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... قبل هذا، وكلما كنت أفكر ابول نداء لصاحب الزمان أثناء الظهور 
وأأتمل خماطبته ألهل العامل، كنت أندهش إلعالن إمام الزمان ابن 
أاب عبد هللا احلسني هو ُمعرِّفه وُمقدِّمه ويبدأ قيامه بذكر مصيبة أيب عبد 

.هللا احلسني
»ِإذا َظَهَر القاِئُم قاَم ببَْيَ الرُّْكِن َو املَقاِم َو يُناِدي بِِنداءاٍت َخَسٍة: 

! َأَن اإِلماُم اْلقاِئُم؛ َأْلَوَُّل: َأَل اي َأْهَل الَعالَِ
! َأَن الصَّْمَصاُم املُن�بََقُم؛  الثَّاين: َأَل اي َأْهَل الَعالَِ

! ِإنَّ َجدِّيَ  احلَُسْيِ  قبََ�لوهُ  َعْطشاَنً؛  الثَّاِلُث: َأل اي َأْهُل العالَِ
! ِإنَّ َجدَِّي احلَُسِي َطَرُحوَه ُعْرايَنً؛  الرَّاِبُع: َأل اي أْهُل العالَِ

 َسَحُقوُه ُعدوانً.«1 ! ِإنَّ َجدَِّي احلَُسْيِ اخلَاِمُس: َأَل اي َأْهُل الَعالَِ
لقد تعلمت ابن أهل املنطق، ولتبيان شروط التعريف استدلوا ابن:

ُعرَّف لكي حيظى بقبول 
عرِّف جيب أن يكون أجلى وأكثر شهرة من امل

ُ
امل

اإلمام  يصبح  أن  الشريفة،  الواقعة  وقوع  وقبل  لذا، كان ضروراي  املستمع. 
ابحلق  معروفا  الطاهرين،  بيته  وأبهل  به  حلت  اليت  واملصيبة   احلسني

واملظلومية بني األانم وأن متيل األفئدة إليه، لكي يكون أثناء الظهور، معرِّفا 
ومؤيّدا وسندا للمنتقم. 

إن زايرة األربعني وإجتماع الناس من كل حدب وصوب على الطريق القومي 
الذي يفضي إىل "كربالء" قد أماطت اللثام عن الكثريمن األسرار مبا فيها 

تلك اخلطبة الغراء.
اإلمام  عبد هللا احلسني، وهم  أيب  قافلة  من  تبقوا  من  أوائل  زايرة  إن 
السجاد والسيدة زينب الكربى ومواكبوهم ونزوهلم يف كربالء، بعد 
لكي  األربعني،  ملؤسسي  اخلاصة  املهمة  مبنزلة  اإلمام، كان  استشهاد 
تعمل واقعة كربالء وهنضة اإلمام احلسني وبرغم كل حماوالت بين أمية 
اليائسة واملستميتة، على حتطيم كل القيود الزمانية واملكانية وأن جتري وتسري 

 .يف مجيع األزمة واألمكنة حىت ظهور إمام الزمان
بعبارة أخرى، فانه مت منذ األربعني األول، إرساء مشروع وحجر أساس عسى 
أن يتسىن مبدده للثائر لدم اإلمام ويف اليوم األول من الثأر، تقدمي نفسه وبدء 
هنضة وقيام يفضي يف النهاية إىل هتدمي مجيع دعائم الكفر والشرك والنفاق 

يف كل أرجاء املعمورة. 
ويف منظور اخر، فانه عندما يقدم اإلمام نفسه على أنه املنتقم والقائم 
ابلضرورة  معروفني  واجلور،  الظلم  مؤسسو  يكون  أن  للعدل، جيب  واملقيم 
جلميع أهل العامل، لكي يعد ويهيئ هؤالء أنفسهم لنصرة »هادم أبنّية الّشرِک 

َو الّنفاِق«.
وبناء على ذلك، أقول أن تفتق برعمة األربعني يف سهل "نينوى" واجتماع 
احلشود اهلائلة من أهل األرض، من كل عرق وعنصر ولون ولغة يف أايم 
األربعني، يبشر بتوافر الظروف الالزمة لواقعة الظهور الشريفة. وجيب تكرمي 
األربعني وزايرة األربعني، وأن نُعّد أنفسنا من خالل ذكر »َو ُنصَرتی َلُکم 
 ،معّدٌة« لنصرة ومؤازرة رجل من الذرية املباركة لدم وهنضة اإلمام احلسني

عسى أن منيز عن الكوفيني الغدرة وانقضي العهود.
إن خطاب »ُنصريت لكم...« أثناء قراءة »زايرة األربعني« هو خطاب زائر 
حيضر نفسه لنصرة الثائر صاحب احلق والدم، مثلما نبتهل إىل الباري تعاىل: 
»َأْسأَلُُه َأْن يبُ�بَلَِّغِن اْلَمَقاَم اْلَمْحُموَد َلُكْم ِعْنَد اللَِّ َو َأْن يبَْرزَُقِن طََلَب َثِري َمَع ِإَماٍم 

َمْهِديٍّ ُهًدى ظَاِهٍر َنِطٍق ِبحْلَقِّ ِمْنُكم.«
!ونشيد هتنئة بقدوم ربيع األول وبدء إمامة املنتقم أليب عبدهللا احلسني

رئيس التحرير

اهلامش:
الطبعة  بريوت،  الغائب«،  احلجة  إثبات  يف  الناصب  »إلزام  علي،  حائري،  يزدي   .1

األوىل، 1422ق.، ج 2، ص 233.

إلى المهدی من الحسین
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قال السياسي والكاتب األمريكي بروس ريدل إن السعودية رّدت على دعوة 
العدائية يف »اليمن«  االعمال  لوقف  ترامب  دونلد  األمريكي  الرئيس  ادارة 

بتصعيد احلرب.
ويف مقالة له نشرت على موقع »املونيتور« أضاف الكاتب إن احلرب يف 
حد  على  املتحدة«،  و»الوالايت  املنطقة  وعلى  اليمن  على  اليمن كارثية 

تعبريه.
وأشار ريدل اىل أن جرمية القتل »املتعمدة« حبق الصحفي السعودي مجال 
ترامب حتت ضغوط غري  ادارة  السعوديني، وضعت  ايدي  خاشقجي على 
املتهور  بن سلمان  حممد  السعودي  العهد  ويل  سلوك  لكبح مجاح  مسبوقة 

واخلطري.
كما تطرق الكاتب اىل استعداد الكونغرس لتقليص التورط االمريكي ابحلرب 
النصفية، ورجح أن غالبية دميقراطية مبجلس  اليمن بعد االنتخاابت  على 
النواب االمريكي ستعقد جلسات استماع حول جرائم احلرب السعودية يف 
اليمن وايضاً حول مقتل خاشقجي، ابلتايل خلص اىل أن مسعة ابن سلمان 

ستكون مطروحة على االجندة.
واشار الكاتب اىل أن السعوديني قاموا بتصعيد الضرابت اجلوية يف »صنعاء« 
واحلديدة رغم كالم املسؤولني االمريكيني عن ضرورة وقف االعمال العدائية.

ولفت اىل أن هذه املناطق تعرضت لقصف عنيف منذ أن حتدث كل من 
وزير اخلارجية االمريكي مايك بوم�يو ووزير احلرب جيمس ماتيس عن ضرورة 

وقف االعمال العدائية.
واردف الكاتب إن احلرب اليت شنها ابن سلمان على اليمن كلفت السعودية 
ثروة، واألزمة االنسانية يف اليمن هي كارثة آلل سعود يف جمال العالقات 

العامة.
واتبع أن ابن سلمان وبدل من الظهور »كالزعيم املثقف للعامل االسالمي«، 
جعل السعودية وحلفائها يظهرون كأطراف متواطئة مبجاعة مجاعية وسوء 

تغذية »أبفقر بلد يف العامل العريب«.
كما قال الكاتب إن: 

حكومة هادي اليت تدعمها السعودية يف اليمن ضعيفة.
وابن سلمان ال ميلك اية اسرتاتيجية، الفًتا اىل أن االسرة امللكية السعودية 

منقسمة حيال احلرب على اليمن.
ورأى الكاتب أن ابن سلمان يعّول على ادارة ترامب لتسانده، وذلك نظراً 
العامني  للسعودية خالل  ترامب  ادارة  اعطته  الذي  املفتوح«  اىل »الشيك 

املاضيني.
وشدد الكاتب على أن واشنطن متلك نفوًذا هائالً على اجليش السعودي 
كوهنا تتحكم ابالمور اللوجستية وقطع الغيار اليت حتتاجها القوات اجلوية 

السعودية للقيام بعمليات القصف.
وأكد أن االدارة االمريكية لديها النفوذ املطلوب »النقاذ ماليني اليمنيني« 

وأنه حان الوقت الستخدام هذا النفوذ.

https://ar.shafaqna.com/AR/176998/ :املصدر

يطالبون إسرائیل بإلغاء قانون القومیة
قانون  إبلغاء  إسرائيل  »القدس«،  يف  الكاثوليكية  الكنائس  رؤساء  طالب 
الدولة« املثري للجدل والذي ينص خصوصاً على أن حق تقرير  »يهودية 

املصري يف الدولة العربية هو »حق حصري للشعب اليهودي فقط«.
قانون  إبلغاء  إسرائيل  يطالبون  القدس  يف  الكاثوليكية  الكنائس  رؤساء 
»القومية« وأفادت و»كالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا(، قال األساقفة 
الروم  وكنيسة  الكاثوليكية،  واألرمنية،  والسراينية  الالتينية  الكنائس  رؤساء 

امللكيني الكاثوليك يف بيان مشرتك: 
من واج�نا أن نلفت نظر السلطات إىل واقع بسيط، وهو أن مؤمنينا املسيحيي، 
وكذلك املسلمون والدروز وال�هائيون، كلهم عرب، وليسوا أقل مواطنة يف هذا 

ال�لد من إخوهتم وأخواهتم اليهود.
قانوانً، ينص على أن  املاضي  يوليو  أقر يف متوز/  الربملان اإلسرائيلي  وكان 
فيها  املصري  تقرير  حق  وأن  اليهودي،  للشعب  القومية  الدولة  هي  إسرائيل 
حصري للشعب اليهودي فقط، ما أاثر غضب األقلية العربية اليت تعيش يف 

اسرائيل واليت اعتربته قانوانً عنصرايً.
كما ينزع القانون عن اللغة العربية صفة إحدى اللغتني الرمسيتني يف إسرائيل 
اليت ستصبح لغتها الرمسية العربية حصراً، وينص أيضاً على أن الدولة تعترب 
تطوير االستيطان اليهودي قيمة قومية وتعمل ألجل تشجيعه ودعم إقامته 

وتثبيته.
الطابع  إىل  أو  املواطنني،  بني  املساواة  اىل  القانون  يف  مادة  أي  تشري  وال 

الدميوقراطي للدولة، ما يثري خماوف كربى وخصوصا لدى االقليات.
والقانون اجلديد أصبح جزءاً مما يسمى ابلقوانني األساسية إلسرائيل، واليت 
تعترب مبثابة دستور يف دولة ال يوجد فيها دستور، وقد مت تقدمي مخسة طعون 

ضده أمام احملكمة العليا.
ويثري القانون اجلديد خماوف لدى العرب اإلسرائيليني الذين يشكلون حوايل 
17,5 يف املائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من مثانية ماليني 
التمييز ضدهم علناً يف كل شيء، من السكن إىل  أنه جييز  نسمة، ذلك 

املدارس والعمل وميزانيات البلدايت وختصيص األراضي.
ويف بياهنم الذي وقعه أيضاً مطران قربص للموارنة ومطران الروم الكاثوليك 
يف األردن، شدد األساقفة الكاثوليك على أننا حنن املسيحيني، مع املسلمني 
والدروز والبهائيني واليهود، نطالب أبن نعامل كمواطنني على أساس املساواة 

الكاملة.
وأضافوا أن هذه املساواة جيب أن تشمل االعرتاف واالحرتام هلويتنا املدنّية 
)مواطنون إسرائيليون( والتارخيية )فلسطينيون عرب( والدينية )مسيحيون(، 

كأفراد وكجماعات.
واتبع البيان: 

حنن، الرؤساء الدينيي يف الكنيسة الكاثوليكية، ندعو السلطات اإلسرائيلية إىل 
القانون الساس، وتعلن وتضمن بصورة دائمة أن دولة إسرائيل  أن تلغي هذا 

تسعى فعال لدعم ومحاية خري وسالمة كل مواطنيها.
ويبلغ عدد عرب األراضي الفلسطينية احملتلة، 1,2 مليون شخص أي ما 
احملكمة  مثل  اسرائيلية وهيئات  تقارير رمسية  وأقرت  السكان.  يناهز مخس 
العليا بتعّرض عرب  األراضي الفلسطينية احملتلة لتمييز اقتصادي واجتماعي.

املصدر: القدس العربی.

رؤساء كنائس القدس

حان الوقت لتنقذ واشنطن

ماليین الیمنیین من تهور ابن سلمان

كاتب أمیركي:
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حذرت »منّظمة األمم املتحدة للطفولة« )اليونيسف(، من أن هناك طفاًل 
مينياً ميوت كل 10 دقائق جراء أمراض ميكن الوقاية منها.

ألقاها،  الدولية )إکنا(، جاء ذلك يف كلمة  القرآنية  األنباء  وأفادت وكالة 
ِخرْيت كابلري، املدير اإلقليمي للمنظمة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 

يف مؤمتر صحفي ابلعاصمة األردنية، »عمان«، ونقلها موقع املنظمة. 
وقال كاابالري، الذي عاد من »اليمن« مؤخرًا: 

جيب أل ن�فاجأ أبن اليوم، هنالك طفاًل ميوت كل 10 دقائق من أمراض ممكن 
الوقاية منها بسهولة.

وأشار إىل أن اليمن اليوم هي جحيم لألطفال، ليس فقط لـ 50-60% من 
األطفال، بل لكل طفل وطفلة يف اليمن.

وأوضح أنه يف اليمن يعاين 1.8 مليون طفل من سوء التغذية احلاد، و400 
ألف طفل يعانون من سوء تغذية مهدِّد للحياة؛ منهم 40% يعيشون يف 

حمافظة احلديدة.
واتبع املسؤول األممي: 

اليمن صعب وي�دهور بس�مرار، بإلضافة إىل احلرب  لسوء احلظ، الوضع يف 
هناك الزمة الق�صادية اليت تؤدي إىل شح املواد الساسية للشعب اليمن.

ولفت كاابالري إىل أنه ما زال 30 ألف طفل )ميين( دون اخلامسة، ميوتون 
كل عام من أمراض ممكن أن مننعها إذا ما قمنا ابلقضاء على سوء التغذية، 
ودعا أطراف النزاع أن تكفل وصول املساعدات اإلنسانية ومحاية الشعب 

بدون أي شرط وقيد.
ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015م. حراًب عنيفة بني القوات احلكومية 
بقوات  املسنودة  هادي،  منصور  ربه  عبد  للشرعية،  الفاقد  للرئيس  املوالية 

التحالف العريب بقيادة السعودية من جهة، واحلوثيون من جهة أخرى.

iraqakhbar.com :املصدر

األخضر«،  »الضوء  تلقت  أهنا  ووتش«،  رايتس  »هيومن  منظمة  أعلنت 
األسلحة  املتحدة  اململكة  بيع  استمرار  ضد  قضائية  دعوى  الستئناف 
السعودي مجال  الصحفي  مقتل  قضية  مسامهة  إىل  مشرية  السعودية،  إىل 

خاشقجي يف األمر.
وأكدت أهنا ابإلضافة إىل »منظمة العفو الدولية« و»رايتس ووتش - يو 
كيه«، فستقوم برفع الدعوى لتنظر حمكمة االستئناف يف القضية يف نيسان/ 

أبريل 2019م.
وأكدت يف بيان رمسي هلا نشرته على صفحتها على اإلنرتنت،  أهنا تسعى 
من خالل القضية اليت رفعتها »محلة مناهضة جتارة األسلحة«، إىل إثبات 
خرق حكومة اململكة املتحدة ملعايري ترخيص تصدير األسلحة اخلاصة هبا 

عرب االستمرار يف بيع األسلحة إىل السعودية.
ولفتت إىل أن هناك خماطر واضحة إلمكانية استخدام األسلحة يف ارتكاب 

انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل يف »اليمن«.
وقال كاليف ابلدوين، مستشار قانوين أول يف منظمة هيومن رايتس:

السعودية يف 2 تشرين الول/  القنصلية  اغ�يال مجال خاشقجي داخل  ُيظهر 
أك�وبر، اف�قار احلكومة إىل ال�حقيقات واحملاس�ة املوثوقة اليت كانت غائ�ة خالل 

احلملة العسكرية بقيادة السعودية يف اليمن طوال سنوات.
وتتهم املنظمة بريطانيا أبهنا: 

سامهت من خالل م�يعاهتا لألسلحة يف محلة ق�لت أو جرحت آلف املدنيي 
وأوصلت ال�الد إىل حافة اهلاوية.

وقالت: 
اليمن عام 2015م.، رّخصت اململكة  ال�حالف محل�ه اجلوية يف  منذ أن بدأ 
امل�حدة م�يعات أسلحة إىل السعودية مبا ل يقل عن 4.7 مليار جنيه إسرتلين 

)حوايل 6.1 مليار دولر أمريكي(.

وأكدت أن ابحثي هيومن رايتس ووتش زاروا اليمن ابنتظام ووثّقوا استخدام 
األسلحة، مبا يف ذلك األسلحة املصنوعة يف اململكة املتحدة، يف ضرابت 

تبدو غري قانونية.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية واألمم املتحدة واجلماعات 
احلقوقية اليمنية مرارا وتكرارا هجمات التحالف بقيادة السعودية، اليت ضربت 
األسواق واملدارس واملستشفيات واملنازل، وقتلت آالف املدنيني، واليت يُعترب 

بعضها على األرجح جرائم حرب.
الدول  ووتش مجيع  رايتس  هيومن  دعت  منذ 2016م.،  أنه  إىل  ولفتت 
إىل وقف مبيعات األسلحة للسعودية حىت يُنهي التحالف بقيادة السعودية 

هجماته غري القانونية وحيقق بشكل موثوق بتلك اليت وقعت ابلفعل.

https://ar.shafaqna.com/AR/176989/ :املصدر

»هیومن رايتس« تستأنف دعوی قضائیة

الیونیسیف:

طفل يمني يموت كل 10 دقائق

جراء أمراض يمكن الوقاية منها ضد سالح بريطانیا للرياض
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االخالق يف كل شؤوهنا  قائمة على  اسالمية  دولة   النيب حمّمد أسس 
ومشاريعها فكانت حكومة منظمة وعادلة ورائعة.

فجاءت أعماهلا صورة واضحة املعامل يف العدل واالنصاف واالحتياط يف اراقة 
الدماء ومساعدة احملتاجني وحترير االسرى وحفظ االخالق احلربية ومعاقبة 

املعتدين والغاء االمتيازات القومية واحلزبية والقبلية.
وسار النىب حمّمد على سرية أسالفه يف االبتعاد عن املنكر واالعمال 

الالخالقية الىت يرتكبها اخلاطئون.
كان رسول هللا ال جيلس وال يقوم إالّ على ذكر، وإذا انتهى إىل القوم 
جلس حيث ينتهي به اجمللس وأيمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه حىت 
ال حيسب جليسه أنَّ أحداً أكرم عليه منه، ومن جالسه أو قاومه حلاجة 
صابره حىت يكون هو املنصرف عنه، ومن سأله حاجة مل يردَّه إالّ هبا أو 

مبيسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار هلم أابً.
وصاروا عنده يف احلق متقاربني يتفاضلون فيه ابلتقوى، متواضعني يوقرون 

الكبري ويرمحون الصغري ويرفدون ذا احلاجة ويرمحون الغريب.
وكان رسول هللا دائم البشر سهل اخلُُلق، لنّي اجلانب، ليس بفظ وال 
غليظ وال صخاب وال فّحاش وال عّياب وال مّداح يتغافل عما ال يشتهي قد 

ترك نفسه من ثالث املراء واإلكثار يف الكالم وما ال يعنيه.
ه، وال يطلب عورته، وال  وترك الناس من ثالث، كان ال يذم أحداً وال يعريِّ
يتكلم إالَّ فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأمنا على رؤوسهم الطري 
ونصتوا له حىت يفرغ، وإذا سكت تكلموا ال يتنازعون عنده احلديث، وال 

يقبل الثناء إالّ من مكافئ، وال يقطع على أحد حديثه حىت جيوزه فيقطعه 
ابنتهاء أو قيام.

وكان سكوته على أربع: احللم واحلذر والتقرير والتفكر.
فأاته  الضَّفَّة  املسجد وعليه ثوب جنراين غليظ   ولقد دخل رسول هللا
أعرايب من خلفه فأخذ جبانب ردائه فاجتذبه حىت أثَّرت الضفة يف صفحة 
عنق رسول هللا فقال: اي حمّمد أعطنا من مال هللا عزَّ وجلَّ الذي عندك، 

فتبسم رسول هللا وأمر له.1
وقالت عائشة: مارأيت رسول هللا ضرب خادماً له وال امرأة قط، وال 
ضرب بيده شيئاً إالّ أن جياهد يف سبيل هللا عزَّ وجلَّ، وال نيل منه شيء قط 

فينتقم من صاحبه إالّ أن يكون هلل، فإن كان هلل انتقم منه.2

زعيم احلضارة النسانّية
فوصفه هللا تعاىل أبمسى وصف:

»وإنََّك َلعلى ُخُلق َعِظيم.«3
ومل يكن لرسول هللا اسم يف مكة غري الصدوق المي.4

وكان رسول هللا ال يتكلف يف أموره أيكل على األرض، وجيلس وميشي 
يف األسواق، ويلبس العباءة، وجيالس املساكني ويقعد القرفصاء ويتوسَّد يده 

ويقول:
»إمنا أن ع�ٌد آكل كما أيكل الع�د وأشرب كما يشرب الع�د.«5

وكان رسول هللا فرداً مثل سائر الناس ال يتميز عليهم برائسة، وال يتكرب 

عليهم بنبوة وال يشمخ عليهم بنسب.
بينما تالحظ أغلب الناس سابقاً والحقاً يرتفعون على سائر األّمة بعلومهم 

ومناصبهم وأنساهبم وأمواهلم الوضيعة.
متيزه  لعدم   يعرفه فلم  النيب حمّمد وأصحابه  فقد دخل رجل على 
عنهم مبجلس سام ولباس فاخر وحرس زاجر مما اضطره للقول: أّيكم حمّمد؟

فقالوا له: هذا الرجل البيض امل�كىء.6
وقد وصف جعفر بن أيب طالب الرجل اجلاهلي خري وصف لتتوضح رسالة 

األخالق اليت قادها رسول هللا إذ قال مللك »احلبشة«:
ونقطع  الفواحش  وأنيت  املي�ة،  وأنكل  الصنام  نع�د  جاهلية  أهل  قوماً  »كنا 

الرحام، ونسيء اجلوار، وأيكل القوي منَّا الضعيف.
فكنا على ذلك حىت بعث هللا تعاىل إلينا رسولً منا نعرف نس�ه وصدقه وأمان�ه، 
وعفافه فدعان إىل هللا لنوحده ونع�ده وخنلع ما كنا نع�د حنن وآبؤن من دونه من 
الرحم، وحسن  احلجارة والوثن، وأمرن بصدق احلديث وأداء المانة، وصلة 
اجلوار، والكف عن احملارم والدماء، وهنان عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال 

الي�يم، وقذف احملصنة...«7
خمالطة  وأكرمهم  َخلقاً  أعظمهم  قائاًل: كان  إسحاق  بن  حمّمد  وصفه  وقد 
وأحسنهم جواراً، وأعظمهم ُخُلقاًوأصدقهم حديثاً، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم 
من الفحش واألخالق اليت تدنس الرجال تنزهاً وتكرماً، حىت ما كان امسه يف 

قومه إالّ األمني ملا مجع هللا عزَّ وجلَّ فيه من األمور الصاحلة.8
وما دعاه أحد من أصحابه وال من أهل بيته إالّ قال لبيك.9 وكان أشّد حياًء 

من العذراء يف خدرها.10
وقال النيب حمّمد: »إفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلُّوا بلليل والناس 

نيام، تدخلوا اجلنة بسالم.«11
فهو  واتّباعها،  معرفتها  علينا  توجب  احلميدة   هللا رسول  وصفات 
اليضحك إالّ اندراً بل يتبسم حىت قالوا ما كان أحد أكثر تبسماً من رسول 

.هللا
فيما يعنيه ويؤلُّفهم وال ينفِّرهم، ويكرم كرمي كل  وكان خيزن لسانه إالّ 
ن احلسن  قوم ويوليه عليهم وحيذر الناس وحيرتز منهم، ويتفقد أصحابه وحيسِّ
ويقويه ويقبِّح القبيح ويوهنه، وكان ال يقوم وال جيلس إالّ على ذكر فكان 
دائم البشر سهل اخلُلق لنيِّ اجلانب ليس بعّياب وال مّداح وكان ينام على 

احلصري فيؤثر يف جنبه.

نعم املعّلم
ودعا خامت األنبياء إىل اخلري والصالح والعدل قائاًل: »النظافة من الميان. ومن 

أخالق الن�ياء ال�نظف.«12
وقال زعيم احلضارة االنسانية: »ل تس�عن بنعمه على معاصيه.«13
و»إّن هللا تعاىل حيب أن يرى أثر نعم�ه على ع�ده.«14 كما قال تعاىل:

»َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّْث.«15
ومن نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه، وليكن 
أتديبه بسريته قبل أتديبه بلسانه، ومعلِّم نفسه ومؤدهبا أحق ابإلجالل من 

معلم الناس ومؤدهبم.16

ينتفع  مل  نفسه  يهذب  مل  ومن  القناعة،  النفس  على صالح  وأعون شيء 
ابلعقل. وكيف ينصح غريه من يغشُّ نفسه، وآفة النفس الوله ابلدنيا.

وأمر رسول هللا ابتِّباع اجلنائز وعيادة املريض وتسميت العاطس ونصرة 
املظلوم وإجابة الداعي وإبرار القسم.17

وقال رسول هللا: »من مسع فاحشة فأفشاها فهو كمن أاتها ومن مسع خرياً 
فأفشاه فهو كمن عمله. وإذا أويت إىل فراشك فانظر ما كس�ت يف يومك وإذكر 

أّنك ميِّت وأن لك معادًا.«18

أبو المة
فالنيب حمّمد زعيم احلضارة وأبوها يف الدنيا و اآلخرة، والناس عالة عليه 
الناطقة فكان منوذجاً يف  أفعاله  الصادقة ومن  أخذوا ذلك منه من سريته 

األخالق وقدوة يف السرية.
قال كاتب قّصة احلضارة ول ديورانت يف وصف احلضارة: إهّنا الرّقة يف املعاملة.

وكان حمّمد رقيقاً يف كالمه وحركاته وسكناته فهو أس الساس يف أخالق 
اإلنسانية.وقد حذره هللا تعاىل من اخلشونة يف املعاملة قائاًل:

»َوَلْو ُكْنَت َفظّاً َغِليَظ الَقْلِب لنبَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك.«19

اهلوامش:
1. »خمتصر اتريخ ابن عساكر«، ج 2، ص80- 81.

2. املصدر السابق.
3. سورة القلم، اآلية 4.

4. »عيون األثر«، ج 1، ص 69، »البدء والتاريخ«، البلخي، ج 2، ص 46.
5. ابن عبد ربه، »العقد الفريد«، ج 4، ص 237.

الطربي«، ج 2، ص 384؛  الباري«، ج 1، ص 139-141، »اتريخ  6. »فتح 
»البداية والنهاية«، ج 5، ص 60.

7. »البداية والنهاية«، ج 3، ص 73 -74، »اتريخ اخلميس«، ج 1، ص 260.
8. »سرية ابن اسحاق«، ص 78، البيهقي، »دالئل النبوة«، ج 1، ص 90.

املنثور«، ج 8، ص 243؛  »الدر  الرازي«، ج 30، ص 81،  الفخر  »تفسري   .9
»اسباب النزول للواحدي«، ص 293.

10. »صحيح مسلم«، ج 4، ص 488؛ »صحيح البخاري«، ج 3، ص 1306.
ابن ماجة«، ج 1، ص 423؛  11. »املستدرك احلاكم«، ج 3، ص 14، »سنن 

»مسند أمحد«، ج 6، ص 631.
12. اجمللسی، »البحاراالنوار«، ج 78، ص 335.
13. اجمللسی، »البحاراالنوار«، ج 77، ص 19.

14. »سنن التزمذي«، ج 10، ص 259.
15. سورة الضحى، اآلية 11.

16. »هنج البالغة«، حكم 73.
17. اجمللسی، »البحاراالنوار«، ج 76، ص 340.
18. اجمللسی، »البحاراالنوار«، ج 76، ص 179.

19. سورة آل عمران، اآلية 159.

الشيخ جناح الطائي إنَّك َلَعلى ُخُلق عظیم
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أن  وأردت  املهدي كثرية.  اإلمام  وصف  يف  وردت  اليت  النعوت  فاّن 
أستطرق بعضها رمبا مل يقف عليها األخوة األعزاء، أو مل يعطوها شيئاً من 

التأّمل الواسع.
من تلك النعوت اليت وردت يف اإلمام املهدي هو النعت الوارد يف خطبة 
الغدير للنيب اليت وردت بطرق عديدة ومبقوالت متعددة.1 فبعض الرواة 
نقل بعض فقراهتا، وبعض نقلها بطوهلا، ومن ُثّ اختلفت الرواايت أو النسخ 

يف طول أو قصر اخلطبة.
أمري  لنصب  مكّرسة  أهّنا  مع  اخلطبة  هذه  يف   أنّه للنظر  امللفت  ومن 
عندما  فقرة وأخرى  بني ُكلّّ   النيب أّن  إالّ  واألئمة عموماً  املؤمنني 
ويذكر  تعاىل  هللا  من  أبمر  للمسلمني  إماماً   علي نصب  على  يؤكد 
إمامة احلسنني وولد احلسني يعاود ابلتنويه والتخصيص بذكر إمامة 
 ونعوته وصفاته. ومن تلك النعوت اليت ذكرها النيب األمام املهدي

للمهدي أنّه اتسع ولد احلسي الذين هم كلهم أئمة.2 
وهو  ظاهرهم،  وهو  بطنهم،  وهو  قائمهم،  وهو  اتسعهم،  »هو   :وعرب
أو شهرة عظيمة بني  إطباق  التأمل، ورمبا هناك  تعبري يستحق  أفضلهم.« 
علماء األمامية يف أفضلية املهدي على الثمانية من بعد اخلمسة أصحاب 
الكساء. وهذا نعت - على أّي حال- يستحق الرتوي والتأمل والتمعن فيه.

ومن النعوت املتميزة أيضاً اليت وقفت عليها - وكم هي كثرية إالّ إهّنا تسرتعينا 
:لكي نتدبرها ومنعن النظر فيها- هو ما ورد يف إحدى زايرات احلجة

»السالم عليك سالم من عرفك مبا عّرفك به هللا، ونع�ك ب�عض نعوته.«3 فنعت 
هللا للمهدي يف اآلايت القرآنية الكثرية. وورد وبتسامل عدة من مفسري 
الفريقني أّن هناك آايت خمصوصة بظهور املهدي، فالزايرة تشري إىل تلك 

النعوت مورد الشاهد.
ما نقرؤه: »سالم من عرفك مبا عّرفك به هللا، ونع�ك ب�عض نعوته اليت أنت 
الثاين  لإلمام  نعوت  ما ذكر من  أّن  الزايرة على  ذيل  يدّل  أهلها وفوقها« 
يِن ُكلِِّه« وما  عشر - سواء أكانت نعواتً خاصة به كـ: »لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
شابه ذلك، أو نعواتً عامة له ولبقية األئمة- هي دون النعت الذي هو عليه، 
أي إّن ذيل الزايرة: »ونع�ك ب�عض نعوته اليت أنت أهلها وفوقها« يدّل على 
أّن اإلمام املهدي مقامات إهلّية مل تذكر يف ظاهر القرآن، وإن كانت قد 

ذكرت يف ابطنه.
هذا على أّي حال إستهالل ببعض نعوت احلجة، ُثّ خنوض يف نقاط متتالية 

حبسب ما يسع الوقت.

النقطة الوىل: تنجز الوعد اإلهلي
أّن  حيث  املسلمني،  نظر  حمط  وهو  اآلن،  إىل  ينجز  مل  إهلي  وعد  هناك 
هللا تعاىل قد وعد نيب اإلسالم ابنتشار الدين اإلسالمي على أرجاء الكرة 
األرضية كافة. وهذا الوعد اإلهلي مل يتحقق على يد الدولة العثمانية، وال على 

يد املسلمني اآلن، قال تعاىل:
َوَلْو َكرَِه  يِن ُكلِِّه  الدِّ َعَلى  لُِيْظِهَرُه  احْلَقِّ  َوِديِن  ِبهْلُدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  الَِّذي  »ُهَو 

اْلُمْشرُِكوَن.«4 
أو يف آية أخرى: 

يِن ُكلِِّه وََكفى ِبللَِّ  »ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِبهْلُدى َوِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
َشِهيداً.«5

وهذا الوعد ملحمة قرآنية إعجازية ونبوءة نّبأ هبا القرآن البشرية أمجع وحتداها، 
ومل تتحقق إىل اآلن. وليس هناك من متصور النتشار الدين اإلسالمي إالّ 
على يدي اإلمام الثاين عشر املهدي حبسب نصوص رواايت الفريقني.

وهذه ـ على أّي حال ـ صفة ومدحة خالدة لإلمام املهدي يف القرآن 
الكرمي، حيث أّن الوعد اإلهلي مل يتحقق إالّ على يده الشريفة.

 وبعبارة أخرى »بكم بدأ هللا« بسيف علي حتققت املؤازرة واملناصرة للنيب
وانتشر الدين اإلسالمي، وأعدت قواعده وشيدت أركانه. فبأهل البيت بدأ 
الدين، وهبم سوف خيتم، وهبم سوف ينتشر، وهذه ملحمة وقالدة تكوينية 

.خصها هللا آبل حمّمد
اإلمام  إمامة  أّن  إىل  اإلمامية  أعالم  من  احملققني  من  عّدة  يشري  ُثّ  ومن 
 ،هي بنفسها دليل مستقل مفعم انصع على إمامة آل حمّمد املهدي

.يعين إّن أحد أدلة إمامة األئمة اإلثين عشر هو إمامة اإلمام املهدي
وقد قال أحد العلماء احملققني اجملتهدين املاضني وهو متخصص يف أمور 

اإلمام املهدي أيضاً:
لو أّن قائالً يقول: إّن الرواايت اليت وردت يف اإلمام املهدي تضاهي ما قد 
ورد يف إمامة اإلمام أمري املؤمني ل يكن م�الغاً. وهذا الكّم اهلائل من اآلايت 

والرواايت يدّل على إمامة املهدي ومن ُثّ على إمامة آبئه الحد عشر.
ولذا ترى اليوم يف األندية العديدة العلمية والدينية يف خمتلف األمكنة - سواء 
االنرتنت أو اجللسات املباشرة أو الكتب اليت تصدر عن الفريقني- سجااًل 
عظيماً مؤّداه: إّنكم كيف توجهون إمامة اإلمام املهدي وأنّه به يُبسط 
العدل، ويسدد من السماء، ويصلي خلفه النيب عيسى وما شابه ذلك، 
مما يدّل على أّن إمامة اإلمام املهدي منصب إهلي وتعيني إهلي يكون 

عيسى تبعاً ووزيراً ملن ال يكون معصوماً، وهل يعقل هذا؟! ال يعقل.
أحد  البيت كان  أهل  مذهب  احلّق،  املذهب  إىل  استبصر  ممن  وكثري 

.بواعث اجلذب والبصرية واإلبصار هو تفكره يف إمامة اإلمام املهدي
 كتب أحد علمائنا كتاابً ابسم »األنوار القدسية« ويدور حول املهدي
فقط وحيتمل أن يكون مطبوعا طباعة حجرية قد أحصى فيه إثين عشر ألف 

.حديث وارد يف إمامة اإلمام املهدي
والغريب أنّه ذُكر عن بعض األخوة املشرفني على بعض املؤسسات اخلاصة 
مبوسوعات اإلمام املهدي أنّه قال: غاية ما اس�قصيناه اآلن خسة آلف 

أو س�ة آلف حديث.
ومع هذه الوفرة من الطرق أييت كاتب من رجال الدين السوريني من أهل 
والشيعة،  السّنة  أهل  رواايت  يف   املهدي حول  ويكتب كتاابً  السّنة، 
ويسوق يف كتابه كثرياً من اخللط العلمي، ولكن اخلبري الفطن املطلع على 
حبوث الرجال واحلديث يلتفت إىل أّن الكثري من مباين هذا الكاتب هشة 

وخاطئة منها:
إنّه يرفض أّن الكثرة يف الرواايت اآلحاد تؤسس تواتراً. وهذا أمر غريب جداً، 
ألّن التواتر كما بّينه علماؤان األعالم يتولد من عامل الرتاكم كيفاً وكما ـ كما 
هو واضحـ  وبنّي ذلك الشهيد الصدر يف كتابه »األسس املنطقية لإلستقراء« 

الشيخ حمّمد سند

اإلمام المهدي خلیفة اهلل في أرضه
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الدول  احلقيقية يف  اليت هي احلكومة  العاملية  املخابرات  اآلن هي  أشكاهلا 
العظمى. وهل هي حكومات علنية؟ كال، وما هذه الوزارات ورائسة الوزراء 
ورائسة اجلمهورايت إالّ أغلفة وحكومات رمسية علنية. واحلكومات احلقيقية 
هي بيد األجهزة اخلفية اليت ليست وزارة يف مقابل بقية الوزارات بل هي 
متشعبة ومنتشرة يف ُكّل الوزارات واملؤسسات العامة. وال تقتصر على بقعة 

جغرافية، بل يف ُكّل البقاع.
أو  قرنني  منذ  البشر  إليه  تفّطن  اجملتمعات  إلدارة  البشري  األسلوب  وهذا 
ثالثة، لكّن السماء متفطنة إليه منذ خلقة البشرية. ومن ُثّ ورد يف رواايت 
الفريقني عن شبكة األبدال والنقباء والنجباء والسّياح، نقرأ يف دعاء أم داود: 

»السالم على السّياح والبدال.«10
أمرك  ولة  به  يدعوك  ما  مجيع  مبعاين  أسألك  إيّن  »اللهم  رجب:  دعاء  ويف 

املأمونون على سرك.. إىل أن يقول: وبشرك احمل�ج�ون.«11
مّرت عليكم وفاة اإلمام الكاظم والبّد أّن اخلطباء قد قرعوا مسامعكم 
برواية خروج اإلمام موسى بن جعفر من السجن مع علي بن املسيب 
املنورة«، ويف رجوعه صلى فوق  وذهب به بطّي األرض إىل »املدينة 
جبل فرأى علي بن املسيب أربعني شخصاً وراء اإلمام يصلون فسأل: اي أب 

إبراهيم من هؤلء؟ قال: »هؤلء أصفياء هللا مجعهم هللا ليصّلوا معي.«
هذه الشبكة نفسها موجودة يف حياة ُكّل األئمة وليس أئمة أهل البيت 
األنبياء  أّن  تشاهد  واإلجنيل  التوراة  تتصفح  إذا  األنبياء.  مع  حىت  فقط، 
البشرية  اجملتمعات  يديرون  اإلمامة كانوا  الذين وصلوا إىل منصة  السابقني 
هبذا األسلوب اخلفي. لست أشري إىل األسلوب بتوسط قوى امللكوت وما 
شابه ذلك، وإن كان هذا أيضاً أسلوابً من أساليب اإلدارة يف اجملتمعات 
البشرية ـ والدول الوضعية اليوم تستخدم التنجيم واجلن والتنومي املغناطيسي 
والسحر يعين امللكوت النازل ابصطالح املتكلمني يف اإلدارة ومعادلة القوى 
ـ بل األسلوب اخلفي البشري الذي هو من األسباب الطبيعية مل يفقده أئمة 
أهل البيت مبا فيهم اإلمام املهدي. »سورة الكهف« أيضاً تشري إىل هذا 

املطلب حيث تقول:
»فبََلَعلََّك بِخٌع نبَْفَسَك َعلى آثرِِهْم ِإْن َلْ يبُْؤِمُنوا ِبَذا احْلَِديِث َأَسفاً.«12 القرآن 
طبعاً خياطب النيب - إايك اعين وامسعي اي جارة - يعين أيها املسلمون، أيها 

املؤمنون:
ال تصيبكم حالة اليأس، إن هلل يف نشر الدعوة اإلسالمية ثالث طرق:

السلوب الول: السلوب الفطري
اإلهلام  بتوسط  بل  إمام،  الكهف أي من دون حىت  وهو طريق أصحاب 
من  أّن كثرياً  احلديث  عصران  يف  نشاهد  وحنن  العقلية،  والفطرة  الفطري 
اجملتمعات تعرتض على أنظمتها، وعلى السياسات الدولية، ففطرهتا تنادي 
ابحلّق. هذا أسلوب من أساليب نشر الدعوة اإلهلّية، ألّن دين هللا أكثره 
أكثر   13». اللَِّ خِلَْلِق  تبَْ�ِديَل  ل  َعَلْيها  النَّاَس  َفَطَر  الَّيِت  اللَِّ  »ِفْطَرَت  فطري: 
الدعوة  لنشر  الدين اإلسالمي فطرية. هذا هو األسلوب األول  تشريعات 

لنشر اإلسالم الذي هو دين األنبياء.

