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أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

املذحبة املروعة اليت ارتكبتها قوات االحتالل الصهيوين ضد املتظاهرين العزل 
من اهايل »غزة«، الذي خرجوا بصدور عارية احتجاجا على نقل السفارة 
االمريكية اىل القدس وتأكيدا على حق العودة، بعثت الروح يف املشاعر امليتة 
لدى الغرب الذي مل جيد مسؤولوها من خيار امامهم، اال التنديد واالعرتاض 

على اجملزرة، خوفا من اهتامهم باهنم فقدوا انسانيتهم.
جهتان فقط، من بني مجيع دول العامل، مل حترك فيهم اجملزرة اي مشاعر 
انسانية حىت يف حدودها الدنيا، وهاتان اجلهتان مها امريكا واالنظمة العربية 
وخاصة اخلليجية منها، دون ان حيسبوا حىت للراي العام لديهما اي حساب.

امريكا، شذت مبوقفها، كشذوذ رئيسها، عندما اشادت مندوبة ترامب يف 
جملس االمن نيكي هيلي بضيط النفس الذي تتحلى به اسرائيل!! يف تعاملها 
مع االحتجاجات السلمية الهايل غزة، متجاهلة املذحبة اليت ذهب ضحيتها 
اكثر من 60 شابا بينهم اطفال ورضيعة ال يتجاوز عمرها مثانية اشهر واصابة 

حنو 3000 شخص اصابة بعضهم خطرية.
الذلة واخلنوع، فاذا ما استثنينا، بعض االنظمة  عربيا، كان االمر يف غاية 
اىل  االمريكية  السفارة  وبنقل  غزة  يف  باملذحبة  املنددة  بياناهتا  اجرتت  اليت 
ولعدم  الوجه،  ماء  من  تبقى  ما  حفظ  اجل  من  الظاهر  يف  »القدس«، 
استفزاز سيدها االمريكي، فكان واضحا الدور املخزي والعار لبعض االنظمة 
االخرى، اليت تواطأت وبشكل علين مع امريكا يف نقل سفارهتا اىل القدس، 

ومع اسرائيل يف ارتكاب مذحبة غزة.
ما كان بامكان رئيس الوزراء الصهيوين نتنياهو ليتجرأ على ارتكاب مذحبة 
غزة وبدم بارد لوال وجود الرئيس العنصري املعتوه القابع يف البيت االبيض 
وبطانته االجنيلية املتعصبة، كما ما كان للرئيس االمريكي ان يعطي الضوء 

العربية ويف مقدمتها  تواطؤ بعض االنظمة  نتنياهو، لوال  للسفاح  االخضر 
االنظمة اخلليجية، وما قامت به من دور يف توفري االرضية امام ترامب لنقل  

السفارة ولنتنياهو بارتكاب املذحبة.
اليمني االمريكي املتصهني، يرى يف نقل السفارة ويف املذابح اليت يرتكبها 
زرع  ويف  اسرائيل،  غري  للعرب  عدو  خلق  ويف  الفلسطينيني،  نتنياهو ضد 
الدمار واخلراب يف البلدان العربية، ويف استقطاب كل اجلماعات التكفريية 
لزرع  واملنطقة،  و»العراق«  »سوريا«  اىل  العامل  احناء  خمتلف  من  الوهابية 
يف كل  يرى  املقاومة،  وحمور  اهلل  وحزب  ايران  شيطنة  ويف  فيها،  لفوضى 
ذلك كمقدمة لتمهيد االرضية لصفقة القرن اليت تستهدف تصفية القضية 

الفلسطينية بشكل كامل واىل االبد.
العربية ويف  تنتقل االنظمة  القرن كان البد من ان  من اجل حتقيق صفقة 
مقدمتها االنظمة اخلليجية الثرية وعلى راسها السعودية واالمارات، ان تنتقل 
من السر اىل العلن، يف ادائها الوظيفي خلدمة املشروع الصهيوامريكي املتمثل 
بصفقة القرن، االمر الذي يوضح سبب هرولة هذه االنظمة الوظيفية للتطبيع 

مع اسرائيل هبذا الشكل املخزي.
يف سنوات قليلة جدا تُعد على اصابع اليد الواحدة، عقد زعماء هذه االنظمة 
عشرات بل مئات االجتماعات العلنية مع زعماء اسرائيل، واطلقوا تصرحيات 
ضد ايران وحمور املقاومة وحزب اهلل، مل خترج من اكثر زعماء اسرائيل تطرفا، 
فهذا ويل العهد السعودي يعلن ان فلسطني ارض يهودية، وعلى الفلسطينيني 
ان يقبلوا بسياسة ترامب او ان خيرسوا،  وان اخلطر على العرب ال يأيت من 
اسرائيل بل ايران، وهذا وزير خارجية البحرين يعلن وبصريح العبارة: ان من 
حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها ضد »ايران« وسوريا وحزب اهلل وحمور 

املقاومة، ومن قبل قال ملكه انه يرفض حماصرة اسرائيل وعدم التطبيع معها، 
واُطلقت الفتاوى الوهابية اليت حرمت الدعاء بالنصر حلزب اهلل الذي كان 
يف حرب مع اسرائيل النه »حزب شيعي رافضي«، واعلنت هذه االنظمة 
فتح ارضها ومسائها امام اسرئيل للهجوم على ايران، بل ان االثرياء يف هذه 
االنظمة اعلنوا استعدادهم لتمويل اي هجوم اسرائيلي او امريكي على ايران، 
وبدات الفرق الرياضية االماراتية والبحرينية تذهب اىل اسرائيل للمشاركة يف 

املسابقات الرياضية.
كل هذه املواقف واالجراءات مل تكن جديدة، بل اجلديد هو يف علنيتها 
وكثافتها وسرعتها، وتزامنها مع محلة شرسة لغسل االدمغة تبنتها فضائيات 
منبطحة مثل »العربية« السعودية و»اجلزيرة« القطرية وشقيقاهتا، ضد االنسان 
وديع  واظهارها كحمل  اسرائيل  صورة  تلميع  عمليات  تضمنت  العريب، 
وكحليف للعرب امام »اخلطر الشيعي االيراين«، وشيطنت حمور املقاومة، 
والباس االنبطاح والتبعية واخلنوع لبوس العقالنية واحلكمة، والباس املقاومة 

والتصدي للمشروع الصهيوامريكي لبوس التطرف واالرهاب والطائفية.
يبدو ان احلرب النفسية اليت شنتها فضائيات خليجية على املخاطبني العرب، 
اثرت على رؤية بعضهم  اىل ما جيري من حوهلم، ففي الوقت الذي كان 
من املتوقع ان خترج اجلماهري العربية عن بكرة ابيها اىل الشوارع من اجل 
التضامن مع الفلسطينيني يف غزة، واالحتجاج على نقل السفارة االمريكية 
اىل القدس، اال ان التظاهرات اليت شهدهتا بعض املدن العربية مل تكن عند 

مستوى احلدث.
ان ما شهدته غزة خالل االيام القليلة املاضية كان امتحانا صعبا، خرج منه 
الشعب الفلسطيين مرفوع الراس، اىل جانب حمور املقاومه ومجاهريها، بينما 
كان السقوط، بكل معانيه، من نصيب االنظمة العربية الرجعية واملنبطحني 

والتطبعيني واملستسلمني.

http://ar.shafaqna.com/AR/164823/ :المصدر

عنوان معرض في أستراليا
الشارقة  تقيم هيئة  العقيدة والثقافة يف اإلسالم«،  حتت عنوان »لتتعارفوا: 
للمتاحف معرضاً يف متحف »أسرتاليا« الوطين لألعمال الفنية واإلسالمية 

واملشغوالت احلرفية اليت تعكس الثقافة اإلماراتية.
اهليئة يف هذا  الدولية )إکنا(«، قد قدمت  القرآنية  وأفادت »وكالة األنباء 
املعرض الذي يستمر حىت 22 متوز/يوليو املقبل أكثر من 40 مقتىًن مهماً 

فيما وّجهت الدعوة للجمهور يف العاصمة األسرتالية كانربا ملشاهدهتا.
وميثل هذا احلدث تعاوناً بني هيئة الشارقة للمتاحف ومتحف »الفاتيكان« 

لألعراق البشرية يف روما ومتحف أسرتاليا الوطين.
متثل  إثنوغرافية  مواد  الشارقة  من  انتقلت  اليت  املعروضات  قائمة  وتتضمن 
الثقافة اإلسالمية يف اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وجمموعة من األزياء 

اإلماراتية الشعبية  وجمموعة من املعروضات اإلسالمية املهمة كاملنسوجات 
واملخطوطات.

علماً أن هذه املعروضات تشكل جزءاً من جمموعة متحف الشارقة للحضارة 
اإلسالمية ومتحف الشارقة للرتاث ومتحف الشارقة البحري ومتحف بيت 

النابودة ومتحف الشارقة للخط.

lahamag.com :المصدر

جمال كامل مذبحة غزة... واإلمتحان الصعب

العقيدة والثقافة في اإلسالم
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قطاع  يف  اإلسرائيلية  االنتهاكات  ضد  مبظاهرة  لندن  يف  اآلالف  شارك 
الشعب  داعمة حلقوق  وعربية  بريطانية  إليها مؤسسات  غزة كانت دعت 

الفلسطيين، الثالثاء )2018/5/16م.(.
وأقيمت التظاهرة أمام مقر رئيسة الوزراء الربيطانية، ترييزا مي؛ تنديدا باجملازر 

اإلسرائيلية.
وختلل املظاهرة هتافات مناهضة إلسرائيل، واستنكار للمجزرة اإلسرائيلية اليت 

ترتكب حبق الشعب
الفلسطيين األعزل، مطالبني رئيسة الوزراء بالتحرك إليقاف اجملازر املرتكبة 

حبق الفلسطينيني.

http://ar.shafaqna.com/AR/164813/ :المصدر

اآلالف يتظاهرون أمام مقر حكومة بريطانيا تضامنا مع غزة

مثله مثل كثريين من املسلمني يف مدينة »ياجنون«، كربى مدن »ميامنار«، 
يشعر الزعيم الديين تني شوي بالقلق إزاء االحتفال بشهر رمضان.

وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا(«، شوي 56 عاما هو رئيس 
مدرسة دينية حملية أغلقتها احلكومة احمللية قبل أكثر من عام.

على  املتشددين  البوذيني  من  مئة  حنو  احتج  بعدما  اإلغالق  جرى  وكان 
استخدام مباين املدرسة للصالة وليس التعليم.

ونظرا لعدم توافر مكان آخر للذهاب إليه يف رمضان املاضي، كان شوي 
يقيم الصلوات يف الشارع أمام منزله. واألسبوع املاضي، أي بعد حنو عام 
كامل على اإلغالق، جرى احلكم بسجن جنله وستة آخرين لثالثة أشهر 

مبوجب قانون شديد القسوة.
وتعد أحكام اإلدانة، اليت صدرت مبوجب قانون إدارة األحياء والقرى الذي 
حيظر التجمعات العامة غري املرخص هلا بغض النظر عما إذا كانت مرتبطة 
بفعاليات دينية، مؤشراً آخراً مثرياً للقلق على تدهور حرية املسلمني، وذلك 
بعد عامني على تشكيل أول حكومة مدنية منذ عقود بقيادة أون سان سو 

تشي اليت كانت يوما أيقونة للدميقراطية.
أقرب  إىل  دقيقة  لنحو 30  للسري  اآلن مضطرا  نفسه  تين شوي  وقد جيد 
األنباء  لوكالة  تصريح  اعتربه، يف  ما  وهو  للصالة خالل رمضان،  مسجد 

األملانية )د.ب.أ( »أمراً شاقًا«.
وجتدر اإلشارة إىل أن القيود املفروضة على مسلمي ميامنار، مثل حظر بناء 

مساجد جديدة، هو أمر قائم منذ عقود يف ميامنار ذات األغلبية البوذية.
ورغم ذلك، تشري تقارير إىل ارتفاع حوادث الرتويع والتمييز والقيود على 
املواطنة واحلرية الدينية منذ أطلق اجليش محلة قمع ضد أقلية »الروهينجا« 

املسلمة يف والية راخني يف أغسطس من العام املاضي.
ووصفت األمم املتحدة احلملة، اليت أحاطت هبا مزاعم بوقوع حوادث قتل 
واغتصاب واغتيال، بأهنا »تطهري عرقي«، فضال عن أهنا أجربت ما يقرب 

من 700 ألف من الروهينجا على عبور احلدود إىل »بنجالديش«.
وقد كان للعنف يف أراكان تأثريه على بقية اجملتمعات املسلمة يف ميامنار، 

واليت تشكل ما يقدر بنحو 2 إىل 4% من إمجايل السكان.
يقول ريتشارد وير من منظمة »هيومن رايتس ووتش« لـ)د.ب.أ(:

هناك خوف واضح بين المسلمين... العنف قد ينفجر في أي لحظة. يكفي 
ادعاء واحد بحدوث اغتيال أو حالة اغتصاب بين أتباع الديانتين لتندلع النيران.

ويف عام 2012م.، اندلعت أعمال شغب بعد ادعاء باغتصاب امرأة بوذية 
من جانب مسلمني بوالية أراكان، وهو ما أدى إىل مقتل املئات يف أحناء 

البالد على مدار األعوام الثالثة التالية، معظمهم من املسلمني.
وال تزال اجلماعات البوذية املتشددة املنتشرة يف ميامنار، واليت حيملها تني 
املناهضة  املشاعر  إثارة  تواصل  اهلجوم على مدرسته،  املسؤولية عن  شوي 

للمسلمني يف خطاباهتم وعرب وسائل التواصل االجتماعي.
فعلى سبيل املثال، متت مشاركة منشور للقومي املعروف ميوتشيت ماونج 

لنحو 800 مرة، وكان من بني من أعادوا النشر نائب سابق.
وجاء يف املنشور:

المسلمين(  إلهانة  يستخدم  )مصطلح  والكاالر  لها  فائدة  ال  دائما  الحكومة 
مستعدون )للهجوم(.

وأعرب كثري من املسلمني عن شعورهم باإلحباط إزاء سو تشي، اليت لطاملا 
كان يتم اإلشادة هبا باعتبارها بطلة للدميقراطية وحرية التعبري، ألهنا مل تفعل 

شيئا لألقلية الدينية منذ حتقيق حزهبا »الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية« 
فوزا ساحقا يف انتخابات عام 2015م.

وتفاجأ املسلمون يف سبتمرب من عام 2017م. عندما شجعتهم إدارة سو 
تشي على التوقيع من أجل استخراج »بطاقات التحقق الوطنية«.

هذه  برنامج  بأن  املسلمني  ياجنون  يف  اإلسالمية  الشؤون  جملس  ونصح 
البطاقات يعين فعليا جتريدهم من املواطنة وفرض قيود على حريتهم يف التنقل 

والوصول إىل التعليم والرعاية الصحية.
ووفقا لـكياو وين مدير »شبكة حقوق اإلنسان يف بورما«، ومقرها »لندن«، 
فإن املسلمني عادة ما ينتظرون لفرتات طويلة ويضطرون لدفع رسوم إضافية، 

ورمبا يتم رفضهم عند التقدم بطلب الستخراج بطاقات هوية وطنية.
وأوضح وونا شوي األمني العام املشرتك جمللس الشؤون اإلسالمية:

االلتزام  يمكنه  وال  للقدرة  يفتقر  تشي  سو  حزب  حرب...  وسط  بأننا  نشعر 
بالقانون. وهناك تمييز في الحياة اليومية.

ومضى يقول إنه إذا ما بدت اإلدارة احلالية »متساهلة« مع املسلمني، فإهنا 
ختاطر بتعريض نفسها لردة فعل عنيفة من القوميني املتشددين وكذلك النواب 
الذي  للدستور  وفقا  الربملان  مقاعد  من  يشغلون %25  الذين  العسكريني 

وضعه اجليش يف ميامنار.

لعام  الربملانية  االنتخابات  يف  واحد  مسلم  ولو  الرابطة  حزب  يرشح  ومل 
2015م.، كما أنه مل يعني أي مسلمني يف املواقع احلكومية.

وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يعد القوميون املتشددون يشكلون نفوذا مباشرا على 
احلكومة كما كان حاهلم يف اإلدارة السابقة بقيادة اجلنرال السابق ثني سني.
تقول  اإلسالمية  الدينية  الشؤون  جملس  مثل  منظمات  فإن  ذلك  ورغم 
الذي يستهدف  الكراهية  إن حزب سو تشي مل يفلح يف حماربة خطاب 

املسلمني وانتقدت االستخدام املستمر للقوانني القمعية.
ويشري وير من منظمة »هيومن رايتس ووتش« إىل أنه يتعني على سو تشي أن 
تقر بأن املشكالت اليت يعانيها املسلمون متجذرة بعمق يف النظامني القانوين 
والقضائي للبالد. ويضيف: حزب الرابطة يختبئ وراء سيادة القانون... إال أن 

القانون جائر والقضاء ال يعمل.
وشدد على أنه يتعني على احلزب الذي حوله اجليش إىل ضحية باستخدام 
مثل هذه القوانني خالل كفاحه الذي استمر لعقود من أجل الدميقراطية أن 

يعاجل القوانني اليت تقيد حرية التعبري.
وأكد أن هذه القوانني »ذات تأثري سليب على اجملتمع بأكمله«.

المصدر: وكالة أنباء أراكان

بشأن الحرية الدينية

قلق وسط مسلمي ميانمار

مع اقتراب شهر رمضان
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إّن من الغايات املطلوبة من نزول القرآن الكرمی: إرتقاء العباد من حضيض 
الضياع واخلسران إىل مدارج املعرفة والكمال، من خالل بيان كيفّية السفر إىل 
اهلل تبارك وتعاىل. وقد جاءت فصول كتاب اهلل عّزوجّل على ثالثة مقاصد ـ 
هي كالدعائم واألصول واألعمدة املهّمة، وعلى ثالثة أبواب ـ هي كاللواحق 

واملتّممات.

النور األّول
أّما األصول، فأّوهلا: معرفة احلّق األّول سبحانه وتعاىل يف صفاته وأفعاله. 
وثانيها: معرفة الصراط املستقيم ودرجات االرتقاء، وكيفّية السلوك إىل مرضاة 

اهلل جّل وعال مع عدم االحنراف. 
أّما ثالث تلك األصول: فمعرفة املعاد واملرجع إىل الباري سبحانه، وما هي 
بَعدين املعّذبني يف دار غضبه 

ُ
أحوال الوافدين على رمحته وكرامته، وأحوال امل

ونعمته.
وأّما الثالثة اللواحق، فأحدها: معرفة املبعوثني من عند اهلل تعاىل بدعوة اخللق 
إىل احلّق، وجناة النفوس من اجلحيم. وثانيها: تسفيه عقول اجلاحدين يف 
غوايتهم وضالالهتم. وثالثها: تعليم البشر معىن العبوديّة هلل جّل وعال، وكيفّية 

االستعداد لسفر اآلخرة.
على  بل  املذكورة،  القرآنية  املقاصد  معظم  على  مشتملٌة  الَقْدر«  و»سورة 

مجيعها لو نظر الباصر إىل تأويل آياهتا املباركة.

النور الثاني
إّن السورة اختّصت مبوضوع الَقْدر، فحَمَلت معه خواّصها وبركاهتا، حىّت 
ُروي عن اإلمام الباقر أنّه قال: »َمن قرأ: إنّا أنَزْلناُ في ليلِة الَقْدر، فَجَهر 
بها صوته، كان كالشاهر سيَفه في سبيل اهلل، وَمن قرأها سّراً كان كالمتشّحط 
بدمه في سبيل اهلل، وَمن قرأها عشرمّرات محا اهلل عنه ألف ذنٍب من ذنوبه«،1 
كما ُروي عن اإلمام الصادق: »َمن قرأ سورة أنَزْلناُه في صالة الفريضة، 
نادى ُمناٍد ِمن ِقبل اهلل تعالى أّن اهلل غفر لك ما تقّدم من ذنبك، فجّدِد العمل.«2 
كذلك ذُكر من خواّص هذه السورة الشريفة أّن املداومة عليها تنفي الفقر.

النور الثالث
 يف سبب نزول هذه السورة املباركة، إذ جاءت لتسّلَي قلب رسول اهلل

 :ملا أحزنه وأمهّه من رؤيا رآها. قال اإلمام الصادق

أنوار من سورة القدر

بعده،  من  ِمنبره  على  يصعدون  أمّية  بَني  أّن  منامه  في   اهلل رسول  »رأى 
عليه  فهبط  قال:  حزيناً.  فأصبح كئيباً  الَقهَقرى،  الصراط  الناس عن  وُيِضّلون 
جبرئيل فقال: يا رسول اهلل، ما لي أراك كئيباً حزينًا؟ قال: »إّني رأيت بني أمّية 
في ليلتي هذه يصعدون منبري ِمن بعدي ُيضّلون الناس عن الصراط القهقرى.« 
فقال: والذي بعثك بالحّق نبّياً، إّني ما اطّلعُت عليه. وخرج إلى السماء، فلم 
يلبث أن نزل عليه بآٍي من القرآن يُؤنسه بها. قال: »أَفرأيَت إْن َمّتعناُهم ِسنين، 
ثُّم جاَءُهم ما كانوا يُوَعدون، ما أغنى َعنُهم ما كانوا يُمتتَُّعون«3 وأنزل عليه: »ِإنّا 
أَنتَْزْلناُه ِفي لَيَلِة اْلَقْدر، وما َأْدراَك ما لَيَلُة اْلَقْدر، لَيلُة الَقْدر َخير ِمْن أَْلِف َشْهر«، 

جعل اهلل تعالى ليلة القدر لنبّيه خيراً من ألف شهٍر ُملُك بني أُمّية.«4

النور الرابع
أَنـْزَْلناُه« عائٌد على القرآن الكرمی، فكان من اهلل جّل  إّن الضمري يف »إِنّا 
وعال أن فّخم كتابه وعّظمه، بإسناد إنزاله إىل نفسه، وشّرف الوقت الذي 

أنزله فيه.

النور الخامس
نعلم مجيعاً أّن القرآن الكرمی نزل ُمنجَّماً آياٍت بعد آيات، وسوراً بعد ُسَور، 
وهذا ُيسمى تنزيال. أّما إرساله دفعًة واحدة من العلّو فُيقال له إنزال، وقد قال 
تعاىل يف مستهّل سورة القدر املباركة: »ِإنّا أَنتَْزْلناُه ِفي لَيَلِة اْلَقْدر«، مع علمنا 

أّن القرآن نزل على مدى ثالٍث وعشرين سنة، فما معىن ذلك؟
إّن حتقيق ذلك ـ على ما دّلت عليه أخبار أهل البيت أّن القرآن نزل 
بتمامه يف ليلة القدر من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا على السََّفرة الكرام 
الربرة، مثّ كان جربيل يُنزّله على رسول الل جنوماً يف ثالثٍة وعشرين 
عاماً، على حسب املقتضيات واملصاحل اليت يقّدرها اهلل جّل وعال حبكمته، 

وبرمحته. فاملراد من إنزاله يف ليلة القدر هو إنزاله األّول.

النور السادس
يف وجه تسمية تلك الليلة املقّدسة بــ»ليلة القدر « قال العلماء يف هذا املقام: 
الَقْدر مبعىن التقدير، ويف هذه الليلة تُقدَّر األرزاق واآلجال وكلُّ أمر سيحدث 

إىل العام القابل القادم، قال تعاىل: 
»إنّا أنَزْلناُه في ليلٍة ُمباركٍة إنّا ُكّنا ُمنِذرين، فيها يُفَرق كلُّ أمٍر حكيم، أمراً ِمن 

عنِدنا، إنّا كّنا ُمرِسليَن، رحمًة ِمن ربِّك، إنّه هو السميُع العليم.«5
وقيل: الَقْدر مبعىن الشرف، فهي ليلة العظمة تلك ليلُة القدر، إذ هي خرٌي 

من ألف شهر، ُتضاَعف فيها ثوابات العبادات والطاعات.

النور السابع
شأن  من  للسامع  تعجيٌب  ذلك  ويف  الَقْدر؟  ليلة  ما  أعَلَمك  شيٍء  أيُّ 
تلك الليلة يف شرفها وجاللتها، حىّت أهّنا خارجٌة عن دائرة علوم املخلوقني 
وأفهامهم. فحقيقتها ممّا ال ميكن إدراُكه بالعقل مستقالًّ، إالّ: بتعليٍم إهلي، 
وعوٍن ربّاين، ووحٍي مساوي. إذن فليعلم القارئ والسامع أّن إدراك كنه تلك 

الليلةـ بل مجيع احلقائقـ ليس إالّ باإلفاضة من مبدأ املبادئ وعّلة العلل، كما 
أّن مجيع إدراكات اإلنسان ال تكون إالّ بعناية اهلل تعاىل ومشيئته، وإرادته 

وحكمته.

النور الثامن
يف سّر تكرار »ليلة الَقْدر« ثالث مرّات، مع إمكان التعبري عنها بالضمري 
»هي«، مثل: هي خرٌي ِمن ألِف َشْهر، الظاهر أّن احلكمة يف ذلك هي 
تأكيد التفخيم هلذه الليلة العظيمة، وحتقيق اإلجالل املتقّدم مع رعاية خواتيم 
اآليات، وذلك يناسب شأن هذه الليلة اليت اعتربها اهلل تعاىل خرياً ِمن ألف 

شهر.

النور التاسع
كيف تكون ليلٌة واحدة خرياً من ألف شهر؟

قيل: حُيتمل أن يكون املراد من ألف شهر، الشهوُر اليت ليست فيها ليلة 
القدر. وقيل: حُيتمل أّن ليلة القدر خرٌي من ألف شهر عدا ليلة القدر منها. 
وقيل أيضاً: ليس لبين أمّية يف تلك الشهور ليلة قدر؛ الختصاصها برسول 

اهلل وبأهل بيته من بعده بنزول األمر هلم فيها.
ُسئل اإلمام الصادق: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ فأجاب: 

»العمُل فيها خيٌر من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.«6
• وُسئل اإلمام الباقر: ليلُة القدر خيٌر من ألف شهر، أيَّ شيٍء عنى بذلك؟ 
فأجاب: »العمُل الصالح فيها من الصالة والزكاة وأنواع الخير خيٌر من العمل 
في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولوال ما يضاعف اهلل تبارك وتعالى للمؤمنين 

ما بتََلغوا، ولكّن اهلل يضاعف لهم الحسنات«7 

النور العاشر
أقوال  وصريح   ،األطهار األئّمة  عن  الروايات  وصريح  القرآن،  ظاهر 
العلماء، إستمرار وجود ليلة القدر يف كّل عام إىل انقضاء عامَل الزمان. وأّما 
آخر  إىل  ودوامها  وبقاءها  يعتقدون وجودها  فأكثرهم  السّنة،  أهل  علماء 
الدهر، وعن قليٍل منهم أهّنا رُفعت، وهذا ما ينقضه الصنعاين عبدالرزّاق يف 

»مصّنف«ـه.
»تتَنتَّزُل  قائل:  من  عّز  قوله  وهي  الليلة،  هذه  استمرار  يف  واضحة  واآلية 
المالئكُة والروُح فيها«، فالفعل مضارع يستمّر، إذن فالتنّزل جاٍر يف كّل ليلِة 
قدٍر من كّل عام، ولكّن هذا يعين بالضرورة أّن هنالك َمن له األهلّية يف 
 أن تتنّزل عليه املالئكة بأمِر رهّبم، ذلك هو املعصوم خليفة رسول اهلل

.ووصّيه باحلّق، وهو يف هذا الزمان صاحب األمر والزمان

النور الحادي عشر
يف سّر استتار ليلة القدر قيل: أمجع العلماء على: أّن حكمة ذلك كاحلكمة 
يف إخفاء الصالة الوسطى يف الصلوات؛ ليحافظ الناس على مجيع الصلوات. 
م جبميع  وكذا خفاء اسم اهلل األعظم يف األمساء احلسىن؛ ليدعَو الناس رهبَّ
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أمسائه، ولئالّ ُيستغّل ألغراٍض فاسدة. وكذا يف خفاء ساعة اإلجابة من بني 
ساعات اجلمعة، للوجهنِي املتقّدمني. وكما يف إخفاء ذنٍب أقسم اهلل بأن 
يُدِخل فاعَله نار جهّنم، لكي يرتك الناس مجيع الذنوب. كذلك ليلة القدر، 
أخفاها اهلل تعاىل كي جيتهد املكّلُف يف الطاعة، وحُييَي َمن يريدها ثالث 
لياٍل طَلباً يف إصابته إيّاها يف إحداهّن، فتكثر عبادته وال يُفّرط يف ليلتني 

دوهنا إذا َعِلَمها بعينها.
من  هلا خصوصّياهتا وشؤوهنا  الثالث  القدر  ليايل  من  ليلٍة  أّن كلَّ  ورد  مثّ 
ن دامهه مرٌض يف إحداهّن أو 

َ
التقدير واإلمضاء واإلبرام، وهي فرصة موّسعة مل

شغل مهّم أو مصيبة نازلة، فيعّوض ما فاهتا يف غريها وتلك رمحة إهلّية بربكة 
هذه الليلة الشريفة.

النور الثاني عشر
قوله تعاىل: »َسالٌم هَي حّتى َمْطلِع الَفْجر«، يُوحي أّن هذه الليلة ما هي إالّ 
خري وسالمة، وما هي إالّ سالٌم متواصل من ِقَبل املالئكة ال انقطاع له حىّت 
مطلع الفجر. جاء عن اإلمام زين العابدين علّي بن احلسني قوله يف 
ظّل هذه اآلية الشريفة: »ُتسّلم عليك يا محّمُد  مالئكتي وروحي بسالمي، ِمن 

أّول ما يهبطون إلى مطلع الفجر...«8
لـابن  قال   علّيًا املؤمنني  أمري  أّن   الصادق اإلمام  عن  أيضاً  وفيه 
عّباس: »إّن ليلة القدر في كّل سنة، وإنّه ينزل في تلك الليلة أمُر السنة، وإّن 
لذلك األمر ُوالًة بعد رسول اهلل أنا وأحَد عشَر ِمن صلبي أئّمٌة ُمحدَّثون«9 
نسأله تعاىل أن جيَعَلنا من املدركني لليلة القدر املباركة، على هدًى وبصرية 
وسالمة من قلوبنا وأرواحنا وديننا، ومعرفٍة مبا نزل به كتاب اهلل، وما جاء عن 
رسول اهلل وعن أولياء اهلل، إنّه ويّل املؤمنني مسيع الدعاء، مشفق 

على أهل التوبة وأصحاب الرجاء.

الهوامش:
1. ابن بابويه، حمّمد بن علی، »ثواب األعمال«، ص 152، و»جممع البيان« للطربسي، 

ج 5، ص 516 يف ظّل السورة املباركة.
2. جملسی، حمّمدباقر، »حبار األنوار«، ج 92، ص 327.

3. سورة الشعراء، اآليات 205- 207.
4. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 4، ص 159، كتاب الصيام، باب يف ليلة 

القدر، ح 10.
5. سورة الدخان، اآليات 3 -6.

6. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 4، ص 157.
7. ابن بابويه، حمّمد بن علی، »َمن ال حيضره الفقيه«، ج 2، ص 158.

8. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج1، ص 248.

