 
من مجيع الذنوب واآلثام« روى الصدوق أنّه من قال ذلك يف رجب 
ألف مرّة قال اهلل تعاىل إن مل أغفر لست برّبكم لست برّبكم لست 

برّبكم.
• أن يقرأ )سورة( التوحيد يف متام الشهر عشرة آالف مرّة.

ورود أيضاً ألف مرّة وروي أنّه من قرأها ألف مرّة جاء يوم القيامة 
بعمل ألف نيّب وألف ملك، ومل يكن أحد أقرب إىل اهلل منه إال من 

زاد عليه، وإهّنا لتضاعف يف رجب.
• أن يهّلل فيه كّله ألف مرّة، وورد أنّه من قال ذلك كتب اهلل له مائة 

ألف حسنة، بىن له مائة قصر يف اجلّنة.
• أن يقول فيه كّله ألف ّمرة »ال إله إال اهلل« روي أنّه من قاله فيه 

كتب له ]مائة[ ألف حسنة وبىن له ]مائة[ مدينة يف اجلنة.
• أن يقول فيه كّله مائة مرّة: »أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو وحده 
له  اهلل  ختم  بالصدقة  ختمها  و)إذا(  إليه«.  وأتوب  له  شريك  ال 
بالرمحة واملغفرة، ومن قاهلا أربعمائة مرّة كتب اهلل له أجر مائة شهيد.

• أن جيعل ذكر سجوده يف الشهر كّله: »َعُظَم الذنُب من عبدك، 
فَلَيحُسِن العفُو من عندَك« تأّسياً بعليِّ بن احلسني عليه السالم.

• أن يقول يف الصباح واملساء يف ويف دبر كّل صالة: »يا من أرجوه 
ِلُكلِّ خرٍي وآَمُن َسَخطُه عند كلِّ َشّر، يا َمن يُعطي الكثرَي بالَقليِل، 
يا َمن يُعطي َمن َسألُه يا َمن يُعطي َمن مَل َيسألُه وَمن مَل يَعرِفُه حَتَنُّناً 
منُه ورمحة أعِطين مبسأليت إيّاَك مجيَع خرِي الدنيا ومجيَع خرِي اآلخرِة، 
واصِرف عيّن مبسأليت إيّاَك مجيع شّر الدنيا وشرِّ اآلخرِة، فإنُّه غري 
حليته  يقبض  مثّ  يا كرمي«  فضِلك  من  وزدين  أعطيَت  ما  منقوٍص 
بيده اليسرى ويلوي بسبابته اليمىن ويبكي مثّ يقول: »يا ذا اجلالِل 
َنِّ والّطوِل حرِّم َشيَبيت على 

واإلكراِم، يا ذا النعماِء واجلوِد، يا ذا امل
النار«

ومن مجلة أدعية كّل يوم ما رواه يف »اإلقبال« عن أيب عبد اهلل عليه 
السالم أنّه قال يف جواب معّلى ـ إذ سأله أن يعّلمه دعاًء جيمع كّل 
ما أودعته الشيعة يف كتبها ـ قل: يا معّلى: »اللهّم إيّن أسأُلك َصرَب 

الشاكرين َلَك« إخل.
• ما رواه أيضاً عن الشيخ يف أدعية كّل يوم منه وهو: »يا من ميلك 

حوائج السائلني«.
التوقيع  عن  اهلل  عبد  بن  عّما كتب حر  بإسناده  أيضاً  رواه  ما   •

املبارك:
بسم اهلل الرمحن الرحيم، ادع كّل يوم من رجب: »اللهم إيّن أسألك 
عايل  دعاء  وهو  إخل....،  أمرك  والة  به  يدعوك  ما  مجيع  مبعاين 

املضامني يفتح منه أبواب من العلم ألهله.
ومن مهّمات الدعاء، الدعاء الذي قرأه إمامنا وسّيدنا أرواحنا وأرواح 
العاملني فداه وعليه صلوات اهلل يف مسجد صعصعة على رواية الشيخ 

وهو دعاء جليل أوله »اللهم يا ذا املنن السابغة«.
• أيضاً دعاء رواه ابن ]أيب[ عّياش على ما يف »اإلقبال« عن التوقيع 

املبارك )أّوله(: »اللهّم إيّن أسألك باملولودين يف رجب«.
ومن املهمات يف أعمال رجب زيارة احلسني عليه السالم يف أّوله 

ووسطه.
فيصّلي  رأساً  يرتك  ال  أن  األوىل  لياليها،  يف  الواردة  الصلوات  أّما 
الصلوات اخلفيفة اليت ال تستغرق وقته، فيمنعه عن سائر أوراده من 
العلم والعمل، ويعمل السالك هبذا النوال إىل )الـ( أيّام البيض، فيزيد 

يف لياليها على قدر إقباله ونشاطه.
وإن صّلى فيها الصالة اليت رواها يف »اإلقبال« باسناده عن أمحد 
بن العيناء، عن الصادق  بـ»يس« وتبارك، »قل هو اهلل أحد«، 

ففيه فضل مرويٌّ.
وإن اقتصر على بعض الصلوات املختصرة املرويّة يف الليلتني وصّلى 
الشيخ وهو  يف اخلامسة عشرة ما رواه يف »اإلقبال« باسناده إىل 
باسناده إىل داود بن سرحان عن الصادق قال: »تصّلي لیلة 
ال�صف من رجب اث�تي عشرة ركعة، تقرأ في كل ركعة: الحمد وسورة، 
المعّوذتین، وسورة  فإذا فرغت من الصالة قرأت بعد ذلك: الحمد، 

اإلخالص، وآية الكرسي أربع مّرات وتقول بعد ذلك:
ثّم  مّرات  أربع  أكبر«  واهلل  اهلل  إال  إله  وال  والحمُد هلل  اهلل  »سبحاَن 
تقول: »اهلل اهلل رَّبي وال ُأشِرُك بِه شیئاً ما شاء اهلل وال قنُّوة إال باهلل العلّي 
العظیم« وإذا ساعده التوفیق يزيد ال محالة في اللیلتین مقدار ورده من 
قیام اللیل وصیام األيام الثالثة وإحیاء لیلة ال�صف على ما وصف�اه في 

إحیاء اللیلة األولى على جهة المراقبة.«
٭ ويعرف تعظيم اليوم الثالث عشر من جهة أنّه يوم والدة خامت 
اهلل  البتول، وسيف  الرسول، وزوج  أخ  األوصياء،  األولياء، وسيد 
املسلول، أمري املؤمنني، فإّن هلذا اليوم يف حكم العقل لشأناً 
من الشأن يقصر عنه البيان والتقرير ويكّل عنه اللسان والتحرير...

يوم  احملّمدي« حصته  أن يصّلي »صالة سلمان  األهّم  من  * مثّ 
النصف يف اخلامس عشر، وهي أيضاً عشر ركعات على ما صّلى يف 
اليوم األول إال أنّه يرفع يديه ويدعو بني الركعتني بدل ما ذكرناه يف 
لُك ولُه احلمُد 

ُ
اليوم األول: »ال إله إال اهلل وحدُه ال شريك لُه، َلُه امل

حُیيي ومُييُت وهو حيٌّ ال ميوُت بيدِه اخلرُي وهَو على كلِّ شيٍء قديٌر 
إهلاً واحداً َفرداً صمداً مل يّتِخذ صاِحَبًة وال ولداً« مثّ ميسح هبا وجهه.

واعلم أّن هذا اليوم من األوقات الشريفة املخصوصة، روى سّيدنا يف 

»اإلقبال« باسناده إىل ابن عباس قال: 
قال آدم: يا رّب! أخرج�ي بأحّب األيام إلیك وأحّب األوقات؟ فأوحى 
ال�صف من  إليَّ يوم  إلیه: »يا آدم! أحبُّ األوقات  تبارك وتعالى  اهلل 
رجب، يا آدم! تقّرب إليَّ يوم ال�صف بقربان، وضیافة وصیام، ودعاء 
قضیت،  فیما  قضیت  إّني  آدم!  يا  اهلل،  إال  إله  ال  وقول  واستغفار، 
وال  والغلیظ  فّظ  ال  ولدك،  من  باعث  إلى  سطرت،  فیما  وسطرت 
سّخاب في األسواق، حلیم رحیم، كريم علیم عظیم البركة أخّصه وأّمته 
بیوم ال�صف من رجب ال يسألوني فیه شیئاً إال أعطیتهم، وال يستغفروني 
إال غفرت لهم، وال يسترزقوني إال رزقتهم، وال يستقیلوني إال أقلتهم، 
وال يسترحموني إال رحمتهم، يا آدم! من أصبح يوم ال�صف من رجب 
له  يكن  لم  ماله،  من  متصّدقاً  لفرجه،  حافظاً  خاشعاً،  ذاكراً،  صائماً 
ع�دي جزاٌء إال الجّ�ة، يا آدم! قل لولدك أن يحفظوا أنفسهم في رجب 

فإّن الخطیئة فیه عظیمة.«
* يوم السابع والعشرين وليلتها: أّما الليلة فقد روى يف »اإلقبال« عن 
 محمد بن علّي الطرازّي يف كتابه باسناده إىل أيب جعفر الثاين

قال: 
»في رجب لیلة هي خیر لل�اس مّما طلعت علیه الشمس، وهي لیلة سبع 
وعشرين م�ه، بعث ال�بّي في صبیحتها، وإّن للعامل فیها - أصلحك 

اهلل - من شیعت�ا مثل أجر عمل سّتین س�ة.«
وأخذت  اآلخرة،  العشاء  صّلیت  »إذ  قال:  فیها؟  العمل  وما  قیل: 
مضجعك ثّم استیقظت أّي ساعة من ساعات اللیل كانت قبل زواله أو 
بعده صّلیت اث�تي عشرة ركعة باث�تي عشرة سورة من خفاف المفصل 
من بعد يس إلى الحمد، فإذا فرغت من كّل شفع جلست بعد التسلیم 
سبعاً،  أحد«  اهلل  هو  و»قل  سبعاً،  والمعوذتین  سبعاً،  الحمد  وقرأت 
و»قل يا أيّها الكافرون« سبعاً، و»إنّا أنزل�اه« سبعاً، وآية الكرسّي سبعاً، 
وقلت بعد ذلك من الدعاء: »الحمُد هلل الذي َلم ينَّتِخذ صاِحبًة وال 
ولداً إلخ«، ادع بما أحببت، فإّنك ال تدعو بشيء إال ُأجبت ما لم تدُع 

بمأثم، أو قطیعة رحم، أو هالك قوم مؤم�ین.
فإنّه يستحّب لك صوم س�ة، وإن عاقه مانع من هذا  وتصبح صائماً 
التفصیل صّلى ما روي�اه في لیلة ال�صف. وهي أيضاً واردة في هذه 

اللیلة...«
ومن مهّمات هذا اليوم الصوم والغسل وزيارت الرسول، وزيارة 
أمري املؤمنني بالزيارة املخصوصة العظيمة الشأن الواردة يف هذا 
اليوم، وأن يصّلي قبل الزوال ما رواه يف »اإلقبال« عن حممد بن علّي 
الطرازّي يف كتابه باسناده إىل التوقيع اخلارج من جهة أبي القاسم 
الحسین بن روح أّن الصالة يوم سبعة وعشرين من رجب اثنتا عشرة 
ركعة تقرا يف كل ركعة فاحتة الكتاب وما تيّسر من السور، وتسّلم 
وجتلس وتقول بني كّل ركعتني: »احلمُد هلل الذي مَل يّتخذ اخل«، 
فإذا فرغت من الصالة والدعاء قرأت احلمد، و»قل هو اهلل احد«، 
و»قل يا أيها الكافرون«، املعوذتني، و»إنّا أنزلناه يف ليلة القدر«، 

وآية الكرسّي سبعاً سبعاً مث تقول: »ال إله إال اهلل واهلل أكرُب وسبحان 
اهلل وال َحوَل وال قّوة إال باهلل« سبع مرّات، وتقول: »اهلل اهلل ريّب ال 

أُشرُك به شيئًا« سبع مرّات مثّ ادع مبا أحببت.
مثّ ]إّن[ من مهّمات أعمال اليوم الدعاءين الواردين أّول: 

إحدامها: »يا من أمر بـ ]العفو و[ التجاوز.
وثانيهما: »اللهم إيّن أسألك بالتجّلي األعظم اخل«.

واملنزل املهّم اآلخر للسالك من هذا الشهر بعد املبعث يوم آخره، 
فليجتهد وليتلّطف يف عرض األعمال، والقصور والتقصريات، مع 
اعرتاف صادق، وحياء خالص، واحرتاف واستعالج كامل من باب 
فضله العظيم، والتوسل إليه بأحّبائه ووجوه أوليائه، فإنّه كرمي حیّب 
الكرامة ألوليائه، وعباده احملرتفني على بابه املضطرّين إىل رمحته، وقد 
أنزل يف كتابه: »َأمَّْن ُيجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوء«1 وأنّه 
كرمي العفو، وقد فّسر بأنّه يعفو عن السيئات، ويبّدهلا بأضعافها من 
احلسنات، فلينظر أن ال خيرج خبروج الشهر عن محى مواله، يتضرّع 
إىل اهلل جّل جالله أن جيعله دائماً يف محاه، وال يكون ذلك يف شهر 
دون شهر، وحال دون حال، ومكان دون مكان وليهتّم بذلك وال 

يكن فيه من الغافلني.
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المقاالت الثقافیة

أوضاع العالم البشري قبل البعثة المحمدية

يف العقود الثالثة قبل الرسالة اي من وفاة عبد المطلب وحىت البعثة 
 للرسول املضيئة  املنطقة  وترك  بريقه  بعض  املكي  اجملتمع  فقد 

الذي اصبح يتألق يف وسط جمتمع يزداد عتمة.
فبعد وفاة عبد املطلب نشبت الفرقة يف اجملتمع املكي واشتد النزاع 
بني بين هاشم وبين امية وفقد هذا اجملتمع القيادة املركزية اليت كانت 
امتلكتها  اليت  املهابة  من  فالكثري  املطلب،  عبد  بشخصية  متمثلة 
قريش كان مصدرها شخصية عبد املطلب. وبعد وفاته فقدت قريش 
املوّجه، فدبت النزاعات الفردية فتضاءلت بذلك املكانة السياسية 
لقريش. فاصبحت عرضة للعدوان من القبائل العربية االخرى بعد ان 
كانت مهابة ال جيرأ احد على معارضتها. وحرب الفجار اليت وقعت 
ورسول اهلل يف عمر الشباب )مخسة عشرة عاماً( كانت الدليل على 
هوان قريش يف اعني العرب حيث تعرضت اىل هجمات متعاقبة 

ألربع سنوات من قبيلة هوازن.
وقد سارع احد ابناء عبد املطلب وهو الزبیر اىل ايقاف هذا التفكك 
فاجتمعت  املكي،  اجملتمع  ابناء  بني  التماسك  من  نوع  اىل  فدعا 
بنو هاشم وزهرة وتيم يف دار عبداهلل بن جدعان فصنع هلم طعاماً 
فتعاقدوا وتعاهدوا باهلل املنتقم ليكونن مع املظلوم حىت يؤدي اليه 
حقه، وقد جاء على لسان الرسول االكرم لقد حضرت يف دار 
عبد اهلل بن جدعان حلفا ما يسرين به محر النعم ولو دعيت اىل 
مثله الجبت. واىل حد ما استطاع هذا احللف ان ميأل فراغ النظام 
الفراغ  هذا  لكن  التارخيية.  القيادات  غياب  بعد  املكي  اجملتمع  يف 

كان قائماً، فانعدمت معه السيطرة التامة على كل ابناء اجملتمع، 
وكان هلذا الواقع آثار اجيابية على بعض اجنحة اجملتمع، فقد أدى 
اهنيار اهليمنة والسلطة املركزية اىل حترر نسيب من القيود والعادات 
والتقاليد اليت كانت تكبل اجملتمع، وبدأ الناس يفكرون حبرية، واصبح 
لليهود والنصارى نشاط بارز بعد ان كانوا مقيدين بقوانني اجتماعية 
صارمة، حيث كانوا يف نظر قريش عبيداً، وكانت مساكنهم بعيدة 

عن بيت اهلل احلرام حسب التقسيم االجتماعي.

حركة التمرد ضد الوث�یة
ولقد ادى هذا التخلخل يف النظام اىل ظهور حركة مترد على الوثنية 
قادهتا جمموعة من شباب »مكة« يف طليعتهم زيد بن عمر الذي 
فّر من زوجته ومن عمه اخلطاب وسافر اىل »الشام« و»العراق« مث 
عاد والتقى باليهودية والنصرانية لكنه مل يدخل فيها، وكان يستند 
اىل الكعبة ويقول: اللهم لو اني اعلم اي الوجوه احب الیك لعبدتك 

به، ولك�ي ال اعلم.
وجاء عن امساء بنت ايب بكر اهنا قالت: 

رأيت زيد بن عمرو قائماً قد أس�د ظهره الى الكعبة وهو يقول: يا معشر 
قريش واهلل ما م�كم على دين ابراهیم غیري، وكان زيد يعیب على قريش 
الماء من السماء  قرابی�ها لآللهة ويقول: الشاة خلقها اهلل وانزل لها 
وانبت لها ال�بات وانتم تذبحوها لغیر اهلل، وكان لزيد مواقف اصالحیة 
في قبال االنحراف الطاغي. فمن اعماله انه كان يأتي لمن يريد قتل 

اب�ته فیقول له: انا اكفیك امرها ومؤونتها، ويأخذها م�ه، فاذا ترعرعت 
قال ألبیها: ان شئت دفعتها الیك وان شئت تتركها لي اكفیك مؤنتها.

بن عبد  بن اسد  نوفل  بن  ورقة  الوثنية  التمرد ضد  ومن رواد حركة 
الغزى، وهو ابن عم خديجة ب�ت خويلد، وقد تنّكر للوثنية واخذ 
اعتنق  انه  وقيل  بالنصارى.  واتصل  و»االجنيل«  »التوراة«  يدرس 
النصرانية ووجد يف االجنيل ما يشري اىل ظهور نيب االسالم وكان 
اول من بشر بالنبوة عندما جاءته خدجية واخربته مبا شاهده ومسعه 
رسول اهلل يف غار حراء فقال ورقة: قدوس قدوس والذي نفس 
ورقة بیده ان ك�ت صدقت�ي يا خديجة لقد جاءه ال�اموس االكبر الذي 
كان يأتي موسى بن عمران وانه ل�بي هذه االمة، قولي له لیثبت. وبعد 
ايام من هذا احلادث التقى ورقة بن نوفل رسول اهلل وهو يطوف 
يف الكعبة، فسأله عما شاهده ومسعه، فأخربه رسول اهلل مبا رأى 
ومسع فقال له ورقة: والذي نفسي بیده انك ل�بي هذه االمة ولقد جاءك 
ال�اموس االكبر الذي جاء لموسى. مث اخربه مبا سيالقيه من قومه لكنه 
طمأنه بأنه سينصره عندما يعلنون احلرب عليه قائاًل: ولئن ادركت 
يعلمه ثم ادنى رأسه م�ه فقبل يافوخه،  ذلك الیوم ألنصرن اهلل نصراً 

وانصرف كل م�هما الى م�زله.
لكن مل ميهل القدر ورقة بن نوفل لكي يشاهد ذلك اليوم ويفي 
الدعوة  قبل اعالن  الذي قطعه لرسول اهلل فقد جاء اجله  بوعده 

االسالمية مبدة وجيزة.
ومن االمساء اليت ملعت يف فرتة ما قبل البعثة واليت عرفت بتنصلها 
عن الوثنية ودعوهتا للحنيفية عبید اهلل بن جحش الذي متسك بشريعة 
ابراهيم وطال عمره حىت ظهور االسالم فاسلم على يد رسول 

اهلل مث هاجر اىل »احلبشه«.
فقح�ا  املسلمني:  يلتقي من  يقول ملن  وكان عبيد اهلل بن جحش 

وصأصأتم اي اهتدي�ا وانكم ال زلتم تبحثون عن الهدى.
وتكشف هذه التغريات يف حياة عبيد اهلل انه كان قلقاً مضطرباً ال 
يستقر عند رأي وال يصرب على دين مثله مثل الكثري من أبناء جيل 
الشباب الذين تتصف حياهتم باالضطراب الدائم والتغرّي املستمر 
بانتماءاهتم  يعربون  بقدرما  الصادقة  احلقيقة  عن  يبحثون  ال  فهم 

املضطربة عن حالة عدم االستقرار يف حياهتم الفكرية والنفسية.
والشخصية الرابعة اليت محلت راية التحنث يف عصر ما قبل البعثة 
عثمان ابن الحويرث وهو ايضا من اقرباء خديجة زوجة رسول 
اهلل اضطرته افكاره املعادية للوثنية بان يرتك اجلزيرة العربية اىل 
بالد »الروم« فتنّصر فيها فقربه ملك الروم واحسن اكرامه وقيل انه 
اراد اقناع ملك الروم بضرورة احتالل مكة وهدم الوثنية فيها واحالل 
النصرانية حملها وان يكون هو عامالً فيها من قبل القيصر وعندما 
احس املكّيون بنواياه طردوه من بالدهم، فاضطر اىل االلتجاء اىل 
بالد الغساسنة وهناك مل يكف عثمان بن احلويرث عن احلاق االذى 
باجملتمع الوثين فحث ملك الغساسنة على قطع الطريق امام جتارة 

اهلدايا  ارسال  بذلك حىت سارعوا يف  املكيون  ان احس  مكة وما 
اىل ملك الغساسنة وتآمروا على حياة خصمهم بن احلويرث فقتلوه 

بالسم.
اعلنوا  الذين  االربعة  هؤالء  غري  اخرى  امساء  التاريخ  لنا  يذكر  ومل 

حتنثهم.
وهناك طائفة من االحداث والوقائع نقلها لنا املؤرخون عن اشخاص 
باالزالم  استقسم  عندما  القيس  امرؤ  بأصنامهم كحادثة  استهانوا 
ثالث مرات عند صنم يعظمه العرب )ذي اخلصلة( وكانت خترج 
عليه بالنهي عن الثأر ملقتل ابيه فغضب امرؤ القيس ومجع االقداح 
وكسرها وضرب هبا الصنم وسّبه وسب من يعظمه مث غزا بين اسد 
فظفر هبم ومل يستقسم بعدها ابدا، لكن مثل هذه احلوادث ال ترقى 
ملستوى حركة التمرد اليت محل رايتها اشخاص كزيد بن عمرو وغريه 

ممن ذكرناهم.

مستوى حركات االصالح
وحىت حركة زيد مل تكن مبستوى احلركة االصالحية اليت يعّول عليها 

اصالح الوضع املتخلف يف اجلزيرة العربية، إذ:
بفرد واحد وال  فردية حمصورة  احلركة على حماوالت  اقتصرت هذه 

تتجاوز حالة واحدة، هذا اواًل.
ثانياً: اهنا كانت تفتقر اىل البعد االجتماعي فهي كانت حركة فكرية 
الصالح العقيدة من الوثنية اىل التوحيد ومل تكن حركة اجتماعية 

تتبىن اصالح مظاهر التخلف االخرى يف اجملتمع اجلاهلي.
العربية مكانا هلا للمقاومة  ثالثاً: ان هذه احلركة مل جتد يف اجلزيرة 
اجلاهلي  اجملتمع  يف  تنوير  حركة  أية  تواجهها  اليت كانت  الضارية 
أمكنة  اىل  العربية  اجلزيرة  ارض  يرتكوا  ان  املتحنثون  فاضطر هؤالء 
اخرى اكثر حترراً واكثر تنوراً من اجلزيرة العربية ليجدوا فيها احلماية 
الكاملة وهذا مؤشر واضح على استحالة عملية االصالح يف بيئة 
الية  ومقاومته  اجلاهلية  على  اجلزيرة  جمتمع  لتصلب  العربية  اجلزيرة 

صيحة اصالحية.
لقد اراد املستشرقون ان يقللوا من حجم العمل اجلبار الذي قام به 
 عند تركيزهم على وجود هذه احلركة، وكأن النيب رسول اهلل

قد اخذ مبادئه من هؤالء.
حلركة  واقعية  اعطاء صورة  من  بد  ال  الشبهة كان  هذه  ولدحض 
التحنث اليت ظهرت قبيل االسالم فهي مل تكن ذات قوة او تأثري 
على اجملتمع املكي ومل تستقر هذه احلركة عند نظرية واضحة يف احلياة 
واملوت والكون فهي حركة حمصورة بعدد من االفراد ومل تستطع ان 

تصنع واقعاً سليماً يف اجملتمع الفتقارها للعنصر االجتماعي.
وخالصة االمر ان بعض العرب عندما تعّمقوا يف دراسة الديانات 
ملسوا تفاهة الوثنية فقاموا بنبذها فاطلقوا العنان لفطرهتم السليمة اليت 
قادهتم اىل احلنيفية االبراهيمية فأين هذه احلركة الصغرية من ذلك 



٭ الرقم 25
٭ ربيع الثاين

1438

٭ الرقم 25
٭ رجب احلرام

1438

14

15

المقاالت الثقافیة

المقاالت الثقافیة

السيل الذي أهنمر على رؤوس املشركني فطهرهم من رجس الوثنية 
واجلاهلية وجعلهم قادة االمم وزعماء التاريخ؟

ان من اخلبث مقايسة حركة الرسول حبركة مجاعة صغرية اندثرت 
مع موت افرادها، بينما ظلت الرسالة االسالمية خالدة خلود الزمن 
الزمن وعرب  البشر على مدى  باعتبارها رسالة خري واصالح لكل 

املسافات الشاسعة.

االنحالل االجتماعي في جزيرة العرب
ال يعرف التاريخ جاهلية ظلماء كتلك اليت سادت اجملتمع العريب 

قبل االسالم.
فباستثناء بعض اخلصائص االجتماعية والثقافية اليت اوجدهتا حياة 
الصحراء او اليت تعلقت ببقايا الديانات واملوجات االصالحية اليت 
العريب كانت حياة  االنسان  فان حياة  العربية،  اجلزيرة  حدثت يف 

مشبعة بالتخلف متصفة باالحنطاط واهلبوط.

تفشي الخرافة والجهل
فقد كانت اخلرافة قد احتلت مواقعها يف عقل االنسان يف ذلك اليوم 
العربية يومذاك  فلم يكن يف اجلزيرة  العلم واحلكمة  منافذ  فسدت 
من يعرف الكتابة والقراءة اال بعدد االصابع وقد ادى ذلك اجلهل 
اىل انتشار اخلرافات ففي ايام اجلفاف وانقطاع املطر كانوا يربطون 
بعض االعشاب واالغصان اليابسة اىل ذيل بقرة ويشعلون فيها النار 
البقرة اىل اجلبل وهي طريقتهم يف االستسقاء معتقدين  ويأخذون 
ان هلب النار يشبه وميض الربق وان وجود اللهب يف اعايل اجلبل 
سيسبب نزول املطر وعندما كانت حتل عليهم مصيبة كانوا يدخلون 
البيت من الباب اخللفي ارضاء لالرواح الشريرة اليت يعتقدون باهنا 
تدأب على ايذاء االنسان خبلق املتاعب له واهنا السبب ايضا يف 
لدفع  والشعوذة  بالعزائم  يقومون  فكانوا  باألمراض  االنسان  اصابة 

االرواح الشريرة.
وكان العرب يتطريون حبركة الطري فمىت ما اجتاز الطري من الشمال 
اليمني  بالسابح واذا اجتازهتم من  تفاءلوا بذلك ومسوه  اليمني  اىل 
اىل الشمال تشاءموا ومسوه بالبارح وعندما ميوت هلم شخص كانوا 
يربطون على قربه بعرياً، ويرتكونه لوحده دون ان يقدموا له االكل 
فيجوع حىت املوت معتقدين ان ميتهم سوف يركب البعري يوم احملشر.

حد  على  والبهيمة  املرأة  تصبح  اجلاهلية  فيه  تتحكم  جمتمع  ويف 
يتوارثها االبناء عن االباء فيحق هلم  املرأة سلعة  سواء فقد كانت 
التصرف هبا كيفما شاؤوا ويتم استخدامهن يف البغاء لكسب املال 

ألسيادهن، وخصوصاً االسريات منهن.
وكان حیق للرجال االقوياء ان يقيموا ما يشاؤوا من العالقات احملّرمة 
مع النساء وحىت املتزوجات وكان الرجال جييزون لزوجاهتم ان يتصلن 
باالخرين وخصوصا االشداء من الرجال من اجل حتسني االجناب 

وكان يعرف هذا العمل بـ»االستبزاء«.
وكان الرجال جيربون اجلواري على التعري والسري يف الطرقات بصورة 

مستهجنة.
واصبح تعري املرأة امراً عادياً غري مستهجن حىت وهي تطوف حول 

البيت احلرام.
وكانت اذا ارادت ان تطوف ومل جتد ثوباً من الثياب اخلاصة للعبادة 
فاهنا تطوف عارية واضعة يدها على فرجها ويف رواية اهنا كانت تنزع 
مجيع ثياهبا اال درعا مفّرجاً عليها وتطوف به. وقد طافت ضياعة 
بنت عامر بن صعصعة على تلك احلال وهي تنشد خماطبة الرجال 

من حوهلا:
اليوم يبدو بعضه او كله

وما بدا مــنه فال احـله
وجُتّسد عبارات ضياعة وسلوكها الوضع السائد للمرأة يف اجلاهلية 
وضياعة ليست باملرأة الوضيعة فهي بنت األشراف وقد ادعى بعض 
املؤرخني ان رسول اهلل اراد ان يتزوج هبا فقيل له فيها ُكربة فرتكها. 
وبالرغم من كون الرواية تثري الشك الن ضياعة كانت معروفة لدى 
القاصي والداين فمن غرياملمكن ان ال يعلم رسول اهلل حباهلا واذا 
علم حباهلا فمن غري املمكن ان يتقدم للزواج منها اال اهنا يف الواقع 

تؤكد الواقع املزري الذي كانت تعيشه املرأة يف اجلاهلية.

وأد الب�ات
وكان من العادات اليت ينتقص من قيمة األنثي انتشار طاهرة وأد 
البنات فكان االب يبقى بانتظار حلظة الوالدة )فاذا ُبّشر باالنثى 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 

اميسكه على هون ام يدسه يف الرتاب(.
انتشار اخلرب قبل ان يأخذها اىل الصحراء وحیفر هلا حفرة  فيمنع 
صغرية فيدسها وهي حية ترفس بأيديها وارجلها وتستصرخ بعويل 
يذيب الصخر ويف بعض احلاالت كان الزوج جيرب زوجته ان تقوم 
العمل كربياء منه وعتواً وكانت املسكينة تأخذ فلذة  بنفسها هبذا 

كبدها لتضعها حتت الرتاب امتثاالً ألوامر زوجها.
قلب  املفجوعة. وأي  االم  اعظم من شقاء هذه  فأي شقاء كان 
قاسي فارغ من االنسانية واحملبة كان ميتلكه هذا الزوج وهو ال يعبأ 
مبنظر الضحية وال مبنظر االم الواهلة. لقد خلت القلوب من الشفقة 
والرمحة الهنا كانت قلوباً مريضة مبرض اجلاهلية وكانت حباجة اىل 

طبيب حاذق واىل دواء سريع املفعول واالداء.
ومل يكن ذلك الدواء اال االميان. الذي كان له مفعول ساحر يف 
النفوس فمع اول جرعة من هذا الدواء كان كل شيء يستقيم يف 
ذلك االنسان. كانت احلياة تعود اىل ذلك القلب املتحجر وكانت 
عّطل. ويف حلظة واحدة كان 

ُ
ومضة الفكر تشع يف ذلك العقل امل

من  املرتاكمة  الكتلة  تلك  من  العامل  هذا  يف  يولد  جديداً  انساناً 

الرذائل واخلرافة واالحنطاط وهذه هي معجزة االسالم الذي استطاع 
ان يصنع من املاء اآلسن ماء طهوراً وأن يوجد من وسط اجلاهلية 

الظلماء من حیمل مشعل العلم للعامل.

العالم عشیة البعثة
كان العامل يف القرن السادس امليالدي ينقسم اىل أربعة أقسام جغرافية 
وهي اهلند واالمرباطورية االيرانية واالمرباطورية البيزنطية واجلزيرة العربية 
وكانت الدول االخرى »مصر« و»سوريا« وغريمها دواًلحمتلة تابعة 

الحدى هذه االمرباطوريات.
املسلمني وغري  والشرقيني  الغربيني  املؤرخني  امجاع من  هناك  ولعل 
املسلمني علي ان العامل كان يعيش ظالماً سحيقاً يف القرنني اخلامس 
واملظامل  املعاناة  بسبب  ترتقب  البشرية  وكانت  امليالدي  والسادس 

والتفسخ اىل من ينقذها من جحيم اجلاهلية والتخلف.
وقد سبق وحتدثنا عن اوضاع اجملتمع اجلاهلي يف اجلزيرة العربية وبقي 

ان نتحدث باجياز عن اوضاع اجملتمعات يف املناطق االخرى.

1. اله�د:
• عاىن اجملتمع اهلندي من ابشع انواع التفاوت الطبقي وكان مقسماً 
اىل اربع طبقات لكل طبقة مكانة معينة ومركز حمدد فالربامهة طبقة 
الكهنة ورجال الدين هلم امتياز خاص فالربامهي ال يُعاقب عندما 
للطبقات  وليس  الضرائب  منه  مغفورة وال جتىب  ذنوبه  يذنب الن 
االخرى احلق يف جمالسة الربامهي وال حیق هلم ان يلمسوا يد الربامهي.

• سادت يف »اهلند« يف القرن السادس حالة الفوضى واصبحت 
ساحة للتنافس واحلروب دفعت الطبقات السفلى ضريبتها الباهظة.
القمار.  مائدة  تباع وتشرتي على  املرأة، وكانت  قدر  • حط من 
وعندما ميوت الزوج كانت الزوجة تبقى اىل آخر عمرها بال زوج 
وكانت العوائل االرستقراطية جترب االرامل على حرق انفسهن وفاء 

للزوج امليت وهي عادة ال زالت باقية يف اهلند وتسمى بـ»سيت«.
• لفرتات طويلة كانت اهلند حمتلة وكان للمحتلني امتياز اقتصادي 
من  االرض  تدرّه  ما  اليهم  وتنقل  اجلائرة  الضرائب  يسّنون  فهم 
طبقة  وبني  بينهم  االموال  يتقامسون  احملتلون  وكان  وارباح  حماصيل 
يتضوعون جوعاً  اهلند  من سكان  العظمى  الغالبية  تاركني  الربامهة 

ويتصببون عرقاً.

2. االمبراطورية االيرانیة:
اهنم  معتقدين  االهلي  باحلق  احلكم  ميارسون  األكاسرة  • كان 
مستوى  من  اعلى  انفسهم  يعتربون  وكانوا  اهلل  قبل  من  مفوضون 
االنسان فيأخذون ويسلبون ويقتلون وينكحون ماشاؤوا من النساء 
دون ان مينعهم مانع وكان على الناس االذعان هلم وتقديسهم والقيام 
للملوك كما يقوم العبد امام ربه للصالة. وكانت موارد البالد كلها 

اجلواهر  وادخار  االموال  اكتناز  يف  غالوا  امللوك حيت  هلؤالء  ملكاً 
الكنوز وعاشوا عيشة بذخ وترف ويذكر لنا التاريخ ان يزدجر عندما 
هرب من املدائن مع دخول العراق يف االسالم اخذ معه الف طاٍه 
والف مغٍن والف قّيم للخمور والف قّيم للبزاة هذا ما استطاع اخذه 

اما ما مل يستطع فهو اكثر.
• وكان الشعب يعاين من بؤس وشقاء، يرهقوهنم بالعمل الشاق 
يف الزراعة او الصناعة وحیرموهنم من االجر وال يستطيعون حىت سد 
رمقهم وسرت عورهتم. وكانوا يعيشون عيشة البهائم ويف احلروب وما 
الوقود هلا  البيزنطية كانوا هم  الساسانية والدولة  الدولة  اكثرها بني 

حیرتقون فيها من اجل غريهم.
• حتّولت ايران يف القرنني اخلامس والسادس اىل حلبة لصراع املذاهب 
واالفكار فباالضافة اىل الزرادشتية الديانة القدمية لبالد فارس ظهر يف 
القرن الثالث امليالدي من جدد هذه الديانة هو مايّن ومسي مذهبه 
ان  النسل معتقداً  يقاف  اتباعه ال  الزواج على  باملانّية. حّرم ماين 
انقطاع النسل سيؤدي اىل انتصار النور على الظلمة النه سيمنع 

امتزاج النور بالظلمة وهو مصدر شرور العامل.
القرن اخلامس  وعلى نقيض ما جاء به ماين جاء مزدك يف اوائل 
الناس  وجعل  واالموال  النساء  اباحة  اىل  يدعو  مبذهب  امليالدي 
شركاء فيها فانتهكت االعراض وانتشرت اللصوصية واصبح الفرد 
وهو ال يأمن على امواله ونسائه. فكان االقوياء يدخلون البيوت 
فينهبوهنا وميتلكون النساء واملزارع واالراضي اليت باتت خربة مقفرة يف 

العهد املزدكي الن امللوك اجلدد مل يكن هلم عهد بالزراعة.