:السلوب الثاين: أسلوب اخلضر
فاخلضر يف لقائه مع النيب موسى أهم شيء بّينه للنيب موسى هو 
أن هناك تدبرياً إهلّياً عرب شبكة رجال الغيب يف منعطفات مسرية اجملتمعات 

البشرية: »َوما فبََعْلُ�ُه َعْن َأْمِري.«14 و اخلضر قال عنه تعاىل:
ِعْلماً.«15  َلُدنَّ  ِمْن  َوَعلَّْمناُه  ِعْنِدن  ِمْن  َرمْحًَة  آتبَْيناُه  ِع�اِدن  ِمْن  َعْ�داً  »فبََوَجدا 
القرآن ال يعرف اخلضر أبنّه نيب أو رسول، بل من له رابطة غيبية ابلسماء، 
هي قناة العلم اللدين، وعليه ال تستشكل أو تنقض سائر الفرق اإلسالمية 
على مذهب اإلمامية أبّنكم تقولون يف حق أئمتكم إهّنم أنبياء يوحى هلم، إذ 
نقول: القرآن الكرمي ينادي أّن هناك قناة غيبية، وسبباً متصالً بني األرض 
والسماء، ليس هو نبوة وال رسالة بل العلم اللديّن: »َوَعلَّْمناُه ِمْن َلُدنَّ ِعْلمًا« 
والذي يؤتى العلم اللديّن يدير اجملتمعات البشرية، وأحد أساليبه هي اإلدارة 

التدبريية اخلفية.

السلوب الثالث: احلكومة الظاهرية
عنوان  وبدايتها  رموز  الكهف كلها  سورة  إّن  القرني،  ذي  أسلوب  وهو 

ملضموهنا وهو كيفية نشر الداينة اإلهلّية: 
»فبََلَعلََّك بِخٌع نبَْفَسَك َعلى آثرِِهْم ِإْن َلْ يبُْؤِمُنوا ِبَذا احْلَِديِث َأَسفاً.«16 األسلوب 

الثالث هو أسلوب احلكومة الرمسية. أسلوب حكومة ذي القرنني.
إّن كّماً كثرياً من الرواايت الواردة عند الفريقني يدّل على أّن لإلمام املنصوب 
من قبل هللا وخليفة هللا يف أرضه تدبرياً خفياً للمجتمعات البشرية عرب شبكة 

خفية تسمى ابألبدال والنقباء والنجباء ورجال الغيب.
وال يفوتين أن أنّبه إىل أّن هؤالء رجال غيب، وليسوا من مرتزقة الدجل، ممن 
يّدعون الوساطة واالتصال ابحلجة، هم رجال الغيب واألبدال واألواتد 
والنقباء وال ربط هلم حىت ابلنواب األربعة كما هو اآلن يف مصطلح القوى 

اخلفية يف البشرية.
إّن أّي عنصر من العناصر اخلفية إذا ظهر أمره يعدم، ألّن مهمته تفوت 
ومن اخلطر أن يظهر. كذلك يف األبدال واألواتد حيث تناله رصاصة األجل 
ال رصاصة احلديد. وكم ذكر يف سري علمائنا أّن كثرياً من األبدال واألواتد 
وهي  خفية  الشبكة  هذه  ألّن  األجل  يصيبهم  ماتوا،  ُعرفوا  ان  وما  ُعرفوا 
موجودة يف رواايت الفريقني، يعين عنوان األبدال والنقباء والنجباء والسياح 
هي دوائر عديدة أقّر هبا الصوفية من السّنة، وحمدثو السّنة والشيعة، ودلت 
عليها اآلايت الكرمية كما ذكرت يف سورة البقرة أو سورة الكهف وهلم جرا، 

فنخلص إىل هذه النتيجة وهي أّن تدبري احلجة حقيقة اثبتة.
ومن ضمن تلك األحاديث اليت تشري إىل هذه احلقيقة ما ذكره املرحوم السيد 
املرعشي يف كتابه »إحقاق احلق«17 يف ذيل الرواايت يف مخسني صفحة من 

طرق السّنة يف رواية: »الئمة من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش.«
حيث ورد عن طرقهم: »ل يزال أمر هذا الدين قائماً ما بقوا.«

ال تزال أميت ظاهرة ال يغلبها من أراد هبا كيداً ما بقوا.
يدفع هللا  األئمة  هؤالء  ببقاء  أّن  على  يدّل  مما  األحاديث  ذيل  إىل  انظر 
األعادي عن هذه األّمة، يدفعهم عن االفتتان والشبهات يف هذا الدين. مما 

يدّل على أّن هلؤالء األئمة تدبرياً.

خصائص اإلمام المهدی

أبنّه مبىن رايضي. طبعاً هذا املبحث أاثره الرايضيون بشكل واسع.
ال يقل قائل إنّه كيف خرب واحد وواحد النتيجة تتبع أخس املقدمتني وإمّنا 
هذا عامل الكم غري عامل املفرد، فهذه من أوضح األمور ومع ذلك يتنكر 

هلا هذا الكاتب.
إنّه يقول: نعم، وردت رواايت صحيحة أنّه خيرج رجل من أهل بييت، يواطئ امسه 
إمسي...، كذا وكذا، ولكن ليس يف الرواية أنّه املهدي. نعم، يف رواايت أخرى 
صحيحة: املهدي ميأل هللا به الرض قسطاً وعدًل، لكن ما الذي يدّل على 

ال�شابه بي الرواي�ي؟6
نقول له: مثل هذه اإلشكاالت سخيفة جداً، املفروض إذا كنت يف صدد 
البحث عن حقيقة معينة عليك أن جتمع عدداً كبرياً من الرواايت لتخرج 

بنتيجة.
على أية حال ال أطيل يف هذه النقطة، وأظّن أّن القراء الكرام هلذا الكتاب 

يقفون على مواضع الضعف الشديد يف أحباثه.

النقطه الثانية: معىن الغي�ة
هناك معلومة مغلوطة حول إمامة األمام املهدي - رمبا تسربت لألسف 
حىت إىل األحباث التخصصية والكثري من الكتاابت - أال وهي معىن الغيبة، 
ففي رواايت أئمة أهل البيت قوبلت مع الظهور ومل تقابل مع احلضور. 
لكن جرى يف كتب علماء األمامية أن يقابلوا بني الغيبة واحلضور، ولألسف 
هذه املقابلة فيها غفلة شديدة، ألّن الغيبة إذا قوبلت مع احلضور صارت 
أنّه انٍء جمّمد نشاطه وأفعاله، بينما إذا قوبلت مع الظهور فإهّنا  مبعىن 

أتخذ معىن آخر هي خفاء اهلوية ال زوال وجوده بني ظهرانينا.
يف اخلطبة املعروفة ألمري املؤمنني: »... ل ختلو الرض من قائم هلل حبج�ه، 

إما ظاهراً مشهوراً، وإما خائفاً مغمورا.«7 قوبل بني الظهور والغيبة.
وعليه إّن الغيبة إذا قوبلت مع الظهور تكون مبعىن اخلفاء، أّما إذا قوبلت مع 
احلضور فإهّنا تكون مبعىن النأي واالنسحاب عن ساحة األّمة، وهذا مفهوم 

خاطئ جداً.
وعلى ضوء هذا املفهوم اخلاطئ رمبا يتصور -حىت يف األحباث التخصصية 
- أن ممارسة احلجة اآلن تعليقية. ورمبا يتسرب ألذهان حىت بعض أهل 
التخصص أّن الوالية اآلن هي والية األّمة أو والية شورائية، ألّن النّص على 
األئمة اإلثىن عشر اآلن جممد. ومثل هذه القناعات الشاطة عن جادة 

مذهب أهل البيت نشأت كلها بسبب املفهوم اخلاطئ عن معىن الغيبة.
النظام االجتماعي  أّن اإلمام ميارس دوره يف  وهناك دالئل كثرية على 
البشري أمجع، ال يف خصوص املسلمني فضالً عن الطائفة الشيعية. هناك 
دالئل قرآنية وروائية كثرية على أّن لألئمة من قبل هللا تعاىل منذ آدم إىل 

الوصي اخلامت تدبرياً يف النظام االجتماعي البشري بشكل خفي.
نالحظ يف »سورة البقرة«، مثالً قوله تعاىل: »ِإيّنِ جاِعٌل يف الَْْرِض َخِليَفًة.«8

التعبري بـاخلليفة هو أحد عناوين اإلمامة يف القرآن الكرمي، ألّن اخلالفة من 
مفاهيم القدرة والسلطنة والسيطرة والتصرف وليست مفهوماً علمياً كالنبوة 
أو رسواًل، ومل  والرسالة، ومل يعرب القرآن الكرمي: إيّن جاعل يف األرض نبياً 
يقل إيّن جاعل آدم خليفة مما يعين أّن القضية عامة وليست حمدودة بزمن 

وال بربهة معينة وهذا املنصب ليس منصب نبوة ورسالة وإمّنا منصب خليفة. 
وهذا هو الذي تعتقده الشيعة: ل ختلو الرض من حجة.

أراد أن يعرف املالئكة أبّن هناك طبيعة بشرية سوف ختلق على وجه األرض، 
فأبرُز خرب أنبأ به هللا مالئكته هو: »ِإيّنِ جاِعٌل يف الَْْرِض َخِليَفًة« ليس نبياً وال 

رسواًل، بل خليفة، يعين إماماً متصرفاً ومل حيدده آبدم.
ُثّ إن أبرز تعريف هلذا اخلليفة يذكره القرآن الكرمي هو: اعرتاض املالئكة )قالوا( 

وأورده القرآن الكرمي ليس اعتباطاً وإمّنا للتدليل على أبرز صفة للخليفة:
»قاُلوا َأَتَْعُل ِفيها َمْن يبُْفِسُد ِفيها َوَيْسِفُك الدِّماَء َوحَنُْن ُنَس�ُِّح حبَْمِدَك َونبَُقدُِّس َلَك 

قاَل ِإيّنِ َأْعَلُم ما ل تبَْعَلُموَن.«9
هل أورد الباري تعاىل يف قرآنه يف تعريف وبيان ماهية اخلليفة اعرتاض املالئكة 
ليدلل على أّن من أبرز مسات وصفات اخلليفة هو أنّه مانع عن الفساد يف 

األرض وسفك الدماء؟
الدماء  وسفك  الفساد  نشاهد  وحنن  اخلليفة  مينعه  األرض  يف  فساد  أي 

واحلروب بني البشر منذ آدم إىل يومنا هذا.
لتنمّعن قليالً يف اآلية الكرمية لنجد أّن املالئكة عندما يوردون اعرتاضاً على 
الباري تعاىل من أّن اخلليفة أو الظاهرة الطبيعية للبشر سوف تستلزم سفك 
الدماء والفساد يف األرض، ليس مقصودهم الفساد وال سفك الدماء اجلزئي 
واال فهذه من لوازم العيش يف األرض والتضاد والتناحر. وهذا ليس بقبيح 

كما ذكر الفالسفة أو احلكماء واملتكلمون.
هل يف الشر القليل يف مقابل النفع الكثري اعرتاض؟!

ليس  فهذا  لريبح %70  وخيسر %30  التجارة  عمل  يزاول  فالتاجر  كال، 
ابعرتاض عقاًل. إمّنا يصّح االعرتاض عقالً إذا كان الفساد وسفك الدماء 
مطبقاً أو أكثر كما حدث يف النسناس وغريه من املخلوقات البشرية، حيث 

أبيدوا عن بكرة أبيهم للتناحر بينهم وللفساد.
ولذا قال هللا عّزوجل إّن هذا اخلليفة مينع عن سفك الدماء والفساد األكثري 
بتدبريه للنظام البشري. يف احلرب العاملية األوىل أو الثانية - حفظ هللا اجلميع 

- مل يكن فيها سفك دماء مطبق ينقرض به النسل البشري.
هذا اخلليفة بتدبريه يف األرض مينع من انقراض النسل البشري، ومن انتشار 
األيدز بشكل مطبق، حيث يلهم ويسدد يف بعض املوارد عرب اخلالاي والشبكة 
اليت هو يديرها، ومينع انتشار الظلم االقتصادي الذي يفرط ابلفطرة البشرية 

ويهدد األنظمة االجتماعية البشرية، ال أنّه مينع ُكّل فساد.
إذن هذا من لوازم وجود اخلليفة - وليس هذا خاصاً ابملهدي - منذ آدم 
إىل النيب إبراهيم وبقية األنبياء والرسل الذين وصلوا إىل مقام اإلمامة وإىل 
النيب حمّمد. يف الـ 25 سنة أو 40 سنة يف »مكة« هل كان يدير اجملتمع 
املكي فقط؟ كال، فإّن الكثري من الرواايت دال على أّن تدبرياته كانت تشمل 

كثرياً من أمور اجملتمعات بشكل خفي.
وهل كان علي يف الـ 25 سنة وهو جليس البيت يدير ويدبر اجملتمع 
اإلسالمي فقط؟ كال، كان تدبريه يزيد نطاقه على ذلك. وتدبريات أئمة أهل 
البيت كذلك، كما اآلن تطالعنا هبا حىت األدبيات السياسية األكادميية 
الظاهرية  احلكومة  على  تقتصر  البشرية ال  اجملتمعات  إّن حكومة  العصرية 
وأحد  البشرية  اجملتمعات  أمور  تدبري  أشكال  أحد  أهّنا  إذ  العلنية.  الرمسية 
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خصائص اإلمام المهدی

إن الشمس يف املنظومة الشمسية هي احملور، وهي مشعل احلياة، وعملها أهنا 
تنمي أبشعتها الطاقات الكامنة يف املوجودات األرضية، وتوصلها إىل كماهلا 
إال  يفهمها  مل  منظومة حمرية،  فهي  الكبري  العامل  منظومة  أما  هلا.  املناسب 
اخلواص من أويل األلباب، وهلا لب وهلا قشر، أي أهنا تنقسم إىل عامل ظاهري 
وعامل ابطين، وقد أشار إىل كليهما القرآن. و ابطن العامل له منظومة أيضاً، 
فمنظومة امللكوت توازي منظومة امللك ومشس هذه املنظومة وحمورها ذات 
نبينا األعظم حمّمد حبكم برهان العقل والنقل. وهو آية اإلسم الواحد 
واألحد عز وجل، مل يكن له اثن وال يكون، وهو قوله تعاىل: »َوالشَّْمِس 

َوُضَحاَها. َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها.«1  
عامل  النيب يف  نور  انبساط  يعين  الشمس يف ضحاها  نور  انبساط  إن 
امللكوت، والنهار إذا جالها يعين جتلي خامتية النبوة خبامتية اإلمامة ابإلمام 
املهدي! وهي إشارة قرآنية كافية ألن تدرك مقام اإلمام املهدي فأي 
سر فيه صلوات هللا عليه أوجب التعبري يف هذا الصحيح من الدرجة األوىل 
الذي ال شك يف صدوره عن منبع الوحي، أبنه هو املقصود بقوله تعاىل: 

َوالنَـَّهاِر ِإَذا جَتَلَّى؟
يفهم أحد  الذي ال  امللكوت،  النهار يف منظومة عامل  إنه عليه قوس 
حقيقة دوره وأتثريه اآلن يف منظومة عامل امللكوت، وملاذا ادخره هللا تعاىل 
وجعل دوره يف آخر الزمان؟ وماذا سيحقق على يده عند ظهوره املوعود؟! 
إهنا حقائق كبرية اثبتة، ومذهلة فكروا يف قوله تعاىل: »َوالشَّْمِس َوُضَحاَها. 
 َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها. َوالنبََّهاِر ِإَذا َجالَها.« فمن الذي جيلي مشس خامت األنبياء

ويظهرها؟ 
قال بعض املفسرين إهنا األرض أو الظلمة، فهي اليت جتلي الشمس!2

النور الزاهر، من خصائص موالان صاحب الزمان؛ غلبة نور ظله يف عامل 
امللكوت على نور سائر االئمة؛ كما ورد يف مجلة من األخبار املعراجية 
النجمة  تزهر  االئمة كما  سائر  انوار  بني  من  ويسطع  يزهر   نوره ابن 
الوضاءة من بني سائر النجوم »ي�ألل وجهه من بينهم نوراً كأنه كوكب درى.«3  
هو نور يف ظلمات االرض يف زمن الغيبة و الظهور. کما قال موالان صاحب 
الزمان: »و أما وجه الن�فاع يب يف غي�يت فكالن�فاع بلشمس إذا غي��ها 
أمان لهل  النجوم  أن  الرض كما  لمان لهل  إين  و  السحاب  البصار  عن 

السماء...«4 
أن غرض األمثلة تقريب األمر إىل ذهن السائل، خاّصة إذا كان مطلباً صعب 
املنال وهذه الطريقة هي طريقة األنبياء واألئمة يف بيان املعارف عن طريق 
املثال احلسي ولذا ترى كالمهم سهل املنال حىت على البسطاء خبالف كالم 

الفالسفة املنصب بقالب العقليات اجملردة.
والتمثيل ابلشمس املغيبة ابلسحاب متثيل أبمر حسي لتقريب ذهن السائل 
إىل وجود فائدة وأثر وظيفة لإلمام غري بيان الشريعة ظاهراً، بل إن له التأثري 
الوجودي والتلقي منه للفائدة يكون عن طريق اإلفاضة الوجودية، فإذا فهمنا 

ذلك سوف نفهم سبب التمثيل ابلشمس.
هذا يقول العالمه اجمللسی: هذا ال�ش�يه يؤمی إىل أمور: 

الول: أن نور الوجود والعلم واهلدايه يصل إىل اخللق ب�وسطه، إذ ث�ت أهنم العّله 

أزهر من الشمس

إّن تدبري اإلمام فعلي وهو ويّل  النتيجة:  إذن نستخلص وننتهي إىل هذه 
األمر والفقهاء نوابه، ال أّن الوالية تصل إىل الفقيه أو إىل نوابه من األّمة، 
فالوالية تنشعب منه الشريف، وهو وليهم ابلفعل، وإمام ابلفعل، ومدبر 
للمجتمع البشري أمجع ابلفعل، فضالً عن األّمة اإلسالمية والطائفة الشيعية.

واحلمد هلل رب العاملني

اهلوامش:
1. راجع »الغدير« لألميين، ج 1، ص 215.

2. راجع »اخلصال« للصدوق، ص 305، و»رسائل املرتضى«، ج 3، ص 209، 
و»اإلمامة والتبصرة« البن اببويه، صص 1 و11 و111 ومصادر أخرى كثرية.

3. اجمللسی، »البحاراالنوار«، ج 99، ص 117.
4. سورة التوبة، اآلية 33.
5. سورة الفتح، اآلية 28.

6. راجع كتاب املهدي املنتظر يف رواايت أهل السّنة والشيعة للدكتور عداب حممود 
احلمش.

7. »هنج البالغة«، ج 4، ص 37.
8. سورة البقرة، اآلية 30.
9. سورة البقرة، اآلية 30.

10. اجمللسی، »البحاراالنوار«، ج 95، ص 401.

11. اجمللسی، »البحاراالنوار«، ج 95، ص 393.
12. سورة الكهف، اآلية 6.
13. سورة الروم، اآلية 30.

14. سورة الكهف، اآلية 82.

15. سورة الكهف، اآلية 65.
16. سورة الكهف، اآلية 6.

17. راجع »شرح إحقاق احلق« للمرعشي، ج 2، 7، 13،19، 29...
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إن النيب حممد من وجهة نظر الكالم االسالمي، هو آخر نيب ورسول 
اهلي وأن اإلمام املهدي هو آخر خليفة للنيب األكرم واإلمام الثاين 

عشر. وهذا قائم على النصوص القطعية.1
ويف خامتية النيب والرسول، جيري احلديث عن ختم تبليغ الربانمج التشريعي 
للبشرية. الن تبليغ وإمتام الدين حصل على يد النيب األكرم كما ينص 
عن  احلديث  واخلليفة،  الوصي  خامتية  يف  ويدور  الكرمي«.2  »القرآن  عليه 
ختم منفذي ذلك الربانمج التشريعي واإلبالغ الديين. الن البشرية ال ختلوا 
اإلمام  فان  القطعية،  النصوص  على  وبناء  أوال3  واحلجة  اهلادي  من  أبدا 

املهدي هو االمام الثاين عشر وآخر حجة اهلية هلداية البشرية اثنيا.4
وتنطوي اخلامتية دائما على األكملية. لذلك فان كان النيب األكرم خامت 
األنبياء والرسل االهليني، فانه أكرمهم ودينه أفضل األداين. »اْليبَْوَم َأْكَمْلُت 
للنيب  املهدي خامت األوصياء وآخر وصي  ِديَنُكْم«،5 وإن كان اإلمام  َلُكْم 
يبلغ حده  تنفيذ األحكام االهلية على يده عليه السالم  األكرم، فان 
والعدل  القسط  وينتشر  والكمال،  ابلتمام  عامليا  اإلسالمي  الدين  ويصبح 
يف العامل، وينجلي عنه الظلم واجلور. إن هذه األكملية يف الدين والتدين، 
واليت متنح السعادة والكمال للبشرية، تنفذ على يد آخر منفذ وآخر وصي 
للنيب. الن اهلدف من خلق اإلنس واجلن، هو العبادة املنزهة عن أي 
العدل والقطس  الغاية، تتحقق فقط يف ظل حكم  شوائب وشرك، وهذه 

 .للمهدي املوعود

ويقول اإلمام علي يف حديث نوراين »اّولنا حمّمد و آخرن حمّمد و اوسطنا 
حمّمد و كّلنا حمّمد... فال تفّرقوا بيننا«6 ويف ظل هذا فانه ال فرق بني خامت 
األنبياء وخامت األوصياء يف عامل املعىن. الهنم نور واحد. ومت يف بعض الرواايت 
تقدمي خامت األوصياء يف السرية والسلوك والعمل والقول والفكر، على غرار 

خامت األنبياء.7 وهنا نشري إىل عدد من هذه الرواايت.

1. الش�ه بي اخلامتي
اخلامتية

إن النيب حممد هو خامت األنبياء. 
 ُ ما كاَن حُمَمٌَّد َأب َأَحٍد ِمْن رِجاِلُكْم َو لِكْن َرُسوَل اللَِّ َو خاَتَ النَِّ�يَِّي َو كاَن اللَّ

ِبُكلِّ َشْي ٍء َعليما؛8
 :ويقول يف خطبة يوم الغدير، حول خامتية االمام املهدي

»... ال ان خات الئمه منا القائم املهدی؛ ... ال انّه خرية هللا و خم�اره؛ ال انّه 
وارث کّل عال و احمليط به... .«9

اخلامتان كالمها من أهل بيت العصمة والطهارة
:للصديقة الطاهرة وقال النيب األكرم

»اعطينا س�ع خصال ل يعطها احد: من الولي و ليدرکها احد من اآلخرين ن�ينا 

الغائيه لجياد اخللق کما تنکشف ين�ظرون فی کل آن انکشاف السحاب عنها 
وظهورها ليکون ان�فاعهم با أکثر، فکذلک فی أايم غي��ه ين�ظر املخلصون من 

شيع�ه خروجه وظهوره فی کل وقت وزمان ول ييأسون منه؛
الثانی: أن منکر وجوده مع وفور ظهور آثره کمنکر وجود الشمس إذا غي�ها 

السحاب عن البصار؛
الثالث: أن الشمس قد تکون غائ�ه فی السحاب أصلح للع�اد من ظهورها هلم 

بغري حجاب. فکذلک غي��ه أصلح هلم فی تلک الزمان، فلذا غاب عنهم.
ورمبا  السحاب  من  برزه  اليها  النظر  ميکنه  ل  الشمس  إىل  الناظر  أن  الرابع: 
عمی بلنظر اليها لضعف ال�اصره عن اإلحاطه با فکذلک مشس ذاته املقدسه رمبا 
يکون ظهورها أضر ل�صائرهم وس��اً لعماهم عن احلق، وحت�مل بصايرهم اإلميان به 

فی غي��ه کما ينظر اإلنسان إىل الشمس من حتت السحاب ول ي�ضرر بذلک.
واحد  دون  واحد  اليها  وينظر  السحاب  من  خترج  قد  الشمس  أن  اخلامس: 

فکذلک ميکن أن يظهر فی أايم غي��ه ل�عض اخللق دون بعض.
السادس: أهنم عليهم السالم کالشمس فی عموم النفع وإمنا ل ين�فع بم من کان 
أعمى کما فسر به فی الخ�ار قوله تعاىل: »َوَمْن َکاَن ِفی َهِذِه َأْعَمى فبَُهَو ِفی 

اآْلِخَرِه َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِ�ياًل.«5 
الروازن  من  فيها  ما  بقدر  ال�يوت  يدخل  شعاعها  الشمس  أن  السابع: کما 
والش�ابيک وبقدر ما يرتفع منها من املوانع، فکذلک اخللق إمنا ين�فعون أبنوار 
هداي�هم بقدر ما يرفعون املوانع من حواسهم ومشاعرهم ال�ی هی روازن قلوبم 
من الشهوات النفسانيه والعاليق اجلسمانيه، وبقدر ما يرفعون عن قلوبم من 
الغواشی الکثيفه اهليولنيه إىل أن ين�هی المر إىل حيث يکون مبنزله من هو حتت 

السماء حييط به شعاع الشمس من مجيع جوان�ه بغري حجاب.6و7
و هو مشس و أنور منه؛ کما قال هللا تعالی يف کتابه: »َو َأْشَرَقِت اْلَْرُض 
ا َو ُوِضَع اْلِك�اُب َو جيَء ِبلنَِّ�يَِّي َو الشَُّهداِء َو ُقِضَي ببَيبْنبَُهْم ِبحْلَقِّ َو  بُِنوِر َربِّ

ُهْم ل يُْظَلُمون.«8 
روی عن مفضل بن عمر أنه مسع أاب عبد هللا يقول يف قوله: »و أشرقت 
الرض بنور ربا« قال: »رب الرض يعىن إمام الرض.« فقال املفّضل: فإذا 

خرج يكون ما ذا؟
قال: »إذا يس�غن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و جي�زون بنور 

اإلمام.«9 
و روی عن أاب عبد هللا يقول: »إن قائمنا إذا قام أشرقت الرض بنور ربا 
و اس�غىن الع�اد عن ضوء الشمس و ذه�ت الظلمة و يعمر الرجل يف ملكه حىت 
يولد له ألف ذكر ل يولد فيهم أنثى و تظهر الرض كنوزها حىت يراها الناس على 
وجهها و يطلب الرجل منكم من يصله مباله و أيخذ منه زكاته فال جيد أحدا يق�ل 

منه ذلك اس�غىن الناس مبا رزقهم هللا من فضله.«10 
و روی عنه: »إن قائمنا إذا قام أشرقت الرض بنور ربا و اس�غىن الع�اد 
عن ضوء الشمس و صار الليل و النهار واحدا و ذه�ت الظلمة و يعمر الرجل 

يف ملكه حىت يولد له ألف ولد ذكر...«11 
و حنن نقول: هو نور هللا تعالی يف اآلية: 

ُ ِإلَّ َأْن يُِ�مَّ نُورَُه َو َلْو َكرَِه اْلكاِفُرون.  »يُريُدوَن َأْن يُْطِفُؤا نُوَر اللَِّ أبَِْفواِهِهْم َو أيََْب اللَّ
َلْو َكرَِه  َو  يِن ُكلِِّه  الدِّ َعَلى  لُِيْظِهَرُه  احْلَقِّ  َو ديِن  ِبهْلُدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  الَّذي  ُهَو 

اْلُمْشرُِكون.«12 
فالدين الذي أرسل هللا به رسوله أكمله إبمامة أمري املؤمنني، )کما 
نقرأ يف آية:ِ  اْليبَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكم.«(13 أي ابلضمان الرابين الستمرار 
علم النبوة وتطبيق وحيها. وقد علم هللا تعاىل وأخرب رسوله أبن األمة 

 :لعلي سوف تغدر ابإلمام بعده فقد قال النيب
تعيش على مليت وتق�ل على سنيت، من  بعدي، وأنت  المة س�غدر بك  »إن 
أح�ك أح�ن، ومن أبغضك أبغضن، وإن هذه س�خضب من هذا يعن حلي�ه 

من رأسه.«14 
علم سبحانه أن الليل سيغشى قبل أن يتجلى النهار فقال: والليل إذا يغشى. 
نور هللا.. ث أخرب..  ليطفئوا  يريدون  أهنم:  تعاىل  إذا جتلى! وأخرب  والنهار 
يريدون أن يطفئوا نور هللا.. فقال سبحانه: وهللا متم نوره.. و أيىب هللا إال 
أن يتم نوره. وقضى جتلي النهار املوعود على يد اإلمام املهدي، فكان 

هو »م�م نور هللا تعالی«!
إن عمله ودوره هو غاية الغاايت ومنتهى النهاايت لبعثة نبينا وكل 
األنبياء، فهو اجلزء األخري للعلة التامة، وبه يظهر هللا دينه على الدين 
كله، وهو مقام اختصه هللا به من بني األنبياء واألوصياء صلوات هللا عليه 

.وعليهم، وال نيب بعد نبينا، وال أحد أفضل منه
 إبمامة جده أمري املؤمنني لقد اكتمل الدين على يد جده املصطفى
لكن هذا اإلكتمال مل يتحقق به اهلدف الذي هو إمتام النور اإلهلي، فجعله 

هللا على يد إمامنا املهدي وخصه هللا أبنه: م�م نوره يف الرض!15 

اهلوامش:
1. سورة الشمس، اآليتان 2-1.

www.ansarh.com 2. موسوعة انصار احلسني
ص379؛  ج3،  »حباراالنوار«،  جملسی،  ص416؛  ج2،  القلوب«،  »ارشاد   .3

الصدوق، »عيون اخبار الرضا«، ج1، ص58، ح27.
4. ابن اببويه، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة الثانية، 

1395ق.، ج2، ص485.

5. سورة االسراء، اآلية 72.
ترمجه وحتقيق ايسني  األربعون«،  أو  احلق  آابدی، »کشف  اخلاتون  6. حمّمد صادق 

املوسوی، ط1، مطبعه اثمن احلجج، 1426ه، ص 79.
7. هاشم حسني انصر احملنک، »أبعاد من احلكمة اإلهلية لغيبة اإلمام املهدي« عن 

http://arabic.mouood.com موقع شبکة موعود العربية
8. سورة الزمر، اآلية 69.

9. القمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، الطبعة الثالثة، 1404ق.، ج2، 
ص253.

10. مفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، قم، الطبعة 
االول، 1413 ق.، ج2، ص381.

11. هباء الدين نيلى جنفى، على بن عبد الكرمي، »منتخب األنوار املضيئة يف ذكر القائم 
احلّجة« قم، الطبعة االولی، 1360 هـ.ش.، ص190.

12. سورة التوبة، اآليتان 32 - 33.
13. سورة املائده، اآلية 3.

14. »مستدرك احلاكم«، ج 3، ص 142.
15. الكوراين العاملي، الشيخ علي، »احلق املبني يف معرفة املعصومني«، ص 505-
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رسولك فانك ان ل تعّرفنی رسولك ل اعرف حج�ك؛ الّلهّم عّرفنی حج�ك فانك 
ان ل تعّرفنی حج�ك ضللت عن دينی.«25

النس�ة يف »النورانية«
وقال النيب األكرم يف خطبة الغدير: 

»معاشر الناس، النور من هللا عزوجل فی مسلوك ث فی علی ث فی النسل منه 
الی القائم املهدی الذی أيخذ حبق هللا و بكل حق هولنا.«26

اهلوامش:
1. سبحاين، جعفر، »حماضرات يف االهليات«، ملّخص: علي رابين گلپايگاين، مؤسسة 

اإلمام الصادق، صص 330-385.
2. سورة املائدة، اآلية 3.

3. »حباراالنوار«، بريوت، مؤسسة الوفاء، ج 57، ص 213.
4. حماضرات يف االهليات، ص 385.

5. سورة املائدة، اآلية 3.
6. جملسي، حممدابقر، »حباراالنوار«، ج 26، صص 2-7.

7. »حباراالنوار«، ج 52، صص 347 و 352. 
8. سورة األحزاب، اآلية 40.

9. طربسی، »االحتجاج«، ج 1، ص 63.
10. حباراألنوار، ج 36، ص 369؛ الطربانی، »الصغري«، ج 1، ص 37؛ »منتخب 

األثر«، ص 91.
11. سورة سبأ، اآلية 28.

12. »حباراألنوار«، ج 52، ص 237.
13. سورة االنبياء)21(، اآلية 107.

14. »الكافی«، ج 1، ص 527؛ »حباراالنوار«، ج 36، ص 196. 
15. »كمال الدين«، ج 2، ص 350.

16. »کمال الدين«، ج 2، ص 118 )ب 38، ح 7(؛ »حباراالنوار«، ج 51، 
ص 161.

17. سورة الشعراء)26(، اآلية 227.
18. »كمال الدين«، ج 2، ص 122. )ب 22، ح 6(؛ »حباراالنوار«، ج 51، 

ص 73.
19. »حباراالنوار«، ج 52، ص 366؛ »الغيبة«، النعمانی، ص 322.

20. »كمال الدين«، ج 2، ص 592 )ب 58، ج 14(؛ »حباراالنوار«، ج 52، 
ص 327.

21. »اعالم الوری«، ص 402، )ب 2، ف 2(؛ »كمال الدين«، ج 1، ص 321.
22. »كمال الدين«، ج 21، ص 452، )ب 22، ح 64(؛ »حباراالنوار«، ج 23، 

ص 147.
23. »كمال الدين«، ج 1، ص 437، )ب 22، ح 31(؛ »حباراالنوار«، ج 23، 

ص 42.
24. هذه احلقبة اليت نعيشها.

25. »الكافی«، ج 1، ص 337؛ »حباراالنوار«، ج 52، ص 147.
26. »االحتجاج«، ج 1، ص 61.

خريالن�ياء و هو ابوک و شهيدن خريالشهداء و هو عّم ابيک محزة و مّنا من له 
جناحان يطري بما فی اجلّنة حيث يشاء و هو ابن عم ابيک جعفر و مّنا س�طا 

هذه الّمة احلسن، احلسي و مها ابناک و مّنا املهدی.«10

اخلامتان لكافة الناس
ويقدم القرآن الكرمي، النيب حممد ابنه نيب لكافة الناس: 

»َو ما َأْرَسْلناَك ِإلَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبشرياً َو َنذيراً َو لِكنَّ َأْكثبََر النَّاِس ل يبَْعَلُمون«11
ويتوجه اإلمام املهدي منذ مستهل دعوته وهنضته خماطبا كافة الناس وال 

يتوجه إىل قوم وفئة خاصة:
»ايّها الّناس، ان نسن�صرهللا و من اجان�ا من الناس.«12

رمحة للعاملي
 :ويقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي، حول النيب األكرم

»َو ما َارَسلناَك ِالّ َرمَحًة ِللعاَلمَي«13
:وورد يف احلديث القدسي حول اإلمام املهدي

»... و اكمل ذلك بن�ه حمّمد رمحة للعاملي عليه كمال موسی و باء عيسی و 
صرب ايوب.«14

اهلداية على يدي اخلامتي
:قال االمام الصادق

»ان فی صاحب المر سنن من الن�ياء؛ سنة من موسی بن عمران و سنة من 
عيسی و سنة من يوسف و سنة من حمّمد صلوات هللا عليهم.

فاّما سن�ه من موسی بن عمران فخائف يرتقب.
و اما سن�ه من عيسی، فيقال فيه ما قيل فی عيسی.