9. کلينی، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج1، ص 247.
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يهب  الذي  وهو  اأْلَْرض« 1  ِفي  ما  َو  السَّماواِت  ِفي  ما  ِللَِّه  »َو  شّک  بال 
ملن يشاء ما يف السماوات وما يف األرض، إن الرياح والصواعق والشمس 
والكواكب والنجوم والنباتات والبحار والسحاب مسخرة هلل املتعال وعبادة 
َو  السَّماواِت  ِفي  ما  َلُه  احلکيم: »ُيَسبُِّح  اهلل  قال  له؛ کما  يسبحون  الذين 

اأْلَْرض «2 
إن السحاب تقع يف أشكال وأمناط خمتلفة، وفيما عدا القضايا العلمية اليت 
نعرفها – مبا فيها إنتاج الظالل واملطر – فاهنا تتوىل مهام أخرى. وهناك 
نوع من السحاب الذي ُيظلل والذي كان منذ بدء خلق االنسان وحىت 
 قيام الساعة، بتصرف شخصني فحسب: خامت االنبياء حممد املصطفى

.وخامت االوصياء احلجة بن احلسن
علي  بن  احلسن  عن  روی   األكرم بالرسول  اخلاصة  الغمامة  وعن 

 :العسکری
 ،كان يسافر إلى »الشام« مضاربا لخديجة بنت خويلد فإن رسول اهلل«
القيظ  إلى »بيت المقّدس« مسيرة شهر فكانوا في حمارة  و كان من »مكة« 
يصيبهم حر تلك البوادي، و ربما عصفت عليهم فيها الرياح و سفت عليهم 

الرمال و التراب.
و كان اهلل تعالى في تلك األحوال يبعث لرسول اهلل غمامة - تظله فوق 
رأسه تقف بوقوفه، و تزول بزواله، إن تقدم تقدمت، و إن تأخر تأخرت، و إن 
تيامن تيامنت، و إن تياسر تياسرت، فكانت تكف عنه حر الشمس من فوقه، 
و كانت تلك الرياح المثيرة لتلك الرمال و التراب، تسفيها في وجوه قريش و 

وجوه رواحلهم  حتى إذا دنت من محّمد ص هدأت و سكنت، و لم تحمل شيئا 
من رمل و ال تراب، و هبت عليه ريحا باردة لينة، حتى كانت قوافل قريش يقول 

قائلها: جوار محّمد أفضل من خيمة. 
فكانوا يلوذون به، و يتقربون إليه - فكان الروح يصيبهم بقربه، و إن كانت 

الغمامة مقصورة عليه.
و كان إذا اختلط بتلك القوافل غرباء، فإذا الغمامة تسير في موضع بعيد منهم. 

قالوا: إلى من قرنت  هذه الغمامة فقد شرف و كرم. 
فيخاطبهم أهل القافلة: انظروا إلى الغمامة، تجدوا عليها اسم صاحبها، و اسم 

صاحبه و صفيه و شقيقه. 
فينظرون فيجدون مكتوبا عليها: »ال إله إال اهلل محّمد رسول اهلل، أيدته  
بعلي  سيد الوصيين ، و شرفته  بآله  الموالين له و لعلي و أوليائهما، و المعادين 

ألعدائهما« 
فيقرأ ذلك، و يفهمه من يحسن أن يكتب، و يقرأ من ال يحسن ذلك .«3 

وبغري الغمامة اخلاصة برسول اهلل، مثة غمامة بيضاء وناصعة، تستقر يف 
آخر الزمان على رأس خرية الرجال، قائم آل حممد لتظله من الشمس. 
کما روی يف خرب عن االمام الباقر: »...الخلف محّمد يخرج في آخر 
الزمان على  رأسه  غمامة بيضاء تظله من الشمس، ينادي بلسان فصيح يسمعه 
الثقلين و الخافقين، و هو المهدي من آل محّمد، يمأل األرض عدال كما ملئت 

جورا.«4 
اإلمام  بتصرف  اليت وضعت خصيصا  الوحيدة  الغمامة  ليست  لكن هذه 

يسخّر اهلل السحاب له
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خصائص اإلمام المهدی

املهدي. وميكن اإلستنتاج من خالل التدقيق يف الروايات املهدوية أن 
اإلمام املهدي )عج( سريكب السحاب أيضا. 

علي بن سنان عن عبد الرحيم أنه قال: ابتدأين  أبو جعفر فقال: »أما 
إن ذا القرنين قد خير السحابين  فاختار الذلول و ذخر لصاحبكم الصعب.« 

قلت: و ما الصعب؟ 
قال: »ما كان من سحاب فيه رعد و برق و صاعقة فصاحبكم يركبه أما إنه 
سيركب السحاب و يرقى في األسباب أسباب السماوات السبع خمسة عوامر 

و اثنين ]اثنان [ خراب.«5 
وورد يف بعض الروايات، أن السحاب الذلول وضع بتصرف اإلمام علي أمري 
املؤمنني؛ عن أبي بصير عن أيب جعفر أنه قال: »إن عليا َمَلَك 
ما في األرض و ما في تحتها فعرضت له السحابان الصعب و الذلول فاختار 
الصعب و كان في الصعب ملك ما تحت األرض و في الذلول ملك ما فوق 
األرض و اختار الصعب على الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثالث خراب  

و أربع عوامر.«6
مركب  إىل  تتحول  السحاب،  بان  روايات  يف  نرى  أخرى،  جهة  ومن 
لألصحاب اخلاصني لإلمام املهدي، الذين اجتبوا بعناية خاصة من قبل 
أهل البيت ليكونوا يف خدمة قائم آل حممد ومؤازرة اإلمام يف حتقيق 
اخلارطة اإلهلية العامة أال وهي نشر التوحيد يف مجيع أرجاء الكون. نعم إن 

هؤالء األفراد الشرفاء واملنتجبني، جيب أن يكون هلم مركبا خمتارا وخمتلفا.
 : قال أبو عبد اهلل

»لقد نزلت هذه اآلية في المفتقدين من أصحاب القائم قوله عز و جل  أَْيَن 
ما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اللَُّه َجميعا إنهم لمفتقدون عن فرشهم ليال فيصبحون 
بمكة و بعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف اسمه و اسم أبيه و حليته و نسبه 
قال فقلت جعلت فداك أيهم أعظم إيمانا قال الذي يسير في السحاب نهارا.«8 
و عنه: إذا أذن اإلمام دعا اهلل باسمه العبراني فأتيحت له صحابته  الثالثمائة 
و ثالثة عشر قزع كقزع الخريف فهم أصحاب األلوية منهم من يفقد من فراشه 
ليال فيصبح بمكة و منهم من يرى يسير في  السحاب  نهارا يعرف باسمه و اسم 
أبيه و حليته و نسبه قلت جعلت فداك أيهم أعظم إيمانا قال الذي يسير في  
السحاب  نهارا و هم المفقودون و فيهم نزلت هذه اآلية - أَْيَن ما َتُكونُوا يَْأِت 

ِبُكُم اللَُّه َجميعا.«9و10 
نعم، إن موالنا هو اإلبن اخللف المري املؤمني علي اإلنسان الذي قال: 

»أنا الذي سخرت لي السحاب و الرعد...«11 

الهوامش:
1. سورة آل عمران، اآلية 129.

2. سورة احلشر، اآلية 24.
احلسن  اإلمام  إىل  املنسوب  »التفسري   ،احلادي عشر اإلمام  بن على،  3. حسن 

العسكري«، قم، الطبعة االولی، 1409ق.، صص 156-155.
4. طوسى، حمّمد بن احلسن، »األمايل«، قم، الطبعة االولی، 1414ق.، ص 292.

5. صفار، حمّمد بن حسن، »بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد«، قم، الطبعة 
الثانية، 1404 ق. ج 1، صص 409-408.

6. نفس املصدر.
7. سورة البقرة، اآلية 148.

8. جملسى، حمّمد باقر بن حمّمد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403ق.، 
ج 52، ص 286.

9. سورة البقرة، اآلية 148.
االولی،  الطبعة  طهران،  للنعماين«،  »الغيبة  ابراهيم،  بن  حمّمد  زينب،  أيب  ابن   .10

1397ق.، ص 313.
11. جملسى، حمّمد باقر بن حمّمد تقى، »حبار األنوار«، ج 53، ص 48.

خصائص اإلمام المهدی

وقبل أن حنصي بعض مقامات وشؤون اإلمام، نشري إىل أنه ليس مبقدور 
أي من خملوقات اهلل تبارك وتعاىل ومجلة اجلّن واإلنس، احلصول على معرفة 
حقيقية عن اإلمام. وبناء على هذا املبدأ املنطقي، فان من الضروري، أن 
يكون املعرِّف أجلى وأوضح من املعرَّف، وإستنادا إىل قول رسول اهلل إذ 
قال أن ال أحد سوى اهلل تعاىل وحضرة املعصوم، قادر على معرفة اإلمام - 
كما جيب ويستحق، وعلى أمل التوصل إىل مراتب من هذه املعرفة، نتوسل 
ونتمسك باملصادر الروائية واألقوال الوحيانية للمعصومني، عسى أن نصل 

إىل نتيجة مثمرة هبذه الوسيلة. إن شاء اهلل. 
:خماطبا اإلمام علي وقال الرسول األكرم

»يا علي ما عرف  اهلل  حق  معرفته  غيري و غيرك و ما عرفك حق  عرفتك غير اهلل 
و غيري .«6

إن أهم نقطة بارزة وضرورية يف معرفة اإلمام، هي أن يفقه االنسان املؤمن ويقر 
بان اإلمام هو حقيقة ظهرت من عامل الغيب يف عاملنا. 

وهذا الكالم ليس صعبا وثقيال على االنسان الذي يؤمن بعلم الكون وعلم 
الوجود

ويف علم الكون الوالئي، فان اخللق الروحي والنوري للكائنات، مقدم على 
خلقهم اجلسدي، ويف هذا املضمار، فان خلق األرواح الطيبة للوجود النوراين 
والروحاين للنيب املكرم واألئمة املعصومني مقدم على سائر الكائنات، 

وقد حصل يف فجر اخللق والربء، وهم الذين ميثلون املصداق اخلارجي خلليفة 
اهلل احلائزين على املقام الرفيع خلالفة اهلل املتعال بني األنام ومجلة الكائنات 
من  درجة  وأرفع  أعلى  على  حيوزون  أهنم  ومبا  اإلمكان،  عامل  يف  املنتشرة 
الصفات الكمالية ومطهرون من أي رجس، فاهنم محاة وهداة الناس للوصول 

إىل املقامات املعنوية العليا واكتساب رضا اهلل تعاىل.2
وبينما كان الرسول املكرم يودع الناس، أودع فيهم صورتني خارجية وبإزاء 

 :حقيقة ثابتة«. االوىل كتاب اهلل واالخرى آل اهلل وقال«
»أَنتَُّهَما َلْن يتَْفَترِقَا َحتَّی يَرَِدا َعَليَّ اْلَحْوض.«3

إن اإلمام علي ويف إشارته إىل كتاب اهلل - بوصفه حقيقة سامية وثابتة 
– يأيت على ذكر هاتني الصورتني املتجسدتني يف العامل املادي، حتت مسمى 

»كتاب اهلل الصامت« و »كتاب اهلل الناطق«، ويقول:
»هذا كتاب اهلل الصامت و أنا كتاب  اهلل  الناطق.«4

وكل ما مت تبيانه يف شأن ومنزلة »القرآن الصامت«، ينطبق بال شك على 
شأن ومنزلة »القرآن الناطق« الذي ليس يعد مفسرا وشارحا للقرآن الصامت 
فحسب، بل جممل احلقيقة اليت جتسدت يف اجلسم االنساين، مبا يف ذلك 

يعترب اهلل تعاىل يف »سورة القدر«، القرآن بانه حقيقة نازلة من عامل الغيب:
»ِإنَّا أَنتَْزْلناُه في  لَيتَْلِة اْلَقْدر.«5

ويف الدعاء الذي يتلوه املؤمنون الصيام يف مجيع أيام شهر رمضان املبارك، بعد 

اسماعيل شفيعي سروستاني

اإلمام حقيقة نزلت من عالم الغيب
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شأن اإلمام

شأن اإلمام

الصلوات الواجبة، فان مؤمن آل حممد يسمي القرآن، »حقيقة نازلة«، 
حيث جاء: 

»يا َعِليُّ يا َعِظيُم]...[ َو ُهَو الشَّْهُر الَّذي فتََرْضَت ِصياَمُه َعَليَّ، َو ُهَو َشْهُر 
رََمضاَن، الَّذي انتَْزْلَت فيِه اْلُقْرآَن، ُهدًی ِللّناِس َو بتَيِّناٍت ِمَن اْلُهدی  َو اْلُفْرقان.«6

إن ما حيمي ويصون كل الطهارة الذاتية للقرآن الصامت، حيمي ويصون أيضا 
العصمة والطهر الذايت للقرآن الناطق ومييط اللثام عن حقيقته القدسية.

ويفصح الكالم الرفيع والسامي لإلمام علي أمري املؤمنني عن رموز هذه 
:احلقيقة حيث يقول

»إن اهلل تبارك و تعالى طهرنا و عصمنا و جعلنا شهداء على خلقه و حجته في 
أرضه و جعلنا مع القرآن- و جعل القرآن معنا ال نفارقه و ال يفارقنا.«7

إن تالزم هذين الثقلني، منذ وقت اإلنزال وإىل األبد، يعلن تالزما ومتاسكا 
يف عامل املعىن وحقيقة ثابتة متعالىة. إن رفض إمكانية معرفة االمام من قبل 
الناس - لكوهنا حقيقة - يعود حسب رواية للرسول األكرم إىل فقدان 
غري املعصوم لإلشراف والعلم بتلك احلقائق السامية، وإن كان سوى ذلك، 
لكان العلماء والعرفاء غري املعصومني، يكتسبون يف أي حال وأي مرتبة، جمال 

وإمكانية املعرفة التامة وكشف تلك احلقيقة، ومل يغلق هذا الطريق أمامهم. 
 :وقال االمام الصادق

»ان اهلل خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت 
العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا و بشرا نورانيين لم يجعل ألحد 
في مثل الذي خلقنا منه نصيبا و خلق أرواح شيعتنا من طينتنا و أبدانهم من 
طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة و لم يجعل اهلل ألحد في مثل الذي 
خلقهم منه نصيبا إال لألنبياء و لذلك صرنا نحن و هم الناس و صار سائر الناس 

همجا- للنار و إلى النار.«8
إن هذه الرواية تكشف النقاب عن التباين بني اخللق واحلقيقة اليت نتحدث 
عنها. فضال عن أن جعلهم يف مقام خليفة اهلل بنحو تام وإحرازهم شأن 
خالفة اهلل املتعال، يبني ضرورة هذا التباين. وفيما عدا ذلك، فان اهلل ميز 

إنعقاد نطفة االمام يف املراتب الدنيا والصورة املادية كذلك. 
ويقول حسن بن راشد مسعت أن االمام الصادق قال: 

تبارك  اهلل  و تعالى إذا أحب أن يخلق اإلمام أمر ملكا فأخذ »إن 
فمن  أباه  فيسقيها  العرش  تحت  ماء  من  شربة 
ذلك يخلق اإلمام فيمكث أربعين يوما و ليلة 
يسمع  ال  أمه  بطن  في 
بعد  يسمع  ثم  الصوت 
ذلك الكالم فإذا ولد بعث 
ذلك الملك فيكتب بين 
عينيه »َو َتمَّْت 
رَبَِّك  َكِلَمُة 
َو  ِصْدقاً 
ُمَبدَِّل  ال  َعْدالً 
َو  ِلَكِلماتِِه 

ُهَو 

السَّميُع اْلَعليم «؛  فإذا مضى اإلمام الذي كان قبله رفع لهذا منار من نور ينظر به 
إلى أعمال الخالئق فبهذا يحتج اهلل على خلقه.«9

بعبارة أخرى، وعلى النقيض من تصورنا، فان أهل البيت )ع( جتسدوا يف 
لتتوفر إمكانية هداية وقيادة  صورة انسان، لكنهم حقيقة قدسية للبشرية، 
الناس وتقدمی البينات الالزمة هلم، للنجاة من الضالل وكشف احلقيقة، بينما 

هم خملوق خمتلف جتسد يف هيكل بشري. 

كيفية والدة السيدة فاطمة الزهراء
الزهراء تظهر  فاطمة  السيدة  فيما خيص كيفية والدة  ومثة رواية مذهلة 
 ،كيف أن اهلل تبارك وتعاىل، تدخل يف انعقاد الصورة البشرية ألم االئمة

وراعى بشأهنا كيفية خمتلفة ومتحكم فيها ومت توجيهها.
بن  المنذر  و  ياسر  بن  عمار  معه  و  بالـأبطح  جالس   النيب بينا  قيل: 
الضحضاح و أبوبکر و عمر و علي بن أبي طالب و العباس بن عبدالمطلب و 
حمزة بن عبدالمطلب إذ هبط عليه جربئيل يف صورته العظمى قد نشر 
أجنحته حىت أخذت من املشرق إىل املغرب فناداه: »يا محمد! العلي األعلى 

يقرأ عليك السالم و هو يأمرك أن تعتزل عن خديجة أربعين صباحا.« 
 و كان هلا حمبا و هبا وامقا. قال فأقام النيب فشق ذلك على النيب
أربعني يوما يصوم النهار و يقوم الليل حىت إذا كان يف آخر أيامه تلك بعث 
إىل خدجية بـعمار بن ياسر و قال: »قل لها يا خديجة ال تظني أن انقطاعي 
عنك ]هجرة[ و ال قلى   و لكن ربي عز و جل أمرني بذلك لتنفذ ]لينفذ[ أمره 
فال تظني يا خديجة إال خيرا فإن اهلل عز و جل ليباهي بك كرام مالئكته كل يوم 
مرارا فإذا جنك الليل فأجيفي   الباب و خذي مضجعك من فراشك فإني في 

منزل فاطمة بنت أسد.« 
فجعلت خدجية حتزن يف  كل يوم مرارا لفقد رسول اهلل فلما كان يف 

كمال األربعني هبط جربئيل فقال: 
و  لتحيته  تتأهب  أن  يأمرك  هو  و  السالم  يقرئك  األعلى  العلي  محمد!  »يا 

تحفته.« 
قال النيب: »يا جبرئيل و ما تحفة رب العالمين و ما تحيته؟« 

قال: »ال علم لي.« 
قال فبينا النيب كذلك إذ هبط ميكائيل و معه طبق مغطى مبنديل سندس 

أو قال إستربق فوضعه بني يدي النيب و أقبل جربئيل و قال: 
»يا محمد! يأمرك ربك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعام.« 

فقال علي بن أيب طالب كان النيب إذا أراد أن يفطر أمرين أن أفتح 
الباب ملن يرد إىل اإلفطار فلما كان يف تلك الليلة أقعدين النيب على 

باب املنزل و قال: 
»يا ابن أبي طالب إنه طعام محرم إال علي.« 

بالطعام و كشف   النيب الباب و خال  قال علي: فجلست على 
الطبق فإذا عذق   من رطب و عنقود من عنب فأكل النيب منه شبعا و 
شرب من املاء ريا و مد يده للغسل فأفاض املاء عليه جربئيل و غسل 
اإلناء  الطعام مع  فاضل  ارتفع  و   إسرافيل متندله  ميكائيل و  يده 
إىل السماء. مث قام النيب ليصلي فأقبل عليه جربئيل و قال الصالة 

حمرمة عليك يف وقتك حىت تأيت إىل منزل خدجية فتواقعها فإن اهلل عز 
و جل آىل   على نفسه أن خيلق من صلبك يف هذه الليلة ذرية طيبة فوثب 
ألفت  قالت خدجية: و كنت قد   إىل منزل خدجية رسول اهلل
الوحدة فكان إذا جنتين الليل غطيت رأسي و أسجفت   سرتي و غلقت 
بايب و صليت وردي   و أطفأت مصباحي و أويت إىل فراشي فلما كان 
يف تلك الليلة مل أكن بالنائمة و ال باملنتبهة إذ جاء النيب فقرع الباب 
 قالت خدجية فناديت من هذا الذي يقرع حلقة ال يقرعها إال حممد
فنادى النيب بعذوبة كالمه و حالوة منطقه: »افتحي يا خديجة فإني 

محمد.« 
قالت خدجية: فقمت فرحة مستبشرة بالنيب و فتحت الباب و دخل  
النيب املنزل و كان إذا دخل املنزل دعا باإلناء فتطهر للصالة مث 
يقوم فيصلي ركعتني يوجز فيهما مث يأوي إىل فراشه فلما كان يف تلك الليلة 
مل يدع باإلناء و مل يتأهب بالصالة  غري أنه أخذ بعضدي و أقعدين على 
فراشه و داعبين و مازحين و كان بيين و بينه ما يكون بني املرأة و بعلها فال 
و الذي مسك السماء و أنبع املاء ما تباعد عين النيب ص حىت حسست 

بثقل فاطمة يف بطين.10

فاطمة الزهراء حوريّة في هيئة انسان
وهبذا التمهيد، ُعرّفت السيدة فاطمة الزهراء على لسان خامت االنبياء حممد 

املصطفى، ليفهم اخلالئق:
إن هؤالء جمتبون نزلوا من العامل القدسي السامي، واستقروا يف األرض.

روی عن سلمان: قالت بعض أزواج النيب: يا رسول اهلل ما لك تحب فاطمة 
حبا ما ]ال[ تحبه أحدا من أهل بيتك؟ 

قال: »إنه لما أسري بي إلى السماء انتهى بي جبرئيل إلى شجرة طوبى 
فعمد إلى ثمرة من أثمار طوبى ففركه بين إصبعيه إصبعه  ثم أطعمنيه ثم مسح يده 
بين كتفي ثم قال يا محمد إن اهلل تبارك و تعالى يبشرك بفاطمة من خديجة بنت 
خويلد فلما أن هبطت إلى األرض فكان الذي كان فعلقت خديجة بفاطمة فإذا 

أنا اشتقت إلى الجنة أدنيتها فشممت ريح الجنة فهي حوراء إنسية.«11
وينقل جابر اجلعفي عن االمام الصادق رواية يف شأن ومنزلة السيدة 
فاطمة الزهراء، ينبهر ويتحري أي انسان صاحل ومؤمن من كل هذا اجلالل. 

:وقال اإلمام
»...أن اهلل عز و جل خلقها من نور عظمته فلما أشرقت أضاءت السماوات و 
األرض بنورها و غشيت أبصار المالئكة و خرت المالئكة هلل ساجدين و قالوا 
إلهنا و سيدنا ما لهذا النور فأوحى اهلل إليهم هذا نور من نوري أسكنته في سمائي 
خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع األنبياء و 
أخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري يهدون إلى حقي و أجعلهم خلفائي في 

أرضي بعد انقضاء وحيي.«12
إن خلق أم االئمة من نور عظمة اهلل املتعال ويف صورة وهيئة جسمانية، 
وطعامها من اجلنة، جيعلها حورية تتجسد يف صورة انسان، ليخرج من ذلك 

النور أئمة جيعلهم اهلل خلفاءه يف أرضه.
الروايات  إىل  إستنادا  وكذلك   الزهراء فاطمة  السيدة  على  هذا  وينطبق 

السابقة، 
على مجيع اهل 
 .  لبيت ا

كان  وإن 
غري  االمر 

ملا كان  ذلك، 
تطهريهم  معىن  يتكشف 
أن  حبيث  الرجس،  من 
ُجل معىن العصمة، ميكن 
فهمه يف هذا اإلطار. ويف 

احلقيقة، ملا كان يتحقق شرط التطهري من أي 
والتحضريات  املقدمات  هذه  دون  من  رجس 

الالزمة. 
واعترب االمام حممد الباقر يف تفسري اآلية الكرمية: »َفآِمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه 

َو النُّوِر الَِّذي أَنتَْزْلنا.«13 هذا النور النازل، هو نور األئمة من آل حممد 
:وقال املصطفى

»يا أبا خالد! النور و اهلل- األئمة من آل محمد إلى يوم القيامة و هم و اهلل 
نور اهلل الذي أنزل و هم و اهلل نور اهلل في السماوات و في األرض؛ و اهلل يا أبا 
خالد! لنور اإلمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار و هم 
و اهلل ينورون قلوب المؤمنين و يحجب اهلل عز و جل نورهم عمن يشاء فتظلم 
قلوبهم و اهلل يا أبا خالد ال يحبنا عبد و يتوالنا حتى يطهر اهلل قلبه و ال يطهر اهلل 
قلب عبد حتى يسلم لنا و يكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه اهلل من شديد 

الحساب و آمنه من فزع يوم القيامة األكبر.«14
كما أكد على طهر اإلمام من أي رجس، وأتى على ذكر عشر عالمات 

خاصة باإلمام: 
»لإلمام عشر عالمات: يولد مطهرا مختونا؛ و إذا وقع على األرض وقع على 
و  قلبه؛  ينام  ال  و  عيناه  تنام  و  يجنب؛  و ال  بالشهادتين؛  رافعا صوته  راحته 
ال يتثاءب و ال يتمطى؛ و يرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ و نجوه كرائحة 
المسك؛ و األرض موكلة بستره  و ابتالعه؛ و إذا لبس درع رسول اهلل كانت 
عليه وفقا و إذا لبسها غيره من الناس - ويلهم و قصيرهم - زادت عليه شبرا؛ 

و هو محدث إلى أن تنقضي أيامه.«15
ويقول األئمة املعصومون يف رواية تصل إىل النيب األكرم، حول كون 

السيدة فاطمة الزهراء »بتوال«: 
»أن النبي سئل ما البتول فإنا سمعناك يا رسول اهلل تقول إن مريم بتول و 
فاطمة بتول. فقال البتول التي لم تر حمرة قط أي لم تحض فإن الحيض 

مكروه في بنات األنبياء.«16
ومن دون معرفة االمام، كما عرّفه اهلل ورسوله، ومن دون كسب املعرفة حول 
مقامه ومنزلته يف منظومة علم الوجود الوالئي، فان سر الكثري من األوامر 
الكتمان  طي  سيبقى   اهلل رسول  قبل  من  املتخذة  والقرارات  والنواهي 
واخلفاء، ولن ينكشف، وقد يتبادر حىت ظن غري مالئم إىل األذهان ويؤدي 

إىل حكم غري صائب. 
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جميع االبواب غير باب بيت اإلمام علي
إن قضية سّد أبواب مجيع املسلمني اليت كانت تفتح على »مسجد النيب« 
 ومنع النيب املكرم وفاطمة الزهراء ماعدا باب بيت علي املرتضى
سائر الناس من املبيت يف املسجد، قابلة للتأمل يف إطار البحث الذي نسلط 

الضوء عليه االن:
عن حذيفة بن األسيد الغفاري  قال: 

يف  يبيتون  فكانوا  بيوت    هلم  يكن  مل  املدينة    النيب أصحاب  قدم  ملا 
املسجد. 

فقال هلم النيب: »ال تبيتوا في المسجد فتحتلموا.« 
 مث إن القوم بنوا بيوتا حول املسجد و جعلوا  أبواهبا إىل املسجد و إن النيب
بعث إليهم معاذ بن جبل فنادى أبا بكر فقال: إن رسول اهلل ى أمرك أن 

تخرج من المسجد و تسد بابك . 
فقال: سمعا و طاعة. فسد بابه و خرج من املسجد. 

الذي في  بابك  أن تسد  يأمرك   إن رسول اهلل فقال:  إىل عمر  أرسل  مث 
المسجد و تخرج منه. 

فقال: سمعا و طاعة هلل و لرسوله غير أني أرغب إلى اهلل في خوخة  في المسجد. 
فأبلغه معاذ ما قال عمر، مث أرسل إىل عثمان و عنده رقية. فقال: سمعا و 

طاعة. فسد بابه و خرج من املسجد. 
 مث أرسل إىل حمزة، فسد بابه و قال: سمعا و طاعة هلل و لرسوله   و علي

يف ذلك مرتدد ال يدري أ هو فيمن يقيم أو فيمن خيرج.
 :قد بىن له يف املسجد بيتا بني أبياته، فقال له النيب و كان النيب

»اسكن طاهرا مطهرا.« 
فبلغ محزة قول النيب لعلي فقال: »يا محمد تخرجنا و تمسك غلمان 

بني عبد المطلب؟«  
فقال له نيب اهلل: »لو كان   األمر لي ما جعلت دونكم من أحد و اهلل ما 
 أعطاه إياه   إال اهلل و إنك لعلى خير من اهلل و رسوله أبشر.« فبشره النيب
فقتل يوم أحد شهيدا و نفس ذلك رجال   على علي فوجدوا يف أنفسهم 
و تبني فضله عليهم و على غريهم من أصحاب رسول اهلل فبلغ ذلك 

 :فقام خطيبا فقال النيب
»إن رجاال يجدون في أنفسهم من أن أسكن   عليا في المسجد و اهلل ما أخرجتهم 
و ال أسكنته إن اهلل عز و جل أوحى  إلى موسى و أخيه أن تبوءا لقومكما بمصر 
بيوتا و اجعلوا بيوتكم قبلة و أقيموا الصالة و أمر موسى أن ال يسكن مسجده   
و ال ينكح فيه و ال يدخله إال هارون و ذريته و إن عليا مني بمنزلة هارون من 
موسى و هو أخي دون أهلي و ال يحل مسجدي ألحد ينكح فيه النساء إال علي 

و ذريته فمن ساءه ذلك فهاهنا« و أومأ بيده حنو »الشام« .17
إن اهلل تعاىل، وهداية وإرشادا للناس ملعرفة تلك الذوات املقدسة، واإلعالن 
عن كون أهل البيت مؤيدين: أشار إىل الروح القدس إشارة خاصة، االمر 

الذي مل حيصل بشأن أي انسان وأي خملوق سوى املنتجبني من عنده.
عن المفضل بن عمر عن أيب عبد اهلل قال: سألته عن علم اإلمام مبا يف 

أقطار األرض و هو يف بيته مرخى عليه سرته. 
فقال: »يا مفّضل! إن اهلل تبارك و تعالى جعل في النبي خمسة أرواح: 

روح الحياة فبه دب و درج؛ و روح القوة فبه نهض و جاهد؛ و روح الشهوة فبه 
أكل و شرب و أتى النساء من الحالل؛ و روح اإليمان فبه آمن و عدل؛ و روح 
القدس فبه حمل النبوة فإذا قبض النبي انتقل روح القدس  فصار إلى اإلمام و 
روح القدس ال ينام و ال يغفل و ال يلهو و ال يزهو و األربعة األرواح تنام و تغفل 

و تزهو و تلهو و روح القدس كان يرى به .«18
ويف هذا اخلصوص، أجاب االمام املعصوم على سؤال أحدهم فقال:  

»منذ أنزل اهلل عز و جل ذلك الروح على محمد ص ما صعد إلى السماء و إنه 
لفينا.«19

وهذه الشواهد والقرائن، تؤكد أن اإلمام من آل الرسول املكرم هو 
حقيقة نزلت من عامل الغيب على فرش األرض وجتسدت يف جسم طاهر 
ومطهر، لتتوفر من خالل ذلك إمكانية تواصل سكان عامل اإلمكان مع خالق 

الكون حضرة واجب الوجود.
ويقول حجة االسالم والمسلمين السيد مهدي ميرباقري يف هذا اخلصوص: 

الغيب. ويقول اهلل في  االمام جاء من عالم  إن  اإلمام.  لمعرفة  بعدان،  وهناك 
سورة »البقرة«، إن القرآن هو لهداية المتقين. والمتقون هم أولئك الذين يؤمنون 
الروايات  الغيب، وعبر عنها في بعض  بالغيب. وقدمت تفسيرات كثيرة حول 
بوجود إمام العصر. إن االمام هو حقيقة تظهر من عالم الغيب في عالمنا، 
ويخلق في هيئة انسان. لذلك فان لالمام بعدا جسمانيا وبشريا، وبعدا باطنيا... . 
إن ما جيعل اإلمام، إماما هو يف احلقيقة روحه. وهلذا يصبح مسجودا من قبل 

املالئكة حيث قال سبحانه وتعاىل: 
»فَِإذا َسوَّيتُْتُه َو نتََفْخُت فيِه ِمْن رُوحی  فتََقُعوا َلُه ساِجدين .«20

