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بدأ الباحث بول بيالر مقاله املنشور على موقع جملة »ناشیونال إنرتست« 
احلايل،  الوقت  يف  األبشع  اإلنسانیة  الكارثة  بأهنا  »الیمن«  حرب  واصًفا 
فیه  قام  املتحدة،  لألمم  اإلنسان  حقوق  جملس  أصدره  تقرير  إىل  وأشار 
جمموعة من اخلرباء مبسٍح استقصائي على األربع سنوات املاضیة من احلرب، 
رتكبة من قبل أطراف احلرب. ويذكر الكاتب أّن اجلرائم 

ُ
وعرض اجلرائم امل

دّمرة قامت هبا السعودية واإلمارات، وحلیفهم الداخلي: احلكومة الیمنیة.
ُ
امل

يقول الكاتب يف مستهل تقريره: 
تمتلك مجموعة من الخبراء األدلة الكافية إلثبات أّن الحكومة اليمنية واإلمارات 
والسعودية مسؤولون عن انتهاكات ارتكبت بحقوق اإلنسان، وهذه االنتهاكات 
تتضمن القتل، واالعتقاالت التعسفية، وحاالت االغتصاب والتعذيب، واالختفاء 
القسري، وتجنيد األطفال، وقمع حريّة التعبير، وغيرها من انتهاكاٍت اقتصادية 
واجتماعية وثقافية أقلها الحق في الحصول على مستوى معيشة صحي والئق.

يسهب الكاتب يف أن القصف العشوائي للقوات اجلوية السعودية واإلماراتیة 
كان أكثر العناصر دمارًا يف احلرب، ويف هذا الشأن يذكر التقرير: 

تسببت الغارات الجوية للتحالف في موت أغلب الضحايا المدنيين الُمسجلين 
رسمًيا. وفي السنوات الثالث الماضية قصفت القوات الجوية مباني سكنّية، 
وأسواًقا، وجنازات، وحفالت زفاف، ومرافق االحتجاز، وزوارق السكان، وحتى 

المرافق الطبّية. 
وُيكمل التقرير بتقدمي األدلة التفصیلیة، إضافة إىل تفجري »باص املدرسة« 
الشهر املاضي، وقتل عشرات األطفال، نتیجة سلسلة من الكوارث اجلويّة.

التورط األمريكي
إذا توقفت أمريكا عن الدعم، فستضطر السعودية واإلمارات إجياد خطة 

بديلة، والتخلص من احلرب، وحماولة لدعم التوجه السلمي يف الیمن
اجلوي،  التدمري  ُمشاركة يف  األمريكیة  املتحدة  الواليات  أّن  الكاتب  يذكر 
تزويد  واإلمارات  السعودية  جانب  إىل  احلرب  يف  أمريكا  مساندة  ومشلت 
لألسلحة.  الضخمة  واملبیعات  املعلومات،  واستهداف  بالوقود،  الطائرات 
أمريكا  تزويد  من  املدرسة كانت  لباص  دمرة 

ُ
امل القنابل  بأّن  الكاتب  يُعلق 

لقوات التحالف.
ُيرب الكاتب أّن إدارة ترامب مستمرة يف إنكار مسؤولیتها، كّما صرّح وزير 
الدفاع، جيمس ماتيس، قائًل: إّن المعونة األمريكية »ليست غير مشروطة«، 
األبرياء، واحلفاظ على  قتل  السعودية »جتنب  اجلويّة  القوات  وإمنا طالبت 
حقوق اإلنسان«. ويذكر الكاتب مستهجًنا أّن ما ذكره ماتیس ال يُطابق 
تاحة منذ بداية احلرب. يتطابق الدلیل أكثر كون آرون ديفید 

ُ
كل األدلة امل

میلر وريتشارد سوكولسكي جزًءا من مؤسسة كارنیجي؛ إذ يصفان ترامب 
حرتم«؛ إشارة إىل سیاسته مع السعودية وأهنا »خطرية وغري 

ُ
بالـ»الوضیع امل

مسؤولة«.
هني متخذ من مجیع األطراف يف 

ُ
وُيشري تقرير األمم املتحدة إىل أّن السلوك امل

احلرب الیمنیة، كما جُيند مقاتلي احلوثي األطفال، ولكّن تقع املسؤولیة األكرب 
اجلوي،  القصف  نتیجة  األكرب  املعاناة  بسبب  واإلمارات؛  السعودية  على 
ويعترب ذلك انتهاكات للقانون الدويل للحروب، كما يشعر صناع السیاسات 

والشعب األمريكي بالقلق جراء التعاون األمريكي مع هذه األطراف.

يقول الكاتب إنّه: على مستوى القيم اإلنسانية ال يمكن الدفاع عن السياسات 
األمريكية إلدارة ترامب تجاه الحرب اليمنية، وال يمكن أيًضا الدفاع قانونًيا أو 
سياسًيا. ذكر ماتیس يف تصرحيه عن دور أمريكا، وكأنه كان حماولة لـ»استعادة 
احلكومة الشرعّیة«. ويذكر الكاتب أنّنا جيب علینا تقییم »شرعّیة« النظام 

احلايل، وأحقیة الرئیس عبد ربه منصور بالرئاسة.
يعتقد ماتیس أّن »املنصب« كل ما يف األمر، وأّن صديق أمريكا القدمي، 
علي عبد اهلل صالح، ختلى عن الرئاسة بعد الفوضى اليت أحدثها يف الربیع 
العريب. يشري الكاتب أّن الرئیس عبد ربه منصور انتخب عام 2012م.، 
حیث كان املرشح الوحید للرئاسة بعد هناية احلرب، وبقي عبد ربه يف احلكم 
بعد انتهاء دورته، واليت من املفرتض أن تكون سنتني. الرئیس عبد ربه مديٌن 
حللفائه يف جملس التعاون اخللیجي؛ إذ هرب إىل السعودية بعد سیطرة احلوثي 
على »صنعاء«، مث عاد بعد تدخل التحالف، رئیًسا، وجناح السعودية يف 

الیمن.
ويشري الكاتب إىل أّن علینا ملحظة دعم أمريكا ملا تطلق علیه »احلكومات 
األوسط،  الشرق  يف  ترامب  إدارة  لسیاسة  املمیزة  السمة  إهنا  الشرعّیة«، 
ولكّنها ال تظهر بدعم املعارضة للنظام السوري، ويف اجلهود املصبوبة لتغیري 

األنظمة ُهنا أو ُهناك.
ُيربنا الكاتب أّن سیاسة اإلدارة األمريكیة لیست واقعیة، وال حتقق املصاحل 
األمريكیة يف املنطقة، وأنّه يف خمرجات احلرب األهلیة الیمنّیة، أمريكا خاسرة، 
فاحلوثیون مسیطرون على الشأن الداخلي، وحبسب ما يُنقل من احلوثیني فإّن 

احلكومة الیمنیة ال تكرتث مبصاحل قبائل مشال الیمن.
ويقول الكاتب: 

إّن الحوثي ال يعتبر تهديًدا كبيًرا ألي العب إقليمي، وأّن إدارة ترامب والسعودية 
فهذه  السعودية،  على  أطلقت  التي  للصواريخ  نتيجة  صفقة كبيرة؛  حققت 

بسبب  والذي  األخرى،  الجهة  على  الجوي  الهجوم  مع  تُقارن  ال  الصواريخ 
الدعم،  عن  أمريكا  توقفت  إذا  الحوثي.  جماعة  فعل  ردة  الهجمات، كانت 
فستضطر السعودية واإلمارات إلى إيجاد خطة بديلة، والتخلص من الحرب، 
المعالم  مجهولة  حرب  عن  بداًل  اليمن،  في  السلمي  التوجه  لدعم  ومحاولة 

والعواقب.
يستطرد الكاتب بأّن رسم السیاسات ال جيب أن يُبىن على »اهلواجس«، 
وأّن اهلاجس األمريكي جتاه إيران يودي بأمريكا من دائرة الفعل إىل االنفعال. 
يف ظل الدعم اإليراين جلماعة احلوثي، يأيت الدفع من قبل أمريكا مقابل أي 

شيء، له صلة بإيران.
هذه اهلواجس كغريها توقف التفكري، وتُعكر إصدار األحكام الصحیحة. 
الیمن، كما هو معروف،  أّن احلوثي لیس وكیًل إليران يف  الكاتب  يذكر 
وحىت مع وجود الدعم اإليراين، والدلیل سیطرة احلوثي على صنعاء، مع أن 

التوجهات اإليرانیة كانت رافضة هلذه اخلطوة.
يتتم الكاتب مقاله أّن سیاسات أمريكا قد يكون هلا نتائج عكسیة، فالیمن 
لیست ملعًبا حساًسا بالنسبة لإليرانیني، وتكلفة دعم مجاعة احلوثي منخفضة 
بالنسبة هلم، وهدف الدعم إهناك منافسها، السعودية، وكل ما زاد تشتت 
األمري حممد بن سلمان بإخفاقه املستمر داخل الیمن، زاد الدعم اإليراين 
للحوثي. تضع أمريكا نفسها وسط هذا العبث، بسبب حرهبا االقتصادية مع 
إيران، وهدفها زعزعة استقرار النظام اإليراين. وُتشارك أمريكا هذه املسرحیة 

جبانب السعودية، وحتفز إيران على مزيٍد من الصراعات يف املنطقة.

 »Why Does the U.S. Support War Crimes in Yemen?« مرتجم عن
Paul R. Pillar للكاتب

https://ar.shafaqna.com/AR/172955/ :المصدر

اإلمام الحسین االسالمي في کندا

إعادة إفتتاح مرکز

ناشیونال إنترست:

لماذا تستمر أمريكا في دعمها للسعودية واإلمارات

في حرب الیمن؟
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يف حكم مفاجئ، قال قضاة احملكمة اجلنائیة الدولیة إهنم حيققون يف ترحیل 
مئات اآلالف من مسلمي »الروهنغیا« من منازهلم يف »میامنار« كجرمية 

ضد اإلنسانیة.
وأفادت وكالة األنباء القرآنیة الدولیة )إکنا(، فتح قرار القضاة الذي جاء 
باألغلبیة بنسبة 1:2، الطريق حنو املساءلة احملتملة عن اهلجمات الشرسة اليت 
تشنها قوات األمن على املدنیني اليت بدأت قبل عام وتسبب يف معاناة هائلة 
حیث كافح حنو 700 ألف رجل وامرأة وطفل لعبور احلدود اليت تغمرها 

املیاه إىل »بنغلدش«.
ووصف تقرير حديث لألمم املتحدة احلملة اليت شنتها قوات األمن على 
بنحو 10.000  القتلى  عدد  يقدر  حیث  إبادة مجاعیة،  بأهنا  الروهنغیا، 
وتدمري  مجاعیة  اغتصاب  عملیات  عن  مروعة  روايات  وقدمت  شخص، 

القرى على نطاق واسع.
وعلى الرغم من االحتجاجات الدولیة، شن جیش میامنار محلته الشرسة 
يف مأمن من العقاب واحملاسبة، حیث رفض القادة املدنیون يف البلد انتقاد 
أونغ سان  داو  میامنار،  الفعلي يف  الزعیم  يومنا هذا، رفض  العنف، وحىت 

سوتشي، مساءلة القادة العسكريني للبلد.
وجاء احلكم رًدا على طلب قدمته املدعیة العامة للمحكمة اجلنائیة الدولیة، 
عضًوا يف  لیست  میامنار  أن  من  الرغم  على  إنه  قالت  اليت  بنسودا،  فاتو 

احملكمة، فإن اجلرمية مستمرة يف بنغلدش البلد العضو.
وقد شجع اثنان من القضاة املدعیة العامة عن طريق توسیع نطاق سلطاهتا 
القضائیة؛ لتشمل اجلرائم ذات الصلة مثل االضطهاد واألعمال اللإنسانیة، 

فضلً عن الرتحیل، وحثوها على التصرف بسرعة.
وتثري مشاركة احملكمة يف هذه القضیة، قضايا قانونیة معقدة، وهو ما أدى 
لرفض أحد القضاة تأيید هذا احلكم، حبجة أن مهمة احملكمة ال تتمثل يف 
إعطاء آراء استشارية، لكن القرار حظي مبوافقة واسعة من اخلرباء القانونیني 

ومجاعات حقوق اإلنسان.

قال ويليام شابس، أستاذ القانون الدويل يف جامعة میدلسكس يف لندن: 
هذا جريء ومبدع، إنه يمنح المحكمة الفرصة للتعاطي مع واحدة من األزمات 
العظيمة في ذلك اليوم، كما أنها رسالة قوية للغاية إلى المدعية العامة، يطلب 

القضاة منها المضي قدًما في ذلك.
وقال أحد اخلرباء القانونیني إن هذا يقدم مسارًا جديًدا، نظرًا ألن میامنار 
القتل  وعملیات  اجلوية  الرحلت  يف  دويل  حتقیق  أي  يف  التعاون  ترفض 

واالغتصاب اجلماعیة اليت حتدث عنها الروهنغیا.
ومل يتناول جملس األمن التابع لألمم املتحدة مسألة حماسبة زعماء میامنار، 
ومن املتوقع أن يعرقل حلیف میامنار القريب، الصني، أي حتركات إلحالة 

أزمة الروهنغیا إىل احملكمة.
جبامعة  الدويل  القانون  أستاذ  وايتينج،  أليكس  قال  السیاق،  نفس  ويف 
»هارفارد«: إن هذا الحكم هام للغاية، ألنه حتى اآلن، هذا هو الطريق الوحيد 
نحو قدر من المساءلة، ستكون هناك تحديات كبيرة، لكن التحدي بحد ذاته 

ليس سبباً لعدم التصرف.
أغسطس  يف  املتحدة  لألمم  تابعة  احلقائق  لتقصي  مستقلة  بعثة  وكتبت 
املاضي، أن جیش میامنار قام بأعمال وحشیة بلغت »نیة اإلبادة اجلماعیة«، 

واستشهد بستة قادة عسكريني جيب حماكمتهم بتهمة اإلبادة اجلماعیة.
فاتو بنسودة من موالید 31 يناير 1961م.، وهي حمامیة غامبیة، ومستشارة 
سابقة لیحىي جامح الرئیس الثاين لغامبیا، من 1994 إىل 2017م.، كما 
شغلت منصب املدعي العام للمحكمة اجلنائیة الدولیة منذ يونیو 2012م.، 
بعد أن شغلت منصب نائب املدعي العام املسئول عن شعبة االدعاء يف 
وزير  منصب  أيضا  وشغلت  عام 2004م.،  منذ  الدولیة  اجلنائیة  احملكمة 
القانوين، واحملامي يف  العدل يف غامبیا، كما عملت يف منصب املستشار 

احملكمة اجلنائیة الدولیة لرواندا.

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

قالت »منظمة هیومان رايتس ووتش« إن »الصني« تنفذ انتهاكات واسعة 
النطاق حلقوق اإلنسان ضد األقلیات العرقیة املسلمة اليت تعیش يف إقلیم 
الذكاء  مثل  تكنولوجیات  مبساعدة  البلد،  غرب  أقصى  يف  »شینغیانج« 

االصطناعي وحتلیل البیانات.
وقالت مديرة منظمة هیومن رايتس ووتش يف الصني، صوفي ريتشاردسون، 
إن هذه االنتهاكات يتم تسهیلها عرب مجع كمیات كبرية من احلمض النووي 
وعینات الصوت وغريها من البیانات، وهي موجودة »على نطاق غري مرئي 

يف البلد منذ عقود«.
وتشري األحباث اليت أجرهتا األمم املتحدة وآخرون إىل أن مئات اآلالف من 
املسلمني األتراك - غالبیتهم من العرق الويغوري أو الكازاخستاين - يعیشون 
أو ما يسمى  السیاسي  التثقیف  أو معسكرات إلعادة  يف مراكز احتجاز 

مبراكز »مكافحة التطرف« يف اإلقلیم، دون حماكمة أو هتمة جنائیة.
املعتقلني  إن   )2018/9/10( الصادر  ووتش  رايتس  هیومان  تقرير  وقال 
يف معسكرات إعادة التثقیف السیاسي: مجبرون على قراءة الدعاية، وغناء 

األغاني التي تمدح الرئيس، شي جين بينج، والحزب الشيوعي الصيني، ويتعلمون 
التحدث بلغة الماندرين. ومن يقاومون يعاقبون، وفي بعض الحاالت، يعذبون.

مقابلت متت  إىل  نیويورك،  ومقرها  املنظمة،  أجرته  الذي  التقرير  ويستند 
يف الفرتة بني آذار - مارس وآب - أغسطس 2018م. مع 58 شخًصا 
تضرروا من محلة حكومیة أطلقت يف عام 2014م. ملواجهة »اإلرهاب« 

يف املنطقة.
ومل تتمكن هیومن رايتس ووتش من إجراء البحث يف شینغیانج بأمان، بل 
اتصلت مبواطنني سابقني يقیمون حالیا يف »كندا« و»فنلندا« و»فرنسا« 
و»تركیا«  و»النرويج«  و»قريغیزستان«  و»كازاخستان«  و»أملانیا« 

و»الواليات املتحدة«.
كما يضع املسلمون األتراك الذين يعیشون خارج مراكز االحتجاز ملراقبة 
مكثفة، مبا يف ذلك »مجع شامل إلزامي« للحمض النووي وعینات الصوت.

المصدر: القدس العربي

تجري بمساعدة الذکاء االصطناعي

انتهاکات حقوق االنسان ضد األقلیة المسلمة في الصین

وتحلیل البیانات

الكندية،  »إدمونتون«  مبدينة  االسلمي   »احلسني »اإلمام  مرکز  إن 
سیعاد إفتتاحه مطلع حمرم القادم وذلك بعد إنتهاء عمل البناء وإعمار املرکز.

وأفادت »وکالة األنباء القرآنیة الدولیة« )إکنا( أن هذا املرکز سیعاد إفتتاحه 
اإلمام  إستشهاد  ذکری  فی  املعزين  سیستضیف  حیث  القادم  حمرم  مطلع 

.احلسني
وسیکون هناك جملس عزاء يبدء األول من حمرم وسوف يستمر ملدة 11 
لیلة علی التوالی حیث ميکن جلمیع الراغبني املشارکة هبذا اجمللس احلسینی.

بوالية  أدمونتون  مدينة  فی  يقع   احلسني اإلمام  مرکز  أن  ويذکر  هذا 

ألربتا الکندية ومت تأسیسه العام 2013 للمیلد بعد حصوله علی ترخیص 
حکومی.

ويذکر ايضا ان الثلثاء القادم املوافق 11 سبتمرب احلايل سیکون األول من 
حمرم احلرام حیث يبدأ الشیعة تنظیم جمالس العزاء احلسینیة فی مجیع دول 

العامل.

http://www.iqna.ir/fa/news/3743669 :المصدر

إمرأة غامبیة تفتح باب المحكمة الجنائیة الدولیة

لمحاسبة جیش میانمار
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قد خّص انبیاءه بإثتين عشرة صفة، وقد ذكرنا يف صفات احلسني اهنا 
ثابتة له على اكمل وجه، ومن مجلة صفات االنبیاء: ان اهلل قد ابتلى عباده، 
بأن جعلهم ضعفاء فیما يرون من حاالت ابتلءاهتم، ومل جيعل معهم اوضاعا 
دنیوية، وقد اجتمعت مجیع حاالت ابتلءاهتم، يف وقوف الحسين يوم 
عاشوراء بتلك احلاالت، وقد تقابل هذا االبتلء للناس باجتماع حاالت 
يف احلسني يتبني فیها حقیقة االخلص هلل تعاىل، وانه ال يشوبه شائبة 

من غري اهلل تعاىل.
ولذا اتصف اتباعه: بأهنم سادات الشهداء واولیاء اهلل واصفیاؤه وأوداؤه.

ومن مجلة خصائص االنبیاء: انه ما عاش اي منهم اال وقد ابتلي بفقر او 
جوع او عطش او ُعري او ضرب او قتل او اذى او استخفاف، وقد ابتلي 
كل واحد بواحدة من هذه الصفات، ففیهم من مات جوعا، وفیهم من 

مات عطشا.
غريه،  يف  جتتمع  ومل   ،احلسني يف  الصفات  هذه  مجیع  اجتمعت  وقد 
اكثرها فقد سلم من بعضها االخر، وقد اختص  ولو اجتمع يف بعضهم 

احلسني بأنه مل تكن له صفة سلمة من بلء ابدا.

فيما خصه به من فضائل االنبياء، وابتالءاتهم
ذكر  مع  االنبیاء  لبعض  وارثا  بكونه   زيارته يف  خوطب  قد  انه  اعلم 
امسائهم، و»زيارة الوارث« مشهورة، وقد ورد يف بعض زيارته،السلم على 

االنبیاء بامسائهم، وصفاهتم املمتازة.
االرث،  وجوه  بعضهم  يف  فسنذكر  العنوان،  هذا  تفصیل  يف  شرعنا  فاذا 
وكیفیته، ونذكر يف بعض عنوان السلم على ذلك النيب اخلاص، ونبني انه 
 ،ميكن ان يراد هبذا االسم ذلك النيب، وميكن ان يقصد به االمام احلسني
فإنه لكثرة مناسبته له صار كأنه ثاٍن له، ويسمى بامسه، مثل: اذا سلمنا على 
أيوب الصابر، ميكن ان يراد به النيب املعهود، ايوب، وميكن ان يراد 

به احلسني، فانه ايوب صابر - ايضا - بل شك.

ارث االمام الحسين من النبي آدم
آدم: سجد له امللئكة كلهم امجعون، يعين انه كان قبلتهم؛

احلسني: صلت علیه امللئكة، وطافت حول قربه وقربه معراجهم؛
آدم: أسكنه اهلل تعاىل اجلنة؛

احلسني: خلق من نور اجلنة واحلور العني؛
آدم: تزين بلباس اجلنة؛

احلسني: زينة اجلنة؛
آدم: قد اجتباه اهلل تعاىل؛

احلسني: قد اصطفاه اهلل تعاىل؛
آدم: ابتلي بقتل ولده هابیل، فرأى منه دما قد شربته االرض؛

احلسني: مبتلى بتقطیع ولده االكرب اربا اربا، وابنه الرضیع وهو يف بني 
يديه املباركة حمموال، وغريها من الفجائع العظام؛

آدم: ابتلي عن اكل شجرة فنسي ومل يـَُر له عزم؛
احلسني: ابتلي بالنهي عن كل علقة ومأكل ومشرب، ومل ينس وُوجد 

له عزم مل يوجد يف غريه؛ 
آدم: صفوة اهلل تعاىل من خلیقته يف الصور، فان بين آدم صفوة؛

احلسني: صفوة هذه الصفوة يف عامل املعاين فانه من الصفوة والصفوة 
منه؛

آدم: افتخر علیه الشیطان بقوله: »أَنَا َخیـٌْر ِمْنُه َخَلْقَتين ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه 
ِمْن طني «1 اللني املنخفض الساكن؛

لك ورأى اتباعه 
ُ
احلسني: افتخر علیه يزيد ملا رأى نفسه على كرسي امل

يرفلون يف  الستور  وراء  القصور  يف  عیاله  ورأي  اللباس  من  بألوان  متزينني 
بلباس مقطع خلق مقرنون  الذهب واحلرير وعیال احلسني يف اجمللس 

يف احلبال. 
مث انظر اىل تطابق عمل ابلیس ويزيد يف ان ابلیس الحظ تواضع الطني ولینه 
وذلته الظاهرية وحدة النار وحرارهتا واستعلئها واحراقها، فتخیل فضله علیه.

ومل يلحظ ما يف الطني من كونه منبت الزهور والورود والرياحني واحلبوب 
والثمار واالشجار ومعدن كل الفلزات وانواع اجلواهر وخازن املاء الذي به 

قوام احلیاة وغري ذلك.
ويزيد ايضا راى نفسه جالسا على السرير ورأس احلسني مقطوعا موضوعا 
على الطشت قد مخدت انفاسه وسكنت حركاته، وراى اتباعه مزينني بانواع 
فتخیل  واقفني خلدمته  اسلحتهم  بكامل  الفاخرة مسلحني  وااللبسة  الزينة 
فضله علیه واحتج بذلك على ان اهلل تعاىل قد آتاه امللك وانه قد اعزه بذلك 

.وانه قد اذل احلسني
وان  الذلیل  هو  احلالة  هبذه  انه  اىل  اللعني  يلتفت  ومل  االية  هذا  قرأ  ولذا 
 هبذه احلالة هو العزيز وان اهلل تعاىل قد اتى امللك للحسني احلسني
حبالته هذه، ونزع امللك من يزيد بفعله ما فعل، ولذا أجاز سبه كل املخالفني 

الذين ال جيوزون سب أي واحد من اخللفاء.
وقد ملك احلسني قلوب اهل الدنیا كلهم مبا جرى علیه، فرتى قلوب 
الكفار منكسرة علیه، وراغبة الیه، فاذا اردت ان تعرف مصداق »تُِعزُّ َمْن 
َتشاُء َو ُتِذلُّ َمْن َتشاُء«2 فانظر اىل قرب ايب عبداهلل احلسني واحرتامه وزيادة 

زينته واوضاعه وعمارته يف كل يوم، من يوم قتله واىل ابد الدهر.
وانظر اىل قرب يزيد يف »الشام« من يوم قرب فیه واىل االن، فكل من مير علیه 
ال بد ان يرمجه باحلجارة وكل من يريد املرور علیه حيمل احلجارة من بعید 
يفعل ذلك الشیعة والسنة والیهود والنصارى وقد جرب ان كل من مل يضربه 

حبجر مل تقض حاجته وقد صار تل عظیما من احجار الرجم.
آدم: ابتلي مبفارقة اجلنة بغتة ودفعة ال تدرجيا فخرج من ذلك االنس 
ورياض القدس اىل ارض املقربة معدن االفات اولشرور والسباع واملؤذيات 

فقال:
تغيرت البالد ومن عليها فوجه االرض مغبر قبيح

تغير كل ذي طعم ولون وقّل بشاشة الوجـه المليح
اجتماع  جنة  من  واحدة  دفعة  فخرج  ذلك،  مبثل  ابتلي  قد   :احلسني
االحباب واالوالد واالخوان ففي الرواية انه ملا مل يبق احد خرج غلم من 
االبنیة ويف اذنیه درتان وهو مذعور يلتفت ميینا ومشاال، فجاء هانيء بن ثبيت 
فضربه بالسیف فقتله ومل يبق احد يستانس به. لذا قال الخته: اتیين بولدي 

الشيخ جعفر التستری

وارث محن االنبیاء
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يعقوب : ارادوا منه يوسف لريتع ويلعب معهم، فمنعهم وقال »ِإينيِّ 
لََیْحزُُنين َأْن َتْذَهُبوا ِبه .«6

احلسني: ملا مشى ولده علیا منعته النساء وتعلقن به فقال االمام 
»دعنه فانه قد اشتاق الى جده« :احلسني

ساعد اهلل قلبك يا ابا عبداهلل!
يعقوب: جاءه البشري بثوب يوسف فارتد بصريا؛

احلسني: مسع صوت ابنه فاظلمت عیناه....

باب النبي يوسف
يوسف: ارادوا اهلكه بعد ان فرقوا بینه وبني ابیه، فقالوا ال تقتلوه »أَْلُقوُه 

في َغياَبِت اْلُجب «7 فالقي فیه؛
اخته  وابناء  وابناء اخوته  قتل اصحابه واوالده واخواته  بعد   :واحلسني
وابناء عمومته وبعد جراحات السهام والرماح السیوف يف بدنه اليت كانت 
قتله بل كان واحد من مجلة  قتله، ال بل كان بعضها كافیا يف  كافیة يف 

السهام كافیا يف قتله، نادوا علیه بصوت عال: »اقتلوه ثكلتكم امهاتكم.«
املنحور وبطريقة ال جيري  لنحر  املذبوح  لذبح  املقتول  لقتل  فحمل مجاعة 

لوصفها قلم التحرير وال يطیقها التصوير.
يوسف: بعد االلقاء يف غیابت اجلب التقطه بعض السیارة واخذ اسريا 

وداروا به سوق مصر لبیعه؛
السیارة رأسه  التقط  املبارك  بدمه  االلقاء طرحيا مضرجا  بعد   :احلسني

املبارك ونصبوه على الرمح اسريا داروا به اسواق الكوفة والشام وازقتها.

باب النبي ايوب
النيب  وهو   8» َأوَّاب  ِإنَُّه  اْلَعْبُد  نِْعَم  صاِبراً  َوَجْدناُه  »ِإنَّا  فیه:  تعاىل  اهلل  قال 

ايوب
احلسني: قد وجده اهلل تعاىل صابرا بل شاكرا بل راضیا، ولذا وصفه 

بالنفس املطمئنة الراضیة ومل يكتف بوصفه بأنه نعم العبد.
بل وصفه اهلل بقوله: بورك من مولود كما جاء يف »كامل الزيارات«، ص 

67ونقله العالمة المجلسي يف »البحار«، ج44، ص 238:
»وادخله في عباده المخصوصين، بل جعله من عبده الذي قال تعالى في حقه: 

»ُسْبحاَن الَّذي َأْسرى ِبَعْبِده.«9
امتثل طاعة شرع يف  فإنه كلما  واحلسني: هو األواب إىل اهلل حقیقة 

أخرى أشق منها، وأشوق، واألواب حقیقة هو أيوب كربلء.

باب النبي يحيى
اعلم ان لیحىي خصوصیة من ثلثة وجوه:

االول: انه قد ورد باخلصوص ان للحسني موازاًة مع حيىي يف اشیاء 
كثرية.10

الثاني: انه ورد عن النيب ان يف النار منزلة ال يستحقها احد من املخلوقني 
اال قاتل يحيى بن زكريا وقاتل الحسين

 يف سفره اىل كربلء كان يذكر النيب حيىي الثالث: ان االمام احلسني

كلما حل يف منزل، وكلما ارحتل عنه.
والجل هذه اخلصوصیات نذكر يف التطبیق امورا ثلثة:

يف بیان املساوات الواردة يف الروايات، فنقول يف بیاهنا حيىي واحلسني قد 
بشر هبما قبل والدهتما؛ 

فبشارة االول: »يا زََكرِيَّا ِإنَّا نـَُبشُِّرَك ِبُغالٍم اْسُمُه َيْحيى .«11 وبشارة الثاين: »يا 
 محمد ان اهلل تعالى يبشرك بمولود من فاطمة.« ولكن البشارة بالنيب حيىي
اوجبت فرحا، والبشارة باالمام احلسني اوجبت حزنا فان امه محلته كرها 

.ووضعته كرها، اذ يف احلديث املراد باألم هي الزهراء
حيىي واحلسني: قد ولدا لستة اشهر.

فقال يف حيىي: »ِإنَّا  بنفسه،  تعاىل  اهلل  قد مسامها   :واحلسني حيىي 
امللك  لسان  على   احلسني يف  وقال   12» َيْحيى  اْسُمُه  ِبُغالٍم  نـَُبشُِّرَك 

جربئیل: »اني سميته الحسين.«
من  ارضع   فیحىي غالبا،  الثدي  من  يرتضعا  مل   :واحلسني حيىي 
السماء، واحلسني ارضع من العرش العظیم اعين لسان النيب، ويف 

.بعض الروايات من اهبام املصطفى
حيىي واحلسني: كان جبینهما يضیئان.

حيىي واحلسني: مل يريا فرحني طول عمرمها ولو اتفق هلما تبدل حزنا.
حيىي واحلسني: قاتلمها ولدا زىن؛

حيىي واحلسني: ورد عن النيب يف حق قاتلیهما ان يف النار منزال ال 
.يستحقها احد اال قاتل حيىي واحلسني

حيىي واحلسني: بكت السماء علیهما دما.

حيىي واحلسني: بكت االرض علیهما دما.
حيىي واحلسني: تكلم رأسامها بعد القتل فیحىي قال للملك: »اتق اهلل 
اال  قوة  منه: »ال حول وال  ومُسع  مكررا،  القرآن  قرأ   تعالى«، واحلسني

باهلل.«
حيىي قتل صربا، واحلسني: مع انه يف میدان القتال فقد قتل صربا 

ولذا قال االمام السجاد صلوات اهلل علیه: »انا ابن المقتول صبرا.«
الثاني: ان االمام احلسني كان يذكر قتل حيىي يف كل منزل ويذكر 
اصعب  ذلك  البصرية وجدت  بعني  تاملت  ولو  الراس،  اهداء  باخلصوص 
مصیبة، فإن مشاتة العدو من بُعد اي: لو اتفق بان عدوا قد مشت بك وهو 
بعید عنك فانك سوف تتاثر ال حمالة، واذا كان عن قرب وانت يف حالة 

ضعف جسدي فیكون التاثري اعظم من االول.
العدو  الراس مقطوعا موضوعا بني يدي  ولكن كیف تكون املصیبة برؤية 
يقلبه كیف يشاء، كما اتفق ذلك المامنا املظلوم وقد صعب ذلك على 
النيب باخلصوص فدعى على من نظر اىل رأس احلسني وفرح بذلك.

الثالث: يف خصائص عظمة مصیبة هذا املظلوم على ذلك املظلوم ولنجعل 
ذلك يف ضمن السلم على حيىي فان احلسني كان يسلم علیه حني 
يذكره يف كل منزل حيل فیه ويرحتل عنه ولنا فیه اسوة حسنة، فلنسلم علیه 

يف منازل التطبیق.
فتقول كما يف زيارة احلسني: »السالم على يحيى الذي ازلفه اهلل تعالى 

بشهادته.«

فاتته به وجرى ما جرى...
وملا مل يبق حىت هذا الولد ايضا، مل جيد احدا يتكلم معه اال النساء فیناديهن 
وملا خرج من عندهن ومشى وحده ورأى البلد مغربة ال احد معه وحیدا 
فريدا، انشأ كما انشأ آدم وانشد كما انشد، ودعى ربه تعاىل كما دعى 

آدم عند فراق اجلنة.
آدم: ابتلي بان قتل قابيل هابيل ودفنه ومل ير دمه، الن االرض شربت 

دمه؛
احلسني: رأى علیا اربا اربا غري مدفون وال مكفن، فهدمت قواه...
آدم: بكى على هابیل اربعني يوما ولیلة فاوحى اهلل تعاىل الیه اخلفك 

عنه هبة اهلل فولد له.
اربعني سنة يف  احلسني: بكى على ولده نصف ساعة اال اهنا تعدل 
هدم قواه، مث اصیب بعد ذلك بعلي اخر مث فارق بعد ذلك علیا اخر.

 من نبي اهلل ادريس ارث االمام الحسين
ادريس: رفعه اهلل تعاىل مكانا علیا بني السماء اخلامسة والرابعة؛

علیا  مكانا  ودمه  علیا  مكانا  علیا روحه  مكانا  رفع جسده   :احلسني
ومثاله مكانا علیا وتربته مكانا علیا؛
ادريس: شفع يف ملك واحد؛

واحلسني: شفع يف ملكني فطرس ودردائیل؛
ادريس: قد ابتلي بالفرار من السلطان وتفرق االعوان وجوعه ثلثة ايام؛

احلسني: قد امتحن بالفرار لكي ال يقتل يف احلرم، احرتاما له وامتحن 
»بأبي   :اخته ندبته  حىت  ايام،  ثلثة  بالعطش  وابتلي  ايضا  بالقتال 

العطشان حتى مضى.«
 

باب نبي اهلل تعالى نوح
نوح: شیخ ااملرسلني؛

احلسني: سید شباب اهل اجلنة امجعني؛
نوح: شّرف اهلل تعاىل بیته وهو مسجد الكوفة؛

احلسني: شّرف اهلل تعاىل مدفنه على مسجد الكوفة من جهات؛
نوح: قال اهلل تعاىل فیه »َسالٌم َعلى نُوٍح ِفي اْلعاَلمين «3 فان جناة الناس 

من الطوفان بسببه؛
واحلسني: »سلم على احلسني يف العاملني« فان جناة الناس من النريان 

بسببه...
نوح: صاحب السفینة اجلارية على امواج املاء؛

احلسني: صاحب السفینة الناجیة اجلارية اليت من ركبها جنى من طبقات 
النار؛

نوح: لبث يف قومه الف سنة إال مخسني عاما فكانوا يضربونه حىت يغمى 
علیه ثلثة ايام وجيري الدم من اذنه؛

واحلسني: لبث يف قومه نصف هنار يدعوهم، فضربوه يف نصف النهار 
حىت بقي ثلثة ايام مطروحا بل رأس يسیل الدم من مجیع اعضائه، وكان 

ضربه يف ساعة اكثر من ضرب الف سنة اال مخسني عاما.

باب ابراهيم
شئت  فاذا  تعاىل.  اهلل  خلیل  ابراهیم  على  السلم  قلت  اذا   :ابراهیم
قصدت اخللیل الذي قّرب نفسه هلل تعاىل وعرضها لنار علوها فرسخ، ومل 
 :وقال منها  للخلص  ايضا  تعاىل  ربه  يدعو  ومل  امللئكة  اعانة  يقبل 

»حسبي من سؤالي علمه بحالي.«
وان شئت قصدت اخللیل اي احلسني الذي قرب نفسه وعرضها لفراسخ 
النار على امة كثرية  من السیوف والرماح، ومل يقبل اعانة امللئكة فجعل 
بردا وسلما. وان شئت قصدت اخللیل الذي قرب ولده امساعیل وتله 

للجبني.
او قصدت احلسني اخللیل: الذي قرب ولده علیا االكرب وتله مقطع 
االعضاء على االرض وباقي اوالده وابناء اخوته واخوته واصحابه وانصاره.

ان شئت قصدت اخللیل الذي ارادت سارة منه دقیقا فاستحىي من ان يرد 
احلمل خالیا فمأل العدل رمل وحوله اهلل تعاىل دقیقا.

او اقصد اخللیل احلسني الذي ارادت منه سكینة ماء فخرج ورجع 
خالیا ومل يقل هلا اال يعز علي تلهفك وعطشك.

ان شئت قصدت اخللیل الذي اسكن اهله بواد غري ذی زرع وعندهم قبة 
ماء فقط، فرجع واخذ باب الكعبة وقال: »رَبَّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَّتي ِبواٍد 
َغْيِر ذي َزرْع «4 مث دعى هلم بقوله: »فَاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهوي ِإلَْيِهْم َو 

اْرزُقـُْهْم ِمَن الثََّمرات .«5
او اقصد اخللیل الذي خلى نساءه وعیاالته بواد ال ماء فیه وال طعام عطاشى 

حیارى وقال عند مفارقتهن: »تهيأن لالسر وتقنعن.« 
ان شئت اقصد اخللیل صاحب امللة؛ او اخللیل منبع الرمحة.ان شئت قصدت 
اخللیل حمب الضیفان؛ او اخللیل الرؤوف باهل العصیان الذي ما خاب من 

متسك به والذي يبكي ألمة )مجاعة( خرجت لقتاله تدخل النار بسببه.

باب النبي يعقوب
 :يف زيارة احلسني

»السالم على يعقوب الذي رد اهلل تعالى عليه بصره برحمته.« 
فان شئت فاقصد يعقوب ابن اسحاق، ابا اثين عشر ولدا وقد نادوه 
كلهم وهم اصحاء احیاء واقفون يف خدمته فقالوا: يا ابانا! ان واحدا منا 

اكله الذئب فتقوس ظهره وذهبت عیناه من احلزن.
وان شئت اقصد يعقوب أبا ولد وحید لیس له مثیل فهو أشبه الناس خلقا 

وخـُلقا ومنطقا برسول اهلل تعاىل وقد مسع نداءه وهو يقول: 
»يا ابتاه عليك مني السالم!« 

سلم مودع؛ يعين اين قد فارقتك فلما أتاه إمامنا احلسني وجده وقد 
فارقت روحه الدنیا.

ان شئت اقصد يعقوب الذي رأى ثوب يوسف ملطخا بالدم غري خمرق 
فقال: لقد كان ذئبا رفيقا.

وان شئت اقصد يعقوب الذي رأى ولده اربا اربا مل يبق من ثوبه وال جسده 
موضع سامل ابدا.
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فان شئت اقصد به حيىي الذي قتل صربا اي الذي مسك حني القتل فقطع 
راسه.

او اقصد به حيىي الذي مل يبق له حراك من اجلراح وانبعاث الدم حینما قطعوا 
راسه املبارك.

ان شئت اقصد به حيىي الذي وضع راسه بني االيدي برفق فقطع .
او اقصد حيىي الذي وقع من الفرس على االرض يف حر الظهرية بطعن الرمح 

على خاصرته مث قطع راسه.
ان شئت اقصد به حيىي الذي سكنت عداوة قاتلیه بذحبه.

وان شئت اقصد حيىي الذي مل يكتفوا باصابته باربعة االف رمیة ومائة وبضع 
الرمح  على  والرمح  الطعنة  فوق  الطعنة  فكانت  طعنة  وبضع  ومائة  ضربة 

وضرب السیف على ضربة السیف...
ان شئت اقصد حيىي حني قطع راسه ورأى الظامل ألمره، فتغريت حاالته.

وان شئت اقصد حيىي احلسني املظلوم حني وضع راسه بني يدي اللعني 
يزيد وهو يبتسم مشاتة فكان تبسمه هذا اعظم من مجیع جروحه، عمیت 

عني لن تبك عند رؤية هذا التبسم.
ان شئت اقصد حيىي الذي قتل وهو قربان.
او اقصد حيىي الذي قتل وهو عطشان...

الهوامش:
1. سورة االعراف، اآلية 12. 
2. سورة آل عمران، آية 26.
3. سورة الصافات، اآلية 79.

4. سورة ابراهیم، اآلية 37.
5. نفس املصدر.

6. سورة يوسف، اآلية 13.

7. سورة يوسف، اآلية 10.
8. سورة ص، اآلية 44.

9. سورة اإلسراء، اآلية 1.
10. اجمللسی، »حبار االنوار«، ج 14، ص 168 وايضا يف مرجع »قرب االسناد«، 

ص 48.
11. سورة مرمي، اآلية 7.

المصدر: »خصائص الحسين عليه السالم ومزايا المظلوم«، تأليف آية اهلل الشيخ 
جعفر التستري، حرره وحققه: السيد جعفر الحسيني.

