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يحين شهر شعبان ومنتصف شعبان اخر، وقمنا مرة أخرى باقامة مجلس ميالد وابتهجنا من دون أن 
نسأل عن سبب بُعده، وكل ما يتوقعه منا وال نتحلى بعزيمة لتلبيته.

إنه كان قد جاء، ال من أجل الميالد والغيبة، بل من أجل الظهور، وإلظهار »بقية اهلل« التي أودعت في 
وجوده، وإلعادة كل شئ وكل امرء إلى الموقع الذي يستحقه. وقمنا نحن من منطلق الجهل أو الغفلة، 
وفي إطار الغيبة، بتعليقه على جدران أحالمنا وأمنياتنا الطفيفة والتافهة، وهكذا مّرت ومضت السنون 

والقرون، وألفية على انسان مختار، في غياهب اإلنتظار. 
إننا نعتبر أنفسنا، خطأ، من منتظريه، من دون أن تكون فينا عالمة أو أمارة، ونعد أنفسنا من دعاة لُقياه، 
من دون أن ترتسم على وجوهنا إرهاصة من إرهاصات التململ  وعدم اإلستقرار واإلنتظار. ماضون في 
العفاريت آكلة  بيد  وألعوبة  والعتمة  بالجهل  والشهوة، ومصابون  والغضب  األكل والشرب  عاداتنا في 

البشر!
وكل هذا، لم يكن من قدرنا، ومن رضا وإبتغاء رجل جعل في أعالى السماء، بارئ الكون والخالئق، 

مستندا ومعوال له، وفي غنى عنا جميعا!
وال بد أن ننسلخ من ذاتنا، ومن بئر الطبيعة، ومن الحلقة المفرغة لليل والنهار، ومن مكر ذلك المنبوذ 

والمطرود الذي يريد دائما البناء آدم، الهبوط في األرض.
ويجب أن نعير آذاننا لشهر شعبان وابن شهر شعبان، والبحث عن التحرر من غياهب سجن األنانية 

والُعجب المعتم.
ويجب أن نناديه ونطلبه، وأن نصيح بملء فمنا:

ال نرجو وال نأمل سواك،
وال يجب طلب الصديق إال من الصديق 

عسى أن يأتي!

رئيس التحرير

عسى أن يأتي!
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لقد أُنزِل الرئيس دونالد ترامب عن الشجرة اليت صعد إليها منذ أيام عدة 
اللوجسيت  احلْشد  لتوازي  واجلوية  البحرية  والقوات  األساطيل  َحَشَد  بعدما 

لعمليٍة أقل بقليل من »عاصفة الصحراء«.
إال أن االتصاالت اليت أجرْتا روسيا قبل الضربة الثالثية األمريكية، الربيطانية، 
الفرنسية - عند الساعة الرابعة فجراً واليت أطلقت فيها قوات التحالف 103 
صواريخ على أهداف سوريّة ودامت حنو ساعة - أوقفْت اخلطة الكربى اليت 
كانت تقضي بالقضاء كلياً على َمفاصل الرتسانة العسكرية السوريّة ومراكز 

الدولة والقصر اجلمهوري، كما علمت »الراي«.
وأكدت مصادر سورية وروسية أن أمريكا وضعْت خطًة عسكرية أراد ترامب 
القيادة  ومراكز  اجلمهوري  والقصر  الدفاع  وزارة  بضْرب  وتقضي  تنفيَذها 
والسيطرة وألوية النخبة يف اجليش والثكن األساسية والقوة السورية االحتياطية 

ومراكز االستخبارات وَمازِن األسلحة اإلسرتاتيجية.
باالتصال برؤساء  فالديمير بوتين  الروسي  الرئيس  قام  املعلومات،  وحسب 
دول عدة لشرْح موقف »روسيا: ورْفضها أي ضربة تؤدي إىل تدمري القوة 
السورية أو ضْرب القيادة السياسية. وأكدت »موسكو« للقيادة السورية أن 
الغرب سيفكر ملياً قبل القيام بأي ضربة ُتِْدث أي تغيرٍي يف املعادلة على 

أرض املعركة يف »سوريا«.
ويبقى السؤال ما سبب الضربة احلقيقي وراء اهلجوم األمريكي، الربيطاين، 
الفرنسي؟ مع العلم أن خرباء منظمة حظر انتشار األسلحة الكيماوية وصلوا 

إىل »دمشق«، ومن املقرَّر أن يبدأ عملهم يف دوما للكشف على املوقع الذي 
أشيع أنه اسُتخدم فيه السالح الكيماوي ضد املدنيني.

تقول مصادر قيادية لـ»الراي«: ان سوريا وروسيا كانتا تخوضان معركة - مع 
الحلفاء - على محور مدينة إدلب وقد وصلت إلى مطار أبو الظهور. إال أن 
الحملة العسكرية توقفْت بشكل فجائي وُأخذت القوة البرية والجوية بأكملها 

باتجاه الغوطة الشرقية.
إذ علمْت روسيا بحْشد قواٍت برية لحلفاء »أميركا« )تُقّدر بعشرات اآلالف من 
المعارضة السورية( وقوات جوية في قاعدة التنف المحتلة على الحدود السورية 
- العراقية تحضيراً لمعركة كبرى تّتحد فيها هذه القوة لتصل الى الغوطة الشرقية 
من جهة البادية وتندمج مع أكثر من عشرين ألف مقاتل ليخرجوا جميعاً باتجاه 

العاصمة دمشق ويحتّلونها.
وقد دفع ذلك إلى تغيير الخطة العسكرية والذهاب إلى الغوطة لتحريرها. وهذا 
ما َأْفسد على أميركا خطتها الكبرى بإسقاط النظام في دمشق وفرض بقاء روسيا 
على  شارفْت  قد  بأكملها كانت  حرباً  لتخسر  وطرطوس  الالذقية  في  وقواتها 

نهايتها ما عدا بعض الجيوب في الشمال والجنوب.
للمصادر،  وفقاً  األمريكية،  اخلطة  ظهر  وقصمْت  بقوة  روسيا  لقد ضربْت 
السوري  الشمال  إىل  واملعارضني وعائالتم  املسّلحني  وفرضْت خروج كل 
ميم  يف  و»داعش«  »القاعدة«  وجود  عدا  آمنة  شبه  العاصمة  لتصبح 
»الريموك« و»احلجر األسود« يف جنوب دمشق. وإلكمال خطة أمريكا، 

العاصمة جلْذب  باجتاه  جنوباً  »درعا«  من  معركة  بدء  املفروض  من  كان 
اجليش السوري إىل اجلنوب وإبعاده عما كان يُدبَّر يف التنف باجتاه دمشق.

وتعترب املصادر أن روسيا جنحت بإفراغ الضربة العسكرية الثالثية من قّوتا 
ومضموهنا وفرضْت »ضربًة مقّيدة« ذات فائدة صفر ال تغرّي شيئاً يف الواقع 
العسكري والسياسي يف سوريا. وضربْت أمريكا وتالفها الثالثي أهدافاً شبه 
اجليش  فارغة ألن  شبه  وأهدافاً  وتكراراً،  مراراً  تضرهبا  إسرائيل  ميتة كانت 
السوري أبقى على 5 يف املئة من قواته يف الثكن واملراكز العسكرية املهّمة 

واملطارات.
واستخدمْت أمريكا صواريخ »ذكية وحديثة« رّدت عليها روسيا باستخدام 
منظومة دفاٍع سوفياتية قدمية )من طراز بانتسري وإس 200 وتور إم -1( 

وأسقطْت ثلثيها، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وَظَهر وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس بأنه هو الذي يدير اللعبة ألنه 
رَفض مواجهًة مع روسيا مباِشرة وفرض »ضْربَة َشَرٍف« إلرضاء رئيسه القليل 
اخلربة والذي أنعش الرئيس السوري الذي ظهر مبظهر الصامد الذي ال يتأثر 

بتهديدات أمريكا وحلفائها ليصبح أقوى من قبل، على حد قول املصادر.
ومل يستفّز اجلانب األمريكي، الربيطاين، الفرنسي روسيا ألنه مل ميّرر أي ضربة 
أو صاروخ فوق مناطق سيطرتا بعدما َأظهرْت موسكو نّيتها العسكرية بالرّد 
إذا لزم األمر من خالل غاراتا الومهية فوق القطع البحرية األمريكية، الفرنسية 
اىل  وإثبات أن منطقة عملياتا متلكها هي ولن تسمح بتجاوزها، وصوالً 
إحضارها مدّمرة امام الشاطئ اللبناين لتحمي هذه اخلاصرة ومتنع أي نقطة 

سوداء ال ترى فيها.
ومل تنجّر روسيا اىل حرب مباشرة مع أمريكا تريدها واشنطن بقّوة لُتضِعف 
بالفخ  بوتني  يقع  ومل  »أفغانستان«.  ذكريات  إليها  وتعيد  موسكو  موقف 
الذي أوقعْت فيه املخابرات األمريكية »سي آي إي« ميخائيل غورباتشوف 
قبل  أشهر   6 األفغان  للمجاهدين  دعمها  بدأْت  عندما  العام 1979م. 
االجتياح الروسي ألفغانستان والذي قال عنه زبغنيو بريجينسكي انه أعطى 
االتحاد السوفياتي حرب أفغانستان ليغرق فيها. وهكذا ستدير موسكو اللعبة 

العسكرية املقبلة يف سوريا وكذلك السياسية.

ما الخطوة التالية؟
تتجه األنظار والقوى العسكرية حنو مدينة إدلب الشمالية اليت يسيطر عليها 
الغوطة.  ترير  دمشق عقب  إىل مصري  االطمئنان  بعد  »القاعدة«  تنظيم 

ولكن ملاذا إدلب؟
الوضع يف ميم الريموك يبدو لغاية اليوم مرتبطاً مبصري الفوعة وكفريا كما كان 
الوعد واالتفاق الذي ُعقد أيام الزبداين. ويصّر اجليش السوري على تنظيف 
االلتزام  احرتام  دمشق  حلفاء  حياول  بينهما  تديٍد  أي  من  العاصمة كلياً 

الساري املفعول.
أما بالنسبة اىل درعا و»القنيطرة«، فيبدو ان هاتني احملافظتني تستفزان أمريكا، 
البادية  النهاية، فيما هناك خطٌط يف ما خص  إبقاءمها اىل  وتاول روسيا 
الرغم من  تبقى إدلب. وعلى  إذاً  فيها قريباً.  إلهناء وجود داعش احملاَصر 
االتفاق الرتكي، الروسي، اإليراين االقتصادي، فال شك يف وجود خالف 

واضح بني احللفاء االقتصاديني حول سوريا وملّفها.
فالرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أيّد الضربة ضّد سوريا ورّدت عليه روسيا 
بالطلب منه تسليم عفرين، ورّدت إيران على لسان علي والييت، ممّثل املرشد 
األعلى علي خامنئي يف امللّف السوري، بأن ادلب هي اهلدف املقبل. ومن 
املتوقع ان ينسحب اردوغان من اتفاق شراء الـ »إس 400« من روسيا، 

كما تتوّقع موسكو.
إذاً البوصلة تتجه حنو »محص«، »الرسنت«، جسر الشغور حىت ولو كانت 
انسحبْت  ادلب. فكما  لـ»تركيا« مراكز مراقبة يف حميط »العيس« وحميط 
روسيا من »عفرين« تستطيع تركيا االنسحاب من نقاط املراقبة وتوّفر على 

نفسها وعلى »درع الفرات« خطر اإلصابة.
وُتَْشد القوات حول ادلب ويف ريف الالذقية إلهناء وجود »القاعدة« )او 
جبهة النصرة او هيئة ترير الشام( هناك وترير املدينة بعد تقسيمها كما 

ُقسمت الغوطة قبلها.
إذاً موعد »السالح الكيماوي« املقبل متوقَّع، حسب املصادر، أن يكون 
حيث املسرح التايل لعمليات اجليش السوري والروسي وحلفائهما. إال ان 
الضربة هذه املرة ستكون ضّد تنظيم »القاعدة«. فهل ستقف أمريكا مع هذا 
التنظيم؟ طبعاً يقول املراقبون. إذ ان األمر ال يتعلق مببدأ استخدام السالح 
ونزْع  الشام  بالد  على  األمريكية  السيطرة  ببْسط  بل  عدمه  من  الكيماوي 

السيطرة الروسية عنها.

http://www.alalam.ir/news/3499176 :المصدر

قبل العدوان الثالثي

أسرار خطة احتالل دمشق
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إلدانة  »روسيا«  به  تقدمت  قرار  مشروع  الدويل«  االمن  »جملس  رفض 
على  و»فرنسا«  و»بريطانيا«  املتحدة«  »الواليات  شنتها  اليت  اهلجمات 
يف  أسلحة كيميائية  السورية  القوات  باستخدام  مزاعم  على  ردا  »سوريا« 

»دوما«.
وقد وصف السفري الروسي يف االمم املتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اهلجوم على 

سوريا بـ»اهلمجي«.
الضربات  من  املزيد  ستنفذ  بأهنا  سوريا  حذرت  املتحدة  الواليات  لكن 
الصاروخية إذا استخدمت حكومة الرئيس األسد األسلحة الكيماوية مرة 
أخرى. وقالت السفرية األمريكية لدى األمم املتحدة ، نيكي هالي، جمللس 

األمن إن الواليات املتحدة على اهبة االستعداد لذلك.
من جهتها أعلنت منظمة حظر األسلحة الكيماوية أن الضربة الغربية لسوريا 

لن توقف مفتشيها الذين وصلوا اىل »دمشق«، بغية التوجه إىل دوما لتفحص 
املوقع الذي قيل إنه تعرض للهجوم باالسلحة الكيماوية.

وكانت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا قد قصفت ثالثة مواقع حكومية 
يف سوريا يف عملية عسكرية بوقت مبكر من صباح السبت استهدفت ما 

يقولون إهنا منشآت أسلحة كيميائية.

المصدر: شفقنا العربی

يدين الضربات الغربية على سوريا

اعرتف جيش االحتالل اإلسرائيلي، رمسيا بقصف املفاعل النووي السوري 
عام 2007م.، يف صحراء مدينة دير الزور، ونشر تفاصيل عن اهلجوم.

وقال الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي، يف بيان نشره 
علي صفحته الرمسية يف موقع »فيسبوك«، إن اهلجوم بدأ الساعة العاشرة 
والنصف من مساء اخلامس من سبتمرب/ أيلول عام 2007م.، وانتهي عند 
الساعة الثانية ونصف فجرا من السادس من الشهر ذاته )أي يف غضون 

أربعة ساعات فقط(.
وأشار الناطق إيل أن مثاين طائرات من طراز »F15« و»F16« شاركت يف 
اهلجوم إيل جانب طائرة حروب الكرتونية، ومت تدمري املفاعل النووي السوري 

بإلقاء 17 طنا من املتفجرات اليت مت إلقائها باستخدام قنابل الليزر.
وحبسب الناطق، فإن العملية نفذت بعد جهد استخبارايت وعملي معقد.

وقال أدرعي إن املفاعل كان يتم بناؤه يف مراحل متقدمة يف منطقة دير الزور 
علي بعد 450 كيلومرتا مشال دمشق.

والصور  التسجيالت  من  عددا  املختلفة  العربية  اإلعالم  وسائل  ونشرت 
للعملية واملشاركني فيها.

بدورها، قالت صحيفة »هآرتس« إن املفاعل مت الكشف عنه مبحض الصدفة 
بعد مخس سنوات من بنائه من قبل السوريني مبساعدة »كوريا الشمالية«.

واعتربت الصحيفة أن قصف املفاعل أكرب اجناز لرئيس الوزراء حينها أيهود 
أوملرت، الذي كان خارجا من حرب فاشلة يف لبنان 2006م.، واضطر بعد 
عامني يف 2008م. للتنحي من منصبه قبل أن يتم اعتقاله يف قضايا فساد.

المصدر : وكاالت

استقبلت »ميامنار« أول 5 أشخاص من أصل حنو 700 ألف الجئ من 
أقلية الروهينغا املسلمة الذين فروا من أعمال العنف الدائرة يف والية راخني إىل 
بنغالديش اجملاورة، وذلك على الرغم من تذيرات األمم املتحدة بأن ميامنار 

ليست مستعدة لعودتم.
ونقلت قناة »يورونيوز« األوروبية، عن حكومة ميامنار قوهلا يف بيان، أن 5 
أفراد ينتمون لعائلة واحدة وصلوا إىل مركز استقبال بوالية »راخني« الواقع 

غريب البالد.

قبل مسئولني يف  من  لفحوصات  العائلة خضعوا  أفراد  أن  البيان  وأضاف 
وزاريت اهلجرة والصحة، مشرياً إىل أن وزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة 

التوطني أمدتم ببعض املواد الضرورية كاألغطية وأواين مطبخية وغريها.

المصدر: النشرة

الفارين لبنغالديش إلى ميانمار

عودة أول عائلة من الروهينغا

يصوت ضد مشروع قرار روسي

مجلس األمن

في عام 2007م.

بقصف المفاعل النووي السوري

اعتراف االحتالل اإلسرائيلي
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إن غيبة ويل وحجة اهلل، هي أسوأ واقعة إن ُفِهمت، فان املرء سيتخلص من 
كل ما بيده أو ما هو منشغل به، ويرفع يديه متوسال إىل الباري تعاىل، عسى 

أن يتخلص من هذه الواقعة العصيبة. 
إن فقدان املعرفة بشأن هذه النعمة اليت هي األرفع واألمسى من بني مجيع نعم 
اهلل على خلقه، أدى إىل أن ُترم البشرية من حضوره وإرشاده املباشر وأن 

تسري يف تيه وضياع يف األرض.
وحسبما قال اهلل تبارك وتعاىل فان الكفر بالنعمة يؤدي إىل سلب النعمة، 

بينما شكر النعمة يزيد النعمة ويزيد دوامها و بقائها:
»لَِئْن َشَكْرُتْم أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد.«1

:وقال اإلمام حممدالباقر
»إذا َغِضَب اهللُ تَباَرَك وتتََعاَلى عَلى َخْلِقِه َنحَّانَا َعْن ِجوارِِهم.«2

:قال صاحب الزمان ويف توقيعه الشريف إىل الشيخ املفيد
»... َوَلْو َأنَّ َأْشَياَعَنا َوفتََّقُهْم اللَُّه ِلطَاَعِتِه َعَلى اْجِتَماٍع ِمَن اْلُقُلوِب ِفي اْلَوفَاِء بِاْلَعْهِد 

َعَلْيِهْم َلَما تََأخََّر َعنتُْهُم اْلُيْمُن بِِلَقائَِنا َو لَتتََعجََّلْت َلُهُم السََّعاَدُة ِبُمَشاَهَدتَِنا...«3
ويُرجع اإلمام يف وجه، سبب الغيبة إىل الناس وزواهلا إىل العودة احلميمة 

ومعرفتهم حبجة اهلل املتعال.
إن ما ميهد لوقوع هذه الُسنة الثابتة وتقق واقعة الغيبة، هو أمة كل نيب وأن 
ما ميهد لزوال العقبات والعوائق اليت تول دون الظهور هي هذه األمة ذاتا. 

والخيفى بان غيبة حجة اهلل، التعين فقدان حجة اهلل يف األرض، بل إن 
احلضور هو عدم الظهور عينه وهو الغيبة، الن حضور حجة اهلل يف األرض، 

:أمر ثابت وال يتغري يف كل حقبة وزمان حبيث ورد عنهم
»َلْو بَقَيِت األْرُض يتَْوماً واِحداً ِبال إمام لساَخِت األرُض بأْهِلها.«4

كما أن دور اإلمام وحجة اهلل بني مجيع الكائنات اليت تقطن عامل اإلمكان، 
أبعد بكثري عن إضطالعه بدور بني عدد حمدود من البشر. 

ومثة روايات أخرى عن املعصومني متيط اللثام عن بعض احلكم األخرى 
لغيبة حجة اهلل. ويقول منصور إن اإلمام الصادق قال متوجها إليه: 

»يا َمْنصوُر إنَّ هذا األْمَر ال يأتيُكم إالَّ بتَْعَد إياس ال واهلل ال يأتيُكم َحتَّى ُتَميَّزوا ال 
واهلل ال يأتيُكم َحتَّى ُتَمحُّصوا وال واهلل ال يأتيُكم َحتَّى َيْشقى َمْن َشِقَي وَيْسَعد َمْن 

َسِعَد.«5

إختبار الخلق بالغيبة
 :روي عن اإلمام موسى بن جعفر

»إذا فُِقَد الخامُس من ُوْلد السابع، فاهللُ اهللُ في أدياِنكم ال يُزيُلُكم أحٌد عنها يا 
، إنه ال بُدَّ ِلصاِحب هذا األمر ِمْن َغْيَبة حتى يَرِجع َعن هذا األمر َمْن كان يَقوُل  بنيَّ
ِبِه، إنَّما ِهَي ِمْحَنة ِمْن اهلل َعزَّ وَجّل امَتَحَن ِبها َخْلقه، ولو َعِلَم آباؤكم وأجدادُُكم 

ديناً أصُح ِمن هذا التتََّبعوه.« 
قال الراوی فقلُت: يا سيدي َمْن الخامًس من ُولِد السابع؟ 

قال: »يا بُنيَّ ُعقولكم َتصُغُر َعن هذا وأْحالُمُكم َتضيُق َعْن َحْمِله، وَلِكن إْن 
َتعيشوا فسوَف ُتْدرِكونَه.«6

يؤكد على ضرورة حضور   ،الصادق اإلمام  مطولة عن  رواية  ويف 
حجة اهلل يف األرض على الدوام، ويعترب أن أحد أسباب أمر الغيبة هو ظلم 

الناس وجورهم وإسرافمهم على أنفسهم.
ويقول مفضل بن عمر: إن اإلمام الصادق قال: 

»إن أمرياملؤمنني قال على منرب الكوفة: »إن من ورائكم فتنا مظلمة عمياء 
منكسفة ال ينجو منها إال النومة.« 

قيل: يا أميرالمؤمنين وما النومة؟ 
قال: »الذى يعرف الناس وال يعرفونه. واعلموا أن االرض ال تخلو من حجة هلل 
عزوجل ولكن اهلل سيعمى خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم ولو 
خلت االرض ساعة واحدة من حجة هلل لساخت بأهلها ولكن الحجة يعرف الناس 
وال يعرفونه؛ كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون«، مث تال: »يا حسرة 

على العباد ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزؤن.«7
وكأن الناس وضعوا يدا بيد بواسطة مسسرة الشيطان وجنوده، لكي ال يُعطف 
موضوع الغيبة وطول أمدها، على عمل الناس، حىت يتم يف الغفلة، جتاهل 
تذكار أيام مثل النصف من شعبان وسائر األيام، ويزيدون بالتايل من سنوات 

الغيبة. 
 :بصراحة على لسان إمام العصر ويقول اإلمام حممدالباقر

»إذا قاَم القائُم قال فتََفَرْرُت ِمْنُكم لما ِخْفُتُكم8 – فتََوَهب لي رَبِّي ُحْكما َوَجَعَلني 
ِمَن الُمرَسلين.«9

رموز  من  الكثري  عن  النقاب  بكشف  الظهور  وقت  اإلمام يف  ويقوم 
القرآن وحكمة األوامر والنواهي وسبب الكثري من األحداث. وكل ما بقي 

خافيا على خلق اهلل، لكنه حاضرا عند اإلمام.
وتبعا هلذه الواقعة، فانه فيما خيص الكثري من األسئلة والغموض الذي يؤدي 
بروز  إىل  يؤدي  أن  أو  واملؤمنني  املسلمني  بني  النقاشات  اندالع  إىل  تارة 

الشبهات جيب القول:
وجتنب   ،املعصومون عنه  سكت  ما  مجيع كل  على  السكوت  جيب 
الفضول واإلستطالع بشان كل ما مروا عليه من دون تفسري وتوضيح. لكي 
ال يؤدي اإلستعجال والفضول إىل بروز الشك واإلرتداد ويُلقي املؤمنني إىل 
التهلكة، وإن كان تفسري وتوضيح الكثري من الرموز والوقائع ضروريا لتجاوز 
املؤمنني، العديد من عقبات احلياة )يف عصر الغيبة( بصورة آمنة وسليمة، ملا 

كان ائمة الدين ميرون عليها مرور الكرام. 
إن موضوعات مثل وقت الظهور ومكان حياة اإلمام وأسرته وما 
شابه ذلك، تعد من املوضوعات اليت جيب تاشي البحث بشأهنا، وبدال من 
ذلك إيالء األمهية ملوضوعات مهمة مبا فيها معرفة اإلمام والتكليف الفردي 

واجلماعي يف عصر الغيبة.
:يف رسالته األوىل إىل الشيخ املفيد ويكتب اإلمام املهدي

»فانّا ُنحيط ِعلماً بأنباِئكم وال يَعُزُب عّنا َشيء ِمْن أخبارُِكم وَمْعرفُتنا بالذُّل الذي 
أصاَبُكم ُمذ َجَنَح كثيٌر منكم إلى ما كان الّسلُف الصالُح عنُه شاِسعاً ونتََبذوا الَعْهد 
ناسين  وال  لُمراعاِتُكم  ُمْهملين  َغير  إنا  يتَْعلمون  ال  ظُُهورِهم كأنتَُّهم  َوراء  المأخوذ 
لذِْكرُكم ولو ال ذلك لَنتََزل ِبُكم الأْلواء واْصطََلمُكم األعداء فاتّقوا اهلل جّل جالله 

وظاِهرونا على انْتياِشُكم من ِفتنة قد أناَفت عليكم يتَْهِلُك فيها َمْن ُحمَّ أَجُلُه وُيحيي 
عنها من أدرك أَمَلُه وهي أمارة أِلُزوف َحرَكِتنا وُمباثَّتُكم بأمرنا ونهينا واهلل ُمتّم نورِه 

ولو َكرَِه الُمشركون.«10
هذه  األرض، كتب يف  اإلمياين يف  للعيش  ما كان الزما وضروريا  إن كل 
الرسالة اليت هي موجهة يف الظاهر إىل الشيخ املفيد، لكنها موجهة يف 

احلقيقة إىل عامة املؤمنني. 
وأليس الكثري منا، منشي يف األرض بال تقوى وطاعة، ونلتزم جبميع العهود 
اليت هي يف رقبتنا ماعدا العهد مع اإلمام وحجة اهلل، األمر الذي فرضه اهلل 

علينا؟
 :يف توقيعه الثاين إىل الشيخ املفيد ويكتب اإلمام

»فليتَْعمل كُل أمرٍء ِمنُكم ِبما يَقُرُب ِبِه ِمن َمَحبِتنا، ويتََتَجنَّب ما يُْدنيه ِمن َكراهيِتنا 
وَسَخِطنا فإن أْمَرنا بتَْغتٌة ُفجاءة حين ال تتَنتَْفُعُه تتَْوبٌة وال يتُْنجيه ِمن ِعقابِنا َنَدم على 

َحْوبَة.«11

حيرة النعجة على ضفاف النهر
إن بعض الناس يبدون خالل جتاوز العقبات وعبور مطبات جادة احلياة، 
يبقون دائما يف الشك  سرعة ودهاء والبعض االخر بطئا وكسال والبعض 
الغيبة وجتربة  انتهاء  والرتدد. وردا على سؤال ألحد األصحاب حول زمن 
واقعة الظهور، يأيت اإلمام حممدالباقر مبثال بديع يكشف النقاب عن 

الكثري من احلقائق.
و يقول زرارة عن أعين الشيباني و هو من كبار صحابة اإلمامني الباقر و 
الصادق وله مكانة مرموقة عندمها. وجممع عليه يف الوثاقة و الصدق من 

بني أصحاب األئمة:
إن حمران )ابن أعني الشيباين وهو كان أيضا من كبار صحابة اإلمام الباقر 
و الصادق، سأل اإلمام الباقر فقال: جعلني اهلل فداك لو حدثتنا متى 

يكون هذا االمر فسررنا به؟
فقال: »يا حمران إن لك أصدقاء وإخوانا ومعارف، إن رجال كان فيما مضى 
من العلماء، وكان له ابن لم يكن يرغب في علم أبيه وال يسأله عن شئ، وكان له 
جار يأتيه ويسأله ويأخذ عنه، فحضر الرجل الموت فدعا ابنه فقال: يا بني إنك 
قد كنت تزهد فيما عندي وتقل رغبتك فيه، ولم تكن تسألني عن شئ، ولي جار 
قد كان يأتيني ويسألني ويأخذ مني ويحفظ عني فإن احتجت إلى شئ فأته، وعرفه 
جاره، فهلك الرجل وبقي ابنه، فرأى ملك ذلك الزمان رؤيا فسأل عن الرجل فقيل 
له قد هلك، فقال الملك: هل ترك ولدا؟ فقيل له نعم ترك ابنا، فقال إئتوني به، 
فبعث إليه ليأتي الملك، فقال الغالم: واهلل ما أدري لما يدعوني الملك، وما عندي 
علم، ولئن سألني عن شئ الفتضحن، فذكر ما كان أوصاه أبوه به، فأتى الرجل الذي 
كان يأخذ العلم من أبيه فقال له: إن الملك قد بعث إلي يسألني ولست أدري فيم 
بعث إلي، وقد كان أبي أمرني أن آتيك إن احتجت إلى شئ، فقال الرجل: ولكني 
أدري فيما بعث إليك، فإن أخبرتك فما أخرج اهلل لك من شئ فهو بيني وبينك، 
فقال: نعم، فاستحلفه واستوثق منه أن يفي له فأوثق له الغالم، فقال: إنه يريد أن 

يسألك عن رؤيا رآها أي زمان هذا؟
فقل له: هذا زمان الذئب. فأتاه الغالم فقال له الملك: هل تدري لم أرسلت إليك؟ 
فقال: أرسلت إلي تريد أن تسألني عن رؤيا رأيتها أي زمان هذا؟ فقال له الملك: 
صدقت فأخبرني أي زمان هذا؟ فقال له: زمان الذئب، فأمر له بجائزة، فقبضها 
الغالم وانصرف إلى منزله، وأبى أن يفي لصاحبه، وقال: لعلي ال أنفذ هذا المال وال 

حيرة النعجة
على ضفاف النهر
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أصبحت  األشياء  من  الكثري  فان   ،والزمان العصر  إمام  غيبة  بدء  مع 
بالتزامن بعيدة عن املتناول. وماعدا ظهور اإلمام، فان الشعور بالطمأنينة 
النامجة عن القائد الذي ميكن الوصول إليه يف أي حلظة، والشعور بالسكينة 
من  والكثري  واألوصياء  األنبياء  موروث  وبعض  الدين،  أحكام  فيما خيص 
الفوائد االخرى، خرجت عن متناول أناس آخر الزمان، ولن تتحصل أبدا 

حىت الظهور االكرب لإلمام. 
إن واحدا من احلرمان الذي يقاسيه املسلمون اليوم، هو القرآن الذي مجع 
 .ويعرف مبصحف اإلمام علي بطريقة خاصة وبايعاز من رسول اهلل
مصحف اإلمام علي، اسم يطلق على القرآن الذي مجعه علي بن أيب 
طالب أمري املؤمنني بعد وفاة النيب، و هو أّول مصحف يف اإلسالم 
مجع فيه القرآن الكرمي، إال أنّه يتميز بكونه رُّتب على ترتيب النزول، كما 
اشتمل على شروح و تفاسري ملواضع من اآليات مع بيان أسباب و مواقع 

النزول.
ال ميكن البحث يف قضية مصحف اإلمام علي إال بعد معرفة تاريخ 
 ما هو إال مجع اإلمام علي مجع القرآن؛ ألن مصحف اإلمام علي

للقرآن الكرمي و ما حوله.
وتفصيله  وتنقيطه  وتشكيله  وتنظيم سوره،  وتاريخ مجعه  القرآن  ترتيب  إن 
زمنية  فرتة  يف  يكتمل  ومل  واحد،  عامل  وليد  يكن  مل  وأحزاب  أجزاء  إىل 
قصرية، فقد مّرت عليه أدوار وأطوار ابتدأت بعهد الرسالة ومّرت بدور توحيد 
املصاحف يف عهد عثمان، مث إىل عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي 

أكمل تشكيله على ما هو بأيدينا اليوم.
يرى املؤرخون أّن تاريخ مجع القرآن قد مّر بثالث مراحل رئيسية:

يف  حفظاً  و  القرآن كتابًة  مُجع  حيث   النيب عهد  يف  ااُلوىل:  املرحلة 
الرقاع و العسب،1 واللخاف،2  الصدور و ُكتب يف قراطيس و ألواح من 
واألكتاف،3 فقد قال زيد بن ثابت: كنا عند رسول اهلل نؤّلف؛ أي نكتب 

القرآن في الرقاع.4
املرحلة الثانية: يف عهد أبي بكر، و ذلك بانتساخه من العسب و الرقاع و 

صدور الرجال.5
املرحلة الثالثة: يف عهد عثمان بن عفان حيث مجع القرآن بني دفتني و محل 
الناس على قراءة واحدة، و كتب منه عدة مصاحف أرسلها إىل األمصار، 

و أحرق باقي املصاحف.6و7

ما هو مصحف؟
 :روی عن سليم بن قيس الهاللي قال: قلت ألمري املؤمنني

إني سمعت من سلمان و المقداد و أبي ذر شيئا من تفسير القرآن و أحاديث 
عن نبي اهلل غير ما في أيدي الناس ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم 
و رأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن و من األحاديث عن نبي 
اهلل أنتم تخالفونهم فيها و تزعمون أن ذلك كله باطل أ فترى الناس يكذبون 

على رسول اهلل متعمدين و يفسرون القرآن بآرائهم. 
قال: فأقبل علي فقال: 

ظهور مصحف اميرالمؤمنين

خصائص اإلمام المهدی

آكله حتي أهلك، ولعلي ال أحتاج وال أسأل عن مثل هذا الذي سئلت عنه، فمكث 
ما شاء اهلل، ثم إن الملك رأى رؤيا فبعث إليه يدعوه فندم على ما صنع، وقال: واهلل 
ما عندي علم آتيه به، وما أدري كيف أصنع بصاحبي وقد غدرت به ولم أف له، 
ثم قال: آلتينه على كل حال، والعتذرن إليه والحلفن له فلعله يخبرني، فأتاه فقال 
له: إني قد صنعت الذي نعت، ولم أف لك بما كان بيني وبينك، وتفرق ما كان في 
يدي، وقد احتجت إليك فأنشدك اهلل أن ال تخذلني، وأنا أوثق لك أن ال خرج لي 
شئ إال كان بيني وبينك، وقد بعث إلي الملك ولست أدري عما يسألني، فقال: 
إنه يريد أن يسألك عن رؤيا رآها أي زمان هذا؟ فقل له: إن هذا زمان الكبش، فأتى 

الملك فدخل عليه، فقال: لما بعثت إليك؟
فقال: إنك رأيت رؤيا، وإنك تريد أن تسألني أي زمان هذا، فقال له: صدقت: 
فأخبرني أي زمان هذا؟ فقال: هذا زمان الكبش، فأمر له بصلة، فقبضها وانصرف 
إلى منزله، وتدبر في رأيه في أن يفي لصاحبه أو ال يفي له، فهم مرة أن يفعل ومرة 
أن ال يفعل، ثم قال: لعلي أن ال أحتاج إليه بعد هذه المرة أبدا، وأجمع رأيه على ما 
صنع على الغدر وترك الوفاء، فمكث ما شاء اهلل، ثم إن الملك رأى رؤيا فبعث إليه 
فندم على ما صنع فيما بينه وبين صاحبه، وقال: بعد غدر مرتين: كيف أصنع وليس 
عندي علم، ثم أجمع رأيه علي إتيان الرجل، فأتاه فناشده اهلل تبارك وتعالي وسأله 
أن يعلمه وأخبره أن هذه المرة يفي منه )له( وأوثق له وقال: ال تدعني على هذه 
الحال فإني ال أعود إلى الغدر وسأفي لك، فاستوثق منه فقال: إنه يدعوك يسألك 
عن رؤيا رآها أي زمان هذا؟ فإذا سألك فأخبره أنه زمان الميزان، قال فأتى الملك 
فدخل عليه فقال له: لم بعثت إليك؟ فقال: إنك رأيت رؤيا وتريد أن تسألني أي 
زمان هذا، فقال: صدقت فأخبرني أي زمان هذا؟ فقال: هذا زمان الميزان، فأمر له 
بصلة فقبضها وانطلق بها إلى الرجل، فوضعها بين يديه وقال: قد جئتك بما خرج 
لي فقاسمنيه، فقال له العالم: إن الزمان األول كان زمان الذئب وإنك كنت من 
الذئاب، وإن الزمان الثاني كان زمان الكبش يهم وال يفعل وكذلك كنت أنت تهم 
وال تفي، وكان هذا زمان الميزان وكنت فيه على الوفاء، فاقبض مالك ال حاجة لي 

فيه، ورده عليه«12
ويف هذه الرواية الطويلة فان اإلمام حممد الباقر حُييل مسالة ُسنة الغيبة 
خاصة،  نفسانية  حالة  توافر  إىل   املصطفى حممد  أمة  اعرتضت  اليت 
الذئيب املفرتس والشك والرتدد على  الطبع  بالعدالة وزوال  املنادي  كالطبع 
غرار الكبش. وأي من هذه احلاالت الثالث مييط بال شك اللثام عن عهد 
وميثاق عام، وإال فان هناك أشخاصا يف كل عصر وزمان، يهتمون ويهمون 

بالعبودية والدعوة إىل العدل رغم الظروف األخالقية والثقافية السائدة.
إن ما يُبنّي ويُعّرف املوقع الثقايف واحلضاري لكل عصر وزمان، هو امليثاق 
القليب والعام يف كل جمال ثقايف وكل أمة مع اإلمام الذي أخذوا على عاتقهم 

تبعيته ويعيشون عصره.
وميكن القول بصراحة أن ال ثقافة وحضارة بغري إمام. 

