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واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما
تقديم ..
ذكر اإلمام الصادق  احتجاج ابنه القائم  على الناس ،وقوله هلم:
( ..أجيبوا إىل مسأليت ،فإين أنبئكم مبا ن بئتم به وما مل تنبئوا به ،ومن كان يقرأ الكتب
والصحف فليسمع مين ،مث يبتدئ بالصحف اليت أنزهلا اهلل عز وجل على آدم وشيث عليهما
السالم ،وتقول أمة آدم وشيث هبة اهلل :هذه واهلل هي الصحف حقا ،ولقد أرانا ما مل نكن
نعلمه فيها وما كان خفي علينا وما كان اسقط منها وبدل وحرف .مث يقرأ صحف نوح وصحف
إبراهيم عليهما السالم والتوراة واإلجنيل والزبور ،فيقول أهل التوراة واإلجنيل والزبور :هذه واهلل
صحف نوح وإبراهيم عليهما السالم حقا وما اسقط منها وبدل وحرف منها ،هذه واهلل التوراة
اجلامعة والزبور التام واإلجنيل الكامل وإهنا أضعاف ما قرأنا منها .مث يتلو القرآن فيقول املسلمون:
[ )..خمتصر بصائر الدرجات :ص.]381
هذا واهلل القرآن حقا الذي أنزله اهلل تعاىل على حممد
وأكيد أن احتجاج القائم  بتلك الصحف ال يتصور فيما لو انفرد القائم هبا حبيث مل
تكن معروفة عندهم ،وهل أيسر من دفعهم هلا حينذاك بزعم أهنا مبتدعة مثال !!
لذا اقتضت حكمة اهلل ،أن يأيت الداعي اإلهلي مصدقا ملا بني أيدي املنتظرين ،ونداؤه دائما
( ُّمصدقا لما ب ني يدي) ،كلٌّ حبسب كتابه ونصوصه ،فإهنا وإن افرتض فيها تعرضها للتحريف
والتزوير بفعل علماء السوء أو تدخل سلطات اجلور ،لكن بقاء ما يكفي إلقامة احلق واحلجة
عليهم أمر ال يشك فيه عاقل حكيم.
على هذا األساس ،طرح السيد أمحد احلسن (اليماين املوعود ،واملخلص املنتظر) ،حجته
وبرهان صدق دعوته العاملية على املسلمني حمتجا عليهم بالقرآن والسنة ،وعلى اليهود بنصوص
أسفار التوارة ،وعلى املسيحيني بالنصوص املذكورة فيها باإلضافة إىل نصوص العهد اجلديد.
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ولكن يبقى السؤال قائما :أين هي صحف آدم وشيث ونوح وإبراهيم
وهل أبقى الطوفان األول (طوفان نوح  )هلا أثرا ؟!

اليت سيحتج هبا،

مث ال شك يف أن معرفة ما يف تلك الصحف له أمهية بالغة؛ إما إلسهامه يف إقامة احلجة على
من يعتقد هبا ،أو  -وهو األهم رمبا  -إسهامه بتصحيح ما يف ذهنية املنكر لدعوة القائم اعتمادا
على ما عنده ،فإنه ملا يرى أن تلك الصحف تقول خبالف معتقده وتتوافق متاما مع ما يطرحه
القائم يف دعوته يسعى لتعديل موقفه ،إذ كيف له أن يفرح مبا خيالفه فيه أنبياء اهلل (آدم ونوح
وإبراهيم ) !!
ولكن :بأي صورة سننتظر وصول تلك الصحف ،واحلال أن عهد التدوين والكتابة مل يكن
قد بدأ إال يف منتصف األلف الرابع قبل امليالد تقريبا كما يقول علماء التاريخ واآلثار ؟!
إن كشف خيوط هذا اجملهول بالنسبة إلينا حباجة إىل عنصرين مهمني؛ األول :العثور على
نفس الصحف (مادة احلقيقة) .والثاين :توفر معلم حقيقي وحكيم عارف هبا.
وبكل تأكيد فإن العنصر الثاين ضرورة ملحة ،تتضح فيما لو تصورنا أن خرائط هندسية
معقدة رمسها مهندسون ماهرون ،قدر هلا أن تقع بيد صيب أو جاهل ،مث أتيح له فرصة أداء ٍ
عمل
ما على طبقها فماذا ستكون النتيجة ؟! هي ذاهتا نتيجة من تقع بيده مثل تلك الصحف اإلهلية
وهو غري عارف هبا.
وفيما يرتبط بالعنصر األول ،نسأل :أين بوسعنا العثور على مثل تلك النصوص ؟
ال أعتقد أن باحثا آثاريا كان أو دينيا خيطر يف باله غري بالد سومر وأكاد؛ ذلك أن نوحا
وإبراهيم (أحفاد آدم وشيث) منهم ،كما أن التاريخ اإلنساين مل حيدثنا عن حضارة سبقت
السومريني لنبحث عن تلك الصحف يف بالدهم.
ومبعرفة هذا ،نعرف أن املعلم العارف واحلكيم (وهو العنصر الثاين لكشف احلقيقة) يفرتض به
أن يكون سومريا أيضا ،فذلك هو الوجه الصحيح الذي بتوفره ميكن أن نقطف الثمار ،وبدونه ال
يعدو حالنا حال من يزرع حديدة يف صحراء وينتظر أن يأكل منها عنبا !!
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أما ملاذا ؟ فألهنا نصوص  -لو وجدت  -حتكي لغة قوم يف أزمان خلت ،وهل أنت يف
يومك هذا كأمسك القريب ،فما بالك باألمس السحيق والبعيد !! هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ،إهنا نصوص دينية ،وهي عادة ما تكون مرمزة باعتبار أهنا تكشف أسرار
الغيب وملكوت احلقائق اإلهلية ،فمثال :كم مسعنا ب (سبع بقرات مسان) ومن منا مل خيطر يف باله
أهنا سبع بقرات من املواشي السمينة (بل رمبا خيطر البقر االسرتايل باخلصوص ألنه حيقق تلك
الصفة بامتياز) ،ولكن من يعرف أهنا سبع سنني ويقوم بتأسيس اقتصاد بلد كامل كمصر غري
يوسف الصديق  يف زمنه !! وقصة الصحف املبحوث عنها هي كذلك متاما.
ومن جهة ثالثة ،إن النصوص الدينية مهمة بنظر اإلنسان املتدين بفطرته ،وصراع احلق
والباطل ال يكاد ينتهي يوما يف دنيا االمتحان ،لذا عادة ما يعمد أتباع الباطل إىل حتريفها
والتالعب هبا مرة ،أو إسقاطها على غري أهلها احلقيقيني أخرى ،وذلك يؤدي بالتأكيد إىل غياب
احلقيقة أو تشويشها ،ومن يستطيع أن يكتشف املزور ليقطعه من املشهد ويرجع إىل الصورة
وضوحها غري املعلم الرباين واحلكيم !!
قيل عن نصوص مجيع الصحف والكتب اإلهلية إهنا أساطري ،رغم قرهبا من تاريخ إنسان القرن
احلادي والعشرين ،فماذا سيكون نصيب تلك الصحف من وصف يا ترى ؟!!
يف الربع األول من القرن املنصرم زادت عمليات احلفر والتنقيب من قبل علماء اآلثار يف
جنوب العراق ،بالد ما بني النهرين (سومر وأكاد) وما جاورها ،وزاد اكتشاف عدد األلواح والرقم
الطينية السومرية ،وهو خرب سار ملن يتابع معنا رحلة البحث عن صحف آدم ونوح وإبراهيم،
فلعل بعضا منها يكون قد عثر عليه بني تلك اآلثار ؟! وقبل ذلك بعقود ،وحتديدا يف عام
( 3881م) ،مت اكتشاف نص ملحمة جلجامش الشهرية ألول مرة ،درة تاج حضارة وادي
الرافدين كما يقال ،وهي ملحمة سومرية مكتوبة خبط مسماري على  31لوحا طينيا يف مكتبة
شخصية عائدة للملك البابلي آشور بانيبال يف العراق.
قيل عنها :أسطورة ،وألن أممية امللحمة ال يكاد ينكر منذ القدم وال يزال ،راح بعضهم يصور
ضرورة األساطري يف حياة االنسان القدمي واحلديث معا .وقيل عنها :إهنا أقدم قصة كتبها
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اإلنسان ،وراح بعض العراقيني يفتخرون على غريهم باعتبار أهنم أصحاب أقدم قصة يف تاريخ
اإلنسانية !! وقيل عنها :إهنا عمل تراثي أديب يلهم مبدعي الفن واألدب  ....اخل ،وهكذا بقي
هذا النص السومري يف أحسن أحواله ينفع يف التعرف على تاريح حضارة وادي الرافدين وطريقة
تفكري اإلنسان القدمي .وإذا كان هذا هو حال التعامل مع درة النصوص السومرية كما مسعنا ،فما
عساها تكون النظرة إىل ما مت اكتشافه من ألواح سومر األخرى ؟!!
هذه هي قراءة أغلب علماء اآلثار والدين أيضا لأللواح والرقم الطينية املكتشفة يف أرض
األنبياء آدم ونوح وإبراهيم (العراق) .وذلك ليس باعثا فقط على األسى الناتج من عدم العثور
على تراث األنبياء (الصحف) ،وال أنه جتين على شعب بأكمله بتصويره أسري أساطري وخرافات
ليس إال (مع االعرتاف يف نفس الوقت بأنه صاحب أقدم وأعرق حضارة ،وقام بتعليم غريه
الكتابة والزراعة وصناعة العربة وسن القوانني واهلندسة واجلرب  ...اخل) ،ليس هذا فقط ،إمنا صارت
تلك النظرة غري املنصفة لنصوص السومريني باعثا على تصوير األديان الالحقة (اليهودية واملسحية
واالسالم) جمرد خرافة وأساطري هي األخرى !!
هذا ،ولكن انربى معلم وحكيم سومري (من جنوب العراق) ،قائال ..( :أن القصص
السومرية ما هي إال إخبارات غيبية جاء هبا آدم إىل األرض ،وهي قصص الصاحلني من أبنائه
وما سيمر هبم ،وخصوصا من ميثلون عالمات مهمة يف طريق الدين ،مثل دموزي "االبن الصاحل"،
أو جلجامش) .نعم ،وقوع التحريف والتزوير يف بعضها ال يعين احلكم عليها مجيعا باألساطري.
مث أقول :لو قدر ملتعلم بني يدي جلجامش السومري أن حيضر اليوم بيننا ليقدم شرحا لبعض
مفردات ملحمة قائده ومقاصدها ،فال أعتقد أن منصفا يف العامل ال ينصت إجالال وحيرص على
أن ال يشغله عن استماعه شاغل ،فكيف سيكون االنصات فيما إذا كان املتحدث هو
(جلجامش) العامل واحلكيم نفسه !! إهنا إذن (مراسي خمتارة يف موانئ سومر وأكاد) ،يضعها
السيد أمحد احلسن  بني يدي طالب احلق واحلقيقة ،وقمت بوضع بعض التعليقات واملالحق
لزيادة الفائدة ،واحلمد هلل رب العاملني.
املعلّق 31 :صفر  4141هـ

مراسي خمتارة يف موانئ سومر وأكاد:
اخرتت سومر وأكاد؛ ألنه من املؤكد آثاريا وتارخييا ودينيا أن نوحا  وإبراهيم 
منهم ،فهم أصل الدين ،ومنهم بدأ الدين يف أول الزمان ،ومنهم يبدأ يف آخر الزمان.

()3

فهم شعب ناحوا آالف السنني على دموزي أو (االبن الصاحل) ،وانتظروا جلجامش أو
(احملارب الذي يف املقدمة) ،وال زال من أتوا بعدهم يف بالد ما بني النهريني ينوحون على احلسني
 ،وينتظرون املهدي الذي انتظروه ،جلجامش املوعود بظهوره يف بالدهم منذ آالف السنني.
نسأل اهلل أن يصلح أحواهلم ،ويهديهم إىل صراطه املستقيم ،وخيتم هلم خبري.
أما من ينتظرون ظهور املهدي يف مكان آخر غري سومر وأكاد ،بالد آبائه نوح وإبراهيم
(عليهما السالم) ( )1فسيطول انتظارهم وسيكون انتظارا بال هناية.
 .3أما ارتباط نوح وحفيده إبراهيم (عليهما السالم) ببالد ما بني النهرين آثاريا وتارخييا فواضح ،وهو ما انتهى إليه عامل اآلثار
الشهري (سري ليونارد وويل) وغريه يف تنقيبه عن خملفات الطوفان يف (أور) إحدى مدن السومريني الرئيسية ،يقول عامل اآلثار
األملاين وورنر كلري( :وهكذا التقت واحتدت أسطورة جلجامش مع قصة طوفان نوح يف بئر حمفور يف سهل وادي الرافدين)
اإلجنيل كتاريخ ،إثبات كتاب الكتب ،نيويورك :ويليام مورو ،3691 ،الصفحات . 16-18

وأما دينيا ،فهذه بعض النصوص اليت تؤكد ذلك:
عن املفضل بن عمر ،قال( :كنت عند أيب عبد اهلل  بالكوفة أيام قدم على أيب العباس فلما انتهينا إىل الكناسة  ..قال:
انزل فإن هذا املوضع كان مسجد الكوفة األول الذي خطه آدم  وأنا أكره أن أدخله راكبا .قال :قلت :فمن غريه عن
خطته ؟ قال :أما أول ذلك الطوفان يف زمن نوح  .. فقلت :وكانت الكوفة ومسجدها يف زمن نوح  ؟ فقال يل:
نعم يا مفضل ،وكان منزل نوح وقومه يف قرية على منزل من الفرات مما يلي غريب الكوفة  ..يا مفضل ههنا نصبت أصنام قوم
نوح " يغوث ويعوق ونسرا"  ..مث إن اهلل تبارك وتعاىل أرسل عليهم املطر يفيض فيضا وفاض الفرات فيضا والعيون
كلهن فيضا فغرقهم اهلل عز ذكره وأجنى نوحا ومن معه يف السفينة  )..الكايف :ج 8ص.183
وعن ابن مسكان ،قال :قال أبو عبد اهلل ( :إن آزر أبا إبراهيم كان منجما لنمرود بن كنعان ،فقال له :إين أرى يف
حساب النجوم أن هذا الزمان حيدث رجال فينسخ هذا الدين ويدعو إىل دين آخر ،فقال له منرود :يف أي بالد يكون ؟ قال:
يف هذه البالد ،وكان منزل منرود بكوثى رىب  )..حبار األنوار :ج 31ص.16
وهي قرية يف العراق ،انظر :معجم البلدان  -ياقوت احلموي :ج 1ص.184
 .1روى ابن األثري حديث علي ( :قال له رجل :أخربين يا أمري املؤمنني عن أصلكم معاشر قريش ،فقال" :حنن من
كوثى" أراد كوثى العراق وهي سرة السواد وهبا ولد إبراهيم اخلليل) النهاية يف غريب احلديث واألثر :ج 1ص.108
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املرسى األول:
مالحم سومر وأكاد والدين اإلهلي
بعض أو جل الباحثني يف تاريخ الشرق األدىن أو األوسط القدمي يعتربون أن الدين نتاج
إنساين صرف ،وبدأ بتأليه عشتار اإلله األنثى مبختلف مسمياهتا ،واليت وجدوا متاثيلها مبختلف
األحجام منتشرة يف حضارات الشرق األدىن القدمية اليت متتد إىل أكثر من تسعة آالف سنة قبل
امليالد ،وقد وضعوا تعليال هلذه البداية الدينية أن اجملتمع اإلنساين يف بداياته كان جمتمعا تسيطر
عليه األنثى بصورة األم اليت جيتمع حوهلا األبناء الذين ال يعرفون غري انتساهبم هلا ،وهكذا حبسب
هؤالء قدست األنثى (األم الكربى عشتار) وصنعت هلا متاثيل.
وبعد زمن حتول اجملتمع اإلنساين إىل ذكوري عندما اكتشفت الزراعة وأخذوا يف االستقرار
وبناء البيت والعائلة ،وهذا أدى إىل إدخال اآلهلة الذكور يف املعابد ،وهكذا تكون الدين الذي
تطور فيما بعد إىل اليهودية واملسيحية واإلسالم وغريها.
ولكن ينسى هؤالء الذين يبنون نظريتهم على متاثيل أنثوية قدمية أنه ميكن أن تنسف نظريتهم
بسهولة ،بفرض أن هذه التماثيل إمنا صنعت لإلثارة اجلنسية وال متثل شيئا مقدسا ،فوجود أنثى
مقدسة صنع هلا متثال يف عصر معني ال جيعل الباحث احملقق حيكم بأن كل متثال صنع ألنثى
قبلها ميثلها ،وهذا الرأي( :إن اإلنسان القدمي صنع أدوات إثارة جنسية) موجود ويطرحه بعض
علماء اآلثار.
أيضا :هناك نصوص أثرية تصف اإلله عشتار أو أنانا املعروفة يف بالد سومر وأكاد بصفات
الدنيا اليت يعيش فيها اإلنسان ،فهي يف النصوص ليست األم وال حىت أنثى حقيقية.
بل هي الدنيا اليت رفض امللك دموزي عندما اعتلى العرش أن يسجد هلا كما سجد هلا ملوك
آخرين ،فأسلمت دموزي (االبن الصاحل) إىل الشياطني ليقتلوه:
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« وتقصد أنانا (عشتار) إىل املدينتني السومريتني "أوما" و"بادتبريا" حيث جند اهليهما ،كما
قدمنا ،يسجدان هلا وبذلك ختلصا من قبضة الشياطني .مث تصل إىل مدينة كالب اليت كان
دموزي اهلها احلامي .وتستمر القصيدة على الوجه اآليت:
ارتدى دموزي (متوز) حلة فاخرة واعتلى جالسا على منصته،
فمسكه الشياطني من فخذيه ،..........
لقد هجم عليه الشياطني السبعة كما يفعلون جبانب الرجل املريض،
فانقطع الرعاة عن نفخ الناي واملزمار أمامه.
مث صوبت (أي "انانا") نظرها عليه ،ثبتت عليه نظرة املوت،
نطقت بالكلمة ضده ،كلمة السخط واحلنق،
وصرخت ضده بصرخة التجرمي قائلة:،
"أما هذا فخذوه" » [من ألواح سومر  -كرمير].
وهي الدنيا اليت رفض جلجامش أن خيضع هلا ملا جلس على العرش ولبس تاجه:
« ففتح جلجامش فاه وأجاب عشتار اجلليلة وقال....... :
أي خري سأناله لو تزوجتك ؟
أنت !
ما أنت إال املوقد الذي ختمد ناره يف الربد،
أنت كالباب الناقص ال يصد عاصفة وال رحيا،
أنت قصر يتحطم يف داخله األبطال،
أنت فيل ميزق رحله،
أنت قري يلوث من حيمله وقربة تبلل حاملها،
أنت حجر مرمر ينهار جداره،
أنت حجر يشب يستقدم العدو ويغريه،
وأنت نعل يقرص قدم منتعله،
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أي من عشاقك من بقيت على حبه أبدا ؟
()3
وأي من رعاتك من رضيت عنه دائما ؟ [ »...........ملحمة جلجامش  -طه باقر].
وعموما ،فإن نظرية أن أصل الدين هو تأليه األنثى األم جمرد فرضية ال تستند إىل دليل علمي
رصني ،وهلذا فلم أجد أن هناك حاجة للرد التفصيلي على هكذا فروض.
ولكن وجدت من الضروري بيان األدلة واإلشارات إىل األصل اإلهلي للدين السومري ،فهذا
املوضوع يتعلق بإثبات أن الدين السومري دين إهلي سابق حمرف ،فهنا نريد بيان أن السومريني
الذين كانوا يعرفون الوضوء باملاء والصالة والصيام والدعاء والتضرع شعب متدين ،وأن دينهم
إهلي( ،)1فاملالحم السومرية وقصص السومريني فيها إخبارات غيبية حصلت بعد أن كان يتداوهلا
السومريون بآالف السنني.
 .3إن إطالق األوصاف املذكورة يف نص امللحمة على الدنيا كالغدر واملكر واخلداع وما شابه ،هلو أمر واضح يف النصوص
الدينية ،وهذا مثال منها:
قال تعاىل( :وما هذه احلياة الدُّن يا إال هلو ولعب وإن الدار اآلخرة هلي احلي وان لو كانوا ي علمون) [العنكبوت.]91 :
ووصفها أمري املؤمنني علي  فقال( :يا دنيا إليك عين ،أيب تعرضت أم إيل تشوقت ،ال حان حينك ،هيهات غري غريي.
ال حاجة يل فيك .قد طلقتك ثالثا ال رجعة فيها .فعيشك قصري ،وخطرك يسري ،وأملك حقري) هنج البالغة :خطبة .44
وقال االمام الصادق ( :كان عيسى بن مرمي  يقول ألصحابه :يا بين آدم اهربوا من الدنيا إىل اهلل ،وأخرجوا قلوبكم
عنها ،فإنكم ال تصلحون هلا وال تصلح لكم ،وال تبقون هلا وال تبقى لكم ،هي اخلداعة الفجاعة ،املغرور من اغرت هبا ،املفتون
من اطمأن إليها ،اهلالك من أحبها وأرادها ،فتوبوا إىل اهلل بارئكم واتقوا ربكم  )..حبار األنوار :ج 40ص.310
يفر منها أولياء اهلل ،ويرفضون الزواج منها (مبعىن ارتباطهم هبا) ،وملا كانوا يعلمون أن احلياة
وبطيبيعة احلال ،أن دارا هذه حاهلا ُّ
األبدية واخللود يكون يف دار أخرى كانت قلوهبم متعلقة بتلك الدار ،وهو ما كان يفعله جلجامش.
 .1وبكل تأكيد أن انتشار تلك العبادات بينهم كان سببها أنبياء اهلل الذين ينحدرون منهم ،وهذه بعض النصوص اليت
توضح بعض تعاليم نوح وإبراهيم (عليهما السالم) مما كان يفعله السومريون :عن كثري النواء ،عن أيب عبد اهلل  قال( :إن
نوحا  ركب السفينة أول يوم من رجب فأمر من كان معه أن يصوموا ذلك اليوم) اخلصال للصدوق :ص.801
عن إمساعيل اجلعفي ،عن أيب جعفر  قال( :كانت شريعة نوح  أن يعبد اهلل بالتوحيد واإلخالص وخلع األنداد
وهي الفطرة اليت فطر الناس عليها ،وأخذ ميثاقه على نوح  والنبيني أن يعبدوا اهلل وال يشركوا به شيئا ،وأمره بالصالة
واألمر والنهي واحلرام واحلالل ،ومل يفرض عليه أحكام حدود وال فرض مواريث ،فهذه شريعته  )..الكايف :ج 8ص.181
يقول :ما اختذ اهلل إبراهيم خليال إال إلطعامه الطعام ،وصالته بالليل
عن جابر األنصاري ،قال( :مسعت رسول اهلل
والناس نيام) علل الشرائع للصدوق :ج 3ص.18
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نعم ،رمبا يكون دينهم حمرفا يف بعض الفرتات ،ولكنه دين إهلي ،كما كان أهل مكة أصحاب
ديانة حنيفية إبراهيمية حمرفة ويعبدون أو يقدسون أصناما ،وكما يوجد اليوم السلفيون أو الوهابيون
وهم عبدة صنم وورثة عبدة األصنام القدماء يف مكة ،فهم يقولون إهنم مسلمون ولكنهم يعبدون
صنما كبريا يعتقدون أنه موجود يف السماء وغري موجود يف األرض ،وله يدين اثنتني وفيها أصابع،
ورجلني اثنتني ،وعينني اثنتني على حنو احلقيقة (.)3
فمسألة حتريف الدين اإلهلي وجدت وال تزال موجودة.
وحنن إذا عدنا إىل بداية الدين اإلهلي جند أن آدم جاء إىل األرض بالدين اإلهلي األول ،وفيه
قصص أبنائه الصاحلني من بعده ،واملفروض أن الناس ،كما هي عادهتم ،حيفظون هذه القصص
ويرووهنا ويتوارثوهنا.
وقصص ومالحم السومريني يف بعض األحيان ما هي إال نقل لبعض هذه القصص املقدسة
املوروثة ،فقد روى السومريون قصة الطوفان بالتفصيل وقبل التوراة بزمن طويل:
[الطوفان  -أول نوح:

 .3هذه بعض أقوال كبار الوهابيني اجملسمة:
قال ابن باز ..( :والصواب الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اهلل سبحانه يف السماء فوق العرش فوق مجيع خلقه  )..جمموع
فتاوى ومقاالت متنوعة  /ج .9وقال ابن عثيمني( :السائل يسأل :أين اهلل ؟  ..........الشيخ :احلقيقة حول هذا املوضوع أنه
جيب على املؤمن أن يعتقد أن اهلل تعاىل يف السماء) فتاوى نور على الدرب.
وأفتت جلنتهم الدائمة ( :الواجب إثبات ما أثبته اهلل لنفسه من اليدين والقدمني واألصابع وغريها من الصفات الواردة يف
الكتاب والسنة على الوجه الالئق باهلل سبحانه ،من غري حتريف وال تكييف وال متثيل وال تعطيل وهي حقيقة ال جماز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

بكر أبو زيد ..عبد العزيز آل الشيخ ..صاحل الفوزان ..عبد اهلل بن غديان ..عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز) فتاوى اللجنة الدائمة.149 / 1 :

قال ابن باز( :اهلل سبحانه موصوف بأن له عينني ،وأنه ليس بأعور خالفا للدجال فإنه أعور العني اليمىن) جمموع فتاوى

ومقاالت متنوعة  /اجمللد الثامن والعشرون.

