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اآلیات الثالثه
قال ابواالدیان:

كنت أخدم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع 
و أحمل كتبه إلى األمصار فدخلت عليه في علته التي توفي فيها ص فكتب معي كتبا و قال امض بها إلى المدائن فإنك 

ستغيب خمسة عشر یوما و تدخل إلى سر من رأى یوم الخامس عشر و تسمع الواعية في داري و تجدني على المغتسل- 
قال أبو األدیان فقلت: یا سيدي فإذا كان ذلك فمن قال من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي فقلت زدني فقال 
من یصلي علي فهو القائم بعدي فقلت زدني فقال من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي ثم منعتني هيبته أن أسأله عما 
في الهميان و خرجت بالكتب إلى المدائن و أخذت جواباتها و دخلت سر من رأى یوم الخامس عشر كما ذكر لي ع فإذا 

أنا بالواعية في داره و إذا به على المغتسل و إذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار و الشيعة من حوله یعزونه و یهنونه 
فقلت في نفسي إن یكن هذا اإلمام فقد بطلت اإلمامة ألني كنت أعرفه یشرب النبيذ و یقامر في الجوسق و یلعب بالطنبور 
فتقدمت فعزیت و هنيت فلم یسألني عن شي ء ثم خرج عقيد فقال یا سيدي قد كفن أخوك فقم و صل عليه فدخل جعفر 
بن علي و الشيعة من حوله یقدمهم السمان و الحسن بن علي قتيل المعتصم المعروف بسلمة فلما صرنا في الدار إذا نحن 
بالحسن بن علي صلوات اهلل عليه على نعشه مكفنا فتقدم جعفر بن علي ليصلي على أخيه فلما هم بالتكبير خرج صبي 
بوجهه سمرة بشعره قطط بأسنانه تفليج فجبذ برداء جعفر بن علي و قال تأخر یا عم فأنا أحق بالصالة على أبي فتأخر 
جعفر و قد اربد وجهه و اصفر فتقدم الصبي و صلى عليه و دفن إلى جانب قبر أبيه ع ثم قال یا بصري هات جوابات 

الكتب التي معك فدفعتها إليه فقلت في نفسي هذه بينتان بقي الهميان ثم خرجت إلى جعفر بن علي و هو یزفر فقال له 
حاجز الوشاء یا سيدي من الصبي لنقيم الحجة عليه فقال و اهلل ما رأیته قط و ال أعرفه فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم 

فسألوا عن الحسن بن علي ع فعرفوا موته فقالوا فمن نعزي فأشار الناس إلى جعفر بن علي فسلموا عليه و عزوه و هنوه 
و قالوا إن معنا كتبا و ماال فتقول ممن الكتب و كم المال فقام ینفض أثوابه و یقول تریدون منا أن نعلم الغيب قال فخرج 
الخادم فقال معكم كتب فالن و فالن و فالن و هميان فيه ألف دینار و عشرة دنانير منها مطلية فدفعوا إليه الكتب و المال 

و قالوا الذي وجه بك ألخذ ذلك. هو اإلمام فدخل جعفر بن علي على المعتمد و كشف له ذلك فوجه المعتمد بخدمه 
فقبضوا على صقيل الجاریة فطالبوها بالصبي فأنكرته و ادعت حبال بها لتغطي حال الصبي فسلمت إلى ابن أبي الشوارب 

القاضي و بغتهم موت عبيد اهلل بن یحيى بن خاقان فجأة و خروج صاحب الزنج بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجاریة 
فخرجت عن أیدیهم  و الحمد هلل رب العالمين .

ابن بابویه، محمد بن على، »كمال الدین و تمام النعمة«، تهران، چاپ دوم، 1395ق.، ج 2 ؛ ص475

السالم علی ربیع االنام

و نرضة االیام
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أفواج العتبة الحسينية المقدسة يعثرون على كدس كبير لألعتدة ومواد شديدة االنفجار في 
أحد جوامع عامرية الفلوجة

تمكن أفراد الجهد الهندسي التابع لفوج مالك األشتر أحد تشكيالت العتبة الحسينية المقدسة من العثور على كدس كبير 
لألعتدة والمواد شدیدة االنفجار خالل حملة تطهير منطقة عامریة الفلوجة .

وقال )علي كریم الحسناوي( آمر الفوج إن الكوادر الهندسية وأفراد الفوج تمكنوا صباح اليوم االثنين من العثور على 
كدس كبير لألعتدة ومواد شدیدة االنفجار في جامع الفاروق وسط عامریة الفلوجة، مبينًا أن أفراد الفوج قاموا بحفر باحة 

الجامع وعثروا أثناء أعمال الحفر على كدس كبير لألعتدة مواد شدیدة االنفجار.
وأضاف أن المواد التي عثر عليها تضمنت أحادیة عدد )2(‘ و)18( بندقية‘ و)12( صاروخ كاتيوشا‘ وبراميل سيفور 

شدید االنفجار عدد )2(‘ وصواعق )3( كارتون‘ و)3( كارتون قداح‘ وكارتون كبير یحوي على موبایالت حدیثة وأسالك 
تفخيخ‘ و)2( كيس فتيل عبوات ناسفة ‘وكيس كبير یحوي على رمان یدوي .

وتابع الحسناوي حدیثه أن من المتوقع خالل الساعات القادمة العثور على أكداس أخرى في المنطقة خالل عملية التطهير 
والتنقيب التي یقوم بها أفراد فوج مالك األشتر .

بسم اللّه الرحمن الرحیم
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»شهد شاهد من أهلها«... »داعشي« يعترف: نقتل أبرياء المسلمين !

اعترف عنصر من جماعة »داعش« االرهابية أن عناصر الجماعة تقتل المسلمين في ما أسماه بـ«أرض الرباط والجهاد«.
الداعشي السابق عبد اهلل المحيسني قال انه توجه الى منطقة في سوریا لتوثيق جرائم »داعش«، حيث وصل الى مكان 

الحدث فى محطة مياه استهدفتها سيارة مفخخة لـ«داعش« وفجرت محطة المياه لتقتل حارس المحطة، وجرحت 3 
أطفال.

وذكر المحيسني أنه وثق جرائم »داعش« في كفر دوم بسوریا ومناطق اخرى ونوه أن المسلحين یفجرون أنفسهم وسط 
العامة من المسلمين ویروعون اآلمنيين.

وبرأ »المحيسني« نفسه من جرائم »داعش« وما یرتكبوه من مجازر بحق المسلمين األبریاء خاصة وانهم ال یرحموا 
األطفال.

مفوضية حقوق االنسان: شيعة العراق يتعرضون البادة جماعية على يد عصابات داعش

عد عضو المفوضية العليا لحقوق االنسان فاضل الغراوي ان شيعة العراق یتعرضون البادة جماعية على ید عصابات داعش 
التكفيریة مطالبا بتحریك دعوى قضائية في المحاكم الدولية العتبارها جرائم ضد االنسانية.

وقال الغراوي، في بيان تلقت »عين العراق نيوز«، ان هناك االف االدلة التي تدین عصابات داعش التكفيریة بارتكابها 
جرائم ضد االنسانية بحق شيعة ال البيت )ع ( سواء من خالل القتل على الهویة كما حصل في قریة بشير او قاعدة سبایكر 

الجویة او ما حصل في سجن بادوش وكذلك اختطاف المواطنين وقتلهم في مقابر جماعية النهم شيعة.
واضاف الغراوي ان التهجير الذي حصل في محافظات الموصل وكركوك ودیالى كان على اساس طائفي سواء ما حصل 

في تلعفر من تهجير اكثر من 200 الف شيعي او ما حصل في قریة بشير وامرلي في كركوك.
وبين ان عصابات داعش لم تكتف بذلك بل ذهبت الى حد تفجير الجوامع والحسينيات ومقامات صحابة ال البيت )ع(، 
مشيرا الى ان هذا یدلل على ارتكابهم جرائم ابادة ضد االنسانية بحق شيعة ال البيت )ع( ما یقتضي تحریك شكوى في 

المحاكم الوطنية والدولية واصدار قرار من االمم المتحدة باعتبار جرائم داعش في العراق جرائم ضد االنسانية.

اليونسكو تبحث مساهمة فكر اإلمام علي »عليه السالم« في ثقافة السالم والحوار

ستبحث منظمة االم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية )اليونسكو( فكر االمام علي بن ابي طالب )ع( في ثقافة الحوار 
والسالم, وذلك خالل احتفالها باليوم العالمي للفلسفة.

خالل االحتفال باليوم العالمي للفلسفة كل عام في شهر نوفمبر، اكدت منظمة اليونسكو على القيمة الدائمة للفلسفة فيما 
یخص تنشيط الفكر اإلنساني لجميع البشر في كل أنحاء العالم.

وتساهم الفعاليات التي تنظمها اليونسكو بهذه المناسبة في دراسة التحوالت االجتماعية والحوار في ما بين الثقافات وقد 
تم تنظيم مائدة مستدیرة إلطالق »دليل الفلسفة: منظور بلدان الجنوب«.

وأقيمت فعاليات أخرى بمقر اليونسكو تشمل على وجه الخصوص محاضرة عن »الممارسات الفلسفية الجدیدة« ومائدة 
مستدیرة بشأن »مساهمة فكر االمام علي بن أبي طالب )ع( في ثقافة السالم والحوار بين الثقافات«.

الداخلية السعودية : المتهمون بمجزرة الدالوة من المعتقلين السابقين المرتبطين بـ’داعش’

إعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها ان المتهمين بارتكاب الهجوم االرهابي على الحسينية في اإلحساء في شرق 
المملكة مطلع الشهر الحالي هم من المعتقلين السابقين المرتبطين بتنظيم »داعش«.
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 وأفادت  الوزراة بأنها فككت شبكة اجرامية يرتبط قائدها بتنظيم »داعش«، وحّملتها مسؤولية الهجوم الذي اوقع سبعة 
شهداء و تسعة جرحى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في الدالوة خالل احياء عدد من المواطنين لذكرى عاشوراء 

عندما تعرضوا إلطالق نار من  أشخاص ملثمين.
 

واعتقلت قوات االمن السعودية 73 مواطنا واربعة أجانب »على عالقة« بالهجوم وفقا للوزارة التي أوضحت ان اربعة 
من هذه المجموعة شنوا الهجوم بينهم قائدها، وبين الموقوفين 47 من السجناء السابقين.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي كان أكد انه يحمل 
بصمات »القاعدة«.