التعريف  إال  ما هو  الیوم عن »العقل« واإلنسان »العاقل«،  نعرفه  ما  إن 
العقلنیة  الفلسفة  إن  »العقل«.  عن  االنساين«  »املذهب  يقدمه  الذي 
)Rationalism( اعتقاد بقدرة العقل اخلالص وحده حبسبانه أساس معرفة 
احلقائق حول الکون و طبیعة الواقع. و شجع هذا االعتقاد أنصار حرکة 
التنوير علي الثقة بقدرات االنسان و نور العقل البشري من دون االعتماد 

علی النور اإلهلي.1 
يف حني أن خالق العقل، جعله وسیلة لتمییز احلق عن الباطل، أو باالحرى 
فان »العاقل احلقیقي« يف منظور بارئ اإلنسان، هو من أصحاب العقل 
والذي ينأى بنفسه عن الباطل. »ال يعد العاقل عاقال حتى يستكمل ثالثا 
إعطاء الحق من نفسه على حال الرضا و الغضب و أن يرضى للناس ما يرضى 

لنفسه و استعمال الحلم عند العثرة.«2 
نری يف حديث نبوّی: »إن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه و عرف 
عدوه فعصاه و عرف دار إقامته فأصلحها و عرف سرعة رحيله فتزود لها.«3 

و هذا ما جيعلنا نذهب الی أن االستنارة فلسفة مادية عقلنیة صلبة حتاول 
أن متنح مرکزية لإلنسان، و أن تقدم منظومات أخلقیة شاملة من دون إشارة 
الی التقالید الدينیة القائمة. و االستنارة هبذه املعنی تعطی مرکزية االنسان و 
تتوقع منه ان يتجاوز عامل الطبیعة و ذاته الطبیعیة. و هذا الرؤية الکونیة متنح 
االنسان ثقة عالیة بالنفس و تفاءالً کبرياً يف ما يتعّلق حباضره و مستقبله، 

لکن هذه الرؤية املثالیة صاحبها تصور لإلنسان بأنه ابن الطبیعة.
و هکذا فإن اإلنسان الذی يفهم الواقع و يسطري علیه و يعید تشکیله قد 

الی عناصر ماديّة فأصبح  للتفکیک و االختزال  حل حمله إنسان خاضع 
االنسان جزءاً ال يتجزأ من صريورة مادية ال ثبات هلا أو وحدة أو معنی أو 
جتاوزا. فلم يکن فلسفة استنارة سوی دعاة استنارة مظلمة تنکر حقیقة 
الذات و املوضوع و تکشف أن العقلنیة املاّدية تؤدي، يف التحلیل النهائي 

الی اللعقلنیة املادية.4 
ويف ضوء هذا النقد املقتضب واإلمجايل ومع مقارنة تعريف العقل من وجهة 
عقال  الناس  »أكمل  أن:  جند  احلقیقي  العقل  مع  اإلنساين  املذهب  نظر 
أحسنهم خلقا.«5 و کما قال رسول اهلل : »إنما يدرك الخير كله بالعقل 

و ال دين لمن ال عقل له.«6 
ويف ضوء هذه التعاريف، فعندما نقول بان اخلصیصة اخلاصة اليت ينفرد هبا 
صاحب األمر اإلمام املهدي هي »مجع العقول« يف زمانه وعلى يده، 
فهذا يعين أن الناس ينالون يف زمانه كمال العقل الذي هو كمال الدين 
وكمال األخلق. کما قال رسول اهلل: »قسم اهلل العقل ثالثة أجزاء فمن 
كن فيه كمل عقله و من لم يكن فال عقل له حسن المعرفة باهلل و حسن الطاعة 

هلل و حسن الصبر على أمر اهلل.«7 
روی عن أيب جعفر قال: »إذا قام قائمنا وضع اهلل يده على رءوس العباد 

فجمع بها عقولهم و كملت به أحالمهم.«8 
الثانیة منها،  القرينة  الرواية وكما هو كامن يف  العقل يف هذه  والقصد من 
يف  العقل  من كمال  القصد  أخرى،  بعبارة  واألخلق.  الدين  هو كمال 
الدولة الكرمية، هو أن تنامي املعرفة التجريبیة للناس ال علقة له مبؤهلهتم 

جمع عقول

خصائص اإلمام المهدی
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وشهاداهتم العلمیة. 
يكونوا  مل  األناس  أن  سنجد  للعقل،  احلقیقي  املعىن  يف  قلیل  فكرنا  وإن 
"عقلء" على امتداد التاريخ، الن جبهة احلق كان أتباعها وأنصارها قلة، 
بینما جبهة الباطل أنصارها كثر. فما هذا العقل الذي يبعد االنسان لقرون 
عن احلق و احلقیقة ويفصله عن خالقه، وجيعله يواكب عدوه اللدود؟ وهل 
أن القوة اليت تدفع باالنسان حنو املعاصي والذنوب، وتغلق قلبه على نور 

اهلداية، هي العقل أم القوى الشهوانیة النفسانیة؟!
روی عن ابی عبداهلل فی حديث طويل: 

»إن أول األمور و مبدأها و قوتها و عمارتها التي ال ينتفع بشي ء إال به العقل 
أنهم  و  العباد خالقهم  فبالعقل عرف  لهم  نورا  لخلقه و  زينة  اهلل  الذي جعله 

مخلوقون.«9 
لذلك نرى يف زمن إقامة الدولة الكرمية، بان صوت »ال اله ااّل اهلل، محّمد 
ومأذنة؛ النه يف عصر  بیت  من كل  يصدح  ولّی اهلل«10  اهلل، علی  رسول 
إقامة دولة قائم آل حممد فان احلق واحلقیقة يتضحان، وكما قال رسول 
اهلل: »علي مع الحق و الحق مع علي.«11 ويلتف الناس حول احلق و 

»ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلغالُِبون.«12
يظهر  لكي  بعد  تكتمل  تنضج ومل  الناس مل  فان عقول  هذا،  يومنا  وإىل 
»الدين الكامل« االهلي بالكمال والتمام. وكان موالنا الغائب قد قال يف 
توقیع له: »و لو ال أن أمر اهلل ال يغلب و سره ال يظهر و ال يعلن لظهر لكم 

من حقنا ما تبهر منه عقولكم و يزيل شكوككم...« 13 
نعم، وإن سطع الیوم ويف عصر شبه العقول املادية، النور اإلهلي على قلوبنا 
وفكرنا، فانه سینري لنا طريق احلق واحلقیقة، وكما ورد يف روايات عديدة، فأن 
عقلء عصر الغیبة، هم »منتظرو املهدي املوعود«، ممن يستفیدون من النور 
الضئیل الذي يصل إلیهم من بني األحراش املعتمة والقامتة يف الغیبة، وعندها 
وألسنتهم  قلوهبم  بتمهل وبطء حنو موالهم وميزجون  سیخطون ويتحركون 

وعملهم مبحبته ويسريون على خطاه.
روی عن علّي بن احلسني قال : 

»تمتد الغيبة بولي اهلل الثاني عشر من أوصياء رسول اهلل و األئمة بعده يا 
أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل 
زمان ألن اهلل تعالى ذكره أعطاهم من العقول و األفهام و المعرفة ما صارت به 
الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة و جعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين 
يدي رسول اهلل بالسيف أولئك المخلصون حقا و شيعتنا صدقا و الدعاة 

إلى دين اهلل سرا و جهرا.« 
و قال: »انتظار الفرج من أعظم الفرج.«14 

الهوامش:
1. نقد العقل العلماين: دراسة مقارنة لفكر زيغمونت باومان وعبد الوهاب املسريي، 

حّجاج أبو جرب.
2. ابن شعبه احلراىن، حسن بن على، »حتف العقول«، قم، الطبعة الثانیة، 1404ق. 

ص 318.
3. ديلمى، حسن بن حمّمد، »أعلم الدين يف صفات املؤمنني«، قم، الطبعة االولی، 

1408ق.، صص 338-337.

4. نقد العقل العلماين: دراسة مقارنة لفكر زيغمونت باومان وعبد الوهاب املسريي، 
حّجاج أبو جرب.

5. الكلیىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، االسلمیة، الطبعة الرابعه، 1407ق.، 
ج 1، ص 23.

6. ابن شعبه احلراىن، حسن بن على، »حتف العقول«، ص 54.
7. نفس املصدر.

8. الكلیىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 25.
9. نفس املصدر، ج 1، ص 29.

النشر  مؤّسسة  قم،  البصائر«،  »خمتصر  حمّمد،  بن  سلیمان  بن  حسن  احلّلى،   .10
اإلسلمي، الطبعة االولی، 1421ق.، صص 499-433.

11. ابن أيب احلديد، عبد احلمید بن هبة اهلل، »شرح هنج البلغة البن أيب احلديد«، 
قم، الطبعة االولی، 1404ق.، ج 18، ص 72.

12. سورة املائده، اآلية 56.
13. جملسى، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، داراحیاء الرتاث العربی، الطبعة الثانیة، 

1403 ق.، ج 53، ص 179.
14. نفس املصدر، ج 52، ص 122.

ابو  آدم  خلق  منذ  االخر  أحدمها  مبحاذاة  والباطل  احلق  تیارا  سار  لقد 
هذين  بني  واملواجهة  الصراع  من  األرض  ختل  ومل  االن،  وحلد   البشر
التیارين. إن أتباع كل من دعاة احلق يف املاضي، مهدوا دائما لدعاة احلق 
يف املستقبل، بینما سیكون دعاة احلق يف املستقبل، من املمهدين واملواصلني 
لطريق املنادين باحلق. كما كان وضع اللهثني وراء الباطل والبعیدين عن 

الصراط املستقیم على هذه الشاكلة.
الطريق  مواصلة  يف  اإلهلیني  احلجج  بني  التواصل  فان  اخلضم،  هذا  ويف 
البشرية وسعادهتا، كان أكثر عمقا وصلبة، الن كل نيب  الصائب هلداية 
وويل إهلي ومع األخذ بعني اإلعتبار ظروف عصره، ساروا على خطى وهنج 
بعبارة أخرى، فان مجیع  قبلهم.  الذين كانوا من  األنبیاء واألولیاء االهلیني 
األنبیاء واألولیاء االهلیني، هم مصابیح اهلدى، لكن كل منهم، نشر النور مبا 

يتناسب مع زمانه ومكانه. 
نيب  خلفاء  وبوصفهم   األطهار االئمة  فان  االسلمیة،  الثقافة  ويف 
االسلم، كلهم نور واحد ويتابعون هدفا مشرتكا. إن وجود كل واحد 
منهم كنرباس منري أو راية شاخمة، يظهرون لعباد اهلل املسار الصحیح والكامل 
للهداية وحيولون دون انزالقهم يف براثن الضلل. ومع ذلك، فان التواصل 
والرتابط بني بعضهم البعض، حيظى خبصائص، إذ ميكن يف ظل دراسة هذه 
والباطل  احلق  بني  الصراع  تداوم  لكیفیة  املختلفة  املراحل  معرفة  األواصر، 
والقدر النهائي هلذا الصراع وكذلك جزء من التفاصیل الدقیقة للسنن االهلیة 

ومسار التحقق النهائي للغايات السامیة لألنبیاء واألولیاء االهلیني. 

 واألئمة األطهار وقد ورد يف جممل الروايات املنقولة عن النيب االكرم
مرارا وتكرارا بان منقذ عامل البشرية اإلمام املهدي، هو من ذرية اإلمام 

 .احلسني
ومما ال شك فیه، فان تواصل اإلمام احلسني مع آخر حجة اهلیة حضرة 
بقیة اهلل، بارز للعیان ويستحق التأمل والتعمق، النه مع دراسة األبعاد 
توافر  جیدا كیفیة  تتضح  االهلیتني،  احلجتني  هاتني  بني  لألواصر  املختلفة 

أرضیة سیادة األحكام والقیم االهلیة يف أرجاء العامل. 
 ويسعى هذا املقال اللقاء الضوء على بعض الرتابط القائم بني سیدالشهداء

 .واملوعود العاملي الكبري اإلمام املهدي
ونورد يف القسم االول من املقال، أقوال اإلمام احلسني بن علي بشأن 
صاحب الزمان ويف القسم الثاين منه، أقوال اإلمام املهدي بشأن 

 .االمام احلسني

القسم األول: مهدي الحسين
تمني لخدمة المهدي

عن أيب عبداهلل احلسني بن علّي، أنه سئل: هل ولد المهدّي؟
قال: »ال، ولو أدركته لخدمته أيّام حياتي.«1

السعادة الخالدة

آخر الزمان في مرآة الروايات

خصائص اإلمام المهدی

مهدي الحسین

حسیـن المهدي
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سأله رجل عن األئمة، فقال: 
»عدد نقباء بني اسرائيل، تسعة من ولدي، آخرهم القائم، ولقد سمعت رسول 

اهلل يقول: 
»ابشروا ثّم ابشرو ثالث مّرات انّما مثل أهل بيتي كمثل حديقة أطعم منها فوج 
عاما ثّم أطعم منها فوج عاما، في آخرها فوجا يكون أعرضها بحرا، و أعمقها 
طوال و فرعا، و أحسنها حنا، و كيف تهلك أمة أنا أولها، واالثنا عشر من بعدي 
من السعداء أولي األلباب و المسيح بن مريم آخرها، ولكن يهلك فيما بين ذلك 

نتج الهرج ليسوا مّني ولست منهم.«2

اّول العدل وآخره
عن علي بن احلسني عن أبیه احلسني بن علّي قال: 

:و عنده و أبّي بن كعب فقال رسول اهلل دخلت علي رسول اهلل«
»مرحبابك يا ابا عبداهلل يا زين الّسموات و األرض... و اّن اهلل عّزوجّل رّكب 
في صلب الحسن نطفة زكّية طاهرة مطّهرة، يرضي بها كّل مؤمن ّممن اخذااهلل 
و عّزوجّل ميثاقه في الوالية و تكفر بها كّل جاحد،فهو امام تّقي باّر مرضّي هاد 
مهدّي، اّول العدل و آخره، يصّدق اهلل عّزوجل ويصّدقه اهلل في قوله، يخرج 
من تهامة حين تظهر الّدالئل و العالمات و له بالطّالقان كنوز ال ذهب و ال فّضة 
ااّلخيول مطّهمة، و رجال مسمّومة يجمع اهلل و عّزوجّل له من أقاصي علي عدد 
أهل بدر ثالثمائة و ثالثة عشر رجال، معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه 
بأسمائهم و أنسابهم و بلدانهم و صنائعهم و كالمهم و كناهم، كّرارون، مجّدون 

في طاعته.«
 :فقال له ايّب: وما دالئله و عالماته يا رسول اهلل؟ قال

»له علم اذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه، و انطقه اهلل تبارك و 
تعالي فناداه العلم اخرج يا ولّي اهلل فاقتل اعداءاهلل و له رايتان و عالمتان و له 
سيف مغمد فاذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك الّسيف من غمده و أنطقه اهلل و 
عّزوجّل فناداه الّسيف: »اخرج يا ولّي اهلل فال يحّل بك أن تقعد عن اعداءاهلل.« 
فيخرج و يقتل أعداءاهلل حيث ثقفهم، و يقيم حدداهلل و يحكم بحكم اهلل، 
يخرج و جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و شعيب و صالح علي مقّدمه، 
فسوف تذكرون ما أقول لكم و افّوض أمري الي اهلل عّزوجّل و لو بعد حين. يا 
ابّي! طوبي لمن لقيه، و طوبي لمن أحّبه، و طؤبي لمن قال به، ينجيهم اهلل و 
من الهلكة باالقرار به و برسول اهلل و بجميع األئّمة، يفت لهم الجّنة، مثلهم 
في األرض كمثل المشك يسطع ريحه فال يتغّير ابدا، و مثلهم في الّسماء كمثل 

القمر المنير اّلذي اليطفأ نوره أبدا.«3

ذرّية كوثر
 ،عن أبیه علّي بن احلسني ،عن أبي حمزة الّثمالي، عن حمّمد الباقر

عن ابیه احلسني بن علّي قال: 
»دخلت علي جّدي رسول اهلل فأجلسني علي فخذه و قال لي: 

ائّمة، تاسعهم قائمهم، وكّلهم في  »اّن اهلل اختار من صلبك يا حسين تسعة 
الفضل و المنزلة عند اهلل سواء.«4

ناشر العدل في العالم
عن شعيب بن أبي حمزه، قال: 

دخلت علي أيب عبداهلل احلسني بن علّي، فقلت له: أنت صاحب هذا 
فولد  فقلت:  »ال.«   :قال فولدك؟  فقلت:  »ال.«   :قال األمر؟ 

 :ال.« فقلت: فمن هو؟ قال« :ولدك؟ قال
»اّلذي يمألها عدال، كما ملئت جورا، علي فترة من األئّمة تأتي، كما أّن رسول 

اهلل بعث علي فترة من الّرسل.«5

صابرو عصر الغيبة
:عن احلسني بن علّي بن أيب طالب

»مّنا اثنا عشر مهديّا، أّولهم أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب، و آخرهم الّتاسع 
من ولدي، و هو القائم بالحّق،يحيي اهلل به االرض بعد موتها، و يظهر به دين 
الحّق علي الّدين كّله، و لوكره المشركون. له غيبة يرتّد فيها أقوام و يثبت فيها 
علي الّدين آخرون، فيؤذون و يقال لهم: »متي هذا الوعد ان كنتم صادقين«.6
اما إّن الّصابر في غيبته علي االذي والتكذيب بمنزلة المجاهد بالّسيف بين 

7».يدي رسول اهلل

حب أهل البيت
عن بشر بن غالب األسدي، قال: 

حّدثين احلسني بن علي، قال: 
»قال لي يا بشر بن غالب من أحّبنا ال يحّبنإااّل لّله، جئنا نحن و هو كهاتين 
و قدر بين سّبابتيه و من أحبنا ال يحّبنا، فأنّه اذا قائم العدل وسع عدله البّر و 

الفاجر.«8

حتمية الظهور
عن عبداهلل بن عمر قال: مسعت احلسني بن علّي يقول: 

»لو لم يبق من الّدنيا ااّل يوم واحد، لطّول اهلل عّز وجّل ذلك اليوم حّتي يخرج 
رجل من ولدي، فيمألها عدال و قسطا كما ملئت جورا و ظلما، كذلك سمعت 

رسول اهلل يقول.«9

الظهور في سيماء شاب يانع
عن أيب عبداهلل احلسني بن علّي، أنّه قال: 

»لو قام المهدّي ألنكره الّناس؛ ألنّه يرجع اليهم شابّا موّفقا، و اّن من أعظم 
البلّية أن يخرج اليهم صاحبهم شابّا، و هم يحسبونه شيخا كبيرا.«10

القسم الثاني: حسين المهدي
السر الكامن في كهيعص

سأل أحمد بن إسحاق عن حجة بن احلسن: اخبرني عن تأويل كهيعص.
 :قال

علي  قّصها  ّثم  زكريّا  عبده  عليها  اهلل  اطّلع  الغيب  انباء  من  الحروف  »هذه 

محّمد و ذلك اّن زكريّا سأل ربّه ان يعّلمه االسماء الخمسة فاهبط 
عليه جبرئيل فعّلمه ايّاها فكان زكريّا اذا ذكر محّمدا و علّيا و فاطمة والحسن 
سري عنه هّمه وانجلي كربه و اذا ذكر اسم الحسين خنقته العبرة و وقعت 
عليه البهرة فقال ذات يوم: الهي مابالي اذا ذكرت اربعا منهم تسّليت باسمائم 
من همومي و اذا ذكرت الحسين تدمع عيني و تثور زفرتي فأنبأه اهلل تبارك 

و تعالي عن قّصته فقال كهيعص.
الحسين  ظالم  هو  و  »يزيد«  والياء  والهاء »هالك«  اسم »كربالء«  فالكاف 

والعين »عطشه« والّصاد »صبره«
فلّما سمع بذلك زكريّا لم يفارق مسجده ثالثة ايّام و منع فيهن الّناس من 

الّدخول عليه واقتل علي البكاء و الّنحيب و كان يرثيه:
الهي أتفجع خير جميع خلقك بولده؟

الهي أتنزل بلوي هذه الّرزيّة بفنائه؟
الهي أتلبس عليا و فاطمة ثوب هذه المصيبة؟

الهي تحّل كربة هذه المصيبة بساحتهما؟
ثّم كان يقول الهي ارزقني ولدا تقّربه عيني علي الكبر فاذا رزقتنيه فافتّني بحّبه 

ثّم أفجعني به كما تفجع محّمدا حبيبك بولده.
الحسين  حمل  و  اشهر  سّتة  يحيي  حمل  و كان  به  وفّجعه  يحيي  اهلل  فرزقه 

كذلك... .«11

شرف تراب قدم سيد الشهداء
و سأل عن طني القرب ]سّیدالشهداء[: يوضع مع الميت في هل يجوز 

ذلك أم ال؟
فأجاب: »يوضع مع المّيت في و يخلط بخيوطه ان شاءاهلل.«

و سأل فقال: روي لنا عن الصادق أنّه كتب علي أزار ابنه: »اسماعيل 
يشهد: أن ال الة إالّ اهلل.« فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبرأم غيره؟

فأجاب: »يجوز ذلك.«
وسأل: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، و هل فيه فضل؟

فأجاب: »يسّبح الّرجل به فما من شي ء من الّسبح أفضل منه، و من 
فضله أّن الّرجل ينسي الّتسبيح و يديرالّسبحة فيكتب له الّتسبيح.«

و سأل: عن السجدة علي لوح من طين القبر، و هل فيه فضل؟
فأجاب: »يجوز ذلك و فيه الفضل.«12

المواكبة في الثأر
فاسئل اهلل الذي اكرم مقامك و اكرمين بك ان يرزقين طلب ثارك مع امام 

13.منصور من اهل بیت حمّمد

الهوامش:
1. »عقدالدرر«، ص 160.

2. »كفايةاألثر«، ص 230؛ »حباراألنوار«، ج 36، ص 383، ح 4؛ »العوامل«، ج 
15، ص 225، ح 1.

3. »كمال الدين«، ج 1، صص 506-499.
4. »ينابیع املودة«، ص 590.

5. »عقدالدرر«، ص 158.
6. سورة يس )36(، اآلية 29.

7. »كمال الّدين«، ج 1، ص 317، ح 3؛ »عیون أخبار االمام الّرضا«، ج 1، 
ص 68؛ »كفايةاالثر«، ص 231؛ »اعلم الوري«، ص 348؛ »اثبات اهلداة«، ج 
2، ص 333، ح 134؛ و ج 3، ص 200، ح 152؛ »حباراالنوار«، ج 36، ص 
385، ح 6 و ج 51، ص 133، ح 4؛ »معجم احاديث االمام املهدي«، ج 
3، ص 184؛ »العوامل«، ج 15، ص275، ح 3؛ »كنز الدقائق«، ج 4، ص 177.

8. »حماسن برقي«، ج 1، ص 134، ح 117؛ »حباراألنوار«، ج 27، ص 90، 
ح44؛ »معجم أحاديث االمام املهدي«، ج 3، ص 181، ح 703.

9. »كمال الدين«، ج 1، ص 317، ح 4؛ »حباراالنوار«، ج 51، ص 133، ح 5.
10. »عقدالدرر«، ص 41؛ »اثبات اهلداة«، ج 7، ص 215، ح 119.

11. طربسي، »االحتجاج«، ج 2، ص 268.
12. »االحتجاج«، ج 2، ص 489.

13. »مفاتیح اجلنان«، زيارة حسني بن علی يف يوم العاشورا.

آخر الزمان في مرآة الروايات

آخر الزمان في مرآة الروايات
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وقد اعترب اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة »البقرة«، »القرآن الكرمي« بأنّه هدى 
للمتقني:

»ذِلَک اْلِکتاُب ال رَْيَب فيِه ُهدًی ِلْلُمتَّقين«1 
واحلكمة من بعث األنبیاء وإنزال كتاب اهلل، تكمن يف هداية اجلن واإلنس. 
وهذا املعىن ينطبق متاما على تايل تلو القرآن الصامت، أي اإلمام املبني الذي 

هو القرآن الناطق. وقد ورد أنه نازل يف جسم إنساين، هلداية املتقني.
:روی قال احلسني

»دخلت على رسول اهلل و عنده أبي بن كعب. فقال رسول اهلل: »مرحبا 
بك يا أبا عبد اهلل! يا زين السماوات و األرض.« 

فقال له أبي: و كيف يكون يا رسول اهلل زين السماوات و األرض أحد غيرك؟ 
فقال له: »يا أبي و الذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين بن علي في السماء 
أكبر منه في األرض فإنه مكتوب عن يمين العرش مصباح هاد و سفينة نجاة...«2 
وهذا األمر ينطبق على مجیع األئمة، الهنم كلهم من حقیقة واحدة وصدروا 
عن مصدر وينبوع واحد. ونقرأ يف جانب من زيارة »آل ياسني« متوجهني 

:إىل حضرة ويل العصر

»السَّاَلُم َعَلْيَک يَا نُوَر اهلِل الَِّذی يـَْهَتِدی ِبِه اْلُمْهَتُدون.«3 
اهلداية، هي  فیها  القرآن مبا  بینت بشأن  اليت  الكمالیة  الصفات  إن مجیع 
جمتمعة بالضرورة يف اإلمام املبني، ومبا أن اهلل تعاىل قال أن القرآن هو خامت 
الكتب السماوية ومكمل للدين ومتم للنعمة االهلیة »َو ال َرْطٍب َو ال ياِبٍس 
ِإالَّ فی ِکتاٍب ُمبين«.4 فإن اإلمام املبني، هو االنسان الكامل الذي يكمل 
الدين ويفسر كتاب اهلل وهو هاد ال نظري له، لديه جواب كل سؤال وعلم 
األولني واالخرين )باذن اهلل(. وال شك أن العلم الكامل هو شرط إحراز 

اهلداية، وإال فان اهلداية لن حتصل بواسطة العلم الناقص واجلزئي. 
ويبني اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة "ياسني" ضلل الكافرين وعنادهم، يف 

مقابل الرسائل السماوية ويقول:
»... َو َنْکُتُب ما َقدَُّموا َو آثارَُهْم َو ُکلَّ َشْیٍء َأْحَصْيناُه فی ِإماٍم ُمبين.«5 

املبني«. فبعض منهم  تفاسري خمتلفة حول »اإلمام  املفسرون،  وقد أعطى 
املبني، وهو  اإلمام  الكامل هو  االنسان  إن  فاعترب  التأويلیة،  الرؤية  إعتمد 

الذي جيسد الكتب اإلهلیة االخرى بشكل شامل وكامل. 
ويف الروايات الشیعیة، طبقوا اإلمام املبني، على أمري املؤمنني علي وسائر 

اسماعيـل شفـيـعي ســروستــاني

الـإمـام هـاديـا

األئمة.6 
روی عن عبد اهلل بن الوليد السمان قال: قال أبو عبد اهلل: »ما يقول 

الناس في أولي العزم و صاحبكم أميرالمؤمنين؟« 
قلت: ما يقدمون على أولي العزم أحدا. 

 :فقال أبو عبد اهلل
»إن اهلل تبارك و تعالى قال لموسى »َو َکَتْبنا َلُه ِفی اأْلَْلواِح ِمْن ُکلِّ َشْیٍء َمْوِعَظًة«7 
و لم يقل كل شيء موعظة و قال لعيسى »َو أِلُبـَيَِّن َلُکْم بـَْعَض الَِّذی َتْخَتِلُفوَن 
ِفيِه«8 و لم يقل كل شيء و قال لصاحبكم أمير المؤمنين: »ُقْل َکفی بِاهلِل 
َشِهيداً بـَْيِنی َو بـَيـَْنُکْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِکتاِب«9 و قال اهلل عز و جل: »َو ال 

َرْطٍب َو ال ياِبٍس ِإالَّ ِفی ِکتاٍب ُمِبيٍن«10 و علم هذا الكتاب عنده.«11 
وهذا العلم، متلزم مع شخص أو أشخاص حيملون الدين الكامل، ومكلفون 
هبداية الناس إىل األبد، ألنه فیما عدا ذلك، يصبح من الضروري إنزال كتاب 

اخر وإرسال رسول اخر. 
لُِتبـَيَِّن  الذِّْکَر  ِإلَْيَک  أَنـَْزْلنا  ويقول: »َو  رسوله  إىل  املتعال  اهلل  يتوجه  وعندما 
ِللنَّاِس ما نـُزَِّل ِإلَْيِهم«12 ويعلن لعامة املسلمني: »َفْسئـَُلوا َأْهَل الذِّْکِر ِإْن ُکْنُتْم ال 
تـَْعَلُمون«،13فانه البد أن يكون قد منحه العلم الكامل لتبیان ردود األسئلة 

الل متناهیة للناس إىل يوم القیامة. 
 ومن هنا ميكن أن نفهم ما ورد يف »خطبة الغدير«. هناك عندما يقدم النيب 
األكرم يف جتمع عام ودويل، ويف وقت اإلعلن عن اخللفة والوصاية، أمري 

املؤمنني علي ويقول: 
»معاشر الناس! إن ربكم جل جالله أمرني أن أقيم لكم عليا علما و إماما و 
خليفة و وصيا… معاشر الناس إن عليا مني ولده ولدي و هو زوج حبيبتي أمره 
أمري و نهيه نهيي معاشر الناس عليكم بطاعته و اجتناب معصيته فإن طاعته 

طاعتي و معصيته معصيتي.«14 
وقد اعتلى اإلمام علي بن أيب طالب وبعد مخسة وعشرين عاما، من 
مكوثه يف منزله، املنرب بعد أن بايعه الناس، وبعد احلمد والثناء على اهلل تعاىل 

قال:
»فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو سألتموني عن آية آية ألخبرتكم بوقت 
نزولها و في من نزلت و أنبأتكم بناسخها من منسوخها و خاصها من عامها و 
محكمها من متشابهها و مكيها من مدنيها و اهلل ما فئة تضل أو تهدى إال و أنا 

أعرف قائدها و سائقها و ناعقها إلى يوم القيامة.«15 
:قال امرياملؤمنني علّی

»ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق و لكن أخبركم عنه أال إن فيه علم ما يأتي 
و الحديث عن الماضي و دواء دائكم و نظم ما بينكم.«16 

قال: حّدثنی حديثا جامعا  بثوبه و  تعّلق  قد  قال لرجل من »مهدان« و 
أنتفع به، فقال له أمري املؤمنني: »حّدثنی رسول الّله: أنی أرد أنا و 
شيعتی الحوض، فيصدرون رواء، و يمّرون مبيّضة وجوههم، و يرد أعداؤنا ظماء 
مظمئين مسودة وجوههم، خذها إليك قصيرة من طويلة يا أخا همدان، أنت مع 
من أحببت، و لك ما كسبت، أال و إن شيعتی يناديهم المالئكة يوم القيامة: 
من أنتم؟ فيقولون: نحن العليون، فيقال لهم: أنتم آمنون ادخلوا الجنة مع من 

كنتم توالون.«17 

والنتیجة احلتمیة، لتويل أئمة الدين، القیادة واهلادية يف الدنیا، هي جتربة 
جنة الرضوان يف يوم القیامة.

هاد بعد هاد
قال عن بريد العجلي عن أيب جعفر يف قول اهلل عز و جل: »ِإنَّما أَْنَت 
ُمْنِذٌر َو ِلُکلِّ قـَْوٍم هاد.«18 »فقال رسول اهلل المنذر و لكل زمان منا هاد 
يهديهم إلى ما جاء به - نبي اهلل ثم الهداة من بعده علي ثم األوصياء واحد 

بعد واحد.«19
سئل عن االمام الصادق من آية »َو ال تـَتَِّبُعوا السُُّبل« فقال:

»نحن السبيل لمن اقتدى بنا و نحن الهداة إلى الجنة و نحن عرى اإلسالم.«20 

الهوامش:
1. سورة البقره، اآلية 2.

الّرضا«، طهران، طباعة  أخبار  بن علی، »عیون  الصدوق، حمّمد  بابويه  ابن   .2
جهان، الطبعة االولی، 1378ق.، ج 1، ص 59- 60.

قم،  املشروع«،  العمل  بکمال  األسبوع  »مجال  موسی،  بن  علّی  ابن الطاوس،   .3
دارالّرضی، الطبعة االولی، 1330ق، ص 37.

4. سورة االنعام، اآلية 59.
5. سورة يس، اآلية 12. 

6. القمی، علی بن ابراهیم، »تفسري القمی«، ج 2، ص 187؛ ابن بابويه الصدوق، 
حمّمد بن علی، »معانی األخبار«، ج 1، ص 225؛ ابن شهرآشوب املازندرانی، حمّمد 

بن علی، »مناقب آل ابی طالب«، ج 2، ص 248.
7. سورة االعراف، اآلية 45.
8. سورة الزخرف، اآلية 63.
9. سورة الرعد، اآلية 43. 

10. سورة االنعام، اآلية 59.
11. الطربسی، امحد بن علی، »اإلحتجاج علی أهل اللجاج«، ج2، ص 375.

12. سورة النحل، اآلية 44.

13. سورة النحل، اآلية 43.
14. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن علی، »األمالی«، ص 31.

15. املفید، حمّمد بن حمّمد بن نعمان، »اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد«، قم، 
الطبعة االولی، 1413 ق.، ج 1، ص 35.

16. »هنج البلغه« )للصبحی صاحل(، خطبة 158.
 ،»17. حافظ الربسی، رجب بن حمّمد، »مشارق أنوار الیقني فی أسرار أمرياملؤمنني

بريوت، اعلمی، الطبعة االولی، 1422 ه .ق.، ص 202.
18. سورة الرعد، اآلية 7.

19. الکلینی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج 1، ص 191.
20. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن علی، »کمال الّدين و متام الّنعمه«، طهران، الطبعة 

الثانیة، 1395 ه .ق.، ج1، ص206.
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أنصاره  من  البیعة  بأخذ  يبدأ  من خطابه،  ينتهي  أن  بعد   املهدي إنَّ 
ومؤييِّديه.

وقد دلَّت على ذلك عدَّة روايات، نذكر أمهَّها؛ أخرج الصدوق يف »إكمال 
الدين«،1 بسنده عن أبان بن تغلب، قال: قال أبوعبداهلل: »إنَّ أول َمن 

» ...جبرئيل يُبايع القائم
وأخرج النعماني،2 عن أبي بصير، عن أيب جعفر يف حديث أنَّه قال: 

»...لكأنَّي أنظر إليه بين الركن والمقام يُبايع الناس...«
 :وأخرج الشيخ الطوسي3 بسنده، عن علي بن مهزيار، قال: قال أبوجعفر
يديه  بين  والمقام،  الركن  بين  قائماً  السبت،  يوم  عاشوراء  يوم  بالقائم  »كأنِّي 

جبريل يُنادي: البيعة هلل! فيملؤها عدالً كما ُملئت ظلماً وجورا.«
وأخرج الطبرسي،4 عن المفضل بن عمر عن أيب عبد اهلل، يف حديث: 

أنَّه ذكر أوالً مضمون خطبة اإلمام املهدي مثَّ قال: 
»فيبعث اهلل عزَّ وجلَّ جبرئيل، حتى يأتيه ويسأله ويقول له: إلى أيِّ شيء 
تدعو؟ فُيخبره القائم، فيقول جبرئيل: فأنا أول َمن يُبايع. ثمَّ يقول له: 
ُمدَّ كفَّك. فيمسح على يده. وقد وافاه ثالثمئة وبضعة عشر رجاًل، فُيبايعونه...«

مضمون البيعة
أخرج الصافي يف »ُمنتخب األثر«،5 عن »كشف األستار« للـحاج النوري، 
عن »عقد الدُّرر« لـجمال الدين المقدسي و»الفنت« لـأبي صالح السليلي، 

 :عن أمري املؤمنني
»إنَّه - أي المهدي - يأخذ البيعة عن أصحابه، على أن ال يسرقوا، وال 
يزنوا، وال يسبُّوا مسلماً، وال يقتلوا ُمحرَّماً، وال يهتكوا حريماً ُمحرَّماً، وال يهجموا 

فضَّة، وال دولة كريمة وال  ذهباً  يكنزوا  بالحق، وال  إالَّ  أحداً  يضربوا  منزاًل، وال  )يهدموا( 
برَّاً وال شعيراً، وال يأكلون مال اليتيم، وال يشهدوا بما ال يعلمون، وال ُيخرِّبوا 
مسجداً وال يشربوا ُمْسِكراً، وال يلبسوا الخزَّ وال الحرير، وال يتمنطقوا بالذهب، 
وال يقطعوا طريقاً وال ُيخيفوا سبياًل، وال يفسقوا بغالم، وال يحبسوا طعاماً من 
ويأمرون  النجاسة،  ويكرهون  الطيب  ويشمُّون  بالقليل،  ويرضون  أو شعير،  برٍّ 
المعروف وينهون عن المـُنَكر، ويلبسون الخشن من الثياب، ويتوسَّدون التراب 

على الخدود، ويجاهدون في اهلل حق جهاده.«
ويشترط على نفسه لهم: أن يمشي حيث يمشون، ويلبس كما يلبسون، ويركب 
كما يركبون، ويكون من حيث يريدون ويرضى بالقليل، ويمالً األرض - بعون 

اهلل - عدالً كما ُملئت جورًا، يعبد اهلل حق عبادته، وال يتَّخذ حاجباً وال بوَّاباً.
ابن  عن  حمَّاد،  بن  نعيم  عن  أخرجه  ما  السيوطي،6  روى  ما  طريف  ومن 

:مسعود، قال - يف حديث عن املهدي
»فيطلبونه فُيصيبونه بمكَّة، فیقولون له: أنت فالن بن فالن؟

فيقول: ال، بل أنا رجل من األنصار.
صاحبكم  هو  فُيقال:  به،  والمعرفة  الخير  ألهل  فيصفونه  منهم،  يُفلت  حتى 
الذي تطلبونه، وقد لحق بالمدينة، فُيخالفهم إلى أهل )مّكة(، فيطلبونه بمّكة 

فُيصيبونه.
فيقولون: أنت فالن بن فالن. وأُمُّك فالنة ابنة فالن، وفيك آية كذا وكذا. وقد 

أفلتَّ منَّا مرَّة، فُمدَّ يدك نُبايعك.
فيقول: لسُت بصاحبكم.

حتى يُفلت منهم، فيطلبونه بالمدينة، فُيخالفهم إلى مكَّة.
فُيصيبونه بمكَّة عند الركن، ويقولون له: إثمنا عليك! ودماؤنا في عنقك إن لم 
تمدَّ يدك نُبايعك. هذا عسكر السفياني قد توجَّه في طلبنا، عليهم رجل من 

حرام.
فيجلس بين الركن والمقام، فيمد يده فُيبايع له، فُيلقي اهلل ُمحبَّته في صدور 

الناس، فيصير مع قوم أسد بالنهار رهبان في الليل.«

من يُبايع المهدي في موقفه بين الركن والمقام؟
أربعة  وأحد  امللئكة،  أهميِّ  من  وهو   ،األمني جربائیل  األول:  القسم 

أعاظمهم، طبقاً للفهم اإلسلمي.
القسم الثاني: مّمن يبايع اإلمام املهدي يف موقفه األّول.

أصحابه اخلاّصون الذين كانوا يعرفونه على حقیقته يف غیبته الكربى، فإنّنا 
سبق يف تاريخ الغیبة الكربى أن قلنا: إّن هناك نفر قلیل من البشرية يف كل 
جیل، ميكن أن يكون مطلعاً على حقیقة املهدي ومكانه. وهناك من 
الروايات ما يدل على وجود مثل هؤالء األفراد، وقد سبق أن رويناها هناك.7 
وبالطبع سیكون هؤالء، مع سائر املخلصني املمّحصني الناجتني عن التخطیط 
اإلهلي العام، حاضرون خطاب املهدي يف املسجد احلرام، وقد يكونون 
على  التعّرف  يف  حيتاجون  وال  االجتماع.  هبذا  سابق  خاص  موعد  على 

شخص اإلمام املهدي إىل أي إثبات.
 ،ومعه فسوف يكونون هم األوائل من املبادرين إىل البیعة بعد جربائیل
واملدافعني عنه عندما حياول املنحرفون قتله، عند مساعهم اخلطبة، كما دّلت 

علیه رواية ممّا نقلناه عن المجلسي يف »البحار«، خلل أخبار اخلطبة، بل 
سیكونون اللسان الناطق يف إيضاح ما ينبغي إيضاحه يف هذه الساعة األُوىل.

القسم الثالث: مّمن يبايع اإلمام املهدي؛ 
سائر املخلصني الذين كانوا يف مّكة، وقد انتظروا الظهور بفارغ الصرب.

أمير العالم
من احلديث عن البیعة: أنّه ورد يف بعض الروايات اليت مسعناها عن البیعة: 
أّن اإلمام املهدي يشرتط على نفسه أُموراً إىل جانب ما يشرتطه على 

أصحابه من األُمور.
 املهدي األمام  أّن  األُمور:  هذه  علیه  تؤّكد  الذي  األساسي  واملفهوم 
سیكون قائداً شعبّیاً يعیش حیاة اعتیادية بعیدًة عن الفخفخة واجلربوت اليت 
عاشها حّكام العهد السابق على الظهور، فهو »يمشي حين يمشون، ويلبس 

كما يلبسون، ويركب كما يركبون، ويرضى بالقليل.«
وكذلك كان رسول اهلل خلل حكمه، وكان أمري املؤمنني علي بن أيب 

طالب الذي يقول:
»فو اهلل ما كنزت من دنياكم تبرًا، وال ادخرت من غنائمها وفراً، وال أعددت 
لبالي ثوبي طمراً.. ولو شئت الهتديت الطريق إلى مصّفى هذا العسل ولباب 
هذا القمح، ونسائج هذا القز. ولكن هيهات، أن يغلبني هواي، ويقودني جشعي 
على تخّير األطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة َمن ال طمع له في القرص وال عهد 
له بالشبع... أأقنع من نفسي بأن يُقال: أمير المؤمنين، وال ُأشاركهم في مكاره 

الدهر، أو أكون لهم ُأسوة في جشوبة العيش.«8 
وكذلك ينبغي أن يكون املهدي، بصفته احلاكم األعلى للدولة العاملیة 
للدولة  األعلى  الرئیس  أّن  اإلسلم،  يف  العاّمة  القواعد  من  فإّن  العادلة، 
اإلسلمیة جيب علیه أن يعیش يف حیاته الشخصیة على مستوى أفقر فرد 

يف شعبه. وستأيت تطبیقات ذلك عند احلديث عن دولة املهدي ونظامها.

ُأسلوب السالم عليه
أخرج ابن الصباغ يف »الفصول املهّمة«9 عن أيب جعفر - يف حديث 

- يقول فیه: 
»فعند ذلك خروج قائمنا، فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة... فأّول ما ينطق 
هذه اآلية: »بَِقيَُّة اللَِّه َخيـٌْر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن«،10ثمَّ يقول: أنا بقيَّة اهلل وخليفته 
وحجَّته عليكم. فال ُيسلِّم عليه ُمسلِّم إالَّ قال: السالم عليك يا بقيَّة اهلل في 

األرض...«
ويف ُمنتخب األثر11 نقلً عن إكمال الدين للـصدوق: »أنَّه روى أنَّ التسليم 

على القائم أن يُقال:السالم عليك يا بقيَّة اهلل في أرضه.« 
عن جابر، عن أيب جعفر قال: 

»َمن أدرك منكم قائمنا، فليقل حين يراه: السالم عليكم يا أهل بيت النبوَّة، 
ومعدن العلم، وموضع الرسالة.«12 

وأخرج الشيخ الُحريِّ يف »الوسائل«،13 بإسناده عن عمر بن زاهر، عن أيب 
عبد اهلل قال: سأله رجل عن القائم ُيسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال: »ال، 
ذاك اسم سمَّى اهلل به أمير المؤمنين، لم ُيسمَّ به أحد قبله وال ُيسمَّى به أحد 

دولة كريمة

البیعة االولی
الشهيد السّيد محّمد الصدر
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بعده إالَّ كافر!«
قلت: ُجعلت ِفداك، كيف ُيسلَّم عليه؟

قال: »تقول: السالم عليك يا بقيَّة اهلل في أرضه.«
مثَّ قرأ: »بَِقيَُّة اللَِّه َخيـٌْر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن...«

واملراد من هذا اللقب: كون املهدي هو الباقي من خطيِّ األنبیاء واألولیاء 
والصاحلني، الذين مهَّدوا لوجوده وضحُّوا من أجل تطبیق عدله، فأصبح هو 
النتیجة الطبیعیة الكربى جلهودهم، والقیمة العالیة ألقواهلم وأعماهلم، فاملراد 

.بقیَّة أنبیاء اهلل وُرُسله من »بقیيِّة اهلل« كونه
ا ُنِسَبت البقیَّة إىل اهلل ُمباشرة؛ باعتبار كون هذا اخلطيِّ املـُقدَّس على طوله  وإمنَّ
خطَّاً مُمثيِّلً لعدل اهلل ودعوته احلقَّة، وهو - عزَّ وجلَّ - مؤسيِّسه وخُمطيِّطه من 

أجل تربیة البشرية والسري هبا حنو الكمال.
فباعتبار  أرضه.  يف  اهلل  يُقال:بقیَّة  حني  اهلل«  »أرض  إىل  نسبتها  وأمَّا 

تأسیسه للدولة العاملیة العادلة على جمموع الكرة األرضیة.
ومن املعلوم أنَّ أرض اهلل هي كل الكرة األرضیة، ال يستثين منها أيَّ منطقة 
أو جمتمع، كما أنَّه يف عصره هو القائد اإلهلي الوحید املوجود يف جمموع 

هذه األرض.