3. االمبراطورية الرومانیة:
• اعترب الرومان أنفسهم اصحاب رسالة واهنم على دين عيسى عليه 
السالم لكنهم اوغلوا ايضا يف حتريف املسيحية ومزجها بالوثنية فقد 
اقتبس املسيحيون طقوسهم الدينية من اجملتمعات الوثنية فاصبحوا 
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اهنم  معتقدين  يعبدوهنم  و  هلم  التماثيل  ويصنعون  ابطاهلم  يأهلون 
حلقة وصل بني اهلل واالنسان فهم هلذا حیملون صفة االلوهية.

فاصبحوا ال خيتلفون عن جاهلية اجلزيرة العربية يف عبادة االصنام مع 
اختالف ضعيف، هو ان اولئك كانوا يعبدون شهداءهم وابطاهلم 

بينما هؤالء يعبدون هبل ويسوع.
ومن جانب آخر كانت حروب طاحنة جتري على قدم وساق بني 
نصارى الشام والعراق وبني نصارى مصر حول طبيعة املسيح فكان 

كل فريق ُيكّفر الفريق االخر.
• كان القياصرة يدعون انفسهم بأهنم آهلة وعلى الناس االعرتاف 
بذلك والسجود للقيصر وكانوا يستخدمون هذه الصفة يف فرض 
الناس يفضلون ان حتكمهم حكومة اجنبية  الضرائب حىت اصبح 

بدالً من حكومة القياصرة.
• حاول البعض من الغربيني وحىت املتغربني من بالد االسالم ان 
يصف اجملتمع البيزنطي بأنه جمتمع دميقراطي مستدلني بوجود جملس 
للشيوخ يناقش فيه قرارات القيصر لكن يف احلقيقة مل يكن وجود 
هذا اجمللس اال وجوداً صورياً فليس مبقدوره مطلقاً معارضة القيصر 
الرومانية  االمرباطورية  يف  احلكم  وقد كان  اهلاً.  نفسه  يعترب  الذي 
حكماً دكتاتورياً فردياً. عاىن فيه املواطن اشد املعاناة فامتهنت كرامته 
احلكم  سيطرة  حتت  يعيش  وسوريا  مصر  يف  من كان  وباالخص 

الروماين حيث كان جهده وعرقه يذهب مثناً لبقائه يف احلياة.
• انتشرت يف االمرباطورية الرومانية ظاهرة االلعاب القاسية فأنشئت 
املتفرجني  من  االالف  جللوس  تتسع  الرياضية  لاللعاب  ساحات 
او بني مصارع  املصارعة بني مصارعني  العاب  فيها  وكانت جتري 
اىل  دائماً  االلعاب  هذه  تنتهي  وكانت  املفرتسة  احليوانات  وأحد 
مشاهد مأساوية يستلذ هبا املتفرجون الذين باتوا يعشقون العنف 

والدماء والوحشية. وهذه كانت التسلية املفضلة ألهل الروم.

عالم تائه وممزق يتطلع الى م�قذ
وهكذا تكشف لنا النظرة العامة الوضاع العامل يف القرن السادس 
امليالدي، ان العامل كان تائهاً بني املتناقضات حائراً بني الدولتني 
من  طويلة  فرتة  مرت  وقد  انقاذه  يستطيع  من  منتظراً  املتصارعتني 
الزمن مل تلتق البشرية فيها أي مصلح يؤدي دوراً انسانياً وسط ذلك 
الرتاكم من السلبية. فقد كانت متزقها اخلالفات وتأكلها احلروب 
النسيب  التقدم  التخلف واجلاهلية رغم  الطاحنة وتعصف هبا رياح 
الذي شهدته الدولتان الساسانية والبيزنطية لكن حىت هذا التقدم 
اجلزئي مل يكن له نتائج مؤثرة، إذ كانت عجالت الدكتاتورية الفردية 
اليت كانت تتحكم مبقاليد الزعامة يف كال الدولتني تسحقه، ومل يعد 

االصالح ممكنا يف اجواء التحّكم واجلهل وسيطرة مبدأ القوة.
اىل  االهلية  اليد  متتد  ان  هو  البشرية  النقاذ  الوحيد  السبيل  فكان 
تناسب  وبرسالة جديدة  جديداً  االرض من جديد وتبعث رسوالً 

املرحلة الزمنية.
الزمن ميثل اكثر من ضرورة  من هنا كان ظهور االسالم يف ذلك 
الرساء قواعد جديدة حلياة االنسان متّكنه من اعادة حياته وتضمن 

له السعادة يف الدنيا واآلخرة.
و ال بد من االشارة هنا اىل حماوالت بعض املفكرين للتقليل من 
االسالمية  الرسالة  بان  الواهي  باالدعاء  االسالمية  الرسالة  شأن 
جاءت لتحقيق غاية حمددة واهنا اتت استجابة لوضع خاص كان 
يعيشه العامل يف هناية القرن السادس امليالدي. فهم حیصرون القيمة 

العملية للرسالة بذلك الزمن احملدد.
ولكن السالم محل راية وجاء ملعاجلة مشكالت ذلك العهد والقرآن 

جاء يتحدث بلغة ذلك العصر.
اما اليوم فالبشرية تعيش عصراً اخر هو عصر العلم وعصر التقدم 
الفكري والتكنولوجيا فلم تعد هناك حاجة اىل ذلك الدين الذي 

جاء قبل مخسة عشر قرناً.
الشبهات اضعف مما هي حباجة اىل  الشبهة وغريها من  ان هذه 
رد الهنا حتمل يف ذاهتا بذور التناقض، وال ريب فان املؤمنني هبذه 
الشبهة يقرون بصورة ال واعية بان االسالم هو رسالة كل عصر الهنم 

يعرتفون حبقيقة الدور الذي قام به االسالم يف بداية ظهوره.
واملالحظ ان مشاكل البشرية الرئيسية اليت تصدى هلا االسالم هي 
نفسها يف كل زمان ومكان وهي مشاكل ترتبط بالعقيدة وبالعالقات 
سواء كان  الطغيان،  مصدرها  وشرور  االقتصادية  و  االجتماعية 

طغيان احلاكم او طغيان املال.

http://arabic.shirazi.ir/upload/monasebat/07- المصدر: 
rajab/mabas/01.htm

أمساءه روح  تعاىل. و من  باهلل  املقربة  األربع  املالئكة  جبرائیل من 
األمني، و روح القدس و مسي يف األخالق اجلاليل بطاووس العرش.
إن جربائيل يف الديانات اإلبراهيمية املوصل بني اهلل و أنبياءه. و نزل 
 و أربع مئة على موسي جربائيل مخسني مرة على إبراهيم

1.و 24 ألفا مرة على حممد و عشر مرات على عيسی
قبيل  لكنه  و  األرض  اإلسالم يف  نيب  وفاة  بعد  يظهر جربائيل  مل 
الظهور و عند الظهور له دور فاعل و مهم للغاية يف ظهور اإلمام 

.املهدي

الصیحة السماوية في 23 من شهر رمضان
إن النادي األول الذي ينادي الظهور هو جربائيل و بعد هذه النداء 
يطلع األصحاب اخلاص لإلمام املهدي عن ظهوره شيئا فشيئا و 

يتكلم الناس عن الظهور و يستعد الناس للظهور .
 :روی ابوبصیر عن االمام الباقر

»الصیحه ال تکون اال فی شهر رمضان، الن شهر رمضان شهر اهلل 
و هی صیحه جبرائیل الی هذا الخلق. ثم قال ي�ادی م�اد من السماء 
إاّل  راقٌد  يبقى  بالمغرب. ال  بالمشرق و من  القائم فیسمع من  باسم 
استیقظ و ال قائٌم إاّل قعد و ال قاعٌد إاّل قام على رجلیه فزعاً من ذلك 
الّصوت  فإّن  فأجاب:  الّصوت  بذلك  اعتبر  من  الّله  فرحم  الّصوت. 

األّول هو صوت جبرئیل الّروح األمین... .«2

قال الباقر ايضاً: 
»الّصیحه ال تکون إالّ فی شهر رمضان، إلّن شهر رمضان شهر اهلل، و 

الّصیحه هی صیحه جبرئیل.«3
قال االمام الصادق حول الصيحه: 

»ينادی مناد باسم القائم و اسم ابيه عليهما السالم و الصيحه فی 
هذه االيه صحيحه من السماء و ذلک يوم خروج القائم.«4

جبرائیل أول من يبايع
.إن جربائيل أول من يبايع اإلمام املهدي

 :قال االمام الصادق
فی  فی�زل  السالم  علیه  جبرائیل  السالم  علیه  القائم  يبايع  من  »اّول 
صوره طیر ابیض فیبايعه ثّم يضع رجالً علی البیت الحرام و رجالً  علی 
المسجد االقصی و ي�ادی بصوت طلق ّذلق الخالئق اتی امراهلل فال 

تستعجلوه.«5

جبرائیل اول خادم 
 :قال االمام الصادق

يجن  و  وحده،  الکعبه  يلج  و  وحده،  البیت  ياتی  و  وحده،  »يظهر 
اللیل علیه وحده. فاذا نامت العیون و غسق اللیل نزل الیه جبرائیل و 

جبرائيل محدثة نصرت الخوارزمي

شخصیات آخر زمانیة
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میکائیل و المالئکه صفوفا، فیقول جبرائیل: يا سیدی قولک مقبول 
الذی  ]الحمدهلل  يقول:  و  وجهه  علی  يده  فیمسح  جائز..  امرك  و 
صدق�ا وعده، و اورث�ا االرض نتبوا من الج�ه حیث نشاء ف�عم اجر 

العاملین[... .«6

اهلوامش:
45؛  ص  »االختصاص«،   5؛  ج  تشيع«،  املعارف  »دائرة   .1

»حباراالنوار«، ج 25؛  »دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی«، ج 1.
2. »الغيبة«، النعمانی، ص170؛ »النجم الثاقب«، ج 1، ص 

.126
3. »الغيبة«، النعمانی، ص254.
4. »منتخب االثر«، ص 447.

5. »بشارة اإلسالم«، ص 25٩؛ »يوم اخلالص«، ص 31٩.
2، ص  ج  الناصب«،  »الزام  318؛  اخلالص«، ص  »يوم   .6

.256

شخصیات آخر زمانیة

يعتمعد يهود يف عقيدهتم وشريعتهم وأفکارهم، حتی يف قراءة تاريخ 
اليهودية، مصدرين دينيني أساسيني مها:

1. العهد القدمي أو العهد العتيق.
2. التلمود.

1. العهد القديم:
قسمني  إلی  ينقسم  املقدس  الکتاب  باسم  اليوم  يعرف  ما  إن 
والعهد  ليهود،  املقدس  الکتاب  وهو  القدمي  العهد  مها:  أساسيني 
بالنصاری،  الرسل وهو خاص  األناجيل وأعمال  اجلديد ويتضمن 
أن  قاعدة  من  إنطالقاً  معاً،  بالقسمني  يأخذون  املسيحيني  لکن 

المسیح مل يأت لينقض ناموس موسی بل ليکمله.
يتکون »العهد القدمي« من ثالثة أقسام رئيسية هي:

الف( التوراة: وأصل الکلمة عربي ومعناها اهلداية واإلرشاد، والتوراة 
 تسمی عندهم أيضاً الناموس، وهي مبفهومهم منزَّلة علی موسی

من ربّه.
وتتکون التوراة من مخسة أسفار هي: سفر التکوين، وهو يف مخسني 
الالويني  سفر  إصحاحاً.  أربعني  يف  وهو  اخلروج  سفر  إصحاحاً. 
ويقال له کذلک سفر األحبار، وهو يف سبع وعشرين إصحاحاً. 

سفر العدد، وهو يف ست وثالثني إصحاحاً. سفر التثنية أو سفر 
تثنية االشرتاع، وهو يف أربع وثالثني إصحاحاً.

األنبياء: وهي أسفار منسوبة ألنبياء بين إسرائيل جاءت يف  ب( 
مراحل زمنية خمتلفة وتربيتها يف الکتاب املقدس مل يکن علی أساس 

التسلسل التارخيي وهي:
1. أسفار األنبياء األولني: سفر يشوع، سفر القضاة، سفر صموئيل 
األول، سفر صموئيل الثاين، سفر امللوک األول، سفر امللوک الثاين.

2. أسفار األنبياء الکبار املتأخرين: سفر إشيعا، سفر أرميا، سفر 
حزقيال.

3. أسفار األنبياء الصغار من املتأخرين: سفر هوشع، سفر يوئيل، 
سفر عاموس، سفر عوبديا، سفر يونان، سفر ميخا، سفر ناحوم، 
سفر حبقوق، سفر صفنيا، سفر حّجاي، سفر زکريا، سفر مالخي.

ج( الکتابات: وتتضمن، سفر املزامري، سفر األمثال، سفر اجلامعة، 
سفر نشيد اإلنشاد، سفر املراثي أو مراثي أرميا، سفر أستري، سفر 
دانيال، سفر حنميا، سفر عزرا، سفر أخبار األيام األول، سفر أخبار 

األيام الثاين.
إن العهد القدمي بأقسامه الثالثة: التوراة وأسفار األنبياء والکتابات 
ميّثل النص الشرعي الذي قبلته کل فرق يهود وعلمائهم ومل خيتلفوا 

المصادر العقيدیة والفکریة لليهودیة:

العهد القدیم
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حوله، وقد جعلوا منه مجلة کتاهبم املقدس.
نصوص العهد القدمي تسمی عندهم بأمساء أمهها وأشهرها »التناخ« 
ويکتبوهنا بالعربية »ت، ن، ک« وهي حروف اختصار من األلفاظ: 
الثالثة  األجزاء  وهي  )الکتب(،  )األنبياء(، کتوبيم  نبيئيم  توراة، 
الکبرية اليت يتألف منها العهد القدمي. ومن األمساء املستعملة عندهم 
مطالبون  ألهنم  املقروء،  النص  أي  )املِقر(،  الکتاب  هذا  لتحديد 
بقراءته يف عباداهتم وللرجوع إلی األحکام الشرعية اليت تنظم حياهتم.

وهناک اسم ثالث، له عندهم صفة علمية خاصة، هو »املُِسورَة« 
أو »املُِسورت« ويعنون بذلک النص املقدس املروي عن األسالف 

رواية متواترة ارتضتها أجيال العلماء ورفضت ما عداها.1
إن العودة إلی نصوص العهد القدمي، بأقسامه الثالثة، تبنّي أنه ليس 
فيه متفاوت، کما أن هلجة  من صياغة مؤلف واحد. فاألسلوب 
اخلطاب خمتلفة من سفر إلی آخر، لذلک نری بأن اإلضافة إلی 
الکتاب املقدس استمرت حتی زمن عزرا، يف حوايل القرن اخلامس 
قبل امليالد؛ أي أن العهد القدمي مع الشريعة املوسوية يؤرخ األنبياء 

اليهودية علی مدی ما يقارب عشرة قرون.
هذا األمر دفع بعض الدارسني، ومنهم موريس بوکاي إلی القول:

إن العهد القديم مجموعة مؤلفات غیر متساوية الطول، ومختلفة ال�وع، 
کتبت خالل أکثر من تسعة قرون في لغات عدة أخذاً بالسماع. وکثیر 
من هذه المؤلفات صححت ثم أکملت تبعاً لألحداث أو للضرورات 

الخاصة علی مدی أجیال متباعدة أحیاناً بعضها عن بعض.
ومن املعقول أن يکون ازدهار هذا األدب الثري، قد مّت يف مطلع 

عهد امللکية اإلسرائيلية2 يف القرن احلادي عشر قبل املسيح...
وترجع إلی هذا العصر بدايات الکتابات األولی... ويف وقت متأخر 
قلياًل،3 ولعله يف جمری القرن العاشر قبل امليالد، کان قد وضع النص 
اليهودي لألسفار اخلمسة اليت شکلت، فيما بعد، هيکل األسفار 

.اخلمسة املنسوبة إلی موسی
أصوله  من  اليهودي  الشعب  ألدب  القدمي کصرح  العهد  وظهر 
حتی العصر املسيحي، وقد ُحّررت األجزاء اليت يتألف منها، ومتت 

وروجعت، فيما بني القرنني العاشر واألول قبل املسيح.4
ما ذهب إليه موريس بوکاي يؤکده »قاموس الکتاب املقدس« الذي 
جاء فيه کالم شامل عن الکتاب املقدس بعهديه القدمي واجلديد 
فيقول: ويبلغ عدد الکتاب الملهمین5 الذين کتبوا الکتاب المقدس 
والصیاد  الراعي  بی�هم  البشر،  طبقات  جمیع  من  وهم  أربعین کاتباً، 

وجابي الضرائب والقائد وال�بي والسیاسي والملک.6
ملن  االجتماعية  املواقع  تنوع  مع  الثقايف،  املستوی  تنوع  أدی  لقد 
سامهوا يف صياغة نصوص الکتاب املقدس إلی تباين نصوصه شکاًل 
ومضموناً. وقد أورد املسامهون يف وضع املوسوعة الفلسطينية، عن 
هذا األمر، کالماً مقبواًل، ومن املفيد أن نذکره لتأييد ما ذهبنا إليه 
من ضعف وتناقض نصوص العهد القدمي. جاء يف هذه املوسوعة 

حتت مادة توراة:
وتشري األسفار األخرية إلی أمرين:

أوهلما: أنه لکل ملک من ملوک يهوذا وإسرائيل سفر خاص به.
وثانيهما: أن األسفار کانت تکتب يف فرتة قريبة من احلدث الذي 
تتناوله مع صياغتها بالقالب الذي أراده هلا کاتبها. وملا کان عدد 
من روايات األسفار قد انتقل مشافهة، فإن معظم املؤرخني يرجحون 
تعرضها، خالل جيل أو أکثر، ملا تتعرض له عادة األقوال املنقولة 
کلها مشافهة. ومن هنا نشأ کثري من التناقض غري املسوَّغ يف بعض 
األحيان... وهلذا يعتقد کثري من املؤرخني أن التوراة املعاصرة ليست 
التوراة األصلية، أو أهنا، علی أفضل التقدير، التوراة مع کثري أو قليل 

من اإلضافات.
تذکر املصادر أن موسی کتب هذه األوامر وسّلمها إلی الالويني 
حلفظها يف تابوت العهد7 يف شيلون وأمرهم بقراءهتا أمام کل بين 
إسرائيل بعد سبع سنوات... وقام خليفة يشوع بتنفيذ ذلک األمر، 
ومن مث حفظ نسخة التوراة الوحيدة. وأثناء احلرب مع الفلسطينيني 

اصطحب اليهود التوراهتم احملفوظة يف تابوت العهد...
وبنتيجة احلرب استولی عليها الفلسطينيون واحتفظوا هبا سبعة أشهر 

ضاع فيها أي ذکر للتوراة.
مث وردت أخبار عن استعادة اليهود التابوت الذي فقد مرة أخری 
املقدس« )586-  »بيت  نبوخذنصر  البابلي  القائد  أثناء مصادرة 
588ق( وبعد خراب بيت املقدس... خرج املدعو عزرا يزعم عثوره 

علی األسفار اليت متسک هبا اليهود.8
عزرا اسم عربی معناه »عون« وهذا اختصار السم عزريا. وعزرا 
الکاتب، کما يسمونه، عاصر نحمیا وکان هلما دور بارز يف العودة 

إلی القدس بعد السيب وذلک بعد جميء احلکم الفارسي.
جاء يف »قاموس الکتاب املقدس« بأن عزرا الکاتب کان موظفاً 
يف بالط امرباطور الفرس أرتحششتا ومستشاراً له يف شؤون الطائفة 
أيام السيب. وقد  النهرين منذ  اليت کانت تقيم فيما بني  اليهودية، 
عفو  ينال  أن  من  لطلباته،  وتلبية  به  االمرباطور  لثقة  عزرا،  متکن 

األمرباطور عن اليهود ومساحه هلم بالعودة إلی القدس...
ناموس  بقراءة  القدس،  إلی  عودته  مبجرد  عزرا،  قام  وقد   ...
موسی أمام اليهود، وتفسريه هلم مبعونة الالويني، مستعيناً أيضاً 

بالرتمجة اآلرامية لألصل العرباين.
... وهذا ما جعل اليهود املتأخرين عنه عدة أعصر يعتربونه زعيماً 
هلم، بعد موسی الذي أخرجهم من »مصر«، ويعتربونه أيضاً 
مؤسس نظم اليهودية املتأخرة )أي اليت وضعت يف القرن اخلامس 
قبل امليالد(، ولقبوه بالکاهن وبالکاتب، ألنه کان دراساً جمتهداً، 
لوصايا اهلل وعهده لبين إسرائيل... وکان عزرا أول  ومفسراً عميقاً 
کاتب هبذا املعنی. وقد تعاقب بعده الکتاب... وقد أوصی عزرا 
الزوجات  وإبعاد  املختلطة  الزجيات  وفصل  اليهودي  الدم  بتنقية 

األجنبيات مع أبنائهن.٩
يوجد يف أسفار العهد القدمي سفر باسم »سفر َعزرا« يؤرخ للوقائع 
اليت کانت يف عصره، ويبني کيف جنح عزرا بانتزاع قرار من أرحتششتا 

للعودة بيهود بعد سبيهم إلی القدس »أورشليم«.

إن أقدم خمطوطات العهد القدمي، وغالبها بالعربية، هي تلک اليت 
اکتشفت يف أواسط القرن العشرين للميالد يف وادي »قمران« قرب 
»البحر امليت«، وبعض هذه املخطوطات يرجع تارخيها إلی القرن 

الثالث قبل امليالد.
إن لفائف البحر امليت، تعود إلی حوايل القرن الثالث قبل امليالد لکن 
قبل اکتشاف لفائف وادي قمران، فالواقع هو أن أقدم خمطوطات 

العهد القدمي يف اللغة العربية ترجع إلی القرن العاشر امليالدي.

و يف العدد القادم سوف نتطرق إىل املصدر الفكري الثاين لليهود 
و هو التلمود.

الهوامش:
1. ظاظا، د. حسن، »الفکر الديين اإلسرائيلي«، منشورات معهد البحوث 

والدراسات العربية، القاهرة، سنة 1٩71م.، ص 73.
2. إشارة إلی مملکة داود يف أورشليم بعد أن انتزعها من اليبوسيني.

3. املقصود يف وقت متأخر عن عهد موسی الذي عاش يف القرن اخلامس 
عشر قبل امليالد.

من  ترمجة خنبة  والعلوم«،  والقرآن  واإلجنيل  »التوراة  موريس،  د.  بوکاي،   .4
سنة 13٩8ق-1٩78م.، صص  الکندي، ط 1،  دار  بريوت،  األساتذة، 

.21-20
5. إشارة إلی تعليم الروح القدس هلم وفق املفهوم املسيحي.

6. قاموس الکتاب املقدس، م. س، ص 762.
7. تابوت العهد: أو تابوت الشهادة هو، کما جاء يف سفر اخلروج، تابوت 
العشر  الوصايا  التابوت وضعت  السنط صنعه موسی، ويف هذا  من خشب 
مکتوبة علی لوحني مسيا لوحا العهد ومعهما عصا هارون والوعاء الذي حیتوي 

علی املن.
8. املوسوعة الفلسطينية، م 1، م. س، صص 5٩0-58٩.

٩. »قاموس الکتاب املقدس«، م. س، ص 621.
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نقل 30  و  امسه  هناك خالفات حول  هريره1 كنية صحايب.  ابو 
اسم له.

يصل نسبه إىل عرب »مين«...2 و كان هناك حىت بلغ ثالثني من 
عمره و جاء إىل املدينة بعد فتح اخليرب و صاحب النيب حىت 
وفاته ملدة ثالث سنوات.3  و يف املدينة سكن صفة مسجد النيب4 

و الذي كان مسكن الفقراء.5
و بعد أن بعث معاوية بسر و قتل من »الشام« إىل اليمن 30 ألف 

من املسلمني6 جعل »بسر«، ابا هريرهة حاكما للمدينة.7
و يف فرتة خالفة معاوية كان أبوهريرة حاكما للمدينة لفرتة.8 و كانت 

هذه الفرتة مناسبة لنشر روايات أيب هريرة.
و كان بعض اصحاب النيب قد تعلموا القراءة و الكتابة و بعض آخر 
مل يتعلموها و كان أبوهريرة من الذين مل يتعلموا القراءة و الكتابة.٩

و كان من أبرز تالمذة كعب األحبار .قد قال كعب حوله :
ما رأيت احدا يقرء التوراة اعلم بما فیها من ابی  هريرة.10

قد روى ابن كثري أنه قيل:
كان أبو هريرة يدّلس؛11 أى:يروى ما سمعه من كعب و ما سمعه من 

رسول الّله و ال يمیز هذا من هذا.12
كما نقل أنه قيل: 

كان أصحاب�ا يدعون من حديث أبى هريرة.13
و يقول:

ما كانوا يأخذون بكّل حديث أبى هريرة.14
املؤسف أن اباهريرة روى روايتني خمتلفتني من النيب كما جاء يف 

»صحيح البخاري«:
يقول ابوهريرة:

قال ال�بي: ال انتقال في األمراض و قال رجل من األعراب فكیف 
بعض ال�اقات في الصحراء كالظباء و بعد أن تصیب مرض الجذام ناقة 

تصیب هذه ال�اقة ال�اقات األخرى بهذا المرض؟ و قال ال�بي في 
الجواب :فكیف انتقل المرض إلى أول ناقة؟

و نقل البخارى بعد هذه الرواية، رواية أخرى.
قال أبوهريرة: قال ال�بي يجب أن ال يذهب المريض ع�د السلیم.

مث قال عم أيب هريرة )أبوسلمه( له: 
ألم ت�قل عن ال�بي أنه ال انتقال في األمراض ؟رد علیه أبوهريرة بلغة أهل 
»الحبشة« و قال كلمات. ثم دافع عم أبي هريرة ع�ه و قال: ما رأيت 

غیر هذه المرة أن ي�سى أبوهريرة رواية.15
و قصد أبو سلمه هو أن أبا هريرة نسي فقط هذه املرة الرواية األوىل 

و نقل نقيضها.
دافع ابن عم أيب هريرة عنه كما يلي :لكن املشهور أن شخص كأيب 

هريرة ينسى.
الرواية األخری يرويها البخاری و مسلم عن أبی هريرة انه قال:

ابوهريرة  ذکرها   - العشی  صالتی  احدی   اهلل رسول  صّلی 
و نسيها حمّمد فصلی رکعتني مث سلم و أتی خشبة معروضة فی 
املسجد فقال بيده عليها کأنه غضبان و خرجت السرعان من ابواب 
املسجد. قالوا: قصرت الصالة. قال و فی القوم ابوبکر و عمر، 
فهاباه أن يکّلماه و فی القوم رجل فی يديه طول يسمی ذا الیدين16 
- و لطول يداه اخلارق کان يلقب هبذا اللقب- فقال: يا رسول 
اهلل! أنسیت أم قصرت الصالة؟ فقال: »لم أنس و لم تقصر الصالة.« 
قال: »کما يقول ذوالیدين؟« قالوا: نعم. فجاء فصّلی الذی ترک مث 
سّلم مث کرّب فسجد مثل سجده أو أول مث رفع رأسه و کرّب. قال: 

فکان محّمد يسأل ثم سّلم.17
الرسول کان  أّن  أبوهريره:  يرويه  ما  احلديث حسب  خالصة 
قدنسی رکعة أو رکعتني من صالة املغرب أو العشاء؛ فکانت الصالة 
التی اقامها رکعتني مث أکمل الصالة بعد ما ذّکره الصحابة بذلک.

و للتحقيق فی هذه الّرواية ينبغی النظر فی التاريخ و التفّحص فيه 

وفقاً ملا جاء فی التاريخ، فأّن ذا اليدين نال الّشهادة فی الّسنة الثانية 
من اهلجرة فی معرکة بدر، بينما جمیء ابيهريرة من الـ»مين« و إسالمه 
کان فی السنة السابعة من اهلجرة، أی مخس سنوات بعد شهادة 
ذياليدين، و مل يدرک أبوهريرة، ذااليدين و مل يَر أحدمها اآلخر أبدا!

3. روی البخاری فی صحيحه و أمحد]بن حنبل[ فی مسنده عن 
أبی هريرة ما يلی:

 أُقیمت الصالة و عّدلت الّصفوف قیاماً، فخرج إلی�ا رسول اهلل
ل�ا: »مکانکم«، ثم رجع  أنّه ُج�ب. فقال  قام فی مّصالة ذکر  فلّما 

فاغتسل، ثّم خرج الی�ا و رأسه يقطر فکبرَّو فصلی�ا معه.18
ننهی حبثنا برواية أخری وردت عن أبی هريرة و هی رواية تکشف 
جند  الذی  أبی هريرة  الکبري  للراوی  احلقيقية  الشخصية  عن  اللئام 

الرواياتة فی املصادر األکثر اعتماداً فی مدرسة اخللفاء:
أباهريرة!  يا  قالوا:  غ�ّی...  ماترک  الصدقه  أفضل   :الّنبی قال 
معرفة  عن  يکشف  هذا  سؤاهلم  و  اهلل؟!  رسول  من  هذا  سمعت 
املعاصرين ألبيهريرة أو شّکهم بصدقة علی األقل. األمر أوجب هذا 
السؤال عنه. و بعد هذا يعرتف أبوهريرة حبقيقة عظيمة و يقول: ال! 

هذا من کیس أبی هريرة.1٩
قالوا: يا  بألفاظ اخری:  الرواية فی مسند أمحد  و قد نقلت هذه 
أباهريرة! سمعت هذا؟ ]أو[ هذا شیء قاله رسول اهلل أم هذا من 

کیسک؟ قال: بل هذا من کیسی.20

الروايات التي تهجم أمیر المؤم�ین علي
من  حكومي  الروايات كقرار  وضع  قرار  أصدر  معاوية  عصر  يف 
اخلليفة.و جتاوز األمر من هذه املرحلة ألن نظام اخلالفة يدفع مكافأة 
و عالوات كثرية لواضعي الروايات فتشكلت اإلسالم الرمسي – و 
كان بالط اخلالفة ممثال له -  يف احلقيقة يف العصر األموي خاصة 

يف عصر معاوية.
و ينقل ابن أبي الحید العامل املعتزيل الشافعي من أستاذه أبي جعفر 

اإلسكافي:
أن معاوية وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعین على رواية أخبار 
قبیحة في علي تقتضي الطعن فیه و البراءة م�ه و جعل لهم على 
ذلك جعال يرغب في مثله فاختلقوا ما أرضاه م�هم أبو هريرة و عمرو 

بن العاص و المغیرة بن شعبة و من التابعین عروة بن الزبیر.21
و يف هذه األثناء جند كثريا من الروايات اليب هريرة فنذكر منوذج 

منها:
يقوم ابن أيب احلديد بنقل مناذج من روايات أيب هريرة يف شرح »هنج 

البالغة« و حیلله و يقول:
روى األعمش قال ملا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام اجلماعة 
جاء إىل مسجد الكوفة فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جثا 
على ركبتيه مث ضرب صلعته مرارا و قال: يا أهل العراق أ تزعمون أني 

أكذب على اهلل و على رسوله و أحرق نفسي بال�ار و اهلل لقد سمعت 
رسول اهلل يقول إن لكل نبي حرما و إن حرمي بالمدي�ة ما بین عیر 
ال�َّاِس  اْلَمالِئَكِة َو  َو  اللَِّه  َلْعَ�ُة  إلى ثور فمن أحدث فیها حدثا فعلیه 
َأْجَمِعیَن و أشهد باهلل أن علیا أحدث فیها!!! فلما بلغ معاوية قوله 

أجازه و أكرمه و واله أمارة املدينة.
قلت أما قوله ما بني عري إىل ثور فالظاهر أنه غلط من الراوي ألن 
ثورا مبكة و هو جبل يقال له ثور أطحل و فيه الغار الذي دخله 
النيب و أبو بكر و إمنا قيل أطحل ألن أطحل بن عبد مناف 
بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان كان يسكنه 
و قيل اسم اجلبل أطحل فأضيف ثور إليه و هو ثور بن عبد مناف 
 و الصواب ما بني عري إىل أحد. فأما قول أيب هريرة أن عليا
أحدث يف املدينة فحاش هلل كان علي أتقى هلل من ذلك و 
اهلل لقد نصر عثمان نصرا لو كان احملصور جعفر بن أيب طالب مل 

يبذل له إال مثله.
قال أبو جعفر و أبو هريرة مدخول عند شيوخنا غري مرضي الرواية 
ضربه عمر بالدرة و قال قد أكثرت من الرواية و أحر بك أن تكون 

.كاذبا على رسول اهلل
و روى سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم التيمي قال: كانوا ال 

يأخذون عن أبي هريرة إال ما كان من ذكر ج�ة أو نار.
و روى أبو أسامة عن األعمش قال: كان إبراهیم صحیح الحديث 
فك�ت إذا سمعت الحديث أتیته فعرضته علیه فأتیته يوما بأحاديث من 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة فقال دع�ي من أبي هريرة إنهم كانوا 

يتركون كثیرا من حديثه.
و قد روي عن عليأنه قال: »أال إن أكذب ال�اس أو قال أكذب 

األحیاء على رسول اهلل أبو هريرة الدوسي.«22

الهوامش:
1. أبو هريرة يف اللغة العربية مبعىن صاحب القطة الصغرية. و من 
كان يدخل على النيب و كان مسلما أو كان يسلم يف نفس 
الوقت و ما كان امسه مجيال كان النيب يبدل امسه إىل اسم مجيل فما 
حدث ما غري النيب امسه إىل اسم مجيل؟ هذا ما يدعو للتفكري ألن 

النيب كان شخصية حكيمة.
2. نقل عنه يف كتاب اإلصابة يف ترمجة أيب هريرة.

3. »صحيح خبارى«، كتاب بدء اخللق، باب عالمات النبوة ىف 
االسالم: 185/؛ »طبقات ابن سعد«، شرح حال ابو هريره / 4ق 

2/76 و 77،چ اروپا؛االصابه 4/200. 
النبوي  املسجد  مؤخرة  يف  مكان  األغوات،  دكة  أو  لّصّفة   .4
الشريف، يف الركن الشمايل الشرقي منه، غريب ما يعرف اليوم بـ»دكة 
األغوات«. أمر به النيب حممد فظُلل جبريد النخل، وأُطلق عليه 
اسم »الصفة« أو »الظلة«. وقد أُعدت الصفة لنـزول الغرباء العزاب 

من األحاديث الموضوعة

الصحابة المختلقون

الصحابة المختلقون

ابوهریرة

رجل مع أكياس
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يقل  فكان  أهل  وال  هلم  مأوى  الذين ال  والوافدين  املهاجرين  من 
جيالسهم،  ما  النيب كثرياً  وكان  أحياناً،  ويكثر  حيناً،  عددهم 
فكانوا  شرابه؛  يف  ويشركهم  طعامه،  إىل  ويناديهم  هبم،  ويأنس 

معدودين يف عياله.
5. راجع كلمة »صّفه« يف هناية الّلغة)ابن االثري(؛ و»حلية االولياء« 

)ابو نعيم(: 1/376.
6. راجع: »نقش عايشه در تاريخ اسالم«، داستان جنگ مجل 

)قصة حرب مجل(.
7. »الغارات«، )ثقفى(: 2/607؛ »شرح هنج البالغه«، )ابن اىب 

احلديد معتزىل(: 1/128.
8. »مسند امحد«: 2/430.

العلم: 1/22؛  باب كناية  العلم،  خبارى«، كتاب  ٩. »صحيح 
»احملّدث الفاضل«، )رامهرمزى(: 368/؛ »تقييد العلم«، )خطيب 

بغدادى(: 82.
10. »تذكرة احلّفاظ«، )ذهىب(: 1/3٩.

11. »تاريخ ابن كثري«: 8/10٩.
دّلس  »و  التدليس:  شرح  احلديث،يف  دراية  علم  يف  جاء   .12
أن  فـ»التدليس«هو  اخللط«.  و  اخلطاء  االسناد:تعّمد  ىف  احملّدث 
يروي الراوي حديثا يف عصره بينما مل يسمعه. )راجع: »التهذيب«، 

)نووى(: 8(.
13. »تاريخ ابن كثري«: 8/10٩؛ ذهىب، »سري أعالم النبالء«: 

.2/436
14. »تاريخ ابن كثري«: 8/10٩.

الّطب 4/15؛ و خبارى يف ص  15. »صحيح خبارى«، كتاب 
13، روی احد من االحاديث.

البخاری و  16. جاء هذا االسم فی مخس روايات من صحيح 
فی رواية واحدة من روايات مسلم و قد جاء باسم »ذوالشمالني« 
فی باقی الروايات، و اللقبان لعبد عمر بن نضلة من قبيلة خزاعة، 
استشهد فی معرکة بدر أی قبل مخس سنوات من إسالم و جمیء، 

أبيهريرة الی املدينة.
 ،66/1 خباری«:  و»صحيح  234/2؛  أمحد«:  »مسند   .17
السهو،  147/1-148، کتاب  و   ،88 الباب  الصالة،  کتاب 
ذکر  من  جيوز  ما  باب  األدب،  و کتاب  و40/4   5-3 الباب 
الناس؛ و ابوداوود، کتاب الصالة، الباب 18٩؛ و الّنسائی، کتاب 
86/2-87، کتاب  مسلم«:  »صحيح  و  الباب22؛  السهو، 

املاجد و مواضع الصالة.
و  17؛  الباب  الغسل،  83، کتاب  و   42/1 البخاری:   .18

»مسند أمحد«: 33٩/2 و 518.
1٩. »صحيح البخاری«: 63/7، کتاب النفقات، باب وجوب 

النفقة علی األهل و العيال، طبعة بوالق.