قوات االمن البحرينية تداهم منزل الشيخ عيسى قاسم

داهم العشرات من قوات النظام البحریني الملثَّمين والمدججين بالسالح منزل عالم الدین آیة اهلل الشيخ عيسى قاسم في 
منطقة الدراز، وروعت ساكنيه.

وأكدت جمعية الوفاق أن قوات النظام عاثت تخریبا في محتویات المنزل وروعت النساء واالطفال.
وحملت الوفاق النظام كامل المسؤولية عن هذا العمل الخطير، مؤكدة أنه یعكس حجم المغامر غيِر المحسوبة التي یرتكبها 

النظام.
ودانت فعاليات شعبية ودینية عملية االقتحام، كما استنكرت الحوزات الدینية في البحرین الهجوم ووصفته بالبربري 

واعتبرته عبثا بأمن الوطن سيأخذه الى هاویة المجهول.
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جاهلية الحديثة

إسماعيل  شفيعي سروستاني

عندما سمعنا وقرأنا بأن العرب الجاهليون كانوا یئدون بناتهم ألعذار مختلفة واهية ، فتارة یتذّرعون بخشية اإلمالق ، 
واألخرى یتجنّون بحّجة االجتناب عن العار، سمينا في حيرة واندهاش ذلك العصر بالعصر الجاهلي والعرب بالجاهليون. 
ومازلنا ننظر إلى  الجاهلية بأنها ردیف لحياة وثقافة عرب الحجاز في فترة ما قبل بعثة النبي األكرم )ص(، لكن لم یخطر 

على بالنا أبدا بأن یحمل ویروج سكان األرض وبعد مضي ألف ومائتي عام وبرغم جميع التجارب والزعم بامتالك 
الحضارة والمعرفة، للصفات المذمومة لعصر الجاهلية فحسب بل یذهبون إلى أبعد من ذلك ویتفوقون على اولئك. فما 

الفارق بين وأد األطفال حدیثي الوالدة األبریاء وإجهاض المالیين من األجنة التي بوسعها أن تتحول إلى  مالیين النساء 
والرجال البالغين وأصحاب الموهبة على الكرة األرضية؟

إن بحثا سریعا ومقتضبا في أرشيف وسائل اإلعالم والمنظمات الصحية والمؤسسات الرسمية المعنية بالسالمة والعالج 
واألسرة یضع أمامنا قائمة طویلة عن هذا القتل الصامت. ومن كل ذلك نالحظ الفهرس التالي:   

بریطانيا، تملك أعلى نسب اإلجهاض
•    تشير اإلحصاءات العالمية لعام 2009 بان 42 مليون حالة إجهاض )115 ألف حالة یوميا في المتوسط( تمت. وإن 

83% من حاالت اإلجهاض هذه وقعت في البلدان النامية و 17% منها في الدول المتقدمة.
•    لقد وقعت في أميركا 3700 حالة إجهاض یوميا بحيث أن 52% من أمهاتهن الحوامل كن دون سن ال25. 

•    إن الحمل واإلجهاض على نطاق واسع بين الفتيات دون سن الثامنة عشرة في بریطانيا، أدخل هذا البلد في أزمة.
•    لقد حملت 63 الفا و 487 فتاة تبلغن 15 عاما ودون سن الخامسة عشرة في بریطانيا وولز منذ عام 2002 ولحد اآلن. 
وهذه األرقام صدمت الكثير من المسؤولين واألسر البریطانية. وكانت أقل أم عمرا في هذا البلد من اسكتلندا وحملت وهي 

في سن الحادیة عشرة وأنجبت ولدها وهي في الثانية عشرة من العمر.
•    إن بریطانيا تملك أعلى نسب الحمل بين الفتيات من األحداث في غرب »أوروبا« في حين أن الحكومة البریطانية 
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بذلت جهودا حثيثة لخفض معدالت الحمل بين الفتيات األحداث.
•    أعلنت قناة »الجزیرة« اإلنجليزیة بناء على أرقام وإحصاءات أن ماال یقل عن 13 مليون حالة إجهاض تحدث 

سنویا في الصين لتفادي إنجاب الطفل الثاني والمتوقع أن تكون األرقام الحقيقة أكثر  بكثير من هذا.
•    النساء اللواتي ینتهكن قانون الحكومة الصينية بعدم إنجاب أكثر من طفل، تحرر ضدهن عادة غرامة تتراوح بين 

1000 إلى  14000 دوالر.
وهذا الشئ ليس سائدا في اوروبا وأميركا وحدهما، بل ان نساء البلدان اإلسالمية یواجهن المسالة ذاتها.

وال یجب تجاهل أن هذه الممارسة المذمومة لكن الشائعة والرائجة، لها تداعيات اخالقية ونفسية عدیدة. األزمة التي 
تهدد الحياة اإلنسانية وشأنها اإللهي وتتسبب باالنهيار والتآكل من الداخل.

أكل لحم البشر
إن دراسة خبر بث عبر وسائل اإلعالم تعطي صورة جلية عن تشكل عصر الجاهلية الحدیثة. ولم یرد في أي مصدر 
من المصادر حدیث عن ممارسة عرب العصر الجاهلي اكل لحم البشر، لكن ثمة جماعة متحضرة في عصرنا الحاضر 

وتعيش على أدیم األرض بأروع صورة وأكثرأنماط الحياة رفاهية لكنها تلتهم لحم اإلنسان.
وفي العالم المتحضر اليوم، تناقلت المواقع اإللكترونية خبرا من الصين مفاده: أنه یتم في مقاطعة »كانتون« الصينية 

تقدیم »شوربة نباتية مع لحم أطفال رضع«.
وجاء في نص الخبر:

إنه بسبب تطبيق قانون الولد الواحد في الصين، ومن أن بعض األسر تحب أن یكون لها أبناء ذكور، فإنها تقوم 
بإجهاض األجنة األنثى. وتقوم األسر الفقيرة ببيع هذه األجنة ب 2000 دوالر. وهناك مطعم في مقاطعة كانتون 

یشتري هذه األجنة. ویقوم هذا المطعم بإعداد شوربة خاصة یزعم أنها مفيدة للصحة وتزید من الرغبة الجنسية، وهي 
تحتوي على مكونات نباتية مغذیة ولحم دجاج وجنين اإلنسان الذي یتم طبخه لثماني ساعات بواسطة الماء المغلي 

أو بخار الماء.
رواج الماكياج الصارخ 

إن تراجع مكانة المرأة حدث مع سقوط شأن اإلنسان وانتزاع كرامته المعنویة والقدسية. ومذاك تم تعریف مكانة 
اإلنسان بالتساوي مع سائر الحيوانات وتحولت المرأة  إلى  سلعة جنسية لتكون في خدمة التجارة وشركات 

الرأسماليين وتسهم في زیادة الربح وتقدیم الخدمة لجماعة مدنسة بالنظام الحدیث وعاریة عن أي طهر وقدسية.
ویجب اإلقرار بأن المرأة  ومن دون معرفة هذه الواقعة وسمسرة الشيطان فيها، تحولت إلى  عامل یسهم في رواج 

سوق الالهثين وراء الشهوة والسلطة.
إن إلقاء نظرة خاطفة وسریعة على بعض األرقام  واإلحصاءات یميط اللثام عن حقائق مذهلة.

إن جراحة التجميل تحولت اليوم في العالم إلى  أكثر  الجراحات دخال، بحيث بلغ العائد من هذا النوع من الجراحات 
في بریطانيا 300 مليون جنيه استرليني یزداد عشرة بالمائة سنویا. بينما ینفق الباحثون عن الجمال في أميركا 11 

مليار دوالر. إن عدد الراغبين في الخضوع لجراحة تجميلية في الوالیات المتحدة األمریكية یصل إلى  ثمانية مالیين 
و 500 ألف شخص.

وإذا ما أضفنا إلى  هذه المبالغ، مبلغ مليار دوالر ینفق على شراء مستحضرات  التجميل سنویا في العالم، ندرك ما 
یحدث في هذا الخصوص.

زیادة تعاطي الكحول والسجائر في العالم
ال شك أن تعاطي الحكول أصبح یعتبر أمرا عادیا وال یمكن العثور على بلد یكون سكانه بمنأى عن تعاطي 

المشروبات الكحولية.
ففي بلد مثل الوالیات المتحدة األمریكية، هناك أكثرمن مائة مليون مستهلك للمشروبات الكحولية. وبين هؤالء، 

هناك 12 إلى  15 مليون شخص، یشربون الخمر بشكل مفرط.
اَعِة أَْن یُْرفََع الِْعْلُم َویَْثبَُت الَْجْهُل َویُْشَرَب الَْخْمُر ...«. وعن النبي األكرم )ص( قال »إَِنّ ِمْن أَْشَراِط الَسّ

ویظهر الجدول اآلتي الذي مصدره منظمة الصحة العالمية، عدد المدمنين على الكحول.

السنة     عدد المدمنين في مائة ألف من الفئة العمرة 20 سنة فما فوق     البلد
1982    10/400     فرنسا

1983    8720    أميركا
1980    6200    تشيلي

1981    4200    سویسرا
1981    3780    كندا

1979    2870    فنلندا
1979    2860    النمسا

1981    2300    بریطانيا
1980    1500    إیطاليا

والموضوع ال یقتصر على تعاطي الكحول والخمر وحده، بل یتعداه ليظهر على شكل ارتفاع معدالت الجریمة وحتى 
االنتحار وحوادث السير الناجمة عن تعاطي الكحول. وتظهر بعض المعطيات بان 50% من حاالت القتل المتعمد و 

40% من التهدیدات و 35% من االغتصاب و 30% من حاالت االنتحار ناتجة عن استهالك المشروبات الخمر والنبيذ.
وتعطي المعطيات التالية، أرقام عن تعاطي الخمر وبعض أعراضه وتداعياته في بعض البلدان:

•    إن تعاطي الكحول والسجائر عمل قانوني في معظم بلدان العالم ویعتبره البعض ممتعا وجزء من حياته، لكن 
األطباء والمتخصصين یؤكدون على األضرار التي تجلبها هذه المواد ویطالبون بمكافحتها بشكل جاد.

•    اإلحصاءات المتوافرة تشير إلى  أن النفقات والخسائر المتعلقة بتعاطي الكحول والمخدرات والتبغ والحوادث 
والجرائم الناتجة عنها، في استراليا تصل إلى  56 مليار دوالر استرالي سنویا )50 مليار دوالر أمریكي(.