وقال ابن عثيمني( :مذهب أهل السنة واجلماعة :أن هلل عينني اثنتني ،ينظر هبما حقيقة على الوجه الالئق به ،ومها من
الصفات الذاتية) جمموع فتاوى ابن عثيمني.88 / 1 :
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صرنا متأكدين اآلن من أن قصة الطوفان اليت وردت يف التوراة ،مل تكن يف األصل من وضع
مدوين أسفار التوراة ،وذلك منذ أن اكتشف (جورج مسث) الذي كان يشتغل يف املتحف
الربيطاين ،اللوح احلادي عشر من ملحمة جلجامش ،وحل رموزه .ولكن قصة الطوفان البابلية
بدورها سومرية األصل .فقد نشر (آرنوبوبل) يف عام  3631قطعة هي الثلث األسفل من لوح
سومري ذي ستة حقول وجده من بني جمموعة ألواح (نفر) احملفوظة يف متحف اجلامعة .وكانت
حمتوياهتا تتعلق على األغلب بقصة الطوفان وظلت هذه القطعة حىت اآلن وحيدة فريدة مل يعثر
على ما يطابقها أو يضاهيها  ......وبالرغم مما يف النص من كسر ونقص ،فإن ما ورد فيه من
العبارات ذات شأن كبري  ........فهي تتضمن مواطن مهمة تلقى ضوءا كاشفا على خلق
اإلنسان ،وأصل (امللكية) ،ووجود ما ال يقل عن مخس مدن يف عصر ما قبل الطوفان]

[من ألواح

سومر  -صموئيل كرمير :ص.]181 - 183

نعم ،هي رمبا قصص حمرفة بعض األحيان  -خصوصا يف منظور الديانات األخرى  -نتيجة
مرور الزمن عليها ودخول املزاج اإلنساين املشوش بالوساوس هلا ،ولكن هل ال محرف خيلو من
احلقيقة متاما ؟!!!
هل تساءلنا أين ذهب تراث آدم ونوح ؟!!
وأين كان هذا الرتاث يف زمن السومريني أو األكاديني ؟!!
أين ذهب تراث الدين اإلهلي الذي كان قبل الطوفان ؟!!
ال يعقل أن يهتم نوح  ومن معه بنقل املاعز والبقر وال يهتمون بنقل الدين اإلهلي منذ
آدم  يف صدورهم ،والبد أن اإلنسانية بعد نوح  - ممثلة بالسومريني أو األكاديني
وورثتهم البابليني واآلشوريني  -كما نقلت تاريخ امللوك واملزارعني واحلرفيني نقلت أيضا تراث آدم
ونوح واملثل العليا املقدسة ولو حمرفة ويف قصص تتناقلها األجيال ،لتكون النتيجة أن الدين
السومري أو االكادي هو دين آدم ونوح حمرفا رمبا بعض األحيان بتأليه كل شيء يؤله له كالدنيا
والصاحلني.
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وكمثال على التحريف :حماولة حتريف مللحمة جلجامش اكتشفت يف اآلثار.
وهذا طبعا يدل على أمرين:
األول :إن ملحمة جلجامش نص ديين ،فال يوجد أحد يهتم بتحريف نص أديب.
والثاين :إن نص ملحمة جلجامش الذي وصلنا ليس خاليا من التحريف حتما.
يقول طه باقر[ :ولعل أطرف ما وجده املنقبون حديثا يف املوضع األثري املعروف باسم
سلطان تبه يف جنويب تركيا قرب حران أجزاء من امللحمة ورسالة عجيبة زورها كاتب قدمي يف
اآللف الثاين (ق .م) ،فقد جاءت تلك الرسالة على لسان البطل جلجامش معنونة إىل أحد
امللوك القدماء يطلب منه جلجامش (كذا) إرسال أحجار كرمية ليصنع منها تعويذة لصديقه
أنكيدو تزن ثالثني منا] [ملحمة جلجامش  -طه باقر].
[ومبقارنة هذه القطع األصلية املتنوعة مع النص النينوي بدت معلومات قيمة .ليس يف سد
الثغرات فحسب بل أظهرت متاما بأن قصيدة (ملحمة) جلجامش مل تكن على شكل واحد يف
عهد االشوريني .وهذا برهان على أن األسطورة تطورت بصورة ملحوظة عرب األجيال .وبتعبري
آخر فإن الكتبة مل يكتفوا بنسخ النص القدمي بشكل أمني وحريف بل وأضافوا وبرتوا وحوروا .وهذا
مما يدل أو يشارك يف الداللة على أن الفكرة اليت انتشرت  -مع خطئها  -بأن الشرق ما كان
ولن يكون قط جامدا متكمشا] [أساطري بابل  -شارل].
فإذا كانت هناك حماوالت حتريف مقصودة لنصوص مكتوبة فما بالك بالنصوص املنقولة
شفاهة قبل عصر الكتابة ( ،)3أكيد أن تعرضها للتحريف أكرب ،وإهنا ملا دونت يف عصور الكتابة
والتدوين األوىل دونت بصورهتا احملرفة ،وبالتايل فقصة الطوفان وقصة دموزي وقصة جلجامش
وغريها من القصص ذات األصول السومرية  -االكادية ميكننا أن جنزم أهنا مل تدون بالصورة اليت
تداوهلا القاص قبل عهد التدوين.
 .3يعتقد أغلب مؤرخي احلضارات اإلنسانية أن الكتابة والتدوين ابتدأ حبدود  1800سنة (ق.م) تقريبا .وعليه ،فمثل قصة
الطوفان أو دموزي أو جلجامش كانت تتناقل بني السومريني واألكاديني شفاهة.
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املرسى الثاني:
دين سومر وأكاد واألديان الثالثة ،اإلسالم ،املسيحية ،اليهودية
احلقيقة إن أي مطلع على التوراة واإلجنيل والقرآن وعلى ما حوته الرقم الطينية السومرية
سيحكم قطعا بأحد حكمني ال حمالة وال مناص له عن أحدمها:
احلكم األول :إن الدين أصله من تأليف اإلنسان السومري ،وما التوراة واإلجنيل والقرآن إال
عملية اجرتار للدين السومري (خلق اإلنسان األول آدم ،قصة هابيل وقابيل ،قصة الطوفان،
اخلطيئة ،احلياة بعد املوت ،اجلنة ،النار  ...اخل).
احلكم الثاين :إن الدين السومري هو نفسه دين آدم ودين نوح (عليهما السالم) ولكنه نقل مث
دون بصورة حمرفة وتعبد به السومريون أو االكاديون (البابليون واآلشوريون) بصورته احملرفة ،وهذا
ما أريد بيانه من خالل بيان أن القصص السومرية ما هي إال إخبارات غيبية جاء هبا آدم إىل
وما سيمر هبم ،وخصوصا من ميثلون عالمات
األرض ،وهي قصص الصاحلني من أبنائه
مهمة يف طريق الدين ،مثل دموزي (االبن الصاحل) ،أو جلجامش.
الشبه الكبري جدا بني ما هو مدون يف التوراة وبني األلواح السومرية انتبه له (د .صموئيل
كرمير) ووصل به األمر أن يضع فصوال يف كتبه يبني فيها الشبه بني األلواح الطينية السومرية
والتوراة ،وكمثال:
[الفصل السابع عشر (الفردوس) أول أوجه مشاهبة مع التوراة]
[الزواج املقدس ونشيد اإلنشاد لسليمان]

[من ألواح سومر :ص.]116

[اينانا ودموزي طقوس اجلنس املقدس عند السومريني  -د.

صموئيل كرمير].

والسومريون كانوا يعرفون ويعملون بأمور دقيقة يف الدين اإلهلي ،مثل االعتقاد بالرؤى وأهنا
كالم اهلل ،والتوسم واالعتقاد بأن اهلل ممكن أن يكلم اإلنسان يف كل شيء مير به.
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ويقول شارل  -يف أساطري بابل[ :عرفنا اآلن أن البشر خلقوا ليخدموا اآلهلة وأن هؤالء
يعاقبوهنم ألتفه الذنوب فعليهم أن يطيعوا رغبات السماء بكل دقة وأن يلبوا نزواهتم .كيف
يعلمون إذن كي حيافظوا على هذا الوفاق ويتجنبوا غضب اآلهلة ؟ وإذا ما رأوا أحالما  -إن اآلهلة
يوحون ما خيطر هلم بواسطة األحالم  -فكيف يفسروهنا بصورة ترضيهم ،هذا إذا كان هناك
أحالم فكيف إذا مل تكن ؟
اجلواب :يعمدون إىل اإلرهاصات والدالالت الطبيعية فهي ترشدهم إىل احلقيقة ولذا جيب
االنتباه الكلي ليس إىل تغريات القمر فحسب بل إىل شكل الغيوم ،فكل حركة وكل تنقل من
الزاحفة حتت العشب حىت الكواكب الساحبة يف ميدان النجوم تعطي إشارة إلرادة اآلهلة سواء
أكانت حسنة أم سيئة وهنا يظهر الفن أو العلم عبقريته فيميز إذا كانت اإلرادة خرية أم ال.
وعلى السحرة أن يتدخلوا إما ليعجلوا جميء احلظ السعيد وإما ليدفعوا القوى املعادية اليت
هتدد احلياة وليس املقصود حياة األفراد أو عامة الشعب بل حياة امللك الذي يناط به مصري األمة
بأسرها.
وهذا امللك الذي أودعته اآلهلة العلم كان  -كما مر  -السابع من دولة ما قبل الطوفان .فهو
يطابق حسب الرتتيب الوراثي إىل (أخنوخ) (إدريس) الذي يشغل املرتبة السابعة من سلسلة آدم
 سلسلة األنبياء ما قبل الطوفان  -ومن امللحوظ أنه ال يوجد أي اشرتاك بني االمسني مع أنأعماهلما واحدة متاما .واحلق يقال ،إن النص التورايت املتعلق بسابع األنبياء (اخنوخ) موجز جدا
قال( :وسار اخنوخ مع اهلل ومل يوجد ألن اهلل أخذه) .وقد أصبح اخنوخ بطل حلقة من األساطري
جعلته خمرتع الكتابة ومؤلف أول كتاب وموجد علم الكواكب والسيارات :علم الفلك وكل
الفلكيات .فهو يبدو وكأنه (فيدورانكي) ونستطيع أن نتقبل بارتياح بأن أسطورة اليهود هذه
ليست إال نقال أو توسعا لألسطورة الكلدانية اليت هي أقدم.
وبني بقية امللوك واألنبياء  -أسالف أخنوخ الستة وخلفائهم الثالثة  -صفات مشرتكة وال
يهمنا إال الشخصية العاشرة اليت عايشت الطوفان] [أساطري بابل :ص.]18
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وقصص السومريني تتكلم بوضوح  -كما يف بقية األديان اإلهلية  -عن احلياة بعد املوت ،وأن
احملسنني والصاحلني يذهبون إىل اجلنة والطاحلني إىل اجلحيم (:)3
[لقد تأكد هؤالء من أهنم يعيشون بعد املوت ولكن يف ظالم دامس وليس هلم أي ثواب ،إال
إذا سلكوا السلوك احلسن يف دار الدنيا ،أي بالتقوى كما حدث (ألوم نابيشيت) (أي نوح )
أو بتطبيق القوانني بني الناس كما فعل محورايب] [أساطري بابل :ص.]18
***

 .3بكل تأكيد أن هذه العقيدة وما سبقها وغريها ،كان السومريون قد تعلموها من أنبياء اهلل الكرام عليهم السالم ،وإن كان
قد ظهر منهم مفكرون ومعلمون بعد الطوفان فهم بالنتيجة خلطوا ما ورثوه من األنبياء بآرائهم:
يقول د .صموئيل كرمير يف كتابه "السومريون"( :ولدينا من األسباب املعقولة ،ما حيملنا على االستنتاج أنه ظهر يف غضون
األلف الثالث ق .م طائفة من املفكرين واملعلمني السومريني ،حاولوا أن يصلوا اىل إجابات مرضية عن املسائل اليت أثارهتا
تأمالهتم يف الكون وأصل األشياء فكونوا آراء وعقائد يف أصل الكون واإلهليات ،اتسمت بقدر عظيم من اإلقناع العقلي،
وأصبحت آراؤهم ومعتقداهتم فيما بعد عقائد ومبادئ أساسية لكثري من شعوب الشرق األدىن القدمي).
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املرسى الثالث:
هل هي قصة نيب اهلل أيوب يرويها السومريون قبل أن حتدث ؟!
هناك أدلة ترشد إىل أن قصص السومريني أو االكاديني ما هي إال قصص وإخبارات غيبية
أي قارئ لأللواح الطينية السومرية
لقصص حقيقية آتية بعد السومريني يف مسرية الدين اإلهلي ،و ُّ
سريى أهنا خترب عن أنبياء ورسل جاءوا يف زمن متأخر عنها ،مثل الذي ورد يف قصة النيب أيوب
 قبل أن يأيت أيوب  وتدون قصة أيوب  يف التوراة ويف القرآن.
[إن مجيع األلواح وكسر األلواح املدونة فيها تلك املقالة السومرية متتد يف عهدها إىل أكثر من
ألف عام قبل أن يدون سفر أيوب] [من ألواح سومر  -كرمير].
وهذه مقتطفات من قصة أيوب كما دونت يف األلواح السومرية وقبل أن يولد أيوب بزمن
بعيد جدا:
« أنا احلكيم العاقل .ملاذا أقيد مع األحداث اجلهلة ؟
أنا املدرك العاقل ملاذا احسب مع اجلهال ؟
الطعام وفري ويف كل مكان ولكم طعامي اجلوع.
يف اليوم الذي قسمت فيه األنصبة ،كانت حصيت املخصصة يل العذاب واألمل،
يا إهلي أريد أن أقف بني يديك،
أريد أن أكلمك  ....وكلميت أنني وحسرات،
أريد أن اعرض عليك أمري واندب مرارة سبيلي.
أريد أن اندب اضطراب ،....
على أمي اليت ولدتين أال تنقطع عن بث شكايت إليك.
لتكف أخيت عن ترديد األغنية السعيدة فال ترتمن هبا.
لتبك وتنح مبصائيب بني يديك،
لتصرخ زوجيت بالرثاء لعذايب،

 ............................................. 31إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

وليندب املغين املاهر نصييب التعس ......
إن الدموع والنواح واجلزع والغم مالزمة يل.
حيدق يب العذاب واألمل كذلك الذي مل يقدر له سوى الدموع.
املرض اخلبيث يعم جسمي ،...
يا إهلي ،يا من أنت أيب الذي ولدتين ،ساعدين على النهوض ...
إىل مىت ستتخلى عين وأبقى بال هداية ؟
لقد قالوا كلمة صدق وحق :مل يولد ألم طفل بال خطيئة،
إن الطفل الربيء مل يكن يف الوجود منذ القدم ......................
إن ذلك الرجل  -قد استمع إهله إىل بكائه ودموعه،
إن ذلك الشاب  -قد استطاعت شكواه وندبه أن تسرتضي قلب إهله.......... ،
لقد طرد شيطان املرض الذي أحدق به ونشر عليه جناحيه،
واملرض الذي ضربه مثل  ....قد أزاله وبدده،
وبدل مصري السوء الذي قدر عليه مبوجب حكمه،
()3
وبدل عذاب الرجل فرحا وحبورا » [من ألواح سومر  -د.كرمير].

 .3استمعنا للنص السومري وهو يصور أمل أيوب  ،مث كيف استجاب اهلل له ورفع عنه املرض واألمل ،واآلن نرى بعض
النصوص الدينية اليت تبني لنا بعض حال أيوب :
قال تعاىل( :وأيُّوب إذ نادى ربه أين مسين الضُُّّر وأنت أرحم الرامحني) [األنبياء ،]81 :وقال( :واذكر عبدنا أيُّوب إذ نادى ربه
ب وعذ ٍ
أين مسين الشيطان بنص ٍ
اب) [ص.]13 :
عن داود بن سرحان ،عن أيب عبد اهلل  قال( :قال اهلل جل جالله :إن عبدي أيوب ما أنعم عليه بنعمة إال ازداد شكرا،
فقال الشيطان لو نصبت عليه البالء فابتليته كيف صربه ؟ فسلطه على إبله ورقيقه فلم يرتك له شيئا  ..فقال أيوب :احلمد
هلل الذي أعطى واحلمد هلل الذي أخذ ،وكذلك ببقره وغنمه ومزارعه وأرضه وأهله وولده حىت مرض مرضا شديدا فأتاه
أصحاب له فقالوا :يا أيوب ما كان أحد من الناس يف أنفسنا وال خري عالنية خريا عندنا منك ،فلعل هذا الشئ كنت
أسررته فيما بينك وبني ربك مل تطلع عليه أحدا فابتالك اهلل من أجله ؟ فجزع جزعا شديدا ودعا ربه فشفاه اهلل تعاىل ورد
عليه ما كان له من قليل أو كثري يف الدنيا  )..حبار األنوار :ج 31ص.183
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املرسى الرابع:
بالد سومر وأكاد بكت دموزي واآلن تبكي احلسني  ؟!
بكى وناح السومريون أو االكاديون على دموزي (دمو :االبن ،زي :الصاحل) آالف السنني.
واستمر نواح بالد ما بني النهرين على دموزي حىت زمن النيب حزقيال ،نقل يف التوراة أن سكان
بالد ما بني النهرين كانوا ينوحون على متوز (دموزي):
«وقال يل بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها * فجاء يب إىل مدخل باب بيت الرب
الذي من جهة الشمال وإذا هناك نسوة جالسات يبكني على متوز * فقال يل أرأيت هذا يا ابن
آدم .بعد تعود تنظر رجاسات أعظم من هذه * فجاء يب إىل دار بيت الرب الداخلية وإذا عند
باب هيكل الرب بني الرواق واملذبح حنو (تقريبا) مخسة وعشرون رجال ظهورهم حنو هيكل الرب
ووجوههم حنو الشرق وهم ساجدون للشمس حنو الشرق » [حزقيال.]39 - 31 - 8 :
والعمل املوصوف بأنه رجس هو قتل متوز (دموزي) الذي جعل أولئك النساء يبكني والرجال
يسجدون عند مذحبه.
تبدأ قصة مقتل امللك دموزي بأنه يدفع مثن رفضه السجود لعشتار  -أنانا (الدنيا):
« فإذا أرادت "انانا" (عشتار) أن تصعد من العامل األسفل،
فدعها تقدم من يكون بديال عنها،
صعدت "انانا" من العامل األسفل،
وكان الشياطني الصغار مثل قصب ال "شوكر"،
والشياطني الكبار مثل قصب ال "دابان"
ميشون إىل جانبها ،حافني هبا،
والشيطان الذي مشى قدامها أمسك صوجلانا بيده ،وإن مل يكن وزيرا،
والذي جبانبها ،وإن مل يكن فارسا ،فقد متنطق بالسالح ،إن الذين رافقوها،
الذين رافقوا "انانا" (اآلهلة عشتار أو الدنيا)،
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كانوا خملوقات ال يعرفون الطعام وال يعرفون املاء،
فال يأكلون من الطحني املبسوس،
وال يشربون املاء الذي يقدم قربانا،
إهنم يأخذون الزوجة من حضن زوجها،
ويأخذون الطفل الرضيع من ثدي مرضعته ......
وتقصد "انانا" (عشتار) إىل املدينتني السومريتني "أوما" و"بادتبريا" ،حيث جند إهليهما ،كما
قدمنا ،يسجدان هلا (لعشتار أو الدنيا) وبذلك ختلصا من قبضة الشياطني .مث تصل إىل مدينة
"كالب" اليت كان دموزي إهلها احلامي .وتستمر القصيدة على الوجه اآليت:
ارتدى "دموزي" (متوز) حلة فاخرة واعتلى جالسا على منصته،
فمسكه الشياطني من فخذيه ،..........
لقد هجم عليه الشياطني السبعة كما يفعلون جبانب الرجل املريض،
فانقطع الرعاة عن نفخ الناي واملزمار أمامه.
مث صوبت (أي "انانا") نظرها عليه ،ثبتت عليه نظرة املوت،
نطقت بالكلمة ضده ،كلمة السخط واحلنق،
وصرخت ضده بصرخة التجرمي قائلة:،
"أما هذا فخذوه"،
()3
وهكذا أسلمت "انانا" الطاهرة الراعي "دموزي" إىل أيديهم.
إن من رافقه،
من رافق دموزي (متوز)،
كانوا خملوقات ال يعرفون الطعام وال يعرفون املاء،
ال يأكلون الطحني املبسوس (السويق)،
وال يشربون املاء املقرب (املقدم قربانا)[ »... ،من ألواح سومر :ص.]146 - 144
 .3بعد أن عرفنا أن (عشتار = أنانا) هي الدنيا ،ال نتفاجئ اآلن من وصفها بالطاهرة ،والذي هو بكل تأكيد وصف يطلقه
أهلها وعبادها عليها ،كالعلماء غري العاملني الذين حيرفون احلق واحلقيقة ،ولذا فإن حقيقتهم أهنم أموات وال نصيب هلم من
حياة القلوب اليت يدعوا هلا خلفاء اهلل وال حظ هلم من طعام السماء وموائدها.
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وهكذا فإن عشتار  -أنانا زوجة دموزي امللك سلمته للشياطني ليقتلونه يف مفارقة يصعب
فهمها على من ال يعرفون معىن حاكمية اهلل أو التنصيب اإلهلي ،أو كما يعرب عنها السومرييون -
األكاديون "امللوكية اليت نزلت من السماء".
ولكنها حقيقة تكررت كثريا يف الدين اإلهلي ،وهي أن عشتار  -الدنيا منقادة يف كثري من
األحيان للملوك الذين مل ينصبهم اهلل؛ ألهنم ساجدون وخاضعون هلا ،فهم يعبدون شهواهتم
الدنيوية.
وعشتار  -الدنيا متمردة على املنصبني من اهلل للحكم فيها؛ ألهنم يف احلقيقة متمردون
عليها .فنصيب علي  كان مخس سنوات مرة ،هاجت فيها كل شياطني األرض حملاربته 
يف اجلمل وصفني والنهروان ،وما قروا حىت قتلوه يف الكوفة.
ونصيب احلسني  امللك املنصب للحكم يف الدنيا مذحبة مل يسلم منها حىت الرضيع.
وهذه بعض النصوص اليت وصلت يف الرقم الطينية السومرية عن مأساة دموزي وأخته ،وسنرى
كم هي قريبة من وصف ما جرى على احلسني  ،)3( رغم أهنا نصوص آثارية تناقلها
السومريون  -االكاديون قبل والدة احلسني  بآالف السنني:
« صار قلبه وعاء للحزن والدموع،
مضى حيث السهول متتد بعيدا،
قلب الراعي يفيض باحلزن والدموع،
مضى إىل السهول املمتدة بعيدا،

