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رمحةهللاعلىذلكالفقیهجلیلالقدرآية هللا هبجتالذيقاليفوصفحالة
الناسيفعصرالغیبة:

مثلنا مثل طائفة أو مجاعة حبست رئيسها وعند نزول البالء هي بنفسها تتخذ قرار 
احلرب أو السالم. حنن قمنا هبذا األمر و مل نسمح له أن أييت لكي يقوم حبل القضااي 
مع أننا نعلم أبنه إذا أتى إبمكانه حل املشاكل لكننا رغم كل هذا جعلناه يبقى يف 

السجن.
قبلهذاقالصاحبالعصروالزمانفیتوقیعهالشریفخماطبامساحة

:الشيخ املفيد
»...لو أن أشياعنا - وفقهم هللا لطاعته - على اجتماع من القلوب يف الوفاء ابلعهد 

عليهم، ملا أتخر عنهم اليمن بلقائنا.«

وهلذاطالتالغیبة.حننقمنابزجاإلمامفیسجنبعدموفائناابلعهد
الذيعاهدانهومنمثبدأاننشتكيونبکیلطولالفراقوأملالغیبة.

هذهاحلالةتشبهحالةقوموقعوايفصحراءمقفرةموحشةالهنایةهلاوإهنم
میضونحیاهتميفاضطراروخوفوهلعورغمابتالئهمهبذهالبیداءاملخیفة
ملحیاولواالنجاةمنهاهممتکاسلونوأملهمالوحیدهوعنُیماءعفنةوطعاٌم

قذٌرمناجلیفوالَسحلیات.
بذلهؤالءاملتورطونفیالصحراءعدمیواهلمةکلمايفوسعهمجملادلةالهنایة
هلالتقلیلمرارةاملاءوتوفریطعامالیغينمنجوعوالیسمنوتزینیسقیفةمبنیة
ابلقذیوأحجارملونةمنتشرةعلیحافةاملاءاملتعفنمعأنهعلیمسافةقریبة
منهذااملکانهناکفیزاویةفارغةأوکهف،شخصٌَمبوسوُمقیدو

الذيهودلیلهموهادیهمإلیطریقالنجاة.
إننااعتدانعلیهذهاحلیاةالصحراویةوأکلاجلیفحبیثأنأفکارانالترتقي
إلیأبعدمنکشفاألدویةلتحسنیمذاقالطعاموبناءمأویخیففمن
حرارةالصحراءوکأنضمریانوافقأبناحلیاةالمعنیهلاسویماتعودانعلیه.
أانمنذشبايبإىلاآلنطالعتكتباكثریةوأتذكرالكثریمنأجزائهامثلكتاب

»اببیون«الذيمتنشرهقبلسننیومتإنتاجفیلمرائعبناءعلیه.
اببیونمتاحلكمعلیهابلسجناملؤبدجلرمیةملیرتكبهاوكاننصیبُهمنالدنیا
زنزانةمظلمةعامتةوسّجاننیذيأخالقوطباعسیئةلكناببیونملیقبل
أبداأنحصتُهمناحلیاةهوالسجنفقطوهلذاقضىمجیعسنواتسجنه
یكافحوجیادللكيینقذنفسهمنالسجنالألنیوفرأجواءالراحةواهلدوء
يفسجنه.عندماكانیستیقظمنالنوميفكلیومكانیشریإىلمجیعاولئك

الذیناعتقلوهوعذبوهقائالهلم:اي أوالد احلرام أان مازلت حياً!
قضياببیونحیاتهکلهاخیططلکییهربمنالسجنالأنیتالئممع
احلبسالذيکانیعتربهظلمايفحقه.إنهيفهنایةاملطافعندماأصبح
شیخاًهرماًرمىبنفسهمنآخرسجنكانلهالواقعيفنقطةمرتفعةيفجزیرة

مايفمیاهالبحاروأطلقسراحهإىلاألبد.
اببیونملیقبلأبننصیبُهمنالدنیاهوالسجنوماءوطعاماحملبسلكنحیاة
السجناءاآلخرینكانتمتضييفذروةالیأسواالنفعالوضمائرهموافقت
أبهنمخلقوالكيیكونوامسجوننیالأنیكونواأحراراوهلذاكانواكالطری
الذيفتحعینهعلىالدنیايفالسجنوملیبحثوايفأذهاهنمعنمعىنللحریة.
السجن مع واالندماج التالءم هو وهدفهم مهمتهم یعتربون إهنمكانوا
والسجاننیذياألخالقوالطباعالردیئةوهلذافقطأجسامهمالنحیفةكانت
حتظيابحلریةوذلكعلىیدالسجاننیملفوفنیيفقماشمنالكتانوکان
یتمرمیهمعلییدالسجاننیمنفوقصخرةشاهقهيفوسطأمواجالبحار

العاتیةالعنیفةومنمثكانوایصبحونطعاماألمساكالقرش.
إنأکربمصیبةحلتابلناسأهنموافقواأبنمصریهمهومصریاحملکومنی
اخلالص معنی أمینا وهلذا الصحراء فی اإللزامیة واحلیاة والقیود ابحلبس

واالنعتاقمنأذهاننا.
قبلناابلعیشيفالصحراءالقاحلةوأکلاجلیفةوحتملحرارةمشسالصحراء
الالهبةوهوصاررزقنااملقدراحملتوموقدسلبمناأياختیاروقدرةعلی

اهلروبواخلالص.
حسبماجاءيفهذهالعبارةالواضحةفی»دعاءعهد«الشریف:

»ظهر الفساد فی الرب والبحر مبا کسبت أيدي الناس.«
الشکأنکلماظهريفالربوالبحرمنبؤسوشقاءکاننتیجةألعمالنا
لکنهینبغيأننشکيفهذااملعنیأبنالبقاءالدائميهولیسقدراناحملتوم
وأناإلقامةيفهذهالفلواتاملخیفةمتتإبختیارانوکأنهلیسلنارزقوال
مفرآخروبعدالقبولهبذااملوقعاختلقناألنفسنامهمةخاصةوهوالبقاءيف

الصحراءوتسهیلهذهاحلیاةالصحراویةمبنتهیالسعيواجلهد.
کُلإنسانعاقلیُدرکبعدأتملقلیلأنکلهذهالقدرةواملوهبةاملتمرکزة
يفاإلنسانحتملهمسؤولیةومهمةأیضاًوتطلبمنهأداءدورالئقفیهذه

الساحةالواسعة.
یکمنيفهذاالقبولغریاملقبولتعریفاملهمةودوراإلنسانيفالعاملوهوفقط

تسهیلاحلیاةالصحراویة.

وهذااألمرحیددأفقوهنایةسریانحنوالکمال.
الکارثةانبعةعنقبولناابألمرالواقع.معأنيفمسافةالتبتعدعناسوی
خطواتهناکبیٌتيفزاویةسجنفیهأمریهادبیدهمقالیداحلکموإنه

مفتاحالفرجإبمکانهأنینقذاجلمیعویفتحأمامناحیاةطیبةوماًءنقیا.
احلدیثعناملهديخیتلفأساساعناألحادیثاجلاریةبنیعامةأهل
البدایةابالحتجاج یبدأهذااحلدیثمنذ األرضوهومنجنسآخر.
اإلنسانویقوم احلیاةومهمة اخلاطیءعن االستنتاج والتساؤلحولهذا
أمامناعالمة ویضع الشکوکحوهلا ویثری األمور تلک ابستجوابمجیع
استفهامکبریةیبلغحجمهامساحةالصحراءالذيقبلناأننعیشفیهاویثری
الشکواهلزمیةيفکلماکناعلییقنیمنهخالفاملاکنانعرفهخمطئنیعن

موضوعومفهوماالنتظار.
وهلذافاناحلواراملهدويیرافقهمنذالبدایةالتساؤلواحلراک.

تبدأاحلرکةهبزمیةيفماکنانعتقدُهأبنهمتومالبدمنه.احلرکةتبدأفیالنفس.
کماقال»القرآنالکرمی«:

ُوْا َما أِبَننُْفِسِهْم«1 ُ َما ِبَقْوٍم َحتىَّ ينَُغيِّ »ِإنىَّ هللاَ الَ ينَُغيِّ
إناألرضیةلتغیریاملوقفوحتیتغیریحالةأعضاءاجلسمتبدأمنتغیریيف
النفس.تبدأابلتغیریيفکلمامتالقبولبه-رغمأنتلکاألمورملتکن
صحیحةولیستحقا-أوالتغیریيفکلماملنعتقدبهلکنالبدلناأن
نعتقدبهونشکيفکلماکنانعتربهأمراًمتوماًمفروضاًومنمثستبدأاحلرکة
فورا.هذهاحلرکةتساويالتغیریاحلاصليفالنفسألهناتریدأنمتألالفراغ

الناتجعنالتغیریلکيتنقذنفسهامنالتوترواالضطراب.
حنناعترباناحلیاةالصحراویةوالطعامامللوثالذيالیسمنوالیغينمنجوع

أمرامتوماغریقابلللتغیریوهذاماأدیإلیسکونناوعدمحرکتنا.
السعيواجلهدمنأجلاحلصولعلیطریقللخروجواخلالصینبعمنهذا
الشکوالتغیریألنيفجغرافیاأفکارانالصحراویةنتحدثعنکلشيء

وکلشخصإالطریقالنجاةومفتاحالفرج.
حنننقیملكلشيءوكلشخصمهرجاانومؤمتراوتكرمیالكنناطوالحیاتنا
ولوللحظةملنتحدثعنهذااألمراحلیويشیئامعأننالونضاعفجهودان
اجلاریةمائةألفمرةفإهناملتؤدإىلتغیریأساسييفموقعناألهناكلهامبنیة

علىحتمیةاحلیاةالصحراویة.
الصحراء وضع حتسنی حول تدور والكبریة منها الصغریة قضاایان مجیع
وتسهیلاحلیاةالصحراویة.عملناهذایشبهأننقیميفوسطالصحراءمؤمتر
»دراساتحولالصحراء«بدالمنأننسعىإلنقاذأنفسنامنهاأوجیتمع
مجیعاملقیمنیيفالصحراءلكيیصنعوادواءإلعطاءطعامالصحراءرائحة
زكیةواجلمیعیتحدثونعنهذهالصحراءلكنهناکملجندحدیثعن
ضرورةالسعيمنأجلاخلالصمنهذهالصحراءواكتشافمفتاحالفرج
أوملنقمابلبحثعنرجلهادمرشدومقیدمبوسيفسجنالغیبةمعأننا
كانلنادوريفهذااحلادثاملشؤومومنخاللأعمالنانزیدمنفرتةالغیبة.
لونتحدثبعضاألحیانعنهأیضاملنتحدثعنخالصهمنهذاالسجن
بلالعكسنذكرالذكرایتاملاضیةوحدیثاملاضینیعنهلكينزینبه
حیاتناالصحراویة.بعبارةأخرىبدالمناحلدیثعنخالصهوالبحثعنه
أدخلناهخلدمتنايفحیاتناالصحراویةوهذاأقسىتعاملقامبهقوممعأمریهم.
وهلذافإناملنقذیبقیيفالسجنوحیاتناالصحراویةتستمر.احلقیقةأنتعریفنا

األمير المحبوس
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عناحلیاةانبععناستنتاجنااخلاطیء.
أانکتبتهذهالعبارةيفمکانآخروهي:کلشیءیکررهاإلنسانیعتاد
علیهوإذاإعتادعلیشيءیستقرفیهویتحولإلیأخالقهوثقافتهواألخالق

واألموراملعتادةمهاحیددانمصریاإلنسان.
إنمصریاألقوامیتمحتدیدهمنخاللمااعتادواعلیهونظراإلعتیادهمعلی

احلیاةالصحراویةفإنمصریهماحملتومهوالبقاءفیالصحراء.
إانکررانفیقرارةأنفسناأبنکلماهوموجودفهوأمرمتومالبدمنهوقد
نظمنامجیعأقوالناوأعمالناوعالقاتناوتعاملناعلیهذااألساس.لوملحیدث
تغیریفیهذااالستنتاجاخلاطیءفانهسیتحولإلیعادةلناحتددفیالنهایة

مصریان.
احلواراملهدويهومنأجلأنندرکأبنالوضعاملوجودالذيتورطتبه
البشریةوالعاملوتسریفیهلیسوضعامطلوابومتوماومقبوالبلإنهمبينعلی
أرکانالظلمواألوهاماملوجودةلدیناوزینةالشیطانلکيیراهاالنسانمجیال
وسکناأبدایلهواالنسانمنأجلحتویلالوضعإلیاجلنةاملنشودةیقومبتغیری

األاجزاءفیهوملیفکربتغیریهجذرای.
االنسانعلیأساسهذاالشکینهضمنمکانهلکيجیدطریقاخیلصهمن
هذاالوضعوفیالنهایةیتوسلمبنیدلهعلیالطریقالصحیحوهادومرشد
یعرفالطریقواألسرارومنخاللالتعاضدمعهمیکناجتیازمجیعالدوامات

والزوبعات.
هناکالکثریمنالرجالقدأدرکواأبنالوضعاملوجودغریمطلوبوغریمقبول
لکنهمیظنونأبناستنتاجهمیکفیهملکيخیرجوامنهذهاحلیاةالصحراویة
وهلذاساروالتغیریالصوردوناالعتناءابملنقذاملسجونومیرونفیغفلةعن
االرکاناليتمتتدمریهافیالوضعاملوجودوزادوامنحجموضخامةاألزمات

اليتتکتنفحیاهتمکماوکیفا.
ینبغيالتنبیهأنرغممانظنفانالتطورفیوضعناالراهنوخالصاملسجون

منسجناجلهلوالغباءالیتمعنطریقاالعجازوأحداثخارقهللعاده.
لوکانهکذاحلدثتاملعجزةقبلسننیوقرونلکثریمناألقوامالذینکانوا
أکثرمناجدارةوأتزماولوکانمناملقررأنیتمهذااألمرعنطریقاملعاجز

املدهشهملاطالتسننیاحلریةواالبتعادهکذا.
هذهالقضیةالمیکنأنیتمإصالحهامنخاللاجللوسوالتحسروالتأملفی

األزقهالصحراویة.
إنهللاقدرجمموعةمنالسننواألسبابواملقدراتجلمیعمنهمموجودون

فیاألرضوالزمانوقدبنیجمارخاصةلتحقیقمجیعتلکالسنن.
واجلور الظلم ملکاإلزالة یرسل الکونأبن ارادةخالق تقتضی لوکانت
املنتشرةيفأقطارحیاةالبشرالثقافیةواحلضاریةلقامهبذااألمردونعناء

وتعب.
السماءنشکوظلمبيناسرائیلوأعواهنم أیدینادونجدویحنو ملاذامند
وأنصارهم؟ملاذاحندقفیالسماءلنزولمعجزةترفععنأیدیناوأرجلناالقیود

واألغالل؟السماءملتنصرانإالبعدقیامنايفاألرض.
إنناأسندانمجیعالعللاملؤدیةإلیاحلبسواالبتعادإلیاحملبوسالغائبحبیث

نطلبمنهاجملیءأیضا.
قالرسولهللاخماطباأمریاملؤمننی:»إّنا مثلك كمثل الكعبه تؤيت و 

ال أتيت.«

إنالنبیهوکانیسریفیاألزقةوالشوارعوکانیدعوالناسإلیدینهإبحلاح
والتمينوالرتجيوکانیهدیهمبنوراهلدایةالرابنیةويفهذااملسارحتملمن

اجلهالاألحجاروالعصیوالشماتةأیضا.
إنالويلواإلمامنعمةالنظریهلاجملتمعمضطرمتورطفیصحراءاالبتالء
واالختبارومادامالناسالیطلبوهلالنعتاقواخلالصمناالضطرارواالضطراب

والیستعدوالتنفیذاحلدوداإلهلیةالمیکنهللأنیقومبتقدمیهللناس.
کماأنأهلالفسقوالفجورقتلواالرجالمنأئمةأهلالبیتشخصاتلو
اآلخرجیالبعدجیلوانموافیبیوهتممطمئننیدونأنیعلموابفرحوسرور

إبلیس.
قالرسولهللافیکالمآخرلـأيب ذر الغفاري:»َمَثُلَعليٌّفیُكمـيفهذِه

َْستـُْورَُة،النظُّرإلیهاِعباِدةَواحَلجُّإلیهاَفریَضُة.«
االَمُةـَكَمَثُلالَكْعَبِةامل

أعلنرسولهللاأبنهینبغيللناسأنیذهبواإلیالکعبةاملستورةالأن
أتيتالکعبةإلیالناسوأناحلرکةوالذهابحنواإلماماملبنیفریضةکالذهاب

إلیحجبیتهللااحلرام.
البعیدونعنالکعبهاملشرفةینبغيهلمأنینقذواأنفسهممنآفاتاحلیاة
رسول قال احلرامکما مسجد فی احلضور شرف ینالوا لکي الصحراویة

هللاألمریاملؤمننی:»إذا مل أيتيک الناس فابق فی البيت.«
رويعنأيباحلسنموسى،عنأبیهأنرسولهللاعندالوصیةقال
لعلي:»فإّنا مثلك يف األّمة مثل الكعبة نصبها الّل للّناس َعلما وإّنا تؤتى 
من كّل فّج عميق وأني سحيق وال أتيت وإّنا أنت علم اهلدى ونور الّدين وهو 

نور هللا.«
یقامکلعاممنبدایتهحتیهنایتهيفشتیأحناءالعاملاإلسالميوبنی
والدینیة والثقافیة العلمیة واالجتماعات املؤمترات من اآلالف املسلمنی
ولألسفالشدیدالیتحدثأحدحولهذااالمرشیئاأنکیفمیکنلنا
أنجنداإلماماملنجيوکیفمیکنلناأننذهبالیهحتینتمکنمنالنجاة

مناحلیاةالصحراویةبفضلعنایتهوتوجیهاتهالرابنیة.
کلاملساعيتبذلفیجمالإیضاحووصفوشرحکیفیةاحلیاةوالبقاءفی
الصحراءوتسهیلاحلیاةالصحراویةوهلذاملجندأيمنفذلکيیسطعمنهنور

النجاةواخلالصعلیالساکننیيفاحلیاةالصحراویة.
کیفملنسألعنطریقالنجاةمعأننامضطرون؟ملاذانستخدماسموذکر

النجاةفقطلکينزینبهحیاتناالصحراویة؟
وهلذافانهذاالسریوالسلوکیسلبالفرصةمناملتورطنیفیالصحراءویتم
تسلیممجیعهذهالفرصللمنافسویؤديإلیاملزیدمناالنفعالبنیالناس

وفیالنهایةهزمیتهميفمقارعةالعدواحلاقدلإلنسانیةواألداین.
أولیساملستکربونعلیمرمجیعالقروناملنصرمةحکموااملستضعفنیبظلم

وجور؟
إنالسریوالسلوکاملنفعلیؤدیالمالةإلیاهلزمیة.مجیعاحلرکاتاملنفعلة
تؤدييفالنهایةإلیانتصارالعدوالظامل.إنالطغاةحکموادومامنخالل

هذااملسارعلیاملستضعفنیوانتصرواعلیهم.
البدللحرکةأنتتمفیمسارالبحثعناملنجيومفتاحالفرج.

عندمواجهةاخلوارجحتاورابنعباسمعهمنیابةعنامریاملؤمننیونقل
ماقالهاخلوارجإلیاإلمام.اخلوارجعنداحتجاجهماعتربوااإلمامأبنهقد
أهدرالوصایةوأجاهبماإلمامعلیقائال:»أما قولكم، كنت وصيا فضيعت 

الوصاية فانتم كفرمت و قدمتم على غيي و أزلتم األمرعين، و مل أكن كفرت بكم، و 
ليس على األوصياء الدعاء إىل أنفسهم فإنا تدعو األنبياء إىل أنفسهم، و الوصي 
مدلول عليه مستغن عن الدعاء إىل نفسه، ذلك ملن يؤمن ابهلل و رسوله، و قد قال 
هللا تعاىل: »وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال.«فلوتركالناس
احلجملیكنالبیتلیكفربرتكهمإایهولكنكانوایكفرونبرتكهألنهللاتبارك
:وتعاىلقدنصبههلمعلماوكذلكنصبينعلماحیثقالرسولهللا

»اي علي أنت مبنزلة الكعبة يويت إليها و الأتيت.«
إنالضررالناجمعنعدمرجوعالناسإلیاإلماموعدمدعوهتمإایهکماقال

امریاملؤمننیهواالبتالءابلکفرکماأنالتارکللحجیبتليبه.
هذااألمرملینقصمنمشوخوکربایءکعبةآمالنااحملبوسفیسجنالغیبةشیئا
عندمایرتکهالناسوحیداویشتغلونحبیاهتموهممشغولونأبکلهاوشرهبا
الصحراوي.الناسبظلمهمحالوادونأنیقوماإلمامبواجبه.واجباإلمام
شرطأنیرجعالناسالیههوخالصهممنصحراءالشرکوالکفروالنفاق
ومجیعالنجاساتالظاهریةواخلفیةالناجتةعنالبقاءفیصحراءغریذيزرع.
کماقالالنيباألکرمفإناإلمامهومبثابةحقیقةاحلجاملتمثلبنیالناس
الذيیقصدهالناسمنکلفجعمیقوأنحقیقةالصوموالصالةوالزکاةأیضا

تتجلیيفوجودإماماحلق.
اإلمامالباقریذکرالوالیةمبثابهمفتاحالصالةوالصومواحلجوالزکاةکما
جاءفیروایةشهریةعنه:»بين االسالم على مخس: الصلوة و الزكوة و الصوم 

و احلج و الوالية و مل يناد بشيء كما نودي ابلوالية.«
فیاحلقیقةإنالصالةواحلجوالصوموالزکاةدونالوالیةلیسهلاظهورومل

تظهرمجیعبرکاهتاوآاثرها.
إناألرکاناألربعةاألخریدونالوالیةلیسهلامعنیوالوالیةهياليتترشدها

وتقومبتوجیهها.
قالاملعصوم:»أما لو أن رجال قام ليلُه وصام هنارُه وتصدق جبميع ماله وحج 
مجيع دهره ومل يعرف والية ويل هللا فيواليه ويكون مجيع أعماله بداللته إليه، ما كان 

له على هللا عزوجل حق يف ثوابه وال كان من أهل االميان.«
مصریالذینلیسواهممبسلمنیواضح.حننهنانتحدثعناانسیعیشون

فیالبالداإلسالمیهابعتبارهممسلمنی.
إقامةالصالةوأداءفریضةاحلجملتتمإذاملیتمالتعرفعلیويلهللااالعظم

وملتبدأاحلرکةحنوه.
ويلهللاهوالذيمینحاملعنیاحلقیقیللصالةوالصیام.ويلهللاهوالتمثال
احلقیقيللصالة.اإلمامهوابطنمجیعهذهاألعمالوالناسیؤدونظاهر
الصالةفقطوهلذایقولاإلماماملعصومماکانعلیهللاعزوجلحقفی
ثوابه.ماهيحصةالذيیقیمصالةظاهریةفقطتفتقدإلیاملعنیوالروح

ویرکعویسجدوهومیرفیغفلةعنحقیقةالصالة؟
إنالصالةالتتمإقامتهاإالوفقمایقومهبااألئمةاملعصومون.حنننقرأ
الصالةولکنملنقمها.إنإقامةالصالةوالزکاةمرهونةابلرجوعإلیحقیقتهما.
حننعندمانؤديظاهرالعباداتمثلالصالةوالصومواحلجوالزکاةيفاحلقیقة
فقدأتدبناابألدباإلهليوملنکنمنأهلالتعنتواالستهتاروجریالذکر
فیقلبناوإهناممارسةلکينستعدلضیافةحقیقةهذهاألعمالوهوصاحب
األمروالزمان.إهناحرکةلوتتمبشکلصحیحستأخذصاحبهامعها

منالظاهرإلیالباطن.

قالاإلمامالرضا:»حنن من أجل رسول هللا لنا حق عليکم وأيضا لکم 
حق علينا. إذا ما أديتم حقنا فنحن أيضا سنقوم بواجبنا جتاهکم.«

إناستدراكومعرفةاإلماموالرجوعإلیإماممفرتضالطاعةمنصوبمن
قبلهللاسبحانهوتعالییوفرالدرضیةلکينشاهداحلقیقةوالتمثالاملشهود

ألعمالناالعبادیةکالصوموالصالة.
کلهذهاالمورتوفرفینااألهلیةلکينریابطنوحقیقةالصوموالصالة

شرطأننتوجهإلیولیهللااألعظمأرواحنالهالفداء.
إنالرجوعإلیاإلماممنواجباتناإذامامتفاناإلمامسیجدجمااللکيیقوم

بواجبهأيیهدیناإلیسبیلالرشاد.هناساُشریإلیماذکرتهفیالبدایة.
إنسرالکامنيفخلقاجلنواإلنسيفاألرضهوحتقیقالنجاحوالفالح
وإنهذاالفالحوالنجاحونیلاملراتبالرفیعةمناملعرفةواخلالصواجتیاز
احلواجروالعقباتاملوجودةفیيالربزخوالقیامةکلهاالتتحققإالمنخالل
معرفةاإلماماملبنیوإجتیازسبیلاملعرفةاإلهلیةوالدخولمناببهللاوإذا
أردانأننقومبتنظیممجیعشؤوناحلیاةاجلزئیةمنهاوالعامةوتنظیممجیع
أتباع املتعلقةابهللسبحانهوتعالیعلیناأننکونمن األواصروالعالقات

ومرافقياإلماماملخلصنی.
عدموصولشؤونحیاتناالدنیویةواألخرویةللغایةاملطلوبةکمانشاهدونری

انبععنابتعادانوتغافلناعنسبیلالنجاة.
وهلذاعلیناأننعترباحلواراملهدويالوالئيأبنهالرکناألهموالرئیسيجلمیع
احلواراتالقصریةوالطویلةللعارفوالعاميوإنهأهمموضوعإذامتالتعرف
علیهفسیتمالتعرفعلیطریقالنجاةأیضاوإذاملیتمالتعرفعلیهوملیدرج
فیبدایةقائمةمجیعاحلواراتفإنمجیعالتدابریاليتتتخذمنأجلحتسنی
املعامالتوالعالقاتبنیاخللقملتثمرعنشيءبلالعکسهوالصحیح

کماقالالشاعر:
عکس ما کنا نتوقع فإن الزجنبيل زاد من الصفراء

وزيت اللوز زاد من جفاف البشرة. 
فإنأعمالناوتدابریانزادتأوضاعناوأمورحیاتناتعقیدا.

غیبةاإلمامأصبحرزقنااملقدروهونتیجةأعمالنا.کماأننانفکرأبرزاقنااملادیة
الظاهریةوملنغفلعنهاساعةالبدلناأننفکربرزقنااملعنوياحلقیقيوالذي

هوسببلنزولاألرزاقاملادیةوالثقافیة.
نتیجةلتغافلناعنحقیقةالرزقوسببنزولمجیعالنعمفاناحلدیثهبذا
الشأنبنیالناسیبدوغریباوالناسملیستوعبالعالقةالقائمةبنیمجیعهذه

االمور.
عادةحنننتحدثیومیاعنالشربواألکلکماقالالشاعراالیراينسعدي

علیهالرمحة:
عمران الثمنی مضی 

فی أن ماذا أنکل فی الصيف وماذا نلبس فی الشتاء
النیلمن الظلموالفسادقدخطفمنافرصة اللعنیمسسار الشیطان إن

مصدرالرزقواخلالص.

والّسالمعلیكمورمحـةهللاوبركاته
رئیسالتحریر
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نشرتصحیفة»میدلایستآي«الربیطانیةتقریراموسعاحولتفاصیل
صفقاتاألسلحةاليتمتتبنیواشنطنوكلمن»الرایض«و»أبوظيب«

منذانطالقمایعرفبعاصفةاحلزم)حربالیمن(قبلثالثسنوات.
فمنذاندالعحرب»الیمن«،أبرمت»الوالایتاملتحدةاألمریكیة«صفقات
قیمتها تقل املتحدةال العربیة السعودیةو»اإلمارات« العربیة اململكة مع
عن68.2ملیاردوالر،مشلتاألسلحةالناریةوالقنابلوأنظمةاألسلحة
والتدریبالعسكري.وحسبالبیاانتاجملمعةمنقبلإحدىخالایالتفكری

األمریكیة،تتجاوزقیمةالصفقاتالرقماملذكورآنفاابمللیارات.
ویشملهذااملبلغاهلائل،املصرحعنهللمرةاألوىل،كالمنصفقاتاألسلحة
التجاریةواحلكومیةمایشریإىلأنتورطالوالایتاملتحدةيفاحلربالكارثیة
يفالیمنقدیكونأعمقمماكانمتوقعا.ويفالواقع،إننفقاتاألسلحة
األمریكیةتتجاوزاملبلغاملخصصلتمویلخطةاألمماملتحدةلالستجابة
اإلنسانیةللیمنلسنة2019م.الذيالیتجاوزأربعةملیاراتدوالر،بـ

17ضعفا.
ووفقاللبیاانتاليتمجعتهامنظمة»سام«)مراقبةاملساعدةاألمینة(ملراقبة
الشركات فإن مرة، ألول هنا عنها أفصح اليت األسلحة، بیع صفقات
األمریكیةعقدتصفقاتبقیمة14ملیاردوالرمعاإلماراتوالسعودیة

منذسنة2015م.،أيعندماتدخلالتحالفيفالصراعالیمين.
املقاتالت مثل الرئیسیة األنظمة على احلكومیة املبیعات تركز ما عادة
والدابابتوالقنابلوالسفن،اليتیستخدمبعضهاأكثرمنغریهايفالیمن،
ویعزىذلكجزئیاإىلأنإمتاممثلهذهالصفقاتیتطلبسنواتواليت

يفالكثریمناألحیانتتصدرالعناوینالرئیسیة.لكنحسباخلرباء،إن
األسلحةالصغریةمثلاألسلحةالناریةوالقنابلاليتتباعيفإطارصفقات
جتاریة،تستخدمبشكلغریمتناسبيفالصراعالیمينوتتسببيفأضرار

جسیمة.
حیالهذاالشأن،قالويليام هاراتنغ،مدیرمشروعاألسلحةواألمنيفمركز
السیاسةالدولیة،الذيیعتربخلیةتفكریتقدمیةيفواشنطنوالذيحیتضن
املتحدةيف الوالایت بصمة أن تظهر التجاریة البیاانت إن سام، منظمة
الیمن»غریواضحة«ألناملبیعاتالتجاریةاندرا ما تناقش، مقارنة ابلصفقات 

الكربى مثل تلك اخلاصة ابملقاتالت.
إنتقدیراتمنظمةساممتأتكیدهاتقریبامنقبلمسؤوليفوزارةاخلارجیة،
رفضاإلفصاحعنهویته،الذيقالإنالقیمةاإلمجالیةلصفقاتاألسلحة
الیمنمنذآذار/مارس الذيتقودهالسعودیةيف التحالف األمریكیةمع

2015م.یقارب67.4ملیاردوالر.
وُتكشفتفاصیلجدیدةبشأنصفقاتاألسلحةيفالوقتالذيیواصل
فیهالكونغرساألمریكيالدفعحنوإهناءتدخلواشنطنيفحربالیمن،اليت

تسببتيفنزوحاملالینیوتفشياألمراضوانتشاراجملاعة.
الدعم إلهناء قانون مشروع الشیوخ جملس مرر فربایر، شباط/ شهر يف
األغلبیة ذي النواب جملس صوت وقد للتحالف، األمریكي العسكري
یوم القرار هذا لصاحل صوات 175 مقابل صوات 247 بواقع الدمیقراطیة
اخلمیس.ولكنالرئیسدوانلد ترامبهددابستخدامحقالنقضإللغائه.

ويفتصریحلهملوقعمیدلإیستآي،أفادالسیناتوركريس مييف،الذي

یعدواحدامنبنیاملشرعنیالثالثةوراءمشروعالقانونالذيحظيبتأیید
احلزبنی،أبنه:

يتعنی على الرئيس ترامب أن يقرر ما إذا كنا سنواصل تقدمي املساعدة العسكرية 
للجيش السعودي لقتل آالف املدنينی ومنع املساعدات اإلنسانية من الوصول 

إىل اليمن.
لقدأبرمتبعضالصفقاتبعدأایمفقطمنتبنیأناألسلحةاألمریكیة
تقوده الذي التحالف نفذها اليت اجلویة الغارات خالل استخدمت قد
السعودیةاليتأسفرتعنمقتلآالفاملدنینی،مبايفذلكالتالمیذالذین
لقوامصرعهمأثناءرحلةمیدانیة،أوالضیوفاحلاضرینخاللحفلزفاف،
أوالعائلةاليتماتمجیعأفرادهاوابنتهمالصغریةالبالغةمنالعمرمخس

سنواتيفمنزهلمبصنعاء.

إنالتحالفالذيتقودهالسعودیةمسؤولعنمقتل4.764مدنیاحسب
ماتوثقهالتقاریرمنذسنة2016م.،وذلكوفقاملشروعبیاانتمواقعالنزاع
املسلحوأحداثها.ومعذلك،استمرتالصفقاتخاللالسنواتاألربع

األخریةدونانقطاع.وحسبهاراتنغفإن:
أغلب الصفقات اليت أبرمت مع السعودية واإلمارات أو مع أي دولة أخرى قد 

بيعت عن طريق الكونغرس دون أي اعرتاض أو حت تصويت.

https://ar.shafaqna.com/AR/187612 :املصدر

للرياض وأبو ظبي

هذه قيمة صفقات األسلحة األمريكية

أيرلندا تعتزم السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب
تعتزم»أیرلندا«إجراءتعدیالتيفأنظمتها،مبایسمحلألفرادالعاملنیيف
الشرطةواألمنالعامارتداءاحلجابوأغطیةالرأس،مراعیًةبذلكاملتطلبات

الدینیةللمسلمنیوالسیخ.
وقالتإدارةالشرطةواألمنالعامأبیرلندا،يفبیان،إهناتعتزمإجراءالتغیریات،
لتشجیعالشّبانوالشاابتمنأبناءاألقلیاتعلىااللتحاقابلعملاألمين.
وأضافتاإلدارةأنقرارارتداءاحلجابأييتهبدفرفعأعدادالعاملنیيف
صفوفهاإىل15ألفشرطيحبلولعام2021م.،مشریةإىلأنالعدد

احلايلهو14ألفاًو161شرطیاً.
ونقلالبیانعناملفوضاألمين،درو هاريس،قولهإن:

اإلدارة ستسمح ابرتداء أغطية الرأس للمتطوعنی السيخ )يغطون شعرهم، العتقاد 
ديين لديهم(، واحلجاب للنساء املسلمات املتطوعات.

ولفتهاریسإىلأنهذااألمر
سبق أن وقف عائقاً أمام هؤالء املواطننی الختيارهم العمل يف الشرطة.

https://ar.shafaqna.com/AR/187614 :املصدر
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أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

قالتهیئةشؤوناألسرىواحملررینيف»فلسطنی«:
االحتالل  سجون  يف  يقبعون  عاما   18 سن  دون  فلسطينيا  طفال   250 إن 

اإلسرائيلي، ومتارس حبقهم كل أشكال القمع، والتنكيل، واملعاملة املهينة.
وأشارتاهلیئةيفبیان،ملناسبةیومالطفلالفلسطیين،الذيیصادف5
اندالع اعتقلتمنذ أبریلمنكلعام،إىلإنقواتاالحتالل نیسان/
انتفاضةاألقصىيفأیلول/سبتمربعام2000م.،قرابة10.000طفل

فلسطیين،والعدیدمنهماجتازواسنالثامنةعشرةومازالوايفاألسر.
وطالبتمؤسساتاجملتمعالدويلومجیعاملنظماتاليتتدعوحلمایةالطفولة
يفالعامل،بضرورةالتدخلالعاجلإلهناءمعاانةالقاصرینيفسجون»عوفر«،
و»جمیدو«،و»الدامون«،وبعضمراكزالتوقیف،بسبباملمارساتالقمعیة

اليتمتارسحبقهم.
يف منازهلم من هبا االحتالل یقتادهم اليت الوحشیة الطریقة إىل وتطرقت
التحقیقوالتوقیفوإبقائهم اللیل،ونقلهمإىلمراكز ساعاتمتأخرةمن
دونطعامأوشراب،واستخدامالضرباملربح،وتوجیهالشتائمواأللفاظ
الضغط إلیهم،وهتدیدهموترهیبهم،وانتزاعاالعرتافاتمنهمحتت البذیئة
والتهدید،وإصداراألحكامغیابیاحبقهم،وفرضأحكاموغراماتمالیة
عالیة،وحرماهنممنلقاءاحملامنیوزایراتاألهل،وغریذلكمنانتهاكات.
وقالت:منذانطالقاهلّبةالشعبیةيفتشریناألول/أكتوبرعام2015م.،

ارتفععدداألطفالالفلسطینینیيفسجوناالحتاللإىلأعلىمستوىله
منذشباط/فربایر2009م.،ووصلإىلأكثرمن400طفليفبعض

األشهر.
األسرى قضیة شهدت األخریة، األربعة األعوام وخالل أنه وأوضحت
األطفالالعدیدمنالتحّوالتاألخرى،منهاإقرارعددمنالقواننیالعنصریة
أومشاریعالقواننی،واليتتشرّعإصدارأحكامعالیةحبقاألطفال،وصلت
يفبعضاحلاالتإىلأكثرمنعشرسنوات،وحّتاحلكماملؤبدحسبما

افاداملركزالفلسطیينلإلعالم.
یذكرأنهيفاخلامسمننیسانعام1995م.،ويفمؤمترالطفلالفلسطیين
األول،أعلنالرئیسالسابقللسلطةالفلسطینیةایسرعرفاتالتزامهابتفاقیة
حقوقالطفلالدولیة،وأعلناخلامسمننیسانیوًماللطفلالفلسطیين؛
علماأنالتصدیقالرمسیةلدولةفلسطنیعلىاتفاقیةحقوقالطفلالدولیة

كانتيف2نیسان2014م.

http://www.alkawthartv.com/news/192688 :املصدر

250 طفال فلسطينيًا
أي حترّكهاإلختاذ لعّدم بریطانیا ووتش« رایتس »هیومن منظمة هامجت
اليت السعوديممدبنسلمان،للحدمناجلرائم العهد إجراءضدويل

یرتكبهايفالیمنحبقاملدنینی،بلاستمرارهايفدعمهابلسالح.
ويفبیاٍنهلا،استنكرتاملنظمةتوریداألسلحةالربیطانیةللسعودیة،مؤكدًة

أنذلكیعّرضاملسؤولنیالربیطانینیخلطراملساءلةالقانونیة.
وأضافتاملنظمةأن:

على وزير اخلارجية جيميي هانت إعالم حممد بن سلمان أبن مبيعات األسلحة 
الربيطانية ستتوقف حت يُنهي حتالف العدوان السعودي هجماته غي القانونية.