20. »مسند امحد«: 2/ 252 و 2٩2.
21. ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل، »شرح هنج البالغة« 

البن أيب احلديد - قم، ط 1، 1404ق. ج ، ص 63.
22. املصدر السابق، ج 4، صص 68-67.

واليوم إن سألنا أي تلميذ إن كان االنسان هو من اخرتع القوانني 
القوانني،  تلك  اكتشف  أنه  أو  املادية  الظواهر  والسارية يف  الثابتة 
الفيزيقية كانت  الظواهر  يف  اجلارية  القوانني  مجيع  إن  سيجيب: 
موجودة من قبل وستبقى سارية حىت هناية عمر العامل، وأن االنسان 
ويستفيد  القوانني  تلك  يكتشف  والتجربة،  املشاهدة  اثر  وعلى 
منها لتلبية إحتياجاته. كما أن السنن التارخيية كانت جارية دائما 
الكتب  وقامت  جتربتها.  ومتت  وتعامالهتا  االنسانية  العالقات  يف 

السماوية والكالم الوحياين للرسل، بتقدمي تلك القواعد والسنن. 
العالقات والتعامالت بني  السنن اجلارية يف  ونشري هنا إىل بعض 
األمم والشعوب مبنأى عن أي قيود زمانية ومكانية واليت تقع يف 
الظروف اخلاصة هبا ونذّكر يف هذا اخلصوص أنه كما يقوم االنسان 
يف الظواهر الفيزيائية بإعداد مقدمات واسباب األحداث وانكشاف 
القوانني، فان البشرية تضطلع بدور مصريي يف بروز السنن، بالضبط 

مثل الظروف اليت يوفرها احلطب والنار لغليان املاء. 

ُس�ة اإلستئصال
اإلستئصال هو من باب اإلستفعال ومشتق من األصل. إن سنة 
واستئصال  باجتثاث  تقوم  اليت  العقوبات  على  تطلق  اإلستئصال 

األمم الباغية وغري القابلة لإلصالح من اجلذور. 
وحسب اللطف واحلكمة، فان اهلل حدد مهلة جلميع أبناء البشرية 
انتهاء  الغفلة. ومع  للحياة وفرصة لإلستيقاظ من سبات  واألمم، 

أمد هذه املهلة واندالع التمرد املفرط لالنسان، فانه حسب السنة 
الثابتة، تعتمد قاعدة وُسنة اإلستئصال وجتري بشأهنم. 

السنة تعتمد عندما تقوم أمة عنيدة وجاحمة، بإغالق مجيع  وهذه 
طرق اهلداية أمامها وال يبقى أمل إلنقاذها.  

وجاء يف القرآن الكرمي: 
»َأَوَلْم ينَْهِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكَ�ا ِمْن قنَْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِ�ِهْم 

ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت َأَفال َيْسَمُعوَن«1

س�ة اإلنتقام من المجرمین 
ومثلما أن الصلحاء واملؤمنني ال يبقون من دون انتفاع وفائدة من 
أعماهلم يف عامل الدنيا، فان الطلحاء والباغني، لن يرتكوا وشأهنم، 
يقع يف  اإلنتقام  إن  منهم يف ذروة طغياهنم.  ينتقم  تعاىل  اهلل  وأن 
احلقيقة يف ذروة وأقصى الطغيان والعصيان وبعد ما يتبني بأن هؤالء 

غري قابلني للهداية واإلصالح. 
اْلُمْجرِِمیَن  ِمَن  ِإنَّا  َع�نَْها  َأْعَرَض  ثُمَّ  رَبِِّه  بِآيَاِت  ذُكَِّر  ِممَّن  َأْظَلُم  »َوَمْن 

ُم�َتِقُموَن«2
ويتحدث اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكرمية عن اإلنتقام من اجملرمني. 

»َوَلَقْد َأْرَسْلَ�ا ِمن قنَْبِلَك ُرُساًل ِإَلٰى قنَْوِمِهْم َفَجاُءوُهم بِاْلبنَینَِّ�اِت فَانتنََقْمَ�ا 
ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموا وََكاَن َحقًّا َعَلینَْ�ا َنْصُر اْلُمْؤِمِ�یَن«3

إن اإلنتقام ومعاقبة الظاملني، هو نوع من دعم الصاحلني ورفع الظلم 
واحليف عن املظلومني، وهو ما حیدث وفقا للسنة التارخيية. 

إسماعیل شفیعي سروستاني ال تبديل فيها

سّر إنهیار الثقافات والحضارات

السنن اإللهية الثابتة التي

الصحابة المختلقون
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سّر إنهیار الثقافات والحضارات

ُس�ة األجل المسمى القطعیة
لبقاء  العديد من اآليات، حتديد وتعيني أجل ومدة  ولقد ورد يف 
كل شئ وكل قوم على األرض. وخالل هذه املدة، يتم من خالل 
اإلبتالء واإلمتحان، متييز الصاحلني عن الطاحلني، ويتضح كل ما 

أودع يف صلب اآلباء. ويقول اهلل تعاىل: 
»َوَيْستنَْعِجُلوَنك بِاْلَعَذاِب َوَلْواَل َأَجل ُمَسمًّى َلَجاَءُهْم اْلَعَذاب َولََیْأتَِی�هْم 

بنَْغَتة َوُهْم اَل َيْشُعُروَن«4
وتتحدث هذه اآلية عن ُسنة اهلل، حيث هناية حمددة لكل فرد ولكل 

قوم، ال تتقدم وال تتأخر. 

ُس�ة الموت القطعیة
إن موت األشخاص واألمم، هو سنة ثابتة أيضا. وحسبما يقول 

حكیم طوس: 
إن مل يكن املوت يبتلع األناس

لكانت األرض متتلئ بالناس من الشباب والشيوخ
»ُكلُّ ننَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ثُمَّ ِإلَینَْ�ا تنُْرَجُعوَن«5

والفارق بني السنة السابقة واآلية احلالية، يكمن يف أن اآلية السابقة، 
تتحدث عن نوع األجل واملوت، لكن هذه اآلية تشري بصورة عامة 

إىل مبدأ املوت.
ويتحدث اهلل تعاىل يف آية اخرى عن فناء مجلة الكائنات واملخلوقات 

ويقول: 
»ُكلُّ َمْن َعَلینَْها فَاٍن* َوينَبنَْقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم«6

فاملوت هو مؤشر على استغناء وقدرة اهلل تعاىل، والفقر الكامن يف 
سائر الكائنات. 

وعسى أن يؤمنوا بأنه: 
وحده موجود وال أحد غیره

وحده ال إله إال هو

ُس�ة الهداية
إن الكائنات املنتشرة يف عامل اإلمكان، متنوعة ومتكثرة، ورغم أهنا 
الوجود  من  نصيبا  ونالت  الوجود،  ثوب  أرتداء  يف  مشرتكة كلها 
والكون،  لكنها تنقسم وتتشعب إىل مراتب وفئات وشعب وقبائل 
فالطيور  وامللزومات.  واجلوارح  األعضاء  إمتالكها  بسبب  خمتلفة 
متتلك أجنحة والدواب متتلك أرجال وأيدي، لكن الزواحف تفتقد 

إىل كالمها. 
فرد  الي  الزمة  هي  جمموعة،  لكل  احملددة  واجلوارح  األعضاء  إن 
ولكل جمموعة من جهة، وأن تكون موجودة يف جمموعة خاصة من 

جهة اخرى، حبيث أن اجلناح ضروري للطريان. 
ولقد مت منح كل خملوق وكائن، إمكانات وملزومات حسب مساحة 

وجوده واملهمة املوكلة إليه يف الكون، ومن مث وجهت مجلة وتفصيال 
باجتاه وجهة معينة. 

إن »اهلداية العامة« حدثت بنحو تكويين وعن طريق الغرائز اخلاصة 
بالكائنات الفاقدة لإلختيار والعقل بينما حدثت »اهلداية اخلاصة« 
بنحو تشريعي وعن طريق احلجة الباطنية واحلجة اخلارجية )إرسال 
الغي  من  الكائنات  مجيع  تتخلص  لكي  الكتب(،  وإنزال  الرسل 
والضالل يف مسار الرشد وجتربة الكماالت حىت القرب إىل اهلل، وان 

جترب وحتصل مبقتضى مساحة وجودها على الصفات الكمالية. 
إن "سنة اهلداية" مؤشر على لطف اهلل على كائنات سكان عامل 
السنة، لكانت حكمة اخللقة يصيبها  اإلمكان، وإن مل جتر هذه 
إىل  العامل  السكون،  وحیّول  الكمال  جتربة  إمكانية  وتزول  التشوه 
آيات عديدة عن هذه  تعاىل يف  اهلل  مستنقع راكد. ولقد حتدث 

السنة، حيث قال سبحانه وتعاىل:
»رَبُـَّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مُثَّ َهَدى«7

ُس�ة مجاهدة وهداية أهل الحق )بشرط الجهد والعمل(
وبعد ُسنة اهلداية، تبدي سنة جتربة اهلداية والقرب وبعد اجملاهدة، 
وقدرة  العاقلة  القوة  بالكائنات صاحبة  السنة خاصة  وهذه  ذاهتا. 
العقل  امتالك  يف  يشرتكون  الذين  والبشر  اجلن  أي  اإلختيار. 
واإلختيار، وبعبارة أخرى، يسريان يف العاملني. إن املالئكة واحليوانات 
القوتني  هاتني  إىل  حباجة  ليسا  عواملهما،  يف  اإلنتشار  أجل  ومن 

ويعيشان بشكل عام يف ساحة واحدة.
الصاحل  متييز  ليتم  باجملاهدة،  والقرب  اهلداية  تعاىل،  اهلل  ولقد ربط 

عن الطاحل. 
إن القرب إىل اهلل، هو مثرة وفاكهة جماهدة اجملاهد يف السري إىل اهلل، 
وأن اهلل تعاىل جيعل من منطلق اللطف والكرم، هذه املكافأة من 

نصيب اجملاهدين يف سبيل اهلل، حيث يقول سبحانه وتعاىل:
»َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفیَ�ا لَ�نَْهِدينَ�نَُّهْم ُسبنَُلَ�ا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِ�یَن«8

ُس�ة التضییق على المجرمین، علیهم يرجعون
تاليا، هي سنة عامة، مل  اليت نذكرها  إن ُسنة اإلبتالء واإلمتحان 
ُيستثن أي أحد منها، حىت األنبياء اإلهليني العظام. والكل يُظهر 
نفسه يف مسار هذه السنة )البالء واحملنة( وجيد جماال للرقي والسمو 
عن طريق ُسّلم هذا اإلبتالء. إن سنة التضييق على اجملرمني، هي 
سنة يتبعها اهلل اللطيف احلكيم، بشأن مجاعة خاصة )من اجملرمني(، 

علهم يرجعون إىل الصراط املستقيم.
ويقول اهلل تعاىل: 

»َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبنَرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي ال�َّاِس لُِیِذيَقُهْم بنَْعَض 
الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم ينَْرِجُعوَن«٩

السنن  والسفر يف األرض هي دعوة الكتشاف  للسري  الدعوة  إن 

اإلهلية اجلارية يف التاريخ وبني األمم والشعوب: 
قنَْبُل َكاَن  ِمْن  الَِّذيَن  َعاِقَبُة  فَاْنظُُروا َكْیَف َكاَن  اأْلَْرِض  ِفي  ِسیُروا  »ُقْل 

َأْكثنَُرُهْم ُمْشرِِكیَن«10

ُس�ة اإلضالل، خاصة بأهل الباطل )بشرطها وشروطها(
إن اإلضالل يعين جعله يضل ويضيع. ومبا أن آيات من القرآن الكرمي 
نسبت اإلضالل إىل اهلل تعاىل، ونظرا إىل أن الضالل هو فعل غري 
مرجو، ما دفع املفسرين واملتكلمني االسالميني للخوض والبحث يف 
هذه القضية. وقد أبدى هؤالء اراء وافكارا خمتلفة يف هذا اخلصوص. 
ويستشف من جممل اآليات املتعلقة باإلضالل اإلهلي بان اإلضالل 
فاختاروا  اإلختيار،  أساؤوا  أشخاص  على  فقط  ينسحب  اإلهلي 
الظلم والفسق و... . وال يوجد أي دليل على إضالل االخرين »ِإنَّ 
اللََّه اَل َيْظِلُم ِمثنَْقاَل َذرٍَّة«،11 وإن إضالل هؤالء االشخاص يعين أنه 
مت سلب التوفيق منهم وتركهم يف حاهلم يعمهون. وسلب التوفيق 

واخلذالن هذا هو إنعكاس ألعماهلم ليس إال. 
»ثُمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُءوا السُّوَأٰى َأن َكذَّبُوا بِآيَاِت اللَِّه وََكانُوا ِبَها 

َيْستنَْهزُِئوَن«12
ويقول اهلل تعاىل كذلك:

»َأَوَلْم َيِسیُروا ِفي اأَلْرِض فنََی�ظُُروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قنَْبِلِهْم َكانُوا 
َوَجاَءتنُْهْم  َعَمُروَها  ِممَّا  َأْكثنََر  َوَعَمُروَها  اأَلْرَض  َوأَثَاُروا  ًة  قنُوَّ ِم�نُْهْم  َأَشدَّ 
َيْظِلُموَن  أَنُفَسُهْم  لَِیْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوا  َفَما َكاَن اللَُّه  بِاْلبنَینَِّ�اِت  ُرُسُلُهم 
* ثُمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُؤوا السُّوَأى َأن َكذَّبُوا بِآيَاِت اللَِّه وََكانُوا ِبَها 

َيْستنَْهِزُؤون«13

س�ة إمداد المؤم�ین )بشرطها وشروطها(
إن املعىن اللغوي لإلمداد هو البسط واإلطالة والزيادة يف الشئ، ومن 
هنا أخذ منها معىن املساعدة واإلعانة. والعالقة بني هذين املعنيني، 
مت تبياهنا بصورة بديعة يف »تفسري امليزان« يف ذيل »اآلية 20 من 

سورة اإلسراء«.
املؤمن  على  وينسحب  العامة  اإلهلية  السنن  من  يعد  اإلمداد  إن 

والكافر، قبل اهلداية وبعدها. 
»ُكاّلً نُِمدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك«14

وتشري هذه اآلية إىل أن اإلمداد اإلهلي، يشمل كليت اجملموعتني من 
البشر، من يلهثون وراء الدنيا ومن يطلبون اآلخرة. 

إن سنة اإلستدراج واإلمالء، هي من السنن ما بعد اهلداية، رغم أنه 
من املمكن أن تصبح سنة اإلستدراج واإلمداد واحدة، مثل:

ُن َمدًّا«15 »َمْن َكاَن ِفي الضَّاَلَلِة فنَْلَیْمُدْد َلُه الرَّْحمَٰ
الكافر  لكن هذا ال يعين إهنا موحدة ومتشاهبة. فاهلل تعاىل يرزق 
الذي يرى حصيلة جهده يف الدنيا، وهذا ال عالقة له باإلستدراج. 
وفضال عن اإلمداد العام الذي جيسد صفته الرمحانية وميد به املؤمنني، 

فان هلل إمداد خاص يُعرب عنه بالتوفيق وجيسد صفته الرحيمية.16
»يَا أَينَُّها الَِّذيَن آَمُ�وا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْیُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُ�وٌد فََأْرَسْلَ�ا 
َعَلْیِهْم رِيًحا َوُجُ�وًدا لَّْم تنََرْوَها وََكاَن اللَُّه ِبَما تنَْعَمُلوَن َبِصیًرا ٭ ِإْذ َجاُؤوُكم 
اْلُقُلوُب  َوبنََلَغِت  األَْبَصاُر  زَاَغْت  َوِإْذ  ِم�ُكْم  َأْسَفَل  َوِمْن  فنَْوِقُكْم  مِّن 
اْلَحَ�اِجَر َوَتظُ�ُّوَن بِاللَِّه الظُُّ�ونَا ٭ ُهَ�اِلَك ابنُْتِلَي اْلُمْؤِمُ�وَن َوزُْلزُِلوا زِْلَزاال 

َشِديًدا«17
يف اآلية: 

»ُكاّلً نُِمدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك«18

ُس�ة اإلستدراج
املشركني  متتع  مشاهدة  أثناء  والسؤال  بالشبهة  أصيبوا  الذين  إن 
واملعاندين، ويتساؤلون عن سر معاناة املؤمنني ومتتع املشركني، عليهم 

أن يتذكروا هذه السنة. 
واإلستدراج لغويا، يعين ترقية الشخص درجة درجة، أو إنزاله درجة 
درجة، ويطلق اصطالحا على خفض رتبة أحد تدرجييا لدرجة يصل 
األمر  اهلالك. وهذا  براثن  وينزلق يف  فيه شقاؤه وتعاسته، ذروهتما 
حیدث من خالل جتديد نعمة بعد نعمة اخرى، حىت تتصاعد الغفلة 

بواسطة اإللتذاذ بالنعمات ويصبح الشخص مستحقا للعذاب. 
والنقطة الرئيسية يف سنة اإلستدراج، تكمن يف جتديد نعمة بعد نعمة 
اخرى، وهذا األمر يتطلب طبعا اإلمهال، لكن هذه احليثية مل تؤخذ 
باالصالة بنظر اإلعتبار »َسَ�ْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْیُث اَل ينَْعَلُموَن«.1٩ كما 
أن »اآلية 44 من سورة االنعام« و »اآلية ٩5 من سورة األعراف« 

تعتربان من مصاديق سنة اإلستدراج.20
»َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بَِآيَاتَِ�ا َسَ�ْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْیُث اَل ينَْعَلُموَن«21

ُس�ة نصر القادة اإللهیین
ويقول اهلل تعاىل يف سورة »املنافقون«: 

»َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِ�یَن َوَلِكنَّ اْلُمَ�اِفِقیَن اَل ينَْعَلُموَن«22
إن سر جتربة العزة والنصر اللذين وعد هبما اهلل اجملاهدين يف سبيله 
واملؤمنني، تتبع مدى إنتساهبم إىل اهلل ورسوله، الهنما مصدر ومعدن 
العزة والتمتع والكمال، وكل من ينتسب إىل هذا املعدن، فانه جيعل 
السنة،  والتمتع. وحسب هذه  العزة  نصيبه ويكتسب  التوفيق من 
والساحات،  امليادين  دائما يف  املنتصرون  اإلهليني، هم  القادة  فان 
الن اخلري يعود إىل اهلل دائما، وال مكان للدناءة والبشاعة واهلزمية يف 

ساحته املباركة ، حبيث قال اهلل تعاىل:  
»َوَمن ينَتنََولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُ�وا فَِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغالُِبوَن«23

وقد حتدث اهلل تبارك وتعاىل بصراحة عن هذه السنة وقال: 
»َكَتَب اللَُّه أَلَْغِلَبنَّ أَنَا َوُرُسِلي«24

ُس�ة تغیر المصیر بسبب تغیر األسلوب

سّر إنهیار الثقافات والحضارات
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المقاالت الثقافیة

تثبيت  البعد عن  بعيدة كل  القدير  العلي  القدسية هلل  الساحة  إن 
اجلاحدين  مدار  من  أنفسهم  يرفعون  الذين  األناس  ومصري  قدر 
يعاملهم  وأن  الشاكرين،  مدار  إىل  بالنعمة  والكافرين  للجميل 
كمعاملة اجلاحدين والناكرين للنعمة. ويف النقطة االخرى، ليس من 
الالئق وبعيدا عن عدالة اهلل املتعال أن يكافئ الكافرين بالنعمة بقدر 
توفر  ثابتة  تقدير سنة  لذلك مت  للنعم.  الشاكرين  املؤمنني  مكافأة 
للجميع إمكانية اإلرتقاء والتغيري، ويف املقابل أن ينال كافرو النعمة، 

جزاء وعقاب عملهم، حبيث قال تعاىل: 
»لَِئن َشَكْرُتْم أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد«25

وحسبما يقول الشاعر: 
إن شكرت على ال�عمة، فان نعمتك ستزداد
وإن كفرت بال�عمة، فان ال�عمة ستزول ع�ك

إن سنة التغري)وتعبريها األدق هو سنة عدم التغري( أستخرجت من 
ِبَقْوٍم َحتَّى ينَُغینُِّروْا َما بِأَنُفِسِهْم«.26 وتقول  ينَُغینُِّر َما  اآلية »ِإنَّ اللََّه الَ 
هذه اآلية أن تغري األوضاع والشؤون االجتماعية ألي قوم، هو تغري 
علوي نابع من تغري أساسي وجوهري، وهو التغري الذي جيب أن 
حیصل من داخل وباطن هؤالء القوم، وطاملا مل حیدث تغري يف احلالة 
واملؤسسات  اخلارجية  األوضاع  فان  الشعب،  أفراد  لعامة  الروحية 

اإلجتماعية اليت حتكم هذا الشعب، لن تتغري.27

»ِإنَّ اللََّه الَ يـَُغيِـُّر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيِـُّرواْ َما بِأَنُفِسِهْم«

س�ة زوال الباطل
وقد أصدر اهلل تعاىل يف »سورة اإلسراء« حكم القضاء الدائم على 

الباطل وقال سبحانه وتعالی:
»َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوزََهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن زَُهوقًا«28

إن زوال الباطل يأيت النه يفتقد إىل عنصر احلياة والبقاء. إن الوجود 
هو بصورة مطلقة هلل احلي الذي ال ميوت، والذي يعطيه ألي كائن 
الوجود  يتناسب مع  الوجود واحلياة والباطل ال  يشاء. واحلق يعين 
واحلقيقة، وبالتايل فان أي قول وفعل ينتسبان إىل الباطل، خيتزنان 
مجيع  واجلارية يف  الثابتة  اهلل  سنة  وهذه  والفناء،  املوت  بداخلهما 

طبقات الكون والوجود. ويقول اهلل تعاىل يف سورة األنبياء: 
»َبْل ننَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل فنََیْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا 

َتِصُفوَن«2٩

ُس�ة الرحمة
والرمحة  احلق،  اجلمالية حلضرة  األمساء  من  مها  والرحيم  الرمحن  إن 
القرآن  تعاىل. ويف مجيع سور  باهلل  اليت هي صفة كمالية، خاصة 

تتفوق  الرحیم« وأن رمحته  الرحمن  آية »بسم اهلل  أدرجت  الكرمي، 
الكمالية اخلاصة به سبحانه وتعاىل. واخللقة  الصفات  على سائر 
مبنية وقائمة أساسا على الرمحة واللطف اإلهليني، واستنادا إىل هذا 
اإلسم والصفة، فقد بعث بأنبيائه وأوصيائه هلداية اجلن واإلنس، يف 
حني أنه ليس حباجة إليهم. وبصفة خاصة فان أهل البيت )عليهم 
السالم( اعتربوا مصداقا تاما لرمحة اهلل املتعال. ويف »سورة االنعام« 

اعترب اهلل تعاىل الرمحة فرضا عليه وقال: 
»َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى ننَْفِسِه الرَّْحَمَة«30

ُس�ة نزول البركات على المجتمع بسبب التقوى
تعد التقوى مفتاح قفل أبواب الربكات واخلالص من املآزق والضيق، 
ويف املقابل، فان غياب الورع والتقوى والكفر بالنعمة واجلحود، مينع 

الربكات. ويقول اهلل تعاىل: 
»َوَمن ينَتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا ٭ َوينَْرزُْقُه ِمْن َحْیُث اَل َيْحَتِسُب«31

البالء  نزول  اثر  على  أبيدت  والتقية،  الورعة  غري  األمم  عامة  إن 
والعذاب، لتصبح عربة لسائر األمم والشعوب. وهذه السنة الثابتة 
إىل  وستستمر  والشعوب،  األمم  ومجيع  الدورات  مجيع  يف  جارية 

األبد. 
السََّماِء  مَِّن  بنَرََكاٍت  َعَلْیِهم  َلَفَتْحَ�ا  َواتنََّقوْا  آَمُ�وْا  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  »َوَلْو 

َواأَلْرِض«32

ُس�ة العیش الَض�ك، في حالة اإلعراض عن ذكر اهلل
اْلِقَیاَمِة  ينَْوَم  َوَنْحُشُرُه  َض�ًكا  َمِعیَشًة  َلُه  فَِإنَّ  ِذْكِري  َعْن  َأْعَرَض  »َوَمْن 
َأْعَمى«33 والضنك تعين الضيق من كل شئ. ونقل عن اإلمام علي 

:أمري املؤمنني
»َوإنَّ َمعیَشَة الضَّ�ِك الَّتي َحذََّر اهللُ ِم�ها َعُدوَُّه عذاُب القبر، إنَّه ُيسّلُط 
على الكافِر في قَِبرِه ِتسعًة وِتسعین تِ�ی�اً فنَینَ�نَْهشَن لَحمُه وَيكِسرَن عظمُه 

ويَتردَّدَن علیه كذلك إلى َيوم ينُْبعث.«34
ونقل عن اإلمام الصادق عن أن الذين يعرضون عن ذكر اهلل 

حیشرون ُعمى: 
»ُهو ِممَّن قال اهلل تعالى »وَنحُشُرُه يوَم القیامِة أْعمى«، قال: قلت: 

ُسْبحان اهلل أْعَمى؟ قال: »أْعماُه اهلل َعن َطريِق الَج�َّة.«35

ُس�ة اإلستخالف )أهل الحق يرثون األرض(
ِعَباِدَي  يَرِثنَُها  اأْلَْرَض  َأنَّ  الذِّْكِر  بنَْعِد  ِمن  الزَّبُوِر  ِفي  َكَتبنَْ�ا  »َوَلَقْد 

الصَّاِلُحوَن«36
وجاء يف الروايات عن املعصومني أن القصد من الذين يرثون 
األرض، هم أنصار اإلمام املهدي الذي سيأيت يف آخر حركات 
التاريخ ويف آخر الزمان. ورمبا لكون هذا األمر يشكل ُسنة والتحقق 

 :احلتمي وغري القابل للتغيري لوعد اهلل، قال رسول اهلل

ينَْوٌم واحِد َلَطوََّل اللَُّه َعّز وَجّل َذِلَك َحّتى  ننَْیا ِإالَّ  ينَْبَق ِمْن الدُّ َلْم  »َلْو 
َيخُرج قاِئُم�ا فنََیْمألها ِقْسطاً وَعْدالً َكما ُمِلَئت َجْوراً وظُْلمًا«37

ُس�ة اإلستبدال
اإلستخالف  ُسنتا  التاريخ،  وطوال  دائما  وجرت  سرت  لقد 
واإلستبدال مبحاذاة أحدامها االخرى، كمصدر ومنشأ لربوز التطور 

والتغري بني األمم واحلضارات.
اليت  باملهمة  القيام  فان أعرض قوم عن  ويف ظل سنة اإلستبدال، 
أنيطت هبم، ويسريوا على طريق الزوال واإلندثار من خالل اإلدبار 
اإلهليني  األنبياء  ونواهي  وأوامر  املتعال  اهلل  أمر  على  الظهر  وإدارة 
العظام، فاهنم سينقرضون حسب سنة اإلستبدال وحیل حملهم قوم 

أخر. 
ِإْذ  َواذُْكُروْا   ]...[ نُوٍح  قنَْوِم  بنَْعِد  ِمن  ُخَلَفاء  َجَعَلُكْم  ِإْذ  »َواذُْكُروْا 
َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بنَْعِد َعاٍد َوبنَوََّأُكْم ِفي اأَلْرِض تنَتَِّخُذوَن ِمن ُسُهوِلَها 
تنَْعثنَْوا ِفي اأَلْرِض  ُقُصورًا َوتنَْ�ِحُتوَن اْلِجَباَل بنُُیوتًا فَاذُْكُروْا آالء اللَِّه َوالَ 

ُمْفِسِديَن«38
واإلستبدال يعين تبديل الشئ بشئ اخر. وقال اهلل تعاىل يف سورة 

املائدة: 
ِبَقْوٍم  ينَْرَتدَّ ِم�ُكْم َعن ِديِ�ِه َفَسْوَف يَْأِتي اللَُّه  أَينَُّها الَِّذيَن آَمُ�وْا َمن  »يَا 
ُيِحبنُُّهْم َوُيِحبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِ�یَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجاِهُدوَن ِفي 

َسِبیِل اللَِّه«3٩
فاإلستبدال سنة حدثت على امتداد التاريخ وبني الكثري من األمم. 
أن   املعصومني الواردة عن  والروايات  القرآنية  اآليات  واعتربت 
عوامل عديدة مبا فيها التخاذل يف اجلهاد وطرد خليفة اهلل باحلق 
والتماهل واإلمهال يف تطبيق األوامر اإلهلية سامهت يف حدوث هذه 

السنة الثابتة. 
ويقول اهلل تعاىل: 

»َوِإن تنَتنََولَّْوا َيْسَتْبِدْل قنَْوًما َغینْرَُكْم ثُمَّ ال َيُكونُوا َأْمثَاَلُكْم«40

ُس�ة اإلبتالء واإلمتحان 
وذكر القرآن الكرمي سنة »اإلبتالء واإلمتحان« الثابتة حتت مفرديت 
البالء والفتنة. ويف مفهوم اإلمتحان واإلبتالء، مثة نوع من التحقيق 
والتفحص، ليتميز الصاحل عن الطاحل واملؤمن عن املنكر. ومع تزود 
ما  واعتباره مسؤوال عن كل  والعقل،  اإلختيار  بسالحي  اإلنسان 
يفعله، يكون موضوع اإلبتالء واإلمتحان حیظى مبكانة خاصة. كما 
الدنيوي واألخروي، يكتسيان مغزى  العقاب والثواب  أن موضوع 

ومعىن يف اإلنتساب إىل اإلبتالء واإلمتحان. 
من  تتضح  ال  أعماهلم  ومدى صحة  األشخاص  رتبة  أن  وجلّي، 
دون إمتحان واختبار، بل أن موضوع العقاب واملكافأة يف القيامة، 
يصبح أمرا مهمال وبال مغزى، فضال عن أن االمتحان واإلبتالء يف 
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خضم احلوادث، يؤدي إىل تطهر اجملتمعات ومسوها وارتقائها إىل 
مراتب أعلى.

»َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَج�ََّة َوَلمَّا ينَْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْ�ُكْم َوينَْعَلَم 
الصَّاِبرِين«41

وجيعل اهلل تعاىل سنة »اإلبتالء واإلمتحان« يف هيئات خمتلفة مبا فيها 
اخلوف واجلوع ونقص يف األموال واألنفس والثمرات والصعوبات 
واملشاكل، ليتميز املؤمن عن الكافر والصاحل عن الطاحل. ومثة العديد 

من اآليات يف هذا اخلصوص. 
َواأْلَنُفِس  َوننَْقٍص مَِّن اأْلَْمَواِل  َواْلُجوِع  اْلَخْوِف  ِبَشْيٍء مَِّن  »َولََ�بنُْلَونَُّكم 

َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِيَن«42
على  احلجة  إمتام  مسألة  واالمتحان،  اإلبتالء  حكمة  يف  وتكمن 

العباد وتطهريهم من احلقارة واخلساسة.
العيوب والشوائب.  الشئ وتطهريه من  تنقية  تعين  و»التمحيص« 
ويؤدي التمحيص إىل أن يعمل املؤمنون دائما على تنقية وتطهري 

أفعاهلم وأن مُيَحق املنكرون والكافرون على طريق الدركات. 
»َولُِیَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُ�وا َوَيْمَحَق اْلَكاِفرِيَن«43

ُس�ة العذاب والعقاب 
وعلى الرغم من تصور العوام، فان موضوع عقاب األفعال والسيئات، 
ال يقتصر على القيامة الكربى وميزان األعمال. فحسب ُسنة اهلل 
املتعال، فان األمم تصاب بسنة التنبيه والعقاب والعذاب من أجل 
التحذير والتذكار تارة ومن أجل التوبيخ واملعاقبة تارة أخرى. والتنبيه 

يف اإلصطالح تأيت من أجل اإلطالع واإليقاظ من الغفلة.
الفناء  الردع والوقاية تأيت قبل حدوث  السنة، فان  ويف إطار هذه 
والشعوب وتصر على  األمم  وتتيقظ  تتنبه  وإن مل  واإلضمحالل، 

الكفر واجلور، فاهنا ستجرب اهلالك يف ضوء سنة العذاب. 
إن اهلل تعاىل ومن أجل التنبيه واإليقاظ، يوفر وسيلة عودة األشخاص 
إىل طريق وصراط احلق والصدق من خالل التوبيخ اللفظي أحيانا، 
اخرى.  أحيانا  واالمراض  باآلفات  وابتالئهم  واإلرعاب  والتهديد 
وطوال التاريخ، فان واقعة العذاب األليم، وقعت لألمم اليت خسرت 
كل سبل وطاقات اهلداية برغم كل التذكار والتنبيه. ويف هذه احلالة، 

فان عذاب الكافرين، أعترب بأنه يشكل نعمة للمؤمنني. 
»َوقَاَل نُوٌح رَّبِّ ال َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا * ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم 

ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوال يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجًرا َكفَّارًا«44
وُيستشف من اآليات املتعددة للقرآن الكرمي، بان أحد أسباب وقوع 
العذاب اإلهلي، هو الظلم واجلور اللذين ألقيا بظالهلما على احلياة 

الثقافية واحلضارية لألمم اليت عاشت يف العصور القدمية.
»َوَلَقْد َأْهَلْكَ�ا اْلُقُروَن ِمن قنَْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموا َوَجاَءتنُْهْم ُرُسُلُهم بِاْلبنَینَِّ�اِت 

ِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمیَن«45 َوَما َكانُوا لِینُْؤِمُ�وا َكذَٰ
ويقول اهلل تعاىل يف سورة احلج: 

»َفَكأَيِّن مِّن قنَْريٍَة َأْهَلْكَ�اَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلٰى ُعُروِشَها َوبِْئٍر 
مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشیٍد«46

اليت ذكرنا، فان سننا وقواعد كثرية اخرى جارية  وماعدا احلاالت 
وفعالة يف كل طبقات احلياة املادية واملعنوية، تتصرف شئنا أم أبينا، 
كقوانني الفيزياء وتربز نتائجها، ومثلما أن املاء املغلي وبعض النظر 
عن منهج ونوعية الناس أو إطالعهم على كونه ماء مغليا أم ال، 
فانه حیرق األيدي، فان تلك السنن والقواعد تظهر نتائجها أيضا. 
شّدد ألثر هذه القواعد الثابتة، هو وعي االنسان 

ُ
والعامل الرادع أو امل

وتيقظه وتدبره يف األمور. ويف ظل هذه املعاين ميكن فحسب تعريض 
ذواتنا لربكات السنن الرمحانية واجلمالية هلل تعاىل أو أن نكون مبأمن 

عن النتائج العصيبة للسنن اجلاللية والقسرية. 
ورمبا ميكن القول أن قسما كبريا من آيات الكتب السماوية وأوامر 
السنن  هذه  جتاه  االنسان  توعية  على  تعمل  الدين،  أئمة  ونواهي 

ومحايته من التبعات السيئة هلذه القواعد اجلارية وتداعياهتا. 
إن السنن والقواعد الثابتة واليت ال تبديل فيها هلل تعاىل واليت جتري يف 
كل طبقة طبقة ومشهد مشهد من احلياة، ويف كل العوامل، ال تقتصر 
على هذه العناوين العشرين. ومثة سنن عديدة أخرى ميكن حتديدها 

وذكرها، إذ ال يسع هلذه الرسالة الصغرية التطرق إليها.
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2. سورة العنكبوت، اآلية 53 
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5. سورة طه، اآلية 50 

6. سورة العنكبوت، اآلية 6٩ 
7. سورة الروم، اآلية 41
8. سورة الروم، اآلية 42 

٩. سورة النساء، اآلية 40 
10. سورة الروم، اآلية 10
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12. سورة اإلسراء، اآلية 20 
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15. سورة األحزاب، اآليات ٩-11 
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25. "املوسوعة املوضوعية للقرآن الكرمي"
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27. سورة األنبياء، اآلية 18 
28. سورة األنعام، اآلية 54 

2٩. سورة الطالق، اآليتان 2 و 3 
30. سورة األعراف، اآلية ٩6 

31. سورة طه، اآلية 124 
32. الطوسي، حممد بن احلسن، »األمايل«، قم، دار الثقافة، الطبعة االوىل، 
1414 هـ، ص 28؛ البحراين، سيد هاشم بن سليمان، »الربهان يف تفسري 
القرآن«، قم، مؤسسة البعثة، الطبعة االوىل، 1374، ج 3، ص 142، ح ٩

الطبعة  الكتاب،  القمي«، قم، دار  ابراهيم، »تفسري  القمي، علي بن   .33
الثالثة، 1404 هـ، ج 2، ص 66 ؛ العروسي احلويزي، عبد علي بن مجعة، 

»تفسري نور الثقلني«، قم، امساعيليان، الطبعة الرابعة
34. سورة األنبياء، اآلية 105 

35. اخلزاز رازي، علي بن حممد، »كفاية األثر يف النص على األئمة اإلثىن 
عشر«، قم، بيدار للنشر، 1401 هـ، ص 165 

36. سورة األعراف، اآليتان 6٩ و 74 
37. سورة املائدة، اآلية 54
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40. سورة البقرة، اآلية 155 
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خيتلف  احلاضر  العصر  يف  األحيائي  االرهاب  مفردة  تعريف  إن 
السابقة.  العقود  فی  عنها  السياسيون  قدمه  الذي  التعريف  عن 
فان ألقينا نظرة علی تاريخ االرهاب األحيائي واالعمال االرهابية 
التارخيية مبا فيها استخدام ايطاليا ملسبب احلمی الصفراء فی اثيوبيا 
وتفشي وباؤها فی هذا البلد فی عام 1٩60م. واستخدام »االحتاد 
السوفييت« السابق لالمطار الصفراء )مايکوتوکسني( ضد املتمردين 
الروسي«  »سوردالسک  مرکز  وتفجري  1٩76م.  عام  احملليني 
عام 1٩7٩م.  اخلبيثة«  اجلمرة »احلمی  وتفشي مسبب  لالحباث 
واستخدام الکيان الصهيوين املصطنع للعوامل املسببة للحمی ضد 
»الفلسطينيني« عام 1٩82م. ونشر غاز السارين علی شکل رذاذ 
فی مرتو انفاق »اليابان« عام 1٩٩5م. و...، سنری بان اساس 
تعريف االرهاب األحيائي کان يکمن يف هذه االستعماالت العادية 
من  مناخ  وبث  العدو  علی  للقضاء  ومسومها  البيولوجية  للعوامل 

الرعب النفسی. 
إن هذا االمر )اإلرهاب األحيائي( كان حیصل حىت سنوات مضت 
ممارسات  وكانت  تقليدية.  ما  حد  وإىل  وجلية  واضحة  باساليب 
اإلرهاب األحيائي تقوم يف حروب العقود االخرية من القرن العشرين 
على اساس القضاء على القوى االنسانية أو تقويضها. وبناء على 
التعريف الذي يقدم عن اإلرهاب األحيائي كان قائما  ذلك فان 
على اساس هذه األمور. إن التعريف العام لإلرهاب األحيائي يتمثل 
يف إرعاب وترهيب شعب بلد ما من خالل اإلستخدام اهلمجي 
للعوامل البيولوجية، لكن هل ينسحب هذا التعريف على املصاديق 
العصرية لإلرهاب األحيائي؟ بعبارة أخرى، ما هو دور التكنولوجيا 
البيئي  التنوع  ذلك  يف  مبا  اجملال  هذا  يف  العلمي  والتقدم  احليوية 
ومشروع البحث يف جمموعة العوامل الوراثية لالنسان وسائر الكائنات 
تكنولوجيا واإلحصاء  والنانو  باجلينات  والتالعب  اجلينية  واهلندسة 
احليوي و... و يف خدمة من استخدم هذا التقدم والتطور؟ إن الرد 

على هذه التساؤالت مييط اللثام عن أسرار اإلرهاب األحيائي يف 
العصر احلاضر، األسرار اليت يقوم هبا مستكربو العامل بوقاحة تامة 
وبصورة سرية للغاية ومبنأى عن إطالع الرأي العام. وبناء على ذلك 
فان اإلرهاب األحيائي يف العصر احلاضر سيكتسي تعريفا جديدا 
وخمتلفا. وهذا التعريف قدم تأسيسا على اإلجراءات االخرية للقوى 
اإلستكبارية ويسعى لسرب غور وخوض مجيع ابعاد املوضوع السيما 
ومت  األحيائي.  باإلرهاب  املتصلة  اإلجراءات  هلذه  اجلديدة  الزوايا 

تقسيم هذا التعريف إىل اربعة أقسام عامة نتطرق إليها فيما يلي: 

صامتة  بصورة  االفراد  أو  الفرد  قتل  األول:  القسم 
وبأسالیب بیولوجیة وكیمیائیة وإشعاعیة

 The New احلديث  اإلرهاب  إطالق  مت  أنه  من  الرغم  على 
استخدام  خالل  من  ينفذ  الذي  اإلرهاب  على   Terrorism
العوامل الكيميائية واجلرثومية واإلشعاعية، لذلك فان مفردة احلديث 
الذكر عن  التعريف آنف  لن تكون مفردة مالئمة يف ضوء تقدمي 
اإلرهاب. وبالرغم من أن قدم استعمال هذه املفردة هو بقدر قدم 
العوامل  أنواع  أن  إىل  ونظرا  لكن  منه،  أبعد  االسالم وحىت  تاريخ 
بصورة  املنصرم  القرن  يف  اعتمدت  واملشعة  والبيولوجية  الكيميائية 
إصطناعية وتوليفية واستخراجية أو بصورة ممنهجة، فاهنم أطلقوا اسم 
احلديث على هذه العوامل. وعلى الرغم من أن حصة هذا القسم 
على  نشاهد  لكننا  وجزئية،  طفيفة  األحيائي  اإلرهاب  تعريف  يف 
الدوام تأثرياهتا املهمة واحليوية يف التاريخ السياسي للعامل. إن هكذا 
اجراءات اتبعت يف القرن العشرين بصورة اكثر صناعية ومهنية، وأن 
الوقت  تعمل يف  العامل  والدراسات يف  البحوث  مراكز  من  الكثري 

احلاضر على أنواع أساليبها حتت عناوين وواجهات خمتلفة.