()1

 .3وألجل تأكيد القرب بني ما موجود يف النصوص السومرية املبينة ملأساة دموزي وأخته وبني ما جرى فعال على احلسني
وأخته زينب (عليهما السالم) ،ستكون هناك مقارنة خمتصرة بني بعض فقرات النص السومري وما ذكرته الروايات.
 .1إطالق وصف الراعي على (دموزي) باعتباره ملكا إهليا (أي خليفة من خلفاء اهلل يف أرضه) ،ولذا يقول عيسى :
( 31أنا الراعي الصاحل أعرف خرايف وخرايف تعرفين) الكتاب املقدس  -جممع الكنائس الشرقية :ص.111
عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل  قال( :قال أمري املؤمنني  :أنا الراعي؛ راعي األنام ،أفرتى الراعي ال يعرف غنمه،
قال :فقام إليه جويرية قال :يا أمري املؤمنني فمن غنمك ؟ قال :صفر الوجوه ذبل الشفاه من ذكر اهلل) فضائل الشيعة للصدوق:
ص.18
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قلب دوموزي يسبح باحلزن والدموع،
مضى إىل السهول املمتدة الواسعة،
علق الناي يف عنقه وصاح يندب حظه،
أيتها السهول الواسعة املمتدة بعيدا رددي بكائي،
رددي بكائي،
أيتها السهول جيب أن تعريف احلزن وذرف الدموع،
رددي بكائي،
نوحي معي،
أيتها السرطانات يف النهر ،تفجعي علي
()3
أيتها الضفادع يف النهر ،نقي من أجلي
لتطلق أمي صرخة عويل،
لتطلق أمي (سرتور) صرخة عويل،
لتطلق أمي اليت ال متلك مخسة أرغفة ،صرخة عويل،
لتطلق أمي اليت ليس عندها عشرة أرغفة ،صرخة عويل،
عندما تفقدين لن جتد من يهتم هبا،
()1
وأنت يا عيين التائهة يف السهول ،ادمعي مثل عني أمي،
وأنت يا عيين التائهة يف السهول ،ادمعي مثل عني أخيت،
بني الرباعم والزهور اضطجع،
 .3روى الصدوق قول االمام احلسن  ألخيه احلسني ( :إن الذي يؤتى إيل سم يدس إيل فاقتل به ،ولكن ال يوم
 ،وينتحلون دين االسالم،
كيومك يا أبا عبد اهلل ،يزدلف إليك ثالثون ألف رجل ،يدعون أهنم من أمة جدنا حممد
فيجتمعون على قتلك ،وسفك دمك ،وانتهاك حرمتك ،وسيب ذراريك ونسائك ،وانتهاب ثقلك ،فعندها حتل ببين أمية
اللعنة ،ومتطر السماء رمادا ودما ،ويبكي عليك كل شيء حىت الوحوش يف الفلوات ،واحليتان يف البحار) األمايل :ص.348
 .1عن أيب بصري قال( :كنت عند أيب عبد اهلل  وأحدثه فدخل عليه ابنه فقال له :مرحبا وضمه وقبله وقال :حقر اهلل
من حقركم ،وانتقم ممن وتركم ،وخذل اهلل من خذلكم ،ولعن اهلل من قتلكم ،وكان اهلل لكم وليا وحافظا وناصرا ،فقد طال
بكاء النساء وبكاء األنبياء والصديقني ،والشهداء ،ومالئكة السماء .مث بكى وقال :يا أبا بصري إذا نظرت إىل ولد احلسني
أتاين ما ال أملكه مبا أتى إىل أبيهم وإليهم ،يا أبا بصري إن فاطمة لتبكيه وتشهق  )..حبار األنوار :ج 18ص.108
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بني الرباعم والزهور يف السهل استلقى،
الراعي دوموزي استلقى يف السهل،
بينما كان الراعي دوموزي مضطجعا رأى حلما،
كل جزء يف جسده اضطرب،
استيقظ بعد أن رأى الرؤيا،
فرك عينيه،
انتابه دوار شديد،
دوموزي استفاق وقال:
أحضروها يل ،أحضروها ،أجلبوا أخيت،
أحضروا (جشيت نانا) أخيت الصغرية،
()3
أحضروا الكاتبة العاملة بسر األرواح،
أخيت اليت تعرف معىن الكلمات،
املرأة احلكيمة اليت تعرف معىن األحالم،
جيب أن أحتدث هلا،
جيب أن أخربها باحللم الذي رأيته،
دوموزي حتدث إىل أخته (جشيت نانا) قال:
عن احللم ،أخيت ،استمعي إىل احللم الذي رأيته،
االسل يطلع يف كل ما حويل،
االسل يندفع من باطن األرض كثيفا،
واحدة من ذاك النبات وقفت وحيدة وحنت رأسها أمامي،
كل االسل وقف يف أزواج اال واحدة أزيلت من مكاهنا،
يف البستان انتصبت يف حميط األرض حويل أشجار طويلة مرعبة،
 .3قال االمام علي بن احلسني  لعمته زينب عليها السالم بعد خطبتها ألهل الكوفة( :يا عمة اسكيت ففي الباقي من
املاضي اعتبار ،وأنت حبمد اهلل عاملة غري معلمة ،فهمة غري مفهمة  )..االحتجاج للطربسي :ج 1ص.13

 ............................................. 36إصدارات أنصار اإلمام املهدي 
()3

فوق أرض منامي ال ماء ينسكب،
حمفظة متاعي خالية وقد أخذ منها ما هبا،
وكويب املقدس قد سقط من الوتد املعلق به،
عصا الراعي اختفت،
النسر حيمل محال بني خمالبه،
والصقر اختطف العصفور من سياج القصب،
أخيت :جدائي الصغار جترجر يف الرتاب ويغطيها الغبار،
()1
أغنام حظرييت تتحرك فوق األرض بقوائم ملتوية،
خمضة اللنب حمطمة خاوية فارغة،
كويب قد هتشم،
دوموزي مل يعد بني األحياء،
حظرية أغنامه صارت يف مهب الريح،
قالت جشيت نانا:
أواه يا أخي ،ال حتك حلمك يل،
ليس مرحيا،
االسل يطلع يف كل ما حولك،
االسل يندفع من باطن األرض كثيفا،
 .3عن االمام الصادق  أنه قال( :إن زين العابدين  بكى على أبيه أربعني سنة صائما هناره قائما ليله ،فإذا حضر
االفطار جاءه غالمه بطعامه وشرابه ،فيضعه بني يديه فيقول :كل يا موالي ،فيقول :قتل ابن رسول اهلل جائعا ،قتل ابن
رسول اهلل عطشانا ،فال يزال يكرر ذلك ويبكي حىت يبل طعامه من دموعه مث ميزج شرابه بدموعه ،فلم يزل كذلك حىت حلق
باهلل عز وجل) حبار األنوار 18 :ص.316
 .1يقول أبو خمنف بعد مقتل أنصار احلسني ( :وقف احلسني على أصحابه ،وأخذ يدعوهم بأمسائهم واحدا واحدا ،يا
مسلم بن عقيل ،ويا هاين بن عروة ،ويا حبيب بن مظاهر ،ويا زهري بن القني ،يا فالن ويا فالن ،يا ابطال الصفا ويا ليوث
اهليجاء ،ما يل أناديكم فال جتيبون وأدعوكم فال تسمعون ،أنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت مودتكم عن أمامكم فال
تسمعون ،هذه نساء الرسول لفقدكم قد عالهن النحول ولكن صرعكم واهلل ريب املنون وغدر بكم الدهر اخلؤون) مقتل
احلسني :ص.311
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عصبة من السفاحني ستنقض عليك،
هو حلمك،
واحدة من ذاك النبات وقفت وحيدة وحنت رأسها أمامك،
هي أمك،
ستحين رأسها من أجلك،
كل االسل وقف يف أزواج إال واحدة أزيلت من مكاهنا،
أنا وأنت،
أحدنا سوف يتوارى ويزول،
يف البستان انتصبت يف حميط األرض حولك أشجار طويلة مرعبة،
األشرار سوف يرعبونك،
فوق أرض منامك ال ماء ينسكب،
حظرية الغنم سوف تغدو خرابا،
األشرار سوف يضيقون اخلناق عليك،
حمفظة متاعك خالية وقد أخذ منها ما هبا،
وكوبك املقدس قد سقط من الوتد املعلق به،
سوف تقع من ركبة أمك اليت محلتك،
متاع الراعي،
خمضة الراعي ،كل شيء خيتفي،
األشرار سوف يفعلون كل شيء يضعفك،
جتمعوا،
البومة،
النسر،
الصقر،
العفريت الكبري،
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كلهم يريدون أن يطردوك،
سيقضون عليك يف حظرية الغنم،
جداؤك الصغار جترجر يف الرتاب يغطيها الغبار،
()3
الغضب سوف يدوم يف السماء مثل اإلعصار،
أنت ستسقط إىل األرض،
عندما أغنام حظريتك تتحرك فوق األرض بقوائم ملتوية،
عندما خمضة اللنب حمطمة خاوية فارغة،
الشياطني ستجعل كل شيء ذابال،
()1

حينما يأخذ النسر اخلروف الصغري،
اجلاال سيخدش خدودك،
عندما ميسك الصقر العصفور من سياج القصب،
اجلاال سوف يتسلق السور ليأخذك بعيدا،
دوموزي،
()1
شعري سيدور يف السماء ألجلك،
اخلراف ستحفر األرض حبوافرها،
أوه دوموزي أنا سوف أشقق خدودي بأسف عليك،
حتطم إناء الكذب........................... ،
 .3تقدم قول االمام احلسن ( :ال يوم كيومك يا أبا عبد اهلل ،يزدلف إليك ثالثون ألف رجل .. ،فيجتمعون على قتلك،
وسفك دمك ،وانتهاك حرمتك ،وسيب ذراريك ونسائك ،وانتهاب ثقلك ،فعندها حتل ببين أمية اللعنة ،ومتطر السماء رمادا
ودما .)..
 .1قال الشيخ املفيد عن احلسني ( :دعا ابنه عبد اهلل (الرضيع) قالوا :فجعل يقبله وهو يقول :ويل هلؤالء القوم إذا كان
جدك حممد املصطفى خصمهم ،والصيب يف حجره ،إذ رماه حرملة بن كاهل األسدي بسهم فذحبه يف حجر احلسني ،فتلقى
احلسني دمه حىت امتألت كفه ،مث رمى به إىل السماء) حبار األنوار :ج 18ص.19
 .1هذا مقطع يصور فيه االمام املهدي  حال عمته زينب عليها السالم وأخواهتا بعد مصرع احلسني  ..( :فلما
رأين النساء جوادك خمزيا وأبصرن سرجك ملويا ،برزن من اخلدور للشعور ناشرات ،وللخدود الطمات ،وللوجوه سافرات،
وبالعويل داعيات ،وبعد العز مذلالت ،وإىل مصرعك مبادرات) حبار األنوار :ج 68ص.113
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دوموزي هرب من الشياطني،
هرب إىل حظرية أغنام أخته جشيت نانا،
عندما وجدت جشيت نانا دوموزي يف حظرية األغنام بكت،
رفعت فمها جبانب السماء،
أحضرت فمها جبانب األرض،
مثل الثوب غطى حزهنا األفق،
مزقت عينيها ،مزقت فمها ،مزقت أفخاذها،
صعد ال (جال) سياج القصب،
ضرب ال (جال) األول دوموزي على اخلد ونشب أظافره،
ضرب ال (جال) الثاين دوموزي على اخلد اآلخر،
ال (جال) الثالث حطم عجيزة املزبدة،
ال (جال) الرابع انزل الكوب من وتده وحطمه،
ال (جال) اخلامس حطم املزبدة،
ال (جال) السادس حطم الكوب،
ال (اجلال) السابع بكى،
اهنض دوموزي زوج انانا،
ابن (سريتور) شقيق جشيت نانا،
اهنض من نومك الزائف،
نعاجك صودرت،
محالنك صودرت،
عنزاتك صودرت،
()3
منسك أطفالكم (جديانك صودرت)
 .3يصور لنا االمام املهدي  حال أطفال احلسني  وعياله فيقول ..( :وسيب أهلك كالعبيد ،وصفدوا يف احلديد،
فوق أقتاب املطيات ،تلفح وجوههم حرور اهلاجرات ،يساقون يف الفلوات ،أيديهم مغلولة إىل األعناق ،يطاف هبم يف
األسواق) حبار األنوار :ج 68ص.113
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اخلع تاجك املقدس من رأسك،
انزع مالبسك امللكية من جسدك،
دع صوجلانك امللكي يسقط على األرض،
اخلع نعليك املقدسة من أقدامك،
()3
عريانا ،متضي معنا
أمسك ال (جال) دوموزي،
أحاطوه،
أوثقوا يديه،
ربطوا رقبته،
سكتت املزبدة،
ال حليب ينزل منها،
الكوب حمطم،
()1
ال دوموزي بعد اآلن،
 .3هذا كان نداء زينب عليها السالم بعد مقتل أخيها احلسني ( :يا حممداه بناتك سبايا ،وذريتك مقتلة ،تسفي عليهم
ريح الصبا ،وهذا حسني جمزوز الرأس من القفا ،مسلوب العمامة والرداء ،بأيب من عسكره يف يوم االثنني هنبا ،بأيب من
فسطاطه مقطع العرى ،بأيب من ال هو غائب فريجتى ،وال جريح فيداوى ،بأيب من نفسي له الفداء ،بأيب املهموم حىت قضى،
بأيب العطشان حىت مضى ،بأيب من شيبته تقطر بالدماء  )..حبار األنوار :ج 18ص.86
 .1هذا مقطع يصور فيه االمام املهدي  حال جده احلسني  يوم عاشوراء ..( :وقد عجبت من صربك مالئكة
السماوات ،وأحدقوا بك من كل اجلهات ،وأثخنوك باجلراح وحالوا بينك وبني ماء الفرات ،ومل يبق لك ناصر ،وأنت حمتسب
صابر ،تذب عن نسوانك وأوالدك .فهويت إىل األرض طرحيا ،ظمآن جرحيا ،تطؤك اخليول حبوافرها ،وتعلوك الطغاة ببواترها،
قد رشح للموت جبينك ،واختلفت باالنبساط واالنقباض مشالك وميينك ،تدير طرفا منكسرا إىل رحلك ،وقد شغلت بنفسك
عن ولدك وأهلك ،وأسرع فرسك شاردا ،وإىل خيامك قاصدا ،حممحما باكيا .فلما رأين النساء جوادك خمزيا ،وأبصرن
سرجك ملويا ،برزن من اخلدور للشعور ناشرات ،وللخدود الطمات ،وللوجوه سافرات ،وبالعويل داعيات ،وبعد العز
مذلالت ،وإىل مصرعك مبادرات ،ومشر جالس على صدرك ،مولغ سيفه يف حنرك ،قابض شيبتك بيده ،ذابح لك مبهنده،
وقد سكنت حواسك ،ومخدت أنفاسك ،وورد على القناة رأسك ،وسيب أهلك كالعبيد ،وصفدوا يف احلديد فوق أقتاب
املطيات ،تلفح وجوههم حرور اهلاجرات ،يساقون يف الفلوات ،أيديهم مغلولة إىل األعناق ،يطاف هبم يف األسواق  )..حبار
األنوار :ج 68ص.113
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أصبحت حظرية الغنم يف مهب الريح »

[إنانا ملكة السماء واألرض  -صموئيل نوح كرمير ودايان

ولكشتاين].

[كما نقرأ يف التقاومي البابلية أن احلزن والبكاء على اإلله (دموزي) كان يبدأ يف اليوم الثاين
من شهر ( )Du uziأي متوز وإنه كانت تقام مواكب للعزاء حتمل فيها املشاعل وذلك يف اليوم
التاسع والسادس عشر والسابع عشر .وكان يقام يف األيام الثالثة األخرية من هذا الشهر احتفال
امسه باالكدية ( )Talkimtuجيري خالله عرض ودفن طقسي لدمية متثل اإلله متوز ولكن على
الرغم من األثر الذي تركته عقيدة موت اإلله دموزي يف اجملتمع القدمي يف وادي الرافدين وخارجه
فإن احلزن عليه مل يصبح يف يوم ما من طقوس املعبد بل ظل يقام سنويا يف نطاق املمارسات
الشعبية  ......لقد وصلنا عدد من املناحات اليت ألفها الشعراء السومريون والبابليون للبكاء على
اإلله الشاب دموزي واليت كانت تقرأ يف مواكب العزاء يف املدن املختلفة] [عشتار ومأساة متوز  -د.
فاضل عبد الواحد علي].

رثاء السومريين لتموز أو دموزي:
« لقد سقط القدح مهشما
ومل يعد دموزي على قيد احلياة
وذهبت احلظرية أدراج الرياح » [عشتار ومأساة متوز  -د .فاضل عبد الواحد علي].
ويف قصيدة أخرى يرثي هبا الشاعر السومري دموزي (االبن الصاحل) ،فيقول:
« راح قليب إىل السهل نائحا نائحا
إين أنا سيدة أي  -أنا اليت حتطم بالد األعداء،
إين أنا ننسونا أم السيد العظيم
إين أنا كشنت  -أنا أخت الفىت املقدس
راح قليب إىل السهل نائحا نائحا
راح إىل مكان الفىت،
راح إىل مكان دموزي،
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إىل العامل األسفل ،مستوطن الراعي
راح قليب إىل السهل نائحا نائحا
إىل املكان الذي ربط فيه الفىت،
إىل املكان الذي احتجز فيه دموزي ...
راح قليب إىل السهل نائحا نائحا » [عشتار ومأساة متوز  -د .فاضل عبد الواحد علي].
حقيقة إن ظلما كبريا يطال السومريني الذين علموا اإلنسانية الكتابة ووضعوا القوانني وأسس
العلوم ،وهم أول من صنع العجلة ووضع نظم احلساب واجلرب واهلندسة عندما يصورهم د .كرمير
ويتبعه بعض املختصني باحلضارة السومرية :إهنم ينوحون على شيء أسطوري أو قصة أسطورية
هم من ألفها ،وهي جمرد تعبري عن اخلصب واجلدب اللذين يتعاقبان على السنة.
وكأهنم شعب تعاطى كل أفراده مادة خمدرة أفقدهتم عقوهلم حبيث إهنم وورثتهم البابليون
ينوحون ويقيمون جمالس العزاء آالف السنني على رمز يف قصة هم ألفوها من ألفها إىل يائها.
آالف السنني وسكان بالد ما بني النهرين جيال بعد جيل وكل سنة يصورون جثة دموزي،
وكل سنة يبكون على دموزي ،وكل سنة يقرؤون قصائد رثاء دموزي.
كل هذا جمرد أوهام ؟!
وجمرد قصة هم ألفوها !!
وألجل ماذا ؟!
ألجل التعبري عن خصب يأيت يف الربيع وجدب يتبعه يف فصل آخر من السنة !!!.
املفروض أن يكون هناك جواب معقول لنواح أول حضارة عرفتها اإلنسانية وطيلة آالف
السنني على دموزي (االبن الصاحل) أو متوز.
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ختربنا بوضوح تام أن السومريني قد
وفيما خيص الرتاث الديين فإن الروايات عن األئمة
ناحوا وبكوا على احلسني  من خالل نقل بكاء وحزن األنبياء السومريني؛ نوح  وإبراهيم
 على احلسني :
عن الفضل بن شاذان ،قال :مسعت الرضا  يقول:
(ملا أمر اهلل عز وجل إبراهيم  أن يذبح مكان ابنه إمساعيل الكبش الذي أنزله عليه متىن
إبراهيم  أن يكون قد ذبح ابنه إمساعيل بيده وأنه مل يؤمر بذبح الكبش مكانه لريجع إىل قلبه
ما يرجع إىل قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده ،فيستحق بذلك أرفع درجات أهل
الثواب على املصائب ،فأوحى اهلل عز وجل إليه :يا إبراهيم ،من أحب خلقي إليك ؟ فقال :يا
رب ،ما خلقت خلقا هو أحب إيل من حبيبك حممد  ،فأوحى اهلل تعاىل إليه :أفهو أحب
إليك أم نفسك ؟ قال :بل هو أحب إيل من نفسي ،قال :فولده أحب إليك أم ولدك ؟ قال :بل
ولده ،قال :فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك يف طاعيت ؟
قال :يا رب ،بل ذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقليب ،قال :يا إبراهيم ،فإن طائفة
تزعم أهنا من أمة حممد ستقتل احلسني ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش،
ويستوجبون بذلك سخطي .فجزع إبراهيم  لذلك ،وتوجع قلبه ،وأقبل يبكي ،فأوحى اهلل عز
وجل إليه :يا إبراهيم ،قد فديت جزعك على ابنك إمساعيل لو ذحبته بيدك جبزعك على احلسني
وقتله ،وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على املصائب ،وذلك قول اهلل عز وجل" :وفديناه
بذبح عظيم" .شيئان قائمان وشيئان جاريان وشيئان خمتلفان وشيئان متباغضان) [اخلصال  -الشيخ
الصدوق :ص ،86 - 88عيون أخبار الرضا :ج 1ص.]384