لذلك فان من ميلك مقام خالفة اهلل، وطريق قرب املالئكة، وهم يصلون 
عن طريقه اىل القرب االهلي بتواضع، أو ما يعترب الصراط والطريق التوحيدي 
للمالئكة، وعليهم أن ميروا عرب معرب الوالية ليصلوا إىل التوحيد، هي حقيقة 

الروح اليت نفخت فيه، األمر الذي غفل عنه ابليس. 
وعندما قيل البليس أن اسجد آلدم، قال: 

»قاَل أَنَا َخيتٌْر ِمْنُه َخَلْقَتنی  ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن طين.«21
إين من نار، لكنه من طني، أي أنه ]إبليس[ مل ير الروح، بينما كان االمر 
بالسجدة للروح ]ال للجسم، حيث كان يظن ابليس[. لذلك فان هذا البعد 

الروحي لالمام الذي حيظى االمام مبقاماته.22
وإن مت درك التقدم الروحي والنوري خللق االمام يف علم الكون الوالئي، ويدرك 
املؤمن، املقام العظيم الئمة الدين بوصفهم خليفة اهلل، سيجد ان اخلليفة 
باحلق، حيظى باعلى وأمسى درجات الصفات الكمالية بعد اهلل املتعال، نسبة 
املرئية، وإن هذه  املرئية وغري  املخلوقات  املوجودة لدى مجيع  الصفات  إىل 
الدرجة من الكماالت الروحية وامللكات النفسانية جعلته باذن اهلل جاهزا ملقام 
الوالية واالمامة على مجيع املخلوقات، وبالتايل فان ذلك اخلليفة صاحب 
اإلختيار واملعني، صاحب شؤون خاصة واهلية، وال توجد من دون امتالك 
تلك الشؤون إمكانية هداية وقيادة اجملتمعات البشرية ليصل هبم اىل بر األمان 

واألخذ بيدهم لعبور مجيع العقبات. 
إنه لفرض وواجب على املسلم املؤمن، أن يعرف االمام هبذه الشؤون، ويؤمن 

بشأنه. ونقل عن االمام علي قوله: 

»إن اهلل تبارك و تعالى طهرنا و عصمنا و جعلنا شهداء على خلقه و حجته في 
أرضه و جعلنا مع القرآن - و جعل القرآن معنا ال نفارقه و ال يفارقنا.«23

إن الوصول إىل املعرفة السامية والضرورية اليت جتلب الفالح للمسلم املؤمن، 
هو رهن مبعرفة الشؤون متعددة االوجه لالمام. وهذه هي املعرفة اليت ناهلا 
األصحاب اخلاصني الئمة الدين، وأصبحوا من أجلها جاهزين للتضحية مبا 
ميلكون والتربؤ من مجيع أوجه الكفر والشرك والزندقة يف زماهنم، ومن هنا، 
فان ذلك الصحايب اخلاص، جّرب احلياة الطيبة، يف زمحة قذارات اخللفاء 
احلقائق  مراتب  أعلى  إىل  الشهادة  نيل  خالل  من  والوصول  والسالطني، 

النورانية.
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كما يوجد لعصر ما قبل الظهور ختطيطه العام يوجد لعصر ما بعد الظهور 
ختطيطه أيضاً. وهذا القسم هو حملُّ احلديث اآلن، فأنَّ التخطيط اإلهلي 
العام لتكامل البشرية، ال يكون ُمنقطعاً حبصول نتيجة التخطيط السابق، بل 
يكون مواكباً مع البشرية إىل هنايتها، مبقدار استحقاقها يف وضعها العادل 
اجلديد... وسيهدف عندئذ نتيجًة أبعد متتُّ إىل عميق العدل والرتبية البشرية 

بِصَلة.
فهذا التخطيط، وهو االمتداد الطبيعي السابق واملوافق - أيضاً - للموازين 
الكمال  نعمة  يُفيض  تعاىل  اهلل  بأنَّ  القائلة:  الفلسفة اإلسالمية  الثابتة يف 
على كلِّ موجود بقدر استحقاقه، فإذا كانت درجته من الكمال دانية كان 
استحقاقه ُمنحِصراً يف الرتبة الكمالية اليت فوقها مباشرة، وإذا كانت درجة 
املوجود عالية يف الكمال، كان استحقاقه لدرجة أعلى من الكمال ُمتحقِّقاً، 
واهلل تعاىل كرمی مطلق، فُيفيض عليه الكمال اجلديد، فإنَّه سيستحقُّ رُتبة 

ُأخرى، وهكذا يسري يف طريق الكمال الال هنائي.
وإذا طّبقنا ذلك على حملِّ الكالم، نقول: إنَّ البشرية بعد اجتماع شرائط 
لدرجة جديدة من  ُمستحقًَّة  السابق - تكون  للتخطيط  ِطبقاً  الظهور - 

.الكمال، وهو تطبيق العدل الكامل فيها، بواسطة ظهور املهدي
أنَّ إنتاج هذا التخطيط لنتائجه النهائية، منوط ببقاء البشرية مدَّة كافية من 
الدهر؛ لكي ترتبَّ على ُعمق العدل ورسوخه، ولكي نصل يف هناية املطاف 

إىل الكمال اإلنساين األعلى. 

مراتب أعلى من العبادة
أنَّنا فهمنا يف التاريخ السابق1 من قوله تعاىل: »َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلْنَس 
ِإالَّ لِيـَْعُبُدوِن... «،2 فهمنا: أنَّ الغرض األساسي من َخلق البشرية هو إجياد 
العبادة الكاملة يف ربوعها، ومن العبادة الكاملة وجود اجملتمع الصاحل، والدولة 

العاملية الصاحلة.
فلو أنَّنا اقتصرنا على هذا املقدار من الَفْهم، لكان الغرض من َخلق البشرية 
ُمتحقِّقاً مبُجرَّد تأسيس املهدي لدولته العاملية العادلة، ومعه؛ فقد خيطر 
يف الذهن: أنَّ املقصود هو إجياد هذا النوع العايل من العبادة، ولو يف فرتة 
قصرية من الزمن، فال بقى أيُّ دليل على استمرار البشرية بعد ذلك ردحاً 
طوياًل من الزمن، إن مل يكن ذلك ُمستحياًل؛ ألنَّ بقاء الشيء بعد استيفاء 

ألغراضه حُمال يف احلكمة املـُطلقة.
لكنَّنا نريد يف هذا الدليل أن خنطو خطوًة جديدًة يف فهم هذه اآلية، وهي: 
إنَّ املعىن الذي ذكرناه للعبادة، وإن كان ُمهمَّاً ورئيسياً جدَّاً... إالَّ أنَّه ليس 
األُوىل  املرتبة  تلك  العبادة، تكون  أعلى من  حبال، بل هناك مراتب  هنائياً 
مقدِّمة هلا، وإعداداً إلجيادها، وكلُّها مُمكنة احلصول من البشريَّة، واتِّصفاها 

هبا يف املدى الطويل، كما سيتَّضح عند استعراضها.
وبطبيعة احلال، كما تصوَّرنا مرتبة من العبادة مُمكنة للبشرية، كانت ُمندرجة 
يف مدلول اآلية الكرمية، لعدم وضع اآلية أيَّ حتديد على مفهوم العبادة، 

فيكون إيرادها ُمطلقة، دليالً على إيراد العبادة املطلقة.

إذاً؛ فالغرض األساسي من خلق البشرية أبعد بكثري من جُمرَّد وجود الدولة دولة كريمة
البشرية  تاريخ  يف  هلا  وُخطَِّط  العظيمة،  الدولة  هذه  وِجدت  ا  وإمنَّ العاملية، 
الطويل، من أجل هدف أعلى وأمامها، ويكفينا اآلن أن نُعربِّ عنه بـ)العبادة 
األضواء  يُلقي  ما  البحث  ُمستقبل  يأيت يف  الكون، حىت  ( خلالق  املطلقة 

الكافية على هذا املفهوم.
إذاً؛ فوجود الدولة العاملية، ال يعين جَناز الغرض األقصى من خلق البشرية، 
وحتقُّقه يف عامل الوجود، بل هو مل يوجد بتأسيس هذه الدولة، وال زال أمام 

البشرية الكثري لكي تصل إليه.
إذاً؛ فال معىن لُقصر ُعمر البشرية بعد تأسيس هذه الدولة، بل ال بدَّ أن 
تبقى حىت تستويف غرضها األعمق؛ إذ يستحيل ختلُّف األغراض يف احلكمة 

اإلهلية األزلية.

آالف من السنين، تاريخ من الظلم
فإنَّنا عرفنا كم من الزمان يستغرق إعداد البشرية لليوم املوعود... وهو كل 
عمرها منذ أول وجودها إىل حني جَناز ذلك اليوم العظيم، وهو ما ال يقلُّ عن 
ِعدَّة اآلف من السنني، إن مل يكن أكثر من ذلك، كما عليه أنصار الفكر 
احلديث، وقد استوعبت هذه املدَّة ماليني احلوادث من تضحيات البشرية 
وآالمها ومظاملها، ومن جهود األنبياء واألولياء واملصلحني والشهداء، ومن 
ارتكبته من  البشرية من خريات، وما  أدَّته  اإلهلي، وما  التمحيص  ظروف 
جرائم، فإنَّ كل ذلك، كان ُمقدِّمة لليوم املوعود، وإعداداً حلصول شرائطه 
املطلوبة اليت ال ميكن حتقُّقه بدونه، كما عرفنا من التخطيط اإلهلي السابق 

على الظهور.
فهل من املعقول أن تستمرَّ املقدَّمات آالفاً من السنني، مثَّ ال تكون النتيجة 
غري تسع سنوات أو أقلَّ، كما تدَّعي الفكرة التقليدية، إنَّ هذا يف غاية الُبعد 
حبكم العقل؛ فإنَّه يعين بكل وضوح استخدام األجيال البشرية املـُتطاولة يف 
سبيل إسعاد جيل أو نصف جيل!! إنَّ هذا قبيح عقالً وُمستحيل يف احلكمة 

املطلقة األزلية.
وتبقى هذه االستحالة سارية املفعول، ما مل تصل النتائج - أعين أجيال ما 
بعد الظهور - إىل حدٍّ من الكثرة، حبيث تكون التضحية باألجيال السابقة 
يف سبيلها، من قبيل التضحية باملصلحة اخلاصة يف سبيل املصلحة العامة، 
أو باملصلحة القليلة يف سبيل املصلحة الكبرية، فليكن القارئ ُمتذكِّراً لذلك، 

حىت يأيت موضع احلاجة منه وإيضاحه.
وإذا متَّ الربهان على طول عمر البشرية بعد الظهور، وعدم وصوهلا إىل هدفها 

األمسى مبُجرَّد حصوله.
إذاً؛ فمن الالزم التخطيط هلذا اهلدف خالل هذا العمر، إذ ال يوجد شيء 
مُيكنها  الذي  بالشكل  البشرية  إعداد  من  بدَّ  وال  الكون،  هذا  يف  ُمهمل 
الوصول إىل ذلك اهلدف، كما كانت قد أُعدَّت للتشرُّف بلقاء اليوم املوعود.

اأُلُسس العامة لتخطيط ما بعد الظهور
اجلهة األُوىل: يف اخلصائص العامة للمجتمع الذي ينطلق منه التخطيط، وهو 
اجملتمع العاملي الذي يتمُّ فيه ُحكم اإلمام املهدي وتطبيق العدل الكامل 

ألوَّل مرَّة. وإزالة العوائق اليت مُيكن أن ُتشكِّل خطراً عليه، وليس معناه صياغة 
كل نفوس األفراد صياغة إسالمية عادلة كاملة ألول وْهَلة.

إنَّ املهدي سيقتل عدداً كبرياً من األفراد ممَّن فشل يف التمحيص املوجود 
يف التخطيط اإلهلي السابق، وأصبح ُيشكِّل خطراً على العدل الكامل يف 
عدَّة  ذلك  مع  سيبقى  ولكن  تفصيله...  سيأيت  ما  على  اجلديد،  اجملتمع 
فجوات ونقاط ضعف يف العامل - يكون على التخطيط اجلديد بشكل عام، 
وعلى املهدي بشكل خاص، ملؤها وتذليل مصاعبها، ممَّا ال يؤثِّر فيه 

الفتح العسكري عادة -:
النقطة اأُلولى: وجود أهل الذمَّة، وهم الشعوب اليت تؤِمن باألنبياء السابقني 
على اإلسالم، وسُيسمح هلا - مبقتضى القواعد اإلسالمية املعروفة اآلن - 
البقاء على دينها مع دفع اجلزية... ويكون هلا أن تدخل يف دين اإلسالم 

طواعية.
النقطة الثانية: وجود املذاهب املـُتعدِّدة من ُمعتنقي اإلسالم، ممَّن ال يُظهرون 

ُمعارضًة للنظام اجلديد.
النقطة الثالثة: نقص الثقافة اإلسالمية العامة، بالنسبة إىل العامل الذي يواجه 
الظهور،  قبل  اليت كانت كافرة  الشعوب  وهي  مرَّة،  ألول  اإلسالم  قوانني 

ورضيت باإلسالم ديناً بعده.
النقطة الرابعة: نقص الثقافة اإلسالمية العامة، يف األمَّة اإلسالمية نفسها؛ 

نتيجة لُبعدها عن اإلسالم يف عصور الفنت واالحنراف.
النقطة الخامسة: نقص الثقافة اإلسالمية يف األمَّة خاصة ويف البشرية عامة، 
واألفكار   ،املهدي القائد  ُيصدرها  اليت  اجلديدة  القوانني  إىل  بالنسبة 

العميقة اليت يُعلنها، ريثما يتمُّ إعالهنا وتوضيحها للناس. 
من  األغلب  األعمِّ  لدى  اإلرادة  وقوَّة  اإلخالص  نقص  السادسة:  النقطة 
وجود  هو  األول،  اإلهلي  التخطيط  عنه  متخَّض  ما  غاية  فإنَّ  املسلمني، 
اإلخالص العميق لدى مجاعة من املسلمني، ومل يؤثِّر - بطبيعة احلال - 

نفس األثر يف جمموعهم، كيف وإنَّ األرض امتألت ظلماً وجوراً؟! 
األعلى  اإلنساين  الكمال  الثاين،  التخطيط  هذا  يستهدف  الثانية:  اجلهة 
للبشر، يف احلدود املـُمكنة له على هذه األرض، فهو يوفِّر األرضية الكافية 
الكمال... حىت  عليه من  أن حيصل  ما ميكن  غاية  إىل  اإلنسان  لتكامل 
يكون بالتدريج البطيء يف إمكان الفرد أن يكون معصوماً، وأن يتكامل يف 

عصمته.3 
وليس معىن ذلك أنَّ البشر مجيعاً يكونون ألول وْهَلة، على هذا املستوى 
العايل، بل معناه توفري الطريق ألن ينال كل فرد من هذا اهلدف مبقدار قابليَّاته 
الشخصية، ومبقدار ما يؤدِّي من إطاعة وتضحيات يف سبيل احلق والعدل. 
وهو من هذه الناحية ُيشبه ما رأيناه يف التخطيط السابق على الظهور، فإنَّه 
كان يستهدف - فيما يستهدف إليه - تعميق الثقافة اإلسالمية يف األمَّة،4  
وتقوية اإلرادة اإلميانية جتاه املشاكل، وقد رأينا كيف يأخذ الناس من هذه 
األهداف مبقدار قابليَّاهتم ومقدار ما يؤدُّونه من تضحيات، وكيف يُنتج هذا 

التخطيط تكاملهم التدرجيي البطيء.
غري أنَّ هذا التخطيط اجلديد خيتلف عن سابقه يف نتيجته، فإنَّه بينما رأينا يف 
التخطيط السابق أنَّه مل يتَّصف بالنجاح احلقيقي خالله إالَّ عدد قليل نسبيَّاً، 

دولة كريمة

الشهيد السّيد محّمد الصدر

التخطيط اإللهي لما بعد الظهور
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فإنَّ هذا التخطيط اجلديد سيشمل بالنجاح أكثر األفراد، وسيصل يف املدى 
البعيد كل األفراد إىل املستوى املطلوب، بالتدريج البطيء.

إلی الکمال
تلك التفاصيل واأُلسس اليت مُيكنها أن حُتوِّل اجملتمع الذي عرفنا نقاط ضعفه 

يف اجلهة األُوىل، إىل الصفات الكربى: 
األساس األول: تربية العامل ثقافياً من جهة اإلسالم الواقعي، أو العدل الكامل 

الذي يقوم عليه نظام املهدي يف دولته العاملية.
التثقيف  ويُعطي من ذلك لكل فرد ولكل شعب ما حيتاجه من أساليب 
ومقداره، بشكل تدرجيي وعلى مراحل، وكلَّما طويت مرحلة، استحقَّ الفرد 
أو اجلماعة مرحلة جديدة من الثقافة. فالشعوب غري املسلمة، سوف ُتْدعى 
إىل اإلسالم، وسوف يعتنقونه باقتناع وسهولة؛ نتيجة لألسباب اليت سوف 
نذكرها بعد ذلك، وكل َمن أسلم من جديد أو هو ُمسلم سلفاً سوف يُربَّ 
على الثقافة اإلسالمية العامة الضرورية لوجود الطاعة واالبتعاد عن املعصية، 

إن مل يكن قد نال ذلك نتيجة للتخطيط اإلهلي السابق.
األساس الثاني: تربية البشرية من حيث اإلخالص وقوَّة اإلرادة جتاه املسؤوليات 

اجلديدة يف دولة العدل.
الذي كان  لأُلسلوب  الفكرة  يف  ُمشاهباً  ذلك  يف  العام  اأُلسلوب  ويكون 
متَّخذاً يف التخطيط األول، وهو مرور الفرد مبصاعب وعقبات جتاه العدل، 
عادالً كان  إسالمياً  موقفاً  وقف  فإن  فعله جتاهها،  وردَّ  منها  موقفه  لريى 

ناجحاً يف هذا التمحيص، وإالَّ كان فاشاًل.
فإنَّه قانون عام الختبار طاعة األفراد يف عصر ما قبل التمحيص... وهو كل 
عصر يواجه فيه الناس دعوة جديدة وتربية جديدة مل خُتترَب مواقفهم جتاهها، 
ومل تُعَرف ردود فعلهم حيال املشاكل اليت تعرتضها، فال بدَّ أن مترَّ األُمَّة 
املسلمة خالل هذا القانون؛ ليكون له األثر الفعَّال يف تربية األفراد وتعميق 
إخالصهم وتقوية إرادهتم جتاه املشاكل، وبذلك يتميَّز اخلبيث من الطيِّب، 
والعقبات،  املصاعب  جتاه  إسالمي صحيح  موقف  له  يكون  َمن  ويُعرف 
وَمن يكون ذا موقف ُمنحِرف باطل، وهذا َمْيز واقعي بني األفراد ميتُّ إىل 
أن  قبل  بِصَلٍة...  والنفسية  والعقلية  الفكرية  قابليَّاهتم وُمسبقاهتم  اختالف 

يكون جُمرَّد انكشاف لدى اآلخرين.
جوٍّ  املـُتزايد، حتت  املادِّي  والرفاه  السعادة  من  جوٍّ  توفري  الثالث:  األساس 
النظري  ُمعيَّنة. واألساس  الكامل، بأساليب  من اأُلخوَّة والتضامن والعدل 
ا ال  ا مهما كانت ُمهمًَّة، فإهنَّ إلجياد هذا الرفاه، ليس هو جُمرَّد نيل اللَّذَّة؛ ألهنَّ
ا يالحظ  تكفي وحدها للسري بالبشرية حنو هدفها املقصود النهائي... وإمنَّ
الرفاه املادِّي مبقدار ما يستطيع أن يؤثِّر يف ذلك اهلدف البعيد ويُريبِّ البشرية 

اهه. باجتِّ
وذلك من زاوية أنَّ الرفاه املادِّي ُمتناسباً ُمطَّرداً مع توفري اجلوِّ الكايف لذلك، 
وال ميكن أن يكون عائقاً عنه، بعد أن يتشرَّب الناس ذلك األساس النظري، 
وهو مالحظة الرفاه بصفته طريقاً حنو اهلدف، ال أنَّه بنفسه اهلدف، ومن مثَّ 
ستكون زيادة الرفاه مؤيِّدة لرتكيز الرتبية وترسيخ العدل، ومن مثَّ املـُشاركة يف 

بناء ذلك اهلدف.

وهذا هو املؤدِّى احلقيقي ملا مسعناه من األخبار يف فصل سابق، من كثرة املال 
يف عهد اإلمام املهدي، وأنَّه يُقسِّم املال وال يَعدُّه... تلك األخبار املرويَّة 

من ِقبل الفريقني، وقد مسعنا ما ورد منها يف الصحيحني.

الهوامش:
1. تاريخ الغيبة الكربى ص235.

2. الذاريات: 56/51.
3. أعين من العصمة ما ُيسمَّى بـ)العصمة غري الواجبة(، وهي اليت ينعدم فيها احتمال 
الظلم والعصيان دون اخلطأ والنسيان، وسيأيت إيضاحه يف الكتاب اآليت، وأمَّا التكامل 

فيما بعد العصمة، فقد برهنَّا من التاريخ السابق على إمكانه.
4. يسري هذا الُعمق إىل جنب الشعور الديين... ومن هنا مل يكن وجود هذا الُعمق يف 
الثقافة اإلسالمية لدى عدد كبري يف األُمَّة، ُمنافياً مع وجود الضحالة من هذه اجلهة لدى 

عدد كبري أيضاً، كما أشرنا غري بعيد، يف النقطة الثالثة من نقاط الضعف.

المصدر: »موسوعة اإلمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
الجزء 3، صص 93-110؛ بالتخليص.

خیر البرّية

- روى الحاكم يف »املستدرك على الصحيحني« بإسناده عن مينا بن أبى مينا 
مولی عبدالرحمن بن عوف، قال:

خذوا عين قبل أن تشاب األحاديث باالباطيل، مسعت رسول اهلل يقول: 
»أنا الشجرة، و فاطمة فرعها، و علي لقاحها، و الحسن و الحسين ثمرتها و 
شيعتنا ورقها، و أصل الشجرة في جنة عدن، و سائر ذلك في سائر الجنة.«1 
و روى احلاكم يف »املستدرك« بإسناده عن جابر بن عبد اهلل األنصاری، قال 

مسعت رسول اهلل يقول:
»الناس من شجر شتی، و أنا و أنت يا علي من شجرة واحدة .«۲ 

- وروى الديلمي يف »الفردوس« بإسناده عن جابر بن عبد اهلل مرفوعا، قال: 
:قال رسول اهلل

»يا علي أدُن مني وضع خمسك في خمسي؛3 خلقُت أنا و أنت من شجرة 
واحدة. أنا أصلت]ها[ و أنت فرعها و الحسن و الحسين أغصانها، من تعلق 

بغصن منها أدخله اهلل الجنة.«4

الهوامش:

1. »املستدرك على الصحيحني«، ج 3، ص 160 ورواه الديلمي يف الفردوس مبأثور 
اخلطاب للديلم، ج 1، ص 52، ح ۱3۵؛  

2. »املستدرك على الصحيحني«، ج2، ص 241.
3. اي: ضع يدك يف يدي 

4. »الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي« ج 5، ص ۳۳۱ - ۳۳۲/ ح ۸۳۶۵؛ »كفاية 
الطالب«، صص ۳۱۷-۳۱۸، ب ۸۷ بزيادة.

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، ص 78.

عبدالّرحيم مبارک

أن النبي و عليا من شجرة واحدة

دولة كريمة
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موعود األديان

المنجي في صحف إدريس
كان إدريس صديقا نبيا ومن الصابرين، أول نيب بعث يف األرض بعد 
آدم، وهو أبو جد نوح، أنزلت عليه ثالثون صحيفة، ودعا إىل وحدانية 
اهلل وآمن به ألف إنسان، وهو أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب 

ولبسها، وأول من نظر يف علم النجوم وسريها.
فأول الغيبات غيبة إدريس النيب املشهورة حىت آل األمر بشيعته إىل أن 
تعذر عليهم القوت و قتل اجلبار من قتل منهم و أفقر و أخاف باقيتهم 

1.فوعد شيعته بالفرج و بقيام القائم من ولده و هو نوح مث ظهر
وقد أخذ إدريس يف أول عمره بعلم شيث بن آدم، وملا كرب آتاه اهلل 
 النبوة والرسالة وأنزل اهلل عليه ثالثني صحيفة كما جاء يف حديث أبي ذر
الذي رواه ابن حبان،2 فصار يدعو إىل تطبيق شريعة اهلل املبنية على دين 
اإلسالم الذي أساسه إفراد اهلل تعاىل بالعبادة، واعتقاد أنّه ال أحد يستحّق 
العبادة إالّ اهلل، وأن اهلَل خالق كّل شىء ومالك كل شىء وقادر على كل 
شىء، وأن كل شىء يف هذا العامل حيصل مبشيئة اهلل وإرادته وأن اهلل تبارك 

وتعاىل ال يشبه شيًئا من خملوقاته، وال يشبهه شىء من خلقه.
روی ابن طاووس، يف »سعد السعود«:

فيما نذكره من توراة وجدتها مفسرة بالعربية في كتب خزانة جدي ورام بن أبي 
فراس عتيقة فنسخنا منها نسخة و وقفتها ذكر في سابع قائمة من هذه النسخة 
و السفر الثالث أن حياة آدم تسعمائة و ست و ثالثون سنة ذكر ذلك في كتاب 
البداء عن الصادق و قد تقدم في صحف إدريس أن عمره ألف و ثالثون 
سنة فلعل أحدهما زيد عددا ثم ذكر في حديث نوح بعد ذلك السفر أن 

الطوفان بقي على وجه األرض مائة و خمسين يوما و أن الذين كانوا معه في 
السفينة من اإلنس بنوه الثالث سام و حام و يافث و نساؤهم و أن جميع أيام 
حياة نوح تسعمائة و خمسين سنة و أن حياته بعد الطوفان كانت ثالثمائة و 

خمسين سنة.3 

صحائف إدريس
وجدت هذه الصحف بنسخة عتيقة يوشك أن يكون تارخيها من مائتني من 
السنني خبزانة كتب مشهد موالنا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب و قد 
ذهب أوهلا و آخرها فكان املوجود منها حنو سبعة كراريس و قوائمه بقالب 
ربع الورقة الكبرية نذكر املأل و اخللو و قد سقط منه و إمنا نذكر منه ما ذكر 

من أول أيام األسبوع فذكر أن أول يوم خلق اهلل جل جالله.4  
نشاهد يف هذه الصحف:

»كان صباح يوم الجمعة فتح اهلل أبواب السماء بالغيث و أهب الرياح و أنشأ 
السحاب و أرسل مالئكة الرحمة لألرض أمر السحاب تمطر على األرض و 
زهرت األرض بنباتها و ازدادت حسنا و بهجة و غشي المالئكة النور و سمى 
اهلل يوم الجمعة لذلك يوم أزهر و يوم المزيد و قال  اهلل قد جعلت يوم الجمعة 

أكرم األيام كلها و أحبها...« إيل مث ذكر شرحا جليال بعد ذلك.5  
فيما نذكره من القائمة الثامنة من الكراس اخلامس من سؤال إبليس و جواب 
اهلل بلفظ ما وجدناه »قاَل َربِّ فَأَْنِظْرني  ِإلى  يتَْوِم يتُبتَْعُثون« 6   قال: ال و لكنك  
»فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظريَن، ِإلى  يتَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ .«7 فإنه يوم قضيت و حتمت أن 

أطهر األرض في ذلك اليوم من الكفر و الشرك و المعاصي و أنتخب لذلك موعود األديان
و  اإلخالص  و  بالروح  و حشوتها  لإليمان  قلوبهم  امتحنت  لي  عبادا  الوقت 
اليقين و التقوى و الخشوع و الصدق و الحلم و الصبر و الوقار و الشعار و 
الزهد في الدنيا و الرغبة فيما عندي بعد الهدى و أجعلهم دعاة الشمس و 
القمر و أستخلفهم في األرض و أمكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم- يعبدونني 
يأمرون  و  لحينها  الزكاة  يؤتون  و  لوقتها  الصالة  يقيمون  شيئا  بي  يشركون  ال 
بالمعروف و ينهون عن المنكر و ألقي في ذلك الزمان األمانة على األرض فال 
يضر شي ء شيئا و ال يخاف شي ء من شي ء ثم تكون الهوام و المواشي بين الناس 
فال يؤذي بعضهم بعضا و أنزع حمة كل ذي حمة من الهوام و غيرها- و أذهب 
سم كل ما يلدغ و أنزل بركات من السماء و األرض و تزهر األرض بحسن 
نباتها و تخرج كل ثمارها و أنواع طيبها و ألقي الرأفة و الرحمة بينهم فيتواسون 
و يقتسمون بالسوية فيستغني الفقير و ال يعلو بعضهم على بعض بل يخضع 
بعضهم لبعض و يرحم الكبير الصغير و يوقر الصغير الكبير و يدينون  بالحق و 
به يعدلون  و يحكمون أولئك أوليائي اخترت لهم نبيا مصطفى و أمينا مرتضى 
فجعلته لهم نبيا و رسوال و جعلتهم له أولياء و أنصارا تلك أئمة اخترتها للنبي 
المصطفى و أميني المرتضى ذلك وقت حجبته في علم غيبي و ال بد أنه واقع 
ليبيدك يومئذ و خيلك و رجلك و جنودك أجمعين فاذهب  فإنك من المنظرين 

إلى يوم الوقت المعلوم.«8  

الهوامش:
ثاين،  طبع  طهران،  النعمة«،  متام  و  الدين  »كمال  على،  بن  حمّمد  بابويه،  ابن   .1

1395ق.، ج 1، ص 127.
2. شعريي، حمّمد بن حمّمد، »جامع األخبار«، جنف، الطبعة االولی، بال تا. ص 179.
3. ابن طاووس، على بن موسى، »سعد السعود للنفوس منضود«، قم، الطبعة االولی، 

بال تا.، ص 40.
4. نفس املصدر، ص 32.

5. نفس املصدر.
6. سورة األعراف، اآلية 14.

7. سورة احلجر، اآلية 38.
8. ابن طاووس، على بن موسى، »سعد السعود للنفوس منضود«، ص 34.
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مجتبی السادة

األشهر الستة األخیرة

كلما أقرتبنا من زمن الفجر املقدس أو من منطقة بزوغه،كثرت يف الروايات 
الساعات... و  األيام و  األمكنة و  تتناول  التفاصيل، حىت  و األحاديث 

بالتايل، نستطيع أن حندد يوم وقوع احلدث حسب معطيات الروايات.
كثري من الروايات الشريفة، عربت عن شهر ذي احلجة بأنه شهر الدم، عن 

أبي بصير عن أيب عبد اهلل قال:
قلت فذو احلجة، قال: »ذاك شهر الدم.«1

:قال رسول
»و يسلب الحاج و تسفك الدماء في ذي الحجة.«2

من  هو  و  مهم  )حدث  الشهر  هذا  يف  تقع  اليت  املهمة  األحداث  فمن 
احملتومات اخلمسة(، فضال عن أحداث كثرية تطرقت إليها الروايات و هي:

1. مذبحة الكوفة
يوم الزينة أي يوم عيد األضحى املبارك )العاشر من ذي احلجة( بعد اجملازر 
اليت ارتكبها جيش السفياني يف »بغداد« و بقائه فيها مثاين عشرة ليلة، يتوجه 
جنوده إىل »الكوفة« )النجف( و يرتكبون مذابح و جمازر ال عد هلا و ال 

حصر.
يبعث السفياين جيشا لغزو الكوفة و النجف قوامه )مائة و ثالثون ألفا( 
فينزلون بـ»الروحاء« و»الفاروق« و موضع مرمی و عيسى بـ»القادسية«. أي 

ينزلون على طريق »بابل« إىل الكوفة.
يسري من جيش السفياين الذي يغزو النجف مثانون ألفا، حىت ينزلوا موضع 

قرب هود بـ»النخيلة« )أي رحبة وادي الّسالم، مقربة »النجف األشرف« 
الكربى( فيجيؤون إليهم يوم الزينة )أي يوم عيد األضحى( عن طريق بابل 
الكوفة، مث يتجهون إىل النجف، فيسيب اجليش من الكوفة و النجف سبعني 
ألف بنت بكر - أي غري متزوجات - و يوضعن يف احملامل - أي يف 
السيارات - و يذهب هبن إىل الثوية موضع قرب كميل بن زياد، و بعض 
أصحاب أمري املؤمنني، و قد بين لكميل صحن و حرم كبري، و قد 
بنيت األحياء و البيوت من حوله، فتجمع السبايا من البنات و النساء يف 

صحنه و توضع الغنائم فيه.
و بعد أن ميعن جيش السفياين يف الكوفة قتال و صلبا و سبيا... يقتل أعوان 
آل حممد و رجال من احملسوبني عليهم، و ينادي مناديه يف الكوفة: من 
جاء برأس من شيعة علي، فله ألف درهم. فيثب اجلار على جاره، و مها على 
مذهبني خمتلفني يف االسالم، و يقول: هذا منهم. فيضرب عنقه، و يسلم 

رأسه إىل سلطات السفياين، فيأخذ منها ألف درهم.
و ال تستطيع حركة ضعيفة و مترد صغري، حيدث يف الكوفة من قبل أهلها...