•    وكما أعلنت منظمة الصحة العالمية، فإن السجائر تعد السبب الرئيسي الثاني للوفيات في العالم.
•    وتقول منظمة الصحة العالمية أنه إن استمرت النماذج الحالية للتدخين في العالم كما هي عليه، فإن نحو 10 

مالیين إنسان سيموتون حتى عام 2020 وان نصف المدخنين الحاليين الذین یبلغ عددهم نحو 650 مليون شخص، 
سيموتون بسبب التدخين.

•    ان السجائر ماتزال تعتبر العامل المهيج الرابع إلصابة اإلنسان باألمراض المختلفة في أرجاء العالم.
•    وأصبح تزاید تعاطي الكحول في المانيا سببا للمشاكل. إن األلمان لم یرحبوا في استطالع للرأي حتى بفرض قيود 

على مبيعات الكحول، ناهيك عن...!
•    إن x- shobhe هو رسم بياني في أوروبا السيما بریطانيا وألمانيا وفرنسا یظهر حجم استهالك المشروبات 

الكحولية والحوادث الناجمة عنها، وهو ما یشير إلى  أرقام  في ارتفاع متزاید تدق جرس الخطر المتعلق بانحطاط 
وانهيار المجتمع األوروبي.

•    وحسب األرقام  الرسمية في ألمانيا، فإنه یوجد فيها أكثر  من 2,5 مليون مدمن كحول یموت منهم نحو 40 ألفا 
بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء تعاطي الخمر! وطبعا تقول مصادر أخرى أن هذا الرقم یزید عن 2,7 مليون 

شخص، والغریب أن نحو 10% من مدمني الكحول، یستهلكون أكثر  من 50% من مجمل المشروبات الكحولية التي 
یتم توزیعها!

•    وأفاد التقریر الرسمي ل«هيئة اإلحصاء األلمانية« )Statistische Bundesamt( لعام 2005، أن نحو 23312 
رجال و 4096 امرأة  فارقوا الحياة بسبب الجرعة الزائدة من الكحول، وأن نسبة الوفيات الناتجة عن تعاطي الكحول 

في ألمانيا، هي أكثر  2% من سائر حاالت الوفيات.
•    ویظهر التقریر الذي نشر في نوفمبر 2007 بان تعاطي المشروبات الكحولية من قبل اإلیرلندیين ازداد بنسبة 17 

بالمائة مقارنة ب 11 عاما من قبل.

تجارة اإلنسان
إن اإلنسان مرغم على االعتراف في عصر الجاهلية الحدیثة، وإنه على الرغم من أن البشریة قطعت شوطا متقدما في 

مجال الصناعة والتكنولوجيا لكنها سارت القهقرى لالسف في مجال الثقافة واألخالق   والمعتقد لدرجة أن مجمل 
العالم المادي أصبح مصداقا بارزا للظلم. وإن راجعنا بعض المواقع اإللكترونية سنجد مفردات ومصطلحات مثل تجارة 

البشر وصناعة البغاء واإلباحية.
وفي الوقت الذي یتم فيه إلقاء ظالل من الشك على قانون تعدد الزوجات في المجتمعات التنویریة والفمينية 
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ویعتبرونه قانونا بدویا وجاهليا، نرى في عواصم بعض البلدان المتقدمة ظاهریا مواقع ومحالت وحتى أقفاص تعرض 
فيها النساء للبيع أو اإلیجار ووضعوا عليهن ملصقات تبين أسعارهن كما توضع على السلع. ویجب التساؤل، أین هي 

المنظمات واألشخاص الذین یتشدقون بحریة المرأة  وكرامتها؟ وكتب تحت صورة إحدى هذه السيدات المسكينات: إن 
تمردت ستضرب، ونرى ملصقا آخر كتب عليه وزن وعمر المرأة  وجنسيتها وبلدها.

ومن یستطيع اليوم فصل الدعارة والبغاء واإلباحية عن تعاطي الكحول والمخدرات والعادات غير األخالقية.
وتظهر الدراسات الجادة أن كل هذا االبتذال واالسفاف مصدره واحد. إن البغاء واإلباحية هما توأمان غير شرعيان 

یزیدان من نطاق الفساد والضياع. وتفيد األرقام  والمعطيات المتوافرة أنه یتم إنتاج وتوزیع 13 الف فلم إباحي سنویا. 
إن العائد السنوي المتأتي من صناعة البورنو بلغ 97 مليار دوالر عام 2006. وتقوم شركة »جنرال موتورز« األمریكية 

ومالكة قناة »Direct TV » بإدخال أربعين مليون صورة بورنو إلى  بيوت األمریكيين شهریا.
إن البورنو یشكل فقط وجها من وجوه اإلباحية التي اصابت العالم وحولت عصرنا الحاضر إلى  عصر الجاهلية الحدیثة.

وحسب إحصاءات األمم المتحدة، فإن ثالث تجارة مربحة في العالم، هي تجارة اإلنسان من بلدان مثل الفيليبين 
وتایالندا وروسيا و... .

وتفيد منظمات حقوق اإلنسان، أنه یتم تهریب ماال یقل عن 3000 امرأة  سنویا إلى  »فلسطين المحتلة« في سياق 
التجارة الجنسية.

ویتم سنویا تهریب 500 ألف طفل وامرأة  من أوروبا الشرقية وأفریقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية إلى  أوروبا 
من أجل استغاللهم جنسيا. ویبلغ الربح السنوي لهذه التجارة 8 مليارات دالر سنویا. وفضال عن ذلك، یصل نحو 3 

مالیين سائح جنسي إلى  تایالندا سنویا.
إن هذه التجارة الوقحة، ال تقتصر على النساء بل تطال األطفال المساكين وتتعامل معهم كسلعة مربحة.

ولألسف الشدید یجب القول بأن 100 إلى  300 ألف طفل یذهبون سنویا ضحية بغاء األطفال في أميركا المتحضرة.
أرقام  مروعة عن انتشار فيروس االیدز

وهل فكرتم یوما في اتساع نطاق انتشار مرض االیدز المهلك الذي یعتبر أحد تداعيات اإلباحية؟ وكأن هذه الروایة 
قدمت لزماننا هذا، حيث یقول عليه السالم:

»تكون معيشة الرجل من ُدبره ومعيشة المرأة  من فرجها...«.
وقد تجاوز عدد المصابين بمرض االیدز في الوقت الحاضر، 30 مليون شخص. فيما یضاف أربعة أشخاص یوميا إلى 
هذا العدد كما یجب إضافة رقم 5 مالیين شخص إلى  هذا العدد سنویا. وتشكل النساء نصف المصابين بهذا المرض. 

ویبين الجدول اآلتي حصة األطفال واليتامى حتى من هذا مرض االیدز.

آخر اإلحصاءات العالمية عن تنامي عدد المصابين باالیدز والتي نشرتها األمم المتحدة عام 2010.

المصابون بفيروس اتش أي في     35,300,000
الكبار المصابون ب اتش أي في     32,600,000
النساء المصابات ب اتش أي في     17,200,000

األطفال المصابون ب اتش أي في     3,400,000
وفيات مرض االیدز عام 2009     2,100,000

اليتامى )0-17( بسبب مرض االیدز في عام 2009     18,800,000

•    وحسب آخر اإلحصاءات، فإن إسرائيل تحتل المركز األول في العالم في المثلية الجنسية تليها دول مثل اسبانيا 
وإیطاليا وهولندا وأمریكا في المثلية الجنسية.

•    وافادت »رویترز« أنه بناء على الدراسة التي أنجزتها مؤسسة البحوث في شيكاغو على 8153 من المثليين 
في أميركا في 21 مدینة مختلفة، فإن 20% من هؤالء األشخاص كانوا مصابين بفيروس االیدز، لكن أكثرمن نصفهم 
لم یكونوا یعلمون أنهم مصابون بهذا المرض. ومن بين هؤالء 46% من السود و 26% من البيض والبقية من الرجال 

المتحدرین من أصل اسباني.

أميركا والعنف المسلح
•    یقتل أكثر  من 80 شخصا یوميا في أميركا بسبب النزاعات المسلحة.

•    وقعت أعمال عنف في 220 مدرسة بأمریكا خالل األعوام  من 1994 إلى  1999 ادت إلى  مقتل 253 شخصا. 
وترافق 74% من هذه األحداث مع استخدام االسلحة الناریة وفي 60% من هذه الحاالت، كان الشخص المهاجم مزودا 

بمسدس.
•    األطفال األمریكيون معرضون للقتل بالسالح الناري 16 مرة أكثر  من أطفال 25 بلدا متقدما في العالم، وینتحرون 

باسلحتهم 11 مرة أكثر  وقد یقتلون 9 مرات أكثر  في الحوادث المباغتة المتعلقة باالسلحة الناریة.

أرقام  عالمية حول العنف ضد المرأة
•    إن 90 بالمائة من ضحایا العنف األسري هم النساء ونحو 10 بالمائة من الرجال.

•    ان أرقام  االنتحار لدى النساء هو ضعف الرجال.
•    تموت امرأة  واحدة كل 18 ثانية على صعيد العالم.

•    وحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن امرأة  واحدة تتعرض كل 18 ثانية لهجوم أو سوء المعاملة.
•    إن 50 دراسة اجریت في جميع أرجاء العالم، تظهر أن 10 إلى  50 بالمائة من النساء یتعرض لسوء المعاملة 

الجسدیة على ید أزواجهن، وان نحو ثلث حتى نصف هذه الحاالت، تكون سوء المعاملة مصحوبة فيها بالعنف النفسي. 
زیادة تعاطي المخدرات في اوروبا وبریطانيا تحتل المركز األول

•    أعلنت وكالة مكافحة المخدرات التابعة لالتحاد األوروبي أن أرقام  تعاطي المخدرات في هذه القارة تنامت بشكل 
ملفت خالل األعوام  الثالثة االخيرة وقد احتلت بریطانيا المركز األول في هذا المجال.

•    وجاء في التقریر السنوي لوكالة مكافحة المخدرات التابعة لالتحاد األوروبي أن ألف شخص لقوا حتفهم في أوروبا 
عام 2008 بسبب تعاطي الكوكایين.
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•    وورد في هذا التقریر أیضا ان 14 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 إلى  64 عاما في أوروبا جربوا تعاطي 
الكوكایين وكان من بين هؤالء 4 مالیين شخص في عام 2009.