الهوامش:
1. انظر املصدر املخطوط.

2. نعمانی، »الغیبة«، ص139.
3. طوسی، »الغیبة«، ص24.

4. طربسی، »االحتجاج«، ص431.
5. صافی، »منتخب االثر«، ص468.وانظر نفس املضمون يف »امللحم والفنت« ألبن 

طاووس، ص122.
6. سیوطی، »احلاوي«، ج 2، ص 145.

7. انظر »تاريخ الغیبة الکربی«، ص 74 منه وغريها.
8. »هنج البلغة«، شرح: حممد عبده، ج 2، ص 79 - 81.

9. ابن الصباغ، »الفصول املهّمة«، ص 322.
10. سورة اهلود، اآلية 86.

11. صافی، »منتخب االثر«، ص 517.
12. نفس املصدر، ص 517.

13. »وسائل الشیعة«، كتاب املزار من كتاب احلج، ج 2، ص 468.

المصدر: »موسوعة اإلمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
الجزء 3، ص 242-259؛ بالتخليص.

خیر البرّية

روی أحمد يف »فضائل الصحابة« بإسناده عن أيب سعید اخلدري، قال:
كنا منشي مع النيب فانقطع شسع نعله، فتناوهلا علّي يصلحها، مث 

 :مشی فقال
»إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله.«

قال أبو سعید: فخرجت فبشره مبا قال رسول اهلل، قلم يکرب به فرحا، 
كأنه شيء قد مسعه.1

وروى ابن أبي شيبة يف »املصّنف« بإسناده عن أيب سعید اخلدری، قال:
کّنا جلوسا يف املسجد، فخرج رسول اهلل و فجلس إلینا و لكأن على 

 :رؤسنا الطري. ال يتكلم أحد منا. فقال
»إن منکم رجل يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم على تنزيله.« 

فقام أبوبكر فقال: أنا هو يا رسول اهلل؟ 
قال: »ال.« 

فقام عمر فقال: أنا هو يا رسول اهلل؟ 
قال: »ال، ولكنه خاصف النعل في الحجرة.« 

قال: فخرج علینا علي و معه نعل رسول اهلل يصلح منها.2 

الهوامش:
1. »فضائل الصحابة«، ج 2، ص 627، ح ۱۰۷۱؛ »املستدرك على الصحیحني« 
ج ۳، ص ۱۲۲-۱۲۳؛ »اخلصائص للنسائی«، ص ۱۳۱؛ »حلیة األولیاء«، ج ۱، 
اخلطاب«، ج1، ص 46، ح ۱۱۵؛ »جممع  مبأثور  »الفردوس  الديلمی،  ص 67؛ 

الزوائد«، ج ۹، ص ۱۳۳.
2. »املصنف«، ج ۷، ص ۳۷۰، ح ۳۲۰۷۳.

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، صص 84- 85.

عبدالّرحيم مبارک

علي قاتل علی التأويل

دولة كريمة
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موعود األديان

المنجي في المذهب الزيدي
املذهب الزيدية هی الفرقة املنسوبة اىل زيد بن علی، إنه و إن 
بثأر جده احلسني صارت سببا  مل يدعی االمامة لکن ثورته و طلبه 
 للعتقاد بامامته کامام خامس من قبل اتباعه و مريديه.و قد اتصف
بالشجاعة الفائقة و العلم الغزير، و کانت ثورته على االمويني فی عصر 
خلفة هشام بن عبد الملک حیث ظهر فی »الکوفة« و کانت شهادته سنة 

121 او 122 هـ.ق.1 
قد أدرک زيد األئمة الثلثة:

والده اإلمام علی بن احلسني )38 -94هـ.ق.(؛
وأخوه األکرب أبو جعفر محمد بن علی بن الحسين )57 - 114هـ.ق.(؛

وابن أخیه اإلمام جعفر بن محمد الصادق )83- 148هـ.ق.(
أخذ عن أبیه مث عن أخیه حممد الباقر، وکان اإلمام الباقر ينظر إلیه 
نظر أخ عطوف ويثنی علیه ويطريه ويقول فی حقه: »هذا سيد أهل بيته 

والطالب بأوتارهم.«2 

اإلمامة عند الزيدية
واحد  عامة لشخص  رئاسة  الزيدية،  عند  الشرعي  االصطلح  اإلمامة يف 
يف أمور خمصوصة، على وجه ال يكون فوق يده يد أخرى. واملعروف عند 
الزيدية أن اإلمام جمرد ناقل للشرع ومطبق ألحكامه وفق علمه واجتهاده، 
ولیس مشرعا، وال معصوما عن اخلطأ، بل ال جتب طاعته يف غري ما تتوقف 
علیه صحة إمامته، كتنفیذ األحكام وتعیني الوالة وتسیري اجلیوش وحنو ذلك. 

 واملشهور من مذهب الزيدية أهنم يرون أن اإلمام علي بن أيب طالب
كان األوىل واألحق باخللفة بعد رسول اهلل، ال تعصبا لقرابته من رسول 
بروية  التاريخ  يف  جرى  ما  مع  وتعاملوا  وكفاءته،  ألهلیته  ولكن   ،اهلل

وحكمة، كما صنع اإلمام علي نفسه.
قال اإلمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم )ت 298ه.ق.( يف وصفه 

لإلمام املفرتضة طاعته من أهل البیت: 
اإلمام الذي تجب طاعته هو أن يكون من ولد الحسن أو الحسين ويكون 
الدنيا  وفي حطام  عز وجل جاهدا،  اهلل  أمر  وفي  نقيا،  تقيا، صحيحا،  ورعا، 
زاهدا، فهما بما يحتاج إليه، عالما بملتبس ما يرد عليه، شجاعا، كميا، بذوال، 
سخيا، رؤوفا بالرعية، رحيما، متعطفا متحننا، حليما، مواسيا لهم بنفسه، مشاركا 
لهم في أمره، غير مستأثر عليهم، وال حاكم بغير حكم اهلل فيهم، رصين العقل، 
بعيد الجهل، آخذا ألموال اهلل من مواضعها، رادا لها في سبلها، مفرقا لها في 
وجوهها التي جعلها اهلل لها، مقيما ألحكام اهلل وحدوده، آخذا لها ممن وجبت 
عليه ووقعت بحكم اهلل فيه، من قريب أو بعيد شريف أو دني، ال تأخذه في اهلل 
لومة الئم، قائما بحقه، شاهرا لسيفه، داعيا إلى ربه، مجتهدا في دعوته، رافعا 
لرايته، مفرقا للدعاة في البالد، غير مقصر في تأليف العباد، مخيفا للظالمين، 
مؤمنا للمؤمنين، ال يأمن الفاسقين وال يأمنونه، بل يطلبهم ويطلبونه، قد باينهم 
يبغيهم  جاهدون،  هالكه  وعلى  خائفون،  له  فهم  وناصبوه،  وناصبهم  وباينوه، 
الغوائل، ويدعو إلى جهادهم القبائل، متشردا عنهم، خائفا منهم، ال تردعه وال 
تهوله األخواف، وال يمنعه عن االجتهاد عليهم كثرة اإلرجاف، شمري مشمر، 

مجتهد غير مقصر. فمن كان كذلك من ذرية السبطين الحسن والحسين موعود األديان
فهو اإلمام المفترضة طاعته الواجبة على األمة نصرته. 

تلك الشروط قد يرى البعض أهنا صعبة، بل ذكر عبدالصمد الدامغاني أن 
مما نقم على الزيدية هو شروط اإلمام الصعبة لديهم... فنعم ما نقموا به.3

العقائد املشرتکة بني فرق الزيدية الرئیسیة )اجلارودية، السلیمانیة، الصاحلیة، 
و...( عبارة عن:

- االعتقاد بالعدل االهلی؛
- القول باالختیار و نفی اجلرب؛

- التأکید على أصل االمر باملعروف و النهی عن املنکر؛
- االميان بإمامة اإلمام علی و احلسن و احلسني و من بعدهم تکون 

االمامة فی ولد احلسنني؛
و من شروط االمامة عندهم باالضافة اىل الثورة والقيام بالسيف، العدالة، 
العلم بالدين و... و تولی الزيدية قضیة الثورة و القیام بالسیف اهتماما کبريا 

فی فکرها السیاسی.
- االميان بظهور االمام املهدی؛

- رفض التقیة )کتمان املذهب و املعتقد الدينی(.4 

المهد ي عند الزيدية
هناك اضطراب وتناقض يف النصوص الواردة عن االئمة الزيدية حول االمام 
املهدي -واقصد باالئمة الزيدية املتقدمني منهم من مؤسسي املدارس 
الفكرية الزيدية. فنرى صرحيا للمام الزيدي اهلادي بن حيىي يذكر اسم االمام 
املهدي بعد ذكره للئمة امري املؤمنني علي بن ايب طالب واحلسن واحلسني 

والسجادوذلك يف كتاب »الوصیة«.
يف كتابه   احلسن االمام  ابناء  من   املهدي ان  يذكر  نراه  يف حني 
االحكام اجلزء الثاين، ويبدو ان قول الزيدية بنكران الغیبة وذلك لتعارض 
الفكره مع شرط استحقاق االمامة االساسي عند الزيدية وهو مبدأ الدعوة 
 العلنیة واخلروج بالسیف مما حدى هبم اىل نكران الغیبة للمام املهدي
اي مبعىن ان تعارض الفكرة مع الطموح السیاسي الئمة الزيدية قدجعلهم 

يبتعدون كثريا عن االمامیة يف مبدأ الغیبة واالنتظار.
تعتقد الزيدية بظهور اإلمام املهدي يف آخر الزمان، وأنه ميلك األرض 
وختضع له أهل األديان، وأنه من أهل البیت، ويف بعض الروايات أنه 
 وال يعتقدون بأنه وباخلصوص من ولد احلسن ،من ولد فاطمة
من ولد احلسني أي ابن احلسن العسكري، وال يعتقدون بعصمته 

وال بوالدته وال بغیبته.5 
:قال الكاظم الزيدي )من اساتذة الزيدي(6 يف عقائد الزيدية يف املهدی

 أن اإلمام المهدي عند الزيدية مسألة أجمعت عليها العترة، وأن رسول اهلل
وعد بوالدة وظهور رجل في آخر الزمان، في زمن انتشار الفتن والهْرج والمْرج 
يقوم ويدعو فيستنقذ اهلل به األمة، فيحل العدل مكان الظلم، والغنى والكفاف 
مكان الجوع والفقر، ولم يحدد رسول اهلل زمنا لخروجه بل كانت األخبار 
بأنه سيكون في آخر الزمان، وهو عند الزيدية من ذرية فاطمة الزهراء، قال 
أبو خالد الواسطي: سألنا زيد بن علي عن المهدي أكائن هو؟ فقال: نعم. 

فقيل له: أمْن ولد الحسن أم من ولد الحسين؟ فقال زيد: »أما أنه من ولد 
 7،»وهو كائن ممن شاء اهلل من ولد الحسن، أْم من ولد الحسين ،فاطمة
وقال اإلمام المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة، لما تظاهرت الروايات في هل هو 
من أبناء الحسن أو الحسين: وقد أجمل كثير من األئمة في هذا الباب، 
وذكروا أن المهدي من ولد فاطمة، ولم يعنوا بما وراء ذلك، وهل هو من 
ولد الحسن أو من ولد الحسين؛ ألن الكل معدن اإلمامة ومحل الرئاسة 
والزعامة«،8 فكان اإلمام المهدي؛ من ولد فاطمة ممن شاء اهلل أن يكون 
من ذرية الحسن أو الحسين كما جاء عن أعالم العترة ثقل اهلل األصغر، وكما 
في الروايات المتواترة عن رسول اهلل أنه من ولد فاطمة بدون تخصيص، 
وإن خصصت بعض الروايات البطن فيعترضها إجماع العترة ومواقفهم التاريخية 
وذلك عند خروج اإلمام محمد بن عبداهلل النفس الزكية الحسني، وخروج اإلمام 
أنهم  العترة  من  األخيار  بعض  ظن  فقد  الحسيني،  الصادق  جعفر  بن  محمد 
مصاديق مهدي آخر الزمان فلم يمنعهم انتسابهم للحسن أو الحسين من 
ذلك التقدير، ولو صح عندهم أنها في بطن مخصص لما قدروا كون المصاديق 
في البطن اآلخر، واسمه كما جاء في األخبار ورواه اإلمام القاسم بن إبراهيم 
الرسي، كاسم الرسول واسم أبيه كاسم أبي الرسول، محمد بن عبداهلل.

علي  وأسالفه،  آبائه  منهاج  على  الدعوة  فسيكون  الخروج،  عند  دوره  وأما 
والحسين  الرضية،  والنفس  الزكية،  والنفس  وزيد،   ،والحسين والحسن، 
الحسن  األطروش  والناصر  الحسين،  بن  يحيى  الحق  إلى  والهادي  الفخي، 
واالنتصار  والسنة،  الكتاب  إحياء  إلى  العترة،  أعالم  من  وغيرهم  علي،  بن 
من  اهلل  وييسر  األمة،  عليه  فتجتمع  الناس،  بين  العدل  وإحالل  للمظلومين، 
التوفيق وأسباب النصر ما يجعله يظهر على أعدائه بما لم تستقم األمور لدعوي 
علوي فاطمي قبله، ونشير إلى أن اإليمان باإلمام المهدي عند الزيدية ال يعني 

الخنوع واالنتظار لذلك المخلص المجدد، ويترجم ذلك اإلمام زيد بن علي: 
المهدي حق، وهو كائن منا أهل البيت، ولن تدركوه وذلك يكون عند انقطاع من 
الزمن، فال تنكلوا عن الجهاد مع الداعي منا إلى كتاب اهلل وسنة رسوله القائم 

بذلك الموثوق به، إمام لكم وحجة عليكم فاتبعوه تهتدوا.«9
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عمد املرابون للتسرب إىل الكنیسة املسیحیة منذ عهدها األول هبدف حتطیم 
ثقافتها من الداخل. وأصبحت املؤامرة جلیة ىف القرن الثالث عشر، عندئذ 
شكل البابا انيوسينس حماكم التفتیش. وقد استمر عمل حماكم التفتیش أيام 

ايزابيال و فرديناند )1475-1504م.(.
وملا جاء حكم توركومادا وجدت حماكم التفتیش أن خليا املرتدين املخربني 
تنتشر انتشارا سريعا وواسعا يف البلد بأسلوب دقیق التنظیم، عندئذ طردت 
»أسبانیا« الیهود من أراضیها مثلما فعلت باقِي الدول األخرى، وقد شجع 

ذلك املتطرفني على العنف واملذابح ضد الیهود.
ويف القرن السابع عشر عاد عملء رجال املصارف العاملیني الیهود وتسربوا 
الفرنسیة  الثورتني  إبان  واسع  نشاط  هلم  وكان  األسبانیة  اخلزانة  إلدارة 

واإلجنلیزية، كما عملوا على أضعاف االقتصاد األسباين وهتیئة جو الثورة.
يف 1856م. نظم عملء كارل ماركس أول اضراب عام يف أسبانیا.

يف 1868م. أرسل زعماء احلركة الثورية العاملیة السينور فانيلى إىل أسبانیا.
وقد كان فانیلى صديقا لـباخونين الذي كان على علقة مباركس وانجلز ومت 

تكلیف فانیلى بتوحید نشاطات ألفوضويني مع الثوريني املاركسیني.
يف 1870م. مت طرد فانیلى من »املؤمتر األول لقادة احلركة الثورية العاملیة«، 
مع  الوثیقة  الصلة  على  يبق  ومل  ماركس  سیاسة  عأرض  فانیلى  ألن  نظرا 

باخونني وتابع فانیلى وباخونني نشاطهما يف أسبانیا كل على حدة.
يف 1872م. أنشأ باخونني »التحالف االشرتاكى الدميوقراطى«، بعد أن 
متكن من التا ثري على القادة الثوريني األسبان، ولكن احلكومة أصدرت قرارا 

مبنع هذا التنظیم، فبقى يعمل سرًا.
يف 1873م. وافق اجلناح األسباين للماركسیة الدولیة يف املؤمتر العام الذي 
ومت  ألفوضوية،  الرفض  حركة  مع  يتحالف  أن  على  »سراقوسا«  يف  عقد 
إنشاء حتالف »الكامورا«،1 وقد رافق هذا النشاط الثوري عهد من اإلرهاب 
والفوضى، مما أدىإىل قیام الجنرال بافيا حبركة انقلبیة، وعندها عاد العمل 

الثوري للسرية.
يف 1876م. عاد العمل الثوري للظهور بعد أن قام أعضاء احلركة الثورية 
مبساعدة قادة »احلركة التحررية املعتدلة« - القائمة يف ذلك الوقت - وقد 
أتاح ذلك تغذية الصراع بني أحفاد امللك دون كارلوس من جانب، ويني 

أحفاد ايزابیل من جانبآخر، وانتهى الصراع هبزمية أنصار أحفاد كارلوس.
يف 1887م. مت تنظیم »احتاد العمال«، ولكن كاملعتاد، سرعان ماوجد قادته 
وبداوا  املتطرفون،  الثوريون  إلیه  وتسرب  االحتاد،  خارج  أنفسهم  املعتدلون 

أعمال التصفیة من الداخل. 
ويف 1888م. نظرا الستمرار أعمال التصفیة الداخلیة للمعتدلني يف احتاد 
العمال، أعلن بابلو اجلسياس إنشاء »اإلحتاد العام للعمال«. وضم أكرب 
عدد من املعتدلني، ولكنه مل يتمتع بدعم حكومى. وأعلنت احلكومة قیام 
واخلارجون  والفوضويون،  املتطرفون،  إلیه  انضم  الذي  االيبريي«2  »اإلحتاد 

على القانون.
ويف 1910م. شكلت االحتادات العمالیة املتطرفة اإلحتاد النقاىب العام وبقى 

يعمل إىل جانب العديد من النقابات األخرى.

دور الیهود الصهاينة

الصهیونیة بین السرية والعلنیة 13

النقابات، مث مت حلها، وذلك بسبب االضرابات الصهیونیة بین السرية والعلنیة 13 ويف 1913م. مت تعلیق 
املتكررة.

ويف 1916م. اعید تنظیم احتاد نقاىب متطرف باسم »T.R.C« وظهر على 
املسرح »بیساتا« و »سیجوي« اللذان وحدا العمل النقاىب يف »برشلولة«.

املعتدلني يف نشاطهم وأنشأوا »اإلحتاد  القادة  يف 1920م. استمر بعض 
النقاىب احلر«.

يف 1921-1923م. اشتد النزاع بني احلركات النقابیة الیمینیة من جهة 
عنف  حاالت  وسادت  االضطرابات  وعمت  أخرى،  جهة  من  والیسارية 
واغتیاالت للقادة العمالیني هبدف أن يضعف بعضهم البعض، حىت عمت 
الفوضى، مما أدى بامللك إىل تكلیف اجلنرال بريمو دي ريفييرا بضبط األمن، 
ومنحه الصلحیات العسكرية ملنع الثسیوعیني من القیام بثورة أخرى. فقام 
ريفييرا بإهناء احلرب مع املغرب هناية ناجحة، تبلورت خلهلا شخصیة الجنرال 

فرانكو وازدادت شعبیته ومتكن من كسب ود وصداقة الشعب املغرىب.
وقد قام ريفیريا بإعادة النظام للبلد وحتسني أحوال العمال، وذلك بعد أن 
استخدم الرجو كاباليرو لتخفیف حدة النزاع بني العمال وأصحاب العمل، 
ولكن كابالريو أنشأ عشرات من اخلليا الشیوعیة يف خمتلف أحناء أسبانیا، 

وفقا ملا أعلن عنه صراحة فیما بعد.
يف 1925م. مجعت املاسونیة 21 جنراال من أصل 23 جنرال اسباين حتت 
شعار »اإلحتاد العسكرى االخوى« وطلبوا منهم العمل على حتقیق النظام 
بالوالء،  ميني  باداء  وقاموا  هؤالء،  ضمن  من  فرانكو  يكن  ومل  اجلمهورى 
ووضع املاسونیون حتت تصرفهم ملیون ونصف ملیون بیزيتا ملساعدهتم على 
اهلرب يف حالة الفشل، كما تسلموا )حسبما بینته الكشوف املقدمة للمؤمتر 
الشیوعى األول سنة 1193م.( 240 ألف جنیه اسرتلیىن حلساهبم اخلاص، 
باإلضافة إىل وضع 2.5 ملیون بیزيتا حتت تصرفهم لشراء أسلحة وذخائر. 
ويفید الجنرال موال3 أن غالبیة اجلنراالت حنثوا بعهدهم بعد شعورهم بأهنم 

استغلوا لتنفیذ خمططات ستالين السرية الشیوعیة.
* ويف عام 1929-1930م. تدهورت صحة ريفیريا مما أثر على قدرته على 
اختیار األشخاص، وقد اختار اثتني من زعماء احلركة اإلشرتاكیة مها بستيرو 
وسابوريت وطلب منهما إعادة تنظیم اجلهاز االنتخاىب لیتمكن الشعب من 
تقرير مصريه واالختیار ما بني امللكیة واجلمهورية - ولكنهما قاما بالسیطرة 
على اجلهاز اإلنتخاىب، وانتشر التزوير مما أدى النتخاب حكومة اشرتاكیة 
كان من بني أعضائها أعضاءاً خملصني ولكنهم بدون صلحیات حیث 

كانت السلطة احلقیقیة بأيدى الشیوعیني والفوضويني.
ويف نفس الوقت بدأت محلة من التشهري واالشاعات واالهتامات ضد امللك، 
مما أدى به إىل التنحى عام 1931م. بعد إعلن نتائج اإلنتخابات وبعد أن 
أصدر بیانا للشعب قال فیه: إنه اضطر للتنحى وآثر عدم استعمال سلطاته 

الدستورية خوفا من انقسام البلد ومقاتلة األسباين لألسباين.
ويقول اجلنرال موال:

بعد انتخاب الحكومة اإلشتراكية في أسبانيا، ورحيل الملك عن البالد، حدث 
تدافع واسع النطاق لالنضمام إلى محافل الشرق األكبر الماسونية، وقد فكر 
المسئولون والرسميون أنهم بطلبهم الدخول إلى هذه المحافل فأنهم سيكونون 

بمأمن من الظلم الذي كانت تمارسه األغلبية الماسونية فى الحكومة، وأنهم 
يبرهنون بهذا الطلب عن إيمأنهم بالحكم الجمهوري وبذلك ينجون من خراب 

محتم.
وقد كتب تشرشل أيضا عن هذه احلكومة:

لقد ساعد الشيوعيون في إقامة حكم جمهوري، ليتمكنوا مرة أخرى من ضربه، 
وخلق المزيد من الفوضى االقتصادية والسياسية، للتوصل إلى أن يعلن القادة - 
بالمنطق - إلى شعبهم الذي عمته الفوضى: بأن الطريق الوحيد الستعادة النظام 

والقانون وإلنقاذ الموقف ال يكون إال بدكتاتورية البروليتاريا.
وقد مت االتفاق على النقاط الثماىن اآلتیة يف اجتماع عقد يف نأدى »اتینیو«4 

يف »مدريد« لدراسة الربنامج السیاسى للحكومة االشرتاكیة:
1. خلق دكتاتورية مجهورية.

2. معاقبة كل مسئول عن أي عمل غري شرعى يف ظل هذه الدكتاتورية فورا.
3. تسريح احلرس األهلي واجلیش والبولیس واستبداهلم باجلیش اجلمهوري 

الذي يتم اختیارة من الطبقات العمالیة ومن أعضاء النوادي اجلمهورية.
4. مصادر ة ممتلكات اهلیئات الدينیة.

5. تأمیم األراضي.
6. القضاء على وكاالت الصحافة املعادية للنظام اجلمهوري الدكتاتوري.
7. استغلل املدارس التكنولوجیة وبعض األبنیة األخرى للخدمة العامة.

8. تأجیل انعقاد اجمللس التشريعى ألسبانیا و»الربتغال« حىت يتم تنفیذ هذا 
الربنامج.

ومت إنشاء دكتاتورية قاسیة عدمية الشفقة حتت شعار »اجلمهورية العمالیة« 
ومت وضع الدستور مبعرفة ثورى مدرب يدعى جيمينيز اسوا.5

غري  املدارس خللق جیل  العلمانیة يف  وإدخال  ورجاله،  الدين  مهامجة  ومت 
متدين معاد للقیم االجتماعیة، حبیث يتم دفعه واستعماله كقوة ضد النظام 

والقانون.
وظهر احرتاف القتل بشكل واسع ألي عدد معاد للثورة، وكذلك مت استعمال 

كل وسائل اإلرهاب من قتل وتعذيب وحرق وبرت لألعضاء وخلفه.
ويف ديسمرب 1932م. أسس أحد القادة السیاسیني البارزين ويدعى ازانا6 
رابطة باسم »الرابطة االحلادية« قامت بتمويلها جملة »سني ديوس«7 ومعناها 
منكرو األلوهیة، ووجه ازانا اهتمامه األكرب للقضاء على الكنیسة ورجاهلا 
حتت شعار الدميوقراطیة. وأعلن القادة للشعب أهنم قد حترروا من سیطرة 
الكنیسة ورجال الدين الذين حتالفوا مع اإلقطاعیني من امللوك واملستبدين ومت 
إحراق أكثر من 300 كنیسة يف مائة قرية ومدينة متباعدة يف وقت واحد.

ويف يناير 1933 كان الدور التايل للمخطط هو خلق حالة من الفوضى 
والشغب، فقامت ثورة يف كتالونیا، وأعلن البولیس إنه تأكد من صرف مبالغ 
ضخمة إلشعال الثورة، وأنه عثر على مبالغ ضخمة من املال عند تفتیش من 
مت القبض علیهم، ومت إعلن إنه عثر على خمازن ضخمة لألسلحة والذخائر 

يف أحناء أسبانیا.
ويف 1934م. قامت ثورة يف »اسرتوريا«8 ومت توجیه االهتام لبعض الضباط 

ببیع األسلحة.
وقد حاول اجلنرال فرانكو إعادة تنظیم اجلیش ولكنه مل يتلق مساعدة كافیة 

فی الثورة الشیوعیة فی أسبانیا
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من احلكومة وتدهورت األحوال من سىيء إىل أسوأ.
اجمللس  حبل  زامورا9  الكاال  الرئیس  قام  األحوال  لتدهور  نظرا  وىف 1936 
التأسیسي »CORTES« وحدد 16 فرباير 1936م. موعدا  التشريعى 
النتخابات عامة، فقام جيل رويلز و كافالؤ سويتلو حبملة معادية للشیوعیة، 

بینما أصدر البلشفة نشره حتت اسم »أصدقاء روسیا« للدعاية هلم.
قائد احلرس  بوزاس  الجنرال  فرانكو بكل من  اتصل  ا النتخابات  يوم  ويف 
الشعىب، و الجنرال موليرو وزير احلربیة، واخطرمها بأن الشیوعیني املنتخبني 
للمجلس التشريعى املنحل يططون إلثارة الشغب وأعمال العنف هبدف 
اإلطاحة باحلكومة اجلمهورية واقرتح إعلن األحكام العرفیة اليقاف الشغب، 
ومتكن من احلصول على موافقة أغلبیة القادة على ذلك، وكان يلزم احلصول 
القرار، ولكن رئیس الوزراء طلب  على توقیع رئیس الوزراء على مثل هذا 
اعفاءة من توقیع هذا القرار، فقام فرانكو بتحمیله مسئولیة ما آلت إلیه احلالة 
وطلب منه ضرورة العمل على إنقاذ البلد، فصدر قرار بأبعاد فرانكو إىل 
جزر الكناري، ولكنه قبل مغادرة البلد اتفق مع اجلنرال موال واجلنرال فاريل 

على طريقة للتصال السري فیما بینهم.
الشیوعیة  استانف عملء  الكناري حىت  إىل  أسبانیا  فرانكو  أن غادر  وما 
صفوف كافة  جتمیع  مت  وكذلك  الباسك  مع  بالتحالف  وقاموا  نشاطهم 

اجلهات الیسارية، وقاموا بتشويه مسعة املنافسني والتشكیك يف كفاءهتم.
ويف انتخابات غري نزيهة )وبعد اإلعادة( كانت النتائج لصاحل اجلبهة الشعبیة 
رغم أهنا ىف احلقیقة متثل أقلیة فعلیة بعیدة عن الفوز، وقد حصلوا على 265 
مقعد وهو نفس العدد الذي تنبأ به الرجو كاباليرو يف سجنه، يف احلديث 

الذي أجراه معه ادوارد نوبلر.
وبعد إعلن نتیجة اإلنتخابات مت تشكیل »حكومة اجلبهة الشعبیة« برئاسة 

ازا نا و كابالريو و بريتو.
ويف خلل ستة اسابیع تالیة لذلك مت الرتكیز على أعمال اغتیاالت، وسرقات 
وإشعال حرائق يف املراكز السیاسیة القیادية ويف بعض املؤسسات اخلاصة ويف 

الكنائس، كما مت القیام بأعمال شغب، وإضراب، وقتل، وجرح...
كان ازانا قبل ذلك يظهر نفسه للشعب على إنه صاحب أفكار حتررية، 
ميارسه  الذي  اإلرهاب  على  وحيتج  الدين،  يعأدى  وال  باإلشرتاكیة  يؤمن 
اهلدامون الشیوعیون، كما كان قد تظاهر مبعارضته للمبادئ الثمانیة عندما 

أعلنتها احلكومة اإلشرتاكیة سنة 1931م.
وىف أبريل 1936م. نشرت صحیفة »صدي باريس« الوثائق الىت أصدرها 
الفرنسي« واملوجهة إىل  الشیوعى  التابع »للحزب  الفنیة«  »فرع اخلدمات 
»احلركة الثورية األسبانیة«، والىت تتضمن األوأمر النهائیة للثورة، والتعلیمات 
أوأمر االغتیاالت والشغب  للملشیات احلمراء األسبانیة، وتشمل  املوجهة 
الألزمة  اخلطط  ذلك  يف  مبا  التنفیذ،  وخطط  لذلك  الألزمة  والتنظیمات 
للتصرف مع رجال البولیس والطوارئ، وخطط السیطرة على املرافق العامة 

ىف أقصر وقت.
األسباين  احلربیة  لوزير  مطولة  رسالة  فرانكو  أرسل  1936/6/23م.  ويف 
أعاد فیها حتذيرة من أخطار حمددة، ولكن نظرا ألن الوزراء الشیوعیني كانوا 

يسیطرون على احلكومة وحتركاهتا مت إمهال هذه الرسالة.

الیمینیة(  املعارضة  اجلبهة  قادة  )أحد  سوتيلو10  أصدر  يف 1936/7/13 
يف اجمللس التشريعى »CORTES« بیانا عن انتشار االغتیاالت واحلرائق 
والفوضى، فوجه إلیه رئیس الوزراء اللوم - ومت بعد ذلك القبض علیه يف 
أغار  قتله، مث  الكنائس ومت  منزله حىت ساحة إحدى  منزله، وسحب من 
حرس الطواريء بعد ذلك على العديد من منازل الشخصیات البارزة املعادية 
للشیوعیة ولكن متكن أكثرهم من الفرار بعد أن مت حتذيرهم باألمر مسبًقا.

وهنا قرر فرانكو أن يبدأ العمل فأرسل رسائل بالشفرة إىل بعض اجلنراالت 
يف  الضباط  وبعض  ساليكويت  سانجورجو،  فانجول،  جوديد،  موال،  منهم 
إلنقاذ  العمل  على  اجلنراالت  وأقسم  النو  بكیبودي  اتصل  البحرية، كما 

أسبانیا من براثن الشیوعیة.
ژوبعدها طار فرانكو من »جزر الكناري« إىل »تطوان« باملغرب حیث كان 

ميكن االعتماد على القوات املغربیة املخلصة هناك.
ويف 1936/7/18م. جنح االنقلب العسكري بقیادة فرانشیسكو فرانكو 

واهنارت اجلمهورية الشعبیة.
اجلمیع  واجب  من  بأن  مقتضبا  بیانا  فرانكو  أصدر   1936/7/21 ويف 

الدخول يف هذا الصراع الواضح بني روسیا وأسبانیا.
للخليا  األوأمر  الشیوعیون  املسئولون  أصدر  فرانكو،  بیان  صدور  وفور 
تنفیذ  ومت  املصنفني كأعداء،  الضباط  مجیع  بتصفیة  يقوموا  بأن  الشیوعیة 
األوأمر بدقة مما أدى إىل اغتیال ثلثى الضباط فجأة ومبنتهى الربود. وامتدت 

اجملازر إىل السفن واملواىنء واملدن القريبة منها.
ووصل العديد من عملء الشیوعیة إىل مدريد حیث:

- وصل موسى روزنبرج كسفري لـ»موسكو« يف مدريد.
- ووصل انتينوف افسنكو "إىل برشلونة.

ومها يهوديان صهاينة.
وحكم روزنربج مدريد إبان الثورة األهلیة كأنه قیصر فیها، وقام بتنظیم منظمة 

»شكس«11 للقیام بأعمال التجسس واإلرهاب.
»سرايا  منظمة  إىل  وعهد  الكاتلىن،  األمحر  اجلیش  قیادة  افسنكو  وتوىل 
الطواريء« بالقیام بتصفیة أعداء النظام الشیوعى بعد أن مت تقسیم الناس 
مبهمتهم  وقاموا  والعاطفیة،  والدينیة  واالجتماعیة  العمالیة  میوهلم  حسب 
اإلعلم  وسائل  على  بالسیطرة  قاموا  وقد  شفقة  وبدون  وبربود  جبربوت 
وتوجیهها لصاحلهم وعملوا على عدم نشر إىل شىء ضدهم. ويلحظ أن 
إذاعة BBC - الىت متكن العملء من التسرب إلیها ملدة عامني وجهوا 
خلهلما السیاسة لصاحل الشیوعیني األسبان - مل تذع أو تشر يف إىل من 

تعلیقاهتا على حقیقة ماالقاة الناس على يد امللشیات احلمراء.
وانقسمت البلد يف هذه الفرتة إىل قسمني أساسیني:

• القسم األول: الموالون:12 حتت قیادة اجلبهة الشعبیة الىت ضمت إلیها مجیع 
ألفئات الیسارية، وقامت بتسريب دعاية أن جمموعة صغريه من

اجلنراالت دبرت انقلبا عسكريا ضد حكومة اجلبهة الشعبیة لتحويلها إىل 
دكتاتورية عسكرية وقد انقسم ذلك القسم الشیوعى إىل جمموعتني:

األوىل: تريد حتويل دكتاتورية الربولیتاريا إىل حكم مطلق كحكم ستالين.
والثانیة: تريد أن تكون أسبانیا جزءا ال يتجزا من اجلمهوريات السوفیتیة الىت 

تدعو هلا املاركسیة.
• القسم الثاني: كان يتكون من »الوطنیني«13 حتت قیادة فرانكو.

وضم إلیه كل أجزاء الیمني، إىل جانب امللكیني الذين نأدوا بإعادة امللك 
األسبانیة  الكتائب  فرانكو كذلك حزب  عائلة كارلوس. وضم جیش  إىل 
الیمیىن املتطرف الذي كان يضم نازيني أملان يؤمنون باحلرب الشاملة إلبادة 

الیساريني.
- وقد أهتم القسم األول القسم الثاين بالفاشیة، بینما أهتم القسم الثاين 
الىت حاول فرانكو  بالشیوعیة. وهكذا قامت احلرب األهلیة  القسم األول 
للشعب  بدعوة  فرانكو  فقام  زمامه،  أفلت  قد  األمر كان  ولكن  جتنبها، 
األسباين ملساندته بعد أن كان قد استنفد مجیع الوسائل ملنع الشیوعیني من 

ضرب ضربتهم الىت كان خمططا لتنفیذها يوم 1936/9/26.
والعجیب أن خطة فرانكو وجهودة هلزمية الشیوعیني مل تفشل رغم العوامل 

املضادة اآلتیة
- كان اجلیش النظامى يعاىن نقصا شديدا بعد أن استبدت به قوي األمن 

الىت كانت تسیطر علیها احلكومة الیسارية.
- قیام وزير اخلارجیة يف حكومة اجلمهوريني، والذي كان أيضا رئیسا عاما 
لشئون اجلیش األسباىن، بتعیني املئات من الضباط املوالني للحزب الشیوعى 
وأمت ذلك يف يوم واحد وقد عمل هؤالء على إجبار اجلنود لإلنضمام للحزب 

بالرتهیب والرتغیب.
- كانت جمموعة من اخلونة قد تسربت للجیش وتسلمت مراكز حساسة 

مبساعدة عملء موسكومن أعضاء حكومة اجلبهة الشعبیة.
يف  للثورة  املنظمة  الرتتیبات  مجیع  استكملت  قد  موسكو  كانت   -

 .1936/9/21
ومع كل ذلك جنح فرانكو يف هزمية القوى الشیوعیة واملتآمرين.

