االمام املهدي (ع) ارسل رسوله ووصيه واليماني املوعود السيد امحد احلسن فهل من ناصر ينصره
وصية رسول هللا ى ليلة وفاته

413

عن أبي عبد هللا ش عن آبائه عن أمير املؤمنين ش قال :قال
رسول هللا ى ((في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي ش ،يا أبا
الحسن ،أحضرصحيفة ودواة ،فأملى رسول هللا ى وصيته حتى
أنتهى إلى هذا املوضع فقال :يا علي ،إنه سيكون من بعدي إثنا
ً
ً
عشر إماما ومن بعدهم إثنا عشر مهديا فأنت يا علي أول األثني
عشرإمام ،وساق الحديث إلى أن قال وليسلمها الحسن ش إلى
ً
أبنه محمد املستحفظ من آل محمد ى فذلك إثنا عشر إماما،
ً
ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها
إلى إبنه أول املهديين له ثالثة أسامي أسم كأسمي واسم أبي وهو
عبد هللا وأحمد واألسم الثالث املهدي هو أول املؤمنين))

ُ
بعض الكتب التي ذكرت بها الوصية
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قنـاة املنقـذ العاملـي
القمـــــــــــر  :نايل سات
الـتــــــــــردد11095 :
معدل الترميز27500 :
القطبـيــــــةH :

the savior

السيـ ــد أحمـ ــد الحسـ ــن

www.nsr313.com

هو أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن محمد بن الحسن
بن علي بن محمد ابن علي بن مو�سى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
بن علي بن أبي طالب عليهم الصالة والسالم .وهو و�صي ورسول اإلمام
املهدي محمد بن الحسن إلى الناس كافة واليماني املوعود واملهدي الذي
ً
بشر بوالدته رسول هللا في آخر الزمان ،وهو أيضا رسول من عي�سى وإيليا.
إنطلق السيد أحمد الحسن بدعوته اإللهية الكبرى عام 1999م في النجف عاصمة
ً
دولة العدل اإللهي ،ومنه انتشرت إلى العالم كله .جاء محتجا بالنص (الذي
تمثله وصية جده رسول هللا املذكور فيها باسمه ومنزلته) ،والعلم الذي به تحدى
كبار علماء األديان والطوائف كلها ،وراية البيعة هلل والدعوة الى حاكمية هللا.
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االفتتاحية
المنقذ حقيقة ال وهم

من بين املقوالت التي يكررها امللحدون ،زعمهم أن األديان نشأت
ً
عموما لتمارس وظيفة تخديرية ،ويركزون أكثرعلى قضية املنقذ
ً
ً
العالمي ألنها ،بحسب ما يتوهمون ،تقدم مثاال واضحا لفلسفة
التخدير ،فهي تعد املؤمنين بعزاء ،أو بتعويض مؤجل عن الحياة
القاسية التي يعيشونها ،وبزعمهم إن هذا هو السر وراء انتشار
قصة املنقذ في الثقافات اإلنسانية املختلفة ،ومن بينها ثقافات
وثنية.
ً
يغفل املسوقون لهذه املقولة عن جملة حقائق تطيح تماما
بأوهامهم ،منها إن قصة املنقذ مرتبطة بآخر الزمان في جميع
نسخها املتداولة في الثقافات املختلفة ،وهذا السيناريو ،كما ال
ً
ً
يخفى ،ال يشكل عزاء ،وال تعويضا مناسبا للمضطهدين ،إذ أين
العزاء ،أو التعويض إذا كنت تخبرهم أنهم لن يحصلوا في حياتهم
عل �شيء باملرة؟ أكثر من هذا لو كان األمر كما يتصوره امللحدون
لكان اختيارقصة القيامة والجزاء األخروي أكثرحصافة ،وأقوى
ً
اقناعا ،فهي وإن كانت تعد بجزاء في حياة أخرى إال أنه ،بالنتيجة،
جزاء سيقع في اليد ،بعكس ما تعد به قصة املنقذ ،التي تمنح
الجزاء ألناس ال تربطهم صلة بمن يؤمن بها ،أي بقصة املنقذ.

جانب من احملاضرة االوىل يف التنمية البشرية
التي اقيمت يف حسينية انصار االمام املهدي (ع) يف البصرة
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من علم السيد أحمد
َ
ُسؤال :164 /ما معنى قوله تعالى﴿ :فال
ُّ ُ
ْ ُ َ َ
وم﴾ ( ) ؟
أق ِسم ِبموا ِق ِع النج ِ
الجواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على
محمد وآل محمد األئمة واملهديين
النجوم هم :آل محمد ( ) ،قال رسول
هللا ( :إن أهل بيتي أمان ألهل األرض
كما أن النجوم أمان ألهل السماء) ( ).
أما مواقع النجوم في السماء ففيها آية
من آيات هللا سبحانه وتعالى ،فالنجوم
السبعة الدالة على نجمة الجدي في
السماء يمثلون آل محمد  ،فالثالثة
ً
ً
األولى تمثل( :محمدا وعليا وفاطمة )،
أما األربعة البقية فهي دالة بحسب
ترتيبها ؛ االثنان األقرب إلى الثالثة هما
(الحسن والحسين عليهما السالم)،
واالثنان األخريان أحدهما تدل على
(األئمة الثمانية) ،واألخرى تدل على
اإلمام املهدي  ،وهما األقرب إلى نجمة
الجدي.
وكل هذه النجوم هي دالة على الجدي
في السماء .والجدي هو دليل القبلة،
فبه يستدل الناس على القبلة في الليل
املظلم  ،والقبلة هي جهة السجود إلى
هللا سبحانه وتعالى ،فنجمة الجدي هي
ّ
املعرفة
الدالة على اإلمام املهدي  ،أي ِ
به ( ) ،وهذا شأن النجوم في السماء.
ونجمة الجدي هي النجمة الوحيدة
الثابتة في السماء ،وهي ال تتحرك؛ ألنها
واقعة على محور دوران األرض.
َ
َ َ َ َ
قال تعالىَ :
﴿و ِإ َّن ُه ل َق َس ٌم ل ْو ت ْعل ُمون
َ
َ
يم * إ َّن ُه َل ُق ْر ٌ
ٌ
َعظ ٌ
اب
ِ
آن ك ْ ُِر َيم * َِفي َِك ْت ٍ
ِ
َم ْك ُنو ٍن * ال َي َم ُّس ُه إ َّل الط َّه ُرون * تنزيلٌ
ِ
ْ َ ّ ْ َ َ َ َِ َ َ َ ْ
َ
يث َأ ْن ُتمْ
الين * أف ِبهذا الح ِد ِ
ِمن ر ِب الع ِ
ُ َ
ّ
ُم ْد ِهنون …﴾ ( ) ،أي إن هذا القسم
قسم بنجمة الجدي ،وهو املهدي األول
الدال على اإلمام املهدي ،والنجوم

الحسن :صفحة خاصة بالتعريف بعلم السيد أحمد الحسن من خالل عرض نماذج منه»

ما معىن القسم مبواقع النجوم؟

الدالة عليها هم :محمد وعلي وفاطمة
والحسن والحسين واألئمة واإلمام
املهدي  ،) ( وهم النجوم الدالة على
نجمة الجدي أو املهدي األول ،ذلك
َّ ُ
عرفوا الناس به من خالل كالمهم
أنهم
والروايات التي وردت عنهم ،وكذلك من
خالل الرؤى التي يراها املؤمنون بهم (
) ،وهم يشيرون إلى إتباع املهدي األول؛
ألنه نجمة الجدي الدالة على القبلة،
أي إنه الدليل إلى اإلمام املهدي  ،قال
َ
﴿وإ َّن ُه َل َق َس ٌم َل ْو َت ْع َل ُمو َن َعظ ٌ
يم﴾
ِ
تعالىِ :
( ).
َ َّ َ َ َ َ ُ َ
وفي آية أخرى ﴿ :عم يتساءلون
َّ ْ
* َع ِن الن َب ِأ ال َع ِظ ِيم ﴾ ( ) ،أي هو
املهدي األول واليماني .
﴿إ َّن ُه َل ُق ْر ٌ
آن َكر ٌ
يم﴾ :أي إنه
ِ
ِ
القرآن الناطق؛ ألن أول املهديين
َّ ْ ُ َ َ
﴿ال َي َم ُّس ُه ِإل الط َّه ُرون﴾ :ال
ً
يعرف شيئا من حقيقته إال
املطهرون ،وهم الثالث مائة
وثالثة عشر أصحاب اإلمام
املهدي .
ْ
ََ َ
َ
َأ ْن ُتمْ
يث
﴿أف ِب َهذا
الح ِد ِ
ُ َ
ُم ْد ِهنون﴾ :أي بهذا الحديث
أنتم شاكون.
ََ
َ َْ
ْ
َ
وقال تعالى﴿ :والفجر * وليال
َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َّ ْ ٍ َ
َ
ْ
عش ٍر* والشف ِع والوت ِر* واللي ِل ِإذا يس ِر*
َ َ
َه ْل ِفي ذ ِل َك ق َس ٌم ِل ِذي ِح ْج ٍر﴾ ( ).
ََ
َ َْ
﴿ول َي ٍال
﴿والف ْج ِر﴾ :هو اإلمام املهدي ،
ْ
َعش ٍر﴾ :هم األئمة  ،عبر عنهم الليالي
ألنهم عاشوا في دولة الظاملين.
َ َّ ْ ْ ْ
﴿والشف ِع َوال َوتر﴾ :الشفع علي وفاطمة
عليهما السالم ،والوتر هو رسول هللا ،
عبر عن علي وفاطمة عليهما السالم
بالشفع؛ ألنهما نور واحد ،وعبر عن
رسول هللا بالوتر؛ ألنه ال نظير له في
الخلق ( ).
َ َّ ْ َ
َ
ْ
﴿واللي ِل ِإذا يس ِر﴾ :أي إذا انقضت دولة

الظاملين والظلم والظالم املرافق لها،
كأنها ليل يم�ضي ويذهب عند بزوغ فجر
اإلمام املهدي .
َ
َ
َ
ْ
َ
ٌ
﴿ه ْل ِفي ذ ِل َك قسم ِل ِذي ِحج ٍر﴾ :قسم
هو املهدي األول ،أي هل في ذلك داللة
كاف في معرفة املهدي األول.
وبيان
َ َ ْ َ َ ٍَ ْ َ َ
ََ َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ات
ْ﴿ ألم تر كي َّف َفعل ربَك ِب ْع ُ ٍاد * ِإرم ْذ ِ
ْ ُ ْ ْ
َ
الد
ال ِع َم ِاد * َّال ِتي لم يخلق ِمثل َها ِفي ْ ال ِب ِ
َّ ْ
ود الذ َ
* َوث ُم َ
الصخ َر ِبال َو ِاد *
ين َ َج ُابوا
ِ
َّ َ َ َ
َ
ْ َ
ين طغ ْوا ِفي
َو ِف ْر َع ْون ِذَي ال ْوت ِاد * ال ِذ
ْالبالد * َفأ ْك َث ُروا ف َيها ْال َف َس َاد * َف َ
ص َّب
َِ ِ
َِ
َ
ط َع َذاب * إ َّن َ َّبكَ
َ
ْ
ُّ
ْ
َ
َعل ْي ِهم ربك سو
ِ ر
ٍ

وهو علي  وهو اإلمام املهدي  ،… وهو
املهدي األول … ،وهم مالئكة هللا الذين
يأتمرون بأمرجند هللا سبحانه وتعالى.
من كتاب املتشابهات للسيد أحمد
الحسن
---------------------

ّ
َلب ْال ْر َ
ص ِاد ﴾ ( ) ،أي إن (روح املهدي
ِ ِ
األول) هي من جند هللا ،وكانت مع علي
بن أبي طالب  عندما أنزل جند هللا من
املالئكة العذاب بعاد وثمود وفرعون،
الذين طغوا في البالد ( ).
ومالئكة هللا وجنود هللا يأتمرون بأمر
املهدي األول ،كما أنه يأتمر بأمر اإلمام
املهدي  ،حتى يصل األمر إلى علي ،
وهكذا علي  يأتمربأمرمحمد  ،ومحمد
بأمرهللا.
فالذي أنزل العذاب باألمم املتمردة
هو هللا سبحانه وتعالى ،وهو محمد ،

وعن أبي جعفر  ،قال( :إنما نحن كنجوم
السماء كلما غاب نجم طلع نجم ،حتى إذا
أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم ،غيب هللا
عنكم نجمكم ،فاستوت بنو عبد املطلب  ،فلم
يعرف أي من أي  ،فإذا طلع نجمكم فاحمدوا
ربكم) الكافي  :ج 1ص 338باب في الغيبة ،ح.8
 االمالي للشيخ الصدوق  :ص.738 فاملهدي األول هو من يشير ويدل الناس إلىاإلمام املهدي بشكل خاص واألئمة بشكل
عام ويعرفهم حق األئمة  ،وهذا ما نطقت به
رواياتهم  ،فورد ذكراإلمام الصادق  للمهديين
ووصفهم بـأنهم (قوم من شيعتنا يدعون الناس
إلى مواالتنا ومعرفة حقنا) كمال الدين وتمام
النعمة  :ص 358ح ،56وفي الحديث اآلخر:
(فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها

الدنيا واآلخرة طريقان خمتلفان

َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َْ
اجلة َع َّجلنا
سؤال :165 /قوله تعالى﴿ :من كان يريد الع ِ
صالهاَ
َل ُه ف َيها َما َن َش ُاء لَ ْن ُنر ُيد ُث َّم َج َع ْل َنا ِ َل ُه َج َه َّن َم َي ْ
ً ِ
َ
ْ ِ ً
َِ ْ َ
َمذ ُموما ُ َم ْد ُحورا * َو َم ْن أ َر َاد ال ِخ َرة َو َس َعى ل َها َس ْع َي َها َو ُه َو
ْ ُ ً
ْ َ َ َ َ
ُمؤ ِم ٌن فأول ِئ َك كان َس ْع ُي ُه ْم َمشكورا﴾ ( ).
الجواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد
األئمة واملهديين
الدنيا واآلخرة طريقان مختلفان ،هذا إلى املشرق ،وهذا
إلى املغرب .فمن توجه إلى أحدهما جعل األخرى في ظهره،
فال يجتمعان في عين إنسان ،وال يجتمعان في قلب إنسان.
ال يجتمع حب الدنيا وحب اآلخرة في قلب إنسان ( ) .كيف،
وهللا ال تساوي الدنيا عنده جناح بعوضة ،ولو كانت لها
قيمة عنده ملا كان لكافر فيها شربة املاء ( ) .كيف ،وهللا
لم ينظرإلى عالم األجسام منذ خلقه ( ) ؟ كيف وكيف ...
َ َ ُ َّ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َ َ ُ َّ َّ ُ ْ َّ
الله ْال َغ ُر ُ
ور﴾ ( ).
﴿فال تغرنكم الحياة الدنيا وال يغرنكم ب
ِ
َ ْ َ َ
ان ُير ُيد ْال َعاج َل َة﴾ :أي الدنياَ ِ ،
﴿ع َّج ْل َنا َل ُه ف َيها ماَ
ِ
ِ
﴿من كَ ْ ُ ُِ
َ َ
نش ُاء ِلن ن ِريد﴾ :أي أعطاه هللا فيها إذا أراد هللا ،ويعطي
هللا ما يريد إعطاءه ملن يريد إعطاءه ،فربما يطلب
اإلنسان الدنيا ويخسراآلخرة ،ولكنه ال يحصل على �شيء
من الدنيا ،فيخسرالدنيا واآلخرة.
ثم تكون نتيجة طالب الدنيا في اآلخرة خسارة عظيمة﴿ ،
ً
ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ ً
الها َمذ ُموما َم ْد ُحورا﴾ ( ).
ثم جعلنا له جهنم يص
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََْ َ ُ َ ُ ْ
ٌ
﴿ومن أراد ال ِخرة وسعى لها سعيها وهو مؤ ِمن﴾ :إرادة
الدنيا ال تحتاج إلى �شيء فقط النية واإلعراض عن
اآلخرة ،أما إرادة اآلخرة فتحتاج إلى اإليمان بولي هللا
األعظم والحجة في كل زمان ،وتحتاج إلى السعي مع ولي
هللا والحجة على الناس في كل زمان ،وهذا السعي هو من
َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َّ َ
ض الله
القرض الذي قال عنه تعالى﴿َ :من ذا ال ِذي يق ِر
َْ ً َ َ ً َُ َ
ضاع َف ُه َل ُه َو َل ُه أ ْج ٌر َكر ٌ
يم﴾ ( ).
قرضا حسنا في
ِ
ِ
ويقرض هللا :أي يصل اإلمام بصلة ( ) ،إما مادية في
أموال ،أو يسعى بجهده مع ولي هللا ،ويجاهد مع ولي هللا
ً
بلسانه ويده ،والصلة األخيرة أفضل قطعا من األولى.
وهؤالء الذي يسعون مع ولي هللا بعد اإليمان به؛ ألن
اإليمان به هو اإليمان باهلل سبحانه وتعالى َ
﴿س ْع ُي ُه ْم
ْ ُ ً
َمشكورا﴾ ،والذي يشكرهم هو هللا سبحانه وتعالى؛
ألنهم أقرضوه هو سبحانه وتعالى ،فقد جعل سبحانه
ً
هذا األمر (السعي مع اإلمام) قرضا هلل وعلى هللا سداده،
فيكون سداد هللا هو شكر هؤالء؛ ألنهم عباد شاكرون،
فقد شكروا نعمة هللا عليهم بولي هللا وسعوا معه إلى هللا،