أرقام عالمية لعام 2010 حول موضوعات مختلفة
تعطي األرقام  العالمية التي نشرت في األیام األخيرة من عام 2010 صورة تحليلية عن الوضع على صعيد البيئة والمياه 

والغذاء والصحة والسكان في العالم.

المجتمع واإلعالم
الكتب الجدیدة الصادرة هذا العام     1,000,412

الهواتف الجوالة التي بيعت هذا العام     1,457,451
االموال التي انفقت على االلعاب الكومبيوتریة )بالدوالر األمریكي(    51,930,045

مستخدمو اإلنترنت في العالم     2,053,065,248
عمليات البحث المنجزة على غوغل     1,301,475,893

البيئة
الغابات التي دمرت هذا العام    11,213,035

ثاني أوكسيد الكربون )co2( المنبعث هذا العام )طن(    22,231,388,620
المواد الكيماویة السامة التي القيت في الماء والهواء واليابسة من قبل الصناعات هذا العام )طن(    9,749,783

الغذاء
األشخاص المصابون بسوء التغذیة في العالم في الوقت الحاضر     1,030,671,195

األشخاص من أصحاب الوزن الزائد في العالم في الوقت الحاضر     1,158,210,703
األشخاص المصابون بالسمنة المفرطة في العالم في الوقت الحاضر     344,519,756

الوفيات الناتجة عن المجاعة في الوقت الحاضر     12,232
نفقات انقاص الوزن في أمریكا في الوقت الحاضر )بالدوالر األمریكي(    47,015,038

الماء
الوفيات الناتجة عن األمراض المتعلقة بالمياه في هذا العام     5,024,043

األشخاص الذین ال یحصلون على مياه صالحة للشرب     1,466,163,423

السالمة
الوفيات الناجمة عن األمراض المعدیة     13,442,454

اإلجهاض هذا العام     45,844,389
األشخاص المصابون باالیدز     33,140,027

الوفيات الناجمة عن االیدز لهذا العام     2,031,597
الوفيات الناجمة عن السرطان لهذا العام     7,567,464
الوفيات الناجمة عن المالریا لهذا العام     1,004,809

السجائر التي تم استهالكها     6,505,674,411
الوفيات الناجمة عن التدخين     6,672,557

الوفيات الناجمة عن تعاطي الكحول     1,792,955
االنتحارات هذا العام     1,067,609

األنفاق على المخدرات غير القانونية )بالدوالر األمریكي(    398,280,979,18
الخسائر الناجمة عن حوادث السير على الطرقات لهذا العام    1,256,431

سكان العالم
سكان العالم حاليا     6,894,119,294

الوفيات لهذا العام     60,567,346
الوفيات في الوقت الحاضر    71,497

الحكومة واالقتصاد
األنفاق على الصحة والعالج في بلدان العالم في الوقت الحاضر )بالدوالر األمریكي(     3,735,960,833

األنفاق على التعليم في بلدان العالم في الوقت الحاضر )بالدوالر األمریكي(    2,926,022,642
األنفاق العسكري لدول العالم في الوقت الحاضر )بالدوالر األمریكي(    1,620,914,240

إنتاج السيارات لهذا العام     51,747,639
الكومبيوترات التي بيعت هذا العام     284,769,016

إن بعض المعطيات، تدق أقوى من ذي قبل جرس خطر اندالع األزمات الكبرى، فالغابات واألحراش المدمرة والجياع 
الذین ینتظرون وصول الطعام والوفيات الناجمة عن المجاعة واإلجهاض بشكل شامل والمصابون بمرض االیدز و... 

هي من األحداث التي تعرض الحياة الثقافية والمادیة للبشریة للخطر.
إن جشع ونهم أصحاب الشركات متعددة الجنسيات وطالب السلطة الدولية، والقابعون في المحافل السریة الذین ال 
یفوتون أي فرصة الكمال سلسلة هيمنتهم وبجانب مليارات البشر المنفعلين وفاقدي المأوى لكن المصابين بمئات 

الصدمات الثقافية والحضاریة، قد أزال جميع اآلمال إلصالح وتحسين الظروف.
ولن یكون أحد بمناى ومأمن عن العاصفة الهوجاء القادمة. فهذه العاصفة ستأتي على األخضر واليابس وتقضي على 

الجميع. وفي ظل هكذا وضع:
»وكان أهل ذلك الزمان ذئابا، وسالطينه سباعا، وأوساطه أكاال، وفقراؤه أمواتا«.

ویجب االنتظار، انتظار رجل یقف بشموخ وصالبة وثقة خارج هذه العاصفة الهوجاء. وفي خضم هذا الوضع:

»یأتي على الناس زمان، ال یعز فيه إال الماحل، وال یستظرف إال الفاجر، وال یضعف إال المنصف«.
ویجب إحكام إغالق األحزمة للبحث عن ذلك الرجل. ورفع األیدى للدعاء والنظر إلى  السماء لنقول:

»إلهي عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دیني«.
ویجب التحلي بالصبر وعدم الوقوع في براثن الياس واالحباط، ویجب االستعانة برحمة اهلل. ویتوجب أن نعلم:

»إَِنّ األرض هلَلِهّ یُوِرثَُها َمن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه والعاقبة لِْلُمتَِّقيَن«.
وفي خضم هذا، یجب انتظار الفرج واإلقالع عن اليأس والقول:

»أفضل أعمال أمتي انتظار فرج اهلل«.
إن عقد األمل على عنایة صاحب كل هذه الطيبات، یمكننا من تجاوز هذه العاصفة الهوجاء، وكما قال عليه السالم:

»وإنا غير مهملين لمراعاتكم وال ناسين لذكركم ولو ال ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم األعداء فاتّقوا اهلل جّل جالله 
وظاهرونا على انتبائكم من فتنة قد أنافت عليكم یهلك فيها من حم أجله ویحيي عنها من أدرك أمله وهي إمارة 

الدرار حركتها ومناقشتكم ألمرنا ونهينا واهلل متّم نوره ولو كره المشركون«.
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الشيعة ونظرّيتهم في اإلمامة

بقلم: عبد السالم أجریر 

مقدمة
یجتمع كل طوائف الشيعُة عموما في تمسكهم بعلي بن أبي طالب وبعده أبناؤه -عليهم السالم- كمراجع أساسية في أحكام 

الشریعة وعقيدتها، والقول بإمامتهم، وأفضليتهم على كل من سواهم من الصحابة والتابعين، وأن عليا أولى الناس وأحقهم 
بالخالفة بعد النبي -صلى اهلل عليه وآله وسلم-، وأن اإلمامة بعد موته في ابنه الحسن، واإلمامة بعد موت الحسن في أخيه 

الُحسْين رضي اهلل عنهم. هذه األصول هي التي تجمع كل »الطوائف« الشيعية بجميع أنواعها، واختلفوا في تفصيل هذه 
األصول والتفریعات عنها.

و تميزت الشيعة اإلمامية اإلثنا عشریة )وهي التي تهمنا في هذا المقال وهي أهم الطوائف وأقواها وأكثرها وأخطرها على 
اإلطالق، وهم شيعة إیران ولبنان والعراق وغيرها من البلدان، وإذا أُطلق اسم الشيعة فال ینسحب إلى عليهم( تميزت من 

بين الطوائف األخرى بمعتقدات أهمها: 
- أنها ساقت اإلمامة بعد الحسْين بن علي في ابنه األكبر علي بن الحسين، ثم األكبر فاألكبر من أبناء كل إمام من نسل 

الحسين إلى أن یصل األمر إلى اإلمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري المشهور ب«المهدي« و«القائم« و«الغائب« 
و«الحجة«... ولذلك ُسموا باإلثني عشریة. 

- وأهم ما في اإلمامة القول بعصمة »األئمة«، ألن كل شيعي إمامي یعتقد أن األئمة كلهم معصومون، والعصمة تعني عدم 
جریان الذنب عليهم كليا: صُغر هذا الذنب أم كبُر، سواء كان عن عمد أم عن خطأ؛ كل ذلك ال یجوز في حق األئمة، 

للعصمة التي عصمهم اهلل بها من الذنوب. واإلمام ال یقول شيئا من عند نفسه، بل كل ما یقوله ویفعله هو بإرادة اهلل تعالى 
وبمشيئته ووحيه وتوجيهه.

- ومن أهم مميزات عقيدة اإلمامية اإلثني عشریة القول: ب«البداء«. وب«غيبة اإلمام« أي: غيبة محمد بن الحسن 
العسكري. والقول ب«الرجعة« )رجعة األئمة المظلومين ورجعة المغتصبين لحقهم من الصحابة وبني أمية... ليقتصوا منهم 

قبل یوم القيامة، فهو بعث عندهم بعد الموت قبل البعث األكبر(. وكذا التوسع في القول ب«التقية« مع الكافر و«النواصب« 
)أي غير الشيعة من طوائف المسلمين، وخاصة »أهل السنة«(1. 

والتركيز في هذا المقال على نَظریتهم في اإلمامة دون سواها.
1. الشيعة اإلثنا عشریة ونظرهم إلى العهد اإللهي باإلمامة:

الشيعة اإلمامية اإلثنا عشریة لم یقحموا أنفسهم في االحتماالت والخالفات في كيفية اختيار اإلمام وتنصيبه، فهم یعتقدون 
ویؤمنون أن طریق تنصيب اإلمام طریٌق واحد وهو النص بالوحي الصریح، وإن خفي على المسلمين إدراكه فللتحریف 

الذي قام به الظالمون والمنافقون، أي باختصار فإن منصب اإلمام منصب إلهي وليس بشریا، وال دخل للناس فيه. 
وقد لخص السيد مرتضى العسكري المرجع الشيعي الراحل واختصر القول في مفهوم اإلمامة عند الشيعة بقوله: »أما أتباع 
مدرسة أهل البيت )ع( فإنهم یشترطون في اإلمام بعد النبي أن یكون معصوما من الذنوب، منصوبا من قبل اهلل عز وجل، 

یَّتِي قَاَل اَل  ِهّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما قَاَل َوِمْن ُذرِهّ منصوصا عليه من قبل نبيه )ص(، لقوله تعالى لخليله إبراهيم )ع(: }قَاَل إِن
الِِميَن{ )البقرة: 124(. إذاً فاإلمامة عهد من اهلل یخبر به نبيه عّمن عهد اهلل إليه، كما یخبر عن سائر أوامر  یَنَاُل َعْهِدي الظَّ
اهلل وأحكامه، وأنه ال ینال عهد اإلمامة من اهلل من كان ظالما، وأن كل من لم یتصف بالظلم إلى نفسه وال إلى غيره فهو 

معصوم. وعلى هذا فاإلمامة عهد وتعيين من اهلل، والرسول مبّلغ إیاها، ویَلزمها العصمة. وقد تحقق هذان الشرطان في أئمة 
أهل البيت )ع(«(2

مفهوم كالم السيد مرتضى العسكري أن الشيعة اإلمامية- تعتبر أن كل من تقدم عليا، المنصوص عليه عندهم بالنص، في 
الخالفة فهو ظالم، وعهُد اهلل ال ینال الظالمين وال یصيبهم، لذلك بطلت كل إمامة من قبله.