إن موضوع اإلمامة ال يقتصر على إمامة وزعامة األنبياء واألوصياء اإلهليني. 
ألن أئمة الكفر والشرك والزندقة أخذوا معهم حشدا غفريا من الناس ليلقوا 

هبم إىل هاوية اهلالك والفناء. 
ويف عصرنا وجيلنا، فان الثقافة واحلضارة اجلارية وتبعا للتاريخ الغريب اجلديد، 
أقرت بإمامة النفس األمارة الفردية واجلماعية واستقطبت مستندة إىل املذهب 

االنساين والليربالية، خلق اهلل إليها. 
ويتعني بالضرورة على أناس هذا العهد وامليثاق، نبذ الطبيعة العدوانية واملفرتسة 
املتأصلة يف اجملال احلضاري، لكي يكونوا جاهزين الستقبال العهد اجلديد. 
إن األناس الذين انفصموا عن إمامة الويل واإلمام املنصوب من قبل حضرة 

احلق وسكنوا احلالة النفسانية والعامة للنعجة، واستكانوا يف عهدها حبيث 
ليسوا  أهلها،  إىل  اإلهلية  األمانة  إعادة  مبكان  عليهم  الصعب  من  أصبح 

جاهزين إلبرام العهد وامليثاق مع احلجة اإلهلية. 
وخالل جتربة اإلضطرار واإلضطراب، فعندما يؤمن االنسان بضاللة إمامة 
األزمة  من  للخروج  بيده  يأخذ  مرجا  يعرف  وال  والزندقة،  والشرك  الكفر 
قلبه سبيال للخالص والنجاة ويرفع يديه  فانه يطلب من أعماق  واملأزق، 

بالدعاء مبتهال إىل اهلل تعاىل فيقول:
»َأمَّن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء«13
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»قد سألت فافهم الجواب إن في أيدي الناس حقا و باطال و صدقا و كذبا و 
ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محكما و متشابها و حفظا و وهما و قد 
كذب على رسول اهلل على عهده حتى قام خطيبا فقال أيها الناس قد كثرت 
علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثم كذب عليه من 
بعده و إنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس رجل منافق يظهر اإليمان 
متصنع باإلسالم  ال يتأثم و ال يتحرج  أن يكذب على رسول اهلل متعمدا فلو 
علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه و لم يصدقوه و لكنهم قالوا هذا قد 

صحب رسول اهلل و رآه و سمع منه و أخذوا عنه و هم ال يعرفون حاله.
و قد أخبره اهلل عن المنافقين بما أخبره  و وصفهم بما وصفهم فقال عز و جل  

»َو ِإذا رَأَيتْتتَُهْم تتُْعِجُبَك َأْجساُمُهْم َو ِإْن يتَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهم.«  8
ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضاللة و الدعاة إلى النار بالزور و الكذب و 
البهتان فولوهم األعمال  و حملوهم على رقاب الناس و أكلوا بهم الدنيا و إنما 

الناس مع الملوك و الدنيا إال من عصم اهلل فهذا أحد األربعة. 
و رجل سمع من رسول اهلل شيئا لم يحمله على وجهه و وهم فيه و لم 
يتعمد كذبا فهو في يده يقول به و يعمل به و يرويه فيقول: أنا سمعته من رسول 
اهلل فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه و لو علم هو أنه وهم لرفضه. 

و رجل ثالث سمع من رسول اهلل شيئا أمر به ثم نهى عنه و هو ال يعلم 
أو سمعه ينهى عن شي ء ثم أمر به و هو ال يعلم فحفظ منسوخه و لم يحفظ 
الناسخ و لو علم أنه منسوخ لرفضه و لو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه 

منسوخ لرفضوه. 
اهلل و  للكذب خوفا من  مبغض   يكذب على رسول اهلل لم  رابع  و آخر 
تعظيما لرسول اهلل لم ينسه؛  بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما 
سمع. لم يزد فيه و لم ينقص منه و علم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ و 

رفض المنسوخ. 
فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه 
قد كان يكون  من رسول اهلل الكالم له وجهان كالم عام و كالم خاص مثل  
القرآن؛ و قال اهلل عز و جل في كتابه »ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما نَهاُكْم 

َعْنُه فَانتْتتَُهوا.«9 
فيشتبه على من لم يعرف و لم يدر ما عنى اهلل به و رسوله و ليس كل 
أصحاب رسول اهلل كان يسأله عن الشي ء فيفهم و كان منهم من يسأله و 
ال يستفهمه حتى إن كانوا ليحبون أن يجي ء األعرابي و الطارئ  فيسأل رسول 
اهلل حتى يسمعوا و قد كنت أدخل على رسول اهلل كل يوم دخلة و كل 
 ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار و قد علم أصحاب رسول اهلل
يأتيني- رسول  بيتي  الناس غيري فربما كان في  أنه لم يصنع ذلك بأحد من 
اهلل أكثر ذلك في بيتي و كنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخالني و أقام 
عني نساءه فال يبقى عنده غيري و إذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني 
فاطمة و ال أحد من بني و كنت إذا سألته أجابني و إذا سكت عنه و فنيت 
مسائلي ابتدأني فما نزلت على رسول اهلل آية من القرآن إال أقرأنيها و 

أمالها علي . 
فكتبتها بخطي و علمني تأويلها و تفسيرها و ناسخها و منسوخها و محكمها و 
متشابهها و خاصها و عامها و دعا اهلل أن يعطيني فهمها و حفظها فما نسيت 

آية من كتاب اهلل و ال علما أماله علي و كتبته منذ دعا اهلل لي بما دعا و ما ترك 
شيئا علمه اهلل من حالل و ال حرام و ال أمر و ال نهي كان أو يكون و ال كتاب 

منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إال علمنيه و حفظته. 
فلم أنس حرفا واحدا ثم وضع يده على صدري و دعا اهلل لي أن يمأل قلبي علما 

و فهما و حكما و نورا.
 فقلت: يا نبي اهلل! بأبي أنت و أمي منذ دعوت اهلل لي بما دعوت لم أنس شيئا 

و لم يفتني شي ء لم أكتبه أ فتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ 
فقال: »ال لست أتخوف عليك النسيان و الجهل...«10 

أين المصحف؟
عدم  هو  اليوم  املسلمون  منه  يعاين  الذي  احلرمان  من  فان  ذكرنا،  وكما 
أن  اليوم كيف  اإلمام علي. ونشهد  الذي مجعه  املصحف  امتالكهم 
املفسرين إستخرجوا يف ظل التدقيق يف آيات القرآن الكرمي - بالرتتيب الذي 
هو عليه اآلن - معاجز وعجائب. وبدء من العجائب العلمية يف عامل اخللق 
وصوال إىل الدقائق املعرفية التوحيدية، فهل ميكن تصور العلوم اليت كانت 
 ستحصل واحلقائق اليت كانت ستتكشف إن كان مصحف أمري املؤمنني

موجودا بني املسلمني؟
وتفيد الروايات، أن هذا املصحف هو من مرياث األئمة، وهو موجود االن 

.لدى اإلمام املهدي املوعود
ذکر يف خصائصه االمام املهدی ظهور مصحف  علي. کما قال 

 .موالنا امرياملؤمنني
يف رواية أبي ذر الغفاري  أنه قال: 

املهاجرين و  إىل   به  القرآن و جاء   مجع علي تويف رسول اهلل ملا 
 .األنصار و عرضه عليهم ملا قد أوصاه بذلك رسول اهلل

فلما فتحه أبو بكر خرج يف أول صفحة فتحها فضائح القوم فوثب عمر و 
قال: يا علي اردده فال حاجة لنا فيه. 

فأخذه و انصرف. 
مث أحضروا زيد بن ثابت و كان قاريا للقرآن، فقال له عمر: إن عليا جاء 
بالقرآن و فيه فضائح المهاجرين و األنصار و قد رأينا أن نؤلف القرآن و نسقط 

منه ما كان فضيحة و هتكا للمهاجرين و األنصار. 
فأجابه زيد إىل ذلك مث قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم و أظهر 

علي القرآن الذي ألفه أ ليس قد بطل كل ما عملتم؟ 
قال عمر: فما الحيلة؟ 

قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة. 
فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله و نستريح منه. 

فدبر يف قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك و قد مضى شرح 
ذلك فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما 

بينهم. 
فقال: يا أبا الحسن! إن جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر 

حتى نجتمع عليه. 
لتقوم  أبي بكر  إلى  به  إنما جئت  إلى ذلك سبيل  ليس  فقال: »هيهات 

الحجة عليكم و ال تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين  أو تقولوا ما جئتنا به خصائص اإلمام المهدی
إن القرآن الذي عندي  ال يمسه إال المطهرون  و األوصياء من ولدي.« 

قال عمر: فهل إلظهاره وقت معلوم؟
فقال: »نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره و يحمل الناس عليه فتجري 

 11». السنة به
روى جابر عن أيب جعفر أنه قال: »إذا قام قائم آل محمد ضرب 
فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل اهلل جل جالله فأصعب ما يكون 

على من حفظه اليوم ألنه يخالف فيه التأليف.«12  

الهوامش:
1. العسب: جريد النخل.

2. اللخاف: احلجارة الرقيقة.
3. األكتاف: عظم البعري.

4. احلاكم، »املستدرك«، ج 2، ص 611.
5. السيوطي، »االتقان«، ج 1، ص 202؛ احلاكم، »مستدرك«، ج 3، ص 656.

6. السيوطي، »االتقان«، ج 1، ص 211.
http://ar.wikishia. ويكی شيعة ،7. املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت

net
8. سورة املنافقون، اآلية 3.

9. سورة احلشر، اآلية 7.
10. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبع الرابعة، 1407ق.، ج 1، 

صص 64-62.
11. طربسى، امحد بن على، »اإلحتجاج على أهل اللجاج«، مشهد، الطبعة االولی، 

1403 ق.، ج  1، ص 155.
12. مفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد«، قم، الطبعة 

االولی، 1413ق.، ج 2، ص 386.
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إن عصمة االمام هي شأن من شؤون االمام وضرورة ملقام إمامته، وهي لطف 
وعناية من اهلل املتعال لعباده لكي ال يهدروا عمرهم احملدود يف هياج وطوفان 
الصغرية والكبرية. ولذلك فان  الشبهات وجهل الصالح والفساد واألمور 

األرض مل ولن ختلو منذ فجر اخللق والربء من احلجة.
إن عامة البشر، يعتربون أنفسهم خطائني بنوع ما. وقد أدركوا من خالل 
وهلذا  والزالت.  األخطاء  من  مبأمن  ليسوا  أهنم  األيام  وتقلبات  التجربة 
السبب، يرون أهنم حباجة إىل الرجوع والركون إىل أصحاب اخلربة والتجربة 
والعلماء املتمرسني، خلفض منسوب أخطائهم وزالتم وهفواتم يف احلياة 
املادية والثقافية. ومع ذلك، جيب التساؤل: أليس هؤالء العلماء واصحاب 

اخلربة والتجربة، خطائني هم االخرين؟
وبناء على ذلك، فانه لن يكون هناك ضمان قطعي ويقني قليب الخذ قرار 
واعتماد تدبري يف جمال املعاش واملعاد. وما كان سيحدث إن ختلى اهلل تعاىل 

عن الناس وتركهم وشأهنم؟
للناس وجعله هلم دليال ومرشدا لسلوك طريق  وتأسيسا على ما قدره اهلل 
احلياة، قرر وقدر هلذا االمام املرشد أيضا شرطا وشأنا: العصمة من اخلطأ 

والزلة.
ومثلما أن عيبا ونقصانا مل يطل اهلل العليم والقدير واحلكيم باملطلق وهو منزه 
من أي عيب وتقصري وذنب، فان من جلس يف مقام اإلمامة واخلالفة وكلف 
من قبل اهلل للهداية، جيب أن يكون بالضرورة منزها من الدنس والنسيان 

واهلفوات والنقصان يف العلم واجلهل يف احلكم.
وقال النيب األكرم بشأن نزول آية التطهري املباركة:

»و نزلت هذه اآلية فّی و فی أخی علّی و فی ابنتی فاطمة و فی ابنی و األوصياء 

واحدا  بعد واحد، ولدی و ولد أخی: إنّما يريد اهلل ليذهب عنکم الّرجس أهل 
البيت و يطّهرکم تطهيرا  . أ تدرون ما »الّرجس« يا سلمان؟«

قال: ال. 
قال: »الّشّک، ال يشّکون فی شی ء جاء من عند اهلل أبدا ، مطّهرون فی 

والدتنا و طينتنا إلی آدم، مطّهرون معصومون من کّل سوء...«2
ومبا أن القرآن النازل من لدن اهلل املتعال ال تشوبه شائبة وهو وثيقة وحجة 
يف القول والفعل، وحمط رجوع املؤمنني إليه، ليطبقوا وينظموا كل تطلعاتم 
وغاياتم من خالله، فان حجة اهلل، اإلمام املبني، نازل كذلك من لدن اهلل 
املتعال وهو معصوم من أي رجس وعيب، ويعد بوصفه حجة اهلل، سندا 

حمكما لتنظيم وتطبيق القول والفعل الفردي واجلماعي للمؤمنني. 
ويف جانب اخر، ومثلما أن حجية القرآن الكرمي قد أعلنت من قبل اهلل، فان 
حجية قول وفعل حجة اهلل تظى هي االخرى بتأييد اهلل سبحانه وتعاىل. 

إن آية التطهري املباركة تربهن للناس مقام اإلمام املعصوم. 
:وجاء يف حديث طويل عن اإلمام علي بن موسى الرضا

»...و إّن العبد إذا اختاره اهلل عّز و جّل ألمور عباده شرح  صدره  لذلک و 
أودع قلبه ينابيع الحکمة و ألهمه العلم إلهاما فلم يعی بعده بجواب و ال يحّير 
فيه عن الّصواب- فهو معصوم مؤّيد موّفق مسّدد قد أمن من الخطايا و الّزلل 

و العثار يخّصه اهلل بذلک ليکون حّجته علی عباده و شاهده علی خلقه ...«3
وإن كان مثة إحتمال ولو بقدر خردلة حلدوث سهو وخطأ يف قول وفعل 
رسول اهلل، فان اهلل تعاىل ملا جعل طاعة الرسول قريبة من طاعة اهلل 

وملا كان قال سبحانه عّز وجّل: 
»َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فتََقْد َأطاَع اهلَل َو َمْن تتََولَّی َفما َأْرَسْلناَک َعَلْيِهْم َحفيظا.«4

اسماعيل شفيعي سروستاني

عصمـة اإلمـام

الرسول  إن  مطلقة.  وبصورة  قيد  أي  دوي  من  اهلل  أمر  أعلن وصدر  وقد 
األكرم وإستنادا إىل كالم الوحي هو »َو ما يتَْنِطُق َعِن اْلَهوی  ِإْن ُهَو ِإالَّ 
َوْحٌی يُوحی  .«5 وإستنادا إىل أمر اهلل تعاىل وآيات القرآن الكرمي، فانه أعلن 
سبحانه وتعاىل أن أوصيائه منزهون عن أي عيب ورجس وهم حيوزون مقام 

العصمة.
الثقلني« »إّنی تارک فیکم الّثقلین کتاب اهلل و عترتی أهل  إن »حديث 
بیتی « الذي يعترب من وجهة نظر الشيعة والسنة، رواية متواترة وصحيحة، 

ميثل سندا رصينا يف إثبات األمر بطاعة أهل البيت وعصمتهم. 
وينقل الشيخ الصدوق يف كتاب »عيون اخبار الرضا« رواية مذهلة عن 

 :النيب األكرم
»من سّره أن ينظر إلی القضيب الياقوت األحمر اّلذی غرسه اهلل بيده و يکون 
مستمسکا به فليتوّل علّيا و األئّمة من ولده فإنّهم خيرة اهلل عّز و جّل و صفوته 

و هم المعصومون من کّل ذنب و خطيئة.«6 
إن أئمة اهلدى جاء كل منهم ويف مواقع وأوقات متلفة وبصراحة على 

ذكر هذه العصمة والطهارة، وركزوا عليهما.

القرآن الناطق
 :قال امرياملؤمنني علی بن ابی طالب

»إّن اهلل تبارک و تعالی طّهرنا و عصمنا و جعلنا شهداء علی خلقه و حّجته فی 
أرضه و جعلنا مع القرآن- و جعل القرآن معنا ال نفارقه و ال يفارقنا.«7

طّهرنا من الرجس
:قال حسن بن علّی اجملتبی

اجتبانا،  و  اصطفانا  و  اختارنا  و  باإلسالم،  اهلل  أکرمنا  بیت  أهل  »إّنا 
فأذهب عّنا الّرجس و طّهرنا تطهیرا...«8  

االمام ال يکون ااّل معصوما
 :قال االمام علّی بن احلسني

»اإلمام مّنا ال يکون إاّل معصوما و ليست العصمة فی ظاهر الخلقة فيعرف بها 
و لذلک ال يکون إاّل منصوصا.«9

علی لسان اميرالمؤمنين عصمة االئمة
قال االمام علّی يف خطبة 89 »هنج البالغه«:

»فأين تذهبون وأّنی تؤفکون« واألعالم قائمة واآليات واضحة والمنار منصوبة 
فأين يتاه بکم بل کيف تعمهون وبينکم عترة نبّيکم وهم أزّمة الحّق وأعالم الّدين 
وألسنة الّصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش.«10

إن اإلمام علي أمري املؤمنني يدعو الناس يف هذه اخلطبة إىل طاعة أهل 
البيت والتوجه إليهم ويعترب أهل البيت ألسنة الصدق والسبيل الوحيد 
للنجاة من الضالل ويذكر اجلميع بان ينزلوا أهل البيت بأحسن منازل 

القرآن وطاعة أمرهم.
إن داللة هذه اجلمل على عصمة أمري املؤمنني علي هي لدرجة أن ابن 
ايب احلديد املعتزيل أقر بان هذه اجلملة تثبت وتربهن عصمته عليه السالم. 

أ فإن قلت فهذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة فما قول أصحابكم في 
ذلك.

قلت نص أبو محمد بن متويه رحمه اهلل تعالى في كتاب الكفاية على أن عليا 
ع معصوم و إن لم يكن واجب العصمة و ال العصمة شرط في اإلمامة لكن 
أدلة النصوص قد دلت على عصمته و القطع على باطنه و مغيبه و أن ذلك أمر 
اختص  هو به دون غيره من الصحابة و الفرق ظاهر بين قولنا زيد معصوم و بين 
قولنا زيد واجب العصمة ألنه إمام و من شرط اإلمام أن يكون معصوما فاالعتبار 

األول مذهبنا و االعتبار الثاني مذهب اإلمامية.11
 وينقل الشيخ الصدوق يف كتاب "كمال الدين" رواية عن أمري املؤمنني

تقضي بأن االمام ينفي عن نفسه أي نسيان.
حّدثنا سليم بن قيس الهاللّی قال: مسعت علّيا يقول: 

»ما نزلت علی رسول اهلل آية من القرآن إاّل أقرأنيها وأمالها علّی وکتبتها 
بخّطی وعّلمنی تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحکمها ومتشابهها ودعا 
اهلل عّز و جّل لی أن يعّلمنی فهمها وحفظها فما نسيت آية من کتاب اهلل وال 
علما أماله علّی فکتبته وما ترک شيئا عّلمه اهلل عّز و جّل من حالل وال حرام 
وال أمر وال نهی وما کان أو يکون من طاعة أو معصية إاّل عّلمنيه وحفظته ولم 

أنس منه حرفا واحدا. 
ثّم وضع يده علی صدری ودعا اهلل عّز و جّل أن يمأل قلبی علما وفهما وحکمة 

ونورا لم أنس من ذلک شيئا ولم يفتنی شی ء لم أکتبه. 
فقلت: »يا رسول اهلل أ تتخّوف علّی الّنسيان؟« 

فيما بعد فقال: »لست أتخّوف عليک نسيانا وال جهال وقد أخبرنی رّبی 
جّل جالله أنّه قد استجاب لی فيک و فی شرکائک اّلذين يکونون من بعدک.« 

فقلت: »يا رسول اهلل! ومن شرکائی من بعدی؟ 
قال: »اّلذين قرنهم اهلل عّز و جّل بنفسه وبی فقال »أطيعوا اهلل و أطيعوا 

الّرسول و أولی األمر منکم« اآلية. 
فقلت: »يا رسول اهلل و من هم؟ 

قال: »األوصياء مّنی إلی أن يردوا علّی الحوض کّلهم هاد مهتد ال يضّرهم 
من خذلهم هم مع القرآن والقرآن معهم ال يفارقهم وال يفارقونه بهم .«12

الهوامش:
1. سورة االحزاب، اآلية 33.

2. اهلاليل، سليم بن قيس، »کتاب سليم«، ج 2، ص 909.
3. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکايف«، ج1، ص202.

4. سورة النساء، اآلية 80.
5. سورة النجم، اآليات 4-3.

6. ابن بابويه، حمّمد بن علی، »عيون اخبارالّرضا«، ج2، ص57.
7. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، ص191.

8. طوسی، حمّمد بن حسن، »األمالی«، قم، الطبعة االولی، 1414ق.، ص562.
9. ابن بابويه، حمّمد بن علی، »معانی األخبار«، ص132.

10. »هنج البالغه« )صبحی صاحل(، خطبة 87.
11. ابن أبی احلديد، ابوحامد عزّالّدين، »شرح هنج البالغه«، بريوت، دارالکتب العلمّية، 

الطبعة االولی، 1418ق.، ج 6، ص 376. 
نشر  مؤّسسة  قم،  الّنعمه«،  متام  و  الّدين  »کمال  علی،  بن  حمّمد  ابن بابويه،   .12

االسالمی جلامعة مدّرسني، 1405ق، ص 285.
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نظام الدولة املهدوية، هل هو ُمشابه لبعض األنظمة السابقة عليه، كالرأمسالية 
أو االشرتاكية أو غريمها؟

والذي ينبغي اجلزم به أساساً هو النفي املطلق، وأنَّ شيئاً من األنظمة السابقة 
على الظهور، ال تصدق على نظام املهدي وال تشمله.

والدليل احلسِّي التطبيقي، سوف لن يظهر، إالَّ بعد الظهور، حني يتمُّ تطبيق 
نظام اإلمام املهدي ودولته العاملية، ويكون يف اإلمكان ُمقارنته باألنظمة 

السابقة عليه ُمقارنة حّسيَّة، وهذا ال يتمُّ يف العصر احلاضر بطبيعة احلال.
ولكنَّنا نستطيع - طبقاً لألدلة التالية - اجلزم بأنَّ نظام املهدي ُمباين 

وُمغاير متاماً مع أيِّ نظام سابق عليه، وذلك باعتبار األدلة التالية:

الدليل األول: العدالة الکاملة
األطروحة  بصفته  اإلسالم،  يُطبِّق  املهدي سوف  اإلمام  أنَّ  عرفنا  أنَّنا 

العادلة الكاملة... وقد متَّ الربهان يف حبوث الفكر اإلسالمي على مغايرة 
نظام اإلسالم لسائر األنظمة اأُلخرى، وأنَّه أطروحة ُمستقلَّة حللِّ مشاكل 

البشرية ال متتُّ إىل احللول اأُلخرى بِصَلٍة.
ا تُنِتج بعد  وال جمال لسرد تلك األدلة يف هذا التاريخ - بطبيعة احلال - إالَّ أهنَّ
التسليم بصحتها ُمغايرة نظام اإلمام املهدي لألنظمة السابقة عليه... 

ألنَّ نظامه هو اإلسالم املـُغاير لتلك األنظمة.

الدليل الثاني: تمتلئ األرض ظلماً وجورًا
إنَّنا ننطلق من فكرة احلديث النبوي املتواتر، القائل: 

»إنَّ المهدي يمأل األرض قسطاً وعداًل، كما ُمِلئت ظلماً وجوراً...«، 
ننطلق منه إىل النتيجة املطلوبة: 

إنَّ البشرية عامة واألمَّة اإلسالمية خاصة، ال بدَّ أن مترَّ بظروف صعبة وقاسية 

من الظلم واجلور واالحنراف... لكي تتمخَّض يف هناية املطاف عن عدد من دولة كریمة
املـُخلصني املـُمحَّصني، يكفي للقيام مبسؤولية الدولة املهدوية، ونتيجة لتلك 
الظروف »متتلئ األرض ظلماً وجوراً«، وجبهود هؤالء املـُخلصني تت قيادة 

اإلمام املهدي: »تمتلئ األرض قسطاً وعداًل.«
وإذا تساءلنا عن أسباب هذه الظروف، تكشفت لنا خالل التاريخ املـُعاصر 
والسابق، عن سلسلة ُمتَّصلة وُمتواصلة من األسباب الكبرية؛ اليت من أمهِّها 
وجود  التاريخ،  خالل  مورست  اليت  الدكتاتوري،  الفردي  احُلكم  أساليب 
الكيان الرأمسايل األورويب، األمريكي وما تبعه من االستعمار بشكليه القدمي 
واحلديث - وما القى منه العامل بشكل عام، واألمَّة اإلسالمية بشكل خاص 
من باليا وأضرار، وكذلك حُماولة فرض احللول املـُدعاة ملشاكل العامل على 
الشعوب عن طريق الغزو الفكري للعامل،1 كما قامت به الشيوعية، وهي 

تُعلن إمياهنا حبق تقرير املصري للشعوب، فيبدو موقفها ُمتهافتاً غريباً.
ولئن كان الرأي العام العاملي، قد ُأحيط علماً - حبسب التجربة التارخيية 
واالستعمار  الفردي  احُلكم  عن  الناجتة  باألضرار   - عاشوها  اليت  القاسية 
الرأمسايل، فإنَّ األعوام اآلتية كفيلة بكشف ما يف النظام الشيوعي من هنات 

ونقاط ضعف، وُمنطلقاً من ذلك نستطيع أن نُعمِّم، ونقول: 
إنَّ أيَّ نظام وضعي بشري املولد، موجود قبل الظهور، مُيثِّل يف واقعه أهمَّ 
أسباب الظلم واالحنراف يف العامل، إن كان بدوره ناجتاً عن ظلم واحنراف 
سابقني. ومعه فستكون املـُهمَّة الرئيسية لإلمام املهدي الذي ميأل األرض 
قسطاً وعداًل، أن يقوم بتغيري هذه األنظمة والقضاء على جذورها وتفاصيلها.

الدليل الثالث: قوانين إلهيَّة
العنصر  وإسقاط  املادية  على  قائمة  الوضعية،  والقوانني  األنظمة  سائر  إنَّ 
اإلهلي عن نظر االعتبار، إمَّا بالصراحة، كالشيوعية والوجودية، أو باخلفاء 
وُمتفرَّعاتا  واجلرمانية،  الرومانية،  والقوانني  والنازية،  والفاشية،  كالرأمسالية، 
ا قائمة على أساس دنيوي مادِّي صرف، ال أثر للروح أو هلل  احلديثة؛ فأهنَّ

تعاىل فيه.
وتربيته  بربِّه،  اإلنسان  ربط  على  سيقوم   املهدي نظام  أنَّ  علمنا  وقد 
جلسمه وروحه، والربط بني هذه العناصر ربطاً عادالً وعميقاً، وستكون كل 
ا يكون  القوانني املـُطبَّقة قوانني إهليَّة إسالمية، حىت إنَّ املهدي نفسه إمنَّ
تعاىل  اهلل  ِقبل  من  املخوَّلني  املسلمني  أئمة  أحد  باعتباره  اإلطاعة  واجب 

للُحكم والتقنني والتطبيق.
الصريح  بشكليها  للمادِّية  جمال  املهدي  دولة  يف  يكون  لن  فسوف  إذاً؛ 

واخلفي، وسوف يتمُّ القضاء عليها قضاء تامَّاً.