و اما سن�ه من يوسف فالسرت جيعل هللا بينه و بي اخللق حجابً؛ يرونه و ليعرفونه.
و اما سن�ه من حمّمد فيه�دی بداه و يسري بسريته.«15

أش�ه الناس خبات الن�ياء ،خات الولياء
:قال االمام احلسن العسكری

»احلمدهلل الذی ل خيرجنی من الدنيا ح�ی ارانی اخللف من بعدی اش�ه الناس 
برسول هللا َخلقاً و ُخلقاً؛ حيفظه هللا ت�ارك و تعالی فی غي��ه، ث يظهره فيمأل 

الرض عدلً و قسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً.«16

القائم، حممدي بال ن�وة
:قال رسول هللا

»القائم من ولدی؛ امسه امسی؛ كني�ه كني�ی و مشائله مشائلی و سن�ه سن�ی. يقيم 
الناس علی مل�ی و شريع�ی و يدعوهم الی ك�اب ربی عّزوجّل. من اطاعه اطاعنی 
و من عصاه فقد عصانی و من انكره فی غي��ه فقد انكرنی و من صّدقه فقد 
صّدقنی. الی هللا اشكو املكّذبي لی فی امره واجلاحدين لقوله فی شأنه واملضّلي 

لم�ی عن طريق�ه »َو َسَيعَلُم اَلَّذيَن ظََلُموا َأیَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِل�ُوَن«.17و18

الدعوة لمر جديد
:قال اإلمام حممد الباقر

»اّن قائمنا اذا قام دعا الناس الی امر جديد كما دعا اليه رسول هللا و إن 
السالم بدأ غري�اً و سيعود غري�اً كما بدأ فطوبی للغربء.«19

صاحب راية النصر
:قال اإلمام حممد الباقر

»كأّنی انظر الی القائم قد ظهر علی جنف الكوفة فاذا ظهر علی جنف نشر راية 
رسول هللا و عمودها من عمد عرش هللا تعالی و سائرها من نصرهللا عّزوجّل 

ول هتوی با الی احد ال اهلكه هللا تعالی.«
ويقول الراوي: او تكون معه او يؤتی با؟

20».بلی يؤتی با. أيتيه با جربئيل« :قال

اخلروج بلّسيف
:قال االمام زين العابدين

»فی القائم منا سنن من الن�ياء: سنة من ابينا آدم و سنة من نوح و سنة من 
ابراهيم و سنة من موسی و سنة من عيسی و سنة من ايوب و سنة من حمّمد؛

فأّما من آدم و نوح فطول العمر؛
و اّما من ابراهيم فخفاء الولدة و اع�زال الناس؛

و اّما من موسی فاخلوف والغي�ة؛
و اّما من عيسی فاخ�الف الناس فيه؛

و اّما من ايوب فالفرج بعد ال�لوی؛
و اّما من حمّمد  فاخلروج بلسيف.«21

2. النسب بي اخلامتي
النس�ة مع »القرآن«

 :يف تفسري حديث الثقلني املنقول عن النيب األكرم وقال اإلمام علي
»ان واحلسن واحلسي والئمه ال�سعة من ولداحلسي. اتسعهم مهديهم و قائمهم؛ 

ليفارقون ك�اب هللا ول يفارقهم ح�ی يردوا علی رسول هللا حوضه.«22

النس�ة مع »اهلداية«
:قال رسول هللا

»بل منا اهلداة الی هللا الی يوم القيامة. بنا اس�نقذهم عّزوجّل من ضاللة الشرك 
و بنا ينقذهم من ضاللة الف�نة و بنا يص�حون اخوانً بعد ضاللة الف�نة كما بنا 

اص�حوا اخوانً بعد ضاللة الشرك و بنا خي�م هللا كما بنا ف�ح هللا«23

النس�ة مع »املعرفة«
الشك  للتخلص من  التايل  الدعاء  بقراءة   الباقر اإلمام حممد  ويوصي 
واحلرية ما قبل الظهور،24 إذ ميكن من خالله فهم عالقة املعرفة بني اخلامتني. 
»الّلهّم عّرفنی نفسك فانك ان ل تعّرفنی نفسك ل اعرف ن�يك؛ الّلهّم عّرفنی 

المهدي في مرآة الروایات

المهدي في مرآة الروایات
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شأن اإلمام

مدى معرفة أمري املؤمني اإلمام عليشأن اإلمام
قال امرياملؤمنني علی لـسلمان و ابی ذّر:

»إن معرفيت بلنورانية معرفة هللا، و معرفة هللا معرفيت.«9 
إن اإلمام الذي يرتبع قمة معرفة هللا واإلميان به، هو منار اإلميان وحامل راية 
اهلداية وقائد األولياء، الذي يهدي ويوجه طاليب املعرفة حنو املراتب العليا. 
وهلذا السبب قيل، إن مل يكونوا، ملا كان هللا يعرف، النه مل يكن هناك أحد 

غريهم سلك هذا الطريق وعرف هللا وأصبح جاهزا لإلرشاد.
 :قال أبو عبد هللا

»الوصياء هم أبواب هللا عز و جل اليت يؤتى منها و لولهم ما عرف هللا عز و 
جل و بم اح�ج هللا ت�ارك و تعاىل على خلقه.«10 

:و عنه
»بلية الناس عظيمة إن دعونهم ل جيي�ون و إن تركناهم ل يه�دوا بغرين.«11

س�ل معرفة هللا
 :لعلي قال رسول هللا

»يا علي! ثالث أقسم أهنن حق إنك و الوصياء عرفاء ل يعرف هللا إل بس�يل 
معرف�كم و عرفاء ل يدخل اجلنة إل من عرفكم و عرف�موه و عرفاء ل يدخل 

النار إل من أنكركم و أنكرمتوه.«12 
وملؤلف حبر املعارف املال ع�د الصمد اهلمداين عبارات لطيفة ورقيقة يف حقيقة 

املعرفة، إذ يقول: 
قيل لحد العارفي: ما هي حياة القلب؟ قال: املعرفة. قيل: ما هي املعرفة؟ قال: 
املعرفة؟ قال: رؤية هللا  القلب بواسطة من حييي. وقيل لحدهم: ما هي  حياة 
مع عدم رؤية ما هو غري هللا إىل أن يص�ح لدى الناظر، جممل مملكة هللا ومقارنة 
بهلل، أصغر من ح�ة خردل، وهذا الشئ الذي ل حت�مله القلوب الغافلة وعموم 

الناس...
وقيل لحدهم: مىت يفهم الع�د أنه نل املعرفة حقيقة؟ قال: عندما ل يكون يف 
قل�ك مكان لحد غري هللا. ولذلك قيل: من الجدر لالنسان الذي عرف هللا 

حق معرف�ه، أل خي�ار حم�وب غري هللا. 
وقيل: إن حقيقة املعرفة هي نور يسكنه هللا امل�عال يف قلوب ع�اده اخلاصي... 
وأن الع�د يصل إىل معرفة ومرت�ة اخلواص وأهل ال�يت بقدر ذلك النور الذي 
وصل إليه، وهو النور الذي ين�ع من ينابيع العطاء اإلهلي. لذلك فانه يقع يف 

القلب، ويص�ح القلب به نورانيا.13 

اهلوامش:
1. سورة االنعام، اآلية 122.

2. سورة النحل، اآلية 97.

3. سورة النحل، اآلية 21.
4. ماّلعبدالّصمد اهلمدانی، »حبراملعارف«، ج 2، صص 345- 346.

5. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »کمال الّدين و متام الّنعمه«، ج 2، ص412.
6. ابن الشهر آشوب املازندرانی، حمّمد بن علی، »مناقب آل أبی طالب«، ج 2، 

ص 38؛ اجمللسی، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 40، ص 153.
7. الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، ص 193.

8. الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، ص 181.
 ،»9. حافظ الربسی، رجب بن حمّمد، »مشارق أنوار اليقني فی أسرار أمرياملؤمنني

بريوت، اعلمی، الطبعة االولی، 1422ق.، ص 255.
10. الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج 1، ص 193.

11. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »األمالی«، ص 609.
12. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »اخلصال«، قم، جامعة املدّرسني، الطبعة 

االولی، 1362ش.، ج 1، ص 150.
َد هللاُ تـََبارََک َو تـََعاَلی َو حُمَمٌَّد ِحَجاُب هللِا  13. »بَِنا ُعِبَد هللاُ َو بَِنا ُعِرَف هللاُ َو بَِنا ُوحِّ

تـََبارََک َو تـََعاَلی.« )الکلينی، حمّمد بن يعقوب، »الکافی«، ج 1، ص 145.(

امساعيل شفيعي سروس�اين

أهل البیت األبواب الحصرية لمعرفة اهلل
إن هللا تعاىل مل خيلق اجلّن واإلنس إال ليبلغوا املراتب العلى للعلم واملعرفة حول 

األمساء والصفات واألفعال االهلية وحسب قول صاحب »حبر املعارف«: 
ل شئ يف خزانة هللا امل�عال، أفضل وأمسى وأمثن من املعرفة، لدرجة أهنم قالوا يف 
تعريفها: إن املعرفة هي حياة القلب بواسطة احمليي، حبيث أن هللا تعاىل قال: »َأ 
َو َمْن كاَن َمْي�اً فََأْحيبَْيناُه َو َجَعْلنا َلُه نُوراً مَيْشی ِبِه ِفی النَّاِس َكَمْن َمثبَُله«1 وكذلك 

مثل اآلية: »فبََلُنْحِييبَنَُّه َحياًة طَيَِّ�ة.«2 أي ب�حقق معرف�ه. 
وقال هللا تعاىل يف وصف الكافر: »َأْمواٌت َغيبُْر َأْحياٍء«؛3 لذلك قالوا: إه�موا 

بلقلوب واعملوا على صقلها لن القلوب هي موضع النظر وموقع أسراره.4 
 :املعصومني إىل  متوجها  الزائر  يقول  الكبرية«  »اجلامعة  الزايرة  ويف 

»السَّاَلُم َعَلی حَمَالِّ َمْعرَِفِة هللا«
وهذه  املعرفة،  إىل  حباجة  املتعال،  هللا  إىل  التقرب  أجل  ومن  اإلنسان  إن 
املعرفة ضرورية للعبادة والقرب، وهذا ال يتحقق لالنسان إال عن طريق أهل 
البيت، الن هللا تعاىل، جعل هذه الذرية، مكان معرفته ونصبهم من أجل 
هذا األمر الضروري، وال أحد غريهم يتمتع ابلنطاق الوجودي الالزم ليكون 
موضع معرفة هللا، لذلك يتعني على اجلميع أن أيخذوا هذه املعرفة الضرورية 
املعنوي. وبناء على ذلك، فان  املوقع ويواصلون سريهم وسفرهم  من هذا 
األانس أيخذون املعرفة والطاعة من اإلمام ويعبدون هللا، ليسلكوا مدارج 

القرب ويعتلوا. إن معرفة اإلمام هي معرفة هللا عينها. 

 :قال الصادق جعفر بن حمّمد
»اإلمام علم فيما بي هللا عز و جل و بي خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من أنكره 

كان كافرا.«5 
إن مراتب معرفة أهل البيت هي بشكل حبيث ال تتسرب إليها أي شبهة 
وشك، وإن كشف الغطاء عن عوامل الغيب من أمام انظريهم، ال يضاف شئ 

إىل يقينهم، حبيث أن األمام علي قال: 
»لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.«6 

قال أبو عبد هللا: »الوصياء هم أبواب هللا عز و جل اليت يؤتى منها و 
لولهم ما عرف هللا عز و جل و بم اح�ج هللا ت�ارك و تعاىل على خلقه.«7 

إن كون معرفة هللا حصرية لدى أهل البيت يعين نبذ وإنكار سائر الطرق 
اإلعالن  ذلك،  إىل  وإضافة  مبتدع.  أو شخص  جمموعة  تدعيها كل  اليت 
الصريح واإلقرار ابستقرار املعرفة احلقيقية ابهلل، يف قلب أهل البيت، مبعىن 
إن مل يكونوا، فان هللا ملا كان يعرف البتة، النه مل يكن هناك أحد يعرف هللا 

ويصبح وسيطا هلذه املعرفة. 
روی عن جابر بن ع�دهللا النصاری قال مسعت أاب جعفر يقول: »إمنا 
يعرف هللا عز و جل و يع�ده من عرف هللا و عرف إمامه منا أهل ال�يت و من 
ل يعرف هللا عز و جل و ل يعرف اإلمام منا أهل ال�يت فإمنا يعرف و يع�د غري 

هللا هكذا و هللا ضالل.«8 
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عالمات الظهور للمهدي، كما مسعناه يف هذا الكتاب وسابقه.10دولة كریمة
غري أنَّ هناك من األخبار ما يدلُّ على أتخري التهديد واخلسف على الظهور، 
م اأُلوىل للظهور، وهي الفرتة اليت نعرضها اآلن من  ا حيصل يف األايَّ وهو إمنَّ

حياة اإلمام املهدي، فينبغي أن ال منرَّ هبذه األخبار ُمسرِعني.
أخرج أبو داود،11 عن أمِّ سلمة، زوج النيب، عن النيب قال:

»يكون اخ�الف عند موت خليفة... فُيخرجونه )يعن املهدي( وهو كاره، 
فُي�ايعونه بي الركن واملقام، ويُ�َعث إليه بعث من أهل الشام، فُيخسف بم ال�يداء 
بي مكَّة واملدينة، فإن رأى الناس ذلك، أاته أبدال الشام وعصائب أهل العراق، 

فُي�ايعونه...«
وأخرجه السيوطي،12 عن أبن أيب شي�ة، وأمحد، وأبو يعلى، والطرباين.

سلمة،  أمِّ  عن  واحلاكم  »األوسط«،  يف  الطرباين  عن  السيوطي13  وأخرج 
 :قالت: قال رسول هللا

»يُ�ايع لرجل بن الركن واملقام عدَّة أهل بدر، ف�أتيه عصائب أهل العراق وأبدال 
أهل الشام، فيغزوه جيش من أهل الشام، حىت إذا كانوا بل�يداء ُخسف بم.«

قال  قال:  احلليب،  العلى  ع�د  عن  »البحار«،14  يف  اجمللسي  وأخرج 
 :أبوجعفر

»يكون لصاحب هذا المر غي�ة...« - ثَّ يذكر حوادث الظهور واجتماع 
أصحاب املهدي وُمبايعتهم له، ويقول بعد ذلك: »حىت ين�هي )يعين 
املهدي وجيشه( إىل ال�يداء، فيخرج إليه جيش السفياين، فيأمر هللا الرض 
فيأخذهم من حتت أقدامهم، وهو قول هللا:) َوَلْو تبََرى ِإْذ َفزُِعوا َفالَ فبَْوَت َوُأِخُذوا 
ِمْن َمَكاٍن َقرِيٍب * َوقَاُلوا آَمنَّا ِبِه َوَأنَّ هَلُُم ال�بََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد * َوَقْد َكَفُروا 
ِبِه ِمْن قبَْ�ُل َويبَْقِذُفوَن ِبْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد * َوِحيَل ببَيبْنبَُهْم َوببَْيَ َما َيْش�بَُهوَن َكَما 
فُِعَل أبَِْشَياِعِهْم ِمْن قبَْ�ُل ِإنبَُّهْم َكانُوا يف َشكٍّ ُمرِيٍب،15 يعن بقائم آل حمّمد، )وقد 
كفروا به(، يعن بقائم آل حمّمد، إىل آخر السورة، فال ي�قى منهم إلَّ رجالن...«

وحتتوي هذه األخبار على نقاط قوَّة ونقاط ضعف.
أمَّا نقاط القوَّة فثالث:

النقطة اُلوىل: إنَّ الوضع العام يكون واضحاً، وإرسال اجليش للقضاء على 
ِقبل قوى االحنراف والطغيان... يكون  املهدي يف مهدها، من  حركة 
معلوم الدوافع، خبالف حُماولة القضاء على املهدي قبل ظهوره واتِّضاح 

دعوته؛ فإنَّه ال يكون واضحاً هبذا املقدار.
النقطة الثانية: إنَّه يف صورة تقدُّم اخلسف على الظهور، يثور التسائل عن 
لُيحاول اإلجهاز عليه؟ كما سبق أن   السفياين ابملهدي كيفية معرفة 
عرضناه وانقشناه، غري أنَّ هذا السؤال يكون بال موضوع مع أتخُّر اخلسف 
عليه  وسرُيسل  بظهوره  املهدي  على  سيتعرَّف  السفياين  فإنَّ  الظهور،  عن 

اجليش وهو عامل حبقيقته.
املعجزة  قالئل، هو  م  الظهور أبايَّ بعد  اخلسف سُيصبح  إنَّ  الثالثة:  النقطة 
بكل  الناس  وتفهم   ،املهدي اإلمام  حركة  تدعم  اليت  الكربى  الرئيسية 

صراحة عدالة دعوته وأحقِّيَّة حركته.
وقد صرَّحت الرواايت بتأثري هذه املعجزة يف النفس »فإذا رأى الناس ذلك أاته 
أبدال أهل الشام وعصائب أهل العراق، فُي�ايعونه«، »َوقَاُلوا َآَمنَّا ِبِه«، »يعن 

بقائم آل حمّمد«، » َوَقْد َكَفُروا ِبِه«، »يعن بقائم آل حمّمد«.

بل إنَّ معجزة اخلسف ستؤثِّر يف السفياين نفسه، فتجعله قريب العاطفة من 
بدون  العراق  أمهُّها: دخول  نتائج،  ُيسبِّب عدَّة  الذي  األمر  املهدي؛ 

قتال.
ففي خرب أخرجه السيوطي،16 عن نعيم بن محَّاد، عن الوليد بن مسلم، عن 

حمّمد بن علي يقول فيه:
»... فيقول الذي بعث اجليش حي ي�لغه اخلرب من إيلياء: لعمر هللا، لقد جعل 
هللا يف هذا الرجل عربة؛ بعثت إليه ما بعثت فساخوا يف الرض، إنَّ يف هذا لعربة 
وُنصرة، فيؤدِّي إليه السفياين الطاعة...« اخل اخلرب الذي يروي نقض السفياين 

للبيعة ومقتله.
موقف  معه  اذه  واختِّ  ،للمهدي السفياين  بيعة  أبنَّ  واضح  اخلرب  وهذا 

ا هو نتيجة للخسف جبيشه. املـالينة، إمنَّ
وأمَّا نقاط الضعف يف تلك األخبار، أعين الدالَّة على أتخُّر اخلسف عن 

الظهور:
النقطة اُلوىل: معارضة هذه األخبار مع األخبار الدالَّة بصراحة على وقوع 

اخلسف قبل الظهور.
 منها: ما رويناه يف التاريخ السابق،17 عن »غيبة« النعماين، عن أيب عبدهللا
أنَّه قال: »من احمل�وم الذي ل بدَّ منه أن يكون ق�ل قيام القائم، خروج السفياين 

وخسف بل�يداء.«
ويف خرب آخر عنه... قال الراوي: قلت له: ما من عالمة بي يدي هذا 

المر؟
فقال: »بلى.«
قلت: وما هي؟

قال: »هالك الع�اسي« - إىل أن قال: - »واخلسف يف ال�يداء.«
وهذا األمر تعبري عن الظهور. وبني يديه يعين قبله.

ويف خرب آخر عنه: »للقائم خس عالمات...« - وعد منها: »اخلسف 
يف ال�يداء.«

أقول: والعالمة ال تكون إالَّ سابقة على الظهور، كما هو واضح.
النقطة الثانية: معارضة هذه األخبار مبا دلَّ من األخبار أبنَّ اخلسف حيصل 
من أجل رجل أو مجاعة ال عدد هلم وال عدَّة؛ إذ من الواضح أنَّ اإلمام 
املهدي مبُجرَّد ظهوره سيكون له عدد وعدَّة، ال تقلُّ عن عشرة آالف 

جندي.
أخرج مسلم:18 أنَّ رسول هللا قال: »سيعوذ بذا ال�يت قوم ليس هلم ُمنعة 
ول عدد ول عدَّة، يُ�عث إليهم جيش، حىت إذا كانوا ب�يداء من الرض ُخسف 

بم.«
أقول: وهذه صفة املهدي بل الظهور.

النقطة الثالثة: معارضة هذه األخبار مبا دلَّ من األخبار املـُطوَّلة الدالَّة على 
تفاصيل احلوادث، واليت تنصُّ على حدوث اخلسف قبل الظهور.

أخرج النعماين يف »الغيبة«،19 بسنده عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر حمّمد 
بن علي، يف حديث طويل قال فيه: 

أمري  في�لغ  مكَّة،  إىل  منها  املهدي  فينفر  املدينة،  إىل  بعثاً  السفياين  »وي�عث 
جيش السفياين أنَّ املهدي قد خرج إىل مكَّة، في�عث جيشاً يف أثره فال يُدركه 

دولة كریمة

يف حديث: »... ُيصلحه هللا يف ليلة.«
وهو ما نودُّ استهالل هذا الفصل به؛ ألنَّ انتصاره سيكون يف ليلة ظهوره 
نفسها. و هذا احلديث وارد يف مصادر كال الفريقني، وإن كان يف املصادر 

العامة أغلب.
فمن مصادر اإلمامية: 

ما أخرجه الصدوق يف »إكمال الدين«، بسنده عن أيب بصري، عن أيب عبد 
هللا - يف حديث - قال: »وُيصلح هللا عزَّ وجل أمره يف ليلة.«

1.وروي حنوه عن أيب جعفر الباقر
ما رواه الطربسي،2 عن الصادق جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جده قال: 
قال احلسني - يف حديث -: »قائمنا أهل ال�يت ُيصِلح هللا تعاىل أمره 

يف ليلة واحدة.«
ومن املصادر العامة، ما أخرجه ابن ماجة،3 عن علي، قال: قال رسول 

هللا: »املهدي منَّا أهل ال�يت ُيصِلحه هللا يف ليلة.«
ونقل حنوه ابن حجر يف »الصواعق«،4 عن أمحد. ويف »مفتاح كنوز السنَّة«،5 
وابن  أمحد،  عن  السيوطي،6  ونقله  وأمحد.  والرتمذي،  داود،  أيب  عن  نقله 
القندوزي يف  ابن محَّاد يف »الفنت«، وأخرجه  أيب شي�ة، وابن ماجة، ونعيم 

»الينابيع« أيضاً.7
ويف بعض الرواايت تشبيهه مبوسى بن عمران من هذه الناحية.

 روى القطب الراوندي8 ُمرساًل، قال: قال حمّمد بن علي التقيِّ اجلواد
لـع�د العظيم احلسن:

أمر كليمه  أصلح  ليلة، كما  يف  أمره  يصلح  وإن هللا  ولدي،  من  »املهدي... 
موسى حيث ذهب ليق��س لهله نراً.«

واملراد من إصالحه أو إصالح أمره توفري النصر لديه، أو إجياد املقدِّمات 
الواضحة للنصر. قالوا يف اللغة: صلح ضدَّ فُسد، أو زال عنه الفساد، يُقال: 

صلحت حال فالن، وأصلحه بعد فساد أقامه.9
فاملهدي بعد أن كان يف حال غيبته وتنكُّر، وكان أعزالً عن السالح 
بعيداً عن احُلكم، ُيصبح بني عشيَّة وضحاها، يف ليلة واحدة، ُمنتصراً فائزاً 
قائداً، له من العّدة والعدد ما يستطيع به السيطرة على العامل أبسرع وقت 

وأسهل سبيل.
ني حوله وُمبايعتهم  وأول وأهمُّ خطوة هلذا النصر هو اجتماع أصحابه اخلاصِّ
بني  فيه  خيطب  الذي  املساء  نفس  هو  واحدة،  ليلة  يف  حيدث  وهو  له، 
والطبيعية  اإلعجازية  اأُلطروحتني:  على كال  صحيح  وهذا  واملقام،  الركن 

م جيتمعون يف تلك اللحظة حوله على أيِّ حال. الجتماعهم... فإهنَّ
احلديث  هذا  إليه يف  املـُشار  الرئيسي  الشيء  هو  أصحابه  فاجتماع  إذن؛ 
فيه  مبا  السريع،  التدرجيي  االنتصار  تصاعد  مراحل  أول  بصفته  الشريف، 
اجتماع عشرة آالف نفس يف األايم القليلة القادمة، قبل اخلروج من »مكَّة«.

واقعة اخلسف يف ال�يداء
ابلقتل، واخلسف   املهدي لإلمام  السفياين وهتديده  تقدُّم حكم  عرفنا 
ابجليش الذي يُرسله، تقدُّم كل ذلك على الظهور، حىت ُجِعل اخلسف من 

السّيد حمّمد الّصدر

نجزات األولى لإلمام المهدي ـُ الم



26

27

مقاالت اإلمامة

٭ الرقم 48
٭ ربيع األّول

1440

مقاالت اإلمامة
٭ الرقم 48

٭ ربيع األّول
1440

دولة كریمة

وينزل   - قال:   - عمران  بن  موسى  سنَّة  على  يرتقَّب  خائفاً  مكَّة  دخل  حىت 
أمري جيش السفياين بل�يداء، فُينادي ُمناٍد من السماء: اي بيداء، أبيدي القوم. 
فيخسف بم... - قال: - والقائم يومئذ مبكَّة، قد أسند ظهره إىل ال�يت احلرام 

.ُمس�جريًا...« اخل احلديث الذي يستمرُّ يف نقل ُخطبته
وأخرجه اجمللسي يف »البحار«،20 وهو واضح - على األقلِّ - عدم أتخُّر 

اخلسف عن الظهور.
عن  اخلسف  على أتخُّر  الدالة  األخبار  تكون  الرواايت،  هذه  ومع وجود 
الظهور، ساقطة عن قابلية اإلثبات يف هذه اجلهة، ولكنَّنا مع ذلك لن خنسر 

نقاط القوَّة السابقة اليت ذكرانها هلا.
أمَّا النقطة األُوىل: فألنَّ عزم السفياين على قتل املهدي لن يكون بصفته 
الصفة  بتلك  املهدي  أبنَّ  السفياين  معها  يشعر  ُأخرى  بصفة  بل  مهدايً، 

شخص ُمتمّرِد عليه، اثئر على نظامه، فينبغي اإلجهاز عليه.
وهذا الوضع طبيعي وواضح، من موقف االحنراف جتاه احلقِّ وأهله دائماً، 
وال يلزم من ذلك أنَّ املهدي حال غيبته يكون قد قام حبركة واسعة ضدَّ 
 السفياين... فإّن ذلك خُمالف لفكرة غيبته، إالَّ أنَّ نفس وجود املهدي
ابلصفة اأُلخرى هادايً للناس يُثري حقد السفياين ضدَّه وختيُّله ابلتمرُّد عليه.

وأمَّا النقطة الثانية: قد سبق أن حبثناها ُمفصَّاًل، وعرفنا أنَّ السفياين لن يعرف 
املهدي بصفته احلقيقية، بــ)شخصيَّته الثانية( اليت يتَّصف هبا يف ذلك 

العصر من عصور غيبته.
وأمَّا النقطة الثالثة: فباعتبار أنَّه من الواضح أنَّ كون اخلسف معجزة صرحية 
وعلنيَّة، تقع إىل جانب املهدي، فُتثبت عدالة دعوته، ال يفرق احلال فيه 
م أو ُمتقدِّماً عليه أبايم، فإنَّ  راً عن الظهور أبايَّ بني أن يكون اخلسف ُمتأخِّ
تقدُّمه على الظهور يكشف للناس أنَّ هذا الذي وقع اخلسف من أجله هو 
املهدي، وهذه املعجزة ُتشارك يف إثبات حصانته عن الكذب والتزوير، 

. عند إلقاء اخلطبة وأخذ البيعة، وإىل هناية اخلطِّ

اهلوامش:
1. انظر اخلربين يف املصدر املخطوط.

2. الطربسی، امحد بن علی، »االحتجاج«، ص 401.
3. ابن ماجه، »السنن«، ج 2، ص 1367.

4. انظر »الصواعق احملرقه«، ص 97.
5. »مفتاح کنوز السّنة«، ص 484.

6. »احلاوي للفتاوي«، ج 2، ص 124.
7. »ينابيع املوّدة«، ط النجف، ص 519.

8. »اخلرايج واجلرايح«، ص 199.
9. » أقرب املوارد«، مادَّة صلح، ج 2، ص 656.

10. انظر »اتريخ الغيبة الكربى«، ص 599.
11. انظر »ُسنن« أيب داود، ج 2، ص 423.

12. »احلاوي«، ج 2، ص 126.
13. املصدر، ص 129.

14. »حباراالنوار«، ج 13، ص 188 وما بعدها.
15. سورة سبأ، آايت 54-52.

16. »احلاوي«، ج 2، ص 146.
17. انظر األخبار الثالثة يف »اتريخ الغيبة الكربى«، ص 600.

18. انظر »الصحيح«، ج 8، ص 167.
19. نعماين، »الغيبة«، ص 149 وما بعدها.

20. »حباراالنوار«، ج 13، ص 146.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، صص 300-306؛ بل�خليص.

خیر البرّیة

روی احلافظ الطرباين يف »املعجم الصغري« إبسناده عن ابن عّ�اس، قال:
كنا ن�حدث أن النيب عهد إىل علّي س�عي عهداً ل يعهدها إىل غريه.1

:وروى الديلمي يف »الفردوس« عن سلمان مرفوعا، قال: قال رسول هللا
»صاحب سري علي بن أيب طالب.«2 

وروى النسائي يف »السنن الكربى« إبسناده عن علي، قال: قال رسول 
:هللا

»أما أنت اي علي! فصفّيي و أمين.«3 
وروى احلاكم يف »املستدرك«، و اهليثمي يف »جممع الزوائد« عن أم سلمة، 

قالت:
4.إذا غضب ل جيرتىء أحد أن يكلمه إل على كان رسول هللا

اهلوامش:
1. »املعجم الصغري«، ج 2، ص 69؛ »اتريخ اصبهان«، ج 2، ص 225؛ »طبقات 
الزوائد«، ج 9، ص 113؛ »کفاية  احملّدثني ابصبهان«، ج 2، ص 262؛ »جممع 

الطالب«، ص 291، ب 73.
2. الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي، ج ۲، ص 403، ح۳۷۹۳؛ »ينابيع املودة«، ج 

۲، ص ۲۳۹، الرقم 668، ب 56.

3. »السنن الکربی«، ج 5، ص 128، ج 8458
4. »املستدرك على الصحيحني«، ج ۳، ص ۱۳۰؛ »جممع الزوائد«، ج ۹، ص 116. 

املصدر: »خري الربية و اللطاف الهلّية«، بريوت، دارالعلوم، صص 87- 88.

ع�دالّرحيم م�ارک

صاحب سّر النبّي
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الَكّرة

إنَّ أنباء الغيب وحوادث املستقبل وما سيقع من الفنت واملالحم وعالمات 
الظهور وأشراط الساعة وغريها تعدُّ من املسائل اليت أوالها احملّدثون أمهية 
خاصة، ذلك اَلّن الكتاب الكرمي والُسّنة املباركة يدالن على أّن املوت ليس 
هو النتيجة النهائية لرحلة الروح والبدن يف هذا الكون، بل هو انفذة تطل 

على حياة جديدة وعوامل خمتلفة.
»أحَيَسُب اِلنساُن أن ُيرتَك ُسدًى ٭ أل َيُك نُطَفًة ِمْن َمنٍّ مُيىن ٭ ثَّ كاَن َعَلَقًة 
َفَخلَق َفَسوى ٭ َفَجَعَل ِمنُه الَزوَجِي الذََكَر والُنثى ٭ أليَس ذلَك بقادٍر على أن 

حُييي املوتى«1 
روى سعد بن ع�دهللا اَلشعري ابالسناد عن بريدة اَلسلمي، قال: قال رسول 
هللا: »كيف أنت إذا اس�يأست أُميت من املهدي، فيأتيها مثل قرن الشمس، 
املوت؟  بعد  هللا  رسول  اي  فقلت:  اَلرض؟«  وأهل  السماء  أهل  به  يس��شر 
ايرسول هللا، أي  قلت:  ونوراً.  املوت هدًى وإميانً  بعد  إّن  فقال: »وهللا 

العمرين أطول؟ قال: »اآلخر بلضعف.«2 
 :وقال أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب

»أيُّها الناس، إّن خلقنا وإايكم لل�قاء ل للفناء، لكنكم من دار إىل دار تنقلون، 
ف�زّودوا ملا أن�م صائرون إليه.«3

إنَّ اعتقادان بعودة بعض الناس إىل احلياة بعد املوت مل يكن اعتباطياً، وإمّنا 
كان تبعاً لآلاثر الصحيحة املتواترة اليت حفلت هبا كتب أصحابنا، واحتلت 
مساحة واسعة من أحاديث النيب وعرتته الطاهرة عليهم السالم الذين ندين 
 :بعصمتهم من الكذب، وعلى هذا إمجاعهم، وإمجاعهم حجة لقوله
»إيّن اترٌك فيكم ما إن متسك�م به لن تضّلوا بعدي، ك�اب هللا ح�ل ممدود من 
السماء إىل اَلرض، وعرتيت أهل بييت، ولن يفرتقا حىت يردا عليَّ احلوض، فانظروا 

كيف ختلفوين فيهما.«4 
وقد دلَّ الكتاب الكرمي على احلشر اخلاص قبل يوم القيامة، وهو عودة بعض 
اَلموات إىل احلياة يف قوله تعاىل: »َويوَم حَنُشُر ِمْن ُكلِّ أُّمٍة َفوجاً ممَّْن ُيَكذِّب 

آبايتِنا فبَُهم يُوَزُعون«5 
كما دلَّ على احلشر العام بعد نفخة النشور يف نفس السورة بقوله:

»َويوَم يُنَفُخ يف الُصوِر فبََفزَع َمْن يف السَّماواِت وَمْن يف اَلرِض( إىل قوله تعاىل: 
)وكلٌّ أتوُه داخرِيَن«6 

ويستفاد من جمموع اآليتني أّن يوم احلشر اخلاص هو غري يوم النفخ والنشور 
الذي حيشر فيه الناس مجيعاً، ومبا أنّه ليس مثة حشر بعد يوم القيامة بدليل 
الكتاب والُسّنة، فال بدَّ أن يكون احلشر اخلاص واقعاً قبل يوم القيامة، فهو 

إذن من العالمات الواقعة بني يدي الساعة، كظهور الدجال وخروج السفياين الَكّرة
ونزول عيسى من السماء وطلوع الشمس من مغرهبا وغريها من ااَلشراط 

املدلولة ابلكتاب والُسّنة.

ما هي الرجعة؟
الرجعة وتعين الرجوع،7 ان الرجعة يف مصادر االمامية هنا هى احلياة بعد 
املوت قبل القيمة، ان الرجعة هنا هى احلياة بعد املوت قبل القيمة، اللغة، 
الدنيا  و فالن يؤمن بلرجعة اى بلرجوع اىل  قال اجلوهرى يف »الصحاح«: 
بعد املوت. و قال أيضا: الكّر: الرجوع، يقال: كرّه و كّر بنفسه يتعّدى و 
ال يتعدى »انتهى« و قال »صاحب القاموس« أيضا: و يؤمن بلرجعة اى 

الرجوع ايل الدنيا بعد املوت.8 
ويف االصطالح: تعين رجوع قسمني من األموات إبرادة هللا تعاىل إىل احلياة 
الدنيا، وملخص االعتقاد ابلرجعة هو أّن هللا تعاىل يعيد يف آخر الزمان طائفة 
من ااَلموات إىل الدنيا مّمن حمضوا اِلميان حمضاً أو حمضوا الكفر حمضاً، فينتصر 
اَلهل احلق من أهل الباطل، وعلى هذا إمجاع الشيعة ااِلمامية االثين عشرية، 
وقد علم دخول املعصوم يف هذا االمجاع بورود ااَلحاديث املتواترة عن النيب 

وأهل بيته املعصومني الدالة على اعتقادهم بصحة الرجعة.
أحکام  من  ضروری  حکم  اَلی  إنکار  ابلرجعة  االعتقاد  على  يرتتب  وال 

ااِلسالم، وليس مثة تضاد بني هذا االعتقاد وبني ُأصول ااِلسالم.
يقول الشيخ املظفر: إّن الع�قاد بلرجعة ل خيدش فی عقيدة ال�وحيد، ول فی 
عقيدة الن�وة، بل يؤکد صحة العقيدتي، إّن الرجعة دليل القدرة ال�الغة هلل تعاىل 
کال�عث والنشور، وهی من الُمور اخلارقة للعادة ال�ی تصلح أن تکون معجزة 
لن�ينا حمّمد وآل بي�ه عليهم السالم، وهی عيناً معجزة إحياء املوتى ال�ی کانت 
حُييی  َمن  »قاَل  رميماً  اَلموات  أن يص�ح  بعد  َلهّنا  هنا  أبلغ  بل   للمسيح

الِعظاَم َوهی رَميٌم * ُقْل حُيييها الَّذی أنشأها أوَل مرٍة وهو بُکلِّ خلٍق َعليٌم.«9 
ويقول أيضاً : والرجعة ليست من اُلصول ال�ی جيب الع�قاد با والنظر فيها، 
الذين   ال�يت الواردة عن آل  لآلثر الصحيحة  ت�عاً  وإمّنا اع�قادن با کان 
ندين بعصم�هم من الکذب، وهی من الُمور الغي�ية ال�ی أخربوا عنها، ول مي�نع 

وقوعها.10 

الرجعة، أصل اليت آمن با مجيع املسلمي
من الواضح أن العقيدة اإلسالمية هلا أصول و أسس متفق عليها، و فيها 
فروع و امتدادات قد يظهر اخلالف فيها من جهة من اجلهات، و الرجعة 
ليست من تلك األصول اليت ال يسوغ اخلالف فيها، و قد أجاد الشيخ حمّمد 

احلسي آل كاشف الغطاء حيث كتب، يقول: 
»ليس ال�دين بلرجعة يف مذهب ال�شيع بالزم، و ل إنكاره بضار، و إن كانت 
ضرورية عندهم، و لكن ل يناط ال�شيع با وجوداً و عدماً،و ليست هي إل 
ك�عض أشراط الساعة؛ مثل نزول عيسی من السماء، و ظهور الدجال، و 

خروج السفياين، و أمثاهلا من القضااي الشائعة عند املسلمي...«11 
الرجعة هبذا املعنی تعد جانباً من اجلوانب املكّملة لفكرة املهدوية يف اإلسالم؛ 
و لذا ترامها يشرتكان يف مضمون واحد، هو انتظار العدالة و اندحار الباطل 

عند املطاف األخريمن التاريخ، مبا يشري الی أن النظام الدنيوي بيسري ابجتاه 
و  األنبياء،  بعض  بعودة  آمنت  قد  السماوية  األداين  إذا كانت  و  احلق، 
اشرتك املسلمون سّنة و شيعة من خالل اعتقادهم أبصل الفكرة املهدوية 
بذلك، فال مانع من اإلميان ابلرجعة كجانب أتكيدي علی ذلك األصل و 

امتدادتفصيلي له، و بُعد بياين شارح له.
من هنا فإن مفهوم الرجعة قد أييت تكميالً و توسيعاً و تعميقاً و شرحاً إضافياً 
ألصل الفكرة املهدوية، اليت آمن هبا مجيع املسلمني، فإذا كان األصل متفقاً 
عليه بني مجيع املسلمني، فإن التأكيد علی هذا األصل و تعميقه أكثر من 
خالل فكرة تفصيلية إضافية هلا ما يدعمها يف الكتاب و السّنة، يعد فضيلة 

تستحق االكبار و االجالل. 
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الطوار الىت مرت با المرباطورية العثمانية حىت ان�هت
منذ أنشأ عثمان بن أرطغرل االمرباطوية عام 1296م. وحىت حكم سليم الثاين 

الذي انتهى عام 1574م. كان عصر القوة المرباطورية اخلالفة العثمانية.
وبعد ذلك بدأ ضعف االمرباطورية يتدرج وتوالت عليها اهلزائم. وقد أخذ 
هذا الضعف يزداد وضوحا ابتداءا من عصر السلطان سليم الثالث 1789م. 
وحىت عام 1923م.، عندما أعلنت اجلمهورية ومت القضاء على االمرباطورية 

الىت مساها امرباطور »روسيا« نيقول الثاين ابسم »رجل أورواب املريض«.
للقروض،  جلأت  حىت  العثمانية  االمرباطورية  املتوالية  احلروب  اهنكت  وقد 
ولألسف فإهنا كانت تقرتض من أعدائها األوروبيني مما أاتح هلذه الدول 
االقتصادية  الدولة  التدخل يف شئون  ولـ»فرنسا« فرصة  لـ»إجنلرتا«  وخاصة 
واضطرت الدولة عام 1836م. إلنشاء البنك العثماىن برائسة فرنسى وكان 
انئبه اجنليزاي. وبعد إنشاء البنك بعشر سنوات أعلنت احلكومة الرتكية عجزها 
عن سداد فوائد الديون مما أساء إليها إساءة كبرية وزاد من التدخل االجنيب 

يف اقتصادايهتا.
توجس األتراك خيفة من الطالئع الصهيونية يف »فلسطني« فشددوا الرقابة 
عليهم، واعتقلوا املشتبه فيه من بينهم، وابعدوا من ال حيمل إقامة دائمة منهم 
عن البالد. فهرب من فلسطني اإلرهاىب الكبري زئيف جابوتنسكى واختفى 
يف »القاهرة«، وحلق به صهيوين آخر هو يوسف تروم�لدور. واتفق اإلثنان 
على إنشاء جيش صهيوىن حيارب األتراك حتت الراية الربيطانية. وسافرا إىل 

الربيطانية يف  للقوات  رقم 38  الفرقة  املتطوعني  اليهود  من  »لندن« وكوان 
الشرق األوسط حيث رقي فيها جابوتنسكى إىل درجة مالزم.