َ َ ٌ ْ َ َ َّ
الش ُك ُ
ور﴾ ( ).
﴿وق ِليل ِمن ِعب ِادي
وشكر هللا لعبد هو نعمة ما بعدها نعمة؛ ألنها خاصة
بآل محمد فمن شكره هللا كان منهم( ،سلمان منا أهل
البيت) ( ) .انظر ماذا قال تعالى في سورتهم وهي (هل
ْ ُ ً
ُ
َ َ َ َُ
َ َ
﴿إ َّن َهذا كان لك ْم َج َز ًاء َوكان َس ْع ُيك ْم َمشكورا ﴾
أتى)ِ :
( ) ،وهؤالء الذين سعيهم مشكور في سورة (هل أتى)
هم :محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين واألئمة
وواالهم وجاهد معهم
واملهديون  ،فمن سعى سعيهم
َُ َ َ َ َ
ان َس ْع ُي ُهمْ
بماله وقلبه ولسانه ويده كان منهم﴿ ،فأول ِئك ك
ْ ُ ً
َمشكورا﴾ ( ) ،أي منا أهل البيت.
من كتاب املتشابهات للسيد أحمد الحسن
--------------------------------

 اإلسراء .19 – 18 : قال رسول هللا ( :الدنيا واآلخرة ضرتان بقدرما تقرب من أحدهماتبعد عن األخرى) عوالي اللئالي  :ج 1ص 278ح ،106وقال علي :
(إن الدنيا واآلخرة عدوان متفاوتان وسبيالن مختلفان ،فمن أحب
الدنيا وتوالها أبغض اآلخرة وعاداها .وهما بمنزلة املشرق واملغرب
وماش بينهما ،كلما قرب من واحد بعد من اآلخر ،وهما بعد ضرتان
) نهج البالغة /الحكم القصار(. )103
 قال اإلمام الصادق  في نصيحة ألحد أصحابه جاء فيها ( :يافضيل ابن يسار ،لو عدلت الدنيا عند هللا عز وجل جناح بعوضة
ما سقى عدوه منها شربة ماء) الكافي  :ج  2ص 246ح.5
 في تفسيرالفاتحة للمال صدراملتألهين  ،قال رسول هللا ( :إن هللالم ينظر إلى األجسام منذ خلقها) ،وفي الجامع الصغير للسيوطي:
ً
ّ
ج 1ص 273ح ،1780قال رسول هللا ( :إن هللا تعالى لم يخلق خلقا
ً
هو أبغض إليه من الدنيا ،وما نظرإليها منذ خلقها بغضا لها).
 فاطر.5 : اإلسراء .18 : الحديد .11 : انظر :الكافي  :ج 1ص ،537باب صلة االمام ،وفيه سبعة أحاديثمنها:
عن الخيبري ويونس بن ظبيان قاال :سمعنا أبا عبد هللا  يقول( :ما
من �شئ أحب إلى هللا من إخراج الدراهم إلى االمام وإن هللا ليجعل
له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد ،ثم قال  :إن هللا تعالى يقول في
كتابه :من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا
كثيرة ،قال :هو وهللا في صلة االمام خاصة).
وعن إسحاق بن عمار ،عن أبي إبراهيم  قال( :سألته عن قول هللا
ً
ً
عزوجل :من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر
كريم ،قال :نزلت في صلة االمام).
 سـبأ .13 : عيون أخبارالرضا  : ج 1ص 70ح.282 اإلنسان .22 : -اإلسراء .19 :

 الواقعة .75 : عن املفضل بن عمر الجعفي ،قال( :سمعتأبا عبد هللا  يقول في قول هللا عز وجل( :فال
أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون
عظيم ] يعني به اليمين بالبراءة من األئمة
يحلف بها الرجل يقول  :إن ذلك عند هللا عظيم
) من ال يحضره الفقيه  :ج 3ص ،377ح .4326

مثله) غيبة النعماني  :ص ،179أو الحديث
اآلخر الوارد عنهم بقولهم( :وال يسأل عن
�شيء بين صدفيها إال أجاب) املصدر املتقدم :
ص.250
 الواقعة .81 – 76 : أما بالنسبة الرتباط النجوم بآل البيتفقد تم تفصيل القول فيها في كتاب (املهدي
واملهديين في القرآن والسنة) وأما أن األئمة
يشيرون إلى املهدي األول في عالم الشهادة فعن
طريق رواياتهم التي وصفته أدق الوصف،
فراجع كتاب (البالغ املبين) و (النور املبين)،
من إصدارات أنصاراإلمام املهدي .
 من هذه األحاديث قول اإلمام الصادق حين خرجت الرايات السود من خرسان ،إذ
قال( :اجلسوا في بيوتكم فإذا
رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل
فانهدوا إلينا بالسالح) الغيبة
للنعماني :ص ،203واألئمة في
زمن القائم متوفون بأجمعهم
إال اإلمام القائم  فال يمكن
اجتماعهم إال في الرؤيا أو
الكشف عند أهل البصائر،
والكثير من الروايات غيرها،
راجع كتاب (فصل الخطاب
في حجية رؤيا أولي األلباب)
لألستاذ أحمد حطاب ،من
إصدارات أنصاراإلمام املهدي.
 ولعل في الرواية االتية اشارةالى املهدي األول بأنه هو النجم
الذي على األمة أن تصبر حتى
يظهرلهم :
عن أبان بن تغلب ،قال :قال لي أبو عبد هللا
( :يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة
يأرز العلم فيها بين املسجدين كما تأرز الحية
في جحرها ،يعني بين مكة واملدينة ،فبينما
هم كذلك إذ أطلع هللا عز وجل لهم نجمهم،
قال :قلت :وما السبطة ؟ قال :الفترة والغيبة
إلمامكم ،قال :قلت :فكيف نصنع فيما بين
ذلك ؟ فقال :كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع
هللا لكم نجمكم) كمال الدين وتمام النعمة :
ص.349
ً
وهو أيضا الذي يشير اليه كالم اإلمام علي
 ووصفه بأنه (طالع املشرق)  ...( :واعلموا
أنكم إن اتبعتم طالع املشرق سلك بكم مناهج
الرسول فتداويتم من العمى والصم والبكم

وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف ونبذتم الثقل
الفادح عن األعناق وال يبعد هللا إال من أبى
وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له ،وسيعلم
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) الكافي  :ج 8
ص.66 - 63
 النبأ . 2 – 1 : الفجر.5 – 1 : عن جابر عن أبي عبد هللا  قال قوله تعالى( :والفجر) هو القائم و (الليالي العشر) األئمة
عليهم السالم من الحسن إلى الحسن ،و
(الشفع) أمير املؤمنين وفاطمة عليهما السالم،
و (الوتر) هو هللا وحده ال شريك له (والليل إذا
يسر) هي دولة حبتر .فهي تسري إلى قيام القائم
 )بحاراألنوار :ج  24ص .78
 الفجر.14 – 6 : جاء في خطبة ألميراملؤمنين  تسمى التطنجية ... ( :ولوعلمتم ما كان بين آدم ونوح من عجائب
اصطنعتها ،وأمم أهلكتها :فحق عليهم القول،
فبئس ما كانوا يفعلون .أنا صاحب الطوفان
األول ،أنا صاحب الطوفان الثاني ،أنا صاحب
سيل العرم ،أنا صاحب األسرار املكنونات،
أنا صاحب عاد والجنات ،أنا صاحب ثمود
واآليات ،أنا مدمرها ،أنا مزلزلها ،أنا مرجعها،
أنا مهلكها ،أنا مدبرها ،أنا بأبيها ،أنا داحيها،
أنا مميتها ،أنا محييها  )...مشارق أنوار اليقين:
ص.264 - 263
وعن الرسول أنه قال  ( :يا علي كنت مع األنبياء
ً
ً
سرا ومعي جهرا ) نفحات األزهار للميالني  :ج5
ص.111
وعن سلمان املحمدي وأبي ذر الغفاري  عن
أمير املؤمنين  في حديث طويل جاء فيه ...( :
ً
أنا حملت نوحا في السفينة ،أنا صاحب يونس
في بطن الحوت ،وأنا الذي حاورت مو�سى في
البحر ،وأهلكت القرون األولى ،أعطيت علم
األنبياء واألوصياء ،وفصل الخطاب ،وبي تمت
نبوة محمد ،أنا أجريت األنهاروالبحار ،وفجرت
ً
األرض عيونا ،أنا كأب الدنيا لوجهها ،أنا عذاب
يوم الظلة ،أنا الخضر معلم مو�سى ،أنا معلم
داود وسليمان ،أنا ذو القرنين ،أنا الذي دفعت
سمكها بإذن هللا عز وجل ،أنا دحوت أرضها،
أنا عذاب يوم الظلة ،أنا املنادي من مكان
بعيد ،أنا دابة األرض  )...مشارق أنوار اليقين
 :ص .257

ذو القربى واملسكني وابن السبيل

َ َ ُْ
آت ذا الق ْرَبى
سؤال :166 /قال تعالى﴿ :و
َ ِ َُّ َْْ ً
َح َّق ُه َو ْ ِال ْسك َين َو ْاب َن َّ
الس ِب
يل وال تب ِذر تب ِذيرا
ِ
ِ
َّ ْ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َّ
ََ َ
َ
اط ِين وكان
* ِإن َالب ِذ ِرين ك َانوا ِإ ًخوان الشي ِ
ُ
َّ
ُ
الش ْيطان ِل َرِّب ِه كفورا﴾ ( ) .ما معنى هذه
اآلية؟ وكيف يكون التبذير؟ وهو ربما من
صغائر الذنوب بهذه الخطورة ويجعل
ً
اإلنسان أخا للشيطان مع أن كبائرالذنوب
َ ُ
ْ َ
لم يعبر عنها بهكذا تعبير﴿ :كانوا ِإخ َوان
َّ َ
اط ِين﴾ ؟!
الشي ِ
الجواب :بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على
محمد وآل محمد األئمة واملهديين
َ
َ
آت ذا
في اآلية التي
قبلها قال تعالى﴿ :و ِ
ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
يل وال
ُال ّقرب َى ح ًقه و ِالس ِكين وابن الس ِب ِ
محمد ( )،
ت َب ِذ ْر ت ْب ِذيرا﴾  .وذو القربى :آل
ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َّ
قال تعالى﴿ :قل ال أسألكم علي ِه أجرا ِإل
َْ َ ْ ُ
ال َو َّدة ِفي الق ْرَبى﴾ ( ) ،وهم مساكين هللا ،فال
يوجد إنسان يتذلل ويتمسكن بين يدي هللا
مثلهم ،فهم مساكين هللا.
ً
وابن السبيل أيضا هي في آل محمد  ،فابن
السبيل أي سبيل هللا ،أي طريق هللا ،فهم
أي آل محمد أبناء سبيل هللا ،وحقهم عند

كل إنسان هو كل ما يملك من مال وقوة
بدنية ،وكل ما وهبه هللا له فهو حقهم ،
أي أن يسعى معهم  ،بعد إيمانه بهم ،ألنه
يسعى بماله وجسده و … و … وكلها حقهم
الذي َّ
عنده﴿ ،
خوله َهللا به ،وجعله
أمانة َ ْ َْ
َ
ْ
َ
َ
َ
إ َّنا َع َر ْ
ضنا ال َمانة َعلى َّ َ
ض
الس َم َاو ِ
ات ْ و َالر ْ ِ
ْ
ِ ْ
ْ َ
ََ َ َ ْ
َوال ِج َب ِال فأ َب ْين أن َي ْح ِمل َن َها َوأشفقن ِمن َها
َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ً
ً
الن َسان ِإن ُه كان ظلوما َج ُهوال﴾ (
وحملها ِ
)؛ ألنه لوال محمد وآل محمد ملا خلق هللا
الخلق  ،فهم األدالء على هللا.
َ ُ ّ َ ً
ُ
ْ
﴿وال ت َب ِذ ْر ت ْب ِذيرا﴾ :أي ال تضع حقهم الذي
بينته فيما سبق ،فتبذل جهدك وسعيك
مع عدوهم ،أو من يخالفهم ،فتكون كمن
يرمي نعمة هللا في املزبلة والنجاسة ،ألن
أعداءهم ومخالفيهم هم املزبلة والنجاسة
والبالوعة ،فتكون بذلك نظير عدوهم
ً
اللعين (الشيطان) وأخا له ،بما ضيعت
من حقوقهم التي خولك هللا التصرف بها
وتكون بذلك قد خنت األمانة التي ائتمنك
هللا عليها.
َّ ْ ُ َ ّ َ َ ُ
ْ َ َ َّ
ََ َ
َ
اط ِين وكان
﴿إن َالب ِذ ِرين ك َانوا ِإ ًخوان الشي ِ
ُ
ِ َّ
ُ
الش ْيطان ِل َرِّب ِه كفورا﴾ ( ) ،هذا هو معنى

اآلية ،أي الذين يبذرون حقوق آل محمد
ً
( ) ،ومن التبذير أيضا إعطاء أسرارهم
وجواهر كالمهم لعدوهم ومخالفهم الذي
ال ترجى هدايته.
من كتاب املتشابهات للسيد أحمد الحسن
------------------ -اإلسراء .27 – 26 :

 روى الشيخ الصدوق في أماليه عند مجئ سبايااالمام الحسين  الى الشام وسبهم من قبل شيخ
من أهل الشام ،قال ..( :قال له علي بن الحسين
عليهما السالم ( :أما قرأت كتاب هللا عزوجل ؟ قال:
نعم .قال :أما قرأت هذه اآلية ( قل ال أسئلكم عليه
أجرا إال املودة في القربى) ؟ قال  :بلى .قال :فنحن
أولئك .ثم قال :أما قرأت (وآت ذا القربى حقه) ؟
قال :بلى .قال  :فنحن هم  )..االمالي  :ص.230
 الشورى .23 : األحزاب .72 : اإلسراء .27 : عن إسحاق بن عمار ،عن أبي عبد هللا  في قولً
هللا( :وال تبذر تبذيرا) ،قال( :ال تبذروا والية علي )
املحاسن للبرقي  :ج 1ص ،257بحار األنوار :ج 25
ص .284
وعن جميل عن إسحاق بن عمار في قوله( :وال
ً
تبذر تبذيرا) قال( :ال تبذر في والية علي  )تفسير
العيا�شي :ج 2ص 288ح.57

الصالة االبراهيمية

ّ
صل على
سؤال :117 /اللهم ِ
محمد وآل محمد كما صليت على
إبراهيم وآل إبراهيم ،من املعلوم
ً
ّ
أن محمدا وآل محمد أفضل
من إبراهيم وآل إبراهيم ،فكيف
يكون الطلب من هللا أن يصلي
ّ
على محمد وآل محمد كما صلى
على إبراهيم وآل إبراهيم  ،uأليس
املفروض أن تكون أفضل مما
ّ
صلى على إبراهيم وآل إبراهيم؟

الجواب :الصالة على محمد
وآل محمد تعني الطلب من هللا
سبحانه وتعالى أن يفرج عن محمد
وآل محمد ويظهرقائمهم ،ولذلك
قرنت بالصالة على إبراهيم وآل
إبراهيم؛ ألن هللا سبحانه وتعالى
ّ
عجل فرج إبراهيم وآل إبراهيم u
وأظهرقائمهم ،وهو نبي هللا مو�سى
 .uفالطلب من هللا بالصالة على

محمد وآل محمد كما صلى على
إبراهيم وآل إبراهيم ،يعني :يا هللا
أظهرقائم آل محمد  uكما أظهرت
قائم آل إبراهيم  uوهو مو�سى
 ،uوكان بنو إسرائيل ينتظرون
مو�سى  uكما ينتظر املسلمون
اإلمام املهدي  uاآلن.
من كتاب املتشابهات للسيد
أحمد الحسن
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البينات واحملكمات يف اثبات احقية الوصي أمحد احلسن (ع)