الدليل الرابع: أمل مجمل
االنطالق من زاوية ُأخرى من القواعد اليت فهمناها عن فكرة املهدي... وقد 

أشرنا إليها يف التاريخ السابق.2
لألفراد  الدقيق  التمحيص  اكتساح  على  قائم  اإلهلي  التخطيط  أنَّ  وهي: 
واملبادئ، وبذلك ينكشف بشكل حسِّي ُمربَهن وُمدعم بالتجارب الكثرية 
وتذليل  العامل  مشاكل  حلَّ  لنفسها  تدِّعي  دعوة  فشل كل  عن  واملريرة، 

مصاعبه، حىت ما إذا انكشفت وباَن زيُفها ونقاط الضعف فيها وأيَّست 
البشرية من أن تضع حلَّها لنفسها... انبثق األمل يف أنفسها من جديد إىل 
يُنقذها من وْهَدِتا، وخُيرجها من ورطتها، وهذا  حلٍّ جديد ونظام جديد 
األمل إحساس نفسي جُممل، ال زال يف طريق الرتبية يف نفوس البشر، كما 
هو احملسوس اآلن بالوجدان، وال زالت احلوادث وما ينكشف من مساوئ 

األنظمة والفلسفات الوضعية تؤيِّده وتدعمه.
نظام  إىل  أو  اإلسالم،  إىل   - التعيني  على   - ُيشري  ال  جُممل،  أمل  وهو 
املهدي، ولكنَّ اهلل تعاىل يكون قد أعدَّ خللقه اإلنقاذ احلقيقي والعدل 
نظامه  البشرية  رأت  فإذا  وُملصيه،   املهدي القائد  يد  على  الكامل، 
ا ستؤِمن بكل وضوح بأفضليَّته على كلِّ التجارب واملـُدَّعيات  وعدله، فإهنَّ
السابقة اليت مرَّت هبا، وأنَّه احللُّ األساسي الذي يُنقذها من ورطتها، وبالتايل 
هو الصورة احلقيقية لذلك األمل املـُجمل، وقد أُشري إىل هذا التخطيط يف 
يف  المفيد  الشيخ  رواه  الذي  األخبار، كاخلرب  بعض  يف  اخلاصة،  املصادر 

»اإلرشاد«،3 والطبرسي يف »أعالم الورى«،4 والذي يقول فيه:
»إنَّ دولتنا آخر الدول، ولم يبَق أهل بيت لهم دولة إالَّ ملكوا قبلنا، لئال يقولوا 
إذا رأوا سيرتنا: إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤالء، وهو قوله تعالى: »َواْلَعاِقَبُة 

ِلْلُمتَِّقيَن.«
وليس املراد حبكم »أهل بيت هلم دولة«، ُحكم اأُلَسر أو القبائل، بل املراد 
يف  قوله  بقرينة  دولتهم،  يف  ُمعيَّنة  أيدولوجية  يتَّخذون  الذين  اجلماعة  هبم 
ا  احلديث: »...إذا ملكنا سرنا مبثل سرية هؤالء...«، فإنَّ َمن يقول ذلك إمنَّ
هم مثل تلك اجلماعة، ال احلاكم القبلي، وهو خيلو حكمه من أيِّ هدف 
ا َعربَّ احلديث  اجتماعي أو عادل، حبيث ال يكون قابالً للمـُقارنة أساساً، وإمنَّ

الشريف هبذا التعبري بقانون: »َكلِّْم الناس على قدر عقولهم.«
ويف رواية ُأخرى،5 عن هشام بن سامل عن أيب عبد اهلل، وأنَّه قال: »ما 
يكون هذا األمر - يعني دولة المهدي - حتى ال يبقى صنف من الناس إالَّ 
وقد ولَّوا من الناس - يعني باشروا الُحكم فيهم - حتى ال يقول قائل: إنَّا لو 

ولِّينا لعدلنا. ثمَّ يقوم القائم بالحق والعدل.«
م لو قالوا ذلك بعد ظهور القائم املهدي فإنَّ جواهبم يكون  أقول: ألهنَّ
بل كان  العامل،  مشاكل  حلِّ  يف  وُفضِّلتم  حكمتم  أنَّكم  وهو:  واضحاً، 

ُحكمكم وظلمكم من مجلة مشاكله وويالته.
العام  الرأي  أمام  للعامل  املـُدَّعاة  احللول  على كشف  قائم  فالتخطيط  إذاً؛ 
العاملي، قبل تويلِّ دولة العدل للُحكم ومُمارستها إيَّاه يف اخلارج... وإعطاء 
روح اليأس من تلك احللول عاملياً، بشكل ال يؤمل معه وجود حلٍّ بشري 
جديد... كما هو املفهوم من احلصر املوجود يف هذه األخبار »... حىت ال 
يبقى صنف من الناس إالَّ قد ولوا من الناس...«، املـُستفاد من االستثناء 

بعد النفي.
مع   املهدي دولة  نظام  تنايف  بساطة وصراحة -  بكل  معناه -  وهذا 
النُُّظم السابقة، وقيامها على إنقاضها وبعد انكشاف زيفها وبطالهنا، وهل 
من املـُحتمل أن يتَّبع القائد املهدي - يف دولة العدل املطلق - إحدى النُّظم 

اليت باَن زيفها وفشلها.
النُّظم  من  بشيء  دولته  املهدي يف  اإلمام  أخذ  تربهن عدم  فقد  إذاً؛ 

دولة كریمة

الشهيد السّيد محّمد الصدر

نظام الدولة المهدوّية
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قال: فقال ابن عّباس: بل أقوم معکم. 
قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. 

قال: فابتدءوا فتحدثوا فال ندری ما قالوا، قال فجاء ينفض ثوبه ويقول: 
أف وتف وقعوا فی رجل له عشر: وقعوا فی رجل قال له النبی: »ألبعثن 
رجال اليخزيه اهلل أبدا يحب اهلل ورسوله«، قال: فاستشرف لها من استشرف، 
قال: »أين علی؟« قالوا: هو فی الرحل يطحن، قال: »وما کان أحدکم 
ليطحن؟« قال: فجاء و هو أرمد اليکاد يبصر. قال: فنفث فی عينيه ثم 
هز الراية ثالثا فأعطاها إياه فجاء بصفية بنت حيی. قال: ثم بعث فالنا 
بسورة »التوبة« فبعث عليا خلفه فأخذها منه قال: »اليذهب بها إال 

رجل منی وأنا منه.«
قال: و قال لبنی عمه: »أيکم يوالينی فی الدنيا واآلخرة؟« 

وعلی معه جالس فأبوا. فقال علی: »أنا أواليک فی الدنيا واآلخرة.« 
قال: »أنت ولّيی فی الدنيا واآلخرة.« 

فترکه ثم أقبل على رجل منهم فقال: »أيکم يوالينی فی الدنيا واآلخرة.« 
فأبوا، فقال علی: »أنا أواليک فی الدنيا واآلخرة.« 

فقال: »أنت وليی فی الدنيا واآلخرة.« 
 .قال: وکان أول من أسلم من الناس بعد خديجة

 ثوبه فوضعه على علی و فاطمة و حسن و حسين قال: وأخذ رسول اهلل
فقال: »إنما يريد اهلل ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا.«2 

قال: وشرى علی نفسه لبس ثوب النبی ثم نام مکانه. وکان المشرکون 
يرمون رسول اهلل فجاء أبو بکر و علی نائم، و أبو بکر يحسب أنه نبی 
اهلل، فقال: يا نبی اهلل! فقال له علی: »إن نبی اهلل قد انطلق نحو بئر ميمون 
فأدرکه«، فانطلق أبوبکر فدخل معه الغار، وجعل علی يرمى بالحجارة کما کان 
يرمى نبی اهلل وهو يتضور قد لف رأسه فی الثوب ال يخرجه.... احلديث 

بطوله.3

الهوامش:
1. »املستدرک علی الصحيحني«، ج3، ص 4؛ »املناقب« للخوارزمی، ص 127، ح 

141؛ »فرائد املسطني«، ج 1، ص 330، ح 256.
2. سورة االحزاب، اآلية 33.

3. »مسند أمحد«، ج 1، ص 331، ح 3052؛ »أنساب األشراف«، ج 2، ص 
106، ح 43.

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، ص 76-75..

السابقة على ظهوره، واستغنائه بالعدل اإلهلي املـُعدُّ لتطبيقه يف دولته.
وسوف يشعر الرأي العام العاملي - بكل وضوح - هبذا االستغناء، فإنَّ َمن 
يتَّخذ أحد هذه املبادئ احلاضرة مذهباً له وطريقة يف احلياة، يستهدف - ال 
حمالة - إمَّا اهلدف الشخصي يف احلصول على املال والشهرة و السعادة، 
أو اهلدف العام يف الدفاع عن الفقراء واملـُضطَهدين باعتقاده، وكال هذين 
اهلدفني يتحقَّق بأجلى مظاهره يف دولة املهدي، على ما مسعناه جمماًل 
من َكثرة املال لدى كل األفراد يف عصره، وما سنسمعه من سائر التفاصيل 

يف ُمستقبل البحث.

إذاً؛ يكون بإمكان اهلادفني يف العامل أن حُيقِّقوا النتائج اجليِّدة، اليت يعتقدوهنا 
نقاط  من  الوقت-  نفس  ويتخلَّصوا - يف   ،املهدي بنظام  ألهدافهم 

الضعف اليت كانت فيها.
وبالنتيجة؛ فالعنوان العام أليدولوجية دولة املهدي وهو اإلسالم، بصفته 
النظام العادل الكامل، كما جاء به النيب األعظم، وال ميتُّ إىل النُّظم 

السابقة عليه بِصَلة.

الهوامش:
1. بل قامت الشيوعية بالغزو العسكري املـُباشر، كما حدث يف تشيكوسلوفاكيا عام 

1969 ويف إنغوال هذا العام أعين 1976.
2. انظر »تاريخ الغيبة الكربى«، ص 249 وما بعدها.

3. انظر ص 344.

4. انظر ص 432.
طباعة صدوق، ص  تران،  للنعماين«،  »الغيبة  ابراهيم،  بن  حمّمد  ابی زينب،  ابن   .5

.274

المصدر: »موسوعة اإلمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، دارالزهراء، الجزء 
3، صص 90-87.

خیر البرّیة

روی احلاکم يف »املستدرك« بإسناده عن علّی بن احلسني قال:
قال   ،طالب أبی  بن  علّی  اللَّه  رضوان  ابتغاء  نفسه  شری  من  اّول  »إّن 

:عند مبيته علی فراش رسول اللَّه عّلی
وقيت بنفسی خير من وطأ الحصی 

ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر
رسول إله خاف ان يمکروا به 

فنجاه ذو الّطول اإلله من المکر
وبات رسول اللَّه فی الغار آمناً 
مّوقی وفی حفظ اإلله وفی ستر

وبت اراعيهم وما يتهموننی و
قد وطنُت نفسی علی القتل واالسر«1

و روی أمحد بإسناده عن عمرو بن ميمون قال:
إنی جلالس إىل ابن عّباس إذ أتاه تسعة رهط. فقالوا: يا أبا عّباس إما أن تقوم 

معنا وإما أن يخلونا هؤالء 

عبدالّرحيم مبارک

دولة كریمة

اّول من شری نفسه هلل
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موعود األدیان

المنجي في صحيفة آدم

خلق اهلل آدم و أنه هبط إىل األرض وهو مبعوث من قبل اهلل تعاىل إىل 
نسله، وكان آدم نبياً رسوالً أنزل اهلل عليه أول شريعة مساوية ويذكر أن 
عدد الصحف اليت نزلت عليه كانت إحدى وعشرين صحيفة1 و رغم ذلك 

مل يكن من أويل العزم.
األنبياء حيث كان  مع  بدأت  والثقافة  احلضارة  أن  اجلدير ذكره  ومن 
جربئيل يعلمهم وهم بدورهم يعلمون الناس باإلضافة إىل تعاليم دينهم 
من عقيدة وشريعة. وكانت شريعة آدم بدائية حيث مل يكن بعد على 
وجه األرض ذلك الكم اهلائل من اإلنس وكانت األحكام تنزل على األنبياء 
حسب حاجة الناس إليها مواكبة التطور البشري إىل أن اكتملت صورتا 
األوىل يف عهد نوح وكانت شريعته من الشرائع اليت ميكن تطبيقها يف 

كل اجملاالت يف تلك العهود، مث تطورت يف عهد النيب إبراهيم والذي 
أضيف إىل شخصه صفة أخرى باإلضافة إىل النبوة والرسالة، أنه إمام وسيأيت 
الكالم عنه إن شاء اهلل تعاىل. وجاء يف احلديث : »في صحف آدم دالئل 

اهلل وفروضه وأحكامه وشرائعه وسننه وحدوده.«2
لقد أنزل اهلل تلك األلواح عليه ليلة اجلمعة يف السابع والعشرين من رمضان 
باللغة السريانية وأهم ما ورد فيها أجبدية احلياة وأمساء املسميات باإلضافة إىل 
فكرة التوحيد وضرورة العبادة هلل ومن مظاهر العبادة آنذاك أداء الصالة إليه 
جل وعال، مث الطواف حول الكعبة سبعاً، كما كلف بالصالة على امليت 
ودفنه، إىل غريها من األعمال واألحكام، وكان يف مجلة ما نزل عليه بيان 

أسس العالقات:

1ـ عالقة الفرد خبالقه؛موعود األدیان
2ـ عالفة الفرد بنفسه؛
3ـ عالقة الفرد بغريه.

فقد روى محّمد بن قيس عن اإلمام الباقر قال: »أوحى اهلل تبارك وتعالى 
إلى آدم عليه السالم يا آدم إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات : واحدة 
وبين  بينك  فيما  وواحدة  وبينك،  بيني  فيما  وواحدة  لك،  وواحدة  لي،  منهن 
الناس، فأما التي لي فتعبدني وال تشرك بي شيئاً وأما التي لك فأجازيك بعملك 
أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي اإلجابة، وأما التي 

فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك.«3
و اّما املوعود يف صحيفة آدم؛

االنسان،  خلق  قبل  واملصري  األمور  عاقبة  يعرف  تعاىل، كان  اهلل  أن  ومبا 
واستقرت مشيئته على أن يعمل مجيع األنبياء والرسل على مدار خارطته 
العامه عّز وجّل، وأن ميهدوا للحكومة العاملية املوحدة، فقد أضفى منذ البداية 

ميزات ومسات موعود آخر الزمان على أول انسان خلقه. 
 وكما ورد يف األخبار الروائية، فقد رأى حارثة بن أثاك، صحيفة النيب آدم
بام عينيه، وأعطى شرحا مسبها عن حمتواها ومضموهنا، ونذكر فيما يلي اجلزء 

املتعلق منها ببشارة املنقذ املوعود:
هي الصحيفة اليت ورثها شيث من أبيه آدم عما دعا من الذكر 
احملفوظ فقرأ القوم السيد و العاقب و حارثة يف الصحيفة تطلبا ملا تنازعوا 
فيه من نعت رسول اهلل و صفته و من حضرهم يومئذ من الناس إليهم 
يصيحون مرتقبون ملا يستدرك من ذكرى ذلك فألفوا يف املسباح الثاين من 

فواصلها:
»ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  أَنَا اللَُّه ال ِإلَه ِإالَّ أَنَا الحي القيوم معقب الدهور و 
العزيز  فأنا  الصعاب  بقدرتي  فاصل األمور سبقت بمشيتي األسباب و ذللت 
عقوبتي  عفوي  و  رحمتي غضبي  ترحم سبقت  ارحم  الرحيم  الرحمن  الحكيم 
منزل  فيهم رسلي و  باعث  إني  أال  ألزمتهم حجتي  لعبادتي و  خلقت عبادي 
عليهم كتبي أبرم ذلك من لدن أول مذكور من بشر إلى أحمد نبيي و خاتم 
رسلي ذاك الذي أجعل عليه صلواتي و أسلك في قلبه بركاتي و به أكمل أنبيائي 

و نذري ]...[ 
فأوحى اهلل عز و جل إليه يا آدم هذا و هؤالء وسيلتك و وسيلة من أسعدت من 
خلقي هؤالء السابقون المقربون و الشافعون المشفعون و هذا أحمد سيدهم و 
سيد بريتي اخترته بعلمي و أشققت ]و اشتققت [ اسمه من اسمي فأنا المحمود 
و هو محّمد و هذا صنوه و وصيه آزرته به و جعلت بركاتي و تطهيري في 
عقبه و هذه سيدة إمائي و البقية في علمي من أحمد نبيي و هذان السبطان 
و الخلفان لهم و هذه األعيان المضارع نورها أنوارهم بقية منهم أال إن كال 
اصطفيت و طهرت و على كل باركت و ترحمت فكال بعلمي جعلت قدوة 
عبادي و نور بالدي و نظر فإذا شيخ في آخرهم يزهر في ذلك الصفيح كما 
يزهر كوكب الصبح ألهل الدنيا فقال اهلل تبارك و تعالى و بعبدي هذا السعيد 
أفك عن عبادي األغالل و أضع عنهم اآلصار و أمأل أرضي به حنانا و رأفة و 

عدال كما ملئت من قبله قسوة و قشعرية و جورا....«4

الهوامش:
1. وقد ورد يف احلديث أن الكتب املنزلة من قبل اهلل سبحانه وتعاىل إىل رسله 104 
صحيفة نزل 21 منها على آدم و 50 على شيث بن آدم، و 29 على إدريس 
بن يارد بن مهالئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم وانزل على إبراهيم بن تارخ 
بن ناحور 20 صحيفة منها وانزل على موسى بن عمران التوراة، وعلى عيسى بن 
مرمي االجنيل وعلى داود بن إيشا من ولد يهوذا الزبور، وانزل القرآن على خامت األنبياء 
حمّمد بن عبد اهلل بن عبد املطلب، ومن هنا يظهر أن الشرائع السماوية بل الكتب 

املنزلة على األنبياء والرسل جاءت احداها لتكمل األخرى وتطورها .
2. »سعد السعود«، ص 37.

3. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 2، ص 146.
4. ابن طاووس، على بن موسى، »إقبال األعمال«، طهران، الطبعة الثانية، 1409ق.، 

ج 1، صص 507-506.



24

25

المقاالت الثقافیة

٭ الرقم 41
٭ شعبان املعّظم

1439

المقاالت الثقافیة
٭ الرقم 41

٭ شعبان املعّظم
1439

مجتبی السادة

األشهر الستة األخیرة

و  احلرث  الذي ستحدثه يف  الشاسع  الدمار  »قرقيسيا«  معركة  نتائج  من 
النسل، فمن جهة مقتل الرجال )مائة ألف على أقل تقدير(، و فساد الطعام 
)احليوانات و النباتات( من جهة أخرى، هذا كله بسبب األسلحة الفتاكة 
اليت استخدمت يف املعركة و احلرب - غازات سامة و أسلحة نووية و قنابل 
ذرية - فحدث القحط و الشح يف الطعام، فبدأت القبائل يف هذا الشهر، 

تبحث عن الطعام )و باخلصوص التمر( ألفرادها و تتقاتل ألجله.
عن رسول اهلل إذا كانت الصيحة يف رمضان، فإهنا تكون معمعة )معركة 
قرقيسيا( يف شوال، و متري القبائل و تتحارب يف ذي القعدة،و يسلب احلاج 

و تسفك الدماء يف ذي احلجة.1

1. تمير القبائل
متري القبائل: أي إذا محل الطعام إليهم من بلد آخر، و املرية هو الطعام الذي 
متتاره العشائر من بلد إىل آخر،فاملعىن أن القبائل يذهبون إىل البالد األخرى 
لشراء الطعام ألهاليهم، و ميتارون األطعمة لتمام السنة، و حيرزونه خوفا من 
حدوث الشح و القحط و الغالء و تلوث األغذية بسبب احلروب و القتال 

و األسلحة املدمرة.
عن محمد بن مسلم قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول:

»إن قّدام القائم عالمات تكون من اهلل تعالى للمؤمنين )إختبار لهم.«

 :قلت: فما هي جعلني اهلل فداك؟ قال
»قول اهلل عز و جل َو لََنبتُْلَونَُّكْم )يعني المؤمنين قبل خروج القائم( ِبَشْيٍء ِمَن 
اِبرِيَن«2و3 اْلَخْوِف َو اْلُجوِع َو نتَْقٍص ِمَن اأْلَْمٰواِل َو اأْلَنتُْفِس َو الثََّمٰراِت َو َبشِِّر الصّٰ

متري القبائل و تتقاتل على الطعام يف ذي القعدة... و تستمر على ذلك حىت 
األشهر القادمة، و مما يؤكد ذلك إنه قال: و يسلب احلاج يف ذي احلجة 

)أي يسرقون و ينهبون أمتعة احلجاج و أمواهلم(.
عن فيروز الديلمي قال: قال رسول اهلل يف حديث طويل:

في ذي  القبائل  تمير  و  في شوال،  المعمعة  و  في شهر رمضان،  »فالصوت 
القعدة، و يغار على الحاج في ذي الحجة، و المحرم، و ما المحرم؟ أوله بالء 
على أمتي، و آخره فرج ألمتي، الّراحلة يقتبها، ينجو عليها المؤمن خير له من 

دسكرة تغل مائة ألف.«4
فالدسكرة )مزن للطعام و لوضع الغالة فيها(، فيكون املعىن أن الذهاب 
و النفر للجهاد مع اإلمام بقية اهلل أفضل من مجع الطعام يف دسكرة 
تكفي غلة ملائة ألف رجل، ألن الدسكرة ال تنفعه و ال تفيده، بل التوفيق 
للجهاد مع اإلمام، هو الذي ينفعه يف الدنيا و اآلخرة، و فيه خري الدنيا 

و اآلخرة.
قبل هذا جند إن تعاليم أئمة أهل البيت، اليت علموها لشيعتهم و حمبيهم 
األشهر الستة األخیرةو مواليهم، بعد مساع الصيحة يف رمضان أن يكثروا من ختزين الطعام..أي 

قبل أن تدث الواقعة )معركة قرقيسيا( و احلروب و الفنت، و حينئذ يكون 
الّسالم قد احتاطوا لتخزين الطعام، و كانت هلم  البيت عليهم  شيعة آل 
فرصة قبل غريهم بشهرين على األقل، و قبل أن يتلوث الطعام، بفضل و 
بركة تعاليم األئمة، و هذا من العلم املسطور يف الكتب و األسرار الغيبية 

اليت تفضل هبا علينا سادتنا و قادتنا عليهم أفضل الصالة و الّسالم.

2. مجازر العراق
مذبحة بغداد

بعد معركة قرقيسيا، يستغل السفياني حالة الضعف السياسي يف »العراق«، 
فيقوم حبملة عسكرية تدخل قواته العراق و ترتكب جماز فادحة يف بغداد 
)تبدأ يف 21 أو 22 من شهر ذي القعدة( و مذابح يف »الكوفة« )يوم الزينة 
يوم عيد األضحى املبارك يف شهر ذي احلجة( و غريها من املدن،حىت تدخل 

قوات اخلراساين )اإليرانيني(.
عن اإلمام الصادق قال يف حديث طويل:

»و يعم العراق خوف شديد ال يكون معه قرار، و يقع الموت الذريع بعد أن 
يدخل جيشه إلى بغداد فيبيحها ثالثة أيام و يقتل من أهلها ستين ألفا )و قيل 
سبعون( و يخرب دورها، ثم يقيم بها ثماني عشرة ليلة فيقسم أموالها، و يكون 

أسلم مكان فيها الكرخ.«5
عن ابن وهب قال متثل أبو عبد اهلل ببيت من شعر البن أيب عقيب: 

»و ينحر بالزوراء منهم لدى 
ثمانون ألفا مثل ما تنحر البدن«

حىت قال: »يقتل في الزوراء ثمانون ألفا،منهم ثمانون رجال من ولد فالن، 
كلهم يصلح للخالفة.«6

عن أمري املؤمنني قال يف حديث طويل:
»فيخرج من المدينة الزوراء و اليهم،أمير في خمسة آالف من الكهنة و يقتل 
على جسرها سبعين ألفا،حتى تحمى الناس من الفرات ثالثة أيام من دماء نتن 

األجساد.«7
:عن اإلمام الصادق

العباس،عند الجسر مما يلي  بني  القدر من شيعة  »يكون إحراق رجل عظيم 
الكرخ بمدينة بغداد.«8

عن اإلمام احلسني قال يف حديث طويل:
»و يبعث جيشه إلى الزوراء )بغداد( مائة و ثالثون ألفا، و يقتل على جسرها 
إلى مدة ثالثة أيام سبعون ألف نفس، و يفتض إثنا عشر ألف بكر، و ترى ماء 

الدجلة محمرا من الدم و من نتن األجساد.«9
»الزوراء« هي بغداد، و الذي بناها هو المنصور الدوانيقي، و قد تكرر ذكر 
ببغداد  املنعقد يف طرف »الكرخ«  اجلسر يف روايات كثرية، و هو اجلسر 
من حملة »اجلعيفر«، مقابل مدينة »الطب« الواقعة يف الطرف اآلخر من 
هنر »دجلة«، و إمنا تكرر ذكره فالظاهر إن هذا اجلسر هو الذي تقع عليه 
الواقعة جليش السفياين مع اجليش العراقي فيقتل عليه سبعون ألف جندي و 
تسيل دماؤهم يف هنر دجلة حىت حيمر ماء النهر من الدم و يننت املاء من الدم 

و جيف األجساد حىت ميتنع الناس من شرب ماء النهر ثالثة أيام.

عن اإلمام الصادق قال:
»ويل للزوراء من الرايات الصفر و رايات المغرب و راية السفياني.«10

عن المفضل بن عمر عن اإلمام الصادق قال املفضل:
الزمان؟  ذلك  في  حالها  يكون  ما  بغداد  في  تكون  التي  فالزوراء  سيدي  يا 

:فقال
»تكون محل عذاب اهلل و غضبه و الويل لها من الرايات الصفر و من الرايات 
التي تسير إليها في كل قريب و بعيد، و اهلل لينزلن من صنوف العذاب ما نزل 
بسائر األمم المتمردة من أول الدهر إلى آخره، و لينزلن بها من العذاب ما ال 
عين رأت، و ال أذن سمعت، و سيأتيها طوفان بالسيول فالويل لمن أتخذها 
مسكنا، و اهلل إن بغداد تعمر في بعض األوقات حتى إن الرائي يقول هذه الدنيا 
ال غيرها، و يظن أن بناتها الحور العين و أوالدها أوالد الجنة، و يظن أن ال 
يرزق اهلل إال فيها، و يظهر الكذب على اهلل، و الحكم بغير الحق و شهادة الزور 
و شرب الخمر و الزنا و أكل مال الحرام و سفك الدماء، بعد ذلك يخرجها 
اهلل تعالى بالفتن، و على يد هذه العساكر حتى إن المار عليها ال يرى منها إال 
السور بل يقول هذه أرض بغداد، ثم يخرج الفتى الصبيح الحسني من نحو 
»الديلم« و »قزوين« فيصيح بصوت له يا آل محمد أجيبوا الملهوف فتجيبه 
كنوز »الطالقان«، كنوز و ال كنوز من ذهب و ال فضة، بل هي رجال كزبر 
الحديد لكأني أنظر إليهم على البراذين الشهب بأيديهم الحراب تتعاوى شوقا 
إلى الحرب كما تتعاوى الذئاب، أميرهم رجل من بني تميم يقال له شعيب بن 
صالح فيقبل الحسني فيهم و وجهه كدائرة القمر، فيأتي على الظلمة فيقتلهم 

حتى يرد الكوفة.«11
يواصل جيش السفياين يف ارتكاب اجملازر الفظيعة يف بغداد، مث يرسل جيشه 
إىل الكوفة )النجف( و تكون هبا وقعة شديدة، تذهل منها العقول، و ال 

تتوقف هذه اجملازر إال بدخول القوات اإليرانية للعراق بقيادة اخلراساين.
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سنه  أحداث  و  الموعود  اليوم  ارهاصات  المهدی  المقدس  »الفجر  المصدر: 
.الظهور«، مجتبی السادة، مؤسسة تحقيقات و نشر معارف اهل البيت

أحداث شهر ذي القعدة
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مشتتني  امليالدي  الثاين  القرن  منتصف  يف  األوسط  الشرق  يهود  أصبح 
مقطعني يف األرض أمما. وكان بعض هذا التشتت اختياريا وأغلبه قهرا وقسرا 
حاملني معهم إحساسا موروثا بالغلو يف العلو العنصري على باقي األجناس 
باملرارة  بالشعور  الكهنة وتوارثوه من مكتوباتم، واختلط ذلك  فيهم  زرعه 
واحلقد على الشعوب الذين أطلقوا عليهم اسم »اجلوييم« أي األغيار. وادي 
هبم ذلك إىل تنافر متبادل مع الشعوب الىت عاشوا بينهم وعدم تقبل بعضهم 
بعضا. إال أن أقلية اليهود وضعفهم ونبذ تلك الشعوب هلم جعلهم يعوضون 
ذلك بالتجمع يف أماكن خاصة هبم أطلقوا عليها اسم »الكاحال« وهي ما 
عرفت يف العامل العرىب باسم »حارة اليهود« ويف العامل الغرىب باسم »اجليتو«.

ويف أماكن التجمع اليهودي تلك، كانوا يتسارون فيها باحقادهم ويدبرون 
شئوهنم مبا يعوضون به ضعفهم ومهانتهم، مستعملني يف ذلك كل الوسائل 
املمكنة هلم بصرف النظر عن مشروعيتها أو حرمتها، مع احلرص أن تكون 
اجملتمع  على  يسهل  مبا  ظاهرها  من  ومزخرفة  مطلية  دائما  الوسائل  تلك 
ابتالعها وقبوهلا، وغطوا دسهم وكيدهم واستغالهلم لتلك اجملتمعات بإظهار 
النفاق واملداهنة وحرصهم على الصاحل العام. وكثريا ما اغرت احلكام بذلك 
واستخدموهم خاصة يف النواحى املالية والتجارية والطبية مما أتاح هلم التغلغل 

يف حواشيهم.
نتائج  ترتاكم  أن  بعد  حقيقتهم  تكتشف  اجملتمعات  تلك  وعندما كانت 

تشتت وتشرزم يهود الشرق

الصهیونیة بین السریة والعلنیة 7

أعماهلم وتظهر، تقوم بصب اللعن والنكال والطرد عليهم. وكان لكل من الصهیونیة بین السریة والعلنیة 7
التجمعات اليهودية جملسا يتوىل أمورهم وجتميعهم، ويفرض االتاوات على 
األغنياء والقادرين ويرعى الفقراء واحملتاجني، وميثل اجمللس أمام السلطة، وكان 

لكل منها حاخاما يطبق الشريعة ويضع القوانني ويفسرها. 
وكانت أهم مراكز التجمع اليهودية ىف العامل ىف النصف األول من القرن 

الثاين امليالدي وما بعده هي:

• فى بابل والعراق: بقى هناك من بقى من يهود أسري بابل من سبطى يهوذا 
وبنيامين الذين ساعدهم تسامح ملوك فارس واحلرية الىت نالوها يف عهدهم 
على تثبيت جذورهم وممتلكأتم يف تلك البالد. إال إنه بعد ما توىل يزدجرد 
الثاني ملك فارس )437-438م.( قوي خطر املزدكية اجملوس عباد النار يف 
بالد فارس. وطغى يف البالد مذهبهم الذي جعل املمتلكات والنساء مشاعا 
واليهود.  اليهودية  خاصة  األخرى  األديان  اضطهاد كافة  ومت  الناس،  بني 
واستمر ذلك حىت عام 328 ميالدى بعد موت مزدك. إال إنه شاعت بني 
اليهود ىف ذلك الوقت الرذائل لضعف الدعاة ىف مواجهة أثار املزدكية الىت 
افتنت هبا األوباش والرعاع. وعندما دخل اإلسالم تلك البالد، اعتنقه الكثري 
من اليهود واملسيحيني والصابئة، بينما ترك املسلمون من بقى منهم على 
ديانتهم على حريتهم، وأعاد اليهود بناء ما كان قد هدم من معابدهم يف 

عهد يزدجرد وفيروز.

• وكانت اليمن ونجران: من مراكز جتمع اليهود اهلامة بداية من القرن الرابع 
قبل امليالد، باعتبارها مركزا هاما للتجارة يف ذلك الوقت، وقد هاجر إليها 
يهود »بابل« وغريها ليقوموا بتنظيم أعمال جتارتم هناك، وخاصة تنظيم نقل 

بضائعهم املستوردة من أفريقيا عن طريق »احلبشة«.
ومع مرور الوقت أصبح لليهود يف »اليمن« و»جنران« جالية تقيم بشكل 
اعتنق ملك محري  عندما  ازداد عددهم  العربية، مث  اجلزيرة  دائم يف جنوب 
املعروف باسم ذو نواس للديانة اليهودية وتبعه عدد كبري من قومه وذلك 
يف أوائل القرن السادس امليألدى. وعندما هزم األحباش املسيحيون الدولة 
احلمريية عام 523 امليالدي واستولوا على اليمن، وبعد اهنيار سد مارب، 
هاجر اليهود من تلك املناطق وانتشروا يف أرجاء اجلزيرة العربية، وكان منهم 
يهود »يثرب« و»خيرب« وغريمها، فضال عمن توافد إىل تلك املناطق من 
إىل أرض  مناطق أخرى  املهاجرين من  واليهود  املشتتني  يهود »فلسطني« 

جزيرة العرب.

• وفى الحبشة: يوجد هناك يهود يعرفون بيهود الفالشا. ورمبا يرجع أصل 
هذا اجملتمع اليهودي إىل نشر أحد أبناء النىب سليمان للديانة اليهودية يف 
بالد احلبشة، ونشري يف ذلك إىل ما نشرته صحيفة معاريف اإلسرائيلية بتاريخ 
7 فرباير 1997 يف مقالة جاء فيها  أن تابوت العهد موجود يف مكان سرى 
يف مدينة »أقسوم« الىت تقع مشال »أثيوبيا« وكانت عاصمة هلا يف عصر 
سليمان، وبأن منليك ابن سليمان من بلقيس ملكة »سبأ« سرق؟ التابوت 
من أبيه أثناء بناء املعبد وهرب به إىل  أثيوبيا. وقالت الصحيفة أن هذه 

القصة موجودة يف الكتاب األثيويب »ترنيمة امللوك« الذي كتبه يف القرن الرابع 
عشر احلاخام األثيويب »نيبوز جينز اسحق« والذي توارث كتمان هذا السر.

• وفى الصين: كان اليهود موضع ترحيب حىت ذابوا يف اجملتمع الصيىن، ومل 
يرتكوا أثرا خيلفهم سوى قليل من اليهود املميزين بشعرهم اجملعد.

وقد استقر الكثري من اليهود يف حمطات على طريق التجارة اهلام املمتد بني  
الذاتى  يتمتع كل منها باحلكم  الصني وإجنلرتا مؤسسني جمتمعات يهودية 

بنفس النموذج الذي كان هلم يف بابل.

• وفى مصر: عاش اليهود يف ظل »اليونان« البطالسة آمنني يف جمتمعأتم 
اخلاصة واستمر هبم احلال كذلك حىت عهد الدولة الرومانية املسيحية الىت 
إذاقتهم صنوف االضطهاد والنكال كما حدث مع باقي اليهود ىف سائر 
أحناء تلك الدولة. حىت جاءهم الفتح اإلسالمى وخلصهم من ذلك العذاب.

• وفى فلسطين: كما سبق بيانه ذاق اليهود صنوف التعذيب واالضطهاد 
بني احلني واحلني من السلوقيني والرومان حىت كانت الضربة القامسة للمجتمع 
اليهودى يف فلسطني وتشريدة يف عام 135 امليالدي على يد هادريان. ويف 
عام 138 امليالدي توىل بعد هادريان االمرباطور بيوس الذي قبل توسالت 
اليهود وألغى الكثري من قرارات هادريان الىت حظرت عليهم ممارسة طقوسهم 
وقراءة تورأتم وغري ذلك كما تقدم. ومسح بيوس لليهود بإقامة جملس أعلى 
هلم يف مدينة »يوشا«. وقد عىن هذا اجمللس جبمع الروايات الشفوية الكثرية 
الىت قامت حول »املشناة« وقام بنشرها بعد التوفيق بينها وتصفيتها قدر 
اإلمكان واختيار آالفضل مما ال ميكن توفيقه، وأخذ رجال اجمللس يلفقون 
بينها فأكملوا ما نقص من نص من نص آخر، ورجحوا شرحا على شرح 
حىت أنشأوا املشناة بوضعها احلإىل وتال ذلك أعمال »املدراش« وكونوا منهما 
التلمود. وهذه اجملموعة الشاملة أطلقوا عليها اسم »مشناة يهوذا«، وهو 
يهوذا الذي خلف أباه سيمون بن جاماليل الذي كان قد عينه بيوس كأول 
عدد  باليهود  يهوذا حلت  موت  وبعد  اليهودي.  األعلى  للمجلس  رئيس 
من الكوارث جعلتهم يؤمنون بقدسيته. ونشأ بعد موته العديد من املدارس 

املنشقة عن مدرسة يهوذا.