ووصفتاملنظمةاحلقوقیةتربیراتهانتلبیعالسالحللسعودیةابلـ»ملتویة
يفأفضلاحلاالت«،يفمقابلارتكابحتالفالعدوانالسعودي
جرائمحبقاملدنینیيفالیمنعلىمدىالسنواتاألربعةللعدوان.

ولفتتژهیومنرایتسووتشإىلأن:
طائرات التحالف السعودي قصفت املستشفيات واجلنازات واألعراس واألسواق 
ومنازل املدنينی، وحت حافلة مدرسية، وقتلت آالف املدنينی، بينما كانت البالد 
الربيطانية  األسلحة  استخدام  وثّقت  أهنا  موضحًة  إنسانية،  فوضى  حنو  تنحدر 

الصنع يف ضرابت جوية غي قانونية.
واتبعتالصحیفة:

واصلت اململكة املتحدة خالل ذلك الوقت جين األموال من بيع األسلحة إىل 
السعودية بقيمة 4.7 مليار جنيه اسرتليين على األقل.

كماأكدتاملنظمةأن:
توفي األسلحة حلكومة ُيتمل أن تستخدمها يف انتهاك القانون اإلنساين الدويل 

ليس فقط انتهاكا لقواعد التصدير اخلاصة بربيطانيا بل يُعّرض املسؤولنی الربيطانينی 
خلطر املساءلة القانونية بسبب التوّرط يف هجمات غي قانونية.

أن سلمان بن ممد إبعالم الربیطانیة اخلارجیة املنظمة انشدت وعلیه،
مبیعاتاألسلحةالربیطانیةستتوقفحتینهيالتحالفالسعوديهجماته
غریالقانونیة،وحیققجبدیةيفاالنتهاكاتالسابقة،معتربًةأنذلكيفحد
ذاتهقدالحیّلأزمةالیمن،إذیستمّرموتاملدنینیمنالقنابليفهجمات

غریقانونیةلكنهالنتكونقنابلبریطانیة.

https://ar.shafaqna.com/AR/187539 :املصدر

مبرراتكم ملتوية

محرومون من أبسط حقوقهم في سجون االحتالل
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لتاریخ اإلمامیةأبهناترسمهنایةسعیدةومشرقة املهدویة متتازاألطروحة
البشریة،وأناحملطةاألخریةاليتسیصلهلااإلنسانيفمسریتهاملستقبلیة
أفضلاملراحلوأمجلاحملطات،عصرمتألقابلسعادةوالرفاهیةواخلریو
عصر والفساد، والقتل واحلروب واجلور الظلم وانعدام القسط و العدل
الكبری األمل إجیابیةحتملروح متفائلة نظرة بنوررهبا، بهاألرض تشرق
الذيالیتوقفوالینطفی،نظرةحتثعلىاحلیویةوالنشاطوتدفعللتقدم
والعمل،نظرةمتطابقةمعالقرآنالکرمیيفورائةاألرض...بعکسالنظرایت
واألطروحاتالفلسفیةالغربیةاليتتؤكدوتقول:أبن اإلنسان يف تدهور، وأن 
العامل يف أتخر، ويسي حنو األسوأ، وأن البشرية حتفر قربها بنفسها،۱نظرةكلها

تشاؤموإحباط،نظرةسوداویةقامتةملستقبلالبشریة.
للتعرفعلىمعاملومساتالدولةاملهدویةومامتتازبهمنخصائص،البد
أننرسمبعضالتصوراتواآلمالاملستقبلیةعندالشیعةبناءعلىالرواایت

:الشریفةعندولةالسماءيفاألرضدولةآلممد

1. إسالمية
اهلدفوالغایةمنبعثتةاألنبیاءوالرسلهونشرالتوحیدوالتعالیماإلهلیة
األداینوخامتها، والدیناإلسالميهوخالصةكل األمموالشعوب بنی
فدستورالدولةاملهدویةاألساسهوالقرآنالکرمیوالسنةالشریفةوالعملعلى
تطبیقهماوتنفیذأحكامهما،فاإلسالمالصحیحكماجاءبهالرسوليف
الدولةالفاضلةهوالدینواملعتقدوالنظاموالدستور،نظرایوعملیاوقوال

وفعال.

2.العاملية
حكومةاإلماميفتبسطهیمنتهاوسیطرهتاعلىمجیعأحناءالعامل،من
خاللفتوحاتهلكافةأركانالكرةاألرضیة،وأنتكونمقالیداجملتمعالبشري
بیدالصاحلنی،ویشكلحكومةعاملیةواحدةتسقطفیهااحلواجزالقومیة،
وتتوحدفیهاكلالبشریةحتتظلسیادةواحدة..فهوالوارثاحلقیقي
لألرضولهاحلاكمیةاملطلقةكماوعدهللاسبحانهوتعاىلاالستخالف يف 

األرض.

3. العدالة
هواملعلمالبارزيفالدولةاملهدویة،وهومدلولأیدیولوجيوسیاسيیرتبط
أبهدافومناهجوأولوایتالدولة،یطبقالعدلوالقسطيفأنظمةالدولة
وترتجمإىلأفعالوأعمالحقیقیة،ویزیلآاثرالظلمواجلور،فتحققأحالم
اإلنسانیةيفحیاةقائمةعلىالعدلواملساواة،ویتشكلاجملتمعالعادلكما

دعتوطمحتلهالشرائعالسماویة.

4. األمن والقضاء
يفبدایةأتسیسالدولةاملهدویةستشنعملیةتطهریواسعه،وإعالنحرب
من واجلرمیة احلروب و الفنت جذور قلع ویتم واجلور، الظلم صرحیةضد

األساس،فیزولاخلوفویستتباألمنویستقراالطمئنانيفاجملتمعالبشري
يفظلدولته...ویرجعالفضليفذلكإلعطاءاألمهیةواملوقعالكبری
للقضاءواحملاكم،والذيسیكونالفصلفیهاعلىأساساحلقائقوالواقع
احلقائقوالواقعولیسعلىأساساألدلةاليتتثبتاإلدعاءالقائمعلىالظن

والظاهر،فینتشرالعدلویستتباألمن.

5. االزدهار االقتصادي
اقتصادیةفاعلة،وتداراألسواق التقدماالقتصاديوتطبقسیاسة یتنامى
العاملیةبكفاءةوفاعلیة،وتوزعالثروةاملالیةبشكلعادل،وتستخرجاملوارد
توفر الفاضلة الدولة فإن إىلذلك إضافة احلاجة، تكفي الطبیعةبشكل
الغذاءوالسكنوالتعلیموالعالجوتضمنللفردمستقبلمریحيفآخرالعمر،
فتنعدماحلاجةجلمعاملالواالستكثارمنه...فتنقلبالقیمحینها،فالیعد
للمالقیمةتذكر،بلللتقوىواألخالق)القلبالسلیم(،فیعمالرخاءوالرفاه
االقتصاديواملعیشيعلىكلالبشریة،إىلدرجةأنهالجیدالرجلموضعا

لصدقته.

6. التقدم العلمي والثقايف
ستكونهناكقفزةيفتقدماحلیاةاإلنسانیةعلىاألرضيفمجیعمرافقها،
فیتنامىالبعداملعنويلدىاجملتمعإىلجانبالتقدمالعلمي،فیربزالتقدم
فتتطور ،اإلمام عصر يف العقول تكامل أثر على والتقين الصناعي
وسائلاملعرفةوالتعلیموتكتشفعلومجدیدة)۲۵حرفكماعربتعنه
الرواایت(،فتحدثهنضةعلمیةوقفزةثقافیةهائلة،ونقلةنوعیةحضاریةيف
مسریةالبشریةمنانحیةالعلمواملعرفة،حبیثیصنعمنالعاملجنةحقیقیة.

۷. تكامل الصحة
يفعهدهاملیمونومعتقدمالعلموتكاملالعقول،یتميفالبدءاکتشاف
وتوفریالعالجالناجعلكلاألمراض)اجلسدیةوالنفسیةوالروحیة(،وبعدأن
تشعأنوارالوالیةاملهدویةيفكلمكانوعلىمجیعاألشخاص،ستصل
أحباثاإلنسانیةيفجمالالطبوالعالجإىلاعلیمراتبها،فتكتشفطرق
اجملتمع، عن تدرجییا األمراض فتزول للشفاء، ومبتكرة جدیدة وأسالیب
ومتحىمنقاموساللغةيفذلكالعصرکلماتمثلاملرضواألمل،وینال
اجلمیعالسالمةوالصحةالكاملة،يفذلكالزمانبطولالعمر،حتیعمر

للرجلألفولد.

۸. االنفتاح على العوامل األخرى
الرحالتالفضائیةيفعصراناحلالیبدایةاخلطواتلالنفتاحعلىعاملالفضاء
والوجود،ويفذلكالعصراملشرقسیضحكونعلىوسائلناومناهجنااحلالیة
)فاقصىماوصلناإلیهسرعةالضوء(،فعندهاتصلاإلنسانیةإىلالكمال
واحلضارةالواقعیةاملطلقة،عصرالتكنولوجیاوتسخریالسحابيفالفضاء،
وراء الكامنة القدرات من واالستفادة السماوات، أسباب على والتعرف

املادة،عصرالتطوراملاديواملعنوييفأعلىمراتبه...وتسنحالفرصةللبشریة
االتصالبسكانالكواكبالبعیدة،واالنفتاحعلىعاملاملوتوحیاةالربزخ،

وتدخلالبشریةيفعصرومرحلةجدیدةملتعرفهامنقبل.
إنهذهالسماتواملعاملهوالوجهاملشرقيفظهوره،وهذاماینتظر
اإلنسانیةعلىیدهاملقدسة،وهذههيالرؤیةالشیعیةوأسسنظرهتااملستقبلیة
املشرقةوالواضحةلألجیالاملسلمةوغریها..فاحلدیثعناخلطوطالعریضة
الدولةاملهديوعصرهاملیمون،ومایكتنفهمنتطوروأحداث،سیجذب
القلوبالطاهرةوجیعلهاتنبضبشوقومحاسللوصولولتحققذلكالعصر

املتألق.

اهلامش:
1.ارجعاىلالكتبالتالیة:كتابالفیلسوفاألمریکیفرانسیسفوکاایما»هنایةالتاریخ
واالنساناالخری«وغریهمنالكتبالغربیةيفهذااجملال...كتاب:»هنضةاملهدييف
ضوءفلسفةالتاریخ«ملرتضیمطهري،وكتاب:»النظریةاملهدویةيففلسفةالتاریخ«

إلسعدقیدارة.

املصدر: کتاب »رؤی مهدويّة شذرات فکرية يف قضية املهدوية«، اململکة العربية 
السعودية، أطياف للنشر و التوزيع، ص 115-112.

جمتبی السادة

معالم الدولة المهدوية الفاضلة



14

15

مقاالت اإلمامة

٭الرقم53
٭شعباناملعّظم

1440

مقاالت اإلمامة
٭الرقم53

٭شعباناملعّظم
1440

خصائص اإلمام المهدی

األرض، من الناس أقوات ُمستخرج هو واملطر احلیاة، عصب هو املاء
ولوالاألمطارمانبتتاألزهار،وأزهرتالرایض،واخضّرتاحلقول،وجرت

األهنار،منبعدأيٍسوقنوط:
»َو ُهَو الىَّذي ينُننَزُِّل اْلَغْيَث ِمْن بنَْعِد ما قنََنُطوا َو ينَْنُشُر َرْحََتُه َو ُهَو اْلَويلُّ احْلَميد.«1
وإنمثلهذااملشهداملتكّرریوقفناعلىملمٍحمنمالمحالضعفالبشري،
واالفتقارإىلالرمحةاإلهلّیة،فإنحاجتهمإىلاملطرهلامكانالصدارة،فقوهتم
الزراعيوثروهتماحلیوانّیةمعتمدٌةعلىهذهاألمطار،وحاجتهمإىلاملاءيف
الشربواالستخداماتالیومّیةالتعدهلاحاجة،وأتّخرنزولاملطریعينغربًة
وجفافاًیُثقلكواهلالنفوسویكّدرعلیهمعیشهم،حتإذانزلاملطرانقلب
الیأسفرحاً،واحلزنسعادًة،والكدرانبساطاً،واجلفافارتواًء،فتنبتاألرض
وتزهرالرایض،وتعوداحلیاة،والیعرفهذااالستبشارعلىحقیقتهكما
یعرفهالذینیعیشونمباشرةعلىاملطر،وتقومحیاهتمعلىماءالسماء.کما
نشاهديفآخرالّزمان»سنة جيوع فيها الناس و يصيبهم خوف شديد من القتل 

و نقص من األموال و األنفس و الثمرات...«2
وبعدفرتةوجیزةمنكلهذهالفاقةواجملاعةواحتباساملطروالذيحصل
بسببالظلمواجلورالشاملنی،حیصلأثناءظهوراإلماماملهدي:»ينزل 
له من  السماء قطرها و خترج له األرض بذرها فيمأل األرض عدال و قسطا كما 

مألها القوم ظلما و جورا.«3
إناألرضوالسماءیعرضانعنالزمانوالدهربسبببذاءةالناس،وحتتبس
السماءاليتهيمظهرالسخاءواجلودعننزولالغیثوالتنزلالقطرإاليف
أوقاته4،وإنهطلمطروجیلبمعهاحلیاةوالنضارة،فانهالحیصلإالبیمن

:وبركةاملؤمننیوعبادهللاالصاحلنی.کماقالأبوجعفرالباقر
»أييت على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم. فيا طوىب للثابتنی على أمران يف ذلك 
الزمان! إن أدىن ما يكون هلم من الثواب أن يناديهم البارئ جل جالله فيقول 
عبادي  و إمائي آمنتم بسري و صدقتم بغييب فأبشروا حبسن الثواب مين فأنتم 
عبادي و إمائي حقا منكم أتقبل و عنكم أعفو و لكم أغفر و بكم أسقي عبادي 

الغيث و أدفع عنهم البالء و لوالكم ألنزلت عليهم عذايب ...«5
اإلمام ظهور إن والزمان. األرض أحوال تتغری الغیبة، عصر انتهاء وبعد
املهديعلىاخللقواندحارالظاملنی،یربكأسسوقواعدالعاملاجلائر
السابق،ویصبحالناسشاكرینلنعماتهللا،ویبتهلونإىلخالقالسماء،
فتفتحالسماءأبوابرمحتهاوتظهروجههاالكرمیالسخي،وهذاالحیصل

.إالبفضلارفعوأمسىالنعمأيظهوراحلجةبناحلسن
»اإلمام السحاب املاطر و الغيث اهلاطل «،6»ببقائه بقيت الدنيا و بيمنه  رزق  

الورى  و بوجوده ثبتت األرض و السماء.«7

کثرة األمطار

السماءوتبثزهورهاورایحینها الصلححنو ید ترفعاألرض وبعدذلك،
وكنوزهاوایقوهتايفمواطئقدماإلماموأنصاره.کماأابعبدهللایقول:
به بركات  تعاىل  »ينتج هللا تعاىل يف هذه األمة رجال مين و أان منه يسوق هللا 
السماوات و األرض فينزل السماء قطرها و خيرج األرض بذرها و أتمن وحوشها 

و سباعها و ميأل األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا.«8

اهلوامش:
1.سورةالشورى،اآلیة28.

2.اجمللسی،مّمدابقر،»حباراألنوار«،ج52،ص228؛ابنأيبزینبالنعماين،مّمد
بنابراهیم،»الغیبة«،طهران،الطبعةاالولی،1397ق.،ص250.

االولی، الطبعة قم، للحجة، الغیبة بناحلسن،»الغیبة«،كتاب الطوسى،مّمد .3
1411ق.،ص180.

4.»نوائبالدهور«،ج1،ص206؛بهنقلاز»جامعاالخبار«.
5.ابناببویهالصدوق،مّمدبنعلى،»كمالالّدینومتامالنعمة«،طهران،الطبعة

الثانیة،1395ق.،ج1،ص330.
6.الكلیىن،مّمدبنیعقوب،»الكايف«،طهران،الطبعةالرابعة،1407ق.،ج1،

ص200.
7.اجمللسى،مّمدابقر،»زاداملعاد«،بریوت،الطبعةاالولی،1423ق.،ص423.

8.الطوسى،مّمدبناحلسن،»الغیبة«،ص188.

خصائص اإلمام المهدی
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العصر وللولوجيفموضوعإمامةوخالفةوحجیةووصایةموالانصاحب
ألئمة القیمة الرواایت تبیان من بدایة البد الفداء، له أرواحنا والزمان،
الدینحولنظاماإلمامةاملنقطعالنظریيفالكون.وقدقدرهللاتعاىل،
الطریق إىل الناس به ولیهتدي النبوة لنظام إستمرارا لیكون اإلمامة نظام

القومی.
إناجلمالوالنظاموالقاعدةاليتتسودجمملنظاماخللقاالهلي،تفسركون
هذاالنظامهادفاوذاتوجهامدداخیرجعننطاقاإلدراكالبشري.إنهللا
جلجالله،ملیكنعدمیاهلدفيفبرءالعامللكيیرتكخلقهبعداخللقمن

دونقائدوهدفوتوجهوإجتاه.
إنهخالقمدبروربومرٍبيفخلقه،إنهخیلقویكّونومنمثیرسلله
نيبالرمحة،وینزلكالمهومنمثخیتارلهإمامالیهدیهاىلاخلریوأيخذبیده
لریشدهإىلبراألمان،ویعلمهطریقاحلیاةواإلبتهالإىلاملعبود.وجیعلهللا
تعاىلحجتهبنیخملوقاتهلیكونثقلمكاهنموأماهنمومصدررمحتهوبركته

للكائنات.إنهيفاحلقیقةوسیطفیضهللااملتعال.
وحقافقدتزیننظاماخللقاالهليجبمالهللاوجاللهرومحتهوشفقتهومبته
ورأفتهومغفرتهوسائرصفاته،وإناإلمامهوقالدةتزینهذاالنظاماجلمیل

واملكتمل.
إنتوصیف»نظاماإلمام«علىلسانائمةالدینیظهرجبدارةوبكلما

للكلمةمنمعىنرمحةاخلالقعلىعبادهبواسطةهذاالنظام.

خصائصاإلمام1
إنتبیانخصائصاإلمام،یوضحعظمتهوشأنوجودهبنیمجیعالكائنات،
وطاملاأنالكالمیدورحول"وجوباملعرفة"أو"النهيعنإنكار"اإلمام،
فانهلنتكونمثةحاجةلإلستداللواإلتیانحبجةوبرهانإلثباتهذااملقام

االهليالعظیم.
وكماذكران،فاننانتطرقمنبنیمجیعاخلصائصالفریدةواملكتملةلإلئمة

إىلبعضاخلصائصاخلاصة،مبافیها:
1.العصمة،

2.علماإلمام،
3.نسبةاألئمةوأهلالبیتإىلالقرآنالكرمی،

4.حّجةهللاعلىاخللق،
.5.ويّلهللاووصيوخلیفةرسولهللا

األئمة اإلثنا عشر 
وخاللدراسةالرواایتالدالةعلىاألئمةاإلثينعشر،تلفتنقطةإنتباه
القراءالكراموهيأنمعظمهذهالرواایتنقلتعنخامتاألنبیاء.وهذا
یؤشرویربهنهذهاملسألةوهي:إنسلسلةاإلمامةاليتعینتقبلخلق
آدم،یعلنعنهابواسطتهلتتماحلجةعلىاملسلمنی.إنوصایة
اإلمامعليأمریاملؤمننیملتكنابلقضیةاليتأغفلتبعدرحیلالنيب
األكرم.إنهوأبنائهالعظام،كانواالنورالواحدإلمامةووصایةالنيب

المهدي في مرآة الروایات

المهدي في مرآة الروایات

إمامة المهدی

األكرموالذيسیدومحتظهورآخرهم.

:قالرسولهللا
»االئّمةمنبعدياثناعشر،اّوهلمانتایعلّيوآخرهمالقائماّلذيیفتح

هللاتعايلذكرهعليیدیهمشارقاالرضومغارهبا.«2

:عبدالرمحنبنمسرةقال:قالرسولهللا
إّنعلّیاميّن،روحهمنروحي،وطینتهمنطینيت،وهو ابنمسرة »ای
أخيوأانأخوه،وهوزوجابنيتفاطمةسّیدةنساءالعاملنیمناألّولنیو
اآلخرین،وإّنمنهإمامياّميتوسّیديشبابأهلاجلّنةاحلسنواحلسنی،
وتسعةمنولداحلسنیاتسعهمقائماّميت،میألاألرضقسطاوعدالكما

ملئتجوراوظلما.«3

:قال:»قالرسولهللاجعفربنمّمدالّصادق،عنأبیه،عنجّده
هم القائم، آخرهم و طالب أيب بن علّي أّوهلم اثناعشر بعدي »األئّمة
املقّرهبم اّميتبعدي، أولیائي،وحججهللاعلي خلفائيوأوصیائيو

مؤمن،واملنكرهلمكافر.«4

:قالرسولهللا
»إّنهللاعزّوجّلرّكبيفصلباحلسن)أيالعسكرّي(نطفةمباركةزكّیة
طّیبةطاهرةمطّهرة،یرضٰيهباكّلمؤمنأخذهللامیثاقهابلوالیة،ویكفرهبا
كّلجاحد.فهوإمامتقّينقّيهادمهدّي.أّولالعدلوآخره،یصّدقهللا
عزّوجّلویصّدقههللايفقوله.یكونمعهصحیفةخمتومةفیهاعددأصحابه

أبمسائهموأنساهبموبلداهنموصنائعهموكالمهموكناهم.«5

:قالاإلمامالباقر
»مّنااثناعشرمّداث،الّسابعمنولدیالقائم.«6

ضرورة وجود اإلمام
ونقلتيفهذااجملالالكثریمنالرواایتعنأئمةالدیننشریإىلبعض

منها:

:ألمریاملؤمننیقال:»قالرسولهللاعنأيبجعفر
الّنسیان؟« »اكتبماامليعلیك.«قال:»اینيّبهللاأختافعلّي
فقال:»لستأخافعلیکالّنسیان،وقددعوتهللالكأنحیفظك
قلت:ومنشركائيای قال: لشركائك.« اكتب لكن و ینسیك، وال
نيّبهللا؟قال:األئّمةمنولدك،هبمتسقياّميتالغیث،وهبمیستجاب
دعاؤهم،وهبمیصرفهللاعنهمالبالء،وهبمتنزلالرمحةمنالّسماءو
هذااّوهلموأومأبیدهإيلاحلسن،مّثأومأبیدهإيلاحلسنی،مّث

قال:األئّمةمنولده.«7

ويفروایةأخرىیؤكداإلمامالصادقعلىحراسالدینویقولأنهذا
:جعفربنمّمد،عنآابئه:الدوریتوالهاالمام

»إّنالّنيّبقال:إّنيفكّلخلفمناّميتعدالمنأهلبیيتینفيعن
هذاالّدینحتریفالغالنیوانتحالاملبطلنیوأتویلاجلاهلنی،وإّنأئمّتكم

قادتكمإيلهللاعّزوجّل،فانظروامبنتقتدونيفدینكموصالتكم.«8

:لرسولهللااحلارث بن نوفلقال:قالعلّي
»ایرسولهللاأمّنااهلداةأممنغریان؟«قال:

بنااستنقذهمهللاعّزوجّلمن القیامة، »بلمّنااهلداةإيلهللاإيلیوم
ضاللةالّشرك،وبنایستنقذهممنضاللةالفتنة،وبنایصبحونإخواان
بعدضاللةالفتنة،كمابناأصبحواإخواانبعدضاللةالّشرك،وبناخیتمهللا

كمابنافتحهللا.«9
ورأینايفهذهالروایةأناإلمامهو»هاٍد«وینجواخللقمنالضاللعلى

یدیه.

ونرىيفروایةأخرىعنالرسولاألكرمالذيشبهاألئمةبسفینةنوح
واعتربهمأساسجناةاألمةمنالبالء.

:لعلّيبنأيبطالبقالابن عّباس:قالرسولهللا
»ایعلّيأانمدینةاحلكمةوأنتابهبا،ولنتؤيتاملدینةإاّلمنقبلالباب،
فكذبمنزعمأّنهحیّبينویبغضك،ألّنكميّنوأانمنك،حلمكمن
حلمي،ودمكمندمي؛وروحكمنروحي،وسریرتكمنسریريت،و
عالنیتكمنعالنیيت،وأنتإماماّميت،وخلیفيتعلیهابعدي،سعدمن
أطاعك،وشقيمنعصاك،وربحمنتواّلك،وخسرمنعاداك،وفاز
منلزمك،وهلكمنفارقك،مثلکومثلاالئّمةمنولدك]بعدي[مثل
سفینةنوحمنركبهاجنا،ومنختّلفعنهاغرق،ومثلكمكمثلالّنجوم

كّلماغابجنمطلعجنمإيلیومالقیامة.«10

قالزرارة:قلتأليبعبدهللا:میضياإلمامولیسلهعقب؟قال:»ال
یكونذلك.«قلت:فیكونماذا؟قال:»الیكونذلكإاّلأنیغضبهللا

عزّوجّلعليخلقهفیعاجلهم.«11
ومیكنمنخاللهذهالروایةفهمأناإلمامهورمحةهللاعلىالعباد.
وإنملیكنیومابنیالعباد،فیجبمعرفةأنهللاتعاىلقدغضبعلى

العباد.

نظام اإلمامة
علّيبنموسيالّرضا،عنأبیهموسيبنجعفر،عنأبیهجعفربن
مّمد،عنأبیهمّمدبنعلّي،عنأبیهعلّيبناحلسنی،عنأبیهاحلسنی
بنعلّي،عنأبیهعلّيبنأيبطالبقال:»قالرسولهللا:»ما
خلقهللاخلقاأفضلميّنوالأكرمعلیهميّن.«فقلت:ایرسولهللافأنت
أفضلأمجربئیل؟فقال:»...مّثإّنهللاتعايلخلقآدموأودعنا
صلبهوأمراملالئكةابلّسجودلهتعظیمالناوإكراما،وكانسجودهمهلل
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عزّوجّلعبودّیةوآلدمإكراماوطاعةلكوننايفصلبهفكیفالنكونأفضل
مناملالئكةوقدسجدواآلدمكّلهمأمجعون.«12

حولواقعةلیلةاملعراج،قدمفیهاويفروایةأخرىعنالنيباألكرم
خامتاألولیاءواالئمةوأتىفیهاعلىذكرشأهنمومكانتهم:

:قالرسولهللا«:قالأمریاملؤمننی
إيّن إيّلريّبجّلجاللهفقال:ایمّمد الّسماءأوحي »ملّااسرييبإيل
أطلعتعلياألرضإطالعةفاخرتتكمنهافجعلتكنبّیا،وشققتلكمن
امسيإمسا،...وهواّلذيیشفيقلوبشیعتكمنالّظاملنیواجلاحدینو
الكافرین،فیخرجالاّلتوالعزّيطرّینیفیحرقهما،فلفتنةالّناسیومئذهبما

أشّدمنفتنةالعجلوالّسامرّي.«13

ویؤكداالمامالباقريفروایةعلىمكانةاألئمةویقول:
خيثمة اجلعفّي،عنأيبجعفرقال:مسعتهیقول:

»حننجنبهللا،وحننصفوته،وحننحوزته،وحننمستودعمواریث
األنبیاء،وحننامناءهللاعزّوجّل،...وبنایسقونالغیث،وحنناّلذین
بنایصرفعنكمالعذاب،فمنعرفناوأبصرانوعرفحّقناوأخذأبمران

فهومّناوإلینا.«14

نظام أسرار اللثامعن إماطة فیها یتم الصادق االمام روایةعن ويف
:اإلمامة،أالوهوالوجودالفذلإلماميفكلزمان.إذقال

»احلسنبنأيبالعالء،عنأيبعبدهللاقال:قلتله:تكوناألرض
بغریإمام؟قال:ال،قلت:أفیكونإمامانيفوقتواحد؟قال:الإاّلو
أحدمهاصامت،قلت:فاإلمامیعرفاإلماماّلذيمنبعده؟قال:نعم،

قال:قلت:القائمإمام؟قال:نعمإمامبنإمامقداؤمّتبهقبلذلك.«15

ويفروایةیشرحاالماماحلسنالعسكريللشكاكنینظاماالمامةویقول
إناالمامةلیستمؤقتة،لذلكفانالمكانللشكفیها.

»أمحدبنإسحاققال:خرجعنأيبمّمدإيلبعضرجالهيفعرض
كالمله:»مامينأحدمنآابئيمبامنیتبهمنشّكهذهالعصابة
يّف،فإنكانهذااألمرأمرااعتقدمتوهودنتمبهإيلوقتمّثینقطعفللّشّك
موضع،وإنكانمّتصالمااّتصلتامورهللاعّزوجّل،فمامعينهذا

الّشّك؟!«16

اهلوامش:
1.وملزیدمنالتعرفعلىهذهاخلصوصیة،راجعسلسلةمقاالت»شأناإلمام«يف

األعدادالسابقة.
2.جملسي،مّمدابقر،حباراالنوار،ج52،ص378.

3.صدوق،ممد،كمالالّدینومتامالّنعمة،ج1،صص483ـ482.
4.املصدرالسابق،ص487.

5.اعالمالوري،ص381.
6.كشفالغّمه،ج3،ص297.
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المهدي في مرآة الروایات

شأن اإلمام

امساعيل شفيعي سروستاين

إنالفیضهوالعطاءوالكرمواللطفالغزیر.عطیةاهلیةتفیضمنالرمحة،
ومتألإانءكلطالبمندونأنیكونالعبدمستحقاومستأهاللتلقيهذا

العطاء.
إن»الفیض«يفإصطالحأهلاملعىنیعينقذفأمريفالقلبعنطریق

اإلهلاممندونحتملعناءالكسبواإلكتساب.1
ویفسرأهلاللغة،الفیضعلىأنهالزایدةویقعيفمقابلالغیضالذيیعين

الندرةوالشحة.
واعتربأهلاملعىن،احلقبدایةفیاضةجلهةأنفیضهیردعلىالكائناتعلى

الدوام.2
بعبارةأخرى،فانمنشأومصدرالفیضمنه.

إنكونهللاتعاىلفیاضاواستحالةإنقطاعالفیضاالهليهومناملوضوعات
اليتخاضفیهاالفالسفةوالعرفاءكثریا.والفیاضيفاللغةتعينهنركثریاملاء
الفیاضتطلقعلىالشخصالسخي وطافحوُمرتع.ويفاإلستعارة،فان
واجلوادالذيیهبویعطيكالنهرالفائض.والفارقبنیالفیاضوالوهاب
أن میكن ال واملرتع الفائض النهر أن يف یكمن تعاىل( هللا أمساء )أحد
لإلنسانوأيكائن تستخدم الوهاب لكن والعطاء، الفیضان حیجمعن
العطاءوالوهب.إنمجیعاملخلوقات خمرییستطیعأنیكفوحیجمعن
والكائناتالساكنةيفعاملاإلمكانبدءمنأكربسكانعاملاجملرداتمبن
فیهمجربئيل األمنیوصوالإىلأصغرهابنیاجلماداتوالنبااتت،هي

آایتاهلیةویسكنجمملهايفالفقرالذايت.کماقالهللاتعالی:

»اي أَينَُّها النىَّاُس أَننُْتُم اْلُفَقراُء ِإَلی هللِا َو هللاُ ُهَو اْلَغِنیُّ احْلَميد«3
إناآلیةهيالعالمة،والكائناتهيآایتوعالماتتصرفإنتباهكلانظر
ومشاهدإىلحضرةاحلقأيابرئالكونوالوجود.وحسیمایقولالشاعر:

كالنورالذيینفصلعنالشمسوالینفصل
والعاملكلهآایتهللا

واملخلوقات الكائنات من طویلة سلسلة هو اإلمكان عامل فان ولذلك
واآلایتاملستقرةيفصفطویلمنأسفلالدرجاتإىلأعلىاملراتب.

وهذه وعنایته. هللا بفضل مرتبته يف صفات خملوق وكل آیة لكل إن
الصفاتواخلصائص،جتعلمنذلكالكائنیستقريفرتبةماأكانمجادا
ونبااتوحیواانوانساانوجنیاوملكیاو...وكلمنهایظهروجهامنأوجه
الصفاتوالكماالت.إنمجیعاملخلوقاتاخلفیةوالظاهرةالساكنةيفعامل
اإلمكان،هيممكنةالوجودوماسوىهللا.وتفتقدإىلالوجواإلستقاليل
وأنوجودهامظهروشعاعمنالكونالشاسعواملطلقللحقتعاىل.وقال

:اإلمامالباقر
»إن  هللا  خلو من  خلقه  و خلقه  خلو منه  و كل ما وقع عليه اسم شي ء فهو خملوق 

ما خال هللا.«4
الصفات من وحصة الوجود من حصة میلك فانكلكائن، وبذلك

والكماالتاملمنوحةمنهللاتعاىل.
وكلمااستقركائنوآیةيفمرتبةأعلى،فانهیظهرالصفاتالكمالیةاملعطاة
منهللاأكثرمنسائرالكائنات،مثلماأناالنسانیظهرمرتبةسامیةمن

وسائط الفيض
مقام الوسيلة
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صفاتالتوجديفالكاائتالسفلىمثلاجلماداتوالنبااتت.
إنهذهالسلسلةالطویلةملاسوىهللا،لیستساكنةوراكدة،فهيكلهايف
إِلَْیِهراِجُعون«؛مثلما َوِإاناَّ لاَِِّ حالةالصریورة،فهيمنهللاوترجعإلیه.»ِإاناَّ

أنجمملهذهاملخلوقاتتسبحهللاملتعالكلحسبقدرتهوموهبته.
»َسبىََّح لِلىَِّ ما ِفی السىَّماواِت َو ما ِفی اأْلَْرِض َو ُهَو اْلَعزيُز احْلَکيم؛«5

ابلرغممنأناالنسانوكمایقولهللااحلكیم،غریقادرعلىاإلستماعوتفقه
التسبیحوالتقدیسالذيتقومبهالكائنات.