وعندما اشتعلت الثورات الداخلية واهلزائم اخلارجية قام السلطان ع�د احلميد 
األتراك  بعض  فقام  العمل ابلدستور.  ابيقاف  الثاين )1876-1909م.( 
الذين كانوا خارج تركيا بتأسيس »حزب تركيا الفتاة« الذي كانت له مراكز 
يف عدة عواصم اوروبية. ومت تدبيج اخلطب واملقاالت ملقاومة حكم السلطان 
املطلق بعد أن اوقف العمل ابلدستور، وقاموا ابلتنديد ابهلزائم الىت توالت 

على الدولة، وحرضوا على توصيل نداءاهتم للجيش خاصة يف »مقدونيا«.
وكانت مقدونيا خاضعة منذ عام 1903م. للرقابة الدولية على الشئون املالية 
وأجهزة األمن من جانب بريطانيا وفرنسا وروسيا و»النمسا« و»ايطاليا«. 
وقد هيأ ضعف سلطة احلكومة العثمانية على مقدونيا الفرصة لزعماء تركيا 
بتكوين  القواد  هؤالء  بعض  فقام  فيها،  اجليش  بقواد  يتصلوا  لكى  الفتاة 
»مجاعة اإلحتاد والرتقي« وأعلنوا إعادة العمل ابلدستور. ومن جانب آخر 
اتصل حزب تركيا الفتاة ابلقوى األجنبية الىت تقوم ابملراقبة يف مقدونيا للتعاون 

يف حتقيق األهداف املشرتكة.
واتصل الصهاينة يف إجنلرتا ومبعاونة حكومتها هبذه اجلماعات للعمل على 
والذي كان  األملان  مع  متعاوان  الذي كان  السلطان  وأتليبها ضد  دعمها 
االنقالب  حتقيق  مت  أن  إىل  فلسطني  إىل  اليهودية  اهلجرة  منع  يف  حازما 
الدستوري عام 1908م. ث االنقالب العسكري الذي عزل السلطان عام 

اإلطاحة الصهیونیة

1909م. وأيد الصهاينة تلك اإلنقالابت حبماسة، وكان اليهودي قرة صوه 
مبعوث هرتزل الذي طرده السلطان من قصرة عندما عرض عليه أمر هجرة 

اليهود لفلسطني أحد ثالئة أفراد  قاموا بتسليم السلطان قرار عزله.
الشاب«  »الرتكى  ابسم  إصدار صحيفة  وراء  ذلك  قبل  الصهاينة  وكان  
ىف العاصمة العثمانية، وكانت هذه الصحيفة تناصر وتساند رجال اإلحتاد 
والرتقى اليت كان أاتتورك قد انضم إليهم. )يالحظ أن كل ذلك بدأ عقب 
للؤمتر الصهيوىن األول ىف ابزل مباشرة ورفض الساطان ع�د احلميد توطني 

اليهود ىف فلسطني(
وأصبحت السلطة الفعلية بعد عزل السلطان يف أيدي مجاعة اإلحتاد والرتقي 
الذين ابشروا إبسراف شديد حكما مطلقا بدون حدود غري مبالني ابلدستور 

أو اجملالس الدستورية الىت أندوا هبا من قبل.

اح�الل احللفاء لجزاء من المرباطريية العثمانية وتف�ي�ها
قامت قوات احللفاء أثناء احلرب العاملية األوىل إبحتالل أجزاء من املناطق 
التابعة إلمرباطورية الباب العإىل، ومنها دولة »الشام« اليت قسموها إىل عدة 

دول هى سوراي و»لبنان« وفلسطني وشرق »األردن«.
وقد اشرتكت الفرقة 38 من اجليش الربيطاين الىت كوهنا جابوتنسكى اليهودي 
)وكانت كلها من متطوعن يهود( يف موقعة جاليبوىل الكربي يف صفوف 
عند  اللنىب  الربيطاين  القائد  قوات  األتراك كما كانت ضمن  بريطانيا ضد 
تستعد  وهى  اليهودية  لفرقته  جابوتنسكى  أصدر  وقد  لفلسطني،  دخوهلا 

لدخول فلسطني بياان عسكراي قال فيه:
امسع اي إسرائيل! إنصت لصوت قل�ك. إن ساعة الس�يالء على فلسطي قد 
حانت. وليس من العقل أن نرتك الناس من المم الخرى يس�ولون عليها. إنصت 
لصوت عقلك. ليس من املنطقى أن حيارب اإلجنليز هنا أمام أعيننا، وحنن قاعدون 
يف بيوتنا حىت يعيدوا إلينا هذه ال�الد بعد أن أيخذوها بدمائهم. إنصت ملا يقوله 
لك شعورك بلكرامة. هل ميكن أن نن�ظر هذه الرض هدية ممن اس�ولوا عليها 
بدمائهم دون أن ن�ذل معهم أرواحنا جن�ا إىل جنب؟ إن دماء آبئنا سفكت على 
اإلس�يالء  على  يساعدوننا  الذين  اإلجنليز  دم  وأن  السني،  منذ آلف  الرض 
عليها لدم مقدس. وترى هذه الرض يهيب بنا أن تطوعوا للق�ال... فلنخرج إىل 

ميدان الق�ال حنن وحمررون معا. ومن هللا النجاة. فاش�دوا وتشجعوا.
إىل  اليهودية  الفرقة  األوىل من هذه  الطالئع  فرباير 1918م. وصلت  ويف 
يهودية عليها  راية  رافعة  بترسون  الربيطاين  الكولونيل  قيادة  فلسطني حتت 
النجمة الصهيونية املسدسة ومكتوب عليها ابلعربية »أن نسيتك اي اورشليم 

نسيتىن مييىن« وهو شعار صهيوين مأخوذ من املزامري.

أاتتورك وأتسيس تركيا العلمانية
برز اسم مصطفى كمال »أاتتورك« عام 1916م. عندما رد هجوم احللفاء 
على »الدردنيل«. ث قام يف عام 1919م. بتأليف »احلزب الوطىن الرتكى«، 
وأطلق على مجاعته اسم »الكماليني«، وحل هذا احلزب حمل مجاعة اإلحتاد 

والرتقي.
ويذكر الدكتور أمحد شلىب يف كتابه »التاريخ اإلسالمى« أن شيخ اإلسالم 

أن  الربيطانية  احلكومة  نشرهتا  الىت  الواثئق  بعض  نقل عن  مصطفى صربي 
أعضاء مجاعة اإلحتادىني والكماليني اتبعون مجيعا حملفل الشرق املاسوىن، وأنه 
عندما هزمت االمرباطورية العثمانية األوىل إتفقت مجيع األحزاب االيطالية 

على إحتالل »طرابلس« فيما عدا مجاعة املاسونية االيطالية الىت قالت: 
املاسونيي.  أيدي  بنا أن نصول على التراك حال كون حكوم�هم يف  ل جيدر 
ول يسلم من إع�داء اإلحتادىي والكماليي إل اليهود، وفيما عدامها فقد وقع 
اإلضطهاد على كافة الفئات الل�ان، وا لعرب، والكراد، والروم، والشراكسه، 

والتراك... 
كان مصطفى كمال قد أوفد زميله عصمت اينونو إىل لندن برسالة جاء فيها: 
ملاذا تقاتلوننا مرة أخرى، لقد كنا امرباطورية ك�رية وكن�م ختشون جان�نا، فانسلخت 

عنا أكثر ال�الد، ول ي�ق إل العنصر الرتكى يف اآلنضول؟
وبعد حماداثت طويلة اشرتك فيها حاييم نحوم حاخام اليهود األكرب يف تركيا، 

قال اإلجنليز: إننا خنشى أن تعودوا مركزا ل�جمع املسلمي ونواة لوحدهتم.
وهنا عرض مصطفى كمال الشروط األربعة التالية الرضائهم:

1. إلغاء اخلالفة هنائيا من تركيا.
2. أن تقطع تركيا كل صلة هلا مع اإلسالم والدول اإلسالمية.

3. تضمن تركيا جتميد وشل حركة مجيع العناصر اإلسالمية يف تركيا.
4. أن تستبدل الدستور العثماىن القائم على اإلسالم بدستور مدىن حبت.

وبعد احلرب العاملية األوىل فقدت تركيا كل مناطقها األوروبية، وكذلك مناطق 
اآلانضول الىت أقيم فيها  دولة لألكراد ولألرمن. ومت ذلك إبتفاقية سيفر الىت 

أبرمت يف 10 اغسطس 1920م.
ويف فرباير 1921م. أعاد احللفاء عقد »مؤمتر سيفر« يف لندن حيث مت 
التعديالت على معاهدة سيفر. وعندما اعرتضت »اليوانن«  إجراء بعض 
معركة  يف  عليهم  وانتصر  مارس 1921م.  يف  أاتتورك  حارهبم  ذلك  على 
»أين اوكى« للمرة الثانية )وكان قد انتصر عليهم يف نفس املعركة يف يناير 
1921م.( ، ويف إبريل 1921م. إنعقدت اجلمعية الوطنية يف انقرة وانتخبت 

مصطفى كمال رئيسا هلا.
وعندما حقق أاتتورك اإلنتصار النهائى على اليوانن يف اغسطس 1922م. 
منحته اجلمعية الوطنية لقب »غازى« وصارت السلطة يف يده دون منازع.

وقد حتققت هذه اآلنتصارات ألاتتورك بعدما أوقفت أورواب صراعاهتا مع 
تركيا وفاء لعهدها معه على ذلك مقابل ما وعد به ابلعمل على إلغاء اخلالفة 

وابقي التعهدات األخرى.
وفور أن حقق أاتتورك انتصاراته على اليواننيني، قام ابلعمل على حتقيق وعده 

للحلفاء إبلغاء اخلالفة:
الدين(،  وحيد  )حممد  السادس  حممد  اخلليفة  عزل  عام 1922م.  ففى   •

واختار بدله ع�د اجمليد بن ع�د العزيز.
وبذلك  أاتتورك،  برائسة  اجلمهورية  إعالن  مت  اكتوبر1923م.  • ويف 29 
انقرة  واختذ  سياسية.  سلطات  أي  له  ليست  دينيا  منصبا  اخلليفة  أصبح 

عاصمة للجمهورية بعيدا عن مركز اخلالفة.
• ويف »مؤمتر لوزان« عام 1923م. مت حتديد حدود تركيا احلديثة، وأعطى هلا 
لواء االسكندرونة الذي كان اتبعا لسوراي، وأعلنت تركيا تنازهلا عن السيادة 

في اإلمبراطورية العثمانیة
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الصهیونیة بین السریة والعلنیة 15

على الدول العربية مبا فيها »مصر« دون أن تعلن إستقالل هذه الدول أو 
حتدد اجلهة املتنازل إليها.

• ويف مارس 1924م. أصدرت اجلمعية الوطنية قرار إلغاء اخلالفة وإخراج 
اخلليفة وأسرته من البالد وقررت اجلمعية أيضا يف نفس التاريخ إلغاء وزارتى 

الشرعية واألوقاف. 
ث توالت القرارات األخرى:

• ألغيت احملاكم الشرعية وأضيف عملها للمحاكم املدنية.
• ألغيت املؤسسات واملدارس الدينية، وجعل إنشاء املدارس مقصوراً على 

وزارة املعارف.
• ألغى من الدستور النص على أن دين الدولة اإلسالم. وأطلق على التشريع 
اإلسالمى )شريعت عتيقت( أي القانون الباىل، وألغيت الشريعة واستبدل 

هبا القانون السويسري املدىن والقانون اإليطايل اجلنائى.
• مت إصدار قانون جبعل يوم العطلة األسبوعية األحد بدالً من اجلمعة، وألغى 

التقومي اهلجرى.
• غري أحكام املواريث فسوى بني الذكر واألنثى، وجعل أصحاب احلق يف 

اإلرث هم الفروع دون غريهم.
يبلغ  املساجد ومل يسمح إال مبسجد فقط يف كل دائرة  • مت حتديد عدد 
حميطها 500 مرت، ومت حتويل »مسجد أايصوفيا« إىل متحف، و»مسجد 

الفاتح« إىل مستودع.
• مت ختفيض عدد الوعاظ الذين تدفع الدولة اجورهم إىل 300 وفرض عليهم 
عدم قصر خطبة اجلمعة على األمور الدينية فقط، بل يضموا إليها فوائد 

عملية فيما يتصل ابلزراعة وغريها.
األتراك  سفر  عرقلة  ومت  الزوااي،  وأغلقت  الصوفية  الطرق  مجيع  حترمي  مت   •

للحج.
• أصبح تعدد الزوجات حمرما، ومت إ ابحة زواج املسلمات من غري املسلمني.
الرجال  تفصل بني  اليت كانت  الفواصل  املرأة، وأزيلت  منع حجاب  • مت 

والنساء يف وسائل املواصالت. ونزلت املرأة ميدان العمل.
• مت حترمي الزي الديىن )اجلبة والعمامة( إال على رجال الدين، ومت فرض الزي 

األورويب والقبعة ذات احلافة.
من  الالتينية، وحذفت  احلروف  هبا  واستبدلت  العربية،  احلروف  ألغيت   •
املناهج اللغتني العربية والفارسية. وقضت احلكومة بكل عنف وقسوة على 

كل نقد ديىن لتدابريها.
ويف عام 1925م. اثر األكراد والوالايت الشرقية فضرهبم أاتتورك بيد من 
أاتتورك  وأصدر  للثورة.  مساندهتا  حبجة  املعارضة  أحزاب  وألغى  حديد، 
معارضيه  من  الكثري  على  ابلنفى  أو  املؤبد  أو ابلسجن  أحكاما ابإلعدام 

ومنافسيه.
وبعد أن قام أاتتورك بتحويل تركيا إىل دولة علمانية وأبعدها عن اإلسالم تويف 
يف عام 1938م. بعد أن توارث جنراالت اجليش مهمة احلفاظ على إبقاء 

تركيا علمانية بعيدة عن اإلسالم.
وعندما كان أاتتورك مريضا استدعى السفري الربيطاين يف أنقرة ورجاه أن خيلفه 
يف منصب الرئيس. وقد نشرت صحيفة »صنداي اتميز« برقية السفري إىل 

وزارة اخلارجية الربيطانية يف هذا الشأن، ونقلت صحيفة »األهرام« نص هذه 
الربقية يف عددها الصادر بتاريخ 1968/2/15.

العسكرية  العلمانيني واملؤسسة  وحىت اآلن ماتزال تركيا واقعة حتت سيطرة 
استمرارا لنهج أاتتورك وانضمت تركيا حللف األطلنطي، وأصبح اجليش الرتكى 
عام 1991م. اثىن أقوى اجليوش يف حلف األطلنطي، وذلك للضغط حينئذ 
على حكومة اإلحتاد السوفيىت الشيوعية. وجتتهد تركيا حملاولة اإلنضمام إىل 
السوق األوروبية اليت تفرض عليها شروطا بعد الشروط لتصبح مؤهلة لذلك.

ويف 23 فرباير 1996 أبرمت تركيا حلفاً عسكرايً مشبوهاً مع إسرائيل للضغط 
على »سوراي« و»العراق« وابركت »الوالايت املتحدة« هذا احللف وكذلك 
انضمت حكومة »األردن« للحلف بصفة مراقب يف يناير 1998م. كما 

قامت تركيا بغزو مشال العراق حبجة مطاردة األكراد العديد من املرات...

للثقافة  ال�شر  دار  احلارتی،  إبراهيم  بوش«،  إلی  ببل  من  »الصهيونية..  املصدر: 
والعلوم، 1427ه. - 2006م.

الفقر هو عدم القدرة على توفري احلّد األدىن من مستوى املعيشة أو اخلدمات 
األساسّية، ويُعدُّ الفقر من املشكالت االجتماعّية اليت تعاين منها خُمتلف 
توّفر  عدم  عن  غالباً  وينجم  تقّدمة، 

ُ
امل الدول  بعض  فيها  مبا  اجملتمعات، 

مصدر دخٍل لألفراد، أو عدم كفاية هذا الّدخل لتغطية نفقاهتم املعيشّية، 
بل  فقط،  والعوز  الّدخل  بقلة  املتمثّلة  االقتصاديّة  ابحلالة  فقط  يرتبط  وال 
ترافقه املشكالت االجتماعّية اأُلخرى، مثل: التفّكك اأُلسرّي، ابإلضافة إىل 

اإلصابة ابألمراض النفسّية وأبرزها االكتئاب.1 
وال تتوفر معطيات دقيقة عن "الفقر" يف العامل، الفقر الذي يعين أن الفرد 
يفتقر إىل نسبة حمددة من الثروات املادية أو املال، لكن مثة أرقاما وإحصاءات 
يف  العامل السيما  يف  الفقر  عن  الناجم  واملرض  والقحط  اجملاعة  عن  رهيبة 
البلدان االسالمية، إذ ميكن القول أن الفقر ومكافحة آفاته، ميثالن إحدى 

األزمات اليت يعاين منها عامل اليوم.
طُرق قياس الفقر املعايري املالّية: وتشمل دخل الفرد ومستوى إنفاقه بوصفهما 
ستخدمة يف قياس 

ُ
مؤّشراً على الفقر، وتُعّد هذه الطّريقة من أهّم الطّرق امل

نسبة الفقر داخل اجملتمعات. املعايري االجتماعّية: تتضّمن الّرعاية الصحّية 
أو  املتعّلقة هبما،  الفقر من خالل نقص اخلدمات  قياس  والّتعليم، وميكن 
اعتباره منتشراً بسبب غياهبما. أسباب الفقر عدم وجود ُفرص وظيفّية ُتدّر 
لتأمني  الدولة؛  اقتصادية شاملة تضعها  الّدخل على األفراد. غياب خطّة 
عيل لدى كثرٍي من اأُلسر؛ وذلك 

ُ
ظروٍف معيشيٍة جّيدة للمواطنني. غياب امل

عن  تُقعده  صحّيٍة  ظروٍف  إىل  عيل 
ُ
امل تعّرض  أو  األب،  وفاة  حاالت  يف 

احلركة.2
قال هللا احلکيم: »َو لَنبَ�بُْلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َو اجْلُوِع َو نبَْقٍص ِمَن اْلَْمواِل 

ِر الصَّاِبرين.«3  َو اْلَنبُْفِس َو الثََّمراِت َو َبشِّ
إن »الفقر املدقع« الذي يصاحبه »غالء« املعيشة واملؤن السيما الفقر يف 
البلدان  االسالمية، أعترب من عالمات ما قبل ظهور إمام الزمان، إذ تتم 
 :النجاة منه على يد منقذ عامل البشرية. قال أبوعبد هللا جعفر بن حممد
»إن قدام قيام القائم عالمات بلوى من هللا تعاىل لع�اده املؤمني قلت و ما هي 
قال ذلك قول هللا عز و جل »َو لَنبَ�بُْلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َو اجْلُوِع َو نبَْقٍص 
ِر الصَّاِبرين«4  قال : »لن�لونكم« يعن  ِمَن اْلَْمواِل َو اْلَنبُْفِس َو الثََّمراِت َو َبشِّ
املؤمني »بشيء من اخلوف« من ملوك بن فالن يف آخر سلطاهنم- »و اجلوع« 
بغالء أسعارهم »و نقص من الموال« فساد ال�جارات و قلة الفضل فيها- »و 
النفس« قال موت ذريع - »و الثمرات« قلة ريع ما يزرع و قلة بركة الثمار- 
»و بشر الصابرين« عند ذلك خبروج القائم ع ث قال يل اي حممد هذا أتويله إن 

ُ َو الرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلم.«5و6 هللا عز و جل يقول - َو ما يبَْعَلُم أَتْويَلُه ِإلَّ اللَّ
قال رسول هللا: »سيايت علي اميت زمان يكثر الفقراء و يقل العلماء و يق�ض 
العلم و يكثر اهلرج ث اييت بعد ذلك زمان يقرا القرآن رجال لجياوز تراقيهم.«7 
وامللفت أن الدول واحلكومات تتسببان يف ضوء ضعفهما وغياب التخطيط 
بغالء البضائع والفقر املتزايد للناس، كما ميكن التسليم ابن األعداء السيما 
يف البلدان االسالمية، يؤدون إىل إهدار األموال والبضائع الكثرية، وحىت أننا 
شهدان ومازلنا نشهد يف الكثري من احلاالت ان حماصرة الكفار وامللحدين، 

الفقر والغالء في آخر الّزمان
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حكومة العالم الخفّیة

للمسلمني تسببت بوقوع اجملاعة والغالء، ومع ذلك ال جيب إغفال تقصريان 
يف هذا اجملال. 

إن الكثري من الذنوب واآلاثم، تؤدي إىل نزول العذاب اإلهلي، وال يتجسد 
العذاب االهلي يف بعض األحيان يف هيئة عواصف عاتية بل على شكل 
غالء وفقر. ونقرأ يف الرواايت: »إن هللا إذا غضب على أمة ل ينزل با عذاب 
خسف و ل مسخ منلت أسعارها و حي�س عنها أمطارها و يلي عليها أشرارها.«8 
نقرأ يف کتاب هللا: »َو لَُنذيَقنبَُّهْم ِمَن اْلَعذاِب اْلَْدن ُدوَن اْلَعذاِب اْلَْكرَبِ َلَعلَُّهْم 

يبَْرِجُعون.«9 
قال االمام الصادق يف تفسري هذه اآلية: »العذاب الدن غالء السعر و 

الكرب خروج املهدي بلسيف.«10 
لذلك فان اعتربان »غالء األسعار« عذااب، فيجب أن نعلم ابن العذاب ال 
ينزل إال كنتيجة ألعمالنا. مثاًل: »الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر.«11 و 
قال رسول هللا: »اي معشر املسلمي إايكم و الزن فإن فيه ست خصال 
ثالث يف الدنيا و ثالث يف اآلخرة فأما اليت يف الدنيا فإنه يذهب بل�هاء و يورث 
الرب و سوء  يوجب سخط  فإنه  اآلخرة  اليت يف  أما  و  العمر  ينقص  و  الفقر 

احلساب و اخللود يف النار...«12 
ولقد أتى اإلمام علي يف رواية على ذكر بعض أعمال االنسان واليت 

تؤدي إىل الفقر: 
1. »ترك نسج العنك�وت يف ال�يت يورث الفقر؛

2. و ال�ول يف احلمام يورث الفقر؛
3. و الكل على اجلنابة يورث الفقر؛
4. و ال�خلل بلطرفاء يورث الفقر؛ 
5. و ال�مشط من قيام يورث الفقر؛ 

6. و ترك القمامة يف ال�يت يورث الفقر؛ 
7. و اليمي الفاجرة تورث الفقر؛ 

8. و الزن يورث الفقر؛ 
9. و إظهار احلرص يورث الفقر؛ 

10. و النوم بي العشاءين يورث الفقر؛ 
11. و النوم ق�ل طلوع الشمس يورث الفقر؛ 

12. و ترك ال�قدير يف املعيشة يورث الفقر؛
13. و قطيعة الرحم يورث الفقر؛ 

14. و اع�ياد الكذب يورث الفقر؛ 
15. و كثرة الس�ماع إىل الغناء يورث الفقر؛ 

16. و رد السائل الذكر بلليل يورث الفقر.«13 
ويف املقابل فان بعض األعمال تؤدي إىل زوال الفقر والتوسع يف الرزق. إذ 

يقول اإلمام علي أمري املؤمنني يف هذه الرواية:
»أ ل أن�ئكم بعد ذلك مبا يزيد يف الرزق؟ قالوا: بلى اي أمري املؤمني! فقال: 

1. اجلمع بي الصالتي يزيد يف الرزق؛ 
2. و ال�عقيب بعد الغداة و بعد العصر يزيد يف الرزق؛ 

3. و صلة الرحم تزيد يف الرزق؛ 
4. و كسح الفناء يزيد يف الرزق؛ 

5. و مواساة الخ يف هللا عز و جل يزيد يف الرزق؛ 
6. و ال�كور يف طلب الرزق يزيد يف الرزق؛

7. و الس�غفار يزيد يف الرزق؛ 
8. و اس�عمال المانة يزيد يف الرزق؛ 

9. و قول احلق يزيد يف الرزق؛ 
10. و إجابة املؤذن يزيد يف الرزق؛ 

11. و ترك الكالم يف اخلالء يزيد يف الرزق؛ 
12. و ترك احلرص يزيد يف الرزق؛ 
13. و شكر املنعم يزيد يف الرزق؛ 

14. و اج�ناب اليمي الكاذبة يزيد يف الرزق؛ 
15. و الوضوء ق�ل الطعام يزيد يف الرزق؛ 

16. و أكل ما يسقط من اخلوان يزيد يف الرزق؛ 
17. و من س�ح هللا كل يوم ثالثي مرة دفع هللا عز و جل عنه س�عي نوعا من 

ال�الء أيسرها الفقر.«14 
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ويهود الدونمة

جمعیة بناي فرث

مجعية بناي فرث أو أبناء العهد
النشأة واهلدف

املعاصرة، ال ختتلف عن  أقدم اجلمعيات  »بنای برت« مجعية يهودية من 
املاسونية من حيث املبادئ واهلدف وعضويتها مقصورة على اليهود وخدمتها 

موجهه الدعم الصهيونية العاملية.
أسسها اليهودي األملاين هنري جونس وعشرة من اليهود هاجروا إىل »أمريكا«، 
ويف مدينة »نيويورك« حيث استقر هبم املقام حصلوا على ترخيص إبنشاء 

اجلمعية يف 1843/10/13م.
أسست أول حمفل هلا عام 1888م. بـ»فلسطني« ولغته الرمسية هي العربية 

وأبرز شخصياته نحوم سوكولوف وحاييم خنمان وحالييم وإيزمن.
عملت املنظمة على إنشاء مستعمرات يهودية صغرية يف فلسطني وكانت 
»موتسا« أول قرية يهودية يؤسسوهنا عام 1894م. ابلقرب من »القدس«. 
النفس  عامل  فرويد  سيجموند  اليهودي  العامل  اجلمعية  أعضاء هذه  أبرز  من 

املعروف الذي انضم إليها عام 1895م.
أنشأوا مجعية ملكافحة التعرض لليهود يف العامل ومعاداة السامية عام 1913م. 
اجلمعية  لدى  األمريكي  للوفد  رئيسا  عمل  فيليب كلوزنيك  رؤسائها  أحد 

العامة لألمم املتحدة.
قال وزير اخلارجية األمريکی فوسرت داالس يف احلفل الذي أقامته مجعية بنای 

برث يف 1965/5/8: 
إن مدنية الغرب قامت يف أساسها على العقيدة اليهودية يف الطبيعة الروحية 
لإلنسانية، ولذلك جيب أن تدرك الدول الغربية أنه يتحتم عليها أن تعمل 

بعزم أكيد من أجل الدفاع عن هذه املدنية الىت معقلها إسرائيل.1

الهداف املعلنة للجمعية
لكل مجاعة أو نظام أهداف معلنة وابلطبع فهي أهداف ال غبار عليها ومن 

األهداف املعلنة لبنای برث:
- حب اخلري لإلنسانية والعمل على حتقيق الرفاهية هلا، ومساعدة الضعفاء 

والعجزة وتقدمي املساعدات للمستشفيات اخلريية.
- تقوم على افتتاح بيوت الشباب يف مجيع أحناء العامل. 

- تقوم ابلدفاع عن حقوق اإلنسان. 
- تعمل على التصدي ألي حماولة للنيل من اجلنس اليهودي.

- مساعدة ضحااي الكوارث الطبيعية. 

الهداف احلققة للجمعية
العامل، ودعم  ليسود  اليهودي  العنصر  للجمعية هو إعالء  اهلدف احلقيقي 

املاسونية العاملية الصهيونية وحتقيق أهدافها.
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مصطفی كمال أاتتورك اليهودي األصل.حكومة العالم الخفّیة
وأما أفكارهم وما يعتقدون فحدث وال حرج، فإهنم يعتقدون أن سبااتی هو 
مسيح بين إسرائيل املخلص لليهود، ويقولون إن اجلسم القدمي لسبااتی صعد 
إىل السماء وعاد أبمر هللا يف شكل مالك يلبس اجللباب والعمامة ليكمل 

رسالته!!
• ال يصومون وال يصلون وال يغتسلون من اجلنابة وقد يظهرون بعض شعائر 

اإلسالم يف بعض املناسبات كاألعياد للخداع.
• حيرمون الزواج من املسلمني حىت ال يتعرف أحد على أفكارهم وحقيقة 

دينهم.
• هلم أعياد كثرية أكثر من عشرين يرتكبون فيها الفواحش ويطفئون فيها 

األنوار حىت إن مواليد تلك الليلة من الزان يطلقون عليهم )املبارکون (.
يضعون  والرجال  الصفراء  األحذية  ينتعلن  فالنساء  • هلم زي خاص هبم، 

قبعات صوفية بيضاء مع لفها بشال أخضر.
• يهامجون حجاب املرأة ويدعون إىل السفور واالختالط بني النساء والرجال.
ويتحلون ابخلصال  اإلسالم كالماً،  يظهرون  أهنم  رغم  يهودية  عقيدهتم   •

األساسية لليهود.
• هلم عالقة تعاون ابملاسونية العاملية الصهيونية ويعملون معها على حماربة 

اإلسالم وكل األداين وكبار املاسونية منهم.
• ال يزالون يعيشون يف تركيا حىت اآلن ويسيطرون على وسائل اإلعالم وهلم 

مناصب كبرية وحساسة يف الدولة ويسيطرون على اقتصاد البالد.
• سامهوا يف تكوين مجاعة االحتاد والرتقي الرتكية اليت قضت على اخلالفة 
االعرتاف ابإلسالم كدين  الدولة وعدم  علمانية  وأعلنت  برتكيا  اإلسالمية 
للدولة يف 1924م. بعد االنقالب الذي قاده مصطفى كمال أاتتورك وال 

تزال تركيا علمانية حىت اآلن.2
لقد لعبت مجاعة يهود الدومنة دوراً خطرياً يوازي الدور الذي لعبته املاسونية 
اليهودية والصهونية العاملية يف القضاء على اإلسالم يف تركيا وأوراب والتمكني 

لدولة إسرائيل يف أرض فلسطني.
وهي  اآلن  حىت  لإلسالم  العدائي  نشاطها  متارس  اجلماعة  تلك  تزال  وال 
أخطر من املاسونية ألهنم يظهرون اإلسالم وحياربونه من الداخل وتلك هي 

خطورهتم احلقيقية.

اهلوامش:
1. انظر املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة.

2. املصدر السابق.

املصدر: منصور ع�د احلکيم، »العال رقعة الشطرنج منظمات سرية حترک العال قدميا 
وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الک�اب العريب، 2005م.

- تقوم اجلمعية بشكل واضح وصريح بدعم الوجود اإلسرائيلي يف فلسطني 
وتشجيع اهلجرة اليهودية إليها.

كان هلم دور ابرز يف احلرب العاملية األوىل، وقاموا بشن هجوم على ه�لر 
حني حكم »أملانيا« وجاء للحكم عام 1933م.

استطاعت اجلماعة التغلل يف احلياة األمريكية واإلجنليزية وحتكمت يف شئون 
االجتماع والسياسة واالقتصاد.

- يستخدمون املال واجلنس للدعاية املركزة من أجل حتقيق أهداف اليهودية.
- عملوا على خطف أدولف آخيمان النازي الذي اشرتك مع هتلر يف حرق 
اليهود أايم احلرب العاملية الثانية وهرب بعدها إىل »األرجنتني« فقاموا خبطفه 

عام 1960م. إىل إسرائيل حيث حوكم هناك وأعدم عام 1962م. 
تعمل اجلمعية على حتقيق ما جاء يف بروتوكوالت حكماء صهيون وطموحات 

املاسونية العاملية.
فروعها منتشرة يف الوالايت املتحدة األمريكية و»بريطانيا« وأملانيا و»فرنسا« 

و»أسرتاليا« و»أفريقيا« وبعض دول آسيا
كان هلا حمفالن يف مصر، »حمفل ماغني دافيد« رقم 436 واألخر »حمفل 
وقف  مت  وقد  واألملانية  ابلعربية  مطبوع  وقانوهنما   365 رقم  ميمونت« 

نشاطهما يف مصرفی الستينيات مع احملافل املاسونية والبهائية.

يهود الدومنة
النشأة واهلدف

هي مجاعة من اليهود أسسها اليهودي س�ااتی زيفی )1626-1675م.( 
إسباين األصل، ترکی اجلنسية واملولد والنشأة.

أعلن أنه مسيح بين إسرائيل املوعود عام 1648م. فاعتقلته السلطات الرتكية 
وانقشه العلماء يف ادعاءاته وملا أدرك أنه سوف يقتل أظهر رغبته يف اإلسالم.

وواصل دعوته بعد إسالمه وأمر أتباعه أن يظهروا اإلسالم على أن يظلوا يف 
الباطن يهودا!!