عن عل ُّي بن حمم ٍد رف عه ،عن أيب عبد الله  يف سقم إبراهيم ( :يف ق ول الله عز
وجل" :ف نظر نظرة يف النُّجوم فقال إين سقيم" ،قال :حسب ف رأى ما حي ُّل باحلسني  ،ف قال
ل باحلسني [ )الكايف :ج 3ص.]198
إين سقيم لما حي ُّ
وروى العالمة اجمللسي يف البحار:
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(إن آدم ملا هبط إىل األرض مل ير حواء ،فصار يطوف األرض يف طلبها ،فمر بكربالء فاغتم
وضاق صدره من غري سبب ،وعثر يف املوضع الذي قتل فيه احلسني حىت سال الدم من رجله،
فرفع رأسه إىل السماء وقال :إهلي ،هل حدث مين ذنب آخر فعاقبتين به ،فإين طفت مجيع
األرض وما أصابين سوء مثل ما أصابين يف هذه األرض .فأوحى اهلل إليه :يا آدم ،ما حدث منك
ذنب ولكن يقتل يف هذه األرض ولدك احلسني ظلما فسال دمك موافقة لدمه .فقال آدم :يا
رب ،أ يكون احلسني نبيا ؟ قال :ال ،و لكنه سبط النيب حممد .فقال :ومن القاتل له ؟ قال :قاتله
يزيد لعني أهل السماوات واألرض .فقال آدم :فأي شيء أصنع يا جربئيل ؟ فقال :العنه يا آدم.
فلعنه أربع مرات ومشى خطوات إىل جبل عرفات فوجد حواء هناك).
(وروي أن نوحا ملا ركب يف السفينة طافت به مجيع الدنيا ،فلما مرت بكربالء أخذته األرض
وخاف نوح الغرق ،فدعا ربه وقال :إهلي ،طفت مجيع الدنيا وما أصابين فزع مثل ما أصابين يف
هذه األرض ،فنزل جربئيل وقال :يا نوح ،يف هذا املوضع يقتل احلسني سبط حممد خامت األنبياء
وابن خامت األوصياء ،فقال :ومن القاتل له يا جربئيل ؟ قال :قاتله لعني أهل سبع مساوات وسبع
أرضني .فلعنه نوح أربع مرات ،فسارت السفينة حىت بلغت اجلودي واستقرت عليه.
وروي أن إبراهيم  مر يف أرض كربالء وهو راكب فرسا ،فعثرت به وسقط إبراهيم وشج
رأسه وسال دمه ،فأخذ يف االستغفار وقال :إهلي ،أي شيء حدث مين ؟ فنزل إليه جربئيل وقال:
يا إبراهيم ،ما حدث منك ذنب ولكن هنا يقتل سبط خامت األنبياء وابن خامت األوصياء فسال
دمك موافقة لدمه .قال :يا جربئيل ،ومن يكون قاتله ؟ قال :لعني أهل السماوات واألرضني
والقلم جرى على اللوح بلعنه بغري إذن ربه ،فأوحى اهلل تعاىل إىل القلم أنك استحققت الثناء هبذا
اللعن ،فرفع إبراهيم  يديه ولعن يزيد لعنا كثريا ،وأمن فرسه بلسان فصيح ،فقال إبراهيم
لفرسه :أي شيء عرفت حىت تؤمن على دعائي ؟ فقال :يا إبراهيم ،أنا أفتخر بركوبك علي ،فلما
عثرت وسقطت عن ظهري عظمت خجليت وكان سبب ذلك من يزيد لعنه اهلل تعاىل) [حبار األنوار:
ج 11ص]111

()3

.

 .3وللمزيد انظر :ملحق رقم (.)3
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ما تقدم جيعل القارئ املتدبر يلتفت بقوة إىل أن مالحم سومر وأكاد هي إخبارات دينية
وبعضها غييب مستقبلي بالنسبة للزمن الذي دونت فيه.
وجيعلنا ال نشك أن الدين يشكل جزءا كبريا من حمتوى املالحم والقصص السومرية -
االكادية (البابلية واآلشورية).
وما دمنا قد وصلنا إىل هنا فأرى من املناسب جدا أن منر على ملحمة أوروك اخلالدة أو
ملحمة جلجامش ،وسنحاول معا قراءهتا بصورة أخرى رمبا ليست معهودة ،سنحاول قراءهتا على
أهنا قصة قصها آدم ألبنائه ،وقصها نوح ألبنائه ،وقصها إبراهيم ألبنائه ،وانتشرت بني السومريني
وبني شعوب العامل القدمي وخصوصا يف الشرق األدىن ،وأصبحت القصة املفضلة لسكان بالد ما
بني النهرين ( )mesopotamiaوتناقلتها األجيال حىت وصلتنا عرب آالف السنني ،ولكنها رمبا شوهت
وحرفت  -كما تبني لنا سابقا  -عندما تداوهلا الناس.
قصة جلجامش الذي سيأيت يوما ليحقق العدالة وينقذ النوع اإلنساين من حيوانيته ،ويف اآلثار
املصرية القدمية (رجل قائم ممسك بكل وقار ثورين قائمني واحد عن ميينه واآلخر عن يساره)

[أساطري بابل  -شارل فريوللو].

جلجامش الذي تنتظره بالد ما بني النهرين (سومر) أو جنوب العراق ليظهر فيها يوما ما منذ
آالف السنني (.)3
***

 .3واضح يف نصوص األديان ،واآلن أضيف هلا نصوص األلواح السومرية ،أن أمر املنقذ واملخلص العاملي املوعود أمره يرتبط
بالشرق وبالعراق حتديدا ،انظر :ملحق رقم (.)1
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املرسى اخلامس:
جلجامش ابن ننسونا األُم الباكية على دموزي !
دموزي:
« راح قليب إىل السهل نائحا نائحا
إين أنا سيدة أي  -أنا اليت حتطم بالد األعداء،
()3
إين أنا ننسونا أم السيد العظيم
 .3إن هذه األم املقدسة يف النصوص السومرية ذكرت يف نصوص األديان الالحقة ،وهي ترتبط باملنقذ املنتظر أيضا:
جلجامش املنتظر (ابن ننسونا ،األم الباكية على دموزي) ،احملارب العتيد والراعي املوعود ،لدى السومريني.
املخلص املنتظر (ابن املرأة املتسربلة بالشمس والقمر) ،العتيد والراعي املوعود جلميع األمم بعصا من حديد لدى املسيحيني:
« 3وظهرت آية عظيمة يف السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر حتت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثين عشر كوكبا1 .
وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد  8 ...فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى مجيع األمم بعصا من حديد  33 ...وهم
غلبوه بدم اخلروف وبكلمة شهادهتم ومل حيبوا حياهتم حىت املوت  31من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها
ويل لساكين األرض والبحر ألن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عاملا أن له زمانا قليال  31وملا رأى التنني أنه طرح إىل
االرض اضطهد املرأة اليت ولدت االبن الذكر  34 ...فغضب التنني على املرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين
حيفظون وصايا اهلل  »...رؤيا يوحنا -األصحاح .31
وإذا كان لدى جلجامش ذبيح ينوح عليه السومريون (أي دموزي) ،فسنرى لدى املخلص بنظر املسيحيني خروف مذبوح
يطلب بدمه ،بل يعرف املؤمنون بالتوراة حىت مكانه (ألن للسيد رب اجلنود ذبيحة يف أرض الشمال عند ن هر الفرات) سفر
أرميا اصحاح .19 :كما أن عشتار (الدنيا) وأهلها الذين آذوا منتظر السومريني لرفضه السجود هلا ،يقابله التنني (الشر الذي
يرمز للدنيا وأهلها) الذي يؤذي منتظر املسيحيني لذات السبب.
وإذ توضح يف (املرسى الرابع) من يكون (دموزي) الذي ناح عليه السومريون قبل آالف السنني ،وعرفنا أيضا أن فاطمة عليها
السالم بكت ابنها الذبيح العطشان ،نعرف أن املنتظر املوعود هو (املهدي) من ولدها .لذا كانت إحدى معامل التعريف به
لدى املسلمني :أنه (ابن فاطمة)؛ وسببه بات واضحا اآلن ،فإن ذلك مبني من قبل األنبياء ألقوامهم منذ القرون األوىل ،ولذا
ورد( :هي الصديقة الكربى ،وعلى معرفتها دارت القرون األوىل) جممع النورين :ص .11وعن ابنها املهدي قال رسول اهلل :
(املهدي من عرتيت من ولد فاطمة) غيبة الطوسي :ص ،388سنن ابن ماجة :ج 1ص .3198وسببه ليس فقط بيان نسبه الشريف
للمسلمني ،بل لتأكيد أنه تعريف إهلي ،به عرفته البشرية منذ أيامها األوىل ،وأن املنتظر املوعود واحد ووصفه واحد.
أما كيف تكون فاطمة عليها السالم هي نفسها املرأة املتسربلة ،فيمكن مراجعة [كتاب احلواري الثالث عشر  -السيد أمحد احلسن:
ص ،38تعليق عالء السامل].
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إين أنا كشنت  -أنا أخت الفىت املقدس
راح قليب إىل السهل نائحا نائحا
راح إىل مكان الفىت،
راح إىل مكان دموزي،
إىل العامل األسفل ،مستوطن الراعي
راح قليب إىل السهل نائحا نائحا
إىل املكان الذي ربط فيه الفىت،
إىل املكان الذي احتجز فيه دموزي ...
راح قليب إىل السهل نائحا نائحا »

[عشتار ومأساة متوز  -د .فاضل عبد الواحد علي].

جلجامش:
خطاب أنكيدو جللجامش:
« إنك الرجل األوحد،
أنت الذي محلتك أمك،
ولدتك أمك ننسون .....
ورفع أنليل رأسك عاليا على الناس،
وقدر إليك امللوكية على البشر » [ملحمة جلجامش  -طه باقر].
ملحمة جلجامش ميكن أن نقرأ فيها تاريخ اإلنسانية اآليت( )3وليس املاضي كما يتصور بعض
شراحها ،وميكن أن نقرأ فيها قصة املنقذ للنوع اإلنساين من حيوانيته اليت كانت  -ولألسف -
حاضرة على الدوام وبقوة خصوصا يف املواجهات الكربى:
﴿كمثل احلمار حيمل أسفارا بئس مثل القوم ﴾...

[اجلمعة.]8 :

﴿كمثل الكلب إن حتمل عليه ي لهث أو ت ت ركه ي لهث ذلك مثل القوم ﴾...

[األعراف.]349 :

 .3كما رأينا ذلك يف النص السومري الذي بني حال أيوب النيب  قبل جميئه بوقت طويل ،انظر :املرسى الثالث املتقدم.
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﴿وجعل من هم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شٌّر مكانا ﴾...

[املائدة.]90 :

املنقذ الذي ذاع صيته منذ آالف السنني وانتقل خربه عرب القارات ،فوصل من بالد ما بني
النهرين إىل مشال أفريقيا ،فنجد صورا رمزية له يف اآلثار املصرية:
[صورة رجل قائم ممسك بكل وقار ثورين قائمني واحد عن ميينه واآلخر عن يساره .وهذا
منظر نشاهده على عدد كبري من اآلثار البابلية وميثل عادة (جلجامش) يف صراعه مع احليوانات
املتوحشة] [أساطري بابل  -شارل فريوللو].
جلجامش يف امللحمة (ثلثاه إله) وجند قصته  -وهو صاحب الطوفان الثاين  -مرتبطة بقصة
جده السومري زيو سو درا (نوح) والبابلي اوتو  -نبشتم (نوح) صاحب الطوفان األول ،بل رمبا
أهم أسفار جلجامش يف امللحمة هو سفره ليلتقي جبده نوح  -اوتو نبشتم اخلالد مع اآلهلة
ويسأله عن السر الذي ميكنه أن يتخلص من ثلثه اإلنساين ليخلد مع اآلهلة كجده نوح  ،أو
بعبارة أخرى :ليكتب امسه يف سجل احلياة األبدية جبدارة ويكون من اخلالدين روحيا ،فاملسألة
متعلقة بروحه ،فثلثاه إله وأراد أن جيعل ثلثه الباقي كذلك ،وال عالقة لألمر باخللود اجلسماين كما
توهم شراح امللحمة.
جند جلجامش  -يف بعض النصوص -واضحا أنه منقذ ورمز للعدالة ينتظره اجلميع ويتداولون
قصته:
«الزم أبطال أوروك حجراهتم متذمرين شاكني
مل يرتك جلجامش ابنا ألبيه
ومل تنقطع مظامله عن الناس ليل هنار
ولكن جلجامش هو راعي أوروك،
السور واحلمى
إنه راعينا :قوي ومجيل وحكيم
مل يرتك جلجامش عذراء حلبيبها
وال ابنة املقاتل وال خطيبة البطل [ ».....ملحمة جلجامش  -طه باقر].
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من غري املعقول  -كما فهم بعض املختصني باحلضارة السومرية  -أن يكون املقصود هبذه
املقاطع اعتداء جلجامش على أعراض الناس أو ظلمهم ،وإال لكانت امللحمة متناقضة متاما،
فجلجامش وصف يف بدايتها بأرقى ما ميكن أن يوصف به ،حاكم عادل ،بل يف نفس هذه
األسطر وصف بأنه حكيم ،فكيف يعتدي ملك حكيم على أعراض رعيته ويظلمهم ؟!
مث إن اجلزء اآليت من امللحمة سيصف جلجامش بوصف مثايل ،مثل :اإليثار والشجاعة
واإلخالص ،وهلذا فهكذا نصوص إما أن تكون حتريفا مقصودا حشر يف النص ،أو إهنا رمزية
وبالتايل حتتاج إىل تأويل وبيان.
وإذا قرأنا النص بتدبر سنجد أن املراد هو منقذ النوع اإلنساين من حيوانيته ،منقذ النوع
اإلنساين الذي رافقت قصته كل األمم ،ألن الذين يسبقون زمن بعثه إذا مل تكن أممهم مهيأة
الستقباله فعلى األقل هناك أفراد يف تلك األمم ميكن أن تنقذهم قصته اليت يتداولوهنا ،إنه
الشخص الذي سريبطهم باهلل وسيفتح باب السماء ليسمع كل من يريد أن يسمع وحيا عظيما
ي عرفه باحلقيقة فيشغف هبا ،احلقيقة اليت أظهرتنا من العدم ،احلقيقة اليت خلقنا لنعرفها ،وهلذا فهو
سيشغل اجلميع باهلل وليس بشخصه هو؛ ألنه لو شغلهم بنفسه أو تركهم ينشغلون به دون أن
ينبههم فلن يكون هناك فرق بينه وبني أي طاغية ظامل يريد الشهرة والسمعة.
اآلن ،ميكننا أن نفهم جيدا ملاذا «الزم أبطال أوروك حجراهتم متذمرين شاكني» ،وملاذا «مل
يرتك جلجامش ابنا ألبيه  ...ومل يرتك جلجامش عذراء حلبيبها وال ابنة املقاتل وال خطيبة
البطل» ،ألهنم مجيعا شغفوا باهلل وتعلقوا به سبحانه ،جاء جلجامش املخلص وفتح هلؤالء
املخلصني ،الذين سيكونون يف زم ٍن معني ،باب وحي عظيم وعلمهم كيف يتعلقون باهلل وكيف
حيبون اهلل وكيف يسمعون اهلل يف كل شيء.
ولو رجعت للسومريني لوجدهتم يتشوقون هلذه األمور:
(هو جلجامش الذي معناه :احملارب الذي يف املقدمة ،والرجل الذي سيكون نواة لشجرة
جديدة).
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جلجامش الشخصية املقدسة عند السومريني أو االكاديني (البابليني  -اآلشوريني) وكثري من
شعوب العامل القدمي يوصف بدقة يف ملحمة جلجامش (ثلثان منه إله وثلثه الباقي بشر) ،أي أن
النور يف وجوده غالب على اجلانب املظلم أو األنا ،ولكنه يبحث يف النهاية عن سر اخلالص
النهائي من هذه الظلمة ،وحىت معىن اسم جلجامش دال على مهمته ،فهو احملارب الذي يف
املقدمة.
ويف امللحمة:
هو :احملارب الذي قتل الشيطان مخبابا،

()3

وهو :احملارب الذي أهان عشتار (الدنيا)،
وهو :احملارب الذي سحق نفسه،
وهو أيضا الشخص الذي سيكون نواة لشجرة إنسانية جديدة تنتصر على حيوانيتها[ ،هذا
وال يعلم معىن اسم جلجامش بالضبط .وقد ذكرت بعض النصوص االكدية معناها "احملارب
الذي يف املقدمة" .كما أن هناك احتماال المسه السومري ،معناه "الرجل الذي سيكون نواة
لشجرة جديدة" ،أي "الرجل الذي سيولد أسرة"] [ملحمة جلجامش  -طه باقر].
لعل أعظم تشويه تتعرض له هذه املالحم هو إسقاط الشخصيات امللحمية على مصاديق
خاطئة نتيجة االشتباه ،كإسقاطها على ملوك وردت أمساؤهم يف سجل امللوك ،مثال عندما يتم
إسقاط شخصية جلجامش امللحمية على امللك جلجامش رغم اختالف أمساء اآلباء والنسب
فهذا متاما كمن يقول اليوم وهو يقرأ قصة املهدي امللحمية اليت ذكرها النيب حممد يف روايات

 .3وألجل تأكيد الربط بني موعود السومريني (جلجامش) وبني موعود املسلمني (املهدي املنتظر) ورد:
وهب بن مجيع عن أيب عبد اهلل  قال( :سألته عن إبليس وقوله" :رب فأنظرين إىل يوم يبعثون * قال فإنك من املنظرين *
إىل يوم الوقت املعلوم" أي يوم هو ؟ قال :يا وهب أحتسب أنه يوم يبعث اهلل الناس ؟ ال ،ولكن اهلل عز وجل أنظره إىل يوم
يبعث اهلل قائمنا فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك اليوم هو الوقت املعلوم) حبار األنوار :ج 90ص.113
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كثرية إن هناك ملكا يف دولة بين العباس قبل أكثر من ألف عام امسه املهدي ،وهو يعتقد أن
املقصود بقصة املهدي اإلسالمي امللحمية هو ذلك امللك العباسي (.)3
وهذا لألسف حصل كثريا مع جلجامش ،مع أن بعض الباحثني املتخصصني يف اآلثار
السومرية صرحوا بأنه ال يصح اعتبار جلجامش امللحمة هو نفسه جلجامش التاريخ بناء على
تشابه األمساء فقط:
يقول شارل فريوللو[ :إذن توجد أسباب جتعلنا نؤمن بأنه كان يوجد يف زمن قدمي جدا ملك
امسه (جلجامش) .وهذا االسم مندرج يف الئحة ملوك أوروك  -كشفت حديثا  -ولكنه ليس يف
أول القائمة  -كما ينتظر  -فجلجامش التاريخ مل يؤسس دولة بل كان يف عداد ملوك  -ال
نعرف عنهم شيئا من الوجهة التارخيية إال أمساءهم  .........وعلى أية حال ،ليس (جلجامش)
الذي كتب عنه التاريخ سطرين يسرتعي انتباهنا ،ولكن (جلجامش) الذي وصلتنا أسطورته
الشعرية]

[أساطري بابل وكنعان].

ملحمة جلجامش اليت كان ملوك سومر وأكاد وأيضا بابل وحىت آشور يضعوهنا يف مكتباهتم
ويهتمون هبا ،وكانت عندهم وعند الناس كأهنا تعويذة أو كتاب مقدس أعتقد أهنا جديرة بالتأمل
والبحث يف:
هل أهنا كانت متثل قصة الشخص اآليت الذي ينتظره السومريون أو االكديون والبابليون
واآلشوريون كمنقذ وخملص ؟
يقول طه باقر[ :والبطل جلجامش نفسه انتقل امسه إىل معظم آداب األمم القدمية أو إن
أعماله نسبت إىل أبطال األمم األخرى مثل هرقل واالسكندر وذي القرنني والبطل أوديسوس يف
االوديسة] [طه باقر  -ملحمة جلجامش].