الهوامش:
1. CAMORRA
2. Iberian
3. Mola
4. ATENEO
5. Jiminez Asua
6. Azana
7. Sin Dios
8. Astruria
9. ALCALA ZAMORA
10. Sotelo
11. CHEKES
12. Loyalists
13. Nationanists

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

لقد كان »البیت واألسرة« يف يوم من األيام، احللقة األولیة لكل جمتمع، وكانا 
ملذا ومأمنا ألقرب األشخاص إىل بعضهم البعض ومأوى لكل رجل وامرأة 
الفتیان والفتیات، دروس احلیاة  وزوج وزوجة. األسرة اليت كان يتعلم فیها 
على مائدة األب واألم، ويتشبعون ويرتوون باحلب والعطف. لكن »اآلباء 
واألمهات« حتولوا الیوم إىل أكثر املعارف غربة. وكأنه إن مل تكن احملبة االهلیة 
الرابط بني الوالدين واألبناء، لكان كلمها ينسى واجباته جتاه اآلخر. حبیث 
أن الفتیان والفتیات، أصبحوا جيلسون الیوم إىل موائد الغرباء، ويتشربون من 
كؤوس حمبة »االخرين«. الیوم »رأيت العقوق  قد ظهر و استخف بالوالدين 
و كانا من أسوإ الناس حاال عند الولد و يفرح بأن يفتري عليهما«1 و »يجفو 

الرجل  والديه و يبر صديقه «2 
قرن اهلل سبحانه وتعاىل حّق الوالدين واإلحسان إلیهما بعبادته، وقرن شكرمها 
بشكره سبحانه وتعاىل، ألنّه هو وحده اخلالق، وهو الذي جعل الوالدين 
الّسبب الظاهر لوجود الولد، وهذا دلیل على شّدة وتأكید حّقهما واإلحسان 
إلیهما، وذلك من خلل القول والفعل، ألهّنما أحّبا الولد وأحسنا إلیه حال 
ضعفه وصغره، وبالتايل يقتضي تأّكد احلّق ووجوب الرّب هبما، وحترمي أدىن 
وأقّل مراتب األذى هلما، ومن ذلك التضّجر، أو التأّفف من خدمتهما، أو 

زجرمها بصوت مرتفع، أو نفض الید علیهما.
روی عن حمّمد بن سنان أن الرضا كتب إلیه : »حرم اهلل عقوق الوالدين 
لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة اهلل تعالى و التوقير للوالدين و تجنب كفر 
النعمة و إبطال الشكر و ما يدعو من ذلك إلى قلة النسل و انقطاعه لما في 
العقوق من قلة توقير الوالدين و العرفان بحقهما و قطع األرحام و الزهد من 

الوالدين في الولد و ترك التربية لعلة ترك الولد برهما.«3 
»عقوق الوالدين من الكبائر ألن اهلل تعالى جعل العاق  عصيا شقيا.«4 

ومن هو الیوم بدراية حقا على حقوق الوالدين ويضعها موضع التطبیق. ويف 
عامل الیوم تزداد دور العجزة واملسنني يوما بعد يوم، الن املزيد من األبناء 
أصبحوا يتجاهلون حقوق أبويهم. »رأيت ابن الرجل يفتري على أبيه و يدعو 

على والديه و يفرح  بموتهما...«5 
سألت أبا عبد اهلل عن قول اهلل عز و جل »َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحسانا«6 ما هذا 
اإلحسان؟ فقال: »اإلحسان أن تحسن صحبتهما و أن ال تكلفهما أن 
يسأالك شيئا مما يحتاجان إليه و إن كانا مستغنيين.«7 »و أما قول اهلل عز و جل 
ِ»امَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبـََر َأَحُدُهما َأْو ِكالُهما َفال تـَُقْل َلُهما ُأفٍّ َو ال تـَنـَْهْرُهما« إن 
أضجراك فال تقل لهما أف و ال تنهرهما إن ضرباك »َو ُقْل َلُهما قـَْوالً َكريما« إن 
ضرباك فقل لهما غفر اهلل لكما فذلك منك قول كريم. »َو اْخِفْض َلُهما َجناَح 
الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمة« ال تمأل عينيك  من النظر إليهما إال برحمة و رقة و ال ترفع 

صوتك فوق أصواتهما و ال يدك فوق أيديهما و ال تقدم قدامهما.«8 
إن رعاية الوالدين واحرتامهما واإلحسان إلیهما من جهة، ومواكبة األبوين 
ألوالدمها يف األعمال غري األخلقیة وغري الشرعیة يثري اإلستغراب والدهشة 
من جهة أخرى! فكیف ميكن النسان من املفرتض أن يكون مرشدا ودلیل 
وهاديا البنه حنو خالقه، أن يتحول إىل شريك له يف التعاضد والشراكة مع 
الشیاطني؟! وعندما حيید األب واألم اللذان جيب أن يكونا أول انسان يذكر 
أبنائهما، عن طريق احلق وجادة العدل، فكیف ميكن التوقع من أبنائهما 

اللذين يتعلمان على يديهما؟ 
»كان ذلك الزمان كان هالك  الرجل  على  يد أبويه فإن لم يكن له أبوان فعلى يد 

زوجته و ولده و إن لم يكن فعلى يد قرابته.« 9 
هذه هي العلقة التی تربطنا مع الوالدين. إن اهلل سبحانه وتعالی جعل لکل 
االبناء أبا واما. ان العلقة اليت تربطهم بنا هی نفس العلقه التی تربطنا بآبائنا 

اجلسمانیني. بعض االحیان حنن نصف معلمنا بـ»االب الروحي«.
وجاء فی خمتلف الروايات ان للنسان ابوين. االول هو السبب فی والدته 

وخلقته والثاين هو الذي يتولی تربیته وتکامله الروحي واملعنوی.
قال رسول اهلل: »أَنَا َو َعِليٌّ أَبـََوا َهِذِه اأْلُمَّة.«10

االمام هو الرمحة االهلیة الواسعة وجلیس شفیق ورفیق خملص واب حنون 
وحمبته مظهرا لرمحة اهلل الواسعة. کما جاء فی رسالة امام العصر الصادره 

:عن الناحیة املقدسة الی شیخ املفید
»و إنّا غير مهملين لمراعاتكم و ال ناسين لذكركم و لو ال ذلك لنزل بكم الأّلواء 

و اصطلمكم األعداء.« 
قال امرياملؤمنني: »إنا لنفرح لفرحكم و نحزن لحزنكم.«11 وقال االمام 
 :ألنا أرحم بكم منكم بأنفسكم.«12 وقال االمام الرضا« :الصادق
»ما من أحد من شيعتنا يمرض إال مرضنا لمرضه و ال اغتم إال اغتممنا لغمه و 
ال يفرح إال فرحنا لفرحه و ال يغيب عنا أحد من شيعتنا أين كان في شرق األرض 

أو غربها و من ترك من شيعتنا دينا فهو علينا.«13
هذا الکلم يشمل مجیع االئمة املعصومني يف عصرهم وزماهنم. يف فصل 
الغیبة القارص بعد غیبة أبینا احلقیقی فإن مجیع أبناء االمة هم أيتام اصبحوا 
بعیدين عن أبیهم ويستحقون الرمحة والشفقة حتی يأيت يوما يبحثوا فیه عن 

أبیهم وجيدوه وحيظون باالمان.
کل من مل يهتدی الی بیت أبیه احلقیقي اآلمن سوف يغرق يف النجاسة 
الظاهرية والباطنیة، الثقافیة منها واحلضارية ويتلوث باملعاملت والعلقات 
الدنسة املتلوثة ويفقدون احلیاة الطیبة فی هذا العامل ويف اآلخرة وهلذا السبب 
 فان »الهداية نحو االمام« تعترب من أفضل انواع رعاية أيتام آل حمّمد
واحملرومون من هذه احلقیقة يعتربون من أيتم األيتام. من خلل هذه اهلداية، 

الناس خترج من الطفولة وتصل الی البلوغ والکمال.14
فُرّد املعروَف باملعروف، وقابِل اإلحسان باإلحسان...
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زعیم مجاعة احلشاشني هو الحسن بن علي املعروف بـالصباح، أحد تلمیذ 
دار احلكمة اليت أنشأها احلاكم بأمر اهلل لتعلیم املذهب اإلمساعیلي الباطين، 

فمن هو ذلك احلسن الصباح؟
احلسن الصباح هو فارسی األصل والديانة من »خراسان« نشأ حر الفكر، 
وتعلم مع الشاعر الفیلسوف الشهري عمر الخيام ونظام الملك وزير السلطان 

ملك شاه.
درس الكیمیاء والفلك و السحر تلك العلوم اليت اشتهر هبا أهل زمانه، مث 
اتصل بصديقه نظام امللك فأحلقه خبدمة السلطان ملك شاه، فكثر ماله 
وعل شأنه، فلما أراد أن يوقع بصديقه الذي أحسن إلیه سخط علیه امللك 
واهتمه باإلحلاد وبت الدعوة اإلمساعیلیة، ففر بنفسه وجتول يف البلد حىت نزل 
مبصر أيام اخللیفة الفاطمی المستنصر الذي قربه إلیه ودرس يف دار احلكمة 

وتفقه يف تعالیم الدين اجلديد الذي نادى به احلاكم بأمر اهلل.
مث عاد حسن الصباح إىل »الشام« واستقر هبا حینا. ينظم لظهور طائفته 
اجلديدة واستطاع جذب الكثريين من الناس حوله بعد ادعائه التشیع آلل 

.البیت
وكان مذهب احلسن الصباح الوجوب إىل تعیني إمام صادق يف كل 

زمان وهو شرط من شروط الفرق الناجیة عن غريها.
ودعا إىل معرفة اهلل بضرورة استعمال العقل وتعالیم املعلم الصادق، وقال: إن 
في العالم حّقاً وباطالً وإن عالمة الحق هي الوحدة وعالمة الباطل هي الكثرة، 
وأن الوحدة مع التعليم والكثرة مع الرأي والتعليم مع الجماعة، والجماعة مع 

اإلمام، والرأي مع الفرق المختلفة، وهذه مع رؤسائها.
وجعل التوحید هو التوحید والنبوة معا وأن النبوة واإلمام معا حىت تكون نبوة، 
وأما يف مسألة األلوهیة فقال: إن إلهنا إله محمد فقط، واختذ إمامه عبد اهلل 

بن میمون، وأختار بلد »فارس« مركزا رئیسیا لدعوته وفرقته.
وقسم طائفته إىل سبع مراتب: األوىل مرتبة الرئیس أو السید أو شیخ اجلبل 
الدعاة  الثالثة  الدعاة، مث  الثانیة، كبار  الطائفة األعلى، واملرتبة  وهو رئیس 
الذين  الفدائیون  وهم  واخلامسة  الرفاق،  وهم  الرابعة  مث  الدينیون،  والرسل 
يقومون بعملیات االغتیاالت السیاسیة، مث املبتدءون وهم اجلنود، مث املرتبة 

السابعة وهم الشعب.
امللحدة  من  وطائفته  مكنته  اليت  واحلصون  القلع  الصباح  احلسن  وأقام 
الوزراء  العباسیة وتقتل  الزمان حتارب اخللفة  االستمرار أكثر من قرن من 

واخللفاء وتثري الرعب بني املسلمني.
وكان شعار هذه الطائفة: ال حقیقة يف هذا الوجود وكل أمر مباح. وتلك 
هي أساس نظريتهم السرية اليت ال يتلقاه إال أفراد معدودين منهم، وبالتايل 
فهي إحدى بنات املاسونیة الیهودية من حیث النشأة واهلدف واألساس اليت 

قامت وسارت علیه. 

ظهور طائفة الحشاشين بالشام وفارس
بالقتلة  وقتل حىت مسیت طائفته  إرهاب  دولة  وأعوانه  الصباح  أقام حسن 

امللحدة، وحتصن بالقلع املنیعة واحلصون، وذلك من عام 1094م.، 

جماعة الحشاشین اإلرهابیة

حكومة العالم الخفّیة
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دار احلكمة اليت أنشأها احلاكم بأمر اهلل لتعلیم املذهب اإلمساعیلي الباطين، 

فمن هو ذلك احلسن الصباح؟
احلسن الصباح هو فارسی األصل والديانة من »خراسان« نشأ حر الفكر، 
وتعلم مع الشاعر الفیلسوف الشهري عمر الخيام ونظام الملك وزير السلطان 

ملك شاه.
درس الكیمیاء والفلك و السحر تلك العلوم اليت اشتهر هبا أهل زمانه، مث 
اتصل بصديقه نظام امللك فأحلقه خبدمة السلطان ملك شاه، فكثر ماله 
وعل شأنه، فلما أراد أن يوقع بصديقه الذي أحسن إلیه سخط علیه امللك 
واهتمه باإلحلاد وبت الدعوة اإلمساعیلیة، ففر بنفسه وجتول يف البلد حىت نزل 
مبصر أيام اخللیفة الفاطمی المستنصر الذي قربه إلیه ودرس يف دار احلكمة 

وتفقه يف تعالیم الدين اجلديد الذي نادى به احلاكم بأمر اهلل.
مث عاد حسن الصباح إىل »الشام« واستقر هبا حینا. ينظم لظهور طائفته 
اجلديدة واستطاع جذب الكثريين من الناس حوله بعد ادعائه التشیع آلل 
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وكان مذهب احلسن الصباح الوجوب إىل تعیني إمام صادق يف كل 
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ودعا إىل معرفة اهلل بضرورة استعمال العقل وتعالیم املعلم الصادق، وقال: إن 
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وأما يف مسألة األلوهیة فقال: إن إلهنا إله محمد فقط، واختذ إمامه عبد اهلل 

بن میمون، وأختار بلد »فارس« مركزا رئیسیا لدعوته وفرقته.
وقسم طائفته إىل سبع مراتب: األوىل مرتبة الرئیس أو السید أو شیخ اجلبل 
الدعاة  الثالثة  الدعاة، مث  الثانیة، كبار  الطائفة األعلى، واملرتبة  وهو رئیس 
الذين  الفدائیون  وهم  واخلامسة  الرفاق،  وهم  الرابعة  مث  الدينیون،  والرسل 
يقومون بعملیات االغتیاالت السیاسیة، مث املبتدءون وهم اجلنود، مث املرتبة 

السابعة وهم الشعب.
امللحدة  من  وطائفته  مكنته  اليت  واحلصون  القلع  الصباح  احلسن  وأقام 
الوزراء  العباسیة وتقتل  الزمان حتارب اخللفة  االستمرار أكثر من قرن من 

واخللفاء وتثري الرعب بني املسلمني.
وكان شعار هذه الطائفة: ال حقیقة يف هذا الوجود وكل أمر مباح. وتلك 
هي أساس نظريتهم السرية اليت ال يتلقاه إال أفراد معدودين منهم، وبالتايل 
فهي إحدى بنات املاسونیة الیهودية من حیث النشأة واهلدف واألساس اليت 

قامت وسارت علیه. 

ظهور طائفة الحشاشين بالشام وفارس
بالقتلة  وقتل حىت مسیت طائفته  إرهاب  دولة  وأعوانه  الصباح  أقام حسن 
1094م.،  عام  من  وذلك  واحلصون،  املنیعة  بالقلع  وحتصن  امللحدة، 
حیث استوىل على قلعة شاه مث اتصل بصاحب »قلعة املوت« وهي من 

أقوى القلع بشمال فارس وتظاهر بالورع والزهد، واستطاع باحلیلة والغدر 
من امتلك قلعة املوت عام 483ه.

وحاربه نظام امللك، فلم يستطیع حسن الصباح جماراته يف حربه وخشي على 
نفسه وطائفته من اهللك، فدبر مؤامرة واغتال نظام امللك، فكانت تلك أوىل 
السیاسي يف احلكم،  السیاسیة للحشاشني وصارت منهجهم  االغتیاالت 
وقاعدة  اإلرهابیة  لدولته  وقاعدة  حصناً  املوت  قلعة  الصباح  واختذ حسن 
لإلغارة على من جياوره، ومل يستطع أحد من احلكام الوصول إلیه المتناعه 

حبصونه يف رؤوس اجلبال.
قلعة  مثل  فارس  بلد  يف  قلع  عدة  على  احلشاشني  طائفة  واستولت 

»قوهستان« و»خالنجان« و»ازدهر« وغريها.
وأصبحت اإلمساعیلیة احلشاشون قوة ال يستهان هبا يف بلد فارس، وقاموا 

بعملیات االغتیاالت املنظمة للحكام من حوهلم.
املسیطر  محمود  السلطان  أخیه  على  بركيارق  السلطان  هبم  استعان  وقد 
أمراء  بقتل  اإلمساعیلیة  فقامت  بلد،  من  جاورها  وما  »أصفهان«  على 
السلطان حممود بالغدر واالغتیال املنظم حىت أخافوا أعوان السلطان وأدى 
يف هناية األمر إىل هزمية السلطان حممود وانتصار أخیه برکیارق علیه مبساعدة 

احلشاشني.
برکیارق  السلطان  االنتشار بني جنود  اإلمساعیلیة من  الطائفة  واستطاعت 
حىت خشیهم السلطان وحاشیته، وقد قتلوا الكثري من أمراء هذا السلطان 
الذي استعان هبم ضد أخیه، وكان أتباع احلشاشني يرتبصون باألمراء وجرأهتم 

بالغة الندرة وذلك من تأثري شرب احلشیش الذي كانوا يتعاطونه.
واضطر السلطان برکیارق بعد عبث اإلمساعیلیة بالناس وكثرة عملیات القتل 
واالغتیال اليت قاموا هبا إىل حماربتهم ومطاردهتم، وسار بنفسه إلیهم يف جیش 

جرار وفتك جبموعهم وقتل الكثري منهم ولكنه مل يقض علیهم هنائیة.
وظل زعیم احلشاشني حسن الصباح حيكم قلعة املوت حنو ست وعشرين 

سنة وبسط نفوذه وكثرت غزواته اإلرهاربیة على جريانه.
اإلمساعیلیة  أعمال  من  الناس  به  استغاث  أن  بعد  السلطان حممد  وحاربه 

اإلرهابیة هبم وجرأهتم.
واستطاع السلطان حممد باالستیلء على قلع اإلمساعیلیة اليت كانت حتت 

رئاسة ابن عطاش أحد قواد حسن الصباح وقضى على ابن عطاش وقتله.
الصباح  حسن  ومؤسسهم  احلشاشني  زعیم  إىل  حممد  السلطان  توجه  مث 
وحاصره يف قلعة املوت حنو مخس سنوات حىت فتك هبم اجلوع من احلصار، 
وكاد الیأس أن حيملهم على التسلیم لوال أن السلطان حممد قد توىف، فاضطر 

قائد جیشه إىل فك احلصار عنهم.
وظل احلسن الصباح حيكم قلعة املوت وتنظیم شئون طائفته حىت تويف عام 
1124م. وعمره تسعون عاما بعد أن حكم طائفة اإلمساعیلیة احلشاشني 

حنو مخس وثلثني سنة.
وقد روى عنه أنه كان داهیة يف احلروب وعاملاً باهلندسة والفلك وخبرياً يف 
الدسائس واملكائد شديد القسوة إىل حد التوحش حىت أنه قتل اثنني من 

أوالده لشبهة قامت يف نفسه أهنما يأمتران علیه. 

طريقة االسماعيلية في تربية الفدائيين
االغتیاالت املنظمة هي السلح الفعال لطائفة احلشاشني اإلمساعیلیة.

وقد كان املنفذون لعملیات االغتیاالت هم الرفاق، والفدائیون، فكیف كان 
يتم اإلعداد هلؤالء القتلة الذين يذهبون إىل املراد اغتیاله من وزير أو أمري 
ويظل  يفر  وال  يهرب  وال  مقتل  يف  خبنجر  وثبات  شجاعة  بكل  ويطعنه 

متماسكة حىت يقتل بید أعوان القتیل؟!!
يتم ذلك بأن يؤتى باألطفال إىل الدعاة من اإلمساعیلیة احلشاشني فیقومون 
برتبیتهم منذ صغرهم على مبادئ الطائفة من املخاطرة والتضحیة بالنفس 
واحتقار احلیاة الدنیا ويعلموهنم أن قوام اإلسلم الصحیح هو بذل النفس 
وقتلها حىت يفوزوا باحلیاة األخرى يف اجلنة وأن السبیل إىل اجلنة هو القیام 

بعمل فدائی يؤمر به.
الفیحاء وقد غرست فیها األشجار  وكانوا ينشئون حول قلعهم احلدائق 
والفواكه واألزهار وصنعت الشلالت البديعة الصنع وكأهنا اجلنة، وتوضع 
كؤوس اخلمر من الذهب ويشربون نبات القنب احلشیش. مث ينقلون بعد أن 
يدروا متاما إىل حدائق أخرى دون أن يدري حىت توقظه أنغام املوسیقى وجيد 
نفسه حماطاً باجلواری والفتیات، ويسقى اخلمر ويتمتع ما شاء هبذا النعیم، 
مث يسقى املخدر احلشیش مرة أخرى وينقل خفیة إىل جملس شیخ اجلبل وهو 
زعیم الطائفة، فإذا انتبه أكد له الشیخ أنه مل ينقل من مكانه وأن الذي رآه 

هو الفردوس اجلنة.
الشیخ،  اإلمام  وطاعة  بنفسه  التضحیة  علیه  النعیم جيب  هبذا  يفوز  وكي 
ومن مث يكون أداة طیعة يف أيدي شیخ الطائفة يوجه الغتیال من يريده من 

خصومه، حىت شاع الذعر والرعب من هذه الطائفة سنوات طويلة. 

انتهاء سطوة طائفة اإلسماعيلية الحشاشين
اشتدت مطاردة األمراء السلجقة للطائفة اإلمساعیلیة يف بلد فارس بعد 
موت احلسن الصباح وفر بعضهم إىل بلد الشام، وكان كبريهم هو بهرام 

االستراباذي قد لبث يف اخلفاء يدعو للعقیدة اإلمساعیلیة يف الشام.
واستغل أمراء الشام وجود اإلمساعیلیة يف أراضیهم يف تنفیذ مآرهبم السیاسیة 
حىت  أخرى  مرة  احلشاشني  ظهور  إىل  ذلك  فأدى  أعدائهم،  اغتیال  من 
استطاع زعیمهم بهراج من احلصول على حصن حيمیه هو وأتباعه فأعطاه 
حاكم »دمشق« ابن طغنكين قلعة »يابناس« وذلك عام 520ه.، فتحصن 
إمارات  هددوا كل  حىت  أخرى  عدة حصون  على  وغلبوا  اإلمساعیلیة  هبا 

الشام.
وظلت اإلمساعیلیة قرابة قرن من الزمان يقومون باإلغارة على إمارات الشام 

وحياربون املسلمني تارة والصلیبیني تارة أخرى.
ويف خلل تواجدهم بالشام اتصلوا بفرسان املعبد الذين أخذوا عنهم بعض 
عقائدهم وطقوسهم كما سبق أن أشرنا إىل ذلك يف الفصل السابق. وبعد 
أن اسرتد السلطان صالح الدين األيوبي »بیت املقدس« من الصلیبیني قام 
بقتال اإلمساعیلیة امللحدة وحاصرهم حىت كاد أن يهلكهم، فقام زعیمهم 
سنان بتهديد واىل محص شهاب الدين وهو خال صلح الدين أن يتوسط 
ويشفع له عند صلح الدين؛ وهدده إن مل يفعل، وبالفعل قام شهاب الدين 

بالشفاعة هلم عند صلح الدين فعفا عنهم ورفع احلصار الذي فرضه علیهم.
ولكن أمراء السلجقة ظلوا حياربون اإلمساعیلیة يف فارس والشام أيضاً ولكنهم 

مل يقضوا علیهم متاماً لقوة حصوهنم واستبساهلم يف القتال.
وجاء التتار املغول بعد قضائهم على الدولة اخلوارزمیة بالتجهیز جبیش جرار 
لـقتال اإلمساعیلیة امللحدة ودك حصوهنم والقضاء علیهم يف حرب شرسة 
باهلل  املستعصم  العباسي  اخللیفة  من  العون  وطلب  بنفسه،  هوالكو  قادها 
الذي رفض مد هوالكو باجلنود أو املال، مما جعل هوالكو يقوم بغزو اخللیفة 
العباسي بعد القضاء على اإلمساعیلیة امللحدة أشد أعداء اإلسلم يف عصر 

اخللفة العباسیة.
واستطاع هوالكو القضاء على دولة احلشاشني امللحدة يف بلد فارس هنائیاً 
الیوم يدعون ملذهبهم  ومل تعد هلم سطوة هناك وإن كانوا متواجدين حىت 

الباطين اهلدام املعادى لإلسلم يف باطنه وظاهره.
امللحدة  اإلمساعیلیة  على  القضاء  من  بيبرس  الظاهر  السلطان  واستطاع 
يف الشام بعد انتصاره على التتار املغول، وقام بیربس بدك حصوهنم حىت 
ألقي اإلمساعیلیة السلح ودخلوا يف طاعة السلطان املصرى ومل يبق منهم 
هناك أيضاً إال مجاعات صغرية وأصبحوا آلة يف أيدي األمراء يستخدموهنم 

كمأجورين يف قتل أعدائهم ومل تبق هلم أمهیة سیاسیة.

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

القتل الصامت

ألمانيا
إن اسرتاتیجیة »املانیا« يف جمال إدارة األزمات والصحة العامة، هي بعهدة 
االقالیم الفیدرالیة. ومفهوم هذه اإلسرتاتیجیة، يتمثل يف محاية الشعب يف 
مقابل التهديدات الوطنیة مبا فیها األخطار الصناعیة الكبرية وتفشي األمراض 

على نطاق واسع واهلجمات اإلرهابیة. 
ويتوىل »معهد روبرت كوخ« مسؤولیة الوقاية والسیطرة والبحوث يف جمال 
األمراض على الصعید الوطين، وقد أسس مركز األمان البیئي إلختاذ كافة 
اإلجراءات اللزمة للكشف والرد على هجمات اإلرهاب احلیوي. كما مت 
تشكیل الدائرة اإلحتادية للحراسة الداخلیة والدعم يف األزمات وذلك لتقدمي 
اخلدمات واخلربة واملعطیات احلمائیة للحكومة. وينفذ هذا املركز، الشؤون 
املتعلقة بطب األزمات وحبوث احلراسة والرتبیة والتعلیم والتخطیط واجلهوزية 
ملواجهة األزمات عن طريق األنظمة التقنیة للسیطرة على األزمات وتنسیق 
الرد. وتعمل املراكز الرئیسیة والتخصصیة البحثیة والتشخیصیة على مواكبة 

املركز األمين ملواجهة اإلرهاب احلیوي. 
ورمبا ميكن القول بان أساس هذه اإلجراءات يكمن يف زيادة املراقبة والسیطرة 
على األمراض املعدية واإلسراع يف نقل املعطیات وزيادة سعة نقل التقارير 
واإلبلغ ومجیع املعطیات واإلستثمار األمثل للتغطیة اليت تقوم هبا وسائل 
االعلم الوطنیة والتعاون الوثیق مع باقي البلدان واملنظمات الدولیة لتوفري 

الصحة العامة.
قائمة على  الثقافیة والتعلیمیة األملانیة تظهر وجود هیكلیة متینة  البنیة  إن 
أساس املبادئ العلمیة والقابلة للتطبیق. إن التصمیم البسیط لكن العملیايت 
الوقائع ومجع األخبار والتبلیغ واإلعلم يف أوانه، هو  الملانیا تأسیسا على 
أسلوب تنفیذي ومؤثر ميكن استثماره يف مجیع الدول بسهولة، وهذا رهن 
بعدم وجود هتديد ارهايب حیوي، وميكن يف مجیع احلاالت التعويل علیه كرد 
مناسب أو قاعدة لوضع السیاسات امللئمة. ويف هذه العملیة، مل يؤخذ 
التهديد اإلرهايب احلیوي بنظر اإلعتبار على أنه يقتصر على عدة عوامل أو 
بالتهديد  اإلهتمام  مت  السبب،  وهلذا  البیولوجیة،  للعوامل  إستخدام حمدود 

بكافة أوجهه واملواجهة يف أي موقع ومكان. 

فرنسا
ومت تبیان اسرتاتیجیة »فرنسا« ملواجهة اإلرهاب احلیوي يف مشروع »بیوتاكس« 
املصنف سريا. وهذا الربنامج، ينطوي على األمناط العملیاتیة املختلفة والرد 
األويل واملسؤولیات ومقرارات البت يف العوامل البیولوجیة املختلفة وتداعیاهتا. 
وأخذت إدارة اهلجوم االرهايب احلیوي وتداعیاته بنظر اإلعتبار على أهنا مماثلة 

لتفشي األوبئة واألمراض املعدية.
الوطين«  للدفاع  العامة  »األمانة  يد  على  البیئي  الدفاع  شؤون  إدارة  وتتم 

ضرورة مراجعة تعريف

وبالتعاون الوثیق مع اإلدارة العامة للصحة. ويعد »املعهد الوطين لإلشراف 
على الصحة العامة« و »دائرة األمن والدفاع الداخلي« و »مراكز الطوارئ 
من  باستور«  و»معهد  املسلحة  والقوات  القومي  األمن  ومعاهد  الطبیة« 

املراكز الرئیسیة والفعالة يف هذا املشروع.

برنامج بيوتاکس
ومت تنظیم أول نسخة لربنامج بیوتاكس املصنف سريا عام 2001م. وهذا 
الربنامج اعتمد للعمل ضد اإلرهاب احلیوي. وهذه املمارسات تشتمل على 
اإلستخدام احلريب أو الذي ينطوي على هتديد للسموم أو العوامل البیولوجیة 
واملعدية ضد البشرية، واحلیوانات أو البیئة. ويويل بیوتاكس أمهیة إلحتمال 
الدوائي  التخزين  سلسلة  وكذلك  املیاه  توصیل  لشبكات  املتعمد  التلويث 
يقوم  معطیايت  وتوثیق  عملیاتیة  أوجه  هو  بیوتاكس  برنامج  إن  والغذائي. 
بتعريف أول خطوة حكومیة وردة الفعل األولیة يف الوضعیات املختلفة بصورة 
2004م.،  عام  بیوتاكس  لربنامج  الكربى  املناورة  أقیمت  وقد  مقتضبة. 

وغطت بشكل خاص القضايا التالیة:
- احلد من اإلرهاب احلیوي؛

- إدارة العوامل الرئیسیة اليت ميكن أن تستخدم بالفعل كأسلحة بیولوجیة؛
السموم  ومضادات  احلیوية  واملضادات  للقاحات  اإلسرتاتیجي  التخزين   -

)أنيت توكسني(؛
- آلیات التنبیه واملراقبة واإلشراف؛

- اإلبلغ اللزم اتباعه بشأن األمراض املعدية؛
- شبكة من خمتربات علم السموم وعلم اجلراثیم وحتديد املختربات املرجع؛

- ردة فعل املنفذين املختلفني يف حصول األزمات. 
والدفاع  الصحة  وزارات  بني  التعاون  خلل  من  الربنامج  هذا  حتقق  وقد 
والداخلیة يف ظل مسؤولیة رئیسیة. وبرنامج بیوتاكس يتعلق مبجموعة من 
الربامج العلمیاتیة حتت رئاسة ويغي برييت. وبرامج ويغي برييت املساعدة 
تشتمل على هذه احلاالت: »برنامج برياتاكس« )وزارة الداخلیة( للحوادث 
الكیمائیة و »برنامج برياتوم« )وزارة الداخلیة( للحوادث اإلشعاعیة والنووية. 

مهمة ديدر راولت
جامعة  من  راولت  ديدر  الربوفیسور  والصحة  البحوث  وزارتا  وقد كلفت 
للوقاية  العامة  الصحة  هیاكل  جهوزية  لتقییم  2002م.،  عام  مارسي 
التهديدات املعدية واإلرهاب احلیوي. واستشف من اخر تقرير  ومكافحة 
بتقیید  قامت  الفرنسیة  احلكومة  بان  يونیو 2003م.(  نشر يف  )الذي  له 
الطاقات يف هذا اجملال ومثة حاجة للمزيد من األدوات املالیة واإلجراءات 

السیاسیة للتصدي هلذه االخطار. وقدم هذا التقرير التوصیات التالیة:
- زيادة الوعي العام؛

- النهوض بالدراسات املماثلة السیما فیما يص الصحة العامة؛
- تطوير املناورات الوطنیة هبدف حتسني التقییم وتنبؤ التهديدات؛

- تطوير نظام اإلشراف الوطين؛
- حتسني جهوزية وطاقات املستشفیات؛

- إجناز استطلع عام للرأي قبل وضع السیاسات بشأن التلقیح؛
- تنظیم هیاكل الدولة هبدف الوقاية من األمراض املتفشیة؛

- حتسني التعلیم والتدريب. 
إن فرنسا مثلها مثل باقي الدول، تتمتع بتصمیم وعملیات مناسبة ملواجهة 
اإلرهاب احلیوي، لكن اإلهتمام بالرأي العام هو بدرجة أنه مت التعويل على 

ضرورة التدريب العام واجلماعي )مع مراعاة املستويات املنشودة(. 
إن الشعب، هو الرصید والرأمسال الرئیسي للدولة، وأن األمن جيب أن يكون 
مستتبا هلذا الشعب، لذلك فانه إن كان التحكم والسیطرة على عدة عوامل 
ملواجهة اإلرهاب احلیوي، حيظى باألمهیة، فما احلاجة إىل التدريب وحتضري 

الرأي العام؟

المصدر: فصلية الوسط المعلوماتي، ضرورة المراجعة في التعريف ووضع السياسات 
المتعلقة بمواجهة اإلرهاب الحيوي.

أداء الدول في مجال اإلرهاب الحیوي:

وسیاسات مواجهة اإلرهاب الحیوي
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عوالم الحكومة المهدوية

عوالم الحكومة المهدوية

صالح الطائي

إن عدم امتلكنا للمعلومات الوافرة عن األكوان، وعن حقیقة وجود خملوقات 
يف هذه األكوان اجملهولة قد يكون الدافع الرئیس الذي منع الناس من اخلوض 
يف نقول كونیة األطروحة املهدوية وأحاديثها وحقیقتها من قبل. ولكن وجود 
نقول صحیحة وموثوقة فیها إشارات صرحية إىل وجود هذه األكوان ووجود 
املخلوقات فیها، ووجود آراء علمیة معاصرة تكاد جتزم بوجود املخلوقات 
املهدوية  األطروحة  فكر  يف  واضحة  إشارات  وجود  عن  فضل  الكونیة؛ 
المتداد اإلشعاع املهدوي إىل خارج حدود مدارکنا، باجتماعها معاً؛ جتعل 
من الكونیة املهدوية أمراً ال ميكن التغاضي عنه أو عدم االهتمام به حىت 
وإن كانت عقول الناس تستثقل قبوله أو تستغرب من حقیقته، والسّیما أن 
كتاب اهلل العزيز وأحاديث نبیه الكرمي تناوال احلديث عن األكوان وغمارها 
بأشكال وصیغ خمتلفة، فضًل عن تكرار اإلشارات إىل السماوات السبع 
واألرضني السبع، وركوب السحاب، والرقي يف األسباب يف أحاديث أئمة 
أهل البیت وامللحوظ أن الكثري من اإلشارت الواردة يف هذه النقول هي 

يف احملصلة تؤكد حقیقتني اثنتني:
األولى: أن الكثري من الكرامات واإلمدادات الربانیة اليت سوف يتمتع هبا 
املنقذ تبدو فائضة عن حاجة املختار املكلف مبهنة أرضیة مهما كان حجم 
هذه املهمة وسعتها، وحینئٍذ جيب أن تكون هناك أبعاد كونیة تتساوق وهذا 
اهلل سبحانه  اليت حّددها  األبعاد  من  حىت  أوسع كثرياً  الربايّن هي  العطاء 

األنبیائه.
الثاني: أن هذه الروايات والنقول أّكدت مبا ال يقبل الشك أن هناك حاجة 

فعلیة لسكان األكوان للمنقذ.
ولتوضیح ذلك ال بأس من ذكر بعض النقول اليت تناولت تلك املفردات، 
لكن قبل ذلك ال بأس من احلديث قلیلً عن الغاز األكوان وعن حقیقتها، 
مثّ عن سكان هذه األكوان لكي نعطي تصوراً بسیطاً نستعمله فیما بعد 

إلجراء مقاربة بني وجودنا األرضي ووجود الكون اللحمدود:
مع تطّور اإلنسان وتقدم علومه تطّورت نظرته إىل األلغاز الكونیة احملرية، وال 
سّیما بعد أن جنح يف فك بعض طلمسها ورموزها عن طريق الفرضیات اليت 
كان الكثري منها خمطئاً وبعیداً عن طرق االستنتاج العلمیة وهي اليت كانت 
متهیداً إلنشاء علوم الفلك وتطّورها يف احلضارات األوىل بعد أن تتابع نزول 

األنبیاء علیهم.
ومناهجهم  األرضیة  البشر  حیاة  بتنظیم  يكتف  مل  اإلسلم  جاء  لـّما  مث 
التعاملیة فیما بینهم فحسب؛ بل جتاوز ذلك إىل تنظیم علقتهم وتعاملهتم 
مع األكوان أيضا فكشف هلم حقیقة الظواهر الكونیة، وأصل الكون الذي 

هو من خملوقات اهلل كما يف قوله سبحانه وتعاىل:
»َأ َلْم تـََرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َسماواٍت ِطباقاً ٭ َو َجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوراً َو 

َجَعَل الشَّْمَس ِسراجًا«1
»َخَلَق السَّماواِت َو اأْلَْرَض بِاْلَحقِّ َتعالى  َعمَّا ُيْشرُِكوَن«2

َعَلى  اْستـََوٰى  ثُمَّ  أَيَّاٍم  ِستَِّة  ِفي  َواأْلَْرَض  السََّماَواِت  َخَلَق  الَِّذي  اللَُّه  رَبَُّكُم  »ِإنَّ 
اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل النَـَّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت بَِأْمرِِه 

َأاَل َلُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تـََباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن«3

غزارة إنتاج وحسن توزيع

َوَسخََّر  اْلَعْرِش  َعَلى  اْستـََوٰى  ثُمَّ  تـََرْونـََها  َعَمٍد  ِبَغْيِر  السََّماَواِت  رََفَع  الَِّذي  »اللَُّه 
الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري أِلََجٍل ُمَسمًّى يَُدبِـُّر اأْلَْمَر يـَُفصُِّل اآْليَاِت َلَعلَُّكْم بِِلَقاِء 

رَبُِّكْم ُتوِقُنوَن«4
»اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اأْلَْرَض َو أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء...«5

مث أخربهم القرآن أن هذه األكوان؛ فضل عن كوهنا خملوقة بأمره تعالی حتوي 
أيضا خملوقات من خلق اهلل، وأهنا وما فیها هلل وحده، كما يف قوله تعاىل: »َلُه 

ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفي اأْلَْرِض َو ما بـَيـْنـَُهما َو ما َتْحَت الثَّرى «6
قوله:  يف  سبحانه، كما  بأمره  مسخرة  فیها  وما  السماوات  إن  هلم  وقال 
»َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنَـَّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ ِفي 

ِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن«7 ذَٰ
وأخربهم أهنا وما فیها وما بینها عباد اهلل سبحانه وتعاىل وعلیهم أداء فروض 
الطاعة اهلل وحده، كما يف قوله تعاىل: »الشَّْمُس َو اْلَقَمُر ِبُحْسباٍن ٭ َو النَّْجُم 
َو الشََّجُر َيْسُجداِن«8 »َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة 
َواْلَماَلِئَكُة َوُهْم اَل َيْسَتْكِبُروَن ٭ َيَخاُفوَن رَبَـُّهْم ِمْن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن«9

مث أكد هلم إّن هذه األكوان على عظمتها مثلهم غري خالدة بل سائرة إىل 
الزوال والعدم احلتم، وأن ما سیحدث فیها من آيات يوم حيق علیها الزوال 
سیكون دلیل على الیوم املوعود، كما يف قوله تعاىل: »فَِإَذا بَِرَق اْلَبَصُر ٭ 
َوِإَذا  ٭  انـَْفَطَرْت  السََّماُء  »ِإَذا  َواْلَقَمُر«10  الشَّْمُس  َوُجِمَع  ٭  اْلَقَمُر  َوَخَسَف 
اْلَکَواِکُب انـَْتثـََرْت ٭ َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرْت ٭ َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرْت ٭ َعِلَمْت نـَْفٌس 

َما َقدََّمْت َوَأخََّرْت«11
وهكذا جيد من يتابع املعاجلة القرآنیة ملا يص األكوان وظواهرها أن هنالك 
جمموعة كبرية من السور اليت محلت أمساء هلا علقة بظواهر و موجودات 
األكوان منها: سورة الرعد، الطارق، الشمس، النجم، الربوج، االنشقاق، 
القمر، التكوير، االنفطار، فاطر، الفجر، اللیل، املعارج، وغريها من األمساء 
مث جيد داخل هذه السور وباقي السور القرآنیة األخرى آيات عديدة تتحدث 
عن خلق األكوان وظواهرها، مع إشارات تبدو صرحية لسكان وُعّمار هذه 
األكوان واملخلوقات املوجودة فیها وبني طبقاهتا، وجيد يف »القرآن الكرمي« 
ألفاظ فلكیة وكونیة كثرية، منها ما خص واحداً من مكّونات الكون ومنها 
ما مشلها كلها، فالسماء وحراكها ومن فیها وما فیها وما ينزل منها ويعرج 
إلیها وبروجها وزينتها وكشطها وانفطارها وحرسها وبنائها تكرر ذكرها ۳۳ 
مرة يف ۳۳ آية. والقمر وبزوغه وتسخريه ونوره و جريانه وانشقاقه تكرر ذكره 
۲6 مرة يف ۲6 آية، والنجوم الساجدة والثاقبة واملسخرة ومواقعها وانکدارها 
تكرر ذكرها ۱۳ مرة يف 13 آية. والكواكب الدرية واملنتشرة والزينة تكرر 
ذكرها ۵ مرات يف و آيا است. و الشهب املبینة والثاقبة والراصدة واحلارسة 
تكرر ذكرها 5 مرات يف 5 آيات. والربوج تكرر ذكرها 4 مرات يف 4 آيات، 
والفلك تكرر ذكره مرّتني يف آيتني. وبذا جند أن هناك يف القرآن حبدود ۲۷۲ 
آية شريفة تتحدث عن الكون ومكّوناته من غري األرض اليت نسكنها وهي 
اليت تكرر ذكرها حبدود 470 مرة. لیصبح جمموع املرات اليت تكرر فیها ذكر 

األكوان كلها أكثر من 742 مرة.
وعلیه ندرك - ولو يف حدود اإلسلم وحده - كم أسهمت العقیدة الدينیة 
الظواهر  دراسة  للتوسع يف  املسلمني  دفع  القرآنیة يف  بالتكرارية  اإلسلمیة 

الكونیة يف العصور األوىل؛ وال سیما أن هذه الظواهر ترتبط بوجود اإلنسان 
على األرض، ومبصريه النهائي الذي يرى املسلمون أنه سیكون يف الكون 

اآلخر بعیداً عن األرض اليت يقیمون علیها.
 وإذا أضفنا إىل حشد املعلومات القرآنیة ما وصلنا عن اهتمامات النيب
خلفه  ما  أن  الفلك خاصة جند  وعلم  عامة  بالعلوم   األطهار واألئمة 
النيب األعظم وما خلفه آل بیته الكرام من الروايات اليت تتحدث 
علمیة سبفت  مادة  السماوية هي  واألجرام  واألرض  والسماء  الكون  عن 

عصرها12 وهو ما أشار إىل حقیقته السید هبة الدين الشهرستاني بقوله:
وأما أوصياء النبي عليهم أفضل الصلوات والتسليمات فقد ذكروا وجود أقمار 
أخرى غير هذا القمر المحسوس قبل أن يحدث في العالم رأي بتعّدد األقمار 
أكثر من ألف سنة، فهم السابقون في هذا الرأي الجليل وما كان من هذا القبيل 

على جميع العلماء طّرًا.13
من آيات القرآن الکرمي وأحاديث النيّب وأهل بیته أخذ املسلمون 
ظلت  اليت  العلمیة  الفلكیة  احلقائق  جمموعة  واستنتجوا  الفلكیة  علومهم 
متداولة دهرة طويل ساعدهم يف ذلك دخول النظريات اليت كانت تؤمن هبا 
احلضارات السابقة إىل اجملتمع املسلم مع ما دخل من علوم هذه احلضارات 
يف زمن الدولتني األموية والعباسیة؛ سواء بنحو عرضي أو متعّمد مقصود. 
وبإضافة العلم الوافد إىل اخلزين املوجود أنتج الرتاكم احلاصل ما يعرف بعلم 

»اهلیأة« أي: علم الفلك اإلسلمي.
وتبعا لذلك تنّوعت أسئلة املسلمني وتوسعت حول الكون وسكانه، منها 
ما يّص عدد األكوان وعدد األرضني والسماوات، واملخلوقات املوجودة 
األسئلة،  هلذه  األجوبة  إجياد  حیلة  والعلماء  العلم  يعدم  ومل  وبینها.  فیها 
وفعًل كانت األجوبة قريبة من الصواب أو حىت مصیبة يف بعض األحیان 
مثل قوهلم بوجود سبع مساوات وسبع أرضني املأخوذ عن القرآن وأحاديث 
النيب واألئمة، وخمطئة أو مبالغ فیها يف أحیان أخرى مثل قوهلم إّن 
األحد عشر كوكباً املوجودة يف جمرّتنا كلها مأهولة بالسكان، من دون دلیل 

ناهض.
أما العلم احلديث فقد جاء لیقول إّن هنالك عدداً غري معروف من األكوان، 
وأّن بعضها ولیس كلها ملئماً لعیش أنواع معّینة من املخلوقات، ولذا إّن 
ألبتة. وعلیه كانت هناك  البعید لیس مستبعداً  وجود خملوقات يف الفضاء 

ثلث نظريّات تعىن بشأن األكوان واملخلوقات الساكنة فیها؛ هي:
األولى: نظرية إسلمیة حبت تعتمد على ما جاء يف القرآن والسنة وروايات 
وجود  و  األكوان  بتعّدد  تؤمن  النظرية  هذه  وجند   ،الكرام البیت  أهل 
املخلوقات يف بعض منها، وهذا البعض ميثل مخسة أسباع الكون، أما اخلالیة 

منها فتمثل السبعني الباقیني فقط.
الثانية: نظرية علمیة إسلمیة جاء هبا العلماء الذين اشتغلوا بعلم اهلیأة، وهي 
تؤمن أيضاً بتعدد األكوان، ولكنها تؤمن أّن كّل األكوان مأهولة بالسكان 
ومن دون استثناء، ذلك ألن هذه النظريّة قامت باألساس على املوروث من 
العلوم اإلسلمیة؛ فضل عن ما اطلعت علیه من علوم األمم األخرى زائداً 
فرضیات العلماء أنفسهم، حیث قامت هذه الفرضیات على ما جاءت به 
املرجعیات العقائدية للعلماء أنفسهم مبا فیها املرجعیات اليت أمرت أتباعها 
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باجلمود على النص وعدم جتاوزه.
الثالثة: نظرية علمیة حبث؛ وهي جمموعة النظريات املادية اليت جاء هبا علماء 
الغرب وتقوم على أسس املعطیات العلمیة اليت وفرهتا العلوم واألجهزة احلديثة 
عن  فضل  واملقاربات؛  واإلحصاءات  اجلبارة  واملناظري  واملسابري  كاألقمار 
موروثهم من العلوم الفلكیة اليت وردت يف كتبهم املقدسة وال سیما التوراة. 
املاضي  القرن  ثلثینات  يف  متقّدم  مستوى  إىل  العلوم  هذه  وصلت  وقد 

واستمرت بالتطّور.
رغم أّن العقول الغربیة اليت وضعت هذه النظريّة تؤمن باملاّدي امللموس اال 
بالروحاين الغیيب إال أهنا أكدت تعّدد األكوان وإمكانیة وجود خملوقات حّیة 
يف بعضها. وهم منذ أن بدأت حبوث فان در کامب يف الثلثینات وحىت 
تسعینات القرن املنصرم مل يكونوا ميلكون دلیلً علمیاً على وجود کواکب 
أخرى غري تلك اليت رصدوها، ولكنهم بعد هذا التاريخ بقلیل وجدوا أدّلة 
أثناء عشر سنوات  الكواكب واجملرّات، ويف  الكثري من  قاطعة على وجود 
فقط اكتشفوا ۱۸۰ کوکباً خارج جمموعتنا الشمسیة. وعلیه فقال أوفر الهاي 
رئیس جمموعة الفیزياء الفلكیة يف »كلیة لندن« اجلامعة: "لدينا اآلن رؤية 

دقيقة عن األشياء التي يتكون منها كوننا.14
أّما حنن املسلمني فندرك عقائدياً من خلصة ما لدينا من روايات أّن هنالك 
يف األكوان حركة فعلیة موازية للحركة القائمة على األرض؛ سواء من اجلانب 
الظهور  مبرحلة  مباشرة  علقة  له  احِلراك  هذا  وأّن  العبادي،  أو  الوجودي 
املهدوي، ومبرحلة ما قبل الساعة، وهذه املرحلة التاريیة سوف نبتدي مع 
أسوة  األكوان  ترتیب  مهّمة  له  اهلل  أوكل  الذي   املهدي اإلمام  ظهور 

باألرض قبل الدينونة.
ولـّما كان اهلل تعاىل قد أرسل إىل هذه األكوان و خملوقاهتا من قبل رسًل 
وأنبیاء جاءوهم برساالت خمتلفة ومتنّوعة تبعاً حلديث آدم مثل آدمكم ونوح 
مثل نوحكم... فإن املهدّي سوف يوحدهم مع سكان األرض الذين أرسل 

اهلل هلم أيضأ رسًل وأنبیاء خمتلفني جاءوهم برساالت خمتلفة.
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ارتبط اسم إفريقیا منذ فجر اإلسلم باهلجرة، إذ هي أرض اهلجرة األوىل، 
ومقصد املهاجرين األّولني، ومأوى الطّائفة املؤمنة املضطهدة مبّكة، ومنذئذ مل 
تفتأ إفريقیا حتتضن املهاجرين بأصنافهم املختلفة، وتستقطب بذلك اخلربات 
الّروافد  املتعّددة، وال شّك أن اهلجرات اإلسلمّیة كانت أهّم  واحلضارات 
الوسائل واخلربات  باملفعول احلضاري، وأهلمت األفارقة  إفريقیا  اليت أمّدت 
املتجّددة؛ لیتبّوأوا مقعدهم ومكانتهم احلضارية يف حمفل احلضارة اإلنسانّیة.