كتشفت السلطات الرتكية اليت مسحت له ابلدعوة يف صفوف اليهود بعد 
عشر سنوات أنه ما زال على يهوديته وأن إسالمه كان خدعة فتم نفيه إىل 

»ألبانيا« ومات هبا.
وقد تزوج هذا اليهودي بفتاة بولندية آمنت بدعوته تدعى سارا، وكانت من 

أهم أتباعه وأعوانه.
نطحان  وإبراهام  جليب،  مصطفی  الطائفة  هذه  يف  الشخصيات  أهم  ومن 
اليهودي الذي كان رسول »سبااتی« إىل الناس، وجوزيف بيلوسوف وهو 
خليفة سبااتی ووالد زوجته الثانية وكان له اسم حرکی هو ع�دالغفور أفندي.
واستوطنت هذه اجلماعة منطقة الغرب من آسيا الصغرى وال يزالون يكيدون 

لإلسالم حىت اآلن.
أما أهدافهم يف املاضي فكانت القضاء على الدولة العثمانية الرتكية وإلغاء 
حكومة العالم الخفّیةاخلالفة اإلسالمية، وجنحت يف ذلك عن طريق مجاعة االحتاد والرتقي بقيادة 
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القتل الصامت

الحشرات،
كائنات تملك قابلیة سالح مدمر

نشاهد يف الرسوم املتحركة1 وأفالم اخليال ابن طائرا صغريا، يتحول إىل سالح 
ضخم ويطلق النار على الناس، وابلرغم من صعوبة تصديق هذا، لكن ذلك 
حيدث مرارا يف الوقت احلاضر. إن تصور أن احلشرات اليت حتيط بنا، تتحول 
إىل سالح يستخدمه العدو إلستهدافنا هو أمر مؤمل، لكن احلقيقة تكمن 
يف أن بعض احلكومات، استخدمت هذا األسلوب خالل العقود املنصرمة 

ملواجهة الشعوب. 
إن السالح البيولوجي2 هو مصطلح استخدم هلكذا مواجهات. وقد شكلت 
من  فرتة  يف  هلا  وكان  اإلجراء،  هلذا  الرئيسية  األدوات  إحدى  احلشرات 
الزمن، إستخدامات هائلة.3 إن حرب احلشرات،4 هي ضرب من احلروب 
البيولوجية5 اليت تستخدم احلشرات ملهامجة العدو. وقد استخدمت احلشرات 
للمرة األوىل من قبل »الياابن« كسالح يف املعارك مع عدة دول طوال احلرب 
العاملية الثانية، وماعدا الياابن، أهتمت عدة بلدان أخرى بتطوير واستخدام 

أسلحة احلشرات.6
إن أحد أساليب استخدام هذا النوع من احلروب، يتمثل يف تلويث احلشرات 
ما،  مرض  نشر  من  تتمكن  لكي  املوقع  ذلك  يف  وإطالقها  ُمعلة  بعوامل 
لقاح وعالج مرض  اليوم حتديد  أنه مت  العدو. وابلرغم من  والقضاء على 
الطاعون،7 لكنه كان أحد أوائل األسلحة اليت استخدمت بواسطة برغوثة 
إابن  األوىل  للمرة  استخدم  قد  األسلوب كان  وهذا  الناس.  الفئران8 ضد 
الياابنية قد  الثانية بعام 1941م. وكانت الطائرات  اندالع احلرب العاملية 
أطلقت الرباغيب امللوثة ابلطاعون فوق مدن يف »الصني«، يف خطوة لنشر 

مرض الطاعون.9 وحسب التقارير املوجودة، فان الطائرات الياابنية قامت 
يف كل مرحلة برش 15 مليون برغوثة فوق 11 مدينة صينية، ما أدى إىل 
تفشي وابء الطاعون،10 وابلتايل وفاة 94 الف شخص على إثر هذا املرض 

يف األعوام من 1937 إىل 1941م.11
احلرب  املتحاربة يف  األطراف  أحد  اليت كانت  »امريكا«  استطاعت  كما 
العاملية الثانية، ومن خالل مترير مؤامرات واسعة، احلصول على املعلومات 
املتعلقة هبذا األسلوب احلريب من العلماء الياابنيني، والقيام بتأسيس ترسانة 
االسلوب  هذا  عن  الكشف  وبعد  احلشرات.12  فيها  استخدمت  أسلحة 
احلريب، بذل الربيطانيون والروس واألملان حماوالت الستخدام هذا األسلوب 
من أجل حتقيق مآرهبم، لكن االمريكيني كانوا يف هناية املطاف هم من مضى 
قدما يف نشاطاهتم، وابلرغم من أن مجيع هذه اإلختبارات كانت سرية، لكن 

حصيلتها متثلت يف مقتل عدد من األانس.13

احلشرات اليت تعد سالحا كامنا
وماعدا الطاعون، فان هناك الكثري من األمراض اليت تستطيع اإلنتقال إىل 
الليشمانيا15  وداء  املالراي14  فيها  مبا  احلشرات  طريق  عن  اإلنسان  جسم 
الشاملة  األمراض  من  وهي  والتيفوس،18  الالمي17  وداء  الصفراء16  واحلمى 
واخلطرية اليت تنتقل من خالل حشرة ما. إن كال من هذه احلشرات اليت 
تنقل هذه األمراض، تعد حبد ذاهتا سالحا قادرا على إابدة شعب ما. وعلى 
الرغم من أن هذا األسلوب، عفا عليه الزمن، وظهرت حروب حديثة، لكن 

احلشرات تعد من أبسط األساليب لفرض تكاليف ونفقات على بلد ما.19
ومت حلد االن إستخدام عدد قليل من هذه احلشرات كسالح ضد الناس، 
لكن هذا ال مينعنا من الزعم ابن العلماء املرتزقة العاملني يف مراكز التسليح، 
جتاهلوا هذه احلشرات وال جيرون عليها إختبارات. إن تفشي فريوس زيكا،20 
ميثل أحدث مثال على إستخدام احلشرات، كناقل لألمراض ونشرها بني 
الناس، إن فريوس زيكا يؤدي إىل حدوث طفرات جينية فظيعة، تربك تكامل 

رأس ودماغ األطفال حديثي الوالدة.21
الفريوس  هذا  إن  »ايدس«،22  حشرة  زابىن  عرب  ينتشر  زيكا  فريوس  إن 
الذي نشر بواسطة إطالق حشرات معدلة وراثيا، كانت حسب زعم شركة 
املالراي  املقرر أن تقلص من نطاق تفشي مرض  تكنولوجيا حيوية،23 من 
ومحى الضنك يف »الربازيل«، بسرعة، لكن وبسبب خطأ يف احلساابت، 
تنامت بشدة،  بل  الفريوس فحسب  الناقلة هلذا  مل تقضي على احلشرات 
وشاهدان ان النساء الربازيليات ولدن ألوف األطفال الذين كانوا يعانون من 

مشاكل يف الدماغ، والناجتة عن تفشي هذا الفريوس.24
إن إنتشار الزيكا يف الربازيل، اشتد لدرجة أن إقامة أوملبياد ريو 2016م. 
يف هذا البلد، واجهت حتدايت كبرية، ومت تداول أخبار تفيد بنقل األوملبياد 
من الربازيل إىل بلد اخر.25 وابلرغم من أنه مل يتم حلد االن احلصول على 
واثئق دامغة يف العامل، لكن الكثريين يذهبون إىل أن إنتاج ونشر هذا الفريوس 
عن طريق احلشرات، كان مؤامرة وسالحا بيولوجيا استخدم ضد الشعب 
الربازيلي. الن إطالق احلشرات الناقلة للفريوس يف الطبيعة هبذه الطريقة، هو  
عمل غري عقالين. وقد أماطت وسائل اإلعالم الغربية يف االونة األخرية اللثام 
عن أن تقارير نشرت عرب الفضاء اجملازي تظهر أن فريوس زيكا، هو حرب 
بيولوجية امريكية ضد البشرية وحصيلة التالعب اجليين على هذه الربغوثة 
يف املختربات االمريكية. ويوجد يف الربازيل وحدها أربعة ماليني إنسان على 

األقل معرضون لإلصابة هبذا املرض.26
واألمثلة االخرى  على جرائم اإلرهاب احليوي ميكن مشاهدهتا يف إجراءات 
تلويث  املثال، مت عام 1940م.  املتعافبة، على سبيل  االمريكية  اإلدارات 
سجناء »شيكاغو«27 األبرايء بفريوس املالراي لكون أرواحهم ال قيمة هلا 
لدى اإلدارة االمريكية،28 وابلرغم من هذا اإلجراء مل يتم على نطاق واسع، 
لكن هدفهم كان، دراسة أثر العقاقري اجلديدة اليت أنتجوها، ودراسة نتيجة 
إختباراهتم على اإلنسان.29 وأحد اإلجراءات االخرى من هذا القبيل حصل 
عام 1952م. وأظهرت الواثئق اليت نشرهتا املراكز األملانية يف هذا العام أن 
لنشر مرض  البيولوجية  األسلحة  الكورية،  احلرب  استخدمت30 يف  امريكا 

احلمى النزفية.31
إن احلمى النزفية هي مرض حاد مصحوب حبمى ونزيف دموي، إذ ينتقل 
التماس ابلدم أو اإلفرازات أو جثة  الُقرادة أو  فريوسها32 عن طريق لسعة 
املاشية واإلنسان امللوث. ومت تشخيص هذا  املرض للمرة االوىل يف »القرم« 
ابوكرانيا عام 1944. 33 وامللفت يف هذا املرض هو مبا أن القرادات احلاملة 
للفريوس فتكت ابلطرف االخر، لكن وعلى إثر تلوث احليواانت وترك جثثها 
على األرض، أصيب اجلنود االمريكان هبذا املرض أيضا وقضت موجة املرض 
على ثالثة االف جندي امريكي، وبذلك فان هذا املرض أجهز على الطرفني 

املتحاربني معا.34
إن محى الضنك35 هي مرض فريوسي أيضا، ويطلق عليه أيضا الضنك أو 
احلمى الكاسرة للعظام. وينتقل هذا املرض إىل اإلنسان عن طريق برغوثة 
تدعى ايدس.36 وهذه الربغوثة أصبحت تعرف ابلنمر األسيوي وتنتشر يف 
املناطق االستوائية من العامل السيما جنوب شرق اسيا مبا فها »ماليزاي«.37 
وعالئم هذا املرض هي الصداع ووجع الظهر ومحى شديدة عادة، ويف بعض 
احلاالت، حكة وطفح يف األجزاء املختلفة من اجلسم يؤدي يف حالة عدم 

عالجه إىل وفاة الشخص املريض.38

إبدة النسل الصارخة بسالح احلشرات
وقد توصلت احلكومة الكوبية عام 1981م. إىل نتيجة مؤداها أن مقتل 
300 الف من مواطنيها بسبب مرض محى الضنك، كان انمجا عن نشاطات 
اإلرهاب احليوي للجيش االمريكي يف »كواب«.39 وقام مندوب كواب الدائم 
لدى األمم املتحدة واستنادا إىل األدلة املتحصلة، بتنظيم دعوى تالها يف 
األمم املتحدة، إحتج وشكا فيها على هذه اجلرمية االمريكية، لكن وبرغم 

مضي عشرات السنني على تلك الدعوى فانه مل يتم البت فها حلد االن.40
هدية  إرسال  يتم  واجلائعة،  الفقرية  االفريقية  الشعوب  سكان  تزايد  وكلما 
جديدة إليهم من جانب الغرب عن طريق احلشرات احملورة يف الغرب، لكي 
يتم القضاء على جزء من السكان. وهذه إابدة نسل صارخة يف العامل. ففي 
املنظمات  من  الباكستانية«41  الطبية  »اجلمعية  طلبت  2011م.  سبتمرب 
اإلستخباراتية إجناز حبوث حول اإلنتشار املتعمد لفريوس محى الضنك يف 
هذا البلد، إن حتليق الطائرات االمريكية من دون طيار فوق بعض املناطق 
الباكستانية وما يستتبعه من تفشي مرض الضنك بني الشعب الباكستاين، 
وجبانب نشاطات االرهاب احليوي االمريكي، هي حوادث دفعت األطباء 
الباكستانيني للتقدم هبذا الطلب. ويرى هؤالء األطباء أن القرادات احلاملة 
الطائرات. ويف هذه  بواسطة هذه  الناس  ترش على رؤوس  الضنك  حلمى 

السنة، أصيب 12 الفا من أبناء الشعب الباكستاين هبذا  املرض.42

أسلحة ل ميكن السيطرة عليها، احلرائق اليت تطال اجلميع
إن استعمال احلشرات كسالح بيئي وانتقال املرض عن طريق احلشرات، ال 
ميثل طريقة حتبذها احلكومات دائما ، إن هذه احلشرات قادرة يف املرحلة 
االوىل على القضاء على من قام بنشرها ورشها. ويف إحدى القنابل احلشرية43 
اليت ألقتها الياابن على الصني، أدى إخرتاق عدة حشرات ملقصورة الطيار 
إىل إصابة الطيار ومساعده مبرض الطاعون، ووفاهتما. ومبا أن هذه األمراض 
قد تنتقل بنسبة مئوية من اخلطأ إىل منطقة اإلستخدام، فانه ال ميكن التحكم 
هبا، وتنطوي  على أخطار أكثر ملستخدميها. وبشكل عام فان من الصعوبة 

مبكان السيطرة على هذه األسلحة.
إن احلدود اجلغرافية قد تضاءلت يف الوقت احلاضر، وتتزايد فيها إمكانية 
دراسات  إجناز  يتم  ذلك،  ومع  مستخدميها،  حنو  املرض  موجات  إرتداد 
وحبوث واسعة على انتتقال األمراض عن طريق احلشرات، بينما أصبحت 
هذه املختربات يف خدمة ترساانت االسلحة. ورمبا يعود سبب تزايد األمراض 

القتل الصامت
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املعدية44 يف العقود املاضية، إىل إستخدام هذه األسلحة. واجلميع يتساءل: 
ملاذا تزايدت الوفيات من جراء األمراض املعدية رغم تزايد أخذ املضادات 

احليوية؟45
وتظهر التقارير العلمية أن نسبة الوفيات الناجتة عن األمراض املعدية يف امريكا 
اإلحصاءات  هذه  لكن  العشرين،  القرن  من  الثمانية  العقود  يف  إخنفضت 
شهدت زايدة مفاجئة منذ عام 1981م. حىت 1995 بنسبة 58 ابملائة. 
وامللفت أن هذه احلقبة شهدت ذروة اإلختبارات االمريكية على األسلحة 
البيولوجية.46 ومن جهة أخرى، فان األخطاء البشرية يف إنتاج مرض ما، 
ميكن أن تودي حبياة ماليني األانس يف أرجاء العامل، وحىت ميكن إنتاج مرض 
ال ميكن إجياد عالج له على اإلطالق. إن فريوس األيدز47 هو واحد من 
هذه التالعب الذي كان مقررا أن يستخدم يف البداية كسالح بيولوجي. ويف  
عام 1969، وضع الكونغرس االمريكي ميزانية قدرها 10 ماليني دوالر 
بتصرف وزارة الدفاع، إلنتاج عامل على مدى 5 إىل 10 سنوات، تعجز 

املناعة الطبيعية يف مقابله.48
وابلرغم من أنه مل يكن مقررا بداية أال يبقى هذا املرض من دون عالج، إال 
أن الطفرات اخلطرية أو األخطاء البشرية أدت إىل تفشي مرض األيدز بنفس 
اخلصائص املطلوبة بعد عدة سنوات. وكان قد مت بداية إختبار هذا املرض 
على الشعوب االفريقية وانتشر فيها، لكن ويف ضوء عدم قدرة صانعيه على 

التحكم فيه، فانه طال الحقا حىت شعوب الدول الغربية السيما امريكا.49
ورمبا ميكن القول بتجرؤ أن احلشرات هذه االسلحة الصغرية اليت تستخدم 
من دون الضغط على الزاند ضد الشعوب، ال سبيل أمامها إلقتحام أجواء 
بالدان، لكن ومبا أن الدول اجملاورة اليران، هي يف قبضة امريكا اليت هي العدو 
األول للجمهورية االسالمية، لذلك فهي تشكل التهديد األول لبالدان. إن 
دخول البضائع املهربة من حدود هذه البلدان إىل ايران ميكن أن ينطوي على 
هدااي غري مطلوبة تعرض البالد ملشاكل كبرية، رغم أن التخطيط التسليحي 

للعدو، ذهب إبجتاه إنتاج أسلحة أصغر من احلشرات. 
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صاحل الطائي

لتمكينه   املهدّي لإلمام  تعاىل  أعّدها هللا  اليت  النصرة  أنواع  فضال عن 
من غزو الفضاء، وفتح اجملرّات؛ ليظهر اإلسالم فيها، من هللا سبحانه عليه 
كذلك بقدرات إعجازية فائقة عظيمة فيها الكثري من الدالالت على عظم 
القدرات  امللقاة على عاتقه؛ ومنها مهمة فتح األكوان، ومن هذه  املهّمة 

اخلارقة:

الرقي يف الس�اب
ثالثة مصطلحات ترتبط فيما بينها يف عالقة متينة، هي على التوايل: الرقي، 
واألسباب، والسلطان، ومبجموعها تنشأ رابطة تتصل مبهمة الريف يف األسباب 

أحد مكوانت احلركة الكونية املهدوية.
• فالرقي هو: الصعود إىل األعلى، قال الراغب الصفهاين: 

رقيت يف الدرج والسلم أرقى رقي.1
• واألسباب: مجع سبب، وهو عند الراغب: 

احل�ل الذي بصعد به النخل، ومجعه أس�اب، ومسي كل ما ي�وصل به إىل شيء 
س��ا.2

• والسلطان جاء عنه يف كتاب هللا العزيز: 
ْنِس ِإِن اْسَ�َطْعُ�ْم َأْن تبَنبُْفُذوا ِمْن َأْقطَاِر السََّماَواِت َواْلَْرِض  »اَي َمْعَشَر اجلِْنِّ َواإْلِ

فَانبُْفُذوا َل تبَنبُْفُذوَن ِإلَّ ِبُسْلطَاٍن«3
قال الراغب األصفهاين: 

السلطان،  مُسّي  ومنه  ف�سلط...  سلطثه  يقال:  القهر،  من  ال�مكن  السالطة: 
والسلطان يقال يف السالطة... ومُسّي احلجة سلطانة.4

عن معىن السلطان قال القرطيب يف تفسريه: والسلطان: العذر. قال ابن ع�اس: 
إن اس�طع�م أن تعلموا ما يف السماوات وما يف الرض فاعلموه، ولن نع�موه إل 

بسلطان أي ب�ينة من هللا تعاىل. 
وعنه أيضا أن معىن »َل تبَنبُْفُذوَن ِإلَّ ِبُسْلطَاٍن«: 

ل خترجون من سلطاين وقدريت عليكم. 
قال ق�ادة: 

قدرات اإلمام اإلعجازية
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ل تنفذون إل مبلك وليس لكم ملك، وقيل: ل تنفذون إل إىل سلطان.5
وقال الطربي: 

السموات والرض،  أطراف  أن توزوا  اس�طع�م  إن  معىن ذلك:  بعضهم:  قال 
ف�عجزوا ربكم حىت ل يقدر عليكم، فجوزوا ذلك، فإنكم ل توزونه إل بسلطان 

من ربكم. 
وقال آخرون: 

من  هاربي  فانفذوا  والرض،  السموات  أقطار  من  تنفذوا  أن  ذلك:  معىن  بل 
املوت، فإن املوت مدرککم. 

وقال آخرون: 
بل معىن ذلك: إن اس�طع�م أن تعلموا ما يف السموات والرض فاعلموا. 

وقال آخرون: 
معىن قوله: »َل تبَنبُْفُذوَن« ل خترجون من سلطاين.

وأما األقطار فهي مجع قطر، وهي األطراف. وأما قوله: »ِإلَّ ِبُسْلطَاٍن« قال 
ب�ينة، وقال آخرون: إل حبجة وقال آخرون: إل مبلك  بعضهم: معناه: إل 
وليس لكم ملك. وأويل األقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال معىن ذلك: 

إل حبجة وبينة، ألن ذلك هو معىن السلطان يف کالم العرب.6
 من دالئل ارتباط هذه املصطلحات الثالثة ابلكونة نرى أن النيب األكرم
مل يتطرق إليها يف أحاديثه - علی کثرهتا - إال يف حالتني، األوىل: يف حديثه 
عن واقعة املعراج، والثانية: يف حديثه عن اإلمام املهدي، داللة على أن 
الرقي هو الصعود الذي سيمارسه اإلمام املهدي للرقي إىل العوامل األخرى 

كما مارس هو الصعود يف املعراج.
ث إن القرآن قرن الرقي ابلصعود إىل السماء العليا، ففي كّل اآلايت اليت ورد 
فّسر على أنه: الطريق أو املسلك بني  فيها لفظ )األسباب( مجعاً ومفرداً 

األرض والسماء كما يف قوله سبحانه وتعاىل: 
نبَْيا َواآْلِخَرِة فبَْلَيْمُدْد ِبَسَ�ٍب ِإىَل السََّماِء  ُ يف الدُّ »َمْن َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن يبَْنُصَرُه اللَّ
ثَّ ْليبَْقَطْع فبَْليبَْنظُْر َهْل يُْذِهَبَّ َكْيُدُه َما يَِغيُظ«7 أي بطريق أو مبسلك من مكانه 

الذي هو فيه إىل السماء اليت فوقه. 
قال الطربي: 

اخ�لف أهل ال�أويل يف املعن فقال بعضهم: عن با نيب هللا و ف�أويله على 
قول بعض قائلي ذلك: من كان من الناس حيسب أن لن بنصر هللا حممدًا يف 
الدنيا واآلخرة، فليمدد حب�ل - وهو الس�ب - إىل السماء: يعن مساء ال�يت، 
وهو سقفه، ث ليقطع الس�ب بعد الخ�ناق به، فلينظر هل يذهب اخ�ناقه ذلك 

وقطعه الس�ب بعد الخ�ناق ما يغيظ. 
وقال آخرون: 

ليقطعه عنه ومنه،  ن�يه ويکاهد هذا المر  من كان يظن أن لن ينصر هللا 
فليقطع ذلك من أصله من حيث أيتيه، فإن أصله يف السماء، فليمدد بس�ب إىل 

السماء، ث ليقطع عن النيب الوحي الذي أيتيه من هللا. 
وقال آخرون: 

معىن النصر ها هنا الرزق. 
وقال آخرون : 

من كان يظن أن لن يرزقه هللا يف الدنيا واآلخرة، فليمدد بس�ب إىل مساء ال�يت ث 

ليخ�نق، فلينظر هل يذهّب فعله ذلك ما يغيظ، أنه ل يرزق.8
واألمر ذاته يتكّرر يف حوار فرعون مع هامان، كما يف قوله تعاىل: 

ُموسى...«9  ِإلِه  ِإىل  فََأطَِّلَع  السَّماواِت  َأْس�اَب  ٭  اْلَْس�اَب  أَببُْلُغ  َلَعلِّي   ...«
حيث قال ابن کثري: 

قال سعيد بن ج�ري وأبو صاحل: أبواب السماوات وقيل طرق السماوات.10
وقال الطربي: 

اخ�لف أهل ال�أويل يف معىن الس�اب يف هذا املوضع. 
أبس�اب  عن  آخرون:  وقال  طرقها،  السماوات:  أس�اب  بعضهم:  فقال 
السماوات: أبواب السماوات. وقال آخرون: بل عن به منزل السماء، وأن 
السبب: هو كل ما تسبب به إىل الوصول إىل ما يطلب من حبل وسلم 

وطريق وغري ذلك.11
وكذلك يف قوله تعاىل »َأْم هَلُْم ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَْرِض َوَما ببَيبْنبَُهَما فبَْليبَْرتبَُقوا يف 

اْلَْسَ�اِب«12 قال الطربي: 
وإن كان هلم ملك السموات والرض وما بينهما، فليصعدوا يف أبواب السماء 
وطرقها، فإن كان له ملك شيء ل ي�عذر عل�ه اإلشراف عليه، وتفقده وتعهده. 

عن أنس، قال: 
الس�اب أدق من الشعر، وأشد من احلديد، وهو بكل مكان، غري أنه ل يرى. 
وأصل الس�ب عند العرب: كّل ما تس�ب به إىل الوصول إىل املطلوب من ح�ل 

أو وسيلة أو رحم، أو قرابة، أو طريق، أو حمّجة وغري ذلك.13
وقال القرطيب: أي فليصعدوا إىل السموات. يقال: رقي يرقى وارتقى إذا صعد، 
وقيل: الس�اب أبواب السموات اليت تنزل املالئكة منها، قاله جماهد وق�ادة. 
قال زهري: ولو رام أس�اب السماء بسلم، وقيل: الس�اب السموات نفسها، 
أي فليصعدوا مساء مساء. وقال السدي: يف الس�اب يف الفضل والدين، وقيل: 
أي فليعلوا يف أس�اب القوة إن ظنوا أهنا مانعة. وقيل: الس�اب احل�ال، يعن إن 

وجدوا ح�ال أو س��ة يصعدون فيه إىل السماء فلريتقوا.14
ظاهر  من  يبدو  هللا كما  أولياء  لبعض  اترخيياً  حنقق  األسباب  يف  الرقي 
الرواايت، ومنهم ذو القرني كما يف حديث القرآن عن ايجوج وماجوج وهو 
قوله سبحانه وتعاىل يف »سورة الكهف«: »ِإنَّ َمكَّنَّا َلُه يف اْلَْرِض َوآتبَيبَْناُه ِمْن 
 :ُكلِّ َشْيٍء َس�بًَ�ا ٭ فَأَتبَْ�َع َس�بًَ�ا«15 الذي قال القرطيب بشأنه: قال علي

»سخر له السحاب، ومّدت له الس�اب، وبسط له يف النور، فكان الليل والنهار 
عليه سواء.«16

ويف احلديث عن جابر بن ع�دهللا النصاري قال: مسعت رسول هللا يقول:
»إن ذا القرني كان ع�داً صاحلاً جعله هللا حجة على ع�اده... وفيكم من هو على 
سن�ه، وإن هللا عز وجل مكن لذي القرني يف الرض وجعل له من كل شيء س�ياً، 

وإن هللا ت�ارك وتعاىل سيجري سّن�ه يف القائم من ولدي.«17
ويف احلديث أيضا: 

»سأل رجل عليًا: كيف اس�طاع ]ذوالقرني[ أن ي�لغ املشرق واملغرب؟ 
 :قال

»سخر له السحاب، ومد له يف الس�اب، وبسط له النور، فكان الليل والنهار 
عليه سواء.«18

ومعىن هذا أن هللا سبحانه آاته أسباب القوة يف األرض ليتبع سبية داخلها 

وخارجها يقع يف السماوات اليت يسكن فيها هؤالء القوم. عن هشام بن 
جعفر بن محاد عن ع�دهللا بن سليمان وكان مقرائً للكتب قال: 

فأوحى هللا جّل جالله إليه: »اي ذا القرني! أنت حجيت على مجيع اخلالئق ما بي 
اخلافقي من مطلع الشمس إىل مغربا.«19

واحد وهو حتصني  الفضائية حمددة هبدف  القرنني  ذي  مهمة  وإذا كانت 
اخلالئق ومحايتهم من شرور ايجوج و ماجوج إىل أن حيني وقت خروجهم 
أبمر هللا تعاىل، فإن املهمة الرمسية العاملية الكونية للمنقذ املنتظر غري حمددة 
هبدف بعينه، وهلا أهداف عظيمة وجليلة تتجاوز هدف ذي القرنني احملّدد، 

ولذلك جاء عن اإلمام زين العابدين قوله: 
لصاح�كم  واّدخر  الذلول  فاخ�ار  السحابي  بي  خري  قد  القرني  ذا  إن  »أما 

 :الصعب.« فقيل: وما الصعب؟ فقال
»ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة و برق و صاح�کم يرک�ه، أما إنه سريکب 
السحاب ويرقي يف الس�اب أس�اب السموات الس�ع والرضي الس�ع، خس 

عوامر واثن�ان خرب�ان.«20
احلظ هنا الربط التشبيه بني املهام املهدوية ومهمة ذي القرنني فهي مهام ال 
تنجز عن طريق طي األرض؛ ألهنا خارج نطاق األرض، وال تنجز ابملركبات 
الفضائية العادية أو املعروفة اآلن للبشر؛ ألن ما توصلوا إليه وما سيتوصلون 
إليه يعجز عن الوصول إىل األكوان كلها. بل تنجز هذه املهاّم اجلبارة عن 
طريق ركوب السحاب وتسخريها؛ أي: التنقل جّواً بوسائط ال ندركها، وهذا 
التنقل ال أييت خبطوط أفقية منحنية كالتنقل ابلطائرات املعروفة، وإمنا ابلرقي، 
أي: الصعود العمودي كما تنطلق الصواريخ الفضائية، وإذا كانت الصواريخ 
تعود وأتخذ خطاً منحنياً يف حدود معينة من الفضاء اخلارجي، فإن الرقي 
الذي نتحّدث عنه يستمّر بشكله العمودي املتعرّج وصوالً إىل مدايت ال 
تدركها عقولنا احملدودة. فالرقي يف األسباب مرتبط ابلعمودية وليس ابألفقية 
يل  اْبِن  هاماُن  غافر«: »اي  وتعاىل يف »سورة  سبحانه  قوله  يؤكده  ما  وهو 
َصْرًحا َلَعلِّي أَببُْلُغ اْلَْس�اَب ٭ َأْس�اَب السَّماواِت فََأطَِّلَع ِإىل ِإلِه ُموسى«21 فهذا 
اجلبار املخدوع ال ميلك إمكانية ركوب السحاب للرقي يف السماء لرؤية رب 
موسى ولذلك بين الصرح العايل الذي يرتفع عمودايً يف السماء ظّناً منه 
أن ذلك سوف يوصله إىل غابته. ومعىن الرقي ليس كما ذهب إليه املفسرون 

الذين ذكران أقواهلم، وليس كما ذهب إليه حممد عيسى داود الذي قال: 
ومعىن رقي املهدي يف الس�اب كما ينصرف إىل ف�وح علمية واك�شاف كنوز 

بذه اجل�ال.22
من  سابقيه  عن  يشذ  مل  هذا  ادعائه  يف  فهو  »نيوزالندا«.  جبال  يقصد 

الباحثني الذين ربطوا املهدوية مبحور األرض فقط.
كذلك إن مهمة ذي القرنني كانت نوعاً ما ال حتتاج إىل األسلحة املتطورة 
تساوقاً وطبيعة احلالة الكونية آنذاك حيث كانت املخلوقات متتلك أنواعاً 
حمّددة من األسلحة البدائية غري املتطورّة ال كما يتوقع أن تكون عليه يف زمن 
املهدي بداللة أن أيجوج ومأجوج كما ورد يف احلديث كاان يصّبان جام 
غضبهما على األمم اليت استطابوا معاداهتا واكتفوا بذلك، ولو كانت لديهم 
ولذلك كانت  احملدود،  واألذي  ابلغضب  اكتفوا  وملا  الستعملوها  أسلحة 
مركبات ذي القرنني عاديّة، أما مركبات املهدي فإهنا جمّهزة ابألسلحة 

املتطورة )ما كان من سحاب فيه رعد و صاعقة( فلو كان اإلمام قد 
قال رعد وبرق؛ فمعىن ذلك التشبيه ابلرعد والربق املعروفني »صوت وضوء« 
من دون أتثري فعلي، ولكنه قال »رعد« داللة على صوت انطالق األسلحة 
و»صاعقة« وهي القذيفة اليت تنزل فتحرق ونصيب ابلضرر وتتسبب ابلقتل. 
وهذا كله ال مينع أن تكون مهمة ذي القرنني مهمة كونية، بل إن النص 
القرآين يف اآلية الباركة يثبت أن املقصود ليس مشرق األرض ومغرهبا حتماً، 
القرآين  النص  بل مشارق ومغارب خمتلفة عنها، يشري إىل ذلك استعمال 
للجمع مرة »مشارق - مغارب« وللتثنية مرة أخرى »مشرقني - مغربني« 
عند ذكرها يف سياق اآلايت، مبعىن أهنا أكثر من مشرق وأكثر من مغرب 
تعاىل  قوله  يف  القرآنية  اآلايت  إليها  أشارت  اليت  واملغارب  املشارق  وهي 
اْلَمَشاِرِق  ِبَربِّ  أُْقِسُم  »فباََل  تعاىل  وقوله   23» اْلَمْغرِببَْيِ َوَربُّ  اْلَمْشرِقبَْيِ  »َربُّ 

َواْلَمَغاِرِب«24
ومن يّدعي أن املقصود من وراء استخدام صبغة اجلمع إمنا هو مشرق كل 
بلد على حدة؛ أي: جهته الشرقية أو ما يعرف ابختالف آفاق األقاليم ال 

يصيب كبد احلقيقة، ألن اآلايت واضحة املقصد.

اهلوامش:
1. الراغب األصفهاين، »مفردات القرآن«، كتاب الراء، ص ۳۹۳. 

2. املصدر السابق، کتاب السني، ص ۱۳۹۱.
3. سورة الرمحن، اآلية ۳۳.

4. الراغب األصفهاين، »مفردات القرآن«، کتاب السني، ص ۲۰.
5. تفسري القرطيب، سورة الرمحن، اآلية 33.
6. تفسري الطربي، سورة الرمحن، اآلية 33.

7. سورة احلج، اآلية ۱5.
8. »تفسري الطربي«، سورة احلج، اآلية ۱5. 

9. سورة غافر، اآليتان 36 و ۳۷.
10. »تفسري ابن کثري«، سورة غافر، اآليتان 36 و ۳۷.

11. »تفسري الطربي«، سورة غافر.
12. سورة ص، اآلية ۱۰.

13. »تفسري الطربي«، سورة ص، اآلية ۱۰.
14. »تفسري القرطيب« آلية نفسها.

15. سورة الكهف، اآليتان 84 و 85 وتكررت يف اآليتان ۸۹ و ۹۲.
16. »تفسري القرطيب«، سورة الكهف.

17. الشيخ الصدوق، »کمال الدين«، اجلزء ۲، ص 365.
18. املصدر السابق، ص 364. 

19. املصدر السابق، اجلزء ۲۰، ص ۳۹۷.
20. »البحار«، ج ۵۲، ص ۳۲۱.
21. سورة غافر، اآليتان 36 و 37.

22. حممد عيسى داود، »املفاجأة«، ص 4۷6.
23. سورة الرمحن، اآلية 17.
24. سورة املعارج، اآلية 40.

العارف  شرکة  بريوت،  املهدوية«،  احلکومة  »عوال  الصاحل،  د.  الطائي،  املصدر: 
لألعمال، ط 1، 2012م.



44

45

المقاالت الثقافیة

٭ الرقم 48
٭ ربيع األّول

1440

المقاالت الثقافیة
٭ الرقم 48

٭ ربيع األّول
1440

أفریقیا والحضارة اإلسالمیة 5

أفریقیا والحضارة اإلسالمیة 5

بعد احلديث عن السلطنات اإلسالمية وحركات اجلهاد ىف بالد »احلبشة« 
ىف  »زمبيزى«  هنر  حىت  اجلنوىب  الشرقى  الساحل  طول  وعلى  والصومال 
مدى  وعن  اجلهات  تلك  ىف  اإلسالم  طابع  على  نظرة  نلقى  »موزمبيق« 
انفعال تلك الشعوب ابإلسالم، ومدى انتشار الثقافة اإلسالمية ىف هذه 

املناطق. 
متيزت اإلمارات اإلسالمية ىف هذه املنطقة بطابع أثر ىف كياهنا السياسى وىف 
موقفها ضد األحباش والربتغاليني وىف عطائها احلضارى والثقاىف. هذا الطابع 
متثل ىف أن هذه السلطنات واملمالك مل يكن بينها أى نوع من أنواع الوحدة 
أثر ذلك خضوع معظم هذه اإلمارات لألحباش ىف  السياسية، وكان من 

النهاية رغم حركات اجلهاد الىت استمرت حنو أربعة قرون من الزمان. 
وترجع هذه الفرقة السياسية إىل أن هذه السلطنات تكونت من بطون عربية 

خمتلفة فضال عن اختالف املذاهب الدينية فيما بينها. 
فكانت هذه املدن والسلطنات تستقل كل واحدة منها عن األخرى بنشاطها 
التجارى، وكانت العداوات التفتأ تشتعل فيما بينها، مثل النزاع بني »مالندة« 
و »ممبسة« والذى استمر حىت قدوم الربتغاليني الذين استغلوه ىف السيطرة 
على هذه املنطقة، وقد بلغت البغضاء بني هذه املراكز اإلسالمية حدا جعل 

بعضها يتعاون مع الربتغاليني نكاية ىف اآلخرين. 
إذن كان طابع هذه اإلمارات اقتصاداي صرًفا، فتنوعت مشروعاهتا االقتصادية، 
واشتغلت ابلزراعة ىف املناطق اخلصبة، وجلبت مزروعات جديدة مل أتلفها 
البالد من قبل مثل الربتقال والذرة والفلفل واألرز والقرنفل. وكان هلا أيًضا 

الىت  الرفيعة  املنسوجات  نشاط صناعى، فقد عرفت »مقديشيو« بصناعة 
كانت تصدر إىل العامل اإلسالمى كما عرفت »سوفالة« ابستخراج الذهب 
التجارة ىف العاج وجوز اهلند والرقيق. وقد أدى ذلك إىل ثراء  إىل جانب 
هذه املدن والسلطنات ثراًء كبريًا ظهر ىف وصف الرحالة العرب وغريهم هلا. 
وقد ترك هذا النشاط االقتصادى أثره ىف احلياة االجتماعية وأدى إىل تنوع 
الطبقات، فهناك الطبقة األرستقراطية من العرب، وطبقة اهلنود الذين تركزت 
البالد  العرب وأهل  املالية واملصرفية، وطبقة خليط من  الشئون  أيديهم  ىف 
األصليني، ث طبقة العبيد الذين كانوا يقومون ابألعمال اليدوية ىف املزارع 

واملصانع واملتاجر. 
وقد أتثرت الثقافة اإلسالمية هبذا النوع من احلياة التجارية وحبركات اجلهاد 
املستمر الذى ُفرض عليها، سواء ىف الشمال من مقديشيو ضد األحباش 
أم ىف جنوهبا ضد الربتغاليني. فاملدن التجارية والسلطنات الىت قامت على 
طول الساحل كانت ذات صالت وثيقة ابلعامل اإلسالمى، وشئون التجارة 
تفرض تلك الصالت وتنميها وتعمقها، وكان للتجارة جانبها املضىء ىف 
احلياة  عرفتها  الىت  واملذاهب  الفرق  معها  أتت  فقد  وثقافته  اإلسالم  نشر 
اإلسالمية وقد انتشر فقهاء اليمن واحلجاز ومصر ىف تلك املناطق، وكان 
هؤالء غالًبا ما يعملون ابلتجارة، وكان أتثريهم كبريًا ىف إذكاء حركات اجلهاد 
هناك، وقد وفد إىل األزهر كثري من الطالب والعلماء وأنشئ به رواق ألهل 

»زيلع« ورواق للجربتية. 
وبرز من هؤالء العلماء الوافدين إىل مصر طائفة كبرية من أمثال الشيخ اإلمام 

اإلسالم والثقافة اإلسالمیة فى شرق إفريقیا

الزيلعى »فخر الدين عثمان بن على« املتوىف سنة )742هـ = 1342م( 
)762هـ  سنة  املتوىف  يوسف«  بن  عبدهللا  الدين  »مجال  الزيلعى  واحملدث 
= 1362م( والعارف ابهلل »الشيخ على اجلربتى« املتوىف سنة )899هـ= 
1493م(، وكان هؤالء العلماء يعودون إىل بالدهم ملتابعة نشاطهم العلمى. 
وقد وفد إىل تلك البالد بعض العلماء املصريني، فابن بطوطة يشري إىل وجود 

أحد علماء مصر وهو »ابن برهان املصرى« ىف »مقديشيو«. 
وقد ترك اجلهاد ىف هذه السلطنات أثره ىف احلياة الثقافية فقد صبغت الثقافة 
وراء  من  والعلماء  الفقهاء  فقد كان  عميق،  ديىن  بطابع  هناك  اإلسالمية 
حركات اجلهاد الىت قام هبا سالطني »َعَدل«،وظهر األمراء األئمة منذ القرن 
اخلامس عشر امليالدى، وكان هؤالء السالطني أيمترون أبمر الفقهاء ويتلقون 

منهم التوجيه واإلرشاد. 
وكان انتشار اإلسالم يسري ىف ركاب حركات اجلهاد الىت قام هبا السالطني 
ىف »أوفات« و »عدل« و »هرر«. وليس مثة شك ىف أن انتشار اإلسالم 
كان مصحواًب بنشاط تعليمى واضح؛ إذ كلما انتشر اإلسالم ىف مكان خف 
املستشرق  وقد الحظ  والكتاتيب،  املدارس  وأقاموا  واملعلمون  الفقهاء  إليه 
»توماس أرنولد« أثناء تنقله ىف بالد احلبشة أن الوظائف الىت تتطلب خربة 
خاصة ومستوى ثقافيا معيًنا كان ال يشغلها إال املسلمون، ويعلل ذلك أبن 
املسلمني كانوا يعلمون أبناءهم القراءة والكتابة ىف الوقت الذى كان فيه أبناء 

املسيحيني اليتعلمون إال إذا أرادوا االنتظام ىف سلك الكهنوت. 
من  انتشرت  الىت  اإلسالمية  السلطنات  ىف  الثقافية  احلياة  ورمبا كانت 
»مقديشيو« صوب اجلنوب أكثر ازدهارًا منها ىف مدن الشمال، فقد عاشت 
بداية االحتالل  منذ نشأهتا األوىل حىت  املدن عيشة رخاء وطمأنينة  هذه 
الربتغاىل ىف أواخر القرن اخلامس عشر امليالدى، ومل تشهد ما شهدته مدن 
الشمال من جهاد ألجل البقاء، ولذلك كان أمامها من الوقت ما تعطيه 

لرعاية الفنون واآلداب وأنواع الثقافة اإلسالمية املختلفة. 
وقد محل إليها العرب والفرس حبهم لألدب والشعر، ويبدو أن فرتة االحتالل 
الربتغاىل وما أعقبها من حترر وانطالق أنتجت هنضة أدبية وصلت غايتها ىف 
القرن الثامن عشر امليالدى، وامتدت إىل األدب الشعىب السواحيلى، فظهر 
ىف هذا امليدان شاعر من أهل اجلنوب امسه »موايس بن احلاج الغساىن« بلغ 

إنتاجه درجة عالية من التفوق. 
كما أنتجت ثقافة دينية عميقة متثلت ىف مؤلفات السيد »عبدهللا بن على« 
ىف  اجلنوبية كلها  املدن  ىف  يدرس  وكان  »االنكشاف«  املسمى  ىف كتابه 

األربطة والزوااي وغريها. 
منأهل  على«  الشيخ  بن  اروس  السيد »عيد  ألفها  الىت  اهلمزية  وأيًضا ىف 

»المو« والىت اشتملت على نزعة دينية عميقة. 
وكان أتثر تلك البالد ابلتقاليد واحلياة اإلسالمية واضًحا ىف انتشار الطرق 
الصوفية، وقد مت تبسيط هذه الطرق لتالئم عقلية البدائيني من أهل تلك 

البالد. 
ويبدو أن الطرق الصوفية مل يكن هلا وجود كبري ىف القرن الثامن اهلجرى الرابع 
عشر امليالدى ىف الوقت الذى زار فيه »ابن فضل هللا العمرى« هذه البالد، 
فهو يتحدث عن املدارس واخلوانق والروابط والزوااي واليشري إىل الصوفية إال 

كأفراد. 
أيدى  على  احلبشة  بالد  دخلت  الىت  الصوفية  الطرق  أوىل  هى  والقادرية 
املهاجرين من اليمنيني واحلضارمة، وقد انتشرت الفرق الصوفية ىف »مصوع« 
و »زيلع« و »مقديشيو« وىف املراكز اإلسالمية على الساحل الشرقى جنوب 

»مقديشيو«، وىف اجلزر اإلفريقية املواجهة له. 
وقد ذاعت بني مسلمى احلبشة والصومال عادة تقديس األولياء وانتشرت 
أضرحتهم ىف طول البالد وعرضها، وأغلبهم من الغرابء الذين وفدوا على 
البالد وادعوا انتساهبم إىل بىن هاشم، وقد ظهر فضلهم وتقواهم وتقشفهم 
وعلمهم، فتأثر بذلك املسلمون الذين انلوا حظًا حمدوًدا من التعليم والسيما 
الناس ىف الصالة ويعلموهنم  ىف املدن والقرى. وكان هؤالء الشيوخ يؤمون 
القرآن واحلديث، فإذا ماتوا أصبحت أضرحتهم مركزًا للتعليم يفد إليها الناس، 
ومن أشهر هؤالء األولياء »الشيخ سعد الدين« ىف »زيلع«، والشيخ »عمر 

السكرى«، و »األمري نور بن اجملاهد« ىف »هرر«. 
وعلى ذلك فقد قامت سلطنات وإمارات إسالمية ىف بالد احلبشة والصومال 
وجنواًب على طول الساحل الشرقى حىت هنر »زمبيزى« ىف »موزمبيق«، وىف 
اجلزر اإلفريقية املواجهة له. وكان نصيب هذه اإلمارات هو الدخول ىف صراع 
احلياة واملوت أمام خطر األحباش ابلنسبة إىل السلطنات الشمالية وطوال 
أربعة قرون من الثاىن عشر إىل السادس عشر، ذلك الصراع الذى انتهى 
إبخضاع معظم هذه اإلمارات سياسيا لألحباش حىت مت حترير معظمها ىف 
إىل  الربتغاليني ابلنسبة  العشرين، ث مواجهة خطر  القرن  الثانىمن  النصف 
سلطنات اجلنوب بدًءا من القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر، 

حىت مت حترير تلك املناطق من الربتغاليني على يد العرب الُعمانيني. 
وإذا كان اإلسالم قد انتشر ىف إفريقيا جنوب الصحراء على هذا النحو الذى 
حتدثنا عنه، فقد أصبحت القارة اإلفريقية هى القارة املسلمة الوحيدة ىف العامل 
كله؛ حيث إن أغلبية سكاهنا مبا ال يقل عن )65%( مسلمون، وأصبح 
اإلسالم هو مستقبلها، فما هو األثر الذى تركه منذ انتشاره ىف هذه القارة؟

http://www.islambeacon.com :املصدر
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بنو اسرائیل والنبوة

وقد يكون هذا السؤال تبادر لألذهان:
لصناعة  والتماثيل،  الصور  أقسام  بني  من  العجل،  السامري،  اختار  ملاذا 

الصنم؟ وملَ لقي هذا العجل الذهيب إقباال لدى بين اسرائيل؟
وقد ذكر انبياء بين اسرائيل مبن فيهم ارميا النيبj إن عبادة عجل السامري يعد 
من أكثر األخطاء اليت ال تغتفر، واعتربوه سببا لنزول العذاب اإلهلي على 

بين اسرائيل وواقعة هجوم نبوخذ نصر والسيب البابلي. 
وكان عجل السامري، يف احلقيقة وجها لصنم بعل الذي كانت تقدسه بعض 

شعوب »بني النهرين«، وتعبده.