ردا على السيد منير الخباز
نقدم لكم سلسلة مقاالت في بيان احقية السيد احمد الحسن (ص) تحت عنوان (البينات والمحكمات في اثبات احقية الوصي أحمد الحسن (ع) ردا على منير الخباز ) مستلة من
كتابي االخ الدكتور عالء السالم (حفظه اهلل) (البيّنات على أحقية الوصي أحمد الحسن ص) و (المحكمات في أحقية الوصي أحمد الحسن ص) في رده ونقاشه مع السيد منير
الخباز في اثبات احقية السيد احمد الحسن (ع) وسيتضح لكم ان شاء اهلل حقيقة المستوى العلمي واالخالقي الذي يتمتع به السيد منير الخباز والذي ال يكاد يختلف عن غيره ممن
جره حظه العاثر الى الخوض في هذا الميدان  .فقد فخاب وخسر كل من يقف بوجه الحق الذي قوامه كتاب اهلل وعترة رسوله (ص)  .وتأتي هذه الحلقات في سلسلة الردود التي
كتبها انصار االمام المهدي ص ووصيه السيد احمد الحسن (ص) للرد على من حاول ان يصد الناس عن االيمان بالدعوة اليمانية المباركة سائلين تعالى اهلل ان تكون سببا
في معرفة الحق والحقيقة لمن يطلبها
اعداد  /االستاذ نجم عبود المياحي  /الحلقة السادسة عشرة
على مدار خمس عشرة حلقة املاضية السيستاني:
نقلنا لكم املادة العلمية التي احتواها
كتاب البينات في معرض الرد على السيد http://www.m-mahdi.com/
منير الخباز وسنكمل ما ابتدأناه في نقل -16725?forum/showthread.php
ما دار من حوار ونقاش كتابي في كتاب -C 9 %E 1 %C F % E 6 %E 1 %C 7 %
املحكمات وايضا نود ان ننوه الى امر -C9 %CA%E3 %CE%C7 %E1 %C7 %
-E D % E 4
%C 8
اعتمدناه في طرحنا لهذا النقاش وهو %
نقل املادة العلمية التي احتواها كتاب %C7%E6%-CC%DA%C9%D1%E1%C7%
املحكمات كما هي تحقيقا للفائدة 109=p&CF%ED%ED%E4%E5%E3%E1
وزيادة في معرفة الحق ملن يطلبه فقد post109393#393
كتب االخ الدكتور عالء السالم (حفظه
ّ
هللا) مقدمة يشرح بها سبب تسمية وال يفوتني أن أشير إلى أن تسميته بـ
كتابه الثاني (باملحكمات ) الذي رد فيه (املحكمات في أحقية الو�صي أحمد
على السيد منير الخباز فقد كتب تحت الحسن  ،)uإنما كان الحتوائه على
عنوان ملاذا املحكمات !!
كلمات السيد أحمد الحسن وبياناته التي
أحكم فيها ما تشابه على جميع املسلمين
شاء هللا سبحانه لكتاب (املحكمات) أن شيعة وسنة ،فالكتاب لم يقتصر على
ً
ّ
ألن األول مناقشة الخباز في ّ
يكون توأما ألخيه (البينات) ،ال
تقوالته فقط ،بل
كان بينات إلهية واضحة على أحقية قائم تعداه لألوسع من ذلك ،فكان بمحاوره
آل محمد ويمانيهم السيد أحمد الحسن الستة التي أخرجته بحلته املشهودة.
ً
 ،uوالثاني هومحكمات في أحقيته أيضا،
ً
ّ
ليس هذا فقط ،بل ألن األول كان ردا ويبقى الغرض بعد إعالء كلمة هللا،
ّ
على ما َّ
تفوه به السيد منير الخباز وطعن يتلخص في تسهيل مهمة الباحثين عن
به على بعض أدلة الدعوة اليمانية الحق ،ومن يهدفون نصرة القائم  ،uإذ
ّ
املباركة وعلى رأسها وصية رسول هللا أن إحكام متشابه الكتاب واإلجابة عن
َّ
والرؤى الصادقة ،وكنت أطمع في أن العظائم التي زلت فيها أقدام أدعياء
يلتفت الرجل إلى جهله وعظيم جرأته العلم أمر َّ
خص هللا به خلفاءه ،وجعله
ً
فيما قال قبل أكثر من خمسة أشهر من بابا لالهتداء إليهم والتصديق بأمرهم.
تاريخ محاضرته الجديدة ،أي شعبان
عام ( 1432ه).
وهو السبب الذي أضحت فيه الروايات
املتعلقة بزمن الظهور ودولة العدل
لكن ،املثيرلالستغراب إصراره على جهله اإللهي وما يرافقها متشابهة على الجميع،
وعناده ،والذي َّ
جسده في محاضرته التي حتى تجرأ البعض ليصفها بالتضارب
ألقاها في محرم الحرام من هذا العام والتناقض في بعض األحيان ،والحقيقة
ّ
( 1433ه) ،وعنونت بـ (الدولة الخاتمة أن آل محمد بحكمتهم الربانية قاصدين
بين الرجعة واملهديين) ،وفيها من الجهل تفويت الفرصة على األدعياء ،كما أنه
الكبير والجرأة األكيدة على روايات آل ّ
يبين عظيم رأفتهم باملنتظرين من أن
ِ
ً
ً
محمد وإنكارا إلمامة اثني عشروصيا من يقعوا فريسة التيه والضالل ،فينحصر
ً
أوصياء رسول هللا محمد  ،بل فيها خوضا إحكام تلك النصوص وحل أسرارها
في أمور عقائدية خطيرة كالرجعة وغيرها بصاحب راية الهدى فقط ،والذي هو
ً
استنادا إلى الوهم والظن واالحتمال ،وحده من يستطيع فك شفرتها وإحكام
ً
فكان كتابة هذا الرد لعله يوضح شيئا تشابهها .عن مالك الجنهي ،قال( :قلت:
من الحقيقة لطالبها ،ويسهم إن شاء هللا ألبي جعفر  uإنا نصف صاحب األمر
بإنقاذ بعض املساكين من قبضة هؤالء بالصفة التي ليس بها أحد من الناس،
ً
املتزيين بزي أئمة الحق .
فقال :ال وهللا ،ال يكون ذلك أبدا حتى
يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك
وهذا رابط محاضرته http:// :ويدعوكم إليه) ([.)]1
shiavoice.com/play-UrVXy.html
ولكن ،كما لم يسلم كتاب هللا من
ً
وأيضا :هذا رابط املحاضرة مكتوبة في تأويالت أدعياء العلم ،لم تسلم الروايات
منتدى مركز الدراسات التخصصية املتشابهة من آرائهم الظنية وأوهامهم
ً
في اإلمام املهدي  uالتابع للسيد أيضا ،فخاضوا في ما نهاهم عنه أئمة

الهدى  ،فكانت جرأة الخبازالتي سيلحظ
ً
القارئ شيئا منها في هذا الكتاب.
وإني إذ أدعو هللا سبحانه لك سيدي
يماني آل محمد بالحفظ والنصر
والتمكين ،أرجوه تعالى أن يرحمنا بحقك
عنده ،وأن يعفو عنا برحمته التي وسعت
كل �شيء ويختم لنا بالخير ،والحمد هلل
ً
ً
أوال وآخرا.
( )1تفسير الكتاب وتأويل معارفه بين
أهله واملتبرعين
ما هو التأويل ؟

إليه .والتنزيل يقابل التأويل وهو املعنى يلي:
الواضح لآلية الذي ال يحتاج إلى إرجاعه
ً
ّ
إلى �شيء آخر) ([.)]3
عن عبد الرحمن السلمي :أن عليا u
ّ
مر على قاض فقال( :أتعرف الناسخ
ولخطورة تأويل الكتاب وما يترتب من املنسوخ؟ قال :ال ،فقال :هلكت
ّ
عليه من جهة ،وتعلقه بأناس أورثهم وأهلكت ،تأويل كل حرف من القرآن على
هللا سبحانه علم كتابه وخصهم به وجوه).
(وهم خلفاؤه وحججه على خلقه)
ّ
من جهة ثانية ،كما أن عقول الرجال وعن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا  uقال:
أبعد ما تكون عن إدراك حقائقه التي (من َّ
فسر القرآن برأيه ،إن أصاب لم
انطوى عليها من جهة ثالثة ،ورد النهي يؤجر ،وإن أخطأ خرأبعد من السماء).
األكيد عن القول في كتاب هللا بغير علم
واالقتراب من تفسيره والخوض في تأويله وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
وكشف أسراره.
سمعت أبا عبد هللا  uيقول( :ليس �شيء
أبعد من عقول الرجال عن القرآن).

ومن هم أهل تأويل كتاب هللا وبيان ما
احتواه من معارف حقة ،وهو تبيان لكل
�شيء ؟
 /2النهي عن تفسير الكتاب وتأويله
والقول فيه بغيرعلم:
َّ
َ َّ
ومن هم الذين تكلفوا ما لم ُيكلفوا،
فتبرعوا من أنفسهم فأفسدوا ؟
نهى هللا سبحانه عن القول بغير علم،
َ َ َْ ُ
س َلكَ
ف َما َل ْي َ
قال سبحانه﴿ :وال تق
الس ْم َع َو ْال َب َ
هذا ما نعرفه من خالل مطالعة فقرات به ع ْل ٌم إ َّن َّ
ص َر َو ْال ُف َؤ َاد ُكلُّ
ِ ِ
ُِ َ َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ً
هذا املحور.
أولـ ِئك كان عنه مسؤوال﴾([ ،)]4فقد
ورد في بيانها عن علي بن جعفرعن أخيه
 /1معنى التأويل ؟
مو�سى بن جعفر  ،uعن آبائه  ،قال:
(ليس لك أن تتكلم بما شئت ألن هللا
التأويل بكلمة واضحة مختصرة :مأخوذ عز وجل يقول« :وال تقف ما ليس لك به
من األولى ،يعني عندما يكون أكثر من علم») ([.)]5
معنى ،فهم يختارون املعنى األولى،
ً
وعن زياد بن أبي رجاء ،عن أبي جعفر u
ويسمون هذا تأويال.
قال( :ما علمتم فقولوا ،وما لم تعلموا
وأما التفسير :فهو بيان معنى الكالم فقولوا :هللا أعلم ،إن الرجل لينتزع اآلية
ّ
الصحيح ،وليس كل بيان للمعنى يحتوي
يخر فيها أبعد ما بين السماء واألرض)
ً
تأويال ،فالتفسير أعم من التأويل.)]6[( ،
والتأويل هو بعض التفسير.
ّ
بل أوضح أئمة الهدى أن الوقوف عند
ولعلماء املسلمين في بيانهما كلمات كثيرة عدم العلم هو من حقه سبحانه على
واختالف واسع يعرفه املطالع كتبهم التي عباده ،عن زرارة ابن أعين قال :سألت
تناولت ذلك ،وال يهمنا التعرض لها بعد أبا جعفر  uما حق هللا على العباد؟ قال:
خروجها عن غرض الكتاب ،وهذا مجرد (أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما ال
مثال لها:
يعلمون) ([.)]7
قال السيد الخوئي ..( :فاملراد بتأويل
القرآن :ما يرجع إليه الكالم وما هو
ً
عاقبته ،سواء أكان ذلك ظاهرا يفهمه
ً
العارف باللغة العربية ،أم كان خفيا
اليعرفه إال الراسخون في العلم)([.)]2
وقال السيد الطباطبائي( :التأويل:
مأخوذ من َ
األول بمعنى الرجوع ،ويراد
من التأويل ال�شيء الذي ترجع اآلية

وعن أبي جعفر ،uأنه قال في حديث( :ما
يعرف القرآن إال من خوطب به) ([.)]9
وعنه  uقال ..( :يا جابر ليس �شيء أبعد
من عقول الرجال من تفسير القرآن ،إن
اآلية يكون أولها في �شيء وآخرها في �شيء
وهو كالم متصل متصرف على وجوه)
([.)]10
ً
والروايات في هذا املجال كثيرة جدا.
ً
يقول السيد الطباطبائي ..( :إذا التأويل
هو حقيقة أو حقائق مضبوطة في أم
الكتاب وال يعلمها إال هللا تعالى وهي
مما اختص بعالم الغيب  ،)..ثم وبعد
استعراضه آليات من سورة الواقعة:
«إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * ال
يمسه إال املطهرون» ،قال( :والفائدة
الزائدة التي نستفيدها من هذه اآليات
ولم نجدها في اآليات السابقة هي
االستثناء الوارد في قوله «إال املطهرون»
الدال على أن هناك بعض من يمكن أن
يدرك حقائق القرآن وتأويله) ([.)]11
وسنعرف من هم في الفقرة الالحقة.

ومثل النهي الوارد عند الشيعة عن
تأويل القرآن وتفسيره واألمر برده إلى
وبخصوص تفسير الكتاب وتأويله فقد أهله العاملين به ،كثر عند السنة ذلك
ً
كثر النهي عنه في روايات املسلمين ،لذا أيضا ،وهذا بعض ما روي عندهم وفق
ً
من الغريب جدا أن ال يجد كل ذلك ما نقله املتقي الهندي ([:)]12
ّ
طريقه لقلب من يدعي العلم ويشكل
ً
رادعا عن الخوض في ما (من َّ
لديه على األقل
فسر القرآن برأيه وهو على وضوء
هو خارج نطاق قدرته وليس من شأنه .فليعد وضوءه).
وهذا بعضه:
(هالك أمتي في الكتاب واللبن ،أما
نقل الحر العاملي في وسائله ([ )]8ما الكتاب فيقرؤون القرآن ويتأولونه على

غيرتأويله).
(علم القرآن على ثالثة أجزاء :حالل
فاتبعه ،وحرام فأجتنبه ،ومتشابه
يشكل عليك فكله إلى عامله).
وقال ( :من َّ
فسر القرآن برأيه فليتبوأ
مقعده من النار) ([.)]13
هذا ،ولكن املطالع لكتب املسلمين في
التفسير والعقائد ونحوها يجد ّأنهم ما
ً
تركوا مساحة إال واقتحموها ،وال أمرا
إال وأبدوا رأيهم فيه ،نعم آراء قد تصل
إلى حد التناطح والتضارب فيما بينها في
أحيان كثيرة.
ليس هذا فقط ،بل نرى أنهم أبدوا
التأويالت غير املستندة إلى دليل في
معارف الكتاب ،تأويالت أظهرها حتى
من يحصر العلم بتأويل الكتاب باهلل
سبحانه كما عليه كثيرمن العامة ،وحتى
من يعترف بانحصار ذلك باملعصوم
الذي ُي ّ
عد علمه بتأويل الكتاب وإحكامه
ملتشابهه أحد طرق التعرف عليه كما
عليه جمهور الشيعة ،ولكنهم  -أي دعاة
العلم من الطرفين  -ملا كانوا يرون في
قول «ال أعلم» أو «هللا وخلفاؤه أعلم»
ً
ً
طعنا في خاصرة «األنا املقيتة» ،واعترافا
بتفضيل خليفة هللا على كل واحد منهم،
صار الجميع يبرز تأويله وبيانه ورأيه
رغم مخالفته لثوابت ما يعتقده هو على
أقل تقدير ).وللكالم تتمة والحمد هلل
رب العاملين وصلى هللا تعالى على محمد
واله الطيبين الطاهرين االئمة واملهديين
وسلم تسليما كثيرا
-------------------------
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التكبريات الثالث يف نهاية الصالة

السؤال :267 /بسم هللا الرحمن الرحيم محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم
ً
تسليما.
س :9ملاذا التكبيرات الثالث في نهاية
َ َ ُ َ َ َ
َّ
ج س :9قال تعالى﴿ :ف ِصيام ثالث ِة أي ٍام
الصالة ؟
ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َ َ َ ٌَ
ِفي الح ِج وسبع ٍة ِإذا رجع َتم ِتلك عشرة
َ َ ٌ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ
اض ِري
الجواب :بسم هللا الرحمن الرحيم ،ك ْ َ ِاملة ذ ِل ْك ِلن لم يكن أهله ح ِ
والحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على ال ْس ِج ِد ال َح َر ِام﴾ .درجات اإليمان أو

ً
ً
مقامات االرتقاء عشرة ثالث في بيت هللا فهو أوال يريد االرتقاء فيكبر سبعا يرتقي
وسبعة في بيوتكم (السماوات السبعة) .بها السموات السبع ،ثم املفروض أن
تكون صالته ارتقاء في املتبقي ليكون
َ َ َ
َ َ َ
اب ق ْو َس ْي ِن أ ْو أ ْدنى﴾ ،فهذه هي
اإلنسان املفروض أنه يرتقي بصالته من حاله﴿ :ق
حاله وهو في الدنيا إلى اآلخرة ،فالصالة التكبيرات الثالث التي في نهاية الصالة،
ّ
أي املفروض أن صالته توصله إلى أعلى
معراج املؤمن كما قال (ص).
مقام ،وهو ارتقاء املراتب الثالث املتبقية

بعد السماء السابعة الكلية ،وهذه أي إنها أق�صى ما يصله العبد من
ً
الثالث كما بينتها سابقا هي :الكر�سي االرتقاء بصالته.
والعرش األعظم وسرادق العرش
من كتاب الجواب املنير عبر األثير للسيد
األعظم.
أحمد الحسن
ّ
وكما ترى أن الثالث في الحج وفي املسجد
الحرام وفي بيت هللا ،في ختام الصالة،

كيف نستطيع اجلمع بني اخلوف واالطمئنان من اهلل

ملا ُيسأل السيد احمد الحسن ع عن معرفة
كيفية الجمع بين اآليات مثل:
 آيات تذكر االطمئنان عند ذكر هللا  :قالَّ َ ُ ْ َ ْ
ين َآمنوا َوتط َم ِئ ُّن
هللا سبحانه وتعالى( :الذ
َّ
َّ َ َ ِ ْ
ْ
الله َت ْط َمئنُّ
ُُ ُ
ِ
قْل ُوب ُهم ِب ِذك ِر الل ِه أال ِب ِذك ِر ِ
ال ُقل ُ
وب).

َّ
 آيات تذكر الوجل عند ذكر هللا (ِ :إن َماْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ
الل ُه َوج َل ْت ُق ُل ُ
وب ُه ْم
الؤمنون الذين إذا ذكر
َ َ ِ ُ َ ْ ِ َ َ ْ ْ ِ َ ُ ِ ُ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ً َ َ َٰ
و ِإذا ت ِليت علي ِهم آياته زادتهم ِإيمانا وعلى
َ َّ ُ َ
َرِّب ِه ْم َيت َوكلون)
فهل يوجد تعارض بين اآليات :
يقول السيد احمد الحسن ع :

« ال تعارض  ،بل البد من اجتماع الحالين في
قلوب اولياء هللا فاإلطمئنان واألمان سببه
النظر إليه سبحانه ومعرفة أنه الغفور
الرحيم الذي يغفر الذنوب ويغفر ذنب
األنا العظيم وهو الذي ال يرد سائال ويؤمن
الخائف وعطاؤه ابتداء  ،والوجل والخوف

سببه النظر في النفس ومعرفة أنانيتها
وظلمتها وتقصيرها واستحقاقها للمحاسبة
؛ ألنها موضع ذنب االلتفات إلى األنا والغفلة
عنه سبحانه «.
كتاب – الجواب املنيرج. 7
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احلجاز اآلرامي
بقلم د .عماد بوظو
في خرائط توزيع وانتشار لغات الشرق
القديم ،تبدو منطقة الحجاز ووسط
اململكة العربية السعودية الحالية،
خالل الفترة بين القرن الثاني قبل امليالد
حتى القرن الخامس امليالدي ،كامتداد
لسورية الطبيعية وبالد الشام ،ألنها
تتكلم نفس الفرع من اللغات السامية.
هذا الفرع الذي تطور عن اللغة
اآلرامية ،وهي لغة مكتوبة عثر عليها في
شمال سورية الحالية ،تعود للفترة
بين القرنين العاشر والثامن قبل امليالد
ثم خرجت منها فيما بعد اللغة العبرية
القديمة التي لم يتبق من الدالئل على
وجودها سوى أختام يربعام الثاني 748
ـ  746قبل امليالد ونقوش نفق حزقيا
 701قبل امليالد .سرعان ما اختفت
واستخدم العبرانيون األبجدية اآلرامية
للكتابة لعدة قرون ،ثم ظهرت العبرية
األحدث في لفافات البحرامليت التي تعود
للفترة بين القرن الثاني قبل امليالد حتى
نهاية القرن األول امليالدي ،وكانت تلك
العبرية قريبة الشبه بالكتابة اآلرامية.
فيما بعد اكتسبت اآلرامية اسما جديدا
هو السريانية وارتبطت بالتاريخ املسيحي
للشرق .وأخيرا خرجت منها اللغة العربية
التي أصبحت أوسع اللغات السامية
انتشارا.