التخلص من سلطة السفياين، بل سوف تفشل و سيتمكن السفياين من قتل 
قائد احلركة بني »احلرية« و الكوفة.

و كأنه يكون قد اهنزم بعد فشل حركته، فيتمكن السفياين من إلقاء القبض 
علماء  )أي  الصاحلني  من  سبعني  أيضا  يقتل  و  فيقتله،  الطريق  يف  عليه 
يذر  و  السفياين(  )أي  القدر، حيرق  رأسهم رجل عظيم  و على  الدين(، 
األشهر الستة األخیرةرماده يف اهلواء بني »جالوالء« و »خانقني«، بعد أن يقتل يف الكوفة أربعة 

آالف شخص.
خترب الروايات أنه توجد يف النجف و الكوفة مجاعة أو حزب غري متدين خيرج 
يف مظاهرات و مسريات مؤيدة للسفياين عددهم مائة ألف بني مشرك و 

منافق حىت يصلون »دمشق«.
و  الصلحاء  و  العلماء  قتل  و  بالنجف،  السفياين  فتك جيش  أن  بعد  و 
املؤمنني، و هدم قرب أمري املؤمنني و سيب نساء النجف و هنب أمواهلم... 

يبدأ بالزحف حنو »إيران«، فيصل إىل منطقة »اصطخر« )منطقة شرياز(.
يقوم السيد الخراساني، و يستصرخ املؤمنني من أهل إيران، و يطلب منهم 
نصره أهل العراق، فيجتمع له جيش عظيم مع القوة و االستعداد، على 
مقدمته شعيب بن صالح، فيلتقي اخلراساين )الرايات السود( مع السفياين 
الرايات السود، و  بينهم ملحمة عظيمة، فتنتصر  بباب اصطخر، فيكون 
املتكررة  انتصاراته  بعد  للسفياين  هزمية  أول  هذه  )و  السفياين  هترب خيل 
و السريعة السابقة( و يقوم السيد اليماني من »اليمن« )و امسه حسن أو 
حسني( و قد مسع هبذه احلوادث و علته الكوارث، فيصل يف أسرع وقت 
إىل الكوفة، فيلتقي مع جيش السيد اخلراساين مؤيدا و ناصرا له على جيش 
السفياين، فيوجهون أسلحتهم على جيش السفياين و خيرجوهنم من النجف، 
و يرجعون السبايا و الغنائم إىل أهلها... فعند ذلك يتمىن الناس املهدي و 

يطلبونه.
جاءت الروايات الشريفة بدالالت صرحية إليضاح معامل األحداث اليت تقع 

يف الكوفة و النجف.
فعن االصبغ بن نباته قال مسعت أمري املؤمنني يقول:

»... و يبعث مائة و ثالثين ألفا إلى الكوفة و ينزلون الروحاء و الفاروق فيسير 
فيهجمون  بالنخيلة   هود قبر  موضع  الكوفة  ينزلوا  حتى  ألفا  ستون  منهم 
الناس جبار عنيد يقال له الكاهن الساحر... و في  الزينة و أمير  عليهم يوم 

مقطع آخر من الحديث...
و يسبي من الكوفة سبعون ألف بكر ال يكشف عنها كف و ال قناع حتى يوضعن 
في المحامل يذهب بهن إلى الثوية و هي الغري،ثم يخرج من الكوفة في مائة 
ألف ما بين مشرك و منافق حتى يقدموا دمشق ال يصدهم عنها صاد إرم ذات 
العماد،و تقبل رايات من األرض غير معلمة ليست بقطن و ال كتان و ال حرير 
مختوم في رأس القنا بخاتم السيد األكبر، يسوقها رجل من آل محمد تظهر 
بالمشرق،يوجد ريحها بالمغرب كالمسك األذفر يسير الرعب أمامها شهرا، حتى 
ينزلوا الكوفة طالبين بدماء آبائهم فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني 
نواصي و  يستبقان كأنهما فرسا رهان شعث غبر جرد أصالب  الخراساني  و 
أقداح إذا نظرت إلى أحدهم برجل باطنه فيقول ال خير في مجلسنا بعد يومنا 
َه  هذا،اللهم فانا التائبون و هم األبدال الذين وصفهم اهلل في كتابه العزيز »ِإنَّ اللّٰ

ابِيَن َو ُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن«3 ونظرائهم من آل محمد.«4 ُيِحبُّ التتَّوّٰ
عن جابر بن يزيد الجعفي قال:

:قال أبو جعفر الباقر
»و يبعث السفياني جيشا إلى الكوفة و عدتهم سبعون ألفا فيصيبون من أهل 
الكوفة قتال و صلبا و سبيا فبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان 
ثم يخرج رجل  القائم  نفر من أصحاب  معهم  و  طيا حثيثا  المنازل  تطوى  و 

الحيرة و  بين  السفياني  أمير جيش  فيقتله  الكوفة في ضعفاء  أهل  موالي  من 
الكوفة.«5

عن أيب عبد اهلل قال:
»ال يكون ذلك حتى يخرج خارج من آل أبي سفيان يملك تسعة أشهر كحمل 
المرأة، و ال يكون حتى يخرج من ولد الشيخ فيسير حتى يقتل ببطن النجف فو 
اهلل كأني أنظر إلى رماحهم و سيوفهم و أمتعتهم إلى حائط من حيطان النجف 

يوم اإلثنين و يستشهد يوم األربعاء.«6
:عن اإلصبغ بن نباتة قال: مسعت أمري املؤمنني

»حصار الكوفة بالرصد و الخندق و تخريق الزوايا في سكك الكوفة و تعطيل 
المساجد أربعين ليلة و كشف الهيكل و خفق رايات ثالثة حول المسجد األكبر 
تهتز القاتل و المقتول في النار و قتل سريع و موت ذريع و قتل النفس الزكية 

بظهر الكوفة في سبعين.«7
:عن أمري املؤمنني

»و يكون قتل سبعين من الصالحين )علماء دين(، و على رأسهم رجل عظيم 
القدر، يحرقه )أي السفياني( و يذر رماده في الهواء بين جلوالء و خانقين، بعد 

أن يقتل في الكوفة أربعة آالف.«8
عن عمر بن إبان الكلبي عن أيب عبد اهلل قال:

»كأني بالسفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فينادي مناديه: من جاء 
منهم  يقول هذا  و  الجار على جاره  فيثب  ألف درهم،  فله  برأس شيعة علي 
فيضرب عنقه و يأخذ ألف درهم، أما إمارتكم يومئذ ال تكون إال ألوالد البغايا 
كأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت و من صاحب البرقع،قال:رجل منكم يقول 
بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم و ال تعرفونه فيغمز بكم رجال رجال أما 

أنه ال يكون إال ابن بغي.«9
:عن أمري املؤمنني

»إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة، بعث في طلب أهل خراسان، و يخرج 
أهل خراسان في طلب المهدي، فيلتقي )أي السفياني( هو و الهاشمي )أي 
الخراساني( برايات سود، على مقدمته شعيب بن صالح، فيلتقي هو و السفياني 
بباب أصطخر،فيكون بينهم ملحمة عظيمة، فتظهر )أي تنتصر( الرايات السود 

و تهرب خيل السفياني، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي و يطلبونه.«10

2. اضطرابات منى
موسم  أثناء  مىن  احلجاج يف  بني  يقع  اضطرابا  الشريفة  األحاديث  تصف 

احلج، و يبدو أنه امتداد للخالف بني أهل »احلجاز« حول السلطة.
:عن اإلمام الصادق

»يحج الناس معا، و يعرفون )أي يقفون بعرفات( معا على غير إمام، فبينا هم 
نزول بمنى يأخذهم مثل الكلب، فتثور القبائل فيما بينها حتى تسيل )جمرة( 

العقبة بالدماء، فيفزعون، و يلوذون بالكعبة.«11
و يفهم من احلديث الشريف، أن الناس يعيشون حالة التوتر إىل حد أهنم 
مبجرد أن يكملوا أداء مناسكهم، أو قبل إكماهلا، يشتبكون يف مىن فتحدث 
اإلضطرابات، أثناء أداء منسك رمي اجلمار يف مىن، و يسلب احلجاج، و 

ينهبون أمواهلم و يقتلون و تنتهك احملارم.

أحداث شهر ذي الحجة
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:عن سهل بن حوشب قال: قال رسول اهلل
تحارب  القعدة  ذي  في  معمعة،و  شوال  في  صوت،و  رمضان  في  »سيكون 
القبائل،و عالمته نهب الحج و تكون ملحمة بمنى و يكثر فيها القتل و تسيل 

فيها الدماء حتى تسيل دماؤهم على الجزيرة ]الجمرة[.«12
عن عبد اهلل بن سنان قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول:

»يشمل الناس موت و قتل حتى يلجأ الناس عند ذلك إلى الحرم فينادي مناد 
صادق من شدة القتال، فيم القتل و القتال صاحبكم فالن.«13

3. قتل ذي النفس الزكية )من المحتوم(
الفجر  يوم  معامل  تبدأ  السابقة،  األخبار  و  األحداث  من  وقوع كثري  بعد 
املقدس تظهر للناس جبالء، و يبدأ اإلمام املهدي بإرسال نائبه )رسوله( 
للناس يف »مكة املكرمة« يف عملية اختبار و هتيئة للثورة املباركة، فيقوم الفىت 
اهلامشي )حممد بن احلسن - ذو النفس الزكية( فيدخل »املسجد احلرام« يف 
اليوم اخلامس و العشرين من ذي احلجة و يقف بني الركن و املقام و يبلغ 
أهل مكة رسالة شفوية من اإلمام املهدي، و هذه الرسالة ال تشتمل 
على شيء من السب و الشتم أو التهديد، إمنا تشتمل على االستنصار 
و االستنجاد بأهل مكة... فيقوم بقايا النظام يف احلجاز بارتكاب جرمية 
شنعاء و يقتلونه يف احلال بني الركن و املقام، فتكون هذه اجلرمية إيذانا بنهاية 

حكمهم، و ليس بني قتله و ظهور اإلمام إال مخس عشرة ليلة.
و كذلك نفس احلال يف مدينة املصطفى يقوم بقايا النظام بارتكاب 
جرمية بشعة أخرى،ال تقل عن سابقتها و هي قتل ابن عم ذي النفس الزكية 
.و امسه محمد و شقيقته فاطمة، و يصلبوهنما على باب مسجد النيب

عن أيب عبد اهلل أنه قال:
»... و قتل النفس الزكية من المحتوم.«14

:عن أيب بصري عن أيب جعفر
»يقول القائم عليه الّسالم ألصحابه: »يا قوم! إن أهل مكة ال يريدونني و لكنني 
مرسل إليهم ألحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم.« فيدعو رجال من 

أصحابه فيقول له:
 )إمض إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة! أنا رسول فالن )اإلمام المهدي
إليكم، و هو يقول لكم:إ نا أهل بيت الرحمة و معدن الرسالة و الخالفة، و نحن 
ذرية محمد و ساللة النبيين، و إنا قد ظلمنا و اضطهدنا و قهرنا و ابتز منا 
حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، و نحن نستنصركم فانصرونا، فإذا تكلم هذا 
الفتى بهذا الكالم أتوا إليه فذبحوه بين الركن و المقام و هو النفس الزكية.«15

:عن عبابة بن ربعي األسدي عن أمري املؤمنني
»... أال أخبركم بآخر ملك بني فالن؟ قتل نفس حرام، في يوم حرام، في بلد 
حرام، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة ما لهم من ملك بعده غير خمس عشرة 

ليلة.«16
عن أبي صالح مولى بني العذار قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول:

»ليس بين قائم آل محمد و بين قتل النفس الزكية إال خمس عشر ليلة.«17
عن زرارة بن اعين قال مسعت ابا عبد اهلل يقول:

جعلت  قلت:   ».)الرسول )مدينة  بت»المدينة«  غالم  قتل  من  بد  ال   ...«

فداك أليس يقتله جيش السفياني؟ قال: »ال، و لكنه يقتله جيش بني فالن، 
يخرج حتى يدخل المدينة فال يدري الناس أي شيء دخل، فيأخذ الغالم فيقتله، 
فإذا قتله بغيا و عدوانا و ظلما، لم يمهلهم اهلل عز و جل فعند ذلك توقعوا 

الفرج.«18
:عن االمام الباقر

»و عند ذلك تقتل النفس الزكية في مكة، و أخوة في المدينة ضيعة.«19
إن الذي يقتل يف املدينة املنورة و يصلب هو و أخته فاطمة، مها من أبناء 

 :عم ذي النفس الزكية،و قد قال اإلمام الصادق
»يقتل المظلوم بيثرب، و يقتل ابن عمه في الحرم.«20

إن من املؤكد أن )النفس الزكية( الذي يعترب قتله من العالئم احملتومة، هو 
)حممد بن احلسن( الذي يذبح بني الركن و املقام، قبل ظهور االمام خبمس 

عشرة ليلة... و قد عربت عنه الروايات الشريفة بعدة أمساء مثل:
٭ )ذو النفس الزكية( ألنه يقتل بال أي ذنب، و قد قال تعاىل على لسان 

موسى لـلخضر: »َأ قتَتتَْلَت نتَْفساً زَِكيًَّة«21 أي بريئة من الذنوب.
٭ )املستنصر( ألنه يبدأ كلمته قبل قتله باالستنصار آلل حمّمد.

٭ أو )رجل هامشي(، )غالم من آل حممد(، )احلسىن( مما يثبت انه من نسل 
رسول اهلل و من السادة.
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أراضي  على  سيطرت  الىت  »اخلزر«  قبائل  من  هم  األشكيناز  اليهود  إن 
»القوقاز« جنوب »روسيا« يف القرن السابع امليالدي واستمر ملكهم فيها 

ملدة ثالثة قرون إىل أن دامههم الروس الشماليون يف عام 965 امليالدى.
واخلزر قوم غري ساميني من ذرية أشكيناز بن جومر بن يافث بن نوح. وقد 
اعتنقوا اليهودية يف بداية القرن الثامن امليالدي تبعا مللكهم. وعندما دامههم 
باستعداده  قزوين(  حبر  )شرقي  اخلوارزم  اقناع  اخلزر  خاقان  حاول  الروس 
وشعبه إلعتناق اإلسالم إذا عاونه اخلوارزم يف مواجهة الغزو الروسى، إال أن 
حماولته فشلت ومتكن الروس من القضاء على استقالل اخلزر مع بداية القرن 

احلادى عشر. 
»بولندة«  يف  غالبيتهم  وانتشر  احلني  ذلك  منذ  اخلزر  شعب  فتشتت 
و»أوكرانيا« و»ليتوانيا«، وصاروا ميثلون نسبة عالية من السكان، وكانوا يف 
بولندة ميثلون أكرب األقليات )حوايل 9% من سكاهنا(، وتركزوا يف املدن بعيدا 

عن األراضي الزراعية.

استقرار األحوال لليهود األشكيناز في بولنده وليتوانيا 
وزيادة هجرتهم إليها

ينتمى األقوام البولنديون لقبائل السالف الغرببني، ويف عام 1066م. توحدوا 
ما حتولت  إمارة سرعان  بولندة  الكاثوليكية، وأصبحت  املسيحية  واعتنقوا 
إىل مملكة قوية. مث اهنارت السلطة املركزية امللكية ىف بولندة عام 1138م. 
وانقسمت البالد إىل إمارات إقطاعية، مما أدى إىل ضعفها وسقوط املناطق 

الغربية فيها حىت حبر البلطيق حتت سيطرة بروسيا »أملانيا«. ولكن بولندة 
عادت للوحده حتت حكم امللك كازيمير )1333-1370م.( الذي أبدي 
استركا،  اليهودية  الفتاة  من  زواجه  بعد  خاصة  اليهود  على  شديدا  عطفا 
فقام املاليني منهم باهلجرة إىل بولندة. وازدادت قوة بولندة عندما تزوجت 
حفيدة كازميري من »جاجليو« دوق ليتوانيا الذي جلس على عرش الدولة 
البولندية الليتوانية، فأصبحت أهم وأكرب قوة سياسة يف شرق أوروبا. فقامت 
باسرتداد أرضها الىت كانت احتلتها بروسيا )أملانيا( وتوسعت فسيطرت على 
أجزاء كبرية من روسيا وأوكرانيا. وانتخب اليهود هلم يف روسيا وليتوانيا برملانا 
قوميا، وجملس األراضي األربع، وكان هذان اجمللسان جيتمعان سنويا لفرض 
اإلتاوات على القادرين من اليهود، وسن القوانني، واختيار ممثل لليهود يف 
البالط امللكى. وكان ممثل اليهود يف البالط امللكى يتعامل مع النبالء على 

قدم املساواة. 
ووقعت »موسكو« حتت سيطرة بولندة عام 1610م.، ففرضت بولندة على 
الروس اعتناق املسيحية الكاثوليكية بدال من األورثوذكسية الىت كانوا يدينون 
هبا، وكادت روسيا أن تصبح مقاطعة بولندية لوال سقوط اململكة البولندية 

ومتزقها يف النصف األول من القرن الثامن عشر.

بولنده  فى  المتصوفة  اليهودية  الحسيديم  حركة  نشوء 
وليتوانيا

اليعازر حركة  بن  إسرائيل  أسس  الثامن عشر  القرن  من  األول  النصف  يف 

شتات اليهود األشكيناز »الخزر«
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والتعاويذ الصهیونیة بین السرية والعلنیة 9 السحر  يستخدم  وكان  وليتوانيا،  بولندة  مملكة  يف  »احلسيدمی« 
وكان  اجملهول.  رؤية  على  وقدرة  خارقة  قوة  لديهم  أن  وأتباعه  هو  مدعيا 
للحسيدمی طقوس تشبه »احلضرة« لدى الطرق الصوفية اإلسالمية، وانقسموا 
إىل طوائف لكل منها معلم له تعاليمه اخلاصة، ولكنها تتفق مع التعاليم 
عن  مباشراً  بربه يكون  الفرد  اتصال  بأن  يؤمنون  للجماعة، وكانوا  اخلاصة 
طريق العبادة ألن الرب موجود يف كل مكان، وأن خالص كل فرد يكون 
بصالحه وتعبده حىت يدرك النور السماوي، وأنه عندما يسمو بروحه يكون 
قادراً على اإلتصال بالقوى املالئكية. ومل يؤمنوا بفكرة الشعب املختار أو 
بعودة املسيح اليهودي ملك اليهود، ومل يعودوا ينتظرون املسيح إال يف آخر 

األيام )يوم القيامة(. 
وهذه احلركة تأثرت حبركة القبالة اليهودية الىت نشأت بني يهود »األندلس« 
يف القرن الثالث عشر والىت انتشر فكرها مع املهاجرين اليهود املطرودين من 
دولة األندلس بعد سقوطها يف أواخر القرن اخلامس عشر. وقد بدأ انتشار 
حركة احلسيدمی بني الطوائف اليهودية الصغريه والفقرية. وبعد موت أليعازر 
عام 1760م. انتقلت زعامة حركة احلسيدمی إىل تلميذه دوق بيير وانتشرت 
الدعوة يف بولنده، وليتوانيا، و»بيلوروسيا«، وامتدت إىل اجملر عندما وقعت 

جاليسيا حتت حكم »النمسا«.

سقوط المملكة البولندية والليتوانية وتمزقها
الروسى  الوطىن  اجليش  حاصر  عشر  الثامن  القرن  من  الثاين  النصف  يف 
الكرميلني وقام بتحرير روسيا، واستمروا يف حماربة البولندبني يف الوقت الذي 
حاربتهم فيه أيضا السويد من الشمال واستولوا على وارسو، كما حارهبم 

الربوسيون يف الغرب واستعادوا سيطرهتم على منطقة »البلطيق«.
ويف عام 1772م. ضمت كل من روسيا والنمسا وبروسيا األجزاء اجملاورة 
لكل منها إليها. كما قام القوازق املقيمون يف وادي »النيرب« بثورة عارمة 
على البولنديني وطردوهم من أوكرانيا وتبعوهم إىل بولنده وقتلوا اآلالف من 
البولنديني ومن اليهود. ووضع القوازق أوكرانيا وما فتحوه من بولنده حتت 
اختارته  الوطنية قد  الذى كانت اجلمعية  رومانوف  الروسى  القيصر  سيطرة 

حاكماً لروسيا وبقيت أسرته يف احلكم حىت أطاحت هبا الثورة البلشفية. 
غالبيتهم يف  وأصبح  أوروبية،  دول  أربع  بني  األشكيناز  اليهود  توزع  وهبذا 
الشمالية  املناطق  يف  اليهود  وأصبح  الروس،  حكم  حتت  وليتوانيا  أوكرانيا 
حتت حكم الربوس )األملان(، وصار اليهود يف املناطق اجلنوبية حتت احلكم 
النمساوي، بينما بقى الباقون منهم حتت حكم البولندبني فيما تبقى لبولنده 

من أراض.

اليهود األشكيناز في روسيا القيصرية
أي  بوجود  تسمح  ال  املتدينة  املسيحية  القيصرية  رومانوف  أسرة  كانت 
يهودي على أرض روسيا، إىل أن ضمت روسيا إليها أجزاء من بولنده عام 
حوايل مخسة  األجزاء  هذه  يف  يعيش  وكان   وعام 1795م.،  1793م. 
ماليني يهودى انضموا معها إىل روسيا. وقد حاول قياصرة روسيا خالل 
القرون التالية استيعاب هؤالء اليهود أو التخلص منهم أو إدماجهم إجباريا 

يف اجملتمع الروسى.
قوانني  عدة  بإصدار  نابليون  محلة  عقب  األول  الكسندر  القيصر  قام  وقد 
تضمنت  والىت  اليهود،  لزجر  أصدرت  الىت  القوانني  منها  لإلصالح، كان 
حتديد أماكن إقامتهم. وبذل القيصر كل اجلهد حلمل اليهود على العمل 

بالزراعة وغريها واإلمتزاج باجملتمع.
ويف عام 1825م. تويف الكسندر األول وخلفه على العرش نيقوال األول الذي 
أقلقه مدي تغلغل اليهود يف االقتصاد الروسى، وإصرارهم على احلفاظ على 

تراثهم ولغتهم وزيهم املميز. 
أوالدهم  تعليم  على  اليهود  جترب  قوانني  عام 1834م.  يف  نيقوال  فأصدر 
باملدارس احلكومية لدجمهم باجملتمع، إال إنه نتج عن ذلك أن التعليم أصبح 
إلزاما عليهم دون األطفال الروس اآلخرين، مما أصبح معه اليهود متميزين 

بأهنم األكثر ثقافة يف روسيا. 
ويف عام 1855م. ارتقى عرش روسيا الكسندر الثاني خلفا للقيصر نيقوال 
األول. وقد عمل الكسندر على حتسني أحوال الفالحني والطبقات الكادحة 
املناصب احلكومية  اليهود يف  بقبول  أوامره  العبيد، وأصدر  واليهود، وحرر 
والسماح هلم بالسكن اينما شاءوا. وقد أتاح تعليم اليهود ووصولوهم إىل 
اجلامعات أن يكون منهم املهنيني ورجال األعمال. أما الشعب الروسى فقد 

كانوا يعتربون الكسندر مبثابة البابا الصغري هلم ونال حبهم وتقديرهم.
ولكن قادة اليهود استمروا يف التحضري للثورة، وحاولوا اغتيال الكسندر الثاين 
اغتياله عام 1879م.،  عام 1866م. ولكنه جنا. مث حاولوا مرة أخرى  

ولكنه جنا أيضا يف هذه املرة بأعجوبة.
ويف عام 1881م. متكن املتآمرون يف هذه املرة من اغتيال القيصر الكسندر 
الثاين ىف بيت يهودية تدعى هسيا هلفمان، فانفجرت أعمال العنف ىف روسيا 

ضد اليهود يف كل مكان. 
مايو«  الثالث، وأصدرت احلكومة »قوانني  الكسندر  القيصر  العرش  وتوىل 
برئاسة  يهودي  وفد  عام 1882م. طلب  مايو  ويف  اليهود.  القاسية ضد 
البارون جينز برج مقابلة القيصر الكسندر الثالث لالحتجاج على قوانني مايو 

املذكورة، فوعده القيصر بالتحقيق الشامل يف القضية برمتها. 
ويف 1882/9/3م. أصدر القيصر بيانا ادان فيه اليهود، وأنه بالرغم من 
التجارة  على  اخلاصة  بطرقهم  سيطروا  أهنم  إال  مبشاكلهم  احلكومة  عناية 
مما  امللتوية،  حبيلهم  الشعب  خلداع  جهدهم  وكرسوا  واألراضي،  واألعمال 
سبب معاناة الشعب وبنوع خاص الفقراء منهم فقاموا بتصعيد احتجاجاهتم 
وممارسة العنف ضد اليهود، لذلك فإن احلكومة اضطرت إلصدار القوانني 

محاية للشعب.
وكان االقتصأدىون الروس قد حذروا احلكومة من ممارسات اليهود، وبأهنم 
رغم كوهنم ال يتجاوزون حوايل أربعة باملائة من السكان، إال أهنم أثروا ثراءاً 

فاحشا مبا يهدد االقتصاد القومى بالكوارث.
عقوبات  العاملية  املصارف  أصحاب  فرض  برج  جينز  وساطة  فشل  وبعد 
اقتصادية على روسيا وضربوا حظرا على التجارة واملبادالت معها مما أوصلها 
إىل حالة اإلفالس تقريبا، وقد زاد ذلك من حدة احلقد والكراهية واملمارسات 
أمريكا  يهود  من  زائرين  أي  أيضا  ليشمل  ذلك  وامتد  روسيا،  يهود  ضد 

رواد الصهيونية الحديثة
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لروسيا.
وبسبب املذابح الىت جرت يف روسيا تدفق تيار من اليهود الروس مهاجرين إىل 
الواليات املتحدة عام 1882م.، واستمر تدفقهم إىل أن أصدر الكوجنرس 
األمريكي قراراً باحلد من قبول املهاجرين على أسس عرقية، وكان ذلك يعىن 
توقف هجرة اليهود الروس بعد أن كان قد وصل عدد املهاجرين منهم إىل 

الواليات املتحدة إىل مليون يهودي روسى.
كما قامت فئة قليلة أخرى من اليهود الروس باهلجرة إىل »فلسطني« عام 
1882م.، وأنشأوا أول مستعمرة زراعية بالقرب من يافا أمسوها »ريشيون 
ليزيون« أي الرواد األوائل يف صهيون، وكان هؤالء هم نواة الكيان اليهودي 

يف فلسطني. 
أما من بقى من اليهود األشكيناز يف روسيا فقد اجتهوا لتنشيط العمل السري 

اليهودي.

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

عالمات النهاية

إن الفساد اإلداري يف األجهزة احلكومية يؤخذ بنظر االعتبار خالل وضع 
السياسات االسرتاتيجية،كعامل ُمطيح باحلكومات، بينما يقول االسرتاتيجي 

الصيين الشهري سون فو: 
إن للناس ثالثة حقوق يف رقبة احلاكم: أوله اخلبز، وثانيه األمن وثالثه الثقة 
باحلاكم، وإن علق حاكم يف وقت الطوارئ واإلضطرار يف مفرتق طرق »خبز 
الناس« أو »صيانة أمن الناس«، فان اجلدير به أن يرجح كفة األمن على 
اخلبز، النه إن عاش الناس يف أمن، فاهنم سيبقون جبانب حاكمهم وأمريهم 
بدون رغيف وخبز، لكن إن صادف أن علق احلاكم يف مفرتق طرق »أمن 
الناس« أو »محاية ثقة الناس باحلاكم« فانه جيب ترجيح كفة ثقة الناس على 

األمن«. 
الفقر  يف  جبانبه  ستبقى  فاهنا  وأمريها،  حباكمها  اجلماهري  وثقت  إن  النه 
والتدهور االمين، وال ختذله. لكن حذارا أن خيسر الناس احلق الثالث ... . 
وبالرغم من أن »الرشوة« و »اإلختالس« يندرجان يف التصنيفات االقتصادية 
ضمن »الفساد اإلداري«، أما املوظفون واملدراء الذين يطلبون يف الدوائر 
واألجهزة احلكومية الرشوة من اجلماهري، أو الذين خيتلسوا ويسرقوا املال العام 
من أجل منافعهم ومصاحلهم الشخصية، هم يف احلقيقة قد خرجوا من بني 
هذه اجلماهري، ويف ظل هذه الرؤية فان الفساد االداري يصبح جزء من فساد 

اجملتمعات، وان مضار هذه القضية ليس تطال تلك الدائرة فحسب بل عامة 
الناس يف اجملتمع، وترتك أكثر اآلثار دمارا وخرابا على ثقة اجلماهري. 

لعن رسول اهلل  رجال حيتاج الناس إىل نفعه فسأهلم الرشوة1 وقال أمري 
املؤمنني: »أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اهلل عنه يوم القيامة 

و عن حوائجه و إن أخذ هدية كان غلوال و إن أخذ رشوة فهو مشرك.«2 
الرشوة3 هی أي احلصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل 

أو االمتناع عن تنفيذه خمالفة لألصول.4 
قال رسول اهلل: »الراشي و المرتشي و الماشي بينهما ملعونون.«5   و 
عنه: »لعن اهلل الراشي و المرتشي و الماشي بينهما و قال إياكم و الرشوة فإنها 
محض الكفر و ال يشم صاحب الرشوة ريح الجنة و إياكم و التواضع لغني فما 

تضعضع أحد لغني إال ذهب نصيبه من الجنة.«6 
ترى ان انعدام املبادئ واألخالق والعدالة وتفاقم الرشوة، والعمولة تتدهور 
االقتصاديات يف ظل فسادها يؤدي ذلك إىل انتشار آفة الفقر، ألن بعض 
اجملتمعات استطاعت التغلب على الفساد إال انه الظاهرة ما زالت تتفاقم 
يف الدول األكثر فقراً ومعاناة من ضنك العيش، مما يؤدي إىل اختاذ قرارات 
اقتصادية يف تلك الدول خمالفة ملتطلبات الواقع الفعلي وبذلك تسود الفوضى 

كل مظاهر احلياة.