األحیائي كسالح  اإلرهاب  إستخدام  الثاني:  القسم 

اإلرهاب األحيائي

القتل الصامت

BioWeapon حربي أو
اليت  االسلحة  تلك  رئيسي  بشكل  هي  البيولوجية  االسلحة  إن 
تستخدم يف العمليات العسكرية. والفارق الوحيد يف هذه االسلحة 
هو انه يتم فيها استخدام العوامل البيولوجية بدال من املتفجرات، 
إذ أن هذه العوامل ومع انفجار السالح تنتشر يف اجلو على شكل 
ايروسول )َهباء جوّي( ويف املاء على شكل قطرات صغرية. والنقطة 
اليت جيب اإلشارة إليها هي أنه ان قام العدو بتصميم سالح خاص 
ويصنعه، فانه يفكر قبل ذلك حتما بتصنيع مضاده. بعبارة أخرى 
فان العدو يفكر دائما بالدفاع عن نفسه أيضا، النه يرجح أنه إن 
وقع هذا السالح بيد الطرف االخر فانه سيستخدمه ضده. لذلك 
فانه وقبل تصميم السالح يتم تصنيع مضاده ومن مث يصنع السالح 

نفسه. 

القسم الثالث: إستخدام العوامل البیولوجیة للتخريب 
اجلراثيم  فيها  مبا  الدقيقة  احلية  )الكائنات  اجملهرية  املتعضيات  إن 
والفطريات وأحاديات اخللية و...( تعد أهم مستهلك وعامل حتليل 
املتعضيات  إن  الطريقة.  هبذه  طاقته  معظمها  ويكتسب  للطبيعة، 
اجملهرية ومن خالل قدراهتا األنزميية اهلائلة قادرة على حتليل الكثري من 
املواد اليت تعد موادا صلبة وقابلة للتجزية. ومن جهة اخرى، وحسبما 
يقول علماء البيولوجيا يف العامل، فانه مت التعرف فقط على اقل من 
واحد باملائة من جممل املتعضيات اجملهرية يف العامل والبقية أي ٩٩% 
منها مازال جمهوال. لذلك فان الطريق مفتوح أمام املتعضيات اجملهرية 
لقرون اخرى وهذه هي اليت ستقرر مصري الكرة األرضية. ويتم اليوم 
اإلستفادة من الكثري من األنزميات اجلرثومية يف صناعة مستحضرات 
التجميل واملستلزمات الصحية والنسيج وصناعات الفوالذ والنفط 
قدرة هذه  فان  ذلك  و...، وفضال عن  املختلفة  واهليدروكربونات 
املواد على التناغم الوراثي جيعل من املمكن حتليل وجتزية أي مادة، 

ويزيد االنسان من قدراهتا لعدة أضعاف من خالل التالعب هبا.
أوال  ناحيتني.  من  أمهية  يكتسي  أن  ميكن  املواد  هذه  حتليل  إن 
بصورة عامة وهذا يتسبب بفرض نفقات إضافية على البالد ويؤدي 
االمر يشكل أحد  الناس واجملتمع من احلكومة، وهذا  إستياء  إىل 
يستخدم  أن  ميكن  وثانيا  احلكومة،  ضد  االقتصادية  التهديدات 

بصورة خاصة يف الصناعات االسرتاتيجية للبالد. 

  Agro أو  الزاعي  االحیائي  اإلرهاب  الرابع:  القسم 
Terrorism

إن االرهاب األحيائي الزراعي يعد أحد أحدث واهم احلروب اليت 
البلدان يف الوقت احلاضر. واهلدف الرئيسي لالرهاب  تتعرض هلا 
االحيائي الزراعي هو تعريض امن السلسلة الغذائية للبالد للخطر. 
إن موضوع االمن الغذائي هو واسع النطاق ويشمل صحة االنسان 

وسالمة النباتات واملزارع واملواشي والدواجن و... . 
وخفض  البيئة  ختريب  إىل  يؤدي  عامل  أي  فان  عامة،  وبصفة 

إىل  يؤدي  حماصيلها  وتلويث  املاشية  ومنتجات  الزراعية  احملاصيل 
النباتات واملواشي  قبل  للمرض من  املسببة  العوامل  تفشي وشيوع 
ويتم  للخطر  للمجتمع  الغذائي  األمن  بالتايل  ويعرض  ومنتجاهتا، 

تصينفه كاجراء ارهايب أحيائي زراعي. 

التحلیل ال�هائي واإلست�تاج 
إن املوضوعات آنفة الذكر تشكل جزء طفيفا فحسب من اإلجراءات 
الكامنة والفعلية اليت تنفذ ضد الدول أو ميكن تنفيذها. لذلك فان 
أهم بعد يف موضوع االرهاب األحيائي هو تغيري الرؤية من النظرة 
التقليدية والعامية إىل النظرة االمنية واإلستخباراتية. إن ظهور هذه 
القرارات  اختاذهم  يسهم يف  ان  ميكن  الدول  مسؤويل  لدى  الرؤية 
االفضل بعد درك ان التهديدات هي باي مستوى ويف اي جماالت. 
ونظرا اىل ما ذكرناه، فانه ميكن استنتاج أن اإلرهاب األحيائي ليس 
املسببة  املختلفة والعوامل  السموم  بواسطة  الفرد واألفراد  قتل  فقط 
للمرض، فهذا هو جزء فحسب من اإلرهاب األحيائي الذي يتم 
إبرازه من قبل بعض اجلهات بصورة متعمدة لكي ال تظهر االجزاء 
االخرى واالجراءات االخرى هلذا القسم، لكن وكما اشرنا يف النصن 
متثل  اهنا  هبا، يف حني  االهتمام  يتم  ال  اخرى  أقساما  هناك  فان 
نتعرض  فاننا  االحيان،  بعض  يف  وحىت  الرئيسية  التهديد  جماالت 
اكتسى  والعشرين  احلادي  القرن  يف  االرهاب  إن  هلجماهتا.  االن 
هو  احلديث  االرهاب  معظم  إن  للغاية.  وكثرية  جديدة  توجهات 
بصورة مركبة، بعبارة اخرى هناك هدفان على االقل الستخدامهما، 
أحدمها اهلدف الرئيسي والبقية االهداف اليت تقع يف إطاره. فمثال 
يف موضوع انتشار االوبئة املرضية وختويف اجملتمع من تفشي االوبئة، 
هي اهداف يتابعها العدو من أجل تشويش اذهان اجملتمع وجعل 
قسم مهم من امكانات البلدان منشغلة هبا والعمل الحباطها و...، 
يف حني أنه يف خلف كواليس مجيع هذه االجراءات، هناك هدف 
اهم خيتلف حسب ظروف الدولة الغازية والدولة اليت تتعرض للغزو 

واهلجوم. 
إن التوجهات احلديثة اليت يواجهها العامل يف الوقت احلاضر، خمتلفة 
واالرهاب  البيئي  اجملال  االحيائي يف  االرهاب  متاما وتشتمل على 
االحيائي يف اجملال االقتصادي واالرهاب االحيائي يف اجملال الطيب 
واالرهاب االحيائي يف جمال القضايا اجلنسية وزيادة الرغبة اجلنسية 
والبغاء واالرهاب االحيائي يف جمال الصناعة واالرهاب االحيائي يف 
جمال امن السلسلة الغذائية للبلدان. وهذا القضايا ميكن هلا حسب 
الظروف واملوقع الزمين، توريط القوى االنسانية واملالية للدول. لذلك 
فان التطرق اىل االرهاب االحيائي ال يعد إتالفا للوقت، بل ميكن ان 
يساعد بصورة جادة االقتصاد والسياسة والصناعة والصحة والثقافة 
أمثال وحیبط ويفشل االضرار  البالد لعدة  للبلد ويزيد من قدرات 

والتهديدات. 

المصدر: »بیوتروريسم«، هالل، طهران، ط 1، 1395ش.
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عالمات النهاية

اشباه الرجال

دليل  إىل  استخدامه  قبل  فنراجع  عندما نشرتى شيءا من مصنع 
االستخدام  الذي ارسله لنا املصنع مع املنتوج و لو سالنا أحد هل 
أنتم حاضرون استخدام املنتوج أو اجلهاز دون النظر إىل التحذيرات 
و ما جاء يف دليل االستخدام لقلنا ال .ألننا بعقلنا ادركنا أن املصنع 
يعرف منتوجه افضل منا .و هناك رجال لعنهم النيب و استحقوا 

اهلالك كما يقول:
»هلكت الّرجال حین أطاعت الّ�ساء.«1 

بينما خلقنا اهلنا للحكم و قال اهلل تعاىل :
»الرِّجاُل قنَوَّاُموَن َعَلى ال�ِّساِء ِبما َفضََّل اللَُّه بنَْعَضُهْم َعلى  بنَْعض «2

فهو جعلنا من الذين يتحكمون على عجلة االقتصاد يف املدن و 
قال حول املرآة: »إن المرأة ريحانة و لیست بقهرمانة«3 قهرمانة يعنی 
الذي حیكم يف األمور و يتصرف فيها بأمره؛ و لكننا وصلنا غلى 

زمن: 
»يكون الّرجل هّمه بط�ه، و قبلته زوجته، و دي�ه دراهمه.«4

»و يرى الّرجل من زوجته القبیح فال ي�هاها، و ال يرّدها ع�ه، و يأخذ ما 
تاتى من كّد فرجها و من مفسد خدرها، حّتى لو نكحت طوال و عرضا 

لم ي�هها و ال يسمع ما وقع، فذاك هو الّديّوث.«5
:بينما قال نيب اإلسالم

»إن الج�ة لتوجد ريحها من مسیرة خمسمائة عام و ال يجدها عاق 
و ال ديوث.« قیل يا رسول اهلل و ما الديوث قال الذي تزني امرأته و 

هو يعلم بها.«6
كأن الربكة ملال كنا حنصل عليه عن طريق احلالل و نستهلكه يف 
طريق احلالل ضاع يف املعاصي اليت ارتكبناها و حاليا: »و رأيت 
العظیم، من فجور، أو  الّذنب  الّرجل إذا مّربه يوم و لم يكسب فیه 

بخس مكیال أو میزان، أو غشیان حرام أو شرب مسكر، كئیبا حزي�ا، 
يحسب أّن ذلك الیوم علیه ضیعة من عمره.«7

مسانا الرجال ألننا كان بإمكاننا يف زمن أن نغري اجلبال بعزمنا و أن 
نتصدى االحبار و حاليا: 

يقیم  الّرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور يعلم ذلك و  »رأيت 
ت�فق على  علیه و رأيت المرأة تقهر زوجها و تعمل ما ال يشتهي و 
زوجها و رأيت الّرجل يكري امرأته و جاريته و يرضى بالّدنّي من الطّعام 

و الّشراب.«8
ماذا حصل فنحن نسينا حقوقنا و واجباتنا؟

جاءت امرأة إىل رسول اهلل فقالت: يا رسول اهلل ما حق الزوج 
على المرأة؟ فقال هلا: »تطیعه و ال تعصیه و ال تصدق من بیتها 
شیئا إال بإذنه و ال تصوم تطوعا إال بإذنه و ال تم�عه نفسها و إن كانت 
على ظهر قتب و ال تخرج من بیتها إال بإذنه فإن خرجت بغیر إذنه 
لع�تها مالئكة السماء و مالئكة األرض و مالئكة الغضب و مالئكة 
الرحمة حتى ترجع إلى بیتها.« فقالت: يا رسول اهلل من أعظم ال�اس 
حقا على الرجل؟ قال: »والداه.« قالت: فمن أعظم ال�اس حقا 

على المرأة؟ قال: »زوجها.«٩
فيوما كان صوتنا يقلب كل شيء و حیدث ثورات و حاليا:

»إذا استعمل الّسفهاء، و شاوروا الّنساء«10 بينما قال أمري املؤمنني 
:: »كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.«11

حنن رجال آلخر الزمان
نعم هذه مشكلتنا ،نشاهد فشل احلكومات و اجلنب  والصراع بني 
السلطات و ذلة الناس اخل و هذا نابع عن هذا املوضوع اننا أوكلنا 

إدارة  وبدل  البنات  و  االبناء  تريب  أن  جيب  لاليت  اهلامة  القضايا 
الشؤون اهلامة يف احلياة . كان اإلمام علي عليه السالم قد راي مثل 

هذه االيام و قد قال : 
». . . و رأيت الفسق قد ظهر و أكتفى الّرجال بالّرجال، و الّنساء 
بالّنساء. . . و رأيت الّرجال يتسّمنون للّرجال، و الّنساء، و رأيت 
الّرجل معيشته من دبره، و معيشة املرأة من فرجها. . و أعطوا الّرجال 
األموال على فروجهم، و تنوفس ىف الّرجل، و تغاير عليه الّرجال. . 
و رأيت الّرجل يعرّي على إتيان الّنساء. . و رأيت العقوق قد ظهر، 
و استخّف بالوالدين و كانا من أسوأ الّناس حاال عند الولد. . و 
رأيت أعالم احلق قد درست، فكن على حذر، و اطلب إىل الّله 
الّنجاة، و اعلم أّن الّناس ىف سخط الّله عّز و جّل، و إمّنا ميهلهم 
الّله عّز و جّل ىف  يراك  يراد هبم فكن مرتقّبا، و اجتهد أن  ألمر 

خالف ما هم عليه.«12

الهوامش: 
1. هنج الفصاحه، ج 2، ص 638.

2. سورة النساء، اآلية 34. 
3. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج  5، ص 510.

4. »بشارة االسالم«، ص 132.
5. »الزام الّناصب«، ص 1٩5؛ »بشارة االسالم«، ص 77.

الثاين،  الطبع  قم،  الفقيه«،  بن على، »من ال حیضره  بابويه، حممد  ابن   .6
1413 ق.، ج 3، ص 444.

»بشارة  183؛  ص  الّناصب«،  »الزام  431؛  ص  االثر«،  »منتخب   .7
االسالم«، ص 133؛ »حبار االنوار«، ج 52 صص 25٩ و 132.

»حبار  430؛  ص  االثر«،  »منتخب  183؛  ص  الّناصب«،  »الزام   .8
االنوار«، ج 52، ص 257؛ »بشارة االسالم«، ص 132.
٩. »منتخب االثر«، ص 427؛ »الزام الّناصب«، ص 21.

10. »بشارة االسالم«، ص 44.
11. ابن بابويه، حممد بن على، »من ال حیضره الفقيه«، ج 3، ص 468. 

االسالم«،  »بشارة  256-300؛  صص   ،52 ج  االنوار«،  »حبار   .12
ص 131-135؛ »منتخب االثر«، صص 425، 42٩ و 432؛ »الزام 
الّناصب«، ص 183؛ »حبار االنوار«، ج 51، ص 70؛ »املهدى«، ص 
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إبراهیم شفیعي سروستاني
إن الكثري منا قد مسع أو قرأ هذا احلديث الشهري:
»َمْن ماَت وَلْم ينَْعرف إماَم زَمانَه ماَت میتة جاهلیة.«

وقد نقل الشيعة والسنه هذا احلديث عن النيب األكرم بطرق 
مفهومني حموريني مها حباجة  احلديث على  وينطوي هذا  معتربة.1 
اجلاهلي.  املوت  واآلخر  اإلمام  معرفة  األول،  وتعمق،  دراسة  إىل 
مثل  احلديث عن موضوعات  واملفكرون يف  الكتاب  أسهب  وقد 
ما املراد من معرفة اإلمام؛ وملاذا حنن حباجة إىل معرفة اإلمام وكيف 
ميكن الوصول إىل معرفة اإلمام، لكن قلما مت حلد اآلن احلديث عن 
موضوع املوت اجلاهلي. لذلك نسعى يف هذا املقال لدراسة وتبيان 
مؤشرات ومالمح املوت اجلاهلي يف امليادين العقائدية واألخالقية 

والثقافية واالجتماعية.

1.مفهوم الجاهلیة

يرجع معىن اجلاهلية إىل األصل اللغوي »جهل« الذي يعين اخلفة 
وخالف الطمأنينة من جهة، وما هو نقيض العلم من جهة أخرى. 
واجلاهلية هي ما كان عليه العرب قبل اإلسالم من اجلهالة والضاللة.

ويقول مؤلف »جممع البحرين« يف هذا اخلصوص:
من  اإلسالم  قبل  العرب  علیها  التي كانت  الحالة  الجاهلیة هي  »إن 
واألنساب،  باآلباء،  والمفاخرة  الدِّين  وشرائع  ورسوله،  باهلل  الجهل 

والكبرة، والتجبر وغیر ذلك.«2
وجاء يف »موسوعة دهخدا« باللغة الفارسية يف توضيح هذه املفردة:

البعض:  وقال  الجهالء كثر.  حیث كان  اإلسالم  سبقت  التي  الفترة 
أحیانا  الكفر  فترة  وتسمى  رسولین  بین  الفترة  زمان  هي  الجاهلیة  إن 
بالجاهلیة، وتطلق أيضا على عهد ما قبل الفتح والعصر بین والدة و 
بعثة ال�بي األكرم... وكان ال�اس قبل بعثة ال�بي األكرم يعیشون 
في الجاهلیة الجهالء، ألن أعمالهم وأقوالهم كانت تملى علیهم من 
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الموت الجاهلي

الجهالء وهذه هي الجهالة العامة.3
وقد وردت اجلاهلية يف أربع آيات من »القرآن الكرمي«، هبذا املعىن.4

ويف رواية نقلها الحارث بن المغیرة عن اإلمام الصادق توضح 
مفهوم اجلاهلية يف احلديث النبوي.

عن احلارث بن املغرية قال: 
قلت أليب عبداهلل: قال رسول اهلل: من مات ال يعرف إمام 
زمانه مات میتة جاهلیة؟ قال: »نعم«، قلت: جاهلیة جهالء أو جاهلیة 

اليعرف إمامه؟ قال: »جاهلیة كفر ونفاق وضالل.«5
بثالث  عصراجلاهلية  وصف   الصادق اإلمام  فإن  يتبني  وكما 
صفات هي الكفر والنفاق والضالل. وهذه الصفات الثالث اليت 
توضح مفهوم اجلاهلية يف احلديث املذكور، تبني أهم مالمح ومسات 

العصر اجلاهلي.

2.السمة العامة للعصر الجاهلي
السمة   ،املعصومني وكالم  الكرمي  القرآن  آيات  بعض  وضح 
العامة للعصر اجلاهلي واحلالة اليت كان يعيشها العرب يف هذه الفرتة 

نتطرق هنا باختصار إىل بعض منها. 
وتدعو إحدى اآليات القرانية، املسلمني إىل الوحدة وحتاشي التفرقة 

وتبني الوضع الذي كان سائدا قبل اإلسالم: 
»َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِمیًعا َوال تنََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْیُكْم ِإْذ 
َعَلى  وَُكْ�ُتْم  ِإْخَوانًا  بِِ�ْعَمِتِه  فََأْصَبْحُتْم  قنُُلوِبُكْم  بنَْیَن  فَأَلََّف  َأْعَداًء  ُكْ�ُتْم 
َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن ال�َّاِر فَأَننَْقذَُكْم ِم�نَْها َكَذِلَك ينُبنَیُِّن اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم 

تنَْهَتُدوَن«6
ويتبني من هذه اآلية الكرمية بأن احلقد والبغضاء والعداء واالختالف 
نار7  الناس إىل شفا حفرة من  الذي كان يدفع  والفساد والضياع 

شكل أهم مسات عصر ما قبل اإلسالم. 
ويقول العالمة الطباطبائي يف تفسري هذه اآلية:

املشتتة،  والعقائد  اخلالف  على  أساسه  يبىن  الذي  االجتماع  إن 
فإن الرغبات واألهواء النفسية والغطرسة الفردية ستفرض هيمنتها 
هكذا  ويف  احلياة.  درجات  وأدىن  أتعس  إىل  وتدفعه  تلقائيا  عليه 
اجتماع، فإن احلرب والصراع يفرضان نفسهما دائما وتزداد وترية 
الفناء والدمار، ألن االجتماع الذي مل ميلك هدفا موحدا و واضحا، 
سيحرتق بنار اجلهالة والضالل، ولن ينجو من اهلاوية اليت سقط 

فيها.8
من  متعددة  مواقع  يف   أمرياملؤمنني علي  اإلمام  يصف  و 

»هنجالبالغة« عصر اجلاهلية قبل اإلسالم ويقول فيما يقول:
»َأْرَسَلُه َعَلى ِحیِن فنَتنَْرة ِمَن الرُُّسِل، َوُطوِل َهْجَعٍة ِمَن اأْلَُمِم، َواْعِتَزاٍم ِمَن 
ننَْیا َكاِسَفُة ال�ُّوِر،  اْلِفَتِن، َواننَْتَشار ِمَن اأْلُُموِر، َوتنََلظٍّ ِمَن اْلُحُروِب، والدُّ
ظَاِهَرُة اْلُغُروِر، َعَلى ِحیِن اْصِفَراٍر ِمْن َورَِقَها، َوِإيَاٍس ِمْن َثَمرَِها، َواْغِورَاٍر 
ِمْن َمائَِها، َقْد َدَرَسْت َمَ�اُر اْلُهَدى، َوَظَهَرْت َأْعاَلُم الرَِّدى، َفِهَي ُمَتَجهَِّمٌة 

أكل  اْلِجیَفُة  َوَطَعاُمَها  اْلِفتنَْ�ُة،  َثَمُرَها  طَالِِبَها،  َوْجِه  ِفي  َعاِبَسٌة  اِلَْهِلَها، 
العرب للمیتة من شدة االضطرار، َوِشَعارَُها اْلَخْوُف، َوِدثَارَُها السَّْیُف.«٩

كما وصف اإلمام علي يف خطبة أخرى، وضع عرب اجلاهلية 
قبل بعثة الرسول األعظم هكذا:

»ِإنَّ اهلَل بنََعَث محّمداً)ص( َنِذيراً ِلْلَعاَلِمیَن، َوَأِمی�اً َعَلى التنَّْ�زِيِل، َوأَننُْتْم 
َمْعَشَر اْلَعَرِب َعَلى َشرِّ ِدين، َوِفي ِشرِّ َدار، ُمِ�یُخوَن بنَْیَن ِحَجارَة ُخْشن 
ِدَماءَُكْم،  َوَتْسِفُكوَن  اْلَجِشَب،  َوتَْأُكُلوَن  اْلَكِدَر  َتْشَربُوَن  َوَحیَّات ُصمٍّ، 

َوتنَْقَطُعوَن َأْرَحاَمُكْم. األص�ام ِفیُكْم َمْ�ُصوبٌَة، َواألثَاُم ِبُكْم َمْعُصوبٌَة.«10
و بالتأمل يف هذه النصوص نستطيع أن نستقرئ أهم مالمح اجملتمع 
اجلاهلي، ونشخص أظهر مسات احلياة فيه. فهذه النصوص تصف 
اجملتمع اجلاهلي باجملتمع الضال املنحرف الذي ال يهتدي مبعامل الدين، 
وال يستضيء بأنوار منهجه فهو يقف موقف الرفض والتشكيك من 
رساالت األنبياء، ويصر على الكفر، والضالل، واتباع اهلوى وتظهر 
فيه الفنت واضطراب األمور واحلرب وسفك الدماء والظلمة والغرور 
والنخوة وتغلب عليه الشهوة، وتقوده امللذات، بعد أن قطع عالقته 
باهلل وكان طبيعياً أن تكون هذه احلياة اجلاهلية حياة موبوءة بالفساد 
الذنوب  األرحام ورواج  وانقطاع  األصنام  وعبادة  والعبث  واجلرمية، 

والتيه واحلرية واحلقد والعصبية، وانتصار الشهوة واهلوى.
الزهراء يف جانب من  فاطمة  الطاهرة  الصديقة  قد وصفت  و 
ألهايل  االجتماعية  احلالة   النيب مسجد  يف  التارخيية  خطبتها 

اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ويف العصر اجلاهلي فقالت:
»وك�تم على شفا حفرة من ال�ار، ِمْذَقة الشارب ونهزة الطامع، وقبسة 
العجالن، وموطئ األقدام، تشربون الطرق، وتقتاتون القّد، أذلة خاسئین 
صاغرين، تخافون أن يتخطفكم ال�اس من حولكم، فأنقذكم اهلل تبارك 

11».وتعالى بمحّمد

3. سمات العصر الجاهلي
ومع اتضاح مالمح »اجلزيرة العربية« يف العصر اجلاهلي، نتطرق إىل 
مسات هذا العصر. وقد بينت العديد من اآليات القرانية املؤشرات 
للعصر  واالجتماعية  والثقافية  واألخالقية  العقائدية  والسمات 
اجلاهلي. وبناء على ذلك فإن تسليط الضوء على هذه اآليات، 

ميكن أن يقودنا إىل رسم صورة شاملة عن هذا العصر.

الف( السمات العقائدية واألخالقیة
 املعصومني األئمة  الكرمي« و روايات  »القرآن  آيات  إىل  نظرا 
ميكن تناول عدة موضوعات بوصفها مؤشرات عقائدية وأخالقية 

للعصر اجلاهلي، ميكن اإلشارة باختصار إىل التايل منها:

1. التهرب من الحق ومحاربة الحق
إن أهم صفة عقائدية واخالقية للعصر اجلاهلي تتمثل يف التهرب 
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يف  واللجاجة  والتعنت  احلق  على  والتمرد  احلق  وحماربة  احلق  من 
وروايات  الكرمي  القرآن  وقد وصف  الواحد.  األحد  قبول كالماهلل 

املعصومني)ع( هذه اخلصائص باحلمّية والعصبّية.
فَأَنَزاَلللَُّه  اْلَجاِهِلیَِّة  َحِمیََّة  اْلَحِمیََّة  قنُُلوِبِهُم  ِفي  الَِّذيَن َكَفُروا  َجَعَل  »ِإْذ 

َسِكیَ�َتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِ�یَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التنَّْقَوى«12
وجاء يف تفسري »جممع البيان« يف باب توضيح معىن »احلمية« بأن 
هذه املفردة تعين اإلنكار وعدم التسليم للحق، فعلى سبيل املثال، 
بالغضب  أنه يتصف  فاملراد  يقال »فالن ذو محية منكرة«  عندما 

واللجاجة.13
وكما تنص عليه التفاسري فإن هذه اآلية نزلت أثناء صلح احلديبية 
الرحيم  الرمحن  بسماهلل  بعبارة  لإلتيان  قريش  معارضة كفار  وبعد 
ورسوالهلل يف معاهدة الصلح. وجاء يف تفسري »الربهان« نقال عن 

علينب إبراهیم قمي يف هذا اجملال:
قالوا  بن عمرو  قريش وسهیل  اآلية[ هم  في هذه  بالكافرين  ]المراد 
إن ك�ا  قالوا:  الرحیم، كما  الرحمن  ]اهلل[  النعرف  »إن�ا   :لل�بي

نعتبرك نبیاهلل، لما ك�ا نحاربك. إذن اكتب »محّمدبن عبداهلل.«14
بالتفصيل إىل مسات  القاصعة  ويتطرق اإلمام علي يف اخلطبة 
العصبية واحلمية لدى الناس يف عصره واعترب إبليس بأنه أول من 

أظهر العصبية وتبع احلمية:
َأَساَس  َوَضَع  الَِّذي  اْلُمْسَتْكِبرِيَن،  َوَسَلُف  اْلُمتنََعصِِّبیَن،  ِإَماُم  »فنََعُدوُّاهلِل 
ِقَ�اَع  َوَخَلَع  التنََّعزُِّز،  لَِباَس  َوادَّرََع  اْلَجْبرِيَِّة،  رَِداَء  اهلَل  َونازََع  اْلَعَصِبیَِّة، 

التََّذلُِّل.«15
وحیذر اإلمام علي يف جانب آخر من هذه اخلطبة، الناس من 

سلوك طريقة احلمية والعصبية ويقول:
»فَاْحَذُروا َعُدوَّ اهلِل َأْن ينُْعِدَيُكْم ِبَدائِِه، َوَأْن َيْسَتِفزَُّكْم بِِ�َدائِِه، َوَأْن ُيْجِلَب 

َعَلْیُكْم ِبَخْیِلِه َورَِجِلِه.«16
ويشري اإلمام يف هذه اخلطبة إىل التهديد الذي يطلقه الشيطان 
إلغواء مجيع أهل األرض ويؤكد بأن أبناء احلمية وإخوان العصبية 

يصدقون كالم الشيطان:
الشَِّديِد،  بِال�نَّْزِع  َلُكم  َوَأْغَرَق  اْلَوِعیِد،  َسْهَم  َلُكْم  فنَوََّق  َلَقْد  »فنََلَعْمِري 

َورََماُكْم ِمْن َمَكان َقرِيب، وقَاَل 
»َربِّ ِبَما َأْغَوينَْتِ�ي اَلزَينَِّ�نَّ َلُهْم ِفي ااْلْرِض َواُلْغوِينَ�نَُّهْم َأْجَمِعیَن«17

اْلَحِمیَِّة،  أَبنَْ�اُء  ِبِه  َقُه  َصدَّ ُمِصیب،  َغْیِر  ِبَظنٍّ  َورَْجماً  بَِعید،  ِبَغْیب  َقْذفاً 
َوِإْخَواُن اْلَعَصِبیَِّة، َوفنُْرَساُن اْلِكْبِر َواْلَجاِهِلیَِّة.«18

علي  اإلمام  كالم  يف  التدقيق  خالل  من  االستنتاج  وميكن 
أمرياملؤمنني بأن احلمية والعصبية ال تقتصر على اجلاهلية األوىل، 
بل ميكن مشاهدة مسات اجلاهلية يف أي زمان يتبع فيه الناس إمام 

املتعصبني وسلف املستكربين وينازعون اهلل بدال من التذلل له.
وما الفارق حقا بني عرب اجلاهلية املتعصبني الذين سلكوا طريق 
التكرب والغرور وأحجموا عن طاعة اهلل الرمحن الرحيم وقبول رسالة 

الظاهر  يف  املتحضرين  اجلديد  العصر  قوم  وبني   األكرم النيب 
ممن يرفعون شعار املذهب اإلنساين ويعتربون اإلنسان حمور الكون 
وصاحب الصالحية التامة واملطلقة ويستندون إىل املذهب العقلي، 
الفردية  العالقات  مجيع  لتنظيم  أساسا  البشري  العقل  ليعتربوا 
املبين  احلداثة  عصر  بأن  القول  ميكن  أال  لإلنسان؟  واالجتماعية 
على العلمانية والذي يفيت بقطع العالقة كاملة بني األرض والسماء 
هو  االجتماعية،  احلياة  يف  اإلهلية  اهلداية  عن  اإلنسان  واستغناء 

استمرار لعصر اجلاهلية األوىل؟

2. الحكم بغیر ما أنزل اهلل
احلق  من  التهرب  على  وتأسيسا  اجلاهلية  عصر  قوم  أحجم  لقد 
وحماربة احلق، عن القبول حبكم اهلل واعتمدوا يف حياهتم االجتماعية 
األحكام اجلاهلة، اليت هي يف معظمها أحكام غري إنسانية وغري 
عادلة بعيدة عن التعقل ومبنية على األهواء والشهوات والتعصبات 

القبلية.
بأن حیكم   األكرم النيب  آياته  إحدى  الكرمي يف  القرآن  ويأمر 
بني الناس مبا انزل اهلل وأال يتبع أهواء الذين يريدون تطبيق األحكام 

اجلاهلية:
»َوَأِن اْحُكم بنَینْ�نَُهم ِبَما أَنَزَل الّلُه َوالَ تنَتَِّبْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن ينَْفِتُ�وَك 

َعن بنَْعِض َما أَنَزَل الّلُه إلَْیك«1٩
وبعد هذه اآلية، حیذر اهلل، الناس من اتباع احلكم اجلاهلي يف مقابل 

حكم اهلل ويعترب حكم اهلل أحسن احلكم:
»َأَفُحْكَم اْلَجاِهِلیَِّة ينَبنُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوِقُ�ون«20

ويف ثقافة أهل البيت فإن كل ما هو غري حكم اهلل، هو حكم 
جاهلي وُحّذر الناس من ابتغائه.