• أما فى الجزيرة العربية: فقد عاش اليهود مع العرب آمنني مطمئنني يزأولون 
جتارأتم وأعمال الصياغة والصرافة واملراباة، ولكنهم كطبيعتهم عاشوا من 
وراء جدر يف قرى خاصة هبم، وكانوا يتعالون على العرب ومينون عليهم بأنه 
قد اقرتب ظهور نىب هلم وأهنم سوف يظهرون عليهم به، وملا جاءهم من 
عرفوه أنكروه ألنه مل يكن من بينهم بل كان من بني األمة العربية الذين كانوا 

يكنون هلم العداوة ويتعالون عليهم.
وتآمر يهود اجلزيرة على نىب اإلسالم ما بني عامى 624 و 628 امليالدى، 
وحأولوا قتله، وتالفوا مع املشركن والوثنيني ضده. وأظهر بعضهم الدخول 
أخبارهم  ويتسقطوا  واجتماعأتم  املسلمني  جمالس  ليحضروا  اإلسالم  يف 
ويتجسسوا عليهم ويطلعوا على تنظيمأتم ونواياهم، وكانوا ينقلون أخبار 
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ذلك للمشركني، وملا شك املسلمون فيهم راقبوهم حىت تيقنوا من نفاقهم 
فانقضوا عليهم وطردوهم من املساجد.

اليهود وتعاهدوا مع املشركني يف حرهبم ضد املسلمني،  أمر  وملا استفحل 
قام املسلمون بقمعهم وطردهم من اجلزيرة الغربية كلها فعادوا لالنتشار يف 
اليمن ومنطقة اهلالل اخلصيب. مث بعد أن فتح املسلمون تلك املناطق يف 
النصف األول من القرن السابع امليالدي أعطاهم املسلمون اآلمان بعد أن 
انقذوهم من االضطهاد واملهانة. وعندما تسلم عمر بن الخطاب »القدس« 
من ممثل البطريرك البيزنطى بعد فتح فلسطني عام 638 امليالدى، رفض أن 
يستمر منع اليهود من دخول املدينة على أساس أن اإلسالم حدد ما هلم وما 
عليهم، ووافق عمر على تعبني احلاخام بوستنائى رئيسا لكل الطائفة اليهودية 
يف العامل اإلسالمى، وعوض اليهود عن نصف قيمة األرض الىت كان قد 
مت إجالؤهم عنها، وساعدهم حىت حصلوا على أرض جديدة يف منطقة 
»اهلالل اخلصيب«. ورغم أن عمر قبل طلب أهل القدس بعدم السماح 

لليهود بسكناها إال إنه مسح هلم أن يدخلوها دون خوف.
واتبع اخللفاء من بعد عمر نفس األسس املتساحمة، لكن اليهود رغم كل 
اآلمان والطمأنينة الىت أعطاها هلم املسلمون، استمروا كطبيعتهم يف العمل 
ملؤامراتم.  ستارا  اإلسالم  باعتناق  بعضهم  وتظاهر  اإلسالم،  السري ضد 
ومن هؤالء كعب االحبار، ووهب بن منبه، واللذان اجتهدا يف الدس لإلسالم 
الكاذبة واألخبار  وإضعافه بتزييف األخبار واألساطري، وتلفيق األحأدىث 
الىت زعموها لنىب اإلسالم ولغريه من األنبياء. ومل يقتصر األمر على ذلك ، 
ولكن اجتهد اليهود يف تأليف األخبار واألساطري واألحأدىث الكاذبة فيما 
عرفه التاريخ اإلسالمى باسم اإلسرائيليات، ولكن اهلل قيض هلا من علماء 
املسلمني يف تلك الفرتة اجلهابذة املثابرين الذين اجتهدوا حىت تبني الغث من 
السمني واحلقائق من الزيف متنا وسندا، إال أن األمر مل يسلم من تسرب 

بعض من الدس أثر يف أجيال من املسلمني حىت اليوم. 

• وفي ظل الدولة العثمانية: عاش اليهود يف عزلة جمتمعأتم كاملعتاد، وكان 
اجملتمع ينظر إليهم بريبة، ولكن كان يتعامل معهم ويتعايش معهم حبذر. 

أول  إنه  زيفى  شبتاي  املتعصب  اليهودي  أعلن  امليالدي  عام 1648  ويف 
ابن هلل، وأنه املسيح ملص شعب إسرائيل الذي سيستعيد فلسطني لليهود 
ويعلن جمد صهيون. وأخذ يتنقل من مكان إىل آخر حىت أصبح له أتباعا 
يف »أملانيا« و»هولندة« و»إجنلرتا« وأماكن أخرى يف الشرق، ومسى نفسه 
السلطان  عليه  قبض  »القسطنطينية«  إىل  وصل  وعندما  اليهود«.  »ملك 
محمد الفاتح وسجنه، وأعد له كتيبة إعدام، وأعلن إنه يعتنق اليهودية إذا منع 
شبتاي مبعجزة انطالق الرصاص عليه، وإال فإنه مينحه فرصة إلعالن كذبه 
وبإعالن  ذلك،  بإعالن  شبتاي  فسارع  اإلسالم  يف  يدخل  وأن  وادعاءاته 
إسالمه، ومسى نفسه عزيز محمد أفندي وذلك يف سبتمرب 1666م. فعينه 
السلطان ىف وظيفة شرفية يف القصر، وسرعان ما تبعه تالميذة يف إعالن 
إسالمهم، وهم من أطلق عليهم اسم »يهود الدومنة« إال أن احلرب اليهودي 
ناثان الغزاوي واصل االتصال بشبتاي، وأخذ يتلقى منه التعليمات. وكان 
شبتاي ميارس الشعائر اإلسالمية ويدعو اليهود لقبوهلا باعتبارها نواة للمغفرة، 

إال إنه يف نفس الوقت كان ميارس بعض الشعائر اليهودية الىت ال تتعارض 
مع اإلسالم. 

يف  صغريه  مدينة  إىل  شبتاي  نفى  مت  الشباتى«  »املذهب  انتشار  مت  وملا 
»ألبانيا« بعيدا عن العاصمة لبث فيها حىت مات عام 1676م.

الىت كانوا يالقوهنا من  املعاملة  اليهود سوء  قد رفعوا عن  العثمانيون  وكان 
بأعمال  والقيام  هلم  معبد  ببناء  لليهود  ومسحوا  قبلهم  البيزنطية  السلطات 
التجارة وشراء العقارات بعد أن كان ذلك حمرما عليهم وذلك مقابل دفعهم 
اخلراج، ومل يتم اجبارهم على التخلى عن معتقدأتم الدينية أو منعهم من 
األخرى  الدول  من  اليهود  من  أفواج  فهاجرت  املقدسة.  شعائرهم  ممارسة 
األوروبية الىت كانوا يعانون فيها  االضطهاد والقسوة إىل بالد الدولة العثمانية. 
وقد حصل اليهود يف عهد العثمانيني على مناصب هامة. ومن ذلك أن 
أحدهم كان وزيرا للمالية ومسئوال عن سك العملة يف مصر يف عهد سليم 
األول. واختار والة مصر العثمانيون أشخاصا يهودا للقيام باألعمال البنكية. 
ويف عام 1561 منح السلطان سليمان مستشاره اليهودي دون جوزيف ناس 
امتيازا على مدينة »طربية« يف فلسطني مقابل مبلغ من املال سنويا، فعمل 
على دعوة اليهود إليها لتوطينهم فيها، ولكن املشروع فشل لعدم إقبال اليهود 
على احلياة يف هذه املنطقة الفقرية، ونزح غالبية اليهود عنها حىت أصبحت 

طربية أطالال خالل القرن السابع عشر. 
اليهود  العثمانيون عددا كبريا من األطباء  وقد استخدم السالطني والوزراء 
استثناؤهم من  الوظيفة  تلك  األندلس ومت بسبب  الطب يف  تعلموا  الذين 
بعض الضرائب. وقد استخدم هؤالء األطباء نفوذهم لدى احلكام ملساعدة 

الطوائف اليهودية. 
اليهود للهجرة املوسعة إىل سيناء،  ويف القرن السادس عشر امليالدي اجته 
األول  سليم  السلطان  فأصدر  بذلك  أحسوا  العثمانيني  سالطني  ولكن 
 )1566-1520( القانوني  سليمان  السلطان  وابنه   )1520-1512(

فرمانات متنع اليهود من اهلجرة إىل »سيناء«. 
ولكن اليهود يف عام 1581 يف عهد السلطان مراد الثالث بدأوا مرة أخرى يف 
اهلجرة سرا فرأدى ومجاعات إىل سيناء، فشكا رهبان دير سانت كاترين للواىل 
العثماىن بـ»القاهرة«، وأخطروه بأن ذلك سيكون خطرا على الدير وعلى 
مصر، فاستجابت الدولة العثمانية هلذا الداء، وطردت اليهود وأسرهم من 
منطقة الطور، وأمرت بعدم السماح لليهود باهلجرة إىل أي مكان يف سيناء. 
ومع مرور الزمن أصاب اليهود ما أصاب باقي شعوب الدولة العثمانية من 
جهل وأمية، فانتقلت القيادة والسيطرة منهم إىل اليهود األشكيناز الذين 
كانوا قد انتشروا يف دول أوروبا هربا من »روسيا« و»بولندة« وغريها، عندما 

بدأ عصر النهضة يشرق على أوروبا.

المصدر: »الصهيونية.. من بابل إلی بوش«، إبراهيم الحارتی، دار البشر للثقافة 
والعلوم، 1427ه. - 2006م.

عالمات النهایة

احلضارة  وبانيي  احلديث  العصر  وحضارة  لثقافة  واملروجني  املبشرين  إن 
التكنولوجية الغربية، ينأون بأنفسهم وبشرية العصر احلديث، عن أي جاهلية 
و أوصاف العصر اجلاهلي، بينما البشرية قد انقصم ظهرها بفعل كثافة القتل 
يوصف  والضياع. کما  والفساد  الدماء  وسفك  واحلرب  والسلب  والنهب 

االئمة حضارة العصر احلديث بـ»يحجمون الشقاق بدم  يراق ...«1 
إن القرن العشرين بوصفه أبرز القرون ما بعد تشكل الثقافة واحلضارة الغربية، 
قد انقضى فيما تفوق جممل اجلرائم اليت اقرتفت ضد مضطهدي ومظلومي 
شرق العامل وغربه على جمموع جرائم تاريخ احلياة اإلنسانية على مدى عدة 

آالف أعوام على الكرة األرضية. 
وقد انقضى هذا القرن فيما شهد حروبا عاملية تسببت مبقتل أكثر من مائة 

مليون إنسان. 
وفيما كان يُظن بأن البشرية ستشهد حالة من االستقرار واألمان والسالم 
بعد احلرب العاملية الثانية وقيام املنظمات الدولية، فإن حنو مائة ومخسني حربا 
إقليمية وفوق إقليمية خلفت تالال من القتلى فاقت أعدادهم الثالثة وعشرين 
مليون قتيل. وفضال عن ذلك فإن الطغاة واحلكام اجلائرين انفقوا ما بني 
900 مليار إىل ترليون دوالر سنويا إلشعال نار احلروب والنفخ فيها، حبيث 
أن اإلحصاءات العاملية تفيد أنه مت إنفاق حنو مليوين دوالر يف كل دقيقة 
خالل السنوات اجلارية متعلقة باحملرومني واملستضعفني، ومل يعرتف أحد بأن 
تكلفة صاروخ إسبارو واحد تساوي تكلفة طعام ألف شخص يف مدرسة 
داخلية كبرية على مدى مخسني عاما. ويف السياق نفسه فإن ال أحد أبدى 

اهتماما مبجاعة مليار إنسان من سكان املعمورة عام 2009م.
ويف أي سنة و زمن من سنوات وأزمان العصر اجلاهلي حدث كل هذا القتل 
والرتويع والنهب والسلب ضد البشرية، وكيف ميكن اعتبار العصر احلديث، 

بأنه عصر العلم واملعرفة والوعي؟2 
الثانية وإن  العاملية  النهائية إلمجايل عدد ضحايا احلرب  التقديرات  ختتلف 
تراوحت مجيعها بني 50 مليون إىل أكثر من 10 مليون3 يف حني تشري 
بني  ما  يرتاوح  الضحايا  عدد  إمجايل  أن  إىل  املقال  هبذا  املوجودة  املصادر 
62 وحىت 78 مليون قتيل مما جيعل احلرب العاملية الثانية أكثر الصراعات 
العسكرية دموية على مر التاريخ حبسب إلمجايل عدد القتلى وليس بنسبة 

القتلى من إمجايل عدد السكان.
كما يتم إعطاء نطاق حمدد للضحايا وذلك عند اختالف املصادر العلمية 
يف تديد عدد قاطع للضحايا يف أي بلد كان مما يلفت نظر القارئ إىل 
أن األعداد املذكورة ال تزال حمل شك، ومع ذلك فإن أعداد الضحايا من 
املدنيني ترتاوح ما بني 40 وحىت 52 مليون نسمة؛ 13 وحىت 20 مليون 
منهم لقوا حتفهم نتيجة أمراض أو جماعات ذات عالقة مباشر باحلرب يف 
حني تراوحت اخلسائر يف صفوف العسكريني ما بني 22 وحىت 25 مليون 

فرد مبا يف ذلك قرابة 5 ماليني أسري ماتوا يف األسر أثناء احلرب.
روی عن االمام احلسني: »اختالف الصنفين من العجم في لفظ كلمة 

عدل و يسفك فيهم دماء كثيرة و يقتل منهم ألوف  ألوف  ألوف.«4  
إن احلروب وسفك الدماء املتعمدين اللذان مها حصيلة فعل االنسان، ميثالن 

أموات بين األحياء في آخر الزمان
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جانبا فحسب من وفيات آخر الزمان. لكن الوفيات يف آخر الزمان ال تنتهي 
عند الذين لقوا حتفهم يف احلروب.

قال أمري املؤمنني : »بين  يدي القائم موت  أحمر و موت أبيض و جراد 
في حينه و جراد في غير حينه أحمر كالدم فأما الموت األحمر فبالسيف و أما 

الموت األبيض فالطاعون .«5 
إن األمراض - أكانت األمراض الناشئة على إثر الذنوب واملعاصي الناشئة 
أو تلك اليت استحدثت على يد متخصصي التكنولوجيا احليوية - والكوارث 
الطبيعية مبا فيها الزالزل والفيضات واألعاصري و... واحلوادث االنسانية مبا 
فيها حوادث السري والتخطيط إلبادة سكان العامل و... تقضي على أناس 

آخر الزمان، حبيث ال ببقى من الناس إال ثلثهم. 
»قتل  فظيع ، و موت سريع، و طاعون شنيع، و ال يبقى من الناس في ذلك إال 

ثلثهم .«6 
لكن الوفيات ال تنتهي عند هذا احلد. »ال يكون هذا األمر حتى يذهب تسعة 

أعشار الناس .«7 
وتزول  املعمورة،  سكان  من   10 على   9 نسبة  تباد  أن  املقرر  من  وهل 
أجسادهم؟ وهل من املقرر أن يصل سكان العامل البالغ 8 مليارات نسمة 
إىل 800 مليون؟ واجلواب يكمن يف أن موت القلوب يشكل أهم عامل 
 وسبب للموت يف آخر الزمان. املوت الذي مسي يف عبارات أهل البيت
بـ»ميتة جاهلية« و »ميت بني األحياء« حبيث أن أبا عبد اهلل يقول:  

»ال يكون هذا األمر حتى يذهب ثلث ]ثلثا[ الناس.« 
فقيل له: إذا ذهب ثلث ]ثلثا[ الناس فما يبقى؟ 

فقال: »أ ما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي.«8 
 عن قول رسول اهلل عمرو عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اهلل
 :من مات و ليس له إمام فميتته ميتة جاهلية. قال قلت: ميتة كفر؟ قال
ميتة جاهلية؟  فميتته  إمام  له  ليس  اليوم و  فمن مات  قلت:  »ميتة ضالل.« 

فقال: »نعم.«9 
وهل ميكن إعتبار االنسان الذي ال يعرف غايته ووجهته النهائية، ومنهمك 
كاحليوانات يف إشباع رغباته وشهواته من دون تفكري وهدف للحياة، إنسانا 

حيا؟ 
ْنِس َلُهْم قتُُلوٌب ال يتَْفَقُهوَن ِبها َو َلُهْم  »َو َلَقْد َذرَْأنا ِلَجَهنََّم َكثيراً ِمَن اْلِجنِّ َو اإْلِ
َأْعُيٌن ال يتُْبِصُروَن ِبها َو َلُهْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِبها ُأولِئَك َكاأْلَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ 

ُأولِئَك ُهُم اْلغاِفُلون .«10 
وأال ينطوي معىن ومغزى احلياة على النمو والتكامل؟ وأمل يضع اهلل تعاىل، 
منشأ احلياة يف عصر الغيبة واحلرية، يف يد اإلمام املهدي، وأن الذي 

يغفل وجيهل مظهر إسم اهلل احلي، ال يفقه من احلياة شيئا؟
عن أيب عبد اهلل أنه قال: »أبى اهلل أن يجري األشياء إال بأسباب فجعل 
لكل شي ء سببا و جعل لكل سبب شرحا و جعل لكل شرح علما و جعل لكل 
علم بابا ناطقا عرفه من عرفه و جهله من جهله ذاك رسول اهلل و نحن .«11 
و قال امرياملؤمنني علّی بن ابی طالب: »الجاهل ميت  بين  األحياء.«12 
وأال يعترب املؤمن العارف مبواله اليوم، حيا يعيش بني األموات السائرين...؟

الهوامش:
1. اليزدى احلايري، على، »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب«، بريوت، لطبعة 

االولی، 1422ق.، ج 2، ص 152.
)الثانية(«، ترمجة کاظم مشاعيان،  2. شفيعي سروستاين، إمساعيل، »اجلاهلية احلديثة 

الطّبَعة األولی، 1435ق.، 2014م.، صص 10-9. 
 Second''Second Source List and Detailed Death Tolls for  .3
اطلع   the Twentieth Century Hemoclysm''". Users.erols.com.

عليه بتاريخ 15/06/2011.
4. اليزدى احلايري، على، »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب«، ج 1، ص 

.67
االولی،  الطبعة  طهران،  للنعماين«،  »الغيبة  ابراهيم،  بن  حمّمد  زينب،  أيب  ابن   .5

1397ق.، صص 278-277.
6. خصيىب، حسني بن محدان، »اهلداية الكربى«، بريوت، 1419ق.، ص 163.

7. ابن أيب زينب، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة للنعماين«، ص 274.
8. ابن بابويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبع الثانية، 

1395ق.، ج 2، ص 655.
9. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، طبع رابع، 1407 ق.، ج 1، ص 

.376
10. سورة االعراف، اآلية 179.

11. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 183.
الطبعة االولی،  املواعظ«، قم،  ليثى واسطى، على بن حمّمد، »عيون احلكم و   .12

1376هـ. ش.، ص 65.

عالمات النهایة

حكومة العالم الخفّیة

القسم السادس
جمعية القوی الخفية
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حكومة العالم الخفّیة

الهوامش:
1. صدر هذا البيان يف 19 نيسان عام 107م.، أنظر کتاب »تبديد الظالم«، عوض 

اخلوري، نقالً عن املخطوط الذي قام برتمجة القوی اخلفية املاسونية.
2. املصدر السابق.

المصدر: منصور عبد الحکيم، »العالم رقعة الشطرنج منظمات سرية تحرک العالم 
قديما وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الکتاب العربي، 2005م.

حكومة العالم الخفّیة

إضافة درجات أخری بعد الدرجة الثالثة
سليمان  رئاسة  اجلمعية تت  تاريخ  يف  ملحوظاً  تطوراً  شهد عام 107م. 
يقوم  اجلمعية، وکان  نادراً يف غريته علی  مثاالً  الذي کان  أبيرون  مصرائيم 
بزيارة اهلياکل بنفسه ويقرتح إنشاء هياکل أخری يف بعض األماکن اهلامة، 
وقد نقص عدد أتباع املسيحية يف عصره نتيجة للنشاط الکبري الذي حققته 

اجلمعية تت رئاسته.
وابتکر مصرائيم أبريون بعض الدرجات للجمعية بعد درجة »حريام« وهي 

الدرجات التالية:
• اهلادی: للدرجة السابعة،
• احلکيم: للدرجة التاسعة،

• الظافر: للدرجة الثانية عشرة،
• العامل: للدرجة اخلامسة عشرة،
• الرشيد: للدرجة الثامنة عشرة،

• الواعظ: للدرجة الواحدة والعشرين،
• املعلم الصغري: للدرجة الرابعة والعشرين،

• الفيلسوف األصغر: للدرجة السابعة والعشرين،
• القدوس: للدرجة الثالثني،

• الصليب: للدرجة الواحدة والثالثني،
• املهندس الکبري: للدرجة الثانية والثالثني،

• امليت احلي: للدرجة الثالثة والثالثني.
مث قام بوضع إشارتني لکل درجة يف العينني والثانية يف اليدين.

ومن أهم ما أصدره أيضاً مصرائيم أبريون هذا األمر لرؤساء اجلمعية وهياکلها:
إىل عموم اإلخوان عمد اهلياكل الفرعية األعزاء.

ملا كانت الدرجة الثالثة والثالثون ترمز إىل آخر حياة الدجال يسوع وصلبه 
قررنا أن يلبس املرقى إليها قميصاً قرمزياً وأن خياط على صدره صليب من 
قماش أبيض ويرسم على الصليب أربعة حروف وهي )I- N- R- I( لتكون 
هذه احلروف الكلمة املقدسة بني أصحاهبا، وقاعدة لفظها تكون حسب 

كلمة »بوعز«.
ومبا أنه جيب أن يغري كلمة السر كل ستة أشهر فوضنا إىل رؤساء اهلياكل أن 
خيتار كل منهم الكلمة اليت يريدها وتوافق هيكله ويبدهلا حسب مقتضيات 
للدين وإلعالء شأن  اجلهاد خدمة  واظبوا على  اهليكل، واسهروا  مصلحة 

مجعيتنا وليكن شعارنا االتاد والكتمان.1

انتقال رئاسة محافل الجمعية الخفية إلى هيكل رومية
ظل »حمفل أورشاليم السري« يعمل يف اخلفاء، وبعد ظهور اإلسالم ودخول 
املسلمني وفتحهم لـ»لقدس« يف عهد عمر بن الخطاب عند ظلت مجعية 
القوى اخلفية تعمل على استحياء يف الظالم وخاصة بعد طرد اليهود من 
اجلزيرة العربية لتأمرهم على اإلسالم كما فعلوا مع أنصار املسيحية يف أوروبا 

و»الشام«.
وال خيفى علينا الدور التخرييب الذي قام به أحبار اليهود يف املدينة املنورة 

اهلجرة، وكيف  اهلجرة وبعد  قبل   الرسول من حماربة اإلسالم يف عهد 
تأمر أعضاء اجلمعية اخلفية أمثال ُحَييِّ بن أخطب وكعب بن أسد على قتل 
مع  حربه  يف  واشرتكوا  معه  أبرموها  اليت  العهود  ونقضوا كل   ،الرسول
مشركي العرب وقريش، لكن اهلل خذهلم وأخرجهم من بالد العرب إىل غري 

رجعة.
ويف عام 800م نشط أعضاء اجلمعية اخلفية، وأعادوا نشاط حمفل أورشاليم 
السري ونشاطه، وقرروا إنشاء هياكل يف بالد جديدة فأوفدوا خليقة من 
ذرية  من  خليقة  وأرسلوا  هناك،  حمفل  إلنشاء  »روسيا«  إىل  الفي  ساللة 
أدونيرام إىل بالد »فرنسا« وخليقة من ساللة أبيود إىل »أملانيا«، ومت إنشاء 
حمافل يف هذه البالد بعضها يتبع اهليكل السرى بأورشاليم والبعض اآلخر 

يتبع هيكل رومية الذي كان تابعاً هليكل أورشاليم الرئيسي.
وانتشرت احملافل يف عواصم روسيا وأملانيا وفرنسا وكانت احملافل الفرعية تتبع 
احملافل الرئيسية يف العواصم والكل يتبع احملفل الرئيسي األعلى بأورشاليم، 
حتی عام 1200م. فقد حدث تطور هام حني قرر أعضاء اجلمعية اخلفية 
أن تنقل الرئاسة العليا من هيكل أورشاليم السرى إىل هيكل رومية وذلك 

اعرتاف خلدماته اجلليلة ألهداف اجلمعية
العليا  للرئاسة  يتضمن تسلم حمفل رومية  ومت ذلك مبوجب صك مسجل 

جلميع هياكل الغرب.
وأصدر هيكل روما الرئيسي أوامره املشددة ألعضاء اجلمعية اخلفية باملبالغة 
يف السرية والكتمان وأن تعقد االجتماعات يف اهلياكل اخلفية تت األرض 
وأن خيرجوا منها مسودی الوجوه حىت يظن من يراهم أهنم يعملون يف مناجم 

الفحم!!
وظلت هذه األوامر متبعة حىت القرن الثامن عشر امليالدی.2

ويقول کوهن أبيود بن أيدون أدونيرام الذي توىل التسجيل للجمعية:
إنی تسلمت تاريخ التسجيل في هذه الحقبة من الزمن من أبي في محفل رومية.

فكنت ممن سافروا يف القرن اخلامس عشر إىل روسيا مع جاكوب الفي ابن 
مؤاب الفي اخلفي األول الذي نزل إىل روسيا ومتكن من تأسيس أربعة حمافل 
فيها قبل 300 سنة، ووفقنا جدا يف روسيا، حيث تابعنا نشر مبادئ مجعيتنا 

وجهادنا وكان نتيجة ذلك نتائج باهرة.
وهكذا استطاع اليهود الصهاينة من إحصاء منظمتهم املاسونية اخلفية بعد 

أن كادت أن تندثر إىل األبد.
وقد حدث التغري ألخر من تغري اسم اجلمعية إىل املاسونية العامة الرمزية 
الستقطاب أعداداً جدداً من غري اليهود خاصة املسيحيني واملسلمني بعد 
أن فشلوا يف القضاء على املسيحية واإلسالم باحملاربة التقليدية فأرادوا هدمها 

من الداخل بواسطة أبناء الديانتني.
وهذا ما يفعله املاسون املسلمون واملاسون املسيحيون بعلمهم أو جبهلهم.

لکن احلقيقة واضحة وضوح الشمس ال جيعلها إال الذي قد أصابه الرمد 
أهم  يف  بـ»إجنلرتا«  عام 1717م.  يف  التغري  هذا  وقد حدث  العمی،  أو 

االجتماعات اليت عقدها أعضاء اجلمعية اخلفية. 
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وإجياد اضطرابات وراثية و... لدى االنسان، على جدول اعمال املستعمرين 
)تفشي مرض السارس يف الصني وتصدير احلليب اجملفف امللوث هلذا البلد 

هي من االجراءات املتخذة يف هذا االطار(.
ووفاة 149  املكسيك،  اخلنازير يف  أنفلونزا  تفشي  نبأ  عن  االعالن  وبعد 
شخصا، ازداد الطلب على عقار تامي فلو الذي يعد العقار الوحيد املؤثر 
ضد فريوس املرض لدى االمريكيني. وهذا الدواء هو منتج لدى شركة غيلعاد 
ساينس االمريكية للتكنولوجيا احليوية، واليت ارتفعت قيمة أسهمها يف بورصة 
نيويورك بعد تفشي هذا املرض.1 وكانت هذه الشركة قد ذاع إمسها ايضا 
فيما خيص مرض انفلونزا الطيور. وكانت صحيفة يان برغرمايستر النمساوية 
التخصصية ومن خالل نشر وثائق، قد وجهت اإلتام جملموعة من أعضاء 
اللويب الصهيوين الذي يسود أكرب املصارف الدولية مبن فيهم ديفيد روتشيلد 
يف  اخلطري  اخلنازير  انفلونزا  فريوس  بنشر  سوروس،  وجورج  روكفلر  وديفيد 
العامل هبدف جين األرباح عن طريق بيع لقائحه. وأطلقت الصحيفة إسم 
فريق االرهاب البيولوجي على متهمي هذا امللف، ممن جينون أرباحا طائلة 
من خالل إنتاج الفريوسات اخلطرية ونشرها يف العامل. وحسب الصحيفة، 
الصهيونية،  الشركات  هذه  تنتجها  اليت  واللقاحات  توكسينات  األنيت  فان 
تنتج  تتحول إىل ذريعة لنشر املزيد من األمراض اجملهولة والفريوسات اليت 
البحوث  جلنة  رئيس  أعلن  باهظة. كما  بنفقات  االمريكية  املختربات  يف 
معملية  بصورة  ينتج  اخلنازير،  أنفلونزا  بان فريوس  اجليوسياسية يف روسية، 
يف امريكا هبدف السيطرة على سكان العامل. جدير ذكره أن بعض هذه 
الفريوسات وبسبب عدم التحكم والسيطرة عليه يف أوانه، يشهد طفرات 

وتوالت على مر الزمن، وخيرج عن نطاق تكم مصنعيه به. 
بعنوان  مقاال  اكتوبر 1986،  اكسربس« يف 26  ونشرت جملة »ساندي 
سيل  جان  الدكتور  فيه  إستدل  السرية«  املعامل  يف  أنتج  األيدز  »فريوس 
)الطبيب البارز والشهري( والربوفيسور ياكوب سيغنال )املدير املتقاعد مبؤسسة 
علم االحياء جبامعة برلني( بان فريوس االيدز جيب أن يكون فريوسا معمليا. 
العلميني وعنواهنما »االيدز  الن كونت ول يف كتابيه  الدكتور  كما خاض 
واطباء املوت« )1988م.( و »الدماء الغريبة« )1993م.( يف تفاصيل هذه 
النظرية. وتفيد بعض الوثائق املوجودة يف »مكتبة جملس الشيوخ االمريكي« 
ان وزارة الدفاع االمريكية كلفت يف ظل تلقيها ميزانية قدرها عشرة ماليني 
دوالر يف يوليو 1969م.، بانتاج عامل حيوي - مركب قادر على إرباك 
جهاز املناعة لدى االنسان أو القضاء عليه. وجدير ذكره انه بالرغم من 
التباين يف وجهات النظر حول نشأة فريوسات مرض األيدز، فان اخلرباء 
يذهبون اىل االعتقاد بان تفشيه يف أرجاء العامل يعود إىل فعاليات التلقيح 
العام. وقبل سنوات من ظهور االيدز يف افريقيا، كانت منظمة الصحة العاملية 
لقحت مخسة إىل سبعة ماليني نسمة من سكان افريقيا الوسطى أي منشأ 
االيدز. وتفيد االرقام الرمسية، أن حنو 90 باملائة من ضحايا االيدز هم من 

سكان بلدان العامل الثالث. 
ويف زمن ليس ببعيد، فان التعمري 120 عاما لعامة الناس، كان عمرا طبيعيا 
وعاديا، لكننا نشهد اليوم كيف أن الرجال والنساء يف أرجاء املعمورة، يعانون 
والنسل  احلرث  ضياع  إن  عاما.  اخلمسني  سن  والشيخوخة يف  اهلزال  من 

وتلوث املياه واخلبز وفرض الطعام والدواء امللون، واملسمم يف الوقت ذاته، 
جبانب الكثري من اخلدع، قلص من العمر الطبيعي لعموم سكان االرض 
من  فحسب  جزء  تعد  البيولوجية،  احلرب  أن  حني  يف   ...  %50 بنسبة 
مشروع القتل الصامت. وحسب الربوفيسور فرنسيس بويل الذي صاغ قانون 
اسلحة التكنولوجيا احليوية املضادة لالرهاب يف الكونغرس االمريكي، فان 
»البنتاغون«، يتابع جزء من التعليمات االسرتاتيجية الوطنية اليت اصدرها 
بوش عام 2002 للمضي قدما يف احلرب البيولوجية واإلنتصار فيها. ويقول: 
يف  دوالر  مليار   5.14 املتحدة  للواليات  الفدرالية  احلكومة  أنفقت  لقد 
الفرتة من 2001 إىل 2004 على الدراسات والبحوث املتعلقة باحلروب 

البيولوجية. 
ويقول ريتشارد ابرايت عامل االحياء يف »جامعة روجرز«: 

إن أكثر من 300 مؤسسة علمية وحنو 12 الف وحدة تعمل حاليا يف 
امريكا حول احلروب البيولوجية. ومت خالل السنوات العشرين االخرية ختليق 
30 مرضا جديدا مبا فيها االيدز وأنفلونزا اخلنازير على يد باحثي شركات 
صناعة األدوية الكربى ومتعددة اجلنسيات ونشرها بني شعوب العامل. وتدر 
مبيعات اللقاحات الرادعة حسب الظاهر واليت مت توزيعها، أزيد من 500 

مليار دوالر سنويا حلساب عدد حمدود من شركات تصنيع األدوية. 
ويف  امريكا  أن  راوني كيلده  لسان  على  الرتكية  »غازتة«  صحيفة  وكتبت 
قررت يف ظل مشروع  مايو 2009م.،  بيلدربرغ يف 15  اجتماع  أعقاب 
هنري كيسنجر، القضاء على ثلث سكان العامل من دون أي نفقات وحىت 

من خالل جين عوائد تقدر مبليارات الدوالرات. 
وقال أدريان غيبس، عامل الفريوسات االسرتايل أيضا أن هذا الفريوس، ال 
ميلك ماهية الفريوس الطبيعي بل مت التوصل إليه يف املختربات السرية، ونشر 
بصورة متعمدة. وقد نشر هذه املعلومات يف جملة »فريولوجي« املتخصصة 

يف علم الفريوسات. 
وكتبت »ساندي تاميز« يف 24 مايو 2009م.: 

وهناك المليارديرات من فئة الصف االول، اجتمعوا معا في الخفاء ليناقشوا سبل 
إستخدام ثروتهم لخفض عدد سكان العالم وتذليل العقبات السياسية والدينية 
التي تعترض التغيرات التي ينشدونها ... وخلصوا إلى ضرورة إعتماد استراتيجية 
مشتركة في سبيل الحد من النمو السكاني الذي يمثل تهديدا بيئيا واجتماعيا 

وصناعيا. 
وال يروج اليهود لدينهم، الهنم ال يقبلون أحدا يف ديانتهم ويشكل عددهم 
نسبة مئوية حمدودة من سكان العامل. ومن جهة اخرى، فاهنم يعتربون من 
حقهم السيادة على البشرية، لذلك ال سبيل سوى خفض تعداد السكان 

غري اليهود، ولذلك يقومون بقتلهم بدم بارد.
مبصادر  الكامل  التحكم  إطار  يف  العامل  شعوب  غذاء  إلحتكار  العمل 
غذاء سكان العامل يف املستقبل، وقد قام بيل غيتس املدير السابق لشركة 
»مايكروسوفت« ومن أعضاء »بيلدربرغ«، بتأسيس مؤسسة بامسه برأمسال 
قدره 6.34 مليار دوالر، 31 مليار منها، جاء كهدية من السوبر رأمسايل 
الصهيوين وارن بافت. وينفق بيل غيتس يف هذه املؤسسة ماليني الدوالرات 
سنويا لرتبية وصيانة ثالثة ماليني نوع من متلف البزور اليت مت مجعها من 

القتل الصامت

الزايد للوقود  إن تديد احلياة على األرض، يضرب جبذوره يف اإلستهالك 
األحفوري، والذي ارتبط مبصاحل الرأمسالية الغربية )وتتل امريكا املركز االول 
يف إنتاج الغازات الدفيئة يف العامل(. ويف مؤمتر الغالف احليوي )بيوسفر(، 
توصل العلماء إىل نتيجة مؤداها أن زوال كوكب األرض أمر حتمي وال ميكن 
جتنبه بسبب غياب اإلدارة الفاعلية يف العامل وعدم التنسيق يف السياسات 
االقتصادية الكلية و... . ومبا أن ترميم وصيانة الغالف احليوي يتطلب وجود 
إرادة دولية وتكلفة باهظة للغاية، وأن االستعمار العاملي ال يرضخ خلفض 
أرباحه الطائلة، لذلك ومن أجل محاية األرض، يتبقى خيار واحد أال وهو 
اخلفض السريع لعدد السكان إلحباط الضغط الوارد على الغالف احليوي 
وإجياد التوازن فيه. وتأسيسا على املشروع الصهيوين لتآكل الكتلة احليوية يف 
اخلط اإللتفايف إلحتياطي األرض، فان سكان العامل جيب أن يتقلص بنسبة 
ملياري نسمة. وقال روبرت مك نامارا وزير الدفاع االمريكي األسبق ومن مث 

رئيس »البنك الدويل« عام 1970م.: 
إن مسالة السكان في العالم تمثل موضوعا خطيرا سنواجهه في األعوام المقبلة. 