كانت فاحتة تلك اهلجرات املباركة إىل أرض إفريقیا بـ»احلبشة« هجرة ابنة 
صاحب الّنبوة رقّية، وصهره ذي الّنورين اخللیفة عثمان، ودامت أربعة 
أشهر )من رجب إىل شوال يف الّسنة اخلامسة من البعثة الّنبويّة(، ومبعّیتهما 
ثلثة عشر من املسلمني،1 منهم: عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، 
مصعب بن عمير وعثمان بن مظعون ومن الّنساء: سهلة بنت سهل امرأة أبي 

حذيفة، أم سلمة بنت أبي أمية ولیلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة.2
يقول حممد بن إسحاق: 

لما رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البالء والعذاب 
من قبل كفار قريش قال لهم: »لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن فيها ملكا ال 
يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل اهلل لكم فرجا مما أنتم فيه.« 
فخرج من المسلمين في مكة أحد عشر رجال وأربع نسوة، كان منهم عثمان 
بن عفان وامرأته رقّية بنت رسول اهلل، وكان ذلك لخمس سنين من البعثة.3

خبط  أو  جزافا،  توّجها  يكن  مل  إفريقیا  حنو  الّتوّجه  هذا  أن  جلیاّ  ويظهر 
عشواء، يبتعد به املهاجرون عن منطقة الّشر واالضطهاد إىل اجملهول، وإمنا 

وّجه  الذي  الّرسالة  لدن صاحب  من  مناسبا  واختیارا  واعیا،  توّجها  كان 
املهاجرين األول إىل تلك األراضي، ففي شهادات هؤالء املهاجرين تصديق 
تاريّي حلصافة االختیار الّنبوي ألرض احلبشة... تقول أم سلمة: فجاورنا بها 
خير جار، أمّنا على ديننا، وعبدنا اهلل تعالى ال نؤذى، وال نسمع شيئا نكرهه.4 
فالّنيب وهو األمني على الوحي اإلهلّي مل يكن لیتصّرف عن اهلوى، ويبعد 
أصحابه عن قريب مالك ألمرهم، لیلقي هبم إىل بعید يتجّهمهم، دون أن 

يتثّبت من احلالة الّداخلّیة للحبشة وخربها ملكا وشعبا.
كذلك، فإّن اخلروج واالبتعاد عن منطقة الّشر والفتنة له غاية حمّددة، وهي 
املسرية  ملتابعة  بعده  يعودون  فیه،  هم  ممّا  فرجا  للمهاجرين  اهلل  جيعل  أن 
الّدعويّة؛ لذلك عاد املهاجرون فورا جملّرد مناء شائعة إلیهم بأّن اإلسلم قد 
ظهر أمره مبّكة،5 فعادوا على الرغم من حسن الوفادة وكرم الّضیافة الذي 
حظوا به يف كنف ملك احلبشة، حرصا منهم على الّرسالة اليت خرجوا يف 
سبیل محايتها، وامتثاال بوصّیة صاحب الّرسالة هلم، فلم تغرهم حیاة الّدعة 

والفرص اجلديدة يف أرض احلبشة عّما خرجوا من أجله.
وتبعت تلك اهلجرة هجرة أخرى، تضاعف عدد املهاجرين فیها إىل ثلثة 
املتمّیز يف  السیاسي  بعدها  هلا  وكان  امرأة،  عشرة  وإحدى  رجل،  ومثانني 
تعريف رسالة اإلسلم، ومساحته، وكسب املزيد من املساندة اخلارجّیة، كما 
قلب  وإيغار  اهلجرة،  تلك  إمخاد  قريش  إذ حاولت  الّسرية،  معلوم يف  هو 
النجاشي على اإلسلم واملهاجرين، فلم يفلحوا،6 بل كانوا كما قال الشاعر:

وإذا أراد اهلل نشَر فضيلٍة ُطوِيَـْت

آدم بمبا

الفعل الحضاري للهجرات اإلسالمّیة في إفريقیا
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أتــــــــاَح لهـــــــا لســــــــــاَن حُســـــــوِد
لوال اشـتعاُل النـاِر فيمـا جـاَورْت
لم يُـعـــــَرف طيـــــُب عْرف العــــوِد

وبعد تلكما اهلجرتني اخلالدتني، تتابعت هجرات املسلمني من جزيرة العرب 
ومهد اإلسلم إىل أرض إفريقیا، باإلضافة إىل هجرات داخلّیة يف إفريقیا، 
وكانت لتلك اهلجرات أثرها يف احلفاظ على األرواح املسلمة، ويف إشعاع 

األراضي اإلفريقّیة بنور اإلسلم وحضارته على أيدي املهاجرين. 
ومن تلك اهلجرات:

 
أ. في الّشرق اإلفريقي

كان الّشرق اإلفريقي حبكم قربه من اجلزيرة العربّیة أّول األراضي اإلفريقّیة 
يف احتضان اهلجرات اإلسلمّیة األوىل، ويف تتابع العلقات االجتماعّیة بني 
العرب وبني شعوب شرق إفريقیا، ومن تلك اهلجرات: هجرة بني مخزوم 
القرشّيين إىل احلبشة، كانت تلك اهلجرة يف عهد اخللیفة عمر بن الخطاب، 
وعلى رأسها وّد بن هشام المخزومي، وقیل إهنم كّونوا فیما بعد مملكة إسلمّیة 

بأرض احلبشة سنة 283هـ.7
هاجر، كذلك، مجاعة من املسلمني إىل الساحل الشرقي من إفريقیا، فرارا من 
بطش الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 65هـ، وكان هلا دورها يف إنشاء املراكز 

الّتجاريّة على الساحل اإلفريقّي.8
مناطق شرق  إىل  الكثرية  اهلجرات  تلك  املقام يضیق بسرد  فإن  وباجلملة؛ 
إفريقیا، سواء اهلجرات اجلماعیة، مثل هجرات اهلنود املسلمني، واهلجرات 
الشريازيّة، أو اهلجرات الفرديّة، مما كان له األثر الفّعال يف تشكیل حضارة 
مناطق شرق إفريقیا ونسیجها االجتماعي والّديين، حىت أصبح من املستحیل 

فصل تلك املعامل احلضاريّة لشعوب شرق إفريقیا عن اإلسلم.9
اهلجرات:  بفعل  إفريقیا  قامت يف شرق  اليت  املمالك اإلسلمّیة  أهم  ومن 
»سلطنة مقديشو«، أّسسها املهاجرون الزّيديون، »سلطنة كلوة«، أسسها 
علي بن الحسن بن علي بن صاحب شيراز، »مملكة شوة اإلسلمّیة«، أسسها 
»داوارو«،  »دارة«،  »بايل«،  أرابیين«،  »مملكة  املخزومّیون،  املهاجرون 
»زجنبار«، »سفالة«، »ممبسة«... ومجیعها ممالك إسلمّیة معروفة، تناوبت 
وقیام  احلديث،  العصر  إىل  وصوال  إفريقیا،  يف  واجلهاد  الّدعوة،  لواء  محل 
ممالك جديدة إسلمّیة، وحركات دعويّة نشطة مستلهمة لرؤى تلك احلركات 
القدمية،10 وقد أحبطت تلك احلركات الكثري من اخلطط االستعماريّة اخلبیثة 

يف حماولتها القضاء على اإلسلم ورموزه.
 

ب. في الغرب اإلفريقي
فإّن  إلیها،  هجرات  إفريقیا  شرق  يف  اإلسلمّیة  اهلجرات  معظم  إذا كان 
معظم اهلجرات يف الغرب اإلفريقّي كانت هجرات منها حنو مهد اإلسلم، 
الّتجديديّة  احلركات  أصحاب  لدى  اإلسلم  يف  اهلجرة  ملبدأ  استلهاما  أو 
إفريقیا من مل  إفريقیا، فقّل من زعماء احلركات اجلهاديّة يف  واحلضاريّة يف 

يهاجر جبماعته إىل منطقة معّینة يف املرحلة الّتعبويّة حلركته.
اليت  اإلسلمّیة  اهلجرات  أهّم  فوديو: كانت  دان  عثمان  الّشيخ  هجرة   .1

أسفرت عن تأسیس دولة إسلمّیة يف غرب إفريقیا، هجرة الّشيخ عثمان دان 
فوديو )ت 1817م.( الذي ندب تلمذته وأتباعه إىل اهلجرة، ودعا إىل 
البیعة واجلهاد حني وصلت استفزازات امللك الوثين قّمتها مبهامجة تلمذة 
»نیجرييا«،  )Degel( مشايّل  »ديغیل«  مدينة  علیهم يف  واإلغارة  الّشیخ 
فحّرر الّشیخ وثیقة عاجلة بعنوان »وثیقة أهل الّسودان«، دعا فیها األتباع 
إىل هجرة عاجلة والّلحاق به يف »غودو« )Gudu( عام 1802م.، وهكذا 
جرت األمور، وأعجلت تلك اهلجرة بسقوط امللوك الوثنّیني تباعا، وقیام دولة 

إسلمّیة كان هلا دورها املمّیز يف حضارة إفريقیا.11
إبّان  الّسیاسي  ودورها  اهلجرة  أمهّیة  وظهرت  الطّاهرو:  الّسلطان  هجرة   .2
استیلء القوى االستعمارية على األراضي اإلسلمّیة يف إفريقیا، واقتسامها 
فیما بینها، وقد أدركت القوات االستعماريّة خطورة هذا املوقف؛ فكانت 
حتول دون اهلجرات اجلماعّیة للحاق باملشايخ، وتقطع على املهاجرين الطّرق.

ومن أهّم الوقائع يف ذلك أّن السلطان الطاهرو أمحدو، آخر سلطني )مملكة 
صكوتو( اإلسلمّیة املشار إلیها، ندب إىل اهلجرة حنو الّشرق وأرض احلرمني، 
ونّفذها عام )1320هـ. / 1903م.( حني استولت القوات الربيطانّیة على 
األراضي اإلسلمّیة يف غرب إفريقیا، فكانت األعداد تتزايد كلما انطلق حنو 
املشرق، وقد أزعج ذلك املستعمر الربيطاين، وأدرك مغّبة هذا اخلروج العارم، 
واالجّتاه حنو املشرق، وبلد الّسودان الّشرقي اليت كانت احلركة املهديّة ظاهرة 
فیها؛ إذ لو قّدر أن تلتقي تلك اجلماعات باملهدي، وتعطیه البیعة، لكان يف 
ذلك اخلطر احملّقق بالكیان االستعمارّي الربيطاين... وهكذا تعّقبت اجلیوش 
الربيطانیة السلطان وقتلته، وشّتتت مجاعته بعد سّت هزائم متوالیة أحلقها 

مجاعة الّسلطان باجلیش الربيطاين يف »بوْرمي« بالقرب من »غوْميب«.12
أثر  اليت كان هلا  الفوتي: من اهلجرات  تال  المجاهد الحاج عمر  3. هجرة 
ظاهر يف مسرية احلضارة اإلسلمّیة يف إفريقیا هجرة الشیخ اجملاهد الحاج 
عمر بن سعيد تال )ت 1864م(، فحني عاد الّشیخ من حّجته املشهورة 
وزيارته للّشام والقدس الّشريف، وقام حبركته الّدعويّة يف منطقة »فوتا« )غینیا 
والسنغال حالّیا(، ولقي إعراضا من لدن احلكام، هاجر جبماعته وطلبته عام 
يف   )Dinguiraye( »دْنغراْي«  مسّاها  جديدة  بلدة  وأّسس  1851م.، 

منطقة خارج سلطة »املامي«.
الّنبويّة لدى تلك اجلماعة يف إطلقها  ويظهر جلّیا استلهام منوذج اهلجرة 
اسم »املهاجرين« على الذين انطلقوا مع الّشیخ، ولقب »األنصار« على 
الذي حلقوا به أخريا،13 وإطلق اسم »طیبة« فیما بعد على حاضرة الّدولة 

اإلسلمّیة اليت تأّسست على إثر تلك اهلجرة.
وقد أعجلت تلك اهلجرة بتوسیع نطاق دعوة الّشیخ عمر، وخلّو اجلّو له 
الوثنّیة يف  القبائل  على  املباشر  وانفتاحه  إلعداد مجاعته روحّیا وعسكريّا، 
لبث  فما  لقیام حركته؛  الّلزمة  الطّبیعة  الّثروات  على  واستحواذه  املنطقة، 
بدور  قامت  قويّة على غرار »مملكة صكوتو«،  أّسس مملكة إسلمّیة  أن 
يد  على  سقطت  أن  إىل  ملحظ،  تطّور  وإحداث  الّدعوة  يف  حضارّي 

املستعمر الفرنسي.
4. هجرات تالمذة الحاج سالم صواري: حدث يف غرب إفريقیا توظیف ذكّي 
ملبدأ اهلجرة لدى احلاج سامل صواري )ت 1525م.( وتلمذته يف حركته 
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الّدعويّة، قّلما ظهر مثله يف البقاع األخرى من العامل اإلسلمّي.
ويتلّخص هذا يف املفهوم اخلاص الذي بْلوره الّشیخ عن مبدأ اهلجرة فیما 

يأيت:
تقوم حركة احلاج سامل على الّدعوة الّسلمّیة بالّنفوذ يف أعماق القبائل الوثنّیة؛ 
والّسكىن معها، ودعوهتا بالقول والقدوة احلسنة، حسب برنامج مطّول من 

األلفة والّتوّدد إلیهم، وعلیه اتّبع الّشیخ ثلث اسرتاتیجّیات، هي:
• القراءة والتعّلم: وهي إعداد الطلبة إعدادا علمّیا وروحّیا قويّا على الكتاب 

والّسّنة )الصحیحان واملوطأ خاّصة(.
• الفلحة: وهي العمل يف زراعة األرض؛ وقد جلؤوا إىل ذلك ألن طبیعة 
املدعّوين كانت تستلزم مزاولة عمل يتكّسبون به، ومل يكن  سّكناهم بني 
بوسعهم مزاولة الّتجارة اليت عرف هبا الّدعاة املسلمون يف إفريقیا؛ ألّن فیها 

ما فیها من الّتنّقل وعدم االستقرار.
لتجديد  الّصواريّون  الّدعاة  هبا  يقوم  طوعّیة، كان  هجرة  وهي  اهلجرة:   •
عقیدهتم؛ كّلما شعروا أّن بقاءهم بني أظهر الوثنّیني قد طال، وأّن بعض 
ممارسات أولئك تكاد تتلّبس بالّتعالیم اإلسلمّیة الّسمحة، فكانوا يرتكون 
بعض الدعاة ملتابعة الّدعوة، ويسافرون بعد ذلك إىل أهداف دعويّة أخرى، 
وهنا خصوصا املفهوم اخلاص ملبدأ اهلجرة الذي حنسب أّن تلك اجلماعة قد 

اخّتصت به عّما سواها.14
أّن  الّتاريّیة  األحباث  أمريكا: كشفت  إلى  األفارقة  المسلمين  هجرات   .5
املسلمني هاجروا إىل أمريكا، خصوصا إىل جزئها اجلنويب، قبل اكتشاف 
األوروبّیني هلذا العامل، وكان من آثار تلك اهلجرات احلضاريّة يف األراضي 
األفارقة  الرّقیق  جتارة  حادثة  بعد  وتقويته  فیها،  اإلسلم  بزوغ  األمريكّیة 

املأساويّة إىل أمريكا.
ففي الربازيل قامت دولة إسلمّیة يف »باهیا« على أيدي أولئك املهاجرين 
والرّقیق املسلمني، حاربت العبوديّة، ووقفت يف وجه التحّدي الصلیيب الذي 
كان يتعّقب املسلمني، ويقیم هلم حماكم تفتیش على غرار ما يف األندلس، 
فنّظموا الكثري من حركات الثورة ضد الربتغالّیني خلل القرنني الثامن عشر 
والتاسع عشر، وكان أعنف تلك الثورات عام 1807-1835م.، على يد 
قبائل اهلوسا واملادينغ، وتسّمى تلك الثورة »ثورة مـايل Male« نسبة إىل 
»مملكة مـايل« اإلسلمّیة القدمية، وال تزال بصمات تلك احلركة منطبعة على 
ثقافات شعوب الربازيل واجلزر الكاريبّیة، هذا إذا آثرنا االختصار ومل نتعّرض 

للّدور العريّب اجللّي يف تلك املنطقة.15
وتعود املیاه إىل جماريها؛ بعودة جمموعة من املسلمني احملّررين من »الربازيل« 
إىل إفريقیا الغربّیة واستیطاهنم منطقة داهومي )دولة »بنني« Benin احلالّیة(، 
وعلى أيدي هؤالء تأّسس كیان إسلمّي يف تلك املنطقة، حیث بنوا املساجد 
واملدارس اإلسلمّیة، وإىل تلك اجملموعة يرجع دخول اإلسلم وانتشاره يف 

تلك املناطق يف غرب إفريقیا.
باجلملة؛ فإّن اهلجرات اإلسلمّیة قد مشلت مجیع مناطق إفريقیا، وكانت ذات 
أثر ملحظ يف تأّلق احلضارة اإلنسانّیة واإلسلمّیة يف خمتلف ربوع إفريقیا، 
وظهرت حركات دعويّة وإصلحّیة كثرية، استلهمت دروس اهلجرة الّنبويّة 
اخلالدة يف مشروعها الّدعوّي اإلصلحّي؛ فكان ذلك من أسباب جناحها 

وسرعة حتقیقها ألهدافها.
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جهید،  جهد  بعد  أوصل  قد  موسى كان  اهلل  نيب  أن  من  وبالرغم 
»بين اسرائیل« إىل أبواب »كنعان«، األرض اليت وعدها اهلل، لكنهم إمتنعوا 

عن اجلهاد، ولذلك فقد تأخر فتح هذه البلد، لردح من الزمن.
وكان ينبغي أن مير أربعون عاما لكي يتمكن بنو اسرائیل من الدخول إىل 
األرض اليت وعدوا هبا. وكانت هذه السنوات هي سنوات التیه يف »صحراء 

سیناء«.
بين اسرائیل،  من  والتمرد  العناد  هذا  موسى كل  النيب  شاهد  أن  وبعد 

لعنهم وقال: 
»قَاَل َربِّ ِإنِّي اَل َأْمِلُك ِإالَّ نـَْفِسي َوَأِخي فَافـُْرْق بـَيـْنـََنا َوبـَْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن«1

واستجیب دعاء نيب اهلل موسى، وأصاب اهلل، بين اسرائیل بعذاب من 
نوع اخر.

»قَاَل فَِإنَـَّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْربَِعيَن َسَنًة يَِتيُهوَن ِفي اأْلَْرِض فـاََل تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم 
اْلَفاِسِقيَن«2

وأرجئت املهمة الربعني عاما، ومّر بنو اسرائیل خلل هذه املدة بالتیه واحلرية، 
مل يستطیعوا فیها إجياد خمرج هلم. وكان موسى بینهم لكنهم مل يتمكنوا 

من اإلفادة من توجیهاته وإرشاداته. 
وواجه بنو اسرائیل يف هذه املنطقة املرض واملوت أربعني عاما. وتبدل جیل، 

وفارق موسى احلیاة.3
إن بني اسرائيل ومع كل التقدم التعليمي والتجريبي وتسجيل الذكريات والتاريخ، 
لم يتمكنوا بعد من العثور على قبر نبيهم. النه فارق الحياة عندما دخلوا هم 

التيه.4

خالفة النبي موسى
وتأسیسا على »التوراة« فان بين اسرائیل وبعد خروجهم من »مصر« )1446 
قبل املیلد( وعبورهم ل »البحر األمحر«، مّروا مبناطق مثل »جبل طور« 
)سیناء( واألجزاء املختلفة من »صحراء سیناء« مبا فیها صحارى »سني« 
و »فاران« ومواقفها العديدة. واستمرارا لسريهم حنو األرض املقدسة، وصلوا 
إىل صحراء تدعى »قادش برنیغ« وهي أقرب جزء من صحراء سیناء للحدود 
اجلنوبیة ل »كنعان« وتعد بعد »جبل سیناء« أشهر موقع يف تاريخ تیههم. 

وقد مضت معظم سنوات تیه األربعني عاما لبين اسرائیل يف هذه املنطقة.5
بإجتاه احلدود  نقباء بين اسرائیل  إثين عشر من   النيب موسى أوفد  وهنا 
وإمكاناهتا ووضعها  واإلقتصادية  اجلغرافیة  لدراسة ظروفها  لكنعان  اجلنوبیة 
التقصي  من  يوما  أربعني  بعد  هؤالء  عاد  وقد  )1443ق.م.(،  الدفاعي 
والتحري، وحتدثوا عن خصوبة األرض واملقاتلني الضخمني واألشداء لتلك 
البلد والقلع الدفاعیة والعالیة والقوية للمدن. ومن بني هؤالء كان إثنان فقط 
ومها يوشع بن نون و ُكوَلب بن يوفـَنَّا وإعتمادا منهما على اهلل تعاىل والتذكري 
بالعناية والوعود اإلهلیة، شجعا وحفزا بين اسرائیل على فتح أرض املیعاد، لكن 
العشرة الباقني، انتاهبم اخلوف والرعب مع مشاهدة تلك األوضاع والظروف، 
فضل عن أهنم ألقوا اخلوف والرعب يف قلوب بين اسرائیل من خلل كلمهم 
ووصفهم العدو بانه ال يقهر، ولذلك اعتربوا أن النتیجة احملتومة هلذه املواجهة 

أربعون عاما من التیه في وادي التیه

تتمثل يف مقتل الرجال ووقوع النساء وابناء القوم يف األسر، وأحجموا بذلك 
عن اإلمتثال ألمر اهلل يف خوض احلرب والقتال. 

عن  وكولب  ويوشع   وهارون  موسى اهلل  نيب  حماوالت  تسفر  ومل 
نتیجة، إذ أعرب بنو اسرائیل عن ندمهم ملغادرهتم مصر ودعوا إىل انتخاب 

قائد جديد، لیثريوا بذلك فكرة عودهتم جمددا إىل مصر. 
وعقابا هلذا اجلحود والتمرد السافر برغم ما شهدوه من معجزات وإمدادات 
ورعاية اهلیة، حتدث اهلل عن حرمان القوم الربعني عاما من دخول »أرض 
املیعاد« وموت مجیع من هو يف العشرين عاما فما فوق منهم، سوى يوشع 

وكولب. 
وتعين مفردة »التیه« الصحراء اليت انتشر وتبعثر فیها بنو اسرائیل. ومل ترد يف 

القرآن بل إستخدم تعبري »يَتيهوَن في األرض«.6
للمفسرين  وتبعا  والسنة9  الشیعة8  واملفسرون  املسلمون7  املؤرخون  ويرى 
َن والسلوى وتفجر 

َ
األوائل، إن ظل الغمام يف جتوال بين اسرائیل، ونزول امل

 العیون اإلثنيت عشرة من احلجر لبين اسرائیل10 وكذلك وفاة النيب موسى
وهارون، حصل يف هذه الصحراء.

تیه بين اسرائیل  الكرمي حول سبب  القرآن  اليت يأيت على ذكرها  الرواية  إن 
والذي استمر اربعني عاما، تتناسق مع »التوراة«. وعندما وصلوا إىل حدود 
»فلسطني«11 أمروا حسبما يصرح القرآن، بان يوضوا حربا بعد دخلوهم 
األرض املقدسة، مع سكاهنا، واإلستیلء علیها للسكن فیها، لكنهم جتاهلوا 
ذريعة  وذلك حتت  الصرحية،  حتذيراته  رغم   موسى للنيب  اإلهلي  األمر 
ضخامة وجربوت سكان املدينة الذين كانوا يعرفون بـ»العمالقة«، وأحجموا 
عن الدخول إىل املدينة والقتال مع الكفار. وقد اشرتطوا الدخول إىل األرض 
وربه  هو  يذهب  أن   موسى من  وطلبوا  القوم،  هؤالء  خبروج  املقدسة 
النيب  الذي قوض أساس دعوة  الصريح  الذنب والتمرد  لیقاتل.12 إن هذا 
من   النيب موسى قبل  من  لعنهم  تبعه حرماهنم يف ظل   13موسى
الدخول إىل األرض املقدسة واإلقامة فیها الربعني سنة وتاهوا يف األرض 

كعذاب هلم.14
»قَاَل َربِّ ِإنِّي ال َأْمِلُك ِإالَّ نـَْفِسي َوَأِخي فَافـُْرْق بـَيـْنـََنا َوبـَْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن ٭ 
اْلَقْوِم  َعَلى  تَْأَس  َفالَ  اأَلْرِض  ِفي  يَِتيُهوَن  َسَنًة  َأْربَِعيَن  َعَلْيِهْم  ُمَحرََّمٌة  فَِإنَـَّها  قَاَل 

اْلَفاِسِقيَن«15
 ويُظهر اجلزء األخري من اآلية 26 من سورة املائدة، بان نيب اهلل موسى
ألربعني  املقدسة  األرض  إىل  الدخول  من  بين اسرائیل  حبرمان  علمه  ومع 
سنة، ندم وحزن على لعنهم، لذلك واساه اهلل تعاىل، واعترب أن بين اسرائیل 

يستحقون هكذا عقاب بسبب فسقهم ومتردهم.16و17
وتتطرق التوراة إىل مسألة خلفة يوشع يف »سفر العدد« وتقول:

قال اهلل لـُمشه )موسى(: إرفع يهوشوع )يوشع( إبن تون! الرجل الذي توجد فيه 
روح )اهلل( وأسند يديك إليه. وقدم له توصيات بحضور العازار كوهن )كاهن( 
وحضور الحشد من الناس. أنقل إليه من مجدك حتى يطيعه جميع بني يسرائيل 

)إسرائيل(.18
وكان يوشع بن نون خلیفة موسى لدى »بين اسرائیل«.

في  الثالث  آمنحوتيب  قيادة  تحت  مصر  امبراطورية  األثناء، كانت  هذه  وفي 

طريقها إلى اإلنهيار والزوال، فيما كانت كنعان ذاتها بتمر بفترة من اإلضطرابات 
وأعمال الشغب وكان ملوكها العمالء على ارتباط خفي مع الغزاة من الشمال 
والشرق. وشكلت هذه لحظة مالئمة بالنسبة لبني اسرائيل القاطنين في الصحراء 
 ]موسى النبي  ]وصّي   19يوشع قيادة  تحت  والمناضلين  والمثابرين 

ليدخلوا في الساحة ويستولوا على أرض ميعادهم.20
وبعد موسى توجه بنو اسرائيل إلى يوشع بن نون وطلبوا منه المساعدة 
جهوزيتهم  الجميع  وأعلن  القدس.  على  تستولوا  أن  يجب  فقال:  والمؤازرة. 
بعصاه،  البحر  يسوع  فضرب  الميت«.  »البحر  إلى  وصلوا  أن  إلى  وانطلقوا 
فانشق الماء وعبروا البحر وفتحوا القدس بهذه السهولة.21 ومع عبور األردن 
أستولوا  »أريحا«22  فتحهم  وبعد  أخترقوا كنعان،  الميت،  البحر  من  بالقرب 
سريعا على الشمال المركزي لفلسطين، ومن ثم شمال فلسطين وبالتالي جنوب 
فلسطين...، لكن اإلستيالء على هذه البالد لم يتم بالكامل. وكانت ثمة مدن 
عصية على اإلستيالء وتفصل القبائل المتنازعة عن بعضها البعض متناثرة في 
أرجاء البالد، لم يفلح يوشع في اإلستيالء عليها، لكن إجماال، تقارنت هذه 
الفتوحات بالنجاح لدرجة أنها مكنت يوشع من تنظيم وترتيب الحياة السياسية 
والدينية لبني اسرائيل. وقّسم المناطق المستولى عليها بين القبائل وخصص لكل 
منها حصة وفقا لعدد سكانها، لكن هذا التنظيم اإلتحادي للقبائل لم يكن على 
درجة كبيرة من الصالبة والثبات حتى يدوم بعد يوشع واندلعت بعد موته 

موجة من الهرج والمرج واإلضطراب »وفعل كل ما كان يريده ويحبذه«.23
ولم تستطع القبائل المنقسمة على نفسها، حتى أثناء مواجهة خطر عدو لم يهزم 
بعد، اإلتحاد فيما بينها. لذلك كانت مجبرة على اللجوء إلى الطرق السلمية. 
وأفضى ذلك إلى التقليد المتسم بالشرك لدين جيرانهم وبكل طقوس الخصوبة 
الشهوانية واألعمال والممارسات المنحطة للغاية. فتخلى البعض عن عبادة يهوه 
وانخرطوا في عبادة بعل24 واستارته25 المحليين ممن كانوا ينسبون إليهم خصوبة 
يهوه وبعل.  إلى عبادة  البعض االخر  فيما لجأ  الماشية،  األرض وزيادة قطيع 
وكانوا يعتبرون يهوه إله حارس األمة، فيما كان بعل واهب المحصول والعنب. 
وتصرف عدد اخر بصورة مدمجة ونقلوا جميع نعوت وألقاب وأساليب عبادة 

اآللهة المحليين إلى يهوه.26
وعلى أي حال، فان بني اسرائيل وبعد تحملهم العذابات والمعاناة الهائلة وصلوا 
تحت قيادة يوشع بن نون إلى »أرض الميعاد«. وحسبما تقول التوراة، فان 

النبي موسى كان قد وعد يوشع بهذا النصر.
واستدعى ُمشه )موسى(، يهوشوع )يوشع( وقال له أمام مرأى جميع بني يسرائيل 
)إسرائيل(: كن قويا وشجاعا، النك ستصل مع هؤالء القوم إلى األرض التي 

أقسم اهلل آلبائهم أن تمنحها لهم. وستقوم أنت بتقسيمها بينهم لتملكها.27
توىل  لبين اسرائیل،  فتوحات كثرية  حقق  الذي   نون بن  يوشع  وبعد 
صموئيل قیادهتم.28 وميكن اإلشارة إىل القیادات الدينیة من بعده إىل 
النبي النبي وايليا  بن داوود وسمعيا  بن يسى وسليمان  داوود 

.29و30

كل مبتغى اهلل المتعال، لم يتحقق
وقبل أن يتمكن بنو اسرائیل من إكمال املهمة اجلسیمة اليت كلفهم اهلل تعاىل 
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هبا، خرجوا مرة اخرى عن الطريق. 
لدى  أكلها  تؤت  مل  بين اسرائیل،  أنبیاء  وسائر   موسى النيب  بعثة  إن 
من  املختارون  هبا هؤالء  قام  اليت  واملثابرات  اجلهود  برغم كل  بين اسرائیل، 
السماء ومجیع املعجزات والنعم اليت نزلت من السماء، وماعدا قلة قلیلة من 
األتباع الصادقني للنيب موسى كلیم اهلل، فان البقیة الباقیة أصیبت بزهو 
السلطة وغرورها واحنرفت عن املسار احلقیقي ومالت إىل اللهاث وراء السلطة 

واإلمساك باحلكم. وأعطى الفكر املوسوي مكانه للفكر املتهود. 
ويلقي القرآن الكرمي، باللئمة والذّم على بين اسرائیل الحنرافهم عن جادة 

الصواب واحلق بعد جتربة الكثري من املعجزات واآليات البینات: 
»َسْل بَِني ِإْسَرائِيَل َكْم آتـَيـَْناُهم مِّْن آيٍَة بـَيِـَّنٍة َوَمن يـَُبدِّْل نِْعَمَة اهلِل ِمن بـَْعِد َما َجاَءْتُه 

فَِإنَّ اهلَل َشِديُد اْلِعَقاِب«31
وهذه اآليات االهلیة غطت معجزات خمتلفة مبا فیها حتول العصا إىل حیة 
ّن والسلوى وظلل الغمام يف 

َ
وانشقاق البحر وغرق فرعون وجنوده ونزول امل

سنوات التیه و...، لكنهم أشركوا املرة تلو املرة، ونكثوا العهد واملیثاق وجلأوا 
إىل عبادة األوثان. 

»َلَقْد َأَخْذنَا ِميثَاَق بَِني ِإْسَرائِيَل َوَأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم ُرُساًل ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِبَما اَل 
تـَْهَوَى أَنُفُسُهْم َفرِيًقا َكذَّبُوا َوَفرِيًقا يـَْقتـُُلوَن«32

وقد تطرق »القرآن الكرمي«، يف آيات عديدة إىل الفكر والعمل الشیطاين 
لبين اسرائیل، وأكد يف الوقت ذاته على موضوعات مثل أخذ الربا )النساء، 
الوحي )األنعام،  )البقرة، 79( وانكار  السماوي  الكتاب  161( وحتريف 

91( ونكث العهد )البقرة، 10( و... . 
الشیطان، أرسى أشرار بين اسرائیل، نظاما واساسا خاصا  ويف ظل مسسرة 
يف حماربة املؤمنني واحلقائق الوحیانیة، وكما ذكرنا سلفا، فان قوم بين اسرائیل 
ويف املنظور التورايت، ختطوا ست دورات، منذ مرحلة اهلجرة األوىل والدخول 
إىل »كنعان« )عهد الشیوخ( إىل مرحلة تشكیل الدولة ونظام امللك )العهد 

امللكي(.33
وبعد يوشع بن نون مّر بنو اسرائیل بعهد امللوك. وقد ذكر تاريخ هذا 
 العهد يف »سفر امللوك«. وبعد آخر ملك، دعا الناس، النيب صموئيل
لینتخب هلم ملكا. ومل يكن بنو اسرائیل ميلكون ملكا يف تلك احلقبة. وقد 
عني النيب صموئیل وبعد إصرار كبري من الناس، شابا من جانب اهلل، 

كملك للقوم. 
وقد أنتخب أول ملك لبين اسرائیل حبوايل عام 1030 قبل املیلد. وورد إسم 
هذا امللك يف »العهد العتیق« )الكتاب االول صموئیل، الباب 9 فصاعدا( 

شاؤول ويف »القرآن الكرمي« طالوت.
»َوقَاَل َلُهْم نَِبيُـُّهْم ِإنَّ اهلَل َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا...«34

وبعد انتخاب أول ملك، اندلعت حرب مهمة بني بين اسرائیل وفلسطینیي 
تلك احلقبة، كان النصر فیها حلیفا لبين اسرائیل.

وكان »ُجلیات« ألد أعداء هؤالء القوم والذي مسي ب »جالوت« يف القرآن 
 وهرب جیشه. وحّل النيب داوود الكرمي. وقتل على يد النيب داوود
 سليمان النيب  فیما خلف  )حوايل 1015 ق.ب(  طالوت  خلیفة ل 
والده داوود، وأوجد أروع وأهم عصر من عصور بين اسرائیل. وقد شید معبدا 

رائعا يف مدينة »اورشلیم« )أي مدينة السلمة( عرف بـ»هیكل سلیمان«.35 
واهلیكل باللغة العربية تعين العمارة املرتفعة. وقد دمر هذا املعبد مرة على يد 
نبوذنصر حبدود عام 587 قبل املیلد، ومرة أخرى على يد األمري الروسي 

تيتوس36 حبوايل عام 70 للمیلد.
مملكة  أمور  زمام  »رُِحبعام«  ابنه  توىل   ،سلیمان النيب  رحیل  وبعد 
بين اسرائیل، ومارس الظلم، ومترد حشد من الناس على أوامره، وبقیت له 
فقط ]بلد[ سبطي يهودا وبنیامني يف أرض »يهودا« )باسم أحد ابناء النيب 
يعقوب(، واليت كانت أصغر قسم نسبیا. وهذا القسم الذي كان يضم 
أيضا مدينة أورشلیم )القدس(، كان يكتسي أمهیة كبرية للغاية، ويأيت اسم 
الیهودي من هنا. وشكلت األسباط العشرة االخرى حكومة مستقلة باسم 
اسرائیل وبقیادة شخص يدعى »يَربُعام بن ناياط« يف مشال فلسطني. وكان 

.يربعام أحد والة النيب سلیمان
وشكل تقسیم البلد، سببا لضعفهم وتعاستهم. وكان ملوك يهودا واسرائیل، 

آمثني عموما، ويدعون الناس الرتكاب املعاصي وعبادة األوثان.37
إن اإلنقسامات املذهبیة والصراعات الداخلیة، وتقويض الدولة السلیمانیة 

املقتدرة، أدى إىل أن يطمع ملوك بابل ببلد بين اسرائیل. 
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ماهّية القرع
إّن القرع مثر مائّى من مجلة مثار البقول، و نباته ينبسط على األرض و يتعّلق 
مبا يدنو منه من األشجار و حنوها، و يعلو علیها و يطول جّدا. و أوراقه 
كبار، مستديرة، غلیظة. و إذا حصل بعض أغصانه على األرض، أبرز إلیها 

أصوال لیأخذ منها الغذاء. و منه ما مثره مستدير، و منه ما مثره مستطیل.
قد يوجد ىف القرع ما هو مّر، و إمنا يكون ذلك إذا كانت أرضیة ذلك القرع 
مرّة، و إمنا تكون كذلك إذا كانت حمرتقة. و يشبه أن يكون مجیع القرع ال 

يلو من أرضّیة مرة، و لكن مائّیته تسرت مرارهتا، فل تظهر ىف طعمه.

طبيعة القرع و أفعاله على اإلطالق
إّن القرع ملا كان جوهره خالیا عن اهلوائّیة و الناريّة، و كان تركیبه الثاىن إمنا هو 
من مائّیة و أرضّیة فقط. و مائّیته ال حمالة: باردة، و أما أرضّیته فإهنا لیست 
باردة؛ و لذلك فإّن طعمها لیس بعفص و ال قابض، و إال كان يظهر ىف 

طعم القرع أحد هذين الطعمني.
و مع أّن أرضّیة القرع لیست باردة، فإهنا أيضا لیست مجیعها حارّة و ذلك 
ألّن أكثر طعمها تفه. و أما باقیها فإنه و إن كان مرّا حمرتقا، فإنه قلیل جّدا 

ىف القرع الذى لیس مبّر، و إال كانت املرارة تظهر ىف طعمه.
فلذلك جيب أن يكون مزاج القرع باردا، و ال بّد و أن يكون رطبا. فلذلك 
ال بّد و أن يكون مزاج القرع باردا رطبا، و ال بّد و أن يكون ىف كّل واحدة 
من هاتني الكیفیتني غري مفرط. أما أوال فألّن طعم القرع تفه، و أّن التفاهة 

إمنا حتدث إذا كان املزاج ىف جوهره و برده، قريبا من االعتدال. و إذا كان 
كذلك، فل بّد و أن يكون ىف الرطوبة و الیبوسة أيضا قريبا من االعتدال. 
فإنه لو كان مفرطا ىف الرطوبة، لكان ذلك إمنا يكون ألجل اإلفراط ىف املائّیة، 
و ذلك يلزمه اإلفراط ىف الربد. فلذلك ال بّد و أن يكون القرع ىف جوهره و 

برده و رطوبته و يبوسته، قريبا من االعتدال.
و كذلك أيضا، جيب أن تكون غذائّیته لیست بكثرية جّدا، ألّن جوهره 
بعید عن جواهر األعضاء؛ أما أوال فألجل ضعف امتزاج مائّیته بأرضّیته. و 
أما ثانیا فألجل فقدانه الیبوسة الیسرية الىت هبا يشابه األعضاء ىف جواهرها. 

فلذلك كان القرع قلیل التغذية، قلیل الدوائّیة.
و ملا كان مزاجه باردا رطبا، فهو يطّفئ، و يسّكن احلرارة و اللهیب، و يوافق 
مزاجه  مضاّدة  الصفراء ألجل  يقمع  و  امللتهبة،  األعضاء  و  احلارّة  األورام 

ملزاجها؛ و لذلك فإنه يسّكن حركتها و اشتعاهلا، و يطفئ حرارهتا.
و لذلك هو أيضا يطفئ حرارة الّدم، خاصة إذا خالطه ما فیه قبض كالرمان 
و الّسّماق و السفرجل. و ذلك ألّن القرع حینئذ، يرّبد و يقمع بذاته و 

باستحالته إىل طبائع هذه املخالطات.