وكان بعل ميثل عنواان عاما آلهلة الشعوب السامية السيما قاطين بني النهرين 
وكان على هيئة ثور ذهيب مقدس. 

وتقول »دائرة املعارف االسالمية الكربى« يف هذا اخلصوص: 
إن هذه املفردة ]ببَْعل[ اليت تشاهد يف مجيع تشع�ات اللغات السامية ولكناهتا، 
تعن السيد واملالك. ومن وجهة نظر الشعوب السامية القدمية، فان أي ظاهرة 
الروح  ت�جسد، وكانت  أثر يف حياهتم، كانت  مهمة وذات  ت�دو  ط�يعية كانت 
الساكنة فيها، تعد بعال أو مالكا، وكانت تك�سي حرمة أو قدسية. وبناء على 
ال�عول  وهذه  والسماوية.  الرضية  الظواهر  بعدد  بعول كثرية  مثة  ذلك، كان 

المعابد ورموز بعل

بنو اسرائیل والنبوة

عبادة بني اسرائیل لألوثان،

)بعليم( كانت تع�رب صاح�ة الشياء والماكن بس�ثناء الداينت ال�ابلية والشورية 
حيث كان ال�عل مالكا وسيدا على الظاهر.

إن أسطورة ال�عل هي يف احلقيقة، مؤشر على تواصله مع الزراعة. وتغيب ال�عل 
كان يعن تقارنه مع تناقص املطر وهتديد املوت، لألرض بجلفاف وأن حضوره 
جمددا، يؤشر إىل بدء ال�ساقطات السماوية يف الش�اء والربيع ل�خصيب الرض، 

وصوت ال�عل الذي كان يسمع من بي شقوق السحاب، هو دوي الرعد. 
إن وجود أمساء مثل اذربعل وأسد روبعل وأليان بعل وآنيت بعل وكذلك ال�عول 
اخلاصة مثل ملكارت )إله املدينة( الذي كان اإلله اخلاص ملدينة »صور«، حيكي 
ان�شار ورواج ع�ادة بعل يف خم�لف مدن »فينيقيا« وتوابعها. كما أن وجود أمساء 
عديدة، مرك�ة من مفردة بعل يف كنعان، مبا فيها بعل صفوان )إسم بعل الشمال( 
وبعل روش )بعل اجل�ل( وبعل مسيم )بعل السماء( وكذلك أمساء آهلة الكنعانيي، 
مبا فيها بعل بريث )رب العهد( و... ما شابها، مؤشر على رواج ع�ادة بعل يف 

كنعان. 
وبناء على مع�قدات سكان كنعان، فان كل قطعة أرض، كانت ملكا وإقطاعية 
ل�عل خاص وخصوب�ها، مدينة لوجود ذلك ال�عل. والعربانيون الذين سكنوا بعد 
الكنعانيي أرض كنعان واهنمكوا يف الزراعة، وتقليدا منهم للكنعانيي، إس�عانوا 
آبهلة وأربب تلك ال�الد يف س�يل النجاح يف الزراعة واحلصاد وزايدة احملصول، 
واح�فظوا يف الوقت ذاته إبمياهنم ب »يهوه« إله بن اسرائيل، وكانوا شأهنم شأن 
الكنعانيي، يشاركون يف إح�فالت الربيع واخلريف، ويقدمون بكورة فواكههم 

وخرفاهنم الصغار ل�عل وزوج�ه وحيرقوهنا. 
بعل،  إىل  الرض  وخصوبة  المطار  وينس�ون  الناس  خيدعون  بعل  وكان كهنة 

ومينعون العربانيي من ع�ادة يهوه. 
إن هذه الحوال وكذلك تط�يق طقوس ع�ادة بعل واليت كانت ترتافق أحيان مع 
أعمال منافية للحشمة والخالق، أدت إىل ظهور بن اسرائيل وإصرارهم املس�مر 
على اإلصالحات الدينية. ومن بي هذه اجلهود، ميكن اإلشارة بشكل برز إىل 
املواعظ احلماسية ل ايليا النيب وبل�ايل نضالته ضد أن�ياء بعل الزائفي ومن ث 
ق�ل 450 منهم.1 وبلرغم من أن الناس توجهوا بصورة مؤق�ة إىل ع�ادة يهوه 
على إثر املواعظ واخلطابت احلماسية ونضالت أن�ياء بن اسرائيل، لكن داينة 
ع�ادة بعل، كانت حتظى ب�لك اجلاذبية حبيث كانت تظهر جمددا بعد كل إصالح 
دين إىل أن أفلت وزالت تدرحييا يف مشال فلسطي مع زوال امللكية الشمالية ويف 

»يهودية« )اجلنوب( مع اهنيار ملكية اجلنوب.2
وعالوة على العربانيني، فان عبادة بعل انتشرت أيضا بني الكلدانيني والبابليني 
واالشوريني والشعوب األخرى، حبيث أهنم كانوا يتلفظون مفردة »بعل« على 

شكل ِبعل أو ِبل، ويف »اليوانن« فيلوس ويف »روما« بيلوس. 
ويذكر كتاب »أثرايء اليهود والفرس« يف تقدمي بعل: 

إن بعل هو مفهوم سامي قدمي، ويعن اإلله الذي كان صنم العجل الذهيب أحد 
ال�حر  منطقة  برجاء  الواسع  ال�جاري  وارت�اطهم  الفينيقيي  مال  وكان  رموزه.3 
البيض امل�وسط وش�ه اجلزيرة العربية وسورية وبي النهرين وايران، يف الشرق، 

س��ا مهما للرتويج لطقس ع�ادة بعل.
رائع، حافل  مع�د  يظهره وكأنه  الذي روي عن »هيكل سليمان«  الوصف  إن 

بلزخارف الذه�ية وركب َمالكان ذه�يان عظيمان يف حمرابه.4

وهذا املالك ليس إل عجل ذهيب جمنح يش�ه احليوانت اجملنحة اليت نراها يف معلم 
»ختت مجشيد« )يف ايران(. بمساء مثل ملكم وملكارت، وعثر على مناذج منها 
يف حفرايت الثر القدمية. وهذا هو طقس »ع�ادة العجل الذهيب« الذي يطلق 

عليه يف الرواايت السالمية إسم عجل السامري.5
وعلى الرغم من أنه ميكن مشاهدة الثور يف آاثر ومعامل احلضارات املختلفة، 
لكن اآلاثر واملعامل املوجودة يف »ختت مجشيد« )يف ايران( واملتبقية عن عهد 
»االمخينيني«، هو من نسل نفس الثريان اليت كانت موجودة يف بني النهرين 
ونقلت الحقا إىل ختت مجشيد، وهذا الثور املقدس هو »عجل السامري« 

ليس إال.
وأتسيسا على كتاب »العهد العتيق« فان العربانيني، كانوا يبنون مذحبا حلرق 
الذابئح فوق املعابد اليت كانوا يشيدوهنا للبعول6 وبداخل كل معبد.7 وبقااي 
أحد هذه املعابد اليت عثر عليها يف حفرايت فلسطني، يظهر فناء حيتوي يف 
وسطه على مذحبني حلرق اهلدااي وعدة قطع من السالح وجرة من الفخار، 

وصور برونزية وصورة لبعل وهو جالس.

الطقوس
ويفيد »العهد العتيق« أن العابدين يف معابد بعل، كانوا يركعون أمام متثاله، 
األرجح،  على  والفضة  الذهب  من  أواٍن  لبعل  يصنعون  وكانوا  ويقبلونه.8 
ابكورة  يقدمون  البخور، كانوا  إحراق  إىل  وإضافة  املعابد.9  يف  ويضعوهنا 

الفواكه واخلرفان الصغرية يف املذابح، وحيرقون أبنائهم كقرابني لبعل.10
طقوس  أحد  ميثل  الليل،  أثناء  لسيما  املرتفعة  الماكن  يف  النار  إشعال  وكان 
ع�ادة بعل. كما كان ع�اد بعل، جيرحون أجسادهم بملوسى أو الرمح تقرب ل�عل 

واسرتضاء له، حبيث كانت الدماء تسيل من اجلروح11... .12
وكما يالحظ، فان طقس عبادة بعل، سرى وجرى بني بين اسرائيل غداة مكر 
السامري، وحىت يومنا هذا حيث يتم ذبح واحراق جسد العجل يف اهليكل 
غاية  الصهاينة« كأكرب  »اليهود  و  املتصهينني«  »املسيحيني  لدى  امللفق، 

ومقدمة للتمهيد لدولة بين اسرائيل العاملية. 
وماعدا ذلك، كان »آبيس« الثور املقدس يف أساطري وآهلة املصريني القدامى، 

وكان يُعبد. 
وكان »ثور آبيس« حسب معتقدات املصريني القدامى، ولد من دون أب، 
حيث قام ضوء القمر، بتحبيل أمه، وبعده ولد ثور آبيس. وكان هذا الثور، 
حسب معتقد املصريني، مظهرا إلهلي »بتا« و »ايزيريس«. وولد من مادة 
الثور الذي محل من الصاعقة، وبعد وضعه محله، كان على هذا العجل أال 
حيبل. وكان لون هذه املادة، ثور أسود، تقع بقعة مثلثة الشكل بيضاء على 
انصيته وشكل عقاب يف ظهره. وكانوا حيملون هذا الثور إىل معبد »ممفيس« 
والعشرين عاما،  اخلامسة  يتجاوز  اببتهاج وسرور، ويعبدونه. وعندما كان 
كانوا يغرقونه يف املاء املقدس، وحينطون جسده إبكرام، ويدفنونه يف مدفن 

»سريابيس« املقدس.
وفضال عن ذلك، فان عامة سكان العامل القدمي السيما سكنة »بني النهرين« 

كانوا يعرفون »الثور الذهيب املقدس«. واستنادا إىل املصادر التوراتية: 
وبعد يوشع بن نون وصي النيب موسى تعرض بنواسرائيل لفوضى عارمة 
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»حبيث قام كل شخص مبا كان يعج�ه«.13
والق�ائل اليت تعرضت للفرقة، ل تس�طع الحتاد فيما بينها. لذلك فقد اضطرت 
جرياهنم  لدين  املشرك  ال�قليد  إىل  ذلك  وأفضى  السلمية،  احللول  اىل  للجوء 
وب�قاليده الشهوانية واملمارسات وال�قاليد املنحطة الخرى. وختلى ال�عض عن 

ع�ادة يهوه وجلأ إىل ع�ادة ال�عول والس�اراتت احمللية.14
وبال شك، فان سر إخنداع مجاعة من بين اسرائيل، يعود إىل نواايهم وقلبهم 
ودرجة امياهنم بشأن موسى النيبj ورسالته السماوية قبل أن يكون انجتا عن 
عمل »صناعة العجل السامري«. حبيث ورد يف ميثاق وقسم ابليس اللعني: 

»قَاَل فَِ�ِعزَِّتَك َلُْغوِيبَنبَُّهْم َأمْجَِعَي ٭ ِإلَّ ِعَ�اَدَك ِمنبُْهُم اْلُمْخَلِصَي«15
العظام، ال  الدين اإلهلي وشريعة االنبياء اإلهليني  إن أاي من املخصلني يف 

يتعرضون لقرصنة ابليس وذلك بسبب امتالكهم قلوب متينة وصادقة.
ويقول هللا تعاىل يف سورة البقرة: 

»َوَلَقْد َجاءَُكم مُّوَسى ِبْل�بَيَِّناِت ثَّ اختََّْذُتُ اْلِعْجَل ِمن ببَْعِدِه َوأَنُ�ْم ظَاِلُموَن ٭ َوِإْذ 
ْعَنا  ٍة َوامْسَُعوْا قَاُلوْا مسَِ َأَخْذَن ِميثَاَقُكْم َورَفبَْعَنا فبَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َما آتبَيبَْناُكم ِبُقوَّ
َوَعَصيبَْنا َوُأْشرِبُوْا يف قبُُلوِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما أيَُْمرُُكْم ِبِه ِإميَاُنُكْم ِإن ُكنُ�ْم 

مُّْؤِمِنَي«16
ويعلن هللا تعاىل صراحة ابن سر ميل بين اسرائيل حنو السامري، يكمن يف 
الكامن يف قلوهبم«، وكان هذا االختبار الذي تعرضوا له ليتضح  »الكفر 

مدى تناسق وتناغم ما يقولونه مع ما يكنونه يف قلوهبم. 
العباد املخلصني، كان يعرضهم ابلضرورة  إن خروج بين اسرائيل عن نطاق 
السامري«  ابليس وجنوده، لذلك جاءت »فتة  والتكوين، إلغواء وقرصنة 
مبنزلة اختبارا لقياس منسوب اخالصهم ومدى »الكفر الكامن يف قلوهبم«. 
للعجل  منهم، سجدوا  فرقتني  ماعدا  بين اسرائيل  إن مجيع  الرواايت  وتفيد 
وحتولوا إىل عبادته، ومل يهتموا أبوامر هارونj لعبادة هللا. وانقسم بنو اسرائيل 

إىل إثنيت عشر فرقة، وكل فرقة كانت تضم حنو مخسني ألف شخص. 
وقد مشل هللا تعاىل هاتني الفرقتني )اللتني مل تعبدا العجل( برمحته. وعاش 

هؤالء بعيدا عن االخرين، جبانب جبل »قاف« يف نعمة ويسر. 
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بنو اسرائیل والنبوة

ماهّية الّسمك
ث  الّرضراض  ث  للصخور،  أيوّى  ما كان  املأوى:  حبسب  الّسمك  أفضل 
الّرمال. ألّن ما يكون من الّسمك كذلك، فإنه تكثر حركته و تقّل رطوبته 
العذبة اجلّيدة، فهو  املياه  الّسمك يف  يبوسته مأواه. و ما كان من  ألجل 
أجود خاصة اجلارية الطاهرة الىت ال تبني منها القذارات؛ فإّن ما يكون من 
الّسمك كذلك، فإّن غذاءه يكون صاحلا، و ال كذلك ما يكون يف املياه 
الرديئة العفنة و النقائع و احلمائية، و الىت مضت إليها القذارات و األوساخ.
و ما يولد من الّسمك يف البحر املاحل، فهو أفضل مما يولد يف البحر احللو. 

و ذلك ألّن أرضّية ماء البحر املاحل حارّة لطيفة؛ ألهنا مرّة حمرتقة.
و ال كذلك حلم الّسمك املتوّلد يف املياه العذبة، ألّن أرضّية هذه املياه تكون 
ابردة غليظة؛ فلذلك يكون هذا الّسمك أبرد مزاجا، و أغلظ جوهرا. و ألّن 
املاء املاحل يقّل تعّرض مواّده للعفونة، فلذلك تكون ماّدة مسكه غري عفنة 

عفونة شديدة، و كذلك ما يغتذى منه مسكه، ال تكون عفونته شديدة.
و ال بد و أن يكون الّسمك الفاضل جّيد الّلون، حسنه، و على ما هو 
املعتاد من اللون. فما تغري لونه من الّسمك إىل خضرة، أو سواد، أو صفرة 
و حنو ذلك؛ فهو ال حمالة ردئ الّلحم. ألّن هذا التغرّي إمنا يعرض له حبدوث 
مرض أو فساد غذاء، و حنو ذلك؛ و مجيع ذلك مما يفسد الّلحم. و كذلك 

احلال يف مجيع حلوم احليواانت.
و جوهر الّسمك كاملعقود من املائّية، إذ الغالب عليه اجلوهر املائّى. فلذلك 
هو كثري الّرطوبة، موّلد للبلغم، و ليس كاألغذية املائّية الربّيّة - كالفواكه و 

حنوها - فإّن هذه مائّيتها غري متصلة، و ال شديدة االنعقاد. فلذلك كان 
حلم الّسمك مع مائّيته غليظا، عسر االهنضام و التغذية، عسر االستحالة 

إىل الّدمويّة، غليظ الغذاء، يوّلد البلغم الّلزج و الكثيف.

ط�يعة الّسمك و أفعاله على اإلطالق
ملا كان الّسمك متكّوان يف املاء، مغتذاي مبا فيه؛ فاملائّية تكثر فيه، فلذلك ال 
بد و أن يكون مزاجه ابردا رطبا. و ملا كانت ماّدته مائّية، ال جرم صار غذاؤه 
سهال، و استحالة الغذاء إىل مشاهبة أعضائه سهال؛ ألّن املاء شديد القبول 
لالنعقاد، و االستحالة. فلذلك، يوجد من الّسمك ما هو عظيم اجلثّة، و ال 
كذلك احليواانت الربيّة - إال القليل منها، كالفيل - و ما ذاك إال لسهولة 

اغتذاء هذه احليواانت، دون احليواانت الربّيّة.
و كذلك فإّن احليواانت البحريّة أقّل أحشاء، و أصغر جتويفا، و أغلظ حميطا 
مشاهبة  إىل  مواّدها  استحالة  سهولة  ذلك ألجل  و  الربّيّة.  احليواانت  من 
أعضائها؛ و لذلك مل خيلق هلذه احليواانت دّم كثري، كاحليواانت الربّيّة. و 
ذلك ألن احلاجة إىل الّدم إمنا هى ليبقى خمزوان يف البدن مّدة، ليستحيل إىل 

مشاهبة األعضاء، قليال قليال.
و مع أّن الّسمك كثري املائّية، ابرد رطب؛ فإّن حلمه عسر االهنضام عسر 
االستحالة إىل الّدموية، مائل إىل الصالبة. و ذلك ألجل سهولة انعقاد املادة 
املائّية، و قّلة اهلوائّية؛ فإّن اهلوائّية يف أبدان الّسمك قليلة جّدا، ألجل فقداهنا 
يف داخل املاء، كأمنا حتدث يف أبدان هذه احليواانت، ابستحالة املائّية إليها 

الّسمك
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عند حلول العفونة احملدثة ملزاج الّسهك.
و إذا الّسمك ابرد رطب، فهو يوّلد البلغم و الّرطوابت الفضلّية و إذ ماّدته 
غليظة لزجة، فهو يوّلد البلغم الذى هو كذلك، و يوّلد احلصى؛ ألّن ماّدة 
احلصى هى املادة الغليظة الّلزجة، إذا صادفتها حرارة عاقدة حمّجرة؛ و كذلك 

يوّلد الّسدد يف األحشاء؛ ألّن الغليظ الّلزج شديد اإلحداث للّسدد.
و مع أّن الّسمك غليظ اجلوهر، فإّن الّدم املتوّلد منه رقيق. و ذلك ألجل 
كثرة املائّية فيه، و قبول املائّية للذوابن ابحلرارة الباطنة؛ و لذلك يكون الّدم 

املتوّلد من الّسمك رقيقا، مع غلظ جرمه.
و خيتلف طبع الّسمك ابختالف نوعه، و ابختالف مأواه، و ابختالف 
ما خيالطه. و أّما اختالف طبيعته ابختالف نوعه؛ فإّن الّسمك املعروف 

ابلوسح و اجلّرى و املرماهيج أميل إىل احلرارة من غريه.
و أّما اختالف طبيعة الّسمك ابختالف مأواه، فإن الذى يكون يف البحر 
املاحل، أميل إىل احلرارة من الذى يف املياه العذبة. و ذلك ألّن ماء هذا البحر 
ال خيلو من حرارة، و ما خيالطه من األرضّية فهو شديد احلرارة؛ ألهنا حمرتقة 

مرّة، كما بيـّّناه يف مواضع سالفة.
و ما كان من الّسمك الكائن يف ماء عذب، أو ماء قذر تكثر فيه األوساخ 
و األزابل؛ فهو أميل إىل احلرارة من الكائن يف املياه النظيفة. و ذلك، ألّن 

األزابل و األوساخ حتدث يف املاء حرارة، ألجل قّوة حرارهتا.
و أّما اختالف طبيعة الّسمك ابختالف ما خيالطه، فإّن الّسمك املاحل أميل 

إىل احلرارة، من الذى يفعل به ذلك، و ذلك ألجل شّدة حرارة امللح.
و ما كان من امللح أعتق، فهو أكثر حرارة؛ ألّن امتزاجه ابمللح يكون  أكثر 

و أشّد.

فعل الّسمك 
يف أعضاء الّرأس

للتصّعد  القبول  املائّية شديدة  مائّية، و  أكثرها  الّسمك  ماّدة  ملا كانت   •
إذا صادفتها حرارة مصّعدة؛ فلذلك كان الّسمك كثري التصّعد إىل الرّأس. 
فلذلك كان يكثر البلغم الفّج يف الّدماغ و ما يّتصل به، ألّن الّسمك من 
شأنه توليد هذا البلغم. و لذلك أيضا، يكثر املائّية يف الّدماغ و ما يتصل به 

من النخاع و األعصاب.
فلذلك، كان اإلكثار من الّسمك يوّلد الفاجل، و الّرعشة، و الّسكتة و رخاوة 
األعصاب، و بالدة الّذهن، و ثقل الرّأس، و يضّر أصحاب الّصداع - إال 
أن يكون ذلك الّصداع حارّا - و الّسمك الطرّى شديد اإلرخاء لألعصاب 

و ذلك ألجل كثرة مائّيته.
• و مجيع الّسمك يكثر الفضول و لذلك هو ضاّر أبصحاب الّصرع. و 
يضّر أيضا ابلعني، ألجل مشاركتها للّدماغ مشاركة كثرية؛ فلذلك هو حيدث 
الغشاوة، ملا يلزمه من كثرة الفضول و الّرطوابت الىت تصل إىل العني من 
الّدماغ. و يضّر أصحاب الّرمد جّدا؛ ألجل تكثريه الفضول يف الّدماغ و يف 
العني، و ألجل تبخره. و ألجل ذلك، هو شديد الضرر ألصحاب اخلياالت 

و البتداء املاء.
• و قد يؤمر ابستعمال الّسمك عند إرادة قدح املاء يف العني؛ و ذلك إذا 

العني ماّدة  إذا كان يف  املاء خفيا ال يسهل قدحه. و كذلك  كان ذلك 
تستعّد ألن حيدث منها ماء آخر، فيؤمر ابستعمال الّسمك حينئذ؛ لتتم 

استمالة الغشاوة بعد القدح، فتخرج بال إعادة القدح.

يف أعضاء الّصدر
• إّن الّسمك لغلظ جرمه و كثافته، يقّل ما يتصّعد منه إىل داخل الّصدر، 
من مساّم احلجاب الفاصل بني املّرئ و قصبة الرّئة؛ لكنه يكثر نفوذه إىل 
هناك من، مساّم احلجاب الفاصل بني آالت الغذاء و آالت التنّفس. و 
ذلك مبا يتبّخر من أجزائه، انفذا إىل فوق من املعدة، بعد نفوذه إىل خارج 
املعدة. فلذلك كان فعل الّسمك يف أعضاء الّصدر، ليس بقوّى جّدا، و 

ليس بضعيف جّدا.
• و من شأن الّسمك التسديد، و توليد البلغم الغليظ الّلزج. و ذلك ال 
حمالة: ضاّر ألصحاب الرّبو و نفس االنتصاب، و ملن يف صدره بالغم و 
مواد غليظة؛ فلذلك كان أكل الّسمك ضارّا ألصحاب هذه األمراض. هذا 
إذا كان الّسمك حباله و طراّي. و أّما إذا كان مملوحا، فإّن امللح يلّطف جرمه، 
فيسهل لذلك نفوذه إىل داخل الّصدر؛ فلذلك يكون نفوذه إىل هناك كثريا، 
و ذلك من طريق احلجابني الّلذين عرفتهما. فلذلك يكون فعل الّسمك املاحل 
يف أعضاء الّصدر شديدا. خاصة ما كان منه عتيقا، فإّن هذا يكون أكثر 

لطافة، و أشّد نفوذا، و أقوى جالء و تلطيفا.
و ملا كان هذا الّسمك جالّء، ملطّفا، مفّتحا مبا فيه من قّوة امللح، ال جرم 
كان انفعا ألصحاب الرّبو، و ملن يف صدره بلغم و رطوابت كثرية؛ ألنه مع 

جالئه، و تفتيحه، و تلطيفه؛ جيّفف بقّوة.
فلذلك هذا الّسمك يصّفى الصوت، و ينّقى الّصدر، و يفتح جمارى الّنفس، 
و يهّيئ ما يكون يف الّصدر من البلغم و غريه للخروج ابلّنفث؛ و ذلك ألجل 

جالئه و تلطيفه.
• و رؤوس2 الّسمك اململوح انفعة من أورام الّلهاة و اسرتخائها و ذلك، 
ألجل جتفيف هذه الرؤوس، و كذلك إذا طبخ الّسمك اململوح، و شربت 
مرقته برفق أو خلطت بشئ من العسل و لعق ذلك؛ فإنه ينّقى الّصدر، و 
جيّفف ما يكون فيه من البلغم، و يصّفى الّصوت، و ينفع من الرّبو، و من 

الّسعال البلغمّى.
و غرّى الّسمك انفع من نفث الّدم جّدا. و قد جرّبته ألصحاب الّسّل، إذا 
شربوه ابلّسّكر و ماء لسان الثور فوجدته يسّكن ما هبم كثريا. و ذلك، ألجل 

كسره حلّدة املادة الىت تكون يف الرّئة، و لتغريته على القرحة.

يف أعضاء الغذاء
• إّن الّسمك ألجل غلظ جرمه، و عسر اهنضامه، و كثرة فضوله، هو من 
األغذية الّضارّة ابملعدة، يكثر فيها البلغم و الفضول، خاصة إذا كانت املعدة 
ابردة، و خاصة إذا أكل الّسمك على خالف العادة، خاصة إذا أكثر منه، 

أو أكثر تناوله على خالف العادة.
• و أّما املعدة احلارّة فقد يقّل ضرره هبا، بل جيود اهنضامه فيها حىت قد ينتفع 
به. و ذلك، ألّن املعدة احلارّة توافقها األغذية الغليظة  خاصة ما كان منها 
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ابردا رطبا، خاصة إذا كان أكل الّسمك معتادا؛ ألّن األغذية املألوفة ليس 
ينفعل عنها كما ينفعل عن غريها.

• هذا إذا كان الّسمك عذاب و طراّي. أّما اململوح من الّسمك فإنه جيلو املعدة 
و جيّفف ما يكون فيها من الّرطوابت و البلغم، و ينّقيها؛ فلذلك قد ينفع 

املعدة الّرطبة؛ و لذلك يشهى يف حال األكل.
و قد يضّر املعدة النقّية و اجلاّفة ضررا شديدا، و كما تفعله األشياء املاحلة 

و اجملّففة.
• و ممّا يدفع مضرّة الّسمك ابملعدة و غريها من األحشاء؛ أن يؤكل ابخلّل 
كاملمقورة، و أن يكّثر فيه امللطّفات و األبزار احلارّة، خاصة إذا كان طراّي 
غري مملوح. و الفلفل املسحوق يصلحه، و كذلك الّزجنبيل و حنوه من األبزار 
احلارّة و يؤكل بعد العسل و الّزجنبيل املرىّب و اجللنجيب، و يشرب الشراب 
الّصرف كّل ذلك ألجل تلطيفه و اإلعانة على هضمه. و اململوح يقّل ما 
خيلط معه، أو يردف به من املسّخنات لئالّ حيّد املزاج و يوّلد أخالطا حاّدة 

رديئة.
• و ينبغى أن يكون تناول األشياء احلارة بعد أكل الّسمك. و كذلك شرب 
الّشراب الّصرف فإّن ذلك رمبا أعان على سرعة نفوذه فرمبا نّفذه غري انفع 
اهلضم، فكان ضرره أكثر. بل ينبغى أن يؤّخر ذلك قليال حىت أيخذ الّسمك 

يف اهلضم، و خاصة شرب الّشراب، فإّن تنفيذ الّشراب قوّى.
• و مجيع الّسمك يعّطش. أّما العذب الطرّى، فألجل اشتياق املعدة إىل 
سرعة إحداره عنها، ألجل غلظه و لزوجته؛ فلذلك حيدث العطش، كما 
حيدثه أكل اخليار و حنوه. و أّما الّسمك املاحل فيحدث العطش بذلك، و ما 

يلزمه من جتفيف املعدة و تسخينها.
• و مجيع الّسمك ضاّر ابألحشاء، موّلد للّسدد يف الكبد. و اإلكثار منه 
قد حيدث االستسقاء - ألجل تسديد الكبد - فإّن الطرّى منه، و الكبار، 

و الصغار: مما ينتفع به يف الريقان.
• و الّدم املتوّلد عنه كثري الفضول، كثري البلغم، كثري املائّية؛ و لذلك فإّن 
غذاءه سريع الفساد؛ ألّن هذه الفضول هتّيئ الّدم للغليان و الفساد. فلذلك 

كان أكل الّسمك حيدث احلمّيات احلاّدة.
أسباب  من  ذلك  و  العروق،  يف  و  األحشاء  يف  الّسدد  هو حيدث  و   •

احلمّيات، و أمراض كثرية خبيثة.
• و أضّر ما يكون الّسمك ملن مل يكن معتادا أن أيكله، و خاصة إذا أكثر 
منه. و ذلك ألّن من اعتاد األغذية الرديئة قّلت مضّرهتا له، و كّل غذاء ردئ 

أكثر منه، كان ضرره أكثر مما إذا أكل منه قليال.
و مما يعرض ملن استكثر من أكل الّسمك أوجاع يف املفاصل. و ذلك ألجل 
كثرة ما يتوّلد يف بدنه من البلغم الغليظ الّلزج. و كذلك، حيدث له كثرة 
القولنج، و ذلك ألجل غلبة هذا البلغم يف أمعائه. و كذلك حيدث له الّصرع 

لكثرة ما يتوّلد يف دماغه من البلغم و الفضول.
• و أضّر ما يكون الّسمك ابملربودين، خاصة املربودين املعدة و الكبد، و 
املعدة وحدها. و هو للمحرورين أقّل إضرارا، خاصة الطرّى منه، العذب، 
خاصة املطبوخ ابخلّل، و الّسمك املاحل كثريا. و لذلك قد ينتفع به، أبن 
يهّيج القئ. و لذلك إمنا ينبغى أن يؤكل الّسمك إذا أريد القئ على الطعام. 

و كذلك شرب مرقة الّسمك املاحل، يعني على القئ كثريا. و من أكثر من 
أكل الّسمك و مل يتقّيأ، فاألوىل به أن يتناول شيئا من املسهالت، لينّقى 

بذلك بدنه من البلغم.

يف أعضاء الّنفض
• إّن مرقة الّسمك مجيعه تطلق البطن، خاصة الّسمك اململوح - و ذلك 
ملا يف امللح من قّوة اجلالء. و حلم الّسمك املعروف ابجلّرّى ملنّي للبطن و 
حوصلة الّسمك املعروف ابلسقيانون، تلنّي البطن مع عسر اهنضامها. و 

مجيع الّسمك العذب، خاصة الطرّى؛ يزيد يف الباه.
• و رؤوس الّسمك املمّلح املقّدد إذا دقت، و جعلت على ورم املقعدة نفعت 
جّدا. و اإلكثار من أكل الّسمك حيدث كثرة القولنج الصعب البلغمى و 
قد حيدث أيضا اهليضة. و ليس يدّر البول، بل حيبسه و يقّلله. فلذلك قد 

حيدث اإلكثار من أكل الّسمك االستسقاء.

بقّية أحكام الّسمك
خاصة  مناشبها  من  السالء  خيرج  الّسمك  أصناف  مجيع  من  اململوح  إّن 

الّسمك املعروف ابجلّرّى. 
• و مما يدفع مضرّة الّسمك أن يؤكل مع اخلّل أو مبرقته، فإّن اخلّل يلّطف 
ما يتوّلد منه من البلغم، و يصلحه. ث بعد ذلك، إذا فرغ من أكله، أكل 

بعده العسل أو الفانيد.
املاحل و  اخللط  لتوليد  قّلت مضرّته،  املاحل ابلّدهن،  الّسمك  قلى  إذا  و   •
البورقى و مزاجه اليابس، املفيد للبدن املوّلد للعّلة الىت يتقّشر هلا اجللد؛ و 

ذلك لكسر الّدهن حلّدة امللح و يبوسته.

الّسمک يف کالم الئّمة املعصومي
قال أاب احلسن: »عليكم بلسمك فإنه إن أكل�ه بغري خ�ز أجزأك و إن 

أكل�ه خب�ز أمرأك.«1
عن أيب عبد هللا قال: »أكل احلي�ان يذيب اجلسد.«2

عن موىل أليب عبد هللا قال: 
»دعا ب�مر بلليل فأكله ث قال ما يب شهوته و لكن أكلت مسكا ث قال و من 
بت و يف جوفه مسك ل ي��عه ب�مر و عسل ل يزل عرق الفاجل يضرب عليه حىت 

يص�ح.«3
قال أبو عبد هللا: »إذا أكلت السمك فاشرب عليه املاء.«4

اهلوامش:
1. »احملاسن«، ج 2، ص 475.

2. املصدر السابق، ص 476.

3. املصدر السابق، ص 477.

4. املصدر السابق، ص 479.

املصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الط�ية«، ايران، طهران، 
ط�اعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ پزشکی، 1387ش.
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إن مجيع القواعد والقوانني الثابتة اليت تسري على الظواهر املادية والفيزايئية، 
قابلة للتجربة واملعرفة بصورة دقيقة ال ميكن تصديقها على الظواهر املاورائية 
مقبولة  قاعدة  احلرارة، هي  اثر  يغلي على  املاء  أن  مثلما  امليتافيزيقا،  وعامل 
ومعقولة لدى مجيع األمم والعوام واخلواص، فان الغيبة تقع على اثر األداء 

السئ لألمم إزاء احلجج اإلهليني.
إن هللا سبحانه وتعايل يسري األمم والشعوب عرب مسار جمموعة فريدة وواسعة 
من السنن لتمضي قدما حىت تكشف الوجوه الصادقة عن الزائفة وظهور 

مواهبهم يف الطريق املستقيم، وجترب املراتب العليا للكمال. 
ويف جممل هذه السنن، فان اإلبتالء هو مبثابة سلم يوصل املؤمنني إىل املدارج 

العليا. 
األمم  عموم  بني  اإلهلية  السنن  سائر  شأن  شأهنا  الغيبة  سنة  وقعت  وقد 
يف عصر األنبياء السابقني وال تقتصر على األمة االسالمية. وقال رسول 

:هللا
»ل�سلكن س�يل من كان ق�لكم حذو النعل بلنعل والقذة بلقذة حىت إن أحدهم 

لو دخل جحر ضب لدخل�موه«؛1
على اثر إطالة أمد الغيبة وغلبة الغفلة، أرجع الناس من حيث ال يدرون 
جممل أمر الغيبة إىل هللا واإلمام الغائب، ومن دون أن يعرفوا دورهم وتقصريهم 
يعتربون إهنم ملزمون خبفض هذا  فاهنم ال  الواقعة،  واألولني منهم يف هذه 
الزمان. لذلك اليتخذون إجراء وتشخيصا قدر إستطاعتهم من أجل إزالة 

عقبات وعوائق الظهور.
إن موضوع الغيبة، وحسب الرواايت الواردة عن املعصومني، هو السنة 
الثابتة هلل تعاىل، وإن أحد أسرار جعل هذه السنة هو إبتالء وإمتحان أمم 

مجيع األنبياء و الرسل.
ومن أجل هذا قد صرّح رسول هللا واألئمة املعصومني کراراً مبسألة 

غيبة اإلمام الثاين عشر يف الرواايت املتعّددة.

علی لسان رسول هللا
»... و جعل من صلب احلسني أئمة يقومون أبمری و حيفظون وصيتی 
الناس بی فی مشائله و  التاسع منهم قائم أهل بيتی و مهدی أمتی أشبه 
أقواله و أفعاله يظهر بعد غيبة طويلة و حرية مضلة فيعلن أمر هللا و يظهر 

دين هللا.«2
قال اإلمام علي بن ابيطالب أن رسول هللا قال:

ث يغيب عنهم إمامهم ما شاء هللا و يکون له غيبتان أحدمها ]إحدامها[ 
أطول من األخری... .«3

علی لسان أمرياملؤمني علي بن إبيطالب
»للغائب منا غيبة أمدها طويل کأنی ابلشيعة جيولون جوالن النعم فی غيبته 
يطلبون املرعی فال جيدونه أال فمن ثبت منهم علی دينه و مل يقس قلبه لطول 

مدة غيبة إمامه فهو معی درجتی يوم القيامة.«4

علی لسان حسن بن علي
»وحيکم ما تدرون ما عملت و هللا الذی عملت خري لشيعتی مما طلعت 
عليه الشمس أو غربت أ ال تعلمون أننی إمامکم مفرتض الطاعة عليکم و 
أحد سيدی شباب أهل اجلنة بنص من رسول هللا علی قالوا بلی قال 
أ ما علمتم أن اخلضر ملا خرق السفينة و أقام اجلدار و قتل الغالم کان 
ذلک سخطا ملوسی بن عمران إذ خفی عليه وجه احلکمة فی ذلک و کان 
ذلک عند هللا تعالی ذکره حکمة و صوااب أ ما علمتم أنه ما منا أحد إال و 
يقع فی عنقه بيعة لطاغية زمانه إال القائم الذی يصلی روح هللا عيسی ابن 
مرمي خلفه فإن هللا عز و جل خيفی والدته و يغيب شخصه لئال يکون 
ألحد فی عنقه بيعة إذا خرج ذلک التاسع من ولد أخی احلسني ابن سيدة 
اإلماء يطيل هللا عمره فی غيبته ث يظهره بقدرته فی صورة شاب دون أربعني 

سنة ذلک ليعلم أن هللا علی کل شیء قدير.«5

علی لسان حسي بن علي
»فی التاسع من ولدی سنة من يوسف و سنة من موسی بن عمران و هو 

قائمنا أهل البيت يصلح هللا تبارک و تعالی أمره فی ليلة واحدة.«6
:و أيضاً قال

»قائم هذه األمة هو التاسع من ولدی و هو صاحب الغيبة.«7
»...له غيبة يرتد فيها قوم و يثبت علی الدين فيها آخرون.«8

علی لسان علي بن احلسي السجاد
 أوصياء رسول هللا الثانی عشر من  بولی هللا عز و جل  الغيبة  »متتد 
و األئمة بعده اي أاب خالد إن أهل زمان غيبته القائلني إبمامته و املنتظرين 
لظهوره أفضل من أهل کل زمان ألن هللا تبارک و تعالی أعطاهم من العقول 

و األفهام و املعرفة ما صارت به الغيبة عندهم مبنزلة املشاهدة.«9

علی لسان حممد بن علي ال�اقر
»أيتی علی الناس زمان يغيب عنهم إمامهم فيا طوبی للثابتني علی أمران 
فی ذلک الزمان إن أدنی ما يکون هلم من الثواب أن يناديهم البارئ جل 
جالله فيقول عبادی و إمائی آمنتم بسری و صدقتم بغيبی فأبشروا حبسن 

الثواب.«10

علی لسان جعفر بن حممد الصادق
»اخلامس من ولد السابع يغيب عنکم شخصه.«11

:و أيضاً قال
»أما و هللا ليغينب عنکم مهديکم حتی يقول اجلاهل منکم ما هلل فی آل 

حممد حاجة.«12
:و أيضاً قال

»إن الغيبة ستقع ابلسادس من ولدی و هو الثانی عشر من األئمة اهلداة 
بعد رسول هللا أوهلم أمري املؤمنني علی بن أبی طالب و آخرهم القائم 

غیبة اإلمام المهدي

ونبوءة األئمة المعصومین
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23. ابن اببويه، حممد بن علی، »کمال الدين«، صص 379 و 380؛ طربسی، فضل 
بن حسن، »إعالم الوری أبعالم اهلدی«، صص 437 و 438.

ابقر،  حمّمد  جملسی،  384؛  »کمال الّدين«، ص  علی،  بن  حمّمد  اببويه،  ابن   .24
»حباراالنوار«، ج 52، ص 23 و 24، ح 16.

ابقر،  حممد  جملسی،  409؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .25
»حباراالنوار«، ج 51، ص 160، ح 6.

املصادر:
1. امساعيل شفيعي سروستاين، »هناية الغيبة«، ترمجة کاظم مشاعيان، طهران، موعود 

العصر)عج(، الطبعة األولی 1436ه  .ق. - 2015م.
2. الشيخ ماجد انصر الزبيدي، »500 سؤال حول اإلمام املهدي«، بريوت، دار 

احملّجة البيضاء، الطبعة الثانية، 1434ه  .ق. - 2013م.

ابحلق بقية هللا فی األرض.«13
:و أيضاً قال

»إن للقائم غيبة قبل أن يقوم.«14

علی لسان موسی بن جعفر الکاظم
»إذا فقد اخلامس من ولد السابع فاهلل هللا فی أداينکم ال يزيلنکم أحد عنها 

اي بنی إنه ال بد لصاحب هذا األمر من غيبة.«15
:و أيضاً قال

»أان القائم ابحلق و لکن القائم الذی يطهر األرض من أعداء هللا عز و جل 
و ميلؤها عدال کما ملئت جورا و ظلما هو اخلامس من ولدی له غيبة يطول 

أمدها خوفا علی نفسه.«16
وقال أيضا يف بيان قول هللا تعالی »َو َأْسَ�َغ َعَلْيُکْم نَِعَمُه ظاِهَرًة َو بِطَنة«17 

فرمودند: 
»النعمة الظاهرة اإلمام الظاهر و الباطنة اإلمام الغائب قال فقلت له فيکون 
فی األئمة من يغيب قال نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه و ال يغيب 

عن قلوب املؤمنني ذکره هو الثانی عشر منا.«18

علی لسان علي بن موسی الرضا
به األرض من کل جور و  ابن سيدة اإلماء يطهر هللا  »الرابع من ولدی 
يقدسها من کل ظلم و هو الذی يشک الناس فی والدته و هو صاحب 

الغيبة قبل خروجه.«19
وقال لـدع�ل:

»...اي دعبل اإلمام بعدی حممد ابنی و بعد حممد ابنه علی و بعد علی ابنه 
احلسن و بعد احلسن ابنه احلجة القائم املنتظر فی غيبته.«20

علی لسان حممد بن علي ال�قي
»... اي أاب القاسم إن القائم منا هو املهدی الذی جيب أن ينتظر فی غيبته 

و يطاع فی ظهوره و هو الثالث من ولدی.«21
عن الصقر بن دلف قال:

:ول مسي املن�ظر؟ قال ... :قلت له
»ألن له غيبة يکثر أايمها و يطول أمدها فينتظر خروجه املخلصون و ينکره 

املراتبون.«22

علی لسان علي بن حممد النقي
»... و من بعدی احلسن ابنی فکيف للناس ابخللف من بعده قال فقلت 
و کيف ذاک اي موالی قال ألنه ال يری شخصه و ال حيل ذکره ابمسه.«23

علی لسان حسن بن علي العسکری
قال ااب حممد احلسن العسکري يف حديث طويل لـأمحد بن إسحاق:

»... اي أمحد بن إسحاق مثله فی هذه األمة مثل اخلضر و مثله مثل 

ذی القرنني و هللا ليغينب غيبة ال ينجو فيها من اهللکة إال من ثبته هللا عز و 
جل علی القول إبمامته و وفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه.«24

»... أما إن لولدی غيبة يراتب فيها الناس إال من عصمه هللا عز و جل.«24

اهلوامش:
1. حسن بن علي، اإلمام احلادي عشر، »التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري

«، قم، مدرسة اإلمام املهدي، الطبعة االوىل، 1407ق.، ص 481.
ابقر،  حممد  جملسی،  256؛  ص  »کمال الدين«،  علی،  بن  حممد  ابن اببويه،   .2

»حباراالنوار«، ج 36، ص 227، ح 3.
3. جملسی، حممد ابقر، »حباراالنوار«، ج 52، ص 380.

4. ابن اببويه، حممد بن علی، »کمال الدين«، ص 303؛ طربسی، فضل بن حسن، 
»إعالم الوری أبعالم اهلدی«، ص 426؛ جملسی، حممد ابقر، »حباراالنوار«، ج 51، 

ص 109، ح 1.
ابقر،  حممد  جملسی،  315؛  ص  »کمال الدين«،  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .5

»حباراالنوار«، ج 51، ص 132، ح 1.
ابقر،  حممد  جملسی،  316؛  ص  »کمال الدين«،  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .6

»حباراالنوار«، ج 51، ص 132 و 133، ح 2.
ابقر،  حممد  جملسی،  317؛  ص  »کمال الدين«،  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .7

»حباراالنوار«، ح 3.
ابقر،  حممد  جملسی،  ص317؛  »کمال الدين«،  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .8

»حباراالنوار«، ح 4.
ابقر،  حممد  جملسی،  319؛  ص  »کمال الدين«،  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .9

»حباراالنوار«، ج 36، ص 386.
ابقر،  حممد  جملسی،  330؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .10

»حباراالنوار«، ج 52، ص 145، ح 66.
ابقر،  حممد  جملسی،  338؛  ص  »کمال الدين«،  علی،  بن  حممد  ابن اببويه،   .11

»حباراالنوار«، ج 51، ص 143، ح 4.
ابقر،  حممد  جملسی،  341؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .12

»حباراالنوار«، ص 145، ح 12.
ابقر،  حممد  جملسی،  341؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .13

»حباراالنوار«، ح 13.
ابقر،  حممد  جملسی،  342؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .14

»حباراالنوار«، ج 52، ص 146، ح 70.
15. ابن اببويه، حممد بن علی، »کمال الدين«، ص 359 و 360؛ کلينی، حممد بن 

يعقوب، »کافی«، ج 1، ص 336، ح 2.
ابقر،  حممد  جملسی،  361؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .16

»حباراالنوار«، ج 51، ص 151، ح 6.
17. سورة لقمان، اآلية 20.

ابقر،  حممد  جملسی،  368؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .18
»حباراالنوار«، ج 51، ص 151، ح 2.

ابقر،  حممد  جملسی،  371؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .19
»حباراالنوار«، ج 52، ص 321، ح 29.

ابقر،  حممد  جملسی،  372؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .20
»حباراالنوار«، ج 51، ص 154، ح 4.

ابقر،  حممد  جملسی،  377؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .21
»حباراالنوار«، ج 51، ص 156، ح 1.

ابقر،  حممد  جملسی،  378؛  »کمال الدين«، ص  علی،  بن  حممد  اببويه،  ابن   .22
»حباراالنوار«، ج 51، ص 30، ح 4.
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بعة على  للغيبة.اسباب ك»عدم وجود  الروائية أسباب  الكتب  و ذكر يف 
اجتماع  »عدم  و  القتل«  من  و خوفه  و »وحدته  الزمان«  رقبة صاحب 
االصحاب« و ...اخل و لكنه يف النهاية جند أن الرواايت اشارت إىل موضوع 

مهم أن احلكمة احلقيقية للغيبة ليس وضحا كما سنقرأ:
الصادق جعفر بن حممد يقول: 

»إن لصاحب هذا المر غي�ة ل بد منها يراتب فيها كل م�طل فقلت له و ل 
جعلت فداك قال لمر ل يؤذن لنا يف كشفه لكم قلت فما وجه احلكمة يف غي��ه 
قال وجه احلكمة يف غي��ه وجه احلكمة يف غي�ات من تقدمه من حجج هللا تعاىل 
ذكره إن وجه احلكمة يف ذلك ل ينكشف إل بعد ظهوره كما ل ينكشف وجه 
اجلدار  إقامة  و  الغالم  ق�ل  و  السفينة  من خرق   أاته اخلضر ملا  احلكمة 

ملوسى إل وقت افرتاقهما اي ابن الفضل إن هذا المر أمر من أمر هللا و سر 
من سر هللا و غيب من غيب هللا و مىت علمنا أنه عز و جل حكيم صدقنا أبن 

أفعاله كلها حكمة و إن كان وجهها غري منكشف لنا.« 

املصدر: ابن ببويه، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الط�عة الولی، 1966م.، 
ج 1، ص 246.

اهلي عظم ال�الء...
الفرج، الَفْرَجة الرَّاحة من ُحْزن َأو َمَرض. وقال ابن اَلعرايب: فـُْرَجة اسم وفـَْرَجٌة 

مصدر والَفْرَجة ال�بََّفصِّي من اهلَمِّ.1  
للتعجيل  قراءته  على  يواظبون  الشيعة،  عند  معروف  دعاء  الفرج«  »دعاء 
يف  الكفعمي  الشيخ  رواه  الشدائد.  من  واخلالص  البالء  ولرفع  الفرج  يف 
لـحمّمد بن   النقل املذكور أنه من تعليم اإلمام املهدي »املصباح«، ويف 
أمحد بن أيب ليث أماله عليه. لكن أسانيد الدعاء غري متصلة إىل معصوم. 

روى المي الطربسي يف كتاب »كنوز النجاح« أنّه: دعاء عّلمه صاحب 
الزمان أاب احلسن حمّمد بن أمحد بن أيب الليث يف بلدة »بغداد« يف 
مقابر قريش، وكان أبو احلسن قد هرب إىل مقابر قريش )الكاظمية( والتجأ 

إليها من خوف القتل فنجي منه بربكة هذ الدعاء.2 

مضامي الدعاء
- يشري الدعاء إىل ما متر به هذه األمة من االمتحان من مجيع األطراف: 
الرَّجاُء، َوضاَقِت  َوانبَْقَطَع  اْلِغطاُء،  َواْنَكَشَف  اخْلَفاُء،  َوبَرَِح  اْلَ�الُء،  َعُظَم  »ِاهلي 

الَْْرُض، َوُمِنَعِت السَّماُء«
- الصالة على النيب و أهل بيته واإلقرار مبا هلم من الوالية والطاعة املفرتضة: 
»اَللّبُهمَّ َصلِّ َعلى حُمَمَّد َوآِل حُمَمَّد، اُويل الَْْمِر الَّذيَن فبََرْضَت َعَلْينا طاَع�بَُهْم، 

َوَعرَّفبَْ�نا ِبذِلَك َمْنزِلَ�بَُهْم.«
- يف اخلتام، الدعاء وطلب الفرج واخلالص والتوسل ابلنيب و بعلي واالستغاثة 

هبما: »فبََفرِّْج َعنا حبَقِِّهْم فبََرجاً عاِجالً َقري�اً َكَلْمِح اْلَ�َصِر َاْو ُهَو اَقبَْرُب، اَي حُمَمَُّد اَي 
َعِليُّ اَي َعِليُّ اَي حُمَمَُّد اِْكِفَياين فَِانَُّكما كاِفَياِن، َواْنُصراين فَِانَُّكما نِصراِن«

- والتوجه إىل صاحب الزمان واالستغاثة به: »اَي َمْولن اَي صاِحَب الزَّماِن، 
اْلَغْوَث اْلَغْوَث اْلَغْوَث، َاْدرِْكن َاْدرِْكن َاْدرِْكن«

روی الکفعمی يف »املصباح«:
دعاء علمه صاحب األمر لرجل حمبوس فخلص: 

»]إهلي[ اللهم عظم ال�الء و برح اخلفاء و انكشف الغطاء و انقطع الرجاء و 
إليك املش�كى و عليك  السماء و أنت املس�عان و  ضاقت الرض و منعت 
املعول يف الشدة و الرخاء اللهم صل على حمّمد و آل حمّمد أويل المر الذين 
فرضت علينا طاع�هم و عرف�نا بذلك منزل�هم ففرج عنا حبقهم فرجا عاجال قري�ا 
كلمح ال�صر أو هو أقرب اي حمّمد اي علي اي علي اي حمّمد اكفياين فإنكما كافياي 
و انصراين فإنكما نصراي اي مولن اي صاحب الزمان المان المان المان الغوث 
الغوث الغوث أدركن أدركن أدركن الساعة الساعة الساعة العجل العجل العجل 

اي أرحم الرامحي مبحّمد و آله الطاهرين.«3 

اهلوامش:
1. ابن منظور، حمّمد بن مكرم، »لسان العرب«، بريوت، دارصادر، ط 3، 1414هـ.ق.، 

ج 2، ص 343، مفردة »الفرج«.
2. الطربسی، علي بن احلسن، »كنوز النجاح«، كربالء، العتبة احلسينية املقدسة، ط 1، 

1439هـ.ق.
3. الكفعمى، ابراهيم بن على عاملى، »املصباح«، )جنة األمان الواقية(، قم، الطبعة 

الثانية، 1405ه.ق.، ص 176.

سّر الغیبة

دعاء الفرج

أدب الدعاء

و هو سيد اآلداب و ذروة سنامها أما أوال فلداللته على رقة القلب الذي 
هو دليل اإلخالص الذي عنده حتصل اإلجابة.

قال الصادق: »إذا اقشعر جلدك و دمعت عيناك و وجل قل�ك فدونك 
دونك فقد قصد قصدك.« 

و ألن مجود العني من قساوة القلب على ما ورد به اخلرب و هو يؤذن ابلبعد 
من هللا سبحانه و تعاىل.

و فيما أوحى هللا تعاىل إىل موسى: »اي موسى ل تطول يف الدنيا أملك 
فيقسو قل�ك.« 

و قاسي القلب مردود الدعاء- لقوله: »ل يق�ل هللا دعاء بظهر قلب 
قاس.«

و أما اثنيا فلما فيه من االنقطاع إىل هللا تعاىل و زايدة اخلشوع.
قال رسول هللا: »إذا أحب هللا ع�دا نصب يف قل�ه نئحة من احلزن فإن 
هللا حيب كل قلب حزين و إنه ل يدخل النار من بكى من خشية هللا تعاىل حىت 
يعود اللب إىل الضرع و إنه ل جي�مع غ�ار يف س�يل هللا و دخان جهنم يف منخري 
املؤمن أبدا و إذا أبغض هللا ع�دا جعل يف قل�ه مزمارا من الضحك و إن الضحك 

مييت القلب و هللا ل حيب الفرحي.«
و أما اثلثا فلموافقته أمر احلق سبحانه و تعاىل يف وصاايه ألنبيائه-

حيث يقول لعيسى: »اي عيسى! هب يل من عينيك الدموع و من قل�ك 
اخلشية و قم على ق�ور الموات فنادهم بلصوت الرفيع فلعلك أتخذ موعظ�ك 
منهم. و قل إين لحق يف الالحقي صب يل من عينيك الدموع و اخشع يل 
بقل�ك. اي عيسى! اس�غث يب يف حالت الشدة فإين أغيث املكروبي و أجيب 

املضطرين و أن أرحم الرامحي.«
و فيما أوحى هللا تعاىل إىل موسى: »اي موسى كن إذا دعوتن خائفا مشفقا 
و وجال و عفر وجهك يف الرتاب و اسجد يل مبكارم بدنك و اقنت بي يدي يف 
القيام و نجن حيث نجي�ن خبشية من قلب وجل و أحي ب�ورايت أايم احلياة و 
علم اجلهال حمامدي و ذكرهم آلئي و نعمي- و قل هلم ل ي�مادون يف غي ما 
هم فيه فإن أخذي أليم شديد اي موسى ل تطول يف الدنيا أملك فيقسو قل�ك و 
قاسي القلب من بعيد و أمت قل�ك بخلشية و كن خلق  الثياب جديد القلب 
ختفى على أهل الرض و تعرف يف أهل السماء جليس ]جلس[ ]حلس[ ال�يوت 
مص�اح الليل و اقنت بي يدي قنوت الصابرين و صح إيل من كثرة الذنوب 
صياح اهلارب من عدوه و اس�عن يب على ذلك فإين نعم العون و نعم املس�عان.

و منه اي موسى! اجعلن حرزك و ضع عندي كنزك من ال�اقيات الصاحلات.«
و أما رابعا فلما فيه من اخلصوصيات و الفضائل  اليت ال توجد يف غريه من 

أصناف الطاعات.
و قد روي أن بني اجلنة و النار عقبة ال جيوزها إال البكاءون من خشية هللا 

تعاىل.
و روي عن النيب أنه قال: 

»إن ريب ت�ارك و تعاىل أخربين فقال و عزيت و جاليل ما أدرك العابدون مما أدرك 
ال�كاءون ]درك ال�كاء[- عندي شيئا و إين لبن هلم يف الرفيع العلى قصرا ل 

يشاركهم فيه غريهم.«
و فيما أوحى هللا إىل موسى و ابك على نفسك ما دمت يف الدنيا و 

ختوف العطب  و املهالك و ال تغرنك زينة احلياة الدنيا و زهرهتا.
و إىل عيسى: »اي عيسى ابن ال�كر ال��ول ابك على نفسك بكاء من قد 

ودع الهل و قلى  الدنيا و تركها لهلها و صارت رغ��ه فيما عند إهله.«
و عن أمري املؤمنني ملا كلم هللا موسى قال: »إهلي ما جزاء من دمعت 
عيناه من خشي�ك قال اي موسى أقي وجهه من حر النار و آمنه ]أومنه[ يوم 

الفزع الكرب.«
و قال الصادق: »كل عي بكية يوم القيامة إل ثالث عيون- عي غضت 
عن حمارم هللا و عي سهرت يف طاعة هللا و عي بكت يف جوف الليل من خشية 

هللا.«
و عنه: »ما من شيء إل و له كيل أو وزن إل الدموع فإن القطرة تطفئ 
حبارا من النار فإذا اغرورقت العي مبائها ل يرهق وجهه قرت و ل ذلة فإذا فاضت 

حرمه هللا على النار و لو أن بكيا بكى يف أمة لرمحوا.«
و عنه: »ما من عي إل و هي بكية يوم القيامة إل عي بكت من خوف 
هللا و ما اغرورقت عي مبائها من خشية هللا إل حرم هللا سائر جسده ]على[ 
النار- و ل فاضت على خده فرهق ذلك الوجه قرت و ل ذلة- و ما من شيء 
إل و له كيل أو وزن إل الدمعة فإن هللا يطفئ بليسري منها ال�حار من النار و لو 

أن ع�دا بكى يف أمة لرحم هللا تلك المة ب�كاء ذلك الع�د.« 
و اعلم أن البكاء و العجيج إىل هللا سبحانه فرقا من الذنوب- وصف حمبوب 

لكنه غري جمد مع عدم اإلقالع عنها و التوبة منها.
 :قال سّيد العابدين علي بن احلسني

»و ليس اخلوف من بكى و جرت دموعه ما ل يكن له ورع حيجزه عن معاصي 
هللا و إمنا ذلك خوف كاذب.« 

املصدر: ابن فهد حلى، امحد بن حمّمد، »عدة الداعي و جناح الساعي«، الط�عة 
الولی، 1407ه.ق.، صص 167-175، بل�لخيص.

البكاء، حالة الدعاء تقدیم األدعیة - علل الشرائع
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الحكایات

17 ربيع األّول ذکری والدة رسول هللا
 :روی عن أبن بن عثمان رفعه إبسناده  قالت آمنة

ملا قربت والدة رسول هللا رأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي 
فذهب الرعب عين و أتيت بشربة بيضاء و كنت عطشى فشربتها فأصابين 

نور عال. 
ث رأيت نسوة كالنخل طواال حتدثين و مسعت كالما ال يشبه كالم اآلدميني 
حىت رأيت كالديباج األبيض قد مأل بني السماء و األرض و قائل يقول 
خذوه من أعز الناس و رأيت رجاال وقوفا يف اهلواء أبيديهم أابريق و رأيت 
مشارق األرض و مغارهبا و رأيت علما من سندس على قضيب من ايقوتة 
قد ضرب بني السماء و األرض يف ظهر الكعبة فخرج رسول هللا رافعا 
السماء حىت غشيته  من  تنزل  بيضاء  رأيت سحابة  و  السماء  إىل  إصبعه 
فسمعت نداء طوفوا مبحّمد شرق األرض و غرهبا و البحار لتعرفوه ابمسه و 

نعته و صورته ث اجنلت عنه الغمامة فإذا أان به يف ثوب أبيض من اللنب و 
حتته حريرة خضراء و قد قبض على ثالثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب و قائل 

يقول: ق�ض حمّمد على مفاتيح النصرة و الريح  و الن�وة. 
ث أقبلت سحابة أخرى فغيبته عن وجهي أطول من املرة األوىل و مسعت 
نداء: طوفوا مبحّمد الشرق و الغرب و أعرضوه على روحاين اجلن و اإلنس و 
الطري و الس�اع و أعطوه صفا آدم و رقة نوح و خلة إبراهيم و لسان إمساعيل و 

كمال يوسف و بشرى يعقوب و صوت داود و زهد حيىي و كرم عيسى. 
ث انكشف عنه فإذا أان به و بيده حريرة بيضاء قد طويت طيا شديدا و قد 

قبض عليها. 

املصدر: ابن شهر آشوب املازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب« قم، 
الطبعة االولی، 1379 ق.، ج1، ص28.

مولد خیر البشر

17 ربيع األّول ذکری والدة جعفر بن موسی الصادق
روی عن مأمون الرقي قال: كنت عند سيدي الصادق إذ دخل سهل 
بن حسن اخلراساين فسلم عليه ث جلس. فقال له: اي ابن رسول هللا لكم الرأفة 
و الرمحة و أن�م أهل بيت اإلمامة ما الذي مينعك أن يكون لك حق تقعد عنه و 

أنت تد من شيع�ك مائة ألف يضربون بي يديك بلسيف.
فقال له: »اجلس اي خراساين رعى هللا حقك.« 

ث قال: »اي حنفية اسجري ال�نور.« 
قال: »اي خراساين قم  ابيض علوه. ث  فسجرته حىت صار كاجلمرة و 

فاجلس يف ال�نور!« 
فقال اخلراساين: اي سيدي اي ابن رسول هللا ل تعذبن بلنار أقلن أقالك هللا. 

قال: »قد أقل�ك.« 
فبينما حنن كذلك إذ أقبل هارون املكي و نعله يف سبابته فقال: السالم عليك 

اي ابن رسول هللا! 
فقال له الصادق: »ألق النعل من يدك و اجلس يف ال�نور.« 

قال فألقى النعل من سبابته ث جلس يف التنور و أقبل اإلمام حيدث اخلراساين 

حديث »خراسان« حىت كأنه شاهد هلا. 
ث قال: »قم اي خراساين و انظر ما يف ال�نور.« 

 :قال: فقمت إليه فرأيته مرتبعا فخرج إلينا و سلم علينا. فقال له اإلمام
»كم تد خبراسان مثل هذا؟« 

فقلت: و هللا و ل واحدا. 
فقال: »ل و هللا و ل واحدا أما إن ل خنرج يف زمان ل جند فيه خسة 

معاضدين لنا حنن أعلم بلوقت.« 

املصدر: ابن شهر آشوب املازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب« قم، 
الطبعة االولی، 1379 ق.، ج4، ص237.

قّصة التنور
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جعفر الطّیار
جعفر الطيار هو جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب، فهو إبن عم النيب 
 و من كبار أصحابه األجالء و أخو االمام علي بن أيب طالب حمّمد

و كان يكربه بعشر سنني.

فضائله
كان جعفر بن أيب طالب، اثين الّناس إسالماً بعد اإلمام علي، حيث 
كان اإلمام علي يصلي خلف النيب لوحده، ويف إحدى املرات كان 
وابنه جعفر،  أبوطالب  مّر هبما  ُيصليان، وقد   واإلمام علي  النيب
ابلصالة خلف  فالتحق  ابن عمك،  ُجناح  طالب جلعفر: صِل  أبو  فقال 

النيب منذ ذلك احلني
كان جعفر بن أيب طالب أشبه الناس خلقا و خلقا برسول هللا، و 
كان جعفر أكرب من علّي بعشر سنني، و كان عقيل أكرب من جعفر بعشر 
سنني، و كان طالب أكرب من عقيل بعشر سنني، و كان جعفر من املهاجرين 
األولني هاجر إىل أرض »احلبشة« و قدم منها على رسول هللا حني 
»فتح خيرب«، فتلقاه النيب و اعتنقه و قال: »ما أدري أبيهما أن أشد 

فرحا، بقدوم جعفر أم بف�ح خيرب؟«
و كان قدومه و أصحابه من أرض احلبشة يف السنة السابعة من اهلجرة، و 
اختط له رسول هللا إىل جنب املسجد، ث غزا غزوة مؤتة يف سنة مثان من 
 :اهلجرة و قاتل فيها حىت قطعت يداه مجيعا، ث قتل، فقال رسول هللا
»إن هللا أبدله بيديه جناحي يطري بما يف اجلنة حيث شاء« فمن هنالك قيل له 

جعفر ذو اجلناحي.1 
لُقب ابلطيار ألن يداه ُقطعتا يف احلرب فأعطاه الّل جناحني يطري هبما يف 

اجلنة، كما و لقب بذي اجلناحني أيضاً لنفس السبب. ان كنية جعفر بن 
أيب طالب: أبو املساكي، و قال: و جلعفر، فضل.2 

و يُعرف جعفر بن أيب طالب بصاحب اهلجرتي أي هجرة احلبشة و هجرة 
»املدينة«، و هو من الشهداء االولني فقد استشهد يف واقعة »مؤته« يف 
السنة الثامنة للهجرة و له احدى و أربعون سنة، و ملا استشهد وجدوا يف 
جسده تسعون ضربة ما بني طعنة برمح و ضربة بسيف كلها يف مقدم بدنه 

مما يدل على بسالته و شجاعته و كونه كراراً غري فرار.
قال االمام الباقر: »و جعفر ذو اجلناحي و الق�ل�ي و اهلجرتي و ال�يع�ي 

من الشجرة امل�اركة، صحيح الدمي وضاح الربهان.«3 
و قال االمام العلي: »إذا مجع هللا الولي و اآلخرين كان أفضلهم س�عة 
منا بن ع�د املطلب، ]اىل أن قال:[ و محزة سيد الشهداء، و جعفر ذو اجلناحي 

يطري مع املالئكة ل ينحله شهيدا قط ق�له )رمحة هللا عليهم أمجعي(.«4 

و وصّيه عند رسول هللا منزلة جعفر
كان جعفر بن أيب طالب حيظى مبنزلة رفيعة لدى رسول هللا و يعتمد 
للمسلمني الذين  عليه يف املهمات، و جلدارته فقد جعله النيب رئيساً 
هاجروا إىل احلبشة، و عندما رجع من احلبشة علََّمُه صالًة مشتملة على 
تسبيحات خاصة تكرمياً له، و ُعرفت هذه الصالة فيما بعد بصالة جعفر 

الطيار و صالة التسبيح.
عن أيب بصري عن أيب عبد هللا قال: قال رسول هللا جلعفر: »اي 
جعفر أ ل أمنحك أ ل أعطيك أ ل أح�وك؟« فقال له جعفر: بلى اي رسول هللا! 
قال: »فظن الناس أنه يعطيه ذه�ا أو فضة ف�شرف الناس لذلك فقال له 
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اجتمعت ايل النساء، فجعل رسول هللا يقول: »اي أمساء ل تقويل هجرا و 
ل تضريب صدرا«، ث خرج حىت دخل على ابنته فاطمة و هي تقول: وا 
عماه، فقال: على جعفر فل��ك ال�اكية، ث قال: اصنعوا آلل جعفر 

طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم.21 
اليوم من املزارات املعروفة اليت  الطّيار أبرض مؤتة حيث مزاره  دفن جعفر 

يتوافد اليه املؤمنون لزايرته مبدينة املزار ابلـ»كرك« يف »األردن«.22
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إين أعطيك شيئا إن أنت صنع�ه يف كل يوم كان خريا لك من الدنيا و ما فيها و 
إن صنع�ه بي يومي غفر لك ما بينهما أو كل مجعة أو كل شهر أو كل سنة غفر 

لك ما بينهما فعلمه صالة جعفر.«5 
روى الشعيب قال: مسعت عبد هللا بن جعفر يقول: كنت إذا سألت عمي 

عليا شيئا فمنعين، أقول له: حبق جعفر، فيعطين.6 
نقل ابن حجر عن رملة بنت أيب سفيان، لعنه هللا تعاىل، قصة تنصر زوجها 

ع�يد هللا بن جحش و ارتداده عن اإلسالم و موته يف احلبشة:
... فما هو إل أن انقضت عديت فما شعرت إل برسول النجاشي يس�أذن فإذا 
هي جارية له يقال هلا أبرهة، فقالت: إن امللك يقول لك: وكلي من يزوجك، 
فأرسلت إىل خالد بن سعيد ابن العاص بن أمية فوكل�ه، فأعطيت أبرهة سوارين 
من فضة، فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أيب طالب فحمد هللا و 
أثىن عليه و تشهد ث قال: أما بعد فإن رسول هللا ك�ب إيل أن ازوجه أم ح�ي�ة 

فأج�ت و قد أصدق�ها عنه أربعمائة دينار، ث سكب الدننري...7 
و الذي يظهر ابلتدقيق أن جعفرا كان له رائسة مهاجري احلبشة من 
قبل رسول هللا هاجر لذلك ال من إيذاء قريش، و هو املتويل المورهم 
من قبل رسول هللا و ذلك يؤيد أن يكون كتاب رسول هللا إليه.8 

و له منزلة عظيمة عند هللا تبارك و تعايل کما روی عن يوسف بن أيب سعيد 
قال: كنت عند أيب عبد هللا ذات يوم فقال يل: 

»إذا كان يوم القيامة و مجع هللا ت�ارك و تعاىل اخلالئق كان نوح صلى هللا عليه أول 
من يدعى به فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيقال له من يشهد لك فيقول حمّمد 
بن ع�د هللا قال فيخرج نوح في�خطى الناس حىت جييء إىل حمّمد و 
هو على كثيب املسك و معه علي و هو قول هللا عز و جل »فبََلمَّا رََأْوُه زُْلَفًة 
ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا«9 فيقول نوح حملّمد اي حمّمد إن هللا ت�ارك و تعاىل 
سألن هل بلغت فقلت نعم فقال من يشهد لك فقلت حمّمد فيقول اي جعفر 
اي محزة اذه�ا و اشهدا له أنه قد بلغ فقال أبو ع�د هللا ع- فجعفر و محزة مها 

الشاهدان لألن�ياء مبا بلغوا« 
فقلت: جعلت فداك- فعلي أين هو؟ 
فقال: »هو أعظم منزلة من ذلك.«10 

ما جري يف احل�شة
ملا طغت قريش و عتت ضد اإلسالم و املسلمني و أفرطوا يف تعذيبهم قال 
هلم رسول هللا: »لو خرج�م إىل احل�شة فإن با ملكا ل يظلم عنده أحد، و 

هي أرض صدق حىت جيعل هللا لكم فرجا مما أن�م فيه.«
.ث بعث املهاجرين حتت كفالة جعفر بن أيب طالب

و كتب إىل النجاشي فيهم يوصي النجاشي بتكرميهم و قراهم كما أن أاب 
طالب أيضا كتب إليه يف هذا املعىن كما تقدم.