إن تنامي السكان، يؤدي إلى عدم الثبات والتوازن وان السكان البالغ عددهم 
عشرة مليارات نسمة في األرض ال يمكن التحكم بهم. وهذا ليس العالم الذي 
نطمح للعيش فيه. وهل ثمة سبيل للتخلص من هذا الشئ؟ ويبدو أنه يمكن من 
خالل هذين الخيارين، الحد من بلوغ سكان األرض عشرة مليارات نسمة، فإما 
أن تتلقص نسبة التوالد الحالية بسرعة أو أن تزداد نسبة الوفيات. وال يمكن 

تصور حل اخر.
إن اجلهد الرامي للقتل الصامت لشعوب العامل، قد وضع منذ سنوات على 
أجندة االستعمار العاملي. ويسلط الصحفي االمريكي ويليام اينغدال الضوء 
يف كتاب بعنوان »بزور املوت« على مشروع التغري الوراثي للكائنات احلية 

واملتعضيات هبدف إبادة النسل واإلعقام. 
وقد وضعت اليوم أساليب مثل تلويث مياه الشرب والطعام بواسطة مركبات 
كيمياوية جديدة وغري معروفة من خالل وضع املعادن الثقيلة يف صهاريخ 
وخزانات مياه املدن ووضع املواد املشعة يف صوامع الدقيق واليت تؤدي إىل 
إجياد إضطرابات يف جهاز املناعة ودورة الدم، وخفض القدرة على اإلجناب 

مخططات لتقليص سكان األرض
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عوالم الحكومة المهدویة

صالح الطائي

5. اآلليات المتطورة
فضال عن النصرة املادية واالقتصادية والسلوكية هناك نوع آخر من النصرة 
املاّدية اليت هي جزء من منظومة متكاملة للنصرة اليت أعّدها اهلل سبحانه 
لإلمام املهدي تتعلق بنوع اآللّيات اليت سيمكنه اهلل تعاىل من استعماهلا 
استعماال تقليدّي أو إعجازية؛ حيث ورد يف احلديث أنه لن يقدم بسبع 
قباب من نور؛ أي: سبع مراكب فضائية هلا أنوار مشّعة، أو سبعة آلّيات 
نورانّية ال تدرك عقولنا ماهيتها، وقد جاء عن اإلمام الصادق له يف 

تفسريه القوله تعاىل:
ْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن تتَنتُْفُذوا ِمْن َأْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض  »يَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ

 :بَاِن« قال فَانتُْفُذوا اَل تتَنتُْفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطَاٍن ٭ فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
»ينزل القائم يوم الرجفة بسبع قباب من نور ال يُعلم في أيّها هو حتى ينزل ظهر 

الكوفة.« 
ومن مطوطة ترجع إىل القرن السادس امليالدي منسوبة إىل شخص أمسه 
سير التازي نتحّدث عن نبوءات آخر الزمان ذكرها صاحب کتاب املفاجأة، 

هذا النص: 
ميلك النهرين وما وراء النهر ورايته تكون فوق الثلج وحيّبها الطري وله طري 

كالطري هكذا قال نبيهم الذي بشر أنه مبلك كل الدنيا.1 
فما هو قصده بقول )وله طري كالطري( يا تری؟

إّن االنتقال بقباب النور اليت يقصد هبا اإلمام الصادق املراكب الفضائّية، 
أو مراكب من جنس الرباق الذي عرج به النيب و إىل السماء يعين أنه 

يتنقل بوساطتها بني اجملرّات واألكوان. وإال فهو ليس حباجة الستخدام هذه 
الواسطة وال حباجة إىل استخدام املركبات الفضائّية للتنقل هبا يف مساء أرضنا 
أنه مفضل بكرامة طّي األرض اليت تغنيه عن استعمال املركبات  إىل  نظراً 

الفضائية.
وال يفوتنا هنا اإلشارة إىل أن بعض الروايات اليت اّدعت أّن للدجال أيضاً 
بعضاً من القوى اخلارقة كما يف احلديث الذي أخرجه ابن حماد يف »الفنت«، 
يف  والسيوطي  »املستدرك«،  يف  والحاكم  »املصنف«،  يف  شيبة  أبي  وابن 
»الدر املنثور«، والكشميري يف »التصريح«، والمنقي الهندي يف »الربهان« 

عن النيب له أنه قال: 
»بين أذني حمار الدجال أربعون ذراعاً، وخطوة حماره مسيرة ثالثة أيام، ويخوض 

البحر على حماره كما يخوض أحدكم الساقية على فرسه... .«2 
فإذا صدقنا هبذه الرواية وأخذنا هبا على اعتبار أّن الّدجال سوف خيرج أيضأ 
بآلّيات وقدرات غري مسبوقة تتناسب من حيث القّوة والنوع وبعض آليات 
عدّوه اإلمام املهدي؛ فإّن جمرد هزمية الدّجال على يدي املهدي وأعوانه 
يؤكد أن العلوم والقوى اليت بني يدي املهدي أقوى آالف املرّات مما بني 
يدي الدّجالني كلهم. وأكرب ممّا تتاج إليه األرض، وعندذاك ستكون هذه 

العلوم هي األداة اليت تقود جيوش املهدوية إىل األكوان. 

6. اإللهام اللغوي
ومن النصرة أيضا أن اهلل سبحانه سوف ميكن اإلمام املهدي من التكلم 

القسم السادس

مصاديق التطّور الماّدّي
القيامة يف  بذور  بنك  يدعى  ويتم ختزينها يف مستودع ضخم  العامل  أحناء 
»النرويج« )يف القطب الشمايل( تسبا للمجاعة العاملية الكربى. وتنهمك 
جلعل  للتمهيد  العامل،  مناطق  ملختلف  احمللية  البزور  جبمع  غيتس  مؤسسة 
فقط.  واحدة  ملرة  تستعمل  واليت  وراثيا  املعدلة  البزور  إىل  حباجة  املزارعني 
لذلك فان املزارعني الذين كانوا يلتقطون بزورا من القمح املزروع، لزراعتها يف 
سنتهم املقبلة، باتوا االن وبصورة سنوية حباجة إىل بزور الصهاينة املخصصة 
العراق، كانت  احتالل  قبل  أنه وحىت  ملرة واحدة فقط. علما  لإلستعمال 
توجد خزانة بزور القمح الثمينة يف »أبوغريب« كان مير ألف عام على تاريخ 
بعض بزورها، لكنها أصبحت اليوم أثرا يف عني. إن رئيسة مستودع غيتس 
الضخم، مواطنة كندية تدعى  مارغريت كتلي كارسون، كانت حىت عام 

1998م.، ترتأس جملس احلد من السكان التابع لـ»مؤسسة روكفلر«. 
وقد  املشروع.  هذا  يف  غيتس  شركات  من  واحدة  روكفلر  مؤسسة  وتعد 
باشر روكفلر مشروعا يف عقد السبعينيات، لتعديل البزور واحلبوب النباتية 
وراثيا. وضروري ذكره أنه يتم يف اهلندسة الوراثية أحيانا، إدخال جينة سائر 
الكائنات، مثال االنسان أو احليوان يف صلب احلبوب النباتية )على سبيل 
املثال هبدف جعلها مقاومة( ما يرتك تداعيات مروعة على سالمة االنسان 
وصحته. ورمبا أطلق الصهاينة عنوان اخلريية على هذه املؤسسة، الهنم ينوون 
أزمة كربى  بعد  الظاهر،  يف  للبشرية  للرزق  واملوصل  املنقذ  مبظهر  الظهور 

مفتعلة على أيديهم وعقب احلرب العاملية الثالثة واعالن احلكومة العاملية!

الهوامش:
1. إن غيلعاد هو إسم عربي. وجدير ذكره أن صناعة االدوية هي حكر على الصهيونية. 
على  االمريكي  العسكري  اهلجوم  إبان  االمريكي  الدفاع  وزير  رامسفيلد  دونالد  وكان 

العراق، أحد املسامهني وعضو جملس إدارة هذه الشركة. 
2. جمّلة M.S.A، العدد ۱۹، ص ۱۴.
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عوالم الحكومة المهدویة

عوالم الحكومة المهدویة

رسل اهلل عن نوح، ففي »سفر التكوين«: 
فقال اهلل لنوح نهاية كّل البشر قد اتت أمامي؛ ألن األرض اُمتلئت ظلماً منهم، 
آتي  أنا  فها  الخشب،  من  فلكاً  لنفسك  اصنع  األرض،  مع  مهلكهم  أنا  فها 
بطوفان الماء على األرض ألهلك كّل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، 
كّل ما في األرض يموت ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك 
وامرأتك ونساء بيتك معك، ومن كّل حّي من كل ذي جسد اثنين من كّل تدخل 

على الفلك الستبقائها معک.9
عند  إليه  لتأيت  ودعاها  احليوانات  مع   نوح تكلم  لغة  بأي  والسؤال: 
السفينة، مث أدخلها تت إمرته وإطاعته ومل ختالف أمره، فلم يعين احليوان 
املفرتس على غريه من احليوانات، ومل تلدغ األفعى، ومل يغادر الطري ألكثر 
من مخسة أشهر مكثت يف السفينة حلني انتهاء الطوفان الذي استمّر املطر 
ينهمر يف أثنائه مّدة أربعني يوما؟ إّن اجلواب الطبيعي هلذا السؤال هو أن نيب 
اهلل نوح لو كان يعرف لغة احليوانات وكان يتكلم معها بلغائها. وكذلك 
ورث اإلمام احلجة هذه الكرامة عن نيب اهلل سليمان الذي فهم ما 

تكلمت به النملة كما خيربنا القرآن الكرمي.

الهوامش:
1. »املفاجأة«، حممد عيسی داود، ص 525.

2. »املعجم«، ج 2، ص 190.
3. »البحار«، ج 52، ص 279.
4. نفس املصدر، ج 53، ص 7.

5. »يوم اخلالص«، کامل سليمان، ص 306.
6. »الزام الناصب«، ج 1، ص 35.

7. »يوم اخلالص«، کامل سليمان، ص 337.
ح   ،514 ص   ،4 اجلزء  احلسکاين،  احلاکم  الصحيحني«،  علی  »املستدرک   .8

.150/8442
9. »توراة«، سفر التکوين.

المصدر: الطائي، د. الصالح، »عوالم الحکومة المهدوية«، بيروت، شرکة العارف 
لألعمال، ط 1، 2012م.

مع كّل قوم بلغتهم وهلجتهم من دون حاجة إىل مرتجم أو مساعد، وهنا 
قد يقول بعضهم إّن ذلك ليس باألمر املعجز؛ ألّن الدول الكربى متلك يف 
هذا العصر مؤسسات ترمجة فيها أشخاص جييدون أغلب اللغات املعروفة 
وحىت اللغات القدمية منها، بل إّن بعض وكاالت األنباء العاملّية تبث أخبارها 

بثالثني أو أربعني لغة فأين اإلعجاز؟ 
ونقول جواباً: إن اإلمام املهدي مل يدرس اللغات يف مدرسة كما فعل 
املختّصون بالرتمجة، بل تلقاها إهلاماً، وأّن البشريّة مهما تطّورت ال ميكن 
اللغات واللهجات األرضّية كافة،  أن جتود بشخص واحد له قدرة اإلملام 
ومن جييد من هؤالء أكثر من لغة مهما کثرت جيهل بالكامل لغة الكائنات 
تتخاطب  أو كيف  الكائنات  تعرف كيف خياطب هذه  الفضائّية؛ بل ال 
فيما بينها، يف حني جند اإلمام ملّماً بلهجات أهل األرض ولغاتم وسکان 

السماء كلهم.
إّن البشريّة بعد جهد جهيد جنحت يف معرفة بعض املفردات التخاطبّية ألنواع 
راقية من احليوانات مثل الدولفني والقرد ال تزيد مفرداتا على عدد أصابع 
اليد، أّما حينما يأيت اإلمام املهدي، فإنه سوف يكلم الطيور واحليوانات 
األخرى، بل واملوجودات األخرى كاحلجر والشجر بنّص احلديث النبوّي، 
للخالئق  ويوجهها  يصدرها  اليت  والدعوات  البيانات  تكون  لكي  وذلك 
مفهومة للجميع، أي: إنه سيأيت وهو ميلك قدرة التكلم مع مجيع اخلالئق 

 :كما يشري إىل ذلك حديث اإلمام الصادق
في  من  يسمع  عربي  بلسان  الشمس  عين  من  بالخالئق  صائح  يصبح  »ثم 
السموات واألرض: »يا معشر الخالئق هذا مهدي آل محمد بايعوه وال تخالفوا 

أمره.«3
للخالئق  مفهوم  فصيح  صحيح  بلسان  أي:  عربي«  »بلسان   وقوله
كلها، كّل منهم يسمعه بلغته ويفهمه كما هو اللسان العريّب مفهوم بالنسبة 
العليا؛ ألّن  للعرب. وقوله »من عين الشمس« يقصد به من السماء 
الشمس كانت مبفهوم الناس آنذاك أعلى موجود ميكن رؤيته، وهي قطب 
الكون. وقوله »يا معشر الخالئق« يقصد به كّل اخلالئق وليس اإلنسان 

وحده فقط.
 :ويف رواية أخرى مشاهبة قال اإلمام الصادق

»فإذا طلعت الشمس واضاءت صاح صائح بالخالئق من عين الشمس بلسان 
عربي بين يسمع من في السماوات واألرضين: »يا معشر الخالئق هذا مهدي 
آل محمد بايعوه وال تخالفوا أمره فتضلوا.« فإن أول من يقّبل يده المالئكة ثّم 

الجّن، ثم النقباء وال بيقی ذو أذن إال سمع ذلك النداء.«4
فانظر إىل قوله »أول من يقّبل يده المالئكة ثم الجّن ثم النقباء« و »وال 
باإلنسان وحده؛  ليست مصوصة  واألذن  النداء«  إال سمع  أذن  ذو  يبقى 
فكل الكائنات هلا آذان أو أعصاب مسعية أو قدرة على مساع األصوات، 
ومساعها للنداء بوجب عليها إعطاء البيعة لإلمام. إّن عدم استثناء اإلمام 
الصادق ألحد من أصحاب األذان أي: املدارك واإلحساس، يؤكد أّن 
سكان األكوان األخرى ملزمون باتباع املهدي، وهذا يؤكد كونّية املهّمة 
األرض وساکن  له: »يحّبه ساكن   الصادق عن  املهدوية، ويف حديث 

السماء.«5

هنا جيب أن ندرك أّن معرفة اإلمام املهدي أللسن الكائنات ولغاتا ليس 
مقصورة عليه وحده؛ وإمنا هو من موجبات التكليف الرسايل ليبنّي للناس أّن 
بني احلّجة واحملجوج فرقاً كبرياً، إذ جاء يف األخبار أّن رسول اهلل واهل 
النصرة، ويف رواية سال  البيت املعصومني كانوا مجيعهم ميتلكون هذه 

 :أحدهم اإلمام علي بن موسی الرضا
يا بن رسول اهلل ِلَم ُسّمي النبي األمي؟ فقال: »ما يقول الناس؟« فقال 
يقرأ!  أو  يكتب  أن  يحسن  يكن  لم  ألنه  األمي  ُسّمي  إنه  يقولون:  الرجل: 

 :فقال
في محكم كتابه  اهلل  يقول  إذن كيف  اهلل،  اهلل، حسبهم  »كذبوا على رسول 
المجيد وبيانه الحكيم: »وهو الذي بعث في األنتم وال هم ينلوا عنهم ابنه، 
وزكيهم ويعلم الكتب واليكه« فكيف كان يعلمهم ما ال يحسن اصال؟ واهلل لقد 
كان رسول اهلل يقرأ ويكتب بعدد لغات أهل األرض والسماء مّما علمه عالم 
السّر وأخفى، وإنما ُسّمي )باألمي(؛ ألنّه كان من أهل مكة، ومكة أم القرى، 

وذلك تجده في قول اهلل عز وجل »َولِتتُْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها«.6
 :كما روى أبو حمزة خادم اإلمام العسكري

بلغاتهم وفبهم ترك وروم وصقالبة،  العسكرّي يكلم غلمانه  ما سمع  إنه كثيراً 
فيتعّجب من ذلك ويقول في خاطره من دون أن يظهر صوته: هذا - في إشارة 
لإلمام - ولد بالمدينة ولم يظهر على أحد حتى توفي أبوه وال رآه أحد فكيف 

يتحّدث هذا؟ وحين خطر له هذا الخاطر أقبل عليه العسكري وقال: 
»إن اهلل أبان حّجته من سائر خلفه، وأعطاه معرفة كّل شيء فهو بعرف اللغات 

واألنساب والحوادث ولوال ذلك لم يكن بين الحّجة والمحجوج فرق.«7 
إذن هي مسألة فرق بني احلّجة واحملجوج، ولـّما كان اإلمام املنتظر هو 
حجة اهلل على عباده؛ فمن املؤكد أنه خيتلف عنهم يف هذه الناحية؛ لكي ال 

تكون هلم عليه حّجة، وتكون له احلّجة عليهم.
وجند يف تراث املسلمني أقواال عن حديث الكائنات احلّية واجلامدة يف آخر 
الزمان، على أهّنا واحد من أشراط الساعة، ففي »مستدرك الصحيحني« 

عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول اهلل: »والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حتى تكلم السباع وحتى 

تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره بما أحدث أهله من بعده.«8
مبا يؤكد أمهّية توفر هذا النوع من النصرة وعلى درجات متفاوتة لكّل حامل 
مشروع جتديدّي وتغيريّي، ولذا جند أن هذه النصرة كما كان وجودها مهّماً 
يف مشاريع األئمة املعصومني عنه من قبُل ستكون مهّمة ملشروع اإلمام 
البشريّة  األمم  لكّل  سيأيت  ألنه  هنضته؛  مقّومات  من  هي  بل   القائم
وللمخلوقات الكونّية األخرى اليت يتكلم كّل منها بلغة متلفة عن لغة غريه. 
واإلشارة إىل هذا الشأن نبها رمزية ال ختفى على أحد فكان األئّمة يريدون 
باطالع أصحاهبم على هذه املقدرة اإلهلامّية أن يقولوا لآلتني مستقبالً من 
أتباعهم والسائرين على هنجهم: إن هذه الكرامة ستكون إحدى اآلليات 
املساعدة يف املشروع املهدوي عند قيام الدولة املهدوية املرتقبة اليت ستأيت 

للكون كله.
مث إّن تكّرم اهلل سبحانه على آل البيت الكرام بوراثة علوم األنبياء كلها 
يؤكد وجود هذه الكرامة لدى اإلمام املهدي، وقد ورثها عن آبائه عن 
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أوروبا والحضارة اإلسالمیة 2

أوروبا والحضارة اإلسالمیة 2

إخراج األجّنة املتوفية يف رحم األم، وكان له الفضل أيًضا يف تعريف العامل 
مبرض »احلمل املنتبذ«، وهي احلالة اليت يكرب فيها اجلنني خارج جدار الرحم.

أدوات الجراحة كما رسمها الزهراوي
أخرى  عمليات  جبانب  اجلراحية  العمليات  تلك  املسلم  الطبيب  مارس 
حساسة، مثل معاجلة قرنية العني باجلراحة، ويف الوقت الذي كان ميارس فيه 
الزهراوي درجة رفيعة ومتطورة من اجلراحة؛ كان مصري املرضى يف أوروبا يف 

ذاك الوقت هو العزل أو التعجيل باملوت.
العامل  أطباء  خطاه  على  ميشي  إرثًا  وترك  اجلراحة  عامل  يف  الزهراوي  متيز 
من  أول  فهو  الطب؛  من  أخرى  فروع  يف  إجنازات  له  وكان  اآلن،  حىت 
مبرض  واملعروف  »الثؤلول«  مثل  اجللدية  األمراض  بعض  عالج  اكتشف 
»عني السمكة«، وأدرك الزهراوي قدر العلم الذي وصل إليه، وكان شغوفًا 
باكتشاف املزيد واملزيد عن جسد اإلنسان وكيفية عالجه، ومحل عبء نقل 
تلك املعلومات لألجيال القادمة؛ ولذلك كتب كتاب »التصريف ملن عجز 
عن التأليف« املكّون من 1500 صفحة، وقضى ما يقرب من 50 عاًما 
يف تأليفه، وتّول هذا الكتاب فيما بعد إىل واحد من أهم املراجع الطبية يف 
العامل، وُترجم إىل لغات كثرية منها الالتينية على يد املرتجم اإليطايل جرياردو 

الكرميوين بالقرن الثاين عشر امليالدي.
وألن الزهراوي كان مهه األول نقل العلم وتوثيقه، سواء كانت تلك االكتشافات 
ختصه أو ختص غريه؛ فهذا الكتاب مجع كًما هائاًل من املعلومات الطبية 
للعديد من األطباء السابقني يف جماله، وتضمن الكتاب ثالثة أبواب، وكل 
باب منها احتوى على 20 فصاًل، ويعرض الكتاب اجلراحة بالكي واألدوات 
اجلراحية املتعددة واليت وصلت إىل 200 أداة من ابتكار الزهراوي، وتضمن 
الكتاب أيًضا طرق جتبري العظام و»رد الكتف«. أي كيفية إرجاع الكتف 
واملفاصل األخرى املتنوعة لوضعيتها األصلية يف حالة زحزحتها من مكاهنا 

األصلي إثر احلوادث واإلصطدامات.
وإذا كنت تقرأ هذا التقرير ويزين فكك أحد األسنان الفضية أو الذهبية، 
فاشكر الزهراوي؛ ألنه أول من وصف وشرح كيفية معاجلة تشوهات الفك 
الفضية والذهبية، وإذا كانت  السفلي والعلوي، وطريقة تركيب املكمالت 
املرأة تظن أن آالم ما قبل الطمث قد اكتشفها علماء الطب الغريب احلديث، 
فيجب أن تعيد النظر حينما تقرأ ما قاله الزهراوي عن تلك املتالزمة حني 
قال: »قد َتعرَتي بعُض النِّساء قبل جَميء الطَّمث أوجاٌع يف السرَّة وكسٌل 

وثَِقل يف البدن، ويقلُّ الوجع حىتَّ ينطلق الطمُث ويذهب الَوجع«.
السرطان وصعوبة عالجه حينما  أيًضا خطورة مرض  الزهراوي  وقد عرف 
البحري، وهو  ا مُسَِّي سرطانًا لَشبهه بالسرطان  وصفه قائاًل: »السَّرطان إمنَّ
على ضربني: مبتدئ من ذاته، أو ناشئ عقب أورام حارَّة، وهو إذا تكامل 
فال عالَج له، وال بُرَء منه بدواء ألبتَّة، إالَّ بعمل اليد )اجلراحة أو الكي(، إذا 

كان يف عضو ميكن استئصالُه فيه كله بالقطع«.

ظهور المستشفيات
إذا شاهد صغريك شاشة منفصلة لقسمني؛ لتقارن ما بني تطور الطب بالعامل 
العريب والغريب قدميًا بالعصور الوسطى، مبا يراه اآلن الطفل يف العامل؛ سيتوقع 
ينزفون ومن حوهلم  واملرضى  باخليام  املليء  الشاشة  من  األمين  اجلانب  أن 

معدات قدمية وميفة هو اجلانب اخلاص بالعرب، وسيظن أيًضا أن اجلانب 
األكثر  واألدوات  النظيفة  واألجواء  الفخم،  املعمار  حيث  للغرب  األيسر 
تطورًا؛ ولكنه فجأة سريى شيًئا يوتر يقينه بالتخمني السليم؛ رجل بعباءة 
وعمامة يقرتب من أحد املرضى يف فراشه ويطمئن على حالته؛ ليدرك هذا 
الطفل الذي يرى كبار السن يعاجلون باخلارج على أيدي األطباء األوروبيني 
أن اجملتمع العريب واإلسالمي يف العصور الوسطى كان منشأ الطب احلديث 
وبداية بناء املستشفيات، واليت مسيت يف هذا الوقت بالـ»بيمارستان«؛ وهي 
كلمة فارسية تعين املكان الذي يتواجد فيه املريض، بينما استخدم العثمانيون 

مسمى »دار الشفاء« للمستشفيات اليت بنوها.
تت ظل اإلسالم بُنيت العديد من البيمارستانات مثل بيمارستان دمشق، 
لكل  باجملان  املعونة  قدمت  حيث  عشر،  الثامن  القرن  يف  أُسس  والذي 
املرضى، وهو أول مكان ُحجز فيه مرضى اجلذام وعزلوا عن باقي األصحاء.
بينما متيز البيمارستان املنصوري بالقاهرة يف الدولة العباسية مببادرة إنشاء أول 
قسم نفسي يف تاريخ الطب بالعامل؛ حيث كان حُيجز املرضى الذي يعانون 
من اضطرابات عقلية ونفسية؛ والزال يف العامية املصرية يُطلق على مستشفى 
األمراض النفسية »مورستان« وهو تريف لكلمة »بيمارستان«؛ يف حني 
كان هؤالء املرضى قد يتعرضون للقتل أو احلرق يف العصور الوسطى بأوروبا، 

كما كانت ُترق النساء املضطربات لكوهنن ساحرات.
وتوالت بناء البيمارستانات حىت القرن احلادي عشر لتكون مشفى للمرضى، 
ومصنع للعقاقري الطبية وتطويرها، وجامعة للطالب القادمني من كل العامل 

ليتلقوا الطب من علماء املسلمني.

رحلة إلى مستشفيات أوروبا في القرون الوسطى
يف هذا املمر بنهاية البيمارستان الذي جتولنا فيه، وبعد أن عرفنا كيف كان 
ميارس املسلمني الطب يف العصور الوسطى؛ دعونا نتخيل أن اجلانب اآلخر 
من هذا املمر يأخذنا إىل مستشفى بالقرون الوسطى أيًضا، ولكن يف أوروبا، 
وقبل أن تدخل عليك أن ترتدي تلك الكمامة الطبية؛ ألن النظافة مل تكن 
عاماًل متوفرًا يف ذاك الوقت، وال حىت باملستشفيات، وعندما ختطو عابرًا 
للمكان والزمان، ستجد على ميينك ويسارك مرضى متقيحة جروحهم، أو 

شاحبة وجوههم، مرتاصني على نّقاالت مهملة يف املمر.
الراهبات ورجال  فلن جند سوى  طبيب،  أو  بعينيك عن ممرضة  ستبحث 
الدين؛ ففي هذا الوقت املرض عند األوروبيني مل يُفسر تفسريًا علمًيا، بل 
ُفسر تفسريًا دينًيا على كونه عقابًا من اهلل على ذنوب املريض، أو القدر 
احملتوم الذي عليه أن يتقبله، أو سحر مبساعدة الشيطان، وجيب أن تُقام 

طقوس سحرية لتخليص »املمسوس« من أوجاعه.
وعندما جتد طبيًبا، حىت وإن مل يؤمن بذنب املريض واستحقاقه املرض، فلن 
الفرص  الوقت مل جيدوا  ذاك  األطباء يف  أيًضا؛ ألن  يساعده  أن  يستطيع 
مالية  برعاية  الوقت  ذاك  يف  املسلمون  درسه  الطب كما  لدراسة  املتاحة 

ومعنوية من احلكام واملثقفني.

موقع شفقنا  الدسوقي،  اميرة  الغرب«،  تسطع على  اهلل  مقال »شمس  المصدر: 
العربي، بالتلخيص

كيف طّور المسلمون الطب ومنحوه للعالم بالمجان؟
ومل  باجملان،  للعامل  وفسروها  املعقدة  العلوم  وفهموا  املايل،  املقابل  رفضوا 
تنقصهم اجلرأة واجلََلد ليصّدروا للعامل أفكارًا ثورية تصّحح النظريات السابقة 
الـُمرسخة، وقلوهبم كانت عامرة باإلميان كما ذُكر عنهم؛ فمعظمهم حفظ 
القرآن وتعّلمه، وكل واحد منهم حرص على تدوين إجنازاته ونقلها للعامل 
العلم  هبذا  ينتفعون  واألجناس  األديان  مجيع  من  البشر  والزال كل  كله؛ 
حىت اآلن، وبفضل إجنازتم اليت أهبرت البشريّة، فقد صنعوا العصر الذهيب 

لإلسالم.
إهنم األطباء املسلمون، فكيف طّوروا الطّب مث منحوه للعامل باجملان؟

بال شك... رئيس اجلراحني!
الوجوه  على  تتناثر  القاسية  الصحراء  ورمال  اآلذان،  تصم  املعركة  سيوف 
األحصنة  صهيل  عن  خبوف  مبتعًدا  راكًضا  يهرع  والكل  األعني،  وخترتق 
الساعية  الصفوف  وبني  الدامية،  احلرب  إثر  اجلنود  وصرخات  اجلرحية، 
للهروب؛ خيرتق الشاب جبسده النحيل وهو يلملم عباءته الطويلة؛ حماواًل 
الوصول ألقرب نقطة آمنة من ساحة املعركة، وقبل أن تدهسه األقدام اهلاربة، 
يلمح بطرف عينه جنوًدا حيملون زميل احلرب واملوت؛ وقد اخرتق سهم فّتاك 
كتفه العاري الدامي، فيقرر صاحبنا أن ميّد اخلُطا إليهم حىت ُيساعد، ولكن 
قلبه يقفز بني صدره عندما يشاهد أحد اجلنود حياول إخراج السهم بيده، 
القماشّية  إليه وهو حيمل حقيبته  فنادى عليه صارًخا أن ينتظر، مث ركض 

وكأهنا ابنته الرضيعة.

وصل الهثًا أمام أعينهم املرتقبة املندهشة، فأبعدهم بيديه عن اجلريح، وجلس 
الغريبة  املعدنية  املعدات  بالكثري من  املمتلئة  القماشية  جبواره وفتح حقيبته 
بالنسبة للجنود، فاختار الرجل أول أداة، وقام بتوسيع اجلرح، ومن مث التقط 
أداة أخرى وضعها باجلرح ليقيس مدى عمقه، ويف النهاية أمسك بأداة تبدو 
ميفة أكثر من اجلرح نفسه، ولكن الثقة على وجهه ويف حركات أصابعه 
أخرج  باخلطافة؛  األشبه  األداة  وبتلك  يراقبونه يف صمت،  اجلنود  جعلت 
السهم من كتف الرجل، مث قام بتطهري اجلرح، وأمر زمالءه بالعناية باجلرح 

وكّيه.
من هذا الرجل؟« سأل أحدهم، فأجاب: أنا الزهراوي!

أّما احلقيبة اليت كان حيملها، فكانت تتوي على أوىل األدوات اجلراحية اليت 
عرفها العرب، ومن مث صّدروها للعامل كله، ومازال أطباء العامل يستعملون 
الطابع  فارق  مع  االستخدام  طريقة  وبنفس  اجلراحية،  املعدات  نفس 
التكنولوجي الذي مد اخرتاعات الزهراوي بطرق تنفيذ أسرع وأكثر فعالية، 

مثل املشارط واحلقنة واملكاوي.