فعل القرع 
في أعضاء الّرأس و الّصدر

• إّن أرضّیة القرع ملا كانت غري حارّة، فهى ال حمالة: غري لطیفة. و مع ذلك 
فإّن امتزاجها مع مائّیته لیس بقوّى جّدا، فلذلك لیست بشديدة االستعداد 

القرع

للتصّعد إذا تسّخنت ىف املعدة؛ فلذلك كان املتصّعد من القرع إمنا هو املائّیة 
فقط، فلذلك يكون هذا املتصعد خبارا صرفا. فلذلك إمنا يفعل ىف أعضاء 

الرأس فعل األخبرة املائّیة فقط.
فلذلك إذا أكثر من القرع ضّر الّدماغ و العني و حنوها من احلواّس، بالتبّخر 
فقط، و ذلك بأن يكثر الرطوبات و الفضول ىف هذا األعضاء. و كذلك 
أيضا كان هذا البخار يكثر ىف أعضاء الصدر؛ ألهنا ىف طريق نفوذه إىل 

الّدماغ.
• و أّما مساّم احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة، فإن ما ينفذ فیها من 
أجزاء القرع إمنا هو املائّیة أيضا، إذ أرضّیة القرع ألجل غلظها، يقّل ما ينفذ 
منها ىف هذه املساّم. فلذلك كان ما ينفذ إىل داخل الصدر من القرع إمنا هو 

األجزاء املائّیة؛ إما بأن تستحیل أوال خبارا، أو بدون ذلك.
• فلذلك كان فعل القرع ىف هذه األعضاء، إذا ورد من داخل البدن، إمنا 
الرّئة،  و  الّصدر  يرّطب  القرع  فلذلك كان  املائّیة؛  األجزاء  فیه من  مبا  هو 
و ينفع من جفافهما و من العطش الكائن عن ذلك، و لذلك ينفع من 
السعال الیابس و من خشونة الصدر و احللق. و لذلك بزر القرع ينفع لّبه 
من السعال احلاّر و الیابس، و من يبوسة احللق، و يرّطب الرئة و الصدر، و 

يسّكن العطش، خاصة ىف احلّمّیات.
و القرع من األغذية اجلّیدة ألصحاب السعال احلاّر و الیابس، و لیابسى 
الرئة و الصدر، و ألصحاب احلّمیات احملرقة، خاصة إذا كان مع دهن اللوز 

و حنو ذلك.
• هذا إذا ورد القرع من داخل. و أما إذا ورد من خارج البدن، فإنه إذا ضّمد 
الرأس بالقرع املدقوق؛ بّرده، و نفع من األورام احلارّة الىت تعرض ىف داخل 
الّدماغ كالسرسام و حنوه، خاصة إذا فعل ذلك بأدمغة األطفال. و كذلك 
إذا ضّمد الرأس جبرادة القرع. و كذلك إذا دهن الرأس بدهن القرع نفع ذلك 
من الصداع احلاّر، و من املزاج الیابس و نفع أصحاب اجلنون و املالیخولیا.

• و قد تضّمد العني الرمداء جبرادة القرع فینتفع بذلك جّدا، و كذلك إذا 
اعتصر القرع و قّطرت عصارته ىف األذن، مفرتة، مع دهن الورد فإن ذلك 
ينفع جّدا من أوجاعها العارضة عن األورام احلارّة و عن املواّد الصفراويّة و 

حنو ذلك.
• و القرع املطّجن بدهن الّلوز احللو، أو الشريج نافع لألوجاع الكائنة ىف 
احللق و الصدر، و من املواّد احلارّة. و سويق القرع شديد النفع من السعال 
القرع ألوجاع  بعصارة  يسعط  قد  و  الصدر.  ىف  احلارّة  األوجاع  و  احلاّر، 
األسنان و ذلك إذا كان وجعها عن حرارة. و دهن القرع يدهن به الرأس 

فريطّبه، و ينّوم كثريا، و ينفع من الصداع احلاّر الیابس، و من الیبوسة.
• و إذا ضّمد بالقرع ألجل أورام حجب الّدماغ و حنو ذلك، فینبغى أن 
الیافوخ. أما أوال فألن أكثر حدوث هذه  يكون وضع هذا الضماد على 
األورام إمنا يكون ىف مقّدم الّدماغ، أو بالقرب منه. كما نبینه ىف موضعه. و 
أما ثانیا فألّن الیافوخ متخلخل، فیكون نفوذ قّوة القرع فیه أكثر ال حمالة، 
من نفوذها ىف مؤّخر الرأس و حنوه. و كذلك أيضا قد يضّمد جبرادة القرع 

لألورام احلارّة العارضة ىف العني، فیكون ذلك مسّكنا حلرارهتا و ألوجاعها.
• و ماء القرع إذا شرب، أذهب الصداع اإلحراقى، و الكائن عن خلط حاّر 

يابس، و احلادث ىف احلّمیات احلاّدة. و كذلك إذا نطل به الرأس. و هذا 
املاء ينّوم و ينفع من يبوسة الّدماغ. و الصغري جّدا من القرع إذا لّف )بعجني 
و شوى، إذا( و اكتحل مبائه أذهب ما ىف العني من الّصفرة الكائنة ىف العني 

من الريقان. و إذا اكتحل )مباء زهره، أذهب الرمد احلاّر(.

فى أعضاء الغذاء
إّن القرع من شأنه االستحالة إىل ما يالطه، مما له كیفّیة قويّة. و سبب 
ذلك أّن القرع يلو عن كیفّیة هى كذلك، ألنه تفه و لیس بقوّى الربد و ال 
قوّى الرطوبة، و ال له كیفّیة أخرى قوية، فلذلك لیس يقدر على إحالة غريه 
من األجسام إىل طبیعته إحالة قوية. و أّما ما يالطه مما له كیفیة قوية، فإنه 
يقوى على إحالته إىل طبیعة ذلك املخالط، ألجل قّوة قّوته على ذلك، مع 
ضعف قّوة القرع. فلذلك كان القرع من شأنه االستحالة إىل مجیع ما يالطه.
• فلذلك إذا صادف املعدة بلغمّیة استحال إىل ما فیها من البلغم، فكثر 
البلغم فیها جّدا. و كذلك إذا صادف املعدة سوداوية، فإنه يستحیل إىل ما 
فیها من تلك السوداء، فیزداد ال حمالة شّرها و إضرارها. فلذلك كان القرع 

ضارّا ألصحاب البلغم و السوداء.
• و كذلك إذا مل يصادف ذلك ىف املعدة، بل ىف العروق أيضا و ىف الكبد و 
ذلك قبل استحالته إىل خلط آخر. فلذلك كان القرع ضارّا بأصحاب هذين 
اخللطني. و أّما الصفراويّون فإّن القرع و إن كان أيضا يضّرهم باستحالته 
إىل خلطهم الغالب، و لكن هذه االستحالة يسرية و قلیلة؛ و ذلك ألجل 
بعد طبیعة القرع عن طبیعة الصفراء. فلذلك كان ضرر القرع للصفراوّيني من 
هذه اجلهة قلیل. و مع ذلك فإنه ينفعهم بسبب إصلحه مزاج الصفراء، 
و ذلك ألجل تعديله حلرارهتما و يبوستهما. فلذلك هو نافع للصفراويني، 

من هذه اجلهة.
و نفعه هلم من هذه اجلهة أزيد ال حمالة، من إضراره هبم من جهة استحالته 

إىل الصفراء؛ و ذلك ألجل إفراط بعد طبیعة القرع عن طبیعة الصفراء.
فلذلك كان القرع نافعا للصفراويني، ضارّا للبلغمّیني و السوداوّيني.

للبلغم، أكثر كثريا من  القرع  بالبلغمیني أزيد، ألّن مناسبة طبیعة  و ضرره 
مناسبته لطبیعة السوداء؛ فلذلك استحالته إىل البلغم أكثر و أزيد. خاصة 
و هو بطبیعته يستحیل إىل البلغم، و إن مل يكن ذلك باملخالطة؛ و ذلك 
ألجل برده و رطوبته و عسر اهنضامه. و لذلك إذا أكل القرع مع أشیاء 
نافعة للصفراء كالرمان احلامض و احلصرم و التفاح احلامض و حنو ذلك 
كان نفعه للصفراوّيني أكثر، و ضرره هبم باالستحالة إىل الصفراء أقّل. ألّن 
هذه املخالطات ال بّد أيضا و أن حتیل القرع إىل طبائعها، و ذلك مانع من 

استحالته إىل الصفراء.
و لذلك أيضا، إذا خالط القرع ما من شأنه أن يستحیل بلغما - كاللنب 

مثل - فإّن ضرره حینئذ بالبلغمّیني، يزداد ال حمالة.
• و أّما الّدمويّون فإّن القرع يقّل جّدا استحالته إىل خلطهم؛ و ذلك ألجل 
فلذلك  االعتدال.  من  قربه  االستحالة، ألجل  هذه  عن  الّدم  قّوة  ضعف 
كانت األخلط األخر - الثلثة - حتیل القرع إىل طبائعها، و الّدم لیس 
كذلك. و إمنا يستحیل القرع إىل الّدم، بفعل القّوة اهلاضمة فقط، و ذلك 
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ىف الكبد.
• إن القرع عسر اهلضم، و ذلك ألجل عسر قبوله للستحالة إىل جواهر 
األعضاء بسبب بعد جوهره عن ذلك. فلذلك هو عسر اهلضم، و ما كان 
منه نیئا فإنه ال حمالة: أعسر هضما، ألن جوهره صلب ال يقبل االنفعال. و 
ال كذلك املطبوخ النضیج، فإنه يلني كثريا، فیستعّد بذلك للنفعال. فلذلك 
النیئ من القرع يضّر املعدة جّدا، ألنه يعصى فیها عن االنفعال، و يبقى فیها 
حباله، يربّدها و يثّقلها و ميّددها. و ألجل شّدة عسر قبوله للنفعال، لیس 
يتمّكن من هضمه و إصلحه مبثل اجلوع أو تناول اجلوارشنات و حنو ذلك 

ألّن هذه األشیاء ال تقوى على تلطیف جوهره.
فلذلك إذا أكل القرع نیئا و أكثر منه، مل يكد يّلص من إثقاله للمعدة و 
تربيده هلا شىء، كالقئ. و أما القرع النضیج و هو الذى بولغ ىف طبخه، 
فإنه يربد املعدة يسريا و يرطّبها، و يكسر حّدة ما يكون فیها من الفضول 
احلارّة. خاصة إذا كانت هذه الفضول خمتلفة اجلواهر، و ذلك بأن يكون 
و حنو  عفنا،  بلغما  بعضها  و  إحراقّیة،  بعضها سوداء  و  بعضها صفراء، 
ذلك. فإّن النوع الواحد من الفضول، قد يقوى على إحالة القرع إىل طبیعته 
فیكون ضرره حینئذ أشّد. و ال كذلك الفضول املختلفة، فإّن قّوة كّل واحد 
منها على ذلك، تضعف ال حمالة؛ فلذلك يكون القرع قويّا على إصلحها 

و تعديلها.
• و أّما موافقته للمعدة احلارّة و الیابسة، فذلك ظاهر. و إذا قّورت القرعة 
و جعل ىف جوفها شراب، و غّلفت بعجني و شويت، فإّن ذلك الشراب 

شديد النفع للمعدة.
• و مع أّن القرع نافع للمعدة، فإنه يضّرها بوجه آخر؛ و ذلك ألّن جوهره 
تغلب فیه املائّیة. و هذه املائّیة تبّل املعدة و ترخیها، فلذلك كان القرع يضّر 
املعدة هبذا الوجه. و هو أيضا يضّرها مبا يتوّلد عنه من الرياح املمّددة، و ذلك 
ألّن القرع ألجل عسر إهنضامه مع رطوبته، يكثر ما يتوّلد منه من الرياح. 
و بذلك ميّدد املعدة و األمعاء، و ينفخ و يؤمل اجلنبني. و قد يوّلد القولنج.

• و ألجل هذه الرطوبة الباّلة الىت ىف القرع مع الربد، فإنه يسّكن العطش 
و  رطبا،  مائّیا  غذاء  وّلد  القرع  اهنضم  إذا  و  مجیعا.  الصدرى  و  املعدى 
ذلك ألجل كثرة مائّیته. فلذلك غذاؤه غري موافق ألصحاب االستسقاء، 
و أصحاب سوء القنیة. و لكنه نافع جّدا للیابسى األمزجة و احملرورين. و 
موافقته للمدقوقني شديدة، ألنه يربد أبداهنم و يرطّبها، و يوّلد فیهم غذاء 

رطبا.
• و احندار القرع عن املعدة سريع، و ذلك ألجل رطوبته و ملسته، و ذلك 
من أسباب إزالقه عنها. فلذلك كثريا ما ينزل عن املعدة قبل الوقت الذى ىف 
مثله تنهضم األغذية اجلیدة. فكیف العسرة اهلضم؟ فلذلك كثريا ما يرج من 
من املعدة و ال ينهضم، و ذلك ألنه مع عسر اهنضامه يرج قبل الوقت. و 
إذا اهنضم مل يكن خلطه رديئا، و ذلك ألجل خلّوه عن الكیفّیات الرديئة، 

كاحلّدة و احلرافة و امللوحة، و حنوها.
• و قد حيدث للقرع كثريا فساد ىف املعدة، و ذلك تارة يكون ألجل فساد 
حال املعدة و ضعف هضمها، أو فساده. و تارة يكون ألجل خلط ردئ 
فیها حيیل القرع إىل طبیعته. و تارة يكون ألجل فساد ىف صنعة طبخه، و 

ذلك كما إذا كان فّجا. و تارة يكون ألجل تعّذر خروجه عند متام اهنضامه، 
فیبقى ىف املعدة زمانا طويل، و يفسد كما يفسد األغذية املائّیة إذا أعرض هلا 
ذلك، و ذلك كما إذا أكل القرع بعد األغذية الشديدة الغلظ، فاهنضم قبل 
اهنضام تلك األغذية، و مل يتمّكن من اخلروج ألجل وقوف تلك األغذية 

أمامه. فحینئذ يفسد ال حمالة، ألجل كثرة مائّیته املعّدة للفساد.
إذا طّحن بالزيت و توبل باألبزار احلارّة، قّل ضرره للمربودين و املبلغمني و 
كان هضمه أسرع. خاصة إذا شرب بعده الشراب الصرف، أو تناول اآلكل 
له بعده أشیاء من اجلوارشنات احلارّة. و اخلّل مع أنه يلطّفه، فإنه ال يزيل 
برودته؛ فلذلك من أراد التربيد بالقرع و خشى من غلظه فإصلحه باخلّل 

أوفق.

بقّية أحكام القرع
• إّن التضمید بالقرع ينتفع به جّدا ىف أوجاع النقرس، ألّن هذه األوجاع ال 
جيوز أن يستعمل ىف تسكینها ما هو شديد التربيد؛ و ذلك ألّن مواّد هذه 
األوجاع غائصة، و التربيد الشديد ميّكنها ىف الغوص، و مينع برءها فلذلك 

إمنا تربّد مبا تربيده خفیف، كالقرع و حنوه.
• و قشر القرع ال شّك أنه أكثر أرضّیة من القرع و مع ذلك فإنه ال يلو من 
قبض، فلذلك هو غري خال من أرضّیة باردة قابضة. فلذلك إذا اعتصر و 
استعّط بعصارته، إما وحدها أو مع دهن الورد فإّن ذلك ينتفع به ىف تسكني 
األوجاع احلارّة احلادثة ىف األسنان، و ذلك ألجل ما يفیده ذلك من التربيد 
و القبض. و إمنا يكون ذلك إذا كان هذا الوجع مبدؤه األعصاب اآلتیة إىل 
األسنان، أو كان ذلك من ماّدة حارّة تنزل إلیها من الّدماغ؛ و إال كانت 

املضمضة هبذه العصارة أوىل من الّتسّعط.
• و قد تشوى القرعة، إما ىف تنور قد سكنت حّدة ناره أو ىف فرن، و ذلك 
بأن تغّلف تلك القرعة بالعجني، خاصة املتخذ من دقیق الشعري ألّن هذا 
الدقیق أبرد مزاجا من دقیق احلنطة. و إذا نضجت هذه القرعة و اعتصر 
ماؤها و مزج بالسكر أو بالسكنجبني و حنومها، كان ذلك شديد النفع من 
احلمّیات احلادة و يلني البطن قلیل. و إذا عمل مع هذه العصارة شىء من 

امللح أو النطرون كان ذلك مطلقا للبطن.
و كذلك إذا جّوفت القرعة و جعل ىف جتويفها شراب، كان ذلك الشراب 
مطلقا للبطن، غري مسخن. خاصة إذا شويت تلك القرعة، مث اعتصرت؛ 

فإّن ذلك الشراب يكون حینئذ مربّدا نافعا للمحرورين جّدا.
• و ماء الیقطني املشوّى أنه نافع جّدا ىف احلّمیات احملرقة، ألنه - مع تطفئته 
و تسكینه اللهیب و العطش، و الكرب - يغذو غذاء تفها مائّیا صاحلا 
هلؤالء. و مع ذلك فإنه يلنّي بطوهنم، و إذا أريد أن يكون مسهل مّرس فیه 
لّب اخلیار شنرب أو الشريخشت و حنو ذلك، أو معجون البنفسج فیسّهل 
بذلك الصفراء، و يلنّي احللق و الصدر، و ينفع من السعال. و ينبغى أن 
يكون ما يسقى من هذا املاء، من أربع أواق إىل نصف رطل. و مع نفعه 
احملرورين مبا ذكرناه، فإنه ينّومهم، و يرّطب رؤوسهم، و يدفع ضرر الّسهر 

عنهم.
• و كذلك بزر القرع إذا استحلب، نفع جّدا من هذه احلّمّیات، و سّكن 

العطش، و أطفأ اللهیب.
• و أما دهن القرع فإنه يرّطب كثريا، و يربّد، و ينّوم، و يسّكن الصداع احلاّر 
و األوجاع احلادثة ىف األذن و حنوها من احلرارة. و ينفع أصحاب السهر 

جّدا خاصة مع دهن البنفسج.

القرع في کالم األئمة المعصومين
أبا احلسن يقول: »الدباء يزيد في العقل.«1

عن أيب عبد اهلل قال: »الدباء يزيد في الدماغ.«2
قال رسول اهلل: »إذا طبختم فأكثروا القرع  فإنه يسل  القلب الحزين.«3

سأل امرياملؤمنني عن أول شجرة نبتت يف األرض فقال هي الدباء و 
هي القرع.4

عن أمري املؤمنني قال: »كلوا الدباء و نحن أهل البيت نحبه.«5

الهوامش:
1. »احملاسن«، ج 2، ص 520.

2. نفس املصدر.
3. »عیون أخبار الرضا«، ج 2، ص 36.

4. »علل الشرائع«، ج 2، ص 595.
5. »طب األئمة«، ص 138.

ايران،  الطبية«،  الصناعة  في  »الشامل  ابی حزم،  بن  علی  نفيس،  ابن  المصدر: 
طهران، طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، 

1387ش.
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السؤال:
عند الظهور املقدس ملاذا شعار: يا لثارات احلسني؟1

الجواب:
يوم  يصادف  والذي  املوعود،  الیوم  يف   املهدي اإلمام  يظهر  عندما 
احلسني«  لثارات  »يا  شعار   أصحابه يرفع  العام.  ذلك  من  عاشوراء 
ويهتفون بأعلى أصواهتم هبذا الشعار، كون هذا الیوم هو يوم مقتل جده 

اإلمام احلسني وهذا ما دلت علیه روايات الظهور.
يف  معا  منسجمتان   املهدي اإلمام  وثورة   الشهداء سید  ثورة  إن 
اهلدف، وقد كانت هنضة احلسني يف حقیقتها من بعض مقدمات ثورة 
املهدي وإجنازا لیومه املوعود، بصفتها جزء من التخطیط اإلهلي إلعداد 
األمة للیوم املنتظر... كما إن ثورة اإلمام املهدي الدفاع عن قضیة اإلمام 
احلسني وأخذ بثأره كوهنا حمققة للهدف األساس املشرتك بینهما بتطبیق 

القسط والعدل وإزالة الظلم واجلور واالحنراف والكفر.
احلسني«  »يالثارات  زاوية  من  املنتظر  اإلمام  حركة  انطلق  هنا كان  من 
انطلقا من نقطة قوة متسامل على صحتها ورجحاهنا، وإن أهم مناسبة ميیکن 
احلديث فیها عن االمام احلسني وأهدافه، هو يوم ذكرى مقتله يف العاشر 
وصحیحا،  حكیما  للظهور  التوقیت  هذا  هنا كان  ومن  احلرام،  حمرم  من 
باإلضافة إىل أنه احلسني كان ومازال وسیبقى يف ضمري األمة خاصة 
والبشرية عامة حّیاً نابضاً وعلى خمتلف املستويات، يلهم األجیال روح الثورة 

والتضحیة واإلخلص.
إذاً... شعار »يا لثارات احلسني« له من الدالالت الكبرية والعظیمة املوضعة 
ألهداف اإلمام املهدي ورمز ملسريته، ومن هنا البد أن نعرف طبیعة 
احلركتني )الثورتني( وأهدافهما والرابط املشرتك، علما بأن املسريتني من أجل 
اإلسلم ورسالته السمحاء... ولكن قبل هذا وذاك البد أن نعرف شیئا يسريا 

شعار »يا لثارات الحسین«

من مسرية الرسول األكرم يف فتح »مكة« وربطه بـ »الفتح احلسیين« 
و »الفتح املهدوي« باعتبار أن هناك يف التاريخ اإلسلمي ثلثة فتوحات 

رئیسیة أثرت وحافظت على رسالة اإلسلم: 

األول: الفتح المحمدي )فتح مكة(
قال تعاىل يف كتابه الكرمي: »ِإذا جاَء َنْصُر اللَِّه َو اْلَفْتُح َو رَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن 
في  ديِن اللَِّه َأْفواجًا«2 وقال تعاىل »ِإنَّا فـََتْحنا َلَك فـَْتحاً ُمبينا«3 فما هي العقبة 
بعثته  مكان  مكة  فتح  تأخر  وال حىت   الرسول واجهت  اليت  الرئیسیة 
وانطلق دعوته لسنوات عديدة، حىت أنه مسي العام الذي فتحت به مكة 
بعام الفتح، ولتوضیح املشكلة احلقیقیة اليت واجهت الرسول حىت تأخر 
الفتح... البد من الرجوع الی عام الفیل )۵۷۰ م.( - العام الذي ولد فیه 
رسول اهلل عندما أراد أبرهة ملك »الیمن« مهامجة مكة املکرمة وهدم 
بیت اهلل احلرام )الكعبة( وعند اقرتاب اجلیش ويف مقدمته فیل نزح سكان 
مكة )قريش( من منازهلم إىل اجلبال اجملاورة وقال زعیمهم عبد املطلب مقولته 
املشهورة الكعبة »للبیت رب حيمیه« فأقام اهلل معجزته حلفظ الکعبة املشرفة، 
فأرسل طرياً ابابیل حبجارة من سجیل )اكرب من العدسة واصغر من احلمصة( 
وهنا بدأت تتكون فكرة جديدة وترتسخ يف عقول الناس )ملزمة فكرية( بني 
قدسیة بیت اهلل احلرام وسیادة قريش على مكة مما شكل قوة أدبیة ونفوذا 
لقريش عند العرب، ألهنم جريان بیت اهلل احلرام و ومحاته وسدنته، وألهنم 
يكرمون زوار هذا البیت.. ولذا اعترب هذا النفوذ األديب لقريش أصعب ما 
واجهه يف بداية دعوته و ومع بقاء النيب حممد يف مكة من بداية 
دعوته و ملدة ثلثة عشر عاماً اال أن الداخلني يف اإلسلم قلیلون، ومل يكن 
ذلك بتقصري من أسالیب الدعوة أو ضعفها وإمنا بسبب الفكرة املرسخة يف 
عقول الناس بني قدسیة البیت احلرام وسیادة قريش، وهنا تنبع احلكمة النبوية 
باهلجرة إىل »يثرب«، ومبعرفة القائد العظیم هلذه احلقیقة مل يضع يف صلح 
احلديبیة مع قريش إال مطلب واحد وهو أن ختلى قريش بینه وبني العرب، 
وان تتوقف عن استغلل نفوذها األديب عند العرب لصدهم عنه، وأن تتوقف 
عن دعاياهتا الكاذبة ضده وضد دينه.. وبانتصار الرسول األكرم على 
قريش وفتح مكة يف العام الثامن للهجرة سقطت أعىت املوانع وأقوى العقبات 
يف طريق تقدم الدعوة الرسالیة وانتشار اإلسلم.. وذلك اثر تفكك امللزمة 
الفكرية وسقوطها من أذهان الناس، ولذا بدأ الناس يدخلون يف دين اهلل 
أفواجا من غري مشقة أو عناء، ولذا أطلق على العام الذي فتحت به مكة 
بعام الفتح أو عام الوفود لكثرة توافد قبائل العرب على النيب لتعلن قبوهلا 
بواليته واعتناقها لإلسلم، وأصبح النيب حممد زعیما جلزيرة العرب بل 

منازع.

الثاني: الفتح الحسيني )عاشوراء(
كان رسول اهلل هو القائد العام والرئیس األعلى يف احلكومة اإلسلمیة، 
وقد منحه اهلل يف ذلك صلحیات واسعة حىت ميكنه النهوض قال اهلل تعاىل: 
»النَِّبيُّ َأْولى  بِاْلُمْؤِمنيَن ِمْن أَنـُْفِسِهم «4 وقال تعالی »فَاْحُكْم بـَيـْنـَُهْم ِبما أَنـَْزَل اللَُّه 
َو ال تـَتَِّبْع َأْهواَءُهم «5 ومن هنا فإن رسول اهلل ميثل السلطتني التشريعية 

والتنفيذية، فارتباطه بالسماء من خلل الوحی الذی ميثل املصدر التشريعی 
الوحید جيعله مسؤوال عن إبلغ الرسالة اإلهلیة، كما أن تصديه لقیادة األمة 

اإلسلمیة جيعله املسؤول األول عن تنفیذ الشريعة السمحاء ...
قال تعالی: »ِإنَّا أَنـَْزْلنا ِإلَْيَك اْلِكتاَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم بـَْيَن النَّاِس ِبما َأراَك اللَّه «6 
و لذا مل تکن مهمة الرسول يف إبلغ الرسالة فقط، بل تتعدى إىل قیادة 
 املسلمني وتنفیذ شرع اهلل يف األرض، وكان املسلمون ملزمني بطاعة النيب

اليت تعد طاعة هلل سبحانه.
اأْلَْمِر  ُأوِلي  َو  الرَُّسوَل  َأطيُعوا  َو  اللََّه  َأطيُعوا  الَّذيَن آَمُنوا  أَيُـَّها  قال تعاىل: »يا 
ِمْنُكْم فَِإْن تَناَزْعُتْم في  َشيْ ٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َو الرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو 

اْليـَْوِم اآْلِخر«7 
ومن هنا فطاعة الرسول واجبة، فباإلضافة إىل اتباعه يف التشريع، هناك 
طاعة أخرى متوجبة له كقائد وحاكم وهي واجبة ألن اهلل أمر بذلك، ولذا 
بدأت   الرسول وبوفاة  الدين...  صمیم  من  اإلسلمیة  احلكومة  تعترب 
قدسیة  وهي:  فكرية جديدة«  »ملزمة  وأذهاهنم  الناس  عقول  تتكون يف 
الرسول وتعالیم الدين اإلسلمي من جهة، وقدسیة خلیفة الرسول أو 
من جيلس على كرسي احلكم من جهة أخرى. فاألصل أن خلیفة الرسول 
وحفظ  ألمة  بقیادة   الرسول مقام  القائم  ألنه  موقر  و  وحمرتم  مهاب 
 ،الدين على أصوله الصحیحة، فهیبة اخللیفة مستمدة من رسول اهلل
هذا بالنسبة للخلیفة الشرعي املعني بأمر اهلل ورسوله، واألصل أن اخللیفة 
هو األعلم و األفهم بالدين واألتقي واألصلح وهو ويل أمر املسلمني وهو 
مرجعهم الرمسی فی امور دينهم ودنیاهم... ولكن لألسف انتشرت تقلیعة 
الغصب والقوة وانتقلت مهابة اخللیفة  الغلبة واكتساب اخللفة عن طريق 
والقوة  القوة  غري  لشرعیة حكمه  سند  ال  الذی  الغالب  للخلیفة  الشرعي 
 ،وحدها فقط... ومبا أن اخللیفة )احلاکم أو االمري( هو خلیفة الرسول
فقد متتع بكل الصلحیات اليت كان يتمتع هبا الرسول و أضفت علیه 
القداسة  بوصفه خلیفته، وأخذت هذه   ،للرسول اليت كانت  القداسة 
للخلیفة احلاكم الغالب )غري الشرعي( شیئا فشیئا ترتسخ يف عقول الناس 
و اذهاهنم، بل أصبحت التوجیهات والتعلیمات اليت يصدرها احلاكم من 
صمیم تعالیم الدين وهلا قدسیة باعتباره خلیفة الرسول ومستمدة قدسیته 
من قدسیة الرسول ، حىت وإن كانت التعلیمات اليت يصدرها بعیدة 
كل البعد عن أحكام احلنیف... وهكذا أصبحت أوامر وتعلیمات احلاكم 
األموي مثلً معاوية و يزيد، دينا أو من تعالیم الدين ولیست أفكارا خارجیة 
منحرفة، وهنا مكمن اخلطر والكارثة اليت واجهت األمة... ولذا كان ال بد 
من القیام بعمل جهادي يوضح احلقائق ويسقط »امللزمة الفكرية« قدسیة 

احلاكم وتعلیمات احلاكم.
لقد كان اإلمام احلسني يدرك ويعي هذه احلقیقة، ويعلم بان التاريخ 
ينتظر منه القیام بعمل إلعادة األمور إىل نصاهبا، ومضى سید الشهداء يف 

طريقه إىل اهلدف األمسى والغاية القصوى وهو يتمثل بقول القائل: 
إن كان دين محمد لم يستقم 

إال بقتلي يا شيوف خذيني
لقد وقف احلسني وقفته اخلالدة العظیمة بعد أن أدرك أن األخطار احملدقة 

مجتبی السادة
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 رسالة جده ال ميكن تفاديها وجتاوزها إال بشهادته، ولذا كان احلسني
جيسد مسؤولیة الشرعیة والتاريیة امللقاة على عاتقه بقوله: 

»لم أخرج أشرا وال بطرا خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكر.«

فالشعار واهلدف اليت انطلقت منها ثورة اإلمام احلسني هو اإلصلح 
اإلسلمی  النهج  إىل  األمة  إعادة  يتضمن  والذي   ،اهلل أمة رسول  يف 
الصحیح من هنا جند أن ثورة احلسني كانت طوفانأ يف وجه هذا العدو 
وينخر يف جسدها  قوهتا  األمة وحيطم  يهدد كیان  الذي  اخلطري  الداخلی 
من الداخل -باعتبار أن کید الداخل أخطر من مؤامرات اخلارج- إن ثورة 
سید الشهداء )الفتح احلسینی( كانت ثورة لتحرير األمة، كما أهنا ثورة 
قیم الدين، وحتمل يف طیاهتا الفکر و الضمري والوعي واملسؤولیة التاريیة، 
ولذا مل يستطیع أي حاکم بعد ثورة االمام احلسني أن حيتكر الفقه أو 
القرآن وتفسريه، بل اصبح احلاكم سلطة  أو  الوحي  أو  الثقافة  أو  الفقاهة 
تنفيذية ووضع حد فاصل بني السلطة التنفیذية )احلاکم - امللک - اخللیفة 
- أمري املؤمنني - ويل األمر( أو أي مسمى آخر كخلیفة غري شرعی و 
اإلمام  تنبع عظمة هنضة  هنا  والتعالیم اإلسلمیة، ومن  الشرعیة  األحكام 
الدين  بقدسیة  املتمثلة  والذهنیة  الفكرية  امللزمة  أسقطت  إذ   احلسني
 اإلسلمي وقدسیة من جيلس على كرسي احلكم باعتباره خلیفة الرسول
ولذا تلحقت الثورات واحلركات بعد هنضة اإلمام احلسني هي كالتوابني 
والمختار الثقفي و..اخل ولذا أفضل ما يطلق على هنضة أو حركة أو ثورة 

اإلمام احلسني بـالفتح الحسينی. 

الثالث: الفتح المهدوي )الظهور - عاشوراء(
 الذي سريفع يف بداية ظهور اإلمام املهدي شعار يالثارات الحسين
أال   ،سیدالشهداء ثورة  وأهداف  أهدافه  بني  املشرتك  الرابط  سیوضح 
 ،وهو عودة اإلسلم النقي الصايف الصحیح كما جاء به الرسول األكرم
وهذا ما توضحه بعض الروايات الشريفة من استئناف اإلسلم من جديد 
املهدوي  الفتح  بني  املشرتك  الرابط  هو  وهذا   املهدي اإلمام  يد  على 
نقول:  أن  لنا  يصح  ولذا  احملمدي...  الفتح  ذلك  وقبل  احلسیين  والفتح 
احلسینی   - )احملمدي  اإلسلمي  التاريخ  يف  حقیقة  فتوحات  ثلثة  هناك 
- املهدوي( وهي يف األساس فتوحات فكرية عقلیة توضح احلقائق وحتقق 
أهداف الرسالة اإلسلمیة وان كان هلا طابع عسكري أو سیاسي إن املهمة 
املراد تنفیذها من اإلمام املهدي كربی وعظیمة، فهو مكلف بأن يقطف 
جهد كافة األنبیاء والرسل واألوصیاء، وأن حيقق أهدافهم وماتطلعوا إلیه، 
ذلك بأن يهدي سكان الكرة األرضیة من خمتلف األديان واملذاهب إىل دين 
اهلل احلق )کما جاء به النبی حممد(، ومكلف بأن يكون دولة عاملیة 
تشمل كافة أقالیم الکرة األرضیة وتضم كافة أبناء اجلنس البشري املتواجدين 
الشريعة  )أحكام  اإلهلیة  املنظومة  جيعل  بأن  ايضا  ومكلف  املعمورة،  على 
اإلسلمیة( قانونا نافذا يف كافة أرجاء دولته العاملیة، وأن ينشر العدل املطلق، 
وحيقق الكفاية والرخاء التام لكافة سكان املعمورة... وتلك أهداف ومهام 

مل يكلف هبا أحد قط قبل املهدي املنتظر

سیواجه اإلمام املنتظر يف بداية ظهوره عقبات وصعوبات كثرية وعديدة 
سواء على صعید العامل اإلسلمي من تنوع املذاهب واختلف اآلراء، فعلى 
مدار أربعة عشر قرنا تداول املسلمون روايات سنة الرسول سرية وحديثا، 
ومع وجود اجململ واملبني والعام واخلاص إضافة إىل العوامل اخلارجة املؤثرة 
من مكاسب سیاسیة ومصاحل خاصة وتغلیب األهواء اختلفت آراء العلماء، 
وبتحريض وتوجیه من القادة السیاسیني اختلفت اجتهادات اجملتهدين يف 
ترجیح بعض الروايات على بعض أو إسقاط بعض األحاديث الشريفة أو 
العامة،  السیاسیة  أو  اخلاصة  املصاحل  تتعارض مع  جتاهلها، خاصة عندما 
واحكامه،  اإلسلم  معارف  خمتلف  يف  اخلاصة  اجتهاداهتم  إىل  باإلضافة 
فتعصب کل آلرائه فتكونت لكل فرقة رؤية خاصة لإلسلم اولت مبوجبها 
آيات متشاهبات يف كتاب اهلل الكرمي ومحلت علیها آيات حمکمات اخرى.. 
وهكذا انقسم املسلمون إىل فرق و مذاهب، ومضت علیهم قرون طويلة 
دماءهم  وأحلت  األخرى،  الفرق  املسلمني  فرق  بعض  خلهلا  كّفرت 
وقتلت من خالفها يف الرأي أحیانا وهدمت ديارهم.. فكیف ميكن لإلمام 
املهدي توحید کلمة املسلمني وتوجیهم التباع تعالیم اإلسلم كما جاء 

به النيب حممد مع وجود كل هذه املفارقات؟
تنوع  فمع  أقلیة،  واملسلمون  اكثرية  فهم  املسلمني..  غري  صعید  على  أما 
السماوية مبختلف مذاهبها و  املذاهب فهناك األديان  أديان و  و تشتت 
تقسیماهتا و هناك أديان غري مساوية وهناك اإلحلاد.. إضافة إىل االحنرافات 
والفراغ  الفكري  واخلواء  والسیاسیة  واالقتصادية  االخلقیة  و  االجتماعیة 
الروحي، إىل جانب العقبات التی ستواجه االمام سواء العسكرية منها 
أو الفنیة وعلى شىت اجملاالت والسبل )الفقر-املرض - القتل - الدمار - 
الفساد - اجلهل - الظلم - االضطهاد- الكفر- الکوارث- الطبیعیة - 
كثرة الفنت - اجلوع - قلة األمن واألمان - اجلور -... اخل( باالضافة الی 

االصطدام مع مصاحل احلكومات العاملیة.
إذا خرج اإلمام املهدي أعلن ثورة كربى على الباطل بكل رموزه و معانی 
وعلى الظلم بكل جبهاته الضالة، فیقوم سلم اهلل علیه بإجناز أعمال هلا 
طابع جذرى وجوهري قوي وذات دالالت عظیمة، لیسقط بذلك الواقع 
عقوهلم  يف  ترسخ  والذي  العامل  وسكان  املسلمون  يعیشه  الذي  املتخلف 
فكرية  ملمح  هلا  أعمال  بإجناز  وسیقوم  التاريخ...  طول  على  وأذهاهنم 
سیاسي  و  عسکری  طابع  هلا  وإن كان  األصیلة،  احلقائق  توضح  وعقلیة 
لیسقط بذلك تراكمات وأفكار التاريخ املتخلف، ولیزيل بذلك امللزمات 
الفكرية املرتسخة يف عقول الناس وأذهاهنم سواء على صعید املسلمني أو 
على صعید سكان العامل، فیحدث هزات عنیفة يف عقول ونفسیات الناس 
لتتوضح هلم احلقیقة ناصعة بعد أن ظلوا غافلني عنها طوال التاريخ... وحینها 
سینطلق فتحه بسهولة وسیفرض نفوذه على العامل اإلسلمي يف مدة قیاسیة 
)مثانیة شهور كما توضح ذلك عدة روايات( وسیفرض سیطرته على العامل 
مبساعدة السید املسیح يف وقت قصري بناء على املهمة الكربى املنوط به 

حتقیقها بنشر القسط والعدل على كافة املعمورة.

خالصة القول

الفتح احملمدي والفتح  التاريخ اإلسلمي ثلثة فتوحات حقیقة:  هناك يف 
احلسیين والفتح املهدوی مستقبل وهي يف األساس فتوحات فكرية عقلیة 
الرسالة  أهداف  املتخلف وحتقق  التاريخ  تراکمات  تزيل  و  احلقائق  توضح 

اإلسلمیة وإن کان هلذه الفتوحات عسكري أو سیاسي: 
الفتح المحمدی: أزال بذلك الواقع املتخلف الذي ترسخ يف عقول الناس 
لعشرات السنني و هی امللزمة الفكرية املتمثلة بني قدسیة بیت اهلل احلرام 
العرب مل  أدبیا على  نفوذا  لقريش  مما شكل  قريش علی مکة...  وسیادة 
يستطع الرسول جتاوزه اال بعد فتح مكة ومن مث دخل الناس يف دين 

اهلل أفواجا. 
الفتح الحسينی: أزال الواقع املتخلف الذي ترسخ يف عقول الناس )املسلمني( 
 الرسول قدسیة  بني  املتمثلة  الفكرية  امللزمة  وهي  السنني  لعشرات 
الكرمي وبني قدسیة خلیفة  القرآن  بآيات من  املؤيدة  وتعالیمه و توجیهاته 
الرسول أو من جيلس على كرسى احلكم )اخللیفة غري الشرعي( فأصبحت 
التوجیهات والتعلیمات اليت يصدرها احلاكم )بنو أمیة( من صمیم تعالیم 
الدين وهلا قدسیة وإن كانت يف احلقیقة بعیدة كل البعد عن تعالیم الدين 
اإلسلمي، وهنا تنبع عظمة هنضة اإلمام احلسني بثورته اخلالدة يف يوم 
عاشوراء لتوضیح احلقائق، ومن مث بدأت الثورات واحلركات اإلسلمیة تأيت 

تباعا حملاربة الظلم وإزالة القدسیة عن احلكام املنحرفني.
ترسخ يف  الذي  املتخلف  الواقع  بذلك  المهدوي )مستقبال(: سیزيل  الفتح 
عقول الناس )املسلمني وغريهم( ملئات السنني، سواء على الصعید العقائدي 
ولذا  والباطل،  واالحنراف  واجلور  الظلم  على صعید  أو  ومذاهب  كأديان 
سیقوم بإجناز بعض األعمال اليت هلا طابع جذری و جوهری، مما سیسبب 
باملهمة  القیام  له  الناس، ومن مث سیسهل  هزة عنیفة يف عقول ونفسیات 
الكربى املنوط له حتقیقها بنشر الدين االسلمي على كافة املعمورة وبسط 

القسط والعدل ومبدة قیاسیة وباألسباب الطبیعیة.

الهوامش:
1. دراسة للمؤلف نشرت يف كل من:

- جملة االنتظار - العدد السادس / شهر رجب ۱۲۷ه. تصدر من مركز الدراسات 
التخصصیة يف اإلمام املهدي - العراق النجف االشرف.

- العدد الثاين / حمرم ۱۹۳۲ ه- جملة حسینیة ختصصیة تعين بنشر الفكر احلسیين - 
العراق.

2. سورة النصر، اآليات 2-1.
3. سورة الفتح، اآلية 1.
4. سورة األحزاب آية 6.

5. سورة املائدة 48.
6. سورة النساء ۱۰۵.
7. سورة النساء ۵۹.

المصدر: كتاب »رؤی مهدوية، شذرات فکرية في القضية المهدوية«، المملکة 
العربية السعودية، القطيف، الطبعة االولی، 1437 هـ.ق.، ص 149- 157.
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حممد  بن  جعفر  اهلل  عبد  أليب  قلت  قال:  الهاشمي  الفضل  بن  اهلل  عبد 
 :الصادق

يا ابن رسول اهلل كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة و غم و جزع و بكاء دون 
اليوم الذي قبض فيه رسول اهلل و اليوم الذي ماتت فيه فاطمة و اليوم 

الذي قتل فيه أمير المؤمنين و اليوم الذي قتل فيه الحسن بالسم؟
:فقال

أن  ذلك  و  األيام  سائر  من مجیع  مصیبة  أعظم   احلسني يوم  »إن 
أصحاب الكساء الذي كانوا أكرم اخللق على اهلل تعاىل، كانوا مخسة.

و  احلسن  و  فاطمة  و  املؤمنني  أمري  بقي   النيب عنهم  مضى  فلما 
احلسني فكان فیهم للناس عزاء و سلوة. 

 احلسني و  احلسن  و  املؤمنني  أمري  فاطمة كان يف  فلما مضت 
للناس عزاء و سلوة. 

 كان للناس يف احلسن و احلسني فلما مضى منهم أمري املؤمنني
عزاء و سلوة. 