عن اإلمام الصادق قال:
»الحكم حكمان، حكم اهلل، وحكم أهل الجاهلیة، فمن أخطأ حكم 

اهلل حكم بحكم أهل الجاهلیة.«21
إن احلكم حبكم اهلل يف مجيع اجملاالت االجتماعية حیظى بأمهية بالغة 
يف التعاليم اإلسالمية حبيث أن احلكم بغري ما أنزل اهلل يساوي الكفر 

والظلم. وجاء يف القرآن الكرمي يف هذا اخلصوص:
»َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أنزل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن«22

:واإلمام الصادق وعن اإلمام الباقر
»ومن حكم بدرهمین بغیر ما أنزل اهلل عّز وجّل فقد كفر باهلل تعالى.«23

ومثة الكثري من الروايات اليت نقلت يف هذا اخلصوص مت فيها هني 
اإلنسان عن احلكم والفتوى والعمل برأيه وضرورة اتباع كتاب اهلل 

وسنة نبيه يف مجيع اجملاالت.24
ونستقرئ مما سلف، بأن أي جمتمع ينظم عالقاته الثقافية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية على أساس القوانني غري اإلهلية ويستند إىل 
التعاليم البشرية يف التخطيط والتشريع والتنفيذ بدال من الرجوع إىل 

التعاليم الوحيانية، فإنه يكون قد سلك طريق اجلاهلية وال خيتلف 
عن اجملتمع اجلاهلي يف عصر النيب األكرم والذي احجم عن 
قبول حكم اهلل واتبع هوى نفسه، حىت وإن كان يف الظاهر جمتمعا 

حديثا ومتطورا.

3. االنغماس في الذنوب والضیاع
إن النتيجة الطبيعية لتهرب عصر اجلاهلية من احلق وحماربته احلق 
وإصراره على احلكم بغري ما أنزل اهلل هي قبول والية الشيطان يف 
مجيع اجملاالت واالنغماس يف الذنوب والضياع. وميكن أن نستشف 

:هذا املوضوع من كالم أمرياملؤمنني علي
»بعثه وال�اس ضالل في حیرة وخابطون في فت�ة قد استهوتهم األهواء 
واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلیة الجهالء حیارى في زلزال من 

األمر وبالء من الجهل.«25
ووفقا لثقافة القرآن الكرمي فإن الناس إما أن يتبعوا والية اهلل وبالتايل 
فتغمرهم  والطاغوت  الشيطان  والية  يتبعوا  أو  النور  يف  يعيشون 
الظلمات والضاللة.26 لذلك فإن القوم الذين خيالفون والية احلق 
ويعصون األوامر اإلهلية، يدخلون دائرة والية الشيطان وتتسم مجيع 

عالقاهتم الفردية واالجتماعية بصبغة شيطانية.
اليت ال تستسلم لوالية  وهذا هو املصري احلتمي جلميع اجملتمعات 
اهلل، سواء اجملتمع اجلاهلي يف عصر رسالة النيب األكرم أو يف 

اجملتمعات ما تسمى احلديثة يف العصر احلاضر.

ونظرا إىل ما أسلفنا، ميكن القول أن املوت اجلاهلي أو احلياة من 
دون إمام واليت ورد ذكرها يف الروايات اإلسالمية هلا مؤشرات متفاوتة 
مبا فيها: 1. التهرب من احلق وحماربة احلق، 2. احلكم بغري ما أنزل 
اهلل، 3. االنغماس يف الذنوب والضياع، 4. االحنطاط اخللقي، 5. 

الظلم وجتاهل حقوق اآلخرين.
وهذه السمات ال تقتصر على اجملتمع اجلاهلي يف عصر رسالة خامت 

النبيني حمّمد، بل تظهر يف كل جمتمع ال يعرف إمام زمانه.

السمات الثقافیة واالجتماعیة
إن معرفة وضع املرأة يف جمتمع ما، يعد مؤشرا مهما لتحديد الوضع 
حول  للحكم  جيدا  ومعيارا  اجملتمع  لذلك  واالجتماعي  الثقايف 
توجهاته وحتركه إما حنو السمو أو حنو االحنطاط. لذلك نتطرق هنا 
القرآن  بآيات من  العصر اجلاهلي مستشهدين  املرأة يف  إىل وضع 

الكرمي.

1. نظرة عرب الجاهلیة إلى المرأة
إن عرب اجلاهلية مل يكونوا يقيمون أي وزن للمرأة وكانوا يعتربون 
أبنائهم األناث مؤشرا على التعاسة والشقاء. لذلك فإن والدة أي 
فتاة كان يشكل عارا يف حياهتم، احلدث الذي ال يزول عاره إال بوأد 

الفتاة. ويقول القرآن الكرمي يف هذا اخلصوص: 
»َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم بِاألُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو َكِظیٌم ٭ ينَتنََواَرى ِمَن 
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اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبِه أَيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه ِفي التنَُّراِب َأاَل 
َساء َما َيْحُكُموَن«27

وورد هذا املوضوع أيضا يف آيات أخرى من القرآن الكرمي28 لكننا 
نكتفي هبذا القدر اختصارا للموضوع. 

2. الوضع األخالقي للمرأة
إن نظرة عرب اجلاهلية إىل األبناء األناث كان وليد الوضع املزري 
للمرأة يف اجملتمع الذي ساده الظلم والفساد والتمييز عشية بعثة النيب 
األكرم)ص(. اجملتمع الذي مل مينح املرأة أي حقوق فردية واجتماعية 

وكان ينظر اليها كمجرد سلعة جنسية.2٩
إن شروط بيعة النساء مع الرسول األكرم تظهر مدى الفساد 
والضياع الذي كان سائدا بني نساء عصر اجلاهلية. ويقول القرآن 

الكرمي يف هذا اخلصوص:
بِاللَِّه  اَلُيْشرِْكَن  َأْن  َعَلى  ينَُباِيْعَ�َك  اْلُمْؤِمَ�اُت  َجاَءَك  ِإَذا  ال�َِّبيُّ  أَينَُّها  »يَا 
َشْیًئا َواَلَيْسرِْقَن َواَلينَْزنِیَن َواَلينَْقتنُْلَن َأْواَلَدُهنَّ َواَليَْأتِیَن بِبنُْهَتاٍن ينَْفَترِيَ�ُه بنَْیَن 
أَْيِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َواَلينَْعِصیَ�َك ِفي َمْعُروٍف فنََباِيْعُهنَّ َو اْستنَْغِفْر َلُهنَّ اللََّه 

ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحیٌم«30
ومع إلقاء نظرة على املوضوعات اليت أوردها املفسرون يف تفسري هذه 
اآلية يتبني بأن األعمال اليت اعترب اإلقالع عنها شرطا البيعة مع 
النيب كانت بشكل ما سائدة بني معظم نساء ذلك العصر31 

وأراد اهلل هبذا منهن أن يقلعن عن القيام هبا.
وإحدى الصفات املذمومة األخرى لدى نساء عصر اجلاهلية، هي 
األوساط  يف  اجلنسية  ومفاتنهن  وزينتهن  حماسنهن  وإظهار  التربّج 
العامة. ويطلق القرآن الكرمي على هذه الظاهرة اسم التربّج وحیذر يف 
إحدى آياته متوجها إىل نساء النيب من التربج كنساء عصر اجلاهلية:

»َوقنَْرَن ِفي بنُُیوِتُكنَّ َوال تنَبنَرَّْجَن تنَبنَرَُّج اْلَجاِهِلیَِّة اأُلوَلى«32

3. الحقوق الفردية واالجتماعیة للمرأة
الفردية  حقوقها  من كل  حمرومة  اجلاهلي  العصر  يف  املرأة  كانت 
واالجتماعية حىت اإلرث وامللكية، وكانت تباع وتشرتى كالسلعة.33 
وقد اعرتف القرآن الكرمي وللمرة األوىل حبق املرأة يف التملك واإلرث 

وجعلها كالرجل تتمتع باحلقوق االجتماعية.
ويقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه حول حق امللكية لدى املرأة:
»ِللرَِّجاِل َنِصیٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َوِلل�َِّساِء َنِصیٌب ِممَّا اْكَتَسْبَن.«34
وفيما خيص حق اإلرث لدى النساء جاء يف القرآن الكرمي:

»ِللرَِّجاِل َنِصیٌب ِممَّا تنََرَك اْلَواِلَداِن َواأَلقنَْربُوَن َوِلل�َِّساِء َنِصیٌب ِممَّا تنََرَك 
اْلَواِلَداِن َواأَلقنَْربُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْ�ُه أو َكثنَُر َنِصیًبا َمْفُروًضا.«35

ومع جمئ اإلسالم فإن املرأة متتعت بالكثري من احلقوق اليت كانت 
قد حرمت منها يف العصر اجلاهلي وأصبح من واجب الرجال تكرمي 

حقوقها.

والبد يف ختام دراسة وضع املرأة يف عصر اجلاهلية األوىل التذكري 
بعدة نقاط:

إن السبب الرئيس النتشار الفساد والتيه وتنامي التفسخ اخللقي و 
االجتماعي يف هذا العصر، يكمن يف أن الناس مل يكونوا حیظون 
بقائد وزعيم اهلي يهتدون هبديه ليميزوا الصاحل عن الطاحل واملعروف 
من  فإن  ظروف  هكذا  ويف  غريه.  عن  القومي  والطريق  املنكر  عن 
الطبيعي أن يتسلم زمام األمور قادة ضالون وأعوان وأنصار الشيطان، 

ممن يدفعون اجملتمع إىل حافة السقوط واالهنيار؛
إن منو  اجلاهلية األوىل بل  الظروف التقتصر على عصر  إن هذه 
وانتشار وتفشي الفساد والضياع والتيه حیصل يف كل جمتمع يفتقد 
بوضوح  اليوم  للعيان  بادية  الظروف  وهذه  إهلي.  وزعيم  قائد  إىل 
يف اجملتمعات الغربية وإن كل مظاهر اجلاهلية األوىل بارزة يف هذه 
اجملتعات اليت تعرف باحلديثة. وهذه هي الظاهرة اليت تعرف باجلاهلية 

احلديثة؛
فإن كانت البنت يف عصر اجلاهلية األوىل، مصدر عار وبؤس وكان 
الطبيعية  اخلصوصية  فإن  اجتماعية فحسب،  ومكانة  قيمة  للذكر 
لألنثى والدور الرئيسي للمرأة أي األمومة والزوجية تعترب يف اجلاهلية 
احلديثة أدوارا كليشية وسببا لتدين مكانة املرأة. ويف هذه اجملتمعات 
يتم االعرتاف حبقوق املرأة فقط إن ختلت عن دورها التقليدي ومتيزت 
والنشاطات  العمل  تقتحم جماالت  مثله  وأصبحت  الرجل  مبيزات 

االجتماعية املختلفة.
الرجل،  باألمس سلعة جنسية ووسيلة الستمتاع  املرأة  وإن كانت 
التجارة  ألكثر  ومادة  جنسية  سلعة  إىل  أيضا  اليوم  حتولت  فاهنا 
للمنتجات  ومشرت  متلق  وأصبحت  رحبا36  اجلنس(  )جتارة  العاملية 
الرأمسايل  العامل  يف  و...  واملالبس  التجميل  ملستحضرات  امللونة 
من  بدء  الكربى  الشركات  منتجات  من  املزيد  وبيع  لعرض  وأداة 
فرشاة اإلنسان ومعجون األسنان والشامبوهات وانتهاء بالتلفزيون 

والغساالت والسيارات.37
وإن كانت املرأة يف جاهلية ما قبل اإلسالم، تتربج وتعرض زينتها يف 
احملافل العامة، فإهنا يف جاهلية العصر احلديث، حتولت إىل العبات 
الصور جذابية وإثارة يف  بأكثر  أنفسهن  تنتهي لعرض  مسابقة ال 
مليارات  اليوم  ينفقن  النساء  أن  لدرجة  املرئي،  واإلعالم  الشوارع 

الدوالر سنويا على أنفسهن من أجل التربج والتجميل.38
وإن كان عرب اجلاهلية يتعاملون بعنف بالغ مع الفتيات والنساء 
وكانوا يقومون بوأدهن، فإن البشرية املتحضرة يف العصر احلديث، 
قد أوصلت العنف ضد املرأة إىل ذروته. وعلى سبيل ملثال، يتم يف 
الواليات املتحدة سوء التعامل مع إمرأة كل 8 ثواين ويتم االعتداء 
على إمرأة كل 10 ثوان. وإمجاال فإن 51 باملائة من النساء الكبار، 

يتعرضن للعنف واالعتداء.3٩
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تتمثل يف  للبورنو  العاملية  االيرادات  فإن   »internet filter review«
توزيع األفالم على الفنادق ونوادي اجلنس وصناعة اجلنس االلكرتونية وبلغت 
٩7 مليار دوالر عام 2006. وهذا العائد يساوي ايرادات الشركات الرائدة 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات مبا فيها »مايكروسوفت، »غوغل«، »امازون«، 
»اي يب«، »ياهو«، »ابل«، »نت فليكس« و »ارث لينك«. ان املبيعات 
السنوية يف أمريكا تقدر بنحو 10 مليارات دوالر أو حىت أكثر )كريس هجز، 
بأمريكا«،سياحة  الثقايف  اخرالزمان  عالمات  اخر  العادية،  غري  »بورنوغرافيا 
الغرب، العام اخلامس، رقم 75، 200٩؛ الفمينية، هزمية اسطورة حترر املراة 
يف الغرب، ج 2، صص 26٩ ـ 274. )للمزيد من املعلومات يف هذا اجملال، 
راجع: ادريان فرانكلني، »اجلنس والسياحة«، سياحة الغرب، العام اخلامس، 

رقم 61 2008(.
37. ملزيد من املعلومات راجع: نورمن سولومون، »املراة وصناعة اإلعالنات 

التجارية«، سياحة الغرب، العام الرابع، رقم 42، 2006.
38. للمزيد من املعلومات، راجع: كريك تشامربالين، »صناعة املوضة واجلمال 
يف مقابل الفمينية«، سياحة الغرب، العام السادس، رقم 67، 2008؛ جويل 
كايت، »اجلمال باي مثن«، سياحة الغرب، العام السادس، رقم 66، 2008؛ 

الفمينية؛ هزمية اسطورة حترر املراة يف الغرب، ج 2، صص 217- 223.
3٩. ملزيد من املعلومات راجع: »العنف ضد املراة: تقرير عن املؤمتر الدويل 
الرابع للمراة«، سياحة الغرب، العام الثالث، رقم 35، 2006؛ الفمينية، هزمية 
اسطورة حترر املراة يف الغرب، ج 2، ص 177- 1٩0؛ باتريكيا واسكويز، 
»حياة املراة املليئة باملعاناة واالمل يف عامل اليوم«، سياحة الغرب، العام اخلامس، 

رقم 60، 2008.

شفیعي  إسماعیل   ،» والحضارات  الثقافات  انهیار  »سر  من  المقتبس 
سروستاني، هالل، طهران، 1394 ش.
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علم الفيزیاء

قد شجع اهلل تعاىل الناس يف القرآن الكرمي بذكره اآليات اإلهلية يف 
الناس بذكر خلق  الطبيعة بالتفكر يف الطيعة و يف آياته و هدى 
السماوات و االرض باحلق و تنزيهه عن الباطل و اعتبار التفكري 
من أوصاف أوىل االلباب لعباده.و قام العلماء املسلمون باتباعهم 
ما امرهم اهلل به اهتموا باخللق و الطبيعة و قاموا بأحباث يف الطبيعة 
و اخللق و امليزات الطبيعية للمخلوقات لتوسيع الثقافة اإلسالمية 
العلماء  ترك  و  حضارهتا.  و  اإلسالمية  الثقافة  أثروا  و  العظيمة  
املسلمون يف جمال الفيزيا و الكيميا و علم امليكانيكا أعماال عجيبة 

و باقية و كل علم ينظر إىل الطبيعة من زاوية خاصة.
عدم كتابة تاريخ العلم من جانب املسلمني عيب كبري يؤدي إىل 
تغريب الشباب و العلماء و إنكارهم الذات .و قليال ما يذكر يف 
املصادر اجلامعية أن اخلوارزمي أب لعلم احلاسوب و ال نعرف أن 
كلمة الغوريتم )اخلوارزمية( من امسه .إن قانون نيوتن الثالث و الذي 
يقول: لكل قوة فعل قوة رد فعل، مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها 
في االتجاه، تعمالن على نفس الخط وتؤثران على جسمین مختلفین. 
أخذ من قانون العلية و قد كتب ابوعلى سی�ا قبل قرون أنه لو مل 

يكن االصطكاك اجلسمي يف الفلك املتحرك مل يقف عن احلركة.
إن التوصل إىل املصدر الرئيسي لعلم الفيزيا صعب على حد التوصل 
ملنهل األهنار الكبرية و كما أن كل هنر كبري يتشكل من عدة اهنار 
و جداول صغرية فالينابيع اليت أحدثت النهر الكبري لعلم الفيزياء 
كانت منتثرة يف خمتلف أحناء العامل .و من الطريف أن األمم القدمية 

كالبابليني و املصريني سامهوا يف تطوير الرياضيات و علم الفلك و 
النجوم و لكنهم ليس لديهم أي دور يف تقدم الفيزياء.

تاريخ الفیزياء و علم المیكانیكا قبل اإلسالم 
امليالد  قبل  السادس  القرن  يعيش يف  تالس و هو كان  اثبت  لقد 
اخلفيفة. االشياء  ميزة جيذب  الكهرمان  اصطكاك  من  أنه حیدث 

هبذا  بثقته  اليوناين  احلكيم  و  الرياضيات  عامل  فيثاغورث  أن  كما 
املبدأ أن االعداد حتكم العامل قام باحباث حول عالقة طول األوتار 
يف األدوات املوسيقية  و اليت تتشكل من تنسيقها االصوات .هذه 
االكتشافات له رمبا اول بيان رياضي لقانون فيزيائي و ميكنها أن 
تكون أول خطوة لظهور الفيزياء النظرية.إن أرسطو يف القرن الرابع 
قبل امليالد قام بتقسيم العلوم و اعترب كل اشیاء عالم الكون و الفساد 

فوسيسا.
إن أرمخيدس يف القرن الثالث قبل امليالد كان عامل علم امليكانيكا و 
هو بني قوانني الرافعات و حبث حول قضية اجياد مركز الثقل لكل 
جسم.و أهم اكتشافات ارمخيدس قانونه حول االجسام يف السوائل 

.فهو أبدع أدوات كارافعات و املنجنيق و ميزان الغلظة و...
و كان بطلميوس عامل علم النجوم و علم الرياضيات اليوناين الذي 
قام بأحباث عميقة حول النور يف القرن الثاي قبل امليالد.و توقف 

بعده األحباث الفيزيائي لفرتة.

علم المسلمین

علم المسلمین

تکامل علم الفیزياء و المیکانیکا في العالم اإلسالمي
الف( يعقوب بن اسحاق ک�دی )185 - 256هن(

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الك�دي عالمة عريب مسلم، برع يف 
الفلك والفلسفة والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات واملوسيقى 

وعلم النفس واملنطق.
و كان الكندي قد ألف كتب كثرية يف الفيزياء حول وزن األجسام و 
اجلزر و املد. و يعترب ماكس ماير هوف الکندی من كبار العلماء يف 
علم الفيزياء و الذي كتب و الف أكثر من 265كتاب و رسالة.

و قام الکندی بدراسة قوانني سقوط األجسام و له مؤلفات حول 
املناظر و املرايا و الظاهرات اجلوية.

ترجم كتابه الريح و املطر بعد القرن احلادي عشر إىل الالتينية و 
نال رسالة الكندي يف قضية الضوء عد ترمجتها إىل الالتينية بشهرة 

واسعة يف الغرب.

ب( عبد الرحمن الخازني )1115 - 1150م.(
عبد الرحمن الخازني املكىن بـأبي الفتح؛ هو العامل املسلم الفيزيائي 
بالفلسفة  تأثر  الذي  والفيلسوف  والرياضي  والكيميائي  واألحيائي 
اإلغريقية البيزنطية. لديه مساهات مهمة يف الفيزياء و علم الفلك.

احلكمة،  ميزان  الفيزياء يف كتابه  علم  اخلازين مبسامهاته يف  يعرف 
وقد أهنى تأليفه سنة 1121 للميالد، والذي بقي جزًء مهماً من 
منجزات احلضارة اإلسالمية يف علم الفيزياء. حیتوي الكتاب على 
دراساته يف قوى إتزان املوائع الساكنة، تركيبها واستخداماهتا؛ وطّور 
نظريات قوى االحتكاك واملوائع اليت تكمن فيها، كما مت تطويرها من 
قبل سابقيه ومعارفه. كما احتوى الكتاب على أوصاف لآلالت اليت 
قام برتكيبها سابقيه من قبل، ويشمل القياس املرتي بابوس، والدورق 
املكثف للبريوين )وهو نوع خاص من األدوات املخربية، يشبه دورقاً 
زجاجياً حیتوي بداخله على أنبوب حیبس السوائل بداخله بفعل تأثري 
بإتزان  اخلاصة  على آالالته  أيضاً  اجلوي(، كما مشل  اهلواء  ضغط 
املوائع واملوزاين املتخصصة واملوازين القياسية )وهي اليت تكون فيها 
نقطة االرتكاز بني ذراعني أحدمها أطول من اآلخر والذراع األطول 

هو الذي ينزلق عليه مراكز القوة(.
يعترب البیروني واخلازين مها من أول العلماء الذين طبقوا الطرق العلمية 
يف إجراء التجارب على القوى الساكنة والقوى املتحركة، وبشكل 
خاص يف حساب الوزن النوعي، واعتمد بناء النظرية على املوازين 
وقياس الوزن. لقد قام اخلازين والعلماء املسلمني الذين سبقوه بتوحيد 
القوى الساكنة والقوى املتحركة يف فرع واحد من العلوم، يسمى: 
املوائع  إتزان  قوى  وجتميع  بضم  قاموا  احلركة، كما  ميكانيكا  علم 
جديد  علم  والدة  إىل  بذلك  ليؤدي  املتحركة  القوى  مع  الساكنة 

يسمى: قوى إتزان املوائع املتحركة.
كما قاموا بتطبيق النظريات الرياضية املتعلقة حبساب النسب وطرق 

العام  القانون  باستخدام  الالهنائية  التفاضلية  املشتقات  حساب 
حنو  األوىل  اخلطوة  خطوا  والتكامل، كما  التفاضل  يف  لالشتقاق 
استخدام طرق احلل باستخدام اجلرب والتفاضل والتكامل الصحيح 
يف حساب القوى الساكنة. وكانوا أيضاً أول من قاموا بتعميم نظرية 
مركز اجلاذبية األرضية، وأول من قاموا بتطبيقها على األجسام ثالثية 
ونقلها،  األوزان  لرفع  القوة  ذراع  نظرية  أوجدوا  أهنم  األبعاد. كما 
يف  حد كبري  إىل  تطويره  مت  والذي  األرضية  اجلاذبية  علم  وأنشئوا 
العصور الوسطى املظلمة يف أوروبا. أدت مسامهات اخلازين والعلماء 
املسلمني الذين سبقوه يف ميكانيكا احلركة إىل بناء األسس للتطور 
الالحق يف ميكانيكا احلركة الكالسيكية يف هناية العصور الوسطى 

املظلمة يف أوروبا.
العلماء  نظريات  الكتاب  هذا  من  األوىل  الثمانية  األجزاء  تعاجل 
املسلمني الذين سبقوه، ويشمل هؤالء: الرازي، وأبو الرحیان البريوين، 
وعمر الخیام. كما أن اخلازين أوضح باهتمام بالغ فشل اإلغريقيني 
القدماء يف التمييز بني القوة والكتلة والوزن. كما أنه توجه إىل إظهار 
املعرفة بوجود كتلة اهلواء، وتناقصها يف الكثافة واالرتفاع. كما أن 
التعريف الدقيق للوزن النوعي مت إعطاؤه من قبل اخلازين يف مؤلفه: 

كتاب »ميزان احلكمة«.
التقليدية كخاصية  األرسطوطالية  باملفردات  الثقل  اخلازين  عّرف 

ضمنية يف األجسام الثقيلة.
كما أنه يظهر ماذا أراد اخلازين مبعىن اجلاذبية األرضية )الكلمة مرادفة 
لكلمة الثقل يف اللغة العربية( وكال الكلمتني هلما نفس الفكرة يف 
القوة نسبة إىل نقطة  املبدأ احلديث لطاقة الوضع األرضية ومتجه 
)وكال املعنيني مت اشتقاقهما من الكوهي وابن الهیثم(. يف إحدى 
احلالتني، أظهر اخلازين أنه أول من اقرتح أن اجلاذبية األرضية جلسم 
خيتلف باختالف بعد املسافة عن مركز األرض. يف أول إحساس 
له لكلمة )اجلاذبية األرضية(، إال أن املبدأ مل يتم األخذ به بعني 
االعتبار مرًة أخرى حىت جاء نیوتن بقانون اجلذب العام يف القرن 
الثامن عشر للميالد. ولكن يف ثاين إحساس له بالكلمة، مت األخذ 
باملبدأ بعني االعتبار مرًة أخرى من قبل جوردانوس دي نيمور يف 

القرن الثالث عشر للميالد.

ج( کمال الدين الفارسي )665 - 719هن(
كمال الدين احلسن بن علي بن احلسن الفارسي عامل علم الرياضيات 
و الفيزيائي البارز  اإليراين، قدم مسامهات كبرية يف البصريات ونظرية 

األعداد.
انكسار  بشأن  طرحه  بسؤال  بالبصريات  اهتمامه  الفارسي  بدأ 
الضوءعلى استاذه الشريازي، فنصحه باالطالع على كتاب املناظر 
»تنقيح  عن كتاب  العميقة  الدراسة  تلك  فأسفرت  اهليثم،  البن 

املناظر« لكمال الدين الفارسي.

علماء المسلمون و
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من املعروف أن الفارسي أول من أعطى تفسريًا رياضًيا ُمرضًيا حول 
ظاهرة قوس قزح، وتفسريه لطبيعة األلوان فأصلح بذلك نظرية ابن 
انكسار شعاع ضوء  أن  يثبت  أيًضا وضع منوذج  الفارسي  اهليثم. 
فيما  أكثر  أو  انكسار  يتخللها  املاء،  يف  مرتني  حیدث  الشمس 
باملاء  مملوء  شفافة  جمال  باستخدام  ذلك  الفارسي  أثبت  بينهما. 
وكامريا مظلمة. استند الفارسي يف أحباثه على التحقيقات النظرية يف 
مبحث انكسار الضوء اليت أجريت على املرايا احملدبة أو الكرة احملرقة 
كما كان يسميها من سبقوه كابن سهل وابن اهليثم. وكما أشار يف 
كتابه تنقيح املناظر، فقد استخدم الفارسي وعاء كبري من الزجاج 
على شكل كرة مملوء باملاء، ليكون بديالً عن قطرة املاء، مث وضعها 
يف كامريا مظلمة هبا فتحة ميكن التحكم هبا إلدخال الضوء. قام بعد 
ذلك بعد حماوالت إلدخال الضوء وسجل مالحظات مفصلة حول 
انعكاسات وانكسار الضوء، ليثبت أن ألوان قوس قزح هي ظاهرة 
تنتج من حتلل الضوء. توصل ثيودوريك من فرايربغ إىل نفس النتيجة 
)بدون أي اتصال بينهما، على الرغم من أهنما اعتمدا على أعمال 
ابن اهليثم(، ويف وقت الحق حقق ذلك رينيه ديكارت وإسحاق 
أجرى  املثال،  سبيل  )على  الضوء  انكسار  حول  بتجارهبم  نيوتن 
نيوتن جتربة مماثلة يف كلية ترينييت باستخدام املنشور بدال من الكرة(.

من أعماله:
• كتاب »تنقيح املناظر« تعليًقا على كتاب »املناظر« البن اهليثم.

• خمطوطة »تذكرة األحباب يف بيان التحاب«.
• كتاب »البصائر يف علم املناظر«، وهو كتاب يقدم خمتصر لطلبة 

البصريات، حول كتاب املناظر دون براهني أو جتارب.

د( ابن ملكا البغدادي )480 - 560هن( 
أبو البركات هبة اهلل بن علي بن ملكا البغدادي، طبيب وفيلسوف 

اشتهر يف القرن السادس اهلجري / الثاين عشر امليالدي.

ابن ملكا والفیزياء:
يقول هبة اهلل بن ملكا البغدادي يف كتابه »املعترب يف احلكمة«:

بال�ظر  يكون  الذي  الحكمي  التعلیم  طريق  يسهل  هذا  فعلى   ...
واالستدالل، وهذا القانون بعی�ه يستعمل في هذا العلم المسمى بالعلم 
يساير  العلم  على  المشتمل  وهو  الطبیعیة،  إلى  الم�سوب  الطبیعي 
المحسوسات من الحركات والتحركات والمحركات، وما مع الحركات 

وبالحركات والمتحركات وفي المتحركات من اآلثار المحسوسة. 
وميضي ابن ملكا يف الورقة اخلامسة من نفس املخطوط يقول: 

... وقوم سموا بالطبیعیة كل قوة جسمانیة، أع�ي كل مبدأ فعل يصدر 
األمور  هي  الطبیعیة  األمور  فتكون  فیها،  وجوده  مما  األجسام  عن 
لها، وكما يصدر  أنها موضوعات  أما على  القوة،  إلى هذه  الم�سوبة 
وهیئات  وحركات  آثار  وإما  طبیعیة،  أجسام  فیقال  ع�ها كاألجسام، 

ال�اظرة  العلوم  الطبیعیة هي  صادرة ع�ها كاأللوان واألشكال. والعلوم 
وما  وساكن،  متحرك  في كل  ال�اظرة  فهي  الطبیعیة،  األمور  هذه  في 
ع�ه، وما به، وما م�ه، وما إلیه، وما فیه الحركة والسكون. والطبیعیات 
هي األشیاء الواقعة تحت الحواس من األجسام وأحوالها، وما يصدر 
وذوات  قوى  من  فیها،  ذلك  يفعل  وما  وأفعالها،  حركاتها  من  ع�ها 
غیر محسوسة، فالعلم يتعرض ألظهرها فأظهرها أواًل، ويترقى م�ه إلى 

األخفى فاألخفى... .

ابن مَلكا وعلوم المیكانیك:
يف كتاب ابن مَلكا )املعترب يف احلكمة( نصوص هامة ختتص حبركة 

األجسام، ومنها:

• أنواع احلركة:
الطبيعية واحلركة  ابن ملكا إىل نوعني من احلركة، مها احلركة  يشري 

القسرية، حيث يقول: 
... فإن الحركة أما طبیعیة وإما قسرية، والقسرية يتقدمها الطبیعیة، ألن 
المقسور إنما هو مقسور عن طبعه إلى طبع قاسره، فإذا لم يكن حركة 
بالطبع لم يكن حركة بالقسر، والطبیعیة إنما تكون عن مباين بالطبع إلى 

م�اسب بالطبع، أو إلى م�اسب أنسب من م�اسب... . 
يوضح ابن ملكا مسات احلركتني الطبيعية والقسرية، كما أنه يشري 
إىل وجود خاصية مدافعة اجلسم عن بقائه على حاله، وهي بعض 
معاين القانون األول للحركة، أو على وجه أصح قانون ابن سی�ا يف 

احلركة والسكون.

• كمية احلركة:
قوة  تأثري  للجسم حتت  احلر  التساقط  ملكا عن حركة  ابن  كتب 
جذب األرض له، وأشار إىل أن حركة اجلسم تتزايد يف السرعة كلما 
أمعن اجلسم يف هبوطه احلر، حبيث أن تأثريه يشتد مع طول املسافة 

املقطوعة.

• التساقط احلر لألجسام:
وقف علماء العرب واملسلمني على حقيقة تساقط اجلسم تساقطاً 
تأثري قوة جذب األرض، متخذاً يف ذلك  تساقطاً حراً حتت  حراً 
اخلط  وهو  الطبيعي،  موضعه  إىل  للوصول  سعيه  الطرق يف  أقصر 
املستقيم، ويف هذا الشأن يقول ابن ملكا: فكل حركة طبیعیة فعلى 

استقامة.
كذلك أيقن ابن ملكا أنه لوال تعرض األجسام الساقطة سقوطاً 
حراً ملقاومة اهلواء لتساقطت األجسام املختلفة الثقل واهليئة بنفس 
السرعة، وبذلك يكون ابن ملكا أول من نقض القول املأثور عن 
أرسطو طاليس بتناسب سرعة سقوط األجسام مع أثقاهلا، وهو قول 

علم المسلمین

علم المسلمین

خاطئ متاماً، فيكون ابن ملكا قد حقق سبقاً أكيداً يف جمال حركة 
األجسام حتت تأثري اجلاذبية األرضية قبل جالیلو جالیلي )1564 - 

1642م( حبوايل مخسة قرون من الزمان.

• القانون الثاين للحركة:
لعل أقرب ما توصل إليه علماء العرب واملسلمني من معاين ما تعارفنا 

على تسميته بالقانون الثاين للحركة، هو قول ابن ملكا: 
وكل حركة ففي زمان ال محالة، فالقوة األشّدية تحّرك أسرع، وفي زمان 
أقصر، فكلما اشتدت القوة ازدادت السرعة، فقصر الزمان، فإذا لم 
تت�اه الشدة لم تت�اه السرعة، وفي ذلك أن تصیر الحركة في غیر زمان 

وأشد، ألن سلب الزمان في السرعة نهاية ما للشدة. 
يشري ابن ملكا يف هذا النص إىل أن سلب الزمان يف السرعة هناية ما 
للشدة، وإمنا قال سلب الزمان يف السرعة، وهذه إشارة إىل التسارع 
)أو العجلة( حيث التسارع يساوي السرعة مقسومة على الزمان )أو 
هي على وجه الدقة معدل تغري السرعة بالنسبة للزمن(. ويتضح من 
هذه املعاين أن ابن ملكا يشري إىل تناسب القوة مع تغري السرعة 
بالنسبة للزمن، وهذا معىن قريب جداً من القول بتناسب القوة مع 

التسارع.

• القانون الثالث للحركة:
يشري ابن ملكا إىل القانون الثالث للحركة يف قوله: 

إن الحلقة المتجاذبة بین المصارعین لكل واحد من المتجاذبین في 
جذبهما قوة مقاومة لقوة اآلخر، ولیس إذا غلب أحدهما فجذبها نحوه 
يكون قد خلت من قوة جذب اآلخر، بل تلك القوة موجودة مقهورة، 

ولوالها لما احتاج اآلخر إلى كل ذلك الجذب. 
املقدار  يف  له  مساٍو  فعل  رد  فعل  لكل  أن  يف  واضح  قول  وهذا 
ومعاكس له يف االجتاه، فاحللقة اليت أشار إليها يف املثال ما هي إال 
جسم يف حالة اتزان حتت تأثري قوتني متساويتني مقداراً متعاكستني 

اجتاهاً.
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الرياضةملیحة سرکرده

الرياضة حركة ارادية يضطر إىل التنفس العظيم املتواتر و هي نوعان: 
أحدمها رياضة بالذات و اآلخر رياضة بالعرض أما الرياضة بالذات 
اليت  أما  و  البدن  منفعة  منها  تطلب  اليت  اإلرادية  احلركات  فهي 
اجتالب  يف  املعاش،  طلب  يف  الضرورية  احلركات  فهي  بالعرض 

املنفعةو دفع املضرة.
الرياضة تصلب املفاصل و األوتار و تعد األعضاء لقبول الغذاء و 
املادية املزاجية و املعنوية إذا استعملت على  تؤمن مجيع األمراض 

ماينبغي يف املقدار و الوقت. 
و وقت الرياضة بعد احندار الغذاء و كمال هضمه و خلو املثانة من 

البول و العروق و نواحي األحشاء من األخالط الرديئة.
أصناف الرياضة كثرية فمنها القوية و الضعيفة و السريعة و البطيئة 
و الكثرية و القليلة و بني كل طرفني منها حد متوسط معتدل؛ و 
الرياضة املعتدلة هي اليت حتمر فيها البشرة و تربو و يبتدئ العرق و 
اما اليت يكثر فيها سيالن العرق فمفرطة، و أى عضو كثرت رياضته 
قوى ، بتلطيف مواده و حتليل فضوله و تقتيح مسامه، و توسيع 
جماريه و إهناض حرارته و جلب الروح و احلار الغريزي اليه، فتقوى 

قوته لذلك على مجيع األفعال.
انواع الرياضة ؛ املصارعة و املباطشة و سرعة املشي و الرمي من 
القوس و القفز إىل شيء ليعلق به و احلجل1 إىل إحدى الرجلني و 
أمثاله احلجر و املثاقفة بالسيف و ركوب اخليل و الرتجح باألرجوحة 

و ما أشبهها.