ولكن تفسير »الظلم« في اآلیة بمطلق المعصية ال یستقيم، ویرّده التاریخ والواقع، وكم من عاص نال إمامة وحكم المؤمنين 
وتمتع بها وفعل المعاصي حتى مات دون عقاب في الدنيا ! ولهذا یكون المعنى األقرب: ال ینال عهَد اهلل بالنجاة في اآلخرة 

الظالمون، أو یكون الظلم هنا بمعنى الشرك كما حكاه القرطبي عن سعيد بن جبير.3
اللهم إال إذا كان المراد من العهد في اآلیة النبوة والوالیة الربانية، وهو المعنى الذي اختاره الطبري في تفسيره بعد أن ذكر 
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تفسيرات أخرى محتملة أیضا)4(. وعلى هذا المعنى للعهد فإنه ال یناله الظالمون، وال ینال هذا العهد وال یصيب الظالمين.
وأظن أن السيد العسكري ومعه الشيعة یقصدون هذا المعنى األخير، ویعوضون النبوة باإلمامة، ومقام اإلمامة ال یختلف 

كثيرا عن مقام النبوة عندهم، فكال المقامين اختيار إلهي وتنصيص رباني ومحفوف بالعصمة من األخطاء.
2. الشيعة والتنصيص على اإلمام علي في الخالفة:

یذكر الشيعة مجموعة من النصوص تشير صراحة أو ضمنا إلى التنصيص على علي من قبل النبي بالخالفة. فمثال یقول 
عالمة الشيعة الِحلِّي محتجا لوصایة علي ووالیته وإمامته بعد النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم مباشرة: »البرهان الحادي 

الِِميَن{، روى الفقيه بن المغازلي  یَّتِي قَاَل اَل یَنَاُل َعْهِدي الظَّ ِهّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما قَاَل َوِمْن ُذرِهّ عشر: قوله تعالى }قَاَل إِن
الشافعي عن ابن مسعود قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: »انتهت الدعوة إلي وإلى علي، لم یسجد أحدنا لصنم قط. 

فاتخذني نبيا واتخذ عليا وصيا. وهذا نص في الباب««)5(.
وقد رد علماء اإلسالم كل حدیث في التنصيص صراحة إما لكذبه أو ضعفه من حيث السند. فمثال یقول ابن تيمية معلقا 

على قول الِحّلي السابق: »والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا، ]أي صحة الخبر[. الثاني: أن هذا الحدیث كذب 
موضوع بإجماع أهل العلم بالحدیث...«. ثم ساق ابن تيمية أدلة أخرى نقلية وعقلية على عدم صحة هذا المعنى)6(.

أما اإلمامة عند أهل السنة فليست ركنا من الدین كما عند الشيعة، إنما هي أمر عظيم من أمور المسلمين، به تُصان بْيضة 
اإلسالم وبه یُبنى َصْرُحه ویُحمى أركانه.

قال اإلمام اللقاني صاحب »جوهرة التوحيد«:
فليس ركنا یُعتقد في الدین ** وال تِزْغ عن أمره المبين

إال بكفر فانبَذنَّ عهـــــده ** فاهلل یكفينا أذاه وحـــــده)7(
وصاحب الجوهرة هنا یلخص ما في معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقد فصل أهل السنة متى تنعقد اإلمامة 

ومتى تُنقض، وليس هذا باب ذكر ذلك.
أما بالنسبة للشيعة اإلمامية، فاإلمامة عندهم ركن ركين من أركان الدین، بل هي أعظم ما نُودي به في اإلسالم، فقد روى 
َّا َعَرْضنَا اأْلََمانََة  اإلمام الكليني الشيعي بسنده إلى »أبي عبد اهلل عليه السالم ]أي جعفر الصادق[ في قول اهلل عز وجل: }إِن
َُّه َكاَن َظُلوًما َجُهواًل{ )األحزاب: 72(  َماَواِت َواأْلَْرِض َوالِْجبَاِل فََأبَْيَن أَْن یَْحِمْلنََها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإْلِنَْساُن إِن َعَلى السَّ

قال: هي والیة أمير المؤمنين عليه السالم ]أي: علي بن أبي طالب[«)8(.

3. مسألة الخالص بمجرد اإلیمان باإلمام:
وترى اإلماميُة اإلثنا عشریة أنه یكفي في اإلنسان أن یؤمن باإلمام فيكتب له النجاة، ولو كان ُمذنبا عاصيا فإن مآله في 

النهایة النجاة حتى ولو ُعذب، أما من ال یؤمن باإلمام على طریقة اإلثني عشریة فمخلد في النار.
فقد روى الشيخ المفيد )336–413 هـ(، )وهو من كبار رجال الشيعة، ویلقب ب«فخر الشيعة« و ب«الشيخ المفيد« و 

ب«ابن المعلم«(. روى بإسناده إلى األصبغ بن نباتة قال: »أتيت أمير المؤمنين صلوات اهلل عليه ]یقصد عليا عليه السالم، 
وهو الذي یلقب بأمير المؤمنين من بين سائر أئمة الشيعة[ ألسلم عليه فجلست أنتظره، فخرج إلي، فقمت إليه فسلمت 

عليه فضرب على كفي ثم شبك أصابعه في أصابعي، ثم قال: یا أصبغ بن نباتة ! قلت: لبيك وسعدیك یا أمير المؤمنين، 
فقال: إن ولينا ولي اهلل، فإذا مات ولي اهلل كان من اهلل بالرفيق األعلى وسقاه من النهر أبرد من الثلج، وأحلى من الشهد، 

 ُ ُل اهللَّ وألين من الزبد، فقلت: بأبي أنت وأمي وإن كان مذنبا؟ فقال: نعم، وإن كان مذنبا، أما تقرأ القرآن: }فَُأولَئَِك یُبَدِهّ
ُ َغُفوًرا َرِحيًما{ )الفرقان: 70(؟ یا أصبغ! إن ولينا لو لقي اهلل وعليه من الذنوب مثل زبد البحر  َسيِهّئَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اهللَّ

ومثل عدد الرمل لغفر اهلل له إن شاء اهلل تعالى«)9(.
4. عصمة اإلمام:

عقيدة »العصمة« من أعظم المبادئ التي قامت عليها عقيدة الشيعة، وهي تعني عندهم أن اإلمام ال یعصي اهلل أبدا، وأنه 
مسدد من السماء في فعله وقوله، فال یخطأ وال ینسى، وال تسري عليه النقائص البشریة مثل ما تسري على باقي البشر. 

وعلى هذا، ال یجب مخالفته، وال یجوز مناقشة قوله، وحكمه ال راّد له، ألنه حكم اهلل، وألنه معصوم من الخطأ، وغيره غير 
معصوم)10(.

- فعلي بن أبي طالب لم یكتب عليه الملكان الموكالن به عليه ذنبا منذ ُولد)11(.
- وما أصاب األئمة من العدوان والظلم ليس بما كسبت أیدیهم، بل »هم أهل الطهارة معصومون«. وإنما تصيبهم المصائب 

ليأجرهم اهلل عليها من غير ذنب)12(.
5.  مسألة الخروج على اإلمام الجائر:

یتهم بعض مفكري الشيعة أهَل السنة بأنهم أصحاب »مدرسة الصبر السياسي« واالنقياد للسلطان ولو كان هذا السلطان 
طاغية آِمراً بالمنكر! وهذا المذهب، في رأیي، لم یقل به أحد من أهل العلم یعتد بكالمه)13(. ألنه قد تقرر شرعا وعرفا: 

»أْن ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق«. 
وإنما االختالف الحاصل بين أهل السنة والشيعة في المسألة یتلخص في أن الشيعة لما اعتقدوا تنصيب اإلمام أمرا إلهيا، 

وأن اإلمامة بالنص، واإلمام معصوم... كان مناسبا لهذا االعتقاد أن یوجبوا الخروج على أي إمام ليس منصوصا عليه 
شرعا؛ ألن بيعة غير اإلمام الشرعي، أمر ال یثبته أحد من العقالء. ولكن األمر المناقش فيه مع الشيعة في دعوى التخصيص 

والتنصيص على اإلمام من قِبل الشرع. أما لو ثبت األمر بالنص شرعا لما كان لالختالف موجب بين جميع المسلمين.
وبعد النظر والتأمل، یظهر أن أهل السنة والجماعة ال یوجبون خلع البيعة والخروج على اإلمام إال إذا جهر بفسقه، وعطل 
الحدود، وأتى بالعظام كالكفر، أّما عدا ذلك فإنه یُطاع حسب المستطاع، فإن كان صالحا في نفسه، عادال مع رعيته، فلنا 

عدله وصالحه، وإن كان فاسقا في نفسه، عادال مع رعيته، فلنا عدله وعليه فسقه، وإن كان فاسقا في نفسه، جائرا مع 
رعيته، وجب الخروج عليه قدر المستطاع.

وهذه النظرة الواقيعة للحاكم والمسؤول هي التي تسير عليها جل األنظمة المتقدمة الحدیثة اليوم، فأهم شيء في تولية 
الحكم والرئاسة هو خدمة الصالح العام، والعدل بين الناس، وتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية. أما الصالح والتقوى 

والورع فأمر مطلوب محبوب، لكنه مسألة راجعة إلى باطن اإلنسان، وال یُمكن ضبطها ومراقبتها، لذلك كان الحد الواجب، 
والفرض األساس في الحاكم أو اإلمام أن یكون عادال مع رعيته، مقيما لهم شرع اهلل، مؤدیا لهم حقوقهم. فإن زاد على هذا 

بالتقوى والورع فهو خير.
ویلخص هذا المعنى حدیث رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي اتفق عليه البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر 

رضي اهلل عنهما –واللفظ لمسلم- عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال: »على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما 
أحب وكره، إال أن یُؤمر بمعصية، فإن أُِمر بمعصية فال سمع وال طاعة«)14(.

ُسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكْم{ )النساء:  َ َوأَِطيُعوا الرَّ َِّذیَن آَمنُوا أَِطيُعوا اهللَّ وقد ذكر اإلمام الطبري في تفسيره قوله تعالى: }یَا أَیَُّها ال
59(، أن السمع والطاعة مشروطان بشرطين: األول: أن یكون تصرف اإلمام موافقا لطاعة اهلل. الثاني: أن یكون فيه مصلحة 

للمسلمين، وال طاعة واجبة إلمام جائر. فقد قال بعد أن ذكر اختالف العلماء في المقصود من »أولي األمر« في اآلیة: 
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»وأولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم األمراء والوالة، لصحة األخبار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
باألمر بطاعة األئمة والوالة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة. كالذي ]ُحدث به الطبري[ عن أبي هریرة، أن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم قال: »سيليكم بعدي والة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، 

وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم...وكالذي ]ُحدثه[ عن عبد اهلل، عن النبي صلى اهلل عليه 
وسلم قال: »على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره إال أن یؤمر بمعصية فمن أمر بمعصية فال طاعة««.

ثم یقرر الطبري األمر بقوله: »فإذا كان معلوما أنه ال طاعة واجبة ألحد غير اهلل أو رسوله أو إمام عادل، وكان اهلل قد أمر 
بقوله: }أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم{ بطاعة ذوي أمرنا، كان معلوما أن الذین أمر بطاعتهم تعالى ذكره 

من ذوي أمرنا هم األئمة ومن واله المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضا القبول من كل من أمر بترك معصية 
اهلل، ودعا إلى طاعة اهلل، وأنه ال طاعة تجب ألحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إال لألئمة الذین ألزم اهلل عباده 
طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم یكن 

هلل معصية. وإْذ كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأویل دون غيره«)15(.
ویزید هذا األمر وضوحا ما رواه البخاري بسنده إلى َعلِي –عليه السالم-: »أَنَّ النَّبِي صلى اهلل عليه وسلم بََعَث َجْيشًا َوأَمََّر 

ََّما فََرْرنَا ِمْنَها، فََذَكُروا لِلنَّبِي صلى اهلل عليه  َعَلْيِهْم َرُجاًل، فََأْوقََد نَاراً َوقَاَل: اْدُخُلوَها. فََأَراُدوا أَْن یَْدُخُلوَها، َوقَاَل آَخُروَن: إِن
ََّما  وسلم فََقاَل لِلَِّذیَن أََراُدوا أَْن یَْدُخُلوَها: لَْو َدَخُلوَها لَْم یََزالُوا فِيَها إِلَى یَْوِم الِْقيَاَمِة. َوقَاَل لآِلَخِریَن: اَل َطاَعَة فِي َمْعِصيٍَة، إِن

اَعُة فِي الَْمْعُروِف«)16(. الطَّ
ویشرح هذه المسألة اإلمام القرطبي في تفسيره جيدا فيقول: »فأما أهل الفسوق والَجْور والظلم, فليسوا له ]أي: عهد اهلل 

الِِميَن{، ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي  إلبراهيم أن یجعل من نسله أئمة[ بأهل؛ لقوله تعالى: }اَل یَنَاُل َعْهِدي الظَّ
رضي اهلل عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج. والذي عليه األكثر من العلماء أّن الصبر على اإلمام 

الجائر أْولى من الخروج عليه؛ ألن في منازعته والخروج عليه استبدال األمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطالق أیدي 
السفهاء. والفساد في األرض... قال ابن ُخَویْزَمنداد: »وكل من كان ظالما لم یكن نبيا وال خليفة وال حاكما وال مفتيا، وال 

إمام صالة...غير أنه ال یُعزل بفسقه حتى یعزله أهل الحل والعقد««)17(.
وإذن فالكالم ليس مطلوقا على عواهنه من أن أهل السنة یخضعون لكل من تسلط عليهم، ویباركون لكل سلطان استولى 

عليهم، ولو كان فاجرا طاغية! بل األمر یتوقف على مصلحة األمة في الخروج على اإلمام؛ فإذا كان هذا الخروج ُمفضيا 
إلى مفسدة أكثر من مفسدة الحاكم الجائر، فال ینبغي الخروج عليه، ألن النهي عن المفسدة إذا كان سيُجّر إلى مفسدة 

تساویها أو إلى مفسدة أكثر منها ال یُنهى عنها ابتداءا، فالصواب أن یُصبَر على المفسدة األولى )حفاظا على األمن وتجنبا 
للفتنة(.

خاتمة وخالصة:
رأنا باختصار في هذا المقال كيف ینظر الشيعة اإلمامية إلى منصب اإلمام، فهم یرونه منصبا مقدسا ال شورى حوله وال 
اختيار فيه وال استفتاء عليه، بل مخصوص في علي بن أبي طالب عليه السالم وفي أشخاص معينين من بنيه من بعده، 

وكل إمام سابق ینص على إمام الحق بالنص والتصریح. وكان إذن من الطبعي أن یكفر الشيعة كل من ولي الخالفة 
واإلمامة بعد موت النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم من غير األئمة اإلثني عشر ولو كانوا من آل البيت كإسماعيل بن جعفر 

الصادق )التي تُنسب إليه الشيعة اإلسماعيلية( وزید بن علي )الذي تُنسب إليه الزیدیة( وغيرهم كثير.
وهكذا حتى وصل األمر إلى محمد بن الحسن العسكري الذي غاب في غار ساموراء حسب الروایة الشيعية، فغاب معه 

كل شيء وانقطعت اإلمامة بغيابه، ولكن طالما أن األرض ال تخلو من حجة اهلل تعالى على خلقه فهو اآلن حي یرزق 
في سردابه، وإمامته قائمة ولو مع عجزه، وسوف یخرج في وقت ما فتنتهي الغيبة الكبرى برجوعه فيقتل أعداءه من أهل 

السنة... 
وإلى حين عودته فال بد من تصریف أعمال شریعة الشيعة، وهذا الدور الذي یقوم به الشيوخ المراجع الشيعية في كل زمان.

وكان من الضروري أیضا أن توجد منظومة سياسية متكاملة تتوافق مع المذهب الشيعي في الحكم بعد الثورة اإلیرانية، 
وهذا األمر هو الذي تكفل به مرشد الثورة الشيعية الراحل الخميني بوضعه –وبإحكام- لمسألة »والیة الفقيه« التي سّدت 

مسّد غياب اإلمام عن الساحة السياسية.

واهلل تعالى الهادي إلى الصواب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ هامش اإلحاالت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أستاذ باحث في الفكر اإلسالمي والتاریخ.

1.  یُنظر التفصيل في الكتب التالية: 
فرق الشيعة، أبو محمد الحسن بن محمد النوبختي )القرن 3هـ(، تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم، المكتبة   -

األزهریة للتراث، القاهرة-مصر. ص 111.
الشيعة والتشيع، سعد رستم، دار األوائل، دمشق-سوریة، الطبعة األولى: 2008م. ص 66 وما بعدها.  -

معالم المدرستين )خالصة األجزاء الثالث(، السيد مرتضى العسكري, اختصرها: السيد سليم الحسني، دار البنيان.   .2
ص 138.

وینظر أیضا الكتاب األصل: معالم المدرستين، مرتضى العسكري، مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي ألهل   -
البيت )ع(، الطبعة الثانية: 1426هـ. األجزاء: 3. 562/1، و569.

3.  یُنظر كتاب: »الجامع ألحكام القرآن«، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت 671هـ(؛ تحقيق 
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي؛ مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة األولى )1427ه-2006م(؛ عند تفسير قوله تعالى: 

}قال ال ینال عهدي الظالمين{، ج الثاني ص 369. 
وقد ذكر اإلمام الطبري في تفسيره هذا القول أیضا ضمن األقوال األخرى )یُنظر »جامع البيان في تأویل القرآن«، أبو 

جعفر محمد بن جریر الطبري )310 هـ(، تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة هجر، الطبعة األولى:1422 هـ- 
2001م، القاهرة، ج2 ص514(.
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ینظر تفسير الطبري: )511/2(.  .4
منهاج الكرامة في إثبات اإلمامة«، جمال الدین أبو منصور الحسن بن سدید الدین بن المطهر الحلي المشهور عند   .5
الشيعة ب«العالمة« )648-736هـ(، تحقيق: عبد الرحيم بن الشيخ حسين مبارك؛ مؤسسة عاشوراء للتحقيق والدراسات 

اإلسالمية, مشهد-إیران: 1421ه. ص 125.
وابن تيمية ألف كتابه »منهاج السنة النبویة« في الرد على هذا الكتاب البن مطهر الحلي. ینظر »منهاج السنة النبویة في 
نقض كالم الشيعة والقدریة«، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية )671هـ - 628هـ(؛ دار الحدیث-القاهرة: 

1425ه-2004م. ج السابع ص 74.
منهاج السنة النبویة، ج 7 ص 74.  .6

جوهرة التوحيد؛ أبو األمداد برهان الدین إبراهيم الّلقاني المالكي )ت 1041هـ( مع شرح الجوهرة، لإلمام إبراهيم   .7
بن أحمد الباجوري الشافعي )1198-1277ه(، دون دار نشر، دون تاریخ. ص 364 و 366. 

أصول الكافي«، أبو جعفر محمد بن یعقوب الكليني )ت 328هـ(؛ منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات،   .8
بيروت-لبنان، الطبعة األولى: 1426ه - 2005م. )245/1–246(. 