الموظفون الملعونون في آخر الزمان
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كذلك يرى ان الفقر قد جيلب افة الفساد للمجتمعات فيقول ان بعض 
البلدان تبقى فقرية الهنا فاسدة , ويضيف ان العكس هو صحيح ايضا بأن 

هذه البلدان تعاين من فساد مكثف الهنا فقرية.
ويف العصر الذي امتألت فيه األرض ظلما وجورا إثر متادي الناس يف الفساد 
من  القذرة  وطبيعتها  الرشوة  ماهية  على  للتغطية  يسعون  فاهنم  واملعاصي، 
  :خالل إصطناع عنوان خاص هلا. قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

»يأتي على الناس زمان ... يستحل الخمر بالنبيذ و الرشوة بالهدية.«7 
على  اليوم  احلكوميون  واملوظفون  املدراء  يعمل  وأال  األمر كذلك؟  وأليس 
تعويق تلبية إحتياجات الناس من خالل التغطية على ممارساهتم غري القانونية 
وغري الشرعية وغري االخالقية وتسويغها حتت مسمى »اهلدية«؟ يف حني أن  
علي بن أيب طالب قال يف قول اهلل تعاىل  »َأكَّاُلوَن ِللسُّْحت « :8  »هو 
الرجل يقضي ألخيه الحاجة ثم يقبل هديته.«9 و قال رسول اهلل: »هدية 

األمراء غلول.«10  
عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عن الغلول قال: »كل شي ء 
غل من اإلمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت أنواع 
كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما 

 11». الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر باهلل العظيم و برسوله
»احفظ فإن عالمة ]الظهور المنجي[، ذلك إذا أمات الناس الصالة و أضاعوا 

األمانة و استحلوا الكذب و أكلوا الربا و أخذوا الرشى ...«12 

الهوامش:
1. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، طبع رابع، 1407 ق. ج  5، ص559.
2. ابن بابويه، حمّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، الطبعة الثانية، 

1406 ق.، ص 261.
3. Bribery

4.  »الفساد اإلداري، أسبابه وأثاره واهم أساليب املعاجلة«، ساهر عبد الكاظم مهدي، 
دائرة املفتش العام، قسم التفتيش اإلداري

5. شعريي، حمّمد بن حمّمد، »جامع األخبار«، جنف، الطبعة االولی، ص 156.
6. نفس املصدر، ص156.

7. ابن بابويه، حمّمد بن على، »فضائل األشهر الثالثة«، قم، الطبعة االولی، 1396ق.، 
ص 91.

8. سورة املائده، اآلية 42.
9. شعريي، حمّمد بن حمّمد، »جامع األخبار«، ص 156.

الثانية،  الطبع  بريوت،  األنوار«،  »حبار  تقى،  حمّمد  بن  باقر  حمّمد  جملسى،   .10
1403ق.، ج  101،  ص 273.

11. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 5، ص 126.
الكرمی، »منتخب األنوار املضيئة يف ذكر  نيلى جنفى، على بن عبد  الدين  12. هباء 

القائم«، قم، الطبعة االولی، 1360هـ.ش.، ص 86.

عالمات النهاية

حكومة العالم الخفّیة

انتقال رئاسة محافل الجمعية الخفية إلى هيكل رومية
ظل »حمفل أورشاليم السرى« يعمل يف اخلفاء، وبعد ظهور اإلسالم ودخول 
مجعية  ظلت  له  الخطاب  بن  عمر  عهد  يف  لـ»لقدس«  وفتحهم  املسلمني 
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«.
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« وخليفة من ساللة أبيود إىل »أملانيا«، ومت إنشاء 
حمافل يف هذه البالد بعضها يتبع اهليكل السرى بأورشاليم والبعض اآلخر 

يتبع »هيكل رومية« الذي كان تابعا 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 لـأهداف 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 حتت األرض 
وأن خيرجوا منها مسودی الوجوه حىت يظن من يراهم أهنم يعملون يف مناجم 

الفحم!!
وظلت هذه األوامر متبعة حىت القرن الثامن عشر امليالدي.1

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 في القرن الخامس عشر إلى روسيا مع جاكوب الفي ابن 
مؤاب الفي الخفي األول الذي نزل إلى روسيا وتمكن من تأسيس أربعة محافل 
فيها قبل 300 سنة، ووفقنا جداً في روسيا، حيث تابعنا نشر مبادئ جمعيتنا 

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 آلخر من تغري اسم اجلمعية إىل املاسونية العامة الرمزية 
لـاستقطاب 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.

القسم السابع
جمعية القوی الخفية
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حكومة العالم الخفّیة

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

االجتماعات اليت عقدها أعضاء اجلمعية اخلفية. 

تأسيس الماسونية الحديثة في لندن عام 1717م.2
يف »لندن« عام 1716م سعی ثالثة من ساللة التسعة املؤسسني لـ»مجعية 
القوة اخلفية« حيملون نسخة من اجتماعات ومبادئ اجلمعية من نشأهتا إىل 
لندن، ومها اليف وابنه إبراهيم وقريب هلما على رجلني يدعى إبراهيم أبيود، 
اختيارهم  أعضاء جدد. ووقع  واستقطاب  اجلمعية وحتديثها  إحياء  وأرادوا 
رجلني من اإلجنليز مها دجون يزاكوليه وجورج، وكشفوا هلما عن املخطوطات 
اليت حبوزهتم وأخربومها برغبتهم يف إحياء اجلمعية بعد مخوهلا وتغيري امسها 
أيضاً کی يتناسب مع العصر احلديث... واتفق اجلميع على إحياء نشاط 

اجلمعية مع تغيري امسها.
للجمعية هو  وبعد أيام مت عقد اجتماع ضم اجلميع واختاروا امسة جديداً 

»فرامنا سوئريى« أي »البناية احلرة«. وقالوا: 
اتخذه مهندسون  الذي  نفس االسم  نال االستحسان ألنه  قد  إن هذا االسم 

.Freem Asons ...إيطاليون في القرن الثالث عشر
وألنه يوافق اإلشارات والرموز القدمية اليت كانت مستعملة يف مجعية القوة 
اخلفية منذ أن مت تأسيسها أيام هيرودس وحيرام أبيود، باإلضافة إىل مجاعات 
بالفعل وهلا مجعيات وحمافل يعقدون  البنائني األحرار واملهندسني موجودة 

فيها اجتماعاهتم لكنها مجعيات مهنية.3
بناء وهي كلمة قدمية عرفت  ومعىن كلمة »ماسون« )MACON( أي 
قبل امليالد أيام الرومان، وتطلق على أصحاب حرفة البناء وأضيفت هلا كلمة 

"Free" أي احلرة
واتفق املؤسسون اخلمسة على إعادة نشاط مجعية القوة اخلفية حتت اسم 
املاسونية، ومت اإلعداد إلنشاء احملفل األساسي األول بلندن، ومت دعوة سائر 
األعضاء واشرتك معهم أحد أصدقاء ديزا كوليه وهو د. جميس اندرسون، 

وبعد املناقشات اتفقوا على آلية العمل للجمعية.
اجملددين  حبضور  التارخيي  االجتماع  مت  1717م.  حزيران   24 يوم  ويف 
السنوي  العيد  هو  التاريخ  هذا  واعترب  األصلية،  النسخة  حاملي  والقدماء 

للماسونية اجلديدة.4
القوة اخلفية حتت اسم املاسونية نشاطها اخلفي من جديد  وهكذا بدأت 

وحىت اآلن. 

األسس التي قام عليها المحلي االكبر في لندن
كان إنشاء حمفل إجنلرتا يف عام 1717م. ذا شأن كبري يف تاريخ املاسونية 
احلديثة. فقد مت إنشاؤه يف إحدى احلانات حبي »كوفنت جاردن«. وقد 
وضع املؤسسون له نظمأ وتعاليم جديدة وغاية سامية بعيدة عن الدسائس، 
وأعلنوا أن غرضهم أن خيفف حدة البغضاء الديين تلك النزعة اليت كانت 
تكون  الثاني، وأن  جميس  امللك  وبالذات يف عهد  األيام  تلك  سائدة يف 

اجلمعية السرية املاسونية حماولة النشر اإلخاء واملساواة.

وجاء يف الدستور األول الذي وضعه الدكتور أندرسون عام 1723م. جلمعية 
املاسونية احلديثة يف إجنلرتا:

إن البناء ملزم بحكم صفته أن يتبع قانون األخالق، وإذا استطاع أن يفهم الفني 
حقاً فلن يغدو قط ملحداً غبيًّا يتبع قانون األخالق، وإذا استطاع أن يفهم الفن 
حقاً فلن يغدو قط ملحداً غبياً أو فاسقا زنديقاً، وقد كان البناءون القدماء في 
العصور القديمة بلزمون باعتناق دين هذا البلد أو هذه األمة مهما كان، وأما اآلن 
فقد رؤی خصهم على اعتناق ذلك الدين الذي يتفق فيه جميع الناس تارکين 
آراءهم الخاصة جانباً أعنى أن يكون المرء فاضالً صادقا ذاعفة وشرف، ولهذا 

صار البناء مهداً لالتحاد وسبيالً لبث الصداقة الخاصة بين الناس.5
ونالحظ هنا أن اندرسون قد أشار إىل اعتناق دين يتفق فيه مجيع الناس وهذا 

يعين كما أشار البعض إىل دعوة الناس إىل نبذ النصرانية!!

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

نقالً عن املخطوط الذي قام برتمجته عن تاريخ مجعية اخلفية املاسونية.
2. منصور عبداحلکيم، »املاسونية«، دار الکتب العريب.

3. الذي اختار اسم املاسونية احلرية أو فرمياسون هو جوزيف الفی أحد الورثة ملخطوط 
مجعية القوة اخلفية وأحد الساللة للتسعة املؤسسني.

4. يؤکد املاسونيون أن هذا التاريخ الذي حيتلفون به کل عام إمنا هو احتفال بعيد »مار 
يوحنا« وذلک للتمويه علی العامة، ولکن هذا التاريخ يوافق أيضاً ذکری مجعية القوة 

اخلفية قدمياً.
5. حممد عبداهلل عنان، »تاريخ اجلمعيات السرية«.

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

حكومة العالم الخفّیة

»بنك  إطار  ويف  سنوات  مدى  على  املتقدمة  الدول  من  جمموعة  تعمل 
والبلدان  الشعوب  عن  )جينية(  ووراثية  بيئية  مناذج  مجع  على  اجلينات« 
املختلفة، لكن يف البلدان النامية، فان محاية املعطيات البيئية والوراثية تكتسي 
أمهية بالغة واسرتاتيجية بسبب القوانني احلقوقية واالخالقية، النه ميكن من 
هندسة  بعملية  التحكم  لالخرين،  والوطنية  احمللية  املعطيات  سرقة  خالل 
االجيال. وكان قائد عسكري قد قال عام 2007م.، على هامش »ملتقى 

القنابل الكيميائية ضد ايران«: 
أعراق  وجزيئات  لجينات  بنك  تشكيل  بصدد  اسرائيل  وبمساعدة  امريكا  إن 
ينجز  ال  العمل  وهذا  تقليدية.  غير  أسلحة  إنتاج  أجل  من  العالم،  وشعوب 
ألهداف انسانية، بل أنهم يسعون لتصنيع سالح، قادر من خالل استخدامه في 

نطاق جغرافي محدد، على إبادة إثنية خاصة تعيش في تلك المنطقة. 
ويف عام 2001م.، أعلن »معهد الصحة الوطنية االمريكي« )NIH( أنه 
جنح يف حتديد 90 باملائة من »كتلة اخللقة« )جمموعة العوامل الوراثية(. ويف 
عام 2009، جنح املعهد ذاته ومن خالل فحص كلف مخسة االف دوالر، 
اخلصائص  تشخيص  يف   ،DNA ال  وحتديد  اخللوي  النموذج  وبواسطة 
االخالقية واألمراض والثغرات واخلصال والوضع الصحي للمتريع. ونفرتض 
أنه بناء على هذا الفحص، متكنت املمثلة االمريكية الشهرية أجنلينا جويل من 
التكهن بأهنا ستصاب على األرجح وبعد عدة سنوات بالسرطان، وبدأت 
العالج بعدة سنوات قبل اإلصابة. وهذا هو اجلانب اإلجيايب لسجل منو علم 
الوراثة احليوية، ومن الطبيعي أال تضع أي دولة هكذا تقدم ملفت، بتصرف 

االخرين باجملان!
لكن اجلزء املروع للقضية، يكمن يف أن علماء البيوارهاب، وبعد حصوهلم 
على بنك النماذج الوراثية والبيئية للمجتمعات املستهدفة، سيكون بوسعهم 
من خالل الرتكيز على مواطن الضعف اجليين والبيئي للمنافس، العمل على 
الذكي،  القصف  هذا  وبيئاهتا. ومسة  باجملتمعات  الصامت  االرهايب  العبث 
الصهاينة  يقطنها  اليت  واملتامخة  املمتزجة  املناطق  يف  افرتاضا  أنه  يف  تتمثل 
والفلسطينيون بصورة خمتلطة، ميكن من خالل الرتكيز على التغريات اجلينية 
للمجتمعات، وتلويث الرتبة واملياه واملاشية، اإلضرار فحسب باألهداف اليت 
توجد فيها ثغرة أو خاصية جينية خاصة. وهذا التقدم التسليحي، يتم تقييمه 
باملهم جدا قياسا بالفرتة اليت يتم فيها القضاء كليا على جممل سكان منطقة 

ما بعد إجياد تفجري ذري فيها. 
البيوارهابية«،  »اهلجمات  مكافحة  مناورات  منذ سنوات  بالدنا  وتقام يف 
والوراثة  احليوية  البيئة  املعنية و»خمتربات  املؤسسات  لكنها وبسبب ضعف 
باألطعمة  احملتمل  التالعب  على  للتعرف  بقدرات ضئيلة  تتمتع  احليوية«، 
والبيئة. وعلى افرتاض االهتمام باملوضوع احليوي واالسرتاتيجي املتمثل يف 
»زيادة معدالت النمو السكاين« عكس ما ترغب به املنظات الدولية، فمن 
الواضح أن أعداء اجملتمع االيراين لن يتخذوا موقف الالمباالة. ومع األخذ 
بعني اإلعتبار هكذا حاالت بديهية، فان األرقام واالحصاءات اليت تتحدث 
عن العقم الذي تبلغ نسبته 20 باملائة لدى االيرانيني، فيما تبلغ يف بلدان 
املنطقة وسائر اجملتمعات االنسانية، حنو 10 باملائة، تكتسي امهية. إن مفتاح 

التجسس الجيني
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التوصل إىل "الكودات اجلينية" لتهميش اجملتمعات من الداخل، يتمثل يف 
إثراء بنوك اجلينات والبيئة املتعلقة هبا أكثر فاكثر. 

وثمة نقاط مهمة للغاية حول التجسس الجيني
أنواع  أخطر  هي  والدراسة،  للبحث  ختضع  اليت  الوراثية،  احلروب  إن   .۱

احلروب يف العامل؛
۲. وكما ورد يف نص اخلرب، فان عمليات اإلبادة تستهدف اجلينات احملددة؛
۳. إن مشروع البحوث، ينجز على يد املنظمات الصهيونية العاملية اجلهنمية؛

۴. ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذا املشروع، يف احلفاظ على مورثات )جينات( 
اليهود يف معركة آخر الزمان )معركة هرجمدون(؛

معركة  من  الشديد  اليهود  ذاهتا، خوف  تظهر حبد  الدراسة،  هذه  إن   .۵
هرجمدون والدخول يف مواجهة مع الشيعة؛

يتوخاها  اليت  للنتائج  للغاية،  املشروع اخلطري والسري  ۶. وإن توصل هذا 
اليهود منه، فان كارثة إنسانية هائلة ستحل، حبيث أن املوت والقتل وحدمها 

لن يطاال اجملتمع املستهدف.
ويف ضوء هذه العمليات اجلينية، ميكن بدال من القتل جبينة حمددة: 

• حتويل مجيع أفراد اجملتمع املستهدف إىل شخص أصم أو أبكم أو يعاين 
من تشوهات خلقية؛

• أن يصبح مجيع أفراد اجملتمع املستهدف من الناحية العقلية، متخلفني عقليا 
وجبناء وإمعات و...؛

• التأثري املباشر على خصائل وطبائع اجملتمع املستهدف.
يتمثل يف  املشروع،  اليهود يف هذا  األشرار  الباحثني  أهم مشاكل  إن   .۷
الفصل اجليين لإلثنيات واألعراق والشعوب، حبيث تسببت خبيبة أمل بالنسبة 
للمصممني الرئيسيني للمشروع، الن الرتكيبة اجلينية لألجيال االنسانية على 

مر التاريخ، جعلت من غري املمكن القيام هبذا الفصل على أرض الواقع؛
هي  والدراسات  البحوث  جمال  يف  لليهود  االخرى  الكبرية  واملشكلة   .۸
املتحالفون مع اليهود، أي املسيحيون املتهودون أو املسيحيون املتصهينون 
الذين ال يريدون أن يصبحوا هدفا هلذه املعركة القاتلة، لكن ويف حال إكتمال 
البحوث والدراسات، فاهنم لن يبقوا مبأمن عن التداعيات واآلثار املدمرة هلذه 

املعركة اهلمجية وغري االنسانية؛
۹. إن ما مت حترميه بشدة يف الديانة اهليودية، من الزواج باألغيار، وجيوز بناء 
على فتاوى علماء اليهود )الربيون( قتل كال الزوجني، سببه اإلبقاء على نقاء 

مورثات وجينات اليهود؛
 ،الوراثة وروايات أئمة الشيعة اليهود وبناء على مبادئ علم  ۱۰. إن 
يؤمنون بان جينات حميب علي ختتلف جوهريا عن جينات سائر األناس.

وبناء على ما ذكرنا، فان الباحثني اليهود جيب أن ميلكوا بنكا مكتمال عن 
جممل الشيعة وسائر حميب علي، وهذا مستحيل، إال من خالل أخذ 
عينات من لعاب تقريبا كافة االيرانيني بل مجيع الشيعة يف العامل فضال عن 

أن قسما من حميب علي هم من غري الشيعة. 
لذلك فاهنم ومن أجل استكمال بنك معلوماهتم، جلأوا كالعادة إىل التزوير 
وخداع الناس، واستخدموا ممثالت مثل انجلينا جولي و... لعرض مشاريع 

ملكافحة السرطان واأليدز و... . 
والنتيجة، وكواجب وتكليف ملقى على عاتقنا، جيب من خالل التشهري 
بأبعاد املشروع على صعيد العامل، إطالع مجيع شعوب العامل السيما الشيعة 
بشكل مالئم، باإلمتناع عن تقدمی معطياهتم الوراثية الي كان وحتت أي 

مسمى وغطاء.

المصدر: مجلة »موعود« الشهرية، العدد 169-168.

القتل الصامت

عوالم الحكومة المهدوية

صالح الطائي

فضالً عن مصاديق التطور املاّدي اليت ستسهم يف حتقيق الكونّية املهدوية 
هناك مصاديق أخرى ختّص اجلانب الروحي تاين قبال التطور املادي، لكي 
تسهم املصاديق مبجموعها يف حتقيق الكونية وامتداد سلطة احلكومة املهدوية 

إىل الفضاء واجملرات الكونية.
إاّل أن مهمته تعد أكرب من مهاّم مجيع  فاملهدي املنتظر وإن مل يكن نبياً 
فيهم  لعجز  ليس  األنبياء عن حتقيقه  األنبياء؛ ألنه سوف حيقق ما عجز 
وفقاً  اهلل سبحانه شاء ذلك  وإمنا ألن  اهلل(؛  منهم )حاشاهم  التقصري  أو 
لربناجمه املعد لألكوان، إذ من املعروف أن اهلل سبحانه أعطى نوعاً من هذه 
النصرة احملدودة لألنبياء منها التقاء موسى بـالخضر، ومنها املالئكة 
الذين نصروا املسلمني ونبينا األكرم يف غزوة بدر الكربى. أما النصرة 
الكاملة  النصرة  نوع جديد؛ وهي  نصرة من  فهي   للقائم اّدخرها  اليت 
اليت سيكون من مصاديق تکاملها اشرتاك األنبياء أنفسهم يف نصرة اإلمام 
املنتظر، وكأن اهلل سبحانه جّيش كّل جيوش اخلري؛ لتقضي على الشرور إىل 

األبد.

1. النصرة باألنبياء واألولياء 
أول نصرة روحية سيمد اهلل سبحانه هبا اإلمام املهدي هي نصرة األنبياء 
 واملرسلني، وهذا النوع من النصرة الكاملة سيوفره اهلل تعاىل لإلمام املهدي
ليس حمدداً بنوع أو بشخص أو بأداة بذاهتا، بل بكّل هذه األنواع جمتمعة. 
فاخلضر إلن مل يكن نبياً؛ ولكنه كان يعي أموراً ويدرك حقائق خفيت 

على موسی؛ وهو من األنبياء أويل العزم. واخلضر مع امتالكه هلذه 
املنزلة السامية العالية اليت سخرها اهلل تعاىل له، واألعلمية الكبرية اليت تفوق 
أعلمية الكثري من األنبياء، وتصل يف بعض مراحلها إىل درجة العلم ببعض 
املساعدين لإلمام  البشر سيكون أحد  يعلمها  اليت ال  املستقبلية  الغيبيات 
الوظيفي  املالك  ومن ضمن  إمرته  وسيكون حتت  مهمته،  املهدي يف 
لدولنه، وهي نصرة روحية مل تتحقق ألحد هبذا الشكل واملضمون يف السابق 
باستثناء قصة النيب موسی، وال سيما أن »القرآن الكرمی« أورد نقاش 
اخلضر مع موسي؛ وكأن فيه شيئا من االستعالء كما يف قوله »هذا 
فراق بيني وبينك« أي: عليك اآلن أن تفارقين ألنك مل تطق الصرب على ما 

أقوم به إىل أن أخربك مبغزى عملي وغايته
مث إن عيسى سيكون هو اآلخر يف نصرته، وأحد أركان دولته، و روايات 
نزول عيسی وصالته خلف املهدي ومساعدته يف إقامة دولة احلق 
والقتال بني يديه، متفق عليها بني املسلمني، وهي من التواتر حبيث أصبحت 
من املسلمات البديهّية، رغم اختالفها من حيث املضمون أحيانا... فضال 

.عن إميان املسيحيني بالعودة الثانية للسيد املسيح
 واملسيح اخلضر  ملا كان  أرضياً  شأناً   املهدي اإلمام  أمر  ولو كان 
هي  وحدها  البشرية  لو كانت  بل  مساعديه،  من  ليكونا  اهلل  بأمر  يأتبان 
 حممدًا نبيه  نصر  قد  سبحانه  اهلل  لكان  التعاضدية  هذه  إىل  احملتاجة 
حامل آخر رسالة مساوية باخلضر واملسيح وأهل الكهف والرقيم أيضاً 
الذين سيكونون من ضمن مالك دولة اإلمام املهدي، حيث جاء عن 

القسم األّول

مصاديق التطّور الروحّي
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عوالم الحكومة المهدوية

أوروبا والحضارة اإلسالمیة 3

ابن عباس أن رسول اهلل قال: 
»أصحاب الكهف أعوان المهدي.«1 

ومنه ندرك أن هذه النصرة قد اّدخرها اهلل لإلمام املهدي وحده دون 
سواه؛ ألنه سبحانه أرسله للعاملني كافة؛ أي: لكّل البشر املوجودين على 
الكرة األرضية واملخلوقات املوجودة يف األكوان األخرى، يف حني املعروف 
أّن اهلل سبحانه مل يرسل من قبُل نبياً يف مهمة مثل هذه من حيث احلجم 
واملساحة، وهو عمل حيتاج إىل مثل هذه النصرة اليت مل تقع ألحد من األنبياء 
ممن كلفوا بأعمال أرضية سابقاً، مما يعين أن هذه النصرة مّدخرة لشأن عظيم 
جّداً سوف خيرج عن حدود األرض والسماء املعروفتني إىل جماهل األكوان 
اليت مل يرها أو يسمع عنها أحد من قبل شيئاً، مبا يستوجب وجودها لتحقيق 

هذا اهلدف الكبري.
 :مث إن اهلل سبحانه سوف ينصره باألبدال الذين قال عنهم رسول اهلل

»األبدال في هذه األمة ثالثون مثل إبراهيم خليل الرحمن كلما مات رجل أبدل 
اهلل تبارك وتعالى مكانه رجال.« 

:ويف »حلية األولياء« عن ابن عمر قال قال رسول اهلل
»خيار أمتي في كل قرن خمسمئة واألبدال أربعون، فال الخمسمئة ينقصون وال 
األربعون، كلما مات رجل أبدل اهلل من الخمسمئة مكانه، وأدخل من األربعين 

مكانهم.«2 
فتصّور أن يكون مع اإلمام املهدي مخسمئة شخص أو مخسمئة وأربعون 
شخصاً مثل نيب اهلل إبراهيم خليل الرحمن؛ فماذا من املمكن أن يصنعوا. 
كذلك سوف بنصره اهلل بالنيب إلياس فقط؛ ليكون من ضمن مالك 
دولته وهناك يف الروايات أن إلياس صعد إىل السماوات الغلی بر حلة إسرائية 
بني الكواكب؛ فانظر كيف يتساوق هذا اإلسراء وصعود املهدي املرتقب 

إليها، وسوف ينصره اهلل تعالی ببقايا قوم موسی: 
»يأتيه اهلل ببقايا قوم موسي ويجيء له أصحاب الكهف.«3

أعّدوا  غريهم  دون  من  األنبياء  هؤالء  لِـَم  نفسه:  مهم  سؤال  يطرح  وهنا 
لنصرة اإلمام املهدي من بني ذلك الكّم الكبري من األنبياء الذين تقول 

الروايات إن عددهم فاق مئة وأربعة وعشرين ألف نيب؟
دون  من  اهلل  اختارهم  الذين  األنبياء  نوعية  يف  جنده  ذلك  عن  واجلواب 
سواهم؛ فاخلضر الذي هو ليس نبياً، وهو الذي من املؤكد أن مرتبته 
أعلى من مرتبة الكثري من األنبياء، متّيز مبعرفة العلوم بأنواعها كافة؛ ومنها 
جزء من علم الغيب الذي أطلعه اهلل عليه؛ وهو ما حيتاج إليه جمهود اإلمام 
سكان  لغالبّية  املقّدس  النيب  سيكون   وعيسى حتديداً...   املهدي
األرض يوم الظهور إذ إن عدد األمم اليت تؤمن برسالته يفوق عدد املسلمني 
كثرياً، وهي مسألة معروفة واإلمام املهدي حيتاج إليه؛ لكي مبنع أتباعه 
من حماربة جيوش اإلمام؛ لكي يتفرّغ اإلمام حلرب الكفار يف األكوان كلها. 
وأهل الكهف أمنوذجات تتوسم فيها جماميع الشباب يف العامل مثالً حيتذى 
به، وسيقنع قدومهم الشباب لاللتحاق يف مسرية الثورة املهدوية. واألبدال 
واألخبار سيكونون أخلص الناس للثورة واملدافعني احلقيقيني عنها ونصرهتم 
 تسهم يف إجناح الثورة بالتأكيد، يؤيّد هذه احلقائق أن اإلمام املهدي
سوف يكون منصوراً أيضاً مبّدخرات األنبياء للربط بني األنبياء ومّدخراهتم 

اإلعجازية التأمني النصرة الكلية.

الهوامش:
1. »املعجم«، ج 1، ص 331.

2. املصدر السابق، ج 2، صص 342-341.
3. املصدر السابق، ج 4، ص 209.

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

كانت مسامهات املسلمني يف أوروبا العصور الوسطى متعددة، وأثرت على 
جماالت خمتلفة كالفن والعمارة والطب والصيدلة والزراعة واملوسيقى واللغة 
والتكنولوجيا. من القرن احلادي عشر إىل القرن الثالث عشر، هنلت أوروبا 
وباألخص  الكالسيكيات  نقل  طريق  عن  اإلسالمية،  احلضارة  من  املعرفة 

أعمال الفيلسوف األغريقي أرسطو، بعد ترمجتها من العربية.

الطرق التي انتقلت من خاللها المعرفة
كانت نقاط التواصل بني أوروبا واألراضي اإلسالمية متعددة، فقد انتقلت 
و»األندلس«،  أوروبا عن طريق »صقلية«  إىل  بكثافة  اإلسالمية  املعارف 
استوىل  أن  بعد  الكريموني  جيراردو  يد  )على  »طليطلة«  يف  وباألخص 
ضم  بعد  صقلية،  ويف  عام 1085م.(.  املدينة  على  املسيحيون  اإلسبان 
عام  أخرى  مرة  »النورمان«  واستعادها  965م.،  عام  اجلزيرة  املسلمون 
1091م.، توّلدت ثقافة نورمانية عربية، اليت رعاها حكام أمثال روجر الثاني 
ملك صقلية، الذي كان لديه جنود وشعراء وعلماء مسلمني يف بالطه. ويعد 
كتاب »نزهة املشتاق« يف اخرتاق اآلفاق الذي كتبه العامل اجلغرايف اإلدريسي 

للملك روجر أحد أعظم املخطوطات اجلغرافية يف العصور الوسطى.

وبالد  أوروبا  بني  املعرفة  تبادل  يف  دورها  أيًضا  الصليبية  للحمالت  كان 
»الشام«، وباألخص اجلمهوريات البحرية اليت لعبت دورها يف هذا التبادل، 

حىت أن مدنًا كـ»أنطاكية« اختلطت فيها الثقافتني العربية والالتينية بشدة.
خالل القرنني احلادي عشر والثاين عشر، رحل العديد من املسيحيني إىل 
ليوناردو فيبوناتشي وأديالرد أوف  أمثال  العلم،  األراضي اإلسالمية لطلب 
باث وقسطنطين اإلفريقي. أيًضا خالل القرون احلادي عشر إىل الرابع عشر، 
درس العديد من الطلبة األوروبيني يف مراكز العلم اإلسالمية لدراسة الطب 

والفلسفة والرياضيات والعلوم األخرى.

العلوم القديمة
بعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية وبداية العصور الوسطى، مل تكن العديد 
من النصوص القدمية متاحة لألوروبيني. كان الوضع على العكس متاًما يف 
الشرق، ترمجت العديد من النصوص اإلغريقية )كأعمال أرسطو( من اليونانية 
النسطوريني  الرهبان  أيدي  السادس والسابع على  القرنني  السريانية يف  إىل 
وامللكانيني واليعاقبة الذين سكنوا »فلسطني«، أو املنفيني من أثينا أو الرها. 
العديد من تلك النصوص حفظت وترمجت وتطورت يف العامل اإلسالمي، 

التأثير اإلسالمي على أوروبا خالل العصور الوسطى
القسم األّول
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الذي  احلكمة«،  »بيت  هبا  اليت كان  العلم كـ»بغداد«  مراكز  وخاصة يف 
ضم اآلالف من املخطوطات حبلول عام 832م. تُرمجت تلك النصوص 
مرة أخرى إىل اللغات األوروبية يف العصور الوسطى. كما لعب املسيحيون 
الشرقيون دورًا هاًما نقل تلك املعرفة إذ نشطوا يف الرتمجة من اليونانية إىل 
السريانية ومن مث للعربية وخاًصة يف عهد الدولة العباسية حيث كان معظم 
املرتمجني يف بيت احلكمة من اليعاقبة والنساطرة وعملوا بشكل خاص يف 

حقول الطب والرياضيات والفيزياء والفلك فاعتمد عليهم اخللفاء.
مث ترمجت تلك النصوص ثانيًة إىل الالتينية من خالل طرق خمتلفة. كانت 
أهم مراكز نقل العلوم اإلسالمية إىل أوروبا يف صقلية وطليطلة. كما اكتشف 
بورغونديو البيزي يف أنطاكيا نصوًصا مفقودة ألرسطو وترمجها للغة الالتينية.