 .3ونظري هذا املثل اإلسالمي ،مثل يتعلق باملسيحيني ،إذ مت إسقاط اسم (يهوذا) املذكور يف إجنيل يهوذا الذي مت اكتشافه
أخريا يف مصر على يهوذا االسخريوطي اخلائن ،يف حني كان يكفيهم الوصف الذي ذكر له يف اعتباره شخصية أخرى.
وملعرفة من يكون ميكن قراءة كتاب (احلواري الثالث عشر) للسيد أمحد احلسن ،أحد إصدارات أنصار االمام املهدي .
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وقال أيضا[ :عجبا من كان جلجامش هذا الذي أصبح مثاال حيتذى به لدى أبطال األمم
األخرى ؟!].
ويقول شارل فريوللو[ :ولقد عرف املصريون  -يف الزمن القدمي  -الشخصية اليت حنن
بصددها إذ عثر يف وادي النيل يف جبل االراك على مدية شفرهتا من صوان المن معدن ومقبضها
من عاج حتمل على احد وجهيها صورة رجل قائم ممسك بكل وقار ثورين قائمني واحد عن ميينه
واآلخر عن يساره .وهذا منظر نشاهده على عدد كبري من اآلثار البابلية وميثل عادة (جلجامش)
يف صراعه مع احليوانات املتوحشة] [أساطري بابل  -شارل فريوللو].
إذن ،جلجامش ليس جمرد شخص عادل أو صاحل ،وليس جمرد ملك أو سيكون ملكا يف ٍ
يوم
ما ،بل جلجامش شخصية أممية وهو مثال يقتدي به أبطال األمم كما نقلت لنا اآلثار ،وكون
جلجامش شخصية أممية فهذا هو األمر الوحيد الذي ميكن أن يفسر وجود نسخ من ملحمة
جلجامش يف دول خمتلفة وحىت بغري لغاهتا:
[ولعل خري ما يكشف عن أثرها العظيم يف عقول أبناء احلضارات القدمية املدى الواسع الذي
انتشرت فيه يف العامل القدمي .فبالنسبة لسكان العراق االقدمني مل يقتصر تداوهلا على سكان
القسم اجلنويب والوسطي من العراق ،وهو القسم الذي عرف باسم بالد سومر وأكد ،بل تسربت
أيضا إىل القسم الشمايل أي إىل بالد آشور .فقد وجدت نسخ كثرية هلا يف حواضر العراق القدمي
من عهد ازدهار احلضارة البابلية يف العهد البابلي القدمي (األلف الثاين ق  .م) أما بالنسبة لبالد
آشور فإن آخر نشرة كاملة وصلت إلينا قد وجدت نصوصها يف خزانة كتب امللك اآلشوري
آشور بانيبال الشهرية  .........وبالنسبة ملراكز احلضارات القدمية سبق لنا أن نوهنا بعثور
الباحثني على نسخ كثرية من أجزائها يف أقاليم نائية مثل األناضول ،موطن احلضارة احلثية ،وقد
دون بعض هذه النصوص باللغة البابلية القدمية ،كما وجدت أيضا ترمجات إىل اللغتني احلثية
واحلورية .وحديثا مت اكتشاف مثري لنسخة من بعض فصوهلا يف إحدى مدن فلسطني القدمية وهي
(جمدو) الشهرية يف التوراة ،ويرجع زمن هذه النسخة الصغرية إىل حدود القرن الرابع عشر (ق .م)
[ ]....ملحمة جلجامش  -طه باقر].
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هكذا تصف القصة امللحمية جلجامش يف مطلعها وتلخص كل شيء عن جلجامش يف
أسطر قليلة هي مبثابة تعريف لشخصية جلجامش ومهمته:
« اللوح األول:
هو الذي رأى كل شيء فغين بذكره يا بالدي،
وهو الذي خرب مجيع األشياء وأفاد من عربها،
وهو احلكيم العارف بكل شيء،
لقد أبصر األسرار وعرف اخلفايا املكتومة،
وجاء بأنباء األيام مما قبل الطوفان،
لقد أوغل يف األسفار البعيدة حىت حل به الضىن والتعب،
فنقش يف نصب احلجر كل ما عاناه وما خربه ».
واضح أن النص يصف شخصا عاملا (رأى كل شيء  .....الذي خرب مجيع األشياء .......
احلكيم العارف  ......أبصر األسرار وعرف اخلفايا املكتومة) ،ومعلما مهما جاء بعلوم مهمة
وسينقشها حبيث إهنا ستبقى بني الناس (فنقش يف نصب احلجر كل ما عاناه وما خربه).
ولو رجعنا للنص الديين الوارد يف املهدي جند اإلمام الصادق  يقول( :العلم سبعة
وعشرون حرفا ،فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني ،فإذا
قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين حرفا فبثها يف الناس ،وضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة
()3
وعشرين حرفا) [حبار األنوار :ج 81ص.]119

وهو يذكر املهدي  ..( :وله كنوز ال ذهب وال فضه إال خيول
 .3وعن احلسني  عن أبيه عن رسول اهلل
مطهمة ورجال مسومة ،جيمع اهلل تعاىل له من أقاصي البالد على عدة أهل بدر ثالمثائة وثالثة عشر رجال ،معه صحيفة
خمتومة فيها عدد أصحابه بأمسائهم وأنساهبم وبلداهنم وطبائعهم وحالهم وكناهم كدادون جمدون يف طاعته .فقال له أيب :وما
دالئله وعالماته يا رسول اهلل ؟ قال :له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم  )..عيون أخبار الرضا  :ج 3ص.91
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املرسى السادس:
جلجامش شخصية دينية
ملحمة جلجامش مليئة بالرموز.
فيها رؤى مرمزة مع بيان معىن بعض رموزها.
فيها كالم وأحداث مرمزة ،فمثال :يف خضم معركة دائرة بني جلجامش وأنكيدو جند كل
شيء يهدأ ومباشرة يقف أنكيدو قائال جللجامش بكل احرتام:
« إنك الرجل األوحد،
أنت الذي محلتك أمك،
ولدتك أمك ننسون .....
ورفع أنليل رأسك عاليا على الناس،
وقدر إليك امللوكية على البشر » [ملحمة جلجامش  -طه باقر].
والسؤال هنا :إذا كان أنكيدو يعرف هذا منذ البداية فلماذا قاتله ؟!!!
إذن ،فمن غري املعقول أن يكون املقصود بتلك املعركة هو صراع بدين بني جلجامش
وأنكيدو .نعم ،ميكن أن نقول إنه صراع عقائدي أدى بأنكيدو أن يعرتف يف النهاية بأن
جلجامش هو ابن ننسون وابن أنليل الذي أوصى أن يكون جلجامش ملكا (.)3

 .3عرفنا فيما سبق الربط الوثيق بني األم املقدسة الباكية (ننسون) لدى السومريني ،و(املرأة املتسربلة بالشمس والقمر) لدى
املسيحيني ،و(فاطمة عليها السالم) لدى املسلمني ،وبني املخلص واملنتظر املوعود راعي األمم كلها (جلجامش ،املخلص
واملنقذ ،املهدي) من ولدها .وعرفنا أيضا الربط بني املذبوح العشان (دموزي) الذي ناح عليه السومريون ،وبني الذبيح على
هنر الفرات لدى املسيحيني ،وبني احلسني  لدى املسلمني ،وبني املنتظر واملخلص املوعود (راعي األمم كلها).
فهل صار بوسعنا اآلن أن نعرف من يكون (أنليل) الذي نصب ابنه جلجامش ملكا وأوصى به ؟!
للمزيد انظر ملحق رقم (.)1
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ونطق أنكيدوا  -بعد الصراع  -هبذه الكلمات يبني بوضوح أن أنكيدوا يقدس ننسون
وأنليل ،ولكنه مل يكن يقر أن جلجامش من ساللتهم ( ،)3واآلن هو يقر:
(إنك الرجل األوحد ،أنت الذي محلتك أمك ،ولدتك أمك ننسون  .....ورفع أنليل رأسك
عاليا على الناس وقدر أليك امللوكية على البشر).
وهلذا أيضا البد أن حنسب لرمزية النصوص حسابا وال نعتربها نصوصا صرحية املقصود هبا هو
املعىن اللفظي متاما ،وهذه يف احلقيقة تكاد تكون طبيعة للنصوص الدينية عموما؛ ألهنا نصوص
آتية من عوامل أخرى وحتوي حكمة ،واهلدف منها بعض األحيان إيصال رسالة إىل أهلها ،ورمبا
يف كثري من األحيان يراد محايتها من املنتحلني هبذه الرموز اليت ال يعرفها سوى أصحاهبا (،)1
فالرؤى مثال هي نص ديين وال شك ،ومن منا يشك بأن الرؤى مرمزة يف كثري من األحيان ؟!
رحلة جلجامش األوىل لقتل الشيطان مخبابا وإزالة اجلور والظلم والشر من األرض:
 .3متاما كما حيصل يف دعوة القائم  ،فبالرغم من اعتقاد الكثري بآبائه الطاهرين ،واعتقادهم بأن أبويه علي وفاطمة
 ،ولكنه مع هذا ال يؤمنون به ويكذبونه بل ويقاتلونه ،وسبب ذلك بكل تأكيد  -وال
عليهما السالم وجده رسول اهلل
أقل بالنسبة إىل كثري منهم  -هو عدم إقرارهم بأنه من نسلهم وساللتهم.
 .1وكان هذا أحد املعامل الكربى اليت تعرف الناس باملنتظر املوعود لدى األمم مجيعا ،وهو واحد بكل تأكيد ،ولذا ورد عن
املهدي املنتظر أنه حياجج أهل كل كتاب بكتاهبم ونصوصهم ،وبالرغم من وقوع التحريف فيها إال أنه بقي فيها من احلق ما
يكفي أن يقيم به احلجة عليهم.
وأما سبب ترميز النصوص ،فهذا قول السيد أمحد احلسن  يف بيان سببه واحلكمة منه:
( ...فالروايات موجودة ومتوفرة للجميع ،متاما كتوفر احلروف واألرقام للجميع ،ولكن من يعرف كلمة السر ليمر هبا مثال إىل
خزنة يف بنك غري صاحبها؟ فلو طلب منه البنك إدخال كلمة السر ليفتح اخلزنة ويأخذ ما فيها سيتضح إن كان هو صاحب
اخلزنة أو كاذب .ومع أن كلمة السر متكونة من حروف وأرقام وهي متوفرة للجميع ويف متناول اجلميع ،ولكن ليس بوسع
أحد غري صاحب اخلزنة ترتيب هذه احلروف واألرقام حبيث يكون الرتتيب مالئما لفتح اخلزنة .كذا احلال بالنسبة للنصوص،
فمن يرتبها بالصورة الصحيحة اليت تفتح السر هو صاحبها ال غري ،ال ميكن أن يفتحها غري صاحبها .فمن يشكك ال ينفعه
التشكيك ،عليه أن ينظر هل فتحت اخلزنة ؟ هل أظهر السر ؟ إذا كانت فتحت انتهى األمر ،والذي فتحها صاحبها ،من
يعرف كلمة السر غري صاحبها ؟!  .....عن مالك اجلهين ،قال( :قلت :أليب جعفر  إنا نصف صاحب األمر بالصفة
اليت ليس هبا أحد من الناس ،فقال :ال واهلل ،ال يكون ذلك أبدا حىت يكون هو الذي حيتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه) غيبة
النعماين :ص )..... 110كتاب (احملكمات على أحقية الوصي أمحد احلسن) ،أحد إصدارات أنصار االمام املهدي .
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« فخاطب جلجامش انكيدو وقال له :يسكن يف الغابة مخبابا الرهيب فلنقتله كالنا ونزيل
الشر من األرض ».
وقبل أن يقتل جلجامش الشيطان يرى رؤى كثرية تبشره بنجاح مهمته األوىل:
« ...ورأيت يف حلمي الثاين اجلبل يسقط أيضا فصدمين ومسك قدمي مث انبثق نور وهاج
طغى ملعانه وسناه على هذه األرض فانتشلين من حتت اجلبل وسقاين املاء فسر قليب » [ملحمة

جلجامش].

كل ما يأله له عند السومريني فهو إله ،فالدنيا إله ،واألنا إله ،واجلماعة إله ،والصاحلني
املقدسني آهلة ،هلذا فيمكننا أن نبدل كلمة (إله) باألنبياء أو الصاحلني أو الدنيا أو األنا ونتدبر
النص ونرى احلكمة اليت يزخر هبا النص:
« وفتح جلجامش فاه وقال النكيدو:
يا صديقي ،من الذي يستطيع أن يرقى أسباب السماء ؟
واآلهلة (الصاحلني) وحدهم هم الذين يعيشون إىل األبد مع مشش،
أما أبناء البشر فأيامهم معدودات،
وكل ما عملوا هواء عبث » [ملحمة جلجامش].
ويف القرآن﴿ :وقدمنا إىل ما عملوا من عم ٍل فجعلناه هباء منثورا﴾

[الفرقان.]11 :

وجلجامش الذي ثلثاه إله يف النهاية أراد التخلص من ثلثه املظلم ،فذهب إىل من ختلص من
الظلمة وخلد مع اآلهلة وهو جده أوتو نبشتم  -نوح ،فرحلة جلجامش إىل نوح مل تكن رحلة
لطلب خلود جسماين كما توهم بعض قرائها ،بل هي رحلة لطلب خلود روحي.
بعد كل ما تقدم ،هل من اإلنصاف أن يعرتض علينا شخص إن قلنا :إن ملحمة جلجامش
دينية جبدارة ،وجلجامش شخصية دينية.
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املرسى السابع:
جلجامش ويوسف 
انتصر جلجامش يف رحلته األوىل وقتل الشيطان مخبابا ،وعاد إىل أوروك ولبس تاجه لتبدأ
معركته الثانية مع الدنيا (اآلهلة عشتار أو أنانا):
« وملا لبس جلجامش تاجه رفعت عشتار اجلليلة عينيها ورمقت مجال جلجامش فنادته:
تعال يا جلجامش وكن عريسي،
وهبين مثرتك أمتتع هبا،
كن زوجي وأكون زوجك،
سأعد لك مركبة من حجر الالزورد والذهب،
وعجالهتا من الذهب وقروهنا من الربونز،
وسرتبط جلرها شياطني الصاعقة بدال من البغال الضخمة،
وعندما تدخل بيتنا ستجد شذى األرز يعبق فيه،
إذا دخلت بيتنا فستقبل قدميك العتبة والدكة،
سينحين لك امللوك واحلكام واألمراء ......
ففتح جلجامش فاه وأجاب عشتار اجلليلة وقال....... :
أي خري سأناله لو تزوجتك ؟
أنت !
ما أنت إال املوقد الذي ختمد ناره يف الربد،
أنت كالباب الناقص ال يصد عاصفة وال رحيا،
أنت قصر يتحطم يف داخله األبطال،
أنت فيل ميزق رحله،
أنت قري يلوث من حيمله وقربة تبلل حاملها،
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أنت حجر مرمر ينهار جداره،
أنت حجر يشب يستقدم العدو ويغريه،
وأنت نعل يقرص قدم منتعله،
أي من عشاقك من بقيت على حبه أبدا ؟
وأي من رعاتك من رضيت عنه دائما ؟ .................
وملا مسعت عشتار هذا استشاطت غيظا وعرجت إىل السماء،
صعدت عشتار ومثلت يف حضرة أبيها آنو وأمها آنتم فجرت دموعها وقالت:
يا أيب إن جلجامش قد عزرين وأهانين،
لقد سبين وعريين هبنايت وشروري،
ففتح آنو فاه وقال لعشتار اجلليلة:
أنت اليت حترشت فأهانك جلجامش،
وعدد مثالبك وهناتك،
ففتحت عشتار فاها وقالت ل (آنو) اخلق يل يا أبت ثورا مساويا ليهلك جلجامش،
وإذا مل ختلق يل الثور السماوي فالحطمن باب العامل األسفل،
وافتحه على مصراعيه واجعل املوتى يقومون فيأكلون كاألحياء،
ويصبح األموات أكثر عددا من األحياء،
ففتح آنو فاه وأجاب عشتار اجلليلة وقال:
لو لبيت طلبك حللت سبع سنني عجاف ال غلة فيها،
فهل مجعت غلة تكفي الناس ؟،
وهل خزنت العلف للماشية ؟،
فتحت عشتار فاها وأجابت آنو أباها قائلة لقد كدست بيادر احلبوب للناس وخزنت العلف
للماشية،
فلو حلت سبع سنني عجاف فقد خزنت غالال وعلفا تكفي الناس واحليوان » [ملحمة
جلجامش].
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ويف القرآن﴿ :وراودته اليت هو يف ب يتها عن ن فسه وغلقت األب واب وقالت هيت لك قال
معاذ الله إنه ريب أحسن مث واي إنه ال ي فلح الظالمون﴾ [يوسف.]11 :
﴿قال ت زرعون سبع سنني دأبا فما حص ُّ
دمت فذروه يف سنبله إال قليال مما تأكلون  مث يأيت من
ب عد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هلن إال قليال مما حتصنون  مث يأيت من ب عد ذلك عام فيه
()3
ي غاث الناس وفيه ي عصرون﴾ [يوسف. ]16 - 14 :
***

أي ربط ميكننا أن نفهم بني جلجامش املوعود وبني نيب اهلل يوسف ( حفيد إبراهيم  )؟
 .3والسؤال هناُّ :
يعرف بكل وضوح متام الربط ،فدنيا يوسف  اليت جتسدت بزليخا الفاتنة
اجلواب :إن من طالع روايات آل حممد
وملكها وخدمها ،واليت قررت سجنه وعقوبته بسبب رفضه السجود هلا وطاعتها يف طلبها ،هي ذاهتا الدنيا (زليخا جلجامش)
اليت تطلب اآلن عقوبته لرفضه السجود هلا ،ومعرفة ذلك يسهم يف التعرف على سبب قلة أنصار املهدي  وكثرة أعدائه
من أهل الدنيا الفاتنة .وهلاذا صار أكيدا أن االعتبار مبا جرى على يوسف  ومعرفة قصته جيدا ،له أثر كبري يف االلتحاق
بركب يوسف آل حممد ،املنقذ العاملي واملنتظر املوعود.
عن سدير الصرييف ،قال :مسعت أبا عبد اهلل الصادق  يقول( :إن يف صاحب هذا األمر لشبه من يوسف ،فقلت:
فكأنك ختربنا بغيبة أو حرية ؟ فقال :ما ينكر هذا اخللق امللعون أشباه اخلنازير من ذلك ؟ إن إخوة يوسف كانوا عقالء ألباء
أسباطا أوالد أنبياء دخلوا عليه فكلموه وخاطبوه وتاجروه وراودوه وكانوا إخوته وهو أخوهم ،مل يعرفوه حىت عرفهم نفسه ،وقال
ٍ
حينئذ فما ينكر هذه األمة املتحرية أن يكون اهلل عز وجل يريد يف وقت [من األوقات] أن يسرت
هلم :أنا يوسف ،فعرفوه
حجته عنهم ،لقد كان يوسف إليه ملك مصر ،وكان بينه وبني أبيه مسرية مثانية عشر يوما ،فلو أراد أن يعلمه مكانه لقدر
على ذلك [واهلل لقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إىل مصر] ،فما تنكر هذه األمة أن يكون اهلل
يفعل حبجته ما فعل بيوسف أن يكون صاحبكم املظلوم اجملحود حقه صاحب هذا األمر يرتدد بينهم وميشي يف أسواقهم
ويطأ فرشهم ،وال يعرفونه حىت يأذن اهلل له أن يعرفهم نفسه ،كما أذن ليوسف حىت قال له إخوته :إنك ألنت يوسف قال:
أنا يوسف) حبار األنوار :ج 81ص.381
للمزيد أنظر :ملحق رقم (.)1

 ............................................. 11إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

املرسى الثامن:
هناك من يسقط أو يتعثّر يف رحلة اخللود
بينت أن رحلة جلجامش تتكلم عن اخللود الروحي واحلياة األخروية اخلالدة ،وليس عن خلود
ٍ
جسد ٍ
فان ،يعلم السفهاء بفنائه ،فكيف جبلجامش الذي يوصف يف امللحمة بأنه حكيم وعارف
حبقائق األمور.
ومبا أن اخللود واملوت املذكور يف القصة يراد منه خلود وموت الروح ،فيكون موت أنكيدو
كذلك ( ،)3فلم يتمكن أنكيدو من إمتام رحلة اخللود دون أن يسقط أو يتعثر يف الطريق ويرتكب
احملرمات وخيالف وصايا جلجامش له ،فتكون النتيجة أنه سقط يف براثن العامل األسفل وحياول
جلجامش إنقاذه من براثن العامل األسفل وإقامته من عثرته:
« هبط أنكيدوا إىل العامل السفلي،
إال أنه مل يلتزم بكلمات سيده -
ولبس ثيابا نظيفة،
فهجم أصحاب السلطة عليه كأهنم أعداء،
ومسح جسمه بزيت الكأس العذب،
فتجمعوا من حوله من جراء رائحته،
ورمى عصا الرماية يف العامل السفلي،
فأحدق به أولئك الذين أصيبوا هبا،
 .3أي موت روحي أيضا ،ومثل هؤالء ال يتوفقون لنصرة املنتظر املوعود ،ذلك أن أنصاره ورد يف وصفهم:
عن سليمان بن هارون البجلي ،قال (مسعت أبا عبد اهلل  :يقول :إن صاحب هذا األمر حمفوظة له أصحابه لو ذهب
الناس مجيعا أتى اهلل له بأصحابه ،وهم الذين قال اهلل عز وجل" :فإن يكفر هبا هؤالء فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين"،
وهم الذين قال اهلل فيهم" :فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين") الغيبة للنعماين :ص.110
ومعىن أن اهلل حيبهم وهم حيبونه :أن قلوهبم وأرواحهم حية وطيبة ،فتستمع من اهلل ،وتقبل شهادته وتصدق بآياته ،خبالف
املأسورين إىل العامل األسفل وبراثنه ،فهم يف احلقيقة موتى القلوب ،وهم الذين مثلهم أنكديو يف امللحمة السومرية.

مراسي خمتارة يف موانئ سومر وأكاد 14 ............................................