فأقام املسلمون هناك يف رغد من العيش و أمن من الغوائل، ورد النجاشي 
مبعوثي قريش ردا قبيحا، و حىت صار تكرميه هلم سببا للثورة عليه و دفع هللا 

تعاىل عنه هذه املكائد.
إىل أن كتب رسول هللا مع عمرو بن أمية كتبا يف الدعوة إىل اإلسالم 
 و يف إرسال جعفر ،فآمن و صدق، و يف تزويج أم ح�ي�ة فزوجها منه

و من معه من املسلمني فجهزهم و أرسلهم يف سفينتني مع هدااي، و مع 
الوفد من عنده من أهل احلبشة من القسيسني و الرهبان لينظروا إىل كالمه 
و جملسه و مشربه، فيشاهدوا آايت رسالته و أعالم نبوته، و أنه ليس يف 

زي امللوك و اجلبابرة.12 
هذا و قد أخرج بعض املصادر وفدا آخر للحبشة إىل رسول هللا و هو 
بـ»مكة«: ث قدم على رسول هللا عشرون رجال و هو مبكة )أو قريب 
من ذلك( من النصارى حني ظهر خربه من أرض احلبشة، فوجدوه يف اجمللس 
فكلموه و سألوه و رجال قريش يف أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من 
مساءلتهم رسول هللا عما أرادوا دعاهم رسول هللا إىل هللا عز و جل 
و تال عليهم القرآن، فلما مسعوا فاضت أعينهم من الدمع، ث استجابوا له 
و آمنوا به و صدقوه و عرفوا منه ما كان يوصف هلم يف كتاهبم من أمره.13 

و لعل هذا الوفد كان من قبل النجاشي بعد هجرة جعفر و أصحابه 
بعثهم للتحقيق إىل مكة ليكون على بصرية من أمره يف إسالمه.14 

فلم يزل هبا حىت هادن رسول  أن جعفرا يف أرض احلبشة يف أكرم كرامة 
هللا قريشا و صاحلهم و فتح خيرب أتى جبميع من معه و ولد جلعفر 
ابحلبشة من أمساء بنت عميس، ع�د هللا بن جعفر و ولد للنجاشي ابنا فسماه 

النجاشي حمّمدا.15 

شهادته يف س�يل هللا
ذكر املؤرخون: أنه ملا اشتد القتال اقتحم جعفر بن أيب طالب عن فرس 
له شقراء فعقرها، ث قاتل حىت استشهد، وكان جعفر أول من عقر فرسه يف 

اإلسالم، فوجدوا به بضعاً ومثانني بني رمية وضربة وطعنة.16 
روی عن علي أنه قال: »أول من هشم من العرب مجيعا جدن هاشم وأول 

من عرقب جعفر بن أب طالب ذواجلناحي يوم موتة.«17 
روي ان رسول هللا ملا أاته قتل جعفر و زيد مبؤتة بكى و قال: »أخواي 

و مؤنساي و حمدثي.«18 
طعنة  و  ضربة  سبعون  و  اثنتان  جعفر،  بدن  يف  وجد  أنه  عمر  ابن  عن 

ابلسيوف و الرماح.19 
موسى بن جعفر قال: سألت أيب عن املأمت فقال: 

»ان رسول هللا ملا انتهى إليه قتل جعفر بن أيب طالب دخل على أمساء 
بنت عميس، امرأة جعفر. فقال: »اين بن؟« فدعت هبم و هم ثالثة: ع�د 
انك متسح  فقالت:  حمّمد، فمسح رسول هللا رؤوسهم،  عون و  هللا و 
رؤوسهم كأهنم أي�ام! فعجب رسول هللا من عقلها فقال: »اي أمساء! أ ل 
تعلمي ان جعفرا اس�شهد؟« فبكت، فقال هلا رسول هللا: »ل ت�كي 
فان هللا تعاىل أخربين ان له جناحي يف اجلنة من ايقوت أمحر.« فقالت: اي رسول 
هللا، لو مجعت الناس و أخربهتم بفضل جعفر ل ينسى فضله. فعجب رسول 
هللا من عقلها ث قال: »ابعثوا اىل أهل جعفر طعاما«، فجرت السنة.20 

عن أمساء بنت عميس، قالت: أصبحت يف اليوم الذي أصيب به جعفر و 
أصحابه، فأاتين رسول هللا فقال: اي أمساء أين بنو جعفر؟

فجئت هبم إليه، فضمهم و مشهم ث ذرفت عيناه فبكى، فقلت: اي رسول هللا، 
لعله بلغك عن جعفر شيء؟ قال: »نعم انه ق�ل اليوم«، فقمت أصيح و 
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»عقد الدرر يف أخبار املنتظر« ملؤلفه يوسف بن حيىي بن علي بن ع�د العزيز 
به  حتفل  مبا  تعريف  هـ.ق.  سنة 685  املتوىف  السلمي،  الشافعي  املقدسي 
املكتبة املهدوية وما يف جنباهتا من مؤلفاتـ نشرت أو تنشرـ وعرض ما تناولته 
هذه املؤلفات أبسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليالً لسبل البحث 

امامهم.
يقع الكتاب يف طبعته الثانية سنة 1399هـ-1979م يف )444( صفحة 
بن  بن صاحل  هليب  الشيخ  ومراجعة  حتقيق  من  وهو  الوزيري.  القطع  من 
املنار للطباعة والنشر ابلزرقاء يف  البوريين، ومن إصدار مكتبة  عبد الرمحن 

»األردن«.
يتأّلف الكتاب من مقدمة كبرية واثين عشر اباب، جاءت عناوينها تسلساًل:

1. يف بيان أنّه من ذرية رسول هللا وعرتته؛ 
2. يف امسه وخلقه وكنيته؛

3. يف عدله وحليته؛
4. يف ما يظهر من الفنت الّدالة على واليته؛

5. يف اّن هللا تعاىل يبعث من يوّطئ له قبل إمارته؛ 
6. فيما يظهر من له من الكرامات يف مّدة خالفته؛

7. يف شرفه وعظيم منزلته؛
8. يف كرمه وفتّوته؛

9. يف فتوحاته وسريته؛
10. يف أّن عيسى بن مرمي يصلى خلفه ويبايعه؛ 

11. يف اختالف الرواايت يف مّدة إقامته؛ 
.12. فيما جيري من الفنت يف أايمه وبعد انقضاء مّدته

يبنّي مؤلف الكتاب يف مقدمته:
»أّن من المور اليت ت�علق بعالمة الساعة الكربى ظهور املهدي-فهو الرجل 

الصاحل الذي ينزل عليه عيسى ابن مرمي، وأيتيه اىل بيت املقدس، ويساعده 
يف ق�ل الدجال.«

 ث يقّرر:
أبّن املهدي  رجل صاحل من آل الرسول....أييت يف آخر الزمان، وقد 
ملئت الرض ظلما وجورا، فيملؤها قسطا وعدل... وي�عث هللا تعاىل من ميّهد 

...ويوّطئ ل�يع�ه وإمام�ه
ويؤّكد مؤلف الكتاب:

مما ل جمال   املهدي وأّن قضية   ..املهدي احاديث كثرية يف  انّه وردت 
للشك والج�هاد فيها.

يعود املؤلف- وابعتباره من مدرسة الصحابة أو أهل السّنة-فيبنّي:
أّن أهل السّنة يع�قدون أبّن رجالً صاحلاً من نسل الرسول سيظهر يف آخر 
الزمان، لريشد الناس إىل احلق، ويرّدهم عن الضالل.. ويؤّكد مع�مداً أقوال بعض 
ك�ار هذه املدرسة أبّن الميان بملهدي من مجلة عقيدة أهل السّنة واجلماعة.

ويرّد املؤلف مقولة ل مهدي إلّ عيسى، فيقول:
وحيث كثرت القوال يف املهدي حىت قيل )ل مهدي إلّ عيسى( فالصواب 
نزول  ق�ل  خيرج  وأنّه   ،عيسى غري   املهدي أّن  احلق،  أهل  عليه  الذي 

عيسى.. وقد كثرت خبروجه الرواايت حىت بلغت حد ال�واتر املعنوي. 
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في أخبار المنتظر

عقد الدرر

دعاء الندبة
 دعاء الندبه« املشتمل على العقائد أحلقه والتأسف على غيبة القائم«
منقول بسند معترب عن األمام جعفر الصادق فانه من السنة ان يقرأ هذا 
الدعاء يف األعياد األربعة يعين يف »يوم اجلمعة« و »يوم عيد الفطر« و »يوم 

عيد األضحى« و »يوم عيد الغدير«:

ُ َعَلى َسيِِّداَن حُمَمٍَّد نَِبيِِّه َو آلِِه َو َسلََّم  احلَْْمُد للَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو َصلَّى اللَّ
َتْسِليما اللَُّهمَّ َلَک احلَْْمُد َعَلى َما َجَرى ِبِه َقَضاؤَُک ِفی أَْولَِياِئَک الَِّذيَن 
اْسَتْخَلْصتـَُهْم لِنـَْفِسَک َو ِديِنَک ِإِذ اْختـَْرَت هَلُْم َجزِيَل َما ِعْنَدَک ِمَن النَِّعيِم 
اْلُمِقيِم الَِّذی ال َزَواَل َلُه َو ال اْضِمْحالَل بـَْعَد َأْن َشَرْطَت َعَلْيِهُم الزُّْهَد 
نِيَِّه َو ُزْخرُِفَها َو زِْبرِِجَها َفَشَرطُوا َلَک َذِلَک َو  نـَْيا الدَّ ِفی َدَرَجاِت َهِذِه الدُّ
َعِلْمَت ِمنـُْهُم اْلَوفَاَء ِبِه فـََقِبْلتـَُهْم َو قـَرَّبـْتـَُهْم َو َقدَّْمَت هَلُُم الذِّْکَر اْلَعِلیَّ َو الثَـَّناَء 
اجْلَِلَيا َو أَْهَبْطَت َعَلْيِهْم َمالِئَکَتَک َو َکرَّْمتـَُهْم ِبَوْحِيَک َو َرَفْدتـَُهْم ِبِعْلِمَک 

َو َجَعْلتـَُهُم الذَّرِيَعَه ]الذَّرَاِئعَ [ إِلَْيَک
َو اْلَوِسيَلَه ِإىَل رِْضَواِنَک فـَبـَْعٌض َأْسَکنـَْتُه َجنَـَّتَک ِإىَل َأْن َأْخَرْجَتُه ِمنـَْها َو 
بـَْعٌض مَحَْلَتُه ِفی فـُْلِکَک َو جَنَّيـَْتُه َو ]َمعَ [ َمْن آَمَن َمَعُه ِمَن اهْلََلَکِه ِبَرمْحَِتَک 
َو بـَْعٌض اختََّْذَتُه لِنـَْفِسَک َخِليال َو َسأََلَک ِلَساَن ِصْدٍق ِفی اآْلِخرِيَن فََأَجبـَْتُه 
َو َجَعْلَت َذِلَک َعِلّيا َو بـَْعٌض َکلَّْمَتُه ِمْن َشَجرٍَه َتْکِليما َو َجَعْلَت َلُه ِمْن 
َأِخيِه رِْدءا َو َوزِيرا َو بـَْعٌض أَْوَلْدَتُه ِمْن َغرْيِ َأٍب َو آتـَيـَْتُه اْلَبيَِّناِت َو أَيَّْدَتُه 

ِبُروِح اْلُقُدِس َو ُکلٌّ ]َو ُکال[ َشَرْعَت َلُه َشرِيَعًه
بـَْعَد  ُمْسَتْحِفظا  ]أَْوِصَياَءهُ [  أَْوِصَياَء  َلُه  خَتَيَـّْرَت  َو  ِمنـَْهاجا  َلُه  نـََهْجَت  َو 
ٍه ِإقَاَمًه ِلِديِنَک َو  ٍه ِإىَل ُمدَّ ُمْسَتْحِفٍظ ]ُمْسَتْحَفظا بـَْعَد ُمْسَتْحَفٍظ[ ِمْن ُمدَّ
ُحجًَّه َعَلى ِعَباِدَک َو لَِئال يـَُزوَل احلَْقُّ َعْن َمَقرِِّه َو يـَْغِلَب اْلَباِطُل َعَلى أَْهِلِه 



َو ال ]لَِئال[ يـَُقوَل َأَحٌد َلْو ال أَْرَسْلَت إِلَيـَْنا َرُسوال ُمْنِذرا َو أََقْمَت لََنا َعَلما 
َهاِداي فـَنـَتَِّبَع آاَيِتَک ِمْن قـَْبِل َأْن َنِذلَّ َو خَنَْزى ِإىَل َأِن انـْتـََهْيَت اِبأْلَْمِر ِإىَل 

ُ َعَلْيِه َو آلِِه، يِبَک حُمَمٍَّد َصلَّى اللَّ َحِبيِبَک َو جنَِ
َفَکاَن َکَما انـَْتَجبـَْتُه َسيَِّد َمْن َخَلْقَتُه َو َصْفَوَه َمِن اْصَطَفيـَْتُه َو أَْفَضَل َمِن 
ْمَتُه َعَلى أَنِْبَياِئَک َو بـََعثـَْتُه ِإىَل الثَـَّقَلنْيِ ِمْن  اْجتـَبـَيـَْتُه َو َأْکَرَم َمِن اْعَتَمْدَتُه َقدَّ
َلُه اْلبـُرَاَق َو َعَرْجَت  ِعَباِدَک َو أَْوطَْأَتُه َمَشارَِقَک َو َمَغارَِبَک َو َسخَّْرَت 
ِبُروِحِه ]ِبهِ [ ِإىَل مَسَاِئَک َو أَْوَدْعَتُه ِعْلَم َما َکاَن َو َما َيُکوُن ِإىَل اْنِقَضاِء 
َخْلِقَک ُثَّ َنَصْرَتُه اِبلرُّْعِب َو َحَفْفَتُه جِبَبـْرَئِيَل َو ِميَکائِيَل َو اْلُمَسوِِّمنَي ِمْن 
يِن ُکلِِّه َو َلْو َکرَِه اْلُمْشرُِکوَن  َمالِئَکِتَک َو َوَعْدَتُه َأْن ُتْظِهَر ِديَنُه َعَلى الدِّ
َو َذِلَک بـَْعَد َأْن بـَوَّأَْتُه ُمبـَوَّأَ ِصْدٍق ِمْن أَْهِلِه َو َجَعْلَت َلُه َو هَلُْم أَوََّل بـَْيٍت 

ُوِضَع لِلنَّاِس،
لَلَِّذی بَِبکََّه ُمَبارَکا َو ُهًدى لِْلَعاَلِمنَي ِفيِه آاَيٌت بَيَِّناٌت َمَقاُم إِبـْرَاِهيَم َو َمْن 
لُِيْذِهَب َعْنُکُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبـَْيِت   ُ َا يُرِيُد اللَّ َدَخَلُه َکاَن آِمنا َو قـُْلَت ِإمنَّ
رَُکْم َتْطِهريا ُثَّ َجَعْلَت َأْجَر حُمَمٍَّد َصَلَواُتَک َعَلْيِه َو آلِِه َمَودَّتـَُهْم ِفی  َو يَُطهِّ
ِکَتاِبَک فـَُقْلَت ُقْل ال َأْسئـَُلُکْم َعَلْيِه َأْجرا ِإال اْلَمَودََّه ِفی اْلُقْرىَب َو قـُْلَت َما 
َسأَْلُتُکْم ِمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُکْم َو قـُْلَت َما َأْسئـَُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإال َمْن َشاَء 

َأْن يـَتَِّخَذ ِإىَل رَِبِّه َسِبيال َفَکانُوا ُهُم السَِّبيَل إِلَْيَک،
ُمُه أَقَاَم َولِيَُّه َعِلیَّ ْبَن أَِبی طَاِلٍب  َو اْلَمْسَلَک ِإىَل رِْضَواِنَک فـََلمَّا انـَْقَضْت أايَّ
َصَلَواُتَک َعَلْيِهَما َو آهلَِِما َهاِداي ِإْذ َکاَن ُهَو اْلُمْنِذَر َو ِلُکلِّ قـَْوٍم َهاٍد فـََقاَل 
َو اْلَمأَلُ أََماَمُه َمْن ُکْنُت َمْوالُه فـََعِلیٌّ َمْوالُه اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن 
َعاَداُه َو اْنُصْر َمْن َنَصرَُه َو اْخُذْل َمْن َخَذَلُه َو قَاَل َمْن ُکْنُت أاََن نَِبيَُّه فـََعِلیٌّ 
أَِمريُُه َو قَاَل أاََن َو َعِلیٌّ ِمْن َشَجرٍَه َواِحَدٍه َو َسائُِر النَّاِس ِمْن َشَجٍر َشىتَّ َو 
َأَحلَُّه حَمَلَّ َهاُروَن ِمْن ُموَسى فـََقاَل َلُه أَْنَت ِمنِّی مبَْنزَِلِه َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإال 
أَنَُّه ال نَِبیَّ بـَْعِدی َو َزوََّجُه ابـْنـََتُه َسيَِّدَه ِنَساِء اْلَعاَلِمنَي َو َأَحلَّ َلُه ِمْن َمْسِجِدِه 

َما َحلَّ َلُه َو َسدَّ اأْلَبـَْواَب ِإال اَببَُه ُثَّ أَْوَدَعُه ِعْلَمُه َو ِحْکَمَتُه فـََقاَل:
أاََن َمِديَنُه اْلِعْلِم َو َعِلیٌّ اَببـَُها َفَمْن أَرَاَد اْلَمِديَنَه َو احلِْْکَمَه فـَْلَيْأهِتَا ِمْن اَبهِبَا 
ُثَّ قَاَل أَْنَت َأِخی َو َوِصيِّی َو َوارِِثی حلَُْمَک ِمْن حلَِْمی َو َدُمَک ِمْن َدِمی 
ميَاُن خُمَاِلٌط حلََْمَک َو َدَمَک َکَما  َو ِسْلُمَک ِسْلِمی َو َحْرُبَک َحْرِبی َو اإْلِ
َخاَلَط حلَِْمی َو َدِمی َو أَْنَت َغدا َعَلى احْلَْوِض َخِليَفِتی َو أَْنَت تـَْقِضی َديِْنی 
َو تـُْنِجُز ِعَداِتی َو ِشيَعُتَک َعَلى َمَناِبَر ِمْن نُوٍر ُمبـَْيضًَّه ُوُجوُهُهْم َحْوِلی ِفی 
اجْلَنَِّه َو ُهْم ِجريَاِنی َو َلْو ال أَْنَت اَي َعِلیُّ مَلْ يـُْعَرِف اْلُمْؤِمُنوَن بـَْعِدی َو َکاَن 
بـَْعَدُه ُهًدى ِمَن الضَّالِل َو نُورا ِمَن اْلَعَمى َو َحْبَل اللَِّ اْلَمِتنَي َو ِصرَاَطُه 

اْلُمْسَتِقيَم،
ال ُيْسَبُق ِبَقرَابٍَه ِفی َرِحٍم َو ال ِبَساِبَقٍه ِفی ِديٍن َو ال يـُْلَحُق ِفی َمنـَْقَبٍه ِمْن 
ُ َعَلْيِهَما َو آهلَِِما َو يـَُقاِتُل َعَلى التَّْأِويِل  َمَناِقِبِه حَيُْذو َحْذَو الرَُّسوِل َصلَّى اللَّ
َو ال أَتُْخُذُه ِفی اللَِّ َلْوَمُه الئٍِم َقْد َوتـََر ِفيِه َصَناِديَد اْلَعَرِب َو قـََتَل أَْبطَاهَلُْم َو 
اَنَوَش ]اَنَهشَ [ ُذْؤاَبنـَُهْم فََأْودََع قـُُلوبـَُهْم َأْحَقادا َبْدرِيًَّه َو َخيـرَْبِيًَّه َو ُحنـَْيِنيًَّه َو 
َغيـَْرُهنَّ فََأَضبَّْت ]فََأَصنَّتْ [ ]فََأَصنَ [ َعَلى َعَداَوتِِه َو َأَکبَّْت َعَلى ُمَناَبَذتِِه 
َحىتَّ قـََتَل النَّاِکِثنَي َو اْلَقاِسِطنَي َو اْلَمارِِقنَي َو َلمَّا َقَضى حَنَْبُه َو قـَتـََلُه َأْشَقى 
مُيْتـََثْل  ]اأْلَْشِقَياِء ِمَن اأْلَوَِّلنَي َو اآْلِخرِينَ [ اآْلِخرِيَن يـَتـَْبُع َأْشَقى اأْلَوَِّلنَي مَلْ 
ُ َعَلْيِه َو آلِِه ِفی اهْلَاِديَن بـَْعَد اهْلَاِديَن َو اأْلُمَُّه ُمِصرٌَّه  أَْمُر َرُسوِل اللَِّ َصلَّى اللَّ
َعَلى َمْقِتِه جُمَْتِمَعٌه َعَلى َقِطيَعِه َرمِحِِه َو ِإْقَصاِء َوَلِدِه ِإال اْلَقِليَل ممَّْن َوىَف ِلرَِعايَِه 

احلَْقِّ ِفيِهْم،
فـَُقِتَل َمْن قُِتَل َو ُسِبَی َمْن ُسِبَی َو أُْقِصَی َمْن أُْقِصَی َو َجَرى اْلَقَضاُء هَلُْم 
مبَا يـُْرَجى َلُه ُحْسُن اْلَمثُوبَِه ِإْذ َکاَنِت اأْلَْرُض للَِِّ يُورِثـَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 
َو اْلَعاِقَبُه لِْلُمتَِّقنَي َو ُسْبَحاَن رَبَِّنا ِإْن َکاَن َوْعُد رَبَِّنا َلَمْفُعوال َو َلْن خُيِْلَف 
ُ َوْعَدُه َو ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْکيُم فـََعَلى اأْلَطَاِئِب ِمْن أَْهِل بـَْيِت حُمَمٍَّد َو َعِلیٍّ  اللَّ
ُهْم فـَْليـَْنُدِب النَّاِدبُوَن َو  َعَلْيِهَما َو آهلَِِما فـَْليـَْبِک اْلَباُکوَن َو ِإايَّ  ُ َصلَّى اللَّ



[ الدُُّموُع َو ْلَيْصرُِخ الصَّارُِخوَن َو َيِضجُّ ]َيِضجَ [  ِلِمْثِلِهْم فـَْلُتْذَرِف ]فـَْلَتُدرَّ
أَبـَْناُء  أَْيَن  َسنْيُ  احلُْ أَْيَن  احلََْسُن  أَْيَن  اْلَعاجُّوَن  ]يَِعجَ [  يَِعجُّ  َو  الضَّاجُّوَن 
َسنْيِ َصاِلٌح بـَْعَد َصاِلٍح َو َصاِدٌق بـَْعَد َصاِدٍق أَْيَن السَِّبيُل بـَْعَد السَِّبيِل، احلُْ

أَْيَن اخْلِيـَرَُه بـَْعَد اخْلِيـَرَِه أَْيَن الشُُّموُس الطَّاِلَعُه أَْيَن اأْلَْقَماُر اْلُمِنريَُه أَْيَن اأْلَجْنُُم 
يِن َو قـََواِعُد اْلِعْلِم أَْيَن بَِقيَُّه اللَِّ الَِّتی ال خَتُْلو ِمَن اْلِعتـْرَِه  الزَّاِهرَُه أَْيَن أَْعالُم الدِّ
قَاَمِه اأْلَْمِت َو اْلِعَوِج  اهْلَاِديَِه أَْيَن اْلُمَعدُّ ِلَقْطِع َداِبِر الظََّلَمِه أَْيَن اْلُمنـَْتَظُر إِلِ
َو  اْلَفرَاِئِض  لَِتْجِديِد  اْلُمدََّخُر  أَْيَن  اْلُعْدَواِن  َو  اجْلَْوِر  زَاَلِه  إِلِ اْلُمْرجَتَى  أَْيَن 
ْحَياِء  َعاَدِه اْلِملَِّه َو الشَّرِيَعِه أَْيَن اْلُمَؤمَُّل إِلِ السَُّنِن أَْيَن اْلُمَتَخيَـُّر ]اْلُمتََّخُذ[ إِلِ
يِن َو أَْهِلِه أَْيَن قَاِصُم َشوَْکِه اْلُمْعَتِديَن  اْلِکَتاِب َو ُحُدوِدِه أَْيَن حُمِْيی َمَعاملِِ الدِّ
َو  اْلِعْصَياِن  َو  اْلُفُسوِق  أَْهِل  ُمِبيُد  أَْيَن  النَِّفاِق  َو  الشِّرِْک  أَبِْنَيِه  َهاِدُم  أَْيَن 

َقاِق ]النَِّفاقِ [، الطُّْغَياِن أَْيَن َحاِصُد فـُُروِع اْلَغیِّ َو الشِّ
أَْيَن طَاِمُس آاَثِر الزَّْيِغ َو اأْلَْهَواِء أَْيَن قَاِطُع َحَباِئِل اْلِکْذِب ]اْلَکِذبِ [ َو 
االْفرتَاِء أَْيَن ُمِبيُد اْلُعَتاِه َو اْلَمَرَدِه أَْيَن ُمْسَتْأِصُل أَْهِل اْلِعَناِد َو التَّْضِليِل َو 
حْلَاِد أَْيَن ُمِعزُّ اأْلَْولَِياِء َو ُمِذلُّ اأْلَْعَداِء أَْيَن َجاِمُع اْلَکِلَمِه ]اْلَکِلمِ [ َعَلى  اإْلِ
التَـّْقَوى أَْيَن اَبُب اللَِّ الَِّذی ِمْنُه يـُْؤَتى أَْيَن َوْجُه اللَِّ الَِّذی إِلَْيِه يـَتـََوجَُّه اأْلَْولَِياُء 
أَْيَن السََّبُب اْلُمتَِّصُل بـنَْيَ اأْلَْرِض َو السََّماِء أَْيَن َصاِحُب يـَْوِم اْلَفْتِح َو اَنِشُر 

رَايَِه اهْلَُدى أَْيَن ُمَؤلُِّف مَشِْل الصَّالِح َو الرَِّضا،
أَْيَن الطَّاِلُب ِبُذُحوِل اأْلَنِْبَياِء َو أَبـَْناِء اأْلَنِْبَياِء أَْيَن الطَّاِلُب ]اْلُمطَاِلبُ [ ِبَدِم 
اْلَمْقُتوِل ِبَکْرَبالَء أَْيَن اْلَمْنُصوُر َعَلى َمِن اْعَتَدى َعَلْيِه َو افـْتـََرى أَْيَن اْلُمْضَطرُّ 
الَِّذی جُيَاُب ِإَذا َدَعا أَْيَن َصْدُر اخلَْالِئِق ]اخلَْالِئفِ [ ُذو اْلربِّ َو التَـّْقَوى أَْيَن 
اْبُن النَِّبیِّ اْلُمْصَطَفى َو اْبُن َعِلیٍّ اْلُمْرَتَضى َو اْبُن َخِدجَيَه اْلَغرَّاِء َو اْبُن فَاِطَمَه 
اْلُکبـَْرى أِبَِبی أَْنَت َو أُمِّی َو نـَْفِسی َلَک اْلِوقَاُء َو احلَِْمى اَي اْبَن السَّاَدِه 
اْلُمَقرَِّبنَي اَي اْبَن النَُّجَباِء اأْلَْکَرِمنَي اَي اْبَن اهْلَُداِه اْلَمْهِديِّنَي ]اْلُمْهَتِدينَ [ اَي 
ِبنَي اَي اْبَن اْلَغطَارَِفِه اأْلَجْنَِبنَي اَي اْبَن اأْلَطَائِب اْلُمَطهَّرِيَن  اْبَن اخْلِيـَرَِه اْلُمَهذَّ

اأْلَْکَرِمنَي  اْلَقَماِقَمِه  اْبَن  اَي  اْلُمنـَْتَجِبنَي  اخلََْضارَِمِه  اْبَن  اَي  ]اْلُمْسَتْظَهرِينَ [ 
اْبَن الشُُّهِب  اْلُمِضيَئِه اَي  اْبَن السُّرُِج  اْلُمِنريَِه اَي  اْلُبُدوِر  اْبَن  ]اأْلَْکرَبِينَ [ اَي 

الثَّاِقَبِه اَي اْبَن اأْلَجْنُِم الزَّاِهرَِه،
اَي اْبَن السُُّبِل اْلَواِضَحِه اَي اْبَن اأْلَْعالِم الالِئَحِه اَي اْبَن اْلُعُلوِم اْلَکاِمَلِه اَي 
اْبَن السَُّنِن اْلَمْشُهورَِه اَي اْبَن اْلَمَعاملِِ اْلَمْأثُورَِه اَي اْبَن اْلُمْعِجزَاِت اْلَمْوُجوَدِه اَي 
اْبَن الدَّالِئِل اْلَمْشُهوَدِه ]اْلَمْشُهورَِه[ اَي اْبَن الصِّرَاِط اْلُمْسَتِقيِم اَي اْبَن النَـَّبِإ 
اْلَعِظيِم اَي اْبَن َمْن ُهَو ِفی أُمِّ اْلِکَتاِب َلَدى اللَِّ َعِلیٌّ َحِکيٌم اَي اْبَن اآْلاَيِت 
َو اْلَبيَِّناِت اَي اْبَن الدَّالِئِل الظَّاِهرَاِت اَي اْبَن اْلبـَرَاِهنِي اْلَواِضَحاِت اْلَباِهرَاِت 
َجِج اْلَباِلَغاِت اَي اْبَن النَِّعِم السَّاِبَغاِت اَي اْبَن طه َو اْلُمْحَکَماِت، اَي اْبَن احلُْ
اَي اْبَن يس َو الذَّاراَِيِت اَي اْبَن الطُّوِر َو اْلَعاِداَيِت اَي اْبَن َمْن َداَن فـََتَدىلَّ 
َفَکاَن قَاَب قـَْوَسنْيِ أَْو أَْدىَن ُدنـُّوا َو اْقرتَااب ِمَن اْلَعِلیِّ اأْلَْعَلى لَْيَت ِشْعرِی 
أَْيَن اْستـََقرَّْت ِبَک النَـَّوى َبْل َأیُّ أَْرٍض تُِقلَُّک أَْو ثـََرى أَ ِبَرْضَوى أَْو َغرْيَِها 
أَْم ِذی طًُوى َعزِيٌز َعَلیَّ َأْن أََرى اخْلَْلَق َو ال تـَُرى َو ال َأمْسََع ]َأمْسَعُ [ َلَک 
َحِسيسا َو ال جَنَْوى َعزِيٌز َعَلیَّ َأْن حتُِيَط ِبَک ُدوِنَی ]ال حتُِيَط ِبی ُدوَنکَ [ 
اْلبـَْلَوى َو ال يـََناَلَک ِمنِّی َضِجيٌج َو ال َشْکَوى بِنـَْفِسی أَْنَت ِمْن ُمَغيٍَّب ملَْ 
خَيُْل ِمنَّا بِنـَْفِسی أَْنَت ِمْن اَنزٍِح َما نـَزََح ]يـَنـْزَحُ [ َعنَّا بِنـَْفِسی أَْنَت أُْمِنيَُّه َشاِئٍق 
يـََتَمىنَّ ِمْن ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنٍه ذََکرَا َفَحنَّا بِنـَْفِسی أَْنَت ِمْن َعِقيِد ِعزٍّ ال ُيَساَمى،

بِنـَْفِسی أَْنَت ِمْن أَثِيِل جَمٍْد ال جُيَاَرى ]حُيَاَذى [ بِنـَْفِسی أَْنَت ِمْن ِتالِد نَِعٍم ال 
ُتَضاَهى بِنـَْفِسی أَْنَت ِمْن َنِصيِف َشَرٍف ال ُيَساَوى ِإىَل َمىَت َأَحاُر ]َأْجَأُر[ 
ِفيَک اَي َمْوالَی َو ِإىَل َمىَت َو َأیَّ ِخطَاٍب َأِصُف ِفيَک َو َأیَّ جَنَْوى َعزِيٌز 
َعَلیَّ َأْن ُأَجاَب ُدوَنَک َو ]أَْو[ أاَُنَغى َعزِيٌز َعَلیَّ َأْن أَْبِکَيَک َو خَيُْذَلَک 
اْلَوَرى َعزِيٌز َعَلیَّ َأْن جَيْرَِی َعَلْيَک ُدونـَُهْم َما َجَرى َهْل ِمْن ُمِعنٍي فَُأِطيَل َمَعُه 
اْلَعوِيَل َو اْلُبَکاَء َهْل ِمْن َجُزوٍع فَُأَساِعَد َجَزَعُه ِإَذا َخال َهْل َقِذَيْت َعنْيٌ 

َفَساَعَدتـَْها َعْيِنی َعَلى اْلَقَذى،



َهْل إِلَْيَک اَي اْبَن َأمْحََد َسِبيٌل فـَتـُْلَقى َهْل يـَتَِّصُل يـَْوُمَنا ِمْنَک ِبِعَدٍه ]ِبَغِدهِ [ 
فـََنْحَظى َمىَت نَرُِد َمَناِهَلَک الرَِّويََّه فـَنـَْرَوى َمىَت نـَنـَْتِقُع ِمْن َعْذِب َماِئَک فـََقْد 
طَاَل الصََّدى َمىَت نـَُغاِديَک َو نـُرَاِوُحَک فـََنِقرَّ َعْينا ]فـَتـََقرَّ ُعُيونـَُنا[ َمىَت تـَرَااَن 
]َو[ نـَرَاَک َو َقْد َنَشْرَت ِلَواَء النَّْصِر تـَُرى أَ تـَرَااَن حَنُفُّ ِبَک َو أَْنَت تـَُؤمُّ اْلَمأَلَ 
َو َقْد َمأَلَْت اأْلَْرَض َعْدال َو أََذْقَت أَْعَداءََک َهَواان َو ِعَقااب َو أَبـَْرَت اْلُعَتاَه 

ِيَن َو اْجتـَثـَْثَت ُأُصوَل الظَّاِلِمنَي، َو َجَحَدَه احلَْقِّ َو َقَطْعَت َداِبَر اْلُمَتَکربِّ
َو حَنُْن نـَُقوُل احلَْْمُد للَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي اللَُّهمَّ أَْنَت َکشَّاُف اْلُکَرِب َو اْلبـَْلَوى 
نـَْيا ]اأْلُوىَل [  َو إِلَْيَک َأْستـَْعِدی َفِعْنَدَک اْلَعْدَوى َو أَْنَت َربُّ اآْلِخرَِه َو الدُّ
فََأِغْث اَي ِغَياَث اْلُمْسَتِغيِثنَي ُعبـَْيَدَک اْلُمبـْتـََلى َو أَرِِه َسيَِّدُه اَي َشِديَد اْلُقَوى 
َو أَزِْل َعْنُه ِبِه اأْلََسى َو اجْلََوى َو بَرِّْد َغِليَلُه اَي َمْن َعَلى اْلَعْرِش اْستـََوى َو 
َمْن إِلَْيِه الرُّْجَعى َو اْلُمنـْتـََهى اللَُّهمَّ َو حَنُْن َعِبيُدَک التَّائُِقوَن ]الشَّائُِقونَ [ ِإىَل 
ِر ِبَک َو بَِنِبيَِّک َخَلْقَتُه لََنا ِعْصَمًه َو َمالذا َو أََقْمَتُه لََنا ِقَواما  َولِيَِّک اْلُمذَکِّ

َو َمَعاذا َو َجَعْلَتُه لِْلُمْؤِمِننَي ِمنَّا ِإَماما فـََبلِّْغُه ِمنَّا حتَِيًَّه َو َسالما،
َو زِْداَن ِبَذِلَک اَي َربِّ ِإْکرَاما َو اْجَعْل ُمْستـََقرَُّه لََنا ُمْستـََقرّا َو ُمَقاما َو أمتِْْم 
ُمرَافـََقَه  َو  ]َجنَّاِتکَ [  ِجَناَنَک  تُورَِداَن  أََماَمَنا َحىتَّ  ُه  ِإايَّ بِتـَْقِدمِيَک  نِْعَمَتَک 
الشَُّهَداِء ِمْن ُخَلَصاِئَک اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد َو آِل حُمَمٍَّد َو َصلِّ َعَلى 
ِه ]َو[ َرُسوِلَک السَّيِِّد اأْلَْکرَبِ َو َعَلى ]َعِلیٍ [ أَبِيِه السَّيِِّد اأْلَْصَغِر  حُمَمٍَّد َجدِّ
يَقِه اْلُکبـَْرى فَاِطَمَه بِْنِت حُمَمٍَّد َو َعَلى َمِن اْصَطَفْيَت ِمْن  تِِه الصِّدِّ َو َجدَّ
آاَبئِِه اْلبـََررَِه َو َعَلْيِه أَْفَضَل َو َأْکَمَل َو َأمَتَّ َو أَْدَوَم َو َأْکثـََر َو أَْوفـََر َما َصلَّْيَت 

َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْصِفَياِئَک َو ِخيـَرَِتَک ِمْن َخْلِقَک،
َو َصلِّ َعَلْيِه َصالًه ال َغايََه ِلَعَدِدَها َو ال هِنَايََه ِلَمَدِدَها َو ال نـََفاَد أِلََمِدَها 
اللَُّهمَّ َو أَِقْم ِبِه احلَْقَّ َو أَْدِحْض ِبِه اْلَباِطَل َو أَِدْل ِبِه أَْولَِياءََک َو أَْذِلْل ِبِه 
أَْعَداءََک َو ِصِل اللَُّهمَّ بـَيـْنـََنا َو بـَيـَْنُه ُوْصَلًه تـَُؤدِّی ِإىَل ُمرَافـََقِه َسَلِفِه َو اْجَعْلَنا 
ممَّْن أَيُْخُذ حِبُْجَزهِتِْم َو مَيُْکُث ِفی ِظلِِّهْم َو أَِعنَّا َعَلى أَتِْديَِه ُحُقوِقِه إِلَْيِه َو 

االْجِتَهاِد ِفی طَاَعِتِه َو اْجِتَناِب َمْعِصَيِتِه َو اْمُنْن َعَليـَْنا ِبرَِضاُه َو َهْب لََنا 
رَأْفـََتُه َو َرمْحََتُه َو ُدَعاَءُه َو َخيـْرَُه َما نـََناُل ِبِه َسَعًه ِمْن َرمْحَِتَک َو فـَْوزا ِعْنَدَک 

َو اْجَعْل َصالتـََنا ِبِه َمْقُبوَلًه َو ُذنُوبـََنا ِبِه َمْغُفورًَه،
َو ُدَعاَءاَن ِبِه ُمْسَتَجااب َو اْجَعْل أَْرزَاقـََنا ِبِه َمْبُسوَطًه َو مُهُوَمَنا ِبِه َمْکِفيًَّه َو 
َحَواِئَجَنا ِبِه َمْقِضيًَّه َو أَْقِبْل إِلَيـَْنا ِبَوْجِهَک اْلَکرمِِي َو اقـَْبْل تـََقرُّبـََنا إِلَْيَک َو 
َعنَّا  َتْصرِفـَْها  ُثَّ ال  ِعْنَدَک  اْلَکرَاَمَه  هِبَا  َنْسَتْکِمْل  َرِحيَمًه  َنْظرًَه  إِلَيـَْنا  اْنظُْر 
ُ َعَلْيِه َو آلِِه ِبَکْأِسِه َو بَِيِدِه َراّي  ِه َصلَّى اللَّ جِبُوِدَک َو اْسِقَنا ِمْن َحْوِض َجدِّ

َرِواّي َهِنيئا َسائِغا ال َظَمأَ بـَْعَدُه اَي أَْرَحَم الرَّامِحِنَي.
تقدمي إىل القرّاء األعزاء
مؤسسة موعود العصر
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