العلوم اإلسالمية
والكيمياء  واخليمياء  اجلرب  عظيمة  مبسامهات  اإلسالمي  العامل  ساهم 
الغرب. إىل  انتقلت  ومنه  وغريها،  الكروي،  املثلثات  واجليولوجيا حساب 

إىل  الطبية  النظرية  عربًيا حول  عام 1127م.، كتيًبا  البيزي  ستيفن  ترجم 
اشتقت كلمة خوارزمية( طريقة ألداء  امسه  الخوارزمي )من  الالتينية. طّور 
العمليات احلسابية باستخدام األرقام العربية يف القرن التاسع، واليت نقلها 
ليوناردو فيبوناتشي إىل أوروبا. كما ترجم روبرت من شيستر كتاب املختصر 

يف حساب اجلرب واملقابلة للخوارزمي حنو عام 1145م.
كانت لـابن الهيثم مؤلفات يف علم البصريات، اعتمد عليها إسحاق نيوتن 
ورينيه ديكارت كمصادر يف أحباثهم. وكانت أيًضا العلوم الطبية متطورة للغاية 
عند املسلمني، بشهادة املشاركون يف احلمالت الصليبية، الذين اعتمدوا على 
األطباء العرب يف أكثر من مناسبة، كما ذكر جان دي جوانفيل أنه مت إنقاذه 

على يد طبيب مسلم عام 1250م.
اهتم األوروبيون بالفلسفة اإلغريقية والنصوص العلمية )وباألخص اجملسطي( 
اليت مل تكن متواجده بالالتينية يف غرب أوروبا، ولكنها حفظت وترمجت إىل 
العربية يف العامل اإلسالمي. ويقال أن جيراردو الكريموني رحل إىل طليطلة 
في  بالعربية  الكتب  وفرة  استغل  وهناك  للمجسطي«،  العربية »حلبه  وتعلم 
انتاًجا  املناطق  أكثر  »إيطاليا«  وجنوب  األندلس  المواضيع. كانت  كل 
اللغات. ترجم هؤالء  العلماء متعددي  للتقارب بني  نظرًا  العلوم،  نقل  يف 
العلماء العديد من النصوص العلمية والفلسفية من العربية إىل الالتينية. ترجم 
جرياردو الكرميوين وحده 87 كتابًا من العربية لالتينية، منها اجملسطي، وكتاب 
إصالح  اهليئة يف  وكتاب  للخوارزمي،  واملقابلة  اجلرب  املختصر يف حساب 
لـلكندي وكتاب »جوامع علم النجوم  لـجابر بن أفلح والبصريات  اجملسطي 
واحلركات السماوية« لـلفرغاني و»تصنيف العلوم« لـلفارابي وأعمال اخليمياء 
والكيمياء والطب والصيدلة لـلرازي وأعمال ثابت بن قرة وحنين بن إسحاق، 

والزرقالي وبني موسى وشجاع بن أسلم والزهراوي وابن اهليثم.

الكيمياء
اعتمد علم الكيمياء الغريب متاًما على املصادر العربية. فقد كانت الرتمجات 
الالتينية ألعمال جابر بن حيان يف اخليمياء املرجع األساسي لعلماء الكيمياء 

األوروبيني. إال أنه ما زال اإلسناد الدقيق هلذه األعمال إىل مؤلفيها مثار 
بن  جلابر  ألعمال  العربية  من  ترمجات  شك  دون  فبعضها  اجلدل،  بعض 
حيان ومنها كتاب الكيمياء، وكتاب »الرسائل السبعني«. وبغض النظر عن 
من كتب تلك الكتب، فأهنا بال شك كانت ذات تأثري عظيم على علم 
الكيمياء يف أوروبا العصور الوسطى. كما ترمجت األعمال الكيميائية للرازي 

إىل الالتينية يف القرن الثاين عشر تقريًبا.
وترجع أصول العديد من الكلمات التقنية الكيميائية إىل كلمات عربية مثل 
alkali )قلوي(، واليت انتقلت إىل العديد من اللغات األوروبية وأصبحت 

جزًء من املصطلحات العلمية.

الفلك والرياضيات
أوروبا.  الرياضيات يف  األثر على علم  أعمال اخلوارزمي أكرب  كان لرتمجة 

كتب األستاذ اجلامعي فيكتور كاتز قائاًل: 
على  األساس  في  اعتمدت  أوروبا،  في  الجبر  في  األولى  األعمال  معظم 
الترجمات ألعمال الخوارزمي والعلماء المسلمين اآلخرين. كما أنه كان هناك 
إقرار بأن معظم علمي حساب المثلثات المستوي والكروي ينسبان إلى العلماء 

المسلمين. 
ترجم أيًضا كتاب »الزيج الساجناري« لـلخازني إىل اليونانية على يد غريغوري 
البيزنطية.  اإلمرباطورية  يف  يدّرس  وكان  عشر،  الثالث  القرن  يف  شونيادس 
قادت التعديالت الفلكية اليت أدخلها البتاني وابن رشد على منوذج مركز 
ونصير  أوردي  الدين  مؤيد  صنعها  اليت  البطلمية  غري  النماذج  إىل  األرض 
الدين الطوسي وابن الشاطر، واليت طّورت بعد ذلك إىل منوذج كوبرنيكوس. 
كما ترمجت كتب حتقيق ما لـلهند« من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة 
نقل  1202م.،  عام  ويف  الالتينية.  إىل  لـلبيروني  املسعودي«  و»القانون 
العربية إىل أوروبا يف  العد اهلندي العريب باألرقام  ليوناردو فيبوناتشي نظام 

.»Liber Abaci« كتابه
كان لكتاب »القسي اجملهولة يف الكرة« لـابن معاذ الجياني )وهو خمطوط يف 
علم حساب املثاثات الكروي( أثره البالغ على علم الرياضيات يف أوروبا، 
وقد ذكر جيروالمو كاردانو يف القرن السادس عشر، أن ريجيمونتانوس اعتمد 
يف كتابه »On Triangles« على املراجع العربية، وباألخص أعمال جابر 
بن أفلح. كما كانت أعمال فولبرت من شارتر، أقدم الدالئل على استخدام 

كلمات عربية مستعارة يف النصوص الالتينية.

الطب
كانت ترمجة كتاب »القانون« يف الطب لـابن سينا أحد أعظم أعمال الرتمجة 
لكتب طبية، والذي ترجم إىل الالتينية، مث طبع وانتشر يف أوروبا. ظل هذا 
الكتاب املرجع األساسي يف الطب يف أوروبا، حىت بداية العصر احلديث، 
وخالل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر وحدمها، طبع الكتاب أكثر 
من 35 مرة. الحظ ابن سينا ظاهرة نقل العدوى لبعض األمراض املعدية 
تنتقل عرب اهلواء من قبل شخص مريض، وشرح كيفية اختبار بعض  اليت 
األمراض اجلديدة حينها. وقد كتب ابن سينا أيًضا كتاب »الشفاء«، والذي 

الكتاب  هذا  حظي  وقد  والفلسفة،  العلوم  يف  عامة  موسوعة  مبثابة  كان 
أيًضا بشعبية يف أوروبا. كتب أبو بكر الرازي كتاب »احلاوي« يف الطب، 
والذي وصف فيه بعناية بل ومّيز بني مرضي احلصبة واجلدري، وقد كان هلذا 
الكتاب أيًضا أثره يف أوروبا. كما كتب الزهراوي كتاب »التصريف ملن عجز 
عن التأليف«، وهو موسوعة طبية اشتهرت بسبب قسم اجلراحة هبا. تضمن 
هذا الكتاب وصف ورسوم ألكثر من مائيت جهاز جراحي، العديد منها من 
اخرتاع الزهراوي نفسه. وقد ترجم جرياردو الكرميوين جزء اجلراحة يف الكتاب 
إىل الالتينية، واستخدم من حينها يف كليات الطب األوروبية لقرون، وظلوا 

يصدرون منه الطبعات حىت حنو عام 1770م.

الفيزياء
كان كتاب »املناظر« البن اهليثم من أهم األعمال الفيزيائية اليت ترمجت، ملا 
كان هلذا الكتاب من أقدمية يف إجراء التجارب املبنية على منهج علمي، 
وفيه وضع نظرية يف الرؤية والضوء فّندت نظرية كالوديوس بطليموس )تفرتض 
نظرية بطليموس بأن الضوء ينبعث من العني، بينما أصر ابن اهليثم بأن أشعة 
الضوء هي اليت تدخل العني(، واليت تعد أهم حدث علمي يف هذا اجملال 
مهمة  انطالق  نقطة  املناظر  فيعد كتاب  لذا،  يوهانس كيبلر.  عصر  حىت 
الالتينية  الرتمجات  أثرت  البصريات.  علم  وتاريخ  العلمي  املنهج  تاريخ  يف 
لكتاب املناظر يف الكثري من أعمال العلماء األوروبيني الالحقني، ومنهم 
روجر باكون ويوهانس كيبلر. كما أثر الكتاب يف جوانب أخرى يف الثقافة 
األوروبية. ففي الدين، على سبيل املثال، فقد أشار جون ويكليف الرائد يف 
الفكر اإلصالحي الربوتستانيت إىل ابن اهليثم يف مناقشة السبع خطايا املميتة 
 De السبع يف كتاب  املرايا  أنواع  ترى يف  اليت  بالتشوهات  عندما شبهها 
املناظر يف  بكتاب  لوريه  جيوم دي  أشاد  «aspectibus«. ويف األدب، 
روايته »Roman de la Rose«. ويف الفن، وضع كتاب املناظر أسس 
تقنيات الرسم املنظوري، ورمبا أثر يف استخدام العوامل املساعدة البصرية يف 
فن عصر النهضة. استخدمت نفس التقنيات يف اخلرائط اجلغرافية اليت رمسها 

رسامي اخلرائط أمثال باولو توسكانيللي خالل عصر االستكشاف.
رمبا أثرت نظرية احلركة اليت طورها ابن سينا من الفيزياء األرسطية نظرية قوة 
الدفع جلان بوريدان )اليت سبقت مفاهيم العطالة وزخم احلركة(. أيًضا أعمال 
جاليليو جاليلي يف امليكانيكا الكالسيكية )واليت أبطلت الفيزياء األرسطية( 

تأثرت بكتابات الفيزيائيني املسلمني كابن باجة.

أعمال أخرى
ترمجت أعمال إسالمية أخرى إىل الالتينية خالل العصور الوسطى ومنها 
أعمال أبو بكر الرازي وابن سينا )ومنها كتاب الشفاء والقانون يف الطب(، 
ابن  و»موسوعة  لـلبطروجي  الكواكب«  »حركة  وكتاب  رشد  ابن  وأعمال 
اجملوسي« الطبية كامل الصناعة الطبية الضرورية وكتاب »املدخل الكبري إىل 
علم أحكام النجوم« لـأبي معشر البلخي وكتاب »الوصايا باجلرب واملقابلة« 
لـأبي كامل شجاع بن أسلم وكتاب »خصائص العناصر« وهو عمل جيولوجي 
عريب نسب عن طريق اخلطأ إىل الفيلسوف اإلغريقي أرسطو. ومع بداية 

القرن الثالث عشر، ترجم مارك الطليطلي القرآن والعديد من األعمال الطبية.

يتبع...
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ِفَرق الديانات اإلبراهیمیة 

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:

الهيرودسيون 
وهم ينسبون إىل هيرودس، ملك اليهود. وكان هذا امللك، إدومي األصل، 
وليس يهوديا. ويف تلك الفرتة، كانت روما هي اليت تعني امللك. ولذلك، فان 
اليهود كانوا غري راضني وناقمني على هريودس )النه اعتلى العرش بواسطة 
املال والدعم الرومي له، وكان صنيعة يدهم( بالرغم من أنه ومن أجل كسب 
رضاهم، قام ببناء اهليكل بشكل فخم، وبذل جهدا الكثر من أربعني سنة 
لتقوية أسسه وتزيينه. وكان هريودس »نصبف عريب« بسبب عرقه اإلدومي، 
وكانت أمه من العرب األنباط. وكان اهلريوديون، فرقة سياسية، ال دينية، 
ومتثل التوجه واإلنتماء الرومي والتيار »اجلاذب«، بالضبط على النقيض مما 

كان يدعو إليه عزرا وحنميا، بعد عودهتما من األسر. 

هم ليسوا طافة يهودية وهم ايضا ال تعود جزورهم ايل زمن نشات الفريسيني 
والصدوقيني، بل هم جمموعة بدات تظهر يف زمن هريودس الكبري وهم والوه 
وساندوه إذ رأت فيه املسيا املنتظر، كما رأوا يف حكمه ما حيمى األمة من 
جور روما الوثنية، مع أهنم كانوا موالني سياسيا لروما، بل أهنم تبعوا بعض 
العادات الوثنية جماملة للرومان وهلريودس. إال أهنم عارضوا اخلضوع هلا. وكان 
هريودس قد استقل باليهودية باالتفاق مع السلطات الرومانية ملا كان يربطهم 

به من صداقة وتقدير.
رأى اهلريودسيني ىف استقالل األمة ضرورة لعظمتها يف املستقبل، ودافعوا عن 
حكم هريودس رغم معارضة الفريسيني لذلك لكونه آدوميا، )مىت: 22، 
15، 16( 56 ومساندهتم له منحهم نفوذا واسًعا، كانوا يقنعون الشعب 
مبواالة هريودس والرومان ودفع اجلزية لقيصر. كرههم اليهود لذلك. واستمر 

أتباعه تأييد عائلته وتعضيدها من بعده. 
وكان السيد املسيح قد ظهر يف عهد هريودس. وىف أيام السيد املسيح كانوا 

موالني هلريودس أنتيباس بصفة خاصة.
ومل يأت ذكر اهلريودسيني إال يف »مىت 22: 15، 16« و»مرقس 3: 6 و 

.»13 :12

الغيوريون
هم طائفة تعترب خرجت من اجملتمع اليهودي واغلبهم من الفريسيني وتسمي 
بـ»محلة اخلناجر« كما مساهم يوسيفوس ويقال ان يهوذا الجليلي هو مؤسس 

الهيرودسيون - الغيوريون - القارئون 

هذه اجلماعة حيث جعل من فينحاس بن العازر مثاًل أعلى هلم، بسبب غريته 
للرب ومن حيث مدح الرب هلذه الغرية، راجع )سفر العدد 7: 25-13( 
وقد نادى يهوذا بعدم جواز إعطاء اجلزية للرومان، وذلك عندما بدأ الرومان 
يف عمل اإلحصاء سنة 6ق.م حيث صرح بأن أرض إسرائيل مقدسة، فال 
يعطى نتاجها ألى ملك أرضى، بل أن الرب هو فقط املتوج ملًكا إلسرائيل. 
وهذا يوضح ملاذا سؤل املسيح عن اعطاء اجلزية لكي حيكم عليه بانه غيوري 

مثري شغب.

القارئون 
وتأيت »القارئون« من مفردة »قرأ« يف العربية والعربية، وهي تشري إىل قراءة 

الكتب السماوية يف مقابل التفسريات املتصنعة للفريسيني.
)التوارة  التلمود  تعارض  وهي  االسالم،  بعد جمئ  الفرقة  هذه  وقد ظهرت 
مع  دائم  صراع  يف  وكانت  للتوراة،  الظاهر  املعىن  جتاه  وتتشدد  الشفهية( 
الفريسيني. وكان زعيمهم يف البداية، رباين يهودي يدعى عنان، وكانت له 
صحبة مع أبوحنيفة، وتعلم منه مصطلحات الفقه االسالمي. وأسس هذه 
الفرقة يف بغداد يف عصر املنصور الدوانيقي. ومن مث أقدم شخص يدعى 
بنيامني هناوندي على ترويج هذه الفرقة يف ايران يف تلك احلقبة، وأدخل 
عليها بعض التعديالت وأطلق عليها اسم القارئون )قرائيم يف العربية( بدال 

عن العنانية. 
وكان معظم القارئني، يف القرون السالفة، يعيشون يف البالد االسالمية. وهم 
يعيشون االن يف اسرائيل وروسية واوكرانيا وبلدان اخرى. وقد أخذ اسم شبه 
القارئون،  أنتج  القرائيم. وقد  فرقة  جزيرة »القرم« )Crimea( من عنوان 
علماء كبارا لفتت حبوثهم ودراساهتم يف الشريعة اليهودية إهتمام الباحثني. 

واستخدموا يف حبوثهم ودراساهتم، مصطلحات أصول الفقه احلنفي.

المقتبس من »الهوت الرب يسوع المسيح من الکتاب المقدس«، الجزء الثاني.

ِفَرق الديانات اإلبراهیمیة 
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الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

ماهّية الّثوم
إنّه يقال ثوم و فوم و بالفاء أفصح، و بالثاء أشهر. و هذا النبات على 
ثالثة أقسام؛ و ذلك ألن منه برّيّا، و هو ثوم احلية و يسّمى أوفيوشقرذين1 

و تأويله: ثوم احلية و ال أسنان له، بل أصله قطعة واحدة. 
و منه بستاىنّ  و هو على قسمني؛

و الّثوم الربّىّ  ىف طعمه مع احلّدة و احلرافة، مرارة و قبض. و أّما البستاىّن 
فالذى له رؤوس - و هو املعروف املشهور - ىف طعمه حّدة و حرافة، و 
إحراق للسان. و هذا النوع هو الذى نتكّلم فيه اآلن، و جوهره ال حمالة: 
كثري الناريّة و لذلك طعمه حرّيف، حاّد، حمرق، و رائحته حاّدة، و فيه 

أيضا مائّية يسرية.
و لذلك فإن عصارته قليلة، و أرضّيته ال بد و أن تكون غري باردة، و إال 
كان يظهر القبض ىف طعمه؛ فلذلك ال بد و أن تكون لطيفة. و فيه ال 
حمالة، رطوبة فضلّية فّجة؛ ألنه من األصول الغالظ. و إحراقه للسان، و 
لذعه له، يظهران ىف أول مالقاته له؛ و ذلك ألجل قّلة مائّيته، فإن مائّية الّثوم 

لو كانت كثرية، لكانت تكسر حّدته، فال تظهر عند أول مالقاته للسان.
و جوهره ال حمالة، جوهر لطيف. ألجل خلّوه عن األرضّية الباردة؛

و غذائّيته يسرية جّدا، ألجل زيادة ناريّته. و دوائيته قويّة جّدا، ألجل إفراط 
قّوته بسبب كثرة ناريّته. و ألجل مالزمة مائّيته ألرضّيته، صار تبّخره قليال 
خبالف البصل فإنّ  تبّخره كثري؛ ألن مائّية البصل أسهل انفعاال من األرضّية 
بالنسبة إىل الّثوم و مع أنه ذو رطوبة فضلّية؛ فإنه ال ينفخ خبالف البصل و 

ذلك ألجل زيادة ناريّته، فإن هذه الناريّة يلزمها شّدة حتّلل الرياح و النفخ، و 
ذلك مما ال يبقى معه، ما يتوّلد شئ من الرياح و النفخ عن رطوبته الفضلّية، 

حىت يظهر. 

طبيعة الّثوم و أفعاله على اإلطالق
ملا كان الّثوم كثري الناريّة، فال حمالة أنه: شديد احلرارة. و ملا كان قليل املائّية، 

فهو ال حمالة: يابس. فلذلك، كان الّثوم شديد احلرارة، يابسا.
و ملا كان كذلك، فهو ال حمالة: جمّفف. و لقوة حرارته، هو شديد التحليل 
و التلطيف، و جتفيفه ليس بالشديد - ألن يبوسته ليست بقويّة جّدا - 

فلذلك هو شديد التليني.
فلذلك ال بد و أن يكون مسّيال للرطوبات، و ال بد و أن يكون مذيبا، 
ألجل قوة تسييله بسبب قوة حرارته مع التليني و ال بد و أن يكون شديد 
التقطيع ألجل شدة حرافته. و قّوة نفوذه، ألجل ناريّته. و ال بد و أن يكون 

جاذبا، ألجل قّوة حرارته.
الرطوبات و حنوها و  له من  يدوم مالقاته  ملا  أن يكون حمرقا  بد و  و ال 
ذلك ألجل ناريّته. و لذلك هو حمرق للسان فلذلك إذا القى اجللد مدة، 
قّرحه ألنه جيذب إليه رطوبات فضلّية؛ أعىن زائدة عن كفايته، مث حيرق تلك 
الرطوبات، فيحدث لذلك التقرّح. و ال بد و أن يكون مفّتحا، ضرورة أنه 
نّفاذ لطيف حمّلل. و ال بد و أن يكون تفتيحه قويّا، ألن حتليله شديد، و 

كذلك نفوذه و يلزم ذلك أن يكون مدرّا.

الّثـوم

و ملا كان قطّاعا، ملّينا، مذيبا ملا يلقاه من الرطوبات، مسّيال هلا، فهو ال 
حمالة: مطلق للبطن. و ال بد و أن يكون حمرّقا، ألنه قوىّ  التفتيح، مع أنه 
ملنّي و يلزم ذلك أن يكون مفّتحا ألفواه العروق، و ذلك مع أنه يرّقق ما 
يكون ىف العروق من الرطوبات الفضلّية و يسيلها؛ ألجل تلطيفه و تسييله 
و إذابته، و يلزمه أن يكون اندفاع هذه الفضول إىل خارج بالعرق، سهال. 
خاصة و الّثوم لقّوة نفوذه، يسهل نفوذه إىل خارج، فيفتح مسامّ  اجللد و 

ما يقرب منه بقوة تفتيحه و ذلك مما يسهل معه اندفاع الفضول بالعرق.

فعل الّثوم 
1. في أعضاء الّرأس

قد علمت أنّ  الّثوم فيه رطوبة فضلّية، و هذه الرطوبة هى فّجة؛ ألهنا حمتبسة 
فيه لتنضج، فتصلح لغذاء نباته، كما هو الواجب ىف كل أصل غليظ  و هذه 
ال بد و أن تكون مشاهبة جلوهر هذا النبات، و إالّ مل تكن صاحلة لغذائه.

فلذلك ال بد و أن تكون أرضّيتها غري باردة، بل لطيفة و مالزمة ملائّيته.
فلذلك، كانت أرضّية هذه الرطوبة الفضلّية قابلة للتصّعد عن فعل احلرارة 
فلذلك إذا تسّخن الّثوم حبرارة املعدة، تصّعدت أجزاء كثرية من هذه الرطوبة 
الفضلّية، و كان ذلك املتصّعد خبارا دخانيا، ألجل خمالطة ما فيه من املائّية 

لألرضّية.
فلذلك، كان الّثوم يرتفع منه - إذا حصل ىف املعدة - خبار دخاىّن، و هذا 
املتصّعد ال بد و أن ينفذ أوال إىل الّصدر، مث منه إىل الّدماغ. لكنه إذا حصل 
ىف الّصدر، مل يكن له إيالم؛ و ذلك، ألن فضاء الصدر ألجل سعته، ال 
يتمّدد عن هذا البخار متّددا مؤملا. و لكن هذا البخار شديد احلرارة ال حمالة، 
ألن جوهر هذه الرطوبة الثانّية، هو من جوهر شبيه جبوهر هذا النبات، و 

هو شديد احلرارة.
فلذلك، ال بد و أن يكون هذا املتصّعد من هذه الرطوبة شديد احلرارة فلذلك 
ال بد و أن حيدث سخونة شديدة ىف الّصدر. مث إذا بلغ هذ املتصّعد إىل 

الّدماغ، فال بد و أن حيدث فيه أشياء:
أحدها: احلرارة القويّة، كما قلناه ىف الّصدر.

و ثانيها: متديد أجزاء الدماغ؛ و ذلك ألجل ضيق املكان؛ فلذلك حيدث 
ىف الرّأس - حينئذ - صداع شديد؛ ألن هذا الصداع حيدث لقّوة احلرارة، 
مع قّوة التمديد املفّرق لالتصال، و إمنا يكون هذا التمديد شديدا؛ ألجل 

قّوة نفوذ أجزاء الّثوم.
و ثالثها: ثقل الرأس، ألن هذا البخار الّدخاىنّ ، إذا كثر ىف الدماغ و تكاثف، 

أثقل الدماغ مبا فيه من األرضّية، و مبا فيه من املائّية أيضا.
و رابعها: تكّدر الروح النفساىن،2 و ذلك ألجل خمالطته هلذا البخار الّدخاىنّ . 
و يلزم ذلك أمور، أحدها تكّدر احلواس ألجل تكّدر هذه الروح خاصة 
البصر؛ فإن الروح الذى ينفذ إىل العني يكون - حينئذ - كدرا. و مع ذلك 
فإنّ  كدورته تكون أزيد مما ينفذ إىل بقّية احلواس، ألن بقّية احلواس إمنا ينفذ 
الروح إليها من مسامّ  األعصاب، و هذه األعصاب ألجل ضيقها إمنا تنفذ 
إليها أجزاء لطيفة جّدا من الروح. و ال كذلك العني، فإنّ  العصب اآلتى 

إليها ذو جتويف ظاهر، فتتمّكن األجزاء الغليظة من الروح من النفوذ فيه.

فلذلك، إذا حدث للروح النفساىن تكّدر، كان أكثر ذلك التكّدر إمنا يظهر 
ىف الروح البصرى.3 فلذلك يكون تكّدر البصر - حينئذ - أكثر. و ملا كان 
هذا البخار الّدخاىنّ  حارّا حادا لّذاعا؛ فهو - ال حمالة: مؤذ، مؤمل للدماغ 
و جلميع ما يتصل به من األعضاء، خاصة ما يكون قريبا منه جّدا كالعني 

و األذن.
احلواس  لتكّدر  و  الرّأس،  لثقل  و  للصداع،  الّثوم حمدثا  أكل  فلذلك كان 
خاصة البصر، و لتضّرر احلواس كلها، خاصة العني و األذن، و ذلك مبا ىف 
هذا البخار الدخاىنّ  املتصّعد من الّثوم من احلرارة و احلّدة. لكن هذا البخار، 
مبا فيه من اإلنضاج و التلطيف و التحليل - ألجل قّوة حرارته - قد ينتفع 
به جّدا ىف تسخني الرّأس، و دفع ضرر الربد عنه، و ىف إنضاج الرتالت و 

األركة و حتليلهما.
• و خبار الّثوم و إن كان أقلّ  ضررا بالعني فإنه يشتد إضراره هبا بوجه آخر. 
ألن هذا البخار حبّدته، قد يقطّر طبقات العني، و ذلك ألجل شّدة حّدته 

مع شّدة نفوذه.
و لذلك كان أكل الّثوم حيدث بثورا ىف العني، و ألجل قوة حرارة الّثوم و 
قوة حتليله، كانت املضمضة بطبيخه تسّكن وجع األسنان، و ذلك ألجل 
تعديله مزاجها مع حتليله ملا فيها من الفضول املوجعة. و كذلك مضع الّثوم 
على السنّ  املتأّلمة بقوة الربد ينفعها. و كذلك هو نافع من أّكال اإلضراس.
• و إذا طبخ الّثوم مع خشب الّصنوبر و الكندر و أمسك طبيخه ىف الفم 

وافق وجع األسنان جّدا و ذلك بسبب قّوة احلراة.
• فلذلك، كان أكل الّثوم شديد الضرر بأصحاب حرارة الّدماغ، خاصة 
الّسزسام  املانيا و حنو ذلك، فضال عن  املاليخوليا و  ألصحاب اجلنون و 

احلار. 
و قد ينتفع به ىف النسيان و ليثرغش،4 ألجل تعديله ملزاج الّدماغ حينئذ. و 

كذلك، قد ينتفع به ىف الّصداع البارد.
• و قد يكون ىف أكل الّثوم شفاء من أمراض كثرية - باردة - من أمراض 

األذن؛ و ذلك ألجل تسخني خباره.

2. في أعضاء الّصدر
إنّ  الّثوم ينفذ منه إىل داخل الصدر أجزاء كثرية، و ذلك من طريقني.

الرئة، و ذلك ألجل  الفاصل بني املرئ و قصبة  أحدمها: مساّم احلجاب 
الفاصل بني  لطافة جوهره مع قوة نفوذه. و ثانيهما: من مسام احلجاب 
آالت الغذاء و آالت التنّفس، و ذلك ألجل ما يتبّخر من الّثوم من البخار 
الدخاىن، و نفوذ كثري من هذا البخار إىل خارج املعدة - من مسامها - مث 

من هناك إىل الّصدر، من مسام احلجاب الفاصل للصدر عن البطن.
• و النافذ من الّثوم إىل داخل الصدر - و إن كان كثريا - فإنه ليس ينفذ 
إمنا يكون مما يصل إىل  القلب،  النفوذ إىل داخل  القلب؛ ألن  إىل داخل 
البطني األمين من العرق الواصل إليه من الكبد، و ذلك إمنا يكون بعد نفوذ 
ذلك الشئ إىل الكبد أوال؛ و نفوذ الّثوم من هناك قليل جّدا، ألن النفوذ من 
هناك إمنا يكثر، إذا كان ذلك النافذ عطرا، فإن األشياء العطرة يكثر نفوذها 
إىل القلب؛ ألجل حمبة القلب هلا، فيشتّد جذبه هلا. و إذا كان كذلك، كان 
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تسخني الّثوم للقلب ليس بشديد، ألنه إمنا يسّخنه من خارج، و لذلك فإنّ  
تسخينه للروح يقّل جّدا.

• و ملا كان أكل الّثوم حيدث خبارا دخانّيا شديد احلرارة، ينفذ أوال إىل الصدر 
مث إىل الرّأس، فهو - ال حمالة - يسّخن كلّ  واحد من هذين العضوين.

• لكن تسخينه للصدر و أجزائه أكثر و أشد، و ذلك ألمرين: أحدمها أن 
الّصدر أقبل للتسخني من الّدماغ؛ ألجل حرارة الّصدر، و برودة الّدماغ. 
و ثانيهما أنّ  نفوذ هذا البخار الدخاىنّ  إىل الدماغ يتأّخر، فيربد ىف طول 
املسافة، و ال كذلك الصدر، فإنه يصل إليه سريعا، و يكون حينئذ - باقيا 

على قّوة حرارته.
• و أكل الّثوم يسقط  العلق الناشب ىف احللق؛ و ذلك ألجل وصول ما 
يتبخر منه من هذا البخار الدخاىن - إىل العلقة و لذعه هلا، و إضعافه لقوهتا 
و ذلك مما يلزمه ضعف تعّلقها، و سقوطها. و نفوذ هذا البخار إىل العلقة، 
هو من املرئ؛ و ذلك من مجلة ما ينفذ من ذلك البخار الّدخاىنّ  من فمّ  

املعدة إىل الفم.
و كذلك الغرغرة باخللّ  املطبوخ فيه الّثوم و اخلردل مما يسقط  هذه العلق. 