ومحل عصا بيده،
فأضطربت أشباح املوتى من حوله
()3
ولبس نعال يف قدميه،
وأحدث صوتا يف العامل السفلي،
وقبل الزوجة اليت أحبها،
وصفع الزوجة اليت كرهها،
وقبل االبن الذي أحبه،
وصفع االبن الذي كرهه،
فأمسكت به صيحة العامل السفلي بقوة -
............
............
 .3وهي عالمة أهل الدنيا والعامل السفلي ،ومن كان قلبه منشد إليها ال يدخل ساحة القدس والطهارة واحلياة األبدية.
قال تعاىل( :إين أنا ربُّك فاخلع ن عليك إنك بالواد المقدس طوى) [طه.]31 :
قال السيد أمحد احلسن  يف بياهنا( :النعل يف رجل أي إنسان يقيها ،ولكنه أيضا يبطئ من سرعة سريه .ومل يرد سبحانه
وتعاىل فقط النعلني املاديني اللتني تبطئان من سرعة سريه  للوصول إىل الشجرة اليت كلم منها ،بل أيضا كان سبحانه
يريد من موسى  أن ينزع من نفسه كل ما يعيقها يف سريها إىل اهلل سبحانه ،فكان سبحانه يريد من موسى  أن ينزع
حبه ملا سوى اهلل ،وأن ينزع خوفه مما سوى اهلل .فال يقي نفسه باخلوف واحلذر ،بل باهلل سبحانه وتعاىل ،ويكون حبه ألي
إنسان باهلل ومن خالل حبه هلل سبحانه وتعاىل ........
فاهلل سبحانه وتعاىل يقول ملوسى  :أنت وصلت إىل ساحة القدس اإلهلية﴿ ،ال ختاف دركا وال ختشى﴾؛ ألن الذي
يدافع عنك هو اهلل ،فأنت اآلن يف ساحة قدسه ،الوادي املقدس طوى ،ومل يكن يف قلب موسى  بعد أن وصل إىل
ساحة القدس اإلهلي أي خوف من الطواغيت ،ولكن يف هذا اخلطاب اإلهلي تعليم من اهلل سبحانه وتعاىل لكل إنسان يريد
الوصول إىل الساحة املقدسة (الوادي املقدس طوى) ،أن عليه أوال  -وليكون أهال أن يلج هذه الساحة املقدسة  -أن ينزع
من قلبه اخلوف من الطواغيت كفرعون ،ويوقن أن الذي يدافع عنه هو اهلل سبحانه وتعاىل القادر على كل شيء ،يف مقابل
من ال يقدرون على شيء .فاملطلوب من موسى  اآلن ،وهو يلج ساحة القدس ،أن ينزع من قلبه اخلوف مما سوى اهلل
ولو كان مثقال ذرة ،مث أن ميأل قلبه خوفا من اهلل سبحانه وتعاىل  )...اجلواب املنري :ج 1سؤال رقم .90
وما أراد اهلل تعليمه ملوسى  ،هو ذاته ما أراد جلجامش تعليمه ألنكيدو ليدخل معه ساحة القدس اإلهلي ،ولكنه مل يلتزم
بكالم سيده ،فبدل أن خيلع نعليه قام بلبسهما ،وهو شأن أهل الدنيا دائما.
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إنه مل يسقط يف املعركة مكان الرجولة
إن العامل السفلي هو الذي ميسك به بقوة » [السومريون  -صموئيل نوح كرمير :ص.]188
[إن قصة موت أنكيدو ودفنه هي على أرجح االحتماالت من أصل بابلي غري سومري.
فبموجب القصيدة املعنونة "جلجامش وأنكيدو والعامل األسفل" مل ميت انكيدو موتا باملعىن
املألوف للموت وإمنا احتجزه يف العامل األسفل (كور) ،وهو ذلك الشيطان املوكل بالعامل األسفل
والشبيه بالتنني ،ألنه ارتكب احملرمات اخلاصة بالعامل األسفل ،وهو عارف هبا .ولقد اخرتع مؤلفوا
"ملحمة جلجامش" البابليون حادث موت "انكيدو" ليهيئوا الباعث القصصي الدراماتيكي على
سعي جلجامش ونشدانه اخللود وهو ما يؤلف الذروة الدرامتيكية يف القصيدة ..............
ولكن مهما كان احلال ،فإن الشعراء البابليني مل يكونوا بأية حال من األحوال جمرد
مستنسخني ومقلدين تقليدا أعمى للمادة السومرية .بل الواقع أهنم بدلوا وغريوا يف مضموهنا
وكيفوا تركيبها وهيئتها إىل درجة جسيمة لتالئم مزاجهم وتراثهم ،حبيث مل يبق ما مييز منها إال
النواة السومرية األصلية] [من ألواح سومر  -صموئيل نوح كرمير].
***
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املرسى التاسع:
رحلة جلجامش إىل جده نوح 
وتبدأ رحلة جلجامش إىل جده نوح (أوتو  -نبشتم) واليت يطلب فيها اخللود ،خلود الروح
وليس خلود اجلسم ،فجلجامش منذ البداية يعرف أن ال خلود للجسم ،فقد مر قوله:
« واآلهلة (الصاحلني) وحدهم هم الذين يعيشون إىل األبد مع مشش أما أبناء البشر فأيامهم
معدودات وكل ما عملوا هواء عبث ».
وجده نوح ميت منذ زمن بعيد ،وهو يعلم هذا جيدا.
إذن ،هي رحلة إىل العامل اآلخر.
ويف هذه الرحلة يسحق جلجامش نفسه ،فيحقق اخللود الذي سافر يف طلبه .حيقق مراده يف
نفس الرحلة وحىت قبل أن يصل إىل جده نوح (اوتو  -نبشتم):
« سأطلق شعري وسألبس جلد االسد وأهيم على وجهي يف الرباري »

[ملحمة جلجامش].

ويدخل جلجامش عامل احلقيقة ويرى األمور على ما هي يف رحلته إىل جده أوتو  -نبشتم
(نوح :)
()3

« لقد بلغ جبل "ماشو"
الذي حيرس كل يوم مشرق الشمس ومغرهبا،
والذي يبلغ علوه مسك السماء
ويف األسفل ينحدر صدره إىل العامل األسفل،
وحيرس بابه "البشر العقارب"
 .3ملا عرفنا أن رحلة جلجامش هي رحلة خلود روحية ،نعرف أن اجلبل ال يراد به اجلبل املادي الذي يوتد اهلل به األرض ،إمنا
يراد به وتد األرواح ،وما يكون سببا يف خلودها وكتابتها يف سجل احلياة األبدية.
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الذين يبعثون الرعب واهللع ونظراهتم املوت
ويطغى جالهلم املرعب على اجلبال،
الذين حيرسون الشمس يف شروقها وغروهبا،
وملا أبصرهم جلجامش اصفر وجهه خوفا ورعبا،
ولكنه تشجع واقرتب أمامهم
فنادى "الرجل العقرب" زوجته وقال هلا:
إن الذي جاء إلينا جسمه من مادة اآلهلة،
فأجابت زوجة "الرجل العقرب" زوجها وقالت:
أجل إن ثلثيه إله وثلثه اآلخر بشر،
مث نادى "الرجل العقرب" جلجامش
وخاطب نسل اآلهلة ( )3هبذه الكلمات:
مالذي محلك على هذا السفر البعيد ؟
()1
وعالم قطعت الطريق وجئت إيل عابرا البحار الصعبة العبور،
فأبن يل القصد من اجمليء إيل
فأجابه جلجامش قائال:
أتيت قاصدا أيب (اوتو  -نبشتم) (نوح)
الذي دخل يف جممع اآلهلة *
جئت ألسأله عن لغز احلياة واملوت *
ففتح الرجل العقرب فاه وقال خماطبا جلجامش:
مل يستطع أحد من قبل أن يفعل ذلك يا جلجامش
 .3هذا وصف أطلق على جلجامس أنه (نسل اآلهلة) أي ابنهم ،وإذا عرفنا  -مبا بينه السيد أمحد احلسن  - فيما تقدم
أن السومريني أطلقوا لفظ (إله) على الصاحلني ،إذن فجلجامش ابن للصاحلني ،وأعتقد أن من يقرأ هذا السفر الشريف يصبح
من اليسري مبكان عليه معرفة من يكونون.
 .1مرة أخرى أذكر ،ليس املراد بالبحار معناها املألوف يف هذا العامل اجلسماين بعد كون الرحلة روحية ،بل املراد :عبور حبار
تسهم يف حتقيق خلود الروح وتزكيتها.
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مل يعرب أحد من البشر مسالك اجلبال
()3
حيث يعم الظالم احلالك يف داخلها مسافة اثنيت عشرة ساعة مضاعفة وال يوجد نور
 ........جزء خمروم من امللحمة .......
فأجاب جلجامش :عزمت على أن أذهب ولو باحلزن واآلالم *
ويف القر واحلر ويف احلسرات والبكاء *
فأفتح يل اآلن باب اجلبال،
ففتح الرجل العقرب فاه وأجاب جلجامش:
مر يا جلجامش وال ختف،
فقد أذنت لك أن تعرب جبال "ماشو"،
أي من البشر أن يسلك بينها ،وجيري يف مسالكها ،وستكون أنت يا
 .3إن اجلبال (أوتاد األرواح) هذه ،ليس بوسع ٍّ
(جلجامش) ممن كتب له ذلك بعد أن سحقت نفسك بشكل استأهلت هذا املقام اإلهلي الكبري .مث إنك لو نظرت إليها
لوجدت ساعاهتا اثين عشرة ساعة مضاعفة (أي ،)31 + 31 :منها اثنا عشرة ساعة تكون يف الظالم احلالك ،وأنت
ستكون ساعة منها بعد أن اصطفاك اهلل وأذن لك (وها هو اجلبل مفتوح أمامك)( ،مر يا جلجامش وال ختف) فإن املرسلني
ال خيافون ،فربك يقول( :إين ال خياف لدي المرسلون) [النمل.]30 :
عن املفضل بن عمر ،عن الصادق  ،قال( :إن اهلل خلق السنة اثين عشر شهرا ،وجعل الليل اثنيت عشرة ساعة ،وجعل
النهار اثنيت عشرة ساعة ،ومنا اثين عشر حمدثا ،وكان أمري املؤمنني  ساعة من تلك الساعات).
وعنه ( :الليل اثنتا عشرة ساعة ،والنهار اثنتا عشرة ساعة ،والشهور اثنا عشر شهرا ،واألئمة عليهم السالم اثنا عشر
إماما ،والنقباء اثنا عشر نقيبا ،وإن عليا ساعة من اثنيت عشرة ساعة) الغيبة للنعماين :ص.84 ،89
فكل إمام من آل حممد ميثل ساعة (وليس شهرا ليقال إهنم  31فقط) ،فعلي  ساعة من  31ساعة (من ساعات
املقدسة يف ليلة وفاته لدى
الليل) ،وجمموع ساعات يوم اهلل هي ( ،)31 + 31وهو ما أشارت له وصية رسول اهلل
املسلمني ،وأشارت له أيضا رؤيا يوحنا الالهويت لدى املسيحيني ( )31 + 31شيخا ،انظر :ملحق رقم (.)1
أما االثين عشرة ساعة األوىل (ساعات الليل) اليت سبقت جلجامش املوعود ؟ فألن دولة العدل اإلهلي احملققة لرحلة األراوح
إىل احلياة األبدية واخللود ،يسبقها دولة الظلم والظاملني (الليل احلالك) ،واليت يرافقها  31عشر إماما مظلوما:
عن جابر عن أيب عبد اهلل  قال قوله تعاىل "( :والفجر" هو القائم و"الليايل العشر" األئمة عليهم السالم من احلسن إىل
احلسن ،و"الشفع" أمري املؤمنني وفاطمة عليهما السالم ،و"الوتر" هو اهلل وحده ال شريك له "والليل إذا يسر" هي دولة حبرت
(أي الظلم) ،فهي تسري إىل قيام القائم  )حبار األنوار :ج  11ص .48
وأما االثين عشرة ساعة الثانية (ساعات النهار) ،فهم املهديون االثين عشر ،ولو طالعنا الوصية املقدسة لعرفنا أن رسول اهلل،
وبعد أن ذكر االئمة االثين ،ذكر أول املهديني االثين عشر وأمساه (أمحد) ووصفه بأول املؤمنني وأول املقربني.
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وعساك أن تقطع اجلبال وسالسلها،
وعسى أن تعود بك قدماك ساملا،
وها هو باب اجلبل مفتوح أمامك » [ملحمة جلجامش  -طه باقر :ص.]49 - 48
مير بصاحبة احلانة وكأهنا رمز لسكر الناس حبب الدنيا واألنا،
تستمر رحلة جلجامش ،و ُّ
فتدعوه صاحبة احلانة إىل الدنيا واالهتمام بنفسه وترك هذا السفر املتعب يف طلب اخللود:
« فأجابت صاحبة احلانة جلجامش قائلة له:
إن احلياة اليت تبغي لن جتد
إذ ملا خلقت اآلهلة البشر قدرت املوت على البشرية
واستأثرت هي باحلياة *
أما أنت يا جلجامش فاجعل كرشك مملوءا *
وكن فرحا مبتهجا ليل هنار *
وأقم األفراح يف كل يوم من أيامك
وارقص والعب ليل هنار *
واجعل ثيابك نظيفة زاهية *
واغسل رأسك واستحم يف املاء *
ودلل الطفل الذي ميسك بيدك *
وافرح الزوجة اليت بني أحضانك *
وهذا هو نصيب البشر،
ولكن جلجامش أردف خماطبا صاحبة احلانة:
يا صاحبة احلانة أين الطريق إىل اوتو  -نبشتم
دليين كيف أجته إليه ؟
فإذا أمكنين الوصول إليه فإنين حىت البحار سأعربها،
وإذا تعذر الوصول إليه فسأهيم على وجهي يف الرباري » [ملحمة جلجامش  -طه باقر :ص- 46

.]81
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هذه الكلمات األخرية كأن موسى  يف القرآن قد اقتبس معناها من جلجامش ،فقال:
﴿ ..لفتاه ال أب رح حىت أب لغ جممع البحرين أو أمضي حقبا﴾ [الكهف.]90 :
وتستمر رحلة جلجامش حىت يصل إىل جده أوتو  -نبشتم (نوح  ،)ويروي له ُّ
جده
قصة الطوفان ،ويعرف جلجامش من جده سر احلياة:
« قال اوتو  -نبشتم جللجامش:
إن املوت قاس ال يرحم
مىت بنينا بيتا يقوم إىل األبد ؟
مىت ختمنا عقدا يدوم إىل األبد ؟
وهل يقتسم اإلخوة مرياثهم ليبقى إىل آخر الدهر ؟
وهل تبقى البغضاء يف األرض إىل األبد ؟
وهل يرتفع النهر ويأيت بالفيضان على الدوام ؟
والفراشة ال تكاد خترج من شرنقتها فتبصر وجه الشمس حىت حيل أجلها
ومل يكن دوام وخلود منذ القدم
وياما أعظم الشبه بني النائم وامليت !
أال تبدو عليهما هيئة املوت ؟
من ذا الذي يستطيع أن مييز بني العبد والسيد إذا جاء أجلهما ؟ » [ملحمة جلجامش  -طه باقر:

ص.]84

املالحم والقصص السومرية والقصائد تثبت أن قصة الدين اإلهلي موجودة ومكتملة عند
السومريني بكل جزئياهتا وشخصياهتا ورموزها قبل الديانة اليهودية واملسيحية واإلسالمية ،فنجد يف
الرقم الطينية السومرية اإلله احلقيقي الواحد املهيمن على كل شيء ،وجند عندهم العقائد ،والقيم
األخالقية ،والنواميس املقدسة ،والعبادة وطرقها ،وسبل االنتصار على الشيطان وعلى الدنيا وعلى
األنا وحب الذات.
إذن ،فهو الدين كله من ألفه إىل يائه عند السومريني .فمن أين أتوا به ؟
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من أين جاءوا هبذه املنظومة املعقدة اليت ظهرت مكتملة فجأة يف تاريخ بالد ما بني النهرين ؟
كل ٍ
عاقل ظاهرة كالشمس أن هناك قفزة ثقافية وحضارية أظهرهتا لنا الثقافة
احلقيقة اليت يراها ُّ
واحلضارة السومرية ،فمن يريد أن ينكر  -بعد كل ما تقدم  -فهذا شأنه ،وعموما فقد وضعت
أطروحات ونظريات لتفسري هذه القفزة الثقافية ،ولو كان األمر ليس كذلك ملا وصل األمر إىل أن
توضع نظرية قدوم كائنات من الفضاء (!! )3
والعجب كل العجب ممن يقبل أن سبب تطور اإلنسانية هو قدوم كائنات فضائية مبركباهتم
وقدراهتم الكونية اليت ال نرى هلا أثرا على األرض لكي يعلل هذه القفزة الثقافية ،وال يقبل أن
نفس آدم نفخت يف جسم فتطور وانتقل إىل مستوى أرقى يف اخللق والتنظيم والقدرة على التفكري
واإلدراك.
***

 .3كما قال بذلك الباحث وعامل اآلثار السويسري (آريش فون دانيكن) ،الذي أثارت نظريته (املخلوقات القادمة من
الفضاء ،أو الغرباء القدماء) جدال علميا واسعا يف بداية السبعينات من القرن املنصرم.
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املرسى العاشر:
السومريون وحاكمية اهلل
يقول د .كرمير يف احلكومة:
[احلكومة  -أول برملان ذي جملسني  -إن منو اإلنسان االجتماعي والروحي هلو يف الغالب
بطيء ،منحرف ،ويصعب تتبعه وتقصيه .وقد تكون الشجرة املتكاملة النمور منفصلة بعيدة عن
بذرهتا األصلية بألوف األميال والسنني .خذ مثال أسلوب احلياة املعروف باسم الدميقراطية
ومؤسساهتا أو نظامها األساسي وهو اجمللس السياسي .ففي ظاهر احلال يبدو هذا النظام وكأنه
قاصر على حضارتنا الغربية أو احتكار هلا ،وأنه مثرة من مثرات القرون احلديثة ،إذ من ذا الذي
يتصور أن برملانات سياسية كانت يف الوجود قبل ألوف كثرية من السنني ،ويف جهات من العامل
ليست هلا صلة باملؤسسات الدميقراطية إال فيما ندر ولكن األثري الصبور ينقب ويتعمق يف احلفر
ويوسع فيه ،وال يعلم مطلقا ماذا سيجده ويعثر عليه وبفضل جهود فرقة املعول أصبح يف وسعنا
اآلن أن نقرأ سجل جملس سياسي انعقد قبل حنو مخسة آالف عام يف الشرق األدىن قبل أي
مكان آخر.
أجل إن أول برملان سياسي معروف يف تاريخ اإلنسان املدون قد التأم يف جلسة خطرية يف
حدود  1000ق .م ولقد كان مثل برملاننا مؤلفا من جملسني :من جملس األعيان أي جملس
الشيوخ ومن جملس العموم (النواب) املؤلف من املواطنني الذكور القادرين على محل السالح وكان
برملان حرب دعى لالنعقاد ليتخذ قرارا يف أمر خطري خيص احلرب والسلم .لقد كان عليه أن خيتار
بني السلم بأي مثن كان وبني احلرب واالستقالل .فأما جملس األعيان الذي كان مؤلفا من
الشيوخ احملافظني فإنه أعلن قراره أنه جبانب السلم مهما كان الثمن .ولكن امللك اعرتض على
هذا القرار مث عرض األمر بعد ذلك على جملس العموم فأعلن هذا اجمللس احلرب من أجل احلرية
وصادق امللك على قراره.
ففي أي جزء من العامل أول برملان معروف لدى اإلنسان ؟
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مل يكن موضع انعقاده يف الغرب يف قارة أوربا كما قد تظن فإن اجملالس السياسية يف بالد
اإلغريق الدميقراطية ويف زومة اجلمهورية جاءت بعد ذلك بزمن طويل بل إن مما يثري الغرابة
والدهشة أن يكون ذلك الربملان العتيق قد عقد جلساته يف ذلك اجلزء من آسيا الذي اصطلح
الناس عليه تسميته باسم الشرق األدىن موطن الطغاة واملستبدين املأثور وهو جزء من العامل كان
يظن عنه أن اجملالس السياسية مل تكن معروفة فيه.
أجل إنه يف تلك البالد املعروفة قدميا باسم سومر الواقعة مشال خليج فارس بني هنري دجلة
والفرات مت انعقاد أقدم جملس سياسي معروف فمىت اجتمع هذا الربملان ؟ إنه اجتمع يف األلف
الثالث ق  .م فلقد كان يقطن بالد سومر وهي تطابق القسم اجلنويب من العراق احلديث شعب
أنشأ ومنى ما يرجح أن تكون أرقى حضارة يف العامل املعروف آنذاك] [من ألواح سومر  -د .صموئيل
كرمير].

العالقة بني السومريني وحاكمية اهلل أمر مل يكن لكرمير وال لكثريين من علماء اآلثار غريه أن
يدركوه ،ألهنم إما ال يعتقدون حباكمية اهلل ،أو ملحدون يعتقدون أن الدين ابتدعه السومريون،
والتوراة والقرآن جمرد عملية استنساخ للقصص السومرية اخليالية  -بنظرهم  -كقصة الطوفان،
وهلذا فهم عندما وجدوا أن امللك السومري يعرض أمر احلرب على جملسني للشورى حكموا
وجزموا أن ما ميارسه السومريون دميقراطية تشبه الدميقراطية الغربية اليوم ،يف حني أن ما كان
ميارسه السومريون ليس الدميقراطية الغربية أبدا ،وال عالقة ملمارستهم بالدميقراطية الغربية ،حيث إن
هناك نصوص سومرية كثرية تؤكد أن احلاكم يأخذ شرعيته من التنصيب اإلهلي.
إن نظام احلكم السومري هو نظام ورثوه عن نوح  وعن األنبياء كما ورثوا الدين اإلهلي،
فقد كان لديهم نظام حكم إهلي حمرف كما كانوا أصحاب دين إهلي حمرف ،فنظام احلكم
السومري مل يكن نظاما دكتاتوريا وال نظاما دميقراطيا باملعىن الدميقراطي الغريب املعروف اليوم.
يف نظام احلكم السومري كان هناك ملك تعينه اآلهلة .كما أن يف نظام احلكم اإلهلي ملك أو
حاكم يعينه اهلل ،ومهمة هذا احلاكم هي حتقيق إرادة اهلل وتطبيق قانون اهلل وإنصاف املظلومني،
فهناك هدف من تعيني احلاكم اإلهلي هو ليس احلكم حبد ذاته ،وهلذا فنظام احلكم اإلهلي ميكن
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أن يتحقق حىت بإشراف احلاكم املعني من اهلل على التطبيق ومراقبة التطبيق والتدخل للتصحيح
عند وجود توجه للخطأ ،وليس من الضروري أن يقوم باحلكم بنفسه ليتحقق اهلدف من تعيينه.
وهذا ما جنده أو قريبا منه يف املثال السومري الذي أورده الدكتور صاموئيل كرمير ،حيث كان
هناك نزاع بني كيش وأوروك على السلطة ودعوى التنصيب اإلهلي ،وقام حاكم أوروك بطلب رأي
الشعب باختيار احلرب أو السلم ،ولكنه مل يكن رأيا ملزما له كما هو واضح يف ما تقدم:
[أما األوضاع السياسية اليت استوجبت انعقاد أقدم برملان يف التاريخ مدونة أخباره فيمكن
وصفها على الوجه اآليت :كانت بالد سومر يف غضون األلف الثالث ق  .م مثل بالد اإلغريق يف
زمن متأخر جدا مؤلفة من عدد من دول  -املدن املتنافسة املتنازعة فيما بينها على كسب السلطة
والسيطرة على مجيع البالد .وكانت دولة كيش من أهم هذه الدويالت وهي املدينة اليت تسلمت
امللوكية كما جاء يف األساطري السومرية من السماء بعد الطوفان فورا .ولكن كان هناك من هذه
الدويالت دولة  -مدينة أخرى هي دولة ارك (أوروك) الواقعة مبسافة بعيدة إىل اجلنوب من كيش
وكانت تتعاظم يف السلطان والنفوذ السياسي حىت بلغ هبا احلال أن أخذت هتدد سلطان دولة
كيش على بالد سومر .فأدرك ملك كيش عندئذ مبلغ اخلطر وهدد أهل ارك بشن احلرب عليهم
إذا أبوا االعرتاف به سيدا عليهم .ويف هذه األزمة العصيبة التأم جملسا ارك أي جملس الشيوخ
وجملس الذكور القادرين على محل السالح ليبتا يف أي السبيلني خيتاران :اخلضوع واإلذعان إىل
سلطان كيش والتمتع بالسلم أو إشهار السالح واحلرب من أجل احملافظة على االستقالل] [من
ألواح سومر  -د .كرمير :ص.]81 - 81