أطلق مصطلح اللغات السامية لتمييز
اللغات الوثيقة الصلة باآلرامية والعبرية
والعربية ،وبدون كل ذلك فإنه من
املمكن مالحظة العالقة الوثيقة بين
هذه اللغات من خالل مقارنة شكلية
بينها ،فالخط اآلرامي والعربي يكتب من
اليمين لليسار وتتصل الحروف ببعضها
في الكتابة وتتشابه حروف عربية عديدة
بالشكل والنطق مع األصل اآلرامي،
حتى التشكيل والتنقيط فقد استعمله
اآلراميون قبل أن يستعمله اليهود
والعرب.

حتى اليوم ،إن العربي
الذي يسمع خطابا أو
حديثا باللغة العبرية
يمكنه أن يفهم الكثير
من الكلمات وحتى
املعنى العام للموضوع،
خصوصا إذا استبدل
حرف السين بحرف
الشين في العبري وحرف
الحاء بحرف الخاء في
بعض الكلمات .كذلك
عند سماع حديث
باللغة السريانية التي
تستخدم بكثرة أحرف
الثاء والذال بدل الدال
والتاء ،مما يؤكد أيضا
تقبل اليهود واملسلمون في العصور على تطورهم من مصدر
الوسطى حقيقة التماثل بين اللغات واحد.
السريانية والعبرية والعربية .يقول
البالذري ،املتوفي عام  892ميالدي ،ال تروق لبعض رجال
في كتابه «فتوح البلدان» إن العرب الدين املسلمين النتائج
وضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية التي وصلت إليها
العلمية
على هجاء السريانية .وذكر املؤرخ ابن الدراسات
النديم ،املتوفي سنة  995ميالدي ،في حول أصل اللغة
كتابه «الفهرست» أن أفصح لغة هي العربية ،ألنهم يفضلون أن تكون هذه
النبطي وهي سرياني مكسور .كما أن اللغة مستقلة وفريدة وولدت جاهزة
ابن حزم قال في كتابه اإلحكام في أصول دفعة واحدة بشكلها الراهن منذ
األحكام «من تدبر العربية والعبرانية البداية ،وألنهم يعتقدون أن قداسة
والسريانية أيقن أن اختالفها إنما هو اللغة العربية ال تنسجم مع كونها قد
من تبديل ألفاظ من الناس على طول ولدت من لغة أخرى .كما أن التاريخ
األزمان واختالف البلدان ومجاورة األمم الحديث نسبيا لوالدة اللغة العربية ال
وأنها لغة واحدة في األصل».
يتما�شى مع ما يعتقده رجال الدين هؤالء
من أن عددا من األنبياء كانوا يتكلمون
ونشرت أبحاث علمية ودراسة مقارنة العربية قبل قرون طويلة من التاريخ
بين هذه اللغات باللغة الالتينية منذ الذي يقول املؤرخون إن اللغة العربية
العام  1538أكدت على األصل املشترك قد ظهرت فيه.
لها ،وفي نهايات القرن الثامن عشر

لذلك ،فإن بعض رجال الدين يرفضون
فكرة خروج اللغة العربية من اآلرامية،
ويقولون إن التماثل بينهما ناجم عن
تسلل عدد من املفردات اآلرامية إلى
اللغة العربية بفعل الجوار الجغرافي
والتجارة ،أو بأن هناك لغة عربية
قديمة محكية ولكنها كانت غير مكتوبة
فاستخدمت األبجدية اآلرامية للكتابة.
لكن ذلك ال يفسر أسباب وجود نسبة
كبيرة من املفردات املتماثلة في اللغتين،
كما أن أوضح األمثلة على عدم صحة
ما يقولونه نجده في اللغة الفارسية،
التي ال تزال تكتب باألبجدية العربية

منذ أكثر من ألف عام ،ورغم ذلك فإن
الخصائص الرئيسية لهذه اللغة ال تزال
محتفظة بهويتها املتميزة واستقالليتها،
مثل مخارج الحروف املختلفة عن
العربية أو أسماء األرقام وأيام األسبوع
واألشهر واألغلبية املطلقة من املفردات
التي ال تزال فارسية حتى اليوم ،واقتصر
التأثير العربي على اللغة الفارسية
بعد كل هذه القرون على دخول بضع
عشرات من الكلمات العربية إليها.
رغم اتفاق جميع املراجع التاريخية على
أن اللغة األم لبالد الشام هي اآلرامية

نبـ ـ ــذة

وأنها كانت اللغة الرئيسية للثقافة املفردات.
والتجارة لكامل الشرق القديم ،لكن
عند الحديث عن منطقة الحجاز فإن نتيجة ندرة أو غياب اآلثارأو الوثائق التي
الكثير من املؤرخين العرب واملسلمين تتحدث عن تاريخ منطقة الحجاز منذ
يعتقدون أن اللغة املتداولة هناك منذ القرون التي سبقت والدة املسيح حتى
ظهور واستقرارالبشرفيها كانت العربية ،القرن السابع امليالدي ،فإن دراسة تاريخ
رغم أن أسماء كل املدن والحواضر األنباط قد تساعد على استكشاف
في تلك املنطقة آرامية من مكة ليثرب بعض الجوانب الغامضة من تاريخ
للطائف للرياض وقصيم حتى قطر ودبي الحجاز ،كما أنها تساعد في معرفة
ونجران وعجمان وغيرها .ويقدم بعض حقيقة العالقة بين اللغة العربية
رجال الدين املسلمين ،وهم يحاولون واآلرامية.
اختراع أصل عربي ألسماء هذه املدن،
تفسيرات مضحكة أحيانا ،مثل القول :فاألنباط ،هم قبائل بدوية كانت تنتشر
في القرن السادس
قبل امليالد في املنطقة
املمتدة بين األردن
الحالية والنقب وسيناء.
أسسوا في القرن الثاني
قبل امليالد مملكتهم
التي استطاعت فيما
بعد احتالل دمشق
ومحاصرة القدس ومد
نفوذها لجنوب فلسطين
واألردن وشمال الجزيرة
العربية.

ّ
«تمك الجبارين أي
سميت مكة ألنها
تنزع نخوتهم» ،بينما معناها باآلرامي
«األرا�ضي املنخفضة» والذي ينسجم
مع موقعها .أو القول إن اسم يثرب هو
نسبة السم أول شخص سكنها «يثرب
بن قانية!» ،بدل املعنى اآلرامي وهو
مكان وجود الرب .كما أن أسماء األعالم
التي حافظت على وجودها في الحجاز
حتى ظهور اإلسالم مثل عمر وأبو بكر
وعثمان وعلي وعفان وخطاب ،أصولها
أيضا آرامية ،وأسماء األحرف األبجدية
ألف باء ..كذلك آرامية ،ومثلها األعداد،
وأسماء أيام األسبوع والكثير جدا من

موجـ ـ ــزة

كان هناك انطباعات
قديمة بأن أصول
األنباط تعود لليمن،
ولكن الدراسات الحديثة
أشارت إلى أنه ال يوجد
أي قواسم مشتركة بينهم
وبين جنوب الجزيرة
العربية ال من ناحية اللغة
وال من ناحية النصوص،
والرأي السائد اليوم
أن أصولهم تعود إلى
منطقة الحجاز حيث يشتركون معها
في جذور أسماء قبائلهم وأسماء أغلب
ملوكهم مثل الحارث وعبادة ومالك ،كما
كان األنباط يعبدون نفس اآللهة التي
عبدها سكان الحجاز مثل الالت والعزى
ومناة وهبل وذو الشرى وهو أكبر اآللهة
أو إله الشمس الذي مثلوه على هيئة
حجر أسود ،باإلضافة لقرب األنباط
وتواصلهم الجغرافي مع الحجاز ،حتى
أن عاصمتهم الثانية مدائن صالح تقع
شمالي السعودية في منتصف املسافة
بين املدينة املنورة وتبوك .كما أن أحدث
نص مكتوب باللغة النبطية يعود للسنة

عن

 356ميالدي وجد في الحجاز ،وكانت
حياة األنباط تعتمد على التجارة ،حيث
بدأوا كحماة للقوافل إلى أن تحولوا مع
الزمن إلى أصحاب تجارة واستقروا في
مراكز حضرية ،وعلى خطاهم سار فيما
بعد إخوانهم سكان الحجاز.
تكلم هؤالء األنباط خالل القرون األولى
اللغة اآلرامية ،وكانت كل كتاباتهم
والنقوش التي تركوها من هذه اللغة،
فيما بعد تميزت لغتهم قليال على شكل
لهجة نبطية من اللغة األم اآلرامية
ولكنهم استمروا باستخدام األبجدية
اآلرامية في الكتابة .خالل القرون
الالحقة تابعت كتابتهم تطورها وتمايزها
التدريجي عن اآلرامية إلى أبجدية نبطية
أصبحت في القرن الخامس امليالدي
طليعة األبجدية العربية.
سار الحجاز على نفس هذه الخطوات
من اآلرامية حتى طليعة اللغة العربية،
بسبب قربه الجغرافي وتمازجه الثقافي
مع األنباط .ومع ظهور وانتشار اإلسالم
تم وضع قواعد دقيقة لنطق وكتابة
اللغة الجديدة حتى اكتمل شكل اللغة
العربية التي نعرفها اليوم.
اللغة الواحدة هي أول وأهم الشروط
لتشكيل هوية ثقافية محددة ألي
شعب ،وهي وعاء الفكر للناطقين بها،
ومع التجاور الجغرافي واللغة املشتركة
والروابط االقتصادية والتجارية
فإن بالد الشام والحجاز كانت ساحة
اجتماعية وثقافية وفكرية واحدة .كما
أن املعتقدات الدينية كانت متقاربة بين
املنطقتين ،فاملسيحية التي ولدت في
بالد الشام انتشرت في الكثير من مناطق
الحجاز حتى في مكة مثل بني جرهم وبنو
األزد وبنو خزاعة وبعض أسر قريش مثل
ورقة بن نوفل .كذلك ،كانت الديانة
اليهودية موجودة في أغلب مدن بالد
الشام ،ووجدت أيضا في املدينة ،مثل
بني قريظة وبني النضير وبني القينقاع،
ولذلك فإن القول بأن الحجاز في الفترة
منذ ما قبل املسيح حتى قبيل الدعوة
اإلسالمية كان آراميا ليس بعيدا عن
الواقع.

أدلـ ـ ـ ــة

قال السيد أحمد الحسن (ع)( :إقرأوا ..إبحثوا ..دققوا ..تعلموا ..واعرفوا الحقيقة بأنفسكم ،ال تتكلوا على أحد ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غدا حيث ال ينفعكم الندم)..

الطرق إلى هللا بعدد أنفاس الخالئق ،ولكن ما ال ُيحاط بكله ال ُيترك كله ،هذه
بعض النقاط كرؤوس أقالم يمكن للقارئ اإلطالع على تفاصيلها بالعودة
ملواقع الدعوة وإصداراتها ،وكما يلي:

االحتجاج بالنص أو الوصية:
-1
ً

وردت الكثير جدا من النصوص الروائية تدل على كون السيد أحمد الحسن
عليه السالم هو القائم بالسيف بأمر أبيه اإلمام املهدي ،وهو املهدي الذي
يولد في آخر الزمان ،ومنها وصية رسول هللا (ص) وهذا ملخصها كما ورد في
بحار األنوار ...( :يا أبا الحسن ،أحضر صحيفة ودواة ،فأملى رسول هللا (ص)
وصيته حتى انتهى إلى هذا املوضع فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا عشر
ً
ً
ً
إماما ومن بعدهم إثنا عشرمهديا ،فأنت يا علي أول اإلثني عشرإماما ...وساق
الحديث إلى أن قال :وليسلمها الحسن (ع)إلى ابنه محمد املستحفظ من آل
ً
ً
محمد (ص) فذلك إثنا عشر إماما ،ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول املهديين له ثالثة أسامي اسم كاسمي
واسم أبي ،وهو عبد هللا وأحمد ،واالسم الثالث املهدي وهو أول املؤمنين).
ومنها ما ورد عن حذيفة ،قال :سمعت رسول هللا (ص)  -وذكر املهدي  -فقال:
(إنه يبايع بين الركن واملقام ،اسمه أحمد وعبد هللا واملهدي ،فهذه أسماؤه
ثالثتها) (الغيبة للطو�سي :ص.).305 – 299
الرسول (ص) في هذه الرواية يسمي املهدي (ع) ويذكر له ثالثة أسماء ،وهي
األسماء نفسها التي ذكرها (ص) لولد اإلمام املهدي (أحمد) في رواية الوصية،
كما تقدم.
ومنها ما ورد في كتاب سليم بن قيس  -تحقيق محمد باقراألنصاري:
في خبر طويل ( ...ثم ضرب بيده على الحسين (ع) فقال( :يا سلمان ،مهدي
ً
ً
ً
ً
أمتي الذي يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما من ولد هذا .إمام
بن إمام ،عالم بن عالم ،و�صي بن و�صي ،أبوه الذي يليه إمام و�صي عالم.
قال :قلت :يا نبي هللا ،املهدي أفضل أم أبوه؟ قال :أبوه أفضل منه .لألول مثل

أجورهم كلهم؛ ألن هللا هداهم به) (كتاب سليم بن قيس :ص.)429
فاملهدي بحسب هذا الحديث الشريف أبوه يليه ،أي يأتي بعده ،وهو ما ينطبق
على أحمد (ع)؛ ألنه يرسله أبوه ليقوم باألمر ويطهر األرض .ومنها ما ورد في
كتاب سليم بن قيس  -تحقيق محمد باقراألنصاري:
في رواية طويلة  ...قال رسول هللا (ص) لفاطمة (ع)( :إن لعلي بن أبي طالب
ثمانية أضراس ثواقب نوافذ ،ومناقب ليست ألحد من الناس  ...إلى أن يقول:
منهم املهدي والذي قبله أفضل منه ،األول خير من اآلخر؛ ألنه إمامه واآلخر
و�صي األول)( كتاب سليم بن قيس :ص.)135 – 133
في هذه الرواية يقول الرسول (ص) إن أبا املهدي (ع) أفضل منه  -أي أفضل
من املهدي  -ولكننا نعلم من روايات أخرى أن اإلمام املهدي محمد بن الحسن
(ع) أفضل من أبيه العسكري ،بل أفضل من جميع األئمة من ذرية الحسين،
فيتحصل أن املراد من املهدي في الرواية هو أحمد املذكور في وصية رسول هللا
ُ
(ص) والتي ذكر فيها إن من أسمائه املهدي ،وإليكم هذا الحديث عن أفضلية
اإلمام املهدي محمد بن الحسن (ع) :عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا ،عن آبائه
ً
(ع) ،قال( :قال رسول هللا (ص) :إن هللا (عز وجل) اختار من كل �شئ شيئا،
اختار من األرض مكة ،واختار من مكة املسجد ،واختار من املسجد املوضع
الذي فيه الكعبة ،واختار من األنعام إناثها ،ومن الغنم الضأن ،واختار من
األيام يوم الجمعة ،واختار من الشهور شهر رمضان ،ومن الليالي ليلة القدر،
ً
واختار من الناس بني هاشم ،واختارني وعليا من بني هاشم ،واختار مني ومن
ً
علي الحسن والحسين ،وتكملة اثني عشر إماما من ولد الحسين تاسعهم
باطنهم ،وهو ظاهرهم ،وهو أفضلهم ،وهو قائمهم) (الغيبة النعماني :ص.).73
وقد وردت في هذا الصدد روايات كثيرة ،منهاُ :سئل أبو عبد هللا (ع) :بأي �شيء
ُيعرف اإلمام قال( :بالوصية الظاهرة وبالفضل  ()...الكافي :ج 1ص 284ح.)3
وعن أحمد بن أبي نصر ،قال :قلت ألبي الحسن الرضا (ع) :إذا مات اإلمام بم
ُيعرف الذي بعده؟ فقال( :لإلمام عالمات منها :أن يكون أكبرولد أبيه ،ويكون
فيه الفضل والوصية  ()...الكافي :ج 1ص 284ح ،)1وغيرها الكثير.