إن  ألنه  األنواع  هذه  أكثر  يستعمل  أن  للرياضة جيب  واملستعمل 
انتصر على واحد منها كثرت منفعته للعضو املخصوص به و إذا 
الكل على  استعمال  فيجب  البدن  ينتفع هبا مجيع  استعمل كلها 
أن لكل عضو رياضة كإشالة احلجر لليد، واملشي للرجل، و قراءة 
بالصوت  القراءة  و  للعني،  املشرق  إىل  النظر  و  الدقيقة  اخلطوط 
القوي للصدر و آالت التنفس و مساع األغنام اللذيذة للسمع و 
بتحليل  الناقهني  ينفع  و  للبدن كله  رياضة  باعتدال  اخليل  ركوب 
بقايا أمراضهم. و أما طرد اخليل فيحلل كثريا و يسخن و اللعب 
و  بالغلبة  الفرح  من  مبايلزمه  النفس  و  للبدن  رياضة  بالصوجلان2 
حمرك  السفن  ركوب  و  باخليل  املسابقة  و كذا  بالفقهار  الغضب 
و  االستسقاء  مزمنة كاجلذام و  قالع ألمراض  هلا،  مثور  لألخالط 
يقوي املعدة و اهلضم مث إن اإلنسان مادام يسهل عليه احلركة، واللون 
يزداد محرة و طراوة و األعضاء تربو فهو وقت الرياضة، و إذا أخذت 
هذه األحوال تتناقص و عرق البدن عرقا كثريا فهو وقت تركها، و 
جيب بعد ذلك أن يعرق البدن بالدهن و يدلك دلكا رقيقا ويسمى 
هذا دلك االسرتداد و الغرض منه مراجعة القوة و حفظها و حتليل 
الفضول اليت اجتمعت يف شظايا3 العضل و مل ينحل بعد لئال يبقى 

فيه و عند االسرتاحة يورث وجعا.
احاديث  و  الرياضة  ممارسة  امهية  يف  أحاديث  هناك  اإلسالم  ويف 
قال  ؛  املوضوع  أبيه يف هذا  اإلبن على  تتحدث عن حق  أخرى 

:رسول اهلل

»حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة و السباحة و الرماية و أن يرزقه الطّب اإلسالمي
إال طیبا و أن يزوجه إذا بلغ.«4 

كما قال رسول اهلل: »خیر له المؤمن السباحة و خیر لها المرأة 
المغزل.«5

وقال اإلمام الصادق: »الرمي سهم من سهام اإلسالم.«6 و ايضا 
عن اإلمام الصادق عن آبائه؛ قال: 

»دخل ال�بي ذات لیلة بیت فاطمة، و معه الحسن و الحسین 
علیهما السالم فقال لهما ال�بي: »قوما فاصطرعا.« فقاما لیصطرعا 
 في بعض خدمتها، فدخلت فسمعت ال�بي و قدخرجت فاطمة
و هو يقول: »أيهن يا حسن.« شد على الحسین فاصرعه فقالت علیها 
السالم له: »يا أبت واعجباه، أتشجع هذا على هذا؟! أتشجع الكبیر 
على الصغیر؟!« فقال لها: »ياب�یة، أما ترضین أن أقول أنا: ياحسن 
شد على الحسین فأصرعه، و هذا حبیبي جبرائیل يقول: ياحسین شد 

على الحسن فأصرعه؟«7

أضرار عدم ممارسة الرياضة
- تؤدي قلة احلركة اىل زيادة الوزن الذي يصبح عبئا على أجهزة 

اجلسم املختلفة و االربطة.
- ضمور العضالت و نقص حجمها مماجيعلها غريقادرة على العمل 

بكفاءة.
- ظهور االم الظهر و اخلشونة يف املفاصل و العمود الفقرى.

- يصبح القلب أصغر حجما و أقل كفاءة و ظهور أمراض القلب 
مثل ارتفاع أو اخنفاض ضغط الدم.

- حدوث أمراض كثرية مثل القرحة و عسر اهلضم و القلق املزمن 
و التوتر.

- ينقص خمزون الطاقة الكيميائية لذلك يصبح اجلسم أقل مقدرة 
ملواجهة املتطلبات البدين.

- تقل سرعة الشفاء اثر أى جمهود يقوم به الفرد.
-تقل عدد ساعات انتاج الفرد لقلة احلركة و نقص اللياقة البدنية.

- تدىل البطن )الكرش( الذي يؤدى اىل مشكالت عديدة مثل آالم 
أسفل الظهر و مشكلة اهلضم.

- يصاب الفرد باالجهاد و التعب الى جمهود يبذله.
- يصبح الفرد أكثر اكتئابا.

- مشاكل يف اجلهاز التنفسي من احتقان الرئة و انسداد الشعب 
اهلوائية و صعوبة التنفس.

و  اجلسم  على  عبئا  جيعلها  مما  اجلسم  يف  الدهون  نسبة  -زيادة 
االجهزة احليوية. 

- اختالل وظيفة املثانه و االمعاء و الكبد.
بتصلب  اجلسم  ممايصيب  الدم  يف  الكوليسرتول  نسبة  زيادة   -

الشرايني.

- زيادة نسبة السكر يف الدم مما يؤدي اىل اصابة الشخص بامراض 
كثرية.

- عموما يصاب اجلسم بالضعف العام و عدم الشعور باحليوية و 
الشباب.
- و...

و ألجل هذه السلبيات املادية و املعنوية كانت دعوة األئمة عليهم 
السالم على الرياضة و هي من األشياء املهمة و الالزمة اليت جيب 
و  الصحة  بدوام  اياكم  و  اهلل  رزقنا  حياتنا.  يف  منارسها  أن  علينا 

العافية.

الهوامش:
1. حجل  حجال و حجالنا: رفع رجله و مشى مرتيثا على األخرى. املنجد 

يف اللغة، »حجل«.
2. الصوجلان عصا يعطف طرفها يضرب هبا الكرة على الدواب.لسان العرب 

310: 2، »صلج«.
3. الشظية: ج شظايا و شظي: عظم الساق / قلقة العود و العظم و حنومها 

و الفلقة: ج فلق: نصف الشىء املفلوق )»املنجد يف اللغة«، ص 388(.
4. »هنج الفصاحة«، ص 2٩3.

5. نفس املصدر، ص 31٩.
6. »وسائل الشيعة«، 13/ 348.
7. »حبار األنوار«، 103/ 18٩.

المصادر:
1. »الفوائد املغرية يف القواعد الطبية«، أبواجملد الطبيب.

2. »شرح املوجز يف الطب«، برهان الدين نفيس بن عوض كرماين.
3. »شرح كتاب الفصول« البقراط البن أىب الصادق النيشابورى.

4. www.alawale. net
5. www.nojabaa. com

الطّب اإلسالمي
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علی اکبر مهدي پور
مكانة أبي طالب في التاريخ

نيي  قبل  اإلهلية  احلجج  من  حّجة  آخر   ابوطالب كان 
اإلسالم. يف عصور بني عیسى و نيب اإلسالم ما كان 
نبيا صاحب الشريعة و لكن أوصياء عيسى عليه السالم بني بين 
إسرائيل و أوصياء إبراهیم يف أرض احلجاز كانوا حاضرين دوما.

و من 124ألف من األنبياء الذين ارسلهم من زمن آدم أيب البشر 
حىت عصر رسالة نيب اإلسالم كان نيب اإلسالم النيب الوحيد 

عامليا كما جاء يف القرآن الكرمي:
»َو ما َأْرَسْل�اَك ِإالَّ َكافًَّة ِلل�َّاس  ؛1

و بعد وفاة إبراهيم كان أوصياءه متواجدون يف »احلجاز« حىت 
.زمن بعثة نيب اإلسالم

ال شك أن األرض مل تكن خالية عن احلجة و لن تكون كما نقل 
الشیخ صدوق 65 حديثا حول هذا املوضوع.2

كان عبدالمطلب حجة اهلل قبل والدة نيب اإلسالم. قال اإلمام 
اْبنُ   فيه: »أَنَا  قال  الذي  و   حول كالم رسول اهلل الرضا

الذَّبِیَحْین « قد شدد على كون عبداملطلب حجة.3
مث يقول الشيخ صدوق:

روی: أن عبد المطلب كان حجة و أبا طالب كان وصیه .4
 اهلل رسول  أ كان   :الکاظم االمام  األول  احلسن  أبا  سأل 
محجوجا بأبي طالب ؟ فقال: »ال و لك�ه كان مستودعا للوصايا 

5».فدفعها إلیه
و نقل العاّلمه امی�ی من کتاب »ضياءالعاملني«، سئل أمري املؤمنني 
 :قال اإلسالم؟  نبي  قبل  وصي  آخر  من كان   :علي

»ابي«.6
إسرائيل كان رجال يدعى  لعيسى بني بني  أما آخر وصي  و 

بالط.7
و هو أدرك زمن نيب اإلسالم و آمن به و قدم له كلما كان لديه 

من ودائع النبوة.8
و من دالئل اليت تدل على ان أبا طالب كان حجة ،البشارات 

الغيبية و نقل الشیخ كلی�ي يف كتابه »أصول الكايف« بإسناداته:
أبي  إلى  أبو عبد اهلل: »إن فاطمة ب�ت أسد جاءت  قال    .1
طالب لتبشره بمولد ال�بي فقال أبو طالب اصبري سبتا  أبشرك 

بمثله إال ال�بوة.« ٩
2. أبا عبد اهلل يقول: »لما ولد رسول اهلل فتح آلم�ة بیاض 
 فارس و قصور الشام فجاءت فاطمة ب�ت أسد أم أمیر المؤم�ین
إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة فأعلمته ما قالت آم�ة فقال لها أبو 

طالب: و تتعجبین من هذا؟ إنك تحبلین و تلدين بوصیه و وزيره.«10
قال العاّلمه اجمللسی فی کتابه:

قد أجمعت الشیعة على إسالمه، و أنه قد آمن بال�بي في أول 
11. األمر و لم يعبد ص�ما قط، بل كان من أوصیاء إبراهیم

مكانة أبي طالب من وجهة نظر األئمة
صورة أبي طالب في الكالم القدسي

1. نزل جربئيل على النيب فقال: »يا محّمد! إن ربك يقرئك 
السالم و يقول إني قد حرمت ال�ار على صلب أنزلك و بطن حملك 

و حجر كفلك«12
فقال: »يا جبرئیل بین لي ذلك.« 

فقال: أما الصلب الذي أنزلك فعبد اهلل بن عبد المطلب و أما 
البطن الذي حملك فآم�ة ب�ت وهب و أما الحجر الذي كفلك فأبو 

طالب بن عبد المطلب و فاطمة ب�ت أسد.13
2: قال جابر بن عبداهلل انصاری فقلت: يا رسول اهلل أكثر ال�اس 
يقولون إن أبا طالب مات كافرا. قال: »يا جابر ربك أعلم بالغیب 
إنه لما كانت اللیلة التي أسري بي فیها إلى السماء انتهیت إلى العرش 
فرأيت أربعة أنوار. فقلت: »إلهي ما هذه األنوار؟« فقال: »يا محمد 
هذا عبد المطلب و هذا عمك أبو طالب و هذا أبوك عبد اهلل و هذا 
أخوك طالب.« فقلت: »إلهي و سیدي فبما ذا نالوا هذه الدرجة قال 
بكتمانهم اإليمان و إظهارهم الكفر و صبرهم على ذلك حتى ماتوا 

علیه سالم اهلل علیهم أجمعین.«14
3. إن جربئيل أتى النيب فقال: »يا محّمد! إن ربك يقرئك 
السالم و يقول لك إن أصحاب الكهف أسروا اإليمان و أظهروا الشرك 
فأتاهم اهلل أجرهم مرتین و إن أبا طالب أسر اإليمان و أظهر الشرك 

فأتاه اهلل أجره مرتین .«15
تعاىل أوحى إىل رسوله: »أني  تبارك و  اهلل  أن  فيه  4. يذكر 
قد أيدتك بشیعتین شیعة ت�صرك سرا و شیعة ت�صرك عالنیة فأما التي 
ت�صرك سرا فسیدهم و أفضلهم عمك أبو طالب و أما التي ت�صرك 

16»عالنیة فسیدهم و أفضلهم اب�ه علي بن أبي طالب
5. ملا تويف أبو طالب نزل جربئيل على رسول اهلل فقال: 

»يا محّمد! اخرج من مكة فلیس لك فیها ناصر.«17
شيخ مفيد در اين مورد مينويسد:

مع أن الخبر قد ورد على االستفاضة بأن جبرئیل نزل على رسول 
ربك  إن  محّمد!  »يا  له:  فقال   طالب أبي  موت  ع�د   اهلل

يقرئك  السالم و يقول لك اخرج من مكة فقد مات ناصرك.«18

في كالم ال�بي صورة أبي طالب
1. قال رسول اهلل: »يحشر أبو طالب يوم القیامة في زي 

1٩» الملوك و سیما األنبیاء
2.  قال رسول اهلل: »لو قد قمت المقام المحمود شفعت ألبي 

و أمي و عمي و أخ كان لي موافیا في الجاهلیة.«20.21
4.  أن أبا طالب ملا مات جاء علي إىل رسول اهلل فآذنه 
فتول غسله  امض  له  قال  فتوجع عظيما و حزن شديدا مث  مبوته 
و   اهلل رسول  فاعرتضه  ففعل  فأعلمين  سريره  على  رفعته  فإذا 

هو حممول على رءوس الرجال. فقال: وصلتك رحم يا عم و جزيت 
خیرا فلقد ربیت و كفلت صغیرا و نصرت و آزرت كبیرا ثم تبعه إلى 
حفرته فوقف علیه فقال أما و اهلل ألستغفرن لك و ألشفعن فیك شفاعة 

يعجب لها الثقالن.«22
5. أن العباس بن عبد املطلب قال لرسول اهلل باملدينة: ما ترجو 

ألبي طالب؟ فقال: »أرجو له كل خیر من اهلل عز و جل .«23
6. أن أهل مكة ملا أصاهبم اجلذب العظيم، و أمسك السحاب 
عنهم سنني أمر أبا طالب ابنه أن حیضر املصطفى و هو رضيع 
يف قماط فوضعه على يديه و استقبل الكعبة و رماه إىل السماء 
فقال: يا رب بحق هذا الغالم اسق�ا غیثا مغیثا دائبا هطال، فلم يلبث 
على  خافوا  أمطر حىت  و  السماء  وجه  السحاب  طبق  أن  ساعة 

املسجد، و أنشأ أبو طالب ذلك الشعر:
و أبيض يستقي الغمام بوجهه

مثال اليتامى عصمة لألرامل 
يطيف به اهلالك من آل هاشم

فهم عنده يف نعمة و فواضل 
كذبتم و بيت اهلل نبزي حممد

و ملا نطاعن دونه و نناضل 
و نسلمه حىت نصرع حوله

و نذهل عن أبنائنا و احلالئل .24

صورة أبي طالب في كالم أمیر البیان علي
1. عن األصبغ بن نباتة قال مسعت أمري املؤمنني يقول: »و اهلل 
ما عبد أبي  و ال جدي عبد المطلب و ال هاشم و ال عبد م�اف ص�ما 
قط.« قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال: »كانوا يصلون إلى البیت على 

دين إبراهیم متمسكین به.«25
للغمام  احلديث  هبذا  نكتفي  و  طويل  هناك كالم  اجملال  هذا  يف 

:الرضا
»و قد أدرج في خاتم أبي طالب :أنا ارتضیت اهلل كونه الها و ارتضیت 

ابن أخي ك�بي و اب�ي علیا وصیا له...«26

لماذا كل هذا العداء مع أبي طالب
و يف أول مجلة و زيارة أمري املؤمنني و الذي وصل إلينا عن اإلمام 

:اهلادي عليه السالم نقول خماطبا لإلمام علي
»السالم علیك يا ولي اهلل أنت أول مظلوم و من غصب حقه «27

:كما جاء يف الزيارة املاثورة عن اإلمام الصادق
»أنت أول مظلوم و أول مغصوب حقه .«28

قال مولی املوّحدين: 
»أنا مظلوم ظلمت عدد المدر و الوبر.«2٩

و حسب ما ذكر كان اإلمام علي حمور املظلومية و من كان 

آخر وصّي إلبراهيم
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قريبا منه فيظلم حسب قربه .
فلو ما كان أبو طالب أبا علي ما تردد البعض يف إميانه و 

إسالمه .
و كان هناك شخص يف استانبول يدعى حسني حلمی ايشيق و 
هو كان من اتلماسونيني .كان له عدة كتب و كان يدفع تكاليف 
100كتابا  من  أكثر  نشر  قد  .و  جمهولة  مصادر  من  طبع كتبه 
بعشر لغات ضد الشيعة و كتاب »اعتقادات« منها. قد كتب هذا 
الكتاب على اساس املادات و جاء يف املادة ٩٩: جيب على كل 
مسلم أن يعتقد أن أبا النيب و أمه توفيا مشركا و ابوطالب عم النيب 

تويف مشركا.
هل هذا من واجبات عقدية لكي نعتقد أنه على سبيل املثال مات 

فرعون أو منرود كافرا؟
ليس يف اإلسالم حكم مثل هذا فكيف صدر أحكام حول ايب 

طالب و عبداهلل و آمنة؟
:قال رسول اهلل

»علي أول من آمن بي، و أول من صدق�ي. «30
قال مولی املّتقني: 

31». أنا أول من صلى مع رسول اهلل«
مبا أنه ال ميكن اي شك يف إميان أمري املؤمنني هم ينسبون الشرك 

غلى ابيه .
ايب  و   لعلي ينصب  الذي  العداء  و  املوضوع  يتضح  لكي 

طالب اشري إىل موضوع: 
حول  مفّصل  حبث  »فتوحات«  يف  کتاب  عربی  الّدين  حملی 
أبي طالب و  ال�بي بغسل عمه  ابيطالب و هو يقول: أمر 

هو مشرك.32
وی در جای ديگر در تفسري آية »َحريٌص َعَلْيُکْم« مينويسد: قال 
في نبیه يمدحه به َحرِيٌص َعَلْیُكْم فمدحه بالحرص على ما تسعد به 
أمته و شرهه و حرصه على إسالم عمه أبي طالب إلى أن قال له قلها 

في أذني حتى أشهد لك بها.33
در تفسري آية شريفة: »إِنََّک ال هَتدی َمْن َأْحَبْبَت« نيز گفته: و 
لقد حرص بعمه أبي طالب أن يؤمن فلم يفعل و نفذت فیه سابقة علم 

اللّٰه و حكمه.34
كما يكتب يف مكان آخر: عندما تويف أبوطالب مل يرث علي 

عنه ألن اهل دينني خمتلفني ال يرثان عن اآلخر!35
بسيار جای شگفت است که مهان حمی الّدين، در يک صفحه 
بعد، در باب اميان فرعون سخن گفته و اعالم کرده که فرعون به 
به عنوان مؤمن مبعوث خواهد  از دنيا رفته و  نّص قرآن، مؤمن 

شد!36
مث قال: من أين أخذ فرعون و هذه صفة الحق ظهرت بلسان فرعون 
لمن  اللّٰه  المصلي سمع  يقول  الحق كما  نیابة عن  قالها  ما  أنه  فعلم 

حمده فلما غاب عن ال�یابة في ذلك القول طلبت الصفة موصوفها 
أنه ما  فرجعت إلى الحق جل جالله و بقي فرعون معرى ع�ها على 
لبسها قط ع�د نفسه فإن اللّٰه قد طبع َعلٰى ُكلِّ قنَْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبّٰاٍر أن 
يدخله كبرياء إذ ال ي�بغي ذلك الوصف إال لمن ال يتقید فهو األعلى 

عن التقیید!37
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إْن  ما  فیكم  تركت  قد  »إّني  الـثِـّْقَلني  حديث  أّن  فيه  شّك  ال  ممّا 
تمّسنكتم به لن تضّلوا بعدي النثنِّْقَلین، وأحدهما أكبر من اآلخر؛ كتاب 
 اهلل حبٌل ممدود من السماء إلى األرض، وعترتي« املروّي عن النيّب
و الوارد من طرق الفريقيـن بالتواتر ممّـا ال يقبل التشكيك فيه ولو 

بنسبة الواحد من املليون، حیتوي على معان عظيمة وكبرية. 
قد اطمأّنت إىل أّن الـثِـّْقَل األّول هو هذا الكتاب الذي بني أيدينا، 
من دون أّي حتريف أو نقص أو زيادة، والتمّسك به حّقاً يهدينا إىل 
الصراط املستقيم، صراط الثـّْقل الثاين، اّلذين أنعم اهلل عليهم. والثـّْقل 
 اّلذين قـََرهَنم النيّب ،وأهل بيته اآلخر، املتمّثل بعرتة النيّب
بكتاب اهلل عّز وجّل، فيجب أن تكون هلم استمرارية الوجود، حىّت 

.يكونوا مصداق كالمه
إذاً، فالبشارة بظهور الـمهدّي من ُولد فاطمة، وآخر ركن من 
أركان الثِـّْقل الثاين يف آخر الزمان، ليمأل األرض قسطاً وعدال بعدما 

.ملئت ظلماً وجوراً، ثابتٌة عن النيّب
الناس  أشبه  بأنه   املهدي اإلمام  تصف  روايات  عندنا  وردت 
 الصادق اإلمام  عن  بصیر  ابي  عن  حديث   .اهلل برسول 
عن آبائه قال: »قال رسول اهلل: »المهدي من ولدي اسمه 

اسمي وك�یته ك�یتي، اشبه ال�اس بي َخَلقاً وخلقاً...«1
ومن ُكتب أهل السنة، أورد النخطیب البغدادي عن النبّی: »وال 

تذهب األيام والليايل حىت يسكنها رجل من عرتيت امسه امسي واسم 
أبيه اسم أيب يشبه َخلقه خلقي ميأل الدنيا قسطاً وعدال كما ملئت 

ظلماً وجورا.«2
 املهدي اإلمام  والروايات يف  القدسية  األحاديث  أن  ال خيفى 
وأحواله وصفاته وغيبته وظهوره ودولته كثرية جداً. نشري إىل بعضها. 

صفاته الًخلقّیة
وصفت الروايات مالمح وجه اإلمام املهدي بصور ة دقيقة.و 
حسب هذه الروايات بصورة عامة وجهه كوجه النيب و له وجه 
أنه عند خروجه له وجه  الروايات  مجيل و متناسب.كما جاء يف 
كالشباب بينما مير حىت يومان هذا أكثر من الف و اربعمئة سنة.

قال أمري املؤمنني و هو على املنرب: »يخرج رجل من ولدي في 
آخر الزمان أبیض اللون مشرب بالحمرة مبدح البطن  عريض  الفخذين  
عظیم مشاش الم�كبین  بظهره شامتان شامة على لون جلده  و شامة 

3»... على شبه شامة ال�بي
أبا جعفر يقول  ساير عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني فقال 
أخربين عن املهدي، ما امسه؟ فقال: »أما اسمه فإن حبیبي عهد 

إلي أن ال أحدث باسمه حتى يبعثه اهلل.« 
قال: فأخبرني عن صفته. 

كـلـما لـدى األخيــــــار كلـهم عنــدك 

المنجّي
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المنجّي

قال: »هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسیل شعره على 
م�كبیه و نور وجهه يعلو سواد لحیته و رأسه بأبي ابن خیرة اإلماء.«4 

»بالقائم  الروايات:  يف  جاء   لوجهه الظاهرية  العالمة  حول  و 
عالمتان شأمة في رأسه  و داء الحزاز برأسه  و شأمة بین كتفیه من جانبه 

األيسر تحت كتفه األيسر ورقة مثل ورقة اآلس.«5  
و روی عن النيب: »وجهه كالدي�ار، على خده األيمن خال كأنه 
وجهه  الج�ة،  أهل  طاوس  عنه: »المهدي  و  دري.«6   كوكب 

كالقمر الدري علیه جالبیب ال�ور.«7 

صفاته الُخلقیة
لألئمة من أبناء الرسول صفات و ميزات مشرتكة امليزات اليت 
نابعة عن روح اإلمامة و الروح اليت تعطيهم العصمة و تسبب أن 
ميزة  قضية و يف كل  العاديني يف كل  األناسي  من  افضل  يكونوا 
حسنة. کما روی عن أيب عبد اهلل جعفر بن حمّمد يف خطبة له 
يذكر فيها حال األئمة و صفاهتم فقال: »إن اهلل تعالى أوضح 
بأئمة الهدى من أهل بیت نبیه  عن دي�ه و أبلج بهم عن سبیل 
 م�هاجه و فتح لهم عن باطن ي�ابیع علمه  فمن عرف من أمة محّمد
واجب حق إمامه وجد طعم حالوة إيمانه و علم فضل طالوة إسالمه  
ألن اهلل تعالى نصب اإلمام علما لخلقه و جعله حجة على أهل طاعته  
ألبسه اهلل تاج الوقار و غشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء ال 
ي�قطع ع�ه مواده و ال ي�ال ما ع�د اهلل إال بجهة أسبابه و ال يقبل اهلل  

األعمال للعباد إال بمعرفته .«8 
العلم، و السکينه و الوقار و العصمة عن الذنوب أسلحة زود اهلل 
تعاىل كل اهل البيت هبا ألهنم حیتاجون إليها يف طريق هدايتهم 

للناس.
عن الحارث بن المغیرة ال�صري قال: قلت أليب عبد اهلل بأي 

شي ء يعرف اإلمام؟ 
قال: »بالسكی�ة و الوقار.« 

قلت: و بأي شي ء. 
قال: »و تعرفه بالحالل و الحرام  و بحاجة ال�اس إلیه و ال يحتاج 

إلى أحد و يكون ع�ده سالح رسول اهلل
قلت: أ يكون إال وصیا ابن وصي؟ 

قال: »ال يكون إال وصیا و ابن وصي.«٩  
إن األئمة مرايا اهلل تبارك و تعاىل يف االرض و خلفاء له. قال 

:يف خطبة طويلة حول صفات االئمة اإلمام الرضا
»اإلمام كالشمس الطالعة المجللة ب�ورها للعالم و هي في األفق بحیث 
ال ت�الها األيدي و األبصار اإلمام البدر الم�یر و السراج الزاهر و ال�ور 
الساطع و ال�جم الهادي في غیاهب الدجى  و أجواز البلدان و القفار 
و لجج البحار اإلمام الماء العذب على الظمإ و الدال على الهدى 
و الم�جي من الردى اإلمام ال�ار على الیفاع  الحار لمن اصطلى به و 

الدلیل في المهالك من فارقه فهالك اإلمام السحاب الماطر و الغیث 
الهاطل و الشمس المضیئة و السماء الظلیلة و األرض البسیطة و العین 
الغزيرة و الغدير و الروضة اإلمام األنیس الرفیق و الوالد الشفیق و األخ 
الشقیق و األم البرة بالولد الصغیر و مفزع العباد في الداهیة ال�آد.«10 

:و قال
»اإلمام واحد دهره ال يدانیه أحد و ال يعادله عالم و ال يوجد م�ه بدل 
و ال له مثل و ال نظیر مخصوص بالفضل كله من غیر طلب م�ه له و 
ال اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب ]...[ اإلمام عالم ال 
يجهل و راع ال ي�كل  معدن القدس و الطهارة و ال�سك و الزهادة و 
العلم و العبادة مخصوص بدعوة الرسول و نسل المطهرة البتول 
ال مغمز فیه في نسب و ال يدانیه ذو حسب في البیت من قريش و 
الذروة من هاشم و العترة من الرسول و الرضا من اهلل عز و جل 
شرف األشراف و الفرع من عبد م�اف نامي العلم كامل الحلم مضطلع 
باإلمامة عالم بالسیاسة مفروض الطاعة قائم بأمر اهلل عز و جل .«11 

و روی عنه فی حديث اخری: »لإلمام عالمات، يكون أعلم ال�اس 
و أحكم ال�اس و أتقى ال�اس و أحلم ال�اس و أشجع ال�اس و أسخى 
ال�اس و أعبد ال�اس، و يولد مختونا و يكون مطهرا و يرى من خلفه 
كما يرى من بین يديه، و ال يكون له ظل، و إذا وقع إلى األرض من 
بطن أمه وقع على راحتیه رافعا صوته بالشهادتین، و ال يحتلم، و ت�ام 
عی�اه و ال ي�ام قلبه، و يكون محدثا، و يستوى علیه درع رسول اهلل 
صلى اهلل علیه و آله، و ال يرى له بول و ال غائط؛ ألن اهلل عز و جل 
قد وكل األرض بابتالع ما يخرج م�ه و تكون رائحته أطیب من رائحة 
المسك، و يكون أولى ال�اس م�هم بأنفسهم و أشفق علیهم من آبائهم 
و أمهاتهم و يكون أشد تواضعا هلل عز و جل و يكون آخذ ال�اس بما 
يأمر به و أكف ال�اس عما ي�هى ع�ه، و يكون دعاؤه مستجابا حتى إنه 

لو دعا على صخرة النشقت ب�صفین .«12
األنبياء و ثاين عشر  املهدي آخر وصي خامت  إن اإلمام 

.وصي له و ميتلك الصفات اليت كان عند اإلئمة

اإلمام المهدي حاكماً و مصلحًا
اتبعه  الذي  النهج  نفس   املهدي اإلمام  منهج  أن  شك  ال 

.و ميكن أن نعتربه التابع الكامل لسرية رسول اهلل النيب
سريته؟  املهدي كيف  سرية  عن   الصادق االمام  عن  سأل 
فقال: »يص�ع كما ص�ع رسول اهلل ص يهدم ما كان قبله كما هدم 

رسول اهلل ص أمر الجاهلیة و يستأنف اإلسالم جديدا.«13
:قال رسول اهلل

»ويح هذه األُّمة من ملوك جبابرة، كیف يقتلون ويخیفون المطیعین، إالّ 
َمْن أظهر طاعتهم، فالمؤمن التقي يصانعهم  بلسانه )ويفّر م�هم( بقلبه، 
فإذا أراد اهلل عّز وجّل أن يعید اإلسالم عزيزاً قصم كّل جبار ع�ید، وهو 

القادر على ما يشاء أن يصلح أُّمًة بعد فسادها.« 

المنجّي
فقال: »يا حذيفة! لو لم يبق من الدنیا إالّ يوم واحد لطّول اهلل ذلك 
الیوم حّتى يملك رجل من أهل بیتي، تجري المالحم على يديه، ويظهر 

اإلسالم، وال يخلف وعده، وهو سريع الحساب.«14
:و قال امرياملؤمنني علی

»فیبعث المهدى إلى أمرائه بسائر األمصار بالعدل بین الّ�اس، و ترعى 
الّشاة والّذئب فى مكان واحد، وتلعب الّصبیان بالحیات والعقارب، 
ال يضّرهم شى ء، و يذهب الّشّر، و يبقى الخیر، ]...[ و يذهب الّربا 
(والعمل)  العبادة  على  الّ�اس  تقبل  و  والّريا،  الخمر  و شرب  والّزنا، 
والمشروع والّديانة والصالة فى الجماعات، و تطول األعمار، و تؤّدى 
األمانة، و تحمل األشجار، و تتضاعف البركات، و تهلك األشرار، و 

يبقى األخیار، وال يبقى من يبغض أهل البیت)ع(.«15 
 عمرو بن مشر عن جابر قال: دخل رجل على أيب جعفر الباقر
فقال له: عافاك اهلل اقبض م�ي هذه الخمسمائة درهم فإنها زكاة مالي. 
فقال له أبو جعفر »خذها أنت فضعها في جیرانك من أهل 

اإلسالم و المساكین من إخوانك المؤم�ین.« 
مث قال: »إذا قام قائم أهل البیت قسم بالسوية و عدل في الرعیة 
إنما سمي  أطاعه  فقد أطاع اهلل  و من عصاه فقد عصى اهلل و  فمن 
التوراة و سائر  المهدي مهديا ألنه يهدى إلى أمر خفي و يستخرج 
كتب اهلل عز و جل من غار بأنطاكیة و يحكم بین أهل التوراة بالتوراة و 
بین أهل اإلنجیل باإلنجیل و بین أهل الزبور بالزبور و بین أهل القرآن 
فیقول  و ظهرها  األرض  بطن  من  الدنیا  أموال  إلیه  تجمع  و  بالقرآن 
لل�اس تعالوا إلى ما قطعتم فیه األرحام و سفكتم فیه الدماء الحرام و 
ركبتم فیه ما حرم اهلل عز و جل فیعطي شیئا لم يعطه أحد كان قبله و 
يمأل األرض عدال و قسطا و نورا- كما ملئت ظلما و جورا و شرا.«16 

مستخلص الخلق
جيب ان نعترب اإلمام املهدي مستخلصل اخللق فهو الذي يرث 

.خلق االنبياء و منها صرب ايوب و حلم إبراهیم و علم حممد
»و القائم يومئذ بمكة قد أس�د ظهره إلى البیت الحرام مستجیرا به 
فی�ادي يا أيها ال�اس إنا نست�صر اهلل فمن أجاب�ا من ال�اس فإنا أهل بیت 
نبیكم محّمد و نحن أولى ال�اس باهلل و بمحّمد فمن حاج�ي 
في آدم فأنا أولى ال�اس بآدم و من  حاج�ي  في  نوح  فأنا 
أولى ال�اس ب�وح و من حاج�ي في إبراهیم فأنا أولى ال�اس 
 فأنا أولى ال�اس بمحّمد و من حاج�ي في محّمد  بإبراهیم

 .فأنا أولى ال�اس بال�بیین و من حاج�ي في ال�بیین
أ لیس اهلل يقول في محكم كتابه »ِإنَّ اللََّه اْصَطفى  آَدَم َو نُوحاً َو آَل 
ِإْبراهیَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلمیَن  ُذرِّيًَّة بنَْعُضها ِمْن بنَْعٍض َو اللَُّه َسمیٌع 
َعلیم .«2 فأنا بقیة من آدم و ذخیرة من نوح و مصطفى من 

إبراهیم و صفوة من محّمد صلى اهلل علیهم أجمعین.«17
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املؤمنني  أمري  بعد  اآلخر  تلو  واحدا   اإلسالم نبّی  اوصياء  إن 
علي بن ابيطالب بلغوا غلى مقام اإلمامة و الوصاية حسب 

اختيارهم من جانب اهلل كما جاء يف قضية رواية حديث اللوح:
عن أيب عبد اهلل االمام الصادق قال: 

إلیك حاجة فمتى  »قال أبي لجابر بن عبد اهلل األنصاري - إن لي 
يخف علیك أن أخلو بك فأسألك ع�ها فقال له جابر أي األوقات 
أحببته فخال به في بعض األيام فقال له يا جابر أخبرني عن اللوح الذي 
رأيته في يد أمي فاطمة ب�ت رسول اهلل  و ما أخبرتك به أمي 
أنه في ذلك اللوح مكتوب فقال جابر أشهد باهلل أني دخلت على أمك 
فاطمة في حیاة رسول اهلل  فه�یتها بوالدة الحسین و رأيت 
في يديها لوحا أخضر ظ��ت أنه من زمرد و رأيت فیه كتابا أبیض شبه 
لون الشمس فقلت لها بأبي و أمي يا ب�ت رسول اهلل  ما هذا 
اللوح فقالت هذا لوح أهداه اهلل إلى رسوله  فیه اسم أبي و اسم 
بعلي و اسم اب�ي و اسم األوصیاء من ولدي و أعطانیه أبي لیبشرني 
بذلك قال جابر فأعطت�یه أمك فاطمة فقرأته و است�سخته فقال له 
أبي فهل لك يا جابر أن تعرضه علي قال نعم فمشى معه أبي إلى م�زل 
جابر فأخرج حیفة من رق   فقال يا جابر انظر في كتابك ألقرأ 
أنا علیك ف�ظر جابر في نسخة فقرأه أبي فما خالف حرف حرفا فقال 

جابر فأشهد باهلل أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا:
بسم اهلل الرحمن الرحیم* هذا كتاب  من اهلل العزيز الحكیم*- لمحمد 
نبیه و نوره و سفیره و حجابه و دلیله  نزل به الروح األمین  من ع�د رب 
العالمین عظم يا محمد أسمائي و اشكر نعمائي و ال تجحد آالئي إني  
أنا اهلل ال إله إال أنا قاصم الجبارين و مديل المظلومین و ديان الدين إني  
أنا اهلل ال إله إال أنا فمن رجا غیر فضلي أو خاف غیر عدلي عذبته  عذابا 
ال أعذبه   أحدا من العالمین  فإياي فاعبد و علي فتوكل إني لم أبعث 
نبیا فأكملت أيامه و انقضت مدته إال جعلت له وصیا و إني فضلتك 
على األنبیاء و فضلت وصیك على األوصیاء و أكرمتك بشبلیك   و 

سبطیك حسن و حسین.
أبیه و جعلت حسی�ا  مدة  انقضاء  فجعلت حس�ا معدن علمي-بعد 
خازن وحیي و أكرمته بالشهادة و ختمت له بالسعادة فهو أفضل من 
و حجتي  معه  التامة  درجة جعلت كلمتي  الشهداء  أرفع  و  استشهد 
العابدين و زين  أولهم علي سید  أعاقب  أثیب و  بعترته  البالغة ع�ده 
و  الباقر علمي  المحمود محمد  اب�ه شبه جده  و  الماضین    أولیائي 
المعدن لحكمتي سیهلك المرتابون في جعفر الراد علیه كالراد علي 
القول م�ي ألكرمن مثوى جعفر و ألسرنه في أشیاعه و أنصاره  حق 
و أولیائه أتیحت   بعده موسى فت�ة عمیاء ح�دس- ألن خیط فرضي 

خاتم االوصياء 

ال ي�قطع و حجتي ال تخفى و أن أولیائي يسقون بالكأس األوفى من 
جحد واحدا م�هم فقد جحد نعمتي و من غیر آية من كتابي فقد افترى 
علي ويل للمفترين الجاحدين ع�د انقضاء مدة موسى عبدي و حبیبي 
و خیرتي في علي ولیي و ناصري و من أضع علیه أعباء ال�بوة و أمتح�ه 
ب�اها  التي  المدي�ة  في  يدفن  مستكبر  عفريت  يقتله  بها  باالضطالع 
العبد الصالح  - إلى ج�ب شر خلقي حق القول م�ي ألسرنه بمحمد 
اب�ه و خلیفته من بعده و وارث علمه فهو معدن علمي و موضع سري 
و حجتي على خلقي ال يؤمن عبد به إال جعلت الج�ة مثواه و شفعته 
في سبعین من أهل بیته كلهم قد استوجبوا ال�ار و أختم بالسعادة الب�ه 
علي ولیي و ناصري و الشاهد في خلقي و أمی�ي على وحیي أخرج م�ه 
الداعي إلى سبیلي و الخازن لعلمي الحسن و أكمل ذلك باب�ه م ح م د 
رحمة للعالمین علیه كمال موسى و بهاء عیسى و بر أيوب فیذل 
أولیائي في زمانه و تتهادى رءوسهم كما تتهادى رءوس الترك و الديلم 
فیقتلون و يحرقون و يكونون خائفین مرعوبین وجلین تصبغ األرض 
بدمائهم و يفشو الويل و الرنة في نسائهم أولئك أولیائي حقا بهم أدفع 
كل فت�ة عمیاء ح�دس و بهم أكشف الزالزل و أدفع اآلصار و األغالل  
أولئك علیهم  لوات من ربهم  و رحمة و أولئك هم المهتدون :" 
قال عبد الرحمن بن سالم قال أبو بصیر لو لم تسمع في دهرك إال هذا 

الحديث لكفاك فص�ه إال عن أهله.«1
كل األوصياء كان عليهم إهناء مهمات أوكلها له اياهم.