»َو ِإْن ِمْن َشیْ ٍء ِإالىَّ ُيَسبُِّح حبَْمِدِه َو لِکْن ال تنَْفَقُهوَن َتْسبيَحُهم؛«6
إنكالمنالكائناتوبناءعلىموقعهومرتبتهيفسلسلةالكائناتالطویلة،
یسلكمراتبالكمالحسباملوهبةاليتمنحهاهللاتعاىلإایه،مثلماأن
العلیايفالظروفاملالئمة الدنیاإىلاملراتب كلنباتیرتقيمناملراتب
والنضارة الظاهر لون منخالل ویظهر ویثمر فیزهر یناله، الذي والرزق

الصفاتالكمالیةهللتعاىل.
وإنفتحاالنسانعینیهجیداسیجدأنهذهالكائناتالسفلىاجلمادیة
والنباتیةواحلیوانیةستستقريفاملراتبالعلیابعدأنتؤكل،مثلماأنالفاكهة
الطریةاملكتملة،ستجربمراتبالكمالبعدأنهتضميفجوارحاحلیوان
واالنسان،وعندماتستقريفجسمانسانعاقلوصاحل،فاهناتكونقدمرت
مبرحلةأمسىوأرفعمنالنمووالنضج.إنهذهالكائناتالسفلىهييف

احلقیقةجزءمنالكائناالنسايناالعلىوجتربكماالأمسى.
للكمال متعطشة وهي الكمال عن ذاهتا يف تبحث الكائنات مجیع إن

وتسافريفجادةالكمال.
وبصورةتكوینیة،فانالكائناتالعلیا،تؤديإىلارتزاقومنوونضجالكائنات
اليت والتبدالت التغریات فانجممل تعاىلوقرر، قدرهللا الدنیا،وحسبما

حتصلللكائنات،حتدثبواسطةوسائلووسائط.
إنالكائناتاليتتفتقرإىلاإلختیاروالعقلمبافیهاالنبااتتواحلیواانت،
قیاممجیع إىل دورها أتدیة منخالل وتؤدي الكمال برحلة غریزای تقوم
الكائناتابلسفريفطریقوجادةالكمال،لكنالكائناتصاحبةاإلختیار
والعقلمبافیهااالنسانواجلن،وأتسیامنهاابلفطرةاالهلیةوإرشادوهدایة
الكتبالسماویةواألنبیاءاملرسلنی،تستقريفمساراهلدایةالعامةوجترب

مسارالكمال،بینماتسهميفتكاملسائرالكائناتاألدىنمنها.
وإنتصرفهذاالكائناملخریوصاحبالعقل)اجلنواإلنس(علىنقیض
منالفطرةاالهلیةوأوامرهللاونواهیه،فانهیؤديإىلالفساديفاألرض.وحیول
الفسقوالفساددونصریورةاالنسانوسلوكهمراتبالكمالویفضيإىل
ظهورالفسادوالزوالبنیسائرالكائناتأیضا،وهذهاحلادثةحتجبابقي

الكائناتعنسلوكالكمال.
ويفهذهالسلسلةالطویلةلعاملاإلمكان،فاناالنسانهودرةاتجاخلالئق

حبیثأنهینالالتكرمی.مثلماقالهللاعّزوجّل:
»َو َلَقْد َکرىَّْمنا بَنی  آَدَم َو َحَْلناُهْم ِفی اْلبنَرِّ َو اْلَبْحِر َو َرزَْقناُهْم ِمَن الطىَّيِّباِت َو 

َفضىَّْلناُهْم َعلی  َکثٍي ِمىَّْن َخَلْقنا تنَْفضيال؛«7
إنهذاالقدرمناإلكرامالذيملحیصلأليخملوقسوىاالنسان)حت
املالئكة(مساوارتفعلدرجةأنهمتإنتقاءخلفاءهللايفاألرضمنبنیاإلنس.

إنمقامخلیفةهللايفاألرض،هومبثابةتكرمیمنجانبهللااملتعال:
»َو ُهَو الىَّذی  َجَعَلُکْم َخالِئَف اأْلَْرِض َو رََفَع بنَْعَضُکْم فنَْوَق بنَْعٍض َدرَجاٍت لِينَبنُْلوَُکْم 

فی  ما آاتُکم ؛«8
فانأمساءوصفاتهللا أعلىوأمسى، الكائنات وكلماكانتمرتبةومقام
املتعالستتجلىفیهاأكثرمناالخرىن،مثلماأنأمساءوصفاتهللاتعاىل
قدجتلتيفاالنسانأكثرمنسائرالكائناتوذلكبسببامتالكاالنسان

للمواهبوالكماالت.
سائر شؤون يف والتصرف الوالیة حق یعين والوالیة هللا خلیفة مقام إن
كائناتوخملوقاتعاملاإلمكانوالذياستقربشكلخاصعنداألنبیاء
وائمةالدین،إنهؤالءاألانساملصطفنیواملوسومنی،میثلونجتلیاألعلى
درجةمنأمساءهللاوصفاته،بینماسائرالكائناتوحتاملالئكةاملقربنی،

مرومونمنه.
إنالفئاتاملختلفةللمالئكةیعملكلمنهايفنطاقمسؤولیتهعلىجتلي
إسمواحدأوعدةأمساءوصفاتمنأمساءوصفاتهللاالالمتناهیة،على
سبیلاملثال،فانملكاملوت)حضرةعزرائيل(یتوىلعملاألموات
خلیفةهللا، أنحضرة بید الرزق، ملك أوحضرةجربئیل فحسب
اإلنسانالكامل،ويلهللااألعظم،مستقريفمقامومرتبةیكتسبابذنهللا

هباأرفعدرجاتالصفاتالكمالیةوالوالیةاملطلقة.
وبقدرمایصبحوجوداالنسانمكاانلتجليأمساءوصفاتاحلق،یكتسب
النبااتت الكائنات،حبیثأنوالیةاإلنسانعلى الوالیةعلىسائر حق
مجیع على واألنبیاء األولیاء والیة أن اثبتةكما واجلمادات واحلیواانت

الكائناتومجیعاألانساثبتة.
واملراتبكثریةبنیاألنبیاءواألولیاء،فهملیسوامستقرینيفمرتبةواحدة.
إناألنبیاءوالرسلواألنبیاءأولوالعزمو...،كلمنهموضمناملائةواألربعة
وعشرینألف،لهمرتبةمنالوالیةوالنبوةوحددتلهاملهمةحسبتلك
املرتبة.كماأنقدراتوإعجازاالنبیاءأعطیتهلممبایتناسبمعوالیتهم

التكوینیة.إناتساعنطاقمهمتهممرتبطهبذاالشئ.
االنبیاء خامت األكرم للنيب املبارك الوجود فان اخلصوص، هذا ويف
والرسل األنبیاء مجیع على واألول األفضل هم بعده من وأوصیائه
وحیوزونعلىأعلىمرتبةمنالصفاتالكمالیة،وهبذهالنسبة،حیوزونعلى
أعلىمرتبةمنالوالیةالتكوینیةوحقالتصرفيفالشؤوناجلزئیةوالكلیة

للعامل.


الرازق هو هللا الواحد األحد على اإلطالق
إنمجیعأمساءوصفاتحضرةاحلقمبافیهاالرزاق،هيمطلقةودونقید
أوشرط،فاهللجلوعالهويفمرتبتهاملطلقةإزاءكلأحدوكلشئمنذ
األزلوإىلاألبد،فهوعاملوقدیرعلىاإلطالقوسلطتهعلىكلالعاملاجللي
واخلفي،اثبتة،كماأنجودهوفیضهوسخاءه،هوعلىاإلطالق.لذلك:

»ِإنىَّ رَبىََّک ينَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيشاُء َو ينَْقِدُر ِإنىَُّه کاَن ِبِعباِدِه َخبياً َبصيا؛«9
إن الرزق يف اللغة يعين العطاء والوهب املستمرين10 ويف اإلصطالح يطلق على 
الشئ الذي هو مصدر وجوهر دوام حياة املخلوقات احلية. إن الرزق هو يف 

احلقيقة موهبة وعطاء من جانب هللا تعاىل إىل  عباده، من دون أن يستحقوه.11
ويطلق الرزق على العطاء اجلاري يف الدنيا واآلخرة اترة، وعلى ما يصل إىل بطون 
احليواانت لتتغذى به اترة أخرى، والرزاق هو خالق الرزق ومعطي الرزق والذي 

يتسبب بنزول الرزق. 
وبعبارة أخرى، فان الرزق هو كل ما ينتفع به.12

وبذلك، فان كل ما يتاجه كائن يف عامل اإلمكان ويطلبه أكان ماداي أو معنواي، 
هو رزق وأن مجلة األرزاق اليت حتتاجها هذه الكائنات، هي جاهزة عند الرزاق 
وخلقت من قبله وتصل بسببه إىل احملتاجنی. ولذلك فان معىن الرزق يتسع نطاقه 
ليدل على كل شئ انفع ومفيد يصل إىل كائن أكان انساان وغي انسان، حت وإن 
مل يكن طعاما، مبا يف ذلك كل املمتلكات والتمنيات سواء العلم واجلمال واألوالد 

و... وحت النبوة والرسالة؛ کما يقول:
»اي قنَْوِم َأ رَأَينُْتْم ِإْن ُکْنُت َعلی  بنَيَِّنٍة ِمْن رَبِّی َو َرزَقَنی  ِمْنُه ِرْزقاً َحَسناً؛«13

ابتغوا الَوسيلة
والتوسلیعينأخذالوسیلةللوصولإىلمكانأونیلمطلبما.ویطلقعلى
العملالذيیرفداالنسانلتحقیقأمنیةوكسباملرتبةوالدرجةوالتقربإىل

سلطانوصاحبمنصب.
إنطلبالوسیلةواإلمیانبضرورةاكتسابالوسیلةيفمجیعاملیادیناملادیة
واملعنویةأمرمقبولمنالفطرةاالنسانیةحبیثأناملرءینطلقيفكلحادث
وقصدلطلبوسیلةوذریعةما.أكانتهذهالوسیلةشخصیةانسانیةأو
الوسیلةإلكتساب للتوسلوكسب دعاءوذكر.وأيمرهللاتعاىلبينآدم

الكماالتاملعنویةوالتقربإىلهللاونیلأيمطلب:
»اي أَينَُّها الىَّذيَن آَمُنوا اتنىَُّقوا هللَا َو ابنْتنَُغوا ِإلَْيِه اْلَوسيَلَة َو جاِهُدوا فی  َسبيِلِه َلَعلىَُّكْم 

تنُْفِلُحون ؛«14
وإنملتكنمثةمسافةبنیالطالبواملطلوب،فلنیكونمطلباورجاءمن
قبلالطالب،وإنمایوفرالتواصلبنیالطالبواملطلوبهوالوسیلة،الن
املطلوبخارجعننطاقتصرفالطالبوجیبعلیهإجیادوسیلةإلقامة

هذاالتواصل.
وهذااألمرأيضرورةكسبالوسیلة،یشملمجیعسكانعاملاإلمكان
)ماسوىهللا(.إنمجیعأصنافوطبقاتالكائناتسواءاملالئكةواألنبیاء
الفیض طلب أجل من والتوسل الوسیلة إىل حباجة املخلوقات وسائر
والربكاتمنمصدرومنبعالفیض،الباريتعاىل-الذيهوالفیاضعلى
اإلطالق-وجللبرمحتهوصدزمحةاألغیار،أكانتهذهالوسیلةفیزیقیة

)مثلاالشخاصواألشیاء(أومیتافیزیقیة)مثلاإلمیانوالعمل(.
إنالتقربإىلامللوكوالبحثعنالتمنیات،رهنابألسبابواحلیلوالذرائع
جعل وقد املقصود. إىل للوصول ومتهد املسافات إزالة يف تساهم اليت
واملسببات، األسباب نظام أساس على الكون عامل وتعاىل، سبحانه هللا
اإلمام ویقول للمخلوقات، واألسباب املسالك هذه عرب فیوضاته ومنح

:الصادق
»أىب هللا أن جيري األشياء إال ابألسباب .«15

والشكأنهمنبنیمجیعاألسبابوالوسائط،فانمامیلكصالحیةوقابلة

أكثرعندهللاتعاىل،سیوفرإمكانیةالتواصلواإلتصالوابلتايلنیلالتمين
والرجاءواملقصودواملطلوبللطالببشكلأسرعوأكثرأتثریا،مثلماأنكل
مزارعوعاملیستخدمأكثراألدواتأثراوفاعلیةللوصولإىلمبتغاه،وال
یشغلنفسهعبثاوالیرهقها،لذلكفانهمعوجوداجلرارفانأيمزارعال

یعمليفاحلقلوحیرثهابواسطةاحلیواانت.

االئّمه الوسائل الی هللا
:قالالنبّی

»األئمة من ولد احلسنی من أطاعهم فقد أطاع هللا  و من عصاهم فقد عصى 
هللا عز و جل هم العروة الوثقى و هم الوسيلة إىل هللا عز و جل...«16

إناملعصومنیويفأيمقاموشأنكانوا،همیؤازرونویرفدونعبادهللا
بشكلماللوصولإىلاملطلوبواملقصود.فهمسبیلهللاواببوهللاوالوسیلة
لكيیسلكعبادهللاطریقاحلیاةالشائكة،ویعربوناببهللاویصلونإىل

املدینةاآلمنةوالطیبة.

حنن الوسيلة
:قالامریاملؤمننیعلّیبنابیطالب
»أان وسيلته و أان و ولدي ذريته...«17

فأيقنوا اي أهل والية هللا
إناألمرابحلصولعلىالوسیلةللتقربإىلهللااملتعالوجلبالفیوضات
الرابنیة،مییطاللثامعنضرورةجلبالوسیلةوتقدمیآلهللاكواسطةووسیلة

.ویظهرأنهذااملقاممنحصريفآلممد
وقالاإلمامعليبنايبطالبيفخطبة»الوسیلة«حولهذااملقام

:اخلاصآبلممد
»أيها الناس! إن هللا تعالی وعد نبيه حممدا الوسيلة و وعده احلق  و لن خيلف 
هللا وعده  أال و إن الوسيلة علی درج اجلنة و ذروة ذوائب الزلفة و هناية غاية 
األمنية هلا ألف مرقاة ما بنی املرقاة إلی املرقاة حضر الفرس اجلواد مائة عام  و هو 
ما بنی مرقاة درة إلی مرقاة جوهرة إلی مرقاة زبرجدة إلی مرقاة لؤلؤة إلی مرقاة 
ايقوتة إلی مرقاة زمردة إلی مرقاة مرجانة إلی مرقاة كافور إلی مرقاة عنرب إلی مرقاة 
يلنجوج  إلی مرقاة ذهب إلی مرقاة غمام إلی مرقاة هواء إلی مرقاة نور قد أانفت 
علی كل اجلنان و رسول هللا يومئذ قاعد عليها مرتد بريطتنی  ريطة من رحة 
هللا و ريطة من نور هللا عليه اتج النبوة و إكليل الرسالة قد أشرق بنوره املوقف و 
أان يومئذ علی الدرجة الرفيعة و هي دون درجته و علي ريطتان ريطة من أرجوان 
النور و ريطة من كافور و الرسل و األنبياء قد وقفوا علی املراقي و أعالم األزمنة 
و حجج الدهور عن أمياننا و قد جتللهم حلل النور و الكرامة ال يراان ملك مقرب 
و ال نيب مرسل إال هبت أبنواران و عجب من ضيائنا و جاللتنا و عن مينی الوسيلة 
عن مينی الرسول مامة بسطة البصر أييت منها النداء: اي أهل املوقف طوبی! 
ملن أحب الوصي و آمن ابلنيب األمي العريب و من كفر فالنار موعده. و عن يسار 
الوسيلة عن يسار الرسول ظلة أييت منها النداء: اي أهل املوقف طوبی! ملن 
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ستكوننقطةاالنطالقإىلفتحالعامل،هي»الكوفة«من»العراق«على
املهدویة العاملیة الدولة عاصمة القریب املدى يف وستكون التعینی، وجه

العادلة.
واملرادابلكوفة-وكماعرفنا-املنطقةاليتتشمل»النجف«أیضاً،ابعتبار
أناَّجتاورمهاأرضاًوبناًء،جیعلهماكاملدینةالواحدة؛ومنهناجاءتاألخبار
لُتسمِّيالكوفةاترًةوالنجفُأخرى،وكالالقسمنییرجعإىلمعىنواحد.

روىالقندوزييف»الینابیع«،1عنكتاب»فضلالكوفة«لـحمّمد بن علي 
:العلوي،بسندهعنأيب سعيد اخلدري،قال:قالرسولهللا

»ميلك املهدي أمر الناس سبعاً أو عشرًا، أسعد الناس به أهل الكوفة.«
وروىابن الصبىَّاغيفالفصولاملـُهماَّة،2عنأيبجعفريفحدیثطویل،

قال:
»إذا قام سار إىل الكوفة فوسىَّع مساجدها...«اخلالروایة.

وروىاملفيديف»اإلرشاد«،3عنأيب بكر احلضرمي،عنأيبجعفرقال:
»كأيّنِ ابلقائم على جنف الكوفة، قد سار إليها من »مكىَّة« يف مخسة آالف 
من املالئكة، جربائيل عن ميينه وميكائيل عن مشاله، واملؤمنون بنی يديه، 

وهو يُفرِّق اجلنود يف البالد.«
ويفروایةعنعمر بن مشر،عنأيجعفر،قال:ذكراملهديفقال:
»يدخل الكوفة وهبا ثالث راايت قد اضطربت، فتصفو له، ويدخل حت أييت 
املنرب فيخطب، فال يدري الناس ما يقول، من البكاء.فإذا كانت اجلمعة الثانية 
، وُيصلِّي  سأله الناس أن ُيصلِّي هبم اجلمعة، فيأمر أن خُيطىَّ له مسجد على الغريِّ

هبم هناك...«4
أبیه،عنأيب عمر بن اثبت،عن الطوسييف»الغیبة«،5عن الشيخ  رواه

جعفر-وساقاحلدیثإىلقوله-:
»وال يدري الناس ما يقول من البكاء - وقال فيه: - فإذا كانت اجلمعة الثانية، 
رسول  خلف  الصالة  ُتضاهي  خلفك  الصالة  هللا،  رسول  بن  اي  الناس:  قال 

هللا، واملسجد ال يسعنا. فيقول: أان ُمراتد لكم. فيخرج إىل الغريِّ فيخط 
مسجداً له ألف ابب يسع الناس.«

وأخرجالشیخأیضاً،6بسندهعن أيب خالد الكابلي،عنأيبجعفرقال:
»إذا دخل القائم الكوفة، مل يبَق مؤمن إالىَّ وهو هبا أو جييء إليها.وهو قول أمي 

املؤمننی، وقول ألصحابه:»سيوا بنا إىل هذا الطاغية، فيسيوا إليه.«
وأخرجأیضاً،7بسندهعنصاحل بن أيب األسود،عنأيبعبدهللاقالذكر

»مسجدالسهلة«،فقالله:
»أما أنىَّه منزل صاحبنا إذا قدم أبهله.«

وروىاجمللسييف»البحار«،8عنالسيد علي بن احلميديفكتاب»األنوار
املضیئة«،إبسنادهإىلأحد بن حمّمد األايدي یرفعهإىلإسحاق بن عمارقال:

سألتهعنإنظارهللاتعاىلإبليس»وقتاًمعلومًا«ذكرهيفكتابه،فقال:
»فَِإنىََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن، ِإىَل ينَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم«9

مسجد  يف  هللا كان  بعثه  فإذا  القائم،  قيام  يوم  املعلوم  »الوقت  :قال
الكوفة...«

وروىأیضاً،10عنبعضمؤلاَّفاتأصحابنا،إبسنادهعناملفضىَّل بن عمر،
قال:سألتسیديالصادق:هل للمأمور املنُنتظر من وقت ُموقىَّت يعلمه 
الناس؟–واحلدیثطویلإىلعداَّةصفحات،یقولفیه:–قالاملفضل:

قلت:اي سيدي، فأين يكون دار املهدي وجيتمع )جممع( املؤمننی؟
قال:»دار ُملكه الكوفة، وجملس حكمه جامعها، وبيت ماله مقسم غنائم 

املسلمنی مسجد السهلة، وموضع خلواته الذكورات البيض بنی الغرينی.«
قالاملـُفضاَّل:اي موالي، كل املؤمننی يكونون ابلكوفة؟

قال:»أي وهللا، ال يبقى مؤمن إالىَّ كان هبا أو حواليها، وليبلغنىَّ جمالة فرس 
منها ألفي درهم...«

وهناكعددمناألخبارعنُمنجزاتاإلماماملهدييفالكوفة،سیأيت
.احلدیثعنهاعندعرضنظامدولته

السّيد حمّمد الّصدر

نقطة االنطالق إلى العالم
أحب الوصي و آمن ابلنيب األمي و الذي له امللك األعلی ال فاز أحد و ال انل 
الروح و اجلنة إال من لقي خالقه ابإلخالص هلما و االقتدار بنجومهما فأيقنوا اي 
أهل والية هللا! ببياض وجوهكم و شرف مقعدكم و كرم مآبكم و بفوزكم اليوم  
»علی  سرر متقابلنی« و اي أهل االحنراف و الصدود عن هللا! عز ذكره و رسوله 
و صراطه و أعالم األزمنة أيقنوا بسواد وجوهكم و غضب ربكم جزاء مبا كنتم 
تعملون و ما من رسول سلف و ال نيب مضی إال و قد كان خمربا أمته ابملرسل 
الوارد من بعده و مبشرا برسول هللا - و موصيا قومه ابتباعه و حمليه عند 
قومه ليعرفوه بصفته و ليتبعوه علی شريعته و لئال يضلوا فيه من بعده فيكون من 
هلك أو ضل بعد وقوع اإلعذار و اإلنذار عن بينة و تعينی حجة فكانت األمم 
يف رجاء من الرسل و ورود من األنبياء و لئن أصيبت بفقد نيب بعد نيب علی عظم 
مصائبهم و فجائعها هبم  فقد كانت علی سعة من األمل و ال مصيبة عظمت و ال 
رزية جلت كاملصيبة برسول هللا ألن هللا ختم به اإلنذار و اإلعذار و قطع به 
االحتجاج و العذر بينه و بنی خلقه و جعله اببه الذي بينه و بنی عباده و مهيمنه  

الذي ال يقبل إال به- و ال قربة إليه إال بطاعته.«18

هو أجل من أن يعاين األشياء مبباشرة
والخیفىعلىهللاالسمیعالبصریأيشئ،وهوغينعلىاإلطالقإلعمال
أمرهوتنفیذه،لكنوحسبالسنةاجلاریةيفالكون،فانهخلقنظامالكون
منقطعالنظریبشكلقدرودبرفیهمجیعاألموربطریقةالیبقىأماماجلن
لنیل ابألسباب والتمسك األسباب عن البحث سوى مفر أي واإلنس
فیهسلسلة املادياخلارجيواليتتعمل العامل اهلدفواملقصود،أكانيف
األسبابواملسبباتوفقاللقواعدالفیزایئیةوالرایضیةالدقیقةأويفالعوامل
الباطنیةوالسریإىلهللاإذجعلآلممداسبابووسائلهذاالسری

والسفر.
إنسرمنحهذااملقامآللممدیعودإىلتقرهبمإىلهللاوأفضلیتهمعلى

سائراملخلوقاتوتطهریهممنأيرجسوتبؤئهممقامخلیفةهللا.
رویعن هشام بن احلكم عنأيبعبدهللا:قالالسائلفیعاينهللااألشیاء

بنفسه.
قالأبوعبدهللا:»هو أجل من أن يعاين األشياء مبباشرة و معاجلة ألن ذلك 
صفة املخلوق الذي ال جتي ء األشياء له إال ابملباشرة و املعاجلة و هو متعال انفذ 

اإلرادة و املشيئة فعال ملا يشاء.«19

جيري األشياء ابألسباب
رویعنربعي بن عبد هللاعنأيبعبدهللاأنهقال:

»أىب هللا أن جيري األشياء إال ابألسباب فجعل لكل سبب شرحا و جعل لكل 
شرح علما و جعل لكل علم اباب انطقا عرفه من عرفه و جهله من جهله ذلك 

رسول هللا و حنن.«20

السبب فيما بنی هللا و بنی خلقه 
وقدإدعتطوالالتاریخ،حنلمنالصوفیة،القربإىلاملراتبالتوحیدیة
.العاملیةمندونالتواصلوالتناسبمعوسائطالفیضأيآلممد

لكنووفقالقولهللاتعاىل،فانأولیاءهللامنذریةالرسولاألكرمهم
السبیلالوحیدللتقربوالتواصلأصال،بلأناملعرضعنهم،یواجهمأزقا

:ولنیكونقادراعلىمواصلةالسریإىلهللا؛کماقالرسولهللا
»اي علي! أنت مين و أان منك سيط حلمك بلحمي و دمك بدمي و أنت السبب 
فيما بنی هللا و بنی خلقه بعدي فمن جحد واليتك قطع السبب الذي فيما بينه 

و بنی هللا و كان ماضيا يف الدركات...«21
إنمایدعمهذااألمرهوتقدماخللقةالنوریةآللممديففجرخلق
التقدمأزالهلممجیع الكون،علىسائراملخلوقاتوماسوىهللا.وهذا
بال النسبة إمكانیة هلم وحقق والوجود الكون ابرئ وبنی بینهم احلجب
وسیط.رویعنسیدالعابدینعليبناحلسنیقال:»ليس بنی هللا و 
بنی حجته حجاب فال هلل دون حجته سرت حنن أبواب هللا و حنن الصراط املستقيم 
و حنن عيبة علمه و حنن ترامجة وحيه و حنن أركان توحيده و حنن موضع سره.«22

اهلوامش:
1.دهخدا،علیاکرب،»لغتانمه«.

2.السّجادی،سّیدجعفر،»فرهنگلغاتواصطالحاتوتعبریاتعرفانی«،کتاخبانة
الطهوری،الطبعةاالولی،1370ه.ش.،ص630.

3.سورةالفاطر،اآلیة15.
4.الکلینی،مّمدبنیعقوب،»الکافی«،ج1،ص82.

5.سورةاحلشر،اآلیة1.
6.سورةاإلسراء،اآلیة44.
7.نفساملصدر،اآلیة70.

8.سورةاالنعام،اآلیة165.
9.سورةاإلسراء،اآلیة30.

10.الراغباالصفهانی،حسنیبنمّمد،»مفرداتألفاظالقرآن«،ص351.
11.»ترمجةاملیزان«،قم،انتشاراتجامعةمدّرسنی،الطبعةاخلامسة،ج3،ص214.

12.»منتهیاألربفیلغاتالعرب«،ج2،اببالرزق.
13.سورةهود،اآلیة88.

14.سورةاملائده،اآلیة35.
15.الکلینی،مّمدبنیعقوب،»الکافی«،ج1،ص183.

16.ابناببویهالصدوق،مّمدبنعلی،»عیونأخبارالّرضا«،ج2،ص58.
قم، ،»ابیطالب آل »مناقب علی، بن املازندرانی،مّمد ابنشهرآشوب .17

الطبعةاالولی،1379ه.ش.،ج3،ص75.
18.الكلینی،مّمدبنیعقوب،»الكايف«،ج8،ص26-24.

19.نفساملصدر،ج1،ص85-83.
20.الصّفار،مّمدبنحسن،»بصائرالّدرجاتيففضائلآلمّمد«،ج1،

ص6.
21.اهلاللی،سلیمبنقیس،»کتابسلیمبنقیساهلاللی«،ج2،ص854.

االولی، الطبعة قم، األخبار«، »معانی علی، بن مّمد الصدوق، ابناببویه .22
1403ه.ق.،ص35.
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خیر البرّیة

روىالطرباينوأبو نعيمواحلاكمأبسانیدهمعنعبد هللا بن مسعود،قال:
:قالرسولهللا

»النظر إىل وجه على عبادة.«1
:روىأبونعيمواحملب الطربيعنعائشة،قالت:قالرسولهللا

»النظر إىل علي عبادة.«2
بن  عمران  »الفردوس«عن الديلمييف و احلاكميف»املستدرك«، وروى

:حصنی،قال:قالرسولهللا
»النظر إىل علي عبادة.«3

أخرجاحملب الطربي عنعائشة،قالت:
رأیتأاببكریكثرالنظرإىلوجهعلى،فقلت:اي أيت رأيتك تكثر 

النظر إىل وجه علي.
فقال:اي بنية مسعت رسول هللا يقول: النظر إىل وجه علي عبادة.4

وأخرجاحملبالطربيعنجابر،قال:
قالرسولهللاولعلي:قدعمران بن حصنیفإنهمریض،فأاتهو
عندهمعاذوأبوهريرة،فأقبلعمرانحیدالنظرإىلعلي،فقاللهمعاذ:

مل حتد النظر إليه؟
فقال:مسعت رسول هللا يقول: النظر إىل علي عبادة.

فقالمعاذ:و أان مسعته من رسول هللا
5.وقالأبوهریرة:و أان مسعت من رسول هللا

عنرسولهللا،أقول:وقدمرحدیثاخلوارزميعنأمریاملؤمننی

قال:
»إن هللا تعاىل جعل ألخي علي فضائل ال حتصى)...احلدیثويفآخره( النظر 

إىل علي عبادة.«6

اهلوامش:
1.»املعجمالكبری«،ج۲،ص۱۸۳،ح10006؛»حلیةاألولیاء«،ج۵،ص۵۸؛

»املستدركعلىالصحیحنی«،ج۳،ص142.
2.»حلیةاألولیاء«،ج۲،ص۱۸۳؛»الرایضالنضرة«،ج۲،ص۱۹۷وقال
أخرجهابنالسمانيفاملوافقة،وأخرجهاخلجندي،وأخرجهأیضاعنابنمسعودو

عمروبنالعاص
اخلطاب« مبأثور »الفردوس 141؛ ص ،۳ ج الصحیحنی«، على »املستدرك .3

الدیلمي،ج4،ص294،ح6866.
4.»ذخائرالعقيب«،ص۹۵؛ذكرأنالنظرإلیهعبادة.

5.نفساملصدر،وقال:أخرجهابنأيبالفرات.
6.»مسندأمحد«،ج۱،ص۳۳۱،ح3۰۵۲؛»املستدركعلىالصحیحنی«،ج

۳،صص۱۳۲-۱۳۳،»املناقبللخوارزمي«،ص۳۲،ح۲.

املصدر: »خي الربية و االلطاف االهلّية«، بيوت، دارالعلوم، ص 99-98.

عبدالّرحيم مبارک

إّن النظر الى العلي العبادة

ألخبار إیراده بعد فوائد، عداَّة اإلبصار«11 »نور يف الشبلنجي وذكر
إىل  منها  يسي  مبكىَّة،  البيعة  له  تُعقد  أن  بعد  أنىَّه  اخلامسة  وقال: املهدي

الكوفة، ومثىَّ يُفرىَّق اجلند إىل األمصار.
أقول:التعبریيفاألخبارابلنجفوجنفالكوفة،والغري،والذكواتالبیض
بنیالغریاَّنی،كلهاتعبریاتعنمنطقةواحدةهيمدینةالنجفاألشرف

.احلالیة،اليتفیهامرقداإلمامأمریاملؤمننیعلّيبنأيبطالب
ومسجدالسهلة،أحدمساجدالكوفة،یبعدعنهاإىلجهةالشمالحنو
كیلومرتواحد،بناهأحدأصحاباإلمامأمریاملؤمننی،وحیتويعلى
اموضعصالةعددمناألنبیاءواألولیاء،والظاهرأناَّ عداَّةنقاط،رويأهناَّ
أولَمنقامبتحدیدهاهوالسیدمهديحبرالعلوم،منأبرزعلماءاإلمامیة

يفالقرنالثاينعشراهلجري،وهوأعلممباقالوفعل.
اإلمام أناَّ یروى الذي ،املهدي مبقام یُعرف الذي املوضع منها:

املهديصلاَّىفیهركعتنیيفبعضعصورغیبته.
وأماَّا»جامعالكوفة«الكبری،الذيكانمركزقضاءاإلمامأمریاملؤمننی
عنها...وكان وصالتهوخطبه،وفیهاملوضعالذيُضِربفیهضربتهاليتتويّفِ

لهيفالتاریخاإلسالميأثركبری،فهذااجلامعغينعنالتعریف.

هل هذه الرواايت قابلة لإلثبات؟
دلاَّتناهذهالرواایتعلىعداَّةأشیاءداخلةيفحاجتناوغرضنا:

املـُكراَّمةهي الرئیسیةلوجوداإلماماملهديبعدمكاَّة أواًل:إناَّاملنطقة
الكوفة)ابملعىنالشاملللنجفاألشرف(.

ًمنكال وقدأصبحهذااملضمونُمستفیضاًبلُمتواتراً،بعدأنكانمروایاَّ
الفریقنی،ویدلعلیههذااجملموعمنالرواایت،كماتدلعلیهاألخباراليت
جمموعة أیضاً علیه وتدل الكوفة، إىل املهديوجیشه لسفر مسعناها
الكوفة،مماَّا املهدييف اجنازات تتحداَّثعن اليت أخرىمناألخبار

أجاَّلنااحلدیثعنه.؛
.اثنياً:اجتماعاملؤمننیيفالكوفةُنصرةوأتییداًلإلمام

وقددّلعلىذلكعددمناألخبار،ذكرانأمهاَّها،وهوعددكاٍفلإلثبات؛
اثلثاً:إلقاءاملهديخطاابًأساسیاًيفمسجدالكوفة.

اإلمامیة املصادر من ثالثة روهتما سبق، مماَّا روایتان علیه دلاَّت ما وهذا
القدمیة،فإذاالحظناطبیعةاملوقفتقتضيإلقاءهذااخلطاب،حبیثلومل
تقدیر،فكیف یردلهذكر،لكاناألنسبعرضهكُأطروحةُمتَملةعلىأقلِّ

وقدوردذكرهيفاألخبار؟
إذن؛یكونهذااخلطاباثبتاًاترخییاً؛

رابعاً:إناَّالكوفة-والعراقعلىالعموم-مكومةللسفیاين،وإناَّهیقوممن
املهدي–ألولمراَّة–موقفاملـُجاملةواملـالینة،وهذااثبتاترخییاً،
كمامسعنامنأخبارالسفیاينالسابقة،وماسیأيتمناألخباراليتتتحداَّث
عنقتالهمعاملهدي،وإنكانتأخبارانيفهذاالفصلملتذكرذلك

بوضوح؛
خامساً:إناَّالشعبالكويفوالنجفيسیخضعللمهديبسهولةویؤیِّده
حبرارة،وهذاواضحمنجمموعالرواایت،وقدحتداَّثتكلٌّمنهاعنزاویةمن

نتائجه...إىلجانبُمناسبتهمعطبعهذاالشعبوطبعاحلوادث.
سادساً:دلاَّتإحدىالرواایتأناَّاملهديُیصلِّيابلناسصالةاجلمعة.
أیضاً، الفقهیةاإلسالمیة القواعد الرواایت،وتقتضیه أمردلاَّتعلیه وهو
كماالخیفىعلىاملـُطاَّلع،إالاَّأناَّناعرفناأناَّهالدلیلعلىشرعةإقامتههلذه
الصالة...وإنكانالطلبمنهإلقامتهاسریعاً،نتیجًةالندفاعالناسعاطفیاً
ه،واعتبارهملهاحُلجاَّةبینهم حنواإلماماملهديوُحبِّهمله،واحرتامهمإایاَّ

وبنیهللاتعاىل.
فقدتتأخاَّرإقامتهاإىلحنیانتهاءبناءاملسجدالكبریيفالنجفبنیالغریاَّنی؛
سابعاً:إناَّاملهديیبدأبغزوالعاملانطالقاًمنالكوفة،وذلكإبرسال

اجلیوشاملـُتكاملةللقیامهبذهاملـُهماَّة. السراایوبثِّ
اعتربه الفریقنی،حت بعدورودهيفمصادركال وقدعرفناذلكاترخییاً،

الشبلنجيأصالًُمسلاَّماً،كماعرفنا.
مضافاًإىلاقتضاءطبعاحلوادثله،منحیثاحلصولعلىالقواَّةالكافیة
هلذااهلدفیومئذ،وعدمحصوهلاقبلذلك،وخاصةبعدسیطرتهعلىُحكم
البالدعلىوجهالعموم،وأماَّاأتجیلهاأكثرمنذلكفهوبالموجببعد
حصولالقواَّةالكافیة،ووجودالضماانتالكافیةلالنتصاراليتسنسمعها

عماَّاقریب.
هذههيأهماألموراليتأردانالتعرفعلیهايفهذاالفصل.

اهلوامش:
1.القندوزی،سلیمانبنابراهیم،»ینابیعاملودة«،ص531.

2.ابنالصباغ،علیبنمّمد،»الفصولاملهمـةفیمعرفـةاالئّمـة«،ص321.
3.املفید،مّمدبنمّمد،»االرشادفیمعرفةحججهللاعلیالعباد«،ص341.

4.نفساملصدر.
5.الطوسی،مّمدبناحلسن،»الغیبة«،ص281.

6.نفساملصدر،ص285.

7.نفساملصدر،ص282.
8.اجمللسی،مّمدابقر،»حباراألنوار«،ج13،ص197.

9.سورةاحلجر،اآلایت37-38؛سورةص،اآلایت80-81.
10.اجمللسی،مّمدابقر،»حباراألنوار«،نفساملصدر.