السيد أحمد الحسن (ع):
 -2علم
ُ

القانون الذي يعرف به حجج هللا يتكون من ثالث حلقات كما دلت آيات
الكتاب والحديث ،وهي ( النص أو الوصية – العلم – الدعوة لحاكمية هللا )،
وقد تقدم الكالم عن النص .أما العلم فقد ورد عن أبي الجارود ،قال( :قلت
ألبي جعفر(ع) :إذا م�ضى اإلمام القائم من أهل البيت ،فبأي �شيء يعرف من
يجئ بعده ؟ قال :بالهدى واإلطراق ،وإقرارآل محمد له بالفضل ،وال يسأل عن
�شيء بين صدفيها إال أجاب)( اإلمامة والتبصرة :ص.)137
وقد أعلن السيد أحمد (ع) عن استعداده لإلجابة عن أي سؤال في القرآن؛
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ظاهرا أو باطنا ،محكما أو متشابها ،ناسخا أو منسوخا ،وتحدى جميع علماء
املسلمين أن يسألوه أي سؤال يشاءون في القرآن ،وأكثر من ذلك تحداهم أن
يجيبوا على سؤال واحد يسألهم إياه .هذا وقد أصدر السيد أحمد الحسن
(ع) مجموعة من الكتب؛ منها (�شيء من تفسيرالفاتحة) ،وكتاب (املتشابهات)
بأربعة أجزاء ،وهو كتاب أحكم فيه اآليات املتشابهة في القرآن الكريم،
والتوحيد ،وغيرها الكثير تجدونه في مواقع أنصار اإلمام املهدي ومكتباتهم
ومكاتبهم.
كما أن السيد أحمد الحسن تحدى علماء الديانات السماوية بأنه أعلم
الجميع بالكتب السماوية.

 -3الدعوة إلى حاكمية هللا:

العالم اليوم بأسره؛ بحكوماته ومفكريه ورجال الدين فيه ،كل هؤالء يدعون
ُ
إلى حاكمية الناس ،أو الديمقراطية كما تسمى في عصرنا الراهن ،بينما السيد
أحمد الحسن(ع) هو الوحيد – ولن تجدوا له ثانيا – الذي يدعو لحاكمية هللا
ً
ويتمسك بمبدأ أن الحاكم يجب أن يكون منصبا من هللا.
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دين ابن تيمية الناصبي

الدعوة

اليماني ـ ـ ـ ــة

 -4الدعوة اليمانية مؤيدة بامللكوت:

قضية القائم من ألفها إلى يائها قضية غيب ،وقد ورد عن أهل البيت (ع)
َ َ ْ َ ُ َ
اب ال َرْي َب ِف ِيه ُه ًدى
في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة﴿ :ألم ذلك الكت
ّ ْ ُ َّ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ ِ َ َ َّ ِ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
نفقون) ،إن
ِللمت ِقين ال ِذين يؤ ِمنون ِبالغي ِب وي ِقيمون الصالة و ِمما رزقناهم ي ِ
الغيب هو القائم .أخرج الشيخ الصدوق عن داود ابن كثيرالرقي ،عن أبي عبد
هللا عليه السالم في قول هللا عز وجل «هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب»
قال( :من أقر بقيام القائم عليه السالم أنه حق)( كمال الدين وتمام النعمة
 الشيخ الصدوق  -ص .).17وعن يحيى بن أبي القاسم قال :سألت الصادق جعفربن محمد عليهما السالم
عن قول هللا عزو جل «ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين الذين
يؤمنون بالغيب» فقال( :املتقون شيعة علي عليه السالم والغيب فهو الحجة
الغائب)( كمال الدين وتمام النعمة  -الشيخ الصدوق  -ص .)18
واالستدالل على الغيب ال طريق له سوى بالعودة إلى هللا واسترشاده ،فهو
دليل املتحيرين.
والدليل الغيبي أو امللكوتي له مصاديق متعددة ،نقتصر منها هنا على؛ الرؤيا،
واالستخارة.

أ -الرؤيا:

ً
شاهد مئات األشخاص مئات الرؤى بأهل البيت خصوصا ،كلها تخبرهم بأن
السيد أحمد الحسن صادق في ما يدعيه ،والكثير من هؤالء األشخاص ممن
لم يدخلوا في الدعوة املباركة ،على الرغم من أن الدليل قد أخذ بأعناقهم ؟!
ولكن ال غرابة فقد ورد إن هذا األمر ال يثبت عليه إال من أخذ هللا ميثاقه في
الذراألول.
ً
علما أن األشخاص املشار إليهم من مناطق مختلفة ،ومدن متعددة ،فلم
يسبق أن التقوا أو تعارفوا بأية صورة من الصور ،بل إن الكثير منهم كانت
ً
الرؤيا سببا في دخوله إلى الدعوة املباركة .وكل ذلك يدل على أن مسألة الرؤى

املبارك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عن أبي عبد هللا (ع)( :صل ركعتين واستخرهللا ،فوهللا ما استخارهللا مسلم إال
خارله البتة) (وسائل الشيعة (آل البيت) :ج 8ص ،63باب صالة االستخارة).
ً
ً
وعنه (ع)( :من استخارهللا راضيا بما صنع خارهللا له حتما) (وسائل الشيعة
(آل البيت) :ج 8ص ،63باب صالة االستخارة.).

لم تكن مصطنعة.
وبشأن األدلة على حجية الرؤيا ،أقول :قد وردت بهذا الخصوص الكثير من
اآليات القرآنية الكريمة ،والكثيرمن األحاديث عن أهل البيت
(ع)َ ّ َّ َ .
َ
ُ
َ
فمن اآليات رؤيا إبراهيم (ع) بشأن ذبح ولده إسماعيل (ع)﴿يا بني ِإ ِني أرى
ََْ َّ َ ْ
ِفي الن ِام أ ِني أذ َب ُح َك﴾ ،أما األحاديث فقد ورد منها الكثير ،وحسبك أن تراجع
كتاب (دار السالم) للميرزا النوري ،لتجد العشرات من الروايات الواردة عن
أهل البيت (ع).
ُ
وال يسعنا في هذه العجالة سوى االكتفاء بإيراد جملة من األحاديث كما يأتي:
عن الرضا (ع) ،قال( :حدثني أبي ،عن جدي ،عن أبيه ،إن رسول هللا (ص)
قال :من رآني في منامه فقد رآني؛ ألن الشيطان ال يتمثل في صورتي ،وال صورة
أحد من أوصيائي ،وال في صورة أحد من شيعتهم .وإن الرؤيا الصادقة جزء من
سبعين جزء من النبوة) (دارالسالم :ج 4ص.).272
وعن رسول هللا (ص)( :ال نبوة بعدي إال املبشرات ،قيل :يا رسول هللا ،وما
املبشرات؟ قال :الرؤيا الصالحة) (بحاراألنوار :ج 58ص.).193
وعن الصادق (ع)( :رأي ورؤيا املؤمن في آخرالزمان على سبعين جزء من أجزاء
النبوة) (دارالسالم :ج 1ص.)18
ً
أخيرا البد من التنبيه على إننا ال نقول بحجية الرؤيا في األخذ بالعقائد أو
الفروع ،فهذه البد من النص فيها ،بل نقول إن الرؤيا حجة في تشخيص
املصداق فقط .وبكلمة أخرى نحن نثبت كون السيد أحمد الحسن عليه
السالم حجة من حجج هللا بالنص وهو الوصية ،ولكن تشخيص املصداق،
أي كون أحمد املذكور في وصية رسول هللا صلى هللا عليه وآله هو السيد أحمد
الحسن ،هذا األمر تكون الرؤيا ومثلها االستخارة ،وغيرهما من األدلة حجة
فيه.

ً
لم يترك السيد أحمد الحسن (ع) بابا لم يطرقه ،ولم يترك حجة ملحتج ،وال
عذر ملعتذر ،ومن بين األدلة التي جاء بها؛ اإلتيان باملعجزة فيما لو طلبوها
منه .على أن يحددوا معجزة من معاجز األنبياء املذكورة في القرآن ،واشترط
ً
ً
أن يكون األمرعلنيا ،وأن تحضروسائل اإلعالم والناس .علما إن السيد أحمد
ً
ابتداء ،بل هم من طلبها
الحسن عليه السالم لم يعرض عليهم اإلتيان باملعجزة
ً
منه ،ونزوال عند طلبهم أجابهم ،ولكنهم بعد أن ُوجهوا باملوافقة نكصوا عن
طلبهم !

من طرق معرفة الغيب؛ االستخارة ،وعليها سيرة املتشرعة منذ أبعد العهود،
وسيرة املتشرعة حجة لديهم كما هو معلوم .هذا وقد وردت أحاديث كثيرة عن
أهل البيت (ع) بشأن االستخارة ،إليكم البعض منها:

وعلى أية حال فقد صدرت عن السيد أحمد كثير من الكرامات واملعاجز التي
يعرفها أنصارهللا ،وهم على استعداد للقسم بأغلظ األيمان  -ملن يطلب الحق-
ً
على وقوعها ،ويوجد بعضها مسجال في مواقعنا.

ب -االس ـ ــتخارة:

 -5املباهلة وقسم البراءة:

بعد أن أعرض فقهاء الديانات الثالث عن مناظرة السيد أحمد (ع) ،دعاهم
إلى مباهلته ،اقتداء بسيرة جده املصطفى (ص) مع نصارى نجران .وعلى الرغم
من موقفهم املعاند في تكذيبه ،وتخذيل الناس عن إتباعه ،إال أنهم أحجموا
عن مباهلته .ولو أنهم كانوا موقنين من كذبه كما يتبجحون لكانوا رأوا في
طلب املباهلة فرصة ذهبية للقضاء عليه ،ولم يكتف السيد أحمد بطلب
ً
مباهلة علماء الشيعة وحدهم ،بل أصدربيانا يطلب فيه مباهلة جميع علماء
الديانات السماوية؛ اليهود ،والنصارى ،واملسلمين.

 -6الكرامات واملعاجز:
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نظرية التطور والقران

الرسول محمد ( صلى هللا عليه وآله
) من خالل إخباره الغيبي عن حقيقة
علمية قبل أن تكتشف بأكثر من ألف
عام ،ومثله يمكن أن يقال في إخبارات آل
محمد (عليهم السالم ) ،حيث أخبروا قبل
أكثر من ألف عام عن وجود النسناس أو
أشباه الناس قبل وجود اإلنسان ،وهذه
حقيقة علمية اكتشفت اآلن ،فبحسب
البحوث الجينية ثبت وجود إنسان
ً
النياندرتال املختلف جينيا عن اإلنسان
الحديث ،كما اكتشفت احفوريات
الهومو إركتس والهومو سابينس األفريقي

✅ -نظرية التطور عبارة عن نظرية علمية،
ً
ولهذا فنحن عندما نورد نصوصا دينية
متوافقة معها فهذا ال يعني أننا نريد
إثبات نظرية التطور من خالل النص
الديني ،بل غاية ما نريد هو إثبات توافق
النص الديني مع هذا االكتشاف العلمي .
ً
✅ -وربما أيضا إثبات أحقية الدين
من خالل إثبات املعارف الغيبية التي
احتواها النص الديني ،حيث يمكن أن
ً
يقال مثال :
ّ
إن القرآن ذكر التطور في قوله تعالى﴿ :
َ َّ ُ َ َ ُ َ ْ َ ً
األرض ن َباتا ﴾ ،وفي حين
والله أنبتكم من
لم يتمكن اإلنسان من اكتشاف هذه
ً
كتاب وهم اإللحاد ـ أحمد الحسن ص -
الحقيقة العلمية إال حديثا .
✅ -وبهذا تثبت أحقية القرآن وأحقية 129

احلساب االهلي

رأي السيد امحد احلسن
باضطــــراب املثليــــة اجلنسيـــة

انتشر على وسائل التواصل االجتماعي
إعتبار يوم  5 – 17يوما لدعم املثلية
الجنسية او كما أسموه يوم مناهضة
رهاب املثلية الجنسية ،وال يخفى ان
كثير من دول العالم شرعت قانون
الزواج املثلي أو في طريقها لذلك ونحن
استنكرنا هذا االمرسابقا ونرى انه امر
قبيح وهدام ليس من وجهة نظر دينية
فقط بل حتى إجتماعية وبيولوجية و
انا شخصيا ناقشت االمر علميا وبينت
بوضوح بطالن ما يطرحونه لتعليل
الشذوذ الجن�سي.
كتبت فيما سبق:

فكيف يكون العدل االلهي باالختبار
س/السالم عليكم سيدي
من العدل اإللهي في اختبار الدنيا ان مع تفاوت جينات الناس واختالف
يوحد هللا األدوات وصعوبة االمتحان بين بيولوجياتهم
ُ
واسالك الدعاء عزيزي و سيدي.
املمتحنين
لكن سيدي علم التشريح والطب النف�سي **Basher Almosawy
وغيرهم وضحا أن بعض املجرمين بسبب
خلل في بعض مناطق الدماغ يكون لديهم ج/وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته
رغبه اكثرفي الجريمه
حياك هللا حبيبي
كمن يصاب بخلل في منطقة  amygdalaالحساب االلهي يكون على قدر ما يمتلك
االنسان من صحة بدنية ونفسية وعقلية
سيكون لديه رغبه اكثربالعدوانيه
ومن يولدون مر�ضى سيكوباتيين  ...يكون وعلى حسب حال االنسان املادي وحتى
لديهم ميول للخداع والكذب واالحتيال على حسب عمراالنسان فال تحاسب فتاة
عمرها عشر سنوات على ترك الصالة او
وما اشبه اكثرمن غيرهم
وهذا يجعل تفاوت بين رغبات الناس في الحجاب كما تحاسب امرأة بعمر  40سنة
السوء  ...فالبعض يميلون له والبعض وكذا االجر ففتى بعمر  15سنة مثال ربما
تحسب له الركعة بألف ركعة يصليها من
اآلخرال
وبذلك ال يكون هنالك تشابه بصعوبة عمره  50سنة وهكذا فحساب هللا ليس
االختبار  ..فاملريض السيكوباتي اكثر رغبة كحساب محكمة جنائية تنظر للظاهر
بالكذب من غيره  ..وامتناعه عن الكذب فقط.
اكثرصعوبة من امتناع االنسان الطبيعي السيد أحمد الحسن

الذي حصل هو ان احدهما هيمن
عند تنفيذ الخريطة الجينية الخاصة
بهذا الجسم فاصبح ذكرا او انثى وهذا
االمر يكون واضحا في بعض الحاالت
املرضية او الخلل في الكروموسومات
كما هو الحال في متالزمة حساسية
االندروجين حيث تكون الحالة في
بعض االحيان انثى لديها اعضاء ذكرية
مدفونه في الجسم وقد ذكرت هذا
االمر في كتاب وهم االلحاد وهذا نص
يبين هذه املسألة ((هناك طفرة جينية
تؤثر في مستقبالت االندروجين أو كما
تسمى متالزمة هرمون التذكير لدى
الجنين ( ،)xy46وهذه الطفرة تحجم
أثر الجين الجن�سي الذكري ،وبهذا
يتكون جهاز تناسلي أنثوي وبحسب
نوع الطفرة ومدى أثرها في مستقبالت
االندروجين تكون حالة املصاب
بهذه املتالزمة ،فقد يكون بأعضاء
ذكرية وأنثوية غير مكتملة وقد يكتفي
ً
بأحدهما ،ولكن عموما تكون هناك
مظاهر أنثوية .وإذا عانى الجنين الذي
يحمل جينات ذكرية أي ( )xy46من
متالزمة حساسية االندروجين مكتملة
ً
فإنه يكون أنثى من الخارج تماما،
ً
وحتى يصعب تشخيص الحالة مبكرا
دون فحص دقيق عادة ،فيكون لدى
الجنين أعضاء أنثوية ظاهرية فهو أنثى
عادة ولكنها بدون رحم ومبايض أي أنها
أنثى بجهاز تناسلي أنثوي غير مكتمل،
ً
وأيضا لديها جهاز تناسلي ذكري ضامر
مدفون في البطن)).