وكتاب »الكافي« هذا أول الكتب األربعة التي عليها مدار عقيدة وفقه الشيعة اإلثني عشریة، وهي، باإلضافة إلى كتاب 
»الكافي«: »ما ال یحضره الفقيه« البن بابویه القمي الشهير بالشيخ الصدوق، و »االستبصار« و »التهذیب« كالهما لشيخ 

الطائفة أبو جعفر الطوسي صاحب »تفسير البيان«. 
ورغم أن بعض النقاد من كبار الشيعة صرحوا بأن في كتاب الكليني أحادیث ال تصح نسبة إليه وال نسبة إلى من فوقه، إال 

أن جمهور اإلمامية اإلثني عشریة تعتقد أن ما بين دفتيه صحيح ك«صحيح البخاري« عند السنة. ویردون بشدة على من 
یحاول التشكيك في بعض أحادیثه. ومن المعاصرین الذین ردوا جملة من أحادیثه: السيد مرتضى العسكري. ]ینظر: معالم 

المدرستين، خالصة األجزاء الثالث؛ ص 516[.
االختصاص«، الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبد اهلل، العكبري، البغدادي )413هـ(.   .9

)نسخة إلكترونية(. ص 66.
10.  یُنظر: »تفسير القمي«، أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي )كان حيا سنة 307هـ(، مؤسسة األعلمي، بيروت، 

الطبعة األولى:1991. )306-305/1(.
11.  تفسير القمي« )366/1(.

12.  یُنظر: »أصول الكافي« للكليني، كتاب الحجة: »باب نادر جامع في فضل اإلمام وصفاته«، )113/1 وما بعدها(.
13.  ینظر على سبيل المثال ما كتبه مرتضى العسكري عند كالمه حول »مناقشة االستدالل بأن الخالفة تقام بالقهر 

والغلبة« من كتابه: »معالم المدرستين«، خالصة األجزاء الثالث؛ ص 134 إلى 136. 
وینظر أیضا الكتاب األصل »معالم المدرستين«: )562-558/1(.

ینظر: »مختصر صحيح مسلم«، الحافظ زكي الدین عبد العظيم المنذري )581-656ه (؛ دار ابن حزم، بيروت-  .14
لبنان؛ الطبعة األولى: 1424ه-2003م. كتاب اإلمارة: باٌب إذا أمر بمعصية: فال سمع وال طاعة، ص 328. 

ویُنظر: »صحيح البخاري«، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري )194-256ه( بعنایة احمد محمد شاكر، مطبعة 
بوالق-مصر: 1313ه. كتاب األحكام: باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية. ج 9 ص 63.

15. تفسير الطبري: )187-174/7(.
صحيح البخاري، بعنایة أحمد شاكر. كتاب األحكام: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق؛ ج 9, ص 88.  .16

تفسير القرطبي، ج 2 ص 370.  .17
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شيخ األزهر:الشيعة ليسوا بكفار و نحن نصلي وراءهم
 

شن شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب هجوما حادا على بعض الفضائيات الدینية بسبب تكفير الشيعة، مشيرا إلى انه ال 
یوجد مبرر واحد لتكفيرهم ال من القرآن وال من السنة، قائال “نحن نصلي وراء الشيعة فال یوجد عند الشيعة قرآن آخر 

كما تطلق الشائعات “.
وأكد الطيب خالل حواره لصحيفة “النهار” اللبنانية انه ال یوجد خالف بين السني والشيعي یخرجه من اإلسالم، إنما هي 
عملية استغالل السياسة لهذه الخالفات كما حدث بين المذاهب الفقهية األربعة, وقال “كل الفروق بيننا وبينهم هي مسألة 

اإلمامة".
ودعا شيخ األزهر إلى وحدة األمة اإلسالمية , وكذلك تجميع المسلمين على رؤیة واحدة مع اختالف االجتهاد، موضحا 

انه مستعد لزیارة أي مكان یجمع المسلمين, وأنه إذا قام بزیارة العراق فإنه سيزور النجف بصفة خاصة.
وأعرب عن أمنياته بأن تكون زیارته إلى العراق بعد حسم مسألة تشكيل الحكومة الجدیدة ألن ذلك من األمور التي 

تؤذیه.
وأوضح انه ليس لدیه مانع من الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية في الداخل هي هدفه، وكذلك 
الوحدة العربية واإلسالمية ثم السالم العالمي الن هذه هي رسالة القرآن, والرسول عليه الصالة والسالم أرسل للعالمين 

حتى لغير المؤمن به.
وقال “ إننا كمسلمين نحرص على بقاء المسيحيين في الشرق ألن بقاءهم وازدهارهم تعبير عن ثراء حضارة الشرق 

روحيا ومعنویا وثقافيا ودليل على أن اإلسالم دین التسامح والتعایش وقبول اآلخر “ , مؤكدا ان حریة العبادة مكفولة 
وحریة الضمير یقررها اإلسالم .

وأوضح اإلمام األكبر أن “األزهر الشریف، جامع وجامعة، ومعبر عن حكم اإلسالم وعن ضمير المسلمين، وهو ليس سلطة 
سياسية وإنما حامل رسالة ومكانة معنویة، ومن ثم فاالعتبارات التي تحكم األزهر الشریف ليست هي االعتبارات التي 

تمليها االلتزامات الدولية على المسئولين السياسيين".
ولفت إلى أن األزهر الشریف بحكم مسؤوليته الشرعية ال یستطيع إال أن یعبر عن ضمير الجماهير اإلسالمية تجاه العدوان 
اإلسرائيلي الغاشم واالحتالل اآلثم وتدنيس المقدسات, وحصار غزة الصامدة, وما یعانيه إخواننا من فلسطين في كل یوم.

وجدد الطيب رفضه لمصافحة أي مسئول إسرائيلي ما دامت الحقوق الشرعية للفلسطينيين مسلوبة, وهذا ال یعني موقفا من 
اليهود كأصحاب دیانة نحترمها وكأهل كتاب" .

وقال “إن االختالف في التراث اإلسالمي موجود منذ عهد الصحابة وجميعهم على صواب “اختالفهم رحمة”، مؤكدا أن 
“التراث اإلسالمي متنوع نجد فيه الرأي والرأي اآلخر والثالث والرابع، وإال ما معنى المذاهب األربعة مختلفة ومتعایشة 

في اإلسالم، بل أن فقهاء المذاهب الواحد یختلفون ومع ذلك یتعایشون".
وأضاف أن العقلية اإلسالمية عقلية نقدیة تنظر إلى الرأي والرأي اآلخر، والفكرة والفكرة األخرى، وتفند النظریة وتنتقد، 
هذا هو عمل التراث في داخل العقلية اإلسالمية” مؤكدا أن “القرآن الكریم یوضح أن االختالف سنة كونية، فاالختالف 

في اللغة واالختالف في الجنس والعقيدة، والقرآن یقر حقيقة االختالف، وهو مقصد من مقاصد الخلق .

قضية الغدير حقيقة تاريخية

ان كثيراً من المحدثين و المؤرخين و المفسرین ذكروا أنه ، نزلت آیة » یا أیها الرسول بّلغ ما أنزل اليك من ربّك وان 
لم تفعل فما بّلغت رسالته واهلل یعصمك من الناس واهلل ال یهدى القوم الكافرین« ) سورة المائدة / 67 ( نزلت اآلیة یوم 
الغدیر و ذلك یوم 18 من ذى الحجة الحرام سنة العاشرة من الهجرة و فى منطقة تدعى ب »غدیر خم« بقرب الجحفة 

وعند رجوع الرسول األكرم )ص( من حّجة الوداع .  فبعد نزول هذه اآلیة التى هى امر من اهلل تبارك و تعالى فى تبليغ 
الرسالة و اكمالها ، جمع النبى )ص ( المسلمين الذین كانوا یرجعون من الحج الى جانب مناطقهم و بالدهم و انتظر حتى 
جاء الباقى من الحجاج و ذلك فى رابعة النهار و على رغم تعبهم من السفر و وسط أضواء الشمس و اشعاتها الساخنة 
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و على ما نقل فى التاریخ أن عدد المسلمين كان مأة الف او یزیدون والنبى األكرم )ص( صعد المنبر و ألقى خطابا تامًّا ، 
فأخذ بيد على )ع( فرفعها ، حتى نظر الناس الى بياض ابطى رسول اهلل )ص( و على )ع( ، و قال : » أیها الناس ، ألست 

أولى منكم بأنفسكم ؟ قالوا : بلى یا رسول اهلل ، قال من كنت مواله فعلى مواله ، أللهم وال من وااله و عاد من عاداه ، 
وأنصر من نصره وأخذل من خذله و أدر الحق معه كيف ما دار « .

ان نزول آیة التبليغ فى حق على أمير المؤمنين ، مما دلّت عليه الروایات المتواترة فى كتب الحدیث ، والتفسير و التأریخ 
والكالم و الفقه . ونص األعاظم من الجمهور على صحة تلك الروایات والوثوق بها والركون اليها مما ال شك فيه .و 

قد جمع منها العالمة األمينى فى كتابه » الغدیر« ج2 ص 25 ، والعالمة الفيروز آبادى فى كتابه » فضائل الخمسة من 
الصحاح الستة « والعالمة السيد شرف الدین العاملى فى كتابه » المراجعات « و فى كتابه اآلخر » النص و االجتهاد « 

طائفة ال باس بها من الكتب المعتبرة و المصادر المهمة عند القوم ، فمن اراد التفصيل فاليراجعها و غيرها من كتبهم. 
و كذلك حدیث الغدیر قد نقل فى كثير من المصادر المهمة و المعتبرة عند اهل السنة و الجماعة ، منها : شواهد التنزیل 

ج1 / 17 ، الدر االمنثور ج2 / 298 ، فتح القدیر ج3 / 57 ، روح المعانى ج6 / 168 ، المنار ج6 / 463 ، تفسير 
الطبرى ج6 / 198 ، الصواعق المحرقة ص 75 ، تفسير ابن كثيرج2 / 14 و تاریخ بغداد ج 8 / 290 و غير ذلك من 

المصادر المعتبرة االخرى. 
إن حدیث الغدیر من االحادیث المتواترة و نقلها كثير من المصادر المعتبرة سنة و شيعة . أما الخالف بين علماء الشيعة 

و السنة في داللته و علماء اهل السنة یعتقدون أن كالم النبي األكرم )صلي اهلل عليه وآله و سلم ( في تلك الواقعة حينما 
یقول » من كنت مواله فهذا علي مواله «   ان لكلمة مولي في العبارة  عدة معاني في اللغة  ، منها : الولي كما یقول الرسول 

) صلي اهلل عليه و آله و سلم (:  »أیما امراة نكحت بغير اذن موالها ...  « یعني بغير اذن وليها . وفي القران : » ذلك بان 
اهلل مولي الذین آمنوا و أن الكافرین ال مولي لهم «