وصحيح أن بعض ملوك سومر هم جمرد ملوك مدعني للتنصيب اإلهلي ،ولكن ما يهمنا هو
أن السومريني عموما كانوا يؤمنون بالتنصيب اإلهلي ،ويؤكد هذا األمر ما وصلنا مكررا يف األلواح
الطينية من أن امللوك هم من ساللة اآلهلة وأن اآلهلة تعينهم ،وهناك قصة نقلها القرآن متثل منازعة
حدثت يف سومر أو بالد ما بني النهرين بني أحد امللوك املدعني امللك مع إبراهيم اخلليل 
امللك املنصب من اهلل﴿ :أمل ت ر إىل الذي حآج إب راهيم يف ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إب راهيم
ريب الذي حييي ومييت قال أنا أحيي وأميت قال إب راهيم فإن الله يأيت بالشمس من المشرق فأت
هبا من المغرب ف بهت الذي كفر والله ال ي هدي القوم الظالمني﴾ [البقرة.]188 :
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وعموما ،ميكن مراجعة النصوص السومرية واألكادية والبابلية لنجد أن هذا األمر واضح يف
كثري من النصوص ،وأهنم كانوا يعتقدون أن ال ملك تنصيب إهلي ،أي كما يف عقيدة الدين اإلهلي
الصحيحة اليت يف التوراة واإلجنيل والقرآن ( ،)3وهذا يبني بوضوح أن السومريني قد ورثوا الدين
اإلهلي القدمي وكانوا ملتزمني بتعاليمه وأمهها النواميس املقدسة ومنفذها ،ولكن ملا تقادم عليهم
الزمن حصل الشيء الذي حيصل دائما وهو التحريف للدين اإلهلي ،واغتصاب امللك اإلهلي،
واضطهاد امللك املنصب من اهلل كما يف حادثة إبراهيم  الذي اضطر أخريا إىل مغادرة أرض
آبائه ( )1حىت شاء اهلل أن يعود أبناؤه فيما بعد بعودة ابنه علي ابن أيب طالب  إىل أرض
سومر وأكاد أو شومر أو شنعار أو بالد ما بني النهرين (العراق).
وهذا أحد النصوص نقله د .كرمير عن األلواح السومرية ،ويبني اعتقاد السومريني بالدين
اإلهلي وبالتنصيب اإلهلي للملك أو احلاكم:
« يا سومر يا أيها البلد العظيم بني مجيع بلدان العامل،
أنت مغمور بالنور الثابت الراسخ،
الذي ينشر من مطلع الشمس إىل مغرب الشمس النواميس اإلهلية بني مجيع الناس،
إن نواميسك املقدسة نواميس سامية ال ميكن إدراكها،
قلبك عميق ال يسرب غوره،
 .3للمزيد انظر ملحق رقم (.)1
 .1عن إبراهيم بن أيب زياد الكرخي قال( :مسعت أبا عبد اهلل  يقول :إن إبراهيم  كان مولده بكوثى رىب ،وكان أبوه
من أهلها ،وكانت أم إبراهيم وأم لوط سارة وورقة أختني ومها ابنتان لالحج ،وكان الحج نبيا منذرا ومل يكن رسوال ،وكان
إبراهيم  يف شبيبته على الفطرة اليت فطر اهلل عز وجل اخللق عليها حىت هداه اهلل تبارك وتعاىل إىل دينه واجتباه ،وإنه تزوج
سارة ابنة الحج وهي ابنة خالته ،وكانت سارة صاحبة ماشية كثرية وأرض واسعة وحال حسنة ،وكانت قد ملكت إبراهيم
مجيع ما كانت متلكه ،فقام فيه وأصلحه وكثرت املاشية والزرع حىت مل يكن بأرض كوثى رىب رجل أحسن حاال منه ،وإن
إبراهيم  ملا كسر أصنام منرود وأمر به منرود فأوثق عمل له حريا ومجع له فيه احلطب وأهلب فيه النار مث قذف إبراهيم
 يف النار لتحرقه ،مث اعتزلوها حىت مخدت النار مث أشرفوا على احلري فإذا هم بإبراهيم سليما مطلقا من وثاقه ،فأخرب منرود
خربه فأمرهم أن ينفوا إبراهيم من بالده ... ،وقال :إنه إن بقي يف بالدكم أفسد دينكم وأضر بآهلتكم ،فأخرجوا إبراهيم
ولوطا معه من بالدهم إىل الشام  )..الكايف :ج 8ص.140
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املعرفة الصحيحة تأيت هبا  .....كالسماء ال ميكن أن متس،
وامللك الذي تلده متوج بالتاج األبدي،
والسيد الذي تنجبه يضع التاج على رأسه إىل األبد.
سيدك سيد مبجل وملكك جيلس مع اإلله آن على املنصة السماوية،
إن ملكك هو اجلبل العظيم [ ».....من ألواح سومر  -صموئيل كرمير].
***

املالحق

ملحق ()6
نواح وبكاء خلفاء اهلل على احلسني 
تقدم يف خامتة املرسى الرابع عرض بعض الروايات اليت تتعلق بأنبياء اهلل آدم ونوح وإبراهيم
(عليهم السالم) ،وهذه مجلة أخرى منها وهي تبني نواح وبكاء خلفاء اهلل على احلسني ،
وبكاؤهم عليه كان بعد إخبار اهلل عز وجل هلم مبا سيجري عليه يف أرض كربالء (من بالد سومر
وأكاد):
آدم :
قال اجمللسي( :روى صاحب الدر الثمني يف تفسري قوله تعاىل" :فتلقى آدم من ربه كلمات"
فلقنه جربئيل قل :يا محيد حبق حممد ،يا عايل حبق
أنه رأى ساق العرش وأمساء النيب واألئمة
علي ،يا فاطر حبق فاطمة ،يا حمسن حبق احلسن واحلسني ومنك اإلحسان .فلما ذكر احلسني
سالت دموعه واخنشع قلبه ،وقال :يا أخي جربئيل يف ذكر اخلامس ينكسر قليب وتسيل عربيت ؟
قال جربئيل :ولدك هذا يصاب مبصيبة تصغر عندها املصائب ،فقال :يا أخي وما هي ؟ قال:
يقتل عطشانا غريبا وحيدا فريدا ليس له ناصر وال معني ،ولو تراه يا آدم وهو يقول :واعطشاه
واقلة ناصراه ،حىت حيول العطش بينه وبني السماء كالدخان ،فلم جيبه أحد إال بالسيوف ،وشرب
احلتوف ،فيذبح ذبح الشاة من قفاه ،وينهب رحله أعداؤه وتشهر رؤوسهم هو وأنصاره يف
البلدان ،ومعهم النسوان ،كذلك سبق يف علم الواحد املنان ،فبكى آدم وجربئيل بكاء الثكلى)
[حبار األنوار :ج 11ص.]118

إمساعيل بن ابراهيم :
روى اجمللسي( :أن إمساعيل كانت أغنامه ترعى بشط الفرات ،فأخربه الراعي أهنا ال تشرب
املاء من هذه املشرعة منذ كذا يوما فسأل ربه عن سبب ذلك فنزل جربئيل وقال :يا إمساعيل سل
غنمك فإهنا جتيبك عن سبب ذلك ؟ فقال هلا :مل ال تشربني من هذا املاء ؟ فقالت بلسان
فصيح :قد بلغنا أن ولدك احلسني  سبط حممد يقتل هنا عطشانا ،فنحن ال نشرب من هذه
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املشرعة حزنا عليه ،فسأهلا عن قاتله ،فقالت :يقتله لعني أهل السماوات واألرضني واخلالئق
أمجعني ،فقال إمساعيل :اللهم العن قاتل احلسني  )حبار األنوار :ج 11ص.]111
موسى :
روى اجمللسي( :أن موسى كان ذات يوم سائرا ومعه يوشع بن نون ،فلما جاء إىل أرض
كربال اخنرق نعله ،وانقطع شراكه ،ودخل احلسك يف رجليه ،وسال دمه ،فقال :إهلي أي شيء
حدث مين ؟ فأوحى إليه أن هنا يقتل احلسني  وهنا يسفك دمه ،فسال دمك موافقة لدمه.
فقال :رب ومن يكون احلسني ؟ فقيل له :هو سبط حممد املصطفى ،وابن علي املرتضى ،فقال:
ومن يكون قاتله ؟ فقيل :هو لعني السمك يف البحار ،والوحوش يف القفار ،والطري يف اهلواء ،فرفع
موسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمن يوشع بن نون على دعائه ومضى لشأنه) [حبار األنوار :ج11
ص.]111

سليمان :
روى اجمللسي( :أن سليمان كان جيلس على بساطه ويسري يف اهلواء ،فمر ذات يوم وهو سائر
يف أرض كربال فأدارت الريح بساطه ثالث دورات حىت خاف السقوط فسكنت الريح ،ونزل
البساط يف أرض كربال .فقال سليمان للريح :مل سكنيت ؟ فقالت :إن هنا يقتل احلسني 
فقال ومن يكون احلسني ؟ فقالت :هو سبط حممد املختار ،وابن علي الكرار ،فقال :ومن قاتله ؟
قالت :لعني أهل السماوات واألرض يزيد ،فرفع سليمان يديه ولعنه ودعا عليه وأمن على دعائه
اإلنس واجلن ،فهبت الريح وسار البساط) [حبار األنوار :ج 11ص.]111
إمساعيل بن حزقيال :
اجمللسي( :عن بريد العجلي قال :قلت أليب عبد اهلل  :يا ابن رسول اهلل أخربين عن
إمساعيل الذي ذكره اهلل يف كتابه حيث يقول" :واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد
وكان رسوال نبيا" أكان إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم فإن الناس يزعمون أنه إمساعيل بن
إبراهيم .فقال  :إن إمساعيل مات قبل إبراهيم وإن إبراهيم كان حجة هلل قائدا صاحب
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شريعة فإىل من أرسل إمساعيل إذن ؟ قلت :فمن كان جعلت فداك ؟ قال :ذاك إمساعيل بن
حزقيل النيب بعثه اهلل إىل قومه فكذبوه وقتلوه وسلخوا وجهه فغضب اهلل عليهم ،فوجه إليه
سطاطائيل ملك العذاب فقال له :يا إمساعيل أنا سطاطائيل ملك العذاب وجهين رب العزة إليك
ألعذب قومك بأنواع العذاب إن شئت ،فقال له إمساعيل :ال حاجة يل يف ذلك يا سطاطائيل.
فأوحى اهلل إليه فما حاجتك يا إمساعيل ؟ فقال إمساعيل :يا رب إنك أخذت امليثاق لنفسك
بالربوبية ،وحملمد بالنبوة ،وألوصيائه بالوالية ،وأخربت خلقك مبا تفعل أمته باحلسني بن علي
عليهما السالم من بعد نبيها ،وإنك وعدت احلسني أن تكره إىل الدنيا حىت ينتقم بنفسه ممن فعل
ذلك به ،فحاجيت إليك يا رب أن تكرين إىل الدنيا حىت أنتقم ممن فعل ذلك يب ما فعل ،كما
تكر احلسني فوعد اهلل إمساعيل بن حزقيل ذلك ،فهو يكر مع احلسني بن علي عليهما السالم)

[حبار األنوار :ج 11ص.]114

زكريا :
الطربسي( :سعد بن عبد اهلل قال :سألت القائم  عن تأويل كهيعص قال  :هذه
احلروف من أنباء الغيب اطلع اهلل عليها عبده زكريا مث قصها على حممد عليه وآله السالم ،وذلك
أن زكريا سأل اهلل ربه أن يعلمه أمساء اخلمسة فأهبط عليه جربئيل  فعلمه إياها ،فكان زكريا
سرى عنه مهه ،واجنلى كربه ،وإذا ذكر اسم احلسني
إذا ذكر حممدا وعليا وفاطمة واحلسن
خنقته العربة ،ووقعت عليه البهرة ،فقال  ذات يوم :إهلي ما بايل إذا ذكرت أربعة منهم
تسليت بأمسائهم من مهومي ،وإذا ذكرت احلسني تدمع عيين وتثور زفريت ؟ فأنبأه اهلل تبارك وتعاىل
عن قصته فقال :كهيعص ،فالكاف اسم كربال ،واهلاء هالك العرتة الطاهرة ،والياء يزيد وهو ظامل
احلسني ،والعني عطشه ،والصاد صربه .فلما مسع ذلك زكريا مل يفارق مسجده ثالثة أيام ،ومنع
فيهن الناس من الدخول عليه ،وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه :إهلي أتفجع خري مجيع
خلقك بولده ؟ إهلي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه ؟ إهلي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه املصيبة ؟
إهلي أحتل كربة هذه املصيبة بساحتهما .مث كان يقول :إهلي ارزقين ولدا تقربه عيين على الكرب،
فإذا رزقتنيه فافتين حببه ،مث أفجعين به كما تفجع حممدا حبيبك بولده ،فرزقه اهلل حيىي وفجعه به،
وكان محل حيىي ستة أشهر ،ومحل احلسني  كذلك) [االحتجاج :ج 1ص.]141
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عيسى :
روى اجمللسي( :أن عيسى كان سائحا يف الرباري ،ومعه احلواريون ،فمروا بكربال فرأوا أسدا
كاسرا قد أخذ الطريق فتقدم عيسى إىل األسد ،فقال له :مل جلست يف هذا الطريق ؟ وقال :ال
تدعنا منر فيه ؟ فقال األسد بلسان فصيح :إين مل أدع لكم الطريق حىت تلعنوا يزيد قاتل احلسني
 ،فقال عيسى  :ومن يكون احلسني ؟ قال :هو سبط حممد النيب األمي وابن علي الويل
قال :ومن قاتله ؟ قال :قاتله لعني الوحوش والذباب والسباع أمجع خصوصا أيام عاشورا ،فرفع
عيسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمن احلواريون على دعائه فتنحى األسد عن طريقهم ومضوا
لشأهنم) [حبار األنوار :ج 11ص.]111
رسول اهلل حممد

:

اجمللسي( :عن أيب بصري  ،عن أيب عبد اهلل  قال :مسعته يقول :بينا احلسني عند رسول
اهلل إذ أتاه جربئيل فقال :يا حممد أحتبه ؟ قال :نعم ،قال :أما إن أمتك ستقتله فحزن رسول
اهلل لذلك حزنا شديدا ،فقال جربئيل :أيسرك أن أريك الرتبة اليت يقتل فيها ؟ قال :نعم ،قال:
فخسف جربئيل ما بني جملس رسول اهلل إىل كربال حىت التقت القطعتان هكذا  -ومجع بني
مث دحيت األرض أسرع من طرف
السبابتني  -فتناول جبناحيه من الرتبة فناوهلا رسول اهلل
العني ،فقال رسول اهلل :طوىب لك من تربة ،وطوىب ملن يقتل فيك) [حبار األنوار :ج 11ص.]118
علي :
الصدوق( :عن جماهد عن ابن عباس ،قال :كنت مع أمري املؤمنني  يف خرجته إىل صفني
فلما نزل بنينوى وهو بشط الفرات قال بأعال صوته :يا ابن عباس أتعرف هذا املوضع ؟ قلت له:
ما أعرفه يا أمري املؤمنني فقال  :لو عرفته كمعرفيت مل تكن جتوزه حىت تبكي كبكائي .قال:
فبكى طويال حىت اخضلت حليته ،وسالت الدموع على صدره ،وبكينا معا وهو يقول :أوه أوه
مايل وآلل أيب سفيان ؟ مايل وآلل حرب حزب الشيطان وأولياء الكفر ؟ صربا يا أبا عبد اهلل فقد
لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم.
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مث دعا مباء فتوضأ وضوء الصالة فصلى ما شاء اهلل أن يصلي مث ذكر حنو كالمه األول إال أنه
نعس عند انقضاء صالته وكالمه ساعة ،مث انتبه فقال :يا ابن عباس فقلت :ها أنا ذا ،فقال :أال
أحدثك مبا رأيت يف منامي آنفا عند رقديت ؟ فقلت :نامت عيناك ورأيت خريا يا أمري املؤمنني.
قال :رأيت كأين برجال قد نزلوا من السماء معهم أعالم بيض قد تقلدوا سيوفهم وهي بيض
تلمع ،وقد خطوا حول هذه األرض خطة مث رأيت كأن هذه النخيل قد ضربت بأغصاهنا األرض
تضطرب بدم عبيط وكأين باحلسني سخلي وفرخي ومضغيت وخمي قد غرق فيه يستغيث فيه فال
يغاث ،وكأن الرجال البيض قد نزلوا من املساء ينادونه ويقولون :صربا آل الرسول ،فإنكم تقتلون
على أيدي شرار الناس ،وهذه اجلنة يا أبا عبد اهلل إليك مشتاقة ،مث يعزونين ويقولون :يا أبا
احلسن أبشر ،فقد أقر اهلل به عينك يوم يقوم الناس لرب العاملني .مث انتبهت هكذا ،والذي نفس
أين سأراها يف خروجي إىل أهل البغي
علي بيده ،لقد حدثين الصادق املصدق أبو القاسم
علينا ،وهذه أرض كرب وبالء ،يدفن فيها احلسني  وسبعة عشر رجال من ولدي وولد
فاطمة وإهنا لفي السماوات معروفة ،تذكر أرض كرب وبالء ،كما تذكر بقعة احلرمني ،وبقعة
بيت املقدس.
مث قال يل :يا ابن عباس اطلب يف حوهلا بعر الظباء فواهلل ما كذبت وال كذبت وهي مصفرة
لوهنا لون الزعفران ،قال ابن عباس فطلبتها فوجدهتا جمتمعة فناديته يا أمري املؤمنني قد أصبتها على
الصفة اليت وصفتها يل ،فقال علي  :صدق اهلل ورسوله.
مث قام  يهرول إليها فحملها ومشها ،وقال :هي هي بعينها ،أتعلم يا ابن عباس ما هذه
األبعار ؟ هذه قد مشها عيسى بن مرمي ،وذلك أنه مر هبا ومعه احلواريون فرأى ههنا الظباء جمتمعة
وهي تبكي فجلس عيسى ،وجلس احلواريون معه ،فبكى وبكى احلواريون ،وهم ال يدرون مل
جلس ومل بكى .فقالوا :يا روح اهلل وكلمته ما يبكيك ؟ قال :أتعلمون أي أرض هذه ؟ قالوا :ال،
وفرخ احلرة الطاهرة البتول ،شبيهة أمي ،ويلحد
قال :هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول أمحد
فيها طينة أطيب من املسك ألهنا طينة الفرخ املستشهد ،وهكذا يكون طينة األنبياء وأوالد
األنبياء ،فهذه الظباء تكلمين وتقول :إهنا ترعى يف هذه األرض شوقا إىل تربة الفرخ املبارك
وزعمت أهنا آمنة يف هذه األرض.
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مث ضرب بيده إىل هذه الصريان فشمها وقال :هذه بعر الظباء على هذه الطيب ملكان
حشيشها اللهم فأبقها أبدا حىت يشمها أبوه فيكون له عزاء وسلوة قال ،فبقت إىل يوم الناس هذا
وقد اصفرت لطول زمنها وهذه أرض كرب وبالء .مث قال بأعال صوته :يا رب عيسى بن مرمي !
ال تبارك يف قتلته ،واملعني عليه واخلاذل له.
مث بكى بكاء طويال وبكينا معه حىت سقط لوجهه وغشي عليه طويال ،مث أفاق فأخذ البعر
فصره يف ردائه وأمرين أن أصرها كذلك مث قال :يا ابن عباس إذا رأيتها تنفجر دما عبيطا ،ويسيل
منها دم عبيط ،فاعلم أن أبا عبد اهلل قد قتل هبا ،ودفن.
قال ابن عباس :فواهلل لقد كنت أحفظها أشد من حفظي لبعض ما افرتض اهلل عز وجل علي
وأنا ال أحلها من طرف كمي فبينما أنا نائم يف البيت إذا انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطا،
وكان كمي قد امتأل دما عبيطا ،فجلست وأنا باك وقلت قد قتل واهلل احلسني ،واهلل ما كذبين
علي قط يف حديث حدثين وال أخربين بشئ قط أنه يكون إال كان كذلك ألن رسول اهلل كان
خيربه بأشياء ال خيرب هبا غريه .ففزعت وخرجت وذلك عند الفجر فرأيت واهلل املدينة كأهنا ضباب
ال يستبني منها أثر عني مث طلعت الشمس ورأيت كأهنا منكسفة ،ورأيت كأن حيطان املدينة
عليها دم عبيط ،فجلست وأنا باك فقلت :قد قتل واهلل احلسني ،ومسعت صوتا من ناحية البيت
وهو يقول:
اصربوا آل الرسول * قتل الفرخ النحول
نزل الروح األمني * ببكاء وعويل
مث بكى بأعال صوته وبكيت فأثبت عندي تلك الساعة وكان شهر احملرم يوم عاشورا لعشر
مضني منه ،فوجدته قتل يوم ورد علينا خربه وتارخيه كذلك ،فحدثت هذا احلديث أولئك الذين
كانوا معه ،فقالوا :واهلل لقد مسعنا ما مسعت وحنن يف املعركة وال ندري ما هو ،فكنا نرى أنه
اخلضر )

[األمايل :ص.]961

ملحق ()2
املنتظر املوعود من الشرق (العراق)
بالد سومر وأكاد( ،جنوب العراق ،أو املشرق) ،هذا ما ذكرته نصوص األديان مكانا ينطلق
منه املنتظر املوعود بدعوته العاملية .فنصوص األلواح السومرية مت بيان بعضها يف هذا السفر ،وتبني
أهنا دينية بشكل واضح.
وأما نصوص الالحقني ،فقد أوضحت أن املنقذ واملخلص ينطلق من املشرق ،وأكيد أنه
العراق نسبة إىل مكان خلفاء اهلل كمحمد وعيسى صلوات اهلل عليهم أمجعني.
قال النيب

(خيرج ناس من املشرق فيوطئون للمهدي يعين سلطانه)