• و ما ينفذ من الّثوم إىل داخل الّصدر، من طريق احلجاب الفاصل بني 
املرئ و قصبة الرئة، فإنه يشتّد إضراره بقرحة الرئة، و هى الىت يكون منها 
الّسل و ذلك ألن هذا الّنافذ، و إن كان جمّففا هلذه القرحة؛ فإنه يلذعها 
حبّدته و يزيد ىف تأكيلها بقّوة إحراقه و حدته، ألن هذا الّنافذ هو األجزاء 

اللطيفة من الّثوم و هذه األجزاء شديدة احلّدة.
فلذلك، إذا لعق الّثوم املسحوق ناعما - مع العسل و حنوه - كان شديد 
الضرر بقروح الرئة، و ذلك ألجل كثرة ما ينفذ منه حينئذ، إىل هذه القروح 

من طريق هذا احلجاب، أعىن الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة.
و أما ما ينفذ إىل داخل الّصدر من الّثوم من طريق احلجاب الفاصل بني 
أعضاء الصدر و أعضاء البطن، فإنه نافع جّدا هلذه القروح؛ و ذلك ألنّ  
هذا النافذ يكون - حينئذ - خبارا دخانيا ال يلبث ىف هذه القروح، بل ميّر 
هبا صلعدا فليس يقوى إالّ على تسخينها و جتفيفها، تسخينا و جتفيفا ليسا 
بشديدين؛ و ذلك لسرعة نفوذ هذا البخار ىف تصّعده، مع تصّعد أجزائه 
جّدا؛ فلذلك ليس حيدث ىف هذه القروح احرتاقا، و ال لذعا، و ال تآكال. 
بالوجه  هبا  إضراره  مع  الوجه،  هبذا  القروح  هلذه  نافعا  الّثوم  يكون  فلذلك 

األول.6
• فلذلك، إذا أريد أن يكون نفع الّثوم هلذه القروح كثريا، فليؤكل من غري أن 
يبالغ ىف تصغري أجزائه باملضغ أو بالّسحق، و يبادر بعد ذلك ىف ابتالعه. 
فال يرتك ليطول لبثه ىف املرئ. فإنه حينئذ، يقلّ  جّدا ما ينفذ منه إىل داخل 
الصدر، من طريق احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة، و يكون نفوذ 
ما ينفذ منه، من طريق احلجاب احلاجز بني أعضاء الصدر و أعضاء الغذاء 
كثريا؛ ألن الّثوم - حينئذ - ألجل كثرة أجزائه، يطول لبثه ىف املعدة فيكثر 

ما يتصّعد منه من هذا البخار الّدخاىنّ .

3. فى أعضاء الغذاء
التسخني  الّثوم شديد احلرارة، جمففا، حمرقا؛ فهو ال حمالة: شديد  ملا كان 

النفع  فلذلك، هو شديد  البدن كله.  الغذاء، و  للمعدة، و سائر أعضاء 
للمعدة الباردة الرطبة، و كذلك هو شديد النفع من بّلة املعدة، و محوضة 

الطعام فيها الكائنة عن الربد.
• و كذلك هو نافع من زلق األمعاء، و ضعف اهلضم و بطالنه، و يقّوى 
الشهوة  فّتق  الّنعنع  إذا أكل باخللّ  و  املعدة. و  الغذاء بتجفيفه فمّ   شهوة 
جّدا. و كذلك قد يّتخذ منه، و من الزيتون الفجّ  و اخللّ  مأكول، فيكثر 

فتقه للشهوة.
• و كذلك، هو شديد التحليل للنفخ و الرياح من املعدة و األمعاء و غريمها.

و لذلك هو شديد املوافقة، لنفخة املعدة و للقولنج الرحيى؛ و مع ذلك، فإنه 
قد يوّلد الرياح و النفخ، و ذلك إذا صادف ىف املعدة أو ىف األمعاء، رطوبات 

كثرية غليظة، حىت عجز عن متام حتليلها، و أحدث منها الرياح و النفخ.
• و ألن الّثوم مع لطافته، هو شديد النفوذ؛ فلذلك يشتّد تأثريه ىف الطحال 
ألنه ينفذ إليه بسرعة. فلذلك هو يفّتح سدد الّطحال، و حيّلل رياحه، و 
يسّكن نفخه، و يلّطف ما يكون فيه من املواّد و يلّينها، و يرّقق جرمها و 

حيّللها.
ىف  النفع  شديد  هو  و  صالبته.  و  الّطحال  أورام  من  نافع  هو  فلذلك، 
االستسقاء، و ذلك ألجل تقويته هلضم املعدة باحلرارة، و جتفيف فضوهلا، 
و تفتيح سدد الكبد، و حتليل الرياح و النفخ و الفضول املائّية، و إلخراجه 
كثريا من املائّية باإلدرار. و الزيت املكّرر فيه قلى الّثوم إذا أكل، نفع من 
أوجاع املعدة الباردة و من القولنج البلغمى، و من سحج األمعاء الكائن 
عن خلط لزج. و كذلك إذا قلى الّثوم بالّسمن كان ذلك الّسمن، أشّد نفعا 

ىف هذا الّسحج.
• و غذاء الّثوم قليل و يوّلد املرار كثريا، و يقطع البلغم و يلطّفه و يلّطف 
السوداء الطبيعّية أيضا؛ و لكنه يزيد ىف السوداء احملرتقة و يرّقق الدمّ  جّدا و 
يسّخنه و ينشره إىل خارج؛ و لذلك حيّسن اللون، و يسّخن ظاهر البدن، 
حىت يقل انفعاله عن الربد اخلارجى. و ألجل شدة نفوذه، ينفذ سريعا إىل 

ظاهر البدن.
• و لذلك هو يفتح طرق الغذاء و الفضول؛ فلذلك يسهل نفوذ الغذاء إىل 

ظاهر البدن و ينفذ الفضول أيضا إىل هناك؛ و لذلك يعّرق.

4. في أعضاء الّنفض
ملا كان الّثوم مسيال للرطوبات، مذيبا هلا؛ و يلزم ذلك سيالن ما يكون ىف 
األمعاء من الرطوبات، و ذلك يلزمه لني البطن. فلذلك، كان الّثوم ملّينا 
للبطن خاصة و هو لقّوة تفتيحه، يهيئّ  الفضول الرطبة للسيالن إىل األمعاء 
من العروق و حنوها. و ألجل حّدته، يهّيج ما ىف األمعاء و جيعله حاّدا لّذاعا 

و ذلك مما حيّوج الطبيعة إىل سرعة دفعه.
• فلذلك كان الّثوم مطلقا للبطن، و هو أيضا مدّر للبول و للعرق؛ مبا قلناه.

• و كذلك أيضا يدّر الطمث؛ ألنه مع قّوة تفتيحه، هو يهّيج الدم، و يرّققه 
و يسّيله و حيرّكه للخروج و الربوز. فلذلك هو يدّر الطمث؛ و يفعل ذلك 
إذا أكل، و إذا شرب مع الّسكنجبني و حنوه من املفّتحات و املدرّات؛ و 

كذلك إذا جلس ىف طبيخه، أو ىف طبيخ ورقه و ساقه.

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

5. في بقّية أحكام الّثوم
• ملا كان الّثوم قوىّ  التفتيح و الّتحليل، فهو - ال حمالة - نافع من كهبة الّدم 
الىت تكون حتت اجلفن، و كذلك الّدم الذى حيتبس حتت اجللد من الّضربة 

و حنو ذلك، خاصة إذا أحرق و عجن بالعسل، و ضّمد به موضع ذلك.
• و إذا فعل به ذلك، نفع أيضا من داء الّثعلب خاصة إذا خلط  به دهن 
البدن باالستفراغ،  الثّعلب بعد نقاء  البلسان. و قد يدّلك به موضع داء 

فيقرّح و حيّلل املادة املفسدة ملنبت الشعر.
• و إذا خلط  الّثوم بامللح و الزّيت، كان نافعا من البثور؛ ألجل قّوة حتليله 
حينئذ - مع شّدة جتفيفه؛ و كذلك رماده إذا وضع عليها، خاصة بالعسل.
• و كذلك، إذا وضع هذا الّرماد مع العسل على البهق األبيض، قلعه. و 
الىت تكون ىف  الرطبة  القروح  القواب، و  اللبنّية و  للقروح  نافع  كذلك هو 
الرّأس، و من النخالة أيضا، و من اجلرب، املتقرّح و غري املتقرح. و يفجر 
الّدبيالت إذا وضع و إذا أكثر من أكله، و شرب بعده شراب كثري، أو 
دقّ  و شرب مع شراب كثري؛ كان شديد النفع من هنش األفعى و احلّيات، 
و لدغ العقارب حىت يكاد ال يوجد له ىف ذلك نظري. و قد يتضّمد به ىف 

موضع الّنهشة، فينفع ىف ذلك كثريا جبذبه للّسمّ .
• و إذا أكل، نفع من عّضة الكلب الكلب. و إذا خلط  بورق الّتني و 

الكّمون و عمل منه ضماد، كان نافعا من عّضة موغاىل.7 
• و أكله نافع من تغرّي املياه جّدا و ذلك ألنّه لقّوة إدراره يقلّ  ما ينفذ معه 
من املاء إىل البدن، فيقلّ  ضرره، و إن كان غري معتاد؛ و ألن املاء ىف ذاته 
طبيعة واحدة، و إمنا ختتلف املياه باختالف ما خيالطها من األجزاء األرضّية. 
البدن  إىل  الواصل  فيكون  إدراره  بقّوة  األرضّية  األجزاء  الّثوم خيرج هذه  و 
من املياه املختلفة، إمّنا هو املاء الّصرف أو القريب من الّصرافة، فال يكون 

الختالفه تأثري يعتّد به.
• و إذا أكل الّثوم نفع من وجع املفاصل البلغمّية، و من النقرس البلغمىّ ، 
و من عرق الّنسا، و وجع الورك و وجع الظهر العتيق. و قد حيقن به لوجع 
عرق الّنسا و للقولنج الرحيى، و ينبغى - حينئذ - أن يكون معه دهن كثري، 
ليكسر حّدته و إحراقه لألمعاء. و إذا طبخ باملاء و الّتني، كان نافعا لتفجري 

الدبيالت.
• و أكل الّثوم يضّر بالكلى، ألجل حتريكه املواد إليها، ألجل قّوة إدراره.

• و هو من األدوية احلافظة لصّحة املشايخ و املربودين، خاصة ىف البالد 
الباردة؛ ألجل إدفائه ألبداهنم، و تلطيفه ألخالطهم، و إنضاجه لبلغمهم. 
و يضّر احملرورين جّدا، إالّ إذا طبخ - خاصة باملاء و امللح - و طّيب بعد 

ذلك بالّدهن.
• و إذا أكل مع األطعمة الغليظة، كالكشكّية و احلصرمية، لطّفها قليال و 
قّلل غلظها و نفخها. و هو مما ينبغى أن يؤكل ىف الشتاء. و ىف البالد الباردة 
خاصة للمربودين، و يدفع مضرّة الربد باألعضاء. و إذا كّرر قليه ىف دهن، 
نفع ذلك الّدهن من مجود الدم ىف األطراف، و من الشقاق العارض عن 

الربد و جيّفف قروح الرّأس املعروف بالبنّية.
• و قد بيـّّنا أنه يقطع العطش البلغمىّ ، و كذلك هو أيضا يقطع العطش 
الكائن عن سدد املاساريقى، و ذلك ألجل قوة تفتيحه. و يشتّد تعطيشه 

للمحرورين و يوّلد مرّة صفراء حادة، مستعّدة ألن حترتق أخريا و تستحيل 
سوداء حرّاقه. و يشتد إضراره بالدماغ، ألجل ما يتصّعد إليه من أخبرته.

• و من أراد أكله من احملرورين، فعليه بإبطال حرافته و حّدته؛ فإن حرارته 
تقلّ  حينئذ. و من الّطرق ىف ذلك، طبخه، و تكثري الّدهن معه، خاصة ىف 
األطعمة احلامضة؛ فإنّ  هذه تعّدل حرارته. و إذا خلط  بالّتني و اجلوز، نفع 
من كثري من املنافع الىت ذكرناها، و كان بذلك ألف للطبع. و أكله يشفى 

من تقطري البول ىف املشايخ.

الّثوم في کالم األئمة المعصومين
 :قال رسول اهلل

»كلوا الثوم  فإن فيها شفاء من سبعين داء.«8
 :قال االمام الرضا

»...أما فصل الربيع فإنه روح األزمان  و أوله آذار و عدد أيامه ثالثون يوما و 
فيه يطيب الليل و النهار و تلين األرض و يذهب سلطان البلغم و يهيج الدم و 
يستعمل فيه من الغذاء اللطيف و اللحوم و البيض النيمبرشت و يشرب الشراب 
بعد تعديله بالماء و يتقى فيه أكل البصل و الثوم  و الحامض و يحمد فيه شرب 

المسهل و يستعمل فيه الفصد و الحجامة.«9
 :و عنه

»و من أراد أن ال يصيبه ريح في بدنه فليأكل الثوم  كل سبعة أيام مرة.«10

الهوامش:
1. صّوبناها حبسب ما جاء ىف: تفسري كتاب دياسقوريدوس، ص 195.

2. اإلشارة هنا إىل القوى النفسية، و هو ما نسّميه اليوم: احلواس.
3. أن املراد بالروح النفساين والبصري: احلواس.

4. يقول الشيخ الرئيس أبو على )ابن سينا(: تفسري املانيا هو اجلنون السبعى و املادة 
الفاعلة للجنون السبعى، من جوهر املادة الفاعلة للمالنخوليا... و املانيا: كله اضطراب و 
توّثب و عبث و سبعية و نظر ال يشبه نظر الناس، بل أشبه شئ به نظر السباع )القانون 

ىف الطب  2/63(.
الغريبة  الىت ىف اجلسم، و ليس احلرارة  الغريزية  الناتج من احلرارة  التسخني  5. يقصد: 
عنه... و قد عرض العالء )ابن النفيس( للفارق بني احلرارتني ىف غري موضع من الشامل.

6. يقصد: إضرار ما ينفذ من الّثوم إىل داخل الصدر، من طريق احلجاب الفاصل بني 
املرئ و قصبة الرئة.

7. هو ابن عرس و قد أفرد له العالء )ابن النفيس( مقالة ىف كتاب اهلمزة.
8. مستغفرى، جعفر بن حممد، طّب النيّب، النجف، الطبعة األولی، 1385ق. ص 

.30
9. جملسى، حممد باقر بن حممد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403ق.، 

ج 59، ص 308.
10. املصدر السابق، ص 325.

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. http://www.ashefaa.com
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سؤال: 
كيف سيتعامل إمام الزمان مع معارضيه أثناء تشكيل دولته الكرمی؟

الجواب:
إنَّ املهدي يستأصل املـُنحرفني مجيعاً، ونتكلَّم عنه يف عدَّة جهات:

الجهة اأُلولى
يف سرد األخبار الدالَّة على أنَّ املهدي يقتل املـُنحرفني قتالً واسع النطاق، 

وقد وردت حول ذلك أخبار كثرية، نذكر مناذج كافية منها.
أخرج النعماني يف »الغيبة«1 بسنده عن الحارث الهمداني، قال: قال أمري 

:املؤمنني
»بأبي ابن خيرة اإلماء - يعني القائم من ولده - يسومهم خسفاً، ويسقيهم 

بكأس ُمصبَّرة، وال يُعطيهم إالَّ السيف هرجاً، فعند ذلك تتمنَّى فجرة قريش لو أنَّ 
لها مقاة ُمني بالدنيا وما فيها - ال غفر لها - ال نكفُّ عنهم حتى يرضى اهلل.«

وأخرج أيضاً،2 عن أبي بصير، عن أيب عبد اهلل، أنَّه قال:
إالَّ  طعامه  وال  الغليظ،  إالَّ  لباسه  ما  فواهلل،  القائم،  بخروج  تستعجلون  »ما 

الَجشب، وما هو إالَّ السيف والموت تحت ظالل سيف.«
وأخرج الشيخ المفيد يف »اإلرشاد«،3 عن عبد اهلل بن المغيرة، عن أيب عبد 

اهلل قال: 
»إذا قام القائم من آل محمد صلوات اهلل عليهم، أقام خمسمئة من قريش، 
فضرب أعناقهم، ثمَّ قام خمسمئة فضرب أعناقهم، ثمَّ خمسمئة أخرى، حتى 

يفعل ذلك ستَّ مرات.«
قلت: ويبلغ عدد هؤالء هذا. قال: »نعم، منهم ومن مواليهم... .«

وأخرج املفيد يف اإلرشاد،3 عن أبي الجارود، عن أيب جعفر أنَّه قال: 
»إذا قام القائم، سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر ألفاً نفس يُدعون 

إستئصال المنحرفين

البتريَّة )البريَّة( عليهم السالح، فيقولون له: اْرجع من حيث جئت، فال حاجة 
لنا ببني فاطمة. فيضع فيهم السيف، حتى يأتي على آخرهم، ثمَّ يدخل الكوفة، 
فيقتل بها كل منافق ُمرتاب، ويهدم قصورها ويقتل مقاتليها، حتى يرضى اهلل عزَّ 

وعال.«
اإلمام  مباشرة  ينفي  ما  يوجد  القطعية،  املتواترة  األحاديث  هذه  وبإزاء 

املهدي للقتل، األمر الذي مسعنا تكذيبه من األخبار السابقة.
أخرج السيوطي يف »احلاوي«،4 عن نعيم بن حماد، وابن طاووس يف »املالحم 

والفنت«5 عنه أيضاً، عن أيب هريرة، قال:
يُبايع المهدي بين الركن والمقام، ال يوقظ نائماً وال يُهريق دماً.

ويف املالحم أيضاً،6 عن نعيم بن حماد، بإسناده عن أبي رافع إسماعيل بن 
رافع عمَّن حدَّثه، عن أبي سعيد، عن النيب قال:

»تأوي إليه أُمَّته، كما يأوي النحل إلى يعسوبها، يمالً األرض عدالً كما ُمِلئت 
جورًا، حتى يكون الناس على مثل أمرهم األول، ال يوقظ نائماً وال يُهرق دماً.«

الجهة الثانية
الظهور،  قبل  ما  العامَّني: ختطيط  اإلهليَّني  بالتخطيطني  القتل  ارتباط كثرة 

وختطيط ما بعد الظهور، ومها ختطيطان سبق أن عرضنامها وبرهنَّا عليهما.
واملراد يف املقام: بيان ارتباط ما يقوم به القائد املهدي من القتل الكثري، 
التساؤل عن مقدار سببية ختطيط  التخطيطني، مبعىن اجلواب على  هبذين 
عصر الغيبة هلذا القتل، وعن نفع هذا املقدار من القتل وتأثريه يف التخطيط 
ملا بعد الظهور... الذي هو التخطيط إلقامة دولة العدل يف العامل وترسيخ 

قوائمها. فهنا موقفان:

العام  بالتخطيط  القتل  ارتباط كثرة  مقدار  األول:  الموقف 
السابق على الظهور

إن أخذنا هذه الكثرة بصفتها تكتيكاً حربياً ونظاماً عسكرياً، ومل يكن له 
ارتباط وثيق هبذا التخطيط... ولكنَّنا إن الحظنا املقتولني يف هذه احلملة 
وجدناها موجَّهة ضدَّ أولئك الفاشلني يف التمحيص إىل طرف الباطل، يكون 
اآلن مقتواًل ال حمالة؛ ولذا نسمع من هذه األخبار أنَّه يقتل أعداء اهلل، 
يرفضون  ويقتل كل منافق ُمرتاب، وأنَّه ال يستتيب أحداً، وأنَّه يقتل قوماً 
ثورته ويقولون له: اْرِجع، ال حاجة لنا ببني فاطمة، وكل هؤالء هم الفاشلون يف 

التمحيص السابق على الظهور.
وال تنفع هذا الفاشل توبته بني يدي املهدي، بل سيقتله املهدي وال 
يستتيبه، أي ال يطلب منه التوبة، وال يسمعها منه، وقد سبق أن مسعنا عن 

اإلمام املهدي نفسه أنَّه قال: 
»فليعمل كل امرٍئ منكم بما يُقرِّب به من محبَّتنا، ويتجنَّب ما يُدينه من كراهتنا 
وسخطنا؛ فإنَّ أمرنا بغتة فجأة، حين ال تنفعه توبة، وال يُنجيه من عقابنا ندم على 

حوبه.«7
ولعلَّ هذا هو املقصود من قوله تعاىل:

»يتَْوَم يَْأِتي بتَْعُض آيَاِت رَبَِّك ال يتَنتَْفُع نتَْفساً ِإيَمانتَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قتَْبُل َأْو 
َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخْيراً...«8

 وأمَّا الناجحون املـُمحَّصون يف هذا التخطيط العام، فهم املؤمنون باملهدي
املـُبايعون له، اآلمنون يف دولته، السعداء يف ظلِّ عدله، وهم الذين يُباشرون 
القتل حتت قيادته، وقد سبق أن مسعنا عنهم: أنَّه: يُعطى الواحد منهم قوَّة 

أربعني رجاًل، ال يكفُّون سيوفهم حىت يرضى اهلل عزَّ وجلَّ.

بعد  لما  العام  بالتخطيط  القتل  ارتباط َكثرة  الثاني:  الموقف 
الظهور

فإذا عرفنا أنَّ هدف هذا التخطيط هو إقامة اجملتمع اإلمياين الكامل، الذي 
حتكمه دولة احلق، ويسوده التشريع العادل الكامل، ومثل هذا اجملتمع ال 
ميكن تطبيقه إالَّ إذا تظافرت القوى من ِقبل الدولة والشعب معاً على تنفيذه 
وإجنازه، فإنَّه حيتاج - وخاصة عند بدء التطبيق - إىل جهود وتضحيات 
كثرية، فما مل يكن األفراد على مستوى املسؤولية يف تطبيق التشريع العادل 
على كل أقواهلم وأفعاهلم، ال ميكنهم أن ينجوا فيه؛ ومن مَثَّ قد ُيصبحون سبباً 

يف فشل التخطيط أساساً.
ومن املعلوم أنَّ املـُعطى الفردي واالجتماعي هلذا التضحيات، والتجاوب مع 
ات، يتناسب عكسياً مع قلَّة اإلميان والشعور باملصلحة األنانية،  هذه املـُتغريِّ
فإنَّ اإلنسان مبقدار ما حتتويه نفسه، ويتضمَّنه كيانه الفكري والعقائدي من 
نقاط ضعف، فإنَّه ينساق إىل تفضيل مصلحته األنانية على السلوك العادل، 
ومهما كربت يف الفرد نقاط ضعفه، كلَّما كان ملصلحته أشوق وهبا ألصق، 

وعن إطاعة احُلكم العادل أبعد.
الفعل  ورد  العادل  السلوك  يواكب  أن  يستطيع  ال  الفرد  هذا  فمثل  إذن؛ 
الصاحل، الذي يقتضيه اجملتمع العادل، مبعىن أنَّه خيتار عليه دائماً مصلحته 
العادل على أيدي األفراد الصاحلني  وأنانيَّته؛ ومعه ينحصر تطبيق اجملتمع 
العادلني، الذين مارسوا السلوك الصاحل ردحاً من الزمن، وهم الناحجون يف 

التمحيص املوجود يف التخطيط السابق.
وأمَّا الفرد املنافق واملنحرف الفاشل يف التمحيص، فال ميكن أن يكون عضواً 

يف هذا اجملتمع، بل ينبغي اجتثاثه رأساً قبل البدء بالتطبيق العادل.
العادل،  التطبيق  القتل أول خطوة رئيسية يف  أو  وسيكون هذا االجتثاث 
الذي يهدف إليه - فيما يهدف - التخطيط اإلهلي العام ملا بعد الظهور.

ومن هنا، نعرف ربطاً جديداً بني التخطيطني، حيث يكون األول ُمساعداً 
للثاين يف إنتاجه هلدفه، فإنَّ األول - وهو ختطيط عصر الغيبة - يكشف 
ما يف نفوس األفراد، من زيف ونقاط ضعف، عن طريق التمحيص الطويل، 

لكي ُيستغىن عنهم ويُنزَّه اجملتمع عن وجودهم، أخذاً بالتخطيط الثاين.
إذن؛ فالقتل ليس تكتيكاً عسكرياً حمضاً، ملـُجرَّد السيطرة واالنتصار، بل هو 
ُمقدَّمة أساسية للتطبيق العادل؛ ومن هنا نرى أنَّ املهدي يقتل األفراد 
يف غري احلرب أيضاً، كما وردت به الروايات، كل ذلك جتنُّباً من العناصر 

السيِّئة يف اجملتمع الصاحل.
ولو تكلَّمنا بُلغة العصر احلديث لقلنا: إنَّ تطبيق احلاكم العقائدي ملبدئه 
وعقيدته على دولته، يتوقَّف على استئصاله لكل ُمعارضيه وكل َمن حُيتمل 
وتأجيل  املـالينة  فيهم  يكفي  وال  تاماً...  استئصاالً  منه  اخلالف  صدور 
العقاب بعد اجلرمية، كيف وهو يعلم أنَّ مبدأه هو احلق، وكل خُمالف له 
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هو خُمالف للحق، وكل خُمالف للحق جُمرم، وكل جُمرم ال ميكن أن يعيش يف 
جمتمع الصاحلني؟!

ومن هذه النقطة بالذات، يبدأ سبب عدم قبول توبة التائب... فإنَّ الشخص 
وتقدمی  شهواته  عبادة  وعلى  العصيان،  على  واملـُعتاد  باالحنراف،  املـُتمرِّس 

مصاحله، ال تكون توبته حقيقية أبداً.
وألجل هذا اهلدف جاز للمهدي قتل املسلمني وإن مل حُياربوا... بالرغم 
من أنَّ ذلك مل يكن جائزاً شرعاً قبل الظهور أليِّ قائد إسالمي آخر؛ ولذا 
مسعنا من الروايات أنَّ سرية املهدي ختتلف من هذه اجلهة عن سريهتما، 
 ما سارا بالعفو واملـالينة مع الناس املـُنحرفني واملـُنافقني، وأمَّا املهدي فإهنَّ
فهو ُمكلَّف من ِقبل اهلل تعاىل )يف الكتاب الذي عنده( باستئصاهلم أمجعني، 
فهو يقتلهم حىت يرضى اهلل عزَّ وجلَّ، أي حىت يكون ما أمر به ُمطبَّقاً ونافذاً 

ومنهيَّاً.
رواه يف  ذلك، كالذي  على  التأكيد  الروايات  بعض  نسمع يف  هنا،  ومن 
»البحار«، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل يف حديث عن القائم يقول 

فيه: 
لنا  إنَّ اهلل قد أحلَّ  لَمن خالفنا في دولتنا من نصيب،  ما  أبا محمد،  يا  »ال 
دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم ُمحرَّم علينا وعليكم، وَمن خالفهم هم الفاشلون 

في التمحيص، في أيِّ مذهب كانوا.«
اإلميان  الضعيفة  األوساط  بعض  القتل، يف  االستغراب من كثرة  وسيكون 
موجوداً )حىت يقول كثري من الناس: ليس هذا من آل حممد، لو كان من 

آل حممد لرحم(.
وستكون هذه الكثرة سبباً يف بثِّ الرُّعب يف هذه األوساط وغريها، الرُّعب 
الذي عرفنا أنَّه يسري أمامه شهراً، ووراءه شهراً، وإىل جانبيه شهراً، وعرفنا أنَّ 

هذه الكثرة من أسبابه.
وقد يرد إىل الذهن هذا السؤال: إنَّ ُمقتضى هذا التسلسل الفكري، هو أنَّ 
املهدي سوف يقتل أكثر املسلمني، وال تبقى إالَّ البقية الصاحلة القليلة 
للقتل،  ُمستحقَّاً  املسلمني  من  املـُنحرف  إذا كان  بل  وتنصره،  تُبايعه  اليت 

فكيف بالكافر واملشرك؟
إذن، فهو ال بدَّ أن يستأصل البشرية كلها، سوى هذا النفر القليل، وهذا 
باجلزم واليقني خُمالف للهدف اإلهلي والغرض املنشود، فإنَّ هدف جمعول 
البشر والرمحة هبم وإسعادهم، ال ألجل استئصاهلم وقطع  ألجل مصلحة 

دابرهم، فكيف نوفَّق بني األمرين.
وجواب ذلك: أمَّا موقف اإلمام املهدي جتاه الكفار واملشركني، فالسؤال 
السؤال  ا خيتصُّ  وإمنَّ هبم،  اخلاص  إليهم، ألنَّ ختطيطهم  بالنسبة  وارد  غري 

بالبالد اإلسالمية خاصة.
اإلخالص  أقسام  من  ذكرناه  ما  إىل  نلتفت  أن  الصدد، جيب  هبذا  وحنن 
األفراد  جمموع  فإنَّ  الظهور،  على  السابق  التمحيص  يُنتجها  اليت  الثالثة، 
الناجحني بأيِّ درجة من تلك الدرجات، ميكنهم املشاركة يف اجملتمع العادل 
والتجاوب معه، ما مل يصدر من بعضهم سوء يف النيَّة أو العمل، كهؤالء 
الذين مسعنا أنَّ املهدي يأمر بقتلهم، وإالَّ فالناجحون بشكل عام هلم 

القابلية للتعايش بسالم يف دولة احلق والعدل.

ولئن كان الناجحون من القسم األعلى هم قوَّاد جيش املهدي، وحكَّام 
احملارب...  جيشه  الثاين  القسم  من  الناجحون  وكان  ِقَبله،  من  األرض 
فالناجحون من القسم الثالث هم قواعده الشعبية املـُطبِّقة للعدل... ويُلحق 
هبم كل َمن يعرف منه التوبة النصوح - اليت ال رجعة بعدها إىل الذنوب - 
واالعتدال احلقيقي الكامل، فيكون جمموع هؤالء عدداً ضخماً أيضاً، يكفي 

النطباق الكثرة املـُبيَّنة يف الروايات بكل تأكيد.
وقد خيطر يف الذهن سؤال آخر، وهو: أنَّ ظاهر هذه الروايات أنَّ كثرة القتل 
خُمتصَّة باملسلمني، ال تشمل غريهم، فلماذا كان ذلك، مع العلم أنَّ الكافر 

واملـُشرك أبعد عن احلق، وأحق بالقتل من املسلم املـُنحرف؟!
واجلواب على ذلك، يكون على مستويني:

المستوى األول
إنَّنا نُنكر الداللة الروايات على هذا االختصاص؛ ألنَّ هذه الروايات على 

قسمني:

القسم األول
املسلم،  باجملتمع  باالختصاص  فيه أيُّ إشعار  ليس  الداللة  ما كان مطلق 
بل ظاهره العموم لكل الناس... كقوله: »القائم يسير بالقتل... وال يستتيب 
أحدًا« و»ما هو إالَّ السيف«، »فال يزال يقتل أعداء اهلل حتى يرضى اهلل عزَّ 

وجلَّ«، وحنوها.

القسم الثاني
األخبار اليت وردت فيها تسمية بعض اجلماعات، وهم كما يلي:

قريش. البرتية، أهل السواد، العرب، الُفرس، سبعني قبيلة من قبائل العرب.
اجلماعات  وأمَّا  القتل،  واستحقاق  االحنراف  فيهم  فاملفروض  البرتية،  أمَّا 
انتسابات غري دينية، يوجد يف كل منها مسلمون مبختلف  األخرى فهي 

مذاهبهم، وغري مسلمني مبختلف أدياهنم، بنسب خمتلفة بطبيعة احلال.
وإيراد أمساء هذه اجلماعات يف األخبار ال ينفي مشول القتل لغريها، كل ما 
يف األمر، أنَّ قانون )كلِّم الناس على قدر عقوهلم( منع القادة اإلسالميني 
من بيان كل اجلماعات املشمولة للقتل، لعدم حتمُّل املستوى العقلي والثقايف 

للناس عند صدور هذه النصوص الستيعاب ذلك.

المستوى الثاني
أنَّنا لو تنزَّلنا عن املستوى األول، وسلَّمنا بظهور الروايات باختصاص كثرة 
القتل باملسلمني، فهذا ليس أمراً مروِّعاً، بل هم أمر ميكن أن يكون ُمطابقاً 

مع القواعد اإلسالمية العامة، والتخطيط اإلهلي العام.
فإنَّنا سبق أن أشرنا لغري املسلمني، أو البالد غري اإلسالمية ختطيطاً خاصاً 
هبا، يف أسلوب السيطرة عليها، نطقت به الروايات اليت سنسمعها، وهي 
سيطرة يغلب عليها اجلانب السلمي، كما أنَّ للمسلمني أو للبالد اإلسالمية 
ختطيطها اخلاص هبا، وهو كثرة القتل اليت نطقت به هذه الروايات، وهذه 
الكثرة ليست ألجل السيطرة، بل ألجل التنقية والتنظيف من العناصر السيِّئة.