11.الشبلنجی،»نوراألبصار«،ص171.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، ص 311-325؛ ابلتخليص.
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الَكّرة

ا الَكّرة ْ لَنا ما ِهَي قاَل ِإنىَُّه ينَُقوُل ِإهنىَّ فعلمواأهنمقدأخطئوافقالوا:»ادُْع لَنا رَبىََّك ينُبننیِّ
بنََقَرٌة ال فاِرٌض َو ال ِبْكٌر«9و الفارض اليت قد ضرهبا الفحل و مل حتمل و البكر 

اليت مل يضرهبا الفحل.
ا بنََقَرٌة َصْفراُء فاِقٌع َلْوهُنا«  ْ لَنا ما َلْوهُنا قاَل ِإنىَُّه ينَُقوُل ِإهنىَّ فقالوا:»ادُْع لَنا رَبىََّك ينُبننیِّ

أي شديدة الصفرة »َتُسرُّ النىَّاِظرين «10إليها.
 ُ اللىَّ شاَء  ِإْن  ِإانىَّ  َو  َعَلْينا  َتشابََه  اْلبنََقَر  ِإنىَّ  ِهَي  ما  لَنا   ْ ينُبننیِّ رَبىََّك  لَنا  ادُْع  »قاُلوا 

َلُمْهَتُدون«،11
ا بنََقَرٌة ال َذُلوٌل تُثُي اأْلَْرَض« أي مل تذلل  »َو ال َتْسِقي احْلَْرَث«   قاَل:»ِإنىَُّه ينَُقوُل ِإهنىَّ

أي ال تسقي الزرع  »ُمَسلىََّمٌة ال ِشَيَة فيها«12  أي ال نقطة فيها إال الصفرة
»قاُلوا اآْلَن ِجْئَت اِبحْلَق«13   هي بقرة فالن.

فذهبوالیشرتوهافقالالأبیعهاإالمبلءجلدهاذهبافرجعواإىلموسى
فأخربوهفقالهلمموسى:»ال بد لكم من ذحبها بعينها.«

فاشرتوهامبلءجلدهاذهبافذحبوها.مثقالوا:اي نيب هللا ما أتمران فأوحى هللا 
تبارك و تعاىل إليه. 

قلهلم:اضربوه ببعضهاو قولوا من قتلك؟
فأخذواالذنبفضربوهبهوقالوامنقتلكایفالن؟

فقال:فالن بن فالن ابن عمي الذي جاء به.
ُ اْلَمْوتى  َو يُريُكْم آايتِِه َلَعلىَُّكْم  وهوقوله:»فنَُقْلنا اْضرِبُوُه بِبنَْعِضها َكذِلَك ُيِْي اللىَّ

تنَْعِقُلون  .«14و15

ج( كيف وجدت طعم املوت؟
رویعنبريد الكناسىعنأىبجعفرقال:

»انفتیةمنأوالدملوكبىناسرائیلكانوامتعبدینخرجوایسریونفمروا
بقربعلىظهرالطریققدسفىعلیهالساىفلیسمنهاالرمسه.فقالوا:لو 
دعوان هللا الساعة فينشر لنا صاحب هذا القرب فساءلناه كيف وجد طعم املوت.
فدعواهللاعزوجلفكاندعاؤهمالذيدعواهللابه:أنت اهلنا اي ربنا ليس 

لنا إله غيكاىلأنقال:انشر لنا هذا امليت بقدرتك.«
:قال

»فخرجمنذلكالقربرجلأبیضالرأسواللحیة،ینفضرأسهمنالرتاب
فزعاشاخصابصرهاىلالسماء،فقالهلم:ما يوقفكم علي قربى؟

فقالوا:دعوانك لتخربان كيف وجدت طعم املوت.
فقالهلم:قد سكنت يف قربى تسعا و تسعنی سنة ما ذهب عىن امل املوت و 

كربه، و ال خرج مرارة طعم املوت من حلقى.
فقالواله:مت و أنت على ما نرى أبيض الرأس و اللحية؟

فقال:ال و لكن ملا مسعت الصيحة اخرج اجتمعت تربة عظامى اىل روحي فبقيت 
فيه، فخرجت فزعا شاخصا بصرى، مهطعا اىل صوت الداعى، فابيض لذلك 

رأسى و حلييت.«16

د( صابرة بىن اسرائيل
نقالمنكتاب»العیونواحملاسن«للـشيخ  املفيد،عنمعاوية بن مرةقال:
كانابو طلحةحیبابنهحباشدیدا،فتوىفالولدمثذكرانامرأتهصربت

صرباعظیماوانأابهأیضاصربوإنرسولهللاملاعلمبذلك.قال:
احلمد هلل الذي جعل يف امت مثل صابرة بىن اسرائيل.

فقیل:اي رسول هللا ما كان من خربها؟
فقال:»كانيفبىناسرائیلامرأةهلازوجوهلامنهغالمان،فأمرها
بطعاملیدعواالناسعلیهففعلواجتمعالناسيفدارها،فانطلقالغالمان
یلعبانفوقعايفبئركانيفالدارفماات،فكرهتانتنغصعليزوجها
الضیافةفادخلتهماالبیتوسجتهمابثوبفلمافرغوادخلزوجهافقال:

أين ابناى؟
فقالت:مها يف البيت،واهناكانتمتسحتبشيءمنالطیب،وتعرضت

للرجلحتوقععلیها.
مثقال:اين ابناى؟

قالت:مها يف البيت.
فنادامهافخرجایسعیان؛فقالتاملرأة:سبحان هللا قد و هللا كاان ميتنی و لكن 

هللا تعاىل احيامها ثوااب لصربى.17
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»العهدالقدمی«هوكتابیقدسهالیهودوهوعبارةعنكلماوصلهممن
أخبارعناألنبیاءالذینكانواقبلعيسى،وقامجبمعهیهودالسيبوعلى
رأسهمعزراعام444ق.م.وهومایعرفبشریعةموسى،وهوتسعة
وثالثونسفرا،وتسعمائةوتسعةوعشرونإصحاح.واملعروفأن»التوراة«
التثنیة؛ العدد، الالوینی، اخلروج، التكوین، األوىل: اخلمسة األسفار هي
قال مبا یعتقد و موسى بعد لألنبیاء منسوبة فهي األسفار بقیة أما
النيب:»يكون ىف هذه االمة كل ما كان ىف بىن اسرائيل حذو النعل ابلنعل، 

و القذة ابلقذة.«1
املقصودابلرجعةهيرجوعاألمواتقبلیومالقیامةومماجاءيفأخبارهم
أنهللاسلطعلیهماألفاعيفقتلتمنهمخلقاكثریافأمرهللاموسى
بصنعحیةمنحناسكلمننظرإلیهاممنلدغتهاحلیاتعادتلهاحلیاة

بعداملماتوحنناملسلموننصدقإبحیاءهللاللیهودزمنموسى
تنقسمعقیدةالرجعةعندالیهودإىل:

1.رجعةبعضاألمواتيفزمنموسى؛
2.رجعةبعضاألمواتمنالیهوديفزمناملسیحالدجال؛
3.قدرةاألنبیاءواحلاخاماتعلىإرجاعمنشاءإىلاحلیاة.

الف( أيتها العظام البالية قومى!
جاءيفاإلصحاحالسابعوالثالثنیمنسفرحزقیال:

»وأنزلين يف وسط البقعة وهي مآلنة عظاًما، وأمرين عليها، وإذا هي كثية جًدا 
على وجه البقعة وايبسة جًدا. 

فقال: اي ابن آدم! ما هذه العظام؟ 
فقلت: اي سيد! الرب أنت تعلم. 

الرب  اليابسة امسعي كلمة  العظام  أيتها  هلا:  العظام وقل  تنبأ على هذه  فقال: 
هكذا، قال السيد الرب هلذه العظام: هاأنذا أدخل فيكم روًحا فتحيون، وأضع 
عليكم عصًبا وأكسوكم حلًما، وأبسط عليكم جلًدا، وأجعل فيكم روًحا، فتحيون 

وتعلمون أين الرب...«2
العظاممثتكسى تنبؤاتحزقيال،ویبنیكیفجتتمع النصیوضح وهذا

ابللحموخترجمنقبورها.
کماجاءيفکتباالسالمیة:

انقومامنبىناسرائیلخرجوامندایرهممنالطاعونوهمألوفحذر
املوت،فأماهتمىفساعةواحدةفعمدأهلالقریةفحظرواعلیهمحظریة،
فلمیزالوافیهاحتخنرتعظامهموصارترمیمافمرهبمنىبمنأنبیاء
بىناسرائیل.فتعجبمنكثرةالعظامالبالیة،فأوحىهللاإلیه:»أ حتب ان 

احييهم لك فتنذرهم؟«
قال:»نعم اي رب.«

فأوحىهللاإلیه:»اندهم فقال: أيتها العظام البالية قومى ابذن هللا تعاىل!«فقاموا
أحیاءأمجعون،ینفضونالرتابعنرءوسهم.3

ب( إحياء قتيل بين إسرائيل
روىاملفسرونأنرجالمنبينإسرائیلقتلقریبالهغنیالریثهوأخفىقتله
له،فرغبالیهوديفمعرفةقاتله،فأمرهمهللاتعاىلأنیذحبوابقرةویضربوا
بعضالقتیلببعضالبقرة،لیحیاوخیربعنقاتله،وبعدجدالونزاعقاموا
بذبحالبقرة،مثضربوابعضالقتیلهبا،فقامحیاوأوداجهتشخبدماوأخرب

عنقاتله،قالتعاىل:
ُ اْلَمْوتى  َو يُريُكْم آايتِِه َلَعلىَُّكْم تنَْعِقُلون«4 »فنَُقْلنا اْضرِبُوُه بِبنَْعِضها َكذِلَك ُيِْي اللىَّ

عنأيبعبدهللاقال:
»إنرجالمنخیاربينإسرائیلوعلمائهمخطبامرأةمنهمفأنعمتله
وخطبهاابنعملذلكالرجلوكانفاسقاردیئافلمینعموالهفحسدابن
عمهالذيأنعموالهفقعدلهفقتلهغیلةمثمحلهإىلموسىفقال:اي نيب 

هللا هذا ابن عمي فقد قتل.
فقالموسى:»من قتله؟«

قال:ال أدري؛وكانالقتليفبينإسرائیلعظیماجدا.فعظمذلكعلى
موسىفاجتمعإلیهبنوإسرائیلفقالوا:ما ترى اي نيب هللا؟

وكانيفبينإسرائیلرجللهبقرةوكانلهابنابروكانعندابنهسلعة
فجاءقومیطلبونسلعتهوكانمفتاحبیتهحتترأسأبیهوكانانئماو
كرهابنهأنینبههوینغصعلیهنومهفانصرفالقومفلمیشرتواسلعتهفلما

انتبهأبوه.
قالله:»اي بين ما ذا صنعت يف سلعتك؟«

قال:هي قائمة مل أبعها ألن املفتاح كان حتت رأسك فكرهت أن أنبهك و أنغص 
عليك نومك.

قاللهأبوه:قد جعلت هذه البقرة لك عوضا عما فاتك من ربح سلعتكو
شكرهللاالبنهمافعلأببیهوأمرموسىبينإسرائیل5أنیذحبواتلك
البقرةبعینهافلمااجتمعواإىلموسىوبكواوضجواقالهلمموسى:

»ِإنىَّ اللىََّ أيَُْمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بنََقَرة«6
فتعجبواوقالوا»َأ تنَتىَِّخُذان ُهُزوا«؟7

:أنتیكبقتیلفتقولاذحبوابقرةفقالهلمموسى
»َأُعوُذ اِبللىَِّ َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلاِهلنی.«8

الرجعة عند اليهود
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انتقال مركز التمويل الصهيوىن إىل روكفلر ودعم املنظمات 
الصهيونية ىف أمريكا

يف جهوده تركیز من الصهیوىن النشاط زاد الثانیة، العاملیة احلرب بعد
»نیویورك«، إىل »جنیف« من قیادته مركز وانتقل املتحدة«، »الوالایت

وانتقلمركزمتویلهمنآلروتشیلدإىلآلروكفلر.
انحوم  املولد األملاين الصهیوىن الزعیم نیویورك إىل »سویسرا« من وهاجر
جولدمان،وكانموضعترحیبلدىاحلكومةاألمریكیةكمتحدثابسم
»یهودالشتات«.وتزعمجولدماناملؤمترالیهوديالعاملىوعدداآخرمن
»مؤمتر علىأتسیس أمریكا يف عملجولدمان الیهودیة.كما املنظمات
املركزاین الصواتن مها »انكراك« منظمة جانب إىل الذيكان الزعماء«

للیهوديفأمریكا،وانلمؤمترالزعماءاعرتافاكبریامنالبیتاألبیض.
الیهودیة املنظمات زعماء »مؤمتر اختصارالسم هو الزعماء مؤمتر واسم
الكربی«،الذيمتتشكیلهمنحتالفمعظماجلماعاتالیهودیةاألمریكیة
اخلرییةوالدینیةواإلجتماعیةوماسواه،ومتاالتفاقعلىتنحیةخالفاتهذه
الواجب أنیكون بینهما،على فیما املواجهات اجلماعاتجانباوتاليف

األساسيللیهوداألمریكینیهوأتییددولةإسرائیل.
ومعظمالوكاالتالتابعةملؤمترالزعماءمعفاةمنالضرائبعلىأساسأهنا
الدخوليف )قانوانً( علیها أنهمظور املفرتض مؤسساتغریرحبیةومن
أنشطةسیاسیةمبايفذلكالسیاسةاليتختصإسرائیل.ولكنهامتارسكل

ذلكبشكلغریمعلنوغریمباشرومغضوضعنهالطرف.
ويفعام1944م.أنشأتاملنظمةالصهیونیةالعاملیةمكتباهلايف»واشنطن«

اللوىب ابسم واملعروف اإلسرائیلیة« األمریكیة العالقات »جلنة اسم حتت
املكتبكجماعةضغط إلیهودي»آیباك-Aipac«ومتتسجیلهذا

رمسیةلدىاحلكومةاألمریكیةعام1949م.بعدقیامحكومةإسرائیل.
الشعب عامة بنی سائدة وأنشطتهم للیهود املعادیة األفكار ظلت وقد
األمریكي،ويفعام1944م.قادالنائباألمریكيجون رانكونوآخرین
محلةمنجملسالنوابللتحقیقيفمدیتفشىالنشاطالشیوعىيفصناعة
السینمايف»هولیود«،التیسیطرعلیهااملالالیهودي،واليتمعظمالعاملنی

فیهامنالیهود.
النتیجةاليتكانتخزایً التحقیقثالثسنواتحتتوصلواإىل واستمر

وعاراًعلىصناعةالسینمااألمریكیةوعلىالیهودالقائمنیعلیها.
وكانأیضامماأاثرموجةعداءضدالیهوديفأمریكا،القبضعلىعدد
كبریمناجلواسیسالیهودعام1950م.بتهمةالتجسسحلسابالشیوعیة

وبتهمةبیعأسرارنوویةأمریكیةلـ»روسیا«.
واستمرتماكمتهمثالثسنواتبذلتفیهااملنظماتالیهودیةكلاجلهود

لتخلیصهؤالءاجلواسیسإلیهوددونجدوي.
ويفمنتصفاخلمسیناتمتتنظیمعالقةرمسیةبنیآیباكومؤمترالزعماء،ومت
تنسیقوتوزیعاألدوارفیمابینهما،واحتفظكلمنهمابتمثیللدىاآلخر.
ومنظمةآیباكمعروفعنهاالعدوانیة،خبالفمؤمترالزعماءالذيعملعلى
عدمالدخوليفمواجهات.وتعملآیباكعلىحشدالتأییدأواملعارضة
أن ومعلوم حتقیقه، على تعمل الذي اهلدف حسب الكوجنرس داخل

الكوجنرسمنحازمتاماجلماعاتالضغطالیهودیة.
آیباك مهمة أبن أمریكا« يف الیهود »قوة يفكتابه جولدبيج ج.  ویقول

الصهيونية فى الواليات المتحدة

املنتخبة الرئیسیةاليتانشئتمنأجلهاهومساعدةاحلكومةاإلسرائیلیة
وذلكإىلجانبمؤمترالزعماء...وأبهنمایتبعانالسیاساتاليتیؤیدها
الیهودیة، القواننی حاخاماهتم هلم یضع الذین األورثوذكس، أمریكا یهود
قیوداعلىكلیهودي،ویعطونألنفسهمصالحیاتكبریةيف ویعتربوهنا
أن یرون الذین اإلصالحینی حاخامات بعكس وذلك القواننی، تفسری

القانونالدیينهومرشدفقطلألفراد.
وقداشرتكيفتوجیهالنفوذالیهودييفأمریكاأبسالیبهادئةماكرةيف

اخلمسینات:
-مؤمترالزعماء:برائسةيهودا هيلمان،

-منظمةآیباك:بزعامةايسااي كيننی)الصحفىالیهوديالكندياملولد(،
-منظمةنكراك:بزعامةايسااي منكوف،

وكانهلمشریكرابعهوالسفریاإلسرائیليااب ايبان
القرارات اختاذ بصعوبة حینئذ، األمریكي اخلارجیة وزیر دالس وقدصرح

السیاسیةاليتتغضباملنظماتالیهودیةاألمریكیة.
ویقولج.جولدبریجأبن:

ايزهناور قد ندم فيما بعد على قراره إلزام إسرائيل ابالنسحاب من سيناء عام 
يف  الصهيوىن  النفوذ  من  مبزيد   : موته  عند  ألصدقائه  قال  وأبنه  1957م. 

»واشنطن« يف اخلمسينات كان جيب جتنب الوقوع يف هذا اخلطا.
االستشاري  اجمللس  عن عبارة هي )NACRAC( »انكراك« ومنظمة
السیاساتبنیخمتلف اليهوديةوهوجملسمركزيینسق الطائفة  لعالقات 
اجلماعاتالیهودیة،ویضمممثلنیأقوایءهلذهاجلماعات.وینشردلیالسنوای

حولموقفالیهوداملوحدالواجباختاذازاءاملوضوعاتاملهمة.
وقدقررزعماءالتنظیماتالصهیونیةاألمریكیةيفعام1987م.أنیتم
ابلتفاوض العاملیة الصهیونیة منظمة يف األمریكي الوفد أعضاء اختیار
والتشاوربنیقیاداتالتنظیماتالصهیونیةاألمریكیة،بدالمناختیارهم
ابإلنتخاابتلتاليفاملشقةوالتكلفة.وكثریاًماتشهداملنظمةحواراتساخنة
بنیاألعضاءتصلإىلالتشابكابألیديأثناءمؤمترالصهیونیةالعاملیةالذي
ینعقديفالقدسكل4سنوات،وخیتصبوضعالسیاساتاملستقبلیةواختیار

األعضاءالتنفیذینیيفاملنظمة.
یهودیة منظمات توجد ذكرها السالف الیهودیة املنظمات جانب وإىل

عدیدةأخرىأمهها:
-»جملساالحتاداتالیهودیة«)CJF(بـ»نیویورك«:وهومركزهامللدعم
املايل،وحتظىمجعیتهالعمومیةالسنویةأبكربنسبةحضوروأبعلىمستوي

تنظیمى،وحیضرهارئیسوزراءإسرائیلبشكلمنتظم.
ويفعام1992م.أنشأجملساالحتاداتهذاجهازاابسم»جملساملمثلن
التعداد یتناسبمع مبا التصویت احتادحق املندوبنی«.وأصبحلكل أو

السكاىنالیهوديالذيمیثله.
،)ORT(»منظمةاملرأةاألمریكیة«-

-»منظمةالنداءالیهودى«،
-»منظمةاملرأةالصهیونیة«)هداسا(،

.)ADL(»منظمةمكافحةتشویهالصورةالیهودیة«-

وملدةنصفقرنكانتمنظمةالنداءالیهوديهىاحملركاألساسيلكل
ومتول التربعات جتمع اليت فهى األمریكیة، األخرى الیهودیة التنظیمات
األجهزةالیهودیةاملختلفةإىلجانبأهناتقدمإلسرائیل300ملیوندوالر
سنوایكإعانةمالیة.كماأهناتقدمخدماهتاملنحیتاجهامنالیهوديفأحناء

العاملمن»أثیوبیا«إىل»الشیشان«إىلفقراء»تلأبیب«...اخل.
*ويفأبریلعام1991م.اجتمعزعماءاالحتاداتالیهودیةواقرتحتالوكالة
احلصولعلىتربعاتاإلحتاداتالیهودیةدفعةواحدة،علىأنیتحملكل
الیهوديالذيیوجد إحتادمببلغیتناسبمعحجمسكاناجملتمعاحمللي
فیه،وبعدخصمالتربعاتاليتتوجهمباشرةللوكالةالیهودیةخیصصالباقى
ومتكنت أغلبیةساحقة على االقرتاح وحاز املختلفة. االحتادات ألنشطة

الوكالةالیهودیةمناحلصولعلى900ألفدوالريفیومواحد.
وبذلكاتسعتسلطةجملساإلحتاداتالیهودیةوبدأتاإلحتاداتاحمللیة

تتخلىعنإستقالهلايفالقرار.
ويفأواخرعام1995م.وضعتخطةلدمججملساالحتاداتىفاحتاد
النداءالیهودي،وإلنشاءمنظمةیهودیةواحدةعظمىمبایؤديإىلسیطرة

كبریةعلىقراراتاملنظماتالیهودیةاألخرى.
كمامتاالجتاهإىلأنتوجهمجیعتربعاتاالحتاداتإىلإسرائیلابعتبارها
للمؤسسات األموال هذه بتخصیص بدورها تقوم حیث للیهودیة، رمزا

الیهودیةلدىالشتات.
ویتربعالرأمسالیونالیهودبسخاءلألعمالالیهودیة،إالأنمسئوالرفیعايف

الوكالةالیهودیةقال)حسبج.جولدبریج(أبن:
معظم هؤالء الرجال يررون لنا الشيكات، ولكن يف مسائل العمل واالقتصاد ال 

يسلمون رقاهبم لنا.
عام يف الیهودیة( )الوكالة العاملى الیهودي املؤمتر منظمة تدخلت وقد
)Depont(»1995م.يفصفقةتكنولوجیةبنی»إیران«وشركة»دیبونت
ألننظامإیراناإلسالمىهومنأكربأعداءإسرائیل.ورئیسمنظمةاملؤمتر
الیهوديمنذعام1979م.هوامللياردير برونغمانالذيیتربعبسخاءللعمل
الیهودي،ویستخدمقوتهاإلقتصادیةلدعماملصاحلالیهودیة،وغالبامایسعى
للربطبنیالصفقاتالتجاریةالدولیةوبنیحقوقالیهودأوالعالقاتمع

إسرائیل.
ویرصد»الدلیلالسنويلیهودأمریكا«حوايل300منظمةیهودیةأمریكیة،
وحوايل200احتادلألعمالاخلرییةالیهودیة،وتبلغامجاىلمیزانیاتهذه
اجلهاتحوايل6ملیاردوالرسنوای.ویقولالدبلوماسىالیاابىنهايدو ساتو

أبنه:
يوجد ابلفعل عدد هائل من املنظمات، ولكن هناك عشرة منظمات فقط هي الت 
متارس أنشطة سياسية، ولكل منها أسلوهبا اخلاص، أما ابقي املنظمات األخرى 

فهى إما دينية أو اجتماعية.

للثقافة  البشر  دار  احلارتی،  إبراهيم  بوش«،  إلی  اببل  من  »الصهيونية..  املصدر: 
والعلوم، 1427ه. - 2006م.

القسم الثالث
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االّئمة و هللا رسول عنها أخرب اليت الکربی الظهور عالمات من
املعصومنی،وظهرت،ومازالتمستمرةبلهييفازداید:كثرة الزالزل.

کمارویعناإلمامالباقرأنهقال:
»اليقوم القائم إال على خوف شديد و زالزل و فتنة و بالء يصيب الناس...«،1
»فالويل ألهل ذلك الزمان ما ذا مير عليهم من األهوال و األفزاع و الزالزل.«2
وتظهراإلحصاءاتواألرقامالدولیةأن21زلزاالهائالوقعيفالفرتةمن
1000إىل1800للمیالدأيعلىمدى800عاما.يفحنیوقع18
زلزاالكبریاخاللالفرتةالكائنةبنی1800و1900أيعلىمدى100
عامو30زلزاالكبریايفالفرتةمن1900إىل1950أيبعدمخسنیعاما
منذلك.مبعىنأنعددالزالزلاليتوقعتطوال50عامایساويعددها
طوال850عامامنقبل.وقدوقع93زلزاالكبریايفالعامليفالفرتةمن
1950إىل1991أيثالثةأمثالونصفالقرناملاضيتقریبا.إنهذه
الزالزلأدتإىلمقتل1.3ملیونإنسانيفأرجاءالكرةاالرضیة.إنالزایدة
الكبریةلعددالزالزل،لفتإنتباهالعدیدمنالعلماءإىلمسألةأناألرض

دخلتمرحلةجدیدةمنحیاهتا.3
ونفسه االنسانعلىهللا میارسه الذي الظلم وبسبب أنه الرواایت وتفید
والناسوالطبیعة،فانالطبیعةتغضبوتفقدطاقتهايفإحتمالأانسالزمان
وما األرض، أصقاع وهائلةحتدثيف عنیفة فانزالزل وابلتايل امللوثنی،
أيب  لتندلعأخرىيفموقعومكانآخر.کمارویعن تنتهيواحدة أن
سعيد اخلدريقال:قالرسولهللا:»أبشركم ابملهدي يبعث يف أميت على 

اختالف من الناس و زلزال ميأل األرض عدال و قسطا كما ملئت جورا و ظلما 
يرضى عنه ساكن السماء و ساكن األرض.«4

قالرسولهللا:»أبشروا ابملهدي قال  ثالاث خيرج على حنی اختالف من 
الناس و زلزال شديد ميأل األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا ميأل 

قلوب  عباده عبادة و يسعهم عدله.«5
وحسبالرواایتفان»الزىن«یعدأحدأسبابوقوعالزالزل؛کماروىعبد 
الرحن بن كثيعنالصادقأنهقال:»إذا فشت  أربعة ظهرت أربعة إذا 

فشا الزىن ظهرت الزالزل و...«6
لقدجعلهللاتعاىلالزالزلمبنزلةإنذاروحتذیرلنالكينعيونتذكرالقیامة؛
»إن الزالزل  و الكسوفنی و الرايح اهلائلة من عالمات الساعة فإذا رأيتم شيئا من 

ذلك فتذكروا قيام القيامة و أفزعوا إىل مساجدكم.«7
إنتوصیةاإلماملـعلي بن مهزايرعندماتزدادالزالزلمؤشرعلىأن
الزالزلوثوراناألرضحیدثبسببذنوبنا.علّي بن مهزايرقال:كتبتإىل
أيبجعفروشكوتإلیهكثرةالزالزليف»األهواز«ترىلناالتحول

:عنهافكتب
»ال تتحولوا عنها و صوموا األربعاء و اخلميس و اجلمعة و اغتسلوا و طهروا 

ثيابكم و ابرزوا يوم اجلمعة و ادعوا هللا فإنه يرفع عنكم.« 
قالففعلنافسكنتالزالزلومنكانمنكممذنبفیتوبإىلهللاسبحانه

وتعاىلودعاهلمخبری.8
»لو ال من على األرض من حجج هللا لنقضت األرض و أكفأت مبا عليها و ما 

تكثر الزالزل«9والسبیلإلمخادثوراناألرضوصدالزالزللیسسوىاللجوء
إىلصاحبالسماءواألرض.

الناس زلزلة على عهد أيب بكر  قالت:»أصاب  فاطمةبنترسولهللا
ففزع الناس إىل أيب بكر و عمر فوجدومها قد خرجا فزعنی إىل علي فتبعهما 
الناس إىل أن انتهوا إىل ابب علي فخرج إليهم علي غي مكرتث ملا هم 
فيه فمضى و اتبعه الناس حت انتهى إىل تلعة فقعد عليها و قعدوا حوله و هم 

ينظرون إىل حيطان املدينة ترتج جائية و ذاهبة. 
فقال هلم علي: »كأنكم قد هالكم ما ترون!« 

قالوا: و كيف ال يهولنا و مل نر مثلها قط؟! 
 :فحرك شفتيه مث ضرب األرض بيده مث قال :قالت

»ما لك؟ اسكين.« 
فسكنت. فعجبوا من ذلك أكثر من تعجبهم أوال حيث خرج إليهم. 

قال هلم: »فإنكم قد عجبتم من صنعيت؟« 
قالوا: نعم. 

قال: »أان الرجل الذي قال هللا  »ِإذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزاهَلا، َو َأْخَرَجِت اأْلَْرُض 
ْنساُن ما هَلا«10 فأان اإلنسان الذي يقول هلا ما لك  ينَْوَمِئٍذ حُتَدُِّث  أَْثقاهَلا، َو قاَل اإْلِ

َأْخبارَها.«11و12
قالهللاتعالیيفحدیثاللوح:

»...أكمل ذلك اببنه م ح م د رحة للعاملنی عليه كمال موسى و هباء عيسى و 
صرب أيوب فيذل أوليائي يف زمانه و تتهادى رءوسهم كما تتهادى رءوس الرتك و 
الديلم فيقتلون و يرقون و يكونون خائفنی مرعوبنی وجلنی تصبغ األرض بدمائهم 
و يفشو الويل و الرنة يف نسائهم أولئك أوليائي حقا هبم أدفع كل فتنة عمياء 
حندس و هبم أكشف الزالزل و أدفع اآلصار و األغالل  »ُأولِئَك َعَلْيِهْم َصَلواٌت 

ِمْن َرهبِِّْم َو َرْحٌَة َو ُأولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدون .«13و14
»مُيِْسُك السىَّماَء َأْن تنََقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالىَّ إبِِْذنِِه ِإنىَّ اللىََّ اِبلنىَّاِس َلَرُؤٌف رَحيم ...«15

اهلوامش:
النعماين«،ص »غیبة ابقر،»حباراألنوار«،ج52،ص230؛ اجمللسی،مّمد .1

.234
2.ابنطاووس،علّىبنموسى،»التشریفابملننيفالتعریفابلفنت«،قم،الطبعة

االولی،1416ق.،ص264.
3. Deaths in Quackes expected to rise as cities grow Reuter, 
3 july 1995
4.الطوسى،مّمدبناحلسن،»الغیبة«،قم،الطبعةاالولی،1411ق.،ص178.

5.الطوسى،مّمدبناحلسن،»الغیبة«،ص179.
6.ابناببویهالصدوق،مّمدبنعلى،»منالحیضرهالفقیه«،قم،الطبعةالثانیة،

1413ق.،ج1،ص524.
7.ابناببویهالصدوق،مّمدبنعلى،»األمايل«،طهران،الطبعةالسادسة،1376ه.

ش.،ص465.
8.ابناببویهالصدوق،مّمدبنعلى،»عللالشرائع«،قم،الطبعةاالولی،1385ه.

ش./1966م.،ج2،ص555.
9.ابنقولویه،جعفربنمّمد،»كاملالزایرات«،النجفاالشرف،الطبعةاالولی،

1356ه.ش.،ص81.
10.سورةالزلزال،اآلایت3-1.

11.نفساملصدر،اآلیة4.
12.ابناببویهالصدوق،مّمدبنعلى،»عللالشرائع«،ج2،ص556.

13.سورةالبقره،اآلیة157.
14.الكلیىن،مّمدبنیعقوب،»الكايف«طهران،الطبعةالرابعة،1407ق.،ج1،

ص528.
15.سورةاحلج،اآلیة65.

الزالزل المدمرة في آخرالّزمان
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جمعية صليب الوردی
النشأة واهلدف

أمجعاملؤرخونللجمعیاتالسریةأنمجاعةالصلیبالوردیجمهولةالتاریخ
والنشأة،وأنتلكإحدىمساتاجلمعیاتالسریةعموما،حیثتضفي

السریةوالغموضحولاترخیهاونشأهتا.
عشر السادس القرن أوائل يف »أملانیا« يف مرة ألول ظهرت إهنا وقیل
املیالدي،وهيمجعیةالظاهرمنهاأهناتبحثيفالعلوموالكیمیاءوابطنها

هواخرتاقاملسیحیةوماربتهامثلكلاجلمعیاتالیهودیةاألخرى.
وقالواإهنامجعیةاتبعةجلماعةفرساناملعبدوغریتامسهاکیمتارسنشاطها،
حتإنميابووهوأحددارسیاتریخحركةاجلمعیاتالسریةوعضومجاعة

»الشعلةالبافاریة«وكانماسونیاأیضاقال:
إن مجعية الصليب الوردي مل تكن سوى مجعية فرسان املعبد القدمية اليت لبثت 

قائمة يف اخلفاء ابسم جديد.
وهذاماأكدهأیضادی كانتلويفكتابهعناجلمعیاتالسریةفقال:

اجلمعية يف »فرنسا« والذوا ابالختفاء وأنشأوا مجعية  تركوا  الذين  الفرسان  إن 
يف  عشر  اخلامس  القرن  يف  انتشرت  اليت  الوردي  والصليب  الوضاء  الكوكب 
»بوهيما« و»سيليزايء« وكان كل كبي من دعاة هذه اجلمعية يلزم أن يمل طول 

حياته صليبا أحر وأن يتلو يف كل يوم صالة القديس برانر.1
وذكرواأیضاأنرسوممجعیةالصلیبالورديورموزهاوأمساءهاأستعریت
كلهامنمجاعةفرساناملعبد،وأناجلمعیةتنقسمإىلسبعمراتبعلىأایم

اخللقالسبعة،وهذایدلعلىأهنامجعیةسریةتبحثيفأسرارالطبیعة.
لكنهذاالرأيملجیدالقبولعنداآلخرینالذینأكدواأناجلمعیةالعالقة
هلاجبماعةفرساناملعبد،حیثإنأعضاءهامنالعلماءالكیماوینیخبالف

فرساناملعبد.
وقیلإنالسببيفسریةهذهاجلمعیةأهناظهرتيفعصورالظالموماكم
التفتیش،وألنأعضاءهاكانواعلماءیبحثونيفالكیمیاءوالسیمیاءوهو
علمحتویلاملعادنالرخیصةإىلمعادننفیسة،وكانهذاالعلميفزماهنم
یعدمنأمورالسحروهوماكانتحتاكمعلیهماكمالتفتیشوحتاربه،فقد

أخفواأهدافواتریخاجلمعیةوطقوسها.
ومنأشهرمارويعناتریخوأصلهذهاجلمعیةالغامضةمانشرعنها
يفأوائلالقرنالسابععشرأنهذهالقصةغریموثقةاترخییاًواملشكوكيف

صحتها،تقولالقصة:
إن أابان طيب الذكر رفيع الفهم وأخاان »ك. ر« وهو »کرسيتان روزتكرويتس« 
هو أملاين، وهو رأس مجعيتنا ومؤسسها ولد عام 1378م. ويف سن السادسة 

عشرة سافر إىل املشرق مع األخ »ب. أ. ل«، الذي اعتزم على زايرة البقاع 
املقدسة، فلما وصال إىل جزيرة »قربص« تويف األخ »ب. أ. ل« وعلى ذلك 
مل يصل قط إىل »بيت املقدس«، أما األخر »ك. ر« فقد مسع ببعض احلكماء 
يف »دمشق« من بالد العرب والعجائب العظيمة اليت كانوا يقومون هبا، فسافر 
إليهم مبفرده وتعلم منهم علومهم ودرس الرايضيات والطبيعة وترجم كتاب »م« 
إىل الالتينية مث سافر إىل »مصر« بعد ذلك أبعوام ثالثة، ومنها سافر إىل »فاس« 
حيث تعرف بطائفة تعرف ابسم »األولنی« فتلقى عنهم كثيا من األسرار والسحر 
والتعاليم اخلفية املمزوجة بينهم، مث غادر مدينة فاس إىل »إسبانيا« ومعه حتف 
والذهب  الكرمية  األحجار  والعلماء وكان هدفه جىن  عديدة واتصل ابحلكماء 

والفضة ألعطائها للملوك واحلكام لتحقيق أهداف اجلمعية.
وعاد كرستيان روزنكر ويتس إىل أملانيا وبىن لنفسه منزالً وكتب رحلته مع الفلسفة 
والعلوم السرية، مث ألف مع بعض أصدقائه هناك مجعية الصليب الوردي، وهو 
اسم مشتق من امسه الشخصي »روز نكرويتس« وهي كلمة أملانية مركبة معناها 

الصليب الوردي وأبرم املؤسسون اتفاقا ينص على ما يلي:
• جيب أال يدعى أحدهم شيئا سوى شفاء املرضى ودون مقابل.

• جيب أال يرغم أحد من ذريته على ارتداء زى معنی من املالبس، بل خيتار زی 
بلده.

• جيب أن جيتمعوا كل عام يف يوم »س« يف منزل أحدهم ويدعى »الروح القدس«. 
• جيب أن يبحث كل أخ عن شخص فاضل. خيلفه عند وفاته. 
• جيب أن تكون كلمة »ك. ر« هي خامتهم وطابعهم وشعارهم. 