Albucasis... كما يسميه الغرب
الطبيب املسلم أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، املعروف عاملًيا باسم 
Albucasis، أو األب الروحي للجراحة يف العامل. عاش الزهراوي يف القرن 
من  أول  وكان  اجلراحة«،  »أبو  عليه  وأطلق  باألندلس،  امليالدي  العاشر 
استخدم أمعاء احليوانات خيوطًا للجراحة، وكان له الفضل يف شرح كيفية 

اميرة الدسوقي

شمس اهلل تسطع على الغرب
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الشعوب، اتباعها يغتسلون كل صباح يف مياه الينابيع الصافية ويعتمدون يف 
معيشتهم علي ما يزرعونه من احلبوب والفاكهه وكانوا يستحضرون العقاقري 
وجيمعون احلشائش ويشتغلون بشفاء الناس من االمراض، وقد آمنت هذه 
الطائفة أن اهلل هو اخلالق الوحيد، واستمرت هذه اجلماعة قائمة إىل عام 
68م. حيث قضى عليهم الرومان ويف فرضية اخري ان هذه اجلماعة بدأت 
تنقرض، وكان األسينيون قد نسخوا تراثهم وحفظوه يف كهوف خربة قمران 

يف حوايل 400 مطوطة على أمل العودة إليها مرة أخرى.

الکتبة
الناموس، ويشار هلم  الشريعة ومفسروها ومطبقوها وهم خرباء  هم نساخ 
أحياناً بالناموسيني )مت 35:22( وکانوا مکرسني لشرح ولتنفيذ الوصايا 
الناموسية، لذلک کان هناک إرتباط قوي بينهم وبني الفريسيني ويعتربوا من 
الفريسيني. وکان من ينال رتبة عالية من الکتبة يسمی ربی مثل غماالئيل 
)أع 34:5( ونيقودميوس )يو 1:3(. قيل أهنم جيلسون علی کرسي موسی 
کمفسرين للناموس. وکانوا مشريي الشعب يف األمور الدينية، وکان منهم 
أعضاء يف السنهدرمي، وکان هلم نفوذ قوي، وقد وخبهم السيد املسيح بسبب 
ريائهم )مت 5:23-7(. وعليهم تقع مسئولية صلب املسيح واضطهاد 

الکنيسة األلی. وبعضهم آمن )مت 19:8(.

المعتقدات
وكان االسينيون يعتربون أنفسهم أوالد النور، ممن يتطلعون إىل ملك النور، 
الظالم"  "ملك  الذين حيكمهم  الظالم  أوالد  االخرين  يعتربون  املقابل  ويف 
والشيطان. وكانوا يؤمنون بان كل شئ خيضع المر اهلل، وجيب عليهم السعي 
لنيل الصدقية. وكانت اجلربية الدينية سائدة بينهم، لكنهم مل يكونوا يقبلون 
بالعقاب االبدي، وكانوا يؤمنون خبلود الروح. وكان األسينيون يؤمنون بان 
الروح ناشئة من أمجل جسد أثريي، وتصعد إىل األعلى بعد املوت، مبتهجة 
يشبه كثريا  االسيين  املعتقد  وهذا  اجلسد.  قيود  من  تتحرر  أن  بعد  فرحة 
معتقدات اإليرانيني واليونانيني. وكان هؤالء يؤمنون أيضا بالنبؤءة، وظهر من 
بينهم متنبئون بارعون. وكان األسينيون أكثر تقيدا وصرامة من باقي اليهود 

يف احلفاظ على قوانني يوم السبت.
بضبط  فنادوا  املظهر،  ببساطة  اتصف  وإن  صارماً  نظاماً  األسينيني  اعتنق 
النفس والبعد عن اللذات، ورفضوا الزواج يف حني قاموا برتبية أطفال اآلخرين 
ولکن بعض املصادر تفيد بأهنم مسحوا بالزواج ملن يريد. وکان الراغب يف 
مث  اجلماعة،  مممتلکات  من  جزءا  لتصبج  مبمتلکاته  يأيت  إليهم  االنضمام 
ميکث فرتة اختيار تصل إلی ثالث سنوات ينضم بعدها رمسيا إلی اجلماعة 

بعد أن يؤدی قسم بعدم إفشاء سرها.
و قد مارست هذه اجلماعة )األسينيني( طقوس خاصة هبا وأتسمت بعدة 

مسات منها :
• املعرفة بأسرار الكتاب املقدس.

• االهتمام بالفلك والتنبؤ.
• التطهر قبل االكل

• كانوا مقسمني إىل 12 جمموعة بقيادة رئيس يسمى ستيتد العدالة.
• كانوا متخذين الون األبيض كملبس هلم

هناك الكثري من االعتقادات بأن النيب يحيى بن زكريا/ يوحنا املعمدان قضى 
وقت مع هذه األسينيني لتحضري وصول السيد املسيح.

المصادر:
1. املعارف، الدورة الثامنة عشرة، العددة 1 شهر فروردين – تري 1380a.، جملة مركز 

النشر اجلامعي.
2. »الهوت الرب يسوع المسيح من الکتاب المقدس«، الجزء الثاني.

فرق  عدة  إىل  تتشعب  عليها،  وجيزة  فرتة  مرور  وبعد  األديان  جميع  إن 

وتفرعات. إن القضايا االجتامعية وتنوع اإلتجاهات والنزعات، تستحدث 

الفرق. وبعض هذه الفرق قوية واالخرى ضعيفة، كام أن هناك فرقا تضم 

قاعدة عريضة من األنصار  واألتباع واالخرى ضئيلة األنصار. 

أساسية  بصورة  البعض  بعضها  مع  تختلف  اليهودية،  يف  كثرية  فرق  ومثة 

ومعمقة حتى يف املعتقدات واألصول واملبادئ.

وقد وجدت الفرق املعروفة يف اليهودية بعد العودة من بابل، لكن ليست 

من  السلسلة  هذه  ويف  قدما.  األكرث  الفرق  حول  تذكر  معلومات  هناك 

املقاالت، نسلط الضوء عىل أهم فرق اليهودية:

األسينيون، أوائل الزهاد اليهود 
األسينيون هي طائفة يهودية ظهرت أثناء فرتة اهليكل اليهودي الثاين من 
الباحثني  بعض  ويزعم  امليالدي،  األول  القرن  إىل  امليالد  قبل  الثاين  القرن 
لقلة  ونظرًا  الصدوقيني.  اليهود  طائفة  عن  هبا  انفصلوا  الكهنة  بعض  أن 
عددهم مقارنة بالفريسيني والصدوقيني، فقد عاش األسينيون يف عدة مدن 
يف جتمعات متيل إىل الزهد )بعضهم عاشوا حياة بتولية دون زواج( والفقر 
طواعيًة، والطهارة. تشاركت عدد من اجلماعات الدينية االعتقادات حول 
بعض املسائل مثل طبيعة اإلله واإلميان باآلخرة وشخص املاشيح والزهد، وقد 
مجعها الباحثون مجيًعا تت اسم »اإلسينيون«. ذكر يوسيفوس فالفيوس يف 
كتاباته أن األسينيني تواجدوا يف جتمعات كبرية. وأن عددهم كان باآلالف 

منتشرين يف املقاطعة اليهودية الرومانية.
حظيت تلك الطائفة بشهرة واسعة حديثًا بعدما اكتشفت جمموعة ضخمة 
مكتبة  أهنا  يُعتقد  امليت«،  البحر  بـ»مطوطات  ُعرفت  الدينية  الوثائق  من 

لألسينيني - رغم عدم وجود دليل يُثبت أهنا من كتاباتم.
ورد أيًضا ذكر األسينيني يف كتب يوسيفوس فالفيوس »احلرب اليهودية« 
فالفيوس«  يوسيفيوس  و»سرية  م   94 سنة  اليهود«  و»آثار  م   75 سنة 
سنة 97 م، حيث ذكر أهنم هم والفريسيني والصدوقيني املذاهب الفلسفية 

اليهودية الثالث.

التسمية
اسم الطائفة نسبة إىل كلمة أسني، وتعين باليونانية الصامتني، أو املمارسني، 
أو االتقياء أو الورعني أو املغتسلني أو احلسديني Hasidim مبعين املشفقني، 
وقد أُطلقت هذه التسمية على طائفة من بين إسرائيل نشأت قُبيل العهد 
املسيحي يف الفرتة املكابية احلشمونية )150ق.م - 30ق.م( وسكنوا خربة 
قمران قرب »البحر امليت« يف الكهوف واملغاور، وفق شرائع حمددة ملتزمة 
بالطهارة والعبادة وهي ختتلف عن بقية الفرق اليهودية اختالفا أساسيا يف 
عقائدها وتقاليدها، اختذوا نظاما نسكيا خاصا شديد التقشف وأتباعها رجال 
ال نساء بينهم، ومن أهم مبادئهم أهنم حيرمون نظام الرق علي عكس الفرق 
اليهودية االخري اليت يقوم نظامها علي الرق، كما حيرمون امللكية الفردية 
التعايش السلمي بني مجيع  ويرفضون تقدمي الذبائح والقرابني ويدعون ايل 

األسينيون
مخطوطات البحر الميت
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فعل التتّّفاح
1. في أعضاء الّرأس

• ملا كان التـّّفاح مع كثرة مائّيته، ليس بشديد االمتزاج األرضّية باملائّية و كان 
مع ذلك عسر االهنضام ألجل أرضّيته، فهو ال حمالة: مبّخر، خاصة و فيه 
رطوبة فضلّية فّجة؛ فلذلك يكون خباره كثريا. و خباره ليس بكثري األرضّية؛ 
ألن أرضّيته لغلظها ليست بشديدة القبول للّتصّعد؛ و مع ذلك؛ فإن مائّيته 
لضعف امتزاجها بأرضّيته، ليست تستصحب معها - عند تبّخرها - كثريا 

من هذه األرضّية.
خبارا صرفا  يكون  أن  من  قريبا  التـّّفاح  من  املتصّعد  البخار  يكون  فلذلك 
إذا حصل يف  فلذلك  يابسا؛  البخار  هذا  يكون  فلذلك  للدخانية،  فاقدا 
الّدماغ أحدث فيه بلال؛ فلذلك يضعفه و يضعف العصب و النخاع ألجل 
اتصاهلما به و بذلك حيدث النسيان و الكسل و ضعف الفكر، كّل ذلك 

ألجل ابتالل الدماغ ببخاره املائى، فال يبعد أن يكون مثقال للرأس.
• و إذا كان التـّّفاح حامضا، فإن هذا البخار املتصّعد منه - ألجل غليان 
مادته - ال خيلو من لذع للدماغ و العصب. فلذلك هو أشّد إحداثا لضعف 
العصب و لتضّرر الّدماغ؛ فلذلك إحداثه للنسيان أكثر. و ال يبعد أن يكون 
مصّدعا بلذعه لألّمني الّلتني2 على الدماغ، و هو مع ذلك يضعف البصر 
ألجل شّدة إضراره بالعصب النورى، و بطبقات العني كلها. فلذلك كان 
الربيعّى  التفاح  و  العني جّدا.  احلامض، يضعف  التـّّفاح  أكل  اإلكثار من 

شديد اإلضرار بالعصب، لزيادة بّله له.
• و اليسري من التـّّفاح نافع من الوسواس السوداوى؛ ألنه مع تفرحيه مينع 
األخبرة عن الوصول إىل الدماغ؛ و ذلك بسبب تقويته لفّم املعدة و للمعدة 
أيضا فلذلك مينع تصّعد األخبرة السوداويّة و غريها من املعدة إىل الدماغ. و 
أما إذا أكثر منه فإنه حيدث األخبرة مبا فيه من الرطوبة الفضلّية، و مبا فيه من 

املائّية. و التفاح احلامض أقوى يف ذلك و أنفع للمحرورين.
• و اإلكثار من شّم التـّّفاح يقّوى الدماغ، خاصة احملرور. و كذلك يقوى 

القلب، و ذلك ملا فيه من العطريّة و ينفع من العشى.3

2. في أعضاء الّصدر
• إّن التـّّفاح إذا بلغ إىل القلب، كان شديد التقوية له، و ذلك ملا فيه من 
القبض املقوى و العطرية املالئمة للقلب و الروح. فلذلك كان التـّّفاح شديد 
النفع للقلب جّدا؛ و لذلك كان اشتمامه يقّوى القلب و ينعشه، و ينفع 
من اخلفقان و الغشّى و هليب احلّميات و حنو ذلك، مع أّن الواصل منه إىل 

القلب باالشتمام إمنا هو أجزاء قليلة جّدا و مائّية.
و أما لو وصل جرمه إىل القلب، لكان نفعه له شديدا جّدا؛ و لكن هذا 
الوصل يبعد جّدا، و كأنه ميتنع أن يصل من التـّّفاح إىل القلب إال القليل 
جّدا فلذلك يكون نفعه له ليس بظاهر الّشّدة. و إمنا كان وصول التـّّفاح إىل 
القلب قليال؛ ألن وصوله إليه إمنا يكون من طريق املعدة و الكبد، ال من 
طريق احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة؛ و ذلك ألّن التـّّفاح لغلظ 
جرمه يقّل جّدا ما ينفذ منه يف مسام هذا احلجاب. فلذلك إمنا ينفذ من 
التـّّفاح يف مسام هذا احلجاب إىل داخل الّصدر أجزاء يسرية جّدا، و ذلك 

ألنه حينئذ تتصّعد أجزاؤه، فيتمّكن من زيادة النفوذ يف مساّم هذا احلجاب.
• و أما إذا أكل التـّّفاح حباله، فإّن نفوذ شئ منه إىل داخل الصدر - من 
مساّم هذا احلجاب - يقّل جّدا؛ فلذلك إمنا ينفذ من التـّّفاح إىل القلب قدر 
يعتّد به، بعد أن ينفذ يف املعدة و الكبد مث ينفذ من حمّدب الكبد يف عرق 
ماّر من هناك إىل القلب. فلذلك أكثر نفوذ التـّّفاح إىل القلب، إمنا هو من 

هذا الطريق دون مسام احلجاب املذكور.
و إذا كان كذلك، كان نفوذ التـّّفاح إىل القلب، يقّل و يتأّخر، و إمنا ينفذ 
مما هو يف  الكبد و حنومها،  و  املعدة  باستحالته يف  قوته  بعد ضعف  إليه 
مسلكه هبذا الوجه. فلذلك يكون فعل التـّّفاح يف القلب، أقّل جّدا مما يليق 

جبوهره و بعطريته؛ فلذلك يكون نفعه له قليال.
• و احلامض من التـّّفاح شديد الّضرر باحللق و الّصدر، و حيدث يف هذه 
األعضاء خشونة، و دونه يف ذلك التـّّفاح العفص. و أما أصحاب الّسّل و 

أصحاب ذات اجلنب، فتضّررهم باحلامض من التـّّفاح شديد جّدا.
• و اإلكثار من أكل التـّّفاح قد يكون سببا للّسّل؛ و ذلك، ألّن التـّّفاح ملا 
كان شديد النفع للقلب، فهو ال حمالة - جيذبه إليه بقوة. و هو يف نفسه 
عسر اهلضم. فلذلك يف غالب األمر يصل إىل القلب، و فيه بعد فجاجة. 
و قد عرفت أّن غذاء الرئة إمنا يصل إليها من القلب؛ فلذلك إذا بلغ إليها 
التـّّفاح و فيه بعد فجاجة، وّلد فيها الرياح و النفخ، و هذه الرّياح و الّنفخ 
بتمديدها، تفّرق اتصال عروق الرئة، و ذلك يلزمه تقرّح تلك العروق، و 

يكون من ذلك الّسّل.
• هذا إذا أكل التـّّفاح حباله، و أما إذا طبخ حىت تّللت رياحه، أو أكل بعد 
امتزاجه بالعسل و حنوه، كما يف جوارش التـّّفاح مل يكن له هذا الفعل البتة؛ 
ألنه - حينئذ - ال ميكن أن تتوّلد منه رياح. و كذلك احلال يف شراب التـّّفاح 

فإّن هذا الشراب ال إضرار له جبرم الرئة، البتة.

3. في أعضاء الغذاء
• ملا كان التـّّفاح ال خيلو من قبض، و القبض يقّوى األعضاء؛ فالتفاح ال 
حمالة، يقّوى األعضاء خاصة و هو مع قبضه عطر، و العطريّة مقّوية. فلذلك 
كان التـّّفاح شديد التقوية لألعضاء، خاصة ما كان منه ظاهر القبض و 
عفصا. فلذلك كان التـّّفاح شديد التقوية للمعدة و لفمها؛ ألنه يبقى يف 
املعدة زمانا طويال؛ و يف ذلك الّزمان يكون فعله أشّد و أقوى. فلذلك كان 

التّفاح شديد التقوية للمعدة و لفمها.
• و ملا كان التـّّفاح كثري األرضّية، فهو ال حمالة: كثيف اجلرم. فهو ال حمالة: 
عسر اهلضم. فلذلك كان اهنضام التـّّفاح عسرا. و ألنه مع عسر اهنضامه و 
غلظ جوهره، هو ذو رطوبة فضلّية فّجة، فلذلك كان حمدثا للرياح و النفخ 

يف املعدة و األمعاء.
• و احلامض من التـّّفاح و القابض، كّل منهما مينع القئ و الغثيان. و قد 
بتقويته  التـّّفاح  فإن  املنع و مع ذلك،  فيكون شديد  منهما سويق،  يّتخذ 
للمعدة مينع انصباب الفضول إليهما، و يسّكن العطش مبا فيه من التربيد، 
و مينع حدوث الورم يف املعدة و غريها، خاصة إذا ضّمدت األعضاء به 

مدقوقا، أو خبرقة مبلولة بعصارته.

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

ماهّية التتّّفاح
إّن التـّّفاح شجره و مثره معروفان، و مجيع أجزاء شجره كاللحاء و العروق 
و األوراق، فإهنا ال ختلو من قبض، و كذلك نوره و مثرته؛ و لكن ذلك يف 

التـّّفاح أقل منه يف الّسفرجل.
الّزمان  الرائحة،  الطعم،  الشكل،  اللون،  املقدار،  بأمور:  التـّّفاح  و خيتلف 

)فمنه ربيعّى، و منه صيفّى، و منه شتوّى(، املكان.
و قد يؤكل التـّّفاح على حاله، و قد يطبخ مع اللحم، و قد يّتخذ منه شراب 
و قد يّتخذ منه جوارش1 بالعسل أو بالّسّكر، و قد يطبخ باجلاّلب، أو ماء 
العسل و يؤكل، و قد يطبخ باملاء، حىت يتهّرى، مث يبسط و جيّفف بعد 

ذلك و يؤكل.
و جوهر التـّّفاح فيه مائّية كثرية و أرضّية و هوائّية، و مجيعه ال خيلو من رطوبة 

فضلّية فّجة معّدة لغذاء احلّب إذا مّت نضجها. 

طبيعة التتّّفاح و أفعاله على اإلطالق
إّن التـّّفاح ملا كانت هوائّيته قليلة و مائّيته كثرية و كذلك أرضيته كان ال حمالة 
بارد املزاج، و جيب أن يكون برده يف نفسه كثريا؛ ألجل فقدانه الناريّة مع 
نقصان هوائّيته و كثرة األرضّية و املائّية؛ لكن تربيده للبدن يقل؛ ألجل قّلة 

نفوذه؛ فلذلك ال يربد كثريا.
و احللو منه أقّل بردا و أقّل تربيدا، حىت يكاد أن يكون معتدال يف احلرارة 
و الربودة؛ و ذلك، ألجل حرارة أرضّيته و فتور مائّيته. و أما احلامض من 

التـّّفاح فهو - ال حمالة - يف نفسه أقّل بردا من القابض، فضال عن العفص؛ 
و ذلك ألجل غليان مائّيته. لكنه ألجل لطافة أرضّيته و نفوذها، بسبب 

غليان املائّية؛ هو قوّى التربيد، خبالف العفص و القابض.
و أما التفه فهو أكثر مائّية، و األرضية ليست حبارّة و ال هى أيضا باردة؛ 
فلذلك هو بارد يف نفسه، برودة أشّد من برد احلامض. لكنه يف تربيده أقّل 
من تربيد احلامض؛ لقّلة نفوذه )ألجل غلظ أرضّيته و فقدان الغليان املسّهل 
لنفوذه(. و هذا التفه مع برده هو رطب؛ و ذلك ألجل كثرة مائّيته؛ و لكن 
هذه الّرطوبة يسرية جّدا، حىت ال يكاد يظهر هلا فعل يف البدن؛ و ذلك، ألّن 

رطوبة مائّيته يقابلها يبوسة أرضّيته.
من  احنالل كثري  ذلك ألجل  و  يبوسة شديدة؛  مع  فربده  احلامض  أما  و 
رطوبته بالغليان. و أما العفص فهو شديد اليبوسة؛ ألن مائّيته قريبة من طبيعة 
األرضّية ألجل مجودها؛ لكن هذا العفص ملا كان عسر النفوذ جّدا، كانت 

أفعال مجيعها ضعيفة؛ فلذلك هو ضعيف الّتيبيس أيضا.
و أما احللو فيبوسته ليست أيضا بشديدة؛ و ذلك ألجل سيالن رطوبته 
باحلرارة احملدثة جلالوته. و أما القابض فيبوسته أكثر من يبوسة احللو، و أقّل 

من يبوسة العفص؛ و ذلك ألجل سيالن مائّيته.
و ملا كان جوهر التـّّفاح كذلك فهو ال حمالة: مراوغ ملتف. و فيه ال حمالة: 
قبض، و إن مل يظهر يف طعمه و ذلك ألجل كثرة أرضّيته و عدمها احلرارة 
القويّة فلذلك أقّله قبضا: احللو، و بعده يف ذلك: الّتفه، و أشّده قبضا: 

العفص. و لذلك هو شديد العقل للبطن.

الّتّفاح
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»أصاب الناس وباء و نحن بمكة فأصابني فكتبت إليه فقال فكتب إلي كل 
التفاح فأكلته فعوفيت.«8

:قال ابا احلسن األول
»التفاح شفاء من خصال من السم و السحر و اللمم يعرض من أهل األرض و 

البلغم الغالب و ليس شي ء أسرع منفعة منه.«9

الهوامش:
1. اجلوارش: لفظ فارسى معناه اهلاضم و اجلوارشات كاملعاجني إال أن املعاجني تكون 
حلوة و مرّة و كريهة و غري كريهة، و اجلوارشات ال تكون إال طيبة )القوصوىن، »قاموس 

األطباء«: 1/244(.
2. الألمني الذين... و قوله األّمني يقصد به الغشائني اجملللني للمخ. يقول القوصوىن: 
الدماغ لفظ يطلق على الرأس جبملته، و يكون مرادفا له، إال أن لفظ الرأس يستعمل 
التعظيم... و يطلق على مجيع ما يف داخل القحف من احلجب، و على  للمدح و 
نفس املخ و هذا هو املشهور... و هو جسم لني متخلخل بارد رطب، مركب من املخ 
و الشرايني و األوردة و األّمني و مها غشاءان حييطان به مجيعا، أحدمها رقيق، يليه، و 
يسمى األّم الرقيقة... و اآلخر غليظ يلى العظم، و يسمى األّم الغليظة و مها حاجزان 
بينه - املخ - و بني العظم )»قاموس األطباء«: 1/272(؛ و انظر أيضا الفصل اخلاص 

بتشريح الدماغ يف »القانون« البن سينا، املوجز البن النفيس.
3. الغشا.. و العشى: سوء البصر ليال، يقال: عشى الرجل، فهو أعشى إذا مل يبصر 
بالليل. و يقال خبطة عشواء أى على غري بصرية. و أصلها من الناقة العشواء ألهنا ال 

تبصر أمامها )»قاموس األطباء«: 2/262(.
4. اإلسفيدباجة: الطعام املطبوخ باللحم أو الدجاج.

5. برقى، امحد بن حممد بن خالد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانية، 1371ق.، ج 2، 
ص 527.

6. نفس املصدر، ص 551
7. نفس املصدر.

8. نفس املصدر، ص 552.

9. نفس املصدر، ص 553.

المصادر:
1. ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، ايران، طهران، طباعة 

دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، 1387ش.
 .2

• و الربيعّى منه أكثر تفتيحا للمعدة؛ ألّن رطوبته أكثر، كما بيّناه أوال.
و ألجل كثرة رطوباته، صار يوّلد املرار بغليان تلك الرطوبات يف املعدة، أو 

يف العروق.
• و مجيع أنواع التـّّفاح خاصة احلامض منه، يقمع الّصفراء، و يسّكن ما 
حيدث بسببها من الغثيان و القئ و العطش. و الفّج منه أكثر قبضا، و أكثر 
توليدا للنفخ و أعسر هضما. و ما مّت نضجه و هو يف شجره، فهو أفضل. 
و العتيق منه أفضل من احلديث، ألن احلديث مل يتحّلل بعد منه شئ من 
الرطوبات الفضلّية ، اللهّم إال إذا كان العتيق فاسدا أو عفنا. و الصيفّى من 
التـّّفاح يسرع إليه الفساد و كذلك الربيعّى؛ خبالف الّشتوّى، فإنه يبقى على 

سالمته مدة طويلة، خاصة يف البالد القوية الربد.
• و ملا كان التـّّفاح غليظا موّلدا للرياح، فهو ال حمالة: ضاّر جّدا ألصحاب 
القولنج. و حيدث عن اإلكثار من أكله، آالم يف املعدة و األمعاء و يف 
اخلاصرة و ذلك لكثرة تنفيخه. و كذلك قد يوّلد القولنج، خاصة إذا أكل 
و هو فّج، خاصة احلامض منه. و كذلك إذا أكل معه طعام منضج غليظ 

كاهلريسة و األرز. 
و احلموضات إذا أكلت معه أو بعده، زادت يف مضرّته.

و  اإلسفيدباجات4  و  الّدسومات  بعده  املأكول  يكون  أن  ينبغى  فلذلك 
حنومها مما يلنّي. و إن أكل بعده اجللنجبني مع املصطكى و األنيسون كان 

ذلك شديد املوافقة. و كذلك إذا شرب بعده اخلمر القوى.
و هو يوّلد خلطا خاما، خاصة الفّج و العفص منه، و بعد هذين احلامض 
و اإلكثار منه يوّلد احلمّيات الطويلة. أّما اإلكثار من الّتفه منه، فإنه يوّلد 
هذه احلّمى، بكثرة ما حيدث منه من الّرطوبات املائّية يف العروق، و هذه 
الرطوبات تعّد الدّم للفساد؛ و إمنا يندفع عنه ذلك حبدوث الغليان احملّلل 
هلذه املائّية؛ فلذلك حيدث - حينئذ - لذلك الّدم غليان، و ذلك يلزمه 
حدوث احلّمى. و تكون هذه احلمى طويلة؛ ألجل كثرة ماّدتا، و كذلك 

التـّّفاح الرّبيعّى.
يف  للخام  بتكثريها  احلّمّيات،  هذه  فإهنا تدث  األخرى  األنواع  أما  و   •
العروق. و هذا اخلام ألجل قصور تصّرف الطبيعة فيه، تتصّرف فيه احلرارة 
الغريبة فتحدث لذلك احلميات، و تكون هذه احلميات طويلة؛ ألجل غلظ 

ماّدتا.
• و من كان يف معدته احرتاق أو تلّهب، نفعه أكل التـّّفاح خاصة احلامض 
و العفص؛ ألجل تسكني ذلك للحرارة احملدثة هلذا التلّهب. و كذلك هذا 
التـّّفاح ينفع من يطفو الطعام يف معدته، و ملن هو شديد حرارة املعدة؛ ألجل 
تعديله هلما مع تقويته إيّاها. و كذلك من يسرع نزول الطّعام من معدته، قد 
ينفعه التـّّفاح كثريا؛ و ذلك بقبضه املعدة، و جتويده اشتماهلا على الطعام؛ 
و هذا ينبغى أن يكون أكله للتفاح قبل أكل الطعام. و أما صاحب طفو 

الطعام، فإنه ينبغى أن يكون أكله للتفاح بعد الطعام.
• و التـّّفاح و خاصة احلامض و العفص، يقّوى شهوة الطعام. و إذا طبخ 
أشّد تسكينا  للشهوة، و  تقوية  أكثر  الّسّماق كان  أو  التـّّفاح مع احلصرم 
للعطش و أقوى منعا للقئ و لطفو الطعام، و أنفع للمحرورين. لكن توليده 
- حينئذ - النفخ و القولنج، يكون ال حمالة: أكثر و أشد. و كذلك ضرره 

باملربودين، يكون ال حمالة: أقوى و أكثر.
• و كذلك سويق التـّّفاح، إذا طبخ يف ماء الّرّمان احلامض، كان شديد النفع 
و ينفع أيضا يف قطع اإلسهال. و إذا وجد التـّّفاح املعدة أو األمعاء مملوءة 

من األخالط املرّيّة أو اجلاّفة، قّوى هذه األعضاء على الّدفع.
البطن من تلك األخالط. و إن وجد هذه األعضاء نقّية، حبس  فأطلق 

البطن جبمعه ألجزاء هذه األعضاء، كما يف مجيع األشياء القابضة املقّوية.
و فعل التـّّفاح العفص هلذين الفعلني، أشّد ال حمالة.

بقّية أحكام التتّّفاح
• ملا كان التـّّفاح باردا قابضا مقّويّا، فهو - ال حمالة - يقّوى املعدة و الكبد 
و األمعاء، و يشّد جرم هذه األعضاء. فلذلك هو قاطع لإلسهال، خاصة 

الصفراوى، و خاصة ما كان من التـّّفاح عفصا أو قابضا.
• و قد يتخذ من التـّّفاح سويق، فيكون أقوى قبضا؛ ألجل فقدانه املائّية. 
و هذا الّسويق بتجفيفه و قبضه، حيبس املواّد عن السيالن، و ينفع قروح 
األمعاء و سحجها، و يقّوى الكبد جّدا، و جيمع أجزاءها، و ينفع من 

جراحاتما فلذلك هذا الّسويق، شديد النفع من دوسنطاريا.
• و كذلك التـّّفاح املشوّى يف العجني، يفعل ذلك؛ ألّن هذا املشوّى تتحّلل 
مائّيته الزائدة بسبب الّشى. و أما التـّّفاح نفسه، فإّن نفعه يف هذا املرض 
ضعيف اللهّم إال العفض من التـّّفاح و عصارة ورقه، و حلاؤه، كّل ذلك نافع 
من ابتداء األورام إذا ضّمدت به، خاصة مع دقيق الشعري، و ذلك ينفع عند 
اخلوف من حدوث الورم كما يكون بعد الّسقطة و الّصدمة. و كذلك مينع 
هذه العصارة من سيالن املواّد إىل العضو الذى توضع عليه؛ و ذلك ألجل 
قبضها و برودتا. و كذلك إذا دّق التـّّفاح كما هو أو دّق جرمه و وضع 

أيّهما كان على الورم أو على العضو الذى خياف توّرمه.
• و ورق التـّّفاح يدمل اجلراحات، و قد حيرق فيكون إدماله شديدا.

و كذلك حلاء التـّّفاح و كذلك عصارة القابض من التـّّفاح. و إدمان أكل 
التـّّفاح حيدث وجع املفاصل، و أوجاع العصب، و يبّلد الّذهن، و يضعف 
احلفظ جّدا و حيدث نسيانا قويا، خاصة احلامض منه. و هو شديد النفع 
من الغشى و اخلفقان الكائنني عن احلرارة و املاّدة الّصفراويّة. و عصارة ورقه 
الغّض، إذا شرب منها أوقّية، نفعت من الّسموم احلارّة و هنش اهلوام؛ و 

كذلك التـّّفاح نفسه ينفع من ذلك، و كذلك ربّه و شرابه.

التتّّفاح في کالم األئمة المعصومين
 :قال أبا احلسن موسى

»ثالثة ال تضر العنب  الرازقي و قصب السكر و التفاح.«5
:قال عبد اهلل

»التفاح يفرج المعدة و قال كل التفاح فإنه يطفئ الحرارة و يبرد الجوف و 
يذهب بالحمى  و في حديث آخر يذهب بالوباء.«6

 :أيب عبد اهلل
»لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إال به.«7

قال يعقوب بن يزيد عن القندي قال: 

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي
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السؤال:
ما طرحه علماؤنا من أن البشرية البد أن متر بتجربة مريرة تتهيأ فيها لدولة 
اإلمام، كيف تتهيأ لدولة اإلمام؟ خروج اإلمام يف هذه الظروف غري 

نافع، يعين ال توجد له األرضية املهيأة للدولة اآلن.