[ابن ماجة :ج 1ص.]3198

وعن علي  قال( :واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع املشرق سلك بكم مناهج الرسول
فتداويتم من العمى والصم والبكم وكفيتم مؤونة الطلب) [الكايف :ج 8ص.]99
ويف اإلجنيل 14( :ألنه كما أن الب رق خيرج من المشارق ويظهر إىل المغارب ،هكذا يكون
أيضا جميء ابن اإلنسان) [مىت  -األصحاح  .]11فعرب عن بداية ظهوره أنه يكون من املشرق إىل
املغرب ،واملشرق نسبة إىل مكان عيسى  يف ذلك الزمان هو العراق ،والربق الذي خرج من
املشرق وظهر يف املغرب هو إبراهيم ،حيث خرج من جنوب العراق وظهر يف األرض املقدسة.
ب اجلنود :هأنذا أخلص شعيب من أرض المشرق ومن أرض
وأما يف التوراة 4( :هكذا قال ر ُّ
مغرب الشمس 8 .وآيت هبم ف يسكنون يف وسط أورشليم ،ويكونون يل شعبا ،وأنا أكون هلم إهلا
باحلق والرب) [سفر زكريا  -األصحاح  ،]8وهو يعين أن املخلص يبتدئ أوال من أرض املشرق.
وعن املخلص ،ورد يف التوراة أيضا 30( :فهذا الي وم للسيد رب اجلنود ي وم ن قم ٍة لالنتقام من
مبغضيه ،ف يأكل السيف ويشبع وي رتوي من دمهم .ألن للسيد رب اجلنود ذبيحة يف أرض
الشمال عند ن هر الفرات) [سفر ارميا  -األصحاح .]19
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وهنر الفرات يف العراق ،وأما أن للمخلص ذبيحة عنده ،فقد توضح أنه احلسني  املقتول
يف كربالء( ،دموزي) الذي ناح عليه السومريون قبل آالف السنني يف بالد سومر وأكاد ،وانتظروا
ابنه (جلجامش) املوعود.
مث إن اإلمام علي  ذكر أول املقربني إىل اإلمام املهدي ،فقال ..( :أال وأن أوهلم من
البصرة وآخرهم من األبدال) [بشارة اإلسالم :ص  .]318وليس صدفة أن نسمع اإلمام الصادق 
يذكر اسم هذا األول فيقول( :ومن البصرة  ..أمحد) [بشارة اإلسالم :ص .]383بل ليس غريبا إذا ما
عرفنا أن (أمحد) أبدل امسه إىل (حمارب) يف روايات أخرى ،فهو احملارب الذي يف املقدمة ،وهبذا
الوصف عرفه الشعب السومري يف العراق قبل آالف السنني.
ال يفوتين أيضا أن أشري إىل أن بالد الرافدين أو ما بني النهرين ،وحتديدا جنوبه ،حيتضن ملتقى
البحرين أو النهرين (دجلة والفرات) ،يف مدينة القرنة أو (الزاوية) سابقا ،وسبب تسميتها كما هو
معروف يرجع إىل اقرتان النهرين ،كما أن اسم الزاوية ناشئ من أن ذلك االقرتان يشكل زاوية عند
منطقة االلتقاء.
ولتلك الزاوية قصة ،فإهنا تذكرنا بواحدة من صفات املخلص العاملي املوعود فهو حجر الزاوية،
قال عيسى  عنه .. 11( :أما ق رأمت ق ُّ
ط يف الكتب :احلجر الذي رفضه الب ناؤون هو قد صار
رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا!) [إجنيل مىت  -األصحاح .]13
وقال داود  عنه 11( :احلجر الذي رفضه الب ناؤون قد صار رأس الزاوية 11 .من قبل
ب ،ن بتهج ون فرح فيه.
الرب كان هذا ،وهو عجيب يف أعيننا 11 .هذا هو الي وم الذي صن عه الر ُّ
ب أنقذ!  19مبارك اآليت باسم الرب) [املزمور .]338
ب خلص! آه يا ر ُّ
 18آه يا ر ُّ
وبعد بيان خطأ كونه عيسى أو داود ،قال السيد أمحد احلسن  .....[ :ولكن احلقيقة إن
داود  وعيسى  أرادوا املخلص الذي يأيت باسم الرب يف آخر الزمان ،وقد بشر به
عيسى  يف مواضع أخرى يف اإلجنيل ومساه املعزي والعبد احلكيم وهنا مساه حجر الزاوية،
فيكون السؤال :من هو الذي عرف أو ميكن أن يعرف بأنه حجر الزاوية ؟ هل أن داود أو عيسى
(عليهما السالم) عرفوا بأهنم حجر الزاوية يف بيت الرب ،أو ذكروا يف موضع آخر على أهنم
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حجر الزاوية يف بيت الرب ،وهل هناك حجر موضوع يف زاوية بيت الرب أو اهليكل عند اليهود
والنصارى يدل على داود أو عيسى (عليهما السالم) ؟
احلقيقة أن هذا غري موجود ،ولكنه موجود يف األمة األخرى من ولد إبراهيم  ويف بيت
الرب الذي بناه إبراهيم  وإمساعيل  ابنه ،وموجود يف الزاوية وبالذات الزاوية اليت امسها
الركن العراقي ،وكل هذه األمور تشري إىل أمر واحد هو املخلص الذي يأيت يف آخر الزمان أو
الذي أشار إليه داود يف املزامري إنه حجر الزاوية واآليت باسم الرب .............
إذن ،فاحلجر أو املخلص الذي ينقض هيكل الباطل وحكم الطاغوت والشيطان على هذه
األرض ويكون يف ملكه نشر احلق والعدل يف األرض يأيت يف آخر الزمان ويأيت يف العراق كما هو
واضح يف رؤيا دانيال ،وهو احلجر الذي ينسف الصنم أو حكم الطاغوت واألنا بينما ال عيسى
أي منهما هو حجر
 وال داود  أرسلوا يف العراق ،ويف آخر الزمان فال ميكن أن يكون ٌّ
الزاوية املذكور ،بل تبني بوضوح من كل ما تقدم أن حجر الزاوية يف اليهودية والنصرانية هو نفسه
احلجر األسود املوضوع يف زاوية بيت اهلل احلرام يف مكة [ ].....اجلواب املنري :ج 1سؤال رقم ،]114
ومن أراد اجلواب بتمامه الستيضاح كل احلقيقة فعليه مبراجعته يف املصدر املذكور.

مث أعود اآلن إىل (زاوية) ملتقى النهرين يف القرنة ،ألذكر اجلميع بعالمة إهلية حتدت قساوة
السنني والدهور ،وظلت شاخمة رغم مرارة الظلم واجلور الذي مأل األرض فسادا ،إهنا (شجرة
سيمر به الصاحلون من أبنائه (خصوصا من ميثلون عالمات
آدم) .آدم  الذي كشف ما ُّ
مهمة يف طريق الدين مثل دموزي أو جلجامش) ،حتدث هذه املرة إىل مجيع أبنائه مبا فيهم من
يعيش اليوم ،وخاطبهم ال بقول ميكن أن تطاله يد التحريف والتزوير ،بل بزراعة شجرة يف تلك
املنطقة املباركة ،وكأنه أوتدها راية ومعلما يف مساء املنتظرين ،ال تسقط أو متحى وصاحبها املوعود
مل يتسلمها بعد ،عسى أن يكون ذلك منبها ملنتظري ابنه جلجامش املوعود (الرجل الذي
سيكون نواة لشجرة جديدة) ويرتقبوا خروجه من تلك النقطة من األرض.
فكان وعد ريب حقا ،واحلمد هلل رب العاملني.

ملحق ()3
حاكمية اهلل والتنصيب اإلهلي
دين اهلل هو حاكمية اهلل ،مبعىن أن اهلل سبحانه هو من خيتار احلاكم ويعني اخلليفة الذي جيب
على الناس طاعته واألخذ منه.
وبعبارة أخرى :أنه سبحانه بيده أمر التشريع وكذلك تعيني املنفذ له ،وهلذا كان األنبياء مجيعا
معينون من اهلل وليس للناس يف ذلك دخل أبدا ،وهذا مثال من العهد القدمي يشري إىل ذلك ،فعن
موسى  ورد 31« :مىت أتيت إىل األرض اليت يعطيك الرب إهلك وامتلكتها وسكنت فيها
فان قلت اجعل علي ملكا كجميع األمم الذين حويل  38فانك جتعل عليك ملكا الذي خيتاره
الرب إهلك من وسط اخوتك جتعل عليك ملكا ال حيل لك أن جتعل عليك رجال أجنبيا ليس هو
أخاك » [سفر التثنية  -األصحاح .]34
ومبثله صرح القرآن الكرمي﴿ :واجعل يل وزيرا من أهلي * هارون أخي﴾

[طه.]10 - 16 :

ويف آيات أخرى ،قال تعاىل﴿ :قل اللهم مالك الملك ت ؤيت الملك من تشاء وت نزع الملك
ممن تشاء وتعُّز من تشاء وتذ ُّل من تشاء بيدك اخلي ر إنك على كل شي ٍء قدير﴾ [ آل عمران،]19 :
وقال﴿ :إين جاعل يف األرض خليفة﴾ [البقرة.]10 :
كان هذا منذ اليوم األول على هذه األرض ،ولذا رأينا أن األلواح والرقم الطينية تؤكد هذه
احلقيقة اليت كان يعتقد هبا أصحاب أول حضارة عرفتها االنسانية (السومريون).
وعن القانون الذي به يعرف خلفاء اهلل كلهم ،قال السيد أمحد احلسن :
( ..مقتضى احلكمة اإلهلية هو وضع قانون ملعرفة خليفة اهلل يف أرضه يف كل زمان ،والبد أن
يكون هذا القانون وضع منذ اليوم األول الذي جعل فيه اهلل سبحانه خليفة له يف أرضه ،فال
ميكن أن يكون هذا القانون طارئا يف إحدى رساالت السماء املتأخرة عن اليوم األول؛ لوجود
مكلفني منذ اليوم األول ،وال أقل أن القدر املتيقن للجميع هو وجود إبليس كمكلف منذ اليوم
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األول ،واملكلف حيتاج هذا القانون ملعرفة صاحب احلق اإلهلي ،وإال فإنه سيعتذر عن إتباع
صاحب احلق اإلهلي بأنه مل يكن يستطيع التمييز ،وال يوجد لديه قانون اهلي ملعرفة هذا اخلليفة
املنصب من قبل اهلل سبحانه وتعاىل .والقدر املتيقن للجميع حول تاريخ اليوم األول الذي جعل
فيه اهلل خليفة له يف أرضه هو:
 /3إن اهلل نص على آدم وإنه خليفته يف أرضه مبحضر املالئكة وإبليس.
 /1بعد أن خلق اهلل آدم  علمه األمساء كلها.
 /1مث أمر اهلل من كان يعبده يف ذلك الوقت املالئكة وإبليس بالسجود آلدم  )..مث ذكر
اآليات من سورة البقرة (آية  10فما بعد) وهي توضح ذلك .انظر[ :اضاءات يف دعوات املرسلني /اجلزء

الثالث  -السيد أمحد احلسن].

وكمثال للنصوص املعرفة خبلفاء اهلل لدى أتباع األديان جند وصايا األنبياء ملن خيلفهم أو يأيت
بعدهم ،وهذه الوصايا ميكننا قراءهتا يف الكتب السماوية بكل وضوح ،هذا مثال منها:
« وقال الرب ملوسى هوذا أيامك قد قربت لكي متوت .أدع يشوع وقفا يف خيمة االجتماع
لكي أوصيه .فانطلق موسى ويشوع ووقفا يف خيمة االجتماع  38فرتاءى الرب يف اخليمة يف
عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب اخليمة » [التثنية  -األصحاح الواحد والثالثني].
قال تعاىل﴿ :ووصى هبا إب راهيم بنيه وي عقوب يا بين إن الله اصطفى لكم الدين فال متوتن إال
وأنتم ُّمسلمون﴾ [البقرة ،]311 :وهو ما فعله عيسى  أيضا ملا وصى مبحمد ﴿ :،وإذ قال
عيسى ابن مرمي يا بين إسرائيل إين رسول الله إليكم ُّمصدقا لما ب ني يدي من الت وراة ومبشرا
برس ٍ
ول يأيت من ب عدي امسه أمحد ف لما جاءهم بالب ي نات قالوا هذا سحر ُّمبني﴾ [الصف.]9 :
وفيما يتعلق بالنص على جلجامش (بطل مالحم سومر وأكاد) ،فإننا مسعنا نصا يف امللحمة
أنه من بني الصاحلني األربعة والعشرين:
« مل يستطع أحد من قبل أن يفعل ذلك يا جلجامش
مل يعرب أحد من البشر مسالك اجلبال
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حيث يعم الظالم احلالك يف داخلها مسافة اثنيت عشرة ساعة مضاعفة وال يوجد نور
...............
مر يا جلجامش وال ختف،
فقد أذنت لك أن تعرب جبال "ماشو"....... ،
وها هو باب اجلبل مفتوح أمامك » [ملحمة جلجامش  -طه باقر :ص.]49
وقد تقدم بيان أن هؤالء الساعات (األربعة والعشرين) هم سادة خلفاء اهلل يف أرضه ،وأذن
اهلل سبحانه للمنتظر املوعود (جلجامش) أن يكون واحدا منهم.
وعن هؤالء األربعة والعشرين خليفة ،نقرأ يف اإلجنيل:
« 3ب عد هذا نظرت وإذا باب مفتوح يف السماء ،والصوت األول الذي مسعته كبوق ي تكلم
الروح ،وإذا
معي قائال :اصعد إىل هنا فأريك ما ال بد أن يصري ب عد هذا 1 .وللوقت صرت يف ُّ
عرش موضوع يف السماء ،وعلى العرش جالس 1 .وكان اجلالس يف المنظر شبه حجر اليشب
الزمُّرد 1 .وحول العرش أرب عة وعشرون عرشا.
والعقيق ،وق وس ق زح حول العرش يف المنظر شبه ُّ
ورأيت على العروش أرب عة وعشرين شيخا جالسني متسربلني بثي ٍ
اب ب ٍ
يض ،وعلى رؤوسهم أكاليل
من ذه ٍ
ب 8 .ومن العرش خيرج ب روق ورعود وأصوات» [رؤيا يوحنا  -األصحاح .]1
وهم من حددهم رسول اهلل حممد

يف وصيته املقدسة عند وفاته:

لعلي ( :يا أبا احلسن ،أحضر صحيفة ودواة .فأمال رسول اهلل
قال رسول اهلل
وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع ،فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم
إثنا عشر مهديا  ...إىل أن يقول :فإذا حضرته (أي اإلمام احلادي عشر) الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد
"وهو اإلمام املهدي" .فذلك اثنا عشر إماما ،مث يكون من بعده اثنا
املستحفظ من آل حممد
عشر مهديا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني "أول املهديني" له ثالثة أسامي:
اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد ،واالسم الثالث :املهدي ،وهو أول املؤمنني)

الطوسي :ص.]380

[غيبة
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وهبذا يظهر أن ذكر األربعة والعشرين (ساعة ،شيخا ،إماما) موجود يف النصوص الدينية
مجيعا ،وكان جلجامش املوعود منهم ،احملارب الذي يف املقدمة ،املخلص واملنقذ والسيد احلكيم،
املهدي املنتظر.
فهو إذن شخصية واحدة أممية ،تكفل األنبياء الكرام تعريف أقوامهم به وبغريه من اخللفاء
اإلهليني ممن هم عالمات مهمة يف طريق الدين اإلهلي ،وكان ذلك منذ األيام األوىل للبشرية على
هذه األرض ،واحلمد هلل رب العاملني.
***

ملحق رقم ()4
قصة يوسف  عربة يف زمن الظهور املقدس
نص ما ذكره السيد أمحد احلسن  يف خامتة كتاب االضاءات:
هذا ُّ
ص عليك أحسن القصص﴾ يوسف .1 :وختتتم ب ﴿ :لقد
[سورة يوسف تفتتح ب ﴿ :حنن ن ق ُّ
كان يف قصصهم عب رة ألويل األلباب ما كان حديثا ي فت رى ولكن تصديق الذي ب ني يديه
وت فصيل كل شي ٍء وهدى ورمحة لقوٍم ي ؤمنون﴾ يوسف.333 :
وبينت فيما مضى من االضاءات أن قصة يوسف  مدارها الرؤيا ،فيوسف النيب يرى
رؤيا ،والسجني يرى رؤيا ،وفرعون يرى رؤيا ،وكلها رؤى من اهلل بغض النظر أن من رآها نيب أو
كافر ،واهلل سبحانه وتعاىل عرب عن هذه الرؤى اليت قصها يف سورة يوسف  - واليت كانت
مدار قصة يوسف  ومتكينه من ملك مصر  -بأهنا ﴿أحسن القصص﴾.
واآلن ،لنبحث يف آخر آية من سورة يوسف لنعرف ماذا أراد اهلل من هذه القصة وهذه الرؤى
وما جاء به
اليت قصها على النيب حممد  ،وبالتايل على من يؤمن هبذا النيب الكرمي
﴿لقد كان يف قصصهم عب رة ألويل األلباب﴾ .إذن ،يف هذه القصة منفعة ،بل ومنفعة كربى
معتربة ،فاملفروض أن اإلنسان يعترب بغريه إذا وقع يف حفرة فيجتنب طريقه وسلوكه لئال يقع يف
نفس احلفرة ،هذا هو املفروض.
أما الواقع فإن املعتربين الذين تنفعهم قصة يوسف  هم ﴿أويل األلباب﴾ ،ولب اإلنسان
قلبه وباطنه ،فأصحاب القلوب النرية بنور اهلل ،والطاهرة بقدس اهلل ،هم املنتفعون من قص هذه
الرؤى ،وهذه املسرية النبوية الكرمية .أما أصحاب البواطن السوداء املظلمة فهم ليسوا من أويل
األلباب؛ ألن قلوهبم خاوية ،فالظلمة عدم ،وال شيء يف بواطنهم ليقال عنه لب.
فاملفروض أن تكون قصة يوسف  عربة لكل إنسان ،ولكن الواقع أهنا لن تكون عربة إال
ملن يؤمنون مبلكوت السماوات ،وبالتايل يصدقون كالم اهلل اآليت يف املستقبل ،وال يقولون عنه إنه
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 ،الذي سيأيت يف
من الشيطان .يصدقون كالم اهلل الذي سيأيت مع يوسف آل حممد
املستقبل بني يدي حممد ﴿ :ما كان حديثا ي فت رى ولكن تصديق الذي ب ني يديه﴾.
فليست قصة يوسف  وال الرؤى اليت رآها يوسف  والسجني وفرعون ،حديثا يفرتى
من الشيطان ،بل هي من اهلل ،فلتكن لكم هبا عربة ومنفعة لئال تعثروا وتقعوا يف احلفرة عندما يأيت
يوسف آل حممد  ،فلم تكن هذه القصة اليت مساها اهلل بأحسن القصص إال ﴿تصديق الذي
ب ني يديه﴾ ،أي تصديق الذي سيأيت بني يدي حممد  ،أي يف املستقبل بعد حممد  ،وهو
يوسف آل حممد.
ومل يكن يف هذه الرؤى والقصة تفصيل بعض األمور اليت ختص يوسف آل حممد ،بل إن فيها
﴿ت فصيل كل شي ٍء﴾ ،وبالتايل فإن هذه القصة ستكون ﴿ألويل األلباب﴾ ﴿ولقوٍم ي ؤمنون﴾ ،ال
القائم املهدي ﴿هدى ورمحة﴾.
ملن سواهم يف زمن ظهور يوسف آل حممد
فهؤالء سريون بنور اهلل أن زليخا (امرأة العزيز) هي الدنيا وامللك الدنيوي ستقبل على آل
حممد وعلى يوسف آل حممد ،ولكنه ال يرضاها إال بالطريق والسبيل الذي يريده اهلل ،وهو
التنصيب اإلهلي وحاكمية اهلل .وسيكون رفض يوسف آل حممد للزنا والطريق غري املشروع عند اهلل
(حاكمية الناس) سببا لعنائه يف بادئ األمر ،كما كان رفض يوسف  للزنا سببا لسجنه.
قال أمري املؤمنني علي ( :لتعطفن علينا الدنيا بعد مشاسها عطف الظروس على ولدها،
مث تال هذه اآلية﴿ :ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم
الوارثني﴾ القصص )8 :حبار األنوار :ج 83ص.91
وهكذا سيجد أولوا األلباب يف قصة يوسف  تفصيل كل شيء عن يوسف آل حممد،
وهبذا أترك ﴿ألويل األلباب﴾ و﴿لقوٍم ي ؤمنون﴾ أن يستضيئوا من قصة يوسف وما فيها بقراءهتا
وتدبرها ،ومن اهلل التوفيق.
﴿لقد كان يف قصصهم عب رة ألويل األلباب ما كان حديثا ي فت رى ولكن تصديق الذي ب ني
يديه وت فصيل كل شي ٍء وهدى ورمحة لقوٍم ي ؤمنون﴾] [إضاءات من دعوت املرسلني :ج 1ق.]1

خامتة ..
عن جابر اجلعفي ،عن اإلمام الباقر  وهو يذكر قول ابنه القائم املوعود :
(يا أيها الناس ،إنا نستنصر اهلل فمن أجابنا من الناس فإنا أهل بيت نبيكم حممد  ،وحنن
أوىل الناس باهلل ومبحمد  ،فمن حاجين يف آدم فأنا أوىل الناس بآدم ،ومن حاجين يف نوح فأنا
أوىل الناس بنوح ،ومن حاجين يف إبراهيم فأنا أوىل الناس بإبراهيم ،ومن حاجين يف حممد فأنا
أوىل الناس مبحمد  ،ومن حاجين يف النبيني فأنا أوىل الناس بالنبيني ،أليس اهلل يقول يف حمكم
كتابه" :إن اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني * ذرية بعضها من بعض
واهلل مسيع عليم" ؟ فأنا بقية من آدم ،وذخرية من نوح ،ومصطفى من إبراهيم ،وصفوة من حممد
صلى اهلل عليهم أمجعني.
أال فمن حاجين يف كتاب اهلل فأنا أوىل الناس بكتاب اهلل ،أال ومن حاجين يف سنة رسول اهلل
فأنا أوىل الناس بسنة رسول اهلل ،فأنشد اهلل من مسع كالمي اليوم ملا أبلغ الشاهد منكم الغائب،
وأسألكم حبق اهلل وحبق رسوله وحبقي ،فإن يل عليكم حق القرىب من رسول اهلل إال أعنتمونا
ومنعتمونا ممن يظلمنا فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا وبغي علينا ودفعنا عن حقنا
وافرتى أهل الباطل علينا ،فاهلل اهلل فينا ال ختذلونا وانصرونا ينصركم اهلل تعاىل) [الغيبة للنعماين:

ص.]186

واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد اآلئمة واملهديني وسلم تسليما.

الفهرس
تقديم 5 .............................................................................................................................................
مراسي خمتارة يف موانئ سومر واكاد 9 ..................................................................................................

املرسى األول :مالحم سومر واكاد والدين اإلهلي01.................................................................................

املرسى الثاني :دين سومر واكاد واألديان الثالثة ،اإلسالم ،املسيحية ،اليهودية 01................................................
املرسى الثالث :هل هي قصة نيب اهلل أيوب يرويها السومريون قبل أن حتدث ؟! 09......................................................

املرسى الرابع :بالد سومر واكاد بكت دموزي واآلن تبكي احلسني  ؟! 10..........................................

املرسى اخلامس :جلجامش ابن ننسونا األم الباكية على دموزي ! 61...............................................................
املرسى السادس :جلجامش شخصية دينية 44...............................................................................................
املرسى السابع :جلجامش ويوسف 44.................................................................................................. 

املرسى الثامن :هناك من يسقط أو يتعثر يف رحلة اخللود 51..............................................................................

املرسى التاسع :رحلة جلجامش إىل جده نوح 56..................................................................................... 
املرسى العاشر :السومريون وحاكمية اهلل 59.............................................................................................
ملحق ( )4نواح وبكاء خلفاء اهلل على احلسني 15................................................................................... 
ملحق ( )3املنتظر املوعود من الشرق (العراق) 40..........................................................................................
ملحق ( )4حاكمية اهلل والتنصيب اإلهلي 44..............................................................................................
ملحق ( )1قصة يوسف  عربة يف زمن الظهور املقدس 47...........................................................................

خامتة 71..............................................................................................................................................
الفهرس 70...........................................................................................................................................

واحلمد هلل رب العاملني