• جيب أن تبقى اجلمعية سرية ملدة مائة عام.2
دفنه  ومكان  سّراً  وفاته  اتريخ  وبقی  نكرويتس  روز  املؤسس كرستيان  تويف  مث 
أيضا، إال أن التاريخ اجملمع عليه يف وفاته هو عام 1484م. ويف عام 1604م. 
اكتشف أعضاء اهليئة العليا للجمعية اباب كتب عليه أبحرف كبية: يفتح بعد مائة 
وعشرين سنة. وفتحوا الباب فوجودا قبًوا قد مدد فيه جسم روز نکرويتس حتت 
لوحة حناسية وكان اجلسم سليما مرتدايً مالبسه وافقا بيده اخلامت! الذي هو أكرب 

ذخائر اجلمعية وجبواره کتاب »ابرسيلوس«.3
ومناملؤكدأنهذهالقصةخمتلفةمنأساسهابلوألساسبطلهااملزعوم

أصال،

عداء مجاعة الصليب الوردي للمسيحية
ورغمأناسماجلمعیةهوالصلیبالورديورغماعرتافهاأهنالیستبدعة
وأهناتؤمنابلنظرانیة،إالأنعقائدهمالروحیةهلاصبغةعدائیةللنصرانیة،
فكانوایؤمنونأنكلاألشیاءختتفييفظلجاللاحلقیقةأويفظلاخلفاء

املقدس،وطغىعلیهمتعالیمالكاابالالیهودیة.
وقالبعضمنكتبواعنهم:

أن الشيطان كان أمامهم ومبادئهم إنكار هللا وحتقي العذراء والقديسنی.
ووجهتإىلتلكاجلمعیةهتمقتلاألطفالوتركیبالسموموالتحالفمع

الشیطانوعبادته:
فقد كانت السيمياء وهي الكيميا السحرية شغلهم الشاغل ومل يثبت أهنم قد 

حققوا فيها جناحا، ال هم وال غيهم.
وكانتتلكاجلماعةتعتربالبااب»ابابالفاتیكان«عدواللنصرانیة،ويفذلك

یقولوايتيفكتابهعنهم:
اعتدان أن نعترب أعضاء الصليب الوردي بشرا ذوی مواهب راقية، وقوات خارقة، 
وإهنم سادة الطبيعة وملوك العامل الفكري، ولكنهم يعرتفون يف واثقهم أهنم ليسوا 
إال شعبة من الكفر اللوثري،4 تعرتف ابلسيادة الروحية ألمي سياسی، وتعترب البااب 
عدّواً للنصرانية ونراهم يضطرمون بنفس الشهوات، ويعتنقون نفس األفكار اليت 

كانت من حوهلم من الناس.5
ولعلكماقیلإنأحدأتباعاملذهباللوثريالربوتستانيتقداستغلهذه
اجلمعیةاليتكانهدفهااملعلنهوعالجاملرضىابجملانلكيینشراملذهب
الربوتستانيتالذيدعاإلیهالقسمارتن لوثريفالقرنالسادسعشراملیالدي،
وهذااملذهبقائمعلىأساسماربةاملذهبالكاثولیكيوغریهمناملذاهب
املسیحیةاألخرى.ویدعوإىلنشرالیهودیةابسماملسیحیةوانتشرتمجاعة
الصلیبالوردييفالقرنالثامنعشرعلىیدجوهان فالنتنی أندرايوهوكان
السریةاألخرى،من الربوتستانتیواختذتشكلاجلمعیات املذهب یتبع
حیثالطقوسوالرموز،مماأدىإىلأنإمرباطور»النمسا«عام1750م.

یعلناحلربعلیها.

طقوس مجاعة الصليب الوردي
مثلابقياجلمعیاتالسریةاألخرى،فقداتبعتطقوسمعینةكيیلتحقهبا
أيعضو،فكانمفلهامفروشاًابلسجاداألخضر،وبهعددمناألشیاء
مثلكرةمنالزجاجموضوعةعلىالدرجاملكونمنسبعدرجات،وتنقسم
على ثالثمشعات والظالمووضعت النور إىل یرمزان إىلجزئنی، الكرة

مثلث،وتسعزجاجاتتدلعلىخواصالذكرواألنثىوأشیاءأخرى.
ویدخل وغریمها، واللواتری املاسونیة مثل طریقضامن عن العضو وأييت
احلجرةللتعمید،مثیسألالطالباجلدید:هل الزلت تتمتع بقواك العقلية؟ 

ليصبح طالب حكمة؟!
فإذاأجاب:بنعم،فعلیهأنیتنازلعنقبعتهوسیفهوأنیدفعرسوماالشرتاك
وهيثالثقطعذهبیة،مثتربطیداهحببل،ویوضعاحلبلعلىعنقه،ولون
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احلبلهواللوناألمحر.
مثیؤخذإىلالبیت»احملفل«،ویدقضامنهثالثمراتالباب،فیفتحله

احلارسمثیدوراحلواربینهوبنیالرئیسكمايفاحملافلاملاسونیة:
- من هناك؟ 

- الضامن: جسد من األرض، مسجون يف اجلهالة. 
- ماذا يريد؟ 

- نقتل اجلسد، وننقي الروح.
مثیدخلإىلاحملفلاملسمىببیتالعدالة.

وتستمرالطقوس،حیثیدخلالعضواجلدیدویقفأمامحلقة،ینحنی
علىركبتیه،ویقفالسیدالرئیسعلىمیینهمععصاأوصوجلانأبیض،

ویقفالضامنعلىیسارهبسیفهكالمهایلبسمایشبهاملریلة.
السيد: اي ابن اإلنسان، أرجوك حبق كل درجات املاسونية الدنيوية وابلدائرة اليت 
ال تنتهي واليت تضم املخلوقات وحتتوي على احلكمة العليا أن ختربين ملاذا أتيت 

إىل هنا؟
العضو: ألكتسب احلكمة والفضيلة.

السيد: إذن، فلتعش، ولكن ينبغي لروحك أن حتكم جسدك اثنية، لقد وجدت 
النعمة اإلهلية، اهنض وكن حرا.

مثیفكرابطهویدخلاحللقةومیسكالسیدالضامنمنأدواهتماویعمالن
شكلالصلیبویضعالعضواجلدیدثالثةمنأصابعهعلیهامثیقولالسید.

- امسع إذن.
وعندهایعطیهالقسمالذيیرددهوراءه،ویعطیهرموزاجلماعةوهياخلامت

وكلمةالسروالقبعةوالسیف،مثیشرحلهبعضاألسرار.
وهكذایتضحلناأنتلكاجلمعیةمثلابقياجلمعیاتاملاسونیةاألخرىهلا
أهدافمعلنةوأهدافحقیقیةابطنیةسریة،فإذاكانهدفاجلمعیةهو
معاجلةاملرضىابجملان،فلماذاهذهالطقوسالوثنیةوتلكالسریةالغامضة!!
وانتشرتمجاعةالصلیبالوردييفدولأورابومارستنشاطهاوضمت
إلیهاالكثریمناألدابء،والعلماءاملعروفنیولكنهمقلةقلیلةوحافظواعلى
السریةوممارسةالعباداتوالطقوساخلاصةهبموهيمستمدةمناملاسونیة
ورموزعلماءالكیمیااملعروفة،وقداعتربواأنفسهمحراساحلقیقةالعلویة،
وحاولواحتویلاملعادنالرخیصةإىلمعادننفیسةأومبعىنآخرحتویلالنحاس

إىلذهب،ولكنهمملینجحوايفذلك.
وكانرئیساجلماعةیطلقعلیهاسماإلمرباطور،والعضواملنتدبیظلفرتة
التقلعنسبعسنواتحتینتقلإىلدرجةأعلى،وعالماتالتعارف

وحتیتهمهياي أخيواإلجابةهيورداتنذهبیتان.
وقدتقاربتهذهاجلماعةكماقلنامعاملاسونیةالرمزیةالیهودیة،فقداعتمدت
يفرموزهاابملثلثوالشموععندقبولترشیحعضوجدید،واعتمدتعلى
استخدامرمزالنوروالظالم،وتوجدهبادرجاتللعضویةتبدأبدرجةاملبتدئ
وتنتهيابلسیدأواإلمرباطور،والیتمالكشفعنأسرارهاإالألصحاب
الدرجاتالعلیا،حتاربالدینبوجهعام.6إهناأحدفروعوأذرعةاملاسونیة.

اهلوامش:
1.انظر»اتریخاجلمعیاتالسریة«.

2.املصدرالسابق.
3.املصدرالسابق،ویالحظأنالقصةلیسهلاأيأساساترخییموثق.

4.یقصدابللوثريمنینتميإىلمذهبالقسمارتنلوثرالذيتويفعام1546م
الباابودعىإىلمذهبجدیدرد وكانمصالدینیا،وملیكنالهوتیانظامیاحارب
املسیحیةفیهإىلالیهودیةوملیقبلإالالتوارةابلعربیةكتابمقدسوهومؤسساملذهب

الربوتستانتی.
5.املصدرالسابق.

امسها املاسونیة يف 18 الدرجة أن وتالحظ وأكاذیب« حقائق »املاسونیة انظر .6
الصلیبالوردي!!

املصدر: منصور عبد احلکيم، »العامل رقعة الشطرنج منظمات سرية حترک العامل قدميا 
وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الکتاب العريب، 2005م.

ماذا يفعل حكام العالم في مؤسسة جائزة الغذاء العالمية؟
مظلة حتت املختلفة الدول عام مائة من والكثر الصهاینة اقتحم لقد
الغذاء توفری وصعوابت السكان »تزاید وذریعة االنسانیة« »النشاطات
الصناعیة الزراعة حول النطاق واسعة الدعایة ضوء يف وكذلك للناس«
الطعامبليف إنتاج )وصرفاإلنتباهواإلحیاءابناإلشكالالیكمنيف

التوزیع(وصادروااملصادراحلیویةهلذهالبلدانملصلحتهم.
إنهذهالدعایةمورستحبیثمتمنخالهلاتقدیسأكثرأانسالتاریخ
إجراماممنسامهوايفتوسیعإنتشارالسرطاانتاحلالیة-الناجتةعناملبیدات

الزراعیة-علىصعیدالعاملوقدمواهلماجلوائزواهلداای.
إن»مؤسسةجائزةالغذاءالعاملیة«هيهیئةخاصةأسستعام1986
يفظلنظریةنورمن ارنست بورالغومتویل»مؤسسةروكفلر«هلا.وجاءيف

املوقعاإللكرتوينللمؤسسةحولهذهاجلائزة:
وقد اقرتحت هذه اجلائزة من قبل نورمن بورالغ وأسست  عام 1986م. لكي 
هذه  يسدون  للذين  الشخصية  النجاحات  جبانب  لالخرين  اهلام  تكون مصدر 

اخلدمات.1
ویضیفاملوقعاإللكرتوينجلائزةالغذاءالعاملیةبشأنرؤیةهذهاجلائزةقائال:
إن جائزة الغذاء العاملية هي ابلدرجة االوىل جائزة دولية وتعد مبنأى عن العرق 
والدين واجلنسية أو القناعات السياسية أرفع اجلوائز الدولية اليت تعرتف ابالجنازات 
الفردية اليت تساهم يف التنمية البشرية من خالل حتسنی نوعية و كمية و مدى 

توافر املواد الغدائية يف العامل.2
ویضیفاملوقع:

الغذائية  املواد  لتوفي  أي جمال  تعرتف ابي دعم ومساعدة يف  اجلائزة  إن هذه 

والزراعة  الغذائية  املواد  جمال  يف  والتكنولوجيا  العلم  ذلك  يف  مبا  العامل.  يف 
واإلنتاج والتسويق والتغذية واالقتصاد وتقليص الفقر والقيادة السياسية والعلوم 

اإلجتماعية.3
وبعدأربعسنواتمنالتأسیس،تبىنجان روآن-أكربمصريفبوالیة»آیوا«
آنذاك-عام1990م.متویلهذهاملؤسسةفیماواصلجنلههنجهبعدوفاة
والدهعام2010م.وهوحلداالنرئیسجملساإلدارةومدیرهذهاملؤسسة.
ویتبادرمنإسم»مؤسسةجائزةالغذاءالعاملیة«إىلالذهنابنهذهاملؤسسة
هيهیئةدولیةختضعهلیكلیةعاملیة،لكناحلقیقةأنهذهاملؤسسةهي
هیئةخاصةابلكامل،وتتابعيفأرفعاملستوایتالدولیة،إجراءاتالصهاینة
البارزین-خاصةعائلةروكفلر-يفإخرتاقمراكزالبحوثابلدولاالخرى

والسیطرةعلىاملصادرالغذائیةيفالعامل.
إم كوين الكونت  هو التنفیذي ومدیرها آیوا والیة املؤسسةيف هذه وتقع
الدبلوماسيالبارزوالصدیقاحلمیملـهنري كيسنجر.وكانهذاالدبلوماسي
االمریكيالبارزعضوايفجملساألمنالقومياالمریكي.وقدبذلالكونت
إمكوینطوالتولیهاملسؤولیة،جهوداواسعةإلرساءهذهاجلائزةوتقدمیمبلغ
موقع ویقول والزراعة«.4 لالغذیة نوبل دوالسنوایك»جائزة ألف 250

املؤسسةيفجمالنشاطاهتاالبارزةعلىمدىالعقودالثالثةاملاضیة:
•قامنورمنبورالغعام1985م.بتأسیسجملساستشاريلكسبالدعم

االويلهلذهاجلائزة.5
•ومتيفعام1986م.إشهارهذهاجلائزةيف»نیویورك«.6

•ومتيفعام1987م.تكرمیالدكتورسوامينااتن7-املعروفاببالثورة
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اخلضراءيف»اهلند«-كأولفائزجبائزةالغذاءالعاملیةوذلكخاللمراسم
أقیمتمبؤسسةامسیثسونیانيف»واشنطن«.8

إنسوامینااتنهوذلكاهلندياخلائنالذيأصبحأولرئیسغریامریكي
اهلندي.ووقع الوصولإىلاإلحتیاطياجلیين لیمهدبذلكلروكفلر لـايري
وزیر انئب مع 1982 عام االسالمیة اجلمهوریة مع تفاهم مذكرة أول
النفطآنذاك.وتضمنتمذكرالتفاهماملربمةبنیایرانوایري»معرفةالتنوع
اجلیينومساتاألرزاإلیراين«االمرالذيمیثلسرقةسافرةللمصادراحلیویة

لالیرانینی.وقدتوىلانئبالوزیراملذكور،حقیبةوزاریةالحقا.
•وقدأسستهذهاملؤسسةمعهدالشبانعام1994م.واهتمهذااملعهد
بتدریبالشبانيفأرجاءالعامللإلحیاءمنخالهلمبـ»شحةالغذاء«واحلاجة
امللحةللتبعیةلصهاینةروكفلر.وقامهذااملعهدابستقطابتالمذةالثانویة

منخالل14فریقامناملدرسنی.9
•ومتللمرةاالوىلعام1998م.أتسیسبرانمج»بورالغ-روآن«الدويل
للتدریب،ومتإیفادتلمیذینإىلخارجالوالایتاملتحدة،أحدمهاإىلكینیا

واالخرإىلاملكسیك.10
•وحتولتحواراتبورالغإىلثالثةأایمعام2005م.11

•واستطاعملتقىحواراتبورالغعام2009م.إجتذاببیلغیتسالذي
ألقىأولمداخلةلهحولالزراعةهناك.12

•وألقىكويفعناناألمنیالعامالسابقلألمماملتحدةكلمةيفحوراات
بورالغعام2010م.13ويفالسنةذاهتا،شاركوزیرالزراعةاالمریكيتوم
ویلساكيفجائزةالغذاءالعاملیةإلجیادبرانمج»واالس-كارور«التدریيب.14
•ويفعام2011م.وجهتندوةحواراتبورالغالدولیةدعوةألزیدمن
1400شخصیةمن75بلدا.ولقبامللتقىبـ»مؤمترالعاملاملمیزللزراعة

الدولیة«.15

املستشارون واملمولون 
وتوىلجملساملستشارین)Council of Advisors(قیادةهذهاملؤسسة.
ومنهؤالءیشاهدرئیسانسابقانللوالایتاملتحدةمهاجيمي كارتروجورج 

بوش األب،وهذایؤكداملستوىالرفیعلنشاطاتهذهاملؤسسة.
وتضمقائمةممويلهذهاملؤسسةاألمساءالتالیة.إنجتمعاملؤسساتالصهیونیة

البارزةيفموقعواحدأمرمثریلإلهتمام.16

إنمشاركةاألشخاصالبارزینيفمراسمهذهاملؤسسةمثریةلإلهتمامهيالقتل الصامت
االخرى:

-هيالري کلينتونيفمؤسسةجائزةالغذاءالعاملیة2009م.،
-مشاركةكويف عنانيفمؤسسةجائزةالغذاءالعاملیةعام2001م.،

-تقدمیجائزةالغذاءالعاملیةلـدانيل هيللاإلسرائیلیحبضورابنکيمونعام
2012م.

كمازعمموقعاملؤسسةااللكرتوينإنجوديت روديناملدیرةالتنفیذیةالیهودیة
ملؤسسةروكفلراشارتخاللالدورةاخلامسةوالعشرینملراسمتقدمیجائزة
الغذاءالعاملیةعام2011م.إىلإلتزاممؤسسةروكفلربتقدمیملیوندوالر
سنوایإىلهذهاملؤسسة.جدیرابلذكرأنواحدةمنجائزيتهذهاملؤسسة،

متوقفهاابلكاملمنقبلمؤسسةروكفلر.17

اهلوامش:
1. Dr. Norman E. Borlaug, winner of the Nobel Peace Prize in 
1970 for his work in world agriculture, envisioned a prize that 
would honor those who have made significant and measurable 
contributions to improving the world’s food supply. Beyond 
recognizing these people for their personal accomplishments, 
Borlaug saw The Prize as a means of establishing role models 
who would inspire others. His vision was realized when The 
World Food Prize was created in 1986.
2. The World Food Prize is the foremost international award 
recognizing — without regard to race, religion, nationality, 
or political beliefs — the achievements of individuals who 
have advanced human development by improving the quality, 
quantity or availability of food in the world.
3. The Prize recognizes contributions in any field involved in 
the world food supply — food and agriculture science and 
technology, manufacturing, marketing, nutrition, economics, 
poverty alleviation, political leadership and the social sciences.
4. Inspired by the vision of Dr. Norman E. Borlaug, the founder 
of the World Food Prize, Ambassador Quinn has endeavored 
to build this annual $250,000 award into the “Nobel Prize for 
Food and Agriculture.”
5. Norman Borlaug secures initial sponsorship for the “Prize.” 
A Council of Advisors created.
6. The “General Foods World Food Prize” is announced in 
May at the General Foods World Headquarters in Rye Brook, 
New York.
7. M.S. Swaminathan
8. Dr. M.S. Swaminathan, considered the Father of the Indian 
Green Revolution, is announced as the first World Food 
Prize Laureates at a ceremony at the Smithsonian Institute in 
Washington D.C., with entertainment by John Denver. The 
first one-day symposium is held.
9. The World Food Prize Foundation’s Global Youth Institute 
is created with participation from 14 Iowa high school student-
teacher teams.
10. The Borlaug-Ruan International Internship program first 
created, sending two students abroad, one to Kenya, and one 
to Mexico.
11. The Borlaug Dialogue symposium is extended to three 

days.
12. The Borlaug Dialogue symposium attracts Bill Gates, who 
gives his first speech on agriculture at the event.
13. Kofi Annan, former Secretary-General of the United 
Nations, speaks at the Borlaug Dialogue.
14. U.S. Secretary of Agriculture Tom Vilsack partners with 
the World Food Prize to create the Wallace-Carver Internship 
program.
15. The Borlaug Dialogue International Symposium now 
draws over 1,400 people per year from 75 countries and has 
been called “the premier conference in the world on global 
agriculture.”
16. The Governor and The State Legislature of Iowa • Iowa 
Economic Development Authority
John Deere Foundation • John Ruan Foundation Trust • 
Claudia and Paul Schickler
The Mathile Institute for the Advancement of Human Nutrition 
• The Rockefeller Foundation
DuPont Pioneer • Howard G. Buffett Foundation • Kemin 
Industries • Land O’Lakes • Monsanto
Janis and John Ruan III • Ruan Transportation Management 
Systems
AGCO Corporation • Archer Daniels Midland Company • 
Bankers Trust • Bayer CropScience
Margo and Don Blumenthal • Bravo Greater Des Moines • 
Bridgestone Firestone • Gregory and Suzie Glazer Burt
Cargill • CHS Foundation • CropLife International • Dairy 
Management, Inc. • Diamond V • Dow AgroSciences
Elanco • First Citizens Charitable Foundation • FMC 
Corporation • General Mills • Hormel • Hy-Vee, Inc
Iowa Corn Promotion Board and Iowa Corn Growers 
Association
Iowa Farm Bureau Federation and Farm Bureau Financial 
Services • Iowa Pork Foundation
Iowa Soybean Association • Iowa State University • Kellogg 
Company • Meredith Corporation
MidAmerican Energy • Novozymes • OCP Research LLC • 
Osmundson Manufacturing Company • PepsiCo
Principal Financial Group Foundation • Reynolds & Reynolds, 
Inc. • Sasakawa Africa Association
Sehgal Family Foundation • Soyfoods Council • Sukup 
Manufacturing • Syngenta Corporation • Syngenta Foundation
Ted Crosbie Memorial • The Mosaic Company • United 
Soybean Board • USDA Agricultural Research Service
Wallace Genetic Foundation • Walmart • West Central and 
REG • Wild Rose Entertainment
William C. Knapp Charitable Foundation • World Initiative 
for Soy in Human Health • W.K. Kellogg Foundation
W.T. and Edna M. Dahl Trust
DLL • Eurofins • Harrisvaccines • Sharon and Landis Martin • 
Mauerberger Foundation Fund of South Africa
Mercedes-Benz of Des Moines • Merchant Investments, Inc. • 
Musco Sports Lighting • Arthur Neis
Prairie Meadows Casino and Racetrack • RTI International • 
Linda and Tom Schaefer • Helen and Maurice Sinclair
Stine Seed Company • The Waldinger Corporation • Urban 
Charitable Foundation

مؤسسةجاندیراحلاكمواجمللسالتشریعيلوالیةآیوا
تراستجانروآنمؤسسةالتنمیةاالقتصادیةيفآیوا

کلودایوبلاسکیتشرلرمؤسسةَمتیللتطویرالتغذیةاالنسانیة
مؤسسةهاواردجیابفتدوابنتابیونریمؤسسةروکفلر
مونسانتواولیکسصناعاتکمنی

برجیستونفایرستونشرکةِاجییسیاوجنیسوجانروآنالثالث
لینداوتومِشِفرآرتیآيالدولیةآرتورنیز

هلنوموریسسینکلرسهلکازینوومضماراملسابقة

تراستأصحابالبنوكشرکةآرتشردانیلزمیدلندأنظمةروآنإلدارةالنقل
شرکتکارغیلمارغوودونبلومنتالشركةابیرللعلومالزراعیة
مؤسسةسیاتشاسغرغوریوسوزیغلیزربرتبرافوغریرتدسموینس
دایموندويشرکةإدارةاأللبانکروبالیفالدولیة
مؤسسةخرییةللمواطننیاولِاالنکوداورللعلومالنباتیة
هورملجنرالمیلزشركةافامسي
مجعیةالصوایيفآیوامؤسسةاخلنازیريفآیواشرکةهیوي

جملسإدارةتطویرالذرةيفآیواومجعیةمزارعيالذرةيفآیوا
جامعةوالیةآیوادائرةإحتادحقولواداةاخلدماتاملالیةيفآیوا

میدآمریکناینرجيشركةمردیتشركةکالغ
شرکةاومساندسونلإلنتاجاوسیيبللبحوثااللسينووزمیس
املؤسسةالرئیسیةللمجموعةاملالیةشركةببسی

مؤسسةسهغاللألسرةمجعیةساساکاوااالفریقیةشركةرینولدزورینولدز
شركةسینجنتامصنعسکابلإلنتاججملسسویفودز
شركةاملوزائیکتذكارتدکروسيبمؤسسةسینجنتا

مرکزالبحوثالزراعیةلوزارةالزراعةابلوالایتاملتحدةجملسإدارةالصوایتاملوحد
الغرباملرکزيوآراجیيواملارتمؤسسةواالسلعلمالوراثة
مؤسسةدبلیوکیکالغمؤسسةویلیامسینباخلرییةالوردةالربیةللتسلیة

دایاللاملبادرةالعاملیةللصوایتلصحةاالنسان
هریسواسبنزیوروفاینزتراستدبلیويتوادانامدال
صندوقمؤسسةماربورغرجلنوبافریقیاشارونولندیسمارتنی
ماسكولضبطالنورالرایضیةشركةمرتشنتلالستثماراتمرسدسبنزدسموینز
بویسنللزوهورکتابابوردالمستشاروبیبیسي

بيتوجیمکاوينآنونیلبرادریکهريوابمالابسبوکي
الیزابثودیفیدهوککارنوبیلهسِاِسکس

ابرابراوروانلداسکافمريانوجانهیکسدوريودیفیدفیشر
جتارآیواالدولینیتروديودیفیدهرددولنیهوغانغز

بنکآیوااحلكوميمجعیةآیواللتدریبصندوقإدخاربنکآیوا
مارغرتواتممهلجنیواستیفنوحلريوسامکاالینوف
لوتشينغوینمهمهپوکرلوسانوکنتکوین
امیليوفردویتزویلیامسلنرکالغللصناعة

مؤسسةرازولوالیزابثغارستجانویلیامزدنیسولریاولیفانت
املؤسسةاحلضریةاخلرییةشركةوالدینغرشركةاستنیللبزور
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صاحل الطائي

هناجیبأننلتفتإىلانحیةمهمةجداًوهيأنوجوداملخلوقاتاألخرى
االعتقاد هذا فمثل وحدهم، املسلمنی اعتقادات من لیس األكوان يف
موجودأیضاًيففكربعضالدایانتاليتسبقتاإلسالممثلداینةالصابئة
أبهنم توهم بعضهم إّن حت ابلكواكب داینتهم ترتبط الذین املندائینی
بعبدوهنا،فالصابنةیؤمنونكذلكبوجودأكثرمنآدميفاألكوانویقولون:
أبن هناك أكثر من كوكب مأهول ابلبشر وأكثر من آدم، فهناك )آدمنا( املخلوق 
من طنی أرضنا، ونزلت روحه من عامل النور أبمر احلّي األزيل، كما أّن هناك آدم 

آخر هو آدم اخلفّي )كسيه(.1
ويفمعتقداهتمالدینیةخیتلفالصابئةاملندائیونمعمنیدعيأنآدم
زوجأبناءهمنبناته،فجئنامننسلهم)أيمننسلزواجاألخأبخته(بل

یقولون:
إنه أرسل بناته إىل عامل آخر فيه أانس مثلنا يسمى «مشوين کشطه« أي »أرض 

العهد«، وجلب بدال منهّن نساء ألوالده من ذلك العامل فتزّوجوهّن.2
وقدجاءيفاملوسوعةاملندائیة:

وعلى هذا األساس أمر اهليي ريّب قدامي، احلي األزيل بنقل بنات آدم من هذا 
العامل )اره اد تبيل( األرض، وجلب زوجات من عامل مشوين کشطا ألوالده، إذ 
إنه حبسب العقيدة املندائية، مل يتزوج األبناء أخواهتم، إنا أرسلت البنات إىل عامل 
آخر فيه أانس مثلنا ويسمونه مشوين کشطة، أي أرض العهد. وجيء بفتيات من 
مشوين کشطة إىل أوالد آدم فتّزوجوهّن. وعليه فاملرأة يف نظر الدين من عامل غي 
عاملنا، فقد أتت من عامل الطهارة، وحجة املندائية يف طهارة املرأة أن آدم خلق من 

طنی وحواء خلقت من جسمه، وبناء على ذلك تعد تسمية االبن ابسم أّمه أعلى 
من تسميته ابسم أبيه )آدم من طنی اهوه، هوه زوي من كان ادانفشي اهوت( أي 

إن أدم من طنی وزوجته حواء من نفسه، وبذلك هي أطهر من الطنی.3
مبعىنأنناعلىرأيعقائدالصابئةمننسلهجنیبعضهأرضيیعوديف
نسبهإىلآدموبعضهاآلخرکويّنیعوديفنسبةإىلخملوقاتکونّیة

أخرىآدمیةغریبشریة.
وبناًءعلىهذااالعتقادیؤمنالصابئةأبناإلنساناملستقبلّيسوفیتصل
أبخوالهوأقرابئهمنسكانالكواكباألخرىویلتقيهبموحیّلضیفاعلیهم،
إذیقولغضبان روميوهوأحداملثقفنیاملندائینیيفحدیثهعنزواجرجال
األرضبناءأرضالعهدمشونیکشطةاليتتقعيفإحدىاجملراتالبعیدة:

من ذريتهن تكّون اإلنسان احلايل الذي أخذ يزحف من عاملنا هذا حنو الكواكب 
األخرى. وليس ببعيد أن يصل يف أخر املطاف إىل عامل مشوين كشطه وينزل ضيفة 

على أخواله.4
مثإهنمیؤمنونأنأولئكالبشرأكثرمنارقیاً؛ألهنمشبهروحینیوکائنات

نورانیةولذاجاءيفمدّوانهتمقوهلم:
يؤمن املندائيون أّن هناك بشرة )شبه روحينی( و کائنات نورانية تسكن الكواكب 
السماوية ما دون عامل النور، وتشي الكتب املندائية إىل وجود عوامل يسكنها بشر 
مثلنا، وتركز ابلدرجة األوىل على ما يسّمونه عامل العهد )مشوين کشطة( وتذكر 

أيضاً أّن البشر يف هذا العامل ال خيتلفون عنا كثيا.5
وهيالنتیجةنفسهااليتتوصلإلیهااملرحومعاملسبيط النيلييفحدیثهعن

سكان األکوان في فكر الديانات األخری

BCC Advisers • Beaverdale Books • Boesen The Florist • 
Harry and Pamela Bass Bookey • Anne and Neil Broderick
Jake Christensen and Susan Fitzsimmons • Patty and Jim 
Cownie • Barbara and Ronald Eckoff • Essex Meadows
Dorie and David Fisher • Roswell and Elizabeth Garst 
Foundation • Karen and Bill Hess • Mary Ann and John Hicks
Elizabeth and David Hoak • Devlin Hogans • Trudy and David 
Hurd • International Traders of Iowa
Iowa Savings Bank • Iowa State Education Association • Iowa 
State Bank • Lori and Sam Kalainov
Margaret and Tom Mehl • May May Ng • Le Chi Nguyen • 
Jane and Steve Noah • Denise and Larry Oliphant
Le Son and Kenneth Quinn • Raven Industries • William 
Sellner • Emily and Fred Weitz • John Williams
17. The Norman Borlaug Award for Field Research and 
Application, Endowed by the Rockefeller Foundation, is 
presented every October in Des Moines, Iowa, by the World 
Food Prize Foundation. The award presentation is appropriately 
held in the historically preserved and environmentally 
renovated World Food Prize Hall of Laureates. This $29.8 
million project restored the century-old Des Moines Public 
Library and transformed it as a special tribute to Nobel Peace 
Prize winner and World Food Prize founder Dr. Norman E. 
Borlaug.
Dr. Judith Rodin, President of the Rockefeller Foundation, 
announced during the 25th World Food Prize Laureate Award 
Ceremony in 2011 that the Foundation would commit $1 
million to endow this annual award in honor of Dr. Norman 
E. Borlaug, whose early work in Mexico was supported by the 
Rockefeller Foundation.
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التواصلاملستقبليمعهملنیكونأمراًعصّیاً،وأسلمةهذه الكون،وأن
املخلوقاتعلىیداإلماماملهديلیستابألمراملعجزوالسّیماأّن
تؤیّدصّحةبعضمعلوماتناعنوجودهذه بنظرایت العلماحلدیثجاء

املخلوقاتالكونیة.

اهلوامش:
1.موضوع»آدمومشوينکشطه«،موقعاجلمعیةاخلرییةاملندائیة:

http://www.mandaean.dk/node/177
2.»األداینواملذاهب«،رشیداخلیون،ص۲4.

3.موضوع»آدمومشوينكشطه«،موقعاجلمعیةاخلرییةاملندائیة:
http://www.mandaean.dk/node/177
ماضیها البصرةيف والیة عن السابق، املصدر واملذاهب«، »األداین .4

وحاضرهاآلداموف،ص۲۱5.
5.موضوع»آدمومشوينكشطه«،موقعاجلمعیةاخلرییةاملندائیة:

http://www.mandaean.dk/node/177
6.حبث»األطباقالطائرةبنیاحلقیقةواخلیال«للباحثمّمدالبين،نشر

يف۲۰شباط۲۰۰۸م.
7.»آاثرالبالدوأخبارالعباد«،القزویين.
8.»التوراة«،االصحاح:6،العدد:4.

9.»البدءوالتاریخ«،ابناملطهراملقدسي،الفصل۱۰،يفذكراألنبیاء
ومدةاعارهم.

انتشار و آدم الفصل۸،ظهور والتاریخ«، »البدء نفسه، املصدر .10
ولده؛»املعارف«،الدینوري،ص۱۲.

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

سكاناألكوانالعرفانینیوعرفانیةالطوراملهدوي،وهلذهالرؤیةعالقةكبریة
حبدیثناعنقواننیاألكوان.

وهمشاءواأمأبوایؤكدونهناصحةاعتقادانأبناملخلوقاتالكونّیةسوف
تلتقيمعالبشراألرضینیيفعصرالظهور.

یتماهيمعالتصورالصابئيعنصعودبشر)بناتآدم(إىلالفضاءالكوين
منأوردمناملسلمنیرواایتتتحّدثعنصعودأقوامإنسانیةمننسل
لـزكراي بن حمّمد  آدموحواءإىلالفضاءاجملهول،ففيكتاب»آاثرالبالد«
القزويينيفحدیثهعنمدینة»جابرسا«قال:مدينة أبقصى بالد املشرق،

عنابن عباسقال:
إن أبقصى املشرق مدينة امسها »جابرس«، أهلها من ولد مثود، وأبقصی املغرب 

مدينة امسها »جابلق« أهلها من ولد عاد، ففي كل واحد بقااي من األّمتنی. 
ومعأناحلدیثیبدووكأنهیتحدثعنكرتنااألرضیة،إالأّنسببذلك
یعودإىلأّنبعضاملسلمنیبقوامصورینيفنطاقأرضنامثلابن اجلوزي

وملیكنيفتصورهمأنهناكيفاألكوانآدمینیأخرین.
هذا،فضالعنأنالیهودكذلكیعتقدونأّنأوالدموسیهربوايف
حربخبت نصر،فسرّیهمهللاتعاىلوأنزهلمجبابرس،وهمسكانذلكاملوضع

الیصلإلیهمأحدوالحیصیعددهیم.
ففيكتاب»سفراخلروج«هناكذكرلسحابةأولغمامةمعدنیةتتنقلفوق
جیشاألعداءلبثالفوضىوالرعببینهمفإذاملترتفعالغمامةفإنأبناء
إسرائیلالیتحركونبلینتظرونإشارةالبدءيفمسریهتمومواصلةرحیلهم

ابرتفاعالغمامة-الدلیلالذيیقودهمبرعایةالسماء.
ويفكتاب»امللوك«یقولأحدالنصوصاملدهشة:

بينما كاان يسيان جنبا إىل جنب ويتحاداثن، هبطت بينهما عربة من انر وجياد 
من هلب، فصعد النيب إيليا إىل السماء بتلك الدوامة.