والفرق بني املسلمني وغريهم يتمثَّل يف عدَّة خصائص:
الخصيصة اأُلولى: إنَّ )احلجَّة( الكاملة بصدق اإلسالم وأحقِّيته، واضحة 
اً بينهم، خبالف غري  يف أذهان كل املسلمني، وُمعلنة على نطاق واسع جدَّ

املسلمني، فإنَّ هذا الوضوح مل يتوفَّر للجميع على حدٍّ واحد.
الخصيصة الثانية: إنَّ األمَّة اإلسالمية هي احلاملة لألطروحة العادلة الكاملة، 
واملـُطبِّقة األُوىل هلا يف بالدها، ذلك التطبيق الذي سيكون الشكل األمثل 

هلذا األطروحة يف العامل كلِّه.
إىل  األطروحة  احلاملة هلذه  األُمَّة اإلسالمية ستكون  إنَّ  الثالثة:  الخصيصة 
العامل، واملـُبشِّرة هبا فكرياً وتطبيقياً جتاهه، وبالتايل سيكون هلا مركز القيادة 

يف العامل كله.
الخصيصة الرابعة: إنَّ املسلمني يكونون قد مرُّوا بتخطيط كامل للتمحيص، 
نتائجه فيهم،  التمحيص  الظهور، وأنتج هذا  السابق على  التخطيط  وهو 
عليهم،  هبا  احلجَّة  متَّت  اليت   ) األطروحة   ( على  منصبَّاً  متحيصهم  وكان 
ا مرَّت بالتمحيص، ولكن من زوايا أخرى  خبالف البالد غري املسلمة، فإهنَّ

أوجبت نتائج مغايرة، كانكشاف زيف اأُلطروحات األخرى، وحنو ذلك.
أعلى  يف  تكون  أن  اإلسالمية  األُمَّة  من  تستدعي  اخلصائص  هذه  وكل 
درجات اإلميان، وأقوى درجات اإلخالص، واملثال األفضل لألطروحة اليت 
تتبنَّاها، فَمن مل يكن كذلك من املسلمني، فإنَّه سيوجب - عاجالً أم آجاًل 
- اإلخالل بالقيادة، والتطبيق لألطروحة العادلة الكاملة، يف بلده ويف العامل، 
األمر الذي خُيلُّ باهلدف األعلى نفسه، ومن هنا؛ كان ال بدَّ من االستغناء 
عن كل خدماته وأحاسيسه يف طريق هذا التطبيق العظيم، وذلك بنفيه من 

عامل احلياة، مقدِّمة لذلك التطبيق.
ولن يعين هذا )التقدمی(، أنَّ القيادة العاملية سوف لن تبدأ إالَّ بعد االنتهاء 
من هؤالء املـُنحرفني مجيعاً، فإنَّ القيادة سيتوالَّها يف وقتها املناسب أولئك 
املـُخلصون املؤهَّلون هلا، وسُيستغىن عن خدمات املـُنحرفني ريثما يتمُّ اإلجهاز 

عليهم مجيعاً.

الهوامش:
1. ص 120.

2. ص 122، وانظر »غيبة« الشيخ الطوسي، ص 277.
3. ص 343.

4. ج 2، ص 152.
5. ص 51.
6. ص 56.

7. انظر »االحتجاج« للطربسي، ج 2، ص23 وما بعدها؛ و»تاريخ الغيبة الكربى« 
للمؤلِّف.

8. سورةاألنعام: 158/6.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: تاريخ ما بعد الظهور «، دارالزهراء، اجلزء 3،  
الفصل الرابع، صص 393-404 بالتلخيص.
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أن أبا احلسن علي بن موسى الرضا كتب إيل محّمد بن سنان فيما كتب 
من جواب مسائله: 

»علة الصوم لعرفان مس الجوع و العطش ليكون العبد ذليال مستكينا مأجورا 
محتسبا صابرا فيكون ذلك دليال على شدائد اآلخرة مع ما فيه من االنكسار له 
عن الشهوات واعظا له في العاجل دليال على اآلجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من 

أهل الفقر و المسكنة في الدنيا و اآلخرة.« 
احلسن بن علي بن أيب طالب قال: 

جاء نفر من اليهود إىل رسول اهلل فسأله أعلمهم عن مسائل  فكان فيما 
سأله أن قال له: ألي شي ء فرض اهلل عز و جل الصوم على أمتك بالنهار ثالثين 

يوما و فرض على األمم السالفة أكثر من ذلك؟ 
فقال النيب: »إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثالثين يوما ففرض 
اهلل على ذريته ثالثين يوما الجوع و العطش و الذي يأكلونه تفضل من اهلل تعالى 

عليهم و كذلك كان على آدم ففرض اهلل ذلك على أمتي.«
مث تال رسول اهلل هذه اآلية: »ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَّذيَن 

ِمْن قتَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تتَتتَُّقون  أَيَّاماً َمْعُدودات «1  
قال اليهودي: صدقت يا محّمد فما جزاء من صامها؟ 

فقال النيب: »ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إال أوجب اهلل له 
سبع خصال: 

أولها يذوب الحرام من جسده؛ 
و الثانية يقرب من رحمة اهلل؛ 

و الثالثة يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم؛ 
و الرابعة يهون اهلل عليه سكرات الموت؛ 

و الخامسة أمان من الجوع و العطش يوم القيامة؛ 
و السادسة يعطيه اهلل براءة من النار؛ 

و السابعة يطعمه اهلل من طيبات الجنة.« 
قال: صدقت يا محّمد. 

الهوامش:
1. سورة البقره، اآلية 183- 184.

االولی،  الطبعة  قم،  »علل الّشرائع«،  على،  بن  محّمد  بابويه،  ابن  المصدر: 
1966م.، ج 2، ص 379-378.

تقديم األدعیة

يُزار هبا اإلمام صاحب  اليت  الزيارات املشهورة  زيارة »آل ياسني« إحدى 
العصر، واليت تبدأ بـ »سالٌم َعلى آِل ياسين«، وقد رواها أبو جعفر محّمد 
بن عبد اهلل الحميري القمي1 الذي عاصر أواخر الغيبة الصغرى، وهذه الزيارة 

.وصلت إليه توقيعاً من اإلمام املهدي
اإلمام  زيارات  وأكمل  أهم  من  الزيارة  هذه  أن  العلم  أهل  من  ذكر كثري 

 .املهدي

رواة الزيارة و سندها
رواها الّشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي عن أيب جعفر حمّمد بن عبد اهلل 

احلمريي القمي. 
وقد تلقاها العلماء بالقبول واإلذعان، وجرت سريهتم على االلتزام هبا وترتيلها 
اثناء القيام بشعرية الزيارة لإلمام الغائب، وهذا يكشف عن وجود سرية 
علمائية فضال عن سرية اخرى مالزمة هلا من قبل املؤمنني على تلقي هذه 
إليها، يف  الركون  اليت ميكن  املؤيدات  من  وهناك مجلة  هبا،  والعمل  الزيارة 

خصوص العمل هبا، منها:
- أهنا وردت يف الكتب املشهورة.

- تلقي العلماء هلا بالقبول والعمل.
- عدم وجود رفض هلا أو قبول من قبل العلماء.
وبالتايل يُطمأن إىل حد ما مبضمون هذه الزيارة.

أقدم سند هلذه الزيارة هو ما رواه الّشيخ اجلليل أمحد بن أيب طالب الطربسي 
أنّه خرج من الّناحية املقّدسة إىل حمّمد احلمريي بعد اجلواب عن املسائل 

اليت سأهلا.2
وقد نقلها العالمة المجلسي يف مواطن عّدة من حباره.3و4و5

وذكر ابن المشهدي سنداً متصالً هلذه الزيارة،6 مع بعض االختالف يف منت 
الزيارة.

قال العالمة اجمللسي بعد ذكره السند: وإنما أوردنا سندها هنا لُيعلم أسانيد 
تلك التوقيعات.7

مضامين الزيارة
لإلمام املهدي: أوهلا  وتوصيفاً  بـ 33 سالماً  الزيارة الشريفة  تبدأ هذه 
باإلمام  خاص  وصف  له  واحد  فكل  البقية  وأما  آِل يس«،  َعلى  »َسالٌم 

.املهدي
ففي الزيارة جمموعة من الضرورات الدينية مما ينبغي على الزائر االعتقاد هبا، 
األئمة،  من  واحد  واحد  لكل  هبا  واإلقرار  اإلمامة  النبوة،  التوحيد،  وهي: 
و  القيامة،  و  ونكري،  ومنكر  والقرب،  واملوت،  الرجعة،  حبقانية  واالعتقاد 

الصراط، واجلنة، والنار....
بعدها يدعو الزائر مبا ورد من دعاء ُعقيب زيارة اإلمام، ونصره وحفظه 
الكافرين،  وهالك  بعدله،  األرض  وامتالء  وقيامه،  وظهوره  فرجه  وتعجيل 

واملنافقني، وأعداء الدين.
تكرر يف الزيارة أيضاًـ كلمة »حق« 12 مرة، و 12 مرة كلمة »حجة«.

من هم آل ياسين؟
ورد يف القرآن : »َسالٌم َعلى إل يس«،8 هكذا يف رسم القرآن، وقرأها ابن 
عامر و نافع و يعقوب وهم من القراء السبعة: »َسالٌم َعلى آِل يس«،9 فهي 

قراءة عاّمة أهل املدينة.10
وقد ورد يف روايات أهل البيت تفسري ها ما يغين عن البحث يف معناها، 
قال: »ياسين   ،آبائه، عن علي أبيه، عن  بن حمّمد، عن  فعن جعفر 

محّمد، ونحن آل ياسين«.11 
بعد  احلمريي  حمّمد  اىل  املقّدسة  الّناحية  من  خرج  الطبرسي:  الشيخ  قال 

اجلواب عن املسائل اليت سأهلا :
ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَّحيِم، ال اَلْمرِِه تتَْعِقُلوَن َوال ِمْن َاْولَِيائِِه تتَْقبتَُلوَن »ِحْكَمٌة باِلَغٌة 
َفما تتُْغِن النُُّذِر«12 عن قوم اليؤمنون، اَلسَّالُم َعَلْينا َوَعلى ِعباِد اهلِل الّصاِلحيَن. 

اذا أردتم الّتوجه بنا الى اهلل تعالى وإلينا فتقولوا كما قال اهلل تعالى :
»َسالٌم َعلى آِل يس، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا داِعَي اهلِل َورَبّاِنَي آيَاتِِه...

الهوامش
1. طربسی، »االحتجاج«، ج 2، ص 316.

2. املصدر املتقدم.
3. جملسی، »حبار األنوار«، ج 53، ص 171- 173.

4. جملسی، »حبار األنوار«، ج 94، ص 5-2.
5. جملسی، »حبار األنوار«، ج 102، ص 83-81.

6. ابن املشهدي، »املزار الكبري«، ص 566.
7. جملسی، »حبار األنوار«، ج 53، ص 173.

8. سورة الصافات، اآلية 130.
9. الشيخ الطوسي، »التبيان«، ج 8، ص 523.

10. ابن جرير الطربي، »جامع البيان«، ج23، ص 115.
11. الصدوق القمي، »األمايل«، اجمللس 72، حديث 1.

12. سورة القمر، اآلية 5.

.المصدر: ويكي شيعة، الموسوعة اإللكترونية لمدرسة أهل البيت

زيـارة آل ياسـين

علة فرض الصوم

من الشروط ما يكون قبل الدعاء، أن ال يسأل حمرما و ال قطيعة رحم   و ال 
يتضمن قلة احلياء و إساءة األدب.

ُخْفَية«1، أي ختشعا  َو  َتَضرُّعاً  رَبَُّكْم  تعاىل: »اْدُعوا  قوله  املفسرون يف  قال 
و تذلال سرا »ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتدين« ، أي ال يتجاوز احلد يف دعائه، كان 

.يطلب يف دعائه منازل األنبياء
و قال أمري املؤمنني : »يا صاحب الدعاء ال تسأل ما ال يكون و ال يحل.«

و قال : »من سأل فوق قدره استحق الحرمان.«
و من اآلداب تنظيف البطن بالصوم و اجلوع و جتديد التوبة .

فعن النيب : »من أكل الحالل أربعين يوما نور اهلل قلبه .«
و قال: »إن هلل ملكا ينادي على بيت المقدس كل ليلة من أكل حراما لم 

يقبل اهلل منه صرفا و ال عدال.«
و الصرف النافلة و العدل الفريضة.

و قال : »لو صليتم حتى تكونوا كأوتاد ]كأوتار[ و صمتم حتى تكونوا 
كالحنايا لم يقبل اهلل منكم إال بورع حاجز.«

و عنه:  »العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل .«
و قيل على املاء.

و قال : »يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح.«
و  استمراره  جيب  تقدمه كذا  جيب  الشروط كما  هذه  بعض  أن  اعلم  و 

استدامته بعد الدعاء. 

الهوامش:
1. سورة االعراف، اآلية 55.

المصدر: ابن فهد حلى، احمد بن محّمد، »عدة الداعي و نجاح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق. ص 153-152.

علل الشرائع - أدب الدعاء

ال تسأل ما ال يحل
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الحكايات

سیرة األخیار

10 رمضان الکرمی، ذکری وفاة خدجية بنت خويلد بن أسد القرشية
روی عن الصادق قال: 

ملا توفيت خدجية جعلت فاطمة تلوذ برسول اهلل و تدور حوله 
و تقول: »أبت  أين أمي؟« 

قال: فنزل جربئيل فقال له: 
»ربك يأمرك أن تقرئ فاطمة السالم و تقول لها إن أمك في بيت من قصب  

كعابه من ذهب و عمده ياقوت أحمر بين آسية و مريم بنت عمران.« 

فقالت فاطمة: »إن اهلل هو السالم و منه السالم و إليه السالم .«

الثانية، 1403ق.، ج  املصدر: جملسى، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة 
 16، ص 1.

سالُم من جانب الفردوس

15 رمضان الکرمی، ذکری والدة حسن بن علي بن أبی طالب
أن شاميا رآه راكبا فجعل يلعنه و احلسن بن علّی ال يرد. فلما فرغ أقبل 

 :عليه فسلم عليه و ضحك و قال احلسن
»أيها الشيخ! أظنك غريبا و لعلك شبهت فلو استعتبتنا أعتبناك  و لو سألتنا 
أعطيناك و لو استرشدتنا أرشدناك و لو استحملتنا حملناك و إن كنت جائعا 
أشبعناك و إن كنت عريانا كسوناك و إن كنت محتاجا أغنيناك و إن كنت طريدا 

آويناك و إن كان لك حاجة قضيناها لك. 
فلو حركت رحلك إلينا و كنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك ألن 

لنا موضعا رحبا و جاها عريضا و ماال كبيرا.« 
فلما مسع الرجل كالمه، بكى. مث قال: 

أشهد أنك خليفة اهلل في أرضه اهلل أعلم حيث يجعل رساالته و كنت أنت و 
أبوك أبغض خلق اهلل إلّي و اآلن أنت أحب خلق اهلل إلي. 

و حول رحله إليه و كان ضيفه إىل أن ارحتل و صار معتقدا حملبتهم.

املصدر: ابن شهر آشوب مازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب«، قم، 
الطبعة األولی، 1379ق.، ج 4، ص 19.

َحسن الُخلق

المقداد
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك من ولد الحاف بن قضاعة، فطولب بدمه، 
فهرب إىل »مكة«، وحالف األسود بن عبد يغوث، فتبناه األسود، ونسب 

إليه؛ فيعرف بابن األسود الكندي البهراين احلضرمي.1 
كان صحايب وبطل من أبطال اإلسالم، و أحد السبعة الذين كانوا أول من 

أظهروا االسالم.2 

کيفية إسالم مقداد
كان يف اجلاهلية من سكان »حضرموت«. ووقع بني املقداد و ابن شمر بن 
حجر الكندي خصام، فضرب املقداد رجله بالسيف، وهرب إىل مكة، فتبناه 
األسود بن عبد يغوث الزهري، فصار يقال له »املقداد بن األسود« إىل أن 

نزلت آية »ادعوهم آلبائهم« فعاد، ومسي باملقداد بن عمرو.3  
هجرة  وقبل  »احلبشة«  إىل  هاجرت  اليت  الثانية  اجملموعة  يف  املقداد  كان 
النيب رجع إىل مكة، مث هاجر إىل »املدينة«،4 وذلك بعد سرية عبيدة 
حيث كان مقداد مع املشركني وبعد فرارهم إىل مكة التحق باملسلمني5 وبعد 

 6.استقراره يف املدينة شارك يف غزوة بدر وسائر غزوات الرسول
تويف املقداد بـ»اجلرف« وهو على ثالثة أميال من املدينة وهو ابن سبعني 

سنة من اهلجرة، فحمل على الرقاب حىت دفع بــ»البقيع«.

ميکائيل االّمة
 :عن عبد العزيز القراطيسي  قال قال يل أبو عبد اهلل

بعد  منه مرقاة  السلم يصعد  بمنزلة  اإليمان عشر درجات  إن  العزيز  »يا عبد 

المرقاة فال تقولن صاحب الواحد لصاحب االثنين لست على شي ء حتى ينتهي 
إلى العاشرة و ال تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك فإذا رأيت من 
هو أسفل منك فارفعه إليك برفق و ال تحملن عليه ما ال يطيق فتكسره فإنه من 
كسر مؤمنا فعليه جبره  و كان المقداد في الثامنة و أبو ذر في التاسعة و سلمان 

في العاشرة.«7
قال أبو عبد اهلل : »إنما منزلة المقداد بن األسود في هذه األمة كمنزلة ألف 

في القرآن ال يلزق بها شي ء.«8 
المقداد  و  سلمان  محّمد  »يا  يقول:  تعاىل  اهلل  عن   جبرئيل إن  روی 
أخوان متصافيان في ودادك و وداد علي أخيك و وصيك و صفيك و هما في 
أصحابك كجبرئيل و ميكائيل  في المالئكة عدوان لمن أبغض أحدهما وليان 
لمن والى محّمدا و عليا عدوان لمن عادى محّمدا و عليا و أولياءهما و لو 
أحب أهل األرض سلمان و المقداد كما تحبهما مالئكة السماوات و الحجب 
و الكرسي و العرش لمحض ودادهما لمحّمد و علي و مواالتهما ألوليائهما و 

معاداتهما ألعدائهما لما عذب اهلل أحدا منهم بعذاب البتة.«9 
عن أيب عبد اهلل قال: »ما بقي أحد بعد ما قبض رسول اهلل إال و قد 

جال جولة إال المقداد فإن  قلبه  كان  مثل  زبر الحديد.«10 

شيعة علّی بن ابيطالب
عن عمرو بن ثابت قال مسعت أبا عبد اهلل يقول: »إن النبي لما قبض 
ارتد الناس على أعقابهم كفارا إال ثالثا سلمان و المقداد و أبوذر الغفاري إنه 
لما قبض رسول اهلل جاء أربعون رجال إلى علي بن أبي طالب فقالوا ال 

و اهلل ال نعطي أحدا طاعة بعدك أبدا .«11 
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عن أيب عبد اهلل قال: »إن سلمان كان منه إلى ارتفاع النهار فعاقبه اهلل أن 
وجئ في عنقه حتى صيرت كهيئة السلعة حمراء و أبوذر الغفاري كان منه إلى 
وقت الظهر فعاقبه اهلل إلى أن سلط عليه عثمان حتى حمله على قتب و أكل 
لحم أليتيه و طرده عن جوار رسول اهلل فأما الذي لم يتغير منذ قبض رسول 
اهلل حتى فارق الدنيا طرفة عين فالمقداد بن األسود لم يزل قائما قابضا على 

قائم السيف عيناه في عيني أمير المؤمنين ينتظر متى يأمره فيمضي.«12  

محبوب الرسول
عن ابن بريدة عن أبيه  أن رسول اهلل قال: »إن اهلل عز و جل أمرني بحب 
أربعة فقلنا يا رسول اهلل من هم سمهم لنا فقال علي منهم و سلمان و أبو ذر و 

المقداد و أمرني بحبهم و أخبرني أنه يحبهم.«13 
عن علي قال : »خلقت األرض لسبعة بهم يرزقون و بهم يمطرون و بهم 
ينصرون أبوذر و سلمان و المقداد و عمار و حذيفة و عبد اهلل بن مسعود قال 

14».و أنا إمامهم و هم الذين شهدوا الصالة على فاطمة علي
خلقت األرض لسبعة نفر ليس يعين من ابتدائها إىل انتهائها و إمنا يعين 
بذلك أن الفائدة يف األرض قدرت يف ذلك الوقت ملن شهد الصالة على 

فاطمة و هذا خلق تقدير ال خلق تكوين .15 

الهوامش:
1. الذهيب، »تاريخ اإلسالم«، ج 3، ص 417؛ 

2. الزركلي، »األعالم«، ج 7، ص 282.

3. الزركلي، »األعالم«، ج 7، ص 282.
4. البالذري، »أنساب األشراف«، ج 1، ص 205.

5. طنطاوي، »السرايا احلربية«، ص 39.
6. البالذري، »أنساب األشراف«، ج 1، ص 205.
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8. مفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلختصاص«، قم، الطبعة االولی، 1413 ق. ص 10.
9. طربسى، امحد بن على، »اإلحتجاج على أهل اللجاج«، املشهد املقّدس، الطبعة 

االولی، 1403 ق.، ج 1، ص 45.
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13. ابن بابويه، حمّمد بن على، »اخلصال«، ج 1، ص 253.

14. نفس الصدر، ج 2، ص 361.
15. نفس املصدر.

العامل  مصنفات  من  بـ»املناقب«  الشهري   »طالب أيب  آل  »َمناِقُب 
اإلمامي محّمد بن علي ابن شهرآشوب املتوىف سنة 588 هـ.ق. استعرض فيه 
مناقب املعصومني و فضائلهم، وقد حظي الكتاب مبكانة مرموقة يف الوسط 

العلمي اإلسالمي حيث اعتمده علماء الفريقني كمرجع علمي يف بابه. 

مؤلف الكتاب
ابو عبد اهلل محّمد بن علي بن شهرآشوب الَسَروي المازندراني )9/488 - 
عّزالدين  و  الدين  بـرشيد  وامللقب  بـابن شهرآشوب  املعروف  588 ه.ق.( 
من فقهاء الشيعة وحمدثيهم يف أواخر القرن اخلامس وأوائل القرن السادس 

اهلجريني. له مصنفات كثرية، كاملناقب و »معامل العلماء«. 
ذكره الشيخ الحر العاملي يف »أمل اآلمل« يف باب احملّمدين قائال: رشيد 
الدين محّمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني السروي، كان عالما فضال ثقة 

محدثا محققا عارفا بالرجال واألخبار أديبا شاعرا جامعا للمحاسن.1
أفضل  الشريعة،  وتاج  الشيعة،  فخر  ترمجته:  يف  النوري  حسين  الميرزا  وقال 
المناقب  له ساحل، محيي آثار  الذي ليس  الزخار  المتالطم  األوائل، والبحر 
والفضائل، رشيد المّلة والدين، شمس اإلسالم والمسلمين، الفقيه المحدث، 

المفسر المحقق، األديب البارع، الجامع لفنون الفضائل و.....2 
ووصفه التفرشي بقوله: محّمد بن علي بن شهرآشوب شيخ في هذه الطائفة 

وفقيهها وكان شاعراً بليغاً منشياً.3 
وقال الصفدي يف ترمجته له: رشيد الدين الشيعي، أحد شيوخ الشيعة. حفظ 
القرآن وله ثمان سنين، وبلغ النهاية في أصول الشيعة، كان يرحل إليه من البالد، 
ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحو، ووعظ على المنبر أيام المقتفي ألمر 
اهلل، الخليفة العباسي ببغداد فأعجبه وخلع عليه. وكان بهي المنظر، حسن الوجه 
والشيبة، صدوق اللهجة، مليح المحاورة، واسع العلم، كثير الخشوع والعبادة 

والتهجد، ال يكون إال على وضوء. أثنى عليه إبن أبي طي في تاريخه ثناًء كثيرًا.4 
ذكروا يف ترمجته أنّه شّد الرحال إىل »بغداد« إثر نزاع حصل بينه وبني حاكم 
»مازندران«5 فتصدى للتدريس والوعظ على املنرب فيها أيام اخلليفة العباسي 
المقتفي ألمر اهلل، فأعجبه وخلع عليه.6 فأقام فيها مدة، مث تركها حنو احللة.

وبعد أن ترك بغداد، شد الرحال صوب احللة سنة 567 هجرية، وتصدى 
للتدريس هناك.7 وقد روى عنه يف تلك الرحلة كل من ابن ادريس الحلي 

وابن البطريق.
بالد  من  »حلب«  وسكن  »العراق«  من  هاجر  حياته  سين  أخريات  يف 
»الشام« سنة 573 هجرية وذلك يف عهد أمراء آل حمدان اإلماميني حيث 

كانت حلب مالذاً للشيعة، وبقي مقيما فيها إىل أن توفاه األجل هناك.8 
تويف ابن شهرآشوب ليلة اجلمعة 22 من شهر شعبان عام 588 ه يف حلب 
ودفن على قّمة اجلبل املعروف بـ»جبل اجلوشن«.9 وهو املكان الذي ذهب 

الشيعة إىل أن احملسن بن احلسني مات سقطا ودفن هناك. 

موضوع الكتاب
استعرض الكتاب مناقب النيب األكرم واألئمة االطهار والصحابة 
شأنه شأن سائر املصنفات اليت تعرضت لبيان منزلة أهل البيت وفضائلهم 

ومعاجزهم وكراماهتم. 
أشار املصنف إىل الغاية اليت دفعته لتدوين الكتاب بقوله:

لما رأيت كفر العداة بأميرالمؤمنين، ووجدت الشيعة والسنة فيه مختلفين، 
وأكثر الناس عن والء أهل البيت ناكصين، وعن ذكرهم هاربين، وفي علومهم 
لطفا  لي ذلك  الغافلين، وصار  نومة  انتبهت من  طاعنين، ولمحبتهم كارهين، 
إلى كشف األحوال، والنظر في اختالف األقوال، فاذا هو مما روته العاّمة من 
أحاديث مختلفة، وأخبار مضطربة، عن الناكثين والقاسطين والمارقين والخاذلين 

مناقب آل ابى طالب
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والواقفين والضعفاء والمجروحين والخوارج والشاكيين. فاذا هم مجتمعون على 
إطفاء نور اهلل تعالى.

فقلت: إّن هذا لشي عجاب، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فماذا بعد الحق 
عليها  المجمع  األخبار  يؤولون  جماعة  ووجدت  تصرفون،  فأّنى  إالالضالل 
وجماعة نقلوا مناقبهم إلى غيرهم كحديث سد األبواب... وجماعة يجرحون 
رواة المناقب ويطعنون في ألفاظها، ويقدحون في معانيها، وجماعة جاهروهم 
بالعداوة، وبقي علماء الشيعة في امورهم تائهين، وعلى أنفسهم خائفين، وفي 

الزوايا منحجرين...
فنظرت بعين االنصاف، ورفضت مذهب التعصب في الخالف، وكتبت على 
الصحيح  بين  وأفرق  السنة،  من  والبدعة  الحجة،  من  الشبهة  أميز  أن  نفسي 
والسقيم، والحديث والقديم، وأعرف الحق من الباطل، والمفضول من الفاضل، 
وأنصر الحق وأتبعه، وأقهر الباطل وأقمعه، وأظهر ما كتموا، وأجمع ما فرقوا، 
وأذكر ما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، على ما أدته الرواية، وأشير إلى ما رواه 

الخاصة.... فوفقت في جمع هذا الكتاب.10 
قسم املؤّلف الكتاب على جمموعة من األبواب، مث تعرض لعرض أبواب كل 
واحد من األئمة ابتداًء باإلمام احلسن اجملتىب وانتهاء باإلمام احلسن 
العسكري، حيث عقد لكل واحد منهم باباً خاصا موزعا ذلك الباب 

على عدة فصول. ويتألف كتاب املناقب من أربعة جملدات: 
بنبوته،  األكرم كالبشارة  النيب  بأحوال  منها  األول  اجمللد  اختص   -

ووالدته، وبعثته، وحروبه و...
- أما اجمللد الثاين فيشتمل على مقدمات وفضائل أمري املؤمنني وكراماته 
ومناذج من قضائه وما تعرض له أهل البيت من ظلم وحيف عرب تارخيهم 

الطويل.
 يبدأ اجمللد الثالث بنقل األحاديث النبوية الدالة على إمامة أمرياملؤمنني -
فصول،  عّدة  على  موزعة  القيامة  يوم  ومنزلته  وشجاعته  املعنوية  وفضائله 
مضافا اىل بعض االلتفاتات من قبل مساواته بسائر األنبياء وتاريخ حياته، 
احلديث عن  املؤلف على  عرّج   املؤمنني بأمري  يتعلق  مما  الفراغ  وبعد 
سائر  إمامة  لبحث  تعرض  اخلتام  وحياهتا، ويف  الزهراء  السيدة  فضائل 

.أبناء الزهراء
 باإلمام احلسن الرابع للحديث عن سائر األئمة بدءاً  - خص اجمللد 

 11.وانتهاء باالمام احلادي عشر

يمتاز الكتاب بعدة مميزات:
- يستفاد من بعض اإلرجاعات اليت أشار إليها ابن شهر آشوب نفسه يف 
سائر كتبه أّن النسخة املطبوعة للكتاب تعّرضت لعملية حذف وقص لبعض 

مباحث الكتاب؛
- يفتقر الكتاب للبحث عن اإلمام املهدي واملباحث املتعلقة باملهدوية 

مع كوهنا تقع يف صدارة األحباث الكالمية يف ذلك العصر؛
- مل يستوعب ابن شهر آشوب مجيع الفضائل واملناقب املثبتة يف املصادر 
القدمية رغم أن غايته من وراء تدوينه للكتاب استقصاء تلك املناقب ورصدها 

على أمشل وجه؛

- افتقار النسخة املطبوعة لباب مناقب الصحابة مع أّن املؤلف نفسه ويف 
معرض تعريفه ملادة الكتاب أشار اىل أنّه عقد باباً خاصاً بفضائل الصحابة؛
- انفرد ابن شهر آشوب بنقل قضايا عجيبة وقصص غريبة مل يشاركه يف 

نقلها غريه من األعالم.

الهوامش:
1. احلر العاملي، »أمل اآلمل«، طهران، دار الكتب اإلسالمية، 1362 هـ ش.، ج 

2، ص 285.
2. »خامتة املستدرك«، ج 3، ص 56 و 57.

3. التفرشي، مصطفى بن احلسني، »نقد الرجال«، قم، آل البيت، 1418 هـ ق.، ج 
4، ص 276.

4. الصدر، السيد حسن، »تأسيس الشيعة«، طهران، مؤسسه األعلمي، 1369 هـ 
ش.، ص 272.

5. »دائرة املعارف بزرك إسالمي«، ج 4، ص 90.
6. مدرس تربيزي، حمّمد علي، »رحيانة األدب يف تراجم املعروفني بالكنية واللقب«، قم، 

خيام، 1374 هـ ش.، ج 8، ص 59.
7. سليم بن قيس اهلاليل، »كتاب سليم«، بريوت، مؤسسه األعلمي، بال تا.، ص 

.63
8. . »مفاخر ]الـ[ إسالم«. مقدمة معامل العلماء.

9. األمني العاملي، السيد حمسن، »أعيان الشيعة«، بريوت، دار التعارف، بال تا.، ج 
1، ص 82.

10. . ابن شهر آشوب، »املناقب«، مقدمة الكتاب.
11. فهرست الكتاب.

المصدر: ويكي شيعة، الموسوعة اإللكترونية لمدرسة أهل البيت. ذيل »مناقب 
آل أبي طالب )كتاب(« و »ابن شهرآشوب«