الجواب:
 :ورد عن الرسول األعظم

»إني مخلف فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما 
لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنّهما لن يفترقا حتى يردا علّي 

الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما.«1 
حديث الثقلني يدل على قضية اإلمام املنتظر باعتبار أن حديث الثقلني 
أنبأني  »وقد  القيامة:  يوم  إىل  أبداً  يفرتقان  ال  والكتاب  العرتة  بأّن  يصرح 
اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا«، يعين القرآن وأهل البيت، »حتى يردا علّي 
الحوض«، القرآن ال يفرتق عن أهل البيت وأهل البيت ال يفرتقون عن القرآن 

إىل يوم القيامة.
وهذا معناه أنه يف كل زمان يوجد القرآن البد من وجود رجل من أهل البيت 

يف ذلك الزمان مع القرآن الكرمي.
ثالث  يتم يف  الثقلني  من خالل حديث   املنتظر اإلمام  عن  احلديث 

نقاط:

األولى: ظهوره وغيبته

إّن مسألة ظهور اإلمام أمر مسّلم به بني مجيع املسلمني، ال أحد ينكر 
أن هناك إماماً يظهر آخر الزمان ميأل األرض قسطاً وعداًل، هذا ال ينكره 
أحد من املسلمني، فجميع املسلمني شيعًة وسنة يسلمون أن آخر الزمان 
يظهر إمام ميأل األرض قسطاً وعداًل. وهذا ليس فيه خالف، وذلك لداللة 

القرآن واحلديث النبوي على ذلك. يقول »القرآن الكرمي«: 
َوَلْو َكرَِه  يِن ُكلِِّه  الدِّ َعَلى  لُِيْظِهَرُه  اْلَحقِّ  َوِديِن  بِاْلُهدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  الَِّذي  »ُهَو 

اْلُمْشرُِكوَن«2
يعين البد أن يظهر الدين اإلسالمي على مجيع األديان يف يوم من األيام 
يِن ُكلِِّه َو َلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن« البد يف يوم من األيام أن متتد  »لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
الدعوة اإلسالمية وميتد النداء اإلسالمي إىل مجيع أرجاء األرض وتظهر راية 

اإلسالم خفاقة على مجيع الرايات. 
َوَنْجَعَلُهُم  أَِئمًَّة  َوَنْجَعَلُهْم  اأْلْرِض  ِفي  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعَلى  َنُمنَّ  َأْن  »َونُرِيُد 
اْلوارِثِيَن«3 يعين يرثون األرض، أي أهنم آخر من حيكم األرض، هذا معىن 

الوارثني، واملستضعفون هم املسلمون طبعاً، املسلمون هم الوارثون.
إذن البد من دولة إسالمية تعم أرجاء األرض يف آخر الزمان، حسب صريح 

القرآن الكرمي، وهذا أمر مسلم به ليس فيه شك.
كذلك ورد عن الرسول األعظم أنه قال: 

بيتي  »ال تقوم الساعة حتى تمأل األرض ظلماً وجوراً، فيخرج رجل من أهل 
فيملؤها قسطاً وعدالً بعد ما ملئت ظلماً وجورًا.«4

ويف »كنز العمال«: 
»ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي من ولد فاطمة فيمأل األرض 

قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجورًا.«5
كذلك أيضاً ينقل ابن حجر و»ذخائر العقىب« عن النيب أنه ضرب بيده 

على كتف احلسني وقال: 
»من ظهر هذا، أو من صلب هذا، أو من ولد هذا ]حسب اختالف الروايات[ 

مهدي هذه األمة يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجورًا.«6
مسألة ظهوره ليس فيها نقاش، إمنا الكالم يف غيبة اإلمام فإّن الشيعة 
اإلمامية تعتقد أن اإلمام ولد وهو غائب وخيرج يوماً من األيام إذا أذن اهلل 
له باخلروج، وغريهم من املسلمني يقولون: اإلمام إىل اآلن مل يولد وأنه يولد 
آخر الزمان وخيرج، فاخلالف يف هذه النقطة، يف الغيبة، هل أنه يولد آخر 
الزمان وخيرج، أي هل أنه ولد وهو غائب، أم ال؟ نعم ولد وهو غائب، ملاذا؟
أواًل: الدليل التأرخيي ساعدنا، يعين عندما نقرأ اآلن كتاب »وفيات األعيان« 
لـابن خلكان،7 أو نقرأ كتاب »مطالب السؤول« لـمحمد بن طلحة الشافعي 
أو »تذكرة خواص األمة« لـسبط ابن الجوزي، كلهم ينصون على أن اإلمام 
األنظار،  عن  وغاب  ولد  حممد،  امسه  ولداً  أجنب   العسكري احلسن 
ويذكر صاحب وفيات األعيان وغريه: وهو حي يرزق، وهذه كتب أهل السنة 
تنص تأريخياً على اسمه محمد ابن اإلمام الحسن العسكري ولد وغاب، وهذه 

كتب تأريخية تنص على ذلك.
ثانياً: من جانب آخر األحاديث تؤيد وجود اإلمام، فقد ورد عن الرسول 

 :األعظم
»ال يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ويقوم فيكم إثنا عشر خليفة كلهم من 

قريش.«8
إن هذا احلديث يدل على أن األئمة متواصلني إىل يوم القيامة مبعىن أنه ال 
متر فرتة على األمة اإلسالمية بدون إمام، فإن هذا مستحيل )ال يزال الدين 
قائماً - كما رواه البخاري - حىت تقوم الساعة ويكون فيكم اثنا عشر أمرياً 
أو اثنا عشر خليفة كلهم من قريش(، فال تأيت فرتة على األمة أو زمان على 
األمة اإلسالمية خالية من وجود اإلمام... مستحيل!! وهذا ما أكده الرسول 

األعظم يف حديث آخر، كما رواه »صحيح مسلم«: 
»من لم يعرف إمام زمانه ومات مات ميتة جاهلية.«9 

فلكل زمان إمام، كل زمان مير على األمة اإلسالمية يوجد فيه إمام، أنت 
تسأل أي أحد مسلم قل له: من إمامك الذي هو إمام هذا الزمان؟ هل 
الزمان؟ ال يوجد أحد يقول:  إمام  أنه  يوجد أحد جيرؤ ويتجاسر ويدعي 
لإلمام  إال  الدعوى  تنسب هذه  أن  ال ميكن  وغرباً  الزمان، شرقاً  إمام  أنا 
املهدي. احلديث يؤكد وجود إمام للزمان كله، وال يوجد مسلم معد 

.ومهيأ ألن يدعي هذه الدعوى إال اإلمام املهدي
نأيت إىل حديث الثقلني )وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا 
علّي الحوض(، إذن البد لكل زمان من إمام واإلمام باٍق إىل يوم خروجه. 
هو  املوجود  اإلمام  هذا  الغائب،  اإلمام  هذا  أن  التأرخيي ساعدنا  والدليل 

.املهدي
ومسألة استبعاد غيبة اإلمام بأنه كيف يغيب هذه املئات من السنني، ويعيش 
 ،هذه املئات من السنني؟ فهذه املسألة واضحة الدفع بـعيسى بن مريم
فإن مجيع املسلمني يقرون أن عيسى بن مرمي مل ميت مازال حياً »َوما 

قتَتتَُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِكْن ُشبَِّه َلُهْم«10 ويف آية أخرى »َبْل رَفتََعُه اللَُّه ِإلَْيِه«11 
وما زال حياً ويظهر آخر الزمان، وحنن طبعاً حبسب روايات الشيعة نؤّكد أن 
عيسى بن مرمي يأمت باإلمام املنتظر  ويصلي خلف اإلمام يف 
»بيت املقدس«. إذا كان ميكن أن يبقى عيسى بن مرمي متمتعاً بصحة 
وعافية هذه السنني، وهذه املئات من السنني، فأي مانع مينع من بقاء اإلمام 
املنتظر هذه املئات من السنني بصحة وعافية مهيأ لذلك اليوم العظيم، 
اإلمام  إذا صح ذلك يف عيسى بن مرمي صح يف  يوم خروجه؟  وهو 

املنتظر وال يوجد مانع.

الثانية: دوافع الغيبة
السؤال:

غائب،  واآلن  ولد  اإلمام  أن  نفرتض  يظهر؟  ال  ملاذا  غائب؟  اإلمام  ملاذا 
البشرية بال شك تتاج إىل وجود إمام معصوم يبلغ األحكام الواقعية ويقيم 

العدل ويقيم القسط ويرشد األمة اإلسالمية إىل خريها.
األمة اإلسالمية حباجة ماسة إىل وجود اإلمام، فلماذا ال يظهر اإلمام؟ ملاذا 
اإلمام ما زال غائباً وال يظهر؟ ما هو الدافع وما هو الداعي لغيبته وعدم 

ظهوره؟ 

الجواب:
حنن نذكر هنا جوابني أو وجهني:

مريرة  بتجربة  متر  أن  البشرية البد  أن  من  علماؤنا  ما طرحه  األول:  الوجه 
تتهيأ فيها لدولة اإلمام، كيف تتهيأ لدولة اإلمام؟ خروج اإلمام يف هذه 

الظروف غري نافع، يعين ال توجد له األرضية املهيأة للدولة اآلن.
 فمثاًل علماؤنا يقولون بأن الزمن والظروف اليت عاش فيها اإلمام علي
ما كانت تتحمل دولة اإلمام علي، أي أّن دولة اإلمام علي كانت 
أكرب من الظروف اليت عاشتها، فإّن العقلية والتجربة البشرية آنذاك ما كانت 
يف مستوى وعي حكم اإلمام علي وما كانت يف مستوى إدراك حكم 
اإلمام علي وبالتايل مل يستقر حكم اإلمام علي أكثر من مخس 
سنوات وكلها حروب ودماء واختالفات واضطرابات بني املسلمني، نتيجة 

.أن التجربة البشرية ما كانت يف مستوى حكم اإلمام
طبعاً، صحيح أن اإلمام نصبه الرسول خليفة على املسلمني لكن ملا 
أُبعدت اخلالفة عنه مخساً وعشرين سنة جعلت الظروف غري مهيأة، وجعلت 

.الظروف ليست يف مستوى حكم اإلمام أمري املؤمنني
نقول اآلن: إذا اإلمام املنتظر يريد أن يقيم الدولة العادلة والدولة العامة 

الشاملة على أرجاء األرض، أال حيتاج إىل أرضية مهيأة؟ 
نعم بال إشكال. إذا كان اإلمام يريد أن يقيم الدولة اإلسالمية العامة 
على مجيع بقاع األرض »ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهدى َو ِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه 
العامة تتاج  اْلُمْشرُِكوَن«12 إقامة الدولة اإلسالمية  َوَلْو َكرَِه  يِن ُكلِِّه  َعَلى الدِّ
إىل أن البشر يستقبلون اإلسالم، تتاج إىل أن البشر يكونون مهيئني نفسياً 
وذهنياً لقبول اإلسالم والعتناق اإلسالم ولتلقي اإلسالم، وألن يكونوا عوناً 

لإلسالم.

السيد منير الخباز

اإلمام المهدي بين إثبات الظهور وإثبات الغيبة
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فاإلمام وإن كان حيارب املرتدين وحيارب الكافرين وحيارب الظاملني، لكن ال 
يفين البشر كلهم، بل البد من وجود أرضية بشرية مهيأة نفسياً وثقافياً لدولة 

.اإلمام املنتظر
وهذا كيف يتم؟ طبعاً يتم بأن البشرية تعيش التجربة املرّة ومتر البشرية بتجربة 
مرّة، فتجرب سائر األنظمة وسائر احلضارات وسائر القوى وسائر األجهزة 
إىل أن تيأس البشرية من كثرة املشاكل االقتصادية ومن كثرة احلروب ومن 
كثرة الفنت ومن كثرة الويالت اليت متر هبا، إىل أن تتهيأ نفسياً بكل انتظار 
وبكل شوق وبكل ِإحلاح إىل أن اخلالص الوحيد والعالج الوحيد هلا كلها 
هو اإلسالم، وتؤمن البشرية وقد جربت أنظمة متلفة من رأمسالية وشيوعية 
واشرتاكية وأنظمة أخرى وحضارات متلفة وحضارات متباينة، نعم وأجهزة 
تزداد املشاكل  متلفة ومتعددة، وترى فشل اجلميع وعدم كفائتها. وطبعاً 
احلروب  ونسب  الفقر  ونسب  اجملاعة  نسب  تزداد  يوم،  بعد  يوماً  البشرية 
بعد يوم، إىل أن  ونسب الفنت ونسب القالقل ونسب االضطرابات يوماً 
تصل البشرية إىل أن ال ملص إال اإلسالم وال عالج إال اإلسالم وال حّل إال 
اإلسالم وال كافل لسائر املشاكل إال اإلسالم. إذا تيأت البشرية إىل اإلسالم 
 وإىل نظام اإلسالم كحل وكعالج كان ظرفاً مهيأً ومناسباً خلروج اإلمام
فيخرج والبشرية تت رايته ألهنا راية اإلسالم الذي هو احلل الوحيد لسائر 

املشاكل املادية واالقتصادية واألمنية.
وهذا ما تؤكد عليه النصوص اليت تذكر أنه خيرج بعد ما ملئت األرض ظلماً 
وجوراً، والرسول ال يكذب، وهذا ليس معناه أن كل بقعة بقعة ستمتلئ 
ولكن أغلب بقاع العامل هكذا )متأل األرض ظلماً وجوراً فيخرج رجل من 
أهل بييت فيملؤها قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً(. فالبد للبشرية 
أن ختوض هذه التجربة املريرة اليت تيئها لقبول دولة اإلمام ولقبول صوت 

.اإلمام
الوجه الثاني: السيد محمد باقر الصدر يذكر أن غيبة اإلمام نافعة حىت 
من  غريه  يطرحه  ال  به  خيتص  والرأي  البشرية،  عن  فضالً  نفسه،  لإلمام 

العلماء. يقول: 
بُعث  متى  بن عمران  موسى  فمثالً  للدور،  مناسبة  إلى كفاءة  يحتاج  كل دور 
رسواًل؟ لما بلغ أربعين سنة والقرآن الكريم يقول: »َوَلمَّا بتََلَغ َأُشدَُّه َواْسَتوى«13 
َو  ُحْكماً  »آتتَْيناُه  ورجولته كاملة...  ناضجة  وخبرته  ناضجاً  عقله  أصبح  يعني 
ِعْلمًا« الدور كان يحتاج إلى هذا النوع من الكفاءة، يعني ما كان يمكن لموسى 

بن عمران أن يقوم بدوره كرسول إال بعد هذا السن وبعد هذه التجربة.14
نأيت إىل النيب األعظم بعث وعمره أربعون سنة، هو نيب منذ والدته، وقد 

ورد عنه كما يف كتاب »تفسري الرازي«: 
»كنت نبياً وآدم بين الماء والطين.«15

اهلل تبارك وتعاىل خلق النيب نوراً قبل أن خيلق آدم وأعطاه النبوة قبل أن 
خيلق آدم، نور جيتىب بالنبوة والعصمة والطهارة قبل خلق آدم. ولقد 
ورد عنه: »إن اهلل خلق نوري ونور علي قبل أن يخلق آدم بألفي عام.«16 

كما ورد عنه: »كنت نبياً وآدم بين الماء والطين.«17
إذن هو نيب منذ والدته، فلماذا مل يبعث إال وعمره أربعني سنة؟ ألنه ما بعث 
بالدعوة وإن كان نبياً إال بعد أربعني سنة، والتجربة اإلسالمية تقتضي تيئته 

كقائد تنقاد له النفوس وتذعن له القلوب وتلتف حول رايته وتؤمن خبربته 
وتؤمن بنضجه وتؤمن بفكره، وحيتاج إىل أن مير هبذا السن، وحيتاج إىل أن مير 
هبذه التجربة، وحيتاج إىل أن مير هبذا احلد املعني فيتهيأ لقيادة األمة آنذاك، 

فالدور حيتاج إىل هذا االستعداد.
بالنسبة لإلمام املنتظر، السيد الصدر - وهذا رأي خيتص به ولعله غريب 

على الناس - يقول: 
إّن الدور الذي يقوم به اإلمام المنتظر ليس دوراً عادياً، لم يقم به نبي وال رسول، 
إقامة دولة إسالمية على جميع بقاع األرض، هذا الدور الذي هو إقامة دولة 
إسالمية على جميع بقاع األرض، وكما في بعض الروايات تستمر هذه الدولة 
أربعين سنة،18 إقامة دولة على جميع بقاع األرض ولمدة أربعين سنة دور عمالق 

ما قام به أحد قبله ال من األنبياء وال من الرسل وال من األوصياء.
إذن حيتاج هذا الدور إىل كفاءة تتناسب مع الدور نفسه، فإّن ضخامة الدور 
تقتضي ضخامة الكفاءة وضخامة االستعداد، كلما كان الدور عظيماً احتاج 
إىل عظمة يف الكفاءة أكثر، وكلما كان الدور أكرب احتاج إىل كفاءات أكرب 
واستعدادات أكرب، واإلمام املنتظر يقوم بدور ما قام به أحد، وهو إقامة دولة 
إسالمية عامة على مجيع بقاع األرض، وهذا حيتاج إىل إعداد وخربة تتناسب 

مع الدور متاماً.
اجملتمعات  احلضارات وعاصر مجيع  إىل شخص عاصر مجيع  وهذا حيتاج 
وعاصر مجيع األنظمة وعاصر مجيع الدول، ألنه إذا عاصر مجيع اجملتمعات 
تعرف على مجيع األهواء وعلى مجيع الشهوات وعلى مجيع أنواع امليول وإذا 
عاصر مجيع األنظمة تعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة يف كل نظام، 
يف  الفناء  وعوامل  البقاء  عوامل  على  تعرف  احلضارات  مجيع  عاصر  وإذا 
كل حضارة معاصرة، فجميع احلضارات معاصرة ومجيع األنظمة معاصرة 
ومجيع اجملتمعات معاصرة، ومجيع األزمنة اليت متر على البشرية تكسب هذا 
الشخص الذي يعاصرها قدراً كامالً يف اخلربة مبا تتاج إليه الدولة اإلسالمية 

العامة على مجيع وجه األرض.
مجيع نقاط الضعف والقوة يف اجملتمعات ويف احلضارات ويف األنظمة ويف 
أجهزة احلكم حاصلة لديه، ألنه عاصر اجلميع وجّرب اجلميع فوصل إىل 

اإلعداد الكايف للقيام بدوره كقائد عام وكقائد لدولة إسالمية عامة.
طبعاً يأيت اإلنسان هنا يتساءل: هل اإلمام قبالً ال يعرف؟ وهل هو قابل 

للتعلم؟ أي أنه كلما عاش يتعلم أكثر، هل اإلمام هكذا!!
وينضج  وخربة  معرفة  يزداد  يعيش  العادي كلما  البشر  اإلنسان  صحيح 
ويتكامل، لكن كإمام معصوم هل اإلمام كذلك؟! يعين حيتاج إىل أن يعيش 
فرتة طويلة من الزمن يكتسب فيها خربات ومعارف وثقافات؟ هل اإلمام 

املعصوم كذلك؟
السيد الصدر جييب عن هذا السؤال يقول: 

عندنا فرق بين العلم وبين الخبرة، العلم أمر نظري والخبرة أمر تطبيقي، واألمر 
معلومات  عنده  الطبيب  فمثالً  آخر،  إنسان  اإلمام كأي  إليه  يحتاج  التطبيقي 
نظرية بحتة، فإنه عندما يبدأ يفتح عيادة ويعالج المرضى تلك المعلومات النظرية 
تظهر للوجود فيبدأ يطبقها أثناء عيادته وأثناء عالجه، هذا الطبييب بعد تطبيقه 
للمعلومات الطبية النظرية ماذا يحصل؟ يحصل على أنه كان عنده علم نظري 

واآلن تحول إلى خبرة، وفرق بين الخبرة والعلم النظري، هذا كان منذ دراسته 
إلى أن انتهى إلى مستوى معين يحمل معلومات نظرية، اآلن عندما بدأ بتطبيقها 

تحول إلى خبرة فالخبرة غير المعلومات النظرية.
 :يقول القرآن الكرمي يف حق النيب

»وََكذِلَك َأْوَحْينا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن َأْمرِنا ما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتاُب َوالَ اإْليماُن«19 
يقول البعض: انظروا النيب قبل البعثة ما كان يعلم شيئاً، ألن اآلية تقول: »ما 
ُكْنَت َتْدِري...«. يعين قبل الوحي أنت ال تعلم شيئاً حىت اإلميان ما كنت 
نزول  قبل  يعين من  اْلِكتاُب«  الناس، »َما  مثل  النيب  فكان  ما هو،  تدري 
القرآن، ولكنه سبحانه وتعاىل يقول يف مورد أخر: »َوال َتُخطُُّه بَِيِميِنَك ِإذاً 
اَلْرتاَب اْلُمْبِطُلوَن«20 إذا كانت تلك اآلية تقول: ما كنت تدري ما الكتاب 

وال اإلميان، ما هو معىن هذه اآلية؟
فهذا هو الذي نركز عليه، وهو الفرق بني الدراية النظرية والدراية التطبيقية، 
يدري  البعثة  قبل   األعظم والنيب  التفصيلية،  الدراية  التطبيقية،  الدراية 
بتمام األمور ولكن دراية نظرية ودراية علمية، وبعد البعثة ما درى به جمال 
التطبيق، خاض حروباً وخاض غزوات وطبق دولة إسالمية وعاصر منافقني 
وعاصر اليهود وعاصر املسيحيني، جادهلم وناقشهم، وهذا النوع من التجربة 
اليت مر هبا النيب ثالث وعشرين سنة ويطبق ما درى، يطبق املعلومات 

النظرية خالل ثالث وعشرين سنة.
يقول »صاحب امليزان« هذه الثالث والعشرين دراية تفصيلية، يقول له: أنت 
قبل نزول الوحي وقبل نزول الكتاب لم تكن عندك دراية تفصيلية، دراية تطبيقية 

ثم أعطيناك هذه الدراية التفصيلية ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان.21
حنن نؤمن بأن اإلمام املعصوم منذ والدته يعلم ويدري سائر األمور اليت 
إليه  إليه اجملتمعات وما تتاج  العامة وما تتاج  الدولة اإلسالمية  تتاجها 

احلضارات واألجهزة املختلفة، كان يعلم بذلك لكنه علم نظري.
لكن معاصرة اإلمام بالفعل، فعالً اإلمام يعيش 1400 سنة تقريباً يعاصر 
احلضارات بنفسه ويكتشف األنظمة بنفسه ويعاصر اجملتمعات بنفسه، هذا 
النوع من التجربة اليت مير هبا أثناء غيبته، تّول ذلك العلم النظري إىل خربة 
تطبيقية، وهذه اخلربة التطبيقية تساعد على إقامة النظام اإلسالمي العام على 

وجه األرض.
يف   الصادق اإلمام  عن  ورد  فقد  هذا،  تؤيد  روايات  عندنا  وتوجد 
»الكايف«: »لوال أننا نزداد كل جمعة لنفذ ما عندنا.«22 اإلمام يتكامل ومير 

مبراحل تكاملية، تزداد علومه ومعارفه.
إذن السيد يقرر أن الغيبة ضرورية حىت لإلمام وليست ضرورية فقط لنا 
وللعامل، حىت يتم اإلعداد الكايف املناسب للدور الذي يقوم به، وهو دور 

إقامة حلكم اإلسالمي العام على مجيع وجه األرض.
إنّا ندرك أن هذا الرأي أّواًل خاص بالسيد الصدر، وبعض العلماء  وطبعاً 
خيتلف معه ويرى أن اإلمام املعصوم ال حيتاج إىل هذه اخلربة وال حيتاج إىل 
هذه التجربة ألنه قادر على تطبيق النظام يف أي ظرف ويف أي وقت وهو 
يف غري حاجة إىل اخلربة وغري حاجة إىل أن مير هبذه التجربة. هذا اختالف 

يف اآلراء.
هذا بالنسبة إىل النقطة الثانية، مسألة غيبة اإلمام املنتظر ودوافع الغيبة.

الهوامش:
1. راجع »سنن« الرتمذي، ج 5، ص 328؛ »السنن الكربى«، النسائي، ج 5، ص 

45 و... .
2. سورة التوبة، اآلية 33.

3. سورة القصص، اآلية 5.
4. »املستدرك«، احلاكم، ج 4، صص 464، 557.

5. »كنز العمال«، املتقي اهلندي، ج 14، ص 261، ح 38653، ج 14، ص 
264، ح 38662.

امليزان« البن حجر، ج 3،  العقىب« للطربي، ص 136؛ »لسان  6. راجع »ذخائر 
ص 238.

7. راجع »وفيات األعيان« البن خلكان، ج 4، ص 176.
8. راجع »صحيح« البخاري، ج 8، ص 127؛ »صحيح« مسلم، ج 6، ص 3؛ 

»مسند« أمحد، ج 5، صص 86-107 و... .
9. »صحيح« مسلم، ج 6، ص 22، ولفظ احلديث: »... ومن مات وليس يف عنقه 

بيعة مات ميتة جاهلية.«
10. سورة النساء، اآلية 157.
11. سورة النساء، اآلية 158.

12. سورة التوبة، اآلية 33.
13. سورة القصص، اآلية 14.

14. راجع »حبث حول املهدي« للسيد الشهيد الصدر.
15. »تفسري الرازي«، ج 3، ص 213.

16. راجع »معاين االخبار« للصدوق، ج 56، ح 4؛ »مناقب آل أيب طالب« البن 
شهر آشوب، ج 1، ص 27.

17. »املناقب« البن شهر آشوب، ج 1، ص 214؛ »مسند« أمحد، ج 4، ص 66 
وفيه )آدم بني الروح واجلسد(؛ »كنز العمال« للمتقى اهلندي، ج 11، ص 450، ح 

32115، وفيه: )بني الروح والطني(.
البن  »الفنت«  باب 11؛  السلمي، ص 241،  للشافعي  الدرر«  »عقد  راجع   .18

طاووس، 80، باب 182.
19. سورة الشورى، اآلية 52.

20. سورة العنكبوت، اآلية 48.
21. راجع تفسري امليزان للطباطبائي، ج 18، ص 77.

22. »الكايف«، الكليين، ج 1: 54، باب لوال ان األئمة يزدادون لنفد ما عندهم، 
ولفظ احلديث يف الكايف: »لوال أنا نزداد النفدنا«.

المصدر: موقع رواق الحجاج.



53

52 ِقطع الماس

٭ الرقم 41
٭ شعبان املعّظم

1439

ِقطع الماس
٭ الرقم 41

٭ شعبان املعّظم
1439

روی عن فضالة بن أيوب عن سدير قال مسعت أبا عبد اهلل يقول:
»إن في القائم سنة من يوسف.« 

قلت: كأنك تذكر خبره أو غيبته؟ 
قال يل: »و ما تنكر من ]هذا[ هذه األمة أشباه الخنازير؟! 

إن إخوة يوسف كانوا أسباطا أوالد أنبياء تاجروا بيوسف و باعوه و خاطبوه و هم 
إخوته و هو أخوهم فلم يعرفوه حتى قال لهم يوسف:  »أنا يوسف !«

فما تنكر هذه األمة الملعونة أن يكون اهلل عز و جل في وقت من األوقات 
يريد أن يستر حجته لقد كان يوسف أحب إليه من ملك مصر و كان بينه و بين 
والده مسيرة ثمانية عشر يوما فلو أراد اهلل عز و جل أن يعرف مكانه لقدر على 
ذلك و اهلل لقد سار يعقوب و ولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر. 
فما تنكر هذه األمة أن يكون اهلل أن يفعل بحجته ما فعل بيوسف و أن يكون 

يسير في أسواقهم و يطأ بسطهم و هم ال يعرفونه حتى يأذن اهلل عز و جل أن 
يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف حين قال: 

»َهْل َعِلْمُتْم ما فتََعْلُتْم بُِيوُسَف َو َأخيِه ِإْذ أَنتُْتْم جاِهُلوَن؟ 
قاُلوا: َأ ِإنََّك أَلَْنَت يُوُسُف؟ 

قاَل: أَنَا يُوُسُف َو هذا َأخي .«1

الهوامش:
1. سورة يوسف، اآليات 90-89.

االولی،  الطبعة  قم،  »علل الّشرائع«،  على،  بن  محّمد  بابويه،  ابن  المصدر: 
1966م.، ج 1، ص 244.

تقدیم األدعیة

زيارة عاشوراء هي اليت يُزار هبا اإلمام احلسني )عن بعد أو عن قرب( 
وهبا تتذكر الشيعة ما حّل به وبأهل بيته وأصحابه يف كربالء يوم عاشوراء 
من قتٍل وسيٍب، وهلا مكانة خاصة عند الشيعة فقراءتا مؤّكد عليها يف أغلب 
األوقات، سّيما يف الفرتة الواقعة بني األول من حمرم احلرام والعشرين من شهر 

صفر أي األربعني.

فضلها
بوصفهما  فتمّيزتا  أكثر،  إحدامها  اشتهرت  لكن  لـعاشوراء  زيارتان  توجد 

المشهورة أو المتداولة وغير المشهورة أو غير المتداولة. 
أّما زيارة عاشوراء فكفاها فضالً وشرفاً اهّنا ال تسانخ سائر الزّيارات اّليت هي 
من انشاء املعصوم وامالئه يف ظاهر االمر وان كان ال يربز من قلوهبم الطّاهرة 
االّ ما تبلغها من املبدأ االعلى بل تسانخ االحاديث القدسّية اليت أوحى اهلل 
جّلت عظمته هبا اىل جربئيل بنّصها مبا فيها من الّلعن والّسالم والّدعاء، 
فأبلغها جربئيل اىل خامت الّنبيني وهي كما دّلت عليه التجارب فريدة 
يف آثارها من قضاء احلوائج ونيل املقاصد ودفع االعادي لو واضب عليها 
الزّائر أربعني يوماً أو أقّل. ولكن أعظم ما انتجته من الفوائد ما يف كتاب 

»دارالّسالم« ومّلخصه. 
انّه حدث الثّقة الّصالح الّتقي الحاج المولى حسن اليزدي، اجملاور للمشهد 
الغروّي وهو من اّلذين وفوا حبّق اجملاورة وأتعبوا أنفسهم يف العبادة، عن الثّقة 

االمني الحاج محّمد علّي اليزدي قال: 
كان يف »يزد« رجل صاحل فاضل مشتغل بنفسه ومواظب لعمارة رمسه يبيت 
يف الّليايل مبقربة خارج بلدة يزد تُعرف بالـ»مزار« وفيها مجلة من الّصلحاء، 
عّلم وغريه اىل أن صار عّشاراً 

ُ
وكان له جار نشأ معه من صغر سّنه عند امل

وكان كذلك اىل أن مات ودفن يف تلك املقربة قريباً من احملّل الَّذي كان يبيت 
يف الّرجل الّصاحل املذكور، فرآه بعد موته بأقّل من شهر يف املنام يف زّي حسن 

وعليه نضرة الّنعيم، فتقّدم اليه وقال له: 
اّني عالم بمبدئك ومنتهاك وباطنك وظاهرك ولم تكن مّمن يحتمل في حّقه 
حسن الباطن ولم يكن عملك مقتضياً أّن العذاب والنكال فبم نلت هذا المقام؟ 
قال: نعم االمر كما قلت، كنت مقيماً في أشّد العذاب من يوم وفاتي الى أمس 
وقد توفّيت فيه زوجة االستاذ أشرف الحّداد ودفنت في هذا المكان، وأشار 
 الى طرف بينه وبينه قريب من مائة ذراع وفي ليلة دفنها زارها أبو عبد اهلل
ثالث مّرات وفي المّرة الثّالثة أمر برفع العذاب عن هذه المقبرة فصرت في نعمة 

وسعة وخفض عيش ودعة. 

احلّدادين  ُسوق  يف  فطلبه  وحمّله  باحلّداد  معرفة  له  تكن  ومل  متحرّياً  فانتبه 
فوجده، فقال له: ألك زوجة؟ 

قال: نعم توفّيت باالمس ودفنتها في المكان الفالني وذكر املوضع الَّذي أشار 
اليه. 

قال: فهل زارت أبا عبد اهلل؟ 
قال: ال. 

قال: فهل كانت تذكر مصائبه؟ 
قال: ال. 

قال: فهل كان لها مجلس تذكر فيه مصائبه؟ 
قال: ال. 

فقال الّرجل: وما تريد من الّسؤال؟ 
فقّص عليه رؤياه، قال: كانت مواظبة على زيارة عاشوراء.

و ورد يف كتاب »الّنجم الثّاقب« قّصة تشّرف الحاج الّسيد احمد الّرشتي 
باحلُضور عند امام العصر يف سفر احلّج وقوله له: »لماذا ال تقرأ زيارة 

عاشوراء، عاشوراء عاشوراء عاشوراء.«1

مضامين الزيارة
- تبدأ الزيارة بالسالم على اإلمام احلسني وعلى أصحابه والتفّجع ملا 

أصاهبم يوم عاشوراء: 
»اَلسَّالُم َعَليَك يا اَبا َعْبِد اهلِل اَلسَّالُم َعَليَك ياْبَن َرُسوِل اهلِل...«.