كماوردنصیتحدثعنعرابتطائرةترتفععناألرضوسطهلبهائل.
وإنأفضلوصفوأدقهوصلإلینامنالعهدالقدمیعناملركباتالفضائیةيف
ذلكالزمن،كانعلىلسانالنيبحزقيل،حیثاعتلىإحداهاوحلق
يفالسماءمرتنیيفاملرةاألوىلحلقوعادلیصفماشاهدهيفملكوتهللا

ويفاملرةالثانیةرحلبواسطتهاإىلالسماءوملیعد.
أوردکارين هاريلوبريندا لويسيفموسوعتهما»الظواهراملستعصیةعلى
التفسری«آاثراًملامیكناعتبارهكالماًعنأطباقطائرةيف»التوراة«.وذكرت
املوسوعةكالمالتوراةعنعمود الدخان الذي ظهر يف النهار و عمود النار 
الذي ظهر يف الليل اإلرشاد أطفال إسرائيل خالل التيه يف »سيناء«وعزت
هذاالدخانإىلعوادممركبةفضائیة.كماذكرتحدیثالتوراةعنوصف
السماء داخل مركبة من انروقالت إيليا وأتخذه إىل  اليت حتيط ابلنيب  الغيمة 
املوسوعةإنالكثریمناملفسرینیعتقدونأنذلكماهوإاللقاءمباشرمع
كائناتفضائیة،وإنتلكاحلادثةرمباتكونواحدةمنأوائلاحلوادثاليت

تعرفابخلطفعلىیدخملوقاتفضائیة.6
ويفتكملةقصةجابرسوأوالدمثودنقلالقزويينيف»آاثرالبالد«عنابن

عباسقال:
إن النيب يف ليلة أسري به قال جلربيل: »إيّن أحّب أن أرى القوم الذين 

فقال  يعدلون«  وبه  ابحلق  يهدون  أمة  موسى  قوم  »ومن  فيهم:  تعاىل  هللا  قال 
جربيل: بينك وبينهم مسية ست سننی ذاهباً وست سننی راجعاً، و بينك 
وبينهم هنر من رمل جيري كجري السهم ال يقف إال يوم السبت، لكن سل ربك. 
فدعا النيب وأمن جربيل. فأوحى هللا إىل جربيل أن أجب إىل ما سأل، 
فركب الرباق و خطا خطوات، فإذا هو بنی أظهر القوم، فسلم عليهم فسألوه: 

من أنت؟ فقال: »أان النيب األمي...«
والقصةطویلةیقوليفهنایتها:فعرض عليهم النيب شريعته، فقالوا: كيف 

لنا ابحلج وبيننا وبينه مسافة بعيدة؟ فدعا النيب.
قالابنعباس:

تطوى هلم األرض حت يج من يج منهم مع الناس.7
ومعأنهذهالروایةتبدووكأهناتتحدثعنالسكاناألرضینی،إالأّنورود
أمساءهاتنیاملدینتنیيفأحادیثأيجوجومأجوج،معإثباتنااستحالةوجود
هذهاألقوامعلىاألرض،فإناملتحصلمنهاأهناتتحدثعنبشرسكنوا

يفاألكواناألخرى،وهينظریةالیستبعدهاالعلماملعاصر.
و»الراماایان« و»التلمود« التوراة مثل الدینیة الكتب أبّن ننسى ال مث
صعود أو األرض إىل السكان هؤالء نزول عن حتدثتكلها و»الفیدا«
سكاناألرضإلیهم،وقدحتدثتالتوراةعنالسكانالكونینیيفأماكن

عدةمنها:
إذ دخل بنو هللا على بنات الناس وولدن هلم هؤالء هم اجلبابرة الذين منذ األزل 

هلم اسم.8
بلوجتديفكتابزرادشتأنحرابًكونیةقامتبنیملكالشّروبنیسكان

النجوموالكواكبقادتالعاملإىلالدمار.
ويف»البدءوالتاریخ«،عندحدیثاملقدسيعنقصةإدريس النيبقال:
وكان مستخلفاً خالفة نبؤة ال خالفة رسالة... ونبأه هللا بعد وفاة آدم وأنزل عليه 
النجوم والطب وامسه عند اليواننينی هرمس وكان يصعد له من العمل يف كّل يوم 
مثل عمل بين آدم كلهم فشكر هللا ذلك له فرفعه مكاان علّياً، واختلف الناس 

كيف رفع.9
وفیهأیضاأّنأوالدآدمكانوایصعدونوینزلونوجیلبونممايفالسماءمن
فواكهوطیباتحیثروىعنُأيّبأّنآدمملااحتضراشتهيقطفاًمنقطف
فقدكفیتموه، ارجعوا فقالوا: املالئكة فتلقاهم لیطلبوه بنوه فانطلق اجلنة
جربائیل علیه وصلى وكفنوه وحنطوه وغسلوه روحه فقبضوا إلیه، فانتهوا
واملالئكةخلفهوبنوهخلفاملالئكةودفنوه،وقالواهذهسنتكميفمواتكم

ایبينآدم.10
املهّمأّنإمیانالصابئةاملندائینیوبعضأتباعالدایانتاألخرىبوجودعوامل
وبنی بنیسكاهنا قائماً تواصالًكان واعتقادهمأبن الكون، مسكونةيف
البشراألرضنیمنقبل،وأنهسیقعيفاملستقبل،وقیامالكتباملقّدسةلتلك
الدایانتبتوثیقهذااملعتقدوهيکتبالتزالمتداولةمنذآالفالسننی،
األكوانالمیكن میثلركیزةصلبةالحتمالیةوجودسكانيف ذلك كّل
جتاوزهاأوجتاهلها،وإبضافةهذهاملواریثإىلاألحادیثالنبویّةوأحادیث
األئمةاملعصومنیاملوجودةيفتراثاملسلمنیعنهؤالءالسكانیتولد
أقواميف النفسإبمكانّیةوجود مناالطمئنانيف نوعاً شعوریبعثحّقاً
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أسرارهاودراستهابشوقوصربومازالواحتملكواعناهنا،واختذوهاأداةطیبة
للتعبریعنآرائهموأفكارهم.7

ابإلضافةإىلاالهتماماتاخلاصةمنجانببعضاملفكرینالعرببنشر
اللغةالعربیةاليتتعتمدعلیهاالعلوماإلسالمیةيفانتشارهايفتلكالبالد،

فقدكانتجمالسعلمیةلتدریساللغةالعربیةوالعلوماإلسالمیة.8
ويفالقرنالثالثوالرابعاهلجري)التاسعوالعاشراملیالدینی(حیثنشطت
حركةالتدوینوالتألیفعنداملؤرخنیواجلغرافینیالعربيفالعصرالعباسي،
بدأهؤالءحیضرونأبنفسهمإىلبلدانشرقآسیاوجنوهباجلمعأخبارهاعن
طریقاالتصالابلعلماء،وقدسجلوايفمؤلفاهتمتلكاألخبارومایتعلق
ابنتشاراللغةالعربیةيفتلكالبالد،فهذااملؤرخالكبریاملسعوديالذيزار
بالدالسندسنة303ه/915م.یشریإىلوجودكثریمنالعلماءالعرب
الذینیبذلوناجلهودخلدمةاللغةالعربیةونشرها،وأنالناسيفهذهالبالد

یقدسونتلكاللغةوكثریمنهمیتحدثونهباوالسیماالطبقةاحلاكمة.9

علم احلديث
الشریفمن النبوي الذيخیتصبدراسةاحلدیث العلم علماحلدیثهو
حیثصحتهأووضعهأووصفهبطرقخمتلفةمعإعطاءشرحوافله،
إلیهااإلسالمومما اليتوصل البلداناآلسیویة انتشاريف العلم وكانهلذا
ساعدعلىظهورهوفودالصحابةوالتابعنیإىلهذهالبلدان،وإقامتهمفیها

وتفجریهمینابیعهذاالعلمكماصنعوامنقبليفالبالدالعربیة.10
روحا أشاع وجنوهبا آسیا شرق بلدان إىل والتابعنی الصحابة وصول إن
جدیدةيفعلماحلدیثهناك،فخاللهذهاملرحلةتطورعلماحلدیثتطورا
كبریا،فقدقامتبالدالسندمثالمراكزلتعلیماحلدیثأجنبتعددامن

احملدثنیالنبهنی.11

علم الفقه واملذاهب اإلسالمية
علمالفقههوالعلمالذيیقومابستنباطاألحكامالشرعیةمنمصادرها
األصلیةاملتمثلةابلكتاب)القرآنالكرمی(والسنةالنبویة،وقدأرتبطظهور

هذاالعلمبظهوراملذاهباإلسالمیة.12
كانتالوفودالعربیةتتوافدإىلبلدانشرقآسیاوجنوهبامنبغداد،ابعتبارها
جزءمنالعاملاإلسالمي،حاملةاملذاهبالفقهیة،وكانتبلدانجنوب
آسیاوجنوبشرقیهاعلىصلةوثیقةببالدالعربعنطریقموانئهاوجتارهتا
معالعرب،وقدمحلإلیهاالتجارالعربإسالمهمومذاهبهمالفقهیةمثل
املذهباملالكيوالشافعي،فقددخلمذهبمالكيفهذهاملنطقةعلىید
الشيخ أيب الربكات الرببري املالكيونشرفیهااإلسالم.13أمااملذهبالشافعي
فقددخلبفضلالتجارالعربالذینكانوایفدونإىلهذهالبلدانوألجل

ذلكمازالاملذهبالشافعياملذهبالسائديفهذهالبالد.
وقدكانللفرقاإلسالمیةنصیباًمناحلضوريفبالد»اهلند«،فقدوصلت
إىلبالداهلندفرقاًهامةلعبتدورايفاجملالنیالسیاسيوالدیينوكانتفرقة
اخلوارجأهمهذهالفرقحیثكانوایفرونمنالبالدالعربیةوغریهاأيتونإىل

بالداهلندویتخذوهناملجأهلم.14

الفلسفة والعقائد

كانتالفلسفاتالبوذیةواهلندوسیةيفأبعادهاومنطلقاهتابعیدةعناملنهج
العلميوممتزجةامتزاجاشعرایًابلدینفقدكانوامعتقدینأبنالعاملمشتقمن
شيءواحدأزيلالیقبلالتغریوذهاهبميفهذاالتحلیلإىلوراءالطبیعةمن
اخلیالوالوجدانالالعقلوالالعلم15بینماكانتالفلسفةاإلسالمیةوبتأثری
القرآنالكرمیقداجتهتاجتاهاعقلیاً،وكانتترىأنالعقلواملروءةجیبأن
تكونمنأهمصفاتاإلنسانوبذلكبدأوایطبقوهنايفتعاملهمالیوميمع
اجملتمعمنخاللاملرشدوالقولوغریهممنالصوفیة16كماكانوايفسلوكهم
الفلسفيیذهبونإىلالتفكریوالتأمليفظواهرالكونوحتلیلهامثإعطاء
الرأيواالستنتاجدونحتجرعقليولذلكفقدكانواواقعینیومجعوابنی
الشریعةالدینیةوبنیالفلسفة،وصوالًإىلاملعرفةوالفناءوالبقاءبینماالفلسفة
اهلندوسیةترىذوابناملطلق.17وبذلكفقدوقفتالصوفیةبنیمتطلبات
اإلنسانوأبعادهوبنیاملستوىاالجتماعيلتلكالبلدانلنشراإلسالمبینهم

ببساطةدونأنیتأثرواجبوهرالفلسفةاهلندوسیةأوالبوذیة.18
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آسيا  جنوب  يف  اإلسالم  »انتشار  املسعودي،  مزعل  مزهز  عالوی  د.  املصدر: 
وجنوب شرقها«، جملة آداب الفراهيدي )عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع(، العدد 

3، حزيران 2010م.

كانلإلسالمالتأثریالكبریيفعاداتوتقالیدوعقائدبلدانشرقوجنوب
آسیاوذلكملاحیملهمنتعالیممسحةوأتثریابلغيفالنفوسألنهالدینالذي

أرسلههللاإىلالبشرأمجعنی.
وكانللمساجداألثرالكبریيفنشرالعلوماإلسالمیةوالدعوةإىلاإلسالم
يفتلكالبلدانوالشكيفأناملساجديفالعصراألمويكانتتعدمن
أكربمعاهدالدرسوالتعلیماليفالبالداملفتوحةفحسببلحتيفالبالد

العربیةوداراخلالفةنفسها.1
وكاناألئمةوالعلماءیشرفونعلىأداءالفرائضالدینیةيفتلكاملساجد
ویقوموابتدریسأوالداملسلمنیونشرالعلوماإلسالمیةبنیأهايلالبلدان
املفتوحةيفشرقآسیاوجنوهبا.وكانهناكبعضالعلماءالعربقدتولوا
مناصبالقضاءوالتبلیغ.وكانوایبذلونجهوداًمنأجلنشرالعلوماإلسالمیة

منانحیة،والدعوةإىلاإلسالممنانحیةأخرى.2
ويفالعصرالعباسيأخذتالعلومالدینیةوالعقلیةعندالعربتتسعوتزداد
الثقايف.ففي للتبادل البلدان،فقدعدهذاالعصرذهبیاً انتشارايفتلك
هذهالفرتةأصبحتالعالقاتالثقافیةمباشرةبنیالعربوبلدانشرقآسیا
وجنوهباوذلكملاأسست»بغداد«وأصبحتعاصمةللدولةالعباسیةيف
افتتحتهذهاحلقبة الثايناهلجري)السابعاملیالدي(،وقد القرن أواسط
عهداًطویالًمناالتصالالثقايفدامبضعةقرون،ولعلهملتكنمثةفرتةيف
اتریخالعربوبلدانشرقآسیاوجنوهبايفالعصورالقدمیةأوالوسطىكانت
فیهاالعالقاتأكربارتباطابنیالبلدینمماكانتهذهالفرتة.3وكانلتطور

اجلغرافیةوالفلكوعملاالصطرالبوترمجةبعضالكتباألثرالواضحيف
تطورالرصدالبحريوابلتايلتطورالعالقاتبنیالعرباملسلمنیوبلدان
الثقافیةبنیدولجنوب العالقات نلمسطبیعة أن البحار4ومیكننا عرب
العربیة العلوم انتشارورواج العريبمنخالل والعامل آسیاوجنوبشرقها
واإلسالمیةسواءكانتدینیةأمعقلیةوأثرذلكاالنتشارعلىثقافةهذه
الشعوبوالرواجعلىثقافةهذهالشعوب،فلوأنيتإىلطبیعةالعلومالعربیة
)الدینیةوالعقلیة(املنتشرةيفبلدانجنوبآسیاوشرقهاجندإنمنبنی

هذهالعلوم:

اللغة العربية
إنسرالقوةيفاللغةالعربیةیرجعإىلكوهنالغة»القرآنالكرمی«الذيهو
دستوراملسلمنیفهذهالقوةيفالتغلبوالتأثریواالنتشارهييفاحلقیقةقوة

إهلیةوضعهاهللايفاللغةالعربیةاملباركة.5
وهناكعواملأخرىتعودإىلخصائصاللغةالعربیةاليتمادخلتبیئةمن
البیئاتإالاجتذبتإلیهااهتمامالناسوخاصةاملوهوبنیمنهمفكانوایقبلون
علىتعلمهافالتكادتالمسشغافقلوهبمحتیعلنواإمیاهنمبعظمةهذه

اللغةاملقدسةویسجدواأماممراهبااألزيل.6
إناللغةالعربیةحبالوهتاومرونتها،وكثرةأتساعهايفشرحالعلوموتفسریها
وأمثاهلا ومرتادفاهتا وإجیازها وإعجازها وتعبریها إعراهبا يف املتمثل وجبماهلا
على عكفوا الذین العلماء من مجاعة إلیها اجتذبت قد معانیها، وكثرة

تأثير اإلسالم في منطقة جنوب آسيا وجنوب شرقها
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بنو اسرائیل والنبوة

قدأوعزإىلارميالكيیقوممنخاللكالمهالناعمواخلشن،حبرث
وتؤيت تثمر لكي فیها البزور لنثر وحیّضرها لبيناسرائیل، الصلبة األراضي
املؤسف تساقطاتمساءرمحةهللا،وتستیعدحیاهتا.لكن أوكلهايفظل
التوالداجملدد إنتزعتكلجماالت القلوبواملواثیقاهلشة، نّزوملوحة أن
منبيناسرائیل.فلمتعدلألنفاساملتینةالرمیاالنيب،أثراعلىأنفسهؤالء

املتجمدة.لذلكفقدتبخرتكلالفرصونفخيفصوراملوتوالفناء.
إذن أنت اي ارميا، ال تدعو هلؤالء القوم ابخلي وال تبكي وتتشفع وتنحب من 
أجلهم، الين لن أقبل ذلك. أال ترى ما يفعلون يف مجيع مدن »يهوذا« وأزقة 
النار، وتصنع  اآلابء  االطفال جبمع احلطب، ويوقد  يقوم  أنظر كيف  اورشليم؟ 
النسوة، العجنی لتخبزن الرغيف لصنم ملكة السماء وتقدمون الشراب لسائر 
آهلتهم ويثيون حفيظيت هبذه الطريقة ... لذلك فاين سأكظم غيظي. نعم، أن 
واألشجار  واحليواانت  الناس  على  وسيقضي  املعبد  هذا  أحرق  غضيب،  هليب 

وحماصيل األرض، ولن يتمكن أحد من إطفائه. )7: 20-16(
إنبيناسرائیل،كانوایسریونحنواهلالك،لذلكملیكنأليكالموتذكری
وضعوا عندما ،نوح قوم غرار على علیهم. أثرا وتوصیة، ونصیحة
أصابعهميفآذاهنملكيالیسمعوايفذروةالعنجهیةوالعصیانوبوقتمساع

الكالماحلكیموالناصحلشیخهماألجل.
وكانارمیا،قدحتدثصباحامساء،ويفكلموقعومكان،عنمستقبل
قامتومعتمإزاءكهنةاخلداعواألنبیاءالكاذبنیوالتجاراجلشعنیواملزارعنی
املكارین،وحذركذلكمنالسیلالبابليالعارمالذيإنطلقاالنمنجبال

الشمالومیضيقدمابسرعة.
وكانتالقهقهةالشیطانیةلبيناسرائیلتدوييفأذينارمیا،وعدمصدقهم

بصوتاألصواراليتبدأتتنطلق.

قذف صهيل  وقد  الشمالية.  احلدود  دان،  من  األعداء  ويسمع صهيل خيول 
البالد  هذه  ليدمر  قادم  العدو  الن  اجلميع،  قلوب  يف  الرعب  القوية،  خيوهلم 

ومدهنا وأهاليها.
ويقول هللا: »إين سأجند قوى العدو، كاألفاعي السامة وأرميها بكم. األفاعي 
اليت ال تستطيعون سحرها، ومهما حاولتم، ستلدغكم وتقتلكم. )8: 17-16(

فكروا مبا سيحدث! وعندها أحضروا النساء الناحبات، وأمهرن! أطلبوا منهن 
ليأتنی بتعجل لكي ينحنب حت متتلئ أعينكم ابلدموع، وتسيل املياه من جفونكم. 
إصغوا إىل أننی وحنيب أهايل أورشليم، حنی يقولون: تباً لنا! كيف تعرضنا للنهب 
لنا، كيف انفضح أمران؟! جيب أن نغادر أرضنا، الن بيوتنا قد  تباً  والسلب؟! 

دمرت عن بكرة أبيها. )9: 19-17(
الدین حقیقة بيناسرائیل، ،ارمیا فیها یلقن اليتكان السننی وطوال
والركائزاإلمیانیة،كانواخیادعونوأانسمثلهمابلتظاهرابلتدینوأتدیةمناسك
عبادیةالروحفها،وجیعلونمنذلكوسیلةلقرصنةاألعنیوالقلوبوهنب
آخرالنقوداملتبقیةيفجیوباملساكنیواملعوزین.لذلك،فانارمیاكان

اللسانالبلیغإللهالكونلسكانیهوذاو»اورشلیم«،إذقال:
مثرة  هي  يواجهون كارثة  القوم  هؤالء  سأجعل  وامسعي.  إصغي  االرض!  أيتها 
أوهامهم اآلمثة، ومبا أهنم ال يصغون لكالمي، ويضربون أبوامري عرض احلائط، 
البالد  من  الفاخرة  والعطور  »سبأ«  بالد  من  البخور  يل  جيلبوا  أن  فائدة  فما 
البعيدة والنائية؟! ال أستطيع أن أقبل هداايهم. وهي مل تعد تعجبين. لذلك فاين 
سأضع أحجارا وعوائق على طرق هؤالء القوم لكي يتعثر هبا آابؤهم وأوالدهم 

وأصدقاؤهم وجياهنم ويهلكون. )6: 21-19(
... لقد عقدمت األمل على الكالم الكاذب والزائف. فتسرقون وترتكبون الزان 
والقتل، وحتلفون كذاب، وتشعلون البخور لبعل الوثن، وتعبدون اآلهلة الغرابء، ومن 

بنو اسرائیل والنبوة

النفخ في األصوار

مث أتتون إىل البيت املسمى ابمسي، وتقفون يف حضريت وتقولون: حنن يف أمن وأمان 
ومن مث تعودون وتنغمسون يف أعمالكم الشنيعة، فهل البيت الذي يمل إمسي هو 

بيت السراق؟ إين أرى كل ما تفعلون فيه. )7: 10-1(
الظاهرة الصورة يف والتكلیف العهد اختزلواكل قد اسرائیل، بنو وكان
والتظاهرابلتدینوالدین،لكنهمابتوااالنيفعنیعاصفةالبالءوالعذاب.
وكأهنمكانوایتصورونأنهللاالبصریالعلیم،أعمىوأصممثلهم،ویظنونأن
بوسعهمخداعهللا،بواسطةالتمسكابألوجهاملدنسةللمناسكوالطقوس

املعبدیة!
وكانهؤالءالقومحیسبونأنعطاءهللاومواهبهستبقىخالدةودائمةمن

دونقیدأوشرطمتجاهلنیالعهدواملیثاقوالشرطالذيتعهدوابه.
إنمجیعاألممويفوقتالنعیموالرخاء،الحتسبلإلبتالءواإلمتحانأي
حساب،لكنشكواهاوعتاهبایتعاىلعندماتصابمبصیبةما،يفحنیأن
هذههيسنةهللاالثابتةاليتالتغیریفیهاأالوهيأناستمرارودواممجیع
النعم،یكمنيفحزمةالعهدوالتكلیف،اليتإنتركتوشأهنا،ستجفف

جذورالنعم.
إنبيناسرائیلالذینكانواقدسئموامنكالمانصحهم،ارمیا،إنكبواعلى
ویقضون النيب ارمیا من یتخلصوا أن عساهم والدسائس املكائد حیاكة
علیههنائیا.وهؤالءملخیطرعلىابهلمأهنمكالبقرةالسمینةاليتستأكلمن

ضلعها.
إنماكانیقّربهؤالءالقومالطغاةمنالفناءواملوتخطوةفخطوة،مل
یكنارمیاالنيب،بلسلوكهمغریالالئقالذيكانأبناءاسرائیلقداعتادوا
علیه،وكأنهذهالتصرفاتقدامتزحتبلحمهمودمهموحتولتإىلعادة

هلم.لذلكفانهللا،قاليفوصفبيناسرائیلوخماطباإایهم:
هل يقدر حبشي ما أن يغي من لون بشرته السوداء، أو هل يقدر نر أن ميحي 
بقع جلده؟ وأنت الذي اعتدت هلذه الدرجة على العادات السيئة، هل بوسعك 
القيام بعمل مجيل؟ إذن ملا نسيتنا واتبعت اآلهلة الزائفنی؟ وأان سأشتتك، مثلما 
تقوم رايح الصحراء بتفريق وبعثرة القش. وهذا هو القدر الذي قررته لك. لقد 
والزان  والشهوات  امللذات  يف  واإلنغماس  الطهر  عدم  القبيحة،  أفعالك  رأيت 
وعبادة األواثن على التالل واملزارع! ُسحقاً لِك اي أورشليم! إىل مت تريدين أن 

تبقنی غي طاهرة؟ )13: 27-21(
لقدكانارمیاوحیداأمامقومسارواعلىطریقغریقومیوامجعواعلى

الفسادواملواربةواإلعوجاج.
وكانالكهنةوالسحرةیوحونابنالبعیدقریبوالقریببعیدعلىأملاملزید
مناإلفادةمناملعابدواستغاللاحلمقىالذینكانوایرجعونإلیهملتسویغ
أفعاهلموإضفاءالشرعیةعلىمراوغاهتمومواربتهم.وكانوایصفونارمیا،جمنوان
وخمتالعقلیااترة،ومتواطئامعاألجانبواملعتدیناترةأخرى،عسىأن
یؤخرواموعدأجلهم،لكنهمويفغفلةعنهبوبعاصفةالفناء،أصبحوا

مجیعايفعنیذلكالطوفانالعيّت.
وقالهللاالرمیا:

إن هؤالء االنبياء يدعون النبوة زيفا وكذاب ابمسي، فلم أبعثهم وملا أرسلت هلم 
رسالة. إن أحالمهم ليست مين، بل أهنم يتحدثون إليك عن طريق السحر وومههم 
وخياهلم املراوغ. إين سأعاقب هؤالء األنبياء املخادعنی الذين أيتون برسالة ابمسي، 

الين مل أقل شيئا هلؤالء. إهنم يقولون لن تندلع حرب ولن حتصل جماعة. لذلك فاين 
ساهلكهم يف احلرب واجملاعة، وأن هؤالء القوم الذين يصغون إىل هذه النبوءات، 
سيقتلون بذات الطريقة، وسيمى جبثثهم يف أزقة اورشليم ولن يبق أحد ليدفن 

اجلثث... . )14: 16-14(

لعنة ارميا
الزوالوالفناء.وكانكلأهايل وكانت»أورشلیم«تقرتبيفكلآنمن
املدینة،قدمسعواكالمارمیا،حتالعجائزاجلالساتيفبیوهتماملعتمة
واملظلمة.إنهكانیدريجیداإنالبالءآٍتوالعاصفةالعاتیةقادمةفالتُبقي

والتذرولنیتبقأحدحتیذرفالدمععلىبيناسرائیل.
وكانارمیا،یرىعدداألراملاللوايتفقدنأزواجهنواألمهاتالثكاىل
اللوايتكنیسلكنطریقاألسرالوعرةوامللیئةابلصعوابتإىلاببليفظل
الرعبوالفزعالناجمعنهجوماملهامجنیاآلتنیمنالشمال،وكذلكدمار

وهدمالبیوتواملعابد.
إنارمیاكانعلىعلمابحلكمواألمراالهليالذيالعودةفیهوالذي
بىنمشیئتهعلىإابدةقومظاملنیوجائرین،وحتملكلاملقاساةواألملومشاتة
الشامتنیخاللالسنواتاليتعاشهاعلىأملأنیصحوبنواسرائیل.وبناء
علىذلك،فانهیبتهلإىلالباريلنجاةنفسهيفذروةالتیؤسمنعودة

بيناسرائیلویدعوهللابعنیمغرورقةابلدموعفیقول:
إهلي! أنت تدري أبين أتلقى كل هذه اإلساءات والشتائم من أجلك! إذن تذكرين 
واعتين يب! واأثر يل من الذين آذوين. ال تصرب عليهم حت يفلحوا يف قتلي. إن 
ما جيعلين أستحمل وأطيق، هو كالمك الذي هو غذاء روحي اجلائعة. إن كالمك 

يفرحين ويبهجين.
اي إهلي وريب املتعال! ما أكثر فخرا أن أحل امسك! ومل أشارك يف مآدب الناس 
املشحونة ابمللذات، بل اخرتت العزلة والوحدة ابمرك، إن الغضب ليعرتيين عندما 

أتذكر ذنوب هؤالء... . )15: 17-15(
ملوك میرعربهامجلة املدینة،حیث عندمشارف النيب ارمیا ویقف
وسكاناورشلیم،وحیذراجلمیع.ویدعويفورشةصناعةاخلزف،اجلماهری

حلفظحرمةهللااملنانوحیذرهممنغضبهللا.
إنارمیاهوعبدیرضخمندونأيسؤال،لالمرالسماويعسىأن
جیدسبیاللنجاةبيناسرائیل،لكنهورداعلىمجیعدعواتهیسمعصواتیقول:
ال ترهق نفسك عبثا! إننا سنعيش كيفما نشاء وسنتابع غرازئنا املنفلتة. )18: 

)12
ودفعاملسیئون،ارمیاإىلجانبالبوابةالشمالیةللمدینةابلقربمن
معبديف»كندة«عندماتوجهارمیاإىلرئیسمراقيببیتهللالیدعوهلإلانبة
والعودةعنمسارهغریالقومی،وختلواعنهيفلیلةظلماءلیعیشوجعهوأمله.
ويفالیومالتايل،عندماانلحریته،توجهإىلرئیساملراقبنیالذيوصفههذه

املرةبساكنالرعب،وقال:
... إن هللا سيسلم أهايل يهوذا إىل ملك اببل الذي سينقل هؤالء القوم إىل اببل 
اورشليم  االعداء  ينهب  إن هللا سيسمح ابن  سيقتلهم.  أنه  أو  األسر  وهم يف 
وينقلون مجيع املمتلكات والثروة واملقتنيات الثمينة للمدينة واجملوهرات امللكية 
ليهوذا إىل اببل، وأنت اي فشحور! ستقع ومجيع أفراد عائلتك يف االسر وستنقلون 
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إىل اببل وستموتون وتدفنون هناك، أنت ومجيع أصدقائك من كنت تتنبأ كذاب هلم 
ابن الوضع مستقرا وهادائ. )20: 5-1(

وقدأنزلقسكان»اورشلیم«ویهوذايفبراثنالسقوطوالفناءابلضبطمن
النقطةاليتكانوایظنونأهناأكثراملواقعأمناوأماان.وكانهؤالءیعتربون
الدوام الرائعةواملنازل،عالئمعلى الطائلةواملعابد القالعاحلصینةوالثروة
واخللود،لكنسراخللودالیكمنيفالقصورالشاهقةواحلصوناملنیعة،بل
يفقوةجدرانقلوبوعقولالناسوأمناحملرومنیواألحضانالطاهرةومؤازرة
البیوتالزجاجیةواهلشة، املساكنی،لكنهؤالءغفلواكلهذاوظنواأن
تشكلحصاراآمناحتمیهم،ومنهذااملنطلققدرهلمأنینكسرواویهزموا
وأنیقتعلواعلىیدالعاصفةالقادمةمنالشمال،ویقعوايفقبضةاألسر.

ويقول هللا: ُسحقاً لك اي يهوايفيم امللك! الذي تشيد قصرك األنيق من خالل 
استغالل الناس. إن جدران وابواب قصرك تقطر ظلما وجورا، النك ال تدفع 
للعمال أجورهم. تقول إين أشيد قصرا فخما لتكون له غرف كبية ومنافذ كثية، 
وأغطي سقفه خبشب شجر السرو، وأصبغه ابللون األحر. وهل تظن أن امللك 

سيدوم من خالل بناء القصور الفاخرة؟! )22: 15-13(

هراوة هللا هوت!
ويفخامتةاملطافوكماكانارمیاالنيبjقدتكهن،فقدهوتهراوةهللاعلى

رؤوسبيناسرائیل.
ويفآخراللحظات،تلقىارمیاأمراابنیكتبجمملكالمهللاووعوده
وحتذیراتهعلىعریضةطویلة،ویعرضهاعلىمرأىسكانیهوذاواالخرین،
التنبیهات هذه مشاهدةكل بعد ورشدهم صواهبم إىل یعودوا أن عسى

والتحذیرات.
العریضةعلىاببهللاجلمیع قرئتهذه الكلصیاما، یوم،كان وذات
احلاضرینوالناظرین.وكانارمیاأيمل،مباأنالیهودقدجتمعوايفذلكالیوم
يفبیتهللا،أنیصغواللعریضةقبلفواتاألوانویطلبواالعفووالصفحمن

هللاالذيكانالقادروحدهعلىإنزالالعذابوالبالءيفأيحلظة.
وعندماتلیتالعریضةعلىاجلمیع،

وقد أرسل امللك، يهوداي إلحضار العريضة. وقد جلبها من غرفة املدير اليشاماع 
وتالها على امللك ومجيع سلطات البالط الذين كانوا حاضرين يف اجللسة. وكان 
النار. وعندما تال  القصر الشتوي مقابل  فصل الشتاء حيث امللك جالسا يف 
اليهودي عدة فقرات منها، أقدم امللك على متزيق ذلك اجلزء ابلسكنی ورماه يف 
النار، وبعدها عندما تليت العريضة تدرجييا، واصل نفس العمل إىل أن أحرق 
العريضة برمتها. إنه وحاشيته مل خيشوا كالم هللا ومل يزنوا، وابلرغم من أن النااتن 
 :36( هبم.  يهتم  مل  لكنه  العريضة،  يرق  ابال  للملك،  توسلوا  ومجراي  ودالاي 

)25-21
وقدهاجمنبوخذ نصرملك»اببل«،»اورشلیم«بكلحشودهوجنوده،

ودمرجدراناملدینة،واستوىلعلیهاوبسطسیطرتهعلیهامنتصرا.
وفّرامللكومنمعه،لكنملمیروقتحتوقعوايفقبضةالبابلینی.وأصدر
نبوخذنصر،حكمامبعاقبةملكبيناسرائیل،فاقتلعواعینیهوأخذوهأسریا

إىلاببل.
ويف وسط املدينة، وقعت عينا ملك اببل، على كومة من الرتاب، كانت تغلي 

فيها عنی من دم، مل تتوقف عن الفيضان مهما أهالوا الرتاب عليها. فسأل: ما 
هذا؟ قالوا: إن هذا دم النيب الذي قتله ملك بين اسرائيل. وقال نبوخذ نصر: 
أال قتلت بين اسرائيل ليتوقف هذا الدم عن الغليان، وهذا الدم كان دم يىي بن 
زكراي. وكان ملك جائر يزين بنساء بين اسرائيل، فنهاه يىي من ذلك، لكن إحدى 
أيها امللك، أقتل يىي واجلب يل رأسه.  هؤالء النسوة اليت كانت مثلة قالت: 
فقطع امللك رأس يىي ووضعه يف طست، لكن رأس يىي وهو يف الطست، كان 
يعظ امللك وقال: أيها الرجل، إتقي هللا واخشاه. فهذا العمل، ليس مباحا لك. 
ومن مث غلى دمه يف الطست، ومل يهدأ مهما أهالوا الرتاب عليه. إىل أن نشأ جبل 
من تراب يف أطرافه بعد مائة عام، وبدأ نبوخذ نصر بقتل بين اسرائيل مع مشاهدة 
هذا اجلبل، فقتل مجيع الرجال والنساء واألطفال وحت احليواانت، لكن الدم كان 
مايزال يغلي ويفور، فقال نبوخذ نصر: هل بقي أحد من هؤالء القوم؟ فاخذوه 
إىل مكان تقيم فيه عجوز. فقتل نبوخذ نصر العجوز أيضا وصب دمها على الدم 
الذي كان يغلي، فتوقف دم يىي عن الغليان أخيا، وكانت تلك العجوز آخر 

بقااي هؤالء القوم العاصنی.1
وسقطت»اورشلیم«.وقتلمجعوأسراخرون.ورحلارمیاالنيبعناورشلیم.
وملتبقاببلمعمورة.وملمیضزمنحتسقطتاببل.وقالالنيبارمیا
بعددماراورشلیموانتصاراملهامجنیالبابلینی،بشأهنموبشأنكلماكان

ینتظرهم:
هذا هو الكالم الذي أخربين به هللا ضد اببل وشعبها: أبلغو مجيع األمم وقولو ابن 
اببل ستدمر، وسينكسر صنم مردوك وسائر أواثن اببل وسينفضح أمرهم، الن 
قوما سيهامجون اببل من جهة الشمال وخيربوهنا، ولن يقطنها أحد، بل أن اجلميع 

أكانوا بشرا أو حيواانت، سيفرون منها. )50: 3-2(
ولیعلممنیتبعغریأمرهللا،وحیكميفاألرضظلما،ویتخذمناألواثن
اخلشبیةواحلجریةإهلاله،ویتعرضابستهتارألرواحالناسوأعراضهموأمواهلم،

سیذوقطعماملهانةواملذلةالمالة.
إنالنيبارمیاوبعدكلالوعید،یتحدثعلىلسانهللاعنذلكالیوم
الذيیتزینابجلمالواجلالل،والذيجیمعفیههللاالناس،ویسكنهمأبمن

وسالمة.
واالن سيحنی اليوم الذي أعنی فيه إنساان عادال من ذرية داوود، ملكا. وسيكون 
ملكا يكم حبصافة وعدالة، ويطبق العدل يف أرجاء العامل ... . )23: 7-5(2

»َوَلَقْد َكتنَبنَْنا يف الزىَّبُوِر ِمْن بنَْعِد الذِّْكِر َأنىَّ اأْلَْرَض يَرِثنَُها ِعَباِدَي الصىَّاحِلُوَن«3

اهلوامش:
ابراهیم،»تفسریالقمي«،قم،دارالكتاب،الطبعة 1.القمي،عليبن

الثالثة،1402ه.ق.،ج1،ص86.
2.كتابارمیاالنيب.

3.سورةاألنبیاء،اآلیة105.

والنبوة،  اسرائيل  بنو  الثالث(:  )اجلزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  املصدر: 
إمساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1395ش.