فلما مضى احلسن كان للناس يف احلسني عزاء و سلوة. 
فیه  للناس  أحد  الكساء  أهل  من  بقي  يكن  مل   احلسني قتل  فلما 
بعده عزاء و سلوة. فكان ذهابه كذهاب مجیعهم كما كان بقاؤه كبقاء 

مجیعهم. فلذلك صار يومه أعظم مصیبة.« 
قال عبد اهلل بن الفضل اهلامشي فقلت له: يا ابن رسول اهلل فلم لم يكن 

للناس في علي بن الحسين عزاء و سلوة مثل ما كان لهم في آبائه؟
 :فقال

»بلى إن علي بن احلسني كان سید العابدين و إماما و حجة على 
اخللق بعد آبائه املاضني و لكنه مل يلق رسول اهلل و مل يسمع منه و 

كان علمه وراثة عن أبیه عن جده عن النيب و كان أمري املؤمنني و 
 قد شاهدهم الناس مع رسول اهلل فاطمة و احلسن و احلسني
يف أحوال يف آن يتواىل فكانوا مىت نظروا إىل أحد منهم تذكروا حاله مع 
رسول اهلل و قول رسول اهلل له و فیه فلما مضوا فقد الناس مشاهدة 
األكرمني على اهلل عز و جل و مل يكن يف أحد منهم فقد مجیعهم إال 
يف فقد احلسني ألنه مضى آخرهم فلذلك صار يومه أعظم األيام 

مصیبة.« 
قال عبد اهلل بن الفضل اهلامشي فقلت له: يا ابن رسول اهلل فكيف سمت 

العامة يوم عاشوراء يوم بركة؟! 
 :مث قال فبكى

»ملا قتل احلسني تقرب الناس بالشام إىل يزيد فوضعوا له األخبار و 
أخذوا علیه اجلوائز من األموال فكان مما وضعوا له أمر هذا الیوم و أنه يوم 
بركة لیعدل الناس فیه من اجلزع و البكاء و املصیبة و احلزن إىل الفرح و 

السرور و التربك و االستعداد فیه حكم اهلل  ما بیننا و بینهم.« 
مث قال: »يا ابن عم! و إن ذلك ألقل ضررا على اإلسلم و أهله 
وضعه قوم انتحلوا مودتنا و زعموا أهنم يدينون مبواالتنا و يقولون بإمامتنا 
زعموا أن احلسني مل يقتل و أنه شبه للناس أمره كعیسى ابن مرمي فل 
الئمة إذن على بين أمیة و ال عتب على زعمهم يا ابن عم من زعم أن 
احلسني مل يقتل فقد كذب رسول اهلل و علیا و كذب من 
بعده األئمة يف إخبارهم بقتله و من كذهبم فهو كافر باهلل العظیم و 

دمه مباح لكل من مسع ذلك منه.« 

االولی،  الطبعة  قم،  »علل الّشرائع«،  على،  بن  محّمد  بابويه،  ابن  المصدر: 
1966م.، ج 1، ص 225.

تقديم األدعیة

زيارة الناحیة املقدسة، إحدى الزيارات املشهورة لسّید الشهداء أيب عبداهلل 
األيّام،  من  وغريه  عاشوراء  يوم  يف   هبا يُزار  زيارة  وهي   ،احلسني
املقّدسة أي صاحب  للّناحیة  طَلقة. وهي منسوبة 

ُ
امل الزيارات  أهّنا من  أي 

الزمان، وقد تناول اإلمام فیها ما جرى على جده وأصحابه يف كربلء.
هناك زيارة مشهورة وأخرى غري مشهورة، واملشهورة تبدأ بالّسلم على أنبیاء 
الّله وأولیاء دينه األئّمة األطهار، مثّ بالّسلم على أيب عبداهلل احلسني 
 وأنصاره األبرار األوفیاء، مثّ تعرّج على صفات أيب عبداهلل الّشهید
مّهدت حلركة  اليت  األرضّیة  وتبنّي  عاشوراء،  قبل حركته يف  وسريته وهنجه 
سّید األحرار وثورته، مث تتطرق لكیفیة استشهاد اإلمام وتُعّدد املصائب 
اّليت انُصّبت علیه يف كربلء، واحلزن اّلذي طّبق اخلافَقني لفقده وشهادته، 
وبكاء الّسماوات الّسبع واألرضني الّسبع وما فیهّن وما بینهّن على ما أصابه 
وحلق به، وما جرى يف الكون من اهتزازة وارتباك، ويف اخلتام تنتهي بالّدعاء 

.والتوسل باالئّمة
وأّما نسبة هذه الزّيارة لإلمام صاحب الزمان فهي حمل اختلف وأخذ 

ورد وقع بني األعلم طوال ما مضى من األعوام.
أواخر عهد حضور األئمة وبسبب الظروف السیاسیة واالجتماعیة احلاكمة 
آنذاك، کان الشیعة يستخدمون األلقاب اليت ُعرف هبا اإلمام مثل) اهلادي، 
العسكري، املهدي( بداًل عن التصريح بامسه، فراراً من امللحقة وإخفاًء ملا 

هم علیه.
إلی اإلمام، يف  ونری أول استخدمات ملصطلح »الناحیة املقدسة« مشرياً 
املصطلح  إن هذا  يقول  فهناك من  اهلجري،  الثالث  للقرن  األول  النصف 
خّصّص لإلمام الثاين عشر، وهناك من يقول إنه مل يصص به بل لقد اُشري 

به إىل االمام احلادي عشر، احلسن العسكرّي أيضاً.1 

مصادر الزيارة وسندها
هناك زيارة مشهورة وأخرى غري مشهورة، أما املشهورة فهي اليت يُزار هبا يف 

يوم عاشوراء واملتداولة بني املؤمنني.
من أقدم املصادر اليت نقلت هذه الزيارة الشريفة »كتاب املزار« من كتب 
املفید يف  الشیخ  قال  قال:  المجلسي، حیث  المفيد، حسب  الشيخ 
كتاب املزار بعد إيراد الزيارة اليت نقلناها من املصباح ما هذا لفظه : زيارة 
أخرى في يوم عاشوراء برواية أخرى؛ إذا أردَت زيارته بها في هذا اليوم فقف 

عليه وقل: السالم على آدم صفوة اهلل من خليقته...2
ولكن هذه الفقرة غري موجودة يف املزار املطبوع وفضًل عن ذلك كما ترى مل 
ينسبها املفید إلی اإلمام احلجة! وحتی اجمللسي أيضاً مل ينسبها إلی اإلمام 

بل قال: 

والظاهر أن هذه الزيارة من مؤلفات السيد المرتضى والمفيد رحمهما اهلل.3

محتوى الزيارة
إستشكل البعُض بعَض حمتوی هذه الزيارة، منها:

عبارة »السَّالُم َعَلى ااَلْجساِم اْلعارِيَِة ِفى اْلَفَلواِت، تـَْنـَهُشَها الذِّئاُب اْلعاِدياُت، 
َو َتْخَتِلُف ِإلَيـَْها السِّباُع الّضـارِياُت« بینما جاء يف خرب أبي مخنف الصحیح 
أن »أهل الغاضرية« من بني أسد دفنوا احلسني وأصحابه بیوم واحد أي 
يف الیوم احلادي العشر من احملرم أي حیث كان العسكر زهاء عشرة آالف 
الزالوا معسكرين هناك فلم تصل وحوش الفلوات اىل تلك اجلثث الطواهر 

الزواكي.4
عبارة »فـََهَوْيَت ِإَلى ااَلرِض َجريحاً، َتَطُؤَك اْلُخُيوُل ِبَحواِفرِها...« مما ظاهره أّن 

ذلک کان قبل قتل احلسني وذلک واضح البطلن والفساد.
عبارة »فـََلّما رَأَْيَن النِّـسآُء َجواَدَك َمْخزِيّاً، َو َنَظْرَن َسْرَجَك َعَلْيِه َمْلوِيّاً، بـََرْزَن ِمَن 
اْلُخُدوِر، ناِشراِت الشُُّعوِر َعَلى اْلُخُدوِد، الِطماِت اْلُوُجوِه ساِفرات« اليت تدّل 
العبارة أن ذلك كان  علی أهنن خلعن احلجاب من شدة حزهنن!! ظاهر 
به هذا  املوافقة علیه وانفرد  باختیارهن مساحمة يف احلجاب وهذا الميكننا 

النص واليؤيده أي خرب آخر.5

الهوامش:
1. »موسوعة اإلمام احلسني«، ج 12، ص 271؛ الطهراين، »شفاء الصدور يف 

شرح زيارة العاشورا«، ج 1، ص 243.
2. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 98، ب 24، ص 317، ح 8.

3. اجمللسي، »حباراألنوار«، طبعة مؤسسة الوفاء، بريوت، صص 231-251-101، 
باب 35، خ 38، 

4. أبو خمنف، »وقعة الطف«، ص 295.
5. نفس املصدر، ص 290.

المصدر: ويكی شيعة، الموسوعة اإللكترونية لمدرسة أهل البيت

»بإمکانکم املشاهدة والقراءة هذه الصلة يف هناية هذا اجمللد.«

زيارة الناحیة المقدسة

صار عاشوراء اعظم المصیبة

روى الحارث بن مغيرة قال مسعت أبا عبد اهلل يقول:  »إياكم إذا أراد أن 
يسأل أحدكم ربه شيئا من حوائج الدنيا حتى يبدأ بالثناء على اهلل عز و جل و 

المدحة له و الصالة على النبي ]و آله [ ثم يسأل اهلل حوائجه .«
و قال: إن رجل دخل املسجد و صلى ركعتني، مث سأل اهلل عز و 
جل. فقال رسول اهلل: »أعجل العبد ربه« و جاء آخر فصلى ركعتني 
 :فقال رسول اهلل مث أثىن على اهلل عز و جل و صلى على النيب

»سل تعطه.«

أمير  في كتاب  »إن   :اهلل أبوعبد  قال  قال  مسلم  بن  محمد  روى  و 
المؤمنين أن المسألة بعد المدحة فإذا دعوت فمجده.« قال قلت: كيف 
نمجده؟ قال تقول: »يا من هو أقرب إلي  من حبل الوريد يا من  يحول بين 

المرء و قلبه  يا من هو بالمنظر األعلى يا من  ليس كمثله شي ء.«
و روى معاوية بن عمار عن الصادق قال:  »إنما هي المدحة ثم الثناء 
ثم اإلقرار بالذنب ثم المسألة أنه و اهلل ما خرج عبد من الذنب إال باإلقرار.«

  :روى عيص بن أبي القاسم قال قال أبو عبد اهلل

علل الشرائع - أدب الدعاء

المدحة هلل و الثناء علیه
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الحكايات

سیرة األخیار

ذکری حمّرم احلرام 61 ه.ق
ملا رأى احلسني حرص القوم على تعجیل القتال و قلة انتفاعهم مبواعظ 
الفعال و املقال قال ألخیه العباس: »إن استطعت أن تصرفهم عنا في 
هذا اليوم فافعل لعلنا نصلي لربنا في هذه الليلة فإنه يعلم أني أحب الصالة له 

و تالوة كتابه.«
الحجاج  بن  عمرو  فقال  بن سعد.  عمر  فتوقف  ذلك   العباس فسأهلم 
الزبيدي: و اهلل لو أنهم من الترك و الديلم و سألونا مثل ذلك ألجبناهم فكيف 

و هم آل محمد. فأجابوهم إىل ذلك.
و جلس احلسني فرقد مث استیقظ فقال: »يا أختاه إني رأيت الساعة 
جدي محمدا و أبي عليا و أمي فاطمة و أخي الحسن و هم يقولون يا 

حسين! إنك رائح إلينا عن قريب و في بعض الروايات غدا.«
فلطمت زينب وجهها و صاحت و بكت فقال هلا احلسني: »مهال 
ال تشمتي! القوم بنا.« مث جاء اللیل فجمع احلسني أصحابه فحمد اهلل 

و أثىن علیه مث أقبل علیهم فقال: 
»أما بعد فإني ال أعلم أصحابا أصلح منكم و ال أهل بيت أبر و ال أفضل من 
أهل بيتي فجزاكم اهلل جميعا عني خيرا و هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جمال 
و ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي و تفرقوا في سواد هذا الليل و 

ذروني و هؤالء القوم  فإنهم ال يريدون غيري.«
فقال له إخوته و أبناؤه و أبناء عبد اهلل بن جعفر: و لم نفعل ذلك لنبقى بعدك 

ال أرانا اهلل ذلك أبدا. بدأهم بذلك القول العباس بن علي مث تابعوه.
مث نظر إىل بني عقيل فقال: »حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم اذهبوا فقد 
أذنت لكم و روي من طريق آخر.« قال فعندها تكلم إخوته و مجیع أهل 

بیته و قالوا: 
يا ابن رسول اهلل! فما يقول الناس لنا و ما ذا نقول لهم نقول إنا تركنا شيخنا 
و كبيرنا و ابن بنت نبينا لم نرم معه بسهم و لم نطعن معه برمح و لم نضرب 
بسيف ال و اهلل يا ابن رسول اهلل ال نفارقك أبدا و لكنا نقيك بأنفسنا حتى نقتل 

بين يديك و نرد موردك فقبح اهلل العيش بعدك. 
مث قام مسلم بن عوسجة و قال: نحن نخليك هكذا و ننصرف عنك و قد 

أحاط بك هذا العدو ال و اهلل ال يراني اهلل أبدا و أنا أفعل ذلك حتى أكسر في 
صدورهم رمحي و أضاربهم بسيفي ما ثبت قائمته بيدي و لو لم يكن لي سالح 

أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة و لم أفارقك أو أموت معك.
قال و قام سعيد بن عبد اهلل الحنفي فقال: ال و اهلل يا ابن رسول اهلل! ال نخليك 
أبدا حتى يعلم اهلل أنا قد حفظنا فيك وصية رسوله محمد و لو علمت أني 
أقتل فيك ثم أحيا ثم أخرج حيا ثم أذرى يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك 
حتى ألقى حمامي دونك و كيف ال أفعل ذلك و إنما هي قتلة واحدة ثم أنال 

الكرامة التي ال انقضاء لها أبدا. 
مث قام زهير بن القين و قال: و اهلل يا ابن رسول اهلل! لوددت أني قتلت ثم 
نشرت ألف مرة و أن اهلل تعالى قد دفع القتل عنك و عن هؤالء الفتية من 

إخوانك و ولدك و أهل بيتك. 
و تكلم مجاعة من أصحابه بنحو ذلك و قالوا: أنفسنا لك الفداء نقيك بأيدينا 

و وجوهنا فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لربنا و قضينا ما علينا. 
و قیل لـمحمد بن بشير الحضرمي يف تلك احلال قد أسر ابنك بثغر الري 
فقال: عند اهلل أحتسبه و نفسي ما كنت أحب أن يؤسر و أنا أبقى بعده. فسمع 
احلسني قوله فقال: »رحمك اهلل أنت في حل من بيعتي فاعمل في فكاك 
ابنك.« فقال: أكلتني السباع حيا إن فارقتك. قال: »فأعط ابنك  هذه األثواب 
البرود يستعين بها في فداء أخيه.« فأعطاه مخسة أثواب قیمتها ألف دينار.

و بات احلسني و أصحابه تلك اللیلة و هلم دوي كدوي النحل ما بني 
راكع و ساجد و قائم و قاعد فعرب علیهم يف تلك اللیلة من عسكر عمر بن 
سعد اثنان و ثلثون رجل و كذا كانت سجیة احلسني يف كثرة صلته 

و كمال صفاته. 

ترجمه  الطفوف«،  قتلى  بن موسى، »اللهوف على  ابن طاووس، على  المصدر: 
فهرى، طهران، الطبعة األولی، 1348ش. صص 93-89.

ِنعم األصحاب!

12 حمّرم احلرام، ذکری استشهاد علی بن احلسني
يف »كتاب األمحر« قال األوزاعي: 

ملا أيت بعلي بن احلسني و رأس أبیه إىل يزيد بـ»الشام« قال خلطیب 
بلیغ: خذ بيد هذا الغالم. فائت به إىل املنرب و أخرب الناس بسوء رأي أبیه و 
جده و فراقهم احلق و بغیهم علینا قال: فلم يدع شيئا من المساوئ إال ذكره 
فيهم. فلما نزل قام علي بن احلسني فحمد اهلل مبحامد شريفة و صلى 

على النيب صلة بلیغة موجزة مث قال: 
»يا معشر الناس فمن عرفين فقد عرفين و من مل يعرفين فأنا أعرفه نفسي، 
أنا ابن مكة و مىن، أنا ابن مروة و الصفا، أنا ابن حممد املصطفى، أنا ابن 
من ال يفى، أنا ابن من عل فاستعلى فجاز سدرة املنتهى و كان من ربه 
كقاب قوسني أو أدىن، أنا ابن من صلى مبلئكة السماء مثىن مثىن، أنا ابن 
من أسري به من »املسجد احلرام« إىل »املسجد األقصى«، أنا ابن علي 
املرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خدجية الكربى، أنا ابن املقتول ظلما، 
أنا ابن اجملزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حىت قضى، أنا ابن طريح 
كربلء، أنا ابن مسلوب العمامة و الرداء، أنا ابن من بكت علیه ملئكة 
السماء، أنا ابن من ناحت علیه اجلن يف األرض و الطري يف اهلواء، أنا ابن 
من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من »العراق« إىل الشام 
تسىب، أيها الناس! إن اهلل تعاىل و له احلمد ابتلنا أهل البیت ببلء حسن 
حیث جعل راية اهلدى و العدل و التقى فینا و جعل راية الضللة و الردى 
يف غرينا فضلنا أهل البیت بست خصال فضلنا بالعلم و احللم و الشجاعة 
و السماحة و احملبة و احمللة يف قلوب املؤمنني و آتانا ما مل يؤت أحدا من 

العاملني من قبلنا فینا خمتلف امللئكة و تنزيل الكتب.« 
أكبر كبيرا.«  فقال علي: »اهلل  أكبر.  اهلل  املؤذن:  قال  يفرغ حىت  فلم 
فقال املؤذن: أشهد أن ال إله إال اهلل. فقال علي بن احلسني: »أشهد بما 
تشهد به فلما.« قال املؤذن: أشهد أن محمدا رسول اهلل. قال علي: »يا 
يزيد هذا جدي أو جدك فإن قلت جدك فقد كذبت و إن قلت جدي 
فلم قتلت أيب و سبیت حرمه و سبیتين؟« مث قال: »معاشر الناس! هل فيكم 
من أبوه و جده رسول اهلل؟« فعلت األصوات بالبكاء فقام إلیه رجل من 

شیعته يقال له المنهال بن عمرو الطائي و يف رواية مكحول صاحب رسول 
اهلل فقال له: 

كیف أمسیت يا ابن رسول اهلل؟ فقال: »ويحك! كيف أمسيت أمسينا فيكم 
كهيئة بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم و يستحيون نساءهم و أمست 
العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها و أمسى آل محمد مقهورين مخذولين 

فإلى اهلل نشكو كثرة عدونا و تفرق ذات بيننا و تظاهر األعداء علينا.«

أبي طالب  بن على، »مناقب آل  مازندرانى، محمد  ابن شهر آشوب  المصدر: 
عليهم السالم« قم، الطبعة األولی، 1379ق.، ج 4، صص 169-168.

أنا ابن طريح کربالء »إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن على ربه و ليمدحه فإن الرجل منكم إذا طلب 
الحاجة من سلطان هيأ له من الكالم أحسن ما يقدر عليه فإذا طلبتم الحاجة 
فمجدوا اهلل العزيز الجبار و امدحوه و أثنوا عليه تقول يا أجود من أعطى و يا 
خير من سئل و يا أرحم من استرحم يا واحد يا أحد ]يا فرد[ يا صمد- يا من  
لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد يا من لم يتخذ صاحبة و ال ولدا- يا 
من  يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و يقضي ما أحب  يا من  يحول بين المرء و 
قلبه  يا من هو بالمنظر األعلى يا من  ليس كمثله شي ء يا سميع يا بصير و أكثر 

من أسماء اهلل عز و جل فإن أسماء اهلل تعالى كثيرة و صل على محمد و آل 
محمد و قل اللهم أوسع علي من رزقك الحالل ما أكف به وجهي و أؤدي به 

أمانتي و أصل به رحمي و يكون لي عونا على الحج و العمرة.«

المصدر: ابن فهد حلى، احمد بن محّمد، »عدة الداعي و نجاح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق. ص 162-160.
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لقد كان أبوالفضل دنیا يف البطوالت، فلم ياجل قلبه خوف والرعب سیرة األخیار

يف احلروب اليت خاضها مع أبیه كما يقول بعض املؤرخني، وقد أبدى من 
الشجاعة يوم الطف ما صار مضرب املثل على امتداد التأريخ، فقد كان ذلك 
الیوم من أعظم امللحم اليت جرت يف ااِلسلم، وقد برز فیه أبوالفضل أمام 
َ الشجعان وأرعب قلوب عامة اجلیش،  تلك القوى اليت مَلت البیداء فجنبَّ
بإعطاء  ميّنونه  وراحوا  املوت،  علیهم  وخّیم  أقدامهم  ااَلرض حتت  فزلزلت 
العّباس، وزاده  منهم  فهزأ  أخیه،  إن ختّلى عن مساندة  العامة  القیادة 
ذلك تصّلباً يف الدفاع عن عقیدته ومبادئه، ان شجاعة أيب الفضل، وما 
أبداه من البسالة يوم الطّف مل تكن من أجل مغنم مادي من هذه احلیاة، 
 وامّنا كانت دفاعاً عن أقدس املبادئ املاثلة يف هنضة أخیه سّیدالشهداء

املدافع ااَلّول عن حقوق املظلومني واملضطهدين.

االيمان باهلل
أيب  شخصیة  يف  العناصر  أبرز  من  فاهنا  وصلبته  باهلل،  ااِلميان  قّوة  أّما 
ومراكز  ااِلميان  حجور  يف  ترىّب  فقد  صفاته،  أولیات  ومن   ،الفضل
التقوى، ومعاهد الطاعة والعبادة هلل تعاىل، فقد غّذاه أبوه زعیم املوّحدين، 
وسّید املّتقني جبوهر ااِلميان، وواقع التوحید، لقد غّذاه بااِلميان الناشىء عن 
الوعي، والتدبّر يف حقائق الكون، وأسرار الطبیعة، وقد تفاعل هذا ااِلميان 
العمیق يف أعماق قلب أيب الفضل ويف دخائل ذاته حىت صار من عمالقة 
املتقني واملوّحدين، وكان من عظیم إميانه الذي ال حيد أنّه قدم نفسه واخوته 

وبعض أبنائه قرابني خالصة لوجه اهلل تعاىل. 

ااِلباء 
النفس  ااِلباء وعزّة  وصفة أخرى من أمسى صفات أيب الفضل، وهي 
فقد أيب أن يعیش ذلیلً يف ظّل احلكم ااَلموي الذي اختذ مال اهلل دواًل، 
وعباد اهلل خواًل، فاندفع إىل ساحات اجلهاد كما اندفع أخوه أبو ااَلحرار 
الذي رفع شعار العزّة والكرامة، وأعلن أن املوت حتت ظلل ااَلسّنة سعادة، 
واحلیاة مع الظاملني برماً، لقد مّثل أبوالفضل يوم الطّف ااِلباء جبمیع 
رحابه ومفاهیمه فقد مّناه ااَلمويون بإمارة اجلیش، وإسناد القیادة العامة له أن 
ختّلى عن أخیه سّید شباب أهل اجلّنة، فهزأ منهم وجعل إمارة جیشهم حتت 
حذائه، واندفع بشوق وإخلص إىل میادين احلرب جيندل االَبطال وحيصد 

الرؤوس دفاعاً عن حرّيته ودينه وكرامته. 

الصبر 
ونوائب  الزمان،  حمن  على  الصرب  وممّیزاته   الفضل أيب  ومن خصائص 
ت به يوم الطف من املصائب واحملن اليت تذوب من هوهلا 

ّ
الدهر، فقد أمل

بأّي كلمة تدّل على سخطه، وعدم رضاه مبا  يفه  اجلبال، فلم جيزع، ومل 
جرى علیه وعلى أهل بیته، وامّنا سّلم أمره إىل اخلالق العظیم، مقتدياً بأخیه 
سّیدالشهداء الذي لو وزن صربه باجلبال الرواسي لرجح علیها، لقد رأى 
أبوالفضل الكواكب املشرقة، واملمجدين ااَلوفیاء من أصحابه وهم جمّزرون 

كااَلضاحي يف رمضاء كربلء تصهرهم الشمس، ومسع عويل ااَلطفال، وهم 
ينادون العطش العطش، ومسع صراخ عقائل الوحي، وهّن يندبن قتلهّن، 
ورأى وحدة أخیه سّیدالشهداء، وقد أحاط به أنذال أهل الكوفة يبغون قتله 
تقرّباً لسّیدهم ابن مرجانة، رأى أبوالفضل كل هذه الشدائد اجلسام فلم جيزع 

وسّلم أمره إىل اهلل تعاىل، مبتغیاً ااَلجر من عنده.

الوفاء
كان أبوالفضل العباس من أوىف الناس لدينه، ومن أشّدهم دفاعاً عنه، 
فحینما تعّرض ااِلسلم للخطر املاحق من قبل الطغمة ااَلموية الذين تنّكروا 
كأشّد ما يكون التنّكر لِلسلم، وحاربوه يف غلس اللیل ويف وضح النهار، 
فانطلق أبوالفضل إىل ساحات الوغى فجاهد يف سبیله جهاد املنیبني 
واملخلصني لرتتفع كلمة اهلل عالیة يف ااَلرض، وقد قطعت يداه، وهوى إىل 

ااَلرض صريعاً يف سبیل مبادئه الدينیة. 
 ،ما عاهد اهلل علیه من البیعة اَلخیه رحيانة رسول اهلل ووىف أبوالفضل
واملنافح ااَلول عن حقوق املظلومني واملضطهدين، ومل يَر الناس على امتداد 
التاريخ وفاًء مثل وفاء أيب الفضل اَلخیه ااِلمام احلسني، ومن املقطوع 
به أنه لیس يف سجّل الوفاء االنساين أمجل وال أنظر من ذلك الوفاء الذي 

أصبح قطباً جاذباً لكل إنسان حّر شريف. 

الرأفة والرحمة
وأترعت نفس أيب الفضل بالرأفة والرمحة على احملرومني، واملضطهدين وقد 
جتّلت هذه الظاهرة بأروع صورها يف كربلء حینما احتّلت جیوش ااَلمويني 
حوض الفرات حلرمان أهل البیت من املاء حىت ميوتوا أو يستسلموا هلم، وملا 
رأى العباس أطفال أخیه، وسائر الصبیة من أبناء اخوته، وقد ذبلت 
علیهم،  ألواهنم من شّدة الظمأ ذاب قلبه حناناً وعطفاً  شفاهم، وتغرّيت 

فاقتحم الفرات، ومحل املاء إلیهم، وسقاهم.

العّباس بن علي في لسان اهل البيت
 :قال زين العابدين علّی بن احلسني

»رحم اهلل عّمي العباس، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه، حتى ُقطعت يداه، 
فأبدله اهلل بجناحين، يطير بهما مع المالئكة في الجّنة، كما جعل لجعفر بن 
أبي طالب، وان للعّباس عند اهلل تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء 

يوم القيامة...«1
أّما ااِلمام الصادق فهو العقل املبدع واملفّكر يف ااِلسلم فقد كان هذا 
العملق العظیم يشید دوماً بعّمه العّباس، ويثين ثناًء عاطراً ونديّاً على مواقفه 

البطولیة يوم الطّف، وكان مما قاله يف حّقه:
»كان عّمي العّباس بن علي نافذ البصيرة، ُصلب ااِليمان، جاهد مع أخيه 

الحسين، وأبلى بالًء حسناً، ومضى شهيداً...«2
وأدىل ااِلمام املصلح العظیم بقّیة اهلل يف ااَلرض قائم آل حممد بكلمة 

رائعة يف حّق عّمه العّباس جاء فیها:

أنت - يا أبا الفضل!- فكنت هبة من اهلل هلذه ااَلّمة، فقد فتحت هلا آفاقاً 
مشرقة من احلرية والكرامة، وعّلمتها أّن التضحیة جيب أن تكون خالصة هلل، 
وبعیدة كّل البعد عن الرغبات والعواطف وسائر املیول اليت مآهلا إىل الرتاب، 
وهبذه الروح ااِلسلمیة ااَلصیلة كانت تضحیتك، يا أبا الفضل! فقد اّتسمت 
بالدفاع عن احلق، والذّب عن القیم واملبادئ - وهذا هو السّر يف خلود 

تضحیتك، وتفاعلها مع عواطف الناس على امتداد التاريخ. 
أّما أنت، يا قمر بني هاشم! فقد أقمت صروح احلق يف دنیا العرب وااِلسلم 
وشّیدت للمسلمني جمداً شاخماً بنصرتك اَلخیك سّیدالشهداء، الذي نافح 
من أجل أن تسود العدالة االجتماعیة يف ااَلرض وتوزع خريات اهلل على 
الرسالة، وهبذا كنت مع  أعباء هذه  املضطهدين واحملرومني، وحتّملت معه 
أخیك، وسائر الشهداء املمجدين من أهل البیت وأنصارهم الطلئع املقّدسة 

لشهداء احلق يف مجیع أحناء ااَلرض.

حياته
برز أبوالفضل العباس على مسرح التاريخ ااِلسلمي كأعظم قائد فّذ مل 
تعرف له ااِلنسانیة نظرياً يف بطوالته النادرة بل وال يف سائر ُمثله ااَلخرى اليت 
استوعبت - بفخر - مجیع لغات ااَلرض، لقد أبدى أبوالفضل يوم الطف 
من الصمود اهلائل، واالرادة الصلبة ما يفوق الوصف، فكان برباطة جأشه، 
وقّوة عزميته جیشاً ال يقهر فقد أرعب عسكر ابن زياد، وهزمهم نفسّیاً، كما 
هزمهم يف میادين احلرب، ان بطوالت أيب الفضل كانت وال تزال حديث 
الناس يف خمتلف العصور، فلم يشاهدوا رجلً واحداً مثقلً باهلموم والنكبات 
عشرات  ضّم  قد  احلرب  آالت  جبمیع  مدّعم  مكّثف  جیش  على  حيمل 

اآلالف من املشاة وغريهم فیلحق هبم أفدح اخلسائر من معداهتم وجنودهم.
لیس يف دنیا االَنساب نسٌب أمسى، وال أرفع من نسب أيب الفضل فهو 
من صمیم ااَلسرة العلوية؛ أّما األب الكرمي لسّیدنا العباس فهو ااِلمام 
أمير المؤمنين، وصّي رسول اهلل، وباب مدينة علمه، وختنُه على 
 حبیبته، وهو أول من آمن باهلل، وصّدق رسوله وكان منه مبنزلة هارون
من موسى... ويكفي العباس شرفاً وفخراً أنّه فرع من دوحة ااِلمامة، 

.وأخ لسبطي رسول اهلل
أّما ااَلم اجللیلة املكّرمة اَليب الفضل العباس فهي السيدة الزكية فاطمة بنت 
حزام بن خالد، وأبوها حزام من أعمدة الشرف يف العرب، ومن الشخصیات 
الناهبة يف السخاء والشجاعة وقرى ااَلضیاف، وأما أسرهتا فهي من أجّل 
بالنبل  مجاعة  أشتهر  وقد  والشهامة،  بالنجدة  ُعرفت  وقد  العربیة،  ااَلسر 

والبسالة.
وهو والد عمرة اجلّدة ااَلوىل اَلّم البنني كان من أشهر شجعان العرب، وله 
أشّقاء من خرية فرسان العرب، منهم ربيعة، وعبيدة، ومعاوية، ويقال اَلّمهم 
زياد  بن  الربيع  عنده  فرأوا  المنذر  بن  النعمان  على  وفدوا  وقد  البنني(  )أّم 
العبسي، وكان عدّواً وخصماً هلم، فاندفع لبید وقد متّیز من الغیظ فخاطب 

النعمان:
نـحن بـنو أّم الـبنين ااَلربعة

يا واهب الخير الجزيل من سعة
الـمطعمون - الـجفنة المدعدعة

شجاعته

الشيخ باقر شريف القرشي ابوالفضائل
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وا أخاه، واعّباساه، وا ضعيتنا بعدك.... 
لقد ضّجت البقعة من كثرة الصراخ والبكاء، وأخذت عقائل النبوة يلطمن 
يف  أبوالشهداء  احلزين  الثاكل  وشاركهّن  بعده،  بالضیاع  أيقن  وقد  الوجوه 

حمنتهّن ومصاهبّن، وقد عل صوته قائًل: 
»واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل...«، لقد شعر أبو عبد اهلل بالضیعة والغربة 
بعد فقده اَلخیه الذي لیس مثله أخ يف برّه ووفائه ومواساته، فكانت فاجعته 
به من أقسى ما ُمين به من املصائب والكوارث، وداعاً يا قمر بين هاشم، 

وداعاً يا فجر كل لیل، وداعاً يا رمز املواساة والوفاء....

سالم عليك يوم ولدت، ويوم استشهدت، ويوم تُبعث حّياً.

الهوامش:
 1362 االولی،  الطبعة  قم،  »اخلصال«،  على،  بن  حمّمد  الصدوق،  بابويه  ابن   .1

ه.ش.، ج 1، ص 68.
2. »ذخرية الدارين«، ص 123 نقلً عن »عمدة الطالب«.

3. ابن مشهدى، حمّمد بن جعفر، »املزار الكبري«، قم، الطبعة االولی، 1419 ق.، 
ص 489.

المصدر: الشيخ باقر شريف القرشي، العباس بن علي رائد الكرامة والفداء 
في االسالم

بنفسه،  أخاه  المواسي  المؤمنين،  أمير  ابن  العّباس  الفضل  أبي  »السالم على 
اآلخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي، الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه، 

لعن اهلل قاتليه يزيد بن الرقاد، وحكيم بن الطفيل الطائي...«3

شهادته في سبيل اهلل
ملا رأى أبوالفضل وحدة أخیه، وقتل أصحابه، وأهل بیته الذين باعوا 
نفوسهم هلل انربى إلیه يطلب الرخصة منه لیلقي مصريه املشرق فلم يسمح 

له ااِلمام، وقال له بصوت حزين النربات: »أنت صاحب لوائي...«
لقد كان ااِلمام يشعر بالقّوة واحلماية ما دام أبوالفضل فهو كقوة ضاربة إىل 

جانبه يذّب عنه، ويرّد عنه كید املعتدين، وأحلّ علیه أبوالفضل قائًل: 
»لقد ضاق صدري من هؤالء المنافقين، وأريد أن آخذ ثأري منهم...«، لقد 
ضاق صدره، وسئم من احلیاة حینما رأى النجوم املشرقة من أخوته، وأبناء 
بثأرهم  لَلخذ  شوقاً  فتحّرق  رمضاء كربلء  على  جمزرين  صرعى  عمومته 
ااَلطفال  إىل  املاء  لتحصیل  يسعى  أن  منه  ااِلمام  وااللتحاق هبم، وطلب 
الذين صرعهم العطش فانربى الشهم النبیل حنو أولئك املمسوخني الذين 
اهلل  عذاب  من  وحيّذرهم  يعظهم،  فجعل  والرأفة  الرمحة  من  قلوهبم  خلت 

ونقمته، ووّجه خطابه بعد ذلك إىل ابن سعد: 
»يا بن سعد! هذا الحسين بن بنت رسول اهلل قد قتلتم أصحابه وأهل بيته، 

وهؤالء عياله وأوالده عطاشى فاسقوهم من الماء، قد احرق الظمأ قلوبهم.« 
وهو مع ذلك يقول: »دعوني أذهب إلى الروم أو الهند، وأخّلي لكم الحجاز 
والعراق...«، وساد صمت رهیب على قّوات ابن سعد، ووجم الكثريون، 
ووّدوا أن ااَلرض تسیخ هبم، فانربى إلیه الرجس اخلبیث شمر بن ذي الجوشن 
فرّد علیه قائًل: يا بن أبي تراب، لو كان وجه ااَلرض كّله ماًء، وهو تحت أيدينا 

لما سقيناكم منه قطرة إالّ أن تدخلوا في بيعة يزيد...!
القوم وطغیاهنم، ومسع فخر  بعتّو  فأخربه  أخیه  إىل  أبوالفضل راجعاً  وقفل 
العطش...«،  وينادون: »العطش  يستغیثون،  وهم  ااَلطفال،  عدنان صراخ 
ورآهم أبوالفضل قد ذبلت شفاهم، وتغرّيت ألواهنم، وأشرفوا على اهللك، 
من شّدة العطش، وفزع أبوالفضل، وسرى ااَلمل العاصف يف حمّیاه، واندفع 
فاهنزم  الفرات،  فاقتحم  القربة،  اِلغاثتهم، فركب فرسه، وأخذ معه  ببسالة 
املاء،  الذي فرض على  احلصار  يفّك  أن  واستطاع  يديه،  بني  اجلیش من 
فاحتّله، وكان قلبه الشريف كصالیة الغضا من شّدة العطش، فاغرتف من 
النساء  من  معه  ومن  أخیه،  تذّكر عطش  أنه  إالّ  منه،  لیشرب  غرفة  املاء 

وااَلطفال، فرمى املاء من يده، وامتنع أن يروي غلیله، وقال:
وبـعده - ال كـنت أن تكوني

يا نفس من بعد الحسين هوني
وتـشـربين بـارد الـمعين

هـذا الـحسين وارد المنون
القربة، وهي عنده أمثن من  اجته فخر هاشم مزهواً حنو املخیم بعدما ملَ 
حیاته، والتحم مع أعداء اهلل وأنذال البشرية التحاماً رهیباً فقد أحاطوا به من 
كّل جانب لیمنعوه من إيصال املاء إىل عطاشى آل النيّب، وأشاع فیهم 

القتل والدمار وهو يرجتز: 

حـتى أواري في المصاليت لقى
ال أرهـب الموت اذ الموت زقا

إنـي أنـا الـعباس أغدو بالسقا
نفسي لسبط المصطفى الطهر وقا

واهنزمت اجلیوش من بني يديه يطاردها الفزع والرعب، فقد ذكرهم ببطوالت 
من جبناء أهل  خبیثاً  ان وضراً  الشرك، إالّ  أبیه فاتح خیرب، وحمّطم فلول 
الكوفة كمن له من وراء خنلة، ومل يستقبله بوجهه، فضربه على ميینه ضربة 
غادرة فرباها، لقد قطع تلك الید الكرمية اليت كانت تفیض برّاً وكرماً على 
احملرومني والفقراء، واليت طاملا دافع هبا عن حقوق املظلومني واملضطهدين، 

ومل يعن هبا بطل كربلء وراح يرجتز: 
اّني أحامي أبداً عن ديني

واهلل ان قـطعتم يـميني
نجل النبّي الطاهر ااَلمين
وعـن إمام صادق اليقين

ودلل هبذا الرجز على ااَلهداف العظیمة، واملثل الكرمية اليت يناضل من أجلها 
فهو امّنا يناضل دفاعاً عن ااِلسلم، ودفاعاً عن إمام املسلمني وسّید شباب 
أهل اجلّنة، ومل يبعد العباس قلیلً حىت كمن له من وراء خنلة رجس من 
الطائي فضربه على يساره فرباها،  الطفيل  الحكيم بن  البشرية وهو  أرجاس 
ومحل القربة بأسنانه - حسبما تقول بعض املصادر - وجعل يركض لیوصل 
املاء إىل عطاشى أهل البیت وهو غري حافل مبا كان يعانیه من نزف 
الدماء وأمل اجلراح، وشّدة العطش، وكان ذلك حّقاً هو منتهى ما وصلت إلیه 
ااِلنسانیة من الشرف والوفاء والرمحة... وبینما هو يركض وهو بتلك احلالة 
إذ أصاب القربة سهم غادر فأريق ماؤها، ووقف البطل حزيناً، فقد كان إراقة 
املاء عنده أشّد علیه من قطع يديه، وشّد علیه رجس فعله بعمود من حديد 
على رأسه الشريف ففلق هامته، وهوى إىل ااَلرض، وهو يؤّدي حتّیته، ووداعه 

ااَلخري إىل أخیه قائًل:
»عليك مّني السالم أبا عبد اهلل...!«

ومحل االَثري حمنته إىل أخیه فمزّقت قلبه، ومّزقت أحشاءه، وانطلق حنو هنر 
العلقمي حیث هوى إىل جنبه أبوالفضل، وأقتحم جیوش ااَلعداء، فوقف 
على جثمان أخیه فألقى بنفسه علیه، وجعل يضمخه بدموع عینیه، وهو 
يلفظ شظايا قلبه الذي مزّقته الكوارث قائًل: »اآلن انكسر ظهري، وقّلت 

حيلتي، وشمت بي عدوّي...« 
ومهما قال الشعراء والكّتاب فاهنم ال يستطیعون أن يصفون ما أملّ بااِلمام 
من فادح احلزن، وعظیم املصاب، ووصفه أرباب املقاتل بأنّه قام من أخیه 
الصبور،  وهو  االنكسار،  علیه  بان  وقد  قدمیه،  ينقل  أن  اليتمّكن  وهو 
واجته صوب املخّیم، وهو يكفكف دموعه، فاستقبلته سكينة قائلة: »أين 
عّمي أبوالفضل...«، فغرق بالبكاء، واخربها بنربات متقطّعة من شّدة البكاء 
بشهادته، وذعرت سكینة، وعل صراخها، وملا مسعت بطلة كربلء حفیدة 
الرسول بشهادة أخیها الذي ما ترك لوناً من ألوان الرّب واملعروف إالّ 
قّدمه هلا أخذت تعاين آالم االحتضار، ووضعت يدها على قلبها املذاب، 

وهي تصیح: 



تقديم الكتاب

٭ الرقم 46
٭ حمرّم احلرام

1439

64

تقديم الكتاب65
٭ الرقم 46

٭ حمرّم احلرام
1439

يشّكل كتاب »الّلهوف )امللهوف( على قتلى الطفوف« نقطة حتّوٍل مهّمٍة 
يف الكتابة التاريیة لتاريخ املقتل احلسیين؛ لكونه مصدراً مهّماً من مصادر 
دراسة املقتل، فضلً عن أّن السّيد ابن طاووس اتّبع منهجاً خاّصاً يف مصّنفه 

هذا. 
هو السّيد النقيب رضي الدين أبو القاسم علي موسی بن الطاووس،1 ُكيّن بـابن 
طاووس نسبًة إىل جّده األعلى أبي عبد اهلل محمد بن إسحاق، أّما والده فهو 
أبو إبراهيم موسى بن جعفر بن طاووس، من الرواة احملديِّثني، كتَب رواياته، لكن 
مل يسعفه الزمن جلمعها، فجمعها َوَلُده رضي الدين يف أربعة جمّلدات، ومسّاها 
»فرحة الناظر وبهجة الخاطر مّما رواه والدي موسى بن جعفر.« روى عنه َوَلُده 

رضي الدين علي.2 

سبب تأليف كتاب »الّلهوف« وخطّته
أوضح السّید ابن طاووس يف مقّدمة الكتاب سبب تألیفه بقوله: 

إّن من أجّل البواعث لنا على سلوك هذا الكتاب، أنّني لما جمعت كتاب »مصباح 
الزائر وجناح المسافر«، ورأيته قد احتوى على أقطار محاسن الزيارات، ومختار 
أعمال تلك األوقات، فحامُله مستغٍن عن نقل مصباٍح لذلك الوقت الشـريف، أو 
حمل مزاٍر كبيٍر أو لطيف، أحببت أيضاً أن يكون حامله مستغنياً عن نقل مقتٍل 
في زيارة عاشوراء إلى مشهد الحسين، فوضعت هذا الكتاب لُيضّم إليه، وقد 
جمعت هاهنا ما يصلح لضيق وقت الزّوار، وعدلت عن اإلطالة واإلكثار، وفيه غنية 
لفتح أبواب األشجان، وبُغية لنجح أرباب اإليمان، فإنّنا وضعنا في أجساد مغناه 

روح ما يليق بمعناه، وقد ترجمته بكتاب »الّلهوف على قتلى الطفوف«3
نستشّف من خلل هذا النّص دوافع التألیف اليت منها: الباعث العقائدي، 
وتألیف كتاٍب خمتصـر يسهل محلُه من ناحیة احلجم. ال سّیما إذا عرفنا أّن 
السَّفر يف ذلك الوقت صعٌب ويتطّلب عناًء كبرياًـ فضًل عن سهولة قراءته يف 

العاشر من احملّرم على حّد تعبريه.