ان تشخيص الجنس جاء في مرحلة
متاخرة من التطور على كوكب االرض
حيث ان الحياة لم تبدأ بالتكاثر
الجن�سي بل البداية كانت بالتكاثر
الالجن�سي ثم جاء التكاثر الجن�سي وله
عدة توجهات منها كون الحيوان ثنائي
الجنس اي لديه اعضاء تناسلية ذكرية
واخرى انثوية ومنها ماتمارسه بعض
االسماك حيث تكون السمكة في بعض
مراحل حياتها ذكرا مكتمل االعضاء
التناسلية ويقوم بالتلقيح ثم في مرحلة
اخرى يتحول الى انثى مكتملة االعضاء
التناسلية تضع البيض ومنها الحالة
التي نحن عليها اي ان هناك ذكر وانثى
منفصلين ومحددي الجنس طيلة فترة
حياتهم وفي هذه الحالة فالجنين يحمل
االستعداد ليكون ذكرا أوانثى ومايحدد
نمو اعضاء تناسلية معينة دون اخرى
هو كروموسومات الجنس وهذا يعني أي بحسب ماتقدم يمكن ان نفهم
ان في داخل كل جسد ،انثى وذكر ،او ان كل ذكر يحمل في داخله انثى ميتة
لنقل استعداد ليكون انثى او ذكروانما وكل انثى تحمل في داخلها ذكرا ميتا

ومايفعله الشاذون هو احياء هذا وليس العكس كما يحصل هذه االيام
الباطن الجسماني املندثر في مرحلة لألسف الشديد حيث تتوالى االخبار
النمو الجنيني بااليحاء النف�سي مع انه باقرارالدول لزواج املثليين.
فعليا وعمليا ليس له اي اثر حقيقي
وفعلي على الجسد معتد به ويمكن اذن فالعالج بيد كل شخص يجد نفسه
ان يضطر الذكر ليتقمص دور االنثى يميل الى الشذوذ الجن�سي فإذا كان
او تضطر االنثى لتتقمص دور الذكر هناك ايحاء شيطاني يقول له ان في
والحقيقة انه ليس فقط االنسان داخله انثى ميتة ويدفعه الى احياءها
يفعل هذا االمر بل الحيوانات االخرى فهو يعلم ان في داخله ذكرا حيا بارزا
تفعله بنسبة  10باملئة وربما اكثر او باعضاء تناسلية مكتملة وكذا االمر
اقل بقليل والسبب هو مابينت فيما بالنسبة لالنثى ،فلو مثلنا االمروقلنا ان
تقدم ،وبهذا البيان يتضح ان الشذوذ كل ذكر انساني فيه تسعين باملئة ذكر
الجن�سي ليس امرا طبيعيا ملجرد ان وعشرة باملئة انثى وكذا كل انثى انسانية
الحيوانات االخرى تمارسه بل هو فيها تسعين باملئة انثى وعشرة باملئة
حالة شذوذ وخروج عن الطبيعة ذكر فالطبيعي ان الصفات والرغبات
املهيمنة على جسد الكائن الحي ووضع الذكرية تهيمن على الذكر النها النسبة
قوانين تمنع هذا الشذوذ وتحد منه االكبرفي تركيبته الجسمانية وكذا االمر
هو االمر الطبيعي وليس العكس ولكن بالنسبة لالنثى فالبد ان تهيمن عليها
لألسف استخدمت هذه الحجة اي الصفات االنثوية فجعل العشرة باملئة
كون الشذوذ الجن�سي صفة موجودة تهيمن على الجسد فتحوله من ذكر الى
وشائعة في اململكة الحيوانية القناع انثى او العكس حالة شاذة ومنحرفة
بعض السياسيين في بريطانيا وفرنسا واملفروض ان االنسان قادرعلى كبحها
الذين يجهل اغلبهم علم االحياء والهيمنة عليها النها عبارة عن خروج
التطوري لتمريرقوانين زواج املثليين .عن الطبيعة الجسمية املهيمنة على
الجسد بسبب ايحاءات خادعة يمكن
فالحقيقة العلمية اننا وبقية مجابهتها وكبحها في مواجهة الحقيقة
الحيوانات التي يختص جسمها بجهاز الجنسية املهيمنة على الجسد،
تناسلي واحد فقط مكتمل النمو طيلة
حياتها متخصصين جنسيا ومحاولة ويبقى انه من املمكن ان تكون هناك
بعض االفراد ممارسة الشذوذ ال يجعل حاالت مرضية تؤثرعلى الجسد كنقص
الشذوذ امرا طبيعيا بل هو حالة خروج أو زيادة افرازبعض الهرمونات أو غيرها
عن الطبيعة الجسمية والفسيولوجية من الحاالت املرضية وهذه الحاالت
ويمكن للكائن الحي وخصوصا العاقل املرضية يمكن معالجتها بمراجعة
كاالنسان كبح هذا الشذوذ بسهولة الطبيب املختص.
ولهذا فالصحيح وضع قوانين تكبح
الشذوذ وتساعد على كبح الشذوذ من صفحته في الفيسبوك

التحريض الطائفي يف إعالم ما بعد «الربيع العربي»

هيفاء بهبهاني
ً
ّربما يشاء البعض أن يفسر (مرحبا
أخي) على أنها داللة على براءة الدين
ً
من اإلرهاب ،وال بد أننا ندرك تماما أن
األخوة التي تربط القاتل واملقتول في
حادث مسجد النور في نيوزلندا ليست
أخوة الدين وإنما اإلنسانية ،وهي اآلصرة
التي تجمع كل من يسكن هذه األرض من
ً
البشر .كانت (مرحبا أخي) آخر ما نطق
به الالجئ األفغاني قبل أن ُيقتل ،لقد ّ
فر
من اإلرهاب في أفغانستان ولجأ إليه في
نيوزلندا ،وهكذا يستمر القتل والترويع
ً
ً
في بقاع كثيرة ،نرى أرواحا تسلب وأطفاال
ً
ُ
ونساء ُت ّ
ً
رمل ،قضينا أعواما ونحن
تذبح
نؤبن ونعزي ونستنكر ونرفض ولكننا ما
عرفنا إلى اآلن أصل املشكلة.
إذا كان الدين اإلسالمي يدعو للتسامح
َ
في نصوصه ،فكيف ّ
القتل أبناؤه؟
شرع
ّ
بالحب،
وإذا كان الدين املسيحي يبشر
فلماذا تلطخ بالدماء أيادي معتنقيه؟

هل ارتكاب هذه املجازر املتوالية دليل
على وحشية الدين؟ باتت هذه األسئلة
الجوهرية مدار تفكير الناس اليوم ،ومع
شديد األسف ال نجد تفسيرات شافية ملا
يجري غير كلمات كـ (خطاب الكراهية)
و(اإلرهاب ال دين له) تأتي من مختلف
األنحاء؛ مغردون وساسة وأكاديميون
بل ورجال دين مبررين أو مستنكرين،
وال يخفى كونها شعارات رائجة في وسائل
التواصل االجتماعي والصحافة ال تغني
وال تسمن من جوع.
إن الحوادث اإلرهابية املشهودة في
الفترة املاضية ما هي إال عمليات قتل
ممنهجة ،غير عشوائية ،يدلنا على ذلك
اتفاق فاعليها حول العالم على األماكن
ُ
واألوقات التي ترتكب فيها ،واجتماعهم
على نوعية الضحايا املستهدفين،
ويمكن للمتابع أن يالحظ النمط املتكرر
الحاصل في هذه الحوادث والذي يدل
على عوامل مشتركة يمكننا أن نجزم من

خاللها أنها نتيجة وجود عقيدة ُت ّ
شرع
ملعتقديها هذه املمارسات العنيفة،
وبغض النظر عن أصل كون تلك
العقيدة دينية أو سياسية إال أننا من
املهم أن نفهم أنه ال يوجد إرهاب دون
عقيدة.
ينتمي اإلرهابي املتهم بالحادثة
النيوزلندية األخيرة -الواقعة يوم
الجمعة في مسجد النور -إلى اليمين
املسيحي املتطرف ،واليمينيون
ً
املتطرفون هم الذين يحملون فكرا
ً
ً
ً
محافظا تقليديا متعصبا ويستخدمون
العنف ضد الثقافات األخرى التي
يؤمنون أنها تشكل مصدر تهديد لهم،
ً
ً
وقد أظهرت إحصائيات ارتفاعا حادا
في مستوى الحوادث اإلرهابية املنفذة
من أشخاص ينتمون لهذه الحركة
اإليديولوجية في الواليات املتحدة في
األعوام ما بين  2016-2010حيث قفزت
النسبة من ( %6إلى  ،*)%35وهذه قفزة

ً
كبيرة نسبيا وتدل على أن هذه العمليات
تخضع لتشريع ما.
يعمل اليمين املسيحي املتطرف بالعقلية
نفسها التي تعمل بها الحركات الفكرية
اإلرهابية كداعش ،حيث تشترك هذه
اإليديولوجيات باستخدام العنف ضد
اآلخراملختلف ،والشعور بالتهديد الدائم
من ِقبل الجماعات الفكرية املحيطة
بهم ،وتستقي هذه الحركات املتطرفة
شرائعها من نصوص دينية صحيحة أو
ّ
محرفة أو مدسوسة يقوم بتأويلها رجال
دين بما يخدم وجهة نظرهم ،وبذلك
ً
ً
غطاء شرعيا لعمليات القتل التي
تعطي
ً
ل ّ
ترتكبها مسببة تساؤالت حو تبني النص
الديني لإلرهاب من عدمه.
وحيث أن العبارة الرائجة على ألسنة
املتدينين( :اإلرهاب ال دين له) ال تجيب
على االستفهامات املطروحة على الدوام،
ّ
صار الدين السماوي املبشر بالتسامح
ً
وقبول اآلخر متهما بدفع أبنائه إلى

العنف ،وهذا كله نتيجة للصور الذهنية
التي ترسمها حوادث اإلرهاب املتتالية
واملتصاعدة في السنوات األخيرة .ولكن
ً
ً
ّ
علينا أيضا أن نتذكر دائما أن مثل هذه
األعمال الوحشية حتى تستمر وتتزايد
بالشكل الذي نراه اليوم فهي بحاجة
إلى تشريع يؤمن الناس بمصدره ،ومن
الطبيعي أن ُيساء استخدام األديان
السماوية في مثل تلك األعمال إذا أوكلت
مهمة تأويل نصوصها آلراء رجال الدين،
ً
سواء كانوا من املسلمين أو املسيحيين أو
غيرهم وبجميع الطوائف املنطوية فيها.
ّ
يتصوره كثيرممن أساء
وعلى العكس مما
فهم الدين اليوم ،ترفع األديان السماوية
ً
ً
ً
دائما عبارة (مرحبا أخي )..شعارا ،ومهما
حدث لن تتغير هذه الحقيقة التي يمكن
أن يلتمسها ّ
أي قارئ في التراث الديني
لألنبياء والرسل واملصلحين ،هل ُيلغى
املبدأ املتكرر باستفاضة في سير األنبياء
واملنساب في قصصهم لصالح اآلراء

يزن زريق
ُ
ّ
ّ
في التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة
ّ
العربية،
العليا للتنسيق بين القنوات
َّ ّ
تبين أن القنوات
الصادر سنة ،2014
ِ
َ
ّ
ّ
ّ
الفضائية الدينية تحتل املركز الخامس
ّ
ّ
العربية،
الفضائية
من مجموع القنوات
ُ
وعددها حوالي .1400
ّ
َ
محض استثمار
ْبيد أن املسألة ليست
ّ
ّ
ّ
وثقافي؛ فعلى أثر
وإيديولوجي
سيا�سي
ّ
ّ
خاص،
بشكل
العربي»
زلزال «الربيع
ٍ
بات لهذا القطاع بعدٌ
اقتصادي ضخمٌ
ٌّ
ّ
ً
أيضاً ،
عائدات
نظرا إلى ما يحققه من
ٍ
ّ
ُ
فحجم
تمويل ودعم.
وما يتلقاه من
ٍ
ّ
االقتصادي في قطاع القنوات
االستثمار
َّ
ّ
ّ
الفضائية الدينية اليوم يقدر بحوالي
ُ
أغلبها الدو ُل
6
مليارات دوالر ،مصدر ِ
ُّ
ّ
الدينية األربع األهم في املنطقة :اململكة
ّ
ّ
ّ
العربية
السعودية ،واإلمارات
العربية
املتحدة ،وقطر ،وإيران.
ّ
التلفزيونية والفضائيةّ
ّ
هذه املحطات

ّ
ّ
تتخصص بالوعظ واإلرشاد
الدينية
وتوجيه شؤون املؤمنين في ّ
صغيرة
كل
ٍ
ِ
ّ
اليوميةُ ،م ً
عفيا ّإياهم
وكبيرة من حياتهم
ٍ
الحر .لكنْ،
من إعمال العقل والتفكير ّ
ِ
ّ
إلى جانب هذه الوصاية البطريركية على
ٌ
تجييش
عقول املشاهدين املؤمنينّ ،ثمة
ّ
مذهبيان ،يمضيان ً
ٌ
جنبا إلى
وتحريض
جنب مع تلبية مصالح الجهات ّ
املمولة
ِ
َ
والدول الداعمة ،وبلغا ذروتهما بعد
ّ
العربي».
«الربيع
ٌ
ْ
وعلى األثر ،ازدهرت مجموعة من الدعاة
َ
ّ
الدينيين يتقنون
التلفزيوني،
التقديم
َ
َ
ولغة اإلعالم ،ومختلف أنواع األعمال
ّ
ّ
والدعائيةً ،
تماما كنجوم
االستعراضية
السينما؛ بل هم ينافسون هؤالء في
معدالت «تريند» املشاهدات وأعداد
املتابعين ( )followersعلى مواقع
ّ
سيل
التواصل االجتماعي .وهم ،عبر ٍ
ّ
االعتباطية (عن
من الفتاوى واألحكام
ّ
ّ
والكر�سي
التلصص واإلرضاع واآلثار

ً
ّ
مثل!) ّ
ويحققون
يكدسون الثروات،
ِ
ًّ
ً
َ
خرافية جديرة بأولئك النجوم.
مداخيل
ُّ
ّ ْ
قدرت مجلة فوربس
في هذا السياق،
ّ
مجمل ثروة الداعية املصريّ
َ
األمريكية
الشهير عمرو خالد بحوالي  52مليون
ّ
ًّ
حقق ً
قياسيا في
رقما
دوالر ،وكان قد
ّ
مداخيله اإلعالمية للعام 2،5( 2008
ٌ
ٌ
أسماء المعة
مليون دوالر) .وإلى جانبه
ّ
أخرى ،أمثال الداعية الكويتي طارق
سويدان ،بدخل سنو ّي ُي َّ
ًّ
وسطيا
قدر
ٍ
ّ
السعودي
بمليون دوالر؛ والداعية
عائض القرني بـ  533ألف دوالر؛
والداعية املصر ّي عمر عبد الكافي بـ 373
ّ
السعودي سلمان
ألف دوالر؛ والداعية
ّ
ُ
العودة بدخل سنوي يقدر بـ  267ألف
دوالر .وهم يعيشون في أرقى الفنادق،
مع أساطيل ّ
السيارات الفارهةّ ،
وكل ما
ّ
ّ
ُ
ّ
النجومية من متطلبات.
تتطلبه حياة
ّ
لعمليات تجميل؛
فعمرو خالد خضع
ومنذ فترة ليست بالبعيدة كان الداعية

ً
املصر ّي مصطفى حسني قد أثارأزمة عبر
إطاللته بتيشيرت ماركة Philipp Plein
يصل ُ
ثمنها في مصر إلى حوالي  20ألف
جينيه.
ً
ّ
ّ
الشارع الديني الشيعي أيضا له
«نجومه ».فهناك أسماء معروفة ّ
ُ
جي ًدا
في إيران تعمل على النمط نفسه،
مثل :محمد تقي مصباح يزدي (الذي
َ
َ ْ
ثروته بحوالي  50مليون
ق ّدرت فوربس
دوالر) ،وواعظ العب�سي ،وأسماء أخرى
ً
خصوصا في العراق.
مشابهة،
ُ
ُّ
ّ
السب العلني ،واللعن املتبادل،
ُ
والتجييش الصريح والغرائز ّي ،من
العالمات الثابتة اليوم في القنوات
ّ
ّ
وبخاص ٍة تلك التي تلعب على
الدينية،
ّ
ّ
الشيعي  -السن ّي في
أوتار االنقسام
ّ
أن القنوات األهمّ
املنطقة .والالفت
التي ّ
تؤدي َ
دور»الطليعة املقاتلة» من
َ ًّ
ّ
ْ
َ
الخطاب األكثر تطرفا
الطرفين ،وتضخ
ّ
ّ
ّ
العربي،
وعدوانية ،ال تبث من الوطن

ً
بل تكاد تكون متجاورة في العواصم
ّ
ُ
ّ
الغربية ،ال تفصل بينها إل بضعة شوارع.
ُ
ُ
فمن لندن ترسم خرائط الكره
ّ
األعظمية
واللهيب والقتل والتفجير بين
ُ
ُّ
والكاظمية في العراق ،وت َسب عائشة،
َ
َ
حصد ُّ
الدماء!
حي الكرادة في بغداد
َلي
وعبر مصطلحات ضارية جاهزة،
ً
نجد لدى ّ
ّ
إعالمي ترسانة
منبر
كل
ٍ
ّ ً
ً
ًّ
ّ ً
ومجهزة
مخصصة
تحريضية كاملة،
للتعبئة والحقد وإذكاء أبشع أنواع
العنف .فقنوات مثل األنوار (قناة
ّ
ّ
ُّ
مقرها بغداد ،وقد
متطرفة
شيعية
ّ
ُ ْ
نعت من البث َ
غير ّ
مر ٍة بسبب خطابها
م
ّ
ّ
والطائفي) ،وأهل البيت
التحري�ضي
ّ
ّ
ُّ
(قناة شيعية أخرى متطرفة ،مقرها في
كاليفورنيا ،حيث يقيم ّ
مؤس ُ
س القناة
ِ
ُ
ومذيعها الشهير الحسين اللهياري)،
َ
ّ
تتناول ّ
«الناصبية»
مهمة القضاء على
ّ
ّ ً ّ ً
مقدسة ،وذلك عبر بث
بوصفها مهمة
ّ
ّ
تلفزيوني مستمر على مدار  24ساعة.

ً
مرحبا أخي

الرجالية املعاصرة اململوءة بالشبهات
والشكوك والتي أودت بحياة مئات بل
ألوف من الناس سواء بالعنف اللفظي
ّ
أو الجسدي؟ كيف يعلل هؤالء جرائمهم
القائمة على نصوص متشابهة ،وقد
كانت سيرة األنبياء تحكي عكس ذلك!
«القتل ظلم وجريمة بشعة ال اخالقية
واليمكن تعليلها دينيا .عي�سى (يسوع)
وقف امام رجال الدين كحاجز يصد
احجارهم التي كانوا يرجمون بها متهمة
بالزنا ».أحمد الحسن**.