عن معاذ بن كثیر عن أيب عبد اهلل قال: »إن الوصیة نزلت من 
السماء على محمد كتابا  لم ي�زل على محمد  كتاب مختوم إال 
الوصیة فقال جبرئیل  يا محمد هذه وصیتك في أمتك ع�د أهل 
بیتك فقال رسول اهلل  أي أهل بیتي يا جبرئیل قال نجیب اهلل   
  و میراثه لعلي م�هم و ذريته لیرثك علم ال�بوة كما ورثه إبراهیم
 لبه قال و كان علیها خواتیم قال ففتح علي و ذريتك من
الخاتم األول و مضى لما فیها  ثم فتح الحسن  الخاتم الثاني 
  و مضى لما أمر به فیها فلما توفي الحسن و مضى فتح الحسین
الخاتم الثالث فوجد فیها أن قاتل فاقتل و تقتل و اخرج بأقوام للشهادة 
ال شهادة لهم إال معك قال ففعل  فلما مضى دفعها إلى علي 
بن الحسین قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع فوجد فیها أن اصمت 
و أطرق   لما حجب العلم فلما توفي و مضى دفعها إلى محمد بن 
علي  ففتح الخاتم الخامس فوجد فیها أن فسر كتاب اهلل تعالى 
و دق أباك و  اب�ك و اصط�ع األمة  و قم بحق اهلل عز و جل و 
قل الحق في الخوف و األمن و ال تخش إال اهلل ففعل ثم دفعها إلى 
الذي يلیه قال قلت له جعلت فداك فأنت هو قال فقال ما بي إال أن 
تذهب يا معاذ فتروي علي   قال فقلت أسأل اهلل الذي رزقك من آبائك 
هذه الم�زلة أن يرزقك من عقبك مثلها قبل الممات قال قد فعل اهلل 
ذلك يا معاذ قال فقلت فمن هو جعلت فداك قال هذا الراقد و أشار 

بیده إلى العبد الصالح   و هو راقد.«2

اخلطة  طريق كانت  يسريون يف  األوصياء كانوا  و  االنبياء  إن كل 
اإلهلية خللق الكائنات و قضية نتيجتها هي أن كالم اهلل تعاىل ليس 
يف االرض فحسب بل يف كل السماوات و األرضني يقبل و لن يعبد 
اهلل تعاىل من جانب األناسي فحسب بل من جانب كل الكائنات. 

کما قال اهلل تعالی:
»َو َلُه َأْسَلَم َمْن ِفي السَّماواِت َو اأْلَْرِض َطْوعاً َو َكْرهاً َو ِإلَْیِه ينُْرَجُعون .«3 
أمر ينفذه »صاحب االمر« و صاحب االمر، ههو الذي قد ورث 
كل اسلحة و علوم األنبياء السابقني و أوصياءهم و ليس غلفا خامت 

.األوصياء اإلمام املهدي
عن سعید السمان قال: كنت عند أيب عبد اهلل إذ دخل عليه 

رجالن من الزيدية. فقاال له: أ فیكم إمام مفترض الطاعة؟ 
قال فقال: ال. 

قال فقاال له: قد أخبرنا ع�ك الثقات أنك تفتي و تقر و تقول به  و 
نسمیهم لك فالن و فالن و هم أصحاب ورع و تشمیر و هم ممن 

ال يكذب.  
فغضب أبو عبد اهلل فقال: »ما أمرتهم بهذا.« 

فلما رأيا الغضب يف وجهه خرجا .
فقال يل: »أ تعرف هذين؟« 

قلت: نعم هما من أهل سوق�ا و هما من الزيدية و هما يزعمان أن 
سیف رسول اهلل ع�د عبد اهلل بن الحسن. 

فقال: »كذبا لع�هما اهلل و اهلل ما رآه عبد اهلل بن الحسن بعی�یه 
و ال بواحدة من عی�یه و ال رآه أبوه اللهم إال أن يكون رآه  ع�د علي 
بن الحسین فإن كانا صادقین فما عالمة في مقبضه و ما أثر في 
موضع مضربه و إن ع�دي لسیف رسول اهلل  و إن ع�دي لراية 

رسول اهلل و درعه و المته و مغفره . 
ع�دي  إن  و   اهلل رسول  درع  في  عالمة  فما  صادقین  فإن كانا 
لراية رسول اهلل  المغلبة و إن ع�دي ألواح موسى و عصاه 
و إن ع�دي لخاتم سلیمان بن داود و إن ع�دي الطست الذي 
كان موسى يقرب به القربان و إن ع�دي االسم الذي كان رسول 
اهلل  إذا وضعه بین المسلمین و المشركین لم يصل من المشركین 

إلى المسلمین نشابة و إن ع�دي لمثل الذي جاءت به المالئكة. 
و مثل السالح فی�ا كمثل التابوت في ب�ي إسرائیل كانت ب�و إسرائیل 
في أي أهل بیت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا ال�بوة و من صار إلیه 
السالح م�ا أوتي اإلمامة و لقد لبس أبي درع رسول اهلل  فخطت 
على األرض خطیطا و لبستها أنا فكانت و كانت  و قائم�ا من إذا لبسها 

مألها إن شاء اهلل.«4
إن خامت االوصياء هو الذي خيتم االمر به و هو النموذج االعلى 

لسابقيه و هو بقية اهلل.
إلى  ظهره  أس�د  قد  بمكة  يومئذ  القائم  الشيعة: »و  روی يف کتب 
البیت الحرام مستجیرا به فی�ادي يا أيها ال�اس إنا نست�صر اهلل فمن 
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أجاب�ا من ال�اس فإنا أهل بیت نبیكم محّمد و نحن أولى ال�اس 
 فأنا أولى ال�اس بآدم فمن حاج�ي في آدم باهلل و بمحّمد
و من  حاج�ي  في  نوح  فأنا أولى ال�اس ب�وح و من حاج�ي في 
 و من حاج�ي في محّمد  فأنا أولى ال�اس بإبراهیم إبراهیم
أولى  فأنا   ال�بیین بمحّمد و من حاج�ي في  ال�اس  أولى  فأنا 

 .ال�اس بال�بیین
أ لیس اهلل يقول في محكم كتابه »ِإنَّ اللََّه اْصَطفى  آَدَم َو نُوحاً َو آَل 
ِإْبراهیَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلمیَن  ُذرِّيًَّة بنَْعُضها ِمْن بنَْعٍض َو اللَُّه َسمیٌع 
َعلیم .« فأنا بقیة من آدم و ذخیرة من نوح و مصطفى من 

إبراهیم و صفوة من محّمد صلى اهلل علیهم أجمعین.«5
قال:  نصر   أبو  طريف  قال حدثين  العلوي  بن محمد  إبراهیم  عن 
دخلت على صاحب الزمان فقال علي بالصندل األمحر فأتيته 
به مث قال: »أ تعرف�ي؟« قلت نعم. فقال: »من أنا؟« فقلت: 
أنت سیدي و ابن سیدي. فقال: »لیس عن هذا سألتك.« قال 

طريف فقلت: جعل�ي اهلل فداك فبین لي.   
قال: »أنا خاتم  األوصیاء و بي يدفع اهلل عز و جل البالء عن 

أهلي و شیعتي.«6
زمن  عن   العسكري احلسن  اإلمام  أصحاب  بعض  يذكر  و 
 للنيب الوصي احلادي عشر  استشهاده و يصور أخر حلظات 

عند رؤيته خامت األوصياء:
بیته اسق�ي  بكى و قال: »يا سید أهل   فلما رآه  الحسن...«
الماء.« فإني ذاهب إلى ربي و أخذ الصبي القدح المغلي بالمصطكى 
للصالة.«  »هیئوني  قال:  شربه  فلما  سقاه.  ثم  شفتیه  حرك  ثم  بیده 
على  واحدة و مسح  واحدة  الصبي  فوضأه  م�ديل  في حجره  فطرح 
رأسه و قدمیه. ققال له أبو محمد: »أبشر يا ب�ّي! فأنت صاحب 
الزمان و أنت المهدي و أنت حجة اهلل على   أرضه و أنت ولدي و 
وصیي و أنا ولدتك و أنت محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن 
أبي طالب ولدك رسول اهلل و أنت خاتم  األوصیاء  األئمة 
الطاهرين و بشر بك رسول اهلل و سماك و ك�اك و بذلك عهد إلي 
أبي عن آبائك الطاهرين صلى اهلل على أهل البیت رب�ا إنه حمید مجید 

و مات الحسن بن علي من وقته صلوات اهلل علیهم أجمعین...«7

الهوامش:
1.كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف« طهران، طباعة االسالمية، طبع رابع، 

1407 ق.، ج 1، ص 528-527.
2. املصدر السابق، ص 27٩.
3. سورة آل عمران، اآلية 83.

4. كليىن، حمّمد بن يعقوب، املصدر السابق، ج 1، ص231.
5. ابن أيب زينب، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة للنعماين«، طهران، طبع اول، 

13٩7ق.، ص281.
6. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، طبع 

ثاين، 13٩5ق. ج 2، ص441.
7. طوسى، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، كتاب الغيبة للحجة، قم، طبع اول، 

1411ق. ص272.

قيمة أي منها أكثر؟ من الذي تثقون به فهو يبوح لكم سرا و أنتم 
تقبلون منه املوضوع دون شاهد و دليل أو ال تقبلون املوضوع غال 
عرب الدالئل و الشواهد أو تبقون اخلرب عندكم لكي تتضح صحته 
فيما بعد عليكم؟ فمن الواضح أن األول اكثر قيمة فهذا نابع عن 
إميانكم للخص املوثوق و غريه ليس من مصاديق اإلميان بل من 

مصاديق العقل و احلساب و العقل و التجرية.
عالمات  هناك  هكذا.  ايضا   املهدي اإلمام  ظهور  فقضية 
عجيبة وصل إلينا من نيب اإلسالم عنه و أوصياءه فالبين أوثق 
شخصية يف العامل فنحن نعتقد عرب هذه العالمات باصل الظهور 
و هبا نصمد أمام فنت آخر الزمان و عند الظهور نصل غلى موالنا 
 و لكن بعضنا بدل ان نعتقد مبا قاله النيب .صاحب الزمان
و أوصياءه نفضل أن جنلس و نرى نفس العالمات كما يقول 

:اإلمام الباقر
الیوم ال  »إذا طلعت الشمس من مغربها - فكل من آمن في ذلك 

ي�فعه إيمانه.«1
قال اهلل احلکيم فی حمکم کتابه:

»ُقْل ينَْوَم اْلَفْتِح ال ينَ�نَْفُع الَّذيَن َكَفُروا إيماننُُهْم َو ال ُهْم ينُْ�َظُرون «2 و »َهْل 
ينَْ�ظُُروَن ِإالَّ َأْن تَْأتِینَُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَُّك َأْو يَْأِتَي بنَْعُض آياِت رَبَِّك 
ينَْوَم يَْأتي  بنَْعُض آياِت رَبَِّك ال ينَ�نَْفُع ننَْفساً إيمانُها َلْم َتُكْن آَمَ�ْت ِمْن قنَْبُل 

َأْو َكَسَبْت في  إيمانِها َخْیراً ُقِل اننَْتِظُروا ِإنَّا ُمْ�َتِظُرون «3
جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن أيب جعفر  يف قوله تعاىل: 

»ينَْوَم يَْأتي  بنَْعُض آياِت رَبَِّك ال ينَ�نَْفُع ننَْفساً إيمانُها ]إلى آخر اآلية[ :« 
يع�ي صفوت�ا و نصرت�ا.« قلت: إنما قدر اهلل ع�ه باللسان و الیدين و 

 :القلب. قال
»يا خیثمة إن نصرت�ا باللسان ك�صرت�ا بالسیف و نصرت�ا بالیدين أفضل 
و القیام فیها يا خیثمة إن القرآن نزل ]نزلت [ أثالثا فثلث فی�ا و ثلث 
في عدونا و ثلث فرائض و أحكام و لو أن آية نزلت في قوم ثم ماتوا 
أولئك ماتت اآلية إذا ما بقي من القرآن  شي ء إن القرآن يجري من أوله 
إلى آخره و آخره إلى أوله ما قامت السماوات و األرض فلكل قوم 
آية يتلونها ]هم م�ها في خیر أو شر[ يا خیثمة إن اإلسالم بدا غريبا 
و سیعود غريبا فطوبى للغرباء و هذا في أيدي ال�اس فكل على هذا 
يا خیثمة سیأتي على ال�اس زمان ال يعرفون ]اهلل [ ما هو ]و[ التوحید 
حتى يكون خروج الدجال و حتى ي�زل عیسى ابن مريم من السماء 
و يقتل اهلل الدجال على يديه ]يده [ و يصلي بهم رجل م�ا أهل البیت 

أ ال ترى أن عیسى يصلي خلف�ا و هو نبي إال و نحن أفضل م�ه.«4
روی عن ابن دراج قال مسعت أبا عبد اهلل  يقول  يف قول اهلل 
ُهْم  إيماننُُهْم َو ال  الَّذيَن َكَفُروا  ينَ�نَْفُع  اْلَفْتِح ال  ينَْوَم  عز و جل:  »ُقْل 
ينُْ�َظُرون.« قال: »يوم الفتح يوم تفتح الدنیا على القائم ال ي�فع أحدا 
تقرب باإليمان ما لم يكن قبل ذلك مؤم�ا و بهذا الفتح موق�ا فذلك 
الذي ي�فعه إيمانه و يعظم ع�د اهلل قدره و شأنه و تزخرف له يوم البعث 

ج�انه و تحجب ع�ه فیه نیرانه.«5
و عنه : »ما زالت األرض و هلل فیها حجة يعرف الحالل و الحرام 

اإليمان الذي انتهى تاريخ صالحيته 
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و يدعو إلى سبیل اهلل و ال ي�قطع الحجة من األرض إال أربعین يوما قبل 
يوم القیامة فإذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة و لم ي�فع  نفسا إيمانها 
لم تكن آم�ت من قبل  أن ترفع الحجة و أولئك شرار من خلق اهلل و 

هم الذين يقوم علیهم القیامة.«6
و احلق مثل هذا فالذين أمنوا باهلل دون لنظر غلى اي مصاحل و 
وثقوا به و حافظوا على إمياهنم يف زمن عدم وثوق الناس بكل شيء 
و اجتهدوا يف سبيل الوصول إىل بقية اهلل هم يتوصلون غلى جزاء 

حسنا .
ال شك أنه عندما تطلع الشمس من املغرب ليس هناك من ينكر 
الغيب املظهر و يف ذلك الوقت لن يقبل اهلل توبه أحد كما قرانا يف 

قصة فرعون و تاب:
ِبِه بنَُ�وا  ِإلَه ِإالَّ الَّذي آَمَ�ْت  »َحتَّى ِإذا َأْدرََكُه اْلَغَرُق قاَل آَمْ�ُت أَنَُّه ال 

ِإْسرائیَل َو أَنَا ِمَن اْلُمْسِلمیَن.«7
انتهى  الذي  بالغيمان  اإلميان  تعاىل  اهلل  اعترب  الوقت  هذا  يف  و 

صالحيته و قال:
»آآْلَن َو َقْد َعَصْیَت قنَْبُل َو ُكْ�َت ِمَن اْلُمْفِسديَن. فَاْلینَْوَم ننَُ�جِّیَك بَِبَدِنَك 

لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة َو ِإنَّ َكثیراً ِمَن ال�َّاِس َعْن آياتِ�ا َلغاِفُلوَن«8

الهوامش:
1. قمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، الطبع الثالث، 1404ق. 

ج 1، ص221.
2. سورة السجدة، اآلية 2٩.
3. سورة األنعام، اآلية 158.

4. كوىف، فرات بن ابراهيم، »تفسري فرات الكويف«، طهران، الطبع األول، 
1410 ق. صص 138-13٩.

5. اسرتآبادى، على، »تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة«، قم، 
الطبع األول، 140٩ق. ص 438.

الثاين، 1371  الطبع  6. برقى، امحد بن حممد بن خالد، »احملاسن«، قم، 
ق.، ج 1، ص236.

7. سورة يونس، اآلية ٩0.
8. سورة يونس، اآليات ٩1-٩2.

ماهو ارتباط آيه التبلیغ بواقعه الغدير؟

الجواب: 
فمن اآليات الکرميه قوله تعاىل فی سوره املائدة:

»يَآ أينَُّها الرَُّسوُل بنَلِّْغ َمآ اُنِزَل إلَْیَک ِمن رَّبَِّک َوإْن لَّْم تنَْفَعْل َفَما بنَلَّْغَت 
ِرَسالََتُه َواللَُّه ينَْعِصُمَک ِمَن ال�َّاِس«1

نزلت هذه اآليه الشريفه يوم الثامن عشر من ذی احلّجه سنه حّجه 
ا بلغ النبیُّ االعظم غديَر خّم، فأتاه جبرئیل 

ّ
الوداع )10 هـ( مل

هبا على مخس ساعات مضت من النهار، فقال:
يا محّمد! اّن اهلل يُقريک السالم، ويقول لک: »يَنآ أ ينَُّها الرَُّسوُل بنَلِّْغ 
َمآ اُنِزَل إلَْیَک ِمن رَّبَِّک« في علیٍّ »َوإْن لَّْم تنَْفَعْل َفَما بنَلَّْغَت ِرَسالََتُه....
وکان اوايل القوم ـ وهم ميه الف او يزيدون ـ قريباً من اجُلحفه فامره 
ان يرّد من تقّدم منهم، وحیبس من تاّخر عنهم فی ذلک املکان، 
وان يُقيم علّيًا َعَلماً للناس، ويبلِّغهم ما انزل اهلل فيه، واخربه باّن 

اهلل عّز وجّل قد عصمه من الناس.
وما ذکرناه من املتسامل عليه عند اصحابنا االمامّيه، غرَي انّا حنتجُّ فی 
املقام باحاديث اهل السّنه فی ذلک. اهناها العالّمه االمی�ی فی 

الغدير اىل 30 حديثاً؛ منها:
1ـ احلافظ ابوجعفر حمّمد بن جرير الطربی، املتوىف ]310[.

اخرج باسناده - فی کتاب »الواليه فی طرق حديث الغدير« - 
عن زيد بن ارقم، قال:

ا نزل النبّی بغدير ُخّم فی رجوعه من حّجه الوداع، وکان فی 
ّ
مل

وقت الضحى وحّر شديد، امر بالدوحات فُقمَّت، ونادى الصاله 
جامعه، فاجتمعنا فخطب بالغه، مثّ قال:

»اّن اهلل تعاىل انزل اىلَّ: »بنَلِّْغ َمآ اُنِزَل إلَْیَک ِمن رَّبَِّک َوإْن لَّْم تنَْفَعْل 
َفَما بنَلَّْغَت ِرَسالََتُه َواللَُّه ينَْعِصُمَک ِمَن ال�َّاِس«. وقد امرنی جربئيل عن 
رّبی ان اقوم فی هذا املشهد، واُعلم کلَّ ابيض واسود: انَّ علّی بن 
ابی طالب اخی ووصيّی وخليفتی واالمام بعدی. فسألت جربئيل 
وذيَن لی، والالميني 

ُ
ان يستعفَی لی ربِّی؛ لعلمی بقّله املّتقني، وکثره امل

اُُذناً؛ فقال  ، وشّده اقبالی عليه، حىّت مَسَّونی  لکثرِه مالزمتی لعلیٍّ
َخْیر  اُُذُن  ُقْل  اُُذٌن  ُهَو  َوينَُقوُلوَن  ال�َِّبىَّ  ينُْوُذوَن  الَِّذيَن  »َوِم�نُْهُم  تعاىل: 

لَُّکْم... .«2
قد  بسرتهم  ولکّنی  لفعلُت،  عليهم  وادلَّ  امسِّيـَهم  ان  شيُت  ولو 

تکّرمُت، فلم يرَض اهلل االّ بتبليغی فيه.
واماماً  ولّياً  لکم  نصبه  قد  اهلل  فاّن  ذلک؛  الناس  معاشَر  فاعلموا 
وفرض طاعته على کّل احد، ماض حکمه، جايز قوله، ملعوٌن من 
خالفه، مرحوٌم من صّدقه، امسعوا وأطيعوا؛ فانَّ اهلَل موالکم وعلیٌّ 
االمامه فی ولدی من صلبه اىل القيامه. الحالل االّ  امامکم. مثّ 
ما حّرم اهلل ورسوله وهم؛ فما  ما احّله اهلل ورسوله، وال حرام االّ 
من علم االّ وقد احصاه اهلل فیَّ، ونقلُته اليه، فال تضّلوا عنه، وال 
تستنکفوا منه؛ فهو اّلذی يهدی اىل احلّق3 ويعمل به، لن يتوَب اهلل 
على احد انکره، ولن يغفر له، حتماً على اهلل ان يفعل ذلک ان 
يعّذبه عذاباً ُنکراً ابد اآلبدين، فهو افضل الناس بعدی ما نزل الرزق 
وبقی اخللق، ملعوٌن من خالفه، قولی عن جربئيل عن اهلل، فلتنظر 

نفٌس ما قّدمت لغد.4
افهموا حمکم القرآن، وال تتِّبعوا ُمتشاهبه، ولن يفسِّر ذلک لکم االّ 
من انا آخٌذ بيده وشايٌل بَعُضده وُمعِلمکم: انَّ من کنُت مواله فهذا 

- فعلیٌّ - مواله، ومواالته من اهلل عّزوجّل انزهلا علیَّ.

ارتباط آیات التبليغ و اإلکمال

و واقعة الغدیر
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اال وقد اّديُت، اال وقد بّلغُت، اال وقد امسعُت، اال وقد او ضحُت، 
ال حتلُّ امرُه املومنني بعدی الحد غريه.« 

مثّ رفعه اىل السماء حىّت صارت رجله مع رکبه النبّی وقال:
»معاشَر الناس هذا اخی ووصّيی وواعی علمی وخليفتی على من 
آمن بی وعلى تفسري کتاب رّبی - وفی روايه -: الّلهّم واِل من وااله 
وعاِد من عاداه والَعْن من انکره، واغَضب على من جحد حّقه. 
الّلهّم اّنک انزلت عند تبيني ذلک فی علیٍّ: »اْلینَْوَم أْکَمْلُت َلُکْم 
ِديَ�ُکْم«5 بامامته، فمن مل يامتَّ به ومبن کان من ولدی من صلبه اىل 

القيامه، فاُوليک حبطت اعماهلم وفی النار هم خالدون.
اّن ابلیس اخرج آدم من اجلّنه، مع کونه صفوه اهلل، باحلسد؛ 
فال حتسدوا فتحبَط اعماُلکم وتزلَّ اقدامکم. فی علّی نزلت سوره 

نَساَن َلِفى ُخْسر«6 »َوالَعْصِر ٭ إنَّ ا الِْ
قنَْبِل  معه »مِّن  اُنزِل  اّلذی  والنور  باهلل ورسوله  آمنوا  الناس  معاشَر 
أن نَّْطِمَس ُوُجوًها فنَ�نَُردََّها َعَلى أْدبَارَِهآ أْو ننَْلَع�نَُهْم َکَما َلَع�َّنآ أْصَحاَب 
النسل منه اىل  فی  فی علّی، مثّ  النور من اهلل فیَّ، مثّ  السَّْبِت«.7 

.القامي املهدّی
معاشَر الناس سيکون من بعدی اميّه يدعون اىل النار ويوم القيامه 
ال يُنصرون، واّن اهلل وانا برييان منهم، اهّنم وانصارهم واتباعهم فی 
الدرک االسفل من النار، وسيجعلوهنا ملکاً اغتصاباً، فعندها يُفرغ 
َفأل  َوُنَحاٌس  نَّار  مِّن  ُشَواٌظ  َعَلْیُکَما  »ينُْرَسُل  و  الثَـَّقالن،  ايُّها  لکم 

تَ�َتِصَراِن«.8
2. احلافظ احلاکم احَلَسکانی، ابوالقاسم، املتوىّف بعد ]4٩0[.٩
3. احلافظ ابوالقاسم بن عساکر، الشافعّی، املتوىّف ]571[.10
4. ابو عبداهلل فخر الدين الرازی، الشافعّی، املتوىّف ]606[.11

5. جالل الدين السيوطّی، الشافعّی، املتوىّف ]٩11[.12
6. القاضی الشوکانّی، املتوىّف ]1250[ فی تفسريه فتح القدير.13

املتوىّف  البغدادّی،  الشافعّی  اآللوسّی،  الدين  شهاب  السّيد   .7
14.]1270[

8. الشيخ سليمان القندوزی، احلنفّی، املتوىّف ]12٩3[.15
٩. الشيخ حمّمد عبده املصرّی، املتوىّف ]1323[.16و17

ماهو ارتباط آيه االکمال بواقعه الغدير؟

الجواب: 
قوله  السالم(  امرياملومنني)عليه  الغدير فی  يوم  النازله  اآليات  ومن 

تعاىل:
ا  َلُکُم  َوَرِضیُت  نِْعَمِتى  َعَلْیُکْم  َوأْتَمْمُت  ِديَ�ُکْم  َلُکْم  أْکَمْلُت  »اْلینَْوَم 

ْسالَم ِديً�ا«18 الِْ
اصفقت االمامّيه عن َبْکرَِه ابيهم على نزول هذه اآليه الکرميه حول 
 امرياملومنني موالنا  بواليه   النبّی اصحار  بعد  الغدير  نّص 

وفهمته  الصحابه  عرفته  جلّياً  نّصاً  تتضّمن  صرحیه،  ُدرِّيّه  بالفاظ 
العرب، فاحتجَّ به من بلغه اخلرب.

وصافق االمامّيَه على ذلک کثريون من علماء التفسري واميّه احلديث 
وحفظه اآلثار من اهل السّنه. وهو اّلذی يساعده االعتبار ويوّکده 

النقل الثابت فی »تفسري الرازی«1٩ عن اصحاب اآلثار:
انّه لّما نزلت هذه اآليه على ال�بّی لم يُعمَّر بعد نزولها االّ احداً 

وثمانین يوماً، او اث�ین وثمانین.
وذکر املوّرخون منهم:20

اّن وفاته فی الثانی عشر من ربیع االّول. وکاّن فیه تسامحاً بزياده 
بعد اخراج يومی الغدير والوفاه.  يوم واحد على االث�ین وثمانین يوماً 
وعلى ایٍّ فهو اقرب الى الحقیقه من کون نزولها يوم عرفه؛ کما جاء فی 

صحیحی البخاری ومسلم21 وغیرهما؛ لزياده االيّام حی�یذ.
على اّن ذلک معتضٌد بنصوص کثريه ال حميص عن اخلضوع ملفادها؛ 

فاىل امللتقى:
1. احلافظ ابو جعفر حمّمد بن جرير الطربّی، املتوىّف ]310[.

روى فی کتاب »الواليه« باسناده عن زيد بن ارقم نزول اآليه الکرميه 
.يوم غدير ُخّم فی امرياملومنني

2. احلافظ ابن مردويه االصفهانّی، املتوىّف ]410[.
روى من طريق ابی هارون العبدی عن ابی سعید الُخدرّی: 

: »من ک�ُت  انّها نزلت على رسول اهلل يوم غدير ُخّم حین قال لعلیٍّ
مواله فعلّی مواله«.

مثّ رواه عن ابی هريره، وفيه: 
السالم(من  يع�ی مرجعه)علیه  الحّجه؛  الثامَن عَشَر من ذی  الیوم  انّه 

حّجه الوداع.22
3. احلافظ ابو نعيم االصبهانّی، املتوىّف ]430[.23

4. احلافظ ابوالقاسم احلاکم احلسکانّی، املتوىّف بعد ]4٩0[.24
املتوىّف  الدمشقّی،  الشافعّی،  عساکر  بن  ابوالقاسم  احلافظ   .5

25.]571[
6. اخطب اخلطباء اخلوارزمّی، املتوىّف ]568[.26

7 ـ جالل الدين السيوطّی، الشافعّی، املتوىّف ]٩11[.27
وغريهم مّمن صّرحوا بنزول اآليه يوم الغدير فی واليه علّی بن ابی 

طالب.28و2٩

آيه  نزول  سبب  فى  قوله  فی  صايب  اآللوسی  هل 
االکمال ؟

الجواب: 
قال اآللوسی فی روح املعانی:30

اخرج الشيعه عن ابی سعید الُخدری اّن هذه اآليه نزلت بعد ان قال 
 فی غدير ُخّم:  النبّی لعلیٍّ

»من ک�ت مواله فعلیُّ مواله.«
 :فلّما نزلت قال

برسالتی،  الربِّ  ورضا  ال�عمه،  واتمام  الدين،  اکمال  على  اکبر  »اهلل 
وواليه علّی بعدی«. 

وال خيفى اّن هذا من ُمفرتياهتم، ورکاکه اخلرب شاهٌد على ذلک فی 
مبتدا االمر.

وحنن ال حنتمل اّن اآللوسی مل يقف على طرق احلديث ورواته حىّت 
حداه اجلهل الشاين اىل َعْزو الروايه اىل الشيعه فحسب، لکن بواعثه 
دعته اىل التمويه واجلََلبه امام تلک احلقيقه الراهنه، وهو ال حیسب 
اّن وراءه من يناقشه احلساب بعد االّطالع على کتب اهل السّنه 

ورواياهتم.
اال ُمساِيٌل هذا الرجل عن ختصيصه الروايه بالشيعه، وقد رواها من 

اميّه احلديث وقاده التفسري ومحله التاريخ من غريهم؟!
مثّ عن حصره اسناد احلديث بابی سعيد، وقد رواها ابو هريره وجابر 

ابن عبداهلل وجماهد واالمامان الباقر والصادق له؟!
على  شاهداً  وجعلها  احلديث،  فی  حسبها  الّتی  الرکاکه  عن  مثّ 
کونه من ُمفرتيات الشيعه: اهی فی لفظه؟ وال يعدوه ان يکن ِلَدَه 
ساير االحاديث املرويّه، وهو خال عن اّی تعقيد، او ضعف فی 
ااُلسلوب، او تکّلف فی البيان، او تنافر فی الرتکيب، جار على 

جماری العربّيه احملضه.
او فی معناه؟ وليس فيه منها شیء.

غري ان يقول اآللوسی: 
اّن ما يُروى فی فضل امیرالموم�ین وما ُيس�د الیه من فضايل کّلها 
رکیکه؛ النّها فی فضله؛ وهذا هو ال�صب الُمِسفُّ بصاحبه الى ُهّوه 

الهلکه.31
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»مناقب علّی بن ابی طالب« ]ص 18، ح 24[.

2٩. الشفيعى شاهرودى، »تلخيص الغدير«، ص 31.
30. »روح املعانی«، 2 : 24٩ ]61/6[ .

31. الشفيعى شاهرودى، »تلخيص الغدير«، ص 33.

المصدر : موقع آية اهلل ناصر مكارم شیرازي
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و أّما حّق اجلار فحفظه غائبا و كرامته شاهدا و نصرته و معونته 
يف احلالني مجيعا ال تتّبع له عورة و ال تبحث له عن سوءٍة لتعرفها 
فإن عرفتها منه عن غري إرادٍة منك و ال تكّلٍف كنت ملا علمت 
حصنا حصينا و سرتا ستريا لو حبثت األسّنة عنه ضمريا مل تّتصل 
إليه النطوائه عليه ال تستمع عليه من حيث ال يعلم ال تسلمه عند 
شديدٍة و ال حتسده عند نعمٍة تقيل عثرته و تغفر زلّته و ال تّدخر 
حلمك عنه إذا جهل عليك و ال خترج أن تكون سلما له ترّد عنه 
لسان الّشتيمة و تبطل فيه كيد حامل الّنصيحة و تعاشره معاشرة 

كرمية و ال حْول و ال قّوة إاّل بالّله.

لمصدر: »رسالة الحقوق«، اإلمام سجاد، حق 31.

اخالق المؤمن - حقوق المؤمن

حق الجار

في بيان الحق و الباطل 

:قال الصادق
»اتق اهلل و كن حيث شئت و من أي قوم شئت فإنه ال خالف 
ألحد يف التقوى و التقوى حمبوب عند كل فريق و فيه اجتماع كل 
خري و رشد و هو ميزان كل علم و حكمة و أساس كل طاعة 
مقبولة و التقوى ماء ينفجر من عني املعرفة باهلل تعاىل حیتاج إليه كل 
فن من العلم و هو ال حیتاج إىل تصحيح املعرفة باخلمود حتت هيبة 
اهلل تعاىل و سلطانه و مزيد التقوى يكون من أصل اطالع اهلل عز 
و جل على سر العبد بلطفه فهذا أصل كل حق و أما الباطل فهو 
ما يقطعك عن اهلل تعاىل متفق عليه أيضا كل فريق فاجتنب عنه و 

أفرد سرك هلل تعاىل بال عالقة.
قال رسول اهلل أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد حيث قال:

»أال كل شي ء ما سوى اهلل باطل
و كل نعیم ال محالة زائل «

فالزم ما أمجع عليه أهل الصفاء و التقى من أصول الدين و حقائق 
اليقني و الرضا و التسليم و ال تدخل يف اختالف اخللق و مقاالهتم 
ليس  واحد  اهلل  بأن  املختارة  األمة  أمجعت  قد  و  عليك  فيصعب 
كمثله شي ء و أنه عدل يف حكمه و يفعل ما يشاء و حیكم ما 
يريد و ال يقال يف شي ء من صنعه مل و ال كان و ال يكون شي ء 
إال مبشيئته و إرادته و أنه قادر على ما يشاء و صادق يف وعده و 
وعيده و أن القرآن كالمه و أنه كان قبل الكون و املكان و الزمان 

و أن إحداث الكون و إفناءه عنده سواء ما ازداد بإحداثه علمه و 
ال ينقص بإفنائه ملكه عز سلطانه و جل سبحانه فمن أورد عليك 
ما ينقض هذا األصل فال تقبله و جرد باطنك لذلك ترى بركاته عن 

قريب و تفوز مع الفائزين .

املصدر: املنتسب بـجعفر بن حممد، اإلمام السادس، »مصباح الشريعة«، 
بريوت، اعلمی، الطبع األّول، ص 5٩.