بنو اسرائیل والنبوة

الطّب اإلسالمي

ماهّية الّشعي
إمنایستعملمنهحّبه.وجوهره نباتمعروف،ويفاألكثر الّشعری إّن
جوهرمرّكبمنأرضّیة،ومائّیة،وهوائّیة.فإنهلوالمافیهمناألرضّیةو
املائّیة،ملاكانإذااعتصرتظهرلهعصارةوثفل.ولوالمافیهمناهلوائّیة،

ملاكانمعكثرةأرضیتهخفیفا.
والدلیلعلىكثرةأرضّیته،أنهإذااعتصريفحالرطوبته؛فإنّماحیصلمنه
منالثّفل،أزیدممّاحیصلمنهمنالعصارة.وألنهلوكانتمائّیتهكثریةملا
كاننباتهمنتصبااتمّاالنتصاب،معسرعةتكّونه،خبالفالقّتاءوالبطّیخ
والقرعواخلیار.خاصةونباتهجمّوفكالقصبالّدقاقجّدا،ولهعقد

تتقاربمنأسفلهوأعاله،وتتباعديفوسطهوورقهمستطیل.
وابجلملةفإنّنباتهیشبهجّدانباتاحلنطة.وأرضّیتهتفهةلیستكأرضّیة
احلنطةفإهنامتیلعنالتفاهةإىلقلیلحالوة؛ولذلكفإنّاحلنطةأمیلإىل

احلرارة،والّشعریأمیلإىلالربودة.
وجرمحّبهأقلتكاثفاوتلّززاولدونةمناحلنطة.ولذلكفإنّالّشعری
أقلّتغذیةمناحلنطةألنهأبعدمنهاعنمشاهبةجواهرأعضاءاإلنسان؛و

لذلكفإنّخبزاحلنطةأقلتفّتتاویبوسةمنخبزالّشعری.
وأفضلالّشعریمااجتمعتفیهصفات،أحدها:أنهیكونرزینا،أىأنه
یكونأكثرثقالمنغریهمنأصنافالّشعری.وسببذلكأنّهذهالّرزانة
إمناتكونلكثرةاألرضّیةفیه،وقّلةاهلوائّیة؛ویلزمذلكأنتكونتغذیته

أكثروأزید.
واثنیهما:أنیكونكثیفاملّززا.ألّنمایكونكذلك،فهوأیضاأقلّهوائّیة،

وأكثرأرضّیة،فیكونأكثرتغذیة؛ألنهیكونأشبهجبواهراألعضاء.
واثلثها:أنیكونممتلئا.ألنهذااالمتالءإمنایكونلكثرةاملاّدةولذلك

تكونتغذیتهكثریة.
ورابعها:أنیكونأكثرلدونة،ألنّمایكونكذلك،فهوأقربإىلجواهر
األعضاء؛فلذلكیكونأكثرتغذیة.وملاكانتاحلنطةيفهذهاألوصاف

مجیعهاأكثرمنالّشعریالجرمكانتتغذیتهاأكثرمنتغذیةالّشعری.
وخامسها:أنیكونأخذهمنزرعسلیممناآلفات،فإنّاآلفاتالعارضة
بكلّنباتیلزمهاتغرّیيفبزرذلكالنباتعناألمرالطبیعى،فلذلكما
یكون الّشعری ذلك فإنّ آفة، أصابته زرع من مأخوذا الّشعری من یكون

مأووفا.
وسادسها:أنیكونإذاطبخكانربوهيفالطّبخأزیدمنغریهمنأصناف

الّشعریفإنهذاالرّبوإمنایكونلرتّطبمافیهمناألرضّیة.
وسابعها:أنیكونماینحلّمنهعندالطبخيفاملاءكثریا،حتیكون
ذلكاملاءأكثرلزوجة،وأمنتقواما.وإمنایكونكذلك؛ألنّمایكونمن

الّشعریكذلك،فإنّاألجزاءالغذائّیةتكونفیهأكثر.
وجوهرالّشعریإىلغلظ؛ألجلكثرةأرضّیته.

طبيعة الّشعي و أفعاله على اإلطالق 
ملاكانجوهرالّشعری،مرّكبامنمائّیة،وأرضّیة،وهوائّیة.وكانتمائّیته
أقلّمنأرضّیته؛فهومییلعناالعتدالإىل)الیبوسة.وملاكانتأرضّیته
تفهة،فهيمعتدلةاملزاج.واهلوائّیةاليتفیهتفیدهحرارةمعتدلة.ومافیه
مناملائّیةفإنّبردهاقوىّ؛ألجلقّوةبرداملاء،فالمالةأنّمزاجالّشعریمییل
عناالعتدالإىل(الربودة،فلذلكالبدوأنیكونحبّالّشعریابردا،

ایبساابعتدال.
وملاكانالّشعریقلیلاملائّیة،كثریاألرضّیة،فهوایبس،مییلإىلقبض؛

الشعير
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یبوستهاجلّماعةلألجزاء.والبدوأنیكونجالّء،ألجلكثرة ألجل
أرضّیته.وملاكانكثریاألرضّیة،ایبسا؛فهوجمّفف.فلذلكهومنّق.وألنه
ابرد،فهورادع.وملاكانجالّء،فهومفّتحخاصةللمساّمالتیالقیها.

وإذاطبخالّشعریابملاء،ترّطببذلك؛فلذلكتكثرتغذیته.ولذلكفإّن
كشكالّشعریوهوثفلطبیخه،أكثرتغذیةوأرطبغذاءمنالّشعری
نفسهإذاكانغریمطبوخ.وكذلكاحلدیثمنالّشعریأغذىمنالعتیق،
ألّناحلدیثأكثررطوبة.ولذلككلماعّتقالّشعریكانزرعهأقّلجنابة،و

إذاعّتقكثریاجّدا،ملینبتإذازرع؛وذلك،ألجلحتّللاملادةمنه.
وكشكالّشعریأكثرغذاءوأغلظغذاءمنحسوالّشعریوهواملطبوخ
الذىملیصفّمنثفله.وهذااحلسوأكثرغذاءمنسویقالّشعریوأرطب
كثریا،بلغذاءسویقالّشعریأقلّمنغذاءالّشعرینفسه،وأیبس.وذلك

ألجلجتّففرطوبتهابلقلى.
وملاكانالّشعریقریبامناالعتداليفاملزاجوالقوام،حتأنّأرضّیتهتفهة،
لیستبغلیظةجّدا-كمايفأرضّیةالعدسوالكرسّنة-والحارّة،كما
يفأرضّیةاحلنطةالجرمكانطبیخه-وماؤه-خمتارالغذاءأصحاب
األمراضاحلارّة.فلذلككانحسوالّشعریوثفلهوماؤه،كلّذلكأفضل

تغذیةمنمجیعمایّتخذمناحلبوباألخر.
قالإبقراطإنّكشكالّشعریعندىابلصواب،أخریعلىسائراألغذیةالت
تّتخذمناحلبوبيفهذهاألمراض.وأمحدمنقّدمهواختارهعلىغریه.
وذلكألنّفیهلزوجةمعهامالسة،واتصال،وزلقورطوبةمعتدلة،و
تسكینامنالعطش،وسرعةانغسال،إذااحتیجإىلذلكأیضامنه.ولیس
فیهقبض،والهتییجردئ.والینفخيفاملعدةوالیربويفاملعدة؛ألنهقد

انتفخورابيفالطّبخ،غایةماكانمیكنفیهأنینتفخویربو.
معناه:أّنكشكالّشعریفیهلزوجة،معهامالسة،واتصال،وزلقورطوبة
معتدلة؛وفیهتسكنیمنالعطش،وسرعةانغسال.والسببيفلزوجته
أّنماینفصلمنالّشعریعندالطبخمناألجزاءاألرضّیة،یشتّدامتزاجها
ابملاءالذىیطبخفیه،فلذلكیكونفیهاجوهرلزج؛ألناملائّیةتكونفیه

كثریة.
والسببيفمالسته،أّنهذهاألجزاءالتتنفصلعنالّشعریتكونمتصّغرة
األجزاءجّدا،فالحیدثمنهامعاملاءجرمخشن،كمایكونيفطبیخ

الكرسّنةوحنوها؛ألّنأرضّیةالكرسّنةغلیظة.
والسببيفاتصالهظاهر.وذلكألنّمجیعاألجزاءالّلزجة،فإهناشدیدة

االتصال.ولذلكیعسرانفصالالّلزج.
والسببيفلینهظاهرأیضا؛وهوكثرةاملائّیة،معشّدةتصّغراألرضّیة.

والسببيفزلقههورطوبته،معلزوجته،فإّنكّلسطححدثعلیهذلك،
فإّناألشیاءتزلقعنه.والسببيفتعّدلرطوبته،هواعتدالاملائّیةاليتفیه

بیبوسةاألجزاءاليتتنفصلفیهمنالّشعری.
والسببيفأّنكشكالّشعریمسّكنللعطش؛أنهابرد،رطب،غریغلیظ،

والثقیل،كمايفاخلیاروالّسمك.
والسببيفاالنغسالالذيفیه،هوكثرةمافیهمناملائّیة.

وحسوالّشعریوثفله،وماؤه،وسویقه،مجیعذلكیكسرحّدةاألخالط
خاصةماؤه.

وملاكانالّشعریمنمجلةاحلبوب،فإهناالختلومنرطوبةفضلّیة،تكون
فیهامعّدةألنیتكّونمنهاشخصآخر،فالبدوأنیكونالّشعریكذلك.
وإنّمجیعمافیهمنرطوبةكذلك،فإّنمنشأنهأنحیدثالّرایحوالّنفخ؛

فلذلككانالّشعریمنفخا.
ونفخسویقهكثری،ألّنرطوابتهالفضلّیةالتتحّللابلقلى،ألّنمایتحّلل
ابلقلىأكثرهیكونمنظاهراملقلّوالمنابطنه.وهذهالّرطوبةالفضلّیة
لیستيفظاهرالّشعریبليفابطنه،والسببيفذلكأنتكونهذه

الّرطوبةمفوظةألنیتكّونمنهاشخصآخر.
وأّماالّشعریاملطبوخ،فإّنرایحهتقلّ؛وذلكألجلحتّللهايفالطّبخألجل
أنّأرضّیةالّشعریلیستبغلیظة،كمايفالباقّلىفإنهإذاطبخملتتحّللرایحه

حتّلالكثریا،بلیبقىمنهاشئكثری؛والكذلكالّشعری.

فعل الشعي
يف أعضاء الّرأس

احلارّة املواّد العارضةمن دقیقهمسّكنالألوجاع إذادقّ،كان الّشعری إنّ
كاألوراماحلارّة،وحنوها.وذلكألجلتلیینه،معتعدیلهاملزاج.وكذلك
إذاضّمدتالرّأسبدقیقالّشعریخاصةمعجوانابخلّل؛سّكنالّصداعاحلاّر.
وكذلكإذاطلیتبهاجلبهةوحدها.وكذلكإذاطبخالّشعریاملقشورمع

اخلشخاشوالبابونجوحنوذلك؛سّكنالصداع،ولنّی،ونّوم.
•وإذاعجندقیقالّشعریابخلّلأومباءلساناحلملأوبعصارةالّرجلةأو
مباءعنبالّتعلبوحنوذلك،وضّمدتبهالعنیاملتوّرمةبورمحاّر؛حّط
ذلكالورم،وسّكنوجعه.وكذلكیفعلابلعنیالّرمداء.وكذلكیسّكن
أوجاعسائراألوراماحلارّة.وقدیّتخذمنهنطولألوجاعاألذننی،إذاكانت

تلكاألوجاعحارّة.
•وإذاعجندقیقالّشعریمباءاآلسأومباءالعوسجوضّمدتبذلك
اجلبهةمنعانصباباملواّداحلارّةإىلالعیننی،وذلكإذاكاننزولهذهاملواّد

منطریقالّسمحاق.وكذلكإذاضّمدبذلكالّصدغان.
•وقدیعجنهذاالدقیقبعصارةالبنجوبعصارةالسیكرانویستعمل
علىاجلبهةأوالّصدغنیفیكونشدیداملنعالنصباباملواّدإىلالعیننی.و
قدیتغرغرمباءالّشعریللخّناق،وألورامالّلوزتنیواحللق،وحنوذلك.و

كذلكقدیشربللّسعالالیابس،وخلشونةاحللق،وحنوذلك.

يف أعضاء الّصدر
إّنماءالّشعریشدیدالنفوذإىلأعضاءالّصدرمنمساّماحلجابالفاصل
بنیاملّرئوقصبةالرّئة،وذلكألجلتصّغرأجزاءأرضّیته،وشّدةممازجتها
ملائّیته،وملافیهمناجلالءوالتفتیح.فلذلكیكونأتثریهيفهذهاألعضاء

شدیدا.
•وملاكانماءالّشعریفیهمالسة،وتلینی،وجالء،وترطیب،ویسّكن
األوجاع،وینفعمناألوراماحلارّة؛الجرمكانشدیدالنفعمنالّسعالو
الّشوصة،وذاتاجلنب،وذاتالرّئة،وخشونةالّصدرواحللق،ومن
البّحةویسّكنالعطشالقلىبّ،والكائنعنجفافالرّئةونواحىالقلب،

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

وعنااللتهاب؛وذلكألجلبردهورطوبته.وكذلكهوشدیدالنفع
منالتهابالقلب.

الّشعریألوجاعذاتاجلنب،فینفعبذلككثریاو •وقدیضّمدبدقیق
خاصةإذاكانمعهإكلیلامللكوقشراخلشخاش.وكذلكقدیطبخ
هذامعزهرالبنفسجوینطلبهالصدرعندشّدةالوجعيفذاتاجلنب؛

فینفعجّدا.
•وإذاطبخيفماءالّشعریأوحسوهشئمنالرّازاینجوحّلىابلّسكر
وحنوه؛كانشربهمغّزرالّلنب.وإذاعملمنالّشعریوالّلوزودهنالّلوز
حسو،وحّلىابلّسكر؛كانذلكشدیدالنفعللّسعال،وخشونةالّصدر.
وشربماءالّشعریمبعجونالبنفسجشدیدالنفعمنالّسعالالیابس،و

خشونةالّصدرواحللق.

يف أعضاء الغذاء و أعضاء الّنفض
•إّنالّشعریأقلّغذاء،وأیبسغذاءمناحلنطةوماءالّشعریمعغسلهو
تلیینه؛فإنهردئللمعدة،ألنهیزیدهارطوبة.وهومناألشیاءاملعینة)على
القئ(وذلكألجلرطوبتهمعجالئهوغسلهمایكونمنتشباجبرماملعدة.

وإذاأزالهعنجرماملعدة،هتّیأللخروجابلقئوحنوه.
•وهویكسرحّدةاألخالط،ویرّطبالبدن،ویفتحسددالكبد،ویدّر
البول،خاصةماؤهوكشكه.وماؤهیرّطبالبدن،خاصةمعالّسّكر.و
سویقالّشعرییعقلالبطن،ویوّلدنفخاكثریايفاملعدةواألمعاء،ومیغص

لذلك.وإذاشربماءالّشعریبشرابالّسكنجبنینفعمنالریقان.
•وغذاءماءالّشعریلطیف،خاصةمایكونمنهرقیقالقوام،وهوغذاء
صاحلللمحمومنی،وینفعمنأوراماألحشاء،ویلّعها.وینبغىأنیكون
تناولهبعدخروجمايفاألمعاء؛فإنهإذااستعملعلىیبسمنالبطن،وّلد

رایحاونفخا،وثقليفاملعدة،ورمبامحضفیها،ویكثراألخبرة.
•وكثریماحیمضالّشعریيفاحملمومنی،خاصةإذاكانتاحلّمىبلغمّیة
وخاصةإذاكانتاملعدةابردةورطبة.وإذااحتیجإىلسقیهيفهؤالء،
فلیكنمعهشئمنالفلفلوقدجیعلمعهشئمنالرّازاینجأوبزرالكرفس

وحنوذلك.

بقّية أحكام الّشعي
•إّنالّشعریإذادقّواستعملعلىالكلفأوالّنمش،طالءابخللّأومباء
محّاضاألترّججاّلمهاوأذهبهما،وكذلكإذاغسلالوجهبطبیخالّشعری
وكّررذلك،نفعمنهذه،وصّفىجلدةالوجه،ومنعأتثریالشمسفیه،

وذلككمایفعلابملسافرینيفالشمس.
•وإذاطلیتاألوراماحلارّةبطبیخالّشعریأنضجها،وسّكنوجعها،و
بدقیق إذاضّمدت و الّشعری. بكشك األورام هذه إذاضّمدت كذلك
الّشعریمعجوانابخللّ،سّكنوجعهاوأضمرها،خاصةإذاكانمعذلك
عصارةلساناحلملأوعصارةالكزبرةالّرطبة.وكذلكإذاطبخالّشعری
ابملاءوأضیفإلیهراتینجوزفتوضّمدتبهاألورامالبلغمّیةوالّصلبة؛

ینضجهاوحیّللها.
•ودقیقالّشعریمعاخللّضمادابلغالّنفعللجرباملتقرّح.وكذلكمع

الّلنباحلامض.وقدیطبخالّشعریابخلّل،یستعملعلىهذااجلرب،فینتفع
به.وذلك،ألجلمايفهذااملرّكبمنالتجفیفوالتربید،واجلالء،و

التفتیح.
•وإذادقّالّشعریوالّسفرجلوخلطهبماخلّكانذلكضماداجّیدا
للّنقرس.وإذاطبخالّشعریمعالّتنیيفماء،أيفماءالقراطنكانضمادا
مّلاللألورام،حارّةكانتأوبلغمّیة.وذلكألّنالّتنیمعأنهیقّوىحتلیل

الّشعریفإنهأیضا،یقّوىتلیینه.
•وإذاخلطدقیقالّشعریابحللبة،وبزرالكّتانوالّسذابكانضمادا
جّیدالتحلیلالّرایحوالّنفخيفاملعدةواألمعاءوحنوها،وإذاخلطبزفت
رطبوموموبولصىبّملحیتلمبعد،وزیتكانضمادامنضجاللخنازیر.
وإذاخلطدقیقالّشعریبقشورالّرّمانواآلسوالّشرابالقابضومثر

العّلیقوالكّمونالربّىّوضّمدبه،عقلالبطن.
•وإذاطبخالّشعریيفاخللّمكاناملاء،وجعلمعهقلیلزفتكانذلك
موافقالسیالنالفضولإىلاملفاصل.وكذلكإذاطبخيفاملاءحتیصری
يفقوامالعسلوأضیفإىلشئمنالزّفتكانمفّتحالألورام.وإذارضّ
الّشعریوسّخن،ووضععلىاألوجاعاحلارّة،سّكنها.وكذلكسویق

الّشعرییسّكناألوراماحلارّة.

الشعي يف کالم األئّمة املعصومنی
 قال:»ما زال طعام رسول الل الّنبّوةعنأيبعبدال منكتاب

الّشعي حّت قبضه الّل إليه.«1
وعنالّصادققال:»كان قوت رسول الل الّشعي و حلواه الّتمر و 

إدامه الّزيت.«2
وعنهقال:»لو علم الّل يف شي ٍء شفاًء أكثر من الّشعي ما جعله الّل غذاء 

3».األنبياء
عنسيٍف الّتّمارقال:

مرضبعضرفقائنامبّكةوبرسمفدخلتعلىأيبعبدالفأعلمته
فقاليل:»اسقه سويق الّشعي فإنّه يعاىف إن شاء الّل و هو غذاٌء يف جوف 

املريض.«
فماسقیناهالّسویقإاّلیومنیأوقالمرّتنیحّتعويفصاحبنا.4

اهلوامش:
1.»حباراألنوار«)ط-بریوت(،ج63،ص255.

2.املصدرالسابق.

3.املصدرالسابق.
4.»الكايف«)ط-اإلسالمیة(،ج6،ص307.

املصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، ايران، طهران، 
طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ پزشکی، 1387ش.
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السؤال:
ملاذاكانتإلمامالزمانغیبتان؟إحدامهاالغیبةالصغرىواالخرىالغیبة
الكربى،وملاذاملتبدأالغیبةالكربىأوال،وبدأاإلمامغیبتهالكربىبعد

غیبةدامتسبعنیعاما؟

1. تصنيف فرتة الغيبة
إمام غیبة مفهوم يف اخلوض قبل السؤال هذا على نرد أن األفضل من
العصروالزمان،أالوهو:ماسببتصنیفغیبةاإلمامإىلالصغرى
الزمينأصالبنی الفاصل بینهما؟وكیفمیكنحتدید الفرق والكربىوما

هاتنیالغیبتنی؟
وتتحدثالرواایتبصورةمتكررةعنغیبتنیلإلمامومتالتصریحهبذا
املوضوعيفالسننیاليتسبقتوالدةاإلماماملهديمنأنهستكون
لهغیبتان،ختتلفإحدامهاعناالخرى.ونشریفیمایليإىلعدةرواایت

يفهذااخلصوص:
الغیبة«حدیثاعن وینقلالشيخ الطوسي)385-460هـ.(يف»كتاب

االمامالصادق،یتوجهفیهاإلماماىلأحدأصحابهویقول:
»اي حازم إن لصاحب هذا األمر غيبتنی يظهر يف الثانية...«1

كماینقلأمنیاالسالمالطربسي)م548ه.(يفکتاب»إعالمالوری«
عنأبوبصي:

 كان أبو جعفر يقول:
»لقائم آل حممد غيبتان واحدة طويلة و االخرى قصية.« فقال يل: »نعم اي 

أاب بصي، إحدامها أطول من االخرى.«2
وینقلممدبنابراهیمالنعماين)م360هـ.(يفکتاب»الغیبة«روایةأخرى

عناإلمامالصادقإذیقول:
»إن للقائم غيبتنی يقال له يف إحدامها هلك و ال يدرى يف أي واد سلك...«3
مضمون نفس على تنطوي أحادیث بتسعة اإلتیان بعد النعماين ویقول

احلدیثآنفالذكر:
هذه األحاديث اليت يذكر فيها أن للقائم غيبتنی أحاديث قد صحت عندان 

حبمد هللا و أوضح هللا قول األئمة و أظهر برهان صدقهم فيها.4
وتطرقالنعماينيفتعریفالغیبةالصغرىوالغیبةالكربىویقول:

فأما الغيبة األوىل فهي الغيبة اليت كانت السفراء فيها بنی اإلمام و بنی اخللق 
قياما منصوبنی ظاهرين موجودي األشخاص و األعيان خيرج على أيديهم غوامض 
العلم و عويص احلكم و األجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من املعضالت و 
املشكالت و هي الغيبة القصية اليت انقضت أايمها و تصرمت مدهتا و الغيبة 
الثانية هي اليت ارتفع فيها أشخاص السفراء و الوسائط لألمر الذي يريده هللا 
تعاىل و التدبي الذي ميضيه يف اخللق و لوقوع التمحيص و االمتحان و البلبلة و 

الغربلة و التصفية على من يدعي هذا األمر.5
واالنوبعدالتعرفعلىمناذجمنأقوالوكالماالئمةاألطهارحول
الغیبةالصغرىوالغیبةالكربى،فالأبسمناإلجابةعلىهذاالسؤالوهو:

كیفمیكنالفصلبنیالغیبتنیمنالناحیةالزمنیة؟
مثة لكن الصغرى، الغیبة هنایة بشأن الرأي الشیعةيف علماء والخیتلف
اختالفبینهمفیماخیصالزمانالذيبدأتفیهالغیبةالصغرى.ویذهب
البعضإىلأنهذهالغیبةبدأتمعوالدةإمامالعصرواالخرونإىلأهنا

.بدأتمعوفاةأبیهاإلماماحلسنالعسكري
وقدقبلالشيخ املفيد)م413ه.(يفکتاب»اإلرشاد«،القولاألول:

...فأما القصرى منهما فمنذ وقت مولده إىل انقطاع السفارة بينه و بنی شيعته 
و عدم السفراء ابلوفاة و أما الطوىل فهي بعد األوىل و يف آخرها يقوم ابلسيف .6
مدة أن وذكر القول هبذا الوری« »إعالم يفکتاب الطربسي أقر كما
الغیبةالصغرىدامتسبعنیعاما7أيمنذعام255هـ)سنةوالدةإمام
األربعة النواب من آخرانئب وفاة )سنة عام329هـ الزمان(وحت

.)المامالعصر
العدیدمناملؤرخنیأن الفقهاءوكبارمدثيالشیعةوكذلك ورأىبعض
یرى اخر فریقا لكن ،املهدي اإلمام بدأتمعوالدة الصغرى الغیبة
اإلماماحلسن وفاة هـأيسنة منذسنة260 بدأت الصغرى الغیبة أن

العسكري،وبذلكفانمدةالغیبةالصغرىبلغتقرابة69عاما.
وسعىمؤلفكتاب»اتریخالغیبةالصغرى«لإلتیانابدلةتدحضالرأي
القائلابنبدایةالغیبةالصغرىهيوالدةامامالعصرویربهنابنهذه
الغیبةبدأتمنذزمناإلماماحلسنالعسكري.ونوردفیمایليإستدالله

يفهذااجملالابقتضاب:
ومتتنصیبالنواباألربعةكواسطةبنیإمامالعصروشیعتهبعدوفاة
الغیبة زمن مییز ما فان أخرى، العسكري،ومنجهة احلسن اإلمام
النوابوالسفراءممنتسنموا الصغرىهووجودهؤالء الغیبة الكربىعن
يففرتةالغیبةالصغرىمهمةإبالغرسائلصاحبالزمانوبعدذلك
إنقطعتواصلهمعالناسكلیا.وبناءعلىذلكجیبالقولأنالغیبة
الصغرىبدأتيفاألصلمنذوفاةاإلماماحلسنالعسكريوتنصیب

أولسفریخاص.8
ویستشفمماذكران،أنالغیبةالكربىتطلقمنحیثالفرتةالزمنیة،على
تلكالفرتةاليتابتدأتمنذعام329هـ،سنةوفاةآخرسفریووكیلخاص
لإلمامأيأبواحلسن علي بن حممد السمري،وتنتهييفالیومالذيیبدأ

املهدياملوعودقیامهابمرمنهللاتعاىل.

فلسفة الغيبة الصغری

2. فلسفه الغيبة الصغری
وابلرغممنأنالرواایتكانتقدتوقعتغیبةآخرإماممعصوملكن
عندمااستشهداالماماحلسن،ماكانالشیعةیتقبلونبسهولةالغیبة
الكاملةلالمامعناجملتمعوذلكبسببوجودأحدعشرإماممعصوم
علىمدى250عاما،وهلذاالسببأصیببعضالشیعةابحلریةوالذهول

.لفرتةمنالزمنبعداستشهاداإلماماحلسنالعسكري
لذلككانمنالضروري،أنیستمرتواصلاإلماممعالناسعربسفرائه
ووكالئهاخلاصنیقبلبدءالغیبةالكربىواإلنقطاعالتاملتواصلاإلماممع
اجملتمع،لكيیتقبلالناستدرجییاالغیبةالكاملةلإلماموالرجوعإىلالفقهاء

.بوصفهمالنوابالعامنیإلمامالزمان
الشیعة الغیبةالصغرى،فرتةمترینوجهوزیة بعبارةأخرى،فقدكانتفرتة
لإلنتقالإىلفرتةالغیبةالكربى.ويفهذهالفرتةزالتتدرجییامجیعالفرق
املتناثرةاليتظهرتبعدشهادةاإلماماحلاديعشرواختلفتبشأنخلیفة
اإلمام،وتوصلمجیعالشیعةإىلوحدةواتفاقحولإتباعإبناإلماماحلسن

العسكريبوصفهاإلمامالثاينعشر.
ویقولالشیخاملفیدبعدنقلهخرباعنحسنالنوخبيتمؤلفكتاب»فرق
الشیعة«يفجمالالفرقاالربععشرةاليتنشأتبعدشهادةاإلماماحلسن

:العسكري
من  و هو  زماننا هذا  فرقة موجودة يف  اليت ذكرانها  الفرق  من هؤالء  ليس  و 
ابن  إبمامة  القائلة  عشرية  االثنا  اإلمامية  إال  ثالمثائة  و  سبعنی  و  ثالث  سنة 
بقائه إىل وقت  القاطعة على حياته و   املسمى ابسم رسول هللااحلسن

قيامه ابلسيف.9
یذكرأنحتضریالناسلإلنتقالإىلمرحلةالغیبةكانقدبدأقبلسنوات
اهلاديواإلماماحلسن اإلمام املهديومنذزمن اإلمام منغیبة
العسكري،وكانهذاناإلمامانقدقلصامنتواصلهمامعالناسوكاان
یرجعوهنميفالشؤونالعقائدیةوالفقهیةاملختلفةإىلالفقهاءواحملدثنیالشیعة
ممنكانوایتواجدونيفمراكزالتشیعمبافیهاقملكيیعتادالناسعلىهذا

االسلوبشیئافشیئا.
ویقولعليبناحلسنیاملسعوديأحدكبارمؤرخياتریخاالسالميفهذا

اخلصوص:
روي أن أب احلسن العسكري ]اإلمام اهلادي[ كان خيفي نفسه عن الكثي 
من الشيعة ومل يكن إال عدد ضئيل من أنصاره اخلاصنی يشاهدونه، وعندما انتقل 
األمر ]اإلمامة[ إىل أيب حممد ]اإلمام احلسن العسكري[ كان يتحدث سواء 
إىل أنصاره اخلاصنی أو الناس العادينی من وراء ستار إال إذا كان خيرج من بيته 
متوجها إىل دار اخلالفة. وكان هذا االسلوب قد اتبع من قبل االمام وقبله والده 
ليكون مقدمة لغيبة صاحب الزمان وأن يتعود الناس عليه وأال ينكروا الغيبة.10

إنكالماإلماماملهدي:»...أّما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إيل رواة 
حديثنا )أحاديثنا(، فإهّنم حّجيت عليكم و أان حّجة هللا عليكم.«11هوإثبات
ابناالمامكانیعدویهیئالناسيففرتةالغیبةالصغرىللدخولإىلالغیبة
الكربى،واحلدمنحریهتميفهذهالفرتةمنخاللتنصیبالفقهاءبوصفهم

مراجعالناسيفمجیعأحداثوتطوراتاجملتمعاالسالمي.

اهلوامش:
1.الشیخالطوسي،»کتابالغیبة«،ص261.

2.فضلبناحلسنالطربسی،»إعالمالوریأبعالماهلدی«،ج2،ص259.
3.النعماين،ممدبنابراهیم،»الغیبة«،صص171و172.

4.املصدرالسابق،صص173و174.
5.املصدرالسابق.

6.الشیخاملفید،»اإلرشاد«،ج2،ص340.
7.»إعالمالوریأبعالماهلدی«،ج2،ص259.

8.السّیدمّمدالصدر،»الغیبةالصغری«،ص341فالحقا.
9.الشیخاملفید»الفصولاملختارة«،الواردةيفمصنفاتالشیخاملفید،ج2،ص

.221
،»10.علیبناحلسنیاملسعودی،»اثباتالوصیةلالمامعلیبنابیطالب

ص272.
11.الشیخالصدوق،»کمالالدینومتامالنعمة«،ج2،ص483،ح4.
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هذاالدعاءلالماماملهديوردلغریهمناالئمةایضاًوهوحلفظ
األماموتسدیدهاىلوقتظهورهلینشرالعدلوتتمتعالبشریةبدولةالعدل

األهلي.
رویمّمدبنعیسىإبسنادهعنالصاحلنیقال:»تكرر يف ليلة ثالث و 
عشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا و قائما و قاعدا و على كل حال و 
يف الشهر كله و كيف أمكنك و مت حضرك من دهرك تقول بعد حتميد هللا تبارك 

و تعاىل و الصالة على النيب ص- اللهم كن لوليك...«1
سئلعناالمامالصادق:كيف ادعو المامي؟

فعلمههذاالدعاء:اللهمكنلولیكفالن]تسمیه[وتدعوهبذاالدعاءإذن
هذادعاءعامالمامزمانكالمامالعصرومیكنأنندعوبهيفقنوت
الصالةبعدالصالةيفاملناسباتاملتعددةإذنوقتهمفتوحملناسباتهاملتعددة
وامرجیدوحسنأنیتعلماالنسانأنیدعوهللاعزوجلأنحیفظامامه

املذخوراملوعودلیمألاالرضقسطاًوعدالًبعدأنملئتظلماًوجوراً.2
واّماشرحالدعاءامجااًل؛

الزمان فصاحب أخرى، املوىل ومبعىن اترة العبد مبعىن أييت »الويل«
ابلنسبةإلینافهوويلأمرانوموالان،وابلنسبةإىلهللافهوعبدهوولیهكجده
رسولهللافالرسالةوالوالیةبعدالعبودیة؛وحنننسئليفدعاء:فكن
لولیك»وليًا«؛هناأييتمبعىنالناصر.فإنالويلفیهاكثرمنسبعنیمعىن

كماقیلأویكونمبعىنمنیتوىلأمرهوأمرظهورهوفرجهعاجاًل.
»وانصرًا«أتكیداًلألولإنكاناملرادمنالويلالناصرأویكونمبعناهاللغوي

منالنصرةوالتأییدبقمعأعداءهونصرةأولیاءه.
وشنی سوء منكل عبده حیفظ احلافظ هللا أمساء من فإن »وحافظًا«؛

فأسئلكایربأنحتفظهأینماكانوإىلیومظهورعدله.
موالان تقود أن فأسئلك والقائد والسائق والدلیل املرشد فإنك »وقائدًا«
صاحبالزمانلیقودالعاملإىلواديالسعادةواحلیاةالطیبةوالعدلالعاملي.
ونسئلهللا:فکن»دلياًل«؛فإنكالدلیلاملطلقبیدكأزمةاألموروإنك
فكن لطیف شيء وبكل خبری علیم شيء وبكل قدیر شيء علىكل
دلیلهوإنأمسائكاحلسىنوصفاتكالعلیاتتجلىفیهفیكونمظهراًلوالیتك

العظمىولنصرتكالكربىوحلافظیتكوقیادتكاحلسىن.
»وعينًا«؛فیكونعینكوشاهدكعلىخلقككمايفزایرته»السالم عليك 

اي عنی هللا.«
أسئلككل خلقك، على عینك یكون هباكما یبصر اليت عینه فیكون
هذامنیوميهذاومنساعيتهذهإىلأنتسكنهأرضكویكونمطاعاً
عندمجیعاخللق،وحیققمجیعماجاءبهاألنبیاءمنكتبالسماءوإقامة
العدلوالقسطيفاألرضفإنلكایربالعاملنیاملشروعاألكربمنحتقق
العدالةيفاألرضكلهاوالیكونذلكإالعلىیدخامتاألوصیاءواألولیاء

وصاحبالعصروالزمانالقائممنآلممدفتسكنهأرضكطوعاً.
»ومتتعه فيها طوياًل«:یتمتعإبقامةعدلكوإحیاءكتابكوسننكيفاألرض

طویالًوملئاتالسننیكماورديفمجلةمناألخباراملهدویة.3

اهلوامش:
1.الكلیىن،مّمدبنیعقوب،»الكايف«،طهران،الطبعةالرابعة،االسالمیة،1407

ق.،ج4،ص162.
2.مساحةالشیخعليالكوراين.

3.موقعمکتبالسّیدعادلالعلوي؛األسئلةواألجوبة،األحکامالدینیة،احلجوالعمرة
والزایرة،السؤال:»ماهوشرحدعاءالفرجامجااًل؟«؛ابلتلخیص.

»إبمکانکماملشاهدةوالقراءةهذالدعاءيفهنایةهذاالرقم.«

دعاء »اللهّم کن لوليك الفرج...«

علل الشرائع - أدب الدعاء

كانرسولهللایرفعیدیهإذاابتهلودعاكمایستطعماملسكنی.
:وفیماأوحىهللاإىلموسى

فإذا فعلت ذلك  العبد املستصرخ إىل سيده  »ألق كفيك ذال بنی يدي كفعل 
رحُت و أان أكرم األكرمنی و أقدر القادرين. اي موسى! سلين من فضلي و رحيت 
فإهنما بيدي ال ميلكها غيي- و انظر حنی تسألين كيف رغبتك فيما عندي لكل 

عامل جزاء و قد جيزى الكفور مبا سعى.«
:عنالدعاءورفعالیدینفقالسألأبو بصيالصادق

»]على مخسة أوجه [: أما التعوذ فتستقبل القبلة بباطن كفيك؛ 
و أما الدعاء يف الرزق فتبسط كفيك و تفضي بباطنهما إىل السماء؛ 

و أما التبتل فإمياؤك إبصبعك السبابة؛ 
و أما االبتهال فرتفع يديك جماوزا ]جتاوز[ هبما رأسك؛ 

اخليفة  الدعاء  هو  و  يلي وجهك  ما  السبابة  إصبعك  أن حترك  التضرع  أما  و 
]اخلفية[.«

وعنحمّمد بن مسلمقالمسعتأابعبدهللایقول:
»مر يب رجل و أان أدعو يف صاليت بيساري. فقال: اي عبد هللا! بيمينك! فقلت: 

اي عبد هللا! إن هلل تبارك و تعاىل حقا على هذه كحقه على هذه.«
:وقال

»الرغبة تبسط يديك و تظهر ابطنهما؛ و الرهبة تبسط يديك و تظهر ظاهرمها؛ 
و التضرع حترك السبابة اليمىن ميينا و مشاال؛ و التبتل حترك السبابة اليسرى ترفعها 
إىل السماء رسال و تضعها رسال ؛ و االبتهال تبسط يديك و ذراعيك إىل السماء 

و االبتهال حنی ترى أسباب البكاء.«
هذهاهلیئاتاملذكورةإمالعلةالنعلمهاأولعلاملرادببسطكفیهيفالرغبة
كونهأقربإىلحالالراغبيفبسطآمالهوحسنظنهإبفضالهورجائه
لنوالهفالراغبیسألابآلمالفیبسطكفیهملایقعفیهمامناإلحسانو
املراديفالرهبةجبعلظهرالكفنیإىلالسماءكونالعبدیقولبلسانالذلة
واالحتقارلعاملاخلفیاتواألسرارأانماأقدمعلىبسطكفيإلیكو

رفع اليدين بالدعاء

تقدیم األدعیة

رویالشيخ الصدوقعناسنادهعنجابر بن يزيد اجلعفي قال:قالأبوجعفر
:مّمدبنعليالباقر

»إن أيب علي بن احلسنی ما ذكر نعمة هللا عليه إال سجد و ال قرأ آية من 
كتاب هللا عز و جل فيها سجود إال سجد و ال دفع هللا تعاىل عنه سوء خيشاه 
أو كيد كائد إال سجد و ال فرغ من صالة مفروضة إال سجد و ال وفق إلصالح 
بنی اثننی إال سجد و كان أثر السجود يف مجيع مواضع سجوده فسمي السجاد 

لذلك.«
عبد العزيز بن أيب حازمقال:مسعتأاب حازمیقول:

ما رأيت هامشيا أفضل من علّي بن احلسنی و كان يصلي يف اليوم و الليلة 
ألف ركعة حت خرج جببهته و آاثر سجوده مثل كركرة البعي.