 ومنها : العصبة كما في القرآن :  » و انّي خفت الموالي من ورائي« 
ومن المعاني األخري هي : المعتق و الناصر  و مقصود النبي )ص( من كلمة مولي  ، اما ناصره علي دینه و حاميا عنه 

بظاهري و باطني و سري و عالنيتي و اما مقصوده )ص( من كنت محبوبا عنده و وليا له فعلي مواله بمعني محبوبه . و 
الرسول االكرم )ص( لم یبين للمسلمين في خطابه للناس أن مقصوده االمامة و الخالفة و اذا كان مقصوده هذا فيجب عليه 
أن یبيّن لهم كما بيّن القبلة و عدد ركعات الصلوة  و غير ذلك من الشبهات في داللة الحدیث . ثم یقول علماء السنة : من 
المعلوم أن علي ابن ابي طالب )ع( قد بایع ابا بكر بالخالفة بعد وفاة النبي )ص( فهل یعقل أن عليا ابن ابي طالب بایع أبا 

بكر و أخفي حدیثًا سمعه من رسول اهلل )ص( یكّلفه بالخالفة و ینّص فيه خالفته ثم لم یحتّج عند استخالف ابي بكر لعمر 
بانه أحق منه لنص النبي  )ص(علي امامته و كذلك لماذا شارك في الشوري للخالفة بعد مقتل عمر ابن خطاب ؟

اما االجابة علي شبهاتهم 
اوال ان النبي )ص( قال قبل أن یقول » من كنت مواله فعلي مواله « قال : الست أولي منكم بأنفسكم ؟ قالوا بلي فقال  » 

من كنت مواله فهذا علي مواله « فسؤال النبي من المسلمين : ألست أولي منكم بانفسكم  و اجابتهم بكلمة  » بلي « له 
داللة واضحة  علي أن الرسول أراد الوالیة المطلقة لنفسه علي المسلمين و هذا اشارة الي اآلیة القرانية التي تقول » النبي 
اولي بالمؤمنين من أنفسهم ... « ) احزاب / 6 ( فبعد هذا السؤال و اجابتهم ، قال لهم : من كنت مواله فهذا علي مواله . و 

هذا قرینة علي أن مقصود النبي كان امامة علي ابن ابي طالب )ع( و والیته علي المسلمين 
القرینة األخري علي داللة حدیث الغدیر في امامة علي ابن ابي طالب )ع( هي أن الرسول االكرم )ص( قد جمع المسلمين 
و یعادل عدد المسلمين الراجعون من الحج المجتمعون في الغدیر مأة ألف شخصا او یزیدون و قد جمعهم علي رغم تعبهم 
من السفر و وسط أضواء الشمس و اشعاتها الساخنة و فعل ما فعل . فقضية المحبّة و المودة ليست ذات أهمية كبيرة حتي 

جمعهم في تلك المنطقة و ليست قضية جدیدة الن القرآن الكریم یأمر المسلمين باتخاذ المؤمنين اولياء و امرهم بمودة 
اهل البيت )ع( و جعل أجر الرسالة ، مودتهم كما یقول في آیة المودة : » قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودة في القربي «
اضافة الي أن الناس بعد ذلك اجتمعوا حول علي ابن ابي طالب للتبریك و كانوا یباركوه و حتي جائه عمر ابن خطاب و 
قال بّخ بّخ لك یابن أبي طالب اصبحت موالي و مولي كل مؤمن ومؤمنة و الناس ال زالوا یبایعوه و یباركوه . و في هذه 

المراسيم قد أنشد بعض الشعراء أشعارهم بامر من النبي )ص(  في شأن و مناقب علي ابن ابي طالب )ع(
هذه قضية الغدیر الواضحة داللتها والتي ال ابهام و ال تعقيد فيها و اما ما وقع في التاریخ فال یمكنه ان یغيّر الحقيقة و ان 

الشيعة ال یجعلون التاریخ و االحداث التاریخية محكّا لدینهم بل یراجعون الي الكتاب و السنة الصحيحة و العترة النبویة و 

یطبقون عقائدهم علي وفق  هذه المنابع .

التوسل

السؤال: هل االستعانة من غير اهلل یعارض التوحيد؟
الجواب: كما ان الموحد ال یعبد غير اهلل ال یستعين اال به. و لهذا نرى ان اهلل تعالى عطف التوحيد فى استعانته الى التوحيد 
فى عبادته و امر المسلم ان یقول فى صلواته اليومية )ایاك نعبد و ایاك نستعين( و الفصل بين هذین و القول بحرمة عبادة 

غير اهلل و جواز االستعانة بغيره تعالى یخالف القرآن. فالمسلم ال یعبد اال اهلل و ال یستعين اال به.
هذه من جهة. لكن العقالء موحدین كانوا ام غير ذلك و االنبياء و االولياء كلهم یستعينون بغير اهلل فى حياتهم اليومية و اهلل 

تعالى امرنا فى القرآن باستعانة غيره: )فاستعينوا بالصبر و الصالة)
السؤال: هل االستعانة من غير اهلل یعارض التوحيد؟

الجواب: كما ان الموحد ال یعبد غير اهلل ال یستعين اال به. و لهذا نرى ان اهلل تعالى عطف التوحيد فى استعانته الى التوحيد 
فى عبادته و امر المسلم ان یقول فى صلواته اليومية )ایاك نعبد و ایاك نستعين( و الفصل بين هذین و القول بحرمة عبادة 

غير اهلل و جواز االستعانة بغيره تعالى یخالف القرآن. فالمسلم ال یعبد اال اهلل و ال یستعين اال به.
هذه من جهة. لكن العقالء موحدین كانوا ام غير ذلك و االنبياء و االولياء كلهم یستعينون بغير اهلل فى حياتهم اليومية و اهلل 

تعالى امرنا فى القرآن باستعانة غيره: )فاستعينوا بالصبر و الصالة.(
و قال تعالى فى ذكر ذى القرنين انه استعان من اهل ارض یأجوج و مأجوج: )و ما مكننى فيه ربى خير فاعينونى بقوة(. و 

امر المسلمين بأن اذا استعانهم احد عليهم نصره )و ان استنصروكم فى الدین فعليكم النصر.(
فما هو التكليف؟ فمن جهة اكد القرآن بأن االستعانة من اهلل تعالى وحده و من جهة اخرى یأمر باالستعانة من غيره. 

فيجب التحقيق فى االستعانة التى هى هلل وحده و تعيين الفرق بينه و بين االستعانة من الغير الذى هو محور اساسى من 
محاور الحياة فلنوضح.

ان االستعانة باهلل یتصور على قسمين:
اولها ان نستعين بشىء مع االعتقاد بأن فاعليته مستندة باهلل تعالى و أنه یمكنه العون و حل المشاكل باذن اهلل و بالقدرة 

التى اعطاها اهلل تعالى ایاه.
هذه االستعانة ليست منفصلة عن االستعانة باهلل ألنها تحمل اعترافا ضمنيا بأن اهلل هو الذى اعطى هذه القدرة له و إن اراد 

اخذه منه. الزارع الذى یستعين من الماء و الشمس و االرض فى زرعه فى الحقيقة یستعين باهلل الذى اعطى قدرة النمو الى 
البذرة.

ثانيها االستعانة بالغير، آدميا كان ام غير آدمى، مع االعتقاد بأنه مؤثر مستقال عن اهلل تعالى. الشك ان هذه االستعانة تعتبر 
عبادة و هى شرك باهلل. فالزارع اذا اعتقد ان لالرض او الشمس او الماء قدرة مستقلة فى الوجود او االثر او العمل فهو 

مشرك.
ظهر من هذا القصد من االستعانة فى اآلیات المذكورة فاالول یدل على ان االستعانة من اهلل وحده و ال شریك و ال ناصر 

له فى ذلك. و الثانى یدلنا الى اشياء معينة مع اهلل فانها ناصرة مع اهلل. فإذا عرفنا المقصود من اآلیات الیحصل تعارض 
بينهما. فاالیات التى تحصر االستعانة باهلل تعالى تدل ان المؤثر مستقل فى الوجود اال اهلل. اآلیات التى تجوز االستعانة من 

غير اهلل ناظرة الى ما هو فى وجوده و فعله محتاج الى اللخ و كل ما یفعل هو بإذن اهلل و قدرته تعالى و ان لم یعطه اهلل 
القدرة لم یكن له قدرة على شىء.

ففى كل االحوال المستعان الحقيقى هو اهلل تعالى و الیجوز االستعانة من الغير بصفته معينا مستقال عن اهلل فاالستعانة من 
اهلل وحده. لكن هذا الیعارض االستعانة من غيراهلل مع االعتقاد بأن استعانته مستندة الى اهلل تعالى البنحو استقاللى ألنه:

اوال االستعانة باهلل غير االستعانة بغير اهلل فاالستعانة باهلل تعالى هو مع االعتقاد بأنه بنفسه یمكنه استعانتنا من دون 
االستعانة من غيره. و كون االستعانة من النحو االول هلل تعالى ال یدل على كون الثانية ایضا له تعالى.

ثانيا هذه االستعانة ليست منفصلة عن االستعانة باهلل بل هى هى و ال سبيل للموحد اال ذلك.
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كربالء

كربالء ال زلت كربا و بال             ما لقي عندك آل المصطفى »1«
كم على تربك لما صرعوا             من دم سال و من دمع جرى 

و ضيوف لفالة قفرة             نزلوا فيها على غير قرى-
لم یذوقوا الماء حتى اجتمعوا-             بحدى السيف على ورد الردى 

تكسف الشمس شموس منهم-             ال تدانيها علوا و ضيا
و تنوش الوحش من أجسادهم-             أرجل السبق و أیمان الندا-

و وجوها كالمصابيح فمن-             قمر غاب و من نجم هوى-
غيرتهن الليالي و غدا-             جائر الحكم عليهن البلى-
یا رسول اهلل لو عاینتهم-             و هم ما بين قتل و سبا-

من رميض یمنع الظل و من-             عاطش یسقي أنابيب القنا-
و مسوق عاثر یسعى به-             خلف محمول على غير وطا-
جزروا جزر األضاحي نسله-             ثم ساقوا أهله سوق اإلما-

قتلوه بعد علم منهم-             إنه خامس أصحاب الكسا-
ميت تبكي له فاطمة-             و أبوها و علي ذو العال

شيخ الرضي