*الدوافع اإليديولوجية لإلرهاب في الواليات
املتحدة  .2016-1970تقرير من االتحاد
الوطني لدراسة اإلرهاب.
** عبر صفحته في الفيسبوك بتاريخ
13.10.2018

ّ
وفي املقابل ،فإن أشباه وصال وصفا
ً
تبيح َ
دم «الروافض »،داعية إلى قتلهم
وتهجيرهم ،باعتبار ذلك من أعظم
درجات «الجهاد».
لعملة واحدة.
كال النمطين وجهان
ٍ
ّ
تلفزيونية مهووسة ،يقودها
قنوات
َ
ُّ
ُ
ّ
ّ
ويديرها متعصبون يكاد يشك في صحتهم
ّ
ّ
والنفسية ،أمثال ياسر الحبيب
العقلية
وحسن اللهياري من جهة ،ومحمد
جهة أخرى.
الزغبي ومحمد صابر من ٍ
ُ
ُ
معارك ّ
وخ ٌ
طب ملتهبة ،وبكاءٌ
نارية،
ٌ
ّ
ٌ
حماسية ،وألفاظ
وأشعار
على الهواء،
ُ
نابية .هؤالء هم «قادة الرأي» في عالم
ُ ّ
ّ
ّ
ضخم من
األصولية العربية ،ونجوم حي ٍز ٍ
ّ
إعالم ما
فضاء اإلعالم العربي الحديثِ :
ّ
العربي».
بعد «الربيع
نقال عن موقع مجلة اآلداب
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واحة األدب الرسالي

سبع الدجيل

السيد محمد بن اإلمام
علي الهادي عليهما السالم
البطاط
الزهرة
عبد
سبع الدجيل وهل يرقى لك السبع
وأنت في الذروة العلياء ترتفع
في ذروة املجد ال يرقى لها بشر
إال  ..بجدك واآلباء.. .تتسع
نبع الفضائل واألمجاد. .شامخة
من كوثر املجد كم يجري بها النبع
سرى بجدك فوق العرش مرسله
وأنت يسري بك اإليمان والورع
ما أشفع الوتر من مجد مغالبكم
وليس ينفعه.. .وتر وال شفع
ما ضر من الذ فيكم أيما ضرر
وال سواكم له. .ضر وال نفع
قد آب بالعار مسعى كل شانءكم
ولم يفد جمع من بالضد قد جمعوا
كأنما الشمس  -أين الشمس  -نوركمو
ما صدها من سنى غيم وال بقع
يا من له املكرمات البيض شاهدة
لها العدى قبل أهل الود قد خضعوا
مني إليك اعتذاري عن قليل هوى
الشعر يعجز عن وصف . .وينقمع

من شعر
أبو العتاهية

نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية
ُ
طفل امللوك هنا ،كطفل الحاشية
ونغادر الدنيا ونحن كما ترى
متشابهون على قبور حافية!!
ُ
َ
أعمالنا تعلي وتخفض شأننا
ُ
وحسابنا بالحق يوم الغاشية
حور
قصورعالية
وأنهار،
ُ
ٌ
وجهنم تصلى ،ونار حامية
ُ
فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي
ُ
يومك والليالي باقية
ما دام
ً
وغدا مصيرك ال تراجع بعده
إما جنان الخلد وإما الهاوية

من حكم
قس بن
ساعدة

إذا خاصمت فاعدل  ،وإذا قلت
فاصدق ،وال تستودعن سرك أحدا،
فإنك إن فعلت لم تزل وجال ،وكان
بالخيار ،إن جنى عليك كنت أهال
لذلك ،و إن وفى لك كان املمدوح
دونك .وكن عف العيلة مشترك الغنى
تسد قومك» .ومنها « :من عيرك
شيئا ففيه مثله ،ومن ظلمك وجد
من يظلمه ،وإذا نهيت عن ال�شيء
فابدأ بنفسك .وال تشاور مشغوال
وإن كان حازما ،وال جائعا وإن كان
فهما ،وال مذعورا وإن كان ناصحا

إمنا صمد لك
وألصحابك

عن زرارة قال :قلت ألبي جعفر
عليه السالم :قوله « :ألقعدن
لهم صراطك املستقيم ثم ألتينهم
من بين أيديهم ومن خلفهم
وعن أيمانهم وعن شمائلهم وال
تجد أكثرهم شاكرين « فقال
أبو جعفر عليه السالم :يا زرارة
إنما صمد لك وألصحابك ،فأما
اآلخرين فقد فرغ منهم.

من شعر حيدر بن
سليمان احللي

أي بشرى كست ُ
ُّ
الدنيا َبهاءا قم ،فنهي األرض فيها والسماءا
َّ
عطرت نفحة ُ َّرياه الفضاءا
طبق األرجاء منها أرج
َ
ُ
قبل ذا ،في املال األعلى النداءا
جبريل بها
بعثة ٌ أعل َن
ً
َ
ُ
الدهر انطفاءا
ليس يخ�شى أبد
النور الذي
قائال :قد ُب ِعث
ِ
َ
ً
َ
ُ
الرحمن فيه األنبياءا
ختم
فهنيئا  :فتح الخير بمن
ً
ُ
ـتاره هللا انتجابا واصطفاءا
وأتى أكرم مبعوث قد اخ
ً
ُ
َ
من بعلياه أتى «الذكر» ثناءا
سيد الرسل جميعا «أحمد»
للورى ظلماؤها كانت ضياءا
«مبعث» قد ولدته ليلة
َ
ّ
الحق الغطاءا
بوركت من ليلة في صبحها كشف هللا عن
ِ
َ
ً
خلع هللا عليها نضرة راقت العالم زهوا واجتالءا
ً
ّ
َّ
راحة األفراح رشفا وانتشاءا
مرها
كلما مرت حلت في ِ
ً
ُ
َّ
عطف نشوان ويختال ازدهاءا
الدهر ُيثني ُمطربا
واستهل
ّ
ّ
أحكم هللا به منها البناءا
الغر ُاء» َمن
فلتهن «امللة ُ
ولتباه اليوم فيه العلماءا
ولتباهل فيه أعداء الهدى
َّ
َ
وبنان علم الجود السماءا
ذو محيا فيه تستسق السما
ٍ
ً
كاد أن يقطر منه البشرماءا
رق بشرا وجهه حتى لقد
فعلى نور الهخدى من وجهه وجد الناس إلى الرشد اهتداءا
ّ
الحق بلطف هللا فاءا
فهو ظل هللا في األرض على فئة ِ
ِ
ً
َ
ولدته ملزاياها وعاءا
فكفى هاشم فخرا َّأنها
ً
َ
ُ
وله الفخر ابتداءا وانتهاءا
الفخر به
اليوم انتهى
فلها
ً
ً
ّ
حي فيها املرفد األسنى وقل :وصالحا  ،وعفافا  ،وإباءا
ً
َ
تتشكى من محليها الجفاءا
زان سامرا وكانت عاطال
َ
األرض فناءا
أوحش
وغدت أفناؤها آنسة وهي كانت
ِ
زادك هللا ً
بهاء وسناءا
جعل هللا السما فيهم بناءا
إنما أنت فراش لأللى
كوجوه فيك فاقتها بهاءا
ماحوت أبراجها من شهيها
ٍ
ودت الشمس لها تغدو فداءا
قد توارت فيك أقمار هدى
ً ّ
ً
تزداد في العليا ً
ُ
وظهورا ،كلما زيدت خفاءا
سنى
أبدا
طاولي ياقبة َ الهادي السماءا
ثم نادي القبة َ العليا وقل:
ِ
َ
وعلى أفالكها ِزيدي عالءا
بمعالي العسكريين اشمخي
فبك العالم -الفيها -أضاءا
واغلبي زهر الدراري في السنا
ُ
ُ
شرف فاقا ذكاءا
خطك هللا تعالى دارة لذكائي
ٍ
َ
عرج على َ
ّ
أودعتنا عندها الغيبة ُ داءا
تلك التي
وبنا ِ
هو لألعين قد كان الضياءا
حجب هللا بها الداعي الذي
ً
للورى تهبط صبحا ومساءا
وبها األمالك في ألطافه
العينين فانضجها دماءا
قف وقل عن مهجة ٍ ذائبة ٍ ومن
ِ
يا َ
حسرة ً كانت هي الداء العياءا
العصر ما أقتلها
إمام
ِ
وسوى مرءاك ال نلقى شفاءا
مطلننا البرء في تعليلها
برئت ّ
من أناس منك قد أضحوا براءا
جبار السما
ذمة ُ
ِ
َ
باألنفاس ُيضر من الهواءا
ِكدن
فمتى تبرد أحشاء لنا ؟
ِ
سيفها منك يد هللا انتضاءا
ونرى يا قائم الحق انتضت
ُ
َ
َ
نفذ األيام والصبر رجاءا!!
أفهل نبقى  -كما تبصرنا -؟
ن ِ
قلت الروح ملوالها  :فداءا
ال رأى الرحمة َ من قال رياءا:

نعي السومريني للحسني ع
طرح بروفسور صموئيل كريمر التقارب الكبير بين قصص العهد
القديم (التوراة) أو قصص األنبياء والرقم الطينية السومرية في
كتابه من الواح سومر فإذا أنطلقنا من هذه الحقيقة أثناء قراءتنا
للنصوص السومرية التي تتكلم عن امللك دموزي وأخته جشتي نانا
فربما سنخلص الى أن الرقم الطينية السومرية مليئة بنعي الحسين
(دموزي :وترجمتها االبن الصالح) وأخته زينب (جشتي نانا).
وأهمية التقارب بين قصة مقتل دموزي في الرقم الطينية السومرية
وقصة مقتل الحسين في اإلسالم هي انها يمكن أن تنفي الفكرة التي
التي تقول ان األديان االبراهيمية ماهي إال اجترار للقصص السومرية
عن الالهوت وربما قد تصل بنا النوبة الى إثبات أن القصص أواملالحم
السومرية عبارة عن اخبارات غيبية نقلت عن االنبياء السومريين
كنوح ع ملا سيحدث مستقبال نسبة للوقت الذي سطرت فيه.
أدناه تفسيرجشتي نانا لحلم اخيها دموزي في الرقم الطينية السومرية:
قالت جشتي نانا:
تحك حلمك لي،
أواه يا اخي ،ال ِ
ليس مريحا،
االسل يطلع في كل ما حولك،
االسل يندفع من باطن االرض كثيفا،
عصبة من السفاحين ستنقض عليك،
هو حلمك،
واحدة من ذاك النبات وقفت وحيدة وحنت راسها أمامك،
ُ
هي أمك،
ستحني راسها من اجلك،
كل االسل وقف في ازواج إال واحدة ازيلت من مكانها،
أنا وأنت،
أحدنا سوف يتوارى ويزول،
في البستان انتصبت في محيط االرض حولك اشجارطويلة مرعبة،
االشرارسوف يرعبونك،
فوق ارض منامك ال ماء ينسكب،
ً
حظيرة الغنم سوف تغدو خرابا،
ُ
ضيقون الخناق عليك،
االشرارسوف ي ِ
محفظة متاعك خالية وقد أخذ منها ما بها،
وكوبك املقدس قد سقط من الوتد املعلق به،
سوف تقع من ركبة امك التي حملتك،
متاع الراعي،
مخضة الراعي ،كل �شيء يختفي،
االشرارسوف يفعلون كل �شيء يضعفك،
تجمعوا......................،
كلهم يريدون ان يطردوك،
سيقضون عليك في حظيرة الغنم،
جداؤك الصغارتجرجرفي التراب يغطيها الغبار،
الغضب سوف يدوم في السماء مثل االعصار،
انت ستسقط الى االرض،
عندما اغنام حظيرتك تتحرك فوق االرض بقوائم ملتوية،
عندما مخضة اللبن محطمة خاوية فارغة،
ً
الشياطين ستجعل كل �شيء ذابال،
حينما ياخذ النسرالخروف الصغير،
الجاال سيخدش خدودك،
َ
ُ
عندما يمسك
الصقرالعصفور من سياج القصب،
ً
الجاال سوف يتسلق السور لياخذك بعيدا،
دوموزي،
شعري سيدور في السماء الجلك،

قصة أبي راجح احلمامي

روى الشيخ املجل�سي عن الشيخ العابد أسنانه التي سقطت  ,والتأمت جراحاته
املحقق شمس الدين محمد بن قارون قال  ,ولم يبق في بدنه أثر من ذلك التعذيب .
 :كان في مدينة الحلة رجل يقال له أبو راجح
الحمامي  ,وحاكم ناصبي (أي  :نصب العداء فتعجب الناس من ذلك  ,وسألوه عن واقع
لشيعة و أهل البيت ) اسمه مرجان الصغير األمر ؟ فأخبرهم أنه أستغاث باإلمام املهدي (
وذات يوم أخبروا الحاكم بأن أبا راجح يسب عليه السالم وعجل هللا ظهوره ) وتوسل الى هللا
ً
الصحابة !  ,فأحضره وأمر بضربه وتعذيبه  ,به  ,فجاء اإلمام الى داره فامتألت الدار نورا .
ً
ً
فضربوه ضربا مهلكا على وجهه وجميع بدنه ,
فسقطت أسنانه  ,ثم أخرجوا لسانه وأدخلوا قال أبو راجح  :فمسح اإلمام بيده الشريفة على
فيه إبرة عظيمة  ,وثقبوا أنفه  ,وجعلوا في وجهي  ,وقال لي أخرج وكد على عيالك (أي  :أطلب
ً
الثقب خيطا وشدوا الخيط بحبل وجعلوا الرزق لهم ) فقد عافاك هللا تعالى  ,فأصبحت
يدورون به في طرقات الحلة  ,والضرب يأخذه كما ترون  .ورآه محمد بن قارون وقد عادت اليه
من جميع جوانبه  ,حتى سقط على األرض  .نضارة الشباب  ,واحمروجهه واعتدلت قامته.
فأمر الحاكم بقتله  ,فقال الحاضرون  :إنه
شيخ كبير  ,وسوف يموت من شدة الضرب
وكثرة الجراحات  .فتركوه على األرض ,
وجاء أهله وحملوه الى الدار  ,وكان بحال
فضيع ال يشك أحد أن الرجال سيفارق
الحياة  ,مما نزل به من التعذيب الوح�شي .

وشاع الخبر في الحلة  ,فأمر الحاكم بإحضاره
 وكان قد رآه يوم أمس وقد تورم وجهه منً
ً
الضرب  -فلما رآه صحيحا سليما وال أثر
ً
للجراحات في جسمه  ,خاف الحاكم خوفا
ً
شديدا  ,وغير سلوكه مع شيعة أهل البيت (
عليهم السالم ) وصار يحسن املعامله معهم .

وأصبح الصباح  ,وإذا الرجل قائم وكان أبوراجح  -بعد تشرفه بلقاء اإلمام  -كأنه إبن
يصلي على أحسن حال  ,وقد عادت اليه العشرين سنة ولم يزل كذلك حتي أدركته الوفاة.

الخراف ستحفراالرض بحوافرها،
أوه دوموزي أنا سوف اشقق خدودي بأسف عليك،
تحطم إناء الكذب،
.............................
......................
عندما وجدت جشتي نانا دوموزي في حظيرة االغنام بكت،
رفعت فمها بجانب السماء،
أحضرت فمها بجانب االرض،
مثل الثوب غطى حزنها االفق.............،
صعد ال (جال) سياج القصب،
ضرب ال (جال) االول دوموزي على الخد ونشب اظافره،
ضرب ال (جال) الثاني دوموزي على الخد االخر،
ال (جال) الثالث حطم عجيزة املزبدة،
ال (جال) الرابع انزل الكوب من وتده وحطمه،
ال (جال) الخامس حطم املزبدة،
ال(جال) السادس حطم الكوب،
ال (الجال) السابع بكى،
انهض دوموزي زوج إنانا،
ابن (سيرتور) شقيق جشتي نانا،
انهض من نومك الزائف،
نعاجك صودرت،
حمالنك صودرت،
عنزاتك صودرت،
نمسك أطفالكم (جديانك صودرت)
اخلع تاجك املقدس من رأسك،
انزع مالبسك امللكية من جسدك،
دع صولجانك امللكي يسقط على االرض،
اخلع نعليك املقدسة من اقدامك،
عريانا ،تم�ضي معنا
أمسك ال (جال) دوموزي،
أحاطوه،
أوثقوا يديه،
ربطوا رقبته،
سكتت املزبدة،
ال حليب ينزل منها،
الكوب محطم،
ال دوموزي بعد اآلن،
اصبحت حظيرة الغنم في مهب الريح
***
الشاعرالسومري يرثي دموزي (االبن الصالح)
(راح قلبي الى السهل نائحا نائحا
اني انا سيدة أي  -انا التي تحطم بالد االعداء،
اني انا ننسونا ام السيد العظيم
اني انا كشتن  -انا اخت الفتى املقدس
راح قلبي الى السهل نائحا نائحا
راح الى مكان الفتى،
راح الى مكان دموزي،
الى العالم االسفل ،مستوطن الراعي
راح قلبي الى السهل نائحا نائحا
الى املكان الذي ربط فيه الفتى،
الى املكان الذي احتجزفيه دموزي...
راح قلبي الى السهل نائحا نائحا) (د.فاضل عبد الواحد علي  -عشتار
ومأساة تموز).

قصة وعربة

ّ
ً
ذهب فلح لجاره يطلب منه حبال لكي يربط حماره أمام
البيت .
ً
أجابه الجار بأنه ال يملك حبال ولكن أعطاه نصيحة
وقال له :
«يمكنك أن تقوم بنفس الحركات حول عنق الحمار
وتظاهربأنك تربطه ولن يبرح مكانه»
ّ
عمل الفلح بنصيحة الجار  ..وفي صباح الغد وجد
ً
الفالح حماره في مكانه تماما.
َّربت الفالح على حماره  ..وأراد الذهاب به للحقل ..
ولكن الحماررفض التزحزح من مكانه !!
حاول الرجل بكل قوته أن يحرك الحمار ولكن دون
ّ
جدوى  ..حتى أصاب الفلح اليأس من تحرك الحمار.

فعاد الفالح للجار يطلب النصيحة  ..فسأله« :هل
تظاهرت للحماربأنك تحل رباطه ؟»
فرد عليه الفالح بـ استغراب « :ليس هناك رباط».
أجابه جاره « :هذا بالنسبة إليك أما بالنسبة إلى الحمار
فالحبل موجود».
عاد الرجل وتظاهر بأنه يفك الحبل  ..فتحرك الحمار
مع الفالح دون أدنى مقاومة !!.
ً
ال تسخر من هذا الحمار  ..فالناس أيضا قد يكونون
أسرى لعادات أو لقناعات وهمية تقيدهم  ..وما
عليهم إال أن يكتشفوا الحبل الخفي الذي يلتف حول
(عقولهم) ويمنعهم من التقدم لألمام.