- يتكرر يف الزيارة اللعن والرباءة ممن قاتل احلسني أو أعان القاتلني أو 
فرح مبا جرى على احلسني من قتل واستباحة الدماء، وما جرى على 

أهله ونسائه من سيب وتشهري وإذالل وتنكيل واإلعانة على الظلم: 
»فتََلَعَن اهللُ اُمًَّة َاسََّسْت َاساَس الظُّْلِم َواْلَجْوِر َعَلْيُكْم َاْهَل اْلبتَْيِت، َوَلَعَن اهللُ اُمًَّة 
َدفتََعْتُكْم َعْن َمقاِمُكْم َوَازالَْتُكْم َعْن َمراتِِبُكُم الَّتي رَتتََّبُكُم اهللُ فيها، َوَلَعَن اهللُ اُمًَّة 

قتَتتََلْتُكْم َوَلَعَن اهللُ اْلُمَمهِّديَن َلُهْم بِالَّتْمكيِن ِمْن ِقتاِلُكْم.«
- إعالن للبيعة وجتديدها والوالء لإلمامعليه السالم والرباءة من أعدائه: 
»يَا اَبا َعْبِداهلِل ِاّني ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم َوَحْرٌب ِلَمْن حارََبُكْم ِالى يتَْوِم اْلِقَياَمِة.«

- التصريح بأن من ناصب أهل البيت العداَء هم بنو أمية وآل زياد وآل 
مروان: 

»َوَلَعَن اهللُ آَل زِيَاد َوآَل َمْرواَن، َوَلَعَن اهللُ بَني اَُميََّة قاِطَبًة، َوَلَعَن اهللُ اْبَن َمْرجانََة، 
َوَلَعَن اهللُ ُعَمَر ْبَن َسْعد، َوَلَعَن اهللُ ِشْمراً.«

عاشوراء، عاشوراء، عاشوراء

علة الغيبة

ما ينال أحد خري الدنيا و اآلخرة إال حبسن الظن باهلل تعاىل ؛ و ليس حيسن 
ظن عبد بربه إال كان عند ظن عبده به ألن اهلل تعاىل يستحي أن خيلف 
ظن عبده به و رجائه فأحسنوا الظن باهلل و ارغبوا فيما عند اهلل فإنه سبحانه 

يقول للظاملني باهلل 
»َظنَّ السَّْوِء َعَلْيِهْم دائَِرُة السَّْوِء َو َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َو َلَعنتَُهْم َو َأَعدَّ َلُهْم َجَهنََّم 

َو ساَءْت َمصيرا.«1
و قال اهلل تعاىل  »َو اْدُعوُه َخْوفاً َو َطَمعا.«2

ففي احلديث القدسي:  »أنا عند ظن عبدي بي فال يظن عبدي بي إال خيرا.«
و قال رسول اهلل: »ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجابة.«

و فيما أوحى اهلل إىل موسى : »يا موسى ما دعوتني و رجوتني فإني سأغفر 
لك.«

»إذا  قال :   اهلل عبد  أيب  عن  حدثه  عمن  الفراء  بن  سليمان  روى  و 
دعوت فظن حاجتك بالباب«  و يف رواية أخرى »فأقبل بقلبك و ظن حاجتك 

بالباب.«
و كيف ال حيسن الظن به و هو أكرم األكرمني و أرحم الرامحني- و هو 

الذي سبقت رمحته غضبه.
و روي:  أن اهلل سبحانه ملا نفخ يف آدم من روحه و صار بشرا فعند 
ما استوى جالسا عطس فأهلم أن قال : »الحمد هلل رب العالمين.«  فقال 

علل الشرائع - أدب الدعاء

حسن الظن بمالك العباد 

- التأكيد على طلب الثأر من القتلة وُمستحّلي دماء احلسني وأصحابه 
 :عند قيام ولّيه اإلمام املهدي املنتظر

َْكَرَم َمقاَمَك َواَْكَرَمني َاْن يتَْرزُقَني طََلَب ثاِرَك َمَع ِامام َمْنُصور  »فََاْسَأُل اهلَل الَّذي 
».ِمْن َاْهِل بتَْيِت ُمَحمَّد

- التقرب إىل اإلمام احلسني وإىل فاطمة الزهراء وأمري املؤمنني والتأكيد 
على واليتهم والرباءة من أعدائهم وظامليهم وظاملي أتباعهم: 

»يَا اَبا َعْبِداهلِل ِاّني اَتتََقرَُّب ِالى اهلِل َو ِالى َرُسوِلِه َوِالى َاميِر اْلُمْؤِمنيَن َوِالى فاِطَمَة 
َوِاَلى اْلَحَسِن َوِالَْيَك ِبُمواالِتَك َوبِاْلَبراَءِة ِممَّْن قاتتََلَك َوَنَصَب َلَك اْلَحْرَب ...«

- التوسل إىل اهلل تعاىل وطلب املقام احملمود ومصاحبة النيب وعرتته: 
»اَللّتُهمَّ اْجَعْلني ِفي َمقامي هذا ِممَّْن تَنالُُه ِمْنَك َصَلواٌت َورَْحَمٌة َوَمْغِفَرٌة، اَللّتُهمَّ 

اْجَعْل َمْحَياَى َمْحَيا ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َوَمماتي َمماَت ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد.«

- التقرب إىل اهلل بشكر نعمائه وحبمده والثناء عليه ملا نزلت من مصائب: 
اَْلَحْمُد هلِل َعلى َعظيِم  َلَك َعلى ُمصاِبِهْم  الّشاِكريَن  َحْمَد  اْلَحْمُد  َلَك  »اَللّتُهمَّ 
َرزِيَّتي اَللّتُهمَّ اْرزُْقني َشفاَعَة اْلُحَسْيِن يتَْوَم اْلُوُروِد َوثتَبِّْت لي َقَدَم ِصْدق ِعْنَدَك َمَع 

2»اْلُحَسْيِن َوَاْصحاِب اْلُحَسْيِن اَلَّذيَن َبَذُلوا ُمَهَجُهْم ُدوَن اْلُحَسْيِن

الهوامش:
1. موقع مؤسسة آية اهلل العظمى امليالين إلحياء الفكر الشيعي:

http://qadatona.org
2. املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت عليهم السالم، ويكي شيعة:

 http://ar.wikishia.net/view
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أدب الدعاء - الحكایات

15 شعبان، ذکری والدة حّجة بن احلسن العسکری
عن أبي حمزة ثابت بن ديناٍر الثمالي قال: 

 :سألت أبا جعفٍر حممد بن علٍي الباقر
 :يا ابن رسول اهلل فلستم كلكم قائمين بالحق؟ قال

»بلى.« 
 :قلت: فلم سمي القائم قائمًا؟ قال

»لما قتل جدي الحسين ضجت عليه المالئكة إلى اهلل تعالى بالبكاء و 
النحيب و قالوا إلهنا و سيدنا أ تغفل عمن قتل صفوتك و ابن صفوتك و خيرتك 
من خلقك فأوحى اهلل عز و جل إليهم قروا مالئكتي فو عزتي و جاللي ألنتقمن 
 منهم و لو بعد حيٍن ثم كشف اهلل عز و جل عن األئمة من ولد الحسين
للمالئكة فسرت المالئكة بذلك فإذا أحدهم قائٌم يصلي فقال اهلل عز و جل 

بذلك القائم أنتقم منهم.«

احليدرية  املكتبة  منشورات  الشرائع«،  »علل  الصدوق،  الشيخ  املصدر: 
ومطبعتها يف النجف، ص 160.

قائم آل محّمد

اهلل تعاىل: »يرحمك اهلل يا آدم!« فكان أّول خطاب توجه إليه منه بالرمحة.
و روي : أن اهلل سبحانه قال ملوسى حني أرسله إىل فرعون يتوعده: »و 

أخبره أني إلى العفو و المغفرة أسرع مني إلى الغضب و العقوبة.«
و روي  أنه استغاث مبوسى حني أدركه الغرق و مل يستغث باهلل فأوحي 

إليه: »يا موسى! لم تغث فرعون ألنك لم تخلقه و لو استغاث بي ألغثته.«
و روى محّمد بن خالد يف كتابه عن النيب قال : 

»لما صار يونس إلى البحر الذي فيه قارون، قال القارون للملك الموكل 
به ما هذا الدوي و الهول الذي أسمعه؟ قال له الملك: هذا يونس الذي حبسه 
اهلل في بطن الحوت فجالت به البحار السبعة حتى صارت إلى هذا البحر فهذا 

الدوي و الهول لمكانه. 
فقال: أ تأذن لي في مكالمته؟ 

فقال قد أذنت لك. 
فقال له قارون: إن توبتي جعلت إلى موسى و قد تبت إلى موسى فلم يقبل 

مني- و أنت لو تبت إلى اهلل لوجدته عند أول قدم ترجع بها إليه و ال تنظر إلى 
حسن صنائعه بعباده و كيف تعلقت عنايته باإلحسان إليهم و الرحمة لهم.«

الهوامش:
1. سورة الفتح، اآلية 6.

2. سورة االعراف، اآلية 56.

المصدر: ابن فهد حلى، احمد بن محّمد، »عدة الداعي و نجاح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق. ص 145-144.

ابوذر الّصّديق
هو ُجْنُدْب بُن ُجناَدة بن سفيان الِغفاري املعروف بأبی ذر الغفاري، من كبار 
صحابة النيب األكرم، واإلمام علي ومن أركان اإلسالم األربعة ومن 
حميب النيب وأهل بيته الصادقني. له خصائص ومناقب كثرية ذكرها 
الشيعة و أهل السنة. نفاه اخلليفة الثالث عثمان إىل الربذة، ومات هناك. 

کيفية إسالم ابي ذّر
عن أيب عبد اهلل قال: 

»إن أبا ذر كان يف بطن مر يرعى غنما له فأتى ذئب عن ميني غنمه فهش 
بعصاه على الذئب فجاء الذئب عن مشاله فهش عليه أبو ذر.

مث قال له أبو ذر: ما رأيت ذئبا أخبث منك و ال شرا. 
فقال له الذئب: شر و اهلل مني أهل »مكة« بعث اهلل عز و جل إليهم نبيا 

فكذبوه و شتموه. 
فوقع يف أذن أبی ذر فقال المرأته هلمي مزودي  و إداوتي و عصاي.

مث خرج على رجليه يريد مكة ليعلم خرب الذئب و ما أتاه به حىت بلغ مكة 
فدخلها يف ساعة حارة و قد تعب و نصب. 

فأتى زمزم و قد عطش فاغرتف دلوا فخرج لنب. فقال يف نفسه: هذا و اهلل 
يدلني على أن ما خبرني الذئب و ما جئت له حق. 

فشرب و جاء إىل جانب من جوانب املسجد فإذا حلقة من قريش فجلس 
إليهم فرآهم يشتمون النيب كما قال الذئب. فما زالوا يف ذلك من ذكر 
قال  رأوه  فلما  النهار  آخر  من  أبوطالب  جاء  له حىت  الشتم  و   النيب

بعضهم لبعض: كفوا فقد جاء عمه. 
قال: فكفوا فما زال حيدثهم و يكلمهم حىت كان آخر النهار. 

مث قام و قمت على أثره فالتفت إيل فقال: اذكر حاجتك. 
فقلت: هذا النبي المبعوث فيكم؟ 

قال: و ما تصنع به؟ 
قلت: أومن  به و أصدقه و أعرض عليه نفسي و ال يأمرني بشي ء إال أطعته. 

فقال: و تفعل؟
فقلت: نعم. 

قال: فتعال غدا في هذا الوقت إلي حتى أدفعك إليه. 
قال: فبت تلك الليلة يف املسجد حىت إذا كان الغد جلست معهم فما زالوا 

يف ذكر النيب و شتمه حىت إذا طلع أبوطالب. 
فلما رأوه قال بعضهم لبعض: . 

فأمسكوا فما زال حيدثهم حىت قام فتبعته، فسلمت عليه فقال: اذكر حاجتك. 
فقلت: النبي المبعوث فيكم؟ 

قال: و ما تصنع به؟ 
فقلت: أومن به و أصدقه و أعرض عليه نفسي و ال يأمرني بشي ء إال أطعته. 

قال: و تفعل؟ 
قلت: نعم. 

فقال: قم معي. 
فتبعته فدفعين إىل بيت فيه حمزة فسلمت عليه و جلست. 

فقال يل: ما حاجتك؟ 
فقلت: هذا النبي المبعوث فيكم. 

فقال: و ما حاجتك إليه؟ 
قلت: أومن به و أصدقه و أعرض عليه نفسي و ال يأمرني بشي ء إال أطعته. 

سیرة األخیار
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فقال: تشهد أن ال إله إال اهلل و أن محّمدا رسول اهلل. 
.قال فشهدت، قال فدفعين محزة إىل بيت فيه جعفر

فسلمت عليه و جلست، فقال يل جعفر: ما حاجتك؟ 
فقلت: هذا النبي المبعوث فيكم.

قال: و ما حاجتك إليه؟ 
فقلت: أومن به و أصدقه و أعرض عليه نفسي و ال يأمرني بشي ء إال أطعته. 
فقال: تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أن محّمدا عبده و رسوله. 
 :فسلمت و جلست، فقال .فشهدت، فدفعين إىل بيت فيه علي

»ما حاجتك؟« 
فقلت: هذا النبي المبعوث فيكم. 

قال: »و ما حاجتك إليه؟«
قلت: أومن به و أصدقه و أعرض عليه نفسي و ال يأمرني بشي ء إال أطعته. 

فقال: »تشهد أن ال إله إال اهلل و أن محّمدا رسول اهلل.« 
فشهدت فدفعين إىل بيت فيه رسول اهلل فسلمت و جلست فقال يل 

رسول اهلل: »ما حاجتك؟« 
قلت: النبي المبعوث فيكم. 

قال: »و ما حاجتك إليه؟« 
قلت: أومن به و أصدقه و ال يأمرني بشي ء إال أطعته. 

فقال: »تشهد أن ال إله إال اهلل و أن محّمدا رسول اهلل.« 
فقلت: أشهد أن ال إله إال اهلل و أن محّمدا رسول اهلل. 

فقال يل رسول اهلل: »يا أبا ذر! انطلق إلى بالدك فإنك تجد ابن عم لك 
قد مات و ليس له وارث غيرك فخذ ماله و أقم عند أهلك حتى يظهر أمرنا.« 

».فرجع أبو ذر فأخذ املال و أقام عند أهله حىت ظهر أمر رسول اهلل
فقال أبو عبد اهلل: »هذا حديث أبی ذر و إسالمه رضي اهلل عنه ...«1 

أصدق الناس
روی عن أنس بن مالك قال: كنت أنا و أبو ذر و سلمان و زيد بن ثابت و زيد 
 فقبلهما رسول اهلل إذ دخل احلسن و احلسني بن أرقم عند النيب

و قام أبو ذر فانكب عليهما و قبل أيديهما مث رجع فقعد معنا. 
فقلنا له سرا: رأيت رجال شيخا من أصحاب رسول اهلل يقوم إلى صبيين من 

بني هاشم فينكب عليهما و يقبل أيديهما؟ 
فقال: نعم لو سمعتم ما سمعت فيهما من رسول اهلل  لفعلتم بهما أكثر مما 

فعلت. 
قلنا: و ما ذا سمعت يا أبا ذر؟ 

قال: سمعته يقول لعلي و لهما: »يا علي! و اهلل لو أن رجال صلى و صام 
حتى يصير كالشن البالي إذا ما نفع صالته و صومه إال بحبكم، يا علي! من 
توسل إلى اهلل بحبكم فحق على اهلل أن ال يرده، يا علي! من أحبكم و تمسك 

بكم فقد تمسك بالعروة الوثقى.« 
قال: مث قام أبو ذر و خرج و تقدمنا إىل رسول اهلل فقلنا: يا رسول اهلل! 

أخبرنا أبو ذر عنك بكيت و كيت. 
قال: »صدق أبو ذر. صدق و اهلل ما أظلت الخضراء و ال أقلت الغبراء 

على ذي لهجة أصدق  من أبی ذر.«2 

شيعة علّی بن ابی طالب
  قال: »كان الناس أهل ردة بعد النبي حنان عن أبيه عن أيب جعفر

إال ثالثة.« 
فقلت: و من الثالثة؟ 

فقال: »المقداد بن األسود و أبو ذر الغفاري و سلمان الفارسي رحمة اهلل و 
بركاته عليهم ثم عرف أناس بعد يسير.« 

و قال: »هؤالء الذين  دارت عليهم الرحى و أبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير 
المؤمنين ع مكرها فبايع و ذلك قول اهلل تعالى: »َو ما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد 
َخَلْت ِمْن قتَْبِلِه الرُُّسُل َأ فَِإْن ماَت َأْو قُِتَل انتَْقَلْبُتْم َعلى  َأْعقاِبُكْم َو َمْن يتَنتَْقِلْب 

َعلى  َعِقبتَْيِه فتََلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً َو َسَيْجِزي اللَُّه الشَّاِكرين .«3و4 
 عن أبي جهضم األزدي عن أبيه قال: ملا أخرج عثمان، أبا ذر الغفاري
من »املدينة« إىل »الشام«، كان يقوم يف كل يوم فيعظ الناس و يأمرهم 
بالتمسك بطاعة اهلل، و حيذرهم من ارتكاب معاصيه و يروي عن رسول 
اهلل ما مسعه منه يف فضائل أهل بيته و حيضهم على التمسك بعرتته. 

فكتب معاوية إىل عثمان: 
أما بعد؛ 

فإن أبا ذر يصبح إذا أصبح و يمسي إذا أمسى و جماعة من الناس كثيرة عنده 
فيقول كيت و كيت. 

فإن كان لك حاجة في الناس قبلي فأقدم أبا ذر إليك فإني أخاف أن يفسد 
الناس عليك. 

و السالم. 
فكتب إليه عثمان: 

أما بعد؛ 
فأشخص إلي أبا ذر حين تنظر في كتابي هذا. 

و السالم
فبعث معاوية إىل أبی ذر فدعاه و أقرأه كتاب عثمان و قال له النجا الساعة 
فقتب ناقته بغري وطاء مث اخنسوا به الناقة و تعتعوه حىت توصلوه »الربذة« 
فنزلوه هبا من غري أنيس حىت يقضي اهلل فيه ما هو قاض فأخرجوه متعتعا 

ملهوزا بالعصي- و تقدم أن ال يشيعه أحد من الناس. 
فبلغ ذلك أمري املؤمنني علي بن أيب طالب فبكى، حىت بل حليته بدموعه 
مث قال: »أ هكذا يصنع بصاحب رسول اهلل؟ إنا هلل و إنا إليه راجعون.«  
مث هنض و معه احلسن و احلسني و عبد اهلل بن العباس و الفضل و قثم 
و عبيد اهلل حىت حلقوا أبا ذر، فشيعوه فلما بصر هبم أبو ذر حن إليهم و 
بكى عليهم و قال: بأبي وجوه إذا رأيتها ذكرت بها رسول اهلل و شملتني 

البركة برؤيتها. 
مث رفع يديه إىل السماء و قال: »اللهم إني أحبهم و لو قطعت إربا إربا في 
محبتهم ما زلت عنها ابتغاء وجهك و الدار اآلخرة فارجعوا رحمكم اهلل و اهلل 

أسأل أن يخلفني فيكم أحسن الخالفة.« 
سیرة األخیارفودعه القوم و رجعوا و هم يبكون على فراقه.5 

الغربة والوحدة، هما نتيجة مكافحة الظلم
دخل أبو ذر علي عثمان بعض األيام و عنده قوم ميدحونه باألباطيل، فأخذ 
له عثمان: ويلك ما هذا  فقال  به وجوههم.  الرتاب فضرب  بيده كفا من 

تضرب وجوه المسلمين بالتراب؟ 
 اعلم أني سمعت رسول اهلل  قال: إني لم أفعل إال ما أمر به رسول اهلل

يقول:  »إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب .«
و قد رأيت هؤالء يتقربون باألباطيل إليك و ميدحونك مبا ليس فيك، فقال 
له عثمان: كذبت فبينا هو يكذبه و يغلظ له يف القول و أبو ذر خياصمه إذ 
دخل أمري املؤمنني فقال له عثمان: يا علي أ ما ترى هذا الكذاب كيف 

يكذب على رسول اهلل؟ 
فقال له علي: »أنزله يا عثمان! فيما قال منزلة مؤمن آل فرعون. قال 
اهلل عّز اسمه : »ِإْن َيُك كاِذباً فتََعَلْيِه َكِذبُُه َو ِإْن َيُك صاِدقاً ُيِصْبُكْم بتَْعُض الَّذي 

يَِعدُُكم.«  
فغضب عثمان و قال: اسكت بفيك التراب. 

فجثا على ركبتيه ، مث قال: »له بل بفيك التراب سيكون .«6 
عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهلل قال: 

كان رجل باملدينة يدخل مسجد الرسول فقال: اللهم آنس وحشتي و 
صل وحدتي و ارزقني جليسا صالحا. 

فإذا هو برجل يف أقصى املسجد فسلم عليه و قال له: من أنت يا عبد اهلل؟ 
فقال: أنا أبو ذر. 

فقال الرجل: اهلل أكبر اهلل أكبر. 
فقال أبو ذر: و لم تكبر يا عبد اهلل؟ 

فقال: إني دخلت المسجد فدعوت اهلل عز و جل أن يؤنس وحشتي و أن يصل 
وحدتي و أن يرزقني جليسا صالحا. 

فقال له أبو ذر: أنا أحق بالتكبير منك إذا كنت ذلك الجليس فإني سمعت 
رسول اهلل يقول: »أنا و أنتم على ترعة يوم القيامة حتى يفرغ الناس من 

الحساب.« قم يا عبد اهلل فقد نهى السلطان  عن مجالستي.7 

رحلته
تويف أبوذر يف ذي احلجة سنة 32 هـ.ق. يف خالفة عثمان يف الربذة. ويروى 
أّن رسول اهلل قال له: »يا أباذر تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتدخل 

الجنة وحدك.« 
وقد قام بتغسيله وتكفينه والصالة عليه عبد اهلل بن مسعود ومجاعة معه كانوا 

يف طريقهم من املدينة إىل »الكوفة«.
وروي أن زوجته أم ذر، كانت تبكي عندما حضرته الوفاة، فقال: ما يبكيك؟

فقالت: ما لي ال أبكي وأنت تموت بفالة من األرض، وليس عندي ثوب يسعك 
كفناً لي وال لك، وال بد لي من القيام بجهازك! 

قال: فابشري، والتبكي فإني سمعت رسول اهلل يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن 
رجل منكم بفالة من األرض يشهده عصابة من المؤمنين. وليس من أولئك النفر 
بالفالة  يبق غيري، وقد أصبحت  قرية وجماعة، ولم  إال وقد مات في  أحد، 

أموت؛ فأنا ذلك الرجل، فو اهلل ما كذبت وال كّذبت.8 
روى يف حديث طويل يف غزاة »تبوك« قال: فنظر الناس إىل راكب على 

الطريق، فأخربوا رسول اهلل بذلك، فقال: »كن أبا خيثمة.« 
فأقبل أبو خيثمة و نظروا إىل شخص مقبل، فقال رسول اهلل: »كن 

أبا ذر.« 
فقالوا: هو أبو ذر. 

فقال: »أدركوه بالماء فإنه عطشان.« فأدركوه باملاء و واىف أبو ذر و معه 
إداوة فيها ماء، فقال رسول اهلل: معك ماء و عطشت؟ 

فقال: نعم يا رسول اهلل بأبي أنت و أمي انتهيت إلى صخرة و عليها ماء السماء 
 .فذقته، فإذا هو عذب بارد. فقلت: ال أشربه حتى يشربه حبيبي رسول اهلل
فقال له: »يا أبا ذر تعيش  وحدك ، و تموت  وحدك ، و تبعث وحدك، و تدخل 
الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك و تجهيزك و الصالة 
عليك و دفنك«، مث ذكر أن ذلك وقع كما قال، و أن أهل العراق كان 

فيهم مالك األشتر و أصحابه.9  
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ما  شىّت عصور  من  باملؤلفات  الزاخرة  املهدويّة  املكتبة  ُدرر  من  نفيسة  درّة 
وِفَرقها، هو كتاب  األّمة  من متلف طوائف  وملؤّلفني  الصغرى،  الغيبة  بعد 
»مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم« للـسّيد محّمد تقي الموسوي األصفهاني 
وتنافست  الواسعة،  الشهرة  الكتاب  هذا  حاز  هجريّة(   1348-1301(
املؤّسسات العلمّية على تقيقه وطباعته بالّلغتني العربية والفارسية، فقد طُبع 
يف املرّة األوىل بـ»أصفهان« بعد وفاة مؤّلفه حبواىل العشرين عاماً، مث طُبع يف 
»قّم املقّدسة« مرّاٍت عّدة، وهو عبارة عن جُمّلدين، ويقرب عدد صفحاته من 

األلف صفحة.

مؤلِّف الكتاب
املؤّلف هو السّيد حمّمد تقي املوسوي األصفهاين، من كبار علماء أصفهان 
العرفان  طريق  اختذوا  مّمن  األدباء. كان  والفقهاء  الُنجباء  األجاّلء  وساداتا 
والسري والسلوك، خطيباً بارعاً وواعظاً بليغاً، وهو صاحب املؤّلفات الكثرية 
على ِقَصر عمره البالغ 47 سنة، ومنها »أبواب اجلّنات يف آداب اجُلُمعات«، 

و »تفسري للقرآن الكرمي«.
الواردة يف اإلمام  أنّه كان كثري اإلشتغال جبمع األخبار واآلثار  ذكر عارفوه 
املهدّي، لذلك أّلف جمموعة من الكتب اليت تُعىن هبذا األمر هي: »وظيفة 
األنام يف زمن غيبة اإلمام«، و »نور األبصار يف فضيلة اإلنتظار«، و »كنز 
الغنائم يف فضل الدعاء للقائم»، وهذا الكتاب الذي حنن بصدده: »مكيال 

.»املكارم يف فوائد الدعاء للقائم

شهادات في الكتاب
* آية اهلل العظمى الشيخ لطف اهلل الصافي قال يف كتابه »ُمنَتخب األثر يف 

اإلمام الثاين عشر»: 
إن كتاب مكيال المكارم كتاب كبير حسن نافع، لم أَر مثله في موضوعه، أفرده 

مصّنفه قّدس سّره لذكر فوائد الدعاء للقائم، وما ورد في األدعية له وِلَفَرجه، 
وما يُتقّرب به إليه، وقد جمع فيه أدعية كثيرة جليلة من الكتب المفيدة، وذكر 
فيه من اآلداب والفوائد، أو الجهات الُموجبة للدعاء له، واآلثار المترتبة عليه، 
واألوقات والحاالت واألماكن التي يتأّكد فيها الدعاء له ما ال يّتسعه هذا الكتاب.

وقال دام ظّله يف رسالة بعنوان »من هلذا العامَل؟« جعلها مقّدمة على كتاب 
مكيال املكارم: 

..الكتاب الذي يُعرب عن طول باع مؤّلفه وسعة تّتبعه وتفكيره، لم نعرف له نظيراً 
في بابه، ولم نطّلع في ما ُكتب حول المهدويّة على كتاب ُمفَرٍد في آداب الدعاء 
التأليف  العاّلمة حّق  مؤّلفه  أّدى  ولقد  الكتاب،  غير هذا  للمهدي وفوائده 
والتنقيب حول ذلك، وبّين تكاليف الرعّية بالنسبة إليه. وهذا الكتاب الشريف 
وإن ُصنِّف في فوائد الدعاء لموالنا القائم أرواحنا فداه، ولكّنه موسوعة كبيرة في 
كّل ما يتعّلق به.. ولو سّماه »موسوعة اإلمام المهدي« أو »موسوعة المهدّي 

المنتظر« لكان أيضاً بذلك جديراً ووقع اإلسم على المسّمى.
* العالمة السيد محمد علي الروضاتي ذكر يف »رسالة آثار التقوى«:

الكتاب الذي ألَّفه مؤلُّفه الجليل المذكور، في الدعاء لإلمام المنتظر عليه السالم، 
تاّماً في األوساط العلمّية، وطُبع مكّرراً، وأقبل على قراءته العلماء  ووجد قبوالً 

والفضالء.
* الفقيه السيد أبو القاسم الدهكردي. قال يف إجازته للمؤلف: 

كتاٌب قيٌِّم جليٌل ُمبتَكر، يستعرض المؤّلف فيه كثيراً من المسائل المتعّلقة بعقيدة 
الصالة والسالم، تحت عنوان  المنتظر عليه آالف  الُحّجة  المهدويّة وموضوع 

الدعاء له والتضّرع إلى اهلل تعالى لحفظه من المكاره واآلفات.

سبب تأليف الكتاب
إّن حمّبة املؤّلف العارمة لإلمام املنتظر، وتعلَُّقه به يف ِحّله وترحاله، واألُنس 
بذكره ومناجاته، َدَعْته إىل العزم على تأليف كتاب يُعىن خبصوص الدعاء له 

والتعجيل بفرجه الشريف، ولكْن حالت الظروف واملشاغل دون إمتام ذلك، 
إىل أن جاءه صاحب العصر يف املنام، وشّد له عزمه للشروع يف الكتاب 
مسّمياً له إيّاه مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم ومرشداً له ليصّنفه 

بالّلغة العربية.
يقول املؤّلف يف مقّدمته للكتاب: 

إّن أحّق األمور وأوجبها عقالً وشرعاً أداءُ حّق َمن له حّق عليك، ومكافأة 
من أحسن إليك، وال ريب أّن أعظم الناس حّقاً علينا وأوفرهم إحساناً إلينا، 
وأكثرهم ِمنناً ونعماً لدينا، َمن جعل اهلل تعاىل معرفته متام ديننا، واإلذعان له 
ُمكّمَل يقيننا، وانتظار فرجه أفضل أعمالنا، وزيارته غاية آمالنا، أعين »صاحب 
الزمان« وحامل راية العدل واإلحسان ...وحيث إنّا ال نقدر على أداء 
حقوقه على التحقيق، وُشْكِر ُوُجْوِدِه َوُجْوِدِه كما يليق، وجب علينا اإلستباق 
إىل امليسور، فإنّه ال يسقط باملعسور، وأفضل األمور يف زمان غيبته انتظار فرجه 
والدعاء له، واملسابقة إىل ما يسرُّه، ويُزلف لديه، ويُتقّرب به إليه. وقد ذكرُت يف 
الباب الثامن من كتاب »أبواب اجلّنات يف آداب اجُلُمعات« نّيفاً ومثانني فائدة 
من الفوائد الدنيويّة واألخروية املرتتّبة على الدعاء لفرجه، مث سنح يل أن 
أُفرد لذلك كتاباً يشتمل على تلك الفوائد، وينظم فيه تلك الفرائد، فعاقين عن 
ذلك نوائب الزمان، وتوارد األحزان، حىت جتّلى يل يف املنام َمن ال أقدر على 

وصفه بالقلم والكالم، أعين موالي وإمامي املنتظر، وحبيب قليب املنكسر. 
وقال يل ببيان أهبج من َوْصِل احلبيب، وأْهَيج من صوت العندليب، ما لفظُه: 
»اين كتاب را بنويس وعربي هم بنويس ونام اورا بگذار مكيال المكارم في فوائد 
الدعاء للقائم ]= ُأكُتب هذا الكتاب واكُتبه بالعربّية واجعل اسمه مكيال المكارم 

في فوائد الدعاء للقائم[.« 
األعلى  أمره  إطاعة  اللهفان، وعزمت  فانتبهت كالعطشان، وأسفت أسف 
العام  التوفيق حىت سافرت يف  يساعدين  العليا، مث مل  اهلل هي  وقلت كلمة 
املاضي )1330 ه. ش.( وهي السنة املتممة للثالثني وثالمثائة بعد األلف من 
اهلجرة إىل البيت العتيق، وملا تآطم هنالك الوباء، وتالطم الألواء عاهدت اهلل 
جل جالله وعم نواله أن خيلصين من املهالك، ويسهل يل إىل وطين املسالك، 
أشرع يف تصنيف ذلك فمن علي بالسالمة مما كنت أخاف، وكم له لدي من 

املواهب واأللطاف، فشرعت فيه امتثاال لقوله عز من قائل: 
»َو َأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإذا عاَهْدُتم .«1 

وقوله املطاع األعلى 
»أْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤال.«2

َعنْيٌ  فيها  الِغَية  فيها  َتْسَمُع  ال  دانَِية3  ُقطُوُفها  عالَِية  فدونك كتابا کـ»َجنٍَّة 
جارِيَة.«4 هلا أبواب مثانية، »لَِنْجَعَلها َلُكْم َتْذِكرًَة َو َتِعَيها أُُذٌن واِعَية«5 وخنتمه 
خبامتة فوائدها دائمة »ال ُيَصدَُّعوَن َعْنها َو ال يـُْنزُِفون «6 »ِختاُمُه ِمْسٌك َو يف  

ذِلَك فـَْلَيَتناَفِس اْلُمَتناِفُسون« 7 و »ِلِمْثِل هذا فـَْليـَْعَمِل اْلعاِمُلون .«8

محتوياته
قّسم املؤّلف كتابه إىل مثانية أبواب بعدد أبواب اجلّنة على ما صرّح يف مقّدمته، 

واألبواب هي:
تلك  بدون  اإلميان  يتحّقق  وأنّه ال   ،الزمان إمام  معرفة  1- يف وجوب 

املعرفة؛
.2- يف إثبات أّن إمام الزمان هو املهدّي بن احلسن الزكّي

3- يف نبذة من حقوقه على العباد.
األنام. وقد رّتب  له على  للدعاء  املوجبة   فيه اجملتمعة  اجلهات  4- يف 
املؤّلف هذه اجلهات على حروف اهلجاء فكانت 114 جهة، وعلى سبيل 
 ،املثال: يف حرف األلف: انتقامه من أعداء اهلل، ويف حرف الباء: بركاته
ويف حرف التاء: جتديده اإلسالم بعد اندراسه وهكذا.. ويف كّل حرف عناوين 
كثرية على هذا النسق، يستقصي املؤّلف تتها املرويّات اليت تؤيّد هذا املعىن.

5- يف ذكر املكارم اليت تصل لإلنسان بالدعاء بالفرج لإلمام. وهذا 
الباب هو املقصود األصلي لتأليف الكتاب على ما صرّح به املؤلف، وعلى 
ما يُفيده عنوانه مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم. ويف هذا الباب، 
يعّدد املؤلف املكارم والفوائد املرتتّبة على الدعاء لإلمام، فإذا هي تسعون 
مكرمة منها: ازدياد النعم. إحياء أمر أهل البيت. شفاعة اإلمام. أداء أجر 
الرسالة. زوال الغّم... مث يأيت تفصيل كّل َمكرُمة مبا يرتبط هبا من أدّلة عقلية 

وروائية، بذل املؤلف جهوداً كبرية يف تقيقها واستقصائها.
6- يف ذكر األوقات واحلاالت اليت يتأّكد فيها الدعاء لإلمام. وعّد منها: 

بعد صالة الفريضة. ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة. يف الشدائد والبلّيات...
كثرين 

ُ
داومني وامل

ُ
7- ويتعّلق بآداب الداعي لإلمام. ومنها أن يكون من امل

 :من الدعاء لإلمام احلجة لقوله
»..وَأْكِثروا الدعاء بتعجيل الَفَرج...«، 

ومنها تذيب الداعي لنفسه عّما مينع من قبول العبادة، ومنها ما يرتبط بكيفية 
الدعاء.

8- وهو األخري، وخّصصه املؤلف لسائر ما يُتقّرب به إىل اإلمام ويسرُّه من 
تكاليف العباد حنوه، وجعلها مثانني تكليفاً، منها على سبيل املثال: رعاية 
فرجه  انتظار  الشريفة.  بألقابه  إاّل  يذكره  ال  بأْن   ،اإلمام بذكر  األدب 
وظهوره، إظهار الشوق للقائه، احلضور يف اجملالس اليت ُتذكر فيها فضائله، 
التصّدق نيابة عنه ولسالمته، جتديد البيعة له. زيارته، البكاء على مصيبة سيد 
الشهداء وآخر ما ذكره املؤّلف يف تلك القائمة الطويلة من التكاليف املتوّجهة 
للمؤمن يف عصر الغيبة، إعداد النفس عسكريّاً وجهاديّاً لُِنصرته عند ظهوره 

املبارك. 
تأّمل يف ما أورده املؤّلف ُمستهدياً بالنصوص الشريفة، جيد أّن القيام حبّق 

ُ
وامل

اإلمام يعين اإللتزام بكّل التكاليف اليت أوجبها اهلل عّز وجّل على عباده، 
مشفوعًة باحملّبة واإلقبال، واإلستعداد بل البذل للمال والنفس يف سبيل اهلل 

عّز وجّل.
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