املصدر: ابن اببويه، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 
ج 1، صص 233-232.

علّي بن الحسين »السجاد«
العلة التي سمي
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أدب الدعاء - الحكایات

الحكایات

15شعباناملعّظم،ذکریوالدةحّجةبناحلسنالعسکری
رویتحكيمة بنت حمّمد اجلواد:مضىأبواحلسناهلاديوجلس
فجاءتين والده. أزور أزورهكماكنت وكنت والده مكان أبومّمد

نرجسیوماختلعخفي.
فقالت:اي مواليت انوليين خفك.

فقلت:بل أنت سيديت و مواليت و هللا ال أدفع إليك خفي لتخلعيه و ال لتخدميين 
بل أان أخدمك على بصري.

فسمعأبومّمدذلك.فقال:»جزاك هللا اي عمة خيا.«
فجلستعندهإىلوقتغروبالشمسفصحتابجلاریةوقلت:انوليين 

ثيايب ألنصرف.
فقال:»ال اي عمتا بييت الليلة عندان فإنه سيولد الليلة املولود الكرمي على هللا 

عز و جل الذي ييي هللا عز و جل به األرض  بعد موهتا.«
فقلت:من اي سيدي و لست أرى بنرجس شيئا من أثر احلمل؟

فقال:»من نرجس ال من غيها.«
قالت:فوثبتإلیهافقلبتهاظهرالبطنفلمأرهباأثرحبلفعدتإلیه
فأخربتهمبافعلت.فتبسممثقاليل:»إذا كان وقت الفجر يظهر لك هبا احلبل 
ألن مثلها مثل أم موسى مل يظهر هبا احلبل و مل يعلم هبا أحد إىل وقت والدهتا 
»و هذا نظي موسى ألن فرعون كان يشق بطون احلبايل يف طلب موسى
حاهلا عن سألتها و قال مبا فأخربهتا إلیها فعدت :حكیمة قالت

فقالت:»اي مواليت ما أرى يب شيئا من هذا.«
قالتحكیمة:فلمأزلأرقبهاإىلوقتطلوعالفجروهيانئمةبنی
یديالتقلبجنباإىلجنبحتإذاكانآخراللیلوقتطلوعالفجر

وثبتفزعةفضممتهاإىلصدريومسیتعلیها.
فصاحإيلأبومّمدوقال:»اقرئي عليها إان أنزلناه يف ليلة القدر.«

فأقبلتأقرأعلیهاوقلتهلا:ما حالك؟
قالت:ظهر يب األمر الذي أخربك به موالي.

فأقبلت،أقرأعلیهاكماأمرينفأجابيناجلننیمنبطنهایقرأمثلماأقرأو
سلمعلي.

قالتحكیمة:ففزعتملامسعت.فصاحيبأبومّمد:»ال تعجيب 
من أمر هللا عز و جل إن هللا تبارك و تعاىل ينطقنا ابحلكمة صغارا و جيعلنا حجة 

يف أرضه كبارا.«
فلمیستتمالكالمحتغیبتعيننرجس،فلمأرهاكأنهضرببیينو

بینهاحجابفعدوتحنوأيبمّمدوأانصارخة.
فقاليل:»ارجعي اي عمة فإنك ستجديها يف مكاهنا.«

قالت:فرجعتفلمألبثأنكشفالغطاءالذيكانبیينوبینهاوإذاأان
هباوعلیهامنأثرالنورماغشيبصريوإذاأانابلصيبساجدالوجهه

:جاثیاعلىركبتیهرافعاسبابتیهوهویقول
»أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له و أن جدي حمّمدا رسول هللا و أن 

اتمام النور

قدجعلتوجههماإىلاألرضذالوخجالبنییدیكواملراديفالتضرع
بتحریكاألصابعمییناومشاالأنهیكونأتسیاابلثاكلعنداملصائباهلائل

فإهناتقلبیدیهاوتنوحهبماإقباالوإدابراومییناومشاال.
واملراديفالتبتلبرفعاألصابعمرةووضعهاأخرىأبنمعىنالتبتلاالنقطاع
فكأنهیقولبلسانحالهحملققرجائهوآمالهانقطعتإلیكوحدكملاأنت
أهلهمناإلهلیةفیشریإبصبعهوحدهامندوناألصابععلىسبیلالوحدانیة
القبلةأومدیدهوذراعیه واملراديفاالبتهالمبدیدیهتلقاءوجههإىل
إىلالسماءأورفعیدیهوجتاوزمهارأسهحبسبالرواایتأنهنوعمنأنواع
العبودیةواالحتقاروالذلةوالصغارأوكالغریقالرافعیدیهاحلاسرعن
ذراعیهاملتشبثأبذایلرمحتهواملتعلقبذوائبرأفتهاليتأجنتاهلالكنیو
أغاثتاملكروبنیووسعتالعاملنیوهذامقامجلیلفالیدعیهالعبدإال
عندالعربةوتزاحماألننیوالزفرةووقوفهموقفالعبدالذلیل-واشتغاله
خبالقهاجللیلعنطلباآلمالوالتعرضللسؤالواملراديفاالستكانةبرفع
یدیهعلىمنكبیهأنهكالعبداجلاينإذامحلعلىموالهوقدأوثقهقیدهواه

وقدتصفدابألثقالوانجىبلساناحلالهذهیدايقدغللتهمابنییدیك
بظلميوجرأيتعلیك.

املصدر: ابن فهد حّلى، احد بن حمّمد، »عدة الداعي و جناح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407ق.، ص 198-196.

3شعباناملعّظم،ذکریوالدةاحلسنیبنعليبنأيبطالب
عنابن عّباسقال:كنتعندالنيبوعلىفخذهاألیسرابنهإبراهيم
وعلىفخذهاألمیناحلسنیبنعليوهواترةیقبلهذاواترةیقبل
هذاإذهبطجربئیلبوحيمنربالعاملنی.فلماسرىعنهقالأاتين

جربئیلمنريبفقال:
أحدمها  فافد  أمجعهما  لست  يقول  و  السالم  عليك  يقرأ  ربك  إن  حمّمد!  »اي 

بصاحبه.«
فنظرالنيبإىلإبراهیمفبكىونظرإىلاحلسنیفبكى.»إن إبراهيم 
 و أبوه علي أمه أمة و مت مات مل يزن عليه غيي و أم احلسنی فاطمة
ابن عمي حلمي و دمي و مت مات حزنت ابنيت و حزن ابن عمي و حزنت أان 
عليه و أان أؤثر حزين على حزهنما. اي جربئيل! يقبض إبراهيم فديته ابحلسنی.«

قالفقبضبعدثالث.فكانالنيبإذارأىاحلسنیمقبالقبلهوضمه
إىلصدرهورشفثناایهوقال:»فديت من فديته اببين إبراهيم.«

 »املصدر: ابن شهر آشوب املازندراىن، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب
قم، الطبعة االولی، 1379 ق.، ج 4، ص 81.

ابن رسول اهلل

4شعباناملعّظم،ذکریوالدةعليبناحلسنیالسجاد
عنجابرعنأيبجعفرقال:ملاأقدمتبنتيزدجردعلىعمرأشرف

هلاعذارى»املدینة«وأشرقاملسجدبضوئها.
ملادخلتهفلمانظرإلیهاعمرغطتوجههاوقالت]ابلفارسیة[:أف بيوج 

ابدا هرمز!
فقالعمر:أ تشتمين هذه و هم هبا؟

فقاللهأمریاملؤمننی:»ليس ذلك لك خيها رجال من املسلمنی و احسبها 
بفيئه فخيها.«

:فقالهلاأمریاملؤمننیفجاءتحتوضعتیدهاعلىرأساحلسنی

»ما امسك؟«
فقالت:جهان شاه.

فقالهلاأمریاملؤمننی:»بل شهرابنويه.«
مثقالللحسنی:»اي أاب عبد هللا لتلدن لك منها خي أهل األرض.«

:وكانیقاللعليبناحلسنیفولدتعلّيبناحلسنی
»ابن اخليتنی فخية هللا من العرب هاشم و من العجم فارس.«


املصدر: الكليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، االسالمية، 

1407 ق.، ج 1،ص 467.

ابن الخيرتين
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سیرة األخیار

الحكایات

ُحجر بن َعدي
ُحجر بن َعدي الكندي الكويف،منفضالءالصحابةوزهادهم،وفدعلى
النيّبمعاخیههانئ بن عديوشاركيفمعركة»القادسیة«،وفتحمرج
عذراءابلـ»شام«،وهومنخواصأمریاملؤمننیعلّيبنأيبطالبقاتل
معهيفاجلملوصفنیوالنهروان،وكانیرأسقبیلتهيفكلاملعارك.قتلهمعاوية 
بن أيب سفيانبعدانعرضعلیهالرباءةمناإلمامعلّيبنأيبطالبفأىب
ذلك،فقتلهومعهأحدأبنائه،وعددمنأصحابه،وقطعوارأسهوعّلقوهعلى

بوابةالشام،وهوأولرأسیُعّلقعلىالبواابت.

حياته
حجر بن عدي األدبر بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمنی 
بن احلارث بن معاوية بن احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كنده 

الكندي الكويف املعروف حبجر بن األدبر.1
یكىنحجربنعديبــأاب عبد الرحنواشتهرحجربلقبنی:

حجر اخلي:مسيكذلكمتییزابینهوبنیابنعملهامسهحجر بن يزيدكانمن
اتباعمعاویةبنأيبسفیان،وقاتلمعهيفصفنیوامسهحجرالشر؛

حجر بن األدبر:نسبةاىلأبیهالذيضربعلىألیتهوهومولیايفأحد
احلروبابجلاهلیة.

حجربنعديصحبرسولهللايفآخرسنتنیمنحیاتهالشریفة
ویعتربمنزهادالصحابةشهدالقادسیة،2وكانمناألبدالمنأصحاب

3.اإلمامعليبنأيبطالبواحلسنواحلسنی
ذكرالعدیدمناملؤرخنیأنحجربنعديبناألدبركانقدوفدعلى
یعينيفوقت بعامنی؛ األعلى الرفیق إىل ینتقل أن قبل النيباألكرم

الزم قد األدبر بن عدي بن حجر أن یعين وهذا قبلها، أو مكة فتح
الرسولاألعظمأوأقامجبوارهمدةعامنیكاملنی،فالیعقلانهملیسمع
أحادیثالنيبمّمد،وابلتايلملیرِوعنه،كماقالبعضاملؤرخنیانهمل
ینقلرواایتسوىعناإلمامعلي،بلحنیالبحثوالتمحیصجند
انحجربنعديقدروىأحادیثعدیدةعنالنيباألكرم،ونقلها
لناأحدأبنائهوهو خمشي بن حجر بن عدي بن األدبر،ومنهذهاألحادیث
النبویةاليتنقلتمنحجربنعديعنطریقابنهخمشيأوعنطریق

بعضالتابعنی.
حلجربنعديمواقفعدةأمههاصحبتهلرسولهللاوالتزامهأبوامره،
مشاركتهيفمعركةالقادسیة،وهومنفتحمرجعذراءيفالشام،وقتلفیها
غیلةوظلماوجورا،وهومنأولاملبایعنیلإلمامعليبعدوفاةرسول
هللا،ووقفوقفةمشرفةمعآلبیتالنيببعدالسقیفةاملعروفة،
وكانقدشاركمعكثریمنالصحابةيفحصارعثمانبنعفانإلمتناعه

عنعزلمروانبناحلكموبينأمیةعنمناصبهم.

حجر و االمام علی
يف وقعة اجلمل

كانحلجردورهاموابرزيفحتضریالناسوتعبأهتميفالكوفةلاللتحاق
جبیشاإلمامعلي،املتوجهإىل»البصرة«حملاربةالناكثنیالذیننكثوا
بیعتهملإلمامعليوحشدواجیشاكبریاملقاتلةاإلماموأصحابه،
فبعدانخطباإلمامعليابلناسيفالكوفة،وخطباإلماماحلسن
بنعلياجملتىب،قامعددمنُخّلصأصحابه،وأرتقوااملنرب،وبینواللناس

أيب أمي املؤمننی....«
مثعدإماماإماماإىلأنبلغإىلنفسه.مثقال:»اللهم أجنز يل ما وعدتين 

و أمتم يل أمري و ثبت وطأيت و امإل األرض يب عدال و قسطا.«
فصاحيبأبومّمدفقال:»اي عمة تناوليه و هاتيه.«

فتناولتهوأتیتبهحنوهفلمامثلتبنییديأبیهوهوعلىیديسلم
علىأبیهفتناولهاحلسنمينوالطریترفرفعلىرأسهوانولهلسانه

فشربمنه.
مثقال:»امضي به إىل أمه لرتضعه و رديه إيل.«

قالت:فتناولتهأمهفأرضعتهفرددتهإىلأيبمّمدوالطریترفرفعلى
رأسهفصاحبطریمنها.

فقالله:»احله و احفظه و رده إلينا يف كل أربعنی يوما.«
فتناولهالطریوطاربهيفجّوالسماءواتبعهسائرالطری.

فسمعتأابمّمدیقول:»أستودعك هللا الذي أودعته أم موسى، موسى.«
فبكتنرجسفقالهلا:»اسكيت فإن الرضاع حمرم عليه إال من ثديك و 
سيعاد إليك كما رد موسى إىل أمه و ذلك قول هللا عز و جل  فرددانه إىل أمه كي 

تقر عينها و ال حتزن.«
قالتحكیمة:فقلت:و ما هذا الطي؟

قال:»هذا روح القدس املوكل ابألئمة يوفقهم و يسددهم و يربيهم ابلعلم.«
ابن إىل وجه و الغالم رد یوما أربعنی بعد فلماكان :قالتحكیمة
أخيفدعاينفدخلتعلیهفإذاأانابلصيبمتحركمیشيبنییدیه.

فقلت:اي سيدي هذا ابن سنتنی!
فتبسم،مثقال:»إن أوالد األنبياء و األوصياء إذا كانوا أئمة ينشئون 

خبالف ما ينشأ غيهم و إن الصيب منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه 
سنة و إن الصيب منا ليتكلم يف بطن أمه و يقرأ القرآن و يعبد ربه عز و جل و 

عند الرضاع تطيعه املالئكة و تنزل عليه صباحا و مساء.«
:قالتحكیمة

فلمأزلأرىذلكالصيبيفكلأربعنییوماإىلأنرأیتهرجالقبلمضي
أيبمّمدأبایمقالئل،فلمأعرفه،فقلتالبنأخي:من هذا الذي 

أتمرين أن أجلس بنی يديه؟«
فقاليل:»هذا ابن نرجس و هذا خليفيت من بعدي و عن قليل تفقدوين فامسعي 

له و أطيعي.«
قالتحكیمة:فمضىأبومّمدبعدذلكأبایمقالئلوافرتقالناس
كماترىووهللاإينألراهصباحاومساءوإنهلینبئينعماتسألونعنه
فأخربكمووهللاإينألریدأنأسألهعنالشيءفیبدأينبهوإنهلریدعلي
األمرفیخرجإيلمنهجوابهمنساعتهمنغریمسأليتوقدأخربينالبارحة

مبجیئكإيلوأمرينأنأخربكابحلق.

املصدر: ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، 
الطبعة الثانية، 1395ق.، ج 2، ص 429-426.
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)یعينعلیا(
قالوا:بل نتواله، ونتربأ من تربأ منه.

فأخذكلرجلمنهمرجالًوأقبلوایقتلوهنمواحداًواحداً،حتقتلواستةمع
حجربنعديالكندي.12

وعنمسروق بن األجدعقال:مسعتعائشة بنت أيب بكرتقول:أما وهللا لو 
علم معاوية أن عند أهل الكوفة منعة ما اجرتأ على أن أيخذ حجرا وأصحابه من 
بينهم حت يقتلهم ابلشام، ولكن ابن آكلة األكباد علم أنه قد ذهب الناس، أما 

وهللا إن كانوا جلمجمة العرب عّزا ومنعة وفقها، وللىَّ دّر لبيد حيث قال:
ذهب الذين يعاش يف أكنافهم 

وبقيت يف خلف كجلد األجرب
ال ينفعون وال يرّجى خيهم 
ويعاب قائلهم وإن مل يشغب

وملابلغالربيع بن زايد احلارثيمنبيناحلارث بن كعب،وكانفاضالجلیال،
وكانعامالملعاویةعلى»خراسان«،وكاناحلسن بن أيب احلسنكاتبه،فلما
بلغهقتلمعاویةحجربنعدي،دعاهللاعزوجل.فقال:اللىَّهّم إن كان 
للربيع عندك خي، فأقبضه إليك وعّجل.فلمیربحمنجملسهحتمات.13

قالأحدإبسنادهعممبارك بن فضالة،قال:مسعتاحلسنیقول-وقد
ذكرمعاویةوقتلهحجراوأصحابه:»ويل ملن قتل حجرا وأصحاب حجر.«
قالأمحد:قلتلـيىي ابن سليمان:أبلغك أن حجرا كان مستجاب الدعوة؟

14.قال:نعم ، وكان من أفاضل أصحاب النيب
استنكراإلمامعليقتلحجرواصحابه،حینمادخلحجرعلیهبعد
ضربةابنملجمله،عنابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن عبد هللا بن زرير 

الغافقيقال:مسعتعلیًایقول:
بعذراء مثلهم كمثل اصحاب األخدود،  نفر  سيقتل سبعة  العراق!15 »اي أهل 
منهم حجر بن عدي األدبر وأصحابه، يقتلهم معاوية ابلعذراء من دمشق، كلهم 
من أهل الكوفة.«16 ویشریيفقوله:»مثلهمكمثلأصحاباالخدود«

لالیةالشریفة: 
»َو ما ننََقُموا ِمننُْهْم ِإالىَّ َأْن ينُْؤِمُنوا اِبللىَِّ اْلَعزيِز احْلَميد.«17

وأصحابه،وجاءهذا قتلهحجراً استنكراإلماماحلسنیعلىمعاویة
االستنكاريفإحدىالرسائلاليتكتبهااإلمامإىلمعاویة،قالفیها:

»ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين املخبتنی؟ الذين كانوا يستفظعون البدع، 
وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر، فقتلتهم ظلماً وعدواانً، من بعد ما أعطيتهم 

املواثيق الغليظة والعهود املؤّكدة، جرأة على هللا واستخفافاً بعهده.«18
رويانهملاأخذيفقیودهسائرااىلالشامتلقتهبناتهيفالطریقوهنیبكنی
فمالحنوهن،وقالاسكنت،فسكنت،فقال:اتقنی هللا عز وجل واصربن فإين 
أرجوا من ريب يف وجهي هذا إحدى احلسنينی إما الشهادة وهي السعادة، وإما 
مؤنتكن هو هللا  يرزقكن ويكفيين  الذي كان  وإن  عاقبة،  إليكن يف  االنصراف 

تعاىل، وهو حي ال ميوت، أرجوا أن ال يضيعكن وأن يفظين فيكن.19

هدم القرب الشريف
يفمرجعذراءعند»غوطةدمشق«عنداملدخلالشمايلإذانظرتإىل

یساركوأنتقادممنمشالالعاصمةدمشقترتائىلكمأذنة،وهومقام
حجربنعديالكندي،وقدُدفنمعهستةرجالمنصحابته.

يفصیفعام2013م.يفمنتصفاألزمةعادالتاریخیكررجرائمهالفظیعة
.وخواصأمریاملؤمننیعليبنأيبطالبحبقأصحابرسولهللا
عادأحفادمعاویةلقتلحجربنعدياألدبرمرةاثنیة،وكأنهملیرتوغلیلهم
أولمرة،فقدأقدمتجمموعةتكفرییةحتملاسملواءاإلسالمالذيأسسه
زهرانعلوشإبیعازمنبعضالدولالعربیةبنبشقربالصحايباجللیلحجر
بنعديالكندي،ومعهثلةمنأصحابهيفمدینةعدراالبلدأومایعرف
اترخییامرجعذراءفاستخرجوااجلثامنیالطاهرة،ومتنقلهاإىلمكانجمهول،
وذلكابعرتافاتوبیاانتصدرتونشرتمنتلكاجملموعةالتكفرییةتلك
الفرتة،وقدعاثوافساداوخراابيفاملقامالشریف،وقاموابكسر،وحرقاملنرب
األثرياملوجودابملقام،وكسرالقفصالفضيالذيكانفوقالقربالشریف
ابالضافةإىلسرقةبعضاآلاثروالتحفاملوجودةفیه،وقامتالعدیدمن
املؤسساتاإلسالمیةوالعربیةواحلكومیةيفالعاملذلكالوقتبتوثیقاحلدث
اإلجراميوأدلتببیاانتاستنكاروشجبهلذاالعملالشائنالذيالمیت

لإلسالمواإلنسانیةبشيء.20
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اخلطراحملدقهبم،فیمالوتقاعسواعننصرةاإلمام،فقاممالك األشرت
وألقىخطبةبنّیهلمفضلاإلمامعليووجوبنصرته،مثتقّدمعمار 

.بن ايسر،وألقىكلمةبنّیفیهافضلأهلالبیت
وأوصاان بیننا رسولهللا تركهم الذي علي اإلمام مقدمتهم ويف

إبتباعهمونصرهتم،مثقامحجربنعديالكندي،فقال:
أيها الناس! هذا احلسن بن علي بن أيب طالب وهو من عرفتم، أحد أبويه النيب 
األمي واآلخر اإلمام الرضي املأمون الوصي وهو أحد اللذين ليس هلما يف 
اإلسالم شبيه. سيدي شباب أهل اجلنة وسيدي سادات العرب، أكملهم صالحاً 
وأفضلهم علماً وعقاًل، وهو رسول أبيه إليكم يدعوكم إىل احلق، ويسألكم النصر، 
فالسعيد وهللا من ودهم ونصرهم، والشقي من ختلف عنهم بنفسه عن مواساهتم، 
فانفروا معه واحتسبوا يف ذلك اآلخرة، فإن هللا ال يضيع أجر احملسننی.فأجاب

الناسكلهمابلسمعوالطاعة.4
قالابن األثي:

ورويانحجرقامخیطبابلناسيف»الكوفة«:
أيها الناس أجيبوا أمياملؤمننی، وانفروا خفافا وثقاال، مّروا وأان أولكم فأذعن الناس 

للمسي.5
أنشدحجريفمعركةاجلملوهوقائدقبیلتهكندةحتترایةاإلمامعليبن

:أيبطالب
يننا ربننننا سلنم لنننا عنلنننيا 

سلنم لننا املنبارك الننمننضيا
املنؤمن النموحند التنقيا 

ال خننطننل الننرأي وال غنننويننا
بنل هناداي منوفنقا مهداي 

واحنفظه ريب واحنفظ النبيا
فنيه فننقد كنان لنه ولننينا 

ثننم ارتنننضناه بنننعننده وصيننا

يف وقعة النهروان
شاركحجربنعديالكندييفوقعةالنهروانضداخلوارجالذینخرجوا
أيبسفیانحیثوضع بن معاویة من ودهاء عليمبكر اإلمام على
اإلمامعليبنأيبطالبحجربنعديالكنديعلىمیمنتهوشبث 

بن ربعيعلىمیسرته،وقاتلحجرقتالالشجعاناألقوایء.6
نقلتلناكتبالتاریخواملوسوعاتالرجالیةحلجربنعديبناألدبرعدد
مناألبیاتالشعریةارجتزهايفوقائعكثریةحضرهابنفسهمنهایومجرح

اإلمامعليمنابن ملجم املرادي:
فنيا أسفنا على النموىل التنقي
أبننو األطنهار حنيندرة الننزكي

قننتنلننه كنننافننر حنننث زنننينم
لنننعيننن فنناسق ننغننل شنقنني

فلمابصربهامامعليبنأيبطالب،ومسعشعرهقالله:
»كيف يل بك إذا ُدعيت إىل الرباءة مين، فما عساك أن تقول؟«

فقال:وهللا اي أمياملؤمننی لو ُقطّعت ابلسيف إراب إراب، وُأضرم يل النار، وألقيت 
فيها ألثرت ذلك على الرباءة منك.

فقال:»وفقت لكل خي جزاك هللا خيا عن أهل بيت نبيك.«7

شهادته
مواقفهم على ثبتوا الذین الصحابة اهم أحد الكندي عدي بن حجر
ومبادئهم،وقدموادمائهميفسبیلالثباتعلىاجلادةالقومیة،ويفسبیل
نصرةاحلقرغمانهأسلممتأخراقبلوفاةالنيببسنتنیإالانهكانأحد
رجاالتالدعوةاإلسالمیةالذیننصروااحلقوملخیذلوهوكانتلهمواقف
عدیدةيفالذبعنحیاضاإلسالم،وكلكتبالتاریخوالرجالذكرت
حجربنعديالذكراحلسنواعتربتهمنزهادوأكابرالصحابة،وذكرت
أسبابوكیفیةمقتلهالذيكانضریبةلوقفتهمعاحلقوهذهمجلةمنرواایت

كتباملؤرخنی:
روى أحد بن حنبليفكتابه»اببالزهد«،واحلاكميف»املستدرك«من
الصالة فمضى يف  فقالحجر: اخلطبة، زايد أطال قال: ابن سيين طریق
خطبته.فحصبهحجروالناس،فنزلزایدوكتبإىلمعاویةبنأيبسفیان
،فكتبإلیهأنسرّحبهإيلاَّ،فلماقدمقال:السالم عليك اي أمياملؤمننی.

فقال:أو أمياملؤمننی أان؟
قال:نعم.فأمربقتله،فقالحجر:ال تطلقوا عين حديدا وال تغسلوا عين دما، 

فإين الٍق معاوية ابجلادة، وإين خماصم.8
ذكرابن األثي اجلزري:

أنحجربنعديكانمنأعیانالصحابةوملاويلزایدالعراق،وأظهرمن
الغلظةوسوءالسریةماأظهر،خلعهحجرواتبعهمجاعةمنشیعةعليبن
أيبطالبوحصبهیومايفأتخریالصالةهووأصحابه،فكتبفیهزاید
اىلمعاویة،فأمرهأنیبعثبهوأبصحابهإلیه،فبعثهبممعوائل بن حجر 
إين ألول  قال: فلماأشرفعلىمرج»عذراء«، احلضرمي،ومعهمجاعة،
املسلمنی كرّب يف نواحيها.فأُنزلهووأصحابهعذراءوهيقریةعند»دمشق«.
فأمرمعاویةبقتلهم،فشّفعأصحابهيفبعضهمفشّفعهم،مثقتلحجروستة
معه،وأطلقستة،وملاأرادواقتلهصلىركعتنی،مثقال:لوال تظنوا يب غي 
الذي يب ألطلتهما.وقال:ال تنزعوا عين حديدا وال تغسلوا عين دما، فإين الٍق 

معاوية على اجلادة.9
بن معاویة قتل فیها قال: ومخسنی إحدى عام حوادث يف خليفة ذكر
أيبسفیانحجربنعدياألدبرومعهحمرز بن شهاب،وقبيصة بن ضبيعة بن 

حرملة القيسي،وصيفي بن فسيل.10
كانزايد ابن مسيةمنأدهىعمالمعاویةيفخلقاالضطراابتوالفنتبنی
القبائل،وممایؤثرعنهأنهعندماهماَّابلقبضعلىحجربنعديالكندي،
أمرحمّمد بن األشعث الكنديابلقبضعلیههادفامنوراءذلكذرعبذور
الكوفةلیسرتیحمن قبائل قبیلةكندة،وهيمنأقوى الفتنةوالشقاقيف
وحدهتا،ویلهيكلمنأنصارمّمدأبعدائهاجلدد،ولكنحجرفوتعلیه

هذهالفرصة.11
ورويأنهعندماوضعواللقتلقالواحلجروأصحابه:تربؤون من هذا الرجل؟

سیرة األخیار

سیرة األخیار
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يوم الخالص في ظل

قالالبخاري:
إن األحاديث يف صاحب الزمان، الغائب عن العيان، املوجود يف كل األزمان، 
كثية متضافرة، وأصحابه قد خلصوا من الريب وسلموا من العيب، وأخذوا بطريق 
اهلداية، وسلكوا من طريق احلق إىل التحقيق، وبه ختمت اخلالفة واإلمامة، وهو إمام 
منذ وفاة أبيه إىل يوم القيامة، يدعو الناس إىل ملته، وهي ملة النيب، عن اإلمام 

.املهدي املنتظر
القائم ظّل يف اخلالص »یوم يفكتابه سليمان كامل  املؤلف یتحدث
املهدي«مبنیمنخاللفصولكتابهاملتعددةواهلامةوأبسلوبسهل
هویته حدود ،املهدي عهد عالمات والروایة النقل يف أمنی بسیط
عمره غیابه، فائدة عصره، دالئل غیبته، أخبار وجوده، أخبار وصفاته،
املدید،قضیةالسردابوغیبتهالصغرىوالكربى،أنصارهویوماخلالص.كما
یتحدثعنتفاصیلخطةسریةيفاملعاركإبتداءمننزولاملسیحإىل
األرضوانتهاءبظهوراملسیحالدجال،هذاوملیغفلأنیسلطالضوءعلى
العلموالفقهاء،احلكامواألمراء الرجالوالنساء،أهل أهلآخرالزمانمن
و...وعلىاآلایتواخلوارقمنالصواعقوالقحطواخلرابوالناروالریح

والقذفوالصیحةوالنداء.
الظهور الیوم عن تتحدث الکتب أفضل من اخلالص« »یوم انکتاب
وعالماته.جیمععددمناالحادیثعنالرسولواالئّمةکما
یتناولماحیصليفآخرالّزمانمنأحداثقبلظهوراملهدياملنتظرو
فیمایلیسیعرضاملختصريفکتابمقسماعلیعدةأجزاءحبیثیعرض
خیّص فیما حدی علی إمام وکل الرسول أحادیث جزء کل

عالماتالظهورونبوءاتآخرالّزمان.
قالكاملسلیمانيفمقدمةکتابه:

و قبل أن تتعّجب من كتابيت يف هذا املوضوع ابلذات، يف عصران الاّلمبايل، أجيب 
يدل على عدم  تعاىل، ال  و  تبارك  اخلالق  لوجود  الناس  إنكار  على خاطرتك أبن 

وجوده، كما أن إنكارهم للبعث و احلساب، ال يعين أنه لن يكون بعث و ال حساب! 
.و مثل ذلك إنكار وجود املهدي

أعرف  أن  اخلاصة  ظرويف  يل  يّسرت  فقد  العلم؛  حشرية  عن  تتنازل  ال  و  فاقرأ! 
آخرالّزمان، مث تيّقنت أنين و أنك من أهل آخرالزمان، بعد قراءة وصفهم إمجاال و 
تفصيال، فبعثين الواقع الذي زاملت أهل آخرالّزمان فيه، إىل الكالم يف هذا املوضوع، 

حيث رأيتين منهم، و رأيت لزاما علّي أن أقول هلم بصراحة:
حنن الذين يظّلنا آخرالّزمان؛ 

و حنن كقوم عاد و مثود، و كإخوان لوط!
فلم يقع عندي استنساب لغي هذا املوضوع يف وقتنا احلاضر ملخاطبة اثننی: 

إّما جاهل أمّي يف هذا املوضوع، مل يستوعب قضية املهدّي يف حجمها و أبعادها، 
و خيشى إن هو تعّرض هلا أن يضيع يف حجمها و أبعادها.. فال غرو أن  أضعه يف 

الطريق؛
و إّما عامل عارف يف غي هذا املوضوع، ال يريد أن خيوض فيه عن عمد أو عن غي 
عمد، و إن كانت ال تعجز ذهنه األبعاد، و ال ختيفه ضخامة احلجم إذا أراد التفّهم 
و الفهم، بل جيفله شي ء ال يعرف كيف يفصح عنه، فيغب عن الكالم فيه. فال 
مانع من تشجيعه على اإلفصاح ابلرأي، و تدريبه على الصراحة يف قول احلق رغم 

أن الناس ينغضون إليه برؤوسهم، و يقولون ما يقولون.
و هبذه النّية، أنقل إىل االثننی كّل ما وصلت إليه بعد حبث سنوات و جهد أعوام 
و استقصاء كتب، اتركا هلما حرية الرأي عند ما يتنازع فكرمها عامال التصديق أو 

اإلنكار. و هديف من وراء ذلك:
أن يعرف اجلاهل، و تنجلي يف ذهنه هذه احلقيقة؛

و أن يتشّجع العامل على قول احلق، قبل أن يضيع الناس عن كلمة احلق اليت ال 
تضيع...1
وقال:

...و أمس مل يرّد الطوفان عناد قوم نوح، و ال جنا ابنه حنی وقف على جبل 
املكابرين؛

و أمس مل مينع خسف مدائن لوط هزء قومه حنی جاؤا إىل حرمه ليفضحوا لوطا 
يف ضيفه؛

القائم المهدي

و بعدمها، مل يدفع الغرق عن فرعون و جنوده تكذيبهم ملوسى و هارون؛
و ال أحرقت انر النمرود إميان إبراهيم من قبل.

و اليوم.. نقول مع املهدّي، ما قاله ألحد الذين شّرفهم الّل بسفارته: 
ال ألمر الّل تعقلون، و ال من أوليائه تقبلون؟! 

»ِحْكَمٌة ابِلَغٌة َفما تنُْغِن النُُّذر.«2 
مث نرتضي اإلميان به و إن كفر غيان، و نتأسى بقوله - و هو عدل القرآن - حيث 
قال: »ألّن الّل معنا، فال فاقة بنا إىل غيه. و احلّق معنا، فلن يوحشنا من قعد عّنا.«3 
أال إهنا أمور حمتومة ستقع دون مشورتنا و رضاان. و هي غي مفتقرة إلمياننا هبا، ألهنا 

كموسم حّر إذا حّل، و كعارض قّر إذا استقّر، ال يرفعهما إال من أنزهلما.
و قد قيل للباقر: هل يبدو لّل يف احملتوم؟ أي هل يغّي الّل أمرا كان قد قّدره 

حمتوما؟ 
فقال: »نعم.« 

فقيل: فنخاف أن يبدو لّل يف القائم. 
:فقال

»القائم من امليعاد. )أي أن أمره مؤقت مبيعاد ليس لّل فيه بداء(، مشيا جبوابه إىل 
قول الّل عّز و جّل: 

»ِإنىَّ َاللىَََّ الََ خُيِْلُف اَْلِميعََاَد«3و4
هذاالكتابموجهإىلكلإنسانحي،یؤمنابهللوالُرسلوالیوماآلخر،
حیثانهیكونواقعسیحدثالماليفآخرالزمان،وهدفهإطالعالقراء
علىأمرحصلكلمایسبقهمنعالقات...وحیصلالیومكلمایواكب
حدوثهمنعالماتظهوراإلماماملهديعلیهالسالمهذااملخلصاملنتظر
الذيذللالنيب،والعلماءمنبعدهعلىحقیقةظهورهيفآخرالّزمان

منقذالبشریة.
قالاملؤلفلعلةمّسيكتابهبـ»یوماخلالص«يفمقّدمة:

فذلك أن النيّب و سّلم قد تكّرم بتسمية ذلك اليوم كذلك، بل تكّرم بتسميته 
كذلك املسيح من قبل، كما أن الّل تبارك و تعاىل قد مسّاه »يوم الفتح«. و 
كذلك مسّاه اإلمام الصادق. فتربّكنا بتسميته: يوم اخلالص، و بنعته بيوم الفتح.6
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دعاء »اللهّم کن لوليك الفرج...«

»اللاَُّهماَُّكْنِلَولِیَِّكفـاَُلِنْبِنفـاَُلٍن]احُلجاَِّةبناحَلَسن[يف
َهِذهِالساَّاَعِةَويفُكلَِساَعٍةَولِّیاًَوَحاِفظاًَواَنِصراًَوَدلِیاًل
ُتْسِكَنُهأَْرَضَكَطْوعاًَومُتَتَِّعُه َوقَاِئداًَوَعْوانًَوَعْیناًَحتاَّ

ِفیَهاَطوِیال«
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مؤسسةموعودالعصر