ُ ُ
الجهال والع ـلـم ـ ــاءُ
ُ
ّ
ليس الخـالئـق كلـهـم أكـف ـ ــاء * اليستوي
َ ُ
َ
األنام وصخرة صـم ـ ّـاءُ
اليستـوي نب ٌـع تـرقر ٍق مـائ ـ ـ ُـه * يروي
ي ّ ُ
ات فيـهـا كـل ـمــا * تهوى النفوس إليه والصحــراءُ
اليستــو جنـ
دوم ًـا يموت الجاهلـون بجهلهــم * والعالـمـون بعلمـهـم أحي ـ ـ ــاءُ
فـالعالـمون العامـلـون بعلمـه ــم * بـاقـون مـا بقيت هنـاك سـمـ ـ ُـاء
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احلسن وعلم غريه
أمحد
السيد
علم
الحلقة الثالثة عشرة

تفاسير َ
(التكاثر)8:
النَّعِيم )
عَن
تُسْأ ُلنَّ يَوْمَئِذٍ
سلسة من حلقات تبين ما ورد في بعض ( ُثمَّ َل
ال محمد السيد احمد الحسن ع في تفسير
عن قائم
المسلمين ِ
وما جاء ِ
االيات.القرآنية المباركة
الرجلبعض
هذا تفسير
الحسن ع في
السيد
خاللهامحمد
منقائم ال
جاء عن
المسلمين وما
تفاسير
في بعض
بعضما ورد
سلسة من حلقات تبين
الطاهر
احمديحمله
الذي
العلم
يتبين
المباركة
القرآنية
االيات
يتبين من خاللها العلم الذي يحمله هذا الرجل الطاهر .
و سأبدأ او ً
الكريم .للقاريء الكريم
الحكم
الحكماترك
اترك(ع) و
الحسن
احمداحمد
السيد
اورد
التفسير
كتب
بما ورد
للقاريء
الحسن (ع) و
عنالسيد
جاء عن
اوردماما جاء
ثم ثم
ومنومن
التفسير
ورد في كتب
فيبما
سأبدأ او ًال
ال و
الحلقة الثالثة والثالثون

َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
َ(ولق ْد فتن َا ُسل ْي َمان َوألق ْينا َعلى ك ْر ِس ِّي ِه
َ َ ً
دا ُث َّم أ َن َ
اب )
جس
تفسير امليزان للسيد محمد حسين
الطباطبائي ج 17ص 240
قوله تعالى « :ولقد فتنا سليمان وألقينا
على كرسيه جسدا ثم أناب « الجسد هو
الجسم الذي ال روح فيه.
قيل :املراد بالجسد امللقى على كرسيه
هو سليمان نفسه ملرض امتحنه هللا
به وتقدير الكالم ألقيناه على كرسيه
جسدا أي كجسد ال روح فيه من شدة
املرض.
وفيه أن حذف الضمير من « ألقيناه «
وإخراج الكالم على صورته التي في اآلية
الظاهرة في أن امللقى هو الجسد مخل
باملعنى املقصود ال يجوز حمل أفصح
الكالم عليه.
ولسائراملفسرين أقوال مختلفة في املراد
من اآلية تبعا للروايات املختلفة الواردة
فيها والذي يمكن أن يؤخذ من بينها
إجماال أنه كان جسد صبي له أماته هللا
وألقى جسده على كرسيه ،ولقوله « :ثم
أناب قال رب اغفر لي « إشعار أو داللة
على أنه كان له عليه السالم فيه رجاء أو
أمنية في هللا فأماته هللا سبحانه وألقاه
على كرسيه فنبهه أن يفوض االمرإلى هللا
ويسلم له.
اما ما جاء في تفسيرالتبيان ج  8ص 561
و ما بعدها للشيخ الطو�سي رحمه هللا
( ولقد فتنا سليمان ) * ومعناه اختبرناه
وابتليناه وشددنا املحنة عليه * ( وألقينا
على كرسيه جسدا ) * قال ابن عباس :

القي شيطانا اسمه صخر على كرسيه .
وقال مجاهد  :كان اسمه أصف  .وقال
السدي  :كان اسمه خنفيق وكان ملكه
في خاتمه يخدمه الجن والشياطين ما
دام في يده  ،فلما أذنب سليمان نزع هللا
منه الخاتم  ،وجعل مع الجني فاجتمعت
عليه الجن والشياطين  .وقيل  :انه كان
ذنبه انه وطئ في ليلة عدة كثيرة من
جواريه حرصا على كثرة الولد  .وقيل :
كان ذنبه انه وطئ امرأته في الحيض .

هللا وفزع إلى الصالة والدعاء على وجه
االنقطاع  ،ال على أن ذلك كان صغيرة ،
ومن قال من حيث إنه لم يستثن مشيئة
هللا في ذلك  ،فقوله فاسد  ،ألنه وإن لم
يذكرمشيئة هللا لفظا فالبد من تقديرها
في املعنى وإال لم يأمن أن يكون خبره كذبا
 ،وذلك ال يجوز على األنبياء عند من
جوز الصغائر عليهم  .قال الحسن وغيره
ال يجوز على األنبياء .
ومنها  -انه روي أن الجن ملا ولد لسليمان
ولد قالوا  :لنلقين منه ما لقينا من
سليمان  ،فلما ولد له ولد أشفق منهم
 ،فاسترضعه في املزن  ،فلم يشعر إال
وقد وضع على كرسيه ميتا تنبيها على
أن الحذر ال ينفع مع القدر  .ومنها  -انه
ذكرانه ولد لسليمان ولد ابتاله بصبره في
إماتة ولده على كرسيه  .وقيل  :انه أماته
في حجره  ،وهو على كرسيه  ،فوضعه
من حجره  .ومنها  -ما ذكره أبو مسلم
فإنه قال  :يجوز أن يكون الجسد جسد
سليمان وأن يكون ذلك ملرض امتحنه
هللا به  ،وتقديره وألقينا منه على كرسيه
جسدا لشدة املرض  ،كما يقولون  :فالن
لحم على وضم إذا كان ضعيفا  ،وجسد
بال روح تغليظا للعلة  ،وقوة الضعف .

العلم والتحقيق قول آخر ،أما قول أهل
الحشو فذكروا فيه حكايات :
و ينقل اربعة قصص ينقلها من يسميهم
الحشوية ثم يقول  . :واعلم أن أهل
التحقيق استبعدوا هذا الكالم من
وجوه األول  :أن الشيطان لو قدر على
أن يتشبه بالصورة والخلقة باألنبياء
 ،فحينئذ ال يبقى اعتماد على �شيء من
الشرائع  .فلعل هؤالء الذين رآهم الناس
في صورة محمد وعي�سى ومو�سى عليهم
السالم ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين
تشبهوا بهم في الصورة ألجل اإلغواء
واإلضالل  ،ومعلوم أن ذلك يبطل الدين
بالكلية الثاني  :أن الشيطان لو قدر على
أن يعامل نبي هللا سليمان بمثل هذه
املعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع
جميع العلماء والزهاد  ،وحينئذ وجب أن
يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن يخرب
ديارهم  ،وملا بطل ذلك في حق آحاد
العلماء فألن يبطل مثله في حق أكابر
األنبياء أولى والثالث  :كيف يليق بحكمة
هللا وإحسانه أن يسلط الشيطان على
أزواج سليمان ؟ وال شك أنه قبيح الرابع
 :لو قلنا إن سليمان أذن لتلك املرأة في
عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه  ،وإن
لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك
املرأة  ،فكيف يؤاخذ هللا سليمان بفعل
لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه التي ذكرها
أهل التحقيق في هذا الباب فأشياء :
األول  :أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن
فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطا
علينا مثل أبيه فسبيلنا أن نقتله فعلم
سليمان ذلك فكان يربيه في السحاب
فبينما هو مشتغل بمهماته إذ ألقى
ذلك الولد ميتا على كرسيه فتنبه على
خطيئته في أنه لم يتوكل فيه على هللا

وقوله * ( ثم أناب ) * يعني تاب إلى هللا
من خطيئته  ،فرد هللا عليه امللك الن
الجني ملا اخذ خاتمه رمى به في البحر
فرده عليه من بطن سمكة  -ذكرما قلناه
املفسرون  -والذي قاله املفسرون من
أهل الحق ومن نزه األنبياء عن القبائح
ونزه هللا تعالى عن مثل ذلك هو انه ال
يجوز أن يمكن هللا تعالى جنيا ليتمثل
في صورة نبي ملا في ذلك من االستبعاد .
وإن النبوة ال تكون في الخاتم وانه تعالى
ال يسلب النبي نبوته  ،وليس في اآلية
�شئ من ذلك  ،وإنما قال فيها انه ألقى
على كرسيه جسدا  .وقيل في معنى ذلك
الجسد أقوال  :منها  -إن سليمان قال
يوما في مجلسه وفيه جمع كثير ألطوفن
الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن
غالما يضرب بالسيف في سبيل هللا ،
وكان له في ما يروى عدد كثيرمن السراري
 ،فاخرج الكالم على سبيل املحبة لهذا
الحال  ،فنزهه هللا عما ظاهره الحرص
على الدنيا  ،لئال يقتدى به في ذلك  ،فلم
يحمل من نسائه إال امرأة واحدة ولدا
ميتا  ،فحمل حتى وضع على كرسيه
جسدا بال روح  ،تنبيها له على أنه ما كان
يجب ان يظهر منه ما ظهر  ،فاستغفر

اعلم أن هذه اآلية شرح واقعة ثانية
لسليمان عليه السالم واختلفوا في املراد
من قوله  ( * :ولقد فتنا سليمان ) *
وألهل الحشو والرواية فيه قول  ،وألهل

شابه ذلك ولم َنر لحد اآلن أن هناك
أخبار مدسوسة قد عملت بها الشيعة
واعتمدت عليها أو نقلها العلماء في كتبهم
املوثقة أو استدلوا بها والسيما زعيم
الطائفة ورئيسها الشيخ الطو�سي الذي
روى وصية رسول هللا (ص) واستدل بها
في كتابه (الغيبة) وهو صاحب كتابين
من الكتب األربعة التي تعد أوثق الكتب
الشيعية على اإلطالق وعليها قام املذهب
واعتمد وهما  :التهذيب واالستبصار
والكتابان اآلخران هما الكافي للشيخ
الكليني ومن ال يحضره الفقيه للشيخ
الصدوق (رحمهم هللا )  .ولكن ال غرابة
في أن ترد أحاديث أهل البيت في هذا
الزمان الذي يصف الرسول (ص)
ً
أهله بأنهم يرون املعروف منكرا واملنكر

ً
ً
معروفاً.وهل يدري هؤالء ملاذا ّ
فضل هللا يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم
تعالى أهل آخر الزمان على أهل كل زمان يلحقوا بنبي وحجب عنهم الحجة فآمنوا
ـ وهم أنصاراملهدي (ع) ـ لقد فضلهم هللا بسواد على بياض ) كمال الدين .288/1
تعالى لتصديقهم بروايات الرسول (ص)
وعترته الطاهرة وإليك الرواية اآلتية عن والسواد على بياض هو الروايات فالذي
الرسول (ص) التي يظهر أنها من ضمن يرد روايات أهل البيت بحجج واهية
الوصية التي أو�صى بها رسول هللا (ص) ناقص االيمان وناقص اليقين بل كافر
ليلة وفاته لتصريح اإلمام علي (ع) بذلك وخارج عن الوالية  -كما ذكرت الروايات
وألنها نفس سياق الوصية ابتدأت بقول املتقدمة  -وال يتوقع نصرة القائم (ع) ألن
ً
الرسول (ص)  ( :ياعلي…) .
نصرة القائم ألعظم الناس يقينا وهم
املؤمنون بالروايات (بسواد على بياض)
عن اإلمام جعفر بن محمد عن أبيه ،والروايات كثيرة في مدح املصدقين
ّ
عن جده عن علي ابن أبي طالب (ع) في واملسلمين لروايات أهل البيت (ع) ال
حديث طويل في وصية النبي (ص) يذكر يتسع املقام لذكرها وسأختصر بإضافة
فيها إن رسول هللا (ص) قال له  ( :يا علي ثالث روايات فقط  :عن الرسول (ص)
واعلم أن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم أنه قال  ( :أي إيمان أعجب قالوا  :إيمان

أما ما جاء من كتب السنة
ننقل ما جاء في تفسير الرازي ج  26ص
 207و ما بعدها .

فاستغفر ربه وأناب الثاني  :روي عن ج/
النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال « :
قال سليمان ألطوفن الليلة على سبعين بسم هللا الرحمن الرحيم
امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في
سبيل هللا ولم يقل إن شاء هللا  ،فطاف والحمد هلل رب العاملين  ،وصلى هللا على
عليهن فلم تحمل إال امرأة واحدة جاءت محمد وال محمد األئمة واملهديين
بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع
في حجره  ،فوالذي نف�سي بيده لو قال أي امتحنا سليمان وهذا االمتحان في
إن شاء هللا لجاهدوا كلهم في سبيل هللا املفاضلة بين عبادتين ( :هما الجهاد
فرسانا أجمعون  ،فذلك قوله  ( * :ولقد والصالة)  ،فقدم سليمان (ع) الجهاد
فتنا سليمان ) * الثالث  :قوله  ( * :ولقد على الصالة حتى فات وقتها  ،فتوجه
فتنا سليمان ) * بسبب مرض شديد إلى املالئكة فردوا الشمس بإذن هللا ،
ألقاه هللا عليه  ( * ،وألقينا على كرسيه فصلى سليمان (ع) صالة العصربعد أن
ً
) * منه * ( جسدا ) * وذلك لشدة املرض فاتته وغابت الشمس  .ألنه كان مشغوال
 .والعرب تقول في الضعيف إنه لحم بالتهيئة للجهاد في سبيل هللا  .ثم ان هللا
على وضع وجسم بال روح * ( ثم أناب سبحانه وتعالى انز َل على سليمان (ع)
َ
َْ َ َ ُ
) * أي رجع إلى حال الصحة  ،فاللفظ َ :ملك الفرقان َ(وألق ْينا َعلى ك ْر ِس ِّي ِه
ً
محتمل لهذه الوجوه وال حاجة البتة إلى َج َسدا)
حمله على تلك الوجوه الركيكة الرابع
 :أقول ال يبعد أيضا أن يقال إنه ابتاله ليعرفه  :الفاضل من املفضول  ،واملقدم
هللا تعالى بتسليط خوف أو توقع بالء من من املؤخر.
بعض الجهات عليه  ،وصار بسبب قوة
ََ
ُ
ذلك الخوف كالجسد الضعيف امللقى وهذا امللك هو  ( :كتاب كتب فيه الحق
على ذلك الكر�سي  ،ثم إنه أزال هللا عنه الذي يريده هللا سبحانه وتعالى) .
ذلك الخوف  ،وأعاد إلى ما كان عليه من
فعلم سليمان (ع) بعد نزول الفرقان
القوة وطيب القلب .
اخطأ  ،بتقديم الجهاد على
عليه إنه
ُ َّ َ َ
َ
اما ما جاء عن قائم ال محمد ص في الصالة (ثم أناب)  ،وطلب املغفرة من
َ
ْ
(ق َ
كتاب املتشابهات ج4
ال َر ِ ّب اغ ِف ْر ِلي َو َه َْب ِلي
هللا
سبحانه َ :
ُْ ً َْ
َّ َ ْ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ملكا ال ينب ِغي ِلح ٍد ِمن بع ِدي ِإنك أنت
س /ما معنى قوله تعالى َ(و َل َق ْد َف َت َّنا ْال َو َّه ُ
اب) .
ً ُ
َ َ َْ َ َ َ ُ
َ ُسل ْي َمان َوألق ْينا َعلى ك ْر ِس ِّي ِه َج َسدا ث َّم
ْ ً
ْ
أ َن َ
اب * َق َ
ال َر ِ ّب اغ ِف ْر ِلي َو َ َه ْب ِلي ُملكا ال
َي ْن َبغي َل َحد م ْن َب ْعدي إ َّن َك أ ْن َت ْال َو َّه ُ
اب)
ِ ِ ٍ ِ
ِ ِ
ّ
(ص)35-34:

هــــل روايـــة الوصيـــة
مدسوســـة أو إسرائيليـــة كمــــا يقـــول البعـــض ؟!

الشيخ ناظم العقيلي
 ...وليت شعري أين هي الروايات
ً
املدسوسة واملوضوعة كذبا على األئمة
(ع) وهل بقي كذاب لم يفضحه هللا
تعالى حتى قال بعض العلماء ( :ما ستر
ً
هللا أحدا يكذب في الحديث ) شرح
الدراية للعاملي ص. 58
فأين هي الروايات املكذوبة والتي لم
تكتشف لحد اآلن بعد كل الجهود التي
بذلها املحدثون في هذا املجال وهل هذا
إال كخوف الطفل من ابن آوى وهو في
حصن حصين بين أهله !!
فال ينبغي املبالغة في التشكيك في
الروايات بحجة أنها مدسوسة أو ما
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وعن زيد بن الشحام قال  :قلت ألبي
عبد هللا (ع) (عندنا رجل يسمى كليبا
ً
ً فال نحدث عنكم شيئا إال قال  :أنا
ّ
أسلم فسميناه كليب التسليم قال :
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ات
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َ ْ ُ ْ
َوأخ َبتوا) بصائر الدرجات ص/. 545
انتهى.
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بصائرالدرجات .544
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