الحكايات

لم نأت حسب إذنه لكي نرجع بإذنه

1 رجب احلرام، ذکری والدة حممد بن علی الباقر
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي 

بن رئاب عن زرارة قال: 
كنت مع أيب جعفر يف جنازة لبعض قرابته فلما أن صلى على 
امليت قال وليه أليب جعفر ارجع يا أبا جعفر مأجورا و ال تعىن 
ألنك تضعف عن املشي. فقلت أنا أليب جعفر: قد أذن لك 
أبو  فقال يل  ع�ها.  أسألك  أن  أريد  لي حاجة  و  فارجع  الرجوع  في 

 :جعفر

ليس أي ارض خالية عن القبور

3 رجب احلرام، ذکری استشهاد علي بن حممد اهلادي
عن يحیى بن هرثمة قال: 

إلى  اخرجوا  و  تريد  ممن  ثالثمائة رجل  اختر  فقال:  المتوكل  دعاين 
الكوفة، فخلفوا أثقالكم فیها، و اخرجوا على طريق البادية إلى المدي�ة، 

فاحضروا علي بن محمد بن الرضا إلى ع�دي معظما مكرما مبجال. 
ففعلت و خرجنا و كان يف أصحايب قائد من الشراة، و كان يل 
الشاري  أنا على مذهب احلشوية، و كان ذلك  يتشيع و  كاتب 

يناظر ]ذلك[، و كنت اسرتيح إىل مناظرهتما لقطع الطريق.
فلما انتصفت املسافة قال الشاري للكاتب: أ لیس من قول صاحبكم 
علي بن أبي طالب أنه لیس من األرض بقعة اال و هي قبر أو سیكون 
قبرا؟ فانظر إلى هذة البرية أين من يموت ]فیها حتى يمألها اهلل قبورا 

كما تزعمون؟ فقلت للكاتب: أ هذا من قولكم؟
قال: نعم، قلت: صدق أين من يموت[ في هذه البرية العظیمة حتى 
اخنذل  إذ  الشيعي،  من كالم  ساعة  تضاحكنا  و  قبورا؟!  تمتلئ 

الكاتب يف أيدينا.
مث سرنا حىت دخلنا املدينة، فقصدت باب أيب احلسن علي ابن حممد 

:فدخلت عليه فقرأ كتاب املتوكل فقال ،بن الرضا
»انزلوا و لیس من جهتي خالف.« فلما صرت إليه من الغد و كنا يف 
متوز أشد ما يكون من احلر، فاذا بني يديه خياط و هو يقطع من 
ثياب غالظ له خفاتني له و لغلمانه، مث قال للخياط: »اجمع 
علیها جماعة من الخیاطین، و اعمد على الفراغ م�ها يومك هذا، و 
بكر بها إلي في )مثل( هذا الوقت.« مث نظر إيل و قال: »يا 

يحیى اقضوا وطركم من المدي�ة في هذا الیوم و اعمد على الرحیل غدا 
في هذا الوقت.«

فخرجت من عنده و أنا أتعجب من اخلفاتني، و أقول يف نفسي: 
نحن في تموز و حر الحجاز و ]إنما[ بی��ا و بین العراق مسیرة عشرة 
أيام، فما يص�ع بهذه الثیاب؟ مث قلت يف نفسي: هذا رجل لم يسافر، 
و هو يقدر أن كل سفر يحتاج فیه إلى مثل هذه الثیاب، و أتعجب 
من الرافضة حیث يقولون: بإمامة هذا مع فهمه ]هذا[ فعدت إليه يف 
الغد يف ذلك الوقت، فاذا الثياب قد احضرت، فقال لغلمانه: 
 :قال مث  البرانس.«  و  اللبابید  من  معكم  ل�ا  خذوا  و  »ادخلوا 

»ارحل يا يحیى.«
فقلت يف نفسي: هذا أعجب من األول، أ يخاف أن يلحق�ا الشتاء 
في الطريق حتى أخذ معه اللبابید و البرانس! فخرجت و أنا استصغر 
فهمه! فسرنا حىت إذا وصلن إىل موضع املناظرة يف القبور ارتفعت 
سحابة و اسودت و أرعدت، و أبرقت حىت إذا صارت على رءوسنا 
على  و  نفسه  على  شد  قد  و  الصخور،  مثل  بردا  علينا  أرسلت 

غلمانه اخلفاتني و لبسوا اللبابيد و الربانس.
و قال لغلمانه: »ادفعوا إلى يحیى لبادة و إلى الكاتب.« برنسا 
و جتمعنا و الربد يأخذنا حىت قتل من أصحايب مثانني رجال و زالت 

)السحابة( و رجع احلر كما كان.
فقال يل: »يا يحیى! آمر من بقي من أصحابك لیدفن من قد مات 

من أصحابك.« مث قال: »فهكذا يمأل اهلل البرية قبورا.«
فرميت بنفسي عن دابيت و عدوت ]إليه[ فقبلت ركابه و رجله، 

»إنما هو فضل و أجر فبقدر ما يمشي مع الج�ازة يؤجر الذي يتبعها 
فأما بإذنه فلیس بإذنه جئ�ا و ال بإذنه نرجع.«

املصدر: 1. »الكايف«، ط - اإلسالمية، ج 3، ص 171.
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و قلت ]أنا[ أشهد أن ال إله إال اهلل و أن حممدا عبده و رسوله، 
و أنكم خلفاء اهلل يف أرضه، و ]قد[ كنت كافرا و إنين اآلن قد 

أسلمت على يديك يا موالي.2

املصدر: »مدينة املعاجز«، ج 7، ص 466، ح 2471.

10 رجب احلرام، ذکری والدة حممد بن علي اجلواد

الحكايات

دخل رجل على حممد بن علي بن موسى الرضا و هو مسرور. 
فقال: »ما لي أراك مسرورا؟« قال: 

يا ابن رسول اهلل سمعت أباك يقول أحق يوم بأن يسر العبد فیه يوم يرزقه 
اهلل صدقات و مبرات و سد خالت من إخوان له مؤم�ین و إنه قصدني 
الیوم عشرة من إخواني المؤم�ین الفقراء لهم عیاالت فقصدوني من بلد 

كذا و كذا فأعطیت كل واحد م�هم فلهذا سروري. 
فقال حممد بن علي: »لعمري إنك حقیق بأن تسر إن لم تكن 
أحبطته أو لم تحبطه فیما بعد.« قال الرجل: و كیف أحبطته و أنا 
و  بإخوانك  برك  أبطلت  قد  »هاه   :قال الخلص؟  شیعتكم  من 
صدقاتك.« قال: و كیف ذلك يا ابن رسول اهلل؟ قال له حممد بن 
علي: »اقرأ قول اهلل عز و جل: »يا أ ينَُّها الَّذيَن آَمُ�وا ال تنُْبِطُلوا 
ما  اهلل  رسول  ابن  يا  الرجل:  قال  ااْل ذى«3.«  َو  بِاْلَمنِّ  َصَدقاِتُكْم 
م��ت على القوم الذين تصدقت علیهم و ال آذيتهم. قال له حممد 
بن علي: »إن اهلل عز و جل قال ال تبطلوا صدقاتكم بالمن و 

أنفقوا دون أن تمنوا!

األذى و لم يقل ال تبطلوا بالمن على من تتصدقون علیه و باألذى لمن 
تتصدقون علیه و هو كل أذى الخبر.«

الهامش:
1. سورة البقرة، اآلية 266.

المصدر: »مستدرك الوسائل و مست�بط المسائل«، ج 7، ص 234، 
ح 8123. 

سیرة األخیار

إن احلسني بن علی، من األخيار املشهورين بني مسلمي العامل 
و الناس حیرتمونه و حیبونه حبا مجا و يف شهري حمرم احلرام و صفر و 
يف االربعني يتجسد هذا احلب.املسرية املليونية يف االربعني احلسيين 
جيمع املسلمني و املسلمات من خمتلف أحناء العامل و يقوم العلراقيون 
باستضافتهم بكرم و احلسني  هو الذي ترك كلما لديه ملرضاة اهلل 

و إلحياء دينه.
يوم   أو  اخلميس   يوم   »املدينة«  يف  اخلندق  عام   احلسني ولد 
بعد أخيه  أربع من اهلجرة  الثالثاء خلمس خلون من شعبان سنة 
بعشرة أشهر و عشرين يوما و روي  أنه مل يكن بينه و بني أخيه إال 
احلمل و احلمل ستة أشهر. عاش مع جده ست سنني و أشهرا و 
قد كمل عمره مخسني و يقال كان عمره سبعا و مخسني سنة و 
مخسة أشهر و يقال ست و مخسون سنة و مخسة أشهر و يقال 
مثان و مخسون. و مدة خالفته مخس سنني و أشهر يف آخر ملك 

معاوية و أول ملك يزيد.

اإلسم و ال�سب
كنيته أبو عبد اهلل  ال غري و أما ألقابه  فكثرية: الرشید و الطیب و 
الوفي و السید و الزكي و المبارك و التابع لمرضاة اهلل و السبط فكل 
هذه كانت تقال له و تطلق عليه و أشهرها الزكي؛ لكن أعالها رتبة 
ما لقبه به رسول اهلل يف قوله عنه و عن أخيه أهنما سیدا 

شباب أهل الج�ة فيكون السيد أشرفها و كذلك السبط فإنه صح 
عن رسول اهلل أنه قال: »حسین سبط من األسباط.«1

عن احلسن بن علي العسکری قال: »أنه سمى حس�ا يوم السابع 
و اشتق  من  اسم  الحسن  حسی�ا و ذكر أنه لم يكن بی�هما إال الحمل.«2

روی عن صفیة ب�ت عبد المطلب قالت:  
لما سقط الحسین من بطن أمه فدفعته إلى ال�بي فوضع ال�بي 
 على  لسان  رسول اهلل لسانه في فیه ]فمه [ و أقبل  الحسین
يمصه قالت: و ما ك�ت أحسب رسول اهلل يغذوه إال لب�ا أو عسال؟ 
قالت: فبال الحسین علیه فقبل ال�بي بین عی�یه ثم دفعه إلي 
و هو يبكي و يقول: »لعن اهلل قوما هم قاتلوك يا ب�ي!« يقولها ثالثا. 
قالت: فقلت: فداك أبي و أمي و من يقتله؟ قال: »بقیة الفئة الباغیة 

من ب�ي أمیة لع�هم اهلل.«3
التاريخ يشهد أن السيدة فاطمة الزهراء بنت النيب ما كانت 
ترغب يف إجناب ولد تقتل هبذه املواصفات و لكنه اهلل بشر هذه 

االسرة  هبذا املولود و ارضاها.
اإلمام  يف  نزل  الكرمي  اتلقرآن  من  اآلية  هذا  أن  رواية  يف  جاء  و 

احلسني؟:
ْنساَن ِبواِلَدْيِه ِإْحساناً َحَمَلْتُه أُمُُّه ُكْرهاً َو َوَضَعْتُه ُكْرهاً َو  »َو َوصَّینَْ�ا اإْلِ

َحْمُلُه َو ِفصالُُه َثالثُوَن َشْهرًا«4
فی تفسري هذه اآلية املبارکة روی عن أيب عبد اهلل قال: 

سيّد الّشهداء
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اهلل  إن  محّمد!  يا  له:  فقال   محّمد على  نزل   جبرئیل »إن 

يبشرك بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك. 
فقال: »يا جبرئیل! و على ربي السالم ال حاجة لي في مولود يولد 

من فاطمة تقتله أمتي من بعدي.«
فعرج ثم هبط فقال له مثل ذلك. فقال: »يا جبرئیل و على ربي 

السالم ال حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي.« 
فعرج جبرئیل إلى السماء ثم هبط فقال: يا محّمد! إن ربك يقرئك 

السالم و يبشرك بأنه جاعل في ذريته اإلمامة و الوالية و الوصیة. 
فقال: »قد رضیت.« 

أمتي  تقتله  لك  يولد  بمولود  يبشرني  اهلل  أن   فاطمة إلى  أرسل  ثم 
من بعدي. فأرسلت إلیه: »ال حاجة لي في مولود م�ي تقتله أمتك من 

بعدك.«
فأرسل إلیها أن اهلل قد جعل في ذريته اإلمامة و الوالية و الوصیة.

َو  ُكْرهاً  َوَضَعْتُه  َو  ُكْرهاً  أُمُُّه  فن»َحَمَلْتُه  أني قد رضیت.  إلیه  فأرسلت 
ُه َو بنََلَغ َأْربَعیَن َسَ�ًة قاَل  َحْمُلُه َو ِفصالُُه َثالثُوَن َشْهراً َحتَّى ِإذا بنََلَغ َأُشدَّ
َربِّ َأْوزِْع�ي  َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتي  أَننَْعْمَت َعَليَّ َو َعلى  واِلَديَّ َو َأْن 

َأْعَمَل صاِلحاً تنَْرضاُه َو َأْصِلْح لي  في  ُذرِّيَّتي .« 
 من فاطمة و لم يرضع الحسین لكانت ذريته كلهم أئمة
و ال من أنثى كان يؤتى به ال�بي فیضع إبهامه في فیه فیمص م�ها 
ما يكفیها الیومین و الثالث ف�بت لحم الحسین من لحم رسول 
و   مريم ابن  عیسى  إال  أشهر  لستة  يولد  لم  و  دمه    و   اهلل

5».الحسین بن علي

و اّما نسبه
افضلية  حول  مواضع  عدة  يف  احلسني حدث  اإلمام  و كان 
اإلمام  و   علي اإلمام  يتحدث  طريفة  رواية  يف  و  أمه  و  أبيه 
احلسني عن مفاخراته و احلسني يفتخر بنسبه الطاهر و يقول 

خماطبا البه:
»اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َفضََّل�ا َعلى  َكِثیٍر ِمْن ِعباِدِه اْلُمْؤِمِ�ینَ  و على جمیع 
المخلوقین و خص جدنا بالت�زيل و التأويل و الصدق و م�اجاة األمین 
الخلق  الجلیل و رفع�ا على  جبرئیل و جعل�ا خیار من اصطفاه 

أجمعین.« 
مث قال احلسني: »أما ما ذكرت يا أمیر المؤم�ین! فأنت فیه صادق 

أمین.« 
فقال النيب: »اذكر أنت يا ولدي فضائلك.«

 يا أبت أنا الحسین  بن علي بن أبي طالب« :فقال احلسني
محّمد  جدي  و  العالمین  نساء  سیدة   الزهراء فاطمة  أمي  و 
المصطفى سید ب�ي آدم أجمعین ال ريب فیه يا علي أمي أفضل من 
أمك ع�د اهلل و ع�د ال�اس أجمعین و جدي خیر من جدك و أفضل 
ع�د اهلل و ع�د ال�اس أجمعین و أنا في المهد ناغاني جبرئیل و تلقاني 

أفخر م�ك  أنا  و  م�ي  أفضل  تعالى  اهلل  أنت ع�د  يا علي!  إسرافیل. 
باآلباء و األمهات و األجداد.« 

مث إن احلسني اعتنق أباه و جعل يقبله و أقبل علي يقبل 
ولده احلسني و هو يقول: »زادك اهلل تعالى شرفا و فخرا و علما 

و حلما و لعن اهلل تعالى ظالمیك يا أبا عبد اهلل .«6
و يف بعض الروايات جند أن اإلمام احلسني دافع عن نسبه يف 

مواضع رآها من الضروري و شدد على قربه للنيب و بنته.
فخركم  ال  لو   :علي بن  للحسني   يوما  الحكم   بن   مروان   قال 

بفاطمة بم ك�تم تفتخرون علی�ا؟
على حلقه  فقبض  القبضة  و كان شديد   فوثب احلسني
و  تركه  مث  عليه.  غشي  حىت  عنقه  على  عمامته  لوى  و  فعصره 
أقبل احلسني على مجاعة من قريش. فقال: »أنشدكم باهلل إال 
صدقتموني إن صدقت أ تعلمون أن في األرض حبیبین كانا أحب إلى 
رسول اهلل م�ي و من أخي -؟ أو على ظهر األرض ابن ب�ت نبي 

غیري و غیر أخي؟«
قالوا: اللهم ال. 

قال: »و إني ال أعلم أن في األرض ملعون ابن ملعون غیر هذا و 
أبیه طريدي رسول اهلل...«  7

مکانته العلمیة
و كان اإلمام احلسني وصيا للغمام احلسن حسب أمر اهلل 
تعاىل و هو كان يتمتع برتاث االنبياء السابقني و مواهبهم العلمية  
الرتاث الذي ورثها نيب الغسالم عن األنبياء السابقني و تركها للغمام 

علي و منه انتقل إىل وصيه.
ذكر اهلل تعاىل يف لوح اهداه للسيدة فاطمة الزهراء عند والدة 

اإلمام احلسني، اإلمام احلسني خزانة الوحي.و قال:
»...إني لم أبعث نبیا فأكملت أيامه و انقضت مدته إال جعلت له وصیا 
و إني فضلتك على األنبیاء و فضلت وصیك على األوصیاء و أكرمتك 
بشبلیك   و سبطیك حسن و حسین فجعلت حس�ا معدن علمي - 
بعد انقضاء مدة أبیه و جعلت حسی�ا خازن وحیي و أكرمته بالشهادة 
و ختمت له بالسعادة فهو أفضل من استشهد و أرفع الشهداء درجة 
جعلت كلمتي التامة معه و حجتي البالغة ع�ده بعترته أثیب و أعاقب 

أولهم علي سید العابدين...«8
: و من فصاحته و علمه

أن خيطب.   احلسني معاوية  أمر  أنه:  عقبة  بن  موسى  رواه  ما 
فصعد املنرب فحمد اهلل و أثىن عليه و صلى على النيب فسمع رجل 

يقول: من هذا الذي يخطب. 
فقال: »نحن حزب اهلل الغالبون و عترة رسول اهلل األقربون و أهل 
بیته الطیبون و أحد الثقلین الذين جعل�ا رسول اهلل ثاني كتاب اهلل 
تعالى فیه تفصیل كل شي ء ال يأتیه الباطل من بین يديه و ال من خلفه  

سیرة األخیار
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و المعول علی�ا في تفسیره ال يبطی�ا تأويله بل نتبع حقائقه فأطیعونا فإن 
طاعت�ا مفروضة إذ كانت بطاعة اهلل مقرونة قال اهلل تعالى: »َأطیُعوا اللََّه 
َو َأطیُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْ�ُكْم«  و قال:  ِ» َو َلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل 
َو ِإلى  ُأوِلي اأْلَْمِر ِم�نُْهم «  و أحذركم اإلصغاء إلى هتوف الشیطان فن»ِإنَُّه 

َلُكْم َعُدوٌّ ُمبین«
 فتكونوا كأولیائه الذين قال لهم:  »ال غاِلَب َلُكُم اْلینَْوَم ِمَن ال�َّاِس َو ِإنِّي 

جاٌر َلُكْم.« 
فتلقون للسیوف ضربا و للرماح وردا و للعمد حطما و للسهام غرضا 

ثم ال يقبل من نفس إيمانها لم تكن آم�ت من قبل.«  
قال معاوية: حسبك أبا عبد اهلل فقد أبلغت.٩

ال�ضال السیاسي
إن اإلمام احلسني يواحد من القائمني املقدمني يف الروايات . 
کما روی عن االمام الصادق: »إذا توالت ثالثة أسماء محّمد و 

علي و الحسن كان  رابعهم قائمهم.«10
و لكن كل أهل البيت قاموا مبا امرهم اهلل و لكن مظهر قيام و 

.و اإلمام املهدي اسم القائم مها اإلمام احلسني
تابع اإلمام احلسني يف عصر حكم معاوية بن ايب سفيان  و 
هنج اإلمام احلسن و عمل حسب معاهدة الصلح بينما نقض 
اإلمام  اوصاه  مبا  احلسني  الغمام  عمل  هذا  مع  و  عهوده  معاوية 
احلسن و ما نقض معاهدة السالم مع معاوية. و اما ثورة اإلمام 

احلسني بدأت منذ زمن جلس يزيد على كرسي اخلالفة.
ويل يزيد يف هالل رجب سنة ستني، و أمري املدينة الولید بن عتبة 
بن أبي سفیان، و أمري مكة عمرو بن سعید بن العاص، و أمري الكوفة 
ال�عمان بن بشیر األنصاري، و أمري البصرة عبید اهلل بن زياد. و مل 
يكن ليزيد مهة إال بيعة النفر الذين أبوا على معاوية اإلجابة إىل بيعة 
يزيد، حني دعا الناس إىل بيعته و أنه ويل عهده من بعده، و الفراغ 
من أمرهم. فكتب إىل الوليد: بسم اهلل الرحمن الرحیم، من يزيد- 
أمیر المؤم�ین- إلى الولید بن عتبة ... أما بعد فان معاوية كان عبدا 
من عباد اهلل، أكرمه اهلل و استخلفه، و خوله و مكن له، فعاش بقدر و 
مات بأجل، فرحمه اهلل! فقد عاش محمودا! و مات برا تقیا! و السالم!
و كتب إليه يف صحيفة كأهنا اذن فارة: أما بعد فخذ حسی�ا، و عبد 
اهلل بن عمر، و عبد اهلل بن الزبیر بالبیعة أخذا شديدا لیست فیه رخصة 

حتى يبايعوا، و السالم!
فدخل احلسني بن علی عليه، فسلم باإلمرة، و مروان جالس 
عنده ]و كان مروان قد جلس عن الوليد و صرمه من قبل- كما 

سبق-[.
فقال احلسني : كأنه ال يظن ما يظن من موت معاوية-: الصلة 
خیر من القطیعة، أصالح اهلل ذات بی�كما، فلم يجیباه في هذا بشي ء.

و جاء حىت جلس، فأقرأه الوليد الكتاب و نعى له معاوية، و دعاه 

إىل البيعة. فقال احلسني: »إنا هلل و إنا إلیه راجعون ... أما ما 
سألت�ي من البیعة؛ فان مثلي ال يعطي بیعته سرا، و ال أراك، تجتزئ بها 

م�ي سرا دون أن تظهرها على رءوس ال�اس عالنیة؟« 
قال: أجل، قال: فاذا خرجت إلى ال�اس فدعوتهم إلى البیعة دعوت�ا 

مع ال�اس فكان أمرا واحدا.
و كان الوليد حیب العافية من أمر احلسني، فقال له: فانصرف 

على اسم اهلل حتى تأتی�ا مع جماعة ال�اس.
فقال له مروان: و اهلل لئن فارقك الساعة و لم يبايع؛ ال قدرت م�ه على 
مثلها أبدا، حتى تكثر القتلى بی�كم و بی�ه! احبس الرجل و ال يخرج 

من ع�دك حتى يبايع، أو تضرب ع�قه!
فوثب عند ذلك احلسني فقال: »يا ابن الزرقاء أنت تقتل�ي أم 
هو؟! كذبت- و اهلل- و أثمت.« مث خرج، فمر بأصحابه فخرجوا 

معه حىت أتى منزله.
ويف عصر اليوم التايل بعث الوليد الرجال إىل اإلمام حسني عند 
املساء، فقال: »أصبحوا ثم ترون ونرى.« فكفوا عنه تلك الليلة 
ومل يلحوا عليه فخرج  من حتت ليلته وهي ليلة األحد ليومني 

بقيا من رجب سنة ستني متوجهاً صوب مكة.11
و ما سكت اإلمام احلسني يف تلك الفرتة يف املدينة ازاح النقاب 

عن الوجه اخلبيث ليزيد و قال خماطبا للناس:
لقد  و  يزيد  مثل  براع  األمة  بلیت  قد  إذ  السالم؛  اإلسالم  على  »و 

سمعت جدي يقول الخالفة محرمة على آل سفیان.«12 
و بعده حدث صراع معقد بني قوات يزىي و اإلمام احلسني و 
قد ىعا اإلمام احلسني يف طريقه غلى مكة و مث إىل الكوفة و 
كربالء دعا كل من كان بإمكانه إىل احلق .التحق بعض به و بقي 

الكثري يف اجلبهة املقابلة يف معسكر عمر بن سعد.
و منر من قضية استشهاد اإلمام احلسني فنكتفي بالقول أهنم 
قتلوا اإلمام احلسني بشكل يذكره اإلمام املهدي يف زيارة خماطبا 

:اإلمام احلسني
السالم   ، الخباء  السالم على مهتوك  بالدماء،  المرمل  »السالم على 
على خامس أصحاب أهل الكساء، السالم على غريب الغرباء، السالم  
على شهید الشهداء، السالم على قتیل األدعیاء ، السالم على ساكن 

كربالء.«13

أخالقه
 قدم أعرايب املدينة فسأل عن أكرم الناس هبا فدل على احلسني

فدخل املسجد فوجده مصليا فوقف بإزائه و أنشأ
لم يخب اآلن من رجاك و من

حرك من دون بابك الحلقة
أنت جواد و أنت معتمد

أبوك قد كان قاتل الفسقة
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لو ال الذي كان من أوائلكم 
كانت علی�ا الجحیم م�طبقة

مال  من  شي ء  بقي  هل  ق�بر  »يا  قال:  و   احلسني فسلم  قال 
الحجاز؟«

قال: نعم أربعة آالف دي�ار. 
فقال: »هاتها. قد جاء من هو أحق بها م�ا.« مث نزع برديه و لف 
الدنانري فيهما و أخرج يده من شق الباب حياء من األعرايب و أنشأ

خذها فإني إلیك معتذر
و اعلم بأني علیك ذو شفقة
لو كان في سیرنا الغداة عصا
أمست سمانا علیك م�دفقة 

لكن ريب الزمان ذو غیر
و الكف م�ي قلیلة ال�فقة

قال فأخذها األعرايب و بكى فقال له لعلك استقللت ما أعطی�اك؟ 
عن  المروي  هو  و  جودك  التراب  يأكل  لكن كیف  و  ال   :قال

14. الحسن بن علي
قال: وجد على  الخزاعي  الرحمن  بن عبد  شعیب  و عن سخاءه: 
 يوم الطف أثر. فسألوا زين العابدين ظهر احلسني بن علي
عن ذلك. فقال: »هذا مما كان ي�قل الجراب على ظهره إلى م�ازل 

األرامل و الیتامى و المساكین.«15
و من تواضعه: أنه مر مبساكني و هم يأكلون كسرا هلم على 
كساء فسلم عليهم فدعوه إىل طعامهم فجلس معهم و قال: »لو 
ال أنه صدقة ألكلت معكم.« مث قال: »قوموا إلى م�زلي فأطعمهم 

و كساهم و أمر لهم بدراهم.«16
و اّما زهده:

لقد حج احلسني بن علي مخسا و عشرين حجة ماشيا و إن 
النجائب تقاد معه.17

کیف توفی
بعد أن بقي اإلمام احلسني وحيداً صمم على منازلة القوم إالّ 
أهنم أحجموا عن مواجهته رغم ما به من جراح، لكنهم حالوا بينه 
وبني الوصول إىل املشرعة فأصابه سهم يف َحَنكه.18 و رغم 
اجلراح واآلالم اليت أصيب هبا إال أنّه قاتل القوم ببسالة منقطعة 
النظري1٩ وصفها ُحَمید بن مسلم بقوله: فواهلل ما رأيت مكسورا قط قد 
قتل ولده وأهل بیته وأصحابه أربط جاشا وال أمضى ج�انا م�ه إذ 
كانت الرجالة لتشد علیه فیشد علیها بسیفه فی�كشف عن يمی�ه وعن 

شماله انكشاف المعزى إذا شد فیها الذئب.20
وقال ابن طاووس: »لقد كان يحمل فیهم و لقد تكملوا ثالثین ألفا 
فیهزمون بین يديه كأنهم الجراد الم�تشر ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول: 

ال حول و ال قّوة إال باهلل.«21

مث إنّه ودّع عياله مرّة ثانية وأمرهم بالصرب ولبس األزر وقال: 
»استعدوا للبالء واعلموا أّن اهلل حامیكم وحافظكم وسی�جیكم من شّر 

األعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خیر...«.22 
مث ودّع النساء قائاًل: »يا سكی�ة يا فاطمة يا زي�ب يا أم كلثوم، علیكنَّ 

ِمّ�ي السالم.«23
وملا كان مشغوال بوداع عياله صاح عمر بن سعد: ويحكم اهجموا 
علیه ما دام مشغوال ب�فسه وحرمه فحملوا علیه يرمونه بالسهام حتى 
ال�ساء  أزر  بعض  سهم  وشك  المخیم  أط�اب  بین  السهام  تخالفت 

فدهشن وأرعبن وصحن ودخلن الخیمة.«24 
القوم  حملاربة  منه  ينطلق  مركزاً  له  اختذ   احلسني اإلمام  إن  مث 
والرجوع إليه فإذا رجع إىل مركزه يكثر من قول »ال حول وال قوة إال 

باهلل العظیم« لُيعلم النساء ببقائه حّياً.25 
 :فلما رأى الشمر ذلك حال بينه وبني عياله فصاح هبم احلسني
»ويحكم إن لم يكن لكم دين وك�تم ال تخافون المعاد فكونوا أحرارا 

في دنیاكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن ك�تم عرباً.«26
فأحاط به القوم يتقّدمهم شمر بن ذي الجوشن إالّ أهنم أحجموا عن 

مواجهته والشمر حیّثهم على ذلك.27 
فأمر الشمر الرماة فرتاجع اإلمام إىل اخللف مثخنا باجلراح والسهام 

فأحاطوا به صفاً.28 
فقطع رأس اإلمام وناوله لـخولي. و بعد استشهاده وجد 
أثر  من  أخرى  وجراح  و33 ضربة سيف  رمح  بدنه 34طعنة  يف 

النبال.2٩ مث جردوا اإلمام من ثيابه وتركه عارياً. 
ملا قتل احلسني اعتنقته فأغمي علي فسمعته يقول 

شیعتي ما إن شربتم
ري عذب فاذكروني 

أو سمعتم بغريب
أو شهید فاندبوني 30
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سیرة األخیار



»من ال حیضره الفقيه« هو الكتاب الثاين من الكتب األربعة لدى الشيعة، من تأليف الشیخ 
الصدوق، و هو عبارة عن جمموعة روايات مرتبة على أبواب الفقه، اعتمد يف مجعه له على ما 
صّح له من بني الروايات املتناثرة يف ما ُعرف بـ»األصول األربعمائة«، و كان غرضه من ذلك 

أن حیصل. من ال ميكنه الوصول إىل العامل الفقيه ـ على أجوبة املسائل الشرعية.
له  تصنيفه  اتّبع يف  الصدوق،  الشيخ  مصّنفات  أكرب  و  أهم  الفقيه،  من ال حیضره  يعترب 
الشيعة  اليت كان يكتفي فيها علماء وفقهاء  القرون اإلسالمية األوىل  الرائج يف  األسلوب 
بروايات وأحاديث األئمة. و قد مجع فيه قرابة 5٩٩8 حديثاً اقتصر فيها على الروايات 

اخلاصة باألحكام الفقهية، على العكس من كتاب الكايف.
وقع من ال حیضره الفقيه حمط اهتمام فقهاء الشيعة و لذا قام عدد منهم بشرحه و التعليق 

عليه. و من أشهرها شرح روضة املتقني للـمجلسي األول.
العلماء و  الفقيه من األصول و كتب  الصدوق روايات کتابه من ال حیضره  الشيخ  مجع 
املصنفني القدماء مثل حريز بن عبد اهلل السجستاني و علي بن مهزيار األهوازي و أحمد بن 
محّمد بن عیسى و ابن أبي عمیر و أحمد بن محّمد بن الخالد البرقي و الحسین بن سعید 

من ال یحضره الفقيه

األهوازي... و غريهم.

من هو الصدوق؟
الشيخ األجّل أبو جعفر حمّمد بن علّي بن احلسني بن بابويه القّمّي املشتهر 
بالصدوق، أحد أعالم الّدين يف القرن الرّابع، قد أصفقت األّمة املسلمة على 

تقّدمه و علّو رتبته و انطلقت ألسنتهم بالتبجيل له و التجليل.
عنونه الشيخ الطوسّي يف الفهرست و الّرجال و قال: »كان حمّمد بن 
علّي بن احلسني حافظا لألحاديث، بصريا بالفقه و الّرجال، ناقدا لألخبار، 

مل ير يف القّميني مثله يف حفظه و كثرة علمه«.
و قال الّرجايّل الكبري أبو العّباس النجاشّي: »أبو جعفر نزيل الّرّي، شيخنا 
و فقيهنا، وجه الطائفة خبراسان، و كان ورد بغداد و مسع منه شيوخ الطائفة 

و هو حدث السّن«.
و أطراه ابن إدريس يف السرائر، و ابن شهرآشوب يف املعامل، و احملّقق احلّلي 
يف املعترب و ابن طاوس يف إقبال األعمال، و العاّلمة يف اخلالصة، و ابن 
داود يف رجاله و زمرة كبرية من رجاالت العلم- كاخلطيب يف تاريخ بغداد 

و الّزركلي يف األعالم. 
قال ال�جاشّي: إّن علّي بن الحسین رمحه الّله، قدم »العراق« و اجتمع مع 
بعد ذلك على  الحسین بن روح و سأله مسائل، مثّ كاتبه  أبي القاسم 
الصاحب، و  له رقعة إىل  أن يوصل  علّي بن جعفر األسود يسأله  يد 
يسأله فيها الولد، فكتب إليه: »قد دعونا لك بذلك و سترزق ولدين ذكرين 

خّیرين .«1 
هذه كلمات أعالم القوم يف تاريخ والدته و يف طليعتها كالم املرتجم نفسه و 
هو أعرف حباله فيستنتج أّن والدته كانت بعد سنة 305ه.ق، و قد كانت 
خري والدة و خري مولود حيث ولد بدعوة اإلمام احلّجة و عّم نفعه و 
خريه و بركته األنام و لذا كان شيخنا املرتجم يفتخر و يقول: أنا ولدت بدعوة 
صاحب األمر،2 و كان يقول: كان أبو جعفر محّمد بن علّي األسود، كثیرا 
ما يقول إذا رآني أختلف إلى مجالس شیخ�ا محّمد بن الحسن بن أحمد بن 
الولید رحمه الّله و أرغب في كتب العلم و حفظه: لیس بعجب أن تكون لك 

 3.هذه الّرغبة في العلم و أنت ولدت بدعاء اإلمام
و كان ابن سورة يقول: كّلما روى أبو جعفر و أبو عبد الّله اب�ا علّي بن الحسین 
شیئا يتعّجب ال�اس من حفظهما و يقولون لهما: هذا الشأن خصوصّیة لكما 

بدعوة اإلمام لكما، و هذا أمر مستفیض في أهل قمّ .4
و كان أخوه احلسني يقول: عقدت المجلس ولي دون العشرين س�ة، فربّما 
كان يحضر مجلسي أبو جعفر محّمد بن علّي األسود، فإذا نظر إلى إسراعي 
في األجوبة في الحالل و الحرام يكثر التعّجب لصغر سّ�ي ثّم يقول: ال عجب 

 5.  ألّنك ولدت بدعاء اإلمام
نيشابور و مشهد  الّرّي و اسرتآباد و جرجان و  نشأ بقم فرحل إىل 
الّرضا و مرو الّروذ و سرخس و إيالق و مسرقند و فرغانة و بلخ من بالد 

ما وراء النهر و مهدان و بغداد و الكوفة و فيد و مّكة و املدينة.6 
تويّف بالّري سنة 381 اهلجرّي القمرّي يف العشر الثامن من عمره و قربه بالّري 
 يف بستان عظيم، بالقرب من قرب سّيدنا عبد العظیم بن عبد الّله الحس�ّي
و هو اليوم مشهور يزار، له قّبة عالية و قد جّدد عمارهتا السلطان فتحعلي 
شاه قاجار سنة 1238 تقريبا بعد ما ظهرت كرامة شاع ذكرها يف الناس 
و ثبتت للسلطان و امرائه و أركان دولته، ذكر تفصيلها مجع من األعاظم 
كاخلوانساري يف الّروضات، و التنكابيّن يف قصص العلماء، و املامقاين يف 
تنقيح املقال، و اخلراسايّن يف منتخب التواريخ، و القّمّي يف الفوائد الّرضويّة 

و غريهم يف غريها.
قال الخوانسارّي: و من جملة كراماته الّتي قد ظهرت في هذه األعصار، و 
بصرت بها عیون جّم غفیر من اولي األبصار و أهالي األمصار أنّه قد ظهر في 
مرقده الشريف الواقع في رباع مدي�ة الرّي المخروبة ثلمة و اشتقاق من طغیان 
المطر، فلّما فّتشوها و تتّبعوها بقصد إصالح ذلك الموضع بلغوا إلى سردابة 
فیها مدف�ه الشريف، فلّما دخلوها وجدوا جثّته الشريفة ه�اك مسّجاة عارية غیر 
بادية العورة، جسیمة وسیمة على أظفارها أثر الخضاب، و في أطرافها أشباه 
الفتائل من أخیاط كف�ه البالیة على وجه التراب، فشاع هذا الخبر في مدي�ة 
طهران إلى أن وصل إلى سمع الخاقان المبرور السلطان فتحعلي شاه قاجار...7  

و اّما کتاب
»كتاب من ال حیضره الفقيه« املعروف صيته حبيث يستغين عن التنبيه، يعرفه اخلاّص و العام الساذج و النبيه، و كان كالبدر ال تناله أيدي مناوئيه و ال 
يكاد يعادله كتاب و يدانيه، و السالك مهما سلك سبله و بواديه و أشرف على أدانيه و أقاصيه يلتجئ إىل معاقل عزّه و صياصيه، و الباحث مهما سبح 
يف أجواء حبره الطامي و اغرتف من عذب ألفاظه و معانيه جيد ضالّته املنشودة و يرى فيه بغيته و أمانيه، و املتحرّي يف خمتلف القول و هواديه يتعّوذ بركنه 
الوثيق من الضالل و دواهيه، و لو اطّلع على ما يف غضونه العامل الفقيه يقتصد يف قوته ليقتنيه، و يبيع شعاره و دثاره ليشرتيه، و طالب العلم العطاش إذا 
أخرب بعبابه اجلّياش حّل بفناء قدسه و ال جيتويه، و املتحّري طريق الّرشد و الصواب يعتنق أحكامه بال ارتياب، و التائه يف تيه السدر إذا عمي عليه املصدر 

أو الواقع يف ضيق احلرج إن أراد اخلروج و تعايا عليه املخرج فليلتمس النجاة هبداه و ليقتبس من نوره و ضياه.8 

موضوع الکتاب
الكتاب عبارة عن جمموعة من روايات أهل البيت حول املسائل الفقهية واألحكام الشعية، وهي من وجهة نظر الشيخ الصدوق روايات صحيحة وعليها 
يُعوِّل، قال: صنفت هذا الكتاب حبذف األسانيد؛ لئالّ تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ومل أقصد فيه قصد املصنفني يف إيراد مجيع ما رووه، بل قصدت إىل 
إيراد ما أفيت به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيين وبني ريب ـ تقدس ذكره وتعالت قدرته ـ ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها 

املعول وإليها املرجع.٩  
عندما سافر الشيخ الصدوق إىل مدينة بلخ، طلب أحد سادات بلخ منه أن يكتب له كتاباً يف الفقه على منط كتاب من ال حیضره الطبيب الذي ألفه محّمد 

بن زكريا الرازي يف علم الطب. فقبل الشيخ وكتب الكتاب.10 
قال الشيخ الصدوق: 

لم أقصد فیه قصد المص�فین في إيراد جمیع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فیه أنه حجة فیما بی�ي وبین ربي تقدس ذكره وتعالت 
قدرته.11 

مواضیع الكتاب
املياه وأحكامها من الطهارة والنجاسة.

مقّدمات الصالة كالوضوء و الغسل و التيمم.
احكام الصالة.

أحكام األموات.
املكاسب وأحكام التجارة.

أحكام النكاح.
أحكام القضاء.
أحكام املواريث.

وغريها. 
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