معالم منهج السّيد ابن طاووس في كتاب )الّلهوف(
من خلل دراسة املقتل الذي كتبه السّید ابن طاووس، حناول تسلیط األضواء 
على بعض املعامل املنهجیة التاريیة اليت طّبقها يف هذا الكتاب، وذلك ضمن 

جمموعة نقاط تعكس منهجه التاريي:

1. الشمول الزماني والمكاني للمقتل
على الرغم من صغر حجم املقتل -حیث يتكّون من مائة ومخس عشرة ورقة 
تقريباً - قد تنوّع يف ذكره األحداث مع اختصاٍر شديد، فقد أورد مقّدمات 
املقتل السیاسیة يف »املدينة املنّورة«، وبعدها تطّرق إىل »العراق« واألحداث 
اليت وقعت فیه، مثّ انتقل إىل »الشام« واستعرض األحوال اليت مّر هبا األسرى 

.والسبايا من آل حممد

2. توثيق المعلومة التاريخّية
لعّل أهم صفة يّتصف هبا املؤرّخ هي صفة التوثیق التاريي باملصادر واأُلصول 
التاريیة، والذي نلحظه عند ابن طاووس أنّه أشار يف بعض رواياته إىل مجلة 
من املصادر،4 وهناك العديد من الروايات اليت مل ُيشر فیها إىل املصادر اليت 
اعتمدها، واستخدم عبارات وألفاظاً ال تكشف عن مصدرها، من قبیل: 
»قال الراوي أو ُروي«،5 ممّا يشّكل نقطة ضعف يف منهج السّید يف هذا 
الكتاب، وما يهّون اخلطب أّن أغلب تلك الروايات اليت أوردها هبذه الطريقة 
هي من الروايات التقلیدية اليت جاءت يف املصادر التاريیة السابقة زمنیاً له.

3. النقد والتحليل عند السّيد ابن طاووس
مل يتعّرض املؤّلف لنقد وحتلیل رواياته التاريیة إاّل يف حاالت حمدودة، منها 

الّلهوف علی قتلی الطفوف

رواية اإلمام احلسني وعلمه ملا سیأول إلیه مشروعه اإلصلحي وهنايته 
إليه، وكان  انتهت حاله  بما  عالماً  الحسين كان  أّن  تحّققناه  والذي  بقوله: 

تكليفه ما اعتمد عليه.6 
بن  محمد  اإلمام احلسني وأخیه  اليت جرت بني  احملاورة  أورد  أن  وبعد 
 الحنفية، ذكر بعدها مباشرًة رواية نقلها عن الكليني تبنّي موقف اإلمام

من املتخّلفني عن الركب احلسیين، وهي: 
عن حمزة بن حمران،7 قال: ذكرنا خروج الحسين، وتخّلف ابن الحنفية عنه، 
فقال أبو عبد اهلل: »يا حمزة! إّني سُأحّدثك بحديث ال تسأل عنه بعد مجلسنا 
أمر بقرطاس، وكتب: بسم اهلل الرحمن  هذا، إّن الحسين لّما فصل متوّجهاً 
الرحيم، من الحسين بن علي إلى بني هاشم...أّما بعُد، فإنّه َمن لحق بي منكم 

اسُتشهد، وَمن تخّلف عنِّي لم يبلغ الفتح، والسالم.«8 
ومن خلل عرض ابن طاووس للروايتني اخلاّصتني بابن احلنفیة - ال سّیما 
الرواية الثانیة - نستشّف أنّه قد مّحل حممد بن احلنفیة جزءاً من مسؤولیة 
ختّلفه عن االلتحاق بالركب احلسیين، وأنّه مل يبلغ الفتح، وأّن ابن طاووس 

كان معتقداً بكون ابن احلنفیة قد ختّلف عن الركب، لسبٍب أو آلخر.

4. توظيف أقوال أئمة آل البيت ومروياتهم في المقتل
استند السّید ابن طاووس يف نقل أو تأيید العديد من احلوادث إىل أقوال 
ومرويات أئّمة آل البیت بشكٍل واسع، ومل يوّظف الذين سبقوه مرويات 
آل البیت مبستوى توظیفه، إاّل يف حاالٍت قلیلة، ومن مثّ يكون البن 
 األئّمة أقوال  توظیف  يف  أي:  اجملال،  هذا  يف  الزمين  السبق  طاووس 
ورواياهتم التاريیة يف املقتل، وحتديداً يف كتب املقاتل احلسینیة، ومن أمثلة 

ذلك:
أ. عدد أصحاب اإلمام احلسني؛

ب. اإلعجاز اإلهلي لنصر اإلمام احلسني؛
ج. عظمة دم طفل احلسني؛

د. حتديد عدد الطعنات والضربات اليت تعّرض هلا اإلمام احلسني؛
هـ. جملس يزيد بن معاوية ورأس اإلمام احلسني؛

و. جزاء قتلة اإلمام احلسني؛

تعّدد الروايات واألخبار للحادثة الواحدة
إّن منهج تعدُّد الروايات التزمه الكثري من املؤّرخني، منهم ابن طاووس يف 

املقتل؛ إذ جنده أورد أكثر من رواية للحادثة الواحدة، ومن ذلك:
أ. حادثة توديع اإلمام احلسني لعیاله؛

ب. رواية امرأة من بين بكر بن وائل؛
ج. رواية ُأخرى عن أصحاب اإلمام احلسني؛

د. رواية حال األسرى والسبايا يف الكوفة.

الهوامش:
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المصدر: عباس محيسن حريجة، مؤسسه وارث االنبياء للدراسات التخصيصية في 
النهضة الحسينية؛ بالتلخيص.



زيارة الناحیة المقّدسة
أَلسَّلُم َعلى اَدَم ِصْفَوِة اهلِل ِمْن َخلیَقِتِه، أَلسَّلُم َعلى َشْیث َوىِليِّ اهلِل َو 
ِتِه، أَلسَّلُم َعلى نُوح اْلُمجاِب  ِخیـَرَتِِه، أَلسَّلُم َعلى ِإْدريَس اْلقــآِئِم هللِِ حِبُـجَّ
فی َدْعَوتِِه، أَلسَّلُم َعلى ُهود اْلَمْمُدوِد ِمَن اهلِل مبَُعونَِتِه، أَلسَّلُم َعلى صالِـح 
الَّذی تَـوََّجُه اهللُ ِبَکراَمِتِه، أَلسَّلُم َعلى إِْبراهیَم الَّذی َحباُه اهللُ خِبُلَِّتِه، أَلسَّلُم 
َعلى ِإمْسعیَل الَّذی َفداُه اهللُ ِبِذبْــح َعظیم ِمْن َجنَِّتِه، أَلسَّلُم َعلى ِإْسحَق 
الَّذی َجَعَل اهللُ النُّبـُوََّة فی ُذريِّيَِّتِه، أَلسَّـلُم َعلى يـَْعُقوَب الَّذی َردَّ اهللُ َعَلْیِه 
ِبَعَظَمِتِه،  اجلُْبيِّ  ِمَن  اهللُ  جَنّاُه  الَّذی  يُوُسَف  َعلى  أَلسَّلُم  ِبَرمْحَِتِه،  َبَصرَُه 
أَلسَّلُم َعلى ُموَسى الَّذی فـََلَق اهللُ اْلَبْحَر َلُه ِبُقْدرَتِِه، أَلسَّلُم َعلى هاُروَن 
الَّذی َخصَُّه اهللُ بِنُبُـوَّتِِه، أَلسَّلُم َعلى ُشَعْیب الَّذی َنَصرَُه اهللُ َعلى اُمَِّتِه، 
أَلسَّلُم َعلى داُوَد الَّذی تاَب اهللُ َعَلْیِه ِمْن َخطیـَئِتِه، أَلسَّلُم َعلى ُسَلْیماَن 
الَّذی َذلَّْت َلُه اجلِْنُّ ِبِعزَّتِِه، أَلسَّلُم َعلى أَيُّوَب الَّذی َشفاُه اهللُ ِمْن ِعلَِّتِه، 
أَلسَّلُم َعلى يُوُنَس الَّذی أَنْـَجـَز اهللُ َلُه َمْضـُموَن ِعَدتِِه، أَلسَّلُم َعـلى ُعزَْير 
الَّذی َأْحیاُه اهللُ بـَْعَد میَتِتِه، أَلسَّلُم َعلى زََکرِيَـّا الّصـاِبِر فی حِمَْنِتِه، أَلسَّلُم 
َعلى حَيْىَي الَّذی أَْزَلَفُه اهللُ ِبَشهاَدتِِه، أَلسَّلُم َعلى عیسى ُروِح اهلِل َو َکِلَمِتِه، 
أَلسَّلُم َعلى حُمَمَّد َحبیِب اهلِل َو ِصْفَوتِِه، أَلسَّلُم َعلى أَمريِاْلُمْؤِمننَي َعِلىيِّ 
ابـَْنِتِه،  الزَّْهرآِء  فاِطَمةَِ  أَلسَّلُم َعلى  بُِاُخوَّتِِه،  اْلَمْخُصوِص  أَبی طاِلب  ْبِن 
أَلسَّلُم َعلى أَبی حُمَمَّد احلََْسِن َوِصىيِّ أَبیِه َو َخلیَفِتِه، أَلسَّلُم َعَلى احلَُْسنْيِ 
َو  ِسـريِِّه  فی  اهلَل  َأطاَع  َمْن  َعلى  أَلسَّلُم  مبُْهَجِتِه،  نـَْفُسُه  مَسََحْت  الَّذی 
َعلنِـیَـتِـِه، أَلسَّلُم َعلى َمْن َجَعَل اهللُ الّشـِفآَء فی تـُْربَِتِه، أَلسَّلُم َعلى َمِن االِْ 
ـُة ِمْن ُذريِّيَـّتِـِه، أَلسَّلُم َعَلى اْبِن  جابَـُة حَتَْت قُـبَّـِتِه، أَلسَّلُم َعلى َمِن ااْلَ ئِـمَّ

خامتَِِ ااْلَ نِْبیآِء، أَلسَّلُم َعَلى اْبِن َسیيِِّد االَْْوِصیآِء، أَلسَّلُم َعَلى اْبِن فاِطَمةَِ 
الزَّْهرآِء، أَلسَّلُم َعَلى اْبِن َخدجَيَة اْلُکرْبى، أَلسَّلُم َعَلى اْبِن ِسْدرَِة اْلُمْنَتهى، 
أَلسَّلُم َعَلى اْبِن َجنَِّة الْـَمـْأوى، أَلسَّلُم َعَلى اْبِن َزْمـَزَم َو الصَّـفا، أَلسَّلُم 
َعَلى اْلُمَرمَِّل بِالديِّمآِء، أَلسَّلُم َعَلى اْلَمْهُتوِک اخْلِبآِء، أَلسَّلُم َعلى خاِمِس 
َشهیِد  َعلى  أَلسَّلُم  اْلُغَربآِء،  َغريِب  َعلى  أَلسَّلُم  اْلِکْسآِء،  َأْصحاِب 
الشَُّهدآِء، أَلسَّلُم َعلى قَتیِل االَْْدِعیآِء، أَلسَّلُم َعلى ساِکِن َکْرَبآلَء، أَلسَّلُم 
َعلى َمْن َبَکْتُه َملِئَکُة السَّمآِء، أَلسَّلُم َعلى َمْن ُذريِّيَـُّتُه االَْزِْکیآُء، أَلسَّلُم 
ااْلَِئمَِّة  اْلرَباهنِي، أَلسَّلُم َعَلى  َمنازِِل  الّديِن، أَلسَّلُم َعلى  يـَْعُسوِب  َعلى 
الشيِّفاِه  َعَلى  أَلسَّلُم  اْلُمَضرَّجاِت،  اجْلُُیوِب  َعَلى  أَلسَّلُم  الّساداِت، 
االَْْرواِح  َعَلى  أَلسَّلُم  اْلُمْصطََلماِت،  النُـُّفوِس  َعَلى  أَلسَّلُم  الّذاِبلِت، 
اجلُُْسوِم  َعَلى  أَلسَّلُم  اْلعارِياِت،  االَْْجساِد  َعَلى  أَلسَّلُم  اْلُمْختـََلساِت، 
االَْْعضآِء  َعَلى  أَلسَّلُم  الّسآِئلِت،  الديِّمآِء  َعَلى  أَلسَّلُم  الّشاِحباِت، 
اْلُمَقطَّعاِت، أَلسَّلُم َعَلى الرُُّؤوِس اْلُمشاالِت، أَلسَّلُم َعَلى النيِّْسَوِة اْلبارِزاِت، 
أَلسَّلُم َعلى ُحجَِّة َربيِّ اْلعاَلمنَي، أَلسَّلُم َعَلْیَک َو َعلى ابآِئَک الطّاِهريَن، 
َعلى  َو  َعَلْیَک  أَلسَّلُم  اْلُمْسَتْشَهديَن،  أَبْنآِئَک  َعلى  َو  َعَلْیَک  أَلسَّلُم 
ُذريِّيَّتـَِک النّـاِصريَن، أَلسَّلُم َعَلْیَک َو َعَلى اْلَمآلِئَکِة اْلُمضاِجعنَي، أَلسَّلُم 
َعِلّى  َعلى  أَلسَّلُم  اْلَمْسُموِم،  َأخیِه  َعلى  أَلسَّلُم  اْلَمْظُلوِم،  اْلَقتیِل  َعَلى 
اْلَکبرِي، أَلسَّلُم َعَلى الرَّضیـِع الصَّغرِي، أَلسَّلُم َعـَلى ااْلَْبداِن السَّلیَبِة، أَلسَّلُم 
َعَلى  أَلسَّلُم  اْلَفَلواِت،  ىِف  اْلُمَجدَّلنَي  َعَلى  أَلسَّلُم  اْلَقريَبِة،  اْلِعتـْرَِة  َعَلى 
الّنازِحنَي َعِن االَْْوطاِن، أَلسَّلُم َعَلى اْلَمْدُفوننَي ِبل َأْکفان، أَلسَّلُم َعَلى 
أَلسَّلُم  الّصاِبِر،  اْلُمْحَتِسِب  َعَلى  أَلسَّلُم  ااْلَْبداِن،  َعِن  اْلُمَفرََّقِة  الرُُّؤوِس 



َعَلى اْلَمْظُلوِم ِبل ناِصر، أَلسَّلُم َعلى ساِکِن التُـّْربَِة الزّاِکَیِة، أَلسَّلُم َعلى 
صاِحِب اْلُقبَِّة الّساِمَیِة، أَلسَّلُم َعلى َمْن َطهَّرَُه اجْلَلیُل، أَلسَّلُم َعلى َمِن 
افـْتَـَخَر ِبِه َجبـْرَئیُل، أَلسَّلُم َعلى َمْن ناغاُه ِفی اْلَمْهِد میکآئیُل، أَلسَّلُم 
َعلى َمْن ُنِکَثْت ِذمَّـُتُه، أَلسَّلُم َعلى َمْن ُهِتَکْت ُحْرَمُتُه، أَلسَّلُم َعلى َمْن 
اُريَق بِالظُـّْلِم َدُمُه، أَلسَّلُم َعَلى اْلُمَغسَِّل ِبَدِم اجلِْراِح، أَلسَّلُم َعَلى اْلُمَجـرَِّع 
ِبَکْأساِت الريِّماِح أَلسَّلُم َعَلى اْلُمضاِم اْلُمْسَتباِح، أَلسَّلُم َعَلى اْلَمْنُحوِر ىِف 
اْلَورى، أَلسَّلُم َعلى َمْن َدفـََنُه أَْهـُل اْلُقرى، أَلسَّلُم َعَلى اْلَمْقطُوِع اْلَوتنِي، 
أَلسَّلُم َعَلى اْلُمحامی ِبل ُمعني، أَلسَّلُم َعَلى الشَّْیِب اخلَْضیِب، أَلسَّلُم 
يِب، أَلسَّلُم َعَلى اْلَبَدِن السَّلیِب، أَلسَّلُم َعَلى الثَـّْغِر اْلَمْقُروِع  َعَلى اخلَْديِّ الرتَّ
بِاْلَقضیِب، أَلسَّلُم َعَلى الرَّْأِس اْلَمْرُفوِع، أَلسَّلُم َعَلى االَْْجساِم اْلعارِيَِة ىِف 
ئاُب اْلعاِدياُت، َو خَتَْتِلُف إِلَیـَْها السيِّباُع الّضـارِياُت،  ُشَها الذيِّ اْلَفَلواِت، تـَْنـهَِ
أَلسَّلُم َعَلْیَک يا َمْوالَى َو َعَلى اْلَمآل ِئَکِة اْلُمَرْفرِفنَي َحْوَل قـُبَِّتَک، احْلاّفنَي 
فَِإّنی  َعَلْیَک  أَلسَّلُم  ِلزِيارَِتَک،  اْلوارِديَن  ِبَعْرَصِتَک،  الطّـآئِفنَي  بِتـُْربَِتَک، 
اْلعاِرِف  َسلَم  َعَلْیَک  أَلسَّلُم  َلَدْيَک،  اْلَفْوَز  َرَجْوُت  َو  إِلَْیَک،  َقَصْدُت 
حِبُْرَمِتَک، اْلُمْخِلِص فی وَِاليَـِتَک، اْلُمتـََقريِِّب ِإىَل اهلِل مبََحبَّـِتَک، اْلرَبىِء ِمْن 
أَْعدآئِـَک، َسلَم َمْن قـَْلُبُه مبُصاِبَک َمْقُروٌح، َو َدْمُعُه ِعْنَد ذِْکرَِک َمْسُفوٌح، 
َمَعَک  َلْو کاَن  َمْن  َسلَم  اْلُمْسَتکنِي،  اْلوالِِه  احلَْزيِن،  اْلَمْفُجوِع  َسلَم 
بِالطُُّفوِف، َلَوقاَک بِنـَْفِسِه َحدَّ السُُّیوِف، َو َبَذَل ُحشاَشَتُه ُدوَنَک لِْلُحُتوِف، 
َو جاَهَد بـنَْيَ َيَدْيَک، َو َنَصرََک َعلى َمْن بَغى َعَلْیَک، َو َفداَک ِبُروِحِه َو 
َجَسِدِه َو مالِِه َو َوَلِدِه، َو ُروُحُه ِلُروِحَک ِفدآٌء، َو أَْهُلُه الَِْهِلَک ِوقآٌء، فـََلِئْن 
َأخَّرَْتىِن الدُُّهوُر، َو عاقَنی َعْن َنْصرَِک اْلَمْقُدوُر، َو مَلْ َأُکْن ِلَمْن حارََبَک 

حُمارِباً، َو ِلَمْن َنَصَب َلَک اْلَعداَوَة ُمناِصباً، َفلََ ْنُدبـَنََّک َصباحاً َو َمسآًء، 
َو الََْبِکنَيَّ َلَک َبَدَل الدُُّموِع َدماً، َحْسرًَة َعَلْیَک، َو تََأسُّفاً َعلى ما َدهاَک 
َو تـََلهُّفاً، َحىّت أَُموَت بَِلْوَعِة اْلُمصاِب، َو ُغصَِّة ااِلْکِتیاِب، َأْشَهُد أَ نََّک 
َعِن  نـََهْیَت  َو  بِاْلَمْعُروِف،  أََمْرَت  َو  الزَّکوَة،  اتـَْیَت  َو  الصَّلوَة،  أََقْمَت  َقْد 
ِبِه َو حِبَْبِلِه  َأَطْعَت اهلَل َو ما َعَصْیَتُه، َو مَتَسَّْکَت  اْلُعْدواِن، َو  اْلُمْنَکِر َو 
َأْطَفْأَت  َو  السَُّنَن،  َسنـَْنَت  َو  اْسَتَجْبَتُه،  َو  راقـَْبَتُه  َو  َو َخشیَتُه  فََأْرَضْیَتُه، 
اْلِفنَتَ، َو َدَعْوَت ِإىَل الرَّشاِد، َو أَْوَضْحَت ُسُبَل السَّداِد، َو جاَهْدَت ىِف اهلِل 
َحقَّ اجلِْهاِد، َو ُکْنَت هللِِ طآئِعاً، َو جلَِديَِّک حُمَمَّد َصلَّى اهللُ َعَلْیِه َو الِِه تاِبعاً، 
َو ِلَقْوِل أَبـیَک ساِمعاً، َو ِإىل َوِصیَِّة َأخیَک ُمسارِعاً، َو ِلِعماِد الّديِن راِفعاً، 
مَِّة ناِصحاً، َو فی َغَمراِت  ِلْلُ  َو  ُمقـارِعاً،  لِلطُّْغیاِن قاِمعاً، َو لِلطُّغاِة  َو 
ْسلِم َو  اْلَمْوِت ساحِباً، َو لِْلُفّساِق ُمکاِفحاً، َو حِبَُجِج اهلِل قآِئماً، َو لِـلِْ
اْلُمْسِلمنَي رامِحاً، َو لِْلَحقيِّ ناِصراً، َو ِعْنَد اْلَبآلِء صاِبراً، َو لِلّديِن کالِئاً، َو 
َعْن َحْوزَتِِه ُمراِمیاً، حَتُوُط اهْلُدى َو تـَْنُصرُُه، َو تـَْبُسُط اْلَعْدَل َو تـَْنُشرُُه، َو 
ِمَن  لِلدَّىِنيِّ  تَْأُخُذ  َو  تـَْزُجرُُه،  َو  اْلعاِبَث  َتُکفُّ  َو  ُتْظِهرُُه،  َو  الّديَن  تـَْنُصُر 
الشَّريِف، َو ُتساوی ىِف احلُْْکِم بـنَْيَ اْلَقِوىيِّ َو الضَّعیِف، ُکْنَت رَبیَع ااْلَيْتاِم، 
ْنعاِم،  ْسلِم، َو َمْعِدَن االَْْحکاِم، َو َحلیَف االِْ َو ِعْصَمَة ااْلَ ناِم، َو ِعزَّ االِْ
َمـِم،  ساِلکاً َطرآِئَق َجديَِّک َو أَبیَک، ُمْشِبهاً ىِف اْلَوِصیَِّة الَِخیـَک، َوىِفَّ الذيِّ
َرِضىَّ الشيَِّیِم، ظاِهَر اْلَکَرِم، ُمتـََهجيِّداً ىِف الظَُّلِم، َقومَي الطَّرآِئِق، َکرمَي اخلَْلِئِق، 
الرَُّتِب، َکثرَي  َرفیَع  احلََْسِب،  ُمنیَف  النََّسِب،  َشريَف  السَّواِبِق،  َعظیَم 
اْلَمناِقِب، حَمُْموَد الضَّرآِئِب، َجزيَل اْلَمواِهِب، َحلیٌم َرشیٌد ُمنیٌب، َجواٌد 
َعلیٌم َشديٌد، ِإماٌم َشهیٌد، أَّواٌه ُمنیٌب، َحبیٌب َمهیٌب، ُکْنَت لِلرَُّسوِل َصلَّى 



اهللُ َعَلْیِه َو الِِه َوَلداً، َو لِْلُقْرءاِن َسَنداً ]ُمْنِقذاً :خل[ َو ِلْلُ مَِّة َعُضداً، َو ىِف 
الطّاَعِة جُمَْتِهداً، حاِفظاً لِْلَعْهِد َواْلمیثاِق، ناِکباً َعْن ُسُبِل اْلُفّساِق ]َو :خل[ 
الرّاِحِل  نْیا زُْهَد  الدُّ ىِف  َو السُُّجوِد، زاِهداً  الرُُّکوِع  لِْلَمْجُهوِد، َطويَل  باِذالً 
َو  َمْکُفوَفٌة،  َعْنها  اماُلَک  ِمْنها،  اْلُمْستـَْوِحشنَي  ِبَعنْيِ  إِلَْیها  ناِظراً  َعْنها، 
مِهَُّتَک َعْن زيَنِتها َمْصُروَفٌة، َو َأحْلاُظَک َعْن بـَْهَجِتها َمْطُروَفٌة، َو َرْغَبُتَک ىِف 
ااْلِخرَِة َمْعُروَفٌة، َحتّـى ِإَذا اجلَْْوُر َمدَّ باَعُه، َو َأْسَفَر الظُّْلُم ِقناَعُه، َو َدَعا اْلَغىُّ 
أَْتباَعُه، َو أَْنَت فی َحَرِم َجديَِّک قاِطٌن، َو لِلظّـاِلمنَي ُمباِيٌن، َجلیُس اْلبـَْیِت 
َو اْلِمْحـراِب، ُمْعَتزٌِل َعِن اللَّـّذاِت َو الشَّـَهواِت، تـُْنِکـُر اْلُمْنَکـَر ِبَقْلبِـَک َو 
ْنکاِر،  ِلساِنَک، َعلى َحَسِب طاقَتِـَک َو ِإْمکانِـَک، مُثَّ اقـَْتضاَک اْلِعْلُم لِـلِْ
َو  أَْوالِدَک  فـی  فَـِسـْرَت  الْـُفّجـاَر،  تُـجـاِهَد  [َأْن  :ظ  ]أَْلَزَمَک  َلزَِمَک  َو 
أَهـالیـَک، َو شیَعـِتَک َو َموالیَک َو َصَدْعَت بِاحْلَـقيِّ َو اْلبَـیّـِنَـِة، َو َدَعْوَت ِإىَل 
اهلِل بِاحلِْْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة، َو أََمْرَت بِِإقاَمِة احلُُْدوِد، َو الطّاَعِة لِْلَمْعُبوِد، 
اْلُعـْدواِن،  َو  بِالظُـّْلِم  واَجُهـوَک  َو  الطُـّْغیاِن،  َو  اخْلَبآِئِث  َعِن  نـََهْیَت  َو 
احلُْجَِّة  تَْأکیِد  َو  خل[،   : إِلَْیِهْم  ]ااْليعاِد  هَلُْم  ااْليعاِز  بـَْعَد  َفجاَهْدتـَُهْم 
َعَلْیِهْم، فـََنَکثُوا ِذماَمَک َو بـَیـَْعَتَک، َو َأْسَخطُوا رَبََّک َو َجدَّ َک، َو َبَدُؤوَک 
َواقـَْتَحْمَت  اْلُفـّجاِر،  ُجُنوَد  َطَحْنَت  َو  َوالضَّْرِب،  لِلطَّْعِن  فـَثََبتَّ  بِاحلَْْرِب، 
َقْسَطَل اْلغُباِر، جُماِلداً ِبِذى اْلَفقاِر، َکأَنََّک َعِلىٌّ اْلُمْختاُر، فـََلّما رَأَوَْک ثاِبَت 
اجْلاِش، َغیـَْر خآِئف َو ال خاش، َنَصُبوا َلَک َغوآِئَل َمْکرِِهْم، َو قاتـَُلوَک 
َو  ُوُروَدُه،  َو  اْلمآَء  َفَمنـَُعوَک  ُجُنوَدُه،  اللَّعنُي  أََمَر  َو  َشريِِّهْم،  َو  ِبَکْیِدِهْم 
َو  النيِّباِل،  َو  بِالسيِّهاِم  َرَشُقوَک  َو  النيِّزاَل،  عاَجُلوَک  َو  اْلِقتاَل،  ناَجُزوَک 
َبَسطُوا إِلَْیَک َأُکفَّ ااِلْصِطلِم، َو مَلْ يـَْرَعْوا َلَک ِذماماً، َو الراقـَُبوا فیَک 

أَثاماً، فی قـَْتِلِهْم أَْولِیآءََک، َو نـَْهِبِهْم رِحاَلَک، َو أَْنَت ُمَقدٌَّم ىِف اهْلََبواِت، 
َو حُمَْتِمٌل ِللَِْذيّاِت، َقْد َعِجَبْت ِمْن َصرْبَِک َمآلِئَکُة السَّماواِت، فََأْحَدُقوا 
ِاجلِْهاِت، َو أَْثَخُنوَک بِاجلِْراِح، َو حاُلوا بـَیـَْنَک َو بـنَْيَ الرَّواِح،  ِبَک ِمْن ُکّل 
َو  ِنْسَوِتَک  َعْن  َتُذبُّ  صاِبٌر،  حُمَْتِسٌب  أَْنَت  َو  ناِصٌر،  َلَک  يـَْبَق  مَلْ  َو 
أَْوالِدَک، َحىّت َنَکُسوَک َعْن َجواِدَک، فـََهَوْيَت ِإىَل االَْْرِض َجرحياً، َتَطؤَُک 
اخْلُُیوُل حِبَواِفرِها، َو تـَْعُلوَک الطُّغاُة بَِبواتِرِها، َقْد َرَشَح لِْلَمْوِت َجبیُنَک، َو 
اْختـََلَفْت بِااِلْنِقباِض َو ااِلنِْبساِط مِشاُلَک َو مَيیُنَک، ُتديُر َطْرفاً َخِفّیاً ِإىل 
َرْحِلَک َو بـَْیِتَک، َو َقْد ُشِغْلَت بِنـَْفِسَک َعْن ُوْلِدَک َو أَهالیَک، َو َأْسرََع 
باِکیاً، فـََلّما رَأَْيَن النيِّـسآُء  فـََرُسَک شارِداً، ِإىل ِخیاِمَک قاِصداً، حُمَْمِحماً 
َجوادََک خَمْزِيّاً، َو َنَظْرَن َسْرَجَک َعَلْیِه َمْلوِيّاً، بـََرْزَن ِمَن اخْلُُدوِر، ناِشراِت 
الشُُّعوِر َعَلى اخْلُُدوِد، الِطماِت اْلُوُجوِه ساِفرات، َو بِاْلَعويِل داِعیات، َو 
َعلى  جاِلٌس  الشيِّْمُر  َو  ُمباِدرات،  َمْصَرِعَک  ِإىل  َو  ُمَذلَّلت،  بـَْعَداْلِعزيِّ 
َصْدرَِک، َو ُمولِـٌغ َسیـَْفُه َعلى حَنْرَِک، قاِبٌض َعلى َشْیَبِتَک بَِیِدِه، ذابِـٌح َلَک 
مبَُهنَِّدِه، َقْد َسَکَنْت َحوآسَُّک، َو َخِفَیْت أَْنفاُسَک، َو رُفِـَع َعَلى اْلَقناِة 
أَْقتاِب  فـَْوَق  احلَْديِد،  ىِف  ُصفيُِّدوا  َو  أَْهُلَک َکاْلَعبیِد،  ُسىبَ  َو  رَْأُسَک، 
اْلَمِطّیاِت، تـَْلَفُح ُوُجوَهُهْم َحرُّ اهْلاِجراِت، ُيساُقوَن ىِف اْلرَباری َواْلَفَلواِت، 
لِْلُعصاِة  فَاْلَوْيُل  االَْْسواِق،  ىِف  هِبِْم  يُطاُف  االَْْعناِق،  ِإىَل  َمغُلوَلٌة  أَْيديِهْم 
ْسلَم، َو َعطَُّلوا الصَّلوَة َو الصيِّیاَم، َو نـََقُضوا  اْلُفّساِق، َلَقْد قـَتـَُلوا ِبَقْتِلَک االِْ
َو  اْلُقْرءاِن،  اياِت  ااْلمياِن، َو َحرَُّفوا  َقواِعَد  َهَدُموا  َو  َو االَْْحکاَم،  السَُّنَن 
الِِه  َعَلْیِهَو  اهللُ  َصلَّى  اهلِل  َرُسوُل  َأْصَبَح  َلَقْد  َواْلُعْدواِن،  اْلبـَْغِى  ىِف  مَهَْلُجوا 
َمْوتُوراً، َو عاَد ِکتاُب اهلِل َعزََّوَجلَّ َمْهُجوراً، َو ُغوِدَر احلَْقُّ ِإْذ ُقِهْرَت َمْقُهوراً، 



َو فُِقَد ِبَفْقِدَک التَّْکبرُي َوالتَـّْهلیُل، َوالتَّْحرمُي َوالتَّْحلیُل، َوالتَـّْنزيُل َوالتَّْأويُل، َو 
حْلاُد َوالتَـّْعطیُل، َو االَْْهوآُء َو االَْضالیُل،  َظَهَر بـَْعَدَک التَـّْغیرُي َوالتَّْبديُل، َو االِْ
َو اْلِفنَتُ َو ااْلَباطیُل، َفقاَم ناعیَک ِعْنَد قـرَْبِ َجديَِّک الرَُّسوِل َصلَّى اهللُ َعَلْیِه 
ْمِع اهْلَطُوِل، قآِئل يا َرُسوَل اهلِل قُِتَل ِسْبُطَک َو  إِلَْیِه بِالدَّ فـََنعاَک  الِِه،  َو 
َوَقَع  َو  َذراريَک،  بـَْعَدَک  ُسِبَیْت  َو  َو مِحاَک،  أَْهُلَک  اْستُبیَح  َو  فَتاَک، 
اْلَمْحُذوُر ِبِعتـْرَِتَک َو َذويَک، فَانـَْزَعَج الرَُّسوُل، َو َبکى قـَْلُبُه اْلَمُهوُل، َو 
َعزّاُه ِبَک اْلَمآلِئَکُة َو ااْلَنِْبیآُء، َو ُفِجَعْت ِبَک اُمَُّک الزَّْهرآُء، َو اْختـََلَفْت 
ُجُنوُد اْلَمآلِئَکِة اْلُمَقرَّبنَي، تـَُعّزی أَباَک أَمريَالْـُمـْؤِمننَي، َو اُقیَمْت َلَک اْلَمـامِتُ 
فی أَْعل ِعليِّّینَي، َو َلَطَمْت َعَلْیَک احلُْوُر اْلعنُي، َو َبَکِت السَّمآُء َو ُسّکاهُنا، 
َو اجْلِناُن َو ُخزّاهُنا، َو اهلِْضاُب َو أَْقطارُها، َو اْلِبحاُر َو حیتاهُنا، ]َو َمکَُّة 
َو بـُْنیاهُنا، :خل[ َو اجْلِناُن َو ِوْلداهُنا، َو اْلبـَْیُت َو اْلَمقاُم، َو اْلَمْشَعُر احلَْراُم، 
ْحراُم، أَللّـُهمَّ فَِبُحْرَمِة هَذا اْلَمکاِن اْلُمنیِف، َصليِّ َعلى حُمَمَّد  َو احْلِـلُّ َو االِْ
َو اِل حُمَمَّد، َواْحُشْرنی فی زُْمَرهِتِْم، َو أَْدِخْلىِن اجْلَنََّة ِبَشفاَعِتِهْم، أَلّلُهمَّ إِّنی 
أَتـََوسَُّل إِلَْیَک يا َأْسرََع احْلاِسبنَي، َو ياَأْکَرَم االَْْکَرمنَي، َو ياَأْحَکَم احْلاِکمنَي، 
ِه  َعميِّ َواْبِن  بَِأخیِه  َو  َأمْجَعنَي،  اْلعاَلمنَي  ِإىَل  َرُسوِلَک  النَِّبّینَي،  مبَُحمَّدخامتَِِ 
ااْلَنـْزَِع اْلَبطنِي، اْلعاملِِ اْلَمکنِي، َعِلّى أَمريِاْلُمْؤِمننَي، َو ِبفاِطَمَة َسیيَِّدِة ِنسآِء 
اْلعـاَلمنَي، َو بِاحلََْسِن الزَِّکىيِّ ِعْصَمِة اْلُمتَّقنَي، َو بِأَبی َعْبِداهلِل احلَُْسنْيِ َأْکَرِم 
ْبِن  ِبَعِلىيِّ  َو  اْلَمْظُلومنَي،  ِبِعتـْرَتِِه  َو  اْلَمْقُتولنَي،  بَِأْوالِدِه  َو  اْلُمْسَتْشَهديَن، 
احلَُْسنْيِ زَْيِن اْلعاِبديَن، َو مبَُحمَِّد ْبِن َعِلّى ِقبـَْلِة االَّْوابنَي، َو َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّد 
َأْصَدِق الّصاِدقنَي، َو ُموَسى ْبِن َجْعَفر ُمْظِهِر اْلرَباهنِي، َو َعِلىيِّ ْبِن ُموسى 
أَْزَهِد  حُمَمَّد  ْبِن  َعِلىيِّ  َو  اْلُمْهَتديَن،  ُقْدَوِة  َعِلّى  حُمَمَِّدْبِن  َو  ناِصرِالّديِن، 

اخْلَْلِق  َعَلى  َواحلُْجَِّة  اْلُمْسَتْخَلفنَي،  واِرِث  َعِلّى  ْبِن  احلََْسِن  َو  الزّاِهديَن، 
َأمْجَعنَي، َأْن ُتَصليَِّى َعلى حُمَمَّدَواِل حُمَمَّدالّصاِدقنَي ااْلَبـَرّيَن، اِل طه َو يس، 
اْلَفرِحنَي  اْلفآئِزيَن  اْلُمْطَمِئّننَي،  ااْلِمننَي  ِمَن  اْلِقیاَمِة  ىِف  جَتَْعَلنی  َأْن  َو 
اْلُمْسَتْبِشريَن، أَلّلُهمَّ اْکتُْبنی ىِف اْلُمْسِلمنَي، َو َأحلِْْقنی بِالّصاحِلنَي، َواْجَعْل 
لی ِلساَن ِصْدق ىِف ااْلِخريَن، َواْنُصْرنی َعَلى اْلباغنَي،َواْکِفنی َکْیَد احْلاِسديَن، 
َواْصِرْف َعّنی َمْکَر اْلماِکريَن، َواْقِبْض َعّنی أَْيِدَى الظّاِلمنَي، َوامْجَْع بـَْینی َو 
بـنَْيَ الّساَدِة اْلَمیامنِي فی أَْعل ِعليِّّینَي، َمَع الَّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْیِهْم ِمَن النَِّبّینَي 
َوالصيِّّديقنَي َوالشَُّهدآِء َوالّصاحِلنَي، ِبَرمْحَِتَک يا أَْرَحَم الرّامِحنَي، أَلّلُهمَّ إِّنی 
اُْقِسُم َعَلْیَک بَِنِبیيَِّک اْلَمْعُصوِم، َو حِبُْکِمَک اْلَمْحُتوِم، َونـَْهِیَک اْلَمْکُتوِم، 
ماُم اْلَمْعُصوُم، اْلَمْقُتوُل الْـَمْظُلوُم،  َو هِبَذا اْلَقرْبِ اْلَمْلُموِم، اْلُمَوسَِّد فی َکَنِفِه االِْ
اْلَمْحُتوِم، َو  اْلَقَدِر  اْلُغُموِم، َو َتْصِرَف َعّنی َشرَّ  َأْن َتْکِشَف ما بی ِمَن 
جُتريَنی ِمَن الّناِر ذاِت السَُّموِم، أَللّــُهمَّ َجليِّْلنی بِِنْعَمِتَک، َو َرضيِّنی ِبَقْسِمَک، 
َو تـََغمَّْدنی جِبُوِدَک َو َکَرِمَک، َو باِعْدنی ِمْن َمْکرَِک َو نِْقَمِتَک، أَلّلُهمَّ 
ِة  ُمدَّ َواْفَسْح لی فی  َواْلَعَمِل،  اْلَقْوِل  ىِف  َو سديِّْدنی  الزََّلِل،  ِمَن  اْعِصْمنی 
االََْجِل، َو أَْعِفنی ِمَن االَْْوجاِع َواْلِعَلِل، َو بـَليِّْغنی مبَواىِلَّ َو ِبَفْضِلَک أَْفَضَل 
االََْمِل، أَلّلُهمَّ َصليِّ َعلى حُمَمَّد َو اِل حُمَمَّد َواقـَْبْل تـَْوبَتی، َواْرَحْم َعبـْرَتی، َو 
أَِقْلنی َعثـْرَتی، َو نـَفيِّْس ُکْربَتی، َواْغِفْرلی َخطیَئتی، َو َأْصلِـْح لی فی ُذريِّيَّتی، 
أَللّـُهمَّ الَتدَْع لی فی هَذااْلَمْشَهِد اْلُمَعظَِّم، َواْلَمَحليِّ اْلُمـَکرَِّم َذنْباً ِإالّ َغَفْرَتُه، 
َو الَعْیباً ِإالّ َستـَْرَتُه، َو الَغّماً ِإالّ َکَشْفَتُه، َو الرِْزقاً ِإالّ َبَسْطَتُه، َو الجاهاً 
ِإالّ  َو الُدعآًء  بـَلَّْغَتُه،  ِإالّ  َو الأََمل  َأْصَلْحَتُه،  ِإالّ  َو الَفساداً  َعَمْرَتُه،  إالّ 
َأَجْبَتُه، َو الَمضیقاً ِإالّ فـَرَّْجَتُه، َو المَشْل ِإالّ مَجَْعَتُه، َو الأَْمراً ِإالّ أمَْتَْمَتُه، َو 



ْنَتُه، َو الإِْنفاقاً ِإالّ َأْخَلْفَتُه، َو الحاال  الماال ِإالّ َکثَـّْرَتُه، َو الُخْلقاً ِإالّ َحسَّ
ِإالّ َعَمْرَتُه، َو الَحُسوداً ِإالّ َقَمْعَتُه، َو الَعُدّواً ِإالّ أَْرَديـَْتُه، َو الَشرّاً ِإالّ َکَفْیَتُه، 
َو الَمَرضاً ِإالّ َشَفْیَتُه، َو البَعیداً ِإالّ أَْدنـَْیَتُه، َو الَشَعثاً ِإالّ َلَمْمَتُه، َو ال ُسؤاال 
]ُسْؤال :ظ[ ِإالّ أَْعطَْیَتُه، أَلّلُهمَّ إِّنی َأْسئـَُلَک َخیـَْر اْلعاِجَلِة، َو ثَواَب ااْلِجَلِة، 
أَلّلُهمَّ أَْغِننی حِبَلِلَک َعِن احلَْراِم، َو ِبَفْضِلَک َعْن مَجیِع ااْلَناِم، أَلّلُهمَّ إِّنی 
َأْسئـَُلَک ِعْلماً ناِفعاً، َو قـَْلباً خاِشعاً، َو يَقیناً شاِفیاً، َو َعَمل زاِکیاً، َو َصرْباً 
مَجیل، َو َأْجراً َجزيل، أَلّلُهمَّ اْرزُْقنی ُشْکَر نِْعَمِتَک َعَلىَّ، َو زِْد فی ِإْحساِنَک 
َو َکَرِمَک ِإىَلَّ، َواْجَعْل قـَْولی ىِف الّناِس َمْسُموعاً، َو َعَملی ِعْنَدَک َمْرُفوعاً، 
َو أَثَری ىِف اخلَْرْياِت َمْتُبوعاً، َو َعُدّوی َمْقُموعاً، أَللّـُهمَّ َصليِّ َعلى حُمَمَّد َو 
اِل حُمَمَّداالَْْخیاِر، فی اناِء اللَّْیِل َو َأْطراِف النَّهاِر، َواْکِفنی َشرَّ االَْْشراِر، َو 
َطهيِّْرنی ِمَن الــذُّنُوِب َو االَْْوزاِر، َو َأِجْرنی ِمَن النّـاِر، َو َأِحلَّنی دارَاْلَقراِر، َو 
اْغِفْرلی َو جلَِمیِع ِإْخوانی فیَک َو َأَخواِتَى اْلُمْؤِمننَي َو اْلُمْؤِمناِت، ِبَرمْحَِتَک 

يا أَْرَحَم الرّامِحنَي.
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